
جع� 'مفت رمضان راشن' � پ�غامات � ہوش�ار ر���

 سائ�� فراڈ کر�� وا� ہم�شہ ا�� مواقع � تالش م�� ر��� ہ�� کہ وە غ�� مشکوک شہ��وں کو
 پھ�سا�� اور انہ�� پھ�سا�� � ن�� ط���� استعمال ک��ں۔ سال � اس �ار، ج�� � رمضان �ا
، د�کھا جا ر�ا �� کہ دھوکہ �از جع� – مفت رمضان راشن سکینڈل وع ہوا ��  مقدس مہینہ ��

۔ � ساتھ مل ر�� ہ��

 خطرات

ما� نقصان.
م��ائل ہ�کنگ. 

م�ل���� حملہ. 
ڈیڻا ل�ک.

ە. ،�ل�ک م�ل وغ��

ط��قہ �ار

 صارف کو مفت  .
 پ�شکشوں/

 اسک�موں �
 لنکس � ساتھ

 پ�غامات موصول
۔ ہو�� ہ��

 یہ صارف کو.
 لنک پر �ل� کر��

۔ �ا اشارە کرتا ��

 صارف کو  .
 مشکوک

 سائ�س�لنک پر
 بھیج د�ا جا سکتا

۔ ��

�شن  .  رجس��
 م�مل کر�� اور

 پ�شکشوں �ا دعوی
 کر�� � ل�� ان �
  ذا�� تفص�الت در
 کر�� �ا اشارە ک�ا

گ�ا۔

 م��د سافٹ  .
 و��� ڈاؤن لوڈ

 کر�� � کوشش
۔  � جا سک�� ��

.،  ڈیڻا ل�ک ہو��
�وائرس  م�ل����

 حملوں � طرف
۔ � جاتا ��



ان��ا� �شان�اں - گھوڻا� � �شاند� کر�� � ل�� چند اشار�

مشاور��

 سچ ہو�� � ل��
 بہت اچھا ل�

.سکتا ��

 کب� ب� مفت تحفہ � پ�شکشوں�پ�غامات�م�لوں.
� نہ ک��ں جو خاص مواقع �ا تہواروں پر  پر �ق��

 گردش کر�� ہ�� جو عام طور پر دھوکہ �ازوں اور
 سائ�� مجرموں � ذر�� ب�ت المال � طور پر

۔ استعمال ہو�� ہ��

  .  جع� پ�غامات، لنکس اور م�ل لوگوں کو بھ�ج��
 والوں � اشار� � مطابق مناسب تصدیق �ا تصدیق

 نہ بھ�ج��
�

� �غ�� آ�

 س�کیور�� اور تحفظ � ل�� اپ�� ڈ�جیڻل آالت پر اپ
ڈ�ٹ شدە این�� وائرس ا�سڻال ک��ں۔

ز � ل�� �ف مجاز�جائز �مپ�� �  کسڻمر کی�� نم��
، گو�ل پر نم�� تالش کر�� �  و�ب سائٹ د�کھ��

۔ گ��ز ک��ں کیونکہ وە �مراە کن ہو سک�� ہ��

 اپ�� ذا�� تفص�الت �ا ما� معلومات ج�� ال� ان.
 اسناد��اس ورڈز�ک��ڈٹ �ا ڈی�ٹ �ارڈ � تفص�الت
 اور اس ط�ح � د�گر معلومات کو کب� ب� ک�
 � ساتھ آن الئن شی�� نہ ک��ں، کیونکہ اس �ا غلط

۔ استعمال ہو سکتا ��

 درست معلومات � ل�� �ف مجاز�جائز
�تنظ�م � و�ب سائٹ د�کھ�� �مپ��

 فوری طور پر نم�� �ال� ک��ں اور ا�� جع�
آفرز � خالف ر�ورٹ ک��ں۔

 تفص�الت �ا
ا� کر�� �  اش��
وری  ل�� غ�� ��

عجلت پ�دا کرنا

 غ�� متعلقہ ذا��
 تفص�الت �

درخواست کرنا

 بھ�ج�� وا� �
 و�ب سائٹ �ا ای

 م�ل آ�� ڈی کو
ڻ��ٹ ک�ا گ�ا۔

 �غام کو دو��
ان�گرو�وں  مم��

 � ساتھ شی��
ورت کر�� � ��

 کو�� حق��� و�ب
 سائٹ�تنظ�م آپ

 � را�طوں �
 ساتھ لنک �ا

ا� کر�� کو  اش��
نہ�� کہ� �ا۔

For more details visit the link 
www.infosecawareness.in/advisories/free-ramzan-ration-scam

 اپ�� ڈ�جیڻل آالت پر کب� ب� نامعلوم لنکس پر
 �ل� نہ ک��ں �ا غ�� مجاز ای�س �ا سافٹ و��� ڈاؤن

 لوڈ نہ ک��ں کیونکہ یہ آپ � آ� پر نقصاندە
۔ سافٹ و��� ا�سڻال کر سکتا ��


