
ए.टि.एम. (डबेीि काडड) अदला-बदली करुन आर्थीक फसवणकु 
करणारा सराईत गनु्हगेार सायबर शाखा, वर्ाड कडुन अिक 

आरोपीकडुन वर्ाड टिल्ह्यातील २ गनु्ह ेउघड 
 

फिर्यादी श्रीमती सरोज गणशे सफतजय, वर् ६१ वर्ा, रय. मयलगजुयरीपरुय वर्या ह्यय मगन संग्रहयलर्य 

जवळील स्टेट बँकेच्र्य ए.फट.एम. मध्र् ेपैस ेकयढण्र्यकररतय गले्र्य असतय तथेे एकय अनोळखी इसमयने तर्यंनय 

एटीएम मर्नू पैस ेकयढण्र्यकररतय मदत करतो अस ेसयंफगतल्र्यने फिर्यादी र्यंनी सदर अनोळखी इसमयस 

तर्यचं ेएटीएम कयर्ा पैसे कयढण्र्यकरीतय फदले असतय सदर इसमयने फिर्यादी र्यचंे एटीएम कयर्ाचय गोपनीर् 

फपन मयफहती करून घतेलय व फिर्यादी र्यचं ेएटीएम कयर्ा बदलवनू तर्यंनय दसुरे एटीएम कयर्ा फदले. कयही 

वेळयने फिर्यादी र्यंच ेमोबयईलवर ए.फट.एम. मर्नु पैसे कयढल्र्यबयबत मसॅेज आल ेव फिर्यादी र्यंच ेबकँ 

खयतर्यतनु एकुण ७९८४८/- रु. रे्बीट झयले. कोणीतरी अनोळखी इसमयने फिर्यादी र्यंच ेए.फट.एम. कयर्ाची 

चोरी करुन फिर्यादी र्यचं े खयतर्यतनु नगदी रुपर्यची चोरी केल्र्यबयबत फिर्यादी र्यंनी पोलीस स्टेशन वर्या 

(शहर) र्ेथे तक्रयर फदल्र्यने अप.क्र. ११५/२०२२ कलम ३७९ भय.द.ंफव. अन्वर्े गनु्हय नोंद करण्र्यत आलय 

होतय.  

सदर गनु्ह्ययचय समयंतर तपयस सयर्बर शयख ेमयिा त सरुू असतयंनय मखुबीरकरु्न फमळयलले्र्य गोपनीर् 

मयफहतीवरुन टयकळघयट, फज. नयगपरू र्थेनू आरोपी अनपु फशवनयरयर्ण पयझयरे, वर् ३४ वर्ा, रय. सयफवत्रीबयई 

िुल ेनगर, गली नंबर 3, संत गयर्ग ेबयबय मयगा, नयगपरू, ह.म.ु C/o श्री. सयगर करमरकर र्यचं ेफ्लटॅ क्रमयंक 

२०७, मयर्य टयऊन, गोंर्वयनय फपपरी, टयकळघयट, फज. नयगपरू र्यस तयब्र्यत घवेनू तर्यचे जवळून १) 

वेगवेगळ्र्य बँकेच ेएकुण 13 ए.फट.एम. कयर्ा, २) एक वयपरतय ओप्पो कंपनीचय मोबयईल फक. १५,०००/- 

रु. जप्त करुन तर्यस सखोल फवचयरपसू करण्र्यत आली असतय तर्यन ेदवेळी फज. वर्या र्थेे सधु्दय अशयच 

प्रकयरचय गनु्हय केल्र्यची कबलुी फदल्र्यन ेसदर आरोपी करु्न पो.स्टे. वर्या (शहर) अप.क्र. ११५/२०२२ व 

पो.स्टे. दवेळी अप.क्र. ३७ /२०२२ असे दोन गनु्ह ेउघर्फकस आणले आह.े आरोपीने अशयप्रकयरचे गनु्ह े

कळंब, र्वतमयळ, फचमरु, कयमठी र्ेथ े केल्र्यच ेसयंफगतल ेआह.े आरोपीकरू्न आणखी गनु्ह े उघर्कीस 

र्ेण्र्यची शक्र्तय आह.े  

 सदर कयर्ावयही मय. पोलीस अर्ीक्षक श्री प्रशयंत होळकर, मय. अपर पोलीस अर्ीक्षक श्री र्शवंत 

सोळंके र्यचं ेमयगादशानयत पोलीस फनरीक्षक श्री संजर् गयर्कवयर् र्यंच ेफनदशेयप्रमयण ेसपोफन. महेंद्र इगंळे, 

पोलीस अमंलदयर गजयनन लयमसे, फदनेश बोथकर, फनलेश कट्टोजवयर, शेखर र्ोंगरे, पो.स्टे. फहगंणघयट, ररतेश 

शमया, अफंकत फजभ,े फवशयल मर्यवी, अनपु कयवळे, अक्षर् रयऊत, र्शवंत गोल्हर, गोपयल बयवणकर, शयफहन 

सैय्र्द, फस्मतय महयजन, स्थयफनक गनु्ह ेशयखय, वर्या र्यंनी पयर पयर्ली आह.े  


