
� शहर पर�सरात ए.ट�.एम. मधून पर�पर र�कम �नघ�या�या 4 घटना.  

� ए.ट�.एम. �लोनींग अथवा काड$ �वपॅींग मधून होवू शकतो असा &कार.  

� डबेीट काड$)वारे *यवहार करतांना सतक$  राह�याची गरज. 
 

ए.ट�.एम. मधून पर�पर र�कम �नघ�याचे &कार. जनजागतृी आव/यक 

वधा� शहर, रामनगर, सेवा�ाम येथून मागील कालावधीत ए.ट�.एम. त�ारदाराचे जवळ 

असतांनाच !यांचे खा!यातील र#कम ए.ट�.एम. मधून काढ%या जात अस%या&या त�ार� पो.)टे.ला 

*ा+त झाले%या आहेत. .दनांक 25.12.2018 रोजी 4वनोदराव डोमाजी देवढे यांचे त�ार�व6न पो.)टे. 

वधा� शहर येथे अप.�. 2364/2018 अ;वये 1,60,000/-6 पर)पर ए.ट�.एम. गु;हा दाखल आहे. 

अप.�. 73/2019 अ;वये 66,000/-6 चे फसवणूकCचा गु;हा शेख इमरान षेख गूलाब, रा. GHमुतI 

नगर, वधा� यांचे त�ार�व6न दाखल आहे. तसेच इतर दोन त�ार�ंमJये एकूण 34,000/-6 ची 

फसवणूक झा%याबाबत त�ार� *ा+त आहेत.  

अशी *करणे थांब4वKयाकर�ता व सामा;य नागर�कांची यापूढे होणार� लूट रोखKयाकर�ता वधा� पोल�स 

तफL  )कCमर व ए.ट�.एम. #लोनींग काय आहे व !यापासून बचावा&या मागाMसंबंधाने जनजागतृी 

करKयात येत आहे.  

�क0मर व ए.ट�.एम. �लोनींग 

ए.ट�.एम. मशीन आप%यासाठP नवीन नाह� तर नेहमी&या वापरातील अवीभाRय घटक आहे. 

पण )कCमर हा नवीन *कार असू शकतो. )कCमर हे एक छोटेसे यंH आहे जे िजथे ए.ट�.एम. 

मशीनमJये ए.ट�.एम. काड� टाकतो तेथे आरोपींतफL  लावKयात येते. ते यंH .दसायला एकदम 

ए.ट�.एम. मशीन&या )ला◌ॅट सारखे अस%याने ते सहसा लXात येत नाह� व सामा;य नागर�कांनी 

अYया )कCमर लावले%या ए.ट�.एम. मशीन मधून Zयवहार के%यास !यांचे काड�ची संपूण� मा.हती 

!यामJये सेZह होते. असे गु;हे करणारे आरोपी !या मा.हतीपासून दसुरे (#लोन) ए.ट�.एम. काड� 

बनवून !याचा वापर र#कमेची चोर� करKयाकर�ता करतात.  

सतक$  राहावे. कसे वाचावे. 

] ए.ट�.एम. मJये गे%यावर सव� *थम ए.ट�.एम. )ला◌ॅट (जेथे एम.ट�.एम. काड� इंसट� करावे लागेल) 

तेथे पकडून हलवून पाहावे. ते जर )कCमर असेल तर ते हलेल ^कंवा थेट हातात येईल. मुळ 

ए.ट�.एम. )ला◌ॅट मजबूत असतात. 

] ए.ट�.एम. पीन इंसट� करतांना !यावर दसु-या हाताने कZहर करावे. 

] वधLतील कुठेह� )कCमर लागले अस%याचे `नदश�नास आ%यास !याबाबत जवळ&या पो.)टे.ला 

^कंवा सायबर पो.)टे.ला कळवावे.  

] ए.ट�.एम. )वपॅaवारे Zयवहार करतांना अbधकृत दकुानांमJये आप%या नजरेसमोरच ए.ट�.एम. 

)वपॅ करावे.  

] वधा� िज%हयात असे कोठेह� काह� आढळून आ%यास थेट सायबर पो.)टे.ला संपक�  करावा. 07152-

240723 


