
 

नोकरीचे आमिष दाखवून ऑनलाईन फसवणूक करणाऱ्या आरोपीस सूरत 

(गुजरात) येथून अटक करण्यात सायबर सेल वर्ााला यश  
  

फिर्यादी कु. तनर्य फिनयर्करयि श्रीरयि, रय. धनोडी (बहय), तय. आिी फि. िधया र्यांनी तर्यांनय 

नोकरीची आिश्र्कतय असल्र्यने क्िीकर र्य सयइटिर नोकरी करीतय तर्यांची मयफहती अपलोड केली 

असतय फिर्यादी र्यांनय तर्यांच्र्य ईमेलिर पे्रफलक्स टेक्नॉलॉिी कडुन नोकरीबयबत ई-मले प्रयप्त झयलय ि 

फिर्यादी र्यांनय कयगदपते्र पयठफिण्र्यस सयांफगतले ि कयही फदिसयने िेगिेगळर्य मोबयईल नांबरिरुन कॉल 

करुन नोकरी दणे्र्यचे आश्वयसन दिेनू िेळोिळेी ऑनलयईन गगूल-पे द्वयरे पैसे भरण्र्यस सयांफगतल्र्यने 

फिर्यादी र्यांनी एकुण २,३९,०००/- रु. भरले. परांत ुकोणतीही नोकरी न फदल्र्यने फिर्यादी र्यांनय तर्यांची 

िसिणकू झयल्र्यचे लक्षयत आल्र्यने फिर्यादी र्यांनी पोलीस स्टेशन आिी र्ेथे फदलेल्र्य ररपोटािरून 

फदनयांक २८-०५-२०२१ रोिी अप क्र. ४०७/२०२१ कलम ४२० भयदांफि सहकलम ६६ (ड) अन्िर् े

गनु्हय नोंद करण्र्यत आलय.  

       सदर गनु्ययचय समयांतर तपयस सयर्बर सेल, िधया मयिा त करण्र्यत आलय असनू सदर गनु्ययमध्रे् 

तयांफत्रक मयफहती कयढण्र्यत आली ि फमळयलेल्र्य तयांफत्रक मयफहतीिरून आरोपी ह े फिल्हय सरूत रयज्र् 

गिुरयत र्ेथील असल्र्यचे फनष्पन्न झयले. आरोपी १) रोफहत रमेशभयई टोपलीियलय, िर् २६ िर्ा, रय. 

सरुत र्यने स्ितःचे नयियने कनेक्शन नेटिका  अशी बनयिट कां पनी बनिली होती तसेच आरोपी क्रमयांक 

२) फिक्की अशोकभयई पोमलय, िर् २० िर्ा, रय. अांफबकय नगर सोसयर्टी, रयमनगर, सरूत र्यने स्ितःच े

नयियने मेगयस्टयर सोल्र्शून अशी बनयिट कां पनी बनिली ि र्य कां पनीद्वयरे नोकरीचे आफमर् दयखिनू सदर 

दोन्ही आरोपी ह ेलोकयांची िसिणकू करीत होते. सदर दोन्ही आरोपीतयांिर सलग ५ फदिस पयळत ठेऊन 

फदनयांक २३-०६-२०२१ रोिी िरील दोन्ही आरोपींनय मोठ्र्य फशतयिीने तयब्र्यत घेिनू आरोपी क्रमयांक 

१) रोफहत टोपलीियलय र्यचे घरून कॉल सेंटर चयलफिणे करीतय ियपरण्र्यत र्ेत असलेले १ अडँ्रॉइड 

मोबयईल ि १० सयधे मोबयईल एकूण फकां मत १०,०००/- रु. िप्त करून गनु्हय उघडकीस आणलय. िर 

नमदू गनु्ययचय सरुत रे्थे तपयस करीत असतयांनय अहमदयबयद रयज्र् गिुरयत र्ेथील सयर्बर सेललय पयफहिे 

असलेलय आरोपी र्श फिश्वकमया, रय, नयनपरुय, सरुत हय सयर्बर सेल िधया र्यांनय फमळून आल्र्यने सदर 

आरोपीस सयर्बर सेल अहमदयबयद र्यांचे स्ियधीन करण्र्यत आलय.  

सदर कयर्ाियही मय. पोलीस अधीक्षक श्री प्रशयांत होळकर, मय. अपर पोलीस अधीक्षक श्री र्शिांत 

सोळांके र्यांच ेमयगादशानयत पोलीस फनरीक्षक श्री फनलेश ब्रयम्हणे र्यांचे फनदशेयप्रमयणे सपोफन. महेंद्र इांगळे, 

पोउपफन. गोपयल ढोले, पोलीस अांमलदयर फिशयल मडयिी, अनपु कयिळे, अांफकत फिभे, रयि ूरयऊत, 

प्रफदप दयतयरकर ि सयर्बर पथक र्यांनी केली.  


