
 

इंटरनटे बैंककंगद्वारे फसवणूक करणाऱ्या आरोपीस खगकिया 

(कबहार) यथूेन अटक करण्यात सायबर सले वर्ााला यश 
   

फिर्यादी श्री बंडू हुडे, रय. वयर्गयव, तय. फि. वर्या र्यंनी, तर्यंनय फ़ोनद्वयरे आपण ऑनलयईन ब़ोलयवलेल्र्य 

सैंडलवर लकी ड्रॉ मध्रे् मफहदं्रय कंपनीची XUV लयगली असल्र्यचे सयंगनु फफर्यादीलय फवश्वयसयत घेवनु फिर्यादी 

र्यंचे बैंक खयतर्यची मयहीती घेवनु फिर्यादी र्यंचे बैंक खयतर्यवर इटंरनेट बैंफकंग ऐफटटव करुन फफर्यादी र्यंची 

एकुण १४,१७९६४/- रु. आफथाक िसवणकु केली. फिर्यादी र्यंनय तर्यंची िसवणकू झयल्र्यचे लक्षयत आल्र्यने 

फिर्यादी र्यंनी प़ोलीस स्टेशन दवेळी रे्थे फदलेल्र्य ररप़ोटावरून फदनयंक २८-०१-२०२१ ऱोिी अप क्र. 

११६/२०२१ कलम ४२० भयदफंव सहकलम ६६ (ड) आर्.टी. अॅटट अन्वरे् गनु्हय नोंद करण्र्यत आलय.   

तसेच फिर्यादी श्रीमती वर्या कंडमबेथ, रय. सयवंगी (मेघे) वर्या र्यंनय अज्ञयत इसमयने ि़ोनद्वयरे के्रडीट 

कयडाची फलफमट वयढवनू दणे्र्यचे आफमर् दयखवनू ओटीपी मयगवनू तर्यंची एकूण १,६७,०००/- रु, आफथाक 

िसवणकू केल्र्यन ेप़ोलीस प़ोलीस स्टेशन सयवंगी (मेघे) रे्थे दयखल अप.क्र. ७७/२०२१ कलम ४२० भयदफंव. 

६६ (डी) आर्.टी.अॅटट अन्वरे् गनु्हय नोंद करण्र्यत आलय ह़ोतय. 

       सदर द़ोन्ही गनु्ययचय समयंतर तपयस सयर्बर सेल, वर्या मयिा त करण्र्यत आलय असनू सदर गनु्ययमध्रे् 

तयंफिक मयफहती कयढण्र्यत आली व फमळयलेल्र्य तयंफिक मयफहतीवरून वरील द़ोन्ही गनु्ययतील आऱोपी ह ेफबहयर 

रयज्र्यतील फनष्पन्न झयल्र्यने पथक तर्यर करून फबहयर रे्थे पयठफवण्र्यत आले ह़ोते. प़ोलीस स्टेशन, दवेळी 

अप.क्र. ११६/२०२१ मर्ील आऱोपी हर्ात पशपुती फसंग, वर् २७ वर्ा, रय. खगफडर्य र्यस खगफडर्य रयज्र् 

फबहयर रे्थनू म़ोठ्र्य फशतयिीने तयब्र्यत घेतले.  

तसेच प़ोलीस स्टेशन सयवंगी (मेघे) अप.क्र. ७७/२०२१ र्य गनु्ययतील आऱोपी अश़ोक कुमयर पनुय 

रफवदयस, रय, क़ोचरय, फिल्हय नयलंदय, रयज्र् फबहयर र्यस हुलयसगंि, फिल्हय िहयनयबयद रे्थनू तयब्र्यत घेतले. 

परंत ुसदर आऱोपीची प्रकृती खरयब असल्र्यने तर्यस सीआरपीसी कलम ४१ (१)(बी) प्रमयणे सचूनयपि दणे्र्यत 

आले. अस ेवर नमदू द़ोन्ही गनु्ह ेउघडकीस आणले.  

सदर कयर्ावयही मय. प़ोलीस अर्ीक्षक श्री प्रशयंत ह़ोळकर, मय. अपर प़ोलीस अर्ीक्षक श्री र्शवंत 

स़ोळंके र्यंचे मयगादशानयत मय. प़ोलीस फनरीक्षक श्री फनलेश ब्रयम्हणे र्यंचे फनदशेयप्रमयणे प़ोउपफन. म़ोहन र्ोंगडे, 

प़ोलीस स्टेशन सयवंगी (मेघे), सप़ोफन. महेंद्र इगंळे, प़ोउपनी. ग़ोपयल ढ़ोले, प़ोउपनी. सौरभ घरडे, प़ोलीस 

अंमलदयर फनलेश कट्ट़ोिवयर, अनपु कयवळे, अंफकत िीभे, सयर्बर शयखय, अमरदीप वयढवे, आकयश कसर, 

प़ो.स्टे. दवेळी, प्रकयश खरडे, प़ो.स्टे. सयवंगी (मेघे) व सयर्बर पथक र्यंनी केली.    


