
प्रसे नोट  

के्रडिट कािडची माडिती डिचारुन फसिणूक करणाऱ्या आरोपींना डिल्ली यथूेन 

अटक करण्यात सायबर सले िर्ाडला यश 
 

पो.स्टे. ह िंगणघाट अपराध क्र. ७९१/२०२१ कलम ६६ (डी) IT Act 

घटना तारीख वेळ :- हिनािंक  ०६/०९/२१   च े१२.५३ वा िरम्यान 

िाखल ता वेळ :- हि. ०७/०९/२०२१  चे २२.१५ वा. 

हियाािी सौ. सहुिया झाडे रा. ह िंगणघाट, ह़ि. वधाा  

आरोपी नाव :- आरोपी  १) हववेक िसाि श ा, वय २१ वर्ा, रा. हवकास नगर, हिल्ली,  

२) आकाश गणेश मिंडल, वय २१ वर्ा, रा. हिल्ली,  

३) रॉहिन श्याम करोटीया, वय २१ वर्ा, रा. हिल्ली  

जप्त माल :- ३ मोिाईल, िोन डेहिट काडा, िैंक पासिकु एकूण हकिं मत ९०००/- रुपये  
 

 कीकत यािमाण ेआ  ेहक, हियाािी सौ सहुिया झाडे यािंना एका अज्ञात इसमाने िोनद्वारे “मी िँकेतनू 

िोलत आ  ेतमुचे के्रहडट काडा ििंि  ोणार आ  ेसरुू ठेवायचे असल्यास काडा निंिर सािंगा व ओटीपी सािंगा” 

असे सािंगनु ह़ियाािीला हवश्वासात घेवनु हियाािी यािंचे के्रहडट काडाची मा ीती घेवनु हियाािी यािंचे िैंक 

खात्यातनु एकुण ९९,२७५/- रु. आहथाक िसवणकु केली. हियाािी यािंना त्यािंची िसवणकू झाल्याचे लक्षात 

आल्याने हियाािी यािंनी पोलीस स्टेशन ह िंगणघाट येथे हिलेल्या ररपोटावरून हिनािंक ०७-०९-२०२१ रोजी 

पो.स्टे. ह िंगणघाट अपराध क्र. ७९१/२०२१ कलम ६६ (डी) IT Act अन्वये गनु् ा नोंि करण्यात आला.   

        सिर गनु्याचा समािंतर तपास सायिर सेल, वधाा मािा त करण्यात आला असनू सिर गनु्यामध्ये तािंहिक 

माह ती काढण्यात आली व हमळालेल्या तािंहिक माह तीवरून वरील गनु्यातील आरोपी   ेहिल्ली येथील 

हनष्पन्न झाल्याने पथक तयार करून हिल्ली येथे रवाना  ोऊन हिल्ली येथील नवािा, उत्तम नगर, हवकास नगर 

 ा भाग ५ ते ६ हिवस पालथा घालनु वरील हतन् ी आरोपींना मोठ्या हशतािीने ताब्यात घेवनु वर नमिु गनु् ा 

उघड़हकस आणला. 

सिर कारवाई मा. पोलीस अधीक्षक श्री िशािंत  ोळकर, मा. अपर पोलीस अधीक्षक, श्री यशविंत 

सोळिंके, मा. उपहवभागीय पोलीस अहधकारी, ह िंगणघाट श्री हिनेश किम यािंच ेमागािशानात पोलीस हनरीक्षक 

श्री सिंपत चौव् ाण, पोलीस हनरीक्षक श्री सिंजय गायकवाड, सपोहन म ेंद्र इिंगळे, सायिर शाखा, पोउपहन. 

सोमनाथ टापरे, पो.स्टे. ह िंगणघाट, पोलीस अिंमलिार हनलेश कट्टोजवार, अनपू कावळे, हस्मता म ाजन, 

सायिर शाखा, हनलेश तेलरािंध,े आकाश कािंिळे, पो.स्टे. ह िंगणघाट व सायिर पथक यािंनी केली. 


