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TOPIC:  “Insurance Frauds.“ 

 

 
 

కయనూలు,  మే 01.  లలక్ డౌన్ క్లెంలో స ైఫర్ నేయగళ్లా  క్ొత్త  ఆలోచనలతో రజలనఽ మోసెం చేసఽత నాూయు. 
 

 మీ ఇనాూరెనఽూ  మచెాూరిటీ అయెంది అని మీకు నూో న్ వచ్చెందా ?  లేదా చనినుో యన మీ కుట ెంఫ 
సబయూలకు నష్్రిహాయెం వసఽత ెంది అని మీకు నూో న్ వచ్చెందా ? అయతే మీయు స ైఫర్ నేయగళా్ వలలో  డే రభలదెం 
ఉెంది. 

 ఇెందఽకు ఉదాహయణగ ఇటీవల గోనెగ ెండా్ నుో లీస్ సట్ష్న్ లో ఇట వెంటి స ఫైర్ నేయెం నమోద ైనది.   
స ైఫర్ నేయగడ్ు గోనెగ ెండా్ నుో లీస్ సట్ష్న్ రిధి లోని క వూక్తత క్త నూో న్ చేస తాభయ ఇనాూరెనఽూ కెం నీ నఽెండి నూో న్ 
చేసఽత నాూెం, ఇటీవల క్లెంలో  మీ త్ెండిర భయణ ెంచాడ్ు కదా అత్నిక్త రబయత్వ బీభల ఉెంది నష్్రిహాయెం క్తెంద 5 
లక్షల యననుమలు వస్త య అని,,,  అెందఽకు గనఽ మీయు అత్ని యొకీ వివరలు త లువలేనని అడిగి 
త లుసఽకునాూడ్ు.  

త్యువత్  ఆ స ైఫర్ నేయగడ్ు 5 లక్షల యననుమలు మీ అక్ ెంట  లో జభచేమలల్ల అెంటే నలఫ ై  వేల 
యననుమలనఽ GST టయూక్ూ కటయ్ ల్ల అని ఆ వూక్తత క్త నూో న్ లో త ల్లమరిచాడ్ు. ఇది నిజెం అని నమ్మిన సదయు వూక్తత ఆ 
స ైఫర్ నేయగడి అక్ ెంట్ క్త నలఫ ై  వేల యననుమలు టయర నూపర్ చేశడ్ు.  నలఫ ై  వేల యననుమలు టయర నూపర్ చేసన 
త్యువత్ ఆ స ైఫర్ నేయగడ్ు నూో న్ సవచ్ ఆఫ్ చేమగ తానఽ మోస నుో మలనఽ అని గరహ ెంచ్న ఆ వూక్తత నుో లీస్ సట్ష్న్ 
లో పరూదఽ చేశడ్ు.  
 రజలు ఇట వెంటి స ఫైర్ నేయగళా్ వలలో డ్కుెండా ఉెండాల్ల . మీకు త ల్లమని వూకుత లు నూో న్ చేస మీకు 
ఇనఽూరెనఽూ వసఽత ెంది అెంటే నభికెండి .... మీ ఫయూెంక్ ఖలతా వివరలు , నున్ క్యుు  ,  ఆధార్ క్యుు  వివరలు మీకు 
త ల్లమని వరిక్త ెంకెండి.   
 ఏమెైనా సభసూలు, సెందేహాలుెంటే స్ా నిక నుో లీసఽ సట్ష్న్ లో గని,  స ైఫర్ లలూబ్ నుో లీసఽలకు గని లేదా 
స ైఫర్ మ్మత్ర వటూప్ నెెం. 9121211100 కు గని సెంరదిెంచ్ పరూదఽ చేమలలని ఈ సెంధయబెంగ జిలలా  ఎసీ డాక్ర్ 
పక్కీయీ క్గినెలా్ల ఐమస్ గయు త ల్లనుయు. 
 

   జిలలా  నుో లీసఽ క్రూలమెం నఽెండి జారీ చేమడ్మెైనది. 


