
     త్రిక ికటన 

 

స ైఫర్ అలర్్   .....   కయనూలు జిలలా  ఎసీ డాక్ర్ పకకీయీ కగినెలా్ల ఐపమస్ గయు.  

 

ఆయ్ికల్ నెెంఫర్. 29.  DATED .....  15.05.2020 

 

TOPIC:  “Corona Mask Frauds “ 

 

 

కయనూలు,  భే 15.   లలక్ డౌన్ కలెంలో స ఫైర్ నేయగళ్లా  కొత్త  ఆలోచనలతో ిజలనఽ మోసెం 

చేసఽత నాూయు.  మీయు కయోనా వెైయస్ నఽెండ ియక్షణ ను ెందఽటకు త్కుీవ ధయకు భలస్ీ లనఽ భల కెంప నీ అెందిసఽత ెంది 

అని మీకు నూో న్ వచ్చెందా ?  మీయు  కుట ెంఫ సబయుల యక్షణ కోసెం భలస్ీ లనఽ కొనఽగోలు కోసెం గూగయల్ లో 

వెత్ుకుత్ునాూయ? అమతే మీయు స ైఫర్ నేయగళా్ వలలో  డే ిభలదెం ఉెంద.ి  

 

 స ైఫర్ నేయగళ్లా  ిజలకు నూో న్ చేస తాభయ నూయా కెంప నీ నఽెండి నూో న్ చసేఽత నాూెం ,భల కెంప నీ లో 

త్కుీవ ధయకు నాణుభ ైన భలస్ీ లు  లభిసఽత నాూమ అని చెపీ, వయి కెంప నీకి  గవయూభ ెంట్ గయయితెంు ఉెండే 

ఫేక్ డాకుుభ ెంట్ లు భయిమయ ఫేక్ జిఎస్  నృల్్ వట్ప  దాాయ స ైఫర్ నేయగళ్లా  నూో న్ భలటలా డని వుకితకి 

ెంుతాయు.  

 

సదయు వుకిత స ైఫర్ నేయగళ్లా  ెంపన ఫేక్ డాకుుభ ెంట్ లు భయిమయ ఫేక్ జిఎస్  నృల్్ చాస నిజభ ైన 

భలస్ీ ల కెంప నీ గ నమ్మా  భలస్ీ లు కొనటలనికి నూో న్ చేసేత , స ైఫర్ నేయగళ్లా  ఆ వుకిత కి భేభయ భలస్ీ లు 

నుయస్ల్ లో ెంపస్త భయ అని చెపీ డఫయునఽ ఫలుెంక్ అక ెంట  నెెంఫర్ లేదా నూో న్ ప ేలేదా గూగయల్ పే నెెంఫర్ 

ెంప  జభ చేమలలని  చెఫయతాయు.  

 

 స ైఫర్ నేయగళా్ భలటలు నమ్మా డఫయులు వయి అక ెంట లో జభ చేశయో, డఫయులు అక ెంట  లో  జభ 

అమలుక స ైఫర్ నేయగళ్లా  నూో న్ సాచ్ ఆఫ్ చేస్త యు.   

  

ఇెందఽకు ఉదాహయణగ ఇటీవలే కయనూల్ ట్ణెంలో ఇట వెంటి స ఫైర్ నేయెం నమోదెైనది.  

 

 



కయనూల్ ట్ణానికి చెెందిన  క వుకిత స ైఫర్ నేయగళా్ భలటలు నమ్మా, భలస్ీ లు కొనఽటకు లక్ష మలబ  ై

వేల యననుమలు వయి అక ెంట  లో జభ చేమగ, డఫయులు అక ెంట  లో జభ అమలుక స ైఫర్ నేయగళ్లా  నూో న్ 

సాచ్ ఆఫ్ చేశయు.  

 

స ైఫర్ నేయగడి నూో న్ సాచ్ ఆఫ్ చేమగ తానఽ మోస నుో మలనఽ అని గరహ ెంచ్న ఆ వుకిత నుో లీస్ సే్షన్ లో 

ఫయుదఽ చేశడు.  

 

ిజలు ఇట వెంటి స ైఫర్ నేయగళా్ వలలో డకుెండా ఉెండాల్ల . మీకు తెల్లమని వుకుత లు నూో న్ చేస మీకు 

త్కుీవ ధయకు నాణుభ ైన భలస్ీ లు లభిసఽత నాూమ అెంటే నభాకెండి భయిమయ మీకు తెల్లమని ఫలుెంక్ ఖలతా 

లేదా నూో న్ పే లేదా గూగయల్ పే అక ెంట లలో డఫయులు వేమకెండి. 

 

 ఏభ ైనా సభసులు, సెందేహాలుెంటే స్ా నిక నుో లీసఽ సే్షన్ లో గని,  స ైఫర్ లలుబ్ నుో లీసఽలకు గని లేదా 
స ైఫర్ మ్మత్ి వట్ప నెెం. 9121211100 కు గని సెంిదిెంచ్ ఫయుదఽ చమేలలని ఈ సెంధయుెంగ జిలలా  
ఎసీ డాక్ర్ పకకీయీ కగినెలా్ల ఐపమస్ గయు తెల్లనుయు. 

  
  

    జిలలా  నోు లీసఽ కయులమెం నఽెండి జాయస చేమడభ ైనది. 


