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స ైఫర్ అలర్్   .....   కరనూలు జిలలా  ఎసీీ డాక్ర్ పక్కీరీ క్ాగినెలా్ల ఐపియస్ గారు.  
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TOPIC:  “ Shopping Website Fraud  “ 
 

 
 

కరనూలు,  మే 22. లలక్ డౌన్ క్ారణెంగా వసుు వులను క్ొనడానిక్ ై వివిధ వెబ్ స ైటా్  నెందు ఆరడరాను 
ప డుతునాూర్ా అయితే మీరు స ైఫర్ నేరగాళా్ ఫారి్న  డే అవక్ాశెం  ఉెంది … జాగరతు  ! 
 

స ైఫర్ నేరగాళ్లా   ఆన్ ల ైన్ లో  వసుు వుల  ఫొ ట్ోలను  తకుీవ ధరకే్  ఉెంచుతారు.  మీరు ఆ వసుు వు 
నచ్చి దానిని క్ొనట్ెం క్ోసము ఆ వయక్తు ని సెంరదిెంచగా మీరు మొదట్గా క్ొెంత మొతాు నిూ కట్్వలసి 
ఉెంట్ ెందని  చెఫుతారు .  ఆ మలట్లను నమ్మి మీరు క్ొెంత డఫుును వేసిన పిమిట్ ఆ వసుు వును ప్ాయక్తెంగ్  
చేసుు నూట్ ్  క్ొనిూ ఫొ ట్ోలను మీకు ెంుతారు , అలల ెంపిన పిమిట్ మరి్ క్ొెంత మొతాు నిూ ట్ార న్్ ప్ో రు్  
చార్జీల నిమ్మతుెం కట్్ మెంట్ారు. మీరు ఆ  ఫొ ట్ోలను నమ్మి మరి్ క్ొెంత మొతాు నిూ అతని ఖలతా నెందు జమ 
చేసిన తర్ాాత మీకు ఆ వసుు వును ెంప్ాెం కట్ి లేదా ర్ ెండు ర్ోజులోా  మీకు ఆ వసుు వు డెల్లవరి్ అవుతుెందని 
చెపిీ, క్ావున మ్మగిల్లన మొతాు నిూ వేయ మెంట్ారు  ఆ విషయలనిూ నమ్మి మీరు డఫుులు వేసిన పిమిట్ 
మీకు ఆ వసుు వు ర్ాదు , ఆ వసుు వు ర్ాక ప్ో గా ఆ వయక్తుని సెంరదిెంచడానిక్త రయత్ూెంచగా ఆ వయక్తు  ఫో న్ సిాచ్  
ఆఫ్ అని వసుు ెంది . మీరు మోసప్ోయలెం అని గరహ ెంచే లోు జరగవలసిన నష్ెం జరి్గి ప్ో తుెంది.  
 



    ఇట్ీవలే ఈ విధెంగానే  కరనూలులోని  ఫాలలజీ నగర్ కు చెెందిన క వయక్తుని మోసెం చేయడెం జరి్గిెంది . 
మొదట్గా ఆ వయక్తు తన ఇెంట్ి క్ొరకు క ట్ి.వి  క్ోనుగోలు చేయుట్కు  క రముఖ వెబ్ స ైట్  చూసి ఆ వయక్తుని 
సెంరదిెంచగా  తాను ట్ి. వి ని ప్ొ ెందట్ెం క్ోసెం మొదట్గా క్ొెంత మొతాు నిూ అడాాను్ గా  కట్్ వల స ి
ఉెంట్ ెందని చెీగా  ఆ వయక్తు ఆ మొతాు నిూ కట్ా్ డు . ఆ ట్ివి ని  ప్ాయక్తెంగ్ చేసుు నూట్ ్  వెంట్ి ఫో ట్ోలను స ైఫర్ 
నేరగాడు ఆ వయక్తుక్త ెంపి మరి్ క్ొెంత మొతాు నిూ కట్్ మని చెీగా ఆ మలట్లను నమ్మి ఆ వయక్తు మరి్ క్ొెంత 
మొతాు నిూ  స ైఫర్ నేరగాడి   ఖలతాకు  జమ చేశాడు , మరుసట్ి ర్ోజు ఆ ట్ివి  ని ప్ార్ల్  నిమ్మతుెం క  ట్రక్  
నెందు లోడ్ చేసనిట్ ్  ఫో ట్ో ను స ైఫర్ నేరగాడు ఆ వయక్తుక్త ెంపి ట్ార న్్ ప్ో రు్  చార్జీల  నిమ్మతుెం కట్్ మనగా ఆ 
మలట్లను నమ్మిన ఆ వయక్తు నగదు మొతాు నిూ స ైఫర్ నేరగాడి ఖలతా నెందు జమ చేశాడు . ఆ ట్ివి  క్ోసము 
క వారెం నిర్జక్షణ తర్ాాత ఆ వసుు వు ర్ాక ప్ో వట్ెం తో , స ైఫర్ నేరగాడిని సెంరదిెంచడానిక్త రయత్ూెంచగా ఆ 
వయక్తు ఫో న్ సిాచ్ ఆఫ్ ర్ావట్ెం వలన తాను మోస పో్యలనని గరహ ెంచ్చన ఆ వయక్తు ప్ో లీస్ సట్షన్ నెందు ఫరి్ాయదు 
చేశాడు. 
 

తీసుక్ోవాల్ల్న జాగరతులు... 
   
1. ఆన్ ల ైన్ ఆరడర్్ క్ోసెం కే్వలెం నమికమ ైన స ైట్ లను మలతరమే వాడెండి  
2. క్ాయష్ ఆన్ డెల్లవర్జ  ఆషన్ ను వాడుక్ోవడెం శరరయసీరెం 

3. మీకు తెల్లయని క్ొతు  వెబ్ స ైట్ ల యెందు  ఆరడర్్  చేయకెండి.  
 

ఏమ ైనా సమసయలు, సెందేహాలుెంట్ే స్ాా నిక ప్ో లీసు సట్షన్ లో గాని,  స ైఫర్ లలయబ్ ప్ో లీసులకు గాని లేదా 
స ైఫర్ మ్మతర వాట్్ప్ నెెం. 9121211100 కు గాని సెంరదిెంచ్చ ఫిర్ాయదు చేయలలని ఈ సెంధరుెంగా జిలలా  ఎసీీ 
డాక్ర్ పక్కీరీ క్ాగినెలా్ల ఐపియస్ గారు తెల్లప్ారు. 
  
  

                               జిలలా  ప్ో లీసు క్ార్ాయలయెం నుెండి జార్జ చేయడమ ైనది. 
 


