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స ైఫర్ అలర్్   .....   కయౄూలు జిలలా  ఎసీీ డాక్ర్ పకకీయీ కాగినెలా్ల ఐిమస్ గాయు.  

 

ఆమ్ికల్ నెెంఫర్. 31.       DATED .....  29.05.2020 

 

TOPIC:  “ Cyber Crime Frauds  in the name of Police Officials “ 

  

 

 

కయౄూలు,  బే 29. సట్ట్ ఇెంటెల్లజెన్స్ నుో లీస్ కామాాలమెం నుెండి భలటలా డుతునాూెం  అెంటృ ఎవమైెనా నూో న్స 
చేసుు నాూమా అభతే మీయు స ైఫర్ నేయగాళా్ ఫలమిన డే అవకాశెం ఉెంది జాగరతు  !  

 

 ఈ తయహా మోసెంలో ముదటగా స ైఫర్ నేయగాళ్లా  తాభు సట్ట్ నుో లీస్ ఇెంటెల్లజెన్స్ కామాాలమ 
ఉనూతాధకిామిని భలటలా డుతునాూను మ మీ  ై భలకు మినుో ర్్ వచిందెంది మీ  ై కుసు ప ైల్ చేసట ిక రమ 
ముదలభెంది మిభమల్లూ ఈ కుసు లో అమెస్్ చేసట అవకాశెం ఉెంది. కావున మిభమల్లూ ఈ కుసు లో అమెస్్ 
చేమకుెండా ఉెండటెం కోసెం మీయు క ెంత ముతాు నిూ భల యొకీ అక ెంటు నెందు వేమవలసి ఉెంటుెంది అని 
చెఫుతాయు.  

 

  ఈ విషమెం లో మీయు కెంగాయు  డి  స ైఫర్ నేయగాడు చెిీన విషమలనిూ నమిమ మ   అమెసు్  చేమడానిక  
ఏవమైెనా  వసుు నాూమోమో అని  బిమిెంచిం  అడిగిన డఫుును  ఖలతాలో  వేస్ాు యు.  

 

స ైఫర్ నేయగాళా్  ధోయణితో  విసిగి నుో భన మీయు అతను చెిీన విషమెం నిజభలమ అఫదధభల అని 
తెలుసుకునే ిమతూెంలోట  మీయు మోసనుో మలభనూ  విషమలనిూ గరహిస్ాు యు. 

 



  ఈ తయహా మోసెంతోనే స ైఫర్ నేయగాళ్లా  కయౄూలు జిలలా లోని కోడుభూయు ట్ణానిక  చెెందిన క వాక ుని 
మోసెం చేమడెం జమిగినది .  

 

ముదటగా ఆ  వాక ుక  క మోజు స ైఫర్ నేయగాళా్ నుెంచిం నూో న్స వచిందెంది.  ఆ నూో న్స లో సెంఫలషిెంచింన వాక ు తాను 
సట్ట్ నుో లీస్ ఇెంటెల్లజెన్స్ నుెండి ఉనూత అధికామిని భలటలా డుతునాూను.  భలకు నీ  ై పిమాాదు వచిందనది మ 
బేభు మీ  ై కుసు నమోదు చేసుు నాూెం. 

 

 తవయలో నినుూ అమెస్్ చేస్ాు ెం అెంటృ స ైఫర్ నేయగాడు ఆ వాక ుని ఫెదిమిెంులకు నుాలీడాా యు. ఆ విషమలనిూ 
నమిమన ఆ వాక ు ననుూ అమెస్్ చేమకుెండా ఉెండాలెంటే ఏమీ చేమవలేనని అడుగగా స ైఫర్ నేయగాడు మీయు 
నేను చెిీన అక ెంటు నెందు డఫుులు వేసినచ  ో మిభమల్లూ ఈ కుసు నుెండి యకి్షస్ాు ను అని తెల్లనుాయు.  

 

 ఆ భలటలను నమిమనా ఆ వాక ు స ైఫర్ నేయగాడు  చెిీన ఖలతా నెందు డఫుు ను జభ  చేశాడు మ క నిూ 
మోజుల తమావత  వేమొక నెెంఫర్  నుెండి నూో న్స చేసి కుసు విషమెం  ై ఫెదిమిెంచిం డఫుును వేమభనగా ఆ వాక ు 
వేశాడు. ఇలల లు స్ాయుా  నూో న్స నెెంఫయుా  భలమిద డఫుు వేమభనూ ిత్రస్ామి ఆ విధెంగా ఆ స ైఫర్ నేయగాళ్ళ 
ఖలతాలలో డఫుులు జభ చేసూు   వచాదడు. చింవమిక  వామి ఫెదిమిెంులకు విసిగి నుో భన  అతను తాను ఏమి 
తుీ చేశాను ననుూ ఎెందుకు అమెసు్   చేస్ాు యు అని ఆలోచింెంచిం మ చింవయకు తాను మోస నుో మలననూ 
విషమలనిూ గరహిెంచిం  నుో లీస్ సట్షన్స నెందు పిమాాదు చేశాడు. 

 

తీసుకోవాల్ల్న జాగరతులు : 

 

మీయు అమిచింతుల  నూో న్స కాల్్ ను నభమకెండి . 

ఏబ ైనా సభసాలు, సెందేహాలుెంటే స్ాధ నిక నుో లీసు సట్షన్స లో గాని,  స ైఫర్ లలాబ్ నుో లీసులకు గాని లేదా 
స ైఫర్ మితి వాట్ప్ నెెం. 9121211100 కు గాని సెంిదిెంచిం పిమాాదు చేమలలని ఈ సెంధయుెంగా జిలలా  ఎసీీ 
డాక్ర్ పకకీయీ కాగినెలా్ల ఐిమస్ గాయు తెల్లనుాయు. 

  
  

    జిలలా  నుో లీసు కామాాలమెం నుెండి జామీ చేమడబ ైనది. 


