सायबर फसवणक
ू करणाऱ्या दोन गन्
ु हे गाराांना खेड पोलिसाांनी उत्तर प्रदे श मधन
ू केिी अटक

खेड येथे असणारे प्रलसद्ध लशति स्नेक चे मािक श्री राजेश चचांगळे राहणार खेड याांनी
ददनाांक 03/01/2020 रोजी प्रलसद्ध वीणावर्लडड ट्रॅ व्हर्लसची राजस्थान ग्रुप टूर बुक केिी होती. ददनाांक 06/01/ 2020
रोजी फफयाडदी याांचे पत्नीिा अज्ञात इसमाने व्हाट्सअप कॉि करून आम्ही वीणावर्लडड मधून बोित आहोत असे
साांगून तुम्ही टूरचे 70700/- रुपये अद्याप भरणा केिेिी नाही तरी आपण तात्काळ आमचे बँक खात्यावर सदर
टूरची रक्कम तात्काळ भरावी असे साांगून फफयाडदी याांचे पत्नीचा ववश्वास सांपादन केिा. त्यानांतर फफयाडदी याांच्या
पत्नीने अज्ञात आरोपी याांनी ददिेर्लया बँक खाते क्रमाांकावर 70700/-रुपये भरणा केिी. पैसे भरर्लयानांतर फफयाडदी
याांनी वीनावर्लडडशी सांपकड साधिा असता त्याांनी सदर रक्कम आमच्या खात्यात भरिी गेिी नाही असे साांचगतर्लयाने
फफयाडदी याांच्या िक्षात आिे की कोणीतरी अज्ञात इसमाने आपिी फसवणक
ू केिेिी आहे . म्हणन
ू त्याांनी सदर
फसवणुकी बाबत खेड पोिीस ठाणे येथे ददनाांक 06/01/2020 रोजी खेड पोिीस ठाणे गुन्हा रजजस्टर क्रमाांक 04/
2020 भा द वव सांदहता किम 420 प्रमाणे गन्
ु हा दाखि केिा.
सदर गुन््याचा तपास पोिीस उपननरीक्षक प्रसाद शेनोळकर याांच्याकडे दे ण्यात आर्लयानांतर त्याांनी
वररषठाांच्या मागडदशडनाखािी सदर गन्
ु ्याचा ताांत्रिक व शास्िीय तपास करून आरोपीांचा ठावदठकाणा बाबत मादहती
प्राप्त केिी. सदर आरोपीत हे उत्तर प्रदे श राज्यातीि सुितानपूर जजर्ल्यातीि असर्लयाने पोिीस अधीक्षक रत्नाचगरी
याांच्या परवानगीने पोिीस उपननरीक्षक शेनोळकर व पथक सुितानपूर येथे रवाना झािे. तेथे स्थाननक पोलिसाांच्या
मदतीने त्याांनी दोन आरोपीत याांना अटक करून आज रोजी खेड न्यायाियात ररमांडकमी हजर केिे असता माननीय
न्यायाियाने त्याांना पांधरा ददवस न्यायािय कोठडी मांजूर केिी आहे . सदर गुन््यातीि आरोपीत याांची नावे 1)
सांजयकुमार घनश्याम शक्
ु िा वय 51 वर्षे व्यवसाय जनसेवा राहणार बभन्या पूरब नगरपांचायत दोस्तपूर तािुका
कादीपुर जजर्लहा सुितानपूर राज्य उत्तर प्रदे श व 2) आिमगीर इरशाद वय 38 वर्षे व्यवसाय कोंबडी चे दक
ु ान सध्या
राहणार साई टाफकया नई बाजार दोस्तपूर तािुका कादीपुर जजर्लहा सुितानपूर राज्य उत्तर प्रदे श मूळ राहणार
खमहोिी पोिीस ठाणे िासरा खुदड ठेमका तािुका जजर्लहा आजमगड राज्य उत्तर प्रदे श अशी आहे त. सदर आरोपीत
याांच्याकडून फसवणूक केिेर्लया रकमेपैकी 20,000/-रुपये रक्कम हस्तगत केिेिी आहे . तसेच त्याांचे बँक खाते दे खीि
गोठवण्यात आिेिी आहे . सदर फसवणुकी मधीि मुख्य आरोपी मोहम्मद मुक्तिीब हा सौदी अरे त्रबया मध्ये
असर्लयाचे तपासात ननषपन्न होत आहे . यावरून सदर फसवणक
ु ीचे आांतरराषट्रीय कनेक्शन दे खीि असू शकते.
सदर गुन््याचा तपास माननीय पोिीस अधीक्षक रत्नाचगरी, माननीय अपर पोिीस अधीक्षक
रत्नाचगरी, उपववभागीय पोलिस अचधकारी खेड व पोिीस ननरीक्षक श्रीमती सव
ु णड पत्की याांचे मागडदशडनाखािी पोिीस
उपननरीक्षक प्रसाद शेनोळकर करीत आहे त. सदर गुन््याचे तपासामध्ये पोिीस नाईक वीरें द्र आांबेडे व पोिीस लशपाई
अजय कडू याांनीदे खीि उत्कृषट कामचगरी बजाविी आहे

