Malappuram District Police

The Manjeri Police Detected and Arrested
Accused involved in a Hacking / Cyber
Theft Case
************************************************
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കഴിS
മാസം
പ7E
ാം
തിTതിയാQ
േകസിനാ5പദമായ
സംഭവം.
കാലI്
ഉറ
മുണർ2 പരാതി
ാരെ) െമാൈബൽ േഫാണിൽ തെ) ബാ ് അ ൗ
ിൽ നി2ും െചറിയ
െചറിയ സംഖFകളായി പണം 7ടാൻ5ഫർ െചTെ
. സംബVിW െമേMജുകൾ ക
് അ ൗ
്
േ4B്െമ)് എടുI് പരിേശാധിWേ ാഴാQ ഒ രു ലHIിേലെറ രൂപ ന;െ
തായി മനMിലായ..
തുടർ2് േപാലീസിൽ പരാതി നXകിയതിെ) അടിYാനIിൽ മേ:രി േപാലീ5 േക5 രജി4ർ
െച(. അേന?ഷണം നടIിവരെവയാQ 7പതികൾ പിടിയിലാകു2..
വിവിധ ഫിഷിം[ െവ\ൈസB കൾ ഉപേയാഗിW് വF]ികള െട ഇ)ർെനB് ബാ ിം[
യൂസർ ഐഡിയും പാ5 േവഡും 7കാ
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