જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટેલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટેલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૮ રમવવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૮૦૩/૧૮
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ચોરીની એક્સેસ િો.સા. સાથે એર્ ઇસિને ઝડપી પાડતી ક્રાઇિબ્રાન્ચ
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાાં નાયબ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી દીપન ભદ્રન તથા
ઇન્ચાર્જ મદદનીશ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી એસ.એલ.ચૌધરી નાઓએ અમદાવાદ શહેર મવસ્તારમાાં વાહનચોરી
અટકાવવા સારુ તેમજ વાહચોરીના ગુન્હામાાં સાંડોવાયેલ આરોપીઓને શોધી કાઢવા સારુ ક્રાઇમ બ્રાાંચના
અમધકારીઓને સુચના આપેલ. જે અનુસધાને ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી બી.પી.રોજીયા, તથા
પો.સ.ઇ શ્રી એસ.જે.જાડેજા, શ્રી આઇ.એસ.રબારી, શ્રી એસ.બી.દે સાઇ, તથા સ્ટાફનાાં માણસોને મળે લ
બાતમી હકકકત આધારે આરોપી કનુ ઉર્ફે કનીયો S/O ગોવાભાઇ જાતે મકવાણા ઉવ. ૨૮ રહે. ખોડીયાર
નગરના નવા છાપરા, ચામુડાં માના માંકદરની ગલી, આંબેડકર બ્રબ્રજ પાસે, બહેરામપુરા, દાણીલીમડા,
અમદાવાદ શહેર મુળગામ:- થરા તા.જી.પાટણ નાને સુઝુકી એક્સેસ મો.સા કકિં.રૂ,૨૦,૦૦૦/- સાથે ઝડપી
પાડેલ છે .
પકડાયેલ આરોપીની પુછપરછ કરતા બે ત્રણ કદવસ પહેલા પોતે શાહઆલમ
મવસ્તારમા મજુરી કામ માટે ગયેલ પરાં ત ુ મજુરી કામ ન મળતા પોતાની પાસે ભાડા ના પૈસા ન હોય ગઇ
તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ પોતાની સાથેના યુવક પાસે દાણીલીમડા કબાડી માકે ટ ના ગેટ પાસે રોડ
ઉપર પાકક કરે લ એકસેસ મો.સા ની ચોરી કરાવેલ અને પોતે તેનો ઉપયોગ કરતો હોવાનુ જણાવેલ જેથી
પકડાયેલ આરોપી અને મુદ્દામાલ દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનમાાં સોંપવા સારુ તજવીજ કરવામા આવેલ
છે
ુ ાહીત ઇમતહાસ:આરોપીનો ગન
પકડાયેલ આરોપી અગાઉ સને-૨૦૧૧ માાં દાણીલીમડા પોલીસ
સ્ટેશનમાાં ખુનની કોમશષ ના ગુન્હામા પકડાયેલ છે તથા એક વષક પહેલા ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમાાં દે શી
દારુના ૩ કેસોમાાં પકડયેલ જે કેસોમા રાજકોટ જેલમા પાસા અટકાયત થયેલ છે .

2

સોશીયલ િીડીયા ફેસબર્ુ પર પ્રોફાઇલ ફોટા અપલોડ ર્રી તેના પર અશ્લીલ અને બબભત્સ
ર્ોિેન્ટ ર્રનાર આરોપીને પર્ડી પાડતી સાયબર ક્રાઇિ, અિદાવાદ શહેર.
ર્ફરીયાદી ભાંવરમસિંહ ધીલામસિંહ ચૌહાન જાતે ચૌહાન રહે. એ-૧, ૪૦૪ મધુવન
ગ્લોરી, શ્રી રામચોક જોડે, નવા નરોડા, અમદાવાદ શહેર નાઓએ સાયબર ક્રાઇમ ખાતે આવી ર્ફરીયાદ
આપી જણાવેલ કે, આજથી છ માસ પહેલા સોશીયલ મીડીયા માાં ર્ફેસબુક પર Dev Singh Rajput ના
નામનુ ાં ર્ફેસબુક એકાઉન્ટ બનાવી ર્ફરીયાદી નો ર્ફોટો અપલોડ કરી બ્રબભસ્ત કોમેન્ટ કરી ર્ફરીયાદીના સગા
સાંબધ
ાં ીઓને ર્ફેસબુક મા ટેગ કરી બદનામ કરવાના ઇરાદાથી ર્ફોટા તથા કોમેન્ટ કરે લ હોવાની હકકકત
ર્ફરીયાદીશ્રીએ જણાવતા ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. સે.ગુ.ર.નાં. ૩૦૮૦/૨૦૧૮ ધી આઇટી એકટ કલમ ૬૬(સી),
૬૭, મુજબનો ગુનો તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ દાખલ થતા ગુનાની આગળની વધુ તપાસ પોલીસ
ઇન્સ્પેકટર શ્રી વી.બી.બારડ નાઓએ સાંભાળી લીધેલ હતી.
અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમબ્રાન્ચના ખાસ પોલીસ કમમશ્નરશ્રી જે.કે. ભટ્ટ સાહેબ તથા
સાયબર ક્રાઇમબ્રાાંચના નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ડૉ.રાજદીપમસિંહ ઝાલા સાહેબ તથા ઇ/ચા મદદનીશ
પોલીસ કમમશ્નરશ્રી જે.એસ.ગેડમ નાઓની સુચના તેમજ માગકદશકન મુજબ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી
વી.બી.બારડ નાઓએ સ્ક્વોડના પો.સ.ઇ.શ્રી એસ.વી.ગળચર

તથા એ.એસ.આઇ. ધનેશ્વર મવરમભાઇ

રબારી નાઓ ને સાથે રાખી ગુના બાબતે જરૂરી ટેકનીકલી પુરાવા એકત્રીત કરી તપાસ કરતાાં આરોપી

સદામહસ
ુ ેન s/o સાહબુદીન અંસારી ઉ.વ.૨૭. રહે- ૧૯૪૩/૧૨ પટેલ ચાલ, કામદાર મેદાન ની નજીક,
ગોમતીપુર, અમદાવાદ શહેર ના હોવાનુ જણાતા મજકુરને તા.૧૫/૦૯/૧૮ના રોજ ગુનાના કામે અટક
કરવામા આવેલ છે અને તપાસ દરમ્યાન આરોપીની પુછપરછ કરતા ર્ફરીયાદી અને આરોપી સમલૈબ્રગક
સબાંધો રાખતા હતા બાદ ર્ફરીયાદી આરોપી સાથે આવા સબાંધ રાખવા માાંગતા ના હોય જેના કારણે બન્ને
વચ્ચે મનદુખ થતા આરોપી એ દ્રેષ ભાવ રાખી ર્ફેસબુક પર ખોટી પ્રોર્ફાઇલ બનાવી ર્ફરીયાદીના ર્ફોટા
અપલોડ કરી બ્રબભ્તસ કોમેન્ટ કરે લ હતી. આ કામે આરોપીએ પ્રોર્ફાઇલ બનાવવા ઉપયોગમાાં લીધેલ
મોબાઇલ કબ્જજે કરવામા આવેલ છે .

ઓછા દરે લોન આપવાના બહાને જુદા જુદા ર્સ્ટિરોને ફોન ર્રી આિ જનતાને HDFC બેંર્િાંથી
બોલતા હોવાનો ભરોસો આપી જુદી જુદી ર્ં પનીની પોલીસીઓ લેવડાવી લોર્ો સાથે છે તરપીંડી
ર્રનારને શોધી પર્ડી પાડતી સાયબર ક્રાઇિ બ્રાન્ચ, અિદાવાદ શહેર.
આ કામના ર્ફરીયાદી શ્રી શાન્ન્તભાઇ કરશનભાઇ પટેલ ઉ.વ.૫૫ રહેવાસી.૭૭
કણાકવતી પાકક , મશણોમણી બાંગ્લોઝ સામે, એક્સપ્રેસ હાઈવે સામે, સીટીએમ. ખોખરા અમદાવાદ નાઓની
ર્ફરીયાદના કામે

હકકકત એવી છે કે આ કામના ર્ફરીયાદીને આરોપીઓએ કોલ કરી ઓછા દરે લોન

આપવાની લાલચમાાં લાવી એકબીજાની સાથે મદદાગારી કરી ર્ફરીયાદી પાસેથી HDFC life, FUTURE
GENERALI, BAJAJ Allianz Life Insurance Company, EXIDE Life Insurance નામથી અલગ અલગ
પોલીસીઓ લેવડાવી આ પોલીસીઓ પેટે મપ્રમમયમની રકમ રૂમપયા ૪,૯૦,૦૦૦/- કાંપનીના એકાઉન્ટમાાં
ચેકથી ભરાવી ઉપરોક્ત પોલીસી લેવડાવ્યા બાદ તે પોલીસીના ડેમેટ એકાઉન્ટ માટે, ટ્રાન્જેક્શન માટે,
જીએસટી માટે એમ અલગ અલગ બહાના હેઠળ ટુકડે ટુકડે કુલ્લે રકમ

૧૯,૯૯,૯૦૦/- RTGS થી

ઉપરના અગલ અગલ બેંક એકાઉન્ટમા ભરાવી બન્ને રકમ મળી કુલ્લે રૂ. ૨૪,૮૯,૯૦૦/- (ચોવીસ લાખ
નેવ્યાસી હજાર નવસો) ની રકમ મેળવી લઈ આ રકમોથી રૂ. ૪,૯૦,૦૦૦/-ની જુદી જુદી પોલીસીઓ
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ર્ફરીયાદીને જે તે જણાવેલ કાંપનીની સાચી પોલીસીઓ આપેલ પરાં ત ુ તે મસવાયની બાકીની કુલ રકમ
રૂમપયા ૧૯,૯૯,૯૦૦/-ની રકમ ર્ફરીયાદી પાસેથી ઉપરોકત સામાવાળાએ લોભામણી વાતો કરી મોટી
રકમ આપવાની લાલચમાાં લાવી ર્ફરીયાદી સાથે મવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી કરે લ છે . જે બાબતે
ર્ફરીયાદીશ્રીએ ર્ફરીયાદ આપતાાં ગુનો રજીસ્ટર કરવામાાં આવેલ. જેથી આ ર્ફરીયાદ સબાંધે
અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ખાસ પોલીસ કમમશનર શ્રી જે.કે.ભટ્ટ સાહેબ,
સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ નાયબ પોલીસ કમમશ્નર શ્રી ડાક.રાજકદપમસિંહ ઝાલા સાહેબ તથા ઈન્ચાર્જ મદદનીશ
પોલીસ કમમશ્નર શ્રી જે.એસ. ગેડમ સાહેબ નાઓએ ઉપરોક્ત બનાવને ગાંભીરતા લઇ આવા પ્રકારના ઓછા
દરે લોન આપવાના બહાને પોલીસીઓ લેવડાવી છે તરપીંડી કરવાના ફ્રોડના બનાવો તાજેતરમાાં મોટા
પ્રમાણ બનતા હોય તેને ત્વરીત શોધી કાઢી આરોપી પકડી પાડવા સાયબર સેલના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી
વી.બી.બારડ નાઓને હક
ુ મ કરતાાં તેઓએ ર્ફરીયાદ નો અભ્યાસ કરી ટેકનીકલી એનાલીમસસ કરતાાં આ
કામના આરોપીઓ નોઇડા ઉત્તરપ્રદે શ ખાતે રહી આવા ફ્રોડને અંજામ આપતી હોવાનુ પ્રસ્થાપીત થતાાં
પો.સ.ઇ.શ્રી આર.કે.સોલાંકી, પો.સ.ઇ. શ્રી એચ.એન.પ્રજાપમત તથા પોલીસ ટીમના માણઓને આરોપીને
ઉત્તર પ્રદે શ નોઇડા મુકામે થી આરોપીની ભાળ મેળવવા સુચના કરે લ દરમ્યાન આરોપી બાબતે તપાસ
કરતાાં આરોપી ઝેડ/૧૧૭ સેકન્ડ ર્ફલોર સેકટર -૧૨ નોઇડા જજ. ગૌતમ બુધ્ધનગર ઉત્તરપ્રદે શ ખાતે કોલ
સેન્ટર ચલાવતા હોય નોઇડા ખાતેથી આરોપી નાં (૧) પ્રશાાંત સ/ઓ પ્રેમાનાંદ બ્રબ્રજનાથસીંગ ઉ.વ. ૨૪
રહે. ઝેડ/૧૧૭ સેકન્ડ ર્ફલોર સેકટર -૧૨ નોઇડા જજ. ગૌતમ બુધ્ધનગર ઉત્તરપ્રદે શ નાને તા.૧૩/૦૯/૧૮
ના રોજ કલાક ૧૫/૦૦ વાગે નોઇડા ખાતેથી અટક કરી અત્રે લાવવામાાં આવેલ છે . જે આરોપીના કદન૪ ના પોલીસ કરમાાંડ મેળવવામાાં આવેલ છે .
આ કામે પકડાયેલ આરોપીની સધન પુછપરછ કરતાાં પોતે ર્ફેક કોલ સેન્ટરમાાં
સને- ૨૦૧૬ થી અંકુશ પબ્જલીકેશન નામની કાંપની રાજીવ ચોક કનોટ પેલેસ કદલ્લી ખાતે નોકરી કરતો
હતો જે કોલ સેન્ટર તથા મેનેજર ના કયા મુજબ કોલર તરીકે પોતે તથા કદપક તથા નેહા તથા કોમલ
નામના છોકરી છોકરાઓ કામ કરતા હતા અને પોતાને ઓકર્ફસ તરર્ફથી જે પણ ડેટા આપવામાાં આવતો
હતો તે ડેટામાાં જણાવેલ ર્ફોન નાંબરવાળા માણસોને ર્ફોન કરી પોલીસી લેવા માટે સમજાવતા હોવાનુ તેમજ
કોલ કરે લ કસ્ટમરની ડીટેલ્સ મેળવી સાંચાલક અને મેનેજરને ર્ફોરવડક કરતો હોવાનુ જણાવેલ છે . અને
સીનીયર દ્રારા કસ્ટરમને જુદી જુદી રીતે કસ્ટમરોને કન્વીઝર કરી જુદી જુદી પધ્ધતીથી લોભ લાલચ
આપી આર.ટી.જી.એસ.ટી દ્રારા જુદા જુદા બેંક એકાઉન્ટમાાં નાણાાં જમા કરાવી મેળવી લેતાાં હોવાની હકકકત
જણાવેલ છે .
આરોપી પાસેથી ર્બ્જે ર્રે લ મદ્દુ ાિાલ :- મોબાઇલ ર્ફોન – ૦૩ મળી આવેલ છે .
ુ ક ઇમતહાસ :આરોપીઓનો પવ
(૧) આ કામના આરોપ પ્રશાાંત : જે બી.એ. સુધી નો અભ્યાસ કરે લ છે અને મુળ છોટી સેરીયા તા.બાસડી
જજ. બબ્રલયા ઉત્તરપ્રદે શનો વતની છે અને જે છે લ્લા ત્રણ વષકથી કદલ્હી માાં અંકુશ પબ્જલીકેશન નામની
કાંપનીમાાં નોકરી કરે લ છે .
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શાહપરુ પોલીસ સ્ટે શન :
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મનર્ોલ પોલીસ સ્ટેશન :

શહેરર્ોટડા પોલીસ સ્ટેશન :
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નાયબ પોલીસ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમમશનર વતી.
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