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

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૮ સોિવાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
અિદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી ર્રવાિાં
આવેલ પ્રશંસનીય/નોંધપાત્ર ર્ાિગીરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૭૦૦/૧૮

િોબાઇલ ફોનથી ફોન ર્રી આિ જનતાને બેંર્િાંથી બોલતા હોવાનો ભરોસો આપી ક્રેડીટ/ડેબીટ
ર્ાડક ની ડડટેઇલ્સ તેિજ ઓટીપી િેળવી તેિજ ઓનલાઇન શોપીંગ ના નાિે લોર્ો સાથે છે તરપીંડી
ર્રી લેતી ગેંગને પર્ડી પાડતી સાયબર ક્રાઇિ બ્રાન્ચ, અિદાવાદ શહેર.
આ કામના ફરીયાદી શ્રી દદપકકુમાર મકવાણા નાઓ વદકલાતનો વ્યવસાય કરતા
હોય તેઓને બેક તરફથી ક્રેડીટ કાડડ ખરીદવા માટેના રીકવેસ્ટ કોલ આવતા હોય જેથી ગયા માર્ડ –
૨૦૧૮ ના માસમાાં ફરીયાદીએ નવુ ક્રેડીટ કાડડ મેળવવા માટે બેંકમાાં અરજી કરે લ અને બેંક તરફથી તેઓને
ક્રેડીટ કાડડ ઇશ્યુ કરવામાાં આવેલ પરાં ત ુ ફરીયાદી શ્રીને ક્યારે ય ક્રેડીટ કાડડ વાપરવાની જરૂરત ઉભી થયેલ
નહી કે તેઓએ કોઇ પીન નાંબર જનરે ટ કરાવેલ નહી. તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ ફરીયાદીને એક
અજાણ્યા મોબાઇલ નાંબર થી ફોન આવેલ અને જણાવેલ કે તમારા બેંક ઓફ ઇન્ડીયાના ક્રેડીટ કાડડ ન ુ
વેરીદફકેશન ર્ાલે છે તમો ક્રેડીટ કાડડ ની માદહતી આપો પરાં ત ુ ફરીયાદીએ આપેલ નહી તે બાદ ફરીથી
તા.૨૨.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ફરીથી તે જ મોબાઇલ નાંબર થી કોલ આવેલ અને ફરીયાદીને કાડડ વેરીદફકેશન
માટે કહેલ અને ફરીયાદી કામમાાં વ્યસ્ત હોય તેઓએ ક્રેડીટ કાડડ ની માદહતી આપી દદધેલ અને થોડીવારમાાં
તેઓ તરફથી કોલ આવેલ અને તેઓએ જણાવેલ કે તમારા મોબાઇલ ફોન નાંબર પર બેંક તરફથી એક
નાંબર મોકલેલ છે જે વેરીદફકેશન પુરતો ઓટીપી નાંબર છે જેથી ફરીયાદીએ તેની વાતોમાાં આવી ઓટીપી
પણ આપી દદધેલ અને ફરીયાદીના ક્રેડીટ કાડડ માાં રૂ. ૯૯૯૯/- નુ ટ્રાન્જેકશન કરી છે તરપીંડી કરી લીધેલ
હોય ફરીયાદીએ અત્રે સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ર્માાં તા.૨૪.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ફરીયાદ આપતાાં ફસ્ટડ ગુ.ર.નાં.
૩૦/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ ૪૦૬, ૪૨૦ તથા આઇ.ટી.એક્ટ કલમ ૬૬(સી, ડી) મુજબ ગુનો રજીસ્ટડડ કરે લ.
હાલના ટેક્નોલોજી યુગમાાં આમ પબ્લીક જ્યારે કેસલેસ ટ્રાન્જેકશનો કરી રહેલ છે અને ઈ બેન્કીંગ જેવી
સેવાઓનો લાભ લઇ રહેલ છે જેનો દૂ રૂપયોગ કરી કેટલાક અસામાજીક તત્વો તેનો ગેરલાભ ઉઠાવી આમ
જનતા સાથે ઠગાઇ કરતા હોય અને આવા ઓટીપી મેળવી ફ્રોડ કરવાના ગુનાઓ મોટા પ્રમાણમાાં બનતા
હોય જે બાબતે
ઇન્ર્ાર્જ સાંયક્ુ ત પોલીસ કમમશન શ્રી દીપન ભદ્રન સાહેબ ક્રાઈમ બ્રાન્ર્, નાયબ પોલીસ
કમમશ્નર શ્રી ડૉ.રાજદદપમસિંહ ઝાલા સાહેબ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ર્ અમદાવાદ શહેર નાઓએ ઉપરોક્ત બનાવને
ગાંભીરતાથી લઇ આવા પ્રકારના ઓટીપી મેળવી લઇ છે તરપીંડી કરવાના આખા ભારતદે શમાાં ફ્રોડ ના
બનાવો બનતા હોય તેને ત્વરીત શોધી કાઢી આરોપી પકડી પાડવા સાયબર સેલના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર શ્રી
વી.બી.બારડ નાઓને હક
ુ મ કરતાાં તેઓએ ફરીયાદ નો અભ્યાસ કરી ટેકેનીકલી એનાલીમસસ કરતાાં ઓટીપી
મેળવી લઇ ફ્રોડ કરતી ટોળકી આ કામ દદલ્હી સ્સ્થત ફ્રેન્ડસ કોલોની ખાતે રહી આવા ફ્રોડને અંજામ આપતી
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હોવાનુ પ્રસ્થાપીત થતાાં પો.સ.ઇ.શ્રી આર.કે.સોલાંકી, પો.સ.ઇ.શ્રી એમ.એર્.મશણોલ, પો.સ.ઇ. શ્રી
એર્.એન.પ્રજાપમત નાઓને આરોપીને દદલ્હી મુકામે થી આરોપીની ભાળ મેળવવા સુર્ના કરે લ દરમ્યાન
આરોપી બાબતે તપાસ કરતાાં આરોપીઓ ફ્લેટ નાં. બી/૫૦, બીજો માળ ભરતનગર ન્યુ ફ્રેન્ડસ કોલોની
ન્યુ દદલ્હી ખાતે કોલ સેન્ટર ર્લાવતા હોય દદલ્હી ખાતેથી આરોપીઓ નાં (૧) પ્રકાશર્ાંન્દ્ર સ/ઓ દકશનસીંગ
મસિંગ ઉવ. ૨૪ રહે. એ/૧૦૬ સાંજય કોલોની ઓખલા, દદલ્હી મુળ રહેવાસી-મ.ન. ૮૩ ગામ છુટીકરા
જી.મથુરા, ઉત્તરપ્રદે શ (૨) પુજા ડો/ઓ કુમારસેન લક્ષ્મણસેન જાટવ ઉવ. ૨૧ રહે. સાંગમમવહાર, એલ
બ્લોક, ગલી નાં. ૯ મકાન નાંબર ૨૨૮ નવી દદલ્હી (૩) દકતી ડો/ઓ કુમારપાલ અમરમસિંગ સાકીયા ઉવ.
૨૩ રહે. સાંગમ મવહાર બી/૫૫૦ ન્યુ દદલ્હી નાઓને તા. ૩૧/૦૮/૧૮ ના રોજ કલાક ૧૭/૪૫ વાગે
દદલ્હી ખાતેથી અટક કરી અત્રે લાવવામાાં આવેલ છે . જે આરોપીઓ તા.૦૪/૦૯/૧૮ ના કલાક:-૧૫/૦૦
વાગ્યા સુધી પોલીસ રીમાન્ડ ઉપર છે .
આ કામે પકડાયેલ આરોપીઓની સધન પુછપરછ કરતાાં ગયા એપ્રીલ/૨૦૧૮
માસથી દદલ્હી સાઉથ વેસ્ટ ખાતે ફ્રેન્ડસ કોલોની, ભરતપુર ખાતે રહેણાાંક મવસ્તારમાાં ભાડાનુ ફ્લેટ રાખી
www.shopylite.com નામની કાંપની ધરાવી કોલ સેન્ટર ર્લાવતા હતા.
આરોપીઓ જુદા-જુદા મોબાઇલ નાંબરોથી ભારતના જુદાજુદા રાજ્યોમાાં ફોન કરી પોતે
બેંક અમધકારી વાત કરે છે તમારુ ક્રેડીટ કાડડ બાંધ થઇ ગયેલ છે અને ક્રેડીટ કાડડ ન ુ ાં વેરીફીકેશન કરાવવુ ાં
પડશે તેમ કહી લોકોને મવશ્વાસમાાં લઇ લોકો પાસેથી ક્રેડીટ કાડડ ની માહીતી તથા ઓ.ટી.પી. નાંબરો મેળવી
લોકોના ક્રેડીટ કાડડ મારફતે પૈસા મેળવી ઇ-વોલેટમાાં ટ્રાન્સફર કરતા હતા તેમજ ક્રેડીટ કાડડ ન ુ ાં રજીસ્ટ્રેશન
કરવાનુ ાં છે તેમ કહી લોકો પાસેથી ક્રેડીટકાડડ ની માહીતી તથા ઓ.ટી.પી. નાંબર મેળવી આરોપીઓએ
બનાવેલ ઓનલાઇન શોપીંગ કાંપનીમાાં ખરીદી કરી ક્રેડીટકાડડ ના પૈસા પોતાની કાંપનીના બેંક એકાઉંન્ટમાાં
જમા કરાવી કેશમાાં કનવટડ કરતા હતા.
ુ બના ર્ોલ િળી આવેલ છે .
તપાસ દરમ્યાન નીચે જણાવેલ રાજ્યોિાં નીચે જણાવ્યા મજ
રાજ્યનુ નામ

કોલની સાંખ્યા

રાજ્યનુ નામ

કોલની સાંખ્યા

રાજ્યનુ નામ

કોલની સાંખ્યા

ગુજરાત

૨૮૦

મહારાષ્ટ્ટ્ર

૩૨૩

આસામ

૩૩

આંન્રપ્રદે શ

૩૯૩

બબહાર

૭૧

ઝારખાંડ

૨૩

ર્ેન્નાઇ

૪૫

હરીયાણા

૨૦

દહમાર્લ પ્રદે શ

૧૦

રાજ્સસ્થાન

૯૯

કણાડટક

૨૧૮

પમિમ બાંગાલ

૬૪

ઉપરોક્ત મોડસ ઓપરે ન્ડી મસવાય પણ આરોપીઓ ઓનલાઇન શોપીંગ કરતા કસ્ટમરોને
કોલ કરી તેઓને એક શટડ , બેલ્ટ, ઘડીયાળ, વૉલેટ તેમજ કેટલીક કાંપનીના ગીફ્ટ વાઉર્ર રૂ.૮૯૯૯/માાં આપવાની લાલર્ આપી ગ્રાહકોને બનાવટી માલ કુરીયર મારફતે મોકલી આપતા હતા.
આ કોલ સેન્ટરના મુખ્ય સાંર્ાલકો ગ્રાહકોની માદહતી જેમાાં નામ, મોબાઇલ નાંબર, એરીયા
પીનકોડ નાંબર, રાજ્યનુ નામ, ઇમેલ આઇ.ડી. મવગેરે માદહતી (લીડ) મેળવી પકડાયેલ આરોપીઓને કોલ
કરવા માટે આપતા હતા અને પકડાયેલ આરોપીઓ (1) પ્રકાશ – સાંજીવ નામથી (૨) દકતી – દહમાાંશી
નામથી (૩) પુજા
ાં – અદદતી નામથી કોલ કરી લોકો સાથે છે તરપીંડી કરતા હતાાં. અને દર મદહને દરે ક
ફોનમાાં રહેલ સીમકાડડ બદલી નાાંખતા હતા. આ કામના મુખ્ય સાંર્ાલકો હાલમાાં વૉન્ટેડ છે જેઓને પકડી
પાડવા સારૂ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ર્ે આરોપીઓના રીમાન્ડ મેળવી સઘન તપાસ હાથ ધરે લ છે .
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અને તપાસ દરમ્યાન સદરી આરોપીઓ પાસેથી ગુનો કરવામાાં વપરાયેલ કુલ – ૫૦૦
મોબાઇલ નાંબરો મળી આવેલ છે અને બીજા કેટલાક સીમકાડડ વપરાશ બાદ નાશ કરી દદધેલ છે .
આરોપીઓ પાસેથી ર્બ્જે ર્રે લ મદ્દુ ાિાલ :- લેપટોપ – ૦૧, મોબાઇલ ફોન - ૧૩, ગીફ્ટ પેક – ૦૬,
ર્ેકબુક – ૦૧ તથા અલગ અલગ કાંપનીઓના સીમકાડડ નાંગ – ૧૮૪ મળી આવેલ છે .
ુ ક ઇમતહાસ :આરોપીઓનો પવ
(૧) પ્રર્ાશ :- જે બી.એ. સુધી નો અભ્યાસ કરે લ છે અને મુળ મથુરા ઉત્તરપ્રદે શનો વતની છે અને પાાંર્
વર્ડ પહેલાાં દદલ્હી આવી અલગ અલગ જગ્યાઓએ નોકરી કરે લ જેમાાં તેણે વોડાફોન કાંપનીમાાં બીજી
કાંપનીમાાંથી વોડાફોન કાંપનીમાાં સીમકાડડ કરવાનુ કામ કરતાાં કોલ સેન્ટરનો અનુભવ મેળવેલ અને ગયા
ઓગસ્ટ/૨૦૧૬ માાં આ કોલ સેન્ટરના સાંર્ાલક સાથે સાંપકડ માાં આવેલ અને એપ્રીલ/૨૦૧૮ થી
શોપીલાઇટ કાંપનીની શરૂઆત કરે લ છે .
(૨) પજા
ંુ /ડર્તી :- જેણે બી.એ.સુધીનો અભ્યાસ કરે લ છે અને

યુનીક મેનેજમેન્ટ નામની કાંપનીમાાં

આઇડીયા, વોડાફોન અને એરટેલ કાંપનીના નાંબરોના જે લોકો બીલ ભરે નહી તેવા લોકોને કોલ કરી બીલ
ભરવા માટે કોલ કરતી હતી જેથી કોલ સેન્ટરનો અનુભવ છે અને તે બાદ આ શોપીલાઇટ ર્ાલુ થતાાં તે
કાંપનીમાાં જોડાયેલ છે .
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નાયબ પોલીસ કમમશનર,
કાંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કમમશનર વતી.
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