બજાજ ફાયનાન્સ કં પનીમાંથી લોન અપાવવાના બહાને અલગ અલગ ચાર્જ જણાવી ફરીયાદીશ્રીનાઓ
સાથે છે તરપીંડી કરનાર મખ્ુ ય આરોપીને ઝડપી પાડતી, સરુ ત શહેર સાયબર ક્રાઇમ.
સરુ ત શહેરના કતારગામ પો.સ્ટે . ફસ્ટટ ગ.ુ ર.નં.૨૦૫/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમુ બનો ગન્ુ હો દાખલ થયેલ હોય, જે ગન્ુ હામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓએ
૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪ મજ
ફરીયાદીશ્રીને બજાજ ફાયનાન્સ કં પનીમાંથી રૂ.૨૦,૦૦,૦૦૦/- ની લોન અપાવવાની લોભામણી વાતો
કરી, બજાજ ફાયનાન્સ કં પનીના નામના બોગસ ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. ઉપરથી ફરીયાદીશ્રીને
ુ થયેલ હોવાનો બોગસ લેટર મોકલી ફરીયાદીશ્રીને વવશ્વાસ
રૂ.૨૦,૦૦,૦૦૦/- ની લોન એપ્રવ
અપાવી અલગ અલગ ચાર્જ જણાવી તેઓની પાસે અલગ અલગ બેંક એકાઉન્ટમાં રૂ.૮,૬૯,૬૫૨/ુ ો આચરે લ હતો. જે
ભરાવી ફરીયાદીને લોન ન અપાવી વવશ્વાસઘાત અને છે તરપીંડી કરી ગન
બનાવ બાબતે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટે શન દ્વારા ટેકનીકલ સવેલન્સ આધારે તપાસ હાથ ધરવામાં
ુ ામાં સંડોવાયેલ આરોપી નીવતશકુ માર વવજયકુ માર રહે. બી-૧૪૦, અબલ
ુ ફઝલ
આવતા સદર ગન
એન્કલેવ-૨, શાહીનબાગ, દક્ષિણ દદલ્હીનો હોવાન ંુ જણાઇ આવતા સાયબર ક્રાઇમ પો.સ્ટે .ના પો.સ.ઇ.
શ્રી જે.બી.આહીર તથા એ.એસ.આઇ. પ ૃથ્વીરાજવસિંહ તખતવસિંહ તથા અ.પો.કો. યોગે શભાઇ ચંદુભાઇ
તથા લોકરિક નાજભાઇ જેઠુરભાઇ નાઓને દદલ્હી ખાતે તપાસમાં મોકલતા તેઓએ સદર આરોપી
નીવતશકુ માર વવજયકુ માર મીશ્રા ઉ.વ.૨૪ ધંધો-બેકાર રહે.ઘર નં.૨૫૪, લખપત કોલોની, વવભાગ-૨,
ુ રહે.ગામ-તકી,
ુ
દક્રપાલઅવાના કોઠી પાસે, બદરપરુ , ન્ય ુ દદલ્હી-૧૧૦૦૪૪ મળ

ભટોલીયા થાના-

ુ ફ્ફરપરુ (ક્ષબહાર) નાને શોધી કાઢેલ અને તેને અત્રે સાયબર ક્રાઇમ પો.સ્ટે . ખાતે લઇ
મીનાપરુ , જી.મઝ
ુ પરછ કરતા તે ફ્રેબ્રઆ
ુ રી-૨૦૧૯ થી જુલાઇ-૨૦૧૯ સધ
ુ ી બીજો માળ, ડી.ડી.એ. ફ્લેટ,
આવતા તેની પછ
ુ પ્રહલાદપરુ , રે ડ લાઇટ પાસે, ન્ય ુ દદલ્હી ખાતે ગેરકાયદે સર કોલ સેન્ટર ચલાવતો હતો અને કોલરો
પલ
રાખી, અલગ અલગ કસ્ટમરોને ફોન કરી, લોન અપાવવાના બહાને છે તરપીંડી કરતા હતા અને આ
કામના ફરીયાદીશ્રી પાસેથી લોન અપાવવાના બહાને અલગ અલગ ચાર્જ જણાવી રૂ.૮,૬૯,૬૫૨/ુ ાત
પોતાના તથા પોતાના ભાઇ જીતેશકુ માર મીશ્રાના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા કરાવેલ હોવાની કબલ
કરે લ છે . આ રીતે ઉપરોક્ત વણ શોધાયેલ ગન્ુ હો શોધી કાઢી પ્રશંસનીય કામગીરી કરે લ છે .

