
वधा� िज�हा पोलस वाता�प� 

             �दनांक : 01.03.2019 

 �द	ल� येथील खोटे कॉल स�टर उघड 

 संपुण� भारतात कॉल कर�त होत े15 कॉलस�.  

 लक" #ा◌ ॅव 'ा◌डॅ(ट सेल�ंग*या नावावर भरावयास लावायच ेर(कम 

 मागील 5 म�ह-यांपासून सु/ होता कारभार 

 आतापावेतो 2 करोड /पयांची उलाढाल झाल� अस4याची श(यता 

 

�द�लत बनावट कॉलस�टरवर धाड - 2 आरोपी अटक - 6,06,600/- � चा माल ज"त 

 पो.6टे. रामनगर अप 7 58/2019 कलम 420 भांदवी, 66(डी) मा�हती तं9:ान अ;ध=नयम सुधार�त सन 

2008 चा न>द असून गु-हयाची हक"कत पुढ�ल 'माणे आहे, गु-हयातील ?फया�द� वशृभ कैलास करंड,े वय 22 वश�, 

राहणार हवालदारपूरा, वधा� यांनी त7ार� केल� क", Cयास फॅषन Eवला कंपनी �द	ल� येथून अ:ात इसमांनी फोन केला 

Cयाला फॅशन Eवला या कपंनीमGये लक" #ा◌ ॅमGये Cयास केट�एम मोटार सायकल लागल� असे सांगीतले. सु/वातीला 

आर.ट�.ओ. जी.एस.ट�. के.वाय.सी. फा◌मॅ�च ेपैसे भर4यास सागंीतले. ?फया�द�ने देना बकॅ अकंाऊंट 7. 126110042019 

व/न आ◌नॅलाईन ब?ॅकंग व मोबाईल बNक"ंगOदारे अ:ात इसमाच ेकोटक म�हPंा बकॅ व पंजाब नषॅनल बकेॅ*या �द	ल� 

शाखां*या बNकेत �दनांक 29.11.2018 त े06.12.2018 दरQयान एकूण 3,60,000/-/ भरले. आरोपींनी कोणतीह� बाईक 

?फया�द�ला �दल� नाह� व ?फया�द�ची फसवणूक केल�. Cयाव/न उपरो(त गु-हा न>द आहे. 

 वाढCया ऑनलाईन फसवणूक"*या गु-हयामGये मा. पोल�स अ;धSक Tी. बसवराज तले� व मा. अपर पोल�स 

अ;धSक Tी. =नखील Eपगंळे यांनी सायबर सेल व 6था.गु.शा. यांना Eवशेष पर�Tम घे4याकर�ता सुचना दे4यात आ	या 

Cया'माणे Tी. =नलेश VाQहणे, पोल�स =नर�Sक 6था.गु.शा., वधा� नी एक Eवशेष पथक �द	ल� येथे रवाना केले.   

 सदर 'करणी पथक �द	ल� येथे तपासात असतांना ?फया�द�ने Wया बNक खाCयांमGये र(कम जमा केल� अशा 

बNक खाCयाची मा�हती घे4यात आल�. बNकेकडून 'ाXत मा�हती*या आधारे बNक अकाऊंट धारक यांचा रोह�नी �द	ल� येथे 

शोध घे4यात आला. सदर पर�सरात का◌लॅ स�टर चालत आहे काय व कोणी फॅशन Eवला कंपनी*या नावाने लोकांची 

फसवणूक कर�त आहे काय? याची मा�हती घे4याच े'यCन कर4यात आले. ?फया�द�ंना का◌लॅ कर4याकर�ता वापर4यात 

आले	या मोबाईलच ेधारकांचा शोध घेवून मा�हती घे4यात आल� तOेहा असे =नYप-न झाले ?क, काह� अ:ात इसम 

वेगवेगळया Oय(तींना घेवून ओखला फेज 1 येथे असले	या िजयो कंपनी*या [रटेल शा◌पॅवर जातात व Cयांच े

कागदप9ांवर \सम व मोबाईल ह-ॅडसेट Eवकत घेतात व Cयाचा वापर लोकांना फसवणूक"कर�ता करतात.  

 या मा�हती*या आधारे गोप=नय बातमीदार लावून ओखला इंड6]�यल एर�या, फेज 1, -यू �द	ल� येथील 

पर�सरात बनावट का◌लॅ स�टरचा शोध घे4यात आला 'ाXत मा�हती*या आधारे बी - 133, डी.डी.ए. शे_स, न`थू 6वीaस 

के जवळ, ओखला इंड6]�यल एर�या, फेज 1, -यू �द	ल� 110020 *या दसु-या माळयावर�ल पी.आर. इंटर'ायझसे येथे 

पंच व पोल�स 6टाफसह छापा घाल4यात आला. Cयावेळी तथेे मुले मूल� Cयां*या समोर असले	या संगणकावर �दले	या 

याद�'माणे Cयांच ेजवळील फोन व/न फोन क/न Cयांना लक" #ा◌ ॅलागला आहे Cयांना काह� 'ा◌डॅ(टवर काह� बSीस 

लागले आहे असे सांगून Cयांना आर.ट�.ओ. जी.एस.ट�. के.वाय.सी. फा◌मॅ�च ेपैसे भर4यात लावत होत.े तथेे एकूण 16 

कम�चार� \मळून आले. Cयापैक" 10 म�हला व 6 पु/ष कम�चार� आहेत.  



 कॉल स�टरचा मनेॅजर असले	या राहूल सजृनसींग यादव, वय 22 वषc, रा. dाम पो6ट नगहाई, झीपरामहू, पो.6टे. 

झीपरामहू, िज	हा, क-नोज उeर 'देश ह.मू. 410 ए/5, गोवीदंपूर�, -यू �द	ल� यांस Eवचारपूस केल� असता तथेे तो 

का◌लॅ स�टरचा मनेॅजर Qहणून काम कर�त असून Cयाचा मालक पंकज जगद�श राठोर, वय 28 वषc, रा. एल-1, 1142/25, 

संगम Eवहार, �द	ल� हा सुGदा घटना6थळी \मळून आला. का◌लॅ स�टरमGये असलेले मोबाईल ह-ॅडसेट, संगणक, राऊटर, 

?कबोड� माऊस, कागदप9े व इतर सा�हCय असा एकूण जू.?क. 6,06,600/- / चा माल जXत कर4यात आला.  

 सदर कारवाई मा. पोल�स अधीSक डॉ. Tी. बसवराज तले�, अपर पोल�स अधीSक Tी. =नखील Eपगंळे, यांचे 

माग�दश�नात पोल�स =नर�Sक Tी. =नलेश VाQहणे, 6था=नक गु-हे शाखा, वधा� यांच े=नदcशां'माणे पो.उप.=न. मह�P इंगळे 

व 6टाफ पो.हवा./1125 सलाम कुरेशी, पो.हवा./304 6वXनील भारhवाज, म.पो.हवा./1020 छाया तलेघोटे, ना.पो.\श./1013 

कुलद�प टांकसाळे, ना.पो.\श./1292 कुणाल �हवसे, ना.पो.\श./1293 अनूप कावळे, जगद�श डफ, �दनेश बोथकर, =नलेश 

कaटोजवार, अSय राऊत, अ\भजीत वाघमारे, आनंद भ6मे, �दवाकर पर�मल, मुकेश ये	ले सव� नेमणूक 6था. गु. शा. 

वधा� यांनी केल�. 

 


