
ہےکہ وہ  سب سے پہلے دوسرے  شخص کی آئدی اور پاسوارڈ چوری میں مندرجہ ذیل جیسا طریقہ آجکل انٹڑنٹ جرائم کے ذریے  1

 کر کہ دوسرے  شخص کا بھیس بدلنے کے بعد 
انٹڑنٹ سائٹ سے قیمتی برقی مصنوات یا کیمرا وغیرہ خریدنا ہے۔ ( 1مثال   

ہے۔ بنوانا ( بک، کیش کارڈبینک )بینک کھاتہ ادارہ میں اپنا بینک ( 2مثال   

وغیرہ کہتے ہوئے ان لوگوں کو ترغیب کر ’’ اچھا جزوقتی کام ہوتا ہے ۔‘‘ غیر ملقی طالب علموں کوایسا جرم میں نا جائز تنظیم    

  مندرجہ زیل  کی طرح حرکت کرواتا ہے۔
تجارتی سامان لینے واال یا نقد نکالوانے واال بننا۔( 1مثال   

   -بنوانا( بینک بک، یا کارڈ)بینک ادارہ میں اپنا بینک اکاونٹ (2مثال 

اور اس کے بعد نا جائز تنزیم وہ تجارتی سامان ، بینک بک یا کارڈ کو ان سے لے کر انعم دیتا ہے۔     

 وہ ایسا کہ سکتے ہیں کہ وہ حرکت کرنے کے  نتیجہ میں غیرملقی طالب علم مندرجہ باال طریقے سے جرائم میں مدد دیتے ہیں۔ 

جرائم میں شرکت ہونے کی صورت  2  

تجارتی ساماں لینے واال( 1)    
یہ واال درست تجارتی ساماں اینے والے کا بھیس بدل کر تجارتی ساماں لینے کے بعد مقررہ جگہ تک تجارتی ساماں بھیجتا ہے۔         

 اوکایاما پریفکچر پولیس

 انٹڑنٹ جرائم میں مبتال نہیں ہونے کے لیے
～ !میتھی ترغیب سے احتیاط کیجیے ～ 

نقد نکالوانے واال( 2)  

دوسرے شخص کی کیش کارڈ استعمال کر نقد نقالوانا۔          

کا کاروبار یا دین(  کیش کارڈ)بینک اکاونٹ ( 3)  
بیچنا، اس سے خریدنا یا مفت سے دینا۔ ( کارڈکیش )اکاونٹ بینک دوسرے شچص کو اپنا             

آپ بینک ’’ ‘‘آپ کا کام صرف نقالوانا ہے۔’’ ‘‘ آپ کا کام صرف ساماں تجارت اینا ہے۔’’ ‘‘اچھا جزوقتی کام ہوتا ہے۔‘‘

وغیرہ میتھی ترغیب پر یکیں مت رکھیئے۔ اس کے پیچھے ضرور جرم ‘‘ کاتھا بنوا کر دیتا تو نقد اے سکتے ہیں۔

 چھپتا ہے۔

مجرم دوسرے   ①
شخص کی آئدی، 

پاسوارڈ استعمال کر 

ـ   تجارتی ساماں خریدنا

مجرم آپ کو بینک   ① 

 دینے کیاکاونٹ 

 درخواست دینا۔

 نا جائز تنضئم

مجرم کونقد دینا۔  ③ 

ترغیب کیے    ② 

گئے تجارت            

ساماں لینے واال        

تجارتی ساماں لیناـ    

مجرم تجارت سامانل بھیجنے کی جگہ فیصلہ کر کہ تجارتی     ③ 

بھیجنا یا مجرم کو براہ راست دینا۔ واال وہان تک ساماںساماں لینے        

 ②بینک ادارہ میں اپنا بینک کاتھا
بنوانا۔( بینک بک، کیش کارڈ)  

 ③ بینک مین بنوانے واال بینک اکاونٹ یا اپنے پاس رکھنے واالمجرم کو 
دینا۔( بینک بک، کیش کارڈ)بینک اکاونٹ      

مجرم دوسرے   ①
شخص کی آئدی، 

پاسوارڈ استعمل کر 

مقررہ بینک اکاونٹ 

 تک نقد بھیجنا۔ 

ترغیب کیے    ② 

گئے نقد نکالوانے 

واال کارڈ استعمال 

کر اے ٹی ایم 

 سے نقد نقالنا ـ

 نا جائز تنضئم

 نا جائز تنضئم
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