ુ રાતના શહેરો તથા અલગ-અલગ રાજયોમાાં નકલી પોલીસ તરીકેનો સ્ાાંગ રચી વ ૃધ્ધ સ્રી/પરૂુ ષોને
ગજ
ટાગે ટ બના્ી સોનાના દાગીના ઉતરા્ી નજર ચકુ ્ીને ઠગાઈ/છે તરપીંડીથી મેળ્ી નાસી જતા
“ઈરાની ગેં ગ” ના આરોપીઓને ઝડપી પાડતી, સરુ ત શહેર ક્રાઈમ બ્ાાંચ.
સને ૨૦૧૫ થી ૨૦૧૭ ના વર્ષમાાં સુરત શહેરમાાં અલગ-અલગ વવસ્તારમાાં ચાલતા જતા
પુરૂર્ અને મહહલાઓને ત્રણ-ચાર અજાણ્યા આરોપી ઈસમો રસ્તામાાં રોકી પોતે પોલીસવાળા છે તેવી ઓળખ આપી
પોલીસ ચેહકિંગના બહાને મહહલાઓ અને પુરૂર્ોના શરીર પરના સોનાના દાગીનાઓ ઉતારવા જણાવી તે દાગીના
સાચવીને પસષ/થેલીમાાં મુકી દે વા સમજાવી અને દાગીના ઉતારી બાદ તેને રૂમાલ/કાગળમાાં લપેટી પડીકુ બનાવી
નજર ચુકવી ખોટા દાગીના પકડાવી સોનાના દાગીના ઠગાઈ કરી મેળવી ભાગી જતા હોવાની એમ.ઓ. ધરાવતા
આરોપી ઈસમોને શોધી કાઢવા માટે સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્ાાંચના પો.સ.ઈ.નાઓ તથા તેમની ટીમના માણસો સાથે
વકષ -આઉટમાાં હતા દરમ્યાન તેઓને બાતમીદારો મારફતે આ એમ.ઓ.થી ગુનો આચરવામાાં સાંડોવાયેલ આરોપીઓ
ઈરાની ગેંગના હોવાનુ ાં અને તેનો મુખ્ય આરોપી સલીમ ટકલો અને રાજ ઈરાનીનાઓ તેમના વતન મહારાષ્ટ્રના
અહમદનગર જીલ્લાના શ્રીરામપુર ગામે તેમના રહેણાાંક મકાને હાજર હોવાની હહકકત મળતા પો.સ.ઈ. શ્રી નાઓને
ઉપરી અવધકારીશ્રીઓના જરૂરી સુચના અને માગષદશષન મુજબ તેમની ટીમ સાથે શ્રીરામપુર જી-અહમદનગર
મહારાષ્ટ્ર ખાતે જઈ સ્થાવનક પોલીસની મદદ મેળવી આરોપીઓ (૧)સલીમ ઉફે સલીમ ટકલો નુરઅલી ઈરાની
ઉ.વ.૪૧ રહે. ઈરાની ગની વોડષ નાં-૧, શ્રીરામપુર થાના- શ્રીરામપુર સીટી પો.સ્ટે. તા-શ્રી.રામપુર જી-અહમદનગર
(મહારાષ્ટ્ર) તથા (2) રાજ મોહમાંદ ફોલાદ ઈરાની ઉ.વ.૩૬. રહે-શ્રીરામપુર રહે. વોડષ નાં.૦૧, ઈરાની ગલી વોડષ નાં.
૦૧, શ્રીરામપુર સીટી પો.સ્ટે. તા. શ્રીરામપુર જી-અહમદનગર (મહારાષ્ટ્ર) નાઓને પકડીને સુરત શહેર ખાતે લાવી
ઉપરોક્ત એમ.ઓ.થી નોંધાયેલ ગુનાના સમયગાળા દરમ્યાન બનાવ સ્થળના આજુબાજુના કમાન્ડ & કાંરોલરૂમના
સી.સી.ટી.વી. કેમેરામાાં કેદ થયેલ ફોટાઓ આધારે આરોપીઓની પુછપરછ કરતા તેઓએ તથા તેમના સાથીદાર
ડાંબર શાહજહાન જાફરી રહે. લોની રે લ્વે સ્ટેશન નજીક, ઈરાની બસ્તીમાાં પુના (મહારાષ્ટ્ર) તથા જફર મુખતાર
ઈરાની રહે-એજન નાઓ સાથે મળી સને:-૨૦૧૫, ૨૦૧૬ તથા ૨૦૧૭ ની સાલમાાં સુરત શહેરમાાં અડાજણ, ઉમરા,
ખટોદરા પો.સ્ટે.માાં અલગ અલગ વવસ્તારમાાંથી આવતા-જતા લોકો તથા સ્ત્રીઓને અલગ-અલગ બહાના હેઠળ
પોલીસ તરીકેનો સ્વાાંગ રચી ફરીયાદીઓના શરીર પરથી સોનાના દાગીના ઉતરાવી તે દાગીના બેગ/ થેલી/
પસષ/રૂમાલમાાં તથા કાગળના પડીકામાાં મુકવાનો ઢોંગ કરી હાથ ચાલાકીથી નજર ચુકવીને સોનાના દાગીના
ઠગાઈ/છે તરપીંડીથી મેળવી હોવાના ગુનાઓ આચરે લ હોવાથી કબુલાત કરે લ છે . જેમાાં સુરત શહેર ખાતે નીચે
જણાવ્યા મુજબના ગુન્હાઓ નોધાયેલ છે .
ુ ાઓ
ડીટેક્ટ ગન
(૧) અડાજણ પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નાં.૭૪/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૭૦,૧૧૪ મુજબ (૨) અડાજણ પો.સ્ટે. I
ગુ.ર.નાં.૧૩૯/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૭૦,૧૧૪ મુજબ (૩) અડાજણ પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નાં.૪૧/૨૦૧૬
ઈ.પી.કો.કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૭૦,૧૧૪ મુજબ (૪) ઉમરા પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નાં-૧૨૦/૨૦૧૫ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,

૪૨૦,૧૭૦,૧૧૪ મુજબ (૫) ઉમરા પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નાં.૧૧/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૭૦,૧૧૪ મુજબ (૬)
ઉમરા પો.સ્ટે. I ગુ.ર.નાં.૧૭૬/૨૦૧૬ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૧૭૦,૧૧૪ મુજબ
ુ ાહીત ઈતતહાસ
આરોપીઓનો ગન
(૧)આરોપી સલીમ ઉફે સલીમ ટકલો નુરાલી ઈરાની નાઓ સને ૨૦૦૧-૦૨ માાં સાંગમનેર જી-અહેમદનગર પો.સ્ટે.
માાં સને ૨૦૦૨ માાં ઓરાં ગાબાદ ક્રાતી પો.સ્ટે. સને ૨૦૦૫-૦૬ માાં નાશીકમાાં સને-૨૦૦૯-૧૦ માાં પુના ક્રાઈમ
બ્ાચમાાં-સને ૨૦૧૦-૧૧ માાં હદલ્લીમાાં ગાાંધીપુરમાાં બેંકમાાં હાથ ચાલાકીથી પૈસા ચોરી કરવાના ગુનાઓમાાં
પકડાયેલ છે . અને સને-૨૦૧૭ માાં નાશીક ક્રાઈમ બ્ાાંચમાાં નકલી પોલીસ બની સોનાના દાગીના ચીટીંગ કરી
મેળવી લેવાના ચાર ગુનામાાં પકડાયેલ હોવાની કબુલાત કરે લ છે .
(૨) આરોપી રાજ મોહમાંદ ફોલાદ ઈરાની નાઓ સને ૨૦૧૨ માાં શ્રીરામપુર શહેર પો.સ્ટે. જી-અહમદનગર ખાતે
નાકોટીક્સ (ચરસ)નો કેસ થયેલ છે સને-૨૦૧૩ માાં ઔરાં ગાબાદમાાં ચેઈન સ્નેચીંગના ગુનામાાં પકડાયેલ છે . સને ૨૦૧૭ માાં નાશીકમાાં નકલી પોલીસ બની સોનાના દાગીના ચીટીંગ કરી મેળવી લેવાના પાાંચ ગુનામાાં પકડાયેલ
છે . સને ૨૦૧૮ ના શરૂઆતમાાં નાશીકમાાં નકલી પોલીસ બની સોનાના દાગીના ચીટીંગ કરી મેળવી લેવાના એક
ગુનામાાં પકડાયેલ હોવાથી કબુલાત કરે લ છે .
ઉપરોક્ત ગુનાઓ વસવાય મજકુર આરોપીઓએ સને ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૬ ના સમયગાળામાાં સુરત શહેરમાાં
અલગ-અલગ બેંકોમાાં લોકો પૈસા કે ભરવા માટે આવે ત્યારે તેમને નોટના નાંબર લખવા અંગે, પૈસા ચેક કરી લેવા
અંગે, અમુક નોટ ચાલતી નથી, અમુક નોટ ફાટેલી હોય છે . વવગેરે અલગ-અલગ બહાના જણાવી વવશ્વસમાાં લઈ
નોટો ચેક કરવા મદદ કરવાના બહાને પૈસા હાથમાાં લઈ તેમની નજર ચુકવી રૂવપયા ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ ના દરની
કેટલીક નોટો કાઢી લઈ, ચીંટીગ કરે લ હોવાના ગુનાઓ આચરે લ હોવાની પણ કબુલાત કરે લ છે . આ ગુનાઓ
તેઓએ પોતાના વતન મહારાષ્ટ્ર, શ્રીરામપુર, નાશીક, ઔરાં ગાબાદ, નવસારી, સુરત શહેર, અંકલેશ્વર, અમદાવાદ,
હહમ્મતનગર, ગોધરા, રતલામ, ઈન્દોર, રાજપીપળા, જયપુર, હદલ્લી વવગેરે શહેરોમાાં જઈ ગુનાઓ આચરે લ
હોવાની કબુલાત કરે લ છે .

