બિલ્ડરને ધમકી આપી રૂ!.૧૦ લાખની ખંડણી માંગનારા અનનલ કાઠી અને ધમેન્દ્ર પંજાિીના સાગરીતોને
ગણત્રીના દિવસોમાં ઝડપી પાડતી ક્રાઇમ બ્ાંચ.
ગત તા.૨૬/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ ઉમરા પો.સ્ટે .I-ગ.ુ ર.નં.૩૧૩/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૧૪૩,
ુ િનો ગન
ુ ો િાખલ થયેલ જે ગન
ુ ામાં ફરીયાિી શ્રી નેહલ કાંતીલાલ
૧૪૭, ૩૮૪, ૪૫૨, ૫૦૭, ૫૧૧ મજ
અનનલ રહે. સી/૪૦૨, એન્દ્જોય એપાટટ મેન્દ્ટ, વેસ,ુ સરુ તનાઓ બિલ્ડરનો વ્યવસાય કરતા હોય, આરોપી
અનનલ કાઠી અને ધમેન્દ્ર પંજાિીનાઓ તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ ફરીયાિીની ઓફીસમાં તેઓના
ુ ી આવી ફરીયાિીની ઓફીસમાં નોકરી કરતા સાહેિ રાજન
સાગરીત િીજા પાંચ અજાણ્યા ઇસમો સાથે ઘસ
માવાપરુ ીને ‘તારા શેઠ આજે નથી નહીતર તેઓને જાનથી મારી નાંખત, અને હવે તેઓને િાંધીને રૂ!.૧૦
લાખ કઢાવવાના છે .’ તેવી ધમકી આપી તે િાિ ફરીયાિીને પણ ફોન ઉપર ધમકી આપી રૂ!.૧૦ લાખની
ુ િ
ખંડણીની માંગણી કરે લ હતી જે અંગે ફરીયાિીએ ફરીયાિ આપતા ઉપરોક્ત નંિર તથા કલમ મજ
ુ િ ગન
ુ ો
કુ ખ્યાત અનીલ કાઠી અને ધમેન્દ્ર પંજાિી આણી ટોળકી નવરૂધ્ધ ઉપરોક્ત નંિર તથા કલમ મજ
િાખલ કરવામાં આવેલ હતો.
ુ ામાં કુ ખ્યાત અને માથાભારે અનીલ કાઠી અને ધમેન્દ્ર પંજાિી આણી ગેં ગ
ઉપરોક્ત ગન
સંડોવાયેલ હોય જેથી આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે ઇન્દ્ચાર્જ પોલીસ કનમશ્નરશ્રી, સરુ ત શહેર તથા
અનધક પોલીસ કનમશ્નરશ્રી, ટ્રાફીક અને ક્રાઇમનાઓના આિે શ તથા નાયિ પોલીસ કનમશ્નરશ્રી, ક્રાઇમ અને
ુ ના મજ
ુ િ પોલીસ ઇન્દ્સપેકટરશ્રી ક્રાઇમનાઓના
મિિનીશ પોલીસ કનમશ્નરશ્રી, ક્રાઇમ નાઓની સચ
માગટ િશટન હેઠળ ડી.સી.િી.ના અનધકારીશ્રીઓ/ પો.માણસોની જુિી જુિી ટીમો આરોપીઓને ઝડપી પાડવા
ુ ામાં
માટે કાયટરત થયેલ હતા. ફરીયાિીની ઓફીસ તેમજ આજુિાજુના સી.સી.ટી.વી.ફુટે જ આધારે સિર ગન
મજકુ ર અનનલ કાઠી અને ધમેન્દ્ર પંજાિીના સાગરીતોની ક્રાઇમ બ્ાંચની ટીમે ઓળખ કરી લીધેલ હતી. આ
ુ ા તથા પો.કો.નવનોિ અખાભાઇનાઓને મળે લ િાતમી હકીકત
િરમ્યાન આજરોજ હે.કો.હરપાલસીંહ જશભ
ુ ામાં સામેલ અનનલ કાઠી અને ધમેન્દ્ર પંજાિીના
આધારે પો.સ.ઇ.શ્રી સી.એચ. પનારા સહીતની ટીમે આ ગન
સાગરીતો પૈકી સાકીર ઉફે ભાણો આરીફભાઇ મેમણ રહે.િી/૩૦૨, શીવરં જની એપાટટ મેન્દ્ટ, સચીન, સરુ ત.
ુ રહે, નશીિ સોસાયટી, ધંધકુ ા, જી.અમિાવાિ તથા વસીમ ઉફે ભાણો િશીરભાઇ સાહમિાર રહે.
મળ
ુ વતન- ગામ, નાના વડાળા,
એજન તથા ફ્લેટ નંિર-૧૦૩, રોયલ હોમ-૩, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ. મળ
તા.કાલાવડ, જી-જામનગર નાઓને સચીન, સાતવલ્લા બ્ીજ પાસેથી ઝડપી પાડેલ છે .
મજકુ ર પકડાયેલ આરોપીઓ પૈકી આરોપી સાકીર ઉફે ભાણો આરીફભાઇ મેમણ ધંધકુ ા
ુ ામાં તેમજ િોટાિના િરવાળા પો.સ્ટે .માં મારામારી અને નદડયાિના માતર
પો.સ્ટે.માં િળાત્કારના ગન
ુ ામાં પકડાય ચકુ ેલ છે તેમજ આરોપી વસીમ ઉફે ભાણો િશીરભાઇ સાહમિારનો
પો.સ્ટે.માં િારૂના ગન
ુ ામાં પકડાય ચકુ ેલ છે .
જામનગરના કાલાવડ પો.સ્ટે.માં િારૂ પીવાના ગન
ુ ય સત્ર
ુ ધાર આરોપીઓ અનનલ કાઠી અને ધમેન્દ્ર પંજાિી તેમજ તેઓના પકડવાના
મખ્
િાકી સાગરીતોને ક્રાઇમ બ્ાંચની ટીમે ઝડપી પાડવાના ચક્રો ગનતમાન કરે લ છે .

