નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની વવગત સાફલ્યગાથા
તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૨ થી ૧૩/૦૨/૨૦૨૨
કચેરી/ શાખા /

કરે લ સારી કામગીરી

નવસારી ટાઉન પો.સ્ટે.પાટટ A ગુ.ર.નં. ૧૧૮૨૨૦૧૯૨૨૦૧૪૦/૨૦૨૨ IPC કલમ-૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦(બી) મુજબના
ગુનાના મુદામાલ : ૯૯.૫૨ કેરેટ/સેન્ટ વજનના કકિંમત રુપપયા ૨૮,૩૪,૦૮૦/- ના કિરા લઇ પવશ્વાસઘાત તથા
છે તરપપિંડી કરી નાસી ગયેલ બે આરોપીઓને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડતી નવસારી જજલ્લા પોલીસ

પકડાયેલ આરોપીઓ :-

(૧) દિપક ઉર્ફે દિદિલ પટે લ ઉર્ફે અજય વાવડીયા S/O મધુભાઈ િે વાણી (પટે લ) ઉ.વ.૩૨ રહે.એર્ફ-૧,૪૦૪,આિંિ
વાદટકા સોસા, મહાિે વ ચોક પાસે, મોટા વરાછા, સુરત મુળ રહે.આસોિર ગામ, તા.લાઠી,જી.અમરેલી
(૨) મોદહત ઓમપ્રકાશ સેિ ઉ.વ. ૨૮ રહે.ઇ-૨૨/૬૨,સરકારી કવાટટ સ,ઉમેિ હોદપપટલ,જોધપુર, રાજપથાિ
આરોપી દિપક S/O મધુભાઈ િે વાણી ઉર્ફે દિદિલ પટે લ ઉર્ફે અજય વાવડીયા િો ગુિાદિત ઇદતિાસ
(૧) સુરત શહેર કાપોદ્રા પો.પટે . ર્ફપટ ગુ.ર.િં. ૨૭૦/૨૦૧૮ IPC કલમ ૪૦૬,૪૨૦
(૨) ભાવિગર દિલમબાગ પો.પટે . ર્ફપટ ગુ.ર.િં.૨૪૨/૨૦૧૮ IPC કલમ ૪૦૬,૪૨૦
(૩) સુરત શહેર વરાછા પો.પટે . પાટટ -એ ૧૧૨૧૦૦૬૦૨૧૦૬૧૪/૨૦૨૧ IPC કલમ ૪૦૬,૪૨૦,૪૦૯

મરોલી પોલીસ સ્ટેશન િદ પવસ્તારમા પરુજણ ગામ ખાતે થાણા અમલદારશ્રી દ્રારા મકિલા સુરક્ષાની
મીંટીગનુ આયોજન કરે લ.

સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ અને રે લ્વેઝ, ગુજરાત રાજય, સાયબર ક્રાઇમ સેલ , ગાંધીનગર દ્રારા પનમણુકં કરે લ
સાયબ વોલંટીયર મારફતે તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૨ના રોજ પવજલપોર પોલીસ સ્ટેશન િદ પવસ્તારમાં આવેલ
શાળઓ મરાઠી સ્કુલ તેમજ વાંસદા મારુતી પવઘાલય ખાતે કાયટક્રમનુ ં આયોજન કરે લ.

નામદાર સવોચ્ચ અદાલત દ્વારા અકસ્માતના ગુનાઓમાં જાિેર કરાયેલ નવા કદશાપનદે શો બાબતે ચીખલી
પોલીસ સ્ટે શન ખાતે ચીખલી, ગણદે વી, બીલીમોરા તેમજ મરીન પોલીસ સ્ટે શનના બીટ ઈન્ચાર્જનોને િાજર
રિેલ જેઓને અકસ્માતના ગુનાઓમાં આપવામાં આવેલ કદશાપનદે શોથી વાકેફ કરવામાં આવેલ.

ુ ા મક
ુ ામે હત્યાનો બનાવ બનેલ છે , જે બાબતે અમક
ુ અસામાજિક તત્વો દ્રારા જાહેર સલ
ુ ેહઅમદાવાદ જિલ્લાના ધાંધક
શાાંવતભાંગ તથા કોમ વચ્ચે વૈમનસ્ય પેદા કરવા માટે સોવશયલ મીડીયા પર ભડકાઉ પોસ્ટ મ ૂકી જાહેર શાાંવતમાાં ખલેલ
પહોંચાડવાના પ્રયાસો કરતા હોવાન ાંુ ધ્યાને આવેલ છે . જેથી ખોટી પોસ્ટ અથવા અફવાઓ ઉપર ધ્યાન ન આપી
ુ ેહ શાાંવત અને કોમી એખલાસ િળવાઇ રહે તે હેત ુ નવસારી જિલ્લા પોલીસને સહકાર આપવા જિલ્લાના
જિલ્લામાાં સલ
તમામ પોલીસ સ્ટેશન વવસ્તારમાાં શાાંવત સવમતીની વમટીંગ કરવામાાં આવેલ.

