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તાર ખ 10/02/2015 ના રોજ બપોર પોલીસ હાટ 1091 મ હલા હ પ લાઇન ઉપર
જશવંત ભાઈ ( નામ બદલેલ છે ) નો ફોન આ યો હતો અને જશવંત ભાઈએ જણાવેલ ક અમારા પાડોશી
ુ
શીતલ બહન કામ અથ બહારગામ ગયેલ છે અને તેમને મને ફોન કર ને જણાવેલ ક મારો દ કરો ક રભાઈ
અને તેની પ ની તેમના નાના બાબાને કોઈ સગાંના યાં
તેમને બચાવી યો

કુ ને આ મહ યા કરવા માટ નીકળ ગયેલ છે તો

થી જશવંત ભાઈએ અ ે 1091 માં ફોન કરલ

થી પોલીસ હાટ 1091 મ હલા હ પ

ુ
લાઇનની ટ મે બાબતની ગંભીરતાને સમજતા સમય ચકતા
વાપર ને તા કા લક આનંદનગર પોલીસ વાન
તેમના િનવાસ થાને મોકલી તપાસ કરલ અને સતત મોનીટર ગ કર જશવંતભાઈ અને શીતલ બહનના
ુ
કો ટકમાં રહ ક રભાઈ
અને તેમની પ નીને શોધવાનાં

યાસો હાથ ધરલ અને થોડ વાર પછ ગાંધીનગર

પોલીસ કં ોલ મને મેસેજ મ યો ક ડભોડા કનાલ જોડ બે ય ત આ મહ યા કરવા આવેલા છે અને તેમને
અ હયાં રોક રાખેલ છે તે મેસેજ યાંના િસ

રુ ટ એ આ યો હતો અને યાં પોલીસ પહોચી તેમને બચાવી

લેવામાં આ યા હતા અને તેમના મ મી શીતલ બહનને

ણ કર સહ સલામત સોપવામાં આ યા હતા,

આમ અમદાવાદ પોલીસ અને ગાંધીનગર પોલીસે સતત મોનીટર ગ કર ગણતર ના કલાકોમાં તેમને
શોધી આ મહ યા કરતાં બચાવી લેવામાં આ યા હતા અને તેમની સાથે કોઈ અનઈ છનીય ઘટના બનતા
અટકાવેલ છે .
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કં ોલ મ, અ’વાદ શહર
પોલીસ કિમશનર વતી.
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