જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૦૧૦૦, ૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૬ સોમવાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ નં.૯૯૮/૧૬

કં ોલ મ :
સમય

ચ
ુ કતા વાપર જ દગી બચાવીઃપો.કો.અરિવદભાઈ બાબરભાઈ વાઘેલા (ખોખરા પોલીસ

ાયવર) તથા તેમની સાથે એસ.આર.પી. ના માણસો હ.કો.પાં ુ રંગ એસ

ટશન ખાતે

ુ ગાડ ના

ીમાળ , પો.કો. હતેશભાઈ ક

ચૌહાણ, પો.કો. િવ મિસહ વી સોલંક અને પો.કો. પ
ુ તભાઈ સી દં તાણી સાથે આજરોજ તા.૩૦/૬/૧૬
બપોરના ૨/૦૦ વા યાના

મ
ુ ાર પાલડ થી પોલીસ કિમશનર ીની કચેર એ જવા સાબરમતી

રવર ંટના ટ પરથી પસાર થઈ ર ા હતા યાર ગાંધી ીજની નીચે આવતા અરિવદભાઈની નજર
સાબરમતી રવર ંટ નદ ના પટ ઉપર લગાડલ લોખંડની

ગલ પકડ લટકતી હાલતમાં ૧૫ થી ૧૬

વષની છોકર ને જોઈ જતા ગાડ ઉભી રાખી તા કાલીક નદ ના કનાર જઈ જોતા છોકર રડતી હતી
અને

મ
ુ ો પાડતી હતી ક માર મર જ ુ છે . માર નથી

મ
ુ માર વાતોમાં ય ત રાખી સમય
આ માણસો લપાતા-

વ ુ તેમ કહવા છતા અરિવદભાઈએ છોકર ને

ચ
ુ કતા વાપર સાથેના એસ.આર.પી.ના માણસોને ઈશારો કરતા

પાતા છોકર ન ક જઈ કોડન કર પકડ લીધી હતી. યારબાદ અરિવદભાઈ

પણ પહોચી ગયા હતા અને હાથ પકડ ને બહાર કાઢ અરિવદભાઈએ તા કાલીક કં ોલ મમાં મેસેજ
આપતા કં ોલ ઈ ચા

પો.ઈ. ી ડ .આર ધમલનાઓએ સાબરમતી રવર ંટ ઈ ટ પોલીસને મેસેજ

આપતા સાબરમતી રવર ંટ ઈ ટ પોલીસ તા કાલીક થળ ઉપર પહોચી જતા રવર ંટ ઈ ટ પોલીસને
છોકર સહ -સલામત સોપી આપેલ હતી. એક છોકર ની જ દગી બચાવતા પો.કો.અરિવદભાઈ અને
સાથેના માણસોને પોલીસ અિધકાર

ીઓએ બરદાવેલ છે .
નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર.
પોલીસ કિમશનર વતી.
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