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k/a[ma ba`anca :
Aok lavya saaofTvaornaa AaQaaro smaIt pTolanao caaorInaa maaoTr saayakla
ikmat rau.15Ê000À¹naa maud/amaala saaqao JDpI paDtI k/a[ma ba`anca

Amadavaad SahormaaM ivastarmaaM banaola AnaDIkoT vaahna caaorInaa gaunhaAao
Aoklavya saaofTvaornaa maaQyamaqaI SaaoQaI kaZvaa saaru paolaIsa kimaEnar EaI iSavaanaMd Ja saahobanaaAaoAo
saucanaa Aapola haoya jo saucanaa AnausaMQaanao k/a[ma ba`ancanaa AiQakarIAao naayaba paolaIsa kimaEnarEaI
ihmaaMSau Sauklaa saahoba tqaa maddnaISa paolaIsa kimaEnarEaI Aoma.DI.caaOQarI saahoba naaAaonaa maaga^dSa^na
hozL AonTI p`aopTI^ skaoD^¹1 naa [ncaaj^ paolaIsa [nspokTr Aar.baI.raNaa saahobanaa skaoD^naa paolaIsa
saba [nspokTr jo.Aona.Jalaa sTafnaa maaNasaao saaqao poT/aolaIMgamaaM hta drmyaana Aosa.Ÿ.ha[vao
dovaAak^ maaolanaI pasao saiva^sa raoD ]pr qaI psaar qatu

bajaj DIskvar maaoTr saayakla naMbar GJ-9- AC-

2973 nau Sak pDtu laagataM pao.kao.ikSaaorkumaar caMdulaala naaAaoAo tomanaa maaobaa[lamaaM rhola eklavya

saaofTvaornaa maaQyamaqaI sadr maaoTr saayaklanaao naMbar caok krtaM naMbar bajaj plsar maaoTr saayaklanaao
hao[ maaoTr saayakla caalak smaIt rmaoSaBaa[ pTola ]va.29 rho.saIÀ301Ê va`jQaama¹2Ê jnatanagar rolvao
k/aosaIMganaI pasaoÊ GaaTlaaoDIyaa Amadavaad Sahornaanaao kao [ jgyaaeqaI Aa maaoTr saayakla kao[ jgyaaAoqaI
caaorI Agar CLkpTqaI maoLvaI laavaola haovaanau jNaataM bajaj DIskvar maaoTr saayaklana naM.GJ-9-AC2973 ikmat rau.15Ê000À¹nau kbjo krI to kbjo krola maaoTr saayaklanaI tpasa tjvaIj drmyaana vaojlapur

paolaIsa sToSana I gau.r.naM.44À2010 I.P.C.klama 379 maujbanaa gaunhanaa kamao caaorIAo gayaola
maud/amaalanau haoya Aoklavya saaofTvaornaa AaQaaro sadr gaunhao SaaoQavaamaaM Aavaola Co.Anao vaQau tpasa qavaa
saaru vaojlapur paolaIsa sToSana trf maaoklaI Aapola Co.

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