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labar mauCIyaa cao[na snaocarnao pkDI paDtI Amadavaad Sahor ka`[ma baa`nca.
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
naayaba paolaIsa kimaSnar EaI ka`[ma baa`nca Amadavaad Sahor naaAaoAo Aapola maaga^dSa^na
hozL maddnaISa paolaIsa kimaSnar EaI ka`[ma baa`nca naaAaonaI saucanaa maujba pao.sa.[ EaI rajoSa sauvaoranaI
TImanaa hoD kaonsTobala rakoSakumaar rmaaSaMkr naaAao Amadavaad SahormaaM banata imalakt gaunhaAao SaaoQaI
kaZvaa

saaru

poTaòlaIMgamaaM

inakLola

drmyaana

sTafnaa

pao.kaonsa.rajond`kumaar

ŸvaramaBaa[

tqaa

pao.kaonsa.QaIrjkumaar laxmaNaBaa[ naaAaonao maLola caaokksa baatmaI hikkt AaQaaro maaohsaIna ]fo^ baaobaDao
S/O naurmaaohMmad Saah ³fikr´ ]va.23 rho.blaaok naM.1 baIja maaLoÊ salaaTnagar AMbaIkamaIla pasao KaoKra

iba`jnaI pasao gaaomatIpur Amadavaad Sahornao saaonaanaI cao[na saaqao pkDI paDola.
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pkDayaola AaraopIAaonaI saGana puCprC krtaM sadrI [samao tonaa Aok saagarIt saaqao maLI
baMnaoAo AajqaI Aokad maasa Agaa] maNaInagar ivastarmaaM Aok bahonanaa gaLamaaMqaI taoDola haovaanaI
kbaulaat Aapola Co jo vaKto Aa kamanaa AaraopInaao saagarIt navaaj maaoTr saayakla calaavatao htao Anao
maaohsaIna ]fo^ baaobaDao paCL baozola htao Anao navaajo Aok baona pasao j[ maaoTr saayakla QaImaI krtaM
paCL baozola maaohsaInao Aa baonanaa gaLamaaMqaI saaonaanaI cao[na taoDI laIQaola.to isavaaya tonaI pasaoqaI maLI
Aavaola cao[na AajqaI daoZok maasa Agaa] Aok kaLa klarnaI bajaj plsar maaoTr saayakla pr baosaI
savaarnaa samayao vaTvaa konaala pasao Aok AokTIvaa caalak bahona jtaM haoya toAaonaI paCLqaI AavaI
toAaonaa gaLamaaM haqa naaMKI saaonaanaI cao[na poDla saaqaonaI KoMcaI laIQaola haovaanaI kbaulaat Aapola Co
Aa AaraopIAo Aa isavaaya baIja kao[ gaunhaAao Aacarola Co ko koma tomaj Anya kao[
AaraopIAao saMDaovaayaola Co ko koma to baabato toAaonaI JINavaT puva^k puC prC tpasa caalau Co.

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