જનસંપક અધીકાર

ારા

પોલીસ કિમશનર ીની કચેર , અમદાવાદ શહર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦,૨૫૬૩૦૩૦૦,૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૨૪/૯/૨૦૧૪

ુ વાર
ધ

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
શહર પોલીસ વારા કરવામાં આવેલ

શંસનીય/ન ધપા

કામગીર ઃ-

સમાચાર યાદ ૨૪૦૮/૧૪

ં દવસ અગાઉ રા ીના સમયે બો બે હોટલ પાછળ એક રાહદાર ઇસમને
આજથી આશર ચાર પાચ
ટું કરલ

ુ
નાને
ડ ટ ટ કરતી એસ.ઓ. . ાઇમ

નાયબ પોલીસ કિમ ર
કમીશનર

ી બી.સી.સોલંક

એસ.ઓ. .

ાઇમ

ી હમાશં

ુ
કલ

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર
ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ પોલીસ

ાઇમ ાંચ અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ સપેકટર

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ મીલકત સંબધી બનેલ

ી

ુ
ના
શોધી કાઢવા તેમજ

આગામી નવરાિ ના ધાિમક તહવાર અ ુ ંસધાને નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા સા ુ
ુ ધાને અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પો.ઇ. ી
અ સં

આવેલ.

.એચ.સરવૈયા
ાઇવ રાખવામાં

.એચ.સરવૈયા સાહબ નાઓની ટ મ

પે ોલ ગમાં હતી. દર યાન ફરતા ફરતા કલાક ૧૩/૦૦ વાગે િવશાલા સકલ પાસે આવતાં સાથેના પો.કો.
િનશારઅહમદ ઉ માનિમયા તથા પો.કો.સમીરિસહ

તાપિસહ નાઓએ સં ુ ત બાતમી હક કત આપેલ ક,

એક ઇસમ નામે મોઇ ુ ન ઉફ મોઇન કમા ુ ન શેખ નો ક
પ ાવાળ ટ -શટ તથા
કર ને મેળવેલ છે .

ુ કલર ુ

સ પે ટ પહરલ છે .

ણે શર ર

લેક-રડ- ીન કલરના આડા

ઇસમ પાસે મોબાઇલ ફોન છે તે ચોર ક

ટંુ

ુ સંક લતનગર તરફથી આવી િવશાલા સકલ થઇ નારોલ તરફ
ઇસમ હાલ માં ુ હા રા

જવાનો છે .” િવગેર મતલબની બાતમી હક કત આધાર મોઇ ુ ન ઉફ મોઇન કમા ુ ન શેખ ઉવ.૨૫ ધંધો:
ર

ા

ાઇવ ગ રહ, આઇ/૧૧૫, સંક લતનગર,

થી સદર ને

ુ હા રા
ુ , વેજલ રુ, અમદાવાદ શહર નાનો મળ આવેલ.

ુ
છપરછ
કરતાં જણાવેલ ક, આજથી ચાર પાંચ દવસ પહલા રાતના અ ગયાર વા યાની
ટંુ લીધેલા ુ ં જણાવેલ.

ની પાસેથી એક

નોક યા કંપનીનો મોડલ નં.૫૦૦ નો સીમકાડ વગરનો ક. .૧૫૦૦/- નો તથા રોકડા

.૧૯૦૦/- તથા

આસપાસ બો બે હોટલની પાછળ મેદાનમાં જઇને એક ઇસમને
“ડ પાટમે ટ ઓફ લેવોિનક એ ડ ફનો

ુ ઇ
ે ન ટડ જ”

પંજબ નેશનલ બક ુ ં એટ એમ એ ડ શોિપગ કાડ તથા સે

ું

ુ
િનવસ
ટ ઓફ દ હ

લ બક ઓફ ઇ ડ યા

બક ઓફ ઇ ડ યા ુ ં ઇ ટરનેશનલ ડબીટ કાડ એ ડ શોિપગ કાડ તથા સે

લ

ુ ં ડબીટ કાડ તથા સે
ુ
િનવસ
ટ ઓફ

ુ ડ ટ આઇ.ડ . કાડ તથા યા ી કાડ તથા સદર થેલાની ક. .૦૦/૦૦ ગણી તથા બી
ુ ામાલ પંચનામાં િવગતે તપાસ અથ કબ

ુ ં આઇ કાડ તથા
લ

ુ
જરાત

ું

ુ
પર રણ
કાગળો

લીધેલ છે . ઉપરો ત બાબતે તપાસ કરતાં દાણીલીમડા

પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૧૮૬/૨૦૧૪ ધી ઇપીકો કલમ ૩૯૨, ૩૨૩, ૧૧૪

ુ
જબનો

ુ
નો
દાખલ થયેલ હોઇ સદર

ઇસમને આજરોજ તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૪ ના ક. ૧૪/૩૦ વાગે સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)એ

ુ
જબ
પકડ

અટક કરલ છે . તપાસ દાણીલીમડા પોલીસ ટશન તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે .

1

બગ લી ટ ગ અને ચીલઝડપ

વા

ુ
નામાં
નાસતા ફરતા ર ઢા

ુ ગારને જ બે કરતી એસ.ઓ. . ાઇમ
ને

ા ચ અમદાવાદ શહર
નાયબ પોલીસ કિમ ર
પોલીસ કમીશનર

ી હમાશં

ી બી.સી.સોલંક

.એચ.સરવૈયા એસ.ઓ. .

ાઇમ

ુ
કલ

ાઇમ

ા ચ અમદાવાદ શહર તથા મદદનીશ

ાઇમ ાંચ અમદાવાદ શહર તથા પોલીસ ઇ સપેકટર

ી

ુ
ના
શોધી

ા ચ અમદાવાદ શહર નાઓએ મીલકત સંબધી બનેલ

કાઢવા તેમજ આગામી નવરાિ ના ધાિમક તહવાર અ ુ ંસધાને નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા સા ુ
ુ ધાને અમદાવાદ શહર િવ તારમાં પો.સ.ઇ. ી સી.બી.ગામીત સાહબ
અ સં

ાઇવ રાખવામાં આવેલ.

નાઓની ટ મ પે ોલ ગમાં હતી. દર યાન પે ોલ ગ ફરતા ફરતા સરદારનગર સૈજ રુ ગરનાળા પાસે
આવતા સાથેના પો.કો.રાકશિસહ ધમ િસહ તથા પો.કો. અિન ુ ધિસહ મહ પતિસહ નાઓએ સં ુ ત બાતમી
ુ યા બંસીભાઇ બંગાળ ક
છ

હક કત આપેલ ક, “ એક ઇસમ નામે રાકશ ઉફ

ણે શર ર કસર કલરનો શટ

તથા ક થાઇ કલર ુ ં ઉભી લાઇન ગવા ં પે ટ પહરલ છે તે ઇસમ નડ યાદ ટાઉન પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૬૫/૧૪
ધી ઇપીકો કલમ ૩૭૯, ૩૫૬, ૧૧૪ તથા નડ યાદ ટાઉન પો. ટ.ફ. .ુ ર.નં.૮૯/૧૪ ધી ઇપીકો કલમ ૩૭૯,
ુ
જબના

૩૫૬, ૧૧૪

ુ
નામાં
વો ટડ છે .

બંગલા એર યા રોડ ુ બેરનગર તરફથી આવી

નાસતો ફર છે .

અ ે સૈજ રુ ગરનાળા થઇ સૈજ રુ ટાવર તરફ જવાનો છે .” િવગેર મતલબની બાતમી હક કત આધાર
ુ યો s/o બંસીભાઇ બંગાલી (છારા) ઉવ.૪૨ ધંધો:
છ

રાકશ ઉફ

ટક મ ુ ર રહ, સદાનંદની ચાલી, િસગલ

ચાલી, અ ુ ણાબેન રા શભાઇ ના મકાનમાં, સરદારનગર, અમદાવાદ શહર નાનો મળ આવેલ.
ઇસમને આજરોજ તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૪ ના ક. ૧૧/૩૦ વાગે સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧(૧)એ
અટક કરલ છે . આરોપીની વ ુ

થી સદર
ુ
જબ
પકડ

ુ
છપરછ
કરતાં અગાઉ કાગડાપીઠ પોલીસ ટશન માં બેગ લી ટ ગ માં બે

વખત પકડાયેલ તેમજ સરદારનગર પોલીસ ટશન માં ચોર ના

ુ
નામાં
પકડાયેલ છે . તપાસ ન ડયાદ

ટાઉન પોલીસ ટશન તરફ મોકલી આપવામાં આવેલ છે .

કોડા
ઝડપી

ટું, ધાડ

વી વૈભવી કારનો ઉપયોગ કર
ટું ધાડના

નાયબ પોલીસ કિમ ર

ી હમાં ુ

ાઈમ

ુ
કલા
નાઓએ, ગંભીર

ી એસ.આર.ટંડલ, તથા પો.સ.ઈ.

ણ ઇસમોને

ા ચ

ા ચના સં ુ ત પોલીસ કિમ ર

આધાર મદદનીશ પોલીસ કિમ ર

ઈ પે ટર

ુ આચરતી ટોળક ના
ના

ુ હાનો ભેદ ઉકલતી અમદાવાદ શહર, ાઈમ

અમદાવાદ શહર
કરલ હોય

વા

કારના બનેલ

ી એ.ક. શમા સાહબ તથા
ુ
નાઓ
શોધી કાઢવા

ુ
ચના

ી એમ.ડ . ચૌધર નાઓના માગદશન હઠળ પોલીસ
ી પી.બી. દસાઈ નાઓ ટ મ સાથે અમદાવાદ શહર

િવ તારમાં પે ોલ ગમાં હતા દરિમયાન મળે લ બાતમી હક કત આધાર આરોપીઓ (૧)

કુ િસહ ઉફ

મો ુ િસહ ઉફ મો ુ સ/ઓ દલાવરિસહ વાઘેલા ઉ.વ.-૨૫, રહ. ૯૯, નમદનગર સોસા., િવભાગ-૨,
નવિનમાણ
વરસંગ

ુ લ પાછળ, રાણીપ, અમદાવાદ શહર (૨) ભાવસંગ ઉફ ભાવેશ ઉફ ભાવલો ઉફ રા ુ સ/ઓ
ઠાકોર, ઉ.વ.-૪૦, હાલ રહ. ૮૪૪, વ તક સોસાયટ , અ ુ નભાઈની ચા ની કટલીની સામે,

ડ .એસ.પી. ઓ ફસ, સે ટર-૨૭, ગાંધીનગર.

ુ રહ. ગામ. રોજવા, નવાગામ પ ુ , ઠાકોરવાસ, તા.પાટડ ,
ળ

ુ નગર (૩) જયદવિસહ અરિવદિસહ ઝાલા, ઉ.વ.-૨૪, હાલ રહ. પરમ ખ
ુ સોસા. ગેટ નં.-૬,
જ. ર
ભરતભાઈ રબાર ના ભાડાના મકાનમા, પ ક સીટ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ શહર
લપર શેર , તા.લ મડ , જ.

ુ નગરને
ર

ુ રહ. ગામ. બળોલ,
ળ

ુ
ભાષ
ીજ સકલ ખાતેથી કોડા રપીડ કાર નં.-GJ-1-RA-4565

સાથે તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૪ નારોજ રોક એકલ ય શો ટવેરની મદદથી જણાવેલ આર.ટ .ઓ. નંબર વેર ફાઈ
કરતા

નંબર ુ ં વાહન રનો ટ કંપનીની

કલા કાર હોવા ુ ં જણાતા

નંબર ખોટો લગાવેલ હોવા ુ ં

2

જણાતા સદર

ુ
છપરછ
કરતા સદર ઇસમોએ ચોર અગર તો છળકપટ

ણ ઇસમોને કોડા રપીડ બાબતે

થી મેળવેલ હોવા ુ ં જણાતા

કર સદર ઇસમો િવ ુ

કોડા રપીડ કાર ક

કાયદસર કાયવાહ હાથ

ધરવામાં આવેલ.
ુ
છપરછ
દરિમયાન આરોપીઓએ જણાવેલ ક, ઉપરો ત કાર,

સદર બ ે આરોપીઓની

મે લ
ુ ઉફ મેવારામ રબાર રહ. સાંચોર, રાજ થાન વાળાએ લઈ પોતાની પાસે આવતા તેઓ ચારય
જણાઓએ મળ
નંબર

ુ
જબના
ખોટા નંબર વાળ

કોડા કારની અસલ નંબર લેટ કાઢ નાખી GJ-1-RA-4565

લેટ ફ ટ કરલ હોવા ુ ં જણાવતા

કાર

ગે જ ર તપાસ હાથ ધરતા કાર ડભોડા પો. ટ.

ફ. .ુ ર.નં.-૬૭/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪

ુ
જબના

ુ હાના કામે આરોપીઓ

ુ હાના ફર યાદ પાસેથી મેળવી લીધેલ તે જ કાર હોવા ુ ં તેમજ ક

કરલ

ારા

ુ
ત

કોડાકારનો અસલ

આર.ટ .ઓ. નંબર RJ-27-CD-3060 હોવા ુ ં જણાઈ આવતા, આરોપી (૧) મે લ
ુ ઉફ મેવારામ રબાર નાએ
તથા પકડાયેલ

ણ આરોપીઓ મળ ચારય આરોપીઓએ ભેગા મળ ઉપરો ત

આર.ટ .ઓ. નંબર લેટ બદલી GJ-1-RA-4565
વાળ નંબર

ુ
જબનો
નંબર ખોટો હોવા ુ ં

કોડા કારની અસલ

ણવા છતા આ ખોટા નંબર

લેટ કોડા કાર ઉપર ફ ટ કર , કોડા કાર ચલાવી ઉપયોગ કરતા

ણ આરોપીઓ મળ

ણ આરોપીઓ તથા નહ મળ આવેલ આરોપી મે લ
ુ ઉફ મેવારામ રબાર િવ ુ

આવેલ હોય પકડાયેલ

કાયદસર કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવતા

ગે ન ધાયેલ

ુ
નાની
તપાસ હાલ પો.સબ ઈ સ.

ી

એલ.ડ .વાઘેલા નાઓ તપાસ ચલાવી રહલ છે .
તેમજ આ પકડાયેલ આરોપીઓની વ ુ
સવારના સમયે ઉપરો ત કાર સાથે આઈશર

ુ
છપરછ
દરિમયાન ગઈ તા.૨૦/૮/૨૦૧૪ ના રોજ

ક તેલના ડ બા ભરલ હતી તેનો પીછો કડ ન ક આવેલ

થોળ ગામ પાસે આવેલ એન.ક. ોટ ન નામની ફ ટર ખાતેથી કર વડૉદરા એ સ ેસ હાઈવે થઈ વડોદરા
ટોલટ સ પસાર કર આગળ જતા ર તામાં આઈશર

કને રોક

ાઈવર પાસે બેસી

ભાષામાં “તાર ગાડ માં દા ભરલ છે , સાહબને ચેક કરવી છે .” તેમ કહ આઈસર
આગળ જઈ આઈસર

ાઈવરને હ દ

ક ચલાવી લઈ થોડા

કના ાઈવરને ઉતાર પોતાની પાસેની કારમાં બેસાડ , ભાવિસહ ઉફ ભાવેશ ઠાકોર

નાએ આઈશર ક ચલાવી લઈ પરત હાઈવે નં.૮ થઈ કડ ખાતે લાવી પાક કર , આઈશર કના ાઈવરને
સતલાસણા ન ક ઉતાર દઈ આરોપી મેવારામનો સંપક કરતા તે આવતા તમામે ભેગા મળ આઈસર ૃક
તેલના ડ બા ભરલ હતી તે લઈ મેવારામના જણા યા
ન કના તેના મામાના ગામે લઈ ગયેલ

ુ
જબ
ધાનેરા થી આગળ આવેલ

યાં માલ ખાલી કર આઈશર

હોટલ આગળ છોડ દ ધેલ હોવા ુ જણાવતા હોય,
ફ. .ુ ર.નં.-૧૦૮/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૫, ૩૯૫, ૧૨૦બી

ક પરત

રડા ગામ

રડા ગામે લાવી એક

ગે તપાસ કરતા કરજણ પોલીસ ટશન ખાતે
ુ થી
જબ

ુ હો ન ધાયેલ હોવા ુ જણાઈ આવેલ

છે .
તેમજ ક
કલમ ૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪

કરવામાં આવેલ કાર પણ ડભોડા પો. ટ. ખાતે ફ. .ુ ર.નં.-૬૭/૨૦૧૪ ઇ.પી.કો.
ુ
જબના

ુ હાના

ટશન તથા ડભોડા પોલીસ ટશન ખાતે

ુ ામાલની કાર હોવા ુ જણાઈ આવેલ હોય, કરજણ પોલીસ
ણ કરવામાં આવેલ છે .

Amadavaad SahormaaM Collaa laaMbaa samayaqaI Aokla daokla mausaafraonao rIxaamaaM baosaaDI najr caukvaI
drdagaInaa raokD rkma tqaa ikMmatI saamaananaI tfDMcaI krtI gaoganaa saByaaonao pkDI paDI 50
qaI vaQau caaorIAaonaao Baod ]kolaI kaZtI Amadavaad Sahor ka`[ma baa`nca.

naayaba paolaIsa kimaSnarEaI ka`[ma baa`nca Amadavaad Sahor naaAaoAo Aapola
saucanaa AaQaaro maddnaISa paolaIsa kimaSnar EaI ka`[ma baa`ncaÊ tqaa maddnaISa paolaIsa kimaSnar
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EaI saayabar saola naaAaonaa maaga^dSa^na hozL paolaIsa [nspokTr EaI ikrNa pTolanaI TImanaa
pao.sa.[ EaI rajoSa sauvaora naaAao skvaa^Dnaa maaNasaao saaqao Amadavaad Sahor ivastarmaaM
poTa`olaIMgamaaM hta drmyaana pao.kaonsa.manaaojkumaar iva{laBaa[ rJakhusaona saabaIrAlaI naaAaonao
maLola caaokksa baatmaI hikkt AaQaaro Aok AaoTaorIxaa tqaa tomaaM savaar ~Na [samaao ³1´
Amanaullaa ]fo^ maNaIlaala hbaIbamaIyaaM kuroSaI ]va.40 rho.daNaInaI KDkI saamaoÊ AaMbalaI falI
dhogaama Ÿllaao ³2´ ifraoj ]fo^ baorIyaao S/O AbdulaAŸj SaoK ]va.45Ê rho.64Ê SaIvanagar
]gamaNaa tLava dhogaama ta.dhogaama ijllaao gaaMQaInagar³3´ maolaaBaa[ ]fo^ maolaIyaao p`hlaadBaa[
maganaBaa[ vaasafaoDIyaa ]va.32 QaMQaao rIxaa Da`[vaIMga rhovaasaI AaraQanaa saaosaayaTI saamao
maaoDasaa raoD dhogaama ij.gaaMQaInagarnaaAaonao pkDI paDI toAao pasaoqaI caaorInaa GaroNaa ³1´
saaonaanau maMgaLsau~ ³2´ saaonaanaI cao[naao naMga¹2

³3´ kananaI bau+IAao naMga¹2Ê ³4´ vaIMTI tqaa

³5´ Aok caaMdInaI kMzI maLI kullao ru.221420À¹naI ma<aanaa mau_amaalatqaa toAao pasaonaI
AaoTaorIxaa saaqao AasTaoDIyaa drvaaja pasaoqaI JDpI paDI pcaasaok joTlaI caaorIAaonaao Baod
]kolavaa pamaola Co.
pkDayaola ~Naoya [samaaonaI puCprC krtaM toAaoAo sanao¹2002 qaI Aaj sauQaImaaM
paotanaa

judajuda

saagarItao

saaqao

maLI

Amadavaad

SahormaaM

tqaa

SahornaI

Aajubaajunaa

ivastaraomaaMqaI Aokla daokla posaonjrao ko joAaonaI pasao qaolaaoÊ baogaÊ psa^ ko sauTkoSa ivagaoro haoya
tovaa posaonjraonao rIxaamaaM baosaaDI toAaonaI najr caukvaI dr dagaInaaÊ raokD rkma ivagaoronaI
AsaM#ya caaorIAao krolaanaI kbaulaat krola Co Aa [samaaonaI JINavaTpuva^k puCprC krtaM toAao
paotanaa

saagarItao

saaqao

Amadavaad

SahormaaM

basa

sToSanaÊ

rolvao

sToSanaÊ

tqaa

Ao.Aoma.TI.Aosa.naa sTonDsa ]pr rIxaamaaM paotanaaj gaoMganaa saByaaonao pholaoqaIj baosaaDI
raKtaM Anao jo posaonjr pasao baogaÊ psa^Ê qaolaao ko sauTkoSa haoya tonao Tagao^T krtaM Anao to
posaonjrnao kyaaM jvau Co to puCtaM Anao posaonjrnao jyaaM jvau haoya to jgyaaAoj Aa rIxaa jtI
haovaanau jNaavaI tonao rIxaamaaM baosaaDI nakkI krola Plaana maujba baosaolaa posanjrnaao qaolaao ko
baoga toAaonao baosavaamaaM ADcaNarup qatao haoya tovau jNaavaI Sakya haoya tao to qaolaaoÀbaoga paotanaI
pasao la[ lao Co Agar posaonjr jao qaolaao toAaonaa kbjamaaM naa Aapotao Aa AaraopIAaonaI
maaoDsa AaopronDI maujba qaolaao saITnaI paCL maukavao Co Anao jao posaonjr %yaaM pNa naa maukotao
Aa AaraopIAao paotanaI pasao rholaI Aok baoga ko qaolaInao rIxaanaa huD saaqao pkDI raKI tonaI
AaD ]BaI krI Anao baosaolaa posaonjrnao naa doKaya to rIto qaolaanaI cao[na KaolaI tomaaM caalaakI
puva^k haqa naaMKI posaonjrnao jra pNa Kbar naa pDo to rIto baogamaaM rholaa dagaInaa ko raokD
rkma inakaLI lao Co Anao jyaaro kama ptI jaya %yaaro paCL baozola [samaao rIxaa caalaknao
[Saarao krta. Aa [SaaramaaM jao nakd raokDa rupIyaa maLyaa haoya tao naaoTao gaNavaanaao haqaqaI
[Saarao krtaM Anao jao saaonaa caaMdInaa dagaInaa maLo tao “malamala” ka kama haoya gayaa tovau
khotaM Aavaao isagnala maLtanaI saaqaoj rIxaa caalak rIxaanaao klaca vaayar tuTI gayaola Co ko
saIAonaŸ gaosa purao qa[ gayaao Co ko AagaL paolaIsanau caokIMga Co joqaI AmaarI rIxaa vaQau
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posaonjr haovaanaa karNao paolaIsa rIxaanao jmaa la[ lao Co tovau bahanau batavaI Aa posaonjrnao Aa
bahanaa hozL rIxaamaaMqaI ]tarI dotaM.
pkDayaola Aa AaraopIAaomaaMqaI Amanaullaa ]fo^ maNaIyaao ]fo^ maNaIlaala jo kyaa
posaonjrnao baosaaDvaao Anao tonaI pasaoqaI maala maLSao ko nahI to AaoLKvaanaI gaJbanaI
AavaDtÀiskla Qaravatao haoya to mau#ya%vao rIxaa jato calaavatao Anao nakkI krola iSakarnao
yaonakona p`karo rIxaamaaM baosaaDvaanaI AavaDt Qaravao Co Anao to Collaa dSaok vaYa^qaI Aa QaMQaamaaM
saMkLayaola Co Anao toNao Aavaa AsaM#ya gaunhaAao AmadavaadÊ gaaMQaInagarÊ KoDaÊ saabarkaMzanaa
Anaok SahoraomaaM Aacarola haovaa CtaM Anao hju sauQaI to kyaaroya paolaIsanaa haqao JDpayaola
nahtao Aa ]praMtnaa baIja bao AaraopIAao GaNaIvaar pkDa[ caukyaa Co Anao toAaonaI pasaa
hozL ATkayat pNa krvaamaaM Aavaola Co.
Aa AaraopIAaonaI puCprC krtaM toAaonaao mau#ya vyavasaayaj rIxaamaaM baosaaDI
caaorI krvaanaao banaI gayaola Co toAao Alaga Alaga ivastarmaaM AarIto Aavaa gaunhaAaonao
AMjama AapI jgyaaAao badlataM rhotaM haoya joqaI paolaIsa jldI pkDI naa Sako.Aa ]praMt
rIxaamaaM rholaa [nTIrIyarnao jrur pDo vaarMvaar badlaI naaMKtaM raNaIp ivastarmaaM banaola gaunhao
jomaaM frIyaadIAo Aa rIxaamaaM rhola salamaanaKana Anao saaonaaxaIisaMhanaa baMnao faoTanao AaoLKI
batavaola Aa vaatnaI Capanaa maaQyamaqaI jaNa qataM Aa baMnao paosTraonao inakaLI idQaola Aama
Aa gaoMga naanaInaanaI drok baabataonau Qyaana raKtI.
Aa AaraopIAao jugaarÊ daru tqaa maaojSaaoK krvaanaa SaaoKIna haoya caaorImaaM
maLola naaNaaMnaao toAao tomaaM Kca^ krta.Anao toAaoAo Anya kao[ baIja gaunhaAao toAaonaa
saagarItao saaqao maLI Aacarola Co ko komaÆ Anao toAao pasao baIjao kao[ caaorInaao mau_amaala Co ko
koma to baabato tqaa toAaonaa saagarItao baabato toAaonaI saGana puCprC tpasa caalau Co.

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