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faor vhIla vaahnaaonaa caalak D/a[varaonaI najr caukvaI Dosk baoaD^ ]pr maukola caaorI krola maao.
faona ikmat rau.10Ê000À¹naa maud/amaala saaqao saMjya datNaIyaanao JDpI paDtI k/a[ma ba`anca

Amadavaad SahormaaM Avaar navaar faor vhIla vaahnanaa Dosk baaoD^ ]pr
maukola maaobaa[la faona caaorInaa gaunhaAao banaola haoya jo AnaDIkoT maaobaa[la faona caaorInaa
gaunhaAao 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
Saahpur kamaa haoTlanaI saamao raoD Aavata saaqaonaa pao.kao. SaOlaoYakumaar jSauŸnaaAaonao maLola
baatmaI hikkt AaQaaro saMjyaBaa[ BaaolaaBaa[ datNaIyaa ]va.23 rho: ramadovapIrnaI caalaIÊ
yaaogaoEvar caaokÊ SaMkrBauvanaÊ SaahpurÊ Amadavaad Sahornaanao caaorI krola [nToxa kMpnaInaao
maaobaa[la faona ikmat rau.10Ê000À¹naI mata saaqao JDpI paDI C.R.P.C. klama 41³1´DI maujba
ta.04À09À2014 naa raoj pkDI ATk krvaamaaM Aavaola Co.sadr maaobaa[la faona baabato
tpasa tjvaIj drmyaana sadr maaobaa[la faona “ maaQavapura paolaIsa sToSana I gau.r.naM.17À2014
I.P.C. klama 379 maujbanaa gaunhanaa kamao caaorIAo gayaola maud/amaala haoya sadr gaunhao SaaoQavaamaaM
Aavaola Co.Anao vaQau tpasa qavaa saaru maaQavapura paolaIsa sToSana trf maaoklaI Aapola Co.
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