ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ થી તા.૧૬/૦૬/૨૦૧૯ સઘ
(૧)
તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક – ૨૦/૧૫ વાગે મોજે સાતસણ ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોમતદારએ પોતાના કબજા હેઠળની હુન્ડાઇ વરના કાર નંબર
RJ.14.CF.9903 નીમાં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નંગ- ૨૬૦ કુ લ કકમત રૂવપયા ૧,૫૬,૦૦૦/- તથા હન્ુ ડાઇ
વરના ગાડી કકમત રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૪,૫૬,૦૦૦/- ના મુદામાલ સાથે હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાં પોલીસ નાકાબંધી જોઇ ગાડી
મુકી નાસી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ પાંથાવાડા પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી. ગુ.ર.નં. ૧૭૫/૨૦૧૯, પ્રોહી. કલમ- ૬૫AE, ૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૧૧/૬/૨૦૧૯ ના કલાક

૭/૦૦ વાગે મોજે

ગુદ
ાં રી પોલીસ ચેક પોસ્ટ ગામે આ કામના તહોમતદાર અશોકકુ માર S/O મહેન્રવસિંહ દે શવાલ (જાટ) રહે.

બલીયાણા તા.સોપલા જી.રોહતક (હરીયાણા)વાળાએ પોતાના કબજા હેઠળના બંઘ બોડીના ટાટા ૪૦૭ ગાડી નંબર RJ.19.GD.3596 માં ગે.કા.વગર પાસ
પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કુ લ બોટલ નંગ- ૧૦૨૬ કુ લ કકમત રૂવપયા ૩,૯૬,૦૦૦/- તથા

બંઘ બોડીની ટાટા ૪૦૭ ગાડી કકમત

રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/- તથા અકસ્માત થયેલ સેન્રો ગાડી કકમત રૂવપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧ કકમત રૂવપયા ૫૦૦/- એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા
૧૦,૯૬,૫૦૦/- ના મુદામાલ સાથે

હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાં પકડાઇ જઇ

ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ પાંથાવાડા પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી. ગુ.ર.નં.

૧૭૬/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫ AE,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૧૧/૦૬/૧૯ ક.૧૬/૩૦ વાગે મોજે વડા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદાર પીન્ટુભા નવુભા વાઘેલા રહે.વડા તા.કાાંકરે જ વાળાએ પોતાના કબજા
ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરના પાછળના ભાગે કાાંટાવાળી વાડમાાં જમીનમાાં દાટી સાંતાડી રાખેલ ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની
નાની મોટી બોટલો તથા બીયર ટીન એમ મળી કુ લ્લે નાંગ ૧૦૪૧ કૂલ કકમત રૂા.૧,૦૭,૧૦૦/- નો મુદ્દામાલ રાખી રે ઇડ દરમ્યાન ઘરે હાજર ન મળી આવી ગુનો
કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ થરા પો.સ્ટે.III.ગુ.ર.નાં- ૨૦૪/૧૯ પ્રોહી.ક.૬૫એઇ,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૪)
તા ૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ક.૬ /૩૦ વાગે મોજે ચાંગડા ગામની સીમમાં ગામે આ કામના તહોદારને કદલીપવસિંહ ઉફે કદપો શામળવસિંહ સોલંકી રહે.હાલ જુ નાડીસા
તા.ડીસા મુળ રહે-ધરપડા તા-ડીસા વાળાને અબદુ લહન્ના ઇસમાઇલ જાતે-દાઉવા રહે-અમરપુરા તા-સરસ્વતી મો.નં-૯૬૬૪૮૯૭૪૭૨ વાળાએ દારૂ ભરી ગાડી
આપતાં માશશલ GJ 18 AB 7921 માં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાંવતય દારૂની બોટલ કૂલ નંગ.૨૫૬ કક.રૂ. ૩૯,૨૦૦/તેમજ ગાડી સાથે કૂલ મુદામાલ કી.રૂ ૨,૮૯,૨૦૦/- નો મુદામાલ સાથે તહો નં-૧ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ થરાદ પ્રોહી.ગુ.ર.ન.
૨૮૦/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫(એ.ઇ),૯૮(૨), ૯૯,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ના ક.૧૭/૩૦ વાગે મોજે ટેટોડા ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોદારો કરમશીભાઇ ખેમાભાઇ ચૌધરી(કુ વા) તથા ભુરાભાઇ માનાભાઇ
ચૌધરી(કુ વા) તથા દે વાભાઇ રામાભાઇ ચૌધરી(કુ વા) ત્રણેય રહે ટેટોડા તથા જહુસીંહ બદસીંહ વાઘેલા રહે ઝેરડા રહે તા.ડીસા વાળાઓએ પોતાની કબજા
ભોગવટાની ટેટોડા ગામની સીમમા કરમશીભાઇ ખેમાભાઇ ચૌધરી(કુ વા) વાળાના વોળા વાળા ખેતરમા આવેલ ઓરડીમા ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની
કુ લ પેટીઓ નંગ-૮૯ જેમા કુ લ બોટલો નંગ-૧૦૭૮ કુ લ કક.રૂ.૩,૩૦,૦૦૦/-નો વગર પાસ પરમીટે ગે.કા.નો રાખી તથા ત્રણ મોબાઇલ ફોન કક.રૂ. ૧૦,૫૦૦/મળી કુ લ મુદામાલ કક.રૂ. ૩,૪૦,૫૦૦/- સાથે કરમશીભાઇ ખેમાભાઇ ચૌધરી(કુ વા) તથા ભુરાભાઇ માનાભાઇ ચૌધરી(કુ વા)

બન્ને રહે ટેટોડા તા.ડીસાવાળા

પકડાઇ જઇ તથા દે વાભાઇ રામાભાઇ ચૌધરી(કુ વા) રહે ટેટોડા તથા જહુસીંહ બદસીંહ વાઘેલા રહે ઝેરડા રહે તા.ડીસા વાળાઓ સ્થળ ઉપર હાજર નહી મળી
તેમજ આ પકડાયેલ ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂનો જથ્થો પંજાબના જસબીરસીંગ જેનો મો.ન. ૦૯૭૮૧૨૮૯૧૭૨ નાઓ તથા હરપ્રીત ભુલર ઉફે હેપ્પી
જેનો મો.ન. ૦૯૪૬૩૦૦૮૫૭૮ તથા કુ લદીપ જેનો મો.ન. ૦૬૨૮૪૯૬૨૮૭૨ નાઓએ રક ગાડીમા ડ્રાઇવર બરકતભાઇ જેનો મો.ન. ૦૭૫૨૬૯૭૭૯૩૨ ની સાથે
ઉપરોક્ત વવદે શી દારૂ પંજાબથી મોકલાવી હેરાફેરી કરી ગુન્હો કરવામા એકબીજાના મેળાપીપણાથી સંડોવાયેલ હોય ગુનો કરે લ હોઇ તેઓના વવરુ ધ્ધ ડીસા રૂરલ
પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નં-૩૩૮/ર૦૧૯ પ્રોહી ક.૬૫એઇ,૧૧૬(બી),૮૧,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૬)
તા.૧૨/૬/૧૯ ના કલાક ૧૯/૧૫ વાગે મોજે નેનાવા ચેકપોસ્ટ ઉપર ગામે

આ કામનો તહોદારોએ (૧) સંજયભાઇ નારણભાઇ આહીર (નંદાણી (૨)

સીધ્ધરાજસકહ રણજીતસીહ જાડેજા (દરબાર) બંને રહે. જામ ખંભાળીયા ગાયત્રીનગર તા. જામખંભાળીયા જી. દે વભુમી દ્વારકા વાળાએ પોતાના કબ્જા
ભોગવટાની મારૂ કંપનીની સફેદ કલરની અલ્ટો કાર નંબર- જી.જે.-૧૯-એ.એફ.-૧૭૬૬ ની માં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વીદે શી
દારની બોટલ નંગ- ૪૧ ક.વ રૂ. ૨૮૫૦૦/- નો મુદ્દામાલ રાજસ્થાન રાજયમાંથી એક બીજાના મેળાપી પણાથી અલ્ટો ગાડી કી.રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- એમ કુ લ
મુદ્દામાલ કી.રૂ. ૧,૨૮,૫૦૦/- હેરાફેરી કરી લઇ જતાં મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના ધાનેરા પો.સ્ટે પ્રોહી ગુ.,ર.નં.૩૩૧/૨૦૧૯
ધી પ્રોહી કલમ- ૬૫એ,ઇ ૧૧૬(ર), ૮૧, ૯૮(ર), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૧૪/૬/૨૦૧૯ કલાક ૭/૦૦ વાગે મોજે

સોડાલ ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોમતદારોએ (૧) હનીફખાન શેરમહંમદ રાઉમા રહે. મહેમદાબાદ

તા.રાઘનપુર જી.પાટણ (ર) એજાસભાઇ ઉમરભાઇ વસિંન્ઘી રહે. વાછોલ તા.ઘાનેરા (૩) સામજીભાઇ લાઘાભાઇ ઠાકોર રહે. જાવંત્રી તા.રાઘનપુર જી.પાટણ (૪)
પોપટભાઇ રણછોડભાઇ ઠાકોર રહે. નવા ભીલોટ તા.રાઘનપુર જી.પાટણ (૫) જેન્તીભાઇ પરબતભાઇ ઠાકોર રહે. નવા ભીલોટ તા.રાઘનપુર જી.પાટણ વળાએ
એકબીજાના મેળાપીપણામાં પોતાના કબજા હેઠળની અટીકા ગાડી નંબર GJ.08.BH.7188 ની માં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ
તથા બબયરની કુ લ બોટલ નંગ- ૨૮૮ કુ લ કકમત રૂવપયા ૨૮,૮૦૦/- તથા અટીકા ગાડી કકમત રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૨ કકમત રૂવપયા ૧૦૦૦/એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૩,૨૯,૮૦૦/- ના મુદામાલ સાથે

હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાં પોલીસ નાકાબંઘી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના

પાંથાવાડા પ્રોહી. ૧૭૮/૨૦૧૯ પ્રોહી.કલમ- ૬૫AE, ૮૧,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૮)
તા.૧૪/૬/૨૦૧૯ કલાક ૭/૦૦ વાગ્યે મોજે સોડાલ ગામની સીમ ગામે આ કામના તહોમતદારોએ (૧) મહેશભાઇ ભુદરભાઇ પરમાર રહે. વડા તા.કાંકરે જ (ર)
સંજયભાઇ કાનજીભાઇ પરમાર રહે. જાવંત્રી તા.રાઘનપુરા જી.પાટણ (૩) વપન્ટુ ભાઇ રમેશભાઇ ડાભાણી રહે. વડા તા.કાંકરે જ (૪) એજાસભાઇ ઉમરભાઇ વસિંન્ઘી
રહે. વાછોલ તા.ઘાનેરા

વળાએ એકબીજાના મેળાપીપણામાં પોતાના કબજા હેઠળની

ઇકો ગાડી નંબર GJ.08.HB.4339 ની માં ગે.કા.વગર પાસ પરમીટે

બબયર દારૂની કુ લ બોટલ નંગ- ૨૬૪ કુ લ કકમત રૂવપયા ૨૬,૪૦૦/- તથા ઇકો ગાડી કકમત રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ નંગ-૧ કકમત રૂવપયા ૧૦૦૦/એમ મળી કુ લ કકમત રૂવપયા ૨,૨૭,૪૦૦/- ના મુદામાલ સાથે

હેરા ફેરી કરી લઇ આવતાં પોલીસ નાકાબંઘી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના

પાંથાવાડા પ્રોહી. ૧૭૯/૨૦૧૯ પ્રોહી.કલમ- ૬૫AE, ૮૧,૯૮(ર) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

(૯)
તા.૧૪/૦૬/૧૯ના કલાક ૧૯/૧૫ વાગે મોજે પાડણ મુકામે ગામે આ કામના તહોદાર એવી રીતે કે અજાણ્યા ઇસમે કાર નંબર MH-02-AY-5886માં ભારતીય
બનાવટના વવદે શી દારૂ ભરે લ બોટલો નંગ-૪૦૮, કક.રૂ.૪૦,૮૦૦/- તથા ગાડીની કક. રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- એમ કૂલ મુદામાલ કક.રૂ. ૨,૪૦,૮૦૦/- નો રાખી હેરાફેરી
દરમ્યાન

પોલીસે

પીછો

કરતાં

સદર

કાર

મુકી

નાશી

જઇ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

તેના

સુઈગામ

પો.સ્ટે.પ્રોહી

ગુ.ર.નં.૯૦/૨૦૧૯

પ્રોહી

એક્ટ

ક.૬૫(એ)(ઈ),૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા:-૧૪/૦૬/૨૦૧૯ ના કલાક.૨૧/૦૦ વાગે મોજે બરવાળા ગામની સીમમાં ગામે આ કામના તહોદારોએ (૧) ભીખાજી ચાંદાજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૪૦ ધંધો
ખેતી રહે.બરવાળા તા.ભાભર (૨) મનુજી હેમાજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૩૦ ધંધો-મજુ રી રહે.મલીપુરા તા.ભાભર (૩) દે વશીજી બબાજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૩૯ ધંધોમજુ રી રહે.મલીપુરા તા.ભાભર (૪) બબાજી જુ ગાજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૧૯ ધંધો-મજુ રી રહે.બરવાળા તા.ભાભર (૫) ઝુગાજી મસાજી જાતે-ઠાકોર ઉ.વ.૪૧ ધંધોમજુ રી

રહે.બરવાળા તા.ભાભર (૬) ભાવાજી મગનજી જાતે- ઠાકોર ઉ.વ.૨૦ ધંધો-મજરુ ી

રહે.બરવાળા તા.ભાભર સદાજી બાબુજી ઠાકોર રહે-બરવાળા તા-

ભાભર વાળાના બાજરીના વાવેતર વાળા ખેતરના શેઢા ઉપર ખુણામાં ખુલ્લામાં હાથબતીના અજવાળે ભેગા મળી ગંજીપાના વડે હાર જીતનો જુ ગાર રમી રમાડી
પોલીસ રે ઇડ દરમ્યાન કુ લ રોકડ રકમ રૂ.૧૨૬૦૦/- તથા એક સાદો મોબાઇલ કક.રૂ.૫૦૦/- તથા ગંજીપાના નંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ એમ મળી કુ લ રૂવપયા
૧૩,૧૦૦ /- ના મુદામાલ સાથે તમામ પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ તેના ભાભર પો.સ્ટે સેકન્ડ ગુ.ર.નંબર.૭૮/૨૦૧૯ જુ ગાર ધારા કલમ. ૧૨ મુજબનો ગુનો
દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા-૧૫/૦૬/૨૦૧૯ ક.૦૨/૦૦ વાગે મોજે મોજે વજેગઢ ગામમાં આવેલ કકષ્ણા નગર સોસાયટી ગામે આ કામના તહોદાર (૧) મેરાજભાઇ રામજીભાઇ રબારી
ુ તા.થરાદ વાળાએ વજેગઢ ગામમાં આવેલ કકષ્ણા નગર સોસાયટીનાં વરં ડા પાછળ ગે.કા અને વગર પાસ
(૨) રતનશીભાઇ ભેમાભાઇ રબારી રહે.બન્ને મલુપર
પરમીટના ભારતીય બનાવટનો પરપ્રાંવતય ઇગ્લીશ દારૂની પેટી નંગ-૧૧ બોટલ નંગ-૫૨૮ ની કુ લ કકરૂ ૫૨,૮૦૦/- નો રાખી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન બન્ને ઇસમો
નાસી જઈ ગુનો કરે લ હોઇ તેના થરાદ પ્રોહી.ગુ.ર.ન.૨૮૫/૨૦૧૯ પ્રોહી એકટ.કલમ ૬૫ એ,ઇ ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં
આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૧૬/૦૬/૨૦૧૯ ના ક.૧૧/૪૫ વાગે મોજે કંસારી ટોલનાકા પાસે રોડ ઉપર ગામે આ કામના તહોદાર મારૂતી ઝેન ગાડી નં G.J.15.DD.4067 ના ચાલક
ઉમારામ સોમારામ જાતે કણબી(ચૌધરી) રહે.ધાનોલ (સરહદી કુ વો) તા.રાણીવાડા જી.જાલોર(રાજ.) પોતાના કબ્જાની ગાડીમા ગે.કા. અને વગર પાસ પરમીટનો
ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂ/બબયર ટીનની કુ લ બોટલો નંગ-૪૦૦ કુ લ કક.રૂ.૪૨,૦૦૦/-નો રાખી હેરા ફેરી કરી સદર મારૂતી ઝેન ગાડીની કક.રૂ.
૧,૦૦,૦૦૦/-તથા મોબાઇલ નંગ-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- એમ કુ લ મુદામાલ કક.રૂ.૧,૪૭,૦૦૦/- નો રાખી પોલીસ નાકા બંધી દરમ્યાન પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ
ડીસા રૂરલ પો.સ્ટે .પ્રોહી.ગુ.ર.નં ૩૪૩/૧૯ પ્રોહી ક.૬૫ એઇ, ૯૮(૨),૧૧૬બી મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .
(૧૩)
તા.૧૬/૬/૧૯ના કલાક ૧૧/૫૦ વાગે મોજે સુઇગામ મુકામે ગામે આ કામના તહોદાર એવી રીતે કે ઉપરોક્ત છ એ ઇસમો એ (૧)જગદીશ કકશનલાલ વવશ્નોઇ
ઉ.વ.આ.૨૨,ધંધો. ડ્રાઇવીંગ, રહે.સાંગડવા, તા. ચીતલવાના,જજ.ઝાલોર,રાજય.રાજસ્થાન (ર)વવક્રમભાઇ લેકારામ વવશ્નોઇ, ઉ.વ.આ.૨૧,ધંધો. કલીનર, રહે.સીવરો
કી ઢાણી, કોકેલાવ, તા.જી. જોધપુર,પોલીસ સ્ટેશન ડાંગીયા વાસ,રાજસ્થાન (૩)હાપુરામ ઉફે હેપી કીશનલાલ વવશ્નોઇ,ઉ.વ.આ.૨૩,રહે.આમલી, ચીતલવાણા ,જજ.
ઝાલોર,રાજય. રાજસ્થાન (૪)ઇશ્વર ભીયારામ વવશ્નોઇ,ઉ.આ.૧૯,ધંધો.સ્ટીલ વકશ ર, રહે. ચીમડાવાસ, તા.ચીતલવાણા, જજ.ઝાલોર,રાજસ્થાન (૫)રમેશ બલારામ
વવશ્નોઇ,ઉ.વ.આ.૨૧,ધંધો.ડ્રાઇવીંગ,રહે.ચોસીરાબેરાકીઢાણી, બીરામી-ગામ, તા.જી. જોધપુર,રાજસ્થાન(૬)દે વીસીંગ ભંવરારામ(રાઠોડ) રજપુત, ઉ.વ.આ.૧૯,
ધંધો.ડ્રાઇવીંગ,રહે.ચીતલવાણા, તા.ચીતલવાણા,જજ.ઝાલોર,રાજસ્થાન.એકબીજાની મદદગારીથી નં. ૫,૬નાએ GJ 05 C N 1651ની કારમાં ચાર પેટીઓમાં ૪૮
નંગ તથા છુટી બોટલો ૩૦૩ નંગ એમ કુ લ બોટલો નંગ -૩૫૧,કક.રૂ.૧,૭૫,૫૦૦/-નો જથ્થો ગે.કા.અને વગર પાસ પરમીટે રાખી નં.૧થી૪ ઇસમોએ MH 04 C
B 1473 નંબરની કારથી પાયલોટીંગ કરી,બે કાર કક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/તથા છ (૬) મોબાઇલ ફોન કક.રૂ.૧૯,૫૦૦/- તથા કાળુ કપડુ કક.રૂ.૦૦/૦૦એમ કુ લ
મુદામાલ રૂા. ૫,૪૫૦૦૦/- સાથે હેરાફેરી કરતાં નાકાબંદી દરમ્યાન પકડાઇ

જઇ ગુનો કરે લ હોઇ સુઈગામ પો.સ્ટે.પ્રોહી ગુ.ર.નં.૯૧/૨૦૧૯ પ્રોહી એક્ટ

ક.૬૫(એ)(ઈ),૯૮(૨),૯૯,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ નો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાં આવેલ છે .

