ુ ી)
બનાસકાાંઠા જીલ્લા પોલીસ દ્વારા કરે લ સારી કામગીરી (તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૧ થી તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૧ સઘ
(૧)
તા. ૨૧/૦૬/૨૦૨૧ ક.૧૯/૦૦ વાગે મોજે ચીત્રાસણી બ્રીજ પાસે રોડ ઉપર ગામે આ કામના તહોમતદાર જયવીરસીંગ સ/ઓ ઇન્દ્રસીંગ બચ્ચનસીંગ રાજપુત
ઉ.વ.૩૩રહે.ગામ.હલાસર તા.સરદારશહર જીલ્લો.ચુરૂ (રાજસ્થાન) વાળો પોતાના કબ્જા ભોગવટાની મારૂતી સુઝુકી કાં પનીની SX 4 ગાડી નાંબર GJ.01.HN.3014
મા હરીયાણા લવારૂના વવકાશ ાટ નામના માણસના ઠેકા ઉપરથી દારૂનો જથ્થો ભરી લાવી અમદાવાદ ખાતે જઇ પ્રકાશભાઇ મો.નાં.૯૭૨૪૩૯૭૪૫૦ વાળાને
આપવા જતો હોય જે ગે.કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની બોટલ નાંગ-૬૪ કક.રૂ.૩૩,૧૦૦/- નો ભરી તથા ગાડી તથા મોબાઇલ
સાથે કુ લ મુદ્દામાલ ૨,૩૩,૬૦૦/- ની હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન તહો નાં ૦૧ પકડાઇ જઇ તથા બે તહોદારો મળી ન આવી ગુનો કરે લ હોઇ પા.તા
પો.સ્ટે પાટટ સી

પ્રોહી.

ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૩૫૨૧૦૫૬૪/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૫એ,ઇ,૧૧૬(૨),૮૧,૮૩, ૯૮(૨), મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૨)
તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૧ કલાક-૨૧/૩૦ વાગે મોજે ગવાડી અખ્ખર પાસે ખુલ્ુ્ લી જગ્યામાાં ાહેરમાાં આ કામના આરોપીઓ (૧) મહાંમદરકફક મહાંમદશરીફ ાતે કુ રેશી
ઉવ ૪૨ ધાંધો.ડ્રાઇવીંગ રહે.ડીસા છોટાપુરા ગવાડીતા ડીસા મો.૯૫૫૮૦૭૮૫૨૯ (૨) ાકકરહુસૈન બશીરભાઇ ાતે કુ રેશી ઉવ ૩૬ ધાંધો.ડ્રાઇવીંગ રહે.છોટાપુરા
ગવાડી તા ડીસા જી.બ.કા મો.૮૫૧૧૪૦૪૨૭૬(૩) શોકતભાઇ મહાંમદભાઇાતે કુ રેશી ઉવ ૫૨ ધાંધો.ડ્રાઇવીંગ રહે.મહાંમદપુરા ગવાડી તા ડીસા જી.બનાસકાાંઠા
મો.૯૭૨૫૭૦૦૩૦૪ (૪) રીયાજભાઇ જીલાનીમહાંમદ ાતે કુ રેશી ઉવ ૪૫ ધાંધો.મજુરી રહે.ગાંજીપુરા ગવાડી તા ડીસા મો.૮૩૦૬૫૩૦૫૬૬ પોતાના અંગત
લાભસારૂ તીન પત્તીનો હાર જીતનો જુગાર રમી રમાડી પોલીસ રે ડ દરમ્યાન રોકડ રકમ રૂ ૧૧૨૦૦/- મુદ્દામાલ સાથે પકડાઇ જઇ તેમજ મહે.જીલ્લા મેજી.સા ના
ાહેરનામાનો ભાંગ કરી સરકારી અવધકારીના હુકમનુાં પાલન ન કરી ચેપી રોગ ફેલાય તેવ ાંુ બેદરકારી ભર્ુું કૂર્તયટ કરી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ ડીસા શહેર
દક્ષિણ પો.સ્ટે . પાટટ બી. ગુ.ર.નાં ૧૧૧૯૫૦૦૪૨૧૦૬૨૮/૨૦૨૧ જુગારધારા કલમ ૧૨ તથા ઇ.પી.કો કલમ ૨૬૯,૧૮૮ તથા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્દ્ટ એક્ટની
૨૦૦૫ની કલમ ૫૧ (બી) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૩)
તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૧ ના ક.૧૭/૦૦ વાગે મોજે મોટા હાઇવે બસ સ્ટેન્દ્ડ પાસે આ કામના આરોપીઓ હનુમાનરામ સ/ઓ ભીખારામ ાતે ાટ રહે આલમસર પોસ્ટ
આલમસર તા.ચૌટન જી.બાડમેર(રાજ.) તથા વાઘારામ સ/ઓ રાઉરામ ાતે ાટ રહે આલમસર પોસ્ટ આલમસર તા.ચૌટન જી.બાડમેર(રાજ.) પોલીસ સ્ટેશન
ચૌટન વાળાઓએ પોતાના કબ્જા ભોગવટાની ટાટા કાં પનીની ટ્રક ગાડી નાંબર RJ-19-GA-5826 માાં રાહુલ સ/ઓ જયવસિંગ ાતે.વવશ્નોઇ રહે-લુણી
તા.જજ.જોધપુર(રાજસ્થાન) મો.નાં.૭૬૨૨૯ ૨૯૩૬૫ વાળાની મદદગારીથી ગે .કા અને વગર પાસપરમીટનો ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂ ની અલગ અલગ
બ્રાન્દ્ડની કુ લ બોટલ નાંગ – ૬૫૪ કક.રૂ. ૩,૧૧,૫૦૦/- ની તથા ટ્રક ગાડી નાંબર RJ-19-GA-5826 કકિં.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- તથા ૩ મોબાઇલ કકિં.રૂ.૧૫,૫૦૦/-તથા
રોકડ રૂવપયા ૪૮૩૦/- તથા બેંક ઓફ બરોડાનુ પ્લેટીવનયમ કાડટ તથા આધાર કાડટ તથા ડ્રાઇવવિંગ લાયસન્દ્સ નાંગ ૨ તથા ટ્રક ગાડીમાથી મળી આવેલ કાગળોની
નકલો જે તમામની કકિંમત રૂ ૦૦/૦૦ મળી કુ લ કક.રૂ.૧૩,૩૧,૮૩૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે હેરાફેરી કરી પોલીસ નાકાબાંધી દરમ્યાન આરોપી હનુમાનરામ સ/ઓ
ભીખારામ ાટ તથા વાઘારામ સ/ઓ રાઉરામ ાટ નાઓ મળી આવી ગુનો કરે લ હોઇ ગઢ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૨૪૨૧૦૪૯૨/૨૧ વધ પ્રોકહ એક્ટ
કલમ ૬૫ એ ઇ,૧૧૬ (બી),૮૧,૯૮(ર),૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૪)
તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૮/૩૦ વાગે મોજે મગરાવા ગામે આ કામના તહોદાર તહોદાર દે વદાનભાઇ જેસુગ
ાં ભાઇ પટેલ રહે. મગરાવા તા. ધાનેરા તથા
જી.આર.ડી સભ્ય પ્રકાશભાઇ મહાદે વભાઇ દરજી રહે. ભાાંજણા તા. ધાનેરા તથા વવરભાણભાઇ જેસુગ
ાં ભાઇ પટેલ તથા સોમાભાઇ કરશનભાઇ માજીરાણા બન્ને રહે.
મગરાવા તા.ધાનેરા વાળાઓએ એકબીાના મેળાપીપણાથી તહોદાર સોમાભાઇ કરશનભાઇ માજીરાણા નાઓના બાજરી વાળા ખેતરમાાં ભારતીય બનાવટના
વવદે શી દારૂ/બીયરની બોટલ નાંગ-૬૯૮ કક.રૂ. ૯૦૮૭૨/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૩ કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/- એમ મળી કુ લ કકિં.રૂ.૧,૦૧,૩૭૨/- નો મુદ્દામાલ રાખી
તહોદાર કપીલભાઇ સ/ઓ પુનમારામ ધીરારામ વવશ્નોઇ રહે.પુરોહીતો કી ઢાણી જોટડા પો.સેવાડા તા.ક્ષચતલવાણા જી.ાલોર(રાજસ્થાન) વાળાઓ મારફતે
પીકઅપ ડાલામાાં અનીલ ચાાંદમલ રજક રહે. સરસ્વતી મહોલ્લા ગીલુણ્ડ રાજસમાંદ(રાજસ્થાન) વાળાઓએ દારૂ ભરાવી દે વદાનભાઇ જેસુગ
ાં ભાઇ પટેલ રહે.
મગરાવા તા. ધાનેરા તથા જી.આર.ડી સભ્ય પ્રકાશભાઇ મહાદે વભાઇ દરજી રહે. ભાાંજણા તા. ધાનેરા તથા કપીલભાઇ સ/ઓ પુનમારામ ધીરારામ વવશ્નોઇ
રહે.પુરોહીતો

કી

ઢાણી

જોટડા

પો.સેવાડા

તા.ક્ષચતલવાણા

જી.ાલોર(રાજસ્થાન)

વાળાઓ

પકડાઇ

જઇ

ગુનો

કરે લ

ધાનેરા

પો.સ્ટે .પાટટ -

સી.ગુ.ર.નાં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૭૧૯/૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(૨), ૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૫)
તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૧ ના કલાક ૮/૩૦ વાગે મોજે ગોલા ગામે આ કામે તહોદાર (૧) વવક્રમભાઇ સ/ઓ બાબુભાઇ અમરાજી માજીરાણા રહે. ડીસ લીલાશાનગર તા.
ડીસા તથા (૨) રાજેશભાઇ સ/ઓ લાલજી હેમાજી માજીરાણા રહે. ડીસા મેલડી માતાના માંકદર પાસે,વાદી ટેકરા તા. ડીસા વાળાએ પોતાના કબ્જાની ફોડટ ફીયાસ્ટા
ગાડી GJ-08-R-7555 ની માાં ગેર કાયદે સર ભારતીય બનાવટની વવદે શી દારૂ/બીયરની બોટલો નાંગ-૨૨૯ કક.રૂ.૨૫,૫૭૫/- તથા ફોડટ ફીયાસ્ટા ગાડી GJ-08-R7555 ની કકિં.રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૫,૦૦૦/- એમ મળી કુ લ કકિં.રૂ.૧,૨૬,૦૭૫/- નો મુદ્દામાલ રાખી હેરાફેરી કરતાાં પકડાઇ જઇ તથા
સદરે પ્રોહી મુદ્દામાલ માંગાવનાર કદલીપભાઇ બાબુભાઇ માજીરાણા રહે. ડીસા લીલાશાનગર તા.ડીસા વાળાઓએ એકબીાની મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ
ધાનેરા પો.સ્ટે પાટટ -સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૭૨૧/૨૦૨૧ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(૨),૮૧,૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી
કરવામાાં આવેલ છે .
(૬)

તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૧ ના કલાક.૦૭/૦૦ વાગે મોજે ાલોઢા ગામથી વાસણા રોડ ઉપર આ કામના સ્કોવપિઓ ગાડી નાંબર-G.J.12.AK.3814 વાળીના ચાલકે પોતાના
કબ્જા ભોગવટાની સ્કોવપિઓ ગાડીમાાં

ગે.કા. વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂની પેટી નાંગ–૨૯ કુ લ બોટલ નાંગ.૯૮૪ કુ લ

કક.રૂ.૧,૩૬,૦૨૦/- તથા સ્કોવપિઓ ગાડી નાંબર- G.J.12.AK. 3814 કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- (એક લાખ પચાસ હારુ્ ) એમ કુ લ કક.રૂ.૨,૮૬,૦૨૦/- ના મુદામાલ સાથે
ઇગ્ગ્લશ દારૂની હેરાફેરી કરતાાં પોતાની સ્કોવપિઓ ગાડી મુકી નાશી જઇ ગુન્દ્હો કરે લ હોઇ કદયોદર પો.સ્ટેશન પાટટ c નાંબર-11195017210811/2021 પ્રોહી કલમ૬૫-એઇ,૧૧૬-૨,૯૮-(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૭)
તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૧ ના ક.૦૭/૦૦ વાગે મોજે લાલપુર ગામની સીમમાાં લાલપુર ડોડીયા રોડ ઉપર આ કામના આરોપી નાં.૧ સાંજયકુ માર સ/ઓ જયરામ ચોખારામ
ાતે.વવશ્નોઈ(કાાંવા) રહે.સાાંતરૂ, તા.રાનીવાડા, જજલ્લા.ાલોર(રાજસ્થાન)વાળાએ પોતાના કબ્જાની સ્સ્વફ્ટ ગાડી નાં.GJ-02-AP-1679 માાં ગે.કા. અને વગર પાસ
પરમીટના ભારતીય બનાવટના વવદે શી દારૂની કાચની બોટલો તથા ક્ષબયરના ટીન મળી કુ લ બોટલો/ટીન નાંગ-૧૨૫૨ કક.રૂા.૧,૧૧,૬૦૦/-નો રાખી ગે.કા. રીતે
હેરાફેરી કરતા ગાડીની કક.રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઈલ નાંગ-૦૧ કક.રૂા.૫,૦૦૦/- તથા રોકડ રકમ રૂા.૧૪૦૦/- તથા વાહનના સાધનીક કાગળોની
નકલો/સ્માટટ કાડટ નાંગ-૫ કકિં.રૂા.૦૦/૦૦ મળી કુ લ મુદ્દામાલ કક.રૂા.૩,૧૮,૦૦૦/- ના સાથે પકડાઈ જઈ તેમજ પોતાની ગાડી પ ૂરઝડપે હાંકારી પલ્ટી ખવડાવી તથા
આરોપી નાં.૨ સુરેશકુ માર વવશ્નોઈ એ સદરહુાં પકડાયેલનો દારૂનો જથ્થો ભરાવી તથા આરોપી નાં.૩ ભરતવસિંહ રહે.થરા, તા.કાાંકરે જ મો.8511871763 વાળાએ
દારૂનો જથ્થો માંગાવી ગુનો કરવામાાં એકબીાને મદદગારી કરી ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૮૪૧ પ્રોહી કલમ ૬૫(એઇ),
૧૧૬(બી),૯૮(૨) ,૯૯,૮૧ તથા IPC ક.૨૭૯ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૮)
તા-૨૪/૦૬/૨૦૨૧ના કલાક-૦૬/૨૦ વાગે મોજે બીયોક પાટીયા નજીક મીલ પાસે સ્કોપીઓ ગાડીમાાંથી

આ

કામના અજેશીભાઈ પરખાભાઈ પટેલ રહે.-

ગણેશપુરા (ભોરોલ),તા.-થરાદ વાળાએ તથા તેની સાથેના બીા ઇસમે પોતાના હાલના કબા ભોગવટાની મહેંરા કપનીની એસ ઇલેવન સ્કોરપીઓ ગાડી નાંજી.જે.૦૮-બીએફ-૯૮૩૨ માાં ગેર કાયદે સર અને વગર પાસ પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુ તથા બીયરની કુ લ બોટલ નાંગ-૨૯૩૭ જે કુ લ કકિંમત
રૂવપયા-૩૦૦૪૨૦/-નો રાખી તથા ગાડી કી.રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/- આમ કુ લ કી.રૂ.૧૫,૦૦,૪૨૦/- નો મુદ્દામાલ પોતે તેમજ બીજો ઇસમ મુકી નાસી જઈ ગુનો કરે લ હોઇ
વાવ પો.સ્ટે .પાટટ -સી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૬૦૨૩૨/૨૧ ધી પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(૨), ૮૧,૯૯,૯૮(૨) મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી

કરવામાાં આવેલ છે .
(૯)
તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ ના કલાક

૨૨/૪૦ વાગ્યે માાંજે ઇઢાટા ગામની સીમ આ કામના તહોદારો પદમવસિંહ માસુગ
ાં જી ચૌહાણ(દરબાર) રહે.ઇઢાટા વડેતર સીમ

તા.થરાદઓએ પોતાના કબ્જા ભોગવટાના રહેણાાંક ઘરે દારૂ માંગાવી જયેન્દ્રવસિંહ અમરવસિંગ ાતે.દરાબાર રહે.શેરાઉ તા.થરાદવાળો પોતાની સફેદ કલરની સ્વીફટ
નાંબર પ્લેટ વગરની ગાડીમાાં લઇ આવી આ કામના ઇસમને ઘરે આપી ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારૂના અલગ અલગ
બ્રાનની કુ લ બોટલ નાંગ-૪૧૮ જેની કુ લ કક.રૂ.૪૨,૯૨૨/- રાખી ગેરકાયદે સર વવદે શી દારૂ રહેણાાંક ઘરે રાખી પકડાઇ જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે .પાટટ સી.ગુ.ર.નાં-૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૮૫૬ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૧૧૬(બી) ૯૮(૨), ૯૯,૮૧ મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૦)
તા-૨૭/૦૬/૨૦૨૧ના કલાક-૦૬/૩૦ વાગ્યે

મોજે દે વપુરા ગામે પાણીના પ્લાન્દ્ટ જવાના રસ્તે ઇકો ગાડીમાાંથી આ

કામના પ્રકાશકુ માર ફગલુરામ ઉફે

તગારામવીશ્નોઇ રહે-કાછે લા (દે વપુરા) તા-સાચોર જી-ાલોરવાળાએ તથા તેની સાથેના બીા ઇસમ મનોજ ાણી(વીશ્નોઇ), રહે.-પુર,તા-સાાંચોર જેનો મોબાઇલ
નાંબર -૯૯૨૮૨૯૬૪૮૯ વાળાઓએ પોતાના હાલના કબા ભોગવટાની

ઇકો કાં પનીની સફેદ ગાડી નાં- GJ-36-R-0566 માાં ગેર કાયદે સર અને વગર પાસ

પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુ તથા બીયરની કુ લ બોટલ નાંગ-૭૧૬ જે કુ લ કકિંમત રૂવપયા-૧૧૭૮૨૦/-નો રાખી તથાગાડી કી.રૂ.૩૫૦૦૦૦/- તથા બે
મોબાઇલ કકમત રૂપીયા.૩૫૦૦/-આમ કુ લ કી.રૂ.૪૭૧૩૨૦/-નો મુદ્દામાલ પોતે રાખી તેમજ બીજો ઇસમ નાસી જઈ ગુનો કરે લ હોઇ મારી તેના વવરુઘ્ઘ તથા માલ
માંગાવનાર વડા ગામના વીપુલવસિંહ ધરમેંન્દ્રવસહ વાઘેલા જેનો મોબાઇલ નાંબર ૯૮૯૮૭૦૧૪૬૬ માલ ભરાવનાર સાચોર ઠેકાના સાંચાલકે ગુનો કરે લ હોઇ વાવ
પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી. ગુ.ર.નાં.-૧૧૧૯૫૦૬૦૨૧૦૨૩૭/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એકટ કલમ- ૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(૨). ૮૧,૯૯, ૯૮(૨).મુજબનો

ગુનો દાખલ કરી સારી

કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૧)
તા-૨૭/૦૬/૨૦૨૧ના કલાક-૧૦/૫૦ વાગે મોજે ઉચપા ગામની સીમમાાં આ

કામના MH-04 FK-500 રે નોલ્ટ કાં પનીની KOLEOS સીલ્વર કલરની ગાડી ના

ચાલક તથા તેની સાથેના બીા ઇસમે પોતાના હાલના કબા ભોગવટાની રે નોલ્ટ કાં પનીની KOLEOS સીલ્વર કલરની ગાડીમાાં ગેર કાયદે સર અને વગર પાસ
પરમીટનો ભારતીય બનાવટનો વવદે શી દારુ ની કુ લ બોટલ નાંગ-૬૦૮ જે કુ લ કકિંમત રૂવપયા-૬૦,૮૦૦/-નો રાખી તથા ગાડી કી.રૂ.૬,૦૦,૦૦૦/-આમ કુલ
કી.રૂ.૬,૬૦,૮૦૦/-

નો

મુદ્દામાલ

પોતે

તેમજ

બીજો

ઇસમ

ગાડી

મુકી

નાસી

જઈ

ગુનો

કરે લ

હોઇ

વાવ

પોલીસ

સ્ટેશન

પ્રોહી.

ગુ.ર.નાં.-

૧૧૧૯૫૦૬૦૨૧૦૨૩૮/૨૦૨૧ ધી પ્રોહી એકટ કલમ-૬૫(એ)(ઇ),૧૧૬(૨),૮૧,૯૯,૯૮(૨) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .
(૧૨)
તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૧ ના કલાક ૧૭/૩૦ વાગે મોજે વારા ગામની સીમમા ગામે આ કામના સ્વીફ્ટ કાં પનીની ગાડી ચેચીસ નાં MABFKEB1500428097 તથા
એન્દ્જીન નાં D13A1216334 ના ચાલકે ગાડીમાાં ગે.કા અને વગર પાસ પરમીટના ભારતીય બનાવટનાાં પરપ્રાાંવતય દારૂની બોટલો તથા બીયર ટીન મળી કુ લ
નાંગ-૨૮૨ કક.રૂ.૨૫,૬૫૦/- તથા સ્વીફ્ટ ગાડીની કક.રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- એમ કુલ કક.રૂ.૨,૨૫,૬૫૦/-નો મુદ્દામાલ રાખી ગેરકાયદે સર વવદે શી દારૂની હેરાફેરી કરતા
ગાડી મુકી નાશી જઇ ગુનો કરે લ હોઇ થરાદ પો.સ્ટે. પાટટ સી ગુ.ર.નાં. ૧૧૧૯૫૦૫૦૨૧૦૮૬૬ પ્રોકહ કલમ ૬૫એઇ, ૧૧૬(બી), ૯૮(૨), ૯૯ મુજબનો ગુનો દાખલ
કરી સારી કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે .

