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 ભાશે ૦૧/ય૦૨૦ ના ભાવભાાં રીવે કયેર વાયી કાભગીયીન ાં ત્રક                                                                                       લડદયા  ળશેય. 

અ. 

નાં. 

વાયી કાભગીયી ક૨ના૨ 

સ્ટ/ેળાખા/એજન્વીન  

નાભ 

કયેર વાયી કાભગીયીની વલગત. યીકલય કયેર ભ દાભાર 

૧ 

પતેશગાંજ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

પતેગાંજ .સ્ટ.ેના સ્ટાપને ભેર  ફાતભી  આધાયે તા: ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ છાણી જકાત નાકા ાવ ેઆલતા નભમદા નશેયના કમ્ાઉંડના ાકીંગભા યેઇડ 

કયતાાં આ કાભના આયીઓ (૧) યાજેળ ભશભદબાઈ યાઠડ યશે.ફુરલાડી ચાય યસ્તા ાવ ે નલામાડમ રીવ ચકી વાભ ે લડદયા ળશેય (૨) અજ મનસવશ 

તખતસવશ યાજ ત યશે.ભ.ન-૧૨૯ એકતાનગય છાણી જકાતનાકા  લડદાય ળશેય (૩) અભજદખાન કમ ફખાન ઠાણ યશે.નલામાડમ ડી કેફીન ભસ્ીદ ાવ ે

નલામાડમ રીવ ચકી વાભ ે લડદયા ળશેય(૪) ભાંગસવશ બયતસવશ યાજ ત યશે,૧૨૯ એકતાનગય છાણી જકાતનાકા લડદયા ળશેય (૫) ાંકજબાઇ 

બાન બાઇ ડાબી યશે,ઇચા(યા)ખાાંડી ગાભ સ્લાવભનાયામણ પીમ  તા.વાલરી ી.લડદયા (૬) કીયીટબાઇ બમરારબાઇ વરાંકી યશે,ભ.નાં.૮૫ એકતાનગય 

છાણી જકાતનાકા લડદયા ળશેયનાઓ ત્તાાના ૈવા લડ ેશાયીતન જ ગાય યભતા ભી આલી તભાભની અાંગ ઝડતીના રૂ.૧૯,૩૦૦/- તથા જભીન દાલ 

યના રૂ.૧૫,૧૦૦/- તથા ભફાઇર નાંગ-૦૬ કક.રૂ.૩૮,૦૦૦/-ત્તાાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે કકભત રૂીમા ૭૨,૪૦૦/-ના ભ દ્દાભાર વાથે 

ભી આલી કડાઈ જઇ ગ ન કમામ વલગેયે ફાફતન ગ ન ળધી પતેગાંજ .સ્ટ.ે ગ .ય.નાં ાટમ-B 1119601220000૫ /2020  જ ગાયા ધાયા કરભ ૧૨ 

ભ જફ તા: ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક: ૧૬/૦૫ લાગ્મ ેયી કયલાભાાં આલેરછે.  

અાંગ ઝડતીના રૂ.૧૯,૩૦૦/- તથા જભીન 

દાલ યના રૂ.૧૫,૧૦૦/- તથા ભફાઇર 

નાંગ-૦૬ કક.રૂ.૩૮,૦૦૦/-ત્તાાના નાંગ-

૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે કકભત 

રૂીમા ૭૨,૪૦૦/- 

૨ 

નાંદેવયી રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ  લડદયા ળશેય 

 નાંદેવયી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ેતા..૦૪/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૫/૪૦ લાગ ેવાાંકયદા ગાભ ઉંડી યા જલાના યડ તયપ જભણી ફાજ  

ખ લ્રાભાાં તા.વજ.લડદયા ળશેય ખાત ેયેઇડ કયતાાં આકાભના  આયીએ   (૧)ફ ધાબાઈ યાભાબાઈ યભાય યશે.ભક્વી ગાભ ભણીનગય તા.વાલરી ી.લડદયા 

તથા (૨)યભેળબાઈ ભશનબાઈ યભાય યશે.ભક્વી ગાભ યાભદેલ પીમ  તા.વાલરી ી.લડદયા તથા (૩)વચભનબાઈ યામવીંગબાઈ ચાલડા યશે.વાાંકયદા ગાભ 

વનળાલા  પીમ  તા.ી.લડદયા તથા (૪)વ યેન્રસવશ સશભતસવશ ચાલડા યશે.વાાંકયદા ગાભ ભાઢલા  પીમ  તા.ી.લડદયા તથા (૫)અળકબાઈ ગણતબાઈ 

ઢીમાય યશે.વાાંકયદા ગાભ ઉભેટીમાલા  પીમ  તા.ી.લડદયા તથા (૬)ધીયેન્રસવશ ભશનસવશ યાઠડ યશે.દડકા ગાભ ફજાયભાાં તા.ી.લડદયા  નાઓએ 

જાશેયભાાં ત્તા ાના લડે શાય ીતન જ ગાય યભી યભાડી સ્થ ઉય ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા દાલ યના યકડ રૂીમા ૭,૬૦૦/- તથા કડામેર 

તભાભ આયીઓની અાંગ ઝડતીના ક લ્રે રૂ.૧૨,૦૦૦/- ભી ક લ્રે રૂ.૧૯,૬૦૦/-ના ભ દ્દાભાર વાથે કડાઈ જઈ ગ ન કમામ વલગેય ેફાફતેન ગ ન ળધી 

નાંદેવયી રીવ સ્ટેળન ના   II ગ .ય.નાં. ૦૨/૨૦ જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ ન  ગ ન તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૦ના કરાક ૧૮/૦૦ લાગ ેયી  કયલાભાાં આલેર 

છે.   

ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા 

દાલ યના યકડ રૂીમા ૭,૬૦૦/- તથા 

કડામેર તભાભ આયીઓની અાંગ 

ઝડતીના ક લ્રે રૂ.૧૨,૦૦૦/- ભી ક લ્રે 

રૂ.૧૯,૬૦૦/- 

૩ 

 ગયલા રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

ગયલા સ્ટ ેસ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ેત.૦૨/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૨/૫૦ લાગ ેવયકાયી સ્ક રની ાછ ખ લ્રા ગ્રાઉન્ડભાાં લડદયા ળશેય ખાત ેયેઇડ 

કયતાાં આકાભના આયી નાભ ે (૧) અમ ફ ઉપે ફડ અબેવીંગ યાઠડ યશે-જમ પ્રકાળ વવામટી, ગયખનાથ ભાંદીય વાભ,ે ગયલા, લડદયા ળશેય તથા (૨) 

વબ્ફીયભીમા ફચ ભીમા ળેખ યશે-યાજ નગય   ખાડાભાાં, વનરેળનગય ાવ,ે ભઘ નગય, ગયલા, લડદયા (૩) માક ફ ઇબ્રાશીભ ઘાાંચી યશે-ફા નગય, ગયખનાથ 

ભાંદીયની વાભ,ે ગયલા, લડદયા ળશેય તથા (૪) અજમવીંગ યામવીંગ ગયાવીમા યશે- ગયાવીમા ભશલ્ર,ગયલા રીવ સ્ટેળનની વાભ,ે ગયલા, લડદયા ળશેય  

(૫) યભેળબાઇ ચાંદ બાઇ ઢીમાય યશે-ગાાંઘીનગય, કબ્રાસ્તાનની ફાજ , ગયલા ગેટની વાભ,ે ગયલા, લડદયા ળશેય નાનએ જાશેયભાથી તા ાના લડ ે

શાયીતન જ ગાય યભતા અાંગ ઝડતી યકડા રૂ,૧૧,૮૯૦/- તથા જભીન દાલના યકડા રૂ,૧૬૨૦/-તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૨ કક.રૂ,૧,૦૦૦/-તેભજ તા 

ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ,૦૦/-ની વાથે ભી આલેર કડાઇ ગમેર શમ ગ ન કમામ વલ.અાંગ ેગયલા સ્ટ ેવેકન્ડ ૦૦૦૧/૨૦૨૦ જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ ન  

ગ ન તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૦ ફ.ટા. ૧૨/૫૦ લાગ ેયી  કયલાભાાં આલેર છે   

અાંગ ઝડતી યકડા રૂ,૧૧,૮૯૦/- તથા 

જભીન દાલના યકડા રૂ,૧૬૨૦/-તથા 

ભફાઇર પન નાંગ-૦૨ કક.રૂ,૧,૦૦૦/-

તેભજ તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ,૦૦/- 

૪ 

જલાશયનગય .સ્ટ ે સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

જલાશયનગય .સ્ટે. સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાયે તા.૧૦/૧/૨૦૨૦  ના ફાતભી ભેર ક ે કયચીમા ગાભ ાણી ની ટાકી ાવ ેયેઇડ કયતાાં આ કાભના 

આયીઓ (૧) શવભ ખબાઇ ત્રીબલનબાઇ યભાય યશે.કયચીમા ગાભ લણકય લાવ તા.ી.લડદયા(૨) શેભાંતબાઇ યઘ નાથબાઇ યભાય  કયચીમા ગાભ લણકય 

લાવ તા,ી. લડદયા (૩) નાભ શેભયાજબાઇ કાાંતીબાઇ યાઠડ યશે કયચીમા ગાભ લણકય લાવ તા,ી. લડદયા (૪) નીતીનબાઇ યભેળબાઇ લાધેરા યશે કયચીમા 

ગાભ લણકય લાવ તા,ી. લડદયા  નાઓએ જાશેયભાાં ગ ક ાંડા  લી ૈવા, ાના ત્તા લડ ેશાય ીતન જ ગાય યભી યભાડી અાંગઝડતીના યકડા રૂ ૧૧૨૨૦/- 

તથા જભીનદાલના રૂ. ૩૩૪૦/- ભી તેભજ ત્તા ાના નાંગ ૫૨  કક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્રે યકડા રુ.૧૪૫૬૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ 

અાંગઝડતીના યકડા રૂ ૧૧૨૨૦/- તથા 

જભીનદાલના રૂ. ૩૩૪૦/- ભી તેભજ 

ત્તા ાના નાંગ ૫૨  કક.રૂ.૦૦/- ગણી 

ક લ્રે યકડા રુ.૧૪૫૬૦/-  
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ગ ન કમામ વલ અાંગ ે જ.નગય .સ્ટ.ે II જ ગાય ૦૦૦૨૩ ધાયા ૧૨ ભ જફન ગ ન તા ૧૦/૧/૨૦૨૦ ના યજ  યી કયલાભાાં આલેર છે.   

૫ 

છાણી .સ્ટ ે.સ્ટાપ લડદયા 

ળશેય 

છાણી  .સ્ટે. સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાયે તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ  ફાતભી ભેર ક ે દળયથ ગાભના સ્ભળાન વાભ ે ને.શા. નાં.૮ ઉય ઉય 

ી.એવ.એપ.વી. થી લાવદ જતા યડ ય તા.ી-લડદયા  ખાત ેયેઇડ કયતાાં આકાભના આયીઓ (૧) ભમ યબાઇ લનયાજબાઇ ચાલડા ઉ.લ.૨૫ યશે- યતનય 

ફામાવ યડ ,ાટીદાય ટાઉનળી ભ.ન.૪ ફશાદ યસવશના ભકાનભા,ભાનલધભમ આશ્રભની ાછ તા.લઢલાણ ી.વ યેન્રનગય ભ  ગાભ યાભયા તા.લઢલાણ 

ી.વ યેન્રનગય  (૨) વશીરળા ફાલ ળા કદલાન (પકીય) ઉ.લ.૨૨ યશે. ગાભ ગલાણા લણકયલાવ તા.ાટડી ી.વ યેન્રનગય  નાઓએ દારૂના જથ્થ જેભા ધ 

ઓયીજનર શાલડમ ૫૦૦૦ વ ય સ્રગ વફમયના ટીન નાંગ-૭૨ કક. રૂ. ૧૨,૨૪૦/-  તથા ભાઉંટવ ૬૦૦૦ વ ય સ્રગ વફમયના ટીન નાંગ-૧૧૦ કક. રૂ. 

૧૧,૦૦૦/- તથા ભાસ્ટય બ્રેંડય વવગ્નેચય યેય એજ્ડ વ્શીસ્કી નાંગ-૦૬ કક. રૂ. ૭,૪૪૦/- તથા ભફાઇર નાંગ-૨ ની કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા યકડા રૂ.૧૨૦૦/-

તથા ઇક કાય નાં. ીજે ૦૩ એચ એ ૮૧૦૭ કક. રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- ભી ક લ્રે કકભત રૂીમા  ૨,૪૧,૮૮૦/- વાથે કડામેર ઉયક્ત આયીઓએ ગે.કા. 

યીતે ાવ યભીટ ક ેઆધાય લગય બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારૂ ન જથ્થ લેચાણ અથે એક અજાણ્મા ઇવભ ાવેથી ભેલી ગે.કા. શેય-પેય કયી તાના 

કબ્જાભા યાખી કડાઇ જઇ ગ ન કમામ ફાફતન  છાણી .સ્ટ ે III -28/૨૦૨૦  (  11196005200032) પ્રશી એકટ કરભ ૬૫ (ઇ),૮૧,૧૧૬(ખ) 

ભ જફન ગ ન તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક-૧૬/ ૪૫ લાગ ેયી  કયલાભાાં આલેર છે.  

ધ ઓયીજનર શાલડમ ૫૦૦૦ વ ય સ્રગ 

વફમયના ટીન નાંગ-૭૨ કક. રૂ. 

૧૨,૨૪૦/-  તથા ભાઉંટવ ૬૦૦૦ વ ય 

સ્રગ વફમયના ટીન નાંગ-૧૧૦ કક. રૂ. 

૧૧,૦૦૦/- તથા ભાસ્ટય બ્રેંડય વવગ્નેચય 

યેય એજ્ડ વ્શીસ્કી નાંગ-૦૬ કક. રૂ. 

૭,૪૪૦/- તથા ભફાઇર નાંગ-૨ ની 

કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા યકડા રૂ.૧૨૦૦/-

તથા ઇક કાય નાં. ીજે ૦૩ એચ એ 

૮૧૦૭ કક. રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- ભી ક લ્રે 

કકભત રૂીમા  ૨,૪૧,૮૮૦/-  

૬ 

પતેગાંજ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા  ળશેય   

પતેશગાંજ .સ્ટ.ેસ્ટા પને  ભેર  ફાતભી  આધાયે  તા.૧૪/૧/૨૦૨૦ ના યજ છાણી જકાતનાકા જરાયાભ ભાંદીય ાવ ે યેઇડ કયતાાં 

આકાભના આયી (૧) ભવનાફેન D/O દ ફેવીંગ રૂભારબાઇ ગ ડીમા (૨) લામફેન D/O ગોતભબાઇ છગનબાઇ ગ ાંડીમા (૩) ફદ ફેન W/Oદ ફેવીંગ 

રૂભારબાઇ ગ ાંડીમા ત્રણે યશે,નાાંગણલટ તા.ભેઘનગય ી.જાાંફલા ભધ્મપ્રદેળ  નાઓએ લગય ાવ યભીટ ેતાના કબ્જાભા ગેયકામદેવય “યમર વવરેક્ટ ડીરક્ષ 

વ્શીસ્કી” રખેર ૧૮૦ ભી.રી.ના ળીરફાંધ શારતના બાયતીમ ફનાલટના વલદેળી દારૂ ક્લાટયીમા નાંગ-૧૭૩ કક.રૂ.૧૭,૩૦૦/- તથા શેલડમ 5000 વ ય સ્રોંગ 

ફીમય ૫૦૦ ભીરી ટીન નાંગ-૭૦ જેની કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/- ભી ક લ્રે કક.રૂ.૨૭,૮૦૦/-ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ નળધી પતેશગાંજ .સ્ટ.ે  

ાટૅ વી ગ .ય.ન. ૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૦૩૪  પ્રવશ  એક્ટ કરભ ૬૫ (ઇ), ૮૧,૧૧૬(ખ),૧૦૮ ભ જફ ગ ન તા.  ૧૪/૧૨૦૨૦ ના યજ કરાક ૧૯/૩૦  

લાગે યી  કયલાભાાં આલેર છે. 

“યમર વવરેક્ટ ડીરક્ષ વ્શીસ્કી” રખેર 

૧૮૦ ભી.રી.ના ળીરફાંધ શારતના 

બાયતીમ ફનાલટના વલદેળી દારૂ ક્લાટયીમા 

નાંગ-૧૭૩ કક.રૂ.૧૭,૩૦૦/- તથા શેલડમ 

5000 વ ય સ્રોંગ ફીમય ૫૦૦ ભીરી 

ટીન નાંગ-૭૦ જેની કક.રૂ.૧૦,૫૦૦/- 

ભી ક લ્રે કક.રૂ.૨૭,૮૦૦/- 

૭ 

જલાશયનગય  રીવ 

સ્ટેળન  સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

જલાશયનગય  .સ્ટ.ેસ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ે તા ૧૨/૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૮/૫૫ લાગ ે ગ જયાત કયપાઇનયી ટાઉનળી કલટય નાં ૭/૯૦ ની છત 

ઉય યેઈડ કયતા  આયી (૧) પ્રવતકબાઇ બયતબાઇ કનીમા યશે.ગયલા ાંચલટી વવામટી ભ નાં વી/૩૨ તા.ી. લડદયા નાં.(૨) વલલેકબાઇ ધ ાબાઇ ટેર 

યશે. એ/૩૩ જમ અાંફ ેવવામટી ઉંડેયા તા,ી. લડદયા તથા નાં.(૩) નાભ ળાફીયઅરી ઉસ્ભાનભીમા કદલાન યશે ગ જયાત કયપાઇનયી ગેવ ગડાઉનની ફાજ ભા 

ભસ્ીદભા તા,ી. લડદયા તથા નાં (૪) ક્ર ણારબાઇ નયેન્રબાઇ ફાયટ યશે ૪૮ ભીતલીરા ડ પ્રેક્ષ કમરી ગાભ તા,ી.લડદયા તથા નાં (૫) વાંીત યાભઅલધ 

ળભામ  યશે ડી/૧૬૬ જમ જરાયાભનગય ેરકપલ્વ ઊડેયા તા,ી.લડદયા જ ગાય યભતા તેઓની અાંગઝડતીના યકડા રૂ ૪,૦૦૦/- તથા જભીનદાલના 

રૂ.૧૧,૦૫૦/- ભી તેભજ ત્તા ાના નાંગ ૪૫  કક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્રે યકડા રુ.૧૫,૦૫૦/- ભ દ્દાભાર વાથે કડાઈ જઈ ગ ન કમામ વલ.ફાફતન ગ ન ળધી 

તભાભને તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક  ૧૯/૧૫ લાગે અટક કયી જલાશયનગય  સ્ટ ે ફી  ૦૦૩૦/૨૦૨૦ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા 

૧૨/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૨૦/૧૫  લાગ ેયી કયલાભા આલેર છે 

અાંગઝડતીના  યકડા  રૂ  ૪,૦૦૦  -/તથા  

જભીનદાલના રૂ.૧૧,૦૫૦ -/ભી તેભજ 

ત્તા  ાના  નાંગ  ૪૫   કક.રૂ.૦૦ -/ગણી  

ક લ્રે યકડા રુ.૧૫,૦૫૦ -/ 

૮ 

ી.વી.ફી ળાખા સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

ી.વી.ફી. ળાખા સ્ટાપ નાઓએ ફાતભી આધાયે આદીત્મ લીરા કમ્પ્રેક્ષ એવ.ફી.આઇ ફેંક ાવ ેયડ ઉય આયીએ યાજ યાભ શયીયાભ વલ (ફીવનઇ) 

યશે.ગાભ વાકડ તા.વાચય ી.જારય (યાજસ્થાન) નાન લગય ાવ યભીટ ેતાની કબ્જા બગલટાલાી ટાટા ૪૦૭ ન યી.નાં જતા GJ-04 -AW-

1028 ભા બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારૂ ાટી સ્ેળીમર ડીરક્ષ વ્શીસ્કી કાચની ફટર ૭૫૦ એભ.એર ની નાંગ ૧૦૦૮ કકભત રૂીમા ૪,૦૩,૨૦૦/-  

ાઉચ નાંગ  -૭ રૂા  ૭૦૦/- તથા  કલાટમય -૫ રૂા  ૫૦૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૧ કકભત રૂીમા ૫૦૦/- છાણીમા  ખાતયન કચયની વપેદ ભીણીમાની  

ગ ણૉ (ફેગ) નાંગ ૧૫ કક રૂ ૦૦/૦૦ તથા ટાટા ૪૦૭ ની કકભત રૂીમા ૩,૫૦,૦૦૦/- ગણી આભ ક લ્રે રૂીમા ૭,૫૪,૯૦૦/- ન ભ દાભાર વાથે ભી આલી 

કડામ જઇ ગ ન કમામ ફાફતન  ગ ન ળધી છાણી .સ્ટ ેIII ગ ,ય,નાં-૪૮/૨૦૨૦ પ્રવશ એકટ કરભ  ૬૫(ઇ), ૯૮(૨),૮૧  ભ જફન  તા.૨૭/૧/૨૦૨૦ 

ના યજ  દાખર કયલાભાાં આલેર છે.  

ડીરક્ષ વ્શીસ્કી કાચની ફટર ૭૫૦ 

એભ.એરની નાંગ ૧૦૦૮ કકભત રૂીમા 

૪,૦૩,૨૦૦/-  ાઉચ નાંગ  - ૭ રૂા  

૭૦૦/- તથા  કલાટમય -૫ રૂા. ૫૦૦/- તથા 

ભફાઇર પન નાંગ-૦૧ કકભત રૂીમા 

૫૦૦/- છાણીમા  ખાતયની કચયાની વપેદ 

ભીણીમાની  ગ ણૉ (ફેગ) નાંગ ૧૫ કક રૂ 

૦૦/૦૦ તથા ટાટા ૪૦૭ ન યી. નાં 

જતા GJ-04 -AW-1028   કકભત 

રૂીમા ૩,૫૦,૦૦૦/- ગણી ક લ્રે રૂીમા 

૭,૫૪,૯૦૦/-  
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૯ 

જલાશયનગય  રીવ 

સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

જલાશયનગય .સ્ટ.ેનાઓને  તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ  ભેર ફાતભી અઘાય ે કયયચીમા ગાભ ાણીની ટાાંકી ાવ ે યેઇડ કયતાાં આયીનાઓએ  

યાશ રબાઇ વ યેળબાઇ ાટણલાડીમા ઉં.લ-૨૦ યશે-કયચીમા ગાભ ાટણલાડીમા પીમ ાં તા.ી-લડદયા ળશેયનાન લગય ાવ યભીટ ેતાના કફજાભાાં પ્રા-

ફટર નાંગ-56 કક 25200/- ભફાઇર નાંગ-1 કક 3500/- ભ*વા-1 કકભત 35000/- total 63700/- ભ દ્દાભાર વાથે આયીને કડી ડી  ગ નળધી 

જલાશયનગય .સ્ટ.ે વી ૫૭/૨૦૨૦ પ્રશી એક્ટ કરભ ૬૫ઇ,૮૧  ભ જફ ન જે તા ૨૭/૦૧/૨૦૨૦ કરાક ૧૭/૧૫ સ્ટ.ેડા ૦૬/૨૦૨૦ થી યી કયલાભા 

આલેર છે.   

ફટર નાંગ-56 કક 25200/- ભફાઇર 

નાંગ-1 કક 3500/- ભ*વા-1 કકભત 

35000/- total 63700/-    

૧૦ 

જલાશયનગય રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

             ભે.રીવ કવભશ્નય શ્રી અન ભસવશ ગશરોત વાશેફ, ભે.વમ ક્ત રીવ કવભશ્નય શ્રી ક.ેી.બાટી વાશેફ, તથા  ભે.નામફ રીવ કવભશ્નય ઝન-

૧ શ્રીદીકક ભાય ભેઘાણી વાશેફના ભાગમદળમન શેઠ અને ભ.ેભદદનીળ રીવ કવભશ્નય “ફી” કડવલઝનશ્રી ફી.એ.ચોધયી વાશેફની વ ચના ભ જફ જલાશયનગય 

રીવ સ્ટે ના I/c PI ફી.એચ.ળીંગયખીમા તથા .સ્ટે ટીભ રાયા જલાશયનગય A/000056 IPC 302 ભ જફન ગ ન તા.26/01/2020 કરાક 07/00  

થી 07/30  પયીફેનના ઘયે  ફાયટ પીમ  કમરી ગાભ તા .ી .લડદયા ખાત ેફનેર જેભાાં વલગત એલી છે ક.ે આ કાભના આયી ફશેનન કલ્નાફેન લા/ઓપ 

યભેળબાઇ ભતીબાઇ યભાય ઉ.લ-૨૯ ધાંધ-ઘયકાભ યશે.ફાયટ પીમ  કમરી ગાભ તા .ી .લડદયા.નાની એ વાંતાનભા ાાંચ દીકયી શમ અને ફીી ણ 

છકયી જન્ભતા ફશેનને ભાઠ  રાગતા ઉશ્કેયાઇ જઇ ફાકીને ીલતી તેના ઘયની ાછ આલેર તાલભા નાખેર શલાની કફ રાત આેર અને તે જગ્મા 

ફતાલેર જેથી રીવ ેપામય બ્રીગેડના કભમચાયીઓ અને રીવ સ્ટાપ ના ભાણવ દ્લાયા યેસ્ક્મ  કયી તાલભાથી ફાકીને ભયણ શારતભા ફશાય કાઢી  ગ ન 

ળધી જે  અાંગે ગ ન  તા 26/01/2020    ના કરાક 23/30 લાગ ેયી  કયલાભાાં આલેર છે. અને  આયી ફેન ને  તા 27/01/2020 કરાક 17/45 લાગ ે

અટક કયલાભા આલેર છે. 

                      - 

૧૧ 

ગત્રી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ  

લડદયાળશેય 

ગત્રી સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ેતા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૯/૪૫ લાગે ભ.નાં. ૪૬, ગ રુપ્રવાદ વવમટી, કદલાી યા ગત્રી લડૉદયા ળશેય ખાત ેયેઇડ 

કયતાાં આ કાભના આયી જમાંતીબાઈ કાક બાઈ રીંફડ યશે કદલાી યા ગ રુપ્રવાદ વવમટી ગત્રી લડૉદયા ળશેય નાઓએ (૧) ટ ફોગ વપ્રભીમભ વફમયજેના ઉય 

અાંગ્રેીભા ભેન્મ  પેકચય ફામ કાલ્વ ફગમ ઇન્ડીમા પ્રા.રી.તથા DP& E રખેર છે જે ૫૦૦ ભી.વર.વીર લાી ક ર નાંગ- ૫૨ જેભા એક ની કક.રૂ.૨૦૦/- ગણી 

ક લ્રે કક.રૂ ૧૦,૪૦૦/- ઓલ્ડ(૨) ભાંક કડરક્ષ યભ જેના ઉય અગ્રેીભા લેયી ઓલ્ડ લટેડ ૪૨.૮ % લી/લી ૭૫% પ્ર પ અને ૭૫૦ ભી.વર.બ્રેન્ડેડ એન્ડ ફટરેડ 

ડીસ્રીકટ વરાન ( વશભાચર પ્રદેળ) રખેરની કાચની વીર લાી ફટર નાંગ-૧ કક.રૂ ૫૦૦/- (૩)જેભવન ત્રીર કડસ્ટીરેડ આઇયીવ વલસ્કી કાસ્કભેટળ 

ફટરેડ ઇન આમયરેન્ડ ૪૦% આલ્કશરઅાંગ્રેીભા રખેર ૧ વરટય ની કાચની વીર લાી ફટર નાંગ-૧ કક.રૂ ૩૫૦૦/-  (૪) રેફર જની લકય બ્રેન્ડેડ 

ભલ્ટ સ્કચ વલસ્કી ડીસ્ટીરેડ બ્રેન્ડેડ એન્ડ ફટરેડ ઇન સ્કટરેન્ડ ૪૩% લર અાંગ્રેીભા રખેર ૧ વરટય ની કાચની વીર લાી ફટર નાંગ-૧ કક.રૂ ૩૫૦૦/-   

(૫) જેક ડેનીમર ઓલ્ડ નાં-૭ બ્રાડ જેનીવી ળય ભાવ વલસ્કી ૧.૧૩૬ વરટય ૪૦% લર ડીસ્ટીરેડ બ્રેન્ડેડ એન્ડ ફટરેડફામ જેક ડેનીમર ડીસ્ટીરયી રામન્વ 

ફગમ ટેન્નેળી મ .એવ.એ. અાંગ્રેીભા રખેર કાચની વીર લાી ફટર નાંગ-૧ કક.રૂ ૩૦૦૦/- (૬)  ઓમસ્ટય ફેમ ભારફયઘ લાઈન ઓપ ન્મ ઝીરેન્ડ પ્રડક્ટ 

એન્ડ ફટેડ ફામઓમસ્ટય ફેમ લાઈન ન્મ ઝીરેન્ડ આલ્ક શર ૧૩.૫ % લર ૭૫૦ ભી.વર.અાંગ્રેીભા રખેર કાચની વીર લાી ફટર નાંગ-૧કક રૂ ૩૦૦૦/-

(૭) બ્રેક રેફર જની લકયબ્રેન્ડેડ સ્કચ વલસ્કી ડીસ્ટીરેડ બ્રેન્ડેડ એન્ડ ફટરેડ ઇન સ્કટરેન્ડ ૪૦% લર અાંગ્રેીભા રખેર જેન  ળીર ટ ટેર શમ જેન  

ઢાાંકણૂ ખરી ાંચ રૂફરૂ વ ધી વ ાંધાડી જતા તેભા ૪૦૦ ભી.વર દારૂ શમ જે કાચની ફટર નાંગ-૧કક.રૂ ૧૦૦૦/-(૮)જેક ડેનીમલ્વ ફટરેડ એટ ૧૦૦ પ્ર પ 

જેનીવી ળય ભાવ વલસ્કીડીસ્ટીરેડ એન્ડ વલીરેન્ટરી ફટેડ ઇન ફન્ડ એટ જેક ડેનીમર ડીસ્ટીરયી ૫૦% આલ્કશર/લર અાંગ્રેીભા રખેર જેન  ળીર ટ ટેર 

શમ જેન  ઢાાંકણૂ ખરી ાંચ રૂફરૂ વ ધી વ ાંધાડી જતા તેભા ૩૫૦ ભી.વર દારૂ શમ જે કાચની ફટર નાંગ-૧કક.રૂ ૧૦૦૦/- ની ગણી ક લ્રે કકભત 

રૂ.૨૫,૯૦૦/- ન ભ દ્દાભાર  યભીટ કયતા લધાય ેવલદેળી દારૂ તથા ફીમય કક રૂ ૨૫,૯૦૦/-ન તાના યશેણાક ભકાનભા લેચાણ અથે યાખી ભી આલી કડાઈ 

જઈ ગ ન કમામ વલગેય ેફાફત ેગત્રી .વૌ ટ.ે થડમ ગ .ય.ન;. ૧૭/૨૦ પ્રશી એકટકરભ ૬૫ (ઈ), ૧૧૬ (ફી) ભ જફન ગ ન તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૦ વભમ 

૨૧/૪૦ લાગ ેયી કયેર છે.  

ક લ્રે કકભત રૂ.૨૫,૯૦૦/- ન ભ દ્દાભાર  

વલદેળી દારૂ ની ફટર  તથા ફીમય 

૧૨ 

ગત્રી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

ગત્રી સ્ટ ે સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ેતા-૦૪/૦૧/૨૦૨૦ ના   કરાક ૧૭/૦૫ લાગ ેગદા યા લ ડાના ભકાન ાવ ેગત્રી લડદયા ળશેય ખાત ેઆ કાભના 

આયી (૧) નાયામણબાઇ ળનાબાઇ ફજાણીમા યશે. ગદા યા ભકાન નાં-૧૦,બ્રક નાં-૦૭ લ ડાના ભકાનભા લડદયા ળશેય (૨) વાંત અભયસવગ ટેર 

યશે,ગદા યા સ્રભ કલટવમ રૂભ.નાં-૪૪ લડદયા ળશેય (૩) જમાંતીબાઇ વલઠ્ઠરબાઇ ભાછી યશે. ગદા યા લ ડાના ભકાન બ્રક નાં ૧૧રૂભ નાં-૧૦ લડદયા ળશેય  

(૪) વ વનર ધનીબાઇ વાખરા યશે, બ્રક નાં-૪ રૂભ નાં-૧૫ લ ડાના ભકાનભા લડદયા ળશેય નાઓ બેગા ભી ગ ક ાંડા  લી ત્તા ાના ૈવા લડ ે

શાયીતન જ ગાય યભી યભાડી અાંગ ઝડતીના રૂવમા ૭૮૪૦/- તથા જભીન દાલના ૨૩૦૦/- ભી ક લ્રે રૂવમા ૧૦૧૪૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ ૫૨ કક.રૂ 

૦૦/૦૦ ગણી ક લ્રે ૧૦,૧૪૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઈ જઇ ગ ન કમામ વલગેય ેફાફતન ગ ન ગત્રી સ્ટ ેII-૦૧/૨૦૨૦ જ ગાયધાયા કરભ 

૧૨ ભ જફન ગ ન  તા-૦૪/૦૧/૨૦૨૦ આ  કરાક ૧૮/૫૦ લાગે યીસ્ટય કયાલેર છે  

અાંગ ઝડતીના રૂવમા ૭૮૪૦/- તથા 

જભીન દાલના ૨૩૦૦/- ભી ક લ્રે 

રૂવમા ૧૦૧૪૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ 

૫૨ કક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્રે 

૧૦,૧૪૦/-  
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૧૩ 

યાલ યા  રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ  લડદયા ળશેય 

યાલ યા .વૌ ટ.ેના વૌ થાવનક વૌ ટાપ દ્લાયા તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૮/૧૫ લાગ ે કકર્તતસ્તાંબ ભ તયડી ાવ ે ફુટાથ ઉય  યેરડ કયતાાં આ કાભ ના 

આયીઓ (૧) મ વ પખાન યઉફખાન ઠાણ યશે.બાટ પવમા, નલા યા લડદયા ળશેય (૨) વવકાંદય કાવભ ળેખ યશે. લયણાભા ભ સ્રીભ ભશલ્રા, ળેખ પવમ , 

લડદયા ળશેય (૩) ઈમ્તીમાઝ પકીય ભશાંભદ ળેખ યશે.નલા યા, ખાટકીલાડ, લડદયા ળશેય (૪) ઝ ફેય મ વ પબાઈ ભેભણ યશે. ૨૦૧, આઈળા એાટમભેન્ટ, 

ગાંજખાના રીવ ચકી વાભ,ેાણીગેટ, લડદયા ળશેય (૫) ઉદમ વાંત વનલણે યશે. ૧૦૬, નાયામણનગય કમ્પ્રેક્ષ, બાલદાવ ભશલ્ર, ળીમાફાગ, 

નલા યા, ,લડદયા ળશેય (૬) ઈભયાન ઈયપાન ળેખ યશે.ફાલાભાન યા, ગવીમા એાટમભેન્ટ ની વાભ,ે શીના ભટન ળ ાછ, ાણીગેટ, લડદયા ળશેય 

નાઓએ બેગા ભી ક કી લડ ેરૂવમા ૈવાન શાય ીતન જ ગાય જાશેયભાાં યભતા યેઇડ દયમ્માન ક ર રૂવમા ૧૦,૧૯૦ તથા ક કી નાંગ ૦૨ કક.રૂ ૦૦ ભી આલી 

કડાઇ જઇ ગ ન કમો વલગેય ેફાફત ેયાલ યા ાટમ ફી ૩૫/૨૦૨૦ જ ગાય ઘાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૨૦/૧૫ લાગે  ગ ન યી. 

કયેર છે.  

ક ર રૂવમા ૧૦,૧૯૦ તથા ક કી નાંગ ૦૨ 

કક.રૂ ૦૦ 

૧૪ 

નલા યા  રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ  લડદયા ળશેય 

નલા યા  સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ે તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦ કરાક.૧૪/૩૦  નલા યા  ખાંડેયાલ ભાકેટભા તયાના ળેડ ાવ ેલડદયા ળશેય ખાત ેયેઇડ કયતાાં 

આયીઓએ (૧)વલજમબાઇ ભરીરાર ભાછી ઉ.લ ૩૬ યશે-ખાંડેયાલ ભાયકેટ શયીબવક્તની લાડી લડદયા ળશેય (૨)અળકબાઇ યણછડબાઇ યભાય ઉ.લ ૩૫ 

યશે- ફકયાલાડી તાયા ળ ભીર ાવ ેલડદયા ળશેય(૩) બાલેળ અાંફારાર યભાય ઉ.લ ૩૦ શાર યશે. વી.એર. ફ્રુટ ની દ કાનભા ખાંડેયાલ ભાકેટ લડદયા ળશેય. 

ભ  યશે- નડીમાદ ઇશ્લયનગય ફ્રેટ નાં ૧૦૩ ત્રીજા ભાે કડલાંજ યડ ન્મ  વોયબ ભીર ફાજ ભા તા.નડીમાદ ી ખેડા (૪) ક ણાર વલજમબાઇ ભાછી ઉ.લ ૩૨ 

યશે- ઝલેયનગય ભ.નાં ૨૩  મભ નાનગય ાવ ેલાઘડીમાયડ લડદયા ળશેય. (૫) યાજ બાઇ અમ્ર તરાર ભશેયીમા ઉ.લ ૩૦ યશે- ફકયાલાડી આાંફેડકય ચક ાવ ે

લડદયા ળશેય (૬) જમેળબાઇ વલજમબાઇ ધફી ઉ.લ ૨૨ યશે- ળીમાફાગ ચાય યસ્તા શયીશય બ લન ટેમ્ા સ્ટેંડ ાવ ેલડદયા ળશેય (૭) અજમબાઇ બયતબાઇ 

ચોશાણ ઉ.લ ૨૬ યશે- તાડપીમા દ્લલાકેળ પાપડાની ગીભા લડદયા ળશેય નાઓએ ગ ક ાંડા  લી તા –ાના ૈવા લડે શાયાીત ન જ ગાય યભી યભતા 

અાંગઝડતીના તેભજ જભીનદાલ ના ભી ક લ્રે રુીમા રૂ.૧૦,૯૫૫/- તથા ત્તા-ાના નાંગ- ૫૨ કક.૦૦/૦૦ - વલગેયે જ ગાય યભલાના વાધન વાથે ભી 

આલી કડાઇ જઈ ગ ન કમામ વલગેય ેફાફત ે નલા યા સ્ટ ે II ગ .ય.ન.(ાટમ-ફી)૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૦૦૨3/૨૦ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફન ગ ન 

તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક.૧૫/૫૫ લાગ ેગ ન યી. કયેર છે.  

 

અાંગઝડતી ના તેભજ જભીનદાલ ના ભી 

ક લ્રે રુીમા રૂ. ૧૦,૯૫૫/- તથા ત્તા-

ાના નાંગ- ૫૨ કક. ૦૦/૦૦ -   

૧૫ 

ી.વી.ફી.ળાખા, સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

ી.વી.ફી ળાખાના વૌ ટાપ દ્લાયા તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૦ કરાક.૧૩/૩૦ નલા યા ફકયાલાડી આઝાદભેદાન ખ લ્રાભા લડદયા ળશેય ખાત ે આ કાભના 

આયીઓએ (૧) અરૂણ પ્રકાળબાઇ ખાયલા યશે. ખાયલા લાવ ભયાઠી ભશલ્રા ાવ ેનલા યા  લડદયા ળશેય (૨) ભ કેળ અશ્લીનબાઇ ઠાકય યશે. કાંવાયાલાડી, 

જમયત્ન ફીલ્ડીગ ાવ ેભદન ઝાાંા યડ લડદયા ળશેય (૩)  વશતે યભેળબાઇ યભાય યશે. ધય નાં ૧૭૮ વયગભ વવામટી, વ ય ફેકયીની વાભ,ે આજલા ન્મ  

લી.આઇ.ી  યડ લડદયા ળશેય નાઓએ ગ ક ાંડા લી ત્તા ાના ૈવા લડ,ે શાયીત ન જ ગાય યભી યભાડી જ ગાયના વાધન વાથે ભી આલેર જેભાાં 

અાંગઝડતીભાાંથી ભેર યકડા રૂીમા ૧૮,૦૯૦/- તથા જભીનદાલ ઉયના યકડા રૂીમા ૭૭૪૦/- આભ રૂીમા ૨૫,૮૩૦/- તથા ભેસ્ર ભેડ કકભત રૂ. 

૨૫,૦૦૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૩ કકભત રૂ. ૬૪૦૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ -૫૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા ભેસ્ર ભેડની ચાલી કક.રૂ. ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્રે 

રૂીમા. ૫૭,૨૩૦/- ન ભ દ્દાભાર  વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમામ ફાફત ે ગ ન નલા યા સ્ટ ે II ગ .ય.ન.(ાટમ - ફી ) 

૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૦૦૨૬/૨૦ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફન ગ ન તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૦ કરાક.૧૭/૫૦ લાગ ેયી. કયેર છે.  

અાંગઝડતીભાાંથી ભેર યકડા રૂીમા 

૧૮,૦૯૦/- તથા જભીનદાલ ઉયના 

યકડા રૂીમા ૭૭૪૦/- આભ રૂીમા 

૨૫,૮૩૦/- તથા ભેસ્ર ભેડ કકભત રૂ. 

૨૫,૦૦૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૩ 

કકભત રૂ. ૬૪૦૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ -

૫૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ તથા ભેસ્ર ભેડની 

ચાલી કક.રૂ. ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્રે રૂીમા. 

૫૭,૨૩૦/-  

૧૬ 

ી.વી.ફી.ળાખા, સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

ી.વી.ફી. ળાખના વૌ ટાપ દ્લાયા તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૩/૪૦ લાગ ેયાલ યા ઓભ ચેમ્ફવમ પામય બ્રીગેડની વાભ ેફમ્ફ ેાલબાીની ફાજ ભા  લમ 

કકવભ.૦૨ ફાફાી યા .ચકી.ખાત ેયેઇડ કયતાાં આ કાભના આયીએ આયી યભ ઉપે બમર  કદરીબાઇ કાટ ે યશે. ભયીભાતાન ખાચ વ ય વાગય વાભ ે

ઓભ ચેમ્ફવમ પામયબ્રીગેડ ફાજ ભા લડદયા ળશેય તાના આર્તથક પામદા વારૂ લયરી ભટકા ના આાંક પયક ના આાંકડાઓ તાના ભફાઇરભાાં રખી શાયીતન 

જ ગાય યભી યભાડી જ ગાયના વાધન જેભાાં ભફાઇર વ્શટવઅ એપ્રીકેળનભાાં કેટ્રાક ગ્ર  ફનાલી તેભાાં ગ્રાશક ાવેથી આકડાાંઓ રેખીત સ્રી સપ્રટ ક ર 

નાંગ ૨૩ કક. ૦૦/૦૦ તથા અાંગ ઝડતીભાાંથી યકડા રુ. ૧૭૧૦૦/-તથા ભફાઇર નાંગ ૦૧જેની કક.રુ. ૫૦૦૦/- જે એભ આઇ કાંનીન નટ-૫ પ્ર. કાંનીન, 

ક ર રુ. ૨૨૧૦૦/-વાથે યેડ દયવભમાન ભી આલી. કડાઇ જઇ ગ ન કમામ ફાફતન ગ ન યાલ યા .વૌ ટ.ે ાટમ B 11196026200048 જ ગાયધાયા કરભ 

૧૨(અ) ભ જફ ગ ન તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક. ૧૬/૧૫ લાગે યી. કયેર છે.  

આકડાાંઓ રેખીત સ્રી સપ્રટ ક ર નાંગ 

૨૩ કક. ૦૦/૦૦ તથા અાંગ ઝડતીભાાંથી 

યકડા રુ. ૧૭૧૦૦/-તથા ભફાઇર નાંગ 

૦૧જેની કક.રુ. ૫૦૦૦/- જે એભ આઇ 

કાંનીન નટ-૫ પ્ર. કાંનીન, ક ર રુ. 

૨૨૧૦૦/- 

૧૭ 

નલા યા રીવ 

સ્ટેળન,સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

નલા યા  સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ેતા.૨૨/૦૧/૨૦૨૦ ક.૦૦/૪૦ લાગ ેળીમાફાગ બાલદાવ ભશલ્ર શ્રીી એાટમભેન્ટ ાવ ેલડદયા ળશેય ખાત ેયેઇડ 

કયતાાં આ કાભના આયીઓ (૧)  પ્રથભેળ ભનજબાઇ ચોશાણ ઉ.લ.૨૨ યશે- લાાંગીકયન ખાાંચ ખાયીલાલયડ યાલ યા લડદયા ળશેય (૨) નીખીર ઉપે રાર 

વાંત વનલને ઉ.લ.૩૫ યશે-ભ.નાં ૧૦૬ નાયામણ કમ્પ્રેક્ષ ળીમાફાગ બાલદાવ ભશલ્રા લડદયા ળશેય (૩ આકાળ ગસલદ ઓડ ઉ.લ.૨૯ યશે- ભ.નાં ૩૦૮ 

અાંગઝડતીઓના યકડા રૂીમા.૬૯૦૦ /- 

તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૫ કકભત 

રૂ.૨૨૦૦૦/- તથા જભીન દાલ ના યકડા 
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ળીમાફાગ બાલદાવ ભશલ્રા  લડદયા ળશેય (૪) અજમ કન બાઇ ભાયલાડી ઉ.લ.૨૨ યશે- ભ.નાં ૦૭ લૈક ાંઠ કમ્પ્રેક્ષ નલા યા કેલડાફાગ ાવ ેલડદયા ળશેય (૫) 

અવભત કદરીબાઇ કશાય ઉ.લ.૨૩ યશે- નલા યા કશાય ભશલ્ર વળતાભાતા ના ભાંદીયની ાવ ેલડદયા ળશેય (૬) ગ રુપ્રવાદ યળત્તભ કશાય ઉ.લ.૨૭ યશે- 

૧૦૨ વળલભ એાટ્ભેન્ટ નલા યા કશાય ભશલ્ર એવ.એવ.વી ફડમ ઓપીવ ાવ ેલડદયા ળશેય.(૭) યશન યાભ કશાય ઉ.લ ૨૨ યશે. નલા યા કશાય ભશલ્ર 

વળતાભાતાના ભાંદીયની ાવ ે લડદયા ળશેય નાઓએ  જાશેયભાાં ત્તા ાના ૈવા લડ,ે શાયીત ન જ ગાય યભી યભતાાં તેઓની અાંગઝડતીઓના યકડા 

રૂીમા.૬૯૦૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૫ કકભત રૂ.૨૨૦૦૦/- તથા જભીન દાલ ના યકડા રૂ.૩૪૩૦/- તથા એક વીલ્લય કરયની એક્ટીલા સ્ક ટય જેન નાં 

GJ06 LH 2255 જેની કકભત રૂ. ૧૫૦૦૦/- ની ભી ક લ્રે રૂ.૪૭,૩૩૦/- તથા ત્તા-ાના નાંગ ૫૨ વાથે ભી આલી કડાઇ જઈ ગ ન કમામ વલગેય ે

ફાફતેગ ન નલા યા સ્ટ ે II ગ .ય.ન.(ાટમ - ફી ) ૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૦૦૨૮/૨૦ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફન ગ ન તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૦ ના 

કરાક.૦૨/૩૫ લાગ ેયીવૌ ટય કયલાભાાં આલેર છે.  

રૂ.૩૪૩૦/- તથા એક વીલ્લય કરયની 

એક્ટીલા સ્ક ટય જેન નાં GJ06 LH 

2255 જેની કકભત રૂ. ૧૫૦૦૦/- ની 

ભી ક લ્રે રૂ.૪૭,૩૩૦/-  

૧૮ 

ગત્રી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

ગત્રી .વૌ ટ.ે સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાયે તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૭/૩૦ લાગ ેી.ઇ.ફી.ના ગેટ વાભ ેશન ભાન ભાંકદય ાવ ેલડદયા ળશેય ખાત ે

યેઇડ કયતાાં આ કાભના આયીઓ (૧) અબ્ર રશભીદ ભ નીય વીવદીમા યશે, ૧૫૦/ વાંતનગય ઓ.ી.યડ લડદયા ળશેય (૨) જેઠસવગ લેણસવગ ચોશાણ 

યશે,૭/૧૫ ગદા યા લ ડાના ભકાન ઇષ્કન ભાંકદય વાભ ેગત્રી લડદયા ળશેય નાઓએ ખ લ્રી જગ્માભા આાંક પયકના આાંકડા રખી રખાલી ૈવાની શાયીત કયતા 

લરીભટકા ના આકડા રખેર નાંગ-૦૫ વચઠ્ઠઓ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ફરેન નગ-૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા એક ડામયી ની કક.રૂ.૦૦/૦૦  તથા ભફાઇર પન 

નાંગ-૨ કક.રૂ. ૬૫૦૦/- તથા અાંગ ઝડતીના ય0A95ડા રૂવમા ક લ્રે-૧૦૩૩૦/-ભી ક લ્રે કક.રૂ.૧૬,૮૩૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે જાશેયભા ભી આલી કડાઈ  

જઇ ગ ન કમામ વલગેય ેફાફત ે ગ ન ગત્રી .સ્ટ.ે II ગ .ય.નાં. ૦૩/૨૦૨૦ જ ગાય ધાયા કરભ – ૧૨(અ) ભ જફ ભ જફન ગ ન તા. ૨૧/૦૧/૨૦૨૦ ના 

કરાક. ૧૮/૪૦ લાગ ેયી. કયલાભાાં આલેર છે.  

લરીભટકા ના આકડા રખેર નાંગ-૦૫ 

વચઠ્ઠઓ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ફરેન 

નગ-૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા એક ડામયી ની 

કક.રૂ.૦૦/૦૦  તથા ભફાઇર પન નાંગ-૨ 

કક.રૂ. ૬૫૦૦/- તથા અાંગ ઝડતીના યકડા 

રૂવમા ક લ્રે-૧૦૩૩૦/-ભી ક લ્રે 

કક.રૂ.૧૬,૮૩૦/-  

૧૯ 

રાકપક ળાખા, સ્ટાપ લડદયા 

ળશેય 

       રીવ વફ ઇન્સ્ેક્ટય લામ.એચ.ઢીમાય રાકપક ળાખા, લડદયા ળશેય નાઓએ લાશન ચેકીંગ દયમ્માન આ કાભના તશદાય ભારૂવત ઓભની લાન GJ-

06-AA-1042 ન ચારક ગેયકામદેવય યીતે બાયતીમ ફનાલટના વલદેળી દારૂની ભેકડલેલ્વ ગ્રીન રેફર વ ીયીમય ગ્રેન વ્શીસ્કી "  ની  કાચની  ૭૦ એભ.એર 

ની કાંની ળીરફાંધ ફટર નાંગ - ૨૪૦  કકભત રૂીમા - ૯૬,૦૦૦/- તથા ટ ફગમ પ્રીભીમભ ફીમય સ્રગ" ના ટીન ૫૦૦ એભ.એર. ના ક ર ટીન -૯૫ કકભત રૂ. 

૯૫૦૦/- તથા ભારૂવત ઓભની લાન GJ-06-AA-1042  ની કકભત રૂ. ૫૦,૦૦૦/- તથા ભયી ભવારા ેકેટ નાંગ -૯ કકભત રૂીમા ૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે 

કકભત રૂીમા  ૧,૫૫,૫૦૦/- ન ભ દ્દાભાર ભી આલેર શમ અને ભારૂવત ઓભનીના ચારક ગાડી ભ કી જત યશેર શમ જેથી ભારૂવત ઓભની લાનન ચારક 

તથા ભાવરકના તથા તાવભાાં નીકી આલ ેગ ન કમામ વલગેય ેફાફત ેન  ગ નળધી વમાીગાંજ .સ્ટ ેગ  ય નાં-૧૧૧૯૬૦૩૦૨૦૦૦૫૮/૨૦પ્રશી એકટ 

કરભ ૬૫(ઇ), ૯૮(૨), ૮૧ ભ જફના ન  ગ ન યી કયલાભાાં આલેર છે.  કાભ ે

વલદેળી દારૂની ળીરફાંધ ફટર નાંગ - 

૨૪૦  કકભત રૂીમા - ૯૬,૦૦૦/- તથા 

ટ ફગમ પ્રીભીમભ ફીમય સ્રગ" ના ટીન 

૫૦૦ એભ.એર. ના ક ર ટીન -૯૫ કકભત 

રૂ. ૯૫૦૦/- તથા ભારૂવત ઓભની લાન 

GJ-06-AA-1042  ની કકભત રૂ. 

૫૦,૦૦૦/- તથા ભયી ભવારા ેકેટ નાંગ 

-૯ કકભત રૂીમા ૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે 

કકભત રૂીમા  ૧,૫૫,૫૦૦/-  

૨૦ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન  

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

ાણીગેટ .સ્ટે.સ્ટાપ નાઓએ ફાતભી આધાય ે તા- ૦૪/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૩/૨૫ લાગ ે ભ.નાં.૩૮/૩૯ અનવમાનગય ટીમ્ફય ભાટમવાભ ે ડબઇ યડ 

ાણીગેટ લડદયા ળશેય ખાત ેઆયી (૧) આળાફેન યાજેળબાઇ (૨) અાંફારાર જમસ્લાર ભ.નાં.૩૮/૩૯ અનવમાનગય ટીમ્ફય ભાટમવાભ ે ડબઇ યડ 

લડદયા ળશેયનાઓએ જાશેયભાાંથી આાંક પયકના આાંકડા રખેર નટફ કના ચડાના ાન નાંગ-૨ તથા એક ફરેન નાંગ-૧ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા યકડા 

રૂ.૨૬,૫૨૦/- તથા એભ.આઇ.કાંનીન ભફાઇર પન IMEI868701030450807 કક.રૂ.૩૦૦૦/- ભી ક લ્રે કક.રૂ.૨૯,૫૨૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી 

આલી કડાઇ જઈ ગ ન કમામ વલગેય ેભ જફન ાણીગેટ .સ્ટ.ેાટમ – ફી - ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૦૧૬/૨૦૨૦ જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ (અ) ભ જફના કાભ ે

 તા- ૦૪/૦૧/૨૦૨૦  ના કરાક ૧૫/૦૫ લાગે ગ ન યીસ્ટય થમેર છે.  

સ્રી નાંગ-૨, ફરેન નાંગ-૧ કક.રૂ.૦/૦ 

તથા યકડા રૂ.૨૬,૫૨૦/- તથા ભફાઇર 

પન ૭ કક.રૂ.૩૦૦૦/- ભી ક લ્રે 

કક.રૂ.૨૯,૫૨૦/- 

૨૧ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન  

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

ાણીગેટ .સ્ટ.ેસ્ટાપ નાઓએ ફાતભી આધાયે તા.૬/૧/૨૦ ના કરાક ૧૭/૧૦ લાગે ાણીગેટ ભભતા એમ્યીમભની ગરીભાાં છેલ્રેથી ત્રીજા ભકાનના દયલાજા 

ાવ ેાણીગેટ લડદયા ળશેય ખાત ેઆયી (૧) કભરેળ ળીતરબાઇ કશાય યશે.કશાય ભશલ્ર ાણીગેટ લડદયા ળશેય  (૨) યાકેળ કચાબાઇ કશાય યશે.કશાય 

ભશલ્ર ભ ક ર બાયતી સ્ક રની ાછ જ નીગઢી ાણીગેટ લાઘડીમા યડ લડદયા ળશેય  ( ૩) યવલ ળીતરબાઇ કશાય યશે.ાણીગેટ શયણખાના યડ કશાય 

ભશલ્ર લડદયા ળશેય (૪) વનખીર ળૈરેબાઇ કશાય યશે. ૧૦૧, ભધ લનનગય શયીમારી શટર વાભ ેલાઘડીમા યડ લડદયા ળશેય (૫) વ યેળ દ્લાયકાપ્રવાદ 

કશાય યશે.ાણીગેટ સ્ટ ેાછ ળીતાભાતાન ભશલ્ર લડદયા ળશેય  (૬) કૃણાર યાજ બાઇ કશાય યશે.યાભગઢ ભશલ્ર ફાલચાલાડ ાણીગેટ લડદયા ળશેય 

(૭) વન્ની આનાંદબાઇ કશાય યશે.ળીતાભાતા ભશલ્ર ાણીગેટ સ્ટ ેાછ લડદયા ળશેયનાઓએ જાશેયભા ગ ક ાંડા  લાી જભીન ઉય ફેવી ત્તા 

ાના રૂવમા લડે શાયીતન જ ગાય યભી યભાડી તાભાભની અાંગ ઝડતીના રૂ.૧૧૮૪૦/- તથા જભીન દાલ યના યકડા રૂવમા-૧૬૫૦/-તથા ત્તા-ાના નાંગ-

૫૨ કક.રૂા.૦૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૬ કક.રૂા.૩૦,૦૦૦/- વાથે ક લ્રે કક.રૂા.૪૩,૪૯૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડામેર જઇ ગ ન કમામ વલગેય ે

યકડા રૂ.૧૩૪૯૦/-  

ત્તા-ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂા.૦/૦  તથા 

ભફાઇર પન નાંગ-૬ કક.રૂા.૩૦,૦૦૦/- 

વાથે ક લ્રે કક.રૂા.૪૩,૪૯૦/- 
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ભ જફન ગ ન ાણીગેટ .સ્ટ ેાટમ – ફી - ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૦૧૭/૨૦ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ તા.૬/૧/૨૦ ના કરાક.૨૦/૧૦ લાગ ેગ ન નધામેર છે, 

૨૨ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન  

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

ાણીગેટ .સ્ટ.ેસ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાયે  તા:૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ના ક: ૧૬/૧૫ લાગે નારાંદા ાણીની ટાાંકી વાભ ેજગણીભાતાના ભાંકદય ઝ ડટ્ટી ાવ ે

ાણીગેટ લડદયા ખાત ેઆયી (૧) વભતેળબાઇ ગારબાઇ ભાી યશે, વી/૮૧, શ્રીનાથદી વ.વા. નભ કમ્પ્રેક્ષ ાછ લાઘડીમા યડ લડદયા ળશેય (૨) 

કા બાઇ અનટરબાઇ લવાલા યશે, નારાંદા ાણીની ટાાંકી સ્રભ ક્લાટવમ ભ.ન.-૯૫ લાઘડીમા યડ લડદયા ળશેય (૩) જગદીળબાઇ ચીભનબાઇ કશાય યશે, 

નારાંદા ાણીની ટાાંકી સ્રભ ક્લાટવમ ભ.ન.૧૪૭, લાઘડીમા યડ લડદયા ળશેય (૪) વલનદબાઇ યવત્તભબાઇ યભાય યશે, ૩૮૧, લૈક ાંઠ વ.વા.-૧ લાઘડીમા 

યડ લડદયા ળશેય (૫) યાજેળબાઇ કભરેળબાઇ લવાલા યશે,બ્રક.-૧ ભ.ન.-૧૮ જાલણનગય લ ડાના ભકાન લાઘડીમા યડ લડદયા ળશેય (૬) વ યેળબાઇ 

કાાંતીબાઇ દેલી જક યશે, વલશ્ર્લકભામ નગય દળાભા ભાંકદયની ગરીભાાં વ એઝ ાંીગ લડદયા ળશેયનાઓએ જાશેયભાાં ગ ક ાંડા  કયી ત્તા ાના ૈવા લડે શાય 

ીતન જ ગાય યભી યભાડી ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા તભાભની અાંગ ઝડતીના યકડા રૂીમા ૭,૦૦૦ /- તથા જભીન દાલ યના યકડા રૂીમા 

૩,૩૦૦/-વાથે ભી ક લ્રે યકડા રૂીમા ૧૦,૩૦૦/-તથા ભફાઇર પન નાંગ-૫ કક.રૂા.૧૩,૦૦૦/- ના ગણી ક લ્રે કક.રૂ.૨૩,૩૦૦/-ન ભ દદાભાર વાથે ભી 

આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમામ વલગેય ે અાંગ ે ાણીગેટ .સ્ટે ાટમ – ફી - ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૦૪૦/૨૦ જ ગાયધાયા કરભ-૧૨ ભ જફન ગ ન 

તા:૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ના ક : ૧૯/૧૦ લાગ ેગ ન યીસ્ટય થમેર  છે, 

ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦/૦  યકડા રૂીમા 

૧૦૩૦૦ /- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૫ 

કક.રૂા.૧૩,૦૦૦/- ના ક લ્રે 

કક.રૂ.૨૩,૩૦૦/- 

૨૩ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન  

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

ાણીગેટ .સ્ટે.સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ેતા-૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક:૧૮/૪૦ લાગ ેગસલદયાલાકમ નાકા આમ લેદીક ત્રણ યસ્તા જમનાયામણ કમ્પ્રેક્ષ 

ના ફીજા ભાે ાણીગેટ લડદયા ળશેય ખાત ેઆયી (૧) ભશભદ,શનીપ અબ્દ ર ગપાય ભેભણ યશે, અ/૪૭ વયસ્લતી વ.વા.વયદાય એસ્ટેટ ાવ ેવ ય ફેકયી 

ની વાભ ેઆજલા યડ લડદયા ળશેય (૨) અવભત ળનાબાઇ યાણા યશે, ડી/૨૦૬ પ્રભ ખસ્લાભી નગય RTO ાછ લાયવીમા લડદયા ળશેય (૩ )વરાઉદ્દીન 

પેઝ દ્દીન વૈમદ યશે, સ્રભ કલાટવમની વાભ ે અજફડી ભીર માક ત યા ભદાય ટીની વાભ ે લડદયા ળશેય ( ૪) ભાંશભદ આયીપ ભશભદ શનીપ ળેખ યશે, 

એન.ફી.કમ્પ્રેક્ષ ભ.નાં-૩૦૩ ભદાય ચાની શટરની વાભ ેમાક ત યા લડૉદયા ળશેય (૫) ભકવ દ ભભદ ભીમા ળેખ યશે, કાગદીલાડ યાલ યા ભચ્છી ીઠ લડદયા 

ળશેય (૬) ગ રાભભ સ્ત પા ભશભદભીમા ળેખ યશે, કેલડાફાગ ાવ ેનલા યા અન્વાયી ભશલ્ર લડદયા ળશેય (૭) રઇક ઇકફારબાઇ ળેખ યશે,ભઇના એાટ્ભેંટ 

શેરા ભાે ધ ધમા ાવ ેપતે યા લડદયા ળશેય (૮) ભાંશભદ ઇબ્રાશીભ ગ રાભ ભશાંભદ ભેભન યશે,લાડી ભગરલાડા વયકાયી સ્ક રની ાછ લડદયા ળશેય (૯) 

ળકકર ઉસ્ભાનબાઇ ભન્વ યી યશે, માક ત યા વડા પેકટયી ાવ ેલડદયા ળશેય (૧૦) ઝાકીય ભશભાંદબાઇ ળેખ યશે, ભ.ન.-૧૦૬ ભેભન કરની ભદીના એાટ્ભેંટ 

લાઘડીમા યડ લડદયા ળશેય (૧૧) લન્ટેડ:- યળ યાભ ઉપે ડીળ ભણીરાર કશાય યશે, જમનાયામણ કમ્પ્રેક્ષ ભ.ન.-૧૦૨ શેરા ભાે આમ લેદીક ત્રણ યસ્તા 

ગસલદયાલ ાકમ નાકા ાવ ેલડદયા ળશેયનાઓ ૈકી આયી નાં-(૧૧) નાએ તાના આર્તથક પામદા વારુ ફશાયથી તશભતદાય -નાં-(૧) થી (૧૦) નાઓને 

ફરાલી બેગા કયી  બમતીમ ેાથયણુ ાથયી ગ ક ાંડા  લી જભીન ઉય ફેવી ત્તા-ાના રૂીમા લડ ેશાયીતન જ ગાય યભી યભાડી તભાભની અાંગ 

ઝડતીના યકડા રૂા. ૯,૩૫૦ /- તથા જભીન દાલ યના યકડા રૂા. ૪,૧૯૦ /- તથા ત્તા-ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂા.૦૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૭ 

કક.રૂા.૯,૦૦૦/- તથા એકટીલા ભેડ નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૩૦,૦૦૦ તથા ાથયણા કક.રૂ.૦૦/- તથા રાઇટફીર કક.રૂ.૦૦/-વાથે ક લ્રે કક.રૂા.૫૨,૫૪૦/- ના 

ભ દ્દાભાર વાથે ત્શ.૧ થી ૧૦ નાઓ યેઇડ દયમ્માન ભી આલી તથા ત્શ નાં-૧૧ નાન યેઇડ દયમ્માન નશી કડાઇ જઈ ગ ન કમામ  વલગેય ેફાફતન ગ ન 

ાણીગેટ .સ્ટ ેાટમ – ફી - ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૦૫૭/૨૦ જ ગાયધાયા કરભ-૪,૫, ભ જફન ગ ન  

તા-૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક:૨૨/૦૦ લાગ ેગ ન યીસ્ટય થમેર છે  

અાંગ ઝડતીના યકડા રૂા. ૯,૩૫૦ /- તથા 

જભીન દાલ યના યકડા રૂા. ૪,૧૯૦ /- 

તથા ત્તા-ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂા.૦૦/- 

તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૭ 

કક.રૂા.૯,૦૦૦/- તથા એકટીલા ભેડ 

નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૩૦,૦૦૦ તથા ાથયણા 

કક.રૂ.૦૦/- તથા રાઇટફીર કક.રૂ.૦૦/-

વાથે ક લ્રે કક.રૂા.૫૨,૫૪૦/- 

૨૪ 

ી.વી.ફી.ળાખા સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય   

ી.વી.ફી.ળાખા સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ેતા.૨૩/૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૬/૪૫ લાગ ેલાઘડીમા ચકડી ચાય યસ્તા ાવેથી ાણીગેટ લડદયા ળશેય ખાત ે

આયી યાકેળબાઇ ઇશ્લયબાઇ ચાલડા યશે. યશીતલાવ ભેરડીભાતાના ભાંદીય ાવ ેલાઘડીમા ગાભ તા.ી લડદયા ળશેયનાએ અગાઉ યભામેર બ્રીજફેટશીટ 

તેભજ વીડની લચ્ચેની ક્રીકેટ ભેચના વટ્ટાન શીવાફ શાયીતન વટ્ટના શીવાફ તથા એડેરાઇટ સ્ટાકય તેભજ ભેરફનમ લચ્ચેની ક્રીકેટ ભેચભા ગ્રાશક 

ાવેથી એડલાન્વ ૈવા ભેલેર જે આયીની અાંગ ઝડતીભાાંથી ભેર યકડા ક ર રૂીમા ૧,૧૫,૫૦૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા 

એક ભ વા GJ 06 LG 4977 કક રૂ ૨૫,૦૦૦/- તેભજ કક્રકેટ વટ્ટાન શીવાફ રખેર ાલતીઓ નાંગ ૭ કક.રૂ. ૦/૦ વાથે ભી ક લ્રે રૂ. ૧,૫૦,૫૦૦/- 

વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમામ વલગેય ે ાણીગેટ .સ્ટ ે ાટમ-ફી ગ .ય.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૦૬૩ જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ ભ જફન 

તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦  ના કરાક. ૧૯/૫૦ લાગ ેગ ન યી.થતા ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

યકડા ક ર રૂીમા ૧,૧૫,૫૦૦/- તથા 

ભફાઇર પન નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- 

તથા એક ભ વા GJ 06 LG 4977 કક 

રૂ ૨૫,૦૦૦/- તેભજ કક્રકેટ વટ્ટાન 

શીવાફ રખેર ાલતીઓ નાંગ ૭ કક.રૂ. 

૦/૦ વાથે ભી ક લ્રે રૂ. ૧,૫૦,૫૦૦/- 

૨૫ 

ડી.વી.ફી. સ્ટાપ લડદયા 

ળશેય.  

 

ડી.વી.ફી સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ેતા.૩/૧/૨૦૨૦ ના યજ તયવારી ગાભની વીભભાાં બેવાવ ય દાદાના ભાંકદય ાછ રૂાયેર કાાંવ (ગાંદી નદી) ાવ ે

આલેર કદલેરાના ખેતયભાાં આ કાભના આયી નાભ ેઆકાળ અળક ઠાકય યશે બારીમા યા ટેકયાલા  પીમ  લડદયા નાએ તાના આથીક પામદા વારૂ લગય 

ાવ યભીટન બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારૂન જથ્થ ભાંગાલી આ ભાંગાલેર ઇગ્રીળ દારૂન જથ્થ ગેયકામદેવય લેચાણ કયલાના ઇયાદે વાંતાડી રીવ યેઇડ 

દયમ્માન વલદેળી દારૂની ૭૫૦ ભી.રી.ની ફટર નાંગ-૨૧૬ કક.ય,૭૮,૮૪૦ ના ભ દાભાર ભી આલી આ કાભન આયી નાઓ શાજય નશી ભી આલતા 

વલદેળી દારૂની ૭૫૦ ભી.રી.ની ફટર 

નાંગ-૨૧૬ કક.ય,૭૮,૮૪૦ 
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ભકય યા .સ્ટ.ે ાટમ(વી) FIR નાં.11196016200003 ગ .ય.નાં. ૦૨/૨૦૨૦ પ્રવશ એકટ ક.૬૫(ઇ),૧૦૮ ભ જફન ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

૨૬ 

ડી વી ફી  રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

 

ડી.વી.ફી સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ેતા.૧૨/૧/૨૦૨૦ ના યજ ભકય યા ી.આઇ.ડી.વી જ્મ ીટય ચકડી ાવ ેળેડ ન.૧૩ અભ ર ગડાઉન ાવ ે આ 

કાભના આયીઓ નાભે (૧) યણીતવીંશ અયલીંદવીંશ ગશીર યશે, ભ.નાં.ફી/૪૩, ભશાપ્રબ ી વવામટી ાદયા તા.ાદયા ી.લડદયા (૨) યાજેળ જેવાબાઇ 

ીયતય યશે, ૮૬, ગ રભશય લેસ્ટ, ગત્રી રક્ષ્ભી યા યડ લડદયા નાઓ લગય ાવ યભીટ ેબાયતીમ ફનાલટના ઈગ્રીળ દારુ ની વવ્શસ્કી તથા યભની ફટર 

ભી નાંગ-૧૧૭ કક રૂ.૪૪,૪૦૦/-તથા ફીમય નાંગ-૪૮ ની કક રૂ. ૧૦૦/-રેખેરૂ.૪૮૦૦/-  ભફાઈર પન નાંગ-૦૩ ની કક રૂ.૧૩૦૦૦/-ની વાથે ભી ક લ્રે 

રૂ.૬૨,૨૦૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ ગમેર શમ યણીતસવશ ગવશર તથા યાજેળ જેવાબાઇ ીયતય ાવેથીભ દ્દાભાર ભાંગાલી એકફીજાને 

ભદદગાયી કયી ભી આલી કડાઇ જતા ભાાંજર ય .સ્ટે. ાટમ ( વી) ૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૦૦૪૪ થડમ ગ .ય.નાં. ૩૧/૨૦૨૦ પ્રવશ એક્ટ કરભ 

૬૫(ઇ),૧૧૬(ખ),૮૧ ભ જફન ગ ન તા.૧૨/૧/૨૦૨૦ ના ક.૨૩/૩૦ લાગ ેઅટક કયેર છે.  

બાયતીમ ફનાલટની વલદેળી દારૂની ૭૫૦ 

ભી.રી.ની ફટર નાંગ- ૧૧૭ 

કક.રૂ.૪૪,૪૦૦/-, ફીમય ટીન- ૪૮ 

કક.રૂ.૪૮૦૦/- 

૨૭ 

ભાાંજર ય રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય   

 

ભાાંજર ય સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાયે તા. ૦૨/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ ફીર ગાભ, ભઢીી વખડા, ાદયા તયપ જલાના યડ ઉય ખ લ્રી જગ્માભાાં આ 

કાભના આયીઓ નાભ ે(૧) ભેરાબાઈ ભશેન્રબાઈ  ઠાકય ઉ.લ-૩૫ યશે-ભઢી પીમ  વફરગાભ તા,ી-લડદયા (૨) કકયણબાઈ ઘનશ્માભબાઈ ઠાકય ઉ.લ-૨૦ 

યશે-ભનાં-૨, ઓભ ાકમ વવા લાાંદ પીમાની ાછ વફરગાભ તા,ી-લડદયા (૩) ધભેળબાઈ ઠાકયબાઈ ાટણલાડીમા ઉ.લ-૩૩ યશે-બ્રાહ્મણ પીમ  

વફરગાભ તા,ી-લડદયા (૪) વભતેળબાઈ કારીદાવબાઈ ાટણલાડીમા ઉ.લ-૨૪ યશે-ભાી પીમ  વરફગાભ તા,ી-લડદયા (૫) વલવનતબાઈ યભેળબાઈ ટેર 

ઉ.લ-૩૮ યશે-લૈદલા  પીમ  વફરગાભ તા,ી-લડદયા (૬) આકાળબાઈ  કદરીબાઈ યભાય ઉ.લ-૨૩ યશે-ાંચલાટી પીમ  વફરગાભ તા,ી-લડદયા નાઓ 

જાશેયભાાં ત્તા ાના ૈવા લડ ેશાય ીતન જ ગાય યભી યભાડી ત્તા ાના નાંગ-૫૨ તથા યકડા રૂવમા-૪૩૭૧૦/-ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઈ જતા 

ભાાંજર ય .સ્ટે. વેકન્ડ ગ .ય.નાં. ૦૨/૨૦૨૦ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફન ગ ન ળધી કાઢેર છે. તભાભ આયીઓને તા.૨/૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૯/૪૫ 

લાગે અટક કયેર છે.  

ત્તા ાના નાંગ- ૫૨ કક.રૂ. ૦૦/- યકડા 

રૂ.૪૩૭૧૦/-  

૨૮ 

ી.વી.ફી ળાખા   સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

 

ી .વી .ફી .ળાખા  સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાયે તા .૦૮ /૦૧ /૨૦૨૦  ના યજ ટાલય  નં - ૧૫ , ભનારીવા  ફ્રેટની  

નીચે  ભાંજરુય  ખાતે  આ કાભના  આયી  નાભે  (૧ ) ધભેદ્ર  ઉપે  ધલર  ફીીનબાઇ  ળાશ  

યશે . ફ્રેટ  નં .૧૫  ભ .નં .૨૦૩  ભનારીવા  ભાંજરુય  લડદયા  (૨ ) લન્ટેડ :-શયળેબાઇ  તથા  

કલ્ેળબાઇ  નઓએ તાના  આથીક  પામદા  વારૂ  શારભાં  યભતી  ફીગફેવ  વીયીઝ  ભા  વીડની  
તેભજ  ભેરફન  લચ્ચે  ની  ક્રીકેટ  ભેચ  ભા  વીડની  તેભજ  ભેરફનન  લચ્ચે  ની  ક્રીકેટ  
ભેચ  ભા  વટ્ટ  રીધેર  જે  જુગાય  ન  શાય  જીત  જુગાય  શાયજીત  ના  રૂીમા  વાથે  કડામેર  

તે  જુગાય  ના  વાધન  ભાં  જુગાય  ની  શાયજીતના  રુીમા  ૩૩ ,૦૦૦ /- તથા  ભફાઇર  પન  નંગ -
૦૧  કકભત  રૂીમા  ૧૫ ,૦૦૦ /- તથા  જુગાય  વટ્ટ  ન  કશવાફ  ની  પ્રીન્ટ  નંગ -૧૨  
કક .રૂ .૦૦ /૦૦  ભી  કુલ્રે  રૂીમા  ૪૮ ,૦૦૦ /- ના  ભુદાભાર  વાથે  ભી  આલી કડાઇ  જતા  
ભાંજરુય   .સ્ટે . વેકન્ડ  ૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૦૦૩૧ /૨૦૨૦  જુગાય  ધાયા  કરભ  ૧૨  ભુજફન   
ગુન  ળધી  કાઢેર  છે .  

યકડા રૂ.૩૩,૦૦૦/- ભફાઇર પન- ૧ 

કક.રૂ.૧૫૦૦૦/-, વટા રખેર વપ્રન્ટ નાંગ- 

૧૨ કક.રૂ.૦૦/-  

૨૯ 

ભકય યા રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય      

 

ભકયુયા  .સ્ટે.સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાયે તા .૦૪ /૦૧ /૨૦૨૦  ના. ગંગાનગય , દંતેશ્વય  ાવે  ખુલ્રાભાં  

આ કાભના  આયીઓ  નાભે  ( ૧ ) યકલકાન્ત  ભશેળબાઈ  ળાશ  યશે . એ-૬૯  ગંગાનગય , કકળનનગયની  
ફાજુભા , દંતેશ્વય  લડદયા  ળશેય  ( ૨ ) ધભેન્દ્રબાઈ  વુબાળબાઈ  લભાન  યશે . 
ગંગાનગય , કકળનનગયની  ફાજુભા , દંતેશ્વય  લડદયા  ળશેય  (૩ ) વબાકત  ઉચીતબાઈ  ળાશ  યશે . 
એ/૭૦  ગંગાનગય , કકળનનગયની  ફાજુભા , દંતેશ્વય  લડદયા  ળશેય  (૪ ) યાકેળ  યાજશે્વયબાઈ  
ગુપ્તા  યશે . એ/૭૦  ગંગાનગય , કકળનનગયની  ફાજુભા , દંતેશ્વય  લડદયા  ળશેય  નાઓ જાશેય  
ગ  કંુડાુ  કયી  ત્તા  ાના  ૈવા  લડે  શાયજીતન  જુગાય  યભી  યભાડી  ભી  આલતા  

તેઓની  અંગ  ઝડતીભાંથી  યકડા  રૂ .૪૧૭૫ /- તથા  જભીન  દાલના  યકડા  રૂ .૫૮૪૦ /- ભી  

કુલ્રે  રૂ .૧૦૦૧૫ /- ની  વાથે  ભી  કડાઇ જઇ ગ ન ભકયુયા   .સ્ટે . વેકન્ડ  ગુ .ય .નં . 

૦૧ /૨૦૨૦  જુગાય  ઘાય  કલ્ભ  ૧૨  ભુજ્ફ  એપઆઈઆય નંફય  11196016200007 ની  કલગત  ાટન -ફી  
ભુજફન  ગુન   ળધી  કાઢેર  છે .   

અાંગ ઝડતીભાાંથી યકડા રૂ.૪૧૭૫/- તથા 

જભીન દાલના યકડા રૂ.૫૮૪૦/- ભી 

ક લ્રે રૂ.૧૦૦૧૫/- 

૩૦ 
 ભાાંજર ય રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય      

ભાંજરુય  .સ્ટ.ેસ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ેતા .૨૦ /૧ /૨૦૨૦   ના યજ એવ.કે .ટરેડવન  નાભની  દુકાન  નં . 

૬ , વુલણન  કમ્પ્રેક્ષ  વાંઇ  ચકડી  ાવે  આ કાભના  આયીઓ  નાભે  આ કાભના  આયીઓ  

અાંગ ઝડતી ના યકડા રૂવમા. ૧૫,૭૧૦/-

તથા જભીન ઉય દાલ ઉયના રૂવમા 



Vadodara City SAFLY GATHA 2018 – mahiti  2-2-19.. 8 

 

 
 

નાભે  (૧ ) ીમુકુભાય  જભનાદાવ  બુત  યશે .ફી /૫૦૩  વશજાનંદ  ફ્રેટ  લડવય  યડ  લડદયા  
ભુયશે .બ્રક  નં  ૧૫૩  ાટીદાય  ટાઉનળી  ટીફડી  ભયફી  જી .યાજકટ  ( ૨ ) યાકેળબાઇ  
કીળનરાર  શાડીમા  યશે .૬૧  અનવુમાનગય  વભાતાલ  ાવે  ડબઇ  યડ  લડદયા  ( ૩ ) 
કદવ્મેળ  પ્રતાબાઇ  કનેયીમા  યશે .ળીલારી  યવેીડંવી  બ્ર .નં  ૧૦૩  વાંઇચકડી  ાવે  
ભાંજરુય  લડદયા  ળશેય  (૪ ) ઝુફેય  મુવુપ  ભેભણ  યશે .૨૦૧  આમવા  એાટનભેંટ  ગંજખાના  
રીવ  ચકી  વાભે  ાણીગેટ  લડદયા  નાઓને  તાના  આકથક  પામદા  વારૂ  ફશાયથી  ભાણવ  
ફરાલી  તેઓને  તા  ાના  ૈવા  લડે  જુગાય  ન  શાયજીત  ની  યભત  યભી  યભલા  ભાટે  વુખ  
વગલડ  ુયી  ાડી  તીન  તીન  જુગાય  યભી  યભાડતા  આયીઓની  અંગ  ઝડતી  ના  યકડા  

રૂકમા . ૧૫ ,૭૧૦ /-તથા  જભીન  ઉય  દાલ  ઉયના  રૂકમા  ૫૦૦ /-તથા  જુગાય  યભલા  વારૂ  
લાયરે  ત્તા  ાના  નંગ -૫૨કક  રૂ .૦૦ /૦૦  તથા  આયીઓ  ાવેથી  ભફાઈર  નંગ -૦૫  જનેી  
કુર  કકંભત  રૂકમા  ૧૭ ,૦૦૦ /- તથા  એક્ટીલા  જને  આય.ટી .ઓ યજી  નંફય :- GJ-06-DS-7275 જે  
એક્ટીલાની  કકંભત  રૂીમા  ૨૦ ,૦૦૦ /- તથા  એક હંુ્ડાઇ  કે્રટા  પયવ્શીર  કાય  યજી  નં  
GJ-06-PB-3717 જે  કાયની  કક .રૂ  ૫ ,૦૦ ,૦૦૦ /- જે  ભી  તભાભ  કુર  ભુદ્દાભાર  રૂીમા  
૫ ,૫૩ ,૨૧૦ /- ના  ભુદ્દાભાર  વાથે  ભી  આલી કડાઈ  જતા  ભાંજરુય   .સ્ટે . વેકન્ડ  
ગુ .ય .નં . ૦૯ /૨૦૨૦  જુગાયધાયા  કરભ  ૪ ,૫  ભુજફન  ગુન  ળધી  કાઢેર  છે . તા .૨૦ /૧ /૨૦૨૦  ના  
ક .૧૭ /૧૫  લાગે  અટક  કયરે  છે .  

૫૦૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ-૫૨કક 

રૂ.૦૦/૦૦ તથા ભફાઈર નાંગ-૦૫ જેની 

ક ર કકભત રૂવમા ૧૭,૦૦૦/- તથા 

એક્ટીલા કકભત રૂીમા ૨૦,૦૦૦/- તથા 

એક હ્ ાંડાઇ ક્રેટા પયવ્શીર કાય કક.રૂ 

૫,૦૦,૦૦૦/-  તભાભ ક ર ભ દ્દાભાર 

રૂીમા ૫,૫૩,૨૧૦/- 

૩૧ 

ી.વી.ફી.ળાખા સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય. 

  

ી .વી .ફી .ળાખા  સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાયે તા. ૧૩ /૧ /૨૦૨૦  ના યજ  ભં .નં . ફ/,૬  કૃષ્ણાુયી  

વવામટી ,ભાંજરુય  ખાતે  આ કાભના  આયી  નાભે  (૧ ) યીતે  ઉપે  ભટૂ  વુય ેંદ્રબાઇ  
અગ્રલાર  યશે . ભાજરુય  ભનં  ફી /૬  કુ્રષ્ણાુયી  વવામટીભા  ભાજરુય  લડદયા  ળશેય  
તાના  ઘયે  શારભા  યભાતી  ફીગફીવ  ટુનાનભેન્ટ  ની  શફાટ  તથા  થન  લચ્ચે  ૨૦ -૨૦  
ક્રીકેટ  ભેચભા  તાના  યશેણાક  ભકાનભા  તાના  આથીક  પામદા  ભાટે  ભફાઇર  પન  

નંગ  – ૮  કક  રૂ  ૧૨ ,૦૦૦ /- તથા  રેટ  નંગ  -૧  કક  રૂ  ૨૦ ,૦૦૦ /- તથા  વાશીત્મ  ચડા  નં  ૩  એક 
ફરેન  વાથે  કક  રૂ  ૦૦ /૦૦  અને  ભફાઇર  પન  ભાથી  ભી  આલેર  ટર ાંજકે્ળનના  સ્ક્રીન  
ળટની  કપ્રંટ  નંગ  ૧૧  કક  રૂ  ૦૦ /૦૦  તથા  યકડા  રૂીમા  ૧ ,૧૪ ,૮૪૫ /- ભી  કુલ્રે  રૂીમા  
૧ ,૪૬ ,૮૪૫ /- ન  ઓનરાઇન  શાયજીતન  ક્રીકેટ  વટ્ટાન  જુગાય  યભી  યભાડી  જનેુ  ઓનરાઇન  

કટીગં  આયી (૨ ) ાવે  કયલાલી  આયી(૧ ) યઇેડ  દયમ્પમાન  ભી  આલી કડાઇ  જતા  ભાંજરુય  

 .સ્ટે . વેકન્ડ  ગુ .ય .નં . ૦૭ /૨૦૨૦   ૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૦૦૫૧  જુગાય  ધાયા  કરભ  ૪ ,૫  ભુજફન  
ગુન  ળધી  કાઢેર  છે . તા .૧૩ /૧ /૨૦૨૦  ના  ક .૧૬ /૩૦  લાગે  અટક  કયરે  છે .  

ભફાઇર પન નાંગ – ૮ કક રૂ ૧૨,૦૦૦/- 

તથા રેટ નાંગ -૧ કક રૂ ૨૦,૦૦૦/- 

તથા વાશીત્મ ચડા નાં ૩ એક ફરેન 

વાથે કક રૂ ૦૦/૦૦ અને ભફાઇર પન 

ભાથી ભી આલેર રાાંજેક્ળનના સ્ક્રીન 

ળટની સપ્રટ નાંગ ૧૧ કક રૂ ૦૦/૦૦ તથા 

યકડા રૂીમા ૧,૧૪,૮૪૫/- ભી ક લ્રે 

રૂીમા ૧,૪૬,૮૪૫/- 

૩૨ 

સ્ટેટ  
ભકનટયીગં  

વેર , ગુજયાત  
યાજમ , 
ગાંધીનગય  તથા   
સ્ટાપના  
ભાણવની  ટીભે  

 સ્ટેટ ભવનટયીંગ વેર, ગ જયાત યાજમ, ગાાંધીનગય તથા  સ્ટાપના ભાણવની ટીભ ેનાઓના તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૪/૦૦ થી કરાક ૧૯/૧૫ લાગ્મા 

દયભૌ માન લડદયા ળશેય ગલ્ડન ચકડી ઓલયબ્રીજ વનચે યેઇડ કયતા આ કાભના આયી (૧) વાંજમ યશે. ઘ ાંઘયા ી. ડ ાંગય ય ન ઘ ાંઘયા ગાભના જાંગરભાાં 

શયીમાણાથી વલદેળી દારૂ બયેરી રક ભાંગાલી ત્માાં કટીંગ કયી અરગ અરગ લાશનભાાં દારૂ બયાલી ગ જયાતભાાં ભકરત શમ (૨) કોળીક ડાહ્ારાર ાટીદાય યશે. 

વ ય ય, ડ ાંગય ય યાજસ્થાન તથા બરેશ્લય, સશભતનગય, વાફયકાાંઠા નાએ તેની ભારીકીના આમવય ટેમ્ નાંફય GJ-15-AT-7647 ભાાં ગઇકાર 

તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૦ નાયજ તેના ભાણવ રાયા વાંજમ યશે. ઘ ાંઘયા ી. ડ ાંગય ય ાવેથી બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારૂ બયાલી ડ્રામલય ફવીયખાન અરીખાન 

ફેરીભ તથા કરીનય ફુરાયાભ શયીળ ગગયા વાથે (૩) વલજમસવશ ફા  યશે. બાલનગયના ડ્રામલય (૪) યાજ  યશે. બાલનગય નાને બાલનગયથી આાંઠ કી.ભી. 

શેરા કયરામન્વના ેરરાં ઉય આલા ભકરતા વદય ટેમ્ાના ડ્રામલય ફવીયખાન અરીખાન ફેરીભ તથા કરીનય ફુરાયાભ શયીળ ગગયા આ દારૂ બયેર 

ટેમ્ રઇ ડ ાંગય યથી બાલનગય જતા દયમ્માન લડદયા ગલ્ડન ચકડી ાવ ેકડાઇ જતા તેઓના કફજાના આમવય ટેમ્ નાંફય GJ-15-AT-7647 ભાાં 

બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારુ ક ર ેટી, ૧૨૩, ક ર ફટર નાંગ- ૧૫૫૮ ક ર કકભત રૂ. ૬,૪૧,૦૦૦/- ન પ્રશી ભ દ્દાભાર તથા આમવય PRO-1110 

ટેમ્ા નાંફય GJ-15-AT-7647 ની કક.રૂ. ૭,૫૦,૦૦૦/- તથા કડામેર ફન્ને ઇવભની અાંગઝડતીના નાાંણા રૂવમા ૩૯૫૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ ૦૨, 

કક.રૂ. ૧૦૦૦/- તથા ટેમ્ા ભાાંથી ભેર કાગની પાઇર ૦૧ કીં.રૂ. ૦૦/- ભી ક ર રૂ. ૧૩,૯૫,૯૫૦/- ના ભ દાભાર વાથે પ્રશી. નાકાફાંધી લચ દયમ્માન 

કડાઇ ગમેર શમ તેઓ ફાંને તથા આ વલદેળી દારૂન જથ્થ ભકરનાય વાંજમ યશે. ઘ ાંઘયા ી. ડ ાંગય ય જેન ાં  રૂનાભ વયનાભ ાં ભેર નથી તથા કોળીક ડાહ્ારાર 

ાટીદાય યશે. વ ય ય, ડ ાંગય ય યાજસ્થાન તથા બરેશ્લય, સશભતનગય, વાફયકાાંઠા ભફાઇર નાંફય (૧) ૯૯૮૨૩૪૬૨૪૭ (૨) ૮૮૯૦૨૩૪૦૯૯ અને 

વલદેળી દારૂન જથ્થ ભાંગાલનાય વલજમસવશ ફા  યશે. બાલનગય જેન ાં  રૂનાભ વયનાભ ાં ભેર નથી તથા અને વલદેળી દારૂન જથ્થ રેલા આલનાય વલજમસવશ 

બાયતીમ  ફનાલટન  
કલદેળી  દારુ  કુર  

ેટી , ૧૨૩ , કુર  ફટર  
નંગ - ૧૫૫૮  કુર  કકભત  
રૂ . ૬ ,૪૧ ,૦૦૦ /- ન  
પ્રશી  ભુદ્દાભાર  

તથા  આમવય PRO-1110 
ટેમ્પા  નંફય  GJ-15-AT-
7647 ની  કકં .રૂ . 
૭ ,૫૦ ,૦૦૦ /- તથા  
કડામેર  ફન્ને  
ઇવભની  અંગઝડતીના  

નાંણા  રૂકમા  ૩૯૫૦ /- 
તથા  ભફાઇર  પન  નંગ  

૦૨ , કકં .રૂ . ૧૦૦૦ /- તથા  
ટેમ્પા  ભાંથી  ભેર  
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ફા  યશે. બાલનગયન ડ્રામલય યાજ  યશે. બાલનગય જેન ાં  રૂનાભ વયનાભ ાં ભેર નથી તેભજ તાવભાાં ભી આલ ેતેઓ તભાભ વલરૂધ્ધ ભાયી ગ જયાત પ્રશી. 

એભેન્ડેડ એકટની કરભ ૬૫ (એ)(ઇ), ૮૧, ૮૩, ૯૮ (૨), ૧૧૬ (ફી) ભ જફ ગ ન કયલાભાાં  એક ફીજાને ભદદગાયી ગ ન કમામ વલ. ફાફત ગ ન શયણી 

રીવ સ્ટેળન III-ગ .ય.નાં.૧૨/૨૦૨૦  ગ જયાત પ્રશી. એકટ કરભ ૬૫-એ.ઇ, ૮૧, ૮૩, ૯૮(૨), ૧૧૬(ફી), ભ જફન ગ ન તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના 

ક.૨૦/૩૦ લાગ ેદાખર કયેર છે  

કાગની  પાઇર  ૦૧  

કીં .રૂ . ૦૦ /- ભી  કુર  
રૂ . ૧૩ ,૯૫ ,૯૫૦ /-  

૩૩ 

ી .વી .ફી .ળાખા  
સ્ટાપ  લડદયા  
ળશેય  

ી .વી .ફી .ળાખા  સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ે તા .૨૧ /૦૧ /૨૦ના  કરાક  ૧૪ /૧૫  લાગે  

કંુબાયલાડા ,શનુભાનજી  ભાકેટ  ાવે ,આયી  યકવક  બાનુબાઇ  યાજુત  યશે .પતેુયા , 
કંુબાયલાડા  નાકા ,શનુભાનજી  ભંકદય  ાવે ,લડદયા  ળશેયનાઓ  લગય  ાવ  યભીટે  તાના  
કફજાભાં  8 PM સ્ેશ્મર  ઓપ સ્કચ  એન્ડ  ઇન્ડીમન  વ્શીસ્કી  ના  ાઉચ  ૧૮૦ભીરી  નંગ  

૨૫૫  કક .રૂ .૨૫ ,૫૦૦ /- તથા  ભફાઇર  નંગ -૧  કક .રૂ .૫૦૦ /- આભ કુલ્રે  રૂ .૨૬ ,૦૦૦ /- ની  

ભુદ્દાભાર  વાથે  કડાઇ  જઇ ગુન  કમાન  કલ . ગ ન લાયવીમા   .સ્ટે . ૧૧૧૯૬૦૩૮૨૦૦૦૩૭  

ાટન  વી  પ્રશી  કરભ  ૬૫ -ઇ ભુજફ  તા .૨૧ /૦૧ /૨૦ના  કરાક  ૧૭ /૩૫  લાગે  ગુન  યજીસ્ટય  
કયલાભાં  આલેર  છે .  

 8 PM સ્ેશ્મર  ઓપ 
સ્કચ  એન્ડ  ઇન્ડીમન  
વ્શીસ્કી  ના  ાઉચ  
૧૮૦ભીરી  નંગ  ૨૫૫  

કક .રૂ .૨૫ ,૫૦૦ /- તથા  
ભફાઇર  નંગ -૧  
કક .રૂ .૫૦૦ /- આભ કુલ્રે  
રૂ .૨૬ ,૦૦૦ /-  

૩૪ 

શયણી  ૉરીવ  
સ્ટેવન  
સ્ટાપલડદયા  
ળશેય   

 શયણી સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ે તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૬/૩૦ ભ.નાં.૪૦ વાાંઇશ્રદ્ધા વવામટી વળલભ વવા.ની ફાજ ભા લૈક ઠ-૨ નીક 

ખડીમાયનગય ાવ ેયેઇડ કયતા આ કાભના આયી ફેશન (૧) જ્મતીફેન ઉપે ભભતા W/O નાયામણબાઇ કીવનચાંદ દ રાણી યશે- ૨૦ સ્લાદ કલાટવમ શાયણી 

યડ લડદયા ળશેય શાર યશે- વાાંઇશ્રદ્ધા વવામટી ભકાન ન.૪૦ લૈક ઠ-૨ ાવ ેન્મ  લી આઇ ી યડ લડૉદયા ળશેય (૨) ભનીકાફેન  W/O ઢર બાઇ દમારદાવ 

યાભચાંદાણી યશે- બ્રક નાં-એ/૨/૭ વાંતકલય કરની લાયવીમા લડદયા ળશેય(૩) વ નીતાફેન  W/O બગલાનદાવ અજ મનદાવ ભીયચાંદાણી યશે- સવધ નગય 

ગીતાભાંદીય ાછ્ પ્રતાનગય લડદયા ળશેય (૪) રાજલાંતીફેન W/O નાયામણબાઇ ાંજલાણી યશે-ઘ.નાં-૧૩૩ દાીનગય ભતીનગય ની ફાજ ભાાં લડદયા 

ળશેય (૫) ભામાફેન W/O કીળયક ભાય યાધાકીવનબાઇ ખેભચાંદાણી યશે-બ્રક ટી-૨૭ ભ.નાં-૩૯૧ વાંતકલય કરની લાયવીમા લડદયા ળશેય તાના અાંગત 

પામદા વારૂ તીન ત્તી ન ત્તા ાના ૈવા લડ ેશાયીત ન જ ગાય યભી યભાડી અાંગ ઝડતી ભાથી યકડા રુીમા ૮૭૦૦/- તથા જભીન દાલ ઉયથી યકડ 

રુીમા ૧૫૬૦/- ભી ક લ્રે રૂીમા-૧૦૨૬૦/- તથા તા ાના નાંગ-૫૨ કકભત રુીમા ૦૦/૦૦ ગણી જ ગાયના વાધન વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન 

કમામ વલગેયે ફાફતની પયીમાદ શયણી .સ્ટ.ે ગ .ય.નાં.૧૦/૨૦૨૦  જ ગાયધાયા કરભ ૪, ૫ ભ જફન ગ ન તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ ના ક,૧૮/૦૦ લાગ ેદાખર 

કયેર છે  

ત્તા ાના ૈવા લડે શાયીતન જ ગાય 

યભી યભાડી અાંગ ઝડતી ભાથી યકડા 

રુીમા ૮૭૦૦/- તથા જભીન દાલ 

ઉયથી યકડ રુીમા ૧૫૬૦/- ભી ક લ્રે 

રૂીમા-૧૦૨૬૦/- તથા તા ાના નાંગ-

૫૨ કકભત રુીમા ૦૦/૦૦  

૩૫ 

લાયવીમા  
ૉરીવ  સ્ટેવન  
સ્ટાપ  લડદયા  
ળશેય   

લાયવીમા  સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ે તા.૧૪/૦૧/૨૦ના કરાક ૧૬/૧૫ લાગ ે ધફી તાલ વાભ,ેકલ્માણી શરની ાવ,ેઆયી ( ૧)અજમબાઇ 

બીખાબાઇ યાઠડ યશે. લાયવીમા કલ્માણી ભેયેજ શરની ાછ,યવલ ફેકયીની ફાજ ભાાં ઝ ડાભાાં,લાયવીમા,લડદયા (૨)અવશ્લનબાઇ યણછડબાઇ યાણા 

યશે.ભ.નાં.૯૪,સ્લાદ ક્લાટવમ,શયણી યડ,લડદયા ળશેય(૩)પ્રકાળબાઇ બ યાબાઇ ભાયલાડી યશે.લાયવીમા જે.ક.ેકનમય ગ્રેભય પટ સ્ટ ડીમની ફાજ ભાાં,ઝ ડાભાાં 

,પ્ બાઇની દ કાનની વાભ ે લડદયા (૪)વશતેળબાઇ શીયાબાઇ લાઢેય યશે. ભ.નાં. ૩૭,વાંતીનગય,ખડીમાયનગય, ન્મ .લી. આઇ. ી.યડ, લડદયા ળશેય    

નાઓ જાશેયભાાં ફેવી ત્તા ાના ૈવા લડ ેગ ક ાંડા  લી શાયીત ન જ ગાય યભી યભાડી ત્તા ાના નાંગ-૫૨ તથા જભીનદાલ ઉયના યકડા રૂ.૩૧૭૦/-

તેભજ અાંગ ઝડતી યકડા રૂ.૧૦૨૨૦/-તથા ભફાઇર પન નાંગ-૨ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/-ભી ક લ્રે કક.રૂ.૨૦,૨૨૦/-ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ 

ગ ન કમામ વલ. લાયવીમા .સ્ટ.ે ૧૧૧૯૬૦૩૮૨૦૦૦૨૮ ાટમ ફી જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા.૧૪/૦૧/૨૦ના કરાક ૧૭/૦૦ લાગ ેગ ન યીસ્ટય 

કયલાભાાં આલેર છે.. 

ત્તા ાના નાંગ-૫૨ તથા જભીનદાલ 

ઉયના યકડા રૂ.૩૧૭૦/-તેભજ અાંગ 

ઝડતી યકડા રૂ.૧૦૨૨૦/-તથા ભફાઇર 

પન નાંગ-૨ કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/-ભી ક લ્રે 

કક.રૂ.૨૦,૨૨૦/- 

૩૬ 

કાયરેીફાગ  
રીવ  સ્ટેળન  

સ્ટાપ લડદયા  
ળશેય   

કાયરેીફાગ  રીવ   સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાયે   તા -૧૩ /૦૧ /૨૦૨૦  ના  કરાક  ૦૧ /૩૦  લાગે , 

નાગયલાડા  સ્કુર  નંફય  દવની  ગરીભા   બાથજુીભંકદય  ાવે  જાશેયભાં  યેઇડ કયતા આ કાભના  

આયી (૧ )ફાફયખાન  શફીફખાન  ઠાણ  યશે ,નાગય  લાડા  નલીધયતી  બાથજુીભંકદય  ાવે    

કાયરેીફાગ  લડદયા  (૨)પ્રેભ  વેલકયાભ  ેરલાણી (૩) યશે ,ટી -૧૮ , રૂભ .નં .૨૮૪  વંતકલય  

કરની  લાયવીમા  લડદયા   ( ૪) કદરીબાઇ  યાજુબાઇ  તરાણી  યશે , ભશાદેલ  ભશલ્ર  

ધફીતાલ   લાયવીમા , લડદયા  ળશેય (૫) વંજમબાઇ  કદરીબાઇ  નલરાણી   યશે ,ટી -૨૯ ,રૂભ  

નં .૪૪૫  વંતકલય  કરની  લાયવીમા  લડદયા  ( ૬)અલ્તાપશુવેન  વકપભશભદ  

ભરેકયશે ,ચખંડી  લામયા  અકપણલાાની  ગરી  લાડી  લડદયા  ( ૭) ઇનામત  ઉપે  

ઇકમ્પતમાઝ  અનલયબાઇ  ભરેક , યશે ,ભ .ન.૧૦૧  જીમા  એાટનભેન્ટ  નાગયલાડા   લડદયા  ( ૮) 

અાંગઝડતીના યકડા રૂીમા ૫,૫૦૦/-

તથા જભીન ઉય પેકેર યકડા રૂીમા 

૧૮,૧૫૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૨ 

કકભત રૂ.૭,૫૦૦/- તથા ક કયી ( દાણા) 

નાંગ-૦૨ કકભત રૂીમા ૦૦/૦૦ વાથે 

ભી ક લ્રે રૂીમા ૩૧,૧૫૦/-  
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જીગ્નેળબાઇ  યાજુબાઇ  ઠક્કય ,યશે ,એ-૭ ,યણભુક્તેશ્્રલય  વવામટી  કલશાય  કવનેભા  

વાભે  પ્રતાનગય  લડદયા  ( ૯) ઇભયાન  ઇયપાનબાઇ  ળેખ , યશે ,ફાલાભાનુયા  ગવીમા  

એાટનભેન્ટની  વાભે  અરેપભંજીર  ફીજા  ભાે  ાણીગેટ   લડદયા  ( ૧૦) ( લન્ટેડ ) 
ભશેફુફખાન  શફીફખાન  યશે  નાગયલાડા  નલીધયતી  બાથજુી  ભંદીય  ાવે  લડદયા  ળશેય  

જાશેયભાં  કુકયી  દાણા  લડે  તાના  આથીક  પામદા  વારૂ  શાય -જીતન  જુગાય  યભી  
યભાડી  અંગઝડતીના  યકડા  રૂીમા  ૫ ,૫૦૦ /-તથા  જભીન  ઉય  પેકેર  યકડા  રૂીમા  
૧૮ ,૧૫૦ /- તથા  ભફાઇર  પન  નંગ -૦૨  કકંભત  રૂ .૭ ,૫૦૦ /- તથા  કુકયી  (દાણા ) નંગ -૦૨  કકંભત  

રૂીમા  ૦૦ /૦૦  વાથે  ભી  કુલ્રે  રૂીમા  ૩૧ ,૧૫૦ /- વાથે  ભી  આલી કડાઇ  જઇ તથા  યઇેડ  
દયમ્પમાન  આયી  ભશેફુફખાન  શફીફખાન  ઠાણ  સ્થ  ય  શાજય  નકશ  ભી  આલી ગુન  કમાન  

કલગેય ે  ફાફતની  પયીમાદ  કા .ફાગ   .સ્ટે . ાટન -B  ગુ .ય .નં . ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૦૧૯ /૨૦૨૦  
જુગાયધાયા  કરભ  ૧૨  ભુજફન  ગુન  તા .. ૧૩ /૦૧ /૨૦કરાક  ૦૪ /૦૦  લાગે  દાખર  કયરે  છે . 

૩૭ 

ી .વી .ફી .ળાખા ,

સ્ટાપ  લડદયા  
ળશેય   

  ી.વી.ફી.ળાખા સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાય ે તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૦ કરાક ૧૩/૧૫ ખાવલાડી સ્ભળાન ાવ ે આલેર ભારૂતી વર્તલવ સ્ટેળન 

(આય.ફી.કાયલળ) નાભની દ કાનભાાં યેઇડ કયતા આ કાભના આયી વવધયાજ યાજેળબાઇ ટેર યશે. ૧૨/એ તીરુતી નગય  વવામટી એભ.આઇ.ી ફ્રેટ 

કાયેરીફગ લડદયા નાન અગાઉ યભામેર બાયત તેભજ ઓસ્રેરીમા લચ્ચેની ક્રીકેટ ભેચ ના વટ્ટાન શીવાફ શાયીતન વટ્ટ ના શીવાફ તથા અાંગ 

ઝડતીભાાંથી ભેર યકડા ક ર રૂીમા ૨૫૦૮૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ- ૦૧  કક.રૂ. ૨૦,૦૦૦/- તથા કક્રકેટ વટ્ટાન  શીવાફ રખેર ાલતીઓ નાંગ ૨૦ 

કક.રૂ. ૦૦/૦૦ વાથે ભી ક લ્રે રૂ.૪૫,૦૮૦/- વાથે ભી આલી કડામેર ઇવભ  તથા નશી કડામેર ઇવભ (લન્ટેડ)  યીતેળબાઇ વ્માવ જેન ભ.નાં. 

૭૯૮૪૦૩૭૫૫૪ જે  ભેચના વટ્ટાન શાયીતન જ ગાય યભી યભાડી ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમામ વલગેય ેફાફતની પયીમાદ કાયેરીફાગ .સ્ટ.ે ાટમ-B 

ગ .ય.નાં. ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૦૨૯/૨૦૨૦ જ ગાયધાયા કરભ ૪,૫ ભ જફન ગ ન તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૦ કરાક ૧૬/૪૫ લાગે દાખર કયેર છે  

વટ્ટના શીવાફ તથા અાંગ ઝડતીભાાંથી 

ભેર યકડા ક ર રૂીમા ૨૫૦૮૦ -/તથા 

ભફાઇર પન નાંગ  -૦૧  કક.રૂ  .

૨૦,૦૦૦ -/તથા કક્રકેટ વટ્ટાન  શીવાફ 

રખેર ાલતીઓ નાંગ ૨૦ કક.રૂ .૦૦/૦૦ 

વાથે ભી ક લ્રે રૂ.૪૫,૦૮૦ -/ 

 

૩૮ 

ી .વી .ફી .ળાખા ,

સ્ટાપ  લડદયા  
ળશેય  

  ી .વી .ફી .ળાખા  સ્ટાપને ભેર ફાતભી આધાયે  . ૨૭ /૦૧ /૨૦ના  કરાક  ૧૧ /૪૫  લાગે  ળેનાયામણ  

કમ્પરેક્ષ  ાવે  આયી  (૧ )વુયળેબાઇ  કકળનચંદ  ફરલાણી  યશે .એ/૩૦૩ ,પ્રાયંબ  યવેીકભ  
્રાઝા ,ભશેળ  કમ્પરેક્ષ , લાઘડીમા ,લડદયા  ળશેય  તથા  (૨ )લન્ટેડ -પ્રકાળ  ળભાન  
યશે .લાયવીમા ,લડદયા  ળશેયનાઓએ  શારભાં  ચારતી  ફીગફવ  કવયીઝભા  ૨૦ -૨૦  ભેચભાં  
ભેરફનન  સ્ટાય  તેભજ  એડેરૈટ  સ્ટાઇકવનની  ભેચને  શાયજીત  ઓન રાઇન  આઇડી  વાથે  

યભી  વટ્ટાના  વાધન  જભેા  અંગઝડતીભાંથી  ભેર  યકડા  રૂ .૨૩ ,૯૨૦ /-તથા  ભફાઇર  પન  
નંગ -૧  કક .રૂ .૧૦ ,૦૦૦ /- તથા  એક ભ .વા .GJ-06-FD-6757 કક .રૂ .૨૦ ,૦૦૦ /- તેભજ  કક્રકેટ  વટ્ટાન  
કશવાફ  રખેર  ાલતીઓ  નંગ -૧૦  કક .રૂ .૦૦ /૦૦  ભી  કુલ્રે  રૂ .૫૩ ,૯૨૦ /- વાથે  ભી  આલી 
કડામેર  ઇવભ  તથા  નશી  કડામેર  ઇવભ  તથા  નશી  કડામેર  ઇવભ  પ્રકાળ  ળભાન  
યશે .લાયવીમા  જને  ( ભ )૭૩૫૯૨૨૯૯૨૬  છે .તે  શાયજીતન  વટ્ટ  યભી  યભાડી  ભી  આલી 

કડાઇ  જઇ ગુન  કમાન  કલ . ભતરફની  પયીમાદ  ફાદ   .સ્ટે . ૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૮૪  
જુગાયધાયા  કરભ  ૧૨  ભુજફ  તા .૨૭ /૦૧ /૨૦ના  કરાક  ૧૪ /૦૫  લાગે  ગુન  યજીસ્ટય  કયલાભાં  
આલેર  છે .  

અાંગઝડતીભાાંથી ભેર યકડા 

રૂ.૨૩,૯૨૦/-તથા ભફાઇર પન નાંગ-૧ 

કક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- તથા એક ભ.વા.GJ-

06-FD-6757 કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તેભજ 

કક્રકેટ વટ્ટાન વશવાફ રખેર ાલતીઓ 

નાંગ-૧૦ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે 

રૂ.૫૩,૯૨૦/-  

૩૯ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી (૧) ગીરીન ઉપે વ નીર ભણીરાર વરાંકી ઉલ/૩૦ યશે. ખ લ્રા ભેદાનભાાં ઝ ડાભાાં વપેદ લ ડાના ભકાન વાભ ેલૈક ઠ વવામટી-૨ની આગ,  ખડીમાય 

નગય, લડદયા ળશેય ભ  યશે. બ્રક –ી રૂભ નાંફય ૭૬૫ વાલધા, જે.જે કરની ઘેલરા ગાભ કદલ્શી-૮૧ (ય) ળાાંવન્ત લા/ઓ શ્માભરાર યણછડબાઇ વરાંકી 

ઉ.લ.૩૦ યશે ખ લ્રા ભેદાનભાાં ઝ ડાભાાં વપેદ લ ડાના ભકાન વાભ ેલૈક ઠ વવામટી -૨ની આગ, ખડીમાય નગય, લડદયા ળશેય ભ  યશે. બ્રક–ફી રૂભ નાંફય 

૧૨૩૩ વાલધા, જે.જે કરની ઘેલરા ગાભ કદલ્શી-૮૧ તથા (૩) વાગય રારચાંન્દ ધભધાયા ઉ.લ.૧૬ યશે ખ લ્રા ભેદાનભાાં ઝ ડાભાાં વપેદ લ ડાના ભકાન 

વાભ ેલૈક ઠ વવામટી -૨ની આગ, ખડીમાય નગય, લડદયા ળશેય ભ  યશે. બ્રક–એચ રૂભ નાંફય ૨૫૮ વાલધા, જે.જે કરની ઘેલરા ગાભ કદલ્શી-૮૧ 

નાઓના કફજાભાાંથી વનાના દાગીના કીં.રૂ.૭૪,૪૫૦/-, યકડા રૂ.૭૮૦૦/- તથા ભફાઇર કી.રૂ ૫,૦૦૦/- તથા આધાય કાડમ કી.રૂ.૦૦/૦૦ તથા કાડના 

કલયભાાંથી ભી આલેર રૂ.૫૦૦/- ભી ક લ્રે કીં.રૂ.૮૭,૭૫૦/- ભી આલતાાં તેઓને તા.૧/૧/ય૦ય૦ ના યજ કડી અટક કયી યાલ યા .સ્ટ.ે પસ્ટ ૧૦૯/૧૯ 

ઇ.ી.ક. ૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ ભ જફન અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે.  

વનાના દાગીના કીં.રૂ.૭૪,૪૫૦/-, યકડા 

રૂ.૭૮૦૦/- તથા ભફાઇર કી.રૂ 

૫,૦૦૦/- તથા આધાય કાડમ કી.રૂ.૦૦/૦૦ 

તથા કાડના કલયભાાંથી ભી આલેર 

રૂ.૫૦૦/- ભી ક લ્રે કીં.રૂ.૮૭,૭૫૦/- 

૪૦ 
ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી અજમ ઉપે વન્ની ઉપે આઇ.ી.એર કારકપ્રવાદ કશાય યશે. ાણીગેટ ફાલચાલાડના નાક ે ગાંજખાના રીવ ચકીની ફાજ ભા લડદયા નાઓ 

કાયેરીફાગ.સ્ટ ેથડમ. ગ .ય.નાં ૪૩/૧૯ પ્રશી એકટ કરભ ૬૫ઇ, ૮૧ ભ જફના ગ નાભા વાંડલામેર અને નાવત પયત શમ જેને તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના 

-- 
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ક.૧૬/૨૦ લાગ ેઅટક કયલાભાાં આલેર છે.  

૪૧ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી ભ નાપ ીરાણી વવન્ધી ઉ.લ.૨૩ યશે ભન્વ યી કબ્રસ્તાન ભસ્ીદની વાભ ેશાથખાના ાછ કાયેરીફાગ લડદયા ળશેય નાન કાયેરીફાગ સ્ટ ેપસ્ટ 

૧૦૬/૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૩૯૨,૫૦૪,૫૦૬(૨) તથા ી.ી.એકટ ૧૩૫ ભ જફના કાભ ેનાવત પયત શમ તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૦ ના ક. ૧૧/૦૦ લાગ ેઅટક 

કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 

૪૨ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી અયસલદ પકીય દેલી જક(લાઘયી) યશેલાવી બ્રક નાં.૧૨, રૂભ નાં.૧૦, ભશાનગય લ ડાના ભકાનભા, ડબઇ યડ, લડદયા ળશેય ભ  યશે. ભઢેયા ગાભ, વ મમ 

ભાંકદય ાવ,ે ટેકયા ઉય તા.ી. ભશેવાણા (૨) કદ  યાધેશ્માભ બગતીમાણી યશેલાવી લાયવીમા, ધફી તાલ, ખ લ્રાભા, લડદયા ળશેય નાઓને (૧) એક 

એવ.એપ. વનીક રકય ૧૦૮૦ની ફેટયી નાંગ-૦૧ કક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/- તથા (૨) એવય(ACER) કાંનીન  એર.ઈ.ડી. ભનીટય ટીલી નાંગ-૦૧ કક.રૂ. ૫,૦૦૦/- 

તથા ( ૩) સ્ટીરના જ ના લયામેરા ન ક ર નાંગ-૧૭ કક.રૂ. ૫૧,૦૦/- તથા ફ ેવામકર કક.રૂ.૧૫૦૦૦/- ભી ક લ્રે કક.રૂ. ૩૫,૧૦૦/- ની વાથે 

તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૫/૩૦ લાગે કડી ાડતા /- જે.ી. .સ્ટે. પસ્ટ ગ .ય.નાં. ૦૨/૨૦૨૦ ઇીક કરભ ૩૭૯ ભ જફ (ય) લાયવીમા .સ્ટ.ે પસ્ટ 

ગ .રુ.ન. ૧૧૯૬૦૦૩૮૨૦૦૦૦૨૦૫ ટમ એ- ૨૦, ઇ.ી.ક ક. ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ભ જફના અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે.  

(૧) એક એવ.એપ. વનીક રકય 

૧૦૮૦ની ફેટયી નાંગ-૦૧ કક.રૂ. 

૧૦,૦૦૦/- તથા (૨) એવય(ACER) 

કાંનીન  એર.ઈ.ડી. ભનીટય ટીલી નાંગ-

૦૧ કક.રૂ. ૫,૦૦૦/- તથા (૩) સ્ટીરના 

જ ના લયામેરા ન ક ર નાંગ-૧૭ કક.રૂ. 

૫૧,૦૦/- તથા ફ ેવામકર 

કક.રૂ.૧૫૦૦૦/- ભી ક લ્રે કક.રૂ. 

૩૫,૧૦૦/- 

૪૩ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી ઝાકીયબાઇ ભરાંગબાઇ દીલાન યશે. ચાણવદ ગાભ, ભસ્ીદલા  પીમ , તા.ાદયા, ી. લડદયા નાને વશય સ્પ્રેન્ડય લ્વ ભ.વા. નાં. GJ-01-PF-

6527 કક.રૂ. ૧૫,૦૦૦/- ની વાથે તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૩/૩૦ લાગ ેકડી ાડી ાણીગેટ પસ્ટ ૨૪૭/૧૯ ઇ.ી.ક. ૩૭૯ ભ જફન અનડીટેકટ 

ગ ન ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે.  

ભ.વા. કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- 

 

૪૪ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી શીભાાંળ  ભનજબાઇ વભશ્રા ઉ.લ.૨૦ યશે. વી/૫૫ વાાંઇધાભ વવામટી, લૈક ઠ-૨ ની વાભ,ે  ખડીમાનગય ાછ, ન્મ  લી.આઇ.ી યડ લડદયા ભ  

યશે. ડખયાભ ગાભ, ાંચામત ફેની ય, થાના ફશેયા,  વજલ્ર દયબાંગા, યાજમ વફશાય ચાય ભનીટય કી.રૂ. ૧૦,૦૦૦/-, એક વપ્રન્ટય કી.રૂ.૫૦૦૦/-, ત્રણ ભાઉવ 

કી.રૂ.૩૦૦/- તથા એક કી ફડમ કી.રૂ.૨૦૦/-ગણી ક લ્રે કીં.રૂ. ૧૫,૫૦૦/- ની વાથે ભી આલતાાં તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૫/૧૫ લાગ ેઅટક કયી 

ફાદ .સ્ટ.ે પસ્ટ ૩૫/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક. કરભ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦, ભ જફના કાભ ેકડી અટક કયેર છે.  

ચાય ભનીટય કી.રૂ. ૧૦,૦૦૦/-, એક 

વપ્રન્ટય કી.રૂ.૫૦૦૦/-, ત્રણ ભાઉવ 

કી.રૂ.૩૦૦/- તથા એક કી ફડમ 

કી.રૂ.૨૦૦/-ગણી ક લ્રે કીં.રૂ.૧૫,૫૦૦/- 

૪૫ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી વાીદ ઉપે જાંગરી નીઝાભ દીન ળેખ ઉલ ૨૫ યશે ભન્વ યી કબ્રસ્તાન ભન્વ યી ભસ્ીદની ાવ ેલડદયા ળશેય નાન (૧) કાયેરીફાગ .સ્ટ ેI ગ .ય.નાંફય 

૪૬/૨૦૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૩૨૩, ૩૦૭, ૩૩૭, ૫૦૪, ૪૨૭ તથા ી ી એકટ કરભ ૧૩૫ તથા (૨) લાયવીમા  .સ્ટે I 

ગ .ય.નાંફય ૩૪/૨૦૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૩૨૩, ૩૦૭, ૩૨૬, ી ી એકટ કરભ ૧૩૫ ભ જફના યામટીગ અને ખ નની 

કળીના ગ નાભા વાંડલામેર છે અને નાવત પયત આયી શમ, જેને તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૩/૧૫ લાગ ેઅટક કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 

૪૬ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી ગયધનબાઈ રૂસવગબાઈ ભાલી યશે.ારે કની ાવેના ગડાઉન ાવ ેઝ ડાભા દભરા યણરી સ્ટેળન યડ  લડદયા નાન છાણી .સ્ટ ેથડમ 

એપ.આઈ.આય.નાં.૧૧૧૯૬૦૦૫૨૦૦૦૨૮ પ્રશી એક્ટ કરભ ૬૫(ઈ).૮૧.૯૮(૨) ૧૧૬(ખ) ભ જફના ગ નાના કાભ ે નાવત પયત શમ, જેને 

તા.૧૧/૦૧/૨૦ ના કરાક ૧૫/૦૦ લાગ ેઅટક કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 

૪૭ 
ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી ફાફ બાઇ નાયવીગબાઇ કટાયા યશે-લાવલાણી ગાભ રીભખેડા ી-દાશદ નાન ફાદ .સ્ટ.ે પસ્ટ ગ .ય.નાં-૨૨૮/૨૦૧૦ ઇ.ી.ક કરભ 

૩૭૯,૧૧૪ ભ જફના ગ નાના કાભ ેનાવત પયત શમ, જેને તા.૧ય/૧/ય૦ય૦ ના ક.૬/૩૦ લાગ ેઅટક કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 

૪૮ 
ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી અવલનાળ યભેળબાઇ યાઠલા યશે. ગાભ.વલજી શી પીમા તા. કલાાંટ ી. છટા ઉદે ય નાન નલા યા .સ્ટ ેપ. ગ .ય.નાં ૭૦/૧૦ઇ.ી.ક કરભ 

૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ભ જફના ગ નાભા વાંડલામેર અને નાવત પયત શમ, જેને તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૨/૧૫ લાગ ેઅટક કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 

૪૯ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી (૧) અકફય કાદયભીમા વ ન્ની યશે. કાવભઆરા ક્બ્રસ્તાન ફા યીભાન્ડ શભની ાછ કાયેરીફાગ લડદયા તથા નાં-(૨) વ પીમાન ઉપે અલ્રાઅલ્રા 

વવકદયખાન ઠાનયશે. પતે યા ાાંજયીગય ભશલ્રા કાર વવશદ દયશગાશ ની ગરી ભા લડદયા ળશેય નાઓ (૧) કાયેરીફાગ .સ્ટે. થડમ ગ .ય.નાં.૪૭૩/૧૯ પ્રશી 

એક્ટ કરભ ૬૫ઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૮૧ ભ જફના ગ નાભા નાસ્તા પયતા શલાની શકકકત જણાઇ આલેર શમ તેભજ નાંફય-(૧) ના ન ભાજ્ર ય.સ્ટે. 

થડમ ગ .ય.નાં.૭૫૪/૧૯ પ્રશી એક્ટ કરભ ૬૫ ઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨), ૮૧ ભ જફના કાભ ેનાસ્ત પયત શમ, જેને તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક ૨૦/૪૫ 

લાગે અટક કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 
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૫૦ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી યીતેળ ઉપે વલક્ક  યાજેળબાઇ ળ કરા યશે. વી/૨૦૪, ઓભ વાાંઇ યેવીડન્વી ચાચા નશેરૂનગયની ફાજ ભા આજલા યડ લડદયા નાન (૧) ાણીગેટ 

.સ્ટે થડમ. ગ .ય.નાં.૯૬/૧૯ પ્રશી એકટ કરભ ૬૫ઇ,૮૧,ભ જફ તથા ાણીગેટ .સ્ટ ે થડમ.ગ .ય.નાં.૧૭૨/૧૯ પ્રશી એકટ કરભ ૬૫ઇ, ૮૧, ૯૮(૨) 

ભ જફના ગ નાભા વાંડલામેર અને નાવત પયત શમ, જેને તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૦ ના ક.૧૪/૦૦ લાગ ેઅટક કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 

૫૧ 
ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી પ્રકદ ઉપે દ  ખ ભવીગ લેરીબાઇ ડાભય યશે-ટેભાવીગાભ વનળા પીમ  તા-ઝારદ ી-દાશદ નાન ફાદ .સ્ટે  પસ્ટ ગ .ય.નાં- ૨૫/૨૦૧૭ 

ઇ.ી.ક કરભ ૩૬૩,૩૬૬ ભ જફ ગ નાન નાવત પયત શમ જેને તા.૨૧/૧/૨૦૨૦ ના યજ અટક કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 

૫૨ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

આયી (૧) અવનર ઉપે સટ  રક્ષ્ભણ ફાલવકય યશે અાંફાી નગય ઝ ડટ્ટી, જ્મ ીટય ચકડી,ભાાંજર ય લડદયા ળશેય ( ય) વલશ્લાવ આફા ઢઢય ે યશે 

૩૫,રક્ષ્ભીનગય, કતયતરાલડી, અરલાનાકા ભાાંજર ય લડદયા ળશેય (૩) કદલાન ઉપે ીલણ કલ્માણબાઇ યાલ યશે ગ જયાત શાઉવીંગ ફડમ ભ.નાં ૨૨૬૬ 

ભારુતી ધાભ વવામટી ાછ ભાાંજર ય લડદયા ળશેય નાઓને તા ૨૪/૧/૨૦૨૦ના કરાક.૧૬/૩૦ લાગે અટક કયી તેઓ ાવેથી (૧) ીા કરયની વત્ત 

જેલા ધાત ની  ગ લાેર ટ્ટી તેની કક.રૂ-૧૦૦૦/-  ગણી ળકામ તથા (૨) ીા કરયના વત્ત જેલા ધાત ના નાના ટ કડા ભી આલેર જેની કક.રૂ-

૨૦૦૦/- નાં(૩) અરગ અરગ કરયના લામયના ગ ચ્છા તથા લામયના ટ કડાઓ ભી આલેર જેની કક.રૂ-૭૦૦૦/-  ગણી ળકામ તથા તેઓના ાવેની ઓટ 

યીક્ષા ીજે-૦૬-એ.લામ-૦૪૪૮  જેન ચેવીવ નાં- MD2A24AY3HWG22897  તથા એંીન નાં 24YWHC35718  જેની કક.રૂ ૭૦,૦૦૦/- ગણી 

ળકામ જે તભાભ લસ્ત ઓ ભ.પનનાંગ ૪, ઓટ યીક્ષા તથા ભી આલેર ીા કરયના વત્ત જેલા ધાત , તથા લામય ક લ્રે કક.રૂ-૮૬૦૦૦/- ભ દાભાર યીકલય 

કયલાભાાં આલેર છે. (૧) ભાાંજર ય .સ્ટે. I ૧૫૭/૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ભ જફ (ય) ભાાંજર ય .સ્ટ.ે I ૧૬/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ 

૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ ભ જફ (૩) ભાાંજર ય .સ્ટ.ે I ૧૦૮/૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ (૪) ભાાંજર ય .સ્ટે. I ૧૮/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ 

૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦ અનડીટેકટ ગ નાઓ ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે.  

ભ.પનનાંગ ૪, ઓટ યીક્ષા તથા ભી 

આલેર ીા કરયના વત્ત જેલા ધાત , 

તથા લામય ક લ્રે કક.રૂ-૮૬૦૦૦/- 

૫૩ 
ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

આયી યવલવીંગ તાયાવીંગ વયદાય (વીકરીગય) યશે. ફીમાદેલ નગય, કૈરાવવત વવાની ફાજ ભા યણરી લડદયા નાન જલાશય નગય .સ્ટ.ે પસ્ટ 

૮૬/૧૯ ઇ.ી.ક. ૪૫૭, ૩૮૦ ભ જફના કાભ ેનાવત પયત શમ જેને તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ અટક કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 

૫૪ 

એવ.ઓ.ી. સ્ટાપ લડદયા 

ળશેય 

તા.૦૨/૦૧/૨૦ ના યજ વલઝા ઉલ્રૌાંઘન અાંગેની ભેર ફાતભી આધાય ેઅક્ષય ચક ાવ ેઆલેર “ વન્ક રમ સ્ા” નાભના સ્ા વેન્ટયભાાં યેડ કયી બાગમલ 

વલષ્ણુબાઇ ાયેખ યશે.વી/૧૦૪, અનાંન્તા રાઇપ સ્ટાઇર, આજલા બ્રીજ ાવ,ે લડદયા ભ  યશે.એ/૫૦ રૂીકેળ વવામટી બાલનાથ ભાંકદયની ાછ, વાણાંદ 

ી.અભદાલાદ લાાને ઝડી ાડી તેની તથા સ્ા ના ભારીક કભરેળબાઇ બીખાબાઇ લાાંદ નાઓએ મ લવતઓને તાના કફજા બગલટાના વન્ક રમ સ્ા 

ખાત ેતાન આથીક રાબ ભેલલા વારુ નકયી ઉય યાખી તેઓને લેતન ચ કલતા શમ તેભજ યીવેષ્ટનીળ બાગમલ વલષ્ણુબાઇ ાયેખ નાઓ સ્ાભાાં ભાવરકની 

ગેયશાજયીભાાં સ્ાન  વાંચારન કયી ફન્ને ઇવભએ એક ફીજાની ભદદગાયી કયી ઉયકત વલદેળી મ લવતઓને ગેયકામદેવય યીત ેતાના કફજાના સ્ાભાાં નકયી 

ઉય યાખેર જેથી તેઓ ફન્ને વલરુધ્ધ જે.ી.યડ .સ્ટે. વ.ેગ .ય.નાં.૦૧/૨૦, પયન્વ એભેન્ટભેન્ટ એક્ટ ૨૦૦૪ ની કરભ - ૧૪(એ)ફી,૧૪(વી) ભ જફ ગ ન 

યીસ્ટય કયાલેર છે.  

- 

૫૫ 

એવ.ઓ.ી. સ્ટાપ લડદયા 

ળશેય લડદયા ળશેય  

તા.૦૬/૦૧/૨૦ ના યજ ગેયકામદેવય કેભીકરની ફાતભી ભેર ક ે"વાાંકયદા ગાભ, સ્લાસ્તીક વીયાભીક એસ્ટેટના પ્રટ નાં.૪ ભાાં જમેળબાઇ રરીતચાંન્ર ટેર 

તેભજ કકયણબાઇ લનયાજસવશ ભશીડાનાઓ બાડેથી ગડાઉન યાખી પ્રાસ્ટીકના ફેયરભાાં કેભીકરન જથ્થ યાખી ગેય કામદેવય યીત ેકેભીકરન ાં રેડીંગ કયે છે અને 

શાર તેઓના ગડાઉનભાાં જ દા જ દા પ્રકાયના કેભીકર બયેર ફેયરન જથ્થ યાખેર છે" ત ેભ જફની ભેર ફાતભી આધાય ેઉયકત જગ્માએ યેડ કયી ત્રણ 

ઇવભને ઝડી ાડી તાવ દયમ્માન ધયકડ કયેર આયીઓ જલરનળીર કેભીકરન જથ્થ ખ લ્રી જગ્માભાાં યાખી પામય વેપટીના કઇ વાધન નશી યાખી 

ભાણવની જીંદગી જખભભાાં ભ કી ફેપાભ અને ફેદયકાયી બમ મ કૃત્મ કયતા ાડી ( ૧) જમેળક ભાય રરીતચાંન્ર ટેર યશે.ફી/૯૮, યાજયત્ન વવામટી, 

રગ્રાઉન્ડની વાભ,ે લડદયા તથા ( ય) કકયણસવશ લનયાજસવશ ભશીડા યશે.ઇ/૧૩, ત રવી ડ પ્રેક્ષ, ાંચલટી ગયલા, લડદયા (૩) શ વેન અબ્ફાવબાઇ 

વ ખવયલારા યશે.ફી/૧/૨, વાંજયી એાટમભેન્ટ ભ સ્રીભ વવામટી, ભીઠાખી, નલયાંગ યા અભદાલાદ આયીના કફજા બગલટા લાા ગડાઉનભાાંથી ક ર 

ફેયર નાંગ-૮૬૬ ક લ્રે રીટય ૧,૭૩,૨૦૦ ક ર કક.રૂ.૭૧,૫૯,૦૦૦/- ન ભ દાભાર કફજે કયી નાંદેવયી .સ્ટે. II ગ .ય.નાં.-૦૩/૨૦૨૦ 

ઇ.ી.ક.૨૮૫.૨૮૬.૧૧૪ ભ જફન ગ ન યીસ્ટય કયાલેર છે. 

ક ર ફેયર નાંગ-૮૬૬ ક લ્રે રીટય 

૧,૭૩,૨૦૦ ક ર કક.રૂ.૭૧,૫૯,૦૦૦/- 

ન ભ દાભાર 

૫૬ 

એવ.ઓ.ી. સ્ટાપ લડદયા 

ળશેય 

          તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ શે.ક. કભાર દીન નાઓને ફાતભી ભેર ક ે"વલળાર ટેર નાભન ઇવભ યાલ યા યડ, વનયાઇઝ કમ્પ્રેક્ષના ફીજા ભાે 

ઓપીવ નાં.૨૦૯/૨૧૦ ધયાલી કમ્પ્મ ટય કરાવીવની આડભાાં ધયણ-૧૦ તથા ૧ય ની ફડમની યીક્ષા આપ્મા લગય જરૂયીમાત ભાંદ ાવેથી ભટી યકભ ડાલી 

ભશાયાષ્ટ્ર એજમ કેળન ફડમની ફગવ ભાકમળીટ તથા વટીઓ આી ઠગાઇ કયી યશેર છે" ત ેભ જફની ભેર ફાતભી આધાય ેઉ૫યકત જગ્માએ યેઇડ કયી એક 

ઇવભને ઝડી ાડી વલળાર અરૂણબાઇ ટેર ઉ.લ.૩૦ યશે.ફી/૫૦૨, મજ્ઞ રૂ વલરા, કભામ રાઇપ સ્ટાઇરની વાભ ેશયણી રીવ સ્ટેળનની ફાજ ભાાં શયણી 

લડદયા ળશેય  નાઓના કમ્પ્મ ટય કરાવીવભાાંથી ભશાયાષ્ટ્ર એજમ કેળન ફડમના ફનાલટી ક ર-૧૦ ભાકમળીટ તથા ક ર-૧૦ એટેમ્ વટીપીકેટ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 

કમ્પ્મ ટય કરાવીવભાાંથી ભશાયાષ્ટ્ર 

એજમ કેળન ફડમના ફનાલટી ક ર-૧૦ 

ભાકમળીટ તથા ક ર-૧૦ એટેમ્ વટીપીકેટ 

કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ભફાઇર પન-૧ 

કક.રૂ.૫૦૦૦/-, કમ્પ્મ ટય ઇનફીલ્ટ 
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ભફાઇર પન-૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/-, કમ્પ્મ ટય ઇનફીલ્ટ વી.ી.મ . કક.રૂ.૩૫,૦૦૦/-, સ્કેનય કભ વપ્રન્ટય કક.રૂ.૮૦૦૦/-, રેભીનેળન ભળીન કક.રૂ.૩૦૦૦/- તથા 

કમ્પ્મ ટય તથા ઇરેકરનીકવ  વાધન વાભગ્રી ભી ક લ્રે રૂ.૫૧,૨૨૦/-ન ભ દાભાર કફજે કયી કાયેરીફાગ .સ્ટે. પ.ગ .ય.નાં.૦૯/૨૦ ઇ.ી.ક. કરભ 

૪૬૫,૪૬૮,૪૭૧,૪૭૩ ભ જફ ગ ન યીસ્ટય કયલાભાાં આલેર છે. 

વી.ી.મ . કક.રૂ.૩૫,૦૦૦/-, સ્કેનય કભ 

વપ્રન્ટય કક.રૂ.૮૦૦૦/-, રેભીનેળન ભળીન 

કક.રૂ.૩૦૦૦/- તથા કમ્પ્મ ટય તથા 

ઇરેકરનીકવ  વાધન વાભગ્રી ભી ક લ્રે 

રૂ.૫૧,૨૨૦/-ન ભ દાભાર 

૫૭ 

એવ.ઓ.ી. સ્ટાપ લડદયા 

ળશેય 

તા.૨૯/૦૧/૨૦ ના યજ ગેયકામદેવય આમ્વમ અાંગેની ફાતભી ભેર ક ેભ જભશ ડા વકમર નીક આલેર પ્રતાફાગ વવામટીના નાક ેભનજક ભાય ભાંડ 

નાભન ઇવભ તેના કભયના બાગ ેકટૃા જેલ  શવથમાય યાખી લેચલા પય ેછે ત ેફાતભી આધાય ેઉયકત જગ્માએ લચ / યેડ દયમ્માન ભનજક ભાય ાયવીંગબાઇ 

ભાંડ યશે.ગ રફાય ગાભ, થાણા પીમ , તા.ગયફાડા, ી.દાશદ લાાને ઝડી ાડી તેઓના કફજાભાાંથી લગય રામવન્વ ે દેળી શાથ ફનાલટની ભાઉઝય 

(વસ્ટર) કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથા ક.ેએપ.૭.૬૫ ના ભાકામના ીલતા કાયત વ નાંગ-૧૦ કક.રૂ.૧૦૦૦/- ક લ્રે કક.રૂ.૨૬,૦૦૦/- ન ભ દાભાર કફજે કયી તેની તથા  

આમ્વમ એમ્મ નેળન આનાય લન્ટેડ ડેયી ગાભ, ી.ફડલાની, ભધ્મપ્રદેળ ખાતેથી એક વયદાયી નાઓ વલરૂધ્ધ જે.ી.યડ .સ્ટ.ે વ.ેગ .ય.નાં.૦૮/૨૦૨૦ આમ્વમ 

એકટ કરભ ૨૫(૧-ફી)(એ)(વી),૨૯ તથા ી.ી.એકટ કરભ ૧૩૫ ભ જફ.   

દેળી શાથ ફનાલટની ભાઉઝય (વસ્ટર) 

કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- તથા ક.ેએપ.૭.૬૫ ના 

ભાકામના ીલતા કાયત વ નાંગ-૧૦ 

કક.રૂ.૧૦૦૦/- ક લ્રે કક.રૂ.૨૬,૦૦૦/- 

૫૮ 

રાકપક ળાખા સ્ટાપ લડદયા 

ળશેય 

ભાશે- ૧/૨૦૨૦ દયમ્માન  રાકપક ળાખા સ્ટાપ લડદયા ળશેય રાયા “૩૧ ભાાં યાષ્ટીમ ભાગમ વરાભતી વપ્તાશ ૨૦૨૦” ની ઉજલણી ઉદઘાટન કામમક્રભ મજલાભાાં 

આલેર.જે નીચ ેભ જફ છે.  

 (૧) “VADODARA CITY TRAFFIC POLICE” નાભની લેફવાઈટન  રોંચીગ લડદયા ળશેય રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી નાઓના શસ્તે કયલાભા 

આલેર. જે લેફ વાઈટભાાં લડદયા ળશેય રાકપક રીવની વાં મણ ભાશીતી આ લેફ વાઇટ યથી કઇણ વ્મક્તી ભેલી ળક ેછે. યાસ્તા કીટ તેભજ યાસ્તાલાનન  

રોંચીંગ જેના રાયા અકસ્ભાતના વભમ ેજરૂયી વાયલાય તાત્કારીક આી ળકામ. “લડદયા રાકપક કપલ્ભ પેસ્ટીલર” ન  રોંચીંગ કયલાભાાં આલેર. જેભાાં વલવલધ 

કે્ષત્રભાાં ખાવ ઉલ્ફધી પ્રાપ્ત કયેર વેરેબ્રેટીઓ રાયા રાકપક જાગૃવતન વાંદેળ જન જન  વ ધી આ ળટમ કપલ્ભ રાયા ળશેયી જનને રાકપકના વનમભન ાં ારન 

કયલા પ્રેયતા વાંદેળાઓ આલયી રેલાભાાં આલેર છે. રાકપક રીવને લાશનના ધ ભાડા લાા જેયી લામ ઓથી યક્ષણ ભેલલા ભાટ ેલડદયા ળશેય રાકપક રીવને 

ક ર-૫૪૬ જેટરા લ્મ ળન ભાસ્ક અમણ કયલાભાાં આલેર છે. વલદ્યાથીઓને રાકપક્ના સ્રગનલાી તાંગન ાં વલતયણ કયલાભાાં આલેર. જેભા તાંગન  

ભ ખ્મ ઉદેળ લડદયા ળશેયના નાગયીકભાાં રાકપક જાગ્ર વત પેરાલલાન છે.   

(૨) અજમસવશ જાડેજા તયપથી વમાીફાગ ખાતે અકસ્ભાત એકીફીળનન ાં આમજન કયલાભા આલેર. જે અકસ્ભાત એક્ીફીળન નામફ રીવ કવભશ્નયશ્રી 

રાયા યીફીન કાી જાશેય જનતા ભાટ ેખ લ્ર  ભ કલાભાાં આલેર શત . જેભાાં નગકયકને ત ેવરાભત યીત ેલાશન નવશ શાંકાયેત ળ  કયવસ્થતી વજામમ છે અને લાશન  

અકસ્ભાત કઇ યીત ેઘટાડી ળકામ તેની વલેળ ભાવશતી આલાભાાં આલેર છે. જેન રાબ રેલા તભાભ નગયજનને રાકપક ળાખા રાયા અીર કયલાભાાં આલ ેછે. 

(૩) ઉભી સ્ક ર, ખાતે રાકપક ડ્રઈંગ સ્ધામ તેભજ રાકપક સ્રગનન  એક્ીફીળન યાખલાભા આલેર. જે ગ્રાભભાાં રાકપક DCP વા.શ્રી, તેભજ રાકપક ACP 

વા.શ્રી નાઓ ગ્રાભભાાં શાજય યશેર. જે ગ્રાભભાાં  શ્રી પ્રફુલ્રા જી રાયા રાકપક યીરેટેડ PPT ભાધ્મભથી રાકપક અાંગેની રેનીંગ આેર. તેભજ ડ્રઈંગ 

સ્ધામભાાં બાગ રેનાય વલધાથીઓ ભાાંથી વલજેતા વલધાથીઓને ઈનાભ આી પ્રત્વાશીત કયલાભા આલેર.તેભજ ગ્રભેક્વ રેક્ટય રાયા રાકપક સ્રગન લાી ેનન  

વલતયણ કયલાભા આલેર. રાકપક વનમભની જાણકાયી આતા વવચત્ર ફેનય દળામલી એક્ીફેળન કયલાભા આલેર. તેભજ નાગયીકને વનમભની જાણકાયી આી 

અભરલાયી કયાલલા લાકેપ કયેર. તથા રેશયી યા દયલાજા તથા ઇનયફીટ ભર ખાત ેરાકપક જાણકાયી ફાફત ેબલાઈન પ્રગ્રાભ કયલાભાાં આલેર. રાકપકના 

વનમભની જાણકાયી તેભજ નલા ફશાય ડેર એભ.લી.એક્ટ એભેડભેન્ટભા કયલાભા આલેર દાંડનીમ વ ધાયા લધાયા ફાફત ેબલાઈન પ્રગ્રાભ કયલાભાાં આલેર અને 

તભાભ યાશદાયીઓને રાકપક અાંગેના વનમભની જાણકાયી તેભજ રાકપક વેફ્ટી ફ ક ની લશેચણી કયલાભાાં આલેર તદઉયાાંત  ટીભ વેપ વાંસ્થાના વત્મેન ગ રાફકય 

રાયા ભાાંજર ય એસ્વાય ેરરાં ખાતે આલનાય લાશન ચારક ક ેજેઓ શેલ્ભેટ શેયી વનમભન  ારન કયતા શમ તેલા લાશન ચારકને ફ્રી ભાાં PUC વટી 

કાઢી આલાન  વ ાંદય આમજન કયલાભા આલેર.ત ેવાથે  લડદયા ળશેય રાકપક રીવ તેભજ રામાંવ કલ્ફ ઓપ ફયડા VIP ના દેલાાંગબાઈ જેટરી રાયા ગેંડા 

વકમર ખાતે રાકપકના જ દા જ દા વનમભન  ારન કયતા લાશન ચારકને ગ રાફન  ફુર આી વન્ભાનીત કયી પ્રત્વાશીત કયલાભા આલેર.  તેભજ રામાંવ કલ્ફ 

ઓપ ફયડા VIP ના દેલાાંગબાઈ જેટરી રાયા ી.ઇ.ફી. સ્ક ર ખાત ેરાકપકના જ દા જ દા વનમભન  અાંગે વચત્ર સ્ધામ યાખલાભાાં આલેર.તેભજ ૩૧ ભાાં ભાગમ 

વરાભતી વપ્તાશ અાંતગમત લડદયા ળશેય રાકપક રીવ GSFC મ વન. ખાત ેડૉ. પ્રફુલ્રા જી નાઓ રાયા વલદ્યાથીઓને PPT ના ભાધ્મભથી રાકપકના વનમભ 

તેભજ આલનાયા વભમભાાં જે સ્ભાટમ રાકપક વનમભન થનાય છે. તેની એક જરક દળામલેર. તેભજ રાકપકના PI શ્રી જે.ક.ે ટેર રાયા રાકપકના વનમભ અાંગ ે

ભાગમદળમન આલાભાાં આલેર 

(૪)  ૩૧ ભાાં યાષ્ટ્રીમ ભાગમ વરાભતી વપ્તાશ ૨૦૨૦ અાંતગમત રાકપક ળાખા અને RTO રાયા નેળનર શાઈલ ેકયજણ ટર નાકા ખાતે શેલી વ્શીકરના ડ્રાઇલયન ાં 
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ફ્રીભાાં આઈ ચેકઅ ભેડીકર કેમ્ન ાં આમજન કયી  લડદયા ળશેય રાકપક રીવ તેભજ RTO ટીભ વાથે યશીને જે લાશન ચારક રાપીક વનમભન  ારન કયતા 

શમ તેઓને ગ રાફન  ફુર આી પ્રત્વાશીત કયલાભા આલેર. તેભજ તેઓને ઈંધણ ફચાલ, રેન ડ્રાઈલીંગ, યોંગ વાઈડ, યડ વેપટી વલળે ભાશીતી આલા ભાટ ે

વેભીનાયન  આમજન કયલાભા આલેર. તેભજ રાકપક ળાખાના વેક્ટય ઇન્ચાજમ તથા યમર ઇન્ચાજમ રાયા ળશેયના જ દી જ દી જગ્માએ લાશન ચારકની વ યક્ષા 

ભાટ ેરાકપક જાગૃવત સ્ટીકય તથા યીપરેકટય સ્ટીકય રગાડલાની કાભગીયી લડદયા ળશેયના અરગ અરગ રાકપક ઇન્ટ ઉય કયલાભાાં આલેર.આ ઉયાાંત લડદયા 

ળશેય રાકપક રીવ તેભજ શ્રી કીરબાઇ બીંડી, સ્ીડ પવમ રાયા ળશેય વલસ્તાયના અરગ અરગ સ્થએ રાકપકના વનમભન  ારન કયતા લાશન ચારકને 

રાકપક્ના સ્રગનલાી તાંગન ાં વલતયણ કયલાભા આલેર જેથી રાકપક અાંગે રકભા જાગ્ર તા આલે અને ફીજા ળશેયી નાગયીક રાકપકન  ારન કયે તે શેત થી રાકપક 

સ્રગનલાી તાંગન  વલતયણ કયી  લડદયા ળશેય વજલ્રા તારીભ કેન્ર, રીવ ભ ખ્મ ભથક, પ્રતાનગય ખાતે લડદયા ળશેયની RSP ટીભ તથા ભમાંકબાઈ 

ઓજવ પાઉન્ડેળન પ્રેવવડેન્ટ, રાકપક રેનય પ્રફુલ્રા જી રાયા યીક્ષા ડ્રાઈલય, બાયદાયી લાશનના ડ્રાઈલય ને PPT ભાધ્મભથી રાકપક ના વનમભન  ારન કયલા 

વભજ કયી  લડદયા ળશેય રાકપક ળાખા અને ઓજવ પાઉન્ડેળન પ્રેવવડેન્ટ, શ્રી ભમાંકબાઈ બ્રહ્મબટ નાઓ રાયા કારાઘડા વકમર ખાત ેરાકપકના વનમભન ાં ારન 

કયતા લાશન ચારકને વયપ્રાઇઝ ગીપટ આલાભાાં આલેર તથા  ૩૧ ભાાં યાષ્ટ્રીમ ભાગમ વરાભતી વપ્તાશ ૨૦૨૦ અાંતગમત રાકપક ળાખાના વેક્ટય ઇન્ચાજમ તથા 

યમર ઇન્ચાજમ રાયા ળશેયના જ દી જ દી જગ્માએ લાશન ચારકની વ યક્ષા ભાટે રાકપક જાગૃવત સ્ટીકય તથા યીપરેકટય સ્ટીકય રગાડલાની કાભગીયી લડદયા 

ળશેયના અરગ અરગ રાકપક ઇન્ટ ઉય કયલાભાાં આલેર. 

(૫)  તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ લડદયા ળશેય રાકપક રીવ તેભજ વેપ ટીભના વત્મેન ક રાફકય નાઓએ  એભ.એવ. મ વન. ઓડીટયીમભ શર ખાત ેવેપ 

ટીભન  રોંચીંગ કયલાભાાં આલેર. જે રોંચીંગ કામમક્રભભાાં કેફીનેટ ભીનીસ્ટય શ્રી મગેળબાઇ ટેર, રીવ કવભશ્નય શ્રી અન ભસવશ ગશરોત તથા અન્મ 

ભશાન બાલના શાજય યશેર. જે વેપ ટીભ રાકપક ળાખા વાથે ભી લમ દયમ્માન ભટી વાંખ્માભાાં વલવલધ સ્ક ર, વાંસ્થાઓ, કરેજભાાં જઈને રાકપક અલેયનેળ 

અાંગેના વેવભનાયની કાભગીયી કયલા અને  ૩૧ ભાાં ભાગમ વરાભતી વપ્તાશની ઉજલણીના બાગ રૂે આજ યજ લડદયા ળશેય રાકપક રીવની ટીભ તથા ટીભ 

વેપ વાંસ્થાના વત્મેન ક રાફકય  રાયા ભાાંજર ય એસ્વાય ેરરાં ખાત ેઆલનાય લાશન ચારક ક ેજેઓ શેલ્ભેટ શેયી રાકપક વનમભન  ારન કયતા શમ તેલા 

લાશન ચારકને ફ્રી ભાાં PUC વટી કાઢી આલાન  વ ાંદય આમજન કયલાભા આલેર, તેભજ  ૩૧ ભાાં યાષ્ટ્રીમ ભાગમ વરાભતી વપ્તાશ ૨૦૨૦ અાંતગમત ગલ્ડન 

ચકડી ખાત ેઆઈ ચેકઅ ભેડીકર કેમ્ન ાં આમજન કયલાભા આલેર. જે ભેડીકર કેમ્ભા લડદયા ળશેય રાકપક રીવ તેભજ RTO ટીભ વાથે યશીને 

રાન્વટમના લાશન ચારક ભાટ ેફ્રી આઇ કેમ્ યાખલાભાાં આલેર. તેભજ તેઓને ઈંધણ ફચાલ, રેન ડ્રાઈલીંગ, યોંગ વાઈડ, યડ વેપટી વલળે ભાશીતી આી ૩૧ 

ભાાં ભાગમ વરાભતી વપ્તાશની ઉજલણીના બાગ રૂે આજ યજ લડદયા ળશેય રાકપક રીવ તેભજ રામાંવ કલ્ફ ઓપ ફયડા VIP ના દેલાાંગબાઈ જેટરી રાયા 

વીટી ફવ ડ્રાઈલયન  આઈ ચેક અ કયલાભા આલેર. તેભજ ળશેય વલસ્તાયભાાં રાકપકના જ દા જ દા વનમભન  ારન કયતા લાશન ચારકને ગ રાફન  ફુર આી 

વન્ભાનીત કયી પ્રત્વાશીત કયલાભા આલેર. 

(૬)  ૩૧ ભાાં યાષ્ટ્રીમ ભાગમ વરાભતી વપ્તાશ ૨૦૨૦ અાંતગમત પ્રાણામાભ શવસ્ટર, ન્મ  લી.આઇ.ી. યડ ખાત ે રાકપક ળાખાના રીવ 

અવધકાયી/કભમચાયીઓના શાટમ અને રાંગ ઉયાાંત ફીી, વ ગય, અાંગેન ભેકડકર ચેકઅ કેમ્ન  આમજન કયી  ૩૧ ભાાં ભાગમ વરાભતી વપ્તાશની ઉજલણીના 

બાગ રૂે લડદયા ળશેય રાકપક ળાખા અને કદવ્માાંગ ફાકના NGO વાથે વાંકરન કયી રાન્સ્ક્મ ફ પ્રાઝા, એવ.ટી. ડે ખાતે કદવ્માાંગ ફાક રાયા રાકપક 

જાગૃવત ડાન્વ, ેટ ળ, ક્લીઝ કમ્ીટીળન અને રાકપક વોંગ જેલા કામમક્રભ જાશેય જનતા તથા ઉવસ્થત લારીઓને ભાંત્ર ભ ગ્ધ કયી કદધેર. તેભજ રાકપક 

ળાખાના DCP શ્રી એન્ુ ભેકલાન નાઓના શસ્તે કદવ્માાંગ ફાકને ભભેન્ટ, વટીપીકેટ તથા કરય ફક્વ આી વાંન્ભાનીત કયેર શતા.  

(૭) તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ લડદયા ળશેય રાકપક ળાખા રાયા “ ૩૧ભાાં યાષ્ટ્રીમ ભાગમ વરાભતી વપ્તાશની ”  ણામશ તી કામમક્રભભાાં લકાથનન ાં આમજન 

કયલાભાાં આલેર છે. જે લકાથનભાાં વલાયના ક્રાક: ૦૯:૩૦ લાગ ેગાાંધીનગયગૃશ ખાત ેરાકપક ળાખા, તભાભ રીવ સ્ટેળન, રાકપક વબ્રગેડ, વવલીર કડપેન્વ, 

શભગાડમ, NGO વાથે આગના બાગ ેરીવ ફેન્ડ વાથે ભી ક ર-૩૫૦ જેટરા રીવ અવધકાયી/કભમચાયી, ભાનદ વેલક, જાશેય જનતા વાથે રાકપક 

ળાખાના DCP શ્રી એન્ુ ભેકલાન નાઓએ પરેગ ભાચમ કયેર. જે લકાથન ગાાંધીનગય ગૃશથી નીકી યાલ યા યડ, ટાલય ચાય યસ્તા, કઠી ચાય યસ્તા, 

ફુરફાયીનાકા, ફયડા ઓટ ભફાઈર, કારાઘડા વકમર વાભ ેઆલેર કભાટીફાગ ભેઈન ગેટ થઈ એમ્પી થમેટય આલી વબા મી   ણામશ તી કામમક્રભ કભાટીફાગ 

(વમાીફાગ) એમ્પી થીમટય ખાતે યાખલાભાાં આલેર. જે  ણામશ તી કામમક્રભભાાં ભ ખ્મ અવતથી તયીક ેશ્રી કેવયીસવશ બાટી, વાંમ કત રીવ કવભશ્નય, (ક્રાઇભ અને 

રાકપક), લડદયા ળશેય નાઓની અધ્મક્ષતાભાાં યાખલાભાાં આલેર. વદય કામમક્રભ દયમ્માન કદવ્માાંગ ફાક રાયા કભાન્ડન ાં નાટક, તથા લૈળારી આટમ રાયા રાકપક 

ઉય સ્કીટ કયલાભાાં આલેર. તેભજ ત્માયફાદ રાકપક લીક તેભજ વાંભગ્ર લમ દયમ્માન રાકપક ળાખા વાથે વાંકરનભાાં યશી રાકપક જાગૃવત અાંગે વલવલધ કામમક્રભ 

કયનાય વાંસ્થાઓ, NGO, કાંનીઓ, વલગેયેને ભભેન્ટ આી વન્ભાનીત કયલાભાાં આલેર. તેભજ લમ દયમ્માન રાકપક ળાખાભાાં વયાશવનમ કાભગીયી કયનાય 

અવધકાયી/કભમચાયીઓ તથા રાકપક વનમભનની શ્રેષ્ઠ પયજ ફજાલેર ભાનદ વેલકને ભભેન્ટ આી વન્ભાનીત કયલાભાાં આલેર.તદઉયાાંત  વપ્રન્વ અળક યાજે 
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ગામકલાડ સ્ક ર ખાત ેસ્ક રના વલદ્યાથીઓ રાયા રાકપકના વનમભની વભજ કયતા સ્ટય પ્રદળમન, વચત્ર સ્ધામ, રાકપક પેળન ળ તથા રાકપક ભેાન ાં આમજન 

કયલાભાાં આલેર. 

(૮)  તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ લડદયા ળશેય ભે રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ 

કવભશ્નય વા. શ્રી  રાકપક  નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ  દ્લાયા ભવશરા ભશાવલદ્યારમ ,અકટા ખાત ે વલદ્યાથીઓભાાં રાકપક અલેયનેવ આલ ેતે ભાટ ેરાકપક 

અલેયનેવ પ્રગ્રાભ કયલાભાાં આલેર.જેભા રાકપકના વનમભ   જેલા ક ેશેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ લગેય ેવલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ વચત્ર સ્ધામન ાં ણ આમજન કયેર. 

તથા રાકપકના વનમભ દળામલતા ેમ્રેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં.  

(૯) તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ના યજ લડદયા ળશેય ભે રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કવભશ્નય 

વા. શ્રી  રાકપક  નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ દ્લાયા કભાટીફાગ ખાત ે વલદ્યાથીઓભાાં  અને  ળશેયીજનભાાં રાકપક અલેયનેવ આલ ેત ેભાટ ેનગય પ્રાથવભક 

વળક્ષણ વવભવત આમવજત ૪૮ભ ફાભે -૨૦૨૦  ભા એક રાકપક સ્ટર ફનાલી જેભાાં પ્રદળમન ભાટ ેવલવલધ રાકપક અલેયનેવ ભાટેની લસ્ત ઓ શેલ્ભેટ, LED 

રાઈટ,યીપરેકટેડ જૅકેટ, યાસ્તા કીટ,"અકસ્ભાત થી ફચ " સ્તક, પ્રે કાડમ,ેમ્રેટ લગેય ેફતાલી રાકપકના વનમભની વભજ આલાભાાં આલી.જેભા રાકપકના 

વનમભ જેલા ક ેશેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ લગેય ેવલળે વલળે વભજ કયી.  તથા રાકપકના વનમભ દળામલતા ેમ્રેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. 


