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ભાશ ે૦૨/ય૦૨૦ ના ભાવભાાં રીવ ેકયેર વાયી કાભગીયીન ાં ત્રક                                                                                                        લડદયા  ળશેય. 

અ. 

નાં. 

વાયી કાભગીયી ક૨ના૨ 

સ્ટે/ળાખા/એજન્વીન  

નાભ 

કયેર વાયી કાભગીયીની વલગત. યીકલય કયેર ભ દાભાર 

૧ 

પતેગાંજ રીવ  સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા  ળશેય. 

          પતેગાંજ .સ્ટે.ના નાઓન ે તા:૧૦/૦૨/૨૦૨૦ ના યજ  ભ.નાં.૨૫, આફેડકય નગય ટી.ી.૧૩ છાણી જકાતનાકા લડદયા ખાતે ફાતભી આઘાય ે યેઇડ કયતાાં 

આયીઓ (૧) જાલેદ ભ સ્તાકખા ઠાણ યશે.ભ.નાં.૩૧ આદળશ ભાંડરી યવ રજીની ચાર નલામાડશ લડદયા (૨)ચેતન ભન બાઇ લાઘેરા  યશે.વી/૪ અભયનગય નલામાડશ લડદયા 

ળશેય (૩) ક યન વનાબાઇ ાંડ્મા યશે.પ્રગતીનગય વવામટી આઇ.ટી.આઇ યડ ગયલા લડદયા (૪) વલજમ લવાંતયાલ લાઘ યશે.ભ.નાં.૧૪ આાંફેડ્કય નગય ટી.ી.૧૩ લડદયા (૫) 

રક્ષ્ભણબાઇ ગણેળબાઇ ભાી યશે. ભ.નાં.૧૫૬/એ વયકાયનગય ફેવીર સ્ક ર ાવ ેતાદાંરજા લડદયા (૬) અશ્લીનબાઇ ફાફયબાઇ ભકલાણા યશ.ેભ.નાં.૪૦૬ મગીયાજ ગ્રીન 

ેટ્રરીમભ ાવે દળયથ ગાભ લડદયા  (૭) અનીળ અજભત રા ભરેક યશે.ભ.નાં.૨૧ ફુરલાડી નલામાડશ ડી કેફીન લડદયા (૮) યશ્ભીન યવલચાંદ્ર ભેકલાન  યશે.ફી/૨૦ કલ્લૃક્ષ 

વવામટી ડીંગડોંગ ચકડી ાવ ે ટી.ી.૧૩ લડદયા (૯) વશયેન ભશનબાઇ લાઘેરા યશે. વળલભ ટેનાભેન્ટ અાંરકાય ટેનાભેન્ટ ાવે લડદયા (૧૦) વાગય ભશેળબાઇ ળભાશ 

યશ,ેભ.નાં.૮૫ આાંફેડકયનગય ડીંગડોંગ ચકડી ાવે ટી.ી.૧૩ લડદયા નાઓએ  તાના આર્થથક પામદાવારૂ આયી નાંફય ૧ થી  ૯ નાઓન ેફશાયથી ફરાલી તાના 

બાડાના   ભકાનભાાં ત્તાાના  રૂીમા લડે શાયજીતન  જ ગાય યભી યભાડી યકડ રૂીમા ૬૪,૨૭૦/- તથા ભફાઇર પન  નાંગ-૦૭ જેની કક.રૂ.૨૫,૫૦૦/-  ભી  ક લ્રે રુીમા  

૮૯,૭૭૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે  ભી આલી કડાઇ  જઇ ગ ન કમાશ  વલગેયે ફાફતન  ગ ન ળધી પતેગાંજ .સ્ટે.ાટશ-B-(.II) ગ  ય.ન . ૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૦૬૯/૨૦૨૦ 

જ ગાયધાયા કરભ ૪,૫, ભ જફ તા.૧૦/૨/૨૦૨૦  ના યજ દાખર કયેર છે.  

ત્તાાના, યકડ રૂીમા ૬૪,૨૭૦/- તથા 

ભફાઇર પન  નાંગ-૦૭ જેની 

કક.રૂ.૨૫,૫૦૦/-  ભી  ક લ્રે રુીમા  

૮૯,૭૭૦/-  

૨ 

ી.વી ફી ળાખા સ્ટાપ  લડદયા 

ળશેય  

             ી.વી.ફી ળાખા સ્ટાપ નાઓને તા: ૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ના યજ  ડેયીડેન ચાય યસ્તા ાવે ગણેળ ટી સ્ટરની  દ કાન ાવેથી લડદયા ખાતે ફાતભી આઘાયે યેઇડ કયતાાં 

આયીઓ ( ૧) યાજ બાઇ જગન્નાથ ચોશાણ યશ.ે ૧૦૫ આનાંદ એાટશભેન્ટ,યાજેશ્રી ટકીઝ ાવે કારાધડા  લડદયા ( ૨) લોંટેડ- કીયણ ભય ે ભફાઇર પન નાંફય 

૭૬૦૦૯૯૧૪૬૪(૩) લોંટેડ- ભ કેળ ભાી ભફાઇર પન નાંફય ૯૭૨૭૧૩૭૯૦૭ (૪) લોંટેડ- ફફન ઉપે ધીયેન્દ્ર યાજ ત જેન ભફાઇર પન નાંફય ૮૮૪૯૦૦૨૧૫૬ 

નાઓએ  તાના આથીક પામદા વારૂ શારભાાં યભાતી વાઉથઆફ્રીકા તથા ઇગ્રેન્ડ લચ્ચેની ૨૦-૨૦ ક્રીકેટ ભેચન  જાશેયભાાં વટ્ટ યભી યકડા રૂવમા ૧૫,૮૦૦ તથા ભફાઈર 

પન કક.રૂ ૧૦૦૦૦ ભી ક લ્રે રૂવમા ૨૫,૮૦૦/- વાથે ભી આલી  કડાઇ ગમેર શમ તેભજ નશી કડામેર કીયણ ભયે ભફાઇર પન નાંફય ૭૬૦૦૯૯૧૪૬૪ તથા  

ભ કેળ ભાી ભફાઇર પન નાંફય ૯૭૨૭૧૩૭૯૦૭ તથા ફફન ઉપે ધીયેન્દ્ર યાજ ત જેન ભફાઇર પન નાંફય ૮૮૪૯૦૦૨૧૫૬ નાઓની વલરૂધ્ધભાાં  ગ ન કમાશ વલગેયે 

ફાફતન ગ ન ળધી વમાજીગાંજ .સ્ટે. ૧૧૧૯૬૦૩૦૨૦૦૦૮૨/૨૦૨૦ જ ગાયધાયા ૧૨ ભ જફ તા. .૧૬/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૮/૪૦ લાગે યજી. કયલાભાાં આલેર 

છે.  

 

યકડા રૂવમા ૧૫,૮૦૦ તથા ભફાઈર પન 

કક.રૂ ૧૦૦૦૦ ભી ક લ્રે રૂવમા 

૨૫,૮૦૦/-  

૩ 

ી.વી.ફી  ળાખા સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય. 

         ી.વી.ફી  ળાખા સ્ટાપ નાઓને તા.૧૫/૨/૨૦૨૦ ના યજ નેળનર શાઇલે નાં-૮ પટીરાઇઝય થી દ ભાડ ચકડી તયપ ઉતયતા વિજ ાવે તા.જીલડદયા ખાતે ફાતભી 

આઘાયે યેઇડ કયતાાં આયી (લન્ટેડ આયી) ભારૂવત અટીગા કાય નાંફય MH-03-CM-8377 ન ચારક ગેયકામદેવય યીતે બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારૂની ાટી સ્ેળમર 

ડીરક્ષ  વ્શીસ્કી  કાંની  ળીરફાંધ  શારતની  ફટર  નાંગ ૩૬૦  -/જેની  કકભત  રૂ  .૧,૮૦,૦૦૦  -/તથા  ભારૂવત અટીગા  કાય  નાંફય  MH-03-CM-8377   જેની  કકભત  રૂ .

૪,૦૦,૦૦૦ -/ભી ક લ્રે કકભત રૂ .૫,૮૦,૦૦૦  -/ન ભ દ્દાભાર ભી આલેર શમ ચારક તથા તાવભાાં નીકી આલે તે વલગેયે ફાફતન ગ ન ળધી છાણી રીવ સ્ટેળન 

છાણી પ્રશી કરભ ૬૫(ઇ),૯૮(૨),૮૧ ભ જફ (11196005200098)  (III-76/2020) ભ જફ તા.૧૬/૨/૨૦૨૦ ના યજ  કરાક ૦૨/૨૦  લાગે યજી. કયલાભાાં આલેર 

છે.  

બાયતીમ  ફનાલટન  વલદેળી  દારૂની  ાટી  

સ્ેળમર   ડીરક્ષ  વ્શીસ્કી  કાંની  ળીરફાંધ  

ફટર  નાંગ  ૩૬૦  -/ની  કકભત  રૂ  .

૧,૮૦,૦૦૦  -/તથા  ભારૂવત  અટીગા  કાય  

નાંફય MH-03-CM-8377  જેની કકભત 

રૂ  .૪,૦૦,૦૦૦  -/ભી  ક લ્રે  કકભત  રૂ  .

૫,૮૦,૦૦૦/- 

૪ 

જલાશયનગય રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયાળશેય 

જલાશયનગય રીવ સ્ટેળન નાઓન ેતા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ નાયજ ભેર ફાતભી આધાય ેયણરી ગાભ િીજ ાવ ે લડદયા ખાતે યઇેડ કયતાાં આયી યાજ બાઇ વ ખીમાબાઇ 

યભાય યનરી ગાભ િીજ ાવે યાભનગય ઝ ડાભાાં તથા યભીરા તથા કલીતાફેન તથા ફ યાફેન તથા વ વભત્રાફેન તથા વલન ફેન નાઓએ તાના કફજા બગલતાભાાં ગેય 

કામદેવય યીતે લગય ાવ યભીટે બાયતીમ ફનાલટના અરગ અરગ િાાંન્ડના ઇગ્રીળ દારુના પ્રાસ્ટીકના ક્લટયીમા તથા ફીમય નાંગ તથા ફ્રુટી ાઉચ થઇ ક લ્રે ૨૮૮ જેની 

ક લ્રે કકભત ૪૯,૨૦૦/- તથા એક ભ.વા કકભત રુીમા ૩૦.૦૦૦/- ક લ્રે ૭૯,૨૦૦/- યાખી ગ ન કમાશ વલ ફાફતન  ગ ન ળધી જલાશયનગય .સ્ટે. 

11196009200079   ધ ગ  ન ધાયા ૬૫ ઇ ૮૧ ૯૮(૨) ભ જફ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક  ૦૭/૫૦  લાગે યજી. કયલાભાાં આલેર છે. 

બાયતીમ ફનાલટ ના અરગ અરગ  

િાાંન્ડના ઇગ્રીળ દારુના પ્રાસ્ટીકના 

ક્લટયીમા તથા ફીમય નાંગ તથા ફ્રુટી ાઉચ 

થઇ ક લ્રે ૨૮૮ જેની ક લ્રે કકભત 

૪૯,૨૦૦/- તથા એક ભ.વા કકભત રુીમા 

૩૦.૦૦૦/- ક લ્રે ૭૯,૨૦૦/-  

૫ 

ી.વી.ફી.ળાખા, સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

         ી.વી.ફી. ળાખા વૌ ટાપ લડદયા ળશેય દ્લાયા તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૪/૪૦ લાગે ફી પય મ  નાભના ટ્રાલેલ્વની ઓપીવ નાં ૧૧૦ દ્લાયકેળ કમ્પપ્રેક્ષ લેરકભ 

શટરની ફાજ ભા લડદયા ખાતે યેઇડ કયતાાં આયી જગદીળબાઇ અજ શનદાવ ભખીજાની યશે.૩૭ વાંગભ વવામટી લાયવીમા કયગ યડ લડદયા નાએ શારભા ચારતી ફીગફેવ 

વીયીઝભા યભાતી ભેરફનશ સ્ટાય તેભજ વીડની ઠાંડય લચ્ચ ેયભાતી ૨૦-૨૦ ક્રીકેટ ભેચ ઉય ઓનરાઇન શાયજીતન વટ્ટાન શીવાફ તેભજ અાંગ ઝડતીભાાંથી ભેર યકડા ક ર 

રૂીમા ૧૯,૨૫૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ- ૦૧ કક.રૂ. ૫,૦૦૦/- તથા વી.વી.ટીલીન  ડીલીઆય જે વેક્મ યવ કાંનીન  કાા કરયન  કક.રૂ.૨૦૦૦/- તથા  કક્રકેટ વટ્ટાન  

અાંગ ઝડતીભાાંથી ભેર યકડા રૂીમા 

૧૯,૨૫૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ- ૦૧ 

કક.રૂ. ૫,૦૦૦/- તથા વી.વી.ટીલીન  

ડીલીઆય કક. રૂ.૨૦૦૦/- તથા  કક્રકેટ 
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શીવાફ રખેર ાલતીઓ નાંગ ૨૬  કક.રૂ. ૦૦/૦૦ વાથે ભી ક લ્રે રૂ.૨૬,૨૫૦/- વાથે ભી આલી કડાઈ જઈ ગ ન કમાશ વલગેયે ફાફતન ગત્રી .સ્ટે. II 

ગ .ય.નાં.૦૭/૨૦૨૦ જ ગાય ધાયા કરભ- ૪, ૫ ભ જફ તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક. ૧૯/૩૦ લાગે યજી. કયેર છે.  

વટ્ટાન  શીવાફ રખેર ાલતીઓ નાંગ 

૨૬   કક.રૂ. ૦૦/૦૦ વાથ ે ભી ક લ્રે 

રૂ.૨૬,૨૫૦/- 

૬ 

નલા યા રીવ સ્ટેળન, સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

          નલા યા .સ્ટે. વૌ થાવનક વૌ ટાપ દ્લાયા તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૦ ક. ૧૬-૦૦  લાગે ર ગ્રાઉન્ડના ખ લ્રા ભેદાનભા કટ ાવે લડદયા ખાતે યેઇડ કયતાાં આયીઓ (૧) 

યીતેળ પ્રલીણચાંદ્ર ખાયલા ઉ.લ.૪૨ યશ-ે આઝાદ ભેદાન વાભ ેભટી ખાયલાલાડ ભદનઝાા યડ લડદયા (૨) ગાર પ્રકાળબાઇ ખાયલા ઉ.લ.૨૮ યશ-ે નાની ખાયલાલાડ 

ભદનઝાા યડ લડદયા (૩) કદેળ ઠાકયબાઇ ખાયલા ઉ.લ.૩૬ યશ-ે ભ.નાં ૩૦૨ ળીલજરા કમ્પપ્રેક્ષ શ્માભદાવ પીમ . ડ. ચીભનરાર ઠક્કયની વાભ ેલડદયા (૪) વાંદીબાઇ 

વલચાંદબાઇ ખાયલા ઉ.લ.૪૫ યશ-ે ભ.નાં ઇ/૧૧/૪૦૭ ઉરા પીમ  ભદનઝાાયડ લડદયા (૫) અળક ડહ્યાબાઇ ખાયલા ઉ.લ.૫૫ યશ-ે નાની ખાયલાલાડ ભદનઝાા યડ 

લડદયા (૬) બયત જીલણબાઇ યભાય ઉ.લ.૩૪ યશે- ફકયાલાડી લણકય લાવ યાજદી એાટશભેન્ટ વાભે લડદયા નાઓ ખ લ્રા ભેદાનભાાં ગ ક ાંડા ાં લી ત્તા ાના ૈવા લડે 

શાય-જીતન જ ગાય યભી યભતા અાંગઝડતીના રૂ. ૯૭૩૦/- તથા જભીન દાલ ઉય રૂીમા ૧૨૯૦/- તથા એક કાા કરયની એક્ટીલા કક. રૂ. ૩૫૦૦૦/- તથા એક ગે્ર કરયની 

વ ઝ કી એક્વેવ કક. રૂ. ૫૫૦૦૦/- ભી ક લ્રે રૂ.૧,૦૧,૦૨૦/- વલગેયે જ ગાય યભલાના વાધન વાથ ેભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાશ વલ. ફાફતન ગ ન ળધી નલા યા II 

ગ .ય.નાં ૧૪/૨૦૨૦ ાટશ ફી- ૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૦૦૭૪/૨૦૨૦ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફન ગ ન તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૦ લાગે યજી. કયેર છે.  

ગઝડતીના રૂ. ૯૭૩૦/-, જભીન દાલ ઉય 

રૂીમા ૧૨૯૦/-, એક એક્ટીલા કક. રૂ. 

૩૫૦૦૦/- તથા એક ગે્ર કરયની વ ઝ કી 

એક્વેવ કક. રૂ. ૫૫૦૦૦/- ભી ક લ્રે 

રૂ.૧,૦૧,૦૨૦/- 

૭ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય  

        ાણીગેટ .સ્ટે. ાટશ-એ ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૦૭૯/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફના કાભે તા.૧૩/૭/૨૦૧૯ ના ક. ૧૮/૦૦ લાગ્માથી તા. ૧૪/૭/૨૦૧૯  

ના કરાક  ૭/૦ લાગે ફી-૧૬, ધયતી ટેનાભેંટ ફાદ જકાત નાકા લાઘડીમા યડ ાણીગેટ લડદયા ળશેય ખાતે નભૂદ નથી તે આયીએ પયી. શ્રી યાજેળબાઇ અજ શનસવશ ઠાકય 

યશ-ેફી-૧૬ ધયતી શાઉસવગ ટેંનાભેંટ ફાદ જકાતનાકા લાઘડીમા યડ લડદયા ળશેયનાઓન ાં શીય સ્ેલ્ડય પ્ર ભ.વા નાં-GJ-06-HJ-0041 ની જે વન ે૨૦૧૪ ના 

ભડેરની કાા કરયની જેન એન્જીન નાં-HA10ELEHB20806 તથા ચેવીવ નાં-MBLHA10A3EHB06575 છે.જેની આળયે કક.રૂ-૧૫,૦૦૦/- ની ગણી ળકામ જેને 

કઇ વાધન લડે ભ.વાન  રક ખરી અથલા તડી ચયી કયી રઈ જઈ ગ ન કમાશ વલગેયે ભતરફની પયીમાદ તા:૨/૨/૨૦૨૦ ના કરાક: ૦/૨૦ લાગે નધામેર વદય ગ નાની 

તાવ દયમ્પમાન ફાતભી આધાયે આયી ખ ભાનબાઇ લેસ્તાબાઇ બીંડે યશ,ેગ ાંડા ટેર પવમાતા.કકઠલાડી જી. અરીયાજ યને તા-૨/૨/૨૦૨૦ ના કરાક ૨૧/૩૦ લાગે કડી 

અટક કયી ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

ભ.વા-૧કક.રૂ. ૧૫,૦૦૦/- 

૮ 

લાડી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય  

       લાડી .સ્ટે. ાટશ-એ ૧૧૧૯૬૦૩૫૨૦૦૦૫૨/૨૦૨૦ ઇીક ૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦,૧૧૪ ભ જફના કાભે તા.૧૯/૧/૨૦૨૦ ના કરાક. ૭/૦ લાગે  ફયાન યા 

બાટલાડા રકી ાન શાઉવન ખાાંચ ફયાન યા લાડી લડદયા ખાતે નભૂદ નથી તે આયીએ પકયમાદીના ફાંધ ભકાનના દયલાજાન ાં તા  તડી ભકાનભા પ્રલેળ કયી યકડા 

રૂ.૫૦૦૦/-ની ચયી કયી રઇ જઇ ગ ન કમાશ ભતરફની પયીમાદ  તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ના કરાક.૧૬/૦૦ ગ ન યજીસ્ટય થમેર વદય ગ નાની તાવ દયમ્પમાન ફાતભી આધાય ે

આયી (૧) જશયસવગ  કદરીસવગ વવકરીગય યશે જરાયાભનગય ઝ ડટ્ટી ભશાનગય ડબઇયડ લડદયા ળશેય (૨)  ફરજીતસવગ ઉપે ફલ્રી રશયસવગ વવકરીગય  યશ ે

જરાયાભનગય ઝ ડટ્ટી ભશાનગય ડબઇયડ લડદયા ળશેય  (૩) ગબ્ફયસવગ કદરીસવગ વવકરીગય  યશે જરાયાભનગય ઝ ડટ્ટી ભશાનગય ડબઇયડ લડદયા ળશેય તા-

૦૩/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક. ૨૨/૦૦  કડી  અટક કયી તભાભ ભ દાભાર યીકલય કયી  ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

યકડા રૂ.૫૦૦૦/- 

૯ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

            ાણીગેટ  સ્ટે I- ૨૩૭/૨૦૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફના કાભે તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ના કરાક ૪/૩૦ થી કરાક ૦૯/૩૦ દયમ્પમાન ક યાઇ ચકડીથી 

લાઘડીમા ચકડી લચ્ચે ગીયીયાજ શટરની ફાજ ભાાં અાંકીત ટે્રરય ટ્રાાંસ્ટશની ફાજ ભાાં નેળનર શાઇલે નાં-૦૮ ના વર્થલવ યડ ઉય ાણીગેટ લડદયા ળશેય ખાતે નભૂદ નથી તે 

આયીઓએ પયીમાદીનાઓની આઇવય ગાડી નાં-GJ-05-BV-8730 ની તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ના યજ વલાયના ૦૪/૩૦ લાગે ક યાઇ ચકડીથી લાઘડીમા ચકડી લચ્ચે 

ગીયીયાજ શટરની ફાજ ભાાં અાંકીત ટે્રરય ટ્રાાંસ્ટશની ફાજ ભાાં નેળનર શાઇલે નાં-૦૮ ના વર્થલવ યડ ઉય ાકશ કયી અન ે કેફીનભાાં વ ઇ ગમેર શત ત્માયફાદ વલાયના આળય ે

વાડા નલેક લાગ્માના અયળાભાાં જાગેર અન ે કેફીનભાાંથી ફશાય આલી ાછ જમેર ત આઇવયન ેાછના બાગે ફાાંધેર તાટત્તયી તથા દયડા કાી નાખેર શતા તે 

દયમ્પમાનભાાં આઇળય ટેમ્પાને ફાાંધેર તાટત્તયી ાછના બાગે કાી નાખી આઇવય ગાડીભાાંથી કાડના ાવશર નાંગ-૪૨ કક.રૂ. ૪,૨૫,૦૦૦/- ની ચયી કયી રઈ જઈ ગ ન 

કમાશ વલગેયે ભતરફની પયીમાદ તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૯ ના ક.૨૩/૪૫ લાગે નધામેર વદય ગ નાની તાવ દયમ્પમાન ફાતભી આધાય ેઆયી (૧) ઝ ફેય ઉપે  કીડી ઈિાશીભબાઈ 

ચયખા યશે, વીગર પીમા બટ ક પીમ  ગધયા વજ. ાંચભશાર (૨) ભશેફ ફ ઉપે કારી વીદીક ચાાંદરીમા યશે, વીગર પીમા અભી ભસ્જીદ યડ તાલડી ાવે ગધયા વજ. 

ાંચભશાર (૩) ભ કેળબાઈ ગયાબાઈ નામક યશે, ધા ક લા  ગાભ ઈંદીયાનગય લાવની વાભ ે ગધયા વજ. ાંચભશાર (૪)  શ વેન ભશાંભદ શમાત યશેભતનગયચીખદા  

જી.ઈ.ફી.ફડશની વાભ ેાંચભશાર શાર  યશે-વ પી ભસ્જીદની આગ વાત યા ગધયા જી-ાંચભશાર (૫) ચાંદ બાઇ ફ ધાબાઇ નામક યશે-ગાભ-અછારા ટેર પીમ ાં તા.ગધયા 

જી-ાંચભશાર તભાભ આયીને તા.૨૮/૨/૨૦ ક. ૨૦/૧૦ લાગે અટક  કયી  ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

નીર  

૧૦ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા  

           ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય નાઓએ તા.૮/૨/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૭/૩૦ લાગે ાણીની ટાાંકી ફી.એવ.એન.એર. ઓપીવની વાભે ખ લ્રા 

ભેદાનભા,ાણીગેટ લડદયા ખાતે આયી (૧) ભશેળબાઇ ળાાંતીરાર લવાલા યશે ભ.નાં.૬ યભણરારની ચારી, ાણીની ટાાંકી ફી.એવ.એન. એર. ઓપીવની ાવે આજલા યડ 

લડદયા (૨) વ નીરબાઇ દતાયાભ કદભ યશ,ે ઝાંડા ચક,ાયવા વવામટીની વાભે ગટય ાંની ગરીભાાં કકળનલાડી લડદયા , (૩)  ઠાકયબાઇ યાભાબાઇ ભાછી યશ,ે ળીલ ળક્તી 

ભશલ્ર રારાબાઇ બીખાબાઇની ફાજ ભાાં આજલા યડ લડદયા ,(૪) વાફીયઅરી એશભદઅરી ઠાણ લ ડાના ભકાન બ્રક નાં-૧ ભકાન નાં-૨૮ એભ.એભ.લયા ળરૂભની 

વાભે વભા તાલ લડદયા (૫)  વ નીરબાઇ ભન બાઇ ળાશ કચયા ળાંકયની ચારી ળાાંતીલન સ્ક રની વાભ ેઆજલા યડ ભશાકાી ભાંદીય ાવે લડદયા (૬) યાજેળબાઇ 

જમલતયાલ નરાલડે ભ.નાં.૪ યભણરારની ચારી, ાણીની ટાાંકી ફી.એવ.એન. એર. ઓપીવની ાવે આજલા યડ લડદયા (૭) વ યેળબાઇ યમજીબાઇ ભાછી ળીલળક્તી 

ભશલ્ર બાયત ેટ્રર ાંની વાભે આજલા યડ લડદયા નાઓએ જાશેયભાાં ગ ક ાંડા  કયી ત્તા ાના ૈવા લડે શાય જીતન જ ગાય યભી યભાતા ત્તા ાના નાંગ-૫૨ 

(૧) અાંગ ઝડતીના યકડા રૂીમા ૬૮૧૦/-  

(૨) જભીન દાલના યકડા રૂીમા ૩૨૭૦/-  

(૩) ભફાઇર પન નાંગ-૩ કક.રૂ-૪૦૦૦/-  

(૪) ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ભી 

ક લ્રે રૂીમા-૧૪,૦૮૦/- 
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કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા તભાભની અાંગ ઝડતીના યકડા રૂીમા ૬૮૧૦/- તથા જભીન દાલના યકડા રૂીમા ૩૨૭૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૩ કક.રૂ-૪૦૦૦/-ભી ક લ્રે રૂીમા-

૧૪,૦૮૦/-ના ભ દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ ગ ન કમાશ વલગેયે ભતરફન ગ ન ળધી ાણીગેટ .સ્ટે. ાટશ- ફી ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૦૯૪/૨૦૨૦ જ ગાય ધાયા કરભ 

૧૨ ભ જફ તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક ૨૦/૪૫ લાગે ગ ન યજીસ્ટય થમેર છે. 

૧૧ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય  

           ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય નાઓએ તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક. ૧૪/૨૫ લાગે લાઘડીમા યડ વનયાઇઝ કપ્રેક્ષ ાછ ખ લ્રા ભેદાનભા 

ાણીગેટ લડદયા ખાતે આયી (૧) વ યેળબાઇ કાંચનબાઇ તડલી યશે-ઘનરષ્ભી વવામટી ભકાન ન-૨૯ ફાદ જકાતનાકા ાવે ગામત્રી ભાંદીય નજીક લડદયા (૨) કીયણબાઇ 

બાન દાવ ાટીર યશ-ેશીયાફાનગય ભકાન નાં-૪૨૮ ફાદ જકાતનાકા લાઘડીમા યડ લડદયા (૩) નીરેળબાઇ ઉપે બ ય રીરાધય કશાય યશ-ેફાલચાલાડ સ્રભ ક્લાટ્વશ ભકાન 

નાં-૨૬૧ બયતબાઇ ના દલખાના વાભ ેલડદયા (૪) અળકબાઇ યાભફાફ  વની યશ-ેશીયાફાનગય ભકાન નાં-૭ ફાદ જકાતનાકા લાઘડીમા યડ લડદયા નાઓએ જાશેયભાાં 

ગ ક ાંડા  કયી ત્તા ાના ૈવા લડે શાય જીતન જ ગાય યભી યભાતા તભાભની અાંગ ઝડતીના યકડા રૂીમા ૮૩૦૦/-તથા જભીન દાલના યકડા રૂીમા ૧૮૨૦/-ભફાઇર પન 

નાંગ-૦૨ કક.રુ.૬૦૦૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે રૂીમા-૧૬,૧૨૦/-ના ભ દાભાર વાથ ેભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાશ ભતરફન ગ ન ળધી 

ાણીગેટ .સ્ટે ાટશ-ફી ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૨૪/૨૦૨૦ જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ  તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક. ૧૫/૨૫ લાગે ગ ન યજીસ્ટય કયેર છે  

(૧) ઝડતીના યકડા રૂીમા ૮૩૦૦/-(૨)  

જભીન દાલના યકડા રૂીમા ૧૮૨૦/-(૩) 

ભફાઇર પન નાંગ-૦૨ કક.રુ.૬૦૦૦/- 

(૪) ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ 

ભી ક લ્રે રૂીમા-૧૬,૧૨૦/- 

૧૨ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય  

              ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય નાઓએ તા.૨/૨/૨૦૨૦ ના કરાક ૨/૧૫ લાગે  બાયત ેટ્રર ાંની ગરીભા ાણીગેટ લડદયા ખાતે આયી (૧) 

ચેતન ચાંદ બાઇ કશાય યશ,ેફી-૪૦૪ વન ક્રાવીક ફ્રેટ ટાલય બાયત ેટ્રરા ાંની ગરીભા લાઘડીમા ડબઇ યીંગ યડ લડદયા તથા લન્ટેડ - (૨) બાલેળ જળલાંતસવશ ચોશાણ 

યશ,ેઆળા યી નગય લૈક ાંઠ લાઘડીમા યડ લડદયાનાઓએ (૧) ભેકડલ્વ નાં.૧ ડીરક્ષ વ્શીસ્કી કાંની ળીરફાંધ ફટર નાંગ-૬૮ ફટરની ક લ્રે કક.રૂા.૩૪,૦૦૦/-ની તથા (૨) 

ડલ્પીન ડીરક્ષ વ્શીસ્કીની ફટર નાંગ-૧૨ કક.રૂ.૪૮૦૦/-ની ભી ક લ્રે ફટર નાંગ-૮૦ ક લ્રે કક.રૂ.૩૮,૮૦૦/- તથા લેગન આય કાય નાં.GJ-06-DG-9320 

કક.રૂ.૮૦,૦૦૦/-વાથે લગય ાવ યભીટે ભી આલી કડાઈ જઈ ગ ન કમાશ વલ.ફાફતન ગ ન ળધી ાણીગેટ .સ્ટે.ાટશ- વી  ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૦૮૦/૨૦૨૦  પ્રશી 

એક્ટ કરભ ૬૫ ઈ,૯૮(૨),૧૦૮,૮૧ ભ જફ  તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક ૩/૪૦ લાગે  ગ ન યજી. થમેર છે.  

(૧) ૭૫૦ ભીરી.ની ફટર નાંગ-૮૦ ક લ્રે 

કક.રૂ.૩૮,૮૦૦/-  

(૨) લેગન આય કાય -૧ કક.રૂ.૮૦,૦૦૦/- 

૧૩ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

                   ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય દ્રાયા તા.૧૮/૨/૨૦  ના કરાક.૨૨/૪૦ લાગે ડબઇ યડ વલજમ ળભીર વાભે જે.કે. પનીચય ની દ કાન ાવે  

લાડી લડદયા ખાતે આયી (૧) ક ત્ફ દીન ઉપ ેયીમાજ ઇભાભ દીન ળેખ ઉલ. ૨૬ યશેલાવી શાથીખાના છત્રી ક્લાટવશ ઘય નાં.૩૨, ભશાલત પીમા ાવે પતે યા લડદયા (૨) 

કક્રષ્ણા ઉપે કયણ કીળયબાઇ કશાય ઉલ.૨૪ યશેલાવી ૨૮, ભશાકાી નગય ાયવ વવામટી વાભ,ે કકળનલાડી, લડદયા નાઓએ લગય ાવ યભીટે બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી 

દારૂની ૭૫૦ ભીરીની ફટર નાંગ-૧૩૨ કક.રૂ. ૩૯,૬૦૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૧ કક.રૂ. ૫,૦૦૦/- તથા એક એક્ટીલા ગાડી નાં. GJ-06-KQ-9188 નાંગ-૦૧ કક.રૂ. 

૨૦,૦૦૦/-ગણી ક ર કક.રૂ. ૬૪,૬૦૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે કડાઇ જઇ ગ ન કમાશ વલગેયે ભતરફન ગ ન ળધી લાડી ાટશ-વી ૧૧૧૯૬૦૩૫૨૦૦૧૧૭/૨૦૨૦ પ્રવશ એક્ટ 

કરભ ૬૫ઇ, ૯૮(૨),૮૧, ૧૧૬ફી,૧૦૮ ભ જફ તા.૧૯/૨/૨૦ ના કરાક.૧/૪૫ ગ ન યજી. કયેર છે.  

(૧) વલદેળી દારૂની ૭૫૦ ભીરીની ફટર 

નાંગ-૧૩૨ કક.રૂ. ૩૯,૬૦૦/- ( ૨) 

ભફાઇર પન નાંગ-૦૧ કક.રૂ. ૫,૦૦૦/- 

(૩)  એક્ટીલા ગાડી નાં. નાંગ-૦૧ કક.રૂ. 

૨૦,૦૦૦/-ગણી ક ર કક.રૂ. ૬૪,૬૦૦/- 

૧૪ 

ી.વી.ફી. ળાખા સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય  

              ી.વી.ફી. ળાખા સ્ટાપ  લડદયા ળશેય નાઓન ેઅાંગત ફાતભીદાય યાશ ેફાતભી ભેર કે, ગણેળ શન્ડાની વાભ ેભઇન ાકશના નાકા ાવ ેઆયીઓ નાભ ે(૧) 

ભઇન મ વ પખાન કદલાન યશે. ભકય યા ગાભ કદલાન ભશલ્રા જીજી ભાતાના ભાંકદય ાવે ભકય યા લડદયા (૨) ભળીન વરીભબાઇ ઘાાંચી યશે. ભકય યા કદલાન ભશલ્રા, 

રારજી ભાંકદયના ાવ,ે ભકય યા લડદયા (૩) માળીન ભ વાબાઇ ગયાવીમા યશે.ભઇન ાકશ ગણેળ શન્ડા ળ રૂભ વાભ ેભાણેજા ક્રવીંગ, લડદયા નાઓ લગય ાવ યભીટે 

તાના કફજા બગલટાલાા કાયભાાં ભેગડલેર  નાં. ૧ યીઝલશ વવ્શસ્કી ૭૫૦ ભી.રી.ની ફટર નાંગ- ૨૦ કક.રૂ.૮૦૦૦/-, રાંડન વપ્રભીમભ વ્શીસ્કીની ૧૮૦ ભી.રી.ની ફટર 

નાંગ- ૯૫ કક.રૂ.૯૫૦૦/-, રાંડન પ્રાઇડ ઓયેન્જ ફ્રેલય લડકાની ૧૮૦ ભી.રી.ની ફટર નાંગ-૪૮ કક.રૂ.૪૮૦૦/-, ભાઉન્ટ્વ ૬૦૦૦ વ ય સ્ટ્રોંગ ફીમય ૫૦૦ ભી.રી.ના કટન 

નાંગ- ૭૧ કક.રૂ.૭૧૦૦/- તથા ભફાઇર પન - ૩ કક.રૂ.૪૩૦૦૦/-, વેલયરેટ પય વ્શીર ગાડી નાં. જી.જે.૦૬ ઇ.એચ.૧૮૬૭ જેની કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ભી ક લ્રે 

રૂ.૨,૨૨,૪૦૦/- ના ભ દાભાર વાથે ભી આલતા ભકય યા .સ્ટે. ાટશ (વી) ૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૦૨૦૬/૨૦૨૦ પ્રવશ  એક્ટ કરભ ૬૫(ઇ),૯૮(૨),૮૧ ભ જફન ગ ન 

ળધી તા.૨૧/૨/૨૦૨૦ ના યજ યજી.કયેર છે.  

ભેગડલેર નાં.૧ યીઝલશ વવ્શસ્કી ૭૫૦ 

ભી.રી.ની ફટર નાંગ- ૨૦ કક.રૂ.૮૦૦૦/-, 

રાંડન વપ્રભીમભ વ્શીસ્કીની ૧૮૦ 

ભી.રી.નાંગ- ૯૫ કક.રૂ.૯૫૦૦/-, રાંડન 

પ્રાઇડ ઓયેન્જ ફ્રેલય લડકા ૧૮૦ 

ભી.રી.નાંગ-૪૮ કક.રૂ.૪૮૦૦/-, ભાઉન્ટ્વ 

૬૦૦૦ વ ય સ્ટ્રોંગ ફીમય ૫૦૦ ભી.રી. 

કટન નાંગ- ૭૧ કક.રૂ.૭૧૦૦/- તથા 

ભફાઇર-૩ કક.રૂ.૪૩૦૦૦/-, વેલયરેટ 

કાય નાં. જી.જે.૦૬ ઇ.એચ.૧૮૬૭ 

કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ભી ક લ્રે 

રૂ.૨,૨૨,૪૦૦/- 

૧૫ 

ભકય યા રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય    

 

ભકય યા રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય નાઓન ેઅાંગત ફાતભીદાય યાશ ેફાતભી ભેર કે, દાંતેશ્લય તાલની વાભે નલા ફાંધાતા ભાંકદયની ફાજ ની ગરીભાાં આયી નાભ ે

ભન્ટ  ઉૃપે બાણ ધભેન્દ્રબાઇ વરાંકી યશ.ેાયવનગય, બાથ જી ભાંકદય વાભ,ે ભાાંજર ય લડદયા નાન લગય ાવ યભીટે બાયતીમ ફનાલટની વલદેળી દારૂની ૭૫૦ ભી.રી.ની 

ફટર નાંગ- ૭૦ કક.રૂ.૩૦,૪૦૦/- ન જથ્થ ઓટ યીક્ષા નાં. જી.જે.૦૬ એ.લામ.૦૦૪૯ જેની કક.રૂ.૭૫,૦૦૦/- ભા ગેયકામદેવય યીતે ફીનલાયવી યાખી રીવ યેઇડ 

દયમ્પમાન શાજય નશી ભી આલતા ભકય યા .સ્ટે. ાટશ ( વી) ૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૦૨૦૯/૨૦૨૦ પ્રવશ એક્ટ ક.૬૫(ઇ),૧૧૬(ખ),૯૮(૨) ભ જફન ગ ન ળધી 

તા.૨૩/૨/૨૦૨૦ ના યજ યજી.કયેર છે.  

બાયતીમ ફનાલટની વલદેળી દારૂની ૭૫૦ 

ભી.રી.ની ફટર નાંગ- ૭૦ 

કક.રૂ.૩૦,૪૦૦/- ન જથ્થ ઓટ યીક્ષા નાં. 

જી.જે.૦૬ એ.લામ.૦૦૪૯ જેની 

કક.રૂ.૭૫,૦૦૦/- ભી ક લ્રે 

રૂ.૧,૦૫,૪૦૦/-  

૧૬ ભકય યા રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ                ભકય યા રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય નાઓન ેઅાંગત ફાતભીદાય યાશ ેફાતભી ભેર કે, જળદા કરની ભ.નાં. ૪૬ ની આગ આલેર ખ લ્રી જગ્માભાાં ત્તા ાના નાંગ- ૫૨ કક.રૂ.૦૦/- અાંગ 
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લડદયા  ળશેય  આયીઓ નાભે (૧) ળાંકયરાર વીતાયાભ સફદ યશ.ે ભ.નાં ૪૬ જળદાકરની ભકય યા ગાભ લડદયા (૨) ફુરચાંદ ગ રુપ્રવાદ માદલ યશે. ભ.નાં ૪૭ જળદાકરની ભકય યા ગાભ 

લડદયા ( ૩) વળલભાંગર રારભર માદલ યશે. ફા નગય કરારી પાટક ાવ,ે ટ્રાન્વેક કાંનીની ફાજ ભા કરારી લડદયા (૪) િીજેળ યાભક્ર ાર માદલ યશે. ભ.નાં ૧૭ 

વલઠ્ઠરનગય પેગ કાંનીની ાછ ભાણેજા ગાભ લડદયા (૫) વ યેળબાઇ વાલનસવગ યાઠડ યશે. ભ.નાં ૬૬ લવાંત ાકશ વવામટી જી.આઇ.ડી.વી લડવય યડ ભાાંજર ય લડદયા 

(૬) અન જક ભાય વળલક ભાય સફદ યશ.ે ભ.નાં ૧૭ વલઠરનગય ભાણેજા ગાભ લડદયા ભ  યશે.ચકાકયાઘ ગાભ, તા.પર ય જી. અલ્શાફાદ (ઉતયપ્રદેળ નાઓ ત્તા ાના ૈવા લડ ે

શાયજીતન જ ગાય યભી યભાડી ત્તા ાના નાંગ- ૫૨ કક.રૂ.૦૦/- અાંગ ઝડતીના યકડા રૂ.૮૪૫૦/- જભીન દાલના યકડા રૂ.૧૮૯૦/- ભી ક લ્રે રૂ.૧૦૩૪૦/- ના ભ દાભાર 

વાથે ભી આલી કડાઇ જઈ ગ ન કમાશ વલ.ફાફતન ગ ન ળધી ભકય યા .સ્ટે. વેકન્ડ ગ .ય.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૦૧૬૫  જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ 

તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૦ ના યજ યજી.કયેર છે.  

ઝડતીના યકડા રૂ.૮૪૫૦/- જભીન દાલના 

યકડા રૂ.૧૮૯૦/- ભી ક લ્રે રૂ.૧૦૩૪૦/- 

૧૭ 

ભાાંજર ય રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ  

લડદયા  ળશેય 

              ભ ાંજરુય  ોરીસ  સ્ટેળન  સ્ટ પ  લડોદય  ળહેય  નાઓને અાંગત  ફ તભીદ ય  ય હે  ફ તભી  ભેર  

કે , ભકયુય  જી .આઇ.ડી .સી . ગણેળ  લજન  ક ાંટ  સ ભે  ખુલ્ર ભ ાં  આયોીઓ  ( ૧ )અભીત  ય જકયણ  સીાંગ  
યહે .ગ મત્રી  નગય  ભ.નાં  ૬૫  ભકયુય  ડેો   છ  લડોદય  (૨ ) નદીભ  સરીભબ ઇ  ળેખ  યહે .અલ્લ ન ક  
ક ળીફ  નગય  ભ ાંજરુય  લડોદય  (૩ ) સુળીરબ ઇ  સુાંદયર ર  કશ્મ  યહે .ભોતી  એાંડ  સાંસ  ૨૮૨  રક્કી  
યસે્ટોયાંટ   સે  જીઆઇડીસી  ભ ાંજરુય  લડોદય  ળહેય  ભુયહે . ઢઢયી  કર  જી .ઉન  મુ .ી  ( ૪ ) 
દીરી  ન નસીાંગ  યભ ય  યહે .ગ મત્રી  નગય  ભ.નાં  ૩૯  ભકયુય  ડેો   છ  લડોદય  ળહેય  (૫ ) 
નસીયભહભદ  અબ્દુરભજીદ  ળેખ  યહે . ભકયુય  જીઆઇડીસી  ૩૦૮ /૧૨  ફી .એસ.એન.એર ઓપીસ   સે  લડોદય  
ળહેય  ભુયહે .બલરી  ગ ભ  જી .ઉન લ  મુ .ી  ન ઓ  જાહેયભ ાં  ગો  કુાં ડ ુ  કયી  ત્ત   ન  ૈસ  
લડે  હ જય  જીતનો  જુગ ય  યભી  યભ ડી  તેઓની  અાંગ  ઝડતીભ ાંથી  યોકડ  રૂ . ૭૩૧૦ /-, જભીન  દ લ  ઉયન  

યોકડ  રૂ .૩૪૫૦ /- ત્ત   ન  - ૫૨  ઢક .રૂ .૦૦ /- ભોફ ઇર  પોન - ૩  ઢક .રૂ .૬  ઢક .રૂ .૨૫૫૦૦ /- વાથ ે ભી  આલી 

કડાઈ જઈ ગ ન કમાશ વલ.ફાફતન ગ ન ળધી ભ ાંજરુય  ો .સ્ટે .  ટટ (ફી ) સેકન્ડ  ગુ .ય .નાં . 

૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૦૧૮૦ /૨૦૨૦  જુગ યધ ય  કરભ  ૧૨  ભુજફ  ત .૨૧ /૨ /૨૦૨૦  ન  ક .૨૦ /૧૫  લ ગે  દાખર કયેર છે . 

અાંગ ઝડતીભાાંથી યકડા રૂ. ૭૩૧૦/-, 

જભીન દાલ ઉયના યકડા રૂ.૩૪૫૦/- 

ત્તા ાના - ૫૨ કક.રૂ.૦૦/- ભફાઇર 

પન- ૩ કક.રૂ.૬ કક.રૂ.૨૫૫૦૦/- ભી 

ક લ્રે રૂ. ૩૬૨૬૦/-  

૧૮ 

ડી .સી .ફી .ોરીસ  

સ્ટેળન  સ્ટાપ 

લડોદય  ળહેય   

           ો .ઇન્સ .શ્રી  ડી .સી .ફી  ોરીસ  સ્ટેળન  લડોદય  ળહેય  ન ઓની  આગેલ ની  હેઠ  સ્ટ પન  
ભ ણસોની  ટીભે  ત -૨૧ /૦૨ /૨૦  ન  ક .૨૩ /૦૦  લ ગે  ક યરેીફ ગ  સર ટલ ડ  નલ ધય  ભહોલ્રો  
અાંફ ભ ત ન  ભાંદીય   સે  આયોીઓ  (૧ ) ધુ્રેળ  અશ્વીનબ ઇ  ફ યોટ  ઉ.લ .૨૩  યહે . બ્રોક  નાં . ૮૪ , 
રૂભ  નાં . ૧૮ , ઢકળનલ ડી , લુડ ન  ભક નભ  લડોદય  (૨ ) કયણ  ઢદનેળબ ઇ  ગોદડીમ  ઉ.લ .૧૯  યહે . બ્રોક  
નાં .૭૯ , રૂભ  નાં .૨૮ , ઢકળનલ ડી , લુડ ન  ભક નભ  લડોદય  ળહેય  ન ઓએ લગય   સ  યભીટે  બ યતીમ  
ફન લટનો  ઇગ્રીળ  દ રૂની  ઢહહસ્કીની  ભેકડોલેલ્સ  નાંફય -૧  તથ  યોમર  ચેરેન્જસટ  ની  ફોટરો  
નાંગ  ૨૪  ની  કુલ્રે  ઢક .રૂ . ૧૨ ,૦૦૦ /- ઓટો ઢયક્ષ  જી .જે .૦૬  એ.લી .૫૦૧૪  ભ  ય ખી  ભી  આલત  ઓટો  
ઢયક્ષ ની  ઢક .રૂ . ૪૫ ,૦૦૦ /- તથ  ભો .પોન  ઢક .રૂ . ૫૦૦ /- ભી  કુલ્રે  રૂ . ૫૭ ,૫૦૦ /- ન  ભુદ ભ ર  સ થે  

ભી  આલી કડ ઇ  જઇ એક ફીજાને  ભદદગ યી  કયી  ગુનો  કયી  કડ મ  જઈ  ગુનો  કમ ટ  ઢલ .ફ ફત ન ગ ન ળધી 

ક યરેીફ ગ  ો .સ્ટે   ટટ  સી  ગુ .ય .નાં . ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૨૦૦૦૭૪ /૨૦૨૦   પ્રો .એક્ટ  કરભ  ૬૫  ( ઈ) 
૯૮ (૨ ),૮૧  ભુજફ  ત .૨૨ /૦૨ /૨૦૨૦  કર ક . ૦૨ /૫૫  લ ગે  દ ખર  કયરે  છે . 

બ યતીમ  ફન લટનો  
ઇગ્રીળ  દ રૂની  
ઢહહસ્કીની  
ભેકડોલેલ્સ  નાંફય -૧  
તથ  યોમર  ચેરેન્જસટ  
ની  ફોટરો  નાંગ  ૨૪  ની  
કુલ્રે  ઢક . રૂ . ૧૨ ,૦૦૦ /- 
ઓટો ઢયક્ષ  જી .જે .૦૬  
એ.લી .૫૦૧૪  ઢક .રૂ . 
૪૫ ,૦૦૦ /- તથ  ભો .પોન  
ઢક .રૂ . ૫૦૦ /- ભી  
કુલ્રે  રૂ . ૫૭ ,૫૦૦ /-  

૧૯ 

ી .સી .ફી . 

ળ ખ ,સ્ટાપ  લડોદય  

ળહેય  

              ો .ઇન્સ .શ્રી  ી .સી .ફી .ળ ખ  લડોદય  ળહેય  ન ઓની  આગેલ ની  હેઠ  સ્ટ પન  ભ ણસોની  
ટીભે  ત .૨૧ /૦૨ /૨૦૨૦  કર ક . ૧૦ /૨૦  જી .ઈ.ફી .ઓપીસ   સે   ણી  ટ ાંકી  યોડ  ક યરેીફ ગ   સે  
આયોીઓ  (૧ ) જમાંત  હનુભતબ ઇ  કહ ય  યહે  ભ.નાં -૭૦૯ , સ્લ દ  કલ ટટસ , સાંગભ  ચ ય  યયત   સે , હયણી  - 
લ યસીમ  યી ાંગ  યોડ  લડોદય  ( ૨ ) લોન્ટેડ  દીરી  ઉપે  દીુ  ગોીચાંદ  ળભ ટ  યહે - સ્લ દ  
ક્વ ર્ટસટ , ગુરુદ્ર ય ની  ફ જુભ ાં , ન્મુ .લી .આઈ.ી .યોડ . લડોદય  ( ૩ ) લોન્ટેડ  યઢલ  ધોફી  
(કનોજીમ  ) યહે - લુડ ન  ભક ન  લ ઘોડીમ  યોડ  યીલ ય  ચ ય  યસ્ત થી   આગ ભહેળ  કોમ્રેક્ષ  

 સે  લડોદય  નાઓ લગય   સ  યભીટે  ોત ન  કફજા  બોગલટ  લ   અળોક  રેરન  ટેમ્ો  નાંફય -GJ-06-
AX-9402ભ ાં   બ યતીમ  ફન લટન  ઢલદેળી  દ રૂ   8 PM બ્મુ  ડીરક્ષ  હહસ્કી  ન   ઉચ   ૧૮૦  ભી .રી  
નાંગ - ૧૧૦૪  ઢકભત  રૂીમ  ૧ ,૧૦ ,૪૦૦ /- તથ  ભોફ ઇર  પોન  નાંગ -૦૨  ઢકભત  રૂીમ  ૨ ,૫૦૦ /- તથ  અળોક  
રેરન  ટેમ્ો  નાંફય -  GJ-06-AX-9402 ઢકભત  રૂીમ  ૪ ,૦૦ ,૦૦૦ /- ભી  કુલ્રે   રૂીમ  ૫ ,૧૨ ,૯૦૦ /- નો  

ભુદ ભ ર   સ થે  ભી  આલી કડ ઇ  જઈ ગુનો  કમ ટ  ઢલગેય ે  ફ ફત ન ગ ન ળધી ક યરેીફ ગ  
ો .સ્ટે . ટટ  સી  ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૨૦૦૦૭૨ /૨૦૨૦   પ્રો .એક્ટ  કરભ  ૬૫  ( ઈ) ૯૮ (૨ ),૮૧  ભુજફ નો  ગુનો  
ત .૨૧ /૦૨ /૨૦૨૦  કર ક . ૧૫ /૧૫  લ ગે  દ ખર  કયરે  છે . 

બ યતીમ  ફન લટન  
ઢલદેળી  દ રૂ   8 PM 
બ્મુ  ડીરક્ષ  હહસ્કી  
ન   ઉચ   ૧૮૦  ભી .રી  
નાંગ - ૧૧૦૪  ઢકભત  
રૂીમ  ૧ ,૧૦ ,૪૦૦ /- તથ  
ભોફ ઇર  પોન  નાંગ -૦૨  
ઢકભત  રૂીમ  ૨ ,૫૦૦ /- 
તથ  અળોક  રેરન  ટેમ્ો  
નાંફય -  GJ-06-AX-9402 
ઢક .રૂ .૪ ,૦૦ ,૦૦૦ /- ભી  
કુલ્રે   રૂીમ  
૫ ,૧૨ ,૯૦૦ /-  

૨૦ 

લ યસીમ  ોરીસ  

સ્ટેળન  સ્ટાપ 

લડોદય  ળહેય   

            .ઇન્વ.શ્રી લાયવીમા રીવ સ્ટેળન લડદયા ળશેય નાઓની આગેલાની શેઠ સ્ટાપના ભાણવની ટીભે તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૦ કરાક ૧૫/૪૦ લાગે પતે યા 

ધ ધમાલાડ પ્રતાફાગ ાવે આયીઓ (૧) પીયજ ઇિાશીભબાઇ વ ભયા યશ-ેપતે યા ધ ધમા લાડ નાકા ાવે લડદયા (૨) કાર બાઇ શભીયબાઇ ભરેક યશે-પતે યા 

ધ ધમાલાડ વયકાયી નની વાભ ેલડદયા (૩) મ ન વઇિાશીભબાઇ વ ભયા યશ-ેપતે યા ધ ધમાલાડભસ્જીદની રાઇનભા લડદયા (૪) વપીક વીયાજ દ્દીન ભીયાવી યશ-ેપતે યા 

ત્તા-ાના નાંગ-૫૨ તથા જભીનદાલ યના 

યકડા રૂીમા-૧૭૪૦/-, અાંગઝડતીના યકડા 

રૂીમા-૧૫૭૯૦/- તથા ભફાઇર નાંગ-૦૩ 
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ધ ધમાલાડભસ્જીદની ાછ લડદયા (૫) કાવીભ ગ રાભનફી દ ધલારા યશ-ેપતે યા ચાય યસ્તા અનીર સ્ટયનીફાજ ભા લડદયા (૬) ઇભયાનશનીપબાઇ ળેખયશ-ેપતે યા 

શાથીખાના ટેરપીમ  લડદયા (૭) ઇરભ દ્દીન નજભ દ્દીન ળેખ યશે-પતે યા ધ ધમાલાડ દયગાશનીવાભ ેલડદયા નાઓ જાશેયભા ફેવી ત્તા-ાના ૈવા લડે ગ ક ાંડા  લી 

શાયજીતન જ ગાય યભી યભાડી ત્તા-ાના નાંગ-૫૨ તથા જભીનદાલ ઉયના યકડા રૂીમા-૧૭૪૦/-તેભજ અાંગઝડતીના યકડા રૂીમા-૧૫૭૯૦/-તથા ભફાઇર પન નાંગ-

૦૩ કક.રૂ.૧૫૦૦/-ભી ક લ્રે યકડા રૂીમા ૧૯૦૩૦/-ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઈ જઈ ઉન કમાશ વલ.ફાફતન ગ ન ળધી લાયવીમા .સ્ટે. FIR 

NO.11196038200064 PART -B જ ગાયધાયા ૧૨ ભ જફ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ ક.૧૭/૪૫  લાગે દાખર કયેર છે. 

કક.રૂ.૧૫૦૦/-ભી ક લ્રે યકડા રૂીમા 

૧૯૦૩૦/- 

૨૧ 

ક યરેીફ ગ  
ોરીસ  સ્ટેળન  

સ્ટાપ લડોદય  ળહેય   

                 ો .ઇન્સ .શ્રી  ક યરેીફ ગ  ો .સ્ટે , લડોદય  ળહેય  ન ઓની  આગેલ ની  હેઠ  સ્ટ પન  
ભ ણસોની  ટીભે  ત  ૨૧ /૦૨ /૨૦૨૦  ન  કર ક  ૨૩ /૩૫  લ ગે  ’નલીધયતી  ગોરલ ડભ  ઢલજમ  હીન્દુ  હોટરની  
સ ભેની  ગરીભ  આયોીઓ  (૧ ) અભીતબ ઇ  ભપતબ ઇ  ય ણ  ઉ.લ  ૩૪  યહે - ન ગયલ ડ  ગોરલ ડ  હોી  ચકર  
 સે  ક યરેીફ ગ  લડોદય  (૨ ) અભીતબ ઇ  ઢલજમબ ઇ  ય ણ  ઉ.લ  ૩૦  યહે  નલીધયતી  ન ગયલ ડ  
સ ાંઇન થ  ચોક  ક યરેીફ ગ  લડોદય  ( ૩ ) કભરેળબ ઇ  ુનભબ ઇ  ય ણ  ઉ.લ  ૪૫  યહે  ન ગયલ ડ  
નલીધયતી  ગોરલ ડ  બોરેન થ  ફેકયી   સે  ક યરેીફ ગ  લડોદય  ( ૪ ) નીરટમ  કીળોયબ ઇ  ય ણ  ઉ.લ  
૩૦  યહે  નલી  ધયતી  ય ણ લ સ  ભ ી  ભહોલ્રો  ન ગયલ ડ  લડોદય  ન ઓ  ોત ન  આથીક  પ મદ  
સ રૂ  ચ યમે  ઇસભો  ત્ત   ન  ૈસ  લડે  યોકડ  રૂીમ થી  ત્ત   ન નો  હ યજીતનો  જુગ ય  
યભી -યભ ડી  ોરીસ  યઇેડ  દયમ્મ ન  કડ ઇ  જઇ  સદયી  ઇસભો   સેથી  ભેર  કુલ્રે  યોકડ  રૂ - 
૧૩૩૫૦ /- તથ  જભીન  ય  ઉય  લેયણ  છેયણ  હ રતભ  ડેર  યોકડ  રુીમ - ૧૮૪૫૦ /- તથ  ત્ત  
 ન નાંગ -૫૨  ઢક .રૂ .-૦૦ /૦૦  તથ  ભોફ ઇર  પોન  નાંગ  ૪  કીભાંત  રૂ  ૧૭૫૦૦ /- ભી  કુલ્રે  ઢક .રૂ - 

૪૯૩૦૦ /-ની  ભત્ત  સ થે  ભી  આલી ચ ય  આયોી   કડ મ  જઈ  ગુનો  કમ ટ  ઢલ .ફ ફત ન ગ ન ળધી 

ક યરેીફ ગ  ો .સ્ટે   ટટ  ફી  ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૦૭૩ /૨૦૨૦  જુગ ય  ધ ય  કરભ  ૧૨  ભુજફ  
ત .૨૨ /૦૨ /૨૦૨૦  ન  કર ક  ૦૪ /૨૦  લ ગે  દ ખર  કયરે  છે .  

ક લ્રે યકડ રૂા- ૧૩૩૫૦/- તથા જભીન 

યના યકડા રુીમા- ૧૮૪૫૦/- તથા ત્તા 

ાનાનાંગ-૫૨ કક.રૂ.-૦૦/૦૦ તથા 

ભફાઇર પન નાંગ ૪ કીભાંત રૂ ૧૭૫૦૦/- 

ભી ક લ્રે કક.રૂા- ૪૯૩૦૦/- 

૨૨ 

પતેહગાંજ  ોરીસ  

સ્ટેળન  સ્ટાપ 
લડોદય  ળહેય   

                રીવ વફ ઇન્વેકટયશ્રી.,ડી.એભ.યફાયી પતેશગાંજ રીવ સ્ટેળન લડદયા ળશેયનાઓ તથા  સ્ટાપના ભાણવ વાથ ેવભા .સ્ટે. વલસ્તાયભાાં ગ નાની તાવ 

ભાટે ગમેર દયમ્પમાન તા.૧/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક ૨૨/૫૫ લાગે, ૨૦૩, યાધેકૃષ્ણ ફ્રેટ ઉભીમાનગય, ચાણક્મ યી ન્મ  વભા યડ, લડદયા ખાતે આયી નાં. (૧) ફરજીતવીંગ 

શયીળચાંદ્રવીંગ યાલત ઉ.લ.૨૩, યશ,ે ૨૦૩, યાધેકૃષ્ણ ફ્રેટ ઉભીમાનગય, ચાણક્મ યી ન્મ  વભા યડ, લડદયા ળશેય લાાએ આયી નાં. (૨) ફગ્ગા વયદાય યશ,ે છાણી વલસ્તાય 

લડદયા ળશેયલાા ાવેથી લગય ાવ યભીટે ભાદક દાથશ રાલી તાના કફજાભાાં ઉયક્ત વયનાભ ેભાદક દાથશ જે કક્રભ કરયન જેલ શમ જેન ાં FSL યીક્ષણ કયાલતા 

આીમભ અલ્કરાઇઝડ લાા વાંમજનન શમ જેન ાં લજન ૨.૩૨ ગ્રાભ જેની આળય ે કક.રૂ.૧૧૬૦/- ન કફજાભાાં યાખી ગ ન આચયેર શમ,  જેથી આયીના કફજાભાાંથી 

ભાદક દાથશ તેભજ એક ભફાઇર પન જેની આળયે કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા એક વવલ્લય કરયન ફેટયી વાંચારીત લજન કાાંટ જેની આળયે કક.રૂ.૫૦૦/- તેભજ રાઇટ ફીર તેભજ 

અન્મ પ્રાવસ્ટકના કાગ ાંચનાભાની વલગતે કફજે રઇ ક લ્રે કક.૬૬૬૦/- ન ભ દ્દાભાર ભી આલી દયમ્પમાન,  આયી નાં. (૧) નાની તફીમત અચાનક ખયાફ થઇ જતા 

૧૦૮ભાાં એવ.એવ.જી. શવસ્ટરભાાં વાયલાય અથ ેભકરી આેર છે. આભ આયી નાં. (૧) નાએ આયી નાં. (૨) ાવેથી ભાદક દાથશ રાલી એકફીજાન ેભદદગાયી કયી 

ગેયકામદેવય કેપી દાથશની શેયાપેયી કયી ગ ન કમાશ વલ.ફાફતન ગ ન ળધી વભા .સ્ટે. II ૧૦/૨૦૨૦ (11196013200063) ધી (NDPS) એન.ડી.ી.એવ.એકટ વન ે

૧૯૮ ની કરભ ૮, ૧૭, ૧૮, ૨૧, ૨૨, ૨૭, ય૯ ભ જફ તા.૧/૦૨/૨૦૨૦ ના કરાક ૨૩/૫૫ લાગે દાખર કયેર છે,  

ભાદક દાથશ જે કક્રભ કરય જેલ આીમભ 

અલ્કરાઇઝડ લાા વાંમજનન લજન 

૨.૩૨ ગ્રાભ  કક.રૂ.૧૧૬૦/- તેભજ એક 

ભફાઇર પન કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા એક 

વવલ્લય કરયન ફેટયી વાંચારીત લજન કાાંટ 

કક.રૂ.૫૦૦/- તેભજ રાઇટ ફીર તથા અન્મ 

પ્રાવસ્ટકના કાગ ક લ્રે કક.૬૬૬૦/-  

૨૩ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય  

          ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૦૯/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)ડી ભ જફ તા.૧/ય/ય૦ય૦ ના કાભ ે આયી (૧) જવારવીંગ ઉપે ફચ્ચ વીંગ 

ભનજીતવીંગ દ દાની (વીકરીગય) ઉ.લ. ૧૯ ધાંધ. બ ાંડ કડલાન યશ.ે લાયવીમા લીભા દલાખાના ાવે લાયવીમા લડદયા (ય) અજમવીંશ દળશનવીંગ દ દાની ઉ.લ. ૨૯ યશ.ે 

લાયવીમા લીભા દલાખાના ાવ ેલાયવીમા લડદયા નાઓન ેઅટક કયી (૧) કાયેરીફાગ ાટશ-A ગ .ય.નાં. ૧૧૧૯૬૦૨૭૨૦૦૦૩૫/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક. કરભ ૪૫૪, ૪૫૭, 

૩૮૦ ભ જફ (ય) ભકય યા પ.૦૦૧૨૨ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફ ના કાભે ચયીભાાં ગમેર ય-ભફાઇર પન, ૧-ભ.વા., તથા વના ચાાંદીના દાગીના ક ર કક.રૂ.૪૭૫૭૨/- 

કફજે કયી વદય અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે.   

ય-ભફાઇર પન,  

૧-ભ.વા., તથા વના ચાાંદીના દાગીના  

ક ર કક.રૂ.૪૭૫૭૨/- 

૨૪ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

              ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૧૨/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)આઇ તા.૫/ય/ય૦ય૦ ના કાભ ેઆયી ક રદીસવગ વ/ઓ ફીયસવગ રક્ષભણસવગ 

જાતે ટાાંક વીકરીગય ઉ.લ.૨૦, યશે. શાર વાકદા ફવ સ્ટેન્ડ ાવ,ે ગીતા કાાંટા ાવે, તા.વજ. લડદયા ભ  યશે. દડકા ગાભ, તા. વજ.લડદયા નાન જલાશયનગય .સ્ટે. 

પ.ગ .ય.નાં.૮૬/૨૦૧૯ ઈીક કરભ ૪૫૭, ૩૮૦, ૧૧૪ ભ જફના કાભે નાવત પયત શમ જેને તા.૫/ય/ય૦ય૦ ના યજ અટક કયી વદય અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

-- 

૨૫ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

             ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૦૮/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)અ તા.૫/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી ભ સ્તકીભ ઉપે રારાબાઇ જરીરખાન ઠાણ 

યશે. યવ રજીની ચાર ચીસ્તીમા ભસ્જીદની ફાજ ભાાં નલામાડશ છાણી યડ લડદયા ભ  યશે.ફીકાનગય તા.ળીભયાભ જી.પરૂખાફાદ મ .ી નાને તા.૫/ય/ય૦ય૦ ના યજ અટક કયી 

વમાજીગાંજ..સ્ટેપસ્ટ ગ .ય.ન. ૬૪/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક. કરભ. ૪૦૬,૪૨૦ ભ જફ ના કાભન ભ દાભાર વનાની ચેઇન નાંગ-૧ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ની વનાની લીટી નાંગ-૧ 

કક.રૂ.૫૦૦૦/- ની વના ના ભટી વાઇઝના ઝ ભખા જડ નાંગ-૧ કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- ની વનાની નથણી નાંગ-૧ કક.રૂ.૧૦૦૦/- વનાની કાનની કડી જડ નાંગ-૧ 

કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા વવાના નાના ઝ ભખા જડ નાંગ-૧ કક.રૂ.૮૦૦૦- ક લ્રે ભી ૬૯૦૦૦/- ન ભ દાભાર કફજે કયી વદય અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

 

વનાની ચેઇન નાંગ-૧ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ની 

વનાની લીટી નાંગ-૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- ની 

વના ના ભટી વાઇઝના ઝ ભખા જડ નાંગ-૧ 

કક.રૂ.૩૦,૦૦૦/- ની વનાની નથણી નાંગ-૧ 

કક.રૂ.૧૦૦૦/- વનાની કાનની કડી જડ નાંગ-

૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા વવાના નાના ઝ ભખા 

જડ નાંગ-૧ કક.રૂ.૮૦૦૦- ક લ્ર ેભી 
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૬૯૦૦૦/- 

૨૬ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

               ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૧૩/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)ડી તા.૬/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી વાંદી શયીદાવ ફરલાની યશે. શાર ૧૦૪ 

વ ખાશ્રમ એાટશભેન્ટ વ શવ કરની દાઝી ગરી વદય ફજાય પતેગાંજ લડદયા ળશેય ભ  યશે. ૩૭ ગાર ભાંદીય ાવે એ વેકટય તીરા જભાર ય બાર ભધ્મપ્રદેળ નાન 

યાલ યા .સ્ટે. એ ાટશ ગ .ય.નાં ૯૮/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફ (ય) વશમ્પભત નગય એ ડીલી .સ્ટે. પ.ગ .ય.નાં ૧૧૨૦૯૦૧૯૬૨૦૦૦૭૪/૨૦૨૦ ના કાભે ચયીભાાં 

ગમેર યેડભી ભ.પન નાંગ – ૧ કકભત રૂવમા ૮૦૦૦/- તથા શન્ડા ટલીસ્ટય ભ.વા. કક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- ભ દાભાર કફજે કયી વદય અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

યેડભી ભ.પન નાંગ – ૧ કકભત રૂવમા 

૮૦૦૦/- તથા શન્ડા ટલીસ્ટય ભ.વા. 

કક.રૂ. ૪૦,૦૦૦/- 

૨૭ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

               ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૦૬/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)ડી તા.૯/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી રક્ષ્ભીફેન લા/ઓપ અજીતબાઇ લેરજીબાઇ 

ઠાકય ઉલ/૩૯ યશે ભશેભદાલાદ જગણી ભાતાના ભાંકદય વાભે ળીખલાડની ફાજ ભાાં તા.ભશેભદાલાદ જી.ખેડાના કફજાભાાંથી નલા યા રીવ સ્ટેળનભા ગ .ય.નાં I 

૦૦૪૦/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯,૧૧૪ વલગેયે ભ જફના કાભે ચયામેર વનાની ચેઇન કક.રૂ.૨૪,૩૦૦/- કફજે કયી વદય અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

વનાની ચેઇન કક.રૂ.૨૪,૩૦૦/- 

૨૮ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

              ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૦૮/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)અ તા.૯/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી અજ શન ઉપ ે વન્ની  નભબાઇ ભાયલાડી 

યશે.શ્રીનાથ ેટ્રરાંની ફાજ ભા ભાયલાડી ભશલ્ર કાયેરીફાગ લડદયા નાન ભાાંજર ય રીવ સ્ટેળનના ( ૧)Iગ .ય.નાં ૧૮૦/૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૩૫૪ તથા 

(૨)III૬૯૧/૧૯પ્રશી કરભ ૬૫(ઈ),૮૧,૧૧૬(ફી),૮૧,૧૦૮ તથા (૩) III ૬૯૩/૧૯ પ્ર.શી કરભ૬૫(ઈ),૮૧,૧૧૬(ફી),૯૮(૨),૮૧,૧૦૮ તથા (૪) III ૭૫૪/૧૯ 

પ્ર.શી કરભ ૬૫(ઈ),૮૧,૮૩વલગેયે તથા કાયેરીફાગ રીવ સ્ટેળનના (૫) ગ .ય.નાં ૪૭૨/૧૯ પ્રશી ૬૫(ઇ) ૮૧, ૮૩, ૯૮ (૨) ભ જફના ગ નાભા વાંડલામેર અન ેલન્ટેડ 

શમ જેને કડી ાડી વદય અનડીટેકટ ગ ના ળધી કાેર છે.   

 

૨૯ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

              ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૦૮/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)અ તા.૧૧/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી યપીકળા યશીભળા કદલાન યશે. ડી/૨૦૧, ળ ક ન 

એાટશભેન્ટ ટેર પીમા શાથીખાના લડદયા નાન ફાદ .સ્ટે. થડશ.ગ .ય.નાં.૯૭૦/૧૯ પ્રશી એકટ કરભ ૬૫એ,ઇ, ૧૧૬(ખ),૧૦૮,૯૮(૨) ભ જફના કાભે નાવત પયત 

શમ જેની કડી ાડી વદય અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

-- 

૩૦ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

               ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૧૧/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)એ તા.૧૧/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી (૧) ળાશરુખ અભાનઉલ્રાખાન ઠાણ ઉ.લ 

૨૨ યશ ેનલા યા ભ વસ્રભ ભશલ્ર, કેલડા ફેંક ાવે લડદયા ળશેય (૨) આપતાફશ વેન અશેભદશ વેન ળેખ ઉ.લ ૨૨ યશ ેનાગયલાડા, ધી-કાાંટા યડ, રખાંડલારા કમ્પરેક્ષ ાવે 

લડદયા ળશેય નાઓ પતેગજ .સ્ટે. પસ્ટ ૧૧૩/૧૯ ઇ.ી.ક. ૩૭૯ (એ)૩ ભ જફના કાભે ચયીભાાં ગમેર ેળન પ્ર ભ.વા. કક.રૂ ૩૦,૦૦૦/- ની કફજે કયી વદય અનડીટેકટ 

ગ ના ળધી કાેર છે.   

ેળન પ્ર ભ.વા. કક.રૂ ૩૦,૦૦૦/- 

૩૧ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

              ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૧૪/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)ડી તા.૧૧/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી યાજ દીનેળબાઈ ફાયટ શાર 

યશે.એવ.જે.ફમઝ શસ્ટેર રૂભ નાં.૪ રીટેકનીક કરેજ પતેગાંજ લડદયા ભ  યશે.ગાભ-શન ભાન બાગડા તા.જી.લરવાડ નાને તા.૧૧/ય/ય૦ ના યજ અટક કયી પતેગાંજ 

.સ્ટે. પ.ગ .ય.નાં ૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૦૬૧ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફના કાભ ેચયીભાાં ગમેર માભાશા YZF-R 15 બ્લ્મ  કકભત રૂીમા ૬૦,૦૦૦/- ની કફજે કયી વદય 

અનડીટેકટ ગ ના ળધી કાઢેર છે. 

માભાશા YZF-R 15 બ્લ્મ   

કક.રૂ. ૬૦,૦૦૦/- 

૩૨ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

            ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૧૪/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)ડી તા.૧૭/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી (૧) ઉભેળ રારાબાઈ કશાય યશે, ભશાકારી 

નગય જાફ ડીમા યા લાઘડીમા યડ લડદયા (ય) વલજેન્દય @ ફડ યાજ સવગ (તીરીતીમા) વીકરીગય યશે.એકતાનગય રીવ ચકી વાભે આજલા યડ લડદયા નાઓના 

કફજાભાાંથી વનાની ચેનન ટ કડ કક.રૂ.૨૧,૫૦૦/- તથા ભટય વામકર કક.રૂ.૩૫૦૦૦/- તથા એક વલલ કાંનીન ભફાઈર નાંગ ૧ કકભત રૂીમા ૨,૦૦૦/- કફજે કયી વદય 

અનડીટેકટ ગ ના ળધી કાઢેર છે. 

વનાની ચેનન ટ કડ કક.રૂ.૨૧,૫૦૦/- 

તથા ભટય વામકર કક.રૂ.૩૫૦૦૦/- તથા 

એક વલલ કાંનીન ભફાઈર નાંગ ૧ કકભત 

રૂીમા ૨,૦૦૦/-  

ક ર કક.રૂ.૫૮૫૦૦/-  

૩૩ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

           ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૧૯/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)આઇ તા.૧૭/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી ઉભયપારૂક ભ વાબાઇ ચયખા યશે. ગ મા 

ભશલ્ર રીવ ચકી નાં ૪ ની ફાજ ભા ગધયા જી. ાંચભશાર નાન અભદાલાદ ગ્રામ્પમના અવરારી.સ્ટે પ. ગ .ય.નાં ૮૨/૧૭ ઇ.ી.ક કરભ ૩૯૪, ૩૬૫, ૧૧૪, 

૧૨૦ફી, ૪૧૧ ભ જફના કાભે નાવત પયત શમ, જેને કડી ાડી વદય અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

-- 

૩૪ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

           આયી (૧) ભ વાબાઇ અબ્દ રા ચયખા યશે. ગ મા ભશલ્ર રીવ ચકી નાં ૪ ની ફાજ ભા ગધયા (૨) જ ફેય ઇિાશીભ ચયખા યશે. વીંગર પીમા, બટ ક પ્રટ 

અભદાલાદ યડ ગધયા (૩) ભ કેળ ગયાબાઇ નામક યશે. ફાભયરી ગાભ ખયેડી પીમ  તા. ગધયા. જી. ાંચભશાર (૪) ચાંદ બાઇ ફ ધાબાઇ નામકા યશે. ગાભ. અછરા ટેર 

પીમ  તા.ગધયા જી. ાંચભશાર (૫) ભેશફ ફ ઉપ ેકારા વીદ્દીક ચાાંદરીમા યશ.ે વીંગર પીમા  અરી ભસ્જીદ યડ તરાલડી વાભ ેગધયા ાંચભશાર (૬) શ વૈન ભશભદ શમાત 

યશે. યશેભતનગય ચીખદયા જી.ઇ.ફી ફડશની વાભ ેગધયા જી. ાંચભશાર શાર યશે. વ પી ભસ્જીદની વાભે વાત યા ગધયા જી. ાંચભશાર નાઓને તા.૧૭/ય/ય૦ય૦ ના યજ 

અટક કયી (૧) ભકય યા રીવ સ્ટેળન. ગ .ય.નાં ૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૧૩૭ ઇ.ી.ક. કરભ ૩૦૭, ૩૩૬, ૩૫૩, ૪૨૭, ૧૧૪ તથા પ્રટી ડેભેજ એકટ ૩, ૭ તથા 

જી.ી.એકટ કરભ ૧૩૫ ભ જફ (૨) ભકય યા રીવ સ્ટેળન ગ .ય.નાં ૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૦૧૩૮/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક. કરભ ૩૯૭ ભ જફ (૩) ભકય યા રીવ સ્ટેળન પ. 

ગ .ય.નાં  ૫૨/૧૯ ઈ.ી.ક. કરભ ૩૭૯ ભ જફ (૪) ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન પ. ગ .ય.નાં ૨૩૭/૨૦૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફ ના કાભ ેર ાંટ કયેર (૧) વાયી બયેર 

કથા નાંગ – ૨૫, ૧૬૨૫ કીર જેની કીભત રૂવમા ૯૬,૨૫૦/- (૨) કાજ  બયેર ફક્ષ નાંગ – ૨૬, ૫૨૦ કીર જેની કીભત રૂવમા ૪,૦૩,૦૦૦/- (૩) કાડના ફક્ષ નાંગ 

– ૦૨ કીભત રૂવમા ૩૧,૫૦૦/- (૪) એક ટાટા કાંનીની ફાય ટામયની ટ્રક કીભત રૂવમા ૧૫,૦૦,૦૦૦/- (૫) ભફાઇર પન નાંગ – ૦૫ કીભત રૂવમા ૧૨,૦૦૦/- (૬) 

ક લ્રે કીભત રૂવમા ૨૦,૪૩,૧૫૦/- 
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ટ્રકન નાંફય ફદરલા ભાટે ઉમગભા રેલાતા સ્ટીકય કીભત રૂવમા ૦૦/- (૭) ગ નાભા ઉમગ કયતા ટ્રકના નાંફય રખેર ડામયી કીભત રૂવમા ૦૦/- (૮) સ્ક્ર  ડ્રાઇલય તેભજ 

ાનાઓન  ટ ર ફક્ષ કીભત રૂવમા ૪૦૦/- (૯) ટેર પ્માઝ ફીજ રખેર ડ ાંગીના ફીમાયણના ેકેટ નાંગ – ૦૪ કીભત રૂવમા ૧૪૦૦/- (૧૦) ટ્રકની તાડતયી તથા દયડા 

કાલા ભાટે ઉમગભા રેલાતા કટય નાંગ–૨ કીભત રૂવમા ૧૦૦/- ક લ્રે કીભત રૂવમા ૨૦,૪૩,૧૫૦/- ન ભ દાભાર કફજે કયેર વદય અનડીટેકટ ગ ના ળધી કાઢેર છે. 

૩૫ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

         ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૧૦/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(ય) તા.૧૯/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી યભજાનભીમા છટ ભીમા વવધી યશ-ેી-૫૪ ત્રકાય 

વવામટી તાદરજા લડદયા નાન વાંમાજીગાંજ રીવ સ્ટેળન પસ્ટ ગ .ય.નાં-૮૭/૨૦૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૩૮૬, ૫૦૪, ૧૧૪ ભ જફના કાભ ે નાવત પયત શમ જેની 

તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ના યજ અટક કયી વદય અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

-- 

૩૬ 

ડીવીી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

           ડી.વી.ફી. .સ્ટે. સ્ટે.ડા. એ.નાં. ૦૮/૨૦૨૦, વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)ડી તા.૨૦/ય/ય૦ય૦ ના કાભે આયી કનૈમા ઉપે કાન યભેળબાઇ કશાય ઉ.લ.૩૪ 

યશેલાવી-ક તયાલાડી ઝ ડટ્ટી કકળનલાડી લડદયા ળશેય નાના કફજાભાાંથી સ્લીપટ ડીઝામય કાય કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- ની ભી આલતાાં ગધયા ટાઉન ફી ડીલીઝન  .સ્ટે..પસ્ટ 

ગ .ય.ન. ૧૧૨૦૭૦૦૨૨૦૦૧૦૪ /૨૦ ઇ.ી.ક. ૩૭૯ ભ જફના કાભે ચયીભાાં ગમેર શમ જે અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

સ્લીપટ ડીઝામય કાય કક.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- 

૩૭ 

  

એવ.ઓ.જી.ળાખા સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

            તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ ના યજ જાશેય જનતા વાથે છેતયીડી કયતા ઇવભની ફાતભી આધાય ેને.શા.નાં.૮, જગકદળ પયવાણ ભાટશના આગના બાગેથી (૧) ભ કેળ 

રક્ષ્ભણદાવ ફેરાની યશે.ઇ/૧૪, વ દાભાનગય, લાયવીમા, વાંતકાંલય કરની, લડદયા  તથા (ય) ભની ળકન વારલાની ઉ.લ.૨૫ યશે.ટી/૧૪, વ દાભાનગય, લાયવીમા, વાંતકાંલય 

કરની, લડદયા ઝડી ાડી તેઓ વલરૂધ્ધભાાં ફાદ .સ્ટે. પ.ગ .ય.નાં.૧૧૨/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક. કરભ ૪૦૬,૪૨૦,૫૧૧,૧૧૪ ભ જફ ગ ન યજીસ્ટય કયાલેર છે.  

આયી નાં.(૧) ની ભારીકીની એકટીલાના 

ફુટ યેસ્ટ ઉ૫ય ભ કેર થેરાભાાંથી ફેંક ઓપ 

ઇન્ડીમાની રૂ.૫૦૦/- ના દયની ડભી નટના 

ફાંડર-૧૨૭ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા એકટીલા 

કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/-, ભફાઇર પન નાંગ-૦૧ 

કક.રૂ.૫૦૦/- તથા આયી નાં.(ય) ાવેથી 

યકડા રૂ.૪૪,૫૦૦/- તથા ભફાઇર પન 

નાંગ-૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા કફજે કયેર 

થેર કક.રૂ.૨૦૦/- ભી ક લ્રે 

કક.રૂ.૭૫,૨૦૦/- ન ભ દાભાર કફજે કયેર 

છે. 

૩૮ 

એવ.ઓ.જી.ળાખા સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

            તા.૦૮/૦૨/૨૦ ના યજ એવ.ઓ.જી.ના ભાણવ ેટ્રરીંગભાાં શતા તે દયમ્પમાન ફાતભી ભેર કે એીએભવી ભાકેટ ની અાંદય ભ ાંફઇ ખાતેથી ચયી કયેર આઇળય 

ડેર છે જેની આગ તથા ાછ નાંફય પ્રેટ નથી જે નલ આઇળય ટેમ્પ છે જે ભ જફની ફાતભી આધાય ેએીએભવી ભાકેટભાાં તાવ કયતા એક આઇળય ટેમ્પ ઉ૫યકત 

લણશનન ભી આલેર. જેન એન્જીન તથા ચેચીવ નાંફય આધાય ેતાવ કયતા લરીલ .સ્ટે. જી.ારઘય , ભ ાંફઇ ભશાયાષ્ટ્ર ખાતે પ.ગ .ય.નાં.૧૨૮૬/૧૯ ઇ.ી.ક. કરભ ૩૭૯ 

ભ જફ ગ ન દાખર થમેર શમ જે ભ દાભાર આઇળય ટેમ્પ કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- ની ગણી વી.આય.ી.વી. ૧૦૨ ભ જફ કફજે કયી ફાદ .સ્ટે. સ્ટે.ડા.એ.નાં.૧૪/૨૦ 

તા.૮/૨/૨૦૨૦ ના યજ નોંધ કયાલેર છે.  

આઇળય ટેમ્પ કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

૩૯ 

એવ.ઓ.જી.ળાખા સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

         શ્રી એભ.આય.વરાંકી,રીવ ઈન્ેકટય એવ.ઓ.જી. નાઓ તથા શ્રી લી.ફી.આર વે..ઇન્વ. નાઓએ એક ટીભન ાં ગઠન કયી અને તેઓની વ ચના અને ભાગશદળશન 

શેઠ યાલ યા .સ્ટે.ભાાં નધામેર પસ્ટ ગ .ય.નાં-૭/૧૮ ઇ.ી.ક. કરભ ૩૯ય,૩ય૩,૦૪,૧૧૪ ભ જફના ગ નાના લન્ટેડ આયીને ઝડી ાડલા ભાટે એવ.ઓ.જી.ના 

એ.એવ.આઇ અબ્દ રયજાક ઉસ્ભાનબાઇ, શે.ક.ઉભેળ ગાંગાયાભ તથા શે.ક.આવીપ ઇકફાર ભશાંભદઅરી નાઓની ટીભે રારકા ગાભ, તા.ફાફયા જી.અભયેરી થી વદય ગ નાના 

લન્ટેડ આયી કદરી ઉપે દડીમ લનયાજબાઇ વરાંકી (વાઢભીમા) ભી આલતા ઝડી ાડેર છે. 
 

-  

૪૦ 

એવ.ઓ.જી.ળાખા સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

           તા.૨૩/૦૨/૨૦ ની કમ્પફીંગ નાઇટ યાઉન્ડની કાભગીયી અન વાંધાન ેળશેય વલસ્તાયભાાં નાઇટ યાઉન્ડભાાં દયમ્પમાન વથક ળપટલેયન ઉમગ કયી શટર/ગેસ્ટશાઉવના 

યજીસ્ટયભાાં થતી એન્ટ્રી વથક ળપટલેયભાાં ણ કયલા અન ેઆ ળપટલેયન ભશત્તભ ઉમગ તેભજ અવયકાયક અન ેકયણાભરક્ષી કાભગીયી અભરલાયી કયાલલા શટર ચેકીંગની 

કાભગીયી દયમ્પમાન ન્મામભાંકદય ભદનઝાાંા યડ ખાતે આલેર વનરભ શટરભાાં નલા યા .સ્ટે. તયપથી ચેક કયતાાં શટરભાાં યકામેર જમ્પભ  કાશ્ભીયના ળકભાંદ ઇવભની 

ઝીણલટબયી  છયછ કયી કામશલાશી કયલા એવ.ઓ.જી.ને જાણ કયેર.   વનરભ શટરભાાં યકાણ કયેર જમ્પભ  કાશ્ભીયના ળકભાંદ ઇવભ ક ર-૧૪ ની તરસ્ળી  છયછ કયી 

તેઓના ઓખ  યાલા ભેલતા વદયી ઇવભ જમ્પભ  કાશ્ભીય તેભજ ાંજાફભાાં ચારતા ભદ્રેળા ના મતીભ ફાકના અભ્માવ ભાટે ગ જયાતભાાં જ દી જ દી જગ્માએ ભસ્જીદ 

તેભજ શટરભાાં યકાણ કયી ચાંદ ઉઘયાલલાન ાં કાભ કયતા શમ  જેઓની કઇ ગ નાશીત શકીકત જણામેર નશી. 

 તેભજ ન્મામભાંદીય ભદનઝાાંા યડ ખાતે આલેર વનરભ શટરના ચેકીંગ દયમ્પમાન શટરના કફજા બગલટાલાા ભશભદ શ ળેન ઉપે રારાબાઇ ગ રાભનફી 

ભવકલારા યશે.રારકટશ ાછ, અકફયી ભસ્જીદ ાવ,ેયાજભશેર યડ,લડદયાનાઓની વનરભ શટરન વાંસ્થા યલાન તેભજ ગેસ્ટ યજીસ્ટયની તાવ કયતાાં વદય વનરભ 

શટરન લડદયા ભશાનગય ાવરકા તયપથી ઇસ્મ  કયલાભાાં આલેર  વાંસ્થા નધણી યલાન યીન્મ  કયાલેર ન શમ અન ેધી ફમ્પફ ેળ એન્ડ એસ્ટાબ્રીવભેન્ટ એકટ ૧૯૪૮ના 

રુલ્વ નાં-૬ અન ે૮ ન બાંગ કયી તેભજ શટરભાાં યકાણ ભાટે આલતા ભ વાપયના આધાય  યાલા નશી યાખી ગેસ્ટ યજીસ્ટય વનમભ ભ જફન  નીબાલેર ન શમ તેભજ નજીકના 

રીવ સ્ટેળનભાાં ઉયકત ઇવભના યકાણ અાંગેની જાણ નશી કયી ભે..કવભ.વા.શ્રીના જાશેયનાભાન બાંગ કયેર શમ તેઓના વલરુધ્ધભાાં ઇ.ી.ક.કરભ ૧૮૮ ભ જફ 

નલા યા .સ્ટે.ભાાં ગ ન દાખર કયાલી આગની લધ  તાવ શાથ ધયેર છે.  

- 
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૪૧ 

એવ.ઓ.જી.ળાખા સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

  તા.૨૭/૦૨/૨૦ ના યજ ળશેય વલસ્તાયભાાં ેટ્રરીંગભાાં શતા તે દયમ્પમાન ફાતભી ભેર કે આવીપ નાભન ઇવભ ળાંકાસ્દ શારતભાાં પતેગાંજ વદય ફજાયના નાકા 

ાવે ઉબ છે અન ેતેની લતશણાંક ળાંકાસ્દ છે તે ભ જફની ભેર ફાતભી આધાયે ઉયકત જગ્માએ લચ/યેડ કયી એક ઇવભન ેઝડી ાડી તેના કફજાભાાંથી અરગ અરગ ફેંકના 

ડેફીટ/ કે્રડીટ કાડશ તથા ક ર-૧૨ જે તથા સ્લે ભળીન ક ર-૦૪ વલળે  છયત કયતાાં કઇ વાંતકાયક જલાફ આેર નશમ જે તેણે કઇ જગ્માએથી ચયી અથલા છકટથી 

ભેલેર શમ તેના વલરૂધ્ધ વમાજીગાંજ .સ્ટે.વી.આય.ી.વી. કરભ ૪૧(૧)ડી ભ જફ કામદેવયની કામશલાયી કયેર છે.  

અરગ અરગ ફેંકના ડેફીટ/ કે્રડીટ કાડશ ક ર-

૧૨ જે તભાભની કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા સ્લે 

ભળીન ક ર-૦૪ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- તથા 

ભફાઇર પન કક.રૂ.૧૫૦૦/- ભી ક લ્રે 

રૂ.૨૧,૫૦૦/-  

૪૨ 

એવ.ઓ.જી.ળાખા સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

ભાનનીમ રીવ કવભળૌ નય શ્રી અન ભસવઘ ગશરોત વાશેફની વ ચનાથી એવ.ઓ.જી.ને ઓગેનાઇઝડ ક્રાઇભ ળધલા વ ચના આેર તેના આધાય ેએવ.ઓ.જી. 

દલાયા તા.૨૯/૦૨/૨૦ ના યજ ઓનરાઇન આાંતય યાજમ શાઇ પ્રપાઇર વેકવ યેકેટ કેટરાક ઇવભ ચરાલતા શમ Highest Standard Call Girls Escort Service 

Vadodara  તથા oklute લેફવાઇટ ઉ૫યથી કઇણ વ્મકકત કર કયીને તેને ભનવાંદ મ લતીને ફરાલી ળકે તેલ  વચીંગ દયમ્પમાન જાણલા ભેર શમ રીવ ઇન્સ્ેકટય 

એભ.આય.વરાંકી, એવ.ઓ.જી. નાઓના અાંગત ફાતભીદાય થકી લેફવાઇટ ચેક કયી લટવઅના ભાધ્મભથી દેશવલક્રમન ધાંધ કયતા એજન્ટન કન્ટેકટ કયી શટર વગ ન 

યેવીડેન્વી ખાતે યેડ કયતા (૧) વનતીન કદનેળબાઇ લાા યશે.વચતરગાભ, શયીજનલાવ, કારલા ચક તા.જી.અભયેરી (ય) વાંકદક ભાય શ્રીવલનદક ભાય ક ભાય યશે.૯૬૦, ગરી 

નાં.૧૧, કાવ શેયા, ભરીક ય કશી ઉપે યાંગ યી, દવક્ષણ- વશ્ચભ કદલ્શી (૩) અજશનવીંગ દેલીવીંગ યાજ ત યશે.૧૪/૨, યીંગણી ખેડા ગાભ, સવગાય ચયી-૯૩, તા.જી.વાજા ય 

ભધ્મપ્રદેળ તથા લન્ટેડ અયસલદ ળભાશ ઉપે ાયવ ળભાશ યશે.ઠાણ કટ, ાંજાફ નાઓને ઝડી ાડી તેઓ વલરૂધ્ધ ગત્રી .સ્ટે. વે.ગ . ય.નાં.૧૭/૨૦૨૦ ધી ઇમ્પભયર ટ્રાકપક 

વપ્રલેન્વન એકટની કરભ ૪,૫,૬,૭ ભ જફન ગ ન યજીસ્ટય કયાલેર છે.  

ભફાઇર પન નાંગ-૦૩ કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/- 

તથા કન્ડભ નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૬૦/- ભી ક લ્રે 

કક.રૂ.૨૫,૦૬૦/- ન ભ દાભાર 

૪૩ 

એવ.ઓ.જી.ળાખા સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

ભાનનીમ રીવ કવભળૌ નય શ્રી અન ભસવઘ ગશરોત વાશેફની વ ચનાથી એવ.ઓ.જી.ને ઓગેનાઇઝડ ક્રાઇભ ળધલા વ ચના આેર તેના આધાય ેએવ.ઓ.જી. 

દલાયા તા.૨૯/૦૨/૨૦ ના યજ ઓનરાઇન આાંતય યાજમ શાઇ પ્રપાઇર વેકવ યેકેટ કેટરાક ઇવભ ચરાલતા શમ Highest Standard Call Girls Escort Service 

Vadodara  તથા oklute લેફવાઇટ ઉ૫યથી કઇણ વ્મકકત કર કયીને તેને ભનવાંદ મ લતીને ફરાલી ળકે તેલ  વચીંગ દયમ્પમાન જાણલા ભેર શમ રીવ ઇન્સ્ેકટય 

એભ.આય.વરાંકી, એવ.ઓ.જી. નાઓના અાંગત ફાતભીદાય થકી લેફવાઇટ ચેક કયી લટવઅના ભાધ્મભથી દેશવલક્રમન ધાંધ કયતા એજન્ટન કન્ટેકટ કયી શટર વગ ન 

યેવીડેન્વી ખાતે યેડ કયતા (૧) ચીયાગ યભેળબાઇ દ ધાત (૫ટેર) યશે.ભ.નાં.૭, વળલ ળકકતનગય વવામટી, ઇન્ડીમા કરની યડ, ફા નગય અભદાલાદ શાર યશે.ીટી/૨, યભેશ્લય 

એાટશભેન્ટ, ડી.આય. એભ.સ્ક ર વાભ,ે કદલાી યા લડદયા (ય) વાંજમક ભાય ડાશમાબાઇ ચક્રલતી યશે.ખયડ ગાભ, તા.વલય ય જી.ભશીવાગય (૩) વલનદબાઇ નાગજીબાઇ ટેર 

યશે.૭, જમ દ્રાયકેળ એાટશભેન્ટ ળાક ભાકેટ ાવે,  ણાગાભ, તા.જી.વ યત નાઓને ઝડી ાડી તેઓ વલરૂધ્ધ જે.ી.યડ .સ્ટે. વે.ગ .ય.નાં.૧૮/૨૦૨૦ ધી ઇમ્પભયર ટ્રાકપક 

વપ્રલેન્વન એકટની કરભ ૪,૫,૬,૭ ભ જફન ગ ન યજીસ્ટય કયાલેર છે.  

ભફાઇર પન નાંગ-૦૩ કક.રૂ.૧૮,૦૦૦/- 

તથા એકટીલા સ્ક ટય કક.રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા 

કન્ડભ નાંગ-૦૩ કક.રૂ.૫૦/- ભી ક લ્રે 

કક.રૂ.૬૮,૦૫૦/- ન ભ દાભાર 

૪૪ 

ટ્રાકપક ળાખા લડદયા ળશેય          તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૦ના યજ લડદયા ળશેય ભે રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  

ટ્રાકપક  નાઓના પયભાનથી એભ.એવ.મ વનલર્થવટી ખાતે  વલદ્યાથીઓભાાં  અન ે ળશેયીજનભાાં ટ્રાકપક જાગૃવત રાલલા ભાટે એભ.એવ.મ વનલર્થવટી ના વલદ્યાથીઓ દ્લાયા વેપ ટીભ 

ફનાલલાભાાં આલેર જે લશ દયવભમાન સ્કૂરભાાં ટ્રાકપક  અલેયનેવ આલે તે ભાટે ટ્રાકપક ળાખા વાથ ેયશી વલદ્યાથીઓન ેટ્રાકપકના વનમભની વભજ આળે.જે ભાટે તેભન ે ટે્રસનગ 

આલાભાાં  આલી.જેભા ભાનનીમ .ઈન્વ. શ્રી એભ.ડી ઝારા વાશેફ અન ે.વ.ઇ એવ.ફી.ડેડ ણ વાશેફ તથા આય.એવ.ી.ટીભ શાજય યહ્યા.  

 

       તા.03/02/2020 ના યજ લડદયા ળશેય ભે રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કભીશ્નય વા. શ્રી  ટ્રાકપક  

નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ દ્લાયા જીલન વાધના શાઈસ્ક ર, નલી ધયતી નાગયલાડા તથા ભશાયાણી કન્મા વલદ્યારમ,દાાંકડમા ફજાય ખાતે  ટ્રાકપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે 

ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં આચામશ શ્રી તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથીઓન ે  ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ ટ્રાકપક 

અલેયનેવન ેરગતા  પ્રશ્નન ાં ણ લાતાશરા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર. તેભજ ટ્રાકપક વનમભ તથા કદળા વચહ્ન દળાશલતા ેમ્પરેટન ાં તથા "અકસ્ભાતથી ફચ"  વસ્તકાન ાં 

વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. 

 

       તા.૧૧/૦૨/૨૦૨૦ના યજ લડદયા ળશેય ભે રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  

ટ્રાકપક  નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ દ્લાયા Cygnus world school, શયણી  ખાતે  ટ્રાકપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં આચામશ શ્રી તથા 

વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથીઓને  ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ  ટ્રાકપક અલેયનેવને રગતા  પ્રશ્નન ાં ણ લાતાશરા દ્લાયા 

ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન વલળે ભાવશતી આી. તેભજ ટ્રાકપક વનમભ તથા કદળા વચહ્ન દળાશલતા ેમ્પરેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. 

 

       તા.૧૨/૦૨/૨૦૨૦ના યજ લડદયા ળશેય ભે રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  

ટ્રાકપક  નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ દ્લાયા  Sabicinnovatieve plastic કાંની,નાંદેળયી ખાતે  ટ્રાકપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં 30 

જેટરા કભશચાયીઓને PPT ના ભાધ્મભથી ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ  ટ્રાકપક અલેયનેવન ેરગતા  પ્રશ્નન ાં ણ લાતાશરા 

દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન વલળે ભાવશતી આી. તેભજ ટ્રાકપક વનમભ તથા કદળા વચહ્ન દળાશલતા ેમ્પરેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. 

 

     તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ના યજ લડદયા ળશેય ભ ેરીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  ટ્રાકપક  

નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ દ્લાયા એભ.એવ.મ વનલર્થવટી દ્લાયા ફનાલેર વેપ ટીભ ને વાથ ેયાખી વશકાય વલદ્યારમ, ગત્રી  તથા કેલણી ટ્રસ્ટ વલદ્યારમ, ગત્રી ખાતે  ટ્રાકપક 

અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં આચામશ શ્રી તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથીઓને  ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ 

કયી.તેભજ  ટ્રાકપક અલેયનેવન ેરગતા  પ્રશ્નન ાં ણ લાતાશરા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન વલળે ભાવશતી આી. તેભજ ટ્રાકપક વનમભ તથા કદળા 
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વચહ્ન દળાશલતા ેમ્પરેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. 

 

       તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ના યજ લડદયા ળશેય ભે રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  

ટ્રાકપક  નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ તથા RTO ના વોજન્મથી એરેવમ્પફક સ્ક ર ગયલા ખાતે  ટ્રાકપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં આચામશ શ્રી 

તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથીઓને  ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ  ટ્રાકપક અલેયનેવન ેરગત ાં નાટક યજૂ કયલાભાાં આવ્મ ાં તથા 

પ્રશ્નન ાં ણ લાતાશરા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન વલળે ભાવશતી આી. તેભજ ટ્રાકપક વનમભ તથા કદળા વચહ્ન દળાશલતા ેમ્પરેટન ાં વલતયણ 

કયલાભાાં આવ્મ ાં. 

 

      તા૨૨/૦૨/૨૦૨૦ના યજ લડદયા ળશેય ના ભે. રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  

ટ્રાકપક  નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ દ્લાયા ટ્રાકપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં ગ રુ નાનક સ્કૂર તયવારી વભા તાલ િીજ યડ ખાતે આલેર 

સ્કૂર ભાાં લાર્થક annual day યાખલાભાાં આલેર શમ જેભાાં સ્કૂર ના આચામશ શ્રીભતી યેખા યાના તથા ભેનેસજગ ટ્રસ્ટી શ્રી જળલાંતસવઘ તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથીઓ તથા 

લારીઓ તથા સ્કૂર લાન ડ્રાઇલય  ભી ક ર આળયે ૧૫૦૦ જેટરા વભ દામ ને ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ  ટ્રાકપક 

અલેયનેવન ેરગતા  પ્રશ્નન ાં ણ લાતાશરા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન જેલી કે ૧૦૮,૧૦૧,૧૦૨,૧૮૧, વનબશમ વલાયી પ્રજેક્ટ, યાસ્તા લાન 

પ્રજેક્ટ, અકસ્ભાત વભમે નાગકયક ની પયજ ળ ાં છે? તથા ટ્રાકપક ના વનમભ અાંગે ના ેરેટ તથા ટ્રાકપક ના વનમભ અાંગે ની  વસ્તકા અશણ કયલાભાાં આલી. 

 

        તા.૨૬/૦૨/૨૦૨૦ના યજ લડદયા ળશેય ના ભે. રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  

ટ્રાકપક  નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ દ્લાયા ટ્રાકપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં નગય પ્રાથવભક ળાા નેતાજી વ બાચાંદ્ર ફઝ પ્રાથવભક ળાા 

વલાય ાી સ્કૂર નાં 44 તથા ફય ાી સ્કૂર નફય 25 તાાંદજા લડદયા  ખાતે જેભાાં સ્કૂર ના આચામશ શ્રી ઓ તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથીઓ ક ર ભી 700ન ેટ્રાકપકના 

વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ  ટ્રાકપક અલેયનેવન ેરગતા  પ્રશ્નન ાં ણ લાતાશરા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની 

શેલ્રાઈન જેલી કે ૧૦૮,૧૦૧,૧૦૨,૧૮૧, વનબશમ વલાયી પ્રજેક્ટ, યાસ્તા લાન પ્રજેક્ટ, અકસ્ભાત વભમે નાગકયક ની પયજ ળ ાં છે? તેભજ ટ્રાકપક અાંગેની વલસ્તૃત 

ભાવશતી આલાભાાં આલી તથા રીવ પ્રજાન વભત્ર છે તે અાંગે ની ણ ભાવશતી આલાભાાં આલી તથા ટ્રાકપક ના વનમભ અાંગે ના ેરેટ તથા ટ્રાકપક ના વનમભ અાંગે ની 

 વસ્તકા અશણ કયલાભાાં આલી જેભાાં વલાય ાી ધ6ની વલધ્માર્થથની ખ શ્ન ભા ના વનઍ તેને ભેર ાકકટ તથા atm card ાકકટ ના ભારીકની 1કરાક નજીક ની દ કાન ભાાં 

ફેવી યાશ જઇ જે ભારીક આલી જતાાં ભારીકને યત આી વલધ્માર્થથનીએ ઈભાનદાયી ન ાં ઉભદા ઉદાશયણ ૂરુ ાડેર છે અન ેઆ કકસ્વ શાજય વલધ્માર્થથઓ વભક્ષ ળેય કયેર 

શમ જેથી અભ RSP ટીભ ઇન્ચાજશ તયીકે રીવ તયપથી વપ્રવન્વર શ્રી ને રૂ 101 ઇભાનદાયી ફતાલલા ફદર અન ેફીજા વલધ્માર્થથઓ આલા કામો કયલા પે્રયામ તે શેત  થી 

યકડ ઇનાભ આેર છે. 

 

        તા..૨૭/૦૨/૨૦૨૦ના યજ લડદયા ળશેય ના ભે. રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  

ટ્રાકપક  નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ દ્લાયા ટ્રાકપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં ટીભ વેપને વાથે યાખી ભશાયાણા પ્રતા વશન્દી પ્રાથવભક  ળાા 

વમાજીગાંજ ખાતે જેભાાં સ્કૂર ના આચામશ શ્રી તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથીઓ ક ર ભી 150 ને ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ 

કયી.તેભજ  ટ્રાકપક અલેયનેવને રગતા  પ્રશ્નન ાં ણ લાતાશરા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન જેલી કે ૧૦૮,૧૦૧,૧૦૪,૧૮૧, વનબશમ વલાયી 

પ્રજેક્ટ, યાસ્તા લાન પ્રજેક્ટ, અકસ્ભાત વભમે નાગકયક ની પયજ ળ ાં છે? તથા ટ્રાકપક ના વનમભ દળાશલતા ેમ્પરેટ ણ આલાભાાં આવ્મા.  

 

       તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૦ના યજ લડદયા ળશેય ભે રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાઓની વ ચનાથી નામફ રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  

ટ્રાકપક  નાઓના પયભાનથી RSP ટીભ તથા 108 ના વોજન્મથી ડૉ. યાજેન્દ્ર પ્રવાદ પ્રાથવભક ળાા, વ બાન યા ખાતે  ટ્રાકપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન 

કયેર.જેભાાં આચામશ શ્રી તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથીઓન ે ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ ઇભયજન્વી લાશનની ભાવશતી 

આી તથા 108 વલળેની ભાશીતી 108ના કભશચાયીઓ દ્લાયા ડેભ ફતાલી આલાભાાં આલી. તથા પ્રશ્નન ાં ણ લાતાશરા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની 

શેલ્રાઈન 181 વલળે વલળે વભજ કયલાભાાં આલી. તેભજ ટ્રાકપક વનમભ તથા કદળા વચહ્ન દળાશલતા ેમ્પરેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. 

 

       તા.૨૯/૦૨/૨૦૨૦ના યજ લડદયા ળશેયની  ટ્રાકપક રીવની RSP ટીભ તથા વેપ ટીભ દ્લાયા ડૉ. લીય વાલયકય પ્રાથવભક ળાા, ગયલા  ખાતે  ટ્રાકપક અલેયનેવ આલે 

તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં આચામશ શ્રી તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથીઓને  ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ 

ઇભયજન્વી લાશનની ભાવશતી આી. તથા પ્રશ્નન ાં ણ લાતાશરા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન 181,104,1962 વલળે વલળે વભજ કયલાભાાં 

આલી. તેભજ ટ્રાકપક વનમભ તથા કદળા વચહ્ન દળાશલતા ેમ્પરેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. 

 


