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ભાશ ે૦3/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 

નાંદેવયી રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

           નાંદેવયી રીવ સ્ટેળન વટાપ નાઓને તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ ભેર ફાતભી આઘાય ેનાંદેવયી જી.આઈ.ડી.વી. એચ.ી. ેટ્રર ાંની ાછ 

આલેર ખ લ્રાભાાં તા.જી. લડદયા ખાત ે યેઇડ કયતાાં આયી (૧) યાજેન્ર જગદીળબાઈ યભાય યશે.નાંદેવયી ગાભ યાભદેલ ીય ભાંદીયની વાભ ે તાલ ાવ ે

તા.જી.લડદયા, (૨) કા બાઈ જક્ળીબાઈ ચોશાણ યશે.નાંદેવયી ગાભ જરાયાભ ભાંદીય ાછ જીલન કાંનીની વાભ ેતા.જી.લડદયા, (૩) નયેળ શયીરાર માદલ 

યશે.યણરી ગાભ એ-૯ વત્મ નાયામણ વવામટી તા.જી.લડદયા ભ  યશે.ળાશગાંજ ગાભ  યાના ચક તા.ળાશગાંજ જી.જોન ય ઉત્તય પ્રદેળ, (૪) દદનદમાર 

શ્રીદકયચીમન માદલ યશે.અાંવફકા નગય ઓભકાય યા ભકાન નાં.૧૧ પટર્ધરાઈઝય છાણી તા.જી.લડદયા ભ  યશે.ખેતાવયાઈ ગાભ તા.ળાશગાંજ જી.જોન ય ઉત્તય 

પ્રદેળ, (૫) વન  વફજેળક ભાય માદલ  યશે.અાંવફકા નગય ઓભકાય યા ભકાન નાં.૧૯ પટર્ધરાઈઝય છાણી તા.જી.લડદયા ભ  યશે.ખેતાવયાઈ ગાભ તા.ળાશગાંજ 

જી.જોન ય ઉત્તય પ્રદેળ, (૬)વભાબાઈ પતાબાઈ યભાય યશે.લાયવીમા દકળન લાડી ગધેડા ભાકર્નટ લ ડા ભકાન નાં.-૦૨ તા.જી.લડદયા ભ  યશે.લધલારા  યા કેનાર 

ાવે તા.ફયવદ જી.આણાંદ તથા (૭) યાકેળબાઈ ઉપર્ન રલ્ર ભશનબાઈ માદલ યશે.નાંદેવયી ગાભ યાભનગય ભકાન નાં.-૧૫ તા.જી.લડદયા ભ  યશે.ફડાગાભ માદલ 

ભશલ્રા તા.જી.યાજગઢ ભધ્મપ્રદેળ નાઓ જાશેયભાાં ત્તા-ાના લડે શાય-જીતન જ ગાય યભી યભાડી સ્થ ઉય ત્તા-ાના નાંગ-૫૨ તથા જભીન દાલ યના યકડ 

રૂ.૩,૪૦૦/- તથા અાંગઝડતીના ક લ્રે રૂ.૧૨,૫૦૦/- ના ક લ્રે રૂ.૧૫,૯૦૦/- તથા શન્ડા એક્ટીલા નાંગ-૦૨ કક.રૂ.૩૫,૦૦૦/- એભ ક લ્રે રૂ.૫૦,૯૦૦/-ના 

ભ દ્દાભાર વાથે કડાઈ જઈ ગ ન કમાા વલગેયે ફાફતન  ગ ન ળધી નાંદેવયી .સ્ટ.ે II ગ .ય.નાં. ૧૪/૨૦૨૦ જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ  ભ જફ 

તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૪/૩૦ લાગ ેયજી. કયલાભાાં આલેર છે.  

ત્તા-ાના નાંગ-૫૨, જભીન દાલ 

યના યકડ રૂ.૩,૪૦૦/-, 

અાંગઝડતીના રૂ.૧૨,૫૦૦/- ક લ્રે  

રૂ.૧૫,૯૦૦/- તથા શન્ડા 

એક્ટીલા નાંગ-૦૨ 

કક.રૂ.૩૫,૦૦૦/- એભ ક લ્રે 

રૂ.૫૦,૯૦૦/- 

૨ 

ી.વી.ફી.ળાખા, સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય.  

           ી.વી.ફી  ળાખા સ્ટાપ નાઓને તા:૧૪/૦3/૨૦૨૦ ના યજ  ભેર ફાતભી આધાય ેગયલા દાતાય ીયની દયગાશ  ાવે યેઇડ કયતાાં આયી શાપીઝ 

અશેભદબાઇ દદલાન યશે. ભ.નાં ૨/૧૨ ઘનશ્માભાકા વવામટી, ાંચલટી, ગયલા, લડદયા ળશેય નાન તાના આર્થથક પામદા વારૂ લયરી ભટકાના આાંક પયકના 

આાંકડા રખી શાયજીતન જ ગાય યભી યભાડી જ ગાયના વાધન જેભાાં આાંક પયક આાંકડા રખેર સ્રી નાંગ-૦૮ જેની દકભત રૂ.૦૦/૦૦ તથા ફરેન-૦૧ તથા 

કાફાન કાગ તથા કયી સ્રીની ડામયી-૦૧ જેની દકભત રૂીમા ૦૦/૦૦ તથા અાંગ ઝડતીભાાંથી આલેર યકડા રૂીમા ૧૦,૭૦૦/- તથા ભફાઇરપન નાંગ-૦૧ 

જેની દકભત રૂીમા ૫૦૦/- ભી ક લ્રે દકભત રૂીમા ૧૧,૨૦૦/- ના ભ દાભાર વાથે યેઇડ દયમ્માન ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાા વલ.ફાફતન  ગ ન ળધી 

ગયલા .સ્ટ ેગ .ય.નાં અને કરભ :- II ગ .ય.નાં.- ૧૨૮   જ ગાયધાયા કરભ ૧૨(અ) ભ જફ તા:૧૪/૦3/૨૦૨૦  લાગ ે૧૭/૦૦ લાગ ેયજી. કયલાભાાં આલેર છે.   

જ ગાયના વાધન જેભાાં આાંક પયક 

આાંકડા રખેર સ્રી નાંગ-૦૮ 

જેની દકભત રૂ.૦૦/૦૦ તથા 

ફરેન-૦૧ તથા કાફાન કાગ 

તથા કયી સ્રીની ડામયી-૦૧ 

જેની દકભત રૂીમા ૦૦/૦૦ તથા 

અાંગ ઝડતીભાાંથી યકડા રૂીમા 

૧૦,૭૦૦/- તથા ભફાઇર પન 

નાંગ-૦૧ જેની દકભત રૂીમા 

૫૦૦/- ભી ક લ્રે દકભત રૂીમા 

૧૧,૨૦૦/- 

૩ 

જલાશયનગય રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

               જલાશયનગય રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ નાઓને તા.૩૧/૩/૨૦૨૦  ના યજ   ભેર ફાતભી આધાયે યાભ યા વીભ વલસ્તાયભાાં યેઇડ કયતાાં આયી -(૧) 

ગકબાઇ ઉપર્ન ગક ભણીરાર ગશીર યશે. નલા બાથીજી ભાંદીય વાભ ેઅનગઢ તા.જી.લડદયા તથા ( ય) અાંકીતક ભાય ઉપર્ન બમર  ગણતબાઇ ગશીર યશે. 

યાભ યાગાભ વીભ વલસ્તાયભાાં તા.જી.લડદયા નાઓએ  તાના કફજાભાાં ગેયકામદેવય યીત ેલગય ાવ યભીટ ેબાયતીમ ફનાલટના ઇંગ્રીળ દારૂની પ્રાસ્ટીકની 

ફટર નાંગ-૧૦૮ આળય ેદક.રૂ. ૪૩,૨૦૦ /- તથા નાં-(૧) ની અાંગ ઝડતીના ભ.પન વાથે ક ર દક.રૂ.૪૩,૭૦૦/- ન ભ દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ 

તથા યભેળ ઉપર્ન ીસ્તર યશે. ળેયખી નાઓ પ્રશી ભ દભાર  ય ાડી ગ નાભાાં એકફીજાની ભદદગાયી કયી ગ ન કમાા વલ ફાફતન ગ ન જલાશયનગય .સ્ટ.ે 

11196009200146 પ્રશી એકટ કરભ ૬૬(ઇ), ૮૧ ભ જફ તા.31/03/2020 ના યજ  યજી. કયલાભાાં આલેર છે. 

બાયતીમ ફનાલટના ઇંગ્રીળ દારૂની 

પ્રાસ્ટીકની ફટર નાંગ-૧૦૮ 

આળયે દક.રૂ. ૪૩,૨૦૦ /- તથા 

ભ.પન વાથે ક ર દક.રૂ.૪૩,૭૦૦/- 
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૪ 

જે.ી.યડ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

           જે.ી.યડ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ દ્લાયા તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ કરાક ૦૧/૩૫ લાગ ે. જે.ી.યડ, ગજાનાંદ કમ્પ્રેક્ષના ફેવભેન્ટ ાકીંગભાાં ચારતી 

પ્રશીફીળનની પ્રલ તર્ધ અાંગ ેયેઇડ કયતાાં આયીઓ  તાના આર્થથક પામદા વારૂ ભાનલ સ્લાસ્થમ ભાટ ેશાવનકાયક ઇંગ્રીળ દારૂ તથા વફમયન જથ્થ લગય ાવ 

યભીટ ેવેરલાવ ખાત ેયશેતા અનીરબાઇ નાભના ઇવભ ાવેથી ભેલી તેની ાવેની ટમેટા કયરા પયવ્શીર ગાડી નાં. MH-43-L-0409 તથા શન્ડા વીટી 

પયવ્શીર ગાડી.નાં GJ-07-R-7553 ભાાં બયી રઇ આલી આ ગેયકામદેવયન બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારૂ બયેર અરગ અરગ ક લ્રે ફટર નાંગ-૧૫૬ દક.રૂ. 

૫૯,૪૦૦/- તથા વફમય ટીન નાંગ-૭૨ દક.રૂ.૭,૨૦૦/- ની વાથે પયવ્શીર ગાડીઓ તેભજ ભફાઇર પન તભાભની ક લ્રે કીભત રુીમા ૫,૨૬,૬૦૦/- ના 

ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી  નાં  ૧ ન  કડાઈ જઈ  તથા  આયી નાં(2) નશી ભી ગ ન કમાા વલગેય ેફાફતન ગ ન ળધી જે.ી. યડ .સ્ટ ેગ  ય નાં III-

૭૭/૨૦૨૦ પ્રશી... એકટ કરભ  ૬૫ (ઇ), ૮૧, ૯૮(૨) તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ ના કરાક  ૦૩/૧૦ લાગ ેયજીસ્ટય કયાલેર છે.  

ફટર નાંગ-૧૫૬ દક.રૂ. 

૫૯,૪૦૦/- તથા વફમય ટીન નાંગ-

૭૨ દક.રૂ.૭,૨૦૦/- ની વાથે 

પયવ્શીર ગાડીઓ તેભજ ભફાઇર 

પન તભાભની ક લ્રે કીભત રુીમા 

૫,૨૬,૬૦૦/-  

૫ 

 નલા યા રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

          નલા યા .સ્ટ.ે સ્થાનીક સ્ટાપ ધ્લાયા તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ કરાક:૦૨/૧૦ લાગ ે ભશેફ ફ યા બાથ જી ભાંદદયની ફાજ ભાાં  લડદયા ખાત ે યેઇડ કયતાાં 

આયીઓ (૧) ઇસ્ભાઇર પકીયભશાંભદ ળેખ (૨) ભશવીનઅરી ભશેંદીશ ળેન વૈમદ  (૩)શૈદયગ રાભ દસ્તગીયી  (૪) ઝાકીયશ ળેન ગ રાભશ ળેન વૈમદ લડદયા (૫) 

અબ્દ ર ઇસ્ભાઇર અબ્દ રયશીભ ળેખ  (૬)અબ્દ ર ગ રાભશ ળેન અબ્દ રશફીફ ળેખ (૭) વાશીદ શ ળેન ભશેભ દશ ળેન ભરેક તભાભ યશે. ભશેફ ફ યા લડદયા નાઓ 

જાશેયભાાં ત્તા ાના ૈવા લડ ેશાયજીતન જ ગાય યભી યભતાાં અાંગઝડતીના રૂ/-૨૧૧૮૦/- તથા જભીનદાલ ઉયના રૂ/-૧૬૫૦/-- તથા ભફાઇર પન નાંગ--૦૫ 

દક.રૂ/-૧૫૫૦૦/- ક લ્રે ભી રૂ/- ૩૮,૩૩૦/- તથા ત્તાાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ/- ૦૦/૦૦ વાથે ભી આલી કડાઇ જઈ ગ ન કમાા વલગેય ેફાફતન ગ ન ળધી 

નલા યા .સ્ટ.ે II ગ .ય.નાં.૦૦૦૯૫/૨૦૨૦ જ ગાયધાયા કરભ-૧૨ ભ જફ. તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ કરાક ૦૩/૪૦ લાગે ગ ન યજી. કયેર છે.  

અાંગઝડતીના રૂ/-૨૧૧૮૦/- તથા 

જભીનદાલ ઉયના રૂ/-૧૬૫૦/-- 

તથા ભફાઇર પન નાંગ--૦૫ 

દક.રૂ/-૧૫૫૦૦/- તથા ત્તાાના 

નાંગ-૫૨ કક.રૂ/- ૦૦/૦૦ ક લ્રે 

ભી રૂ/- ૩૮,૩૩૦/-  

૬ 

ી.વી.ફી ળાખા સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

       ી.વી.ફી ળાખા સ્ટાપ ધ્લાયા તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ કરાક:૧૬/૫૫ લાગ ે નલા યા ર ગ્રાઉન્ડ વાભ ે લડદયા ખાતે યેઇડ કયતાાં આયી (૧)   વલ રબાઇ 

ઉપર્ન રાર ફાફ રાર ટેર યશે  યાજયત્ન વવામટી ભ.નાં વી/૨૧૭  ફગીખાના ાવ ેલડદયા ળશેય ભ   યશે, ીીમ  ભાઠ ગાભ ી તા.ચાણસ્ભા જી.ાટણ 

(૨) બાબાઇ (લોંટેડ) નાઓએ શારભાાં યભાતી વાઉથ આફ્રીકા- ઓસ્ટેટ્રેરીમા લચ્ચે ચારતી દિકેટ ભેચ ભફાઇર ઉય ઓનરાઇન આ.ડી ઉય દિકેટ યભી યભાડી 

વટ્ટાના વાધન જેભાાં આયી નાં.૦૧ ની અાંગઝડતી ભાાંથી  ક ર. રૂ/-૧૯૭૧૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ--૦૧ દક.રૂ/-૩૦૦૦/- તથા દિકેટ વટ્ટા યભામેર 

જ ગાયના સ્િીનવટ નાંગ-૧૩ દક.રૂ/૦૦/૦૦ વાથે ભી રૂ/-૨૨૭૧૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે નાંફય ૧ નાન ભી આલી કડાઇ જઈ તથા નાંફય ૨ નાન નશી 

કડામેર આયી બાબાઇ જેઓએ આઇ.ડી ટાઇગય ઉપે ઇટરી ાવેથી આઇ.ડી ખયીદ કયેર જે ટાઇગય ઉપે ઇટરી શાય જીતન વટ્ટ યભી યભાડી ભી આલી 

કડાઇ ગમેર શમ વલગેયે ફાફતન ગ ન ળધી નલા યા .સ્ટ.ે II ગ .ય.નાં.૦૦૦૯૮/૨૦૨૦ જ ગાયધાયા કરભ-૧૨ ભ જફ. તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ કરાક ૨૦/૪૦ 

લાગે ગ ન યજી. કયેર છે. 

અાંગઝડતી ભાાંથી  ક ર. રૂ/-

૧૯૭૧૦/- તથા ભફાઇર પન 

નાંગ--૦૧ દક.રૂ/-૩૦૦૦/- તથા 

દિકેટ વટ્ટાના સ્િીનવટ નાંગ-૧૩ 

દક.રૂ.૦૦/૦૦ વાથે ભી રૂ/-

૨૨૭૧૦/-  

૭ 

જે.ી.યડ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

           જે.ી.યડ .સ્ટ.ે સ્ટાપ દ્લાયા તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૬/૦૫ લાગ ેાંચભ ખી લ ડાની ાછ આલેરા ખ લ્રા ભેદાનભા લડદયા ળશેય. ખાત ે

ચારતાાં જ ગાય અાંગે  યેઇડ કયતાાં આયી (૧)તાઉર યઅશેભાન ળાકીયબાઇ ભેભણ યશે.એ-૧૩, ળાાંતીલન વવામટી, ભ દકતનગય ાછ, તાાંદરજા યડ, લડદયા 

(૨)ભશભાંદ શ ળેન ગ રાભ ભશભાંદ  ઠાણ યશે.૧૧૦, એભ.આઇ.જી. પરેટ, ત્રકાય ચાય યસ્તા ાવ,ે તાાંદરજા, લડદયા (૩) ગ રાભ અજીજ ઇકફારબાઇ ભેભણ 

યશે.૩૦૧, એશભાંદ વવામટી, ભધ યભ વવા. ાવ,ે તાાંદરજા, લડદયા નાઓએ તાના આર્થથક પામદા વારૂ તીન ત્તીન તાાનાૈવા લડે શાયજીતન જ ગાય 

યભી યભાડી જાશેયભાાંથી ભી આલી અાંગઝડતી તથા જભીનદાલના ક ર રૂવમા ૧૦૬૩૦/- તથા તા ાના નાંગ ૫૨ તેભજ ભફાઇર પન નાંગ- ૦૩ કીભત રૂવમા 

૧૭૦૦૦/- ભી ક લ્રે ૨૭૬૩૦/- ની વાથે ભી આલી કડાઇ જઈ ગ ન કમાા વલગેય ેફાફતન ગ ન ળધી જે.ી.યડ .સ્ટે. II ગ .ય.નાં ૨૦/૨૦ જ ગાય ધાયા 

કરભ- ૧૨ ભ જફ તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦  ના કરાક- ૧૮/૧0 લાગ ેયજીસ્ટય કયાલેર છે.  

અાંગઝડતી તથા જભીનદાલના ક ર 

રૂવમા ૧૦૬૩૦/- તથા તા ાના 

નાંગ ૫૨ તેભજ ભફાઇર પન 

નાંગ- ૦૩ કીભત રૂવમા ૧૭૦૦૦/- 

ભી ક લ્રે ૨૭૬૩૦/-  

૮ 

ગત્રી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

           ગત્રી .વૌ ટ.ેના વૌ ટાપ દ્લાયા તા-૧૦/૦૩/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૪/૨૫ લાગ ે ફી.ી.વી યડ, શલેરી  ાવ ે લડદયા ળશેય ખાત ે આયી ( ૧) 

ભશેન્રબાઈ વભાબાઈ દઢમાય યશે.દળયથગાભ બ્રાહ્મણ પવમ  તા.જી લડદયા(૨) યવશત શયેળચાંન્ર ધ્ર યી યશે.દદનેળભીર ાછ તયાની ચારી અકટા લડદયા 

ળશેય(૩) ળાંકયબાઈ પ્રબાતબાઈ ચોશાણ યશે.શયી યા ગાભ ક લાલા  લડદયા ળશેય(૪) અજમ ભણીરાર વરાંકી યશે.આાંફાલાડી ગલધાનનાથજીની શલેરી ાવ ે

ફી.વી.ી યડ લડદયા ળશેય(૫) ભનજક ભાય વભાબાઈ દઢમાય યશે.દળયથ ગાભ બ્રાહ્મણ પવમ  તા.જી લડદયા(૬) વાંદદ મગેળબાઈ દલી યશે .શયી યા ગાભ 

ગલધાન નાથજીની શલેરી ાવ ેફી.વી.ી યડ લડદયા ળશેય(૭) વાગય વલઠ્ઠરબાઈ આશીયે યશે.ઝ રતા  ર યણજીતનગય ઝ ાંડટ્ટી વમાજીગાંજ લડદયા ળશેય 

નાઓ બેગા ભી ગ ક ાંડા  લી ત્તા ાના ૈવા લડે શાયજીતન જ ગાય યભી યભાડી અાંગ ઝડતીના રૂવમા ૧૪,૬૦૦/- તથા જભીન દાલના ૫૨૦૦/- ભી 

અાંગ ઝડતીના રૂવમા ૧૪,૬૦૦/- 

તથા જભીન દાલના ૫૨૦૦/- તથા 

ત્તા ાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ ૦૦/૦૦ 

ગણી ક લ્રે રૂ. ૧૯,૮૦૦/-  
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આલેર તથા ત્તા ાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્રે રૂ. ૧૯,૮૦૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઈ જઈ ગ ન કમાા વલ.ફાફતન ગ ન ળધી ગત્રી 

.સ્ટ.ે II/૨૦/૨૦૨૦ જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા-૧૦/૦૩/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૬/૧૫ લાગ ેયજી. કયેર છે.  

૯ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

              ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય રાયા ાણીગેટ .સ્ટ.ે ફ્સસ્ટ ગ .ય.નાં-૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૫૩/૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૪૫૭.૩૮૦,૧૧૪ 

ભ જફના કાભ ેતા.૨૯/૨/૨૦૨૦ ના કરાક ૨૧/૦૦ થી તા.૧/૩/૨૦ ના કરાક ૩/૩૦ દયમ્માન લાઘડીમા યડ ભેઘાનગય ળપગ વેન્ટયભાાં આલેર કેમ ય લચ 

કાંની નાભની દ કાનભાાં નભૂદ નથી ત ેઆયીઓએ પયી.શ્રીની કેમ ય લચ કાંની નાભની ભફાઇર પનની દ કાનન  ળટય કઇ વાધન લડ ેનીચેથી ઉયના બાગ ે

ઉઠાલી લચ્ચેથી લાી દઈ દ કાનભાાં પ્રલેળ કયી અરગ અરગ કાંનીના અરગ અરગ ભડરલાા તેભજ અરગ અરગ આઇ.એભ.ઇ.આઇ નાંફયલાા ભફાઇર પન 

નાંગ-૧૨ જેની આળયે દક.રૂ-૯૯,૨૬૭/૮૬ ૈવા ગણી ળકામ જેની ચયી કયી રઈ જઈ જતા તા. ૧/૩/૨૦ ના કરાક  ૧૪/૨૦ લાગ ેગ ન યજીસ્ટય થમેર વદય 

ગ નાની તાવ દયમ્માન ફાતભી આધાયે આયી (૧) ભવ યબાઈ શયળનબાઈ લવ વનમા યશે. ભૂ બાંભય કટ ગાભ કટાલા  પીમ ાં તા. ક ળર ગઢ વજ. ફાાંવલાડા 

યાજસ્થાન શાર યશે  એક્તાનગય ધભર્નળનગયના ાછના બાગે આલેર ખ લ્રી જગ્માભાાં ડાલભાાં આજલા યડ લડદયા ળશેય (૨) અલ્કેળબાઈ ભશનબાઈ બ યીમા 

યશે, ભૂ વ યલણ ગાભ બ યીમા પીમા  તા. ક ળરગઢ વજ. ફાાંવલાડા યાજસ્થાન શાર યશે, આજલા લાઘડીમા યીંગ ઓડ ફાદ તાલ ાવ ેઆલેર ભશાકાી 

ભાતાના ભાંદીય વાભ ેખ લ્રી જગ્માભાાં ડાલભાાં આજલા યડ લડદયા (૩) કા બાઈ તાયવીંગબાઈ કટાયા યશે ભૂ- ટીભેડા ગાભ  તા. ક ળરગઢ વજ. ફાાંવલાડા 

યાજસ્થાન શાર યશે, લાઘડીમા યડ ફાદ જકાત નાાંકા જગણીભાતાના ભાંદીય ાછ આલેર ખ લ્રી જગ્માભાાં ડાલભાાં લડદયાનાઓને તા.૩/૩/૨૦ ના કરાક  

૧૫/૩૦ લાગ ેકડી અટક કયી ચયીભાાં ગમેર ભ દાભાર ૈકી દક.રૂ. ૯૯,૨૬૭.૮૬ ૈવાન ભ દાભાર યીકલય કયી ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

ભફાઇર પન દક.રૂ. 

૯૮,૫૫૮.૮૬/-  

૧૦ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

             ાણીગેટ .સ્ટ.ે ગ .ય.નાં ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૫૨/૨૦ ઇ.ી.ક.ક.૩૭૯એ(૩) ભ જફના કાભ ે તા:૨૯/૨/૨૦૨૦ ના કરાક  ૧૩/૪૫ લાગ ે 

યીલાય ચાય યસ્તા દિષ્ણા યેસ્ટયાંટની વાભ ેાણીગેટ લડદયા ખાત ેપયીફેશેન ચારતા ચારતા જતા શતા ત ેલખત ેઅજાણ્મા આયીઓએ ાછથી એક લ્વય 

ભ.વા.ઉય આલી ભ.વા.ની લચ્ચ ેફેવેર ઇવભ પયી.ફેનન  ગ્રીન કરયન  ાકીટ જેભાાં એક વનાની લીટી ત્રણ ગ્રાભ લજનની જેની કક રૂ.૮૫૦૦/-તથા વપેદ 

કરયની પાસ્ટેક કાંનીની ઘડીમા દક.રૂા.૧૭૦૦/-તથા રીનલા કાંનીન ભફાઇર તેન IMEI NO-86694103 4433167  જેની  દકભત રૂ  ૮૦૦૦/- ભી 

ક ર દક.રૂ.૧૮૨૦૦/-ના ભ દ્દાભાર વાથેન ાં ાકીટ ઝ ાંટલી રઈ નાવી ગ ન કમાા ભતરફની પયીમાદ તા:૧/૩/૨૦ ના કરાક ૦/૩૦ લાગ ેનધામેર આ કાભ ેડીવીફી 

રીવ ેફાતભી આધાયે આયી (૧) અવનરબાઇ દકળનચાંર ફ ધલાની યશે,વી-૧૫ વળલધાયા ફ્સરેટ ટેર ાકાની ફાજ ભાાં લાયવીમા લડૉદયા ળશેય (૨) યાકેળબાઇ 

વાંતબાઇ ચાલરા યશે, ટી-૯ ભ.ન.-૨૭૬ લાવલાની કરની અાંફેભાતાના ભાંદદય ાવ ેલાયવીમા લડૉદયા ળશેયને વી.આય.ી.વી ૪૧(૧)ડી આધાય ેકડી 

 છયછ કયતા આયીઓએ વદય ગ નાભાાં ચયી કયેરાની કફ રાત કયતા આયીઓએને તા: ૨/૩/૨૦ ના કરાક ૨૧/૧૫ લાગ ેઅટક કયી તભાભ ભ દાભાર યીકલય 

કયી ગ ન ળધી કાઢેર  છે.    

વનાની લીટી,ભપ, ઘડીમા ક ર 

દક.રૂ. ૧૮૨૦૦/- 

૧૧ 

લાડી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય  

             લાડી .સ્ટે. ગ .ય.નાં. 11196035200143/20 IPC કરભ-૩૭૯ એ (૩), ૧૧૪ ભ જફના કાભ ેતા.૨૭/૨/૨૦ના કરાક ૧૬/૦ થી ૧૬/૧૫ 

લાગ્મા દયમ્માન  પ્રતાનગય ત્રણ યસ્તા લાડી લડદયા ખાત ેપયીમાદીફશેન ન્મામ ભાંદીયથી એક ઓટ યીક્ષાભાાં ફેવી ભાાંજર ય જલા નીકેર ત ેલખત ેયીક્ષાભાાં એક 

 રૂ તથા એક સ્ત્રી ફેઠેરા શતા અને પયી ફશેનને ણ યીક્ષાભાાં ફેવાડી પ્રતાનગય ત્રણ યસ્તા ાવ ેઉતાયી દેતા પયીફશેને તાના શાથભાાં શેયેર વનાની ફાંગડી 

દળ ગ્રાભ લજનની ખીરા ડીઝાઇન લાી દક.રૂ. ૩૦,૦૦૦/-ગણી ળકામ જે શાથભાાં જણામેર નશી જેથી યીક્ષાભાાં ફેવેર ેવેન્જય તયીકેના ભાણવએ ફાંગડી કાઢી 

રઇ ક ેકાી રઇ ગ ન કમાા વલગેયે ભતરફની પયીમાદ તા.૯/૩/૨૦ ના કરાક ૧૬/૪૫ લાગે ગ ન યજીસ્ટય થમેર વદય ગ નાની તાવ દયમ્માન ફાતભી આધાય ે

આયી (૧) નયેળબાઇ ત્રીબલનબાઇ વલ્રા યશે વાગય એાટાભેંન્ટ પસ્ટ ફ્સરય નાં.૧૦૨ યાભજી ભાંદીય વાભ ેયાજ રા તા.યાજ રા જી અભયેરી (૨) યભેળબાઇ 

ળાંકયબાઇ ફજાણીમા ઉ.લ.૨૬ યશે રક્ષ્ભીનગય દેરલાડા યડ આજડ ગાભ તા.ભાણવા.જીલ્ર ગાાંધીનગય  શાર યશે લાધયીલાવ તતજતી યાજ રા તા.યાજ રા 

જીલ્ર અભયેરી ( ૩) વ નીરબાઇ ચાંદ બાઇ ચ ડાવભા યશે રશાનગય ભપતીમાયા ઝ ડટ્ટી યાજકટ ળશેય શાર યશે,ાલાગઢ તેટીનાઓને    

તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૦ ના કરાક.૨૦/૪૫ કડી અટક કયી ગ ન ળધી  કાઢેર  છે   

નીર  

૧૨ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

               ાણીગેટ  સ્ટ ેગ .ય.નાં-૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૫૪/૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯,૧૧૪ ભ જફના કાભ ેતા.૨૯/૨/૨૦ ના કરાક  ૧૯/૦૦ થી ૨૧/૩૦ 

લાગ્મા દયમ્માન વવધ્ધાથા કમ્પ્રેક્ષ વ્ર દાલન વવામટી વાભ ેવ્ર ાંદાલન ચાય યસ્તા લાઘડીમા યડ ાણીગેટ લડદયા ખાતે નભૂદ નથી તે આયીએ  પયી.શ્રી નાઓની 

શોંડા ેળન પ્ર ભ.વા નાં-GJ-06-DM-3069 જે વને ૨૦૦૯ ના ભડેરની કાા કરયની બ યા ટ્ટાલાી જેન એન્જીન નાં-HA10ED96L51999  તથા 

ચેવીવ નાં-MBLHA10ER96M00483 જેની દક.રૂ ૧૦,૦૦૦/- ગણી ળકામ  જેને  ડ પ્રીકેટ ચાલી લડે રક ખરી અથલા તડી ચયી કયી રઈ જઈ ગ ન કમાા 

વલગેયે ભતરફની પયીમાદ આધાય ેતા.૧/૩/૨૦ ના કરાક  ૧૫/૧૦ લાગ ેગ ન યજીસ્ટય થમેર વદય ગ નાની તાવ દયમ્માન  ાણીગેટ .સ્ટ.ે ાટા-એ-ગ .ય.નાં-

ભ.વા-૧ દક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/-  
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૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૫૩/૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૪૫૭.૩૮૦,૧૧૪ ભ જફના ગ નાભાાં કડામેર આયીઓની  છયછ કયતા આયીઓએ વદય ગ નાની 

કફ રાત કયતા આયી (૧) કા બાઈ તાયવીંગબાઈ કટાયા યશે ભૂ-ટીભેડા ગાભ તા. ક ળરગઢ વજ. ફાાંવલાડા યાજસ્થાન શાર યશે, લાઘડીમા યડ ફાદ કજકાત 

નાાંકા જગણીભાતાના ભાંદીય ાછ આલેર ખ લ્રી જગ્માભાાં ડાલભાાં લડદયા (૨) ભવ યબાઈ શયળનબાઈ લવ વનમાયશે. ભૂ  બાંભયકટ ગાભ કટાલા  પીમ ાં તા. 

ક ળરગઢ વજ. ફાાંવલાડા યાજસ્થાનશાર યશે, એક્તાનગય ધભર્નળનગયના ાછના બાગ ેઆલેર ખ લ્રી જગ્માભાાં ડાલભાાં આજલા યડ લડદયા ળશેય  ( ૩) 

અલ્કેળબાઈ ભશનબાઈ બ યીમા યશે, ભૂ વ યલણ ગાભ બ યીમા પીમા તા. ક ળરગઢ વજ. ફાાંવલાડા યાજસ્થાન શાર યશે, આજલા લાઘડીમા યીંગ ઓડ ફાદ 

તાલ ાવે આલેર ભશાકાી ભાતાના ભાંદીય વાભ ેખ લ્રી જગ્માભાાં ડાલભાાં આજલા યડ લડદયા ળશેયને વદય ગ નાભાાં તા.૩/૩/૨૦ ના કરાક  ૨૨/૩૦ લાગ ે

કડી  અટક કયી ભ દાભાર યીકલય કયી ગ ન ળધી કાઢેર છે,   

૧૩ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

           ાણીગેટ .સ્ટ.ે ગ .ય.નાં-૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૫૫/૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯,૧૧૪ ભ જફના કાભ ેતા:૨૯/૨/૨૦ ના કરાક ૨૨/૦ થી તા: ૧/૩/૨૦ 

ના કરાક ૧૦/૩૦ દયમ્માન કીર્થત કમ્પ્રેક્ષ અલયજીભ ાવ ેલાઘડીમા યડ ાણીગેટ લડદયા ખાત ેનભૂદ નથી તે આયીઓએ પયી.શ્રીની શોંડા ેળન પ્ર ભ.વા 

નાં-GJ-06-DM-7666 વને ૨૦૧૦ ના ભડેરની જેન એન્જીન નાં-HA10EDAGA39164 તથા ચેવીવ નાં-MBLHA10ERAGA19991  જેની દક.રૂ.  

૧૦,૦૦૦/- ગણી ળકામ  જેને ડ પ્રીકેટ ચાલી લડ ેરક ખરી અથલા તડી ચયી કયી રઈ જઈ ગ ન કમાા વલગેયે ભતરફની પયીમાદ આધાય ેતા: ૧/૩/૨૦ ના કરાક 

૧૬/૦૫ લાગ ેગ ન યજીસ્ટય થમેર વદય ગ નાની તાવ દયમ્માન વદય ગ નાની તાવ દયમ્માન ાણીગેટ  સ્ટે ાટા-એ-ગ .ય.નાં-૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૫૩/૨૦ 

ઇ.ી.ક કરભ ૪૫૭.૩૮૦,૧૧૪ ભ જફના ગ નાભાાં કડામેર આયીઓની  છયછ કયતા આયીઓએ વદય ગ નાની કફ રાત કયતા આયી  ( ૧) 

અલ્કેળબાઈ ભશનબાઈ બ યીમા યશે, ભૂ વ યલણ ગાભ બ યીમા પીમા  તા. ક ળર ગઢ વજ. ફાાંવલાડા યાજસ્થાન શાર યશે, આજલા લાઘડીમા યીંગ ઓડ ફાદ 

તાલ ાવ ેઆલેર ભશાકાી ભાતાના ભાંદીય વાભ ેખ લ્રી જગ્માભાાં ડાલભાાં આજલા યડ લડદયા ળશેય (૨) ભવ યબાઈ શયળનબાઈ લવ વનમાયશે. ભૂ – બાંભય 

કટ ગાભ કટાલા  પીમ ાં તા. ક ળર ગઢ વજ. ફાાંવલાડા યાજસ્થાન શાર યશે – એક્તા નગય ધભર્નળ નગયના ાછા ના બાગે આલેર ખ લ્રી જગ્માભાાં ડાલભાાં 

આજલા યડ લડદયા ળશેય (૩) કા બાઈ તાયવીંગબાઈ કટાયા યશે ભૂ- ટીભેડા ગાભ  તા. ક ળર ગઢ વજ. ફાાંવલાડા યાજસ્થાન શાર યશે, લાઘડીમા યડ ફાદ 

કજકાત નાાંકા જગણીભાતાના ભાંદીય ાછ આલેર ખ લ્રી જગ્માભાાં ડાલભાાં લડદયા ળશેયને વદય ગ નાભાાં તા.૩/૩/૨૦ ના કરાક  ૨૦/૩૦ લાગ ેઅટક કયી 

ભ દાભાર યીકલય કયી ગ ન ળધી કાઢેર છે.   

ભ.વા-૧ દક.રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 

૧૪ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

            ાણીગેટ  સ્ટ ે I-ગ .ય.નાં-૧૫૬/૨૦૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફના કાભ ેતા-૨૩/૭/૧૯ કરાક ૧૦/૩૦ થી ૧૯/૦ લાગ્મા દયમ્માન વ રેભાની 

ચારી વાભ ેઆજલા યડ ય આલેર ટી.લી.એવ.ના ળ રૂભ વાભ ેાણીગેટ લડદયા ળશેય ખાતે નભૂદ નથી તે આયીએ પયી.ની શીય શન્ડા ેળન પ્ર ભટય 

વામકર યજી.નાં. GJ06-FA-4905 જે વને 2012 ના ભડરની જેન ચેવીવ નાં-MBLHA10EWCGA10024 તથા એન્જીન નાં-

HA10EDCGA01085 બ્રેક કરયન  જેની આળયે દક.રૂ.- આળયે ૧૬,૦૦૦/- ગણી ળકામ જેને ડ વપ્રકેટ ચાલી લડે રક ખરી અથલા રક તડી ચયી કયી રઈ 

જઈ ગ ન કમાા વલગેય ેભતરફની પયીમાદ તા-૫/૮/૧૯ કરાક ૧૫/૧૦ લાગ ેદાખર થમેર વદય ગ નાના આયી કા બાઈ તાયવીંગબાઈ કટાયા યશે ભૂ- ટીભેડા 

ગાભ  તા. ક ળર ગઢ વજ. ફાાંવલાડા યાજસ્થાન શાર યશે, લાઘડીમા યડ ફાદ કજકાત નાાંકા જગણીભાતાના ભાંદીય ાછ આલેર ખ લ્રી જગ્માભાાં ડાલભાાં 

લડદયાને  ફાતભી  આધાય ેતા.૩/૩/૨૦ ના કરાક  ૨૩/૪૫ કડી અટક કયી ભ દાભાર યીકલય કયી  ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

ભ.વા-૧ દક.રૂ. ૧૬,૦૦૦/- 

૧૫ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

              ાણીગેટ  રીવ  સ્ટેળન  સ્ટાપ  લડદયા  ળશેય  રાયા તા :-૧ /૩ /૨૦  ના  કરાક   ૧૪ /૫૦  લાગે  

ડબઇ  લાઘડીમા  યીીંગ  યડ  ગુરુકુર  વકકર  ઓનેસ્ટ  શટર  ાવે  આયી  (૧ ) મળ  કાીંતીબાઇ  
કટાયીમા  યશેલાવી  ફી -૩  આનીંદ  ભગીંર  વવામટી  આજલા  યડ  કભારાનગયની  ાવે  લડદયા  (૨ )  
કયણ  વુયળેબાઇ  ટેર  યશેલાવી  વમાજીનગય  -૯૬  વમાજીાકક  ાછ  આજલા  યડ  લડદયા  (૩ ) 
વીંત  ભયાઠી  તથા  (૪ ) વનુ  જનેા  ુયા  નાભ  વયનાભાની  ખફય નથી  તે  ૈકી  નીં  (૧ ) તથા  (૨ ) 
નાઓ તાની  અાચે  ભ .વા . નીંફય  GJ-06-LH-9133 કકીં  રૂ . ૫૦ ,૦૦૦ /- ની  ઉય  ગેયકામદેવય  અને  
લગય  ાવ  યભીટે  બાયતીમ  ફનાલટના  ઇીં ગ્રીળ  દારૂના  ૧૮૦  ભી .રી .ના  ાઉચ  નીંગ -૩૮૪  ની  
કુલ્રે  કકીં  રૂ . ૩૮ ,૪૦૦ /- ન  પ્રશી  ભુદ્દાભાર  યાખી  શેયાપેયી  કયતા  ભફાઇર  પન  
નીંગ -૨  કકીં .રૂ .૬૦૦૦ /- વાથે  ભી  કુલ્રે  રૂ .૯૪ ,૪૦૦ /- ના  ભુદ્દાભાર  વાથે  ભુદાભાર  

આનાય  આયી  નીં (૩ ) તથા  (૪ ) નાઓ શાજય  ભી   ગુન  કમાક  વલ.ફાફતન ગ ન ળધી ાણીગેટ   .સ્ટે . 

III ગુ .ય .નીં .૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૫૭ /૨૦  પ્રશી  એકટ  ૬૫ (ઇ), ૯૮ (૨ ), ૮૧ , ૧૦૮  ભુજફના  કાભે  તા : 

૧ /૩ /૨૦  ના  કરાક  ૧૮ /૦૫  લાગે  ગુન  યજીસ્ટય  ક યેર છે .  

દારૂના ૧૮૦ ભી.રી. ના ાઉચ 

નાંગ-૩૮૪ ની ક લ્રે કક રૂ. 

૩૮,૪૦૦/- ભફાઇર પન નાંગ-૨ 

કક.રૂ.૬૦૦૦/- ભવા-૧  ભી 

ક લ્રે રૂ.૯૪,૪૦૦/- 

૧૬ ીવીફી  ળાખા સ્ટાપ             ીવીફી  ળાખા સ્ટાપ  લડદયા  ળશેય  રાયા તા .૧૫ /૩ /૨૦  ના  કરાક  ના  કરાક . ૧૮ /૩૦  લાગે  ૭૫૦ ભીરી ફટર નાંગ ૯૨ દક.રૂ. 
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લડદયા ળશેય  લાઘડીમા  યડ  ડી -ભાટક  ાવે  ાણીગેટ  લડદયા  ખાતે  આયી  યાજ ેંદ્ર  ઉપે  રખીંડ  
ભાતાફદર  કનજીમા  યશે , ભ .ન .-70 ખડીમાયનગય  નામકા  એસ્ટેટ  ડબઇ  યડ  લડૉદયા  નાએ  
તાના  કફજાભાીં  ઇીં ગ્રીળ  દારૂ  બાયતીમ  ફનાલટન  ઇગ્રીળ  દારૂ  ૭૫૦  ભીરી  ફટર  નીંગ  

૯૨  કક .રૂ . ૨૩ ,૮૦૦ /- તથા  પ્રાસ્ટીકની  ટરીઓ  નીંગ  ૯૦  કકરૂ  ૯૦૦૦ /-ભી  કૂર  કક .રુ . 

રૂ .૪૪ ,૮૦૦ /-  ન  જથ્થ  લગય  ાવ  યભીટન  યાખી  ગુન  કમાક  કલગેય ે  ભતરફ ન ગ ન ળધી 

ાણીગેટ   .સ્ટે  ગુ .ય .નીં . 11196017200204/20 પ્રશી  એકટ   કરભ  65ઇ ભુજફ  તા .૧૫ /૩ /૨૦  ના  
કરાક  ૨૩ /૧૫  લાગે  ગુન  યજીસ્ટય  કયી  ળધી  કાઢેર  છે . 

૨૩,૮૦૦/- તથા પ્રાસ્ટીકની 

ટરીઓ નાંગ ૯૦ દકરૂ ૯૦૦૦/-

ભી કૂર દક.રુ. રૂ.૪૪,૮૦૦/- 

૧૭ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

          ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય રાયા તા.21/03/2020 ના કરાક 16/30 લાગે  ગણેળનગય-૨ બાથ જી ભાંદીય વાભે ડબઇ યડ લડદયા ખાતે 

આયી (૧) પ્રકાળ નાંદાજી ભારી યશે,ગણેળ નગય-૨ બાથ જી  ભાંદીય વાભે ડબઇ યડ લડદયા લન્ટેડ (૨) વાંજમ ઉપર્ન બૈમ વૈમદબાઇ ઠાકય યશે,ગણેળ નગય-૨ બાથ જી 

ભાંદીય વાભે ડબઇ યડ લડદયા નાઓએ તાના કફજા બગલટાલાા ભકાનભાાં લગય ાવ યભીટે બાયતીમ  ફનાલટન ઇંગ્રીળ દારૂની કાચની ૭૫૦ ભી.રી.ફટર નાંગ-

૧૧૮ તથા ૧૮૦ ભી.રીના ક્લાટય નાંગ-૪૮ ભી ઇગ્રીળ દારૂની ફટર નાંગ-૧૬૬ દક.રૂ.૬૨, ૮૦૦/-તેભજ ફીમયના ટીન નાંગ-૧૯૨ દક.રૂ.૧૯,૨૦૦/-ભી ક લ્રે  

દક.રૂ.૮૨,૦૦૦/-ન બાયતીમ ફનાલટના ઇંગ્રીળ દારૂ તથા ફીમયના ટીન તથા ભ.પન નાંગ-૧ દક.રૂ.૨૦૦૦/-ભી ક લ્રે દક.રૂ.૮૪,૦૦૦/-ભ દ્દાભાર યાખી ભી ભ દ્દાભાર  

વાથે સ્થ ઉયથી શાજય ભી આલી કડાઇ જઇ તથા નાં.૨ શાજય નશી ભી ગ ન કમાા વલગેયે ભતરફન ગ ન ળધી ાણીગેટ .સ્ટે.ાટા વી-

11196017200219 /20 પ્રશી એક્ટ કરભ 65(e),108,81 ભ જફ તા.21/03/2020 ના કરાક 17/15 લાગે ગ ન યજીસ્ટય કયેર છે.    

૭૫૦ ભી.રી.ફટર નાંગ-૧૧૮ તથા 

૧૮૦ ભી.રીના ક્લાટય નાંગ-૪૮ ક ર 

દક.રૂ.૬૨,૮૦૦/- તેભજ ફીમયના 

ટીન નાંગ-૧૯૨ દક.રૂ.૧૯,૨૦૦/- 

ભ.પન નાંગ-૧ દક.રૂ.૨૦૦૦/-ભી 

ક લ્રે દક.રૂ.૮૪,૦૦૦/- 

૧૮ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

              ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય રાયા તા: ૧/૩/૨૦ ના કરાક  ૧૭/૩૦ લાગ ેતશ.નાં-૧ ના ભકાનભાાં ગાજયાલાડી લાડી ગભતી યા 

ભાંગર યવત્તભની ચારી ાણીગેટ લડદયા ખાત ેઆયી (૧) શીયેન અયવલદબાઇ ભાછી યશેલાવી ગાજયાલાડી ગભતી યા ભાંગર યવતભની ચારી લડદયા 

(૨) લીયેન ઉપર્ન યલી યાજ યાલ લડ ે યશેલાવી ગાજયાલાડી ગભતી યા ભશાદેલ ભાંદીય ાવ ેલડદયા (૩) અાંકીત ઉપર્ન ચાંડી અયવલદબાઇ ભાછી યશેલાવી ગાજયાલાડી 

ગભતી યા ભાંગર યવતભની ચારી લડદયા (૪) ાથા શયેળબાઇ ટેર યશેલાવી કાંવાયા નાનાક ેઅનાડી ખભણની વાભ ેચખાંડી લાડી લડદયા (૫) નીતીન 

ઉપર્ન ીમ  ળાંકયરાર કનજીમા યશેલાવી શન ભાનજી ભાંદીયની વાભ ે ગભતી યા ગાજયાલાડી લડદયા (૬) ભનજ ઉપર્ન ડેગડ યાજેંરબાઇ કનજીમાયશેલાવી 

યણછડજીના ભાંદીય ાવ ે ગભતી યા ગાજયાલાડી લડદયા તાના આથર્ધક રાબ વારૂ તશ-નાં-૧ ના ભકાનભાાં શ્રીરાંકા –લેસ્ટ ઇન્ડીવ લચ્ચેના લન-ડ ેિીકેટ ભેચન  

ટીલી ઉય જીલાંત પ્રવાયણ વનશાી રાઇલ રાઇન ગ રુ નાભની એલ્ીકેળન થકી ભફાઇર પન ઉય શાયજીતન વટ્ટ યભી યેઇડ દયમ્માન ઇરેક્ટ્રનીકવ ડીલાઇવ 

ટીલી વેટઅ ફકવ તથા ભફાઇર પન નાંગ-૦૯ વાથે તથા ktm ટ  વ્શીરય તથા અાંગ ઝડતીના યકડા રૂ.૧૮,૫૬૦/- તથા ઇતય વાધન ભી ક લ્રે 

કક.રૂ.૧,૨૩,૦૬૦/-ની ભત્તા વાથે યેઇડ દયમ્માન કડાઇ જઈ ગ ન કમાા વલગેયે ભતરફન ગ ન ળધી ાણીગેટ .સ્ટ.ે ગ .ય.નાં- ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૫૮/૨૦ 

જ ગાય ધાયા કરભ-૪,૫ ભ જફના કાભ ેતા: ૧/૩/૨૦૨૦ ના ક: ૨૧/૧૫ લાગ ેગ ન યજીસ્ટય કયેર છે.  

ટીલી, વેટઅ ફકવ તથા 

ભફાઇર પન નાંગ-૦૯ વાથે તથા 

ktm ટ  વ્શીરય તથા અાંગ ઝડતીના 

યકડા રૂ.૧૮,૫૬૦/- તથા ઇતય 

વાધન ભી  ક લ્રે 

કક.રૂ.૧,૨૩,૦૬૦/- 

૧૯ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

              ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય રાયા તા-૯/૩/૨૦ ના કરાક  ૧૪/૨૫ લાગ ેયાંગ લાટીકા ાવ ેખ લ્રા ભેદાન ભાાં ાણીગેટ લડદયા ળશેય 

ખાતે આયી  (૧) મગેળ યાજ બાઈ યાઠડ યશે. લ ડાના ભકાન ભ.નાં ૧૨ બ્રક નાં ૧૯ તયવારી લડદયા ળશેય ,(૨) નલીન બીખાબાઇ ભાછી યશે, કદટમાકા નગય 

-૩ ઝાંડા ચક ાવ ેદકળનલાડી આજલા યડ લડદયા ળશેય (૩ )યાજેળ નટલયબાઇ દેલી જક યશે, લ ડાના ભકાન ભ.નાં ૨૦ બ્રક નાં ૮ ળાસ્ત્રીફાગ ાવ ેલડદયા 

ળશેય (૪) શાર્દદક યાજેળબાઇ કશાય  યશે,લ ડાના ભકાન ભ.નાં ૩ બ્રક નાં ૫ ળાસ્ત્રીફાગ ાવ ેલડદયા (૫) યણછડ ચાંદ બાઇ યાઠડ યશે,યાભલાટીકા ાછ ખ લ્રા 

ભેદાનભાાં ઝ ડાભાાં લાઘદડમા યડ લડદયા ળશેયનાઓએ  જાશેયભાાં ગ ક ાંડા  કયી ત્તા ાના ૈવા લડ ેશાય જીતન જ ગાય યભી યભાતા ત્તા ાના નાંગ-૫૨ 

કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા તભાભની અાંગ ઝડતીના યકડા રૂીમા ૯,૪૦૦/- તથા ભફાઇર નાંગ-૩ દક.રુ.૫,૫૦૦/- તથા જભીન દાલના યકડા રૂીમા ૯૫૦/- ભી ક લ્રે 

રૂીમા ૧૫,૮૫૦/- ના ભ દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાા વલગેયે ભતરફન ગ ન ળધી ાણીગેટ સ્ટ ેગ .ય.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૧૭૮/૨૦ 

જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા-૦૯/૦૩/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૭/૦૫ લાગ ેગ ન યજીસ્ટય કયેર છે.  

ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ 

તથા અાંગ ઝડતીના યકડા રૂીમા 

૯,૪૦૦/- તથા ભફાઇર નાંગ-૩ 

દક.રુ.૫,૫૦૦/- તથા જભીન 

દાલના યકડા રૂીમા ૯૫૦/- ભી 

ક લ્રે રૂીમા ૧૫,૮૫૦/- 

૨૦ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

               ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય રાયા તા.૧૬/૩/૨૦ ના કરાક.૧૭/૦૫ લાગ ેઆજલા યડ ભશાલીય ચાય યસ્તા ાવ,ે ાણીગેટ લડદયા 

ખાત ેઆયી (૧) બાલેળ ભશેળાબાઇ ળાશ યશે-ભાંગ ફજાય પ્રતા ભયગાની ભાાં લડદયા (૨) ઇયપાન ફચ બાઇ ળેખ યશે- ફાલાભાન યા બાડાયળા ફાલાની 

દગાા ાવ ેલડદયા (૩) અભજદ એશભદબાઇ ળેખ યશે- પતેગાંજ કભાટી યા ળીલળાક્તી ફાંગરાની ફાજૂભાાં ભાંદીય ાવ ેલડદયા નાઓએ જાશેયભાાં ગ ક ાંડા   

લી ત્તા ાના ૈવા લડે શાય જીતન જ ગાય યભી યભાતા ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા તભાભની અાંગ ઝડતીના યકડા રૂીમા ૮૫૮૦/-તથા જભીન 

દાલના યકડા રૂીમા ૧૮૫૦/-ભી ક લ્રે રૂીમા-૧૦,૪૬૦/-ના ભ દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ જઈ ગ ન કમાા વલગેય ેભતરફન ગ ન ળધી ાણીગેટ  સ્ટ ે

ગ .ય.નાં-11196017200206/20 જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા.૧૬/૩/૨૦ ના કરાક.૧૮/૦૫ લાગ ેગ ન યજીસ્ટય કયેર છે.  

ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા 

અાંગ ઝડતીના યકડા રૂીમા 

૮૫૮૦/-તથા જભીન દાલના યકડા 

રૂીમા ૧૮૫૦/-ભી ક લ્રે રૂીમા-

૧૦,૪૬૦/ 
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૨૧ 

ભકય યા રીવ  સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય. 

                  ભકય યા રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેયનાઓને અાંગત ફાતભીદાય યાશે ભેર ફાતભી આધાય ેફી/૪૬, કલ્માણ નગય વવા. તયવારી ખાત ે

આયી નાભ ે(૧)બ્રજેળફશેન  લા/ઓપ ગાંગાપવગ દાનપવગ જાટ યશે ફી/૪૬ ક્લ્માણ નગય વવામટી તયવારી યડ લડદયા ભ યશે ૨૨ યાભફક્ષકા યા ખીધય યા 

, તાર ક ફવેડી , જીલ્રા ધર ય (યાજસ્થાન) તથા લોંન્ટેડ આયી નાં.(૨) અન  રૂભજી જાટ યશે ફી/૪૬ ક્લ્માણ નગય વવામટી તયવારી યડ લડદયા નાઓએ 

જાશેયભાાં તાના કબ્જાભાાં લગય ાવ યભીટ ેબાયતીમ ફનાલટની ૭૫૦ ભીરી બયેર ઈંગ્રીળ દારૂની ફટર નાંગ ૧૮૨ કી રૂ. ૭૫૯૦૦/- તથા એક ભફાઈર 

પન કી રૂ. ૧૦૦૦/- ની તથા રાઈટફીરની કી રૂ. ૦૦/૦૦ ની વાથે ભી ક લ્રે રૂીમા ૭૬,૯૦૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઈ જઈ તેભજ વદયશ  

બાયતીમ ફનાલટની વલદેળી દારૂન જથ્થ રાલનાય ઈવભ ઉયક્ત લોંન્ટેડ આયી નાં (૨) નાન શાજય નશી ભી આલી ફન્ને આયીમએ એકફીજાની 

ભદદગાયી કયી ભી આલી કડાઇ જઈ ગ ન કમાા વલ.ફાફતન ગ ન ળધી ભકય યા .સ્ટ.ે ાટા-વી- ૧૧૧૯૬૦૧૬૨૦૦૨૯૨/૨૦૨૦પ્રવશ એક્ટ 

ક.૬૫(એ)(ઇ), ૧૧૬(ખ),૧૦૮, ૮૧ ભ જફન યજી કયેર છે.  

બાયતીમ ફનાલટની ૭૫૦ ભીરી 

બયેર ઈંગ્રીળ દારૂ ની ફટર નાંગ 

૧૮૨ કી રૂ. ૭૫૯૦૦/- તથા એક 

ભફાઈર પન કી રૂ. ૧૦૦૦/- ની 

તથા રાઈટફીર ની કી રૂ. ૦૦/૦૦ 

ની વાથે ભી ક લ્રે રૂીમા 

૭૬,૯૦૦/- 

૨૨ 

ભાાંજર ય રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય   

            ભાાંજર ય રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેયનાઓને અાંગત ફાતભીદાય યાશે ફાતભી ભેર ક,ે ચાણાક્મનગયી લ ડાના ભકાન ાવ ેકરારી ખ લ્રાભાાં 

આયીઓ (૧) અવબેકબાઇ ગાભાબાઇ ળાશની યશે. ભ.નાં. ૨૦ બ્રક ન. ૧૨ ચાણાક્મનગયી, કરારી લ ડાના ભકાનભાાં લડદયા (૨) દદરીબાઇ જળ બાઇ 

ભાી યશે. બ્રક નાં. ૭ ની વાભેના બ્રકભાાં ચાણાક્મનગયી, કરારી લડદયા ભ  યશે. રૂભ નાં. ૪ બ્રક નાં. ૭લ ડાના ભકાનભાાં ાંચભ ખી શન ભાનજી ભાંદદય વાભ,ે 

લાવણા યડ, લડદયા (૩) વપ્રજે્ઞળ યણછડબાઇ બાયીમા યશે. ૧૧/૨૬, ાંચભ ખી શાઉવીંગ લાવાણા બામરી યડ, લડદયા (૪) ળળીકાન્ત વલજમબાઇ લભાા યશે. 

૭/૨૦ ચાણાક્મનગયી, કરારી લડદયા (૫) દ રીચાંદ ભાાંગીરાર ભાશર યશે. ૪/૧૨, ચાણાક્મનગયી, કરારી લડદયા નાઓ તાના આર્થથક પામદાવારૂ જાશેયભાાં 

ત્તા-ાના ૈવા લડે શાયજીતન જ ગાય યભી યભાડી ત્તા ાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/- તેભજ તભાભની અાંગ ઝડતીના યકડા રૂ.૬૫૯૦/- તથા જભીન દાલના યકડા 

રૂ.૪૦૬૦/- તેભજ ભફાઇર પન- ૩ દક.રૂ ૧૫૦૦૦/- ભી ક લ્રે રૂ.૨૫૬૫૦/- ના ભ દાભાર વાથે ભી કડાઈ જઈ ગ ન કમાા વલ.ફાફતન ગ ન ળધી 

ભાાંજર ય .સ્ટે. ાટા-ફી -- ૧૧૧૯૬૦૦૩૨૦૦૨૫૪/૨૦૨૦ જ ગાયધાયા ક.૧૨ ભ જફ તા.૧૦/૩/૨૦૨૦ ના યજ યજી.કયેર છે.  

ત્તા ાના નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/- 

અાંગ ઝડતીના યકડા રૂ.૬૫૯૦/-, 

જભીન દાલના યકડા રૂ.૪૦૬૦/- 

ભફાઇર પન- ૩ દક.રૂ ૧૫૦૦૦/- 

ભી ક લ્રે રૂ.૨૫૬૫૦/- 

૨૩ 

 ફાદ   રીવ 

સ્ટે ળન સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય  

                 .ઇન્વ .શ્રી  ફાદ   .સ્ટે . લડદયા  ળશેયનાઓની  આગેલાની  શેઠ  સ્ટાપના  
ભાણવની  ટીભે  તા .૦૩ /૦૩ /૨૦૨૦  ના  કરાક  ૧૩ /૩૦  લાગે  એર.એન્ડ .ટી , નરજે  વીટીની  
વાભે ,અભદાલાદ  તયપ  જતા  યડ  ઉય  આયી  ( ૧ ) નાયામણબાઇ  ઉપે  વાજણ  યાભાબાઇ  
કવીંઘલ (બયલાડ ) યશે .ગાભ  જાભડી ,બકિનગય  પીમુ , તા .રીભડી , જી .વુયને્દ્રનગય  (૨ ) 
યામવીીંગબાઇ  દેલીવીીંગબાઇ  યાઠલા  યશે .ગાભ  યીંગુય ,ટેર  પીમુ , તા .રીભડી  ઝીઝડા  
ગાભ ,તા .જી .છટાઉદેુય  ( ૩ )લન્ટેડ -વુયળેબાઇ  યશે .ઝીઝડા  ગાભ ,યીંગુય  
વડરી ,તા .જી .છટાઉદેુય  નાન  આયી  ફરેય  પય  વ્શીર  ટેમ્  ચારક  નાયામણબાઇ  
ઉપે  વાજણ  યાભાબાઇ  કળધલ (બયલાડ ) યશે .ગાભ  જાભડી ,બકિનગય  
પીમુ ,તા .રીભડી ,જી .વુયને્દ્રનગય  તથા  ક્રીનય  યામવીીંગબાઇ  દેલવીીંગબાઇ  યાઠલા  
યશે .ગાભ  યીંગુય ,ટેર  ફ્ીમુ ,તા .જી .છટાઉદેુય  પય  વ્શીર  ફરેય  ટેમ્  નીંફય  GJ-
13-AW-3411 કક .રૂ .૨ ,૦૦ ,૦૦૦ /-ભા  વુકા  ભકાઇના  ુયા  નીચે  કફમયના  નીંગ  ૧૪૧૬  
કક .રૂ .૧૪૧૬૦૦ /-ન  લગય  ાવ  યભીટે  યાખી  શેયાપેયી  કયી  ચારકની  અીંગ  ઝડતીભાીંથી  
ભફાઇર  પન  કક .રૂ .૫૦૦ /-તથા  યકડા  રૂકમા  ૧૭૦૦ /- તથા  રામવન્વ  કક .રૂ .૦૦ /૦૦  ભી  
કુલ્રે  કક .રૂ .૩ ,૪૩ ,૮૦૦ /-ની  વાથે  ભી  આલી ફન્ને  એકફીજાને  ભદદગાયી  કયી  ગુન  કમાક  

કલ . ભતરફ ન ગ ન ળધી ફાદ   .સ્ટે .૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૧૭૬ /૨૦  ાટક  વી  પ્રશી  એક્ટ  કરભ  

૬૫ઇ ,૮૧ ,૯૮ (૨ ) ભુજફ  તા .૦૩ /૦૩ /૨૦૨૦ના  કરાક  ૧૬ /૦૫  લાગે  ગુન  યજીસ્ટય  કયલાભાીં  આલેર  
છે . 

પય  વ્શીર  ફરેય  
ટેમ્  નીંફય  GJ-13-

AW-3411 
કક .રૂ .૨ ,૦૦ ,૦૦૦ /- 
કફમય  નીંગ  ૧૪૧૬  

કક .રૂ .૧૪૧૬૦૦ /- 
અીંગ  ઝડતીભાીંથી  
ભફાઇર  પન  
કક .રૂ .૫૦૦ /- તથા  
યકડા  રૂકમા  
૧૭૦૦ /- તથા  
રામવન્વ  
કક .રૂ .૦૦ /૦૦  ભી  
કુલ્રે  
કક .રૂ .૩ ,૪૩ ,૮૦૦ /- 

૨૪ 
 વભા  રીવ                  વભા રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય રાયા તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૦ ના કરાક ૨૨/૩૫ લાગે વ યત તયપથી અભદાલાદ તયપ જતા વલર્ધવ યડ ઉય  કલદેળી  દારૂ  ૭૫૦  

કભરી  કીંની  વીર  
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સ્ટેળન  સ્ટાપ 
લડદયા  ળશેય   

ડ ભાડ ચકડી લડદયા ખાત ેઆયી ફરેય ીક અ ગાડી નાં. MH 48 AY 1442ના ચારક ેલગય ાવ યભીટ ેતાની ગાડીભાાં ટાભેટા બયેરા કેયેટની આડભાાં 

બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારૂ ૭૫૦ વભરી બયેર કાંની વીર ફાંધ કાચની ફટર નાંગ-૭૨૦ કકભત રૂવમા ૨,૮૮,૦૦૦/- તથા ફરેય ીકઅ ગાડીની કકભત 

રૂવમા ૫,૦૦,૦૦૦/- તથા કેયેટ નાંગ-૩૫ કકભત રૂવમા ૦૦/૦૦ તથા પાઇર ફક્ષ કકભત રૂવમા ૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે કકભત રૂવમા ૭,૮૮,૦૦૦/-ન ભ દ્દાભાર 

રીવની લાશન ચેકીંગની કાભગીયી જઇ ફીનલાયવી શારતભાાં ભ કી નાવી જઇ ગ ન કમાા વલગેય ે ફાફતન ગ ન ળધી વભા .સ્ટે.ાટા–વી 

ગ .ય.નાં.૧૧૧૯૬૦૧૩૨૦૦ ૧૩૭ પ્રશી.એક્ટ કરભ કરભ ૬૫ ઇ, ૧૧૬(૨), ૯૮(૨) ભ જફ તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦ ના ક. ૦૨/૩૦ લાગ ેદાખર કયેર છે. 

ફીંધ  કાચની  ફટર  

નીંગ -૭૨૦  કકીંભત  
રૂકમા  ૨ ,૮૮ ,૦૦૦ /- 
તથા  ફરેય  ીકઅ  

કકીં .રૂ . ૫ ,૦૦ ,૦૦૦ /- 
તથા  કેયટે  નીંગ -૩૫  
કકીં .રૂ . ૦૦ /૦૦  તથા  
પાઇર  ફક્ષ  કકીં . 
રૂ . ૦૦ /૦૦  ભી  
કુલ્રે  કકીં . રૂ . 
૭ ,૮૮ ,૦૦૦ /- 
 

૨૫ 

ીવીફી  ળાખા  

સ્ટાપ લડદયા  

ળશેય  

            .ઇન્વ .શ્રી  ી .વી .ફી .ળાખા  લડદયા  ળશેયનાઓની  આગેલાની  શેઠ  સ્ટાપના  
ભાણવની  ટીભે  તા .૦૨ /૦૩ /૨૦૨૦ના  ક .૧૫ /૨૦  લાગે  કલજમનગય  જલાના  યડ  ઉય  ગ્રાઉન્ડની  

વાભે , આયી  ( ૧ ) ગીયીળ  ઇશ્વયબાઇ  ગરાણી  યશે .શાર  ડી /૧૦૧ ,કનલાકના  ફ્રેટ  ળાક  
ભાકેટની  ફાજુભાીં , કાયરેીફાગ  ભુ  યશે .ઇ-૩૦  અીંજરી  આળી વવા .લાયવીમા  યીીંગ  
યડ ,લડદયા  નીં .(૨ )લન્ટેડ -ધનજી  ઉપે  બાલેળ  ઉપે  બાલડે  જનેા  ભફાઇર  
નીં .૯૯૯૮૧૫૦૦૬૯  (૩ ) આઇડી  ભારીક  જને  ભ .નીં .૮૨૭૯૧૮૨૪૯૦  ન  છે  . જનેા  નાભ  વયનાભાની  
ખફય નથી  તે  તાના  આકથકક  પામદા  વારૂ  અગાઉ  યભામેર  લેસ્ટઇન્ડીઝ  તથા  શ્રીરીંકા  
ભેચન  વટ્ટ  તાના  ભફાઇર  પન  ઉય  યભી  યભાડી  યભામેર  કિકેટ  ભેચની  વટ્ટાનુ  

શાયજીતનુ  કરેક્ળન  રૂકમા  ૧૬ ,૧૨૦ /- તેભજ  જુગાયના  વાધન  વદય  ભફાઇરની  
કક .રૂ .૧૫ ,૦૦૦ /-તથા  ભફાઇરની  પ્રીન્ટ  નીંગીં .૧૪  કક .રૂ .૦૦ /૦૦  તેભજ  એક્ટીલા  નીંફય  GJ-
06-LF-4210 કક .રૂ .૨૦ ,૦૦૦ /-ભી  કુર  ૫૧ ,૧૨૦ /-વાથે  ભી  આલી તેભજ  નશી  કડામેર  ધનજી  ઉપે  
બાલેળ  ઉપે  બલર  જને  ભ .નીં .૯૯૯૮૧૫૦૦૬૯  તેભજ  આઇડી  ભારીક  જને  

ભ .નીં .૮૨૭૯૧૮૨૪૯૦  નાએ  જનેા  ુયાનાભ  વયનાભાની  ખફય નથી  તે  ગુન  કમાક  કલ . ભતરફ ન 

ગ ન ળધી લાયવીમા   .સ્ટે . ૧૧૧૯૬૦૩૮૨૦૦૦૭૯  ાટક  ફી  જુગાયધાયા  કરભ  ૧૨  ભુજફ  

તા .૦૨ /૩ /૨૦૨૦ના  કરાક  ૧૯ /૦૦  લાગે  યજીસ્ટય  કયલાભાીં  આલેર  છે . 

યકડા રૂવમા ૧૬,૧૨૦/- તેભજ 

જ ગાયના વાધન ભફાઇરની 

દક.રૂ.૧૫,૦૦૦/-તથા ભફાઇરની 

પ્રીન્ટ નાંગાં.૧૪ દક.રૂ.૦૦/૦૦ 

તેભજ એક્ટીલા નાંફય GJ-06-

LF-4210 દક.રૂ.૨૦,૦૦૦/-ભી 

ક ર ૫૧,૧૨૦/-  

૨૬ 

ફાદ  રીવ  

સ્ટેળન  સ્ટાપ 
લડદયા  ળશેય    

                .ઇન્વ.શ્રી ફાદ .સ્ટ.ે લડદયા ળશેયનાઓની આગેલાની શેઠ સ્ટાપના ભાણવની ટીભ ે તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ના કરાક ૧૬/૩૫ લાગ ે

દકળનલાડી બાથ જી ભશયાજના ભાંદદયની ાછ આયી (૧(ભ કેળબાઇ નાનજીબાઇ દેવાઇ યશે, ભ.નાં.ફી/૩૬,  જાાકા, ન્મ  લી.આઇ.ી યડ લડદયા )૨) નીરેળ 

યભણબાઇ ભાછી યશે, ભ.નાં.૩૮, બાથીજી ચક, દકળનલાડી, આજલા યડ લડદયા )૩) લીક્કી રારાબાઇ કશાય યશે, ઝાંડાચક , દકળનલાડી , આજલા યડ લડદયા 

(૪) દીરી વલઠ્ઠરબાઇ ભાછી યશે, ભ.નાં. ૧૮૧, યાજયતનની , દકળનલાડી આજલા યડ લડદયા (૫) ઉકેબાઇ ચાંદ બાઇ ભાછી યશે, ભ.નાં.૮૩, બાથીજી 

ચક, દકળનલાડી, ભાછીલાડ લડદયા નાઓએ જાશેયભાાં ત્તા ાના લડ ેરૂવમાન શાયજીતન જ ગાય યભતા ભી આલેર શઇ જે જ ગાય યભતા ઇવભ ાવેથી અાંગ 

ઝડતીના રૂવમા ૭,૦૨૦/- તથા જભીનદાલના રૂવમા ૩૫૦૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ-૪૮ દક.રૂ.૦૦/- ભી ક લ્રે યકડા રૂવમા ૧૦,૫૨૦/- વાથે ભી આલી 

કડાઇ જઇ ગ ન કમાા વલગેયે ભતરફન ગ ન ળધી ફાદ .સ્ટ.ે 11196002200186 ાટા ફી જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ના કરાક 

૧૬/૪૦ લાગ ેગ ન યજીસ્ટય કયલાભાાં આલેર છે. 

અાંગ ઝડતીના રૂવમા ૭,૦૨૦/- 

તથા જભીનદાલના રૂવમા 

૩૫૦૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ-

૪૮ દક.રૂ.૦૦/- ભી ક લ્રે યકડા 

રૂવમા ૧૦,૫૨૦/- 

૨૭ 

ીવીફી  ળાખા  

સ્ટાપ લડદયા  
ળશેય   

              .ઇન્વ .શ્રી  ીવીફી  ળાખા  લડદયા  ળશેયનાઓની  આગેલાની  શેઠ  સ્ટાપના  
ભાણવની  ટીભે  તા .૦૮ /૦૩ /૨૦૨૦ના  કરાક  ૧૫ /૫૦  લાગે  ભ.નીં .૬૪ ,ીંચભ  ડુપ્રેક્ષ  આયીના  
ઘયભા  (૧ ) ગીયીળ  વુયળેબાઇ  ભશીનાની  યશે . ભ .નીં .૬૪ , ીંચભ  ડુપ્રેક્ષ , યઘુકુ  સ્કુરની  
ાવે , લડદયા  ( ૨ ) લન્ટેડ -પ્રકાળ  શેરલાની  ઉપે  ભતીબાઇ  યશે .લાયવીમા  જને  

ભ .નીં .૯૮૨૫૦૪૮૬૨૧  નાઓએ શારભાીં  ચારતી  આઇરાન્ડ  તેભજ  અપઘાકનસ્તાન  લચ્ચે  યભાતી  ૨૦ -

૨૦  િીકેટ  ભેચ  ઉય  ઓનરાઇન  શાય  જીતન  વટ્ટ  યભતા  કડાઇ  જઈ અીંગઝડતીભાીંથી  ભેર  

યકડા  રૂકમા  ૧૭૦૧૦ /-તથા  ભ .પન  નીંગ -૧  કકીંભત  રૂ .૫૦૦૦ /- તથા  વેટઅ  ફક્ષ  AIRTEL 

અાંગઝડતીભાાંથી ભેર યકડા રૂવમા 

૧૭૦૧૦/-તથા ભ.પન નાંગ-૧ 

કકભત રૂ.૫૦૦૦/- તથા વેટઅ 

ફક્ષ AIRTEL રૂવમાન  કાા 

કરયન  દક.રૂ.૨૦૦૦/-તથા એક 

એર.ઇ.ડી.ટીલી ય ઇંચન ાં 
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રૂકમાનુ  કાા  કરયનુ  કક .રૂ .૨૦૦૦ /-તથા  એક એર.ઇ.ડી .ટીલી  ય  ઇીં ચનુીં  WORLDTECH 
કીંનીનુ  કાા  કરયનુીં  કક .રૂ .૧૦૦૦૦ /- તથા  કિકેટ  વટ્ટાન  કશવાફ  રખેરી  ાલતીઓ  
કુર -૧૮  કક .રૂ .૦૦ /૦૦  ભકાનનુ  રાઇટફીર  કક .રૂ .૦૦ /૦૦  વાથે  ભી  કુલ્રે  કક .રૂ .૩૪૦૧૦ /-ની  
વાથે  ભી  આલી કડામેર  ઇવભ  તથા  નશી  કડામેર  ઇવભ  પ્રકાળ  શેરલાની  ઉપે  ભતીબાઇ  

યશે .લાયવીમા  જને  ભ .નીં .૯૮૨૫૦૪૮૬૨૧  જે  ઓનરાઇન  આઇડી  દ્વાયા  ભેચના  વટ્ટાન  

શાયજીતન  જુગાય  યભી  યભાડી  છે .ગુન  કમાક  કલ . ભતરફ ન ગ ન ળધી ફાદ  

 .સ્ટે .૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૧૯૧ /૨૦  ાટક  ફી  પ્રશી  એક્ટ  કરભ  જુગાયધાયા  કરભ  ૪ ,૫  ભુજફ  
તા .૦૮ /૦૩ /૨૦૨૦ના  કરાક  ૧૯ /૦૦  લાગે  ગુન  યજીસ્ટય  કયલાભાીં  આલેર  છે  

WORLDTECH કાંનીન  કાા 

કરયન ાં દક.રૂ.૧૦૦૦૦/- તથા દિકેટ 

વટ્ટાન વશવાફ રખેરી ાલતીઓ 

ક ર-૧૮ દક.રૂ.૦૦/૦  ભકાનન  

રાઇટફીર દક.રૂ. ૦૦/૦૦  વાથે 

ભી ક લ્રે દક.રૂ.૩૪૦૧૦/-  

૨૮ 

ફાદ   રીવ 

સ્ટે ળન સ્ટાપ 
લડદયા  ળશેય  

           .ઇન્વ .શ્રી  ફાદ  રીવ  સ્ટેળન  લડદયા  ળશેયનાઓની  આગેલાની  શેઠ  સ્ટાપના  
ભાણવની  ટીભે  તા .૧૯ /૦૩ /૨૦૨૦  ના  કરાક  ૧૬ /૩૫  લાગે  ભારૂતીનગયભા  આલેર  પ્રીતી  કભનયર  
લટય  નાભનુીં  દુકાનના  રખીંડના  તયાના  વેડની  નીચે  ખુણાભાીં  આયી  

(૧ )રક્ષ્ભીનાયામણ  કાવીપ્રવાદ  કુસ્લાશ  યશે .ભ.નીં .૧૧૧ ,નયને્દ્રનગય ,લાયવીમા  યીીંગ  
યડ ,લડદયા   ( ૨ ) કદરીકવીંશ  કરૂણકવીંશ  કયશાય  યશે .કિષ્ણાનગય -
૧ ,કળલવાગયવવા .વાભે  વમાજી  ટાઉનળી  યડ , લડદયા  (૩ ) શ્માભલેદ  ળેયવીીંગ  યાજુત  
યશે .ભ .નીં .૫૦ ,વમાજીકલદ્યારમની  ફાજુભાીં ,બયલાડલાવ , લડદયા  ( ૪ ) ભુન્નાબાઇ  શયીયાભ  
કુળલાશ  યશે . બાથીજીનગય , વુકનરબાઇના  ભકાનભાીં ,ગકુનગય  ાવે , વમાજી  ટાઉનળી , 
લડદયા  (૫ ) યાધેશ્માભ  દમાયાભ  યાઠડ  યશે . ભ .નીં .૭૫ ,કૃષ્ણનગય -૧ ,વમાજી  ટાઉનળી , 
લડદયા  (૬ ) કભરેળબાઇ  યાધેશ્માભ  યાજુત  યશે .કૃષ્ણાનગય -૧ ,વમાજીળી  વાભે ,કળલવાગય  
વવા .વાભે ,આજલા  યડ , લડદયા  (૭ ) કદનેળકુભાય  કળમાયાભ  ગુપ્તા  યશે .ખડીમાયનગય ,ફાર  

બાયતી  સ્કુરની  ફાજુભાીં , લડદયા  નાઓ જાશેયભા  ત્તા  ાના  લડે  રૂકમાન  શાયજીતન  
જુગાય  યભી  યભાડી  ભી  આલતા  જુગાય  યભતા  આયીઓ  ાવેથી  તેઓની  અીંગ  ઝડતીભાીંથી  

રૂકમા  ૧૮ ,૪૫૦ /-તથા  જભીનદાલના  રૂકમા  ૭ ,૨૦૦ /-તથા  ત્તા  ાના  નીંગ -૫૨  કક .રૂ .૦૦ /૦૦  
ભી  કુલ્રે  યકડા  રૂકમા  ૨૫ ,૬૫૦ /-તથા  ભફાઇર  પન  નીંગ -૬  કક .રૂ . ૨૮ ,૫૦૦ /-તથા  ફે  ભટય  
વામકર  તથા  એક ભેડ  કક .યો .૬૦ ,૦૦૦ /-ભી  કુલ્રે  રૂ .૧ ,૧૪ ,૧૫૦ /-ભત્તાની  વાથે  ભી  

આલી કડાઇ  ગમેર  શઇ  કલગેય ે  ભતરફ ન ગ ન ળધી ફાદ   .સ્ટે .૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૨૨૦ /૨૦  ાટક  

ફી   જુગાયધાયા  કરભ  ૧૨  ભુજફ  તા .૧૯ /૦૩ /૨૦૨૦ના  કરાક  ૨૦ /૦૫  લાગે  ગુન  યજીસ્ટય  
કયલાભાીં  આલેર  છે .  

અાંગ ઝડતીભાાંથી રૂવમા 

૧૮,૪૫૦/-તથા જભીનદાલના 

રૂવમા ૭,૨૦૦/-તથા ત્તા ાના 

નાંગ-૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે 

યકડા રૂવમા ૨૫,૬૫૦/-તથા 

ભફાઇર પન નાંગ-૬ દક.રૂ. 

૨૮,૫૦૦/-તથા ફ ેભટય વામકર 

તથા એક ભેડ દક.યો.૬૦,૦૦૦/-

ભી ક લ્રે રૂ.૧,૧૪,૧૫૦/- 

૨૯ 

ીવીફી  ળાખા  

સ્ટાપ  લડદયા ળશેય  

              .ઇન્વ .શ્રી  ીવીફી  ળાખા  લડદયા  ળશેયનાઓની  આગેલાની  શેઠ  સ્ટાપના  
ભાણવની  ટીભે  તા .૧૯ /૦૩ /૨૦૨૦ના  કરાક  ૧૬ /૧૫  લાગે  ખાટી  આીંફરી ,નલી  લવાશત  ાવે  આલેર  
ખુલ્રા  પ્રટભાીં  આયી  ( ૧ ) દીનેળબાઇ  કાીંતીબાઇ  યભાય   યશે . એપ-૧૧૮ ,અભયદી  
ટાઉનળી ,આજલા  યડ ,લડદયા  ( ૨ )વીંજમ  ગીયીળકુભાય  પ્રજાકત  યશે .નશેરૂચાચાનગય , 
કભરાનગયની  વાભે ,(3)ળરેબાઇ  ઉપે  ચકરેટ  વભાબાઇ  ફાયીમા  

યશે .નલીનગયી ,શુડક ,વમાજીુયા  ગાભ ,લડદયા  (૪ )કલળારકુભાય  યાલજીબાઇ  લવાલા  શાર  
યશે .લલ્રબ  વવા .એવ.ડી .ટેર  સ્કુરની  ફાજુભાીં ,આજલા  યડ ,લડદયા  ભુ  યશે .ભછરીુયા  
ગાભ   .કટમ્ફી  તા .લાઘડીમા ,જી .લડદયા  (૫ ) જગદીળબાઇ  શયીળબાઇ  ફાયીમા  યશે .ભણીબાઇ  
ાકક ,ખાટી  આફરી ાછ ,આજલા  યડ ,લડદયા  (૬ ) આકાળ  ભશેળબાઇ  લવાલા  યશે .નલી  
લવાશત ,ખાટી  આફરી,શટેરની  ાછ , આજલા યડ ,લડદયા  (૭ ) બયત  ગુણલીંતબાઇ  યાલર  યશે .ઇ/૧૫  
ગામત્રીાકક  વવા .,વમાજીાકક  ાછ ,આજલા  યડ , લડદયા  (૮ )દેલેન્દ્રબાઇ  
કલનુબાઇ  લવાલા  યશે .૨૧૭ ,નલી  નગયી ,વમાજીુયા ,આજલા  યડ ,લડદયા  (૯ )દીક  ઇશ્વયબાઇ  

લણકય  યશે .ગાભ  લડેરી , .લડેરી  તા .વીંખેડા , જી . છટાઉદેુયના ઓ તાના  આકથકક  
પામદા  વારૂ  ત્તા  ાના  ૈવા  લડે  ગકુડાુ  લી  શાયજીતન  જુગાય  યભી  યભાડી  

જાશેયભાીંથી  કડાઇ  ગમેર  શઇ  જઓેની  અીંગઝડતીભાીં  યકડા  રૂકમા  ૮૧૮૦ /- તથા  જભીન  દાલ  
ઉયના  રૂકમા  ૨૮૨૦ /- તથા  ભફાઇર  પન  નીંગ -૯  કકીંભત  રૂકમા  ૨૮ ,૦૦૦ /-તથા  ત્તાાના  
નીંગ -૫૨  કક .રૂ .૦૦ /૦૦  ભી  કુલ્રે  રૂકમા  ૩૯ ,૦૦૦ /-ના  ભુદ્દાભાર  વાથે  કડાઇ  જઇ 

અાંગઝડતીના યકડા રૂવમા 

૮૧૮૦/- તથા જભીન દાલના 

રૂવમા ૨૮૨૦/- તથા ભફાઇર 

પન નાંગ-૯ કકભત રૂવમા 

૨૮,૦૦૦/-તથા ત્તાાના નાંગ-

૫૨ દક.રૂ.૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે 

રૂવમા ૩૯,૦૦૦/- 
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કલગેય ે  ભતરફ ન ગ ન ળધી ફાદ   .સ્ટે .૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૨૨૧ /૨૦  ાટક  ફી  જુગાયધાયા  કરભ  

૧૨  ભુજફ  તા .૧૯ /૦૩ /૨૦૨૦ના  કરાક  ૨૦ /૩૦  લાગે  ગુન  યજીસ્ટય  કયલાભાીં  આલેર  છે .  

૩૦ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

            આયી (૧) અવનર દકળનચાંદ ફ ધલાણી ઉ લ ૨૭ યશે વી-૧૫ વળલધાયા ફ્સરેટ ટેર ાક્નર્ધ ફાજ  ભા લાયવીમા લડદયા ળશેય (ય) યાકેળ વાંતબાઇ 

ચાલરા ઉ લ ૨૩ યશે ટી-૯ ભકાન ન ૨૭૬ લાવલાણી કરની લાયવીમા લડદયા ળશેય (૩) લન ઉપર્ન પે્રભ વ યેળક ભાય ત રવાની  ઉલ ૧૭ લા ૭ ભાવ યશે ટી-૧૪ 

ભકાન ન ૨૦૫ વાંત કલય કરની  લાયવીમા લડદયા ળશેય નાઓને કડી ાડી તેઓના કફજાભાાંથી ભ.વા., ભફાઇર પન, કાંડા ઘડીમાર ,વનાની લીટી ક ર 

કક.રૂ.૧૧૩ય૦૦/- ભી આલતાાં (૧) પતેશગાંજ .સ્ટે.ગ  ય.નાં.એ-ાટા ૧૧૧૧૯૬૦૧૨૨૦૦૧૧૪/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ- ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ભ જફ (ય) 

(ય) પતેશગાંજ .સ્ટ.ે પ. ૦૧૧૩/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ- ૩૭૯(એ) (૩), ૧૧૪ ભ જફ (૩) ાણીગેટ .સ્ટ.ે પ. ૦૧૫ય/ય૦ય૦ ઇ.ી.ક.કરભ ૩૭૯ ભ જફના 

અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે.    

ભ.વા., ભફાઇર પન, કાંડા 

ઘડીમાર ,વનાની લીટી ક ર 

કક.રૂ.૧૧૩ય૦૦/- 

૩૧ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

           આયી આપતાફ શ વેન અશેભદ શ વેન ળેખઉ.લ.૨૨, યશે.નાગયલાડા, વૈમદ યા, રખાંડલારા કમ્રેક્વની ફાજ ભાાં, કાયેરીફાગ, લડદયા ળશેય નાને 

કડી ાડી તેના કફજાભાાંથી રૂ.૨૪,૦૦/- યકડા તથા ભ.વા.ની કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- ગણી ક લ્રે રૂ.૧૭,૪૨૫/- ના ભી આલતાાં ફાદ .સ્ટ ે ાટા–એ 

૧૧૧૯૬૦૦૨૨૦૦૧૭૫/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૩૯૪,૨૯૪(ખ),૧૧૪જી.ી. એકટ ૧૩૫ ભ જફન અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે.  

રૂ.૨૪,૦૦/- યકડા તથા ભ.વા.ની 

કક.રૂ.૧૫,૦૦૦/- ગણી ક લ્રે 

રૂ.૧૭,૪૨૫/- 

૩૨ 
ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

          આયી નૈનેળ ગારદાવ ળાશ યશેલાવી ગારબલન ફાજલાડા ળેઠ ળેયી ચાાનેય દયલાજાની ફાજ ભાાં લડદયા ળશેય નાને કડી ાડી તેના કફજાભાાંથી 

એકટીલાની દક.રૂ.૧૦૦૦/- ની ભી આલતાાં યાલ યા સ્ટ ેI ગ .ય.નાં. ૧૧૯/૨૦૧૬  IPC  કરભ ૩૭૯ ભ જફન અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે. 

એકટીલાની દક.રૂ.૧૦૦૦/- 

૩૩ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

         આયી આમાનગીયી રક્ષ્ભણગીયી ગસ્લાભી ઉ.લ ૧૫ લા ૯ ભાવન યશે. ભાાંજર ય, અરલાનાકા, ફાયટ પીમ  લડદયા નાને કડી ાડી તેના 

કફજાભાાંથી ફ ેભ.પનની દક.રૂ ૮૦૦૦/- ભી આલતાાં ભાાંજર ય .સ્ટ ેI ૫૩/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફન અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢલાભાાં આલેર 

છે. 

ફે ભ.પનની દક.રૂ ૮૦૦૦/- 

૩૪ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

          આયી શ્રીકાાંત ઉપર્ન ગ ાંગ છટેરાર વયજ યશે. ગાજયાલાડી, ઇદગાશ ભેદાન વાભ,ે ઝ ડ ટ્ટી, લડદયા ળશેયભ  લતન:- ાલય શાઉવ, વ રતાન ય 

ભ વાપીય ખાના, તા.જી. વ રતાન ય, ઉત્તયપ્રદેળ નાને કડી ાડી તેના કફજાભાાંથી ય૮ નાંગ વામકર કક.રૂ.૧૪૨૦૦૦/- ભી આલતાાં (૧) ભાાંજર ય .સ્ટ ેI 

૫૧/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફ (ય) કાયેરીફાગ ૯૮/૨૦ ઇ.ી.ક. ૩૭૯ (૩) ભકય યા .સ્ટ.ે ૨૭૦/૨૦ ઇ.ી.ક. ૩૭૯ ભ જફના અનડીટેકટ ગ ન 

ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે. 

ય૮ નાંગ વામકર 

કક.રૂ.૧૪૨૦૦૦/- 

૩૫ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

           આયી દકળય ભશન ભાછી ઉલ.૪૦ યશેલાવી ૧૦૩, વભૃધ્ધી કમ્રેક્ષ, ગાાંધી પાટક ાવ,ે દાાંડી યડ, નલવાયી તથા શાર યશે - ૧૦૭, યાજયત્નની 

, ગધેડા ભાકર્નટ ાવ,ે દકળનલાડી, લડદયા ળશેય નાને કડી ાડી તેના કફજાભાાંથી વનાની ચેઇન-૦૭ કક.રૂ.૪૮ય૮ય૦/- ભી આલતાાં (૧) નડીમાદ પ્રશ્લીભ 

ગ .ય.નાં.૧૧૨૦૪૦૪૭૨૦૦૦૬૫ ઇ.ી.ક. ૩૭૯(એ)(૩) ( ય) ગધયા એ-ડીલીઝન .સ્ટ.ે ૧૫૬/૧૮ ઇ.ી.ક. ૩૯ય ( ૩) ગધયા એ-ડીલીઝન .સ્ટે. 

૭/ય૦૧૯ ઇ.ી.ક. કરભ ૩૯ય (૪) ાટણ એ ડીલીઝન પ. ૭૬/ય૦૧૯ ઇ.ી.ક. ૩૭૯(એ) (૫) ારન ય પ્રવશ્લભ પ. ૧૦૬/૧૯ ઇ.ી.ક. ૩૭૯(એ)(ય) (૬) 

વશભતનગય એ ડીલીઝન પ. ૧ય૬/ય૦૧૯ ઇ.ી.ક. ૩૭૯(એ)(૧) (૭) ભશેવાણા વલજા ય પ. ૬૬/ય૦૧૮ ઇ.ી.ક. ૩૭૯(એ)(૩), ૩૭૯ ભ જફના અનડીટેકટ 

ગ નાઓ ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે.  

વનાની ચેઇન-૦૭ 

કક.રૂ.૪૮ય૮ય૦/- 

૩૬ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  
         આયી (૧) અકીર ળદકર ળેખ યશે.વી-૬૧ રૂભ નાંફય-૦૪ બેસ્તાન આલાવ વ યત ળશેય (ય) વરભાન ક્માભ  અયફ યશે. એ-૮૫ રૂભ નાં-૧૬ બેસ્તાન 

આલાવ વ યત ળશેય (૩) લવીભ મ ન વ ળેખ યશે.વી-૧૦૮ રૂભ નાં-૦૨ બેસ્તાન આલાવ  વ યત ળશેય (૪) જ નેદ વરીભ ળેખ યશે.વી-૬૧ રૂભ નાં-૧૧ બેસ્તાન 

આલાવ વ યત ળશેય નાને કડી ાડી તેના કફજાભાાંથી રૂીમા ૬૭૦૦/- ભી આલતાાં ભાાંજર ય .સ્ટ ેI ૫૯/૨૦૨૦ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફન અનડીટેકટ 

ગ ન ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે. 

રૂીમા ૬૭૦૦/- 

૩૭ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  
         આયી (૧) નીજાભ દદ્દન દયમાજ દદ્દન ળેખ ઉ.લ ૩૫ યશે ફેસ્તાન લાવ એવ.એભ.વી.કરની વી-૧૩૩રૂભનાં.૩ ફેસ્તાનલાવ વ યત ( ય) વનજાભ દદ્દન 

અરાઉદદ્દન ળેખ યશે ફેસ્તાનલાવ એવ. એભ. વી. કરની વી-૧૧૪ રૂભ નાં.૮ ફેસ્તાનલાવ વ યત ( ૩) યવલ વભાધાન રખાંડ ે યશે ફેસ્તાનલાવ 

એવ.એભ.વી.કરની ડી-૧૭ રૂભનાં.૧૬ ફેસ્તાનલાવ વ યત નાઓને કડી ાડી તેના કફજાભાાંથી યકડા રૂ.ય૬૦૦૦/- રાલા ભ.પન-ય, જેકેટ નાંગ-૩, ઓટ યીક્ષા 

ભી ક લ્રે રૂ. ૧ય૮૭૦૦/- ભી આલતાાં નલા યા ાટા એ- ૧૧૧૯૬૦૧૫૨૦૦૦૭૩/૨૦૨૦ IPC કરભ ૩૭૯, ૧૧૪ ભ જફન અનડીટેકટ ગ ન ળધી 

કાઢલાભાાં આલેર છે. 

યકડા રૂ.ય૬૦૦૦/- રાલા ભ.પન-

ય, જેકેટ નાંગ-૩, ઓટ યીક્ષા ભી 

ક લ્રે રૂ. ૧ય૮૭૦૦/- 

૩૮ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  
         આયી (૧) અાંદકત ઉપર્ન ઇન્કીત વ/ઓ. દળયથબાઇ કેળલરાર ટેર ઉ.લ.૩૫ યશે.૪૦, ધભાબૂવભ વવામટી, ી.ડી. ાંડમા કરેજ યડ, ખડીમાયનગય, 

ઘડાવય, .સ્ટ.ે લટલા, અભદાલાદ ળશેય (ય) જીત વીંગ ઉપર્ન જીત  વ/ઓ વફન્રાલન ઉપર્ન લૃાંદાલન શયગપલદ ક ળલા ઉ.લ.૩૦ યશે.૨૮૦, યણછડયામ વવામટી, 

પ્રગવતનગયની ફાજ ભાાં ગયલા આઇ.ટી.આઇ.ની વાભ,ે ગયલા, લડદયા ળશેય નાઓને કડી ાડી તેના કફજાભાાંથી યકડા રૂ.૧૮૦૦૦૦/- રાલા ભ.પન-ય, 

યકડા રૂ.૧૮૦૦૦૦/- રાલા 

ભ.પન-ય, સ્કર્ધમ ગાડી ભી 

ક લ્રે રૂ. ૫૮૭૫૦૦/- 
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સ્કર્ધમ ગાડી ભી ક લ્રે રૂ. ૫૮૭૫૦૦/- ભી આલતાાં વભા .સ્ટે. ાટા – એ ગ .ય.નાં. ૧૧૧૯૬૦૧૩૨૦૦૧૨૪ ઇ.ી.ક. કરભ ૪૦૬, ૪૨૦, ૧૧૪ 

ભ જફન અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢલાભાાં આલેર છે.  

૩૯ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

       આયી યલી જાંમતીબાઇ ભાી યશે દાાંડીમાફજાય કાકા વાશેફન ટેકય વીધલાઇ ભાતાના ભાંદીય ાવ ેલડદયા ળશેય નાન લાી રીવ સ્ટેળન ગ .ય.નાંફય 

૧૧૨૦૦૦૪૮૨૦૦૪૪૧ પ્રશી કરભ ૬૫ એ,ઇ, ૯૮(૨),૮૧ ભ જફના પ્રશીફીળનના ગ નાભા વાંડલામેર છે અને નાવત પયત શમ, જેને કડી ાડી 

અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

-- 

૪૦ 
ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

       આયી વ ખદેલવીંગ કયતાયવીંગ યણધાલા ધાંધ ડ્રામલીંગ યશે. ખયાઇકરા ગાભ સ્ટ ખયાઇકરા તા.જી.અભૃતવય રીવ સ્ટેળન વદય, ાંજાફ નાને ટેન્કયની 

કી.રૂ. ૬,૫૦,૦૦૦/- વાથે કડી ાડી દશેજ .સ્ટે. ાટા-એ,૧૧૧૯૯૦૧૬૨૦૦૧૨૨/૨૦ ઇ.ી.ક. કરભ. ૩૭૯ ભ જફન અનડીટેકટ ગ ન ળધી કાઢેર છે. 

ટેન્કયની કી.રૂ. ૬,૫૦,૦૦૦/- 

૪૧ 

ટ્રાદપક ળાખા લડદયા ળશેય 

 
 
 

 

         તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ ક ફેયેશ્લય પ્રાથવભક ળાા તથા ડ.શ્રી વી.લી. યાભન ળાા , ભાાંજર ય  ખાતે  ટ્રાદપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં 

આચામા શ્રી તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથર્ધઓને  ટ્રાદપકના વનમભ જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ ઇભયજન્વી લાશનની ભાવશતી આી. તથા પ્રશ્નન ાં 

ણ લાતાારા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન 181,104,1962 વલળે વલળે વભજ કયલાભાાં આલી. તેભજ ટ્રાદપક વનમભ તથા દદળા વચહ્ન દળાાલતા  

ેમ્રેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. તથા ફાક ને  પ્રસ્નતયી કયતા  ગ્ર  ફનાલેર તેઓ ને પ્રશ્ન  છતા વાચ જલાફ આનાય ને ેવન્વર કરય ફક્વ આલાભા આવ્મા તેભજ 

સ્લચ્છતા  ની ટીભ સ્કૂર ભા ફનાલલાભા આલે છે  તેલી યીતે ટ્રાદપક અલેયનેવ અાંગેની ટીભ ફનાલી ભનીટય ની વનભણુક કયલી  તથા ટ્રાદપક જાગૃવત રાલલા ભાટે ફાકન ે વનફાંધ  

સ્ધાા, વચત્ર સ્ધાા,ક્લીઝ compitition ,તથા નાટક , ગીત તથા ટ્રાદપક  ફાર ભેરા તથા સ્કૂર  ભા ાઠળાા અાંતગાત દદલાર ય વચત્ર સ્ધાા અન ેસ્રગન રખલા ભાટે 

વપ્રવન્વર શ્રી ને વભજ કયલાભાાં આલી. 

 

              તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ બક્ત કવલ નયપવશ ભશેતા પ્રાથવભક ળાા,દાંતેશ્લય ખાતે  ટ્રાદપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં આચામા શ્રી તથા 

વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથર્ધઓને  ટ્રાદપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ ઇભયજન્વી લાશનની ભાવશતી આી. તથા પ્રશ્નન ાં ણ લાતાારા 

દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન 181,104,1962 વલળે વલળે વભજ કયલાભાાં આલી. તેભજ ટ્રાદપક વનમભ તથા દદળા વચહ્ન દળાાલતા ેમ્રેટન ાં વલતયણ 

કયલાભાાં આવ્મ ાં. 

 

              તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ ONGC  WORK SHOP  ખાતે ટ્રાદપક વેપટી લીક ન  આમજન કયેર જે ગ્રાભ ભાાં ONGC ના શ્રી  વનત વક્વેના વાશેફ તથા 

ઉચ્ચ અવધકાયીઑ તથા કભાચાયીઓ વેવભનાય ભાાં શાજય યહ્યા. જેભાાં  ટ્રાદપકના વનમભ જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ ઇભયજન્વી લાશનની ભાવશતી 

આી. તથા પ્રશ્નન ાં ણ લાતાારા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન 181,104,1962 વલળે વલળે વભજ કયલાભાાં આલી. તેભજ ટ્રાદપક વનમભ તથા દદળા 

વચહ્ન દળાાલતા વચન્શ લાા ેમ્રેટન ાં તથા ફૂક્રેટ ન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. તથા PPT ભાયપતે પ્રજેક્ટય થી ટ્રાદપક અાંગે ની વલસ્તૃત ભાવશવત ૂયી ાડલાભા આલેર જેભાાં 

રીવ ઇન્સ્ેકટય શ્રી એભ.ડી. ઝારા વાશેફ શાજય યહ્યા.  

 

                 તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ વયાભર ગ્રાવ પ્રા.વર. ખાતે  ટ્રાદપક અલેયનેવ આલે તે ભાટે ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં ટ્રાદપકના વનમભ   જેલા કે 

શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ ઇભયજન્વી લાશનની ભાવશતી આી. તથા પ્રશ્ન ન ાં ણ લાતાારા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન 

181,104,1962 વલળે વલળે વભજ કયલાભાાં આલી. તેભજ ટ્રાદપક વનમભ તથા દદળા વચહ્ન દળાાલતા ેમ્રેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં તેભજ ીીટી દ્લાયા ટ્રાદપક ના વનમભ 

ની જાણકાયી આલાભાાં આલી  

 

                   તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ SIEMENS LTD,ભાણેજા ખાતે ટ્રાદપક વેપટી લીક ન  આમજન કયેર જે ગ્રાભ ભાાં કાંનીના  કભાચાયીઓ વેવભનાય ભાાં શાજય 

યહ્યા. જેભાાં  ટ્રાદપકના વનમભ જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ ઇભયજન્વી લાશનની ભાવશતી આી. તથા પ્રશ્નન ાં ણ લાતાારા દ્લાયા ભાવશતી 

 યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન 181,104,1962 વલળે વલળે વભજ કયલાભાાં આલી. તેભજ ટ્રાદપક વનમભ તથા દદળા વચહ્ન દળાાલતા વચન્શ લાા ેમ્રેટન ાં તથા 

ફૂક્રેટ ન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. તથા PPT ભાયપતે પ્રજેક્ટય થી ટ્રાદપક અાંગે ની વલસ્તૃત ભાવશવત ૂયી ાડલાભા આલેર. 

 

                તા.૦૭/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ રીવ પ્રજાન વભત્ર છે  તે શેત  વાથાક કયલા ભાટે બકત કવલ નયપવશ ભશેતા સ્ક ર દાંતેશ્લયના ફાકને ભકય યા રીવ સ્ટેળન લડદયા 

ળશેય ખાતેની ભ રાકાત કાયાલેર વદય ભ રાકાત લખતે ૮૦ જેટરા ફાકએ ભ રાકાત રીધેર. તેભાાં રીવની તભાભ કામાલાશી તથા રીવ સ્ટેળન ઓપીવય, ઇન્લે.ની કાભગીયી, 

.ઇન્વ.શ્રી ની કાભગીયી તેભજ અન્મ રીવ અવધ./કભાચાયીઓની કાભગીયી તેભજ શથીમાય, લામયરેવ વેટ, ી.વી.આય.લાન, ભફાઇર લાન લગેયેની કાભગીયીથી લાકેપ કમાા. 

ઓજવ પાઉન્ડેળનના પે્રવવડેન્ટ ભમાંકબાઇ બ્રહ્મબટ્ટ નાઓ રાયા વ વપ્રભ કટાના ગાઇડ રાઇન શેઠ ભવશરા વ યક્ષા તથા ફા વ યક્ષા અાંગે વલસ્તૃત ભાવશતી  યી ાડેર.વદય 

કામાિભભાાં ભકય યા .સ્ટે.ના  .ઇન્વ. શ્રી આય.એ.ટેર તથા ટ્રાદપક ળાખાની આય.એવ.ી.ટીભ શાજય યશેર. .  

 

                તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ વાઈફાફા વભશ્ર પ્રાથવભક ળાા,પ્રતાનગય  ખાતે  ટ્રાદપક અલેયનેવ તથા કયના લામયવ  અગે જીલ્રા ાંચામત લડદયા આયગ્મ 

વલબાગ તયપથી  ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં આચામા શ્રી તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથર્ધઓને  ટ્રાદપકના વનમભ   જેલા કે શેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ 

ઇભયજન્વી લાશનની ભાવશતી આી તથા પ્રશ્નન ાં ણ લાતાારા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર તથા અગત્મની શેલ્રાઈન 181 વલળે વલળે વભજ કયલાભાાં આલી. તેભજ ટ્રાદપક 

વનમભ તથા દદળા વચહ્ન દળાાલતા ેમ્રેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં.તથા ગ ડ ટચ ફૅડ ટચની ભાવશતી આલાભાાં આલી. 
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               તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૦ ના યજ zesty treat યેસ્ટયન્ટ ખાતે રામન્વ ક્રફ ઇન્ટયનેળનર vip club વવવનમય વીટીઝન લડદયા લડદયા ળશેયના જાશેય ભાગો ઉય 

ટ્રાદપક વનમભન કયલા ઈચ્છા ધયાલતા શમ જેઓને ભશેયફાન રીવ કવભળનય વાશેફ શ્રીની વૂચનાથી નામફ રીવ કવભળનય ટ્રાદપક વાશેફના અધ્મક્ષ સ્થાને ટ્રાદપક વનમભન 

અાંગેની તારીભ તથા જરૂયી ભાગાદળાન RSP ટીભ દ્લાયા  રુ ાડલાભાાં આલેર. 

 


