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ભાશ ે૦૪/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 

ગયલા રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય   

          ગયલા .સ્ટ.ે સ્ટાપનાઓને તા.તા.૦૨/૦૪/૨૦૨૦ ના યજ  ભેર ફાતભી આધાયે ક્ર ષ્ણફાગની ફાજ ભાાં ગયલા તાલ ાવ ેયેઇડ કયતાાં આયી 

(૧)જીતેન્રબાઇ વ યેળબાઇ ઠકકય ઉ.લ.૪૭  યશે-વી-૫, અબમનગય વલબાગ-૨, ક્ર ષ્ણવાગય તાલ ાવ,ે ગયલા, લડદયા, (૨) વભીય બામરારબાઇ યભાય 

ઉ.લ.૪૨ યશે, એ-૧૦૨, ફયવાના યેવીડન્વી, ઉંડયા, તા.જી.લડદયા, (૩) કભરેળબાઇ ડામાબાઇ ભશીડા ઉ.લ.૫૦ યશે-૬/૩૪૦, ગયલા જ ના શાઉવીંગ ફડડ, 

ક્ર ષ્ણવાગય તાલ ાવ,ે ગયલા, લડદયા, (૪) ઉભેળ યભેળબાઇ ટેર ઉ.લ.૪૩  યશે-ટીંફા ખડકી, ગયલા ગાભ, ગયલા, લડદયા, (૫) ઇકફાર જલ્રાર દ્દીન 

યાઠડ ઉ.લ.૩૪ યશે-૪, ગ રભશય વવામટી, ગયખ ભશાદેલ ભાંદદય ાવ,ે ગયલા, લડદયા, (૬) બયતબાઇ ભૂજીબાઇ ટેર ઉ.લ.૫૧ યશે-ભકાન નાં.૩૪, જમશ્રી 

ગામત્રીનગય, અબમનગયની ફાજ ભાાં, ગયલા, લડદયા તથા (૭) વાદીક નવરૂદીન કાઝી ઉ.લ.૫૩ યશે-ભકાન નાં.૩૭, જમ પ્રકાળ વવામટી, ફા અનગયની વાભ,ે 

ગયલા, લડદયા નાઆએ તાના આથીક પામદા વારૂ યશેણાક ભકાનભા શેરા ભાે આલેર એક રૂભન ઉમગ શાયજીતના જ ગાયના અખાડા તયીક ેકયી તેઓના 

આથીક પામદા વારૂ ભજે- ૨૬, અબમનગય-૧, શેરા ભાે, ક્ર ષ્ણફાગની ફાજ ભાાં ગયલા તાલ ાવ,ે ગયલા, લડદયા ખાત ેશેરા ભાે રૂભભા ફેવી તા 

ાના લડ ે શાયજીતન જ ગાય રૂીમાથી યભી યભાડી ભફાઇર પન નાંગ-૭ ક લ્રે દક,રૂ.૪૬૫૦૦/- તથા અાંગઝડતીના ક લ્રે યકડા રૂીમા-૪૬૦૦૦/- તથા 

જભીનદાલના રૂ.૫૮૦૦/- ભી ક ર ભી ક લ્રે રૂ.૯૮,૩૦૦/- ની વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાડ વલ ફાફતન  ગ ન  ળધી ગયલા સ્ટ ે

11196007200195 જ ગાય 4,5 ભ જફ તા.02/04/2020 કરાક 20/30 યજી કયલાભા આલેર છે. 

 

ભફાઇર પન નાંગ-૭ 

દક,રૂ.૪૬૫૦૦/- તથા અાંગઝડતીના 

યકડા રૂીમા-૪૬૦૦૦/-તથા 

જભીનદાલના રૂ.૫૮૦૦/- ભી 

ક ર રૂ.૯૮,૩૦૦/-  

૨ 

જલાશયનગય રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

           જલાશયનગય રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય નાઓને તા.૧૪/૩/૨૦૨૦ ના યજ  ભેર ફાતભી આધાય ેાંચલટી કેનાર ાવ ે યાભ યા વીભ 

વલસ્તાયભાાં યેઇડ કયતાાં આયી નાં(૧) આયીપબાઇ ભશેભ દબાઇ ગાજા યશે. જરાયભનગય ફી/૮૬ ઉડેયા ગાભ તા.જી. લડદયા નાં.(૨) અજમબાઇ ચાંરસવશ યભાય 

યશે. ગાંગાનગય ગયલા ાંચલટી ાવ ેતા.જી. લડદયા તથા નાં.(૩) અભીતક ભાય નઝયઅરી યાઠડ યશે. ગાંગાનગય કેનાર ાવ ેઉડેયા ગાભ તા.જી. લડદયા તથા નાં 

(૪) ફરલાંતબાઇ ઉપે ટી  વબખાબાઇ યભાય યશે ગાંગાનગય ાંચલટી કેનાર ાવ ેઉડેયા ગાભ તા,જી.લડદયા તથા નાં (૫) ધીયજસવગ જમયાભસવગ ઠાકય યશે. 

ફી/૨૫ શ્રી શયી ટેનાભેન્ટ ગાંગાનગય ાવ ેતા.જી. લડદયા તથા નાં.(૬) વલકેળ કાાંતીબાઇ યાઠાલા યશે.ફી/૪ શ્રી શયી ટેનાભેન્ટ ગાંગાનગય ાવ ેાંચલટી તા.જી. 

લડદયા નાં.(૭) યસલરસવશ વ યેન્રસવશ યાજ ત યશે. વ દાભાનગય ગાંગાનગય ાંચલટી તા.જી. લડદયા તથા નાં.(૮) બાલેળબાઇ ભનશયબાઇ ટેર યશે. અનગઢ 

પીમ  ગયલા ગાભ તા.જી. લડદયા તથા નાં.(૯) જમદદબાઇ યલતબાઇ વરાંકી યશે. વાંતીભાતાના ભાંદદય ાવ ેશ્રીયાભ નગય ગાંગાનગય ાવે તા.જી. લડદયા 

તથા નાં.(૧૦) શેભાંતબાઇ યનછડબાઇ નેાી યશે. ગાંગાનગય ાવ ેશ્રીયાભ નગય વ6તી ભાતાના ભાંદદય ાવ ેાંચલટી કેનાર ાવ ેઉડેયા તા.જી. લડદયા 

નાઓએ જાશેયભાાં ગ ક ાંડા  લી ૈવા, ાના ત્તા લડ ેશાય જીતન જ ગાય યભી યભાડી અાંગઝડતીના યકડા રૂ ૪,૭૦૦/- તથા જભીનદાલના રૂ.૭૦૫૦/- ભી 

તેભજ ત્તા ાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્રે યકડા રુ.૧૧૯૦૦/- તેભજ ભફાઇર નાંગ-૬ જેની દક.રૂ.૫૮૦૦/- ક લ્રે દક.રૂ.૧૭૭૦૦/- ભ દાભાર વાથે 

ભી આલી કડાઇ જઈ ગ ન કમાડ વલ ફાફતન  ગ ન ળધી   જલાશયનગય .સ્ટ.ે 11196009200188 જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા.૧૦/0૪/૨૦૨૦ 

ના કરાક ૧૫/૧૦ લાગ ેયજી કયલાભાાં આલેર છે.  

અાંગઝડતીના યકડા રૂ ૪,૭૦૦/- 

તથા જભીનદાલના રૂ.૭૦૫૦/- 

ભી તેભજ ત્તા ાના નાંગ ૫૨ 

દક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્રે યકડા 

રુ.૧૧૯૦૦/- તેભજ ભફાઇર 

નાંગ-૬ જેની દક.રૂ.૫૮૦૦/- ક લ્રે 

દક.રૂ.૧૭૭૦૦/-  

૩ 

ગત્રી  રીવ વૌટેળન, 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

               ગત્રી .વૌટે.ના વૌથાવનક વૌટાપ દ્લાયા તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૦   ના કરાક  ૧૫/૩૦  લાગ ેછેલ્ર  પીમ  અકટાગાભ લડદયા ળશેય ખાત ેયેઇડ કયતાાં 

આયી (૧) ન ખારીદ અમ ફબાઈ ટેર ઉ.લ. ૪૦ યશે. ૧૬૦ વફનાનગય તાદજા લડદયા નાં-(૨) ઇયપાન વીકાંદય ભરેક ઉ.લ. ૩૨ યશે. વશકાયનગય તાદજા 

શાર યશે. ૪૩ અકીરનગય વવામટી દકસ્ભત ચકડી ાવ ેતાદજા લડદયા નાં-(૩) ઉભયવયીપ અરીબાઈ ફનજાયા ઉ.લ. ૩૫ યશે. નવીભનગય દકસ્ભત ચકડી 

એકતાનગય ાવ ેતાાંદજા લડદયા નાં- (૪) કાતીક વનબાઈ વયકાય ઉ.લ. ૩૫ યશે. ભવસ્જદ પવમ  અકટગાભ લડદયા નાં-(૫) ભશભદ જાપય ઠાણ ઉ.લ. ૫૪ 

યશે. નલાલાવ અકટાગાભ લડદયા નાં-(૬) આયીપ માવીન ળેખ ઉ.લ. ૩૫ યશે. વશકાયનગય તાદજા શાર યશે. ૧૬૪ ભશાફરી યભ એવ.ઓ.જી. ઓપીવ વાભ ે

અાંગ ઝડતીના રૂવમા ક લ્રે 

૪૯,૦૦૦/- તથા ટના રૂ 

૩૦૦૦/- ભી ક લ્રે રૂીમા 

૫૨,૦૦૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ 

૫૨ કક રૂ ૦૦/૦૦ 
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તાદજા લડદયા નાં-(૭) યાજેંર યાભચાંર ધત્ર ેઉ.લ. ૪૫ યશે.૩/૮ વાઈનાથ લ ડાના ભકાન વનરકભર પાભડ શાઉવ ાવ ેલાવણા યડ લડદયા નાં-(૮) વાંગ્રાભ 

ચાંરસવશ ખાનવલરકય ઉ.લ. ૪૦ યશે. ૧૪૧ વન યેવીડેંવી વનપાભાડ યડ લડદયા  નાં(૯)ભ નાપ ભ સ્તાક ળેખ યશે. છેલ્ર  પીમ  અકટાગાભ લડદયા ળશેય(લન્ટેડ) 

નાઓઅ ગ ક ાંડા  લાી ત્તા ાના ૈવા લડ ેશાયજીતન યશેણાાંક ભકાનભા જ ગાય યભતા  ત્તા ાના નાંગ -૨૮ તથા યકડા રૂવમા ૩૦૦૦/-ની ચરણી  નટ 

ભી આલેર તથા વદયી કડામેર ઈવભની અાંગ ઝડતીના રૂવમા ક લ્રે ૪૯,૦૦૦/- તથા ટના રૂ ૩૦૦૦/- ભી ક લ્રે રૂીમા ૫૨,૦૦૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ 

૫૨ કક રૂ ૦૦/૦૦ ભી આલેર જેભાાં આયી નાં-૧ થી ૮ કડાઈ જઈ ભી આલેર તથા તેભને તાના યશેણાાંક ભકાનભા જ ગાય યભલાની વલરત  યી ાડનાય 

નાં(૯)ભ નાપ ભ સ્તાક ળેખ યશે. છેલ્ર  પીમ  અકટાગાભ લડદયા ળશેય નાન શાજય નવશ ભી આલી ગ ન કમાડ વલ ફાફતન ગ ન ળધી ગત્રી સ્ટ ે II-

૩૩/૨૦૨૦ જ ગાયધાયા કરભ ૪,૫ ભ જફ તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૦   ના કરાક  ૧૯/૦૫  લાગ ેયજીવૌટય થમેર છે.  

 

૪ 

ગત્રી  રીવ વૌટેળન, 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

              ગત્રી .વૌટે. ના વૌથાવનક વૌટાપ દ્લાયા તા- ૨૬/૦૪/૨૦૨૦ ના કરાક   ૧૫/૦૦   લાગ્મે  જ્ઞાનવ ધા એાટડભેન્ટ ગક ર ટાઉનળી ાવ ેલડદયા 

ળશેય ખાત ેયેઇડ કયતાાં આ કાભના આયી (૧) અત રબાઈ અયસલદબાઈ નામક યશે,૮/૪૯ કભડજ્મત વવામટી યાભેશ્લય સ્ક ર ાવ ેલડદયા (૨) અયસલદબાઈ 

ડાહ્યાબાઈ ટેર યશે,૪૦ વાાંઈનાથ ાકડ યાભેશ્લય સ્ક ર ાવ ેલડદયા (૩) જમેળબાઈ કયળનબાઈ ટેર યશે.૬૦ વાાંઈનાથ ાકડ વવામટી યાભેશ્લય સ્ક રની 

ફાજ ભા લડદયા (૪) જીતેન્રબાઈ અાંફારાર ાંચાર યશે.૨૦૨ જ્ઞાનવ ધા એાટડભેન્ટ ગક ર ટાઉનળી ાવ ે લડદયા (૫) ફદેલબાઈ ભપતરાર યભાય 

યશે.વી/૧૪ કભડજ્મત વવામટી યાભેશ્લય સ્ક રની ફાજ ભા લડદયાનાઓ  બેગા ભી ગ ક ાંડા  લી ત્તા ાના ૈવા લડે શાયજીતન જ ગાય યભી અાંગ 

ઝડતીના રૂવમા ૧૦,૬૦૦/- તથા જભીન દાલના ૧,૨૦૦/- ભી આલેર તથા ત્તા ાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્રે રૂ.૧૧,૮૦૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે 

ભી આલી કડાઈ જઈ ગ ન કમાડ વલ.ફાફતન ગ ન ગત્રી સ્ટ ેગ .ય.નાં. ૩૪/૨૦૨૦, અવધવનમભ   જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફન ગ ન ૨૬/૦૪/૨૦૨૦ ક. 

૨૦/૧૫ લાગ ે યજીવૌટય કયલાભાાં આલેર છે 

અાંગ ઝડતીના રૂવમા ૧૦,૬૦૦/- 

તથા જભીન દાલના ૧,૨૦૦/- 

ભી આલેર તથા ત્તા ાના નાંગ 

૫૨ દક.રૂ ૦૦/૦૦ ગણી ક લ્રે 

રૂ.૧૧,૮૦૦/-  

૫ 

યાલ યા રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

             યાલ યા .વૌટ.ેના વૌથાવનક વૌટાપ દ્લાયા તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૦ ના કરાક. ૧૪/૨૦ વલશ્લાવભત્રી બ્રીજનીચ ે વ બાનગય ઝ ડટ્ટી ાવ ે,લડદયા 

ળશેય ખાત ેયેઇડકયતાાં આ કાભના આયી (૧) વશતેળ ઉપે રરીમ વલનદબાઈ ઠાકય યશે. કારીદાવની ચારી, વલશ્લાવભત્રી બ્રીજનીચ ે,લડદયા, (૨) ળાાંતીબાઈ 

વભાબાઇ લવાલા યશે-વદય, (3) યાજ બાઈ પ્રબાતબાઇ ઠાકય યશે-વદય, (૪) દદક લલ્રબબાઈ ઠાકય યશે- વ બાનગય-૧ ,વલશ્લાવભત્રી બ્રીજ, લડદયા (૫) 

નયેન્રસવશ યભેળસવશ ઠાકય યશે- વદય (૬) ભન બાઈ વભાબાઈ ભાી યશે- વદય નાઓએ  જાશેયભા બેગા થઈ રુવમા ૧૫,૪૨૦/-,તથા ત્તા-ાના નાંગ ૫૨ 

દક.રૂ.૦૦/- લડે શાય જીતન જ ગાય યભતા કડાઇ જઇ ગ ન કમાડ વલગેય ેફાફતન ગ ન ળધી યાલ યા ાટડ –ફી 11196026200842/૨૦ જ ગાય ધાયા કરભ 

૧૨ ભ જફન ગ ન તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૦ ના કરાક. ૧૬/૧૫ લાગ ેગ ન યજી. કયલાભાાં આલેર છે.  

રૂાવમા ૧૫,૪૨૦/-,તથા ત્તા-

ાના નાંગ ૫૨ દક.રૂ.૦૦/- 

૬ 

લાડી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

                     લાડી 11196035200393/20  ઇીક .કરભ ૩૭૯ ભ જફના કાભ ેતા.૨૮/૦૪/૨૦૨૦ ના કરાક.૦૮/૦  લાગ ે વી ૧૦૨ ળીલ્ગ્રાભ 

વવામટી વભા તાલ ડબઇયડ લાડી લડદયા ળશેય ખાત ેનભૂદ નથી ત ેઆયીએ વાશેદની શન્ડા સ્્રેન્ડ ભ.વા.નાંફય - GJ-17 AD - 5708 ની બ્રેક 

કરયની જેન ચેવીવ નાં- MBLHA 10 EYB 9 D03308 તથા એન્જીન નાં- HA 10 EFB9D 10614 ન છે જે વને ૨૦૧1 ના ભડરની જેની કીં રૂા 

.૨૫.૦૦૦/-ગણાઇ જેને ડ ્રીકેટ ચાલી રક ખરી અગય તડી  ચયી કયી રઇ જઇ ગ ન કમાડ વલગેયે ભતરફ ેતા.૨૮/૦૪/૨૦૨૦ ના કરાક.૧૪/૧૫ લાગ ે

પયીમાદ નધામેર વદય ગ નાની તાવ  દયમ્માન ફાતભી આધાય ેઆયી દમાળાંકય દેલનાયામણ ચોધયી ઉ.લ.૩૫ યશે વભાતાલ ર શાય પીમ , ગેવ ગડાઉન 

ાછ ડબઇ યડ લાડી લડદયા ળશેયને તા. ૨૮/૪/૨૦ ના કરાક ૨૦/૩૦ લાગ.ે કડી અટક કયી ગ ન ળધી કાઢી ભ દાભાર યીકલય કયેર છે.  

ભ.વા.-૧ દક.રુ.૨૫૦૦૦/- 

૭ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

             ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ લડદયા ળશેય રાયા તા-૧૪/૪/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૨/૦૫ લાગે દકળનલાડી ઝાંડાચકભા આલેર ઘય નાં.૩૧ ાવ ે

ાણીગેટ લડદયા ખાત ેઆયી (૧) અયસલદ યાલજીબાઇ દેલી જક યશેલાવી દકળનલાડી. ઝાંડાચક, ઝ ડાભા, લડદયા લન્ડેટ-(૨) નમેન્ર ઉપે નાન્મ રરાબાઇ 

કશાય યશે. ઝાંડા ચક ઘય નાં.૨૦, દકળનલાડી, લડદયા ળશેય લન્ડેટ- (૩) કૃણાર યભણબાઇ કશાય યશે. લાયવીમા, ળીતાભાતા ભશલ્ર, લડદયા લન્ડેટ- (૪) 

વનરેળ ઉપે ગ ડી શયીળબાઇ કશાય યશે. ભથ યનગય, ાયવ વવામટી ાવ,ે લડદય લન્ડેટ (૫) ળૈરેબાઇ ફ ધાબાઇ ભાછી યશે. ગ જયાત ભટન ળની ગરીભા, 

ઝાંડાચક દકળનલાડી, લડૉદયા નાઓ ૈકી આયી નાં.(૨) થી (૪) નાઓએ તાના આર્થથક પામદા લગય ાવ યભીટ ેઆઇવય ટેમ્ યજી નાં.GJ-09-Z-8375 

ભા બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારૂ ગ્રાશકને લેચાણ ભાટ ેજ દી જ દી ફનાલટન વલદેળી દારૂની ૭૫૦ ભીરીની ફટર નાંગ-૧૧૪ દક.રુ.૫૧,૬૦૦/- તથા ફીમય 

૫૦૦ ભીરીના ફીમયના ટીન નાંગ-૨૨૫૬ દક.રૂ. ૨,૨૫,૬૦૦/- આઇવય ટેમ્ નાંફય GJ-09-Z-8375 દક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- ની ભી ક લ્રે દક.રૂ. 

૭,૭૭,૨૦૦/-ની ભત્તા વાથે આયી નાં (૧) નાન ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાડ વલગેયે ભતરફન ગ ન ળધી ાણીગેટ .સ્ટ.ે ાટડ વી- ગ .ય.નાં. 

૧૧૧૯૬૦૧૭૨૦૦૩૪૧/૨૦૨૦ પ્રશી એક્ટ કરભ ૬૫(એ)(ઇ),૯૮(૨), ૧૧૬(ફી),૮૧ ભ જફ તા.૧૪/૪/૨૦૨૦ ના કરાક ૧૪/૦૪ લાગે ગ ન નધામેર 

૭૫૦ ભીરીની ફટર નાંગ-૧૧૪ 

દક.રુ.૫૧,૬૦૦/- તથા ફીમય 

૫૦૦ ભીરીના ફીમયના ટીન નાંગ-

૨૨૫૬ દક.રૂ. ૨,૨૫,૬૦૦/- 

આઇવય ટેમ્ નાંફય GJ-09-Z-

8375 દક.રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- ની 

ભી ક લ્રે દક.રૂ. ૭,૭૭,૨૦૦/- 
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છે,  

૮ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

         આયી અક્ષમવવશ ઉપે વલ રવવશ વ યેંરવવશ ચાલડા (ઠાકય) ઉ.લ ૨૦ યશે યાભ યા વબરડીમા, વ થાયલા  પીમ  તા વાંખેડા વજ છટાઉદે ય શાર યશે 

ક યાઇ ગાભ, નલીનગયી લડદયા ળશેય નાઓને તા.તા.૪/૪/૨૦૨૦ ના યજ કડી  છયછ દયમ્માન સ્્રેન્ડય ્રવ ભ.વા. દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની વાથે ભી 

આલેર જે ભ.વા. લયણાભા .સ્ટ.ે ગ .ય.નાં ૧૧૧૯૭૦૫૪૨૦૦૨૯૭/૨૦૨૦ ાટડ એ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ના કાભ ેચયીભા ગમેર શમ, જે અનડીટેકટ ગ ન 

ળધી કાઢેર છે.  

સ્્રેન્ડય ્રવ ભ.વા. 

દક.રૂ.૧૦,૦૦૦/- 


