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                   ભાશે ૧૨/ય૦૧૯ ના ભાવભાાં રીવે 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 રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ નાને તા.૭/૧ય/૧૯ નાયજ ભેર  ફાતભી આધાય ેભકાન નાં.૩૨૧ એર.આઇ.જી.પરેટ,બાયત નગય 

વિત્રક ટ ગયલા લડદયા ખાત ેયેઇડ કયતાાં (૧) ફાંટી યભેળબાઇ યભાય યશે ફી/૧૮ યશેભતાકક વવામટી ભધ નગય બ્રીજ ાવ ેગયલા લડદયા (૨) 

વલળાર ગારક ભાય ળેઠ યશે ભકાન નાં ૨૨૦૩ શ્રયી દળકન એાટકભેન્ટ ગયલા તાલની ફાજ ભા ગયલા લડદયા (૩) ભશેળબાઇ આત્ભાયાભ ટેર 

યશે યાજીલનગય ઝ ડટ્ટી ફા ની દયગાશ વાભ ે ગયલા લડદયા ( ૪ ) જીજે્ઞળબાઇ યવલન્રબાઇ લાાંદ યશે ૧૦/૫૭૪ ળકકત નગય જ ના 

ગ .શા.ફડક ભજે ભકાન નાં ૩૨૧ એર.આઇ.જી પરેટ બાયત નગય વિત્રક ટ ગયલા લડદયા નાએ ત્તા ાના લડ ે શાયજીતન જ ગાય યભી યભાડી 

યકડા ૧૫૨૫૦ તથા ભફાઇર પન ૪ કકભત ૮૬૦૦ તથા ભી ક લ્રે રૂ,૨૩૮૫૦/- ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી  કડાઇ જઇ ગ ન કમાક 

વલ.ફાફતન ગ ન ળધી ગયલા .સ્ટે વેકન્ડ ૧૦૧/૧૯ જ ગાયધાયા ૪,૫  ભ જફ તા.૦૭/૧૨/૧૯ કરાક ૨૨/૫૫ લાગે યજીસ્ટય કયલાભાાં 

આલેર છે. 

યકડા ૧૫૨૫૦ તથા ભફાઇર પન ૪ કકભત 

૮૬૦૦ ભી ક લ્રે રૂ,૨૩૮૫૦/- 

૨ 

રક્ષ્ભી યા રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય   

              રક્ષ્ભી યા રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ નાને તા.૧૦/૧૨/૧૯ ના યજ ભેર  ફાતભી આધાયે લ ડા િાય યસ્તા  ષ્ભ ટેનાભેંટ  ાવ ે 

લડદયા ખાત ેયેઇડ કયતાાં (૧)  જીગ્નેળબાઇ યાજેન્રબાઇ જી યશે ભકાન નાં ૨૦૧, ભભતા વવામટી – ૭ ઐશ્લમાક વફલ્ડીગની વાભ ેઇરયાાકક 

લડદયા નાએ લગય ાવ યભીટ ેતાની પય વ્શીર ગાડી નાં GJ 06 BL  3587ની અાંદય તથા તાના યશેણાાંક ભકાનભાાંથી અરગ અરગ 

ઇગ્રીળ દારૂની ફટર નાંગ– ૧૬ ફટર જેની કક.રૂ ૩૩૩૪૬/- યાખી તથા ભફાઇર નાંગ – ૧ ની કક.રૂ ૨૦,૦૦૦/- તથા પય વ્શીર ગાડી નાં. 

GJ 06 BL 3587 ની કક.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ભી ક લ્રે કક.રૂ ૨,૦૩,૩૪૬/- ના ભ દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાક વલ. ફાફતેન 

ગ ન ળધી રક્ષ્ભી યા .સ્ટે. થડક ૩૬૫/૧૯ પ્રશી એક્ટ કરભ ૬૫ઇ, ૧૧૬(ખ), ૯૮(૨) ભ જફ  

તા.૧૦/૧૨/૧૯ કરાક ૧૭/૧૫ લાગે યજીસ્ટય કયલાભાાં આલેર છે. 

અરગ અરગ ઇગ્રીળ દારૂની ફટર નાંગ– ૧૬ 

ફટર જેની કક.રૂ.૩૩૩૪૬/-, ભફાઇર નાંગ– ૧ 

ની કક.રૂ ૨૦,૦૦૦/-, તથા પય વ્શીર ગાડી 

નાં.GJ 06 BL 3587 ની કક.રૂ ૧,૫૦,૦૦૦/- 

ભી ક લ્રે કક.રૂ.૨,૦૩,૩૪૬/- 

૩ 

ડી.વી.ફી રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ  લડદયા ળશેય 

           ડી.વી.ફી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ નાને નાને તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના  યજ ભેર  ફાતભી આધાય ેદવયથ ગાભ, વી..એન..જી ાં 

કયવિમા જલાના યડ ાવ ેતા,જી-લડદયા ખાત ેયેઇડ કયતાાં આયી નાભ ે(૧)પ્રકાળ ધનજીબાઇ ગલાકયમા(લણજાયા) યશે- કીળન લાડી લ ડા ના 

ભકાનભાાં બ્રક નાં-૪૯ વત્રજાભે આજલા યડ લડદયા (૨) ભશેળબાઇ યાજેળબાઇ તદા  યશે- ભશાદેલ લા  પવમ  લાવણમા લાા વકકર ાવ ે

નડીમાદ (3)  ક્ન ાંબાઇ કાંિનબાઇ ભાી યશે-દભરા ગાભ ભાી ભશલ્ર લડદયા નાએ તાના કફજાભાાં લગય ાવ યભીટ ેબાયતીમ 

ફનાલટન અાંગ્રેજી દારુ નાની ફટર નાંગ ૧૦૦ ક લ્ર કકભત રૂ.૩૭૭૮૦/- તથા એક બ્લ્મ  કરયન ાં એક્ટીલા જેન યજી. નાં નથી જેની કકભત 

૩૫,૦૦૦/-  ભી ક ર રૂવમા ૭૨,૭૮૦/- વાથે તશદાય નાં- ૧ તથા નાં- ૨ ના ભી આલી  અને દારુ ન જથ્થ ભી આલી ગ ન કમાક વલગેય ે

ફાફત ેન  ગ નળધી કાઢલાભાાં આલેર છે.  જે  અાંગે છાણી થડક  ગ .ય.નાં-  ૪૩૯/૨૦૧૯   પ્રવશ એકટ કરભ ૬૫(ઇ),૯૮(૨),૮૧ ભ જફન 

ગ ન તા.૧૩/૧૨/૧૯  ના યજ   દાખર કયલાભાાં આલેર છે  અકાભના  તભાભ આયી ને તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના કરાક ૦૩/૧૫ લાગ ેતથા  

તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના કરાક ૧૧/૧૫ લાગ ેઅટક  કયલાભાાં આલેર છે.   

      અાંગ્રેજી દારુ નાની ફટર નાંગ ૧૦૦ ક લ્ર 

કકભત રૂ ૩૭૭૮૦/- તથા એક બ્લ્મ  કરયન ાં 

એક્ટીલા જેન યજી નાં નથી જેની કકભત 

૩૫,૦૦૦/-   

૪ 
ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

               ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ  નાને  તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના યજ  ભેર  ફાતભી આધાયે છાણી T P ૧૩ ગજાનાંદ િકડી 

આકાળ કમ્પ્રેક્ષ વાઇનાથ ભટય ગેયેજભા  તા,જી-લડદયા ખાત ેયેઇડ કયતાાં આયી (૧) મગેળ ઉપક યાજ  ફાફ બાઇ બભબટ યશે ૨૩/૨૬૫ 

વલદેળી દારુની ૭૫૦ ML ની ફટર નાંગ ૧૧૯ 

કક.રૂ ૪૭૬૦૦/-  
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VMC ક્લાટવક TP ૧૩ છાણી જ.નાકા લડદયા (૨) વાંજમ ટેર ઉપ યટી યશે વભા (૩) યલી જેના  યા નાભ ઠાભની ખફય નથી ત ેલગય ાવ 

યભીટ ેતાના કફજાભાાં કાય નાં GJ 18 AX 3854 ભા વલદેળી દારુની ૭૫૦ ML ની ફટર નાંગ ૧૧૯ કક.રૂ ૪૭૬૦૦/- ની વાથે યાખી 

આયી નાં ૧ ના કડાઇ જઇ તથા આયી નાં ૨ તથા ૩ ના બાગી જઇ ગ ન કમાક વલ.ફાફતન  ગ ન ળધી પતેશગાંજ .સ્ટે થડક  ગ .ય.નાં- 

૬૫૨/૨૦૧૯ પ્રવશ એકટ કરભ ૬૫(એ)(ઇ),૯૮(૨) ભ જફ તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૯ કરાક ૦૦/૨૫ લાગ ેયજી.  કયલાભાાં આલેર છે. 

૫ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

              ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ નાને તા.૧૮/૧૨/૧૯ ના યજ ભેર ફાતભી આધાયે યેલ્લ ેપાટક થી ડાફીફાજ  દાફા યા ગાભના 

કાિા નાીમા લાા યસ્તે થઇ આગ ખેતયભાાં લડદયા ળશેય ખાત ેયેઇડ કયતાાં આયી એક ગાડી નાંફય GJ-06-DB-6125 ન િારક તથા 

તાવભાાં નીકી આલ ેત ે વલગેય ેના  વેલયરટ ગાડી પયલીર નાંફય GJ-06-DB-6125ભાાં જાશેયભાાં ગેયકામદેવય યીત ેબાયતીમ ફનાલટન 

વલદેળી દારૂ ફટર નાંગ-૨૩૦૭ કક.રૂ.૭,૩૧,૧૦૦/- તથા વેલયરટ ગાડી પયલીર નાંફય GJ-06-DB-6125ની જેની કકભત રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- 

ભી ક લ્રે કક.રૂ.૧૧,૩૧,૧૦૦/- ન ભ દ્દાભાર ભી આલી તથા પયવ્શીર ગાડીના છડી નાવી જઈ ગ ન કમાક વલગેય ેફાફતન  ગ ન ળધી 

નાંદેવયી .સ્ટ.ે III ૩૧૫/૧૯ પ્રશી. એક્ટ કરભ ૬૫(ઈ), ૯૮(૨), ૮૧ ભ જફ ન  ગ ન તા. ૧૮/૧૨/૧૯ ના યજ યજીસ્ટય કયલાભાાં આલેર 

છે. 

બાયતીમ ફનાલટન વલદેળી દારૂ ફટર નાંગ-

૨૩૦૭ કક.રૂ.૭,૩૧,૧૦૦/- તથા વેલયરટ ગાડી 

પયલીર નાંફય GJ-06-DB-6125ની જેની 

કકભત રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- 

૬ 

જલાશનગય રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

           જલાશનગય રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ નાને  તા.૨૨/૧૨/૧૯  ના યજ  ભેર ફાતભી આધાય ેયણરી યેલ્લ ેસ્ટેળનની ાછ ખ લ્રી 

જગ્માભાાં યેઇડ કયતાાં આયી (૧) ભશેન્રક ભાય ધયભસવગ ધાયીમાયભાય યશે.અબેવીંગની િારી યણરી યેલ્લ ેસ્ટેળન ાવે તા.જી. લડદયા, (૨) 

અજ કનબાઇ યણજીતબાઇ યભાય યશે.એ/૪૦૩ વત્મભ ફ્રેટ યણરી ગાભ તા,જી. લડદયા, (૩) યવલક ભાય કલ્માણસવશ િોશાણ યશે. િ નીરાર 

દેલજીબાઇની િારી યણરી યેલ્લ ેસ્ટેળન ાવ ેતા.જી લડદયા, (૪) બાલેળ ફટ કબાઇ ગજ્જય યશે. ૨૦ અલ્કા યી વવા. યણરી યેલ્લ ેસ્ટેળન 

ાવે તા.જી. લડદયા, (૫) યાજેળબાઇ શયભાનબાઇ ઢીમાય યશે. ૧૯ અલ્કા યી વવા. યણરી યેલ્લ ેસ્ટેળન ાવે તા.જી. લડદયા, નાએ 

જાશેયભાાં ત્તાાના લડે  શાયજીતન જ ગાય યભી યભાડી  તભાભની અાંગઝડતીના યકડા રૂ.૨૦૨૦/-  તથા જભીનદાલના રૂ.૧૦૦૧૦/- ભી ક લ્રે 

યકડા રુ.૧૨૦૩૦/- તેભજ ત્તા ાના નાંગ ૪૨ કક.રૂ.૦૦/- ગણી તથા ભફાઇર નાંગ-૩ ના કક.યી.૧૧૫૦૦/- ક લ્રે રૂ.૨૩૫૩૦/- ભ દ્દાભાર વાથે 

ભી  આલી ગ ન કમાક વલગેયે  ફાફતન ગ ન ળધી જલાશયનગય II ૯૮/૧૯ જ ગાય ધાયા ૧૨ ભ જફ  તા.૨૨/૧૨/૧૯ ના કરાક ૧૮/૧૫  લાગ ે

યજી. કયલાભા આલેર છે.   

યકડા રૂ.૨૦૨૦/-, જભીનદાલના  

રૂ.૧૦૦૧૦/- ભી ક લ્રે યકડા રુ.૧૨૦૩૦/-, 

ત્તા ાના નાંગ ૪૨ કક.રૂ.૦૦/-, ભફાઇર નાંગ- 

૩ કક.રૂ. ૧૧૫૦૦/- ક લ્રે રૂ.૨૩૫૩૦/- 

૭ 

જલાશનગય  રીવ સ્ટેળન 

લડદયા ળશેય  

        જલાશનગય  રીવ સ્ટેળન સ્ટાપના નાને  તા.૨૮/૧૨/૧૯ ના યજ  ભેર ફાતભી આધાય ેકયિીમા ગાભ ધનક લાભાાં ાણીની ટાાંકી 

ાવ ેખ લ્રી જગ્માભાાં યેઈડ કયતા આયી (૧) ઠાકયવવગ ઉપે તતી વશનવવગ વૈની યશે.કયિીમા ગાભ ધનક લા તા.જી. લડદયા તથા નાં.(૨) 

યભેળબાઈ બીભાબાઈ વરાંકી યશે. ફાજલા ગાભ ાણીની ટાાંકી ાવ ેબાયતનગય તા,જી. લડદયા  તથા નાં.(૩) યાજ બાઇ ભપ્રકાળ િોશાણ યશે 

કયિીમા ગાભ જમ બલાની વવામટી તા.જી લડદયા તથા નાં (૪) યાકેળબાઈ યાભ બાઈ યાઠલા યશે ફાજલા ગાભ જ ની સ્ટ પીવ વાભ ે તા.જી 

લડદયા તથા નાં (૫) પ્રકાળબાઈ ધીરુબાઈ ળીશયા યશે ગામત્રી વવામટી ફાજલા ગાભ તા.જી લડદયા તથા નાં (૬) નવીંભવવગ ફલીન્દયવવગ 

વૈની યશે કયિીમા ગાભ ધનક લા તા.જી લડદયા  ના  તા  ાના  લડે  શાયજીતન  જ ગાય યભી  યભાડી તભાભની અાંગઝડતીના યકડા 

રૂ.૨૩૦૦/- તથા જભીનદાલના રૂ.૧૦,૩૦૦/- ભી તેભજ ત્તા ાના નાંગ ૪૯ કક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્રે યકડા રુ.૧૨,૫૦૦/- ભ દ્દાભાર વાથે ભી  

આલી  કડામ  જઈ ગ ન કમાક વલગેય ેફાફતન  ગ ન ળધી જલાશયનગય II ૧૦૦/૧૯ જ ગાય ધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા.૨૮/૧૨/૧૯ ના કરાક 

૧૭/૪૦ લાગ ેયજી. કયલાભા આલેર છે. 

અાંગઝડતીના યકડા રૂ ૨૩૦૦/- તથા 

જભીનદાલના રૂ.૧૦,૩૦૦/- ભી તેભજ ત્તા 

ાના નાંગ ૪૯ કક.રૂ.૦૦/- ગણી ક લ્રે યકડા 

રુ.૧૨,૫૦૦/-  

૮ 

ી.વી.ફી ળાખા,સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

              ી.વી.ફી. ળાખા સ્ટાપ દ્લાયા તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના કરાક ૧૭/૦૦ લાગે એ/૩૨ ળારીભય ડ ્રેક્ષ પ્રથભ ભાે તાદરજા લડદયા 

ખાત ેયેઇડ કયતાાં આયી નાભ ેઅબ્દ રબાઇ ઇબ્રાશીભ બાઇ ટેર યશે, એ/૩૨ ળારીભાય ડ રેક્ષ અભીય કમ્પરેક્ષની વાભ ેતાાંદરજા લડદયા નાએ 

લગય ાવ યભીટ ે તાનાાં કબ્જાભાાં વલદેળી દારુની નાની ભટી ફટર નાંગ- ૮૮ કકભત રુવમા ૩૬,૫૦૦/- તથા એક ભફાર પન 

કક.રૂ.૩,૦૦૦/- તથા રાઇટફીર કક.૦૦/- ભી ક લ્રે રૂ.૩૯,૫૦૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે કડાઇ જઇ ગ ન કમાક વલ.ફાફતન ગ ન ળધી 

જે.ી.યડ .સ્ટ.ે III ગ .ય.ન ૨૮૪/૧૯ પ્રશી કરભ ૬૫ ઇ ભ જફ તાયીખ ૧૩/૧૨/૨૦૧૯ ના કરાક ૨૧/૦૦ લાગે યજીસ્ટય કયેર છે.  

વલદેળી દારુની નાની ભટી ફટર નાંગ ૮૮ કકભત 

રુવમા ૩૬,૫૦૦/- તથા એક ભફાર પન 

કક.રૂ.૩,૦૦૦/- તથા રાઇટફીર કક.૦૦/- ભી 

ક લ્રે રૂ. ૩૯,૫૦૦/-  

૯ 

નલા યા રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

         નલા યા રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ દ્લાયા તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯  ના કારાક.૧૬/૩૦ ફકયાલાડી  આઝાદ ભેદાનભાાં  ખ લ્રાભાાં લડદયા ળશેય 

ખાતે યેઇડ કયતાાં આયી (૧) અમ્ર ત યભણબાઇ િાલડા ઉ.લ.૪૦ યશે-ફકયાલાડી ઝલેયીલાવ નાં-૨ લડદયા, (૨) વ નીર વવતાયાભ તાાંરેકય ઉ.લ.૪૨ 

યશે-નલાફજાય રીંગાજ ન ખાિ લડદયા, (૩)અલ્ેંરસવશ ભશેયાભણસવશ ભશીડા ઉલ.૪૪ યશે-ફાજલાડા ભેઇન યડ ળકતીક્ર ા ફીલ્ડીંગ ખત્રી 

ના નાક ેલડદયા, (૪)ભશભદશનીપ ભશભદશ વેન ફેયાલારા ઉ.લ.૪૫ યશે-દ ધલાા ભશલ્ર વાંત રજની ગરી વાધના ટકીઝ ની વાભ ે

ક કયી નાંગ-૨ કકભત રુીમા-૦૦/૦૦ તથા 

અાંગઝડતી થતા જભીનદાલ ના રુીમા ક ર -

૧૬,૮૨૦/- 
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લડદયાના ફ ે ક કયીથી ૈવા લડે શાય જીતન જ ગાય યભી યભાડી ક કયી નાંગ-૨ કકભત રુીમા- ૦૦/૦૦ તથા અાંગઝડતી થતા જભીનદાલના 

રુીમા ભી ક ર- ૧૬,૮૨૦/- વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાક વલગેયે ફાફત  ન ગ ન ળધી નલા યા રીવ સ્ટેળન II ગ .ય.નાં.૪૬/૧૯ 

જ ગાય ધાયા કરભ-૧૨ ભ જફ તા.૨૮/૧૨/૧૯ ના  ક્રાક:૧૭/૪૫ લાગે યજીવૌ ટય કયેર છે.  

૧૦ 

યાલ યા રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

               યાલ યા રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ રાયા તા.૧૨/૧૨/૧૯ ના યજ ન્મામ ભદીય રીવ િકી ાવ ેઆયી  (૧) કાવભવભમા ન યવભમા 

ળેખ યશે.ભશેફ ફ યા બાથીજી ભાંકદય ાવ ે નલા યા,લડદયા ળશેય ( ૨) પ્રભદબાઈ બાઈરારબાઈ ાંિાર યશે.રાડલાડા ભાધલરાર દલેની 

ખડકી,ભશાદેલ ભાંકદય ફાજ ભા, ભાાંડલી,લાડી,લડદયા ળશેય ( ૩) આવળ અળકબાઈ વરાંકી યશે. ફકયાલાડી, નાડીાલાવ, લણકયલાવ-૨, 

નલા યા, લડદયા ળશેય (૪) વવિન શવભ ખબાઈ કકડમા યશે. બ તડીઝાાંા મગેશ્લય લાડીની ફાજ ભા,કાયેરીફાગ,લડદયા ળશેય (૫) અવગયવભમા 

શૈદયવભમા ળેખ યશે.ભશેફ અફ  યા,ઈભાભલાડા ાવ,ે નલા યા,લડદયા ળશેયના બેગા ભી ક કી લડે રુવમા ૈવા ન શાય જીત જ ગાય યભતા 

ભી ભી આલી અગ ઝડતી ના યકડા રૂ ૧૦૪૪૦/- તથા જભીન દાલ ઉય ના રૂ ૩૫૦/-તથા ફ ેરાંફ િયવ આકાયની નાની ક કી- ૨ વપેદ 

યાંગની જેના ઉય કાા ટકા ાડેર છે જેની કકભત રૂવમા ૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે રૂ ૧૦૭૯૦/-ની વાથે રીવ ની યેડ દયમ્પમાન ભી આલી 

કડાઇ જઇ ગ ન કમાક વલગેય ેફાફતન ગ ન ળધી યાલ યા .વૌ ટ.ે II ગ .ય.ન ૧૩૦/૨૦૧૯ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ 

ના કરાક ૧૦/૪૫લાગ ેયજી. કયેર છે.  

અાંગ ઝડતીના યકડા રૂ.૧૦૪૪૦/- તથા જભીન 

દાલ ઉય ના રૂ. ૩૫૦/- તથા ક કી-૨ ૦૦/૦૦ 

ભી ક લ્રે રૂ.૧૦૭૯૦/- 

૧૧ 

લાડી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય  

 

                લાડી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ રાયા લાડી .સ્ટે. પ. ૧૨૭/૧૯ ઇીક એકટ કરભ ૪૫૭,૩૮૦ ભ જફના કાભ ેનભ દ નથી તે આયીએ 

પયી.ફેનના ભકાનના આગની રખાંડની જાયીની સ્ટય ખરી પ્રલેળ કયી MI કાંનીન યેડભી- ૭ ભફાઇર જેન IMEI-NO-

868514042518238 તથા 86851404 2516246 ન છે જે લાદી કરયન છે જેની કક.રૂ.૫૦૦૦/-ની ગણી ળકામ તથા એક જી 

કાંનીન  ભફાઇર જેની કક.રૂ.૧૦૦૦/-ની ગણી ળકામ જે ફાંન્ને ભી ક લ્રે રૂ.૬૦૦૦/- ભત્તાની િયી કયી રઇ જઇ ગ ન કમાક વલગેય ેભતરફની 

પયીમાદ આધાય ેતા.૫/૧૨/૧૯ કરાક ૧૯/૧૫ લાગે ગ ન યજીસ્ટય થમેર વદય ગ નાનાની તાવ દયમ્પમાન ફાતભી અધાયે  આયી ળૈરેબાઇ ઉપે 

વાંજમબાઇ જીલણબાઇ લવાલા યશે,  ફારભાંકદયની વાભ ેનલી નગયી દાનીમાલી ગાભ તા.જી.લડદયા અટક તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ કરાક ૨૦/૩૦ 

લાગે કડી  અટક કયી ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

ભફાઇર પન નાંગ-૨ કકભાંત -૬૦૦૦/-  -- 

૧૨ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ  લડદયા ળશેય   

                ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ રાયા  ાણીગેટ .સ્ટ.ે I - ૧૧૮/૧૯  ઇીક ૩૭૯ ભ જફના  કાભ ેતા.૧૧/૬/૧૯ કરાક ૧૧/૦ 

૧૨/૦ લાગ્મા દયમ્પમાન ભજે - ાણીગેટ લલ્રબાિામક શવસ્ટર ના ાકીગભાાંથી નભ દ નથી ત ેઆયીએ  પયીમાદી ેળન પ્ર.ભટય વામકર 

યજી.નાં.GJ06-HM-0479  િેવીવ નાં-MBLHA10A6EHC30324 તથા એન્જીન નાં-HA10ENEHC35787 બ્રેક કરયન  જે વને 

૨૦૧૪ ના ભડરન  જેની આળયે કક.રૂ.-૨૫,૦૦૦/- ની ગણી ળકામ જે  ડ વ્રકેટ િાલી લડ ેરક ખરી અથલા રક તડી િયી કયી રઈ જઇ ગ ન 

કમાક વલગેય ે ભતરફની પયીમાદ આધાય ે તા.૨૩/૬/૧૯ ના કરાક ૧૪/૦૫ લાગ ે  ગ ન નધામેર જે ફાતભી આધાય ે આયી વાંકદક ભાય 

ગ રૂળયણબાઇ યવશત શાર યશે, ભ.ન 6.ઇ/૧૬ મગીયા ટાઉનળી નાયામણ વલદ્યારમ ાવ ે લાઘડીમા યડ લડદયા ળશેય તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯ ના 

કરાક. ૨૦/૧૦ લાગ ેઅટક  કયી ભ દાભાર ભવા.યીકલય કયી  ગ ન ળધી કાઢેર છે. 

ેળન પ્ર.ભટય વામકર કક.રૂ.-૨૫,૦૦૦/- 

૧૩ 

લાડી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય   

             લાડી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ રાયા લાડી .સ્ટે. પ.૧૩૬/૧૯ ઇ.ી.ક. કરભ ૩૮૧ ભ જફના કાભ ેતા.૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ના કરાક 

૨૦/૪૨ લાગે ભજે - નાયામણ કમ્પરેક્ષ દ કાન નાં ૮,૯ ઘડીમાી  લાડી લડદયા ળશેય ખાત ેઆયી કદરીબાઇ ખેંગાયબાઇ યાજ ત  શાર 

યશે.૨૦૩,૨૦૪  વળલ વાતત્મ કમ્પરેક્ષ વન પાભાક યડ અટરાદયા લડદયા ળશેયનાએ પકયમાદીશ્રી  વલષ્ૂક ભાય વેલન્તીરાર વની 

યશેલાવી.વ્રજવલરા-૦૮ વવલતા શસ્ીટરની વાભ ેકયલાય િાય યસ્તા લાધકડમા યડ લડૉદયા ળશેયની દ કાનભાાં ભ કેર કેભેયા ફાંધ કયી દ કાનભાાં ભ કેર 

વકભાાં યકડ રૂીમા ૮૩,૦૦૦/- ની િયી કયી ગ ન્શ કમાક ભતરફની પયીમાદ તા:૩૦/૧૨/૨૦૧૯ ના કરાક: ૦૩/૦૫ નધામેર વદય ગ નાભાાં 

આયીને તા.૩૦/૧૨/૧૯ કરાક ૨૦/૩૦ લાગ ે અટક કયી ગ ન ળધી કાઢેર છે.  

યકડ રૂીમા ૮૩,૦૦૦/- 

૧૪ 

લાડી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય   

                લાડી રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ રાયા તા.૧/૧૨/૧૯ કરાક-૧૩/૩૫ લાગ ેલાડી ભારૂ પીમાભાાં આલેર દ્લાયકેળ કમ્પરેક્ષના શેરાભાે 

ભકાન નાં ૧૦૧ લડદયા ખાત ેઆયી ભનજબાઇ નાંદકકળય વરાટ યશે- લાડી ભારૂ પીમા દ્લાયકેળ કમ્પરેક્ષ શેરા ભાે ભકાન નાં ૧૦૧ લાડી  

લડદયા ળશેયનાએ તાના ઘયભાાં તાના આર્થથક પામદા વારૂ  લગય ાવ યભીટ ેબાયતીમ ફનાલટનાાં ૮ ી.એભ.બ્લ્મ ાં ડીરક્વ વ્શીસ્કીનાાં ાઉિ 

નાંગ ૪૬૮/-કક.રૂ ૪૬,૮૦૦/ ન ભ દાભાર તાના કફજા બગલટાલાા ભકાનભાાં યાખી રીવની યેઇડ દયમ્પમાન શાજય નવશ ભી આલી ગ ન્શ 

કમાક વલગેય ેફાફતન ગ ન ળધી લાડી  .સ્ટે. III ૬૬૧/૧૯ પ્રશી. એક્ટ કરભ ૬૫ (ઇ),૧૧૬(ખ) ભ જફ તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૯ કરાક-૧૬/૧૫ 

લાગે  ગ ન યજીસ્ટય કયેર છે.  

ાઉિ નાંગ ૪૬૮/- કક.રૂ ૪૬,૮૦૦/- 
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૧૫ 

ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન  

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

              ાણીગેટ રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ રાયા તા.૨૦/૧૨/૧૯ ના કરાક ૧૭/૧૫ લાગ ેલાઘડીમા યડ વ્ર ાંદાલન િાય યસ્તા સ્લાભીનાયામણ ભાંદીય 

વાભ ેઆલેર બ્ર્શભ યી વવામટીના વાભ ેગ્રરાઉન્ડભાાં ાણીગેટ લડદયા ળશેય ખાત ેઆયી ભશેંર ીકઅ ગાડી નાં-GJ-06-AU-5689 ન 

િારક ઇવભ ેજેના નાભ વયનાભાની ખફય નથી. ત ેઆયીએ જાશેયભાાં લગય ાવ યભીટ ેતાના કબ્જાભા ઇંગ્રીળદારુની ેટી નાંગ-૧૨૪ 

ઇંગ્રીળ દારૂની ફટર નાંગ-૧૪૮૮ કી.રૂીમા ૭,૦૮,૦૦૦/-ન જથ્થ બયી ભશેન્ર ીકઅ ગાડી નાં GJ-06-AU-5689 કક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- 

ની ભી ક લ્રે કક.રૂ.૧૦,૫૮,૦૦૦/- ના ભ દ્દાભારન વફનલાયવી શારતભાાં ભી ગ ન કમાક વલ.ફાફત ન ગ ન ળધી ાણીગેટ .સ્ટ.ે III – 

ગ .ય.નાં. ૯૭૦/૧૯ પ્રશી એક્ટ.કરભ ૬૫ (ઈ),૯૮(૨),૧૦૮ ભ જફના  તા.૨૦ /૧૨/૧૯ ના કરાક ૨૨/૦૫ લાગ ેગ ન યજીસ્ટય કયલાભાાં આલેર 

છે. 

 ૭૫૦ ભીરી ફટર નાંગ-૧૪૮૮ કી.રૂીમા 

૭,૦૮,૦૦૦/- ( ૨) ભશેન્ર ીકઅ ગાડી 

કક.રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- ની ભી ક લ્રે 

કક.રૂ.૧૦,૫૮,૦૦૦/- 

૧૬ 

ી.વી.ફી. ળાખા સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય  

              ી.વી.ફી. ળાખા સ્ટાપ રાયા તા.૨૬/૧૨/૧૯ ના કરાક ૧૩/૪૫ લાગ ેઆજલા યડ ાણીની ટાાંકી ાવ ેળારીભાય એાટ્ભેંટના 

ાછના બાગ ે આયી પીયજખાન એશભાંદખાન ઠાણ યશે, આજલા યડ ાણીની ટાાંકી ાવ ે ળારીભાય એાટ્ભેંટ ભ.નાં-૧૦૫ લડદયા 

ળશેયનાએ તાના આર્થથક પામદા વારૂ લયરી ભટકાના આાંક પયકના આાંકડા રખી શાયજીતન જ ગાય યભી યભાડી જ ગાયના વાધન જેભાાં આાંકડા 

રખેર સ્રી નાંગ-૦૯ તથા ફરેન નાંગ-૧ કકભત રૂીમા ૦/૦ તથા ભફાઇર-૧, કકભત રૂીમા ૩૦૦/- તથા અાંગ ઝડતીના યકડા રૂીમા 

૧૨,૦૩૦/- ભી ક લ્રે ભ દાભાર ૧૨૩૩૦/-ના ભ દાભાર વાથે કડાઇ જઇ ગ ન કમાક વલગેય ેફાફતન ગ ન ળધી ાણીગેટ .સ્ટે II ગ .ય.નાં 

૧૩૮/૨૦૧૯ જ ગાય ધાયા કરભૌ ૧૨(A) ભ જફ તા. ૨૬/૧૨/૧૯ ના કરાક ૧૫/૪૫ લાગ ેગ ન યજીસ્ટય થમેર છે.  

સ્રી નાંગ-૦૯ તથા ફરેન નાંગ-૦૧ કકભત 

રૂીમા ૦૦/૦૦ તથા એક ભફાઇર કકભત રૂીમા 

૩૦૦/- તથા અાંગ ઝડતીના યકડા રૂીમા 

૧૨,૦૩૦/- ભી ક લ્રે- ૧૨૩૩૦/- 

૧૭ 

ી.વી.ફી. ળાખા સ્ટાપ 

લડદયા ળશેય 

              ી.વી.ફી. ળાખા સ્ટાપ રાયા તા- ૨૯/૧૨/૧૯ ના કરાક ૧૦/૪૫  પ્રતાનગય યડ યાજ  યાભસ્લરૂ ાંડીત ના ભકાન ના ફીજા ભાે, 

લાડી લડદયા ળશેય ખાતે આયી (૧) લન્ટેડ વ યેંન્ર ઉપે યાજ  યાભસ્લરૂ ાંડીત યશે- ડબઇયડ ન્મ  વવામટી (૨) ભશભાંદબાઇ ઉભયબાઇ વ્શયા 

યશેલાવી લડ ગાભ, નલીનગયી, ેટ્રરાં ની ાછ, તા.ાદયા વજ. લડદયા (૩) પ્રબાકય િેનૈમા નરગ યશેલાવી એ-૧, યાજ નગય, 

એભ.એવ.કરની ાવ,ે ભકય યા લડદયા (૪) યાશ ર વલશ્રાભબાઇ દેલી જક યશેલાવી ર શાયલાવ, નલગ્રશ ભાંકદય ની ાછ, પ્રતાનગય બ્રીજની 

નીિ,ે લડદયા ( ૫) વરીભ સવકદયખાન ટેર યશેલાવી અકટાગાભ,વ થાય પીમ , ફગીિાની ાવ,ે લડદયા ( ૬) અબ્દ રશભીદ યવ રબાઇ 

િીભનરારા યશેલાવી નાનીછીલાડ ના નાક ેાવ,ેબેવલાા ની વાભ,ે ભ્રદકિેયી યડ ાણીગેટ લડદયા (૭) પીયઝ ઇબ્રાશીભ વ ભયા યશેલાવી 

ધ રધમાલા,પ્રતા ફાંગરા ની વાભ,ે લાયવીમા યડ, પતે યા િાય યસ્તા ાવ,ે લડદયા ળશેયનાએ તાના આથીક પામદા વારૂ બાડ તી ભાણવ 

યાખી કફજા ભકાનભાાં લયરી ભટકા ના આાંક પયક ના આાંક રખી શાયજીત ન જ ગાય યભી યભાડતા યેઇડ દયમ્પમાન છ ઇવભ ભી આલેર જેની 

ાવેથી આાંકડા રખેર સ્રી તથા કયી ાલતી કકભત રૂીમા ૦૦/૦૦ તથા અાંગ ઝડતી ના યકડા રૂીમા ૨૮,૫૦૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-

૦૩ કકભત રૂીમા ૮,૫૦૦/- તથા રાઇટ ફીર કકભત રૂીમા ૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે રૂીમા ૩૭,૦૦૦/- ન ભ દ્દાભાર વાથે કડાઇ ગઇ ગ ન્શ કમાક 

વલગેયે ભતરફન ગ ન ળધી લાડી II ૧૫૬/૧૯ જ ગાય અટકામતી અવધવનમભ ૪,૫ ભ જફ તા.૨૯/૧૨/૧૯ કરાક ૧૮/૦ ગ ન નધામેર છે.  

સ્રી તથા કયી ાલતી-૮  કકભત રૂીમા ૦/૦ 

(૨) અાંગ ઝડતી ના યકડા રૂીમા ૨૮,૫૦૦/- 

(૩) ભફાઇર પન નાંગ-૦૩ કકભત રૂીમા 

૮,૫૦૦/- (૪) રાઇટ ફીર કકભત રૂીમા ૦૦/૦૦ 

ભી ક લ્રે રૂીમા ૩૭,૦૦૦/- 

૧૮ 

ભાાંજર ય રીવ સ્ટેળન 

લડદયા ળશેય   

                ભાાંજર ય રીવ સ્ટેળન નાને તા.૨૫/૧૨/૧૯ ના યજ અાંગત ફાતભીદાય યાશે ભેર ફાતભી આધાયે લડવય જી.આઇ.ડી.વી. 

યડ નભકદેશ્લય નગય નાકા ાવ ે(૧) ૃથ્લીયાજ યાભિયણ િોશાણ યશે. કરારી પાકટ, વાંતીનગય, લડદયા ભ  યશે. યાભ યભ યાડી ગાભ, 

તા.ઉતયરા જી. ફરયાભ ય મ .ી. (૨) યાભિયણ રારભન કનજીમા યશે. વનરકાંઠનગય, ભ.નાં. ૧૧, કરારી લડદયા ભ  યશે. રશાયડી ગાભ તા. 

ઉતયરા જી. ફરયાભ ય મ .ી.(૩) વશદેલવીંગ યાભવીંગ િોશાણ યશે. વભાતાલ યાઠડીમાલાવ, ડબઇ યડ, લડદયા ભ  યશે. િીટ શી ગાભ તા. 

ઉતયરા જી ફરયાભ ય મ .ી.(૪) અનીળ અતીક યયશ ભાન ખાન યશે. ખ શ્ફ નગય, તાાંદરજા, યીજ્લાન ફ્રેટ ભ.નાં. ફી/૦૯/૧૦૪, લડદયા (૫) 

ભનજક ભાય યાભદમાર િોશાણ યશે. ગક રનગય, ભ.નાં. વી/૧૮૧, કરારી પાટક લડદયા ભ  યશે. છીટની ગાભ જી. ઉતયરા મ .ી. (૬) 

યણજીતક ભાય બામયાભ િોશાણ યશે. વભા તાલ, યાઠડીમાલાવ, ડબઇ યડ,લડદયા ભ  યશે. જી.ફરયાભ ય મ .ી. (૭) ળીલિયણ રારનભ 

કનજીમા યશે. વનરકાંઠનગય ભ.નાં.૧૧, કરારી લડદયા ભ  યશે. રશાયડી ગાભ તા. ઉતયરા જી. ફરયાભ ય મ .ી. (૮) ભતીરાર બામયાભ 

િોશાણ યશે. ગક રનગય, ભ.નાં. વી/૧૮૧, કરારી પાટક, લડદયા ભ  યશે. બનકટલા ગાભ જી. ઉતયરા મ .ી (૯) ગ શ બાઇજખનબાઇ 

િોશાપ્રશે. વભા તાલ, યાઠડીમાલાવ, ડબઇ યડ, લડદયા ભ  યશે. પયેની ગાભ જી. વવધ્દાથક નગય, મ .ી. (૧૦) ફરલેંદય યાભપ્રકાળ માદલ યશે. 

વનરકાંઠનગય ભ.નાં.૧૧, કરારી લડદયા ભ  યશે. શીભત ય ગાભ જી. આાંફેડકય મ .ી. (૧૧) વશેફ  યાભઉજાગીય િોશાણ યશે. વભા તાલ, 

યાઠડીમાલાવ, ડબઇ યડ,લડદયા ભ  યશે.કકયાશલા ગાભ જી. ફરયાભ ય મ .ી. (૧૨) ઉભેળ ત્રીબ લનબાઇ િોશાણ યશે. અકટા ગાભ ળફયી 

ભશલ્ર, લડદયા ભ  યશે.યજલાભેઘ ગાભ તા. ઉતયરા જી. ફરયા ય મ .ી. ના જાશેયભાાં ત્તા ાના ૈવા લડ ેશાય જીતન જ ગાય યભી યભાડી 

ભી આલતા તેના અાંગ ઝડતી તથા જભીન દાલના ભી યકડા રૂ.૨૧૬૦૦/-, ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/-, ભફાઇર પન - ૮ 

અાંગ ઝડતી તથા જભીન દાલના ભી યકડા 

રૂ.૨૧૬૦૦/-, ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/-, 

ભફાઇર પન - ૮ કક.રૂ.૫૬૦૦૦/-, ટ  વ્શીરય 

ગાડી - ૪ કક.રૂ૧,૬૦૦૦૦/- ભી ક લ્રે 

રૂ.૨,૩૭,૬૦૦/- 
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કક.રૂ.૫૬૦૦૦/-, ટ  વ્શીરય ગાડી - ૪ કક.રૂ૧,૬૦૦૦૦/- ભી ક લ્રે રૂ.૨,૩૭,૬૦૦/- ના ભ દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ ગ ન કમાક 

વલ.ફાફન ગ ન ળધી ભાાંજર ય .સ્ટે. વેકન્ડ ગ .ય.નાં.૧૬૨/૧૯ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ  તા.૨૫/૧૨/૧૯ ના  યજ યજી.કયલાભાાં 

આલેર છે.  

૧૯ 

ભાાંજર ય રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય   

                         ભાાંજર ય રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ નાને અાંગત ફાતભીદાય યાશે ભેર  ફાતભી આધાય ેતા.૨૭/૧૨/૧૯ ના યજ ફી/૧, 

વ્તગીયી ટેનાભેન્ટ વલબાગ- ૧ જમરક્ષ્ભી નાયામણ વવામટી  વાભ ેવાાંઇ ઉધ્માન ફાગ થી આગ યેઈડ કયતા આયી નાભ ે(૧) દેલેંન્રક ભાય 

યભેળબાઇ ઠાકય યશે.ફી/૧ વ્તગીયી વવામટી વનભાકણ ાકક વવા ાછ ભાાંજર ય લડદયા, ( ૨) અળકબાઇ છગનબાઇ યાલ યશે- 

વભાબાઇ ાકક વવામટી ગાભ.ય તા.જી લડદયા (૩) યણજીતસવશ ભાનસવશ યાજ યશે- યાજપીમ  ગાભ ઉછદ તા.જમ્પફ વય જી.બરૂિ (૪) 

ગસલદબાઇ છગનબાઇ યાલ યશે-દયીગાભ નગય પીમ  તા.જમ્પફ વય જી.બરૂિ શારયશે.વભાબાઇ ાકક વવામટી ગાભ ય તા.જી લડદયા (૫) 

યાજ બાઇ યશીભળા કદલાન યશે- ભબાગાભ ફવસ્ટેંડ ાવ ેતા.ાદયા જી.લડદયા ના જાશેયભાાં ત્તા ાના ૈવા લડે શાયજીતન જ ગાય યભી 

યભાડી ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રુ.૦૦ તથા યકડા રૂવમા ૨૦,૯૧૦/-તથા ભફાઈર પન નાં.ગ-૦૩ કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ટ  વ્શીરય ગાડી નાં.૧ કક 

રૂ.૪૦૦૦૦/-તથા પય વ્શીર કાય નાં.૦૧ કક રૂ.૨૦,૦૦૦૦/- ભી ક લ્રે રૂવમા ૨,૮૦,૯૧૦/- ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઈ જઈ ગ ન 

કમાક વલ.ફાફતન ગ ન ળધી ભાાંજર ય .સ્ટે. વેકનડ ગ .ય.નાં.૧૬૩/૧૯ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા.૨૭/૧૨/૧૯ ના યજ દાખર કયેર 

છે.  

ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રુ.૦૦ તથા યકડા રૂવમા 

૨૦,૯૧૦/-તથા ભફાઈર પન નાં.ગ-૦૩ 

કક.રૂ.૨૦,૦૦૦/- ટ  વ્શીરય ગાડી નાં.૧ કક 

રૂ.૪૦૦૦૦/-તથા પય વ્શીર કાય નાં.૦૧ કક 

રૂ.૨૦,૦૦૦૦/- ભી ક લ્રે રૂવમા ૨,૮૦,૯૧૦/- 

૨૦ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય.  

 

                    ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન સ્ટાપ નાને તા.૦૫/૧૨/૧૯ ના યજ અાંગત ફાતભીદાય યાશે  ભેર ફાતભી આધાય ે લડવય ગાભ 

શ્રીજી ફ્રેટ્વની વાભ ેઆલેર ખ લ્રા પેન્વીંગલાી જગ્માભાાં ઝાડીની આડભાાં લડવય ખાત ેઆયી નાભે (૧) અજ કન ઉપે વન્નવ  નભબાઇ 

ભાયલાડી (૨) અજમ નાથ બાઇ બારીમા, (૨) ભની ઉપે ભનીમ બ તબાઇ વરાંકી તભાભ યશે. લડવય ગાભ, લડદયા ળશેય.ના તાના 

આર્થથક પામદા વારૂ ભાનલ સ્લાસ્થને શાવનકાયક એલા જ દા-જ દા બ્રાન્ડની બાયતીમ ફનાલટની વલદેળી દારૂની ફટર નાંગ- ૨૧૮૦ 

કક.રૂ.૮,૬૮,૪૦૦/- ન જથ્થ ઝાડીની આડભાાં વાંતાડી યાખી સ્થ ઉય નશી ભી આલી ગ ન વલ. ફાફતન ગ ન ળધી ભાાંજર ય .સ્ટે. 

થડક ગ .ય.નાં.૭૫૪/૧૯ પ્રવશ એક્ટ ક.૬૫(૮),૮૧,૮૬ ભ જફ  તા.૦૫/૧૨/૧૯  યજ યજી.કયલભાાં આલેર છે.  

બાયતીમ ફનાલટની વલદેળી દારૂની ફટર નાંગ- 

૨૧૮૦ કક.રૂ.૮,૬૮,૪૦૦/- 

૨૧ 

ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય.  

 

                   ડી.વી.ફી. રીવ સ્ટેળન સ્ટાપનાને તા.૨૯/૧૨/૧૯ ના યજ અાંગત ફાતભીદાય યાશે ભેર ફાતભી આધાય ેઘાઘયેટીમા, 

દાંતેશ્લય ખાતે આયી નાભે નગીનબાઇ નટલયબાઇ ફાયીમા યશે. ભ.નાં. ૧૯૯, કૃષ્ણનગય,ઘાઘયેટીમા, દાંતેશ્લય લડદયાના તાના આર્થથક 

પામદા વારૂ લગય ાવ યભીટ ેબાયતીમ ફનાલટની વલદેળી દારૂની ૭૫૦ ભી.રી.ની ફટર નાંગ- ૭૦ જેની કક.રૂ.૨૮૦૦૦/- ની તાના કફજાભાાં 

યાખી આયી નાં.(૨) વલ ર યભેળબાઇ ાંિાર યશે. કૃષ્ણનગય, ઘાઘયેટીમા, દાંતેશ્લય, લડદયા નાન ઘય ે શાજય નશી ભી આલી ગ ન કમાક 

વલ.ફાફતન ગ ન ળધી ભકય યા .સ્ટ.ે થડક ગ .ય.નાં. ૧૦૭૯/૧૯ પ્રવશ એક્ટ ક.૬૫(ઇ),૮૧,૧૧૬(ખ) ભ જફ તા.૨૯/૧૨/૧૯ ના યજ યજી 

કયલાભાાં આલેર છે.  

બાયતીમ ફનાલટની વલદેળી દારૂની ફટર નાંગ- 

૭૦ કક.રૂ. ૨૮,૦૦૦/-  

૨૨ 

ડી .સી .બી .પો રીવ 

સ્ટે ળન સ્ટાપ 
ળડોદરા  હેર   

           .ઇન્વ.શ્રી ડી.વી.ફી. .સ્ટે.લડદયા ળશેય નાની આગેલાની શેઠ સ્ટાપના ભાણવની ટીભ ેતા-૦૪/૧૨/૨૦૧૯ કરાક-૨૦/૩૦ 

કાવભાઅરા કબ્રસ્તાન ફાયીભાન્ડ શભ તયપ જલાના ભેઇન યડની ફાજ ભાાં ખ લ્રી જગ્મા જાશેયભાાં ફનેર છે આ કાભના પયીમાદી અ..કન્વ 

નમેર વલનદબાઇ ફ.નાં ૩૦૯ ડી.વી.ફી..સ્ટ ેલડદયા ળશેય નાએ પયીમાદ આી ક ેઆ કાભન આયી (૧) લન્ટેડ અકફય કાદયભીમા 

ળ ન્ની (૨) લન્ટેડ શળન ઉપે જાાંજય કાદયભીમા ળ ન્ની ફાંન્ને યશે-કાવભાઅરા કબ્રસ્તાન ાવ ેાાંજયીગય ભશલ્ર કાયેરીફાગ લડદયા ળશેય 

નાએ ઉયકત  તા.ટા અને જગ્મા ઉય તાના આર્થથક પામદા વારૂ શયીમાણા તયપથી ઇંવગ્રળ દારૂન જથ્થ લેિાણ કયલાના ઇયાદે ભાંગાલી આ 

ભાંગાલેર ઇંવગ્રવ દારૂન જથ્થ ટ્રક યજી. નાં HR -47-C-5056 ભાાં વવભેંટની થેરીની આડભાાં છ ાલી ગેયકામેદવય યીતે લગય ાવ યભીટ ેરઈ 

આલી રાલેર ટ્રકભાન ઇંવગ્રળ દારૂ કકટગ કયલાના શેત વય કાયેરીફાગ બ તડીઝાાંા ફાકયભાાંડ શભ તયપ જલાના યસ્તા ઉય યડ ની ફાજ ભા  

જાશેયભાાં આ ટ્રકને ભ કી યાખી રીવ યેઇડ દયમ્પમાન વદય કાંટેનય ટ્રક તેભજ ટ્રકભાાં યાખેર ભાનલ સ્લાસ્થ્મ ભાટ ેશાનીકાયક જ દા-જ દા ઇંગ્રીળ દારૂ 

બયેર ક લ્રે ફટર નાંગ – ૪૧૧૬ જેની કકભત રૂવમા ૧૪,૪૫,૪૦૦/- ન જથ્થ આ ઇંવગ્રળ દારૂન જથ્થ વાંતાડી રાલલા ભાટ ેઉમગ કયેર 

વવભેંટ બયેર કથા નાંગ -૧૦૦ જેની કક. રૂ. ૩૦,૦૦૦/- તેભજ આ ઇંવગ્રળ દારૂન જથ્થ રાલલા ભાટ ેતેભજ યાખલા ભાટ ેઉમગ કયેર 

કન્ટેનય ટ્રક તેભજ કાગભાાં ભારીકન ાં નાભ યાજેંર સવગ કડકસવગ રખેર છે. પાઇરભાાં ટ્રકની આય.વી.ફ ક નથી તે ભી ટ્રકની કીભત રૂ. 

૧૫,૦૦,૦૦૦/- ન ભી તભાભ ભ દાભાર ની ક લ્ર  કક.રૂ.૨૯,૭૫,૪૦૦/-  ન ભી આલી  ઇંવગ્રળ દારૂન જથ્થ  રાલનાય (૧) અકફય 

કાદયભીમા વ ન્ની તથા (૨) શવન ઉપે જાજય કાદયભીમા વ ન્ની ના તેભજ આ દારૂ બયેર ટ્રક રાલનાય િારક ઇવભ યેઇડ દયમ્પમાન સ્થ ય 

ભારતીય  બનાળટના  વળદેી  

દારૂની  જુદા -જુદા  
ઇંગ્ી  દારૂ  ભરે  

કુલ્ે  બોટો  નંગ  – ૪૧૧૬  
જનેી  વકંમત  રૂવપયા  

૧૪ ,૪૫ ,૪૦૦ /- નો  જથ્થો  
વસમેંટ  ભરે  કોથલા  નંગ  -
૧૦૦  જનેી  વક . રૂ . ૩૦ ,૦૦૦ /- 
તેમજ  કન્ટેનર  ટર ક  તેમજ  
ફાઇમાં  ટર કની  

આર.સી .બુક  નથી  તે  મલી  
ટર કની  કીમત  રૂ . 
૧૫ ,૦૦ ,૦૦૦ /- નો  મલી  તમામ  
મુદામા  ની  કુલ્   

વક .રૂ .૨૯ ,૭૫ ,૪૦૦ /-   
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શાજય નવશ ભી આલી એક ફીજાની ભદદગાયી કયી ગ ન કમાક લીગેય ેફાફતન ગ ન ળધી કાયેરીફાગ III ૪૭૩/૨૦૧૯ પ્રશી એક્ટ કરભ 

૬૫(ઇ) ૮૧,૮૩ (૯૮) ૨ ભ જફ તા-૦૫/૧૨/૧૯ કરાક-૧૦/૧૫ લાગ ેદાખર કયેર છે. 

૨૩ 

ળારસીયા  પો રીવ 

સ્ટે ળન સ્ટાપ 
ળડોદરા  હેર   

             I/C પો .ઇન્સ .શ્રી  ળારસીયા  પોીસ  સ્ટેન  ળડોદરા  હેર  નાઓની  આગેળાની  
હેઠલ  સ્ટાફના  માણસોની  ટીમે  તા .૨૨ /૧૨ /૨૦૧૯ના  કાક  ૧૦ /૨૫  ળાગે  
ન્યુ .ળી .આઇ.પી .રોડ ,અથથ  આઇકોનની  બાજુમાં  આરોપી  એક ISUZU-D-MAX કંપનીની  
ગાડીનો  ડર ાઇળર  જનેા  નામઠામની  ખબર નથી  તે  ( રજી  નં .GJ-06-AV-6263)ના  ચાક  
નામઠામની  ખબર નથી  તે  ભારતીય  બનાળટ  વળદેી  દારૂની  PARTY SPECIAL WHISKYની  
બોટ  નંગ -૯૬૦  વક .રૂ .૩૮૪૦૦૦ /- તથા  ભારતીય  બનાળટના  વળદેી  દારૂ  MCDOW ELLS 
NO. 1 SUPERIOR WHISKYની  બોટ  નંગ - ૩૬૦  વક .રૂ .૧૪૪૦૦૦ /- મલી  કુલ્ે  બોટ  નંગ -
૧૩૨૦  જનેી  વક .રૂ .૫૨૮૦૦૦ /- તથા  ગાડી  નં . GJ-06-AV-6263ની  વક .રૂ .૬ ,૫૦ ,૦૦૦ /- તથા  

VIHCLE INFORMATION LETTER તથા  ગાડીનું  બી  તથા ગાડીની  સળીસ  બુક  જનેી  

વક .રૂ .૦૦ /૦૦  તથા  એક પીલા  કરનુ  મીણીયા  પ્ાસ્ટીક  જનેી  વક .રૂ .૦૦ /૦૦  ગણી  

કાય  જે મલી  કુલ્ે  રૂ .૧૧૭૮૦૦૦ /- ના  મુદ્દામા  ગાડી  GJ-06-AV-6263નો  ચાક  

જનેા  નામ  સરનામા  ખબર નથી  તે  ગાડી  મુકી  નાસી  જઇ  ગુનો  કયાથ  વળ .મતબ ન ગ ન 

ળધી ળારસીયા  પો .સ્ટે . III ગુ .ર .નં .૪૧૮ /૧૯  પ્રોહી  એક્ટ  કમ  ૬૫ -ઇ, ૧૦૮ , ૯૮ (૨ ) મુજબ  

તા .૨૨ /૧૨ /૧૯ના  કાક  ૧૪ /૦૫  ળાગે  રજીસ્ટર  કરળામાં  આળે  છે . 

ભારતીય  બનાળટ  વળદેી  

દારૂની  PARTY SPECIAL 
WHISKYની  બોટ  નંગ -૯૬૦  
વક .રૂ .૩૮૪૦૦૦ /-તથા  વળદેી  
દારૂ   MCDOW ELLS NO 1 
SUPERIOR WHISKYની  બોટ  
નંગ -૩૬૦  વક .રૂ .૧૪૪૦૦૦ /-
મલી  કુલ્ે  બોટ  નંગ -
૧૩૨૦  જનેી  વક .રૂ .૫૨૮૦૦૦ /- 
તથા  ગાડી  નં . GJ-06-AV-
6263ની  વક .રૂ . ૬ ,૫૦ ,૦૦૦ /- તથા  
VIHCLE INFORMATION LETTER 
તથા  ગાડીનું  બી  તથી  
ગાડીની  સળીસ  બુક  

વક .રૂ .૦૦ /૦૦  તથા  એક પીલા  
કરનુ  મીણીયા  પ્ાસ્ટીક  

જનેી  વક .રૂ .૦૦ /૦૦  મલી  
કુલ્ે  રૂ .૧૧૭૮૦૦૦ /-  

૨૪ 

બાપોદ  પો રીવ 

સ્ટે ળન સ્ટાપ 
ળડોદરા  હેર   

                પો .ઇન્સ .શ્રી  બાપોદ  પોીસ  સ્ટેન  ળડોદરા  હેરનાઓની  આગેળાની  
હેઠલ  સ્ટાફના  માણસોની  ટીમે  તા .૨૪ /૧૨ /૨૦૧૯ના  કાક  ૧૮ /૧૫  ળાગે  આજળા રોડ , 
એકતાનગર , રામરહીમ  પાકથ , દારૂઉમ  મદ્રેસાની  પાછલ , ળડોદરા  ખાતે  આરોપી  
સરફરાજ  એહમદ  ેખ  રહે .સરકારી  સ્કુ  નં .૧૦ની  બાજુમાં , નાગરળાડા , ળડોદરા  
હેરનાઓ  ઝાયો  કંપની  ફોર  વ્હી  ગાડી  નં .GJ-17-N-3432 વક .રૂ .૪ ,૦૦ ,૦૦૦ /- મા  ળગર  
પાસ  પરમીટે  ભારતીય  બનાળતની  ઇગ્ી  દારૂની  બોટો  નંગ -૩૩૬  વક .રૂ .૧ ,૨૯ ,૩૬૦ /-
નો  હેરાફેરી  કરી  પોતાના  કબ્જામાં  રાખી  મલી  આળી કુલ્ે  વક .રૂ .૫ ,૨૯ ,૩૬૦ /-ના  

મત્તાના  મુદ્દામા  સાથે  પકડાઇ  જઇ ગુનો  કયાથ  વળ . મતબ ન ગ ન ળધી બાપોદ  

પો .સ્ટે .થડથ  ગુ .ર .નં .૯૭૦ /૧૯  પ્રોહી  એક્ટ  કમ  ૬૫ (એ)(ઇ),૧૧૬ (ખ)૧૦૮ ,૯૮ (૨ ) મુજબ  
તા .૨૪ /૧૨ /૧૯ના  કાક  ૨૦ /૩૫  ળાગે  ગુનો  રજીસ્ટર  કરળામાં  આળે  છે . 

ઝાયો  કંપની  ફોર  વ્હી  

ગાડી  નં .GJ-17-N-3432 
વક .રૂ .૪ ,૦૦ ,૦૦૦ /-, ભારતીય  
બનાળતની  ઇગ્ી  દારૂની  

બોટો  નંગ -૩૩૬  

વક .રૂ .૧ ,૨૯ ,૩૬૦ /-નો  ભી 

કુલ્ે  વક .રૂ .૫ ,૨૯ ,૩૬૦ /-  

૨૫ 

હરણી  પોીસ  

સ્ટેન  સ્ટાપ 
ળડોદરા  હેર   

                         .ઇન્વ.શ્રી શયણી રીવ સ્ટેળન લડદયા ળશેયનાની આગેલાની શેઠ સ્ટાપના ભાણવની ટીભે તા-૨૫/૧૨/૧૯ ના ક-

૦૩/૧૫ લાગે દયજી યા આય.ટી. વાભ ેનટ બાઇના ાકીંગભાાં આયી (૧) મળ ભશેળબાઈ િાલરા ઉ.લ.૨૦ યશે.વાંતકલય કરની બ્રક -

નાં.૯૮ શયીવેલા ગલ્વ વલધારમની વાભ ેલાયવીમા લડદયા ળશેય તથા (૨) જમેળ ઉપે બાવલન જમાંવતબાઈ કાછીમા ઉ.લ.૩૧ યશે.અનાંતા રાઈક 

સ્ટાઈર ઘય નાં.ઈ/૨૦૩ કાન્શા રેન્ડ ભાકકની ફાજ ભા આજલા યડ લડદયા ળશેય તથા (૩) ળવક્તસવશ ભશેન્રસવશ યાજ ત ઉ.લ.૨૦ યશે.નલી 

લવાશત અભયકદ ટાઉનળીની ફાજ ભા આજલા યડ લડદયા ળશેય (૪) લન્ટેડ: ટ્રક કન્ટેનય નાં.PB-10-FF-8211 ન ડ્રાઇલય (૫) લન્ટેડ : 

શયીળ િાંન્રકાાંત બ્રમ્પશક્ષત્રી યશે:વાંત કલય કરની લાયવીમા લડદયા ળશેય  નાએ લગય ાવ યભીટ ેવલદેળી બાયતીમ ફનાલટ ન દારૂ આયી 

નાં-(૧) ના એ પયવ્શીર  િેલયરેટ નાંGJ-05-CF-3424 ગાડી ભા ેટી નાંગ-૦૮ ક લ્રે ફટર નાંગ-૯૬ ફટર ની કક રૂ.૪૮/૦૦૦/- તથા 

ગાડી ની કક રૂ.૮૦,૦૦૦/- તથા આયીનાં(૨,૩)પયવ્શીર ઇંડીકા ગાડી નાં-GJ-03-DD-9809 ભા ેટી નાંગ- ૨૬ ક લ્રે ફટર નાંગ-૩૧૨ 

ફટર ની કકભત ૧,૫૬,૦૦૦/- તથા ગાડી ની કક ૭૦,૦૦૦ ટ્રક ના કન્ટેનય ભા ેટી નાંગ-૭૧ ક લ્રે ફટર નાંગ-૮૫૨ ફટર ની કકભત 

રૂ.૪,૨૬,૦૦૦/- ન તથા કન્ટેનય ની કક.રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- ન વલલ કાંની ન ભફાઇર નાંગ-૨ કક.૪૦૦૦/- ભી ક લ્રે કક.રૂ.૧૭,૮૪,૦૦૦/- 

ન યાખી ભી આલી કડાઇ જઇ તથા આયી નાં(૪)ના  તથા નાં(૫)ના  દારૂ ન ભાર કટીંગ કયાલી નાળી જઇ ગ ન કયલાભા એકફીજા ને 

ભદદગાયી કયી ગ ન કમાક વલગેયે ફાફતન ગ ન ળધી શયણી .સ્ટ ે III - ગ .ય.નાં-૩૨૭./૧૯ પ્રશી એક્ટ કરભ - ૬૫ 

ફોરવ્હી   ચેળરોેટ  નં GJ-
05-CF-3424, પેટીઓ  નંગ -૦૮  
કુલ્ે  બોટો  નંગ -૯૬  ની  
વકં .રૂ .૪૮ /૦૦૦ /- તથા  
ગાડીની  વકં  રૂ .૮૦ ,૦૦૦ /- 
તથા  

આરોપીનં (૨ ,૩ )ફોરવ્હી  
ઇંડીકા  ગાડી  નં -GJ-03-DD-
9809  મા  પેટીઓ  નંગ -૨૬  
કુલ્ે  બોટો  નંગ -૩૧૨  
બોટ  ની  વકંમત  ૧ ,૫૬ ,૦૦૦ /- 
તથા  ગાડી  ની  વકં  ૭૦ ,૦૦૦  
ટર ક  ના  કન્ટેનર  મા  

પેટીઓ  નંગ -૭૧  કુલ્ે  
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ઇ,૯૮(૨),૮૧,૧૧૬(ખ),૧૦૮ ભ જફ તા-૨૫/૧૨/૧૯ ના ક-૦૭/૪૦ લાગે દાખર કયેર છે. બોટો  નંગ -૮૫૨  બોટ  ની  
વકંમત  રૂ .૪ ,૨૬ ,૦૦૦ /- નો  તથા  
કન્ટેનર  ની  

વક .રૂ .૧૦ ,૦૦ ,૦૦૦ /- નો  વળળો  
કંપની  નો  મોબાઇ  નંગ -૨  
વક .૪૦૦૦ /- મલી  કુલ્ે  
વક .રૂ .૧૭ ,૮૪ ,૦૦૦ /-  

૨૬ 

હરણી  પોીસ  

સ્  ટેન  સ્ટાપ 
ળડોદરા  હેર   

                .ઇન્વ.શ્રી શયણી .સ્ટ.ે લડદયા ળશેય નાની આગેલાની શેઠ સ્ટાપના ભાણવની ટીભ ેતા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯  ના ક.૧૪/૩૫ 

લાગ,ે  જરાયાભનગય યભેળ બકતીના ભકાનના ાછના બાગ ેખ લ્રાભાાં જાશેયભાાં આયી  (૧) ધભેળબાઈ િાંદ બાઈ ભાી યશે-ધય નાં – ૫૫૨ 

જરાયાભનગય – ૨ લી.આઈ.ી. યડ એર.એન્ડ ટીવકકર લડદયા ળશેય નાં-(૨) યભેળબાઈ બકતીબાઈ લવાલા યશે-ધય નાં – ૧૩૯ જરાયાભનગય  

- ૨ લી.આઈ.ી. યડ એર.એન્ડ ટી.વકકર લડદયા ળશેય તથા નાં (૩) ઉદેવવશ છત્રવવશ યભાય યશે-ન્મ  વશમગ નગય જરાયાભનગય ાછ 

લી.આઈ.ી. યડ એર. એન્ડ ટી. વકકર લડદયા ળશેય તથા નાં (૪ )તખ્તવવગ ભશનવવગ જાદલ યશે- ધય નાં – ૨૦૯ જરાયાભનગય – ૨ 

લી.આઈ.ી. યડ એર.એન્ડ ટી.વકકર લડદયા ળશેય તથા નાં.(૫) અરૂણબાઈ ફરદેલબાઈ લાધેરા યશે -  ન્મ  વશમગ નગય જરાયાભનગય ાછ 

લી.આઈ.ી. યડ એર.એન્ડ ટી. વકકર લડદયા ળશેય તથા નાં-(૬) શીતેળબાઈ ફલતબાઈ ફાયીમા  યશે- જરાયાભનગય – ૨ જીતેંરાકકની વાભ ે

લી.આઈ.ી યડ એર.એન્ડ ટી. વકકર લડદયા ળશેય તથા નાં (૭) અયલીદબાઈ િીભનબાઈ ફાયીમા યશે- ધય નાં – ૧૫૦ જરાયાભનગય – ૨ 

લી.આઈ. ી. યડ એર.એન્ડ ટી. વકકર લડદયા ળશેય ના ત્તા ાના ૈવા લડે શાયજીત ન જ ગાય યભી યભાડી અાંગ ઝડતી ભાથી યકડા રુીમા 

૧૧,૧૧૦/- તથા જભીન દાલ ઉયથી યકડા રુીમા ૮૫૦/- ભી ક લ્રે રૂીમા-૧૧,૯૬૦/- તથા તાાના નાંગ-૫૨ કકભત રુીમા ૦૦/- ગણી 

જ ગાયના વાધન વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાક  વલ. ફાફતન ગ ન ળધી શયણી .સ્ટ.ે II - ગ .ય.નાં. ૧૦૫/૧૯  જ ગાય ધાયા કરભ 

૧૨ ભ જફ તા.૧૨/૧૨/૧૯ ના  ક.૧૫/૪૫ લાગ ેદાખર કયેર છે.  

અાંગ ઝડતીના યકડા રુીમા ૧૧,૧૧૦/- તથા 

જભીન દાલના યકડા રુીમા ૮૫૦/- ભી ક લ્રે 

રૂીમા-૧૧,૯૬૦/- તથા તાાના નાંગ-૫૨ 

કકભત રુીમા ૦૦/-  

૨૭ 

કાયેરીફાગ  પોીસ  

સ્  ટેન  સ્ટાપ 
ળડોદરા  હેર   

                    .ઇન્વ.શ્રી કાયેરીફાગ .સ્ટ.ે લડદયા ળશેય નાની આગેલાની શેઠ સ્ટાપના ભાણવની ટીભે તા. ૫/૧૨/૧૯ ના કરાક 

૧૪/૩૦ લાગ ેનાગયલાડા દળારાર લાડી ાવ ેાનના ગલ્રા ાવ ે આયી નાં (૧) એઝાઝ ઉપે રારા મ વ પબાઇ રરાબાઇ (દ ધલારા) યશે 

વદાગય ફીલ્ડીંગ નીિ ેટેર પીમ -૨ આળા એાટકભેન્ટ માક ત યા લડદયા (૨) યેળ કાાંતીબાઇ યાણા યશે પતેગાંજ યાણાલાવ પમ ક ગીફ્ટ ળની 

ફાજ ભાાં લડદયા ના તાના આર્થથક પામદા વારૂ તાની ભ.વા.નાં GJ-06-MP-4407 ઉય ફેવી આાંક પયકના આકડાન જ ગાય યભી 

યભાડતાાં આાંક પયકની વિઠ્ઠી તથા ભફાઇર પન તથા િાર  શારતની ફરેન તથા યકડા રૂવમા ૧૧,૨૨૦/-તથા ભફાઇર પન-૨- કક રૂ 

૮૦૦૦/- તથા ભ.વા-૧ કક રૂ ૪૦,૦૦૦/-ની ભી ક લ્રે રૂ ૫૯,૨૨૦/-ના ભ દ્દાભાર વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાક વલ.ફાફતન ગ ન 

ળધી  કાયેરીફાગ .સ્ટ ેII-૨૪૯/૧૯ જ ગાયધાયા ૧૨(અ) ભ જફ તા.૦૫/૧૨/૧૯ ના કરાક ૧૫/૩૫ લાગે દાખર કયેર છે. 

 ભ.વા.નાં GJ-06-MP-4407 આાંક પયકની 

વિઠ્ઠી તથા િાર  શારતની ફરેન તથા યકડા 

રૂવમા ૧૧,૨૨૦/-તથા ભફાઇર પન-૨- કક રૂ 

૮૦૦૦/- તથા ભ.વા-૧ કક રૂ ૪૦,૦૦૦/-ની 

ભી ક લ્રે રૂ ૫૯,૨૨૦/- 

૨૮ 

બાપોદ  પોીસ  

સ્  ટેન  સ્ટાપ 

ળડોદરા  હેર  

                .ઇન્વ.શ્રી ફાદ રીવ સ્ટેળન લડદયા ળશેય નાની આગેલાની શેઠ સ્ટાપના ભાણવની ટીભ ેતા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯ના કરાક 

૨૧/૧૦ લાગ ેલાઘડીમા યડ, ભશેતા ગલ્વ શસ્ટેરની ાછ, ધન રક્ષ્ભી વવા. ભશેતા ાટી ્રટની ાછની કદલાર ાવ ેખ લ્રી જગ્માભાાં 

ઇરેકટ્રીક થાફરા નીિ ેઆયી (૧) આકાળ અળકબાઇ બ્રહ્મબટ્ટ યશે.જી.એપ/૩,ફારકૃષ્ણ એાટકભેન્ટ અલધ ત પાટક ાવ,ે ભાાંજર ય, લડદયા 

(૨)વાંકદ ઠાકયબાઇ યાણા યશે.ભ.નાં.ફી/૩૬૨,યાણાલાવ, નારફાંધલાડા, ાણીગેટ, લડદયા (૪) શયીળબાઇ બીખાબાઇ યાણા યશે.યાણાલાવ, 

નારફાંધલાડા,ાણીગેટ, લડદયા (૫)વનભેબાઇ ળાાંવતરાર િોશાણ યશે.ભ.નાં.૩૭૯,ધનરક્ષ્ભી વવા.ભશેતા ગલ્વ શસ્ટેરની ાછ, લડદયા 

(૬)મગેળ ગીયીળબાઇ િોશાણ યશે.ભ.નાં.ફી/૨૮,શયીગાંગા વવા.ફાદગાભ, લાઘ.યડ, લડદયા ( ૭)વલજમ ફાફ બાઇ લવાલા 

યશે.ભ.નાં.૧૫,ધનરક્ષ્ભી વવા.લૃદાલન વકકર ાવ,ેલાઘ.યડ,લડદયા ના જાશેયભા ત્તા ાના લડે રૂવમાન શાયજીતન જ ગાય યભતા ભી 

આલેર શઇ તેભજ યેઇડ દયમ્પમાન શયેળ ઉપે યાશ ર જળ બાઇ લવાલાના નાવી ગમેર જે જ ગાય યભતા ઇવભ ાવેથી અાંગ ઝડતીના 

રૂ.૨૩,૯૭૦/-તથા જભીનદાલના રૂ.૧૭,૦૦૦/-તથા ત્તા ાના નાંગ-૫૨ કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ભફાઇર નાંગ-૪ કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/-તથા િાય ટ  

વ્શીરય લાશન કક.રૂ.૯૨,૦૦૦/-ક લ્રે કક.રૂ. ૧,૫૭,૯૭૦/-ની ભત્તાની વાથે ભી આલી કડાઇ જઇ ગ ન કમાક વલ. ભતરફન ગ ન ળધી ફાદ 

.સ્ટ.ે II ગ .ય.નાં.૧૭૫/૧૯ જ ગાયધાયા કરભ ૧૨ ભ જફ તા.૨૨/૧૨/૧૯ના કરાક ૨૩/૪૫ લાગ ેગ ન યજીસ્ટય કયલાભાાં આલેર છે.  

અાંગ ઝડતીના રૂ.૨૩,૯૭૦/- તથા જભીનદાલના 

રૂ.૧૭,૦૦૦/- તથા ત્તા ાના નાંગ-૫૨ 

કક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા ભફાઇર નાંગ-૪ 

કક.રૂ.૨૫,૦૦૦/-તથા િાય ટ  વ્શીરય લાશન 

કક.રૂ.૯૨,૦૦૦/-ક લ્રે કક.રૂ.૧,૫૭,૯૭૦/- 

૨૯ 

સમા  પોીસ  

સ્ટેન  સ્ટાપ 
ળડોદરા  હેર  

              .ઇન્વ.શ્રી વભા રીવ સ્ટેળન લડદયા ળશેયનાની આગેલાની શેઠ સ્ટાપના ભાણવની ટીભ ેતા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯ ના કરાક 

૧૨/૩૦ લાગ ેવભા વાલરી યડ રટવ યા કમ્પ્રેક્ષ ભાાં આલેર થડક ફ્રય પીવ નાં. ટી.એપ.૯ ભાાં લડદયા ળશેય ખાત ેતશભતદાય (૧) 

ત્તાાનાન જ ગાય યભી યભાડી અાંગઝડતી ના 

જ દા જ દા દયની િરણી નટ રૂવમા ૨૭૦૦૦/- 
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જમેળબાઇ ભનશયબાઇ નામક યશે. ૩, પ્રભ ખ સ્લાવભનગય વલબાગ-૧ ટી.ી.૧૩ છાણી યડ લડદયા, (૨) અજમસવશ યામસવશ યભાય યશે. ફી/૨ 

વ્રજ ફાંગ્રઝ શયણી તાલની ફાજ ભાાં શયણી લડદયા, (૩) શકદબાઇ વલઠ્ઠરબાઇ ટેર યશે. ૪૬, અભયજ્મત ડ ્રેક્ષ જમશ્રી ાકક ાવ ેન્મ  

વભા યડ લડદયા, (૪) નૈનેક ભાય ભાધ બાઇ ટેર યશે. જી/૮૦ અણુળવક્તનગય ન તન વલધારમ ાવ ેન્મ  વભા યડ લડદયા, નાએ ત્તાાનાન 

જ ગાય યભી યભાડી અાંગઝડતીના જ દા જ દા દયની િરણી નટ રૂવમા ૨૭૦૦૦/- તથા નાયના રૂવમા ૧૬૦૦/- તથા ભફાઇર પન નાંગ-૩ કક.રૂ 

૫૦૦૦/- ના તથા ત્તાાનાાં નાંગ-૫૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે રૂવમા ૩૩૬૦૦/- ન ભ દાભાર વાથે ભી આલી કડામ જઇ ગ ન કમાક 

વલ.ફાફતન ગ ન ળધી વભા .સ્ટે II ગ .ય.નાં.૨૨૦/૧૯ જ ગાય ધાયા કરભ ૪,૫ ભ જફ તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯ ના કરાક ૧૪/૪૫ લાગ ેદાખર 

કયેર છે. 

તથા નાયના રૂવમા ૧૬૦૦/- તથા ભફાઇર પન 

નાંગ-૩ કક.રૂ ૫૦૦૦/- ના તથા ત્તાાનાાં નાંગ-

૫૨ કક.રૂ. ૦૦/૦૦ ભી ક લ્રે રૂવમા ૩૩૬૦૦/-  

૩૦ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

           આયી (૧) નાંદ યાભ ઉપે નાંદ  દળયથયાભ ભેધલાર ઉલ. ૨૨ યશે. વ યેળનગય–૨, વળલયાજવીંગના ભકાનભા વાાંઇફાફા ભાંદીય ાવ ે

અરલાનાકા લડદયા ભ  યશે. ઉતયફા ગાભ, તા. ગડયા યડ જી. ફાડભેય યાજસ્થાન (ય) દેલેન્રવીંગ ઉપે ફીંદ  ભાંગવીંગ યાંધાલા ઉલ. ૨૮ યશે. 

 યતભનગય ભ.નાં ૩૪ પ્રાગજીનગયની ફાજ ભા વભા લડદયા ભ  યશે. ગવર ગાભ. તા. કરાનય જી. ગ રૂદાવ ય ાંજાફ નાને ( ૧) 

વમાજીગાંજ .સ્ટ.ે I.૧૫/૧૯ ઇ.ી.ક કરભ ૩૭૯ ભ જફ ( ય) યાલ યા .સ્ટ.ે I ગ .ય.ન ૯૪/૨૦૧૯ ઇીક કરભ ૩૭૯ ભ જફના કાભ ે

િયીભાાં ગમેર ભ.વા.-ય કક.રૂ.ય૭૦૦૦/- ની વાથે કફજે કયી તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ ના ક. ૧૬/૫૦ લાગ ેઅટક કયલાભાાં આલેર છે.  

ભ.વા.-ય કક.રૂ.ય૭૦૦૦/- 

૩૧ 
ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

        આયી વલળાર વલઠરબાઇ ગયખા યશે. ૬ય ત રજા નગય ભાાંજર ય લડદયા નાન ભાાંજર ય .સ્ટ.ે પ. ૩૪/૧૯ ના કાભ ેિયીભાાં ગમેર 

એકટીલા-૧ કક.રૂ.૩૫૦૦૦/- ની િયીના કાભ ેતા.૬/૧ય/૧૯ ના યજ અટક કયલાભાાં આલેર છે.  

એકટીલા-૧ કક.રૂ.૩૫૦૦૦/- 

૩૨ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

       આયી વલષ્ણુ પ્રેભળાંકય ભીણા ( ભૈના ) ઉલ ૨૩ યશે યાંણભ કતેશ્લય યડ શીભજાભાતાની લાડી ફાજ ભાાં વેન્ટ્રર કેભીકર ઇન્ડ્રસ્ટીઝભા લડદયા 

ળશેય નાન ાલાગઢ .સ્ટ ેથડક ૨૬૭/૧૯ પ્રશી કરભ ૬૫ એ,ઇ, ૮૧ ભ જફના પ્રશીફીળનના ગ નાભાવાંડલામેર છે અને નાવત પયત શમ 

જેને તા૧૧/૧૨/૧૯ ના ક.૧૫/૩૫ લાગ ેઅટક કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 

૩૩ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

           આયી યાકેળ ઉપે જરેફી ગણતબાઇ યાણા યશે. ાણીગેટ યાણાલાવ ભસ્જીદની ાછ લડદયા નાન વીટી.સ્ટ ે પ. ગ .ય.નાં 

૬૪/૧૭ઇ.ી.ક કરભ ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૫, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૧૫૧, ૩૩૨, ૩૩૭, ૩૩૮, ૪૩૫, ૪૩૬, તથા બ્રીક પ્ર એન્ડ 

ડેભેજ એકટ ૩, ૭ભ જફના ગ નાભા વાંડલામેર અને નાવત પયત શમ જેને તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ ના ક.૧૭/૦૦ લાગે અટક કયલાભાાં આલેર છે. 

-- 

૩૪ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય  

         આયી (૧) આમકન આનાંદ ળભાક ઉ.લ. ૨૪ યશે. ભશેવાણાનગય, વનઝાભ યા યલી ટેરના ભકાનભાાં પાભાક કાંનીની ાછ લડદયા ભ  

યશે. ૯૦ વી/એિ વલજમનગય સ્ક્રીભ નાંફય ૭૪ ઇન્દય ભધ્મ પ્રદેળ (ય) યાંજત ધીયેન્ર વ્માવ  ઉ.લ. ૧૯ યશે, રૂભ નાંફય ૨૬ એવ.ી ફઇઝ શસ્ટેર 

એભ.એવ મ નીલવીટી  લડદયા ળશેય ભ  યશે.વી વેકટય ૧૧૯ લૈળારીનગય યીગયડ ઇન્દય ભધ્મપ્રદેળ (૩) આઇજીનs/o જન્વન વખસ્ત્રી ઉલ 

૨૩ ધાંધ અભ્માવ યશે પતેગાંજ રારાબાઇ ના ભકાન યેડ િિકની ાવ ેલડદયા ળશેય ભ  યશે ગાભ િારક ડી ટાઉન લ્રીનાડા જી થ્રીવ ય કેયારા (૪) 

 રકીત વાંજીલ ગાાંધી ઉલ ૨૦ ધાંધ. અભ્માવ યશે. આઇજીન જાનવન ભકાનભાાં પતેગાંજ િકરેટ રૂભની ાછ ભ  યશે. શાઉવ નાં.૪૩૮ વેકટય-

૫૬, ગ રૂગ્રાભ ( ગ ડગાલ) શયીમાણા ( ૫) રૂિીયs/o પે્રભ નામય ઉલ ૨૦ધાંધ અભ્માવ યશે રૂભ નાંફય ૨૬એવ.ી ફઇઝ શસ્ટેર એભ.એવ 

મ નીલયવીટી લડદયા ળશેય ભ  યશે ગામકલાડ યેવીડેન્વી રેન નાંફય ૦૫ ભભતાનગય વાાંગલી જી  ણે ભશાયાષ્ટ્ર નાને યાલ યા .સ્ટે. પસ્ટ 

ગ .ય.નાં. ૯૮/૧૯ ઇ.ી.ક. કરભ ૪૨૭, ૨૯૫(ક), ૨૯૮, ૫૦૪, ૫૦૫(૧) (ખ)(ગ), ૫૦૫(૨) તથા બ્રીક પ્રટી ડેભેજ એક્ટની કરભ 

૩(૧) ભ જફના ગ નાના કાભ ેતા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ ના ક.૧૪/૪૫ લાગ ેઅટક કયલાભાાં આલેર છે.  

-- 

૩૫ 

ડી.વી.ફી.રીવ સ્ટેળન 

સ્ટાપ લડદયા ળશેય 

         આયી અબ્દ લ્રા @ ટીપીન અરીભાંશભાંદ ઠાણ યશે.૩૬ ક્લાટય શાથીખાના ભશાલત પીમા લડદયા નાન કાયેરીફાગ .સ્ટ ે થડક 

ગ .ય.નાં.૪૭૩/૧૯ પ્રશી એક્ટ કરભ ૬૫(ઈ),૮૧,૯૮(૨) ભ જફના ગ નાના કાભ ેનાવત પયત શમ જેને તા.૨૮/૧૨/૧૯ ના કરાક ૧૮/૩૦ 

લાગે અટક કયલાભાાં આલેર છે.  

 

-- 

૩૬ 

એવ..જી. સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

        તા.૧૮/૧૨/૧૯ ના યજ ભેર ફાતભી આધાય ે વાફયકાાંઠા જીલ્રાના તરદ .સ્ટે.ભાાં તા.૨૩/૦૯/૧૮ ના યજ નોંધામેર થડક 

ગ .ય.નાં.૨૫૫/૧૮ પ્રશી એકટ કરભ ૬૫ ( ઇ),૧૧૬, ૯૮(ય), ૮૧ ભ જફના લન્ટેડ આયી યાજેળ અાંફારાર ટેર યશે.એર/૨૩/૧૭૩ 

વલજમનગય, કમ્પમ નીટી શરની ાછ, શયણી યડ લડદયા લાાને શયણી યડ વલજમનગય ાવેથી ઝડી ાડેર.  

- 

૩૭ 
એવ..જી. સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

           તા.૨૦/૧૨/૧૯ ના યજ એન.ડી.ી.એવ.ની ભેર ફાતભી આધાય ેરક્ષ્ભી યા યડ લ ડા વકકર ખાતેથી ભશેળયાભ ઉપે ફાફા કૃારયાભ 

ખડકયાભ યાભ ઉ.લ.૨૪, યશે.ભ.નાં.૨૦, વભકીરા ખરટૃા, તશેવીર કકટ જીલ્રા ફાગેશ્લય, ઉત્તયાખાંડ શાર યશે.બ્રક નાં.૩/૨૭, રૂભ નાં.૪૦૨, 

ભાદક દાથક િયવ ૧ કકર ૭૦ ગ્રાભ 

કક.રૂ.૨,૧૪,૦૦૦/- ન જથ્થ તથા ભફાઇર 
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લ ડાના ભકાનભાાં, રક્ષ્ભી યા યડ, લડદયાલાાને ઝડી ાડી તેના વલરૂધ્ધ રક્ષ્ભી યા .સ્ટ.ેવ.ેગ .ય.નાં.૧૧૯/૧૯ એન.ડી.ી.એવ.એકટ ૮(વી), 

૨૦ (ફી),૨૯ ભ જફ ગ ન યજીસ્ટય કયાલેર છે.  

પન - ૦૧ કક.રૂ.૫૦૦૦/- તથા યકડા રૂ.૧૪૦/- 

તથા કરેજ ફેગ કક.રૂ.૨૦૦/- વશીત ક લ્રે 

રૂ.૨,૧૯,૩૪૦/- 

૩૮ 

એવ..જી. સ્ટાપ  

લડદયા ળશેય 

        તા.૨૬/૧૨/૧૯ ના યજ ભેર ફાતભી આધાય ે યાલ યા .સ્ટ.ેભાાં નધામેર પસ્ટ ગ .ય.નાં-૭/૧૮ ઇ.ી.ક. કરભ 

૩૯ય,૩ય૩,૦૪,૧૧૪ ભ જફના નધામેર અન ડીટેકટ ગ નાની તાવ શાથ ધયી ટેકરીકર વલેરન્વથી ર ટભાાં ગમેર ભ.પનની 

આઇ.એભ.ઇ.આઇ નાંફયથી આયીની વિટ ભાશીતી ભેલી આયીની વતત તાવભાાં યશેતાાં દ ભાડ િકડી ખાતેથી આયી વાંજમબાઇ 

જેવીંગબાઇ જખાણીમા ઉ.લ.યય યશે. ઢેઢ કી ગાભ ,અજભેયગાભની ફાજ ભાાં,તા.જવદણ જી.યાજકટ શાર યખડત લડદયાનાને ર ટ કયેર 

ભ.પન વાથે કડી ાડેર. 

- 

૩૯ 

ટ્રાકપક ળાખા લડદયા ળશેય             તા.૦6/12/2019 ના યજ લડદયા ળશેય ભ ેરીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાની વ િનાથી નામફ 

રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  ટ્રાકપક  નાના પયભાનથી RSP ટીભ દ્લાયા ન્મ  ઇયા ગલ્વક સ્ક ર,કયેરીફાગ ખાત ે ટ્રાકપક અલેયનેવ આલ ેત ેભાટ ે

ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં આિામક શ્રી તથા વળક્ષકગણ તથા વલદ્યાથીને   ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા ક ેશેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે 

વભજ કયી.તેભજ ટ્રાકપક અલેયનેવને રગતા  પ્રશ્નન ાં ણ લાતાકરા દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર. તેભજ ટ્રાકપક વનમભ તથા કદળા વિહ્ન દળાકલતા 

ેમ્પરેટન ાં તથા "અકસ્ભાતથી ફિ"  વસ્તકાન ાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. 

 

           તા.15/12/2019 ના યજ લડદયા ળશેય ભે રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાની વ િનાથી નામફ 

રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી ટ્રાકપક નાના પયભાનથી  ભડકન સ્ક ર તાાંદરજા ખાતે ભ વસ્રભ વભાજ દ્લાયા ,"વાત વ ત્રીમ" કામકક્રભ "તાાંદરજા વલઝન 

2030" ન ાં આમજન કયેર. જેભાાં ફાક, મ લાન,સ્ત્રી- રૂ, અને લડીરના  શ્રેષ્ઠ વલકાવ તથા વલસ્તાયભાાં લવતા દયેક નાગકયકના વાભ વશક, 

વાભાવજક,કોટ ાંવફક અને વ્મવક્તગત જીલનની ગ ણલત્તા વ ધય ેએ ધ્મેમ વાથે  મ થ-રીડયવળ,વસ્કર ડેલરભેન્ટ  ભાટ ે પ્રત્વાશન ભે તે ભાટ ે

વલદ્યાથીન વન્ભાન વભાયશ યાખેર. જેભાાં વલદ્યાથીને બવલષ્મભાાં શ્રેષ્ઠ વપતા પ્રા્ત કયે ત ે ભાટ ે પ્રત્વાશન  રુાં ાડેર તેભજ ટ્રાકપક 

અલેયનેવ આલ ેત ેભાટ ે ટ્રાકપક વનમભ અાંગ ેવભજ આી. વદય કામકક્રભભાાં ભદદનીળ રીવ કવભશ્નય શ્રી ટ્રાકપક ળાખા, Psi શ્રી એન.ડી.િોધયી, 

ટ્રાકપક તથા આય.એવ.ી.ટીભ શાજય યહ્યા.  

 

         તા.18/12/2019 ના યજ લડદયા ળશેય ભે. રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાની વ િનાથી નામફ 

રીવ કવભશ્નય શ્રી  ટ્રાકપક તથા ભદદનીળ રીવ કવભશ્નય શ્રી ટ્રાકપક ળાખા નાના પયભાનથી RSP ટીભ  અને એલીમન TVS ળરૂભ, 

લ્ડ ાદયા યડ નાના વોજન્મથી મવ કમ્પરેક્ષ િાય યસ્તા  ખાતે નાગકયકભાાં ટ્રાકપકની વબાનતા રાલલા ભાટે લધ  રક ટ્રાકપકના વનમભન ાં 

ારન કય ેત ે શેત થી ટ્રાકપકના વનમભન ાં ારન કયતા લાશન િારકને જેલા ક ે શેલ્ભેટ, ળીટ ફેલ્ટ, ઝેબ્રા ક્રસવગન ાં ારન કયતા લાશન િારકને 

િકરેટ આી વન્ભાવનત કયેર. તથા અન્મ લાશન િારકને ટ્રાકપકના વનમભન ાં ારન કયલા વભજ કયલાભાાં આલી તેભજ ટ્રાકપકના વનમભ 

દળાકલતા ેમ્પ્રેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં  આવ્મા. 

 

            તા.21/12/2019 ના યજ લડદયા ળશેય ભ ેરીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાની વ િનાથી નામફ 

રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  ટ્રાકપક તથા ભદદનીળ રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી  નાના પયભાનથી કયસ્વાથી આલેર વામકરીસ્ટ શ્રી વવતબાઈ 

વભશ્રા કે જે "વડક વ યક્ષા" વલમ ય જાગૃકતા રાલલા ભાટ ેબાયત દેળભાાં વામકર ય પયે છે આજે તે લડદયા ળશેય ખાત ેઆલેર તેભના 

વન્ભાન ભાટ ેગામત્રી સ્ક ર,ગત્રી તથા ફયડા શાઈસ્ક ર,અરકા યી ખાત ેવન્ભાન વભાયશન ાં આમજન કયેર. વદય ગ્રાભભાાં RSP ટીભ તથા 

રામન્વ ક્રફ પ ફયડા લીઆઇીના ભેમ્પફય શાજય યહ્યા. દ્લાયા ટ્રાકપક અલેયનેવને રાગતી ખ ફજ વ ાંદય ભાવશતી વદય સ્ક રના વલદ્યાથીને 

આી. તેભજ લડવય યડ ય જે લાશન િારક ટ્રાકપકાના વનમભ જેલાક ે શેલ્ભેટ,વીટ ફેલ્ટ શેયેર શમ તેન ાં વન્ભાન ત રવીન છડ આી 

કયલાભાાં આલેર.  

 

           તા.28/12/2019 ના યજ લડદયા ળશેય ભે રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાની વ િનાથી નામફ 

રીવ કવભશ્નય વા. શ્રી  ટ્રાકપક  નાના પયભાનથી RSP ટીભ દ્લાયા પેકલ્ટી ઑપ ટેકનરજી ઍન્ડ એન્જીનીમયીંગ, એભ.એવ.મ વનલર્થવટી 

(કરાબલન) ખાત ે  વલદ્યાથીભા ટ્રાકપક અલેયનેવ આલ ે ત ે ભાટ ે ટ્રાકપક અલેયનેવ ગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં અધ્માકશ્રી તથા 

વલદ્યાથીને ટ્રાકપકના વનમભ   જેલા ક ેશેલ્ભેટ,વળટફેલ્ટ વલગેયે વલળે વલળે વભજ કયી.તેભજ ટ્રાકપક અલેયનેવને રગતા  પ્રશ્નન ાં ણ લાતાકરા 

દ્લાયા ભાવશતી  યી ાડેર. તેભજ ટ્રાકપક વનમભ તથા કદળા વિહ્ન દળાકલતા ેમ્પરેટન ાં  વલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં. 
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            તા.29/12/2019 ના યજ લડદયા ળશેય ભે. રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાની વ િનાથી નામફ 

રીવ કવભશ્નય શ્રી  ટ્રાકપક તથા ભદદનીળ રીવ કવભશ્નય શ્રી ટ્રાકપક ળાખા નાના પયભાનથી RSP ટીભ  અને એલીમન TVS ળરૂભ, 

લ્ડ ાદયા યડ નાના વોજન્મથી યાણેશ્લય િાય યસ્તા  ખાત ેનાગકયકભાાં ટ્રાકપકની વબાનતા રાલલા ભાટ ેલધ  રક ટ્રાકપકના વનમભન ાં ારન 

કયે ત ેશેત થી ટ્રાકપક અલેયનેવ પ્રગ્રાભન ાં આમજન કયેર.જેભાાં લાશન િારક શેલ્ભેટ, ળીટ ફેલ્ટ, ઝેબ્રા ક્રસવગ લગેય ેવનમભન ાં ારન કય ેતે ભાટ ે

વભજ કયલાભાાં આલી તેભજ ટ્રાકપકના વનમભ દળાકલતા ેમ્પ્રેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં  આવ્મા. 

 

             તા.31/12/2019ના યજ લડદયા ળશેય ભે. રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી તથા વાંમ ક્ત રીવ કવભશ્નય વા.શ્રી. નાની વ િનાથી નામફ 

રીવ કવભશ્નય શ્રી  ટ્રાકપક તથા ભદદનીળ રીવ કવભશ્નય શ્રી ટ્રાકપક ળાખા નાના પયભાનથી RSP ટીભ  અને JCI અરકા યી  નાના 

વોજન્મથી નયશકય વકકર ખાત ેનાગકયકભાાં ટ્રાકપકની વબાનતા રાલલા ભાટ ેલધ  રક ટ્રાકપકના વનમભન ાં ારન કય ેતે શેત થી ટ્રાકપકના વનમભન ાં 

ારન કયતા લાશન િારકને જેલા ક ેશેલ્ભેટ, ળીટ ફેલ્ટ, ઝેબ્રા ક્રસવગન ાં ારન કયતા લાશન િારકને િકરેટ આી વન્ભાવનત કયેર. તથા અન્મ 

લાશન િારકને ટ્રાકપકના વનમભન ાં ારન કયલા વભજ કયલાભાાં આલી તેભજ ટ્રાકપકના વનમભ દળાકલતા ્રે કાડકન ાં પ્રદળકન કયલાભાાં આવ્મ ાં.તેભજ 

ટ્રાકપકના વનમભ દળાકલતા ેમ્પ્રેટન ાં વલતયણ કયલાભાાં  આવ્મા. 

 


