પરો ઉય થી પયાય ાકા કેદીઓની ભારશતી દળાટલત ું ત્રક ભાશે ૧૫-ઓકટોફય-૨૦૧૬ કર-૧૦૨.
ક્રભ

જેલન ુંનામ

કેદી નુંબર

કેદી ન ું નાભ

વજા તાયીખ

વજા

કરભ

વેળન્વ કેવ

ફનાલન ું

નુંફય

ોરીવ સ્ટેળન ું

વજા કયનાય કોટટ યજા ઉય છોડમા

છુટલાન ું સ્થ

તાયીખ

જાભીનદાય ન ું નાભ તથા

પયાય થમા તાયીખ

ોરીવ પરયમાદની વલગત

વયનામ

નાભ તથા
ગ.ય.નું.

૨

૧
૧

અમદાવાદ મ.જેલ

૩
ડ/૧૭૦

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧૫

નાથવવશ જલાનવવશ યાજત

૨૭/૦૨/૭૦.

આજીલન

૩૦૨

૦૨/૭૦.

વયદાયનગય I-

વેવન્વ કોટટ

૨૮/૦૨/૭૨.

ફારલાડા, ોકયણ,

શ્રી ચેતાનવવશ જેલાનવવશ

૧૪/૦૩/૭૨.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૩૧૮/૬૯.

અભદાલાદ

જેવરભેય , યાજસ્થાન

કાલય દયલાજા ફશાય, તરૂણ

મફજની પયીમાદ ભાધ૫યા

કો. ભીર, અભદાલાદ.

ો.સ્ટે . ભાું

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૩૨૮૩ તા૫/૦૮/૨૦૦૩થી નોંધાલેર છે .

૨

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૯૫૬

રૂદ્રફશાદય ભાર

૦૯/૧૨/૮૦.

૧૦ લટ

૩૦૨

વાફયભતી

વેવન્વ કોટટ

ો. સ્ટે .

અભદાલાદ

૦૩/૦૪/૮૪.

ભહ, નભટદા િોજેકટ ાવે,

શ્રી તર િવાદ ગોવાઇ

૨૫/૦૪/૮૪.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભધ્મ િદે ળ

અંફારાર ની ચારી, યાભનગય

મફજની પયીમાદ ભહ. ો .સ્ટે .(ભ.િ)ભાું

અભદાલાદ.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૩૬૫૧/૨૦૦૩ તા૧૪/૦૮/૨૦૦૩ થી નોંધાલેર છે .

૩

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૩૯૪૧

ફાબબાઇ જહયબાઇ વૈમદ

૩૦/૦૩/૮૩.

આજીલન

૩૦૨

૧૯૮/૮૨.

દયીમાય

વીટી. વે.કોટટ -૮

ો.સ્ટે ..

અભદાલાદ

૦૫/૦૪/૮૯.

૨૮૦/૮૨.

ળાશય દયલાજા ફશાય,

શ્રીભતી હવેનાફીફી ફાબબાઇ

બાયતનગયની વાભે,

ળાશય દયલાજા ફશાય,

૨૦/૦૪/૮૯.

મફજની પયીમાદ ભાધલયા ટે.ભાું અત્રેની

ઠાણની ચારી. અભદાલાદ બાયતનગયની વાભે, ઠાણની

કચેયીના જા.નું- ૨૬૭૧/૯૩ તા-૨૦/૦૭/૧૯૯૩

ચારી. અ.લાદ
૪

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૩૬૮૪

દળયથબાઇ જીલાબાઇ શયીજન

૨૭/૦૧/૮૮.

આજીલન

૩૦૨

૪૭/૮૭.

વલયભગાભ

એડી. વે.કોટટ

ટાઉન ો.સ્ટે .

નાયોર.

૧૦/૦૪/૯૦.

૨૭/૮૭

૫

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૨૯૮૭

યાભસયત રોકનાથ માદલ

૨૦/૦૩/૮૫.

આજીલન

૩૦૨

૧૩૧/૮૪.

વવધ્ધય

એડી. વે. કોટટ

ો.સ્ટે .

ભશેવાણા

૦૨/૦૭/૯૧.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

થી નોંધાલેર છે .

કસ્ટભ ફુંગ્રા ાવે , શાથી

શ્રી નનટલયબાઇ જીલાબાઇ

૨૪/૦૪/૯૦..

તરાલડી, વલયભગાભ,

કસ્ટભ ફુંગ્રા ાવ , શાથી

મફજની પયીમાદ વલયભગાભ ો.સ્ટે .ભાું

અભદાલાદ.

તરાલડી, વલયભગાભ ,

અત્રેની કચેયીના જા.નું-૬૯૩/૦૩

અભદાલાદ.

તા.૧૪૨/૦૩થી નોંધાલેર છે .

બેડીમા પ્રોટ, બીડબુંજન

શ્રી રારફશાદય યાભબાઇ

ભુંરદય ની ાવે, લેયાલ

બેડીમા પ્રોટ, બીડબુંજન ભુંરદય

મફજની પયીમાદ યોશતવયો.સ્ટે .(બફશાય)ભાું

ની ાવે, લેયાલ

અત્રેની કચેયીના જા.નું-૩૨૮૮/૦૩ તા-

૧૩૧/૮૪.

૧૭/૦૭/૯૧.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૦૫/૦૮/૨૦૦૩ થી નોંધાલેર છે .
૬

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૩૮૫૩

ગોવલિંદબાઇ વલાજીબાઇ

૦૮/૦૬/૮૭.

આજીલન

૩૦૨

૫૧૮/૮૫.

યભાય

યાજકોટ વી

એડી. વે. કોટટ

ડીલીઝન I

ગ્રેટય ફોમ્ફે

૧૫/૦૫/૯૨.

૪૦૦/૯૩.

નીત વોવામટી, યાભેશ્લય

રદનેળબાઇ વલજીબાઇ

૩૦/૦૫/૯૨.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભુંદીય ાવે, ક
ૃ ા ળેયી,

નીત વોવામટી, યાભેશ્લય

મફજની પયીમાદ યાજકોટ વી ડીલીઝન

યાજકોટ.

ભુંદીય ાવે, કૃા ળેયી, યાજકોટ.

ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.નું-૨૭૯૪/૯૩
તા-૨૮/૦૭/૧૯૯૩થી નોંધાલેર છે .

૭

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૩૮૭૨

ફાલજી કેથાજી ઠાકોય

૩૦/૦૯/૮૮.

આજીલન

૩૦૨

૫૩/૮૮.

વનથાર

એડી.વે. કોટટ .

ો.સ્ટે .

ભશેવાણા.

૨૭/૧૦/૯૩.

મ.ાલડી, તા-લડગાભ,

શ્રી યાભવીંગ જેઠવીંગ

ફનાવકાુંઠા

લડી, લડગાભ, ફનાવકાુંઠા

૧૧/૧૧/૯૩.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે . ભાું

૧૩૫/૮૭.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૩૨૧/૯૪ તા૨૦/૦૧/૧૯૯૪થી નોંધાલેર છે .

૮

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૪૭૫૨

ળુંકયજી ગોારજી ઠાકોય

૦૬/૦૯/૮૯.

આજીલન

૩૦૨

૧૬૩/૮૮.

કડી ો.સ્ટે .

એડી. વે.કોટટ

૧૮૬/૮૮

ભશેવાણા.

૨૭/૦૯/૧૯૯૪.

અડારજ, ગાુંધીનગય

શ્રી અંફાયાભ છનાજી
મ.લવોર તા-કડી જી-ભશેવાણા

૧૨/૧૦/૯૪.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ ગાુંધીનગય ો .સ્ટે . ભાું
અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૭૦૭૪ તા૦૬/૧૨/૧૯૯૪ થી નોંધાલેર છે .

૯

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૨૭૦૨

અરૂણકભાય નાનારાર દલે

૨૧/૧૦/૮૦.

આજીલન

૩૦૨

૮૬/૮૦.

ચકરાવી

વેવન્વ કોટટ .

ો.સ્ટે . ૭૬/૮૦

નડીમાદ

૧૭/૦૨/૯૫.

કણજયી,તા. નડીમાદ, જી-

શ્રી અળોકકભાય નાનારાર

ખેડા

કણજયી, તા. નડીમાદ, જી-ખેડા

૦૪/૦૩/૯૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ ખેડા ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની
કચેયીના જા.નું- ૬૦૩/૯૫ તા-૦૬/૦૩/૧૯૯૫
થી નોંધાલેર છે .

૧૦

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૫૧૩૪

કાન્તીજી અનાયજી ઠાકોય

૨૬/૦૨/૯૩.

આજીલન

૩૦૨

કાુંકોવી ૧૦/૯૨. વે.કોટટ ભશેવાણા

૧૮/૧૦/૯૫.

સઢીમા, ખેયાલ,ું ભશેવાણા

યભેળબાઇ યાભાજી ઠાકોય

૦૨/૧૧/૯૫.

સઢીમા, ખેયાલ,ું ભશેવાણા

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ ભશેવાણા ો.સ્ટે . ભાું
અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૩૩૦૬ તા૩/૧૧/૧૯૯૫થી નોંધાલેર છે .

૧૧

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૫૫૫૭

વોનીમા શ્રાલણબાઇ

૨૦/૦૯/૮૬.

આજીલન

૩૦૨

૦૪/૯૫.

ડાલયીમા

લરવાડ

વેવન્વ કોટટ

૨૨/૦૧/૯૬.

ધાકરબાઇ શ્રાલણબાઇ

૦૬/૦૨/૯૬.

ોરીવ

દાદયાનગય

મ. ફોનતા. તા. વેરલાવ.

મ. ફોનતા. તા. વેરલાવ. જી.

મફજની પયીમાદ વેરલાવ ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

સ્ટેળન. I-

શલેરી વેરલાવ.

જી. લરવાઙ

લરવાઙ

કચેયીના જા.નું- ૩૨૮૩ તા-૫/૦૮/૨૦૦૩થી

૮૨/૯૫.
૧૨

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૫૬૩૨

રક્ષભણબાઇ મનનારાર

૦૯/૦૧/૯૨.

આજીલન

૩૦૨

૧૧૨/૯૧.

બાટ

નોંધાલેર છે .

લડનગય

એડી. વેળન્વ

ોરીવ સ્ટેળન

કોટટ ભશેવાણા.

૧૭/૧૦/૯૬.

I-૧૬૨/૯૦.

૧૩

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૬૦૬૯

ગોવલિંદબાઇ લળયાભબાઇ

૦૬/૦૨/૯૧.

આજીલન

૩૦૨

૧૩૭/૯૦.

વોરુંકી

ારીતાણા

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

એડી.વીટી

ોરીવ સ્ટેળન

વેળન્વ કોટટ

I- ૬૦/૯૦.

અભદાલાદ.

૦૯/૦૫/૯૭.

અનછામા

વોશનરાર મન્નારાર બાટ.

૦૧/૧૧/૯૬.

કોરોની.બાબાનગય.

અનછામા કોરોની.બાબાનગય.

મફજની પયીમાદ યાલતબાટા ો

કલાટવટ નું. ૧૩૯.

કલાટવટ નું. ૧૩૯. એન.ટી.વી.

.સ્ટે .(યાજ્સસ્થાન) અત્રેની કચેયીના જા.નું-

એન.ટી.વી. કોરોની લામા.

કોરોની લામા. કોટા. જી.

૩૬૫૩ તા-૧૪/૦૮/૨૦૦૩ થી નોંધાલેર છે .

કોટા. જી. બચતોડગઢ.
મ. છનાા. તા.

બચતોડગઢ. (યાજસ્થાન.)
શ્રી જા
ું બાઇ લળયાભબાઇ

ારીતાણા. જી. બાલનગય.

મ. છનાા. તા. ારીતાણા.

મફજની પયીમાદ ારીતાણા ો .સ્ટે . ભાું

જી. બાલનગય.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૩૨૮૨ તા-

૨૪/૦૫/૯૭.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૦૫/૦૮/૨૦૦૩ થી નોંધાલેર છે .
૧૪

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૬૧૭૧

ભશભદ ઉપે પ્ અબ્દર

૨૩/૧૧/૯૫.

આજીલન

૩૦૨

૧૩૧/૯૪.

શભીદ અન્વાયી

૧૫

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૬૫૩૦

જમુંવતબાઇ ટીડાબાઇ શયીજન

૨૫/૦૭/૯૭.

આજીલન

૩૦૨

૩૩/૯૭.

ળશેય કોટડા

એડી.વીટી

૨૩/૦૧/૯૮.

૫૩ , એન. વી. ભીરની

ભશભદ ઇળાક અબ્દર ગની.

વેળન્વ કોટટ

ચારી. અયવલિંદ ભીરની

૫૩ , એન. વી. ભીરની ચારી.

મફજની પયીમાદ ળશેય કોટડા ો .સ્ટે . ભાું

I- ૩૭/૯૪.

અભદાલાદ.

આગ અભદાલાદ.

અયવલિંદ ભીરની આગ

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૯૮૮ તા-૦૧/૦૩/૦૩

અભદાલાદ.

થી નોંધાલેર છે .

બાલનગય

વેળન્વ કોટટ

વીટી ોરીવ.

બાલનગય.

૦૭/૧૦/૯૯.

મ. લાલકઙ તા. ધોધા. જી.

ટીડાબાઇ ખોડાબાઇ

બાલનગય.ચીત્રા ભાકે ટીંગ

મ. લાલકઙ તા. ધોધા. જી.

મફજની પયીમાદ બાલનગય વીટી ો.સ્ટે . ભાું

ાછલાવ.

બાલનગય.ચીત્રા ભાકે ટીંગ

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૩૨૮૯તા-

ાછલાવ.

૦૫/૦૮/૨૦૦૩ થી નોંધાલેર છે .

૪૧૪/૯૬.

૧૭

અમદાવાદ મ.જેલ

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૫૯૪૧

ડ/૬૭૦૩

મખત્માય

કયાભતબાઇ ળેખ

યભેળબાઇ વતીબાઇ ગપ્તા

૨૯/૦૮/૯૫.

૨૬/૦૬/૯૭.

આજીલન

આજીલન

૩૦૨

૩૦૨

૧૭૦/૯૪.

૪૯/૯૭.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ોરીવ સ્ટેળન

સ્ટેળન I-

૧૬

૦૭/૦૨/૯૮.

અડારજ

વેળન્વ કોટટ

ોરીવ.

ભીયજાય.

ગરાભઅરી કયાભતખાન.

ભચ્છીચારી કચ્છીવયના.

કસ્ફા પતેશગઢ. ભચ્છીચારી

મફજની પયીમાદ પતેશગઢ ો .સ્ટે . ભાું

સ્ટેળન I-

તા.પતેશગઢ. જી.

કચ્છીવયના. તા.પતેશગઢ. જી.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૩૨૩૦ તા-

૮૯/૯૪ .

પારૂખાફાદ.

પારૂખાફાદ.

૨૫/૦૭/૨૦૦૩ થી નોંધાલેર છે .

બાલનગય નલા ફુંદય યોડ

શ્રીભતી ધનીફેન ચુંદબાઇ

વીટી. વે. કોટટ

૨૩/૧૦/૦૦.

૧૫/૦૧/૦૦.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

કસ્ફા પતેશગઢ.

કાલય

૨૪/૧૨/૯૯.

૨૨/૧૦/૯૯.

૦૭/૧૧/૦૦.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ોરીવ.

નું. ૨૬

ટેકયી ચોક ભચ્છી ભાયકેટ

બાલનગય નલા ફુંદય યોડ

મફજની પયીમાદ વ ડીલી,બાલનગય ો.સ્ટે .

સ્ટેળન I-

અભદાલાદ

ાવે ભપતનગય ઝુંડા

ટે કયી ચોક ભચ્છી ભાયકેટ ાવે

ભાું અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૯૮૩ તા-

ાવે બાલનગય.

ભપતનગય ઝુંડા ાવે

૧૮/૦૨/૨૦૦૩ થી નોંધાલેર છે .

૨૭૮/૯૬ .

બાલનગય.

૧૮

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૬૩૦૭

યાજ @ જ્ઞાનફશાદય

૩૦/૧૧/૮૬.

આજીલન

૩૦૨

૭૦/૯૫.

જગતવવિંશ ગયખા

થાનગઢ
ોરીવ.

એડી.

વેળન્વ

૧૧/૦૭/૦૧.

કોટટ સયે ન્દ્રનગય.

મ. કોરલડા. યોશીત

શ્રી રદનેળચુંદ્ર યવલળુંકય.

૦૯/૦૮/૦૧.

લાવ. તા. જી. ગાુંધીનગય. મ. કોરલડા. યોશીત લાવ. તા.

સ્ટેળન I-

મફજની પયીમાદ ેથાય ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

જી. ગાુંધીનગય.

કચેયીના જા.નું- ૧૧૩૮ તા-૧૨/૦૩/૨૦૦૩ થી

૮૪/૯૫.
૧૯

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૬૯૭૬

પયીદ ળાશબદદીન કયે ળી

૧૮/૧૧/૯૮.

આજીલન

૩૦૨

૨૭૪/૯૫.

ભાધયા
ોરીવ.
સ્ટેળન I-

નોંધાલેર છે .
વીટી. વે. કોટટ

૧૩/૦૮/૦૧.

નું. ૧.
અભદાલાદ

ળાશય ભીર કમ્ાઉન્ડ

જેતનફીફી ળાશબદૃદીનબાઇ

ભકાન નું. ૨૩૦ વી. એન.

ળાશય ભીર કમ્ાઉન્ડ ભકાન

મફજની પયીમાદ ળાશય ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

ફીલ્ડીંગ અભદાલાદ.

નું. ૨૩૦ વી. એન. ફીલ્ડીંગ

કચેયીના જા.નું- ૮૯૧/૦૩ તા-૧૬/૦૨/૨૦૦૩

અભદાલાદ.

થી નોંધાલેર છે .

૨૬૦/૯૪.
૨૦

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૬૯૮૨

ગૌતભબાઇ નાથબાઇ ભેણા

૦૯/૦૪/૯૭.

આજીલન

૩૦૨

૧૯૪/૯૬.

નલયું ગયા

એડી. વીટી. વે.

ોરીવ.

કોટટ નું. ૧૦.

સ્ટેળન I-

અભદાલાદ

૧૫/૦૧/૦૨.

૨૮/૦૮/૦૧.

૦૬/૦૨/૦૨.

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૭૪૬૭

ઓભ િકાળ ઉપે ુંરડત

૨૯/૦૨/૦૦.

આજીલન

૩૦૨

૩૩૬/૯૮.

ખદે રૂિવાદ ગોંડ

અભયાઇલાડી
ોરીવ.
સ્ટેળન I-

શ્રી નાથજી રશયાજી ભેણા.

જી. ઉદે ય. (યાજસ્થાન).

યશે. ખોરડી. તા. વલફય. જી.

મફજની પયીમાદ જારોયો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

ઉદે ય. (યાજસ્થાન).

કચેયીના જા.નું- ૩૧૬૩ તા-૨૫/૦૭/૨૦૦૩ થી

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૭૯૩૨

પ્ ઉપે િકાળ

૧૨/૧૦/૦૦.

આજીલન

૩૦૨

૭૮/૦૦.

જગદીળબાઇ ળભાટ

લટલા

એડી. વેળન્વ

૦૨/૦૮/૦૨.

અબ્ફાવ ડ્રાઇલયની ચારી.

ખદે રૂિવાદ નવીફબાઇ.

કોટટ નું. ૪.

ભશાલીય નગય.

અબ્ફાવ ડ્રાઇલયની ચારી.

મફજની પયીમાદ અભયાઇલાડી ો .સ્ટે . ભાું

અભદાલાદ.

અભયાઇલાડી. અભદાલાદ.

ભશાલીય નગય. અભયાઇલાડી.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૮૯૪ તા-૨૮/૦૮/૦૨

અભદાલાદ.

થી નોંધાલેર છે .

એડી. વીટી.

૧૦/૦૧/૦૩.

યશે. ૨૯- એ. ફુરલાડી ાકટ

જગદીળ િવાદ શ્રીયાભ ળભાટ.

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૮૭૩૧

રદનેળબાઇ ભશાદે લબાઇ ટે ર

૩૧/૦૭/૦૧.

આજીલન

૩૦૨

૩૮૯/૦૦.

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૮૬૮૪

જબ્ફયદાન ઉપે વલજમ

૧૫/૧૨/૦૧.

આજીલન

૩૦૨

૧૨૫/૯૯.

ગોવલિંદબાઇ ગઢલી

યશે. ૨૯- એ. ફુરલાડી ાકટ

મફજની પયીમાદ લટલા ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

સ્ટેળન I-

૮. અભદાલાદ.

વાભે . ઇવનય અભદાલાદ

વોવામટી ઉભા સ્કરની

કચેયીના જા.નું- ૩૬૩ તા-૨૭/૦૧/૨૦૧૦ થી

વાભે .ઇવનય અભદાલાદ.

નોંધાલેર છે .

ઓઢલ

એડી. વીટી.

૦૭/૧૦/૦૩.

મ. ભકાન નું. ૮.

ભશેળબાઇ િભબાઇ

ડ/૮૩૧૭

સયે ન્દ્રવવિંશ ઉભેદવવિંશ લાધેરા.

૦૪/૦૪/૦૨.

આજીલન

૩૦૨

૯૯/૦૧.

૨૨/૧૦/૦૩.

વેળન્વ કોટટ નું.

ચુંન્દ્રબાગા વોવામટી.

મ. ભકાન નું. ૮. ચુંન્દ્રબાગા

મફજની પયીમાદ ઓઢલ ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

સ્ટેળન I-

૪. અભદાલાદ.

ઇન્દ્રિસ્થ વોવામટી. અંદય

વોવામટી. ઇન્દ્રિસ્થ વોવામટી.

કચેયીના જા.નું- ૪૪૩૫ તા-૨૩/૧૦/૨૦૦૩ થી

વનકોર યોડ ઓઢલ

અંદય વનકોર યોડ ઓઢલ

નોંધાલેર છે .

અભદાલાદ.
મ. ગાુંધીગ્રાભ, અક્ષમનગય

અભદાલાદ.
શ્રી યાજેળબાઇ જીલાબાઇ

ચાય રાખના ફુંગરાની

મ. ગાુંધીગ્રાભ, અક્ષમનગય

મફજની પયીમાદ િદ્યભનનગય ો .સ્ટે . ભાું

વાભે , જી. યાજકોટ.

ચાય રાખના ફુંગરાની વાભે ,

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૮૫૦ તા-

જી. યાજકોટ.

૨૧/૦૨/૨૦૦૪ થી નોંધાલેર છે .

બરકતનગય

વેળન્વ કોટટ

ોરીવ.

યાજકોટ.

૦૫/૦૨/૦૪.

િધ ૃભનનગય

વેળન્વ કોટટ

ોરીવ.

યાજકોટ.

૧૬/૦૮/૦૪.

સ્ટેળન I-

૨૦/૦૨/૦૪.

૩૧/૦૮/૦૪.

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૬૭૯૧

ઇનામતબાઇ કાલભીમાું
ગલરી.

૦૯/૦૪/૯૭.

આજીલન

૩૦૨

૧૪૩/૯૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

યશે. ોટયા. ળેયી નું.

જલાનવવિંશ ઉભેદવવિંશ લાધેરા.

૭. િધ ૃભનનગય જી.

યશે. ોટયા. ળેયી નું. ૭.

મજફની પયીમાદ જેતય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

યાજકોટ.

િધ ૃભનનગય જી. યાજકોટ.

કચેયીના જા.નું-૪૩૭૯/૦૪-તા-

૨૧૮/૦૧.
૨૬

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ોરીવ.

૭૧૭/૯૫.

અમદાવાદ મ.જેલ

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

વોવામટી ઉભા સ્કરની

સ્ટેળન I-

૨૫

૨૫/૦૧/૦૨.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

વેળન્વ કોટટ નું.

૧૨૨/૦૦.
૨૪

૧૭/૦૮/૦૨.

ોરીવ.
૦૨૫૯/૯૯.

૨૩

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

નોંધાલેર છે .

૭૦૫/૯૭.
૨૨

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

યશે. ખોરડી. તા. વલફય.

૮૭૧/૯૫.
૨૧

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૦૩/૦૯/૨૦૦૪થી નોંધાલેર છે .

ળાશીફાગ

એડી. વેળન્વ

ોરીવ.

૧૦/૦૮/૦૪.

તસ્રીભ વોવામટી બ્રોક

શ્રી વજજબાઇ વભયજા ઉપે

કોટટ

નું. ૨૪. ગોલ્ડન વીનેભા

ળાશનલાજ છોટે આગા.

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

સ્ટેળન I-

(ભીયજાય)

વાભે . લટલા અભદાલાદ.

તસ્રીભ વોવામટી બ્રોક નું.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૫૧૬ તા-

૭૬/૯૫.

અભદાલાદ.

૨૪. ગોલ્ડન વીનેભા વાભે.

૧૦/૦૯/૨૦૦૪ થી નોંધાલેર છે .

લટલા અભદાલાદ.

૦૮/૦૯/૦૪.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૨૭

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૭૯૨૫

જગદીળબાઇ ચુંદબાઇ ટે ર

૦૨/૦૫/૦૧.

૧૦ લટ

૩૭૬

૨૩૯/૯૯.

વલજાય
ોરીવ.

એડી. વેળન્વ

૦૩/૦૫/૦૫.

કોટટ ભશેવાણા.

મ. ભારોવણ. તા.

નભટદાફેન ચુંદબાઇ ટે ર.

વલજાય. જી. ભશેવાણા.

મ. ભારોવણ. તા. વલજાય. જી.

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે . ભાું

ભશેવાણા.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૫૬૭ તા-

સ્ટેળન I-

૧૮/૦૫/૦૫.

૨૩૭/૯૮.
૨૮

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૮૯૮૭

યાકેળબાઇ ળાભદાવ યાણા

૨૩/૦૫/૦૩.

આજીલન

૩૦૨

૧૭૮/૦૨.

ખાડીમા

૧૯/૦૫/૨૦૦૫થી નોંધાલેર છે .
વીટી. વે. કોટટ

ોરીવ.

નું. ૧૭.

સ્ટેળન I-

અભદાલાદ

૨૦/૦૬/૦૫.

યશે. વાયું ગય ળાભવુંગાની

શ્રી ળાભબાઇ ફફાબાઇ

ો ધય નું. ૧૪૦૧.

યશે. વાયું ગય ળાભવુંગાની

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

અભદાલાદ.

ો ધય નું. ૧૪૦૧.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૫૫૬૮ તા-૦૭/૦૭/૦૫

અભદાલાદ.

થી નોંધાલેર છે .

૧૩૬/૦૧.
૨૯

૩૦

અમદાવાદ મ.જેલ

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૮૭૧૬

ડ/૭૫૧૮

ળાુંન્તીબાઇ બોાબાઇ

ભોશભદ ળયીપ ગરાભ

૨૭/૧૧/૨૦૦૨

૨૦/૦૪/૦૦.

આજીલન

આજીલન

૩૨૧,૩૭૬,

૩૦૨

૦૦૧/૦૨

૧૦૦/૯૯.

ભશભદ ળેખ

તરારા ો.સ્ટે .

એડી.વેવ.કોટટ

I ૪૬/૨૦૦૧

અભયે રી

દયીમાય

વીટી વેળન્વ

૨૭/૦૩/૨૦૦૬

૧૨/૦૫/૦૬.

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૦૧૧૧

ગરાર યાભ રકળોય વભશ્રા

૩૧/૦૧/૦૫.

આજીલન

૩૦૨

૨૫૦/૦૪.

મ.લાવણા

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૮૭૬૩

બયતબાઇ નાથાબાઇ

૦૨/૦૧/૦૩.

આજીલન

૩૦૨

૧૭૯/૦૧.

ભકલાણા.

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૦૮૮૩

યાભાર ન્નારાર શ્રીલાવ

૧૦/૦૪/૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૧૯/૦૫.

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે .ભાું

વામકર રયેરયિંગ સ્ટોય

અત્રેની કચેયીના જા.નું૪૨૧૩/૦૬ તા-

અભદાલાદ

૧૪/૦૪/૨૦૦૬.થી નોંધાલેર છે .

યશે. ઝરક વોવામટીની

કીસ્ભતજશાું ગરાભ ભશભદ ળેખ.

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

સ્ટેળન I-

અભદાલાદ. .

૨. ભકાન નું. ૬. લેજરય

અરઅતીક ાકટ - ૨. ભકાન નું.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૫૩૦૨ તા-

યોડ જશાયા અભદાલાદ.

૬. લેજરય યોડ જશાયા

૦૧/૦૬/૨૦૦૬ થી નોંધાલેર છે .

યશે. ધય નું. ૧૦. બચીમા

અભદાલાદ.
સયે ળ યાભરકળોય વભશ્રા

અભયાઇલાડી

એડી. વેળન્વ

૦૪/૦૮/૦૬.

નુંદાબાઇ નલધણબાઇ ટે ર.

૧૨/૧૦/૦૬.

૧૦ લટ

૩૦૪ II

૦૨/૦૫.

૧૯/૦૮/૦૬.

કોટટ નું. ૭.

ભશાદે લની ચારી ખોખયા

યશે. ધય નું. ૧૦. બચીમા

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

સ્ટેળન I-

અભદાલાદ.

અભયાઇલાડી. અભદાલાદ.

ભશાદે લની ચારી ખોખયા

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૬૯૫૯ તા-

અભયાઇલાડી. અભદાલાદ.

૨૪/૦૮/ન૦૦૬ થી નોંધાલેર છે .

વયખેજ

પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ

૨૩/૦૮/૦૬.

જનાલાડજ.વોયાફજી

અયવલિંદબાઇ નાથાબાઇ

૦૭/૦૯/૦૬.

નું. ૧.

કભાઉન્ડ વળલ ભુંરદય

ભકલાણા.(બાઇ)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

સ્ટેળન I -

અભદાલાદ.

ાવે ઉધલનગય

જનાલાડજ.વોયાફજી કભાઉન્ડ

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૭૬૧૧ તા-

અભદાલાદ.

વળલ ભુંરદય ાવે ઉધલનગય

૧૫/૦૯/૨૦૦૬ થી નોંધાલેર છે .

જભારય ચાય યસ્તા

અભદાલાદ.
શ્રીભતી ક્રૃભાફેન

કેરીકોભીર યાભજીભુંરદયની

યાભારશ્રીલાવ.

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

ચારી અભદાલાદ.

જભારય ચાય યસ્તા

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૮૦૨૬ તા-

કેરીકોભીર યાભજીભુંરદયની

૧૦/૧૦/૨૦૦૬ થી નોંધાલેર છે .

દાણીરીભડા

એડી. વીટી. વે.

૧૪/૦૯/૦૬.

કોટટ નું. ૧૪.
અભદાલાદ

વલયભગાભ

એડી વેળન્વ કોટટ

૩૧/૦૧/૦૭.

વલયભગાભ.

મ. અવરગાભ તા.

ચારી અભદાલાદ.
લીયાફેન નલધણબાઇ (ભાતા)

૨૯/૦૯/૦૬.

૧૫/૦૨/૦૭.

લીયભગાભ. જી. અભદાલાદ. મ. અવરગાભ તા. લીયભગાભ.

ોરીવ.

ડ/૧૧૧૧૬

બયતબાઇ ઉપે નાનકો
બાઇચુંદબાઇ િજાતી.

૧૪/૦૮/૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૨૦૧/૦૫.

૪૪/૦૪.
અભયાઇલાડી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ વાફયભતી. ો.સ્ટે અત્રેની

જી. અભદાલાદ.

કચેયીના જા.નું-૧૧૨૧/૦૭

સ્ટેળન I -

અમદાવાદ મ.જેલ

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ોરીવ.

રૂયર

૩૫

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ોરીવ.

૧૬૫/૦૪ .

ડ/૧૧૨૧૯

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

યશે. ઝરક વોવામટીની ફાજભાું

સ્ટેળન I -

અમદાવાદ મ.જેલ

૨૭/૦૫/૦૬.

ફાજભાું અરઅતીક ાકટ -

ોરીવ.

૩૪

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

કોટટ નું. ૪

૧૪૨/૦૧.
૩૩

૧૧/૪/૦૬.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

િવલણનગય,ખોડીમાય

૧૮૫/૦૨.
૩૨

ભુંજફેન ભતબાઇ

૦૫/૦૭/૦૫.

ોરીવ.
૦૦૮૧/૯૮.

૩૧

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

તા.૨૨/૦૨/૨૦૦૭થી નોંધાલેર છે .
અભયાઇલાડી

જલફેન બાઇચુંદબાઇ

વત્મનાયામણનગય

િજાતી.(ભાતા)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

સ્ટેળન I -

ભોતીરાર શીયારારની

અભયાઇલાડી

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૧૧૪૩ તા-

૩૦૫/૦૪.

ચારી દે નાફેંક વાભે

વત્મનાયામણનગય ભોતીરાર

૦૨/૦૩/૨૦૦૭ થી નોંધાલેર છે .

અભદાલાદ.

શીયારારની ચારી દે નાફેંક

ોરીવ.

પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ નું.
૧. અભદાલાદ.

૧૪/૦૨/૦૭.

૦૧/૦૩/૦૭.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૩૬

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૦૩૧૬

ગોરડનખાન ઉપે પીયોજખાન

૧૫/૧૦/૦૪.

આજીલન

૩૦૨

૫૫/૦૪.

અજમદીનખાન ખાન

૩૭

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૨૫૨

બયતકભાય ઉપે ટીનીમો

લેાલદય
(બાર)

૧૫/૧૧/૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૨૯૫/૦૫.

અભથારાર ુંચાર.

એડી વેળન્વ કોટટ

૧૪/૦૩/૦૭.

પાસ્ટ ટ્રેક

ોરીવ.

કોટટ નું.૧.

સ્ટેળન I-

બાલનગય.

૬૦/૦૩.
નયોડા

વીટી વેળન્વ

ોરીવ.

કોટટ અભદાલાદ.

મ. ળાશય. તા.
ડાલ્ટનગુંજ. જી. રામ.
ઝાયખુંઙ

૧૪/૦૫/૦૭.

સ્ટેળન I-

વભયજશાુંફીફી અજમદીન

૦૫/૦૪/૦૭.

(ભાતા)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

મ. ળાશય. તા. ડાલ્ટનગુંજ.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૨૦૪૪ તા-

જી. રામ. જી. ઝાયખુંઙ ો.

૧૦/૦૪/૨૦૦૭ થી નોંધાલેર છે .

ુંચારનો ભશોલ્રો

સ્ટે . ચેનય.
અભથારાર ચીભનરાર (વતા)

મ.બાગયોરીમા તા.

ુંચારનો ભશોલ્રો બાગયોરીમા

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે . ભાું

લડગાભ. જી. ફનાવકાુંઠા.

તા. લડગાભ. જી. ફનાવકાુંઠા.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૩૪૯ તા-

૨૯/૦૫/૦૭.

૨૧૪/૦૪.
૩૮

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૯૩૦૧

અબ્દર ઉપે ફફર શભીદ

૨૯/૦૯/૦૧.

આજીલન

૩૦૨

૨૧૫/૦૦.

ભનસયી.

૩૯

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૯૯૨૯

ભશેળ ઉપે ભશેન્દ્રઉપે ભયય

ભશેવાણા વીટી

આજીલન

૩૦૨

૩૧૮/૦૩.

ગોવલિંદબાઇ યભાય.

૦૫/૦૬/૨૦૦૭થી નોંધાલેર છે .
પાતભાફીફી મભતાજ હવેન

શાઉવ જશાયા અભદાલાદ.

(ભાવી)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

સ્ટેળન I-

ફી./૫૬. યીજલાન યો શાઉવ

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૭૫ ૭ તા-

૨૦૭/૦૦.

જશાયા અભદાલાદ.

૩૦/૦૬/૨૦૦૭ થી નોંધાલેર છે .

ગોભતીય

વેળન્વ કોટટ

૨૮/૦૫/૦૭.

ભશેવાણા.

અવધકવત્ર

૧૫/૦૬/૦૭.

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૧૨૦

નમનકભાય ક્રૃષ્ણકાન્ત ઉપે

૨૧/૦૮/૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૧૭૩/૦૫.

ભકાનનું-૨૫૮/૩૦૮૯,

ગુંગાફેન ગોવલિંદબાઇ યભાય

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૩૭૪

(ભાતા)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે .ભાું

સ્ટેળન I-

૧૪. અભદાલાદ.

ગાુંધીનગય શાઇલે.

૩૦૮૯/ ગોતા શાઉવવિંગ વયખેજ

અત્રેની કચેયીના જા.નું-૪૮૬૫/૦૭

અભદાલાદ રૂયર.

ગાુંધીનગય શાઇલે. અભદાલાદ.

તા.૦૬/૦૭/૨૦૦૭થી નોંધાલેર છે .

નલાગાભ યોડ ુંચયત્ન

ક્રૃષ્ણકાન્ત જમુંવતરાર વત્રલેદી

ભહલા

એડી વેળન્વ

૧૯/૦૫/૦૭.

કોટટ . બાલનગય

વોવામટી ગાયીમાધાય જી.

(વતા)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે . ભાું

વત્રલેદી.

સ્ટેળન I- ૧૦૬

કેમ્ ભહલા.

બાલનગય.

નલાગાભ યોડ ુંચયત્ન

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૭૬૪ તા-

વોવામટી ગાયીમાધાય જી.

૩૦/૦૬/૨૦૦૭થી નોંધાલેર છે .

પયીદ

ખદાફક્ષ ળેખ.

૨૧/૧૨/૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૧૨/૦૫.

રારા ઉપટ અબ્દર યશીભ

૧૬/૦૧/૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૨૨/૦૫.

અબ્દલ્રા ભાસ્ટય વૈમદ.

દાણીરીભડા

વીટી વેળન્વ

૧૬/૦૫/૦૭.

કોટટ અભદાલાદ.

વભી ોરીવ. પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ નું.
સ્ટેળન I-

૨૬/૦૬/૦૭.

૨. ાટણ.

૪૦/૦૫.

ચુંડોા ોરીવ ચોકીની

બાલનગય.
ફીસ્ભીલ્રાશ ખદાફક્ષ (ભાતા)

ાછ, શ્રવયાભ િોવેવની

ચુંડોા ોરીવ ચોકીની

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

વાભે અભદાલાદ.

ાછ, શ્રીયાભ િોવેવની વાભે

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૭૬૭ તા-

અભદાલાદ.

૩૦/૦૬/૨૦૦૭ થી નોંધાલેર છે .

૩૧/૦૫/૦૭.

૧૧/૦૭/૦૭.

૪૪

અમદાવાદ મ.જેલ

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૬૨૮

ડ/૯૧૮૫

િેભજીબાઇ શયીબાઇ ચભાય.

વગયાભબાઇ યણછોડબાઇ
ટે ર.

૩૦/૦૪/૦૭.

૨૭/૦૮/૦૩.

આજીલન

આજીલન

૩૦૨

૩૦૨

૧૫/૦૬.

૬૩/૦૦.

વોરા શાઇકોટટ

પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ નું.

ોરીવ.

૫. અભદાલાદ.

શમાત જરાર વૈમદ. (કાકા)

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

કું બાયલાવ,યાધનય

મ. વભી. ભોટો ભાઢ, યભાય

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

દયલાજા ાવે ,તા-વભી .

ભવસ્જદ તા. વભી. જી. ાટણ.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૫૧૧૦/૦૭ તા૧૬/૦૭/૨૦૦૭ થી નોંધાલેર છે .

મ. મી. તા. મી. જી.

શયીબાઇ ભુંગાબાઇ ચભાય.

સયે ન્દ્રનગય.

(વતા)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે .ભાું

સ્ટેળન I-

મ. મી. તા. મી. જી.

અત્રેની કચેયીના જા.નું-૭૯૩૪ તા-

૮૧/૦૫..

સયે ન્દ્રનગય.

૨૮/૧૧/૨૦૦૭ થી નોંધાલેર છે .

થયાદ

જો. ડીસ્ટ્રીકટ

ોરીવ.

એન્ડ વેળન્વ

સ્ટેળન I-

કોટટ ડીવા.

૧૮૧/૯૯.

૩૦/૧૦/૦૭.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

મ. વભી.

જી. ાટણ.
૪૩

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ોરીવ.

૧૧/૦૫.

ડ/૧૧૪૨૭

૦૩/૦૬/૦૭.

કનૈમારાર ઉપે કનબાઇ

સ્ટેળન I-

અમદાવાદ મ.જેલ

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ગોતા શાઉવવિંગ વયખેજ

ોરીવ.

૪૨

૩૦/૦૬/૦૭.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

વેળન્વ કોટટ નું.

/૦૫.
૪૧

૧૨/૦૬/૦૭.

ોરીવ.
૫૭/૦૩.

૪૦

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ફી./૫૬. યીજલાન યો

ોરીવ.

૧૧/૧૦/૦૪.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૧૯/૧૧/૦૭.

૧૪/૧૧/૦૭.

૦૪/૧૨/૦૭.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ગાભ. લાતભ. તા.

વભદાફેન

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

રદમોદય. જી. ફનાવકાુંઠા.

વગયાભબાઇચૌધયી.(ત્ની)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે . ભાું

ગાભ. લાતભ. તા. રદમોદય. જી.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૮૨૫૪ તા-

ફનાવકાુંઠા.

૧૨/૧૨/૨૦૦૭થી નોંધાલેર છે .

૪૫

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૪૮૬

ભારીમાબાઇ અજાબાઇ ગભાય.

૧૯/૦૨/૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૧૨૫/૦૫.

ોળીના

મ. કરછાલાઙ તા.

ફાબબાઇ કેળાબાઇ

ખેડબ્રશભા. જી. વાફયકાુંઠા.

કટાયીમા.(ફનેલી)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

સ્ટેળન I-

મ. કરછાલાઙ તા. ખેડબ્રશભા.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૧૯૦૪ તા-

૧૧૦/૦૨.

જી. વાફયકાુંઠા.

૧૪/૦૩/૨૦૦૮ થી નોંધાલેર છે .

ોરીવ.

૪૬

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૧૮૨

અબ્દર ગની ધાજી ભોયીમા.

૨૨/૦૯/૦૬.

૧૧ લટ

૩૭૬ (જી)

૪૭/૦૬.

ાટણ તાલકા
ોરીવ.

પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ

૨૨/૦૨/૦૮.

ન.૨ રશિંભતનગય.

પાસ્ટ ટ્રે ક કોટટ

૩૧/૦૩/૦૮.

મ. યણજ. તા. જી. ાટણ.

ાટણ.

સ્ટેળન I-

ઇભયાનાફેન અબ્દર ગની

૦૮/૦૩/૦૮.

૧૫/૦૪/૦૮.

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૫૫૭

ઇસ્ભાઇરખાન ઉપે ધોડો

૦૪/૦૪/૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૧૨૨/૦૬.

જમ્ભા ખાન ઠાણ.

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

મ. યણજ. તા. જી. ાટણ.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૨૮૨૨/૦૮ તા૨૧/૦૪/૨૦૦૮ થી નોંધાલેર છે .

લેજરય

અવધકવત્ર

યશે. ખાનય દયલાજા

અખ્તયનીળા ઇસ્ભાઇરબાઇ

ોરીવ.

વેળન્વ કોટટ

કયફરા ભવસ્જદ ોરીવ

(ત્ની)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

ચોકી ફાજભાું છાયાભાું

યશે. ખાનય દયલાજા કયફરા

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૫૧૦૦ તા-

ખાનય અભદાલાદ.

ભવસ્જદ ોરીવ ચોકી ફાજભાું

૧૩/૦૬/૨૦૦૮ થી નોંધાલેર છે .

મ. બોાદ. તા. ધોકો

છાયાભાું ખાનય અભદાલાદ.
ળાયદાફેન જેયાભબાઇ લાઘેરા.

જી. અભદાલાદ.(રૂયર)

(ભાતા)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી. ો.સ્ટે અત્રેની

સ્ટેળન I-

મ. બોાદ. તા. ધોકો જી.

કચેયીના જા.નું-૭૭૬/૦૮ તા.૧૯/૦૭/૦૮થી

૪૨૬/૦૫.

અભદાલાદ.(રૂયર)

નોંધાલેર છે .

સ્ટેળન I-

૨૧/૦૫/૦૮.

અભદાલાદ.

૧૧૦/૦૬.
૪૮

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૭૭૦

અજીત ઉપે ઉદમ ભશેન્દ્ર

૨૯/૦૮/૦૭.

૧૦ લટ

૩૭૬

૨૫૬/૦૬.

જેયાભબાઇ લાઘેરા.

૪૯

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૨૨૭૧

કેતન ઉપે રારો ભશેળબાઇ

૦૬/૦૫/૦૮.

આજીલન

૩૦૨

૨૪૪/૦૬.

ુંચાર.

ફાનગય

વીટી વેળન્વ

ોરીવ.

કોટટ અભદાલાદ.

ફાનગય

વીટી વેળન્વ

ોરીવ.

કોટટ અભદાલાદ.

૩૦/૦૬/૦૮.

૦૪/૦૮/૦૮.

સ્ટેળન I-

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૬૧૭

લીયાજી યાભજીબાઇ ચૌધયી.

૨૩/૦૪/૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૧૩૪/૦૬.

ખેયાલ
ોરીવ.

એડી વેળન્વ કોટટ

૦૮/૦૮/૦૮.

ભશેવાણા.

૦૫/૦૬/૦૮.

૧૫/૦૭/૦૮.

૧૯/૦૮/૦૮.

પરેટ ોરીવ ચોકી ાવે

૧૭૭. ઉભુંગ પરેટ આનુંદ પરેટ

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

ફાનગય અભદાલાદ.

ોરીવ ચોકી ાવે ફાનગય

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૬૩૮૭ તા-

અભદાલાદ.

૨૩/૦૮/૨૦૦૮ થી નોંધાલેર છે .
૨૩/૦૮/૦૮.

ડ/૧૧૭૨૫

ભો. ઇરીમાવ અરાઉદદીન

૩૧/૦૭/૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૪૬૨/૦૬

ઠાણ

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

મ. ડારીવણા. તા. ખેયાલ.

ગોવલિંદબાઇ યાભજીબાઇ (બાઇ)

જી. ભશેવાણા.

મ. ડારીવણા. તા. ખેયાલ. જી.

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે . ભાું

ભશેવાણા.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૬૫૦૬ તા-

૭૦/૦૬.

અમદાવાદ મ.જેલ

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભધફેન ભશેળબાઇ (ભાતા)

સ્ટેળન I-

૫૧

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૧૭૭. ઉભુંગ પરેટ આનુંદ

૪૩૯/૦૫.
૫૦

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ધાજી (ત્ની)

૩૬/૦૬.
૪૭

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૩૦/૦૮/૨૦૦૮થી નોંધાલેર છે .

લટલા ો.સ્ટે .

વીટી વે. કોટટ

૨૦૬/૦૩.

અભદાલાદ

૦૮/૦૯/૦૮.

નશેરૂનગય, વુંગભ વીનેભા

ળાશજશાુંફાન ભો.ગપયાન

૨૩/૦૯/૦૮.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ાછ, વયખેજ,

નશેરૂનગય, વુંગભ વીનેભા

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે .ભાું

અભદાલાદ.

ાછ, વયખેજ, અભદાલાદ.

અત્રેની કચેયીના જા.નું-૭૦૯૪/૨૦૦૮
તા.૨૯/૦૯/૨૦૦૮થી નોંધાલેર છે .

૫૨

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૦૮૮૮

કું દાસ્લાભી અવતઅપ્ા

૧૦/૦૪/૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૧૯/૦૫

ભદ્રાવી

દાણીરીભડા

એડી. વેવન્વ

ો. સ્ટે .

કોટટ અભયે રી

૧૩/૦૯/૦૮.

૧૬૫/૦૪.

૫૩

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૬૪૧

રવભાબાઇ આળાબાઇ
યભાય

૧૪/૦૫/૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૧૨૮/૦૫.

અંફાજી ો.સ્ટે .

પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ

૫૯/૦૫

ારનય

૨૦/૧૦/૦૮.

કેરીકોભીર, ગેટ નું.૭,

ષ્ાફેન કું દાસ્લાભી

૨૮/૦૯/૦૮.

સ્ભળાન યોડ, યાભજી

કેરીકોભીર, ગેટ નું.૭, સ્ભળાન

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

ભુંરદયની ચારી, જભારય,

યોડ, યાભજી ભુંરદયની ચારી,

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૭૩૨૨ તા-

અભદાલાદ.

જભારય, અભદાલાદ.

૦૮/૧૦/૨૦૦૮ થી નોધાલેર છે .

મ.ફાડાલેડી, તા-ખેડબ્રશભા,

આળાબાઇ ઓદાબાઇ

વાફયકાુંઠા

ફાડાલેડી, ખેડબ્રશભા, વાફયકાુંઠા

૦૪/૧૧/૦૮.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું
અત્રેની કચેયીના જા.નું-૮૧૫૩ તા૦૮/૧૧/૨૦૦૮ થી નોંધાલેર છે .

૫૪

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૩૯૦૨

ળકયાબાઇ લમ્ફાબાઇ ગભાય

૨૯/૧૧/૮૮.

આજીલન

૩૦૨

૬૬/૯૧,

ધનયા ો.સ્ટે .

૬૭/૯૧

એડી. વેવન્વ

૨૭/૦૯/૦૮.

કોટટ ારનય

બેદરા, અભીયગઢ,

અયજણબાઇ લમ્ફાબાઇ

ફનાવકાુંઠા

બેદરા, અભીયગઢ, ફનાવકાુંઠા

૦૭/૧૨/૦૮.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે . ભાું
અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૮૭૮૫ તા૧૦/૧૨/૨૦૦૮થી નોંધાલેર છે .

૫૫

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૩૮૦

સયે ળબાઇ અંફારાર ાયે ખ

૨૨/૧૨/૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૫૦/૦૬.

યાજકોટ ફી.

એડી. વેવન્વ

ડીલીઝન

કોટટ યાજકોટ.

૧૩/૦૧/૦૯.

ો.સ્ટે .

લાલ્ભીકીલાવ, જરાયાભ

કસભફેન યભેળબાઇ

૨૮/૦૧/૦૯.

ાકટ , ઇવનય ગાભભાું,

લાલ્ભીકીલાવ, જરાયાભ ાકટ ,

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

અભદાલાદ.

ઇવનય ગાભભાું, અભદાલાદ.

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૬૦૮ તા-

૪૫૧/૦૫.
૫૬

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૨૧૮૨.

યાભરખન ઉપે પ્

૦૫/૦૩/૦૮.

૭ લટ

૩૭૬

૨૨૪/૦૭.

યાભદે તબાઇ ફયે ડા

૫૭

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૭૬૩૯

જગયાભ નનકી કેલટ

૦૯/૦૮/૦૯.

આજીલન

૩૦૨

૧૭૪/૯૯.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૩૦/૦૧/૨૦૦૯ થી નોધાલેર છે .

ભેધાણીનગય

વીટી વે. કોટટ

ો.સ્ટે . ૧૭/૦૭.

અભદાલાદ

ઓઢલ ો.સ્ટે .

વીટી વે. કોટટ

૧૭/૧૯૯૮.

અભદાલાદ

૨૪/૦૨/૦૯.

બાગટલ યોડ, બગલતી

ગડીફેન ળળીાર

સ્કરની ાવે, ગરી નું. ૯

બાગટલ યોડ, બગલતી સ્કરની

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

ફી,કફેયનગય અભદાલાદ

ાવે , ગરી નું. ૯

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૧૫૩૩ તા-

ફી,કફેયનગય અભદાલાદ

૧૪/૦૩/૨૦૦૯ થી નોધાલેર છે .

૨૭/૦૨/૦૯.

નુંદરાર વેલકબાઇ

૧૧/૦૩/૦૯.

૦૪/૦૪/૦૯.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ફડાગાભ, જળયા, ફાુંદા,

ફડાગાભ, જળયા, ફાુંદા,

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

ઉત્તય િદે ળ

ઉત્તય િદે ળ

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૧૪૨ તા૧૦/૦૬/૨૦૦૯ થી નોંધાલેર છે .

૫૮

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૯૧૩૪

કેળાબાઇ ઉપે ેથાબાઇ

૦૨/૦૮/૦૯.

આજીલન

૩૦૨

૧૪/૦૩.

ાુંચાબાઇ દે લીજક

ધાયી ો.સ્ટે I

પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ

.૦૫/૦૩

અભયે રી

૦૯/૦૩/૦૯.

વવલતાફેન કેશબાઇ
કાગદી, ફગવયા,

૨૪/૦૩/૦૯.

કાગદી, ફગવયા, અભયે રી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

અભયે રી

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૧૯૦૭/૦૯ તા૧૨/૦૪/૨૦૦૯થી નોંધાલેર છે .

૫૯

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૦૨૦

ચુંદબાઇ યાભબાઇ ગોસ્લાભી

૨૧/૦૬/૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૨૧૫/૦૫.

વયદાયનગય

પાસ્ટ ટ્રેક -કોટટ નું-

ો. સ્ટે .

૧ ભદાલાદ બદ્ર

૨૪/૦૪/૦૯.

૮૩/૦૫. .

૬૦

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૦૨૮

રદનેળબાઇ ફાબબાઇ

૩૦/૦૬/૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૦૧/૦૫.

ાટડીમા

વલયભગાભ

પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ

ટાઉન ો.સ્ટે .

વલયભગાભ

શાા સ્ટેવન, ખાયી

રક્ષ્ભીફેન સયજબાઇ

વલસ્તાય, ફાલયીલાવ,

શાા સ્ટે વન, ખાયી વલસ્તાય,

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

ખોડીમાય ભાતાના ભુંરદય

ફાલયીલાવ, ખોડીમાય ભાતાના

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૧૫૮ તા-

ાવે , શાા, જાભનગય.

ભુંરદય ાવે, શાા, જાભનગય.

૧૦/૦૬/૨૦૦૯ થી નોંધાલેર છે .

૨૮/૦૪/૦૯.

યાધાફેન નટબાઇ
સયજયા, ાટડી,

૯૯/૦૪.

૨૩/૦૫/૦૯.

૧૩/૦૫/૦૯.

સયજયા, ાટડી, સયે ન્દ્રનગય

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે .ભાું

સયે ન્દ્રનગય

અત્રેની કચેયીના જા.નું-૪૨૪૧ તા૧૨/૦૬/૨૦૦૯થી નોંધાલેર છે .

૬૧

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૦૪૬૦

જમુંતીબાઇ રારજીબાઇ

૨૯/૦૭/૦૫.

૭ લટ

૪૮૯ A,C,D

૫૨/૦૪

ટે ર

યાજરા ો.સ્ટે .

એડી. વે. કોટટ

૨૨/૦૪

અભયે રી

૨૦/૦૫/૦૯.

જમેળકભાય ભગનબાઇ
વળલ ટ્રાલેલ્વ, શુંવ
કોમ્પ્રેક્ષ, શનભાન યોડ,

૧૮/૦૬/૦૯.

વળલ ટ્રાલેલ્વ, શુંવ કોમ્પ્રેક્ષ,

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે . ભાું

શનભાન યોડ, સયત

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૪૧૪ તા-

સયત
૬૨

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૪૯૮

ભેધાબાઇ કયભળીબાઇ
ભાગોયા

૧૫/૦૨/૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૧૦૦/૦૫.

દૃલાયકા ો.

પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ -૧

સ્ટે . ૩૫/૦૫.

ખુંબાીમા

૦૭/૦૭/૦૯.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૨૪/૦૬/૨૦૦૯થી નોંધાલેર છે .
રીરાફેન કયભળીબાઇ

૨૨/૦૭/૦૯.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

દૃલાયકા, ભોભોઇ ભાતાજી

દૃલાયકા, ભોભોઇ ભાતાજી ન

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

ન ભુંરદય, યફાયી ાડો,

ભુંરદય, યફાયી ાડો, જાભનગય

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૯૪૫/૦૯ તા-

જાભનગય

૨૨/૦૭/૨૦૦૯ થી નોંધાલેર છે .

૬૩

૬૪

૬૫

અમદાવાદ મ.જેલ

અમદાવાદ મ.જેલ

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૮૯૮૯

ડ/૧૦૯૬૧

ડ/૧૨૯૮૨

રશયક ભશેન્દ્રબાઇ ટેર

યભજાની માકફબાઇ ળેખ

રૂેળ ફુંવીરાર યાજત

૨૩/૦૫/૦૩.

૨૨/૦૫/૦૬.

૨૦/૦૮/૦૯.

આજીલન

આજીલન

આજીલન

૩૦૨

૩૦૨.૩૨૪.

૮૩/૦૨.

પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ નું.

છનાબાઇ બયલાડની ચારી

કોકીરાફેન ભશેન્દ્રબાઇ

ો.સ્ટે .

૧. અભદાલાદ

ળાુંતાફેન બયલાડન ું ભકાન

છનાબાઇ બયલાડની ચારી

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

I- ૩૪૫/૦૧.

ગ્રામ્મ

સપરાભ સ્કર ાવે

ળાુંતાફેન બયલાડન ું ભકાન

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૯૬૪૧ તા-

ખોડીમાય નગય

સપરાભ સ્કર ાવે ખોડીમાય

૨૪/૧૨/૨૦૦૯ થી નોંધાલેર છે .

ચાણકમયી વેકટય -૩
ગાભ- ભુંડારી દારૂઉર

નગય ચાણકમયી વેકટય -૩
અળાનાફીફી યભજાની ળેખ

ભધયે વાની વાભે ભશેવાણા.

(ત્ની)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો.સ્ટે . ભાું

ગાભ- ભુંડારી દારૂઉર

અત્રેની કચેયીના જા.નું-૫૪૫/૧૦ તા-

ભધયે વાની વાભે ભશેવાણા.

૩૧/૦૩/૨૦૧૦થી નોંધાલેર છે .

કરોર ળશેય

વેળન્વ કોટટ

ફી.ી.એકટ-

ો.સ્ટેળન- I

ગાુંધીનગય

૧૩૫.

૯૧/૦૫.

૩૦૨

૧૦/૦૬.

ઘાટરોડીમા

૨૮/૦૮.

ઓઢલ

એડી. વેળન્વ

ોરીવ.
સ્ટેળન I-

૨૭/૧૦/૦૯.

૧૫/૦૩/૧૦.

૨૩/૦૩/૧૦.

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૫૯૬

યણજીત ઉ. ગડો યાભવીંગ

૨૭/૦૯/૦૫

આજીલન

૩૦૨

૧૭૧૮/૦૪.

૩૦/૦૩/૧૦.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

તાયાફેન ફુંવીરાર યાજત

કોટટ નું. ૪.

૩૧/૧૧, શાઉવીંગફોડટ ,

(ભાતા)

મફજની પયીમાદ વાફયભતી ો .સ્ટે . ભાું

અભદાલાદ.

અભદાલાદ.

ફાનગય, ળીલભ પરેટ,

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૬૧૭ તા-

૩૧/૧૧, શાઉવીંગફોડટ ,

૦૮/૦૪/૨૦૧૦ થી નોંધાલેર છે .

અભયાઇલાડી

FTC- કોટટ નું.-૪

ો.સ્ટે . I-

અભદાલાદ.

૨૫/૦૩/૧૧.

૧૨૯/૦૪.

યાભોર યોડ,વીટીએભ ચાય

અભદાલાદ.
ચુંદાફેન યાભવવિંગબાઇ

યસ્તા,ભકાન નુંફય-૨૭

(ભાતા)

૦૭/૦૪/૧૦.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ફાનગય, ળીલભ પરેટ,

૧૩૯/૦૮.
૬૬

૨૩/૧૨/૦૯.

૯/૦૪/૧૧.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે .ભાું અત્રેની

શનભાનનગય અભદાલાદ

કચેયીના જા.નું-૧૮૧૨/૧૧ તા૧૪/૦૪/૨૦૧૧થી નોંધાલેર છે .

૬૭

અમદાવાદ મ.જેલ

ક/૪૯૦૬

જીલાયાભ બજનરાર

૦૮/૧૨/૧૦.

૪ લટ

૩૦૪-૨.

૪૦/૧૦.

૧૩૫.

શાયીજ ો.સ્ટે .

વેળન્વ કોટટ

II-૮૪/૦૯.

ાટણ

૨૬/૦૫/૧૧.

ગાભ-ગોવરી યાજા,

ઓભલીય બજનરારા (બાઇ)

૧૭/૦૬/૧૧.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

તા.ગન્નોય, જી.ફદાય.

ગાભ-ગોવરી યાજા, તા.ગન્નોય,

મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે .ભાું અત્રેની

(ઉત્તયિદે ળ )

જી.ફદાય. (ઉત્તયિદે ળ )

કચેયીના જા.નું- ૩૧૬૫/૧૧ તા-૨૧/૦૬/૧૧.થી
નોંધાલેર છે .

૬૮

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૨૯૦૦

લયઘાબાઇ જા
ું બાઇ યાલ

૨૫/૦૬/૦૯.

૧૦ લટ

૩૬૩.૩૬૬.

૫ લટ

૧૧૪.

૯૬/૦૮.

રદમોદય

એડી.વેળ. FTC-

ો.સ્ટે . I-

૨ ડીવા

૨૫/૦૭/૧૧.

૩૦/૦૮.

૬૯

૭૦

અમદાવાદ મ.જેલ

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૩૩૧૦

ડ/૧૩૫૨૮

વુંજમ યાભ દરાયે ચૌશાણ

દળયથબાઇ ચતયબાઇ

૩૧/૦૩/૨૦૧૦.

૦૪/૧૦/૧૦.

આજીલન કેદ

આજીલન

૩૦૨ , ૨૦૧.

૩૦૨

૧૧૭/૦૭.

૦૧/૨૦૧૦.

વોરા શાઇકોટટ

FTC- નું.૩

I ૧૫૩/૨૦૦૭

અભદાલાદ રૂયર

ભશેવાણા તા.

FTC- ૨ ભશેવાણા

૨૫/૦૮/૨૦૧૧.

૨૧/૧૦/૧૧.

૨૧૫.ચૌધયી કી ઢાણી.

રક્ષ્ભીદે લી કું જાબાઇ (ભાતા)

૧૬/૦૮/૧૧.

મ.ો.જેરોતયા, તા.વાુંચોય,

૨૧૫.ચૌધયી કી ઢાણી.

મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે .ભાું અત્રેની

જી.જારોય.(યાજસ્થાન)

મ.ો.જેરોતયા, તા.વાુંચોય,

કચેયીના જા.નું- ૫૩૨૭/૧૧ તા-૨૯/૦૮/૧૧.થી

જી.જારોય.(યાજસ્થાન)

નોંધાલેર છે .

જી.૧૦૯,વનરકું ઠ વોવામટી

વાુંતાફેન યાભદરાયે ચૌશાણ

ાર્શ્ટનાથ ટાઉનવળ ાવે

જી.૧૦૯,વનરકું ઠ વોવામટી

મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે .ભાું અત્રેની

નયોડા અભદાલાદ

ાર્શ્ટનાથ ટાઉનવળ ાવે

કચેયીના જા.નું- ૫૬૫૨/૧૧ તા-

નયોડા અભદાલાદ

૧૨/૦૯/૨૦૧૧થી નોંધાલેર છે .

ધોાવણ તા.જી. ભશેવાણા

ોસ્ટે

બરરાફેન ચતયબાઇ (ભાતા)

૦૯/૦૯/૧૧.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૦૫/૧૧/૧૧.

યશે. -ધોાવણ તા.જી. ભશેવાણા

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે .ભાું અત્રેની

૧૮૦/૨૦૦૯.

કચેયીના જા.નું- ૭૦૧૭/૧૧ તા૦૮/૧૧/૨૦૧૧થી નોંધાલેર છે .

૭૧

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૩૩૩૯

ગોવલિંદબાઇ રક્રશ્નાબાઇ

૧૬/૦૪/૧૦.

આજીલન કેદ

૩૦૨

૧૨૧/૦૯.

ારનય

એડી વેવન્વ

ો.સ્ટે . I૨૪૨/૯૪.

૨૪/૧૦/૧૧.

તાયાનગય

ગજયાજ તાયચુંદ ફાલયી

૦૮/૧૧/૧૧.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

કોટટ FTC

ારનય

યશે.તાયાનગય

મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

ારનય

ફનાવકાુંઠા

ારનય

કચેયીના જા.નું- ૭૧૫૦/૧૧ તા-

ફનાવકાુંઠા

૧૧/૧૧/૨૦૧૧થી નોંધાલેર છે .

૭૨

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૩૭૭૭

ઉભેળ રદલાયીરાર

૨૯/૦૪/૧૧.

આજીલન કેદ

૩૦૨

૯૧/૦૯.

ગપ્તા

અભયાઇલાડી

એડી..વેળ.કોટટ

ો.સ્ટે . I-

અભદાલાદ

૨૭/૦૯/૨૦૧૧.

૫૪૯/૨૦૦૭.

૨૧/૪૭૭, વળલાનુંદ

અખરેળફેન દીલાયીરાર

વોવામટી વત્મનગય ાકટ

ગપ્તા (ભાતા)

૧૨/૧૦/૧૧.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

અભયાઇલાડી અભદાલાદ.

કચેયીના જા.નું- ૭૧૫૩/૧૧ તા૧૧/૧૧/૨૦૧૧થી નોંધાલેર છે .

૭૩

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૨૯૬૨

નીયજ દે લનાયામણ શક્રા

૦૪/૦૮/૨૦૦૯.

૧૪-લટ

૩૦૪-ખ-૨

૦૪/૦૯.

,૩૦૬

ફાનગય

એડી. વેવન્વ

ો.સ્ટે . I -

કોટટ અભદાલાદ

૧૯/૧૨/૧૧.

૧૬૭/૨૦૦૭.

૫૨૬/૩૨૨૨ ગ.શા.ફો

યભાફેન દે લનાયામણ (ભાતા)

૦૩/૦૧/૧૨.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ારીવ રાઇન નલા

મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

ફાનગય અભદાલાદ

કચેયીના જા.નું- ૭૮/૧૨ તા-૦૬/૦૧/૨૦૧૨થી
નોંધાલેર છે .

૭૪

૭૫

અમદાવાદ મ.જેલ

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૨૮૯૦

ડ/૧૩૯૦૪

કાવતક યભેળબાઇ

ફાબયાભ વલદે ળીયાભ

૧૭/૦૬/૨૦૦૯

૨૦/૦૮/૨૦૧૧.

આજીલન

આજીલન

૩૦૨

૩૦૨

૨૧૬/૦૮

૬૧/૨૦૧૦.

નયોડા ો.સ્ટે .

વીટી વીલીર

૦૯/૦૫/૨૦૧૨.

I ૧૭૦/૨૦૦૮

FTC-૨

ચેશય નગય, યફાયી લાવ ,

મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે .ભાું અત્રેની

અભદાલાદ

વાુંઇફાફા વોવામટી

કચેયીના જા.નું૨૯૨૪તા-૨૬/ /૦૫ /૨૦૧૨.થી

અભદાલાદ

નોંધાલેર છે .

૨૯/૧૨/૨૦૧૨.

નયોડા યોડ, વૈજય ટાલય

અભયાઇલાડી

વીટી વેવન્વ

બાણય ઠૈ -૧/૧૦૧

ોરીવ

કોટટ બદ્ર,

ઉગભણું પબય ું તા-ાદયા

સ્ટેળન. I-

અભદાલાદ .

જી-લડોદયા

વનાફેન સયે ળબાઇ

૨૪/૦૫/૨૦૧૨

િેભીરાફેન ફાબયાભ ળભાટ

૧૩/૦૧/૨૦૧૩.

( ત્ની)

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૩૯૪૮

સયે ન્દ્ર ભશેન્દ્રકભાય

૧૨-૧૦-૨૦૧૧.

આજીલન

૩૦૨

૧૨૯/૧૦.

તરોદ ો.સ્ટે .
I-૪૪/૨૦૧૦.

કચેયીના જા.નું- ૨૯૯/૧૩. તા૨૮/૦૧/૨૦૧૩.થી નોંધાલેર છે .

એડી. વેળન્વ

૧૪/૦૨/૨૦૧૩.

કોટટ

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૪૦૯૮

નયવવિંશ તવાજી

૨૯/૦૨/૨૦૧૨.

આજીલન

૩૦૨

૧૧૯/૦૮.

ાુંથાલાડા

એડી વેળન્વ

ોરીવ.

કોટટ - ડીવા

ભશેતાયા, બ્રભાણી નગય
, ૨જી ગરી, ધોડા પાભટ

રશભતનગય

૭૭

૩/૦૯/૨૦૧૩.

ભશેન્દ સયજભર

(

૧/૦૩/૨૦૧૩.

વતા)

શાઉવની વાભે , વલજાય

કચેયીના જા.નું- ૧૦૮૩૦/૧૩ તા-

યોડ-રશભતનગય જી-

૦૫/૦૩/૨૦૧૩થી નોંધાલેર છે .

ફનાવકાુંઠા
ગાભ-ઓઢલા તા-

ભીયાફેન નયવવિંશબાઇ ( ત્ની)

૧૯/૦૯/૨૦૧૩.

દાુંતીલાડા જજ-ફનાવકાુંઠા

ડ/૧૪૩૬૬

અવર્શ્ન ઉદાજી

૧૬/૦૨/૨૦૧૩..

૧૦ -લટ

૩૭૬

૦૧/૨૦૧૨.

કચેયીના જા.નું-૬૨૬૩/ ૧૩

ભશેવાણા

એડી વેળન્વ

વીટી ોરીવ

કોટટ -ભશેવાણા

૨૬/૧૦/૨૦૧૩.

કટોવણ , ધનયા તા-જી-

ઉદાજી રૂાજી ઠાકોય ( વતા)

૦૯/૧૧/૨૦૧૩.

ભશેવાણા

૮૦

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૪૧૭૮

ડ/૧૪૫૩૬

કભરેળ ઉપે યાજેળ વુંતયાભ

કૃણાર અવનરબાઇ

૩૧/૦૩/૨૦૧૧.

૨૧/૧૧/૨૦૦૪

આજીલન

આજીલન કેદ

૩૬૪.૧૧૪.

૩૦૨

૨૪૫/૧૦.

૩૩૬/૦૪

કચેયીના જા.નું-૭૦૪૫/ ૧૩
તા૦૯/૧૧/૨૦૧૩ થી નોંધાલેર છે .

યાભોર ો.સ્ટે .

અવધકવત્ર

I- ૧૧૪/૧૦.

ન્્માધીળ ભેટ્રો-

કાલય
ોરીવ.
સ્ટેળન I૨૬૧/૦૩ .

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

૧૮૫/૧૧.

અમદાવાદ મ.જેલ

તા-

૨૧/૦૯/૨૦૧૩ થી નોંધાલેર છે .

સ્ટેળન I

૭૯

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

૨૪/૦૮

અમદાવાદ મ.જેલ

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે .ભાું અત્રેની

સ્ટેળન I

૭૮

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મફજની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

૧૯૨/૨૦૦૯..
૭૬

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૧૩/૦૧/૨૦૧૪.

વુંન્તયાભ સખફાવીરાર

ગાભ-ખદરાય તાલકો- કન્નોજ

૦૪/૦૨/૨૦૧૪.

જીલ્રા-કનોજ ય.ી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે .ભાું અત્રેની

૧૨ અભદાલાદ

કચેયીના જા.નું- ૬૨૮/૧૪ તા-૦૮/૦૨/૧૪.થી

બદ્ર.

નોંધાલેર છે .

વીટી વેળન્વ
કોટટ અભદાલાદ

૧૨/૦૬/૨૦૧૪

૨૧૫, ઘોડાગાડીન ું ડેલ,
લડની ો, યામય
દયલાજા અભદાલાદ

નીભટાફેન અવનરબાઇ (ભાતા)

૨૭/૬/૨૦૧૪

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની
કચેયીના

જા.નું- ૨૫૨૬/૨૦૧૪. તા-

૩૦/૦૬/૨૦૧૪ થી નોંધાલેર છે .

૮૧

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૪૪૯૪

ખળારવવિંશઉ ગગો જગતવવિંશ

૩૦/૧૦/૨૦૧૩

આજીલન

૩૦૨

૮૦/૨૦૧૨

વલજાય

એડી વેળન્વ

૧૮/૬/૨૦૧૪

કોટટ -ભશેવાણા

પલ-તા-વલજાય જી.

જગતવવિંશ દરતવવિંશ

૦૪/૦૭/૨૦૧૪

ભશેવાણા

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની
કચેયીના જા.નું-

૨૬૯૪/૧૪

તા-

૧૦/૦૭/૨૦૧૪. થી નોંધાલેર છે .
૮૨

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૩૮૧૩

વલજમદાવ શ્રીભુંગરદાવ

૨૭/૫/૨૦૧૧

આજીલન

૩૦૨

૩૧/૨૦૧૦

દાુંતા ોરીવ

એડી. વેવન્વકોટટ

સ્ટેળન-

ારનય

૧૬/૮/૨૦૧૪

૮૦/૨૦૦૯

૧૬-

ફનાયવીદાવ શ્રીભુંગદાવ

વવહરીમા,ો.સયાશ,જી.ભોતી

(બાઇ)

૦૭/૦૯/૨૦૧૪

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

શાયી  ૂલી ચાયણ (બફશાય)

કચેયીના જા.નું-

૩૮૯૯/૧૪

તા-

૧૦/૦૯/૨૦૧૪. થી નોંધાલેર છે .
૮૩

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૮૯૯૩

શભીયવવશ ફશાદયવવિંશ

૩૦/૫/૨૦૦૩

આજીલન

૩૦૨

૩૬/૨૦૦૩.

વાણુંદ-ો.

એડી. વેવન્વકોટટ

સ્ટેળન-

-અભદાલાદ

૨૯/૮/૨૦૧૪

૧૬૭/૨૦૦૨

તરાા(ગીય) C/O યે લ્લે

ભકલાણા ધભેન્દ્રબાઇ

સ્ટળન પ્રોટ,ાણીની ટાુંકી

વલજીબાઇ (વભત્ર)

૨૭/૦૯/૨૦૧૪.

મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

ાવે , તા.

કચેયીના જા.નું-

તરાા.જી.ગીયવોભનાથ
૮૪

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૨૭૮૦

અવર્શ્નબાઇ ચતયબાઇ

૦૬/૦૩/૨૦૦૯.

આજીલન

૩૦૨

૨૨/૨૦૦૮.

ાટણ

એડી. વેવન્વકોટટ

વીટી.ો.સ્ટેળન.

-ાટણ

૨૫/૦૯/૨૦૧૪.

મ.ો. કાવલા.તા.કડી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
૩૮૯૯/૧૪

તા-

૧૦/૦૯/૨૦૧૪. થી નોંધાલેર છે .
આયતીફેન અવર્શ્નબાઇ (ત્ની)

૧૦/૧૦/૨૦૧૪.

જી.ભશેવાણા.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

-I-૩૨/૨૦૦૮

કચેયીના જા.નું-

૪૬૦૫/૧૪

તા-

૧૩/૧૦/૨૦૧૪. થી નોંધાલેર છે .
૮૫

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ૧૪૩૯૮

ભતવસ ૂશ અજબા.

૩૦/૦૩/૨૦૧૩.

આજીલન

૩૦૨

૧૫૨/૨૦૧૦.

કાયું જ. ો.

વીટી-વેવન્વકોટટ -

સ્ટેળન.

અભદાલાદ.

૧૮/૧૦/૨૦૧૪.

મ.યનોડ તા.ધોકા જજ-

જનકફા ભતવવિંશ (ત્ની)

અભદાલાદ

મ.યનોડ તા.ધોકા.જજ-

૦૨/૧૧/૨૦૧૪.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

અભદાલાદ

કચેયીના જા.નું-

૪૯૮૫/૧૪

તા-૦

૮/૧૧/૨૦૧૪. થી નોંધાલેર છે .
૮૬

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૮૭૫૧

કયણ ઉપે યાભાર યવલળુંકય

૨૪/૦૧/૨૦૦૨.

આજીલન.

૩૦૨

૩૪/૨૦૦૧.

લટલા.ોરવી

વીટી-વેવન્વકોટટ -

સ્ટેળન-

અભદાલાદ.

૧૮/૧૦/૨૦૧૪.

I૪૦૮/૨૦૦૦.

મ-જાલનખેડા ો-વીરલાન

યાભરાર ફાબયાભ (વતા) મ-

તા.બફિંદકી જજ-

જાલનખેડા ો-વીરલાન

પતેશય(ઉત્તયિદે ળ).

તા.બફિંદકી જજ-

૦૯/૧૧/૨૦૧૪.

મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની
કચેયીના જા.નું-

પતેશય(ઉત્તયિદે ળ).
૮૭

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૬૫૮૫.

રૂગવીંગ અગયવીંગ

૧૫/૦૯/૧૯૯૭.

આજીલન.

૩૦૨

૧૫૭/૧૯૯૭.

ાથાલાડા

એડી.વેવન્વકોટટ

ો.સ્ટે -I-

ારનય

૧૨/૦૧/૨૦૧૫

૦૨/૧૯૯૩.

મ-નાદોત્રાઠાકોયલાવ

િબાતવીંગ અગયવીંગ(બાઇ)મ.

,તા.દાુંતીલાડા,જજ-

નાદોત્રાઠાકોયલાવ

ફનાવકાુંઠા

,તા.દાુંતીલાડા,જજ-ફનાવકાુંઠા

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
૫૪/૧૫

તા-

૦૫/૦૧/૨૦૧૫. થી નોંધાલેર છે .
૨૭/૦૧/૨૦૧૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની
કચેયીના જા.નું-

૪૪૮/૧૫

તા-

૦૨/૦૨/૨૦૧૫. થી નોંધાલેર છે .
૮૮

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૨૦૪૫.

યાજગીયી ગોવલિંદગીયી

૦૨/૦૧/૨૦૦૮

૧૦-લટ

૩૭૬

૨૩૦/૨૦૦૬.

ફાનગય-

વીટી વેવન્વકોટટ -

ો.સ્ટે -I-

અભદાલાદ.

૧૮/૦૨/૨૦૧૫.

૧૦૨/૨૦૦૬.

C/૯૧-

યભેળયી વોભયી (બાઇ)-

વયસ્લતીાકટ વોવામટી,ઘય

કોરભ-૧૩-મજફ

૦૫/૦૩/૨૦૧૫

મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

નું-૬૬,ખોરડમાયનગય-

કચેયીના જા.નું-

અભદાલાદ
૮૯

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૬૫૦૪

રદનેળકભાય યભણરાર

૨૭/૦૬/૯૭.

આજીલન

૩૦૨

૨૫૭/૧૯૯૬.

અભયાઇલાડી

એડી,વવટી

૬/૪/૨૦૧૫.

૪૦૮,નીળીત ાકટ

ો,સ્ટે .

વેળન્વ કોટટ નું

વોવામટી આદીનાથ

૨૭૭/૯૬.

૧૨૯ અભદાલાદ

ઓઢલ-અભદાલાદ ઝોન- ૫

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
૧૦૧૨/૧૫

તા-

૧૦/૦૩/૨૦૧૫. થી નોંધાલેર છે .
રીરાલતીફેન યભણબાઇ (ભાતા)

૨૧/૦૪/૨૦૧૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની
કચેયીના જા.નું-

૧૯૦૧/૧૫

તા-

૧/૦૫/૨૦૧૫. થી નોંધાલેર છે .

૯૦

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૪૭૮૭

તાજભશુંભદ ઉપે ફાફાભશુંભદ

૩૦/૧૨/૨૦૧૪.

આજીલન

૩૦૨.૪૯૮.

૧૭૧/૨૦૧૩.

ઇળાકબાઇ ળેખ

દાણીબરભડા

વવટી વેળન્વ

ો સ્ટે.ગ.ય.નું૨૨૧/૧૨

૨૨/૦૬/૨૦૧૫.

ઢોયફજાય

યભઝાનખાન જાનભશુંભદાન

૦૭/૦૭/૨૦૧૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

કોટટ નું ૧૧,

સયે ળપાભટ ,મ્યવનવવારીટી

ઠાણ (ફનેલી ઢોયફજાય

મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

અભદાલાદ

કોટટ ની વાભે ન્મામનગય

સયે ળપાભટ ,મ્યવનવવારીટી

કચેયીના જા.નું-૩૦૬૧/૧૫ તા-

દાણીબરભડ,અભદાલાદ

કોટટ ની વાભે ન્મામનગય

૧૧/૦૭/૨૦૧૫. થી નોંધાલેર છે .

દાણીબરભડાઅભદાલાદ
૯૧

૯૨

અમદાવાદ મ.જેલ

અમદાવાદ મ.જેલ

ક/૫૨૫૦

ડ/૧૦૦૦૦

િતાવવિંશ રકળનવવિંશ

ળૈરેન્દ્ર શ્રીચુંદ્રાર ળાહ

૧૯/૦૮/૨૦૧૩

૨૪/૧૨/૨૦૧૨

૦૫ લટ

આજીલન

૩૦૬

૩૦૨-૩૪

૫૯/૨૦૧૨.

૩૪/૨૦૦૧.

ફાનગય

એડી.વિન્વીાર

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું૩૧૦/૨૦૧૧

લટલા
ો.સ્ટે .ગ.ય.નું૪૦૮/૨૦૦૦

યશે-ગરી નું.૩

ાનીફેન કીળનવવિંશ યાજતયશે-

જજ વીટી

યીશાયનગય યાભેશ્ર્લય

ગરી નું.૩ યીશાયનગય

વીલીર કોટૅ નું-

બાગૅલ યોડ.ભેધાણીનગય

યાભેશ્ર્લય બાગૅલ

૨ અભદાલાદ

અભદાલાદ

યોડ.ભેધાણીનગય અભદાલાદ

ભશાજનલાવ,નયોડા

યાઠોડ જળોદાફેન િકાળબાઈ,

યોડ,ારટમા યાભાીય

ભશાજનલાવ, નયોડા

ભુંદીની ફાજભાું, વૈજ્ય-

યોડ,ારટમા યાભાીય ભુંદીયની

ફોઘા-અભદાલાદ

ફાજભાું, વૈજ્ય-ફોઘા-

વીટી વેળન્વ

૦૯/૧૦/૨૦૧૫.

૦૭/૧૦/૨૦૧૫.

કોટૅ નું-૧૩
અભદાલાદ

૨૪/૧૦/૨૦૧૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની
કચેયીના

જા.નું-૫૧૭૭/૧૫ તા-

૨૯/૧૦/૨૦૧૫. થી નોંધાલેર છે .
૦૫/૧૧/૨૦૧૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની
કચેયીના

જા.નું-૫૬૭૧/૧૫ તા-

૦૨/૧૨/૨૦૧૫. થી નોંધાલેર છે .

અભદાલાદ.
૯૩

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૯૨૪૪

યનળ ભોશભદ ળપી

૩૦/૦૯/૨૦૦૩.

આજીલન

૩૦૨

૩૪/૨૦૦૨.

ડીવા

એડી. વેવન્વ

૨૭/૧૦/૨૦૧૫.

ો.સ્ટે ,ગ,ય,નું,૧ કોટટ FTC -રડવા..

મ.વરાયય,ો.યજયા,તા-

કભોફેન યનવ ભોશભદ,

જી-ભેયઠ,(ઉત્તય િદે ળ)

મ.વરાયય,ો.યજયા,તા-જી-

જફ ની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

ભેયઠ,(ઉત્તય િદે ળ)

કચેયીના જા.નું- /૧૫. તા-/૧૧/૨૦૧૫. થી

૫૧/૨૦૦૧.

૧૮/૧૧/૨૦૧૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી મ

નોંધાલેર છે .
૯૪

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૪૯૦૫

વતીવવિંશ રકળોયવવિંશ

૧૪/૦૮/૨૦૧૫.

આજીલન

૩૦૨

૧૬૮/૨૦૧૩.

વોરુંકી

અભયાઈલાડી, અવઘક વત્ર જજ

૧૩/૧૦/૨૦૧૫.

યાજફેન @યાજેર્શ્યીફેન

ભકાન નું-૧૩/૩૦ બગલતી

૨૮/૧૦/૨૦૧૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી મ

ો,સ્ટે ,ગ,ય.નું-

વીટી વીલીર

રકળોયવવિંશ(ભાતા), ભકાન

વોવા,શાટકેર્શ્ય, બગલતીનગય

જફ ની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

૪૧૧/૨૦૧૧.

એંડ વેળન્વ કોટટ

નું-૧૩/૩૦ બગલતી

યોડ,અભદાલાદ.

કચેયીના જા.નું-૫૨૫૦ /૧૫. તા-

નું-૧૯.

વોવા,શાટકેર્શ્ય,

૦૬/૧૧/૨૦૧૫. થી નોંધાલેર છે .

બગલતીનગય
૯૫

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૧૫૫૯

નયે ળ ગે નાબાઈ ભાયલાડી

૦૫/૦૪/૨૦૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૧૫૫/૨૦૦૬.

નાયણયા

વીટી વેળન્વ

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું-

કોટટ અભદાલાદ.

૬૮૪/૦૪

૧૬/૧૨/૨૦૧૫.

યોડ,અભદાલાદ.

યશે.જના લાડજ,જહભાની

દે લીફેન ગેનાબાઈ ભાયલાડી

ચારી,યાભાીયનો

યશે.જહભાની ચારી,યાભાીયનો

જફ ની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે . ભાું અત્રેની

ટેકયો,ચન્દ્રભૌરી

ટે કયો,જના,લાડજ.અભદાલાદ.

કચેયીના જા.નું-૦૦૦૦ /૧૬. તા-

વોવામટીની
વાભે .અભદાલાદ.

૩૧/૧૨/૨૦૧૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી મ

૦૦/૦૦/૨૦૧૬. થી નોંધાલેર છે .

૯૬

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૫૩૯૨

રક્ષભણબાઇ જીલાબાઇ

૨૯/૦૭/૮૮.

આજીલન

૩૦૨

શઠરા

૦૮/૮૭.

ળાભાજી

વેવન્વ કોટટ

૧૦/૮૭,

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું-

રશિંભતનગય

૨૩/૧૦/૯૫.

ળોબાલાડા, બીરોડા,

શીયાબાઇ જીલાબાઇ ળોબાલાડા,

વાફયકાુંઠા

બીરોડા, વાફયકાુંઠા

૦૭/૧૧/૯૫.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી
મજફની પયીમાદ વાભાજી ો .સ્ટે . ભાું

૧૦૬/૮૬

અત્રેની કચેયીના જા.નું- ૪૭૯ તા૦૮/૦૨/૧૯૯૬. થી નોંધાલેર છે .

૯૭

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૪૯૦૧

ગજેન્દ્રવવિંગ ઉપે જોગીન્દ્રવવિંગ

૦૫/૦૯/૨૦૧૫.

આજીલન

૩૦૨

૧૭૫/૨૦૧૧.

ફાદળાહ્વવિંગ માદલ

ઓઢલ

ચોથાએડી

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું૫૦૬/૧૧

૦૪/૦૧/૨૦૧૬.

યશે.મ,નગરા,છીયીશયનતા.

પ્ીદે લી ગજેન્દ્રવવિંગ

૨૬/૦૧/૨૦૧૬.

ડીસ્ટ્રીક કોટટ

બયથાના,જી.ઇટાલા (ઉત્તય

યશે.મ,નગરા,છીયીશયનતા.બયથા

મજફની પયીમાદ યાણી ો .સ્ટે .ભાું અત્રેની

અભદાલાદ(ગ્રામ્મ

િદે ળ)

ના,જી.ઇટાલા (ઉત્તય િદે ળ)

કચેયીના જા.નું-૬૧૦/૧૬.તા-૦૮/૦૨/૨૦૧૬.થી

).
૯૮

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૪૦૧૫

યે ભાબાઇ જારભાબાઇ

૧૩/૧૨/૧૧.

આજીલન

૩૦૨

૪૨/૧૦.

યભાય

અંફાજી

વેળન્વ કોટટ

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું-

ારનય

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

નોંધાલેર છે .
૨૧/૦૪/૨૦૧૬.

ગાભ- ભા, તા-દાુંતા, જી-

ફાબબાઇ યભાબાઇ અંગાયી.

ફનાવકાુંઠા.

ગાભ- ૬૬/ભા, તા-દાુંતા, જી-

મજફની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

ફનાવકાુંઠા.

કચેયીના જા.નું-૨૬૩૧/૧૬ તા-૨૩/૦૫/૨૦૧૬.

૧૮/૧૦.

૦૬/૦૫/૨૦૧૬.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

થી નોંધાલેર છે .
૯૯

અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૩૮૨૧

વતીકભાય ચતયબાઇ ટે ર

૧૦/૦૬/૧૧.

આજીલન

૩૦૨

૨૫/૧૦.

ેથાય

એડી વેળન્વ કોટટ

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું-

ગાુંઘીનગય.

૨૭/૦૪/૨૦૧૬.

૧૦૯/૦૯.

૧૦૦ અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૪૪૦૦

ભગનબાઇ ખાતબાઇ કટાયા

૦૨/૦૪/૧૩.

આજીલન

૩૦૨

૩૧/૧૧.

ળાભાજી

ફીજા એડી

૦૨/૦૬/૧૬.

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું- વેળન્વ કોટટ કેમ્
૭૩/૧૦.

ગાભ- ૮-કભકભ પરેટ,

કૈ રાળફેન મકેળબાઇ ટેર

૧૨/૦૫/૨૦૧૬.

બાઉયા,કડી, તા-કડી, જી-

ગાભ- ૮-કભકભ પરેટ,

મજફની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

ભશેવાણા.

બાઉયા,કડી, તા-કડી, જી-

કચેયીના જા.નું-૨૭૮૨/૧૬ તા-૩૧/૦૫/૨૦૧૬.

ભશેવાણા.

થી નોંધાલેર છે .

યશે– ગાભ;- ભાુંકયોડા, તા.

કોટલા ફબફેન ળાુંતીરાર.

બીરોડા, જી, અયલલ્રી.

યશે.- ૨૦, ભાુંકયોડા, તા.

મજફની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

બીરોડા, જી, અયલલ્રી.

કચેયીના જા.નું-૩૫૪૭/૧૬ તા-

ઇડય.

૧૭/૦૬/૧૬.

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

૦૪/૦૭/૨૦૧૬થી નોંધાલેર છે .
૧૦૧ અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૪૭૪૦

અભીનાફીફી W/O

૦૭/૧૧/૧૪.

આજીલન

૩૦૨

૨૭૭/૧૩.

જભાલદ્દીન ભનસયી

૧૦૨ અમદાવાદ મ.જેલ

ડ/૧૪૩૧૨

કભરરકળોય @ યાજ

૦૧/૧૧/૧૨.

આજીલન

૩૦૨

૩૧/૧૨.

સયે ન્દ્રવવિંગ માદલ

ભાધયા

વીટી વેળન્વ

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું૧૨૯/૧૩.

યશે:-ગાભ:- રૂભ નું-૫૦, ન્ય

અભીયબાઇ અલ્રાઉદ્દીન યશે:-

કોટટ નું-૧૧

કભયળીર ભીરની વાભે,

ગાભ:- રૂભ નું-૫૦, ન્ય

મજફની પયીમાદ યાણી ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

અભદાલાદ.

ટેકયાલાી ચારી, નયોડા

કભયળીર ભીરની વાભે,

કચેયીના જા.નું-૩૬૧૭/૧૬ તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૬.

યોડ, અભદાલાદ.

ટે કયાલાી ચારી, નયોડા યોડ,

થી નોંધાલેર છે .

યશે:-ગાભ:-ભ.નું-

અભદાલાદ.
માદલ ભવનાકભાયી

૦૧,વળલશ્કશ્ક્ત ધાભ

કભરરકળોય યશે:-ગાભ:-ભ.નું-

મજફની પયીમાદ ચાુંદખેડા ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની

વોવામટી, રયભર

૦૧,વળલશ્કશ્ક્ત ધાભ વોવામટી,

કચેયીના જા.નું-૪૮૩૦/૧૬ તા-૧૦/૦૯/૨૦૧૬.

શોશ્શ્ટરની ાછ,

રયભર શોશ્શ્ટરની ાછ,

થી નોંધાલેર છે .

ચાુંદખેડા

વેળન્વ કોટટ

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું-

ગાુંઘીનગય.

૧૬/૦૬/૧૬.

૦૩/૦૮/૧૬.

૧૪/૧૨.

૧

લડોદયા. ભ. જેર

71130

યાભવીંગ ધનજીબાઇ ડાભોય

02/04/1988

આજીલન કેદ

302, 224,

૧૧૧/૮૭

309
૨

લડોદયા. ભ. જેર

71181

યાભાબાઇ નાયણબાઇ આશીય

04/08/1988

આજીલન કેદ

302,326,

ઝારોદ ો.સ્ટે .
I-૫૯/૮૭

૧૩૭/૮૭

324

એડી. વેન્ળવ

૦૧/૦૭/૧૬.

૧૮/૦૮/૧૬.

ભોટેયા યોડ, વાફયભતી,
ભોટેયા યોડ, વાફયભતી,
૨૦/૦૯/૧૯૯૦ મુ.અણીકા,તા.ઝારોદ,દાશોદ ધનજીબાઇ ગુરાફબાઇ ડાભોય

10/05/1990

૨૨/૧૧/૧૯૯૦

મુ.યણોરી, તા.જી.લડોદયા

વવલતાફેન ઇશ્વયરાર ળભાટ ,

12/07/1990

06/11/1991

મુ.ખેયણા,તા.લીજાુય,

વંતોકફેન આત્ભાયાભ

૨૬/૦૬/૧૯૯૧

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ભજકય કેદી વાભે વિઝન્વ એક્ટ ૫૧(૧)ફી

ઝારોદ ll 04/03,

તા.15-01-2003

કોટટ ,ંચ-ગોધયા

જલાશયનગય

એડી. વેન્ળવ

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,લડોદયા

યાલુયા l 0/93, તા.23-03-1993

૧૩૭/૮૭
3

લડોદયા. ભ. જેર

71170

ભનુબાઇ આત્ભાયાભ

03/11/1988

આજીલન કેદ

302,201

૮૧/૮૭

ઠાવયા ો.સ્ટે .

એડી. વેન્ળવ

I-૨૧૦/૮૬

કોટટ ,નડીમાદ

ભશેવાણા

ભાણવા ll 8/03,

તા.21-01-2003

4

લડોદયા. ભ. જેર

72026

કૈ રાવફેન W/o અમોધ્મા

06/07/1988

૦૫-લટ

366,114

૧૬૮/૮૭

પ્રવાદ

ઓઢલ

વીટી વેન્ળવ

ો.સ્ટે . I-

10/07/1991

કોટટ , અભદાલાદ

૧૬૮/૮૭

5

6

લડોદયા. ભ. જેર

લડોદયા. ભ. જેર

70129

70857

ભશાધુ @ ભશારૂખારા

જભનાદાવ ગમાદ્દીન વભશ્રા

03/11/1985

૨૦/૦૫/૧૯૮૭

આજીલન કેદ

આજીલન કેદ

302

302

૧૨૮/૮૪

૧૫૪/૮૬

વ્માયા ો.સ્ટે .

એડી. વેન્ળવ
કોટટ ,સુયત

રવાણા

એડી. વેન્ળવ

I-

અમોધ્મા પ્રવાદ ભબખાયીરાર

શનુભાનનગય,

બૈમા,

૨૨/૧૦/૧૯૯૧

અભયાઇલાડી ll 3028/03,

તા.30-01-

2003

અભયાઇલાગી,અભદાલાદ

I-૭૦/૮૪

ો.સ્ટે .

CTM ચાય યસ્તા,

૧૩/૦૪/૧૯૯૨

શડુબાઇ ભશારુબાઇ

૨૮/૦૪/૧૯૯૨

વ્માયા ll 4/03,

વત્મપ્રકાળ જભનાદાવ વભશ્રા

૧૩/૦૭/૧૯૯૪

રવાણા ll 15/03,

મુ.ફાદનુય,

ગણેળબાઇ રક્ષ્ભણબાઇ

૨૭/૦૪/૧૯૯૫

જોડીમા ll 9/03,

તા.17-01-2003

તા.જોડીમા,લામા આભયણ,

કયે ળીમા,

કરાજી યણછોડજી યભાય

૨૪/૧૧/૧૯૯૫

લવઇ ll 8/03,

તા.15-01-2003

છત્રવવિંશ ભંગવવિંશ યભાય

૧૩/૦૨/૧૯૯૬

યાલુયા l 10/1996,

તા.17-03-1996

છોટાબાઇ ભોતીબાઇ યાલ

૧૮/૧૦/૧૯૯૭

યાલુયા l 17/1998,

તા.06-02-1998

વિર પ્રફુરબાઇ ંડયા

૩૧/૦૩/૧૯૯૮

યાલુયા l 41/1998,

તા.08-05-1998

ભધુબાઇ સુકયબાઇ ટે ર

૨૪/૧૦/૧૯૯૮

ાયડી ll 30/2003,

તા.15-03-2003

ભંજુરાફેન ગુણલંતવવિંશ લાઘેરા

01/06/1999

લડોદયા તા.6/03,

મુ.ધાંગધય, તા.વ્માયા,

તા.17-02-2003

ઠે.વનળા પીયુ, સુયત

૨૮/૦૬/૧૯૯૪

કોટટ ,સુયત

મુ.ઉનાગાભ,

તા.18-01-2003

તાચોમાટચી,સુયત

૧૪૮/૮૩

7

લડોદયા. ભ. જેર

72748

ફાબુબાઇ રક્ષ્ભણબાઇ

૧૬/૦૩/૧૯૯૩

આજીલન કેદ

302

૮૬/૯૨

કયે ળીમા

લયાછા ો.સ્ટે .
I-૧૦૪/૯૧

એડી. વેન્ળવ

04/12/1995

કોટટ ,સુયત

જાભનગય

8

લડોદયા. ભ. જેર

73289

ફટુકજી કરાજી યભાય

૩૦/૦૪/૧૯૯૩

આજીલન કેદ

302,34

૧૧/૯૨

જરારોય

એડી. વેન્ળવ

11/09/1995

મુ.લવઇ(ડાબરા)

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,લરવાડ

તા.વલજાુય,

૧૨૬/૯૧

મુ.નલવાયી

ભશેવાણા,ઠે.સ્લાભી
નાયામણ ભંદદય ાવે

9

લડોદયા. ભ. જેર

72534

નયલતવવિંશ છત્રવવિંશ @

૧૯/૦૮/૧૯૯૨

આજીલન કેદ

302,201

૯૫/૯૦

ભનોજકુભાય ખુભાનવવિંશ

ો.સ્ટે .

યભાય

10

લડોદયા. ભ. જેર

73625

યભેળબાઇ છોટારાર યાલ

ગોધયા

એડી. વેન્ળવ
I-

લડોદયા. ભ. જેર

73911

08/11/1995

આજીલન કેદ

302

૯૬/૯૪

ગોધયા ો.સ્ટે .

યાજુયામ બીરાયામ જમસ્લાર ૨૩/૦૨/૧૯૯૪

આજીલન કેદ

302

૩૬/૯૨

ચીખરી
ો.સ્ટે ..

12

લડોદયા. ભ. જેર

73923

ગોવલિંદબાઇ સુખાબાઇ

૧૮/૦૪/૧૯૯૨

આજીલન કેદ

302,376

૭૮/૯૦

ઢોડીમાટે ર

13

લડોદયા. ભ. જેર

69383

ગુણલંતવવિંશ ગણતવવિંશ
યાજુત

કોટટ ,ંચ-ગોધયા

મુ.આઠભણા, તા.કારોર
ંચ-ગોધયા

૧૫/૦૯

I-૮૭/૯૪
11

૨૯/૦૧/૧૯૯૬

06/04/1982

આજીલન કેદ

302

૪૩/૮૨

એડી. વેન્ળવ

૧૬/૦૩/૧૯૯૮ મુ.યાંદેયયોડ,નલય ૂગ કોરેજ

કોટટ ,લરવાડ

૬/૯૨

મુ.નલવાયી

કીલ્રા ાયડી

એડી. વેન્ળવ

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,લરવાડ

૪૫/૯૦

મુ.નલવાયી

લડોદયા

એડી. વેન્ળવ

તાલુકા ો.સ્ટે .

કોટટ ,લડોદયા

I-૨/૯૯

મુ.ભીઠાુય, તા.ઠાવયા,ખેડા

કોટટ ,ંચ-ગોધયા
એડી. વેન્ળવ

I-

10/03/1997

ાછ,સુયત

10/09/1998

મુ.સ્લાધ્મામ ભંડ,
તા.કીલ્રા ાયડી, લરવાડ

૨૨/૧૨/૧૯૯૮

મુ.ળેયખી,(ભોટીબાણ)
તા.જજ.લડોદયા

તા.02-02-2003

14

લડોદયા. ભ. જેર

74298

કભરનાથ ઇવયીપ્રવાદ ભાી ૨૭/૦૩/૧૯૯૬

આજીલન કેદ

302,393,

૧૧૭/૯૩

397

15

લડોદયા. ભ. જેર

74422

યભેળ ઉત્તભયાલ નામડે

૨૬/૦૮/૧૯૯૭

આજીલન કેદ

302,498

ઉભયા ો.સ્ટે .
I-૧૦૪/૯૩

૨૩/૯૬

રીંફામત
ો.સ્ટે .

I-

એડી. વેન્ળવ

૨૯/૦૧/૧૯૯૯ મુ.ઉનાલારા, તા.ીયાજ,

કોટટ ,સુયત

એડી. વેન્ળવ

સુયજબાણ વાઇની ઇવયીપ્રવાદ

૨૦/૦૨/૧૯૯૯

યાલુયા 3/04,

તા.06-01-2004

ળાંતાફેન ઉત્તભયાલ નામડે

૨૭/૧૧/૧૯૯૯

મમુનાફેન ત્ર્મફ
ં કબાઇ ાટીર

09/06/2000

કાવોદ્રા(ભશા) 9/03,

શ્રી કૃષ્ણયાભ આવળપ્રવાદ

૧૪/૧૧/૨૦૦૦

અંકરેશ્વય વીટી 30/03,

ગોયખુય (યુી)

11/05/1999

કોટટ ,સુયત

મુ.જાભઠીબુદ્ધુક,તા.મુયતીજા

યાલુયા 2/04, તા.06-01-2004

ુય,અકોરા,(ભશા.)

૧૫૪/૯૫
16

લડોદયા. ભ. જેર

74579

યાલવાશેફ @ યવલયાજ વલક્રભ

૩૧/૧૨/૧૯૯૭

આજીલન કેદ

302,498

૧૫/૯૭

ટીર

ઉધના ો.સ્ટે .
I-૨૦૬/૯૬

એડી. વેન્ળવ

૨૨/૦૮/૨૦૦૦

કોટટ ,સુયત

મુ.કાવોદ્રા,તા.અયે ડોર

તા.14-06-2003

જરગાંલ ,
ઠે.ઇન્દીયાનગય(ભશા)

17

લડોદયા. ભ. જેર

74867

દૂ ધેશ્વય @ વિંટુકુભાય

૨૦/૦૮/૧૯૯૮

વાત લટ

વકરદીવીંગ કુયેળી

18

લડોદયા. ભ. જેર

73188

વંતોકુભાય ભોતીયાભ યાઉર

324,333,

૧૪૬/૯૬

307

05/03/1994

આજીલન કેદ 302,147,148

ો.સ્ટે .

૬/૯૪

, 149,324

19

લડોદયા. ભ. જેર

75183

ભોશભદ ઇરીમાવ

૩૦/૦૪/૧૯૯૯

આજીલન કેદ

302,34

લરવાડ

એડી. વેન્ળવ

અબ્દુરગની ળેખ

કોટટ ,લરવાડ

નં.47,જી.ઇ.ફી.ાવે,તા.અંક

૨૨૫/૯૫

મુ.નલવાયી

રેશ્વય બરૂચ

ઉભયા ો.સ્ટે .

એડી. વેન્ળવ

વચીન
ો.સ્ટે . I-

૨૨/૦૩/૨૦૦૧

કોટટ ,સુયત

એડી. વેન્ળવ

લડોદયા. ભ. જેર

75143

ફંળીફેન @ વવલતાફેન

૩૦/૦૩/૧૯૯૯

આજીલન કેદ

W/o યભેળ અંફારાર ચાલડા

302,114,

૨૯૮/૯૮

307, 376
,366,363

21

22

23

લડોદયા. ભ. જેર

લડોદયા. ભ. જેર

લડોદયા. ભ. જેર

75021

75658

74967

વલપ્રોબાઇ કાળીનાથ યાશા

05/09/2001

કોટટ ,સુયત

એડી. વેન્ળવ

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,નડીમાદ

કોટટ , સુયત

વરાફતુય

એડી. વેન્ળવ

વાફયખાન @ વરીભખાન

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,સુયત

ઠાણ

૧૮૬/૯૮

ગોવલિંદયાભ યાભેશ્વય પ્રવાદ

૨૪/૧૧/૧૯૯૮

આજીલન કેદ

302

302

04/06/2001

લડોદયા વીટી l 54/03,

ઠે.ઉનાગાભ,ગુરળનનગય,

તા.09-03-

2003

કુયેળાફીફી અબ્દુરગની ળેખ

૨૪/૦૫/૨૦૦૧

વચીન ll 8/03,

બીંડીફજાય ભકાન,

તા.15-012003

૨૬/૦૯/૨૦૦૧

મુ.ધોીકુલા,

વનરેળ યણજીતવવિંશ ચાલડા

10/11/2001

નલાુયા l-48/03,

સુકાંતકુભાય રશેયાબાઇ

11/01/2001

ઉભયા ll-66/03,

તા.09-03-2003

તા.ાદયા,કડોદયા

૨૮૩/૯૭

I-૩૨૭/૯૭
આજીલન કેદ

302

ભશેભદાલાદ

એડી. વેન્ળવ

05/04/2000

આજીલન કેદ

શનીપબાઇ યભજાનબાઇ

નં.4,સુયત

ઉભયા ો.સ્ટે .

ગોવખાન @ મુન્ના

૨૮/૧૨/૧૯૯૮

ઠે. ભાંડલી શાથીખાના,

તા.25-01-

2003

ટેકયા ઉય,લડોદયા

૧/૯૬

20

મુ.અભયદી વોવા.ક્લાટટ ય

I-

I-૪૨૬/૯૩

૧૪૭/૯૬

૩૦/૧૦/૨૦૦૦

૧૦/૯૮

૪૦/૯૯

૨૨/૯૭

ઉભયા ો.સ્ટે .
I-૫૫૪/૯૬

૧૭/૧૦/૨૦૦૧

ુ ાફાદ ગરી
ઠે.બટાય રુસર
નં.12,સુયત

૨૬/૦૬/૨૦૦૨

ઠે.લયાછા

તા.22-012003

જોયાફીફી વાફયખાન ઠાણ

07/11/2002

યભેળબાઇ સુયાબાઇ ઠાકોય

૨૭/૦૮/૨૦૦૨

લયાછા ll-3212/03,

તા.18-04-2003

યોડ,ખાંડફજાય,ચોકડી ડેયી
ાવે સુયત

એડી. વેન્ળવ
કોટટ ,સુયત

08/12/2002

મુ.ગાભડોર,

અત્રેની કચેયીના

તાદે લપ્રમાગ,જી.ટેશયીગઢ

જા.નં.189/03,તા.10/01/03થી ફોયવદ

લારઉત્તયાંચર

ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ નોંધાલેર છે .

24

લડોદયા. ભ. જેર

75674

બયત જળબાઇ ઠાકોય

૧૭/૦૫/૨૦૦૦

આજીલન કેદ

302,498

૧૯૭/૮૮

આણંદ ટાઉન
ો.સ્ટે .

I-

એડી. વેન્ળવ

૨૮/૧૦/૨૦૦૨

લડોદયા. ભ. જેર

75537

ળેનાથ યાભઆળયે વતલાયી

02/03/2000

ચૌદ લટ

363,366,

૧૬/૯૯

376

ળાયદાફેન ગયફડજી ઠાકોય

11/12/2002

ધંધકુ ા ll-15/03,

ુયલઠાની ફાજુભાં,યાણુય

કોટટ ,કેમ્ આણંદ

૨૧૮/૯૮
25

મુ.તા.ધંધકુ ા,ઠે.ાણી

તા.20-022003

યોડ અભદાલાદ

ઓરાડ

એડી. વેન્ળવ

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,સુયત

૨૧/૦૧/૨૦૦૩

મુ.રૂણછામ, તા.ફયોરી,

ળાયદાદે લી ળેનાથ વતલાયી

02/12/2003

યાલુયા 5/04,

તા.06-01-

જી.ગોારગંજ (ભફશાય)

2004

૨૨૪/૯૮
26

લડોદયા. ભ. જેર

75943

યાજેળ @ યાજુ યભેળબાઇ

01/06/2001

આજીલન કેદ

302

૬૭/૯૭

યાઠોડ

27

લડોદયા. ભ. જેર

75226

યાજુબાઇ ુતાનપ્રવાદ વતલાયી

06/05/1999

આજીલન કેદ

302

૨૯૯/૯૭

લાી ટાઉન

એડી. વેન્ળવ

૨૬/૦૨/૨૦૦૩

મુ.લાી,ઠે.કબ્રસ્તાન યોડ,

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,

ભંકી ભંઝીર રૂભ નં.2

૧૧/૯૭

લરવાડમુ.નલવા

તા.ાયડી, લરવાડ

આણંદ ટાઉન

યી
એડી. વેન્ળવ

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,નડીમાદ

01/10/2004

મુ.તેન્દુરી,તા.ફીંદકી,

ભંજુરાફેન યભેળબાઇ યાઠોડ

૧૩/૦૩/૨૦૦૩

લાી ટાઉન ll-78/03,

તા.20-03-

2003

ળીલળંકય ુતાનપ્રવાદ વતલાયી

02/01/2004

યાલુયા 16/04,

જી.પતેયુ (યુી)

તા.04-022004

૩૫૩/૯૭
28

લડોદયા. ભ. જેર

77719

વંજમ યભેળ લાય

૨૯/૦૫/૨૦૦૪

ાંચ લટ

489ગ

૮૩/૦૩

489વી

29

લડોદયા. ભ. જેર

80266

પયીદાફાનુ ભશભદયજાક વૈમદ ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

આજીલન કેદ

302

૩૦૮/૯૭

લરવાડા

એડી. વેન્ળવ

01/12/2006

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,લરવાડ

એા.વયકાયીપ્રેવાવે

૧૪૧/૦૩

મુ.નલવાયી

લડોદયા

લટલા ો.વટે .

વીટી. વેન્ળવ

૨૦/૦૩/૧૯૯૮

I-૩૧૨/૯૭ કોટટ ,અભદાલાદ -

ઠે,કદમ્

મુ.અભદાલાદ ળશેય

વલજમ બાસ્કય લાય

૨૭/૦૧/૨૦૦૬

તા.19-022006

ભશભદયજાક એશભદયજાક વૈમદ

04/04/2008

ઠે.લટલા વૈમદલાડીની

ગોધયા

યાલુયા 11/06,

યાલુયા 30/08,

તા.11-042008

ાવે જશાગીયનગય
પ્રોટ.34

30

લડોદયા. ભ. જેર

૭૭૨૬૨

ભનોજ@ મોગેળ પ્રકાળ જાળી ૨૦/૦૨/૨૦૦૭

૦૭-લટ

૩૭૭

૦૯/૦૨

કાયજ ો.સ્ટે .
I-૧૯૮/૦૧

નાભ પાસ્રે ક કોટટ

૨૯/૦૭/૨૦૦૮

- અભદાલાદ

મુ.તા.અંકરેશ્વય

જીતેન્દ્ર પ્રતાવવિંગ

૧૩/૦૮/૨૦૦૮

ઠે.જેીવીંગ

અત્રેની કચેયીના જા.નં.12256/08,

તા.04-

10-08 થી

નં35,ફાુનગય,
યાજીા યોડ નલી
ભસ્જીદની વાભે જી.બરૂચ
31

લડોદયા. ભ. જેર

79737

યાધેવવિંગ ભફશાયવવિંગ યાજુત ૨૦/૦૨/૨૦૦૭

દવ લટ

376

૧૧૫/૦૫

અંકરેશ્લય

નાભ પાસ્રે ક કોટટ

ો.સ્ટે . I-

-1 બરૂચ

09/06/2008

લડોદયા. ભ. જેર

78700

સુદયવવિં
ં
શ ભુયેવવિંશ યાજુત

૨૬/૦૮/૨૦૦૫

આજીલન કેદ

302,376,

૧૩/૦૪

201

33

લડોદયા. ભ. જેર

78761

મુસ્તુપા જુજયબાઇ
ં
રોખંડલારા ૩૦/૦૯/૨૦૦૫

આજીલન કેદ

302,201

૦૬/૦૫

૨૧/૦૯/૨૦૦૮

અત્રેની કચેયીના જા.નં.૧૧૪૦૮/૦૮
તા.૧૦-૦૯-૦૮થી યાલુયા ો.સ્ટે .

અભદાલાદ ળશેય.

વેરલાવ

એડી..વેળન્વ

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,દા.શ.વેરલા

૧૪/૦૪

વ

નલવાયી

એડી..વેળન્વ

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,નલવાયી

૧૨૦/૦૪

પ્રકાળબાઇ અંફારાર જોી

વનકુર વ્માયા ાવે-

૧૭૭/૦૫
32

મુ.વોનરાકટ C/૪૫

12/04/2008

આરભગીયુય

ભુયેવવિંશ ચતયુ વવિંશ યાજુત

01/09/2009

તા.જી,ઔયે મા (યુી)

અત્રેની કચેયીના જા.નં.949/09, તા.31-0109થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ નોંધાલેર
છે .

01/05/2009

મુ.ચકરાવી ઠે.લોયાકોરોની
તા.નડીમાદ જી.ખેડા

ફીલ્કીળફેન પારુકબાઇ લોયા

૨૦/૦૧/૨૦૦૯

અત્રેની કચેયીના જા.નં.1325/09,
તા.11-02-09થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ
નોંધાલેર છે .

34

લડોદયા. ભ. જેર

80348

યામુબાઇ ફાફયબાઇ ચૌધયી

૧૭/૦૧/૨૦૦૮

આજીલન કેદ

302,135

૨૬/૦૦

વ્માયા ો.સ્ટે .
I-

એડી. વેળન્વ

01/09/2009

કોટટ ,વ્માયા

મુ. વીતાુય,તા લાંવદા

તાયાફેન યામુબાઇ ચૌધયી

૨૪/૦૧/૨૦૦૯

જી.નલવાયી

તા.11-02-09થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ

૧૮૩/૦૬
35

લડોદયા. ભ. જેર

79770

દશકભતારી ળેયખાં ભેલાતી

03/09/2007

આજીલન કેદ

302

૫૦/૦૬

અત્રેની કચેયીના જા.નં.1324/09,
નોંધાલેર છે .

લાી ો.સ્ટે . I-

નાભ.વેળન્વ

૩૬/૦૬

કોટટ ,લરવાડ

૨૬/૦૩/૨૦૦૯

મુ.ગોટીમા તા.બોજુય

નન્નેખાં ભલ્લુખાં

૧૭/૦૪/૨૦૦૯

જી.ફાંવફયે રી (યુી)

અત્રેની કચેયીના જા.નં.4555/09,
તા.01-05-09થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ
નોંધાલેર છે .

36

લડોદયા. ભ. જેર

77696

વરીભબાઇ જગનબાઇ ળેખ

૧૭/૦૫/૨૦૦૪

આજીલન કેદ

302

૧૧/૦૩

વેરલાવ
ો.સ્ટે .

નાભ.વેળન્વ
I-

૧૭/૦૬
37

લડોદયા. ભ. જેર

77103

અબ્દુરખા ગુરાભખા ઠાણ

01/10/2002

આજીલન કેદ

302

૧૧૩/૨૦૦૦ કોવંફા ો.સ્ટે .
I-૪૦/૦૦

૧૮/૦૩/૨૦૦૯

મુ.સુયત ળશેય ઠે.

કોટટ ,દા,શ,વેરલા

રંફેશનુભાન યોડ

વ

ખાયલાચાર,ધોફીઘાટ

એડી..વેળન્વ

૨૪/૦૩/૨૦૦૯

કોટટ ,સુયત

યે લ્લે સ્ટેળન ાછ
મુ.તયવાડી ઠે.દાદયી

યુસપુ ખાન શનીપખાન ઠાણ

૩૦/૦૪/૨૦૦૯

તા.14-05-09થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ
નોંધાલેર છે .
જાશેયાફીફી ગુરાભખાન ઠાણ

05/06/2009

પીમા, તા. ભાંગયો

લડોદયા. ભ. જેર

80821

ભશભદ મુફીન પઝરૂદ્દીન

૧૫/૦૧/૨૦૦૭

ચૌદ લટ

ઠાણ

136(1),

૩૬/૦૬

140,15

જી.ઇ.ફી.ો.સ્ટે .

એડી..વેળન્વ

સુયત I-

કોટટ ,સુયત

07/06/2009

મુ.સુયત ળશેય ઠે.વૈમદુય

નોંધાલેર છે .
વરીભબાઇ મુભતાઝબાઇ

૨૧/૦૭/૨૦૦૯

ંીગસ્ટેળન જાભલાડી

લડોદયા. ભ. જેર

80801

દદનેળ જમંવતબાઇ શયીજન

૨૦/૦૭/૨૦૦૬

આજીલન કેદ

302

૧૪૦/૦૫

દે લગઢફાયીમા
ો.સ્ટે . I-

છે .
એડી..વેળન્વ

09/05/2009

કોટટ ,દાશોદ

મુ. અબરોડ

જમંવતબાઇ શેભાબાઇ શયીજન

૨૦/૦૯/૨૦૦૯

તા.દે લગઢફાયીમા જે.દાશોદ

લડોદયા. ભ. જેર

80546

યાજેળ યાઘલન કુયેળી

૩૦/૦૫/૨૦૦૮

આજીલન કેદ

302

૧૭/૦૭

નોંધાલેર છે .

લાી ો.સ્ટે . I-

એડી..વેળન્વ

૩૦૬/૦૬

કોટટ ,લરવાડ

09/09/2009

મુ.ુયાટ્ટીભેરૂેર

યાઘલન અમૈપ્ન કુયલી

10/01/2009

,તાઅંગાડીકર,

લડોદયા. ભ. જેર

80371

ીરાજી ઇવયીમાબાઇ શવત ૩૦/૦૧/૨૦૦૯

આજીલન કેદ

302

૩૮/૦૭

વોનગઢ
ો.સ્ટે .

એડી..વેળન્વ

10/11/2009

કોટટ ,વ્માયા

મુ.ચાંાલાડી પીયુ,ટંકી

નોંધાલેર છે .
યોદશતબાઇ દશયજીબાઇ શતી

૨૫/૧૧/૨૦૦૯

તાવોનગઢ જી.તાી

લડોદયા. ભ. જેર

80588

અુલ @ ભનુ યાભાકાંત

27/06/2008

આજીલન કેદ

શુકરા

43

લડોદયા. ભ. જેર

80644

ભુેન્દબાઇ શયવીંગબાઇ

૩૧/૦૭/૨૦૦૮

વાત લટ

લવાલા

૪૮૯(ખ),

નોંધાલેર છે .

સુયત

એડી..વેળન્વ

૪૮૯(ગ),

ડી.વી.ફી

કોટટ , સુયત

૧૨૦ફી

ો.સ્ટે . I-

૩૬૩,૩૬૬,

૨૫૮/૦૫

૧૫/૦૮

૩૭૬ ૧૧૪

43/૦5
ઉભલ્રા
ો.સ્ટે .

એડી..વેળન્વ

૧૭/૧૧/૨૦૦૯

ઠે.૧૬/૮૦૪, જેર યોડ,

12/09/2009

લડોદયા. ભ. જેર

80038

વંતોકુભાય કાળીકુભાય

૨૧/૦૭/૨૦૦૭

આજીલન કેદ

શયીજન

૩૬૩,૩૬૬,
૩૭૬

૯૩/૦૬

377

લાી ો.સ્ટે .
I-૧૮૭/૦૬

તા.૨૨-૧૨-૦૯થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં

ફેંકની વાભે, યામુય

પયીમાદ નોંધાલેર છે .
ગીતાફેન ભુેન્દબાઇ

02/06/2010

જી.બરૂચ

લડોદયા. ભ. જેર

74972

તાનવેન @ ટીનો ઓભકાળ
યાઠોડ

31/12/1997

આજીલન કેદ

૩૦૨, ૨૦૧

અત્રેની કચેયીના જા.નં.1385/10,
તા.11-02-10થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ
નોંધાલેર છે .

એડી..વેળન્વ

૧૫/૦૧/૨૦૧૦

કોટટ , લરવાડ

મુ;. ઢોઢરીમા તા.ફરગી

ફંવીયાભ બીખેખાન

02/06/2010

જી.ગોારગંજ (ભફશાય)

અત્રેની કચેયીના જા.નં.1384/10,
તા.11-02-10થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ

114
45

અત્રેની કચેયીના જા.નં.૧૩૩૦૧/૦૯,

શુકરા કોરોની, વશકાયી
(છત્તીવગઢ)
૨૨/૦૧/૨૦૧૦ મુ.ં કાંકયાડા તા.ઝગડીમા

કોટટ , બરૂચ

યાભાકાંત દગાવાદ શુકરા

I-૫૪/૦૭
44

અત્રેની કચેયીના જા.નં.11702/09,
તા.30-11-09થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ

I-૬૧/૦૭
42

અત્રેની કચેયીના જા.નં.9787/09,
તા.12-10-09થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ

જી.થનભોથીટા (કેયારા)
41

અત્રેની કચેયીના જા.નં.9496/09,
તા.03-10-09થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ

૧૪૪/૦૫
40

અત્રેની કચેયીના જા.નં.7345/09, તા.28-0709થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ નોંધાલેર

૩૭૨/૦૫
39

અત્રેની કચેયીના જા.નં.5414/09,
તા.28-05-09થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ

જી.સુયત
38

અત્રેની કચેયીના જા.નં.4864/09,

નોંધાલેર છે .
૧૬૧/૯૬

શારોર ો.સ્ટે .

નાભ.વેળન્વ

I-૮૧/૧૯૯૬

કોટ, ગોધયા

04/04/2011

મુ.ં ઝીઝુલાડા ઠે.યવાકી

યાજેન્દવવિંશ પ્દયુભનવવિંશ ઝારા

ાટી, તા.ાટડી

(વતયાઇબાઇ)

જી.સુયેન્દનગય

31/05/2011

અત્રેની કચેયીના જા.નં.૬૫૩૧/૧૧, તા.૦૩૦૬-૧૧ થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ
નોંધાલેર છે .

46

લડોદયા. ભ. જેર

77638

ધભેળ @ બોો ભની

04/09/2004

આજીલન કેદ

૩૦૨

૫૪૯/૦૨

મુજીબાઇ યાઠોડ

લરવાડ વીટી

નાભ.વેળન્વ

ો.સ્ટે . I-

કોટ, લરવાડ

06/10/2011

લડોદયા. ભ. જેર

80855

ભોતીકાંત ભરીકદાવ ળત્રુદન

12/06/2008

આજીલન કેદ

૩૦૨

૧૦૪/૦૭

કલ્ેળબાઇ મુજીબાઇ યાઠોડ

25/06/2011

શ્માભ યે વીડન્ટ, ખયલાવ

૧૫/૨૦૦૨
47

મુ.ં સુયત ળશેય ઠે.૮૧

૦૬-૧૧થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ

યોડ, ડીંડોરી, સુયત

લાી ટાઉન

નાભ.વેળન્વ

ો.સ્ટે . I-

કોટ, લરવાડ

02/08/2012

મુ.ં બામાગુડી તા.ત ુગડીમા

નોંધાલેર છે .
ળળીકાંત ળત્રુધન ભરેક

૨૮/૦૨/૨૦૧૨

જી-ફારેશ્વય (ઓદયસ્વા)

લડોદયા. ભ. જેર

79863

રારીમાબાઇ બદીમાબાઇ

૨૧/૦૪/૨૦૦૭

આજીલન કેદ

નામકા

૩૦૨,૩૨૪,

૧૯/૦૬

૩૨૩.૧૩૫.

અત્રેની કચેયીના જા.નં.૨૪૦૦/૧૨, તા.૦૩૦૩-૧૨થી યાલુયા ો.સ્ટે .ભાં પયીમાદ

૧૭૦/૦૭
48

અત્રેની કચેયીના જા.નં.૭૬૮૮/૧૧, તા.૨૯-

નોંધાલેર છે .

છોટાઉદે યુ

નાભ.વેળન્વ

ો.સ્ટે . I-

કોટ, છોટાઉદે યુ .

06/01/2013

મુ.ં કોરયીમા તા.જી-

સુગયીફેન બદીમાબાઇ નામકા-

છોટાઉદે યુ .

ભાતા

મુ.ં ફચકોઇ તા.લાધોડીમા

ગીયીળબાઇ ળનાબાઇ નામક-

જી-લડોદયા.

ફનેલી

મુ.ં કેલડી તા.ઉભયાડા જી-

ાયવીંગબાઇ બાણાબાઇ

સુયત.

લવાલા- બાઇ

મુ.ં

વટનર ફોન્ડ

૧૬/૦૬/૨૦૧૩

જા.નં.૬૮૦૦/૧૩તા.૨૭-૦૬-૧૩ થી યાલુયા
ો.સ્ટે .

૩૯/૨૦૦૬
49

લડોદયા. ભ. જેર

83046

ળનાબાઇ ધનશ્માભબાઇ

૧૫/૦૫/૨૦૧૩

૧૦-લટ

નામક

50

લડોદયા. ભ. જેર

79485

છોટુબાઇ બાણાબાઇ લવાલા

365,367,

૧૭૦/૦૯

114

૧૭/૧૦/૨૦૦૬

આજીલન કેદ

302

૨૩/૦૬

ફોડેરી ો.સ્ટે .

નાભ.વેળન્વ

I- ૭૮/૨૦૦૯

કોટ, લડોદયા.

યાજીા

નાભ.વેળન્વ

ો.સ્ટે . I-

કોટ, યાજીા.

26/05/2014

૧૩/૦૮/૨૦૧૪

06/10/2014

જા.નં.૨૭૭૮/૧૪ તા.૧૭-૦૬-૧૪ થી
યાલુયા ો.સ્ટે .

૨૮/૦૮/૨૦૧૪

જા.નં.૪૧૧૭/૧૪તા.૦૩-૦૯-૧૪ થી યાલુયા
ો.સ્ટે .

૮૫/૨૦૦૬
51

લડોદયા. ભ. જેર

79751

યભેળબાઇ ળંકયબાઇ યાઠોડીમા ૨૬/૦૨/૨૦૦૭

આજીલન કેદ

૩૦૨,૩૬૪,

૭૮/૦૬

૫૦૬(૨)

કયજણ ો.સ્ટે .
I- ૩૧/૨૦૦૬

નાભ.વેળન્વ

04/10/2015

કોટ, લડોદયા.

૨૫/૦૪/૨૦૧૫

ગુગરીમાુયાતા.લાધોડીમા

જા.નં.૨૦૬૪/૧૫તા.૨૯-૦૪-૧૫ થી યાલુયા
ો.સ્ટે .

જી-લડોદયા.
52

લડોદયા. ભ. જેર

77840

આંતયીમાબાઇ બંગડાબાઇ

08/06/2004

આજીલન કેદ ૩૦૨ BPAct-

યાઠલા

53

લડોદયા. ભ. જેર

83536

પ્રદદબાઇ નાયવીંગબાઇ

૨૩/૦૨/૧૫

લડોદયા. ભ. જેર

83892

યસુરબાઇ તેજીમાબાઇ ભંડોડ

૦૩/૦૯/૨૦૧૬

યં ગુય ો.સ્ટે .

નાભ.વેળન્વ

૨૩/૦૫/૧૬

I- ૯૬/૨૦૦૨ કોટ, છોટાઉદે યુ .

૧૩૫

ડાભોય

54

૧૫/૦૩

૧૧૮૦-દદલવ

CRPC-

દક..અ.નં.

ભે.જયુડી.ભેજીશ્રી,

વાદી કેદ

૧૨૫(૩)

૧૮/૨૦૧૦

ઝારોદ.

આજીલન કેદ

૩૦૨, ૪૩૬

૧૯૯/૧૩

ગયફાડા

નાભ.વેળન્વ

ો.સ્ટે . I-

કોટ, દાશોદ

મુ.ં યં ગુય વઢરી તા.જી-

ભંગરીફેન વલરાબાઇ યાઠલા

06/07/2016

છોટાઉદે યુ .

૦૧/૦૭/૨૦૧૬

૧૦/૦૮/૨૦૧૬

જા.નં.૩૧૧૬/૧૬તા.૨૧-૦૬-૧૬ થી યાલુયા
ો.સ્ટે .

મુ.ં રૂાખેડા તા.ઝારોદ

વાલીત્રીફેન નાયવીંગબાઇ

જી-દાશોદ.

ડાભોય

મુ.ં ગુરફાય તા.ગયફાડા

યભણીફેન યસુરબાઇ ભંડોડ

૧૬/૦૭/૧૬

જા.નં.૩૭૨૪/૧૬તા.૨૭-૦૭-૧૬ થી યાલુયા
ો.સ્ટે .

૨૫/૦૮/૨૦૧૬

જી-દાશોદ.

જા.નં.૪૪૭૧/૧૬તા.૧૨-૦૯-૧૬ થી યાલુયા
ો.સ્ટે .

૮૪/૨૦૧૩
55

લડોદયા. ભ. જેર

83837

સુબાબાઇ ધુધયાબાઇ
ં
નામક ૨૨/૦૧/૨૦૧૬

આજીલન કેદ

૩૦૨, ૩૨૩

૬૪/૧૩

BPAct-૧૩૫

છોટાઉદે યુ

નાભ.વેળન્વ

ો.સ્ટે . I-

કોટ, છોટાઉદે યુ .

૦૮/૦૮/૨૦૧૬

મુ.ં ઢોયકુલા તા.જી-

ધુધયાબાઇ
ં
જીંગાબાઇ નામક-

છોટાઉદે યુ .

વતા

જેતુય, તા.ફામડ

યાજુબાઇ છનારાર ુત્ર

જજ.વાફયકાંઠા

જેતુય, તા.ફામડ

૨૩/૦૮/૨૦૧૬

જા.નં.૪૪૭૦/૧૬તા.૧૨-૦૯-૧૬ થી યાલુયા
ો.સ્ટે .

૧૨૯/૧૩
૧

યાજકોટ ભ. જેર

૩૬૨૨૯

છનારાર ભોશનરાર

૨૨-૦૧-૮૬

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

.૦૯/૮૬

આંફરીમાા

એડી. વેવન્વ

ો.સ્ટે .

કોટટ દશિંભતનગય

૨૩-૦૭-૦૪

ગુ.ય.નં. પસ્ટ
૨

યાજકોટ ભ. જેર

૪૨૧૯૧-

વાશફવીંગ ફાબુવીંગ

૨૩-૦૬-૧૧

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

.૯૩/૦૯.

૦૭/૦૮/૨૦૦૪

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ૨૦૩/૦૪ ેન્ડીંગ છે .

જજ.વાફયકાંઠા

૭૪/૮૫
ભેઘય.

એડી. વેવન્વ

ો.સ્ટે . ૦૬/૦૯

૧૫/૬/૨૦૧૩

મુ.- ગાભ બુધીમાની, તા.-

ફાબુવીંગ સુખલાવીવીંગ

કોટટ -૩

બથટના, જી.-ઇટાલા,

(વતા) મુ.- ગાભ બુધીમાની,

જાભનગય

ઉતયપ્રદે ળ

તા.-બથટના, જી.-ઇટાલા,
ઉતયપ્રદે ળ

૦૭/૦૭/૨૦૧૩

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૯૩/૦૯
તા.૧૪/૦૭/૧૩ થી નોંધાલેર છે .

૩

૪

યાજકોટ ભ. જેર

યાજકોટ ભ. જેર

૪૨૦૮૮

૪૩૬૧૪

દે લજી @ મુન્ના જીકાબાઇ

મુકેળ ાંચાબાઇ ડોફયીમા

૨૦/૦૮/૦૭

૨૩/૧૨/૦૯

આજીલન કેદ

૦૭-લટ

અીર ફાદ

IPC-૩૦૨,

ભાણાલદય

એડી.વેવન્વ

૩૬૩,

ો.સ્ટે . I-

કોટટ ,જુનાગઢ

૩૭૬

૧૨/૦૬

IPC-૩૦૪

.૦૮/૦૭

૩૩/૦૭

ાટટ -૧

૧૨/૧૨/૧૩

.૨૩/૦૯/૧૪

મુ.૨/૬૪, ભંડરો,

કંકુફેન વોભાબાઇ (પઇ) યશે.

તા. ચાણવભા,

.૨/૬૪, ભંડરો,

જી. ાટણ

તા. ચાણવભા,

ફી-૨૯, અનભોર ાકટ

જી. ાટણ
શયે ળબાઇ ાંચાબાઇ ડોફયીમા

જુનાગઢ

એડી. વેવન્વ

તાલુકા,

કોટટ , જુનાગઢ

વોવા. વયથાણા જકાત

(બાઇ) ફી-૨૯, અનભોર ાકટ

ો.સ્ટે . I-

અીર ફાદ

નાકા ાવે, વનભટ

વોવા. વયથાણા જકાત નાકા

૧૩૧/૦૬

નાભ. ગુજયાત

નગયની ાછ, તા.

ાવે, વનભટ નગયની ાછ,

શાઇકોટટ

કાભયે જ, જી. સ ૂયત ભો.નં.

તા. કાભયે જ, જી. સ ૂયત

.૨૬/૦૯/૧૪

૦૮/૧૦/૨૦૧૪

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૪૧૧૫/૧૪
તા.૧૫/૧૦/૧૪ થી નોંધાલેર છે .

૧૧/૧૦/૨૦૧૪

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૪૧૧૯/૧૪
તા.૧૫/૧૦/૧૪ થી નોંધાલેર છે .

૯૮૭૯૬ ૩૩૪૨૫
૫

૬

યાજકોટ ભ. જેર

યાજકોટ ભ. જેર

૪૩૮૫૦

૩૮૯૭૪

ળફીય ભશભદ

તાભીરભણી ઉપે તાલભણી

.૧૧/૧૨/૧૪

.૨૮/૦૨/૦૨

આજીલન કેદ

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

IPC-૩૦૨

૧૪૫/ ૦૩

.૨૨/૦૦

સ્લાભીનાથન

ારીતાણા

એડી. વેવન્વ

ટાઉનો.સ્ટે .
૩૮/૧૩.

દયભર વોવામટી,

ભશભદ શાજીબાઇ

કોટટ ૩

રીરાીયની દયગાશ

(ીતા)દયભર વોવામટી,

બાલનગય

ાછ ારીતાણા

રીરાીયની દયગાશ ાછ

જી.બાલનગય

ારીતાણા જી.બાલનગય

ઓખા ો.સ્ટે .

એડી. વેવન્વ

૯૩/૯૯.

કોટટ જાભનગય

.૧૬/૦૫/૧૫

.૦૯/૦૭/૧૫

૩૧/૫/૨૦૧૫

તા.૧૧/૦૬/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

મુ.ખાંબા, તા.ધ્ાંગધ્ા જી. લનયાજવવિંશ છત્રારવવિંશ ઝારા ૦૭/૦૮/૨૦૧૫
સુયેનદ્રનગય

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૯૮૫૯/૧૫

(વભત્ર) મુ.ખાંબા,

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૩૬૪૦/૧૫
તા.૧૪/૦૮/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

તા.ધ્ાંગધ્ા જી. સુયેનદ્રનગય
૭

યાજકોટ ભ. જેર

૪૦૪૯૩

વલકાવ નયે ન્દ્ર બાઇ

.૧૮/૦૯/૦૮

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૧૯૨/૦૮

નયોડા ો.સ્ટે .

એડી.

.૨૦/૦૮/૧૫

E-૮૪, શદયધાભ વોવામટી,

નયે ન્દ્રબાઇ ગોયધનદાવ

૭૬/૦૮.

વીટી.વેવન્વ

ફાા વીતાયાભ ચોક,

(વતા) E-૮૪, શદયધાભ

કોટટ ૪

ટાઉનળી ાછ, નલા-

વોવામટી, ફાા વીતાયાભ

અભદાલાદ

નયોડા અભદાલાદ

ચોક, ટાઉનળી ાછ, નલા-

૦૪/૦૯/૨૦૧૫

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૪૧૪૦/૧૫
તા.૧૯/૦૯/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

નયોડા અભદાલાદ
૮

યાજકોટ ભ. જેર

૪૩૮૯૫

જીજ્ઞેળ કનૈમા રાર

.૧૭/૦૨/૦૭

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૬૭/૦૬

થાનગઢ

એડી. વેવન્વ

.૨૪/૦૮/૧૫

આંફેડકયનગય, જલાશય

નમનાફેન અળોકબાઇ લેગડા

ો.સ્ટે .

કોટટ ૩

વોવામટી, થાનગઢ, જી.

(ફશેન) ગીતા ભંદદય, વત્રમ ૂવતિ

૩૩/૦૬.

સુયેન્દ્રનગય

સુયેન્દ્રનગય

ભંદદય ાવે, ભજુયગાભ,

૦૮/૦૯/૨૦૧૫

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૪૨૮૪/૧૫
તા.૨૪/૦૯/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

કો.ઓ.શા. વોવામટી,
૯

યાજકોટ ભ. જેર

૪૩૧૮૧

દદનેળ જેયાભ બાઇ

.૦૪/૧૨/૧૩

૦૭-લટ

IPC-૩૬૩,

.૦૧/૧૩

૩૫૪

ભાણાલદય

એડી. વેવન્વ

ો.સ્ટે .

કોટટ ૨ જુનાગઢ

૦૧/૦૯/૨૦૧૫

૪૪/૧૨.
૧૦

યાજકોટ ભ. જેર

૪૩૯૦૭

વવત લારજી બાઇ

.૦૩/૦૧/૧૫

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

.૨૮/૦૭,

વામરા

એડી. વેવન્વ

.૧૩/૧૨

ો.સ્ટે .

કોટટ રીંફડી

.૨૨/૦૮/૧૫

૦૫/૦૭.

મુ.ળાુય, મુ ગાભ-

અભદાલાદ
ઇભયાન ઉભયભીમા ઘાંચી

ઝાંોદડ, તા.લંથરી,,

(વભત્ર) બ્રોચલાડા, ભસ્જીદ

જી.જુનાગઢ

ાવે, જુનાગઢ ભો.ન;.. ૯૦૯૯૦

પ્રતાનગય ોરીવ

૮૮૯૦૫
અવનર વલનુબાઇ ફોયાણા

રાઇન, બ્રોક નં.૨૫,

(બત્રીજો) ળાસ્ત્રીનગય, ગયફી

રૂભનં.૩૩૩ લડોદયા,

ચોક, ાીમા લાળુ ાદય,

૧૬/૯/૨૦૧૫

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૪૨૭૫/૧૫
તા.૨૩/૦૯/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

૨૦/૯/૨૦૧૫

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૪૨૮૧/૧૫
તા.૨૫/૦૯/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

ચોટીરા, જી.સુયેન્દ્રનગય
૧૧

યાજકોટ ભ. જેર

૪૪૦૭૭

બયતદાન ળીલદાન

.૦૨/૦૧/૦૬

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૧૪૪/૦૦

બાલનગય

વેવન્વ કોટટ

ફી.દડલી.

બાલનગય

.૧૫/૦૯/૧૫

મુ.દે લગણા, તા.વવશોય,

યલીદાન ળીલદાન (બાઇ)

જી.બાલનગય

મુ.દે લગણા, તા.વવશોય,

ો.સ્ટે . ૯૩/૦૦
૧૨

યાજકોટ ભ. જેર

૪૧૦૫૨

બીખાબાઇ ાંચાબાઇ

.૦૨/૦૮/૦૩

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

.૧૦/૦૩

૩૦/૯/૨૦૧૫

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૪૪૭૮/૧૫
તા.૧૩/૧૦/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

જી.બાલનગય

ધાયી. ો.સ્ટે .

એડી વેવન્વ

૦૫/૦૩.

કોટટ અભયે રી

.૧૮/૦૯/૧૫

મુ.ધાયગણી, તા.ધાયી,

ભધુફેન બીખાબાઇ (જત્ન)

જી.અભયે રી

મુ.ધાયગણી, તા.ધાયી,
જી.અભયે રી

૦૩/૧૦/૨૦૧૫

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૫૦૨૭/૧૫
તા.૧૫/૧૦/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

૧૩

યાજકોટ ભ. જેર

૪૪૦૧૫

ોરો ઉ. ોરા કયણ

.૨૫/૦૩/૧૫

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૧૩૨/૦૯

ફાઠાબાઇ

કારાલડ .

વેવન્વ કોટટ

ો.સ્ટે .

જાભનગય

.૨૩/૧૦/૧૫

મુ.ઉરેટા, સ્લાભી

યાજકોટ ભ. જેર

૪૪૧૬૭-

અલેળબાઇ દાદુબાઇ

.૦૭/૦૭/૧૫

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

.૯/૧૨

બાલનગય ડી.
દડલી. ો.સ્ટે .
૧૧૭/૧૧

૧૫

યાજકોટ ભ. જેર

૪૨૧૨૬

શાકભયાભ બાગીયાભ

.૦૭/૧૦/૧૦

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

.૦૫/૧૦

એડી. વેવન્વ

.૦૩/૧૨/૧૫

કોટટ , ૭

મુ.ઉરેટા, સ્લાભી વોવામટી

જી.યાજકોટ

એાટટ ભેન્ટ-૧ જી.યાજકોટ

મુ.કુંબાયલાડા, નાયીયોડ,
ક્લાટવટ નં. ૪૦૦ બાલનગય

બાલનગય

ભુજ તાલુકા

એડી. વેવન્વ

ો.સ્ટે .

કોટટ ભુજ-કચ્છ

(ભાતા)

વોવામટી એાટટ ભેન્ટ-૧

૬૫/૨૦૦૯.
૧૪

લારીફેન ફાઠાબાઇ

ળેયફાનુફેન અલેળબાઇ

૦૭/૧૧/૨૦૧૫

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૫૬૧૦/૧૫
તા.૨૦/૧૧/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

૧૮/૧૨/૨૦૧૫

(જત્ન) મુ.કુંબાયલાડા,

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૬૧૧૧/૧૫
તા.૩૧/૧૨/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

નાયીયોડ, ક્લાટવટ નં. ૪૦૦
.૦૧/૦૧/૧૬

૨૫૩/૦૯.

મુ.ભોરા, પ્રેભનગય બાયત

બાલનગય
અવનરબાઇ પ્રવલણબાઇ

ગેવ એજન્વી ાછ, તા.

મુ.વોનગઢ, તા.વવશોય

ડાફાલરી, જી.વીયવા

જી.બાલનગય

૧૬/૧/૨૦૧૬

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૫૭૦/૧૬
તા.૦૯/૦૨/૧૬ થી નોંધાલેર છે .

(શયીમાણા)
૧૬

યાજકોટ ભ. જેર

૪૪૩૨૫

લનયાજ ઉપે લનો ફાબુબાઇ

.૨૮/૧૦/૧૫

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૯૬/૧૩

નાભ. એડી.

તાલુકા

વેવન્વ કોટટ ૨

ગેરભાંના ભંદદય વાભે,

ચીતયીમા કુલા યોડ, ગેરભાંના

અભયે રી

યાભેશ્ર્લયબાઇ નું ભકાન

ભંદદય વાભે, યાભેશ્ર્લયબાઇ નુ ં

જવદણ, જી.યાજકોટ

ભકાન જવદણ, જી.યાજકોટ

ો.સ્ટે . ૭૨/૧૩

૧૭

યાજકોટ ભ. જેર

૪૨૩૩૫

અબ્દુરબાઇ ઇળાકબાઇ

.૦૮/૦૮/૧૨

૧૦-લટ

IPC-૩૭૬,

.૨૮/૧૨

૫૦૬(૨)

સુયેન્દ્રનગય

નાભ. વેવન્વ

વીટી ો.સ્ટે .

કોટટ સુયેન્દ્રનગય

.૨૭/૦૧/૧૬

ચીતયીમા કુલા યોડ,

અભયે રી

.૦૨/૦૨/૧૬

જીલ્રા ંચામત ઓપીવ

યાજકોટ ભ. જેર

ુ ાઇ દુદાબાઇ
કેશબ

૪૨૦૩૧

.૧૩/૦૨/૦૭

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

.૧૪/૦૩

ળીર ો.સ્ટે .

એડી. વેવન્વ

૩૫/૦૨

કોટટ જુનાગઢ

.૧૮/૦૫/૧૬

ગુરાભયસુર ઇળાકબાઇ

ાછ, ધોફીઘાટ,

જીલ્રા ંચામત ઓપીવ

સુયેન્દ્રનગય

ાછ, ધોફીઘાટ, સુયેન્દ્રનગય

૦૯/૧૨
૧૮

ભવનબાઇ ફાબુબાઇ

મુ.ભીતી, તા.ભાંગયો
જી.જુનાગઢ

જગુફેન ગોયધનબાઇ યશે.૯૨,

૧૧/૦૨/૨૦૧૬

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૭૯૧/૧૬
તા.૧૯/૦૨/૧૬ થી નોંધાલેર છે .

૧૭/૨/૨૦૧૬

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૯૬૫/૧૬
તા.૦૨/૦૩/૧૬ થી નોંધાલેર છે .

૦૨/૦૬/૨૦૧૬

કુફરીમા યા ળેયીનં.૯ થોયાા

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૨૮૨૭/૧૬
તા.૧૧/૦૬/૧૬ થી નોંધાલેર છે .

ભેઇન યોડ યાજકોટ
૧૯

યાજકોટ ભ. જેર

૪૩૭૫૩

માળીનબાઇ ઉપે દુધી

.૧૮/૧૦/૧૪

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

.૧૬/૧૪

સુયેન્દ્ર નગય

નાભ. વેવન્વ

.૨૦/૦૫/૧૬

શારૂનબાઇ મુવાબાઇ (વતા)

૦૪/૦૬/૨૦૧૬

યાજકોટ શાઇલે, સુયેન્દ્રનગય વનવાદ શોટર, કુકડા પાભટ,

ો.સ્ટે . ૩૦/૧૪ કોટટ સુયેન્દ્ર નગય

શારૂનબાઇ

વનવાદ શોટર, કુકડા પાભટ,

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૨૮૨૪/૧૬
તા.૧૧/૦૬/૧૬ થી નોંધાલેર છે .

યાજકોટ શાઇલે, સુયેન્દ્રનગય
૨૦

યાજકોટ ભ. જેર

૪૨૫૩૮

ઝુરેખા ફેન ગનીબાઇ

.૩૧/૦૭/૦૭

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૬૬/૦૬

સુયેન્દ્ર નગય

એડી. વેવન્વ

ો.સ્ટે .

કોટટ ૧ સુયેન્દ્ર

ગણેળબાઇની શોટર

ટી.ફી. શોસ્ીટર વાભે,

૭૭/૦૬ .

નગય

ાછ, સુયેન્દ્રનગય

ગણેળબાઇની શોટર ાછ,

.૨૮/૦૫/૧૬

ટી.ફી. શોસ્ીટર વાભે ,

જાકીયહુળેન ગનીબાઇ (ુત્ર)

૧૨/૦૬/૨૦૧૬

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૩૧૭૧/૧૬
તા.૩૦/૦૬/૧૬ થી નોંધાલેર છે .

સુયેન્દ્રનગય
૨૧

યાજકોટ ભ. જેર

૪૪૦૯૨

લવંત જરંધયબાઇ ફશેયા

.૦૭/૧૦/૧૦

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

. ૦૫/૧૦

અંજાય ો.સ્ટે .
૧૯૭/૧૩

નાભ. એડી.

.૨૬/૦૭/૧૬

વેવન્વ કોટટ

મુ.તયાુય, તા.

લાસુદેલ જરંધયબાઇ (બાઇ)

યાજકનીકા, જી.કેન્દ્રાડા

મુ.તયાુય, તા. યાજકનીકા,

ભુજ-કચ્છ
૨૨

યાજકોટ ભ. જેર

૪૪૬૩૭

દશભાંશ ુ ઉપે ગભુ નવલન બાઇ

.૦૫/૦૫/૧૬

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૭૫/૧૪

ચોટીરાો.સ્ટે .
૩૫/૧૪

(ઓયીસ્વા)

નાભ. વેવન્વ

.૧૩/૦૮/૧૬

સુયેન્દ્ર

કોટટ

શોસ્ીટર ાછ,,
જી.સુયેન્દ્રનગય

નગય
૧

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૨૮૨

અલતાયવીંગ રક્ષ્મ્ણબાઇ

૨૪/૦૪/૨૦૦૯

આજીલન કેદ

૪૯૮(ક),૩૦૨ ૫૩/૨૦૦૮

લવાલા

૨

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૩૭૮

પયીદબાઇ ઇસ્ભાઇરબાઇ
ભકયાણી

૧૩/૦૩/૨૦૦૭

આજીલન કેદ

૩૦૨,૧૧૪

૩૭/૨૦૦૬

મુ.ચોટીરા યે પયર.

તા.૧૨/૦૨/૨૦૧ મુ.ભોગયાણા,તા.ઉચ્છર,

૨૮/૮/૨૦૧૬

યે પયર. શોસ્ીટર ાછ,,

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં.૪૫૪૩/૧૬
તા૧૫/૦૯/૧૬ થી નોંધાલેર છે .

જી.સુયેન્દ્રનગય

ો.સ્ટે .I-

ડીસ્રી.કોટટ ,વ્માયા, ૩

૧૫/૨૦૦૮

મુ.તાી

તા.ઉચ્છર,જી.તાી

કયાડા

નાભ.વપ્રવા.ઓપી. તા.૧૫/૦૪/૨૦૧ ગાભ-બંડયકચ,તા.

શ્રી.ઇસ્ભાઇર ઇબ્રાદશભ

ો.સ્ટે .I-

ફીજી પા.રેક

ભકયાણી(વતા)

૧૭/૨૦૦૬

કોટટ ,લરવાડ

કયાડાજી.લરવાડ

તા.૧૦/૦૯/૧૬ થી નોંધાલેર છે .

ધભેળ નવલનબાઇ મુ.ચોટીરા

નાભ.ચોથા

૩

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાં અત્રેના જા.નં. ૪૪૬૬/૧૬

જી.કેન્દ્રાડા (ઓયીસ્વા)

ઉચ્છર

જી.તાી

૧૭/૮/૨૦૧૬

પ્રકાળબાઇ રક્ષ્ભણબાઇ લવાલા તા.૨૭/૦૨/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/૦૦૦૦/૨૦૦૦
(બાઇ) મુ.ભોગયાણા,

ગાભ-બંડયકચ,તા.
કયાડાજી.લરવાડ

૩

તા.૨૦/૦૦/૨૦૦૦૦

૩૦/૦૪/૨૦૧૩

વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/૧૫૭૩/૨૦૧૩
તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૩

૩

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૧૩૭

રારભશંભદ ઉપે ફફન ભંજુય ૨૭/૧૦/૨૦૦૫

આજીલન કેદ

૩૦૨

૮૦/૨૦૦૫

રીંફામત

નાભ.વપ્રવા.ઓપી. તા.૧૭/૦૧/૨૦૧ મુ.સુયત,ઠે.પ્રોટ

શ્રી. નુય ભોશભંદ તાય ભોશભદ

તા.૩૧/૦૧/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/૫૦૮/૨૦૧૪

ો.સ્ટે .I-

ત્રીજી પા.રેક

નં.૧૭,૧૮,ગરી નં.

ળેખ (બાઇ) યશે.ભફલ્ડીંગ

૪

૧૪૨/૨૦૦૪

કોટટ ,સુયત

૧,દભાલતી

નં.૧૬૯/એ,ઇ.ડફલ્યુ

૫૪/૧૨,

કડોદયા

નાભ.ચોથા

૯૦/૧૨,

જી.આઇ.ડી.વી. એડી.વેવન્વ

૧૮૭/૧૨

ો.સ્ટે .I-

અન્વાયી

૪

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૫૦૫

ભબ્રજકીળોય ઉપે યાજુ ફટકો

૧૮/૦૪/૨૦૧૩

આજીલન કેદ

૩૦૨

પેકનયામ ગલાય

૪

વોવામટી,યજા ભસ્જીદની
તા.૦૩/૦૩/૨૦૧ ભકાન નં-૮૨,ગરી નં-૩,

એવ.અલાવ કોવાડશ્રી.ફૈકન ફૈઠા ભુલ્રા ફૈઠા

તા.૧૮/૦૩/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/૧૨૩૭/૨૦૧૪

૪

ભાન વયોલય

(વતા)ભકાન નં-૮૨,ગરી નં-

૪

યઘુલીય વોવામટી,

૩, ભાન વયોલય, યઘુલીય

અભયોરી, સુયત

વોવામટી, અભયોરી, સુયત

કોટટ ,સુયત

૭૦/૨૦૦૯

૫

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૧૪૬

જમંતા ઉપે જમંત ઢેડાબાઇ

૨૨/૦૨/૨૦૦૮

આજીલન કેદ

૩૦૨

૨૮/૨૦૦૭

લવાલા

૬

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૧૦૨૧

મુકેળબાઇ ગોયચંદબાઇ ચભકા ૧૪/૦૩/૨૦૧૪

આજીલન કેદ

૩૭૬,૩૦૨

૧૦૮/૨૦૧૩

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૯૮૩

અનુજ ઉપે વોનુ મુયરીધય

૦૬/૦૨/૨૦૧૪

આજીલન કેદ

૩૦૨,૧૧૪

૩૮/૨૦૧૩

લભાટ

૮

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૧૧૦૦

નાભ.વપ્રવા.ઓપી. તા.૦૧/૧૧/૨૦૧ મુ.૫૦-ગલાણ,તા.ઉચ્છર

શ્રી.ડેડાબાઇ યાઘુબાઇ લવાલા

તા.૧૬/૧૧/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/૩૭૬૦/૨૦૧૪

ો.સ્ટે .I-

ત્રીજી પા.રેક

મુ.૫૦-ગલાણ,તા.ઉચ્છર

૪

૦૭/૨૦૦૭

કોટટ ,વ્માયા

દાશોદ રૂયર

નાભ. વેવન્વ

તા.૧૨/૦૫/૨૦૧ મુ.રીભદાફયા,ઠે.કુકડા

ો.સ્ટે .I-

કોટટ ,દાશોદ

૫

અંકરેશ્વય

નાભ.ફીજા

જી.આઇ.ડી.વી. એડી.વેવન્વ

અવનરબાઇ ફાબુબાઇ ગાભીત ૧૫/૦૯/૨૦૧૪

આજીલન કેદ

૩૦૨,૩૨૩

.૦૮/૨૦૧૪

૪

જી.તાી

૧૦

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૫૪૦

૩૮૫

ળેખ ળાફીય ળેખ યપીક ળેખ

જગદીળબાઇ ફાફરાબાઇ

૩૦/૦૬/૨૦૦૫

૩૧/૦૩/૨૦૧૧

આજીલન કેદ

આજીલન કેદ

૩ઇ૨,૩૭૭

૩૦૨૧૧૪

૧૪૬/૨૦૦૪

૬૦/૨૦૦૯

આધેય

શ્રી.જાબુબાઇ ખીભાબાઇ દે લડા

તા.૨૭/૦૫/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/૨૯૬૪/૨૦૧૫

ડુગ
ં યા પભમા,

(ભાભા) મુ.રીભદાફયા,

૫

તા.જી.દાશોદ

ઠે.કુકડા ડુગ
ં યા પભમા,

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૪૭૮

વંજમકુભાય ફીગઇરાર

૧૭/૦૧/૨૦૧૩

૧૦-૦૦-૦૦

માદલ

૩૭૬,૪૫૨,

૪૦/૨૦૧૧

૩૪૨,૨૦૧

તા.જી.દાશોદ.
શ્રી.મુયરીધય જોગેશ્વય લભાટ

તા.૧૧/૦૯/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/૮૭૧૧/૨૦૧૫

૫

ાવે, ગુડખર ાટીમા,

(વતા) મુ.ભશેન્દ્રનગય,

૫

તા.અંકરેશ્વય,જી.બરૂચ

ળીલભંદદય ાવે,ગુડખર

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૧૧૨૬

અતાઉર યશેભાન
કયભાનખાન ઠાણ

૧૪/૧૧/૨૦૧૪

આજીલન કેદ

૩૬૪ક,જી.ી.એકટ
૧૩૫

૩૨/૨૦૧૨

તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૫

ો.સ્ટે .I-

કોટટ ,અંકરેશ્વય

૯૩/૨૦૧૧
વોનગઢ

નાભ. વેવન્વ

ાટીમા, તા.અંકરેશ્વય,જી.બરૂચ,
તા.૨૦/૦૬/૨૦૧ મુ.ખોખયી,તા.સુફીય,જી.ડાંગ વશ્રભવત.યીનાફેન અવનરબાઇ
તા.૦૫/૦૭/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/૨૬૨૮/૨૦૧૬

ો.સ્ટે .I-

કોટટ ,વ્માયા

૬

ગાભીત (ત્ની)

૬

તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૬

મુ.ખોખયી,તા.સુફીય,જી.ડાંગ

વરાફતુયા

નાભ.વપ્રવા.ઓપી. તા.

મુ.દાવનમા,વનમભદા,નાયોર, વશ્રભવત.દદરવાદ ળાફીય ળેખ

તા.૦૯/૦૭/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં.

ો.સ્ટે .I-

૧૧ભી પા.રેક

વયખેજ યોડ,કોજી શોટર

(ત્ની)

૬

૧૨૩/૨૦૦૪

કોટટ ,સુયત

અંદય યશીભ ભસ્જીદ શીના

મુ.દાવનમા,વનમભદા,નાયોર,

ઉભયગાભ

નાભ. વેવન્વ

ો.સ્ટે .I-

કોટટ ,લરવાડ

૨૪/૦૬/૨૦૧૬

૦૨/૦૯/૨૦૧૬

જ્યુડી/૨૭૬૮/

તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૬

યો શાઉવ અભદાલાદ
વયખેજ યોડ,કોજી શોટર અંદય
મુ.-ફાબુરાડા,તા.-દશાણુ, વશ્રભવત.ભંગાફેન જગદીળબાઇ ૨૨/૦૯/૨૦૧૬

વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/૩૭૦૭/

જી.-થાણે(ભશાયાષ્ર)

તા.૦૨/૧૦ /૨૦૧૬

આધેય (ત્ની)મુ.-ફાબુરાડા,
તા.-દશાણુ,જી.-થાણે(ભશાયાષ્ર)

વચીન ો.સ્ટે .I- નાભ. છઠ્ઠા

તા.૨૨/૦૮/૨૦૧ મુ.ડાબેર,ઠે.લુશાય

વશ્રભવત. યં જનફેન ધીરૂબાઇ

તા.૦૬/૦૯/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/

૨૨૩/૨૦૧૦

૫

પભમા,તા.જરારોય,

શવત (બાબી)

૫

જી.નલવાયી

મુ.ડાબેર,ઠે.લુશાય પભમા,

એડી.વેવન્વ
કોટટ ,સુયત

૧૨

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૫

તા.૨૭/૦૮/૨૦૧ મુ.ભશેન્દ્રનગય,ળીલભંદદય

૪૭/૨૦૦૯
૧૧

તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૪

જી.તાી

૧૧૩/૨૦૧૩
૯

તા.૨૪/૦૩/૨૦૧૪

ઉચ્છર

૭૯/૨૦૧૩
૭

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૪

૮૬૨૩/૨૦૧૫ તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૫

ઉભયા ો.સ્ટે .I- નાભ.વાતભા

તા.૨૫/૦૩/૨૦૧ મુ.યોડ નં.૩,ડામભંડ કરફ

તા.જરારોય,જી.નલવાયી
ુ અરી
શ્રી.કભરખાન ભશેબફ

તા.૧૪/૦૪/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/ ૨૩૧૯/૨૦૧૫

૪૦૭/૨૦૧૧

૫

વાભે,નલી ભાકે ટ

ખાન (વતા)મુ.યોડ

૫

એડલોકેટ જમમુદીનના

નં.૩,ડામભંડ કરફ વાભે,નલી

ભકાનભાં ડીબુગઢ

ભાકે ટ,એડલોકેટ જમમુદીનના

ટાઉન, (આવાભ)

ભકાનભાં ડીબુગઢ

એડી.વેવન્વ
કોટટ ,સુયત

ટાઉન,(આવાભ)

તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૫

૧૩

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૨૮૮

ળાદશદ વનઝામુદ્દીન વૈમદ

૧૯/૦૨/૨૦૧૦

આજીલન કેદ

૩૬૩,૩૬૬,૩ ૧૫૩/૨૦૦૯

ખટોદયા

નાભ. વેવન્વ

તા.૧૪/૧૦/૨૦૧ મુ.સુયત,ઠે.શફીફળા

શ્રી. નૌયીનફાનુ ગુરાભ મુતટઝા

તા.૨૯/૧૦/૨૦૧ વચીન ો. સ્ટે . જા.નં. જ્યુડી/ ૯૯૩૦/૨૦૧૫

૭૬,

ો.સ્ટે .I-

કોટટ ,સુયત

૫

ળેખ (ત્ની)

૫

૩૭૭,૧૭૦,૨

૧૯૧/૨૦૦૯

ભશોલ્રો,નાનુયા સુયત

તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૫

યશે.૧૫૬૧,ખરીપા

૯૨,

ભશોલ્રો,નાનુયા,, સુયત
ભો.નં.૭૪૦૫૨૮૩૪૦૪

૦૧

જાભનગય જીલ્રા જેર

૧૭૭૦૪ જેતવી ઊ. વાકો રખભણ

૨૪/૦૬/૧૯૯૮ આજીલન

૩૦૨ વલ.

૧૭/૯૭

કનાયા

બાણલડ

એડી.વેવન્વ

૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ગાભ-વળલા, તા.બાણલડ,

ો.સ્ટે . ૮૯/૯૬ કોટટ , જાભનગય

જી.દે લભ ૂવભ-દ્વાયકા

શ્રીભતી ુયીફેન રખભણબાઇ

૨૫/૧૧/૨૦૧૪

જાભ.વીટી એ ડી. સ્ટે .ડા.નં. ૧૬/૧૫

કનાયા

તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૫

ગાભ-વળલા, તા.બાણલડ,
જી.દે લભ ૂવભ-દ્વાયકા
૦૨

૧

૧

જાભનગય જીલ્રા જેર

ારાયા ખાવ જેર,ભુજ

જુનાગઢ જીલ્રા જેર

૨૦૪૧૯ અસ્રભ ઇબ્રાશીભ વંધી

૨૦૭૨

૨૭૮૯૩

સુવનર @ભકોડી વત્રરોકવવિંગ

અલ્તાપ અબ્દુર બટૃી

૦૬/૧૧/૧૯૯૮ આજીલન

૨૪/૦૪/૧૨

૨૭/૦૩/૮૯

૩૦૨, ૧૨૦-ફી

૩૦૨ વલ.

૩૨૭//૦૫

આજીલન કેદ ૩૦૨

૯૨/૯૭

ગોંડર ો.સ્ટે .

એડી.વેવન્વ

૪૯/૯૭

કોટટ , ગોંડર

વાફયભતી

૭-ભા

ો.સ્ટે . I-

એડી.વેવ.કોટટ અ

૩૨૭/૦૫

ભદાલાદ

વેળન્વ કેવ

યાજકોટ ફી

નં. ૪૫/૮૮

ડીલી.ો.સ્ટે .ગુ યાજકોટ

૨૬/૦૯/૧૪

૨૧/૦૫/૨૦૧૫ જગરે
ં શ્વય, યાજકોટ

શ્રીભતી અનીળાફેન યપીકબાઇ,

૦૪/૦૬/૨૦૧૫

તૌરક ચોક, જગરે
ં શ્વય, યાજકોટ
જે.ઇ.જ.શ્રી

યાભદે લ

અજમવવિંશ વત્રરોકવવિંશ યશે-

અભદાલાદ

વોવ.,ઠકકયફાાનગય,એ/

કોરભ૧૩ મુજફ

૨૪/૧૫ તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૫
૧૧/૧૦/૧૪

નોંધાલેર છે .

વેવન્વ કોટટ ,

૧૦/૦૩/૯૨

તરલાણા તા.ભાંડલી

ઇળાક અબ્દુર બટૃી વંફધ
ં -

જી.કચ્છ

બાઇ યશે-તરલાણ તા.ભાંડલી

કચેયીના ત્ર જા.નં. ૧૮૫૩/૯૩

જી.કચ્છ

તા.૨૧/૦૫/૯૩થી પયીમાદ નોંધલા ભાટે

૨૫/૦૩/૯૨

૬૭/૮૮
જુનાગઢ જીલ્રા જેર

૩૪૪૮૦

શાજી અબ્દુરબાઇ ધુધ
ં ા

૦૬/૦૨/૦૨

આજીલન કેદ ૩૦૨

બદકતનગય

એડીળનર

નં.

ો.સ્ટે .ગુ.ય.નં. વેવન્વ કોટટ ,

૨૩/૦૨/૦૪

યાજકોટ

૨૦૦૦
૩

જુનાગઢ જીલ્રા જેર

૩૫૬૭૧

મુકેળબાઇ ખેભાબાઇ નામી

૧૬/૦૩/૦૫

આજીલન કેદ ૩૦૨

વેળન્વ કેવ

ાટણ વીટી

નં. ૪૭/૦૩

ો.સ્ટે .ગુ.ય.નં. પાસ્ટ રેક
I ૫૭/

૪

જુનાગઢ જીલ્રા જેર

૩૬૬૭૪

યપીક અશેભદ વગીય

૧૫/૧૧/૦૬

આજીલન કેદ ૩૦૨

અશેભદ યજા

વેળન્વ કેવ

ભણીનગય

એડી.વેવન્વ

૦૮/૦૫/૦૬

વોરલન્ટ કોઠાયીમા

અબ્દુરબાઇ આભદબાઇ ધુધ
ં ા ૦૯/૦૩/૦૪

જુનાગઢ એ ડીલીઝન ો.સ્ટે .ખાતે અત્રેની

કાકવીલાયીના

વંફધ
ં -વતા યશે-વોરલન્ટ

કચેયીના ત્ર જા.નં. જયુડી/૧૬૨/૦૪

ાટીમા,યસુરુયા,

કોઠાયીમા કાકવીલાયીના

તા.૧૩-૦૩-૦૪થી પયીમાદ નોંધલા ભાટે

યાજકોટ

ાટીમા,યસુરુયા, યાજકોટ

રખાણ કયલાભાં આલેર છે .

મુ.ં ચંદુભણા

ખેભાબાઇ ચતુયબાઇ નામી

તા.જી.ાટણ

વંફધ
ં -વતા

કોટટ ન.ં ૧ ાટણ

વીટી વેવન્વ

૨૩/૦૫/૦૬

યશે-ચંદુભણ

૩૦/૦૪/૦૭

જુનાગઢ એ. ડી.લી.ો.સ્ટે .ગુ.ય. નં.૭૭/૦૬
તા.૨૬-૦૫-૦૬થી પયીમાદ નોધાલલાભાં

તા.જી.ાટણ

નં. ૧૫૪/૦૫ ો.સ્ટે .ગુ.ય.નં. કોટટ ,
I ૩૨૮/૦૪

યાજકોટ ફી.ડી..ો.સ્ટે .ખાતે અત્રેની

રખાણ કયલાભાં આલેર છે .

વેળન્વ કેવ

૧૦૨/૨૦૦૦ I ૧૯૦/

ભુજ ફી.ડી.ો.સ્ટે . II-૩૧૭૯/૧૪ થી પયીમાદ

૩૨૧,અભદાલાદ

.ય.નં. I

૨

જાભ.વીટી એ ડી. બ્રીક એન.વી.ગુ.ય.નં.

આલેર છે .

વગીય અશેભદ મુન્ળી યજા

ભીરતનગય,અભદાલાદ.

વંફધ
ં -વતા

તા.૧૨-૦૪-૦૭થી પયીમાદ નોધાલલાભાં

આમેળાફીફીની ચારી,

આલેર છે .

બદ્ર,અભદાલાદ

૧૫/૦૫/૦૭

જુનાગઢ એ. ડી.લી.ો.સ્ટે .ગુ.ય.નં. ૫૬/૦૭

આમેળાફીફીની ચારી,

ભીરતનગય,અભદાલાદ.
૫

જુનાગઢ જીલ્રા જેર

૩૮૩૦૯

યાજેળ ઉપે વન્ટુ
નગીનબાઇ લુશાય

૩૧/૧૨/૦૯

આજીલન કેદ ૩૬૩,

વેળન્વ કેવ

૩૬૬, ૩૭૬ નં. ૨૮/૦૯

નડીમાદ

વેવન્વ કોટટ ,

વશ્લભ
ો.સ્ટે .ગુ.ય.
નં. I ૭૫/૦૮

૦૬/૧૧/૧૦

શ્રીભવત શંવાફેન નગીનબાઇ

ખેડા.

,અંગાડી શાડીમા

લુશાય વંફધ
ં -ભાતા યશે-ાણી

૧૪૦/૧૦ તા.૨૩-૧૧-૧૦થી પયીમાદ

મુ.નડીમાદ.

તા.ઠાવયા જી.ખેડા

ની ટાંકી વાભે,અંગાડી

નોધાલલાભાં આલેર છે .

શાડીમા તા.ઠાવયા જી.ખેડા

૧૬/૧૧/૧૦

જુનાગઢ એ. ડી.લી.ો.સ્ટે .ગુ.ય.નં.

યશે-ાણીની ટાંકી વાભે

ઓન જેર અભયે રી

૨૭૬

યાણાબાઇ રક્ષ્ભણબાઇ યફાયી

૦૮/૦૧/૧૯૮૨

આજીલન

આઇ.ી.વી.

૯૦/૮૧

કરભ-૩૦૨

ભહલા ો.સ્ટે .

એડી.વેળન્વ કોટટ

ગ.ય.નું ૯૮/૮૧

બાલનગય

૦૬/૦૩/૧૯૯૩

મ.ઉછયી તા-તાજા જી-

ગોફયબાઇ રક્ષ્ભણબાઇ

બાલનગય

મ-ઉછયી

૨૨/૦૩/૯૩

દાઠા ો.સ્ટે . ૨૭/૯૩ થી પયીમાદ નોધાલેર છે .

૧૯/૦૫/૯૪

તા.૦૧/૦૭/૯૪ના યોજ બાણલડ ો.સ્ટે .ભાું

તા-તાજા

જી-બાલનગય
૨

ઓન જેર અભયે રી

૩૦૭

ભારદે બાઇ જીલાબાઇ વગય

૩૦/૧૨/૧૯૮૬

આજીલન

આઇ.ી.વી.

૪૮/૮૬

કરભ-૩૦૨

બાણલડ

એડી.વેળન્વ કોટટ

ો.સ્ટે .વે.કે.નું

જાભનગય

૦૫/૦૩/૧૯૯૪

મ. ાસ્તય તા.બાણલડ

જાબાઇ વલયાબાઇ મ. ાસ્તય

જી.જાભનગય

તા.બાણલડ જી.જાભનગય

મ.આભોદ્રા તા.વનજય

કોચયીમાબાઇ ધભાટબાઇ ડલી

પયીમાદ નોધાલેર છે .

૪૮/૮૬
૩

ઓન જેર અભયે રી

૪૪૭

તાવવિંગ કોચયીમા ાુંડલી

૧૨/૦૯/૧૯૯૫

આજીલન

આઇ.ી.વી.
કરભ-૩૦૨

૫૫/૯૪

નીજય ો.સ્ટે .

એડી.વેળન્વ કોટટ

ગ.ય.નું-૪૩/૯૩

વ્માયા, સયત

૧૫/૦૮/૨૦૦૨

જી.સયત

મ.આભોદ્રા તા.વનજય જી.સયત

૩૧/૦૮/૦૨

તા.૧૫/૧૧/૨૦૦૨ વીટી ો.સ્ટે .અભયે રીભાું
પયીમાદ નોધાલેર છે .

