ેયરયજાઉયથીપયાયાકાકેદીઓનીભાહશતીદળાટ લતાંુ ત્રક, ૧૫-ઓકટફય-૨૦૧૬કુ ર-.૧૦૪.
ક્રભ

જેરન ુંનાભ

કેદી નુંફય

કેદી ન ું નાભ

વજા તાયીખ

વજા

કરભ

વેળન્વ કેવ

ફનાલન ું ોરીવ

નુંફય

સ્ટે ળન ું નાભ તથા

વજા કયનાય કોટટ

યજા ઉય

છુટલાન ું સ્થ

જાભીનદાય ન ું નાભ તથા

છોડમા તાયીખ

વયનામ

પયાય થમા તાયીખ

ોરીવ પરયમાદની વલગત.

ગ.ય.નું.
૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧૫

૧

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૯૭

અલ્રાફક્ષ

૨૫/૦૭/૬૯.

આજીલન

૩૦૨

૧૫/૬૯.

ધાયી.સ્ટેળન-

એડી. વેળ. કટટ -

૨૪/૦૮/૭૧.

મ.ુ ાટડી,

જેતુફેનઅલ્રાફક્ષ

૦૯/૦૯/૭૧.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી

I -૬૯/૬૯.

અભયરી

તા. ાટડી,

મુ. છાવણીમાતા. ધાયી

પકીયભશભદભકયાણી

૨

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૭૮૭

ુ ાઇ
કનબ

૨૮/૦૫/૮૦.

આજીલન

૩૦૨

૦૧/૮૦.

રક્ષ્ભણબાઇટેર

કરર. સ્ટેળન-

એડી. વેળ. કટટ -

I ૦૧/૮૦.

ભશેવાણા

૨૬/૦૨/૮૦.

જી. સયુ ે ન્દરનગય.

જી. સુયેન્દરનગય.

મ.ુ યાભનગય,

ગયધનબાઇજઇતાયાભ

તા. કરર,

મુ. રવાણા. કરર,

જી. ભશેવાણા.

ુ જનીપયીમાદફજાણા.સ્ટે.ભાાંઅત્રેની
મફ
કચેયીનાજા.નાં-૨૭૫૦/૧૯૯૩થીનોંધાલેરછે .

૩૦/૦૪/૮૨.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદકરર.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

જી. ગાાંધીનગય

કચેયીનાજા.નાં- ૨૭૦૩તા-૨૨/૦૭/૧૯૯૩થી
નોંધાલેરછે .

૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૮૪૬

અબ્દુલ્રાઅબ્દુરકયીભ

૦૮/૧૦/૮૦.

૭લટ

૩૯૫

૬૭/૮૦.

ભભીન

૪

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૨૭૨૦

ભાધલદાવ

૧૨/૦૩/૮૪.

આજીલન

૩૦૨

૦૭/૮૪.

ુ સ્ટેળન
દયીમાય

વીટીવેળન્દવકટટ નાં. ૨૦

I ૧૨/૮૦.

અભદાલાદ.

ાટણલાલ.સ્ટેળન- એડી. વેળ. કટટ - ગોંડર

લલ્રબદાવ

I

ુ ાણા
લલ

૮૭/૮૩.

૧૫/૦૬/૮૨.

૦૪/૦૯/૮૪.

યાજકટ.

મ.ુ વેલારણી

લાશીદઅબ્દુરકયીભભભીન

ુ ,
તા. પ્રવધ્ધય

મુ. વેલારણી, તા. પ્રવધ્ધુય,

જી. ભશેવાણા.

જી. ાટણ

ુ 
મ.ુ ચાાંયાજય

લલ્રબદાવજભનાદાવ

ુ 
તા. જેતય

મુ. ળીલનીતા. જેતુય

જી. યાજકટ.

૦૨/૦૮/૮૨.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદપ્રવધ્ધય
ુ .સ્ટે.ભાાંનોંધાલેરછે .
મફ

૦૪/૧૦/૮૪.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદજેતય
ુ .સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

જી. યાજકટ..

કચેયીનાજા.નાં-૨૭૯૭/૯૩-તા- ૨૮/૦૭/૯૩થી
નોંધાલેરછે .

૫

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૩૩૦૬

ુ ાફળાઇબ્રાશીભળા
ગર

૦૮/૦૮/૮૬.

૭લટ

૩૭૬

૦૧/૮૬.

પકીય

ધ્ાાંગધ્ા

આવી. વેળન્દવજજશ્રી

.સ્ટેળન- I

સયુ ે ન્દરનગય.

૨૬/૦૫/૯૭.

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૨૯૭૬

ભારપ્રવિંશ

૧૨/૦૩/૮૫.

આજીલન

૩૯૫

૪૦/૮૪.

ુ
બીભપ્રવિંશયાજત

અભીયગઢ.સ્ટેળન-

એડી. વેળ. જજ-શ્રી

I

ુ .
ારનય

૧૮/૦૯/૮૭.

૧૯૧/૮૨.

૭

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૩૧૯૫

ુ ેન્દરબેભાજીઠાકય
ભ

૨૭/૦૩/૮૬.

આજીલન

૩૦૨

૭૯/૮૫.

ભશભદગુરાફબાઇ

તા. ધ્ાાંગધ્ા

મુ.કચયફ, દાદાફાલાની

જી.સયુ ે ન્દરનગય.

૧૮૭/૮૩.

૬

મ.ુ વીનતરાલડી

ળશેયકટડા.સ્ટેળન-

વીટીવેળન્દવકટટ 

I

અભદાલાદ.

૨૨/૦૪/૮૮.

તા.ળીલ, જી.ફાડભેય

મુ. ળેશરા,સ્ટ- ગીયફ,

નોંધાલેરછે .
૧૮/૧૧/૮૭.

કચેયીનાજા.નાં- ૨૦૯૪/૨૦૦૩તા-૧૮/૦૫/૨૦૦૩

(યાજસ્થાન)

શ્રીજગભારબાઇટબાઇ

જી.અભદાલાદજમ

મુ.કેળયડીતા. ધકા

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદળીલતા. .સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

તા.ળીલ, જી.ફાડભેય

મ.ુ કેળયડીતા. ધકા
ુ ાટ્રાન્દવટટ 
ચામડ

૨૦૩/૮૫.

કચેયીનાજા.નાં-૩૨૪૯તા-૩૧/૦૮/૧૯૯૩થી

એરીવબ્રીજઅભદાલાદ.

આયાસુયબીભપ્રવિંશ

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદએરીવબ્રબ્રજ.સ્ટે.ભાાંઅત્રેની
મજ

દયગાશ, કાગદીલાડ,

મ.ુ ળેશરા,સ્ટ- ગીયફ,
(યાજસ્થાન)

૧૭/૦૬/૯૭.

થીનોંધાલેરછે .
૨૨/૦૬/૮૮.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદભાધલય
ુ ા.સ્ટે.ભાાંઅત્રેની
મફ

જી.અભદાલાદ

કચેયીનાજા.નાં-૨૭૧૨/૦૩તા.૨૨/૦૭/૦૩થી

ુ ય
ુ ર
ુ પ્રનચે
કાં ની,કાલ

નોંધાલેરછે .

અભદાલાદ
૮

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૨૪૦૬

િકાળચાંરઉપે ફુરચાંદ
ચાાંદભરજૈન

૨૫/૧૦/૮૮.

૩લટ

કસ્ટભએ.
૧૩૫- અ.

૧૩૦૮/૦૫.

૧૩૦૮/૦૫.

ુ ી. ભેજી. ૧રકટટ 
જયડ
ુ અભદાલાદ.
ભીયજાય
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૧૮/૦૫/૮૯.

૧૩, ટેરવવામટી

શ્રીજાપયબાઇદાઉદબાઇ

ળાશીફાગઅભદાલાદ.

ભાાંડણીળેયીવાભેજભારુય
ગથીમાાંજી.અભદાલાદ

૧૭/૦૭/૮૯.

ુ જનીપયીમાદ
પ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમફ
ળાશીફાગ.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીનાજા.નાં૨૨૬૯/૯૩તા-૨૦/૦૭/૯૩થીનોંધાલેરછે .

૯

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૪૦૦૧

ભાંગરપ્રવિંશબાણપ્રવિંશ

૨૭/૦૪/૮૯.

૧૦લટ

ુ .
યાજત

નાયકટીકવ

૨૬૬/૮૭.

એકટ૨૧.

કસ્ટભએકટF.NOVIII

નાં-૨૩૭૪/૮૭

વીટીવેળન્દવકટટ 

૦૫/૦૫/૯૦.

અભદાલાદ

મ.ુ રક્ષ્ભીનગયતા. જી.

મુ. રક્ષ્ભીનગયતા. જી.

ફાડભેય.(યાજસ્થાન)

ફાડભેય.(યાજસ્થાન)

૨૭/૦૫/૦૯.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદ.સ્ટે.ખાતે અત્રેની
મફ
કચેયીએથીનોંધાલેરછે .

૧૦

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૩૭૫૧

વોંડાકયળનબાઇયફાયી

૦૧/૦૬/૮૭.

આજીલન

૩૦૨

૭૦/૮૬.

વામરા

વેળન્દવકટટ

.સ્ટેળન- I

સયુ ે ન્દરનગય.

૨૩/૦૫/૯૦.

૭૦/૮૬.

શ્રીરક્ષ્ભણબાઇધેરાબાઇ

શ્રીરક્ષ્ભણબાઇધેરાબાઇ

મ.ુ જખલાડા, તા.

મુ. જખલાડા, તા. પ્રલયભગાભ,

પ્રલયભગાભ,

૦૮/૦૬/૯૦.

ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે.ભાાંઅત્રેની
મફ

જી.અભદાલાદ.

કચેયીનાજા.નાં-૪૮૬૫/૯૦તા૧૦/૬/૧૯૯૦થી

જી.અભદાલાદ.
૧૧

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૩૯૯૭

ુ ાઇલાઘયી
પ્રલયજીશનબ

૦૫/૦૪/૮૯.

આજીલન

૩૦૨

૨૯૨/૮૯.

ઉના. સ્ટેળન- I

વેળન્દવકટટ જુનાગઢ.

૦૧/૧૧/૯૦.

૭૮/૮૮.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી

નોંધાલેરછે .

મ.ુ દે લવય. તા. તાજા.

શ્રીશનુબાઇનાગજીબાઇ

જી. બાલનગય.

મુ. દે લવય. તા. તાજા.

૦૬/૧૧/૯૦.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદતાજા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

જી. બાલનગય.

કચેયીનાજા.નાં- ૨૭૫૬તા-૨૭/૦૭/૯૩થી
નોંધાલેરછે .

૧૨

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૪૪૦૦

ુ ઉપે યાજુ
શવમખ

૨૩/૦૮/૯૦.

આજીલન

૩૦૨

૧૨૭/૯૦.

પ્રલશ્લનાથભયાઠી

આયતીએાટટ ભેન્દટ

શ્રીભતીઅરકાફેનસુયેળબાઇ

વેળન્દવકટટ 

બ્રકનાં. ૧૭રૂભનાં.

આયતીએાટટ ભેન્દટબ્રકનાં.

અભદાલાદ.

૩૮૭અભયાઇલાડી.

અભયાઇલાડી.

એડી.વીટી

સ્ટેળન- I
૬૩/૯૦.

૨૪/૦૧/૯૧.

અ.લાદ
૧૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૩૭૨૭

દરતબાઇવીતાયાભ

૧૪/૦૩/૮૮

૭લટ

૩૭૬

૬૪/૮૭.

લાતખેડે

જાભનગય

આવી. વેળન્દવ

એડીલીઝન. સ્ટેળન

કટટ સયુ ે ન્દરનગય.

૦૪/૦૨/૯૧.

(૧)ક્રૃાનીલાવ
૮/૦.ફલાંતપ્રવિંશ

-I

દરતપ્રવિંશનાભકાનભાાં

૧૮/૮૬.

સયુ ે ન્દરનગય
(૨) ભીરીટયીકેમ્

૧૪

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૩૯૪૮

ુ દાવફારકદાવ
મ

૨૩/૦૧/૮૯.

આજીલન

૩૦૪(ય)

૧૨૬/૮૭.

કાડી

ફાટલા.સ્ટે.

એડી.વેળન્દવકટટ 

૧૨૬/૮૯.

જુનાગઢ

૨૦/૦૨/૯૧.

૦૯/૦૨/૯૧.

અભયાઇલાડી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીનાજા.નાં-

૧૭રૂભનાં. ૩૮૭અભયાઇલાડી.

૨૭૯૬/૯૩તા-૨૮/૦૭/૯૩થીનોંધાલેરછે .

અ.લાદ

શ્રીભતીભાંદાકીનીદરતયાભ

૨૦/૦૨/૯૧.

(૧)ક્રૃાનીલાવ૮/૦.ફલાંતપ્રવિંશ

કચેયીનાજા.નાં- ૨૭૫૨/૯૩તા-૨૭/૦૭/૧૯૯૩થી

સુયેન્દરનગય

નોંધાલેરછે .

(૨) ભીરીટયીકેમ્જાભનગય.
યવત્તભબાઇગોયીદાવ

યફાંદય, જી- જુનાગઢ

કાડી

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદસયુ ે ન્દરનગય.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

દરતપ્રવિંશનાભકાનભાાં

ભેભણલાડાતા-

ુ જનીપયીમાદ
પ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમફ

૦૭/૦૩/૯૧.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદયફાંદય.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

ફાટલાતા-ભાણાલદય, જુનાગઢ

કચેયીનાજા.નાં- ૨૭૫૪/૯૩તા-૨૭/૦૭/૧૯૯૩થી
નોંધાલેરછે .

૧૫

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૪૨૧૭

ુ અબ્દુર
ભશાંભદઅયફ

૨૯/૦૯/૮૭.

આજીલન

૩૦૨

૬૯/૮૭.

વત્તાય

૧૬

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૩૬૧૬

કાવભબાઇનયુ ભશાંભદ

૨૪/૦૯/૮૭.

૧૦લટ

NDPS Act

૨૧/૮૭.

બાન

ભણીનગય.સ્ટે.

એડી.વેળન્દવકટટ 

I-૧૨૧/૮૬

અભદાલાદ

િાઇલેટકાં નીકસ્ટભ એડી.વીટીવેળન્દવકટટ 
એકટ૧૦૬/૮૭.

૦૩/૦૭/૯૧.

૧૭/૦૫/૯૧.

ભટાલણકયલાવ,

ગાકુ ફભીમાઇબ્રાશીભભીમા

ુ અડૃા, રીવ
ળાશય

ભટાલણકયલાવ, ળાશુય

ચકીાછ, અભદાલાદ

અડૃા, રીવચકીાછ,

મ.ુ બીડનાકા, દાદુીય

સુરેભાનકાનાબાઇ

ુ જી-કચ્છ
યડ, તા-ભજ

અભદાલાદ

ુ
ભજ

૦૩/૦૮/૯૧.

ુ .સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીનાજા.નાંળાશય
૩૧૦૪/૧૯૯૩તા-૦૪/૦૧/૧૯૯૩થીનોંધાલેરછે .

અભદાલાદ

મુ.બીડનાકા, દાદુીયયડ, તા-

ુ જનીપયીમાદ
પ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમફ

૨૫/૦૫/૯૧.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદભજ
ુ .સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

ભુજજી-કચ્છભુજ

કચેયીનાજા.નાં-૨૭૧૮તા-૨૮/૦૭/૧૯૯૩થી
નોંધાલેરછે .

૧૭

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/ ૪૩૩૪

યાજેન્દરિશરાદબાઇયાલર

૧૬/૦૬/૯૦.

આજીલન

૩૦૨

૨૩/૮૯.

અંફાજી

ુ
વેળન્દવકટટ ારનય

૧૮૭/૮૮.

૧૬/૦૬/૯૨.

ુ તા.પ્રલવનગય
યાં ગય

ભશનરારકાળીયાભ

જી. ભશેવાણા

યાં ગુયતા.પ્રલવનગયજી.
ભશેવાણા

૨૭/૦૬/૯૨.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદલીવનગય.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ
કચેયીનાજા.નાં- ૨૭૦૯તા-૨૨/૦૭/૧૯૯૩થી
નોંધાલેરછે .
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૧૮

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૪૬૩૪

ભનજબાઇભશનરાર

૨૧/૦૬/૯૧.

આજીલન

૩૦૨

૩૫/૯૦.

વરાંકી

બાલનગયએ.ડીલી.

એડી.વેળન્દવકટટ 

૨૮૪/૮૯.

બાલનગય

૨૨/૦૧/૯૩.

વયકાયીકલાટટ વબ્ર

કાન્દતીબાઇભશનબાઇ

નાં.વી.૨/૨૨, જેર

વયકાયીકલાટટ વબ્ર

ગ્રાઉન્દડાછ,
બાલનગય
૧૯

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૫૩૦૪

ુ ખાન
શૈદયઅરીભશેબફ

૨૫/૦૮/૯૩.

આજીલન

૩૦૨

૨૧૩/૯૨.

ફાફી

ભશેવાણાવીટી

એડી.વેળન્દવકટટ 

૧૯૨/૯૨.

ભશેવાણા

૧૩/૧૧/૯૩.

ફાફીલાડાભશેવાણા

૩૦/૧/૯૩.

ુ જનીપયીમાદએડીલી,બાલનગય.સ્ટે. ભાાં
મફ

નાં.વી.૨/૨૨, જેરગ્રાઉન્દડ

અત્રેનીકચેયીનાજા.નાં- ૨૭૬૩તા-૨૭/૦૭/૯૩થી

ાછ, બાલનગય

ુ ખાન
માવીનખાનભશેબફ

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી

નોંધાલેરછે .
૨૪/૧૧/૯૩.

ફાફીલાડાભશેવાણા

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદભશેવાણા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ
કચેયીનાજા.નાં- ૩૫૬૩તા-૦૮/૦૮/૨૦૦૩થી
નોંધાલેરછે .

૨૦

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૫૩૦૫

ુ ખાન
શભીદખાનભશેબફ

૨૫/૦૮/૯૩.

આજીલન

૩૦૨

૨૧૩/૯૨.

ફાફી

ભશેવાણાવીટી

એડી.વેળન્દવકટટ 

૧૯૨/૯૨.

ભશેવાણા

૧૩/૧૧/૯૩.

ફાફીલાડાભશેવાણા

ુ ખાન
માવીનખાનભશેબફ

૨૪/૧૧/૯૩.

ફાફીલાડાભશેવાણા

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદભશેવાણા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ
કચેયીનાજા.નાં-૩૨૩૭/૦૩તા-૦૫/૦૮/૨૦૦૩થી
નોંધાલેરછે .

૨૧

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૫૪૯૯

કોપ્રળકબાઇિેભળાંકયદલે

૦૯/૦૨/૯૪.

આજીલન

૩૦૨

૨૦૩/૯૩.

કડી

એડી.વેળન્દવકટટ 

I-૨૦૬/૯૩.

ભશેવાણા- કે.ાટણ

૦૯/૧૨/૯૪.

ુ ા
નયવીશય

ળાન્દતાફેનિેભળાંકયબાઇ

તા.કડી.જી.ભશેવાણા

નયવીશુયાતા.કડી.જી.ભશેવાણા

૧૫/૧૨/૯૪.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ
કચેયીનાજા.નાં- ૧૯તા-૦૪/૦૧/૧૯૯૫થી
નોંધાલેરછે .

૨૨

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૫૭૮૬

દુનીમાઉપે કુ ભાય

૨૮/૧૨/૯૪.

આજીલન

૩૦૨

૧૯૦/૯૩.

કૃષ્ણકાન્દતગાાંધી

લટલા

વીટીવેળન્દવકટટ 

I-૪૯/૯૩.

અભદાલાદ

૧૦/૦૪/૯૫.

ભણીનગયકાાંકયીમા

જમાંપ્રતબાઇયાભાબાઇ

ગયધનલાડી,

ઇવનુયસ્ભાટટ નગય, ઘય

અભદાલાદ.

૦૫/૦૫/૯૫.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

નાં.૧૯૦૧અભદાલાદ

કચેયીનાજા.નાં- ૨૮૧૩/૦૮તા-૨૨/૦૬/૨૦૦૮
૫૧થીનોંધાલેરછે .

૨૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૫૭૮૯

રારાબાઇકયછનબાઇ

૩૦/૧૨/૯૪.

આજીલન

૩૦૨

૫૯/૯૪.

લાઘયી

ફાલા

એડી.વેળન્દવકટટ 

૧૩૮/૯૨.

અભદાલાદ

૨૧/૦૬/૯૫.

નાનકીવર, પ્રલયભગાભ

ભાજુફેનરારાબાઇ

અભદાલાદ

નાનકીવર, પ્રલયભગાભ

૨૯/૦૬/૯૫.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદપ્રલયભગાભતા..સ્ટે.ભાાંઅત્રેની
મફ

અભદાલાદ

કચેયીનાજા.નાં-૬૯૨/૦૩તા.૧૪/૦૨/૦૩થી
નોંધાલેરછે .

૨૪

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૫૪૫૧

ુ ાગવબ
ુ ાગયાવીમા
નાથબ

૧૭/૧૨/૯૩.

આજીલન

૩૦૨

૧૫/૯૨.

તાજાI-૯૩/૯૧.

એડી.વેળન્દવકટટ ભહુલા.

૦૨/૦૮/૯૫.

મ.ુ કાતયડી.

ફુરજીલાગવુબા

તા. વાલયકુાં ડરા.

મુ. કાતયડી.

જી. અભયે રી.

૨૫

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૫૫૦૦

રારફાબુ ઉદમનાથપ્રવિંશ

૧૧/૦૨/૯૪.

આજીલન

૩૦૨

૧૨૧/૯૨.

ડબડાI-૭૬/૯૨.

ુ
યાજત

એડી.વેળન્દવકટટ 

૨૨/૦૮/૯૫.

અભદાલાદગ્રામ્મ

કચેયીનાજાલકનાં-૪૬૬/૯૬તા-૦૮/૦૨/૯૬થી

જી. અભયે રી.

ુ ે લ
ઉભાળાંકયપ્રલષ્ણદ

સ્ટ- ભેરડી. .જી.ભઉ

૮૪અયપ્રલિંદભીરવવામટીની

નોંધાલેરછે .
૦૭/૦૯/૯૫.

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૬૧૪૭

પ્રલક્રભપ્રવિંશકનપ્રુ વિંશચાલડા

૧૦/૦૨/૯૫.

આજીલન

૩૦૨

૧૬/૯૪.

ભણીનગય

એડી. વીટીવેળન્દવકટટ 

૩૩૪/૯૩..

અભદાલાદ

૦૪/૦૩/૯૭.

ચારીઅનીરયડ, અભદાલાદ

કચેયીનાજા.નાં- ૪૬૭/૧૯૯૬તા-૦૮/૦૨/૧૯૯૬થી

વચીદાનાંદૃપ્રતલાયી-અળક

૬૮/ફી, આવારલ

ળીતરફેનકનુપ્રવશચાલડા

વવામટીલટલા

૬૮/ફી, આવારલવવામટી

અભદાલાદ

લટલાઅભદાલાદ

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદડબડા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ
નોંધાલેરછે .

ભીરનીચારીઅભદાલાદ

૨૬

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાલયકુાં ડરા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

તા. વાલયકુાં ડરા.

યશે-ગીરીમાતા-ભઉ
ઉત્તયિદે ળ

૧૩/૦૮/૯૫.

૨૦/૦૩/૯૭.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદલટલા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ
કચેયીનાજા.નાં- ૧૦૧૦/૦૩તા-૦૩/૦૩/૨૦૦૩થી
નોંધાલેરછે .
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૨૭

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૮૨૭૧

સયુ ે ન્દરકુ ભાયઉપે સદ
ાંુ ય

૩૧/૦૧/૦૨.

આજીલન

૩૦૨

એરીવબ્રીજ

નાંહદકળય

એડીવેળન્દવકટટ નાં.૧૧

૨૭/૦૩/૦૨.

અભદાલાદ

એરીવબ્રીજધયનાં. ૪૫

ભાંજુરાફેનસુયેન્દરબાઇ

ચથે ભાયાં ગતાા

એરીવબ્રીજધયનાં. ૪૫ચથે

ટાલયઅભદાલાદ.

૨૮

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૭૮૭૭

જીલણબાઇવેધાબાઇ

૨૭/૦૩/૦૧.

આજીલન

૩૦૨

૩૬૬/૦૦.

યાલત

૨૯

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૪૫૨૪

ફાજુજીફેચયજીઠાકય

૦૩/૧૨/૯૮.

આજીલન

૩૦૨

૧૫૬/૮૭.

ુ 
નાયણય

વીટીએડી.વેળન્દવકટટ 

I-૪૨૬/૦૦.

અભદાલાદ

રાાંઘણજ

એડી.વેળન્દવ

૧૩૬/૮૭.

ભશેવાણા

૩૭૫૬૨

૨૫/૦૯/૦૨.

કચેયીનાજા.નાં- ૯૬૪૭તા-૦૫/૧૨/૨૦૦૫થી

અભદાલાદ.

કરાફેનજીલણબાઇ

નલાલાડજયાભકરની

વયદાયનીચારીનલાલાડજ

અભદાલાદ.

યાભકરનીઅભદાલાદ..

રીચગરૂુ નગય

તખીફેનફાજુજી

ફયીમાનાચાયયસ્તા

રીચગુરૂનગયફયીમાનાચાય

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

ભાયાં ગતાાટાલય

વયદાયનીચારી

ઉયતા.જી. ભશેવાણા

૨૭/૦૫/૦૨.

નોંધાલેરછે .
૧૩/૦૫/૦૨.

ુ જનીપયીમાદ
પ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમફ
ુ ા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીનાજા.નાંનાયણય
૩૮૧૬/૨૦૦૨તા-૩૦/૦૭/૨૦૦૨થીનોંધાલેરછે .

૨૬/૧૦/૦૨.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદરાાંધણજ.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

યસ્તાઉયતા.જી. ભશેવાણા

કચેયીનાજા.નાં- ૫૯૬૭તા-૧૫/૧૧/૨૦૦૨થી
નોંધાલેરછે .

૩૦

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૯૩૬૧

બ્રફયે ન્દરઉપે ફીલ્ર

૨૨/૧૨/૦૩.

૭લટ

૩૯૭

૧૮૭/૦૦.

યાભચયણાવલાન

હદલાનયા

એડી.વેળન્દવકટટ યાજકટ

૨૮/૦૫/૦૪.

યાજકટ

ૃ નગયળેયીનાં.૦૧,
અમત

હદનેળશ્રીતી

ટાાંકીલાડીળેયીભલડી

ૃ નગયળેયીનાં.૦૧,
અમત

પ્રટજમાંપ્રતકુાં બયનાંુ
ભકાનયાજકટ
૩૧

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૯૪૦૬

ુ ાઇફાયટ
યપ્રલબાઇભનબ

૧૬/૦૧/૦૪.

આજીલન

૩૦૨

૨૦૨/૦૨.

અભયાઇલાડી

વીટીવેળન્દવ

I - ૬૦/૦૧.

કટટ ભદાલાદ

૩૧/૦૫/૦૪.

ુ , કઝી
યડ, યાણીય

નાયરબઠા, વયખેજયડ,

બયલાડનાભકાનભાાં
અભદાલાદ
૩૨

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૭૬૦૫

બયતબાઇબગલાનજી

૩૬૬૮૪

૧૦લટ

NDPS Act

૪૨/૦૦.

ુ ાણા.
લલ

ઉરેટા

એડીવેળન્દવકટટ ગાાંડર

૨૫/૧૧/૦૩.

૫૦૦૬/૦૦.

૩૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૯૬૮૮

ઇકફારઉપે નાવીય

૦૭/૦૬/૦૪.

૭લટ

૩૦૪(૧)

૨૦/૦૩.

હપયજવૈમદ

ુ ા
નાયય

એડીવેળન્દવકટટ નાં.૧

૩૨૪/૦૨.

અભદાલાદ

૨૧/૦૩/૦૫.

મુ. ઠકકયપ્રટળેયીનાં.-૫

ડ/૧૧૫૦૫

બરેળનાનારારળાશ

૨૭/૦૨/૦૭.

૧૦લટ

૪૮૯

૬૪/૦૫.

(ફી)

એટીએવ

વીટીવેળન્દવકટટ 

I-૦૧/૦૪.

અભદાલાદ

૦૨/૦૭/૦૭.

ડ/૧૦૮૨૨

ુ ાઇયાલતબાઇકાઠી
ટબ

૦૯/૧૨/૯૮.

આજીલન

૩૦૨

૨૪/૯૭.

ુ 
યાણય

એડી.વેળન્દવકટટ 

I-૩૯/૯૬.

અભદાલાદરૂયર

કચેયીનાજા.નાં- ૨૮૧૦/૦૪તા-૨૨/૦૬/૨૦૦૪થી
નોંધાલેરછે .
૨૧/૦૪/૦૫.

૯૭અયીશાંન્દતવવામટીયીધ્ધી

૨૬/૧૦/૦૮.

કચેયીનાજા.નાં- ૪૦૫૧તા-૦૫/૦૫/૦૫થી
નોંધાલેરછે .
૧૧/૦૯/૦૭.

કચેયીનાજા.નાં- ૬૫૦૩/૨૦૦૭તા-

ફસ્ટસ્ટેન્દડાછ, અભદાલાદ

ુ ાઇખાચય
યાજુબાઇળાન્દતબ

જી.અભદાલાદ.

મુ.વાયાં ગુયતા.યાણુય
જી.અભદાલાદ.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

પ્રવધ્ધીપરેટનીાછલાવણા

ુ તા.યાણય
ુ 
મ.ુ વાયાં ગય

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

ફાજુભાાંઅભદાલાદ

યીધ્ધીપ્રવધ્ધીપરેટની

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

કાગદીલાડનલાઝાઝરૂની

કન્દચનફેનનાનારારળાશ

સ્ટેન્દડાછ, અભદાલાદ
અભદાલાદ.ભ.જેર

૨૬/૧૨/૦૩.

યફાંદય

૯૭અયીશાંન્દતવવામટી
ાછલાવણાફસ્ટ

૩૫

નોંધાલેરછે .

ાછ, કાગદીલાડનલા લાડીરારશપ્રસ્ટરનીાછ,
અભદાલાદ

અભદાલાદ.ભ.જેર

કચેયીનાજા.નાં- ૩૨૭૦/૦૪તા-૦૫/૦૭/૨૦૦૪થી

કભરેળગુરપીલાાવાભે

ભશેયાજફીફીઇકફારબાઇ

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

અભદાલાદ

ુ પીલાા
૫કભરેળગર

ઝાઝરૂનીફાજુભાાં

૩૪

૦૧/૦૭/૦૪.

રીરાફેનબયલાડનાભકાનભાાં

યાજેળકુ ભાયબયતબાઇ

લાડીરારશપ્રસ્ટરની

નોંધાલેરછે .

યાણીુય, કઝીશટરવાભે

મ.ુ ઠકકયપ્રટળેયીનાં.વાભેયફાંદય

કચેયીનાજા.નાં- ૩૨૭૨તા-૦૫/૦૭/૨૦૦૪થી

જમાંપ્રતકુાં બયનુાં ભકાનયાજકટ

ળાયદાફેનભનુબાઇ

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

ટાાંકીલાડીળેયીભલડીપ્રટ

નાયરબઠા, વયખેજ
શટરવાભેરીરાફેન

૦૩/૦૭/૦૬.

૨૮/૦૯/૨૦૦૭થીનોંધાલેરછે .
૧૧/૧૧/૦૮.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી. .સ્ટેઅત્રેની
મફ
કચેયીનાજા.નાં-૮૩૨૪૦૮તા.૧૪૧૧/૦૮થી
નોંધાલેરછે .
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૩૬

અભદાલાદ.ભ.જેર

ક/૪૪૯૯

ુ ઉપે અળકઉપે 
શવમખ

૨૮/૦૫/૦૮.

૩લટ

લૈદયાજઉપે અયપ્રલિંદ

૪૧૯,

૫૫૯૧/૦૭.

૪૨૦.

ુ ય
ુ 
કાલ

એભ.એભ.કટટ નાં.૧૬

I-૧૫૩/૦૭.

અભદાલાદ

૧૯/૦૬/૦૯.

ફી/૫૦ઘયનાંફય૭૯૨

છગનરારળેયાજીજૈન

કૃષ્ણનગયશાઉવીંગ

ફી/૫૦ઘયનાંફય૭૯૨

ુ ફગા
ફડટ  વૈજય

છગનરારજૈન

નયડાયડઅભદાલાદ
૩૭

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૬૭૫૧

હદનાજીવલાજીજાટ

૧૦/૦૯/૯૭.

આજીલન

૩૦૨

૭૭/૯૫.

થયા

સ્ે.એડી.વેળન્દવકટટ 

૪૦/૯૫.

ુ
ારનય

૦૬/૦૭/૦૯.

૦૫/૦૭/૦૯.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

કૃષ્ણનગયશાઉવીંગફડટ 

કચેયીનાજા.નાં- ૪૯૨૧તા-૧૭/૦૭/૨૦૦૯થી

વૈજુયફગાનયડાયડ

નોંધાલેરછે .

અભદાલાદ

ુ ાતા-થયા
મ.ુ ાલયય

તેજાજીવલાજીજાટ

જી.ફનાવકાાંઠા

મુ.માલયુયાતા.થયા

૩૧/૭/૨૦૦૯

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

જી.ફનાવકાાંઠા

કચેયીનાજા.નાં- ૫૧૭૧તા-૦૪/૦૮/૦૯થી
નોંધાલેરછે .

૩૮

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૯૭૮૯

નાયણવીંગજાફેયાભઠાકુ ય

૩૦/૦૭/૦૪.

૧૦લટ

NDPS Act-૨૦-

૦૩/૦૩.

ુ રીવ.
પ્રવધ્ધય

પાસ્ટટ્રેકકટટ નાં-૨ાટણ

૦૯/૦૯/૧૦.

સ્ટેળનI- ૩/૦૨.

વી, ૨૯.

ુ ાણા, (ફશા)
મ.ુ નીલન

તાયાદે લીનાયામણવીંગ(ત્ની)

.ઠેલ્રા, (ગઢવા),

મુ.નીલુનાણા, (ફશા) .ઠેલ્રા,

તા.જી.કુ લ,ુ
(શીભાચરિદે ળ)

૩૯

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૦૯૬૦

પ્રલનદઉપે રાડુજીીરૂજી

૧૯/૦૫/૦૬.

૧૨લટ

૩૭૬-૨(જી).

૦૧/૦૫.

ચોશાણ

ભેઘાણીનગય.સ્ટે.

એડી. વે.કટટ બર,

I- ૨૩૯/૦૪.

અભદાલાદ

૦૩/૧૧/૧૦.

આંફાલાડી, વમ્રાટનગય,

વયદાયનગય, આંફાલાડી,

અભદાલાદ.

૪૦

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૮૫૧૨

અસ્રભખાનપયીદખાન

૩૦/૦૮/૦૨.

આજીલન

૪૮૯-ફી.૪૮૯-

૩૮૭/૦૦.

ક,૧૨૦-ફી.

વયદાયનગય.સ્ટે. I એડી.વેળન્દવકટટ નાં.-૯
- ૧૭૭/૦૦..

૧૫/૧૨/૧૦.

અભદાલાદ.

ભાકે ટનીવાભે, નાયર
યડ, દાણીરીભડા,
અભદાલાદ.

૪૧

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૦૫૯૦

સ ૃોતહુવેનશાજીબાઇળેખ

૨૮/૧૦/૦૫.

આજીલનકેદ

૩૮૭,૩૬૪,૩૬૫,૧

૬૧/૨૦૦૩.

૨૦(ફી)

ડી.વી.ફી. - I-

વીટી. વેવન્દવકટટ 

૦૬/૨૦૦૦.

અ’લાદ

૨૪/૦૪/૨૦૧૨.

વભીનાફાનાંુ વોકતશવેન
ળેખ

નોંધાલેરછે .

૧૪/૧૧/૧૦.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

વમ્રાટનગય, ભકાનનાં.-૬૫૯,

કચેયીનાજા.નાં- ૫૬૯૫તા-૨૦/૧૧/૨૦૧૦થી

અભદાલાદ.

ઘયનાં.૨૨,અરભશભદી શભીદાફાનુાં અસ્રભખાનઠાણ
વવામટી, ફયે ર

કચેયીનાજા.નાં- ૧૯૩૦તા-૦૧/૧0/૨૦૧૦થી

(શીભાચરિદે ળ)

ળાન્દતાફેનીરૂજીચોશાણ(ભાતા)

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

(ગઢવા), તા.જી.કુ લ,ુ

વયદાયનગય,
ભકાનનાં.-૬૫૯,

૨૪/૦૯/૧૦.

નોંધાલેરછે .

૨૩/૧૨/૧૦.

(ત્ની)

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદવાફયભતી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

ઘયનાં.૨૨,અરભશભદી

કચેયીનાજા.નાં- ૬૪૦૯તા-૨૯/૧૨/૨૦૧૦થી

વવામટી, ફયે રભાકે ટનીવાભે,

નોંધાલેરછે .

નાયરયડ, દાણીરીભડા,
અભદાલાદ.

૧૬/ફી, યુનીટએાટટ ાવે
પ્રલળારાવકટ રાવેજુશાુયા

૦૨/૦૫/૧૨.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ જનીપયીમાદયાણી.સ્ટે.ભાાંઅત્રેની
મફ

અભદાલાદ

કચેયીનાજા.નાં-૨૮૬૮/૨૦૧૨, તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૨થી
નોંધાલેરછે .

૪૨

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૮૫૧૩

જાફીયળેયભશાંભદ

૩૦/૦૮/૨૦૦૨.

આજીલનકેદ

૪૮૯(ક),૧૨૦(ફી)

૩૮૭/૨૦૦૦. વયદાયનગય.સ્ટે. I
૧૭૭/૨૦૦૦.

આવી. વેળન્દવ

૧૨/૧૦/૨૦૧૨.

કટટ અભદાલાદરુયર

૩૯/૪૦, યાજભીન

વઇદાફાનુ જાફીયબાઇ(ત્ની)

૧૨/૦૩/૨૦૧૩.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી

વવામટીપતેલાડી

ુ જનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મફ

વયખેજ, અભદાલાદ

કચેયીનાજા.નાં-૧૪૩૫/૧૩તા-૨૩/૦૩/૨૦૧૩થી
નોંધાલેરછે .

૪૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/ ૧૦૪૮૧

હકયણકુ ભાયકનૈમારાર.

૧૮/૦૮/૨૦૦૫.

આજીલન

૩૦૨

૪૨૫/૨૦૦૨.

ભશેવાણારૂયરરીવ

પાસ્ટ્રકકટટ ાટણ

સ્ટેળન.

૧૩/૦૧/૨૦૧૪.

કદયારી

રૂા. ૧૦,૦૦૦/-ના

તા.લડગાભ.જી.ફનાવકાાં

વટનરફન્દડઉયછુટેરછે .

ઠા

૦૮/૦૨/૨૦૧૪.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ
કચેયીનાજા.નાં-

૬૯૧/ ૧૪તા-૧૨/૦૨/૨૦૧૪.
થીનોંધાલેરછે .
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૪૪

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૨૫૧૨

યભેળબાઇભેલાબાઇ

૩૦/૦૯/૨૦૦૮.

૧૦-લટ

૩૦૨

૧૬૪/૦૭

અંફાજી

ુ
પસ્ટટ્રેક-ારનય

૦૨/૦૬/૨૦૧૪.

.

ગાભ-બરભા-તા-દાાંતા-

તેભીફેનયભેળબાઇ(ત્ની)

૧૩/૦૬/૨૦૧૪.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

જી-ફનાવકાાંઠા

કચેયીનાજા.નાં-

૨૫૩૪/૧૪તા-

૩૦/૦૬/૨૦૧૪. થીનોંધાલેરછે .
૪૫

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૨૭૩૩

ધનાજીબીખાજી

૩૧/૦૧/૨૦૦૯.

આજીલન

૩૦૨

૧૨૮/૨૦૦૮

લડગાભ

એડીવેળન્દવકટટ -

૧૮/૦૬/૨૦૧૪.

ુ
ારનય

ગાભ- વારેભકટતા.-

નાથુજીભતીજીઠાકયડા

૦૪/૦૭/૨૦૧૪.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

લડગાભજી.ફનાવકાાંઠા

કચેયીનાજા.નાં-

૨૬૯૩/૧૪તા-

૧૦/૦૭/૨૦૧૪. થીનોંધાલેરછે .
૪૬

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૩૧૯૯

અબ્દુરબાઇ@યશેભાન

૩૦/૧૨/૨૦૦૯.

આજીલન

૩૦૨

૧૫૯/૨૦૦૭

ગઢ.સ્ટે .i.૮૧/૦૭

એડીવેવન્દવકટટ -

૧૯/૦૭/૨૦૧૪.

ુ
ારનય

ઇબ્રાહશભ

ગાભ-ભારણદયલાજા
ુ તાય
ુ ાફશાય. મક
ુ જલાશયનગય-ારનય

પાતભાફીફી
અબ્દુરબાઇ(ત્ની)રૂ.૫૦૦ના

૦૪/૦૮/૨૦૧૪.

ુ ફ
ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમજ
નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

જાભીનયમુકત

જા.નાં-

ફનાવકાાંડા
૪૭

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૬૨૨

આફીદબાઇઇરીવબાઇ

૨૭/૦૩/૨૦૧૪.

૭-લટ-

૩૦૪(૧)

૩૫/૧૩

ુ બાઇ
યસર

વેકટય-૨૧-I-

વેવન્દવકટટ ગાાંધીનગય

૦૬/૦૮/૨૦૧૪.

૧૬૧/૨૦૧૨.

૩૨૪૪/૧૪તા-૧૪/૦૮/૨૦૧૪. થી
નોંધાલેરછે .

ુ ૬૯-ઘાાંચીલાડા-યાભય

ઘાાંચીફબુફેનયસુરબાઇ

બાંકડાતા-દે ત્રજ

રૂ.૫૦૦નાજાભીનયમુકત

૨૨/૦૮/૨૦૧૪.

ુ ફ
ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમજ
નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

જજ.અભદાલાદ

જા.નાં-

૩૩૭૩/૧૪તા-૨૫/૦૮/૨૦૧૪. થી
નોંધાલેરછે .

૪૮

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૨૪૭૬

ુ ીવભલાય
ુ ી
અંગતય

૧૨/૦૯/૨૦૦૮.

આજીલન

૩૦૨

૭૮/૨૦૦૮

અંફાજી.સ્ટેળનI-

ુ
F.T.C .ારનય

૧૨/૦૮/૨૦૧૪.

૧૦/૨૦૦૮

મ.ુ ચડેવયઠકયીમા

ભશાંતિેભુયીગુરુવભુયી-રૂ-

ભશાદે લG.I.D.C.

૫૦૦નાજાભીનયમુકત

૨૩/૦૮/૨૦૧૪.

નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

ુ 
ભઢેયાલાા,ારનય

જા.નાં-

ફનાવકાાંઠા
૪૯

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૮૧૯૫

જગદીળઉપે જગા

૧૦/૧૨/૨૦૦૧.

આજીલન

૩૦૨

૧૯/૨૦૦૧.

જગન્નાથપ્રલઠ્રબાઇ

દાણીરીભડા.

સ્ેળીમર.જજશ્રી

સ્ટેળન.૮૦/૨૦૦૧

અભદાલાદ

૦૫/૦૯/૨૦૧૪.

ન્દયુ

ુ ફ
ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમજ
૩૫૨૬/૧૪તા-૧૪/૦૮/૨૦૧૪. થી
નોંધાલેરછે .

ન ૂતનફેનજગન્નાથ(ત્ની)

૧૮/૦૯/૨૦૧૪.

ુ ફ
ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમજ

નશેરુનગય,રીવરાઇન

નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

નીફાજુભાાં

જા.નાં- ૪૩૦૮/૧૪તા-૨૬./૦૯/૨૦૧૪. થી

ઉલ્રાવનગય-૫-થાણે-

નોંધાલેરછે .

ભશાયાષ્ટ્ર
૫૦

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૯૬૧૪.

યપ્રવક@ફાલકુ બાઇ

૦૯/૦૨/૨૦૦૦.

આજીલન

૩૦૨

૯૨/૯૮

ઠાકયળીબાઇ.

ફયલાા-.સ્ટેળન-i-

વીટીવેવન્દવકટટ -

૨૯/૯૮.

અભદાલાદ

૨૦/૧૦/૨૦૧૪.

મ.ુ યપેઙતા.ફયલાા.-જજ-

લલ્રબબાઇ

અભદાલાદ.

ભેયાભબાઇમુ.યપેઙતા.ફયલાા

૧૮/૧૧/૨૦૧૪.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમુ જફ
નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

જી-અભદાલાદ.

જા.નાં- ૫૩૩૪/૧૪.

તા-૨૬./૧૧/૨૦૧૪. થી

નોંધાલેરછે .
૫૧

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૭૫૧૬.

વતીબાઇs/o

૧૮/૦૪/૨૦૦૦.

આજીલન

302.૩૯૪.૧૨૦ફી.

૫૬/૯૫.

હશિંભતબાઇ.

ળાશીફાગ-.સ્ટેળન-i-

એડી. વેવન્દવકટટ -

303/૧૯૯૪

અભદાલાદ

૦૭/૧૦/૨૦૧૪.

બ્રક-

ૃ ાઇ
હશિંભતબાઇરાભબ

એચ.૫૫/૬૫૨.આનાંદનગ

રૂાયે રીમા.(પ્રતા) કરભ-૧૩-

યએાટટ ભેન્દટ,અખફાયનગ

૨૨/૧૧/૨૦૧૪.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમુ જફ
નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

મુજફ.

જા.નાં- ૫૩૫૬/૧૪.

યાવે,નલાલાડજ,અભદા

તા-૨૭./૧૧/૨૦૧૪. થી

નોંધાલેરછે .

લાદ.
૫૨

અભદાલાદ.ભ.જેર

અનરૂટ૧૬૩૭.

સયુ ે ળ@કારીમર
બધ્ુ ધીરાર

૧૮/૦૪/૨૦૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૩૫/૨૦૦૩.

મ-ુ સકુ ાાંદગયભી

યાજકુ ભાયબુધ્ધુીરાર-મુ-સુકાાંદ

Aહડલીઝન-I-

ુ ાતાભશેગાભ
ચોધયીય

ગયભીચોધયીુયાતાભશેગાભ

૩૩/૨૦૦૩..

જજ-બીંડ(ભધ્મિદે ળ ).

જૂનાગઢવીટી-

એડી. વેવન્દવકટટ -જૂનાગઢ

૦૪/૧૨/૨૦૧૪.

જજ-બીંડ(ભધ્મિદે ળ).

૦૨/૦૧/૨૦૧૫.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમુ જફ
નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના
જા.નાં- ૭૫/૧૫.

તા-૦૬./૦૧/૨૦૧૫. થી

નોંધાલેરછે .
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૫૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૩૮૦૮

અલ્કેળળાબ્રફનેશ્વયીળા

૨૬/૦૫/૨૦૧૧.

આઠલટ

NDPS

1/10.

વાવ ુ

૫૪

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૬૯૮૮

અભયતફહ્માનાંદ

એ,ટી,એવ,
અભદાલાદ. I ૨/૨૦૧૦

૧૭/૦૪/૯૮.

આજીલન

૩૦૨.૨૦૧.

૨૫૦/૯૭.

સ્ે.જજ(NDPS)

૨૭/૦૩/૨૦૧૫.

ગાાંધીનગય

પ્રવગયલાડનાથપ્રુ વિંગના

યીટાફેનઅલ્કેળળા(ત્ની)

ફયયગાભ-

કરભ-નાં૧૩-મુજફ

૧૧/૦૪/૨૦૧૫.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમુ જફ
નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

પ્રવિંગયલા,ઓઢલ

જા.નાં- ૧૭૬૧/૧૫. તા-૨૨./૦૪/૨૦૧૫. થી

અભદાલાદ.

નોંધાલેરછે .
ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમુ જફ

બ્રકનાં૨૨ભકાનનાં

યાભનયે ળફશભાનાંદ(બાઇ)

વેવન્દવકટટ -નાં-૨

૨૫૦વનેયીમાબ્રક

કરભનાં૧૩મુજફ

અભદાલાદ

યાજુનગયવાભે

જા.નાં- ૧૯૦૪૧/૧૫. તા-૦૧/૦૫/૨૦૧૫. થી

શયદાવનગયરીવ

નોંધાલેરછે .

અભયાઇલાડી.સ્ટે .

એડી.પ્રિન્દવીર

૫૨૪/૯૬.

૨૭/૦૩/૨૦૧૫.

૨૫/૦૪/૨૦૧૫.

નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

ુ ગય
ચકીાવેફાન
૫૫

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૭૫૩

ળેખયપ્રવિંશ@ ળેયપ્રવિશ

૨૯/૧૧/૨૦૧૪.

આજીલન

૩૭૬

૪૨/૧૩

જભનાિવાદ

બ્રચરડા.સ્ટે .

એડીવેળન્દવકટટ 

૮૬/૨૦૧૩.

ગાાંધીનગય

૧૬/૪/૨૦૧૫

૧૧,ફયીગલદાનીચારી ગુપ્તાયાભરારઇતલાયીરાર

૦૧/૦૫/૨૦૧૫.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમુ જફ
નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

ભણીનગયઅ,લાદ૬

જા.નાં- ૨૧૮૬/૧૫. તા-૧૫/૦૫/૨૦૧૫. થી
નોંધાલેરછે .
૫૬

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૦૧૭૭

પ્રનઝાભખાનરારખાન

૦૮/૧૧/૧૯૯૬.

આજીલન

૩૦૨

૧૨૭/૯૬.

વાાંથર.સ્ટે . ૧૯/૯૬

વેળન્દવકટટ ભશેવાણા

૧૯/૦૪/૨૦૧૫.

૭૨/૨૨૭૭ળશેયીગયીફ

ખાદે જાફાનુ પ્રનઝાભખાન

૦૧/૦૫/૨૦૧૫.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમુ જફ

આલાવમજના

નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

જલાશયરારનશેરુસ્રભ

જા.નાં- ૨૧૮૩/૧૫. તા-૧૫/૦૫/૨૦૧૫. થી

ક્લાટવટ તા-દસ્કઇજી-

નોંધાલેરછે .

અભદાલાદ
૫૭

૫૮

અભદાલાદ.ભ.જેર

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૧૯૬૯

ડ/૬૭૦૭

શ્રીકાાંતયાભળાંકયલભાટ

ભાંશભદશારૂનભાંશભદ

૨૦/૦૯/૧૯૯૯.

૧૭/૧૦/૧૯૯૭.

આજીલન

આજીલન

૩૦૨

૩૦૨

૩૩૫/૯૮.

૪૯/૯૭.

અનલયળેખ

ી,વી.ફી,સ્ટે ,

પ્રવટીવેળન્દવકટટ નાં૬

ગ.ુ યજી.નાં૫૦૫૧/૯૮

અભદાલાદ

આણાંદટાઉન,સ્ટે

એડીવેળન્દવકટટ 

૪૩૩/૯૫.

નહડમાદ

૦

૦૫/૦૫/૨૦૧૫.

લડટ ન૧૨,સ્ટવયાઇ

ડ/૧૪૮૧૨

યાજુકુભાયપ્રલયકુ ભાય

૦૩/૦૨/૨૦૧૫.

આજીલન

૩૦૨.પ્રલગેયે

૧૫/૨૦૧૨.

માદલ

કરર,સ્ટે

૩જાએહડળનરવેળન્દવ

૨૦૧/૨૦૧૧.

જજશ્રીકરર

૧૬/૦૫/૨૦૧૫.

ભકવેનાજી-નલાડા

જા.નાં- ૨૩૫૪/૧૫. તા-૨૨/૦૫/૨૦૧૫. થી

બ્રફશાય

નોંધાલેરછે .

ભકાનનાં-૧૬૨૮,૯,૯

ખુયળીદાફાનુ ભશભદશારૂન

અભીયલાડી

(ત્ની) ભનાં-૧૬૨૮,૯,૯

ખહડમાયાકટ નીવાભે

૦૩/૦૬/૨૦૧૫.

જા.નાં-૨૭૩૦/૧૫.

વાભેળાશુયઅભદાલાદ-૨

ડ/૧૧૫૪૨

હદનેળબાઇકાનજીબાઇ
યાલર

૨૨/૦૩/૨૦૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૨૮/૨૦૦૬.

પ્રલજમનગય

એડીવેળન્દવFTC કટટ 

,સ્ટે ,૧૪૦/૨૦૦૧.

હશમ્ભતનગય

૧૮/૦૫/૨૦૧૫.

ુ ાભ- રક્ષ્ભણય
ુ ાતામક
પ્રલજમનગયજીવાફયકાઠાાં

તા-૨૦/૦૬/૨૦૧૫થી

નોંધાલેરછે .

૧૬/૦૬/૧૫.

યશે-૨૯/૩૦આમ્રકુાં જવવામટી

ુ 
ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમજ
ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

ઠાક્કયફાાનગયઅભદાલાદ.

જા.નાં-૨૭૫૬/૧૫.

ઝન૫
અભદાલાદ.ભ.જેર

ુ 
ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમજ
ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

અભીયલાડીઆય.વી.શાઇસ્કુ ર

ુ ીનગયવવામટી યતનપ્રવિંશદે લીરારજાટ(પ્રભત્ર)
૯,ખળ
લસ્ત્રારગાભઅભદાલાદ-

૬૦

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમુ જફ
નીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના

ુ અભદાલાદ-૨
ળાશય

અભદાલાદ.ભ.જેર

૧૬/૦૫/૨૦૧૫.

ુ ા
ગાભ-નડવેનાશસલ

આય.વી.શાઇસ્કુ રવાભે

૫૯

શ્રાલનકુ ભાયભશેન્દરિવાદ

તા-૨૦/૦૬/૨૦૧૫થી

નોંધાલેરછે .
કાનજીબાઇગણેળબાઇ(પ્રતા)

૦૨/૦૬/૧૫.

ુ 
ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફીમજ
ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના
જા.નાં-૨૭૪૧/૧૫.

તા-૨૦/૦૬/૨૦૧૫થી

નોંધાલેરછે .
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૬૧

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૭૭૬

રારઉપે રારાબાઇ

૧૬/૧૨/૨૦૧૫.

આજીલન

૩૦૨

૨૨/૧૩.

ભસયુ બાઇગી

૬૨

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૮૭૦

યાજેળકુ ભાયઉપે જીતેન્દર

૨૮/૦૫/૨૦૧૧.

૦૭લટ

૪૯૮(ક),૩૦૬.

૧૦૯/૨૦૧૩.

યાધાકીળનળભાટ

મ-ુ ધાખાખયાગાભ-

ભસુયબાઇજભાબાઇગી

અદારત6 નાં-૧૬

કારીમાકુ લા,તા-

(પ્રતા) મુ-ધાખાખયાગાભ-

અભદાલાદ.

ભેઘયજ, જી-અયલલ્રી.

નયદા.સ્ટે .

અપ્રધકવત્રન્દમામાધીળ

૭૦૨/૧૧.

અડારજ

ફીજાએડી.વેળન્દવકટટ -

.સ્ટે .૮૯/૨૦૧૩.

ગાાંધીનગય

૨૭/૦૭/૧૫.

૧૫/૦૯/૨૦૧૫.

કચેયીનાજા.નાં-

અયલલ્રી.

ડાભયશયે ળધુાજી૧૦,ભરાલ

૧૦૩,ન્દયુ

તાલ.થરતેજ.તા-દસ્કઇજી-

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

કારીમાકુ લા,તા-ભેઘયજ, જી-

આશ્રભટે ટીનાHયાણી.અભદાલાદ.

૦૭/૦૮/૨૦૧૫.

૩૬૧૩/૧૫તા- ૧૧/૦૮/૨૦૧૫.
થીનોંધાલેરછે .

૨૬/૦૯/૨૦૧૫.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

અભદાલાદ.

કચેયીનાજા.નાં૪૫૯૧/૧૫તા-૦૬/૧૦/૨૦૧૫. થી
નોંધાલેરછે .

૬૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૫૭૩

મસ્ુ તપાતાશીયઅરી

૦૧/૦૨/૨૦૧૪.

આજીલન

૩૦૨૨૦૧

૨૬૫/૧૨.

રાઇટલારાદાઉદીલયા

નયડા..સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

અપ્રધકવત્રન્દમામાધીળ

૫૪૨/૧૧.

કટટ નાં-૨૦અભદાલાદ

૨૮/૦૯/૨૦૧૫.

૧૦૩.શેરાભા

તસ્નીભમુસ્તપાતાશીયઅરી

આળીમાનાએાટટ ભેન્દટ

લયા૧૦૩.શેરાભા

કાં વાયલાડગાભ-કીલ્રા
ાટડીજી-લરવાડ
૬૪

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૮૭૬

ુ ઠાકય
જવલાંતજીજગજી

૦૬/૦૬/૨૦૧૫.

૧૦લટ

૩૬૩.૩૬૬.૩૭૬.

૩૦/૧૨.તથા

પ્રલવનગય

ફીજાએડી.વેળન્દવ

૪૦/૧૨.

વીટી..સ્ટે .I-૨૩૭/૧૦.

જ્જ.ભશેવાણા

૧૦/૧૧/૨૦૧૫.

૦૯/૧૦/૨૦૧૫.

ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

આળીમાનાએાટટ ભેન્દટ

કચેયીનાજા.નાં-૪૯૬૦/૧૫તા-૧૭/૧૦/૨૦૧૫. થી

કાં વાયલાડગાભ-કીલ્રાાટડી

નોંધાલેરછે .

જી-લરવાડ

યશે.મ.ાંુ ભડેઠા, તા.ડીવા

બાવુફેન

જી.ફનાવકાાંઠા

જલાનવાંગયશે.મુ.ાં ભડેઠા, તા.ડીવા

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી

૨૧/૧૧/૨૦૧૫.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

જી.ફનાવકાાંઠા

કચેયીનાજા.નાં-૫૭૨૧/૧૫તા-૦૨/૧૨/૨૦૧૫. થી
નોંધાલેરછે .

૬૫

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૩૫૨૮

ુ
દળયથબાઇચતયબાઇ

૦૪/૧૦/૧૦.

આજીલન

૩૦૨

૦૧/૨૦૧૦.

ભશેવાણાતા. સ્ટે

FTC- ૨ભશેવાણા

૨૧/૧૦/૧૧.

૧૮૦/૨૦૦૯.

ધાવણતા.જી.

બ્રરરાફેનચતુયબાઇ(ભાતા)

ભશેવાણા

યશે. -ધાવણતા.જી. ભશેવાણા

૦૫/૧૧/૧૧.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે.ભાાંઅત્રેની
મજ
કચેયીનાજા.નાં- ૭૦૧૭/૧૧તા-૦૮/૧૧/૨૦૧૧થી
નોંધાલેરછે .

૬૬

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૫૪૪

પ્રલજમબાઇભશનબાઇ

૦૪/૦૧/૧૪.

૦૭-લટ

૩૯૭

૧૮૧/૧૨.

િજાપ્રત

વેટેરાઇટ

વેળન્દવકટટ નાં-૧૦

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૨૦૩/૧૧.

અભદાલાદ.

૧૫/૧૨/૨૦૧૫.

યશે.મ.ુ .૧૩૬/૯૦૬,ખડી

હશતેળકુ ભાયળાભજીબાઇ

ુ યાત
માયનગય,ગજ

િજાપ્રત

શાઉપ્રવિંગફડટ ,
ચાાંદખેડા,અભદાલાદ.
૬૭

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૦૬૧૮

ુ ળ
ુ ભશાંઅભદ
જાશીદયન

૩૦/૦૯/૦૩.

આજીલન

૩૦૨

૩૪/૦૨.

ળપી

ડીવારૂયર

વીટીવેળન્દવકટટ 

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૧૫૧/૦૨.

અભદાલાદ.

૦૮/૦૨/૧૬.

કચેયીનાજા.નાં-/૧૬તા-૦૦/૦૨/૨૦૧૬.થી

નગય,ગુજયાતશાઉપ્રવિંગફડટ ,

નોંધાલેરછે .

ચાાંદખેડા,અભદાલાદ.
યશે,ગુરફશાયજાશેદબાઇ, ગાભ-

ુ ા, જીતશેવીર-યાજય

વીરાયુય, તશેવીર-યાજુયા,

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

યશે.મુ..૧૩૬/૯૦૬,ખડીમાય

ુ ,
યશે.મ.ુ ગાભ-વીરાયય
ભેયઠ(ઉત્તયિદે ળ).

૦૬/૦૧/૨૦૧૬.

૨૪/૦૨/૨૦૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

જી- ભેયઠ(ઉત્તયિદે ળ).

કચેયીનાજા.નાં-૦૦૦૦/૧૬તા-૦૦/૦૩/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૬૮

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૮૩૩

પારૂકગનીબાઇલયા

૦૯/૦૪/૧૫.

દવ-લટ

NDPS ACT

૦૪/૦૯.

એન.વી.ફી

ચથાએડીવેળન્દવકટટ 

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૦૧/૦૯.

ુ (ભડાવા).
વાલરય

૧૭/૦૨/૧૬.

યશે.-બાલવાયલાડ.-

યશે,લયાકોવયફેનપારૂકબાઇ

તા.કઠરારજી.ખેડા.

યશે, ૧૮૩-અતીતાકટ તથા

૦૪/૦૩/૨૦૧૬.

ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ઉભયીનગય, બારેજયડ

કચેયીનાજા.નાં-૧૮૪૮/૧૬તા-૧૩/૦૪/૨૦૧૬. થી

આણાંદ.તા,જી-આણાંદ.

૬૯

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૨૫૩૯

બયતબાઇઇશ્વલયબાઇ
યભાય

૦૯/૦૫/૦૬.

આજીલન

૩૦૨

૧૫/૦૬.

ઘાનેયા.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં- વેળન્દવF.T.C કટટ ડીવા.
૧૫/૦૬.

૧૫/૦૩/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ- વીંઘીકેમ્,

બયતીફેનભશેન્દરબાઇફચીમા

શયીળાંકયન

યશે,મુ, ૨૭- પ્રનયાશ્રીતકેમ્,

ુ 
આય,પ્રવઘ્ઘય
ુ જી,ાટણ.
તા,પ્રવઘ્ઘય
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ળાંકયુયાચક,પ્રવઘ્ઘુય, તાપ્રવઘ્ઘુય, જી.ાટણ.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી

નોંધાલેરછે .
૦૬/૦૪/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ
કચેયીનાજા.નાં-૨૦૫૬/૧૬તા-૨૨/૦૪/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૭૦

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૮૨૧

હદતાબાઇ@ હદનેળબાઇ

૧૩/૦૩/૧૫.

આજીલન

૩૭૬

૪૨/૧૪.

રારાબાઇઅંગાયી

અભીયગઢ

એડીવેળન્દવકટટ 

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૮૭/૧૩.

ુ .
ારનય

૦૬/૦૪/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ-બેદરા,તા-

રારાબાઇગરફાબાઇઅંગાયી,

અભીયગઢ, જી-

યશે.મ.ગાભ-બેદરા,તા-

ફનાવકાાંઠા

૧૭/૦૪/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

અભીયગઢ, જી-ફનાવકાુંઠા

કચેયીનાજા.નાં-૨૨૩૩/૧૬તા-૩૦/૦૪/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૭૧

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૭૬૫

ભશેળબાઇયણછડબાઇ

૧૦/૦૯/૦૮.

વાતલટ

૩૦૬

૨૪૯/૦૪.

નથી.

ટેર

ુ યાત
નાભદાયગજ

૧૮/૦૩/૧૬.

શાઇકટટ અભાદાલાદ.

યશે.મ.ુ , ગાભ-ાાંચટ, તા-

ટે રજપ્રતનબીખાબાઇ,

, જી-ભશેવાણા.

યશે.મ.-ફી/૩૦૩, શ્રીળયણ

૧૦/૦૪/૧૬.

ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

પરેટ્રેવ, વોરા, અભદાલાદ, તા-

કચેયીનાજા.નાં-૦૦૦૦/૧૬તા-૦૦/૦૦/૨૦૧૬. થી

દવક્રોઇ,જી-અભદાલાદ.

૭૨

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૧૦૭

રક્ષ્ભણવીંગશારવીંગ

૨૧/૦૮/૯૩.

આજીલન

૩૦૨

૧૦૭/૯૦.

ઠાકય

ગઢ.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

એડીવેળન્દવકટટ 

૨૯/૯૦.

ુ .
ારનય

૨૫/૦૪/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ- અંઘાયીમા

ડાબીફાદયપ્રવિંશનપ્રવિંશ, યશે

તા-લડગાભજી-

મુ. વાંઘાયીમાઅંઘાયીમા, તા-

ફનાવકાાંઠા.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી

નોંધાલેરછે .
૦૩/૦૫/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

લડગાભ, જી-ફનાવકાાંઠા.

કચેયીનાજા.નાં-૨૬૨૮/૧૬તા-૨૩/૦૫/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૭૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૬૧૮૫

નટુબાઇયાભજીબાઇ

૩૦/૧૨/૯૪.

આજીલન

૩૦૨

૫૯/૯૪.

લાઘયી

ફાલા.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

એડીવેળન્દવકટટ 

૧૩૮/૯૨.

ુ અભદાલાદ.
ભીયજાય

૦૩/૦૫/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ-ફર, તા-

યાણાબીભપ્રવિંગરારપ્રવિંગ

દળક્રઇ, જી-અભદાલાદ.

યશે.મુ.ગાભ-૧૯૨-લવાશત,

૧૭/૦૫/૧૬.

ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ફર, તા- દળક્રઇ, જી-

કચેયીનાજા.નાં-૨૭૭૦/૧૬તા-૩૧/૦૫/૨૦૧૬. થી

અભદાલાદ.

૭૪

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૦૪૬

ુ ાભનફીભશાંભદ
ગર

૦૯/૦૩/૦૬.

દવલટ

NDPS ACT

3૪૭/૦૦.

ુ તાનશજાભ.
સર

NCB/AZU/CR NO.-

વીટીવેળન્દવકટટ -૧

2/2000.

અભદાલાદ.

૨૦/૦૪/૧૬.

યશે.મ.ુ , ગાભ-ન્દયુ ફસ્તી, ભેરૂપએશભદવપીયશે.મુ., ગાભLIC ેટ્રર
ાં,અનાંતનાગ, તાઅનાંતનાગ, જી-જમ્મુ

ન્દયુ ફસ્તી, LIC ેટ્રર

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી

નોંધાલેરછે .
૧૨/૦૫/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ાં,અનાંતનાગ, તા-અનાંતનાગ,

કચેયીનાજા.નાં-૨૭૭૬/૧૬તા-૩૧/૦૫/૨૦૧૬. થી

જી-જમ્મુકાળભીય.

નોંધાલેરછે .

કાળભીય.
૭૫

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૩૨૫૯

ગાાંડાજીજલાનજીઠાકય

૧૦/૦૨/૧૦.

આજીલન

૩૦૨

૪૧/૦૭.

ખેયાલુ .સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

એડીવેળન્દવકટટ 

૦૪/૦૯.

ભશેવાણા.

૧૨/૦૫/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ- નલીન

ઠાકયઅપ્રશ્વનજીગાાંડાજી

ઠાકયલાવ, તા-

યશે.મુ.ગાભ- નલીનઠાકય

લડનગયજી-ભશેવાણા.

૭૬

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૮૯૨

ભગનબાઇજમાંતીબાઇપેયા

૧૦/૦૭/૧૫.

૧૦-લટ

૩૦૪

૨૯/૧૪.

વેકટય-૭

ફીજીએડીવેળન્દવકટટ 

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૦૫/૧૪.

ગાાંઘીનગય.

૧૬/૦૬/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ- ભારા

૦૩/૦૬/૧૬.

ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

લાવ,ળાશુયલડ, તા-લડનગય

કચેયીનાજા.નાં-૦૦૦૦/૧૬તા-૦૦/૦૬/૨૦૧૬. થી

જી-ભશેવાણા.

ફસુડીફેનભગનબાઇપેયા

નોંધાલેરછે .
૨૭/૦૬/૧૬.

ુ જી- યશે.મુ.ગાભ- ભગનપેયા, લડટ નાંગાભડી, તા, ડુાંગયય
ુ (યાજસ્થાન).
ડુાંગયય

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૧૧૮

ુ ાઇS/O
અપ્રશ્વન@ નાનબ

૩૦/૦૩/૧૬.

આજીલન

૩૦૨

૨૦૯/૧૪.

િેભચાંદબાઇળાશ

વાફયભતી

એડીવેળન્દવકટટ નાં-૧૯

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૪૮/૧૪.

અભદાલાદ.

૧૮/૦૬/૧૬.

૦૯, મુકાભધભરાતપરા,

કચેયીનાજા.નાં-૩૬૧૦/૧૬તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૬. થી

સ્ટગાભડી, અશાડા, ઘમ્રત

ુ ારની
યશે.મ.ુ ગાભ- ળાંભર

ળાશવતીબાઇિેભચાંદબાઇ

ચારી, દે યાવયની

યશે.મુ.- ૧૦૨૧-૪૪, કાડીમા

વાભે,વાફયભતી.
અભદાલાદ.
૭૮

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૫૨૨

ફાદળાશ@ એશભદ
ઝલેયબાઇભીમાણા.

૩૧/૦૩/૨૦.

આજીલન

૩૦૨

૪૧/૦૭.

ફી. ડીલીઝન

એડીવેળન્દવકટટ 

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૩૬૨/૯૮.

યાજકટ.

૨૩/૦૫/૧૬.

નોંધાલેરછે .

ફાલાગયનાંુ ડશેલ,ાં ુ

ઇરીમાવબાઇયશે.મુ.ગાભ-

અભદાલાદ.
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૧૨૫૦-૧૦, ફાલાગયનુાં ડશેલ,ાં ુ
વરાવયડ, અભદાલાદ.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ
કચેયીનાજા.નાં-૩૬૦૭/૧૬તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૬. થી

અભદાલાદ.

વીદ્દીભાંશભદહુવેન

વરાવયડ,

૨૯/૦૬/૧૬.

ભેન્દળન, ળાકભાકે ટ, યાભનગય,

યશે.મ.ુ ગાભ- ૧૨૫૦-૧૦,

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

પરા, ડુાંગયુય, જી-યજસ્થાન.

૭૭

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી

નોંધાલેરછે .
૦૭/૦૭/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદકાયાં જ.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ
કચેયીનાજા.નાં-૩૮૭૮/૧૬તા-૨૦/૦૭/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૭૯

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૩૭૭૬

પ્રલલેકચાંદ@ તતડ@

૨૯/૦૪/૧૧.

આજીલન

૩૦૨

૪૧૧/૦૯.

ાંડીતગમાિવાદપ્રભશ્રા

યશે.મ.ુ ગાભ-

પ્રભશ્રાપ્રલધાફેનગમાિવાદ

કટટ નાં-૧૨બર

અભયપ્રવિંશનીચારી,

યશે.મુ.ગાભ- અભયપ્રવિંશની

અભદાલાદ.

યાભનગય, બીરલાડા,

અભયાઇલાડી

અપ્રઘકવત્રન્દમામાધીળ

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૫૪૯/૦૭.

૨૪/૦૬/૧૬.

અભયાઇલાડી,

૦૯/૦૭/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદઅભયાઇલાડી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ચારી, યાભનગય, બીરલાડા,

કચેયીનાજા.નાં-૩૮૯૨/૧૬તા-૨૦/૦૭/૨૦૧૬. થી

અભયાઇલાડી, અભદાલાદ.

નોંધાલેરછે .

અભદાલાદ.
૮૦

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૫૨૩૫

યશીભખાનશાથીખાન

૨૪/૦૫/૯૩.

આજીલન

૩૦૨

૨૩૧/૯૨.

ઠાણ

ભશેવાણાવીટી

એડીવેળન્દવકટટ 

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૨૦૩/૯૨.

ભશેવાણા.

૧૦/૦૬/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ- ૧૨૯-

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૧૦૮

ખેભવીંગશારવીંગઠાકય

૨૧/૦૮/૯૩.

આજીલન

૩૦૨

૧૪૩/૯૦.

ગઢ.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

એડીવેળન્દવકટટ 

૧૪૩/૯૦.

ુ .
ારનય

૧૧/૦૭/૧૬.

નામકલાવ, પ્રલયર, તા- યશે.મુ.ગાભ- ૧૨૯- નામકલાવ,
ભશેભદાલાદજી- ખેડા.

૮૧

નામકવાંજમકુ ભાયફાબુબાઇ

૦૮/૦૭/૧૬.

કચેયીનાજા.નાં-૩૮૮૧/૧૬તા-૨૦/૦૭/૨૦૧૬. થી

ખેડા.

ડાબીગારવીંશખેભવીંશ,

તા-લડગાભ, જી-

યશે.મ.-૦૬/ડાબીલાવ,

ફનાવકાાંઠા.

ુ ફનીપયીમાદભશેભદાલાદ.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

પ્રલયર, તા- ભશેભદાલાદજી-

યશે.મ.ુ , ગાભ-અંઘીયીમા,

નોંધાલેરછે .
૧૯/૦૭/૧૬.

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૮૭૫૨

ુ ાાંવીમ્ગ
યાભવીંગશનભ

૨૪/૧૨/૦૨.

આજીલન

૩૦૨

૩૪/૦૧.

કચ્છી

લટલા

એડીવેવન્દવકટટ ,નાંફય-

.સ્ટે.ગ.ુ ય.નાં.I.૪૦૮/૨

૧૩, અભદાલાદ

૨૯/૦૬/૧૬.

વનળાની

જા.નાં-૪૦૪૮/૧૬તા-૨૭/૦૭/૨૦૧૬. થીનોંધાલેર

બાજભાું,મ.અંઘીયીમા,ો.મભનલા

યશે.મ.ુ , ગાભ-B-૨૭

યાજુતયાજેન્દરપ્રવિંશાયવનાથ

બલાનીનગયઅંબ્રફકા

યશે.મુ., ગાભ-B-૨૭

ાકટ નીફાજુભાાં,

૦૦૦

અભયાઇલાડી,
અભદાલાદ.
૮૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૩૭૭૩

દે લેન્દરશયીળાંકયગસ્લાભી

૨૯/૦૪/૧૧.

આજીલન

૩૦૨

૯૧/૦૯.

અભયાઇલાડી

એડીવેવન્દવકટટ ,નાંફય-

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૫૪૯/૦૭.

૧૨, અભદાલાદ

૨૩/૦૬/૧૬.

છે .

યશે.મુ., ગાભ- ૬૫-િેભનગય,

અભયાઇલાડી,

કચેયીનાજા.નાં-૦૦૦૦/૧૬તા-૦૦/૦૮/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

અભદાલાદ.

ળેઠનીચારી, યાભનગય,

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદઅભયાઇલાડી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ફાજુભાાં, અભયાઇલાડી,

વરાંકીઅમ ૃતબાઇભશનબાઇ

બીરલાડા,

૨૧/૦૭/૧૬.

બલાનીનગયઅંબ્રફકાાકટ ની

યશે.મ.ુ , ગાભ- 5-ભીઠા

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદગઢ.સ્ટે. ભાાંઅત્રેનીકચેયીના
મજ

વ,તા-યાધનય, જી-ફનાવકાુંઠા.

૮૨

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી

૦૮/૦૭/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદઅભયાઇલાડી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

યાભનગયફવસ્ટેન્દડાવે,

કચેયીનાજા.નાં-૦૦૦૦/૧૬તા-૦૦/૦૮/૨૦૧૬. થી

અભયાઇલાડી, અભદાલાદ.

નોંધાલેરછે .

અભદાલાદ.
૮૪

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૧૦૬

ુ ાઇયે લાબાઇ
થબ

૧૬/૦૭/૦૪.

આજીલન

૩૦૨

૭૫/૦૩.

ડીવારૂયર

એડીવેવન્દવકટટ ડીવા.

૦૭/૦૭/૧૬.

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૭૨/૦૩.

ભાજીયાણા

યશે.મ.ુ ગાભ-

ળાયદાફેનથુજીબીર

ભશાદે લીમાાં, તા-ડીવા,

યશે.મુ.ગાભ- બીરલાવ,

જજ- ફનાવકાાંઠા.

૮૫

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૧૯૫

ઇશ્વયબાઇજેઠાબાઇ

૩૦/૦૪/૧૬.

આજીલન

૩૦૨

૧૩૧/૧૨.

ઠાકયડા

પ્રલજમનગય

વાતભીએડીવેવન્દવ

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૩૮/૧૨.

કટટ ઇડય.

૧૩/૦૭/૧૬.

કચેયીનાજા.નાં-૦૦૦૦/૧૬તા-૦૦/૦૮/૨૦૧૬. થી

ફનાવકાાંઠા.

ઠાકયડાભણીફેનજેઠાબાઇ

તા-પ્રલજમનગય, જજ-

યશે.મુ.ગાભ- ૯૧, પ્રલયે શ્વય, તા-

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદડીવારૂયર.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ભશાદે લીમાાં, તા-ડીવા, જજ-

યશે.મ.ુ ગાભ- પ્રલયે શ્વય,
વાફયકાાંઠા.

૨૮/૦૭/૧૬.

નોંધાલેરછે .
૨૪/૦૭/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદપ્રલજમનગય.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

પ્રલજમનગય, જજ- વાફયકાાંઠા.

કચેયીનાજા.નાં-૦૦૦૦/૧૬તા-૦૦/૦૮/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૮૬

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૮૮૯૬

કાળુખાનયીમાખાન

૧૩/૦૩/૦૩.

આજીલન

૩૦૨

૮૫/૦૨.

પ્રવિંઘી

હશિંભતનગયટાઉન

એડીવેળન્દવપાસ્ટટ્રેક

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

કટટ , હશિંભતનગય.

૦૧/૦૭/૧૬.

યશે.મ.ુ , ગાભ-યે લ્લેપાટક,

પ્રવિંઘીજેતુનફેનકારેખાન,

અચટનાવવામટીવાભે,

યશે.મુ.- ગાભ- છારૂયે લ્લે

ુ , તા-પ્રલજાય
ુ ,
પ્રલજાય

૩૫૪૩/૦૧.

જી-ભશેવાણા.
૮૭

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૦૦૦૩

ખેંગાયબાઇઅયજણબાઇ
ચભાય

૧૨/૦૫/૦૩.

આજીલન

૩૦૨

૦૬/૦૩.

ાટણતાલકુ ા

એડીવેળન્દવપાસ્ટટ્રેક

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૧૬૪/૦૨.

કટટ ાટણ.

૧૮/૦૭/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ- ૧૫૯૬,
વેકટય૭/ફી, ગાાંઘીનગય.

કચેયીનાજા.નાં-૦૦૦/૧૬તા-૦૦/૦૮/૨૦૧૬. થી

ભશેવાણા.

ભકલાણાપ્રલજમકુ ભાય
લારજીબાઇયશે.મુ.ગાભ૧૫૯૬, વેકટય૭/ફી,

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદપ્રલજાય
ુ .સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

સ્ટેળનાવે, તા-પ્રલજાુય, જી-

ગાાંઘીનગય.
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૩૦/૦૭/૧૬.

નોંધાલેરછે .
૦૨/૦૮/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદવેકટય-૭ગાાંઘીનગય.સ્ટે. ભાાં
મજ
અત્રેનીકચેયીનાજા.નાં-૪૩૯૦/૧૬તા૧૧/૦૮/૨૦૧૬. થીનોંધાલેરછે .

૮૮

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૦૬૭

ખીભાબાઇયાભાબાઇ

૨૪/૦૨/૧૬.

આજીલન

૩૦૨

૧૨૨/૧૫.

નામક

ભડાવારૂયર

ત્રીજાએડીવેળન્દવકટટ 

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૧૦૭/૧૪.

ુ . (ભડાવા)
વાફરય

૧૦/૦૮/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ- ૨૨૫-૧,

ગેડીમાઅપ્રભતકુ ભાયલેરજીબાઇ

એપલડટ 

યશે.મુ.ગાભ- ૨૨૫-૧, એપલડટ 

કુ ફેયનગય,પ્રવિંઘી
ધભટળાાાવે,

૨૧/૦૮/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદળશેયનયડા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

કુ ફેયનગય,પ્રવિંઘીધભટળાા

કચેયીનાજા.નાં-૪૮૧૯/૧૬તા-૧૦/૦૯/૨૦૧૬. થી

ાવે, કુ ફેયનગય, અભદાલાદ.

નોંધાલેરછે .

કુ ફેયનગય, અભદાલાદ.
૮૯

અભદાલાદ.ભ.જેર

ક/૫૪૨૧

હકળનબાઇયલજીબાઇ

૧૯/૧૦/૧૫.

૬૫૦-હદલવ.

૧૨૫(૩)

૩૦૮૮/૧૪.

નથી.

લાદયા

પેભીરીકટટ નાં.૧,

૦૯/૦૮/૧૬.

અભદાલાદ

યશે.મ.ુ ગાભ- ૧૦૩,

િફુરયલજીબાઇલાદયા

પ્રળલળક્ક્તનગયની

યશે.મુ.ગાભ- ૧૦૩, પ્રળલળક્ક્ત

ચારી, ગપ્ુ તાનગય,
લાવણા, અભદાલાદ.
૯૦

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૦૧૬

ુ ાબાઇજારભાબાઇ
ભય

૧૩/૧૨/૧૧.

આજીલન

૩૦૨

૪૨/૧૦.

યભાય

અંફાજી.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

એડીવેળન્દવકટટ 

૧૮/૧૦.

ુ .
ારનય

૧૨/૦૮/૧૬.

કચેયીનાજા.નાં-૪૮૧૬/૧૬તા-૧૦/૦૯/૨૦૧૬. થી

લાવણા, અભદાલાદ.

યભાયઆજભબાઇજરભાબાઇ

ફનાવકાાંઠાજજ-

યશે.મુ.ગાભ- કહડમાઅંફા, તા-

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદલેજરય
ુ .સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

નગયનીચારી, ગુપ્તાનગય,

યશે.મ.ુ ગાભ- ધયાય, તાફનાવકાાંઠા.

૨૪/૦૮/૧૬.

નોંધાલેરછે .
૨૭/૦૮/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદદાાંતા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

યાણુય, જી- ફનાવકાાંઠા.

કચેયીનાજા.નાં-૪૮૩૩/૧૬તા-૧૦/૦૯/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૯૧

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૯૭૩

યે ળ@ અબ્દુરયજાક

૨૩/૦૫/૦૨.

આજીલન

૩૦૨

૨૧૬/૦૧.

લેદિકાળળભાટ

ુ ા
નલયાં ગય

એડીવેળન્દવઅનેપાસ્ટ

યશે.મ.ુ , ૩૭,ગીયીયાજ

ાાંડેલનકુ ભાયઅભયનાથ

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૩૭૨/૦૧.

ટ્રેકકટટ નાં. ૧

વસ્વમટી, વબાગૃશ

યશે.મુ.-અભયનાથ, ૩૦,

અભદાલાદ.

છાલણી, વેટેરાઇટ,

૧૬/૦૮/૧૬.

અભદાલાદ.
૯૨

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૧૫૬૨

નયે ળબાઇવભાબાઇ

૦૫/૦૯//૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૧૫૫/૦૬.

યભાય

ુ ા
નાયણય

વીટીવેળન્દવકટટ 

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૬૮૪/૦૪.

અભદાલાદ.

૧૬/૦૮/૧૬.

૯૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૧૬૩૫

ગપ્રશવન@ વરીભબાઇ

૦૮/૦૫/૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૧૦૦/૦૬.

@ ભશનબાઇળેખ

ુ ા
નલયાં ગય

એડીવેળન્દવકટટ 

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૬૮૪/૦૫.

અભદાલાદ.

૦૬/૦૮/૧૬.

વભાજીજહુભાનીચારી,

૧૦૩૦,ઇંદીયાનગય,

યશે.મુ.ગાભ- ૧૦૩૦,ઇંદીયાનગય,

૯૪

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૩૩૫૫

કાન્દતીબાઇનાબાઇ

૨૯/૦૪/૧૦.

૧૦-લટ

૩૯૭

૧૦/૧૦.

ગભાય

ુ તાલકુ ા
ારનય

ત્રીજાએડીવેળન્દવકટટ 

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૧૨૭/૦૯.

લીવનગય.

૦૮/૦૯/૧૬.

નોંધાલેરછે .
૧૪/૦૯/૧૬.

ધનસયુ ા, તા.

યશે.મુ.ગાભ- પ્રલયભુય, ધનસુયા,

કચેયીનાજા.નાં-૫૨૪૫/૧૬તા-૨૮/૦૯/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .
૧૯/૦૯/૧૬.

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૮૧૫૯

ુ ેભાનપકીય
વયકુ દ્દીનસર

૨૪/૧૦/૦૧.

આજીલન

૩૦૨

૭૭/૦૧. તથા

અવરારી

સ્ે.એટ્ર.વીટી. કટટ ,

૭૮/૦૧.

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૨૫/૯૭.

અભદાલાદગ્રામ્મ.

૦૫/૦૯/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ૧૯,ઇસ્રાભનગય,વાદાફા

તથા૩૧/૯૭.

દ, તા.શાથયવજજ.ઉત્તય

તા. અભીયગઢ, જજ. ફનાવકાાંઠા.

કચેયીનાજા.નાં-૫૨૪૮/૧૬તા-૨૮/૦૯/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

પ્રનલાજીસુરીભાનયશે.મુ.ગાભ-

૨૦/૦૯/૧૬.

૧૯,ઇસ્રાભનગય,વાદાફાદ,

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૦૮૭

િહદબાઇપ્રલજમબાઇ
બીર

૨૦/૦૧/૧૬.

૦૭-લટ

૩૭૬

૨૮૬/૦૫.

લટલા.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

એડીવેળન્દવકટટ નાં.

૪૭૮/૦૪.

૧૮અભદાલાદ.

૦૯/૦૯/૧૬.

તા.શાથયવજજ.ઉત્તયિદે ળ.

કચેયીનાજા.નાં-૫૨૩૬/૧૬તા-૨૮/૦૯/૨૦૧૬. થી

ચાલડાશીનાીયુબાઇ

ુ બ્રુ ચતજાતીલાવ,
અનસ

યશે.મુ.ગાભ- ૨૨૧,

ુ , તા.ફયલડા
રાયય
જજ.ફટાદ.
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નોંધાલેરછે .

યશે.મ.ુ ગાભ- ૨૨૧,
ુ -૨,
રાયય

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદળશેયયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

િદે ળ.
૯૬

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદઅભીયગઢ.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ફનાવકાાંઠા.
૯૫

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદઅવરારી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ગાભ,અભદાલાદગ્રામ્મ.

લાધેરાપ્રયુફદે લબાઇ

અભીયગઢ, જજ.

કચેયીનાજા.નાં-૫૨૩૦/૧૬તા-૨૮/૦૯/૨૦૧૬. થી

પ્રલબાગ-૧, રાાંબા

ુ ,
યશે.મ.ુ ગાભ- પ્રલયભય

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદનાયણય
ુ ા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

અભદાલાદ.

ળારભફેનયવીદબાઇળેખ

ગાભ,અભદાલાદગ્રામ્મ.

૧૪/૦૯/૧૬.

યાભાીયનટેકય, જુનાલાડજ.

યશે.મ.ુ ગાભપ્રલબાગ-૧, રાાંબા

નોંધાલેરછે .

અભયાઇલાડી, અભદાલાદ.

ચારી, યાભાીયન
અભદાલાદ.

કચેયીનાજા.નાં-૪૮૨૩/૧૬તા-૧૦/૦૯/૨૦૧૬. થી

ભાંહદયવાભે, નાગયલેરશનુભાન

યશે.મુ.ગાભ- ડાબીયમુફેન

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદવેટેરાઇટ.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

જગદીળબાઇનીચારી, શનુભાન

યશે.મ.ુ ગાભ- જહુભાની
ટેકય, જુનાલાડજ.

૩૧/૦૮/૧૬.

અનુસબ્રુ ચતજાતીલાવ,
રાયુય-૨, રાયુય,
તા.ફયલડાજજ.ફટાદ.

૧૭/૦૯/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદફયલાડા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ
કચેયીનાજા.નાં-૫૨૩૯/૧૬તા-૨૮/૦૯/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૯૭

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૦૧૮

િપ્રલણવીંગયાજવીંગ

૨૧/૦૮/૯૩.

આજીલન

૩૦૨

૧૦૭/૯૦.

ઠાકય

ગઢ.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

એડીવેળન્દવકટટ 

૨૯/૯૦.

ુ .
ારનય

૦૬/૦૯/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ- લાઘેરા

લાઘેરાસુયેળપ્રવિંશયાજપ્રવિંશ

લાવ, યફવભટી, તા-

યશે.મુ. ગાભ- લાઘેરાલાવ,

ડીવા, જજ- ફનાવકાાંઠા.

૯૮

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૧૪૧

ચાંદુજીલરભાજીઠાકય

૩૧/૦૩/૧૬.

આજીલન

૩૦૨

૦૯/૧૫.

ખેયાલુ .સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

ફીજીએડીવેળન્દવકટટ 

૯૪/૧૪.

પ્રલવનગય.

૧૪/૦૯/૧૬.

કચેયીનાજા.નાં-૫૨૩૩/૧૬તા-૨૮/૦૯/૨૦૧૬. થી

ફનાવકાાંઠા.

ઠાકયલરભાજીજઈતાજી

તા- ખેયાલ,ુ જજ-

યશે.મુ. ગાભ- ઉણાદ, તા-

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદડીવા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

યફવભટી, તા- ડીવા, જજ-

યશે.મ.ુ ગાભ- ઉણાદ,
ભશેવાણા.

૧૭/૦૯/૧૬.

નોંધાલેરછે .
૨૨/૦૯/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદખેયાલુ .સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ખેયાલુ, જજ- ભશેવાણા.

કચેયીનાજા.નાં-૫૨૪૪/૧૬તા-૨૮/૦૯/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૯૯

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૫૨૭૪

ુ ાઝારા
પ્રલષ્ણ ૂબાબાપ્રળવબ

૧૮/૦૬/૧૬.

આજીલન

૩૦૨

૪૬૨/૧૩.

ુ ા
નાયણય

વીટીવેળન્દવકટટ નાં-૫

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૨૩૭/૧૩.

અભદાલાદ.

૧૬/૦૮/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ- નલા

દયફાયકભાફેનપ્રળવુબા

લાડજ, યફાયીલવાશત,

યશે.મુ. ગાભ- નલાલાડજ,

ુ ાબાઇનીચારી, નલા
ભય
લાડજ, અભદાલાદ.
૧૦૦

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૪૨૧૦

િકાળબાઇકુાં બાજીલશુ ાય

૨૧/૦૭/૧૨.

દવ-લળટ

૩૭૬

૧૩૦/૧૦.

થયાદ.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

એડીવેળન્દવકટટ ડીવા.

૧૯/૦૯/૧૬.

૬૭/૧૦.

ફહઢમાલાવ, પ્રળલનગય,

યશે.મુ.ગાભ- ૨૩૪, ફહઢમાલાવ,

ફનાવકાાંઠા.
૧૦૧

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૨૩૬૩

નટુજીળાંકયજીઠાકય

૦૬/૦૯/૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૬૮/૦૭.

કડી.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

એડીવેળન્દવકટટ 

૮૧/૦૭.

ભશેવાણા.

૧૭/૦૯/૧૬.

કચેયીનાજા.નાં-૫૨૫૧/૧૬તા-૨૮/૦૯/૨૦૧૬. થી

ચારી, નલાલાડજ, અભદાલાદ.

લુશાયકુાં બાજીખેતાજી

નોંધાલેરછે .
૩૦/૦૯/૧૬.

કચેયીનાજા.નાં-૫૬૮૧/૧૬તા-૨૧/૧૦/૨૦૧૬. થી

ફનાવકાાંઠા.

ળેખભઇયળાદઇસ્પાકબાઇ

તા.કડી, જજ. ભશેવાણા.

યશે.મુ.ગાભ- ૧૩૯૯/૧,

નોંધાલેરછે .
૨૮/૦૯/૧૬.

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૧૯૮૩

ુ ગાજીઠાકય
રાભજી

૩૦/૧૧/૦૭.

આજીલન

૩૦૨

૬૯/૦૭.

ફાલળાં .સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

F T C કટટ ભશેવાણા.

૨૨/૦૮/૧૬.

દાદાીયનયજ, કાછીમાળેયી

૨૨/૦૭.

ુ લા,
યશે.મ.ુ ગાભ- ધધ

ધારુફેનગાજીઠાકય

તા.કડી, જજ. ભશેવાણા.

યશે.મુ.ગાભ- જી/૫૨, ઠાકયલાવ,

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ
કચેયીનાજા.નાં-૫૬૭૮/૧૬તા-૨૧/૧૦/૨૦૧૬. થી

ાવે, જભારુય, અભદાલાદ.

૧૦૨

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

પ્રળલનગય, તા. થયાદ, જજ.

ુ ાવણ,
યશે.મ.ુ ગાભ- ધભ

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદનાયણય
ુ ા.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

યફાયીલવાશત, ભુયાબાઇની

યશે.મ.ુ ગાભ- ૨૩૪,
તા. થયાદ, જજ.

૦૩/૦૯/૧૬.

નોંધાલેરછે .
૩૦/૦૯/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ધુધલા, તા.કડી, જજ. ભશેવાણા.

કચેયીનાજા.નાં-૫૬૮૭/૧૬તા-૨૧/૧૦/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૧૦૩

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૦૩૦૫

અળકબાઇયાણાબાઇ

૨૭/૦૬/૦૧.

આજીલન

૩૦૨

૨૪૦/૦૦.

જાધલ

કડી.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-

વીટીવેળન્દવકટટ નાં.-

૫૩૦/૦૯.

૦૯અભદાલાદ.

૨૧/૦૯/૧૬.

યશે.મ.ુ ગાભ- ડાશીફેનની

જાધલળાાંતાફેનયાનાજી

ચારી, ભરાવીભાંહદય

યશે.મુ.ગાભ- ૭૪૧, નશેરૂ

ુ ટનગય,
ાવે, સમ
શાટકેશ્વય,

૦૩/૧૦/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદયાણી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

નગયનાાંઝુડા, ખખયા,

કચેયીનાજા.નાં-૫૬૭૫/૧૬તા-૨૧/૧૦/૨૦૧૬. થી

ભશેભદાલાદ, અભદાલાદ.

નોંધાલેરછે .

અભયાઇલાડી,અભદાલાદ.
૧૦૪

અભદાલાદ.ભ.જેર

ડ/૧૩૮૬૫

ભાંગાબાઇકયભળીબાઇ

૧૫/૦૭/૧૧.

દવ-લટ

૩૭૬

૦૭/૧૧.

ુ 
યાાંધનય

એડીવેળન્દવકટટ ાટણ.

૨૧/૦૯/૧૬.

.સ્ટે .ગ.ુ ય.નાં-૧૫૧/૧૦.

ઠાકય

યશે.મ.ુ ગાભ- પ્રવનાડ,

ઠાકયફાલુફેનભેલાજી

ુ જજ.તા.-યાાંધનય

યશે.મુ.ગાભ- ઝાં, ફાયકઠા,

ાટણ.

૦૩/૧૦/૧૬.

ભજકુ યકેદીવાભેપ્રિઝન્દવએક્ટ૫૧(૧)ફી
ુ ફનીપયીમાદઅવરારી.સ્ટે. ભાાંઅત્રેની
મજ

ધકા, જજ.-અભદાલાદ.

કચેયીનાજા.નાં-૫૬૮૪/૧૬તા-૨૧/૧૦/૨૦૧૬. થી
નોંધાલેરછે .

૧

લડદયા.ભ. જેર

૬૩૭૩૬

ગોતભજમાંપ્રતબાઇયીખ

૦૮/૦૧/૧૯૬૬

આજીલનકેદ

મ.ુ સયુ ે ન્દરનગય,

શ્રીધીભાંતરારએભ.ળાશ

વેક્ળન168,

ટ્ઠ ે.સ્લાપ્રતકવવા. ઘય

એડલકેટ,

169(2) અને173

નાં.35

આભીએકટની

ભેજયઓહપવય,ન્દયુ હદલ્શી
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૨૭/૦૮/૧૯૬૮

૧૨/૦૯/૧૯૬૮

ુ ા0/93, તા.27-03-1993
યાલય

૨

લડદયા.ભ. જેર

૬૭૮૫૧

બયતકુ ભાયનટુબાઇટેર

૧૪/૦૭/૧૯૭૬

આજીલનકેદ

302, 307,

324

૫૩/૭૬

લડદયાવીટી.

I-

એડી. વેન્દળવકટટ ,

839/75,

૦૭/૧૦/૧૯૭૯

લડદયા

નટુબાઇકારીદાવટેર-પ્રતા,

૦૧/૧૧/૧૯૭૯

ુ ા0/93, તા.25-03-1993
યાલય

વટનરફન્દડ

૨૪/૬/૧૯૮૨

ુ ા0/93, તા.27-03-1993
યાલય

ુ ખાનફાલુખાન
ભશેબફ

૨૬/૦૭/૧૯૮૨

ુ ા0/93, તા.25-03-1993
યાલય

ફુરસુભનફીફીવરીભહુવેન

૨૩/૦૭/૧૯૮૩

ુ ા0/93, તા.26-03-1993
યાલય

નાયાણબાઇરધાયાભ

૩૦૯૯૬

ુ ા0/93, તા.26-03-1993
યાલય

વકુ ફેનભશનરારલાઘેરા

૧૭/૬/૧૯૮૭

ુ ા0/93, તા.24-03-1993
યાલય

અધક્ષબાઇગુરુચયણકનજીમા

૦૩/૦૯/૧૯૮૭

ુ ા0/93, તા.28-03-1993
યાલય

જવેપબાઇલયવીંગબાઇ

૨૯/૭/૧૯૮૭

ુ ા0/93, તા.27-03-1993
યાલય

ટરારભણીરારટેર

૧૫/૦૩/૧૯૯૦

નલવાયીll 8/2003 તા.14-02-2003

ળેખમાકુ ફળેખઅયુફ

૦૩/૦૭/૧૯૯૨

ુ ા0/93, તા.25-03-1994
યાલય

યાજેન્દરયવત્તભલાઘેરા

૦૫/૦૮/૧૯૯૨

ુ ા0/93, તા.26-03-1995
યાલય

બીખાબાઇફુરાબાઇ-પ્રતા

૨૨/૧૦/૧૯૯૪

ુ ા0/93, તા.22-03-1995
યાલય

યવીકબાઇગુરાભબાઇ

૦૮/૧૧/૧૯૯૪

લડદયાવીટીll 130/03, તા.20-06-2003

ઠે.રારજીપકીયની

ઝુફેદાફીફીઅબ્દુરકયીભ

૨૬/૦૬/૧૯૯૬

ુ ા0/96, તા.26-06-1996
યાલય

ચારી, યતીરારયડ,

અંવાયી

ઠે.િપ્રતભાફાંગર, ઘય
નાં.22,અળક
કરોંની,આય.લી. દે વાઇ

૩

૪

લડદયા.ભ. જેર

લડદયા.ભ. જેર

૬૫૭૮૩

૬૯૦૮૮

ુ ાઇનયપ્રવિંશનામક
કનબ

વભસદ્દુ ીન@ ઇબ્રાશીભ

૨૮/૦૮/૧૯૭૩

૩૧/૦૭/૧૯૮૦

આજીલનકેદ

છલટ

૩૦૨

379, 34

૪૯/૭૩

૧૫૦/૭૩

ુ ાન
ફાલખ
૫

૬

લડદયા.ભ. જેર

લડદયા.ભ. જેર

૬૯૦૧૫

૬૯૩૦૭

વરીભહુવેનબીસ્તી

પ્રવકાં દયખાન@ કાદયખાન

૧૬/૦૧/૧૯૭૪

૨૯/૦૫/૧૯૮૧

આજીલનકેદ

આઠલટ

૩૦૨

૩૯૪૩૯૭

૧૫૦/૭૩

૧૫/૮૧

ુ યાભ
યપીકખાન@ ભાધર
૭

લડદયા.ભ. જેર

૬૮૭૬૮

યાભવીંગબીભવીંગબાઇ

૦૫/૦૧/૧૯૮૧

આજીલનકેદ

૩૦૨

૧૦૭/૮૦

યજ ૂત
૮

લડદયા.ભ. જેર

૭૦૧૦૦

દે લેન્દરકેળલબાઇબાયભર

કારરI-

વેન્દળવકટટ , ાંચ-

૪૯/7૩

ગધયા

ુ Iદયીમાય

એડી. વેન્દળવકટટ નાં.10,

૧૨/૮૦

અભદાલાદ

ડબઇ

એડી. વેન્દળવકટટ ,

I-૧૫૭/૭૩

લડદયા

શારરI-

એડી. વેન્દળવકટટ , ાંચ-

૧૮૭/૮૦

ગધયા

ુ ાIભશીધયાય

એડી. વેન્દળવકટટ , સયુ ત

૨૫/૦૪/૧૯૮૨

ાંચ-ગધયા
૨૬/૦૫/૧૯૮૨

આજીલનકેદ

302,34

૧૨૩/૮૪

૧૫/૦૭/૧૯૮૩

લડદયા.ભ. જેર

૭૦૦૯૯

ચાંન્દરકાાંતકેળલબાઇ

૦૭/૦૨/૧૯૮૫

આજીલનકેદ

302,34

૧૨૩/૮૪

બાયભર
૧૦

૧૧

લડદયા.ભ. જેર

લડદયા.ભ. જેર

૭૧૫૨૮

૭૦૪૬૭

શ્માભરારવ્રજરારલભા

૩૦૭૫૧

અનલયહુવેનભશાંભદ

૩૦૯૬૪

આજીલનકેદ

આજીલનકેદ

302201

૩૦૨

૮૪/૮૭

૭૭/૮૪

અભીન
૧૨

૧૩

લડદયા.ભ. જેર

લડદયા.ભ. જેર

૭૨૪૬૫

૭૧૫૦૬

યવત્તભરારજીબાઇ

૦૯/૦૬/૧૯૮૭

યભેળબીખાબાઇજાપ્રત

૧૭/૦૪/૧૯૮૯

આજીલનકેદ

આજીલનકેદ

૩૦૨૧૪૯

302,498એ

૯/૭૮

૧૬૩/૮૮

ચકફજાયI-

એડી. વેન્દળવકટટ , સયુ ત

૦૬/૦૭/૧૯૮૭

લડદયા.ભ. જેર

૭૨૩૬૩

માકુ ફ@ જીભી

૨૫/૦૩/૧૯૯૨

આજીલનકેદ

ુ ાઇદુધલારા
લલ્લબ

302,436,452,

૧૨/૯૦

ચકફજાયI-

એડી. વેન્દળવકટટ , સયુ ત

354,396 ટાડા

૩૦/૦૪/૧૯૮૭

એડી. વેન્દળવકટટ ,

૧૦૧/૮૬

લરવાડ

ઉધનાI-

એડી. વેન્દળવકટટ , સયુ ત

૧૨/૦૨/૧૯૯૦

લડદયા.ભ. જેર

૭૩૧૨૩

ભશાંભદઆભીન
પકીવએશભદ

૨૦/૧૨/૧૯૯૩

આઠલટ

ટાડાએકટ3(1),
147,148,

ઠે.અજ ાંતાટકીઝાવે,
સયુ ત

કલ્તરૂવવા.,રૂભ
યડ,સયુ ત

મ.ુ ઘઘાવભડી,

બલાનીભશલ્ર,
ગામકલાડભીરની

૨૫/૦૬/૧૯૯૨

વાભે, માડટ નાં.6, નલવાયી
જનતાનગય

વવા.,ફાં.નાં.8,યાાંદેય

ુ ાIભકયય

એડી. વેન્દળવકટટ ,

૧૪૨/૭૭

લડદયા

આણાંદટાઉન

એડી. વેન્દળવ

૦૬/૦૭/૧૯૯૨

I-

ડેઝીગ્નેટેડકટટ ,લડદયા

.સ્ટે .વાભે,સયુ ત
ુ ,
ઠે.ભાાંજરય

યણછડજીની,
૧૧/૧૦/૧૯૯૪

લડૉદયા

મ.ુ ચીકુ ડીતરાલડી,
સયુ જફાંગર, આણાંદ

૦૨/૧૧/૧૯૯૪

૧૨૮/૯૦

ઠે.ાણીગેટદૂ ધલાાન,
ભશલ્ર,

એકટ
૧૫

નગય, અભદાલાદ

તા.ગઢડા,બાલનગય

ફીરીભયાI-

લડદયાવીટી.

ઠે.નાગજીયફાયીની

નાં.10, કતાયગાભ

કટટ ,નડીમાદ
૧૪

ફાજુભા, લડદયા

ળાાંતાબ્રફલ્ડીંગકાં ની,

૩૨/૮૪
૩૦/૦૭/૧૯૮૧

ઠે.ભચ્છીીઠ,ભજુય

ચારી, ઠક્કયફાા

૧૫૫/૮૪
૩૧/૦૫/૧૯૮૯

અભદાલાદ

ભશાજનનીઓપવની

૧૫૫/૮૪
૯

ુ ,ગભતીય
ુ 
ઠે.યાજત
ખાડાલાીચારી,

૧૧૬/૮૦
૦૭/૦૨/૧૯૮૫

યડ,લડદયા
મ.ુ તયખેડી, તા.કારર,

છીલાડ,લડદયા
૩૪/૯૩

ુ Iગભતીય

ડેઝીગ્નેટેડકટટ 

૪૭૮/૯૨

,અભદાલાદ

ફીીએ135

૧૫/૦૬/૧૯૯૬

અભદાલાદ
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૧૬

લડદયા.ભ. જેર

૭૫૦૩૫

ભશભદઇસ્તીખાય

૧૯/૦૧/૧૯૯૯

દવલટ

ુ તાઝએશભદ
મભ

NDPS Act

૧૦/૯૭

8C,21,29

લડદયાયે લ્લે II-

એડી. વેન્દળવ

૩૬૨૭/૯૭

કટટ ,લડદયા

૦૭/૦૪/૨૦૦૩

મ.ુ તા.જી.ભાંદવય,

તાશેયાફીફીભશાંભદઇસ્તીખાય

૧૮/૦૪/૨૦૦૩

ુ ા0/03, તા.24-03-2003
યાલય

વટનરફન્દડ

૧૫/૧૨/૨૦૦૩

ુ ા44/03, તા.25-12-2003
યાલય

વટનરફન્દડ

૦૩/૦૫/૨૦૦૪

ુ ા41/04, તા.18-05-2004
યાલય

ભનસ્માબાઇળીલાબાઇ

૨૮/૦૭/૨૦૦૬

ુ ા119/06, તા.10-09-2006
યાલય

ળશેનાઝફાનુ યવીદખાનઠાણ

૦૧/૦૮/૨૦૦૭

ુ ા75/07, તા.22-08-2008
યાલય

જેતુનફીફીફન્નેભીમાાંળેખ

૦૪/૦૭/૨૦૦૭

ુ ા06/07, તા.15-07-2007
યાલય

મ.ુ અભદાલાદળશેય,ઠે.યાજે

વભીયકુ ભાયભનશયુયી

૧૮/૧૧/૨૦૦૭

ુ ા115/07, તા.28-11-2007
યાલય

ન્દરાકટ વવા.રૂભ

ગસ્લાભી

ુ ,
ઠે.િતાગઢર
ઇદગાશાવે, અળક
કરનીાછ

૧૭

લડદયા.ભ. જેર

૭૬૬૧૩

વાંજમ@ ફમ્ફઇમ

૧૯/૧૦/૨૦૦૦

ાાંચલટ

યાભયતનઠાકયે
૧૮

લડદયા.ભ. જેર

૭૪૯૩૩

ળીલફદનગમાદીનકેલટ

394,114,ફીીએ

૫/૨૦૦૦

135
૩૫૮૬૪

કુ રઓગણીવલટ

399,402,395,

૨૨૩/૯૭

397, આભટ એકટ
૧૯

લડદયા.ભ. જેર

૭૯૧૮૧

કેળયભનસ્માબાઇચમાટ

૧૫/૦૪/૨૦૦૬

દવલટ

25(1)(અ)

363,376(2)

લડદયા.ભ. જેર

૭૬૪૬૧

ુ ાભ
અબ્દુરશભીદગર

૨૭/૦૨/૨૦૦૨

દવલટ

ભશાંભદળેખ

NDPS Act-21,

વીટીવેન્દળવકટટ ,

૧૯૯/૯૮

અભદાલાદ

ઓરાડI-

એડી. વેન્દળવકટટ , સયુ ત

૨૯/૧૧/૨૦૦૩

૪૯/૦૪

૦૩/૨૦૦૦

8વી

ુ , શયીબાઇના
મ.ુ વયવય
દલાખાનાવાભે,

૨૯/૦૪/૨૦૦૪

૨૮/૯૭

(6 )
૨૦

અભદાલાદાયે લ્લે II-

અભદાલાદ

મ.ુ તાયણદે યા,
તા.ફીંદકી,

આશલાI-

એડી. વેન્દળવ

૪૫/૦૪

કટટ ,નલવાયી

લડદયાયે લ્લે II-

એડી. વેન્દળવ

૩032/00

કટટ ,લડદયા

૧૭/૦૭/૨૦૦૬

ુ ,(ય.ુ ી.)
જજ.પતેય

મ.ુ ચીચરીતા.આશલા
જજ. ડાાંગ

૦૩/૦૭/૨૦૦૭

મ.ુ તા.જી.બરૂચ,
ઠે.ફશાયની
ઉડાઇ,દાાંડીમાફજાય

૨૧

લડદયા.ભ. જેર

૭૯૨૬૯

ળેખળાનુ ફનેભીમાાં ળેખ

૩૧/૦૫/૨૦૦૬

આજીલનકેદ

395, 397, 342

૧૩૪/૦૪

કવાંફાI-

એડી. વેન્દળવકટટ ,સયુ ત

૧૯/૦૬/૨૦૦૭

૧૪૨/૦૩
૨૨

લડદયા.ભ. જેર

૭૮૫૬૭

અરૂણાફેન@ પ્રનળાફેન

૩૮૪૭૯

વાતલટ

૩૨૮૩૭૯

૧૫૭/૦૪

ક્રૃષ્ણદે લયાભદે લ
૨૩

લડદયા.ભ. જેર

૭૮૪૪૩

ફાંકીભયવીકરારળાશ

૨૭/૦૪/૨૦૦૫

14 લટ

NDPS Act-20ફી

૦૩/૦૨

(2) (વી)
૨૪

લડદયા.ભ. જેર

૮૦૧૫૭

હદરીબાઇગાંબીયબાઇ

૨૮/૦૯/૨૦૦૭

આજીલનકેદ

૩૦૨૧૧૪

૦૧/૦૫

ભારૂ
૨૫

લડદયા.ભ. જેર

૭૮૫૪૪

શયજીન્દદય@ જીન્દદા

લડદયા.ભ. જેર

૭૪૨૯૫

ગણેળબાઇદે લીદાવ

૧૮/૦૬/૨૦૦૫

આજીલનકેદ

૩૦૨૩૯૭

૫૮/૦૩

લડદયા.ભ. જેર

૭૭૭૫૪

ભશાંભદઅળયપ

૩૫૫૮૬

આજીલનકેદ

લડદયા.ભ. જેર

૮૦૯૬૪

ુ નમબ્રુ ખમા
પ્રલયે ન્દરય

કટટ ,લડદયા

અભદાલાદ

એડી. વેન્દળવ
I-

૨૦/૦૨

ઉભયગાભIII-

૨૮/૦૨/૨૦૦૯

નાભ.વેન્દળવકટટ ,લરવાડ

બરૂચI-

૩૯૬૨૩૫

૧૧૩/૯૫

૧૭/૦૬/૨૦૦૪

દવલટ

NDPS Act-22

૦૪/૦૩

(વી)
૧૩/૦૨/૨૦૦૯

ચાયલટ

489(ખ) , 489(ગ)

૨૧/૦૫/૨૦૦૯

નાભ.વેન્દળવકટટ ,બરૂચ

લરવાડટાઉન નાભ.વેન્દળવકટટ ,લરવાડ

૨૩/૦૭/૨૦૦૯

૧૦/૦૯/૨૦૦૯

૩૦/૧૧/૨૦૦૯

લડદયા.ભ. જેર

૭૭૧૦૯

ુ ાથ@ શ્માભ
યઘન

૨૪/૦૬/૨૦૦૩

આજીલનકેદ

ુ ય
હકળનબાઇગજ
૩૦

લડદયા.ભ. જેર

૮૧૧૩૧

વાંતયાભનયે ળળભા

302,120ફી,394,

૧૧૧/૦૨

342
૩૯૧૧૬

વાતલટ

૩૯૪૩૯૭

૯૦/૦૬

નાભ.વેન્દળવકટટ ,લરવાડ

૨૧/૦૩/૨૦૦૯

યડ, ભરાડયડ,ભાંફઇ

મ.ુ તા.જી.ભાંદવય,(એભી)
સ્ટેળનયડ

યાકેળગાંબીયભારૂ

શયીજીન્દદયકોયશયજીન્દદયવીંગ

વાશેફ,

ળીખ

મ.ુ યાં દાઠે.કાળીદગરી,
તા.યાં દા,

મ.ુ લડૉદયા

૦૩/૧૨/૨૦૦૯

ગયનજીક,વાંદરી

ુ
મ.ુ ફયાકલા,તા.કલ્માણય

નાભ.વેન્દળવ

૪૨/૦૨

કટટ ,નલવાયી
નાભ.વેન્દળવકટટ ,લરવાડ

૮૦/૦૬

૨૭/૧૧/૨૦૦૯

આળાફેનજારીન્દદયલાય

૦૬/૦૬/૨૦૦૯

૨૨/૧૨/૨૦૦૯

નવીફાઅસ્ભાનબાઇ

ુયનરારામુખીમા(પ્રતા)

૩૧/૦૭/૨૦૦૯

યાભિવાદ

ુ ુ કુરસ્કુરનીવાભે,
ગર
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જા.નાં.7703/09,

ુ ા
તા.04-08-09થીયાલય

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .
૨૦/૦૯/૨૦૦૯

જા.નાં.9492/09,

ુ ા
તા.03-0-09થીયાલય

૧૧/૧૨/૨૦૦૯

જા.નાં.13202/09,

ુ ા
તા.18-12-09થીયાલય

૨૧/૧૨/૨૦૦૯

જા.નાં.13510/09,

ુ ા
તા.30-12-09થીયાલય

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

ી.)ઠે.ગરીનાં.30,ભકાન

લાયવીમા, ભતીનગય,

ુ ા
તા.19-06-09થીયાલય

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

યે ખાફેનદે લનાયામણમુકેળ

મ.ાંુ લડદયાળશેય,

જા.નાં.6262/09,

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

મ.ુ તા.જી.યતનાભ,(એભ.
ુ ા
નાં.19,ખાટીય

ુ ા
તા.08-04-09થીયાલય

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

ુ ,તા.ખાંડુય
મ.ુ ખલાવય
જી.તયનતાયન(ાંજાફ)

જા.નાં.3812/09,

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

,ભતીશાયી(બ્રફશાય)

નલવાયીI-

ાયડીI-

ભારતીફેનફાંકીભબાઇળાશ

ુ
ળશેય,ઠે.45/ગયલા,ભધન

૧૧/૦૮
૨૯

મ.ુ ઠે.27-ળાાંતીનગય

ુ ીનાકા,
ખાવય

આણાંદયે લ્લે I- નાભ.વેન્દળવકટટ ,આણાંદ

ુ Iધયભય

નાં.5,આણાંદ

ઠે.41,ાયખકરની,

૩૦૩૫/૦૩
૩૭/૦૮

રૂબેટ્રરનીવાભે,

મક્ુ તાનગય,વાાંઇનાથ

કટટ ,દાદયાનગયશલેરી

I-૧૩૭/૭૫

ુ ાફભશેભદરન
ગર
૨૮

૨૨૭/૦૪

૦૭/૧૧/૨૦૦૭

૨૪૩/૦૨

લાય
૨૭

એડી. વેન્દળવ

૨૧૩/૦૪

દાયાપ્રવિંગશાાંવ
૨૬

ઠે.યે રયાશતકરની,

ુ ાIભકયય

એન.વી.ફી.

મ.ુ સયુ તળશેય,

છટુબાઇયાગારચોધયી

૨૫/૧૨/૨૦૦૯

જા.નાં.220/10,

ુ ા
તા.06-01-10થીયાલય

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .
૦૨/૦૧/૨૦૧૦

જા.નાં.363/૧૦,

ુ ા
તા.11-૦1-૧૦થીયાલય

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

૩૧

લડદયા.ભ. જેર

૮૦૦૮૬

ુ ીયિવાદ
યાભયલેળસધ

૨૩/૦૮/૨૦૦૭

વાતલટ

માદલ
૩૨

લડદયા.ભ. જેર

૭૭૭૫૩

ુ પુ ભશાંભદ
ભશાંભદયસ

લડદયા.ભ. જેર

૮૦૧૭૧

ભશાંભદયભઝાનકરીમાયી

૧૭૦/૦૬

120ફી
૧૭/૦૬/૨૦૦૪

દવલટ

યભજાનફક્ષી
૩૩

394,397,114,

એન.ડી.ી.એવ

૦૪/૦૩

એકટ૨૨(વી)
૨૬/૦૯/૨૦૦૭

દવલટ

એન.ડી.ી.એવ

લડદયા.ભ. જેર

૭૯૪૦૮

ળબનઅરગુ ફૈઠા

૩૧/૦૮/૨૦૦૬

દવલટ

એન.ડી.ી.એવ

૦૩/૦૬

૧૦/૯૭

એકટ૨૨(ફી),
૩૫

૩૬

લડદયા.ભ. જેર

લડદયા.ભ. જેર

૮૧૧૪૬

૮૧૮૦૫

ભશાંભદકફીયળેખ

શ્માભરારયાભદાયથ

૩૯૮૭૮

૨૫/૦૮/૨૦૧૦

આજીલનકેદ

આજીલનકેદ

૮(વી) ૨૦(ફી)

302, ૩૨૪, ૧૧૪

302,394

૦૨/૦૮

૧૬/૦૯

ભયીમા
૩૭

લડદયા.ભ. જેર

૮૧૮૪૮

અજુનવીંગ@ વન્દની

૨૧/૦૯/૨૦૧૦

આજીલનકેદ

૩૦૨, ૩૦૭

૨૪૫/૦૬

નલરવીંગફાલયી
૩૮

લડદયા.ભ. જેર

૭૮૭૨૮

ુ ાલબોંવરે
ભશેળફાબય

નાભ.વેન્દળવકટટ ,

૧૧૦/૦૫

લડદયા

આણાંદયે લ્લે I- નાભ.વેન્દળવકટટ , આણાંદ

૦૫/૦૧/૨૦૧૦

૧૧/૦૧/૨૦૧૦

આજીલનકેદ

૩૦૨, ૩૯૭

૪૯/૦૪

એન.વી.ફી.

નાભ.વેન્દળવ

અભદાલાદ

કટટ ,નલવાયી

અંકરેશ્લયI-

નાભ.વેન્દળવકટટ ,

૮૨/૯૭

અંકરેશ્લય

લરવાડI-

નાભ.વેન્દળવકટટ ,

૭૦/૦૭

લરવાડ

કાભયે જI-

નાભ.એડી. વેન્દળવકટટ ,

૧૯૨/૦૮

સયુ ત

સયુ તયે લ્લે .સ્ટે.

નાભ. વેન્દળવકટટ , સયુ ત

૧૯/૦૧/૨૦૧૦

લડદયા.ભ. જેર

૮૧૧૪૪

ભશાંભદઉભયબમ્ત

15/01/2007

૧૧લટ

ઇરેએકટ

૯૬/૦૭

૧૩૬(૧) એ, ૧૫૦
૪૦

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૧૫૧

નલાઊનલરપ્રવિંગળાંભુ

૩/ઈ૧૦/૨૦૧૩

આજીલનકેદ

૩૦૨

૧૮/૦૨/૨૦૧૦

કેવયીમા
૪૧

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૪૦૮

ુ ીમા
ભેધાબાઇનારૂબાઇમન

૦૫-લટ

NDPS-૧૭,૨૯

૦૨/૧૨

ઉભયા.સ્ટે.

I-

નાભ. વેન્દળવકટટ , સયુ ત

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૪૯૨

ભશેન્દર@ભશેળબાઇ

૧૯/૧૨/૨૦૧૪

આજીલનકેદ

૩૦૨,૨૮૫

૩૭/૧૩

યાલજીબાઇઢીમાય
૪૩

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૩૩૦

ઇકફારહુવેનઅબ્દુર

૨૯/૦૫/૨૦૧૦

આજીલનકેદ

ભજીદભન્દસયુ ી
૪૪

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૧૬૭

કેળલયાભજમયાભજી

૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,૩

૩૦૭/૯૦

સયુ તજી.ઇ.ફી. .સ્ટે.

કયજણ.સ્ટે.

I-

૦૪/૧૨/૨૦૧૦

૦૨,૩૦૭, ટાડા
૨૪/૧૦/૨૦૧૩

આજીલનકેદ

એક્ટ

૩૦૨,૩૬૩,૩૭૭

નાભ. વેન્દળવકટટ , સયુ ત

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

૦૯/૦૧/૨૦૧૧

૦૪/૦૨/૨૦૧૧

ુ ય.સ્ટે.
જ ાંબવ

I-

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૭૯૮

પ્રલળાર@પ્રલજમજેઠાબાઇ
લાઢેય

૦૪/૦૧/૨૦૧૬

૦૭-લટકેદ

૩૭૬,૩૬૩

૧૯/૧૩

ુ ા, ખાંડેયાલ
મ.ાંુ નલાય

અબ્દુરશકીભકુ યેળી

૦૪/૦૨/૨૦૧૦

મ.ાંુ કાળીટેગશાયી,

નાભ. વેન્દળવકટટ , બરૂચ.

I-

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

શારર.સ્ટે.

૧૪/૦૧/૨૦૧૪

ગધયાટાઉન.સ્ટે.
I- ૧૩૪/૧૨

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

૧૪/૦૪/૨૦૧૫

ાંચ/ગધયા.
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ુ ા
તા.11-02-10થીયાલય

૦૫/૦૩/૨૦૧૦

ુ ા.સ્ટે .
જા.નાં.૨૨૯૮/10, તા.15-03-10થીયાલય

જી.ગારગાંજ(બ્રફશાય)
મ.ાંુ અંજાણ૫૨૨એ,

ભશેયાજફાનુભશાંભદખાનળેખ

૧૪/૦૬/૨૦૧૦

જા.નાં.558110,

તા.ઉભયગાભજી.લરવાડ
મ;ુ .ફનબકય,

ુ તાનય
ુ , (ય.ુ ી.)
જી.સર
મ.ાંુ સયુ તળશેયઠે.

વતનાભનગય, ઉધના
મ.ાંુ શેયેભામા, કાં હડર

ુ 
તા.ચાંદગઢ, જી.કલ્શાય

વનરફન્દડ,

૨૦/૧૨/૨૦૧૦

વનરફન્દડ,

ઇન્દદુફાઇફાબુયાલબોંવરે,

25/01/11

(બાઇ)

મ.ાંુ કારીમાપ્રલયણ

૨૩/૦૪/૨૦૧૫

ુ (M.P)
જી.જાાંબઆ

ુ ય
મ.ાંુ કશનલાતા.જ ાંબવ

૨૯/૦૬/૨૦૧૫

મ.ાંુ નજયફાગાછ

26/02/11

ભાંજયીફેનકેવયીમાબાઇલવઇમા

21/09/2011

૩૧/૦૭/૨૦૧૫

મ.ાંુ અલાંતીનગયવવા,

૨૯/૦૧/૨૦૧૪

૦૮/૦૪/૨૦૧૬

રૂબાઇનારૂબાઇમુનીમા-બાઇ

ુ ા
જા.નાં.૭૪૯/૧૪તા.૦૬-૦૨-૧૪થીયાલય

૦૮/૦૫/૨૦૧૫

ુ ા
જા.નાં.૨૪૬૦/૧૫તા.૧૨-૦૫-૧૫થીયાલય
.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

જળદાફેનલજેપ્રવિંગગહશર

૦૮/૦૫/૨૦૧૫

ુ ા
જા.નાં.૨૫૦૬/૧૫તા.૧૪-૦૫-૧૫થીયાલય
.સ્ટે .

શપ્રનપઅબ્દુરભજીદભન્દસયુ ી.

૧૪/૦૭/૨૦૧૫

ુ ા
જા.નાં.૩૩૮૫/૧૫તા.૨૦-૦૭-૧૫થીયાલય
.સ્ટે .

ખગેન્દરિવાદજમયાભજી.

મ-ુ પયે યતા-કુ પ્રતમાણાજી- કાયાબાઇઉકાબાઇલાઢીમા-ભાભા
યફાંદય

ુ ા
જા.નાં.૧૦૯૪૩/ ૧૧તા.૦૩-૧૦-૧૧થીયાલય

.સ્ટે .

૧૫/૦૮/૨૦૧૫

શારરતા.શારર
જી.ાંચભશાર

ુ ા
જા.નાં.૨૨૧૮/૧૧તા.૦૫-૦૩-૧૧થીયાલય

.સ્ટે .

બૈંવાલાડાતા.જી.
લડદયા.

ુ ા
જા.નાં.૧૦૪૦/૧૦તા.૦૧-૦૨-૧૧થીયાલય

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

તા.યાભગઢજી.અરલય

ુ (M.P)
જી.અરીયાજય

ુ ા
તા.૨૪-૧૨-૧૦થીયાલય

.સ્ટે .

મુસ્તાકઅશેભદબાંતઠાણ

મ.ાંુ બટીમાકુ લા

જા.નાં.૧૦૭૪૯/ ૧૦,

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

મ.ાંુ ાટણબાણ
(યાજસ્થાન)

ુ ા
તા.29-06-10થીયાલય

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

તા.ભેધનગય

ાંચ/ગધયા.
નાભ. વેન્દળવકટટ ,

જા.નાં.1386/10,

અરગુ ફૈઠાપ્રવકન

તા.બાબયા

લડદયા.
I-

ુ ા
તા.02-02-10થીયાલય

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

જી.બરૂચ.

૨૫૬/૧૨
૪૫

૦૬/૦૯/૨૦૧૧

આણાંદ.

૧૨૮/૯૦
૦૭/૧૩

(કાશ્ભીય)

જા.નાં.1060/10,

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

ુ ા, ચાાંદા
તા.રાંભલ

લડદયા..

આંકરાલ.સ્ટે.

વીટી.સ્ટે.

૨૨/૦૧/૨૦૧૦

ુ ાટાડા,
બન

૨૭/૧૧
૨૫/૦૩/૧૯૯૨

નવીભાફાનુ ભશાંભદયુસપુ

લસ્તી, ૩૩૫,

I- ૮૦/૧૧
૪૨

ુ 
મ.ાંુ ળેયગડ

ુ ા
તા.28-01-10થીયાલય

.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

ફી.આય.વીંગેટ,

૧૫૧/૧૧
૦૭/૦૮/૨૦૧૪

બ્રફશાય

જા.નાં.૮૯૬/10,

ુ ,
તા.ભશાંભદય

I-૧૩૧/૦૬
૨૬૪/૧૧

૧૬/૦૧/૨૦૧૦

તરાલ, લડદયાળશેય

૩૩/૦૪
૩૯

સુધીયિવાદજગેશ્લયમાદલંાં

તા.જી.અનાંતગઢ

I-૧૩૧/૦૬
૦૯/૦૯/૨૦૦૫

મ.ાંુ વીંદુયગઢ
ુ જી.ગમા
તા.ભશનય

૩૦૦૫/૦૩

એકટ૨૨(ફી)
૩૪

કયજણI-

ુ ા
જા.નાં.૩૭૨૦/૧૫તા.૧૯-૦૮-૧૫થીયાલય
.સ્ટે .

૧૬/૦૪/૧૬

ુ ા
જા.નાં. ૧૮૫૬/૧૬તા.૨૬-૦૪-૧૬થીયાલય
.સ્ટે .ભાાંપયીમાદનોંધાલેરછે .

૪૬

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૨૭૫

ફાયભરળશેરુબાઇકરચ

૧૬/૦૩/૧૪

૧૦- લટકેદ

૩૯૪

૧૬૫/૧૩

કયજણ.સ્ટે.

I-

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

૫૧/૧૩
૪૭

૪૮

લડદયા.ભ. જેર

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૭૬૦

સયુ ભરભકનાબાઇભાલી

વચીન@ રાલુ

૮૩૮૦૨

૦૮/૦૩/૨૦૧૦

૦૮/૦૧/૨૦૧૬

૦૭- લટકેદ

આજીલનકેદ

૩૯૭

૩૦૨, ૧૨૦(ફી)

૦૪/૧૪અને

,૨૦૧.

૨૧/૧૪

જમેળબાઇાંડયા
૪૯

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૩૩૪

લેસ્તાબાઇશયીવીંગ

૦૯/૦૫/૨૦૧૪

૨૯/૦૯

૦૭- લટકેદ

૩૯૨

૧૬૮/૧૩

લવેનીમા
૫૦

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૯૭૯

કભરવીંશહદપ્રવશમાદલ

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

I- ૧૪૨/૦૬

દાશદ.

બરૂચએડીલીઝન

નાભ. વેન્દળવકટટ , બરૂચ.

I-

આજીલનકેદ

૩૦૨

૨૨૯/૦૨

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

I- ૧૯૮/૦૨
૫૧

લડદયા.ભ. જેર

૮૪૦૩૫

કાવીભઅબ્દુરવતાય

૨૩/૦૬/૨૦૧૬

આજીલનકેદ

૩૦૨

૧૨૩/૧૫

ગાજીફીયીમાની
૫૨

લડદયા.ભ. જેર

૮૨૪૭૦

ુ ેળબાઇયણછડબાઇ
મક

I- ૩૨/૧૫
૨૮/૧૨/૨૦૧૦

આજીલનકેદ

૩૦૨

૩૭/૧૦

લવાલા
૫૩

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૬૮૩

ુ બાઇ
હશતેળબાઇભનસખ

લડદયા.ભ. જેર

૮૨૧૬૫

ભગનબાઇયે ળભાબાઇ

૦૬/૦૮/૨૦૧૫

૦૨-લટકેદ

૪૩૬, ૫૦૬(૨)

૦૯/૧૫

લડદયા.ભ. જેર

૮૩૪૨૦

ાંકજકુ ભાયછગનબાઇ

૦૮/૦૪/૨૦૧૧

આજીલનકેદ

૩૦૨

૨૧૮/૦૯

યાજકોટ.ભ. જેર

૨૬૬૦૧

ચુંદરાર દમાજી

લારીમા.સ્ટે.

I-

યાજીા.સ્ટે.

ુ .સ્ટે.
ખાનય

૨૭/૦૮/૨૦૧૦

૧૦-લટકેદ

૩૦૪-l

૧૪૮/૦૯

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

નાભ. વેન્દળવકટટ , બરૂચ

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

રોશાણા

મ-ુ યાફદારતા- જી-

મ-ુ ગણેળચક,કાજુ
ઇસ્ટ,મફ
ાંુ ઇ(ભશાયાષ્ટ્ર)

૩

યાજકોટ.ભ. જેર

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૨૨૪૭

૪૩૪૫૨

વવકુંદય યશેભતલ્રા ખત્રી

ભશભદ ળફીય જીમાઉર

૩૦/૦૬/૦૮

.૦૨/૦૪/૧૪

આજીલન કેદ

૦૫-લટ

IPC-૩૦૨

I-

ુ .સ્ટે.
વાંતયાભય

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

૧૬/૦૭/૧૬

૦૯/૦૮/૨૦૧૬

૧૬/૦૮/૨૦૧૬

IPC-૪૮૯(ગ)

નાભ. વેન્દળવકટટ ,

૧૨/૦૮/૨૦૧૬

૧૨/૦૯/૨૦૧૬

ાંચ/ગધયા

--વે.કેવનું.૫૮/૮૦,

એડી. વેવન્વ કોટટ

૬૫/૮૦

૬૫/૮૦

ોયફુંદય

૫૨/૧૨

ગેંદ

.૦૬/૦૧/૮૪

બચાઉ ો.ગ.યજી.નું.

સ્ે. પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ નું.-૪,

પસ્ટ ૧૬૭/૦૬

ગાુંધીધાભ

જાભનગય

એડી. વેવન્વ કોટટ ૬

એ.રડલી.ો.ગ.યજી.નું.

જાભનગય

.૧૨/૦૨/૧૪

.૦૯/૧૨/૧૪

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૨૦૫૨

શયે ળ ઉપે મનો ભેયાભબાઇ ૧૮/૦૬/૦૯

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨,

૭૯/૦૮

૩૨૩,૫૦૪

ુ 
જફતજી- અરીયાજય

જત્ન

(M.P.)

મ-ુ અફગાયીતા(M.P.)

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૨૧૧૩

રશિંભત ઉપે સયે ળ ફચબાઇ .૨૯/૦૪/૦૪

૧૦-લટ

IPC-૩૯૪, ૩૬૪,
૩૬૫

૧૧૭/૦૮

પ્રલકાવહદચાંરમાદલ-બાઇ

માભીનઅબ્દુરવતાયગાજી-

ગધયાજી-ાંચભશાર

બાઇ

યશે,૫-૬૧, ડેશરીતા-

યભીરાફેનછનાબાઇલવાલા

લડદયાળશેય

૧૨/૦૭/૨૦૧૬

પ્ર. નગય

એડી. વેવન્વ કોટટ

ો.ગ.યજી.નું. પસ્ટ

યાજકોટ

.૧૧/૧૨/૧૪

.સ્ટે .ભાાં
૨૬/૦૭/૧૬

૦૨/૦૮/૨૦૧૬

૨૪/૦૮/૨૦૧૬

ો.સ્ટે . ૪૧૫/૦૮

યાજકોટ
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વાંજમકુ ભાયહદકબાઇઆરે

૨૪/૦૮/૨૦૧૬

.૨૦/૦૪/૧૫

ગરારીફેનભગનબાઇડાભય-

ુ જી-ભહશવાગય
તા.ખાનય

જત્ન

મ-ુ યભણગાભડીતા-

બઇરારબાઇળનાબાઇલણકય-

લયણાભાજી-લડદયા

પ્રભત્ર

ગાુંધીગ્રાભ રાખનો

ભારદે કાા ગાુંધીગ્રાભ રાખનો

ફુંગરો ટેર

ફુંગરો ટેર વલજીબાઇન ું

ુ ા
જા.નાં. ૪૪૬૯/૧૬તા.૧૨-૦૯-૧૬થીયાલય

ુ ા
જા.નાં. ૪૪૬૮/૧૬તા.૧૨-૦૯-૧૬થીયાલય

૦૩/૦૯/૨૦૧૬

ુ ા
જા.નાં. ૪૬૦૪/૧૬તા.૧૯-૦૯-૧૬થીયાલય
.સ્ટે .

૨૦/૦૯/૨૦૧૬

ુ ા
જા.નાં. ૪૮૨૬/૧૬તા.૦૫-૧૦-૧૬થીયાલય
.સ્ટે .

.૧૪/૦૧/૮૪

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ૭૩/૯૫ ેન્ડીંગ છે .

ભકાન, યાજકોટ

યાજકોટ
યાહરનગય, ટલાડી

ઝુફેય યશેભતલ્રા ખત્રી (બાઇ)

ગેટ, ફુંગરાનું.૧૬/૭,

યાહરનગય, ટલાડી ગેટ,

ભજ-કચ્છ

ફુંગરાનું.૧૬/૭, ભજ-કચ્છ

મ.શાજી જહકટોરા

ફદસળેખ ગુંદળેખ મ.શાજી

તા.યાજભશર

જહકટોરા તા.યાજભશર

મ.વુંતોીનગય યે લ્લે

યાભીફેન ભેયાભબાઇ (ભાતા) ,

મ.દે લરી, તા.તાજાજી. ભુંજફેન ફાબબાઇ, મ.યશે.
બાલનગય

ુ ા
જા.નાં. ૪૧૦૫/૧૬તા.૧૬-૦૮-૧૬થીયાલય

.સ્ટે .

.૨૮/૦૨/૧૪

આરાબાઇના બઠ્ઠા ાવે, યાજકોટ

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૪૩૪૬/૧૨ તા.૧૩-૦૭-૧૨ થી નોંધાલેર છે .

.૩૧/૧૨/૧૪

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૯૨/૧૫ તા.૦૬/૦૧/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

.૦૯/૦૧/૧૫

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૩૬૪/૧૫ તા.૨૩/૦૧/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

ધક્કની ફાજભાું યાજકોટ

એડી. વેવન્વ કોટટ ૫

ુ ા
જા.નાં. ૩૮૧૯/૧૬તા.૦૨-૦૮-૧૬થીયાલય

.સ્ટે .

ધક્કની ફાજભાું યાજકોટ યશે-મ.વુંતોીનગય યે લ્લે

યાજકોટ તાલકા

ુ ા
જા.નાં. ૩૭૨૫/૧૬તા.૨૬-૦૭-૧૬થીયાલય

.સ્ટે .

મ-ુ ઢરખાખયા

ગ્રામ્મ

ુ ા
જા.નાં. ૨૬૩૮/૧૬તા.૩૧-૦૫-૧૬થીયાલય

.સ્ટે .

મ-ુ ધાાંચીફાઇફાંગર,

યશે,નલી

ુ ા
જા.નાં. ૨૨૬૪/૧૬તા.૧૩-૦૫-૧૬થીયાલય

.સ્ટે .
સુયરીફેનલેસ્તાબાઇલવેનીમા-

૧૧૭/૦૮
૫

૧૮/૦૫/૧૬

જી.વાશેફગુંજ (ઝાયખુંડ) જી.વાશેફગુંજ (ઝાયખુંડ)

પસ્ટ -૫૯/૧૨ .
૪

નમનાજમેળાંડમા

નગયી,૫૦૧,વભા-

ાંચ/ગધયા

૫૮/૮૦

.૦૧/૦૭

૨૮/૦૪/૧૬

.સ્ટે .

મ-ુ અફગાયીતા-

વલજીબાઇન ું ભકાન,
૨

િેભચાંદભકનાબાઇભાલી- બાઇ

ુ 
જફતજી- અરીયાજય

યાજીા

I- ૯૨/૦૯
૨૨/૦૧/૮૧

(M.P.)

ુ ા
જા.નાં. ૨૧૬૯/૧૬તા.૧૧-૦૫-૧૬થીયાલય
.સ્ટે .

લારીમાજી-બરૂચ

૬૫/૦૯

રાવ
૧

૧૫/૦૭/૧૬

ાંચ/ગધયા.

I- ૧૬૧/૧૪

ડાભય
૫૫

૨૭/૦૬/૧૬

૧૪૬/૦૯.

લવાલા
૫૪

૦૧/૦૫/૨૦૧૬

લડદયા.

ગધયાટાઉન.સ્ટે.

૨૪/૦૪/૧૬

દાશદ

લડદયા.

લડદયાવીટી.સ્ટે.

જયાલયજરૂકરેળ- બત્રીજ

ાડા, ફયીલલ્રી

૭૦/૧૩
૦૬/૦૫/૨૦૧૬

૦૫/૦૪/૨૦૧૬

I- ૯૬/૧૩

કયજણ.સ્ટે.

મ-ુ અફગાયીતાુ 
જફતજી- અરીયાજય

લડદયા.

દાશદરૂયર.સ્ટે.

.સ્ટે.

૦૭/૦૪/૨૦૧૬

.૦૫/૦૫/૧૫

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૨૧૧૫/૧૫ તા.૧૧/૦૫/૧૫ થી નોંધાલેર છે .

૬

યાજકોટ.ભ. જેર

૩૮૯૬૭

યાજબાઇ કાાબાઇ

.૧૪/૦૮/૯૭

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૧૪૩/૯૫

જનાગઢ વીટી ો.સ્ટે .

એડી. વેવન્વ કોટટ ૫

૧૦૫/૯૫
૭

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૨૨૨૫

ભશેળ જાદલ કઇલ જાદલ .૦૯/૧૨/૦૫

૧૦-લટ

N.D.P.S.- કરભ

.૧૦/૦૫

૮(ફી) ૨૦વી
૮

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૩૨૩૫

રચ્છુ કેલડાભર

.૨૦/૧૦/૦૨

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

લયતેજ ો.સ્ટે .

એડી. વેવન્વ કોટટ ૫

જનાગઢ યે લ્લે ો.સ્ટે .
૩૨/૯૬

.૨૦/૦૪/૧૫

.મ..ગડીમા,
તા.ભુંજોરીમા,

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૩૪૭૧

યાભચયણ ઉ. ભુંગર

.૧૦/૦૪/૧૫

આજીલન કેદ

યાભ અલતાય અજ ટનબાઇ
૧૦

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૩૦૦૩

IPC-

૫૪/૧૨

.૨૬/૦૫/૧૫

યાજકોટ

૩૭૬,૩૬૪,૩૭૭

સરેભાનબાઇ ભશભદબાઇ .૧૯/૦૭/૧૩

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૯૪/૯૧

ખાટકી

જાભનગય વીટી

એડી. વેવન્વ કોટટ

ો.સ્ટે . ૬૯/૧૨

લેયાલ

વામરા ો.સ્ટે .
૮૧/૯૧

નાભ. ગજ. શાઇકોટટ ,

ગામકલાડ
ળેયીનું.૩/૧૧, જકળન
ું

.૦૯/૦૭/૧૫

વાત યસ્તા પ્રદળટન

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૪૦૪૯

ચકાબાઇ ગગજીબાઇ

.૧૬/૦૪/૧૫

૧૨-લટ

IPC-૩૬૩, ૩૬૬,

.૦૧/૧૪

ોસ્કો એક્ટ-

શલદ ો.સ્ટે .
૦૧/૧૪

.૨૫/૦૮/૧૫

મ.વામરા, લણકયલાવ
તા. વામરા , જી.

.૨૯/૦૯/૧૫

સયે ન્રનગય

મ.કુંડા, તા. ધ્ાુંગધ્ા,
જી. સયે ન્રનગય

૨૦૧૨ કરભ-૬
૧૨

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૪૧૮૬

ભલબાઇ ભારાબાઇ

.૧૫/૦૭/૧૫

આજીલન કેદ

IPC-૩૬૩, ૩૬૬,

.૧૨/૧૪

ોસ્કો એક્ટ-

દવાડા ો.સ્ટે .
૩૭/૧૪ .

એડી. વેવન્વ કોટટ

.૦૬/૧૧/૧૫

સયે ન્રનગય

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૧૮૩૭

રદરી રાબળુંકય યાજગોય .૩૦/૦૬/૦૬

૧૦-લટ

IPC-૩૬૩, ૩૬૬,

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૩૬૮૫

ઉભેળ રશયાભન માદલ

.૩૦/૦૭/૧૧

૧૦-લટ

N.D.P.S.- કરભ

જી.

સયે ન્રનગય
૨૦/૦૬

૩૭૬

૧૪

મ. જૈનાફાદ તા.
ાટડી,

૨૦૧૨ કરભ-૬
૧૩

૧૬૦/૧૦

૮(વી) ૨૯(ફી)

જવદણ ો.સ્ટે .

એડી. વેવન્વ કોટટ ૩

૧૨૦/૦૫

યાજકોટ

અભદાલાદ D.C.B.

એડી. વીટી વેવન્વ

ો.સ્ટે . ૫૦૨૫/૧૦

કોટટ ૮ બર અભદાલાદ

.૦૭/૧૧/૧૫

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૪૨૫૩

ધભટદાવ ગરૂ યાભફારક

.૧૦/૦૯/૧૫

૧૦-લટ

દાવ વાધ (ભશેળકભાય

IPC-૩૬૩,

૧૪૭/૧૩

૩૬૬,૩૭૬

સયજનવીંગ)
૧૬

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૨૩૪૫

રખબાઇ આાબાઇ

બાલનગય

એડી. વેવન્વ કોટટ ૭

ફી.રડલી.ો.સ્ટે .

બાલનગય

.૩૦/૧૧/૧૫

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨, ૩૦૭

૨૨/૦૬

ાીમાદ ો.સ્ટે .
૩૦/૦૬

૧૭

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૨૧૬૬

બયતબાઇ ગોયધન બાઇ

.૧૫/૧૨/૧૫

.૨૯/૦૯/૦૭

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨,

૨૨૨/૦૫

બાલનગય એ.રડલી.

.૦૪/૦૧/૧૬

બાલનગય

૪૩૭૭૪

યાભકબાઇ લાજસય બાઇ

.૧૪/૦૯/૦૨

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૨૨/૮૪

વેવન્વ કોટટ બાલનગય .૧૯/૦૧/૧૬

.૨૯/૦૪/૧૬

અભયે રી
૧૯

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૧૮૧૫

આાબાઇ ળાદટ રબાઇ

.૧૨/૦૬/૮૭

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

.૦૪/૮૬

વાલય કુંડરા ો.સ્ટે .
૧૫૫/૮૫ .

એડી. વેવન્વ કોટટ ,
બાલનગય
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મ.વામરા, લણકયલાવ તા.

તાભહલા,

મ. વોભાવય તા.મી,

વવિંધનગય,

મ. ઉંટલડ, તા.ફાફયા

મ. થોયડી, તા.વાલય
કુંડરા જી. અભયે રી

.૧૦/૧૦/૧૫

મ.કુંડા, તા. ધ્ાુંગધ્ા, જી.
નયે ળબાઇ લજાબાઇ

.૧૭/૧૧/૧૫
જી.

.૨૩/૧૧/૧૫

.૨૨/૧૨/૧૨

.૦૬/૦૧/૧૬

૧૭૦ ગ.શા.ફોડટ , ફે-ભાીમા

.૨૬/૦૧/૧૬

જી.

.૧૯/૦૨/૧૬

વવિંધનગય, બ્રહ્માકભાયીની

.૦૭/૦૫/૧૬

મ.ઉંટલડ, તા.ફાફયા જી.

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૨૨૩૦/૧૬, તા.૧૪/૦૫/૧૬થી નોંધાલેર છે .

અભયે રી
મ. થોયડી, તા.વાલય કુંડરા

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૯૬૮/૧૬, તા.૦૨/૦૩/૧૬થી નોંધાલેર છે .

ફાજભાું બાલનગય

લારકફેન આાબાઇ (ત્નન)

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૫૦૨/૧૬, તા.૧૨/૦૧/૧૬થી નોંધાલેર છે .

સયે ન્રનગય

જમયાજબાઇ યાભકબાઇ (ત્ર)

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૨૧૬/૧૬, તા.૧૨/૦૧/૧૬થી નોંધાલેર છે .

બાલનગય

ગોીફેન ગોયધનબાઇ

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૬૧૮૯/૧૫, તા.૩૧/૧૨/૧૫થી નોંધાલેર છે .

જી.ગોારગુંજ (બફશાય)

ભાનફાઇફેન જ
ું બાઇ (ભાતા)

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૫૭૭૮/૧૫, તા.૦૭/૧૨/૧૫થી નોંધાલેર છે .

તા.ગઢડા, જી.ફોટાદ

ઠાણ યાકેળખાન અનલયખાન

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૫૭૭૭/૧૫, તા૦૭/૧૨/૧૫થી નોંધાલેર છે .

અભદાલાદ

જી. બાલનગય

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૫૦૨૮/૧૫, તા૧૫/૧૦/૧૫થી નોંધાલેર છે .

સયે ન્રનગય

મ. વોભાવય તા.મી,

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૪૨૭૯/૧૫, તા૨૮/૦૯/૧૫થી નોંધાલેર છે .

વામરા , જી. સયે ન્રનગય
ગગજીબાઇ ભોશનબાઇ (વતા)

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૩૨૬૩/૧૫, તા૨૩/૦૭/૧૫થી નોંધાલેર છે .

.૦૯/૦૯/૧૫

મ.ફશયાભય, તા.લૈકુંઠય,

જી. અભયે રી
.૦૫/૦૫/૧૬

હવેનબાઇ કયીભબાઇ

અભદાલાદ

બ્રહ્માકભાયીની ફાજભાું

ધાયી ો.સ્ટે . ૧૪/૮૪ એડી. વેવન્વ કોટટ ,

.૧૫/૦૭/૧૫

કાભેશ્ર્લયયામ ફુરેનાયામ માદલ

બાલનગય
યાજકોટ.ભ. જેર

વયસ્લતીફેન ભુંગરબાઇ

ચુંડોા તાલ,

મ.બેંવરા શનભાન

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૨૬૮૯/૧૫, તા૧૫/૦૬/૧૫થી નોંધાલેર છે .

મ.ગઢડા, ૧૭૭-૮-અ, ખોડીમાય

જી.ફોટાદ

જી. સયે ન્રનગય

ો.સ્ટે . ૪૧૪/૦૫
૧૮

.૦૩/૦૬/૧૫

જકળન
ું
પ્રોટ, યાજકોટ

મ.લયભોય તા. ભાુંડર,

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૨૫૩૩/૧૫, તા૦૧/૦૬/૧૫થી નોંધાલેર છે .

ગામકલાડ ળેયીનું.૩/૧૧,

ફોટાદ

જી. બાલનગય
એડી. વેવન્વ કોટટ

ઝાયખુંડન રચ્છુબાઇ (ત્નન)
ભીનાફે

ચોથાબાઇ યલજીબાઇ જાદલ

તયે ડ,

૨૨/૧૩
.૨૬/૦૩/૦૯

(ત્ર) .મ..ગડીમા,

મ. ાીમાદ તા.

(વી)
૧૫

.૧૯/૦૫/૧૫

ગ્રાઉન્ડ ાવે જાભનગય

અ'લાદ
એડી. વેવન્વ કોટટ ૨

વન્ટકભાય ભશેળબાઇ જાદલ

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૭૫૮૦/૧૫, તા.૨૧/૦૫/૧૫થી નોંધાલેર છે .

ગ્રાઉન્ડ ાવે જાભનગય (ત્નન) વાત યસ્તા પ્રદળટન

સયે ન્રનગય
૧૧

.૧૨/૦૫/૧૫

જી.ચતયા, સ્ટેટ-ઝાયખુંડ તા.ભુંજોરીમા, જી.ચતયા, સ્ટેટ-

પ્રોટ, યાજકોટ

૯

વનરેબાઇ યાજબાઇ (ત્ર) ,
પ્રોટ, જનાગઢ

યાજકોટ
એડી. વેવન્વ કોટટ ૫

મ.કાભદાય વોવામટી,

દફરી પ્રોટ, જનાગઢ મ.કાભદાય વોવામટી, દફરી

યાજકોટ

૧૦૦/૦૫
૭૯/૯૭

.૧૩/૦૪/૧૫

.૧૩/૦૫/૧૬

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૨૩૯૦/૧૬, તા.૨૪/૦૫/૧૬થી નોંધાલેર છે .

૨૦

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૪૧૫૩

૪૪૫૧૩- યાકેળ ઉપે

.૧૦/૦૭/૦૯

આજીલન કેદ

IPC-૩૦૨

૧૨૦/૦૮

જારીભ વીંગ નથ્થ ળાહ

ાુંડેવયા ો.સ્ટે .
૬૫/૦૮ .

એડી. વેવન્વ કોટટ , ૬

.૧૦/૦૫/૧૬

૧૭૪, બક્ક્તનગય

સયત

ફભયોરી,-૮૦,
તા.ચોમાટવી, જી. સયત

૨૧

૨૨

યાજકોટ.ભ. જેર

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૩૮૮૬

૪૧૮૮૦

શયે ળ ચીનાબાઇ ભજેઠીમા .૨૨/૧૨/૧૪

ઋતયાજ વવિંશ ગીયીયાજ

.૨૨/૦૩/૧૧

૦૪-લટ

આજીલન

IPC-૩૨૬, ૧૩૫

IPC- ૩૦૨,

પોજ.કેવ નું.

ભાુંગયો ો.સ્ટે .

J.M.F.C. કોટટ , ભાુંગયો .૧૪/૦૫/૧૬

૪૪/૧૨

૪૪/૧૨

૭૨/૦૯

સયે ન્રનગય વીટી ો.

નાભ. વેવન્વ કોટટ

સ્ટે .૧૨૭/૦૯

સયે ન્રનગય

વવિંશ

.૦૮/૦૫/૧૬

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૨૦૩૨

લજળીબાઇ મળુબાઇ

.૧૩/૦૨/૦૭

આજીલન

IPC- ૩૦૨,

. .૧૪/૦૩

ળીર ો. સ્ટે . ૩૫/૦૨ નાભ. એડી.વેવન્વ કોટટ

.૧૧/૦૬/૧૬

યાજ યાજેશ્ર્લયી

શયીશ્ર્ચુંન્રવવિંશ ભરશતવવિંશ

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૪૫૨૩

દાઉદ ઉપે દાલરો

.૦૧/૦૩/૧૬

આજીલન

IPC- ૩૦૨,

.૧૨/૧૨

અભદબાઇ
૨૫

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૩૧૬૭

રદરીબાઇ ઉ. બાણો

કલાડલા ો. સ્ટે .

નાભ. એડી.વેવન્વ કોટટ

૩૦/૧૨
.૧૪/૦૭/૦૮

૧૦-લટ

રારજીબાઇ લાઢેય

IPC-

૭૩/૦૭

૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬

જી. જનાગઢ

.૦૯/૦૬/૧૬

મ.ચુંન્રય , તા.

યાજકોટ

લઢલાણ ો. સ્ટે .
૧૦૦/૦૭

નાભ. .વેવન્વ કોટટ

લાુંકાનેય, જી. ભોયફી
.૧૪/૦૬/૧૬

સયે ન્ર નગય

મ.યતનય

તા.

લઢલાણ, જી. સયે ન્ર
નગય

૨૬

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૩૦૦૧

વલજમ ઉ. લજ કાનજીબાઇ

.૨૮/૦૪/૦૫

આજીલન

IPC- ૩૦૨, ૩૦૭

૧૧૭/૦૦

જેતય તાલકા

ો.

નાભ.. એડી. વેવન્વ કોટટ

સ્ટે . ૧૪૬/૦૦
૨૭

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૪૪૪૬

બયત અભયાબાઇ

.૩૦/૦૧/૧૬

આજીલન

IPC- ૩૬૪-એ,

૧૮૩/૧૦

૧૨૦-ફી

બાલ નગય ફી.રડલી.
ો. સ્ટે . ૯૭/૧૦ .

.૧૬/૦૬/૧૬

મ.લાડાવડા

ગોંડર
નાભ.. એડી. વેવન્વ કોટટ

તા.

જેતય, જી.યાજકોટ
.૧૧/૦૭/૧૬

૩ બાલ નગય

.૨૬/૦૫/૧૬

(ભાભા) દાભીર યોડ,

મ.ધોા,
તા.ઉભયાા જી.બાલ

.૨૨/૦૬/૧૬

કફરીમા યા ળેયીનું.૯ થોયાા

યોળનફેન આભદબાઇ

.૨૪/૦૬/૧૬

યશે.મ.ચુંન્રય , તા. લાુંકાનેય,

.૨૯/૦૬/૧૬

તા. લઢલાણ,

.૧૧/૦૭/૧૬

તા. જેતય,

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૩૬૬૬/૧૬, તા.૦૧/૦૮/૧૬થી નોંધાલેર છે .

જી.યાજકોટ
રારાબાઇ અભયાબાઇ મ.ધોા,

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૩૩૬૩/૧૬, તા.૧૨/૦૭/૧૬થી નોંધાલેર છે .

જી. સયે ન્ર નગય
યભાય ળોબનાફેન વ્રજરાર

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૩૨૨૭/૧૬, તા.૦૪/૦૭/૧૬થી નોંધાલેર છે .

જી. ભોયફી
રારજીબાઇ નાયણબાઇ (વતા)

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૩૧૯૧/૧૬, તા.૦૧/૦૭/૧૬થી નોંધાલેર છે .

ભેઇન યોડ યાજકોટ

મ.લાડાવડા

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૯૧૧૭/૧૬, તા.૧૧/૦૬/૧૬થી નોંધાલેર છે .

સયે ન્રનગય

યશે.મ.યતનય

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા. નું.
૨૭૪૮/૧૬, તા.૧૧/૦૬/૧૬થી નોંધાલેર છે .

તા.વાલય કુંડરા જી. બાલનગય

મ.વભતી, તા. ભાુંગયો, જગફેન ગોયધનબાઇ યશે.૯૨,

F.T.C. જનાગઢ

૨૪

.૨૫/૦૫/૧૬

યભાય (બાઇ) મ. થોયડી,

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૨૬૨૩/૧૬, તા.૦૪/૦૬/૧૬થી નોંધાલેર છે .

તા.ચોમાટવી, જી. સયત

જી. જનાગઢ

વોવામટી દાભીર

.૨૧/૦૫/૧૬

બક્ક્તનગય ફભયોરી,-૮૦,

મ. જથ, તા. ભાુંગયો કૈ રાવબાઇ જમસખબાઇ

યોડ, સયે ન્રનગય
૨૩

ળાહ સવનર સયજબાન ૧૭૪,

.૨૨/૦૭/૧૬

તા.ઉભયાા જી.બાલ નગય

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૩૯૯૮/૧૬, તા.૧૨/૦૮/૧૬થી નોંધાલેર છે .

નગય
૨૮

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૪૦૯૫

અંગો ઉપે યસપ

.૩૧/૦૩/૦૦

આજીલન

ગરાફબાઇ
૨૯

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૨૧૬૨

શુંવયાજ વુંધાબાઇ

IPC-

૧૭૯/૯૮

૩૦૨,૧૪૯,૧૩૫
.૦૪/૧૧/૦૬

આજીલન

IPC-૩૦૨, ૨૦૧

યાજકોટ ફી.રડલી. ો. નાભ.. એડી. વેવન્વ કોટટ
સ્ટે . ૩૬૨/૯૮

૫૩/૦૫

ચોટીરા. ો. સ્ટે .
૧૫૩/૦૫

.૧૬/૦૬/૧૬

ચાભડીમા ખાટકી લાવ,

યાજકોટ
નાભ.. એડી. વેવન્વ કોટટ

ભોયફી યોડ, યાજકોટ
.૧૫/૦૭/૧૬

સયે ન્ર નગય

મ. આંકડીમા,
તા.ચોટીરા, જી.સયે ન્ર
નગય

૩૦

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૪૩૯૯

નીતેળ કભાય ઉપે ચીક

.૩૧/૧૨/૧૫

૦૭-લટ

વલનોદબાઇ

IPC-

૨૮૦/૧૪

૩૭૬,૩૬૩,૩૬૬,,

થોયાાો. સ્ટે .

નાભ.. સ્ે. જજશ્રી,

૧૦૮/૧૪

ોકવો. યાજકોટ

દાભનગય. ો. સ્ટે .

નાભ.. સ્ે. જજશ્રી,

૦૭/૧૫

ોકવો. અભયે રી

.૧૩/૦૮/૧૬

મ. યાજકોટ, ચનાયાલાડ

યાજકોટ.ભ. જેર

૪૪૫૮૪

વલક્રભબાઇ ભનસખ બાઇ

.૦૧/૦૪/૧૬

૧૫-લટ

બીર

IPC-

.૧૮/૧૫

૩૭૬,૩૧૩,૩૨૪,

.૧૯/૦૮/૧૬

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૭૫૨

વુંરદ અળોકબાઇ લેતા ૨૯/૦૩/૨૦૧૪

આજીલન કેદ

૩૭૬,૩૦૨

.૦૧/૨૦૧૩

નલવાયી ટાઉન

નાભ.વેવન્વ કોટટ ,

ો.સ્ટે .I-૧૦૫/૨૦૧૨ નલવાયી
રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૩૨

યાજ ઉપે યાજાર ફાબરાર૨૫/૦૫/૨૦૦૪
માદલ

આજીલન કેદ

૩૦૨,૩૯૭

૫૭/૧૯૯૯

ભશીધયયા

ડીસ્ટ્રી. ફીજી પાસ્ટ.

ો.સ્ટે .I-૧૨૩૪/૧૯૯૮ કોટટ સયત

મ.

તા.રાઠી, જી.અભયે રી
તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૪ મ.જમળક્ક્ત વોવામટી,
યાભનગય-૧,વલજરોય,
તા.૩૦/૦૩/૨૦૧૫ મ.અંબફકાય,તા.શકરગું
જ

.૨૬/૦૭/૧૬

આંકડીમા, તા.ચોટીરા,
જી.સયે ન્ર નગય
વલજમ બનબાઇ લાઢેય મ.

.૨૧/૦૮/૧૬

મ.

.૩૦/૦૮/૧૬

યાજરદ વોવામટી ળેયીનું.૪

તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૪

લેતા (વતા)મ.જમળક્ક્ત
વોવામટી,યાભનગય૧,વલજરોય,તા.જરારોય,જી.
વશ્રભવત.સધાફેન યાજાર
તા.૧૪/૦૪/૨૦૧૫
માદલ (નની)
મ.અંબફકાય,તા.શકરગુંજ

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૪૫૪૨/૧૬, તા૧૫/૦૯/૧૬-થી નોંધાલેર છે .

યાજકોટ
શ્રી.અળોકબાઇ રક્ષ્ભણબાઇ

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું૪૪૭૬/૧૬, તા.૧૪/૦૯/૧૬થી નોંધાલેર છે .

યાજકોટ

જી.ઉન્નલ

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૪૦૦૨/૧૬, તા.૧૨/૦૮/૧૬થી નોંધાલેર છે .

ધીયજફેન ગોવલિંદબાઇ

જી.ઉન્નલ (ઉત્તય પ્રદે ળ)
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વુંધાબાઇ વલળીબાઇ

પ્ર.નગય ો.સ્ટે . ભાું અત્રેની કચેયીના જા.
નું.૩૯૯૯/૧૬, તા.૧૨/૦૮/૧૬થી નોંધાલેર છે .

યોડ, યાજકોટ

મ. દાભ નગય ,

તા.જરારોય,જી.નલવા
૨

ચાભડીમા ખાટકી લાવ, ભોયફી

યાજકોટ, ચનાયાલાડ ળેયીનું.૭

ોક્વો -૪,૧૦
૧

.૨૩/૦૭/૧૬

ળેયીનું.૭ યાજકોટ

ોક્વો -૪,૮
૩૧

શળીનાફેન ભશેબફબાઇ

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૨૨૯૨/૨૦૧૪
તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૪
વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૨૩૧૮/૨૦૧૫
તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૫

૩

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૩૯

અળોક ભગનબાઇ ભોયે

૦૬/૧૦/૨૦૦૪ આજીલન કેદ

૩૦૨,૩૨૪

૧૩૬/૨૦૦૧

વરાફતયા
ો.સ્ટે .I-૯૪/૨૦૦૦

નાભ.વેવન્વ કોટટ ,
સયત

તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬ મ.સયત,ઠે.વપ્રમુંકા
ટાઉનળી
પ્રોટ નું.૧૦૦, ડીડોરી

૪

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૧૪૫

યાજીલ @ રુંગડો ગણેળબાઇ૩૧/૧૨/૨૦૦૮
ભુંડર

૨૦-૦૦-૦૦

૩૯૬,૧૨૦

૨૨૬/૨૦૦૬

ઉભયા ો.સ્ટે .
I.૪૫૨/૨૦૦૬

વપ્રવા.ઓપી.પા.ટ્રેક
કોટટ સયત

તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૪ મ.ફજયું ગ
એાટટ ભેન્ટ,પરેટ
નું.૪૦૧,છાયાબાઠા યોડ

૫

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૧૯૪

સયે ન્ર કલ્લ પ્રવાદ લભાટ

૦૮/૦૪/૨૦૦૯ આજીલન કેદ

૩૦૨

૨૫૨/૨૦૦૭

વચીન ો.સ્ટે .I૧૭૯/૨૦૦૭

નાભ.વેવન્વ કોટટ ,
સયત

તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૬ મ.બ્મોશયા,ો.શાડી,
તા.કયલી,જી.બચત્રકટ
(ય.ી.)

૬

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૨૩૫

કણારબાઇ બયતબાઇ ટેર૨૫/૦૮/૨૦૧૧

આજીલન કેદ

૩૦૨,૧૧૪

૧૯૪/૨૦૧૦

અડાજણ
ો.સ્ટે .I.૨૭/૨૦૧૦

નાભ.વેવન્વ કોટટ ,
સયત

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ મ.સયત,ઠે.ધલર
એાટટ ભેન્ટ,
રદન દમા વોવા.

૭

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૩૭૭

અવિનકભાય ભોશનબાઇ છોલારા
૨૯/૦૧/૨૦૦૭

આજીલન કેદ

૩૦૨,૩૪,૩૨૩,

૨૨૩/૧૯૯૩

ભશીધયયા
ો.સ્ટે .I.૮૯/૧૯૯૩

વપ્રવા.ઓપી.ચોથી
પા.ટ્રેક કોટટ સયત

૨૩/૦૯/૨૦૧૬ મ.સયત,૨૧૪-ગરક્રુા
એા., છાયાબાઠા યોડ
અભયોરી

૮

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૫૪૧

જીતેન્ર @ યાજ ભધસદનવીંગ ૦૮/૦૭/૨૦૧૩
ભભીશાય
આજીલન કેદ

૩૭૬,૩૯૪

૩૦૧/૨૦૧૨

ઉભયા

નાભ.વેવન્વ કોટટ ,સયત

ો.સ્ટે .I.૩૮૭/૨૦૧૧

તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૩ મ.વચીન,ઠે.મલ્રા
ડાઇંગ,બયલાડ
ચારી,તા.ચોમાટવી,

વશ્રભવત.ઉાફેન અળોકબાઇ

૧૦/૦૫/૨૦૧૬

ભોયે (નની)મ.સયત,ઠે.વપ્રમુંકા

જ્યડી/૧૭૭૬/૨૦૧૬

ટાઉનળી

તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૬

પ્રોટ નું.૧૦૦, ડીડોરી

શ્રી.જીગ્નેળ વનરેળબાઇ

૧૯/૧૦/૨૦૧૪

બાયદીમા (વભત્ર)મ.ફજયું ગ

તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૪
તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૬

(બાઇ)

તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૬

જી.બચત્રકટ (ય.ી.)

તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૬

ટે ર (ભાતા)

તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૬
૦૪/૧૦/૨૦૧૬

છોલારામ.સયત,૨૧૪-ગરક્રુા

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૩૯૩૩/૨૦૧૬

એા., છાયાબાઠા યોડ
અભયોરી
તા.જી.સ
યત
ળેખ
વભીય વભળે
ય યશે
.૨૩-

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૨૬૨૭/૨૦૧૬

મ.સયત,ઠે.ધલર
એાટટ
ભેન્ટ,રદન
દમા
શ્રી.ક્રુણાર
ુંકજબાઇ

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૩૨૮૫/૨૦૧૬

મ.બ્મોશયા,ો.શાડી,તા.કયલી,

વશ્રભવત.દભાફેન બયતબાઇ

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૩૪૮૦/૨૦૧૪

એાટટ ભેન્ટ,પરેટ નું.૪૦૧,
છાયાબાઠા
યોડ
સયતલભાટ
શ્રી.જમકયણ
કલ્લ
પ્રવાદ

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.

તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૬
તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૩

ડ,ગાુંધીચોક

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૨૨૦/૨૦૧૪

વલે નું.૪૦,રીંફામત સયત ળશેય

તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૪

જી.સયત
૯

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૫૪૨

કભર નમનવીંગ રક્રષ્ણાનુંદવીંગ૦૮/૦૭/૨૦૧૩
ભભીશાય
આજીલન કેદ

૩૭૬,૩૯૪

૩૦૧/૨૦૧૨

ઉભયા

નાભ.વેવન્વ કોટટ ,

ો.સ્ટે .I.૩૮૭/૨૦૧૧ સયત

તા. ૦૧/૦૨/૨૦૧૪ મ.કોચનગાલ,ઠે.શનભાન
ભુંરદયની
ાવે,તા.લળાટરીગુંજ,
જી.નલાડા (બફશાય)

વશ્રભવત.વયીતાદે લી

૧૭/૦૨/૨૦૧૪

રક્રષ્ણાનુંદવીંગ ભભીશાય (ભાતા)

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૭૧૫/૨૦૧૪

મ.કોચનગાલ,ઠે.શનભાન

તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૪

ભુંરદયની ાવે,
તા.લળાટ રીગુંજ,જી.નલાડા
(બફશાય)

૧૦

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૬૮૧

યાજેળ ઉપે યાજ પ્રતાવવિંશ ઠાકોય
૨૫/૦૨/૨૦૦૪

આજીલન કેદ

૩૦૨,૩૯૭

૫૭/૧૯૯૯

ભશીધયયા ો.સ્ટે .I૨૩૪/૧૯૯૮

નાભ.પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ ,
સયત

૨૧/૦૪/૨૦૧૫ મ.૭/૪૩૪૮ કુંબાય
ળેયી, ગરેભડું ી,
રદલ્શીગેટ, સયત ળશેય

૧૧

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૭૦૦

દે લેન્રબાઇ બધીમાબાઇ ગાભીત
૧૯/૧૦/૨૦૧૩

૧૦-૦૦-૦૦

૩૭૬

.૦૮/૨૦૧૩

વ્માયા ો. સ્ટે .I૧૬૦/૨૦૧૨

નાભ.વેવન્વ કોટટ ,
તાી,મ.વ્માયા

તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૬ મ.લાકરા ફાગરય
ો.ગાગય તા.ડોરલણ,
જી.તાી

૧૨

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૮૧૭

યભણબાઇ કકાબાઇ ભોશનીમા ૦૬/૧૦/૨૦૦૫ ૧૦-૦૦-૦૦

૩૯૫,૩૯૭

૩૬૨/૨૦૦૪

દાશોદ ટાઉન ો. સ્ટે .I- વપ્રવા. ઓપી. પા.ટ્રેક
૪૪/૨૦૦૪

૧૩

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૮૪૫

યફતવવિંશ વળલનાથવવિંશ તોભય
૧૭/૦૨/૨૦૦૯

આજીલન કેદ

૩૦૨.૨૦૧,

૬૨/૨૦૦૭

કોટટ ,દાશોદ

નડીમાદ રૂયર ો.સ્ટે .I- એડી.વેવન્વ કોટટ ,
૦૯/૨૦૦૭

નડીમાદ,જી.ખેડા

તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૫ મ.ો.ભોશનીમા પબય,
તા.ગયફાડા,જી.દાશોદ
તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૪ મ.કયાઇચ,ો.ોયે વા,
જી.ભોયે ના,(યાજમ
ભોયે ના)
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ઇન્રજીતવવિંશ પ્રતાવવિંશ ઠાકોય

૨૦/૦૫/૨૦૧૫

(બાઇ)મ.૭/૪૩૪૮ કુંબાય ળેયી,

જ્યડી/૨૫૬૦/૨૦૧૫

ગરેભડું ી,

તા.૨૫/૦૫ /૨૦૧૫

રદલ્શીગેટ, સયત ળશેય
વશ્રભવત.અયવલદાફેન

તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૬

બધીમાબાઇ ગાભીત (ભાતા)

તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૬
તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૫

ભોશનીમા (નની)

તોભય (નની) મ.કયાઇચ,
ો.ોયે વા,

જી.ભોયે ના,(યાજમ

ભોયે ના)ભો.નું.૦૯૭૫૪૪૮૩૪૪૯

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૧૦૨૨/૨૦૧૫

મ.ો.ભોશનીમા પબય,
તા.ગયફાડા,જી.દાશોદ
વશ્રભવત.ગ
ડ્ડીફેન યફતવવિંશ

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૨૬૨૯/૨૦૧૬

મ.લાકરા ફાગરય ો.ગાગય
તા.ડોરલણ,જી.તાી
વશ્રભવત.વવલતાફેન યભણબાઇ

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.

તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૫
૨૧/૧૦/૨૦૧૪

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૩૫૦૦/૨૦૧૪
તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૪

૧૪

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૯૩૫

ળનીમાબાઇ દીતીમાબાઇ ફાભણીમા
૩૧/૧૨/૨૦૧૨

આજીલન કેદ

૩૦૨,૩૨૩

૧૦૬/૨૦૧૧

ધાનય ો.સ્ટે .I-

એડી. વેવ.કોટટ દાશોદ

તા. ૨૩/૦૩/૨૦૧૫મ.-ાનભ, ઠે.-ભારીમા

૩૪/૨૦૦૯

પીય, તા.ધાનય,
જી.દાશોદ

૧૫

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૧૦૪૬

ળૈરેબાઇ ભોશનબાઇ ચૌધયી
૧૬/૦૮/૨૦૧૪

આજીલન કેદ

૩૦૨,૩૦૪

.૦૧/૨૦૧૪

લારોડ ો.સ્ટે .I૬૧/૨૦૧૩

૧૬

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૧૦૫૩

ફીીન કભાય નટલયરાર ળભાટ
૨૪/૦૬/૨૦૦૩

આજીલન કેદ

૩૦૨,૩૯૪,

વેવન્વ કોટટ ,
તાી,મ.વ્માયા

૧૧૧/૨૦૦૨ નલવાયી વીટી ો.સ્ટે .I- એડી.વેવન્વ કોટટ ,
૪૨/૨૦૦૨

તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૪ મ.સયત,ઠે.શવતલાવ,
છાયાબાઠા,ભોટા લયાછા
તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૪ મ.વયડોઇ,ઠે.બગત

નલવાયી

૧૧૯૭

યાજકભાય ઉપે યાજ યાજાબાઇ૧૫/૦૯/૨૦૧૫
કભી ટેર

આજીલન કેદ

૩૦૨,૪૫૭

૧૮૦/૨૦૧૨

 ૂણા ો.સ્ટે .I-

નાભ.ચોથા એડી.

૧૬૭/૨૦૧૧

વેવન્વ કોટટ ,સયત

તા.૦૭/૦૪/૨૦૧૫

ફાભબણમા
મ.-ાનભ, ઠે.-ભારીમા પીય,
ય, ચૌધયી
શ્રી.યાધાફેતા.ધાન
ન ળૈરેળબાઇ

તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૫
૧૫/૦૧/૨૦૧૫

(નની)

તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૫
તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૪

જી.બચત્રકટ (ય.ી.)

પબમા,તા.ભોડાવા,
શ્રી.ચુંરકાું
તબાઇ કનબાઇ ગોશીર

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૪
૦૫/૦૨/૨૦૧૬

(વભત્ર) મ.જીનફજાય,શાઇસ્કરની

રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

૧૧૯૯

યાહરબાઇ દે લેન્રબાઇ ચૌધયી
૨૩/૦૯/૨૦૧૫

આજીલન કેદ

૩૦૨,

.૦૯/૨૦૧૪

લઘઇ ો.સ્ટે .I-

એડી.ડીસ્ટ્રી અને

૪૭/૨૦૧૧

વેવ.કોટટ આશલા

તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૫ મ-બચતોડ ફવ સ્ટેન્ડ

ફાજભાું તા.નેત્રગ
ું ,

તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૬

નગય, જી.જારોન
(ઉત્તયપ્રદે ળ)
બાલનગય જીલ્રા જેર

૨૯૪૭૩

યવીકબાઇ ભનસખબાઇ

24-Mar-01

આજીલન કેદ

ભીસ્ત્રી

૦૧

જાભનગય જીલ્રા જેર

૨૦૪૧૪

નુયભાભદ પકીયભાભદ

૧૨/૧૨/૨૦૦૦

આજીલન

૦૨

જાભનગય જીલ્રા જેર

૨૦૧૨૯

ધાયળી ચકુબાઇ લાધેરા

૧૭/૦૫/૨૦૦૧

આજીલન

૧

જુનાગઢ જીલ્રા જેર

૨૪૯૫૯

૧૯/૧૦/૮૫

વાત લટ

યવીદઅરીખાન

IPC ૩૦૨, ૩૯૭,

લડગાભ.ો.સ્ટે .

નાભ.એડી. વેળન્વ કોટટ ,

તા.૨૪/૦૪/૨૦૧

મ. ૩૧, વળલ ળક્ક્ત

૩૪, ૨૦૧,

ારનય પસ્ટ -

ારનય

૫

પ્રોટ, અજૂ ટન ટોકીઝ

૧૨૦ફી

૬૩/૧૯૯૯

૩૦૨ વલ.

૧૦૦/૨૦૦૦

૫૪/૯૯

ભોયફી સીટી ો.સ્ટે .
૧૦૬/૯૯

(૧)
(૧) ૭૮/૯૮ (૨) (૧) જુનાગઢ તા.ો.સ્ટે .I
૩૦૨,૪૬૦,૩૪
૧૦/૯૯
૭૩/૯૮ (૨) જુનાગઢ
(૨)
તા.ો.સ્ટે . I ૯૮/૯૮
૩૦૨,૩૯૭,૪૫૨
૩૦૭, ૩૯૪

જાશેદઅરી ખાન ઠાણ

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૫

(વતા)મ-બચતોડ ફવ સ્ટેન્ડ

ાવે,
આંફેડકયનગય,તા.ભાધલ

૧

દે લેન્રબાઇ ળુંકયબાઇ ચૌધયી

ાછ, ારીતાણા યોડ,

જુનાગઢ જીલ્રા જેર

૨૮૪૦૯

યભેળ બુંલયરાર જૈન

૦૨/૧૦/૯૦

આજીલન કેદ

૩૦૨

ાવે, આંફેડકયનગય,

તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૫

તા.ભાધલનગય, જી.જારોન
(ઉત્તયપ્રદે ળ)
ભો.૦૯૦૦૫૯૬૨૯૫૪
નયે ળબાઇ ભનસખબાઇ વવદ્ધયા
(બાઇ)

૨૩/૫/૨૦૧૫

યશે- ૩૧, વળલ

ાછ, ારીતાણા યોડ,

૪

જુનાગઢ જીલ્રા જેર

જુનાગઢ જીલ્રા જેર

૨૮૪૫૮

૨૯૧૫૦

પીયોજ અબ્ફાવ અશેભદ

દળયથબાઇ ગોવલિંદબાઇ
ળાશ

૦૬/૦૨/૯૦

૨૭/૧૨/૯૦

આજીલન કેદ

દવ લટ

૩૦૨

એન.ડી.ી.એવ

અત્રેની કચેયીના ત્ર જા.નું. ૨૪૭૭ /૧૫,
તા.૦૪/૦૬/ ૨૦૧૫ થી વનરભફાગ ો.સ્ટે .ભાું

ળક્ક્ત પ્રોટ, અજૂ ટન ટોકીઝ

ગાયીમાધાય

પરયમાદ નોંધાલેર

ગાયીમાધાય

એડી.સેસન્સ કોટટ , ભોયફી

૦૬/૦૧/૨૦૧૫

ખંબાીમા,
તા.ખંબાીમા,
જી.દે લભ ૂવભ-દ્વાયકા

જાતજાભીન

૦૪/૦૩/૨૦૧૫

જાભ.સીટી એ ડી. બ્રીક એ.સી.ગુ.ય.નં.૦૭/૧૫
તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૫

એડી.સેસન્સ કોટટ ,
જુનાગઢ

૦૯/૦૭/૨૦૧૬

ભાીમા હાટીના, જી.ગીય
સોભનાથ

જાતજાભીન

૨૪/૦૭/૨૦૧૬

અત્રેની કચેયીના ત્ર જા.નં.જ્યુડી./એસજે/
૩૩૭૫/૧૬ તા.૦૩/૦૮/૧૬ થી જાભનગય સીટી એ
ડી.ો.સ્ટે . ખાતે પયીમાદ દાખર કયે ર છે .

૨૪/૧૨/૮૫

વેળન્વ કેવ

લડોદયા વીટી ો.

એડીળનર વેવન્વ કોટટ ,

નુંફય

સ્ટે .ગ.ય.નું I ૧૪/૮૪

લડોદયા..

તા.જી.લડોદયા યસપખાન ભશભદખાન ઠાણ

મ ું.ડબોઇ

૦૧/૦૧/૮૬

યશે-ડબોઇ તા.જી. લડોદયા

ડબોઇ.ો.સ્ટે .ખાતે અત્રેની કચેયીના
જા.નું.૪૦૪/૯૩ તા.૦૪-૦૬-૯૩થી પયીમાદ
નોંધલલા ભાટે રખાણ કયલાભાું આલેર છે .

વેળન્વ કેવ

ળાશીફાગ ો. સ્ટે .ગ.

એડીળનર વેવન્વ કોટટ ,

નુંફય

ય.નું. I ૧૪૨/૮૮

અભદાલાદ

૧૮/૦૫/૯૧

૧/૫ જરી એાટટ ભેન્ટ

કભરાદે લી બુંલયરાર જૈન

ળાશીફાગ,અભદાલાદ.

વુંફધ
ું -ભાતા

૨૯૬/૮૮
૩

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૯૯૩૦/૨૦૧૫

૧૧૦/૮૪
૨

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૫૨૮ /૨૦૧૬

જી.બરૂચ ભો.૯૭૨૭૫૬૧૦૨૩

૧૮

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૪૩૫૪/૨૦૧૪

મ.વયડોઇ,ઠે.બગત

તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૬ મ.ભાનીકય,તા.કયલી,

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૨૬૧/૨૦૧૫

મ.સયત,ઠે.શવતલાવ,છાયા
વશ્રભવત.નેનબાઠા,
ાફે નટલયરાર

વચીન ો. સ્ટે . જા.નું.
જ્યડી/૨૨૨૮/૨૦૧૫

ળભાટ (ફશેન)

પબમા,
તા.ભોડાવા,

૧૭ રાજોય ભધ્મસ્થ જેર

શ્રીભવત. યવભરાફેન ળનબાઇ

૨૬/૦૫/૯૧

૧/૫ જરી

જા.નું.૧૮૫૭/૯૬ તા.૨૧-૦૫-૯૬ થી પયીમાદ

એાટટ ભેન્ટ ળાશીફાગ,

નોંધલા ભાટે રખાણ કયલાભાું આલેર છે .

અભદાલાદ.

વેળન્વ કેવ

લેડજ ો. સ્ટે .ગ.ય.નું. I

વેવન્વ કોટટ , બરૂચ.

નુંફય ૬૫/૮૯

૬૪/ ૧૯૮૮

વેળન્વ કેવ

લડોદયા ડી.વી.ફી.

એડીળનર વેવન્વ કોટટ ,

નુંફય

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું I

લડોદયા.

૧૪૧/૯૦

૧૯/૯૦

૦૨/૧૧/૯૨

યશે-વાયોદ

તા.જબવ
ું ય ઇકફાર હવેનબાઇ વુંફધ-બાઇ

જી.બરૂચ
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૦૫/૦૫/૯૨

મ ું.ફાજલા
તા.જી.લડોદયા

૧૩/૧૧/૧૯૯૨

યશે. વયોજ તા.જબવ
ું ય જી.બરૂચ.

યાજેળ લણાયાભ ળાશ
વતયાઇબાઇ

વુંફધ
ું -

મ ું.ફાજલા

તા.જી.લડોદયા

ળાશીફાગ ો.સ્ટે .ખાતે અત્રેની કચેયીના

લેડજ ો.સ્ટે .ગ.ય.નું. II ૨૮/૯૩થી પયીમાદ
નોંધાલલાભાું આલેર છે .

૧૬/૦૫/૯૨

જલાશયનગયો. સ્ટે .ગ.ય.નું. I ૯૧/૯૩ થી પયીમાદ
નોંધલલાભાું આલેર છે .

૫

જુનાગઢ જીલ્રા જેર

૩૮૬૯૪

પ્રવલણબાઇ યણછોડબાઇ

૩૧/૦૧/૧૧

દવ લટ

૩૭૬

લવાલા

વેળન્વ કેવ

ડેડીમાાડા

વેવન્વ કોટટ , નભટદા

નુંફય ૩૯/૧૦

ો.સ્ટે .ગ.ય.નું I

કેમ્ યાજીા.

૦૧/૦૭/૧૧

ડેડીમાાડા

૬૯/૧૦
૬

જુનાગઢ જીલ્રા જેર

૪૦૭૭૮

વલયભબાઇ દે લળીબાઇ

૦૭/૦૯/૦૭

આજીલન કેદ

૩૦૨

વે.કે.નું.૫૨/૦૫ જાભનગય ફી ડીલી I

ભકલાણા

મ ું.ડાબલણ તા.
જી.યાજીા.

પાસ્ટ ટ્રેક કોટટ નું.-૩,

૯૫/૦૫

૧૮/૦૬/૧૬

જાભનગય

યશે.ન્ય વાધના કોરોની
બ્રોક નું.એર-૧૦૦
જાભનગય

૧

ભશેવાણા ત્જલ્રા જેર

૩૧૧૪૬

શેભત
ું કભાય નગીનદાવ

૨૮/૦૮/૦૮

આજીલન કેદ

ભોદી

૧

બરૂચ વફ જેર

૨૮૩૮૨

પ્રવલણ ઇઝીમર ભેવી

૩૬૩૪૮

૭ લટ

૧૪૯

નયોડા ો.સ્ટે .

વીટી વેળન્વ કોટટ , બર

૨૪૪

અભદાલાદ,

અભદાલાદ

૩૦૨

ગ.ય.નું. I ૨૩૨/૦૫

૩૭૬

૨૮૦/ ૨૦૦૫

૨૧/૯૮

શાુંવોટ ો.સ્ટે . પસ્ટ

વેવન્વ કોટટ બરૂચ

ગ.ય.નું. ૭૭/૯૭

૨૩/૦૬/૧૪

૧૫/૧/૨૦૦૦

શુંવાફેન યાજેળબાઇ ભકલાણા

ખાતે પયીમાદ નોધાલલાભાું આલેર છે.
૦૩/૦૭/૧૬

વુંફધ
ું -બાબી યશે.વેલક ઘણીમા,

ફોઘા, નયોડા યોડ,

દાવની ચારી, વૈજય ફોઘા

અભદાલાદ.

નયોડા યોડ, અભદાલાદ.

નૈનય યે લ્લેક્રોવીંગ

વત્તાય તેયભશભુંદ જના કોવુંફા

ાવે યે લ્લે કલાટવટ

તા.ભાગયોર જી.બરૂચ

અત્રેની કચેયીના ત્ર જા.નું. જ્યડી/૧૨૭૮/૧૬,
તા.૦૯/૦૭/૧૬થી એ ડીલી.ોસ્ટે જનાગઢ ખાતે

તા.રારય જી. જાભનગય
તાયાફેન નગીનદાવ ભોદી,

અત્રેની કચેયીના ત્ર જા.નું.જયડી/૯૮૪/૧૧
તા.૦૨૧-૦૭-૧૧થી જનાગઢ એ. ડી.લી.ો.સ્ટે .

જાત જાભીન

દાવની ચારી, વૈજય

જી.ભુંડરા. એભ.ી
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૧૭/૦૭/૧૧

પયીમાદ નોંધાલેર છે .
૨૫/૦૭/૧૪

અત્રેની જેરના ત્ર નું.:જ્યડી/૧૪૮૫/૧૪ તા.
૦૬/૦૮/૧૪થી ફી ડીલી. ો.સ્ટે ., ભશેવાણા ખાતે,
જેર ભેન્યર ૫૧(B) મજફ પયીમાદ નોંધાલેર છે .

૨૪/૧/૨૦૦૦

ફી.ડીલી.ોસ્ટે .બરૂચ જા.જો. એ.નું. ૨૬/૦૩
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