ોરીવ જાપ્તાભાુંથી પયાય કેદીઓની વલગત દળાા લત ું ત્રક

ક્રભ

જેરન ું નાભ

કેદી નુંફય

કેદીન ું નાભ

કાચા/ાકા/ડીટે ન્ય

ોરીવ જાપ્તાભાું પયાય કેદીઓન ું ત્રક

જેરભાું દાખર

ગનાની વલગત

ોરીવ

ોરીવ જાપ્તાભાુંથી કેદી નાળી

તાયીખ

(ાકા કેદીઓના

જાપ્તાભાુંથી

જલા અંગેની ટું કી વલગત

કકસ્વાભાું વજાની

નાળી ગમાની

વલગત ણ આલી)

તાયીખ

નાવી જલાન ું સ્થ

ોરીવ પયીમાદની વલગત

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧

અભદાલાદ ભ. જેર

ડ/૨૭૩૮

કાળુબાઇ જશાગીયીબાઇ

ાકા

૦૧/૦૫/૮૪.

૩૯૭, ૩૯૩, ૩૯૪

૦૭/૧૦/૮૪.

૦૭/૧૦/૮૪.

ભજકુય કેદીતા.૧૦/૦૭/૮૪. ના યોજ વીલીર

ભજકુય કેદી વાભે ળાશીફાગ ોરીવ ટે ળન નાં. I-

શોસ્ટર
૨

અભદાલાદ ભ. જેર

ડ/૩૦૮૫

ભરશાય શ્રીકાાંત

ાકા

૧૯/૦૮/૦૫.

૩૭૬

૨૮/૦૮/૮૫.

૨૮/૦૮/૮૫.

અભદાલાદના સ્િઝન્વ લોડડ ભાાંથી બાગી
ગમેર છે .

૪૦૬/૮૪. થી પયીમાદ દાખર કયે ર છે .

ભજકુય કેદીતા.૨૮/૦૮/૮૫. ના યોજ વીલીર

ભજકુય કેદી વાભે ળાશીફાગ ોરીવ ટે ળન

શોસ્ટર અભદાલાદથી બાગી ગમેર છે .

ગુ.ય.નાં. ૪૯૧/૮૫. થી IPC ૨૨૪ની પયીમાદ
દાખર કયે ર છે .

૩

અભદાલાદ ભ. જેર

ડ/૧૮૪૩

સ્લજમ ઉપે યાજુ યતન ુજાયી

ાકા

૦૮/૧૦/૦૮.

૩૯૫,૨૨૪, ૩૭૯

૦૪/૦૪/૮૭.

૦૪/૦૪/૮૭.

ભજકુય કેદીને JMFC કોટડ થાણા ભશાયાષ્ટર યજુ કયલા થાણા ોરીવ ટે ળન ગુ. યજી. નાં. I - ૧૩૯/૮૭.
ભાટે રઇ જતાાં ોરીવ જાપ્તાભાાંથી બાગી ગમેર છે . થી પયીમાદ દાખર કયે ર છે .

૪

અભદાલાદ ભ. જેર

ડ/૬૩૪૧

ભુયા ઉપે ગજજુ નાગય

ાકા

૨૭/૧૨/૯૬.

૩૭૬

૧૯/૦૧/૯૭.

૧૯/૦૧/૯૭.

ભજકુય કેદીને વેળન્વ કોટડ બાલનગય, યાજકોટ તથા ળાશીફાગ ોરીવ ટે ળન ગુ. યજી. નાં. I JMFC કોટડ ફોટાદ તથા ઉભયાાથી યત આલતાાં

૧૧/૯૭. થી પયીમાદ દાખર કયે ર છે .

અભદાલાદ ળાશુયથી ોરીવ જાપ્તાભાાંથી બાગી
૫
૬

અભદાલાદ ભ. જેર
અભદાલાદ ભ. જેર

અ/૧૫૭૧૮
ડ/૨૫૬૯

નાનજી નાથુજી
જવુય કાફા ઉપે ઠુાંઠીમો

ાકા

૧૮/૦૨/૯૧.

િોશી. ૬૬ ફી.

૨૬/૦૨/૯૧.

૨૬/૦૨/૯૧.

ગમેર છે .
તા.૨૬/૦૨/૯૧. ના યોજ ફશાયાટીભાાંથી ચીલ્ડરન
ગાડડ નભાાંથી બાગી ગમેર છે .

ાકા

૦૨/૦૭/૮૩.

૩૭૬, ૩૬૬

૧૯/૦૯/૯૧.

૧૯/૦૯/૯૧.

ભજકુય કેદીને થાણા કોટડ ભશાયાષ્ટર યજુ કયલા ભાટે
રઇ જતાાં ોરીવ જાપ્તાભાાંથી બાગી ગમેર છે .

૭

અભદાલાદ ભ. જેર

ડ/૩૦૯૪

જમાંસ્ત ઉપે ભનસુખ અયજણબાઇ

ાકા

૨૯/૧૦/૯૬.

૩૮૦

૧૯/૦૧/૯૭.

૧૯/૦૧/૯૭.

ભાધુયુ ા ોરીવ ટે ળન ગુ. યજી. નાં. I ૯૩/૯૧. થી પયીમાદ દાખર કયે ર છે .
થાણા ોરીવ ટે ળન ગુ. યજી. નાં. I - ૩૨૬/૯૧.
થી પયીમાદ દાખર કયે ર છે .

ભજકુય કેદીને વેળન્વ કોટડ બાલનગય, યાજકોટ તથા ળાશીફાગ ોરીવ ટે ળન ગુ. યજી. નાં. I JMFC કોટડ ફોટાદ તથા ઉભયાાથી યત આલતાાં

૧૧/૯૭. થી પયીમાદ દાખર કયે ર છે .

અભદાલાદ ળાશુયથી ોરીવ જાપ્તાભાાંથી બાગી
૮

અભદાલાદ ભ. જેર

ડ/૮૨૦૦

શયે ળ ઉપે શયીમો ઉપે નાનીમો

ાકા

૧૬/૧૨/૦૧.

૩૦૨

૨૦/૦૬/૦૩.

૨૦/૦૬/૦૩.

ઉપે નાયણ ગોસ્લિંદબાઇ
૯

અભદાલાદ ભ. જેર

ડ/૭૯૨૬

યભેળબાઇ ળાંકયબાઇ

ાકા

૦૮/૦૫/૦૧.

NDPS Act- ૮.વી.

૩૧/૧૨/૦૩.

૩૧/૧૨/૦૩.

ગમેર છે .
ભજકુય કેદીતા.૧૯/૦૬/૦૩. ના યોજ વીલીર

ળાશીફાગ ોરીવ ટે ળન ગુ. યજી. નાં. I -

શોસ્ટર

૨૧૮/૦૩. થી પયીમાદ દાખર કયે ર છે .

અભદાલાદના લોડડ ન .ાં વી.૬ ભાાંથી

વાયલાય દયમ્માન બાગી ગમેર છે .

ભજકુય કેદી તા.૩૧/૧૨/૦૩. ના યોજ વીલીર
શોસ્ટર

અભદાલાદના ઓથોેડીક સ્લબાગભાાંથી
વાયલાય દયમ્માન બાગી ગમેર છે .

ળાશીફાગ ોરીવ ટે ળન ગુ. યજી. નાં. I ૪૮૨/૦૩. થી પયીમાદ દાખર કયે ર છે .

૧૦

અભદાલાદ ભ. જેર

ડ/૯૧૧૭

ભીના ઉપે વીભા ઉપે ભનીા ઉપે

ાકા

૦૧/૦૮/૦૩.

૩૭૯, ૨૨૮, ૩૯૪

૧૨/૦૨/૦૪.

૧૨/૦૨/૦૪.

સુનીતા કભરસ્વિંશ

તા. ૧૨/૦૨/૦૪. ના યોજ જાભનગય ખાતે કોટડ
મુદતેથી યત આલતાાં અભદાલાદ એવ.ટી. ટે ન્ડ

કાગડાીઠ ોરીવ ટે ળન ગુ. યજી. નાં. I ૪૮૨/૦૩. થી પયીમાદ દાખર કયે ર છે .

ખાતેથી ોરીવ જાપ્તાભાાંથી બાગી ગમેર છે .
૧

૨

લડોદયા ભધ્મથ જેર

લડોદયા ભધ્મથ જેર

72968

73890

વીડલા બીભયા રશાનીમા

શનીપ @ ફાુ ફાબુબાઇ વૈમદ

ાકા

ાકા

૨૦/૧૦/૧૯૯૩

૨૦/૦૫/૧૯૯૬

૩૦૨

N.D.P.S.Act-20(1)(B)

૨૮/૦૪/૧૯૯૪

૧૭/૦૬/૧૯૯૬

વાયલાય દયમ્માન એવ.એવ.જી.

વાયલાય દયમ્માન એવ.એવ.જી. શોીટર,

શોીટર, લડોદયાથી નાળી ગમેર છે .

લડોદયાથી નાળી ગમેર છે .

વાયલાય દયમ્માન એવ.એવ.જી.

વાયલાય દયમ્માન એવ.એવ.જી. શોીટર,

શોીટર, લડોદયાથી નાળી ગમેર છે .

લડોદયાથી નાળી ગમેર છે .

યાલુયા ો..ટે .

I-૮૭/૯૪ તા.૨૮/૦૪/૯૪

ઇ.ી.કો. કરભ ૨૨૪ મુજફનો ગુનો નોંધામેર છે .
યાલુયા ો..ટે .

I-૧૨૧/૯૬

તા.૧૭/૦૬/૧૯૯૬ ઇ.ી.કો. કરભ ૨૨૪
મુજફનો ગુનો નોંધામેર છે .

૩

૪

૫

૬

લડોદયા ભધ્મથ જેર

લડોદયા ભધ્મથ જેર

લડોદયા ભધ્મથ જેર

લડોદયા ભધ્મથ જેર

75831

75864

75869

80425

અસ્નરકુભાય યાભનાથ કુવલાશ

ળારીગાભ ચીચાબાઇ કુરાર

સ્લષ્ટણુ સ્વતાયાભ ચોગરે

આનાંદ ચાંદ્રબાણ લાય

ાકા

ાકા

ાકા

ાકા

૦૬/૧૦/૨૦૦૦

૧૫/૧૧/૨૦૦૦

૧૫/૧૧/૨૦૦૦

૩૧/૧૨/૨૦૦૭

૩૯૭, ૩૯૮

૩૯૭, ૩૯૫

૩૯૭, ૩૯૮

(૧) ૩૯૫,૩૯૬

૧૯/૧૨/૨૦૦૦

૦૪/૦૪/૨૦૦૧

૦૪/૦૪/૨૦૦૧

૦૭/૦૭/૨૦૦૮

(૨).૩૯૫,૩૯૭

૭

૮

લડોદયા ભધ્મથ જેર

લડોદયા ભધ્મથ જેર

79881

79905

સ્લષ્ટણુ @ કટટા ભશાદુ લાય

જખભેશ્લય @ જેકીમા વોનદુ
વીંદે

ાકા

ાકા

૨૫/૦૪/૨૦૦૭

૨૫/૦૪/૨૦૦૭

૩૯૫

૩૯૫

કેદીને નાભ.વેળન્વ કોટ, વેરલાવ ફાકી

કેદીને નાભ.વેળન્વ કોટ, વેરલાવ ફાકી કેવની

કેવની તાયીખેથી યત રાલતાાં ારેજ

તાયીખેથી યત રાલતાાં ારેજ મુકાભે ભાંજુરા

તા.૧૯/૧૨/૨૦૦૦ ઇ.ી.કો. કરભ ૨૨૪

મુકાભે ભાંજુરા શોટર ાવેથી ોરીવ

શોટર ાવેથી ોરીવ જાપ્તાભાાંથી નાળી ગમેર .

મુજફનો ગુનો નોંધામેર છે .

જાપ્તાભાાંથી નાળી ગમેર.
કેદીને બામાંદય ો.ટે . I ૮૨/૯૬ના મુદતે

કેદીને બામાંદય ો.ટે . I ૮૨/૯૬ના મુદતે

નાભ.વેળન્વ કોટ, ારઘય ખાતે યજુ

નાભ.વેળન્વ કોટ, ારઘય ખાતે યજુ યખાલી યત

તા.૦૪/૦૪/૨૦૦૧ ઇ.ી.કો. કરભ ૨૨૪

યખાલી યત રાલતાાં ોરીવ જાપ્તાભાાંથી

રાલતાાં ોરીવ જાપ્તાભાાંથી તા.૦૪/૦૪/૦૧ના

મુજફનો ગુનો નોંધામેર છે .

તા.૦૪/૦૪/૦૧ના યોજ લયણાભા ગાભથી

યોજ લયણાભા ગાભથી નાળી ગમેર છે .

નાળી ગમેર છે .
ભજકુય કેદીને બામાંદય ો.ટે . I

ભજકુય કેદીને બામાંદય ો.ટે . I ૮૨/૯૬ના કાભે

૮૨/૯૬ના કાભે મુદતે નાભ.વેળન્વ કોટ,

મુદતે નાભ.વેળન્વ કોટ, ારઘય ખાતે યજુ યખાલી

તા.૦૪/૦૪/૨૦૦૧ ઇ.ી.કો. કરભ ૨૨૪

ારઘય ખાતે યજુ યખાલી યત રાલતાાં

યત રાલતાાં ોરીવ જાપ્તાભાાંથી

મુજફનો ગુનો નોંધામેર છે .

ોરીવ જાપ્તાભાાંથી તા.૦૪/૦૪/૨૦૦૧ના

તા.૦૪/૦૪/૨૦૦૧ના યોજ લયણાભા ગાભ ાવેથી

યોજ લયણાભા ગાભ ાવેથી નાળી ગમેર

નાળી ગમેર છે .

તા.૦૭/૦૭/૨૦૦૮ના યોજ નાભ.િથભ

તા.૦૭/૦૭/૨૦૦૮ના યોજ નાભ.િથભ પાટ રક

ારેજ ો..ટે . I-૨૨/૨૦૦૮

પાટ રક કોટ નાં. ૧ તથા ૫ભા પાટ રક

કોટ નાં. ૧ તથા ૫ભા પાટ રક કોટ સુયત મુકાભે

તા.૦૮/૦૭/૨૦૦૮ ઇ.ી.કો. કરભ ૨૨૩,

કોટ સુયત મુકાભે ફાકી કેવોની મુદત

ફાકી કેવોની મુદત તાયીખથી યત પયતાાં ારેજ

૨૨૪,૨૨૫,૧૧૪ મુજફનો ગુનો નોંધામેર છે .

તાયીખથી યત પયતાાં ારેજ ાવે

ાવે ડીવેન્ટ શોટર ાવેથી ોરીવ જાપ્તાભાાંથી

ડીવેન્ટ શોટર ાવેથી ોરીવ જાપ્તાભાાંથી
૦૭/૦૭/૨૦૦૮ તા.૦૭/૦૭/૦૮ના યોજ નાભ.િથભ પાટ

૦૭/૦૭/૨૦૦૮

ારેજ ો..ટે .

લયણાભા ો..ટે .

લયણાભા ો..ટે .

I-૫૪/૨૦૦૦

I-૨૧/૨૦૦૧

I-૨૧/૨૦૦૧

નાળી ગમેર છે .
તા.૦૭/૦૭/૦૮ના યોજ નાભ.િથભ પાટ રક કોટ

ારેજ ો..ટે . I-૨૨/૨૦૦૮

રક કોટ નાં. ૧ તથા ાાંચભી પાટ રક કોટ

નાં. ૧ તથા ાાંચભી પાટ રક કોટ સુયત મુકાભે ફાકી

તા.૦૮/૦૭/૨૦૦૮ ઇ.ી.કો. કરભ ૨૨૪

સુયત મુકાભે ફાકી કેવોની મુદત તાયીખથી

કેવોની મુદત તાયીખથી યત પયતાાં ારેજ ાવે

મુજફનો ગુનો નોંધામેર છે .

યત પયતાાં ારેજ ાવે ડીવેન્ટ શોટર

ડીવેન્ટ શોટર ાવેથી ોરીવ જાપ્તાભાાંથી નાળી

ાવેથી ોરીવ જાપ્તાભાાંથી નાળી ગમેર

ગમેર છે .

તા.૦૭/૦૭/૨૦૦૮ના યોજ નાભ.િથભ

તા.૦૭/૦૭/૨૦૦૮ના યોજ નાભ.િથભ પાટ રક

ારેજ ો..ટે . I-૨૨/૨૦૦૮

પાટ રક કોટ નાં. ૧ તથા ાાંચભી પાટ રક

કોટ નાં. ૧ તથા ાાંચભી પાટ રક કોટ સુયત મુકાભે

તા.૦૮/૦૭/૨૦૦૮ ઇ.ી.કો. કરભ ૨૨૪

કોટ સુયત મુકાભે ફાકી કેવોની મુદત

ફાકી કેવોની મુદત તાયીખથી યત પયતાાં ારેજ

મુજફનો ગુનો નોંધામેર છે .

તાયીખથી યત પયતાાં ારેજ ાવે

ાવે ડીવેન્ટ શોટર ાવેથી ોરીવ જાપ્તાભાાંથી

ડીવેન્ટ શોટર ાવેથી ોરીવ જાપ્તાભાાંથી

નાળી ગમેર છે .

નાળી ગમેર છે .

૯

લડોદયા ભધ્મથ જેર

74767

યવીક @ સ્લળાર ોટબાઇ

ાકા

૨૩/૦૧/૧૯૯૮

૩૦૨,૨૦૧, ૩૬૩,૩૬૪,

ટે ર

૦૬/૧૨/૨૦૧૦

૩૮૭

તા.૦૫/૧૨/૧૦ના યોજ નાભ.૧૨

તા.૦૫/૧૨/૧૦ના યોજ નાભ.૧૨

બાલનગય એ.ડીલીઝન ો..ટે . I-૨૮૯/૨૦૧૦

એડી.ચીપ.જયુડી.ભેજી.શ્રી, બાલનગય

એડી.ચીપ.જયુડી.ભેજી.શ્રી, બાલનગય મુકાભે તાયીખે

તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૦ ઇ.ી.કો. કરભ ૨૨૪

મુકાભે તાયીખે રઇ જતાાં બાલનગય

રઇ જતાાં બાલનગય એવ.ટી. ડેોભાાં ેળાફ કયલા

મુજફનો ગુનો નોંધામેર છે .

એવ.ટી. ડેોભાાં ેળાફ કયલા મુતયડીભાાં

મુતયડીભાાં રઇ ગમેર જે દયમ્માન નજયચ ૂકથી

રઇ ગમેર જે દયમ્માન નજયચ ૂકથી

શાથકડી વાથે ોરીવ જાપ્તાભાાંથી નાળી ગમેર છે .

શાથકડી વાથે ોરીવ જાપ્તાભાાંથી નાળી
૧૦

લડોદયા ભધ્મથ જેર

81678

કયણ @ ફાફા યાભતાસ્વિંશ

ાકા

૦૧/૦૯/૨૦૦૯

૩૯૬, આમ્વ એકટ

અભયીકા ઠાકોય

ગમેર છે .
૦૧/૦૨/૨૦૧૧ તા.૦૧/૦૨/૧૧ના યોજ વાયલાય દયમ્માન

૨૫(૧)

તા.૦૧/૦૨/૧૧ના યોજ વાયલાય દયમ્માન થાસ્નક

યાલુયા ો..ટે . I-૧૫/૨૦૧૧

થાસ્નક એવ.એવ.જી. શોીટર,

એવ.એવ.જી. શોીટર, લડોદયાના સ્ઝનવ લોડ

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૧ ઇ.ી.કો. કરભ ૨૨૪

લડોદયાના સ્ઝનવ લોડ નાં. ૧૩ભાાંથી

નાં. ૧૩ભાાંથી ૧૭:૩૨ કરાકે રોકઅભાાં શાજય અન્મ

મુજફનો ગુનો નોંધામેર છે .

૧૭:૩૨ કરાકે રોકઅભાાં શાજય અન્મ

કેદીની વાયલાય ભાટે ડોકટય વાશેફ આલતાાં

કેદીની વાયલાય ભાટે ડોકટય વાશેફ

પયજયના ોરીવ કોન્ટે ફરે રોકઅનો દયલાજો

આલતાાં પયજયના ોરીવ કોન્ટે ફરે

ખોરેર દયમ્માનભાાં રોકઅનો દયલાજો ફાંધ કયે તે

રોકઅનો દયલાજો ખોરેર દયમ્માનભાાં

શેરાાં ભજકુય કેદી રોકઅનો દયલાજો ખેંચી

રોકઅનો દયલાજો ફાંધ કયે તે શેરાાં

જાપ્તા અભરદાયને ધકકો ભાયી અટકામતભાાંથી

ભજકુય કેદી રોકઅનો દયલાજો ખેંચી

બાગી ગમેર છે .

જાપ્તા અભરદાયને ધકકો ભાયી
અટકામતભાાંથી બાગી ગમેર છે .
૧૧ લડોદયા ભધ્મથ જેર

૬

ક્ષી જીંગ પેંગ ઉપે યીચાડા ક્ષી

કાચા

૨૬/૧૧/૨૦૦૮

CR NO.NCB/AZU/CR

૨૮/૦૪/૨૦૧૧

એવ.એવ.જી.શોસ્સ્ટર લડોદયા ખાતે

એવ.એવ.જી.શોસ્સ્ટર લડોદયા ખાતે

યાલુયા ો.ટે .I.૬૨/૧૧. ઈ.ી.કો.કરભ.૨૨૩.

તા.૨૮/૦૪/૧૧ના યોજ પયજયના PSI

તા.૨૮/૦૪/૧૧ના યોજ પયજયના PSI

૨૨૪.મુજફ ગુનો દાખર થમેર છે .

કેવ નું.૦૫/૦૯.

ડી.આઈ.વીન્ધી, H.C ભનશયબાઈ

ડી.આઈ.વીન્ધી, H.C ભનશયબાઈ ફાબબાઈ

N.D.P.S.૮(વી)૨૧.૨૩.

ફાબબાઈ ફ.નું.૩૫૨. તથા P.C

ફ.નું.૩૫૨. તથા P.C નીરેળબાઈ બઈરાર

નીરેળબાઈ બઈરાર ફ.નું.૦૮૫નાઓની

ફ.નું.૦૮૫નાઓની પયજ દયવભમાન ોરીવ

પયજ દયવભમાન ોરીવ જાપ્તાભાુંથી

જાપ્તાભાુંથી વાયલાય દયમ્માન તેઓના જાપ્તાભાુંથી

વાયલાય દયમ્માન તેઓના જાપ્તાભાુંથી

પયાય થઈ ગમેર .

૦૫/૦૮. N.D.P.S. સ્ે.

૨૪.

પયાય થઈ ગમેર .

૧

૨

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

૧૩/૯૫

૧૨૨૪/૯૫

ડામા ગાંગાયાભ

અઝીભ યભજાનઅરી

કાચા

કાચા

૦૫/૦૩/૯૩

િ.નગય ૪૨૬/૯૧ IPC-

અ.ભ.જેર

૪૫૪, ૩૮૦

૦૬-૦૬-૯૫

ફી.ડડલી. ૧૯૨/૯૫ IPC-

૩૦-૦૩-૯૩

કોટડ મુદતે

કોટડ મુદતે

િ.ો.ટે .ગુ.ય.નાં. ૩૭૧/૯૫ IPC- ૨૨૪

૦૫-૦૭-૯૫

સ્વસ્લર શોીટર યાજકોટથી

સ્વસ્લર શોીટર યાજકોટથી

િ.ો.ટે .ગુ.ય.નાં. ૪૧૭/૯૬ IPC- ૨૨૪,૨૨૫

૩૦-૦૭-૯૬

સ્વસ્લર શોીટર યાજકોટથી

સ્વસ્લર શોીટર યાજકોટથી

ગઢડા.ો.ટે .ગુ.ય.નાં. ૦૯/૯૭ IPC- ૨૨૪,૨૨૫

૧૦-૦૨-૯૭

કોટડ મુદતે

કોટડ મુદતે

સુ.નગય યે લ્ડલે ો.ટે .ગુ.ય.નાં. ૨૪/૯૮IPC-

૩૬૪,૩૪૨
૩

૪

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

.૩/૦૮

૮૭/૦૬

યાજેળ ઉ. િકાળ ડકયણ

લળયાભ ઉ. લળો બલાન

કાચા

કાચા

૧૩/૦૫/૯૬

ટાંકાયા-૩૮/૯૬ IPC-

ભોયફી જેરથી

૩૯૫,૩૯૭

૦૬-૦૬-૯૬

લયતેજ- ૩૬/૯૪ IPC૩૯૭

૨૨૪,૨૨૫

૫

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

૨૦૮૯/૯૮

ઇભાઇર ભયુદીન ગપાય ડપેય

કાચા

૦૧-૦૯-૯૮

લાાંકાનેય- ૧૧૬/૯૮ IPC-

૨૮-૧૨-૯૮

કોટડ મુદતે

કોટડ મુદતે

કોટડાવાાંગાણી- ગુ.ય.નાં. ૫૩/૯૮ IPC- ૨૨૪ સ્લ.

૦૯-૦૫-૯૮

લધુ તાવના કાભેથી

લધુ તાવના કાભેથી

ખાંબાીમા ો.ટે .ગુ.ય.નાં. ૧૫૫/૦૦ IPC-

૪૦૨,૩૩૨
૬

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

૧૦૦૭/૯૮

યલજી યમુ લેડલા લાઘયી

કાચા

૨૭-૦૪-૯૮

કોટડાવાાંગાણી- ગુ.ય.નાં.
૫૩/૯૮

૭

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

૩૮/૨૦૦૦

જમાંતી ખીભાબાઇ યાલ

કાચા

૧૫-૦૬-૯૮

એ-ડીસ્લ.ો.ટે . ગુ.ય.નાં.

૨૨૪,૨૨૫
૨૧-૦૭-૦૦

લધુ તાવના કાભેથી

લધુ તાવના કાભેથી

ભુજ વીટી ો.ટે .ગુ.ય.નાં. ૧૨૮/૦૩IPC-૨૨૪

૧૬-૦૫-૦૩

કોટડ મુદતે

કોટડ મુદતે

િ.ો.ટે .ગુ.ય.નાં. ૭૯૯/૦૩ IPC- ૨૨૪

૧૪-૧૦-૦૩

કોટડ મુદતે

કોટડ મુદતે

છોટી ગ્લારટોજી (ઇંદોય) IPC- ૪૦૮/૦૪

૨૫/૯૮ IPC૮

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

૧૧૬૭/૦૩

પ્માઝ સુરેભાન

કાચા

૧૮-૦૨-૦૩

૩૯૧,૪૯૭
ભુજ ૩૦૨૭/૦૩ B.P.A૧૨૨

૯

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

૨૧૫૩/૦૩

ભાંજુરાફેન ડકળોયબાઇ

કાચા

૩૦-૦૫-૦૩

ફી- ડડસ્લ. ૩૧૯/૦૩
IPC- ૩૦૨,૧૧૪

૧૦

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

૧૦૦૭/૯૮

યભેળ ઉ.જેતીમો યાણાવીંગ

કાચા

૨૨-૧૧-૦૪

જવદણ ૧૬૮/૦૪

૨૨-૧૧-૦૪

લધુ તાવના કાભેથી

લધુ તાવના કાભેથી

ટાંકાયા ો.ટે . ગુ. ય. નાં. ૩૨/૦૬ IPC- ૨૨૪

૧૧

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

૧૦૦૭/૯૮

યાજુ કીરાયાભ

કાચા

૧૩-૦૯-૦૫ ભુજ

આધોઇ- I- ૨૮/૦૫ IPC-

૨૭-૦૪-૦૬

કોટડ મુદતે

કોટડ મુદતે

િ.ો.ટે .ગુ.ય.નાં. ૪૪૧/૦૬ IPC- ૨૨૪

જેરથી

૩૯૫,૩૯૭

૦૮-૦૯-૦૬

ાવા ધાયા એકટ ૧૯૮૫-

૧૩-૧૨-૦૭

વીલીર શોીટર યાજકોટથી

વીલીર શોીટર યાજકોટથી

૧૩-૧૨-૦૭

૧૨

યાજકોટ ભધ્મ. જેર

૧૦૦૭/૯૮

ભનોજ ઉ. ડિષ્ટના ઉ. યાજુ લવાંત

ાવા અટકામતી

ળીંદે
૧

રાજોય જેર

૯૧૬૬૦

મુજાશીદ અનલય ઉપે ઇયપાન

ની કરભ- ૩(૨)
૩૧/૦૧/૨૦૧૧

૩૧/૦૧/૨૦૧૧

નાદીયારી અ ન્વાયી
૨

રાજોય જેર

૯૧૬૬૧

અજીતસ્વિંશ ઉપે આનાંદસ્વિંશ

રાજોય જેર

૮૫૫૦૯

સ્લષ્ટલેષ્ટલયામ ઉપે ગુરાફ
ભુરજીબાઇ ચરમુરે

૦૬/૦૨/૨૦૧૧

આમ્વડ એક્ટ ૨૫(૧)
૩૧/૦૧/૨૦૧૧

૩૧/૦૧/૨૦૧૧

ઉભાળાંકય ઠાકુય
૩

૩૯૮,૧૧૪

૩૯૮,૧૧૪

૦૬/૦૨/૨૦૧૧

આમ્વડ એક્ટ ૨૫(૧)
૩૧/૧૨/૧૯૯૯

૩૧/૧૨/૧૯૯૯

૩૦૨

૦૭/૦૬/૨૦૦૬

રીંફામત ો. ટે

જાભા ભસ્જદ,યલટ ાટીમા,નશેય

બરૂચ ો. ટે .

I-૧૧૩/૨૦૦૯

રીંફામત

જા.નાં. જ્યુડી/૪૬૩૬/૨૦૧૧

રીંફામત ો. ટે

કભરાકડ ,

તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૧
બરૂચ ો. ટે .

I-૧૧૩/૨૦૦૯

ફોમ્ફે ભાકે ટ ાવે,

જા.નાં. જ્યુડી/૪૬૩૬/૨૦૧૧

સુયત

તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૧

વચીન ો. ટે

વચીન યે લ્ડલે પાટક ાવે,

ઉભયા ો. ટે . જા.નાં. જ્યુડી/૨૯૪૭/૨૦૦૭

I-૮૨/૧૯૯૮

ટે કયા ઉય,

તા.૦૨/૦૮/૨૦૦૭

તા. ચોમાડ વી,
જી.સુયત.

૧

નકડમાદ જજલ્રા જેર

૧૫૧૫/ ૯૩

ધમબાઇ રક્ષભણ

કાચા

૧૯.૦૯.૯૩

ઇ.વ.કો ૩૯૭, ૩૯૫

૨૭.૧૨.૯૩

તા. ૨૭.૧૨.૯૩ ભોડાવા કોટા યથી યત

કડલુંજ નજીક

આલતા કડલુંજ નજીક ફવ યોકી નાવેર
૨

નકડમાદ જજલ્રા જેર

૧૫૧૬/ ૯૩

યઘબાઇ રક્ષભણ

૩

નકડમાદ જજલ્રા જેર

૧૮૬૮/ ૯૩

નલીન ળાુંતીરાર

ગનો દાખર કયે ર છે

છે
કાચા

૨૮.૧૨.૯૩

ઇ.વ.કો ૩૬૬, ૩૬૩

૨૮.૧૨.૯૩

તા. ૦૫.૦૧.૯૪ નડીઆદ વવવલર

નડીઆદ વવવલર શોસ્સ્ટરભાુંથી

શોસ્સ્ટરભાુંથી
૪

નકડમાદ જજલ્રા જેર

૧૦૩/ ૦૫

ુંકજ યાજકકળોય

કાચા

૦૬.૦૪.૦૪

ઇ.વ.કો ૩૬૬, ૩૬૩,

૯.૦૩.૦૫

નકડમાદ જજલ્રા જેર

૧૫૭/૦૫

મસ્તપા શકીમદ્દીન દાઉદી

કાચા

૦૬.૦૯.૦૫

ઇ.વ.કો

તા. ૦૯.૦૩.૦૫ આણુંદ કોટા ફશાયથી

આણુંદ કોટા ફશાયથી

નકડમાદ જજલ્રા જેર

૬૦/ ૦૬

ભશુંભદ ળભળેય વભસદ્દીન ળાશ

કાચા

૧૭.૦૩.૦૬

ઇ.વ.કો ૦(ફી)
૩૭૯, ૩૯૮,

૦૨.૦૫.૦૫

તા. ૦૨.૦૫.૦૫ સયત ફવ ડેોભાુંથી

સયત ફવ ડેોભાુંથી

નકડમાદ જજલ્રા જેર

૧૦૬/૦૬

યાભચુંદ્ર @ યામ @ ળીલા

ડીટે ન્ય

૦૧.૦૮.૦૬

ાવા શેઠ

૪.૦૮.૦૬

તા. ૦૪.૦૮.૦૬ અભદાલાદ કોટા

અભદાલાદ કોટા કું ાઉન્ડભાુંથી

કું ાઉન્ડભાુંથી
૨૩.૧૧.૦૬

બાલનગય જીલ્ડરા જેર

કાચા

આયોી વાભે નડીઆદ ટાઉન ો.સ્ટે ૧૯૮/૦૬
થી ગનો દાખર કયે ર છે

તા. ૨૪.૧૧.૦૬ સયત ળશેયભાુંથી

સયત ળશેય

ચયણનામક
૧

આયોી વાભે ભકશધયપયા ો.સ્ટે . પસ્ટ ૧૦૦/૦૫
થી ગનો દાખર કયે ર છે

૩૨૮
૭

આયોી વાભે આણુંદ ટા. પસ્ટ ૬૦/૦૫થી ગનો
દાખર કયે ર છે

૪૦૬,૪૨૦,૪૬૫,૪૭૧,૧૨
૬

આયોી વાભે નડીઆદ ટા. પસ્ટ ૬/૯૪થી ગનો
દાખર કયે ર છે

૩૭૬
૫

આયોી વાભે કડલુંજ રયર પસ્ટ ૧૭૫/૯૩થી

આયોી વાભે કતાયગાભ પસ્ટ ૪૭૫/૦૬થી ગનો
દાખર કયે ર છે

ભુતબાઇ યાભજીબાઇ ધોકીમા

કાચા

08/06/06

લલ્ડરબીુય ો.ટે I
૦૧/૦૬

25/08/2006

ઢવા ગાભ ાવે

ઢવા ગાભ ાવે

IPC ૪૫૭,
૩૮૧

૦૧ જાભનગય જીલ્ડરા જેર

૧૧૪/૦૦

ભનુબાઇ બીભાબાઇ કોડીમાતય

ડીટે ન્યુ

૦૧/૦૨/૨૦૦૦

ાવાધાયા

૧૯/૦૪/૨૦૦૦

ભજકુય ાવા અટકામતીને નાભ.વેવન્વ કોટડ , ારનુય ખાતે વેવન્વ કેવ નાં.૨૫/૦૦ના કાભે

સ્લયભગાભ યે લ્ડલે ો.ટે .I ૦૩/૦૦ ઇ.ી.કો. ૨૨૪

તા.૧૮/૦૪/૦૦ના યોજ મુદ્દતે યજુ યખાલી યત આલતા અભદાલાદ-સ્લયભગાભ લચ્ચે ચાલુ રે ને
કુદકો ભાયી નાળી ગમેર.
૦૨ જાભનગય જીલ્ડરા જેર

૧૬૩૭/૦૩

વીદીક અયુફ સુબણીમા

કાચા

૧૨/૦૭/૨૦૦૩

૩૯૪,૩૭૯

૧૬/૦૯/૨૦૦૩

ભજકુય આયોીને નાભ.જે.એભ.એપ.વી.કોટડ , ખાંબાીમા ખાતે તા.૧૬/૦૯/૦૩ના યોજ મુદ્દતે યજુ

ખાંબાીમા ો.ટે .I ૫૪/૦૩ ઇ.ી.કો.૨૨૪

યખાલલા ભોકરતા કોટડ કમ્ાઉન્ડભાાં યાખેર ોરીવ લાશનભાાંથી ઉતયીને નાળી ગમેર .

1

ારનપય જીલ્રા

૬

ળૈરેજી બેભજી ઠાકોય

કાચા

૦૯/૧૨/૨૦૦૩

જેર

૧

જનાગઢ જી. જેર

૩૩૮૮૨

બીખાબાઇ યાભદાવ અખાડે

ાકા

૩૯૭

કદમોદય ો.સ્ટે પસ્ટા

૧૫/૧૨/૨૦૦૩ ભજકય
ૂ આયોી નાભ.કોટા ભાું યજ કયતાું

ગ.ય.ન ૧૦૧/૩

તા.૧૫/૧૨/૨૦૦૩ના યોજ ોરીવ

આઇ.ી.વી

જાપ્તાભાુંથી બાગી ગમેર છે . જે અંગે

૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬

જાપ્તા અભરદાયશ્રી વળશોયી ો.સ્ટે

લરવાડ ો.

વેવન્વ

વેવન્વ કોટડ ,નલવાયી મુદત તાયીખે.

વળશોયી

વળશોયી ો.સ્ટે ગ.ય.નું-૧૨૮/૦૩ i.p.c-૨૨૪
મજફ ગન્શો નોંધામેર છે .

વેવન્વ કોટડ ,નલવાયી મુદત તાયીખે.

ટે .ગુ.ય.નાં. I ૪૨/ ૯૮ કોટડ ,નલવાયી

ભજકૂય કેદી નાવી જલા ફાફતે ભાતય
ો.ટે . ગુ.ય.નાં.૧૦૦/૦૧ ઇીકો કરભ-૨૨૪-

મુદત તાયીખે.

૨૨૫ મુજફનો ગુન્શો નોંધાલલાભાાં આલેર
છે . ભજુકય કેદી શજુ સુધી કડામેર નથી.

૨

જનાગઢ જી. જેર

૨૦/૦૨

યસુર અરી ભશાંભદ ધાાંચી

કાચા

એન. ડી.ી.એવ.

જુનાગઢ ફી ડીલીઝન

૨૦ ફી, (૨), ૨૯

ો.ટે .ગુ.ય.નાં. III
૫૪/૯૮

૧૮/૦૭/૦૧

સ્વસ્લર શોીટર, જુનાગઢ

સ્વસ્લર શોીટર, જુનાગઢ

ભજકૂય કેદી નાવી જલા ફાફતે જુનાગઢ
એ.ડીલી. ો.ટે ..ગુ.ય.નાં. ૧૧૯/૦૨ ઇીકો
કરભ-૨૨૪-૨૨૫ મુજફનો ગુન્શો
નોંધાલલાભાાં આલેર છે . ભજુકય કેદી શજુ

૩

જનાગઢ જી. જેર

'૧૨૦/૦૩

વયદાય ેરુભર ટોટીનામક

કાચા

ાવાધાયા

હુકભ િભાાંક:

૦૭/૦૫/૦૨

ીવીફી/ાવા/૬૯/૦

ચીપ જયુડી કોટડ ,સુયત ખાતે મુદત

ચીપ જયુડી કોટડ ,સુયત ખાતે મુદત તાયીખે.

તાયીખે.

ભજકૂય કેદી નાવી જલા ફાફતે ભશીધયુયા
ો.ટે .ગુ. ય.નાં.૧૩/૦૩ ઇીકો કરભ-૨૨૪

૩ તા.૨૯/૦૩/૨૦૦૩

મુજફનો ગુન્શો નોંધાલલાભાાં આલેર છે .
ભજુકય કેદી શજુ સુધી કડામેર નથી.

૪

જનાગઢ જી. જેર

૩૭૫૨૪

જેકી નાથુવીંગ ાયધી

૩૯૫, ૪૫૭,

લરવાડ ો.

ફીીએક્ટ-૧૩૫

ટે .ગુ.ય.નાં. I ૪૨/ ૯૮

૧૩/૦૮/૦૩ વીટી વેવન્વ કોટડ ,નાં.૯,બદ્ર, અભદાલાદ વીટી વેવન્વ કોટડ ,નાં.૯,બદ્ર, અભદાલાદ મુદત
મુદત તાયીખે.

તાયીખે.

ભજકૂય કેદીઓ નાવી જલા ફાફતે ચોટીરા
ો.ટે .ગુ.ય.નાં.૬૨/૦૮ ઇીકો કરભ-૨૨૪૨૨૫ તા.૩૧-૦૫-૦૮ ના યોજ ગુન્શો
નોંધાલલાભાાં આલેર છે . ભજુકય કેદી શજુ

૫

જનાગઢ જી. જેર

૩૭૫૨૫

વાકાર ઉપે સુનીર નશેયવીંગ
ાયધી

૩૯૫, ૪૫૭,

કેળોદ

ફીીએક્ટ-૧૩૫

ો.ટે .ગુ.ય.જી.નાં.પટ

૩૦/૦૫/૦૮

વીટી વેવન્વ કોટડ ,નાં.૯,બદ્ર, અભદાલાદ વીટી વેવન્વ કોટડ ,નાં.૯,બદ્ર, અભદાલાદ મુદત
મુદત તાયીખે.

ઉય મુજફ

તાયીખે.

૧૬૮/૦૬
૬

જનાગઢ જી. જેર

યાધેશ્માભ ઉપે ગોાર ઉપે

૪૦૬, ૪૨૦

જમદી અળોકબાઇ યાજદે લ

રખતય ો.ટે .ગુ.ય.નાં.

૩૦/૦૫/૦૮

ચીપ કોટડ નલવાયી ખાતે મુદત તાયીખ. ચીપ કોટડ નલવાયી ખાતે મુદત તાયીખ.

I ૩૧/૦૯

ભજકૂય કેદી નાવી જલા ફાતે વમાજીગાંજ
ો.ટે .ગુ. ય.નાં. ૧૮૯/૧૦ ઇીકો કરભ૨૨૪-૨૨૫ મુજફનો ગુન્શો નોંધાલલાભાાં
આલેર છે . ભજુકય આયોી શજુ સુધી

૭

જનાગઢ જી. જેર

૫

અળોક યવોતભબાઇ કાયીમા

૩૦૨,

જુનાગઢ 'એ' ડીલી

૧૯/૮/૧૦

ગુજયાત શાઇકોટડ ગેટ નાં.૪ ની વાભે

ગુજયાત શાઇકોટડ ગેટ નાં.૪ ની વાભે આલેર ચા

વોરા શાઇકોટડ ો.ટે . ગુ,ય,નાં. I ૦૪/૧૫

જી.ી.એક્ટ-૧૩૫ ો. ટે . I ૬/૧૩

આલેર ચા ની કીટરી વાભે મુખ્મ યોડ

ની કીટરી વાભે મુખ્મ યોડ ઉયથી પયાય થમેર આઇ.પી.સી.૨૨૩, ૨૨૪, ૧૧૪

એરોવીટી ૩ (૨)

ઉયથી પયાય થમેર છે .

છે .

૫
૧

ારાયા ખાવ

૧૧૩૦

ભથુયાભથુયાિવાદ બ્રીજવાદ

કાચા

૧૫/૦૭/૨૦૧૫

૩૦૨,૨૦૧

૦૯/૦૯/૨૦૧૫

૪-થા એડી.ચીપ.કોટડ ગાાંધીધાભ

૦૯/૦૯/૧૫ કોટડ વાંકુરભાાંથી

ગાાંધીધાભ યે લ્ડલે I-૯/૧૫

૬૭૮

ડદનેળ ફડદ્રનાયામણ બીર

કાચા

૦૫/૦૯/૧૯૯૪

ફી.ી.એ.૧૨૨-વી

૨૬/૦૯/૧૯૯૪

ભેડન્ટર શોીટર ભુજ

૨૬/૦૯/૯૪ ભેડન્ટર શોીટર ભુજ

ભુજ વીટી ો.ટે .ગુ.ય.નાં.૧૯૦/૯૪

૨૫૬

યભેળ નાયામણ ડોકે

કાચા

૦૧/૦૨/૧૯૯૯

ફી.ી.એ.૧૨૦-ફી

૧૯/૦૨/૧૯૯૯

ભેડન્ટર શોીટર ભુજ

૧૯/૦૨/૯૯ભેડન્ટર શોીટર ભુજ

ભુજ વીટી ો.ટે .ગુ.ય.નાં.૬૨/૯૯

૧૯૯૪

યાજેળકુભાય ઉપે બફન્દુદે લી

કાચા

૦૧/૧૦/૧૯૯૧

૩૦૨,૩૦૭

૧૭/૧૨/૧૯૯૪

ગુરૂદાવુય જેર ફદરીભાાં જતાાં

૧૭/૧૨/૯૪ ારનુય યે લ્ડલે ટે . નજીકથી

ારનુય યે લ્ડલે ૧૨૩/૯૪

જેર,ભુજ

૨

ારાયા ખાવ
જેર,ભુજ

૩

ારાયા ખાવ
જેર,ભુજ

૪

ારાયા ખાવ
જેર,ભુજ

દમાર

૧

ખાસ જે પોરબંદર

૩૫૫

ક્ષ્મણ કાળુ મરાઠા

કાચા

૨૫/૧૨/૧૯૯૩

પોરબંદર બી.ગુ.ર.નં.ફસ્ર્ટ
૨૯૫/૯૩

૨૭/૧૦/૧૯૯૪

માનસસક રોગની સારવાર માટે અમદાવાદ
મઘ્યસ્થ જે ખાતે મોકતા રસ્તામાં
ગોંડ બસ સ્ટે .થી ફરાર

ગોંડ બસ સ્ટે ન્ડ

ગોંડ સીટી પો.સ્ટે ગુ.ર.નં. ૨૪૪/૯૪

૨

ખાસ જે પોરબંદર

પાસા ૯૫/૯૬

સીમખાન શકુખાન ૫ઠાણ

પાસા

૩૦/૦૬/૧૯૯૬

પાસાઘારા અટકાયતી

૧૬/૦૯/૧૯૯૬

અમદાવાદ ખાતે કોટટ નં-૪માં મુદતે રજુ
રખાવે બાદ મુદત પુરી થયા હોટમાં
જમવા ગયા તયાંથી નાશી ગયે

અમદાવાદ કોટટ

કાલુપરુ પો.સ્ટે ફસ્ર્ટ ૨૫૦/૯૬

૩

ખાસ જે પોરબંદર

પાસા ૧૩૦/૯૯

ગણેશજી કલ્યાણજી ખટીક

પાસા

૧૨/૦૧/૧૯૯૯

પાસાઘારા અટકાયતી

૨૦/૦૨/૧૯૯૯

પાસાબોડટ મીટીંગમાં રજુ રખાવી ૫રત
આવતા હોટ ૫રથી નાશી ગયે

અંકુર હોટ જેતપુર પાસેથી નાશી ગયે

જેતપુર પો.સ્ટે ૯૫/૯૯

૪

ખાસ જે પોરબંદર

પાસા

૧૪/૦૬/૨૦૦૬

પાસાઘારા અટકાયતી

૧૮/૦૮/૨૦૦૦

અમદાવાદ કોટટ મુદતમાંથી પોરબંદર
૫રત થતી વખતે જાપ્તામાંથી નાશી ગયે

ગો૫ રે વે સ્ટે શન

જામનગર રે વે ૩૦/૨૦૦૦

1

વફજેર ડશિંભતનગય

કાચા

27-10-2012

િાાંસ્તજ.||.3354-12

41427

ઇન્ડોય ેળન્ટની વાયલાય

આઇ.વી.યુ લોડૅ, યુ.એન.ભશેતા શોસ્ટર,

દયસ્ભમાનોરીવ જાપ્તાભાાંથી પયાય

અભદાલાદ

કોટૅ થી યત બીરોડા ળશેયભાાં ેરોર ાં

કોટૅ થી યત બીરોડા ળશેયભાાં ેરોર ાં ાવે

ાવે બીરોડા

બીરોડા

2
૧

વફજેર ડશિંભતનગય
છોટાઉદે યુ વફ જેર

પાસા ૧૩૭/૨૦૦૦ ઇમરાનખાન અબ્દુખાન ૫ઠાણ

કાચા-121/13
કાચા-૭૦૧/૧૩

ફીયવેન યાભજ્ઞાનસ્વિંશ ચૌશાણ
અમ ૃત િસ્લણબાઇ બયાડા

૩૨૯

કાચા

વાંજમ િતા યાઠલા

કાચા

41557
૨૨/૬/૧૯૯૯

બીરોડા-I.૮૪/૧૩
છોટાઉદે યુ .ટે .

૨૫/૧૧/૧૩
૦૯/૦૭/૧૯૯૯

યે પયે ર શોીટર ભાાંથી નાળી થમેર

યે પયે ર શોીટર છોટાઉદે યુ

છોટાઉદે યુ ોરીવ ટે ળન ગુ.યનાં.૧૦૦/

૨૯/૨/૨૦૦૭

યાજગઢ ોરીવ ટે ળન રોકરૂ ભાાંથી

યાજગઢ ોરીવ ટે ળન રોકરૂ ભાાંથી નાળી થમેર

યાજગઢ ોરીવ ટે ળન ગુ.યનાં.૪૮/૦૭

ભોડાવા વાલાજવનક શોસ્સ્ટરના ઢા ાવેથી

ભોડાવા ટાઉન ો.સ્ટે .ગ.ય.નું.૬૩/૧૧

૧૦/૧૯૯૯ ૩૭૬, ૩૬૩,
૨

છોટાઉદે યુ વફ જેર

૧૮૧/૦૭

યભેળ જગાબાઇ

કાચા

૨૬/૨/૨૦૦૭

૩૬૬

છોટાઉદે યુ .ટે .
૨૧/૨૦૦૭ ફીીએકટ-

૧
૧

ભોડાવા વફજેર
બરૂચ વફ જેર

૬3૪-૧૦
ાવા

યોડયાભ ગોીયાભ ગર્જય
સુબ્રભણ્મભ ઉપે ભણી ભામાલાંત

કાચા
ડીટેન્યુ

ઐમય
૨

બરૂચ વફ જેર

૩૧/૧૧ કાચા

જીગ્નેળ ઉપે ફાંવી રાર નલીનચાંદ્ર

કાચા

૧૩૫
૩૦૨

૨૪/૧૦/૨૦૧૦
૨૮/૦૭/૦૪

૧૪/૦૯/૦૯

દે વાઈ

નાળી થમેર
-

તા.૦૧/૧૦/૧૧ના યોજ નાભ. કોટા ની

ીવીફી/ડીટીએન/ાવા/૨ ૩૮૦૨૬

એભ.એભ.કોટડ ન ાં.-૭ અભદાલાદ ખાતે મુદતે યજુ

૧૪/૦૪તા. ૨૬/૦૭/૨૦૦૪

યખાલી યત રાલતા પયાય થઇ ગમેર.

અંકરેશ્વય ળશેય ોટે પટ

૨૪/૦૩/૧૧

આયોી નાભ. કોટડ ના હુકભથી બફભાયીના

૧૨૩/૦૯ ઇ.ી.કો. કરભ

કાયણોવય ડો.યસ્લન્દયસ્વિંગ ફયોડા શાટડ

૪૬૭,

ઈન્ટીટયુટ,લડોદયા ખાતે લખચે ોરીવ

૪૬૮,૪૬૫,૪૭૧,૪૦૬,૪૨૦,

જાપ્તા શેઠ રાાંફા વભમથી વાયલાય રેતા

૧૧૪ તથા ાવોટડ એકટ

શોમ, તા.-૨૨-૦૩-૧૧ના યોજ ડો.યસ્લન્દયસ્વિંગ

અસ્ધસ્નમભ ૧૯૬૭ ૧૨ (૩)

ફયોડા શાટડ ઈન્ટીટયુટ લડોદયા ખાતે ોરીવ

કોટડ

અભયાઇલાડી ોટે.ગુય.નાં.I ૫૫૯/૦૪
તા.૦૨/૦૯/૦૪ આઇીવી ૨૨૪,૨૨૫,૧૧૪

ફયોડા શાડડ ઇન્ટીટયુટ લડોદયા

બરૂચ ફી ડડલી.ો.ટે ગુ.યજી.નાં – I- ૧૦/૨૦૧૧
ઈ.ી.કો. કરભ- ૨૨૨,૨૨૪ ૧૧૪

વફ ઈન્ેકટય શ્રી એર.વી.ફી. બરૂચનાઓએ
તાવ કયતાાં ભી આલેર ના શતા.
૩

બરૂચ વફ જેર

૧૫૫૨/૧૧ કાચા

નલીન અસ્નર ધનીક દાવ

કાચા

૩૦/૦૯/૧૧

અંકરેશ્વય જી.આઇ.ડી.વી

૧૬/૧૧/૧૧

ભજકુ ય આયોી ોરીવ જાપ્તા દલાયા નાભદાય કોટડ

અંકરેશ્વય ળશેય ો.ટે ગુ.યજી.નાં – I- ૧૪૧/૧૧

ોટે પટ ૧૯૬/૧૧

અંકરેશ્વય કોટડ ભાાં યજુ યખાલી કોટડ કામડલાશી ુયી

ઈ.ી.કો. કરભ- ૨૨૪ ૧૧૪

ઇ.ી.કો. કરભ ૩૯૪,૧૧૪

થતાાં વયકાયી લાશનભાાં શાથકડી વાથે ફેવાડેર

૧૩૫

શતો તમાાંથી શાથકડીભાાંથી શાથ કાઢી. ોરીવ
જાપ્તાભાાંથી નાવી ગમેર છે .

