
 

 

 

                                                                                                      
 

અરગ-અરગ બ્રાંન્ડની બરયતીમ ફનરલટની ઇંગ્રીળ દરરૂની ટોટર ફોટરો નાંગ ૮૮/-                           
ક િં રૂ ૬૯,૪૩૫/- તથર સપેદ  રયની ટરટર આમરા ગરડી તથર ઓટો યીક્ષર તથર ભો.પોન નાંગ ૦૨/- ભી 
તભરભની મદુ્દરભરરની કુલ્રે ક ભાંત રૂપમર-૩,૭૯,૪૩૫/-ની ભત્તરનર મદુ્દરભરર સરથે ફે આયોીઓને ળોધી 

 રઢતી                                      યરણી ોરીસ 

   ભે.ોરીસ. પભશ્નય સરહફે શ્રી અભદરલરદ ળહયે તથર ભે.સાંયકુ્ત ોરીસ. પભશ્નય 
સરહફે શ્રી સેક્ટય ૦૧ અભદરલરદ ળહયે તથર ભે નર.ોરીસ. પભશ્નય સરહફે શ્રી ઝોન ૦૨  રયાંજ બલન 
અભદરલરદ ળહયે તથર ભે.ભ.ો. પભ.સર.શ્રી.એર.કડપલઝન અભદરલરદ ળહયે નરઓ તભરભ ઉયી અપધ રયી 
શ્રીઓની જરૂયી સચુનર મજુફ તેભજ હરરભરાં ચરરતી પ્રોહી/જુગરયની ડ્રરઇલ અનસુાંધરને અસય રય   રમાલરહી 
 યલર સરરૂ ોરીસ ઇન્સેક્ટય શ્રી જે.ફી.ખરાંબરર યરણી ોરીસ સ્ટેળન અભદરલરદ ળહયે નરઓની જરૂયી 
સચુનર તેભજ ભરગાદળાન હઠે સલેન્રસ સ્ ોડનર ો.સફ.ઇન્સ જે.એન.સોરાં ી તથર ો. ો  રનજીબરઇ 
 ભરેળબરઇ ફ.નાં ૪૯૬૩ તથર અ.રો.ય યલુયરજપસિંહ જોયરલયપસિંહ ફ.નાં ૧૪૩૦ તથર અ.રો.ય અપિનકુભરય 
લરઘરબરઇ ફ.નાં ૩૬૭ વ.ુરો.ય રરૂર નયલતપસિંહ ફ.નાં ૧૦૪૯૯ નરઓ તભરભ સલેરન્સ સ્ ોડનર ભરણસોએ 
‘સરફયભતી યેલ્લે સ્ટેળનથી થોડ ે આગ સેંટ્રર જેર યોડ’ ખરતે આલેર અલરલરુ જગ્મરએ અ.હ.ે ો 
દેલ યણબરઇ અજાબરઇ ફ.નાં ૫૫૫૯તથર અ.રો.ય આનાંદ્કુભરય યરભજીબરઇ ફ.નાં ૧૩૧૮ ફને્નને સાંયકુ્તયીતે 
ખરનગી ફરતભી હ ી ત આધરયે આયોીઓ; (૦૧) ળાં યરરર સ/ઓ નયસરયરભ જાતે.ચૌધયી(ભરયલરડી) 
ઉ.લ.૩૫ ધાંધો.ડ્રરઇલય યહ.ેભ.નાં એસ/૨૧૬/ ે.ફી.યોમર ફ્લલ્રેટ,સત્મભ હોસ્ીટરની ફરજુભરાં,ચરાંદખેડર 
અભદરલરદ ળહયે તથર મુ લતન નોસયર  ી ઢરણી,જજ.ઝરરોય,તર.આહોય (યરજસ્થરન)                     
(૦૨)  યણપસિંહ સ/ઓ ખભુરનપસિંહ જાતે.યરઠોડ(યરજપતુ) ઉ.લ.૨૪ ધાંધો યી.ડ્રર યહ.ેભ.નાં                             
એન/૪૦૬/હોભ ટરઉન – ૦૪,તેજ ેંન્ર નગયની ફરજુભરાં,ચરાંદખેડર અભદરલરદ ળહયે                             
મ.ુલ.ગરભ ફસ્સી,  તર.સલુાંફય જજ.ઉદેપયુ નરઓ ફને્ન રસેથી ગે. ર અને લગય રસયભીટનો બરયતીમ 
ફનરલટની પલદેળી દરરૂની ળીરફાંધ હરરતની ફોટરો નાંગ-૮૮/-જે તભરભની કુલ્રે ક િંભત રૂપમર-૬૯,૪૩૫/-
ની ભત્તરનો તથર સપેદ  રયની ટરટર આમરા ગરડી આય.ટી.ઓ.યજીસ્ટેળન નાંફય-GJ-01-HW-5289 ક ભાંત 
રૂપમર-૨,૫૦,૦૦૦/-જેટરી ગણી ળ રમ તે તથર ઓટો યીક્ષર આય.ટી.ઓ.યજીસ્ટેળન નાંફય-GJ-01-TA-6557 
ક ભાંત રૂપમર-૫૦,૦૦૦/-જેટરી ગણી ળ રમ તે તથર ભો.પોન નાંગ ૦૨/-જે ફને્ન ભો.પોનની ક િં રૂ ૧૦,૦૦૦/-



 

 

ભી તભરભની ક ભાંત રૂપમર-૩,૭૯,૪૩૫/-ગણી તરસ અથે  બ્જજે  યી ફને્ન આયોીઓને આજયોજ તર-
૦૭/૦૨/૨૦૨૦ નર  રર  ૦૫/૧૦ લરગે  ડી અટ   યી પ્રોહીનો ગણનરરત્ર  ેળ ળોધી  રઢી સરયી 
 રભગીયી  યેર છે.તરયીખ ૦૭/૦૨/૨૦૨૦ 

 
 

                                                                                          (જે.ફી.ખરાંબરર) 
 ોરીસ  ઇન્સ્ે ટય 

 યરણી ોરીસ સ્ટેળન 
 અભદરલરદ ળહયે 

 

  
 
 
 

                   

   

 


