
�મ �તૃક�ુ ંનામ અન ેસ૨ના�ુ ં સ૨ના�ુ ં �જ�લો ��ૃ�નુી 

તાર�ખ

વષ� ��ૃ��ુુ ંકા૨ણ �તૃક 

સાથનેો 

સબંધં

વા૨સદા૨�ુ ંનામ વીમો 

મ�ું૨/ના

મ�ું૨

ર�માકસ� વીમા 

િનયામક�ી 

તરફથી 

�કૂવાયલે 

સહાય

ચેક નબં૨ તાર�ખ િનગમ તરફથી 

�કૂવાયલે સહાય

વીમા 

િનયામક�ીન ે

દ૨ખા�ત 

મોક�યા 

તાર�ખ

1 હર�શભાઇ મગનભાઇ સોલકં� 

હર�જનવાસ, પાણી ગેટ, વડોદરા

વડોદરા 26-May-08 2008-09 ગેસ ગળત૨થી ૫�ની જશીબેન હર�શભાઇ સોલકં� મ�ુંર મ�ંૂર 100000 724368 39703 0 39685

2 અ�તૃભાઇ હ�માભાઇ ભગંી 

�ુ.ંપો. સઢા, વા� મીક�વાસ, તા. �હ�મતનગર, �જ. 

સાબરકાઠંા સાબરકાઠંા 4-Oct-08 2008-09 �ુદરતી ��ૃ � ુ ૫�ની રા�બેન અ�તૃભાઇ ભગંી મ�ુંર મ�ંૂર 100000 763238 39870 0 39770

3 હા�ભાઇ મોહનભાઇ બારવાસી 

વાલમીક�નગર, લોટસ, ક� છ

ક� છ 12-Oct-08 2008-09 ગટર સફાઇ ૫�ની ર�ખાબેન હા�ભાઇ બારવાસી મ�ુંર મ�ંૂર 100000 748853 39812 0 39770

4 િવજયભાઇ બા�ુભાઇ સોલકં� 

રહ�. પાવર હાઉસ, શહ�રા ભાગોળ, હર�જનવાસ, 

પચંમહાલ પચંમહાલ 27-Dec-08 2008-09 કરંટ લાગવાથી િપતા બા�ુભાઇ સોમાભાઇ સોલકં� મ�ુંર મ�ંૂર 100000 760143 39888 0 39853

5 િવજયભાઇ �બાલાલ વાઘલેા 

રહ�. ભગંીવાસ, ગાધંીનગર

ગાધંીનગર 24-Aug-08 2008-09 પડ� જવાથી ૫�ની પવ�તીબેન િવજયભાઇ વાઘલેા મ�ુંર મ�ંૂર 100000 809536 40067 0 39884

6 શ�ંુભાઇ રણછોડભાઇ પરમાર 

ચાગંોદર, અમદાવાદ

અમદાવાદ 17-Jun-08 2008-09 ગેસ ગળત૨થી ૫�ની રતનબેન શ�ંુભાઇ પરમાર મ�ુંર મ�ંૂર 100000 722643 39696 0 39673

7 ધન� યામભાઇ હ�રાભાઇ વાઘલેા 

સરખેજ, અમદાવાદ

અમદાવાદ 17-Jun-08 2008-09 ગેસ ગળત૨થી ૫�ની ક�લાશબેન ધન� યામભાઇ વાઘલેા મ�ુંર મ�ંૂર 100000 722644 39696 0 39673

8 નિવનભાઇ હસ�ુખભાઇ સોલકં� (હર�જન) 

પઢાર�યા ર�� વ ેકોલોનીની પાછળ, આણદં

આણદં 27-Dec-08 2008-09 કરંટ લાગવાથી િપતા હસ�ુખભાઇ મગનભાઇ સોલકં� (હર�જન) મ�ુંર મ�ંૂર 100000 782970 39951 0 39926

9 રિતલાલ ઉકાભાઇ વાળા 

સકેટર-રર, ��નજે �િુવધા કચેર� છાપરમા,ં 

ગાધંીનગર ગાધંીનગર 19-Apr-09 2009-10 ગટર સફાઇ ૫�ની ક�ુબેન રિતલાલ વાળા મ�ુંર મ�ંૂર 100000 784593 39958 0 39925

10 �ુક�શભાઇ કાિંતભાઇ સોલકં�  

� લોક ન. ૧૦૧ ની સામ,ે કાચા છાપરા, પોલીસ 

ચોક�ની બા�ુમા,ં �ૃ� ણનગર, અમદાવાદ અમદાવાદ 17-May-09 2009-10 ગટર સફાઇ િપતા કાિંતભાઇ ભીખાભાઇ સોલકં� મ�ુંર મ�ંૂર 100000 801140 40032 0 40009

11 �ુ� નાભાઇ નારણભાઇ �રુબીયા 

�ુની � �ુલની પાછળ, ભગંીવાસ, �પાલ, 

અમદાવાદ અમદાવાદ 1-May-09 2009-10 કરંટ લાગવાથી િપતા નારણભાઇ લખાભાઇ �રુબીયા મ�ુંર મ�ંૂર 100000 809553 40067 0 40009

12 �િવણભાઇ મનોજભાઇ સોલકં� 

ટ�કરાવાળ� ચાલી, મમેકો, નરોડા રોડ, અમદાવાદ

અમદાવાદ 17-May-09 2009-10 ગટર સફાઇ િપતા મનોજભાઇ નાથાભાઇ સોલકં� મ�ુંર મ�ંૂર 100000 801139 40032 0 40009

13 �બપીનભાઇ નરિસ�હભાઇ મકવાણા 

નવો વા� મીક�વાસ, હર�જનવાસની બા�ુમા,ં 

�મજોધ�રુ, �મનગર �મનગર 5-Sep-08 2008-09 ગેસ ગળત૨થી ૫�ની જય�ીબેન �બપીનભાઇ મકવાણા મ�ુંર મ�ંૂર 100000 809572 40067 0 40024

14 સજંયભાઇ બા�ુભાઇ રાઠોડ 

ધોબીધાટ, નવી �ુદંર�રુ�, ગાધંીધામ, ક� છ

ક� છ 5-Apr-10 2010-11 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણિપતા બા�ુભાઇ વરેિસ�હભાઇ રાઠોડ મ�ુંર મ�ુંર 100000 894563 40415 100000 40304

15 નગીનભાઇ રણછોડભાઇ સોલકં� 

�ણુા, વડોદરા

વડોદરા 26-May-08 2008-09 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણપ� ની ભીખીબેન નગીનભાઇ સોલકં� મ�ુંર મ�ુંર 100000 724369 39703 100000 39685

16 �િવણભાઇ ક�શાભાઇ ભગંી 

�ુ.ં િનકોડા, તા. �હ�મતનગર, �. સાબરકાઠંા

સાબરકાઠંા 4-Oct-08 2008-09 ગટર સફાઇ ૫�ની શારદાબેન �િવણભાઇ ભગંી મ�ુંર મ�ંૂર 100000 763237 39870 0 39770

17 લા�ુબેન ૨િતલાલ વાઘલેા 

�ુ.ં૫◌ો. બોટાદ, તા. બોટાદ, �જ. ભાવનગ૨

ભાવનગર 18-Jul-09 2009-10 અક�માતથી ૫િત ૨િતલાલ તળશીભાઈ વાઘલેા મ�ુંર મ�ુંર 100000 895818 40556 0 40374

18 િવનોદભાઈ દ�વ�ભાઈ ચૌહાણ 

ઠ�. હર�જનવાસ, �ધશાળાની બા�ુમા,ં �ુ.ંતા. 

િવસાવદ૨, �જ. �ુનાગઢ �ુનાગઢ 9-Nov-09 2009-10 સડંાસની હજમ�ંુડ�૫�ની કં�ુબેન િવનોદભાઈ ચૌહાણ મ�ુંર મ�ુંર 100000 694531 40674 0 40376

19 નદંાબેન મોતીભાઈ હર�જન 

ખેતીવાડ� બસ�ટ�શન પાછળ, આણદં

આણદં 8-May-10 2010-11 અક�માતથી ��ુ જ�ભુાઈ મોતીભાઈ હર�જન મ�ુંર મ�ુંર 100000 694532 40674 0 40473

20 ભ૨તભાઈ બા�ુભાઈ ૫૨મા૨ 

��.ુ કવાટસ� છા૫રામા,ં ૨તન૫૨, �રુ���નગ૨

�રુ�� �નગર 20-Mar-10 2010-11 ક�નાલમા ં�ૂબી જવાથીમાતા મ�ંુબેન બા�ુભાઈ ૫૨મા૨ મ�ુંર મ�ુંર 100000 987149 41219 0 40471

21 ન�ુભાઈ સોમાભાઈ હર�જન 

િવ�ાનગ૨, જનતા ચોકડ� રોડ, �૫ડ૫ટ�, 

�ઈબી સામ,ે આણદં આણદં 17-Jan-10 2010-11 અક�માતથી પ� ની ધનીબેન ભાઈલાલભાઈ હર�જન મ�ુંર મ�ુંર 100000 92137904 41978 0 40473

22 સજંયભાઈ ચ�ુંભાઈ સોલકં� 

�ુ.ં ૫◌ી૫ળજ, સવ� ન.ં ૯૫, રામા૫◌ી૨ મ�ંદ૨ 

સામ,ે ગો૫◌ાલ૫◌૨ુ, સજૈ૫◌૨ુ, અમદાવાદ અમદાવાદ 12-Sep-10 2010-11 કરંટ લાગવાથી માતા કાતંાબેન ચ�ુંભાઈ સોલકં� મ�ુંર મ�ુંર 100000 90213 40433 0 40463

23 અમ૨ભાઈ ૨મશેભાઈ સોલકં� 

૧૮, કમલ ધોબીની ચાલી, �િુનયન બ�કની 

બા�ુમા,ં �ૂધ�ે૨ રોડ, અમદાવાદ અમદાવાદ 31-Jul-10 2010-11 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણિપતા ૨મશેભાઈ ક�શવભાઈ સોલકં� મ�ુંર મ�ુંર 100000 536492 40745 100000 40511

24 ૨મણભાઈ મોતીભાઈ સોનારા 

ચમા૨વાસ, �ુ.ં ચડં�સ૨, તા. બાવળા, �જ. 

અમદાવાદ અમદાવાદ 10-Dec-10 2010-11 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણ૫�ની મોતલબેન ૨મણભાઈ સોનારા મ�ુંર મ�ુંર 100000 532422 40721 100000 40593

25 મહ�શ�ુમાર જયરામભાઇ ચૌધર� 

અબીયાણા, તા. સાતંલ�રુ, �. પાટણ

પાટણ 7-Dec-13 2013-14 અક� માત િપતા જયરામભાઇ કરમનભાઇ ચૌધર� મ�ુંર મ�ંૂર 100000 635714 41758 0 41663

26 બા�ુભાઈ નાથાભાઈ ગોર� 

ઉમવાડા રોડ, ભગંી વા�મીક�વાસ, �ુ.ં૫◌ો.તા. 

ગ�ડલ, �જ. રાજકોટ રાજકોટ 11-Jul-08 2008-09 અક�માતથી ૫�ની રામીબેન બા�ુભાઈ ગોર� મ�ુંર મ�ંૂર 100000 248878 41346 0 40658

27 મ�ભુાઈ �ુઠાભાઈ વાડોદરા 

બ�ભુાઈની ચાલી, મહ�૨નગ૨, ૨બાર�વાસ, 

સજૈ૫◌૨ુ, અમદાવાદ અમદાવાદ 15-Apr-11 2011-12 મશીનથી ગટ૨ સફાઈ૫�ની મ�ંુબેન મ�ભુાઈ વાળોદરા મ�ુંર મ�ંૂર 100000 410238 40885 0 40676

28 યોગેશભાઈ �વણભાઈ વાઘલેા 

�ક�મતનગ૨, ર�લવ ેફાટકની બા�ુમા,ં સજૈ૫◌૨ુ, 

અમદાવાદ અમદાવાદ 16-Jun-08 2008-09 ગેસ ગળત૨થી ૫�ની ૨મીલાબેન યોગેશભાઈ વાઘલેા મ�ુંર મ�ુંર 100000 987152 41219 0 40712

29 યોગેશભાઈ ન�ુભાઈ હર�જન 

�ુ.ં વલાસણ, ઠ�. ઈ�દ�રા આવાસ, બો૨ડવા ૫◌ાસ,ે 

તા.�જ. આણદં આણદં 12-Jan-11 2010-11 અક�માતથી ૫િ◌તા ન�ુભાઈ માનાભાઈ હર�જન મ�ુંર મ�ુંર 100000 95134599 41474 0 40760

30 ગોિવ�દભાઈ પોચા િસ�ધરોટ�યા 

વા�મીક�વાસ, સ૨ખેજ, તા. સીટ�, �જ. અમદાવાદ

અમદાવાદ 24-Jun-11 2011-12 અક�માતથી ૫�ની ચપંાબેન ગોિવ�દભાઈ સ�ગરોટ�યા મ�ુંર મ�ુંર 100000 302920 41107 0 40779

31 જયિંતભાઈ ૫સાભાઈ હર�જન 

�ુ.ં૫◌ો. ખાન૫◌૨ુ, ઠ�. સ૨૫◌ંચના વઢંા ૫◌ાસ,ે 

તા. તારા૫◌૨ુ, �જ. આણદં આણદં 13-Apr-11 2011-12 અક�માતથી ૫�ની જશીબેન જયિંતભાઈ હર�જન મ�ુંર મ�ુંર 100000 302921 41107 0 40760

32 રમશેભાઇ મન�ખુભાઇ વાઘલેા 

કનયૈાપાક� , ભગવતી ર�� ટોર� ટ પાછળ, રાણ�રુ 

રોડ, �. �મનગર �મનગર 4-May-11 2011-12 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણપ� ની શોભનાબેન રમશેભાઇ વાઘલેા મ�ુંર મ�ુંર 100000 93569699 42031 100000 40728

33 �ક૨ણભાઈ િવકટ૨ભાઈ સોલકં� 

માળ� મહો�લો, એ.એસ. મોટસ� સામ,ે સ૨કાર� 

કવાટસ�, સલાટવાડા, હર�જનવાસ, વડોદરા વડોદરા 13-Jun-11 2011-12 મારામાર� માતા �લુસીબેન િવકટ૨ભાઈ સોલકં� મ�ુંર મ�ુંર 100000 987153 41219 0 40862

34 મગનભાઇ મણીલાલ સોલકં� 

૨/૩૨, સરદાર �ીજ હ�� થ � ટાફ કવાટસ�, 

જમાલ�રુ, અમદાવાદ અમદાવાદ 11-Sep-11 2011-12 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણપ� ની રતનબેન મગનભાઇ સોલકં� મ�ુંર મ�ુંર 100000 987150 41219 100000 40868

35 �દનશેભાઈ કાનાભાઈ વાઘલેા 

નવા હર�જનવાસ, �ંુભા૨વાડ સામ,ે શ�હદ ચોક, 

વલસાડ વલસાડ 10-Nov-11 2011-12 અક�માતથી ૫�ની જ�બુેન �દનશેભાઈ વાઘલેા મ�ુંર મ�ુંર 100000 302919 41108 0 40921

36 મનોજભાઈ બા�ુભાઈ સોલકં� 

૪૪૮/ક�, હ�મુાન ફળ��ુ,ં હર�જનવાસ, ત૨સાલી 

ગામ, વડોદરા વડોદરા 29-Jun-12 2012-13 અક�માતથી ૫�ની હંસાબેન મનોજભાઈ સોલકં� મ�ુંર મ�ુંર 100000 987151 41219 0 41144

37 સિવતાબેન ચીમનભાઈ સોલકં� 

૩૨/૨, સવ�દય સોસાયટ�, ૫◌ાતળ�યા હ�મુાન 

રોડ, �ુ.ંતા. ૫◌ાદરા, �જ. વડોદરા વડોદરા 23-Nov-12 2012-13 �ુદ૨તી ૫િત ચીમનભાઈ ૫◌ો૫ટભાઈ સોલકં� મ�ુંર મ�ુંર 100000 248887 41346 0 41276

38 મનોજભાઈ ૨મશેભાઈ ૫૨મા૨ 

�ૂધર�જ ફાટક બહા૨, ર�લવ ેકવાટસ�, �રુ���નગ૨

�રુ�� �નગર 14-Sep-12 2012-13 અક�માતથી માતા �ભાબેન રમશેભાઇ પરમાર મ�ુંર મ�ુંર 100000 95134601 41474 0 41281

39 ની�બેન ગણપતભાઇ પરમાર 

૭/૯૨૨, રામ�રુ ગાડ�ન ફ�કટર�ની બા�ુમા,ં �રુત

�રુત 24-Nov-12 2012-13 અક�માતથી પિત ગણપતભાઇ �પાભાઇ પરમાર મ�ુંર મ�ંૂર 100000 248882 41377 0 41303

40 મહ�શભાઈ �લુસીભાઈ ગો�હલ 

�ુ.ં દામનગ૨, મોટા બસ �ટ��ડ ૫◌ાછળ, 

વા�મીક�વાસ, તા. લાઠ�, �જ. અમર�લી અમર�લી 30-Oct-12 2012-13 અક�માતથી િપતા �લુસીભાઈ ૫૨સોતમભાઈ ગો�હલ મ�ુંર મ�ંૂર 100000 584148 41381 0 41327

41 કંચનબેન ૨મશેભાઈ વાઘલેા 

�ૃ�ણ�ુવા પાસ,ે �બ૨લા હાઈ��ુલની ૫◌ાછળ, 

�ુ.ંતા. ધ�ંકુા, �જ. અમદાવાદ અમદાવાદ 1-May-12 2012-13 ૨સોઈ ક૨તી વખતેિપતા ૨મશેભાઈ વાલાભાઈ વાઘલેા મ�ુંર મ�ંૂર 100000 374736 41552 0 41376

42 મગંાભાઇ �વાભાઇ મા�ડા 

સકેટર-ર૦, અ�રધામના કાચા છાપરા, 

ગાધંીનગર ગાધંીનગર 24-Mar-13 2012-13 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણિપતા �વાભાઇ અમરિસ�હભાઇ મા�ડા મ�ુંર મ�ંૂર 100000 958317 41831 100000 41376

43 ગણ૫તભાઈ ઉફ� બકાભાઈ �સાભાઈ ભગંી 

�ુ.ં વડસમા, ભગંીવાસ, તા. �જ. મહ�સાણા

મહ�સાણા 5-Aug-12 2012-13 અક�માતથી માતા ક�ુબેન �સાભાઈ ભગંી મ�ુંર મ�ંૂર 100000 95134602 41474 0 41410

44 ઇ�રભાઇ ચત�ુભાઇ પથરોડ 

ધોબીધાટ, �ુદંર�રુ�, ગાધંીધામ, ક� છ

ક� છ 8-Jun-13 2013-14 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણપ� ની ગીતાબેન ઇ�રભાઇ પથરોડ મ�ુંર મ�ુંર 100000 838575 41821 100000 41460

45 િપ� �ુભાઇ �કશનભાઇ વાઘલેા 

� �.ુ કવાટસ�, વા� મીક�નગર, તા. વઢવાણ, �. 

�રુ�� �ગનર �રુ�� �નગર 24-Jun-13 2013-14 અક� માતથી િપતા �કશનભાઇ પોલાભાઇ વાઘલેા મ�ુંર મ�ંૂર 100000 374737 41552 0 41533

46 ન�ભુાઇ લખમણભાઇ ગોહ�લ 

�ુ.ંપો. �પુોડ�, વા� મીક� હર�જનવાસ, તા. 

ધોરા�, �. રાજકોટ રાજકોટ 14-Aug-13 2013-14 ઇલેક��ક શોક લાગવાથીપ� ની સિવતાબેન ન�ભુાઇ ગોહ�લ મ�ુંર મ�ુંર 100000 740380 41785 0 41631

47 હર�ભાઇ ખોડાભાઇ ચૌહાણ 

�ુ.ંતા. �ુનાગઢ, મ�વડ� દરવા� બહાર, 

વા� મીક�વાસ, ખામ�ોલ રોડ, રામદ�વપીર મ�ંદર 

પાસ,ે �ુનાગઢ
�ુનાગઢ 26-May-13 2013-14 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણપ� ની િન�ુબેન હર�ભાઇ ચૌહાણ મ�ુંર મ�ુંર 100000 93571340 42047 100000 41632

48 મહ�શભાઇ ન�ુભાઇ સોલકં� 

વા� મીક�વાસ, એસ.ટ�. બસ � ટ�નશનની સામ,ે 

�ારકા, �. �મનગર �મનગર 30-Sep-13 2013-14 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણપ� ની આરતીબેન મહ�શભાઇ સોલકં� મ�ુંર મ�ુંર 100000 21690 42548 100000 41666

49 �કશોરભાઇ દ�વ�ભાઇ વાઘલેા 

વા� મીક�વાસ, એસ.ટ�. બસ � ટ�નશનની સામ,ે 

�ારકા, �. �મનગર �મનગર 30-Sep-13 2013-14 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણપ� ની ��ુ પાબેન �કશોરભાઇ વાઘલેા મ�ુંર �તૂ�તા 100000 21691 42548 100000 41666

50 જમનાબેન ડાયાભાઇ પાટણેશા 

વા� મીક�વાસ, નગીનદાસ મોદ� � લોટ, પોરબદંર

પોરબદંર 3-Feb-14 2013-14 પોરબદંર અક� માત��ુ ધી�ભાઇ ડાયાભાઇ પાટણેશા મ�ુંર મ�ુંર 100000 635777 41758 0 41716

51 શાિંતબેન ગોપાલભાઇ �ઠવા 

વા� મીક�વાસ, નગીનદાસ મોદ� � લોટ, પોરબદંર

પોરબદંર 3-Feb-14 2013-14 પોરબદંર અક� માતપિત ગોપાલભાઇ ક�લાભાઇ �ઠવા મ�ુંર મ�ુંર 100000 969114 41727 0 41716

52 ના�બુેન હ�રાભાઇ �ઠવા 

વા� મીક�વાસ, નગીનદાસ મોદ� � લોટ, પોરબદંર

પોરબદંર 3-Feb-14 2013-14 પોરબદંર અક� માત��ુ જગદ�શભાઇ હ�રાભાઇ �ઠવા મ�ુંર મ�ુંર 100000 635723 41758 0 41716

53 કાન�ભાઇ રા�ભાઇ વાઘલેા 

વા� મીક�વાસ, નગીનદાસ મોદ� � લોટ, પોરબદંર

પોરબદંર 3-Feb-14 2013-14 પોરબદંર અક� માતપ� ની �દવાળ�બેન કાન�ભાઇ વાઘલેા મ�ુંર મ�ુંર 100000 969111 41727 0 41716

54 ગીતાબેન બા�ુભાઇ પાટણેશા 

વા� મીક�વાસ, નગીનદાસ મોદ� � લોટ, પોરબદંર

પોરબદંર 3-Feb-14 2013-14 પોરબદંર અક� માતપિત બા�ુભાઇ ડાયાભાઇ પાટણેશા મ�ુંર મ�ુંર 100000 969113 41727 0 41716

55 લલીતભાઇ ખીમભાઇ વાઘલેા 

વા� મીક�વાસ, નગીનદાસ મોદ� � લોટ, પોરબદંર

પોરબદંર 3-Feb-14 2013-14 પોરબદંર અક� માતપ� ની રમાબેન લલીતભાઇ વાઘલેા મ�ુંર મ�ુંર 100000 969112 41727 0 41716

56 જયાબેન જયિંતભાઇ િવરાણી 

વા� મીક�વાસ, નગીનદાસ મોદ� � લોટ, પોરબદંર

પોરબદંર 3-Feb-14 2013-14 પોરબદંર અક� માત��ુ િવનોદભાઇ જયિંતભાઇ િવરાણી મ�ુંર મ�ુંર 100000 634444 41746 0 41716

57 હ�માભાઇ લાખાભાઇ પરમાર 

�ુ.ં ગઠામણ, તા. પાલન�રુ, �. બનાસકાઠંા

બનાસકાઠંા 3-Dec-13 2013-14 કરંટ લાગવાથી પ� ની શારદાબેન હ�માભાઇ પરમાર મ�ુંર મ�ુંર 100000 93569747 42031 0 41736

58 શારદાબેન જયિંતભાઇ વાઘલેા 

ચાણકય�રુ�, સકેટર-પ, રો�હતનગર સોસાયટ�, 

ધાટલોડ�યા, અમદાવાદ અમદાવાદ 23-Mar-14 2013-14 અક� માતથી પિત જયિંતભાઇ મગનભાઇ વાઘલેા મ�ુંર મ�ુંર 100000 92138748 41985 0 41822

59 ધમા�ભાઇ ભગાભાઇ વા� મીક� 

�ુ.ંપો. �ંુભાસણ, તા. પાલન�રુ, �. બનાસકાઠંા

બનાસકાઠંા 27-May-14 2014-15 અક� માતથી પ� ની દલીબેન ધમા�ભાઇ વા� મીક� મ�ુંર મ�ુંર 100000 148713 41890 0 41870

60 ભગવાનભાઇ ચીથરભાઇ ગો�હલ 

�ુ. ખારા, તા. લીલીયા

અમર�લી 6-Jun-15 ૨૦૧૫-૧૬ગટરમા ં�ૂબી જવાથીિપતા ચીથરભાઇ ભીખાભાઇ ગો�હલ મ�ુંર મ�ુંર 100000 727607 42256 0

61 રમશેભાઇ દ�વાભાઇ ગો�હલ 

�ુ. ખારા, તા. લીલીયા

અમર�લી 6-Jun-15 ૨૦૧૫-૧૬ગટરમા ં�ૂબી જવાથીપ�ની પાવ�તીબેન રમશેભાઇ ગો�હલ મ�ુંર મ�ુંર 100000 727606 42256 0

62 કાનાભાઇ ડા�ાભાઇ બાર�યા 

સ�ેટર ૧૩ના છાપરા, ગાધંીનગર

ગાધંીનગર 21-Sep-15 ૨૦૧૫-૧૬ગટરમા ં�ૂબી જવાથી��ુ જયશે કાનાભાઇ બાર�યા મ�ુંર 

િનગમ તરફથી �કૂવ�ુ કરવા માટ� 

�તૂ�તા કરવાની થતી હોય જણાવલે 

છ.ે
100000 906034 42346 0 42304

63 રણ�તભાઇ શકંરભાઇ વઢવાણા 

ચાણ��રુ�, ઇ��દરાનગર વસાહતના કાચા 

છાપરા, અમદાવાદ અમદાવાદ  13-Oct-15 ૨૦૧૫-૧૬ગટરમા ં�ૂબી જવાથીપ�ની ભગંી લીલાબેન શકંરભાઇ મ�ુંર 

િનગમ તરફથી �કૂવ�ુ કરવા માટ� 

�તૂ�તા કરવાની થતી હોય જણાવલે 

છ.ે
100000 999723 42419 0 42354

64 ભા�ભુાઇ હ�ભુાઇ વાઘલેા 

ચાણ��રુ�, ઇ��દરાનગર વસાહતના કાચા 

છાપરા, અમદાવાદ અમદાવાદ  13-Oct-15 ૨૦૧૫-૧૬ગટરમા ં�ૂબી જવાથીપ�ની વાઘલેા પા�લબેન ભા�ભુાઇ મ�ુંર મ�ુંર 100000 980476 42385 0 42354

65 અિનલભાઇ અમરતભાઇ �ંુવાર�યા 

પાલન�રુ જવા દરવા�, વડલીવા�પ�ુ, 

વા� મીક�વાસ, �ુ.ંતા. પાલન�રુ, �. બનાસકાઠંા બનાસકાઠંા 31-Mar-14 2013-14 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણમાતા શાતંાબેન અમરતભાઇ �ંુવાર�યા મ�ુંર 

તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ �તૂ�તા  

વીમા િનયામક�ીન ેમોકલી આપલે.

િનગમ �ારા �ા. ૧.૦૦ લાખની સહાય 
100000 41764

66 હર�શભાઇ બા�ુભાઇ  �ંુવાર�યા 

પાલન�રુ જવા દરવા�, વડલીવા�પ�ુ, 

વા� મીક�વાસ, �ુ.ંતા. પાલન�રુ, �. બનાસકાઠંા બનાસકાઠંા 31-Mar-14 2013-14 ગેસ ગળતરથી �ુગંણામણમાતા લ� મીબેન બા�ુભાઇ �ંુવાર�યા મ�ુંર 

તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ �તૂ�તા  

વીમા િનયામક�ીન ેમોકલી આપલે.

િનગમ �ારા �ા. ૧.૦૦ લાખની સહાય 
100000 41753

6400000 1300000

�જુરાત સફાઇ કામદાર િવકાસ િનગમ, ગાધંીનગર �ારા સફાઇ કામદારોના આક��મક ��ૃ�નુા �ક�સામા ં�કૂવવામા ંઆવેલ સહા�ની યાદ� (તા. ૩૦ નવે�બર ૨૦૧૬ �ધુી)

સફાઇ કામદારના વારસદારોન ેવીમા કવચ યોજના હ�ઠળ �કૂવવામા ંઆવેલ સહાયની યાદ� (૩૦ નવે�બર - ૨૦૧૬ �ધુી)


