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અ.ન.ં  પો. ટ. .ુર.ન.ં 
/કલમ/અ.મો.ત નબંર 

.જોગ ટ.ડા.ન.ં  

દુામાલ 
જમા લીધા 
તાર ખ  

.ુપા.નબંર દુામાલ 
ર .નો અ ુ ં
ન;બર  

જમા ંલેનાર 
અધી. ી  

પે ડ ગ દુામાલ ની 
િવગત  

કસનો 
િનકાલ 

૧ ૪૧/૦૩ ુ.ધા.ક.૧ર  ર૦/૭/૦૩ ૧૯પ/૦૩ 
૧૯૬/૦૩ 

ર૪ 

રપ 

રામ ભાઇ 
વણભાઇ 

રોકડ રકમ .૩૩પ૦ પી.ટ  

ર ૪૮/૦૩ ુ .ધા.ક.૧ર અ ૧/૮/૦૩ ર૦૭/૦૩ ૩ર -!!-  રોકડ રકમ .૧૩૩૦ પી.ટ  

૩ પર/૦૩ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧૪/૮/૦૩ ર૧૬/૦૩ ૩પ -!!-  રોકડ રકમ .પ૪૮૦ પી.ટ  

૪. પ૩/૦૩ ુ.ધા.ક.૪,પ ૧પ/૮/૦૩ ર૧૮/૦૩ ૩૬ -!!-  રોકડ રકમ  ૧૧૪૦ પી.ટ  

પ પ૪/૦૩ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧૬/૮/૦૩ રર૦/૦૩ ૩૭ -!!-  રોકડ રકમ .૧૮૩૦૦ પી.ટ  

૬ પ૬/૦૩ ુ .ધા.ક૧ર ૧૮/૮/૦૩ 
 

૧૮/૮/૦૩ 
 

રર૩/૦૩ ૪૦ -!!-  રોકડ રકમ .ર૬૮પ પી.ટ  

૭ પ૭/૦૩ ુ.ધા.ક.૪,પ રર૪/૦૩ 
રરપ/૦૩ 

૪૧ -!!-  રોકડ રકમ .૩૦૧૦ પી.ટ  

૮ પ૮/૦૩ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧૯/૮/૦૩ રર૬/૦૩ ૪૩ -!!-  રોકડ રકમ .પ૩૩૦ પી.ટ  

૯ પ૯/૦૩ ુ .ધા.ક.૪,પ ર૪/૮/૦૩3 રર૭/૦૩ 
રર૮/૦૩ 

૪૪ -!!-  રોકડ રકમ .૩ર૯૦ પી.ટ  

૧૦ ૬૦/૦૩ ુ.ધા.ક.૪,પ રપ/૮/૦૩ રર૯/૦૩ 
ર૩૦/૦૩ 

૪૬ -!!-  રોકડ રકમ .૧૪પપ૦ પી.ટ  

૧૧ ૬૧/૦૩ ુ.ધા.ક.૪,પ  રપ/૮/૦૩ ર૩૧/૦૩ 
ર૩ર/૦૩ 

48 -!!-  રોકડ રકમ .રરપ૦ પી.ટ  

૧ર ૬૩/૦૩ ુ.ધા.ક.૪,પ ર૭/૮/૦૩ ર૩૩/૦૩ ૪૯ -!!-  રોકડ રકમ .૩૦૪૦ પી.ટ  

૧૩ ૬૪/૦૩ ુ .ધા.ક.૪,પ ર૭/૮/૦૩ ર૩૪/૦૩ પ૦ -!!-  રોકડ રકમ .૧ર૮૭૦ પી.ટ  

૧૪ ૬૯/૦૩ ુ .ધા.ક.૪,પ ર૦/૯/૦૩ રપ૬/૦૩ 
રપ૭/૦૩ 

પર -!!-  રોકડ રકમ  ૯૬૦૦ પી.ટ  

૧પ ૭૦/૦૩ ુ .ધા.ક.૪,પ રર/૯/૦૩ ર૬ર/૦૩ 
ર૬૩/૦૩ 

પ૪ -!!-  રોકડ રકમ .૧૬૬૦૦ 

૧૬ ૭ર/૦૩ ુ .ધા.ક.૪,પ રપ/૯/૦૩ ર૬પ/૦૩ પ૬ -!!-  રોકડ રકમ .૯૯૪પ પી.ટ  

૧૭ ૭૯/૦ઘ ુ .ધા.ક.૧ર ૯/૧૧/૦૩ ર૯૬/૦૩ ૬૦ -!!-  રોકડ રકમ .૮૪૦ પી.ટ  

૧૮ ૮ર/૦૩ ુ .ધા.ક ૧ર ૧૬/૧૧/૦૩ ૩૦પ/૦૩ ૬ર -!!- રોકડ રકમ .૧૮પ૦ પી.ટ  

૧૯ ૮૭/૦૩ ુ .ધા.ક.૧ર અ ૪/૧ર/૦૩ ૩૧૬/૦૩ ૬૩ -!!- રોકડ રકમ . પર૦ પી.ટ  
 

 

રાજકોટ શહર ગાધંી ામ પોલીસ ટશન મા ંસને ર૦૦૪ નો પે ડ ગ દુામાલ ુ ંપ ક 
અ.ન.ં  પો. ટ. .ુર.ન.ં 

/કલમ/અ.મો.ત નબંર 
.જોગ ટ.ડા.ન.ં  

દુામાલ 
જમા લીધા 
તાર ખ  

.ુપા.નબંર દુામાલ 
ર .નો 
અ ુ ં
ન;બર 

જમા ંલેનાર 
અધી. ી  

પે ડ ગ દુામાલ ની િવગત કસનો િનકાલ 

૧ ૬૩/૦૪ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ર૧/ર/૦૪ ૪પ/૦૪ ૧૮  રોકડ રકમ . પર૦  

ર ૬૭/૦૪ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦,૧૧૪ 

ર૬/ર/૦૪ પ૪/૦૪ ર૬  રોકડ રકમ . ૯૦૦૦ 

૩ ૧૬૦/૦૪ઇ.પી.કો.ક.૩૬પ,૩
૯ર, 

૮/પ/૦, ૯૦/૦૪ ૪૪  સોનાનોઓમકાર 
.પર૬/પ૦ પીળ  ધા નુો 
ખોટો ચેઇનરોકડ રકમ  
૧૦૦૦/-. 

 
 
 

૪ ૪/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ રપ/૧/૦૪ રર/૦૪ 

ર૩/૦૪ 

૧  રોકડ રકમ . પ૩ર૦  

પ ૬/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ર૮/૧/૦૪ રપ/૦૪ ૩  રોકડ રકમ . પ૬૩૦  

૬ ૭/૦૪ ુ.ધા.ક.૧ર અ ૩૦/૧/૦૪ ર૬/૦૪ ૪  રોકડ રકમ . ૩૬૦  

૭ ૮/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર અ ૩/ર/૦૪ ર૭/૦૪ પ  રોકડ રકમ . પ૩૩૦  



૮ ૯/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર અ ૪/ર/૦૪ ર૯/૦૪ ૬  રોકડ રકમ . ૪પ૦  

૯ ૧૧/૦૪ ુ.ધા.ક૪,પ ૧પ/ર/૦૪ ૩પ/૦૪ ૭  રોકડ રકમ . ૬૯૮૦  

૧૦ ૧૪/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧૯/ર/૦૪ ૪ર/૦૪ ૮  રોકડ રકમ . ૮૩૦૦  

૧૧ ર૦/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧૪/૩/૦૪ ૬૩/૦૪ 

૬૪/૦૪ 

૧૦  રોકડ રકમ . ૩રરપ  
 
 
 
 

૧ર ૩પ/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ રર/પ/૦૪ ૯૭/૦૪ 

૯૮/૦૪ 

૯૯/૦૪ 

૧૩  રોકડ રકમ . ૩૬ર૬૦  

૧૩ ૪૦/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર પ/૬/૦૪ ૧૧૧/૦૪ ૧પ   રોકડ રકમ . 
૪૧૯૦ 

 
 
 
 

૧૪ ૪૭/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ર૮/૬/૦૪ ૧૩પ/૦૪ ર૧  રોકડ રકમ . પ૩૬૦  

૧પ પ૩/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૧/૭/૦૪ ૧૪૪/૦૪ રપ  રોકડ રકમ . ૪૪૪૦  

૧૬ પ૪/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર ૧૩/૭/૦૪ ૧પ૧/૦૪ 

૧પર/૦૪ 

ર૬  રોકડ રકમ . ૧૩૬૦૦  

૧૭ પ૯/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ પ/૮/૦૪ ૧૭૩/૦૪ ૩૧  રોકડ રકમ . ૩૧ર૦  

૧૮ ૬૦/૦૪ ુધા.ક.૧ર અ ૧૭/૮/૦૪ ૧૮૦/૦૪ ૩ર  રોકડ રકમ . ૩૧  

૧૯ ૬૧/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર અ ર૦/૮/૦૪ ૧૮ર/૦૪ ૩૩  રોકડ રકમ . ર૧૯પ  

ર૦ ૬૩/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ રર/૮/૦૪ ૧૮૪/૦૪ ૩૪  રોકડ રકમ . પર૩૦૦  

ર૧ ૬૪/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ર૩/૮/૦૪ ૧૮૬/૦૪ ૩પ  રોકડ રકમ . ૭રપ૦  
 
 
 
 
 
 
 

રર ૬૬/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર ર૬/૮/૦૪ ૧૮૮/૦૪ ૩૬  રોકડ રકમ . ૧૧૧૦  
 
 
 
 

ર૩ ૬૭/૦૪ ુ.ધા.ક.૪,પ ર૬/૮/૦૪ ૧૮૯/૦૪ ૩૭  રોકડ રકમ . ૬૭૦૦  

ર૪ ૬પ/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ર૪/૮/૦૪ ૧૯૦/૦૪ ૩૮  રોકડ રકમ . ૪ર૭૦  
 

રપ ૬૯/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ૯/૯/૦૪ ર૦૩/૦૪ ૪૦  રોકડ રકમ . ૮૩૩૦  

ર૬ ૭૦/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧૦/૯/૦૪ ર૦૪/૦૪ ૪૧  રોકડ રકમ . ૧૮૭ર૦ 

ર૭ ૭૧/૦૪ ુ.ધા.ક.૪,પ ૧ર/૯/૦૪ ર૦૭/૦૪ ૪ર  રોકડ રકમ . ૭૧૦૦  
 
 
 

ર૮ ૭પ/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર અ ૬/૧૦/૦૪ ર૧૮/૦૪ 

ર૧૯/૦૪ 

રર૦/૦, 

૪૩  રોકડ રકમ . ૧૦પ૭૯  

ર૯ ૭૭/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર ૧૩/૧૦/૦
૪ 

રર૭/૦૪ ૪૪  રોકડ રકમ . ૧૩૩૦  
 
 

૩૦ ૭૯/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર ર૬/૧૦/૦
૪ 

ર૩૪/૦૪ ૪પ  રોકડ રકમ . ૧૮૦૦  

૩૧ ૮૦/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર અ ર૭/૧૦/૦
૪ 

ર૩પ/૦૪ ૪૬  રોકડ રકમ . ૪૯૭૦ 

ર લાય સ મો.ફોન ૪૦૦૦/- 

 

૩ર ૮૬/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ૩/૧૧/૦૪ ર૪૪/૦૪ ૪૭  રોકડ રકમ . 
૩૭૮૦મો.ફોન ૧પ૦૦ 

 

૩૩ ૮૮/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ૭/૧૧/૦૪ ર૪૭/૦૪ ૪૮  રોકડ રકમ . રપ૦૦  
 

૩પ ૯૧/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ૮/૧૧/૦૪ રપ૦/૦૪ પ૧  રોકડ રકમ . પપ૦૦  

૩૬ ૯પ/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર ર૧/૧૧/૦ રપ૯/૦૪ પ૩  રોકડ રકમ . પ૪૦૦  



૪ 
 ૯૬/૦૪ ુ .ધા.ક.૪,પ ર૮/૧૧/૦

૪ 

ર૬૬/૦૪ પ૪  રોકડ રકમ . ૬૭૧૦૦/-   

 ૧૦૧/૦૪ ુ .ધા.ક.૧ર ૧૯/૧ર/૦
૪ 

ર૭૭/૦૪ પ૮  રોકડ રકમ . ૧૧પ૦  

 ૧૦ર/૦૪ ુ.ધા.ક.૪,પ ૧૯/૧ર/૦
૪ 

ર૭૯/૦૪ ૬૦  રોકડ રકમ . ૧૭૦૦  
 

૩૭ ૭૦/૦૪ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪ 

ર૭/ર/૦૪ પપ/૦૪ ર૭  હો ડા મો.સા.\   બીએફ 
૯૮પ૩  ક. .રપ૦૦૦ 

 

૩૮ ૧૮૮/૦૪ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૧
૧૪  

૩૧/પ/૦૪ ૧૦૮/૦૪ પર  ઓટોર ા\P  ટ એકસ 
૧૬ર૩ . .૧પ૦૦૦/- 

 

૩૯ ર૦૯/૦૪ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ૬/૮/૦૪ ૧૭૪/૦૪   હ રો હો ડા મો.સા.નબંર 
વગર નં . ૩૦૦૦૦/- 

 

૪૦ ૪૧પ/૦૩ઇ.પી.કોક.૩૯૯,,૪
૦ર 

ર૩/૧ર/૦
૪ 

ર૮૦/૦૪ ૧૧૧  ઓટોર ા ન.ં  ક  ુઇ 
ર૪ર૭  .૧પ૦૦ 

 

૪૧ ૧૬૦/૦૪ઇ.પી.કો.ક.૩૬પ,૩
૯ર 

૮/પ/૦૪ ૯૦/૦૪ ૪૪  s!fસોનાનોઓમકાર 
.પર૬/પ૦  

 

૪ર ૬૧/૦૪ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬ 

ર/૧૧/૦૪ ર૩૮/૦૪ ૧૦૧  સોનાનો ચેઇન .પ૦૦૦/-  

૪૩ ર૬૦/૦૪ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩
પ૬ 

ર/૧૧/૦૪ ર૩૯/૦૪ ૧૦ર  સોનાનો ચેઇન .પર૦૦  

૪૪ ૩૩૧/૦૪ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩
પ૬ 

ર/૧૧/૦૪ ર૪૦/૦૪ ૧૦૩  સોનાનોચેઇન .૬પ૦૦  

૪પ ૩૩૭/૦૪ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩
પ૬ 

ર/૧૧/૦૪ ર૪૧/૦૪ ૧૦૪  સોનાનો ચેઇન .પર૦૦  

૪૬ ૧૪૩/૦૪ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩
પ૬ 

પ/૧૧/૦૪ ર૪૬/૦૪ ૧૦૬  સોનાનો ચેઇન .૪ર૦૦  

 
 
 

રાજકોટ શહર ગાધંી ામ પો. ટ.ના સને ર૦૦પ નો પે ડ ગ દુામાલ ુ ંપ ક 

અ.ન.ં  પો. ટ. .ુર.ન.ં 
/કલમ/અ.મો.ત નબંર 

.જોગ ટ.ડા.ન.ં  

દુામાલ જમા 
લીધા તાર ખ  

.ુપા.નબંર દુામાલ 
ર .નો અ ુ ં
ન;બર  

જમા ં
લેનાર 
અધી. ી 

પે ડ ગ દુામાલ 
ની િવગત  

કસનો 
િનકાલ 

૧ ૩૬ર/૦પ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ રપ/ર/૦પ રપ/૦  ્ ૧૦ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

હ રોહો ડા નબંર 
વગર ;ૂ . 
ર૦૦૦૦/-  

પી.ટ  

ર ૭૬/૦પ ઇ.પી.કો.ક.૩૮૦ ર/૪/૦પ પર/૦પ ર૪ -!!- રોકડા .પ૦૦ પી.ટ  

૩ ૧૦૯/૦પ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ર૭/૪/૦પ ૬૬/૦પ ૩ર -!!- હો ડા   ૩ 
આરઆર ૭૭૯૧\ 
.ર૮૦૦૦/ 

પી.ટ  

૪ ૧૪૮/૦પઇ.પી.કો.ક.૩૯૪,૧
ર૦ બી 

ર૪/પ/૦પ ૭૮/૦પ ૩પ -!!- ઓટો ર ા ન.ં  
ક ઇુ ૪ર૯૬  

.ર૦૦૦૦/-  

પી.ટ  

પ ૪૪ર/૦૩ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ૧૮/૭/૦પ ૧૧૪/૦પ પર -!!- હ રોહો ડા નબંર 
વગર ;ૂ 
.રપ૦૦૦/-  

પી.ટ  

૬ ર૧૦/૦પઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪
ર૦,૧ર૦ બી 

ર૩/૭/૦પ ૧રર/૦પ પ૬ -!!- રોકડા .૧૧૦૦/- પી.ટ  

૭ ૧૪૮/૦પ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ૧/૮/૦પ ૧પ૦/૦પ પ૯ -!!- સી.બી.ઝેડ મો.સા. પી.ટ  



નબંર વગર ;ૂ 
.ર૦૦૦૦/- 

૮ ૩૦૧/૦પઇ.પીકો.ક.૪૪૭,૩
૭૯ 

૧૧/૧૦/૦પ ર૦૦/૦પ ૭૮ -!!- નુા P  ૩ 
એચએચ પર૯૮  

.૪૦૦૦/- 

પી.ટ  

૯ ૩૧૬/૦પઇ.પી.કો.ક.૩પ૬,૩
૭૯ 

ર૪/૧૦/૦પ ર૧૧/૦પ ૮૩ -!!- હ રો હો ડા   ્
એચ એચ ૩૮૭૪ 

.૩૦૦૦૦/-__qv 

પી.ટ  

૧૦ ૧/૦પ ુ .ધા.ક.૪,પ ર/૧/૦પ ૩/૦પ ૧ -!!- રોકડ રકમ .૩૯પ૦ પી.ટ  

૧૧ ૪/૦પ ુ .ધા.ક૧ર ૭/૧/૦પ ૬/૦પ ર -!!- રોકડ રકમ 
.૪પ૦૦ 

પી.ટ  

૧ર ૭/૦પ ુ.ધા.ક.૧ર અ ૧૮/૧/૦પ ૮/૦પ ર -!!- રોકડ રકમ .૩૬૦ પી.ટ  

૧૩ ૧૦/૦પ ુ.ધા.ક.૧ર ર૭/૧/૦પ ૧૬/૦પ પ -!!- રોકડ રકમ .૧૯ર૦ પી.ટ  

૧૪ રપ/૦પ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૧૧/૪/૦પ પ૮/૦પ ૧૦ -!!- રોકડ રકમ .૧૧રપ પી.ટ  

૧પ ર૭/૦પ ુ.ધા.ક.૧ર ર૧/૪/૦પ ૬ર/૦પ ૧ર -!!- રોકડ રકમ .૬૧૦ પી.ટ  

૧૬ ર૯/૦પ ુ .ધા.ક.૪,પ પ/પ/૦પ ૬૯/૦પ ૧૩ -!!- રોકડ રકમ .૭૩પ૦ પી.ટ  

૧૭ ૩૧/૦પ ુ.ધા.ક.૪,પ ૧૧/પ/૦પ ૭ર/૦પ ૧પ -!!- રોકડ રકમ .૪૧૭૦ પી.ટ  

૧૮ ૩૩/૦પ ુ.ધા.ક૧ર અ  ર૪/પ/૦પ ૭૭/૦પ  ૧૬ -!!- રોકડ રકમ .પ૬૦ પી.ટ  

૧૯ ૩૮/૦પ ુ .ધા.ક ૪,પ ૧૯/૬/૦પ ૯૭/૦પ  ૧૮ -!!- રોકડ રકમ 
.૭૯રપ 

પી.ટ  

ર૦ ૪૧/૦પ ુ .ધા.ક૧ર અ  ર૩/૬/૦પ ૯૮/૦પ  ૧૯ -!!- રોકડ રકમ .૩ર૩૦ પી.ટ  

ર૧  ૪૩/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર  ૧૦/૭/૦પ ૧૦૩/૦પ  ર૦ -!!- રોકડ રકમ .ર૩૦૦ પી.ટ  

રર ૪૪/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર  ૧૩/૭/૦પ ૧૧૦/૦પ  ર૧ -!!- રોકડ રકમ .૩૪૮૦ પી.ટ  

ર૩ ૪૭/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર  ૧૭/૭/૦પ ૧૧૩/૦પ  રર -!!- રોકડ રકમ .૭રપ પી.ટ  

ર૪ ૪૯/૦પ ુ .ધા.ક ૪,પ ર૦/૭/૦પ ૧૧૬/૦પ  ર૩ -!!- રોકડ રકમ . 
પ૬૦૦ 

પી.ટ  

રપ પ૦/૦પ ુ .ધા.ક૧ર અ  ર૦/૭/૦પ ૧૧૮/૦પ  ર૪ -!!- રોકડ રકમ .૬૩ર પી.ટ  

ર૬ પ૪/૦પ ુ .ધા.ક ૪,પ  ૩૦/૭/૦પ ૧૪૭/૦પ  ર૬ -!!- રોકડ રકમ 
.પર૯પ 

પી.ટ  

ર૭ પપ/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર અ  પ/૮/૦પ ૧પપ/૦પ  ર૭ -!!- રોકડ રકમ .૬૮૦ પી.ટ  

ર૮ પ૬/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર  ૭/૮/૦પ ૧૬૧/૦પ  ર૮ -!!- રોકડ રકમ .૬૧૦ પી.ટ  

ર૯ પ૮/૦પ ુ .ધા.ક ૪,પ  ૧૬/૮/૦પ ૧૬૭/૦પ  ર૯ -!!- રોકડ રકમ 
.પપ૩૦ 

પી.ટ  

૩૦  ૬૦/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર  ર૦/૮/૦પ ૧૭૦/૦પ  ૩૧ -!!- રોકડ રકમ .૧૯પ૦ પી.ટ  

૩૧ ૬૧/૦પ ુ .ધા.ક ૪,પ  ર૮/૮/૦પ ૧૭૭/૦પ  ૩ર -!!- રોકડ રકમ .૯૮પ૦ પી.ટ  

૩ર ૬૩/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર અ  ર૯/૮/૦પ ૧૭૮/૦પ  ૩૩ -!!- રોકડ રકમ .પ૪પ પી.ટ  

૩૩  ૬૪/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર  ૩૦/૮/૦પ ૧૭૯/૦પ  ૩૪ -!!- રોકડ રકમ .પ૭૦ પી.ટ  

૩૪ ૬૬/૦પ ુ .ધા.ક ૪,પ  ૯/૯/૦પ ૧૮પ/૦પ  ૩પ -!!- રોકડ રકમ .ર૬૩પ પી.ટ  

૩પ ૬૭/૦પ ુ.ધા.ક ૪,પ  ર૯/૯/૦પ ૧૯૦/૦પ  ૩૭ -!!- રોકડ રકમ 
.૧૭પપ 

પી.ટ  

૩૬ ૭૭/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર અ   ૧૧/૧૧/૦પ ર૧પ/૦પ  ૪૦ -!!- રોકડ રકમ .૬૧૦ પી.ટ  

૩૭ ૮૦/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર અ ર૪/૧૧/૦પ રર૧/૦પ  ૪૭ -!!- રોકડ રકમ .૧૯ર૦ પી.ટ  

૩૮ ૮પ/૦પ ુ .ધા.ક ૧ર  ૧૩/૧ર/૦પ ર૩૩/૦પ  પર -!!- રોકડ રકમ .૧ર૩૦ પી.ટ  

૩૯ ૮૭/૦પએસ.આઇ.ટ .ક.૩,૪
,પ, 

૧૬/૧ર/૦પ ર૩પ/૦પ  પપ -!!- રોકડ રકમ .૬૧૮૦ પી.ટ  

 

 
 
 
 
 



રાજકોટ શહર ગાધંી ામ પો. ટ.ના સને ર૦૦૬ નો પે ડ ગ દુામાલ ુ ંપ ક 

અ.ન.ં  પો. ટ. .ુર.ન.ં 
/કલમ/અ.મો.ત નબંર 

.જોગ ટ.ડા.ન.ં  

દુામાલ જમા 
લીધા તાર ખ  

.ુપા.નબંર દુામાલ 
ર .નો અ ુ ં
ન;બર  

જમા ં
લેનાર 
અધી. ી 

પે ડ ગ દુામાલ 
ની િવગત  

કસનો 
િનકાલ 

૧ ૩૦/૦૬ 
ઇ.પ.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪ 

ર૯/૧/૦૬ ૭/૦૬ ૩ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

સોનાનો ચેઇન 
.૧ર૦૦ 

 

ર ૮૯/૦૬ ઇ.પ.કો.ક.૩૭૯, ર૧/૩/૦૬ ૪ર/૦૬ ૧૬ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

નુા ન.ં  .૩  
૯ર૭૬ .રપ૦૦ 

 

૩  ૯૪/૦૬ ઇ.પ.કો.ક.૩૭૯, ર૧/૩/૦૬ ૪૪/૦૬ ૧૭ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

◌્નુા  ૩ એમ 
૩૧પ૦ .રપ૦૦ 

 

૪ ૩૧૭/૦૬ ઇ.પ.કો.ક.૩૭૯, ૧૯/પ/૦૬ ૮પ/૦૬ ૩પ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

હ રોહો ડા 
.૩૦૦૦/- 

 

પ  ૩૦/૦૬ 
ઇ.પ.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪ 

ર૯/૧/૦૬ /૦૬  રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

સોનાનો ચેઇન 
.૧ર૦૦૦ 

 

૬ ૧ર૯/૦૬ 
ઇ.પ.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦ 

ર૮/પ/૦૬ ૯૩/૦૬ ૩૮ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .૪પ૦૦૦  

૭ ૧૧૯/૦૬ 
ઇ.પ.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬ 

૩૦/૬/૦૬ ૧૧૮/૦૬ ૪૮ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

સોનાનો ચેઇન 
.૮૦૦૦તથા રોકડા 

.૮૭૪૦ 

 

૮ ર૭૦/૦પ 
ઇ.પ.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪ 

૮/૭/૦૬ ૧ર૧/૦૬ પ૦ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

પ સર મો.સા. 
.રપ૦૦૦/- 

 

૯ ર૧૯/૦૬ 
ઇ.પ.કો.ક.૪૪૭,૩૮૦ 

ર૩/૭/૦૬ ૧ર૯/૦૬ પ૪ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

મા તી કાર સફદ 
કલર ની 
.૩૦૦૦૦/-  

 

૧૦ ર૪૬/૦૬ ઇ.પ.કો.ક.૩૭૯, ૧૪/૮/૦૬ ૧૩૮/૦૬ ૬૧ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

હ રો કુ 
.૩૦૦૦.૧ર૦૦ 

 

૧૧  ૧/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૭/ર/૦૬ ૧પ/૦૬  ૧પ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .૩૧પ  

૧ર ૯/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર   ૧૪/૩/૦૬ ૪૦/૦૬  પ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .૩૦પ૦  

૧૩ ૧૬/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર  ૩/૪/૦૬ પ૮/૦૬  ૭ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .પ૪૦  

૧૪ ૧૯/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૧૯/૪/૦૬ ૬૧/૦૬  ૯ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .૩૬૦  

૧પ  ૩૪/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ર૦/પ/૦૬ ૮૭/૦૬  ૧૯ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .પ૧પ  

૧૬ ૩પ/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ર૬/પ/૦૬ ૯ર/૦૬  ર૦ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .૯૪ર૦  

૧૭ ૩૬/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર   ૧/૬/૦૬ ૯૭/૦૬  ર૧ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .૩૦પ૦  

૧૮ ૪૧/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૧૭/૬/૦૬ ૧૧ર/૦૬  ર૩ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .૧૭૧૦  

૧૯ પ૦/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૮/૮/૦૬ ૧૩પ/૦૬  રપ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .ર૧૪૦  

ર૦ ૪ર/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર  ૧૮/૮/૦૬ ૧૪ર/૦૬  ર૬ રામ ભાઇ 
 ચૌહાણ 

રોકડા .૬૦૦  

ર૧ ૬પ/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર   ૧૭/૧૦/૦૬ ૧૮૪/૦૬  ર૭ નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડા .૧૦૧૧  

રર ૬૬/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર  રર/૧૦/૦૬ ૧૮પ/૦૬  ર૮ નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડા .૧પ૦પ  



ર૩ ૬૮/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર  ર/૧૧/૦૬ ૧૮૯/૦૬  ર૯ નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડા .૩૯૭૦  

ર૪ ૭ર/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર  ૧૯/૧૧/૦૬ ૩૪૮/૦૬  ૩૦ નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડા .૪૯૦  

રપ ૭પ/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર અ  રર/૧૧/૦૬ ૩પર/૦૬  ૩૧ નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડા .૬૦૦  

ર૬ ૭૭/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર અ   રર/૧૧/૦૬ ૩પ૩/૦૬  ૩ર નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડા .૩૪પ  

ર૭ ૮૩/૦૬ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ર૯/૧ર/૦૬ ૩૬૬/૦૬  ૩૩ નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડા .૩પ૦  

 
રાજકોટ શહર ગાધંી ામ પો. ટ.ના સને ર૦૦૭ નો પે ડ ગ દુામાલ ુ ંપ ક 

 

અ.ન.ં  પો. ટ. .ુર.ન.ં 
/કલમ/અ.મો.ત નબંર 

.જોગ ટ.ડા.ન.ં  

દુામાલ 
જમા લીધા 
તાર ખ  

.ુપા.નબંર દુામા
લ 

ર .નો 
અ ુ ં
ન;બર 

જમા ં
લેનાર 
અધી. ી 

પે ડ ગ દુામાલ ની િવગત  કસનો 
િનકાલ 

૧ ર/૦૭ ુ.ધા.ક.૪,પ ૬/૧/૦૭ ૩/૦૭ 

૪/૦૭ 

 નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડ રકમ ૧૪૬૮પ  

ર ૬/૦૭ ુ.ધા.ક.૧ર ૧/ર/૦૭ ૧૯/૦૭   રોકડા ૧૮૧પ  
૩ ૮/૦૭ ુ.ધા.ક૧ર ૯/ર/૦૭ ર૪/૦૭  નર ભાઇ 

સી.રાવલ 
રોકડ રકમ ૩૩૦  

૪ /૦૭ ુ.ધા.ક ૧રઅ  રર/ર/૦૭ ૩૦/૦૭  નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડ રકમ ૩૪૦  

પ ૧ર/૦૭ ુ .ધા.ક ૪,પ રપ/ર/૦૭ ૩૪/૦૭  નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડ રકમ ૩૦૦૬  

૬ ૧૪/૦૭ ુ.ધા.ક૧ર ૪/૩/૦૭ ૩૭/૦૭  નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડ રકમ ૧૮૯પ  

૭ ૩૭૧/૦૩ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  

૮/૩/૦૭  ૩૯/૦૭  -!!-  ુટ  મો.સા. .૧પ૦૦૦/-   

૮ ૧પ/૦૭ ુ.ધા.ક૧ર ૧૧/૩/૦૭ ૪પ/૦૭  નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડ રકમ ૪૧૦  

૯ ૧૦૬/૦૭ ઇ.પી.કો.૩૭૯ ૧૪/૩/૦૭ ૪૮/૦૭  નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

નુા મો.સા. .૪૦૦૦/-  

૧૦ ૧૬/૦૭ ુ .ધા.ક ૪,પ ૧૩/૩/૦૭ ૪૯/૦૭  નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડ રકમ ૩૩રપ  

૧૧ ૧૭/૦૭ ુ .ધા.ક ૧રઅ ૧૭/૩/૦૭ પ૦/૦૭  નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડ રકમ ર૬૦  

૧ર ૧૯/૦૭ ુ.ધા.ક ૧ર ર૦/૩/૦૭ પર/૦૭  નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડ રકમ ૧ર૦૦  

૧૩ ર૩/૦૭ ુ .ધા.ક ૪,પ ૧૦/૪/૦૭ પ૮/૦૭  નર ભાઇ 
સી.રાવલ 

રોકડ રકમ ૪૧૦  

૧૪ ટ.ડા.એ.ન.ં૧૬/૦૭ 
સી.આર.પીસી.ક.૪૧(૧) 
ડ   

૧ર/પ/૦૭  ૭૩/૦૭   -!!-  નુા મો.સા. .૩૦૦૦/-   

૧પ ૯૩/૦૭ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ર૯/પ/૦૭  ૭૯/૦૭   -!!-  હો ડા મો.સા. .રપ૦૦૦/-   
૧૬  ટ.ડા.ન.ં૧પ/૦૭ 

સીઆરપીસીક૪૧(૧) ડ  
૩/૬/૦૭  ૮૩/૦૭   -!!-  ઇ ડ કા કાર .૧૦૦૦૦૦/-  

ઇ ડ કા કાર ુ ંએ ન ૧પ૦૦૦
  

 



૧૭ ૩પ/૦૭ ુ.ધા.ક.૧ર  ૩/૬/૦૭  ૮૪/૦૭   -!!-  રોકડા .ર૧૬૦  
૧૮ ૩૬/૦૭ઇપી.કો.ક.ર૭૯ ૮/૬/૦૭  ૮૮/૦૭   -!!-  સી.બી.ઝેડ મો.સા. રપ૦૦૦/-   
૧૯  ૩૮/૦૭ ુ .ધા.ક.૧ર અ   ૧૧/૬/૦૭  ૯૦/૦૭   -!!-  રોકડા .૭પ૦  
ર૦  ટ.ડા.ન.ં૧૮/૦૭  ૧ર/૬/૦૭  ૯૧/૦૭   -!!-  રોકડા .૩૦૦૦  
ર૧ ૩૯/૦૭ ુ.ધા.ક.૧ર  ૧ર/૬/૦૭  ૯ર/૦૭   -!!-  રોકડા .૩૬૦  
રર ૪૪/૦૭ ુ .ધા.ક.૧ર  ર૦/૬/૦૭  ૯૮/૦૭   -!!-  રોકડા .ર૦૩૦  
ર૩ ૪૮/૦૭ ુ.ધા.ક.૪,પ  ર૪/૬/૦૭  ૧૦પ/૦૭   -!!-  રોકડા .૧૯૪પ  
ર૪ રપ૩/૦૭ 

ઇ.પી.કો.ક.૪૪૮,૩૮૦  
૧૬/૭/૦૭  ૧ર૪/૦૭   -!!-  અ લુ શ કત ર ા .૭પ૦૦૦ 

(ર) મો.ફોન- ર .૧૦૦૦ 
 

રપ  ૬પ/૦૭ કોપીરાઇટ 
એકટ ક.પ૧,બી,પર,૬૩  

ર૧/૭/૦૭  ૧૩૦/૦૭   -!!   (૧) ુદ - ુદ પકચરની કસેટો  
રોકડા .૧૦૦૦/-  

 

ર૬ ૬૬/૦૭ ુ.ધા.ક.૧ર  ર૪/૭/૦૭  ૧૩ર/૦૭   -!!-  રોકડા .૧૦પ૦  
ર૭ રપપ/૦૭ 

ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  
૪/૮/૦૭  ૧૪૪/૦૭   -!!  ુટ  મો.સા. .૭૦૦૦  

ર૮ ટ.ડા.ન.ં૧પ/૦૭ 
સી.આર.પી.૪૧(૧) ડ   

૧૦/૮/૦૭  ૧પર/૦૭   -!!  સોનાના દાગીના .૯૧૦૦ તથા 
ચાદં ુ ંછ  ,કાડંા ઘડ યાલ 

 

ર૯ ટ.ડા.ન.ં૧પ/૦૭ 
સી.આર.પી.૪૧(૧) ડ   

૧૧/૮/૦૭  ૧પ૪/૦૭   -!!-  રોકડ રકમ .ર૦પ૦૦૦/-   

૩૦  પર/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૪,૪પ૭  

૧૧/૮/૦૭  ૧પપ/૦૭   -!!-  સોનાના દાગીના .૩૩૦૦૦/-   

૩૧ ટ.ડા.ન.ં૧પ/૦૭ 
સી.આર.પી.૪૧(૧) ડ   

૧૧/૮/૦૭  ૧પ૬/૦૭    ચાદં નો ઢાળ યો .ર૦પ૦૦  

૩ર  ર૪૬/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦  

૧૧/૮/૦૭  ૧પ૯/૦૭    ચાદં ુ ંડોક  ુ(ર) કાડંા ઘડ યાલ 
લેડ ઝ (૩) કાડંા ઘડ યાલ ટસ 

ુલ ૭પ૦ 

 

૩૩ પ૭/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૧/૮/૦૭  ૧૬૦/૦૭   -!!  સોનાના દાગીના .૧૪૦૦૦/-   

૩૪  ૧૪૪/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦  

૧ર/૮/૦૭  ૧૬૧/૦૭   -!!  ચાદં ુ ંછ  .૧૦૦  

૩પ ૭૬/૦૭ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૧ર/૮/૦૭  ૧૬ર/૦૭   -!!  રોકડ .૭પ૦  
૩૬  ૧૬૪/૦૭ 

ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦  
૧ર/૮/૦૭  ૧૬૪/૦૭   -!!  સોનાનો ઢાળ યો .૩૧૦૦૦/-   

૩૭  ૧૦૮/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૪,૪પ૭,
૩૮૦  

૧ર/૮/૦૭  ૧૬પ/૦૭   -!!  સોનાનો ઢાળ યો  .૧૪૦૦૦/-   

૩૮  ટ.ડા.ન.ં૧૮/૦૭ 
સી.આર.પી.સી.૧૦ર  

૧૪/૮/૦૭  ૧૬૯/૦૭   -!!  સોના ચાદં ના દાગીના તથા રોકડ 
રકમ  

 

૩૯  ૧૯પ/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૪/૮/૦૭  ૧૭૦/૦૭   -!!-  સોના ચાદં ના દાગીના .૧૧૪પ   

૪૦  ૪૯/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦  

૧૪/૮/૦૭  ૧૭૧/૦૭   -!!  સોના નો દાણો (ર) મોતીની માળા  
ઇમીટશન ચેઇન  ુલ .૪૪પ 

 

૪૧  ૧ર૯/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  

૧પ/૮/૦૭  ૧૭૪/૦૭   -!!-  હ રોહો ડા . રપ૦૦૦/-   

૪ર  ૧૬૭/૦૬ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૬/૮/૦૭  ૧૭પ/૦૭   -!!  રોકડા .૭૦૦૦૦/-   

૪૩ ૧૪૪/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૬/૮/૦૭  ૧૭૮/૦૭   -!!  રોકડા .૧પ૦૦૦/-   

૪૪  પ૧/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૬/૮/૦૭  ૧૮૦/૦૭   -!!  રોકડા .૩૦૦૦/-   

૪પ  પ૭/૦૬ ૧૬/૮/૦૭  ૧૮૧/૦૭   -!!  સોનાના ઢાળ યા ૧ર૦૦૦/-   



ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ (ર) સોનાનો ઢાળ યો .૧૧૦૦૦/- 
(૩) સોનાનો ઢાળ યો .૧૦૦૦૦  

૪૬  ૧૯૬/૦૬ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૬/૮/૦૭  ૧૮૩/૦૭   -!!  (૧) સોનાનો દાણો .૮  ્ 
(ર) સોનાની દાણા ની જોડ 

.૧૪૦ (૩) ચાદં ુ ંસાકં  ૩૪૦-  

 

૪૭  ૪૪/૦૬ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦  

૧૬/૮/૦૭  ૧૮પ/૦૭   -!!  સોનાનો દાણો .૧૩પ  

૪૮  ૧૪૪/૦૭  
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૬/૮/૦૭  ૧૮૬/૦૭   -!!  (૧) ધા  ુના સીકકા .૧૬૦  
(ર) લ મી નો સીકકો .૧૦૦ 

 

૪૯  ૭૭/૦૭ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૬/૮/૦૭  ૧૮૭/૦૭   -!!-  રોકડા .૪ર૭પ  
પ૦  પ૧/૦૭  

ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 
૧૭/૮/૦૭  ૧૯ર/૦૭   -!!  ડોક  ુ .૮૦  

પ૧  ૩૦૧/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૭/૮/૦૭  ૧૯૩/૦૭   -!!  સોના ચાદં ના દાગીના    

પર ૩૦ર/૦૬ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૮/૮/૦૭  ૧૯૪/૦૭   -!!  સોની હ ડ  કમેરો .૧૮૭પ૦- 
(ર) ડ .વી.ડ  .૩૦૦૦/-(૩) 
લેડ ઝ ઘડ યાલ .૯૦૦  

 

૫૩  ૩ર૮/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૯/૮/૦૭  ૧૯પ/૦૭   -!!  રોકડા .ર૦૦૦/-   

પ૪  પ૬/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

ર૦/૮/૦૭  ૧૯૮/૦૭   -!!  રોચાદં ના સાકંળા ચાર 
.૧પ૦૦(ર) રોકડા .ર૭૦૦/-  

 

પપ ૩૦૭/૦૬ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

ર૦/૮/૦૭  ૧૯૯/૦૭   -!!  ચાદં ના દાગીના તથા ઇમીટશન 
દાગીના  

 

પ૬  ર૩૭/૦૬ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬ 

રપ/૮/૦૭  ર૦૬/૦૭   -!!  રોકડા .ર૯ર૦૦/-   

પ૭ ર૬૬/૦૬ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬ 

રપ/૮/૦૭  ર૦૭/૦૭   -!!  રોકડા .૮૦૦/-   

પ૮ ૬૭/૦૭ ુ .ધા.૧ર  રપ/૮/૦૭  ર૧૩/૦૭   -!!  રોકડા .૧૬૩૩પ  
પ૯  ૩૧૦/૦૭ 

ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯, 
ર૬/૮/૦૭  ર૧૪/૦૭   -!!  ુ ક  મો.સા. .૧પ૦૦૦/-    

૬૦  ૮પ/૦૭ ુ.ધા.૪,પ  ૩/૯/૦૭  ર૧૭/૦૭   -!!  રોકડા .૩૩૦૬૦  
૬૧  ૮૬/૦૭ ુ.ધા.૧ર  પ/૯/૦૭  ર૧૮/૦૭   -!!  રોકડા .૬૧૯૦  
૬ર

  
૮૭/૦૭ ુ .ધા.૧ર  પ/૯/૦૭  ર૧૯/૦૭   -!!  રોકડા .૩૩પ૦  

૬૩  ૮૮/૦૭ ુ.ધા.૪,પ  ૬/૯/૦૭  રર૦/૦૭   -!!  રોકડા .૩૬૬૭પ  
૬૪ ૮૯/૦૭ ુ .ધા.૪,પ  ૮/૯/૦૭  રરર/૦૭   -!!  રોકડા .૬૬૦૦  
૬પ  ૯૦/૦૭ ુ.ધા.૧ર  ૧૩/૯/૦૭  રરપ/૦૭   -!!  રોકડા .૩૯૪૦  
૬૬ ૩૭૦/૦૭ 

ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ 
૧૩/૯/૦૭  રર૬/૦૭   -!!  નુા મો.સા. .૧પ૦૦  

૬૭ ૩૬ર/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ 

ર/૧૦/૦૭ ર૩૬/૦૭   -!!  સોનાનો ચેઇન .૧૦૦૦૦/-   

૬૮  ૩૭ર/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬ 

૧૦/૧૦/૦૭ ર૪૧/૦૭   -!!  રોકડા .ર૦૦૦  

૬૯  ૧૦૦/૦૭ ુ .ધા.૪,પ  ૧પ/૧૦/૦૭  ર૪૬/૦૭   -!!  રોકડા .૯પર૦  
૭૦  ૧૦ર/૦૭ ુ .ધા.૧ર અ  ૧૭/૧૦/૦૭  ર૪૭/૦૭   -!!  રોકડા .૪૦  
૭૧  ૮૭/૦૭ ુ .ધા.૧ર  રપ/૮/૦૭  ર૧૩/૦૭   -!!  રોકડા .૧૬૩૩પ  
૭ર  ર૩૪/૦૭ 

ઇ.પી.કો.ક.૪પ૪,૩૮૦ 
૧૧/૧૧/૦૭ ર૭૭/૦૭   -!!  બ જ પ સર .પ૦૦૦૦/-   

૭૩  ૩૬૦/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૧/૧૧/૦૭ ર૭૮/૦૭   -!!  ઓટો ર ા  .૮૦૦૦૦/-   



૭૪  ર૩૪/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧૧/૧૧/૦૭ ર૭૯/૦૭   -!!  અ લુ ર ા  .૮૦૦૦૦/-   

૭  ્ પ૭/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૪,૩૮૦ 

૧૧/૧૧/૦૭ ર૯૧/૦૭   -!!  એકટ વા મો.સા .૩૦૦૦૦/-   

૭૬ ૧૬/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૪,૩૮૦ 

૧૪/૧૧/૦૭ ર૯ર/૦૭   -!!  ઇમીટશન દાગીના/-   

૭૭  પ૭/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૪,૩૮૦ 

૧૬/૧૧/૦૭ ર૯પ/૦૭   -!!  રોકડા .૩૦૦૦૦/-  

૭૮ ૩૬૦/૦૬ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૪,૩૮૦ 

૧૬/૧૧/૦૭ ર૯૬/૦૭   -!!  રોકડા .૧૦૦૦૦  

૭૯  ૧૬/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૪,૩૮૦ 

૧૬/૧૧/૦૭ ર૯૭/૦૭   -!!  રોકડા .ર૦૦૦૦/-   

૮૦ ૩૭૧/૦૭ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૪,૩૮૦ 

ર૪/૧૧/૦૭ ૩૦૪/૦૭   -!!  બ જ પુર મો.સા .ર૦૦૦/-   

૮૧  ૧૩૦/૦૭ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧૪/૧ર/૦૭ ૩૧૬/૦૭   -!!  રોકડ રકમ .૩૪૯૦૦  
 

 
 

રાજકોટ શહર ગાધંી ામ પો. ટ.ના સને ર૦૦૮ નો પે ડ ગ દુામાલ ુ ંપ ક 

 

અ.ન.ં  પો. ટ. .ુર.ન.ં 
/કલમ/અ.મો.ત નબંર 

.જોગ ટ.ડા.ન.ં  

દુામાલ જમા 
લીધા તાર ખ  

.ુપા.નબંર દુામા
લ 

ર .નો 
અ ુ ં
ન;બર 

જમા ંલેનાર 
અધી. ી  

પે ડ ગ દુામાલ ની િવગત  કસનો 
િનકાલ 

૧  ૬/૦૮ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૩/૧/૦૮  ૧૭/૦૮   નર ભાઇ 
રાવલ  

રોકડા .ર૧ર૧◌ં  પી.ટ  

ર ૧૮/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૧/ર/૦૮  ર૯/૦૮   -!!-  રોકડા .૪પર પી.ટ  
૩  /૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૧૮/ર/૦૮  ૩૮/૦૮   -!!-  રોકડા .૮૯૦ પી.ટ  
૪  ૩૯/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ર૯/ર/૦૮  પ૧/૦૮   -!!-  રોકડા .૩૯૬૦ પી.ટ  
પ  ૧૮/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૮/૩/૦૮  પ૭/૦૮   -!!-  રોકડા .૧૧૦૦ પી.ટ  
૬ ૮૧/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ર૧/૪/૦૮  ૧૦૪/૦૮   -!!-  રોકડા .૮૩પ પી.ટ  
૭  એ.ડ . ૩ર/૦૮ 

સી.આર.પીસી.ક.૧૭૪ 
રર/૪/૦૮  ૧૦૮/૦૮   -!!-  રોકડા .૩૭૦ પી.ટ  

૮  ૯ /્૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૯/પ/૦૮  ૧ર૧/૦૮   -!!-  રોકડા .૭૩૦ પી.ટ  
૯ ૧૦૦/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ર૦/પ/૦૮  ૧૩૧/૦૮   -!!-  રોકડા .૬૩૭  ્ પી.ટ  
૧૦  ૧૦૧/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ર૩/પ/૦૮  ૧૩૪/૦૮   -!!-  રોકડા .૩૦૦ પી.ટ  
૧૧  ૧૧પ/૦૮  ુ .ધા.ક.૪,પ  ૩૧/પ/૦૮  ૧૪૮   -!!  (૧) ટ .વી. (ર) લેપટોપ (૩) રકોડ ગ 

બોડ (૪) વોકમેન (પ) મો.ફોન રોકડા 
.૯૦૦ 

પી.ટ  

૧ર     /૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૬/૬/૦૮  ૧પ૪/૦૮   -!!-  રોકડા .રર૦૦ પી.ટ  
૧૩  ૧ર૮/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર  ૧૯/૬/૦૮  ૧૬૪/૦૮   -!!-  રોકડા .૩પપ૦ પી.ટ  
૧૪  ૧ર૯/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર  ૧૯/૬/૦૮  ૧૬૬/૦૮   -!!-  રોકડા .૪૦પ૦ પી.ટ  
૧પ  ૧૩૦/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર   રપ/૭/૦૮  રર૩/૦૮   -!!-  રોકડા .૧૪૪પપ પી.ટ  
૧૬  ૧૭૮/૦૮ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૭/૭/૦૮  રરપ/૦૮   -!!-  રોકડા .૪૪૭૦ પી.ટ  
૧૭

  
૮/૦૬ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ૩૦/૭/૦૮  ર૩૧/૦૮   -!!-   આઇકોન કાર .૩૦૦૦૦૦/- પી.ટ  

૧૮  ૧૮ર/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર  ૪/૮/૦૮  ર૪૧/૦૮   -!!-  રોકડા .૧પર૦૦ પી.ટ  
૧૯  ૩૪૧/૦૮ 

ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 
૭/૮/૦૮  ર૪૭/૦૮   -!!-  મા તી ટ  કાર .રપ૦૦૦/-  પી.ટ  

ર૦  ૩૪૧/૦૮ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૯/૮/૦૮  રપર/૦૮   -!!  રોકડ રકમ .ર૭૦૦ પી.ટ  

ર૧  ૧૮૭/૦૮ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧૦/૮/૦૮  રપપ/૦૮   -!!-  રોકડા .૧૩પ૦ પી.ટ  
રર  ૩૪૧/૦૮ 

ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 
૧પ/૮/૦૮  ર૬૩ /૦૮   -!!-  (૧) સોનાનો ઢાળ યો .૮૬૦૦(ર) 

ચાદં નો ઢાળ યો .૩૦૦૦ 
પી.ટ  



ર૩ ૩૬૦/૦૮ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧પ/૮/૦૮  ર૬૩ /૦૮   -!!-  (૧) સોનાનો ઢાળ યો .૭પ૦૦(ર) 
ચાદં નો ઢાળ યો .૧પ૦૦ 

પી.ટ  

ર૪  ર૯૬/૦૮ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 

૧પ/૮/૦૮  ર૬૩ /૦૮   -!!-  (૧) સોનાનો ઢાળ યો .રપ૦૦૦  પી.ટ  

રપ  ૧૯ર/૦૮ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧૯/૮/૦૮  ર૬૭ /૦૮   -!!-  રોકડ રકમ .ર૩૯૦ પી.ટ  
ર૬  ૩૪૧/૦૮ 

ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 
૧૯/૮/૦૮  ર૬૯ /૦૮   -!!-  રોકડા .૪૦૦ પી.ટ  

ર૭ ૧૯૩/૦૮ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧૯/૮/૦૮  ર૭૦ /૦૮   -!!-  રોકડા .૬૯૪૦ પી.ટ  
ર૮ ૧૯પ/૦૮ ુ .ધા.ક.૪,પ ર૦/૮/૦૮  ર૭૧ /૦૮   -!!-  રોકડા .૬પ૬૦ પી.ટ  
ર૯  ર૦૦/૦૮ ુ .ધા.ક૧ર  ર૮/૮/૦૮  ર૭૬ /૦૮   -!!-  રોકડા .ર૪૮૦ પી.ટ  
૩૦  ર૦૧/૦૮ ુ .ધા.ક.૪,પ ૩૧/૮/૦૮  ર૭૯ /૦૮   -!!-  રોકડા . ૪૮૮પ૦ પી.ટ  
૩૧ ર૦૪/૦૮ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧/૯/૦૮  ર૮૧ /૦૮   -!!-  રોકડા .ર૩૦૦ પી.ટ  
૩ર  ર૧૭/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર ૮/૯/૦૮  ર૯૦ /૦૮   -!!-  રોકડા .ર૧૪૦ પી.ટ  
૩૩  ૪૩૭/૦૮ 

ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦ 
૧૮/૯/૦૮  ૩૦૮ /૦૮   -!!-  રોકડા .૬૭૦૦ પી.ટ  

૩૪  ૪૪૬/૦૮ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ૩૦/૯/૦૮  ૩૧૪ /૦૮   -!!-  રોકડા .ર૦૦૦ પી.ટ  
૩પ  ૪૭૩/૦૮ 

ઇ.પી.કો.ક.૪૫૩૮૦ 
૧૦/૧૦/૦૮  
૧ર/૧૦/૦૮ 

૧૩/૧૦/૦૮ 

૩ર૭ /૦૮  
૩૩૧/૦૮ 

૩૩૩/૦૮ 

 -!!-  સોનાના દાગીના .૯૧૭૦૦ પી.ટ  

૩૬  રપપ/૦૮ ુ .ધા.ક.૪,પ ૧પ/૧૦/૦૮  ૩૪૦ /૦૮   -!!-  રોકડા .૧૬ર૦૦ પી.ટ  
૩૭  ૧૧૬/૦૮ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ૧૮/૧૦/૦૮  ૩૪ર /૦૮   -!!-  હ રો હો ડા મો.સા. .ર૦૦૦૦/- પી.ટ  
૩૮  ૪૯૩/૦૮ 

ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦ 
ર૭/૧૦/૦૮  ૩પ૮ /૦૮   -!!-  (૧) સોનાનો ટો .૩૭૬/-  

પીતળના પારાની માળા .૧પ૦ 
પી.ટ  

૩૯  ર૮પ/૦૮ ુ .ધા.ક.૧ર અ રપ/૧ર/૦૮  ૪૧૬/૦૮   -!!-  રોકડા .પ૦૦ પી.ટ  
 

 
રાજકોટ શહર ગાધંી ામ પો. ટ.ના સને ર૦૦૯ નો પે ડ ગ દુામાલ ુ ંપ ક 

અ.ન.ં  પો. ટ. .ુર.ન.ં 
/કલમ/અ.મો.ત નબંર 

.જોગ ટ.ડા.ન.ં  

દુામાલ જમા 
લીધા તાર ખ  

.ુપા.નબંર દુામા
લ 

ર .નો 
અ ુ ં
ન;બર 

જમા ંલેનાર 
અધી. ી  

પે ડ ગ દુામાલ ની િવગત  કસનો 
િનકાલ 

૧  પ૬૮/૦૮ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ૧પ/૧૦૯  ૧૮/૦૯   નર ભાઇ 
સી.રાવલ  

રોકડા .૪૦૦૦/-  પી.ટ  

ર  ર૩/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૩૧/૧/૦૯  ૩૭/૦૯  -!!  રોકડા .પપ૦ પી.ટ  
૩  પ૯૪/૦૮ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ર/ર/૦૯  ૩૯/૦૯   -!!-  હ રોહો ડા મો.સા. ુ.પ૦૦૦ પી.ટ  
૪  ૯૭/૦૯ 

ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦  
૧પ/ર/૦૯  પ૧/૦૯   -!!  રોકડા .૩૦૦૦૦/-  પી.ટ  

પ  ૯ર/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૮૪,પ૦૪  

ર૪/ર/૦૯  પ૮/૦૯   -!!-  રોકડા .રપ  પી.ટ  

૬  ૩૧/૦૯ ુ .ધાક.૪,પ  રપ/ર/૦૯  ૬૦/૦૯   -!!  રોકડા ૧૩૭૦ પી.ટ  
૭  ૩૭/૦૯ ુ .ધાક.૪,પ  ૮/૩/૦૯  ૭પ/૦૯   -!!  રોકડા ૩૩૦૦ પી.ટ  
૮

  
૪૧/૦૯ ુ .ધાક.૪,પ  ૧પ/૩/૦૯  ૭૯/૦૯   -!!  રોકડા ૧૦૦૦૦ પી.ટ  

૯  ૬૦૪/૦૮ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩
૮૦ 

૧૬/૩/૦૯  ૮ર/૦૯   -!!  રોકડા ૬૦૦૦ પી.ટ  

૧૦  ૪૬/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૪/૩/૦૯  ૯૩/૦૯   -!!  રોકડા .૧૩૯૧૦ પી.ટ  
૧૧  ૧૪ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  રપ/૩/૦૯  ૯૪/૦૯   -!!  ગેસનો બાટલા-ર .૧૮૦૦ પી.ટ  
૧ર  ટ.ડા.ન.ં 

સી.આર.પી.સી.ક.૪૧(૧) ડ   
૬/૪/૦૯  ૧૦૭/૦૯   -!! -  હ રોહો ડા મો.સા. .રપ૦૦૦/-  -  

૧૩  પ૩/૦૮ આમસ એકટ રપ(૧ 
બી)  

૭/૪/૦૯  ૧૦૯/૦૯   -!!-  (૧) ૩ર બોર ની પી ટલ (ર) લોખડંની 
ધા નુી ૩ર બો રની પી ટલ મે ન 
વાળ  (૩) ખાલી મે ન (૪) ૩ર બોર 

ના વતા કારટ સ 

પી.ટ  

૧૪  ૬ર/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર  ર૮/૪/૦૯  ૧ર૦/૦૯   -!!-  રોકડા .પપ૦ પી.ટ  



૧પ  ટ..ડા.ન.ં૧પ/૦૯ 
સી.આર.પી.સી.ક.૪૧(૧) ડ   

રપ/૪/૦૯  ૧રર/૦૯   -!!-  (૧) હરક લુસ સાયકલ  
(ર) હરક લુસ ેવો (૩) એમ.ટ .બી. 

સાયલ  

-  

૧૬  ૧૯૭/૦૯  ૪/પ/૦૯  ૧૩૦/૦૯   -!!-  નોકયા મોફોન .૧૦૦૦/-  પી.ટ  
૧૭ ૭૧/૦૯ ુ .ધા.ક. ર૮/પ/૦૯  ૧પ૧/૦૯  -  !!-  રોકડા ૧૧૧૦૦/- પી.ટ  
૧૮  ર૪ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪  ૧/૬/૦૯  ૧પ૩/૦૯   -!!-  લોખડંની પતરાના હાથાવાળ  છર   પી.ટ  
૧૯  ૭ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.પ૦૬(ર) 

૧૮૮  
૩/૬/૦૯  ૧પ૭/૦૯   -!!-   ણ કાતર  વાળ  લાકડ   પી.ટ  

ર૦  ર૪૧/૦૯ઇ.પી.કો.ક.૩રપ  ૭/૬/૦૯  ૧પ૯/૦૯   -!!-  (૧) વાસંની લાકડ   
(ર) બેઝબોલનોધોકો અઢ  ટનો છેતે 

પી.ટ  

ર૧  ૭૭/૦૯ કોપીરાઇટર 
પ૧,પરએ,૬૩  

૮/૬/૦૯  ૧૬૦/૦૯   -!!-  (૧) ુદ ુદ  હ દ  જુરાતી ફ મ 
તથા ગીતો ની ુ લીકટ કસેટો ૧૮૦ 

 

(ર) એકડ ટકનોલો  કંપની ુ ં
કોપીરાઇટર મશીન 

પી.ટ  

રર  રપ૩/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪  ૯/૬/૦૯  ૧૬૧/૦૯    (૧) એક પાવડાનો લાકડાનો હાથો પી.ટ  
ર૩  ર૩ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૦૭  ૧૧/૬/૦૯  ૧૬૩/૦૯   -!!-  એક એલ  ુ ં નો મો.ફોન છે તે પી.ટ  
ર૪  ર૬૧/૦૯ 

ઇ.પી.કો.ક.૪૮૯(ખ)  
૧ર/૬/૦૯  ૧૬૪/૦૯   -!!-  (૧) .પ૦૦ ના દરની ુ લીકટનોટ 

નગં ર  
(ર) .૧૦૦૦ ના દરની નોટ નગં- ૧ 

અ.ફા 

રપ  ર૬ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪  ૧પ૬/૦૯  ૧૬પ/૦૯   -!!-  (૧) તલવાર એક(ર) બેઝબોલનો 
ધોકો (૩) ઢુએક 

પી.ટ  

ર૬
  

૮ર/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧પ/૬/૦૯  ૧૬૬/૦૯   -!!-  (૧) ક ક લેુટર -૧ (ર) .૧૦૦૦ ના 
દરની નોટ -૧ (૩) .પ૦૦ ના દર ની 
નોટ -૭ (૪) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-
૧૬ (પ) .પ૦ના દરની નોટ એક  

પી.ટ  

ર૭  ૮૮/૦૮ ઇ.પી.કો.ક.ર૯ર  ૧૬/૬/૦૯  ૧૬૯/૦૯   -!!-  (૧) એક સીપી.  ુ(ર) કાડ ર ડર-૧  પી.ટ  
ર૮  ર૩ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૦૭  ૧૭/૬/૦૯  ૧૭૩/૦૯   -!!-  એક નોક યા મો.ફોન  પી.ટ  
ર૯  ૮૮/૦૯ ુ .ધા.ક.૧રઅ  ૧૮/૬/૦૯  ૧૭પ/૦૯   -!!-  રોકડા .૮૧પ  પી.ટ  
૩૦

  
રર૯/૦૯ 

ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦  
૧૮/૬/૦૯  ૧૭૬/૦૯   -!!-  રોકડા .ર૮પ૦૦/-  

(ર) ચાદં નમગંળ ુ  
પી.ટ  

૩૧  ૯૦/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.પ૦૪,૧૮૮  

રર/૬/૦૯  ૧૭૮/૦૯   -!!-  એક લાકડ  ણ લબંાઇ ની છે તે  પી.ટ  

૩ર  રપ૭/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪  રર/૬/૦૯  ૧૭૯/૦૯   -!!-  ીકમનો લાકડા નો હાથો પી.ટ  
૩૩  રપ૬/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪  ર૩/૬/૦૯  ૧૮૦/૦૯   -!!-  (૧) લોખડંનો પાઇપ(ર) લોખડંનો 

પાઇપ(૩) લાકડાનો હાથો 
પી.ટ  

૩૪  રપ૯/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪  ર૭/૬/૦૯  ૧૮૧/૦૯   -!!-  (૧) એક ઢુ ટલની ધા  ુની છે તે 

(ર) લાકડાનો ધોકો 
પી.ટ  

૩પ  ર૬પ/૦૯ ઇ.પી.કો.૩૭૯  ર૭/૬/૦૯  ૧૮ર/૦૯   -!!-  એક હ રો ર જર સાયકલ પી.ટ  
૩૬  ર૬૬/૦૯ ૩૭૯  ર૭/૬/૦૯  ૧૮૩/૦૯   -!!-  હ રો કંપનીની સાયકલ  પી.ટ  
૩૭  ૯૪/૦૯  ર૮/૬/૦૯  ૧૮૪/૦૯   -!!-  રોકડા .૭૬પ૦  પી.ટ  
૩૮  ૮૯/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  ર૯/૬/૦૯  ૧૮પ/૦૯   -!!-  લોખડંનો પાઇપ પી.ટ  

૩૯  ૮ર/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૯/૬/૦૯  ૧૮૬/૦૯   -!!-  નોક યા મો.ફોન  પી.ટ  

૪૦  ૮૩/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  ૩૦/૬/૦૯ 

૧/૭/૦૯   
૧૮૭/૦૯  
૧૯૦/૦૯  

 -!!-  એક લોખડંનો પાઇપએક લાકડ  છ 
કાતર  ની (૩) નેતરની લાકડ   

પી.ટ  

૪૧  ૧૦ર/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  પ/૭/૦૯  ૧૯૩/૦૯   -!!-  (૧) .૧૦૦ ના દરની નોટો -૧૩૦ 

(ર) નોક યા મો.ફોન(૩) .૧૦૦૦ ની 
નોટ-૧૦ (૪) પ૦૦ ની નોટ-૭૦ (પ) 
૧૦૦ ની નોટ-૩ (૬) નોક યા મો.ફોન 
(૭) .પ૦૦ના દર ની નોટ ૧ર (૮) 
નોક યા મો.ફોન (૯) .૧૦૦ ની નોટ 
ર૦ (૧૦) નોક યા મો.ફોન (૧૧) 
સેમસગં મો.ફોન  

પી.ટ  

૪ર  ૧૦૭/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૯/૭/૦૯  ૧૯૬/૦૯   -!!-  (૧) .૧૦૦ના દર નીનોટ -૧ (ર) પી.ટ  



.પ૦ ના દર ની નોટ-૩ (૩) ૧૦૦૦ 
ની નોટ ૪ (૪) .પ૦૦ ની નોટ ૭ 

(પ) .૧૦૦ ની નોટ ૭પ (૬) નોક યા 
મો.ફોન (૭) ટાટા મો.ફોન (૮) 

પાઇસ મો.ફોન  
૪૩  ર૭૭/૦૯ 

ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૪૭  
૧૧/૭/૦૯  ૧૯૯/૦૯   -!!-  એક લોખડં નો પાઇપ પી.ટ  

૪૪  ર૯૦/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૬  ૧ર/૭/૦૯  ર૦૦/૦૯   -!!-  કાળા◌ુવેલવેટ પેુ ટ તથા લુાબી 
અડધી બાયનો શુટ લોહ ના ડાઘ 

વાળો છે તે 

પી.ટ  

૪પ  ર૯૦/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૬  ૧૪/૭/૦૯  ર૦ /૦૯   -!!-  (૧) લાકડ  એક(ર) આખી બાય નો 
શટ (૩) વાસંનીલાકડ  (૪) સફદ 
કલર ની બડં  ુ ધીયા કલર ુપેં ટ 

(પ) કાળા કલર ુ ંપે ટ 

પી.ટ  

૪૬ ૧૧/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૬/૭/૦૯  ર૦૭/૦૯   -!!-  રોકડ રકમ .૧૦૯૦૦ પી.ટ  

૪૭  ૧૧૪/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૯/૭/૦૯  ર૦૯/૦૯   -!!-  રોકડ રકમ .૧૪પ૦૦ પી.ટ  

૪૮  ૧૧ર/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

ર૦/૭/૦૯  ર૧૦/૦૯   -!!-  એક લાકડ  પી.ટ  

૪૯  ૩૦૮/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩રપ ર૬/૭/૦૯  ર૧પ/૦૯   -!!-  એક લોખડંનો પાઇપ પી.ટ  

પ૦  ૧૧૬/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ ર૬/૭/૦૯  ર૧૬/૦૯   -!!-  રોકડ રકમ .૧૧૮ર૦ તથા મો.ફોન- ૩ 
મળ  ુલ .૧પ૮ર૦ 

પી.ટ  

પ૧  ૧૧૭/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર  ર૭/૭/૦૯  ર૧૩/૦૯    રોકડરકમ  .ર૪૪૦ પી.ટ  

પર  ર૮૮/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩  ર૭/૭/૦૯  ર૧૮/૦૯   -!!-  એક બેઝબોલ નો ધોકો  પી.ટ  

પ૩ ર૯૪/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩રપ  ર૮/૭/૦૯  રર૧/૦૯    (૧) એક લાકડાનો બેઝબોલનો ધોકો 
(ર)લોખડંનો ુના વો પાઇપ  

પી.ટ  

પ૪  ૧૧૯/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૬(ર)  

૧/૮/૦૯  રર૬/૦૯   -!!-  વાસંની લાકડ  એક  પી.ટ  

પપ
  

૧રર/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૩/૮/૦૯  રર૭/૦૯   -!!-  રોકડરકમ .૧૧૮૦૦/-  
(ર) મો.ફોન -ર .૩૭૦૦ 

પી.ટ  

પ૬  ટડા.ન.ં૯/૦૯ 
સી.આર.પી.સી.ક.૧૦ર  

૭/૮/૦૯  રર૮/૦૯   -!!-  હ રો કંપનીની સાયકલ  પી.ટ  

પ૭  ૩ર૩/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ૯/૮/૦૯  ર૩ર/૦૯   -!!-  એક નોક યા મો.ફોન  પી.ટ  

પ૮  ૧રપ/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૦/૮/૦૯  ર૩પ/૦૯   -!!-  રોકડ રકમ .પ૩૦પ તથા મો.ફોન 
.ર૮૦૦ 

પી.ટ  

પ૯  ૧ર૩/૦૯ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩, 
૧૮૮  

૧૧/૮/૦૯  ર૩૬/૦૯   -!!-  (૧) હાથમા ંપહરવા ુ ંક ુ(ર) 
લોખ;ડનો પાઇપ 

પી.ટ  

૬૦ ૧ર૯/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર ૧૩/૮/૦૯  ર૩૯/૦૯   -!!  રોકડ રકમ .ર૮પ૦ પી.ટ  

૬૧  ૧૩૧/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.પ૦૯  ૧પ/૮/૦૯  ર૪ર/૦૯   -!!-  નોકયા મો.ફોન  પી.ટ  

૬ર  ૧૩ર/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧પ/૮/૦૯  ર૪૩/૦૯   -!!-  રોકડ રકમ .૧૦૯પ૦/-  પી.ટ  

૬૩  ૧૩૩/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર  ૧પ/૮/૦૯  ર૪૪/૦૯   -!!-  રોકડ રકમ .૩૦૦૦ પી.ટ  

૬૪  ૧૩૪/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૬/૮/૦૯  ર૪પ/૦૯   -!!-  રોકડ રકમ .૧૧૦૯૦ પી.ટ  

૬પ ૧૩૯/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૬/૮/૦૯  ર૪૬/૦૯   -!!-  રોકડ રકમ .૩૦પ૦ પી.ટ  

૬૬  ૩ર૮/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

ર૦/૮/૦૯  રપ૦/૦૯   -!!-  લોખડંની છર   પી.ટ  

૬૭  ટ.ડા.એ.ન.ં૩પ/૦૯ 
સી.આર.પી.સી.ક.૪૧(૧) ડ   

ર૦/૮/૦૯  રપર/૦૯   -!!-  નુા મો.સા.   ૩ એમ ૬૮૯૮ પી.ટ  

૬૮  ટ.ડા.ન.ંર૧/૦૯ 
સી.આર.પી.સી.ક.૪૧(૧) ડ

ર૩/૮/૦૯  રપ૯/૦૯   -!!-  હ રો હો ડા સી વર કલર ુ ંનબંર ક 
ચેસીસ નબંર નથી 

પી.ટ  



  

૬૯  ૩૩૮/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩રપ  ર૬/૮/૦૯  ર૬૩/૦૯   -!!-  (૧) એક વાસં ની લાકડ (ર) 
લોખડંનો પાઇપ (૩) લાકડાનો ધોકો  

પી.ટ  

૭૦  ૧૩૭/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.પ૦૬(ર) ૧૮૮  

ર૭/૮/૦૯  ર૬૮/૦૯   -!!-  એક છર  એક બા ુધાર વાળ  પી.ટ  

૭૧  ૧૩૮/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

ર૭/૮/૦૯  ર૬૯/૦૯   -!!-  વાસંની ણ ટનીલાકડ   પી.ટ  

૭ર  ૩પ૪/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,  ર૭/૮/૦૯  ર૭૦/૦૯   -!!-  લોખડંનો પાઇપ  પી.ટ  

૭૩  ૧૬ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક. 
પ૦૬(ર) ૧૮૮  

૩૧/૮/૦૯  ર૭૩/૦૯   -!!-  સફદધા ુ ુ ંહાથમા ંપહરવા ુ ંક ુ પી.ટ  

૭૪  પ૭/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦  

૩૧/૮/૦૯  ર૭પ/૦ડ   -!!-  (૧) હર શચં િસહ ડ  એ 
અમરિસ;હ ડ  જોગ 
તા.રર/૧૧/૯૪ ની લખી આપેલ 
ુલ ખુ યારના ુ(ર) વક લાતના  ુ
લખેલ ે  પ (૩) હર શચં  
ડ  ને નાયબ સચીવ ી શહર  

િવકાસ અને હૃ નીમાણ િવભાગ 
સચીવાલય ગાધંીનગર ને 
તા.૧૬/૯/૯પ ના◌ો લખેલ પ  

પી.ટ  

૭પ  ૧૪૩/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર  ર/૯/૦૯  ર૮૩/૦૯   -!!-  રોકડરકમ .રર૭૦/-  પી.ટ  

૭૬        પી.ટ  

૭૭  
 

ર૦૯/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૯૮(ક) ૩ર૪  

૩/૯/૦૯  ર૮૭/૦૯   -!!-  એક પાવડાનો ુના વો હાથો
  

પી.ટ  

૭૮  ૩પ૯/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪  ૩/૯/૦૯  ર૮૮/૦૯   -!!-  એક ટ લ ની છર   પી.ટ  

૭૯  ૧૩૬/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

૪/૯/૦૯  ર૮૯/૦૯   -!!-  (૧)એક સાયકલની ચેઇન (ર) ુહાડ  પી.ટ  

૭૪  ૧૪૪/૦૯ ુ .ધા.ક.૧રઅ  ૩/૯/૦૯  ર૯૦/૦૯  -!!-  રોકડ રકમ .૮૭૬પ  પી.ટ  

૭પ  ૧૪૯/૦ડ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૭/૯/૦૯  ર૯ર/૦૯   -!!-  રોકડ રકમ . ૧૪૯૩૦  પી.ટ  

૭૬  ૩પ૧/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪  ૯/૯/૦૯  ર૯૪/૦૯   -!!-  લોખડંની ુહાડ   પી.ટ  

૭૭  ૩૬ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક૩રપ  ૧૦/૯/૦૯  ર૯પ/૦૯   -!!-  (૧) લોખડંનો પાઇપ (ર) વાસંનો ણ 
ટ લબંાઇ નો ધોકો  

પી.ટ  

૭૮  ૩૩૭/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૭,૩૮૦  

૧ર/૯/૦૯  ર૯૬/૦૯   -!!-  રોકડા .૩૦૦ પી.ટ  

૭૯  ૩૭૯/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,  ૧૩/૯/૦૯  ર૯૭/૦૯   -!!-   (૧) લોખડંનો સળ યો (ર) ટ લ ની 
છર  (૩) લોખડંનો પાઇપ ણ ટ 
લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૮૦ ૩૮ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૬  ૧પ/૯/૦૯  ર૯૮/૦૯   -!!-  (૧) લોખડંનો આશર અઢ  ટનો 
પાઇપ(ર) તલવાર 

પી.ટ  



૮૧ ૧પ૪/૦૯ ુ .ધા.ક. ૧ર  ર૦/૯/૦૯  ૩૦૧/૦૯  -!!-  .૧૦૦ ના દરની નોટ નગં-૬  
.પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૬  

(૧) .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં- ૪  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૧) .પ૦૦ ના દર ની નોટ ૧ 
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-ર   
(૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧ર  
(૧) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં૧૦  
(ર) .ર૦ ના દર ની નોટ-૧  
(૧) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં-૧ર  
.પ૦ ના દર ની નોટ  -૮  

(૧) .પ૦ના દર ની નોટ  -૮  

પી.ટ  

૮ર ૩૯૦/૦૯ઇપીકો.ક.૩ર૪, 
પ૦૪  

ર૧/૯/૦૯  ૩૦ર/૦૯  -!!-  લાકડાનો ધોકો ુના વો મજ તુ 
ગોળ ર ટ ૩ ચ લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૮૩ ૧પ૮/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૧૮૮  ર૩/૯/૦૯  ૩૦૩/૦૯  -!!-  (૧) એક રકઝીન અને લાકડાના હાથા 
વાળ  કાળા કલરના યાન વાળ  હોક  
ટાળપ ુ તી છે તે  
(ર) એક રકઝીન ના કાળા કલર ુ ં
યાન વાળ  પીતળના હાથા વાળ  
ટ લ ની એક બા ુ ધાર અને એક 
બા ુ કરકર  ધાર વાળ  છર   છે તે 

પી.ટ  

૮૪ ૩૯૪/૦૯ઇપી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩ ર૪/૯/૦૯  ૩૦૪/૦૯  vccv  એક લોખડંનો પાઇપ ચર ટ નો છે તે 
એક લોખડંનો સળ યો આશર ણ ટ 
લબંાઇ નો છે તે 
એક લોખડંનો પાઇપ  
એક લોખડંની લાકડ   

પી.ટ  

૮પ  ૩૮૮/૦૯ઇ.પી.કોક.૩ર૩,૪પર ર૪/૯/૦૯  ૩૦પ/૦૯  -!!-  એક લોખડંનો પાઇપ આશર ચાર ટ 
લબંાઇ નો છે તે  
એક લોખડંનો પાઇપ આશર ણ ટ 
લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૮૬  ૧પ૭/૦૯ઇપીકો.ક.૩ર૩, 
પ૦૪ 

રપ/૯/૦૯  ૩૦૭/૦૯  -!!-  એક લોખડંનો પાઇપ ચાર ટ લબંાઇ 
નો છે તે  

પી.ટ  

એક લાકડ  આશર ચાર ટ લબંાઇની 
છે તે  

પી.ટ  

૮૭  ૩૮૩/૦૯ ઇ.પી.કો.ક૩૬૩,૩૬૬ ર૬/૯/૦૯ ૩૧૪/૦૯  -!!-   (૧) એક ટોપ ઉપર પહરવાનો પીળા 
કલરનો કાળ  ડ ઝાઇન વાળો છે તે 
શીલ બધં  
(ર) એક ચોરણી કથાઇ કલર ની છે તે 
શીલ બધં  
(૩) એક ુદંડ  પીળ  તથા કથાઇ 
કલર ની શીલ બધં  
(૪) એક કાળા કલરનો ંગીયો 
(નીકર) શીલ બધં પેકટ  

પી.ટ  

૮૮  ટ.ડા.એ.ન.ં૧૮/૦૯ 
સી.આર.પી.સી.ક.૪૧(૧) ડ  

ર૮/૯/૦૯  ૩૧પ/૦૯  -!!-  (૧) એક સી વર કલર ુ ંહ રો હો ડા 
ના પેર પાટસ  

-  

૮૯  પ૯ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ર૮/૯/૦૯  ૩૧૭/૦૯  -!!-  હ રો હો ડા સી વર ે કલર ના પટા 
વા  ના આગળ પાછળ નબંર નથી 

પી.ટ  

૯૦  પ૮૯/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ર૮/૯/૦૯  ૩૧૮/૦૯  vccv  હ રો હો ડા કાળા કલર ુ ં  ુપટા 
વા  નબં લખેલ નથી  

પી.ટ  

૯૧  ૧/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯ ર૮/૯/૦૯  ૩૧૯/૦૯  vccv  હ રો હો ડા લે ડર મો.સા. કાળા 
કલર ુ ં  ુપટા વા◌ુ ના અગાળ 
પાછળ નબંર લખેલ નથી ના 
ચેસીસ નબંર 07M03C07102 તથા 
એ .ન.ં07M15M05691  ુછે તે  

પી.ટ  



૯ર ટ.ડા એ.ન;.૧૮/૦૯ 
સી.આર.પી.સી.ક.૧૦ર  

ર૯/૯/૦૯  ૩રર/૦૯  -!!-  એક કાળા કલર ુ ંહ રો હો ડા મો.સા. 
ના પેર પાટસ   

-  

૯૩ ૧ર૮/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ૧/૧૦/૦૯ ૩ર૮/૦૯  -!!-  ઇ ડન કંપનીનો રાધંણ ગેસ નો 
બાટલો  

પી.ટ  

૯૪  ૪૧૧/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૮૮  

પ/૧૦/૦૯ ૩૩૪/૦૯  vccv  છર  એક  વાદળ  કલરના હાથા 
વળ  છે તે  

પી.ટ  

૯પ ૧૬ /્૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૬/૧૦/૦૯ ૩૩પ/૦૯  -!!-  ( ) .પ૦ના દર ની નોટ નગં- ૩  
(ર) .ર૦ ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૩) .૧ ના દર ની નોટ નગં-૮  
(૪) વરલી મટકા ના આકડા લખેલ 
લીપ  

પી.ટ  

૯૬  ૧૬૮/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૧૦/૧૦/૦૯ ૩૩૭/૦૯  -!!-  (૧) વલ  મટકા લખેલ લીપ 
(ર) બોલપેન  
(૩) .૧૦૦૦ ના દર ની નોટ-૧  
(૪) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-ર 
(૧) વલ  મટકા લખેલ કડા ની 
લીપ  

(ર) બોલપેન  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૪ 

(૪) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧ 
(પ) ૧૦ ના દર ની નોટ નગં-૪   

પી.ટ  

૯૭ ૧૭૦/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૧/૧૦/૦૯ ૩૩૮/૦૯  -!!-  (૧) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-૧ર  
નાલ ના .૧૦ ના દર ની નોટ-૬  
(૧) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧  
(ર) .ર૦ ના દર ની નોટ નગં-૩ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-પ   
(૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં૭  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં૩  
(૩) ઉ .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૧) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-પ  

પી.ટ  

૯૮  ૩૭૩/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬૩,૩૬૬  

૧ર/૧૦/૦૯ ૩૪૦/૦૯  -!!-  (૧) એક .ુકલર ુ ં સ પે ટ 
શીલબધં છે તે 

(ર) એક બજર યા કલરનો ગીયો 
શીલ બધં  

પી.ટ  

૯૯  ૧૬૯/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

૧૩/૧૦/૦૯ ૩૪ર/૦૯  -!!-  એક લોખડંનો સળ યો ણેક ટ 
લબંાઇ નો   

પી.ટ  

૧૦૦ ૪ર૮/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૮૮  

૧૪/૧૦/૦૯ ૩૪૩/૦૯  -!!-  એક લાકડાના હાથા વાળ  ુહાડ   
એક લાકડ  ૪ ટ ની લબંાઇ ની છે તે  
એક લાકડ  ૩ ટ લબંાઇ ની છે તે  

પી.ટ  

૧૦૧ ૪૩૮/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૪૩,૧૪૭,  

ર૧/૧૦/૦૯ ૩૪પ/૦૯  -!!-  એક તલવાર ુના વી પીતળ ની 
ઠુ વાળ  છે તે  
એક લોખડંનો પાઇપ  છે તે  

પી.ટ  

૧૦ર ૪૪૭/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  રપ/૧૦/૦૯ ૩૪૬/૦૯  -!!-  હ ◌ો હો ડા પુર લે ડર  ુકલર ુ ં
નબંર લેટ નથી ના એ .નબંર 
06FAEE09621 ચેસીસ 
ન.ં06FACF09747 મા પડ યા 
બેટર  નથી તે  

પી.ટ  

૧૦૩ ૪૩૯/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૮૮  

રપ/૧૦/૦૯ ૩૪૭/૦૯  -!!-  (૧) ટ લ ની છર  એક બા ુ ધાર 
વાળ  છે તે 
એક લાકડા નો ધોકો ુના વો 
આશર ણેક ટ નો છે તે  
એક સર કાળાકલર ુ ં ના ર  
ન.ંબર GJ 13 K 89 છે તે  

પી.ટ  

૧૦૪ ૧૭પ/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

ર૭/૧૦/૦૯ ૩૪૮/૦૯  -!!-  એક લાકડાનો ધોકો ુના વો છેતે  પી.ટ  



૧૦પ ૧૬૭/૦૯ ુ .ધાક. ૧ર અ  ર૮/૧૦/૦૯ ૩પ૦/૦૯  -!!-  (૧) બોલપેન -૧ 
(ર) નોક યા મો.ફોન  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ -પ 

(૪) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં-૧   

પી.ટ  

૧૦૬ ૧૭૪/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

૩૦/૧૦/૦૯ ૩પ૧/૦૯  -!!-  એક લોખડંનો ુના વો પાઇપ  પી.ટ  

૧૦૭ ૪પપ/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૩ ૧૮૮  

૩૧/૧૦/૦૯ ૩પર/૦૯  -!!-  એક લાકડાનો બેઝબોલ નો ધોકો  
અઢ  ટ લબંાઇ નો છે તે  
એક લોખડંનો પાઇપ  સવા ણ ટ 
નો છે તે  
એક ુના વી છર  છે તે 

પી.ટ  

૧૦૮ ૧૮૧/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર  ૩૧/૧૦/૦૯ ૩પ૩/૦૯  -!!-  ગં  પાના -૩ 
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ ર 

(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧ 
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ - પ    
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧  
(૩) .ર૦ ના દર ની નોટ નગં-ર  
(૪) .૧૦ ના દરની નોટ-૧  
(૧) ગં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ ૧  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૪  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-ર  
(૩) ૧૦ ના દર ની નોટ-ર  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-ર  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૧) ગં  પાના  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧૦  

પી.ટ  

૧૦૯ ૧૭૯/૦૯ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮
૮  

ર/૧૧/૦૯ ૩પ૪/૦૯  -!!-  એક લાકડા નો ધોકો  
એકલોખડંનો ુના વો પાઇપ  

પી.ટ  

૧૧૦ ૪પ૧/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૮૮  

ર/૧૧/૦૯ ૩પપ/૦૯  -!!-  છર  એક ધાર વાળ  ગોળ લાકડા ના 
હાથા પર ુ ંડલી  વાળ  છે તે  

પી.ટ  



૧૧૧  ૧૮ર/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર  પ/૧૧/૦૯ ૩પ૭/૦૯  -!!-  (૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૩) .ર૦ ના દર ની નોટ-૧  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ-૬  
(પ) સોની ઇરકશન મો.ફોન  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-ર  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૩  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ-૪   
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧  
(૪) .ર૦ ના દર ની નોટ-૧  
(પ) .૧૦ ના દર ની નોટ-૭  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-ર  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૩  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ-  ્

(પ) .  ્દર  ની નોટ-૧  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-૬  
કાપડ ની ચાદર  

પી.ટ  

૧૧ર 
  
  

૧૮૪/૦૯ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૯/૧૧/૦૯ ૩પ૯/૦૯  vccv  (૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૭ 

નોક યા મો.ફોન   
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧૧   
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧૬  
નોક યા મો.ફોન   
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૯  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧૯  
(૪) નોક યા મો.ફોન  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧પ   
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૮ 

(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧  
 ચાદર -૧  

પી.ટ  

૧૧૩ ૧૮૦/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,૧૮૮  

૧૧/૧૧/૦૯ ૩૬૧/૦૯  -!!-  એક લોખડં નો ુના વા◌ો સળ યો  
એક એક લાકડ  ણેક ટ ની છે તે  

પી.ટ  



૧૧૪ ૧૮૪/૦૯ ુધા.ક.૪,પ  ૧૧/૧૧/૦૯ ૩૬ર/૦૯  -!!-  (૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-ર  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૯   
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧૩  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦ ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૩) .પ૦૦ ના દર ની નોટ-૧  
(૪) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૩  
(પ) .પ૦ ના દર ની નોટ ૧પ  
(૬) .૧૦ ના દર ની નોટ-૪  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧   
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૩  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ-૬  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-ર૦  
(૪) .પ૦ ના દર ની નોટ-૪૩  
(પ) .ર૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૬) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં૧૬ 
(૧) ગં  પાના -૪૦  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૪  
ચાદર નગં-૧   

પી.ટ  

૧૧પ ૪૭૩/૦૯ ઇ.પી.કોક. 
૩રપ,૧૮૮  

૧ર/૧૧/૦૯ ૩૬૩/૦૯  -!!-  લાડાનો ધોકો  પી.ટ  

૧૧૬ ટ.ડા.ન.ં૧૬/૦૯સી.આર.પી.
સી.ક.૧૦ર  

૧૩/૧૧/૦૯ ૩૬૪/૦૯  -!!-  (૧) હ રો હો ડા ન.ં  -૩ બી 
ડ ૬૧પ૦  
(ર) પ સર મો.સા.  -૧ સી એસ 
૩ર૬ 

પી.ટ  

૧૧૭  ૩૧૪/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૧૪/૧૧/૦૯ ૩૬પ/૦૯  -!!-  એક લા ટ ક ની ડ બી મા ંરાખેલ 
પીળ  ધા  ુનો નો વજન ૧ર.૬૬૦ 
ામ નો છે તે શીલ પેક  

પી.ટ  

૧૧૮ ર૮ર/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૧૪/૧૧/૦૯ ૩૬૬/૦૯  -!!-  એક લા ટ ક ની ડ બી મા ંરાખેલ 
પીળ  ધા  ુનો નો વજન ૧૦.૪પ૦ 
ામ નો છે તે શીલ પેક 

પી.ટ  

૧૧૯ ૪૯ર/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,પ૦૪,  

ર૩/૧૧/૦૯ ૩૭૦/૦૯  -!!-  છર  કાળા હાથા વાળ  છે તે  
લોખડં નો દ તો 

પી.ટ  

૧ર૦  ૧૭૬/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

રપ/૧૧/૦૯ ૩૭૩/૦૯  -!!-  એક ુના વી કાટ ખાઇ ગયેલ 
તલવાર  

પી.ટ  

૧ર૧ ૪પ૦/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પ૪,૪પ૭, 
૩૮૦ 

ર૯/૧૧/૦૯ ૩૮ર/૦૯  -!!-  ડ .વી.ડ . એલ.  કંપની ુ ં 
(ર) એ.ટ .એમ.કાડ (૩)  ફોટા વા  
કાડ 

મો.ફોન નોક યા  

પી.ટ  

૧રર  ૪૧૮/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬૩,૩૬૬  

૪/૧ર/૦૯ ૩૮૧/૦૯  -!!-  સ  પે ટ  
(ર) કાગ  શટ  
(૩) આસમાની કલર નો ગીયો  
(૧) એક લાલ કલર ની ચોરણી  
(ર) ુ ધીયા કલર ુ ં  
(૩) ુ ધીયા કલર ુ ંડ ઝાઇન વા   
(૪) એક ગીયો    તમામ વ  ુ
શીલ બધં  

પી.ટ  



૧ર૩ પ૧૦/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૧૪ 

૬/૧ર/૦૯ ૩૮ર/૦૯  -!!-  એકલોખડં નો પાઇપ  
એક વાસં ની લાકડ  આશર લાકડ  

પી.ટ  

૧ર૪  પ૧૭/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩પ૬,૩૭૯  

૧૧/૧ર/૦૯ ૩૮૮/૦૯  -!!-  .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં૪ 

(ર) યુાબેન રુશભાઇ ુ ંડ ી શટ  
(૩) ાઇવ ગ લાયસ સ  
(૪) મ ય ર વે નો પાસ  છે તે  
(પ) આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બે કની 
ચેક કુ  
(૬) એચ.ડ .એફ.સી.બે ક ની ચેક કુ 
છે તે 

(૭) એક એલ. . કં. નો મોબાઇલ 
ફોન   

પી.ટ  

૧રપ ર૦૩/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર  ૧૯/૧ર/૦૯ ૩૯ર/૦૯  -!!-  (૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-
૧  
(૩) .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૪) .૧૦૦ ના દર ની નોટ -૩  
(પ) .પ૦/- ના દર ની નોટ નગં- ૧  
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-૧ 
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૬   
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-ર   
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-૭ 
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-ર   
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં-ર   
(૧) ગાં  પાના નગં-૩૭  
(ર) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-ર
   
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં-ર   

પી.ટ  

૧ર૬ ર૦૪/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર  ૧૯/૧ર/૦૯ ૩૯૩/૦૯  -!!-  (૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦૦- ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧   
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦૦/ ના દર ની નોટ નગં-ર 
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-ર  
  
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦/ ના દર ની નોટ નગં-૧૧  
  
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦૦/-ના દર ની નોટ નગં-૧ 
(૩) .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૪) .૧૦૦ ના દર ની નોટ -ર  
(૧) ગાં  પાના નગં-૩૭  
(ર) .પ૦/- ના દર ની નોટ નગં- ર  
 
 

પી.ટ  



૧ર૭ ર૦પ/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર અ
  

ર૦/૧ર/૦૯ ૩૯૭/૦૯  -!!-  (૧) . પ૦૦/- ના દર ની નોટ ૧  
(ર)  .પ૦/- ના દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) કડા લખેલ લીપ  
(૪) બોલપેન  
 

પી.ટ  

૧ર૮ ૩પ૭/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ર૬/૧ર/૦૯ ૩૯૯/૦૯   એક હ રો હો ડા લે ડર મો.સા. કાળા 
કલર ુ ંચેસીસ ન.ંMBLHA10EJ99 

D10886 એ .ન.ં HA 10 EA 99D 
22321  
 

પી.ટ  

૧ર૯  પ૬૯/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ર૬/૧ર/૦૯ ૪૦૦/૦૯  -!!-  એક હ રો હો ડા લે ડર સી વર 
કલર ુ ંચેસીસ ન.ં03G20F17516 

એ .ન.ં03G18E17672  નાહાલ 
ના નબંર GJ 10 AS 6314  

 

પી.ટ  

૧૩૦ પ૦૦/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૦૭,૩ર૩,  

ર૯/૧ર/૦૯ ૪૦ર/૦૯  -!!-  એક છર  એ મુીનીયમની લોખડં ની 
ની લબંાઇ નવ ચ છે તે શીલ બધં 

બેગી મા ંછે તે  
 

પી.ટ  

૧૩૧  પ૪૩/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૪૯૮(કા  

ર૯/૧ર/૦૯ ૪૦૩/૦૯  -!!-  એક ટનલેસ ટ લ ુ ંખાલી તપે  ુ
મા ંમં ુલાબેા તરફથી લખેલ છે તે  

 

પી.ટ  

૧૩ર  પ૪૪/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩રપ,૧૮૮,૧૧૪  

ર૯/૧ર/૦૯ ૪૦૪/૦૯  -!!-  લોખડં નો સળ યો આશર પાચં ટ 
લબંાઇ નો છે તે  
 
 

પી.ટ  

૧૩૩  ર૦૭/૦૯ આમસ એકટ 
ક.રપ(૧) એ,બી  

૩૦/૧ર/૦૯ ૪૦૬/૦૯  -!!-  
 

એક કાળા ધા નુી ર વો વર પી ટલ 
ના બેરલની ડાબી બા ુ ે મા ં

!!ઓટોમેટ ક પી ટલ મેડ ઇન ચાઇના 
લખેલ છે અને જમણી બા ુ ે મા ં
ઓટો પી ટલ લખેલ છે તે શીલ બધં  
એક કાળા કલરના ધા નુી ર વો વર 
પી ટલ ના બેરલ ની ડાબી બા ુ 

ે મા ં!!ઓટો મેટ ક ◌્ી ટલ મેડ 
ઇન .ુએસ.ઓ તથા ન.ં૬૬૦૦ લખેલ 
છે તે અને જમણી બા ુ ે મા ં
ઓટો પી ટલ ૧૬પ૧ રાઉ ડ તથા 
નબંર ૬૬૦૦ લખેલ છે તે શીલ બધં  
(ર) પીતળ વા ધા નુા કારટ સ 
ના પાછળ ના ભાગે ે મા ં

૭.૬પ ક એફ લખેલ છે તે શીલ બધં 
છે તે  
 
 

પી.ટ  

૧૩૪  
  

ર૦૮/૦૯ ુ .ધા.ક.૧ર  ૩૧/૧ર/૦૯ ૪૦૮/૦૯  -!!-  (૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ -૩  
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-ર   
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-૧પ  
.૧૦ ના દર ની નોટ નગં-૧૦  

 
 
 
 
 

પી.ટ  



સને ર૦૧૦ 

૧  ૪/૧૦ ુ .ધા.ક.,,પ  ૪/૧/૧૦  ર/૧૦   -!!-  (૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦/-ના દર ની નોટ નગં-૯ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-૩  
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦/-ના દર ની નોટ નગં-૮ 
(૩) .ર૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ -ર  
(પ) નોક યા મો.ફોન  
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૩૩ 
(૩) .ર૦ ના દર ની નોટ નગં-ર  
(૪) નોક યા મો.ફોન   
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૪) .પ૦ ના દર ની નોટ -૧ 
(પ) નોક યા મો.ફોન  
(૧) ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦/-ના દર ની નોટ નગં-૧ 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૪) ચાઇના મો.ફોન  
.૧૦૦ ના દર ની નોટ-૩  
.પ૦ ના દર ની નોટ ૧  

પી.ટ  

ર  પ૪પ/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮  

પ/૧/૧૦  ૩/૧૦   -!!-  એક લાકડા નો પાવડાનો હાથો ધાર 
વાળો 

પી.ટ  

૩  પ૦૧/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬૩,૩૬૬  

૬/૧/૧૦  પ/૧૦   -!!-  (૧) એક કાળા કલર ુ ંપે ટ ના 
પર કોઇ ન ધ પા  નીશાન નથી  
એક કાગળમા ંપેક કરલ છે તે  
(ર) એક ધાટા વાદળ  કલર નો 
ચણીયો મા ંઆછા પીળા  ફરતે 
બોલપેન વડ રાઉ ડ કરલ છે તે 
શીલ પેક કરલ છે તે નગં-૧  

પી.ટ  

૪  ૪પ૦/૦૯ 
ઇ.પી.કોક.૪પ૪,૪પ૭,૩૮૦  

૬/૧/૧૦ ૬/૧૦   -!!-  .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧૦   પી.ટ  

પ  ૧ર/૧૦ ઇ.પી.ક.ક.૪૬ ,્૪૭૧  ૭/૧/૧૦  ૧૦/૧૦   -!!-  હ રો હો ડા મો.સા. ની આગળ તથા 
પાછળ નબંર   ૧૧ એમ એમ 
૪પ૬૩ લખેલ છે તે નબંર લેટ  

પી.ટ  

૬  ટ.ડા.ન.ં   /૦૯ 
સી.આર.પી. .સી. ક. ૧૦ર  

૮/૧/૧૦  ૧૧/૧૦   -!!-  એક દ  ુ ુ ં ની સેલો કાર ના ર  
ન.ંબર  ૧ એ આર ૮૮૦૭ તથા 
ચેસીસ નબંર ૦૩૦૦ર૭ર૧૬  ૧પ 
તથા એ . ન.ં૦૩ ડ  ઓ 
ર૭રરરપ૦એલ ૦૦ એફ એમ  

પી.ટ  



૭  ૬/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧ર/૧/૧૦  ૧૬/૧૦   -!!-  (૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧ 
 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-ર  
(૪) નાલના .૧૦૦ ના દર ની 
નોટ-૪  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦૦ ના દર ની નોટ-ર 
(૩) .પ૦૦ ના દર ની નોટ-૪  
(૪) નાલના .૧૦૦ ના દર ની 
નોટ-૮  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦૦ ના દર ની નોટ-૧ 
 
(૩) .પ૦૦ ના દર ની નોટ-પ  
(૪) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૪  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-ર 
  
(૧) ગં  પાના -૩  
(ર) . ૦્ ના દર ની નોટ-ર 
ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ પ  
ગાં  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ ર  
ગાં  પના નગં-૩  
.પ૦ ના દર ની નોટ નગં- ૬  

પી.ટ  

૮ ૮/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.પ૦૪,૧૮૮  ૧૭/૧/૧૦  ૧૮/૧૦   -!!-  એક લોખડંનો પાઇપ ણ ટ નો છે 
તે  
  
એલ લોખડંનો પાઇ  ્ ણ ટ 
લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૯  ૪૮પ/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩  

૧૮/૧/૧૦  ૧૯/૧૦   -!!-  એક ુના વી છર  ના કોઇ ન ધ 
પા  ડાઘ નીશાન નથી તે  

પી.ટ  

૧૦  ૩/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,૪પર  

૧૮/૧/૧૦  ર૦/૧૦   -!!-  એક વાસં ની લાકડ  આશર ચાર 
ટ લબંાઇ ની  છે તે  

પી.ટ  

૧૧  ટ.ડા ન.ંબર૧૭/૧૦ 
સી.આર.પી.સી.ક.૧૦ર  

૧૯/૧/૧૦  ર૧/૧૦   -!!-  એક હ રો હો ડા ર . નબંર નથી 
સી વર કલર ુ ં ના ચેસીસ 
નબંર01F20F20103 મા ં૩ સરખો 
વચંાતો નથી તથા એ  ન.ં10F 

18E20037 ઝે )્ ઋે ઝે ્ ં )્ )્ 
િ્◌  

-  

૧ર  ૮/૧૦ 
ઇપી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,૧૮૮
   

૧૯/૧/૧૦  રર/૧૦   -!!-  એક લોખડં નો પાઇપ  પી.ટ  

૧૩  ૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,૧૮૮  

ર૧/૧/૧૦  ર૩/૧૦   -!!-  એક સીમે ટ નો પાઇપ આશર દઢ 
ટ લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૧૪  પ૦૯/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૯૪,૩ર૩,પ૦૪  

રપ/૧/૧૦  ર૪/૧૦   -!!-  એક ુના વી કાટ ખાઇ ગયેલ 
પીતળ ની ધા  ુવાળ  ઠુ વાળ  
તલવાર  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૩  
એક  ુના વી કાટ ખાઇ ગયેલી 
◌્ીતળ ની ધા  ુ વી ઠુવાળ  
તલવાર  
(ર) લા ટ ક ની રુશી ઓ નગં-૩ 
 અધ ટુલ છે તે રુશી  

એક વાસં ની લાકડ  છેતે  

પી.ટ  



૧પ  ૩૬/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,  ર૬/૧/૧૦  રપ/૧૦   -!!-  એક લોખડંના પતરાના ગોળ હાથા 
વાળ  છર   

પી.ટ  

૧૬  ૪૧ર/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬૩,૩૬૬  

ર૬/૧/૧૦  ર૬/૧૦   -!!-  
-!!-  

(૧) એક સફદ ગોદ  ુના  ુ
વ ચે ના ભાગે ડાઘ વા  

(ર) એક લીલા કલર નો ચણીયો 
ુના વો મા ં ુ ત ભાગે સફદ 
ડાઘ પડલ છે તે  
(૧) એક લાલ કલર ની સાડ  
ડ ઝાઇન વાળ  છે તે(ર) એક 
લુાબી કલર ુ ં લાઉઝઝ છે તે(૩) 

એક આછા લુાબી કલરનો 
ચણીયો(૪) એક મ ન કલર નો 
ગીયો  

પી.ટ  
 

ર૭/૧/૧૦  ર૭/૧૦  

૧૭  ૩૧/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,પ૦૪  

ર૬/૧/૧૦  ર૮/૧૦   -!!-  તલવાર ુના વી ના પરકોઇ 
નીશાન નથી તે  

પી.ટ  

૧૮  ૧૮/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,૮૮  

ર/ર/૧૦  ૩૧/૧૦   -!!-  એકલોખડં નો પાઇપ આશર સાડા 
ણ ટ લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૧૯  પ૧૪/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૩, ૧૮૮ 

૪/ર/૧૦  ૩૧/૧૦   -!!-  એક લોખડં નો પાઇપ  પી.ટ  

ર૦  ૧૬/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૬(ર) 
,૧૮૮  

૪/ર/૧૦  ૩૩/૧૦   -!!-  એક વાસં ની લાકડ  આશર 
સાડાચાર ટ લબંાઇ ની છે   

પી.ટ  

ર૧  ૪૧ર/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬  

૪/ર/૧૦  ૩૪/૧૦   -!!-  એક લીલા કલર ુ ં ુના  ુપે ટ  
(ર) એક અડધી બાય ુ ંશટ પીળ  
લીટ  તથા કાળ લીલટ  વા  છે તે  

પી.ટ  

રર  પ૬/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩  ૮/ર/૧૦  ૩૬/૧૦    -!!-  એક લોખડં ના હાથા વાળ  છર   પી.ટ  

ર૩  રર/૧૦ ુ .ધા.૧ર  ૧૦/ર/૧૦  ૩૭/૧૦   -!!-  (૧) .૧૦૦ ના દરની નોટ-૧  
(ર) .૧૦ ના દર ની નોટ-ર  
(૩) ગં  પાના નગં-૩  
(૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧  
(ર) .પ૦/ ની નોટ નગં-૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-૩ 
(૪) ગં  પાના નગં-૩    
(૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-ર  
(ર)  .૧૦ ના દર ની નોટ નગં-ર 

(૩) .પ ના દર ની નોટ નગં-૧  
(૪) ગં  પાના નગં-૩    
(૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧  
(ર) .૧૦/ ની નોટ નગં-૩ 
(૩) .પ ના દર ની નોટ નગં-૧ 
(૪) ગં  પાના નગં-૩    
.૧૦ ના દર ની નોટ -૪  
ગં  પાના -૪૦  

પી.ટ  

ર૪  પ૦/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  ૧૧/ર/૧૦  ૩૮/૧૦   -!!-  એક લોખડંનો પાઇપ લાલ રુા 
કલરનો અઢ  ટ લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

રપ  ૪૧/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮  

૧ર/ર/૧૦  ૪૦/૧૦   -!!-  એક છર  એક બા ુ ધાર વાળ   પી.ટ  

ર૬  ર૪/૧૦ આમસ એકટ 
ક.રપ(૧) (બી,એ)  

૧૩/ર/૧૦  ૪૧/૧૦   -!!-  (૧) એક શીલ પેક બેગી ની દર 
એક દશી બનાવટની લોખડં વી 
ધા નુી ૩રબોર ની ચે બર વાળ  
ની બેરલ ઉપર ે મા ંROS 

લખેલ છે તે  
(ર) એક શીલ બધં બેગી ની 
દર એક કાટ સ છે મીસ થયેલ 

હોય તે  ુજણાય છે 

પી.ટ  



(૩) એક એરટલ કંપનીનો મો.ફોન  

ર૭  ૬ર/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૮૮  ૧૩/ર/૧૦  ૪ર/૧૦   -!!-  (૧) એક ઝડંો ધાટા લીલા કલર નો 
તથા સફદ કલરના કપડા નો છે 
મા ંઘાટા લીલા કલર ના કપડા 

મા ંચં  બીજ તથા ટાર ુ ં તીક 
છે  આશર સવા ણેક ટની 
લબંાઇ અને આશર પોણા ણેક ટ 
ટલો પહોળો છે  પા ક તાન 

દશનો ઝડંો છે તે  

પી.ટ  

ર૮  ૬૪/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૯ર,પ૦૪  

૧પ/ર/૧૦  ૪૪/૧૦   -!!-  એક ૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-૧  પી.ટ  

ર૯  ૩૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૬(ર),૧૮૮  

ર૦/ર/૧૦  ૪પ/૧૦   -!!-  એક લાકડા ની પટ  આશર બે ટ 
લબંાઇ વાળ  છે તે  

પી.ટ  

૩૦  ૩૭ર/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪,૪૧૧  

ર૦/ર/૧૦  ૪૬/૧૦   -!!-  એક હ રો હો ડા વાદળ  રંગ ુ ં
આગળ ે મા ંજય માતા  
પાછળ ના નબંર લેટ મા ં   ૧ 
 ક ૬૮૮ર 

ચે.ન.ંMBLHA10EJ8GK06379 

તથા અ◌ે .ન.ંHA 10 EA 8GK 

06793 )્ ઋે ◌ે્  

પી.ટ  

૩૧  ૩ /૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૩/ર/૧૦  ૪૭/૧૦   -!!-  (૧) ગં  પાના ૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ -૬  
(૩) .પ૦/- ના દર ની નોટ -ર  
ગાં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-ર  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ -૧  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ ચાર  
ગાં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-પ  
(૩) .ર૦ ના દર ની નોટ -ર  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ -પ  
ગાં  પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૩  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ -૩  
(૪) .પ૦ ના દર ની નોટ - ૧  
ગાં પાના -૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર નીનોટ નગં-૬ 
 
(૩) .પ૦/- ના દર ની નોટ -૧  
ગાં પાના -૩ 
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ -૬ 
 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૪  
(૪) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧  
.૧૦૦ ના દર ની નોટ -૩  

(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧  
ગં  પાના ૩૪  

પી.ટ  
 

 

૩ર ર૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,૧૮૮  

ર૩/ર/૧૦  ૪૮/૧૦   -!!-  એક લોખડંનો પાઇપ 
એક લાકડા નો ધોકો આશર અઢ  
ટ લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૩૩ ર૯/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,૧૮૮  

ર૬/ર/૧૦  પ૦/૧૦   -!!-  એકલાકડ  ણેક ટની છે તે  
એક લોખડં નો ુનો પાઇપ  

પી.ટ  



૩૪   

૭૬/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬૩,૩૭૭ઘ૧૧૪  

ર૭/ર/૧૦  પ૧/૧૦   -!!-  (૧) એક  ુકલર ુ ં સ ુ ંપે ટ 
ુના  ુછે તે  

(ર) એક પીળા કલરનો શટ 
ડાઘાવાળો શીલ બધં છે તે  

પી.ટ  

૩પ  ૭૮/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮  

ર૮/ર/૧૦  પર/૧૦   -!!-  એક લોખડં નો પાઇપ આશર ણ 
ટ લબંાનો છેતે  
એક લોખડં નો યુો  

પી.ટ  

૩૬  ૩૩/૧૦ ઇ.પી.કો..ક.૩ર૩,૧૮૮  ૧/૩/૧૦  પ૪/૧૦   -!!-  એક ટલના◌ી ધા  ુની છર  એક 
બા ુ ધાર વાળ છે તે  

પી.ટ  

૩૭  ૮૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૮૭,૩૮૪,પ૦૬(ર
)  

૩/૩/૩૧૦  પ૪/૧૦   -!!-  (૧) એક પતરા કબાટમા; મા ંપાચં 
ખાના છે દરવા  પર રાધા ૃ ણ ુ ં
ચી  છે  
(ર) એક લાકડાની સેટ  પલગં 
લોખડંના ગલ વાળ છેતે  
(૩) એક ગાદ  ુ 
(૪) વાસણ રાખવાનો ઘોડો  
(પ) અ મુીનીયમની કડાઇ  
(૬) ટ લ નો લોટો  
(૭) માતા  ના ફોટા વાળ  પેટ   
(૮) ટ લ ની તપેલી  
(૯) ગોદળા-ર છેતે બાચ ુ  

પી.ટ  

૩૮  ૩૬/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર અ
  

૮/૩/૧૦  પ૭/૧૦   -!!-  એક વરલી ફ ચર ના કડા લખેલ 
લીપ  

(ર) એક બોલપેન  
(૩) .૧૦ ના દર નીનોટ નગં૧૧  

પી.ટ  

૩૯  ૩૮/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૧૦/૩/૧૦  ૬૦/૧૦   -!!-   ુસાહ વાળ  બોલપેન  
(ર) વરલીમટકા ના કડાલખેલ 
લીપ  

(૩) .પ૦૦/- ના દરની નોટ- ૧  
(૪) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-પ  
(પ) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧  
(૬) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧૮  

પી.ટ  

૪૦  ૭૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮  

૧૦/૩/૧૦  ૬૧/૧૦   -!!-  એક લોખડં નો પાઇપ ણ ટ 
લબંાઇ નો છેતે  

પી.ટ  

૪૧  પ૦૭/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬૩,૩૬૬  

૧૧/૩/૧૦  ૬ર/૧૦   -!!-  એક કાળા કલર ની બોડ વાળો  ુ
મો.ફોન છે તે  

પી.ટ  

૪ર  ૭૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૩ર૪,  

૧૧/૩/૧૦  ૬૩/૧૦   -!!-  એક લોખડંનો પાઇપ આશર ણ 
ટ લબંાઇ નો છે તે  
એક લોખડંનો પચં ( ઢુ)  

પી.ટ  

૪૩  ૭૮/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૪૩  

૧૧/૩/૧૦  ૬૪/૧૦   -!!-  એક લોખડં નો પાઇપ ણ ટ 
લબંાઇ નો છેતે  

પી.ટ  

૪૪  ૯પ/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮  

૧પ/૩/૧૦  ૬૭/૧૦   -!-  એક વાસં ની ધોકો વી લાકડ  
આશર પાચેંક ટ લબંાઇ ની છે તે  

પી.ટ  

૪પ  ૧૦૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૪  

રર/૩/૧૦  ૭ર/૧૦   -!!-  એક વાસં ની લાકડ   પી.ટ  



૪૬  ૧૧૦/૧૦ ઇ.પી.કો.ક. 
૧૪૮,૧૪૯,૩૮,  

ર૪/૩/૧૦  ૭૪/૧૦   -!!-   વા;સ ની લાકડ  આશર પો ણા 
છએક ટ ની છે તે  
એક વાસં નીલાકડ   
એક વાસં ની લાકડ   
એક વાસંની લાકડ   
એક વાસંની લાકડ   
એકલોખડં નો પાઇપ  
લોખડં નો પાઇપ  
ુહાડ  ુના વી છે તે  
એક વાસંની લાકડ   

પી.ટ  

૪૭  ૧૧ર/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૯૪,૩ર૩,પ૦૪  

ર૪/૩/૧૦  ૭પ/૧૦    (૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૬  
એક વાસંની લાકડ   
એક વાસંની લાકડ   

પી.ટ  

૪૮                 ૧૦  ર૪/૩/૧૦  ૭૬/૧૦   -!!-  રાયનો સોનાલીકા કંપની ની કાર  
  ૩ સી એ પ૩૦૩ ની છે તે 

સફદ કરલ ની 

પી.ટ  

૪૯  ૧૧૧/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪૧૮૮  ર૬/૩/૧૦  ૭૮/૧૦   -!!-  ટનલેસ ટ લ ની છર   પી.ટ  

પ૦  ૪૪/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૮/૩/૧૦  ૮૧/૧૦   -!!-  (૧) એક વીડ યો કો નટ વી 
(ર) નોક યા મો.ફોન  
(ર) નોક યા મો.ફોન  
(૩) ચાઇના મો.ફોન  
(૪) બોલપેન  
(પ) સોદા લખેલ કુ  

પી.ટ  

પ૧  ૪પ/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૮/૩/૧૦  ૮ર/૧૦   -!!-  કલર ટ .વી આઇકોન  ૧૪ ચ ુ ંછે 
તે  
(ર) એક સફદ કલર નો મો.ફોન  
(૩) એક નોક યા કંપનીનો મો.ફોન   

પી.ટ  

પર  ૪૬/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ર૯/૩/૧૦  ૮૩/૧૦   -!!-  (૧) વરલી ફ ચરના આ;કડાલખેલ 
લીપ  

(ર) .૧૦૦ ના દર નીનોટ -૩  
કડા લખેલ લીપ  

(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ -૧  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ર 
(૩) .ર૦ ના દર ની નોટ-૧  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ- ૧  
(પ) .પ ના દ રની નોટ -૧  
(૬) બોલ પેન  

પી.ટ  

પ૩  ૧૧૮/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,  ર૯/૩/૧૦  ૮૪/૧૦   -!!-  એક પીતળ ની ુઠં  પી.ટ  

પ૪  ૧૦૬/૧૦ 
ઇ.પી..કો.ક.૩ર૪,૩ર૩  

૩૦/૩/૧૦  ૮પ/૧૦   -!-  એક લોખડં નો પાઇપ લોહ  ના ડાઘ 
વાળો છે તે  

પી.ટ  

પપ  ૪૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૬(ર)  

૩૧/૩/૧૦  ૮૭/૧૦   -!!-  એક આછા લાલ કલરની રસની ઢુ 
વાળ  છર   

પી.ટ  



પ૬  પ૦/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર  ૪/૪/૧૦  ૮૯/૧૦   -!!-  ગં  પના ન;ગ-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર નીનોટ-૪  
ગં  પાના નગં-૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં-ર  
(૩) .૧૦ ના દર નીનોટ- ૧  
ગં  પાના- ૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ર 
(૩) .ર૦ ના દર ની -૧  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ-૩  
ગં  પાના- ૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૩ 
(૩) .પ૦ ના દર ની -૧  
ગં  પાના- ૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧  
(૩) .૧૦ ના દર ની -૬  
ગં  પાના- ૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .ર૦ ના દર ની -૧  
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧ 

પી.ટ  

પ૭  ૧ર૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૦ર,૧ર૦ બી  

૬/૪/૧૦  ૯૦/૧૦   -!!-  (૧) બળ  ગયેલ કોથળામા ં લ ટ મ 
કાગળ પેકટ શીલ બધં  
(ર) સળગી ગયેલ શટ ના ુકડા 
શીલ બધં છે તે  
(૩) સળગીગયેલ પે ટ ના ુકડા  

પી.ટ  

પ૮ ૪૮/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮
  

૧૦/૪/૧૦  ૯ર/૧૦   -!!-  લોખડં નો પાઇપ બે ટલબંાઇ નો 
છે તે  

પી.ટ  

પ૯  
  

૧ર૮/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૪  

૧૧/૪/૧૦  ૯૩/૧૦   -!!-  એક લોખડં ની કાળા કલર ની 
લોખડં ના હાથા વાળ  ઓટો મેટ ક 
ખોલબધં થાય તેવી છર   

પી.ટ  

૧ર/૪/૧૦  ૯૪/૧૦   -!!-   ુ સ ુ ંપે ટ એક મલી 
કલર ુ ંટ  શટ તથા નીકર  લોહ ના 
ડાઘ વાળા છે તે  

પી.ટ  

૬૦  ૧ર૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૦ર,૧ર૦  

૧૩/૪/૧૦  ૯પ/૧૦   -!!-  નીચે ના માળે મમા ંપડલ બોકસ 
સેટ  માથંી લીધેલ નેપક ન -૧ તથા 
ઓશીકા ુ ંકવર -૧  શીલ બધં 
બેગીમા ંછે તે  
(ર) ઉપરના માળે મ શેટ  પલગં 
ના ગાદલા કવર-ર ને માક શીલ 
બધં  

પી.ટ  

૬૧  ૧૦પ/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૪૩,૧૪૭,૧
૪૮  

૧પ/૪/૧૦  ૯૭/૧૦   -!!-  એક લોખડં નો પાઇપ આશર ૩ ટ 
નો છે તે  

પી.ટ  

૬ર  ૧૪૪/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ૧૬/૪/૧૦  ૯૮/૧૦   -!!-  મોબાઇલ ફોન નોક યા કંપનીનો 
૧ર૦૦ મોડલ નો  ુકલર નો છે તે  

પી.ટ  

૬૩  ૧૪૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,  

૧૬/૪/૧૦  ૯૯/૧૦   -!!-  એક ુના વો લોખડં ના પાઇપ 
આશર અઢ  ટ નીલબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૬૪  ૧૩૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,  

૧૯/૪/૧૦  ૧૦૧/૧૦   -!!-  એક તલવાર ટ લ ની ધા  ુની 
પીળ  ધા  ુઅઢ  ટ ની છે તે  

પી.ટ  

૬પ  ૧૪પ/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,  

૧૯/૪/૧૦  ૧૦૩/૧૦   -!!-  એક વાસ ની લાકડ    
(ર) એક વાસંની લાકડ  આશર 
ચારક ટ ની છે તે  

પી.ટ  

૬૬                 ુ .ધા.ક. ૧ર 
અ  

ર૦/૪/૧૦  ૧૦૪/૧૦   -!!-  (૧) કડા લખેલ લીપ 

(ર) બોલપેન  
(૩) એક નોક યા  કંપનીનો મો.ફોન 
૧૬પ૦  
(૪) એક એલ. .કંપનીનો મો.ફોન 

પી.ટ  



આર ડ  ૩પ૦૦ મોડલ નો છે તે  
(પ) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ ૩ર  

૬૭  પ૪/૧૦ ુ .ધા.ક.  ર૧/૪/૧૦  ૧૦૭/૧૦   -!!-  (૧) કટ સટા લખેલ ચીઠ - -૪  
(ર) એક બોલપેન  
(૩) .પ૦૦ ના દર ની નોટ -૧૮  

પી.ટ  

૬૮  ૧૩૯/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩, ૧૧૪  

રર/૪/૧૦  ૧૦૮/૧૦   -!!-   એકલોખડં નો ુના વો કાટ ખાઇ 
ગયેલ પાઇપ 

પી.ટ  

૬૯  પપ/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર  રપ/૪/૧૦  ૧૦૯/૧૦   -!!-  (૧) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર)  .પ૦૦ નાદર ની નોટ-૧  
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ-૩  
ગં  પાના -૩  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર)  .૧૦૦ નાદર ની નોટ-પ  
ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૮ 

(ર)ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- પ 
ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર)  .પ૦૦ નાદર ની નોટ-૪  
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ-પ  
ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર)  .પ૦૦ નાદર ની નોટ-૩  
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ-૪   
ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ર 
 
ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર)  .પ૦૦ નાદર ની નોટ-૪   
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ-૧  
ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૭ 

ગં  પાના -૩  

પી.ટ  

૭૦ ૬ર/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૬/પ/૧૦  ૧૧૬/૧૦  --!!-  (૧) વરલી મટકા લખેલ કડા ની 
લીપ  

(ર) ૧૦૦ ના દર ની નોટ-પ  
(૩) .પ૦/નાદર ની નોટ- ૩  
(૪) .૧૦ ના દર ની ઓટ-૧  
(પ) બોલપેન  

પી.ટ  

૭૧  ૬૪/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,  ્ ૭/પ/૧૦  ૧૧૭/૧૦  -!!  (૧) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ- ર 
(ર)  .પ૦૦ નાદર ની નોટ-ર૩  
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ-૧૭ 
(૪) .પ૦ ના દર ની નોટ-  ર  
(૬) મો.ફોન નોક યા -૧૬પ૦   
ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ- ૩ 
(ર)  .પ૦૦ નાદર ની નોટ-૬  
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ-૩ 
(૪) .પ૦ ના દર ની નોટ-  ર  
(૬) મો.ફોન સોની ઇરકશન   
ગં  પાના -૩  

પી.ટ  



      (૧) .ર૦/- ના દર ની નોટ- ૨ 
(ર)  .૧૦ નાદર ની નોટ-૬  
 (૬) મો.ફોન નોક યા -ર૬ર૬   
ગં  પાના -૩  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર)  .૧૦૦ નાદર ની નોટ-૧  
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ-ર 
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ-  ૮  
(પ) મો.ફોન નોક યા -ર૬ર૬  
ગં  પાના -૩  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૮ 
(ર)  .૧૦૦ નાદર ની નોટ-ર૦  
(૩) .૧૦/- ના દર નીનોટ-  ્
 (૪) મો.ફોન નોક યા -૧૬પ૦   
ગં  પાના -૩  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૮ 
(ર)  .૧૦૦ નાદર ની નોટ-૪  
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ-૧ 
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ-  ૧  
(૬) મો.ફોન નોક યા -૮૭૧૦  
ગં  પાના -૩  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર)  .૧૦૦ નાદર ની નોટ-૩ 
ગં  પાના   
.પ૦૦/- ના દરની નોટ-૧  

(ર) .૧૦૦ ની નોટ- ર  
(૩) .પ૦ ના  દર ની નોટ-૧  

 

૭ર  ૬પ/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર  ૭/પ/૧૦  ૧૧૮/૧૦   -!!-  (૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૪ 
(ર)  .પ૦ નાદર ની નોટ-૧  
(૩) .૧૦/- ના દર નીનોટ-૩ 
(૪)ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૩ 
(ર)  .પ૦ નાદર ની નોટ-૧  
(૩) .૧૦/- ના દર નીનોટ-૩ 
(૪)ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૩ 
(ર)  .ર૦ નાદર ની નોટ-૩  
(૩) .૧૦/- ના દર નીનોટ-૧ 
(૪)ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૪ 
(ર)  .પ૦ નાદર ની નોટ-૧  
(૩) .ર૦/- ના દર નીનોટ-ર 

(૪)ગં  પાના -૩  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર)  .પ૦ નાદર ની નોટ-૧  
(૩) .૧૦/- ના દર નીનોટ-૧ 
(૪)ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૩ 
(ર)  .૧૦ નાદર ની નોટ-૪  
(૩) .૧૦/- ના દર નીનોટ-૪ 

ગં  પાના -૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૩ 
(ર)  .૧૦ નાદર ની નોટ-૬ ગં  
પાના -૩  

પી.ટ  



.૧૦૦ ના દર ની નોટ-પ  
(ર) .૧૦ ના દર ની નોટ- ૩  

 

૭૩  ૬૬/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.પ૦૬(ર) 
૧૮૮  

૮/પ/૧૦  ૧૧૯/૧૦   -!!-  એક લાકડ  આશર અઢ  ટ 
લબંાઇની છે તે  

પી.ટ  

૭૪  ૭ર/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  ૧૮/પ/૧૦  ૧ર૧/૧૦   -!!  એક લાકડ  ુના વી આશર ણેક 
ટ ની છેતે  

પી.ટ  

૭પ  ૬૮/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  ૧૯/પ/૧૦  ૧રર/૧૦   -!!  એક લાકડ  આશર ણેક ટ ની છે  પી.ટ  

૭૬  ૭૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૬(ર) 
૧૮૮  

૧૯/પ/૧૦  ૧ર૩/૧૦   -!!-  એક લોખડં નો ુના વો પાઇપ  
એક લાકડ  આશર અઢ  ટ ની છે  

પી.ટ  

૭૭  
 

૧૯૪/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૪  

૩૦/પ/૧૦  ૧૩૦/૧૦   -!!  એક લોખડં નો પાઇપ આશર ણેક 
ટલબંાઇ નો છે તે  
એક વાસં ની લાકડ  આશર ચાર 
ટ ની લબંાઇ ની છે તે  
એક વાસં ની લાકડ  આશર ચાર 
લબંાઇ ની છે તે  
એક લોખડં નો પાઇપ ણેક 
ટલબંાઇ નો છે  
એક લોખડં નો પાઇપ ણેક ટ 
લબંો છે  

પી.ટ  

૭૮  
  

૧૯૩/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૪૩,૧૪૭,૧
૪૮  

૩૦/પ૧૦  
૩/૬/૧૦  

૧૩૧/૧૦  
૧૩૨/૧૦  

-!!  
-!!-  

એક લોખડં નો પાઇપ ણેક 
ટલબંાઇ નો છેતે  
એક લોખડં નો પાઇપ આશર 
પણેક ટ લબંાઇ નો છે   

એક વાસં ની લાકડ   
લોખડં નો પાઇપ ણેક ટ લબંાઇ 
નો છેતે  
એક લોખડંનો પાઇપ  

પી.ટ  

૭૯ ૧૯ર/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૩/૬/૧૦  ૧૩૩/૧૦   -!!-  એક સોનાનોઢાળ યો છે ુવંજન 
ર૪.૮૪૦ ામ તથા ટચ ૪ર.ર૧ છે 
તે એક ડબી મા ંશીલ પેક  

પી.ટ  

૮૦  ૮૪/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૩/૬/૧૦  ૧૩૪/૧૦   -!!-  એક સોનાનોઢાળ યો છે ુવંજન 
ર૦.ર૧૦ ામ તથા ટચ ૪ર.૦ર છે 
તે એક ડબી મા ંશીલ પેક  

પી.ટ  

૮૧  ૪૧૯/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૩/૬/૧૦  ૧૩પ/૧૦   -!!-  એક સોનાનોઢાળ યો છે ુવંજન 
૧૪.પ૦ ામ તથા ટચ ૪૧.૯પ  છે 
તે એક ડબી મા ંશીલ પેક  

પી.ટ  

૮ર  ર૦૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૯પ,૩૯૭  

૬/૬/૧૦  ૧૩૭/૧૦   -!!-  (૧) એક હોક  શીલબધં  
(ર) સફદ કલર ુ ંશટ તેમજ સફદ 
કલર ુ ંપે ટ છે તેશીલ બધં  

પી.ટ  

૮૩  ર૦૮/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૯પ,૩૯૭  

૬/૬/૧૦  ૧૩૮/૧૦   -!!-  એક લાકડ  આશર ૩ ૬!! લબંાઇ ની 
છેતે  
(ર) એક  ુકલર ુ ં સ પે ટ 
અને પીળા કલર ુ ંટ  શટ છે તે 
શીલ બ;ધ  

પી.ટ  

૮૪   ર૦૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૯પ,૩૯૭ 

૮/૬/૧૦  ૧૪૧/૧૦   -!!-  (૧) ફર .મહાવીરિસહ દશરથિસહ 
ઝાલા ુ ંદવહો પીટલ ડોકટરલીધેલ 
લડ સૈ પલ  

(ર) સા.ઋષીરાજ િસહ બાપાલાલ 
ગોહ લ ુ ં લડ સે પલ  

પી.ટ  

૮પ  ૮૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૮૪,૩૮૭  

૧૬/૬/૧૦  ૧૪૬/૧૦   -!!  (૧) એક લોખડં નો પાઇપ કાટાઇ 
ગયેલ છે તે  
(ર) એક ધાર  ુલોખડં ના પાઇ  ્
મા ંફ ટ કરલ છે  તે  

પી.ટ  



૮૬  ૭૬/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬૩,૩૭૭  

૧૮/૬/૧૦   ૧૪૯/૧૦   -!!  (૧) એક શટ આછા વાદળ   
(ર) એક પે ટ વાદળ  વા કરલ ુ ં
છે તે  

પી.ટ  

૮૭ ર૩ર/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮  

ર૧/૬/૧૦  ૧પર/૧૦    -!!-  એક લાકડા ુ ંબેટ આશર અઢ  ટ 
ની લબંાઇ ુ ંછે તે  

પી.ટ  

૮૮  ર૩૩/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬૬,૧૧૪  

રર/૬/૧૦  ૧પ૩/૧૦   -!!-  એક સોના ુ ંમગંળ ુ  
કલકતીઘાટન ુ ંછે તે શીલ બ;ધ 

પી.ટ  

૮૯  ૪પ૮/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

ર૪/૬/૧૦  ૧પપ/૧૦   -!!-  એક સોનાનો ઢાળ યો ુ ંવજન 
૧પ.૦૧૦ ામ તથા ટચ રર.૩૬૧૦ 
છે તે 

પી.ટ  

૯૦  
  

૮૬/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  રપ/૬/૧૦  ૧પ૬/૧૦   -!!-  પાના નગં-૩  
(ર) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૩  
(૩) .૧૦ ના દર ની -૯  
.૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧  

(ર) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ-૬  
(૩) .૧૦ના દર ની નોટ-૮  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- પ  
(ર) .૧૦/- ના દર ની નોટ-૧૮  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ર  
(ર) .૧૦/- ના દર ની નોટ-૪ 
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧  
(ર) .૧૦/- ના દર ની નોટ-ર 

પી.ટ  

૯૧ ર૯૧/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  રપ/૬/૧૦  ૧પ૭/૧૦   -!!  એક સી વર કલર ુ ંહ રો હો ડા 
મો.સા. નબંર વગર ;ૂ ના ચેસીસ 
ન.ં03F20F22182 

અ◌ે .ન.ં03F18E2115 F  

પી.ટ  

૯ર  ર૩૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પર,૩૩૬  

ર૬/૬/૧૦  ૧પ૮/૧૦   -!!  એક ુના વી કાટ ખાઇ ખાઇ 
ગયેલ ઢુ વગર ની તલવાર  

પી.ટ  

૯૩  
 

ર૪૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮  

ર૭/૬/૧૦  ૧૬ર/૧૦   -!!-  એક પાઇપ અઢ  ટ લબંાઇ નો છે  
એક લોખડં નો પાઇપ ર ટ નો   
એક લાકડ  ણેક ટ લબંાઇ ની  
લોખડં નો પાઇપ  

પી.ટ  

૯૪ 
 

ર૩૯/૧૦  
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,  

ર૮/૬/૧૦  ૧૬૩/૧૦   -!!-  એક લાકડ  આશર ણેક ટ ની છે   
એક લાકડ નો ધોકો   

પી.ટ  

૯પ પ૮/૧૦ 
ઇ.પી.કો..ક.પ૦૬(ર) ,પ૦૪,  

ર૮/૬/૧૦  ૧૬૩/૧૦   -!!-  એક ર વો વર ૩૬ બોર ની વે લી 
ની ટ લ બોડ  ઉપર વે લી એસ 

૩૮૦ સીર ઝ ન; ૯૦પર૮ લખેલ છે 
તે મા ંકોઇ કાર સુ નથી  કવર 
મા; છેતે 

પી.ટ  

૯૬  ર૧ર/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૪,
  

ર૮/૬/૧૦  ૧૬૪/૧૦   -!!-  એક ુના વો લોખડંનો પાઇપ  પી.ટ  

૯૭  ર૪૬/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૩ર,૧૮૬  

૧/૭/૧૦  ૧૬૬/૧૦   -!!-  લાકડા ના હાથા વાળ  લાકડાના 
યાન વાળ  હાથા સહ ત ૧૧!! ની 
લબંાઇ ની છે તે  

પી.ટ  

૯૮  ટ.ડા.ન.ં૧પ/૧૦ 
સી.આર.પી.સી.ક.૪૧(૧) ડ   

૩/૭/૧૦  ૧૬૮/૧૦   -!!-  (૧) સોની એર કશન કંપનીનો 
મો.ફોન  
(ર) નોક યા ૧૬૦૦ 
(૩) નોક યા ૧૬૬૧  
(૪) નોક યા ૩૧૧૦  
(પ) નોક યા ૧૧૧૦  
(૬) નોક યા ૧ર૦૦ 

(૭) નોક યા પર૦૦ 
(૮) નોક યા ૧ર૦ર  
(૯) નોક યા ૧ર૦ર  

- 



(૧૦) સોની એરકશન ૩પ૦  
(૧૧) મોટોરોલા મો.ફોન  
(૧ર) સેમસગં મો.ફોન  
(૧૩) માઇ ોમેકસ મો.ફોન  
(૧૪) ચાઇના મેકસ મો.ફોન  
(૧પ) નોક યા મોડલ ન.ં૧ર૦૯  
(૧૬) નોક યા ૧ર૦૦  
(૧૭) નોક યા ૧ર૦૯  
(૧૮) નોક યા ૧ર૦૦  
(૧૯) નોક યા ૧૬૬૧  
(ર૦) નોક યા પ૦૩૦  
(ર૧) ચાઇના .ફાઇવ  
(રર) ચાઇના મો.ફોન 

(ર૩) ચાઇના  
(ર૪) માઇ મેકસ મો.ફોન  
(રપ) સેમસગં મો.ફોન  
(ર૬) સેગમ મો.ફોન  
(ર૭) સોનાનો ઓમકાર  
(ર૮) કાળા કલર ુ ંકાર ટપ  

૯૯  
 

૯૦/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૩/૭/૧૦  ૧૬૯/૧૦   -!!-  (૧) સટા ના હ સાબ લખેલ ચીઠ   
(ર) બે બોલપેન  
.૧૦૦ ના દર ની નોટ- ર  

(ર) .ર૦ ના દર ની નોટ- ૧  
(૩) .૧૦ ના  દરનીનોટ- ૧  
.પ૦૦/- ની નોટ -૩  

(ર) .૧૦૦/- નોટ નગં-૧૮  

પી.ટ  

 
૧૦૦  

૯૧/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર  ૬/૭/૧૦  ૧૭૩/૧૦   -!!-  (૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-પ  
(૪) ગં પાના   
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ર 

(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧૦  
 (૩) ગં પાના   
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
 (ર) ગં પાના   
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
 (ર) ગં પાના   
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ર 

(ર) ગં પાના   
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧૪ 

(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- પ  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-ર  
(૪) ગં પાના   
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧  
(૩) ગં પાના 

પી.ટ  



(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧  
 (૩) ગં પાના   
(૧) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) .પ૦૦ ના દર ની નોટ- ૧  
 (૩) ગં પાના   
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૩ 
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૬  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧  
(૪) ગં પાના   
(૧) .પ૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) .ર૦ ના દર ની નોટ- ર  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧૪  
(૪) ગં પાના- રર    

 

૧૦૧ ર૩૬/૧૦  
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૮૮  

૯/૭/૧૦  ૧૭૬/૧૦   -!!-  એક ફાયબર વા કાળા હાથા વાળ  
ના પર સફદ દોરો બાધેંલ છે તે  

પી.ટ  

૧૦ર  ૯૦/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૦/૭/૧૦  ૧૭૭/૧૦   -!!-  એક નોક યા મો.ફોન ૧૧૦૮  મોડલ 
નો મોબાઇલ ફોન   

પી.ટ  

૧૦૩  
  

૯પ/૧૦ ુ .ધા.ક ૧ર  ૧૧/૭/૧૦  ૧૭૮ /૧૦   -!!-  (૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) .ર૦ ના દર ની નોટ- ૧  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૩  
(૪) ગં પાના   
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ર 

(ર) .ર૦ ના દર ની નોટ- ર  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૪  
(૪) ગં પાના   
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) .૧૦ ના દર ની નોટ- ૧  
 (૩) ગં પાના   
.૧૦ ના દર ની નોટ- પ  

(ર) ગં  પતા નગં- ૪૩  

પી.ટ  

 
૧૦૪  

રપ૬/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,  

૧૧/૭/૧૦  ૧૭૯/૧૦   -!!-  એક લોખડં નો પાઇપ ુના વો  
એક વાસંની લાકડ  આશર ણ ટ 
લબંાઇ ની છે તે  

પી.ટ  

 
૧૦  ્ 

ર૭ર/૧૦ 
ઇ.પી.કોક.૩૯ર,૪પર વી.  

૧૩/૭/૧૦  ૧૮૦/૧૦   -!!-  એક  પી.તળના હાથા વાળ  ટ લ 
ની એક બા ુ ધાર વાળ  છર   
એક કાળા હાથા વાળ  છર   

પી.ટ  

 
૧૦૬  

રર૧/૧૦ 
ઇ.પી.કોક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮  

૧૬/૭/૧૦  ૧૮૮/૧૦   -!!  એક ુના વી કાટ ખાઇ ગયેલ 
છર   
એક વાસંની લાકડ  આશર ચારક 
ટ ની લબંાઇ  

પી.ટ  

 
૧૦૭  

૯૮/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર  ૧૬/૭/૧૦  ૧૮૯/૧૦   -!!-  (૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ર  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૩ 
(૪) .૧૦ ના દર નીનોટ- ર   
(૪) ગં પાના   
(૧) .પ૦/- ના દર ની નોટ- ૪ 

(ર) .૧૦ ના દર ની નોટ- ૩  
 (૩) ગં પાના   
(૧) .પ૦/- ના દર ની નોટ- પ 

(ર) .૧૦ ના દર ની નોટ- ૩  
(૩)  ગં પાના   
.૧૦ ના દર ની નોટ -૭  

(ર) ગં પાના નગં -૪૩  

પી.ટ  



૧૦૮ ર૭૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૮૮  

૧૯/૭/૧૦  ૧૯૧/૧૦   -!!-  એકલાકડાનીહોક  ટુ  ગયેલી છે તે  પી.ટ  

૧૦૯  ર૭૯/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૯૪,૧ર૦ બી  

ર૦/૭/૧૦  ૧૯ર/૧૦  -!!-  (૧) એક ુ ધીયા  બોલપેન  
(ર) એક ચ મા કોફ  કલર ની મ 
વાળ  છે તે  

પી.ટ  

   
૧૧૦  

૯૯/૧૦ આમસ એકટ 
ક.રપ(૧) (બી-એ)  

ર૦/૭/૧૦  ૧૯૪/૧૦   -!!  એક દશી બનાવટ ની ર વો વર ૩ર 
બોરની લોખડંના બેરલ વાળ  ની 
ઉપર ે મા ંમઇડ ઇન ઇ લે ડ 
અવા ય અ રમાલખેલ છે ૬ કાટ સ  

પી.ટ  

૧૧૧  ર૭૯/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૯૪,૧ર૦ બી  

ર૦/૭/૧૦  ૧૯પ/૧૦   -!!  એક શટ મા ંછર ના ઘા લાગેલ છે 
તે શટ શીલ બધં છે તે  

પી.ટ  

૧૧ર  ૧૦૦/૧૦ આવ યક ચીજ 
વ  ુધારા ૩,૭  

ર૩/૭/૧૦  ૧૯૬/૧૦   -!!  એક કાળા કલર ના કરબામા ંઆશર 
૩પ લીટર  ુકરોસીન છે તે શીલ 
બધં  

પી.ટ  

૧૧૩  ૧૦૧/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૩/૭/૧૦  ૧૯૭/૧૦   -!!-  .૧૦૦ ના દર ની નોટ- પ  
(ર) નોક યા ૧ર૦૯ મોડલ નો 
મો.ફોન  
(૩) એક નોક યા મો.ફોન ૧ર૦૯  
(૪) ફ લી સ કંપની ુ ંકલર ટ .વી. 
(પ) સટાનો હ સાબ લખેલ છે તે   
(૬) બોલપેન -ર  

પી.ટ  

૧૧૪  ર૮૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩પ૪,પ૦૬(ર)  

ર૮/૭/૧૦  ર૦૩/૧૦   -!!  એક લીલા કલર ની વાસં ની આઠ 
કાતર  વાળો લાકડ  વો ધોકો 
આશર -૪ ટ લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૧૧પ  ર૮૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩પ૪  

ર૯/૭/૧૦  ર૦પ/૧૦   -!!  એક ર ગણી કલરના રસની હાથા 
વાળ  સફદ ટ લ વી ધા નુછ 
છર  ની ુલ લબંાઇ ૧૦ ચ છે તે  

પી.ટ  

૧૧૬  
  
 
 

૧૦પ/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૯/૭/૧૦  ર૦૬/૧૦   -!!  ગાં  પાના-૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૬ 
(૩) .ર૦ ના દર ની નોટ-૧ 
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ પ  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૬ 

ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .ર૦ ના દર ની નોટ-ર 

ગાં  પાના-૩  
(ર) .પ૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-ર 

(૪) .પ૦ ના દર ની નોટ ર  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧ 
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦ ના દર ની નોટ- ૧૩  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-પ 

ગાં  પાના-૩૧  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૭ 

 

પી.ટ  

૧૧૭ ૧૦૧/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૯/૭/૧૦  ર૦૭/૧૦   -!!  એક ચાઇના કંપનીનો સીગમેટ 
લખેલ મો.ફોન  

પી.ટ  



૧૧૮  ૧૦૬/૧૦ આમસ એકટ 
ક.રપ(૧) બી એ તથા 
ઇ.પી.કો.ક.ર૧૧ ,૧૧૪  

૩૦/૭/૧૦  ર૦૯/૧૦   -!!-  (૧) એક દશી બનાવટ ની લોખડં 
ની પી ટલ નગં-૧ મે ન વાળ  છે  
(ર) પીળ  ધા નુા વતા કાટ સ 
નગં- ર  
(૩) લા ટ ક વાયર ની થેલી  

પી.ટ  

૧૧૯  ર૯૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,૧૮૮  

૧/૮/૧૦  ર૧૧/૧૦   -!!-  એક પીતળ વી ધા નુી ઉપર બે 
હોલ વાળ ઠુ  

પી.ટ  

૧ર૦  
  
 

૧૦૯/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૯/૮/૧૦  ર૧૬/૧૦   -!!-  ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧ 
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ ૩   
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૪  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-ર 

(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ ર  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૪ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧ 
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-ર 

(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ ૪  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ર 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-પ 

(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ ર  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ર 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧ 
ગાં  પાના-૩૧  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૪(૩) 
.૧૦ ના દર ની નોટ-૧  

પી.ટ  

૧ર૧ ૧૧૦/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર અ  ૧૦/૮/૧૦  
૧૦/૮/૧૦  

ર૧૭/૧૦  
ર૧૮ /૧૦  

 -!!  .પ૦૦/- ના દર ની નોટ - ર 
(ર) .૧૦ ના દર ની નોટ-૭ 

(૩) કડા લખેલ લીપ  
સોની એરકશન કંપનીનો મો.ફોન  

પી.ટ  

૧રર  
  

૩૦૬/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૬,૩ર૩  

૧૦/૮/૧૦  
૧૧/૮/૧૦  

ર૧૯/૧૦  
રર૦/૧૦  

 -!!-  
-!! -  

એક કાળા કલર ુ ંટ  શટ ની 
દર આગળ પાછળ પીળા કલર 

ના  ુના  ુ 
તલવાર પીતળના યાન વાળ  ઠુ 
વાળ  છે તે ની ધાર ઉપર ડાઘ છે  

પી.ટ  



 
૧ર૩  
  
  

૧૧૧/૧૦  ુ .ધા.ક. ૪,પ  ૧ર/૮/૧૦  રરર/૧૦   -!!-  ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ર 
(૩) .ર૦ ના દર ની નોટ-૩ 
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ ૯  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ર 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧૧ 
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧ 
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ- પ  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૮ 
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧ 
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ ૭  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧૪ 
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૬ 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧ 
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ ૯  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .ર૦ ના દર ની નોટ- ૧(૩) 
.૧૦ ના દર ની નોટ-૧૦ 

પી.ટ  

૧ર૪ ૩૦૬/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૮૪,૩૮૭  

૧૭/૮/૧૦  રરપ/૧૦   -!!-  એક છર  લાલ હાથા વાળ  છર   ૬ 
ચ ની લબંાઇ ની છે તે  

પી.ટ  

૧રપ ૧૧પ/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૬/૮/૧૦  રર૯/૧૦   -!!-  ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૬ 
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૬ 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૧ 
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- પ 

(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-પ  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૮ 

(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧૦ 
ગાં  પાના-૩  
(ર) .પ૦૦ ના દર ની નોટ- ૮ 

(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧પ 
ગાં  પાના-૩  
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-૩ 
(૪) .૧૦ ના દર ની નોટ ૧૦  
ગાં  પાના-૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ર 

(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-ર 
. પ૦/- ના દર ની -૪  

પી.ટ  

૧ર૬  ૩૩૩/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬પ,૩૯૭,૧૮૮  

ર૭/૮/૦  ર૩૦/૧૦   -!!-  એક પે ટ તથા એક શટ ક તુર  
કલર ુ ં સ પે ટ તથા એક   
(ર) એક ખુરા કલર ુ ંઉભી 
લાન ગ વા  પે ટ - ૧ શીલ બધં  

પી.ટ  



૧ર૭  ૩૩૯/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,પ૦૬(ર)  

ર૯/૮/૧૦  ર૩૪/૧૦   -!!-  એક ટ લની ધા  ુની એક બા ુ 
ધાર વાળ  કાળા રબરના લા ટ ક 
ના હાથા વાળ  લબંાઇ એકાદ ટ 
લબંાઇ ની છે તે  

પી.ટ  

૧ર૮ ૩૩૩/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬પ,૩૯૭,  

ર૯/૮/૧૦  ર૩પ/૧૦   -!!-  (૧)  ુકલર ુ ં સ પે ટ તથા 
સફદ ેકલર ચેકસ વાળો શટ છે તે 
શીલ બ;ધ બેગી એક 

(ર) એક મો.ફોન નોક યા મોડલ 
ન.ંબર ૧૬૦૦/-  
(૩) એક લાકડા નો ધોકો કટ 
ટ પ છે તે  

(૪) બ જ સર મો.સા. નબંર  
 ૩ ડ .બી ૧૯  

(૧) કાળા કલર ુ ંપે ટ તથા ે 
કલર ુ ંટ શટ છે  તે શીલ બધં 
બેગી  
(ર) એક લાકડા નો ધોકો ટ પ  

પી.ટ  

૧ર૯ ૩૪પ/૧૦ 
ઇ.પી.કો..ક.૩૭૯,૩પ૬  

૩૧/૮/૧૦  ર૩૮/૧૦   -!!-  એક લા ટ ક ની ડ બી સોનાના 
દાગીનાનો ઢાળ યો નગં-૧ ૧પ ામ 
અને ૯૯૦ મી.લી ામ છે તે  

પી.ટ  

૧૩૦ ૪૩૯/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૩૧/૮/૧૦  ર૩૯/૧૦   -!!-  એક લા ટ ક ની ડ બી સોનાના 
દાગીનાનો ઢાળ યો નગં-૧  ૩૬ 
ામ છે તે  

પી.ટ  

૧૩૧ ૩૧૦/૦૯ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૩૧/૮/૧૦  ર૪૦/૧૦   -!!-  એક લા ટ ક ની ડ બી સોનાના 
દાગીનાનો ઢાળ યો નગં-૧ ર૮ ામ 
અને ૧૦ મી.લી ામ છે તે  

પી.ટ  

૧૩ર ૩૪૪/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૩૧/૮/૧૦  ર૪૧/૧૦   -!!-  એક લા ટ ક ની ડ બી સોનાના 
દાગીનાનો ઢાળ યો નગં-૧ ૧૦ ામ 
અને ૧૦ મી.લી ામ છે તે  

પી.ટ  

૧૩૩ ૩૪૬/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૩૧/૮/૧૦  ર૪ર/૧૦   -!!-  એક લા ટ ક ની ડ બી સોનાના 
દાગીનાનો ઢાળ યો નગં-૧ ૧૦ ામ 
અને ૯૯૦ મી.લી ામ છે તે  

પી.ટ  

૧૩૪  
  

૧૧૮/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર  ૩૧/૮/૧૦  ર૪૪/૧૦   -!!-  (૧) ગં  પાના- ૩   
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૭  
(ર) . ર૦ ના દર ની નોટ- ૧  
(૧) ગં  પાના- ૩   
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-ર 

(ર) . ૧૦ ના દર ની નોટ- ૪  
(૧) ગં  પાના- ૩   
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧ 
(ર) . ૧૦ ના દર ની નોટ- ર  
(૧) ગં  પાના- ૩   
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૯ 

(ર) . ર૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ- ર   
(૧) ગં  પાના- ૩   
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧ 
(ર) . ૧૦ ના દર ની નોટ- ૪  
(૧) ગં  પાના- ૩   
(ર) .૧૦૦ ના દર ની નોટ-૧ 
(ર) . પ૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦/- દર ની નોટ- ૧   
.૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૬  

(ર) .૧૦ ના દર ની નોટ-૪  

પી.ટ  



૧૩પ
  
  

૩૪૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮  

૭/૯/૧૦  ર૪પ/૧૦   -!!-  લોખડં નો પાઇ  ્ ણ ટ નો છે તે  
વાસં ની લાકડ  એક લબંાઇ ચાર 
ટ લબંાઇ એક  
વાસં ની ુના વી ચાર ટ લબંાઇ 
ની લાકડ   
સાડા ણ ટ નીલાકડ   ુલાક ુ 
એક  

પી.ટ  

 
૧૩૬  
   
  

૧૧૯/૧૦ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૮/૯/૧૦  ર૪૬/૧૦   -!!-  (૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ર  
(ર) ગં  પાના નગં- ૩   
(૧) .પ૦/ ના દર ની નોટ નગં- ૧ 
(ર) .૧૦ ની નોટ નગં- ૩  
.પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 

(ર) ૧૦૦/- ના દર નીનોટ- ૪  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ- ૪  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ર 

(ર) ૧૦૦/- ના દર નીનોટ- ર  
(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૧  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૮ 

(ર) ૧૦/- ના દર નીનોટ- ૪  
(૩) ગં પાના  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ-૩ 
(ર) ૧૦/- ના દર નીનોટ- ૪  
(૧) .પ૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) ૧૦/- ના દર નીનોટ- ર  
(૩)ગં  પાના -૩   
.૧૦ ના દર ની નોટ- ૪  
.૧૦ ના દર ની નોટ- ૩  
.૧૦૦/- ના દર ની નોટર  

(ર) .પ૦ ના દર નીનોટ- ૧૩  

પી.ટ  

૧૩૭ ૩પ૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૩  

૮/૯/૧૦  ર૪૭/૧૦   -!!-  એક વાસં ની લાકડ  આશર પોણા 
ણ ટ લબંાઇ ની છે તે  

પી.ટ  

૧૩૮ ૯૯/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ૧૧/૯/૧૦  ર૪૯/૧૦   -!!-  એક હ રો હો ડા લે ડર મો.સા 
નબંર નથી ના એ . ન.ં HA 10 

EAB89K06283 ુ ંઆગળ ની 
લાઇટ તથા ડોગરો નથી  

પી.ટ  



૧૩૯ ૧ર૩/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર  ૧૪/૯/૧૦  રપર/૧૦   -!!-  .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૩ 
(ર) ગં  પાના - ૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ-ર 
(ર) પ૦/- ના દર નીનોટ- ૧  
(૩) ગં પાના -૩  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) ર૦/- ના દર નીનોટ- ૧  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ- ૧  
(૪) ગં  પાના  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ર  
(ર) ગં  પાના  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) ૧૦/- ના દર નીનોટ- પ  
 (૩) ગં  પાના  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) પ૦/- ના દર નીનોટ- ૧  
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ- ૪  
(૪) ગં  પાના  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) ૧૦/- ના દર નીનોટ- ૧  
(૩) .પ ના દર ની નોટ- ૧  
(૪) ગં  પાના  

પી.ટ  

૧૪૦  ર૦૪/૧૦  ૧૮/૯/૧૦  રપપ/૧૦   -!!-  એક સી વર કલર ુ ંહ રો હો ડા 
મો.સા. ના ચેસીસ ન.ંબર 
05C16801386 તથા 
એ .ન.ંHA10EA6HA 12913  

પી.ટ  

૧૪૧  ૧ર૮/૧૦ ઇ.પી.કો.ક. 
૩ર૩,પ૦૬(ર)   

ર૪/૯/૧૦  રપ૮/૧૦   -!!-  એક છર  લા ટ ક હાથા વાળ  એક 
બા ુ ધાર વાળ   

પી.ટ  

૧૪ર  ૧ર૯/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર  રપ/૯/૧૦  રપ૯/૧૦   -!!-  (૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) ૧૦૦/- ના દર નીનોટ- ૪  
(૩)  ગં  પાના  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ર 

(ર) ગં  પાના  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) ૧૦૦/- ના દર નીનોટ- ૩  
 (૩) ગં  પાના  
(૧) . ૦્૦/- ના દર ની નોટ- ર 
(ર) ૧૦૦/- ના દર નીનોટ- ર  
(૩)  ગં  પાના  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ૧ 
(ર) ૧૦૦/- ના દર નીનોટ- પ   
(૩)  ગં  પાના  
(૧) .૧૦૦/- ના દર ની નોટ- ર 
(ર) પ૦/- ના દર નીનોટ- ૧  
(૩)  ગં  પાના 

પી.ટ  

૧૪૩ ૩૯૦/૧૦ ઇ .પી.કો.ક.૪૮૯ 
( )્  

ર૯/૯/૧૦  ર૬૪/૧૦   -!!-  (૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૩ ના 
નબંર (1) 4db11598 (2) 
9um904199 (3) 7bv 927604  

પી.ટ  

૧૪૪  ૩૮૯/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,૪પર 

૩૦ / ૯/૧૦  ર૬૫/૧૦   -!!-  એક લાકડા નોવ ધોકો અઢ ટ 
લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૧૪પ  ૭૧/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ૩૦/૯/૧૦  ર૬૭/૧૦   -!!-  એક હ રો હો ડા મો.સા. નબંર   
૩ સી એન પ૩પ૪  

પી.ટ  

૧૪૬ ૩૯ર૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩રપ,પ૦૪  

૩/૧૦/૧૦  ર૬૮/૧૦   -!!-  એકલોખડં ની ટોમી એક બા ુ આટા 
વાળ  છે તે  

પી.ટ  



૧૪૭ ૩૯૮/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક૩ર૪,૧૮૮  

પ/૧૦/૧૦  ર૬૯/૧૦   -!!-  એક લાકડા નો ધોકો બેઝબોલ 
આકારનો છે તે  

પી.ટ  

૧૪૮ ૩૬૩/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૯૪,પ૦૬(ર)  

૮/૧૦/૧૦  ર૭૩/૧૦   -!!-  (૧) એક લોખડં નો પાઇપ આશર 
ણેક ટ નો છેતે 

(ર) . પ૦૦/- ના દર ની નોટ 
નગં- ૪  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧૦ 
(૧) એક લોખડં નો પાઇપ આશર 
ણેક ટ નો છે તે  

એક લાકડા નો ધોકો આશર અઢ  
ટ લબંાઇ નો છેતે  
એકલાકડા નો ધોકો આશર અઢ  ટ 
નીલબંાઇ નો છે તે 

પી.ટ  

૧૪૯  ૪૦૯/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,  

૯/૧૦/૧૦  ર૭૪/૧૦   -!!-  સાકંળ ુ ંલોખડં ુ ંબટ ુ  

 
૧પ૦  ૩ર૬/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક.૪૦૯,૪૦૬  
૧૧/૧૦/૧૦  ર૭પ/૧૦   -!!-  (૧) લાલ કલરના પાકા ઠુા ુ ં

ર ટર  કશ કુ ર ટર છેતે  
(ર) પાકા ઠુા વા  ર  ન.ં ૧ 
લખેલ છે તે  
(૩) પાકા ઠુા વા  લોન ર  ન ંર  

પી.ટ  

૧પ૧ ૩૯પ/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩રપ,૩ર૩  

૧૩/૧૦/૧૦  ર૭૮/૧૦   -!!-  (૧) લોખડંનો પાઇપ પાણી નળનો 
ણ ટ લબંાઇ વ ચે ક લીન છે તે 

એક  
(ર) રા ુભાઇ ધોળક યા પાસે થી 
ક  કરલ લાકડા નો બળ યો ણ 
ટ લબંાઇ નો છે તે  

(૩) રુાભાઇ રાહાભાઇ ધલળક યા 
પાસે થી ક  કરલ વાસંની લાકડ   
(૪) આરોપી જગદ શ િસહ ગોહ લ 
પાસે થી ક  કરલ વાસંની લાકડ  
૪ કાતર  વાળ  ણ ટલબંાઇ 
વાળ  એક  

પી.ટ  

૧પર  ૪૧ર/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩રપ,૩ર૩,પ૦૪ ,  

૧૭/૧૦/૧૦  ર૮૦/૧૦   -!!-  એક ટુ  ગયેલ બેઝબોલ નો ધોકો 
ના હ ડલ તરફના ુકડા એક ુકડા 

એક ટના થા ઉપર બેઝબોલ નો 
ધોકો એક  

પી.ટ  

૧પ૩  
  

૧૩ર/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,પ૦૬  

૧૮/૧૦/૧૦  ર૮૭/૧૦   -!!-  એક લોખડં ની સાકંળ આશર દોઢ 
ફટ લબંાઇ ની છે તે  
એક લોખડં નો પાઇપ ણ ટ ની 
છે તે  

પી.ટ  

૧પ૪ ૩૩૩/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬પ,૩૯૭,૧૮૮  

૧૯/૧૦/૧૦  ર૮૯/૧૦   -!!-  એક બેઝ ◌્ોલ નો લાકડાનો ધોકો 
વ ચેના ભાગે થી બે ુકડા થયેલ છે  
એક બેઝ ◌્ોલ નો લાકડા નો ધોકો 
આગળના ભાગથી બે ુકડા થયેલ 
છેતે 

(ર) એક લોખડં નો પાઇપ   

પી.ટ  

૧પપ ૪૧૩/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૦ર,૧ર૦ બી  

ર૦/૧૦/૧૦  ર૯૧/૧૦   -!!  એક મોબાઇલ ફોન સી વર કલરની 
બોડો વાળો છે તે  

પી.ટ  

૧પ૬  ૪૧૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૪પર,૩ર૩,પ૦૬  

ર૪/૧૦/૧૦  ર૯૩/૧૦   -!!-   એક ુના વી લાકડાના હાથા 
વાળ  છે તે  

પી.ટ  



૧પ૭  
  

૪૩૬/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૧૮૮  

પ/૧૧/૧૦  ૩૦ર/૧૦   -!!-  એક લાકડા નો બેઝબોલનો ધોકો  
આશર અઢસ ટ લબંાઇ નો છેતે  
એક લાકડા ની ટ ક એક સાડ 
અણીદાર છે તે આશર સવા બે ટ 
લબંાઇ નો છે તે  
એક લાકડા ની ફર ક  એક બા ુ 
અણીદાર છે તે   

પી.ટ  

૧પ૮  ૩પ૧/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬  

૯/૧૧/૧૦  
૧૦/૧૧/૧૦  

૩૦૩/૧૦  
૩૦૪/૧૦  

 -!!-  
-!!-  

મ ન કલરનો ુરતો  વકથી ભરલ 
છે તેતથા મ ન કલર ની ચોરણી 
ના નીચેના ભાગે પાય મા વક 
ભરલ છે તે લુાબી તથા આછા 
લુાબી કલરનો ંગીયો મા ં

કાટન વાળો છે તે શીલ બધં  
(૧) એક લાલ કલર ુ ંનાઇટ મા ં
પહરવા ુ ંપે ટ ના ડાબા ખી સા 
ના ભાગે CARLOS લખેલ છે તે 

(ર) પીળા કલર ુ ંઅડધી બાય ુ ં
ટ  શટ મા ં ે મા ં
CLLUBROCKVILLR લખેલ છે તે  
(૩) તેમજ વી.આઇ.પી. કંપનીનો 
ંગીયો છે તે સહજ નીચે ના ભાગે 
ટુલ છે તે   

પી.ટ  

૧પ૯  ૧૩૮/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

૧૦/૧૧/૧૦   ૩૦પ/૧૦   -!!-  એક લોખડંનો પાઇપ ુના વો 
આશર બે ટ લબંાઇનો છે તે  

પી.ટ  

 
૧૬૦  

૩૮૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩રપ  

૧પ/૧૧/૧૦  ૩૧ર/૧૦   -!!-  એક વાસં ની લાકડ  આશર સડા 
પચં ટ લબંાઇની છે તે  
એક લોખડંનો પાઇપ આશર ૪ ટ 
લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૧૬૧  ૪પ૧/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૪ર૭,૪૩પ  

૧૬/૧૧/૧૦  ૩૧૮/૧૦   -!!-  સળગી ગયેલ મોટર સાયકલ ના 
ભાગેો મા ં લા ટ ક વાયર કપડા 
ના સળગી ગ લુ ુકડા છે તે શીલ 
બધં પેકટ  

પી.ટ  

૧૬ર  ૧૯૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪  

૧૮/૧૧/૧૦  ૩૧૯/૧૦   -!!-  એક હ રો હો ડા કળા કલર ુ ં
પ.મો.સા. નબંર વગર ુ ં ના 
ચેસીસ નબંર 04L16F05778 તથા 
એ .ન.ં04L15E05766 છે તે  

પી.ટ  

૧૬૩ ર૧પ/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ૧૮/૧૧/૧૦  ૩ર૦/૧૦   -!!-  એક હ રો હો ડા કાળા કલર ુ ં ના 
નબંર GJ 13L 7233 ન ચેસીસ 
ન0ં6C16C36617 તથા 
એ .ન.ં06C1536622  

પી.ટ  

૧૬૪ ૧૪૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪ ,૪ર૭,  

ર૦/૧૧/૧૦  ૩ર૬/૧૦   -!!-  એક લાકડ  આશર ણેક ટની છે 
તે  

પી.ટ  

૧૬પ  ૩૧૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,પ૦૪  

ર૦/૧૧/૧૦  ૩ર૭/૧૦   -!!-  એકલોખડંનો પાઇપ આશર ચારક 
ટ ની લબંાઇ નો છે તે  

પી.ટ  

૧૬૬  ૧૩પ/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

ર૧/૧૧/૧૦  ૩ર૮/૧૦   -!!-  એક લોખડં નો પાઇપ ુના વો 
આશર ણેક ટ નો છેતે  

પી.ટ  

૧૬૭  ૪પપ/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩રપ,૩ર૩,પ૦૪  

ર૩/૧૧/૧૦  ૩૩૦/૧૦   -!!-  એક લોખડંનો પાઇપ આશર ણેકબ 
ટની લબંાઇ નો છેતે  

પી.ટ  

૧૬૮  ૪૬૧/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮  

રપ/૧૧/૧૦  ૩૩ર/૧૦   -!!-  (૧) એક લાકડ  વાસંની ૬ 
કાતર વાળ  ની લબંાઇ આશર પ 
ટ ની છે તે  

(ર) એક વાસં નીલાકડ  ૩ 
કતર વાળ  ની લબંાઇ ૩ ટ ની  
(૩) એક લાકડાનો ધોકો ુ ભુાગી 
ગયેલ ુકડો ની લબંાઇ આશર ૧ 
ટની છેતે  

પી.ટ  



૧૬૯ ૪૬૧/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,  ર૭/૧૧/૧૦  ૩૩૪/૧૦   -!!-  એક પાણીના નળનો લોખડંનો 
પાઇપ ની ઉપર નીચે ક લીન 
ચઢાવેલ છેતે૩ ટ લબંાઇનો છે તે  

પી.ટ  

૧૭૦  ૧૪૧/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

ર૯/૧૧/૧૦  ૩૩પ/૧૦  -!!-  એક લોખડં નો પાઇપ  પી.ટ  

૧૭૧  
  

૧૪૭/૧૦ ુ .ધા.ક.૧ર  ૪/૧ર/૧૦  ૩૩૯/૧૦   -!!-  (૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ -૩  
(ર) ગં  પના - ૩  
(૧) .પ૦૦/- ના દર ની નોટ- ર  
(ર) ગં પના  
(૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ -૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ- પ  
(ર) ગં  પના - ૩  
(૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ -૩  
(ર) .ર૦ ના દર ની નોટ- ૧  
(ર) ગં  પના - ૩  
(૧) .૧૦૦ ના દર ની નોટ -૩  
(ર) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૧  
(ર) ગં  પના - ૩  
(૧) .પ૦ ના દર ની નોટ -૧ 
(ર) ૧૦ ના દર નીનોટ- ૧પ   
(ર) ગં  પના - ૩૭  

પી.ટ  

૧૭ર  ૩૪ર/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ૬/૧ર/૧૦  ૩૪૪/૧૦   -!!-  લા ટ કની પાશક ડ બી મા ં
ચાદં ના◌ો ઢાળ યો છેતે નો ટચ 
૭૦.૩૮ તથા વજન ર૪૩ ામ છે તે  
શીલ બધં છે તે  

પી.ટ  

૧૭૩  ૪૩૬/૦૯ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ૬/૧ર/૧૦  ૩૪પ/૧૦   -!!-  એક ડ બીમા ંચાદં નો ુકડો છે  ુ ં
વજન ૩૮૪ ામ છે તે  

પી.ટ  

૧૭૪  ર૩૮/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  ૬/૧ર/૧૦  ૩૪૬/૧૦   -!-  એક ડ બીમા ંચાદં નો ુકડો છે ુ ં
વજન ૩૪  ્ ામ છે તે  

પી.ટ  

૧૭પ  ૪૭૯/૧૦ 
ઇ.પી◌ોક..ક૧૪૩,૩રપ  

૮/૧ર/૧૦  
૮/૧ર/૧૦  

૩૪૭/૧૦  
૩૪૮/૧૦  

 -!!-  એક લાકડાનો ધોકો સાડા ણ ટ 
નો છે તે  
એક લાકડા નો ધોકો બેઠો ણ ચ 
લબંાઇ વાળો છે તે  
એક છર  ગો ડન કલરની કચકડાના 
યાનવાળ   ૪ ચ ના પાના વાળ    
એક ચાર ચ લબંાઇ વાળ  ુહાડ    

પી.ટ  

૧૭૬ ૪૭પ/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬ ૧૧૪  

૯/૧ર/૧૦  ૩પ૦/૧૦   -!!-  એક પીળ  ધા  ુનો ઢાળ યો ુ ં
વજન આશર ર૦.૦પ૦ તથા 
૪૮.૮  ્ટચ ુ ંસો ુ ંતથા ર.૦૧ ટચ 
ચાદં નો છે તે શીલપેક   

પી.ટ  

૧૭૭ ૪૮૪/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૯/૧ર/૧૦  ૩પ૧/૧૦   -!!-  એક પીળ  ધા નુો ઢાળ યો ુ ં
વજન આશર ૧૦.૧૦ મી. ામ છે તે 
શીલ બધં ડ બી મા ંછે તે  

પી.ટ  

૧૭૮  ૪૪૦/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૯/૧ર/૧૦  ૩પર/૧૦   -!!-  એક પીળ  ધા  ુઢાળ યો મા ં સો ુ ં
૪૯.૦૬ ટચ તથા ચાદં  ૧૧..૬૬ 
ટચ ;ુ છે તે  

પી.ટ  

૧૭૯  ૪૮ર/૧૦ ઇ.પી.કો.ક.૩૩ર  ૯/૧ર/૧૦  ૩પ૩/૧૦   -!!-  એક લોઢાનો સાડા ણ ટ લબંાઇનો 
પાઇપ એક  

પી.ટ  

૧૮૦  ૧૪૯/૧૦ ઇ.પી.કો.ક. 
૧૮૮,૧૧૪  

૧૧/૧ર/૧૦  ૩પ૪/૧૦   -!!-  એક તલવાર લોખડંની ઠુવાળ  
ુના વી છે તે  

(ર) એક લાકડ  નો ધોકો આશર 
ણેકક ટ નો છે તે  

પી.ટ  

૧૮૧  
  

૪૭૯/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૪૭,  

૧૮/૧ર/૧૦  ૩૬૧/૧૦   -!!-  લાકડાનો ધોકો સાડા ણ ટ નો છે 
તે  

પી.ટ  



૧૮ર ૪૮૩/૧૦ ઇ.પી.કો.ક. 
૩ર૪,૩ર૩  

રર/૧ર/૧૦  ૩૬૬/૧૦   -!!  એક ાઉન કલર નો લાકડાના 
યાન તથા હાથા વાળ  આશર ૧૦ 
ચ લબંાઇ વાળ  છર  એક  
એક વાસંની લાકડ  આશરપ ટ 
લબંાઇ ની છે તે એક  

પી.ટ  

૧૮૩ ૧પ૪/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪, ૧૮૮  

ર૭/૧ર/૧૦  ૩૬૮/૧૦   -!!  એક વાસં નીલાકડ  ણ ટ લબંાઇ 
ની છે તે  

પી.ટ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



રાજકોટ શહર ગાધંી ામ પોલીસ  ટશન મા ંસને ર૦૧૧ ના વષ ના પે  ડ ગ દુામાલ ુ ંપ ક દુામાલ પાવતી ન.ં-૧  
અ.ન.ં  પો..  ટ. .ુર.ન.ં કલમ 

/અ.મોતનબંર/ .જોગ 
 ટ.ડા.ન ં 

દુામાલ 
જમા 
લીધા 
તાર ખ  

.ુપા.નબંર  દુામાલ 
ર .નો 
નબંર  

જમા 
લેનાર 
અધી. ી  

પે  ડ ગ દુામાલ ની િવગત  કસનો 
િનકાલ  

૧  .ુર.ન.ં૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૮૪,૩ર૩, વી.
  

ર/૧/૧૧  ૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

એક લાકડાનો ુના વો બેઝબોલ નો 
ધોકો  આશર અઢ  ટ લબંાઇ નો છે 
તે  

 

ર   ટ. ડા.નÕ........./૧૧ 
સી.આર.પી.સી.કલમ-
૪૧(૧)ડ . જુબ  

૪/૧/૧૧  ર/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક મોબાઇલ ફોન .ફાઇવ 
કંપનીનો સી.ન.ં-૬પર૦૧૦૦૮૦૪૩ ૨૫૭૧ 
છે તે -૧ 
(ર) એક ફોર મી કંપનીના મો.ન.ં-
સી.ન.ં-૬૫૨૦૦૯૦ ૫૬૭૨૩૨૧૭ છે તે-૧ 

 

3 .ુર.ન.ં૫૭૭/૦૮ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૫૪,૩૮૦ વી.
  

૫/૧/૧૧  ૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક નોક યા મોબાઇલ ફોન મોડલ-
૧૧૧૨ નો છે તે સીમકાડ વગરનો છે -૧ 

 

૪ .ુર.ન.ં૫૭૭/૦૮ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૫૪,૩૮૦ વી.
  

૫/૧/૧૧  ૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) સોની ઇરકશન મોબાઇલ મોડલ ન.ં- 
.-૩૦૦ છે તે -૧ 

(ર) નોક યા મોબાઇલ ફોન મોડલ ન.ં-
૧૨૦૮ છે તે -૧ (૩) નોક યા મોબાઇલ 
ફોન મોડલ ન.ં-૩૩૧૫ છે તે -૧ (૪) 
નોક યા મોબાઇલ-૧૧૦૦ છે તે-૧ (પ) 
સોની ઇરકશન મોબાઇલ મોડલ ન.ં-ક.-
૩૧૦ છે તે-૧ (૬) વોડાફોન મોબાઇલ –
રરપ છે તે -૧ (૭) નોક યા મોબાઇલ 
ફોન મોડલ-પર૦૦ છે તે-૧ 

 

૫  ટ. ડા.નÕ.૨૪/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.કલમ-
૪૧(૧)ડ . જુબ 

૬/૧/૧૧ ૬/૧૧  નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ચાઇના કંપનીના મોબાઇલ  . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- એમ.-રર 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ. 
ન.ં૩૫૬૦૬૬૦૪૦૦૮૫૫૮૨ નગં-૧ (ર) 

. ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- એમ.-રર 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ. 
૩૫૬૦૬૬૦૪૦૦૮૮૫૪૫ ન.ંગ-૧ (૩) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- ડ .-૯૯ 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ.૩૫૨૮૧૮૦૪૮૮૦૮૪૦૫  
ન.ંગ-૧ (૪) . ફાઇવ કંપની મોડલ 
ન.ં- ડ .-૯૯ આઇ.એમ.ઇ.આઇ.-
૩૫૨૮૧૮૦૪૮૯૧૭૧૬૪ ન.ંગ-૧ (૫) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- ટ .-૩૩  લસ 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ. 
૩૫૫૩૪૬૦૪૧૩૨૩૬૦૯ ન.ંગ-૧ (૬) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- ટ .-૩૩ 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ.-૩૫૫૩૪૬૦૪૧૩૨૯૯૧૧ 
ન.ંગ-૧ (૭) . ફાઇવ કંપની મોડલ 
ન.ં- .ુ-૮૨૮ આઇ.એમ.ઇ.આઇ.-
૩૫૪૧૯૧૦૪૦૨૨૪૫૮૪૬ ન.ંગ-૧ (૮) 

. ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- .ુ-૮૨૮ 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ.-
૩૫૪૧૯૧૦૪૦૨૪૫૨૪૨ ન.ંગ-૧ (૯) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- ઇ.-૭૧૫ 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ.-
૩૫૩૨૬૨૦૪૮૮૫૭૦૬૩ ન.ંગ-૧ (૧૦) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- .ુ-૬૧૬ 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ.-
૩૫૪૧૯૯૦૪૦૭૪૯૨૦૪ ન.ંગ-૧ (૧૧) 

. ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- ડ .-૭૦ 

 



આઇ.એમ.ઇ.આઇ.- 
૩૫૨૨૯૪૦૪૧૬૦૪૪૯૦ ન.ંગ-૧ (૧૨) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- .ુ-૮પપ  
આઇ.એમ.ઇ.આઇ. ન.ં-
૩૫૫૪૬૩૦૪૦૮૨૮૯૬૫ નગં-૧ (૧૩) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- એન.-૭૯  
આઇ.એમ.ઇ.આઇ. ન.ં- 
૫૫૭૩૧૪૦૩૩૭૩૬૪૯૧ નગં-૧ (૧૪) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- ઇ.-૫  
આઇ.એમ.ઇ.આઇ. ન.ં-
૩૫૮૭૭૬૦૩૧૬૯૯૩૪૪ નગં-૧ (૧૫) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- એફ.-ર  
આઇ.એમ.ઇ.આઇ. ન.ં-
૩૫૫૨૫૭૦૪૦૭૭૦૧૯૭ નગં-૧ (૧૬) 

. ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- એમ.-
૫૧૩૦  આઇ.એમ.ઇ.આઇ. ન.ં-
૩૫૨૫૪૨૦૪૧૩૯૭૩૪૫ નગં-૧ (૧૭) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- ડબ  -ુ૫૯૦  
આઇ.એમ.ઇ.આઇ. ન.ં-
૩૫૫૬૯૭૦૪૦૦૦૦૯૯૮ નગં-૧ (૧૮) 

. ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- એમ.-૫૫  
આઇ.એમ.ઇ.આઇ. ન.ં-
૩૫૮૯૩૩૦૩૭૧૩૦૯૪૫ નગં-૧ (૧૯) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં-   એફ.-૮ નગં-
૧ (ર૦) . ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- 

.ટ .સી.-  (ર૧) . ફાઇવ કંપની 
મોડલ ન.ં- એન.-૩૩ નગં-૧ (રર) . 
ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- આઇ.-૩૧૦ 
નગં-૧ (ર૩) . ફાઇવ કંપની મોડલ 
ન.ં- .ુ-૫૦૫ નગં-૧ (ર૪) . ફાઇવ 
કંપની મોડલ ન.ં- એમ.-૫૧૩૦ નગં-૧ 
(ર૫) . ફાઇવ કંપની મોડલ ન.ં- .ુ-
૮૬૫ નગં-૧ (ર૬) રોડર કંપની મોડલ 
ન.ં- આર.-૮૨ નગં-૧ (ર૭) રોડર કંપની 
મોડલ ન.ં- આર.-૮૧ નગં-૧ (ર૮) રોડર 
કંપની મોડલ ન.ં- આર.-૮ નગં-૧ (ર૯) 
રોડર કંપની મોડલ ન.ં- આર.૫૫૩૦ 
નગં-૧ (૩૦) એફન કંપની મોડલ ન.ં- 
એચ.-૮૮૦ નગં-૧ (૩૧) એફન કંપની 
મોડલ ન.ં- એચ.-૮૮૦ નગં-૧ (૩૨) .-
૯ કંપની મોડલ ન.ં- એમ.-૫૫ નગં-૧ 
(૩૩) .-૯ કંપની મોડલ ન.ં- એમ.-
૧૦૦ નગં-૧ (૩૪) .-૯ કંપની મોડલ 
ન.ં- .-૭૭  નગં-૧ (૩૫) ફોરમ કંપની 
મોડલ ન.ં- ક.-૯૦ નગં-૧ (૩૬) 
કનેકશીન ડ .એ. કંપની મોડલ ન.ં- 
આર.-૩  નગં-૧ (૩૭) કનેકશીન ડ .એ. 
કંપની મોડલ ન.ં- એ.-રર  નગં-૧ (૩૮) 
ગી  ડ કંપની મોડલ ન.ં- ૬૭૦૦  નગં-૧ 
(૩૯) લાવો કંપની મોડલ ન.ં- એસ.-૬૦  
નગં-૧ (૪૦) આર. ુ. કંપની મોડલ ન.ં- 
આર.-૫૧૬  નગં-૧ (૪૧) સો કંપની 
મોડલ ન.ં- ૫૧૩૦  નગં-૧ (૪૨) એકસ-
૧૦ કંપની  ઝુીક ફોન   નગં-૧ 

૬ સે. .ુર.ન.ં૩/૧૧ ુ .ધા.-
૪,૫ 

૬/૧/૧૧  ૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩ (ર) .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-પ (૩) .-

 



૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૩ (૪) .-
પ૦/- ના દરની નોટ નગં-ર (પ) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ (૬) .-
પ૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૯ (૭) .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૪ (૮) .-
પ૦/- ના દરની નોટ નગં-ર (૯) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ (૧૦) .-
૧૦૦૦/- ના દરની નોટ નગં-ર (૧૧) 
.-પ૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૭ (૧૨) 
.-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧૦ (૧૩) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ (૧૪) .-
પ૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૫ (૧૫) 
.-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૫ (૧૬) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ (૧૭) .-
પ૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૪ (૧૮) .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧ (૧૯) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ (૨૦) .-
પ૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૯ (૨૧) .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૫ (૨૨) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ (૨૩) .-
પ૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૫ (૨૪) 
.-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૩૫ (૨૫) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩૧ (૨૬) .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૨ (૨૭) .-
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૫ 

૭ સે. .ુર.ન.ં૭/૧૧ ુ .ધા.-
૪,૫ 

૭/૧/૧૧  ૧૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લાઇટ બીલ (ર) સોદા લખેલ 
ચીઠ  (૩) .-૧૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૩ (૪) સોદા લખેલ ચીઠ -૧ (પ) 
.-૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧ (૬) 
.-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૨ (૭)  
.-૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧ (૮) .-
૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૩ (૯) .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૩ (૧૦) .-
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧  

 

૮ સે. .ુર.ન.ં૧૦/૧૧ આ  સ 
એકટ-૨૫(૧)બીએ 

૮/૧/૧૧  ૧૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) દશી બનાવટનો તમચંો ૩૨ બોરનો 
 ટ લની બોડ વાળો ના બેરલની 
લબંાઇ-૪ ચ છે તે -૧ 

 

૯ સે. .ુર.ન.ં૧૧/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૧૮૮ 

૧૦/૧/૧૧  ૧૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લોખડં  ુધારદાર ધાર  ુ ુ ંકા 
હાથાવા  લબંાઇ-પ,પ  ુછે તે ઉપરની 
બા ુ વણાકંવા  છે તે-૧ 

 

૧૦ સે. .ુર.ન.ં૧૨/૧૧ ુ .ધા.-
૧૨(અ) 

૧૧/૧/૧૧  ૧૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ચલણી નોટ .-૫૦/- ના દરની-૧ 
(ર) ચલણી નોટ .-૧૦/- ના દરની-૧૦ 
(૩) ચલણી નોટ .-૫/- ના દરની-૪ 
(૪) વલ ના કડા લખેલ 
ચીઠ ,બોલપેન-૧ 

 

૧૧ .ુર.ન.ં૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૯૪, ૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ 

૧૫/૧/૧૧  ૨૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) કલાય  ટ નેમ  ુલી  ટ મા 
ે મા ૧ થી ૧૩૮ નામ લખેલ છે તે 

દ  તાવેજ (ર) એ.સી.ડ .સી. પૃ ઝુર 
મા કલાય  ટોના નામ તથા રોકાણ 

કરલની િવગત લખેલ છે તે દ  તાવેજ 
(૩) એ.સી.ડ .સી. પૃ ક મા ફકત 
કલાય  ટના નામ છે તે દ  તાવેજ (૪) 
કાઇ  ડ એટન આશીષભાઇ લખેલ કાગળ 
તેમા કલાય  ટના કોડ નબંર તથા 
કો  ટકટ નબંર લખેલ છે તે કાગળો-૧ 
(પ) એક શીટ ક મા ઝુર  ુનામ 

 



સીર યલ નબંર અને રકમ હાથેથી 
લખેલ છે તે શીટની ઝેરો  નકલ (૬) 
કલાય  ટોના નામ તથા તેના કોડ  ુ
લી  ટ ક  હાથે લખેલ છે તે (૭) એ સ 
ઓફ િવઝન ા  ચીસ લખેલ છે તે અને 
તેમા અલગ અલગ અ સ લખેલ છે તે 
(૮) િ મીયમ મે  બર શીપ એ  લીકશન 
ફોમ ક મા હ રનભાઇ બા ભુાઇ પટલ 
તથા કમલેશ િવરાગ વડરા લખેલ છે તે 
કાગળ (૯) મી.ધમશ લખેલ એક 
છાપેલી પહ ચ ક મા ર,પ મથં રપ 
દવસ અને હોટલ એમાઉ  ટ ૧૬ લાખ 
તથા પાચં લાખ છ  ુહ ર સોડસો 
પચાસ લખેલ છે મા ે મા 
એસ.ડ .સવેઝ એબાઉટ ઇઝ ધ મતલબે 
હાથે લખેલ છે અને તેની સાથે 
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બક તથા 
એચ.ડ .એફ.સી.બકનો વાઇ  ટ 
ઇકવીટ નો . પચાસ હ રના ચેકની 
નકલ છે તે (૧૦) એક િવઝન ઇ  ા 
ઇ  ડ યા ા. લી. લખેલ ફોમ મા 
તા.૨૨/૭/૦૯ દપક ક. પાદશાહ લખેલ 
છે અને તેમા એસ.બી.આઇ. હ રા, રુત 
.-પ૮,૪૦૦ તથા .-૧,૫૮,૫૦૦/- ની 
સમ લખેલ છે તે તથા .-૧૧,૦૦૦/- 
તથા .-૧,૦૦૦૦૦/- તેની નકલ (૧૧) 
એ  જલ ોક ગ લખેલ પ  મા 
ચેરમેન દનેશ ઠકકર લખેલ છે અને 
ધમશ છ ા !! કલાશ!! રયા રોડ 
િશવા પાક-૬ લખેલ છે અને તેની સાથે 
ોક ગ વે   ુપસન ોકસ સેવસ લખેલ 

છે તે કાગળો (૧ર) ોમ િમલે   વૃ રહ. 
ર-કોલેજવાડ  રાજકોટ ુ ં.મેનેજર 
આર.સી.સી.બક રાજકોટ એ/સી ન.ં-
૧૪૨૨૦  ુછે  લા માસ  ુ  ટટમે  ટ 
આપવા ગેનો પ  (૧૩) એક કો ુ શીટ 
(૧૪) િવઝન ઇકવીટ કોમના એજ  ડા 
ઓફ મીટ ગનો પ  (૧પ) મેમોર  ડમ 
ઓફ ડર  ટ  ડ ગ બીટવીન તે   
કાચા અને ધમશ છા ાના નામ  ુછે 
તેની નકલ (૧૬) એક હ  ડ કુ મા 
ુદા ુદા ે  અને જુરાતીમા નામ 
લખેલ છે અને અ કુમા નામ સામે 
અલગ અલગ રકમ લખેલ છે અને તેમા 
રોલ ઓવર તથા   ુઅને કશ િવગેર 
િવગત લખેલ છે તે (૧૭) એક સીડ  
કસેટ ક મા િવઝન વાઇ  ટ પૃ ઓફ 
કંપનીઝ લખેલ છે તે (૧૮) િવઝન 
અનલીમીટડ તથા આટ ઓફ હઝ ગ 
બાઇ ડવેન માલવીયા તથા િવઝન પુર 
ુપર ઓફર તથા ઓન ર ચ ગ યોર 
ફ ચુર વાઇ  ટ અને િવઝન લખેલ છે 
તે તમામ પે  લે  ટ ક  એક  લા  ટ કના 
ફો  ડરમા રાખેલ છે તે (૧૯) વા  િુવવાહ 
ન.ં-૧,ર- ોક ગ ઇ  ફરમેશન અને નીચે 
િવઝન લખેલ છે અને તથા નીચે  લોટ-



િવ. ઇ  વે  ટમે  ટ િવ. લખેલ છે તે અને 
તેમા ફોર ફરધર ડ ટઇલ કો  ટકટ ફોર 
યશપાલ ડ  સહ તના નામ લખેલ 
છે તે અને તેમા દરક ના કો  ટક નબંર 
લખેલ છે તે  

૧૨ .ુર.ન.ં૧૬/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૪૩૫ 

૧૫/૧/૧૧  ૨૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ડોઝ ક ડઝવેર ગાડ  ન.ં- 
.એસ.એ.-૪૫૭૮ ની આગળ તેમજ 

પાછળની સીટ ઉપરથી  તેમજ બી  
વ   ુક   કરલ  શીલપેક બોટલમા 
રાખેલ છે તે ર૦૦ - ર૦૦ ામ ટ  ુછે 
તે 

 

૧૩ .ુર.ન.ં૨૧/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ 

૧૫/૧/૧૧  ૨૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) સફદ ધા નુા  લાસ-ર  ચાદં  
વા છે તે પચંોની સહ  વાળ  કાપલી છે 

તે (ર) સફદ ધા નુા સીકકા-૩ મા 
ચા ુડંા માતા  તેમજ લ  મી માતા  
તથા ગોડસની તુ  છે તે તથા ઓમકાર 
ોફાવેલ છે તે (૩) એક િસહનો નખ છે 

તે  આગળ પીળ  ધા થુી મઢલ છે તે 
સોના વી છે તે 

 

૧૪ .ુર.ન.ં૨૨/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૪૫૭,૩૮૦ 

૧૬/૧/૧૧  ૨૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લોખડંનો ગણેશીયો (કોશ)-૧ 
(ર) એક લોખડં  ુકટર લાબંા હાથાવા -
૧ (૩) એક ટાપર યા કંપની  ુડ સમીસ 
હાથા સહ ત-૧ 

 

૧૫ .ુર.ન.ં૩૨૮/૧૦ ઇ.પી.કો.-
૩૭૯ 

૧૬/૧/૧૧  ૨૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) હ રો હો  ડા  પે. મો.સા. કાળા 
કલર  ુ ની આગળ પાછળની નબંર 
 લેટ . .-૩ સી.સી.-૩૧૦૫ લખેલ છે 
તેની ચે.ન.ં- એમ.ડ .એલ.એચ.એ.-૧૦ 
ઇ. .-૮૯૪૦૭૭૧૯ તથા એ.ન.ં-એચ.એ.-
૧૦ ઇ.એ.-૮૯એચ.-૩૩૮૬૮-૧ 

 

૧૬ .ુર.ન.ં૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦બી. 

૧૭/૧/૧૧  ૨૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક કાળા કલરનો મોબાઇલ 
નોક યા ઇ.-૫૧ મોડલનો ના 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ.ન.ં-
૩૫૮૯૯૭૦૧૫૩૭૨૮૦૩ છે તેમા 
વોડાફોન  ુસીમકાડ ન.ં-૯૯૦૯૦-
૪૪૪૫૬ છે તે -૧ 

 

૧૭ .ુર.ન.ં૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૪૦૬,૪૨૦,૧૨બી. 

૧૮/૧/૧૧  ૨૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) કાળા કલર  ુએસેટ લખેલ થેલો 
મા કો  પેકટ કંપની  ુએક લેપટોપ 

તથા એસર કંપની  ુએક લેપટોપ તથા 
ઇલેક ક વાયર છે તે શીલબધં બેગી-
એક  
(ર) આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.બકનો ચેક 
મા એચ.ડ .એફ.સી.ને લખેલ .- 

પ૦,૦૦૦/- નો એ/સી. ન.ં-
૬૨૪૮૦૧૫૧૮૭૯૧ નો ચેક છે  
સહ વાળ  જ  યાએ ુકડો ફાડ  નાખેલ છે 
તે તથા મહ   કોટક બકનો .-
૧,૨૫,૦૦૦/- ના એ./સી.ન.ં-
૦૮૩૧૦૦૧૦૦૦૬૮૮૭ છે તે ચેક તથા 
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.બક આશીષ 
છા ાના નામનો પચાક લાખના ચેકની 
ઝેરો  નકલ તથા એચ.ડ .એફ.સી.બકનો 
.-૧,૫૦,૦૦૦/- નો ચેક તથા 
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.બકનો .-
૧,૦૦,૦૦૦/- ના ચેકની ઝેરો  નકલો 
 તમામમા પીન મારલ છે તે  

(૩)  કચર ોડકટ બેક અપ પો  ટ 

 



સે  ટર પૃ સમર  ૧ એ ીલ-ર૦૦૯ થી 
૩૧ માચ-ર૦૧૦ ધુી અલગ અલગ 
નામના ા  કશન મા ડ ટ અને 
કોલઝ ગ બેલે  સ લખેલ છે તે  
(૪) કલાય  ટ  ુનામ તથા કો  ટક નબંર 
લખેલ લી  ટ  
(પ) ર કવાયડમે  ટ એજ પર ૧૯/૫/૦૯ 
લખેલ છે મા કલાય  ટ  ુનામ તેની 
ર કવાયમે  ટ અને કો  ટકટ નબંર લખેલ 
છે તે કાગળો 
(૬) િવઝન ઇકવીટ  એ  ડ કોમોડ ટ ઝ ને 
સલ  ન અલગ અલગ ઓફ સો તથા 
ા  ચોના એ સ  ુલી  ટ છે તે  

(૭) કલાય  ટ હો  ડ ગ એજ ઓન 
૧/૧/૦૯ ના નામના અલગ અલગ 
કલાય  ટોના શેર ગેની િવગતો લખેલ 
છે તે 

(૮) મેમોર  ડમ ઓફ ડર  ટ  ડ ગ 
બીટવીન તે   કાચા એ  ડ ધમશ 
છા ા  ુછે તે  
(૯) વા  િુવવા ન.ં-૧ તથા વા  િુવવા 
ન.ં-ર  ુ ડુ ગ ઇ  ફરમેશન ફોમ છે તે 

(૧૦) િવઝન ોિવલેજ કલબ મે  બર 
શીપના નામ લખેલ લી  ટ છે તે (૧૧) 
ફો  ટ સે  ટર-રર ગોટ શીટસ- 
એ.સી.ડ .સી. પૃ  ુલી  ટ છે તે (૧ર) 
એક શીટ મા પહલી અને બી  બે 
એ   છે તે મા એક તા.૧/૮/૧૦ 
મોડ સન તથા પ/૯/૧૦ સોયાબીન 
લખેલ છે તે  
(૧૩) નર   નરશીદાસ વૃ 
 નુી.કોપ રશન કમી  નર ીને લખેલ 
પ  છે તે (૧૪) હાડાસર દલીપભાઇ 
ક.એમ.ફ ચડ યા,કસલ વેકર યા, 
આગમન સોનલ, નીસ વાછાસી,ચરાગ 
માનસી ના નામની પીળ  અને લુાબી 
લાઇન ગવાળ  અ કુ આકડા લખેલ 
ચીઠ  છે તે-એક (૧પ)  લીશ જલ રા 
નામની ડાયર  ક મા ુ મ  થ વા 
કોડવડ લખેલ અલગ અલગ નામ 
લખેલ છે તે અને તેમા ૦,૭પ,૦,રપ, 
૦,પ૦,૦,૭પ, શોટ કડા લખેલ છે તે 
(૧૬) એક સીડ  કસેટ ક  કો  પેકટ 
કંપનીની છે તે (૧૭) વા  િુવવા-ર ના 
 લોટની ઇ  વે  ટમે  ટની લખેલ બે આઉટ 
 લાન િવગેરના પે  પલેટ લખેલ છે તે 
કાળા વા ુઠંામા છે તે-એક  

૧૮  ટ.ડા.ન.ં-૨૮/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.કલમ-
૪૧(૧) ડ . જુબ 

૧૮/૧/૧૧  ૩૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક હ રો હો  ડા  પે.મો.સા.ન.ં- 
. .-૩ સીડ .-૯૭૭૭ ના ચે.ન.ં- 

એમ.બી.એલ.એચ.એ.-૧૦ ઇ.-૮૯ડ .-
૩૭૨૦૩ તથા એ.ન.ં-એચ.એ.-૧ ઇ.એ.-
૮૯ડ .૩૯૨૬૯  ુછે તે 

 

૧૯ .ુર.ન.ં૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦બી. 

૧૯/૧/૧૧  ૩૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) કોરસ કઇમેન કંપની  ુચલણી નોટ 
ગણવા  ુમશીન છે તે- એક (ર) એક 
લીલી બોડરવાળ  ચીઠ  મા મીના 
પટલ લખેલ છે તે અને તેમા ફોન ન.ં-

 



૦૦૪૪૭૮૨૮૭૫૨૧૭૮ તથા 
૦૦૪૪૨૦૮૯૦૨૧૦૭૨ િવગેર નબંર તથા 
નામ લખેલ ચીઠ  છે તે-એક 

૨૦ .ુર.ન.ં૨૬/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૨૩,૩૨૪ િવ. 

૨૦/૧/૧૧  ૩૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લાકડ  ચાર કાતર ની છે તે-
એક 

 

૨૧ .ુર.ન.ં૨૭/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૨૩,૩૨૪,૩૨૫ િવ. 

૨૦/૧/૧૧  ૩૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લાકડ  ચાર કાતર ની છે તે-
એક 

 

૨૨ .ુર.ન.ં૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦બી. 

૨૨/૧/૧૧  ૩૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક ટાટા ફોટોન કંપનીની પેન ાઇ 
છે તે-એક (ર) એક મેમર કાડ મા 
સનડ  ક ૪ .બી એસ.ડ .એમ.સી-કાડ 
લખેલ છે તે  તથા એક હચ કંપની  ુ
સીમકાડ મા એ.-
ર૮૯૯૧૦૫૪૦૭૦૪૬૨૨૫૯૩૮૩ નબંર 
લખેલ છે તે 

 

૨૩ .ુર.ન.ં૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦બી. 

૨૪/૧/૧૧  ૪૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક  લેકબેર  કંપનીનો ઓ  ડ 
મોડલનો સફદ કલેરનો મોબાઇલ ના 
આઇ.એમ.ઇ.આઇ.ન.ં-
૩૫૨૪૭૯૦૪૧૧૭૭૫૯૨ ના છે તથા 
મા ટાટા ડોકોમો કંપની  ુસીમકાડ 
ના ન.ં-૮૪૪૬૭૬૨૫૨૩ ના છે તે (ર) 

એક એપલ કંપનીનો ૩ એસ મોડલ 
ની પાછળ ૧૬ .બી.  લેક કલરનો 
મા એરટલ કંપની  ુસીમકાડ ન.ં- 

૯૬૦૧૩-૦૩૬૦૦ ના છે તે 

 

૨૪ .ુર.ન.ં૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦બી. 

૨૪/૧/૧૧  ૪૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક નોક યા કંપનીનો ૧૨૦૦ 
મોડલનો મા સીમકાડ વોડાફોન 
કંપની  ુ ના સીમ ન.ં-૯૯૦૯૮-૦૦૦૦૮ 
છે તથા આઇ.એમ.ઇ.આઇ.ન.ં-
૩૫૯૩૩૩/૦૧/૨૨૧૬૧૭/૭ ના છે તે-૧ 
(ર) એક નોક યા કંપનીનો સી-પ 
મોડલનો મા એરટલ કંપની  ુસીમકાડ 
ના સીમ ન.ં-૯૬૦૧૩૬૦૨૪૦ છે તથા 

આઇ.એમ.ઇ.આઇ.ન.ં-
૩૫૩૭૫૭/૦૪/૯૨૯૦૯૧/૭ ના છે તે-૧ 
(૩) એક નોક યા કંપનીના મોડલ-૬૩૦૩ 
નો મોબાઇલ મા વોડાફોન કંપની  ુ
સીમકાડ ના સીમ ન.ં-૯૮૭૯૦-૦૧૭૮૨ 
છે તથા આઇ.એમ.ઇ.આઇ. ન.ં-
૩૫૨૬૮૨/૦૪/૭૬૯૦૧૫/૦ ના છે તે 
(૪) એક નોક યા કંપનીનો મોડલ-ર૬૯૦ 
નો મોબાઇલ મા વોડાફોન કંપની  ુ
સીમકાડ ના સીમ ન.ં-૯૭૧૨૯-૩૨૨૦૩ 
છે તથા (પ) એક નોક યા કંપનીનો 
મોડલ ઇ.-૬૩ મા સીમ ન.ં-૯૯૭૮૯-
૭૭૭૦૧ છે તે-૧ 

 

૨૫ .ુર.ન.ં૩૪૮/૧૦ ઇ.પી.કો.- 
૩૭૯,૩૫૬,૧૧૪ 

૨૬/૧/૧૧  ૪૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) .-પ૦૦/- ના દરની ચલણી નોટો 
છે  નગં-૪૦ 

 

૨૬ .ુર.ન.ં૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦બી. 

૨૭/૧/૧૧  ૪૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક હ રો હો  ડા સી.બી.ઝેડ કંપની  ુ
મો.સા.  લેક કલર  ુર . ન.ં- . .-૩ 
સી.એસ.-૩૮૩૪ ના એ.ન.ં- ૦૯૭૧૩ 
તથા ચે.ન.ં-૦૯૮૯૪ ના છે તે (ર) એક 
એકટ વા મો.સા.વાઇટ કલર  ુર . ન.ં-

. .-૩ ડ .બી.-૨૪૨૦ ના એ.ન.ં- 
.સી.-૪૪ઇ.૦૪૨૭૧૫૮ તથા ચે.ન.ં-

એમ.ઇ.-૪ .સી.-૪૪ એસ.-એ.એ.-
૮૩એસ.૫૫૨૮ ના છે તે (૩) એક 

 



પારદશક  લા  ટ કની ડબીમા પીળ  
સોનાની ધા નુો હાથનો પ ચો વજન-૧૫ 
ામ ૦,૭૦ મીલી ામ ૯૧૬ હોલમાક  ુ

છે તે શીલ ડબી-૧ (૪) એક પારદશક 
 લા  ટ કની ડબીમા પીળ  સોનાની 
ધા નુો હાર કા  ટ ગ ડ ઝાઇનનો વજન-
૧૯ ામ  ૮૮૦ મીલી ામ ૯૧૬ 
હોલમાક  ુછે તે શીલ ડબી-૧ (પ) એક 
પારદશક  લા  ટ કની ડબીમા પીળ  
સોનાની ધા નુી ટુ  નગં-ર  કા  ટ ગ 
ડ ઝાઇનવાળ  નો વજન-૫ ામ 
૫૫૦ મીલી ામ ૯૧૬ હોલમાક  ુછે તે 
શીલ ડબી-૧ (૬) એક પારદશક 
 લા  ટ કની ડબીમા પીળ  સોનાની 
ધા નુો ેશલેટ  કા  ટ ગ ડ ઝાઇન 
વજન-૮ ામ ૬૩૦ મીલી ામ ૯૧૬ 
હોલમાક  ુછે તે શીલ ડબી-૧ (૭) એક 
પારદશક  લા  ટ કની ડબીમા પીળ  
સોનાની ધા ુ  ુપડલ  કા  ટ ગ 
ડ ઝાઇન વજન-૩ ામ ૬૫૦ મીલી ામ 
૯૧૬ હોલમાક  ુછે તે શીલ ડબી-૧ (૮) 
એક પારદશક  લા  ટ કની ડબીમા પીળ  
સોનાની ધા નુો પે  ડલ  આરકટ ગ 
ડ ઝાઇન  ુવજન-૧ ામ ૨૦૦ 
મીલી ામ ૯૧૬ હોલમાક  ુછે તે શીલ 
ડબી-૧ (૯) એક પારદશક  લા  ટ કની 
ડબીમા પીળ  સોનાની ધા નુી લેડ ઝ 
વીટ  સાદ  ડ ઝાઇનવાળ  વજન-૧ ામ 
૬૨૦ મીલી ામ ૯૧૬ હોલમાક  ુછે તે 
શીલ ડબી-૧ 

૨૭ .ુર.ન.ં૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦બી. 

૨૭/૧/૧૧  ૪૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક ી  ટર ડોટ મે ક ઓ  શન 
કંપની  ુમોડલ એફ.એકસ-૨૧૭૫ 
સી.ન.ં- .એન.વી.વાય.ઓ.-૨૭૮૨૬ છે 
તે-એક (ર) ુલ-૭ ક  બોડ મા 
આઇબોલ કંપની, લો ટક, 
િવપરો,એચ.પી.,ટ .વી.એસ. તથા 
કો  પેકટ કંપનીના છે તે નગં-૭ (૩) એક 
ફોનકમ ફકસ મશીન ક.એકસ.એફ.ટ .-
૯૩૧ સી.એકસ મોડલ  ુછે તે (૪) 
અલગ અલગ કો   ટુરના માઉસ નગં-
૭ છે તે (પ) િવઝન ઇકવીટ સ એ  ડ 
કોમોનીટ  લખેલ હરાત  ુ  લા  ટ ક  ુ
ની લબંાઇ આશર-૧૫/૧૦ ની છે તે 

(૬) એક મોનીટર સેમસગં કંપની ,ુ 
એલ.સી.ડ .-કલર-૧૮,૬ વાઇડ  ન છે 
તે તથા બી  િવ ો,એસર,એચ.પી. 
કંપનીના એલ.સી.ડ .મોનીટરો છે તે ુલ 
નગં-૭ (૭) ુલ-૮ સી.પી. .ુ- કો  પેકટ 
કંપનીના-૩, િવ ો કંપની -ુ૧, એચ.પી. 
કંપની -ુ૧ એસે  બલ-૩ (૮) એક ફાઇલ 
ક ના પર આ  ફા  લસ િવઝન 
ઇ  ાકોન (૧) ા.લી. ઇ  કમટ  લખેલ 
છે  ફાઇલમા દ  તાવે  કાગળો (૯) 
એક કાળા કલરની ફાઇલ મા િવઝન 
ઇ  ાકોમ (આઇ) ા.લ. આર.ઓ.સી. 

ે મા લખેલ છે. મા ફાઇલમા 

 



દ  તાવે  કાગળો છે તે (૧૦) એક ફાઇલ 
ના પર વાફ  ટ ો કટ લખેલ છે 
મા ફાઇલમા અલગ અલગ નામના 

ચેક વાય  ટ ો કટના નામે લખેલ છે 
તે ચેકોની ઝેરો  નકલો છે તે ફાઇલ 
(૧૧) એક આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.બકની 
ચેક કુ  વૃ હ રન નર   ખાતા ન.ં- 
૦ર૯૫૦૫૦૦૧૨૪૨ તથા તેમા ચેક ન.ં-
૬૮૦૭૦૬ થી ૬૮૦૭૫૦ ધુીના ચેક છે 
તે (૧ર) એક 
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.બકની ચેક કુ 
ઉપરોકત નામ તથા નબંરના ખાતાની 
ચેક ન.ં-૬૮૦૭૫૧ થી ૬૮૦૮૦૦ ધુીના 
ચેક છે તે કુ (૧૩) એક 
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.બકની ચેક કુ  
વાય  ટ ો કટ ખાતા ન.ં-
૦૦૭૩૦૫૫૦૦૧૫૭ તથા તેમા ચેક ન.ં-
૯૮૨૯૧૦ થી ૯૮૨૯૫૦ ધુીના ચેક કુ 
છે તે કુ (૧૪) એક 
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.બકની પેઇન 
 લીપો  વાય  ટ ો કટ તથા 
વાય  ટ ઇકવીટ ઝ એ  ડ કોમોડ ટ ઝ 
નામના ખાતાના બક  યવહારોની છે તે 
રન ગ પે  લીપો નગં-૬ છે તે (૧પ) એક 
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બકની પેઇન 
 લીપો  વાય  ટ ો કટ તથા 
વાય  ટ ઇકવીટ ઝ એ  ડ કોમોડ ટ ઝ 
નામના ખાતાના બક  યવહારો થયેલ 
રુ  થઇ ગયેલ  લીપોની  થળ ત 
નગં-૯ છે તે (૧૬) એક 
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બકની પેઇન 
 લીપો  વાય  ટ ો કટ તથા 
વાય  ટ ઇકવીટ ઝ એ  ડ કોમોડ ટ ઝ 
નામના ખાતાના બક  યવહારો થયેલ 
રુ  થઇ ગયેલ  લીપોની  થળ ત કુ 
નગં-૨ છે તે (૧૭) એક 
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ. બકની પેઇન 
 લીપો   લોબલ કો  સેટો ખાતા ના 
 યવહારો થયેલ છે તે રુ  થઇ ગયેલ 
 લીપોની  થળ ત કુ નગં-૧ છે તે 

(૧૮) આઇકર િવભાગના પાનકાડ મા 
(૧) હ રન તે  ભાઇ વૃ, (ર) િવઝન 
ફાયના  સીયલ સવ સ (૩) િવઝન 
ઇકવી.એ  ડ કોમો. (૪) િવઝન ઇ  ાકોટ 
(પ) નર   એમ. વૃ (એચ. .ુએફ.) (૬) 
હર શ એ  ડ વૃ (એચ. .ુએફ.) નામના 
પાનકાડ છે તે (૧૯) એક સીગરટ 
કંપની  ુકો   ટુર ની હાડડ  ક  
સી.ન.ં-૬ આર.વાય.એન.પી.બી.૩ 
એચ.રપ૦ .બી.ની છે. તે શીલબધં 
બેગી-૧ (ર૦) એક સી.નેટ કંપની  ુ
કો   ટુર ની હાડડ  ક  સી.ન.ં- પ 
આર.ડબ  -ુ૧૦ એ. .ક.-  ૮૦ 

.બી.ની છે. તે શીલબધં બેગી-૧ (ર૧) 
એક સી.નેટ કંપની  ુકો   ટુર ની 
હાડડ  ક  સી.ન.ં- પ આર.ડબ  -ુ



૧૬૭૭૯ -૮૦ .બી.ની છે. તે 
શીલબધં બેગી-૧ (ર) એક સી.નેટ 
કંપની  ુકો   ટુર ની હાડડ  ક  
સી.ન.ં- પ આર.ડબ  -ુઓ.-ઇ. .-૯૬ 
-૮૦ .બી.ની છે. તે શીલબધં બેગી-૧ 

૨૮ .ુર.ન.ં૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૦૬,૪૨૦,૧૨૦બી. 

૨૮/૧/૧૧  ૪૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧)  કોડા ફાબીયા મોટર કાર સફદ 
કલરની ર . ન.ં- . .-૧ ક.એ.-૨૧૦ 
ના એ.ન.ં-સી.પી.વી.-

૦૦૨૯૯૦૫૪૨૪ડ ૪ તથા ચે.ન.ં-
ટ .એમ.બી.ડ .એચ.ક.એસ. .એકસ-
૮એ.૫૦૭૪૧૯ ના છે તે 

 

૨૯ .ુર.ન.ં૩૯/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૨૫,૫૦૪,૧૧૪. 

૩૦/૧/૧૧  ૫૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) બે લોખડંના ીકોણ ગલના મા 
થોડા થોડા તર હોલવાળ  છે તે (ર) 
એક લોખડંની પરાઇ ગોળ આકારની 
મા એકબા ુની ધાર છે તે એક 

 

૩૦ સે. .ુર.ન.ં૧૯/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
ુ .ધા.કલમ-૪,૫ 

૩૧/૧/૧૧  ૫૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩ (ર) 
નાલના રોકડ .-૧૦૦ ના દરની નોટ-૩ 
(૩) રોકડ .-૫૦/- ના દરની નોટ-પ 
તથા .-૨૦/- ના દરની-૧ તથા  .-
૧૦/- ના દરની-ર નોટો (૪) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ (પ) મોબાઇલ 
ફોન ઇ  ડ કો-૧ (૬) રોકડ .- .-૧૦૦ 
ના દરની નોટ-૧ , .-૫૦ ના દરની 
નોટ-૧, .-૨૦ ના દરની નોટ-૧, .-૧૦ 
ના દરની નોટ-૧, .-૫ ના દરની નોટ-૧ 
(૭) ગં પાનાના પાના નગં-૩ (૮) 
મોબાઇલ ફોન .-પ (૯) રોકડ .- .-
૫૦ ના દરની નોટ-૪ રોકડ .- .-૨૦ 
ના દરની નોટ-૧, રોકડ .- .-૧૦ ના 
દરની નોટ-૧ (૧૦) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩ (૧૧) એક મોબાઇલ ફોન-૧, રોકડ 
.- .-૫૦ ના દરની નોટ-૩, રોકડ .- 
.-૨૦ ના દરની નોટ-૨, (૧ર) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ (૧૩) એક 
મોબાઇલ નોક યા કંપનીનો ફોન-૧, 
રોકડ .- .-૧૦૦ ના દરની નોટ-૨, 
રોકડ .- .-૫૦ ના દરની નોટ-૨, રોકડ 
.- .-૧૦ ના દરની નોટ-૧, (૧૪) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ (૧૫) એક 
મોબાઇલ નોક યા કંપનીનો ફોન-૧, 
રોકડ .- .-૧૦૦ ના દરની નોટ-૧, 
રોકડ .- .-૫૦ ના દરની નોટ-૨, રોકડ 
.- .-૨૦ ના દરની નોટ-૨, રોકડ .- 
.-૧૦ ના દરની નોટ-૨, (૧૬) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩૪ (૧૭) એક 
ધાબળો, રોકડ .- .-૧૦૦ ના દરની 
નોટ-૧, રોકડ .- .-૫૦ ના દરની નોટ-
૧, રોકડ .- .-૧૦ ના દરની નોટ-૫, 

 

૩૧ સે. .ુર.ન.ં૨૦/૧૧ ઇમેરલ 
ાફ ક એકટ-૩,૪,૫,૬,૧૧ 

૧/૨/૧૧  ૫૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) સેમસગં એસ.સી.એચ.-એન.-પ૦૦ 
મોડલનો મોબાઇલ ફોન નગં-૧ (ર) 
આઇબીએમ કંપની  ુલેપટોપ-૧ (૩) ા-
૧ (૪) કોહ રુ કો  ડમ-૧ (પ) રોકડ .-
૧૦૦૦/- ના દરની નોટ-૧, .-૫૦૦/- 
ના દરની નોટ-૪, .-૧૦૦/- ના દરની 
નોટ-ર  

 

૩૨ સે. .ુર.ન.ં૨૧/૧૧ ઇ.પી.કો.- ૨/૨/૧૧  ૫૫/૧૧   નર  ભાઇ (૧)  લા  ટ કના વાયબેટ ુ ુષ લ ગ  



૨૯૨ સી.રાવલ   નગં-રર (ર) બીભ  સ સીડ  ડ વીડ  નગં-
૪પ (૩) અ ા ૃતીક યોની સેપની છે તે- 
નગં-૬ (૪) બીભ  સ ફોટાવાળ  ચીગમ 
તથા કો  ડમ નગં-૩ (પ)  લા  ટ કના 
ુ ુષ લ ગ નગં-૮ 

૩૩ સે. .ુર.ન.ં૨૧/૧૧ 
આ.ચી.ધારા કલમ-૩,૭ 

૨/૨/૧૧  ૫૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧)  લા  ટ કના અલગ અલગ કરબામા 
ભરલ સફદ કરોસીન આશર-૩૦૦ લીટર 
ટ  ુછે તે શીલપેક હાલતમા નગં-૧૪ 

(ર)  લા  ટ ક  ુર૦ લીટર ભરલ   ુ
કરોસીન તે શીલપેક હાલતમા નગં-૧ 
(૩) ર૦૦ એમ.એલ સફદ કરોસીન 
ભરલ શીલપેક બોટલ નગં-૧ (૪) ર૦૦ 
એમ.એલ   ુકરોસીન ભરલ સે  પલ 
બોટલ શીલપેક નગં-૧ 

 

૩૪ સે. .ુર.ન.ં૨૩/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૧૮૮ 

૨/૨/૧૧  ૫૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક  ટ  ડલેશ  ટ લની છર  -૧  

૩૫ સે. .ુર.ન.ં૨૪/૧૧ ુ .ધા. 
કલમ-૪,૫ 

૨/૨/૧૧  ૫૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક ફોન ર સીવર (ર) મોબાઇલ 
ફોન નોક યાના મોડલ નબંર-૧૨૦૯ 
નગં-ર (૩) મોબાઇલ ફોન નોક યાના 
મોડલ નબંર-૧૨૦૮ નગં-ર (૪) 
મોબાઇલ ફોન નોક યાના મોડલ નબંર-
૧૨૦૦ નગં-ર (૫) મોબાઇલ ફોન 
નોક યાના મોડલ નબંર-૬૩૦૦ નગં-૧ 
(૬) હ  ડ  ી નગં-૩ (૭) મોબાઇલ ફોન 
ચા ર નગં-૪ (૮) ઇલેક ક બોડ નગં-ર 
(૯) કોર  ઓડ યો કસેટ નગં-૭ (૯) 
બોલપેન નગં-ર (૧૦) નોટ કુ નગં-૧ 
(૧૧) મોબાઇલ ફોન નોક યા કંપનીનો 
એન.-૭૨ એક (૧ર) રોકડ .-૫૦૦/ ના 
દરની નોટ-૧ અને .-૧૦૦/- ના દરની 
નોટ-ર (૧૩) રોકડ .-૫૦૦/- ના દરની 
નોટ-ર (૧૪) .-૧૦૦/- દરની નોટ-૩ 
(૧પ) .-૫૦/- ના દરની નોટ-૪ 

 

૩૬ .ુર.ન.ં૪૯/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬,૫૦૬(ર) 

૩/૨/૧૧  ૫૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક મેનફોસ કંપની  ુ ે મા 
લખેલ ખાલી કો  ડમ  લા  ટ ક  ુરપર 
(ર) રોમે  ટ ક કો  ડમ  ુ  લા  ટ ક  ુખાલી 
રપર બધં કવરમા શીલપેક છે તે 

 

૩૭ .ુર.ન.ં૪૯/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬,૫૦૬(ર) 

૩/૨/૧૧  ૬૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) બી  ક ટ કલરનો પં બી સનો 
ઝ  ભો તથા   ુકલરનો પાઇ મો તથા 
  ુતથા મ કલરનો ડ ઝાઇનવાળો 
ુ પટો તથા કાળો તથા લવડંર કલરનો 
નીકર  કપડાની બેગીમા શીલબધં છે 
તે 

 

૩૮ .ુર.ન.ં૪૯/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬,૫૦૬(ર) 

૩/૨/૧૧  ૬૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) લાલ મ ુન કલરનો શટ તથા 
ખુરા કલર  ુ ુ  ુ  સ  ુપે  ટ છે તે 

એક બેગીમા શીલપેક છે તે 

 

૩૯ સે. .ુર.ન.ં૨૬/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
ુ .ધા.કલમ-૧૨ 

૪/૨/૧૧  ૬૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩ (ર) 
ુદા ુદા  દરની ચલણી નોટ-૩૭ (૩) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ (૪) ુદા ુદા  
દરની ચલણી નોટ-૯ (પ) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩ (૬) ુદા ુદા  દરની 
ચલણી નોટ-૨  (૭) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩ (૮) ુદા ુદા  દરની ચલણી 
નોટ-૩ (૯) ગં પાનાના પાના નગં-૪૦ 
(૧૦) ુદા ુદા  દરની ચલણી નોટ-૭ 

 

૪૦ .ુર.ન.ં૨૦/૧૧ ઇ.પી.કો.- ૪/૨/૧૧  ૬૩/૧૧   નર  ભાઇ (૧) એક પીળ  ધા ુ  ુહાથમા પહરવા  ુ  



૩૨૪,૩૨૩,૫૦૪,૧૧૪ સી.રાવલ   ક  છે તે 

૪૧ .ુર.ન.ં૫૫/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૩૨૫,૩૯૪,૧૧૪,૧૮૮ 

૫/૨/૧૧  ૬૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) નાનાનાના પ  થરના લોહ ના 
ડાઘવાળા છે તે શીલબધં કવર-૧ (ર) 
તેમજ કં ોલ માર  સે  પલ અથ એક 
કવરમા છે તે શીલબધં-૧ (૩) એક 
 લા  ટ કની બોટલ ના ઉપર વાદળ  
કલરની છાપ લાગેલ છે ની ઉપર 

ે મા ક લ લખેલ છે તે 

 

૪૨ .ુર.ન.ં૫૫/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૩૨૫,૩૯૪,૧૧૪,૧૮૮ 

૫/૨/૧૧  ૬૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક સફદ ડ ઝાઇનવાળો શટ 
લોહ થી ખરડાયેલ છે તે તથા સફદ 
કલર  ુપે  ટ લોહ થી ખરડાયેલ છે તે 
શીલબધંી કપડાની બેગીમા છે તે-૧ 

 

૪૩ .જોગ ન.ં-૧૦૫/૧૧ ૬/૨/૧૧  ૬૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) લખેલ  લા  ટ કની ચોપડ ઓનો 
ન નુો છે તે (ર) કરોસીન  ુ
વાસવાળ  ળુનો ન નુો છે તે-૧ (૩) 
ળુનો ન નુો છે તે-૧ 

 

૪૪ સે. .ુર.ન.ં૨૫/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૫૦૪,૧૧૪,૧૮૮ 

૭/૨/૧૧  ૬૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક વાસની આશર પાચં ટની 
કાતર  વાળ  લાકડ  છે તે-૧  

 

૪૫ .ુર.ન.ં૫૭/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૦૨,૧૧૪ 

૮/૨/૧૧  ૬૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક કપડાની શીલબધં બેગીમા એક 
કાળા કલર  ુટ શટ મા આગળના 
ભાગે ે મા આઇ.ટ .સી. લખેલ છે તે 
તથા   ુકલર  ુ ક કપર  છે તે તથા 
એક સફદ કલરની ડ ઝાઇનવાળો નીકર 
છે તે તમામ કપડા એક શીલબધં 
બેગીમા છે તે શીલબધં બેગી 

 

૪૬ .ુર.ન.ં૫૭/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૦૨,૧૧૪ 

૮/૨/૧૧  ૬૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક વાહનની નબંર  લેટના ણ 
ુકડા  ફાઇબરની છે અને સફદ 
કલરમા કાળા અ ર આર.ટ .ઓ. ર . 
ન.ં- . .-૩ સી.એ.-૬૪૯ છે અને લાલ 
કલરની બોડરવાળ  છે તે નબંર  લેટના 
ણ ુકડા છે તે 

 

૪૭ .ુર.ન.ં૫૭/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૦૨,૧૧૪ 

૮/૨/૧૧  ૭૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) લાબંા કાળા વાળ નગં-૪ છે તે 
શીલબધં કવરમા-એક (ર) આ કામે 
મરણ જનાર હ રલબેનના અ  ય કોઇ 
ુ ુષ સાથે પડાવેલ અલગ અલગ ફોટા 

ના ુકડા છે તે- ુલ-૯ 

 

૪૮ .ુર.ન.ં૫૭/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૦૨,૧૧૪ 

૮/૨/૧૧  ૭૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક નોક યા કંપનીનો સફદ કાળા 
કલરની બોડ વાળો મોડલ ન.ં-૨૬૯૦ 
મા સીમકાડ નથી.-એક (ર) એક આછા 

લાલ કાળા સફદ કલરની ઉભી 
લાયન ગવાળો આખી બાયનો શટ તથા 
કાળા કલરની  સ પે  ટ ના 
પાછળના ભાગે કમર ઉપર ે મા 
.ુએસ. પોલો લખેલ છે તે  એક 
શીલબધં બેગીમા છે તે-એક (૩) એક 
સેમસગં કંપનીનો કાળા કલરની 
બોડ વાળો મોબાઇલ ફોન મા મોડલ 
ન.ં- .ટ .-ઇ.-૧૧૭૫-ટ  ના સીમકાડ 
ન.ં-૯૦૩૩૩-૪૨૦૫૫ છે તે -એક (૪) 
એક   ુકલરનો સફદ ઉભી 
લાયન ગવાળો આખી બાયનો શટ તથા 
કાળા કલર ુ ં  સ પે  ટ ના પાછળના 
કમરના ભાગે ે મા બારસેલોના  ુ
 ટ કર રકઝીન  ુછે તે તથા પાછળના 
ખી  સા ઉપર સફદ કલરની એમ ોડર  

 



કરલ છે તે શીલબધં બેગી-એક 

૪૯ .ુર.ન.ં૫૭/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૦૨,૧૧૪ 

૯/૨/૧૧  ૭૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક નેતરની લાકડ  ણ 
કાતર વાળ  ૪૨ ચ લબંાઇની છે  
શીલબધંી બેગીમા છે તે-એક 

 

૫૦ .ુર.ન.ં૫૭/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૦૨,૧૧૪ 

૯/૨/૧૧  ૭૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક શીલબધં બેગીમા બેઝબોલનો 
ધોકો ર ટ ૭ ચ લબંાઇનો ડુન 
કલરનો હાથની પકડવાની ીપ પાસે 
કાળા કલર  ુરબર વ ટલ છે તેના ઉપર 
કાળ  ટપ મારલ છે.-એક 

 

૫૧ .ુર.ન.ં૫૭/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૦૨,૧૧૪ 

૧૦/૨/૧૧  ૭૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક નોક યા સી-પ મોડલનો 
મોબાઇલ ફોન મા સીમકાડ નથી.-એક 
(ર) એક સેમસગં કંપનીનો .ટ ઇ.-
૧૦૮૫એફ. મોડલનો છે મા સીમકાડ 
નથી.-એક (૩) એક નોક યા કંપનીનો 
મોબાઇલ મોડલ-ર૬૩૦ છે તે મા 
સીમકાડ નથી.-એક (૪) એક ુ ક  
એક ોલ મો.સા.કાળા કલર  ુર . ન.ં-

. .-૩ બી.ડ .-૭૭૫૦ છે તે-એક 

 

૫૨ .ુર.ન.ં૬૩/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૩૨૪,૫૦૪,૧૧૪,૧૮૮ 

૧૨/૨/૧૧  ૭૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ આશર ૩ ટ 
લબંાઇનો છે તે-એક 

 

૫૩ .ુર.ન.ં૫૬/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૩૨૪,૫૦૪,૧૧૪,૧૮૮ 

૧૪/૨/૧૧  ૭૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લોખડંનો ુના વો પાઇપ 
ગોળ આકારનો આશર ર ટ 
લબંાઇવાળો છે તે-એક (ર) એક 
લાકડાનો ડ 

બળ કો આશર ૩ ટ લબંાઇનલ છે તે-
એક  

 

૫૪ સે. .ુર.ન.ં૩૦/૧૧ ુ .ધા.-
૪,૫ 

૧૪/૨/૧૧  ૭૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) .-પ૦૦/- ના દરની નોટ-૩,  .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ-૫, .-પ૦/- ના 
દરની નોટ-૨, .-૨૦/- ના દરની નોટ-
૬, .-૧૦/- ના દરની નોટ-૧, (ર) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ .-પ૦૦/- 
ના દરની નોટ-૧, .-૧૦૦/- ના દરની 
નોટ-૬, .-૧૦/- ના દરની નોટ-૩, (૩) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૧૦૦૦/- 
ના દરની નોટ-૧, .-૫૦૦/- ના દરની 
નોટ-૧, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ-૧૯, 
.-૫૦/- ના દરની નોટ-૧, .-૧૦/- ના 
દરની નોટ-૫, (૪) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩, .-પ૦૦/- ના દરની નોટ-૨, 
.-૧૦૦/- ના દરની નોટ-૧૭, (૫) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ 

 

પપ .ુર.ન.ં ૩૦/૧૧  
ુગારધારા કલમ ૪,૫  

૧૪/૨/૧૧  ૭૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

. ૫૦૦/- ના દરની નોટ-૧, . ૧૦૦/- 
ના દરની નોટ-૧, મો.ફોન નોક યા નગં-
૧, ગં પતા નગં-૩, . ૧૦૦/- ના 
દરની નોટ – ૧૩, મો.ફોન ઇ  ડ કોમ 
નગં-૧, . ૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-
પ, ૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, ૨૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨, ૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૧૧, ગં પતા નગં-૩૪, . 
૧૦૦/- ના દરની નોટ  

 

પ૬ .ુર.ન.ં ૩૧/૧૧  
ઇ.પી.કો. કલમ 
૩૨૩,૫૦૪,૫૦૭(ર), 
૧૧૪,૧૮૮  

૧૬/૨/૧૧  ૭૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

ુહાડ  લાકડાના આશર દોઢ ટના 
હાથાવાળ  ુના વી તે,  
એક લાકડાનો ધોકો ુના વો આશર 
પાચેંક ટનો વાસંનો ૭ કાતર વાળો છે 
તે.  

 

પ૭ .ુર.ન.ં ૩૩/૧૧  ૧૯/૨/૧૧  ૭૯/૧૧   નર  ભાઇ એક વાસંની ુના વી લાકડ   



ઇ.પી.કો. કલમ 
૩૨૩,૫૦૪,૫૦૬(ર) 

સી. રાવલ  લા  ટ કના ચપટા વાળ   

પ૮ .ુર.ન.ં ૩૪/૧૧  
ઇમોરલ ાફ ક િ વે  સન 
એકટની કલમ ૩, ૪  

૨૦/૨/૧૧  ૮૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

રોકડા પીયા ૬૦૦/- મા ંપ૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૧, તથા ૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૧, એક ઇ ર નામ 
લખેલ નોટ કુનો કલ ચોપડો  એક 
કવરમા ંપેક છે તે, વાપરલા કોનડોમ 
નગં-૪ એક કોથળ મા ં કુ ને કાગળમા ં
પેક છે તે  

 

૫૯  ટ. ડા. ન.ં ૩/૧૧  
સી.આર.પી.સી. કલમ 
૪૧(૧) ડ , ૧૦૨   
 

૨૧/૨/૧૧  ૮૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક હરોહો  ડા સીડ  ૧૦૦ ડલ  કાળા 
કલર ુ ં નો નબંર GJ8 73 વા  છે તે  

 

૬૦ એ.ડ . ન.ં ૧૩/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૧૭૪  

૨૧/૨/૧૧  ૮૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક કસર  કલરની સાડ  પ ાવાળ  છે 
તે  

 

૬૧ .ુર.ન.ં ૩૬/૧૧  
આઇ.પી.સી. ૧૮૮  

૨૧/૨/૧૧  ૮૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

 લા  ટ કની પાઇપ   

૬ર એ.ડ . ન.ં ૧૭/૧૧  
સી.આર.પી.સી. ૧૭૪  

૨૨/૨/૧૧  ૮૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક નાયલોનની દોર  આશર ૧૦ ટ 
લબંાઇની છે તે  

 

૬૩ .ુર.ન.ં ૩૮/૧૧  
આઇ.પી.સી. ૧૮૮  

૨૩/૨/૧૧  ૮૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

વાળની લાકડ  બનેંબા ુ પીતળની 
ુ ંડ વાળ , વાળની લાકડ  એક બા ુ 
ુડળ વાળ  છે તે નગં-૧, વાળની 
લાકડ  ગેડો ટાઇપ એક બા ુ વળેલ છે 
તે નગં-૧  

 

૬૪ .ુર.ન.ં ૪૦/૧૧  
ુગારધારા ૧૨  

૨૭/૨/૧૧  ૮૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

ચલણી નોટો મા ં . ૫૦૦/- ની નોટ 
નગં-૨૧, . ૧૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૧૪, . ૫૦/- ના દરની નોટ નગં-
૩, . ૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૨, . 
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૪, 
ગં પતાના પાના નગં-૧, . ૫૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧, . ૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૨ ગં પતાના પના-૩, 
. ૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૬, . 
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, . 
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, 
ગં પતાના પના નગં-૩, . ૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૬, . ૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૩, ગં પતાની પાના -૩, એક 
 લા  ટ ક ુ ંમે   ુસફદ કલર ુ,ં 
ગં પતાના પાના -૩, . ૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૧, . ૨૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૧, . ૧૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૩  

 

૬પ .ુર.ન.ં ૭૯/૧૧  
આઇ.પી.સી. કલમ 
૪૬૫,૪૬૭, ૪૭૧, ૪૪૭  

૨૭/૨/૧૧  ૮૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક પેન ાઇવ સફદ કલરની મા ં
એકસાઇડ KINGSTON તથા બી  
સાઇડ BATATRAVELER 1 GB લખેલ 
છે તે સીલબધં કવર-૧  

 

૬૬ .ુર.ન.ં ૪૧/૧૧  
ુગારધારા ક.૪,૫  

૨૭/૨/૧૧  ૮૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

ટ .વી. કોનીકા કંપની ુ ંછે તે, સોદા 
લખેલ નોટ કુ છે તે, બોલપેન છે તે, 
નોક યા મો.ફોન ૧૨૦૮, નોક યા મો.ફોન 
૧૨૦૭, નોક યા મો.ફોન ૧૨૦૯, નોક યા 
મો.ફોન ૫૦૩૦, નોક યા મો.ફોન ૧૧૧૦, 
નોક યા મો.ફોન એન-૭૨, િવડ યોકોન 
મો.ફોન ૧૩૧૦, સેમસગં મો.ફોન 
GTR૧૦૮૧, સેમસગં ૧૧૬૦, સેમસગં ઇ-
૧૧૦૦, મો.ફોનના ચા ર, મો.ફોન ુ ં

 



ઇલે. ચા ર બોડ  
૬૭ .ુર.ન.ં ૭૩/૧૧ ઇ.પી.કો. 

કલમ 
૩૨૫,૩૨૪,૩૨૩,૫૦૪,૧૧૪,૧
૮૮  

૨૮/૨/૧૧  ૯૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડાનો ધોકો આશર ૩ ટની 
લબંાઇવાળો, એક લોખડંનો પાઇપ 
સવા ણ ટનો  

 

૬૮ .ુર.ન.ં ૪૨/૧૧ ઇ.પી.કો.ક. 
૧૮૮  

૨૮/૨/૧૧  ૯૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંની છર , હોનડા સીટ  કાર 
સી  વર કલરની  

 

૬૯ .ુર.ન.ં ૪૩/૧૧ ઇ.પી.કો.ક. 
૧૮૮  

૧/૩/૧૧  ૯૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક વાસંની લાકડ  આશર ૫ ટ લાબંી 
ુ ંડલીવાળ , એક વાસંની લાકડ  આશર 
સાડા ચાર ટ લબંાઇની ુ ંડલીવાળ , 
લોખડંનો પાઇપ આશર સાડા ચાર 
ટનો  

 

૭૦ .ુર.ન.ં ૪૪/૧૧  
ઇ.પી.કો.ક. ૧૮૮  

૧/૩/૧૧  ૯૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક ચારક ટ લાબંી લાકડ  છે તે   

૭૧  ટ.ડા.ન.ં ૧૬/૧૧ બી.પી. 
એકટ ક. ૮૨(ર)  

૨/૩/૧૧  ૯૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

બ જ પ  સર મો.સા. નબંર વગર ુ,ં 
હરોહો  ડા મો.સા. નબંર વગર ુ,ં  નુા 
ટ .એફ.આર. નબંર વગર ુ ં 

 

૭ર  ટ.ડા.ન.ં ૧૫/૧૧  
બી.પી. એકટ ક. ૮૨(ર) 

૨/૩/૧૧  ૯૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

ટ .વી.એસ. મો.સા. નGંJ3AE 6223, 
 નુા ટ .એફ. આર. GJ3EE6699, 
હો  ડા એકટ વા મો.સા. GJ3BH4836 

 

૭૩  ટ.ડા.ન.ં ૧૯/૧૧ બી.પી. 
એકટ ક. ૮૨(ર)  

૨/૩/૧૧  ૯૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

TVS  ુટ  ન.ં GJ5RR 149, કાઇનેટ ક 
સફાર  GJ1CB6978, હ રોહો  ડા મો.સા. 
GJ1F 525 

 

૭૪  ટ.ડા.ન.ં ૨૧/૧૧ બી.પી. 
એકટ ક. ૮૨(ર)  

૨/૩/૧૧  ૯૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

 નુા TFR ન.ં GJ3AE 9264, હો  ડા 
 પલે ડર ન.ં GJAF 99, હો  ડા   લે  ડર 

GJ3LL 183, TVS  ુટ  ન.ં GJ3R 118, 
 નુા TFR ન.ં GJ3L 6952 

 

૭પ  ટ. ડા.ન.ં ૨૨/૧૧ બી.પી. 
એકટ ક. ૮૨(ર)  

૨/૩/૧૧  ૯૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

હરોહો  ડા  લેમર મો.સા. 
ન.ંGJ3CD7809, હરોહો  ડા સીડ  મો.સા. 
ન.ં GJ3A76, હરોહો  ડા સીડ  મો.સા. ન.ં 
GJ3RR1642, હરોહો  ડા  પલે  ડર 
મો.સા. GJ3AH9  

 

૭૬  ટ.ડા.ન.ં ૨૩/૧૧ બી.પી. 
એકટ ક. ૮૨(ર)  

૨/૩/૧૧  ૯૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

બ જ પ  સર મો.સા. GJ13K89,  નુા 
TFR GJ7 9401,  ુટ મોપેડ GJ1CM 
9849 

 

૭૭  ટ.ડા.ન.ં ૨૩/૧૧ બી.પી. 
એકટ ક. ૮૨(ર)  

૨/૩/૧૧  ૧૦૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

બ જ ઓટો ર ા GJ7W 2127, સફદ 
લે  સર મોટર ન.ં GJ1AR 8807 

 

૭૮  ટ.ડા. ન.ં ૨૫/૧૧  
બી.પી. એકટ ક. ૮૨(૧)  

૨/૩/૧૧  ૧૦૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

હરોહો  ડા CBZ GJ3AQ 1718, ઓટો 
બ ર ર ા GRW 8137  નુા 
ટ .એફઆર નબંર વગર ુ ં 

 

૭૯  ટ.ડા. ન.ં ૨૫/૧૧  
બી.પી. એકટ ક. ૮૨(૧) 

૨/૩/૧૧  ૧૦૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

હરોહો  ડા  પલે  ડર GJ3LL7585, 
હરોહો  ડા   લે  ડર GJ3BB1021 
હરોહો  ડા   લે  ડર GJ3AD56 LML 

એન.વી.  ુટ  GJ3P644 

 

૮૦  ટ.ડા. ન.ં ૧૮/૧૧  
બી.પી. એકટ ક. ૮૨(૧) 

૨/૩/૧૧  ૧૦૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

હરોહો  ડા પેશન GJ10P 0016  નુા 
ટ .એફઆર. મો.સા. GJ3B1522  

 

૮૧ .ુર.ન.ં ૧૮૦/૧૧  ૩/૩/૧૧  ૧૦૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

હરોહો  ડા   લે  ડર GJ3CG 7465, 
મો.સા. નીચેથી લીધેલ બળેલ પદાથનો 
ુકડો તથા કુો છે તે  

 

૮ર  ટ.ડા. ન.ં ૩૨/૧૧  
સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૦૨  

૩/૩/૧૧  ૧૦૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

નોક યા મો.સા. ૨૬૯૦, નોક યા ૨૭૦૦, 
નોક યા ૬૨૩૩, નોક યા ૨૬૯૦, ગી  ડ 
કંપનીનો એ-૩   

 

૮૩ .ુર.ન.ં ૯૦/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૭૯  

૪/૩/૧૧  ૧૦૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એકસ નાઇન કંપનીનો મોડલ મોબાઇલ  

૮૪ .ુર.ન.ં ૮૯/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૦૭,૧૮૮, ૧૧૪, 

૪/૩/૧૧  ૧૦૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લીલા સફો ે કલરના પ ાવા  
ટ .શટ તથા   ુકલર ુ ં  સ  ુપે  ટ, 

 



૫૦૪,૩૨૭, એક કાળા કલરનો ટાટા ઇ  ડ કોમનો 
મોબાઇલ, એક લાઇટ મ ન કલર ુ ં
આખી બાય ુ ંશટ તથા કાળા કલર ુ ં

 સ ુ ંપે ટ ના જમણા ખી  સા તથા 
ચેઇન તથા ડાબા ખી  સામા ંભાગે 
એ  ્ ોડર  કરલ, એક ચાઇના ફાઇવ  
મોબાઇલ, એકલાલ કાળા કલરનો 
નોક યા એસ૩૦ મો.ફોન, લાલ સફદ 
કલર ુ ંઆખી બાય ુ ંટ શટ તથા   ુ
કલરની નાડ  વાળો નાઇટ સ, એક 
લાકડાનો વાસંનો ધોકો, એક લાકડાનો 
ખેતીકામ કરવાનો પાવડાનો હાથો, એક 
મો.ફોન નોક યા એન૭૩  

૮પ .ુર.ન.ં ૮૬/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૨૩, ૩૨૪  

૫/૩/૧૧  ૧૧૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક હાથાવાળ  છર  એક બા ુ  ટ લ 
લોખડંના ધા  ુ 

 

૮૬ .ુર.ન.ં ૪૬/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૮૩,૫૦૪, ૧૮૮  

૬/૩/૧૧  ૧૧૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

લાકડાના પાવડાનો હાથો, લાકડાનો 
પાવડાનો હાથો ુના વો  

 

૮૭ .ુર.ન.ં ૪૬/૧૧ ઇ.પી.કો.ક. 
૧૮૮  

૬/૨/૧૧  ૧૧૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

આશર ૧૩ÔÔ લોખડંની છર    

૮૮  ટ.ડા.ન.ં ૧૮૭/૧૧  ૬/૩/૧૧  ૧૧૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

કપડાના બળેલા કાળા વા ુકડાઓ 
 લા.ની કોથળ મા ંમળેલ,  પીડ 
કંપનીની ઘોડા ચીતરલી બાકસની 
દવાસળ   

 

૮૯ .ુર.ન.ં ૫૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૩૨૩,૫૦૪,૧૧૪,૧૮૮  

૧૦/૩/૧૧  ૧૧૭/૧૧   નર  ્ ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક વાસંની લાકડ    

૯૦ .ુર.ન.ં ૬૮/૧૧ ઇ.પી.કો.ક. 
૩૨૩, ૩૨૪, ૩૨૫, ૫૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮  

૧૧/૩/૧૧  ૧૧૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો પાઇપ, એક લોખડંની 
કટાયેલી તલવાર, એક લાકડાનો ધોકો  

 

૯૧  ટ.ડા.ન.ં ૪૧/૧૧ 
ુગારધારા ક. ૪,૫  

૧૨/૩/૧૧  ૧૨૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

નોક યા મો.ફોન ૧૨૦૦, નોક યા મો.ફોન 
૧૨૦૮, નોક યા મો.ફોન ૧૨૦૯, એક 
નાની ડાયર , બે કાગળો સૌદા લખેલ, 
એલ. . ુ ંકલર ટ .વી. ચાર બોલપેન 
નોક યા મો.ફોન ૫૧૩૦  

 

૯ર  ટ.ડા.ન.ં ૯૭/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૨૪, ૫૦૪,૧૮૮, ૧૧૪  

૧૪/૩/૧૧  ૧૨૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક ુનો બેઝબોલનો ધોકો, એક 
લાકડા ુ ં કટ ુ ં  ટ  પ, એક લાકડા ુ ં
કટ ુ ં  ટ પ  

 

૯૩ .ુર.ન.ં ૧૦૨/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૫૦૪, ૩૨૪, ૩૨૩, 
૫૦૬(ર), ૧૮૮, ૧૧૪  

૧૫/૩/૧૧  ૧૨૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

તલવાર એક,   

૯૪ .ુર.ન.ં ૧૦૭/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૦૨, ૧૮૮, ૧૧૪  

૧૬/૩/૧૧  ૧૨૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક શીલબધં કવરમા ંલોહ વાળ  માટ , 
એક શીલબધં કવરમા ંકં ોલ માટ  છે તે 
શીલબધં કવર.  

 

૯પ .ુર.ન.ં ૧૦૭/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૦૨, ૧૮૮,૧૧૪  

૧૬/૩/૧૧  ૧૨૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક શટ ર ગણી કલરનો  અલગ 
અલગ કાપેલો છે ડાબી સાઇડ ખી  સાની 
ઉપર નીચેના ભાગે ડાબી તરફ 
કાણાવાળો તથા જમણી સાઇડ છાતીના 
ભાગે લ ડ ઝાઇન વાળો તથા નીચેની 
બી  બટન ભરાવવાના ગાજ પાસે 
કાણાવાળો નથી. કુાઇ ગયેલ લોહ ના 
ડાઘાવાળો છે તે શટ તથા વર યાળ  
કલર ુ ંચેઇનવા  સાદા કાપડ ુ ંપે  ટ 
મેલા ુ ં ુદ  ુદ  જ  યાએ કુાઇ 
ગયેલ લોહ ના ડાઘાવા  તે પે  ટ એક 
હાથ માલ લાલ કલરનો સફદ મેલા 
વો શટ, પે  ટ તથા માલ  

 



૯૬ રુ.ન. ૧૦૭/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૦૨,૧૮૮,૧૧૪  

૧૬/૩/૧૧  ૧૨૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક પં બી સનો ઝ  ભો તથા ુદંડ  
બનેં કપડામા ંલોહ ના ડાઘાવાળ  
જ  યાએ પેનથી ગોળ ુ ંડાળા કરલ છે. તે 
કપડા, એક ટ .વી.એસ.  ુટ    

 

૯૭ .ુર.ન.ં ૧૦૭/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૦૨, ૧૮૮, 
૧૧૪  

૧૭/૩/૧૧  ૧૨૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક ડ સમીસ લાલ હાથાવા ં 
એવરડ ૬૦૬ પીળા કલર ુ ંકવરમા,ં 
એક શીલબધં કપડાની બેગી પહરલ 
ટ શટ તથા કપે  ટ મા ંલોહ ના કુાઇ 
ગયેલા ડાઘ છે તે  

 

૯૮ .ુર.ન.ં ૫૫/૧૧  ૧૭/૩/૧૧  ૧૨૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

વરલીફ ચરના કડા લખેલ  લીપ, 
એક બોલપેન, રોકડા પીયા . ૧૦૦/- 
ની ર નોટ, . ૫૦/- ની ૪ નોટ, . 
૨૦/- ની ૨ નોટ, . ૧૦/- ની ૪ નોટ, 
. ૫/- ની ર નોટ  

 

૯૯  ટ.ડા.ન.ં ૫/૧૧  ૨૦/૩/૧૧  ૧૨૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક કાળા કલર ુ ંઅડધીબાય ુ ંટ શટ 
કાપેલી હાલત ુ ંઆછા લોહ ના 
ડાઘવા , એક કાળા કલર ુ ંનાઇટમા ં
પહરવા ુ ંપે  ટ ચેઇનના ખી  સાવા  
આછા લોહ ના ડાઘાવા , એક લાલ 
તથા સફદ કલરની લીટ વાળો ંગીયો 
કાપેલી હાલતમા ં 

 

૧૦૦ .ુર.ન.ં ૫૭/૧૧ 
ુગારધારા ૧૨અ  

૨૧/૩/૧૧  ૧૩૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક વરલીફ ચરના કડા લખેલ 
 લીપ, બોલપેન-એક, . ૧૦૦/- ના 
દરની નોટ, . ૫૦ ના દરની નોટ, . 
૨૦ ના દરની નોટ, . ૧૦ ના દરની 
નોટ  

 

૧૦૧ રુ.ન.ં ૧૦૪/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૪૦૬, ૪૨૦, ૪૬૫, 
૪૬૮, ૪૭૧, ૧૨૦બી  

૨૨/૩/૧૧  ૧૩૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

સતાધાર કો.ઓ.હા.સો.( ચુીત) રયા 
સવ ન.ં ૧૮૭ પૈક  મા ંઆવેલ તે ુ ં
૫લોટ ન.ં ૧૨૦  ુઅસલ માણપ   
રાવતભાઇ કાળાભાઇ મકવાણાના 
નામ ુ ંછે. મા ંનીચે રાઘવ ભાઇ 
ેમ ભાઇ પટલની સહ  છે., સતાધારા 

પાક કો.ઓ.હા. સો. ુ ંશેરભડંોળની 
અસલ પહોચ  રાવતભાઇ કાળાભાઇ 
મકવાણાના નામ  ુછે મા નીચે 
રાઘવ ભાઇ ેમ ભાઇ પટલની સહ  
છેતે, સતાધારા પાક કો.ઓ.હા.સો. 
( ચુીત) રાજકોટ ુ ંપૈસા ભયા ની 
અસલ પહ ચ  રાવતભાઇ કાળાભાઇ 
મકવાણાના નામની છે માપહોચ 
નબંર દશાવલ નથી  તા. ૧૦/૪/૯૯ 
ની છે. મા નીચે રાઘવ ેમ ની સહ  
છે.  લોટ ન.ં ૧૨૦ બાબતેની છે. તે, 
સતાધાર કો.ઓ.હા.સો. ( ચુીત) 
રાજકોટ ુ ં  લોટ ન.ં ૧૨૧ બાબતે ુ ં
અસલ માણપ  ુ ંઅસલ 
માણપ  રાઘવ કાળા મકવાણાના 

ના ુ ંઅને રાઘવ  ેમ  પટલની 
સહ વા , સતાધાર પાક ુ ંઅિધ ૃત 
શેરભડંોળ અસલ છે તે મા ંરાવત 
કા  મકવાણા ુ ંનામ છે. અને રાઘવ  
ેમ  પટલની સહ  છે. , સતાધારા 

પાક  લોટ ન. ૧૨૧ બાબતે નાણા 
ભયાની પહ ચ  રાવત કાળા 
મકવાણાના નામની છે. મા ંનીચે 
રાઘવ  ેમ  પટલની સહ  છે. 

 



સતાધાર કો.ઓ.હા.સો.( ચુીત) રયા 
સવ ન.ં ૧૮૭ પૈક  મા ંઆવેલ તે ુ ં
૫લોટ ન.ં ૧૨૦ તથા  લોટ ન.ં ૧૨૧૨ ની 
જમીન ચો.મી. ૨૫૦ નો વેચાણ કરાર 
તથા કુતે અવેજની પહોચ અને કબજો 
સોપયાનો કરાર મા ંરાવતભાઇ 
કાળાભાઇ મકવાણાના નામ ુ ંછે. મા ં
નીચે રાઘવ ભાઇ ેમ ભાઇ પટલની 
સહ  છે. તથા ફોટો છે. તે અસલ વેચાણ 
કરાર છે.  

૧૦ર  ટ.ડા.ન.ં ૧૧૫/૧૦ 
ઇ.પી.કો. ૩૭૯, ૩૫૬  

૨૪/૩/૧૧  ૧૩૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક હ રોહો  ડા  લે  ડર મો.◌ાસ.ન  
૩ એ એસ ૮ર૭  

 

૧૦૩  ટ. ડા.ન.ં   /૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૧૦૨,  

૨૪/૩/૧૧  ૧૩૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક હ રોહો  ડા   લે  ડર મો.સા.  
૩બીએલ ૪૩ર૧  

 

૧૦૪ .ુર.ન.ં ૧૧૪/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૬૩, ૩૬૬  

૨૫/૩/૧૧  ૧૩૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક કપડાની શીલબધં બેગી મા ં
પં બી સની ચોરણી લાલ કલરની, 
ઝભભો લીલા કલરનો , મ ન અને 
લીલા કલરની ુદંડ , એક કપડાની 
શીલ બધં બેગી મા ંએક પીળા કલર  ુ
ટ શટ,   ુકલર ુ ં  સપેનટ, કાળા 
કલર ુ ંકલરનો ંગીયો  

 

૧૦પ રુ.ન.ં ૧૧૫/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૭૯, ૩૫૬, ૧૧૪  

૨૫/૩/૧૧  ૧૩૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક સોનાનો ઢાળ યો નો વજન 
૧૩.૦૮૦ મીલી ામ  

 

૧૦૬ .ુર.ન.ં ૧૧૬/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૭૯, ૩૫૬, ૧૧૪  

૨૫/૩/૧૧  ૧૩૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક સોનાનો ઢાળ યો નો વજન 
૧૭.૯૮૦ મીલી ામ  

 

૧૦૭ .ુર.ન ં.૧૧૭/૧૧ 
ઇ.પી.કો .૩૭૯ ,૩૫૬ ,૧૧૪  

૨૫/૩/૧૧  ૧૩૮/૧૧   નર  ્ભાઇ 
સી .રાવલ 

એક સોનાનો ઢાળ યો નો વજન 
૧૭.૯૮૦ મીલી ામ  

 

૧૦૮ .ુર.ન.ં    /૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૭૯, ૧૧૪  

૨૯/૩/૧૧  ૧૩૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લીલા કલરની બગંડ  કાચની, એક 
કસર  કલરની બગંળ  કાચની  

 

૧૦૯ .ુર.ન.ં ૬૦/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૧૮૮  

૨૯/૩/૧૧  ૧૪૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

ગોવા લાલ કલરની  લા  ટ કની 
ગોવા૧૦૦૦ ટુખાની પડ ક , ગોવા 
લાલ કલરની  લા  ટ કની ગોવા૧૦૦૦ 
ટુખાની પડ ક , 

રોયલ લુસી ૦૦ કંપની ટુખાની 
પડ ક   

 

૧૧૦ .ુર.ન.ં ૧૨૧/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૪૪૭, ૪૬૫, ૪૬૭, ૪૬૮, 
૧૭૧, ૧૨૦બી  

૨૯/૩/૧૧  ૧૪૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

રયા સવ ન.ં ૨૦૪, ૨૦૫, ૨૦૬ પૈક  મા ં
આવેલ તે ુ ં  લોટ ન.ં ૧૮૫ ના વેચાણ 
કરાર ુ. ૧૦૦/- ના  ટ  પ પેપર ઉપર 
છે. તમો લેનાર વેચનારની સહ  ફોટો 
તા. ૧૫/૧૧/૧૦ ુ ંછે.  અસલ 
ખર દનાર નીલેશભાઇ અને વેચનાર 
વાલા મોહન, રયા સવ ન.ં ૨૦૪, ૨૦૫, 
૨૬ પૈક   લોટ ન.ં ૧૮૫ ુ ં
ુલ ખુ  યારના ુ ં  . ૧૦૦/- ના 
 ટ  પ પેપર ઉ  ર તા. ૧૫/૧૧/૧૦ ુ ં
છે. મા ંછે  લા પાને વાલા મોહનની 
સહ  અને ફોટો તથા નીલેશ ચૌહાણની 
સહ  તથા ફોટો છે તે અસલ., ૨૫ 
ચો.મી. જમીનની અર  મળ  ગયાની 
પહ ચ  વાલા મોહન પરમારના 
નામની છે.  તા. ૯/૧૨/૦૨ ના 
રોજની છે.  અસલ  લા  ટ કમા ં
લેમીનેશન કરલ, સદર  ુ  લોટ બાબતે 
સરકાર મા ંપૈસા ભયા ુ ંચલણ  વાલા 
મોહનના નામ ુ ંછે. તે , રયા સવ ન.ં 
૨૦૪, ૨૦૫, ૨૦૬, ના  લોટ ન.ં ૧૮૫ 

 



ની કર  પાવતી  વાલા મોહનના 
નામની છે.  મહ લુ િવભાગ 
ગાધંીનગર હકમ માકં એુલસી ૨૩૯૨ 
૫૭૮ ૨ તા. ૨૪/૩/૯૨ ની છે. તે 
કબ મા,ં મામલતદાર ીની શહર  
જમીન ટોચમયાદા રાજકોટની સહ  છે. 
 કબ  પાવતીમા ં  લોટ ન.ં ૧૯૪ 

લખેલ છે. પછ  તેની ઉપર લીટો માર  
૧૮૫ લખેલ છ.◌ે તથા સવ ન.ં ૨૦૫ મા ં
ચેકચાક કરલ જોવામા ંઆવે છ.◌ે  

૧૧૧  ટ.ડા.ન.ં ૨૬/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૧૦૨, 
૪૧(ડ )  

૨૯/૩/૧૧  ૧૪૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

સીએન  ઓટો ર ા લીલા પીળ  
કલરની ૧એકસએકસ ૮૬૯ ની  

 

૧૧ર .ુર.ન.ં ૨૬૦/૧૧  ૩૦/૩/૧૧  ૧૪૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

હરોહો  ડા   લે  ડર મો.સા. સળગેલ તે 
જ  યાએથી લીધેલ માટ , બનાવવાળ  
જ  યાથી થોડ ુ ર લીધેલ કં ોલ માટ  
છે તે, એક  લા. ની ખાલી બોટલ  

 

૧૧૩ .ુર.ન.ં ૧૨૧/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૪૪૭, ૪૬૫, ૪૬૭, ૪૬૮, 
૪૭૧, ૧૨૦બી  

૩૦/૩/૧૧  ૧૪૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક કાગળ પર આરોપી નીલેશે લખી 
આપેલ ન ં૯૮૧૯૭ ૨૬૪૫૬ રમેશ 
મગનથી લઇને છે  લે ૯૮૧૯૭૨૬૪૫૬ 
વાલા રામ ના નામ ધુી ુલ ૧૭ 
લીટ  પર લખેલ નામ, એક કાગળ પર 
નબંર ૯૯૨૪૧ ૯૭૧૮૫ સદં પ 
જગદ શથી લઇને ૯૯૭૯૨ ૯૫૭૯૪ 
હતેષ રતીલાલ ધુી ુલ પ લાઇનમા ં
લખેલ નામ, એક કોરા કાગળ પર 
વાલા મોહન થી શ  કર  છે  લે મને 
ખબર નથી  યા ં ધુી ૧૫ લાઇન 
પોતાના હ  તા રમા ંલખી આપેલ છે. 
તે કાગળ પર શીલબધં પેક કરલ છે 
આરોપીએ વાલા મોહન ુ ંલખાણ એક 
કાગળ પર છે. તેમ ુલ છ કાગળમા ં૩૬ 
વાર લખેલ છે. આરોપીએ ૧૮૫ લખાણ 
એક કાગળ પર છ વખત તેમ ુલ ૬ 
કાગળ પર ૩૬ વખત લખેલ છે. તે 
લખાણ પચંોની સહ વા  છે તે બનેં 
કાગળ એક કવરમા ંપેક કરલ  

 

૧૧૪ .ુર.ન.ં ૧૨૫/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૪, ૩૨૩, ૫૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮  

૩૦/૩/૧૧  ૧૪૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો સળ યો આશર ૩ ટનો,   

૧૧પ રુ..ન.ં ૬૧/૧૧ આમસ 
એકટ ૨૫(૧) બી   

૩૧/૩/૧૧  ૧૪૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક  ટ લ બોડ વાળ  પી  તોલ    

૧૧૬ રુ..ન.ં ૫૯/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૩, ૫૦૪, ૧૮૮, ૧૪૪  

૩૧/૩/૧૧  ૧૪૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડાનો ધોકો, એક સાઇકલની 
ચેન, એક લોખડંની ટોમી  

 

૧૧૭ .ુર.ન.ં ૧૧૧/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૨૩, ૩૨૪, ૫૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮  

૩૧/૩/૧૧  ૧૪૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંની છર , એક છર   યાન 
વગરની  લા  ટ કના હાથાવાળ , એક 
લાકડ   

 

૧૧૮  ટ.ડા.ન.ં ૨૯/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૧૭૪  

૩૧/૩/૧૧  ૧૪૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક  લા  ટ કની કસર  કલરની આશર 
ચારક ટ લાબંી છે તે  

 

૧૧૯ રુ.ન.ં ૧૨૭/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૪, ૩૨૩, ૧૧૪  

૩૧/૩/૧૧  ૧૫૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક  ટ લના હાથાવાળ  છર    

૧ર૦ રુ.ન.ં ૧૨૫/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૩, ૩૨૪, ૫૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮  

૧/૪/૧૧  ૧૫૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો સળ યો   

૧ર૧ રુ.ન.ં ૬૨/૧૧ ુગારધારા 
૧૨  

૨/૪/૧૧  ૧૫૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

. ૧૦૦/- ની નોટ ૩, . ૫૦ ની નોટ 
૩, . ૨૦ ની નોટ ર, ણ ગં પતા, . 

 



૧૦૦/- ની નોટ ૪, . ૨૦/- ની નોટ 
ર, . ૧૦/- ની નોટ ૪, ણ ગં પતા, 
. ૧૦૦/- ની નોટ ૨, . ૫૦/- ની 
નોટ ૧, . ૨૦ ની નોટ૩, ણ ગં પતા, 
. ૧૦૦/- ની નોટ ૩, . ૫૦/- ની 
નોટ ૨, . ૧૦ ની નોટ ૫, ણ 
ગં પતા, . ૧૦૦/- ની નોટ ૩, . 
૫૦/- ની નોટ ૧, . ૨૦ ની નોટ ૧, . 
૧૦/- ની નોટ ૫ ણ ગં પતા, . 
૧૦૦/- ની નોટ ૨, . ૫૦/- ની નોટ 
૨, . ૨૦ ની નોટ ૧, . ૧૦/- ની નોટ 
૫ ણ ગં પતા, 

૧રર રુ.ન. ૧૦૧/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૪૫૪, ૪૫૭, ૩૮૦  

૨/૪/૧૧  ૧૫૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક દ વાલ ઘડ યાળ   

૧ર૩ .ુર.ન.ં ૬૪/૧૧ 
ુગારધારા ૪, ૫  

૪/૪/૧૧  ૧૫૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

. ૫૦૦/- ના દરની નોટ ૬, . 
૧૦૦/- ની નોટ ૮, ગં પતા ૩ નગં, . 
૫૦૦/- ના દરની નોટ ૨, . ૧૦૦/- 
ની નોટ ૧૦, ગં પતા ૩ નગં,  . 
૧૦૦/- ની નોટ ૨૧, ગં પતા ૩ નગં, 
. ૧૦૦૦/- ના દરની નોટ ૧, . 
૫૦૦/- ની નોટ ૯, . ૧૦૦/- ની નોટ 
૩૦, ગં પતા ૩ નગં, . ૧૦૦/- ના 
દરની નોટ ૫, . ૫૦/- ની નોટ ૧, 
ગં પતા ૩ નગં, . ૫૦૦/- ના દરની 
નોટ ૩, . ૧૦૦/- ની નોટ ૭, ગં પતા 
૩ નગં, . ૧૦૦/- ના દરની નોટ ૨, . 
૧૦૦/- ની નોટ ૭, . ૧૦૦/- ના 
દરની નોટ ૪, . ૫૦/- ની નોટ ૧, 
ગં પતા ૩૧ નગં, 

 

૧ર૪  .ુર.ન.ં ૧૨૮/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૪, ૧૧૮, ૧૧૪  

૪/૪/૧૧  ૧૫૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક ચા ુ ુ ંછર    

૧રપ .ુર.ન.ં ૬૫/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૩, ૫૦૪, ૧૮૮  

૫/૪/૧૧  ૧૫૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક  ટ લના હાથાવાળ  છર    

૧ર૬ .ુર.ન.ં ૧૩૫/૧૧  ટ.ડા. 
ન.ં      /૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧) ડ   

૫/૪/૧૧  ૧૫૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

વાહનની ુના વી સફદ કલરની 
બેટર   

 

૧ર૭ .ુર.ન.ં ૬૬/૧૧ ુગારધારા 
કલમ ૧૨  

૬/૪/૧૧  ૧૬૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

. ૧૦૦/-ના દરની ચલણી નોટ-૧, . 
૫૦૦/-ના દરની ચલણી નોટ-૧, . 
૧૦૦/-ના દરની ચલણી નોટ-૧૭, . 
૫૦/-ના દરની ચલણી નોટ-૧, . 
૧૦/-ના દરની ચલણી નોટ-૧૮, . 
૧૦૦/-ના દરની ચલણી નોટ-૨, . 
૨૦/-ના દરની ચલણી નોટ-૧, . ૧૦/-
ના દરની ચલણી નોટ-૮, ગં પતાની 
જોડ  

 

૧ર૮ .ુર.ન.ં ૬૭/૧૧ આમસ 
એકટ ૨૫(એ-બી)  

૭/૪/૧૧  ૧૬૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો દશી બનાવટનો તમચંો, 
ુદા ુદા ફોટો ુલ ૩૦  

 

૧ર૯ .ુર.ન.ં ૬૮/૧૧ ુગારધાર 
કલમ ૧૨અ  

૧૧/૪/૧૧  ૧૬૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

વરલી ફ ચરના કડાઓ લખેલ  લીપ 
નગં-ર, . ૧૦૦/- ની નોટ-ર, . ૫૦/- 
ની નોટ ર, . ૧૦/- ની નોટ-૩, એક 
બોલપેન  

 

૧૩૦ .ુર.ન.ં ૪૬/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૧૪૩, ૧૪૮, ૧૪૮, ૩૨૩, 
૧૮૮, ૫૦૪  

૧૨/૪/૧૧  ૧૬૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડાનો પાવડાનો હાથા વો 
ધોકો, એક ચાર ટની લબંાઇ વાળો 
લાકડાનો પાવડાના હાથા વો ધોકો, 
એક લાકડાનો પાવડા વો ધોકો, એક 
લાકડાનો પાવડાના હાથા વો ધોકો, 

 



એક લાકડાનો પાવડા હાથા વો ધોકો  
૧૩૧  ટ.ડા.ન.ં ૬૨/૧૧ 

સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૭૪  
૧૩/૪/૧૧   ૧૬૫/૧૧   નર  ભાઇ 

સી. રાવલ 

તુરની ૧૩ ટની દોર , બે પાનાની 
અર  સાહબ ી સબંોધીને   ુપેનગી 
લખેલ છે., એક  લા  ટ કની પારદશક 
પેન ુ ંઢાકં  ુ 

 

૧૩ર .ુર.ન.ં ૭૦/૧૧ ુ .ધા. ન.ં 
૪,૫  

૧૩/૪/૧૧  ૧૬૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

ઇલે. બોડ, એક નોટ કુ, બોલપેન, એક 
લેટર  

 

૧૩૩ એડ . ન.ં ૩૨/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૧૭૪  

૧૩/૪/૧૧  ૧૬૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક  લા  ટ ક ુ ંસફદ કલર ુ ંકન 
કરોસીન ુ,ં એક માચીસની પેટ   

 

૧૩૪ એડ  ન.ં ૩૪/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૧૭૪  

૧૪/૪/૧૧  ૧૬૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક મ પીળા વા કલરની ચાદર છ 
ટની 

 

૧૩પ .ુર.ન.ં ૭૧/૧૧ આમસ 
એકટ ૨૫(૧) બી  

૧૫/૪/૧૧  ૧૬૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક રાઇફલ બાર બોરની ડબલ બેરલ 
કાટ સ કવર દરથી બાર બોર ુ ંલાલ 
કલર ુ ં 

 

૧૩૬ રુ.ન.ં ૭૨/૧૧ આમસ 
એકટ ૨૫(૧) બીએ  

૧૬/૪/૧૧  ૧૭૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક દશી બનાવટની પી  ટલ, એક 
વતો કાર સુ પીળ  ધા નુો, ખાલી 

મેગ ન નગં-ર,  

 

૧૩૭ એ.ડ . ન.ં ૩૫/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૧૭૪  

૧૬/૪/૧૧  ૧૭૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લીલા કવરની  લા. ની થેલી   

૧૩૮ .ુર.ન.ં ૧૪૭/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૪૫૪, ૪૨૬, ૨૯૪(બ), 
૧૮૮  

૧૯/૪/૧૧  ૧૭૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક કપડાની બેગમા ંપં બી સ 
ઝ  ્ ભો લુાબી કલરનો એક ભાગ 
કાપેલા છે. લોહ ના ડાઘાવાળો, ુ ધીયા 
કલરની દર ણી લ ડ ઝાઇન 
વાળ  સાડ  લોહ થી ખરડાયેલી  

 

૧૩૯ .ુર.ન.ં ૧૪૭/૧૧ ઇ.પી.કો.  
૩૨૬, ૪૫૨  

૧૯/૪/૧૧  ૧૭૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક કવરમા ં થમ મમાથંી જમીન 
પરથી લોહ ના ડાઘ પરથી ઘસીને 
લીધેલ  ેડ છે તે, થમ 
બેઠક મમાથંી  ટ લની તલવાર મા ં
કોઇ કંપની માકનથી હાથા સહ તની  
લોહ થી ખરડાયેલ છે. , થમ બેઠક 
મની સલં  ન આવેલ ીમ તરફના 
ભાગે આવેલ રસોડામા ંલોહ ના ડાઘામા ં
ઘસે ુ ં  કવરમા ંછે તે, થમ મ 
રસોડાની મ  યમાથંી નીચે જમીન પર 
કં ોલ  ેડમા ંકવરમા ંછે તે શીલબધં 
કવર  

 

૧૪૦ .ુર.ન.ં ૩૮/૦૮ ઇ.પી.કો. 
૪૦૬, ૪૨૦, ૪૬૫, ૪૬૭, 
૪૬૮, ૪૭૧, ૧૨૦બી  

૧૯/૪/૧૧  ૧૭૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

લલીતાબેન  યાલચદં મહતાએ સીવીલ 
કોટમા ંએટલી નબંર ૩૬૭/૨ થી 
પોતાના પીતાની િમલકત બાબતે 
હરશીપ સટ  મળવા ગે અર  કરલ 
છે તે અસલ , રયા ગામના રવ   ુસવે 
ન.ં ૧૫૬ પૈક   લોટ ન.ં ૬૧ નો અસલ 
વેચાણ દ  તાવેજ તે ુના ન.ં ૨૯૯૯, 
નવા ન.ં ૧૪૭૬ છે. હ રા ખેગારના 
નામ ુ ંજગદ શ માવ  તા. ૨૧/૪/૦૩ 
 ુછે.  

 

૧૪૧ .ુર.ન.ં ૭૫/૧૧ ુ .ધા. ૪, 
૫  

૧૯/૪/૧૧  ૧૭૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક સોદા લખેલ નોટ કુ છે તે, એક 
બોલપેન છે તે,  

 

૧૪૨ .ુર.ન.ં ૧૪૮૭/૧૧ 
ઇ.પી.કો. ૪૫૨, ૩૨૬, ૨૯૪, 
૧૮૮  

૧૯/૪/૧૧  ૧૭૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક કપડાની બેગમા ંકાળ  લાઇન ગ 
વાળો શટ મા ંલોહ ના ડાઘ છે. લીલા 
કલર ુ ંપે  ટ મા ંકોઇ ડાઘ નથી.  

 

૧૪૩ .ુર.ન.ં ૬૩/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૩, ૫૦૪, ૧૮૮, ૧૧૪  

૨૧/૪/૧૧  ૧૭૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક વાસંની ુની લાકડ    

૧૪૪ .ુર.ન.ં ૧૪૫/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૪૫૪, ૩૮૦  

૨૧/૪/૧૧  ૧૮૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

બે  ટન કંપની ુ ંડ વીડ   લેયર, 
તોસીબા કંપનીની હાડ ડ  ક, નોક યા 
કંપનીનો  ૬૩૦૦ મોબાઇલ, નોક યા 

 



કંપનીનો ૧૬૦૦ મોડલનો, એલ  
કંપનીનો ૮૧૦ નો મો.ફોન, ડલ કંપની ુ ં
લેપટોપ ચા ર સહ ત ુ,ં વેબ કમેરો 
લો  ટોકનો, કાડા ઘડ યાળ, કાડ ર ડર, 
મે ક ક  

૧૪પ .ુર.ન.ં ૧૫૬/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૪, ૩૨૩, ૫૦૪  

૨૨/૪/૧૧  ૧૮૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો પાઇપ આશર ૩ ટનો   

૧૪૬ 

એ.ડ . ન.ં ૪૩/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ન.ં ૧૭૪  

૨૨/૪/૧૧  ૧૮૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લીલા કલરનો સફદ કલરની 
ટ પક  અને છેડ સફદ પ ાવાળો 
વ  ચેથી કાતરથી કાપીને બે ભાગ 
થયેલ છે. તે ુ પ ો છે તે બે ભાગ  

 

૧૪૭ 

ણવા જોગ ન.ં ૩૪૯/૧૧  ૨૩/૪/૧૧  ૧૮૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

લખેલ અધ  ચી ી, એક માચીસ અને બે 
દ વાસળ , અધ બળેલ માલ  

 

૧૪૮ 

રુ.ન.ં ૪૭/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૩, ૩૨૫, ૫૦૪, ૧૮૮, 
૧૧૪  

૨૫/૪/૧૧  ૧૮૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડાનો પાવડાનો હાથો, એક 
લાકડાનો હાથા નો ધોકો  

 

૧૪૯ 

.ુર.ન.ં ૬૨/૧૧ ુ .ધા. ૧૨  ૨૬/૪/૧૧  ૧૮૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

. ૫૦૦/- ના નોટ-પ, . ૧૦૦/- ની 
નોટ-૧૩, . ૫૦/- ની નોટ-૨, 
ગં પતાના પાના, . ૧૦૦૦/- ની 
નોટ-૨, . ૫૦૦/- ની નોટ-૬, . 
૧૦૦/- ની નોટ-૧૮, . ૫૦/- ની નોટ-
૬, ગં પતાની પાના, . ૧૦૦૦/- ની 
નોટ-૨, . ૫૦૦/- ની નોટ-૪, . 
૧૦૦/- ની નોટ-૮, ગં પતાની પાના, 
. ૧૦૦/- ની નોટ-૪, ગં પતાના 
પાના, . ૧૦૦/- ની નોટ-૫૪, 
ગં પતાના પાના, . ૫૦/- ની નોટ-
૧૦,ગં પતાના પાના  

 

૧પ૦ 

.ુર.ન.ં ૧૬૬/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૪, ૩૨૩, ૫૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮  

૨૯/૪/૧૧  ૧૮૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો પાઇપ   

૧પ૧ 

.ુર.ન.ં ૮૦/૧૧ ુ .ધા. ૪, 
૫  

૧/૫/૧૧  ૧૮૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

ગં પતાના પાના નગં-૩, ચલણી નોટો 
. ૫૦૦/- ની નોટ ૧, . ૧૦/- ની 
નોટ-૩, ગં પતાના પાના નગં-૩, . 
૫૦૦/- ની નોટ-૩, . ૧૦૦/- ની નોટ-
૯, . ૫૦/- ની નોટ-૨, નોક યા ૧૬૬૧ 
મોડલનો મો.ફોન, ગં પતાના પાના 
નગં-૩, . ૫૦૦/- ની નોટ-૧, . 
૧૦૦/- ની નોટ-૩, . ૧૦/- ની નોટ-૧, 
નોક યા ૧૬૦૦ મોડલનો મો.ફોન, 
ગં પતાના પાના નગં-૩, . ૧૦૦/- 
ની નોટ-૮, . ૧૦/- ની નોટ-૪, 
એલ. . કંપનીનો મો.ફોન, ગં પતાના 
પાના નગં-ર, . ૧૦૦૦/- ની નોટ-૧, 
. ૧૦૦/- ની નોટ-૪, . ૫/- ની 
નોટ-૫, નોક યા એન ૭૫ નો મો. ફોન, 
ગં પતાના પાના નગં-૩, . ૧૦૦૦/- 
ની નોટ-૧, . ૫૦૦/- ની નોટ-૨૨, . 
૧૦૦/- ની નોટ-૩૯, . ૫/- ની નોટ-
૨, માઇ ોમેકસ મો.ફોન-૧, ગં પતાના 
પાના નગં -૩૪, . ૧૦૦/- ની નોટ-૧, 
. ૫૦/- ની નોટ-૧, . ૧૦/- ની નોટ-
૧, . ૨/- ની નોટ-૫, એક શેતરં   

 

૧પર 

.ુર.ન.ં ૧૬૯/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૦૭, ૧૮૮  

૨/૫/૧૧  ૧૯૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક સફદ કલર ુ ંપે  ટ, મા ંબેઠકના 
ભાગે છર  મારલ એક પીળા કલર ુ ં
ટ શટ મા ંજમણી સાઇડવાસંાના ભાગે 

 



છર  મારલ બનેં કપડા લોહ થી 
ખરડાયેલ છે.  

૧પ૩ 

.ુર.ન.ં ૧૬૯/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૦૭, ૧૮૮  

૨/૫/૧૧  ૧૯૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

લોહ વાળા કાકંરા, કં ોલ સે  પલ તર ક 
લીધેલ કાકંરા, લોહ વા ં કંપન ેડ, 
 લા.ની રુસી પરથી ઘસીને ન નુો 
લેવામા ંઆવેલ છે. કં ોલ સે  પલ ુ ં
કંપન ેડ  

 

૧પ૪ 

.ુર.ન.ં ૧૬૭/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૩, ૩૨૪, ૫૦૪, ૧૮૮, 
૧૧૪  

૩/૫/૧૧  ૧૯૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડાના હાથાવાળો ીકમ, એક 
લાકડાના હાથાવાળો પાવડો  

 

૧પપ 

.ુર.ન.ં ૧૬૫/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૩, ૩૨૪, ૫૦૪, ૧૧૪  

૪/૫/૧૧  ૧૯૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંની બે પાખંીયાવાળ  સાણસી   

૧પ૬ 

.ુર.ન.ં ૧૬૦/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮  

૫/૫/૧૧  ૧૯૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક પીતળના હાથાવાળ  તલવાર એક 
બા ુ ધારવાળ , એક સીધી લોખડંની 
હાથ બનાવટની તલવાર , એક લાકડ , 
એક લાકડ  ચાર ટની  

 

૧પ૭ 

.ુર.ન.ં ૧૬૯/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૦૭, ૧૮૮  

૬/૫/૧૧  ૧૯૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક  ટ લની છર  ૯ ઇચની, એક શટ 
કાલા કલરનો આગળપાછળ લાલ તથા 
પીળ  ડ ઝાઇન વા  ે કલર ુ ં   ુ
કલર ુ ં  સ  

 

૧પ૮ 

.ુર.ન.ં ૮૯/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૦૭, ૧૮૮, ૧૧૪  

૧૦/૫/૧૧  ૧૯૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લુાબી કલરનો શટ તથા કાળા 
કલર ુ ં  સ ુ ંપે  ડ કોઇ ડાઘ વગર ુ,ં 
એક કાળા કલરનો નોક યા સી-ર 
મોબાઇલ,  

 

૧પ૯ 

.ુર.ન.ં ૧૬૦/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, 
૩૨૩, ૫૦૪, ૪૫૨, ૪૨૭, 
૧૮૮  

૧૦/૫/૧૧  ૨૦૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક વાસંના ધોકા વી ડ  લાકડ    

૧૬૦ 

.ુર.ન.ં ૮૫/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૩, ૫૦૪  

૧૦/૫/૧૧  ૨૦૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

ર ામાથંી મળેલી લાકડ  ૪ ફટ લાબંી   

૧૬૧ 

.ુર.ન.ં ૧૮/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૪૦૬, ૪૨૦, ૧૨૦બી  

૧૦/૫/૧૧  ૨૦૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક એસર કંપની ુ ંકો   ટુર મોનીટર, 
એક લોગીટકન ંકો   ટુર, એક ોમા 
કંપની ુ ંવાયરલેસ માઉસ, એક 
શીલબધં બેગીમા ંકાળા કલર ુ ં
સી.પી. .ુ તે ડ વીડ  ાઇવમા ંએમ. . 
તથા તેની નીચે ડ ઝીટલ મ  ટ મીડ યા 
પાવર સી  ટમ અને પ ાઇવ 

ે મા ંલખેલ છે.  

 

૧૬ર 

.ુર.ન.ં ૮૬/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૨૩, ૫૦૪, ૧૮૮  

૧૨/૫/૧૧  ૨૦૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો પાઇપ ચાર ટનો   

૧૬૩ 

.ુર.ન.ં ૧૭૬/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, 
૪૫૨, ૪૨૭, ૫૦૪, 
૫૦૬(ર), ૧૮૮, આ  સ 
એકટ ૨૫(૧-બી) ૨૭  

૧૪/૫/૧૧  ૨૦૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક પીતળની ધા ુ  ુકાટ સ કશ ુ ં
ખાલી ખો ુ ં 

 

૧૬૪ 

.ુર.ન.ં ૧૭૭/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૪૩૬, ૩૩૭, ૫૦૬(ર), 
૧૧૪  

૧૫/૫/૧૧  ૨૦૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક  લા. ુ ંઓગળ  ગયેલ કન 
કનેર યા ઓઇલ મીલ ુ,ં એક  લા. ુ ં
ઢાકં  ુરાણી લખેલ છે. તે, એક રાખ 
અને કોલાના ઠુામા ં  લા. કવરમા ંપેક 
કરલ શીલબધં  

 

૧૬પ 

.ુર.ન.ં ૧૮૦/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૦૨, ૩૨૪, ૧૮૮, ૧૧૪  

૧૯/૫/૧૧  ૨૦૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

મરણ જનાર દવભાઇ ચ ુભાઇ એ 
બનાવ સમયે પહરલ કપડા સફદ 
કલર ુ ંબનીયાન  આગળના ભાગેથી 
કાપેલ છે. આ ુ ંલોહ થી ખરડાયે ુ ંછે. 
ે કલર ુ ંપે  ડ, ઇ  પામનાર ફર  

દ પકભાઇ દવભાઇએ બનાવ વખતે 

 



પહરલ ટ શટ ે કલર ુ ંઆગળના 
ભાગે દ વ તથા તાડ નાઝાડ અને 
હોડ ુ ંચી  છે. અને તે લોહ થી 
ખરડાયે  ુછે.  

૧૬૬ 

.ુર.ન.ં ૧૮૦/૧૧ ઇ.પી.કો. 
૩૨૦ ૩૨૪, ૧૮૮, ૧૧૪  

૧૯/૫/૧૧  ૨૦૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક કવરમા ં ધીરવા  કોટન ેડ, એક 
કવરમા ંકં ોલ કોટન ેડ  

 

૧૬૭ 

.ુર.ન.ં ૧૮૦/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૩૦૨, ૩૨૪, ૧૮૮, ૧૧૪  

૧૯/૫/૧૧  ૨૦૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક બેગમા ંછર   લા. ના હાથાવાળ  
કુાઇ ગયેલ લોહ ના આછા ડાઘવાળ , 

એક શીલબધં બેગમા ંબેઝબોલનો 
લાકડાનો ધોકો  પકડવાની ીપ પાસે 
તીરાડ પડ  ગયેલ છે અને ઉપરના 
ભાગેથી ટુ  ગયેલ છે.  

 

૧૬૮ 

.ુર.ન.ં ૧૭૬/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક. ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, 
૪૫૨, ૪૨૭, ૫૦૬, ૧૮૮ 
આ  સ એકટ ૩૬(૧બી) ૨૭  

૧૯/૫/૧૧  ૨૧૦/૧૧  નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક નોક યા મો.ફોન કાળા કલરનો 
મોડલ ૧૨૮૦ નો  

 

૧૬૯ 

 ટ. ડા. ન.ં ૨૯/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૫૨(૧) ડ  
૧૦૨  

૨૧/૫/૧૧  ૨૧૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક હરોહો  ડા   લે  ડર મો.સા. 
૩બીએ ૨૬૧૪ કાળા કલર ુ ં 

 

૧૭૦ 

 ટ.ડા.ન.ં ૫૧/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૧૭૪  

૨૨/૫/૧૧  ૨૧૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

લાઇટ  ુ દર ટ પક  વાળો ુ પ ો 
ના ુકડા બે  છે.  

 

૧૭૧ 

.ુર.ન.ં ૧૮૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૦૨, ૩૨૪, 
૧૮૮, ૧૧૪  

૨૨/૫/૧૧  ૨૧૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક પે  ટ મ કલર ુ,ં એક શટ લીલા 
કલર ુ,ં એક કાળા કલર ુ ં ક પે  ટ, 
એક સફદ શટ   ુલાલ કલરની ઝીણી 
ચેકસવાળો છે. તે, એક છર , એક કા  
ક પે  ટ, એક  ેકલર ુ ંટ  શટ  

 

૧૭ર 

.ુર.ન.ં ૮૯/૧૧ ઇ.પી.કો.ક. 
૩૨૩, ૫૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮  

૨૬/૫/૧૧  ૨૧૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડ  ૩ ટની   

૧૭૩ 
.ુર.ન.ં ૧૮૭/૧૧ 

ઇ.પી.કો.ક. ૩૭૯  
૨૭/૫/૧૧  ૨૧૫/૧૧   નર  ભાઇ 

સી. રાવલ 

એક મ કલરનો નાની ચેકસવાળો 
આખી લાઇનો શટ  

 

૧૭૪ 

.ુર.ન.ં ૧૮૮/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૪૫૪, ૪૫૭, 
૩૮૦  

૨૮/૫/૧૧  ૨૧૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક ટ શટ મ કલરનો મ ન સફદ 
ડ ઇનવા , 

 

૧૭પ 

.ુર.ન.ં ૯૬/૧૧ ઇ.પી.કો.ક. 
૩૨૩, ૫૦૪, ૧૮૮  

૨૮/૫/૧૧  ૨૧૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક છર    

૧૭૬ 

.ુર.ન.ં ૧૯૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૬, ૫૦૪, 
૧૮૮  

૨૯/૫/૧૧  ૨૧૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક પતરાના ડબબામા ંલોહ ના 
ડાઘવાળ  માટ , એક પતરાના ડ  બામા ં
કં ોલ માટ  બનાવવાળ  જ  યાથી 
લીધેલ., એક લોહ થી ખરડાયેલી ખુરા 
કલરનો શટ  

 

૧૭૭ 

.ુર.ન.ં ૯૫/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૪૨૯, ૧૮૮, 
૧૧૪  

૩૧/૫/૧૧  ૨૨૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક કાથી ુ ંદોર ુ  ં૧૦ ટ ,ુ એક લાકડ  
૫ ટની  

 

૧૭૮ 

 ટ.ડા.ન.ં ૧૫/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧) ડ   

૧/૬/૧૧  ૨૨૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

અ લુ ઓટો ર ા ૧૪ ટ  ૨૫૨૩ 
વાળ   

 

૧૭૯ 

.ુર.ન.ં ૯૭/૧૧ ઇમોરટલ 
ાફ ક ક. ૩, ૪ ૫  

૧/૬/૧૧  ૨૨૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

૩ િનરોધ(કો  ડોમ)  છે તે   

૧૮૦ 

.ુર.ન.ં ૯૭/૧૧ ઇમોરટલ 
ાફ ક ૧૯૫૩ ની કલમ ૩, 
૪, ૫  

૧/૬/૧૧  ૨૨૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

. ૫૦૦/- ની નોટ નગં-૧   

૧૮૧ 
.ુર.ન.ં ૮૪/૧૧ ઇ.પી.કો.ક. 

૩૨૩, ૫૦૪, ૧૮૮  
૨/૬/૧૧  ૨૨૪/૧૧   નર  ભાઇ 

સી. રાવલ 

એક કટ ુ ં  ટ  પ ુના  ુ  

૧૮ર 

.ુર.ન.ં ૮૯/૧૧ ઇ.પી.કો.ક. 
૩૨૩, ૫૦૪, ૧૮૮, ૧૧૪  

૨/૬/૧૧  ૨૨૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક ુના વી લાકડ  આ. ૪ ટની   

૧૮૩ 
.ુર.ન.ં ૯૯/૧૧ ુ .ધા. ૧૨  ૪/૬/૧૧  ૨૨૬/૧૧   નર  ભાઇ 

સી. રાવલ 

ગં પતાના પાના ચલણી નોટ . 
૧૦૦/- ની નોટ-ર, . ૫૦/- ની નોટ-

 



૧, ગં પતાના પાના, . ૫૦૦/- ની 
નોટ-૧૧ . ૧૦૦/- ની નોટ-૧૦, . 
૫૦/- ની નોટ-ર, ગં પતાના પાના, 
. ૫૦૦/- ની નોટ-૧૨, . ૧૦૦/- ની 
નોટ-૪, ગં પતાના પાના, . ૫૦૦/- 
ની નોટ-પ, . ૧૦૦/- ની નોટ-૫, 
ગં પતાના પાના, . ૫૦૦/- ની નોટ-
૧૦, . ૧૦૦/- ની નોટ-૧૩, . ૫૦/- 
ની નોટ-૪, ગં પતાના પાના, . 
૫૦૦/- ની નોટ-૨, . ૧૦૦/- ની નોટ-
૧, . ૫૦/- ની નોટ-૨, . ૧૦/- ની 
નોટ-૧, ગં પતાના પાના, . ૫૦૦/- 
ની નોટ-૪, . ૧૦૦/- ની નોટ -૩, 
ગં પતાના પાના, . ૧૦૦/- ની નોટ-
૫, . ૫૦/- ની નોટ-૧  

૧૮૪ 

.ુર.ન.ં ૧૦૨/૧૧ ુ .ધા. 
૧૨અ  

૭/૬/૧૧  ૨૨૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક ચીઠ  વરલી ફ ચરના કડાની, 
એક બોલપેન, . ૫૦/- ની નોટ-૩, . 
૨૦/- ની નોટ-ર, . ૧૦/- ની નોટ-૮, 
. ૫/- ની નોટ-૧  

 

૧૮પ 

.ુર.ન.ં ૧૦૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૫૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮  

૯/૬/૧૧  ૨૩૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક વાસંની લાકડ  ૪ ટની, એક ધોકો 
આ. અઢ  ટનો  

 

૧૮૬ 

એ.ડ . ન.ં ૫૯/૧૧, 
સી.આર.પી.સી. ૧૭૪  

૯/૬/૧૧  ૨૩૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

સાડ ના ુકડા પીળા કલરના લખેલ 
તથા દ વાસળ   

 

૧૮૭ 

.ુર.ન.ં ૧૦૬/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૫૦૪, 
૩૨૪, ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, 
૧૪૯, ૧૮૮  

૯/૬/૧૧  ૨૩૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક ૮ ટનો લોખડંનો પાઇપ   

૧૮૮ 

.ુર.ન.ં ૨૦૫/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૪,  

૧૦/૬/૧૧  ૨૩૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક છર    

૧૮૯ 

 ટ.ડા.ન.ં ૬૦/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૧૭૪  

૧૦/૬/૧૧  ૨૩૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાલ કલરનો ુ પ ો   

૧૯૦ 

.ુર.ન.ં ૨૦૫/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૩૨૪, 
૫૦૪, ૧૪૩, ૧૪૭, ૧૧૪  

૧૦/૬/૧૧  ૨૩૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક છર  કાળા હાથાવાળા   

૧૯૧ 

.ુર.ન.ં ૨૧૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૫૦૪, 
૩૨૫, ૧૮૮  

૧૩/૬/૧૧  ૨૩૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક વાસની લાકડાનો ધોકો   

૧૯ર 

.ુર.ન.ં ૨૦૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૪૦૬, ૪૨૦, 
૪૬૫, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૭૧ 
(૧૨૦બી)  

૧૫/૬/૧૧  ૨૩૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

ગો  ડ લોન ન.ં ૨૬૦૫૫૯ ાહક દ પક 
હસરાજ ુ ંપાસલ મા ંખોટા દાગીના 
વે  એુશન સટ  તથા ઇ  ડ  કાડ ફોટો 
તથા  ટ કરવા ં પાસલ , ગો  ડ લોન 
ન.ં ૨૬૦૬૨૧ ાહક ભરતભાઇ 
પચદંભાઇ ુ ંપાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં 
૨૬૦૬૧૩ ાહક પરશ તીભાઇ ુ ં
પાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં ૨૬૦૬૫૨ ાહક 
િનમીષ હરશભાઇ ુ ંપાસલ, ગો  ડ 
લોન ન.ં ૨૬૦૫૮૨ ાહક કશોર 
ગો ુલદાસ ુ ંપાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં 
૨૬૦૬૬૫ ાહક ચં શ કરશનભાઇ ુ ં
પાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં ૨૬૦૬૯૩ ાહક 
દપક બા ભુાઇ ુ ંપાસલ, ગો  ડ લોન 
ન.ં ૨૬૦૬૯૭ ાહક અ ીનગીર  
કાતંીગીર ુ ંપાસલ  

 

૧૯૩ 
.ુર.ન.ં ૨૦૯/૧૧ 

ઇ.પી.કો.ક. ૪૦૬, ૪૬૫, 
૧૬/૬/૧૧  ૨૪૦/૧૧   નર  ભાઇ 

સી. રાવલ 

ગો  ડ લોન ન.ં ૩૯૭૭૪૫ ાહક લલીત 
દનેશ ુ ંપાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં 

 



૪૬૭, ૪૩૮, ૪૭૧, ૧૨૦બી  ૪૨૯૩૧૩ ાહક ેશ હસ ખુલાલ ુ ં
પાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં ૩૯૭૬૭૭ ાહક 
અનીલ રમેશભાઇ ુ ંપાસલ, ગો  ડ 
લોન ન.ં ૩૯૭૭૮૯ ાહક રા શ 
ન ભુાઇ ુ ંપાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં 
૩૯૭૮૮૮ ાહક હાદ ક કશોરભાઇ ુ ં
પાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં ૩૯૭૭૦૮ ાહક 
કરણ  તીભાઇ ુ ંપાસલ, ગો  ડ લોન 
ન.ં ૩૯૭૯૪૯ ાહક કમલેશ સારદ યા ુ ં
પાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં ૪૨૯૩૧૫ ાહક 
પારસ રતીલાલ ુ ંપાસલ, ગો  ડ લોન 
ન.ં ૪૫૬૧૦૭ ાહક િનખીલ િનમાવત ુ ં
પાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં ૪૨૯૨૨૨  ાહક 
નુીલ મન ખુ ુ ંપાસલ, ગો  ડ લોન 

ન.ં ૩૪૩૮૨૬ ાહક આશીષ રમેશભાઇ ુ ં
પાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં ૪૫૬૧૦૬ ાહક 
િવજયભાઇ ક ભુાઇ ુ ંપાસલ, ગો  ડ 
લોન ન.ં  ૩૪૩૮૩૧ ાહક કશોર 
જલાલ ુ ંપાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં 

૩૯૭૬૫૩ ાહક લાલચદં પચદં ુ ં
પાસલ, ગો  ડ લોન ન.ં ૪૫૯૨૧૯ ાહક 
વીરલ નર  ્ ભાઇ ુ ંપાસલ 

૧૯૪ 

.ુર.ન.ં ૧૩૨/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૫૦૪, 
૩૨૪, ૧૧૪, ૧૮૮  

૧૭/૬/૧૧  ૨૪૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો પાઇપ   

૧૯પ 

.ુર.ન.ં ૧૦૮/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૫૦૪, 
૧૧૪, ૫૦૬(ર), ૧૮૮  

૧૭/૬/૧૧  ૨૪૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો પાઇપ   

૧૯૬ 

.ુર.ન.ં ૩૧૫/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૫૬, ૩૭૯  

૧૮/૬/૧૧  ૨૪૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક હ રો હો  ડા   લે  ડર મો.સા. . . 
૩ બી  ૯૪૪૭  

 

૧૯૭ 

.ુર.ન.ં ૧૧૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૧૮૮  

૧૮/૬/૧૧  ૨૪૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડાનો બેઝબોલનો ધોકો   

૧૯૮ 

.ુર.ન.ં ૨૨૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૦૭, ૩૨૩, 
૪૨૭, ૧૮૮, ૧૧૪  

૧૯/૬/૧૧  ૨૪૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડાનો ધોકો   

૧૯૯ 

.ુર.ન.ં ૨૨૨/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૩૨૪, 
૫૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮  

૧૯/૬/૧૧  ૨૪૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડ  ૪ ટની   

ર૦૦ 

.ુર.ન.ં ૧૬૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૪૬૫, ૪૬૭, 
૪૬૮, ૪૭૧, ૪૨૦, ૧૨૦બી  

૨૦/૬/૧૧  ૨૪૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક વેચાણ દ  તાવેજ ક મા ં
ખર દનાર નલીનકાતં ભા શુકંર ીવેદ  
તથા વેચનાર કાતંીલાલ નુીલાલ 
બાવીશી છે. તે રાજકોટ સબ-ર  ાર 
કચેર મા ંન.ં ૩૫૫૨/૦૩ થી ન ધાયેલ 
છે. તે અસલ દસતાવેજ. એક વેચાણ 
દ  તાવેજ ન.ં ૩૯૨૯/૮૨ થી ન ધાયેલ 
છે તે  

 

ર૦૧ 

.ુર.ન.ં ૨૦૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક ૪૦૬, ૪૨૦ 
,૪૬૫, ૪૬૮, ૪૬૭, ૪૭૧, 
૧૨૦બી . 

૨૦/૬/૧૧  ૨૪૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

. ૫૦૦/- ની નોટ-૩૦, . ૧૦૦/- ની 
નોટ -૮૦, એક મો.સા.  ૩૮ ૨૭૪૩  

 

ર૦ર 

.ુર.ન.ં ૨૨૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૩૨૪, 
૫૦૪, ૧૪૩, ૧૪૮, ૧૪૯, 
૧૮૪  

૨૦/૬/૧૧  ૨૫૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડાનો ધોકો   

ર૦૩ 
.ુર.ન.ં ૨૨૨/૧૧ 

ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૫૦૪, 
૨૦/૬/૧૧  ૨૫૧/૧૧   નર  ભાઇ 

સી. રાવલ 

એક લોખડંનો પાઇપ   



૩૨૪, ૧૧૪, ૧૮૮  

ર૦૪ 

.ુર.ન.ં ૨૨૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૩૨૪, 
૫૦૪, ૧૪૩, ૧૪૮, ૧૪૯, 
૧૮૮  

૨૦/૬/૧૧  ૨૫૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડાનો ધોકો   

ર૦પ 

.ુર.ન.ં ૨૨૨/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૨૩, ૩૨૪, 
૫૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮  

૨૦/૬/૧૧  ૨૫૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડાનો ધોકો   

ર૦૬ 

.ુર.ન.ં ૨૨૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૪, ૫૦૪, 
૧૮૮  

૨૧/૬/૧૧  ૨૫૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડં ુ ંવજની ુ ં  

ર૦૭ 

.ુર.ન.ં ૨૩૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૪, ૫૦૪, 
૧૮૮  

૨૪/૬/૧૧  ૨૫૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો સળ યો   

ર૦૮ 

.ુર.ન.ં ૧૧૫/૧૧  ુ .ધા. ૪, 
૫    

૨૪/૬/૧૧  ૨૫૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

ુદા ુદા ધામ ક યં ના નામ તથા 
દુાવાળા કાડ, ધામ ક નામ અને 
દુાવાળા ચાદં  વી સફદ ધા નુા 
 લા. લેમીલેશન કરલ યં ો, રોકડા 
પીયા ૫૦૦, ૧૦૦, ૨૦, ૧૦, ૫ ના 
સીકકા મળ  ુલ ૨૦૩૧/- પીયા, 
ક   ટુર સી  ટમના સાધનો એલ.સી.ડ , 
મોનીટર, સીપી ,ુ ી  ટર, ક બોડ, 
માઉસ, હ  ડ  કનર, ઇ  ટરનેટ, એક 
સેમસગંનો ટ ઇ ૧૨૨૫ ટ  મોડલ 
મો.ફોન  

 

ર૦૯ 

.ુર.ન.ં ૧૧૫/૧૧ ુ .ધા.૪ 
૫  

૨૫/૬/૧૧  ૨૬૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

િવિવધ ધામ ક યં ો, નોક યા કંપનીનો 
મોબાઇલ ફોન ૧૧૦૦ મોડલનો  

 

ર૧૦ 

.ુર.ન.ં ૧૧૫/૧૧ ુ .ધા. 
૪,૫  

૨૫/૬/૧૧  ૨૬૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

નોક યા ૧૧૦૦ નો મોડલનો મો.ફોન   

ર૧૧ 
.ુર.ન.ં ૬૮/૧૧ 

સી.આર.પી.સી. ૧૭૪  
૨૬/૬/૧૧  ૨૬૩/૧૧   નર  ભાઇ 

સી. રાવલ 

એક સફદ કલરનો ુ પ ો   

ર૧ર 

.ુર.ન.ં ૨૨૧ /૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૩૨૪  

૨૬/૬/૧૧  ૨૬૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લાકડ    

ર૧૩ 
.ુર.ન.ં ૬૭/૧૧ ઇ.પી.કો.ક. 

૬૪  
૨૬/૬/૧૧  ૨૬૫/૧૧   નર  ભાઇ 

સી. રાવલ 

એક કપડાનો લુાબી કલરના ુ પ ો   

ર૧૪ 

.ુર.ન.ં ૨૨૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૧૪૯, ૩૨૩, 
૩૨૪, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, 
૧૮૮  

૨૮/૬/૧૧  ૨૬૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક ૮ ઇચની લાકડ    

ર૧પ 

.ુર.ન.ં ૧૧૭/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૧૮૮  

૨૯/૬/૧૧  ૨૬૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

 ટ લની છર    

ર૧૬ 

.ુર.ન.ં ૭૦/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. ૧૦૪  

૨૯/૬/૧૧  ૨૬૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક નાયલોનની દોર    

ર૧૭ 

.ુર.ન.ં ૨૨૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૩૨૪, 
૫૦૪, ૧૪૩, ૧૪૦, ૧૪૮, 
૧૪૯, ૧૮૮  

૨૯/૬/૧૧  ૨૬૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લબંાઇની કાબરચીતર  લાકડ    

ર૧૮ 

.ુર.ન.ં ૧૧૬/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૨૩, ૧૮૮, ૧૧૪  

૩૦/૬/૧૧  ૨૭૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી. રાવલ 

એક લોખડંનો પાઇપ ુના વો ૩ 
ટનો  

 

 

૧૧૮/૧૧ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૩૦/૬/૧૧  ર૭૧/૧૧   નર ભાઇ 
સી.રાવલ  
 
  

(૧) ગં પાના -૩ (ર) .૧૦૦૦/- ના 
દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં- ૮  
(૧) ગં પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના દર 
ની નોટ- ૩ 
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર નીનોટ- ૧ 

 



(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૪  
(૧) ગં પાના -૩(ર) .૧૦૦/- ના દર 
ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં- પ  
૧) ગં પાના -૩ (ર) .૧૦૦૦/- ના 
દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .પ૦૦ ના દર ની નોટ નગં- ર 

(૪) .૧૦૦ ના દર ની નોટ- ૧૦ 
૧) ગં પાના -૩ (ર) .૧૦૦૦/- ના 
દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં- પ 

(૧) .પ૦ ના દર ની નોટ- ૩  

ર૧૯ 

૧૬૩/૧૧ ઇ.પી.કોક.૪૬પ 
૪૬૭  

ર/૭/૧૧  ર૭૩/૧૧   -!!-  કાતંીલાલ નુીલાલ વી સહ  ના 
ન નુા એક કાગળમા ંછ એવા છ કાગળ 
મા ંછ ીસ ન નુા છે તે  

 

રર૦ 

ર૦૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦  

૪/૭/૧૧  ર૭પ/૧૧   -!!-  (૧) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ નગં-
૯૯ ક. .૯૯૦૦૦/-  
(ર) .૧૦૦ ના દર નીનોટ નગં- ૯ 
ક. .૯૦૦/-  

 

રર૧ 

૧૬૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૬પ,૪૬૭,  

પ/૭/૧૧  ર૭૭/૧૧   -!!-   (૧) એક બજર યા કલરની લા ટ ક ના 
ઠુા વાળ  ડાયર  મા ંઉપરના ભાગે 
ડાબી તરફ અશોકચં તથા જુરાતી 
સરકાર લખેલ છે અને અને નીચે 
જમણી તરફ ૧૯૯૬ - ૧૯૧૭ -૧૯૧૮ 
લખેલ છે તે થમ પાને ભુાષ પાઠક 
નો હ સાબ લખેલછે તે પચંો નીસહ  ઓ 
વાળ  ડાયર   

 

રરર 

૧ર૦/૧૧ ુ .ધા.ક.,૪,પ  પ૭/૧૧  ર૭૯/૧૧   -!!-  (૧) એક વરલી ફ ચરના આ;કડા લખેલ 
ચીઠ   
(ર) બોલપેન - (૩) ુદા- ુદા દર ની 
નોટ ુલ પીયા ૧૪પ૦/-  
(૧) એક સાદ  નોટ કુ વરલી ફ ચરના 
કડા લખેલ છેતે  

(ર) ર લાય સ કંપનીનો મો.ફોન મોડલ 
ન.ં આર.ડ .૩૬૧૦ છે તે  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં-  ૩૬ 
.૩૬૦૦/-  છે તે  

 

રર૩ 

૧૦૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦  

૬/૭/૧૧  ર૮૦/૧૧   -!!-  (૧) ી સતાધાર પાક કો. 
ઓ.હા.સો.સા.લી.( ચુીત) રાજકોટ ના 
લોટ ન.ં૧ર૦ તથા ૧ર૧ બાબતે સ ય 
ફ . શેર ભડંોળ િવગેર ના નાણા 
વીકારલ નીપહોચ માતંા.૧૦/૪/૯૯ 
રાવતભાઇ કાળાભાઇ મકવાણા 
(આહ ર) િવગેર પેન થી લખેલ છ 
મુના લેવા મા ંઆવેલ છે તે 

 
(ર) કશોરભાઇ ખોલીયા વીસહ  ના 
ન નુા કાગળ ઉપર છ એવા છ ીસ 
ન નુા છે તે  
(૩) એક ટલીફોન પોકટ ડાયર  ના 
ઠુા ઉપર વ ડ વાઇડ લખેલ છે તે 
એ.બી.સી.ડ . વાઇઝ પઇઝ ફાટ ગયેલ 
છે અને અ કુ પેઇઝ ઉપર નામ તથા 
મોબાઇલ ફોન નબંર લખેલ  છે 

 

રર૪ 

રપ૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪  

૮/૭/૧૧  ર૮૧/૧૧   -!!-  (૧) એક હ રો હો ડા મો.સા. નબંર લેટ 
વગર ુ ં ના 

 



એ .ન.ંHA10EFBHD93676 તથા 
ચેસીસ ન.ંHA 10 EZBHD35037 

ક. .૪૦૦૦૦/-  

રરપ 

ર૪૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪  

૯/૭/૧૧  ર૮૪/૧૧   -!!-  એક ગો ડન કલર ની એ ટ લો ઝેન 
કાર નબંર GJ 3 CA 58 

એ .ન.ંF10DN3249121તથા ચેસીસ 
ન.ંME 3END 8160 D12593087 

ક. .ર,પ૦૦૦૦/-  

 

રર૬ 

૪૬૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪  

૯/૭/૧૧  ર૮૬/૧૧   -!!-  (૧) એક હ રો હો ડા લેઝર મો.સા. 
ના એ .ન.ંJF16EA8GF03631 તથા 

ચેસીસ નબંર અવા ય છે તે  
ક. .૩ર૦૦૦/-  

 

રર૭ 

રપ૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૧૧/૭/૧૧  ર૯૦/૧૧   -!!-  સોનાનો ચેઇન દોઢ તોલા નો  
ક. .૧પ૦૦૦/- (ર) સી.બી.ઝેડ મો.સા.  

 

રર૮ 

ર૧૬/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૬પ,૪૭૧,  

૧૧/૭/૧૧  ર૯૧/૧૧   -!!-  (૧) એક ગાળ ુ ંશીલબધં કવર ના 
એલ.સી.મા ંક  કોટચા ગ સ હાઇ ુલ 
રજકોટ ;ૂ  નબંર૦૦૭પ૩ ના 

.આર.ન.ં૩૧પ૧ િવધાથ  ુ ંનામ 
ુ દવ નુમ મગંલભાઇ જ મ થળ 

રાજકોટ ના નામ ુ ંએલ.સી. લીવીગ 
શટ અસલ છે તે શીલ બધં  
(ર) એક કાગળમા ંશીલ બ;ધ કાગળમા ં 
છ ન નુા ૧૦/૯/૮ર સી દશમી 
સ ટ બર ઓગણીસ સો યાસી 
જુબના છે તેવા  ુલ છ કાગળ મા ં૩૬ 
ન નુા ઓ છે તે શીલ બધં  

 

રર૯ 

૭૮/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.ક.૧૭૪  

૧૪/૭/૧૧  ર૯૩/૧૧    એક લા ટ ક ની દા  પાચેક ટ 
લાબંી દોર  છેતે  .૦૦/-  

 

ર૩૦ 

૧રર/૧૧ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦
૪,પ૦૬(ર)  

૧૮/૭/૧૧  ર૯૪/૧૧    એક લાકડ  આશર ણેક ટ લાબંી છે 
તે  

 

ર૩૧ 

ર૦૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦,૪૬૫  

ર૧/૭/૧૧  ર૯૫/૧૧    (૧) . .૧૦૦૦/- દર નીનોટ -૧૪ 
ક. .૧૪૦૦૦/- (ર) .પ૦૦/- ના દર 
નીનોટ ૭ર .૩૬૦૦૦/-  

 

ર૩ર 

ર૪૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮  

રર/૭/૧૧  ર૯૬/૧૧   -!!-  (૧) એક લોખડં નો પાઇપ આશર 
સાડા ણ ટ લબંાઇ નો  વ ચે થી 
પોળો છે તે કસર  કલરનો છે તે  
(ર) એક બેઝબોલ નો ધોકો અઢ   ટ 
લબંાઇ નો છે તે  
(૩) એક લાકડ  આશર પો ા ણ ટ 
લબંાઇ ની છે તે  

 

ર૩૩ 

ર૦૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦  

ર૩/૭/૧૧  ર૯૯/૧૧   -!!-  ુ હાના કામે ફર યાદમા ંજણાવેલ 
આરોપી ઓ પૈક  ના આરોપી ઓના 
અસલ વે એુશન સટ  પચંનામાની 
િવગતે ક  કરલ મા ં ુલ ર૩ 
વે એુશન સટ  અસલ જને માક ડ - ૧ 
થી ડ .ર૩ આપેલ છે તે  

 

ર૩૪ 

 ર૩/૭/૧૧  ૩૦૦/૧૧   -!!-   રજકોટ એચ.ડ .એફ.સી. બે ક માથંી ુલ 
ર૩ વે એુશન સટ  ને માકબ ડ -૧ 
થી ડ .ર૩ આપેલ  છે મા ંવે અુર ની 
સહ  છે તે  

 

 

૧ર૭/૧૧ ુ .ધા.ક.૪,પ  ર૪/૭/૧૧  ૩૦૧/૧૧   -!!-   (૧) ૧) ગં પાના -૩(ર) .૧૦૦૦/- ના 
દર ની નોટ- ૭ 

(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં- ર(૩) 
.૧૦ ના દર ની નોટ નગં- ૩  

(૧) ગં પાના -૩(ર) .૧૦૦૦/- ના 
દર ની નોટ- ૧ 

 

 



(૩) .પ૦ ના દર ની નોટ નગં- ૧ (૪) 
.ર૦ ના દર ની નોટ- ૧  

(૧) ૧) ગં પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ- ૧ 
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં- ૪ 
(૪) .પ૦/- ની નોટ નગં- ૧ (પ) 
.૧૦ ના દર ની નોટ ૧   

(૧) ગં પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના દર 
ની નોટ- ૪ 
(૩) .ર૦ ના દર ની નોટ નગં- ૨ 
(૧) ગં પાના -૩  (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ- ર 
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં- ૧૬ 
(૪) .પ૦ ની નોટ નગં- ૧  (પ) .ર૦ 
ના દર ની નોટ- ર  
(૧) ગં પાના -૩  (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ- ર૧ 
(૩) . ૦્ ના દર ની નોટ નગં- ૧ (૪) 
.૧૦ ના દર ની નોટ- ૪ 

૧) ગં પાના -૩૪ (ર) .પ૦/- ના દર 
ની નોટ- ૩  (૩) .ર૦ ના દર ની નોટ 
નગં- ૧ (૪) .૧૦ ના દર ની નોટ ૧૮  

ર૩પ 

ર૭૩/૧૧ ઇ.પી.કો.ક.૩૦૭,  ર૪/૭/૧૧  ૩૦ર/૧૧   -!!-  (૧) એક હોક  ટાઇપ લાકડ   બે ુકડા 
થયેલ હાલત મા ંછે તે શીલ બધં  
(ર) એક બેઇઝ બોલ નો ધોકો શીલ 
બધં  પેકટ  (૩) લોહ  વા  કોટન ેડ 
શીલ બધં (૪) કં ોલ સે પલ તર ક 
લીધેલ છે તે કોટન ેડ શલબધં પેકટ  

 

ર૩૬ 

 ર૪/૭/૧૧  ૩૦૩/૧૧   -!!-  (૧) એક અમી બાપા નો સફદ કાળા 
કલર ની ઉભી લાન ગ વાળો શટ  બે 
ભાગ મા ંકપાઇ ગયેલ છે તે તથા પે ટ 
ક તુર  કલર ુ ંલાઇન ગ વા  પે ટ  
આ ુ ટા છવાયા લોહ ના ડાઘ વા  છે 
તે શીલ બધં બેગીમા ંછે તે  

 

ર૩૭ 

ર૭૪/૧૧  રપ/૭/૧૧  ૩૦૪/૧૧   -!!-  (૧) બે યાન વગરની ુ લી તલવાર 
છે તે  (ર) બે પાવડાના હાથા (૩) એક 
બેઝબોલ નો ધોકો (૪) તલવાર યાન 
વગર ની છેતે (પ) એક યાન વગર 
ની ુ તી (૬) ણ લાકડા ના ધોકા છે 
તે (૭) એક ધાર  ુ 

 

ર૩૮ 

ર૦૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦  

રપ/૭/૧૧  ૩૦પ/૧૧   -!! (૧) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ નગં- 
૮૪ ક. .૮૪૦૦૦/- (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની ચલણી નોટો નગં- ૩૩ર 
ક. .૧,૬૬૦૦૦/-   

 

ર૩૯ 

ર૭૩/૧૧ 
ઇ.પી..કો.ક.૩૦૭,૧૮૮  

રપ/૭/૧૧  ૩૦૬/૧૧   -!!- (૧) એક સફદ કલર ુ ંસફાર  શરટ 
ના જમણી સાઇડના ખી સા પર ણ 

લોહ ના ડાઘ છે તથા સફદ કલર ુ ં
પે ટ ુના  ુછે તે શીલબધં બેગી  
(ર) એક ે કલર ુ ંઆખી બાય ુ ં લ 
ડ ઝાઇન વા શટ તથા બલંી કલર ુ ં
પે ટ છે તે શીલ બ;ધ બેગી છે તે  
(૩) એક લોખડં નો પાઇપ ૩ ટ લબંાઇ 
નો છે તે શીલ બધં  

 

ર૪૦ 

ર૦૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦,૪૬૫  

ર૬/૭/૧૧  ૩૦૭/૧૧   -!!- .પ૦૦/- ના દર ની નોટ ગ- ૪૪ 
.રર૦૦૦/-  

 

ર૪૧ ટ.ડા.ન.ં૧૪/૧૧ ર૭/૭/૧૦  ૩૦૮/૧૧   -!! એક હ રો હો ડા લે ડર મો.સા. કાળા  



સી.આર.પી.સી.ક.૪૧(૧) ડ   કલર ુ ંલાલ  ુપટા વા  નબંર લેટ 
વગર ુ ં ના એ .ન.ં00H 18E01232 

ચેસીસ ન.ં00H20F 01709છે તે 

ર૪ર 

ર૦૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦  

ર૭/૭/૧૧  ૩૦૯/૧૧   -!!-  (૧) .૧૦૦૦/- ના દર ની નોટ- ૬ 
.૬૦૦૦/- (ર) .પ૦૦/- ના દર ની 
નોટ નગં- ૪૮  (૩) .૧૦૦/- ના દર 
ની નોટ ર૦૦/- .ર૦૦૦૦/-  

 

ર૪૩ 

૧ર૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪, ૧૮૮  

ર૭/૭/૧૧  ૩૧૦/૧૧   -!!-  (૧) એકલોખડં ની ચાર ખાના વાળ  
કાળા કલર ની ઠુ છે તે એક  
(ર) એક લાકડ  આશર સાડા ણ ટ 
લબંાઇ ની પાચં કાતર  છે તે  

 

ર૪૪ 

૧૭૬/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૭,૧૪૮  

ર૭/૭/૧૧  ૩૧૧/૧૧   -!!-  (૧) એક પી ટલ ટ લ ના હાથા વાળ  
છે તે ક  મેડ ૭.૬પ કલીબર 
ઓટોમેટ ક પી ટલ છે  એક લા ટ ક 
ના ડબામા ંશીલ પેક છે તે .૧પ૦૦૦/- 
(ર) એક હ રો હો ડા નુી કોન મો.સા. 
નબંર  - ૩ બી  ર૯પ૩   ુછે તે 
.૩પ૦૦૦/-  

 

ર૪પ 

ર૦૯/૧૧ઇ.પી.કોક૪૦૬, 
૪ર૦ ,૪૬પ 

ર૭/૭/૧૧ ૩૧ર/૧૧   -!!-  (૧) રા શ યાલ ચદં ુ ંબોગસ લોન 
લેતી વખતે વે એુશન સટ  તૈયાર 
કરલ તે માક ડ .ર૪  
(ર) દપક પી.દસાઇ નાલેટર પેડ ઉપર 
આરોપી વે એુશન િવશાલ રાણ રુા ને 
આપેલ ઓથોરાઇઝ લેટર અસલ ને 
માક- એન- ર આપેલ છે તે  

 

ર૪૬ 

૧૩૦/૧૧ ુ .ધા.ક.૧ર  ર૭/૭/૧૧  ૩૧૩/૧૧   -!!-  (૧) ગં પાના -૩ (ર) .૧૦૦૦/- ના 
દર ની નોટ- ર (૩) .પ૦૦ ના દર ની 
નોટ નગં- પ (૪) .૧૦૦/- ના દર ની 
નોટ- ૪ છે તે (પ) .પ૦/- ના દર ની 
નોટ નગં- ૧ (૬) .ર૦ ના દર ની નોટ- 
૧  
(૧) ૧) ગં પાના -૩ (ર) .૧૦૦૦/- 
ના દર ની નોટ- ૭  
(૩) .૧૦૦ ના દર ની નોટ નગં- ર 

 

ર૪૭ 

૧૭૬/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮  

ર૮/૭/૧૧  ૩૧૪/૧૧   -!!-  (૧) એક ટ લ ની છર  મા ં૭ ચ 
તથા  ુકલર ના લા ટ ક ના હાથો 
પ ચ લબંાઇની  છે  તે છર   

 

ર૪૮ 

એ.ડ .ન.ં૮૧/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.ક.૧૭૪  

ર૯/૭/૧૧  ૩૧પ/૧૧   -!!-   એક ુના વો ુ પટો લુાબી  કલર 
નો છે તે  

 



ર૪૯ 

૧૩૩/૧૧ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૩૧/૭/૧૧   ૩૧૭/૧૧   -!!-  (૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ર 

(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ર (૪) 
.૧૦ ના દર ની નોટ નગં- ૧૦   

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ પ   
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧૧ 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ ૩ (૪) 
.પ૦ ના દર ની નોટ નગં- ર (પ) 
.૧૦ ના દર નીનોટ- ૧૦    

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૧ (૪) 
.૧૦ ના દર ની નોટ નગં- પ    

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ર 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૧ (૪) 
.૧૦ ના દર ની નોટ નગં- પ    

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ર 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૧ (૪) 
.૧૦ ના દર ની નોટ નગં- પ    

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦/- ના દર 
ની નોટ નગં- ૧૦ 
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૩ 
(૩) .૧૦/- ના દર નીનોટ ૧૦  

 

રપ૦ 

૧૦૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૦૬,૪ર૦  

૧/૮/૧૧  ૩૧૮/૧૧   -!!-  (૧) સતાધાર પાક કો.ઓ.હા.સોસા. 
( ચુીત) રાજકોટના લોટ નબંર ૧ર૦ 
તથા ૧ર૧ બાબતે નાણા વીકોલ ની 
પહોચ ક મા તા.૧૪/૪/૯૯ 
રાવતભાઇ કાળાભાઇ મકવાણા  તેમજ 
નીચે રાઘવ ભાઇ ેમ ભાઇ પટલ ની 
સહ  છે તમામ લખાણ પેન થી લખેલ 
છે તે  
(ર) એક પોકટ ડાયર  ક  
આગળપાછળ કાળા અને મ ઠુા 
વાળ  છે અને તેના ઉપર ર૦૦૭ લખેલ 
છે અને પછળ ના પાના પર ઉપર 
જુબ ુ ંલખાણ લખેલ છે તે  

 

રપ૧ 

૧૬૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,  

૧/૮/૧૧  ૩૧૯/૧૧   -!!-  (૧) સફદ કોરા કાગળ મા ં  ુશાહ  થી 
પેુ ુમાર દલપત રામ પડંયા એ 

ભી ુ  પાં ુ  રાજ તુ .૧પ૦૦૦/- 
ઉછ ના આપેલ તે ગે ુ ંલખાણ  ુલ 
૧પ લાઇન માછેં માં થમ લાઇનમા ં
આથી ુ ંનીચે સહ  કરનાર રાજકોટના 
રહ શ તથા છે લી લાઇન મા ંપા ુ 
વચન તથા િવ ાસ આ ુ  અને તેની 
નીચે રાજકોટ તા.૪- ૮૮લખેલ છે  
લખાણ વા કાગળ  છે તે  

 

રપર 

૩પ૭/૦ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,  ૩/૮/૧૧  ૩ર૦/૧૧   -!!-  બ જ ડ કવર મો.સા. કાળા કલર ુ ં
લાલ ટા વા  છે ના ચેસીસ 
ન.ંMDZDSDSZZPOD45177તથા 
એ ન ન.ંDSGPBD36669 લખેલ છે 

 



તે .૩૦૦૦૦/-  

રપ૩ 
૧૩પ/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,૧૮૮  

૩/૮/૧૧  ૩ર૧/૧૧   -!!-  એક લોખડં ની ુ તી આશર ણ ટ 
લબંાઇ ની છે તે  

 

રપ૪ 

ર૦૬/૧૧ 
ઇ.પી..કો.ક.૩ર૩,૧૮૮  

૩/૮/૧૧  ૩રર/૧૧   -!!-  એક વાસં ની લાકડ  આશર ણ ટ 
લબંાઇ ની છે તે  

 

રપપ 

૧૩૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪ ,૧૧૪  

૪/૮/૧૧  ૩ર૩/૧૧   -!!-  એક કાપડ કાપવાની કાતર લોખડંની છે 
તે  

 

રપ૬ 

ર૮૩/૧૧ 
ઇ.પી.◌ોક.૪૬ ,્૪૬૭,આઇ.
ટ .એકટ ૬૬એ,૬૬સી  

૪/૮/૧૧  ૩ર૪/૧૧   -!!-  (૧) એક કાળા તથા સફદ કલરનો 
નોક યા મો.ફોન મોડલ ન.ંર૬૯૦ 
એરસેલ ુ ુ ંસીમકાડ છેતે (ર) એક 
લીલા તથા કાળા કલરની બોડ  વાળો 
નોક યા મોડલ ન.ંપ૩૧૦ મા ંસીમ કાડ 
નથી તે (૩) એક નુીનોર કંપની ુ ં
કવર ની ઉપર ીપેડ લખેલ છેતે  

 

ર ૭્ 

૧૩પ/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪,૧૮૮  

૪/૮/૧૧  ૩રપ/૧૧   -!-  એક હોક  અઢ  ટ લબંાઇ ની છે તે   

રપ૮ 

એ.ડ .ન.ં૮૩/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.૧૭૪  

૪/૮/૧૧  ૩ર૬/૧૧   -!-  એક લાલકલર ની  વાડ  સાડ  ના બે 
ુકડા છે તે  

 

રપ૯ 

ર૮૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૬પ૧૧૪,૧૮૮  

પ/૮/૧૧  ૩ર૭/૧૧   -!!-  એક કાળાક  ની એરગન ની 
લબંાઇ આશર ૯ ચ ની હાથની લબંાઇ 
પ ચ ની તથા ગલ ગાડ સાથેની 
અને નાળચા ની ગોળાઇ અડધો સે.મી 
ની આશર  તેમજ ે મા; કમા ડર 
ટાગટ ઓફ પી ટલ લખેલ છેતે  

 

ર૬૦ 

ર૮૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,પ૦૪,૧૮૮  

પ/૮/૧૧  ૩ર૯/૧૧   -!!-  એક લોખડં નો આશર ૪ ટ લબંાઇ 
વાળો પાણીના નળ નો પાઇપ 
આટાવાળો છે  તે એક  

 

ર૬૧ 

ર૮૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૬પ૪૬૭,૪૭૧  

પ/૮/૧૧  ૩૩૦/૧૧   -!!  (૧)  એક ાઇવ ગ લાયસ સ ન.ંGJ03 

/003085/08 મા ંકાદર  લુાબ કાદર 
ના લખેલ છે તે મા ંબોલપેન થી 

મા ંKKR સહ  કરલ છે તે શીલ 
બધં કવર એક  
(ર) એક ાઇવ ગ લાયસ સ ના 
નબંર GJ03/003095/06 મા ંમહમદ 
વાની નામ છે તે એક  

(૩) એક અ ણયા છોકરા ના ફોટા 
નગં-૧ર છે તે  
(૪) પાસપોટન.ંS 040311  પકંજ ુમાર 
મન ખુ ીવેદ ના નામનો છે તે  
(પ) એક મેમર  કાડ  
(૬) એક નોક યા કંપનીનો મો.ફોન  
(૭) એક લાલ કલરના રકઝન ના 
કવર વા  ટલીફોન ડાયર  છેતે શીલ 
બધં  
(૮) ે મા ંK KR  ની સહ  વાળ  
કાગળ મા ંછ ન નુા તેવા ુલ છ 
કાગળ મા ં૩૬ ન નુા લેધેલ છેતે એક 
શીલ બધં  

 

ર૬ર 

૧૩૬/૧૧ કોપીરાઇટ એકટ 
ક.પરઅ◌ે,૬૩,૬૪  

૬/૮/૧૧  ૩૩૧/૧૧   -!!-  (૧) ુદા- ુદા પીકચરની ડ .વી.ડ  
નગં-૮૦ છે તે .ર૪૦૦/-  
(ર) કોર  સીડ  નવી છેતે નગં-૪૦૦/- 
.૪૦૦૦/-  

(૩) એક ુના વો થેલો છે તે .૦૦/-  

 

ર૬૩ 
ર૯૪/૧૧ ઇ.પી.કો.ક.૩૬પ, 
૧૧૪  

પ/૮/૧૧  ૩૩ર/૧૧   -!!-  એક વાદળ  રબર વા પાદાથ ના 
નાનો ુકડો છેતે  

 

ર૬૪ ર૮૪/૧૧ પ/૮/૧૧  ૩૩૩/૧૧   -!!-  એક કસર  કલરના કોફ ડ ઝાઇન વાળો  



ઇ.પી.કો.ક.૩૬પ,૧૧૪,૧૮૮  ુતો છે તેમજ સફદ કલરમા ં  ુપીળ  
ડ ઝાઇન વાળ  પાય મો  

ર૬પ 

ર૮૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૬૫,આઇ.ટ .એ
કટ ૬૬ એ,૬૬સી  

૬/૮/૧૧  ૩૩પ/૧૧   -!!-  એકશીલ બધં કપડાની બેગીમા ં દર 
ઓસમાણ સી.પી. .ુ છે તેમા કંપની ુ ં
નામ છે નબંર નથી  .ર૦૦૦/-  

 

ર૬૬ 

ર૯૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૯૪,પ૦૬(ર)  

૬/૮/૧૧  ૩૩૬/૧૧   -!!-  (૧) એક નોક યા કંપનીનો મો.ફોન 
કાળાકલર નો  છે તે એક .ર૦૦૦/-  

 

ર૬૭ 

ર૮૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૧૧૪   

૭/૮/૧૧  ૩૩૭/૧૧   -!!-  એક સી.એન. .ર ષા નબંર GJ 5ZZ 

2657 ની છેતે .રપ૦૦૦/-  
 

ર૬૮ 

૧૩૮/૧૧  ુ .ધા.ક.૪,પ  ૯/૮/૧૧  ૩૪૩/૧૧   -!!-   (૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ર 

(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૪ 
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૩ 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ ૧૦ (૪) 
.પ૦ ના દર ની નોટ નગં- ૪    

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧૬ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૭ 
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ ૧૧ 
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૯ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૭   
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ ૯ (૪) 
.પ૦ ના દર ની નોટ નગં- ૧   

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૪ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ પ (૪) 
ુના વી શેતરં   

 

ર૬૯ 

ર૮ર/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,પ૦૪  

૯/૮/૧૧  ૩૪૬/૧૧   -!!-   એક લોખડં નો ુના વો પાણીનો 
નળનો આટા વાળો પાઇપ  

 

ર૭૦ 

ટ.ડા ન.ંર૦/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.ક.૧૦ર  

૧૦/૮/૧૧  ૩પ૩/૧૧   -!!-  (૧) સોનાના મશીન  ની ુદ - ુદ  
ડ ઝાઇન વાળા ચેઇન નગં- 
૮ .ર૧૦૦૦૦/-  
(ર) ◌ી◌ોનાની બે સ પાચંલેડ ઝ 
નાની મોટ  વીટઓ .૪૦૦૦૦/-  
(૩) સોનાના કાનમા ંપહરવાના ુદ -
ુદ  ડ ઝાઇન વાળા ટુ યા નગં-પ૩ 
.૧૮પ૦૦૦/-  

(૪) ચાદં ના સાકંળા .૩૦૦૦૦/-   

 



ર૭૧ 

૧૪૭/૧૧ ુ .ધા.ક૪,પ  ૧૩/૮/૧૧  ૩પ૭/૧૧   -!!-  (૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ ર (૪) 
.૧૦ ના દર ની નોટ નગં- ૧૦   

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ર 
  
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૪ (૩) .૧૦ ના દર 
ની નોટ નગં- ૧૦   
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૩ 
 (૩) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં- ૧૦   
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૮ 
(૩) .૧૦ ના દર ની નોટ નગં- ૧૦   
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- પ 
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૧  

 

ર૭ર 

એ.ડ .ન.ં૮૯/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.ક.૧૭૪  

૧૩/૮/૧૧  ૩પ૮/૧૧   -!!-  એક અધ બળેલ લીલા ઘેરા કલરનો 
સી ક સ છે તે એક  

 

ર૭૩ 

૧૪૮/૧૧ ુ .ધા.ક.૧ર  ૧૪/૮/૧૧  ૩પ૯/૧૧   -!!-  
-!!-  
-!!-  
-!-  

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૩ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ર  
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ર 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૧ (૪) 
.૧૦ ના દર ની નોટ નગં- ૧૦   

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૧ (૪) 
.૧૦ ના દર ની નોટ નગં- ૧૦   

(૧) ગં  પાના -૪૩ (ર) .પ૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧ 
 

 

ર૭૪ 

૧૪૯/૧૧ ુ .ધા.ક.૧ર ૧પ/૮/૧૧  ૩૬૦/૧૧   -!!-  (૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૩ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ર  
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૭ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૪  
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૭ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૩   
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- પ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૩   
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૪   

 

ર૭પ 

૧પ૦/૧૧ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૧૮/૮/૧૧  ૩૬૩/૧૧   -!!-  (૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૯ 

(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ૧   
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .૧૦૦/- ના 

 

 

 
 
 



દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) .પ૦/- ના દર નીનોટ ર  
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૧ 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ પ 
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ર 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ ૬ (૪) 
.પ૦ ના દર ની નોટ નગં- ૪    

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૮ 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ ૯ (૪) 
.પ૦ ના દર ની નોટ નગં- ર    

(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૩ 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ ર  
(૧) ગં  પાના -૩ (ર) .પ૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૬ 
(૩) .૧૦૦/- ના દર નીનોટ ૧૦ (૪) 
.પ૦ ના દર ની નોટ નગં- ૪    

(૧) ગં  પાના -૩૧ (ર) .૧૦૦/- ના 
દર ની નોટ નગં- ૭ 
 

 
 

  

 
ર૭પ 

સે. .ુર.ન.ં૧૫૨/૧૧ ુ .ધા.-
૪,૫  

૧૯/૮/૧૧  ૩૬૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩ , .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૬ , .-
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧ (ર) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ , .-પ૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨, .-૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૮, (૩) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩ , .-૫૦૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૩ , .-૧૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૨, (૪) ગં પાનાના પાના નગં-૩, 
.-પ૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૫, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૪ (પ) 
ગં પાનાના પાના નગં-૪૦, .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧, .-૨૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૫, .-૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૫  

 

ર૭૬ .ુર.ન.ં૩૦૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૨૫,૩૨૪,૩૨૩,૫
૦૪, 
૧૧૪,૧૮૮ વી.  

૨૦/૮/૧૧  ૩૬૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ-૧ (ર) લાકડ  
નગં-૧ (૩) બેઝબોલનો ધોકો-૧ 

 

ર૭૭ સે. .ુર.ન.ં૧૫૪/૧૧ ુ .ધા.-
૪,૫  

૨૨/૮/૧૧  ૩૬૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩ , .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧ , .-૧૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧ (ર) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩ , .-પ૦૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૫, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૫, , .-૨૦/- ના દરની નોટ નગં-
૧૦ ,  (૩) ગં પાનાના પાના નગં-૩, 
.-પ૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧૪, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧૦, .-
૨૦/- ના દરની નોટ નગં-૨ (૪) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૫૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૩, .-૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૧, .-૨૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૩૭, .-૫/- ના દરની નોટ 

 



નગં-૧  (૫) ગં પાનાના પાના નગં-૩, 
.-૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૩, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૬, .-૨૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨ (૬) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩૭, .-૫૦૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૧, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૨,      

ર૭૮ એ.ડ ..ન.ં૯૮/૧૧ 
સી.આર.પી.સી-૧૭૪ જુબ
  

૨૩/૮/૧૧  ૩૬૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક સફદ કલર  ુ  લા  ટ ક  ુખાલી 
કન-૧ 

 

ર૭૯ .જોગ ન.ં-૭૧૩/૧૧  ૨૪/૮/૧૧ ૩૬૯/૧૧  નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) બે ફ ઝુ ચીનાઇ માટ ના ડાઘા 
પડલ છે તે-ર (ર) ણ વાયરના ુકડા 
પડલ છે. તે-૩ 

 

ર૮૦ સે. .ુર.ન.ં૧૫૬/૧૧ ુ .ધા.-
૪,૫ 

૨૬/૮/૧૧  ૩૭૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩ , .-
૧૦૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧ , .-
૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૨, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૪, .-
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧ (ર) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩ , .-પ૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧, .-૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૩, , .-૨૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૧ ,  (૩) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩, .-પ૦૦/- ના દરની નોટ નગં-
૧, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૬, 
.-૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-
૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૧ (૪) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૬, .-૫૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૧, (૫) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩, .-૫૦૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૨, .-૫૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૧, .-૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૨, 
(૬) ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-
૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૪,  .-
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧   (૭) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૫૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧, .-૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૫,  .-૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૩ (૮) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩, .-૧૦૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૧, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-
૨,  .-૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, 
.-૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૨ (૯) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૫૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨, .-૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૨,  .-૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૪, (૧૦) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩, .-૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-
૧, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૪,  
.-૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-
૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૩, (૧૧) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૫૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨, .-૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૧,  .-૧૦/- ના દરની 

 



નોટ નગં-૪, (૧૨) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩, .-૧૦૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૧, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-
૪,  .-૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૪, 
(૧૩) ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-
૧૦૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૩,  .-
૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૬, (૧૪) 
ગં પાનાના પાના નગં-૧૩, .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨, .-૫૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૩,  .-૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૭, .-૨૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૩ 

ર૮૧ સે. .ુર.ન.ં૧૫૭/૧૧ ુ .ધા.-
૪,૫ 

૨૭/૮/૧૧  ૩૭૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) કો   ટુર સેટ મા બક કંપની  ુ
મોનીટર, એલસીડ  તથા સીપી  ુતથા 
માઉસ તથા ક બોડ તથા ી  ટર આખો 
સેટ છે તે-પ , ધામ ક યં કાડ અલગ 
અલગ નામવાળા છે તે-૧૬૩, સફદ 
ધા વુાળ સીકકા છે તે-૬, ઇલેક ક 
બીલ-૧, (ર)  .-૧૦૦૦/- ના દરની 
ચલણી નોટ નગં-ર, .-૫૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૮૭, .-૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૪૨, .-૫૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૩૨, .-૨૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૨૬, .-૧૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૫૧૫, (૩) .-૧૦૦૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૧, .-૫૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૨, .-૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૪, 
ધામ ક ચીઠ  દાવ લગાવેલ છે તે-૧ 
(૪) .-૨૦/- ના દરની નોટ નગં-૭, 
.-૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૮, ધામ ક 
ચીઠ  દાવ લગાવેલ છે તે-૧ (પ) .-
૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૭, ધામ ક 
ચીઠ  દાવ લગાવેલ છે તે-૧ (૬) .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૫, .-
૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૭, ધામ ક 
ચીઠ  દાવ લગાવેલ છે તે-૧ (૭) .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૮, .-૧૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧૨, ધામ ક ચીઠ  
દાવ લગાવેલ છે તે-૧ (૮) .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨, .-૫૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૨, .-૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૯,  ધામ ક ચીઠ  દાવ 
લગાવેલ છે તે-૧ (૯) .-૨૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૫, .-૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૭,  ધામ ક ચીઠ  (૧૦) .-
૧૦૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-
૨૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-૧૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૪,  ધામ ક ચીઠ  
દાવ લગાવેલ છે તે-૧  

 

ર૮ર સે. .ુર.ન.ં૧૫૮/૧૧ ુ .ધા.-
૧૨ 

૨૭/૮/૧૧  ૩૭૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-
૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૭, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૭,  .-
૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૫   (૨) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૧૦૦/- 

 



ના દરની નોટ નગં-૨, .-૫૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૨,  .-૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૧ (૩) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩, .-૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-
૪, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૩,  
(૪) ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-૧૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૭,   (૫) 
ગં પાનાના પાના નગં-૪૦, .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧, .-૧૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૧,   

ર૮૩ એ.ડ ..ન.ં૧૦૧/૧૧ 
સી.આર.પી.સી-૧૭૪ જુબ 

૨૮/૮/૧૧  ૩૭૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક   ુકલર  ુઢાકંણા વગર  ુ
ખાલી કન મા કરોસીન વી વાસ 
ધરાવ -ુ૧ (ર) પલગં નીચે આવેલ 
કરોસીન વી વાસવા  માચીસ તથા 
એક સળગેલી દ વાસળ ,-ર (૩) બળ  
ગયેલ કપડાના ુકડાઓ-૧ (૪) પલગં 
પર બળેલા ગોદળાના અધ બળેલ 
ુકડાઓ નગં-૧ 

 

ર૮૪ સે. .ુર.ન.ં૧૫૯/૧૧ ુ .ધા.-
૪,૫ 

૨૯/૮/૧૧  ૩૭૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૫, .-
૨૦/- ના દરની નોટ નગં-૨,  .-૧૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧૨   (૨) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૫૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨, .-૧૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૩,   (૩) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૨, .-૫૦/- ના દરની નોટ નગં-
૨, .-૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૪ (૪) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨, .-૧૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૮,   (૫) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩, .-૫૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૨, .-૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૨,  
(૬) ગં પાનાના પાના નગં-૩૭, .-
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-૧૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧૨, 

 

ર૮પ સે. .ુર.ન.ં૧૩૨/૧૧ 
ઇ.પી.કો.-
૩૨૩,૫૦૪,૧૧૪,૧૮૮ 

૩૦/૮/૧૧  ૩૭૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક તલવાર એક બા ુ ધારવાળ  
છે તે નગં-૧ 

 

ર૮૬ સે. .ુર.ન.ં૧૫૫/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૫૦૪,૧૧૪,૧૮૮ 

૩૦/૮/૧૧  ૩૭૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લાકડાની ુના વી આશર 
સાડા ણ ટ લબંાઇ છે તે નગં-૧ 

 

ર૮૭ .ુર.ન.ં૩૨૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૦૨,૩૪,૧૮૮ આ  સ એકટ-
૨૫(૧)એબી. 

૧/૯/૧૧  ૩૭૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) લોહ વા  કોટન  સ શીલબધં 
કવરમા-૧ (ર) કં ોલ સે  પલ કોટન 

 સ શીલબધં કવરમા-૧ 

 

ર૮૮ .ુર.ન.ં૩૨૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૦૨,૩૪,૧૮૮ આ  સ એકટ-
૨૫(૧)એબી. 

૧/૯/૧૧  ૩૮૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક અડધી બાઇંનો શટ  સફદ 
કાળ ,પીળ , ે વેકસ બોકસ તેમજ આ  ુ
લોહ થી ખરડાયેલ છે તે-૧ (ર) એક 

 સ  ુ   ુકલર  ુપે  ટ મા ટા 
છવાયા લોહ ના ડાઘા છે તે શટ તથા 
પે  ટ શીલબધં બેગીમા છે તે-૧ 

 

ર૮૯ .ુર.ન.ં૩૨૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૦૨,૩૪,૧૮૮ આ  સ એકટ-
૨૫(૧)એબી. 

૧/૯/૧૧  ૩૮૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક વેગનઆર વી.એકસ.આઇ. કાર 
 સફદ કલરની આર.ટ .ઓ. ર . 

નબંર  લેટ વગરની -૧ 

 

ર૯૦ એ.ડ .ન.ં-૧૦૬/૧૧ ૧/૯/૧૧  ૩૮૨/૧૧   નર  ભાઇ (૧) એક કશર  કલરનો ુ પટો આશર ૭  



 સી.આર.પી.સી-૧૭૪ સી.રાવલ   ટ લબંાઇવાળો નગં-૧ 
ર૯૧ .ુર.ન.ં૩૨૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-

૩૦૨,૩૪,૧૮૮ આ  સ એકટ-
૨૫(૧)એબી. 

૨/૯/૧૧  ૩૮૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧)  લેક બેર  મોબાઇલ ફોન મોડલ-
૯૮૦૦ ના સીમકાડ ન.ં-૯૮૨૫૧-
૦૫૧૨૧ છે તે-૧ (ર) નોક યા કંપનીનો 
મોબાઇલ ફોન મોડલ-ઇ-૭૧/૧ ના 
સીમકાડ ન.ં-૯૯૯૮૮૮૯૮૨૨ ના છે તે-૧ 
(૩) નોક યા કંપનીનો મોબાઇલ મોડલ 
ન.ં-ઇ-પર ના સીમકાડ ન.ં-૯૮૨૫૪-
૧૮૦૧૮ છે તે-૧ 

 

ર૯ર .ુર.ન.ં૩૧૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૪૫૨,૫૦૪,
૫૦૬(ર), ૧૮૮ 

૨/૯/૧૧  ૩૮૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક વાસંના પ કાતર યોવાળો 
લાકડાનો લાકડ  વો ધોકો આશર ૩ 
ટ લબંાઇ છે તે-એક (ર) એક લોખડંનો 
આશર ૪ ટ લબંાઇનો ચોરસ આકારનો 
કાણાવાળો ુના વો પાઇપ છે તે-એક 

 

ર૯૩ સે. .ુર.ન.ં૧૬૨/૧૧ ુ .ધા.-
૪,૫ 

૪/૯/૧૧  ૩૮૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૩, .-
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧,  .-૨૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧   (૨) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૩, .-૧૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૨,   (૩) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૨, .-૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૪,  
(૪) ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૩, .-
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-૧૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧   (૫) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૩, .-૫૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૧, .-૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૩   (૬) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-
૪, .-૧૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, (૭) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨, .-૫૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૧, .-૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૪, (૮) ગં પાનાના પાના 
નગં-૨૩, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૧, .-૫૦/- ના દરની નોટ નગં-
૧,  

 

૨૯૪ .ુર.ન.ં૩૨૬/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૪૦૫,૪૦૬,૪૬૭, િવ. 

૬/૯/૧૧  ૩૮૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) .-પ૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૩૦  

૨૯પ .ુર.ન.ં૩૨૬/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૪૦૫,૪૦૬,૪૬૭, િવ. 

૭/૯/૧૧  ૩૮૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) માક એસ.-૧ થી માક એસ.-૬ 
ધુીના પાના ૬ ઉપર લીધેલ સાચા 

સટ ના ન નુા નગં-૬ (ર) માક એસ.-૭ 
થી એસ.-૧૨ ધુી ના આરોપીએ કરલ 
ખોટ  સહ ના લીધેલ ન નુા  છ 
કાગળ પર છે તે-૬ 

 

૨૯૬ .ુર.ન.ં૩૨૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૦૨,૩૪,૧૮૮ આ  સ એકટ-
૨૫(૧)એબી. 

૮/૯/૧૧  ૩૮૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) આરોપી બળદવ ઉફ બલી ડાગંર 
પાસેથી એક એરટલ મોબાઇલ ફોન 
કંપની  ુકાડ ના મો.ન.ં-૯૭૨૫૦-
૯૯૯૯૯ (ર) આરોપી અ ુન લાવડ યા 
પાસેથી એક નોક યા મોબાઇલ એરટલ 
કંપની  ુસીમકાડ ના ન.ં-૯૮૯૮૦-
૫૭૭૮૨ (૩) આરોપી અ ુન જ ુ 
પાસેથી એક વોડાફોન મોબાઇલ ફોન 

 



કંપની  ુસીમકાડ ના ન.ં-૯૯૦૯૮-
૫૭૦૦૧ (૪) આરોપી બળદવ ઉફ બલી 
ડાગંર ના કપડા એક કાળા કલરની 
લાઇન ગવાળો અડધી બાઇનો શટ તથા 
એક કાળા કલર  ુ  સ પે  ટ ુલ-ર 
(૫) આરોપી અ ુન જ ુના કપડા 
પોપટ    ુસફદ કલર  ુઅડધી બાઇ  ુ
ટ શટ તથા એક   ુકલર  ુ  સ પે  ટ 
ુલ-ર (૬) આરોપી અ ુન લાવડ યાના 
કપડા ીન કલરનો અડધી બાઇનો એક 
શટ તથા એક હ મ વા કલર  ુપે  ટ- 
ુલ-ર 

૨૯૭ .ુર.ન.ં૩૨૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૦૨,૩૪,૧૮૮ આ  સ એકટ-
૨૫(૧)એબી. 

૮/૯/૧૧  ૩૮૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક  કોપીયો કાર ન.ં- . .-રપ 
એ.-પ૪૯૦ મ ન કલર તથા મ 
કલર  ુછે તે-એક 

 

૨૯૮ .ુર.ન.ં૩૨૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૦૨,૩૪,૧૮૮ આ  સ એકટ-
૨૫(૧)એબી. 

૧૦/૯/૧૧  ૩૯૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક દશી બનાવટનો બાર બોરનો 
લોખડંનો તમચંો હાથા ઉપર કાળા 
કલરના  લા  ટ કની ટબ મારલ છે. 
તમચંામા બેરલ,ટગર તથા ઘોડો છે. 
બેરલમા ઘુી જોતા ગન પાવડરની 
વાસ આવતી જણાય છે. બેરલ આશર 
૬ ચ લા  ુછે. આશર ર સે.મી.પહો  
છે. તે ન;ગ-૧ (ર) બાર બરોનો વતો 
કાટ સ એક આશર ર સે.મી. પહોળાઇનો 
છે. મ ન વા કલરનો (૩)  લા  ટ કના 
કાળા કલરની નાની એક કોથળ  

 

૨૯૯ .ુર.ન.ં૩૦૯/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ 

૧૦/૯/૧૧  ૩૯૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   
 

(૧) ફ લી  સ કંપની  ુબાર ચ  ુ
એલ.ઇ.ડ . છે તે-એક (ર) ફ લી  સ 
કંપની  ુવોટર ક રુ ફાઇ છે તે-એક 

 

૩૦૦ સે. .ુર.ન.ં૧૬૫/૧૧ ુ .ધા.-
૪,૫ 

૧૦/૯/૧૧  ૩૯૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-
૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧,  .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૪   (૨) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૫૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૨,   (૩) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૧૦૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧, .-૫૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૬, .-૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૫   (૪) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩, .-૫૦૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૧,    (૫) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩, .-૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-
૧,  (૬) ગં પાનાના પાના નગં-૩૭, 
.-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૪, .-
૫૦/- ના દરની નોટ નગં-૨,  

 

૩૦૧ સે. .ુર.ન.ં૧૬૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- ૩૨૩, 
૫૦૪,૫૦૬(ર),૧૮૮ 

૧૧/૯/૧૧  ૩૯૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ ુના વો 
આશર ૪ ટનો છે તે-એક 

 

૩૦ર સે. .ુર.ન.ં૧૬૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- ૩૨૩, 
૫૦૪,૫૦૬(ર),૧૮૮ 

૧૧/૯/૧૧  ૩૯૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લાકડાનો ધોકો ુના વો 
આશર પ ટનો છે તે-એક 

 

૩૦૩ એ.ડ .ન.ં-૧૨૫/૧૧ 
સી.આર.પી.સી. કલમ-૧૭૪ 

૧૧/૯/૧૧  ૩૯૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક  લા  ટ ક  ુખાલી ડબ  ુ
કરોસીન વગર  ુછે તે -એક 

 

૩૦૪ સે. .ુર.ન.ં૧૬૭/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- ુ .ધા.કલમ-૧૨ 

૧૩/૯/૧૧  ૩૯૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) .-૧૦૦/- ના દરની નોટ-પ , .-
૫૦/- ના દરની નોટ-૧ , .-૧૦/- ના 
દરની નોટ-પ ઘોડ પાસા ુગાર 

 



રમવાના પાસા નગં-ર (ર) .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટ-૪, .-૧૦/- ના દરની 
નોટ-પ (૩) .-૧૦૦/- ના દરની નોટ-
પ, .-પ૦/- ના દરની નોટ-૧ (૪) .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ-૭, .-૫૦/- ના 
દરની નોટ-૧, .-૧૦/- ના દરની નોટ-
પ   

૩૦પ સે. .ુર.ન.ં૧૬૮/૧૧ 
ઇ.પી.કો.-૪૫૫, 
૫૦૬(ર),૧૮૮ 

૧૩/૯/૧૧  ૩૯૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લોખડંની છર  આશર પોણા 
ટની છે તે-૧ 

 

૩૦૬ .ુર.ન.ં૩૨૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૦૨,૩૪,૧૮૮ આ  સ એકટ-
૨૫(૧)એબી. 

૧૩/૯/૧૧  ૩૯૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક શીલબધં બોટલમા  પી.એમ. 
દર  યાન લીધેલ ન નુા  ુબોકસ-૪ 

 

૩૦૭ સે. .ુર.ન.ં૧૭૦/૧૧ ુ .ધા. 
કલમ-૪,૫ 

૧૬/૯/૧૧  ૪૦૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-
૧૦૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧, .-
૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૩,  .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૧૫   (૨) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૧૦૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧, .-૫૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૧, .-૧૦૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૬   (૩) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩, .-૧૦૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૧, .-૫૦૦/- ના દરની નોટ નગં-
૨, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૫   
(૪) ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૭,    (૫) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩, .-૧૦૦૦/- 
ના દરની નોટ નગં-૧, .-૫૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૪, .-૧૦૦/- ના 
દરની નોટ નગં-૨૫  (૬) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩, .-૫૦૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૪, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૨૫,  (૭) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩, .-૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-
૮, (૮) ગં પાનાના પાના નગં-૩૧, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટ નગં-૫,     

 

૩૦૮ .ુર.ન.ં૩૩૩/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ 

૧૮/૯/૧૧  ૪૦૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક સેમસગં .ટ .એસ.-૩૦૧૦ 
મોબાઇલ નગં-૧ (ર) એક .-પ  ુ
મોડલ  ુ૯૦૦૦ મોબાઇલ ફોન છે તે-
એક (૩) એક  ટાઇક .ટ .ઇ.સી.એસ.-
૧૩૦૨ મોબાઇલ ફોન છે તે-એક (૪) 
અલગ અલગ ણ ટ  બેટર  

 

૩૦૯ .ુર.ન.ં૩૩૩/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ 

૧૯/૯/૧૧  ૪૦૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ર૦- મોબાઇલ ફોનની બેટર ઓ 
મા નોક યા,સોની,સેમસગં,માઇ ોમેકસ 

નાની છે તે-ર૦ 

 

૩૧૦ સે. .ુર.ન.ં૧૭૨/૧૧ 
ુ .ધા.કલમ-૧૨ 

૨૧/૯/૧૧  ૪૦૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) .-૧૦૦/- ના દરની નોટો-૩, .-
૫૦/- ના દરની નોટો-૧, .-૧૦/- ના 
દરની નોટો-૨, (ર) .-૫૦૦/- ના 
દરની નોટો-૧, .-૧૦૦/- ના દરની 
નોટો-૧, .-૧૦/- ના દરની નોટો-૨ 

 

૩૧૧ .ુર.ન.ં૩૨૬/૧૦ ઇ.પી.કો.-
૪૦૯,૪૦૬,૪૨૦,૪૬૭,૪૬૮,
૪૭૧, 

૨૨/૯/૧૧  ૪૦૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક .-૧૦૦૦/- ના દરની નોટો-૩, 
.-૫૦૦/- ના દરની નોટો-૩૬, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટો-૪૦ 

 

૩૧ર .ુર.ન.ં૩૪૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૬૩ 

૨૪/૯/૧૧  ૪૦૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક અડધી બાઇનો શટ  સફદ 
લાલ કલરની ઉભી લાઇન ગવાળો કાળા 
કલરનો છે તે તથા એક   ુકલર  ુ

 



 સ પે  ટ છે તે પે  ટ તથા શટ 
શીલબધં બેગીમા છે તે નગં-૧ 

૩૧૩ સે. .ુર.ન.ં૧૭૪/૧૧  
ુ .ધા.કલમ-૪,૫ 

૨૪/૯/૧૧  ૪૦૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩  .-
૧૦૦૦/- ના દરની નોટો-૮, .-૫૦/- 
ના દરની નોટો-૧ (૨) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩  .-૧૦૦૦/- ના દરની 
નોટો-૧, .-૫૦૦/- ના દરની નોટો-૧૦, 
.-૧૦૦/- ના દરની નોટો-૬, .-૫૦/- 
ના દરની નોટો-૭,   (૩) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩  .-૫૦૦/- ના દરની 
નોટો-૨, .-૧૦૦/- ના દરની નોટો-૩, 
(૪)  .-૫૦૦/- ના દરની નોટો-૧, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટો-૩, (૫) 
ગં પાનાના પાના નગં-૪૩  .-૫૦/- 
ના દરની નોટો-૪, (૬) લાઇટબીલ-૧   

 

૩૧૪ .ુર.ન.ં૩૪૦/૧૧ ઇ.પી.કો.-
૩૬૩ 

૨૪/૯/૧૧  ૪૦૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક ે કલર  ુપે  ટ તથા એક 
વાદળ  તથા સફદ કલરની ણી 
ડ ઝાઇનવાળ  ઉભી લાઇન ગવાળો 
ઝ  ભો છે તે શીલબધં નગં-૧ 

 

૩૧પ .ુર.ન.ં૩૪૩/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૯૭,૧૮૮ 

૨૫/૯/૧૧  ૪૧૦/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક શટ સફદ કલરનો કાળ  
,લીલી, મ કલરની ઉભી 
લાઇન ગવાળો બ  ને બાઇઓ કપાયેલી 
છે જમણી સાઇડ પેટના ભાગે લોહ  ુ
ધા  ુછે. નીચેથી બી  અને ી  
બટનની વ  ચેની સાઇડમા દોઢ દોઢ 
ચના બે કાપા છે.તેમજ કોલરમા 
પરમાર મજોધ રુ ટઇલર માક છે. 
તથા એક મ કલર  ુપે  ટ  લોહ ના 
ડાઘા વા  છે. તથા એક સફદ કલર  ુ
બનીયાન  એક તે એક સાઇડથી 
કપાયેલ છે. આગળના ભાગે  માટ 
લખાયેલ છે. તેમજ આગળ પે  ટના 
ભાગે મો ુ લોહ  ુધા  ુછે. જયા 
ગોળાકાર ટુલ છે. ની ઉપરના ભાગે 
એક ચનો કાપો છે.  ઉપરોકત ણેય 
કપડા એક કપડાની બેગીમા શીલબધં 
છે. 

 

૩૧૬ .ુર.ન.ં૩૪૩/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૯૭,૧૮૮ 

૨૫/૯/૧૧  ૪૧૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક  યાન વગરની ુ  લી 
લોખડંની છર -૧ (ર) એક શટ મ 
કલરનો આખી બાઇનો તથા  સ  ુ ે 
કલર  ુપે  ટ મા ડ ઝાઇન છે.-૧ 

 

૩૧૭ સે. .ુર.ન.ં૧૭૫/૧૧  
ુ .ધા.કલમ-૪,૫ 

૨૬/૯/૧૧  ૪૧૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩  .-
૫૦૦/- ના દરની નોટો-૩, .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટો-૩ (૨) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩  .-૫૦૦/- ના દરની 
નોટો-૧, .-૧૦૦/- ના દરની નોટો-૮, 
.-૫૦/- ના દરની નોટો-૧,   (૩) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩  .-૫૦૦/- 
ના દરની નોટો-૧, .-૧૦૦/- ના દરની 
નોટો-૭,  (૪) ગં પાનાના પાના નગં-
૩  .-૫૦૦/- ના દરની નોટો-૨, .-
૧૦૦/- ના દરની નોટો-૯ (૫) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩  .-૫૦૦/- 
ના દરની નોટો-૨, .-૧૦૦/- ના દરની 
નોટો-૭ (૬) ગં પાનાના પાના નગં-
૩૭  .-૧૦૦/- ના દરની નોટો-૩,  

 



૩૧૮ સે. .ુર.ન.ં૧૭૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૫૦૪,૫૦૬(ર),૧૧૪,૧૮
૮ 

૨૮/૯/૧૧  ૪૧૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લાકડ  આશર સાડા ણેક 
ટની લબંાઇની છે તે-૧ (ર) એક ુના 
વો લોખડંનો પાઇપ આશર અઢ  
ટની લબંાઇવાળો-૧ 

 

૩૧૯ સે. .ુર.ન.ં૧૭૬/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- ૧૮૮,૧૧૪ 

૩૦/૯/૧૧  ૪૧૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લાકડાની નેતરની લાકડ  
આશર ૩ ટ લબંાઇની ચાર 
કાતર વાળ  છે તે-૧ 

 

૩ર૦ સે. .ુર.ન.ં૧૭૭/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- 
૫૦૪,૫૦૬(ર),૧૮૮ 

૧/૧૦/૧૧  ૪૧૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક છર   લા  ટ કના કાળા 
હાથવાળ  છે તે-૧ 

 

૩ર૧ એ.ડ .ન.ં-૧૨૦/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.કલમ-૧૭૪ 

૩/૧૦/૧૧  ૪૧૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક કપડાના શીલબધં બેગીમા 
મા એક બં ુ ક-૧૨ બોરની ઇ  ડ યા 

બીઇ ટાઇપ લોગો-૧ (ર) એક કપડાની 
શલબધં બેગીમા એક ડ  મીસ (૩) એક 
કપડાની શલબધં બેગીમા મા એક 
ડબલામા વતો કાટ સ છે તે-૧ 

 

૩રર .ુર.ન.ં૩૪૨/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૩૨૪,૫૦૪,૧૧૪,૧૮૮ 

૩/૧૦/૧૧  ૪૧૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક વાસની લાકડાની લાકડ -૧   

૩ર૩ એ.ડ .ન.ં-૧૨૦/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.કલમ-૧૭૪ 

૪/૧૦/૧૧  ૪૧૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક કપડાની શીલબધંી થેલીમા 
મા બં ુ ક સાફ કરવાના ણ સળ યા 
શ-૧, વતા કા ુસ નગં-૧ 

 

૩ર૪ સે. .ુર.ન.ં૧૮૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- ૧૮૮ 

૭/૧૦/૧૧  ૪૨૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક લોખડંની અઢ  ટ લબંાઇની 
ટોમી-૧ 

 

૩રપ સે. .ુર.ન.ં૧૮૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- ૧૮૮ 

૭/૧૦/૧૧  ૪૨૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક  ટનલેશ  ટ લની છર -૧  

૩ર૬ .ુર.ન.ં૭૪/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ 

૮/૧૦/૧૧  ૪૨૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક  લા  ટ કના પારદશક બોકસમા 
રહલ લ  મી ની છાપ,ગણેશ ની 
છાપવાળો ચોરસ સીકકો નગં-૧ 

 

૩ર૭ .ુર.ન.ં૩૪૮/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૬૫,૪૬૭,૪૭૧,૧૨૦બી. 

૯/૧૦/૧૧  ૪૨૪/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ફર યાદ  નીરવ બી.ઠાકર કર  
આપેલ સાદા કાગળ પરની સહ ઓ  
એક કાગળમા છ સહ ઓ વાળા છ 
કાગળ છે તે-૬ 

 

૩ર૮ .ુર.ન.ં૭૪/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ 

૧૦/૧૦/૧૧  ૪૨૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક  લા  ટ કની પારદશક ડબી, 
સોનાનો સીકકો વજન-૧૨,૦૮૦ ામનો 
એક (ર) એક  લા  ટ કની પારદશક 
ડબી, સોનાનો ઢાળ યો વજન ૩,૪૮૦ 
મી. ામ-૧ (૩) એક  લા  ટ કની 
પારદશક ડબી, સોનાનો ઢાળ યો 
વજન-૬,૫૭૦ મી ામ-૧  

 

૩ર૯ .ુર.ન.ં૩૫૫/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,િવ. 

૧૨/૧૦/૧૧  ૪૨૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક કાળા કલર  ુહો  ડા  ટનર 
ના ન.ં- . .-૩ ડ .એ.-૧૪૨૬-એક 

(ર)  ટનલેશ  ટ લની છર -ર 

 

૩૩૦ મુ ર . ન.ં-૮૪/૧૧  ૧૧/૧૦/૧૧  ૪૨૭/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક નોક યા કંપનીનો કાળા 
કલરનો એકસ-૩૦૦ ઝેડ મોડલનો ના 
ન.ં-૭૩૮૩૪-૮૦૧૩૧ 

 

૩૩૧ સે. .ુર.ન.ં૧૧૨/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૫૦૪,૧૧૪,૧૮૮ 

૧૩/૧૦/૧૧  ૪૨૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક ુના  ુધાર -ુ૧ (ર) એક 
લાકડ -૧  

 

૩૩ર .ુર.ન.ં૩૪૮/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૬૫,૪૬૭,૪૭૧,૧૨૦બી. 

૧૩/૧૦/૧૧  ૪૨૯/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક પેસેફ ક પાવર ઓફ એટની ક 
 લીલા કલરના  ટ  પ તથા પેપરમા 
ે મા ઉષાબેન નીરવ પી. ઠકકર ને 

.-પ૦૦/- ના  ટ  પ પર તા.૨૩/૨/૧૦ 
ના રોજ કર  આપેલ મા ઉષાબેન 
નીરવ પી. ઠકકર નોટર ના સહ  સીકકા 
કરલ છે તે-એક 

 

૩૩૩ .ુર.ન.ં૩૫૫/૧૧ ઇ.પી.કો.- ૧૮/૧૦/૧૧  ૪૩૦/૧૧   નર  ભાઇ (૧) તલવાર પીતળના હાથાવાળ -૧  



૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧૪૯,િવ. સી.રાવલ   (ર) પતરાનો કાળા કલરનો પાઇપ-૧ 
(૩) તલવાર લાલ કલરની-૧ (૪) 
લોખડંનો પાઇપ-૧ (પ) લોખડંનો 
પાઇપ-૧ (૬) ઓટોર ા . .-૬ ટ .-
૧૨૦૭ નબંર-૧ (૭) પાણીનો પાઇપ  

૩૩૪ .ુર.ન.ં૨૮૭/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૫૦૪,૪૨૭,૧૮૮ 

૧૯/૧૦/૧૧  ૪૩૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) લાકડાનો ધોકો-૧   

૩૩પ .ુર.ન.ં૩૬૧/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ 

૨૦/૧૦/૧૧  ૪૩૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક ચીનાઇ માટ નો વાટકો 
કમીકલ ગાળવાનો-૧ (ર) એક 
 લા  ટ કની બોટલ કા  કમીકલ (૩) 
એક  લા  ટ કની બોટલમા સો  ુમી ીત 
કમીકલ (૪) એક સામાન શ ામ 
નગં-૧ 

 

૩૩૬ .ુર.ન.ં૩૬૧/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૪૦૬,૪૨૦,૧૧૪ 

૨૦/૧૦/૧૧  ૪૩૩/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક ચીનાઇ માટ ની સફદ કલરનો 
વાટકો સોના ગાળવામા ઉપયોગ થાય 
છે તે-૧ (ર) એક  લા  ટ કની બોટલ 
સો  ુગાળવા  ુ વાહ  છે તે-૧  

 

૩૩૭ .ુર.ન.ં૩૬૪/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૯૭ બી.પી.એ-
૩૭(૧),૧૩૫(૧) જુબ 

૨૨/૧૦/૧૧  ૪૩૬/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક ચણીયો તથા  લાઉઝ, 
ઓઢણી,  રાજ  થાની પહરવેશ 
જુબના  ીના છે-૧ (ર) લોહ વા  
કોટન ેડ શીલબધં કાગળ છે તે-૧ (૩) 
કં ોલ સે  પલ  ુકોટન ેડ શીલબધં-૧ 
(૪)  લા  ટ કના કાળા કલરના ચપ  લ 
જોડ -૧ (પ) ુ  તી  ુ  યાન લાકડા -ુ૧ 

 

૩૩૮ સે. .ુર.ન.ં૧૮૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૫૦૪,૫૦૬(ર),૧૧૪,૧૮
૮ 

૨૩/૧૦/૧૧  ૪૩૮/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) લાકડાનો ધોકો-૧  

૩૩૯ સે. .ુર.ન.ં૧૮૭/૧૧  
ુ .ધા.કલમ-૪,૫ 

૨૪/૧૦/૧૧  ૪૪૧/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) ગં પાનાના પાના નગં-૩  .-
૧૦૦/- ના દરની નોટો-૪૫,  (૨)  .-
૧૦૦/- ના દરની નોટો-૧૨, .-૫૦/- 
ના દરની નોટો-૨,  (૩) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩  .-૧૦૦/- ના દરની 
નોટો-૩૪,  (૪) ગં પાનાના પાના 
નગં-૩  .-૧૦૦/- ના દરની નોટો-૩૨, 
(૫) ગં પાનાના પાના નગં-૩  .-
૧૦૦/- ના દરની નોટો-૩૦,  (૬) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩  .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટો-૩૨, (૭) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩  .-૧૦૦/- ના દરની 
નોટો-૨૫, (૮) ગં પાનાના પાના નગં-
૩  .-૧૦૦/- ના દરની નોટો-૨૪, (૯) 
ગં પાનાના પાના નગં-૩  .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટો-૩૯, (૧૦) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩  .-૧૦૦/- ના દરની 
નોટો-૩૩, (૧૧) ગં પાનાના પાના નગં-
૩  .-૧૦૦/- ના દરની નોટો-૪૩, (૧૨) 
ગં પાનાના પાના નગં-૨૨  .-૧૦૦/- 
ના દરની નોટો-૩૩, 

 

૩૪૦ .ુર.ન.ં૩૩૬/૧૧ ઇ.પી.કો.- 
૩૭૯ 

૨૪/૧૦/૧૧  ૪૪૨/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) એક સોનાનો ઢાળ યો વજન-
૧૨,૦૬૦ મી. ામ છે તે-૧ 

 

૩૪૧ સે. .ુર.ન.ં૧૮૮/૧૧ 
ઇ.પી.કો.- 
૩૨૩,૫૦૬(ર),૧૧૪ 
બી.પી.એ-૩૭(૧) ,૧૩૫ 

૩૦/૧૦/૧૧  ૪૪૫/૧૧   નર  ભાઇ 
સી.રાવલ   

(૧) લોખડંની ચાર ખાનાવાળ  ુઠં-૧ 
(ર)  ટનલેશ  ટ લની છર -૧ 

 

૩૪ર ૩૭૩/૧૧ ૩૦/૧૦/૧૧  ૪૪૬/૧૧    એક છર  એ મુીનીયમ ના હાથા વાળ   



ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૪,  આશર છ ચ લબંાઇ ની ુના વી છે 
તે  

૩૪૩ ૧૯૧/૧૧ ુ .ધા.ક.૧ર  પ/૧૧/૧૧  ૪૪૭/૧૧    (૧) ગં  પના -૩ (ર) .૧૦૦ ના દર 
ની નોટ- ૩ (૩) .પ૦ ના દર ની નોટ-
૪  
(૧) ગં  પના -૩ (ર) .૧૦ ના દર ની 
નોટ- ૧૧ 
(૧) ગં  પના -૩ (ર) .પ૦ ના દર ની 
નોટ- ૩ (૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧પ  

 

(૧) ગં  પના -૩ (ર) .ર૦ ના દર ની 
નોટ- ૩ (૩) .૧૦ ના દર ની નોટ-૧૧ 

૩૪૪ .જોગ ૧૦૦૦/૧૧   ૬/૧૧/૧૧  ૪૪૮/૧૧    એક પીળાકલરનો દવા છાટંવાનો પેુ 
મા ંઝેર  દવાની વાસ આવે છેતે  

 

૩૪પ ૧૯૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.પ૦૬(ર) ૧૮૮  

૭/૧૧/૧૧  ૪પ૦/૧૧    (૧) એક લાકડ  પચં કાતર ની એક છેડ 
ુ ંડલી જડલ છે તે  

(ર) એક નાનીતલવાર લાલ કલર ના 
યાન વાળ  લોખડં ની તલવાર  

 

૩૪૬ ૩૮૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,
   

૭/૧૧/૧૧  ૪પ૧/૧૧    (૧) એક તલવાર પીળ  ધા નુા 
ઠુવાળ  એક બા ુ ધાર વાળ  છે તે  

 

૩૪૭ ૩૮૬/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮  

૭/૧૧/૧૧  
૮/૧૧/૧૧  

૪પર/૧૧  
૪પ૩/૧૧  

  (૧) એક લોખડં નો પાઇપ ણ ટ 
લાબંો  
(૧) એક વાસં ની લાકડ   

 

૩૪૮ ૩૮૮/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩, ૪ર૭  

૯/૧૧/૧૧  ૪પ૪/૧૧    એક ુ લી યાન વગર ની તલવાર 
પીળ  ધા  ુના ઠુવાળ  એક બા ુ ધાર 
વાળ  છે  

 

૩૪૯ એમ.કસ ૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૬પ,૪૬૭,
  

૯/૧૧/૧૧  ૪પપ/૧૧    (૧) ુલ ખુ યારના  ુ  .૧૦૦/- ના 
ટ પ ઉપર લખી આપનાર કાતંીલાલ 
બાલાલ પટલ નીલેશ વાલાભાઇ 
ર યા ને કર  આપેલ છે તે 

(ર) એક અરસ-પરસ સમ ુતી નો 
કરાર  .૧૦૦/- ટ પ પર ના 
લખાવી લેનાર નીલેશ વાલાભાઇ 
ર યા તથા લખી આપનાર કાતીલાલ  
બાલાલ પટલ છે તે  

(૩) એક લેજર પેજ ઉપર આરોપી 
નીલેશ વાલાભાઇ ર યા એપોતાની 
તકરાર  દ તાવેજ માકંરલ છે તેવી 
સહ ના ન નુા છ વખત લખેલ છે  
તેવા છ લેજર પઇઝ ઉપર ુલ છ ીસ 
સહ ના ન નુા કર  આપેલ છે   

 

૩પ૦ ૩૭૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,પ૦૪  

૯/૧૧/૧૧  ૪પ૬/૧૧    (૧) એકલોખડં નો ગોળ  આકાર નો 
સાડા ણ ટ લબંાઇ વાળો પાઇપ છે તે  
(ર) એક વાસં ની ૩ કાતર  વાળ  
લાકડ   

 

૩પ૧ ૩૮૬/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,  

૧૦/૧૧/૧૧  ૪પ૭/૧૧    એક વાસંની લાકડ  ચાર કાતર  ની 
ણ ટ ટલી લબંાઇ ની છે તે  

 

૩પર  એમ કસ ન.ં૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો. ક. ૪૬૭,૪૬૮,   

૧૦/૧૧/૧૧  ૪પ૮/૧૧    (૧) ઓક કલી સાદ  ડાયર  ુ ં ુ 
પઇઝ છે મા ંચા,કોફ ,ઠંડા પીણા 
િવગેર ના હ સાબ લખેલ છે અનેતેમા ં
આરોપી નીલેશ વાલા ભાઇ ર યા ની 

ે  મા ંસહ  છે તે ડાયર  ુ ંપેઇઝ  

 

૩પ૩ ૧પ૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩રપ  

૧૧/૧૧/૧૧  ૪પ૯/૧૧    એક લોખડંનો ુના વો આશર ણેક 
ટ લાબંો પાઇપ  

 

૩પ૪ એમ કસ.ન.ં૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક૪૬ ,્૪૬૭, વી.  

૧૧/૧૧/૧૧  ૪૬૧/૧૧    (૧) આરોપી નીલેશ વાલાભાઇ ર યા 
એ આ કામે તકરાર  દ તાવેજો જુબ 

 



ની સહ  I CKHEBAR વી સહ ના 
ન નુા એક લેજર પેઇઝ ઉપર છ લેજર 
પેઇઝ ઉપર છ ીસ વખત ન નુાની 
આપેલ છે તે  
(ર) આરોપી નીલેશ વાલાભાઇ ર યા 
એ તકરાર  જુબ પોતાના બ ે હાથના 

ઠુાના િનશાનો કાળ  શાહ  થી એક 
લેજર પેઇઝ ઉપર ડાબા તથા જમણા 
હાથના ઠુા ના છ છ વખત પેઇઝ 
ઉપર છ ીસ વખત ઠુા ના િનશાનો 
કર  આપેલ છે તે  

૩પપ ૧૮૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,પ૦૪  

૧૩/૧૧/૧૧  ૪૬ર/૧૧    એક  બેઝબોલનો ધોકો આશરઅઢ  ટ 
લબંાઇ નો છે તે  

 

૩પ૬ ૩૯૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૧૪૩,૧૪૭,૧૪૮,૧
૪૯  

૧૪/૧૧/૧૧  ૪૬૩/૧૧    (૧) એક લાકડ  ચર ટ લબંાઇ ની છે 
તે  
(ર) એક પોણા ચાર ટ લબંાઇ ની 
લાકડ  

 
(૩) એક સાડાચાર ટ લબંાઇ ની ૭ 
કાતર  વાળ  લાકડ   
(૪) એક આશર અઢ  ટ લબંાઇ ની 
એકબા ુ ધાર વાળ  આગળના ભાગે 
અણીદાર પકડવા માટની ઠુવાળ  
લોખડં ની તલવાર છે તે  
(પ) એક આશર પોણા ણ ટ લબંાઇ 
ની ૩ કાતર  વાળ  લાકડ   
(૬) એક આશર પોણા ણ ટ લબંાઇ 
ની પ કાતર  વાળ  લાકડ  છે તે 

(૭) એક આશર પોણાચાર ટ લબંાઇ 
ની પકાતર  વાળ  લાકડ  છે તે  

 

૩પ૭ ૩૮૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,પ૦૪  

૧૯/૧૧/૧૧  ૪૬પ/૧૧    (૧) એક લાકડાનો ધોકો છે તે   

૩પ૮ ૪૦ર 

/૧૧ ઇ.પી.કો.ક.૩૬૬,૩૭૬  
ર૭/૧૧/૧૧  ૪૬૭/૧૧    (૧) એક પં બી સ મા ંપાઇઝામો 

કાળા કલરનો તથા ઝ ભો આછા લીલા 
કલર નો મા આગળ ના ભાગે ટ ક  
એ ોડર  ની ગોળ ડ ઝાઇન છે તથા 
નીકર સફદ ુ ધીયા કલરની લાઇનીગ 
વા  છે તે ણેય કપડા એક શીલ બધં 
બેગીમા ંછે તે  

 

૩પ૯ ૪૦પ/૧૧ ઇ.પી.કો. 
ક.૩ર૪,૩ર,પ૦૬(ર)  

૧/૧ર/૧૧  ૪૬૯/૧૧     એક ુના વો લોખડં નો પાઇપ છે તે  

૩૬૦ ૧૮/૧૧ .પી.એ ક.૧૩પ(૧)  ર/૧ર/૧૧  ૪૭૧/૧૧    ટનલેસ ટ લ ની તલવાર પીતળની 
ઠુવાળ  લબંાઇ આશર બે ટ ની છે તે 

 

૩૬૧ ૧૯૮/૧૧ ુ .ધા.ક.૪,પ  ૩/૧ર/૧૧  ૪૭ર/૧૧     (૧) બોલપેન  (ર)મેચના સોદા લખેલ 
કાગળ (૩)  ક ક લેુટર (૪) .૧૦૦ ના 
દર ની નોટ -ર૦  

 

૩૬ર ૧૯૯/૧૧ કોપીરાઇટ એકટ 
ક.પ૧,ર એ  

૩/૧ર/૧૧૧  ૪૭૩/૧૧    એક સીપી  ુ  

૩૬૩ ૪૦૯/૧૧ ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯  પ/૧ર/૧૧  ૪૭૪/૧૧    (૧) પેના સોનીક કંપનીનો ઇયર ફોન 
સીલ બધં છે  લેક ખોખા મા ંપેક છે 
તે ક. .૧૪૯૯/-  
(ર) એક પેના સોનીક કંપનીનો ઇયર 
ફોન છે તે ક. .૩૯૯/-  

 

૩૬૪ ૪૧ર/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૦૭,૩૪  

૬/૧ર/૧૧  ૪૭પ/૧૧    (૧) ી  કો પલે  ઓમ મેડ સીન ની 
ુ કાન સામે પડલ સફદ શટ મા ં
અલગ- અલગ જ યએ લોહ થી 

 



ખરડાયેલ છે તે શીલબધં  
(ર) થોમસ ુક નામની ઓફ સ નો 
કાચનો દરવા  ટુ  ગયેલ ◌ે તે ટુલ 
કાચના લોહ વાળા બે ુકડા છે તે 
શીલબધં  
(૩) લોહ  વા  કોટન ેડ છે તે શીલ 
બધં છે  
(૪) કં ોલ કોટન ેડ છે તે શીલ બધં  
( )્ એક સફદ તથા  ુકલર ની 
લાયન ગ વા  અડધી બાઇ ુ ંશટ મા ં
પાછળના ભાગે કુાઇ ગયેલ લોહના 
ડાઘ વા  છે તથા  ુ સ ુ ંપે ટ 
મા ંપાછળના ભાગે લોહ  ના ડાઘ છે 

તે શીલબધં બેગીમા ંછે તે  
૩૬પ ૪૧૪/૧૧ 

ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩,  
૮/૧ર/૧૧  ૪૭૬/૧૧    (૧) એક વાસં ની લાકડ  આશર ણ 

ટ ની છે તે  
 

૩૬૬ ૪૧પ/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,૩ર૩  

૯/૧ર/૧૧  ૪૭૮/૧૧    (૧) એક તલવાર (ર) એક છર  લાકડા 
ના હાથામાફ ટ કરલ છે તે  

 

૩૬૭ ૩૬૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૭૯,૩પ૬  

૧૦/૧ર/૧૧  ૪૭૮/૧૧    (૧) એક લા ટ ક ની પાશક ડબી મા ં
રાખેલ સોનાનો ચેઇન ુ ંવજન 
૪.પપ૦ મીલી ામ  ૯૧.૬૦ ટચ ુ ં 
ટ  ્ ુ ંસો ુ ંછે તે શીલ બધં ડબી મા ંછે 
તે ક. .૧ર૦૦૦/-  

 

૩૬૮ ૪૧૮/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૩,૩ર૪  

૧૧/૧ર/૧૧  ૪૭૯/૧૧    એક લોખડં નો ગોળ આકાર નો ૪ ટ 
લબંાઇ નો પાઇપ  

 

૩૬૯ ર૦૦/૧૧ ઇ.પી.કો.ક. ૩ર૩, 
બી.પી.એ. ક.૧૩પ  

૧ર/૧ર/૧૧  ૪૮૧/૧૧    એક લાકડ  આશર ૩ ટ લબંાઇ વાળ  
છે તે  

 

૩૭૦ ૪૧ર/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૦૭,૩૪  

૧૩/૧ર/૧૧  ૪૮ર/૧૧    (૧) એક ટનલેસ ટ લ ની છર  હાથા 
સહ ત ૧૦ ચ લબંાઇ ની છે તે  
(ર) એક કોટન સ પે ટ પી તા 
કલર ુ ંછે તથા લોહ ના ડાઘ વા  છેતે  
(૩) એક છર   ટ લ ના હાથા વાળ  
સાડા નવ ચ લબંાઇ ની છેતે  
(૪)  ુકલર ુ ં સ ુ ંપે ટ  

 

૩૭૧ ૪ર૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩૦૭,૧૧૪  

૧૪/૧ર/૧૧  ૪૮૪/૧૧    (૧) એક ગોદળામા ંલોહ  ના ડાઘવાળો 
ુકડો કાપીને લીધેલ સે પલ તર ક લઇ 
શીલ બધં છે તે બેગી એક 

 
(ર) એક ગોદળામાથંી કાપી ને લીધેલ 
ુકડો ક  કં ોલ સે પલ તર ક છે તે 
શીલબધં બેગીમા ંછે તે  
(૩) લાકડાના બે ુકડા શીલ બધં 
બેગી મા ંછેતે  
(૪) એક અડધી બાઇ ુપંીળ  સફદ 
ચેકસશટ  ુકલર ુ ં સ ુપેં ટ ક  
બ ે મા ં ટા છવાયા લોહ  ના ડાઘા છે 
તે બ ે કપડા શીલ બધં બેગી મા ંછે તે  

 

૩૭ર જો.જોગ ન૧ં૧૧૩/૧૧  ૧૪/૧ર/૧૧  ૪૮પ/૧૧    (૧) બળેલ કપડાના ુકડા  
(ર) બળ  ગયેલ હાલતમા ંલાલ 
કલરના લાઉઝ ના ુકડા  છે તે  

 

૩૭૩ ૪ર૭/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૬૪,૪૬પવી.
  

ર૩/૧ર/૧૧  ૪૮૭/૧૧    (૧) આરોપી હ તેષ વી. મેસયા 
નીગે.હા.ની ણ કર  અસલ 
ર પોટઆ.ન.ં૧૧૯૭/૧૧ તા.૧/૧૦/૧૧  
(ર) ડો જયેશ વઘાસીયા ુ ંઆરોપીને 
તા.રપ/૮/૧૧ થી થી તા.૧૪/૯/૧૧ 
અસલ સારવાર શટ  એક  

 



(૩) ડો.ભાવેશ ઠસીયા ુ ંઆરોપી ને 
તા.૧પ/૯/૧૧ થી તા.૧પ/૧૦/૧૧ 
ધુી ુઆંપેલ અસલ સારવાર શટ  એક 

એક  
(૪) આરોપી ુ ંબીમાર  સબબ ગે.હા. 
રહયાનો ઇન ન.ં૧ર૦૩/૧૧ 
તા.પ/૧૦/૧૧ વાળ  અસલ પ  એક  
(પ) પો.ઇ સ. એસ.એન ગોહ લ 
આરોપીએ ર ુ કરલ મેડ કલ સટ  
બાબતે તપાસ કરલ   ડો. જયેશ 
વઘાસીયા નો તા.૧૧/૧૦/૧૧ નો લીધેલ 
જવાબ વાળો અસલ પ  તથા ડોકટર 
વઘાસીયા એ તા.૧૧/૧૦/૧૧ ના પોતે 
લખી આપેલ અસલ માણ પ   
(૬) આરોપી હ તેષ વી. મેસીયા  પરડ 
ગે.હા. તા.૮/૮/૧૧ હાજર થવાનો 
અસલ પ  

(૭) કંપની કમા ડર ને અ.નઉં૧૩૧૯  
તા.૯/૧૧/૧ ના સવીકારલ આરોપીને 
ટા કર  મોકલેલ ના અસલ પ    

 
૩૭૪ ૪૦ર/૧૧ 

ઇ.પી.કો.ક.૩૬૬,૩૭૮  
ર૯/૧ર/૧૧  ૪૮૯/૧૧    (૧) એક  ુકલર ુ ં સ ુ ંપે ટ  

(ર) એક ુ ધીયા તથા સફદ લાઇન ગ 
વાળો છ કણી કલર નો શટ  બનેં એક 
કપડાની બેગી માશંીલ બ ંછે તે  

 

૩૭પ ૪ર૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૩ર૪,પ૦૪,  

૩૧/૧ર/૧૧  ૪૯૦/૧૧    (૧) એક તલવાર દોઢ ટ લબંાઇ  ની 
એક બા ુ ધાર વાળ  છે તે ક. .ર૦/-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


