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-રાજકોટ શહર ુવાડવા રોડ પો.  ટ.નો સને.-ર૦૦૮ થી ર૦૧૧ ધુીનો પ  ડ ગ દુામાલ ની 
િવગત દશાવ  ુપ ક -  

મ પો.  ટ. .ુર.ન.ં / કલમ/ 
અ.મોત/ .જો./  ટ.ડા. ન.ં 

દુામાલ 
જમા લીધા 
તાર ખ 

.ુપા. 
નબંર. 

દુામાલ 
ર  
નબંર. 

જમા લેનાર 
અિધ. ી 

પે  ડ ગ દુામાલની િવગત કશ
નો 
ની
કા
લ

૧ II ર/૦૮ આઇ.પી.સી.ક.૧૮૮ ૧૮/૮/૦૮ ર/૦૮ ર/૦૮ એચ.સી. 
આર. .સરવૈયા 

 ટનલેશ છર   

ર I ૪/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૪ર૭,૩૮૦ 

ર૦/૮/૦૮ ૫/૦૮ ૫/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
સી.એમ. દુા 

માટ  ભરવાની હાથ લાર   

૩ I ૭/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૬/૮/૦૮ ૮/૦૮ ૮/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
પી.આર.રાઠોડ 

(૧) લ ખડનો પાઇપ 

(ર) લાકડાનો હાથો 
(૩) લાકડાનો હાથો. 

 

૪ I ૧ર/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૬/૮/૦૮ ૯/૦૮ ૯/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
સી.એમ. દુા 

લાકડાની પટ   

૫ I ૬/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૬/૮/૦૮ ૧૦/૦૮ ૧૦/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
પી.આર.રાઠોડ 

લ ખડનો પાઇપ  

૬ એ.ડ . ન.ં૪/૦૮ સી.આર. 
પી.સી. ક. ૧૭૪ 

ર૮/૮/૦૮ ૧૧/૦૮ ૧૧/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
પી.આર.રાઠોડ 

(૧) લેડ સ કા  ડા ઘડ યાર 

(ર) નાકમા ંપહરવાનો દાણો 
(૩) કાનમા ંપહરવાના હર ગ 
(૪) ંજર  (૫) લેડ સ ચપંલ 

 

૭ I ર૪/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.ર૭૯,૩૩૮ િવ. 

૭/૯/૦૮ ૧૭/૦૮ ૧૭/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
પી.આર.રાઠોડ 

પીતળની ધા નુા દાણા  

૮ II  ૫/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૯/૯/૦૮ ર૦/૦૮ ર૦/૦૮ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

વાસની લાકડ   

૯ II  ૭/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૧/૯/૦૮ ર૩/૦૮ ર૩/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
સી.એમ. દુા 

વાસની લાકડ   

૧૦ I ૩૫/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧૮/૯/૦૮ ર૭/૦૮ ર૭/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
ક.એમ. દવ 

વાસની લાકડ   

૧૧ I ૪૪/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.ર૭૯,૩૦૪(અ) િવ. 

ર૬/૯/૦૮ ૩૩/૦૮ ૩૩/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
પી.આર.રાઠોડ 

મોસા. હડલાઇટના ુકડા  

૧ર II  ૧ર/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૯/૯/૦૮ ૩૪/૦૮ ૩૪/૦૮ એ.એસ.આઇ. 
.ડ .રાજય ુ  

(૧) ધાર યાનો લાકડાનો હાથો. 
(ર) ુની લાકડ  

 

૧૩ II  ૧૧/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૯/૯/૦૮ ૩૫/૦૮ ૩૫/૦૮ એ.એસ.આઇ. 
.ડ .રાજય ુ  

લાકડાનો ુનો ધોકો.  

૧૪ I ૪૮/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩૭૯,૧૧૪ તથા આ.ચીજ 
વ   ુધારા. ક. ૩,૭ િવ. 

ર/૧૦/૦૮ ૩૭/૦૮ ૩૭/૦૮ પો.ઇ  સ. 
એમ.એફ. ઠવા 

  

૧૫ II  ૧૬/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૫૦૬(ર),૧૮૮ િવ. 

૮/૧૦/૦૮ ૩૮/૦૮ ૩૮/૦૮ પો.હ.કો. 
બી.આર.ગરચર 

એક લાકડાની લાકડ   

૧૬ I ૫૫/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૭/૧૦/૦૮ ૩૯/૦૮ ૩૯/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
પી.આર.રાઠોડ 

લ ખડનો પાઇપ  

૧૭ I ૫૫/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૮/૧૦/૦૮ ૪૦/૦૮ ૪૦/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
પી.આર.રાઠોડ 

બાવળના લાકડાનો બળ કો.  

૧૮ I ૬૭/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧/૧૧/૦૮ ૫૧/૦૮ ૫૧/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

એક લાખડ  ુધાર .ુ  

૧૯ II  ૧૬/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 
 

૪/૧૧/૦૮ ૫ર/૦૮ ૫ર/૦૮ એ.એસ.આઇ. 
.એન.પટલ 

એક લાકડાની લાકડ   
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ર૦ I ૭૭/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

રર/૧૧/૦૮ ૬૭/૦૮ ૬૭/૦૮ એ.એસ.આઇ. 
.એન.પટલ 

લ ખડનો પાઇપ  

ર૧ II  ૩૪/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૪/૧૧/૦૮ ૬૯/૦૮ ૬૯/૦૮ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

(૧) એક ધાર  ુ(ર) લ ખડનો 
પાઇપ (૩) લાકડ  

 

રર II  ૩૩/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૪/૧૧/૦૮ ૭૦/૦૮ ૭૦/૦૮ પો.હ.કો. 
બી.આર.ગરચર 

એક લાકડ   

ર૩ I ૮૩/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૪/૧ર/૦૮ ૭૬/૦૮ ૭૬/૦૮ એ.એસ.આઇ. 
.ક. ડ  

એક ુની તલવાર  

ર૪ II  ૩૭/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૦/૧ર/૦૮ ૭૭/૦૮ ૭૭/૦૮ એ.એસ.આઇ. 
.એન.પટલ 

(૧) લાકડાની હોક  

(ર) વાસની લાકડ  

 

ર૫ II  ૩૯/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૭/૧ર/૦૮ ૮ર/૦૮ ૮ર/૦૮ પો.હ.કો. 
આર. .સરવૈયા 

લાકડ  નગં-૩  

ર૬ I ૯૩/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩૯૪,૧૧૪ િવ. 

ર૦/૧ર/૦૮ ૮૪/૦૮ ૮૪/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
ક.એમ. દવ 

(૧) નોક યા-૧૧૦૮ મોબા. ફોન 
(ર) ઠુા વાળ  ફાઇલ (૩) 
ક લુાત નામાનંા કાગળોની 
ફાઇલ 

 

ર૭ એ.ડ .ન.ંર૮/૦૮ સી.આર. 
પી.સી. ક.૧૭૪ 

ર૩/૧ર/૦૮ ૮૫/૦૮ ૮૫/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

(૧) મેટલના સાકળા (ર) ખોટા 
મોતીની માળા (૩) કાળા 
કલરના ટુ 

 

ર૮ II  ૪૩/૦૮ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૯/૧ર/૦૮ ૮૯/૦૮ ૮૯/૦૮ એ.એસ.આઇ. 
.એન.પટલ 

પરોણા વી લાકડ   નગં-ર  

ર૯ I ૯૮/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૮૦,૧૧૪ િવ. 

૩૦/૧ર/૦૮ ૯ર/૦૮ ૯ર/૦૮ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

બ જ એમ.૮૦ મોસા.ન.ં 
.-૩-એ.એ.-૮૬૬૪ 

 

૩૦ II  ૪૬/૦૮ ુ.ધા. ક. ૪,પ 
જુબ. 

૩૦/૧ર/૦૮ ૯૩/૦૮ 

૯૪/૦૮ 
૯૩/૦૮ 

૯૪/૦૮ 
પો.સ.ઇ. ી 
એમ.વી.રાણા 

(૧) આરોપીઓ પાસેથી ક   
કરલ રોકડ ચલણી નાણા 
.૧૯૯૩૦/- (ર) નોક યા-
૧૬૦૦ મો.ફોન 

(૩) નોક યા-૬૦૭૦ મો. ફોન 
(૪) નોક યા-૬૦૮૫ મો.ફોન 
(૫) ગં પાના 

 

ર૦૦૯ 

૧ I ૯૬/૦૮ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

ર/૧/૦૯ ૧/૦૯ ૧/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
સી.એમ. દુા 

(૧) લ ખડનો પાઇપ (ર) 
વાસની લાકડ  (૩) લાકડાનો 
ધોકો 

 

ર I ૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧૬/૧/૦૯ ૪/૦૯ ૪/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ક.એમ. દવ 

વાસની લાકડ   

૩ I ૧૦/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૭/૧/૦૯ ૫/૦૯ ૫/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ક.એમ. દવ 

વાસની લાકડ   

૪ I ૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧૭/૧/૦૯ ૬/૦૯ ૬/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ક.એમ. દવ 

લ ખડની ુ  તી 
 

 

૫ II  ૮/૦૯ ુ.ધા. ક. ૪,પ 
જુબ. 

૧૯/૧/૦૯ ૭/૦૯ ૭/૦૯ પો.ઇ  સ. 
એમ.એફ. ઠવા 

(૧) આરોપીઓ પાસેથી ક   
કરલ ચલણી નાણા . 
૧૦૮૯૦/- (ર) ગં પાના િવ. 

 

૬ II  ૧ર/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૯/૧/૦૯ ૯/૦૯ ૯/૦૯ પો.હ.કો. 
બી.આર.ગરચર 

એક વાસની લાકડ   

૭ I ૩૧/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૦૭, િવ. 

ર૫/ર/૦૯ ૧૯/૦૯ ૧૯/૦૯ પો.ઇ  સ. ી 
એચ.એસ.ઝાલા 

બ જ એમ-૮૦ મોસા. ન.ં 
બીઓ.-૪૭૯૮ 

 

૮ I ૩૪/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૦ર, િવ. 

ર/૩/૦૯ ૩ર/૦૯ ૩ર/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ક.એમ. દવ 

મા તી અ  ોકાર ન.ં .-૩-
એ.બી.-૭૭ર૫ 
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૯ II  ૧૭/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૯/૩/૦૯ ૩૬/૦૯ ૩૬/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ક. ડ  

લ ખડના હાથા વાળો ુનો 
ચીપીયો 

 

૧૦ II  ૧૮/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૧/૩/૦૯ ૩૭/૦૯ ૩૭/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ડ .રાજય ુ  

લાકડાની હોક   

૧૧ I ૪૦/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧ર/૩/૦૯ ૩૮/૦૯ ૩૮/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ક.એમ. દવ 

(૧) લાકડ  (ર) લ ખડના 
પાઇપ વા  ધાર  ુ(૩) 
લ ખડનો ગોળ પાઇપ-ર (૪) 
લ ખડની કોસ 

 

૧ર II  ૧૯/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૬/૩/૦૯ ૪૦/૦૯ ૪૦/૦૯ પો.હ.કો. એ.ક. ુરશી લાકડાનો બેટ બોલનો ધોકો.  

૧૩ I ૪૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૪/૩/૦૯ ૫ર/૦૯ ૫ર/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

લાકડ  નગં-૩  

૧૪ II  ર૪/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧/૪/૦૯ ૬૦/૦૯ ૬૦/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ડ .રાજય ુ  

એક લ ખડનો પાઇપ  

૧૫ II  ર૩/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર/૪/૦૯ ૬૧/૦૯ ૬૧/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ડ .રાજય ુ  

એક લ ખડનો ગોળ પાઇપ  

૧૬ II  ર૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૮/૪/૦૯ ૬૬/૦૯ ૬૬/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ડ .રાજય ુ  

એક લાકડ   

૧૭ II  ર૭/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૮/૪/૦૯ ૬૭/૦૯ ૬૭/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ડ .રાજય ુ  

એક લાકડ   

૧૮ I ૫૮/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૮૦ િવ. 

રર/૪/૦૯ ૭૦/૦૯ ૭૦/૦૯ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

નોક યા-૬૬૦૦ મો.ફોન  

૧૯ II  ૩૦/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

રર/૪/૦૯ ૭૧/૦૯ ૭૧/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ડ .રાજય ુ  

એક લાકડ   

ર૦ I ૫૮/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૮૦ િવ. 

ર૩/૪/૦૯ ૭ર/૦૯ ૭ર/૦૯ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

ચાર સોનાની ચીપ વાળ  
 લા  ટ કની બગંડ  ( ડુ ) 
શીલ પેક 

 

ર૧  ટ.ડા. ન.ં ૧૫/૦૯ સી. 
આર.પી.સી. ક.૧૦ર 

ર૩/૪/૦૯ ૭૪/૦૯ ૭૪/૦૯ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

મોટારોલા એલ-૬ મો.ફોન  

રર I ૪૦/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૫/૪/૦૯ ૭૬/૦૯ ૭૬/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

એક લ ખડનો પાઇપ  

ર૩ I ૬૦/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૮/૪/૦૯ ૭૭/૦૯ ૭૭/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ડ .રાજય ુ  

(૧) પાવડાનો લાકડાનો હાથો 
(ર) લ ખડના પાઇપમા ંફ ટ 
કરલ ધાર .ુ 

 

ર૪ I ૬૧/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૮/૪/૦૯ ૭૮/૦૯ ૭૮/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ડ .રાજય ુ  

એક છર   

ર૫ II  ૩૩/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૩/૫/૦૯ ૮૦/૦૯ ૮૦/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

એક વાસની લાકડ   

ર૬ I ૬૭/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૪૫૭,૩૮૦ િવ. 

૫/૫/૦૯ ૮૧/૦૯ ૮૧/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

(૧) રોકસન કંપની  ુ ચોરસ 
તા  (ર) રાઇન કં૫ની  ુગોળ 
તા   

 

ર૭ I ૭૧/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૧/૫/૦૯ ૮૩/૦૯ ૮૩/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

એક લાકડ   

ર૮ I ૭ર/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૧/૫/૦૯ ૮૫/૦૯ ૮૫/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

ુનો કાટ વાળો લ ખડનો 
પાઇપ 

 

ર૯ I ૭૩/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૪/૫/૦૯ ૮૭/૦૯ ૮૭/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

એક લ ખડનો પાઇપ  

૩૦ એ.ડ . ન.ંર૯/૦૯ સી.આર. 
પી.સી. ક.૧૭૪ 

૫/૬/૦૯ ૯ર/૦૯ ૯ર/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

એક લાં  ુદોર ુ  
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૩૧ I ૭૮/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૮/૬/૦૯ ૯૪/૦૯ ૯૪/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

(૧) લ ખડનો ુહાડો (ર) 
વાસની લાકડ  

 

૩ર I ૯૧/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૯/૬/૦૯ ૯૫/૦૯ ૯૫/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

(૧) લાકડાના હાથા વાળો 
ુહાડો (ર) લાકડાના હાથા 
વાળો પાવડો 

 

૩૩ I ૮૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૦/૬/૦૯ ૯૬/૦૯ ૯૬/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

લાકડાના હાથા વાળો ુહાડો  

૩૪ I ૯૩/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૪ર૭,ર૭૯,૩૩૭ િવ. 

૧ર/૬/૦૯ ૯૮/૦૯ ૯૮/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

(૧) હો  ડા મોસા.ના 
ઇ  ડ કટરના કટકા (ર) નાના 
મોટા પાચં પ  થર 

 

૩૫ II  ૩૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૬/૬/૦૯ ૧૦૧/૦૯ ૧૦૧/૦૯ પો.હ.કો. એ.ક. ુરશી એક  ટ લની છર   

૩૬ I ૮૮/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૬,૧૮૮ િવ. 

૧૬/૬/૦૯ ૧૦ર/૦૯ ૧૦ર/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

(૧) લાકડાનો ધોકો (ર) 
લુાબી કલરનો શટ (૩) 

લ ખડનો પાઇપ (૪) કાળા 
કલર  ુટ શટ (૫) લ ખડનો 
પાઇપ (૬) શટ 

 

૩૭ I ૮૯/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૬,૧૮૮ િવ. 

૧૬/૬/૦૯ ૧૦૩/૦૯ ૧૦૩/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

(૧) લાકડાનો ધોકો (ર) શટ 
(૩) લાકડ  (૪) લ ખડનો 
પાઇપ (૫) સફદ શટ (૬) 
લ ખડનો પાઇપ (૭) ગં . 

 

૩૮ II  ૩૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૭/૬/૦૯ ૧૦૪/૦૯ ૧૦૪/૦૯ પો.હ.કો. 
આર. .સરવૈયા 

એક વાસની લાકડ   

૩૯ I ૯૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૮/૬/૦૯ ૧૦૫/૦૯ ૧૦૫/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

લાકડાના હાથનો લ ખડનો 
ઘણ 

 

૪૦ I ૧૦ર/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.ર૭૯,૩૦૪(અ) િવ. 

ર૮/૬/૦૯ ૧૧ર/૦૯ ૧૧ર/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ક. ડ  

ક ઝુરના પખંાની પટ   

૪૧ I ૧૦૧/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૯૪,૩૬૫, ૩૦૪(અ) 
િવ. 

ર૯/૬/૦૯ ૧૧૩/૦૯ ૧૧૩/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

ચલણી નાણા . ૯૦૦/-  

૪ર I ૧૦૧/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૯૪,૩૬૫, ૩૦૪(અ) 
િવ. 

૩૦/૬/૦૯ ૧૧૪/૦૯ ૧૧૪/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ 

(૧)  ટનલેશ  ટ લની છર   

૪૩ II  ૩૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧/૭/૦૯ ૧૧૫/૦૯ ૧૧૫/૦૯ પો.હ.કો. 
આર. .સરવૈયા 

એક વાસની લાકડ   

૪૪ I ૧૦૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૩/૭/૦૯ ૧૧૮/૦૯ ૧૧૮/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ક. ડ  

લ ખડની તલવાર  

૪૫ I ૧૦૭/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.ર૭૯,૩૦૪(અ) િવ. 

૪/૭/૦૯ ૧ર૧/૦૯ ૧ર૧/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ  વર  

(૧) લુશીના પાળા વાળ  
કંઠ  (ર) પીળ  ધા નુી કળ  
(૩) પીળ  ધા નુી બગંળ  

 

૪૬ I ૭૯/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૪/૭/૦૯ ૧રર/૦૯ ૧રર/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

લાકડાના હાથા વાળો ુહાડો  

૪૭ I ૯ર/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૩/૭/૦૯ ૧ર૩/૦૯  ૧ર૩/૦૯  પો.સ.ઇ. ી 
ક.એમ. દવ 

 ટનલેશ  ટ લની છર   

૪૮ I ૧૦૮/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧૬/૭/૦૯ ૧ર૪/૦૯ ૧ર૪/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ડ .સી.ઠાકર 

(૧) એક લ ખડનો પાઇપ (ર) 
લાકડ  નગં-ર  

 

૪૯ I ૧૧૩/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૭૯,૧૧૪ િવ. 

૧૬/૭/૦૯ ૧ર૫/૦૯ ૧ર૫/૦૯ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

ગોળ  લોલર લ ખડ  ુતથા 
ચોરસ ગડર અને ફનસ ગનો 
ભગંાર. 
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૫૦ II  ૪૩/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૭/૭/૦૯ ૧ર૬/૦૯ ૧ર૬/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

લાકડાની હોક   

૫૧ II  ૪૪/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૩/૭/૦૯ ૧ર૯/૦૯ ૧ર૯/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ડ .સી.ઠાકર 

લાકડ  નગં-ર  

૫ર I ૧૧૭/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૪/૭/૦૯ ૧૩૦/૦૯ ૧૩૦/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ડ .સી.ઠાકર 

એક લાકડ   

૫૩ I ૧૧૪/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૬,૧૮૮ િવ. 

ર૭/૭/૦૯ ૧૩૧/૦૯ ૧૩૧/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ડ .સી.ઠાકર 

એક ુહાડ  અને એક લાકડ   

૫૪ I ૧ર૦/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૯/૭/૦૯ ૧૩ર/૦૯ ૧૩ર/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ક. ડ  

એક લ ખડની ુહાડ   

૫૫ I ૧૧૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર/૮/૦૯ ૧૩૩/૦૯ ૧૩૩/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ડ .સી.ઠાકર 

ધાર  ુલાકડાના હાથા વા   

૫૬ I ૧ર૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૪૫૪,૪૫૭,૩૮૦ િવ. 

૩/૮/૦૯ ૧૩૪/૦૯ ૧૩૪/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ડ .સી.ઠાકર 

(૧) લ ખડનો ગેસ વે  ડ ગનો 
બાટલો (ર) લ ખડના સળ યા 
તણી ડ સમીસ િવ. 

 

૫૭ II  ૪૭/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૪/૮/૦૯ ૧૩૫/૦૯ ૧૩૫/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

એક વાસની લાકડ   

૫૮ I ૧૩૭/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૧/૮/૦૯ ૧૩૭/૦૯ ૧૩૭/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ક.એમ. દવ 

(૧) લ ખડની વાસી (ર) 
લ ખડનો પાઇપ 

 

૫૯ I ૧૩૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૧/૮/૦૯ ૧૩૮/૦૯ ૧૩૮/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ક.એમ. દવ 

લ ખડનો પાઇપ  

૬૦ II  ૪૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૪/૮/૦૯ ૧૩૯/૦૯ ૧૩૯/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

એક લ ખડનો પાઇપ  

૬૧ I ૧૪૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૬/૯/૦૯ ૧૪૧/૦૯ ૧૪૧/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ક.એમ. દવ 

લ ખડનો પાઇપ  

૬ર II  ૫૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૮/૯/૦૯ ૧૪૪/૦૯ ૧૪૪/૦૯ પો.હ.કો. એ.ક. ુરશી એક લાકડ   

૬૩ I ૧૪૭/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૪૫ર,૧૮૮ િવ. 

૧૬/૯/૦૯ ૧૪૬/૦૯ ૧૪૬/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ક.એમ. દવ 

એક છર    

૬૪ એ.ડ . ન.ં ૬૫ સી.આર.પી. 
સી. કલમ.૧૭૪ િવ. 

૧૯/૯/૦૯ ૧૪૭/૦૯ ૧૪૭/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ક.એમ. દવ 

(૧) શાકભા  કાપવાની છર  
(ર) ચલણીનાણા . ૧૩૦/- 

 

૬૫ એ.ડ . ન.ં ૬૫ સી.આર.પી. 
સી. કલમ.૧૭૪ િવ. 

૧૯/૯/૦૯ ૧૪૮/૦૯ ૧૪૮/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ક.એમ. દવ 

કાળો તથા કસર  કલરનો પટા 
વાળો થેલો 

 

૬૬ એ.ડ . ન.ં ૬૫ સી.આર.પી. 
સી. કલમ.૧૭૪ િવ. 

૧૯/૯/૦૯ ૧૪૯/૦૯ ૧૪૯/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ક.એમ. દવ 

કપડા  

૬૭ I ૧૬૧/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૩૦/૯/૦૯ ૧પર/૦૯ ૧પર/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ક.એમ. દવ 

એક છર  તથા લાકડાનો ધોકો.  

૬૮ I ૧૬૮/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૯૫ િવ. 

૩/૧૦/૦૯ ૧પ૪/૦૯ ૧પ૪/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
એસ.વી.ધાધલ 

ચા બલ બેટર   

૬૯ I ૧૬૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૫/૧૦/૦૯ ૧૫૭/૦૯ ૧૫૭/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ડ .સી.ઠાકર 

(૧) વાસની લાકડ  (ર) 
લ ખડનો પાઇપ. 

 

૭૦  ટ.ડા. ન.ં ૧૯/૦૯ સી.આર 
પી.સી. ક.૧૦ર જુબ. 

૫/૧૦/૦૯ ૧૫૮/૦૯ ૧૫૮/૦૯ પો.હ.કો. વણભાઇ  બ જ ડ સકવર મોસા. ચેસીસ 
ન.ં DSVBLL-૩૦૮૫૪ 

 

૭૧ I ૧૬૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૬/૧૦/૦૯ ૧૫૯/૦૯ ૧૫૯/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ડ .સી.ઠાકર 

વાસની લાકડ   

૭ર II  ૭૧/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૬/૧૦/૦૯ ૧૬૦/૦૯ ૧૬૦/૦૯ પો.હ.કો. 
બી. . દુલા 

સાદ  લાકડ   

૭૩ II  ૬૮/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 
 

૭/૧૦/૦૯ ૧૬૧/૦૯ ૧૬૧/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

લ ખડનો પાઇપ  
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૭૪ II  ૬૯/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૮/૧૦/૦૯ ૧૬ર/૦૯ ૧૬ર/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

લાકડાનો ધોકો તથા લાકડાની 
હોક  

 

૭૫ I ૧૬૯/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૪૦૬,૪ર૦ િવ. 

૧૪/૧૦/૦૯ ૧૬૪/૦૯ ૧૬૪/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ડ . .રાઠોડ 

(૧) નોક યા-૧ર૦૦ મો.ફોન 
(ર) નોક યા- એન.૭૯મો.ફોન. 

 

૭૬ II  ૭૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

રર/૧૦/૦૯ ૧૭૦/૦૯ ૧૭૦/૦૯ પો.હ.કો. એ.ક. ુરશી વાસની લાકડ   

૭૭ I ૧૭૯/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૬/૧૦/૦૯ ૧૭૧/૦૯ ૧૭૧/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
એસ.વી.ધાધલ 

એક લાક ુ  

૭૮ I ૧૮૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૪૫ર,૧૮૮ િવ. 

૮/૧૧/૦૯ ૧૭૬/૦૯ ૧૭૬/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ક. ડ  

લ ખડનો પાઇપ  

૭૯ I ૧૯૦/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૫/૧૧/૦૯ ૧૭૭/૦૯ ૧૭૭/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
.ક. ડ  

એક છર .  

૮૦ I ૧૯ર/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧/૧ર/૦૯ ૧૭૮/૦૯ ૧૭૮/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ક.એમ. દવ 

લ ખડનો પાઇપ  

૮૧ I ૧૯૧/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર/૧ર/૦૯ ૧૭૯/૦૯ ૧૭૯/૦૯ પો.સ.ઇ. ી  
ક.એમ. દવ 

લાકડાનો બળ કો.  

૮ર I ૧૯૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૪/૧ર/૦૯ ૧૮૦/૦૯ ૧૮૦/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ  વર  

એક ધાર  ુતથા એક પાઇપ  

૮૩ I ૧૯૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૭/૧ર/૦૯ ૧૮૪/૦૯ ૧૮૪/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ  વર  

એક લ ખડનો પાઇપ  

૮૪ I ૯૦/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૯૪,૧૮૮ િવ. 

૯/૧ર/૦૯ ૧૮૬/૦૯ ૧૮૬/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ. 

(૧) લ ખડનો પાઇપ નગં-ર  

૮૫ I ૧૬૯/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૪૦૬,૪ર૦ િવ. 

૧૬/૧ર/૦૯ ૧૮૭/૦૯ ૧૮૭/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ. 

નોક યા-૧ર૦ર મો. ફોન  

૮૬ I ર૦૬/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૮/૧ર/૦૯ ૧૮૮/૦૯ ૧૮૮/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

એક લ ખડનો પાઇપ.  

૮૭ I ર૧૫/૦૯ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૪૫૭,૩૮૦ િવ. 

ર૬/૧ર/૦૯ ૧૯૦/૦૯ ૧૯૦/૦૯ પો.સ.ઇ. ી 
એસ.વી.ધાધલ. 

લ ખડ  ુધાર  ુ  

૮૮ II  ૮૯/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૧૮૮ િવ. 

૩૦/૧ર/૦૯ ૧૯૧/૦૯ ૧૯૧/૦૯ એ.એસ.આઇ. 
ક.પી. ડ  

 ટનલેશ  ટ લ છર   

૮૯  ટ.ડા. ન.ં૧૯/૦૯  
I ૧/૧૦ આઇ.પી.સી. 
કલમ.૩૭૯ િવ. 

૩૧/૧ર/૦૯ ૧૯૩/૦૯ ૧૯૩/૦૯ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

નેમકો કંપનીની મોટર  

 

ર૦૧૦ 

૧ I  રરર/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર/૧/૧૦ ૧/૧૦ ૧/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

વાસની લાકડ   

ર I  ૩/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૫/૧/૧૦ ર/૧૦ ર/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
.ક. ડ  

છર   

૩ I  ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૧/૧/૧૦ ૮/૧૦ ૮/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
.એન.પટલ 

લ ખડની ુહાડ   

૪ I  ૧ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૧/૧/૧૦ ૧ર/૧૦ ૧ર/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

(૧) ઝાડ  લાકડ  (ર) 
ખાટલાની ઇસ 

 

૫ I  ૧૩/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૧/૧/૧૦ ૧૩/૧૦ ૧૩/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

(૧) લ ખડનો પાઇપ (ર) 
લ ખડનો સળ યો 

 

૬ II  ૮/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

રર/૧/૧૦ ૧૪/૧૦ ૧૪/૧૦ પો.હ.કો. 
.ડ . ુબાવત 

લ ખડનો પાઇપ  

૭ II  ૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૫/૧/૧૦ ૧૭/૧૦ ૧૭/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

વાસની લાકડ  નગં-ર  
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૮ I  ૧૪/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૭/૧/૧૦ ૧૮/૧૦ ૧૮/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

વાસની લાકડ  નગં-ર  

૯ I  ૧૬૯/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૪૦૬,૪૦૭ િવ. 

ર૮/૧/૧૦ ૧૯/૧૦ ૧૯/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

નોક યા-૧૧૧ર મો. ફોન  

૧૦ I  ર૪/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩૮૦,૪૫૭ િવ. 

૩૧/૧/૧૦ ર૦/૧૦ ર૦/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
.એન.પટલ 

લ ખડની દાન પેટ   

૧૧ II  ૧૫/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૯/ર/૧૦ ર૮/૧૦ ર૮/૧૦ પો.હ.કો. 
.ડ . ુબાવત 

એક લાકડ   

૧ર II  ર૧/૧૦ ુ .ધા.૪,પ 
જુબ. 

ર૪/ર/૧૦ ૩૧/૧૦ 

૩ર/૧૦ 

૩૩/૧૦ 

૩૧/૧૦ 

૩ર/૧૦ 

૩૩/૧૦ 

પો.ઇ  સ. 
આર. .પટલ 

(૧) ચલણી નાણા 
.ર૩૭૫૦/- (ર) નોક યા-
એન-૭ર મો.ફોન (૩) સગમ 
મો.ફોન (૪) નોક યા-૭ર૧૦ 
મો. ફોન (૫) સેમસગં મો.ફોન 
(૬) મોટારોલા મો.ફોન (૭) 
વોડાફોન મો.ફોન  

 

૧૩ II  ર૦/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૫/ર/૧૦ ૩૪/૧૦ ૩૪/૧૦ પો.હ.કો. 
.ડ . ુબાવત 

લાકડ  નગં-ર  

૧૪ II  ૧૯/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૬/ર/૧૦ ૩૬/૧૦ ૩૬/૧૦ પો.હ.કો. 
બી. . દુલા 

(૧) લ ખડનો પાઇપ (ર) 
લાકડ  

 

૧૫ I  ૪૫/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૬,૧૮૮ િવ. 

૧/૩/૧૦ ૩૮/૧૦ ૩૮/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

ુની તલવાર  

૧૬ I  ૪૩/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર/૩/૧૦ ૩૯/૧૦ ૩૯/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
.એન.પટલ 

(૧) લ ખડનો પાઇપ (ર) સાડ  
વાસની લાકડ  

 

૧૭ II  રર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર/૩/૧૦ ૪૦/૧૦ ૪૦/૧૦ પો.હ.કો. એ.ક. ુરશી લાકડાના હાથો વાળો પાવડો  

૧૮ I  ૪૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર/૩/૧૦ ૪૩/૧૦ ૪૩/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

(૧) લ ખડનો પાઇપ  

૧૯ I  ૪૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર/૩/૧૦ ૪૪/૧૦ ૪૪/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

વાસની લાકડ   

ર૦ I  ૪૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૫/૩/૧૦ ૪૭/૧૦ ૪૭/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

(૧) એક લાકડ   

ર૧ I  ૪૮/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૭/૩/૧૦ ૪૮/૧૦ ૪૮/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
.ક. ડ  

એક પાવડો  

રર I  ૫૪/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧૧/૩/૧૦ પ૦/૧૦ પ૦/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
.પી.દરબાર 

(૧) લ ખડનો પાઇપ (ર) 
વાસની લાકડ  

 

ર૩ I  ૫૩/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧૧/૩/૧૦ પ૧/૧૦ પ૧/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
.પી.દરબાર 

(૧) લ ખડનો પાઇપ (ર) 
વાસની લાકડ  

 

ર૪ II  ર૪/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૫/૩/૧૦ ૫૩/૧૦ ૫૩/૧૦ પો.હ.કો. 
.ડ . ુબાવત 

લાકડ  નગં-૪  

ર૫  ટ.ડા. ન.ં ૧૦/૧૦ સી.આર. 
પી.સી. ક.૧૦ર 

૧૭/૩/૧૦ ૫૪/૧૦ ૫૪/૧૦ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

હ રો હો  ડા મોસા. ન.ં .-
૫-એફ.-૩૯૦૬ 

 

ર૬ I  ૪૦/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૬,૧૮૮ િવ. 

૧૮/૩/૧૦ પ૬/૧૦ પ૬/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
ડ .આર.ગોસાઇ 

લ ખડનો પાઇપ  

ર૭ I  ૪૦/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૬,૧૮૮ િવ. 

૧૯/૩/૧૦ પ૭/૧૦ પ૭/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
ડ .આર.ગોસાઇ 

લ ખડનો પાઇપ  

ર૮ I  ૫૯/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૦/૩/૧૦ પ૮/૧૦ પ૮/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
ડ .આર.ગોસાઇ 

લાકડ  નગં-૪  

ર૯ I  ૪૫/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૬,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૪/૩/૧૦ પ૯/૧૦ પ૯/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

લ ખડનો પોલો પાઇપ  
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૩૦ એ.ડ .ન.ં૧૧/૧૦ સી.આર. 
પી.સી. ક.૧૭૪ જુબ. 

ર૫/૩/૧૦ ૬૦/૧૦ ૬૦/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
.પી.દરબાર 

એક રાયફલ  

૩૧ II  ૭૪/૦૯ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૬/૩/૧૦ ૬૩/૧૦ ૬૩/૧૦ પો.હ.કો. એ.ક. ુરશી પાવડાનો લાકડાનો હાથો.  

૩ર II  ર૮/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૯/૩/૧૦ ૬૪/૧૦ ૬૪/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

લ ખડનો પાઇપ  

૩૩ II  ર૯/૧૦ આ  સ એકટ 
ક.૧-બી, આઇપી.સી.ક.૧૮૮ 

૪/૪/૧૦ ૬૫/૧૦ ૬૫/૧૦ પો.ઇ  સ. 
ડ .એમ.વાઘલેા 

દશી બનાવટની પી  ટોલ 
મેગ ન વગરની શીલ બધં 

 

૩૪ II  ર૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૪/૪/૧૦ ૬૬/૧૦ ૬૬/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ  વર  

સાદ  વાસની લાકડ   

૩૫ II  ૩૦/૧૦ ુ.ધા.૧ર જુબ ૪/૪/૧૦ ૬૭/૧૦ ૬૭/૧૦ પો.હ.કો. 
.એમ.આહ ર 

ચલણી નાણા .૪૮૯૦/- અને 
ુગાર સાહ  ય. 

 

૩૬ II  ૩૧/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૦/૪/૧૦ ૭૧/૧૦ ૭૧/૧૦ પો.હ.કો. એ.ક. ુરશી લ ખડનો સળ યો  

૩૭ I  ૭૩/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩૮૪,૧૧૪ િવ. 

૧૧/૪/૧૦ ૭ર/૧૦ ૭ર/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .. .રાઠોડ 

(૧) ચલણી નાણા .૬૦૦/- 
(ર) ચાઇનીઝ મો.ફોન 

 

૩૮ I  ૬૫/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૩/૪/૧૦ ૭૩/૧૦ ૭૩/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
ડ .સી.ઠાકર 

લ ખડનો પાઇપ  

૩૯ I  ૭૧/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૫/૪/૧૦ ૭૪/૧૦ ૭૪/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
પી.એમ.પરમાર 

લાકડ  નગં-ર તથા લ ખડનો 
પાઇપ 

 

૪૦ I  ૫૪/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૧૪૩,૧૪૭,૧૮૮ િવ. 

૧૫/૪/૧૦ ૭૫/૧૦ ૭૫/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
.પી.દરબાર 

એક લાકડ   

૪૧ I  ૮૦/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩૦૪(અ)  િવ. 

૧૭/૪/૧૦ ૭૬/૧૦ ૭૬/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
.ક. ડ  

(૧) હ રો હો  ડા સીડ . મોસા. 
ન.ં .-ર૪-સી-૫૧૪૮ (ર) 
કપડાનો થેલો (૩) રોકડ રકમ 
.૧૧૫૫/- િવગેર  

 

૪ર II  ૩૪/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 
 

૧૯/૪/૧૦ ૭૭/૧૦ ૭૭/૧૦ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

વાસની લાકડ -૩  

૪૩ I  ૭૮/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 
 

ર૩/૪/૧૦ ૭૯/૧૦ ૭૯/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

લ ખડનો પાઇપ  

૪૪ I  ૮૫/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૭/૪/૧૦ ૮૦/૧૦ ૮૦/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
.પી.દરબાર 

લાકડ  નગં-ર  

૪૫ I  ૫૩/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 
 

ર૭/૪/૧૦ ૮૧/૧૦ ૮૧/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
.પી.દરબાર 

લાકડ  નગં-૧  

૪૬ .જો.ન.ંર૦૫/૧૦  ર૭/૪/૧૧ ૮ર/૧૦ ૮ર/૧૦ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

કરોસીન વા   લા  ટ ક  ુકન  

૪૭ I  ૯૦/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૫,૧૮૮ િવ. 
 

૧ર/૫/૧૦ ૮૩/૧૦ ૮૩/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
પી.એમ.પરમાર 

લ ખડની ટોમી  

૪૮ II  ૩૬/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 
 

૧૩/૫/૧૦ ૮૪/૧૦ ૮૪/૧૦ પો.હ.કો. 
બી. . દુલા 

પાવડાનો લાકડાનો હાથો.  

૪૯ I  ૯૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩૭૯,૧૧૪ િવ. 

૧૮/૫/૧૦ ૮૬/૧૦ ૮૬/૧૦ પો.ઇ  સ. ી 
ડ .એમ.વાઘલેા 

(૧) ડામર ભરલ બેરલ -૪૬ 
(ર) અડધા ભરલ ડામર ભરલ 
બેરલ-ર (૩) ખાલી બેરલ-૫ર 
(૪) નોક યા-૧૬૯૦ મો. ફોન 
(૫) નોક યા- ૧૧૧ર મો. ફોન 
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૫૦  ટ.ડા. ન.ંર૫/૧૦ સી.આર. 
પી.સી. ક.૪૧(૧) ડ .,૧૦ર 
િવ. 

ર૬/૫/૧૦ ૯૦/૧૦ ૯૦/૧૦ પો.હ.કો. 
આર.ડ .ગોસાઇ 

હ રો ર  જર સાયકલ મ ન.ં 
૪૦૯૫ 

 

૫૧ I  ૧૦૫/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૪૦૭,૩૪, આ.ચી.વ   ુ
ધારા ક.૩,૭ િવ. 

૪/૬/૧૦ ૯૩/૧૦ 

૯૪/૧૦ 
૯૩/૧૦ 

૯૪/૧૦ 
પો.હ.કો. 

ક.બી. ડ  
(૧) ચલણી નાણા 
.૬૭૦૭૦/- (ર) મો. ફોન 
નોક યા-૧ર૦૯ (૩) મો.ફોન 
સેમસગ -ર૦૦ (૪) મો.ફોન 
નોક યા-૬૩૦૦ (૫) મો. ફોન 
નોક યા-૧૬૬ર (૬) મો.ફોન 
નોક યા-૧૧૦૦ (૭) મો.ફોન 
નોક યા-૭ર૧૦ (૮) પાના 
પકર 

 

૫ર I  ૧૦૮/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧૧/૬/૧૦ ૯૮/૧૦ ૯૮/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

(૧) લ ખડનો પાઇપ તથા 
વાસની લાકડ  

 

૫૩ II  ૪ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૪/૬/૧૦ ૯૯/૧૦ ૯૯/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

ુનો પોલો પાઇપ  

૫૪ II  ૩૮/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૫/૬/૧૦ ૧૦૦/૧૦ ૧૦૦/૧૦ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

એક લાકડ   

૫૫ I  ૧૦૯/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૫/૬/૧૦ ૧૦૧/૧૦ ૧૦૧/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

 ટનલેશ  ટ લની છર   

૫૬ II  ૪૩/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૯/૬/૧૦ ૧૦૩/૧૦ ૧૦૩/૧૦ પો.હ.કો. 
.ડ . ુબાવત 

એક લાકડ   

૫૭ II  ૪૪/૧૦ ુ .ધા.૧ર જુબ ૧૯/૬/૧૦ ૧૦૪/૧૦ ૧૦૪/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
પી.એમ.પરમાર 

(૧) ચલણી નાણા . ૪૩૦/- 
(ર) ુગાર સાહ  ય 

 

૫૮ II  ૩૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૧/૬/૧૦ ૧૦૫/૧૦ ૧૦૫/૧૦ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

બાવળની લાકડ   

૫૯ II  ૪૫/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

રર/૬/૧૦ ૧૦૬/૧૦ ૧૦૬/૧૦ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

વાસની લાકડ   

૬૦ II  ૪૬/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૩/૬/૧૦ ૧૦૭/૧૦ ૧૦૭/૧૦ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

લ ખડનો ુનો પાઇપ  

૬૧ II  ૩૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૯/૭/૧૦ ૧૧ર/૧૦ ૧૧ર/૧૦ પો.હ.કો. 
પી.આર.મકવાણા 

વાસની લાકડ   

૬ર I  ૧૧૮/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧૪/૭/૧૦ ૧૧૬/૧૦ ૧૧૬/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

(૧) વાસની લાકડ  નગં-૭ 
(ર) લ ખડ  ુધાર  ુ

 

૬૩ II  ૫૪/૧૦ આ.ચીજ વ   ુ
ધારા. ક.૩,૭ જુબ 

ર૩/૭/૧૦ ૧૧૮/૧૦ ૧૧૮/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
પી.એમ.પરમાર 

(૧) ૫૦ ક .લો. ઘ  ુબાચ ુ 
નગં-૪ (ર) પ૦ ક લો 
ચો  ખા  ુબાચ ુ-૧ 

 

૬૪ I  ૧૩૧/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૬/૭/૧૦ ૧૧૯/૧૦ ૧૧૯/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
ડ .સી.ઠાકર 

દાતર ુ  

૬૫ એ.ડ . ન.ં ૪૪/૧૦ સી.આર 
પી.સી.ક.૧૭૪ જુબ. 

૭/૮/૧૦ ૧ર૩/૧૦ ૧ર૩/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

(૧) કાનની હર (ર) પીળ  
ધા નુી કાન કળ  (૩) પીળા 
ધા નુી વીટ  િવગેર 

 

૬૬ I  ૧૪ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૭/૮/૧૦ ૧ર૫/૧૦ ૧ર૫/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

લ ખડની રાપ  

૬૭ એ.ડ . ન.ં ૫૦/૧૦ સી.આર 
પી.સી.ક.૧૭૪ જુબ. 

૧૭/૮/૧૦ ૧ર૬/૧૦ ૧ર૬/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

પીતળનો ાઇમસ ટુલો છે 
તે 

 

૬૮ I  ૧૩૪/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૪૦૬,૪ર૦ િવ. 

૧૮/૮/૧૦ ૧ર૭/૧૦ ૧ર૭/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

હ રો હો  ડા મોસા. .-૩ 
સી.એફ.- ૪૦૭ 
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૬૯ I  ૧૪૩/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩૯૪,૧૮૮ િવ. 

ર૪/૮/૧૦ ૧ર૮/૧૦ ૧ર૮/૧૦ એચ.સી. 
આર.ડ .ગોસાઇ 

(૧) લાકડાનો ધોકો (ર) મો. 
ફોન નોક યા -૫૧૩૦ (૩) મો. 
ફોન નોક યા-૧૧૧૦ (૪) 
મો.ફોન નોક યા- ૧ર૦૯ 

 

૭૦ I  ૧૪૩/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩૯૪,૧૮૮ િવ. 

ર૮/૮/૧૦ ૧ર૯/૧૦ ૧ર૯/૧૦ પો.ઇ  સ. ી 
એમ.એલ.રાઠોડ 

મો.ફોન નોક યા- ર૭૦૦  

૭૧ II  ૫૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૯/૯/૧૦ ૧૩૫/૧૦ ૧૩૫/૧૦ પો.હ.કો. 
બી. . દુલા 

વાસની લાકડ   

૭ર I  ૧૬૧/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૬,૧૮૮ િવ. 

ર૧/૯/૧૦ ૧૪૦/૧૦ ૧૪૦/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

લાકડા  ુબળ ુ  

૭૩ I  ૧૩૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

ર/૧૦/૧૦ ૧૪૩/૧૦ ૧૪૩/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
.પી.પરમાર 

વાસની લાકડ   

૭૪ II  ૬૦/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૩/૧૦/૧૦ ૧૪૪/૧૦ ૧૪૪/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

વાસની લાકડ   

૭૫ I  ૧૬૬/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૪/૧૦/૧૦ ૧૪૫/૧૦ ૧૪૫/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

(૧) વાસની લાકડ  (ર) 
લાકડાના હાથા વાળ  ુહાડ  

 

૭૬ I  ૧૭ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૦/૧૦/૧૦ ૧૪૭/૧૦ ૧૪૭/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

(૧) લાકડાના હાથા વા  
ધાર  ુ(ર) લ ખડનો પાઇપ 
(૩) લાકડાનો ધોકો. 

 

૭૭ I  ૧૭ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૬/૧૦/૧૦ ૧૪૯/૧૦ ૧૪૯/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

લાકડા  ુબળ ુ  

૭૮ II  ૬ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૮/૧૦/૧૦ ૧૫૦/૧૦ ૧૫૦/૧૦ પો.હ.કો. 
બી. . દુલા 

એક લાકડ   

૭૯ II  ૬૩/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૪/૧૦/૧૦ ૧૫૪/૧૦ ૧૫૪/૧૦ પો.હ.કો. 
બી. . દુલા 

લ ખડના પાઇપ વા  ધાર  ુ  

૮૦ I  ૧૮ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૫,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૭/૧૦/૧૦ ૧૫૫/૧૦ ૧૫૫/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

કાળા કલરના ચપલં  

૮૧ I  ૧૭૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩૫૪,૪ર૭,૧૮૮ િવ. 

ર૮/૧૦/૧૦ ૧૫૮/૧૦ ૧૫૮/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ .સી.ઠાકર 

(૧) લ ખડનો પાઇપ નગં-૫ 
(ર) વાસની લાકડ  નગં-૮ 

 

૮ર  ટ.ડા. ન.ં૮/૧૦ સી.આર. 
પી.સી. ક.૪૧(૧) ડ . 

૩૦/૧૦/૧૦ ૧૬ર/૧૦ ૧૬ર/૧૦ પો.હ.કો. 
આર.ડ .ગોસાઇ 

બાધંકામના ાપના પતરા-
ર૫ 

 

૮૩ I  ૧૮૯/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૬,૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૬/૧૧/૧૦ ૧૬૩/૧૦ ૧૬૩/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
પી.એમ.પરમાર 

લ ખડનો પાઇપ વાળ  ુહાડ   

૮૪ II  ૬૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૧૮૮ િવ. 

૧૩/૧૧/૧૦ ૧૬૬/૧૦ ૧૬૬/૧૦ પો.હ.કો. 
આર.ડ .ગોસાઇ 

 ટનલેશ  ટ લની છર   

૮૫ II  ૬૮/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૬/૧૧/૧૦ ૧૭ર/૧૦ ૧૭ર/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
પી.એમ.પરમાર 

(૧) લ ખડના પાઇપ નગં-ર 
(ર) લાકડ  નગં-ર 

 

૮૬ I  ર૦ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૬/૧૧/૧૦ ૧૭૩/૧૦ ૧૭૩/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
પી.એમ.પરમાર 

(૧) લ ખડના પાઇપ નગં-ર 
(ર) લાકડ  

 

૮૭ I  ૧૮૯/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૬,૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૭/૧૧/૧૦ ૧૭૫/૧૦ ૧૭૫/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
પી.એમ.પરમાર 

(૧) લ ખડનો પાઇપ (ર) 
લાકડાના હાથા વાળો પાવડો 

 

૮૮ II  ૭ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૧૮૮ િવ. 

૬/૧ર/૧૦ ૧૭૯/૧૦ ૧૭૯/૧૦ પો.હ.કો. 
.ડ . ુબાવત 

 ટનલેશ  ટ લની છર   

૮૯ I  ર૦ર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮ િવ. 
 

૭/૧ર/૧૦ ૧૮૦/૧૦ ૧૮૦/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ  

(૧) ધાર  ુ(ર) વાસની 
લાકડ  

 

૯૦ II  ૭૪/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૦/૧ર/૧૦ ૧૮૫/૧૦ ૧૮૫/૧૦ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ  વર  

વાસની લાકડ   

૯૧ I  રરર/૧૦ આઇ.પી.સી. 
ક.૩૭૯,૧૧૪ િવ. 

ર૮/૧ર/૧૦ ૧૯૦/૧૦ ૧૯૦/૧૦ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

(૧) સાયકલ મ ન.ં એ.એ.-
૯૦૬૬૫ (ર) એટલસ સાયકલ 
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ર૦૧૧ 
૧ II  ૭૭/૧૦ આઇ.પી.સી. 

ક.૩ર૩,૧૮૮ િવ. 
૩/૧/૧૧ ૧/૧૧ ૧/૧૧ એ.એસ.આઇ. 

બી. . દુલા  
વાસની લાકડ   

ર I  ૧/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૪પ૪,૩૮૦ િવ. 

૩/૧/૧૧ ર/૧૧ ર/૧૧ પો.સ.ઇ. ી 
ડ . .રાઠોડ 

(૧)તાળા નગં-ર   (ર)પાતળો 
સળ યો   

 

૩ II  ૪/૧૧ આઇ.પી.સી. ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૩/૧/૧૧ ૭/૧૧ ૭/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
એસ.એમ.વાળા  

વાસની લાકડ   

૪ II  ૬/૧૧ આઇ.પી.સી. ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૫/૧/૧૧ ૮/૧૧ ૮/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
બી. . દુલા  

લોખડંનો પાઇપ   

પ II  ૭/૧૧ આઇ.પી.સી. ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૮/૧/૧૧ ૧૦/૧૧ ૧૦/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
બી. . દુલા  

વાસની લાકડ   

૬ .જોગ ર૬/૧૧  ૧૮/૧/૧૧ ૧૧/૧૧ ૧૧/૧૧ પો.સ.ઇ 
.પી.પરમાર 

 લા  ટ કની દવાની બોટલ   

૭ I  ૭/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

ર૦/૧/૧૧ ૧ર/૧૧ ૧ર/૧૧ પો.સ.ઇ. 
પી.એમ.પરમાર  

લોખડંનો પાઇપ   

૮ I  ૮/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૪૬પ,૪૭૧ િવ. 
 

ર૦/૧/૧૧ ૧૪/૧૧ ૧૪/૧૧ પો.સ.ઇ 
.પી.પરમાર  

ફાઇબરની  લેટ નગં-ર 
ર .ન.ં  ૧ એચસી ૮૧૪૮  

 

૯ I  ૧૧/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩૯૪,૧૮૮ િવ. 
 

ર/ર/૧૧ ૧૮/૧૧ ૧૮/૧૧ પો.સ.ઇ. ડ . .રાઠોડ કપડા નગં-૧  

૧૦ I  ૧૬/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૪૦૬,૪ર૦ િવ. 
 

૭/ર/૧૧ ર૦/૧૧ રં૦/૧૧ પો.સ.ઇ. 
પી.એમ.પરમાર  

(૧)રોકડ .ર૦૦૦/-
(ર)સેમસગં મો.ફોન 

 

૧૧ I  ૧૧/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩૯૪,૧૮૮ િવ. 

૧૦/ર/૧૧ ર૩/૧૧ ર૩/૧૧ પો.ઇ  સ.. 
એચ.ક.રાણા   

(૧)એરસેલ કંપનીની કુલેટ 
(ર)આડ યા કંપનીના સીમ 
કાડ-ર 

 

૧ર I  ૧પ/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩૦૫,૩૯૭ િવ. 

૧૧/ર/૧૧ ર૪/૧૧ રં૪/૧૧ પો..ઇ  સ. 
એમ.એલ.રાઠોડ   

નોક યા ર૬૯૦ મો. ફોન  

૧૩ II  ૧૬/૧૧ ુગારધારા 
ક.૪,૫, જુબ   

૧ર/ર/૧૧ ર૬/૧૧ ર૬/૧૧ પો.સ.ઇ 
એસ.એન.સાટ   

(૧)રોકડા .૯૩૦૦/- (ર) -પ 
મો.ફોન  
(૩)ર લાય  સ મો.ફોન 
(૪)સેમસગં મો.ફોન 
(૫)નોડ યા-૧ર૦૯ મો.ફોન 
(૬)  કોપ યો ગાડ  ન.ં  ૪ 
એ  ર૭ર 

 

૧૪ I  ૧પ/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩૦૫,૩૯૭ િવ. 

૧૯/ર/૧૧ ૩૧/૧૧ ૩૧/૧૧ પો..ઇ  સ. 
એમ.એલ.રાઠોડ   

(૧) -૫ મો.ફોન (ર)નોક યા 
ર૬૦૦ મો.ફોન (૩)નોક યા 
ર૬૯૦ મો.ફોન  

 

૧પ I  ૧પ/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩૦૫,૩૯૭ િવ. 

ર૦/ર/૧૧ ૩ર/૧૧ ૩ર/૧૧ પો..ઇ  સ. 
એમ.એલ.રાઠોડ   

રોકડા .૩૦૦/-   

૧૬ I  ૧પ/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩૦૫,૩૯૭ િવ. 

ર૦/ર/૧૧ ૩૩/૧૧ ૩૩/૧૧ પો..ઇ  સ. 
એમ.એલ.રાઠોડ   

રોકડા .૩૦૦/-  

૧૭ I  રપ/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૩/ર/૧૧ ૩૫/૧૧ ૩૫/૧૧ પો.સ.ઇ. 
પી.એમ.પરમાર 

કપડા ધોવાનો ધોકો  

૧૮ I  ૩ર/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 
 

૧/૩/૧૧ ૪૦/૧૧ ૪૦/૧૧ પો.સ.ઇ. 
.પી.પરમાર  

કાળા હાથાવાળ  છર    

૧૯ I  ૩૩/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 
 

૫/૩/૧૧ પ૦/૧૧ પ૦/૧૧ પો.સ.ઇ ડ . .રાઠોડ  લોખડંનો પોલો પાઇપ  
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ર૦  I  ૪૧/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૪ર૦,ર૭ર િવ. અને ડ 
એડલ  શન એકટ  

૮/૩/૧૧ પ૧/૧૧ પ૧/૧૧ પો..ઇ  સ. 
એચ.ક.રાણા  

(૧)૧૦૦ કલો તૈયાર ુ  લીકટ 
ધી ભરલ કન (ર)સોયાબીન 
તેલના ભરલા ડ  બા-ર૪ 
(૩)ડાલડા ધી ના ભરલા 
ડ  બા-૧૦ 
(૪)એ  મુીનીયમના નાના 
તપેલા-ર (૫)ઇલેક કબ 
વજન કાટો (૬)ખાલી પતરાના 
ડ  બા-૧૮૦ (૭)ભઠ નો પખંો 
(૮)  લા  ટ કના ખાલી કન-૧૬ 
(૯)ડ  બા સીલ કરવા ુ ંમશીન  

 

ર૧ II  ૧૯/૧૧ ઇ. ા.પી.એકટ 
ક.૩,૪,૫ િવ. 

૧૦/૩/૧૧ પપ/૧૧ પપ/૧૧ પો.સ.ઇ 
પી.એમ.પરમાર 

રોકડા .પ૦૦/-   

રર II  ૧૮/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૧/૩/૧૧ પ૭/૧૧ ૫૭/૧૧ પો.હડકો  સ. 
આર.ડ .ગોસાઇ  

લાકડ ના ધોકા-૩   

ર૩ II  રર/૧૧ આઇ.પી.સી. ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧ર/૩/૧૧ ૫૮/૧૧ પ૮/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
.એન.પટલ  

વાસની લાકડ   

ર૪ II  ર૧/૧૧ આઇ.પી.સી. ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧ર/૩/૧૧ પ૯/૧૧ પ૯/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
.એન.પટલ  

વાસની લાકડ   

રપ I  ૪૪/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૭/૩/૧૧ ૬ર/૧૧ ૬ર/૧૧ પો.સ.ઇ 
પી.એમ.પરમાર  

લોખડંનો સળ યો   

ર૬  I  ૪૫/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૮/૩/૧૧ ૬૪/૧૧ ૬૪/૧૧ પો.સ.ઇ 
પી.એમ.પરમાર  

લોખડંનો સળ યો   

ર૭ II  રપ/૧૧ આઇ.પી.સી. ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

રર/૩/૧૧ ૬૫/૧૧ ૬પ/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
બી. . દુલા  

લોખડંનો પાઇપ  

ર૮ II  ર૮/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર/૪/૧૧ ૭૧/૧૧ ૭૧/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ વર   

બાવળની લાકડ   

ર૯ II  ર૮/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર/૪/૧૧ ૭ર/૧૧ ૭ર/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ વર   

વાસની લાકડ   

૩૦ II  ર૮/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૪/૪/૧૧ ૭૪/૧૧ ૭૪/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ વર   

બાવળની લાકડ   

૩૧ II  ૩૦/૧૧ ુગારધારા ક.૧ર  ૬/૪/૧૧ ૭૫/૧૧ ૭પ/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એમ.એન.ઝાલા  

રોકડ .પ૪૧૮૦/- તથા 
ુગાર સાહ  ય  

 

૩ર I  ૫૪/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩રપ,૧૮૮ િવ. 

૧૦/૪/૧૧ ૮૪/૧૧ ૮૪/૧૧ પો.સ.ઇ 
.પી.પરમાર  

(૧)લોખડંનો પાઇપ 
(ર)લોખડંના હાથા વા ધાર  ુ 

 

૩૩ II  ૩૬/૧૧ ુગારધારા 
ક.૪,પ  

૧ર/૪/૧૧ ૮૬/૧૧ ૮૬/૧૧ પો.સ.ઇ  
ડ . .રાઠોડ  

રોકડ .૧રપ૦૦/- તથા 
ુગાર સાહ  ય  

 

૩૪ II  ૩૫/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૩/૪/૧૧ ૮૮/૧૧ ૮૮/૧૧ પો..હડ કો  સ. 
.ડ . ુબાવત  

એક લાકડ    

૩૫ I  ૫૬/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૯/૪/૧૧ ૯૭/૧૧ ૯૭/૧૧ પો.સ.ઇ. 
.પી.પરમાર  

(૧)કમર પટો (ર)વાસની 
લાકડ  (૩)લોખડંનો પાઇપ  

 

૩૬ I  ૭૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૪૦૬,૪ર૦ િવ. 

ર૦/૪/૧૧ ૯૯/૧૧ ૯૯/૧૧ પો.સ.ઇ. 
એચ.આર.ભા ુ  

(૧)નોક યા મો..ફોન ર૬૯૦ 
(ર)નોક યા મો.ફોન ૬૦૮૦ 
(૩)નોક યા મો.ફોન ૧ર૦૮ 
(૪)સેમસગં મો.ફોન-પ 
(૫)નોક યા મો.ફોન-૧ર૦૦ 
(૬)  પીઇસ મો.ફોન  

 

૩૭ II  ૩૯/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૮/૪/૧૧ ૧૦૭/૧૧ ૧૦૭/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ  વર   

લોખડંનો પાઇપ   
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૩૮ I  ૮૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૪ર૦,ર૭ર િવ.તથા ડ 
એડલ શનલ એકટ ૭ િવ. 

૧/પ/૧૧ ૧૦૯/૧૧ ૧૦૯/૧૧ પો.સ.ઇ.  
ડ . .રાઠોડ   

(૧)  લા  ટ કના ખાલી કન-૯ 
(ર)પતરાના ખાલી ડ  બા-૧૫ 
(૩)પાચં બનર વાળો લુો 
(૪)એ  મુીનીયમ ુ ંતપે  ુ
(૫)વજન કાટો અને વજનીયા 
(૬)ડ  બા સીલ કરવા ુ ં ેસીગ 
મશીન (૭)ઇ  ડ યન કંપનીનો 
ગેસનો બાટલો તનથા લુો  

 

૩૯ II  ૪૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર/પ/૧૧ ૧૧૦/૧૧ ૧૧૦/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
.ડ . ુબાવત  

વાસની લાકડ -ર   

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

૭/૫/૧૧ ૧૧૪/૧૧ ૧૧૪/૧૧ પો.સ.ઇ 
પી.એમ.પરમાર  

અ લુ લોડ ગ ર ા ન.ં  ૭ 
ઇઇ ૯૪૯૮ તથા કાળા રંગ ુ ં
વાહ  કમીકલ ભરલ 

લોખડં ુ ંપીપ  

 

૪૧ I  ૮૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૪ર૦,ર૭ર િવ.તથા ડ 
એડલ શનલ એકટ ૭ િવ. 

૯/પ/૧૧ ૧૧૫/૧૧ ૧૧૫/૧૧ પો.સ.ઇ.  
ડ . .રાઠોડ   

ટાટા ઇ  ડ કોમ મો.ફોન   

૪ર I  ૯૪/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩૭૯,૧૧૪ િવ. 

૧૫/પ/૧૧ ૧રર/૧૧ ૧રર/૧૧ પો.સ.ઇ. 
પી.એમ.પરમાર  

(૧)રોકડા .૮૭૦/-   

૪૩ I  ૯૧/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૬/પ/૧૧ ૧ર૬/૧૧ ૧ર૬/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
બી. . દુલા  

લોખડંનો સળ યો   

૪૪ I  ૯૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૬,૧૮૮ િવ. 

૧૭/પ/૧૧ ૧ર૭/૧૧ ૧ર૭/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
બી. . દુલા  

લોખડંનો સળ યો   

૪૫ II  ૪૪/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૭/પ/૧૧ ૧ર૮/૧૧ ૧ર૮/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ   

કપડા ધોવાનો લાકડાનો ધોકો  

૪૬ II  ૪૫/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૧૮૮ િવ. 

ર૦/પ/૧૧ ૧૩૦/૧૧ ૧૩૦/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
આર.ડ .ગોસાઇ  

કાળા હાથાવાળ  છર    

૪૭ I  ૯૭/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

ર૭/પ/૧૧ ૧૩૩/૧૧ ૧૩૩/૧૧ પો.સ.ઇ 
પી.એમ.પરમાર 

લાકડ -૫ તથા ધાર -ુ૧   

૪૮ I  ૧૧૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩૭૯ િવ. 

૫/૬/૧૧ ૧૩૫/૧૧ ૧૩૫/૧૧ પો.સ.ઇ 
પી.એમ.પરમાર  

માઇ ોમેકસ મો.ફોન   

૪૯ I  ૧૧૩/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૭/૬/૧૧ ૧૩૭/૧૧ ૧૩૭/૧૧ પો.સ.ઇ 
પી.એમ.પરમાર  

લાકડ -ર   

પ૦  II  પ૩/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૮/૬/૧૧ ૧૩૯/૧૧ ૧૩૯/૧૧ પો.સ.ઇ 
પી.એમ.પરમાર 

(૧)તલવાર (ર)બેસબોલનો 
ધોકો (૩)વાસડો-ર  

 

પ૧ II  પર/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૩/૬/૧૧ ૧૪ર/૧૧ ૧૪ર/૧૧ એ.એસ.આઇ.  
એન.એલ.મહ  વર   

વાસની ુની લાકડ    

પર II  પ૩/૧૧ ુગારધારા 
ક.૪,પ  

૧૫/૬/૧૧ ૧૪૫/૧૧ ૧૪૫/૧૧ પો.સ.ઇ 
એચ.આર.ભા ુ  

(૧) ુલ રોકડ .૩૯૪૦૦/- 
(ર) ુગાર સા હ  ય  

 

૫૩ I  ૧ર૬/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૪,૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૪/૬/૧૧ ૧૪૯/૧૧ ૧૪૯/૧૧ પો.સ.ઇ  
ડ . .રાઠોડ 

(૧)લોખડંનો પાઇપ  
(ર)લોખડં ુ ંધાર  ુ 

 

૫૪ II  ૬૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૬/૬/૧૧ ૧૫૦/૧૧ ૧૫૦/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
એચ.ક. ડ   

(૧)લોખડંનો પાઇપ (ર)લાકડ    

૫૫ II  પ૯/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૯/૬/૧૧ ૧પર/૧૧ ૧૫ર/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ   

(૧)લોખડંની પાઇપ   

૫૬ I  ૧રપ/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૪૪૭,૧૮૮ િવ. 

૬/૭/૧૧ ૧૫૯/૧૧ ૧પ૯/૧૧ પો.સ.ઇ  
ડ .સી.ઠાકર  

(૧)લોખડંનો પાઇપ (ર)લાકડ    

૫૭ I  પ૭/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧ર/૭/૧૧ ૧૬૧/૧૧ ૧૬૧/૧૧ પો.સ.ઇ 
.પી.પરમાર 

(૧)લોખડંનો પોલો પાઇપ   
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૫૮ I  પ૭/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૫,૧૮૮ િવ. 

૧ર/૭/૧૧ ૧૬ર/૧૧ ૧૬ર/૧૧ પો.સ.ઇ 
.પી.પરમાર 

(૧)લોખડંનો સળ યો 
(ર)લાકડાનો ધોકો (૩)વાસનો 
ધોકો-ર   

 

૫૯ I  ૧૪૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧૩/૭/૧૧ ૧૬૩/૧૧ ૧૬૨/૧૧ પો.સ.ઇ 
.પી.પરમાર 

(૧)વાસનો ધોકો   

૬૦ II  ૬૧/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૬/૭/૧૧ ૧૬પ/૧૧ ૧૬૫/૧૧ પો.સ.ઇ  
ડ . .રાઠોડ  

લોખડંની પાઇપ   

૬૧ II  ૬ર/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૯/૭/૧૧ ૧૬૭/૧૧ ૧૬૭/૧૧ પો.સ.ઇ 
.પી.પરમાર 

(૧)વાસની લાકડ    

૬ર II  ૬૭/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

ર૯/૭/૧૧ ૧૬૯/૧૧ ૧૬૯/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ  વર   

(૧)વાસની લાકડ    

૬૩ I  ૧૫ર/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૯/૭/૧૧ ૧૭૦/૧૧ ૧૭૦/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ  વર   

(૧)લોખડંની પાઇપ   

૬૪ II  ૬૮/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧/૮/૧૧ ૧૭૧/૧૧ ૧૭૧/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
એચ.ક. ડ   

(૧)લોખડંની પાઇપ (ર)લાકડ    

૬૫ II  ૬૬/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧/૮/૧૧ ૧૭ર/૧૧ ૧૭ર/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
એચ.ક. ડ   

(૧)લાકડ -ર   

૬૬ I ૧૫૪/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૩/૮/૧૧ ૧૭૪/૧૧ ૧૭૪/૧૧ પો.સ.ઇ 
.પી.પરમાર 

(૧)લોખડંનો સળ યો   

૬૭ II  ૭૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૮/૮/૧૧ ૧૭૫/૧૧ ૧૭૫/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
.ડ . ુબાવત  

લાકડ    

૬૮ II  ૭૫/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૮/૮/૧૧ ૧૭૯/૧૧ ૧૭૯/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
એચ.ક. ડ   

(૧) ુહાડો   

૬૯ II  ૭૯/૧૧ ુગારધારા 
ક.૪,પ િવ. 

ર૧/૮/૧૧ ૧૮ર/૧૧ ૧૮ર/૧૧ પો.સ.ઇ 
પી.એમ.પરમાર  

(૧) ુલ ચલણી નાણા ૬૬૧૦/- 
(ર) -૫ મો.ફોન (૩)નોક યા 
૧ર૦ર મો..ફોન (૪)ર લાય  સ 
એલ  કો.ફોન (૫) -૫ 
મો.ફોન (૬) .-૫ મો.ફોન 
(૭) ુગાર સા હ  ય  

 

૭૦ I  ૧૬૭/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

ર૯/૮/૧૧ ૧૮૬/૧૧ ૧૮૬/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
ડ .સી.ઠાકર  

(૧)લોખડંનો પાઇપ (ર)ધાર  ુ  

૭૧ I  ૧૭૪/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩૮૧,૧૧૪ િવ. 

૩૦/૮/૧૧ ૧૮૭/૧૧ ૧૮૭/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
.એમ.આહર  

લોક લુ નામ ુ ંજનરટરમા ં
ઉપયોગમા ંલેવા ુ ંમટ ર યલ  

 

૭ર I  ૧૫૪/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૧/૯/૧૧ ૧૮૮/૧૧ ૧૮૮/૧૧ પો.સ.ઇ 
.પી.પરમાર  

(૧)લોખડંની પાઇપ   

૭૩ I  ૧૮૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૬,૧૮૮ િવ. 

૩/૯/૧૧ ૧૯૦/૧૧ ૧૯૦/૧૧ પો..સ.ઇ. 
પી.એમ.પરમાર 

(૧)છર    

૭૪ I  ૧૯૧/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૯/૯/૧૧ ૧૯૩/૧૧ ૧૯૩/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ  વર   

(૧) ુહાડ    

૭પ I ૧૯૩/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૪,૧૮૮ િવ. 
 

૧૬/૯/૧૧ ૧૯૪/૧૧ ૧૯૪/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
ડ .સી.ઠાકર  

(૧)લાકડ -૩ (ર)લોખડંનો 
પાઇપ   

 

૭૬  ટ.ડા.ન.ંર૩/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.ક.૧૦ર િવ. 

૧૭/૯/૧૧ ૧૯૬/૧૧ ૧૯૬/૧૧ પો.સ.ઇ 
પી.એમ.પરમાર  

(૧)  લા  ટ કના કરટ -ર 
(ર)૧૦ ક  એ  .ુ ના તાર 
(૩)લોખડંની  લેટ-૫ 

 

૭૭ I  ર૦૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 
 

૩/૧૦/૧૧ ર૦૯/૧૧ ર૦૯/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એન.એલ.મહ  વર   

(૧)લોખડંની પાઇપ (ર) ુની 
તલવાર (૩)  ટ લની છર   

 

૭૮ II  ૮૮/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૧૮૮ િવ. 

૧૪/૧૦/૧૧ રર૯/૧૧ રર૯/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
એચ.ક. ડ   

(૧)વાસની લાકડ    
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૭૯ I ર૧૬/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,૧૮૮ િવ. 

૩૦/૧૦/૧૧ ર૩ર/૧૧ ર૩ર/૧૧ 
  

એ.એસ.આઇ. 
એમ.એન.પાડંવ  

(૧)  ટ લની છર  (ર/)વાસની 
લાકડ  (૩)લોખડંની સાકળ  

 

૮૦ I રર૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
ર૭૯,૩૦૪અ, િવ. 

૩૦/૧૦/૧૧ ર૩૩/૧૧ ર૩૩/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એમ.એન.પાડંવ 

હરો હો  ડા મો.સા.ન.ં  ૩ 
એપી ૭૯૦૬ 

 

૮૧ I રરપ/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
ર૭૯,૩૦૪અ, િવ. 

ર/૧૧/૧૧ ર૩પ/૧૧ ર૩પ/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એમ.એન.પાડંવ 

હરો હો  ડા મો.સા.ન.ં  ૩ 
સીએસ ૯૭૩૬ 

 

૮ર I ૧૮ર/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૪,૩રપ,૧૮૮ િવ. 

૪/૧૧/૧૧ ર૩૬/૧૧ ર૩૬/૧૧ પો.સ.ઇ  
ડ . .રાઠોડ 

(૧) ુના વી છર  (ર) ુના 
વી હોક  (૩)લોખડંનો પોલો 

પાઇપ (૪)લાકડ   

 

૮૩ II  ૯૦/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩, બી.પી.એકટ ૧૩૫(૧) 

૯/૧૧/૧૧ ર૩૮/૧૧ ર૩૮/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
બી.ડ . ડ   

(૧) ુની છર    

૮૪  ટ.ડા.ન.ં૬/૧૧ 
સી.આર.પી.સી.ક.૧૦ર 

૧૭/૧૧/૧૧ ર૪૦/૧૧ ર૪૦/૧૧ પો.હડ કો સ. 
.એમ.આહર  

હરો હો  ડા મો.સા. એ. 
ન૦ં૬એલ૧૫ઇ૩ર૯૬૭ 

 

૮પ I  ર૩૪/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૪૫૭,૩૮૦ િવ.  

ર૫/૧૧/૧૧ ર૪૧/૧૧ ર૪૧/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
.એમ.આહર  

(૧)કોપર   લેટો-૮ 
(ર)સીએન  ઓટો ર ા 
ન.ં  ૩ એડબ   ુ૮૬૫૭  

 

૮૬ II  ૯પ/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
પ૦૭,િવ. 

૧૩/૧ર/૧૧ ર૪૫/૧૧ ર૪૫/૧૧ પો.હડ કો  સ. 
પી.આર.મકવાણા 

નોક યા મો.ફોન સી-૧ તથા 
સીમકાડ 

 

૮૭ I ર૩૬/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪,બીપીએકટ 
૧૩૫(૧) 

૧૪/૧ર/૧૧ ર૪૬/૧૧ ર૪૬/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એમ.એન.પાડંવ  

(૧) ુની છર  (ર)વાસની 
લાકડ    

 

૮૮ I ર૪૬/૧૧ આઇ.પી.સી.ક. 
૩ર૩,૩ર૪ બી.પી.એકટ 
૧૩૫(૧) 

રર/૧ર/૧૧ ર૪૮/૧૧ ર૪૮/૧૧ એ.એસ.આઇ. 
એમ.એન.પાડંવ  

(૧)વાસનો ધોકો   
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