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મ હલા પો.  ટ.રાજકોટ શહરના તા.૨૦/૧/૨૦૧૨ ના રોજ પે  ડ ગ દુામાલ ની િવગત ુ ંપ કઃ- 

અ.ન ં પો.  ટ. .ુર.ન.ં 
કલમ/ અ.મોત 

/નબંર / .ગોગ 
 ટ.ડા.ન.ં 

દુામાલ 
જમા લીધા 
તાર ખ 

.ુપા. 
નબંર 

દુામાલ 
ર .નો 
અ .ુનબંર 

જમા લેનાર અિધ. ી પે  ડ ગ દુામાલની 
િવગત  

કસનો 
િનકાલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭  ૮ 
૧ .ુર.ન.ંસે.૧૧/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૧૮૮ 

 
૧૭/૨/૧૦ 

.ુપા.ન.ં 
૪/૧૦ 

૪/૧૦ એ.એચ.ગોર  

પો.સ.ઇ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
આશર સવા બે ટનો છે 
તે એક  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૨ .ુર.ન.ંસે.૧૯/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક) 
,૩૨૩,૫૦૪,૧૧૪ 

૧૫/૩/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૮/૧૦ 

 

૮/૧૦ એ.એચ.ગોર  

પો.સ.ઇ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

ુની સાવરણી  કોટ 
પે  ડ ગ 

૩ .ુર.ન.ંસે. ૨૭/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, 
૫૦૪, ૧૧૪ 

૧૯/૩/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૧૦/૧૦ 

 

૧૦/૧૦ એન.એસ.સવનીયા 
પો.સ.ઇ. મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક લાકડ  પાચં 
કાતર વાળ  આશર 
પોણાચાર ટ લબંાઇ ની 
છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૪ .ુર.ન.ંસે.૩૧/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, ૧૧૪ 

૨/૪/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૧૧/૧૦ 

 

૧૧/૧૦ એ.એચ.ગોર  

પો.સ.ઇ. મ હલા 
પો.  ટ. 

રાજકોટ શહર 

(૧) પ ષની કમરમા ં
પહરવાનો કાળો પ ો 
સી  ટક  લા  ટ ક વો 
સી  વર કરલનો છે તે  
(ર) લાકડ  આશર ર ટ 
૧૧ ચની લબંાઇ છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૫ .ુર.ન.ં૫૮/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૦૬,૧૧૪ 

૧૪/૪/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૧૨/૧૦ 

 

૧૨/૧૦ એન.એસ.સવનીયા 
પો.સ.ઇ. 

મ હલાપો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક સીલબધં પેકટ ક 
મા ંઅધ બળેલ કપડાના 
ુકડા છે ને માક એ 
આપેલ છે  
(ર)એક સીલબધં પેકટ ક 
મા ંબળેલ દ વાસળ ઓ 

તથા માચીસ છે ને માક 
બી આપેલ છે 

(૩) એક કપડાની 
સીલબધં બેગી ક મા ં
કરોસીન ની વાસવા  
 લા  ટ ક ુ ંપીગળ  ગયેલ 
કન છે ને માક સી 
આપેલ છે.  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૬ .ુર.ન.ંફ.૪/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૦૬,૧૧૪ 

૧૬/૪/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૧૩/૧૦ 

 

૧૩/૧૦ એન.એસ.સવનીયા 
પો.સ.ઇ. મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) સળગી ગયેલ કપડા 
  લા  ટ કની થેલીમા ં

રાખી કપડાની બેગીમા ં
શીલબધં છે તે  
(ર) સળગી ગયેલ બાકસ 
તથા દ વાસળ  એક 
 લા  ટ ક ુ ંપીગળ  ગયેલ 
કન છે ને માક સી 
આપેલ છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૭ .ુર.ન.ંસે.૬૨/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, 
૫૦૪ 

૧૬/૪/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૧૪/૧૦ 

 

૧૪/૧૦ એ.એચ.ગોર  
પો.સ.ઇ. 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) લીલાકલર ુ ં
ે મા ંસીઆરબી 

લખેલ  લા  ટ ક ુ ંકન 
આશર ૩ લીટર ટ  ુ
કરોસીન  છે તે  
શીલબધં  ને માક એ 

કોટ 
પે  ડ ગ 
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આપેલ છે તે  
(ર) એક સીલબધં 
કાગળ ુ ંપેકટ મા ંઅધ 
વપરાયેલ  પીડ લખેલ 
લખેલ બાકસ તથા ચાર 
અધ બળેલ દ વાસળ  ઓ 
છે તે ને માક બી 
આપેલ છે તે  
(૩) એક કાગળનો સીલ 
બધં પેકટ મા ંસફદ 
મ વા કલરમા ં
લુાબી કલરની ડ ઝાઇન 

વાળો બળેલ કાપડનો 
ુકડો  છેતે ને માક સી 
આપેલ છે.  

૮ .ુર.ન.ંફ.૭/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક.૩૦૬, 
૪૯૮(ક),૧૧૪ 

૧૪/૫/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૧૯/૧૦ 

 

૧૯/૧૦ ડ .ડ .વાઘેલા 
પો.ઇ  સ. ી મ હલા 
પો.  ટ. રાજકોટ 

શહર  

પીળા કલરના ુ પ ાના 
ુકડા નગં-ર  

(૧) મા ંએક આશર 
ણેક ટ લબંાઇનો તથા 

(ર) આશર અઢ  ટ 
લબંાઇનો કપડાનો ુકડો 
આ બં  ને ુકડા એક 
કપડાની બેગીમા ંપેક 
કરલ છે તે શીલબધં બેગી 

કોટ 
પે  ડ ગ 

૯ .ુર.ન.ંસે. 
૧૦૧/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૫૦૯,૧૧૪ 

૨૧/૫/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૨૦/૧૦ 

 

૨૦/૧૦ પો.હડ કો  સ. 
સિવતાબેન 
એચ.સોને  

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક સેમ સગં .ુનો 
કાળા કલરનો મોબાઇલ 
છે તે મોડલમા ં ના 
આઇએમઇઆઇ 
ન.ં૩૫૩૩૪૭૧૦૩૧૨૨૭૩૮૭ 
ના છે મા ંસીમ કાડ ન.ં 
૯૬૦૧૧૨૧૯૩૮ ના છે તે 
એક મોબાઇલ  
(ર) કાળા કલરનો 
નોક યા .ુનો મોડલ ન.ં 
૬૦૩૦ નો મા ંસીમકાડ 
ન.ં૯૯૭૮૨૦૫૪૧૦ ના છે 
તથા આઇ એમ ઇ આઇ 
ન.ંતથા 
૩૫૮૦૮૧૦૧૬૯૩૨૨૫૧ ના 
મોબાઇલ એક  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૧૦ .ુર.ન.ંફ.૮/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. ૩૭૬ 

૧૬/૬/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૨૧/૧૦ 

 

૨૧/૧૦ એમ.ડ . ડ  

પો.ઇ  સ. ી 
ભ.નગર પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક સફદ કાગળ ુ ં
શીલબધં પેકટ ની 
દર એક ક ટુ  ુકાળા 

કલરનો લધો તથા કસર  
કલરનો એક અડધી 
બાયનો શુટ છે તે  
(ર) એક સફદ કાગળ ુ ં
શીલબધં પેકટ ની 
દર કાળા કલરની ચડ  

તથા આછા લાલ કલર ુ ં
શુટ છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૧૧ .ુર.ન.ંફ.૮/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. ૩૭૬ 

૧૬/૬/૧૦ .ુપા.ન ં

૨૨/૧૦ 
 

૨૨/૧૦ એમ.ડ . ડ  

પો.ઇ  સ. ી 
ભ.નગર પો.  ટ. 

(૧) એક સફદ કાગળ ુ ં
શીલબધં પેકટ ની 
દર એક ડબલ બેડ ુ ં

કોટ 
પે  ડ ગ 
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રાજકોટ શહર લુાબી કલરની ગળો 
ુ ંડાળા વાળ  ચાદર છે તે  

૧૨ .ુર.ન.ં૯/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. ૩૦૬, 
૪૯૮(ક) 

૨૫/૬/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૨૩/૧૦ 

 

૨૩/૧૦ એન.એસ.સવનીયા 
પો.સ.ઇ. મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

 

(૧) ખાખી કાગળ ુ ંપેકટ 
શીલબધં છે તે એક  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૧૩ .ુર.ન.ંફ.૧૦/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૨૪,૩૨૩, 
૫૦૪,૧૮૮ 

૪/૭/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૨૪/૧૦ 

 

૨૪/૧૦ .બી.ચાવડા 
પો.સ.ઇ. ભ.નગર 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક લાકડ  ની 
લબંાઇ આશર સવા ણેક 
ટ ટલી છે તે એક 

(ર) એક છર  ુવાડ  
લબંાઇ સાડાચાર ચ 
તથા હાથા સહ તની ૂલ 
લબંાઇ નવ ચ ટલી છે 
તે છર   

કોટ 
પે  ડ ગ 

૧૪ .ુર.ન.ંસે. 
૧૦૬/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૨૩,૫૦૪,૧૧૪, 
૧૮૮ 

૫/૭/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૨૫/૧૦ 

 

૨૫/૧૦ 
 

પો.હડ કો  સ. 
સિવતાબેન 
એચ.સોને  

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) ર ાની હડ લાઇટ ુ ં
ગાડ ુ  ુછે તે એક  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૧૫ .ુર.ન.ંસે. 
૧૫૦/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), ૩૨૩ 
િવગેર 

૨૭/૭/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૨૬/૧૦ 

 

૨૬/૧૦ 
 

એ.એચ.ગોર  

પો.સ.ઇ. મ હલા 
પો.  ટ. 

રાજકોટ શહર 
 
 
 
 

(૧) એક લાકડ  આશર 
ણ ટ લાબંી તેમજ ૬ 

ઇચ ડાઇ વાળ  છે.
  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૧૬ .ુર.ન.ંસે. 
૧૬૦/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૨૩,૫૦૪,૧૧૪ 

 
૨૯/૭/૧૦ 

.ુપા.ન.ં 
૨૭/૧૦ 

૨૭/૧૦ એમ.ડ . ડ  
પો.ઇ  સ. ી  I/C 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક વાસની લાકડ  
ની લબંાઇ આશર સવા 
ણ ટ ટલી છે તે 

લાકડ  એક 
 
(ર) એક લાકડાનો કપડા 
ધોવાનો ધોકો ની 
લબંાઇ આશેર દોઢક ટ 
ટલી છે તે કપડા 

ધોવાનો ધોકો  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૧૭ .ુર.ન.ંફ. ૧૪/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), ૩૦૬ િવ. 

૩/૯/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૨૯/૧૦ 

 

૨૯/૧૦ 
 

એમ.ડ . ડ  
પો.ઇ  સ. ી  I/C 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક શીલબધં કાપડની 
બેગી મા ંએક ુ ધીયા 
કલરની ુદંડ  (ઓઢણી) 
ના બે કટકા મા ંએકની 
લબંઇ ણ ટ તથા 
બી ની લબંાઇ સાડા ણ 
ટ છે તે મા ંકોઇ દાગ 
નથી તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૧૮ .ુર.ન.ંસે. 
૨૦૦/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૨૩,૧૮૮,૧૧૪ 

૬/૧૦/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૩૦/૧૦ 

 

૩૦/૧૦ 
 

એન.એસ.પરમાર 
પો.હડ કો  સ 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક વાસની સાદ  
લાકડ  ૬ ગાઠંો તથા પાચં 
કાતર  આખી તથા બનેં 
છેડ અડધી અડધી 
કાતર વાળ  લબંાઇ 
આશર ૩૬ ચની છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૧૯ .ુર.ન.ંફ.૧૭/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 

૧૧/૧૦/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૩૧/૧૦ 

 

૩૧/૧૦ 
 

ડ .ડ .વાઘેલા  
પો.ઇ  સ. ી  મ હલા 
પો.  ટ. રાજકોટ 

(૧) એક શીલબધં પેકટ 
મા ંએક સાડ   લીલા 

કલરની ઘાટા લાલ 

કોટ 
પે  ડ ગ 



C:\Documents and Settings\chetanp\Desktop\cprajkot\Rajkot City Mudamal Register\Rajkot City Mudamal 
Register\Mahila Police Station.doc    - 4 - 

૩૦૬,૧૧૪ દહજ 
િતબધંધારા 

ક.૪,૭ જુબ 

શહર કલરની બોડરવાળ  ના 
એક છેડ ગાળ યો વાળ  
ગાઠં વાળેલ છે તે  

૨૦ .ુર.ન.ંફ.૧૮/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૨૪ જુબ 

૧૩/૧૦/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૩૨/૧૦ 

 

૩૨/૧૦ 
 

એ.એચ.ગોર પો.સ
બ.ઇ  સ.મ હલા 
પો.  ટ. રાજકોટ 

શહર  

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
કાળા કલરનો  લા  ટ ક 
ચડાવેલ આશર સાડા 
ણેક ટ લબંઇ તથા 

ગોળાઇ આશર દોઢક ચ 
ટલી  પાઇપમા ં ુદા 
ુદા કાણાઓ છે તે એક 

 

કોટ 
પે  ડ ગ 

૨૧ .ુર.ન.ંફ.૧૫/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૨૩,૫૦૪, 
૫૦૬(ર) 
૪૦૬,૪૨૦ જુબ 

૧૫/૧૦/૧૦ 
 

.ુપા.ન.ં 
૩૩/૧૦ 

 

૩૩/૧૦ 
 

ડ .ડ .વાઘેલા  
પો.ઇ  સ. ી  મ હલા 
પો.  ટ. રાજકોટ 

શહર 

(૧) પલગં 

(ર) કબાટ (લોખડંનો) 

(૩) સ ગ ટબલ 

(૪) ટ પોઇ લાકડા તથા 
કાચની  
(પ)સોફાસેટ 
(૬)  લે  કટ 

(૭) મીક ર 
(૮) પખંો સ ાટ ુ.નો  
(૯)  લા  ટ કનો પાટલો, 
ડોલ,ટબ,ડબ ,ુ 
સા દુાનીસેટ 

(૧૦) સાડ  
(૧૧)ચણીયો 
(૧ર)  લાઉઝ 
(૧૩) સ (લેડ ઝ) 
(૧૪)લેડ ઝ પસ  
(૧પ) ુવાલનો સેટ 
(૧૬) ગાલીચો  
(૧૭) સાડ ના કવર 
(૧૮) આસનીયા  
(૧૯) સે  ડલ (લેડ ઝ) 
જોડા 
(ર૦) ુકર 
(ર૧)કોડ ના  થાલા 
(રર)  ટ લના થાલા 
(ર૩)  ટ લ ુ ંતપે  ુ 
(ર૪) એલામ ઘડ યાળ 
(રપ) ફલાવર કોડ 
(ર૬) ઇ  ી 
(ર૭)  ટ લના  લાસ 
(ર૮)  ટ લની વાટક   
(ર૯)  ટ લની ક ટલી 
(૩૦) બગંડ  બોક  
(૩૧) ફોટો મ 
(૩ર) પીતળનો લોટો  
(૩૩) ાબંાની તાસંળ  
(૩૪) ાબંાનો થાલો 
(૩પ) હોટ કસ 
(૩૬)  ટ લનો ડ નર સેટ 
(૩૭) ાઇપેન 
(૩૮) વોટર બેગ 
(૩૯)ચમસી સેટ 

કોટ 
પે  ડ ગ 
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(૪૦) કાટા ચમચીનો સેટ 
(૪૧)  ટ લના બાઉલ   
(૪ર) તોરણ 
(૪૩) ફાઇબરની ડ સ 
(૪૪) ફાઇબર  ુટ ફ ન 
(૪પ) ફાઇબરના વાટકા –
પ ચમચી-૬ ૂલ -૧૧ 
(૪૬)ચીલીકટર 
(૪૭)થમ સ  
(૪૮)  લા  ટ કના કપ 
અડાર  
(૪૯)  ટ લ ુ ંવેફર મશીન 
(પ૦)  લા  ટ કનો ડ  બો  
(પ૧)  ટ લનો ડ  બો 
(પર)દાતીયાનો સેટ 

(પ૩) મોતી ુ ંતોરણ  
(પ૪) પણીના ુલર  
(પપ) કાચના કપ 
અડાર ) 
(પ૬)  ટ લની થાળ  
(પ૭)  લા  ટ કના કપ  
(પ૮) હટર  
(પ૯) ખુવાસદાની  
(૬૦)કાચના કપ  
(૬૧) રુ ુ ંમશીન 
(૬ર)  ટ લની તપેલીનો 
સેટ  
(૬૩)  ટ લના ચમચા 
(૬૪)નોન  ટ ક ુકવેર 
(૬પ) ચીપસેટ 
(૬૬)  કોચ પેન 
(૬૭)સાબર ુ ંશો પીસ  
(૬૮)  ટ લનો ગોરો 
(૬૯)કાચના કપ અડાર   
(૭૦)  ટ લના છ ડ  બા 
(૭૧)ગર બ નવાઝની 
છબી 
(૭ર)યાસીન શર ફની 
છબી  
(૭૩)ગર બ નવાઝની 
નાની છબી  
(૭૪) લના સેટ  
(૭પ) સુલો  
(૭૬) ટોડલીયા 
(૭૭) કાચના  યાલા 
(૭૮)કો  ડ ટ  સેટ-૧ નગં-
૬ 

(૭૯)  ટ લનો ધોડો 
વાસણનો  
(૮૦) રા મીઠાની 
ડ  બીનો સેટ  
(૮૧) લચં બોક  
(૮ર) કાચનો લેમન સેટ  
(૮૩) લુાબદાની  
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(૮૪) ટ નના ખાડંણી 
દ  તો  
(૮પ) ના  ુશો પીસ  
(૮૬) મોટો લદાનીનો 
ચાકળો (વોલપીસ) 
(૮૭) ટ નની તપેલી 
(૮૮)સેમસગં કં.  ુ ઝ 

(૮૯)ગાદ -ુ૧ ઓશીકા-ર 
(૯૦)શેતરં  
(૯૧)સોનાના એર ગ જોડ-
૮ ૩૨૦ ામ 
(૯ર)સોનાની વ ટ   ટ 
(૨.૪૬૦ ામ) 
(૯૩) સોનાની કુ 
(૦.૨૯૦ ામ) 
ન.ં ૯૧ થી ૯૩ એક 
 લા  ટ કની ડ  બીમા ં
રાખી શીલબધં કરલ છે. 
(૯૪) ચાદં ના સાકળા 
એક જોડ (૯૧.૪૯૦ ામ) 
(૯પ) ચાદં નો ચેઇન 
(૧૭.૧૭૦ ામ ) 
(૯૬)  લેટ ચડાવેલ એક 
સેટ હાર તથા ટુ  છે તે 
૩૧.૦૬૦ ામનો છે તે 
ન.ં૯૪ થી ૯૬ એક 
ડ  બીમા ંરાખી શીલબધં 
કરલ છે.  
(૯૭) સોનાટા ુ.ની કાડંા 
ઘડ યાળ 

૨૨ .ુર.ન.ંસે. 
૨૨૩/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૨૩,૫૦૪,૧૮૮ 
જુબ 

૨૩/૧૦/૧૦ .ુપા.ન.ં   
૩૪/૧૦ 

 

૩૪/૧૦ 
 

એ.એચ.ગોર  
પો.સબ ઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક છર  આશર એક 
ટ લબંાઇવાળ  કાળા 
હાથા સાથે મા ં  ટલ 
ુ. ુ ંલખેલ છે. 

કોટ 
પે  ડ ગ 

૨૩ .ુર.ન.ંસે. 
૨૦૯/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક.૩૨૩, 
૫૦૪,૫૦૬(ર) 
જુબ 

 
૨૮/૧૦/૧૦ 

.ુપા.ન.ં 
૩૫/૧૦ 

૩૫/૧૦ એ.એચ.ગોર  
પો.સબ ઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક લાકડ નો ધોકો 
આશર દોઢક ટ 
લબંાઇવાળો  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૨૪ .ુર.ન.ંસે. 
૨૩૭/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૨૩,૫૦૪, 
૫૦૬(ર) જુબ 

૧૦/૧૧/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૩૭/૧૦ 

 

૩૭/૧૦ 
 

પો.સબ ઇ  સ. 
એન.એસ. 

સવનીયા મહ લા 
પો.  ટ. રાજકોટ 

શહર 

(૧) એક વાસંની સાદ  
લાકડ  ÕÕ૩ÕÕ ગાઠંો આપી 
તથા એક છેડ અડધી 
કાતર વાળ  લબંાઇ 
આશર ÕÕ૩ÕÕ ટની  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૨૫ .ુર.ન.ંસે. ૨૫/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૨૩,૩૨૪,૫૦૪ 
જુબ 

૨૮/૧૧/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૩૮/૧૦ 

 

૩૮/૧૦ 
 

મનાલીબેન 
આર.સાગર 

એ.એસ.આઇ મ હલા 
પો.  ટ. રાજકોટ 

શહર 

(૧) એક  ટ લની 
પીતળાના હાથાવાળ  છર  
ની લબંઇ આશર સાત 
ચની છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૨૬ .ુર.ન.ંફ.૧૬/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૧૦/૧૨/૧૦ .ુપા.ન.ં 

૩૯/૧૦ 
૩૯/૧૦ 

 
એ.એચ.ગોર  

પો.સબઇ  સ. 
(૧) સ ગ ટબલ 

(ર)સેટ  પલગં 

કોટ 
પે  ડ ગ 
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૪૯૮(ક), 
૪૦૬,૪૨૦ જુબ 

 મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૩)કબાટ 

(૪) સોફાસેટ 

(પ) ગાદ  ુ 
(૬) તક યા 
(૭)ગોદડા 
(૮) ટુકશ 

(૯) રુશી 
(૧૦) કાચની ટ પોઇ 

(૧૧) વાસણનો ધોડો 
(૧ર) થાળ નો સેટ 
(૨૪વાટકા ૧૨  લાસ) 

(૧૩)  ટ લના ડબરા 
(૧૪)  ટ લની પેટ  

(૧પ) મીક ર 

(૧૬) ઇલે.પખંો 
(૧૭) ઇ  ી 
(૧૮) ટ નની કડાઇ 

(૧૯)  ટ લની કોઠ  

(ર૦) પેઇ  ટ ગ (છબી) 

(ર૧)  નો સેટ 

(રર) ઓશીકા 
(ર૩)  લે  કટ 

(ર૪)પીતળની ગોળ  

(રપ) સાડ  

(ર૬)ચણીયા 
(ર૭)  લાઉઝ 

(ર૮)ધાબડા 
(ર૯)ઓછાડ 

(૩૦)ચાદર (શાલ) 

(૩૧)ઓશીકાના કવર 

(૩ર) આસન 

(૩૩) ગાલીચો ુવાલ 

(૩૪) રુ ુ ંમશીન 

(૩પ) ખમણી તથા 
ચમચીનો સેટ 

(૩૬) ુકર 

(૩૭)ટ ન ુ ંતપે  ુ

(૩૮)  ટ લનો લોટો 
ક ટલી બોધરણી 
(૩૯)લાકડાની પાટલી  
(૪૦)બાજોઠ તથા પટલો  
(૪૧) તોરણ તથા 
લદાની  

(૪ર)કોકરજ (કાચની 
નામવાળ  અલગ 
વ  ઓુ) 

૨૭ .ુર.ન.ંફ. ૩૧/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૬, 
૩૯૪,૩૨૩,૧૧૪ 
,૧૮૮ જુબ 

૧૮/૧૨/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૪૨/૧૦ 

 

૪૨/૧૦ 
 

એન.એસ. સવનીયા 
પો.સબઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક  લ  ુતથા સફદ 
કલરના  લા  ટ કના 
હાથાવાળ   ટ લની છર  
ની લબંાઇ હાથા 

સ હતની ૯ ચની છે તે 

કોટ 
પે  ડ ગ 

૨૮ .ુપા.ન.ં 
૪૫/૧૦ 
૩૧/૧૨/૧૦ 

૩૧/૧૨/૧૦ .ુપા.ન.ં 
૪૫/૧૦ 

 

૪૫/૧૦ 
 

એ.ક.જગેશા 
પો.  ટ.ઓ 

મ હલા પો.  ટ. 

(૧) એક ુ પ ો લુાબી 
પીળો કસર  કલરનો 
ડ ઝાઇન વાળો  આશર 

કોટ 
પે  ડ ગ 
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રાજકોટ શહર 

 
૭ ટ લબંાઇનો છે તે  
એક કાગળમા ં શીલપેક 
છે તે પેકટ 

૨૯ .ુર.ન.ંસે. 
૧૮૭/૧૦ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક) િવ. 

૭/૧/૨૦૧૧ .ુપા.ન.ં 
૧/૧૧ 

 

૧/૧૧ 
 

એ.એચ.ગોર  

પો.સ.ઇ.   
મ હલાપો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક લાકડ  આશર અઢ  
ટની પચંો બ  ક   
કરલ તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૩૦ .ુર.ન.ંસે.૨૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૩૨૩,૫૦૪ 
દહજધારા ક.૩,૭ 
જુબ 

૨૮/૧/૨૦૧
૧ 

.ુપા.ન.ં 
૨/૧૧ 

 

૨/૧૧ 
 

એ.એચ.ગોર  

પો.સ.ઇ.   
મ હલાપો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક કપડામા ંપહરવાનો 
પ ો ચામડાનો ાઉન 
કલરનો ુનો આશર 
ણેક ટ નો છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૩૧ .ુર.ન.ંસે.૧૫/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 

૩/૨/૨૦૧૧ .ુપા.ન.ં 
૩/૧૧ 

 

૩/૧૧ 
 

એ.એચ.ગોર  

પો.સ.ઇ.   
મ હલાપો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

લાકડાની લાકડ  આશર 
સાડા ણેક ટની છે તે 
એક   

કોટ 
પે  ડ ગ 

૩૨ .ુર.ન.ંફ.૩૧/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૯૭,૩૨૫
,૩૨૪,૩૨૩ િવ. 

૫/૨/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૪/૧૧ 

 

૪/૧૧ 
 

એન.એસ. 
સવનીયા 

પો.સ.ઇ. મ હલા 
પો.  ટ. 

રાજકોટ શહર 

(૧) એક લોખડંનો સળ યો 
કાટ લાગેલો વળ યા 
વાળ  ડ ઝાઇનનો ની 
લબંાઇ આશર ૫૧ ચ ની 
છે અને તે લોખડંનો 
સળ યો એક છેડથી થોડો 
વળ  ગયેલો છે તે   

કોટ 
પે  ડ ગ 

૩૩ .ુર.ન.ંફ.૫/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૩૦૬,૪૯૮(ક), 
૧૧૪ 

૧૨/૨/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૫/૧૧ 

 

૫/૧૧ 
 

આર.એચ.ભ  
પો.  ટ.ઓ મ હલા  

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક શીલબધં 
કાગળ ુ ંપેકટ મા ંએક 
સાડ  કસર  લ ડ ઝાઇન 
વાળ  છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૩૪ .ુર.ન.ંફ.૬/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૩૦૬,૪૯૮(ક), 
૫૦૪, ૧૧૪ 

૧૯/૨/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૬/૧૧ 

 

૬/૧૧ 
 

એસ.એચ.સોને  
પો.  ટ.ઓ    

મ હલાપો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક શીલબધં 
કાગળના કવરમા ંડાક 
ેકલર ુ ંમફલર ની 

લબંાઇ આશર છ ટ છે 
તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૩૫ .ુર.ન.ંસે.૩૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, 
૫૦૪,૪૦૬,૪૨૦, 
૧૧૪ 

૨૨/૨/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૭/૧૧ 

 

૭/૧૧ 
 

એમ.આર. સાગર 

એ.એસ.આઇ 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) ૧ ગાલીચો  
(૨) ડ નર સેટ 
(લા.ઓપાલા ુનો (૩) 
ડ નર સેટ ( એકલીક 
ુનો) 

(૪) ૧ કાચનો સેટ (૬ 
બાઉલ કટલટ) 

(૫) ગેસનો લુો 
(૬) ઝ નગં-૧ 
(૭) સેટ  ડબલ બેડની 
ગાદલા અને ૨ પીલો 
સાથે  
(૮) કબાટ લોખડંનો  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૩૬ .ુર.ન.ંસે. ૩૭/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, 
૫૦૪, ૧૧૪ 

૮/૩/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૧૦/૧૧ 

 

૧૦/૧૧ 
 

એ.એચ.ગોર  

પો.સ.ઇ. મ હલા 
પો.  ટ. 

રાજકોટ શહર 

(૧) એક તલવાર આશર 
અઢ  ટ વાળ   ટ લની 
તેમજ પીતળનો હાથો 
ડ ઝાઇન વાળ  મા ંÕÕ 
શીહોર ÕÕ લખેલ છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૩૭ .ુર.ન.ંફ.૧૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૩૫૪,૫૦૬(ર), 
૧૧૪,૧૮૮ 

૧૪/૩/૨૦૧
૧ 

.ુપા.ન.ં 
૧૧/૧૧ 

 

૧૧/૧૧ 
 

એમ.આર. સાગર 

એ.એસ.આઇ 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક  લા  ટ કના હાથા 
વાળ   ટ લની છર  કટાઇ 
ગયેલી ના  લા  ટ કના 
હાથા સહ તની લબંાઇ 

કોટ 
પે  ડ ગ 
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આ.પોણા અગીયાર ચ 
ની છે તે એક સાઇડ ધાર 
વાળ  છે તે   

૩૮ .ુર.ન.ંફ.૧૧/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), ૩૦૬ 

૨૪/૩/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૧૩/૧૧ 

 

૧૩/૧૧ 
 

ડ .ડ .વાઘેલા 
પો.ઇ  સ. મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક શીલબધં પેકટ મા ં
એક રશમી લીલા તેમજ 
પીળા કલરની ડ ઝાઇન 
વાળ  સાડ  નગં-૧ છે તે 
  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૩૯ .ુર.ન.ં 
સે.૫૫/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, 
૫૦૪,૫૦૬(ર), 
૧૧૪,૧૮૮ 

૩૦/૩/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૧૪/૧૧ 

 

૧૪/૧૧ 
 

એમ.આર. સાગર 

એ.એસ.આઇ 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક લાકડ  છ કાતર  
વાળ  છે તે ની લબંાઇ 
જોતા આશર ૪ ટ ની છે 
તે લાકડ    

કોટ 
પે  ડ ગ 

૪૦ .ુર.ન.ંસે.૪૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો. 
ક.૪૯૮(ક),૩૨૩, 
૫૦૪ 

૧/૪/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૧૫/૧૧ 

 

૧૫/૧૧ 
 

એ.એચ.ગોર  

પો.સ.ઇ. મ હલા 
પો.  ટ. 

રાજકોટ શહર 
 
 

(૧) એક કાળા કલરનો 
પ ો  ટ લના બકલ ળો 
આશર અઢ  ટ લબંાઇ 
નો છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૪૧ .ુર.ન.ંસે.૫૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૧૮૮, 
૩૨૩,૫૦૪ 

 
૫/૪/૧૧ 

.ુપા.ન.ં 
૧૬/૧૧ 

૧૬/૧૧ એલ. . સીસોદ યા 
પો.હડ કો  સ. 
મ હલાપો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક લાકડાનો ધોકો 
ની લબંાઇ આશર ૨ ટ 

૧૧ ચની છે તે   

કોટ 
પે  ડ ગ 

૪૨ .ુર.ન.ંસે.૬૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૯૮ 
(ક) જુબ 

 
૨૭/૪/૧૧ 

.ુપા.ન.ં 
૧૭/૧૧ 

૧૭/૧૧ એ.એચ.ગોર  

પો.સ.ઇ. મ હલા 
પો.  ટ. 

રાજકોટ શહર 

(૧) એક ુના  ુ
લાકડા ુ ંબેટ ની લબંાઇ 
આશર બે ટ તથા 
હાથાની લબંાઇ આશર 
અડધા  ટ ટલી છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૪૩ .ુર.ન.ંફ. ૧૫/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૦૬, 
૩૨૩,૧૧૪ 

૨૬/૪/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૧૮/૧૧ 

૧૮/૧૧ .ુએમ.ગઢવી 
પો.  ટ.ઓ  મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

 

(૧) એક સીલ બધં પેકટ 
મા ંબળેલ અધ બળેલ 

કાપડનો ુકડો છે તે  
(ર) એક સીલ બધં પેકટ 
મા ંલીલા કલર ુ ં
 લા  ટ ક ુ ંકન ઉઘડ  
ગયલ હાલતમા ં મા ં
કરોસીનની વાસ આવે છે 
તે  
(૩) અલગ અલગ 
જ  યાએથી લીધેલ બે 
બળેલ માચીસની 
દવાસળ ઓ સીલ બધં 
પેકટમા ંછે તે  
(૪) એક માચીસ મા ં
થોડો દવાસળઓ છે તે 
દવાસળ ઓ બળેલ નથી 
તે સીલબધં પેકટ  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૪૪ .ુર.ન.ંફ.૧૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, ૧૮૮ 

 
૨૭/૪/૨૦૧

૧ 

.ુપા.ન.ં 
૧૯/૧૧ 

૧૯/૧૧ એમ.આર. સાગર 

એ.એસ.આઇ  
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક  લા  ટ કના 
હાથાવાળ   ટ લની છર  
ની લબંાઇ આશર સાડા 

નવ ચની છે તે છર    

કોટ 
પે  ડ ગ 

૪૫ .ુર.ન.ંસે. ૬૩/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), ૩૨૩,૧૮૮ 

૧/૫/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૨૦/૧૧ 

 

૨૦/૧૧ 
 

એમ.આર. સાગર 

એ.એસ.આઇ 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) છર   એક 
 લા  ટ કના હાથાવાળ  
 ટ લની છર  ની લબંાઇ 
આશર ૮ ચની હાથા 

કોટ 
પે  ડ ગ 
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સહ તની છે તે   
(ર) લાકડાનો કપડા 
ધોવાનો ધોકો ની 
લબંાઇ આશર  ૧૭ ચની 
છે તે તથા પહોળાઇ 
આશર પોણા ણ ચની 
છે તે ધોકો  
 
 

૪૬ .ુર.ન.ંફ.૧૮/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૩૦૬,૪૯૮(ક), 
૧૧૪ 

૧૨/૫/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૨૧/૧૧ 

 

૨૧/૧૧ 
 

ક.એલ.માવલા  
પો.  ટ.ઓ 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) તુરથી બનાવેલ 
દોર ુ ની લબંાઇ સાડા 
આઠ ટ તથા ડાઇ ૧ 
સેમી. છે ના બનેં છેડ 
ફાસીના ગાળ યા વાળેલ 
છે તે ભરલ કપડાની 
શીલબધં બેગી છે તે   

કોટ 
પે  ડ ગ 

૪૭ .ુર.ન.ંફ.૧૯/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૩૦૬,૪૯૮ (ક), 
૧૧૪ દહજધારા 
ક.૪,૭ 

૨૨/૫/૧૧ .ુપા.ન ં

૨૨/૧૧ 
 

૨૨/૧૧ 
 

ડ . .દાફડા  
પો.  ટ.ઓ  મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક શીલબધં પેકટ મા ં
લાઇટ   ુસફદ ભરતની 
ટ પક  ુ વાળો ુ પ ો 
ના ુકડા બે  આશર 

સાડા ણ ટ લબંાઇના 
આશર ુ પ ા ના ુકડા 
નગં-ર છે તે   

કોટ 
પે  ડ ગ 

૪૮ .ુર.ન.ંસે.૮૬/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, 
૫૦૪,૧૮૮,૧૧૪ 

૩૦/૫/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૨૩/૧૧ 

 

૨૩/૧૧ 
 

. .માઢક 

પો.હડ કો  સ મ હલા 
પો.  ટ. 

રાજકોટ શહર 

(૧) એક વાસ ુ ંબડ ુ 
આશર બે ટ લબંાઇ 
વાળો મા ંવ  ચે બે ગાઠંો 
છે તેમજ િતરાડ પડલ છે 
તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૪૯ .ુર.ન.ંફ.૨૧/૧૦ 

ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 
૩૦૬,૧૧૪ 

૧૦/૬/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૨૪/૧૧ 

 

૨૪/૧૧ 
 

પી.એચ. સોઢાતર  
પો.  ટ.ઓ  મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

સાડ ના ુકડા પીળા 
કલરના બળેલા તથા 
માચીસ (દ વાસળ )   

કોટ 
પે  ડ ગ 

૫૦ .ુર.ન.ંસે. ૯૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૧૧૪, 
૧૮૮ 

૨૧/૬/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૨૫/૧૧ 

 

૨૫/૧૧ 
 

એ.એચ.ગોર  
પો.સ.ઇ. 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક વાસંની લાકડ  
આશર પાચેક ટ લબંાઇ 
વાળ  ના ણ ુઠંા છે 
તે   

કોટ 
પે  ડ ગ 

૫૧ .ુર.ન.ં 
ફ.૨૨/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી. 
કલમ 
૩૦૬,૪૯૮(ક) 

૨૬/૬/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૨૬/૧૧ 

 

૨૬/૧૧ 
 

ક.બી. બોર સાગર  
પો.  ટ.ઓ  મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

 

એક સીલબધં બેગી મા ં
લીલા કલરની લ 
ડ ઝાઇન વાળ  સાડ  છે 
તે    

કોટ 
પે  ડ ગ 

૫૨ .ુર.ન.ં 
ફ.૨૩/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી. 
કલમ 
૩૦૬,૪૯૮(ક), 
૧૧૪ 
 

૨૯/૬/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૨૭/૧૧ 

 

૨૭/૧૧ 
 

. માઢક   
પો.  ટ.ઓ  મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક નાયલોનની દોર  
લીલા કલરની ડબલ 
ડબલ ચાર અલગ અલગ 
ુકડામા ંસીલબધં પેકટ છે 
તે     

કોટ 
પે  ડ ગ 

૫૩ .ુર.ન.ં 
સે.૧૦૭/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી. 
કલમ ૪૯૮(ક), 
૩૨૩,૫૦૪,૧૮૮ 

૩૦/૬/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૩૧/૧૧ 

 

૩૧/૧૧ 
 

એમ.આર. સાગર  
એ.એસ.આઇ  
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

૧ લોખડંનો પાઇપ ની 
લબંઇ આશર ૩ ટ ૯ 
ચની તથા પોણા ચની 
ગોળાઇ નો ના પાઇપમા ં
વ  ચેના ભાગે કપલીનથી 
સાધંો કરલ છે તે પાઇપ  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૫૪ .ુર.ન.ં ૨૯/૭/૧૧ .ુપા.ન.ં ૩૨/૧૧ એ.એચ.ગોર  (૧) પાનેતર  કોટ 
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સે.૧૧૩/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી. 
કલમ ૪૯૮(ક), 
૪૦૬,૪૨૦ 
દહજધારા ક.૪,૭ 

૩૨/૧૧ 
 

 પો.સ.ઇ.  મ હલા 
પો.  ટ. 

રાજકોટ શહર 

(ર) કપડાની જોડ  
(૩) વે  ટન  કપડા  
(૪) ડબલ બેડ  લે  કટ  
(પ) ડબલ બેડ ચાદર  
(૬) મોટ  ટુકસ 

(૭) કપડાનો થેલો 
(૮) આરો  લા  ટ 

(૯)  વેટર 

(૧૦) કપલ વોચ ઘડ યાર 
(૧૧) ખોટા સેટ 

(૧ર)બગંડ નો ુનો સેટ 

(૧૩) મામટની કોઠ  

(૧૪)ચાદં ની કંકાવટ  
(વાટકો) તેનો વજન 
૩૮,૯૦૦ મી. ામ છે તે 

(૧પ) ચાદં ના સાકંળા 
મશીન ઘાટના મા ં
પપલ તથા ઓર  જ 
કલરના હ રા છે નો 
વજન ૨૧,૧૦૦ મી. ામ 
છે તે  
(૧૬) ચાદં ના સીકકા 
મા ંએકમા ંલ  મી ુ ં

તથા ગણેશ ની િતમા 
ડ ઝાઇન વાળો તથા 
પાછળ ÕÕ › ÕÕ ડ ઝાઇન 
વાળો નો વજન પ ામ 
તથા બીજો સીકકો મા ં
મહાવીર  વામીની તુ ની 
ડ ઝાઇન વાળો તથા 
પાછળની બા ુમા ંલખાવી 
લાવેલ છે તે નો પણ 
વજન પ ામ છે તે  

(૧૭) સોનાની પહોડા 
પ ાની ઉપરના ભાગે ચાર 
લાઇનમા ંહ રાના પ ા છે 
 વજન પ.૧૮૦ મી. ામ 

છેતે 

(૧૮) એક સોનાની વેલના 
ડ ઝાઇન વાળ  લેડ જ 
વ ટ  ના પાદંડાની 
ડ ઝાઇન તથા હ રાની 
ણ લાઇન છે નો 

વજન ૨.૯૧૦ ામ છે તે 

(૧૯) એક સોનાની 
પાતળ  લેડ ઝ વ ટ  ના 
બે કટકા થઇ ગયેલ છે 
મા ંકરકર યા ડ ઝાઇન 

વાળા પાચં હ રાવાળ  છે 
નો વજન ૧.૨૧૦ 

મી.. ામ છે તે  

પે  ડ ગ 

૫૫ .ુર.ન.ં 
સે.૧૩૯/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી. 

 
૧૪/૮/૧૧ 

.ુપા.ન.ં 
૩૩/૧૧ 

૩૩/૧૧ . .માઢક 

પી.એસ.ઓ   
મ હલા પો.  ટ. 

(૧) એક   ુકલર ુ ં
 લા  ટ ક ુ ંડબ  ુ નો 
ગરમીના કારણે આકાર 

કોટ 
પે  ડ ગ 
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કલમ ૪૯૮(ક), 
૩૦૬,૧૧૪ 

રાજકોટ શહર ફર  ગયેલ છે  ડબલામા ં
આશર બે એક લીટર   ુ
કલર ુ ં વાહ   ડબલા 
ઉપર ઢાકં  ુમાર  સીલ 
કરલ છે તે  
(ર) અધ બળેલ કપડા ના 
ુકડા તથા બળેલ ણ 
દવાસળ  ને 
 લા  ટ કની કોથળ મા ં
કુ  કાગળમા ંસીલ કરલ 
છે તે  
(૩) ડાબી તરફથી દવાલ 
પરથી ઘસીને  (કોટન) 
મા ંકાળ  મેસ લીધેલ છે 
ને  લા  ટ કની 

કોથળ મા ં કુ  કાગળમા ં
સીલ કરલ છે તે  
(૪) છત પરના પખંા 
કોટન ( ) ને ઘસી કાળ  
મેસ લીધેલ છે તે ને 
 લા  ટ કની કોથળ મા ં
કુ  સીલ કરલ છે તે 

(પ) ક  ોલ સે  પલ 
(કોટન)  તર ક લીધેલ  
ને  લા  ટ કની 
કોથળ મ)◌ં કુ  કાગળમા ં
સીલ કરલ છે તે 

૫૬ .ુર.ન.ં 
સે.૧૪૫/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી.કલમ 
૪૯૮(ક), ૩૨૩, 
૫૦૪, ૫૦૬(ર), 
૧૮૮ 

૨૫/૮/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૩૫/૧૧ 

 

૩૫/૧૧ 
 

એ.એચ.ગોર  
પો.સ.ઇ.  મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક લોખડંનો ચોરસ 
આકારનો આશર ણેક 
ટ લબંાઇ વાળો તેની 
બનેં બા ુના મોઢા વળ  
ગયેલ છે તેમજ કાટ ખાઇ 
ગયેલ છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૫૭ .ુર.ન.ં 
સે.૧૦૮/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી. 
કલમ ૪૯૮(ક), 
૩૨૩ િવ. 

૨૯/૮/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૩૬/૧૧ 

 

૩૬/૧૧ 
 

એન.સી.ડાગંર  
એ.એસ.આઇ.  
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) બેઇઝ બોલનો 
લાકડાનો ધોકો ની 
લબંાઇ આશર સાડા ણ 
ટ સફદ કલરનો છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૫૮ .ુર.ન.ં 
ફ.૩૨/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી. 
કલમ ૪૯૮(ક), 
૩૦૬,૧૧૪ 

૨૯/૮/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૩૭/૧૧ 

 

૩૭/૧૧ 
 

. .માઢક 

પી.એસ.ઓ   
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) સીલબધં કાપની બેગી 
મા ંએક   ુકલર ુ ંઢાકંણ 

વગર ુ ં કરોસીનની વાસ 
વા   લા  ટ ક ુ ંકન એક 

(ર) પલગં નીચેની મળ  
આવેલ કસોસીન વી 
વાસવા  માચીસ તથા એક 
સળગેલી દવાસળ  છે તે 
સીલબધં કાપડની બગેી  
(૩) એક સીલ બધં કાપડની 
બેગી મા ંબળ  ગયેલ 
કાપડના ુકડા છે તે  
(૪) પલગં પરથી બળ  
ગયેલ ગોદડાના બળેલ  અધ 
બળેલ ુકડાઓ સીલબધં 
કાપડની બેગીમા ં છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૫૯ .ુર.ન.ં 
સે.૧૧૭/૨૦૧૧ 

 
૩/૯/૧૧ 

.ુપા.ન.ં 
૩૮/૧૧ 

૩૮/૧૧ .ુએમ.ગઢવી 
પી.એસ.ઓ  મ હલા 

એક લોખડંનો ગે  વે 
નાઇઝનો અડધાનો પાઇપ 

કોટ 
પે  ડ ગ 
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આઇ.પી..સી. 
કલમ ૪૯૮(ક), 
૩૨૩,૫૦૪,૧૮૮ 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

ગોળાકાર તેની લબંાઇ 
આશર દોઢ ટની છે તે 
પાઇપ  

૬૦ .ુર.ન.ં 
ફ.૪૨/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી. 
કલમ ૩૭૬ 

૨૩/૧૦/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૪૧/૧૧ 

 

૪૧/૧૧ 
 

ક.બી.બોર સાગર 

પી.એસ.ઓ 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક શીલબધં પેકટ મા ંઆ 
કામના ભોગ બનનાર 
આષવી ડો/ઓ રા શભાઇની 
મેડ કલ તપાસણી કર  
લેવાયેલ (૧)  લડ (ર) 
 લાઇવા (૩) વ ઇનલ 
 વોલ તથા (૪) પેર  
વ ઇનલ  વોલના સે  પલ 

કોટ 
પે  ડ ગ 

૬૧ .ુર.ન.ં 
ફ.૪૨/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી. 
કલમ ૩૭૬ 

૨૩/૧૦/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૪૨/૧૧ 

 

૪૨/૧૧ 
 

એ.એચ.ગોર  

પો.સબ ઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક શીલબધં કાપડની 
બેગી મા ંઆછા  ્ લ  ુ
કરલ ુ ં ોક સફદ 
કાપડના બે ખી  સા તથા 
કોલર તેમજ પડના 
ભાગની ડ ઝાઇન છે તે 
ટા છવાયા પીળા 

ડાઘવા  છે તે તથા 
આછા લુાબી વા 
કલબ ુ ંનીકર ના ઉપર 

ે મા ંJUMBO 60 

CMS  લખેલ છે ની 
દરના ભાગે આગળ 

નીચેની સાઇઝ આછા 
પીળા ડાઘ છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૬૨ .ુર.ન.ં 
ફ.૪૨/૨૦૧૧ 
આઇ.પી..સી. 
કલમ ૩૭૬ 

૨૪/૧૦/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૪૩/૧૧ 

 

૪૩/૧૧ 
 

.એન.ઝાલા 
પો. ઇ  સ. ી 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક શીલબધં કાપડની 
બેગી ઝાખંા ગો  ડન 
લાઇન ગ વા  પે  ટ છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૬૩ .ુર.ન.ં 
સે.૨૦૮/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક) જુબ 

 
૪/૧૧/૧૧ 

.ુપા.ન.ં 
૪૬/૧૧ 

૪૬/૧૧ એસ.એસ.તીયા 
એ.એસઆઇ 

મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક કાળા શીલબધં 
કવર મા ંઉપર રાજકોટ 
શહર પો.ઇ  સ. ુ ંશીલ છે 
તે ની દર બળેલ 
કપડાના ુકડામા ં
કરોસીનની વાસવાળા 
તથા બળેલ દ વાસળ ઓ 
છે તે શીલબધં કવર એક
  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૬૪ .ુર.ન.ં 
સે.૧૯૯/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, 
૫૦૪, ૧૮૮ જુબ 

 
૫/૧૧/૧૧ 

.ુપા.ન.ં 
૪૭/૧૧ 

૪૭/૧૧ એ.એચ.ગોર  

પો.સબ ઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
આશર દોઢક ટ લબંાઇ 
વાળો કાટ ખાઇ ગયેલ 
તેમ જ એક બા ુ વળ  
ગયેલ છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૬૫ .ુર.ન.ં 
સે.૨૧૧/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, ૧૧૪ 
જુબ 

૬/૧૧/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૪૯/૧૧ 

 

૪૯/૧૧ 
 

. .માઢક 

પો.હડ કો  સ. 
પી.એસ.ઓ મ હલા 

પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક પીળા કવરમા ં
દવા છાટંવાનો  ે મા ં
ઝેર  દવાની વાસ આવે 
છે તે સીલ પેક છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૬૬ .ુર.ન.ં 
સે.૨૧૨/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક.૪૯૮(ક
), ૩૨૩, ૫૦૪ .ુ 
પો એકટ 
૧૩૫,૧૧૪ જુબ 

૬/૧૧/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૫૦/૧૧ 

 

૫૦/૧૧ 
 

.વાય.પડંયા 
પો.હડ કો  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક લાકડાની ગેડ  
કારની લાકડ  ની 

લબંાઇ આશર સવા ણેક 
ટની ના પર 
 લા  ટ કની નળ ના પાચં 
કટકાઓ અડધા ટના 

કોટ 
પે  ડ ગ 
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તર ચડાવેલ 
૬૭ .ુર.ન.ં 

સે.૨૧૨/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, 
૫૦૪ 

૧૫/૧૧/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૫૧/૧૧ 

૫૧/૧૧ એન.એસ. સવનીયા 
પો.સબ ઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક વાસની લાકડ  
ગોળાકાર ણ 
કાતર વાળ  ની લબંાઇ 
આશર ૩ ટ ની છે તે 
લાકડ   

કોટ 
પે  ડ ગ 

૬૮ .ુર.ન.ં 
ફ.૪૭/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૭૬, 
૩૬૩,૩૬૬, 
૫૦૬(ર) 

૧૯/૧૧/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૫૨/૧૧ 

૫૨/૧૧ એન.એસ. સવનીયા 
પો.સબ ઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) લાલ વા કલરની 
ુડં દાર સની ચોરણી 

તથા  
(ર) લીલા કલરનો મા ં
ગળાના આગળના અને 
પાછળના ભાગે પીળા 
લીલા, ાઉન,લીલા વા 
કલરના લવાળ  
ડ ઝાઇન (વકવાળો) 
ઝ  ભો (ટોપ) તથા 
(૩) વ  ચેના ભાગે લાલ 
કલર અને બનેં છેડ ના 
ભાગે લીલા કલરનો ુ પ ો 
(ઓઢણી) તથા  
(૪) મ ન કલરની ના 
 ટ કરમા ં"LAJJA" 32/80 

લખેલ છે તે ા તથા  
(પ) ે અને મ ન વા 
કલરની લાઇન ગ વાળો 
નીકર ( ંગીયો )  
નીકરમા ંજોતા વ  ચેના 
ભાગે મેલા વા ડાઘ 
નીશાન છે તે તથા  
(૬) નેવી   ુકલર અને 
ે વા કલર ુ ં 

લાઇન ગ વા  ના 
આગળના ભાગે લુાબી 
અને આછા ુ ધીયા 
કલરના દોરાના વક ની 
ડ ઝાઇન વા  ુ ંક  
બાય ુ ંગાઉન (નાઇટ ) 
ના શીટના ભાગે મેલા 

ડાઘ નીશાન જોવામા ં
આવે છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૬૯ .ુર.ન.ં 
સે.૨૨૯/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક), 

૨૭/૧૧/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૫3/૧૧ 

૫3/૧૧ એ.ક.જગેશા 
પો.  ટ.ઓ. મ હલા 
પો.  ટ.રાજકોટ શહર 

(૧) એક શીલબધં 
કાગળના કવરમા ં
અધબળેલ તથા બળેલ 
કપડાના ુકડા તથા 
માચીસ બોકસમા ંબળેલ 
દવાસળ  છે તે શીલ બધં 
કવર છે તે  
(ર) એક શીલબધં 
 લો  ટ ક ુ ંપીળા રંગ ુ ં
કન પ લીટર ુ ં મા 
આશર રપ ામ કરોસીન 
ભરલ છે તે શીલબધં 
 લા  ટ ક ુ ંકન છે તે  

 

કોટ 
પે  ડ ગ 
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૭૦ .ુર.ન.ં 
ફ.૪૮/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૩૭૬,૩૨૩, 

૨૯/૧૧/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૫૪/૧૧ 

૫૪/૧૧ એ.એચ.ગોર  

પો.સબ ઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક વેલવેટા વા 
કાપડનો ઓછોડ  કોફ  
તેમજ મ કલરનો છે 
મા ણ પાડંા તેમજ 

ઝાડની ડ ઝાઇન છે અને 
ફરતે કોફ  કલરની બોડર 
તથા છેડ ઇુ લગાડલ છે 
તે શીલબધં કાપડની 
બેગીમા ંશીલકર  ના 
પર માક - ÔએÔ લગાડલ 
છે તે  
(ર) એક લેડ ઝ ટોપ  
આછો ચીરોડ  કલરનો 
રુો કલર છે અને તેમા 

કાળા તથા ગો ડન 
દોરાથી એમ ોડર  કર  
ડ ઝાઇન કરલ છે મા 
આગળના ભાગે ટા 
છવાયા લોહ ના ડાધ 
(ધાબા) છે તેમજ એક 
કાપડની લેગીઝ મા 
બનેં પાયચા પર કરચલી 
વાળ   લા  ટ ક વાળ  
ડ ઝાઇન છે તે એક 
કાપડની બેગીમા ંશીલબધં 
કર  ના પર માક ÔબીÔ 
મારલ છે તે   

કોટ 
પે  ડ ગ 

૭૧ .ુર.ન.ં 
ફ.૪૮/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૩૭૬,૩૨૩, 

૨૯/૧૧/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૫૫/૧૧ 

૫૫/૧૧ એ.એચ.ગોર  

પો.સબ ઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક  ુકલર ુ ં
 સ આ  સફલ  ુ

મકં  વોસ ટુ કટ પે  ટ છે 
તે  
 

કોટ 
પે  ડ ગ 

૭૨ .ુર.ન.ં 
ફ.૪૯/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૭૬ 

૧/૧૨/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૫૬/૧૧ 

૫૬/૧૧ એ.એચ.ગોર  

પો.સબ ઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક શીલબધં 
કાપડની બેગી મા એક 
ઓછોડ કાળા કલરની 
બોડર વાળો તેમજ કથાઇ 
કલરની આડ  ઉભી 
લાઇન ગ વાળો તેમજ 
વ ચે કાળા તેમજ સફદ 
કલરના ચોકડા વાળ  
ડ ઝાઇન તેમા લની 
ડ ઝાઇન છે મા કોઇ 
ડાધ ક િનશાનો જોવામા ં
આવતા નથી તે  
(ર) એક ડબલ બેડનો 
ઓછાડ સફલ કલરનો 
અને પીળા  ુ લુાબી 
સફલ,કાળા, લીટ  વાળા 
લની ડ ઝાઇન છે તેમજ 
રામા કલરની બોડર છે 
મા કોઇ નીશાનો 

જોવામા ંઆવેલ નથી. તે 
એક કાપડની બેગીમા 
શીલબધં છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 
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(૩) એક શીલબધં 
કાપડની બેગી મા (૧) 
પચરંગી કલરની ટપક  
ડ ઝાઇન વાળ  પહોળા 
પાયચા વાળ  ચોરણી છે 
તે તથા (ર)આછા ુ ધીયા 
કલરનો કમરથી પહોળા 
પટાવાળો નીકર છે મા 
કોઇ ન ધ લેવા લાયક 
ચી  હો નથી તે  
 
 
 

૭૩ .ુર.ન.ં 
ફ.૪૯/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. ૩૭૬ 

૧/૧૨/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૫૭/૧૧ 

૫૭/૧૧ એ.એચ.ગોર  

પો.સબ ઇ  સ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

(૧) એક શીલબધં 
કાપડની બેગીમા ંએક 
 કાય  ુકલર ુ ં  સ ુ ં
પે  ટ મા આગળના 
ભાગે કલર જતો રહલ છે 
અને કમરના પાછળના 
ભાગે પે  ટની દરની 
બા ુએ ે મા ંÔÔ 
JYSTINÔÔ લખેલ ટગ 
મારલ છે તથા એક ીન 
કલરનો નીકર લેક 
કમરની પ ી વાળો છે  
જોક  કંપનીનો છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૭૪ .ુર.ન.ં 
ફ.૫૩/૨૦૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૦૬ 
િવ. જુબ 

૩૧/૧૨/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૫૮/૧૧ 

૫૮/૧૧ . .માઢક 
પો.  ટ.ઓ. મ હલા 
પો.  ટ.રાજકોટ શહર 

(૧) એક રશમી સાડ   ુ
સફલ લેર યા ટાઇપની 
સાડ  છે  શીલબધં છે તે 
 

કોટ 
પે  ડ ગ 

૭૫ .ુર.ન.ંસે. 
૨૫૦/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક) િવ. 

૬/૧/૨૦૧૧ .ુપા.ન.ં 
૧/૧૨ 

 

૧/૧૨ 
 

આર.એમ.સાવલીયા 
એ.એસ.આઇ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક લાકડ  આછા લીલા 
કલરની ની લબંાઇ 
આશર સાડા ણેક ટની 
તથા મા બે ઠુાઓ છે 
તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૭૬ .ુર.ન.ંસે. 
૨૪૪/૧૧ 
ઇ.પી.કો.ક. 
૫૦૬(ર), ૩૨૩, 
૫૦૪,તથા .પી.
એકટ ૧૩૫(૧) 

૮/૧/૨૦૧૧ .ુપા.ન.ં 
૨/૧૨ 

 

૨/૧૨ 
 

એન.સી.ડાગંર  
એ.એસ.આઇ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક  ટ લનો પાઇપ 
આશર દોઢક ટ લબંાઇ 
વાળો છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

૭૭ .ુર.ન.ંસે. 
૮/૧૨ ઇ.પી.કો.ક. 
૪૯૮(ક),૩૨૩, 
૫૦૪,૧૧૪, તથા 

.પી.એકટ 
૧૩૨પ(૧) 

૨૦/૧/૧૧ .ુપા.ન.ં 
૩/૧૨ 

 

૩/૧૨ 
 

એન.સી.ડાગંર  
એ.એસ.આઇ. 
મ હલા પો.  ટ. 
રાજકોટ શહર 

એક લાકડાની લાકડ  
ુના વી મા ચાર 
ઠુાઓ વાળ  ની 

લબંાઇ આશર ણેક 
ટની છે તે  

કોટ 
પે  ડ ગ 

 

     
 
 

 
 


