
રાજકોટ શહર થોરાળા પો.  ટ.ના સન.ે-ર૦૦૮ જનરલ દુામાલ પો.  ટ.મા ંપડલ ુ ંપ ક :- 
 

અ.નં
. 

.ુર.ન.ં/ 

કલમ 

દુામાલ જમા 
લીધેલ તાર ખ 

દુામાલ  
પાવતી નબંર 

દુામા
લ 
ર  ટર 
નબંર 

જમા  
લનેાર અિધકાર  

દુામાલ ની િવગત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
1. A.D.No. 

2/08 
CRPC  
174 

૧૧/૫/૦૮ ૧/૦૮  પો.સબ ઇ  સ.  
.એસ.પડંયા 

(૧) બળેલ દવાસળ ની સળઓ 
તથા બે માચીસના ખોખા (ર) 
ભ યતળ યે થી લીધેલ પદાથ નો 
ન નુો (૩) મરણ જનારના 
અધબળેલ કપડા ણેય પેકટ 
શીલપકે 

2. I-1/08 
IPC 
326,188, 
114 

૧૧/૫/૦૮ ૩/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
આર. .પરમાર 

(૧)  યાન વગર ની ુ  લી છર  
ના ફણા ુ ંમાપ તથા હાથા ુ ં

માપ છે તે  
3. II-1/08 

ુ .ધા. કલમ ૧ર 
(અ) 

૧૩/૫/૦૮ ૪/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આઇ.એન.રાણા 

(૧) વરલી ફ ચરના કડા 
લખલે  લીપ (ર) એક બોલપેન 
(૩) િપયા ૧૦૦x ૩ નોટ (૪) ર૦ 
x ૪ નોટ (પ) ૧૦ x ૧ર નોટ
  

4. II-7/08 
IPC 
323,188, 
114 

૧૬/૫/૦૮ પ/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક સાદ  વાસંની લાકડ  આશર 
ણેક ટ ટલી લાબંી 

5. II-3/08 
IPC 
323,188, 
114 

૧૮/૫/૦૮ ૮/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ સી. 
ડ  

એક લોખડંનો કટાઇ ગયેલો 
આશર સાડાચાર ટ નો પાઇપ
  

6. II-5/08 
IPC 
323,188, 
114 

૧૯/પ/૦૮ ૯/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એસ.એસ.સાયરા 

એક સાદ  લાકડ  પાચં કાતર ની  

7. II-9/08 
ુ .ધા. ૧ર(અ) 

૧૯/૫/૦૮ ૧૦/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આઇ.એન.રાણા 

(૧) બોલપને (ર) એક 
વરલીફ ચર કડા ચી ી 
(૩)૧૦૦x૧ (૪)૧૦xર (પ) ૫x૧ 

8. II-3/08 
IPC 
323,188, 
114 

૧૯/૫/૦૮ ૧૧/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ સી. 
ડ  

એક સાદ  વાસંની લાકડ  આશર 
સાડા ચાર ટની લબંાઇની  

9. I-8/08 
IPC 
324,188 

૧૯/૫/૦૮ ૧ર/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક લોખડંનો પોલા ઘાટનો 
પાઇપ આશર અઢ  ટ લબંાઇનો
  

10. II-8/08 
IPC 
323,188 

ર૦/૫/૦૮ ૧૩/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ એમ. 
વાઘલેા 

એક લોખડંનો પાઇપ આશર સવા 
ણ ટની લબંાઇ નો  



11. I-7/08 
IPC 
324,188 

૧૬/૫/૦૮ ૧૪/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
આર. .પરમાર 

એક ડાઘા વગર ની છર  એક 
બા ુ ધાર તથા એક બા ુ થોડા 
કરકર યા વાળ   

12. B.P.Act-
82(2) 

ર૦/૫/૦૮ ૧૫/૦૮  પો.સબ ઇ  સ.  
.એસ.પડંયા 

એક   લે  ડર હ રો હો  ડા  લસ 
કાળા કલર ુ ં -૩-એ.એચ.-
૭૦૧૫ 
ચે.ન.ં૦૩એમ૧૬એફ૦૪૮૯૯ 
એ.ન.ં૦૩એમ૧૫ઇ૦૪૪૫૮ બં  ન ે
સાઇડના પડ યા વગર ુ ં  

13. II-11/08 
IPC 
506(2), 
323,504, 
114 

રર/૫/૦૮ ૧૬/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ એમ. 
વાઘલેા 

એક લોખડંનો પાઇપ આશર 
પોણા ણ ટ ની લબંાઇ નો
  

14. I-9/08 
IPC 
324,504, 
114 

રર/૫/૦૮ ૧૭/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  ્ વામી 

(૧) એક લોખડંનો ોમ વાળો 
પાઇપ (ર) એક વાસંની લાકડ  
અઢ  ટ ની લબંાઇ ની  

15. II-4/08 
IPC 
323,504, 
188 

ર૩/૫/૦૮ ૧૮/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એસ.એસ.સાયરા 

બેઝબોલ નો ધોકો આશર પોણા 
ણેક ટની લબંાઇ નો  

16. I-22/08 
IPC 
324,188 

ર૬/૫/૦૮ ર૦/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એસ.એસ.સાયરા 

(૧) એક ુના વી તલવાર 
પીતળની ુઠંવાળ  (ર) એક ુના 
વો પાઇપ કટાઇ ગયલેો (૩) 

એક લાકડાનો ધોકો 
17. I-23/08 

IPC 
324,188 

ર૬/૫/૦૮ ર૧/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એસ.એસ.સાયરા 

(૧) એક ુના વી તલવાર 
પીતળની ુઠંવાળ  (ર) એક ુના 
વો પાઇપ કટાઇ ગયલેો  

18. B.P.Act 
82(2) 

ર૭/૫/૦૮ રર/૦૮  પો.સબ ઇ  સ.  
.એસ.પડંયા 

એક કાળા કલર ુ ં હ રો હો  ડા 
સી.બી.ઝડે નબંર  લટે વગર ુ ં
ચે.ન.ં૦૭એચ.બી.એમ.એલ.૦૨૫૮
૨ તથા 
એ.ન.ં૦૭એચ.બી.એમ.એમ.૦૨૯૦
૪  

19. II-7/08 
IPC 
323,188 

ર૭/૫/૦૮ ર૩/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક સાદ  વાસં ની લાકડ  આશર 
સાડા ણકે ટ ની લબંાઇ ની
  

20. II-12/08 
IPC 
323,188, 
114 

ર૭/૫/૦૮ ર૪/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક લોખડંનો પાઇપ આશર અઢ  
ટ ટલી લબંાઇનો  

21. A.D.No. 
9/08 CRPC 
174 

ર૮/૫/૦૮ ર૫/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક કપડાનો કાળા કલરનો 
થેલો (ર)  ટ લ ના વાસણો મા ં
એક મોટો વાટકો તથા  ટ લ ના 
નાના ચાર  લાસ તથા એક ડ સ 



(૩) એક સફદ કલર ુ ં  સ ુ ં
પે  ટ એક કોફ  કલર ની ુગંી 
તથા એક ઝ  બો તથા શટ એક 
લઘો  

22. II-14/08 
IPC 
323,506(2), 
504 

૩૦/૫/૦૮ ર૭/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
એ. .ઝાલા 

એક લાકડ  આશર સાડા ણ 
ટની  

23. II-13/08 
IPC 
323,188, 
114 

૩૧/૫/૦૮ ર૮/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
એ. .ઝાલા 

એક બઝેબોલનો ધોકો આશર 
ણ ટનો  

24. II-15/08 
ુ .ધા. કલમ ૧ર

  

૧/૬/૦૮ ર૯/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આઇ.એન.રાણા 

(૧) ૧૦૦ ના દરની નોટ ૧૬, પ૦ 
ના દરની નોટ ૪, ગં પાના ના 
પાના નગં-૩ (ર) પ૦૦ ના દરની 
નોટ ૬, ૧૦૦ ના દરની નોટ ર૦, 
પ૦ ના દરની નોટ ર૦, 
ગં પાના ના પાના નગં-૩ (૩) 
પ૦ ના દરની નોટ ૮, ગં પાના 
ના પાના નગં-૩ (૪) ૧૦૦ ના 
દરની નોટ ૧, ૫૦ ના દરની નોટ 
૪, ગજંપાના ના પાના નગં-૩ 
(પ) ૧૦૦ ના દરની નોટ ૧, 
ગં પાના ના પાના નગં-૩, (૬) 
૫૦ ના દરની નોટ ર, ગં પાના 
ના પાના નગં-૩, (૭) ૫૦ ના 
દરની નોટ ૪, ગં પાના ના 
પાના નગં-૩૪ 

25. II-16/08 
IPC 
188 

૧/૬/૦૮ ૩૦/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
 
.એમ.સોલકં  

એક પીળા કલર ની પીતળ વા 
 યાન વાળ  તલવાર આશર 
પોણા ણેક ટની લબંાઇની 

26. II-18/08 
IPC 
323,504, 
188 

૫/૬/૦૮ ૩૩/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ એમ. 
વાઘલેા 

એક સાદ  વાસંની લાકડ  આશર 
સાડા ણ ટ ની લબંાઇની  

27. I-37/08 
IPC 
143,147, 
148,149, 
324,323, 
188 

૬/૬/૦૮ ૩૪/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ એમ. 
વાઘલેા 

(૧) એક લાકડાનો ધોકો આશર 
સવા બે ટની લબંાઇ નો (ર) 
એક લોખડંનો પાઇપ નો ુકડો 
આશર બ ે ટ ની લબંાઇ નો
  

28. I-34/08 
IPC 
324,323, 
188,114 

૬/૬/૦૮ ૩૫/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

(૧) એક નતેરની લાકડ  પાચં 
કાતર  વાળ  સાડા ણ ટની 
લબંાઇ ની (ર) એક લોખડંનો 
પાઇપ અઢ  ટ લબંાઇ વાળો 



29. I-37/08 
IPC 
143,147, 
148,149, 
324,323, 
188 

૬/૬/૦૮ ૩૬/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ આશર 
સવા ણકે ટની લબંાઇનો (ર) 
એક લાકડા નો ધોકો ચાર કાતર  
વાળો લબંાઇ આશર પોણા ણેક 
ટ (૩) એક લાકડાનો ધોકો 
આશર સવા બ ે ટ લબંાઇ નો  

30. I-39/08 
IPC 
326 etc. 

૭/૬/૦૮ ૩૭/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એમ.એચ.વાઘે
લા 

(૧) સફદ તથા કોફ  કલરના પટા 
તથા કાળ  ણી ડ ઝાઇન વાળો 
શટ લોહ ના ડાઘા વાળો (ર) 
ચોકલટે કલર ુ ં પે  ટ લોહ  ના 
ડાઘા વા ં  

31. I-39/08 
IPC 
326 etc. 

૮/૬/૦૮ ૩૮/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એમ.એચ.વાઘે
લા 

બે સોડા બોટલ ટલી ત ે  

32. I-39/08 
IPC 
326 etc. 

૮/૬/૦૮ ૩૯/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એમ.એચ.વાઘે
લા 

(૧)   ુકલર ુ ં  સ પે  ટ તથા 
ુ ધીયા કલર નો ચેકસ ડ ઝાઇન 
વાળો શટ બં  ન ે લોહ ના ડાઘ 
વાળા (ર) એક પં બી ોક 
બજર યા કલર ુ ં(૩) એક ુ ધીયા 
સફદ વા કલર નો ુત  
(ચોરણી) લોહ ના ડાઘ વાળ
  

33. I-39/08 
IPC 
326 etc. 

૮/૬/૦૮ ૪૦/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એમ.એચ.વાઘે
લા 

(૧) એક છર    ટ લના ોમ 
વાળ  ૩પ સ.ેમી. 
એ  મુીનીયમના હાથા વાળ  
લોહ ના ડાઘ વાળ  છે તે (ર) 
એક ધાર  ુ લોખડંના હાથા 
વગર ુ ં મા ં ણ હોલ છે ૪પ 
સે.મી. 

34. I-36/08 
IPC 
324,323, 
504,188 

૧૧/૬/૦૮ ૪૨/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક કાળા કલરના રકઝીન 
ના  યાન વાળ   ટ લ ની છર  
નો હાથો   ુ કલરના 
 લા  ટકનો છે  છર  ઉપર 
ક ચન ી  સ ે મા ંલખલે છે. 
(ર) એક કાળા કલર વો લાકડા 
નો ધોકો ની લબંાઇ આશર 
સવા બ ે ટ વી છે  

35. I-30/08 
IPC 
324,504, 
188 

૧૧/૬/૦૮ ૪૩/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક લોખડંનો સળ યો આશર 
ણેક ટની લબંાઇ નો છે ત ે

36. I-40/08 
IPC 

૧૨/૬/૦૮ ૪૪/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. એક છર  ની લબંાઇ ર૭ સે.મી. 



324,323, 
188,114 

એમ.એચ.વાઘે
લા 

 લા  ટ ક ના હાથા વાળ   

37. I-44/08 
IPC 
324,323, 
188,114 

૧૩/૬/૦૮ ૪પ/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

એક પીળા હાથા વાળ  છર  ુ ં
પા ુ ં બં  ને સાઇડ ધાર વા ં છે 
તથા આગળની અણી ુ ી છે 
અને પાના ઉપર લોહ  ના ડાઘ છે
  

38. I-46/08 
IPC 
379 

૧૩/૬/૦૮ ૪૬/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ સી. 
ડ  

એક હ રો ટ કંપની ની ુના 
વી સાયકલ  

39. I-53/08 
IPC 
454,457, 
380 

૧૬/૬/૦૮ ૪૭/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક નાની કોસ લોખડંની 
આશર દોઢ ટ ટલી લબંાઇ ની 
(ર) એક  ટ લ ુ ં તા  ન ુચા 
સહ ત બધં છે  નેલસન કંપની 
ુ ં છે તે (૩) નેલસન કંપની ુ ં
ટુલ તા ં  

40. I-47/08 
IPC 
324,188, 
504,114 

૧૬/૬/૦૮ ૪૮/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એસ.એસ.સાયરા 

એક ુની કટાઇ ગયલેી છર  
એ  મુીનીયમના હાથા વાળ  છે 
તે 

41. II-19/08 
IPC 
323,188, 
504 

ર૦/૬/૦૮ ૫૪/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
એ. .ઝાલા 

એક લોખડંનો પાઇપ છે તે  

42. I-56/08 
IPC 
324,323, 
188,114 

ર૦/૬/૦૮ ૫૫/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

એક લોખડંનો પચં ( ુઠં) ોમ 
કરલ છે ચાર હોલ વાળ  ઉપર 
ગોળાઇ વળાકં છે.  

43. I-58/08 
IPC 
379,114 

ર૦/૬/૦૮ ૫૬/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
એ. .ઝાલા 

એક લોખડંની મોટ  ચોરસ  લટે 
છે ત ે  

44. I-57/08 
IPC 
324,323, 
188,114 

ર૦/૬/૦૮ ૫૭/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક છર  લોખડંના હાથા 
વાળ  (ર) એક લાકડા ુ ં બડ ુ 
આશર અઢ  ટ લબંાઇ ુ ં

45. I-60/08 
IPC 
324,188, 
504 

ર૧/૬/૦૮ ૬૦/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

એક લીલા કલરના  લા  ટ કના 
હાથા વાળ   ટનલસે  ટ લ ની 
છર  ની લબંાઇ સવા સાત 
ચની છે  

46. I-68/08 
IPC 
324,188, 
504 

ર૩/૬/૦૮ ૬૧/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

એક ુના વી લાકડ  આશર 
સવા ણ ટ ની લબંાઇ ની છે તે
  

47. II-23/08 
IPC 
506(2),323, 
188 

ર૩/૬/૦૮ ૬૨/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

(૧)  યાન વગરની ુના વી 
કાટ ખાઇ ગયલે તલવાર આશર 
પોણા ણેક ટની લબંાઇ ની (ર) 
એક લાકડાનો ુના વો ધોકો 



ની લબંાઇ ણેક ટની છે તે
  

48. I-67/08 
IPC 
324,504, 
188 

૨૩/૬/૦૮ ૬૩/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

એક લાકડ  (ધોકો) પાચં કાતર  
વાળો વાસં નો છે ત ે  

49. I-66/08 
IPC 
324,504, 
188,114 

૨૩/૬/૦૮ ૬૪/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

એક લોખડંની ુની કટાઇ ગયેલી 
છર  નો હાથો નથી તે  

50. I-69/08 
IPC 
143,147, 
148,149, 
324 etc. 

ર૫/૬/૦૮ ૬૫/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

એક તલવાર એક બા ુ ધાર 
વાળ   યાન વગરની પીતળની 
ુઠં વાળ  આશર પોણા ણકે 
ટની છે તે  

51. I-73/08 
IPC 
324,323, 
188 

ર૮/૬/૦૮ ૬૮/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક લાકડાના હાથા વાળ  
લોખડંની છર  ુના વી છે (ર) 
એક લાકડા નો ધોકો ીકોણ 
આકારનો ની લબંાઇ આશર 
સવા બ ે ટ વી છે 

52. I-68/08 
IPC 
324,504, 
114,188 

ર૯/૬/૦૮ ૭૦/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

એક તલવાર ુના વી કાટ ખાઇ 
ગયલી છે ની લબંાઇ આશર 
પોણા ણેક ટની   યાન 
વગર ની છે ત ે

53. I-78/08 
IPC 
143,147, 
148,149, 
326,188 

૩૦/૬/૦૮ ૭૧/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.એસ.પડંયા

  

એક સફદ કલર ુ ંટ શટ ઉપરથી 
કાપે ુ ં ઇગલ કોફ  કલર થી 
ચીતરલ છે. નીચનેા ભાગે લાલ 
અ ર GBR નીચ ે LOST 
UNKNOWN INDENTITY IN 
THE GRAY HISTORY OF 
MODERN DITIES NEW 
CENTURY પાછળ કથાઇ 
કલરનો  ટાર તથા નીચ ે 1967 

લખલે ટ શટ લોહ  ના ડાઘ વા  
છે ત ે(ર) કાળા કલર ુ ંલાઇન ગ 
વા  મા ં ટા છવાયા લોહ  ના 
ડાઘ વા  છે તે  

54. I-77/08 
IPC 
143,147, 
148,149, 
307,427, 
આ  સ એકટ 
કલમ 25(1)A 

૩૦/૬/૦૮ ૭૨/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.એસ.પડંયા

  

એક લાઇવ કાટ સ ના ર ગ ના 
ભાગે ે મા ં KM-32 S&WL 

લખલે છે ની લબંાઇ ૩ર મી.મી. 
મા ંપીન માક જોવામા ંઆવતો 

નથી. (ર) કાટ સ કઇન (ખો ુ)ં 
ના ર ગના ભાગે ે મા ંKF-

32 S&WL લખલે છે ની લબંાઇ 
રર.૯૮ મી.મી. મા ં પીન માક 



જોવામા ંઆવે છે (૩) ણ કોટન 
ેડ લોહ ના લીધેલ સે  પલ (૪) 

એક કં ોલ સે  પલ કોટન ડે છે 
તે  

55. I-77/08 
IPC 
143,147, 
148,149, 
307,427, 
આ  સ એકટ 
કલમ 25(1)A 

૩૦/૬/૦૮ ૭૩/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.એસ.પડંયા

  

(૧) એક શટ બી  ક ટ કલરનો 
આખી બાયનો લાઇન ગ વાળો 
ના કોલરમા ં ે મા ં

ASIMO-XL તથા પાછળ 
ે મા ં WITH POWAR તથા 

 ટાર એ  ોડર  થી લખલે છે (ર) 
એક પે  ટ બી  ક ટ કલર ુ ં છે  
જોતા જમણા તરફના પાયચામા ં
લોહ ના કુાઇ ગયલે ડાઘ છે  
ડાઘમા ંવ  ચે ના ુ ંકા ુ ં છે તથા 
બી  પાયચામા ંલોહ ના કુાયેલ 
ડાઘ છે. તથા જમણી તરફ ના 
પાયચો ઉપરના ખી  સા ધુી 
કાપેલ છે ત ે (૩)એક શીલ બધં 
બોટલ મા ં સાહદ ગેલાભાઇ ુ ં
 લને  લબ  લડ સે  પલ છે ત ે

(૪) એક શીલબધં બોટલ મા ં
સાહદ ગેલાભાઇ ુ ં  લડ સે  પલ 
છે ત ે (૫) એક શીલબધં બોટલ 
મા ંસાહદ ગલેાભાઇ ની એ  ટ  
 ન લીધલે છે તે (૬) એક 
શીલબધં બોટલ મા ં સાહદ 
ગેલાભાઇને લાગેલ ગોળ  
( લુટે) છે ત ે

56. I-79/08 
IPC 
376 etc. 

૩૦/૬/૦૮ ૭૪/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક પીળા લ  ુ કલર વો 
ણ કાળા કલરની ઉભી લાઇન 

વાળો છે  ુતા મા ંપાનના ડાઘ 
છે ત ે (ર) એક નીચ ે પહરવાનો 
પાય મો પીળા લ  ુકલર વો 
 પાય મા મા ં જમણી ડાબી 

બા ુ સાથળ ઉપર ડાઘ જોવામા ં
આવ ેછે. 

57. I-79/08 
IPC 
376 etc. 

૩૦/૬/૦૮ ૭૫/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક પોપટ  કલરનો મ ન 
તથા   ુ કલરની લ ડ ઝાઇન 
વાળો શટ મા ં ણ બટન છે. 
શટ ઉપર ટલર માક નથી. (ર) 
એક આછા ે કલર ુ ંપે  ટ ના 



આગળના ભાગે ડાબા પાયચા 
ઉપર નીચેના ભાગે ડાઘ જોવામા ં
આવ ે છે. ના પેન થી ગોળ 
રાઉ  ડ કરલ છે તે 

58. I-70/08 
IPC 
324,323, 
188, 

૩૦/૬/૦૮ ૭૬/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક લોખડંનો સળ યો આશર 
સવા ણકે ટની લબંાઇનો છે તે
  

59. I-77/08 
IPC 
143,147, 
148,149, 
307,427, 
આ  સ એકટ 
કલમ 25(1)A 

૧/૭/૦૮ ૭૭/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.એસ.પડંયા

  

(૧) એક પીળ  ધા નુો ટલો 
કાટ સ  કાટ સ ના ર ગ ના 
ભાગે ે મા ં KF-32 S&WL 

લખલે જોવામા ંઆવ ેછે તે ટલા 
કાટ સ ઉપર પીન માક જોવમા ં
આવ ે છે. ની લબંાઇ રર.૯૮ 
મી.મી. છે ત ે

60. I-77/08 
IPC 
143,147, 
148,149, 
307,427, 
આ  સ એકટ 
કલમ 25(1)A 

૧/૭/૦૮ ૭૮/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.એસ.પડંયા

  

(૧) એક કાળા કલર ુ ં ટ શટ 
આખી બાય ુ ં ના ઉપર કાળા 
સફદ પ ા વા ં છે. ની એક 
બા ુ ે મા ં STEVEJEANS 

તથા પાછળ ે મા ં DSK-94 

સફદ અ ર લખેલ છે. ના 
બાવળા ના ભાગે ટા છવાયા 
લોહ ના િનશાન જણાય છે. (ર) 
એક પે  ટ ઘરેા મ કલર ુ ં ના 
પાછળના ભાગે ખી  સા ઉપર 
OME WINNER લખલે છે. (૩) 
એક પે  ટ   લટે  ે કલર ુ ંછે 
ના પાછળના ખી  સા ઉપર 

પીળા તથા લાલ એ  ોડર  થી 
PLUS લખલે છે. તથા પાછળ 
સફદ અ ર MY CONCEPT 

લખલે છે.  લોહ  થી ખરડાયલે 
છે. (૪) એક શટ સફદ લીટ  
વા ં મા ંલાલ લીલી ડ ઝાઇન 
વા ં કોલરના ભાગે 
BLUEOCENA જમણા ખભા 
પાસ ે ફાટલ છે. લોહ ના ટા 
છવાયા ડાઘ વા ં છે તે 

61. I-85/08 
IPC 
326,504, 
114,188 

પ/૭/૦૮ ૮૦/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

(૧) એક શીલ બધં કવર મા ં
લોહ  વાળા ધાબા માથંી કોટન 
ેડમા ં લોહ  લીધેલ છે. ત ે (ર) 

એક શીલ બધં કવર મા ં કં ોલ 



કોટન ડે લીધેલ છે.તે  
62. I-85/08 

IPC 
326,504, 
114,188 

પ/૭/૦૮ ૮૧/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

(૧) એક શીલબધં છાપા ુ ંપકેટ 
મા ં કસર  સફદ તથા કાળા 

કલરનો ચોકડ  વાળો શટ લોહ  
થી ખરડાયલે છે તે (ર) એક 
લીલા કલરના  લા  ટ કના હાથા 
વાળ  છર  ુ ં ફ  ુ ૯ સે.મી. 
લાં  ુ છે તથા હાથાની લબંાઇ ૯ 
સે.મી. છે. (૩) એક શીલબધં 
બેગી મા ં એક લાકડાના હાથા 
વાળ  ુહાડ  છે.  હાથા ની 
લબંાઇ ર ટ ૪ ચ છે. ફણા ની 
લબંાઇ ૧૩ સે.મી. છે. તેના ફણા 
ઉપર કુાયલેા લોહ ના ડાઘ 
જોવામા ં આવે છે. (૪) એક 
 લા  ટ કના હાથા વાળ   ટનલશે 
 ટ લ ની છર  નો હાથો ૧૧ 
સે.મી. લાબંો છે. તથા ણ ર વટે 
વાળો કાળા કલર નો ુ ં ફ  ુ
ર૪ સે.મી. લાં  ુ છે. તે એક ધાર 
વાળ  છે.  

63. I-85/08 
IPC 
326,504, 
114,188 

પ/૭/૦૮ ૮ર/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

(૧) એક કપડા ધોવાનો લબં 
ચોરસ લાકડા નો ધોકો ની 
લબંાઇ ૧ ટ ૪ ચ છે ત ે (ર) 
એક છાપા ુ ંશીલ બધં પેકટ મા ં
મહદ  કલર તથા કાળા કલર ની 
ડ ઝાઇન વાળો શટ છે.  આખી 
બાય નો છે. તેના ઉપર ટા 
છવાયા લોહ  ના ડાઘ જોવામા ં
આવ ેછે.  

64. I-85/08 
IPC 
326,504, 
114,188 

પ/૭/૦૮ ૮૩/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

એક શુટ આછા લીલા કલરનો 
આખી બાયનો  આખો લોહ  થી 
ખરડાયલે છે. ના પાછળના 
ભાગ ે નાના હોલ છે ત ે શટ ને 
છાપામા ંબાધંી શીલ પકે કરલ છે. 
તે  

65. I-89/08 
IPC 
324,323, 
504,114, 
188 

૭/૭/૦૮ ૮૬/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક લોખડંનો સળ યો આશર 
સવા બ ે ટની લબંાઇ નો છે તે  

66. A.D.No. 
29/08 

૭/૭/૦૮ ૮૭/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. (૧) એક બી  ક ટ કલર ુ ં પાક ટ 



CRPC 174 એલ.એલ.ભ  ધ રમ  ડ શોપ લખલે છે. (ર) 
એક ાઇવ ગ લાયસ  સ મા ં
જસમત હસ ખુલાલ ર.૧૭૫, 
સ  યનારાયણ પાક, ગાધંી ામ 
બસ  ટોપ પાસે રાજકોટ વા  છે 
તે (૩) એક દના બક ઢબર રોડ, 
રાજકોટ નો તે  ભાઇ 
હસ ખુભાઇ પડંયા તા.૮/૬/૦૮ 
ુ િપયા ૧૦,૦૦૦/- નો લખલે ચકે

  
67. I-78/08 

IPC 
143,147, 
148,326 etc. 

૭/૭/૦૮ ૮૮/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.એસ.પડંયા

  

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ ની 
લબંાઇ પોણા ણ ટની છે ત ે
ુના વો પાઇપ (ર) એક 
ચામડાનો લાલ કલરનો ોમના 
બકલ વાળો પ ો  બકલ પર 

ે મા ં LEVIS ORIGRNAL 

લખલે છે તે  
68. I-93/08 

IPC 
324,323, 
188 etc. 

૮/૭/૦૮ ૮૯/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.ુબી.ગોહ લ 

એક છર  લાકડાના હાથામા ં ફ ટ 
કરલ છે તે ુ ં ફ ુ ં પતરા ુ ં છે 
વળાકં વાળ  કોઇ લોહ ના ડાઘ 
િનશાન વગરની 

69. I-98/08 
IPC 
324,504, 
114 etc. 

૧૧/૭/૦૮ ૯૪/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એસ.એસ.શાયરા 

એક લાકડાનો ુના વો લબં 
ચોરસ ધોકો ની લબંાઇ આશર 
પોણા ણેક ટની છે ત ે  

70. II-24/08 
IPC  
323,188 

૧ર/૭/૦૮ ૯૫/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ સી. 
ડ  

એક ખાટલા ની સ માથંી 
બનાવલે લાકડા ુ ં બેટ આશર 
અઢ  ટ લાં  ુ અન ે ણ ચ 
ટ  ુપહો ં દોઢ ચ ટ  ુ ુ 

છે ત ે  સફદ કલર ુ ં છે તે
  

71. I-103/08 
IPC 
325,324, 
323,188, 
114 

૧૫/૭/૦૮ ૯૭/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક લાકડાનો ધોકો ની 
લબંાઇ પોણા ચાર ટ ટલી છે 
ની આઠ કાતર  છે (ર) એક 

લોખડંની તલવાર  ુની 
કટાયલેી છે. ની લબંાઇ આશર 
સવા બ ે ટ ટલી છે ુ ં  યાન 
વળાકં વા  છે તે  

72. I-104/08 
IPC 
323,324, 
504,188, 
114 

૧૯/૭/૦૮ ૯૯/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

એક છર  ના ઉપર કાળા 
કલર ુ ં રક ન ુ ં  યાન છે નો 
પાછળના ભાગ ે   ુ કલર ુ ં છે 



 છર  કાળા કલરના હાથા વાળ  
છે નો બાક ના ભાગમા ં સફદ 
 ટનલશે  ટ લ ે મા ં લખલે 
છે.  

73. II-26/08 
IPC 
323, 
504,188, 
114 

૨૧/૭/૦૮ ૧૦૨/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
એ. .ઝાલા 

(૧) એક લાકડા નો ધોકો આશર 
બે ક ટ લબંાઇ નો છે. તે 

74. I-113/08 
IPC 
392, 506(2) 

૨૩/૭/૦૮ ૧૦૪/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક હ રો હો  ડા સી.બી.ઝડે 
મો.સા. ન.ં -૩-બીપી-૯૪૮૩ 
એ  . 
ન.ં૧૭એબીએમએમ૧૬૭૯૯ તથા 
ચેસીસ ન.ં ૦૯એબીએમસી૧૬૫૭ 
ના છે  મો.સા. ુ ંઆગળ ુ ં
લેગ ગાડ જમણી બા ુ  ુ વળ  
ગયેલ ગયેલ છે. તથા પાછળ ના 
ઇ  ડ કટર તથા ુલ બોકસ ુ ં
ફાઇબર ુ ંપડ  ુનથી ત ે કાળા 
કલર ુ ં

75. I-86/08 
IPC 
323, 324, 
325, 504, 
188 

૨૫/૭/૦૮ ૧૦૯/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

(૧) એક લોખડંનો  ુના વો 
પાઇપ ની લબંાઇ આશર બ ે
ટની છે તે 

76. I-117/08 
IPC 
324, 504, 
114, 188 

૨૭/૭/૦૮ ૧૧૪/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
એ. .ઝાલા 

(૧) એક લોખડંની તલવાર 
આશર સાડા ણ ટ લબંાઇ ની  
(ર) એક લોખડંની તલવાર 
આશર સાડા ણ ટ લબંાઇ ની 
(૩) એક બઝે બોલનો ધોકા વો 
છે ત ેઆશર બ ે ટ નો  છે તે 

77. II-29/08 
IPC 
188 

૨૮/૭/૦૮ ૧૧૫/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આર.ક.ડાગંર 

(૧) એક છર   

78. II-30/08 
IPC 
188 

૨૮/૭/૦૮ ૧૧૬/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આર.ક.ડાગંર 

(૧) એક છર   

79. I-78/08 
IPC 
143, 147, 
148, 149, 
326, 504, 
188 

૨૮/૭/૦૮ ૧૧૭/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.એસ.પડંયા 

(૧) એક તલવાર ુના વી કાટ 
ખાઇ ગયેલ ની લબંાઇ બ ે ટ 
ણ ચ તથા હાથા ની લબંાઇ છ 
ચ હાથા પાસે ફણા થી લબંાઇ 
દોઢ ચ છે.  તલવાર એક 
બા ુ ધાર વાળ  પીતળ ના હાથા 
વાળ  છે તે  

80. NDPS-1/08 
NDPS Act 15 

૩૧/૭/૦૯ ૧૧૮/૦૮ 

(એફ.એસ.એલ

 પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એસ. ડ  

(૧) પોસ ડોડા ૫૦૦ ામ 
શીલબધં પકેટ  



. થી પરત 
આવી ગયલે 
છે.) 

( ાફ ક ા  ચ) 

81. II-31/08 
IPC  188 

૨/૮/૦૮ ૧૧૯/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આઇ.એન.રાણા 

(૧) એક છર  

82. I-106/08 
IPC  406, 
420, 114 

૬/૮/૦૮ ૧૨૧/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આર.ક.ડાગંર 

(૧) એક ટાટા કંપની નો ક ના 
આર.ટ .ઓ. ન.ં એચ.આર.-
૪૬એફ-૯૫૩૪  ર૫૧૫સી 
મોડલનો તનેા ચસેીસ 
ન.ં૪૪૦૨૬ક રુ૭૪૬૬૩૨ છે તથા 
એ  . ન.ં ૨૫૨૫૦૧૧૦૩૯૩૯ છે 
તે 

83. I-78/08 
IPC  143, 
147, 148, 
149, 326, 
504, 188  

૮/૮/૦૮ ૧૨૩/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) એક લાકડાનો બઝે બોલનો 
ધોકો ના પર ે મા ં
"PAMA" "MCC" લખલે છે 
તે(ર) એક પીતળના હાથા વાળ  
લોખડંની તલવાર ુના વી કાટ 
ખાઇ ગયેલ છે. તે 

84. I-78/08 
IPC  143, 
147, 148, 
149, 326, 
504, 188  

૯/૮/૦૮ ૧૨૪/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) એક લાકડાનો બઝે બોલ નો 
ધોકો ના પર ે  મા ં
"ROK" લખલે છે. તે 

85. II-34/08 
GAM Act. 
12(A) 

૧૧/૮/૦૮ ૧૨૫/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આઇ.એન.રાણા 

(૧) તા.૧૧ સોમવાર ચતેક લખલે 
સફદ કાગળમા ં વરલી ફ ચર 
કડા લખલે ચી ી  

(ર) એક   ુર ફ લ વાળ  ચા  ુ
હાલતમા ંબોલપને  
(૩) રોકડ રકમ ચલણી નાણાની 
૧૦૦x૨, ૫૦x૨, ૨૦x૩, ૧૦x૨૫, 

86. II-35/08 
IPC 323, 
504, 114, 
188 

૧૫/૮/૦૮ ૧૨૬/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એસ.એસ.શાયરા 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ આશર 
લબંાઇ સાડા ણ ટનો છે ત ે

87. I-128/08 
IPC 
326, 504, 
114, 188 

૧૫/૮/૦૮ ૧૨૭/૦૮  પો. સબ ઇ  સ. 
.ુબી.ગાહ લ 

(૧) કપડાની બગે મા ંપકે કરલ 
મ પે  ટ લોહ  ના ડાઘ વા  

તથા લીલો શટ નો કોલર તથા 
ખભંા લોહ  વાળો છે ત ેશીલ પેક  
(ર)  યાન વગર ની ુ  લી 
 લા  ટ ક ના કાળા હાથા વાળ  
એક ધાર વાળ  લોહ ના ડાઘ 
વાળ  એક છર    બગે મા ં
શીલપકે 

88. I-128/08 ૧૮/૮/૦૮ ૧૩૧/૦૮  પો. સબ ઇ  સ. (૧) લોહ  થી ખરડાયલે કપડા 



IPC 
326, 504, 
114, 188 

.ુબી.ગાહ લ પે  ટ  ુ ધીયા રંગના દવાખાને 
ડો. ી એ ફાડલ લોહ  વા  એક 
કપડાની બગેી મા ંપકે કર  શીલ 
બધં 

89. I-133/08 
IPC 
392, 427, 
504, 114, 
188 

૨૧/૮/૦૮ ૧૩૪/૦૮  પો. સબ ઇ  સ. 
.ુબી.ગાહ લ 

(૧) એક  યાન વાળ  છર   એક 
ધાર વાળ  ના ફણા ુ ં માપ 
પાચં ચ તથા હાથા ુ ં માપ 
સાડા ચાર ચ ના માપ વાળ  છે 
તે 

90. II-40/08 
GAM Act 4,5 

૨૩/૮/૦૮ ૧૩૫/૦૮  પો. ઇ  સ. 
ડ .એમ.વાઘલેા 
(ડ .સી.બી.) 

(૧) ગં પાના ના પાના નગં -૩, 
િપયા 100x4, 50x30, 

(ર) િપયા 50x21 

(૩) ગં પાના ના પાના નગં-૩ 
િપયા 100x7, 50x50, 

(૪) ગં પાના ના પાના નગં-૩ 
િપયા 500x4, 100x3, 

(૫) ગં પાના ના પાના નગં-૩ 
િપયા 500x3, 100x2, 

(૬) ગં પાના ના પાના નગં-૩ 
િપયા 1000x1, 100x35, 

(૭) ગં પાના ના પાના નગં-૩ 
િપયા 100x41,  

(૮) ગં પાના ના પાના નગં-૩ 
િપયા 100x37 

(૯) ગં પાના ના પાના નગં-૩ 
િપયા 100x37, 50x20,  

(૧૦) ગં પાના ના પાના નગં-૩ 
િપયા 50x82 

(૧૧) ગં પાના ના પાના નગં-
૨૫ િપયા 50x13, અને  લા  ટ ક 
ુ ંપાથર ુ ં

91. II-41/08 
GAM Act 4,5 

૨૩/૮/૦૮ ૧૩૬/૦૮  પો. સબ ઇ  સ. 
.બી.બાભંણી

યા (ડ .સી.બી.) 

િપયા 500x44=22000 

િપયા 100x6  =600 

િપયા 1000x1 =1000 

િપય 500x5   =2500 

િપયા 100x15=1500 

િપયા 50x12=600 

િપયા 500x8=4000 

િપયા 100x6=600 

િપયા 500x4=2000 

િપયા 100x7=700 



િપયા 500x1=500 

િપયા 100x4=400 

િપયા 100x6=600 

િપયા 100x4=400 

િપયા 100x5=500 

િપયા 100x7=700 

ગં પાના ના પાના નગં-પર 

િપયા 500x1=500 

િપયા 100x5=500 
92. II-39/08 

IPC 
323,504, 
114,188 

૨૩/૮/૦૮ ૧૩૭/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક સાદ  વાસંની લાકડ  આશર 
ચારક ટની લબંાઇ ની છે. ત ે

93. I-135/08 
IPC 
325,323, 
504,114, 
188 

૨૬/૮/૦૮ ૧૩૮/૦૮  પો.સ.ઇ. ી 
.ુબી.ગોહ લ 

(૧) એક વાસંની ણ કાતર  
વાળ  સાડા ચાર ટ ની લબંાઇ 
વાળ  વાસંની લાકડ  છે ત ે

(ર) એક વાસંની બ ેકાતર  વાળ  
ડ  લાકડ  આશર પોણા ણ 
ટની લાબંી છે તે 

94. I-141/08 
IPC 
279,304(A) 
M.V.Act 
184, 134, 
177 

૨૭/૮/૦૮ ૧૪૧/૦૮  પો.સ.ઇ. ી 
એસ.એ.જોષી 

(૧) કાસમભાઇ ઇ ાહ મભાઇ ના 
નામ ુ ં ાઇવ ગ લાયસ  સ નબંર 

-ર૫/પી.ડ .આર/ર૦૦૪ 
૨૫૯૨૪ ુ ંઅસલ છે તે 

95. II-42/08 
IPC  188 

૨૭/૮/૦૮ ૧૪૨/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આઇ.એન.રાણા 

(૧) એક છર  

96. II-44/08 
GAM Act 12 

૨૮/૮/૦૮ ૧૪૬/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આઇ.એન.રાણા 

(૧) 100x13=1300 પાના નગં-૩ 
(ર) 500x 3 =1500 પાના નગં-
૩, 
    100x17=1700  
(૩) 500x 8 =4000 પાના નગં-
૩, 
    100x7=700, 50x2=100 
(૪) 500x1=500, 50x2=100,     

      10x1=10, પાના નગં-૩ 
(૫) પાના નગં-૪૦, 20x5=100,  
      10x2=20 

97. .જોગ ર . 
ન.ં૨૬૬/૦૮ 

૨૯/૮/૦૯ ૧૪૭/૦૮  પો.સ.ઇ. ી 
એસ.એ.જોષી 

(૧) એક  ટ લનો ખાલી  લાસ 

(ર)  લા  ટ કની ગોળ બોટલ 
ખાલી ઢાકંણા વગર ની એક   

98. II-45/08 
Gam.Act 4,5 

૨૯/૮/૦૯ ૧૪૯/૦૮  િસની. પો.સ.ઇ. 
ી એમ.એચ. 

વાઘલેા 

(૧) ગં પાના ના પાના-૩, 
100x2=200, 50x2=100  
(ર) ગં પાના ના પાના-૩, 
500x2=1000, 100x6=600, 
10x1=10, 5x1=5  



(૩) ગં પાના ના પાના-૩, 
100x10=1000, 10x2=20  
(૪) ગં પાના ના પાના-૩, 
100x5=500, 10x3=30  
(૫) ગં પાના ના પાના-૩, 
100x10=1000, 50x1=50, 
10x1=10  
(૬) ગં પાના ના પાના-૩, 
100x5=500 
(૭) ગં પાના ના પાના-૩, 
100x2=200 
(૮) ગં પાના ના પાના-૩, 
100x1=100, 10x6=60 
(૯) ગં પાના ના પાના-૩, 
100x2=200, 50x6=300, 
10x4=40 
(૧૦) ગં પાના ના પાના-૩, 
50x2=100, 10x3=30 
(૧૧) ગં પાના ના પાના-૨૨, 
50x2=100, 10x6=60, 
(૧૨) ગં પાના ના પાના-૩, 
10x40=400, 

99. A.D. 
No.51/08 
C.R.P.C. 174 

૩૧/૮/૦૯ ૧૫૦/૦૮  પો.સ.ઇ. ી 
.ુબી.ગોહ લ 

એક  લા  ટ કની બોટલ મા ં
એસીડ ભરલ છે. કપડાની 
બેગીમા ં પકે કર  શીલ બધં 
બોટલ  

100. II-49/08 
Immoral 
Traffic 
Privention 
Act (1956) 
3,4,5,6,7 

૫/૯/૦૮ ૧૫૧/૦૮  પો.સ.ઇ. ી 
એલ.એલ.ભ  

િપયા ૧૦૦ ના દરની નોટ નગં-
૭ ના નબંર નીચે જુબ છે.  
(1) 9BS968803 
(2) 4RE623246 
(3) 7QN973779 
(4) 3MH957544 
(5) 7SD958625 
(6) 7BH773910 
(7) 6GA592957 

101. II-50/08 
Immoral 
Traffic 
Privention 
Act (1956) 
3,4,5,6,7 

૫/૯/૦૮ ૧૫૨/૦૮  િસની. પો.સ.ઇ. 
ી એમ.એચ. 

વાઘલેા 

(૧) !.૧૦૦/- ના દરની નોટ 
ના િસર યલ ન.ં 2RG215401 

લખલે છે તે  
(ર) !. ૫૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-ર,  
(૩) !. ૧૦૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૬,  
(૪) !. ૫૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૧ 

102. II-51/08 
Immoral 
Traffic 
Privention 
Act (1956) 
3,4,5,6,7 

૫/૯/૦૮ ૧૫3/૦૮  પો.સ.ઇ. ી 
.ુબી.ગોહ લ 

(૧) !.૫૦/- ના દરની નોટ-૧ 
ના િસર યલ ન.ં 25E641751 

લખલે છે તે  
(ર) !. ૧૦૦/- ના દરની નોટ 



નગં-ર,  
(૩) !. ૫૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૧,  
(૪) !. ૧૦/- ના દરની નોટ 
નગં-૩ 

103. II-52/08 
Immoral 
Traffic 
Privention 
Act (1956) 
3,4,5,6 

૫/૯/૦૮ ૧૫૪/૦૮  પો.સ.ઇ. ી 
.એસ.પડંયા

  

(૧) એક કથાઇ રંગના પાક ટ 
માથંી મળ  આવેલ !.૧૦૦/- ના 
દરની નોટ-૧  9HU 035878 

તથા સોના દરની નોટ ૧૧  
(ર) .ુિવ.બોડ ુ ં િવજ વપરાશ 
ુ ંમાહ ુલાઇ / ઓગ  ટ ૦૮ ના 

માસ ુ ંબલ 

(૩) કોફ  કલર ુ ંપાક ટ મા ં !. 
૯૪૫/- રોકડા છે તે  
(૪) એક લુાબી કલરના પાક ટ 
મા ં !. ૬૩૫/-  

104. I-149/08 
IPC 
420,482,483
, 114, The 
trade & 
merchant 
act 1999-78  

૮/૯/૦૮ ૧૫૬/૦૮  પો.સ.ઇ. ી 
.ુબી.ગો હલ 

(એફ.એસ.એલ.
માથંી પરત 
આવી ગયલે 
છે.)  

(૧)એક ઓર જનલ રાજમોતી 
ડમાકના ંઢાકણા ે મા પીળા 
કલરમા લખલે તે શીલપકે 
(ર) ુ  લીકટ રાજમોતી ડમાક 
બેર કટ ે મા આછા કલરમા 
લખલે છે તે કપડા શીલપકે 

105. --!!-- ૮/૯/૦૮ ૧૫૮/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
એ. .ઝાલા 
(એફ.એસ.એલ.
માથંી પરત 
આવી ગયલે 
છે.) 
  

(૧)એક  લા  ટ કની થલેીમા 
ુ  લીકટ બરે કપ (ઢાકણા)મા છે 
તે નગં-૫૪ શીલપકે 

106. B.P.ACT 
82(2) 

૮/૯/૦૯ ૧૫૯/૦૯  પો.સ.ઇ. ી 
એલ.એલ ભ ૃ 
 

(૧) એક હ રોહો  ડા   લે  ડર 
મો.સા કાળા કલર ુ ં નબંર 
વગર  ુ ના એ  ન ન ં૦૨એલ 
૧૮ઇ૦૩૪૧૦ તથા ચે.ન.ં ૦૨એલ 
૨૦૧૦૪૩૫૮ છે ત ે

107. II-53/08 
IPC ACT 
323,504, 
506(2),188, 
114 

૧૦/૯/૦૮ ૧૬૧/૦૮  પો.હડકો  સ. 
.એમ.વાઘલેા

  

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ આશર 
સાડા ણ ટ લબંાઇનો ચોરસ 
આકારનો દરથી પોલો છે તે 
ના પર કોઇ િનશાન નથી. 

(ર)એક લોખડંનો પાઇપ સાડા 
ણ ટનો લબંાઇનો છે દરથી 



પોલો છે ત ે

(૩) એક વાસની સાદ  લાકડ  
લબંાઇ આશર સવા ણ ટ 

108. I-151/08 
IPC ACT 
447,379 

૧૧/૯/૦૮ ૧૬૨/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એસ.એસ. 
સાયરા  

(૧) એક લોખડંનો ુકડો  ુ
વજન આશર ીસ ક લો ામ છે 
તે 

109. II-43/08 
IPC ACT 
323,504,188
, 114 

૧૨/૯/૦૮ ૧૬૬/૦૮  એ.એસઆઇ. 
એ. . ગો  વામી
  

(૧) એક આશર ચારક ટ 
લબંાઇવાળ  સાદ  વાસંની લાકડ  

110. I-131/08 
IPC ACT 
394,452, 
511, 114 

૧૨/૯/૦૮ ૧૬૭/૦૮  પો. સબ ઇ  સ. 
.ુબી. ગો હલ 

(૧) એક વાસની ડ  લાકડ   
આશર સાડા ણ ટની લબંાઇની 
છે ત ે કોઇ લોહ ના ડાઘ િનશાન 
નથી ત ે

111. I-161/08 
IPC ACT 
452,327 
324,504, 
114, 188 

૧૭/૯/૦૮ ૧૭૨/૦૮  પો. સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

(૧) એક લાકડ  આશર ચાર 
ટનીલબંાઇની છે તે  

(ર) એક કાળા હાથાવાળ  
 ટનલસે  ટ લ છર  ની લબંાઇ 
ર૧ સ.ેમી.છે ત ે

112. I-164/08 
IPC ACT 
324,323, 
452,504,  
114 

૨૨/૯/૦૮ ૧૭૩/૦૮  પો. સબ ઇ  સ. 
.ુબી. ગો હલ 

(૧) એક  યાન વગરની ુ  લી 
છર   એક ધારવાળ  કાપાવાળ  
ના પર કોઇ લોહ ના ડાઘ 

વગરની 
113. A.D.NO. 

56/08 CRPC 
174 

૨૨/૯/૦૮ ૧૭૪/૦૮  પો. સબ ઇ  સ. 
.ુબી. ગો હલ 

એક માચીસ  ુખાલી ખો  ુ  પીડ 
 પે  યલ છાપવા  તથા બળેલ 
દવાસળ ની કાડં  એક  ુશીલબધં 
પેકટ 
(ર) મમાથી મળેલ માચીસ  ુ
બોકસ બળ  ગયેલ છે ત ે એક 
 લા  ટ કની કોથળ મા શીલપકે 

(૩)  લા  ટ ક  ુકન બળ  જવાથી 
ગઠા  ુ થઇ ગયેલ છે તથા 
ઢાક  ુ છે તે શીલપકે(૩) 
સી  થટે ક કપડાનો બળ  ગયેલ 
ગ ો  શીલપેક છે તે 

114. II-56/08 
Immoral 
Traffic 
Privention 
Act (1956) 
3,4,5,6 

૨૬/૯/૦૮ ૧૭૮/૦૮  પો.સ.ઇ. ી 
એમ.એચ. 
વાઘલેા  

.૧૦૦ ના દરની નોટ ના 
સીર યલ નબંર ૩આરએમ 
૨૬૨૨૦૨ લખલે છે તે 
(ર)  ૧૦૦ ના દરની નોટ -૩  
(૩)  પ૦ ના દરની નોટ-ર  

115. II-57/08 
Gambling 

૪/૧૦/૦૮ ૧૮૧/૦૮  પો.હડ કો  સ. (૧) એક વરલી ફ ચરના કડા 



act 12-A આઇ.એન. રાણા
  

લખલે ચીઠ   
(ર) એક બોલપેન  
(૩)  પ૦ x ૮ = ૪૦૦ 
(૪)  ૨૦ x ૬ = ૧૨૦  
(પ)  ૧૦ x ૧૫ = ૧૫૦ 

116. II-61/08 
IPC 188 

૬/૧૦/૦૮ ૧૮૨/૦૮  પો.હડ કો  સ. -
આર. ક. ડાગંર
  

(૧) એક  યાનવાળ  છર  

117. II-62/08 
IPC 188 

૬/૧૦/૦૮ ૧૮3/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આઇ.એન. રાણા
  

(૧) એક  ટનલસે  ટ લ છર  

118. I-185/08 
IPC 379, 
114 

૮/૧૦/૦૮ ૧૮૪/૦૮  પો. સ. ઇ. 
એમ.વી.ક કાણી 
ડ સીબી 

(૧) એક મોબાઇલ ફોન નોક યા 
કંપનીનો મોડલ ૧૬૦૦ છે ત ે 

119. I-186/08 
IPC 379, 
114 

૯/૧૦/૦૮ ૧૮૫/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
.એમ.આહ ર 

ડ સીબી 

(૧) એક મોબાઇલ ફોન નોક યા 
કંપનીનો મોડલ ૧૬૦૦ નો 
સીમકાડ વગરનો ુનો છે તે  

120. I-187/08 
IPC 379, 
114 

૯/૧૦/૦૮ ૧૮૬/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
.એમ.આહ ર 

ડ સીબી 

(૧) એક મોબાઇલ ફોન નોક યા 
કંપનીનો મોડલ ૧૧૦૦ નો 
સીમકાડ વગરનો ુનો છે તે  

121. II-65/08 
Immoral 
Traffic 
Privention 
Act (1956) 
3,4,5,6 

૧૧/૧૦/૦૮ ૧૯૧/૦૮  પો.સ.ઇ. ી 
એલ.એલ.ભ ૃ
  

.૧૦૦ ના દરની નોટ ના 
સીર યલ નબંર ૫આર એુફ 
૯૮૩૮૯ લખલે છે તે  

122. I-196/08 
IPC 
324,326, 
504,114, 
188 

૧ર/૧૦/૦૮ ૧૯૨/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક લાકડા ુ ં હાથા વગર ુ ં
ધાર  ુ કાટ ખાઇ ગયેલ એક 
બા ુ ધાર વા ં ની લબંાઇ એક 
ટ બ ે ચ છે ત ે  

123. I-197/08 
IPC 
324,504, 
188 

૧ર/૧૦/૦૮ ૧૯૩/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક  લા  ટ કના હાથાવાળ   ટ લ 
ની છર  ના હાથાની લબંાઇ 
ચાર ચ છે અને તેના ફણાની 
લબંાઇ પાચં ચ છે.  એક બા ુ 
ધાર વાળ  છે. ની ુલ લબંાઇ 
૯ ચ છે.  

124. II-58/08 
IPC 
323,114, 
188 

૧૪/૧૦/૦૮ ૧૯૫/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક લોખડંનો સળ યો આશર 
ચારક ટની લબંાઇનો છે તે 

125. II-66/08 
IPC 
504,188, 
114 

૧૮/૧૦/૦૮ ૧૯૮/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ સી. 
ડ  

એક લાકડ  આશર ણેક ટ 
ટલી લબંાઇ ની છે તે  

126. II-67/08 ૧૯/૧૦/૦૮ ર૦૦/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. (૧) એક ગં પાના ના પાના 



ુ .ધા. ક. ૪,૫ એલ.એલ.ભ  નગં-૩, ુ િપયા ૧૦૦ ના દરની 
નોટ ૧, ુ િપયા ર૦ ના દરની નોટ 
૧, (ર) ગં પાના ના પાના નગં-
૩, ુ િપયા ૧૦૦ ના દરની નોટ ૩, 
ુ િપયા પ૦ ના દરની નોટ ૬, 
ુ િપયા ૧૦ ના દરની નોટ ૧, (૩) 
ગં પાના ના પાના નગં-૩, ૧૦૦ 
ના દરની નોટ ર, ૧૦ ના દરની 
નોટ પ, (૪) ગં પાના ના પાના 
નગં-૩, ુ િપયા ર૦ ના દરની નોટ 
૧, ુ િપયા ૧૦ ના દરની નોટ ૬, 
(પ) ગં પાના ના પાના નગં-૩, 
ુ િપયા પ૦ ના દરની નોટ પ, 
ુ િપયા ૧૦ ના દરની નોટ ૧૦, 

(૬) ગં પાના ના પાના નગં-૩૭, 
ુ િપયા ૧૦ ના દરની નોટ ૮, 
ુ િપયા ૧૦૦ ના દરની નોટ ૩ 

127. CRPC 
41(1)D, 102 

૧૯/૧૦/૦૮ ર૦૧/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
નર  ગીર  ડ . 
ગૌ  વામી 
ડ .સી.બી. 

એક ઓટો ર ા ન.ં .આર.આર.-
૧૧ર૫ ના ચેસીસ 
ન.ં૨૨ઇ૩૩૬૯૫૩ તથા એ  . 
ન.ં૨૨સી૮૩૦૬૧૪૪૮૯૧ ના છે તે 
(ર) બ ે ટાયર ુના વા  હ લ 
 લટે સહ ત ના (૩) હડ  લોક 
વગર ુ ંએ  .ન.ંબી.૮૦૬૦ ુ ં છે 
તે  (૪) સાઇડ ના પડ યા 
ચેન કવર વાળા (૫) હ  ડલ ( ઠુ 
તથા વાયર વગર ુ)ં (૬) ર વેશ 
ગેરના પડ યા  

128. A.D.No. 
68/08 
CRPC 174 

ર૬/૧૦/૦૮ ર૦૫/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એમ.એચ.વાઘે
લા 

(૧) આશર ર૦ લીટર ુ ં
 લા  ટ ક ુ ંપીપ   ુકલર ુ ં ની 
દર આશર ૧૦ લીટર ટ ુ ં

કરોસીન ભર ુ ંછે. (ર) એક ઇથર 
વા ં  ઘસીન ેલીધલે કાબન ના 
રજકણ વા ં ને ખાખી કવરમા ં
પેક કર  શીલ કરલ શીલ પેક 
કવર (૩) કં ોલ સે  પલ ુ ં
લીધેલ  ને ખાખી કવરમા ં
શીલ પેક કરલ (૪) બળેલ તથા 
અધ બળેલ કપડાના ુકડાઓ 
ન ે ુઠંાના બોકસમા ંરાખી ખાખી 

કાગળમા ંશીલ કરલ (૫) બળેલ 



દવાસળ  તથા માચીસ ુ ં ખો  ુ
ન ેખાખી કવરમા ંપકે કર  શીલ 

પેક કરલ 
129. II-70/08 

ુ .ધા. કલમ ૧ર
  

ર૮/૧૦/૦૮ ર૦૬/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
આઇ.એન.રાણા 

(૧) એક ગં પાના ના પાના 
નગં-૩, ુ િપયા ૧૦૦ ના દરની 
નોટ ૧, (ર)ગં પાના ના પાના 
નગં-૩, ુ િપયા ૧૦૦ ના દરની 
નોટ ૫, ુ િપયા ૧૦ ના દરની 
નોટ ૧, (૩) ગં પાના ના પાના 
નગં-૩, ૧૦ ના દરની નોટ ર, 
(૪)ગં પાના ના પાના નગં-૩, 
ુ િપયા ૧૦૦ ના દરની નોટ ૮, 
ુ િપયા ૫૦ ના દરની નોટ ૧, 

(પ) ગં પાના ના પાના નગં-૩, 
ુ િપયા પ૦૦ ના દરની નોટ ર, 
ુ િપયા ૧૦૦ ના દરની નોટ ૮, 
ુ િપયા ૧૦ ના દરની નોટ ૪, 

(૬)ગં પાના ના પાના નગં-૩૭, 
ુ િપયા ૧૦૦ ના દરની નોટ ૧, 
ુ િપયા ૫૦ ના દરની નોટ ૧, 
ુ િપયા ૧૦ ના દરની નોટ ર 

130. I-121/08 
IPC 
326,323, 
114 તથા મની 
લે  ડ એકટ 
કલમ 33, 34 

૧/૧૧/૦૮ ર૦૭/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

(૧)એક લાકડાના હાથા વાળ  
ુહાડ  ના હાથાની લબંાઇ અઢ  
ટ તથા ુહાડ ના ફણાની લબંાઇ 
નવ ચ છે તે (ર)એક લોખડંનો 
પોલા ઘાટનો પાઈપ ની લબંાઇ 
સાડા ણ ટનો છે ત ે (૩) એક 
સાદ  વાસંની લાકડ  આશર સાડા 
ણ ટ ની છે તે 

131. II-69/08 
IPC 
323,504, 
188 તથા મની 
લે  ડ એકટ 
કલમ 33, 34 

૧/૧૧/૦૮ ર૦૮/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
મનહરદાન 
એન. દવકા 

એક લોખડંનો કાળા વો આઠ 
ચની ગોળાઇ વાળો આશર ણ 
ટની ગોળાઇ વાળો છે ત ે
લોખડંનો પાઇપ નગં-૧ બં  ને 
બા ુ હાથા વાળો છે ત ે 

132. I-210/08 
IPC 
324,504, 
188 

ર/૧૧/૦૮ ર૦૯/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
રાયધનભાઇ ક. 
ડાગંર 

એક ુના વી કાટ ખાઇ ગયલે 
તલવાર ની લબંાઇ આશર 
પોણા ણકે ટની છે ત ે  યાન 
વગર ની  

133. II-60/08  
IPC 
323,504, 
114,188 

પ/૧૧/૦૮ ૨૧૦/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક સાદ  વાસંની લાકડ  આશર 
પોણા ણકે ટની લબંાઇ ની છે 



તે  
134. I-212/08 

IPC 
457,380, 
511 

૬/૧૧/૦૮ ૨૧૧/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

(૧) નોક યા કંપની નો ૬૦૩૦ 
મોડલ નો મોબાઇલ ના 
સીમકાડ ન.ં૯૮૭૯૮૭૨૩૪૯ છે તે 
(ર)કલાસીક કંપનીનો મોબાઇલ 
મા ંર લાય  સ ુ ંકાડ છે. ના 

ન.ં૯૩૭૬૪૭૪૮૪૪  
135. II-63/08 

IPC 
506(2),188 

૧૧/૧૧/૦૮ ૨૧૨/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ એમ. 
વાઘલેા 

એક લોખડંની છર  ુના વી 
કટાઇ ગયલે ફણા વાળ  હાથા 
સહ ત આશર આઠ ચની લબંાઇ 
ની છે ત ે 

136. I-217/08 
IPC 
279,304(A), 
M.V.A. 177, 
184,134 

૧૩/૧૧/૦૮ ૨૧૩/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
સી. .શાહમદાર 

એક ટુલી પીળા રંગની કાળા 
અ રથી ર .ન.ં -૧ર-એકસ-
૪૧૩૦ નબંર લખલે નબંર  લટે 
છે ત ે  

137. I-275/08 
IPC 
324,504 

૧૩/૧૧/૦૮ ૨૧૪/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક  લડે ના ઉપર ે મા ં
વી  ક  શન  ટા  ડડ બં  ન ે બા ુ 
લખલે છે  એ ગીલાઇટ ોડકટ 
 લડે છે તે 

138. A.D.No. 
77/08 
CRPC 174 

૧૫/૧૧/૦૮ ૨૧૬/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

(૧) એક કસર  કલરનો ઓઢણી 
નો ભાગ  ણ ટ લબંાઇ તથા 
ણ ટ પહોળાઇ નો છે (ર) 

બીજો એક કસર  કલરનો 
ઓઢણીનો ભાગ  જોતા તનેી 
લબંાઇ પોણા ચાર ટ તથા 
પહોળાઇ ણ ટની છે તે  

139. II-74/08 
IPC 
323,504, 
188,114 

૧૫/૧૧/૦૮ ૨૧૭/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
મનહરદાન 
એન. દવકા 

એક લોખડંનો કાટ વાળો પાઇપ 
પા ગોળાઇ વાળો આશર ણેક 
ટની લબંાઇ વાળો  

140. I-214/08  
IPC 
279,304(A) 
etc. 

૧૩/૧૧/૦૮ ૨૧૮/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

એક   ુ કલર ુ ં બ જ  ુટર 
ન.ં -૩-ડ -૭૩૩૭ ુ ં બધં 
હાલતમા ંછે ત ે  

141. I-165/08 
IPC 
498(A),323, 
504,406, 
420,114 

૧૭/૧૧/૦૮ ર૧૯/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.ુબી.ગોહ લ 

આ કામ ે  ી ધનનો કર યાવર 
નાનો મોટો વાસણો, કબાટ, 
પલગં, રુશીઓ, ગાદલા, 
ગોદડા, િવગરે અ ુ ંન.ં૧ થી ૬૪ 
ધુીનો કબ  કરલ  દુામાલ 

પાવતી જુબ છે ત ે 
142. I-165/08 

IPC 
498(A),323, 
504,406, 

ર૧/૧૧/૦૮ રર૦/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.ુબી.ગોહ લ 

એક પીળ  ધા નુી વ ટ  ડ ઝાઇન 
વાળ  વજન આશર ૧ ામ ની 



420,114 પીળ  ધા  ુની છે.  
143. I-220/08 

IPC 
323,324, 
504,188 

૨૪/૧૧/૦૮ ૨૨૩/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.ુબી.ગોહ લ 

એક છર   યાન વગર ની એક 
ધારની ુની ફણાની લબંાઇ સાત 
ગળ  તથા હાથો સાત 
ગળ ની લબંાઇ વાળ  લોહ ના 

ડાઘ િનશાન વગર ની 
144. A.D.No. 

81/08 
CRPC 174 

૨૬/૧૧/૦૮ ૨૨૪/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.ુબી.ગોહ લ 

એક કાળા કલર ુ ં ના ુ ં પાક ટ 
તથા એક  સ ુ ં ક ટ તથા 
એક ુટંણી કાડ તથા એક સહ  
વગર ની નનામી સુાઇટ નોટ છે 
તે  

145. II-77/08 
IPC 
504,506(2) 

૨૮/૧૧/૦૮ ૨૨૫/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ એમ. 
વાઘલેા 

એક  લડે ુના વી છે તે  

146. II-79/08 
IPC 
506(2),504, 
427,188, 
114 

૪/૧૨/૦૮ ૨૨૬/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
મનહરદાન 
એન. દવકા 

(૧) એક લાકડ  સવા ણ ટની 
લબંાઇ વાળ  છે તે (ર) એક 
લાકડ  સવા ણ ટની લબંાઇ 
વાળ  છે ત ે

147. II-80/08 
IPC 
323,504, 
506(2),188 

૫/૧૨/૦૮ ૨૨૭/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ સી. 
ડ  

એક લોખડંનો પાઇપ આશર 
પોણા ણ ટ ટલો લાબંો 
અડધાની સાઇઝનો ગોળાકાર 
કાળા કલરનો  

148. I-230/08 
IPC 
324,323, 
504,114, 
188 

૮/૧૨/૦૮ ૨૨૮/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક  લા  ટ ક હાથા વાળ   યાન 
વગરની છર   એક બા ુ એ 
ધાર વાળ  ુના વી ની ુલ 
લબંાઇ ૧૧ ચ છે મા ં હાથાની 
લબંાઇ ૪ ચ ફણાની લબંાઇ ૭ 
ચ (ર) એક સાદ  વાસંની 

લાકડ  આશર પોણા ણેક ટ ની 
લબંાઇ ની છે ત ે  

149. I-231/08 
IPC 
379,356 

૧૦/૧૨/૦૮ ૨૩૦/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
ગભંીરિસહ સી. 
ડ  

(૧) ુ િપયા પ૦૦ ના દરની નોટ 
નગં-૩, (ર) મોબાઇલ નોક યા 
૧૧૧૨ આઇડ યા કંપની ના 
નબંર ૯૯૦૪૨૦૦૨૩૬ સીમ કાડ ુ ં
છે (૩) મોબાઇલ નોક યા કંપની 
૧૨૦૮ મોડલ નબંર  હચ કંપની 
ુ ંસીમ કાડ ન.ં૯૮૨૫૨૧૬૩૮૪  ુ

છે ત ે (૪) હ રો હો  ડા   લે  ડર 
 લસ ન.ં -૩-એ.ક.-૭૦૬૩ 
ના એ.ન.ં૦૪બી૧૫એમ૧૪૩૪૧ 



તથા ચે.ન.ં૦૪બી૧૬સી૩૫૩૭૭ છે 
તે 

150. II-76/08 
IPC 
323,504, 
114,188 

૧૫/૧૨/૦૮ ૨૩૨/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
એ. .ઝાલા 

એક લાકડ  ની લબંાઇ આશર 
બે ટ નવ ચની છે ત ે  

151. I-236/08 
IPC 
436,427, 
452,504, 
114 

૧૬/૧૨/૦૮ ૨૩૩/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

(૧) એક બળેલ તથા અધબળેલ 
ુકડાઓ  લા  ટ કની કોથળ મા ં
કુ  છાપના કાગળમા ં કુ  
શીલપકે (ર) બળેલ તથા 
અધબળેલ ુકડાઓ  લા  ટ કની 
કોથળ મા ં કુ  છાપાના કાગળમા ં
કુ  શીલ પકે  

152. A.D.No. 
87/08 CRPC 
174 

૧૭/૧૨/૦૮ ૨૩૪/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એમ.એચ.વાઘે
લા 

એક લોહ  વાળ  માટ  શીલબધં 
કવરમા ં (ર) એક કં ોલ સે  પલ 
મેલી ળુ ુ ંશીલબધં છે તે (૩) 
સફદ ડ ઝાઇન વાળો મેલો શટ છે 
તે (૪) એક કાળા કલર ુ ંપે  ટ  
કાતરથી કાપલે છે તે શીલબધં 
(૫) ર૦૦ એમ.એલ.કાચની પાણી 
ભરલ બોટલ શીલબધં  

153. I-238/08 
IPC 
324, etc. 

૧૮/૧૨/૦૮ ૨૩૫/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

એક  ટનલશે  ટ લની છર  કાળા 
 લા  ટ કના હાથા વાળ   

154. II-84/08 
IPC 
323,188 

૨૬/૧૨/૦૮ ૨૩૭/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
.એમ. વાઘલેા 

એક લોખડંનો ુનો પાઇપ આશર 
૪ ટની લબંાઇનો દરથી પોલો 
છે  

155. II-85/08 
IPC 
323,504, 
114,188 

૨૬/૧૨/૦૮ ૨૩૮/૦૮  પો.હડ કો  સ. 
.એમ. વાઘલેા 

(૧) એક લોખડંની ટુ  ગયેલ 
તલવાર ની લબંાઇ આશર દોઢ 
ટની છે તે  

156. CRPC 
41(1)D, 

૨૯/૧૨/૦૮ ૨૪૦/૦૮  પો.સબ ઇ  સ. 
.ુબી.ગોહ લ 

એક હ રો કંપની ની સાયકલ 
ના મ ન.ંટ  ૩૦૦૦૭  કાળા 

કલરની છે ત ે
157. I-243/08 

IPC 
324,504, 
188 

૨૯/૧૨/૦૮ ૨૪૧/૦૮  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વામી 

એક લાકડાના હાથા વાળ  છર   
એક બા ુ ધાર વાળ  લાકડાના 
હાથા ઉપર તાબંાનો વાયર 
વ ટાળેલી છે તે  ની હાથાની 
લબંાઇ આશર ૭ ચ ફણા ની 
લબંાઇ ૧૧ ચ  ુના વી છે 
તે ુલ બાઇ ૧૮ ચ 

 
 
 
 
 



રાજકોટ શહર થોરાળા પો.  ટ.ના સન.ે-ર૦૦૯ જનરલ દુામાલ પો.  ટ.મા ંપડલ ુ ંપ ક :- 
 

અ.નં
. 

.ુર.ન.ં/ 

કલમ 

દુામાલ 
જમા  
લીધેલ 
તાર ખ 

દુામાલ  
પાવતી નબંર 

દુમા
લ 
ર  ટર 
નબંર 

જમા  
લનેાર 
અિધકાર  

દુામાલ ની 
િવગત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
158. I-4/09 

IPC 279, 304(A), & M.V.Act 
174,184 

૫/૧/૦૯ ૪/૦૯  પો.સબ ઇ  સ.  
એસ.એ.જોષી 

(૧) પાછળના 
 હ લની પાછળ 
સાઇડ લાઇટના 
નીચનેા ભાગથેી 
 ટોપ લખલે 
પત ુ લોહ ના 
ડાઘ વા  શીલ 
બધં બગેી એક  
(ર) લોહ  વાળા 
કોટન ડે 
શીલબધં બગેી 
એક 

(૩) કં ોલ કોટન 
ેડની શીલ બધં 

બગેી એક 
159. II-1/09 

IPC 323, 504, 188 
૭/૧/૦૯ ૭/૦૯  પો.સબ ઇ  સ.  

એસ.એ.જોષી 
(૧) એક 
બાવળના ઝાડની 
લાકડ  આશર 
ણેક ટની 

લબંાઇ ની છે ત ે 
(ર) એક 
લાકડાનો ધોકો 
આશર અઢ  
ટની લબંાઇનો 
છે ત ે  

160. I-9/09 
IPC 323, 504, 114, 188 

૮/૧/૦૯ ૯/૦૯  પો.સબ ઇ  સ.  
એસ.એ.જોષી 

(૧) એક ુનો 
પાવડાનો હાથો 
ની લબંાઇ 

આશર ણકે ટ 

(ર) એક મ ુન 
કલરની ુગંળ મા ં
લાકડાનો હાથો છે 
તે છર  ુના 
વી  ફણા થી 



હાથા ધુી ની 
લબંાઇ આશર 
સવા ટની છે ત ે

(૩) એક ધાર  ુ
 એક લોખડંના 

ચોરસ આકારના 
પાઇપ ઉપર 
વળાકં આકાર ુ ં
ધાર  ુ રણ કર  
ચ ટાડલ છે તનેી 
પાઇપ તથા 
ધાર યા સ હતની 
લબંાઇ સવા 
ચારક ટની છે.
  

161. II-3/09 
Arms Act 25(1) B,A,  

૯/૧/૦૯ ૧૦/૦૯ 

એફ.એસ.એલ
. થી પરત 
આવી ગયલે 
છે. 

 પો.સબ ઇ  સ.  
.બી. 

બાભંણીયા  
ડ .સી.બી. 

(૧) એક લોખડં 
બનાવટની દશી 
પી  તોલ મેગ ન 
સાથનેી  
 લા  ટ કના 
પારદશક બોકસ 
રાખી શીલ કરલ 
છે તે શીલબધં 
બોકસ 

(ર) પી  તોલના 
મેગ નમાથંી 
મળ  આવલે 
પીળ  ધા  ુ ના 
વીત કાટ ઝ 

નગં-૬ છે ત ેપાર 
દશક  લા  ટ કની 
ડબીમા ં રાખી 
શીલપેક કરલ છે 
તે 
(૩) નોક યા 
૧૨૦૮ મોડલનો 
મોબાઇલ ફોન 

162. II-4/09 
Arms Act 25(1) B,A,  

૯/૧/૦૯ ૧૨/૦૯ 

એફ.એસ.એલ
. થી પરત 
આવી ગયલે 

 પો.સબ ઇ  સ.  
એમ.વી. 
ક કાણી  
ડ .સી.બી. 

(૧) એક લોખડં 
બનાવટની દશી 
પી  તોલ મેગ ન 
સાથનેી છે  



છે.  લા  ટ કના 
પારદશક 
બોકસમા ં રાખી 
શીલપેક કરલ છે 
તે શીલબધં 
બોકસ 

(ર) પી  તોલના 
મેગ નમાથંી 
મળ  આવલે 
વતા કાટ ઝ 

નગં-૪ છે  
પારદશક 
 લા  ટ કની 
ડબીમા ં રાખી 
શીલપેક કરલ છે.
  

163. II-5/09 
Gambling Act 12(A) 

૧૦/૧/૦૯ ૧૩/૦૯ 
 

 પો.હડ કો  સ. 
એલ.વી. 
ડ  

(૧) એક બોલપેન 
ચા  ુહાલતમા ં
(ર) એક 
મોબાઇલ ફોન 
(ર) વરલી 
ફચરના કડા 
લખલે  લીપ  
(૩) િપયા પ૦/- 
ના દરની નોટ 
નગં-૧, િપયા 
૧૦/- ના દરની 
નોટ નગં-૧૧, 
િપયા ૫/- ના 
દરની નોટ નગં-
૧, 

164. II-3/09 
Arms Act 25(1) B,A,  

૧૧/૧/૦૯ ૧૪/૦૯ 

એફ.એસ.એલ
. થી પરત 
આવી ગયલે 
છે. 
 

 પો.સબ ઇ  સ.  
.બી. 

બાભંણીયા  
ડ .સી.બી. 

(૧) એક દશી 
બનાવટની 
લોખડંની 
મેગ ન વાળ  
પી  ટલ  
 લા  ટ કના 
પારદશક ડબામા ં
રાખી શીલપકે 
કરલ છે ત ે
શીલબધં બોકસ 



(ર) પી  ટલ ના 
મેગ નમાથંી 
મળ  આવલે 
વતા કાટ ઝ 

નગં-ર  
 લા  ટ કના 
પારદશક ડબામા ં
રાખી શીલપકે 
કરલ છે. 

165. II-3/09 
Arms Act 25(1) B,A,  

૧૧/૧/૦૯ ૧૫/૦૯ 

એફ.એસ.એલ
. થી પરત 
આવી ગયલે 
છે. 
 

 પો.સબ ઇ  સ.  
.બી. 

બાભંણીયા  
ડ .સી.બી. 

(૧) એક લોખડંની 
દશી બનાવટની 
ર વો  વર છ બોર 
વાળ   શીલબધં 
હાલતમા ં
પારદશક ડબીમા ં
છે ત ે 
(ર) ર વો  વરના 
વતા કાટ ઝ 

નગં-૧  
પારદશક 
 લા  ટ કની 
ડબીમા ંશીલ પેક 
છે ત ે

166. II-2/09  
IPC 323, 114, 188 

૧૨/૧/૦૯ ૧૬/૦૯ 
 

 પો.હડ કો  સ. 
એમ.એન. 
દવકા 

(૧) એક લોખડંનો 
કાટ વાળો પાઇપ 
આશર ણ ટની 
લબંાઇ વાળો 
આશર એક 
ચની ગોળાઇ 
વાળો 

167. II-6/09  
Gambling Act 4, 5 

૧૨/૧/૦૯ ૧૭/૦૯ 
 

 પો.સબ ઇ  સ. 
એલ.એલ. ભ ૃ  

(૧) પાના નગં-૩, 
િપયા ૫૦૦x૧૦, 
૧૦૦x૧૫,  
(ર) પાના નગં-૩ 
િપયા ૫૦૦xર, 
૧૦૦x૯, 
(૩) પાના નગં-૩ 
િપયા ૧૦૦x૩૮, 

(૪) પાના નગં-૩ 
િપયા ૧૦૦xપ, 

(૫) પાના નગં-૩ 



િપયા ૧૦૦xપ, 
(૬) પાના નગં-
૩૯ િપયા 
૫૦x૯, 
(૭) િપયા 
૧૦૦x૬, ૫૦x૮ 

168. I-17/09 
IPC 307, 143, 147, 148, 504, 
188 

૧૨/૧/૦૯ ૧૮/૦૯  િસની. 
પો.સબ ઇ  સ.  
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) લોહ ના 
નાના ડાઘ 
માથંી કોટન ેડ 
િધર ુ ં કોટન 
સે  પલ મળેવેલ 
છે ત ે

(ર) લોહ ના 
માટ મા ં ડાધ છે 
માથંી િધર ુ ં

કોટન ડે સે  પલ 
મેળવલે છે. 
(૩) મુી 
તળ યેથી કોટન 
ેડ સે  પલ 

મેળવલે છે 
તે(૪) 
માતા ના 
મં દરના ીલની 
બા ુની દવાલ 
માથંી લોહ નો 
કોટન ડે સે  પલ 
મેળવલે છે તે 
ચારય શીલબધં 
છે. 

169. I-17/09 
IPC 307, 143, 147, 148, 504, 
188 

૧૨/૧/૦૯ ૧૯/૦૯  િસની. 
પો.સબ ઇ  સ.  
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) એક તલવાર 
પીતળના 
હાથાવાળ  કટાઇ 
ગયેલ એક બા ુ 
ધાર વાળ  ની 
લબંાઇ આશર બ ે
ટની ફણાવાળ  
છે તે શીલબધં 
બગેીમાં(ર) એક 
છર  લોખડંના 
પાઇપના હાથા 



વાળ  એક બા ુ 
ધાર વાળ  ની 
હાથા સ હતની 
લબંાઇ આશર 
એક ટ એક 
ચની છે તે 
શીલબધં બગેીમા ં

170. I-19/09 
IPC 324, 504, 114, 188 

૧૨/૧/૦૯ ૨૦/૦૯  પો.સબ ઇ  સ.  
.ુબી. ગોહ લ 

(૧) એક લાકડ  
વાસંની સાત 
કાતર  વાળ  
ના ઉપર કોઇ 

લોહ ના ડાઘ 
નીશાન નથી. 
(ર) એક વાસંની 
સાદ  પાચં 
કાતર ની લોહ ના 
ડાઘ િનશાન 
વાળ  લાકડ  

(૩) એક તલવાર 
પીતળના 
હાથાવાળ  ુની 
કાટ ખાયલેી 
લોહ ના િનશાન 
વગર ની  

171. I-20/09 
IPC 324, 504, 114, 188 

૧૨/૧/૦૯ ૨૧/૦૯  પો.સબ ઇ  સ.  
.ુબી. ગોહ લ 

(૧) એક 
લાકડાનો ધોકો 
ણ ચ ડો છ 

કાતર  વાળો 
ના પર લોહ ના 

ડાઘ િનશાન 
નથી. 
(ર) એક 
એ  મુીનીયમનો 
પાઇપ આશર 
સાડા ણ ટ 
ટલો લાબંો 

લોહ ના ડાઘ 
િનશાન વગરનો 

172. II-3/09 
Arms Act 25(1) B,A,  

૧૩/૧/૦૯ રર/૦૯ 

એફ.એસ.એલ
. થી પરત 

 પો.સબ ઇ  સ.  
.બી. 

બાભંણીયા  

(૧) એક દશી 
બનાવટની 
લોખડંની 



આવી ગયલે 
છે. 
 

ડ .સી.બી. મેગ ન વાળ  
િપ  તોલ  
 લા  ટ કના ડબા 
મા ં રાખી 
શીલબધં કરલ છે 
તે શીલબધં 
બોકસ 

(ર) િપ  તોલના 
મેગ નમાથંી 
મળ  આવલે 
વતા કાટ ઝ 

નગં-ર  
પારદશક ડબીમા ં
શીલપેક છે ત ે

173. I-18/09 
IPC 324, 504, 114, 188 

૧૩/૧/૦૯ ૨૪/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
એ. . 
ગૌ  વામી 

(૧) એક છર  
લોખડંના હાથા 
ઉપર  લા  ટ કના 
હાથા વાળ  ના 
હાથાની લબંાઇ 
સાત ચ એક 
બા ુની ધાર 
વાળ  ના 
ફણાની લબંાઇ 
દશ ચ છર  ની 
ૂલ લબંાઇ ૧૭ 
ચ મા ં
ે મા ં માક  

મારલ છે. 
174. II-7/09 

IPC 188 
૧૩/૧/૦૯ ૨૫/૦૯  પો.હડ કો  સ. 

આઇ.એન.રા
ણા 

(૧) એક  ટનલશે 
 ટ લ ની 
 લા  ટ કના હાથા 
તથા કાળા  યાન 
વાળ  છર  એક
  

175. I-20/09 
IPC 324, 504, 114, 188 

૧૭/૧/૦૯ ૨૬/૦૯  પો.સબ ઇ  સ.  
.ુબી. ગોહ લ 

(૧) વાસંની 
લાકડ  નવ 
કાતર  વાળ  
ના પર લોહ ના 

ડાઘ િનશાન 
જોવામા ં આવતા 
નથી. 



176. I-81/08 
IPC 379 

૨૦/૧/૦૯ ૨૭/૦૯  પો.હડ કો  સ. 
એમ.એન. 
દવકા  

(૧) એક સફદ 
કલરની નબંર 
 લેટ વગરની 
ના એ  ન 
મની દર 
મા િત કંપની ની 
ટ કડ  મારલ છે. 
ના ચેસીસ ન.ં 

6B30CIN43497
8 તથા એ  . ન.ં 
F8BIN614030 
લખલે છે. મા ં
ચારય ટાયર 
એ  ન બટેર  
આગળ પાછળના 
કાચ તથા ચારય 
દરવા  ના કાચ, 
શીટો વગરે ચીજ 
વ  ઓુ વગરની 
છે ત ે

177. II-10/09 
Immoral Traffic Privantion 
Act (1956) 
3,4,5,6,7 

૨૨/૧/૦૯ ૨૯/૦૯  િસની.પો.સબ 
ઇ  સ.  
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) િપયા ૧૦૦ 
ના દરની નોટ  
પચં ન.ં-૧ ને 
પચંનામા વખતે 
આપવામા ં
આવલે  નોટ 
ના િસર યલ 

નબંર 
3RU056062 ની 
છે ત ે

(ર) બી  િપયા 
૧૦૦ ના દરની 
ણ નોટો મળ  

આવલે તે પચંો 
બ  કબ  કરલ 
તે 

178. I-17/09 
IPC 307, 143, 147, 148, 504, 
188 

૨૨/૧/૦૯ ૩૧/૦૯  િસની. 
પો.સબ ઇ  સ.  
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) આરોપી 
નરશી ભાના એ 
ર ુ કરલ તે 
તલવાર 
પીતળની ુઠં 



વાળ  કપડાની 
બગેીમા ં શીલપેક 
કરલ છે ત ે

(ર) આરોપી 
ર  ના ભાનાએ ર ુ 
કરલ ત ેલોખડંની 
ુઠં વાળ  કટાઇ 

ગયેલ તલવાર 
કપડાની બગેીમા ં
શીલપેક છે ત ે

179. II-12/09 
Gambling Act 4, 5 

૨૨/૧/૦૯ ૩૨/૦૯  પો.સબ ઇ  સ.  
એમ.વી. રાણા 

(૧) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-૭, 
(ર) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-૧૪, 
િપયા ૫૦ ના 
દરની નોટ - ર, 
(૩) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-૬,  
(૪) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા ૫૦૦ ના 
દરની નોટ-૧, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-૪, 
િપયા ૫૦ ના 
દરની નોટ -૧, 
(૫) ગં  પાના 
ના પાના-૪૦, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-ર,  

180. II-13/09 
Gambling Act 12 

૨૩/૧/૦૯ ૩૩/૦૯  પો.હડ કો  સ.  
આઇ.એન. 
રાણા 

(૧) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-૩, 
િપયા ૧૦ ના 



દરની નોટ ૧, 
(ર) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-૧૬, 
(૩) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-૧, 
િપયા ૫૦ ના 
દરની નોટ ૧, 
િપયા ર૦ ના 
દરની નોટ ૧, 
(૪) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-૪, 
િપયા ૫૦ ના 
દરની નોટ ૧,  
(૫) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-૧, 
િપયા ૫૦ ના 
દરની નોટ ૧, 
િપયા ૧૦ ના 
દરની નોટ ૩, 
(૬) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા િપયા 
૫૦ ના દરની 
નોટ ર, િપયા 
૧૦ ના દરની 
નોટ ૨, 
(૭) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-ર, 
િપયા ૧૦ ના 
દરની નોટ ૧, 
(૮) ગં  પાના 



ના પાના-૩, 
િપયા ૧૦૦ ના 
દરની નોટ-૩, 
િપયા ૧૦ ના 
દરની નોટ ૪, 
(૯) ગં  પાના 
ના પાના-૩, 
િપયા િપયા 
૫૦ ના દરની 
નોટ ૩, િપયા 
૧૦ ના દરની 
નોટ ર, િપયા પ 
ના દરની નોટ ૧, 
(૧૦) ગં  પાના 
ના પાના-રપ, 
િપયા ૫૦ ના 
દરની નોટ ૫, 

181. I-31/09 
IPC 324, 323, 504, 114, 188 

૨૪/૧/૦૯ ૩૪/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વા
મી  

(૧) એક  ટ લ 
ની છર  
 લા  ટ કના કાળા 
હાથાવાળ  એક 
બા ુએ ધાર 
વાળ  એક બા ુ 
કાપા વાળ  ના 
હાથાની લબંાઇ 
આશર છ ચની 
અને ફણાની 
લબંાઇ આશર છ 
ચ  

182. I-17/09 
IPC 307, 143, 147, 148, 504, 
188 

૨૪/૧/૦૯ ૩૬/૦૯  િસની. 
પો.સબ ઇ  સ.  
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) એક કાળા 
કલર ુ ં ટ શટ 
લોહ  થી 
ખરડાયલે ડાઘા 
વા  જમણી 
સાઇડની બાય થી 
નીચ ે થો ુ કાપેલ 
છે. પાછળના 
ભાગ ે આશર 
એકાદ ચ કાપા 
વા ં તથા  ે
કલર ુ ં લોહ ના 



ડાઘ વા ં પે  ટ 
 શીલબધં કવર 

મા ંછે 
183. I-17/09 

IPC 307, 143, 147, 148, 504, 
188 

૨૪/૧/૦૯ ૩૭/૦૯  િસની. 
પો.સબ ઇ  સ.  
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) એક શટ   ુ
તથા કોફ  
કલરની ચોકડ  
વા  લોહ થી 
ખરડાયલે ની 
બં  ને બાયો 
કાપેલી છે 
પાછળના ભાગ ે
ણ કાપા છે તે 

તથા ુ ધીયા 
કલર ુ ં  સ 
પે  ટ ના કમર 
તથા પાયચા પર 
લોહ ના ડાઘો છે 
તે શીલબધં 
કવરમા ં પેક
  

184. I-35/09 
IPC 324, 504, 188, 114 

૨૮/૧/૦૯ ૩૮/૦૯  પો.સબ ઇ  સ.  
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક કાળા 
કલરની 
 લા  ટ કના હાથા 
વાળ  છર  ુ ં
ફ  ુ  ટ લ ુ ં છે 
તે  

185. II-15/09 
Gambling Act 12(A) 

૨૯/૧/૦૯ ૩૯/૦૯  પો.હડ કો  સ. 
આઇ.એન.રા
ણા 

(૧) એક વરલી 
ફચર કડા 
લખલે  લીપ  
(ર) િપયા 
૧૦૦x૫, િપયા 
૧૦x૪, િપયા 
૫x૧  

186. I-50/09 
IPC 394, 188 

૩૦/૧/૦૯ ૪૦/૦૯  પો.સબ ઇ  સ.  
એલ.એલ. ભ  

(૧) એક 
 લા  ટ કના કાળા 
કલરના હાથા 
વાળ  ના પર 
આગળ પાછળ 
ણ સફદ ચ થુ 

કોટા ડ ઝાઇન છે 
ુ ંફ  ુ  ટ લ ુ ં



છે ત ેછર  
187. II-17/09 

Gambling Act 12 
૧/૨/૦૯ ૪૧/૦૯  પો.હડ કો  સ. 

એ. . ઝાલા 
(૧) ગં  પાના 
ના પાના - ૩, 
રોકડા િપયા 
૧૭૦૦ મા ં
૫૦૦xર, ૧૦૦x૬, 
૫૦x૨, 
(ર) ગં  પાના 
ના પાના - ૩, 
રોકડા િપયા 
૧૮૦૦ મા ં
૫૦૦xર, ૧૦૦x૮, 
તેમજ 
ખી  સામાથંી 
૧૦૦x૨, તથા 
૫૦x૨, 
(૩) ગં  પાના 
ના પાના - ૩, 
૧૦૦x૧, ૫૦x૨, 
૨૦x૨, ૧૦x૧ 
(૪) ગં  પાના 
ના પાના - ૩, 
૫૦x૧, ૨૦x૫, 
પે  ટના પાછળના 
ખી  સામાથંી 
૧૦૦x૨, 
(૫) ગં  પાના 
ના પાના - ૩, 
૫૦૦x૧, 
૧૦૦x૧૪, તથા 
૧૦૦x૧૩, 
(૬) ગં  પાના 
ના પાના - ૩, 
૫૦૦xર, ૧૦૦x૪, 

 સના પે  ટના 
ખી  સામાથંી 
૫૦૦x૨, ૧૦૦x૫, 
૫૦x૨, 
(૭) ગં  પાના 
ના પાના - ૩૪, 
પટ માથંી મળેલ 



૧૦૦x૯, ૫૦x૮, 
૨૦x૫, ૧૦x૧૬ 

188. II-16/09 
IPC 323,504,188, 114 

૧/૨/૦૯ ૪૨/૦૯  પો.હડ કો  સ 
.સી. ડ  

(૧) એક વાસ ની 
લાકડ  આશર 
સાડા ણ ટ 
લાબંી છે તે 

189. I-40/09 
IPC 324, 323, 504, 114, 188 

૨/૨/૦૯ ૪૪/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
એ. .ગૌ  વા
મી 

(૧) એક લોખડંનો 
પાઇપ આશર 
ણેક ટની 

લબંાઇ નો  
(ર) એક છર  
 ટ લ ની લીલા 
કલરના હાથા 
વાળ   એક 
બા ુ ધાર વાળ  
ના ફણા ની 

લબંાઇ છ ચની 
હાથો સાત ચ 
ની લબંાઇ નો છે 
તે  

190. I-245/08 
IPC 363, 366 

૨/૨/૦૯ ૪૫/૦૯  પી.એસ.આઇ. 
.ુબી.ગોહ લ 

(૧) એક કાળા 
રંગ ુ ં પે  ટ મા ં
કોઇ વીય ના ડાઘ 
િનશાન જોવામા ં
આવતા નથી ત ે
કપડાની બગે મા ં
સીલ પકે 
(ર) એક સફદ 
રંગનો ડ ઝાઇન 
વાળો લ દોરલો 
શટ મા કોઇ 
દખીતા વીય ના 
ડાઘ નીશાન 
વગરનો  
કપડાની બગે મા ં
શીલ પકે 
(૩) એક ઓઢણી 
પોપટ  કલરની 
મા બ  ને છેડ 

કોફ  કલરની 
બોડર વાળ  મા 



આ  કલરના 
ડાઘ વાળ  
કપડાની બગે મા 
સીલ પકે 
(૪) પં બી 
સનો ઉપરનો 
ુત  પોપટ  
રંગનો ગળા ના 
ભાગે રાણી તથા 
આસમાની રંગ  ુ
ભરત કામ કરલ 
ના આગળના 

ભાગ ે વ  ચ ે
ડાઘના નીશાન 
વાળ  કપડાની 
બગે મા ંસીલ પેક 
(પ) એક  લેટ 
કલરતથા કસર  
ડ ઝાઇન વાળો 
ંગીયો મા 
ટા છવાયા 
ંખા કાળા ડાઘ 
 કપડાની બગે 

મા ંસીલ પેક 

(૬) એક પોપટ  
કલરનો 
પાઇઝામો મા 
કોઇ દખીતા 
નીશાન જોવામા ં
આવતા નથી  
સફદ નાડ  વાળો 
કપડાની બગેમા ં
સીલ પે ્   

191. II-19/09 
IPC 323,504, 188 

૫/૨/૦૯ ૪૬/૦૯  પો..સબ.ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧)એક  ટ લ ના 
ધા નુી ઢૂ ના 
ઉપરનો ભાગ 
ગોળ છે.અને 
નીચનેાભાગે ણ 
ગોળાકાર કાણા 
છે. 

192. II-22/09 ૬/૨/૦૯ ૪૭/૦૯  પો.હડ કો  સ. (૧) એક આશર 



IPC 323,504, 188, 114 એમ.એન. 
દવકા 

અઢ  ટનો 
લાકડાનો 
પાવડાનો હાથો  
(ર) એક લાકડા ુ ં
હાથા વગર ુ ં
આશર દોઢ ટ 
ુ ંબટે  

(૩) એક લાકડા 
નો આશર બ ે
ટનો ધોકો  

193. I-45/09 
IPC 323, 324, 504, 188 

૬/૨/૦૯ ૪૮/૦૯  પો..સબ.ઇ  સ. 
એલ.એલ.ભ  

(૧) એક  ટ લ 
ના ધા  ુ નો 
પાઇપ ની 
લબંાઇ આશર 
ણ ટ છે નો 

એક છેડો 
ચપેાયલેો છે.  
સફદ પાઇપ ના 
ઉપર લીલા 
કલરના ડાઘ છે.  

194. II-21/09 
IPC 323, 188 

૬/૨/૦૯ ૪૯/૦૯  પો.હડ કો  સ.. 
.એમ.વાઘે

લા 

(૧) એક લોખડં ુ ં
કાડંા મા ં
પહરવા ુ ં ક ં 
સફદ વા 
કલર ુ ંછે તે  

195. II-49/09 
IPC 454, 457, 380 

૭/૨/૦૯ ૫૦/૦૯ 

એફ.એસ.એલ
. થી 
દુામાલ 
પરત આવી 
ગયેલ છે. 

 િસની. 
પો..સબ.ઇ  સ. 
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) એક 
લાકડાના પાટ યા 
ુ ં ઢાકંણા ુ ં લોક 

સાથ ેછે તે  
(ર) કોડ યા 
કંપની ુ ં ચાવી 
સાથ ે ુ ં લોક છે 
તે  
(૩) બાર  ના 
ટુલા કાચના બ ે
ુકડા છે તે  

196. II-   /09 
IPC  188 

૮/૨/૦૯ ૫૧/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
ક.પી. ડ  

(૧) એક  ટ લ 
ની છર  આશર 
દોઢ ટ લબંાઇની 
એક બા ુ ધાર 
તથા બી  બા ુ 



ચાર હોલ તથા 
ખાચંાવાળ  
પકડવાની ુઠં 
વાળ  છર  છે.
  

197. I-46/09 
IPC 325, 323,  504, 188, 114 

૯/૨/૦૯ ૫૨/૦૯  િસની. 
પો..સબ.ઇ  સ. 
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) એક લાકડ  
આશર ચારક 
ટની લબંાઇ ની 
છે.  

198. II-25/09 
Gambling Act 12 

૧૦/૨/૦૯ ૫૩/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
ક.પી. ડ  

(૧) ગં પાના ના 
પાના નગં-૩, 
રોકડા િપયા 
૧૦૦૦ મા ં
૫૦૦x૨,  
(ર) ગં પાના ના 
પાના નગં-૩, 
રોકડા િપયા 
૩૦૦ મા ં
૧૦૦x૩,  
(૩) ગં પાના ના 
પાના નગં-૩, 
રોકડા િપયા 
ર૦૦ મા ં
૧૦૦x૨, તથા 
૫૦x૨,  
(૪) ગં પાના 
ના પાના નગં-૩, 
રોકડા િપયા 
ર૦૦ મા ં૫૦x૨, 
તથા ૧૦x૧૦,  
(૫) ગં પાના 
ના પાના નગં-૩, 
રોકડા િપયા ૯૦ 
મા ં૫૦x૧, તથા 

૧૦x૩, ૫x૨, 
(૬) ગં પાના ના 
પાના નગં-૩૭, 
રોકડા િપયા 
૪૦૦ મા ં
૧૦૦x૧, તથા 
૫૦x૪, તથા 



ર૦x૫  
199. II-27/09 

IPC 323,  504, 188, 114 
૧૧/૨/૦૯ ૫૪/૦૯  પો.હડ કો  સ. 

એમ.એન. 
દવકા 

(૧) એક લોખડંનો 
કાટ વાળો ગોળ 
પાઇપ આશર 
ણ ટની 

લબંાઇનો  
200. I-56/09 

IPC 454, 457, 380 
૧૪/૨/૦૯ ૫૫/૦૯  પો.હડ કો  સ. 

એ. .ઝાલા 
(૧) બીડ ની 
કાડં ઓ દશ ક લો 
(ર) એક 
 લા  ટ કની થલેી 
છે.  

201. I-56/09 
IPC 454, 457, 380 

૧૪/૨/૦૯ ૫૬/૦૯  પો.હડ કો  સ. 
એ. .ઝાલા 

(૧) બીડ ની 
કાડં ઓ આશર 
૧૦૭૦ કલો છે તે  

202. I-60/09 
IPC 324, 323, 504, 114, 188 

૧૯/૨/૦૯ ૫૭/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
એ.ક.ગૌ  વામી 

(૧) એક લોખડંનો 
પાઇપ આશર બ ે
ટ લબંાઇ નો 
ના પર કોઇ 

િનશાન જણાતા 
નથી.  
(ર) એક લાકડા 
ની સાદ  લાકડ  
ના પર કોઇપણ 

િનશાન જણાતા 
નથી ત ે ણ ટ 
લબંાઇ ની  

203. I-63/09 
IPC 324, 323, 504, 114, 188 

૨૦/૨/૦૯ ૫૮/૦૯  એ.એસ.આઇ.  
સી. .શાહમદા
ર 

(૧) એક વાસંની 
લાકડ  ની 
લબંાઇ આશર 
સાડા ચાર ટ 
કોઇ િનશાન 
વગરની  

204. I-62/09 
IPC 326, 323, 504 

૨૦/૨/૦૯ ૫૯/૦૯  એ.એસ.આઇ.  
સી. .શાહમદા
ર 

(૧) એક ુહાડ  
લાકડાના હાથા 
વાળ  મા ં
લોખડં ુ ં ફ  ુ છે 
તેની લબંાઇ બ ે
ટ ણ ચ 
ફણાની લબંાઇ 
આશર સાડા છ 



ચ  
(ર) એક 
લોખડંનો પાઇપ 
ની લબંાઇ ણ 
ટ ચાર ચ ની 
છે.  
(૩) એક ુ ંડલી 
વાળ  લાકડ  
ની લબંાઇ ણ 
ટ ચાર ચ 
ની ુ ંડલી  ટ લ 

ની છે. ુ ંડલીની 
લબંાઇ ૧૦ ચ 
છે.  

205. II-31/09 
Gambling Act 4,5 

૨૩/૨/૦૯ ૬૩/૦૯  િસની. 
પો..સબ.ઇ  સ. 
એમ.એચ. 
વાઘલેા 

(૧) ચા  સ ગે  સ 
રમવાના ટોકન 
નગં-૪૮, તથા 
પે  ટના 
ખી  સામાથંી ગ 
ઝડતી માથંી 
મળ  આવલે 
રોકડા િપયા 
૧૫૦ મા ં
૧૦૦x૧, ૫૦x૧,  
(ર) િવડ યો ગે  સ 
રમવાના ટોકન 
ચા  સ ગેમ નગં-
૪૨, ૫૦x૧, 
૧૦x૨,  
(૩) કાઉ  ટર 
ટબલ પરથી 
િવડ યો મશીન 
રમવાના ટોકન 
નગં-૨૦૫, ટબલ 
પરથી રોકડ રકમ 
૫૦૦x૧, ૫૦x૧, 
૧૦x૩,  
(૪) િવડ યો 
ગે  સ ુ ંક ગડોમ 
મશીન નગં-૧, 
િવડ યો ગે  સ ુ ં



મશીન નગં-૧, 
િવડ યો ગે  સ 
ડ સ-૯૯ ુ ં
મશીન નગં-૧, 
િવડ યો ગે  સ 
િવનર મશીન 
નગં-૧, િવડ યો 
ગે  સ ુ ં ટારગેટ 
િવડ યો ગે  સ 
મશીન નગં-૧, 
િવડ યો ગે  સ ુ ં
હ  તરખા મશીન 
નગં-૧,  

206. A.D.No.  
16/09 
CRPC 174 

૨૩/૨/૦૯ ૬૪/૦૯  પો.સબ ઇ  સ. 
એસ.એ.જોષી 

(૧) એક કાળા 
કલર ુ ં ટુ ુ ં
પે  ટ મા ં કોઇ 
ન ધવા લાયક 
િનશાનો જણાતા 
નથી. તે તથા 
ચોકડ  વા  શટ 
ટુ ુ ં તથા 
ચામડાનો કાળા 
કલરનો પ ો 
ટુલો તથા સફદ 
ધા  ુની લક  એક 
છે ત ે શીલ બધં 
બગેી એક  

207. II-32/09 
IPC 323,  504, 188 

૨૬/૨/૦૯ ૬૬/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
એ.ક. 
ગૌ  વામી 

(૧) એક લોખડંનો 
બ ે ટની લબંાઇ 
વાળો કાટ ખાયલે 
છે ત ેપાઇપ ના 
પર કોઇ ન ધવા 
લાયક િનશાન 
જણાતા નથી.  

208. II-3૩/09 
IPC 498c, 323,504,506(2), 
188 

૩/૩/૦૯ ૭૦/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
એ.ક. 
ગૌ  વામી 

(૧) એક 
ગે  વેનાઇઝનો 
લોખડંનો આશર 
પોણા બ ે ટની 
લબંાઇનો ના 
એક છેડ લોખડં  ુ
વાક  ુ લગાડલ 



છે. 
209. I-72/09 

IPC 324,323 
૪/૩/૦૯ ૭૧/૦૯  એ.એસ.આઇ. 

સી. .શાહમદા
ર 

(૧) એક છર  
લાકડાના 
હાથાવાળ  ના 
હાથાની લબંાઇ 
આશર પાચં ઇચ 
તથા ફણાની 
લબંાઇ આશર 
સાત ઇચની 
એકબા ુ 
ધારવાળ  છે તે
  

210. I-63/09 
IPC 324,323 

૪/૩/૦૯ ૭ર/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
સી. .શાહમદા
ર 

(૧) એક લાકડ  
આશર ચાર 
ટની લાબંી છે તે

  
211. I-82/09 

IPC 324,323 
૧૧/૩/૦૯ ૭૩/૦૯  એ.એસ.આઇ. 

એ. . 
ગો  વામી 

(૧) એક સાદ  
લાકડ  આશર 
સાડા પાચં ટની 
લબંાઇની છે ત ે
(ર) એક કાચનો 
શીશો ગોળાકારનો 
 ઢાકણા 

વગરનો ખાલી છે 
તે  

212. II-36/09 
IPC 323,504, 188 

૧૩/૩/૦૯ ૭૬/૦૯  પો.હડ કો  સ. 
.સી. ડ   

(૧) એક વાસંની 
લાકડ  આશર 
ણ ટની 

લÕબાઇની છે તે
  

213. I-85/09 
IPC 326,323, 504,114, 188 

૧૬/૩/૦૯ ૭૮/૦૯  પો.સ. ઇ.  
.ુબી.ગોહ લ  

(૧) એક લોખડંના 
હાથાવા  ધાર  ુ
ના હાથા  ુમાપ 

આશર ણ ટ 
તથા ફણા  ુમાપ 
આશર એક ટ 
ના ઉપર 

લોહ ના કોઇ ડાઘ 
િનશાન જોવામા 
આવતા નથી.



  
214. I-87/09 

IPC 324,323, 504,114, 188 
૧૮/૩/૦૯ ૭૯/૦૯  એ.એસ.આઇ. 

એ.ક ગો  વામી 
(૧) એક લોખડંનો 
ણ ટ ટલી 

લબંાઇનો અને બ ે
ઇચ ટલી 
પહોળો કાટ 
ખાધેલ પાઇપ 
ના પર કોઇ 

ન ધપા  િનશાન 
જોવામા આવતા 
નથી.  

215. II-35/09 
IPC 323,504, 114, 188 

ર૦/૩/૦
૯ 

૮૦/૦૯  પો.હડ કો  સ. 
.સી. ડ   

(૧) એક વાસંની 
આશર ણકે ટ 
લબંાઇની લાકડ  

216. II-39/09 
Gambling act 12A 

ર૧/૩/૦૯ ૮૧/૦૯  એ.એસ.આઇ.  
ક. પી. ડ   

(૧) ગો  ડન 
કલરની સફદ 
 લા  ટ કના 
ઢાકણાવાળ  
બોલપને (ર) 
 પીડ બાકસના 
ઠુામા ં
તા.ર૧/૩/૦૯ 
લખલે વરલી 
ફ ચર લખલે 
 લીપ મા થમ 
ક ૪૫૦ x ૫ 

તથા છે  લો ક 
૧૩પ X રII લખલે 
છે ત ે  લીપ (૩) 
િપયા દશના 
દરની નોટ નગં 
ર૮= ૨૮૦ 
 

217. I-83/09 
IPC 323,324, 504, 114, 188 

ર૧/૩/૦૯ ૮ર/૦૯  પો.સ. ઇ.  
.ુબી.ગોહ લ  

(૧) એક  યાન 
વગરની તલવાર 
 ટનલસે  ટ લની 
ના ફણા  ુમાપ 

પોણા બ ે ટ તથા 
હાથા  ુમાપ ચાર 
સે.મી.  લોહ ના 
ડાઘ 



િનશાનવગરની છે 
તે (ર) એક 
લાકડાનો ચાર 
કાતર  વાળ  
લોહ ના ડાઘ 
િનશાન વગરનો 
ધોકો ની લબંાઇ 
આશર અઢ  ટ 
છે ત ે  
 

218. I-93/09 
IPC 323,324, 504, 114, 188 

ર૪/૩/૦
૯ 

૮૩/૦૯  પો.સ. ઇ.  
એલ.એલ. ભ   

(૧) એક લોખડંનો 
પાઇપ ની 
લબંાઇ આશર 
ણ ટ છે  

લીલા વા 
કલરનો અને 
કટાઇ ગયલે છે. 
નો આગળનો 

ભાગ ગોળ વળેલ 
છે.  
 

219. II-40/09 
Gambling act 12 

ર૪/૩/૦
૯ 

૮૪/૦૯  પો.હડ કો  સ. 
એલ.વી. ડ   
ટ .એફ. 

(૧) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩ 
રોકડા  . ૪૦૦ 
મા ૧૦૦ x ૨ 

તથા ૫૦ X ૪ 
(ર) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩ 
રોકડા .૩ર૦ 
મા ૧૦૦ x ૧ 

તથા ૫૦ X ૩ 
તથા ૧૦  X ૭ 
(૩) ગં પાનાના 
પાના નગં-૩ 
રોકડા  . ૫૦૦ 
મા ૧૦૦ x ૪ 

તથા ૫૦ X ૨ 
(૪)  
ગં પાનાના 
પાના નગં-૩ 
રોકડા  . ૪૭૦ 



મા ૧૦૦ x ૩ 
તથા ૫૦ X ૩, 
૧૦  X ૨ (૫) 
ગં પાનાના 
પાના નગં-૩ 
રોકડા  . ૪૭૦ 
મા ૧૦૦ x ૩ 

તથા ૫૦ X ૩, 
૧૦  X ૨ (૬) 
ગં પાનાના 
પાના નગં-૩૭ 
રોકડા  . ૪૧૦ 
મા ૧૦૦ x ૩ 

તથા ૫૦ X ૨, 
૧૦  X ૧  
 

220. I-97/09 
IPC 324, 452, 427, 504, 188 

ર૭/૩/૦
૯ 

૮૬/૦૯  પો.સ. ઇ.  
એલ.એલ. ભ   

(૧) એક લાકડા  ુ
કટ રમવાની 

િવકટ  આશર 
સવા બે ટ 
લબંાઇની છે ના 
પર કોઇ 
ન ધવાલાયક 
નીશાન જોવા 
મળતા નથી.
  
 

221. A.D. NO. 26/09 CRPC 174 ર૯/૩/૦૯ ૮૮/૦૯  પો.સ. ઇ.  
એલ.એલ. ભ   

(૧) બ ેકાળા 
કલરના ંર બરના ં
ચ  પલ ના 
ઉપર સફદ 
ટપક વાળ  
ડ ઝાઇન છે તે
  

222. A.D. NO. 24/09 CRPC 174 ૩૦/૩/૦૯ ૮૯/૦૯  પો.સ. ઇ.  
.ુબી.ગો હલ  

(૧) એક પીળા 
કલરનો ચણીયો 
તથા એક માચીસ 
બોકસ કાગળમા 
વીટ  કોથળ મા 
નાખી કપડાની 
બગેીમા શીલપકે



  
223. I-105/09 

IPC 324, 323, 504, 188,114 
૧/૪/૦૯ ૯૦/૦૯  એ.એસ.આઇ. 

એ. . 
ગો  વામી 

(૧) એક સાદ  
લાકડ  આશર 
ણ ટની 

લબંાઇની છે તે
  
 

224. II-44/09 
Gambling act 12A 

૧/૪/૦૯ ૯૧/૦૯  એ.એસઆઇ. 
ક. પી. ડ   
ટ .એફ. 

(૧) રોકડા  . 
૪૬૦૦ મા 
૫૦૦ x ૨,  ૧૦૦ 

x ર૭ તથા ૫૦ X 

૧૦ તથા ૧૦  X 

૪૦ (ર) વરલી 
ફ ચરના 
કડાઓ લખલે 

ચીઠ ઓ છે તે 
(૩) ચા  ુ
હાલતમા 
બોલપને છે (૪) 
એક વરલી 
ફ ચરના કડા 
લખલે ચીઠ   
રોકડા .૨૦૦ 
મા ૨૦ x ૬ 

તથા ૧૦ X ૮ 
(પ) રોકડા  . 
૨૮૫ મા ૧૦ x 

૨૧ તથા ૫ X 

૧૫,  
 

225. I-94/09 
IPC 324, 504, 188 

૨/૪/૦૯ ૯૨/૦૯  પો.સ. ઇ.  
.ુબી.ગો હલ  

(૧) એક 
 યાનવગરની 
એક ધારવાળ  
 ટનલસે  ટ લની 
લુાબી કલરના 
 લા  ટ કના 
હાથાવાળ  ના 
પર કોઇ લોહ ના 
ડાઘ ક િનશાન 
નથી 
  
 



226. II-45/09 
IPC 504, 506(2), 188 

૩/૪/૦૯ ૯૩/૦૯  પો.હડ કો  સ. 
એમ.એન.દવ
કા 

(૧) એક 
 યાનવગરની 
હાથાવાળ  એક 
ધારવાળ  ુ  લી 
છર  ના ફણા  ુ
માપ સવા ચ 
તથા હાથા ુ ંમાપ 
ચાર ચ છે તે
  
 

227. I-96/09 
IPC 325,323 504, 188 

૬/૪/૦૯ ૯૪/૦૯  પો.સ. ઇ.  
એલ.એલ. ભ   

(૧) એક 
લાકડાના હાથામા ં
ફ ટ લોખડંની 
ુહાડ  નો હાથો 
લાકડાનો તથા 
લોખડંનો ુહાડો 
ના હાથા  ુમાપ 

આશર બ ે ટ 
તથા ફણા  ુમાપ 
આશર અડધો ટ
  
 

228. II-48/09 
IPC 323,504, 188 

૭/૪/૦૯ ૯૫/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
એ. . 
ગો  વામી 

(૧) એક કાળો 
લાકડા  ુબટેન 
ગોળાકાર આશર 
બ ે ટ  ુછે તે 
 

229. II-47/09 
IPC 323,504, 188,114 

૭/૪/૦૯ ૯૬/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
એ. . 
ગો  વામી 

(૧) એક સાદ  
વાસની આશર ૩ 
ટ ની લબંાઇની 
ણ કાતર  વાળ  

લાકડ   
230. II-49/09 

IPC 323,504, 188,114 
૭/૪/૦૯ ૯૭/૦૯  એચ.સી. 

.એમ. 
વાધલેા  

(૧) એક સાદો 
લાકડાનો ધોકો છે 
તેના પર લોહ ના 
ક બી  નીશાન 
નથી. 

231. II-49/09 
IPC 323,504, 188,114 

૮/૪/૦૯ ૯૮/૦૯  એચ.સી. 
.એમ. 

વાધલેા  

(૧) એક સાદ  
વાસની લાકડ  
આશર ર ટ ની 
લબંાઇ ના પર 
લોહ ના ડાધ ક 



નીશાન વગરની 
છે ત.ે 

232. II-47/09 
IPC 323,504, 188,114 

૮/૪/૦૯ ૯૯/૦૯  એ.એસ.આઇ. 
એ. . 
ગો  વામી 

(૧) એક સાદ  
વાસની આશર ૩ 
ટ ની લબંાઇની 
ણ કાતર  વાળ  

લાકડ   
233. II- 51/09 

IPC 188 
૧ર/૪/૦
૯ 

૧૦૦/૦૯  એચ.સી.  
આઇ.એન 
રાણા  

(૧) એક  ટનલસે 
 ટ લની કાળા 
હાથા વાળ  છર  
તેના ઉપર 
અગં મા 
 ટનલસે  ટ લ 
તેના ઉપર મીના 
લખલે તનેી 
લબંાઇ હાથા થી 
ફણા ધુીની 
આશર ૧૧ ઇચની 
છે ત ેછર .  

234. II-52/09 
GAM ACT 12. 

૧ર/૪/૦
૯ 

૧૦૧/૦૯  એચ.સી.  
આઇ.એન 
રાણા  

(૧) ગં પાના 
પાના નગં-૩, (ર) 
પગનીચથેી ક   
કરલ ૧૦૦ દરની 
નોટ એક, પ૦ ના 
દરની નોટ 
એક.(૩) 
ગજડતી માથી 

ક   કરલ ૧૦૦૦ 
ના દરની નોટ 
એક પ૦૦ ના 
દરની નોટ ણ, 
૧૦૦ નો દરની 
નોટ પાચં  
(ર)ગં પાના 
પાના નગં-૩, 
પગ નીચથેી ક   
કરલ પ૦ ના દર 
ની નોટ-૧, ર૦ 
ના દરની નોટ-૧ 
(૩) ગં પાના 
પાના નગં-૩, 



પગ નીચથેી ૧૦૦ 
ના દર ની નોટ-૧ 
,ર૦ ના દરની 
નોટ -૧,૧૦ ના 
દરની નોટ એક. 
(૪) ગÕ પાના 
પાના નÕગ -૪ર 
પ૦ ના દરની 
નોટ ણ, ૧૦ ના 
દરની નોટ ૧૩,  
 

235. ણવા જોગ ન.ં   /૦૯ ૧/૪/૦૯ ૧૦૩/૦૯  પો..સ.ઇ. 
 
.ુબી. ગોહ લ  

(૧) ૩૦૦ * ૬૦૦ 

એમ.એમ. ના 
લખલેા કબલ 
વાયર નગં -  ્
તપાસ અથે ક   
કરલ  

236. II-55/09 
Immoral Traffic Privantion 
Act (1956) 
3,4,5,6,7 

૧૭/૪/૦
૯ 

૧૦૪/૦૯  પો..સ.ઇ. 
 .ુબી. ગોહ લ  

(૧) ુ ૧૦૦ ના 
દરની નોટ ના 
નબંર ર ક  ુ
બી૬પ ૬૧ પ૮ ની 
છે ત ે(ર) ુ ૧૦૦ 
ના દરની ૂલ 
ચાર નોટ  

237. II-54/09 IPC 
323,504,188,114 

૧૭/૪/૦
૯ 

૧૦૫/૦૯  એચ.સી.  
એમ.એન 
દવકા 

(૧) એક લોખડં 
નો પાઇપ આશર 
બ ે ટ નો કાટ 
વાળો ુ ધીયા 
કલરનો (ર) એક 
લાકડ  આશર 
સાડા ણ ટની 
લબંાઇ વાળ  

238. I-114/09 IPC 
324,323,504,188,114 

૧૯/૪/૦
૯ 

૧૦૬/૦૯  પો..સ.ઇ. 
એલ.એલ.ભટ  

(૧) એક 
લાકડાનો ધોકો  
કાળા કલર વો 
ની લબંાઇ 

આશર ૩ ટ 
ટલી (ર) એક 

લાકડ  નેતરની 
મા ચાર કાતર  

છે. ની લબંાઇ 



આશર સાડા ચાર 
ટની છે.તે (૩) 
એક કાળા કલર 
વી ુની 

વાસની લાકડ  
મા ં પાચં ગાઠ 

છે.તે (૪) એક 
લોખડંની છર  
ુની કટાઇ ગયેલ 
છે. ના હાથા 
ઉપર લાલ 
કલર ુ ં  લા  ટ ક 
આગળ પાછળ 
મઢલ છે.ત ે 

239. I-118/09 IPC 
143,147,148,307 

૨૨/૪/૦૯ ૧૦૮/૦૯  સીની. 
પો.સ.ઇ. ી 

.પી.પટલ 

(૧) કોટન ડે થી 
ુ િધર ન નૂો 
મળેલ છે.તે (ર) 
કોટન ડે થી 
ક  ોલ કોટન ેડ 
મળેલ છે.  શીલ 
બધં કવર મા ં
છે.તે 
 
 

240. II-58/09      
GAM ACT 12.A 

૨૨/૪/૦૯ ૧૦૯/૦૯  પો..હઙ.કો  ્ સ. 
 
એલ.વી. ડ  

(૧) વરલી 
ફ કચર આકડા 
લખલે ચીઠ  
એક(ર) રોકડા 
ુ.૩૫૦/- 

(100x3, 50x1,) 
(૩) એક બોલપેન 

241. I-118/09 IPC 
143,147,148,307 

૨૨/૪/૦૯ ૧૧૦/૦૯  સીની. 
પો.સ.ઇ. ી 

.પી.પટલ 

ઘાટા    ુકલર ુ ં
પે  ટ  થા અડધી 
બાય ુ ંઘાટા    ુ
કલર ુ ં ડ ઝાઇન 
વા ં છે.તે 
કપડાની જોડ  
કાગળ મા ં શીલ 
બધં પકે મા ંછે.તે 
એક 

242. I-118/09 IPC 
143,147,148,307 

૨૨/૪/૦૯ ૧૧૧/૦૯  સીની. (૧) એક બા ુ 



પો.સ.ઇ. ી 
.પી.પટલ 

ુની ધાર વાળ  
છર  ન ે
 લા  ટ ક નો 
કાળો હાથો છે ત ે
શીલ બધં બગેી 
મા ં
છે.તે(ર)લોખડંનો 
પાઇપ આશર 
સવા ણ ટ નો 
બગેીમા ંશીલ પેક 
કરલ છે.તે (૩) 
એક તલવાર 
શીલ બધં બગેી 
મા ં છે.તે (૪) 
સવા બે ટની 
લબંાઇ નો ધોકો 
 કાપડની શીલ 

પેક બગેી મા ં
છે.તે 

243. I-118/09 IPC 
143,147,148,307 

૨૨/૪/૦૯ ૧૧૨/૦૯  સીની. 
પો.સ.ઇ. ી 

.પી.પટલ 

(૧) એક કાળા 
કલર ુ ંપે  ટ તથા 
સફદ કલર ુ ં
અડધી બાય ુ ં
શટ છે.તે શીલ 
બધં પકેટ મા ં
છે.તે (ર)  ે
કલર ુ ં કો ોય 

 સ પે  ટ તથા 
ે કલર ના 

આછા કોફ  કલર 
ના પટાવા  શટ 
છે.તે શીલ પકે 
છે.તે (૩) હળદર 
વા કલર ુ ંપે  ટ 
મ કલર ુ ં શટ 

છે.તે શીલ પકે 
પેકટ (૪) પીળા 
કલર ુ ંપે  ટ તથા 
લાલ કલર ુ ંશટ 
છે.તે શીલ પકે 
પેકટ  



244. II-59/09 IPC 
323,504,506(2),188,114 

૨૩/૪/૦૯ ૧૧૩/૦૯  એચ.સી.  
.એમ.વાઘે

લા 

એક નાની 
તલવાર ઘોડો 
તથા હરણ વા 
મોરની ુઠં વાળ  
આશર દોઢ ટ 
લબંાઇ ની છે.ત ે

245. II-60/09       
IPC - 323,504, 188 

૨૫/૪/૦
૯ 

૧૧૪/૦૯  એચ.સી.  
.સી. ડ  

એક લાકડા ના 
હાથા વાળ  
લોખડંની હથોડ  

246. I-121/09  IPC 
325,324,323,188,114 

૨૮/૪/૦
૯ 

૧૧૫/૦૯  પો..સ.ઇ. 
એલ.એલ.ભટ  

એક લાકડ  
આશર સવા ણ 
સાડા ણ ટ ની 
છે.તે 

247. I-121/09  IPC 
325,324,323,188,114 

૧/૫/૦૯ ૧૧૬/૦૯  પો..સ.ઇ. 
એલ.એલ.ભટ  

એક લોખડં ના ં
પાઇપ ના હાથા 
વા ં ધાર યા 
ની લબંાઇ 

આશર પોણા ચાર 
ટ છે. નો 
પાછળનો 
પાઇપનો કલર 
કાળો છે. 
આગળનો ફડો 
આશર ૭ ચ 
લાબંો છે.ત ે

248. I-122/09  IPC 
324,323,188,114 

૧/૫/૦૯ ૧૧૭/૦૯  પો..સ.ઇ. 
એલ.એલ.ભટ  

એક લોખડં નો 
કટાઇ ગયલેો 
પાઇપ અઢ  ટ 
લાબંો છે.ત ે

249. I-126/09  IPC 
325,324,323,188,114 

૨/૫/૦૯ ૧૧૮/૦૯  પો..સ.ઇ. 
.ુબી.ગોહ લ  

(૧) એક લોખડંની 
ુના કાટ વાળ  
લોહ ના ડાઘ 
િનશાન વગર ની 
 યાન વગર ની 
િપતળના 
હાથાવાળ  
તલવાર ના 
ફળા ની લબંાઇ 
આશર સવા બ ે
ટ તથા હાથાની 



લબંાઇ સાડા ચાર 
ચ છે.તે (ર) 
એક લોખડંની 
ુની ુના કાટ 
વાળ   યાન તથા 
હાથા વગરની 
લોહ ના ડાઘ 
િનશાન વગરની 
૧ ટ સાડા નવ 
ચ લબંાઇ ની 
તલવાર છે.ત ે

250. I-126/09  IPC 
325,324,323,188,114 

૨/૫/૦૯ ૧૧૯/૦૯  પો..સ.ઇ. 
.ુબી.ગોહ લ  

એક લોખડંનો ISI 

માકા વાળ  
લોહ ના ડાઘ 
િનશાન વગરનો 
ર ટ નવ ચ 
ના લબંાઇ ના 
માપ વાળો 
પાઇપ છે.ત ે

251. I-126/09  IPC 
143,147,148,149,326 િવ. 

૪/૫/૦૯ ૧૨૨/૦૯  પો..સ.ઇ. 
.ુબી.ગોહ લ  

એક પ  સર 
મો.સા. બળે  ુ
સં ણુ નાશ 
પામલે ના 
નબંર જોવામા ં
આવતા નથી ત ે
તપાસ અથ 
કબ  લીધેલ તે 

252. I-128/09  IPC 
143,147,148,149,32૩,427,50

4, 188 િવ. 

૫/૫/૦૯ ૧૨૩/૦૯  પો..સ.ઇ. 
.ુબી.ગોહ લ  

એક પીતળના 
હાથા વાળ   યાન 
વગરની ુ  લી 
તલવાર  ડાઘ 
નીશાન વગરની 
ના ફળા ુ ં

માપ સવા બ ે ટ 
તથા હાથા ુ ંમાપ 
સાડા ચાર ચ 
ની તલવાર એક 
(ર) એક 
પીતળના હાથા 
વાળ   યાન 
વગરની લોહ ના 



ડાઘ નીશાન 
વગરની ુ  લી 
તલવાર  સવા 
બ ે ટ લાબંા 
હાથા ની તથા 
સવા ચાર ચના 
હાથા ની છે.તે 
તલવાર (૩) એક 
પાચં ટની છ 
કાતર  વાળ  
લોહ ના નીશાન 
વગરની વાસંની 
લાકડ  છે.તે (૪) 
એક  યાન 
વગરની સવા બ ે
ટ ફળા વાળ  
તથા સાડા ચાર 
ચ હાથા ની 
લોહ ના ડાઘ 
નીશાન વગરની 
ુ  લી તલવાર 

છે.તે (૫) એક 
વાસં ની પાચં 
કાતળ  વાળ   
પાચં ટ લાબંી 
લોહ ના ડાઘ 
નીશાન વગરની 
લાકડ  છે.તે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



રાજકોટ શહર થોરાળા પોલીસ  ટશન ુ ંસને-ર૦૧૦ ના પે  ડ ગ દુામાલની િવગત દશાવ ુ ંપ કઃ- 
 

મ પો.  ટ. .ુ ર. 
ન.ં/ કલમ/અ. 
મોત નબંર/ . 
જોગ નબંર/  ટ. 

ડા. નબંર 

દુામાલ 
જમા લીધા 
તાર ખ 

.ુ પા. 
નબંર 

દુામાલ 
ર . નો 
અ ુ.ં 
નબંર 

જમા લનેાર 
અિધકાર ી 

પે  ડ ગ દુામાલની 
િવગત 

કસનો 
િનકાલ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

૧ સેક  ડ ૧૭૧/૦૯ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮, ૧૧૪ 
જુબ  

૦ર/૦૧/૧૦  ૦૧/૧૦  ૧  પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા 

(૧) એક લાકડ  પોણા 
ણ ટની (ર) એક 

હોક  ુના વી  

 

૨ . જો. ર . 
૦૬/૧૦ તા. 
૦૪/૦૧/૧૦ 
જુબ  

૦૪/૦૧/૧૦  ૦ર/૧૦  ર  પો. સબ ઈ  સ.  
એ. . 
ગૌ  વામી 

(૧) સળગેલ મો. સા. 
નો પીગળેલ જમીન 
પરથી લીધેલ 
પદાથનો ન નુો  
(ર) સળગેલ મો. સા. 
નો પીગળેલ જમીન 
પરથી લીધેલ 
પદાથનો ન નુો 

 

૩ સેક  ડ ૦૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩,  ૧૮૮ 
જુબ  

૦૬/૦૧/૧૦  ૦૩/૧૦  ૩  પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા 

 એક વાસની લાકડ  
ચાર ટની 

 

૪ સેક  ડ ૧૪૭/૦૯ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮, ૧૧૪ 
જુબ  

૦૭/૦૧/૧૦  ૦૪/૧૦  ૪  પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા 

એક સીધી ુના વી 
તલવાર  

 

૫ સેક  ડ ૦ર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮, ૧૧૪ 
જુબ  

૦૯/૦૧/૧૦  ૦પ/૧૦  પ  પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા 

ઘોડ યાના બ ે પાયા 
તથા એક  ટ લનો 
પાઇપ  

 

૬ ફ  ટ ર૬૦/૦૯ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮, ૧૧૪ 
જુબ  

૧ર/૦૧/૧૦  ૦૭/૧૦  ૭  પો. સબ ઇ  સ.  
એ. . 
ગૌ  વામી  

(૧) એક વાસની 
લાકડ  અઢ  ટની  

 

૭ ફ  ટ ર૬૧/૦૯ ૧ર/૦૧/૧૦  ૦૮/૧૦ ૮ તથા  પો. સબ ઇ  સ.  (૧) એક વાસની  



આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮, ૧૧૪ 
જુબ  

૦૯/૧૦   ૯ એ. . 
ગૌ  વામી  

લાકડ  અઢ  ટની 
(ર) એક વાસની 
લાકડ   

૮ સેક  ડ ૦૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, પ૦૬(ર), 
૧૮૮, ૧૧૪ જુબ  

રર/૦૧/૧૦  ૧૪/૧૦  ૧૪ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક ધાર  ુસવા ચાર 
ટની લબંાઇ ુ ં 

 

૯ ફ  ટ ૦૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩રપ, ૧૮૮, 
૧૧૪ જુબ  

ર૮/૦૧/૧૦  ૧૬/૧૦  ૧૬  પો. સબ ઇ  સ.  
એ. . 
ગૌ  વામી  

(૧) તલાવર (ર) એક 
લોખડંનો પોલો પાઇપ 
(૩) એક લોખડંનો 
પાઇપ  

 

૧૦ સેક  ડ ૦૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

ર૯/૦૧/૧૦  ૧૭/૧૦  ૧૭  પો. હડ કો  સ. 
આઇ. એન. 
રાણા  

એક છર    

૧૧ સેક  ડ ૦૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮, ૧૧૪ 
જુબ  

૦૧/૦ર/૧૦  રર/૧૦  રર  પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

એક વાસની લાકડ  
સાડા ચાર ટની  

 

૧૨ સેક  ડ ૧૦/૧૦ 
કોપી રાઇટ 
એકટની કલમ 
પ૧, પરએ, ૬૩, 
૭પ, ૬૮ જુબ  

૦૯/૦ર/૧૦  રપ/૧૦  રપ પો. સબ ઇ  સ. 
.ુ ક. 
મકવાણા  

(૧) ુ દા ુદા ફ  મોના 
ગીતોની કસટે નગં-૩પ૦ 
(ર) ુ દા ુદા ફ મોની 
ડ વીડ  કસટો નગં-ર૦૭ 

 

૧૩ ફ  ટ ૧૬/૧૦ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૪, પ૦૪, ૧૮૮, 
૧૧૪ જુબ  

૧૩/૦ર/૧૦  ર૭/૧૦  ર૭  પો. સબ ઇ  સ.  
એ. . 
ગૌ  વામી  

એક છર   લા  ટ કના 
હાથા વાળ   

 

૧૪ સેક  ડ ૧૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

ર૧/૦ર/૧૦  ૩ર/૧૦  ૩ર  પો. સબ ઈ  સ. 
.ુ બી. ગોહ લ 

(૧) એક  યાન વગરની 
ુ  લી છર  (ર) એક 
યાન વગરની ુ  લી 
છર   

 

૧૫ ફ  ટ રપ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪ િવ. 
જુબ  

ર૪/૦ર/૧૦  ૩૮/૧૦  ૩૮  પો. સબ ઈ  સ. 
. બી. રણા  

(૧) એક છર   ટા  ડડ 
 ટ લની (ર) એક છર   

 

૧૬ સેક  ડ ૧પ/૧૦ ુ . 
ધા. કલમ ૪, પ 

૦૧/૦૩/૧૦  ૪૩/૧૦ ૪૩  પો. સબ ઈ  સ. 
.ુ ક. 

ુલ ૯ આરોપીઓ 
પાસેથી રોકડા . 

 



જુબ  મકવાણા  પ૩,૮૪૦/-  
૧૭ ફ  ટ ૩ર/૧૦ આઇ. 

પી. સી. કલમ 
૪ર૭, ૩૩૭, 
પ૦૬(ર) િવ.  
જુબ  

૦૧/૦૩/૧૦  ૪૪/૧૦ ૪૪ પો. સબ ઈ  સ. 
.ુ બી. ગોહ લ 

(૧) એક  યાન વગરની 
ુ  લી તલવાર (ર) એક 
યાન વગરની હાથા 
વગરની છર  (૩) એક 
ફાઇબરના હાથા વાળ  
છર  (૪) ફાઇબરના 
હાથા વાળ  છર   

 

૧૮ ફ  ટ ૩૧/૧૦ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૪, પ૦૪, ૧૮૮, 
૧૧૪  જુબ  

૦ર/૦૩/૧૦  ૪પ/૧૦ ૪પ પો. સબ ઈ  સ. 
.ુ બી. ગોહ લ 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક લોખડંનો પાઇપ 
(૩) એક યાન વગરની 
તલવાર  

 

૧૯ ફ  ટ ૩૪/૧૦ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩૯૪, ૪પર, ૪ર૭, 
૧૮૮, ૧૧૪  જુબ  

૦ર/૦૩/૧૦  ૪૬/૧૦ ૪૬  પો. સબ ઈ  સ. 
.ુ ક. 
મકવાણા  

(૧) એક લાકડાનો ધોકો 
(ર) એલ તલવાર  

 

૨૦ સેક  ડ ૧૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૮૮, ૧૧૪  જુબ  

૦૩/૦૩/૧૦  ૪૭/૧૦ ૪૭ પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

એક  ટનલશે  ટ લની 
છર   

 

૨૧ સેક  ડ ૧૮/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૮૮, ૧૧૪  જુબ  

૦૬/૦૩/૧૦  ૪૯/૧૦ ૪૯  પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

(૧) એક લાકડા ુ ંબટે  
(ર) એક તલવાર નો 
હાથો લાકડાનો છે.  

 

૨૨  ટ. ડા. ન.ં /૧૦ 
સી.આર.પી.સી. 
કલમ ૪૧(૧)ડ . 
જુબ  

૦૭/૦૩/૧૦  પ૦/૧૦ પ૦ પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા 

(૧)   ુ કલરની હ રો 
 ટ ર  જર સાયકલ 
ના ફમ ન.ં 

એએસકઝડે૩૪૩પ (ર) 
એક હરક લુસ ટબ  
ના ફમ ન.ં 

૪એમપીર૭૩૧૩ બ  ન ે
ર૦ ની સાઇઝની  

 

૨૩ ફ  ટ ૩૪/૧૦ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩૯૪, ૪પર, ૪ર૭, 
૧૮૮, ૧૧૪  જુબ  

૦૭/૦૩/૧૦  પ૧/૧૦ પ૧  પો. સબ ઈ  સ. 
.ુ ક. 
મકવાણા  

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક લોખડંનો પાઇપ 

 

૨૪ ફ  ટ ર૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૮/૦૩/૧૦  પર/૧૦ પર  પો. સબ ઈ  સ. 
.ુ ક. મકવાણા 

એક છર  સાડા નવ 
ચની  

 



૨૫ ફ  ટ ૦પ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૯૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૯/૦૩/૧૦  પ૪/૧૦ પ૪  પો. સબ ઈ  સ. 
એ. . 
ગૌ  વામી  

એક િપતળની ઠુ 
વાળ  તલવાર  

 

૨૬ ફ  ટ ૪૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૩૩૭, ૧૮૮, 
૧૧૪  જુબ  

૧ર/૦૩/૧૦  પ૮/૧૦ પ૮  એ. એસ. આઇ. 
ડ . એચ. રાણા 

(૧) એક લાકડ  સાડા 
ણ ટની (ર) એક 

લાકડ  અઢ  ટની  

 

૨૭ ફ  ટ ૪૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૩૭, ૧૮૮, 
૧૧૪  જુબ  

૧ર/૦૩/૧૦  ૬૦/૧૦ ૬૦  એ. એસ. આઇ. 
ડ . એચ. રાણા 

એક લાકડા ુ ં ુ બટ ુ  

૨૮ સેક  ડ ર૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧૭/૦૩/૧૦  ૬૬/૧૦ ૬૬  પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા 

એક છર    

૨૯ સેક  ડ ર૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧૭/૦૩/૧૦  ૬૭/૧૦ ૬૭ પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા 

એક છર    

૩૦ ફ  ટ પર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

ર૦/૦૩/૧૦  ૬૯/૧૦ ૬૯  પો. સબ ઈ  સ. 
. બી. રણા  

(૧) એક પાઇપ (ર) 
એક ધોકો (૩) એક ધોકો 
(૪) એક છર   

 

૩૧ ફ  ટ ૪૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

રર/૦૩/૧૦  ૭૧/૧૦ ૭૧  એ. એસ. આઇ. 
એ. ક. 
ગૌ  વામી  

એક છર    

૩૨ ફ  ટ પ૮/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩રપ, ૩ર૩, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

ર૩/૦૩/૧૦  ૭ર/૧૦ ૭ર એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

એક લોખડંનો પાઇપ   

૩૩ ફ  ટ ર૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

ર૪/૦૩/૧૦  ૭૩/૧૦ ૭૩ પો. સબ ઈ  સ. 
. બી. રણા  

(૧) એક છર  (ર) એક 
છર   

 

૩૪ ફ  ટ પ૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૧૪ 
જુબ  

ર૬/૦૩/૧૦  ૭૮/૧૦ ૭૮  પો. સબ ઈ  સ. 
. બી. રણા  

(૧) એક પાઇપ (ર) 
એક છર  (૩) બ ેલાકડ  

 



૩૫ ફ  ટ પ૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

ર૭/૦૩/૧૦  ૭૯/૧૦ ૭૯ પો. સબ ઈ  સ. 
. બી. રણા  

એક લાકડ    

૩૬ ફ  ટ રપ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪ િવ. 
જુબ  

૩૧/૦૩/૧૦  ૮૧/૧૦ ૮૧  પો. સબ ઈ  સ. 
. બી. રણા  

એક છર    

૩૭ સેક  ડ રપ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦ર/૦૪/૧૦  ૮૪/૧૦ ૮૪  પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા 

એક છર    

૩૮ સેક  ડ ર૬/૧૦ ધ 
ઇમોરલ ાફ ક 
૧૯પ૬ ની કલમ 
૩, પ, ૬ જુબ  

૦૪/૦૪/૧૦  ૮પ/૧૦ ૮પ  પો. સબ ઈ  સ. 
. બી. રણા  

રોકડા . રપ૦/-   

૩૯ ફ  ્ ટ પ૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૦પ/૦૪/૧૦  ૮૬/૧૦ ૮૬ એ. એસ. 
આઇ. એ. . 
ગૌ  વામી  

બ ેપોલા પાઇપ   

૪૦ ફ  ટ ૬૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૦પ/૦૪/૧૦  ૮૭/૧૦ ૮૭ એ. એસ. 
આઇ. એ. . 
ગૌ  વામી  

એક લાકડાના  હાથ 
વાળો પાવડો  

 

૪૧ સેક  ડ ર૭/૧૦ ુ . 
ધા. કલમ ૪, પ 
જુબ  

૦૭/૦૪/૧૦  ૯૦/૧૦ ૯૦  પો. સબ ઈ  સ. 
. બી. રણા  

ુલ પ આરોપી પાસેથી 
રોકડા . ર૦,૭૬૦/-  

 

૪૨ સેક  ડ રર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪, 
૪ર૭, ૧૮૮ જુબ  

૧ર/૦૪/૧૦  ૯૩/૧૦ ૯૩  પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક લોખડંનો ણ 
ટનો પાઇપ  

 

૪૩ સેક  ડ ર૮/૧૦ ુ . 
ધા. કલમ ૪, પ 
જુબ  

૧ર/૦૪/૧૦  ૯પ/૧૦ ૯પ  પો. સબ ઈ  સ. 
એન. ક. 
ડ   

ુલ- ૪ આરોપીઓ 
પાસથેી મોબાઇલ નગં-૬ 
તથા રોકડા . 
૪,૭૦૦/-   

 

૪૪ સેક  ડ ર૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧૩/૦૪/૧૦  ૯૬/૧૦ ૯૬  પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા 

એક છર    

૪૫ સેક  ડ ૩૧/૧૦ 
આ સ એકટ ની 
કલમ 

૧૩/૦૪/૧૦  ૯૮/૧૦ ૯૮  પો. ઈ  સ. ી 
ડ . એમ. 
વાઘલેા  

(૧) દશી બનાવટની 
લોખડંની િપ  તોલ ની 
લબંાઇ આશર અઢ  ચ 

 



રપ(૧બી)એ 
જુબ  

અને પહોળાઇ હાથ 
સહ તની આશર પાચં 
ચની છે.  ઘોડો ટગર 
મેગઝીન વાળ  છે.  
પારદશક બોકસમા ં
સીલપકે (ર) વતા 
કાટ સ નગં-૬  
પારદશક ડબીમા ં છે. ત ે
શીલપકે  

૪૬ સેક  ડ ૩ર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧૪/૦૪/૧૦  ૧૦૦/૧૦ ૧૦૦ પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા 

એક  ટનલસે  ટ લની 
છર   

 

૪૭ સેક  ડ ૩૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧૪/૦૪/૧૦  ૧૦૧/૧૦ ૧૦૧ પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા 

એક  ટનલસે  ટ લની 
છર   

 

૪૮ ફ  ટ ૩૦૦/૦૯ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૯૪, 
૧ર૦બી, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૪/૦૪/૧૦  ૧૦૩/૧૦ ૧૦૩ પો. સબ ઈ  સ. 
એસ. એન. 
સાટ   

નોક યા કંપીનો 
મોબાઇલ નગં-૧ મોડલ 
ન.ં ૧૧૦૮ ના આઇ. 
એમ. ઇ. આઇ. ન.ં 
૩પ૩૭પ૩૦ 
૦૧૭પ૯રર૬૯ છે.  

 

૪૯ ફ  ટ ૩૦૦/૦૯ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૯૪, 
૧ર૦બી, ૧૮૮ 
જુબ  

૧પ/૦૪/૧૦  ૧૦પ/૧૦ ૧૦પ પો. સબ ઈ  સ. 
એસ. એન. 
સાટ   

એક વાસનો ધોકો પોણા 
ચાર ટ લાબંો  

 

૫૦ ફ  ટ ૭૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૪૩, 
૧૪૭ િવ. જુબ  

૧૬/૦૪/૧૦  ૧૦૬/૧૦ ૧૦૬ પો. સબ ઈ  સ. 
એ. . 
ગૌ  વામી  

(૧) એક લાકડાનો ધોકો 
(ર) એક લોખડંનો 
પાઇપ (૩) એક સાદ  
વાસની લાકડ   

 

૫૧ ફ  ટ ૭૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૪૩, 
૧૪૭ િવ. જુબ  

૧૯/૦૪/૧૦  ૧૦૭/૧૦ ૧૦૭ પો. સબ ઈ  સ. 
એ. . 
ગૌ  વામી  

(૧) એક લોખડંનો 
પાઇપ (ર) એક 
લોખડંનો પાઇપ (૩) 
એક સાદ  વાસની 
લાકડ   

 

૫૨ ફ  ટ ૭૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩ 
િવ. જુબ  

૧૯/૦૪/૧૦  ૧૦૮/૧૦ ૧૦૮ પો. સબ ઈ  સ. 
બી. આર. 
દવરેા  

એક છર    

૫૩ ફ  ટ ૮૧/૧૦ ર૦/૦૪/૧૦  ૧૦૯/૧૦ ૧૦૯ પો. સબ ઈ  સ. એક લોખડંનો પાઇપ   



આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૮૮ 
જુબ  

એ. . 
ગૌ  વામી  

૫૪ સેક  ડ ૩૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

રર/૦૪/૧૦  ૧૧૦/૧૦ ૧૧૦ પો. સબ ઈ  સ. 
. બી. રણા  

એક છર    

૫૫ સેક  ડ ૩૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

રર/૦૪/૧૦  ૧૧૧/૧૦ ૧૧૧ પો. સબ ઈ  સ. 
. બી. રણા  

એક છર    

૫૬ ફ  ટ ૭૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪ િવ. 
જુબ  

રર/૦૪/૧૦  ૧૧ર/૧૦ ૧૧ર પો. સબ ઈ  સ. 
બી. આર. 
દવરેા  

(૧) એક લાકડ  (ર) 
એક છર   

 

૫૭ સેક  ડ ૩પ/૧૦ 
ુ . ધા. કલમ ૪, 
પ જુબ  

રર/૦૪/૧૦  ૧૧૩/૧૦ ૧૧૩  પો. ઇ  સ. ી 
ડ . એમ. 
વાઘલેા  

ુલ- ૮ આરોપીઓ 
પાસેથી મોબાઇલ નગં-
૧૦ તથા રોકડા . 
ર,૩૦૦/-  

 

૫૮ સેક  ડ ૩૮/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૩/૦૪/૧૦  ૧૧૪/૧૦ ૧૧૪ પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા 

એક છર    

૫૯ ફ  ટ ૩૦/૦૯ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૬પ, 
૪૬૭ િવ. જુબ  

ર૩/૦૪/૧૦  ૧૧પ/૧૦ ૧૧પ પો. સબ ઈ  સ. 
ડ . એમ. 
વાઘલેા  

(૧) તકરાર  દ  તાવજે 
(ર) ુદરતી દ  તાવજે  

 

૬૦ સેક  ડ ૪૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, ૧૮૮ 
જુબ  

રપ/૦૪/૧૦  ૧૧૭/૧૦ ૧૧૭ પો. સબ ઇ  સ. 
.ુ બી. ગોહ લ 

એક છર    

૬૧ સેક  ડ ૪૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮, ૧૧૪ 
જુબ  

રપ/૦૪/૧૦  ૧૧૮/૧૦ ૧૧૮ પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા 

મોબાઇલ નગં-૪   

૬૨ સેક  ડ ૪૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૬/૦૪/૧૦  ૧૧૯/૧૦ ૧૧૯ પો. હડ કો  ્ સ. 
એ. . ઝાલા 

વાસની બ ેલાકડ    

૬૩ ફ  ટ ૮પ/૧૦ ૦૧/૦પ/૧૦  ૧રપ/૧૦ ૧રપ પો. સબ ઇ  સ. એક છર    



આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

ી બી. આર. 
દવરેા  

૬૪ સેક  ડ  /૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦ર/૦પ/૧૦  ૧ર૬/૧૦ ૧ર૬ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

એક છર    

૬૫ ફ  ટ ૯૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૪પર િવ. જુબ  

૦ર/૦પ/૧૦  ૧ર૭/૧૦ ૧ર૭  પો. સબ ઇ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક વાસની લાકડ    

૬૬ ફ  ટ ૯૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૪પર િવ. જુબ  

૦૩/૦પ/૧૦  ૧ર૮/૧૦ ૧ર૮ પો. સબ ઇ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક વાસની લાકડ    

૬૭ સેક  ડ ૪૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦પ/૦પ/૧૦  ૧૩૦/૧૦ ૧૩૦ પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા  

એક છર    

૬૭ સેક  ડ ૪૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૯/૦પ/૧૦  ૧૩ર/૧૦ ૧૩ર પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

એક લોખડંનો પાઇપ   

૬૮ સેક  ડ ૪૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૧/૦પ/૧૦  ૧૩૪/૧૦ ૧૩૪ પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

એક વાસની લાકડ    

૬૯ સેક  ડ પ૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૧/૦પ/૧૦  ૧૩પ/૧૦ ૧૩પ પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

એક વાસની લાકડ    

૭૦ સેક  ડ ૪પ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧ર/૦પ/૧૦  ૧૩૬/૧૦ ૧૩૬ એ. એસ. આઇ. 
એ. ક. 
ગૌ  વામી  

એક લાકડાનો ધોકો   

૭૧ ફ  ટ ૮૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ર૭૯, ૩૩૭, 

૧૩/૦પ/૧૦  ૧૩૭/૧૦ ૧૩૭ પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા  

વાસની બ ેલાકડ    



૩ર૩, પ૦૪,  ૧૮૮ 
જુબ  

૭૨ ફ  ટ ૬પ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૪૩, 
૧૪૭, ૧૪૯, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૩/૦પ/૧૦  ૧૩૮/૧૦ ૧૩૮ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક લોખડંની તલવાર   

૭૩ ફ  ટ ૬પ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૪૩, 
૧૪૭, ૧૪૯, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૩/૦પ/૧૦  ૧૩૯/૧૦ ૧૩૯ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક લોખડંની તલવાર   

૭૪ સેક  ડ પ૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧૭/૦પ/૧૦  ૧૩૯/૧૦ ૧૩૯ પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા  

એક છર    

૭૫ સેક  ડ પર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૯/૦પ/૧૦  ૧૪૧/૧૦ ૧૪૧ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક લોખડંનો સળ યો 
(ટોમી)  

 

૭૬ સેક  ડ પર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૯/૦પ/૧૦  ૧૪ર/૧૦ ૧૪ર પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક લોખડંની તલવાર   

૭૭ ફ  ટ ૮૮/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ જુબ  

ર૦/૦પ/૧૦  ૧૪૩/૧૦ ૧૪૩  પો. સબ ઇ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક છર    

૭૮ ફ  ટ /૧૦ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૧૪૩, ૧૪૭, ૧૪૮, 
૧૪૯ ૩ર૩, ૩ર૪, 
૪પર, ૩૯૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૧/૦પ/૧૦  ૧૪૪/૧૦ ૧૪૪ પો. સબ ઇ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧) એક લાડક  (ર) એક 
લોખડંનો પાઇપ (૩) 
એક શટ (૪) એક પ ો 
(પ) એક બકલ (૬) 
ટ બુ લાઇટના કટકા 
(૭) એક ઠંડા પીણાની 
કાચની ટુલી બોટલ 
(૮) વેર િવખરે કાચના 
ુકડાઓ  

 

૭૯ સેક  ડ પ૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 

રર/૦પ/૧૦  ૧૪પ/૧૦ ૧૪પ પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા  

એક છર    



કલમ ૧૮૮ જુબ  
૮૦ સેક  ડ /૧૦ આઇ. 

પી. સી. કલમ 
૧૮૮ જુબ  

ર૭/૦પ/૧૦  ૧પર/૧૦ ૧પર પો. હડ કો  સ. 
એ. . ઝાલા  

એક છર    

૮૧ ફ  ટ ૧૦૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪ િવ. 
જુબ  

૩૧/૦પ/૧૦  ૧પપ/૧૦ ૧પપ પો. સબ ઇ  સ. 
ી . બી.  

રણા  

(૧) એક પાઇપ (ર) એક 
છર   

 

૮૨ સેક  ડ પ૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, ૧૮૮, 
૧૧૪ જુબ  

૦ર/૦૬/૧૦  ૧પ૬/૧૦ ૧પ૬ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

(૧) એક લોખડંનો 
પાઇપ (ર) એક 
લાકડાનો ધોકો  

 

૮૩ સેક  ડ /૧૦ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૧૮૮ જુબ  

૦૪/૦૬/૧૦  ૧પ૭/૧૦ ૧પ૭ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

એક છર    

૮૪ સેક  ડ ૬૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ જુબ  

૦૪/૦૬/૧૦  ૧પ૮/૧૦ ૧પ૮  એ. એસ. આઇ. 
ડ . એચ. રાણા 

(૧) એક લોખડંનો 
અડધા ચનો પાઇપ  

 

૮૫ સેક  ડ ૬૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦૮/૦૬/૧૦  ૧૬૦/૧૦ ૧૬૦ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

એક ધારદાર લોખડંનો 
છરો  

 

૮૬ ફ  ટ ૧૧૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, ૧૪૭, 
૧૪૮, ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૮૮ જુબ  

૦૮/૦૬/૧૦  ૧૬૧/૧૦ ૧૬૧ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) એક લોખડંનો 
પાઇપ (ર) બ ેલાકડ   

 

૮૭ ફ  ટ ૧૧૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, ૧૪૭, 
૧૪૮, ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૮૮ જુબ  

૦૯/૦૬/૧૦  ૧૬ર/૧૦ ૧૬ર પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) ણ વાસની લાકડ  
(ર) એક લોખડંના 
પાઇપ  

 

૮૮ ફ  ટ ૯૮/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૮૮ જુબ  

૧૧/૦૬/૧૦  ૧૬૩/૧૦ ૧૬૩ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક છર    

૮૯ સેક  ડ પ૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 

૧૪/૦૬/૧૦  ૧૬૪/૧૦ ૧૬૪ પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

એક લોખડંની ુ  લી 
તલવાર  

 



જુબ  
૯૦ સેક  ડ પપ/૧૦ 

આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૧૪/૦૬/૧૦  ૧૬પ/૧૦ ૧૬પ પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

એક લોખડંની છર    

૯૧ સેક  ડ ૬પ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૧૪/૦૬/૧૦  ૧૬૬/૧૦ ૧૬૬ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક વાસની લાકડ    

૯૨ ફ  ટ ૧રર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ જુબ  

૧૮/૦૬/૧૦  ૧૬૮/૧૦ ૧૬૮ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક છર    

૯૩ સેક  ડ ૬૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૯/૦૬/૧૦  ૧૬૯/૧૦ ૧૬૯ પો. હડ કો  સ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

એક છર    

૯૪ ફ  ટ ૧ર૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

રર/૦૬/૧૦  ૧૭ર/૧૦ ૧૭ર પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) એક છર  (ર) એક 
લોખડંનો પાઇપ  

 

૯૫ ફ  ટ ૧૩૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, ૧૪૭, 
૧૪૮, ૧૪૯, ૩ર૪ 
િવ. જુબ  

રપ/૦૬/૧૦  ૧૭૪/૧૦ ૧૭૪ એ. એસ. આઇ. 
ક. . બારોટ  

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) વાસંની ચાર 
લાકડ ઓ  

 

૯૫ સેક  ડ પ૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

ર૯/૦૬/૧૦  ૧૭પ/૧૦ ૧૭પ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક લોખડંનો ુના વો 
પાઇપ  

 

૯૬ ફ  ટ ૧૩પ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૦ર/૦૭/૧૦  ૧૭૬/૧૦ ૧૭૬ એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

(૧) એક છર  (ર) એક 
લોખડંનો પાઇપ  

 

૯૭ સેક  ડ ૭૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦ર/૦૭/૧૦  ૧૭૭/૧૦ ૧૭૭ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

એક છર    

૯૮ સેક  ડ ૬૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 

૦ર/૦૭/૧૦  ૧૭૮/૧૦ ૧૭૮ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 

એક છર    



કલમ પ૦૯, 
પ૦૬(ર), ૧૮૮ 
જુબ  

દવકા  

૯૯ સેક  ડ પ૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૦૬/૦૭/૧૦  ૧૭૯/૧૦ ૧૭૯ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧) એક છર  (ર) એક 
પાઇપ  

 

૧૦૦ ફ  ટ ૧૩૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯ જુબ  

૦૬/૦૭/૧૦  ૧૮૦/૧૦ ૧૮૦ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

એક સોનાનો ઓમકાર 
શીલ પકે  

 

૧૦૧ ફ  ટ ૧૪૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૯૪, ૧૧૪ 
જુબ  

૦૯/૦૭/૧૦  ૧૮ર/૧૦ ૧૮ર પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

પાચંસોના દરની ચલણી 
નોટ નગં-ર  

 

૧૦૨  ટ. ડા. ન.ં 
૧૯/૧૦ 
સી.આર.પી.સી. 
૪૧(૧)ડ  જુબ  

૧૦/૦૭/૧૦  ૧૮૩/૧૦ ૧૮૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

બ ેમોબાઇલ   

૧૦૩ સેક  ડ ૭૩/૧૦ ુ . 
ધા. કલમ ૪, પ 
જુબ  

૧૦/૦૭/૧૦  ૧૮૪/૧૦ ૧૮૪ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

આરોપીઓ ુલ-પ 
પાસથેી રોકડા . 
૬,૮૦૦/-  

 

૧૦૪ ફ  ટ ૧૪૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪ િવ. 
જુબ  

૧૧/૦૭/૧૦  ૧૮પ/૧૦ ૧૮પ એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક વાસની લાકડ  

 

૧૦૫ સેક  ડ /૧૦ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૧૮૮ જુબ  

૧૩/૦૭/૧૦  ૧૮૭/૧૦ ૧૮૭ પો. હડ કો  સ. 
વી. પી. ઝાલા 

એક છર    

૧૦૬ સેક  ડ ૭૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૭/૦૭/૧૦  ૧૯૧/૧૦ ૧૯૧ એ. એસ. આઇ. 
એ. ક. 
ગૌ  વામી  

એક લાકડ    

૧૦૭  ટ. ડા. ન.ં 
૩૧/૧૦ 
સી.આર.પી.સી. 
૪૧(૧)ડ  જુબ  

૧૭/૦૭/૧૦  ૧૯ર/૧૦ ૧૯ર પો. હડ કો  સ. 
વી. પી. ઝાલા 

(૧) ણ  મોબાઇલ ફોન 
(ર) એક ટ . એફ. આર. 
 નુા મો. સા. ન.ં 
સી -૮૯પ (૩) એક 

ટ . એફ. આર.  નુા મો. 
સા. બીક-ર૦૪૮ 

 

૧૦૮ સેક  ડ ૮ર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 

ર૮/૦૭/૧૦  ર૦૧/૧૦ ર૦૧ પો. હડ કો  સ. 
વી. પી. ઝાલા 

એક છર    



કલમ ૧૮૮ જુબ  
૧૦૯ સેક  ડ ૮૩/૧૦ 

આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૩૦/૦૭/૧૦  ર૦૩/૧૦ ર૦૩ પો. હડ કો  સ. 
વી. પી. ઝાલા 

એક છર    

૧૧૦ ફ  ટ ૧પ૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪પર, 
૩પ૪, ૩ર૩, 
પ૦૪, પ૦૬(ર), 
૧૮૮ જુબ  

૩૧/૦૭/૧૦  ર૦૪/૧૦ ર૦૪ પો. સબ ઈ  સ. 
ી .ુ ક. 

મકવાણા  

એક પોલીસને ઇ   ુકરલ 
સરકાર  લાકડ   

 

૧૧૧ ફ  ટ ૧પ૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪પર, 
૩પ૪, ૩ર૩, 
પ૦૪, પ૦૬(ર), 
૧૮૮ જુબ  

૩૧/૦૭/૧૦  ર૦૪/૧૦ ર૦૪ પો. સબ ઈ  સ. 
ી .ુ ક. 

મકવાણા  

  

૧૧૨ સેક  ડ ૮પ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦ર/૦૮/૧૦  ર૦૯/૧૦ ર૦૯ પો. હડ કો  સ. 
આર. ક. 
વાઘલેા  

એક ધારદાર છર    

૧૧૩ સેક  ડ ૮૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૮૮ જુબ  

૦૪/૦૮/૧૦  ર૧૦/૧૦ ર૧૦ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક લાકડ    

૧૧૪ ફ  ટ ૮૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૧૮૮ જુબ  

૦૯/૦૮/૧૦  ર૧ર/૧૦ ર૧ર પો. સબ ઈ  સ. 
ી .ુ બી. 

ગોહ લ  

એક છર    

૧૧૫ સેક  ડ ૮૮/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧ર/૦૮/૧૦  ર૧૩/૧૦ ર૧૩ પો. હડ કો  સ. 
વી.  પી. ઝાલા 

એક છર    

૧૧૬ સેક  ડ ૮૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧૬/૦૮/૧૦  ર૧પ/૧૦ ર૧પ પો. હડ કો  સ. 
વી.  પી. ઝાલા 

એક છર    

૧૧૮ ફ  ટ ૧૬૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
૩ર૩, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૮/૦૮/૧૦  ર૧૬/૧૦ ર૧૬ એ. એસ. આઇ. 
એ. ક. ગૌ  વામી 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક ધાર ુ ં 

 

૧૧૯ સેક  ડ ૯૧/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 

ર૪/૦૮/૧૦  ર૧૯/૧૦ ર૧૯ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક નોક યા કંપનીનો 

 



કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, 
પ૦૬(ર), ૧૮૮ 
જુબ  

દવરેા  મોબાઇલ  

૧૨૦ ફ  ટ ૧૬૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૩પ, 
૧૧૪ જુબ  

રપ/૦૮/૧૦  રર૦/૧૦ રર૦ પો. સબ ઈ  સ. 
ી .ુ બી. 

ગોહ લ  

બળેલ ર  બરના ુકડા 
તથા માટ ના સે  પલ  

 

૧૨૧ સેક  ડ ૯ર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, 
પ૦૬(ર), ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

ર૬/૦૮/૧૦  રર૧/૧૦ રર૧  પો. સબ ઇ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક હોક    

૧૨૨ ફ  ટ ૧૭૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૩૭ િવ. 
જુબ  

૦૧/૦૯/૧૦  રરર/૧૦ રરર પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧) એક કાળા કલર ુ ં
શીલ બધં કન (ર) બળેલ 
વાયરના ુ ંકડા (૩) બળેલ 
તાલપ ીના ુ ંકડાઓ શીલ 
પેક  

 

૧૨૩ ફ  ટ ૧૭૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪ િવ. 
જુબ  

૦૧/૦૯/૧૦  રર૩/૧૦ રર૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી .ુ બી. 

ગોહ લ  

એક મીયાન સહ તની 
તલવાર  

 

૧૨૪ સેક  ડ ૯૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, 
પ૦૬(ર), ૧૧૪ 
જુબ  

૦૯/૦૯/૧૦  રરપ/૧૦ રરપ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક લોખડંનો પાઇપ   

૧૨૫ ફ  ટ ૧૭૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, 
૧૪૭, ૧૪૮, 
૧૪૯, ૪પર, 
૩ર૪ િવ. જુબ  

૦૯/૦૯/૧૦  રર૬/૧૦ રર૬ એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક વાસની લાકડ   

 

૧૨૬ સેક  ડ ૯૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ 
જુબ  

૧૧/૦૯/૧૦  રર૯/૧૦ રર૯ પો. સબ ઇ  સ. 
ી .ુ બી. 

ગોહ લ  

એક ુ  લી તલવાર 
લાકડાના હાથા વાળ   

 

૧૨૭ સેક  ડ ૯પ/૧૦ ૧૯/૦૯/૧૦  ર૩૧/૧૦ ર૩૧ પો. હડ કો  સ. એક લાકડ    



આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

એમ. એન. 
દવકા  

૧૨૮ ફ  ટ ૩૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૬પ, 
૪૬૭, ૪૬૮ િવ.  
જુબ  

૧પ/૦૯/૧૦  ર૩ર/૧૦ ર૩ર પો. ઇ  સ. ી 
ડ . એમ. 
વાધલેા  

જમીનના દ  તાવેજન ે
લગતા કાગળો  

 

૧૨૯ સેક  ડ ૯૮/૧૦ 
ધ ઇમોરલ 
ાફ ક ી. 
એકટ-૧૯પ૬ ની 
કલમ ૩, ૪, પ, 
૬, ૭ જુબ  

ર૪/૦૯/૧૦  ર૩૮/૧૦ ર૩૮ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧) . ૧૦૦/- ના દરની 
નોટો નબંર વાળ  નોટ 
નગં-૧ (ર) . ૧૦૦ ના 
દરની નોટ    નગં- પ  

 

૧૩૦ ફ  ટ ૧૮૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪ િવ. 
જુબ  

૦૪/૧૦/૧૦  ર૪ર/૧૦ ર૪ર પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

લાકડાના હાથા વાળ  છર   

૧૩૧ ફ  ટ ૧૮પ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૯ર, 
૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૬/૧૦/૧૦  ર૪પ/૧૦ ર૪પ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક  ટ  લસે  ટ લની 
છર   

 

૧૩૨ ફ  ટ ૧૯૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪ િવ. 
જુબ  

ર૮/૧૦/૧૦  રપ૮/૧૦ રપ૮ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક છર    

૧૩૩ સેક  ડ ૧૦૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ પ૦૭, 
પ૦૪ િવ. જુબ  

ર૯/૧૦/૧૦  ર૬૧/૧૦ ર૬૧ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક મોબાઇલ  

૧૩૪ સેક  ડ ૧૦૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૩૦/૧૦/૧૦  ર૬ર/૧૦ ર૬ર એ. એસ. આઇ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક વાસની લાકડ   

 

૧૩૫ સેક  ડ ૧૦ર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 

૦૩/૧૧/૧૦  ર૬૭/૧૦ ર૬૭ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક લાકડાના પાવડાનો 
હાથો  

 



પ૦૪, પ૦૬(ર), 
૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૩૬ સેક  ડ ર૧૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ર૭૯, 
૩૦૪(અ) િવ. 
જુબ  

૧૧/૧૧/૧૦  ર૬૯/૧૦ ર૬૯ પો. સબ ઇ  સ. 
ી .ુ ક. 

મકવાણા  

એક ાઇવ ગ લાયસ  સ   

૧૩૭ સેક  ડ ૧૦૭/૧૦ 
ુ . ધા. કલમ ૪, 
પ જુબ  

ર૧/૧૧/૧૦  ર૭૬/૧૦ ર૭૬ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક આરોપી પાસથેી 
રોકડા . ૬૧૦/-  

 

૧૩૮ સેક  ડ ૧૦૬/૧૦ 
પ  ુ  યેધાતક  
વતનના 
અિધિનયમ-
૧૯૬૦ ની કલમ 
૧૧ડ  જુબ  

રપ/૧૧/૧૦  ર૮૦/૧૦ ર૮૦ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક લોખડંની ર ગમા ંફ ટ 
કરલ ુતરા પકડવાની 
ળ   

 

૧૩૯ સેક  ડ /૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ 
જુબ  

રપ/૧૧/૧૦  ર૮૧/૧૦ ર૮૧  એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

એક  ટ લની છર    

૧૪૦ ફ  ટ રર૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૭/૧૧/૧૦  ર૮ર/૧૦ ર૮ર પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

બ ેલોખડંના પાઇપ   

૧૪૧ સેક  ડ ૧૦૯/૧૦ 
ધ ઇમોરલ 
એકટ-૧૯પ૬ ની 
કલમ ૩, ૪, પ, 
૬, ૭ જુબ  

ર૯/૧૧/૧૦  ર૮૩/૧૦ ર૮૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧)  પ૦૦/- ના દરની 
ચલણી નોટો નબંર વાળ  
(ર) . ૧૦૦/- ના દરની 
નોટ  નગં-પ  

 

૧૪૨ ફ  ટ ર૧૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૩૦/૧૧/૧૦  ર૮૪/૧૦ ર૮૪ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

બ ેલોખડંના પાઇપ   

૧૪૩ ફ  ટ ર૧૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ 

૩૦/૧૧/૧૦  ર૮પ/૧૦ ર૮પ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક તલવાર   



જુબ  
૧૪૪ ફ  ટ રર૧/૧૦ 

આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૧/૧ર/૧૦  ર૮૬/૧૦ ર૮૬ પો. સબ ઈ  સ. 
ી .ુ ક. 

મકવાણા  

એક છર    

૧૪૫ ફ  ટ રર૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯, 
૪૬૧ િવ. જુબ  

૦૪/૧ર/૧૦  ર૮૭/૧૦ ર૮૭ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવેરા  

બ ેતાળા   

૧૪૬ સેક  ડ ૧૧૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૦૮/૧ર/૧૦  ર૮૯/૧૦ ર૮૯ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક ુના વી 
લાકડ   

 

૧૪૭ ફ  ટ રર૮/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪પર, 
પ૦૪, પ૦૪, 
પ૦૬(ર) જુબ  

૦૯/૧ર/૧૦  ર૯૦/૧૦ ર૯૦ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા

(૧) એક તલવાર (ર) 
એક છર  (૩) એક પાઇપ 

 

૧૪૮ ફ  ટ રરપ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩રપ િવ. 
જુબ  

૦૯/૧ર/૧૦  ર૯૧/૧૦ ર૯૧ પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક વાસની લાકડ   

 

૧૪૯ ફ  ટ ર૩૭/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
૧૮૮ જુબ  

૧૪/૧ર/૧૦  ર૯૩/૧૦ ર૯૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી.  

રણા 

(૧) એક કટાર   

૧૫૦ સેક  ડ ૧૧૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૧પ/૧ર/૧૦  ર૯૪/૧૦ ર૯૪ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) એક લાકડ    

૧૫૧ ફ  ટ ર૩૮/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧પ/૧ર/૧૦  ર૯પ/૧૦ ર૯પ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) એક છર    

૧૫૨ સેક  ડ ૧૧૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 

૧૬/૧ર/૧૦  ર૯૬/૧૦ ર૯૬ પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક ુના વી 

 



કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

જોષી લાકડ   

૧૫૩ સેક  ડ ર૧પ/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૦/૧ર/૧૦  ર૯૯/૧૦ ર૯૯ એ. એસ. આઇ. 
એ. ક. ગૌ  વામી 

(૧) એક લાકડાના હાથા 
વાળ  હથોડ   

 

૧૫૪ ફ  ટ ર૪૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૯પ, 
૩૯૭ જુબ  

ર૮/૧ર/૧૦  ૩૦૩/૧૦ ૩૦૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી 

(૧) એક ધાર ુ ં (ર) 
િપતળના હાથા વાળ  
તલવાર (૩) લાકડાનો 
ધોકો (૪) લાકડાનો ધોકો 
(પ) એક છર   

 

૧૫૫ સેક  ડ ૧રર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
૧૮૮, ૧૧૪ 
જુબ  

ર૮/૧ર/૧૦  ૩૦પ/૧૦ ૩૦પ  એ. એસ. આઇ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

(૧) એક લાકડ    

૧૫૬ સેક  ડ ૧ર૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

ર૮/૧ર/૧૦  ૩૦૬/૧૦ ૩૦૬ એ. એસ. આઇ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

(૧) ણ વાસની 
લાકડ ઓ  

 

૧૫૭ સેક  ડ ૧૧૯/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

ર૯/૧ર/૧૦  ૩૦૮/૧૦ ૩૦૮ એ. એસ. આઇ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

(૧) એક વાસની લાકડ    

૧૫૮ સેક  ડ ૧રર/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૩૧/૧ર/૧૦  ૩૧૦/૧૦ ૩૧૦ એ. એસ. આઇ. 
. એમ. 

વાઘલેા  

(૧) બ ેવાસની લાકડ ઓ  

૧૫૯ ફ  ટ રર૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૩૧/૧ર/૧૦  ૩૧૧/૧૦ ૩૧૧ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) ણ લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક સાદ  લાકડ   

 

 
 

 
 
 



રાજકોટ શહર થોરાળા પોલીસ  ટશન ુ ંસને-ર૦૧૧ ના પે  ડ ગ દુામાલની િવગત દશાવ ુ ંપ કઃ- 
 

મ પો.  ટ. .ુ ર. 
ન.ં/ કલમ/અ. 

મોત 
નબંર/ . 
જોગ નબંર/ 
 ટ. ડા. નબંર 

દુામાલ 
જમા લીધા 
તાર ખ 

.ુ પા. 
નબંર 

દુામાલ 
ર . નો 
અ ુ.ં 
નબંર 

જમા લનેાર 
અિધકાર ી 

પે  ડ ગ દુામાલની િવગત કસનો 
િનકાલ 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ 

1. સેક  ડ 
૧ર૪/૧૦ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૩, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૧/૦૧/૧૧  ૦૧/૧૧  ૧  એ. એસ. 
આઇ. એ. ક. 
ગૌ  વામી  

(૧) એક લાકડ    

2. ફ  ટ ર૮૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯ 
જુબ  

૦ર/૦૧/૧૧  ૦ર/૧૧  ર  એ. એસ. 
આઇ. એચ. 
એમ. ડ   

(૧) એક હ રો હો  ડા   લે  ડર 
-૩એસી-૯૩૯૩ ના એ. 

ન.ં ૦રબી૧૮એમ૦૮૬૩૭ (ર) 
ચ.ે ન.ં ૦રડ ર૦૦૧ર૬ર૪  

 

3. સેક  ડ ૦ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ર૯ર, 
કોપી રાઇટ 
એકટ કલમ 
પ૧, પર જુબ  

૦ર/૦૧/૧૧  ૦૪/૧૧  ૪  પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧) ુ દ  ુદ  ફ  મના 
ગીતની સી. ડ . તથા ડ . વી. 
ડ . કસટ નગં-૧પ૦  

 

4. સેક  ડ ૦૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ર૯ર, 
કોપી રાઇટ 
એકટ કલમ 
પ૧, પર જુબ  

૦ર/૦૧/૧૧  ૦પ/૧૧  પ  પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧) ુ દ  ુદ  ફ  મના 
ગીતની સી. ડ . તથા ડ . વી. 
ડ . કસટ નગં-૧૦રપ   

 

5. સેક  ડ ૧૧૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૪/૦૧/૧૧  ૦૬/૧૧  ૬  એ. એસ. 
આઇ. એ. ક. 
ગૌ  વામી  

(૧) એક લાકડાના પાવડાનો 
હાથો  

 

6. ફ  ટ ૦૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૦ર, 
૩૦૭ િવ. 
જુબ  

૦પ/૦૧/૧૧  ૧૩/૧૧  ૧૩  પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા 

હ રો હો  ડા   લે  ડર મો. સા. 
ન.ં -૩સીએમ-૩૪૪ર 
ના ચ.ે ન.ં 

એમ૧૩એલએચએ૧૦ઇ 
ઇએચએફ૦૭૦૭૯૦ તથા 

એ. ન.ં 

 



એચએ૧૦ઇએ એચએફ૪૯ 
૯પપ 

7. સેક  ડ /૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ 
જુબ  

૦૯/૦૧/૧૧  ૧પ/૧૧  ૧પ  એ. એસ. 
આઇ. એચ. 
એમ. ડ   

(૧) એક  ટ લની છર    

8. સેક  ડ ૦૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮, 
૧૧૪ જુબ  

૦૯/૦૧/૧૧  ૧૬/૧૧  ૧૬  પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧) બે લોખડંના પાઇપ (ર) 
વાસની લાકડ   

 

9. સેક  ડ ૦૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૧પ/૦૧/૧૧  ૧૯/૧૧  ૧૯  એ. એસ. 
આઇ. ડ . 
એચ. રાણા  

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ   

10. સેક  ડ ૧૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૧૭/૦૧/૧૧  ર૦/૧૧  ર૦  એ. એસ. 
આઇ. ડ . 
એચ. રાણા  

(૧) એક પાવડાનો હાથો   

11. ફ  ટ ર૪૦/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૯પ, 
૩૯૭ જુબ  

૧૯/૦૧/૧૧  ર૧/૧૧  ર૧  પો. ઈ  સ. ી 
એસ. ક. 
ઝાલા  

(૧) એક તલાવર (ર) એક 
લાકડ  (૩) એક ુના વો 
કટાઇ ગેયલેો પાઇપ  

 

12. સેક  ડ /૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ 
જુબ  

ર૦/૦૧/૧૧  ર૩/૧૧  ર૩  એ. એસ. 
આઇ. એચ. 
એમ. ડ   

એક  ટ લની છર    

13. સેક  ડ ૧ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
ર૮પ, ર૮૬, 
૧૧૪ જુબ  

ર૦/૦૧/૧૧  રપ/૧૧  રપ પો. સબ 
ઈ  સ. ી બી. 
આર. દવરેા  

(૧) એક ઓકસીજનનો 
લોખડંનો બાટલો મા ં કટર, 
પાઇપ મળ  ર  લુટેર સાથ ે
(ર) એક એલ. પી. . ગેસનો 
બાટલો  

 

14. ફ  ટ ૧પ૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯ 
જુબ  

ર૧/૦૧/૧૧  ર૭/૧૧  ર૭ એ. એસ. 
આઇ. એચ. 
એમ. ડ   

હ રો હો  ડા મો. સા. ન.ં -
૩સીક -ુ૭૮૯ ના ચે. ન.ં એન 
બીએલએચએ૧૦ઇ ઇએચએલ 
૧૩૩પ૯ તથા એ. ન.ં એચએ૧૦ 
ઇએઇએચએલ૬ર૯૧૮  

 

15. ફ  ટ ૧૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 

રર/૦૧/૧૧  ર૮/૧૧  ર૮  એ. એસ. 
આઇ. એચ. 

લોખડંની કાડં  ભગંાર વજન 
પ૦૦ કલો  

 



કલમ ૩૭૯, 
૪૪૭ જુબ  

એમ. ડ   

16. સેક  ડ /૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ 
જુબ  

રર/૦૧/૧૧  ર૯/૧૧  ર૯  એ. એસ. 
આઇ. એચ. 
એમ. ડ   

 ટ લની છર    

17. અ. મોત ન.ં 
૦૮/૧૧ સી. 
આર. પી. સી. 
કલમ ૧૭૪ 
જુબ 

ર૩/૦૧/૧૧  ૩૦/૧૧  ૩૦  પો. સબ 
ઈ  સ. ી 
આર. એમ. 
જોષી  

(૧) એક  લા  ટ કની ખાટલા 
ભરવાની પાટ  લીલા કલરની 
ણ ટ લબંાઇની  

 

18. સેક  ડ ૧૪/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩,  
૧૮૮ જુબ  

ર૪/૦૧/૧૧  ૩૧/૧૧  ૩૧  એ. એસ. 
આઇ. ડ . 
એચ. રાણા  

એક ીકમનો હાથો   

19. ફ  ટ ૦પ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
૩ર૩, પ૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૪/૦૧/૧૧  ૩ર/૧૧  ૩ર પો. સબ 
ઈ  સ. ી બી. 
આર. દવરેા  

(૧) એક તલવાર (ર) એક 
લાકડાનો ધોકો (૩) લોખડંનો 
પાઇપ  

 

20. સેક  ડ ૧પ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ 
જુબ  

ર૪/૦૧/૧૧  ૩૩/૧૧  ૩૩  એ. એસ. 
આઇ. એચ. 
એમ. ડ   

એક છર    

21. સેક  ડ ૧૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ 
જુબ  

ર૪/૦૧/૧૧  ૩૪/૧૧  ૩૪  એ. એસ. 
આઇ. એચ. 
એમ. ડ   

એક છર    

22. ફ  ટ ૦૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, 
પ૦૪, ૪ર૭, 
૧૮૮ જુબ  

ર૪/૦૧/૧૧  ૩પ/૧૧  ૩પ પો. સબ 
ઈ  સ. ી બી. 
આર. દવરેા  

એક છર    

23. અ. મોત ન.ં 
૧૧/૧૧ સી. 
આર. પી. સી. 
કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

૩૦/૦૧/૧૧  ૩૬/૧૧  ૩૬ એ. એસ. 
આઇ. ક. . 
બારોટ  

(૧) એક  લા  ટ કનો સફદ 
કરબો (ર) એક બાકસ ુ ંખાલી 
ખો  ુ કપડાના સળગી ગયલે 
ુકડાઓ  

 

24. સેક  ડ ૧રપ/૧૦ ૦૩/૦ર/૧૧  ૩૭/૧૧  ૩૭  એ. એસ. આઇ. એક લાકડ    



આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

. એમ. 
વાઘલેા  

25. ફ  ટ ૧પ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૦૪/૦ર/૧૧  ૩૮/૧૧  ૩૮  પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) એક છર  (ર) એક 
પાઇપ  

 

26. સેક  ડ ૧૯/૧૧ 
ાફ ક ઇમોરલ 
એકટ કલમ ૩, ૪, 
પ, ૬, ૭ જુબ  

૦૪/૦ર/૧૧  ૩૯/૧૧  ૩૯  પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧) . ૧૦૦ ના દરની 
નોટ ર નગં નબંર વાળ  
(ર)  ૧૦૦ ના દરની નોટ 
નગં-પ  

 

27. ફ  ટ ૧પ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૦પ/૦ર/૧૧  ૪૦/૧૧  ૪૦  પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક છર    

28. ફ  ટ ૧૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૩ર, ૩ર૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૧૦/૦ર/૧૧  ૪ર/૧૧  ૪ર  પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧) કાચની બોટલના 
ુ ંકડા (ર) ગં પાનાના 
પાના નગં-૭૬ (૩) . 
૧૦૦ ના દરની નોટ નગં-
૧ (૪) . પ૦ ના દરની 
નોટ નગં-ર (પ) સેમસગં 
મોબાઇલ નગં-૧ (૬) 
પાક ટ મા . ૧૦૦ ના 
દરની નોટ નગં-ર તથા . 
પ૦ ના દરની નોટ નગં-૧ 
(૭) દલીપ દવા ુ ં ુટંણી 
કાડ ની ઝરેો   

 

29. સેક  ડ ર૧/૧૧ 
આ  સ એકટ 
કલમ 
રપ(૧)બી,એ 
જુબ  

૧૧/૦ર/૧૧  ૪૩/૧૧  ૪૩  પો. ઇ  સ. ી 
એચ. ક. રાણા 

(૧) દશી બનાવટની 
તમચંો, (ર) પીળ  ધા નુો 
વતો કાટ સ  

 

30. સેક  ડ રર/૧૧ 
ાફ ક ઇમોરલ 
એકટ કલમ ૩, ૪, 
પ, ૬, ૭ જુબ  

૧પ/૦ર/૧૧  ૪૪/૧૧  ૪૪  પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

(૧) . ૧૦૦ ના દરની 
નોટ ર નગં નબંર વાળ  
(ર)  ૧૦૦ ના દરની નોટ 
નગં-૧  

 

31. સેક  ડ /૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૧૮૮ જુબ  

૧૮/૦ર/૧૧  ૪પ/૧૧  ૪પ એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

એક છર    

32. સેક  ડ /૧૧ આઇ. ૧૮/૦ર/૧૧  ૪૬/૧૧  ૪૬  એ. એસ. આઇ. એક છર    



પી. સી. કલમ 
૧૮૮ જુબ  

એચ. એમ. 
ડ   

33. ફ  ટ રર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૮/૦ર/૧૧  ૪૯/૧૧  ૪૯  પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક હોક  (ર) એક 
બઝેબોલનો ધોકો  

 

34. ફ  ટ ર૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯, ૪૬૧, 
પ૧૧, ૧૧૪ જુબ  

૦૧/૦૩/૧૧  પ૦/૧૧  પ૦ એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

(૧) એક લાકડાના હાથા 
વાળ  લોખડંની તણી (ર) 
એક લોખડંનનો સળ યો  

 

35. ફ  ટ ર૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૦ર/૦૩/૧૧  પ૧/૧૧  પ૧  પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક શટ (ર) એક 
પે  ટ  

 

36. ફ  ટ ર૯/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૬, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦ર/૦૩/૧૧  પ૩/૧૧  પ૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક લાકડ   

 

37. ફ  ટ ૩૦/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩૦૬, ૧૧૪ જુબ  

૦૩/૦૩/૧૧  પ૪/૧૧  પ૪ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક સુાઇડ નોટ   

38. સેક  ડ ૩૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૦પ/૦૩/૧૧  પપ/૧૧  પપ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક છર    

39. . જોગ ૧૧ર/૧૧ 
તા. ૦પ/૦૩/૧૧ 
જુબ  

૦પ/૦૩/૧૧  પ૭/૧૧  પ૭ પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

(૧) કાચના ુ ંકડા (ર) 
પ  થરના ુ ંકડા  

 

40. સેક  ડ ૬૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦૮/૦૩/૧૧  ૬૦/૧૧  ૬૦  પો. સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક છર    

41. ફ  ટ ૩૩/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૪પ૪, ૪પ૭, 
૩૮૦, ૧૧૪ જુબ  

૦૮/૦૩/૧૧  ૬૧/૧૧  ૬૧  એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

(૧) ચાદં ના િસકકા પાચં 
(ર) એક િસ  વર કલર ુ ં
સોની ુ ં ટ .વી. (૩) 
ઇલકે ક મોટરો-પ (૪) 
ઇલકે ક વજન કાટંો-૧  

 

42. સેક  ડ રપ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦૯/૦૩/૧૧  ૬ર/૧૧  ૬ર એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

એક લાકડ    



43. ફ  ટ ૩૬/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૪, પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૧/૦૩/૧૧  ૬પ/૧૧  ૬પ  પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક છર    

44. સેક  ડ ૩૪/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧૩/૦૩/૧૧  ૬૮/૧૧  ૬૮  એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

એક છર    

45. સેક  ડ ૩પ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧૪/૦૩/૧૧  ૬૯/૧૧  ૬૯  એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

એક છર    

46. સેક  ડ ૩૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧પ/૦૩/૧૧  ૭૦/૧૧  ૭૦  એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

એક છર    

47. સેક  ડ /૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૧૮૮ જુબ  

૧૬/૦૩/૧૧  ૭૧/૧૧  ૭૧  એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

એક છર    

48. સેક  ડ ૪૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, ૪ર૭, 
૧૮૮, ૧૧૪ જુબ  

૧૮/૦૩/૧૧  ૭૪/૧૧  ૭૪  પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક લાકડ    

49. સેક  ડ ૪૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

ર૦/૦૩/૧૧  ૭પ/૧૧  ૭પ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક તલવાર   

50. ફ  ટ ૪૧/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૪, પ૦૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

ર૦/૦૩/૧૧  ૭૬/૧૧  ૭૬  પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રાણા  

(૧) એક પાઇપ (ર) એક 
લાકડ   

 

51. ફ  ટ ૪૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૧/૦૩/૧૧  ૭૭/૧૧  ૭૭ પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક છર    

52. ફ  ટ ૪ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩રપ, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૩/૦૩/૧૧  ૭૯/૧૧  ૭૯  પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક લાકડાનો ધોકો   

53. સેક  ડ /૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ 

ર૩/૦૩/૧૧  ૮૦/૧૧  ૮૦  એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

એક છર    



જુબ  
54. ફ  ટ રપ/૧૧ 

આઇ. પી. સી. 
કલમ ર૭૯, 
૩૩૭, ૩૩૮, 
૩૦૪અ જુબ  

ર૪/૦૩/૧૧  ૮૧/૧૧  ૮૧  પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

(૧)  લસર મો. સા. ન.ં 
-૧૦એસ-૪૭૧૩ ના ચે. 

ન.ં ડ  એચવીબીકક૯૧૦૯૯ 
તથા એ. ન.ં 
ડ એચ બીકક૯૧૦૮પ  

 

55. અ. મોત ર૧/૧૧ 
સી. આર. પી. 
સી. કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

ર૪/૦૩/૧૧  ૮ર/૧૧  ૮ર  પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

એક સફદ કલરનો ુ પ ો   

56. અ. મોત ન.ં 
ર૪/૧૧ સી. 
આર. પી. સી. 
કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

ર૪/૦૩/૧૧  ૮૩/૧૧  ૮૩  પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

તુર ુ ંદોર ુ  ં  

57. અ. મોત ન.ં 
રપ/૧૧ સી. 
આર. પી. સી. 
કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

ર૬/૦૩/૧૧  ૮૪/૧૧  ૮૪  પો. સબ ઇ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

એક ુ પ ો   

58. અ. મોત ન.ં 
ર૬/૧૧ સી. 
આર. પી. સી. 
કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

૦૧/૦૪/૧૧  ૮૬/૧૧  ૮૬  પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

ર૦૦ એમ. એલ. પાણીની 
બોટલ  

 

59. સેક  ડ ૪૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૧/૦૪/૧૧  ૮૭/૧૧  ૮૭  પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

(૧) એક લાકડ  (ર) એક 
છર   

 

60. સેક  ડ ૪૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૩/૦૪/૧૧  ૮૮/૧૧  ૮૮  પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

એક લોખડંનો પાઇપ   

61. સેક  ડ ૪૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૪ર૭, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૦૩/૦૪/૧૧  ૮૯/૧૧  ૮૯  પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

એક છર    



62. અ. મોત ર૭/૧૧ 
સી. આર. પી. 
સી. કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

૦૪/૦૪/૧૧  ૯૦/૧૧  ૯૦  પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

એક સુાઇડ નોટ તથા 
કપડા  

 

63. સેક  ડ /૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ 
જુબ  

૦૬/૦૪/૧૧  ૯૧/૧૧  ૯૧  એ. એસ. આઇ. 
એચ. એમ. 
ડ   

એક છર    

64. સેક  ડ ૩ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૬/૦૪/૧૧  ૯ર/૧૧  ૯ર  પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક છર    

65. સેક  ડ પ૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૯/૦૪/૧૧  ૯૩/૧૧  ૯૩  પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

(૧) એક તલવાર (ર) બ ે
લાકડાના ધોકા  

 

66. સેક  ડ ૪૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧૦/૦૪/૧૧  ૯૪/૧૧  ૯૪  પો. સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

એક લાકડ    

67. ફ  ટ પ૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪પ૪, 
૪પ૭, ૩૮૦, 
પ૧૧ ૧૧૪ જુબ  

૧૦/૦૪/૧૧  ૯પ/૧૧  ૯પ  પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક ર ગ તા ં (ર) 
લોખડંના દરવા ના 
ટુલ કટકા (૩) 
દરવા નો ન ુચો  

 

68. ફ  ટ ૪૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧ર/૦૪/૧૧  ૯૭/૧૧  ૯૭  પો. સબ ઈ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) બે લાકડ    

69. ફ  ટ પર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૦૬, 
૪ર૦, ૪૬પ, 
૧ર૦બી િવ. 
જુબ  

૧૩/૦૪/૧૧  ૯૮/૧૧  ૯૮  પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા 

તકરાર  દ  તાવજેો નગં-૩  

70. ફ  ટ પર/૧૧ ૧૩/૦૪/૧૧  ૯૯/૧૧  ૯૯  પો. ઇ  સ. ી તકરાર  દ  તાવજેો નગં-૪  



આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૦૬, 
૪ર૦, ૪૬પ, 
૧ર૦બી િવ. 
જુબ  

એસ. ક. ઝાલા 

71. ફ  ટ પર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૦૬, 
૪ર૦, ૪૬પ, 
૧ર૦બી િવ. 
જુબ  

૧૩/૦૪/૧૧  ૧૦૦/૧૧  ૧૦૦ પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા 

તકરાર  દ  તાવજેો નગં-૪  

72. ફ  ટ પ૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

ર૧/૦૪/૧૧  ૧૦ર/૧૧  ૧૦ર પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક લાકડ  (ર) એક 
પાઇપ  

 

73. ફ  ટ પ૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૦૭, ૩ર૩, 
૧૮૮ જુબ  

ર૧/૦૪/૧૧  ૧૦૩/૧૧  ૧૦૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક બઝેબોલનો ધોકો 
(ર) બ ેપાઇપ  

 

74. ફ  ટ ૬૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

ર૧/૦૪/૧૧  ૧૦૪/૧૧  ૧૦૪ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) બ ે છર  (ર) એક 
લોખડંનો પાઇપ  

 

75. ફ  ટ ૬૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

રર/૦૪/૧૧  ૧૦પ/૧૧  ૧૦પ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લાકડ    

76. ફ  ટ ૬૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

રર/૦૪/૧૧  ૧૦પએ/૧૧  ૧૦પ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક પાઇપ   

77. ફ  ટ પ૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૦૭, ૩ર૩, 
૧૮૮ જુબ  

રર/૦૪/૧૧  ૧૦૬/૧૧  ૧૦૬ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

ખાખી શટ ના કોલર પર 
આરસીટ  લગાડલ છે.  

 

78. ફ  ટ ૬૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩ િવ. 
જુબ  

રપ/૦૪/૧૧  ૧૦૭/૧૧  ૧૦૭ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લાકડ    

79. સેક  ડ પ૬/૧૧ ર૭/૦૪/૧૧  ૧૦૮/૧૧  ૧૦૮ પો. ઇ  સ. ી વલ  કડાની ચી ી તથા  



ુ . ધા. કલમ 
૧રઅ જુબ  

એસ. ક. ઝાલા રોકડા . ૧૩,૭૦૦/-  

80. અ. મોત ન.ં 
૩૧/૧૧ સી. આર. 
પી. સી. કલમ 
૧૭૪ જુબ  

૦ર/૦પ/૧૧  ૧૧૦/૧૧  ૧૧૦ પો. સબ 
ઈ  સ. ી બી. 
આર. દવરેા  

તુરાઉ કાપડની દોર    

81. ફ  ટ પર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૦૬, 
૪ર૦, ૪૬પ, 
૧ર૦બી િવ. 
જુબ  

૦ર/૦પ/૧૧  ૧૧૧/૧૧  ૧૧૧ પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા 

તકરાર  દ  તાવજેો નગં-૩  

82. ફ  ટ ૬૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩રપ, ૧૧૪, 
૧૮૮ િવ. જુબ  

૦૩/૦પ/૧૧  ૧૧ર/૧૧  ૧૧ર પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક ધોકો (ર) એક 
લાકડ   

 

83. ફ  ટ ૬૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૩ર૪, 
૪૩પ, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૪/૦પ/૧૧  ૧૧૩/૧૧  ૧૧૩ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) કબીનની દરથી 
મળેલ  લા  ટ કનો ુ ંકડો 
(ર) કબીન ઉપરથી 
લીધેલ ન નુો (૩) 
કબીનના પાછળના 
ભાગેથી લીધેલ ન નુો 
(૪) કબીનની નીચથેી 
લીધેલ ન નુો  

 

84. ફ  ટ ૬૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૩ર૪, 
૪૩પ, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૪/૦પ/૧૧  ૧૧૪/૧૧  ૧૧૪ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) એક છર  (ર) એક 
તલવાર (૩) એક છર   

 

85. ફ  ટ ૬૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૩ર૪, 
૪૩પ, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૪/૦પ/૧૧  ૧૧પ/૧૧  ૧૧પ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) એક છર    

86. ફ  ટ ૬૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩રપ, ૩ર૩, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૦૪/૦પ/૧૧  ૧૧૬/૧૧  ૧૧૬ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક વાસની લાકડ    

87. ફ  ટ ૬૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 

૦પ/૦પ/૧૧  ૧૧૭/૧૧  ૧૧૭ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

એક વાસની લાકડ    



કલમ ૩રપ, ૩ર૩, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

ગૌ  વામી  

88. ફ  ટ પ૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩રપ, ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૭/૦પ/૧૧  ૧૧૯/૧૧  ૧૧૯ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક લોખડંનો પાઇપ   

89. ફ  ટ પર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૦૬, 
૪ર૦, ૪૬પ, 
૧ર૦બી િવ. 
જુબ  

૦૯/૦પ/૧૧  ૧ર૦/૧૧  ૧ર૦ પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા 

તકરાર  દ  તાવજેો નગં-ર  

90. ફ  ટ પર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૦૬, 
૪ર૦, ૪૬પ, 
૧ર૦બી િવ. 
જુબ  

૦૯/૦પ/૧૧  ૧ર૧/૧૧  ૧ર૧ પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા 

તકરાર  દ  તાવજેો નગં-ર  

91. ફ  ટ ૧૭૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, પ૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૧૦/૦પ/૧૧  ૧રર/૧૧  ૧રર પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લાકડ    

92. ફ  ટ ૬૮/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩રપ, ૩ર૩, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૧૦/૦પ/૧૧  ૧ર૩/૧૧  ૧ર૩ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

એક વાસની લાકડ    

93. સેક  ડ ૧ર૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪ર૭, પ૦૪, 
૧૮૮ જુબ  

૧૩/૦પ/૧૧  ૧ર૪/૧૧  ૧ર૪ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. 
ડ   

એક લોખડંનો પાઇપ   

94. ફ  ટ પ૯/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩રપ, ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૧પ/૦પ/૧૧  ૧રપ/૧૧  ૧રપ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક બઝેબોલનો ધોકો   

95. ફ  ટ ૭૦/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૪, ૩ર૩, પ૦૪, 
૧૮૮ જુબ  

૧૯/૦પ/૧૧  ૧ર૬/૧૧  ૧ર૬ પો.સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

એક છર    

96. ફ  ટ ૬પ/૧૧ આઇ. ર૬/૦પ/૧૧  ૧૩૩/૧૧  ૧૩૩ પો. સબ ઇ  સ. એક છર    



પી. સી. કલમ 
૩ર૪, ૧૮૮ જુબ  

ી એ. . 
ગૌ  વામી  

97. અ. મોત ન.ં 
૩૮/૧૧ સી. આર. 
પી. સી. કલમ 
૧૭૪ જુબ  

ર૭/૦પ/૧૧  ૧૩પ/૧૧  ૧૩પ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

ુ પ ાના ુકડા નગં-ર   

98. ફ  ટ પર/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૪૦૬, ૪ર૦, ૪૬પ, 
૧ર૦બી િવ. જુબ  

ર૯/૦પ/૧૧  ૧૩૬/૧૧  ૧૩૬ પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા 

તકરાર  દ  તાવજેો નગં-ર  

99. ફ  ટ ૮૩/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૬, ૩ર૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

૦૪/૦૬/૧૧  ૧૩૮/૧૧  ૧૩૮ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લોખડંનો પાઇપ   

100 ફ  ટ ૮પ/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૬/૦૬/૧૧  ૧૪૦/૧૧  ૧૪૦ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

બ ેછર    

101 ફ  ટ પર/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૪૦૬, ૪ર૦, ૪૬પ, 
૧ર૦બી િવ. જુબ  

૦૭/૦૬/૧૧  ૧૪૧/૧૧  ૧૪૧ પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા 

તકરાર  દ  તાવજેો નગં-ર  

102 ફ  ટ ૬૭/૧૧ ુ . 
ધા. કલમ ૪, પ 
જુબ  

૦૮/૦૬/૧૧  ૧૪ર/૧૧  ૧૪ર પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

આરોપી-૧ર પાસેથી 
દુામાલ ૧૩,પ૯૦/-  

 

103  ટ. ડા. ન.ં ૦૩/૧૧ 
તા.૦૯/૦૬/૧૧ 
જુબ  

૦૯/૦૬/૧૧  ૧૪૩/૧૧  ૧૪૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

આગ લાગેલ  થળેથી 
બળેલ અવશેષો ુલ-૭  

 

104 ફ  ટ ૮૪/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૪ િવ. જુબ  

૧૪/૦૬/૧૧  ૧૪૪/૧૧  ૧૪૪ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક પાઇપ   

105 ફ  ટ ૯૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧પ/૦૬/૧૧  ૧૪પ/૧૧  ૧૪પ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

(૧) એક લાકડ  (ર) એક 
તલવાર  

 

106 ફ  ટ ૯૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૮૮ 

૧૬/૦૬/૧૧  ૧૪૬/૧૧  ૧૪૬ પો. સબ ઇ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

એક છર    



જુબ  
107 ફ  ટ ૮૦/૧૧ 

આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૦ર, 
૧ર૦બી િવ. 
જુબ  

૧૬/૦૬/૧૧  ૧૪૭/૧૧  ૧૪૭ પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા 

એક કસર  કલરની સાડ    

108 ફ  ટ ર૧૮/૦૯ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯ 
જુબ  

૧૭/૦૬/૧૧  ૧૪૮/૧૧  ૧૪૮ પો. હડ કો  સ. 
એન. ડ . ઝાલા 

એક હ રો હો  ડા નબંર 
વગર ુ ં ના ચ.ે ન.ં 
૧૦ઇ સીએચ૧૬૯ ૯૪ તથા 
એ. ન.ં ૧૦ઇએઇએચ 
ડ ૬૦૪૩૦  

 

109 સેક  ડ ફ  ટ 
૬૮/૧૧ આઇ. પી. 
સી. કલમ 
પ૦૬(ર), ૧૮૮ 
જુબ  

ર૧/૦૬/૧૧  ૧પ૧એ/૧૧  ૧પ૧ પો.સબ ઈ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક પતરા ુ ંબોડ   

110 ફ  ટ ૯૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૯૪, 
૪ર૭, ૩ર૩, પ૦૪ 
િવ. જુબ  

રર/૦૬/૧૧  ૧પર/૧૧  ૧પર પો. સબ ઇ  સ. 
ી બી. આર. 

દવરેા  

એક પાવડાનો લાકડાનો 
હાથો  

 

111 સેક  ડ /૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૧૮૮ જુબ  

ર૩/૦૬/૧૧  ૧પ૪/૧૧  ૧પ૪ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. 
ડ   

એક છર    

112 અ. મોત ૪૯/૧૧ 
સી. આર. પી. 
સી. કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

ર૩/૦૬/૧૧  ૧પપ/૧૧  ૧પપ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

ુ પ ાના બ ે ુ ંકડા   

113 ફ  ટ ૯૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૯૪, 
પ૦૬(ર), પ૦૪, 
૧૮૮ જુબ  

ર૪/૦૬/૧૧  ૧પ૭/૧૧  ૧પ૭ પો. સબ 
ઈ  સ. ી 
બી.આર. દવરેા 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર)રોકડા . ૧૮૦૦/- (૩) 
એક પાવડાના હાથ વો 
ધોકો  

 

114 સેક  ડ ૭૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

રપ/૦૬/૧૧  ૧પ૮/૧૧  ૧પ૮ પો. સબ ઇ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

એક લાકડ    

115 ફ  ટ ૬ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 

ર૭/૦૬/૧૧  ૧૬૪/૧૧  ૧૬૪ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

એક છર    



કલમ ૩ર૪ િવ. 
જુબ  

રણા  

116 અ. મોત પર/૧૧ 
સી. આર. પી. 
સી. કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

ર૮/૦૬/૧૧  ૧૬પ/૧૧  ૧૬પ પો. સબ ઇ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

લાલ કલર ુ ંકાપડ   

117 ફ  ટ ૯૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૧૪, 
૧૮૮ જુબ  

ર૮/૦૬/૧૧  ૧૬૬એ/૧૧  ૧૬૬ પો. સબ 
ઇ  સ. ી બી. 
આર. દવરેા  

(૧) એક તલવાર (ર) એક 
લોખડંનો પાઇપ  

 

118 સેક  ડ ૭ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૩૦/૦૬/૧૧  ૧૬૯/૧૧  ૧૬૯ એ. એસ. આઇ. 
ડ . એચ. રાણા 

એક લાકડ    

119 સેક  ડ ૭૪/૧૧ 
ુ . ધા. કલમ 
૧રઅ જુબ  

૦૧/૦૭/૧૧  ૧૭૧/૧૧  ૧૭૧ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

વલ  ફ ચરની ચ ી તથા 
રોકડા . ૩૮૦/-  

 

120 ફ  ટ ૬૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩રપ િવ. 
જુબ  

૦પ/૦૭/૧૧  ૧૭ર/૧૧  ૧૭ર પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક પાઇપ   

121 સેક  ડ ૭પ/૧૧ 
ુ . ધા. કલમ ૧ર 
જુબ  

૦૬/૦૭/૧૧  ૧૭૩/૧૧  ૧૭૩ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

આરોપી-પ પાસથેી . 
૩,૧૩પ/-  

 

122 ફ  ટ પર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૦૬, 
૪ર૦, ૪૬પ, 
૧ર૦બી િવ. 
જુબ  

૦૬/૦૭/૧૧  ૧૭૪/૧૧  ૧૭૪ પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા  

કોરા કાગળના ન નુા-૬  

123 સેક  ડ ૭૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦૭/૦૭/૧૧  ૧૭૬/૧૧  ૧૭૬ પો.સબ ઈ  સ. ી 
બી. આર. દવરેા 

એક છર    

124 ફ  ટ ૧૦૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪પર, 
૩રપ િવ. તથા 
એ ોશીટ  એકટ 
૩(૧)૧૦ જુબ  

૦૭/૦૭/૧૧  ૧૭૭/૧૧  ૧૭૭ પો. ઇ  સ. ી 
એસ. ક. ઝાલા  

(૧) ણ લાકડાના ધોકા 
(ર) બ ે લોખડંના પાઇપ 
(૩) એક તલવાર  

 



125 અ. મોત પપ/૧૧ 
સી. આર. પી. 
સી. કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

૦૮/૦૭/૧૧  ૧૭૯/૧૧  ૧૭૯ પો. સબ ઇ  સ. 
ી એ. . 

ગૌ  વામી  

ુ પ ાના બ ે ુ ંકડા   

126 ફ  ટ ૧૧૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૮૦ જુબ  

૧૧/૦૭/૧૧  ૧૮૧/૧૧  ૧૮૧ પો. હડ કો  સ. 
પી.આર.મકવાણા 

કા  ટ ગ કટ ગ વજન 
૧રપ૦ કલો, છકડો ર ા 
ન.ં પીપી -૭૮૦૦  

 

127 ફ  ટ ૧૧૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૧૪૩, ૧૪૭  િવ. 
જુબ  

૧૧/૦૭/૧૧  ૧૮ર/૧૧  ૧૮ર પો. સબ ઈ  સ. ી 
એ. . ગૌ  વામી 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક છર  (૩) એક 
લાકડ   

 

128 ફ  ટ ૧૧ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, ૧૪૭ 
િવ. જુબ  

૧ર/૦૭/૧૧  ૧૮૪/૧૧  ૧૮૪ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

લોખડંનો પાઇપ   

129 ફ  ટ ૧૦૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, ૧૪૭ 
િવ. જુબ  

૧ર/૦૭/૧૧  ૧૮પ/૧૧  ૧૮પ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક છર  (ર) ચાર 
લાકડ   

 

130 સેક  ડ ૬૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ પ૦૬(ર), 
૧૮૮ જુબ  

૧૪/૦૭/૧૧  ૧૮૬/૧૧  ૧૮૬ પો. સબ ઈ  સ. ી 
બી. આર. દવરેા 

(૧) એક પાવડાનો હાથો 
(ર) નોક યા કંપનીનો 
મોબાઇલ  

 

131 સેક  ડ ૭૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ પ૦૭ 
જુબ  

૧૪/૦૭/૧૧  ૧૮૭/૧૧  ૧૮૭ પો. સબ ઈ  સ. ી 
બી. આર. દવરેા 

એક સમેસગં કંપનીનો 
મોબાઇલ   

 

132 ફ  ટ ૧ર૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩રપ, ૩ર૩, 
૧૮૮ જુબ  

૧પ/૦૭/૧૧  ૧૮૮/૧૧  ૧૮૮  પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લાકડાનો િ કમનો 
હાથો  

 

133 સેક  ડ ૭૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૧૬/૦૭/૧૧  ૧૮૯/૧૧  ૧૮૯ એ. એસ. આઇ. 
એમ.એચ. ડ  

એક છર    

134 ફ  ટ ૧ર૪/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪પ૭, 
૩૮૦, ૧૧૪ 
જુબ  

ર૧/૦૭/૧૧  ૧૯૧/૧૧  ૧૯૧ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

બ જ સીટ -૧૦૦ મો. સા. 
ન.ં -૩એએસ-પ૩૩ર 
ના ચ.ે ન.ં 

ડ એુફબીએલ પ૯૬૯૬ 
તથા એ. ન.ં 

 



ડ એુમબીએલ  ૧૯૭૬૮  
135 ફ  ટ ૧રપ/૧૧ 

આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૪૭, 
૧૪૩, ૧૪૭ િવ. 
જુબ  

રર/૦૭/૧૧  ૧૯ર/૧૧  ૧૯ર પો. સબ ઇ  સ. ી 
બી. આર. દવરેા 

એક લોખડંનો પાઇપ   

136અ. મોત ન.ં 
પ૮/૧૧ સી. 
આર. પી. સી. 
કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

રર/૦૭/૧૧  ૧૯૩/૧૧  ૧૯૩ પો. સબ ઈ  સ. ી 
આર.એમ. જોષી 

સુાઇડ નોટ   

137 ફ  ટ ૧૧૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૦ર 
જુબ  

રપ/૦૭/૧૧  ૧૯૪/૧૧  ૧૯૪ પો. ઇ  સ. ી 
એચ. ક. રાણા  

(૧) નોક યા કંપનીનો 
મોબાઇલ (ર) ચાઇના 
કંપનીનો મોબાઇલ  

 

138 ફ  ટ ૧૧૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૦ર 
જુબ  

ર૬/૦૭/૧૧  ૧૯૬/૧૧  ૧૯૬ પો. ઇ  સ. ી 
એચ. ક. રાણા  

(૧) નોક યા કંપનીનો 
મોબાઇલ (ર) રોકડા . 
૮,૪૦૦/- 

 

139સેક  ડ ૮૩/૧૧ 
ુ . ધા. કલમ 
૧ર જુબ  

ર૬/૦૭/૧૧  ૧૯૭/૧૧  ૧૯૭ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

આરોપી-૭ પાસથેી  રોકડા 
. ૬,૭૦૦/-  

 

140 ફ  ટ ૧રપ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, 
૧૪૭, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૬/૦૭/૧૧  ૧૯૮/૧૧  ૧૯૮ પો. સબ ઇ  સ. ી 
બી. આર. દવરેા 

લાકડાના બ ેધોકા   

141 ફ  ટ ૧ર૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯, 
૪૪૭, ૧૧૪ 
જુબ  

૩૧/૦૭/૧૧  ર૦ર/૧૧  ર૦ર પો. સબ ઈ  સ. ી 
એ. . ગૌ  વામી 

લોખડંની લુીઓ વજન રપ 
ક ા.  

 

142અ. મોત 
પ૯/૧૧ સી. 
આર. પી. સી. 
કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

૦૬/૦૮/૧૧  ર૦૪/૧૧  ર૦૪ પો. સબ ઇ  સ. ી 
. બી. રણા  

 લા  ટ કની દોર ના ુ ંકડા-ર  

143સેક  ડ ૮પ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ પ૦૪, 

૦૬/૦૮/૧૧  ર૦પ/૧૧ ર૦પ પો. હડ કો  સ.  
. એચ. જોષી  

એક ધાર  ુ  



૩ર૩, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

144 ફ  ટ ૧રપ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૪૭, 
૧૪૩, ૧૪૭ િવ. 
જુબ  

૦૭/૦૮/૧૧  ર૦૬/૧૧ ર૦૬ પો. સબ ઈ  સ. ી 
બી. આર. દવરેા 

એક નોક યા કંપનીનો 
મોબાઇલ  

 

145 ફ  ટ ૧૧૪/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯ 
જુબ  

૦૭/૦૮/૧૧  ર૦૭/૧૧ ર૦૭ પો. હડ કો  સ.  
. એચ. જોષી  

એક સફદ કલરની મા તી 
ન.ં -૩ક-પ૮૧૮ ના ચ.ે 
ન.ં ૧૧૯૧૯પ૮ તથા એ. ન.ં 
૧૬૧૯ ૭ર૩  

 

146સેક  ડ ૮૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮, 
૩ર૩, પ૦૪, 
૧૮૮ જુબ  

૦૮/૦૮/૧૧  ર૦૮/૧૧ ર૦૮ પો. હડ કો  સ. . 
એચ. જોષી  

(૧) એક લાકડ  (ર) એક 
છર   

 

147સેક  ડ ૮૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ પ૦૬(ર), 
પ૦૪ જુબ  

૧૧/૦૮/૧૧  ર૦૯/૧૧ ર૦૯ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. દવકા 

વોડાફોન કંપની ુ ંસીમ કાડ  

148 સેક  ડ ૭૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ જુબ  

૧૩/૦૮/૧૧  ર૧૧/૧૧ ર૧૧ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

લોખડંનો પાઇપ   

149 સેક  ડ ૮૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩પ૪, ૩ર૩, 
૧૮૮ જુબ  

૧૭/૦૮/૧૧  ર૧ર/૧૧ ર૧ર એ. એસ. આઇ. 
એ. ક. 
ગૌ  વામી  

એક લાકડ    

150 ફ  ટ ૧૩૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૮૮ જુબ  

ર૦/૦૮/૧૧  ર૧૪/૧૧ ર૧૪ એ. એસ. આઇ. 
એ. . 
ગૌ  વામી  

એક તલવાર   

151 સેક  ડ ૯૧/૧૧ ુ . 
ધા. ૧ર જુબ  

રર/૦૮/૧૧  ર૧૬/૧૧ ર૧૬ એ. એસ. આઇ. 
એ. . 
ગૌ  વામી  

સાત આરોપીઓ પાસેથી 
. ર,પ૯૦/-  

 

152 ફ  ટ ૧૩પ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩રપ િવ. 
જુબ  

રર/૦૮/૧૧  ર૧૭/૧૧ ર૧૭ એ. એસ. આઇ. 
ક. એમ. 
પરમાર  

(૧) એક તલવાર (ર) ણ 
લાકડ  

 

153 ફ  ટ ૧૩૬/૧૧ ર૩/૦૮/૧૧  ર૧૮/૧૧ ર૧૮ એ. એસ. આઇ. બ ેલોખડંના પાઇપ   



આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

એ. . 
ગૌ  વામી  

154 સેક  ડ ૯ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

રપ/૦૮/૧૧  ર૧૯/૧૧ ર૧૯ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

એક તલવાર   

155 સેક  ડ ૯૩/૧૧ ુ . 
ધા. કલમ ૪, પ 
જુબ  

રપ/૦૮/૧૧  રર૦/૧૧ રર૦ પો. સબ 
ઇ  સ. ી . 
બી. રણા  

આરોપીઓ-૬ પાસથેી . 
૬,ર૧૦/-  

 

156 સેક  ડ ૯૪/૧૧ ુ . 
ધા. કલમ ૧ર 
જુબ  

ર૭/૦૮/૧૧  રર૧/૧૧ રર૧ પો. હડ કો  સ. 
એચ. ક.  યાસ 

આરોપીઓ-૭ પાસેથી . 
૪૬,૮૦૦/-  

 

157 ફ  ટ ૧૩૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦ર/૦૯/૧૧  રર૩/૧૧ રર૩ પો. સબ 
ઇ  સ. ી આર. 
એમ. જોષી  

(૧) બ ે લોખડંના પાઇપ 
(ર) એક લાકડાનો ધોકો  

 

158 ફ  ટ ૧૩૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૦૩/૦૯/૧૧  રર૪/૧૧ રર૪ પો. સબ 
ઇ  સ. ી આર. 
એમ. જોષી  

(૧) એક લાકડાનો ધોકો   

159 સેક  ડ ૮ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૮૮ જુબ  

૦૩/૦૯/૧૧  રરપ/૧૧ રરપ એ. એસ. આઇ. 
ક. . બારોટ  

એક વાસની લાકડ    

160 ફ  ટ ૧૩૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૩ર૪, 
૩ર૩, ૧૪૩, ૧૪૭ 
િવ. જુબ  

૦૪/૦૯/૧૧  રર૬/૧૧ રર૬ પો.સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

(૧) બ ે લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક તલવાર (૩) એક 
ધાર  ુ 

 

161 ફ  ટ ૧૧૪/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

૦૪/૦૯/૧૧  રર૭/૧૧ રર૭ એ. એસ. આઇ. 
એ. . 
ગૌ  વામી  

એક વજન જોખવાનો 
લોખડંનો કાટંો  

 

162 ફ  ટ ૧૩૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૩ર૪, 
૩ર૩, ૧૪૩, ૧૪૭ 

૦પ/૦૯/૧૧  રર૮/૧૧ રર૮ પો.સબ ઈ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

એક લાકડાનો ધોકો   



િવ. જુબ  
163 સેક  ડ ૯પ/૧૧ 

આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦૭/૦૯/૧૧  ર૩૦/૧૧ ર૩૦ પો. હડ કો  સ. ક. 
એલ. રાવ  

એક છર    

164 સેક  ડ ૯૭/૧૧ 
ુ . ધા. કલમ ૧ર 
જુબ  

૧૦/૦૯/૧૧  ર૩ર/૧૧ ર૩ર પો. સબ ઈ  સ. ી 
આર. એમ. જોષી 

વલ  ફ ચર લખલે ચી ી 
તથા રોકડા . ૧૮૩૦/-  

 

165 ફ  ટ ૧૪૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪ િવ. 
જુબ  

૧૩/૦૯/૧૧  ર૩૩/૧૧ ર૩૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લાકડાનો ધોકો   

166 સેક  ડ ૯૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ પ૦૬(ર), 
૧૮૮, ૧૧૪ જુબ  

૧પ/૦૯/૧૧  ર૩૬/૧૧ ર૩૬ એ. એસ. આઇ. 
બી. આર. દવરેા 

(૧) એક લાકડ  (ર) એક 
ગે  વેનાઇઝનો પાઇપ  

 

167 ફ  ટ ૧૧૬/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯ 
જુબ  

૧૭/૦૯/૧૧  ર૩૯/૧૧ ર૩૯ એ.એસ.આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

  લે  ડર મો. સા. ન.ં -
૩એક-૯૮પ૦ ના એ. ન.ં 
૧૪રર૯ તથા ચ.ે ન.ં 
૦૦ર૦૯  

 

168 ફ  ટ ર૩૩/૧૦ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯ 
જુબ  

૧૭/૦૯/૧૧  ર૪૦/૧૧ ર૪૦ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

હ રો હો  ડા નબંર વગર ુ ં
ના એ. ન.ં 

૦૬ક૧પઇ૪૪પ૮૩ ચ.ે ન.ં 
૦૬ક૧૬એફ૩૩૯૬૩  

 

169 ફ  ટ ૧પ૪/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૦/૦૯/૧૧  ર૪૧/૧૧ ર૪૧ એ. એસ. આઇ. 
એ. . ગૌ  વામી 

એક લોખડંનો પાઇપ  

170 ફ  ટ ૧પ૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯, 
૪૪૭ જુબ  

ર૪/૦૯/૧૧  ર૪૩/૧૧ ર૪૩ એ. એસ. આઇ. 
એ. . ગૌ  વામી 

બ ેમોબાઇલ   

171 ફ  ટ ૧પ૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૪/૦૯/૧૧  ર૪૪/૧૧ ર૪૪ એ. એસ. આઇ. 
એ. . ગૌ  વામી 

બ ેતલવાર   

172 સેક  ડ ૧૦૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

ર૪/૦૯/૧૧  ર૪પ/૧૧ ર૪પ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

એક છર    



173 ફ  ટ ૧૩ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, 
પ૦૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૬/૦૯/૧૧  ર૪૭/૧૧ ર૪૭ એ. એસ. આઇ. 
એ. . ગૌ  વામી 

એક છર    

174 ફ  ટ ૧૬ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૭/૦૯/૧૧  ર૪૯/૧૧ ર૪૯ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લાકડ    

175 સેક  ડ ૧૦૪/૧૧ 
ુ . ધા. કલમ ૪, 
પ જુબ  

ર૭/૦૯/૧૧  રપ૦/૧૧ રપ૦ પો.સબ ઈ  સ. ી 
બી. બી. પરમાર 

આરોપી-૯, દુામાલ . 
૪પ,૦૦૦/-  

 

176 સેક  ડ ૯૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪, ૧૮૮ 
જુબ  

ર૯/૦૯/૧૧  રપ૧/૧૧ રપ૧ એ. એસ. આઇ. 
બી. આર. દવરેા 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક લાકડ   

 

177 અ. મોત ૭૮/૧૧ 
સી. આર. પી. 
સી. કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

૩૦/૦૯/૧૧  રપ૩/૧૧ રપ૩ પો સબ ઇ  સ. ી 
. બી. રણા  

એક  લા  ટ કની દોર    

178 સેક  ડ ૧૦૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૩૦/૦૯/૧૧  રપ૪/૧૧ રપ૪ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

એક છર    

179 સેક  ડ ૧૦૭/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૩૦/૦૯/૧૧  રપપ/૧૧ રપપ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

એક છર    

180 સેક  ડ ૧૦૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૮૮ જુબ  

૦૧/૧૦/૧૧  રપ૬/૧૧ રપ૬ એ. એસ. આઇ. 
બી. આર. દવરેા 

એક છર    

181 સેક  ડ /૧૧ . 
પી. એકટ 
૧૩પ(૧) જુબ  

૦પ/૧૦/૧૧  રપ૮/૧૧ રપ૮ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

એક છર    

182 સેક  ડ ૧૧૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૪ર૭ િવ. 
જુબ  

૦પ/૧૦/૧૧  રપ૯/૧૧ રપ૯ એ. એસ. આઇ. 
બી. આર. દવરેા 

(૧) એક લાકડાનો ધોકો 
(ર) એક તલવાર  

 

183 સેક  ડ ૧૧૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 

૦પ/૧૦/૧૧  ર૬૦/૧૧ ર૬૦ એ. એસ. આઇ. 
બી. આર. દવરેા 

એક લાકડાનો ધોકો  



કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૪ર૭ િવ. 
જુબ  

184 . પી. એકટ 
ર૪/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૩ર૩, પ૦૪, 
૪ર૭, ૧૧૪ જુબ  

૦પ/૧૦/૧૧  ર૬૧/૧૧ ર૬૧ એ. એસ. આઇ. 
બી. આર. દવરેા 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) બ ેલાકડાના ધોકા  

 

185 ફ  ટ ૧૧૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૦ર િવ. 
જુબ  

૧૦/૧૦/૧૧  ર૬૬/૧૧ ર૬૬ પો. ઇ  સ. ી એ. 
ડ . ીવા  તવ  

(૧) અલગ અલગ 
ગલના પો  ટકાડ 

સાઇઝના આરોપી 
નાશીરના ફોટા (ર) 
આરોપી િવનોદ પટલ 
પાસથેી બાભાઇ પટલ 
તથા તનેા પિ  ન સાથે 
સજોડ પાડલા પો  ટકાડ 
સાઇઝના ફોટા  

 

186 ફ  ટ ૧૭૪/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૯૪, ૧૧૪ 
તથા . પી. 
એકટ કલમ ૧૩પ 
જુબ  

૧૦/૧૦/૧૧  ર૬૭/૧૧ ર૬૭ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

પાચં મોબાઇલ તથા 
રોકડા . ૧૦,પ૦૦/-  

 

187 ફ  ટ ૧૬૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૮૮ 
જુબ  

૧ર/૧૦/૧૧  ર૭૦/૧૧ ર૭૦ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લોખડંનો પાઇપ   

188 ફ  ટ ૧૭પ/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪પ૭, 
૩૮૦ િવ. જુબ  

૧૪/૧૦/૧૧  ર૭૧/૧૧ ર૭૧ એ. એસ. આઇ. 
ક. . બારોટ  

ુના ભગંારના વાલ   

189 . પી. એકટ 
રપ/૧૧ . પી. 
એકટ કલમ 
૩૭(૧) ૧૩પ 
જુબ  

૧૪/૧૦/૧૧  ર૭ર/૧૧ ર૭ર એ. એસ. આઇ. 
એ. . ગૌ  વામી 

એક લાકડ    

190 ફ  ટ ૧૭ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૧૪ 
િવ. જુબ  

૧પ/૧૦/૧૧  ર૭૩/૧૧ ર૭૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લાકડ    



191 ફ  ટ ૧૬૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪પ૪, 
૪પ૭, ૩૮૦, ૧૧૪ 
જુબ  

૧પ/૧૦/૧૧  ર૭૪/૧૧ ર૭૪ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. 
ડ   

(૧) લોખડં કાપવા ુ ંકટર 
(ર) ણ મોબાઇલ  

 

192 . પી. એકટ 
ર૬/૧૧ આઇ. પી. 
સી. કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪, ૧૧૪ તથા 

. પી. એકટ 
કલમ ૩૭(૧)૧૩પ 
જુબ  

૧૮/૧૦/૧૧  ર૭પ/૧૧ ર૭પ એ. એસ. આઇ. 
એ. . 
ગૌ  વામી  

એક લાકડ    

193 સેક  ડ ર૭/૧૧ . 
પી. એકટ કલમ 
૧૩પ જુબ  

૧૯/૧૦/૧૧  ર૭૬/૧૧ ર૭૬ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. 
ડ   

એક છર    

194 સેક  ડ ર૮/૧૧ . 
પી. એકટ કલમ 
૧૩પ જુબ  

૧૯/૧૦/૧૧  ર૭૭/૧૧ ર૭૭ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. 
ડ   

એક છર    

195 ફ  ટ ૧૮૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, પ૦૪, 
૧૧૪, ૧૮૮ જુબ  

ર૬/૧૦/૧૧  ર૭૯/૧૧ ર૭૯ એ. એસ. આઇ. 
એ. . 
ગૌ  વામી  

એક લાકડાના હાથા વાળ  
ુહાડ   

 

196 ફ  ટ ૧૭૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, ૧૪૭ 
િવ. જુબ  

ર૭/૧૦/૧૧  ર૮૦/૧૧ ર૮૦ પો. સબ ઇ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક પાઇપ (ર) એક 
ુહાડ  (૩) એક તલવાર  

 

197 ફ  ટ ૧૭૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૧૧૪ 
િવ. જુબ  

ર૮/૧૦/૧૧  ર૮૧/૧૧ ર૮૧ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક ુહાડ    

198 ફ  ્ ટ ૧૭૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, ૧૪૭ 
િવ. જુબ  

ર૮/૧૦/૧૧  ર૮ર/૧૧ ર૮ર પો. સબ ઇ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક લાકડ  (ર) એક 
ધાર  ુ 

 

199 ફ  ટ ૧૮૬/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, પ૦૪ 
િવ. જુબ  

૩૦/૧૦/૧૧  ર૮૩/૧૧ ર૮૩ એ. એસ. આઇ. 
ક. . બારોટ  

એક લોખડંનો પાઇપ   

200 અ. મોત ન.ં 
૮૯/૧૧ સી. આર. 

૩૧/૧૦/૧૧  ર૮૪/૧૧ ર૮૪ એ. એસ. આઇ. 
ક. એમ. 

કાગળના બ ે કરવ શીલ 
પેક  

 



પી. સી. કલમ 
૧૭૪ જુબ  

પરમાર  

201 ફ  ટ ૧૭૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, ૧૪૭ 
િવ. જુબ  

૦ર/૧૧/૧૧  ર૮પ/૧૧ ર૮પ પો. સબ ઇ  સ. 
ી . બી. રણા 

(૧) એક છર  (ર) ણ 
લોખડંનો પાઇપ (૩) ણ 
તલવાર (૪) એક 
લાકડાનો ધોકો (પ) એક 
લાકડ   

 

202 અ. મોત ૯૩/૧૧ 
સી. આર. પી. સી. 
કલમ ૧૭૪ જુબ  

૦ર/૧૧/૧૧  ર૮૬/૧૧ ર૮૬ એ. એસ. આઇ. 
ક. એમ. 
પરમાર  

(૧) ઇટોના ુ ંકડા (ર) 
લોહ  વા ં કોટન  

 

203 અ. મોત ૯૩/૧૧ 
સી. આર. પી. સી. 
કલમ ૧૭૪ જુબ  

૦ર/૧૧/૧૧  ર૮૭/૧૧ ર૮૭ પો. હડ કો  સ. 
એચ. ક.  યાસ 

લોહ થી ખરડાયલે કપડા  

204 ફ  ટ ૧૮૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૭૯, 
૪૪૭, ૧૧૪ 
જુબ  

૦૩/૧૧/૧૧  ર૮૮/૧૧ ર૮૮ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

ગટરના ઢાકંણા નગં-૭   

205 ફ  ટ ૧૯ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૩ર૩ 
િવ. જુબ  

૦૪/૧૧/૧૧  ર૯૧/૧૧ ર૯૧ એ. એસ. આઇ. 
એ. . ગૌ  વામી 

એક લોખડંનો પાઇપ   

206 ફ  ટ ૧૯૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૧૯ 
મેડ કલ કેટ સ 
એકટની કલમ 
૩૦ જુબ  

૦પ/૧૧/૧૧  ર૯ર/૧૧ ર૯ર પો. સબ ઇ  સ. 
ી બી. બી. 

પરમાર  

ુ દ  ુદ  ા  ડની 
દવાઓ તથા રોકડા . 
૪૪૦/- મળ  ુલ 
દુામાલ . ૧૪ર૦/-  

 

207 ફ  ટ ૧૯૩/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૧૯ 
મેડ કલ કેટ સ 
એકટની કલમ 
૩૦ જુબ  

૦પ/૧૧/૧૧  ર૯૩/૧૧ ર૯૩ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. દવકા 

ુ દ  ુદ  ા  ડની 
દવાઓ તથા રોકડા . 
રરપ/- મળ  ુલ 
દુામાલ . ૧૩૩૯/-  

 

208 ફ  ટ ૧૯ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૪૧૯ 
મેડ કલ કેટ સ 
એકટની કલમ 
૩૦ જુબ  

૦પ/૧૧/૧૧  ર૯૪/૧૧ ર૯૪ એ. એસ. આઇ. 
ક. એમ. પરમાર 

ુ દ  ુદ  ા  ડની 
દવાઓ તથા રોકડા . 
ર૩૦/- મળ  ુલ 
દુામાલ . ૬૯૦/-  

 



209 ફ  ટ ૧૭૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, ૧૪૭ 
િવ. જુબ  

૦૭/૧૧/૧૧  ર૯પ/૧૧ ર૯પ પો. સબ ઇ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લાકડ    

210 ફ  ટ ૧૭૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૧૪૩, ૧૪૭ 
િવ. જુબ  

૦૮/૧૧/૧૧  ર૯૬/૧૧ ર૯૬ પો. સબ ઇ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક લાકડ    

211 ફ  ટ ૧૮ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૬, ૩ર૩, 
૧૧૪ િવ. જુબ  

૦૯/૧૧/૧૧  ર૯૮/૧૧ ર૯૮ એ. એસ. આઇ. 
એ. . ગૌ  વામી 

એક લોખડંનો પાઇપ   

212 ફ  ટ ૧૯૯/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩ 
િવ. જુબ  

૧પ/૧૧/૧૧  ર૯૯/૧૧ ર૯૯ એ. એસ. આઇ. 
ક. . બારોટ  

એક પાઇપ   

213 ફ  ટ ર૦૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩ 
િવ. જુબ  

૧૬/૧૧/૧૧  ૩૦૦/૧૧ ૩૦૦ એ. એસ. આઇ. 
ક. એમ. પરમાર 

એક છર    

214 ફ  ટ ર૦૧/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, ૩ર૩ 
િવ. જુબ  

૧૭/૧૧/૧૧  ૩૦૧/૧૧ ૩૦૧ એ. એસ. આઇ. 
એ. ક. ગૌ  વામી 

(૧) એક લોખડંનો પાઇપ 
(ર) એક લાકડ   

 

215 ફ  ટ ૧૯૮/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, પ૦૪ 
િવ. જુબ  

ર૦/૧૧/૧૧  ૩૦૩/૧૧ ૩૦૩ એ. એસ. આઇ. 
ક. . બારોટ  

એક તલવાર   

216 અ. મોત ન.ં 
૧૦૩/૧૧ સી. 
આર. પી. સી. 
કલમ ૧૭૪ 
જુબ  

ર૧/૧૧/૧૧  ૩૦૪/૧૧ ૩૦૪ એ. એસ. આઇ. 
ક. એમ. પરમાર 

એક લીલા કલરની 
 લા  ટ કની દોર   

 

217 ફ  ટ ર૦ર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૪, પ૦૪ 
િવ. જુબ  

ર૭/૧૧/૧૧  ૩૦૮/૧૧ ૩૦૮ એ. એસ. આઇ. 
ક. . બારોટ  

એક છર    



 
218સેક  ડ ૧૧૮/૧૧ ુ . 

ધા. કલમ ૧ર 
જુબ  

ર૮/૧૧/૧૧  ૩૦૯/૧૧ ૩૦૯ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

આરોપી-૩ પાસથેી 
દુામાલ .ર,૩૪૦/-  

 

219 ફ  ટ ર૧ર/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ ૩ર૬ 
િવ. જુબ  

ર૮/૧૧/૧૧  ૩૧૦/૧૧ ૩૧૦ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

રતાશ પડતી માટ  તથા 
સે  પલ માટ   

 

220 . પી. એકટ 
૩૧/૧૧ . પી. 
એકટ કલમ ૧૩૫ 
જુબ  

૩૦/૧૧/૧૧  ૩૧૧/૧૧ ૩૧૧ એ. એસ. આઇ. 
ક. . બારોટ  

(૧) એક બઝેબોલનો ધોકો 
(ર) કપડા ધોવાનો ધોકો  

 

221 ફ  ટ ર૧ર/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ ૩ર૬ 
િવ. જુબ  

૦૩/૧ર/૧૧  ૩૧૩/૧૧ ૩૧૩ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. રણા 

એક છર    

222સેક  ડ ૯૦/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩ર૩, પ૦૪ 
િવ. જુબ  

૦૮/૧ર/૧૧  ૩૧૪/૧૧ ૩૧૪ એ. એસ. આઇ. 
એ. . ગૌ  વામી 

એક લોખડંનો પાઇપ   

223 ફ  ટ ૪ર/૧૦ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૪૦૬, ૪૬૭ િવ. 
જુબ  

૦૮/૧ર/૧૧  ૩૧પ/૧૧ ૩૧પ પો. ઇ  સ. ી એ. 
ડ . ીવા  તવ  

ખડેવાણ જમીનના 
સ ાખતના કાગળો  

 

224 ફ  ટ ર૧૮/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ ૪૧૯ 
મેડ કલ કેટ સ 
એકટની કલમ ૩૦ 
જુબ  

૧૩/૧ર/૧૧  ૩૧૬/૧૧ ૩૧૬ પો. સબ ઇ  સ. 
ી આર. એમ. 

જોષી  

ુ દ  ુદ  ા  ડની દવાઓ 
મળ  ુલ દુામાલ . 
ર૦૦૪/-  

 

225 ફ  ટ ર૧૯/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ ૪૧૯ 
મેડ કલ કેટ સ 
એકટની કલમ ૩૦ 
જુબ  

૧૩/૧ર/૧૧  ૩૧૭/૧૧ ૩૧૭ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

ુ દ  ુદ  ા  ડની દવાઓ 
તથા રોકડા . ૩૧૦/- 
મળ  ુલ દુામાલ . 
૧૮૦૪/-  

 

226 . જો. ૬૬૮/૧૧ 
તા. ૧૩/૧ર/ર૦૧ર 
જુબ  

૧૩/૧ર/૧૧  ૩૧૮/૧૧ ૩૧૮ એ. એસ. આઇ. 
ક. એમ. પરમાર 

ણ ઇલેક ક શોટ સક ટ 
ફ ઝુ  

 

227 ફ  ટ ૧૧૩/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ ૩૦ર 
િવ. જુબ  

૧૭/૧ર/૧૧  ૩૧૯/૧૧ ૩૧૯ પો. ઇ  સ. ી એ. 
ડ . ીવા  તવ  

દા ુઆ કંપની ુ ં
ડ .વી.આર. કાળા કલર ુ ં
ડ ઝીટલ િવડ યો રકોડર 
ન.ં આઇએઇએલઇ૧૧૬૦ 
૩૦૮ ુ ંશીલ પકે છે. તે  

 

228 . પી. એકટ ર૦/૧ર/૧૧  ૩ર૦/૧૧ ૩ર૦ એ. એસ. આઇ. એક વાસની લાકડ    



૩પ/૧૧ આઇ. પી. 
સી. કલમ ૩ર૩ 
તથા . પી. એકટ 
કલમ ૩૭(૧)૧૩પ 
જુબ  

ક. એમ. પરમાર 

229સેક  ડ ૧૩૪/૧૧ ુ . 
ધા. કલમ ૧ર 
જુબ  

ર૦/૧ર/૧૧  ૩ર૧/૧૧ ૩ર૧ એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

આરોપી-૪ પાસથેી 
દુામાલ . ૩૭૯૦/-  

 

230સી.આર.પી.સી. 
૪૧(૧)ડ , ૧૦ર 
તા.ર૧/૧ર/ર૦૧ર 
જુબ  

ર૧/૧ર/૧૧  ૩રર/૧૧ ૩રર એ. એસ. આઇ. 
એચ.એમ. ડ  

બીડ કા  ટ ગ ૭૦ કલો.   

231 ફ  ટ રર૧/૧૧ આઇ. 
પી. સી. કલમ 
૪પ૪, ૪પ૭, ૩૮૦ 
જુબ  

ર૩/૧ર/૧૧  ૩ર૩/૧૧ ૩ર૩ પો.સબ ઈ  સ. ી 
આર.એમ.જોષી  

એક જોડ  રસના ચ  પલ   

232 . પી. એકટ 
૪૦/૧૧ આઇ. પી. 
સી. કલમ ૩ર૩, 
પ૦૪ િવ. જુબ  

ર૮/૧ર/૧૧  ૩ર૪/૧૧ ૩ર૪ પો. હડ કો  સ. 
એમ. એન. 
દવકા  

(૧) એક છર  (ર) એક 
લોખડંનો પાઇપ  

 

233 ફ  ટ રરર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૮૦, ૧૧૪ 
િવ. જુબ  

૩૧/૧ર/૧૧  ૩રપ/૧૧ ૩રપ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

(૧) એક મોબાઇલ (ર) 
સોનાના દાગીના રોકડા . 
મળ  ુલ દુામાલ . 
ર,૧ર,૪૧૦/-  

 

234 ફ  ટ રરર/૧૧ 
આઇ. પી. સી. 
કલમ ૩૮૦, ૧૧૪ 
િવ. જુબ  

૩૧/૧ર/૧૧  ૩ર૬/૧૧ ૩ર૬ પો. સબ ઈ  સ. 
ી . બી. 

રણા  

રોકડા િપયા તથા 
સોનાના દાગીના તથા 
િવદશી ચલણની નોટો 
મળ  ુલ દુામાલ . 
૪,૧ર,૦૯૮/-  

 

  
 
 


