
જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
ફષરૃઅ ઼ , ૪૨૪૩ 

દીળીઅિગદ ્ ળૂ 
રઅઙશષીળ, ૪૱રૂ ઼પ્ડૉ મ્મળ, ૪૨૪૩ 

 

ઞષીમ ઈબફીળ રઅ ૂ ૂક: 

(૩) રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ : બીડફઙળ લ્ઞફી, ફરર્ની 

(૪) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ગીલન્ ઇફૉ ન્લીલદઅ , ષોપીુફગ ઇફૉ ઼અ઼નૂલ મીમદ્ 

(૫) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ુસક્ષથ ( ીધુરગ, રીધ્લુરગ, ૐત), ઋચ્જ ઇફૉ ડૉગુફગવ ુસક્ષથ 

(૬) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ, દમૂમૂ ુસક્ષથ 

(૭) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : રીઙર્ ઇફૉ રગીફ, ફીઙિળગ ઋ લફ 

(૮) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ઙૐ ઼અષપર્ફ 

(૯)  રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ફીથી, ઋજાર્ 

(૱)  રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ષફ, બલીર્ષળથ 

(૯) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ઈિનજાુદ ુષગી઼ 

(૩૨)  રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી 

(૩૩)  રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
( ષદઅ  ઽષીવ્)  

: રૂઢી ઋ ્ઙ 

(૩૪)  રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
( ષદઅ  ઽષીવ્)  

: બઅજીલદ 

(૩૫)  રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
( ષદઅ  ઽષીવ્)  

: ગ બ઼ળ 

(૩૬)  રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
( ષદઅ  ઽષીવ્)  

: રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ 

 

 

૩ 
ુમફ ઇફીરદ ઈલ્ઙફૉ ળગર ભીશષષી મીમદ 

* ૬૨૪૪૯ ૂ વવૂદયીઉ ગઙધળી (ડઅગીળી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ ઇફૉ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ષહર્ષીળ 
ઙૃઞળીદ ુમફ ઇફીરદ ઈલ્ઙફૉ ગૉડવૂ ળગર ભીશષષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ઇફૉ (૪) 
ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ ૪૨૪૨-૪૩ 

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ .૯૨.૪૫ વીઘ .૱૫.૯૱ વીઘ
ઘજર્ .૯૨.૩૱ વીઘ . ૭૭.૱૯ વીઘ
ષથષબળીલૉવ ળગર . ૪૨.૨૭ વીઘ .૪૯.૯૩ વીઘ
ગીળથ્ ષઽૂષડૂ ગીળથ઼્ળ ળગર ષથષબળીલૉવ 

ળઽૉવ ઝૉ.  

 (૪) ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ળગર બોગૂ ષહર્ષીળ ક્લી ઽૉદૃ રીડૉ  
ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ધલ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ક્લી ગીળથ઼્ળ 
ષથષબળીલૉવૂ ળઽૂ ? 

--------- 
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૪ 
બૉડવીન ળૉ ષૉ ભીડગફી કષળ ૂઞફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૬૨૪૪૩ ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન) : રીફફૂલ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફિણલીન-
ઘઅયીદ ળ્ણ ઋબળ બૉડવીન ળૉ ષૉ ભીડગફ્ કષળ ૂઞ મફીષષીફૃઅ 
ગીર ક્લીળૉ  રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઅઞૄળ દીળૂઘ- ૪૩/૩/૪૨૩૭ 

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ગૉડવી ઘજ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ 
ગળષીફૂ સળદૉ ગીર ગઉ ઑઞન઼્ૂફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) જી.ઈળ.ઈઉ. ઼ૂ.ઑવ. ળૉવ ૂઞ ણૉષવ્બરૉન્ડ 
ગઅબફૂફૉ ી. ૪૯.૫૯ ગળ્ણફી ઉ.બૂ.઼ૂ. ુગઅરદૉ 
દી.૪૯/૩/૩૯ ધૂ સ  ગળૂ દી.૪૱/૯/૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ 
(૯૩૪ િનષ઼) બૄથર્ ગળષીફૂ સળદૉ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ૂઞફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  
ઝૉ ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ૪૮.૭૯% ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. 

--------- 

૫ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફૂ ળ઼ૂ ઈબષી મીમદ 

* ૬૨૨૫૯ ૂ ષ યયીઉ ગીગણૂલી (ઢક્કળમીબીફઙળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ગ્ળ્ફીફૂ 
ગઉ ગઉ ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ગૃવ ૫૬,૮૩,૨૨૬ વ્ગ્ફૉ 
ગ્ળ્ફીફૂ ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ. ઞૉરીઅ ૬૬,૱૯,૮૭૬ ણ્ટ 
ગ્ુષુસ ણ (૫૫,૪૫,૩૫૱ ધર ણ્ટ ઇફૉ ૩૩,૮૬,૭૩૮ 
મૂજો ણ્ટ), ૪,૪૯,૨૫૭ ણ્ટ ગ્ષૉક઼્ૂફ (૩,૫૫,૮૮૱ 
ધર ણ્ટ ઇફૉ ૯૭,૫૮૯ મૂજો ણ્ટ) ઇફૉ ૯૯૫૫ ણ્ટ 
બૃડફૂગ (૬૩૯૱ ધર ણ્ટ ઇફૉ ૫૯૫૭ મૂજો ણ્ટ) ળ઼ૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૂ. 

ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગૃવ ૩૨,૪૨,૭૫૬ વ્ગ્ફૉ ગ્ળ્ફીફૂ ળ઼ૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૂ. ઞૉરી ૩૩,૯૭,૪૩૱ ણ્ટ ગ્ુષુસ ણ 
(૯,૮૨,૯૩૪ ધર ણ્ટ ઇફૉ ૪,૫૬,૭૨૮ મૂજો ણ્ટ) ઇફૉ 
૯૭,૯૭૩ ણ્ટ ગ્ષૉુક઼્ફ (૭૯,૱૪૪ ધર ણ્ટ ઇફૉ 
૫૮,૩૪૯ મૂજો ણ્ટ) ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ મીગૂ ળઽૉવ વ્ગ્ફૉ ક્લીઅ 
઼ૃપૂરીઅ ળ઼ૂ ઈબષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) ુઞ ીરીઅ મીગૂ ળઽૉવ વ્ગ્ફૃઅ ળ઼ૂગળથ ઙીર રીથૉ, 
બૂ.ઑજ.઼ૂ. રીથૉ ર્ફૂડળીંઙ ગળૂ ષઽૉવૂ દગૉ  બૄથર્ ગળષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 

૬ 
ળીજ્લરીઅ ઇધ્લીબગ્ફૉ ગૉ ળૂલળ ઑણષીન઼્રૉન્ડ ગૂરફ્ વીય 

* ૬૨૪૫૯ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૃદ (ધળીન) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
દી.૨૩/૨૩/૪૨૩૩ મીન ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇધ્લીબગ્ફૉ 
દી.૨૩/૨૩/૪૨૩૮ મીન રશષીબી  ગૉળૂલળ ઑણષીન઼્રૉન્ડ 
ગૂરફ્ વીય ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ગૉ  ગૉર 

 (૩) ફી, જી. 
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 (૪) જો ફી, દ્ દૉફીઅ ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ  (૪) ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ વીય્ ક્લીળધૂ ઈબષીફૃઅ 
઼ળગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫) ઼ળગીળ ૂફૂ રઅઞૄળૂ ર ૉધૂ. 

--------- 

૭ 
઼ીમળગીઅઢી ઇફૉ ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફૉ ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લૃ મીમદ 

* ૬૨૩૱૫ ૂ ઇુ ફયીઉ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ઼ીમળગીઅઢી ઇફૉ ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી)ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 

઼ીમળગીઅઢી ઇળષ ૂ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૩ ૨ ૨ 

કક્ડ્મળ ૨ ૩ ૨ ૨ 

ફષૉમ્મળ ૨ ૩ ૨ ૨ 

િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૩ ૨ ૪ 

જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 

રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ઑુ વ ૨ ૯૯ ૪ ૪૨ 

રૉ ૫ ૮૨ ૬ ૪૱ 

ઞૄફ ૭ ૯ ૩૪ ૫ 

ઞૃવીઉ ૨ ૨ ૮ ૩ 

કઙ ડ ૩ ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ ૯ ૩૬૱ ૪૬ ૭૬ 

--------- 



4 

૮ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ બીવગ રીદી-ુબદી લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૭૩૯ ૂ ઇળુષઅનગૃરીળ બડૉવ (઼ીમળરદૂ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ બીવગ રીદી-ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૬૫. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૩૫૯. 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) . ૪૭,૪૫,૨૨૨/- 

--------- 

૯ 
ળીજ્લરીઅ ષૂઞ ઋત્બીનફ ક્ષરદી 

* ૬૨૩૯૬ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ઘીફઙૂ, ઼ળગીળૂ ઇફૉ જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ફૂ ગૃવ ધીુબદ ષૂઞ 
ઋત્બીનફ ક્ષરદી ગૉડવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ધીુબદ 
ઇફૉ ળીજ્લ મઽીળ ધીુબદ ઼ળગીળૂ, ઘીફઙૂ ઇફૉ જાઽૉળ 
઼ીઽ઼્ફી ષૂઞ રધગ્ ઞૉરીઅધૂ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ષૂઞ ગઅબફૂ 
ીળી વીઅમી/રધ્લરઙીશીફી ષૂઞ ગળીળ ઇઅદઙર્દ ષૂઞ બૃળષઢ્ 

રૉશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉફૂ ગૃવ ધીુબદ ષૂઞ ઋત્બીનફ ક્ષરદી 
૪૭૮૱૫ રૉ.ષ્ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ળગીળૂ, 
ઘીફઙૂ ઇફૉ જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ફૂ ધીુબદ ષૂઞ ઋત્બીનફ 
ક્ષરદીરીઅ ગૉડવ્ ષપીળ્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ? 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ધીુબદ ષૂઞ 
ઋત્બીનફ ક્ષરદીરીઅ ધલૉવ ષપીળીફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

઼ૉક્ડળ 

રૉ.ષ્ 

ષહર્ ૪૨૩૯ ષહર્ ૪૨૪૨ 
ષહર્ ૪૨૪૩ 

(૫૩.૨૯.૪૨૪૩ 
઼ૃપૂ) 

(ગ) ઙૃઞળીદ ડૉ ડ ઉવૉક્ડર્ ૂ઼ૂડૂ 
ગ્બ ળૉ સફ વૂ.(જી.ઑ઼.ઊ.઼ .ૂઑવ.) 

   

ષથીગમ્ળૂ ધરર્વ બીષળ ડૉસફ-
લૃુફડ-૱ 

૱૨૨ -  

(ઘ) જાઽૉળ ઼ીઽ઼્    
(૩) ળીજ્લ ઼ળગીળફી જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ - -  
(૪) ગૉન્  ઼ળગીળફી જાઽૉળ ઼ીઽ઼્    
ઑફડૂબૂ઼ૂ-વીળી ૯૱.૬ ૯૱.૬  
ઑફડૂબૂ઼ૂ-ઘળઙ્ફ - ૪૬૮  
ઑફડૂબૂ઼ૂ-ઙનળષીળી ૩૭૪ - ૩૭૪ 
ઑફડૂબૂ઼ૂ ધરર્વ ્ઞૉક્ડ-રૂણૂલર 
ડરર્ (૭ ષહર્) 

  ૯૫૮ 

(ઙ) ઘીફઙૂ ઼ીઽ઼્ - -  
ઇનીથૂ રૃન્ ી બીષળ ્ઞૉક્ડ ૪૨૨ -  
(ચ) ુમફ-બળઅ બળીઙદ ્દ    
બષફ ઋજાર્ ૫૮૱ ૱૫ ૬૫ 
઼ૐળ ઋજાર્ ૫૱૫ ૬૫૭ ૭૫૨ 

ગૃવ ૩૯૱૩.૬ ૱૬૪.૬ ૩૮૮૩ 

ષપૃરીઅ, દી.૫૩.૨૯.૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૪ ષહર્ નળમ્લીફ 
ગૃવ ૩૩૬૨ રૉ.ષ્ (ઇનીથૂ રનૃ્ ી બીષળ ્ઞૉક્ડ- ૩૨૨૨ 
રૉ.ષ્. ઇફૉ ગચ્ઝ વૂ ીઉડ ધરર્વ બીષળ ડૉસફ-૩૬૨ રૉ.ષ્) 
ષૂઞક્ષરદી દૉફ્ ઋબલ્ઙૂ ઼રલઙીશ્, ષૂઞ ઘળૂન ગળીળ 
બૄથર્/ળન ધદી દૉફૉ ુમફ-ગીલીર્ુન્ષદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 



5 

૱ 
ઈથઅન ઇફૉ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૬૱ ૂ બૄફરયીઉ બળરીળ (઼્જી ી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઈથઅન ઇફૉ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯(ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) બ ગ-૩ ફી ગ્વર-૬ ઇફૉ બ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) બ ગ-૪ રૃઞમ. 

બ ગ-૩ 

કર્ર 
ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર 
઼ીળષીળ વૂપૉવ નનીર્ઈફૂ ઼અખ્લી 

૪૨૪૨ ૪૨૪૩ 
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૩ 

ઈથઅન 

ૂ િકર્ ફી ઽ્ુ બડવ, ગળર઼ન ૪,૫૭૩ ૪,૪૭૭ 
૪ ઇઅઞવૂ ઽ્ુ બડવ, મ્ળ઼ન ૭૯૭ ૪૭૱ 
૫ લૃફૂડૂ ઽ્ુ બડવ, ષી઼ન ૪૬૪ ૮૫૯ 
૬ ઑરળૂ ઽ્ુ બડવ, ઈથઅન ૨ ૬૯૨ 
૭ ઑર.ઑર.બળૂઘ ગીણીર્લીગ, ઘઅયીદ ૯૫૯ ૪૨૨ 
૮ જી ઼ૉડ ઽ્ુ બડવ, જીઅઙી ૪૪૭ ૨૬ 
૯ ઼ીનદ ઽ્ુ બડવ, દીળીબૃળ ૩૩૬ ૩૭૮ 
૱ પ ગૉ મ્મૉ ળૂવૂભ, ઘઅયીદ ૨ ૬૬૯ 
૯ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઈથઅન ૩,૩૬૨ ૭૯૬ 
૩૨ ઑ઼.ઑ઼. ઽ્ુ બડવ, બૉડવીન ૮૬૮ ૯૩૨ 

 ગૃવ  ૮,૨૫૪ ૭,૯૩૫ 
૩૩ ઞૃફીઙત ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઞૃફીઙત ૪,૬૯૱ ૱,૩૬૬ 

બ ગ-૪ 

કર્ર 
ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ રૅત્લ ૃ

રી઼ 
દી.૩/૯/૩૯ ધૂ 
૫૩/૱/૪૨ 

દી.૩/૯/૪૨ ધૂ 
૫૩/૱/૪૩ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭  
૩ ઈથઅન ૂ િકર્ ફી ઽ્ુ બડવ, ગળર઼ન ઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૨ 

કક્ડ્મળ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૨ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૬ ૱ 
રૉ ૮ ૪૩ 
ઞૄફ ૫ ૪ 
ઞૃવીઉ ૨ ૩ 
કઙ  ૨ ૨ 
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કર્ર 
ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ રૅત્લ ૃ

રી઼ 
દી.૩/૯/૩૯ ધૂ 
૫૩/૱/૪૨ 

દી.૩/૯/૪૨ ધૂ 
૫૩/૱/૪૩ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭  
૪ ઇઅઞવૂ ઽ્ુ બડવ, મ્ળ઼ન ૨ ૨ ૨ 

૫ લૃફૂડૂ ઽ્ુ બડવ, ષી઼ન ૨ ૨ ૨ 

૬ ઑરળૂ ઽ્ુ બડવ, ઈથઅન ૨ ૨ ૨ 

૭ ઑર.ઑર.બળૂઘ ગીણીર્લીગ, ઘઅયીદ ૨ ૨ ૨ 

૮ જી ઼ૉડ ઽ્ુ બડવ, જીઅઙી ૨ ૨ ૨ 

૯ ઼ીનદ ઽ્ુ બડવ, દીળીબૃળ ૨ ૨ ૨ 

૱ પ ગૉ મ્મૉ ળૂવૂભ, ઘઅયીદ ૨ ૨ ૨ 

૯ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઈથઅન ૨ ૨ ૨ 

૩૨ ઑ઼.ઑ઼. ઽ્ુ બડવ, બૉડવીન ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ  ૩૫ ૫૪ 

૩૩ ઞૃફીઙત ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઞૃફીઙત ઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૪ 

કક્ડ્મળ ૨ ૨ 

ફષૉમ્મળ ૨ ૨ 

ણૂ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ 

જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ 

ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ 

રીજર્ ૨ ૨ 

ઑુ વ ૨ ૯૨ 

રૉ ૨ ૬૬ 

ઞૄફ ૩ ૩૨ 

ઞૃવીઉ ૪ ૨ 

કઙ  ૮ ૨ 

ગૃવ  ૨૯ ૩૪૮ 

--------- 

૯ 
ળીજ્લરીઅ રખૃ્લરઅ ૂ લૃષી ષીષવઅમફ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ુષ ીધીર્કફૉ ઼ઽીલ 

* ૫૯૯૱૨ ૂરદૂ ઼અઙૂદીમૉફ બીડૂવ (ુવઅમીલદ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઼ફૉ 

૪૨૪૨-૪૩ફી ષહર્રીઅ રૃખ્લરઅ ૂ લૃષી ષીષવઅમફ લ્ઞફી 

ઇઅદઙર્દ ડૉગુફગવ ુસક્ષથ ઽૉઢશફી ણૂપ્વ્રી ઉઞફૉળૂ 

ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ ઇભ્લી઼ ગળદીઅ ગૉડવી ુષ ીધીર્કફૉ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ઋચ્જ ુસક્ષથ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૯૭૪ ુષ ીધીર્કફૉ ી. ૮.૩૩ ગળ્ણ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ુષ ીધીર્ક ઇફૉ 

ગૉડવૂ ુષ ીધીર્ફૂકફૉ ગૉડવૂ ળગર જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ૪૫૮૯ ુષ ીધીર્કફૉ ી. ૬.૱૬ ગળ્ણ ઇફૉ 

  ૭૱૫ ુષ ીધીર્ફૂકફૉ ી. ૩.૪૯ ગળ્ણ 

--------- 
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૩૨ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૯૯૯ ૂ િગસ્ળ જૐઽીથ (ષૉઞવબૃળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ 
ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૯,૩૫૮. 

 (૪) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ ુષદળથ ગળૂ? 

 (૪) ૬,૱૯૯. 

--------- 

૩૩ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૫૭૯ ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ળ્ફી ગીશરીઅ 
ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ગ્ળ્ફીફૉ ગીળથૉ ગૉડવી ઈળ્ગ્લ 
ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફીઅ રૅત્લૃ ધલી, 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ળ્ફી ગીશરીઅ 
ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ ૩૬ ઈળ્ગ્લ 
ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફીઅ રૅત્લૃ ધલી. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફીઅ 
બિળષીળઞફ્ફૉ  ગૉડગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ ક્લીળૉ  ક્લીળૉ  જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ૩૩ ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફીઅ 
બિળષીળઞફ્ફૉ  ુદ ગ્ળ્ફી ષ્િળલ઼ર્ િનઢ .૭૨ વીઘફૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ. ઈ ળગર ફૂજૉ રઞૃમફૂ દીળૂઘ 
રૃઞમ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(૩) દી.૨૬/૨૮/૪૨૪૨ (૪) દી.૩૮/૨૮/૪૨૪૨ 
(૫) દી.૨૯/૨૱/૪૨૪૨ (૬) દી. ૩૯/૨૱/૪૨૪૨ 
(૭) દી.૪૭/૨૪/૪૨૪૩ (૮) દી.૪૱/૨૬/૪૨૪૩ 
(૯) દી.૩૫/૨૭/૪૨૪૩ (૱) દી.૫૩/૨૭/૪૨૪૩ 
(૯) દી.૫૩/૨૭/૪૨૪૩ (૯) દી.૩૯/૨૯/૪૨૪૩ 
(૩૩) દી.૪૱/૨૯/૪૨૪૩  
૩ ગ્ળ્ફી ષ્િળલ઼ર્ફૉ .૭૨ વીઘફૂ ઼ઽીલ જગૄષષીફૂ મીગૂ ઝૉ. 

 (૫) દૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) ૩ ગ્ળ્ફી ષ્િળલ઼ર્ફૉ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ િકર્લી
પ ન્લૃ ઉન્ણૂલી ઉન્ લૃળન઼્રીઅ જગી઼થૂ ઽૉઢશ ઝૉ.  

--------- 
૩૪ 

ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ુષ દળથ ઇુપગીળૂ બઅજીલદફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લીક 
* ૬૨૭૪૯ ૂ નૃ લઅદયીઉ બડૉવ (ય જ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ 
ુષ દળથ ઇુપગીળૂ બઅજીલદફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ 
ુષ દળથ ઇુપગીળૂ બઅજીલદફૂ ૩૩ (ઇુઙલીળ) ઞગ્લીક 
રઅઞૃળ ધલૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લી યળીલૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ૩૩ (ઇુઙલીળ) ઞગ્લીક 
યળીલૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ ?  (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દરીર ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ. 
--------- 
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૩૫ 
ઘઅયીશૂલી ઘીદૉ રૉણૂગવ ગ્વૉઞફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૬૨૩૮૬ ૂ ુષકર્રયીઉ રીણર (ઘઅયીશૂલી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી 
ુઞ ીફી ઘઅયીુશલી ઘીદૉ રૉણૂગવ ગ્વૉઞફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લી 
દમક્કૉ  ઝૉ.  

 (૩) નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફી જાર ઘઅયીુશલી ઘીદૉ ફષૂ 
રૉણૂગવ ગ્વૉઞ સ  ગળષી ુષયીઙફી દી.૨૪/૨૩/૪૨૪૨ફી 
બ ધૂ યીળદ ઼ળગીળ ૂફૉ નળઘી દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ રૉણૂગવ ગ્વૉઞફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ 
ગળૂફૉ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) યીળદ ઼ળગીળ ૂફૂ રઅઞૄળૂ ર ી મીન ઋક્દ રૉણૂગવ 
ગ્વૉઞ સ  ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૫) ઋક્દ ગ્વૉઞરીઅ રૉણૂગવફૂ ગૉડવૂ ઼ૂડ્ ભીશષષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫) ઽીવ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૬ 
ગ્ળ્ફી ષ્ળૂલ઼ર્ફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 

* ૬૨૩૯૨ ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ળ્ફી ષ્ળૂલ઼ર્ 
ઇફૉ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ રૅત્લૃ બીરફીળ ફીઙળૂગ્ફી ષીળ઼નીળ્ફૉ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ળ્ફી 
ષ્ળૂલ઼ર્ફી ષીળ઼નીળ્ફૉ .૭૨/- વીઘફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ગ્ળ્ફીફૉ ગીળથૉ રૅત્લૃ બીરફીળ ફીઙળૂગ્ફી 
ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ જૃગષષીફૂ ગ્ઉ જોઙષીઉ ઽીવ ઇરવરીઅ 
ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ક્લીળૉ  જાઽૉળીદ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ? 

 (૪) ઋક્દ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ જાઽૉળીદ યીળદ ઼ળગીળ ીળી 
દી.૫૨-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 

 ૩૭  
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૫૯૯૯૩ ૂ ગૉ઼ળૂુ઼અઽ ઼્વઅગૂ (રીદળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 

રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 
૩૨ ૩૨ ૨ 

 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૮ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૯૨ ૂ સૂષીયીઉ યૃળૂલી (િનલ્નળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ 
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 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯(ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) બ ગ-૩ ફી ગ્વર-૬ ઇફૉ બ રૃઞમ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) બ ગ-૪ રૃઞમ 

બ ગ-૩ 

કર્ર 
ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર 
઼ીળષીળ વૂપૉવ નનીર્ઈફૂ ઼અખ્લી 

દી.૨૩.૨૯.૪૨૩૯ ધૂ
૫૩.૨૱.૪૨૪૨ 

દી.૨૩.૨૯.૪૨૪૨ ધૂ
૫૩.૨૱.૪૨૪૩ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૩ 
મફી઼ગીઅઢી 

મફી઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, બીવફબળૃ ૩,૱૯૩ ૩,૬૮૪ 

૪ ઞફદી ઽ્ુ બડવ, ણૂ઼ી ૭૫૨ ૪૨૱ 

૫ 

ગચ્ઝ 

જી.ગૉ .ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, યૃઞ ૫૫૱૯ ૫૬૯૬ 

૬ ઑવીલન઼્ ઽ્ુ બડવ ૩૯૫૭ ૩૨૨૩ 

૭ ઼ૉન્ડ જો ૉ઼ભ ઽ્ુ બડવ, ઙીઅપૂપીર ૬૮૮ ૬૪૯ 

૮ ઑન્ગળષીવી ઽ્ુ બડવ, ર ગી 
દી.રીઅણષૂ 

૭૯૨ ૱૯૬ 

૯ ડવીર્ંઙ ઽ્ુ બડવ, ઙીઅપૂપીર ૬૫૯ ૬૩૬ 

૱ ઞૉ.ગૉ . ઽ્ુ બડવ, યૃઞ ૪૭૯ ૪૭૬ 

૯ રૃન્ ી ઉન્ ડૂ ૃડ કભ રૉણૂગવ 
઼ીલન઼્, રૃન્ ી 

૩૮૱ ૫૭૱ 

૩૨ િનસીફ વીઉભ ગૉળ, યૃઞ ૬૬૯ ૮૩૮ 

૩૩ ુ઼ધ્પૂ ુષફીલગ ઽ્ુ બડવ, યૃઞ ૭૩ ૪૫૱ 

૩૪ યઙદ ઽ્ુ બડવ, યૃઞ ૨ ૩૯૮ 

૩૫ વૉષી બડૉવ ઽ્ુ બડવ, યૃઞ ૨ ૭૫૫ 

૩૬ ણૌ. ુફસીઅદ બૃજાળી ઽ્ુ બડવ, યઞૃ ૩૮ ૩૬૱ 

૩૭ ઑગ્ણર્  ઽ્ુ બડવ, યૃઞ ૨ ૪૩૨૮ 

બ ગ-૪ 

કર્ર 
ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર 

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ રૅત્લ ૃ

રી઼ 
દી.૨૩/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૨ 

રૅત્લૃફૂ ઼અખ્લી 

દી.૨૩/૨૯/૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ 

રૅત્લૃફૂ ઼અખ્લી 
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૩ મફી઼ગીઅઢી મફી઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, બીવફબળૃ ઼પ્ડૉ મ્મળ ૨ ૬ 

કક્ડ્મળ ૨ ૱ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૭ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ૨ ૬ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૩ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૭૮ 
રૉ ૫ ૮૬ 
ઞૃફ ૯ ૫ 
ઞૃવીઉ ૮ ૨ 
કઙ  ૩ ૨ 
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કર્ર 
ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર 

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ રૅત્લ ૃ

રી઼ 
દી.૨૩/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૨ 

રૅત્લૃફૂ ઼અખ્લી 

દી.૨૩/૨૯/૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ 

રૅત્લૃફૂ ઼અખ્લી 
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૪ મફી઼ગીઅઢી ઞફદી ઽ્ુ બડવ, ણૂ઼ી ઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૨ 

કક્ડ્મળ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૨ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૨ 
રૉ ૨ ૨ 
ઞૃફ ૨ ૨ 
ઞૃવીઉ ૨ ૨ 
કઙ  ૨ ૨ 

ગૃવ ૩૯ ૩૬૭ 
૫ ગચ્ઝ જી.ગૉ .ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, યૃઞ ઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૪ 

કક્ડ્મળ ૨ ૬ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૪ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ૨ ૬ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૩ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૩ 
રીજર્ ૨ ૩ 
ઑુ વ ૩ ૩૱ 
રૉ ૩ ૪૩ 
ઞૃફ ૬ ૱ 
ઞૃવીઉ ૬ ૩ 
કઙ  ૪ ૨ 

૬ ગચ્ઝ ઑવીલન઼્ ઽ્ુ બડવ ઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૩ 
કક્ડ્મળ ૨ ૪ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૫ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ૨ ૩ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૬ 
રૉ ૨ ૩ 
ઞૃફ ૩ ૫ 
ઞૃવીઉ ૨ ૨ 
કઙ  ૫ ૨ 

૭ ગચ્ઝ ઼ૉન્ડ જો ૉ઼ભ ઽ્ુ બડવ, ઙીઅપૂપીર ઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૩ 
કક્ડ્મળ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૨ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ૨ ૪ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૫ 
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કર્ર 
ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર 

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ રૅત્લ ૃ

રી઼ 
દી.૨૩/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૨ 

રૅત્લૃફૂ ઼અખ્લી 

દી.૨૩/૨૯/૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ 

રૅત્લૃફૂ ઼અખ્લી 
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૪ 
ઑુ વ ૨ ૩ 
રૉ ૨ ૬ 
ઞૃફ ૨ ૬ 
ઞૃવીઉ ૨ ૩ 
કઙ  ૨ ૨ 

૮ ગચ્ઝ ઑન્ગળષીવી ઽ્ુ બડવ, ર ગી 
દી.રીઅણષૂ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૪ 
કક્ડ્મળ ૨ ૪ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૩ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ૨ ૪ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૪ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૬ 
રૉ ૨ ૪ 
ઞૃફ ૨ ૭ 
ઞૃવીઉ ૨ ૨ 
કઙ  ૨ ૨ 

૯ ગચ્ઝ રૃન્ ી ઉન્ ડૂ ૃડ કભ રૉણૂગવ 
઼ીલન઼્, રૃન્ ી 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૨ 
કક્ડ્મળ ૨ ૩ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૨ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ૨ ૫ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૪ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૫ 
રૉ ૨ ૪ 
ઞૃફ ૨ ૪ 
ઞૃવીઉ ૨ ૨ 
કઙ  ૨ ૨ 

૱ ગચ્ઝ ડવીર્ંઙ ઽ્ુ બડવ, ઙીઅપૂપીર  ૨ ૨ 
૯ ઞૉ.ગૉ . ઽ્ુ બડવ, યૃઞ  ૨ ૨ 
૩૨ િનસીફ વીઉભ ગૉળ, યૃઞ  ૨ ૨ 
૩૩ ુ઼ધ્પૂ ુષફીલગ ઽ્ુ બડવ, યૃઞ  ૨ ૨ 
૩૪ યઙદ ઽ્ુ બડવ, યૃઞ  ૨ ૨ 
૩૫ વૉષી બડૉવ ઽ્ુ બડવ, યૃઞ  ૨ ૨ 
૩૬ ણૌ. ુફસીઅદ બૃજાળી ઽ્ુ બડવ, યઞૃ  ૨ ૨ 
૩૭ ઑગ્ણર્  ઽ્ુ બડવ, યૃઞ  ૨ ૨ 

ગૃવ  ૩૮ ૩૪૯ 
--------- 
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૩૯ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી નૄહથ ભૉવીષષી ઇઅઙૉ રશૉવ ભિળલીન્ 

* ૬૨૪૮૨ ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી) : રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી બીથૂ ઇફૉ 
ઽષીફૃઅ નૃહથ ભૉવીષષીરીઅ ઈષદૃ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન 
઼ળગીળફૉ રશૂ, 

 (૩)  
ષહર્ રશૉવ ભિળલીન્ 

૨૩-૨૱-૪૨૩૯ ધૂ  
૫૩-૨૯-૪૨૪૨ 

૭૮ 

૨૩-૨૱-૪૨૪૨ ધૂ  
૫૩-૨૯-૪૨૪૩ 

૬૯ 

 (૪) રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ક્લી ઑગર્ ઼ીરૉ સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઇફૉ (૫) ુફલરીફૃ઼ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼ી  ઙૃઞળીદ 
નૃહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ફૉ ર્ગવૂ ઈબૉવ ઝૉ. 

 (૫) ગલી ઑગર્ફૉ ઽષી ઇફૉ બીથૂફી નૃહથ ભૉવીષષી 
઼મમ મઅપ ગળષીરીઅ ઈ લી ? 

--------- 

૩૱ 
જારફઙળ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ગરર્જીળૂક બૃળી બીણષી મીમદ 

* ૬૨૩૮૯ ૂ ુષથયીઉ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ઇફૉ 
નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઈળ્ગ્લ ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂક, ઽ્ુ બડવ ઇફૉ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્રીઅ ઈઋડ ઼઼્ીર્ઙધૂ 
ગઉ ઑઞન઼્ૂકફૉ ગરર્જીળૂક બૃળી બીણષીફૃઅ ગીર ગઉ 
બધ્પુદધૂ ક્લીળૉ  ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) બ ગ-૩ રૃઞમ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, 
ઋક્દ ુઞ ીષીળ ગઉ ઑઞન઼્ૂફૉ ગૉડવૂ ળગર જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ?

 (૪) બ ગ-૩ રૃઞમ 

બ ગ-૩ 

જારફઙળ ુઞ ્ 

઼અ ધીફૃઅ ફીર ઑઞન઼્ૂફૃઅ ફીર 
ગઉ 

બ ુદધૂ
ક્લીળ ધૂ ક્લી ઼પૃૂ 

૪૨૩૯-૪૨ 
ળગર 

૪૨૪૨-૪૩ 
ળગર 

ુઞ ી ક્ષલ ગૉન્  જારફઙળ રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૮૩૬૪૯૪ ૮૪૩૮૱૬
રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 

ઽીવરીઅ જીવ ૃ
ુષ.દી.ગૉ .ઇવૂલીમીણી રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 

ઽીવરીઅ જીવ ૃ
૫૬૩૬૯૫૫ ૬૩૬૯૭૬૭

રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૫૨૬૮૱૯૭ ૫૬૮૪૫૪

઼ી.ઈ.ગૉન્  જોિણલી રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૭૱૱૮૨૩ ૯૯૨૱૩૭

રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૩૨૬૭૮૯૪ ૩૩૨૱૪૯૫

રૉન્ડવ જારફઙળ રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૬૮૪૪૮૪ ૫૮૮૫૪૮
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જારફઙળ ુઞ ્ 

઼અ ધીફૃઅ ફીર ઑઞન઼્ૂફૃઅ ફીર 
ગઉ 

બ ુદધૂ
ક્લીળ ધૂ ક્લી ઼પૃૂ 

૪૨૩૯-૪૨ 
ળગર 

૪૨૪૨-૪૩ 
ળગર 

રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૩૮૱૬૨૱૬ ૩૪૪૫૱૫૮

જી.જી.ઑજ.જારફઙળ રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૭૬૭૭૱૭૯૯ ૭૯૩૪૭૨૯૭
રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 

ઽીવરીઅ જીવ ૃ
ુઞ ી બઅજીલદ, જારફઙળ રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 

ઽીવરીઅ જીવ ૃ
૩૪૱૱૯૯૱૪  ૪૩૮૬૯૪૯૱

રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૮૬૬૩૯૬૩ ૯૨૱૫૱૯૱

઼ૉભ વ્ગ ઉન્ણૂ ઼ુષર઼્ 
બ્ળમઅનળ 

ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૩૯૯૬૪૯ ૩૯૪૪૪૯૮

ળીઞ ુ઼ક્લૃળૂડૂ 
જારફઙળ 

ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૨૮-૪૨૩૯ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૪૭૱૱૯૨ ૨

઼ી.ઈ.ગૉન્  ગીવીષણ રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૩૨૩૯૯૭૮ ૩૫૩૫૬૱૬
રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 

ઽીવરીઅ જીવ ૃ
઼ી.ઈ.ગૉન્  જારજોપબૃળ રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 

ઽીવરીઅ જીવ ૃ ૫૯૪૯૭૮ 
 

૫૯૯૩૭૪
રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 

ઽીવરીઅ જીવ ૃ
઼ી.ઈ.ગૉન્  ુ઼ક્કી રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 

ઽીવરીઅ જીવ ૃ
૯૯૫૭૩૪ ૮૬૨૯૬૬

રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

ુઞ ી દીવૂર ગૉન્  
જારફઙળ 

રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૪૩૯૮૮૨ ૪૪૩૯૩૪
રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 

ઽીવરીઅ જીવ ૃ
ગૃવ ડ્ડવ ૱૯૮૨૬૱૮૬ ૯૱૯૩૱૭૯૨

 

ીળગી ુઞ ્ 

઼અ ધીફૃઅ ફીર ઑઞન઼્ૂફૃઅ ફીર 
ગઉ 

બ ુદધૂ
ક્લીળ ધૂ ગલીઅ ઼પૃૂ 

૪૨૩૯-૪૨ 
ળગર 

૪૨૪૨-૪૩ 
ળગર 

ુઞ ી બઅજીલદ 
ીળગી 

મઞળઅઙ ઑન્ડળ ીઉટ 
ઘઅયીશૂલી 

ઊ-ડૉન્ણળ ૩૯-૨૯-૪૨૩૱ ધૂ 
૫૨/૨૮/૪૨૪૩ 

૩૱૯૭૮૬૯ ૩૮૯૮૯૭૱

ઑ઼.ઈળ.ઑન્ડળ ીઉટ ઊ-ડૉન્ણળ ૫૩/૨૱/૪૨૪૨ ધૂ 
૫૨/૨૮/૪૨૪૩ 

૪૪૮૬૯૱૫ ૪૫૯૪૨૭૱

રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૩૪-૩૪-૪૨૩૱ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૯૮૬૮૮૨૪૯ ૪૩૩૯૪૨૩૩૪

ઞફળવ 
ઽ્ુ બડવ, 
જારઘઅયીુશલી 

રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૩૪-૨૩-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૫૯૩૯૩૪૭ ૫૮૨૮૬૬૯

રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૩૪-૨૩-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૯૯૭૪૯૯૱ ૮૱૱૯૨૬૭
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ીળગી ુઞ ્ 

઼અ ધીફૃઅ ફીર ઑઞન઼્ૂફૃઅ ફીર 
ગઉ 

બ ુદધૂ
ક્લીળ ધૂ ગલીઅ ઼પૃૂ 

૪૨૩૯-૪૨ 
ળગર 

૪૨૪૨-૪૩ 
ળગર 

ુઞ ી ક્ષર ગૉન્  
ીળગી 

રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૭૨૪૱૯૫૨ ૪૮૫૩૮૬૭
રૉ઼઼ર્ ણૂ.જી.ફીગળીથૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 

ઽીવરીઅ જીવ ૃ
઼ળગીળૂ 
ઽ્ુ બડવ ીળગી 

રૉ઼઼ર્ ઑર.ઞૉ.઼્વઅગૂ ઊ-ડૉન્ણળ ૨૩-૩૪-૪૨૩૬ ધૂ 
ઽીવરીઅ જીવ ૃ

૩૩૭૯૬૯૨ ૩૪૬૱૯૪૯

ગૃવ ડ્ડવ ૩૩૱૬૮૫૨૨૪ ૪૫૨૫૱૬૯૯૬
--------- 

૩૯ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૱૪ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯(ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર-૬ ઇફૉ બ રૃઞમ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
-------- 

૪૨ 
ષૂળ ફરર્ન લૃુફષુ઼ર્ડૂરીઅ ષીઉ઼ જીન઼્ૉવળફૂ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ુફરથૄઅગફૂ ભિળલીન 

* ૬૨૪૭૪ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી જ્ધી ઼ રીઅ દી.૯/૯/૩૯ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ 
ધલૉવ *૩૭૫૭૨ ઇગર્દી (૮૪) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ષૂળ ફરર્ન 
લૃુફષુ઼ર્ડૂરીઅ ષીઉ઼ જીન઼્ૉવળફૂ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ુફરથૄઅગ 
ઇઅઙૉફૂ મીળ ભિળલીન્ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ રશૉવ દૉફૂ દબી઼ 
઼ બૉવ ઽદૂ દૉ દબી઼ ક્લીળૉ  બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) દબી઼ દી.૫૩/૩૪/૪૨૪૨ફી ળ્ઞ બૄથર્ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ. 

 (૪) ઋગદ ુ ધુદઑ ઋક્દ ભિળલીન્ ઇઅઙૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ગળથ નભદળૉ  ગળષીફ્ ુફથર્લ ધલૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૩ 
રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૬૭ ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ રૃઞમ. 
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 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગ્ઊ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ગલી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 

રઽૂ઼ીઙળ બઅજરઽીવ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૪ ૨ ૨ 

કક્ડ્મળ ૨ ૫ ૨ ૪ 

ફષૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 

િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૩ 

જાન્લૃઈળૂ ૨ ૪ ૨ ૩ 

ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૩ ૨ ૩ 

રીજર્ ૨ ૫ ૨ ૩ 

ઑુ વ ૨ ૪૫ ૪ ૩૬ 

રૉ ૪ ૫૨ ૱ ૫૩ 

ઞૄફ ૨ ૮ ૭ ૩ 

ઞૃવીઊ ૨ ૨ ૪ ૨ 

કઙ ડ ૨ ૨ ૩ ૨ 

ગૃવ ૪ ૯૨ ૩૱ ૭૪ 

--------- 
૪૪ 

ળીજ્લ ઼ળગીળફી ગરર્જીળૂકફૉ ર ચષીળૂ યથ્ધ ૃજગૄષષી મીમદ 
* ૬૨૪૩૫ ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : રીફફૂલ ફીથીરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળફી 

ગરર્જીળૂકફૉ ર ચષીળૂ યથ્ધૃ ગલી નળૉ  જગૄષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળફી 

ગરર્જીળૂકફૉ ર ચષીળૂ યથ્ધૃ રૄશ બઙીળફી ૩૯% ફી નળૉ  

જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ર ચષીળૂઑ યથ્ધીફી નળ્રીઅ ગૉન્  ઼ળગીળૉ  

ષપીળ્ ગળૉવ દૉ બોગૂ ગૉડવ્ ષપીળ્ વીઙૃ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ, 

 (૪) ઋક્દ ર ચષીળૂઑ યથ્ધીફી નળ્રીઅ ગૉન્  ઼ળગીળૉ  ષપીળ્ 

ગળૉવ દૉ બોગૂ ૩૩% ફ્ ષપીળ્ વીઙૃ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ષપીળ્ વીઙૃ ગળષીફી મીગૂ ળઽૉષીફી સી 

ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ષપીળ્ વીઙૃ ગળષીફૂ મીમદ ઼ળગીળ ૂફૂ 

ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૬) ઋક્દ ષપીળી ઼ીધૉફી નળૉ  ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ર ચષીળૂ 

યથ્ધૃ જગૄષષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૬) ઼ળગીળ ૂ ીળી ુષજીળથી ગલીર્ મીન ઋક્દ ષપીળી 

઼ીધૉફી નળૉ  ર ચષીળૂ યથ્ધૃ જગૄષષીરીઅ ઈષસૉ. 
--------- 
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૪૫ 
ઞૄફીઙત ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લૃ  

* ૬૨૩૭૱ ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ઞૃફીઙત ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-
૩૯ (ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઊ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ગલી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 
ઞૃફીઙત બ્ળમઅનળ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૪ ૨ ૨ 
કક્ડ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૫૬ ૨ ૫ 
રૉ ૨ ૩૨૬ ૪ ૩૪ 
ઞૄફ ૪ ૯ ૨ ૨ 
ઞૃવીઊ ૱ ૩ ૨ ૨ 
કઙ ડ ૱ ૨ ૪ ૨ 

ગૃવ ૩૱ ૩૬૱ ૬ ૩૭ 
--------- 

૪૬ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૬૨૨૨૯ ૂ ઇક્ષલગૃરીળ બડૉવ (ગળઞથ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 
રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 
૱ ૱ ૨ 

   (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૪૭ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ણૌ. મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ 

* ૫૯૯૮૭ ૂ ર્ઽફયીઊ ત્ણૂલી (રઽૃષી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ 
ણૌ. મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફી ુષ ીધીર્કફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૩ 

 (૪) દૉ બોગૂ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ વ્ફ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) . ૫૩૬.૫૯ વીઘ. 

--------- 

૪૮ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ઈઊ.઼ૂ.ઑર.ઈળ. રીન્લદી ી  વૉમ્ળૉ ડળૂ 

* ૬૨૨૬૨ ૂ ઼ૃળૉ સયીઊ બડૉવ (રુથફઙળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ુષણ-૩૯ફી 
ુફનીફ રીડૉ  ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ 
ઈઊ.઼ૂ.ઑર.ઈળ. રીન્લદી ી  વૉમ્ળૉડળૂ ઋબવબ્પ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ૫૭ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ સૄન્લ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ દૉ વૉમ્ળૉડળૂકરીઅ 
ગૉડવી ડૉ ડ ગળષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૪) બ ગ રૃઞમ. 

બ ગ 

કર્ર વૉમ્ળૉ ડળૂફૃઅ ફીર ડ્ડવ 
૩ મૂ. ઞૉ. રૉિણગવ ગ્વૉઞ, ઇરનીષીન ૫૮૩૭૨૫ 
૪ જી.ઑર.ઊ.ઈળ.ઑ઼., ઼્વી, ઇરનીષીન ૩૩૱૯૬૱ 
૫ ગૉન઼્ળ ઊન્ ડૂડલૃડ, ઇરનીષીન ૫૪૮૯૯ 
૬ ઑફ.ઈઊ.ક.ઑજ, ઇરનીષીન ૨ 
૭ ઑ઼.ષૂ.બૂ. ઽ્ુ બડવ, ઇરનીષીન ૪૫૯૫૪૱ 
૮ જી.઼ૂ.ઑ઼. રૉિણગવ ગ્વૉઞ ૭૩૩૱ 
૯ ઑ.ઑર.઼ૂ.રૉડ રૉિણગવ ગ્વૉઞ, ઇરનીષીન ૨ 
૱ લૃુફબૉધ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૪૨૬૱૱૨ 
૯ ઼ૃ ીડૉગ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૮૫૪૯૫૮ 
૩૨ બીઅજીફ્ુરક઼્ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૩૯૯૨૬૯ 
૩૩ ટીલણ઼ ઽ્ુ બડવ, ઇરનીષીન ૫૨૨૨૯ 
૩૪ ગર્ૂફ કર઼્્ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૩૭૱૬૯૯ 
૩૫ ઼ફફ્વીષળ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૭૬૨૪૮ 
૩૬ ઙૃઞળીદ બૉધ્વ્જી ઇરનીષીન ૩૪૪૬૮૬ 
૩૭ ઼ીઊન્ડૂભૂગ ણીલ ્ ડૂગ, ઇરનીષીન ૯૱૯૩૮ 
૩૮ ઼ી ષ઼ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૫૩૪૭૩ 
૩૯ ક્લૃળ્ષૂ઼ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૪૱૮૭૩ 
૩૱ વૉરણી વૉમ, ઇરનીષીન ૩૯૮૱ 
૩૯ બૉુસલીુવડૂ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૯૬૩૫૬ 
૪૨ ુ઼મ઼્ ઽ્ુ બડવ, ઇરનીષીન ૪૩૮૨ 
૪૩ ઼ૉવગૉળ બૉધ્વૉમ, ઇરનીષીન ૪૨૯૨૮ 
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કર્ર વૉમ્ળૉ ડળૂફૃઅ ફીર ડ્ડવ 
૪૪ ફીળીલથૂ ઽ્ુ બડવ, ઇરનીષીન ૯૱૨૬ 
૪૫ જીફ ઑક઼્પ્વ્ળ ણીલ ્ ડૂગ, ઇરનીષીન ૱૩૯૬૫ 
૪૬ ઊફ ુષડર્ ્ બૉુસલીુવડૂ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૬૮૩૭૪ 
૪૭ ુ઼રળ઼ બૉધ્ગૉ ળ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૪૬૮૱૭ 
૪૮ ઑ઼.ઑર.ઑ઼. ઽ્ુ બડવ, ઇરનીષીન ૭૬૱૨ 
૪૯ ઊલૃ જીફ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૪૱૪૮૭ 
૪૱ ઇુમ્પ્વઞૉફ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન  ૪૭૨૬૯ 
૪૯ િળષૉળી વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૩૬૮૫૯ 
૫૨ લૃુફષ઼ર્વ બૉધ્વ્જી વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૪૮૨૪ 
૫૩ ઇડવ ઈંક્લૃમૉસફ ઼ૉન્ડળ, ઇરનીષીન ૪૱૨૬ 
૫૪ ઊુન્ણલફ ળૉણ કર઼્્ ઼઼્ીલડૂ, ઇરનીષીન ૩૪૯૨ 
૫૫ ફ્ધર્ ડીળ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૫૪૨૮૯ 
૫૬ ગર્ૂફકર઼્્ વૉમ્ળૉડળૂ, ફષળઅઙબૃળી, ઇરનીષીન ૮૬૪૪ 
૫૭ ઼અજીષફૂ વૉમ્ળૉડળૂ, ઇરનીષીન ૩૪૭ 

--------- 

૪૯ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશફૂ ઇળજીક   

* ૫૯૯૮૨ ૂ સઅયૃજી ઢીગ્ળ (ઙીઅપૂફઙળ નુક્ષથ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ 
ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૬,૮૯૭ 

 (૪) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ ુષદળથ ગળૂ ? 

 (૪) ૩,૪૯૯ 

--------- 

૪૱ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ બીવગ રીદી-ુબદી લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૯૯૱ ૂ સોવૉહયીઊ રઽૉદી (ણય્ઊ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ બીવગ રીદી-ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૯૱. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૯૭. 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) . ૩૫,૱૨,૨૨૨/-. 

--------- 

૪૯ 
ળીઞગ્ડ સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફૂ ળ઼ૂ ઈબષી મીમદ 

* ૬૨૨૬૬ ૂરદૂ ઙૂદીમી જાણૉજા (ઙ ણવ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ગ્ળ્ફીફૂ ગઉ 
ગઉ ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ળીઞગ્ડ સઽૉળરીઅ ગૃવ ૯,૯૭,૯૯૮ વ્ગ્ફૉ ગ્ળ્ફીફૂ 
ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ. ઞૉરીઅ ૩૫,૪૭,૬૨૯ ણ્ટ ગ્ુષુસ ણ 
(૯,૪૩,૱૮૬ ધર ણ્ટ ઇફૉ ૬,૨૫,૭૬૭ મૂજો ણ્ટ),  
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ઇફૉ ૯૭,૩૮૩ ણ્ટ ગ્ષૉક઼્ૂફ (૭૬,૩૩૪ ધર ણ્ટ ઇફૉ 
૬૩,૨૬૯ મૂજો ણ્ટ) ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ. 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગૃવ ૱,૯૪,૯૱૮ વ્ગ્ફૉ ગ્ળ્ફીફૂ ળ઼ૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૂ. ઞૉરીઅ ૩૨,૯૬,૯૭૭ ણ્ટ ગ્ુષુસ ણ 
(૱,૮૬,૨૬૨ ધર ણ્ટ ઇફૉ ૪,૫૨,૯૩૭ મૂજો ણ્ટ) ઇફૉ 
૬૮,૮૪૱ ણ્ટ ગ્ષૉુક઼્ફ (૪૱,૯૬૮ ધર ણ્ટ ઇફૉ 
૩૯,૱૱૪ મૂજો ણ્ટ) ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ મીગૂ ળઽૉવ વ્ગ્ફૉ ક્લીઅ 
઼ૃપૂરીઅ ળ઼ૂ ઈબષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) ુઞ ીરીઅ મીગૂ ળઽૉવ વ્ગ્ફૃઅ ળ઼ૂગળથ ઙીર રીથૉ, 
બૂ.ઑજ.઼ૂ. રીથૉ ર્ફૂડળીંઙ ગળૂ ષઽૉવૂ દગૉ  બૄથર્ ગળષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 

૫૨ 
રીઅણષૂ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર 

* ૬૨૨૬૯ ૂ ગીઅુદયીઊ મવળ (઼ૃળદ-ઋ ળ) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીફી 
રીઅણષૂ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ફીથીગૂલ 
ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ (ઽૉ ક્ડળરીઅ)

૪૨૪૨-૪૩  
(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ)

૩૯૮.૨૨ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉફૂ બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  
ષહર્ ષીષૉદળ (ઽૉ ક્ડળરીઅ)

૪૨૪૨-૪૩  
(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ)

૩૬૮.૭૱ 

--------- 

૫૩ 
ળીજ્લરીઅ િણગર્ૂ-િણપ્વ્રીઅ ઉઞફૉળૂ ગ્વૉજોરીઅ ભળઞ મજાષદીઅ ઇધ્લીબગ્ફૉ ઼ીદરી બઙીળબઅજફૃઅ ઑળૂલ઼ર્ જૄગષષી મીમદ 

* ૬૨૪૬૮ ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ડૉગુફગવ ુસક્ષથ ઽૉઢશફૂ િણગર્ૂ-િણપ્વ્રીઅ ઉઞફૉળૂ ગ્વૉજોરીઅ 
ભળઞ મજાષદીઅ ઇધ્લીબગ્ફૉ ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજફૃઅ ઑિળલ઼ર્ 
જૄગષષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉફીઅ ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ (૪) ગર્ીન્ડફી ઇયીષૉ.
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઑળૂલ઼ર્ફૂ ળગરફૂ જૄગષથૂ 
ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫) ગર્ીન્ડ ર ૉધૂ દદૃર્ ઞ. 

--------- 
૫૪ 

ળીજ્લરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ગ લીથ ઘીદીફી ષઙર્-૩ફી ઇુપગીળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી 
* ૬૨૪૫૪ ૂ સોવૉહયીઊ બળરીળ (નીથૂવૂરણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ગૉડવી 
ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ગ લીથ ઘીદીફી ફીલમ ુફલીરગ 
ષઙર્-૩ફી ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૬. 
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 (૪) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૪) ઘીવૂ ઞગ્લીક ઼ૂપૂ યળદૂ/મતદૂધૂ ઋરૉનષીળ્ 
ઋબવબ્પ ધલૉધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૫૫ 
ઈિનજાુદ ુષગી઼ ઽ દગફૂ સીશીકફૃઅ રઅઞૄળ રઽૉગર 

* ૬૨૪૯૯ ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૨૭-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઼યીઙઽૅરીઅ 

ળઞૄ ધલૉવ *૪૬૯૮૩ (ઇગર્દી-૪૩૯)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 

ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙ ઽ દગફૂ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ 

રીધ્લુરગ ઈ રસીશીકરીઅ ષઙર્નૂઢ રઽૉગર ુસક્ષથ 

ુષયીઙફી દી.૩૯-૩૪-૪૨૩૭ફી ઢળીષ રૃઞમ ુફલદ ધલૉવ 

રઽૉગર રીથૉ ુષયીઙ ઽ દગફૂ સીશીકરીઅ ઇરવ ગળષીફૂ 

મીમદ ઼ળગીળ ૂફૂ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઽદૂ. ઋક્દ મીમદ 

઼અમઅપરીઅ ક્લીળૉ  ુષજીળથી ઽીધ પળૂ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩) દૃદ મીમદ ઼ળગીળ ૂફૂ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દી.૩૯-૩૪-૪૨૩૭ફી ઢળીષફ્ 

ઇરવ ક્લીળધૂ ગળષીફૃઅ ઼ળગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) ુષજીળથી બૄથર્ ધલૉધૂ લ્ગ્લ ુફથર્લ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.

--------- 

૫૬ 
બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ફષૂફ બઅજીલદ ચળ મફીષષીફૂ રઅઞૄળૂ 

* ૫૯૯૯૭ ૂ ઼ૂ.ગૉ . ળીઋવજી (ઙ્પળી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગર્ીર બઅજીલદફી ફષૂફ 

બઅજીલદ ચળ મફીષષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૯. 

 (૪) ઋક્દ બઅજીલદ ચળ મફીષષી રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી 

ગૉડવૃઅ ઇફૃનીફ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ? 

 (૪) .૪૱૪/- વીઘ. 

--------- 

૫૭ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ુષ દળથ ઇુપગીળૂ ઘૉદૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૫૯૯૱૱ ૂ ુષળૉ ન્ ુ઼અઽ જાણૉજા (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ 

ુષ દળથ ઇુપગીળૂ ઘૉદૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ ધલૉવ 

ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ 

ુષ દળથ ઇુપગીળૂ (ઘૉદૂ)ફૂ ગૃવ ૩૬(જૐન) ઞગ્લીક રઅઞૄળ 

ધલૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ 

ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ૨૯(ફષ) ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ, 

ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ ?  (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ૨૭(બીઅજ) ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ. 

--------- 
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૫૮ 
ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ રૅત્લૃ 

* ૫૯૯૫૯ ૂ ઉન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ ગૉડવી 
રૅત્લૃ ધલી, ઇફૉ 

 (૩)  
ઘૉણી ઈથઅન 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ગ્ળ્ફીધૂ 
રૅત્લૃ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ 
ફીર 

ગ્ળ્ફીધૂ 
રૅત્લૃ 

૩ ગઢવીવ ૭ ૩ ઈથઅન ૪૭ 
૪ ગબણષઅઞ ૮ ૪ ઈઅગવીષ ૩ 
૫ ઘૉણી ૱ ૫ મ્ળ઼ન ૬ 
૬ ઙશદૉ ળ ૪ ૬ બૉડવીન ૮ 
૭ ઢી઼ળી ૩ ૭ ઼્ુઞ ી ૨ 
૮ ફિણલીન ૩૱ ૮ ઘઅયીદ ૩૩ 
૯ રઽૃપી ૩ ૯ દીળીબૃળ ૩ 
૱ રઽૉરનીષીન ૮ ૱ ઋરળૉઢ ૩ 
૯ રીદળ ૩  
૩૨ ષ઼્ ૨ 

 (૪) ગ્ળ્ફીધૂ રૅદગફી બિળષીળફૉ ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૂ 
઼ઽીલ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ગ્ળ્ફીધૂ રદૅગફી બિળષીળફૉ ગ્ઊ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ફધૂ. 

--------- 

૫૯ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉ ઢશફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૯૮૮ ૂ ઇઞરવજી ઢીગ્ળ (ઘૉળીવૃ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફૂ ુષ ીધીર્ફૂકફૂ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૱૯૮. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૱૯૮. 
 (૫) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ીલગવ 
ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) ૱૯૮. 

--------- 

૫૱ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૬૨૨૨૨ ૂ ગળસફયીઊ ઼્વઅગૂ (ગણૂ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 
રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 
૩૨ ૩૨ ૨ 

   (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૫૯ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુમફ઼ળગીળૂ ગર્ીન્ડ ઉફ ઑઉણ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીકરીઅ ષઙર્ ષપીળી રીડૉ  રશૉવ નળઘી દ મીમદ 

* ૫૯૯૱૮ ૂ સુસગીઅદ બઅ ી (ણૂ઼ી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ 
ુમફ઼ળગીળૂ ગર્ીન્ડ ઉફ ઑઉણ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીકરીઅ 
ષઙર્ ષપીળી રીડૉ  ગૃવ ગૉડવૂ નળઘી દ્ રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ 
ુમફ઼ળગીળૂ ગર્ીન્ડ ઉફ ઑઉણ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીકરીઅ 
ષઙર્ ષપીળી રીડૉ  ગૃવ ૩૱ નળઘી દ રશૂ.(લીનૂ *બ ગ-૩રીઅ 
ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ.) 

 (૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ નળઘી દ્ફૉ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ ? 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૃવ ૩૮ નળઘી દ્ફૉ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ 
ઈષૂ.(લીનૂ *બ ગ-૪રીઅ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ.) 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૬૨ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૮૨ ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગ્ઊ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ગલી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 
રી઼ ઙૂળ-઼્રફીધ ળીઞગ્ડ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૯ ૨ ૯ 
કક્ડ્મળ ૨ ૫ ૨ ૯ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૩ ૨ ૪ 
િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૬ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૪ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૩ 
રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૩ 
ઑુ વ ૨ ૭ ૨ ૯૬ 
ર ૨ ૫૬ ૩ ૩૩૬ 
ઞૄફ ૩ ૬ ૩ ૭ 
ઞૃવીઊ ૫ ૨ ૩૩ ૨ 
કઙ ડ ૯ ૨ ૩૯ ૩ 

ગૃવ ૩૫ ૭૬ ૫૪ ૪૪૪ 
--------- 
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૬૩ 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર 

* ૬૨૨૭૯ ૂરદૂ ઼રૃફમૉફ જૐઽીથ (ગીવ્વ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ 
ુઞ ીફી ઝ્ડી ઋનૉબૃળ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર 
ઽૉઢશ ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ ળ્બીફૃઅ 
ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  

ષહર્ ષીષૉદળ 
(ઽૉગડળરીઅ) 

૪૨૪૨-૪૩ 
(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 

૬૬૬.૫૪ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉફૂ બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  

ષહર્ ઘજર્ 
( .વીઘરીઅ) 

૪૨૪૨-૪૩ 
(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 

૪૨૭.૬૭  

--------- 
૬૪ 

ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ
* ૬૨૩૯૱ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 

(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) રીડૉ  ગ્ઊ 

ઘીફઙૂ ઽ્ુ બડવફૉ ણૉટૂ ૉડૉણ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ ઇફૉ 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફૂ રીિઽદૂ *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 

ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફૂ રીિઽદૂ *બ ગ-૩ ફી ગ્વર 

ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 

ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફૂ રીિઽદૂ *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૬૫ 
ળીજ્લરીઅ ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફૉ ગીળથૉ ઘીફઙૂ ીધુરગ ઇફૉ રીધ્લુરગ સીશીકરીઅ ભૂ રીભૂ 

* ૬૨૪૭૯ ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દવીવી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ સોક્ષુથગ ષહર્ 

૪૨૪૨-૪૩ ઇફૉ ૪૨૪૩-૪૪રીઅ ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફી ગીળથૉ 

ઘીફઙૂ ીધુરગ ઇફૉ રીધ્લુરગ સીશીક મઅપ ઽ્ષીધૂ 

સોક્ષુથગ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફૂ રીભૂ ઈબષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  

ઢળીષ/બિળબ ્ ક્લીળૉ  ુ઼ધ્પ ગલીર્, ઇફૉ 

 (૩) સોક્ષુથગ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ રીડૉ  ુસક્ષથ ુષયીઙફી 

દી.૨૯-૩૨-૪૨૪૨ફી ઢળીષ કર્રીઅગઆમરસ/૩૪૪૨/૭૫/ 

ઑભ.ઈળ.઼ૂ. ઼ૉવ ઇન્ષલૉ દરીર ષ-ુફયર્ળ સીશીકફૉ 

૪૭% ભૂ ફૂ  ળીઽદ ઈબષી ઢળીષ ધલૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ઢળીષ્/બિળબ ્ફૃઅ 

બીવફ ફ ગળફીળૂ ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળ/ુઞ ીફૂ 

ગૉડવૂ સીશીફી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૂપીઅ ઝૉ ? 

 (૪) ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળ/ુઞ ીફૂ 

સીશીકફૂ ઋક્દ ઢળીષફૃઅ બીવફ ફ ગળષી ઇઅઙૉ ગ્ઊ ભિળલીન 

રશૉવ ફધૂ. ઞૉધૂ બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૬૬ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ષફ ઇુપગીળ ઇુપુફલર-૪૨૨૮ ઽૉ ઢશ ફ પીલૉવ નીષીક 

* ૫૯૱૱૯ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૨-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ષફ ઇુપગીળ ઇુપુફલર-૪૨૨૮, ઽૉઢશ 
ગૉડવી નીષીક ફ પીલૉવી ઝૉ, દૉ બોગૂ ઙીરષીળ ગૉડવી 
નીષીકફ્ ુફગીવ ધલ્ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવી નીષીકફ્ ુફગીવ 
ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ, 

 (૩) દી.૪૨-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
ુઞ ીરીઅ ષફ ઇુપગીળ ઇુપુફલર-૪૨૨૮ ઽૉઢશ દીવગૃીષીળ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઞઅઙવફૂ ઞરૂફફી નીષીક ફ પીલૉવ ઝૉ.  

કર્ર દીવગૃીફૃઅ 
ફીર 

ફ પીલૉવ 
નીષી 

ુફગીવ 
ધલૉવ 
નીષીફૂ 
અ઼ખ્લી 

ુફગીવ ગળષીફી 
મીગૂ 

નીષીકફૂ 
અ઼ખ્લી 

૩ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૮૯૪૯ ૪૫૱૫ ૬૭૬૮ 
૪ ગષીઅડ ૬૫૪૫ ૪૨૭૯ ૪૪૮૮ 
૫ બીષૂઞૉદબળૃ ૩૮૫૯ ૫૯૱ ૩૪૫૯ 
૬ ફ઼ષીણૂ ૬૫૱૯ ૩૯૯૭ ૪૮૩૬ 
૭ મ્ણૉવૂ ૪૯૯ ૭૱ ૪૪૩ 
૮ ઼અઘૉણી - - - 

ગૃવ ઑગઅનળ- ૩૯૭૭૯ ૮૮૯૩ ૩૨૱૱૮ 

ઋક્દ દીવૃગીક બોગૂ ઙીરષીળ ુફગીવ ધલૉવ ઇફૉ ુફગીવ 
ગળષીફી મીગૂ નીષીકફૂ ુષઙદ ઼ીરૉવ લીનૂ *બ ગ-ઇ 
રૃઞમ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ીઅદ ગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઙીરષીળ 
રઅઞૄળ ગળૉવ નીષીક ગૉડવી ઝૉ, દૉ બોગૂ ુઞ ી ગક્ષીફૂ ગુરિડઑ 
રઅઞૄળ ગળૉવ નીષીક ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ીઅદગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ દૉરઞ ુઞ ી 
ગક્ષીફૂ ગુરિડઑ રઅઞૄળ ગળૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર 
ીઅદગક્ષીફૂ 

ગુરડૂરીઅ રઅઞૄળ 
ધલૉવ નીષીક 

ુઞ ી ગક્ષીફૂ 
ગુરડૂરીઅ રઅઞૄળ ધલૉવ 

નીષીક 
૩ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૪૫૱૫ ૪૫૱૫ 
૪ ગષીઅડ ૪૨૭૯ ૪૨૭૯ 
૫ બીષૂઞૉદબળૃ ૫૯૱ ૫૯૱ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ીઅદફૃઅ ગૃવઆ ૬૱૫૱ - 
૬ ફ઼ષીણૂ ૩૯૯૭ ૩૯૯૭ 
૭ મ્ણૉવૂ ૭૱ ૭૱ 
૮ ઼અઘૉણી ૨ ૨ 
મ્ણૉવૂ ીઅદફૃઅ ગૃવઆ- ૩૱૫૫ - 

ગૃવઆ- ૮૮૯૩ ૮૮૯૩ 

ઋક્દ દીવગૃીકફૂ ઙીરષીળ લીનૂ *બ ગ-મ રઞૃમ ઝૉ.  
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ નીષૉનીળ્ફ્ ઞઅઙવફૂ ઞરૂફ ઋબળ  
ત્લક્ષ ગમજો ઽ્ષી ઝદીઅ ુઞ ી ગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ઋક્દ 

નીષીકફ્ ુફગીવ ફઽીં ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ? 

 (૫) નીષૉનીળ્ફ્ ઞઅઙવફૂ ઞરૂફ ઋબળ ત્લક્ષ ગમજો 
ઽ્ષી ઝદીઅ ફૂજૉફી ગીળથ઼્ળ નીષીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ 
ુષવઅમ ધલૉવ ઝૉ.  
 (૩) દી.૩૫-૩૪-૪૨૨૭ બઽૉવીઅધૂ ઇફૉ દી.૫૩-૩૪-
૪૨૨૯ફી ળ્ઞ ગમજો જીવ ૃફ ઽ્ષીધૂ. 
 (૪) નીષીષીશૂ ઞરૂફ ષફ ુષયીઙફૂ ફ ઽ્ષીધૂ ની.દ. 
઼ળગીળૂ બણદળ, ઙૐજળ ષઙૉળૉ . 
 (૫) નીષીષીશૂ ઞરૂફ ૩૯૯૪ દધી ૩૯૯૪ફી  
઼ળગીળ ૂફી ઢળીષધૂ ુફલરમ ધૂ ઞરૂફ રશૉવ ઽ્ષીધૂ. 
 (૬) નીષીષીશૂ ઞરૂફ ઋબળ ુબદીફી ફીરફૂ નઅણ બીષદૂ 
ઇન્લ ષીળ઼નીળ્ ીળી નીષી ભીઊવરીઅ ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઽ્ષીધૂ ષઙૉળૉ . 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 
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૬૭ 
ર્ળમૂ  ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૬૨૨૯૭ ૂ બળ઼્ ર ઼ીમળૂલી ( ીઅઙ ી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 
રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 
૭ ૭ ૨ 

  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ 
ઝૉ ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૬૮ 
નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ગૅુહ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ 

* ૬૨૩૩૪ ૂ મીમૃયીઊ મ્ઘૂળૂલી (બ્ળમઅનળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ફષી  
ગૅુહ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ્ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ  

 (૩) ૮૨૩૨ ફષી ગૅુહ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ્ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) ગૃવ .૯૪૪૭.૯૬ વીઘ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ.  
--------- 

૬૯ 
ઞૄફીઙત ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી રૅત્લ ૃ 

* ૫૯૯૬૪ ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઞૄફીઙત ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી 
ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ રૅત્લૃ 
ધલી, 

 (૩) બ ગ-ઇ  રૃઞમ. 
બ ગ-ઇ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર દીવગૃીફૃઅ ફીર 
રળથ  બીરૉવ ઈળ્ગ્લ
ઇુપગીળૂ/ ગરર્જીળૂફૂ 

ુષઙદ 

૩ ઞૄફીઙત 

ઞૄફીઙત ૨૩
ષઅધવૂ ફૂવ 
રીથીષનળ ફૂવ 
ગૉસ્ન ફૂવ 
રીશૂલી ઽીડૂફી ૨૩ 
રીઅઙળ્શ ૨૩ 
ુષ઼ીષનળ ૨૩ 
રનળણી ફૂવ 
ય઼ીથ ફૂવ 

૪ ઙૂળ ઼્રફીધ

ઙૂળ ઼્રફીધ ફૂવ 
ષૉળીષશ ફૂવ 
ઋફી ફૂવ 
ગ્ણૂફીળ ફૂવ 
઼ૃ ીબીણી ફૂવ 
દવીવી ફૂવ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ફૂવ 
ઙૂળ ઙતણી ફૂવ 

ગૃવ ૨૬ 
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 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીષીળ ગૉડવી 
ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફૉ ગૃવ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવીફૉ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) બ ગ-મ રૃઞમ. 
બ ગ-મ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર દીવગૃીફૃઅ ફીર 

રળથ  બીરૉવ ઈળ્ગ્લ
ઇુપગીળૂ/ ગરર્જીળૂફૉ 
જૄગષૉવ ઇફૉ જૄગષષીફૂ 

મીગૂ ઼ઽીલદીફૂ 
ુષઙદ 

૩ ઞૄફીઙત 

ઞૄફીઙત ૨૩ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ 
મીગૂ ઝૉ.  

ષઅધવૂ -- 
રીથીષનળ -- 
ગૉસ્ન -- 

રીશૂલી ઽીડૂફી ૨૩ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ 
મીગૂ ઝૉ. 

રીઅઙળ્શ ૨૩ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ 
મીગૂ ઝૉ. 

ુષ઼ીષનળ ૩ ઈસી મઽૉફફૉ .૭૨ 
વીઘફૂ ઼ઽીલ 

જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
રનળણી --  
ય઼ીથ --  

૪ ઙૂળ ઼્રફીધ

ઙૂળ ઼્રફીધ --  
ષૉળીષશ --  
ઋફી --  

ગ્ણૂફીળ --  
઼ૃ ીબીણી --  
દવીવી --  

ઙૂળ ઼્રફીધ --  
ઙૂળ ઙતણી --  

 (૫) દૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) મીગૂફી થ ગ્ળ્ફી ષ્ળૂલ઼ર્ફૉ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ 
િકર્લી ન્લૃ ઊન્ણૂલી ઊન્ લૃળન઼્રીઅ જગી઼થૂ ઽૉઢશ ઝૉ. 

--------- 

૬૱ 
જાભળીમીન દીવૃગીફી ુસલીશમૉડ ઙીરૉ ષૂઞ બૃળષઢ્ ગીલર્ળદ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૩૯૮ ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીફી જાભળીમીન દીવગૃીફી ુસલીશમૉડ ઙીરૉ દીઋદૉ 
ષીષીટ્ણીરીઅ ફગૃસીફ બીરૉવ ળઽૉથીઅગ ઇફૉ ઘૉદૂષીણૂફ્ ષૂઞ 
બૃળષઢ્ ક્લીળૉ  ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪)   
 દીઋદૉ ષીષીટ્ણીફૉ ગીળથૉ ુસલીશમૉડ ઙીરરીઅ ષૂઞ 

વીઊફ ધીબફ્ફૉ યીળૉ  રીથરીઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ.  
ઋબળીઅદ ુસલીશમૉડ ઙીરરીઅ ષૂઞ બૃળષઢ્ નિળલીફી 
બૉડીશરીઅ રળૂફ ગૉમવ બીધળૂફૉ બૄળ્ બીણષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ.  દીઋદૉ ષીષીટ્ણીરીઅ ઈ રળૂફ ગૉમવફૉ ફગૃસીફ 
ધલૉવ ઝૉ.  

 ુસલીશમૉડ ઙીરરીઅ ષૂઞ ધીબફફૃઅ ઼રીળગીર બૄથર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. બળઅદૃ જ્રી઼ીફૂ ઍદૃ ઽ્ઊ, 
ષળ઼ીનફૉ ગીળથૉ રળૂફ ગૉમવરીઅ ધલૉવ ફૃગસીફફૂ 
રળીરદ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલૉવ ફી ઽ્ઊ, ષૂઞ 
બૃળષઢ્ જીવ ૃગળૂ સગીલૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઙીરરીઅ ષૂઞ બૃળષઢ્ ગીલર્ળદ 
ગળષીરીઅ ફ ઈષૉવ ઽ્ઊ દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઋક્દ ઙીરરીઅ ષૂઞ બૃળષઢ્ ગીલર્ળદ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૫) મફદૂ ત્ષળીઑ. 

--------- 
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૬૯ 
રઽૉ઼ીથી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ર ડૂ બબર્ઞ ઽૉ ધ ઼ૃબળષીઊટળફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૬૨૨૨૭ ૂ ળરથયીઊ બડૉવ (ુષજાબૃળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી ઇફૉ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ર ડૂ બબર્ટ ઽૉ ધ ઼ૃબળષીઊટળફૂ ગૃવ ગૉડવૂ 
ઞગ્લીક રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ,  

 (૩)  
રઽૉ઼ીથી બીડથ 

રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લી-૮૪ રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લી-૮૪ 
 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
રઽૉ઼ીથી બીડથ 

યળીલૉવ ઞગ્લી-૮૪ યળીલૉવ ઞગ્લી-૭૩ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ ?  (૫)  

રઽૉ઼ીથી બીડથ 
ઘીવૂ ઞગ્લી-૨૨ ઘીવૂ ઞગ્લી-૨૩ 

--------- 

૭૨ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ળૉ રણૂ઼ૂષળફ્ ઞથ્ધ્ 

* ૬૨૩૬૫ ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ઇફૉ ષણ્નળી સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ગૉડવૂ 
લુક્દક બી઼ૉધૂ ળૉરણૂ઼ૂષળ ઈંઞૉગસફફ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઞથ્ધ્ 
બગણષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ૭૮ લુક્દક ઇફૉ ષણ્નળી 
સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ૩૭ લુક્દક બી઼ૉધૂ ળૉરણૂ઼ૂષળ 
ઈંઞૉગસફફ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઞથ્ધ્ બગણષીરીઅ ઈ લ્. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ૭૬ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ ફીરનીળ ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ નીઘવ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.  જ્લીળૉ  ૩૯ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ ફીરનીળ ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ નીઘવ 
ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવ ૃઝૉ.    

 (૫) ઙૉળગીલનૉ઼ળ ળૉરણૂ઼ૂષળ ઈંઞૉગસફફૂ ભૉળીભૉળૂ ઇફૉ 
ષૉજીથ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) ઘ્ળીગ ઇફૉ ખહપ ુફલરફ દઅ ફી ઇુપગીળૂક 
ીળી ઼દદ ર્ફૂડળીંઙ ગળૂ નષી મજાળરીઅ જીઅબદૂ ફઞળ 

ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
--------- 

૭૩ 
ફૉ અઙ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર 

* ૬૨૨૬૱  ૂ ઇ થુ઼અઽ ળથી(ષીઙળી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીફી 
ફૉ અઙ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ફીથીગૂલ ષહર્ 
૪૨૪૨-૪૩રીઅ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ(ઽૉ ક્ડળરીઅ) 

૪૨૪૨-૪૩ 
(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 

૩૩૨.૨૨ 
 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉફૂ બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  
ષહર્ ઘજર્ ( .વીઘરીઅ) 

૪૨૪૨-૪૩ 
(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 

૯૱.૯૱ 

--------- 
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૭૪ 
ઞઅમૃ઼ળ ઇફૉ ઈર્ન દીવૃગીરીઅધૂ બ઼ીળ ધદૂ ફરર્ની ગૉફીવ્રીઅ ઼ુષર઼્ ળ્ણ મફીષષી મીમદ 

* ૬૨૪૩૯ ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ) : જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૨૫/૨૫/૪૨૪૨ફી ળ્ઞ 
઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગઆ ૪૬૭૯૱(ઇગર્દી-૩૪)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ  રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ(ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ય જ ુઞ ીફી ઈર્ન દીવગૃીરીઅધૂ બ઼ીળ ધદૂ 
ફરર્નીફૂ સીઘી ફઽૉળ્ ઇફૉ ુષસીઘી ફઽૉળ્રીઅ ૫.૪૮ ગૂ.રૂ. 
વઅમીઊરીઅ, મૉ સીઘી ફઽૉળરીઅ ઼ુષર઼્ ળ્ણ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ 
મીગૂ ઽદૂ દૉ ગીરઙૂળૂ દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી 
દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩)    દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીફી 
ઈર્ન દીવૃગીરીઅધૂ બ઼ીળ ધદૂ ફરર્નીફૂ સીઘી ફઽૉળ્ ઇફૉ 
ુષસીઘી ફઽૉળ્રીઅ ૫.૪૮ ુગ.રૂ. વઅમીઊ બોગૂ ૨.૱૪૭ ુગ.રૂ. 
વઅમીઊરીઅ ગર્ીરઞફ્ ીળી ુષળ્પફી ગીળથૉ ઼ુષર઼્ ળ્ણફૂ 
ગીરઙૂળૂ ધઊ સગૉવ ફધૂ. મીગૂ ળઽૉદૂ ૪.૬૫૭ ુગ.રૂ. 
વઅમીઊરીઅ ષૉડ રૂક્ષ રૉગીણર(ણમ લૃ ઑર ઑર)વૉલળ ઼ૃપૂફૂ 
઼ુષર઼્ ળ્ણફૂ ગીરઙૂળૂ ધલૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ વઅમીઊરીઅ ઼ુષર઼્ ળ્ણ 
મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ૫.૪૮ ુગ.રૂ. વઅમીઊરીઅ(૨.૱૪૭ ુગ.રૂ. વઅમીઊ 
ગર્ીરઞફ્ફી ુષળ્પ ઼િઽદ). 

 (૫) ઋક્દ મીગૂ ગીરઙૂળૂ ક્લી ઼પૃૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૫) ગર્ીરઞફ્ફી ુષળ્પ ુ઼ષીલફૂ વઅમીઊરીઅ ઼ુષર઼્ 
ળ્ણફૂ ગીરઙૂળૂ ષઽૉવીરીઅ ષઽૉવૂ દગૉ  બૄથર્ ગળષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 

૭૫ 
ુયવ્ણી ઇફૉ રૉચળઞ દીવૃગીરીઅ ફનૂ બળ બૃવ મફીષષી મીમદ 

* ૬૨૭૯૨ ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી) : રીફફૂલ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 
ુઞ ીફી ુયવ્ણી ઇફૉ રૉચળઞ દીવૃગીરીઅ ગરઢીણૂલી બી઼ૉ ઇફૉ 
મ્વૃન્ ી બી઼ૉ ઽીધરદૂ ફનૂ બળ ઇફૉ કતી બી઼ૉ રીટૃર ફનૂ 
બળ બૃવ ફ ઽ્ષીફી ગીળથૉ ષીઽફ લષઽીળ વઙયઙ જીળ ધૂ 
બીઅજ રિઽફી મઅપ ળઽૉ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 
ઇફૉ 

 (૩) ઇળષ ૂ ુઞ ીફી ુયવ્ણી ઇફૉ રૉચળઞ દીવગૃીરીઅ 
ગરઢીણૂલી બી઼ૉ ઇફૉ મ્વૃન્ ી બી઼ૉ ઽીધરદૂ ફનૂ બળ ઇફૉ 
કતી બી઼ૉ રીટરૃ ફનૂ બળ બૃવ ફધૂ બળઅદૃ ષોગુ બગ ળ દીક 
ઋબવબ્પ ઽ્ષીફી ગીળથૉ ષીઽફ લષઽીળ જીળ ધૂ બીઅજ રિઽફી 
મઅપ ળઽૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઈ બૃવ મફીષષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) ષોગુ બગ ળ દીક ઋબવબ્પ ઽ્ષીફી ગીળથૉ ઽીવ 
ઈલ્ઞફ ફધૂ. 

--------- 

૭૬ 
ગચ્ઝ ુઞ ીફી યૂળઅ ણૂલીળૂ-ઽ્ણગ્-પ્ળણ્ ળ દીફી ળૂ઼ભ઼ીંઙફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૬૨૨૪૭ ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા(ઇમણી઼ી) : રીફફૂલ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગચ્ઝ ુઞ ીફી યૂળઅણૂલીળૂ-ઽ્ણગ્-પ્ળણ્ ળ દીફી ગૂ.રૂ. 
૩૩/૨ ધૂ ૫૨/૨ રીઅ ળૂ઼ળભૉ઼ીંઙફૂ ગીરઙૂળૂ રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ 
ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋગદ ુ ધુદઑ ઈ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ગૉડવી 
બૂલી રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) .૱૨૨.૨૨ વીઘ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ ?  (૫) ણીરળગીર ઙુદરીઅ ઝૉ. 
--------- 
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૭૭ 
ળીજ્લરીઅ ઇફીધ મીશગ્ફૉ ઼ઽીલ 

* ૬૨૩૯૫ ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ ગૉડવી મીશગ્ રીદી-ુબદી ઇધષી રીદી ગૉ  
ુબદી ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ રૅત્લૃ ધદી ઇફીધ મન્લી, ઇફૉ 

 (૩) ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ રીદી ઇફૉ ુબદી મ ૉ ઙરૃીષફીળ 
મીશગ્ફૂ ઼અખ્લ-૪૩૩, દધી રીદી ઇધષી ુબદી ઙૃરીષફીળ 
મીશગ્ફૂ ઼અખ્લી-૩૨૱૪૯. 

 (૪) ઋક્દ ઇફીધ મીશગ્ફૉ રૃખ્લરઅ ૂ મીશ ઼ઽીલ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઼ઽીલ નળ રિઽફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ? 

 (૪) રીદી-ુબદી મઅફૉ ઙૃરીષફીળ ઇફીધ મીશગફૉ 
.૬૨૨૨/- ઇફૉ રીદી ગૉ  ુબદી ઙરૃીષફીળ મીશગફૉ 
. ૪૨૨૨/- 

--------- 

૭૮ 
ડૉ ડ ્ગર્ીર રૉફૉઞરૉન્ડ લૃુફડ ઇફૉ ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફૂ ઼અખ્લી 

* ૬૨૩૱૩ ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ડૉડ ્ગર્ીર રૉફૉઞરૉન્ડ લૃુફડ, ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ 
ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ગૉડવી 
ગરર્જીળૂક ઇફૉ ઇુપગીળૂક ભળજો મજાષૉ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩)   દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ડૉડ ્ગર્ીર રૉફૉઞરૉન્ડ લૃુફડ, 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ગૃવ-૪૪૭ ગરર્જીળૂ 
ઇફૉ ઇુપગીળૂ ભળઞ મજાષૉ ઝૉ,(બ ગ-૩ રૃઞમ). ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ 
ઇઅદઙર્દ ઼ૂપૂ યળદૂ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. 

ઑ઼બૂઑરલૃ, ઙીઅપૂફઙળ 
ઘીદૉ(ગુર ળ ૂ, ઈળ્ગ્લફૂ 
ગજૉળૂરીઅ) ભળઞ મજાષદી 

ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફૂ ઼અખ્લી 

ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ, 
( ૂ઼ષૂવ ઽ્ બૂડવ ગૉ મ્બ઼, ઙીઅપૂફઙળ  

ૉ઼-૩૪) ઘીદૉ ભળઞ મજાષદી 
ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફ  ૂ઼ અખ્લી 

ગીલરૂ/ ુદુફલૃુક્દધૂ
ગળીળ 

ઈપીિળદ
ગીલરૂ/ ુદુફલૃુક્દધૂ 

ગ્ફડર્ ીક્ડ/ગળીળ 
ઈપીિળદ 

૨ ૩૱૩ ૬ ૬૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી 
ગરર્જીળૂક ઇફૉ ઇુપગીળૂક ગીલરૂ ઝૉ ઇફૉ 
ગૉડવી ગળીળ, ઼ૂપૂ યળદૂ ઇફૉ ગ્ન્ડર્ ીક્ડ 
ઈપીિળદ ભળજો મજાષૉ ઝૉ ? 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગુર ળ ૂ ઈળ્ગ્લફૂ ગજૉળૂરીઅ ઑ઼બૂઑરલૃ, 
ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ગીલરૂ/ ુદુફલૃુક્દધૂ ૨, ગ્ન્ડર્ ીક્ડ/ગળીળ ઈપીિળદ-
૩૱૩ ગરર્જીળૂક ઇફૉ ઇુપગીળૂક ભળઞ મજાષૉ ઝૉ, ઇફૉ ફૉસફવ ઽૉ ધ 
ુરસફ,(઼ૂષૂવ ઽ્ બૂડવ ગૉમ્બ઼, ઙીઅપૂફઙળ ઼ૉ-૩૪) ઘીદૉ 
ગીલરૂ/ ુદુફલૃુક્દ ૨૬ ઇફૉ ગ્ન્ડર્ ીક્ડ/ગળીળ ઈપીળૂદ ગરર્જીળૂક-૬૨ 
ભળઞ મજાષૉ ઝૉ. (બ ગ-૩ રૃઞમ) 
 

બ ગ-૩ 

કર્ર 
 

઼અષઙર્ફૃઅ ફીર 

ઑ઼બૂઑરલૃ, ઙીઅપૂફઙળ 
ઘીદૉ(ગુર ળ ૂ, ઈળ્ગ્લફૂ 
ગજૉળૂરીઅ) ભળઞ મજાષદી 

ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફૂ ઼અખ્લી 

ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ, 
( ૂ઼ષૂવ ઽ્ બૂડવ ગૉ મ્બ઼, 

ઙીઅપૂફઙળ ઼ ૉ-૩૪) ઘીદૉ ભળઞ 
મજાષદી 

ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફ  ૂ઼ અખ્લી 
ગૃવ 

ગીલરૂ/ 
ુદુફલૃુક્દધૂ

ગ્ન્ડર્ ીક્ડ/  
ગળીળ 

ઈપીિળદ 

ગીલરૂ/ 
ુદુફલૃુક્દધૂ 

ગ્ન્ડર્ ીક્ડ/ 
ગળીળ 

ઈપીિળદ
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
૩ ્ગર્ીર કિભ઼ળ-ઑણરૂફ. ઑફઑજઑર ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ 
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કર્ર 
 

઼અષઙર્ફૃઅ ફીર 

ઑ઼બૂઑરલૃ, ઙીઅપૂફઙળ 
ઘીદૉ(ગુર ળ ૂ, ઈળ્ગ્લફૂ 
ગજૉળૂરીઅ) ભળઞ મજાષદી 

ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફૂ ઼અખ્લી 

ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ, 
( ૂ઼ષૂવ ઽ્ બૂડવ ગૉ મ્બ઼, 

ઙીઅપૂફઙળ ઼ ૉ-૩૪) ઘીદૉ ભળઞ 
મજાષદી 

ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફ  ૂ઼ અખ્લી 
ગૃવ 

ગીલરૂ/ 
ુદુફલૃુક્દધૂ

ગ્ન્ડર્ ીક્ડ/  
ગળીળ 

ઈપીિળદ 

ગીલરૂ/ 
ુદુફલૃુક્દધૂ 

ગ્ન્ડર્ ીક્ડ/ 
ગળીળ 

ઈપીિળદ
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૪ 
્ગર્ીર રૉફૉઞળ-ભીલફીન઼્(ઑભઑરજી)  

ઑફઑજઑર 
૨ ૨ ૩ ૨ ૩ 

૫ ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ-ઑફઑજઑર ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ 

૬ 
ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ-(ઑભઑરજી) 
ઑફઑજઑર 

૨ ૨ ૩ ૨ ૩ 

૭ ગન઼્વડન્ડ ૨ ૱ ૨ ૪ ૩૨ 

૮ ્ઞૉક્ડ કિભ઼ળ/ગ્કણીર્ફૉડળ ૨ ૫૨ ૨ ૭ ૫૭ 

૯ રીઊકર્્મીલ્વ્જી ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૱ 
ઈ઼ૂ. ્ગર્ીર 
કભૂ઼ળ/ઑબૉણૂરૉલ્વ્જી ડ 

૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૯ 
ડૉડ ઑ.઼ૂ.ઑ઼.ઑ઼.ઑર. 
કિભ઼ળ/ઈઊ.ઊ.઼ૂ. કિભ઼ળ 

૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૨ ઑ઼ઑફ઼ૂલૃ ઼્ફ્ડષૉળ ગ્કણીર્ફૉડળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૩ ણૉ પ્લૃડૂ ્ઞૉક્ડ રૉફૉઞળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૪ જીબૂઑ઼ ગ્કર્ણીર્ફૉડળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૫ વ્ કભૂ઼ળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૬ 
ઑગીઋન્ડ કિભ઼ળ ભીઊફીન઼્/મઞૉડ 
કિભ઼ળ 

૨ ૯ ૨ ૫ ૩૨ 

૩૭ ડૉડ ણૉડી રૉફૉઞળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૮ ઽીણર્ષૉળ ઑન્જીફૂલળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૯ 
્ગર્ીર ઈ઼ૂ ડન્ડ/઼ૉકર્ૉડળૂ 

ઈ઼ૂ./ઑણરૂફૂ ડર્ૉ ડૂષ/કિભ઼ ઈ઼ૂ.  
૨ ૫૩ ૨ ૮ ૫૯ 

૩૱ ઑજ.ઈળ.ઑર.ઑ઼. ઑગટૂક્લડૃૂષ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ 

૩૯ ઑણરૂફ. કભૂ઼ળ-ઑવઑ઼ઑ઼ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૪૨ ઑગીઋન્ડન્ડ ૨ ૯ ૨ ૯ ૩૮ 

૪૩ ણૉડી ઑન્ડર્ ૂ કબળૉડળ ૨ ૬૮ ૨ ૬ ૭૨ 

૪૪ બડીષીશી ૨ ૫૪ ૨ ૯ ૬૩ 

૪૫ ણર્ ીઊષળ ૨ ૮ ૨ ૩ ૯ 

૪૬ ઈંગ્વૂસ ડૉફ્ગર્ીભળ ૨ ૨ ૨ ૪ ૪ 

૪૭ ઊન્ ૉ઼ક્ડ ગવૉગડળ ૨ ૪ ૨ ૨ ૪ 

ગૃવ ૨ ૩૱૩ ૬ ૬૨ ૪૪૭ 

--------- 
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૭૯ 
ળીઞગ્ડ-ઇરનીષીન ળ દીફૉ ઼ૂક઼્ વૉફ મફીષષી મીમદ 

* ૬૨૪૪૭ ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ) જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૪/૨૫/૪૨૪૨ફી ળ્ઞ 
઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૃ ધલૉવ દીળીઅુ ગદ  કર્રીઅગ-૪૮૫૪૪(ઇગર્દી-૯૮)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ  : રીફફૂલ  રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ળીઞગ્ડ-ઇરનીષીન ળ દીફૉ ઼ૂક઼્ વૉફ 
મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૪૨ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઽદ ૃદૉ ગીરઙૂળૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૃવ ૪૨૩.૨૨ 
ુગ.રૂ.ફૂ વઅમીઊ બોગૂ ૩૩૭.૨૨ ુગ.રૂ. રીઅ ઝ-રીઙીર્લગળથફૂ 
ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ મીગૂફૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ઼રલ઼ળ બૄથર્ ફ ધલૉવ ઽ્ઊ દ્ 
દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, 

 (૪) ષફ ુષયીઙફૂ રઅઞૄળૂ, ઞરૂફ ઼અબીનફ દધી 
ગ્ુષણ-૩૯ ષઙૉળૉ  ગીળથ્ફૉ વૂપૉ.  

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ઼રલ઼ળ બૄથર્ ફ ગળફીળ ગઊ 
ઑઞન઼્ૂ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૂપી, ઇફૉ 

 (૫) ઈ ઇઅઙૉ ઑઞન઼્ૂકફૉ ફ્ડૂ઼્ ઈબૂ ઙુદ મીમદૉ 
દીગૂન ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૬) ઋક્દ ળ દીફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૬) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૪ ઼ૃપૂરીઅ રઽનઇઅસૉ ગીરઙૂળૂ 
બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 

૭૱ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ઼્વીળ લ્ઞફીફૂ બણદળ ઇળજીક 

* ૬૨૪૨૩ ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૅુહ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ્રીઅ 
઼્વીળ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ વીય રૉશષષીફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક 
બણદળ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૅુહ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ્રીઅ 
઼્વીળ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ વીય રૉશષષીફૂ બણદળ ઇળજીકફૂ 
ુષઙદ બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગ્ 
પીફરઅ ૂ િગ઼ીફ ઌજાર્ ઼ૃળક્ષી ઑષર 

ઋત્ધીફ રઽી ઇુયલીફ(PM-KUSUM) 
લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ગ્મ્બ્ફન્ડ-મૂ ઽૉ ઢશ 

કભ ગર્ૂણ ઼્વીળ બઅબરીઅ બણદળ ઇળજીક 

઼ૄલર્સુક્દ િગસીફ લ્ઞફીફી 
બીલવ્ડ ્ઞૉક્ડરીઅ બણદળ 

ઇળજીક 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ્આ 

ઇરૂળઙત ૨૪ ૨૨ 

યીયળ ૨૨ ૨૨ 
નીઅદી ૨૱ ૨૨ 

નીઅદૂષીણી ૨૬ ૨૭ 

ણૂ઼ી ૨૨ ૨૨ 

પીફૉળી ૨૩ ૨૨ 
બીવફબૃળ ૨૨ ૨૨ 

ધળીન ૨૯ ૨૨ 

ષીષ ૨૩ ૨૨ 

ગીઅગળૉઞ ૨૨ ૨૭ 
મફી઼ગીઅઢી ગૃવ ૪૭ ૩૨ 
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દીવૃગ્ 
પીફરઅ ૂ િગ઼ીફ ઌજાર્ ઼ૃળક્ષી ઑષર 

ઋત્ધીફ રઽી ઇુયલીફ(PM-KUSUM) 
લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ગ્મ્બ્ફન્ડ-મૂ ઽૉ ઢશ 

કભ ગર્ૂણ ઼્વીળ બઅબરીઅ બણદળ ઇળજીક 

઼ૄલર્સુક્દ િગસીફ લ્ઞફીફી 
બીલવ્ડ ્ઞૉક્ડરીઅ બણદળ 

ઇળજીક 

બીડથ ુઞ ્આ 

જીથ રી ૨૨ ૨૨ 

ઽીળૂઞ  ૨૩ ૨૨ 

઼ીઅદવબૃળ ૨૯ ૨૩ 

઼ળ ષદૂ ૨૨ ૨૨ 

઼રૂ ૨૨ ૨૯ 

બીડથ ગૃવ ૨૱ ૩૨ 

ગૃવ  ૫૫ ૪૨ 

 
 (૪) ઋક્દ ઇળજીક બણદળ ળઽૉષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ,  (૪)     પીફરઅ ૂ િગ઼ીફ ઌજાર્ ઼ૃળક્ષી ઑષર ઋત્ધીફ રઽી 

ઇુયલીફ (PM-KUSUM) લ્ઞફી : 
ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઋબળ્ક્દ બણદળ ૫૫ ઇળજીક બોગૂ ૩૫ 
ઇળજીકરીઅ ન દીષૉજી બૃળીષીફૂ ઇબૄદર્દી ફી વૂપૉ,૩૪ 
ઇળજીક ઇઅનીઞબ ફૂ ળગર યળબીઊ ગળષીફૂ મીગૂ ઽ્ષીધૂ 
ઇફૉ ૨૱ ઇળજીકરીઅ ઼્વીળ બઅબ ધીબફફૃઅ ગીર ઙુદ ઽૉઢશ 
ઽ્ષીધૂ બણદળ ઝૉ. 

 ઼ૄલર્સુક્દ િગ઼ીફ લ્ઞફી (SKY) : 
ઋબળ્ગદ ૪૨ ઇળઞનીળ્ઑ SKY લ્ઞફીરીઅ જોણષી રીડૉ  દૉરફી 
ધર દમક્કીફી ભીશીફૂ ળગરફ્ જૉગ યળૉવ ઽ્લ બળઅદૃ 

ઑમ્બૉફી ણ ઑઞન઼્ૂક ીળી ઼રલ રલીર્નીરીઅ
(દીઆ૨૱-૨૮-૪૨૪૨ ઼ૃપૂ) DPR ફૂ રઅઞૄળૂ રૉશષૉવ ફ 
ઽ્ષીફી ગીળથૉ ઈ ગર્ીઽગ્ફૉ ત્લીઅ ઼્વીળ ઼ૂ ડર ધીુબદ 
ગળષી રીડૉફી કણર્ળ  UGVCL ીળી રૄગૂ સગીલૉવ ફધૂ. 

 (૫)   ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઋક્દ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૫) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૅુહ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ્રીઅ 
઼્વીળ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ રઅઞૄળ ગળૉવ ઇળજીકફૂ ુષઙદ 
બ ગ-૪ રૃઞમ. 

     બ ગ-૪ 

 દીવૃગ્ 

પીફરઅ ૂ િગ઼ીફ ઌજાર્ ઼ૃળક્ષી ઑષર ઋત્ધીફ 
રઽી ઇુયલીફ(PM-KUSUM) લ્ઞફીફી 
ગ્મ્બ્ફન્ડ-મૂ ઽૉ ઢશ કભ ગર્ૂણ ઼્વીળ બઅબરીઅ 

રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇળજીક 

઼ૄલર્સુક્દ િગસીફ લ્ઞફીરીઅ 
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇળજીક 

૨૩/૨૱/૩૯ 
ધૂ 

૫૩/૨૯/૪૨ 

૨૩/૨૱/૪૨
ધૂ 

૫૩/૨૯/૪૩
ગૃવ 

૨૩/૨૱/૩૯
ધૂ 

૫૩/૨૯/૪૨

૨૩/૨૱/૪૨ 
ધૂ 

૫૩/૨૯/૪૩ 
ગૃવ 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ્આ 

ઇરૂળઙત ૨૨ ૨૪ ૨૪ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
યીયળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
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 દીવૃગ્ 

પીફરઅ ૂ િગ઼ીફ ઌજાર્ ઼ૃળક્ષી ઑષર ઋત્ધીફ 
રઽી ઇુયલીફ(PM-KUSUM) લ્ઞફીફી 
ગ્મ્બ્ફન્ડ-મૂ ઽૉ ઢશ કભ ગર્ૂણ ઼્વીળ બઅબરીઅ 

રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇળજીક 

઼ૄલર્સુક્દ િગસીફ લ્ઞફીરીઅ 
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇળજીક 

૨૩/૨૱/૩૯ 
ધૂ 

૫૩/૨૯/૪૨ 

૨૩/૨૱/૪૨
ધૂ 

૫૩/૨૯/૪૩
ગૃવ 

૨૩/૨૱/૩૯
ધૂ 

૫૩/૨૯/૪૨

૨૩/૨૱/૪૨ 
ધૂ 

૫૩/૨૯/૪૩ 
ગૃવ 

નીઅદી ૨૨ ૨૯ ૨૯ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
નીઅદૂષીણી ૨૨ ૨૮ ૨૮ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
ણૂ઼ી ૨૨ ૨૬ ૨૬ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
પીફૉળી ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
બીવફબૃળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
ધળીન ૨૨ ૩૭ ૩૭ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
ષીષ ૨૨ ૨૫ ૨૫ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
ગીઅગળૉઞ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૬૨ ૨૨ ૬૨ 

મફી઼ગીઅઢી ગૃવ ૨૨ ૬૨ ૬૨ ૬૨ ૨૨ ૬૨ 
બીડથ ુઞ ્આ 

જીથ રી ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
ઽીળૂઞ  ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

઼ીઅદવબૃળ ૨૨ ૨૪ ૨૪ ૨૨ ૩૫ ૩૫ 
઼ળ ષદૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
઼રૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૩૯ ૩૯ 

બીડથ ગૃવ ૨૨ ૨૫ ૨૫ ૨૨ ૫૨ ૫૨ 
ગૃવ  ૨૨ ૬૫ ૬૫ ૬૨ ૫૨ ૯૨ 

 (૬) ઋક્દ બણદળ ઇળજીકફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૬) પીફરઅ ૂ િગ઼ીફ ઌજાર્ ઼ૃળક્ષી ઑષર ઋત્ધીફ રઽી 
ઇુયલીફ (PM-KUSUM) લ્ઞફી : 
ન દીષૉજી બૃળીષીફૂ બૄદર્દી ધલૉ, મીગૂ ળઽૉવ ઇઅનીઞબ ફૂ ળગર 
યળબીઊ ધલૉધૂ ઼્વીળ બઅબ ધીબફફૃઅ ગીર ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૪૩ 
઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
઼ૄલર્સુક્દ િગ઼ીફ લ્ઞફી (SKY) : 
PM-KUSUM લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઈષદી SKY લ્ઞફીફૂ ષપૃ 
ઇરવષીળૂ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. જો ગૉ  રશૉવ ઇળજીક 
બળત્ષૉ ઼ત્ષળૉ  ુફલરીફૃ઼ીળ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
 

--------- 

૭૯ 
ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ળી ર્ ૂલ ષૅ  બૉન્સફ લ્ઞફી 

* ૫૯૯૯૭ ૂ ુષઞલયીઊ બડૉવ (ણીઅઙ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ળી ર્ ૂલ ષૅ  બૉન્સફ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ 

ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૮૪. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૮૨. 

 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૩૩,૬૨,૨૨૨/-  

--------- 
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૮૨ 
ઇરળૉ વૂ ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ષૂઞ બળૃષઢ્ ગીલર્ળદ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૩૯૯ ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ઌજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ દીઋદૉ 
ષીષીટ્ણી નળમ્લીફ ઇરળૉવૂ ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ળઽૉથીઅગ ઇફૉ ઘૉદૂષીણૂફ્ ષૂઞ બૃળષઢ્ ગૉડવી 
ઙીર્રીઅ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૩) ઇફૉ (૪)  
ઇરળૉ વૂ ુઞ ્ 

દીવૃગ્ 

ષૂઞ બૃળષઢ્ 
ગીલર્ળદ ગળૉ વ 
ઙીર્ફૂ ઼અખ્લી 

ઘૉદૂષીણૂ ષૂઞ 
બૃળષઢ્ ઇઅસદઆ 
ગીલર્ળદ ગળષીફ્ 
મીગૂ ઽ્લ દૉષી 
ઙીર્ફૂ ઼અખ્લી 

ળઽૉથીઅગ ઘૉદૂષીણૂ 
ઇરળૉવૂ ૯૬ ૯૬ ૨

મીમળી ૬૮ ૬૮ ૨

મઙ઼ળી ૫૨ ૫૨ ૨

પીળૂ ૱૫ ૱૫ ૨

જાભળીમીન ૬૩ ૬૩ ૩૭

ઘીઅયી ૭૱ ૭૱ ૪૪

વીઢૂ ૭૨ ૭૨ ૨

વૂવૂલી ૫૮ ૫૮ ૨

ળીઞૄવી ૯૫ ૯૫ ૪૨

઼ીષળગૃઅણવી ૯૬ ૯૬ ૨

ગૃઅગીષીષ-
ષણૂલી 

૫૬ ૫૬ ૨ 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ્ 
ષૉળીષશ ૫૯ ૫૯ ૨ 

દીવીવી ૭૯ ૭૯ ૨ 

઼ૃ ીબીણી ૭૮ ૭૮ ૨ 

ઙૂળ ઙતણી ૭૮ ૭૮ ૪૭ 

ગ્ણૂફીળ ૯૨ ૯૨ ૨ 

ઋફી ૱૩ ૱૩ ૨ 

      (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ દીવગૃીષીળ ગૉડવી 
ઙીર્રીઅ ઘૉદૂષીણૂ ષૂઞ બૃળષઢ્ ગીલર્ળદ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ, 

 ઑગ બથ ઙીરરીઅ ઼અબૄથર્બથૉ ઘૉદૂષીણૂ ષૂઞ બૃળષઢ્ ગીલર્ળદ 
ગળષીફ્ મીગૂ ફધૂ. 
  

 (૫) મીગૂ ઙીર્રીઅ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ષૂઞ બૃળષઢ્ ગીલર્ળદ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઞૃની ઞૃની ઙીર્રીઅ મીગૂ ળઽૉવ ષૂઞ જોણીથ્રીઅ રશૉવ 
ષીઅપી ઇળજીક દધી ઘી઼ ગીળથ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળૂ ઼નળ ષૂઞ 
જોણીથ્રીઅ ઼ત્ષળૉ  ષૂઞ બૃળષઢ્ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

    (૬) ષૂઞ બૃળષઢ્ ગીલર્ળદ ગળષી બીઝશ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ધલ્ ? 

    (૬) 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ્ 

દીવૃગ્ 
ષૂઞ બૃળષઢ્ ગીલર્ળદ ગળષી બીઝશ 

ધલૉવ ગૃવ ઘજર્( .વીઘરીઅ) 
ઇરળૉવૂ ૪૱૩૮.૩૫ 
મીમળી ૩૱૯૨.૫૪ 
મઙ઼ળી ૪૯૪૪.૯૪ 
પીળૂ ૯૯૫૯.૯૪ 
જાભળીમીન ૯૯૮૱.૯૩ 
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ઘીઅયી ૱૯૫૫.૬૮ 

વીઢૂ ૩૱૫૭.૬૮ 

વૂવૂલી ૩૭૪૱.૫૪ 

ળીઞૄવી ૩૫૨૨૪.૮૭ 

઼ીષળગૃઅણવી ૩૬૮૨૭.૭૮ 

ગૃઅ ગીષીષ-
ષણૂલી ૪૮૫૬.૭૮ 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ્ 

ષૉળીષશ ૯૭.૱૬ 

દીવીવી ૩૭૪.૮૫ 

઼ૃ ીબીણી ૩૩૬.૩૯ 

ઋફી ૪૭૭૮૪.૯૩ 

ઙૂળ ઙતણી ૯૫૩૪.૪૫ 

ગ્ણૂફીળ ૫૩૩૬.૪૭ 

--------- 

૮૩ 
ળીજ્લરીઅ ગર્ીન્ડૉ ણ સીશીકરીઅ ુમફ સોક્ષુથગ ગરર્જીળૂકફૂ યળદૂ 

* ૬૨૪૭૬ ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૪૯-૨૪-૪૨૪૨(મૂજી મૉઢગ)ફી 
ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ *૪૫૮૪૯ (ઇગર્દી-૬૮)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગર્ીન્ડૉણ 
રીધ્લુરગ સીશીકરીઅ ુમફ સોક્ષુથગ ગરર્જીળૂકફૂ વૉુઘદ 
બળૂક્ષીધૂ યળદૂ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ફૂુદ ફક્કૂ ધલૉધૂ યળદૂ 
ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ દૉ ફૂુદ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  
ગૉર, 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગર્ીન્ડૉણ 
રીધ્લુરગ સીશીકરીઅ ુમફ સોક્ષુથગ ગરર્જીળૂકફૂ વૉુઘદ 
બળૂક્ષીધૂ યળદૂ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ફૂુદ ફક્કૂ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
જીવૃ ઝૉ. 

 (૪) જો ફી, દ્ ઋક્દ ફૂુદ ફક્કૂ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ફૂુદ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ફક્કૂ 
ગળષીફૃઅ ઼ળગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫) ઞૉર મફૉ દૉર ઞ નૂ. 

--------- 
૮૪ 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ણૌ. ઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ 

* ૫૯૯૯૨ ૂ ઞૉ. ષૂ. ગીગણૂલી (પીળૂ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ણૌ. ઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ 
ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,

 (૩) ૩૯. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૩૱. 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૩૱,૨૨,૨૨૨/- 

--------- 
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૮૫ 
મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઊફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૫૯૯૮૪ ૂ ઈત્રીળીર બળરીળ (ઙતણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ગૃઅષળમીઊફૃઅ રીરૉ અ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગૉડવૂ 
ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૱૬૩. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ  (૪) ૱૪૮. 
 (૫) દૉ બોગૂ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) .૱૪.૮૨ વીઘ 

--------- 

૮૬ 
રઽૉ઼ીથી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફૉ ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૱૭ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ રઽૉ઼ીથી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી)ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 
રઽૉ઼ીથી બીડથ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૪ ૨ ૪ 
કક્ડ્મળ ૨ ૪ ૨ ૮ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૫ ૨ ૬ 
િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૬ ૨ ૪ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૬૯ ૩ ૪૭ 
રૉ ૭ ૱૯ ૭ ૭૨ 
ઞૄફ ૮ ૫ ૩૨ ૩ 
ઞૃવીઉ ૱ ૨ ૩૬ ૨ 
કઙ ડ ૱ ૨ ૯ ૨ 
ગૃવ ૪૯ ૩૭૨ ૫૯ ૯૨ 

--------- 
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૮૭ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ુષ ીધીર્ બઽૉવ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ક મીમદ 

* ૬૨૫૩૮ ૂ યૂઘીયીઊ મીળોલી (બીુવદીથી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ 

઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીકફૉ 

ુષ ીધીર્ બઽૉવ લ્ઞફીફ્ વીય ઈબષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) ૫૭ સીશીક. 

 (૪) ઋક્દ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ 

સીશીકફૉ ગૉડવૂ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) .૫૭,૨૨,૨૨૨/- 

(ઇઅગૉ  ુબલી બીઅ ૂ઼ વીઘ બૄળી) 

 
--------- 

૮૮ 
ડૉ ચ્લૃ કભ લૃુફડૂ ઘીદૉ ગૉ ક્ડ઼ ઙીણર્ફફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૬૨૪૯૱ ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ડૉચ્લૃ કભ 

લૃુફડૂ ઘીદૉ ગૉક્ડ઼ ઙીણર્ફફૃઅ ગીર ક્લીળૉ  રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ,

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ડૉચ્લૃ કભ 

લૃુફડૂ ઘીદૉ ગૉક્ડ઼ ઙીણર્ફ બળ ુ ધદ કળૂઑન્ડૉસફ ઼ૉન્ડળફૂ 

ડૉન્ણળફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઽદૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ગીર રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૃઅ ડૉન્ણળ 

ક્લીળૉ  મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ ગૉડવૂ ઑઞન઼્ૂક ીળી 

ડૉન્ણળ યળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ગીર રીડૉ  ુબલી 

૫૨,૨૨,૨૨૨/- ( ુબલી ૂ઼ વીઘ)ફૂ ળગરફૃઅ ડૉન્ણળ 

દી.૨૯-૨૱-૪૨૪૩ફી ળ્ઞ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૃઅ ઞૉરીઅ 

મૉ ઑઞન઼્ૂક ીળી ડૉન્ણળ યળષીરીઅ ઈષૉવ ઽદીઅ. 

 (૫) દૉ બોગૂ ગઊ ઇઞૉન઼્ૂફૉ ગૉડવૂ ળગરફૃઅ ગીર ઼ બષીરીઅ 

ઈષૉવ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ (૩) ઇન્ષલૉ  

ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ ? 

--------- 

૮૯ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઈઅઙથષીણૂ ગૉ ન્ ્ફૉ ઙૉ઼ ગફૉક્સફ 

* ૬૨૨૯૩ ણૌ. ઈસીમૉફ બડૉવ (ઊંટી) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ 

ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઈઅઙથષીણૂ 

ગૉન્ ્ફૉ ઙૉ઼ ગફૉક્સફ ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 

ુઞ ીફી દરીર ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ ઙૉ઼ ગફૉક્સફ પળીષદી 

ઽદી. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙૉ઼ ગફૉક્સફ ઈબષીરીઅ ઈ લી ફ 

ઽ્લ દૉષી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઑગ બથ ફઽૂ. 

 (૫) ઋક્દ મીગૂ ળઽૉદીઅ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 

ઙૉ઼ ગફૉક્સફ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૮૱ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગર્ીન્ડ ઊફ ઑઊણ રીધ્લુરગ સીશીકફી ષઙર્ ષપીળી રીડૉ  રશૉવ નળઘી દ 

* ૫૯૯૱૭ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ જીષણી (િઽઅરદફઙળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ 
ુમફ઼ળગીળૂ ગર્ીન્ડ ઊફ ઑઊણ રીધ્લુરગ સીશીકફી ષઙર્ 
ષપીળી રીડૉફૂ ગૃવ ગૉડવૂ નળઘી દ્ રશૂ ઽદૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૪. 

 (૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ નળઘી દ્ફ્ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ ? 

 (૪) ૩૩. 

--------- 

૮૯ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૬૨૨૨૪ ૂ ઇળુષઅન ળીથી (઼ૃળદ-બૄષર્) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 

રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 

૭ ૭ ૨ 

  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૯૨ 
ુમફ ઇફીરદ ઈલ્ઙફૉ ળગર ભીશષષી મીમદ 

* ૬૨૪૫૬ ૂ િગળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  થીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ ઇફૉ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ષહર્ષીળ 
ઙૃઞળીદ ુમફ ઇફીરદ ઈલ્ઙફૉ ગૉડવૂ ળગર ભીશષષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ઇફૉ (૪) 

ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ ૪૨૪૨-૪૩ 

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ .૯૨.૪૫ વીઘ .૱૫.૯૱ વીઘ

ઘજર્ .૯૨.૩૱ વીઘ . ૭૭.૱૯ વીઘ

ષથષબળીલૉવ ળગર . ૪૨.૨૭ વીઘ .૪૯.૯૩ વીઘ

ગીળથ્ ષઽૂષડૂ ગીળથ઼્ળ ળગર ષથષબળીલૉવ 
ળઽૉવ ઝૉ. 

 (૪) ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ળગર બોગૂ ષહર્ષીળ ક્લી ઽૉદૃ રીડૉ  
ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ધલ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ક્લી ગીળથ઼્ળ 
ષથષબળીલૉવૂ ળઽૂ ? 

--------- 
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૯૩ 
રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૫૯૯૯૨ ૂ જી ૉસગૃરીળ ઼ૉષગ (વૃથીષીણી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રઽૂ઼ીઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 
રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 
૮ ૮ ૨ 

   (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૯૪ 
ગૉષણૂલી ઘીદૉ વ ૃજી ઑન્ણ ઼ન઼્ ીળી ગમજો ગળૉ વ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ 

* ૬૨૪૮૱ ૂરદૂ જઅ ૂગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગૉષણૂલી ઘીદૉ વ ૃજી ઑન્ણ ઼ન઼્ ીળી મફીષષીરીઅ ઈષૉવ 
ડૉન્ડ ઼ૂડૂરીઅ ઇફઇુપગૅદ ગમજો ગળૉવ ઼ળગીળૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ 
ઘૃ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩) ૬૪૨૨ જ્.રૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઇફઇુપગૅદ ગમજો ગળૉવ ઼ળગીળૂ 
ગૉડવૂ ઞરૂફ ઘૃ ૂ ગળીષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઇફુપગૅદ ગમજો નૄળ ગળૉવ ઽ્લ ગ્ઊ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ 
ઘૃ ૂ ગળીષષીફૂ મીગૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ મીગૂ ઞરૂફ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 
ઘૃ ૂ ગળીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૯૫ 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઘીફઙૂ ગઅબફૂ બી઼ૉધૂ ષૂઞશૂ ઘળૂનષી મીમદ 

* ૬૨૩૯૭ ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૂ ષૂઞશૂ ગલી યીષૉ ગઊ 
ઘીફઙૂ ષૂઞ ગઅબફૂ બી઼ૉધૂ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ુષુષપ ઘીફઙૂ ગઅબફૂક બી઼ૉધૂ 
વીઅમીઙીશીફી ષૂઞ ઘળૂન ગળીળ ઇઅદઙર્દ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ 
બળઅબળીઙદ ્દરીઅધૂ ઋત્બીિનદ ષૂઞશૂ ઇફૉ દૉફી ઼ળૉળીસ 
ુજ લૃુફડ યીષફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

 

ગઅબફૂફૃઅ ફીર 
ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ 

ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ 
( ્ુષટફવ)

ષહર્ ૪૨૪૩-૪૪ દી.૫૩-૨૯-
૪૨૪૩ ઼ૃપૂ ( ્ુષટફવ) 

રૂ લ ૃ /લૃુફડ રૂ લૃ /લૃુફડ રૂ લ ૃ /લૃુફડ
ઇનીથૂ બીષળ રનૃ્ ી વૂ. ૩૩૨૭૪ ૫.૱૪ ૮૮૮૮ ૫.૪૯ ૪૪૭૩ ૬.૪૩
ઑ ઼ીળ બીષળ ઙઞૃળીદ વૂ. ૬૫૪૮ ૫.૫૭ ૫૯૭૯ ૫.૩૯ - -
ઑ.઼ૂ.મૂ. ઇંિણલી વૂ. ૩૪૯૨ ૪.૨૱ ૩૨૱૯ ૩.૯૪ ૪૭૯ ૩.૮૪
ગ્ ડવ ઙૃઞળીદ બીષળ વૂ. ૩૩૯૨૭ ૪.૯૨ ૩૩૯૫૭ ૪.૯૭ ૩૫૯૨ ૪.૱૩ 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ ઘીફઙૂ ગઅબફૂફૉ ગૉડવૂ 
ળગર જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ઘીફઙૂ ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૉવ ળગરફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ગઅબફૂફૃઅ ફીર 
ષહર્ 

૪૨૩૯-૪૨
ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ 
( ્ુષટફવ) 

ષહર્  
૪૨૪૩-૪૪ 
દી.૫૩-૨૯-
૪૨૪૩ ઼ૃપૂ 
( ્ુષટફવ)

 ( .ગળ્ણરીઅ) 
ઇનીથૂ બીષળ 
રૃન્ ી વૂ.

૬૪૪૮ ૪૩૯૮ ૯૬૯ 

ઑ ઼ીળ બીષળ 
ઙૃઞળીદ વૂ. 

૩૬૬૱ ૩૩૯૪ - 

ઑ.઼ૂ.મૂ. 
ઇંિણલી વૂ.

૪૮૫ ૪૨૯ ૫૩ 

ગ્ ડવ ઙૃઞળીદ 
બીષળ વૂ.

૫૫૯૨ ૫૭૩૯ ૫૯૨ 

ષપૃરીઅ ઞથીષષીફૃઅ ગૉ  ઈસળૉ  ગૃવ ૮૨૨ ઞૉડવી ઘીફઙૂ ષૂઞ 
્ઞૉક્ડ્ ઞૉ ુમફબળઅબળીઙદ ્દ ધગૂ ષૂઞશૂફૃઅ ઋત્બીનફ ગળૉ  

ઝૉ દૉફૂ ઼ીધૉ ઙૃઞળીદ ઋજાર્ ુષગી઼ ુફઙર વૂ. ીળી 
વીઅમીઙીશીફી ષૂઞ ઘળૂન ગળીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉ બોગૂ 
ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ૱૱૩૯ ુરુવલફ લૃુફટ઼્ ષૂઞશૂ 
.૬.૱૮/- લૃુફડફી ઼ળૉળીસ યીષૉ, ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ રીઅ 
૱૪૮૬ ુરુવલફ લૃુફટ઼્ ષૂઞશૂ .૬.૱૭/લૃુફડફી ઼ળૉળીસ 
યીષૉ ઇફૉ ષહર્ ૪૨૪૩-૪૩ (ઞૃવીઊ ૪૩ ઼ૃપૂ) ૬૫૫૩ 
ુરુવલફ લૃુફટ઼્ ષૂઞશૂ .૬.૪૨/લૃુફડફી ઼ળૉળીસ યીષૉ 
ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૯૬ 
ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૯૪ ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-
૩૯ (ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઊ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ગલી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 
ઇરનીષીન મ્ડીન 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૩ ૨ ૨ 
કક્ડ્મળ ૨ ૯ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૬ ૨ ૪ 
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રી઼ 
ઇરનીષીન મ્ડીન 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૭ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૩ ૨ ૪ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૩ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૩૭ ૩ ૩૭ 
રૉ ૯ ૩૯ ૨ ૩૫ 
ઞૄફ ૪૯ ૩ ૪ ૨ 
ઞૃવીઊ ૭ ૩ ૪ ૨ 
કઙ ડ ૩ ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ ૬૪ ૭૨ ૭ ૫૯ 
--------- 
૯૭ 

ુ઼ધ્પબૃળ ઇફૉ ઼ળ ષદૂ દીવૃગીરીઅ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ફી ષગર્  કણર્ળ 
* ૬૨૩૱૯ ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ ુઞ ીફી 
ુ઼ધ્પબૃળ ઇફૉ ઼ળ ષદૂ દીવૃગીરીઅ ઼ીરિૄઽગ ઇફૉ ીધુરગ 
ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ફી રગીફ્ફી મીઅપગીર રીડૉ  રઅઞૄળ ધલૉવ ગીર્ફી 
ગૉડવી ષગર્કણર્ ળ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવીફી ષગર્કણર્ ળ 
ઈબષીફી મીગૂ ઝૉ, 

 (૩) બીડથ ુઞ ીફી ુ઼ધ્પબૃળ ઇફૉ ઼ળ ષદૂ દીવગૃીરીઅ 
઼ીરૄિઽગ ઇફૉ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ફી રગીફ્ફી મીઅપગીર 
રીડૉ  ગૃવ ૩૬ ષગર્  કણર્ળ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઞૉફૂ ુષઙદ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ.
દીવૃગીફૃઅ 
ફીર 

઼ી.ઈ.ગૉ . 
(ઈબૉવ ષગર્  
કણર્ળ) 

ી.ઈ.ગૉ . 
(ઈબૉવ ષગર્  
કણર્ળ) 

૩ ઼ળ ષદૂ ૨૫ ૨૬ 
૪ ુ઼ધ્પબૃળ ૨૫ ૨૬ 

ગૃવ ૨૮ ૨૱ 
ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ફી મીઅપગીર રીડૉ  ઼ળ ષદૂ દીવૃગીરીઅ 

૨૪ ઇફૉ ુ઼ધ્પબૃળ દીવગૃીરીઅ ૨૩ ઑર ગૃવ ૨૫ ષગર્  કણર્ળ 
ઈબષીફીઅ મીગૂ ઝૉ. 

 (૪) ષગર્કણર્ ળ ઈબૉવ ઽ્ષી ઝદીઅ ગીર્ જીવ ૃફ ધષીફી 
ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ુ઼ધ્પબૃળ ઇફૉ ઼ળ ષદૂ દીવૃગીરીઅ ગૃવ ૨૭ 
ી.ઈ.ગૉન્ ફી ષગર્  કણર્ળ ઈપ્લી મીન ગીરઙૂળૂ સ  ધઊ સગૉવ 

ફધૂ ઞૉફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
(૩) ર્ઞૉ –  ઇરળીબૃળ, દી.઼ળ ષદૂફી ગર્ીન્ડફૂ જોઙષીઊ 
િકર્લી ઽૉઢશ ઝૉ. 

(૪) ર્ઞૉ –  રૉશ્ઞ, દી.ુ઼ધ્પબૃળફી ઇઙીઋ ઞગ્લી ફ 
રશષીધૂ ઉજાળનીળ ૂફૉ ગીરરીઅધૂ રૃક્દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
ઽીવરીઅ રશૉવ ઞગ્લી રૃઞમ ડૉન્ણળ બૃફઆ ઈરઅુ દ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 
(૫) ર્ઞૉ –  ઑનવી, દી.઼ળ ષદૂફી ઉજાળનીળ ૂફૉ ીળી ષગર્  
કણર્ળ ફ ષૂગીળદી દૉકફૉ બૉફ ડૂ ગળૂ ણૂબ્ટૂડ ઞ  ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. ડૉન્ણળ બૃફઆ ઈરઅુ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(૬) ર્ઞૉ –  જઅ ીષદૂ, દી.ુ઼ધ્પબૃળફી ઇઙીઋ ઞગ્લી ફ 
રશષીધૂ ઉજાળનીળ ૂ ીળી ષગર્  કણર્ળ ફ ષૂગીળદી દૉકફૉ 
બૉફ ડૂ ગળૂ ણૂબ્ટૂડ ઞ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ડૉન્ણળ બૃફઆ 



42 

ઈરઅુ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(૭) ર્ઞૉ –  ષીરોલી, દી.઼ળ ષદૂફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ 
ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ઼ીરૄિઽગ ઇફૉ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ફી 
રગીફ્ફી મીગૂ મીઅપગીર ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૫) મફદૂ ત્ષળીઑ મીગૂ મીઅપગીરફૂ ગીરઙૂળૂ બૄથર્ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૯૮ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ બીવગ રીદી-ુબદી લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૯૯૯ રીવદૂ રઽૉ ળૂ (ઙીઅપૂપીર) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ બીવગ રીદી-ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ 
ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૨૬. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૯૬. 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૩૭,૯૪,૨૨૨/- 

--------- 

૯૯ 
઼ૃળદ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ળૉ રણૂ઼ૂષળફ્ ઞથ્ધ્ 

* ૬૨૩૫૪ ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ૃળદ ઇફૉ ળીઞગ્ડ સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ગૉડવૂ લુક્દક 
બી઼ૉધૂ ળૉરણૂ઼ૂષળ ઈંઞૉગસફફ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઞથ્ધ્ બગણષીરીઅ 
ઈ લ્, 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ૪૭ લુક્દક ઇફૉ ળીઞગ્ડ 
સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ૩૯ લુક્દક બી઼ૉધૂ ળૉરણૂ઼ૂષળ 
ઈંઞૉગસફફ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઞથ્ધ્ બગણષીરીઅ ઈ લ્. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ૬૬ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ ફીરનીળ ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ નીઘવ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.   

 (૫) ઙૉળગીલનૉ઼ળ ળૉરણૂ઼ૂષળ ઈંઞૉગસફફૂ ભૉળીભૉળૂ ઇફૉ 
ષૉજીથ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) ઘ્ળીગ ઇફૉ ખહપ ુફલરફ દઅ ફી ઇુપગીળૂક 
ીળી ઼દદ ર્ફૂડળીંઙ ગળૂ નષી મજાળરીઅ જીઅબદૂ ફઞળ 

ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
--------- 

૯૱ 
ળીજ્લરીઅ ગ્ળ્ફીફી રૅત્લૃ રીથબ રીઅ ઼ૃપીળ્ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૩૮૯ ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગ્ળ્ફી 
બ્ટૂડૂષ લુક્દ રૅત્લૃ બીરૉ દ્ દૉ લુક્દફી રૅત્લૃ 
રીથબ રીઅ ગૉ  રૅત્લૃફી ગીળથરીઅ ‘ ગ્ળ્ફીધૂ રૅત્લૃ’  

નસીર્ષષીરીઅ ઈષદૃઅ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ફી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ, ઇફૉ  (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
 (૫) ગ્ળ્ફીધૂ રૅત્લૃ બીરફીળફી બિળષીળઞફ્ફૉ 
ઇબીલૉવ રૅત્લૃ રીથબ રીઅ ઼ૃપીળ્ ગળૂ રૅત્લૃફૃઅ ગીળથ 
‘ ગ્ળ્ફી’  નસીર્ષષી રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૯૯ 
ળીજ્લરીઅ રખૃ્લરઅ ૂ લૃષી ષીષવઅમફ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ુષ ીધીર્કફૉ ઼ઽીલ 

* ૬૨૫૩૬ ૂ ળીગૉસ સીઽ (ઑુવ઼ ૂઞ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ફૉ ૪૨૪૨-
૪૩ફી ષહર્રીઅ રૃખ્લરઅ ૂ લૃષી ષીષવઅમફ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ 
ડૉગુફગવ ુસક્ષથ ઽૉઢશફી િણપ્વ્રી ઉઞફૉળૂ ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ 
ઇભ્લી઼ ગળદીઅ ગૉડવી ુષ ીધીર્કફૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઋચ્જ 
ુસક્ષથ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૯૭૪ ુષ ીધીર્કફૉ ી. ૮.૩૩ ગળ્ણ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ુષ ીધીર્ક ઇફૉ ગૉડવૂ 
ુષ ીુધર્ફૂકફૉ ગૉડવૂ ળગર જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ૪૫૮૯ ુષ ીધીર્કફૉ ી. ૬.૱૬ ગળ્ણ ઇફૉ 
  ૭૱૫ ુષ ીુધર્ફૂકફૉ ી. ૩.૪૯ ગળ્ણ. 

--------- 

૱૨ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૫૯૯૯૯ ૂ િઽદૃ ગફ્ણૂલી (ઉણળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીમળગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 
રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 
૯ ૯ ૨ 

   (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૱૩ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ગર્ીન્ડ ઊફ ઑઊણ રીધ્લુરગ સીશીકફી ષઙર્ ષપીળી રીડૉ  રશૉવ નળઘી દ 

* ૫૯૯૱૯ ૂ ળરૉસયીઊ ગડીળી (ભદૉબૃળી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ુમફ઼ળગીળૂ 
ગર્ીન્ડ ઊફ ઑઊણ રીધ્લુરગ સીશીકફી ષઙર્ ષપીળી રીડૉફૂ ગૃવ 
ગૉડવૂ નળઘી દ્ રશૂ ઽદૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૯ 

 (૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ નળઘી દ્ફૉ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ ? 

 (૪) ૪૭  

--------- 
૱૪ 

ફરર્ની ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ રૅત્લ ૃ
* ૬૨૩૫૯ ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ફરર્ની ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી વ્ગ્ફી ગ્ળ્ફી 
રઽીરીળૂફૉ ગીળથૉ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ,  

 (૩)  
ષણ્નળી ફરર્ની 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ 
ફીર

ગ્ળ્ફીધૂ 
રૅત્લૃ

કર્ર દીવૃગીફૃઅ 
ફીર 

ગ્ળ્ફીધૂ 
રૅત્લૃ

૩ ષણ્નળી ૮૫ ૩ ફીઅન્ન ૱
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૪ બીનળી ૮૨ ૪ ુદવગષીણી ૪
૫ ગળઞથ ૫૱ ૫ ઙ ણૉ ળ ૩
૬ ણય્ઊ ૫૫ ૬ નૉણૂલીબીણી ૫
૭ ષીચ્ણૂલી ૨૭ ૭ ઼ીઙમીળી ૩ 
૮ ઼ીષવૂ ૪૪
૯ ુસફ્ળ ૪૨
૱ ણૉ઼ળ ૨૬

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ કુક઼્ઞફ ઼રલ઼ળ ફઽીં રશષીફૉ 
ગીળથૉ ગૉડવી વ્ગ્ફી રૅત્લૃ ધલી, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ કુક઼્ઞફ ઼રલ઼ળ ફઽીં રશષીફી 
ગીળથૉ ગ્ઊ રૅત્લૃ ફ પીલૉવ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ રૅત્લૃ બીરફીળ ષીળ઼નીળ્ફૉ ગ્ઊ  
઼ઽીલ ઼ળગીળ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

--------- 

૱૫ 
જારફઙળ  ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૬૨૨૯૯ ૂ વીઘીયીઊ ઼ીઙઢૂલી (ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 
રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ
૮ ૮ ૨

   (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ 
ઝૉ ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૱૬ 
યીષફઙળ ુઞ ીફી પ્શી ઞઅગસફ ઘીદૉ ળૉ ષૉ કષળુ ઞ મફીષષી મીમદ 

* ૬૨૪૪૫ ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી બીઅજરીઅ ઼ રીઅ દી.૩૨-૩૪-૪૨૩૯ફીઅ ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ 
ળઞૄ ધલૉવ *૪૨૩૮૮ (ઇગર્દી-૪૱)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

ઞષીમ 
 (૩) યીષફઙળ ુઞ ીફી પ્શી ઞઅગસફ બી઼ૉ પ્શી-
ળઅચ્શી ળ્ણ બળ રઅઞૄળ ધલૉવ ળૉ ષૉ કષળ ૂઞફૂ ગીરઙૂળૂ ધશ 
ભૉળભીળ ગળૂ પ્શી મીલબી઼ બળ ળૉ ષૉ કષળ ૂઞ મફીષષીફૂ 
રઅઞૃળૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઽદૂ, દૉ ગીલર્ષીઽૂ દી.૫૨-
૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ,  

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૩ફૂ ુ ધુદઑ GAD (ઞફળવ 
ઑળૉન્ઞરૉન્ડ ણર્ ્ઈંઙ) દધી ફગસી ઇઅનીજો ળૉ ષૉ ુષયીઙ બી઼ૉધૂ 
રઅઞૄળૂફી દમક્કૉ . 

 (૪) ઋક્દ ૂઞફી ધશ ભૉળભીળ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ  ઝૉ,  
ઇફૉ 

 (૪) મૉ ળૉ ષૉ કષળ ૂઞફી ધીફૉ ઑગ ળૉ ષૉ કષળ ૂઞ 
મફીષષીધૂ ષીઽફ લષઽીળફૂ ઼ૃવયદીરીઅ ષપીળ્ ધષીધૂ.

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? (૫) ષઽૂષડૂ િકર્લી બૄથર્ ધલૉધૂ મફદૂ ત્ષળીઑ.
--------- 

૱૭ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ભૂણળ્ફૃઅ ુષયીઞફ  

* ૫૯૯૪૩ ૂરદૂ ઼ૂરીમૉફ ર્િઽવૉ (ઇગ્ડી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ઽલીદ ભૂણળફૃઅ ુષયીઞફ ગળૂફૉ ગૉડવી ફષી  
ભૂણળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽલીદ ભૂણળફૃઅ ુષયીઞફ ગળૂ ગૃવ ૭૯ ફષી ભૂણળ્ 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ.  

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ? (૪) ગૃવ .૩૯૪૭.૮૭ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 
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૱૮ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઘ્ડૂ ઊફબૃડ ડૉ ક઼્ કર્ૉણૂડ બગણષી મીમદ 

* ૬૨૪૩૭ ૂરદૂ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ) : રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઇરનીષીન ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ જીઑ઼ડૂ 
ઇન્ષલૉ ઘ્ડૂ ઊફબૃડ ડૉક઼્ કર્ૉણૂડ વૉદી ગૉડવી ઊ઼ર્/ષૉબીળૂ 
ઑગર્ બગણીલી, 

 (૩)  

કર્ર ુઞ ્ 

ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘ રૉશષફીળ ષૉબીળૂક/ગૉ઼ફૂ અ઼ખ્લી 

દી.૨૩/૨૯/૩૯ ધૂ 
૫૩/૨૱/૪૨ 

દી.૨૩/૨૯/૪૨  ધૂ 
૫૩/૨૱/૪૩ 

૩ ઇરનીષીન ૯૫૭ ૩૯૬ 

૪ ગચ્ઝ ૩૯ ૮ 

 ગૃવ ૯૭૬ ૩૱૨  

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઘ્ડૂ 
ઊફબૃડ ડૉક઼્ કર્ૉણૂડ બગણીઊ, ઇફૉ 

 (૪)  

કર્ર ુઞ ્ 

ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘફૂ ળગર ( ી. ગળ્ણરીઅ) 

દી.૨૩/૨૯/૩૯ ધૂ 
૫૩/૨૱/૪૨ 

દી.૨૩/૨૯/૪૨  ધૂ 
૫૩/૨૱/૪૩ 

૩ ઇરનીષીન ૩૭૱.૪૪ ૫૬.૨૫ 

૪ ગચ્ઝ ૱.૨૨ ૬.૯૭ 

 ગૃવ ૩૮૮.૪૪ ૫૱.૯૱  

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઊ઼ર્/ષૉબીળૂ 
ઑગર્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) મ્ઙ઼ ુમવીંઙધૂ ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘ રૉશષફીળ 
ષૉબીળૂકઑ રૉશષૉવ ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘફૂ ષ઼ૃવીદફૂ ુષઙદ ફૂજૉ 
રૃઞમ ઝૉ.  

ુષઙદ્ 

ઇરનીષીન 

દી.૨૩/૨૯/૩૯ 
ધૂ ૫૩/૨૱/૪૨ 

દી.૨૩/૨૯/૪૨ 
ધૂ ૫૩/૨૱/૪૩

ગૃવ 

ધલૉવ 
ષ઼ૃવીદ

ગૉ઼્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

૮૩૪ ૱૭ ૮૯૯

ળગર 
( .ગળ્ણરીઅ)

૫૩.૯૫ ૬.૭૯ ૫૮.૭

મીગૂ 
ષ઼ૃવીદ

ગૉ઼્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

૫૪૫ ૱૯ ૬૩૪

ળગર 
( .ગળ્ણરીઅ)

૩૪૮.૪૯ ૪૯.૬૮ ૩૭૭.૯૭ 

ુષઙદ્ 

ગચ્ઝ 

દી.૨૩/૨૯/૩૯ 
ધૂ ૫૩/૨૱/૪૨ 

દી.૨૩/૨૯/૪૨ 
ધૂ ૫૩/૨૱/૪૩

ગૃવ 

ધલૉવ 
ષ઼ૃવીદ

ગૉ઼્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

૬ ૪ ૮

ળગર 
( .ગળ્ણરીઅ)

૨.૩૯ ૬.૨૫ ૬.૪

મીગૂ 
ષ઼ૃવીદ

ગૉ઼્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

૩૭ ૬ ૩૯

ળગર 
( .ગળ્ણરીઅ)

૯.૱૫ ૨.૯૪ ૱.૭૭

મ્ઙ઼ ુમવીંઙધૂ ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘ રૉશષફીળ ષૉબીળૂકઑ 
રૉશષૉવ ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘ ઇઅઙૉ ઼અણ્ષીલૉવ ષૉબીળૂ ઑગર્ ઼ીરૉ 
ગીલનીગૂલ જોઙષીઊ રૃઞમ ઼રન઼્/ફ્ડૂ઼, Adjudication 
ફૂ િકર્લી ુષઙૉળૉ  ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળીલૉવ ઝૉ.  

--------- 
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૱૯ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઼ત્લષીનૂ ળીજા ઽિળસજઅ  રળથ્ ળ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૫૯૯૮૱ ૂ સોવૉહયીઊ યીય્ળ (વૂરઘૉણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઼ત્લષીનૂ ળીજા ઽિળસજઅ  રળથ્ ળ 
઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૫૱. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૫૯. 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૩,૱૭,૨૨૨/- 

--------- 

૱૱ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઊફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૬૨૫૩૩ ૂ યળદયીઊ બડૉવ (ષવ઼ીણ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ગૃઅષળમીઊફૃઅ રીરૉ અ લ્ઞફી ઽૉઢશ ફીથીઅગૂલ ષહર્ 
૪૨૪૨-૪૩રીઅ  ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગૉડવૂ 
ગન્લીકફૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૫૭૮. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ગન્લીકફૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ, 
ઇફૉ 

 (૪) ૫૭૫. 

 (૫) દૉ બોગૂ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) .૫૭.૫૨ વીઘ. 

--------- 

૱૯ 
ઞૄફીઙત ઙૂળ બુ ર ષફ ુષયીઙ ીળી ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ળક્ષથ રીડૉ  રઅજીથફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૬૨૭૩૬ ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૄફીઙત) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઞૄફીઙત ઙૂળ બુ ર ષફ ુષયીઙ ીળી ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ળક્ષથ 
રીડૉ  રઅજીથફૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગીરઙૂળૂરીઅ ધલૉવ ઙૉળળૂદૂફૂ 
ભળૂલીનધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર,  

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ ઇન્ષલૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ 
વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૪) ગીરઙૂળૂફૂ ર્ફૂડળીંઙફૂ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. 
ર્ફૂડળીંઙરીઅ મીઽળ ઈષૉવ ક્ષુદક દધી ઇુફલરૂદદીક 
મીમદફૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ળઽૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ગીરઙૂળૂરીઅ ગૉષૂ ઙૉળળૂદૂ 
ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ ઝૉ ? 

 (૫) ઈ મીમદૉ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ.  

--------- 

૯૨ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ુષ ીધીર્ બઽૉવ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ક મીમદ 

* ૫૯૯૱૬ ૂ ગૉ સૃયીઊ ફીગળીથૂ (ઙીળૂલીપીળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીકફૉ 
ુષ ીધીર્ બઽૉવ લ્ઞફીફ્ વીય ઈબષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) ૫૭ સીશીક. 
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 (૪) ઋક્દ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ 
સીશીકફૉ ગૉડવૂ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) .૫૭,૨૨,૨૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી બીઅ ૂ઼ વીઘ 
બૄળી) 

--------- 

૯૩ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ગીલીર્ુન્ષદ ફષી ષૂઞ ઼મ ડૉસફ 

* ૫૯૯૬૱ ૂ ુબલૃહયીઊ નૉ઼ીઊ (ફષ઼ીળૂ) : રીફફૂલ ઌજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ફષી ષૂઞ ઼મ ડૉસફ ગીલીર્ુન્ષદ 
ગળષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ૩૩ (ઇુઙલીળ) 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) . ૱૬.૯૭ ગળ્ણ 
--------- 
૯૪ 

નીઽ્ન ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ
* ૬૨૩૬૩ ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ નીઽ્ન ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી)ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ રૃઞમ 

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 
નીઽ્ન ષવ઼ીણ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉ મ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
કક્ડ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૩ ૨ ૨ 
િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૩૮ ૩ ૩૯ 
રૉ ૨ ૩૭ ૨ ૪૩ 
ઞૄફ ૩ ૨ ૪ ૨ 
ઞૃવીઉ ૬ ૨ ૪ ૨ 
કઙ ડ ૩ ૨ ૬ ૨ 

ગૃવ ૮ ૫૪ ૯ ૬૨ 

--------- 
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૯૫ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ બીવગ રીદી-ુબદી લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૯૯૮ ૂ રઽૉસગૃરીળ ળીષવ (ઘઅયીદ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ બીવગ રીદી-ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૬૫ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ 

 (૪) ૩૫૯ 

 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) . ૪૭,૪૫,૨૨૨/- 
--------- 

૯૬ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૫૩૨ ૂ મવળીર ધીષીથૂ (ફળ્ણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ 
ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૯,૩૫૮ 

 (૪) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ક્ન્લીકફૉ ઼ીલગવ ુષદળથ ગળૂ ? 

 (૪) ૬,૱૯૯ 

--------- 

૯૭ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ િન લીઅઙ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૫૯૯૯૩ ૂ ઇયૉુ઼અઽ દણષૂ (઼અઘૉણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ િન લીઅઙ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૪૭ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૪૭ 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) ૩૪,૭૨,૨૨૨ 

--------- 

૯૮ 
ઙૃઞળીદ સોક્ષુથગ ઼અસ્પફ ઇફૉ દીવૂર બિળહન ીળી રૉ઼઼ર્ ળૂવીલૉમવ ઈડર્  ુ ન્ડળૂફૉ જૄગષૉવ ળગર 

* ૬૨૪૬૯ ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઙૃઞળીદ 
સોક્ષુથગ ઼અસ્પફ ઇફૉ દીવૂર બિળહન ીળી રૉ઼ ઼ર્ ળૂવીલૉમવ 
ઈડર્  ુ ન્ડળૂ (ઇરનીષીન) ીઊષૉડ ુવુરડૉણફૉ ઘ્ડૂ ળૂદૉ 
જૄગષથૂ ધલૉવ ળગર બળદ વૉષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) ઋક્દ ળગર ક્લીળધૂ બળદ વૉષીફૂ ધીલ ઝૉ,  (૪) CAG ફી ઈઘળૂ ળૂબ્ડર્ફી ઈપીળૉ  ષહર્આ૪૨૩૬ ધૂ 
 (૫) ઋક્દ ળગર બળદ રશૉ દૉ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સીઅ બઙવીઅ વૂપી, ઇફૉ 

 (૫)  
૩. CAG ફી ળૂબ્ડર્ફી ઈપીળૉ  ફ્ડૂ઼ ઈબૂ. 
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૪. દી.૪૨-૨૪-૪૨૩૮ફી બ ધૂ રૉ઼઼ર્ ળૂવીલૉમવ ઈડર્  
ુ ન્ડળૂ (ઇરનીષીન) ીઊષૉડ ુવુરડૉણ ઼ીરૉ મીફ રૄગષીરીઅ 
ઈષૉવ, બળઅદ ૃ઼નળ ઑઞન઼્ૂ ીળી ફીરનીળ ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્રીઅ 
ગૉ઼ નીઘવ ગળદી ફીરનીળ ઽીઊગ્ડ મીફ ળ  ગલ  ઝૉ. 
૫. દી.૨૮-૨૭-૪૨૩૯ફી બ ધૂ ઑઞન઼્ૂફૉ ષ઼ૃવીદ રીડૉ  
ફ્ડૂ઼ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ. 
૬. દી.૩૨-૩૨-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઼ૃફીષથૂ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ 
ઽદૂ.  
૭. દી.૪૬-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઑઞન઼્ૂ ઼ીરૉ FIR ફ પષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 
૮. ુસક્ષથ ુષયીઙ ીળી ડૉડ ્ઞૉક્ડ ણીલળૉક્ડળ ૂ (SSA)ફૉ 
દબી઼ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. 
૯. દબી઼ ઇઽૉષીવફી ઈપીળૉ  ઼નળ ઑઞન઼્ૂ ઼ીરૉ દી.૪૨-
૨૭-૪૨૪૩ફી બ ધૂ મીફ રગૃષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
૱. ુસક્ષથ ુષયીઙ ઽ દગફૂ ઇન્લ ગજૉળૂકરીઅ મીફ રૃગષીફૂ 
મીમદ ુસક્ષથ ુષયીઙ ગક્ષીઑ ઽીવ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. 
૯. ઼નળ ઑઞન઼્ૂ ીળી ફીરનીળ ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ નીઘવ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઞૉ ઽીવ બણદળ ઝૉ. 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ મીગૂ ળગર ઇફૉ દૉફી બળ 
ગૉડવી ડગી લીઞ વૉઘૉ ગૃવ ગૉડવૂ ળગર બળદ વૉષીફૂ ધીલ ઝૉ ? 

 (૫) .૮૮૱.૱૬ વીઘ દધી દૉફી ઋબળ ઼ળગળી ૂફી 
ુફલર્ફૃ઼ીળ લીઞ. 

--------- 

૯૯ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ળી ર્ ૂલ ગૃડૃઅમ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૫૯૯૯૫ ૂ મીમૃયીઊ બડૉવ (ન઼કર્્ઊ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ળી ર્ ૂલ ગૃડૃઅમ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૮૬૫. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૭૮૪. 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૩,૩૩,૮૨,૨૨૨/- 

--------- 

૯૱ 
ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ફનૂ દશીષ્રીઅધૂ વૉષીલૉવ બીથૂફી ઞથ્ધીફી ુમવ જૄગષષી મીમદ 

* ૬૨૩૯૯ ણ્. ઼ૂ. ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ) : રીફફૂલ ઌજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ 
ઽ દગફી ષૂઞ ઋત્બીનફ રધગ્ ીળી ુ઼અજીઊ ુષયીઙ ઽ દગફી 
ફનૂ-દશીષ્રીઅધૂ વૉષીલૉવ બીથૂફી ઞથ્ધીફૂ ુગઅરદ/ુમવ 
જૄગષીલી ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) ફી, જી. 
દી. ૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ ઽ દગફૂ 
ષૂઞ ઋત્બીનફ ગઅબફૂ ઙૃઞળીદ ડૉડ ઊવૉક્ડર્ ૂ઼ૂડૂ ગ્બ ળૉસફ ુવ. 
(જી.ઑ઼.ઊ.઼ૂ.ઑવ)ફી ષૂઞ ઋત્બીનફ રધગ્ ીળી ુ઼અજીઊ 
ુષયીઙ ઽ દગફી ફનૂ-દશીષ્રીઅધૂ ષી દુષગ 
ષબળીલૉવ/વૉષીલૉવ બીથૂફી ઞથ્ધીફી ુમવફૃઅ જગૄષણુઅ 
઼રલ઼ળ ધીલ ઝૉ. 
       ઈર, ષી દુષગ ષબળીલૉવ/વૉષીલૉવ બીથૂફી ઞથ્ધીફી 
ુમવફૃઅ જૄગષણુઅ ઼રલ઼ળ ધદૃઅ ઽ્ઊ, દૉફી રીડૉ  મીગૂ વૉથીફ્ 

 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગલી ગલી ષૂઞ રધગ્ બળ ુ઼અજીઊ 
ુષયીઙફી બીથૂ ષબળીસફી ગૉડ ગૉડવી વૉથીઅ ુફગશૉ ઝૉ, ઇફૉ 
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 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લ 
઼ળગીળ ઽ દગફી ગલી ગલી ષૂઞ ઋત્બીનફ રધગ્ ીળી ગૉડવી 
બીથૂ ષબળીસ ઇઅઙૉ ગૉડવૂ જૄગષથૂ ગળીઊ ?  

 (૫) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ 
ઽ દગફૂ ષૂઞ ઋત્બીનફ ગઅબફૂ જી.ઑ઼.ઊ.઼ૂ.ઑવ.ફી ષૂઞ 
ઋત્બીનફ રધગ્ ીળી ઝૉ ી મૉ ફીથીગૂલ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
બીથૂફ્ ષબળીસ દધી ગળીલૉવૂ જૄગષથૂફૂ ળગર ઈ ઼ીધૉ 
઼ીરૉવ ઝૉ. 

 

કર્ર ષૂઞ રધગ ફીથીગૂલ ષહર્
બીથૂફ્ ષબળીસ 
(ષહર્ષીળ) ગળ્ણ 

વૂડળરીઅ 

ઘળૉઘળ જૄગષણુઅ 
( ી. વીઘ) 

ળૂરીગર઼્ 

૩ પૃષીળથ ઙૉ઼ ઈપીળૂદ બીષળ 
ડૉસફ 

૪૨૩૯-૪૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ - 
૪૨૪૨-૪૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ - 

૪ ગણીથી ઽીઊણર્ ્ ઊવૉક્ડર્ ૂગ બીષળ 
પ્વીન્ડ 

૪૨૩૯-૪૨ ૩૫૯.૩૩ ૨.૨૨ ુ઼અજીઊ ુષયીઙફૂ ઼ૄજફી 
રૃઞમ બીથૂફ્ ષબળીસ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઞૉફૃઅ જૄગષણુઅ 
ગળષીફૃઅ ધદૃઅ ફધૂ. 

૪૨૪૨-૪૩ ૯૬.૱૯ ૨.૨૨ 

૫ ષથીગમ્ળૂ ધરર્વ બીષળ ડૉસફ ૪૨૩૯-૪૨ ૪૨૮૫.૬૫ ૭૱૱૮.૯૯ - 
૪૨૪૨-૪૩ ૪૪૩૮.૫૯ ૮૯૭૬.૯૭ - 

૬ ઋગીઊ ધરર્વ બીષળ ડૉસફ ૪૨૩૯-૪૨ ૩૪૮.૭૨ ૬૫.૮૬ - 
૪૨૪૨-૪૩ ૩૫૪.૬૩ ૭૨.૫૪ - 

૭ ઙીઅપૂફઙળ ધરર્વ બીષળ ડૉસફ ૪૨૩૯-૪૨ ૯૫૩.૯૫ ૫૯૮૫.૬૯ - 
૪૨૪૨-૪૩ ૮૱૬.૩૪ ૫૪૨૨.૫૨ - 

૮ ુ઼ક્કી ધરર્વ બીષળ ડૉસફ ૪૨૩૯-૪૨ ૩૨૮.૨૮ ૭૨૱.૫૩ - 
૪૨૪૨-૪૩ ૯૯.૬૫ ૬૯૯.૬૯ - 

૯ યીષફઙળ ુવ ીઊડ ધરર્વ બીષળ 
ડૉસફ 

૪૨૩૯-૪૨ ૩૪૪.૪૩ ૭૩૯.૯૬ - 
૪૨૪૨-૪૩ ૩૱૭.૭૱ ૱૮૱.૩૯ - 

--------- 

૯૯ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૯૮ ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી વ્ગ્ફી 
ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફૉ ગીળથૉ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ,  

 (૩)  
ઙીઅપૂફઙળ રઽૉ઼ીથી

કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર ગ્ળ્ફીધૂ 
રૅત્લૃ

કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર ગ્ળ્ફીધૂ 
રૅત્લૃ

૩ ઙીઅપૂફઙળ ૭૱ ૩ રઽૉ઼ીથી ૭૯
૪ નઽૉઙીર ૩૯ ૪ ુષ઼ફઙળ ૪૯
૫ રીથ઼ી ૩૬ ૫ ષણફઙળ ૯
૬ ગવ્વ ૭૭ ૬ ઘૉળીવૃ ૭ 

૭ ઼દવી઼થી ૪
૮ ઉંટી ૪૩

   ૯ ુષજાબળૃ ૩૱ 
૱ મૉજળીજી ૱
૯ જોડીથી ૬

   ૩૨ ગણૂ ૪૮ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ કુક઼્ઞફ ઼રલ઼ળ ફઽૂ રશષીફૉ 
ગીળથૉ ગૉડવી વ્ગ્ફી રૅત્લૃ ધલી, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ કુક઼્ઞફ ઼રલ઼ળ ફિઽ રશષીફી 
ગીળથૉ ગ્ઊ રૅત્લૃ ફ પીલૉવ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ રૅત્લૃ બીરફીળ ષીળ઼નીળ્ફૉ ગ્ઊ 
઼ઽીલ ઼ળગીળ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૩૨૨ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉ ઢશફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૯૭૱ ૂ ઙ્ુષઅનયીઊ બળરીળ (ઋરળૉઢ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ 
઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૯,૬૫૨. 

 (૪) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ ુષદળથ ગળૂ ? 

 (૪) ૯,૬૫૨. 

--------- 

૩૨૩ 
ળીજ્લરીઅ િણગર્ૂ ભીરર઼્ૂ ઇભ્લી઼કર્રફૂ ઼ળગીળૂ ગ્વૉજો સ  ગળષી મીમદ 

* ૬૨૫૩૭ ૂ ઞઙનૂસયીઊ બડૉવ (ઇરળીઊષીણૂ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૃવ 

ગૉડવૂ િણગર્ૂ ભીરર઼્ૂ ઇભ્લી઼કર્રફૂ ઼ળગીળૂ ગ્વૉજો સ  

ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૨૫( થ). 

 (૪) ઋક્દ ઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ગલી ધશૉ સ  ગળષીરીઅ 

ઈષૂ ? 

 (૪) ળીઞગ્ડ, ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ ઼ૃળદ. 

--------- 
૩૨૪ 

઼ૃળદ સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફૂ ળ઼ૂ ઈબષી મીમદ 

* ૬૨૨૬૪ ૂ ુષથયીઊ ચ્ચીળૂ (ગળઅઞ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ ઼ૃળદ સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ગ્ળ્ફીફૂ ગઉ 

ગઉ ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ઼ૃળદ સઽૉળરીઅ ગૃવ ૫૨,૪૫,૯૯૯ વ્ગ્ફૉ ગ્ળ્ફીફૂ 

ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ. ઞૉરીઅ ૫૯,૨૭,૯૭૯ ણ્ટ ગ્ુષુસ ણ 

(૪૱,૭૱,૭૱૫ ધર ણ્ટ ઇફૉ ૩૨,૬૯,૫૯૮ મૂજો ણ્ટ), 

૪,૭૬,૭૭૮ ણ્ટ ગ્ષૉક઼્ૂફ (૩,૭૯,૬૫૭ ધર ણ્ટ ઇફૉ 

૯૭,૩૪૩ મૂજો ણ્ટ) ઇફૉ ૩૨,૫૩૫ ણ્ટ બૃડફૂગ (૭૯૱૩ 

ધર ણ્ટ ઇફૉ ૬૫૫૪ મૂજો ણ્ટ) ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ. 

઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૃવ ૱,૱૯,૯૪૬ વ્ગ્ફૉ ગ્ળ્ફીફૂ ળ઼ૂ 

ઈબષીરીઅ ઈષૂ. ઞૉરી ૩૨,૩૫,૪૯૭ ણ્ટ ગ્ુષુસ ણ 

(૱,૪૬,૩૬૨ ધર ણ્ટ ઇફૉ ૩,૱૯,૩૭૭ મૂજો ણ્ટ) ઇફૉ 

૯૩,૫૨૯ ણ્ટ ગ્ષૉુક઼્ફ (૮૫,૭૱૬ ધર ણ્ટ ઇફૉ 

૪૯,૯૪૫ મૂજો ણ્ટ) ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ મીગૂ ળઽૉવ વ્ગ્ફૉ ક્લીઅ 

઼ૃપૂરીઅ ળ઼ૂ ઈબષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ? 

 (૪) ુઞ ીરીઅ મીગૂ ળઽૉવ વ્ગ્ફૃઅ ળ઼ૂગળથ ઙીર રીથૉ 

ઇફૉ બૂ.ઑજ.઼ૂ. રીથૉ સક્લ ઽ્લ દૉડવૂ ષઽૉવૂ દગૉ  બૄથર્ 

ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 



52 

૩૨૫ 
ઘૉણી ઇફૉ ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રતૅ્લ ૃ

* ૬૨૩૬૯ ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઘૉણી ઇફૉ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) 
ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯(ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ બ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(* બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૩૨૬ 
યીષફઙળ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૭૪ ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ યીષફઙળ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઊ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ગલી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 
યીષફઙળ નૉષયૄુર ીળગી 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉ મ્મળ ૨ ૯ ૨ ૩ 
કક્ડ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૩ ૨ ૨ 
િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીજર્ ૩ ૨ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૫૱ ૨ ૫૪ 
રૉ ૨ ૮૮ ૨ ૬૨ 
ઞૄફ ૪ ૱ ૩ ૭ 
ઞૃવીઊ ૬ ૩ ૪ ૨ 
કઙ ડ ૯ ૨ ૩ ૨ 

ગૃવ ૩૮ ૩૪૫ ૬ ૯૱ 

--------- 
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૩૨૭ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઊફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૫૯૯૮૩ ૂ ગૉદફયીઊ ઊફીરનીળ (઼ીષવૂ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ  ગૃઅષળમીઊફૃઅ રીરૉ અ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગૉડવૂ 
ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૱૬૬. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ  (૪) ૱૫૮. 
 (૫) દૉ બોગૂ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) .૱૫.૮૨ વીઘ. 

--------- 

૩૨૮ 
ઙૃઞળીદ સોક્ષુથગ ઼અસ્પફ ઇફૉ દીવૂર બિળહન ીળી રૉ઼઼ર્ ળૂવીલૉમવ ઈડર્  ુ ન્ડળૂફૉ જૄગષૉવ ળગર  

* ૬૨૪૬૱ ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઙૃઞળીદ 
સોક્ષુથગ ઼અસ્પફ ઇફૉ દીવૂર બિળહન ીળી રૉ઼ ઼ર્ ળૂવીલૉમવ 
ઈડર્  ુ ન્ડળૂ (ઇરનીષીન) ીઊષૉડ ુવુરડૉણફૉ ઘ્ડૂ ળૂદૉ 
જૄગષથૂ ધલૉવ ળગર બળદ વૉષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) ઋક્દ ળગર ક્લીળધૂ બળદ વૉષીફૂ ધીલ ઝૉ,  (૪) CAG ફી ઈઘળૂ ળૂબ્ડર્ફી ઈપીળૉ  ષહર્આ ૪૨૩૬ ધૂ 
 (૫) ઋક્દ ળગર બળદ રશૉ દૉ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સીઅ બઙવીઅ વૂપી, ઇફૉ 

 (૫)  
૩. CAG ફી ળૂબ્ડર્ફી ઈપીળૉ  ફ્ડૂ઼ ઈબૂ. 
૪. દી.૪૨-૨૪-૪૨૩૮ફી બ ધૂ રૉ઼઼ર્ ળૂવીલૉમવ ઈડર્  
ુ ન્ડળૂ (ઇરનીષીન) ીઊષૉડ ુવુરડૉણ ઼ીરૉ મીફ રૄગષીરીઅ 
ઈષૉવ, બળઅદ ૃ઼નળ ઑઞન઼્ૂ ીળી ફીરનીળ ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્રીઅ 
ગૉ઼ નીઘવ ગળદી ફીરનીળ ઽીઊગ્ડ મીફ ળ  ગલ  ઝૉ. 
૫. દી.૨૮-૨૭-૪૨૩૯ફી બ ધૂ ઑઞન઼્ૂફૉ ષ઼ૄવીદ રીડૉ  
ફ્ડૂ઼ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ. 
૬. દી.૩૨-૩૨-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઼ૃફીષથૂ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ 
ઽદૂ.  
૭. દી.૪૬-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઑઞન઼્ૂ ઼ીરૉ FIR ફ પષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 
૮. ુસક્ષથ ુષયીઙ ીળી ડૉડ ્ઞૉક્ડ ણીલળૉક્ડળ ૂ (SSA)ફૉ 
દબી઼ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. 
૯. દબી઼ ઇઽૉષીવફી ઈપીળૉ  ઼નળ ઑઞન઼્ૂ ઼ીરૉ 
દી.૪૨-૨૭-૪૨૪૩ફી બ ધૂ મીફ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
૱. ુસક્ષથ ુષયીઙ ઽ દગફૂ ઇન્લ ગજૉળૂકરીઅ મીફ રૃગષીફૂ 
મીમદ ુસક્ષથ ુષયીઙ ગક્ષીઑ ઽીવ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. 
૯. ઼નળ ઑઞન઼્ૂ ીળી ફીરનીળ ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ નીઘવ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઞૉ ઽીવ બણદળ ઝૉ. 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ મીગૂ ળગર ઇફૉ દૉફી બળ 
ગૉડવી ડગી લીઞ વૉઘૉ ગૃવ ગૉડવૂ ળગર બળદ વૉષીફૂ ધીલ ઝૉ ? 

 (૬) .૮૮૱.૱૬ વીઘ દધી દૉફી ઋબળ ઼ળગળી ૂફી 
ુફલર્ફૃ઼ીળ લીઞ. 

--------- 
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૩૨૯ 
દીઋદૉ ષીષીટ્ણીફી ગીળથૉ રૂઢી ઋ ્ઙફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૬૨૪૯૬ ૂ વવૂદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી) : રીફફૂલ રૂઢી ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ દીઋદૉ 
ષીષીટ્ણીફી ગીળથૉ રૂઢી ઋ ્ઙફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલફૂ જાઽૉળીદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, ઇફૉ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ રૉ-૪૨૪૩ નળુરલીફ ઈષૉવ દીઋદૉ 
ષીષીટ્ણીફી ગીળથૉ ઇ઼ળગર્ દ ઇરળૉવૂ, યીષફઙળ, 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ દધી ર્ળમૂ ુઞ ીકરીઅ ન઼ ઑગળ ઼પૃૂફૂ ઞરૂફરીઅ 
રૂઢૃઅ  બગષદી ઇઙિળલીકફૉ ઑગળ નૂઢ .૫૨૨૨/-ફૂ 
ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફ્ ુફથર્લ દી.૩૯-૨૮-૪૨૪૩ફી 
ઢળીષધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ક્લી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ ઼અમઅપરીઅ ઋ ્ઙ ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ 
ીળી મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ રીઙર્નસર્ગ ઼જૄફીક રૃઞમ 

દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ ઼ૃપૂરીઅ ઇઙિળલીક બી઼ૉધૂ ઇળજીક 
રૉશષૂ વૉષીફૃઅ ફક્કૂ ધલૉવ ઽદૃઅ. ત્લીળમીન રશૉવ ઇળજીક 
ુઞ ી ગક્ષીફૂ ઼ુરુદરીઅ રઅઞૄળૂ રીડૉફૂ દરીર િકર્લી ઽીધ 
પળષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. ઞૉ ઼અનય ઇ઼ળગર્ દ જીળ ુઞ ીફૂ 
ુઞ ીગક્ષીફૂ ગુરડૂક ીળી ૯૫૯ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. ઼ઽીલ જૄગષથૂફૂ િકર્લી ઙુદરીઅ ઝૉ. 

--------- 

૩૨૱ 
ઈળ્ગ્લ ગરર્જીળૂકફૉ ળજાકફૃઅ યથ્ધૃઅ જૄગષષી મીમદ 

* ૬૨૩૭૨ ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગ્ળ્ફી 
નળુરલીફ ભળઞ મજાષદીઅ ઈળ્ગ્લફી ગરર્જીળૂક ળજા ય્ઙ લી 
ુ઼ષીલ ભળઞ મજાષૉ દૉ ળજાકફૃઅ યથ્ધૃઅ ઈબષીફૂ જાઽૉળીદ 
઼ળગીળૉ  ગળૂ ઽદૂ દૉ ઇન્ષલૉ યથ્ધૃઅ જૄગષષીરીઅ ઈ લૃઅ ફધૂ, દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) ળીજ્લરીઅ ગ્ળ્ફી નળુરલીફ ભળઞ મજાષદી 
ઈળ્ગ્લફી ગરર્જીળૂક ળજા ય્ઙ લી ુ઼ષીલ ભળઞ મજાષૉ દૉ 
ળજાકફૃઅ યથ્ધૃ ઈબષીફૂ ગ્ઊ જાઽૉળીદ ઼ળગીળ ૂઑ ગળૉવ 
ફધૂ. ઞૉધૂ યથ્ધૃઅ જૄગષષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ   
 (૫) ઋક્દ યથ્ધૃઅ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૨૯ 
મ્ડીન ુઞ ીરીઅ િન લીઅઙ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૭૪૨ ૂ ષ યયીઊ ગીગણૂલી (ઢગગળમીબીફઙળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
મ્ડીન ુઞ ીરીઅ િન લીઅઙ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ 
ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૪૪. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૪૪. 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) ૩૩,૨૨,૨૨૨. 

--------- 
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૩૩૨ 
ીધુરગ ુસક્ષગ્ફૉ ઞૃફૂ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ ઼રીષૉસ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૪૫૱ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 

દી.૨૩-૨૬-૪૨૨૭ બઽૉવીઅ ુફરથૄગ બીરૉવ ીધુરગ 

ુસક્ષગ્ફ્ ગઊ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૨૩-૨૬-૪૨૨૭ બઽૉવીઅ ુફલુરદ બઙીળ 

પ્ળથરીઅ ભળઞ મજાષદીઅ ુસક્ષગ્ફૉ ઞૃફૂ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ 

઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ીધુરગ ુસક્ષગ્ફૉ ઞૃફૂ 

બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ ઼રીષષી મીમદફૂ ગૉડવૂ ળઞૄઈદ્ ઝૉ ી મૉ 

ષહર્રીઅ ઼ળગીળફૉ રશૂ, ઇફૉ 

 (૪) ૩૪ (મીળ) 

 (૫) ઋક્દ ળઞૄઈદ્ ઇન્ષલૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી 

ઝૉ ? 

 (૫) ઈ મીમદ ફૂુદ ુષહલગ ઝૉ.  

--------- 

૩૩૩ 
નૃમઉરીઅ લ્જાલૉવ ઈઅદળળી ર્ ૂલ ળ્ણ સ્ 

* ૬૨૪૬૪ ૂ ઇુ ફયીઉ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૮-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ 

઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ * ૪૮૯૬૪ (ઇગર્દી-૩૪૱)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨રીઅ નૃમઉરીઅ લ્જાલૉવ ળ્ણ સ્ નળમ્લીફ 

ળીજ્લફૂ ૩૩ લૃુફષુ઼ર્ડૂકઑ નૃમઉફૂ ઼અ ધી ઼ીધૉ ુષનૉસૂ 

ુષ ીધીર્કફૉ ઙઞૃળીદૂ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકરીઅ ઇભ્લી઼ રીડૉ  

ઑર.ક.લૃ. ગળૉવ દૉ બોગૂ ળીજ્લફૂ ગઉ લૃુફષુ઼ર્ડૂરીઅ ક્લી 

નૉસફી ગૉડવી ુષનૉસૂ ુષ ીધીર્ક દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ 

ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઈ લી ? 

 જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨રીઅ નૃમઉરીઅ લ્જાલૉવ ળ્ણ સ્ નળુરલીફ 

ળીજ્લફૂ ૨૯ લૃુફષુ઼ર્ડૂકઑ નૃમઉફૂ ઼અ ધી ઼ીધૉ ુષનૉસૂ 

ુષ ીધીર્કફૉ ઙઞૃળીદૂ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકરીઅ ઇભ્લી઼ રીડૉ  ૩૩ 

ઑર.ક.લૃ. ગળૉવ ઽદીઅ. 

 ળ્ણ સ્રીઅ ઽીઞળ ળઽૉવૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂક ઼િઽદફૂ ળીજ્લફૂ 

ઞૃનૂ ઞૃનૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂકરીઅ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ લૃ.ઑ.ઉ.ફી 

૬૯ ુષ ીધીર્કફૉ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
૩૩૪ 

ઈથઅન ઇફૉ ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લૃઅ  

* ૬૨૩૬૯ ૂ  બૄફરયીઉ બળરીળ (઼્જી ી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ઈથઅન ઇફૉ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઊ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ગલી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
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બ ગ 

રી઼ 

ઈથઅન ઇરળૉ વૂ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૭ 

કક્ડ્મળ ૨ ૨ ૨ ૩ 

ફષૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૩ 

િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૩ ૨ ૮ 

જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૩ 

ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 

રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ઑુ વ ૬ ૱ ૨ ૩૬ 

રૉ ૮ ૪૩ ૩ ૬૱ 

ઞૄફ ૫ ૪ ૭ ૮ 

ઞૃવીઊ ૨ ૩ ૪ ૩ 

કઙ ડ ૫ ૨ ૩૩ ૨ 

ગૃવ ૩૮ ૫૫ ૩૯ ૱૫ 

--------- 

૩૩૫ 
઼ૃળદ સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ઈઉ.઼ૂ.ઑર.ઈળ. રીન્લદી ી  વૉમ્ળૉ ડળૂ 

* ૬૨૨૩૱ ૂરદૂ ઼અઙૂદીમૉફ બીડૂવ (ુવઅમીલદ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ુષણ-૩૯ ફી 
ુફનીફ રીડૉ  ઼ૃળદ સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ 
ઈઉ.઼ૂ.ઑર.ઈળ. રીન્લદી ી  વૉમ્ળૉડળૂ ઋબવબ્પ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩) ઼ૃળદ સઽૉળરીઅ ૩૨ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ સૄન્લ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ દૉ વૉમ્ળૉડળૂકરીઅ 
ગૉડવી ડૉ ડ ગળષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૪) બ ગ રૃઞમ. 

બ ગ 

કર્ર  વૉમ્ળૉ ડળૂફૃઅ ફીર  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ડૉ ડ  
૩ ઙષરન્ડ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઼ૃળદ  ૬૬૫૫૮૯ 
૪ ઼રૂરૉળ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઼ૃળદ  ૫૱૭૱૫૭ 
૫ ઑ઼.ઑફ.જીફ. ીઉષૉડ ુવરૂડૉણ, ઼ૃળદ  ૪૪૪૬૯૮ 
૬ ડળુવઅઙઑક્લૃળૂ઼, ઼ૃળદ  ૩૮૬૪૬૬ 
૭ રીઉકર્ૂગૉ ળ વૉમ, ઼ૃળદ  ૩૨૬૯ 
૮ નૉ઼ીઉ રૉડર્ ્બ્વૂ઼ ઽૉ ધ ઼ુષર઼્, ઼ૃળદ  ૭૪૫૪૬ 
૯ ઼ૃ ીદૉગ રીઉકર્્બૉધ વૉમ્ળૉડળૂ, ઼ૃળદ  ૫૨૪૬૱ 
૱ ુષળ ફરર્ન ઼ીઋધ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઼ૃળદ  ૩૨૱૯૮ 
૯ ઽૉ ધગૉ ળ વૉમ, ઼ળૃદ  ૮૯૨૱ 
૩૨ બળભૉક્ડ ણીઉ ્ ડૂગ, ઼ૃળદ  ૩૬૨૬ 

--------- 
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૩૩૬ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ળી ર્ ૂલ ગૃડૃઅમ ઼ઽીલ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૫૨૭ ૂ િગસ્ળ જૐઽીથ (ષૉઞવબૃળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ળી ર્ ૂલ ગૃડૃઅમ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,  

 (૩) ૮૬૫. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૭૮૪. 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૩,૩૩,૮૨,૨૨૨/-. 

--------- 

૩૩૭ 
ળીજ્લરીઅ ષૂઞ ગર્ીઽગ્ફી ષૂઞ મૂવરીઅ ઉવૉક્ડર્ ૂુ઼ડૂ ૃડૂ ષ઼વૃષી મીમદ 

* ૬૨૫૭૱ ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ષૂઞ 
ગર્ીઽગ્ફી ષૂઞ ુમવરીઅ િભગ ણ જીઞર્, ફ્લૃઇવ જીઞર્ દધી 
ફ્લૃઇવ ઼ળજીઞર્ ઼િઽદફી ષૂઞ મૂવ ઋબળ ઉવૉક્ડર્ ૂ઼ૂડૂ ૃડૂ 
ષ઼ૃવષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) ઽી, જી.  

 (૪) જો ઽી, દ્ ષી દષરીઅ ઞૉડવી લૃુફડફ્ ષબળીસ ધલ્ 
ઽ્લ દૉફૂ ુગઅરદ ઋબળ ઞ ડૃૂ ષ઼ૃવષી ઋક્દ ુ ધુદઑ સૃઅ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ,  

 (૪) ઙૃઞળીદ ુષ ૃદ સૃ ગ ઇુપુફલર-૩૯૭૱ ફી 
બિળુસ -૩ યીઙ-૩ ફીઅ બ ૂગળથ રૃઞમ ષૂઞ મૂવરીઅ 
વીઙૃ ગળીદી (i) રૂડળ જીુઞર઼્  (ii) ષૂઞ મૂવફૂ ુષવઅુમદ 
જૃગષથૂ બળફૃઅ લીઞ (iii) ફ્લૃટ કભ ગ્વ જીુઞર઼્  ઇફૉ 
બૃફઆજોણીથ જીુઞર઼્  ુ઼ષીલફી દરીર જીુઞર઼્ ફૉ ‘‘ષૂઞ 
ષબળીસ જીુઞર઼્ ’’ ઙથૂ દૉફી ઋબળ ષબળીસફી ગીળ ઇફૃ઼ીળ 
ુફલદ ગળીલૉવ નળૉ  ષૂઞ સૃ ગ ષ઼ૃવષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞૉ ગીલનીફૂ 
જોઙષીઉ રૃઞમ ઝૉ.  

 (૫) જો ફી, દ્ દૉફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ, ઇફૉ   (૫) વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ.  
 (૬)  ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઈ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?   (૬)  ઈષૂ ગ્ઉ મીમદ ઽીવરીઅ ઼ળગીળ ૂફૂ ુષજીળથી 

ઽૉઢશ ફધૂ.  
--------- 

૩૩૮ 
ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફૉ બઽ જૂ ષશષી ગૉ ન્  ઼ળગીળ બી઼ૉધૂ ળગરફૂ રીઅઙથૂ 

* ૬૨૩૮૪ ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીશૂલી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફૉ બઽ જૂ ષશષી રીડૉ  ગૉન્  ઼ળગીળ 
઼રક્ષ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ક્લીળૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ,  

 (૩)  
કર્ર ષહર્ ળગર . (વીઘરીઅ)
૩ ૪૨૪૨-૪૩ ૫૨૯૱૯.૨૨ 
૪ ૪૨૪૩-૪૪ ૯૯૮૬૫.૨૨ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ ક્લીળૉ  ગૉડવૂ ળગર 
રશૂ,  

 (૪)  
કર્ર ષહર્ ળગર . 

(વીઘરીઅ) 
૩ ૪૨૪૨-૪૩ ૫૨૬૩૮.૨૨ 
૪ ૪૨૪૩-૪૪ 

(દી.૫૨.૨૮.૪૨૪૩ ઇઅુદદ)  
૨૨.૨૨ 
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 (૫) રશૉવ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ રૃખ્લત્ષૉ ક્લી 
ઽૉદૃક રીડૉ  ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ  

 (૫) બ ગ-ઇ રૃઞમ. 

 (૬)  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગર ક્લી ગીળથ઼્ળ 
ષથષબળીલૉવ ળઽૂ ?  

 (૬)  ષથષબળીલૉવ ળગર સૄન્લ ઽ્ષીધૂ  ઋબુ ધદ 
ધદ્ ફધૂ.  

બ ગ-ઇ 

કર્ર ફઅ. ઽૉદૃ 
ઘજર્ ળગર .  

ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩
ઘજર્ ળગર .  

ષહર્ ૪૨૪૩-૪૪ 
ગૃવ ઘજર્  

(ષહર્ ૪૨-૪૩ ઇફૉ ૪૩-૪૪)
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૩ ુફનીફ (ફરૄફી બિળષઽફ ઼િઽદ)  ૩૪૩૩.૯૪ ૪૨૨.૬૬ ૩૬૩૪.૫૮
૪ નષીક ઇફૉ બૃળષઢ્ (બૂ.બૂ.ઉ. ગૂડ ઇફૉ રી ગ ઼િઽદ) ૮૫૯૮.૱૬ ૩૯૬૬.૯૪ ૱૩૬૩.૭૮
૫ નનીર્કફૂ ઼અયીશ રીડૉ  ઼ીપફ્/઼ૃુ ષપીક (ષૉુન્ડવૉડળ 

રીડૉ  ઼બ્ડર્  દૉરઞ ઇન્લ ઼બ્ડર્  ઼િઽદ)  
૭૱૯૭.૫૮ ૯૭૯.૯૭ ૮૱૫૭.૩૩

૬ રીફષ ઼અસીપફ (ષદર્રીફ ઇફૉ ષપીળીફી, ગ્મ્લૃફૂડૂ 
ઽૉ ધ ષ્વૉફડળૂટ રીડૉ  ઉન઼્ૉડૂષ ઼િઽદ)  

૬૯૮૬.૭૫ ૱૬૯.૬૱ ૭૱૩૬.૨૩

૭ ર્મૂવૂડૂ ઼બ્ડર્   ૯૩૮.૯૯ ૯૫.૬૪ ૯૯૨.૩૯
૮ ઉન્ભ્રસફ ડૉગફ્વ્જી ુ઼ ડર (ઽીણર્ષૉળ ઇફૉ ઼્ફ્ડષૉળ, 

ષઙૉળૉ  ઼િઽદ)  
૩૨૯.૪૱ ૪૬.૨૯ ૩૫૫.૫૭

૯ જીળ- ઼ીળ  ૩૪૪૱.૭૯ ૫૫.૭૯ ૩૪૮૪.૩૱
૱ દીવૂર (ડર્ૉ ુફઅઙ)  ૩૬.૬૯ ૨.૨૪ ૩૬.૭૩
૯ બળજૄળથ (ઞૉફ્ ઼રીષૉસ મૂ.૫૩.૩ ધૂ મૂ.૫૩.૯ દૉરઞ 

ઇફડીઉણ ભઅણ ધદ્ ફધૂ.)  
૫૮૫૭.૨૱ ૩૨૯૩.૬૪ ૬૯૨૮.૭

૩૨ ુઞ ીકફૂ રીઅઙથૂ રૃઞમ ૫૨.૨૮.૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ 
ભીશષૉવ ગર્ીન્ડફૂ ળગર  

- ૩૩૨૮.૪૫ ૩૩૨૮.૪૫

 ગૃવ ૪૬૫૭૪.૱૮ ૮૨૮૫.૩૬ ૫૨૬૩૮.૨૨

--------- 

૩૩૯ 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ઽ દગફૂ બિળુક્ષદવીવ રઞરૃનીળ ુસ લષૅુ  

* ૬૨૪૫૨ ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઘીફઙૂ 
સીશીકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળ ઽ દગફૂ બિળુક્ષદવીવ રઞરનૃીળ 
ુસ લષૅુ  ઈબષીફૃઅ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ફી,  
 ળીજ્લ ઼ળગીળ ઽ દગફૂ બિળુક્ષદવીવ રઞરૃનીળ ુસ લષૅુ  
લ્ઞફી ઽૉઢશ ઘીફઙૂ સીશીકરીઅ ઇભ્લી઼ ગળદી ઇફૃ઼ૄુજદ 
જાુદફી ુષ ીધીર્કફૉ ુસ લષૅુ  ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ લ્ઞફી ક્લીળધૂ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?  

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

--------- 

૩૩૱ 
ધળીનફી ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ફૉ ઇબગર્ૉણ ગળષી બીઝશ ગળૉ વ ઘજર્  

* ૬૨૩૱૯ ૂ સૂષીયીઊ યૃળૂલી (િનલ્નળ) : જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૪-૫-૪૨૪૨ ફી ળ્ઞ ઼યીઙઽૅરીઅ 
ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગઆ ૪૮૪૯૨(ઇગર્દી-૪૨૫) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ધળીનરીઅ ઈષૉવ ઼ીરૃિઽગ 
ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ફૉ ઼મ િણ ડર્ ૂક્ડ ઽ્ુ બડવરીઅ ઇબગર્ૉણ ગલીર્ મીન 
ષ્ણર્  ર, ઑક઼્-ળૉ  ર, ક.બૂ.ણૂ. રીડૉફૂ ળૂબૉળીંઙફૂ 
ગીરઙૂળૂ મીગૂ ઽદૂ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ગીરઙૂળૂ દી.૫૩-૱-૪૨૪૩ 
ફૂ ુ ધુદઑ બથૄર્ ગળષીરીઅ ઈષૂ,   

 (૩) ઑક઼્-ળૉ  ર, ક.બૂ.ણૂ. રીડૉફૂ ળૂબૉળીંઙફૂ 
ગીરઙૂળૂ દી.૫૩-૱-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ બૄથર્ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ.  
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 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ગીરઙૂળૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ   (૪) ષ્ણર્ ર રીડૉફૂ ગીરઙૂળૂફી ઇઅનીઞફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ 
ર ૉધૂ.  

 (૫) ઋક્દ મીગૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ?  

 (૫) ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ર ૉધૂ ઼ત્ષળૉ  ગીરઙૂળૂ સ  ગળૂ 
બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

--------- 

૩૩૯ 
ષણ્નળી ઇફૉ ય જ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૫૭ ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ષણ્નળી ઇફૉ ય જ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી,  

 (૩) બ ગ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ,  

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગ્ઉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૃગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ.  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ?  

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ  

રી઼ 
ષણ્નળી ય જ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ  ૨ ૪૨ ૨ ૬ 
કક્ડ્મળ  ૨ ૬ ૨ ૩ 
ફષૉમ્મળ  ૨ ૬ ૨ ૪ 
િણ઼ૉમ્મળ  ૨ ૩૨ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ  ૨ ૬ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ  ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીજર્  ૨ ૪ ૨ ૩ 
ઑુ વ  ૩ ૯૪ ૪ ૬૨ 
રૉ  ૩ ૩૨૱ ૩ ૭૬ 
ઞૄફ  ૪ ૱ ૮ ૭ 
ઞૃવીઉ  ૬ ૨ ૪ ૨ 
કઙ ડ  ૭ ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ  ૩૫ ૪૫૪ ૩૩ ૩૨૯ 
--------- 

૩૪૨ 
ળીજ્લ ઼ળગીળફી ગરર્જીળૂ/ઇુપગીળૂકફી યથ્ધી ઇફૉ બઙીળરીઅ ુષ઼અઙદદી 

* ૬૨૪૩૪ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ગૉન્ ૂલ ઼ીદરી 
બઙીળબઅજફૂ યવીરથ્ફૉ ઇફૃવક્ષૂફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફી 
ગરર્જીળૂ/ઇુપગીળૂકફી યથ્ધી દૉરઞ બઙીળરીઅ ુષ઼અઙદદી 

 (૩) ઽી, જી.  



60 

મીમદ્ફૂ ુષજીળથી ગળષી ઇધ ફીથી ુષયીઙફી 
દી.૩૨-૩૨-૪૨૩૮ ફી ઢળીષધૂ ઇુપગીળૂકફૂ દૉરઞ 
રઅ ૂરઅણશફૂ બૉડી ઼ુરુદફૂ ળજફી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  
 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ઼ુરુદ ીળી ક્લી 
રૃ ીક બળત્ષૉ ુષજીળથી ગળૂ ઼ળગીળફૉ ક્લીળૉ  ઇઽૉષીવ ળઞૄ 
ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ  

 (૪) ઈ ઼ુરુદક ીળી ઽઞૃ ઼ૃપૂ ઼ળગીળફૉ ઇઽૉષીવ ળઞૄ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ.  

 (૫) ઋક્દ ઇઽૉષીવ ઇન્ષલૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ક્લીળૉ  દૉફ્ 
ઇરવ ગલ  ?  

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

--------- 

૩૪૩ 
ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૪૯ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગ્ઊ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ,

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ગલી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 

ફષ઼ીળૂ ણીઅઙ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 

૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 

૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 

૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 

૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 

કક્ડ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ફષૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 

િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૩ ૨ ૨ 

જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૩ 

ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 

રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ઑુ વ ૨ ૩ ૨ ૩૫ 

રૉ ૨ ૩૬ ૨ ૬ 

ઞૄફ ૪ ૩ ૨ ૨ 

ઞૃવીઊ ૬ ૨ ૨ ૨ 

કઙ ડ ૩ ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ ૯ ૩૯ ૨ ૩૱ 

--------- 
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૩૪૪ 
ળીજ્લરીઅ જોઘરૂ ચફગજળીફ્ ુફગીવ ષો ીુફગ તમૉ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૪૮૩ ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ) : રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ જોઘરૂ 
ચફ ગજળીફ્ ુફગીવ ષો ીુફગ તમૉ ગળષી રીડૉ  ઘઅયીદ, 
રઽૂ઼ીઙળ, ઞઅમૃ઼ ળ, ટચણૂલી ઇફૉ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ફષૂ 
઼ીઊડ મફીષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) ઽી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ધશ્ઑ જોઘરૂ ચફ ગજળીફી 
ુફગીવ રીડૉફૂ ફષૂ ઼ીઊડ ુષગ઼ીષષી ઼અમઅપરીઅ સક્લદીનસીર્ 
ઇઽૉષીવ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૪) ઽી 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઼ીઊડ દોલીળ ધદીઅ ગૉડવી ચફ 
ગજળીફ્ ુફગીવ ધસૉ ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ીઊડ દોલીળ ધદીઅ જોઘરૂ ચફ 
ગજળીફી ુફગીવફૂ રઽ ર ક્ષરદી ઇઅનીજીદ ૪.૫૩ ગળ્ણ 
રૉ.ડફ ધસૉ. 

--------- 

૩૪૫ 
ફરર્ની લ્ઞફીફી યીઙૂનીળ ળીજ્લ્ બી઼ૉધૂ મીગૂ ષ઼ૄવીદ 

* ૬૨૪૩૱ ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની 
લ્ઞફીફી ક્લી યીઙૂનીળ ળીજ્લ્ બી઼ૉધૂ ગૉડવૂ ળગર ષ઼ૄવીદ 
ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ળનીળ ઼ળ્ષળ 
ફરર્ની લ્ઞફી ઇન્ષલૉ યીઙૂનીળ ળીજ્લ્ રધ્લ નૉસ, રઽીળી ર્  
ઇફૉ ળીઞ ધીફ બી઼ૉધૂ ફૂજૉ રઞૃમફૂ ળગર વૉષીફૂ ધીલ ઝૉ. 

(ળગર .ગળ્ણરીઅ)

ળીજ્લ 
દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઙૃઞળીદ 

઼ળગીળૉ  વૉષીફૂ ધદૂ ળગર 

રધ્લ નૉસ ૬૱૱૩.૫૮ 

રઽીળી ર્  ૩૮૱૫.૨૯ 

ળીઞ ધીફ ૭૬૱.૫૮ 

ગૃવ ળગર ૯૩૩૪.૱૩ 

 (૪) ઋક્દ મીગૂ ળગર ષ઼ૃવીદ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ઋક્દ મીગૂ ળગર ષ઼ૃવીદ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ુફઙર ગક્ષીઑધૂ નળ રિઽફૉ રખૃ્લ ઊઞફૉળ ૂ, ુ઼અજીઊ 
ુષયીઙ, ળીઞ ધીફ, રૃખ્લ ઊઞફૉળ ૂ, ુ઼અજીઊ, રઽીળી ર્, 
઼ભ્લ ૂ(દીઅુ ગ), ફરર્ની ષૉવૂ ણૉષવબરૉન્ડ કધ્ળૂડૂ, 
ય્બીવફૉ બ ધૂ ઽૉથૂ ળગર જૄગષષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

઼ળનીળ ઼ળ્ષળ ગન્ ડર્ક્સફ ઑણષીઊટળૂ ગુરિડફૂ રૂડીંઙરીઅ 
ષઘદ્ષઘદ ઈ મીમદૉ ઞ ળૂ ળઞૄઈદ્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

દીઞૉદળરીઅ દી.૪૬-૨૱-૪૨૪૩ ફી ળ્ઞ રશૉવ NCAફૂ ૯૪રૂ 
ુરિડઅઙરીઅ બથ યીઙૂનીળ ળીજ્લ્ફૂ મીગૂ ઽૉથૂ ળગર જૄગષષી 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ળઞૄઈદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. 

--------- 
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૩૪૬ 
ફરર્ની લ્ઞફીરીઅધૂ ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૉ બીથૂ 

* ૬૨૪૩૮ ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ફરર્ની લ્ઞફીરીઅધૂ ઼ૐફૂ લ્ઞફીરીઅ ગૉડવી બીથૂફ્ 

ઞથ્ધ્ ષઽીષષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઼ૐફૂ લ્ઞફીરીઅ ષઽીષષીરીઅ ઈષૉવ 
બીથૂફી ઞથ્ધીફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉઆ  

(ઑર.઼ૂ.ઑભ.ડૂ. રીઅ)
રી઼/ષહર્ બીથૂફ્ ઞથ્ધ્ 

કઙ ડ-૪૨૩૯ ૪૪૬૭ 
઼પ્ડૉ મ્મળ-૪૨૩૯ ૪૫૱૯ 
કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ૪૩ 
ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૨ 
ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૨ 
રીજર્-૪૨૪૨ ૩૨૨૭ 
ઑુ વ-૪૨૪૨ ૱૩૨ 
રૉ-૪૨૪૨ ૨ 
ઞૄફ-૪૨૪૨ ૪૪૨૨ 
ઞૃવીઊ-૪૨૪૨ ૩૪૱૯ 
કઙ ડ-૪૨૪૨ ૪૬૨ 
઼પ્ડૉ મ્મળ-૪૨૪૨ ૨ 
કક્ડ્મળ-૪૨૪૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ-૪૨૪૨ ૨ 
ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૪૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૩ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૩ ૪૮૪ 
રીજર્-૪૨૪૩ ૩૯૪૬ 
ઑુ વ-૪૨૪૩ ૪૭૬૫ 
રૉ-૪૨૪૩ ૩૩૯૯ 
ઞૄફ-૪૨૪૩ ૩૪૯૨ 
ઞૃવીઊ-૪૨૪૩ ૫૬૨ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ રી઼ષીળ ગૉડવૂ ળગર ઞરી ઈષૂ ?  (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ગ્ઊ ળગર ઞરી 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 

૩૪૭ 
ષણ્નળી સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ઈઊ.઼ૂ.ઑર.ઈળ. રીન્લદી ી  વૉમ્ળૉ ડળૂ 

* ૬૨૨૪૪ ૂ ઇક્ષલગૃરીળ બડૉવ (ગળઞથ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ુષણ-૩૯ફી 
ુફનીફ રીડૉ  ષણ્નળી સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ 
ઈઊ.઼ૂ.ઑર.ઈળ. રીન્લદી ી  વૉમ્ળૉડળૂ ઋબવબ્પ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩)  ષણ્નળી સઽૉળરીઅ ૩૪ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ૨૪. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ દૉ 
વૉમ્ળૉડળૂકરીઅ ગૉડવી ડૉ ડ ગળષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૪) બ ગ રૃઞમ. 
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બ ગ 

કર્ર વૉમ્ળૉ ડળૂફૃઅ ફીર ડ્ડવ 
ષણ્નળી સઽૉ ળરીઅ ઈઊ.઼ૂ.ઑર.ઈળ. રીન્લદી ી  વૉમ્ળૉ ડળૂ 

૩ જી.ઑર.ઊ.ઈળ.ઑ઼. રૉિણગવ ગ્વૉઞ, ષણ્નળી. ૩૫૬૯૯૯ 
૪ ઙષરન્ડ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ ઇફૉ ઑ઼.ઑ઼.જી. ઽ્ુ બડવ, ષણ્નળી. ૪૨૫૨૪૨ 
૫ ડ્બળીફૂ ઑણષીન઼્ વૉમ ુ઼ ડર, ષણ્નળી. ૱૫૯૯૭ 
૬ િણષીઊફ વૉમ, ભદૉઙઅઞ, ષણ્નળી. ૪૭૨૩૮ 
૭ બી વ ઊન્ ડૂ ૃડ કભ ઼ીલન઼્, ષણ્નળી. ૩૨૩૩૩ 
૮ ડવીર્ંઙ ઑક્લૃળૂ઼, ષણ્નળી. ૪૬૭૮ 
૯ બૉધ્ગૉ ળ બૉધ્વ્જી વૉમ્ળૉડળૂ, ષણ્નળી. ૩૨૭૮૫૭ 
૱ ગર્ૉ઼ વૉમ્ળૉડળૂ, ષણ્નળી. ૱૨૯૱ 
૯ ઑ.બૂ.ઈળ.ઑ઼. બૉધવૉમ, ષણ્નળી. ૩૪૮૯ 
૩૨ જી.ઑ઼.ઑભ.઼ૂ. ગ્ુષણ-૩૯ વૉમ, ષણ્નળી. ૩૫૨૭ 
૩૩ પ રઽીળીજા ઼લીજીળીષ લૃુફષુ઼ર્ડૂ કભ મળ્ણી, ષણ્નળી. ૮૱૩ 
૩૪ ી ણીલ ્ ડૂગ, ષણ્નળી. ૯૱૭ 

ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ઈઊ.઼ૂ.ઑર.ઈળ. રીન્લદી ી  વૉમ્ળૉ ડળૂ
૩ પૂળઞ ઽ્ુ બડવ, મૂ. ગૉ . સીઽ, રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણ્નળી. ૩૩૯૫૬ 
૪ યીઊવીવ ઇરૂફ ઙ વ ઽ્ુ બડવ, ઙ્ળષી, ષણ્નળી. ૯૨૬૫ 

--------- 

૩૪૮ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૫૯૯૯૪ ૂ સઅયૃજી ઢીગ્ળ (ઙીઅપૂફઙળ-નુક્ષથ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 
રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 
૬ ૬ ૨ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૪૯ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ર ડૂ બબર્ટ ઽૉ ધ ષગર્ ળફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી  

* ૬૨૨૩૨ ૂ સોવૉહયીઊ રઽૉદી (ણય્ઊ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ર ડૂ બબર્ટ ઽૉ ધ ષગર્ળફૂ ગૃવ ગૉડવૂ 
ઞગ્લીક રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ,  

 (૩)  
મફી઼ગીઅઢી ષણ્નળી 

રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લી-૯૭૯ રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લી-૪૬૪ 
 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪)  
મફી઼ગીઅઢી ષણ્નળી 

યળીલૉવ ઞગ્લી-૮૬૬ યળીલૉવ ઞગ્લી-૪૨૭ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ ?  (૫)  

મફી઼ગીઅઢી ષણ્નળી 
ઘીવૂ ઞગ્લી-૩૩૭ ઘીવૂ ઞગ્લી-૫૯ 

--------- 
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૩૪૱ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ણૌ. મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ 

* ૬૨૫૨૬ ૂ ગીઅુદયીઊ મવળ (઼ૃળદ ઋ ળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ણૌ. મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ ુષનૉસ 
ઇભ્લી઼ વ્ફ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ 
જાુદફી ુષ ીધીર્કફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ 

 (૩) ૪૩ 

 (૪) દૉ બોગૂ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ વ્ફ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) . ૫૩૬.૫૯ વીઘ. 

--------- 

૩૪૯ 
ફરર્ની ગૉફીવરીઅધૂ બૉથ ફનૂરીઅ બીથૂ ઝ્ણષી મીમદ 

* ૬૨૪૩૯ ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ બૉથ ફનૂરીઅ 
ફરર્ની ગૉફીવરીઅધૂ બીથૂ ઝ્ણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ 
ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ફરર્ની ગરીન્ણ ઑળૂલી ઇન્ષલૉ 
બૉથ ફનૂરીઅ ગૉડવૂ ઞશળીસૂફૂ ભીશષથૂ ફક્કૂ ગળીઊ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ગરીન્ણ ઑળૂલી દળૂગૉ  બૉથ ફનૂરીઅ ઝ્ણષી રીડૉ  ગ્ઊ 
ુફુ દ ઞશળીસૂફૂ ભીશષથૂ ગીલરૂ પ્ળથૉ ગળીઊ ફધૂ બળઅદ ૃ
ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવબ્પદી દધી ઘૉણૄદ્ફૂ રીઅઙથૂફૉ ધ્લીફૉ 
વઊ ુફથર્લ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ બૉથ 
ફનૂરીઅ ફરર્ની ગૉફીવરીઅધૂ ગૉડવૃઅ બીથૂ ઝ્ણષીરીઅ ઈ લૃઅ ?  

 (૫) રી઼ષીળ ઝ્ણૉવ બીથૂફૂ રીિઽદૂ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ  
બ ગ રૃઞમ ઝૉ. 
(બિળુસ -૩) 

બિળુસ -૩ 

બ ગઆ બૉથ ઑ ગૉબરીઅ ઝ્ણષીરીઅ ઈષૉવ બીથૂફી ઞથ્ધીફૂ રી઼ષીળ ુષઙદ 

કર્ર રી઼ રી઼ષીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઞથ્ધ્ (ઑર.઼ૂ.ઑભ.ડૂ) 
૩ ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ ૫ 
૪ કઙ ડ-૪૨૩૯ ૨ 
૫ ઼પ્ડૉ મ્મળ-૪૨૩૯ ૱૪૩ 
૬ કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ૩૨૮૯ 
૭ ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૮૨ 
૮ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૯૯ 
૯ જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૨ 
૱ ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૨ 
૯ રીજર્-૪૨૪૨ ૨ 
૩૨ ઑુ વ-૪૨૪૨ ૨ 
૩૩ રૉ-૪૨૪૨ ૨ 
૩૪ ઞૄફ-૪૨૪૨ ૭૪ 
૩૫ ઞૃવીઊ-૪૨૪૨ ૨ 
૩૬ કઙ ડ-૪૨૪૨ ૬૱ 
૩૭ ઼પ્ડૉ મ્મળ-૪૨૪૨ ૫૬૫ 
૩૮ કક્ડ્મળ-૪૨૪૨ ૩૱૯ 
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કર્ર રી઼ રી઼ષીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઞથ્ધ્ (ઑર.઼ૂ.ઑભ.ડૂ) 
૩૯ ફષૉમ્મળ-૪૨૪૨ ૨ 
૩૱ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૪૨ ૭૪ 
૩૯ જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૩ ૮ 
૪૨ ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૩ ૭૮ 
૪૩ રીજર્-૪૨૪૩ ૮૯ 
૪૪ ઑુ વ-૪૨૪૩ ૪ 
૪૫ રૉ-૪૨૪૩ ૮ 
૪૬ ઞૄફ-૪૨૪૩ ૩૪૯ 
૪૭ ઞૃવીઊ-૪૨૪૩ ૨ 

--------- 

૩૫૨ 
ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ દગૉ નીળૂ ઇફૉ ર્ફૂડળીંઙ ઼ુરુદફૂ મૉઢગ 

* ૬૨૪૫૩ ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ/ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ ઇત્લીજીળ 
ુફષીળથ ઇુપુફલર, ૩૯૯૭ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ દગૉનીળૂ 
ઇફૉ ર્ફૂડળીંઙ ઼ુરુદફૂ મૉઢગ્ ક્લીળૉ  રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૩૯-૨૮-૪૨૩૯ 

 (૪) ઋક્દ ળીજ્લગક્ષીફૂ ઼ુરુદફૂ મૉઢગ્ ઋક્દ 
ઇુપુફલર રૃઞમ ઼રલીઅદળૉ  રશૉ દૉ રીડૉ  સૃઅ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ ? 

 (૪) ુષયીઙફી ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ ૂફી ઇધ્લક્ષબનૉ 
ુફલુરદ મૉઢગ્ લ્જાલ ઝૉ દૉરઞ ઼રલીઅદળૉ  ઼રૂક્ષી ગળૂ ઞ ળૂ 
઼ૄજફી ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૩૫૩ 
દીબૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૫૩ ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
દીબૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) 
ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 
૩૫૪ 

ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ુષ દળથ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૬૨૨૯૮ ૂ ઼ૂ.ગૉ .ળીઋવજી (ઙ્પળી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ 
ુષ દળથ ઇુપગીળૂ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ ધલૉવ 
ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ 
ુષ દળથ ઇુપગીળૂ બઅજીલદફૂ ૩૩ (ઇુઙલીળ) ઞગ્લીક 
રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ. 
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 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ૩૩ (ઇુઙલીળ) ઞગ્લીક યળીલૉવ 
ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ ?  (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દરીર ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૩૫૫ 
ઈથઅન, ઘૉણી ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ જી.ઑ઼.ડૂ. ગીલની ઇન્ષલૉ મ્ઙ઼ ુમુવઅઙ 

* ૫૯૯૫૱ ૂ ઊન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી) : રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન, ઘૉણી 
ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ જી.ઑ઼.ડૂ. ગીલની 
ઇન્ષલૉ ગૃવ ગૉડવી ષૉબીળૂક મ્ઙ઼ ુમુવઅઙ મીમદૉ બગણીલી,

 (૩)  

કર્ર ુઞ ્ 
મ્ઙ઼ ુમવ્ ઈબફીળ 
ષૉબીળૂક/ગૉ઼ફૂ અ઼ખ્લી 

મ્ઙ઼ ુમવ્ધૂ ઘ્ડૂ 
ષૉળીસીઘ રૉશષફીળ 

ષૉબીળૂક/ગૉ઼ફૂ અ઼ખ્લી
૩ ઈથઅન સૄન્લ ૱ 
૪ ઘૉણી સૄન્લ ૯ 
૫ ઇરનીષીન ૩૬૩ ૩૩૨૯ 

 ગૃવ ૩૬૩ ૩૩૪૮ 

 (૪) ગૉડવૂ ફીથીગૂલ ઊફબૃડ ડૉક઼્ કર્ૉણૂડફૂ જ્ળૂ 
બગણીઊ, ઇફૉ 

 (૪)  

કર્ર ુઞ ્ 

મ્ઙ઼ ુમવ્ ઈબફીળ 
ષૉબીળૂક ીળી ઈબૉવ 
મ્ઙ઼ ુમવ્રીઅ ષૉળીફૂ 
ગૃવ ળગર ( .ગળ્ણરીઅ) 

મ્ઙ઼ ુમવ્ રૉશષૉવ 
ષૉબીળૂકઑ નીષ્ ગળૉ વ 
ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘફૂ ળગર 

( .ગળ્ણરીઅ) 
૩ ઈથઅન સૄન્લ ૨.૩૫ 
૪ ઘૉણી સૄન્લ ૨.૯૯ 
૫ ઇરનીષીન ૬૯૨.૩૭ ૩૯૪.૪૭ 

 ગૃવ ૬૯૨.૩૭ ૩૯૫.૫૭  

 (૫) ગૉડવી ગૉ઼્રીઅ ગૉડવૂ ષ઼ૃવીદ ગળષીરીઅ ઈષૂ  ઇફૉ 
ક્લી ુઞ ીફૂ ગૉડવી ગૉ઼્ફૂ ષ઼વૃીદ ગૉડવૂ મીગૂ ઝૉ ?  

 (૫) મ્ઙ઼ ુમવીંઙધૂ ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘ રૉશષફીળ 
ષૉબીળૂકઑ રૉશષૉવ ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘફૂ ષ઼ૃવીદફૂ ુષઙદ ફૂજૉ 
રૃઞમ ઝૉ.  

ુષઙદ્ ઈથઅન ઘૉણી ઇરનીષીન ગૃવ 

ધલૉવ 
ષ઼ૃવીદ

ગૉ઼્ફૂ અ઼ખ્લી ૱ ૯ ૮૯૯ ૯૩૪
ળગર 

( .ગળ્ણરીઅ) 
૨.૩૫ ૨.૱૱ ૫૮.૭૨ ૫૯.૭૩

મીગૂ 
ષ઼ૃવીદ

ગૉ઼્ફૂ અ઼ખ્લી સૄન્લ ૪ ૬૩૪ ૬૩૬
ળગર 

( .ગળ્ણરીઅ) 
સૄન્લ ૨.૨૯ ૩૭૭.૯૭ ૩૭૭.૱૬ 

--------- 

૩૫૬ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી 

* ૬૨૩૨૯ ૂ ઇઞરવજી ઢીગ્ળ (ઘૉળીવૃ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીડથ ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ૭૨૫૯ 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) ગૃવ .૪૨૯.૩૯ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૩૫૭ 
ગૉ ન્ ૂલ ગળષૉળીફી િઽ ઼ી બૉડૉફૂ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ળગર  

* ૬૨૪૨૯ ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ) : રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ગૉન્ ૂલ ગળષૉળીફી િઽ ઼ી બૉડૉફૂ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગર રશષીબી  ઽદૂ, 

 (૩) ૪૨૪૨-૪૩ .૩૱૮૱૯.૬૫ (ગૉન્  ઼ળગીળફી 
઼ૃપીળૉવ ઇઅનીઞ)  
૪૨૪૩-૪૪ .૪૫૩૬૱.૪૯ (ગૉન્  ઼ળગીળફી ઇઅનીઞ)  
(ઋક્દ રીિઽદૂ ફીથીગૂલ ષહર્ રઞૃમ ઋબવબ્પ ઽ્લ ઝૉ.) 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર રશૂ, ઇફૉ  (૪) ૪૨૪૨-૪૩ .૪૨૪૩૱.૭૫ ગળ્ણ. 
  ૪૨૪૩-૪૪ . ૨૯૫૯૬.૬૬ ગળ્ણ. 

 (૫) રશષીબી  ળગર ગળદીઅ કઝૂ  ળગર રશૂ ઽ્લ દ્ 
બૃળદૂ ળગર રૉશષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ સી લી઼્ ગળષીરીઅ 
ઈ લી ? 

 (૫) ષહર્આ ૪૨૪૨-૪૩ રીડૉ  ગૉન્  ઼ળગીળૉ  ઼પૃીળૉવ 
ઇઅનીજોરીઅ .૩૱૮૱૯.૬૫ ગળ્ણફૂ જોઙષીઊ ગળૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉફૂ 
઼ીરૉ .૪૨૪૩૱.૭૫ ગળ્ણ રશૉવ ઝૉ, ઞૉ .૩૭૪૯.૩૨ ગળ્ણ 
ષપૃ  રશૉવ ઝૉ.  
  ષહર્આ ૪૨૪૩-૪૪ રીડૉ  ગૉન્  ઼ળગીળૉ  દૉફી 
ઇઅનીઞબ રીઅ .૪૫૩૬૱.૪૯ ગળ્ણફૂ ઇઅનીઞબુ લ જોઙષીઊ 
ગળૉવ ઝૉ, દૉફૂ ઼ીરૉ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ ઼ૃપૂરીઅ 
.૯૫૯૬.૬૬ ગળ્ણ રશૉવ ઝૉ ઇફૉ નળ રિઽફૉ ુફલુરદ ળૂદૉ 
ઽ ્ ઝૄડ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
  ગૃવ ૩૬ ધૂ ૩૭ ઽ ીરીઅ નળૉગ ળીજ્લફૉ દૉફી ફક્કૂ 
ધલૉવી ગૉન્ ૂલ ગળફૂ ભીશષથૂફી િઽ ઼ી રૃઞમ ઞ ળગર ઝૄડૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઇઅનીઞબ  દોલીળ ધષી નળમ્લીફ, ગૉન્ ૂલ 
ગળફૂ ષહીર્ન્દૉ ધફીળ ઈષગફ્ ઇઅનીઞ રૉશષૂ, ઼ૃપીળૉવ 
ઇઅનીઞરીઅ (Revised Estimates RF)) ગૉન્ ૂલ ગળફ્ ઼ૃપીળૉવ 
ઇઅનીઞ નસીર્ષૂ, દૉ રૃઞમ ઝૉ ી ઽ ીકરીઅ ળગર જૄગષષીરીઅ 
ઈષદૂ ઽ્લ, કઝૂ  ળગર રશષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.

--------- 

૩૫૮ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ સઽૉ ળ/ુઞ ીરીઅ ઘીફઙૂ સીશી ઝ્ણૂફૉ ઼ળગીળૂ સીશીરીઅ ુષ ીધીર્કઑ રૉશષૉવ ષૉસ 

* ૬૨૪૬૨ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ સોક્ષુથગ ઼  
નળમ્લીફ ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળ/ુઞ ીરીઅ ગૉડવી 
ુષપીધીર્કઑ ઘીફઙૂ સીશીક ઝ્ણૂફૉ ઼ળગીળૂ સીશી ગૉ  
મ્લૃુફુ઼બવ મ્ણર્  ઼અજીુવદ સીશીકરીઅ પ્ળથ-૪ ધૂ 
પ્ળથ-૱ રીઅ  પ્ળથષીળ ષૉસ રૉશ લ્ ? 

 બ ગ-ઇ  રૃઞમ. 

બ ગ-ઇ 
ુઞ ્ દી.૨૩-૨૮-૪૨૪૨ ધૂ દી.૩૯-૩૩-૪૨૪૨ નળુરલીફફી ઼ રીઅ 

ષૉસ રૉશષફીળ ુષપીધીર્કફૂ પ્ળથષીળ અ઼ખ્લી 
દી.૪૨-૩૩-૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ નળુરલીફફી ઼ રીઅ 

ષૉસ રૉશષફીળ ુષપીધીર્કફૂ પ્ળથષીળ અ઼ખ્લી 
પ્.૪ પ્.૫ પ્.૬ પ્.૭ પ્.૮ પ્.૯ પ્.૱ પ્.૪ પ્.૫ પ્.૬ પ્.૭ પ્.૮ પ્.૯ પ્.૱ 

ઇરનીષીન ૩૱૯ ૩૯૯ ૩૮૯ ૩૮૮ ૩૭૩ ૩૮૨ ૩૬૫ ૩૩૯ ૩૫૪ ૩૫૱ ૩૪૨ ૩૪૫ ૩૫૯ ૩૩૫
ઇરનીષીન 
સઽૉળ 

૫૱૨ ૫૮૯ ૫૯૪ ૫૩૱ ૫૩૬ ૪૫૪ ૩૮૪ ૩૱૯ ૪૪૨ ૩૱૩ ૩૱૯ ૩૭૯ ૩૮૨ ૯૭ 

ઙીઅપૂફઙળ ૪૯૱ ૪૮૭ ૪૭૱ ૪૭૨ ૩૱૭ ૩૪૮ ૩૩૯ ૯૨ ૯૪ ૯૭ ૯૪ ૱૨ ૭૭ ૬૯ 
ઙીઅપૂફઙળ 
સઽૉળ 

૫૮ ૬૫ ૫૮ ૫૨ ૪૪ ૪૫ ૪૫ ૨૮ ૪૩ ૩૯ ૩૮ ૩૫ ૪૩ ૩૨  

--------- 



68 

૩૫૯ 
દીવીવીફી ઽિળબૃળ (ઙૂળ)રીઅ  ઼ળગીળૂ સીશીફી રગીફ મીઅપગીરફૂ ગીરઙૂળૂ મીમદ 

* ૬૨૪૭૱ ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી) :૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૨૭-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ 
ળઞૄ ધલૉવ *૪૬૯૩૬ (ઇગર્દી કર્ર-૯૭) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

ઞષીમ 
 (૩) ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીફી દીવીવી દીવગૃીફી ઽિળબૃળ 
(ઙૂળ)રીઅ ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ સીશીફી રગીફ મીઅપગીર રીડૉ  
ગવૉગડળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞૄફીઙત ીળી ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ 
ઇબૄળદૂ ઽ્ષીધૂ દૉરઞ ઋક્દ ઙીરરીઅ ઇન્લ  ઞગ્લી ફ ઽ્ષીફી 
ગીળથૉ ઋક્દ સીશીફી ફગસીફૂ ડીઊબ િણટીઊફરીઅ ભૉળભીળ 
ગળષીફૂ મીમદ ઼ળગીળ ૂફૂ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઽદૂ દૉ મીમદૉ 
ુષજીળથી ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીફી દીવીવી દીવગૃીફી ઽિળબૃળ 
(ઙૂળ)રીઅ ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ સીશીફી રગીફ મીઅપગીર રીડૉ  
ગવૉગડળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઞૄફીઙત ીળી ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ 
ઇબૄળદૂ ઽ્ષીધૂ દૉરઞ ઋક્દ ઙીરરીઅ ઇન્લ  ઞગ્લી ફ ઽ્ષીફી 
ગીળથૉ ઋક્દ સીશીફી ફગસીફૂ ડીઊબ િણટીઊફરીઅ ભૉળભીળ 
ગળષીફૂ મીમદ ઼ળગીળ ૂફૂ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ રગીફફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ 
઼ૃપૂરીઅ ઇફૉ ગૉડવી ઘજ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઼ળગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ રગીફફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ળગીળ ૂ 
ગક્ષીઑધૂ ડીઊબ િણટીઊફરીઅ ભૉળભીળફૂ રઅઞૄળૂ ઇધ 
ુષજીળથીપૂફ ઽ્ઊ, ઼રલરલીર્ની ઇફૉ ઈફહૃઅુઙગ ઘજર્ફૂ 
ુષઙદ ઈષી ડીઊબ િણટીઊફરીઅ ભૉળભીળ ઇઅઙૉફૂ ુષજીળથી બૄથર્ 
ધલૉધૂ ઈબૂ સગીલ. 

--------- 

૩૫૱ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ રભદ ષૂઞ ગફૉક્સફ 

* ૫૯૱૯૨ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૨-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ગઊ ગઊ લ્ઞફી ઽૉઢશ રભદ ષૂઞ ગફૉક્સફ 
ઈબષી રીડૉફૂ જોઙષીઊ ગળૉવૂ ઝૉ,  

 (૩) ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી 
 ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી 
 ગૃિડળ જ્લ્ુદ લ્ઞફી 

 (૪) દૉ બોગૂ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ લ્ઞફીષીળ રભદ  
ષૂઞ ગફૉગસફ ઈબષીફૂ દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક બણદળ 
ઝૉ, દૉરફૉ ષૂઞ ગફૉગસફ ગૉડવી ઼રલરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ઞૉ બોગૂ ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ 
જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ રભદ ષૂઞ ગફૉક્સફ ઈબષીફૂ ઑગ 
બથ  ઇળજી બણદળ ફધૂ. 

 જ્લીળૉ  ગૃિડળ જ્લ્ુદ લ્ઞફી ઽૉઢશ બણદળ ઇળજીકફૂ 
દીવૃગીષીળ રીિઽદૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  
દીવૃગીફૃઅ ફીર બણદળ ઇળજીકફૂ ઼અખ્લી
઼અઘૉણી ૨ 
મ્ણૉવૂ ૨ 
બીષૂ ઞૉદબૃળ ૨ 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૱૬ 
ગષીઅડ ૨ 
ફ઼ષીણૂ ૨ 

 બણદળ ળઽૉવ ઇળજીક બોગૂ ૪૨ વીયીધીર્કફૉ 
દી.૨૪-૨૯-૪૨૪૩ફી ળ્ઞ ષૂઞજોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 મીગૂ ળઽૉવ ઇળજીકફ્ ઞૉર મફૉ  દૉર ઞ નૂ ુફગીવ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૫) રઅઞૄળ ધલૉવી ગફૉક્સફ્ બોગૂ ષૂઞવીઊફ ઇફૉ 
ષૂઞરૂડળ ઈબષીરીઅ ઈષૉવી ફધૂ દૉષી ગૉડવી ઙીર્ ઝૉ, દૉરફૉ  
ક્લીળૉ  ષૂઞ  ગફૉક્સફ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૫) મીગૂ ળઽૉવ ઑગ ઙીરરીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૩ 
઼ૃપૂરીઅ ષૂઞ ગફૉક્સફ ઈબષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 
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૩૫૯ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉ ઢશફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૫૨૱ ૂ મીમૃયીઊ મ્ઘૂળૂલી (બ્ળમઅનળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ 
ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૬,૱૮૩ 

 (૪) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ ુષદળથ ગળૂ ? 

 (૪) ૨ 

--------- 

૩૬૨ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ગષજ ગઅણક્ડળ ફીઘષીફૂ રીઅઙથૂક 

* ૫૯૯૬૫ ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગષજ ગઅણક્ડળ ફીઘષી રીડૉ  ગૉડવૂ 
રીઅઙથૂક રશૂ, 

 (૩)  
દીવૃગીફૃઅ 
ફીર 

રશૉવ ળઞૃઈદ્/રીઅઙથૂકફૂ ઼અખ્લી 

રીઅઙળ્શ ગૃવ-૨૮ રીઅઙથૂક/ળઞૃઈદ્ રશૉવ ઝૉ ઞૉ બોગૂ 
૨૭ રીઅઙથૂક/ળઞૃઈદ્ રીઅઙળ્શ ઇફૉ રીશૂલી 
દીવૃગી રીડૉ  ઼અલૃક્દ ઇફૉ ૨૩ રીઅઙથૂ/ળઞૃઈદ 
ભક્દ  રીઅઙળ્શ દીવૃગીરીઅ ગષજ ગઅણક્ડળ ફીઘષી 
રીડૉ  રશૉવ ઝૉ.  

રીશૂલી 

ઞૄફીઙત ઼ૂડૂ ૨ 
ઞૄફીઙત 
ગર્ીમ્લ 

૨ 

ષઅધવૂ ૨ 
રીથીષનળ ૨ 
ગૉસ્ન ૨ 
રનળણી ૨ 
ય઼ીથ ૨ 
ુષ઼ીષનળ ૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી દીવૃગીરીઅ ગષજ ગઅણક્ડળ ફીઘષીફૂ 
રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

 (૪), (૫) ઇફૉ (૬)  ઇઙીઋ ઞૄફીઙત ુઞ ીફી રીશૂલી 
દીવૃગી ઽૉઢશફી ૩૩ ગૉ .ષૂ. ઼ૃઘબૃળ ઘૉદૂષીણૂ ભૂણળરીઅ બીઊવ્ડ 
્ઞૉગડ ઇઅદઙર્દ બૉુસલવ ણૂટીઊફ ગષજ  ગઅણક્ડળ 

વઙીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  વઙીષષીરીઅ ઈષૉવ ગષજ ગઅણક્ડળ 
ઋબળ ુષુષપ ષીદીષળથફૂ ધદૂ ઇ઼ળ, ગષજ ગઅણક્ડળધૂ ધદી 
ભીલનીક ઇઅઙૉ ુષ દૅદ જગી઼થૂ ગલીર્ મીન  બૉુસલવ 
ણૂટીઊફ ગષજ ગઅણક્ડળ ફીઘષીફૂ રીડૉફૂ ુષજીળથી ઽીધ 
પળષીરીઅ ઈષસૉ.  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગષજ ગઅણક્ડળ ફીઘષી રીડૉ  ગૉડવૂ 
ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

  

 (૬) ગષજ ગઅણક્ડળ ફીઘષીફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ સ  
ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

--------- 
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૩૬૩ 
ઇરળૉ વૂ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ફ્ફ-પ્વીફ ળ દીફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૬૨૪૪૪ ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઇરળૉવૂ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી 
ફ્ફ-પ્વીફ ળ દીફૉ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ,  

 (૩)  

દીવૃગી ૪૨૩૯ ૪૨૪૨ 

રઅઞૄળ રઅઞૄળ 

ઇરળૉવૂ ૬ ૬ 

વીઢૂ ૩ ૨ 

વૂવૂલી ૪ ૨ 

઼ીષળગૃઅણવી  ૪ ૫ 

મીમળી ૬ ૫ 

મઙ઼ળી ૫ ૪ 

ઘીઅયી ૭ ૩ 

જાભળીમીન ૨ ૪ 

ગૃઅ ગીષીષ ૩ ૩ 

પીળૂ ૩૩ ૨ 

ળીઞૃવી ૬ ૮ 

બ્ળમઅનળ ૫ ૯ 

ગૃુદલીથી ૫ - 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ળ દીફૂ ગીરઙૂળૂ 
સ  ધઊ ઇફૉ ગૉડવી ળ દીફૂ ગીરઙૂળૂ સ  ધઊ ફધૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

દીવૃગી 

૪૨૩૯ ૪૨૪૨ 

ઙુદ
ઽષૉ સ  
ધફીળ 

ઙુદ 
ઽષૉ 
સ  
ધફીળ

ઇરળૉવૂ ૬ - - ૬ 

વીઢૂ - ૩ - - 

વૂવૂલી ૩ ૩ - - 

઼ીષળગૃઅણવી ૩ ૩ - ૫ 

મીમળી ૫ ૩ - ૫ 

મઙ઼ળી ૩ ૪ - ૪ 

ઘીઅયી ૩ ૬ - ૩ 

જાભળીમીન - - - ૪ 

ગૃઅ ગીષીષ ૩ - - ૩ 

પીળૂ ૮ ૭ - - 

ળીઞૃવી ૪ ૪ - ૮ 

બ્ળમઅનળ - ૫ - ૯ 

ગૃુદલીથી - ૫ - ૨ 

 (૫) ઋક્દ ળ દીકફૂ ગીરઙૂળૂ સ  ફી ધષીફી ગીળથ્ 
સી ઝૉ, ઈષી ળ દીકફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ સ  ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૫) સ  ફ ધલૉવ ૭૪ ળ દીક બોગૂ ૯ ગીર્ ડૉન્ણળ 
િકર્લી ઽૉઢશ દધી ૬૫ ગીર્ ફગસી ઇઅનીઞ દમક્કૉ  ઝૉ, ઞૉ 

ષિઽષડૂ િકર્લી બૄથર્ ગળૂ મફદૂ ત્ષળીઑ. 
--------- 
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૩૬૪ 
નીઽ્ન ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૬૬ ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

નીઽ્ન ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 

(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 

ગ્ુષણ-૩૯(ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રૃઞમ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 

ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૩૬૫ 
ય જ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રતૅ્લ ૃ

* ૬૨૩૫૬ ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ય જ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) 

ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કફૉ 

ગ્ુષણ-૩૯(ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રૃઞમ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 

ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૩૬૬ 
ુયવ્ણી દીવૃગીરીઅ ગ્ડૉઞ ઽ્ુ બડવરીઅ ફષી ુમ ણીંઙ મીમદ 

* ૬૨૭૮૯ ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 

ુઞ ીફી ુયવ્ણી દીવૃગી રધગૉ  ગ્ડૉઞ ઽ્ુ બડવ ઘીદૉ 

૩૪૭(ઑગ઼્ બચ્જૂ઼) બધીળૂ ઼ીધૉ ફષૃઅ ુમ ણીંઙ 

મફીષષીફૂ રઅઞૄળૂ ક્લીળૉ  ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ, 

 (૩) ઈ રઅઞૄળૂ દી. ૨૯-૩૨-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ 

ઈષૂ ઽદૂ. 

 (૪) ઈ ુમ ણીંઙ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ જોઙષીઊ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ ઽદૂ, ઇફૉ 

 (૪) ષહર્ ૩૯-૪૨રીઅ ી. ૭૮૨.૨૨ વીઘફૂ જોઙષીઊ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ ?  (૫) ઼નળ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  િળષીઊટ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ 

રૉશષષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

--------- 
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૩૬૭ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ુષ ીધીર્ બઽૉવ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ક  

* ૬૨૫૩૯ ૂ ૃરફ જાણૉજા (ઇમણી઼ી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ 
રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીકફૉ ુષ ીધીર્ બઽૉવ 
લ્ઞફીફ્ વીય ઈબષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) ૩૨૯ સીશીક 

 (૪) ઋક્દ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ 
સીશીકફૉ ગૉડવૂ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) .૩,૨૯,૨૨,૨૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી ઑગ ગળ્ણ 
ફષ વીઘ બૄળી) 

--------- 

૩૬૮ 
ડૉ ગુફગવ ુસક્ષથરીઅ ભળઞ મજાષદીઅ ઇધ્લીબગ્ફૂ ઑણઽ્ગ ઼ૉષી ઼શઅઙ ઙથષી મીમદ 

* ૬૨૪૫૯ ૂ ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ડૉગુફગવ ુસક્ષથરીઅ ભળઞ મજાષદીઅ ઇધ્લીબગ્ફૂ ઑણઽ્ગ ઼ૉષી 
઼શઅઙ ઙથૂ ુફલુરદ ૉ઼ષી ઼ીધૉ જોણૂફૉ રશષીબી  વીય 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ફી, જી. 

 (૪) જો ફી, દ્ દૉફીઅ ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ  (૪) મીમદ ન્લીલીપૂફ ઝૉ. 
 (૫) ઋક્દ વીય્ ક્લીળધૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) રઅઞૄળૂ ર ૉધૂ. 

--------- 

૩૬૯ 
રધ્લીઽફ ય્ઞફ લ્ઞફીફી ગરર્જીળૂકફૉ ષૉદફ 

* ૬૨૪૬૩ ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
રધ્લીઽફ ય્ઞફ લ્ઞફીફી ળ઼્ઊઈ, ઼અજીવગ ઇફૉ 
રનનફૂસફૉ ગૉડવૃઅ ષૉદફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રધ્લીઽફ 
ય્ઞફ લ્ઞફીફી ળ઼્ઊઈ, ઼અજીવગ ઇફૉ રનનફૂસફૉ 
ુસક્ષથ ુષયીઙફી દી.૩૩-૩૩-૪૨૩૮ફી ઢળીષ ઇફૃ઼ીળ 
ફૂજૉ રૃઞમ રીફન ષૉદફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

કર્ર ગૉ ડૉઙળૂ 
રીુ઼ગ રીફન 
ષૉદફ નળ 

ગર્ીમ્લ ુષ દીળ 
(૩) ૪૭ ુષ ીધીર્ફૂ ઼અખ્લી ઼ૃપૂફી ગૉન્ ્ રીડૉ  
 ઼અજીવગ-ગર-ગૃગ . ૩૮૨૨ 
 ગૃગ-ગર-ઽૉ બળ . ૭૨૨ 
 ઽૉ બળ . ૫૨૨ 
(૪) ૪૮ ધૂ ૩૨૨ ુષ ીધીર્ફૂ ઼અખ્લી પળીષદી ગૉન્ ્ 

રીડૉ  
 ઼અજીવગ-ગર-ગૃગ . ૩૮૨૨ 
 ગૃગ-ગર-ઽૉ બળ . ૩૬૨૨ 
 ઽૉ બળ . ૭૨૨ 
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(૫) ૩૨૩ ધૂ ષપૃ ુષ ીધીર્ફૂ ઼અખ્લી પળીષદી ગૉન્ ્ 
રીડૉ  

 ઼અજીવગ-ગર-ગૃગ . ૩૮૨૨ 
 ગૃગ-ગર-ઽૉ બળ . ૩૬૨૨ 

મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉસફ ુષ દીળ 
 ઼અજીવગ-ગર-ગૃગ . ૩૮૨૨ 
 ગૃગ-ગર-ઽૉ બળ . ૩૬૨૨ 

 (૪) ઋક્દ ષૉદફરીઅ ઝૉ ૉ મૉ ષહર્રીઅ ક્લીળૉ  ગૉડવ્ ષપીળ્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ઋક્દ રીફન ષૉદફરીઅ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ ગ્ઊ ષપીળ્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 

૩૬૱ 
જારફઙળ ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૮૮ ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ જારફઙળ ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી)ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 
જારફઙળ ર્ળમૂ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૪ ૨ ૪ 
કક્ડ્મળ ૨ ૩ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૪ 
િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૩ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૩ ૱૬ ૨ ૭૯ 
રૉ ૩ ૯૮ ૨ ૯ 
ઞૄફ ૨ ૱ ૩ ૨ 
ઞૃવીઉ ૬ ૨ ૭ ૨ 
કઙ ડ ૬ ૩ ૱ ૨ 

ગૃવ ૩૨ ૩૯૪ ૩૬ ૯૫ 
--------- 
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૩૬૯ 
ઙીઅપૂફઙળ સઽૉ ળૂ ુષ દીળરીઅ ળઽૉથીઅગફી ઘીવૂ પ્વ્ડ 

* ૬૨૪૪૯ ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 
સઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળ ઽ દગ ગૉડવી જ્.રૂ.ફી ગૉડવી 
ળઽૉથીઅગફી ઘીવૂ પ્વ્ડ ઋબવબ્પ ઝૉ, 

(૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળૂ 
ુષ દીળરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળ ઽ દગફી ફૂજૉ રૃઞમફી ગૃવ-૫૭૮૫ 
ળઽૉથીઅગફી ઘીવૂ પ્વ્ડ ઋબવબ્પ ઝૉ. 

કર્ર
ક્ષૉ ભશ 

(જ્.રૂ.) 
઼અખ્લી 

૩ ૭૨ ૬૩ 

૪ ૯૨ ૮૯ 

૫ ૱૩ ૫૯૬ 

૬ ૯૨ ૯૩૯ 

૭ ૩૫૭ ૭૮૩ 

૮ ૪૨૨ ૬૯૩ 

૯ ૪૭૨ ૯૮ 

૱ ૫૫૨ ૭૯૮ 

૯ ૭૨૬ ૫૬૯ 

૩૨ ૯૭૨ ૭૫ 

૩૩ ૯૭૨ ૨૪ 

૩૪ ૩૩૭૨ ૪૯ 

૩૫ ૩૮૭૨ ૨૭ 
 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી જ્.રૂ.ફી 
ગૉડવી ળઽૉથીઅગફી પ્વ્ડ ભીશષષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૪) ફીર. ઼ૃુ રગ્ડર્  ઘીદૉફી જીવૂ ળઽૉવ S.L.P. 
No.896/2012ફી ગૉ઼રીઅ દી.૨૪-૩૩-૪૨૩૪ફી ળ્ઞ 
રફીઊ ઽૃગર ઈબૉવ ઝૉ. દધી દી.૪૱-૨૱-૪૨૩૯ફી ઽૃગરફૂ 
ુષઙદ્ઑ SUO MOTO S.C.A. No.13550/2000 ફીર. 
઼ૃ ૂર ગ્ડર્  ઘીદૉ ડર્ ીન઼્ભળ ગળૉવ ઝૉ. ઈર ઽીવ S.L.P. 
No.896/2012 દધી SUO MOTO S.C.A. 
No.13550/2000 ફીર. ઼ૃ ૂરગ્ડર્  ઘીદૉ બણદળ ઝૉ ઞૉધૂ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળઽૉથીઅગફી પ્વ્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ 
ઈષગ ધઊ ? 

 (૫)  ઋબુ ધ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૭૨ 
ષીઅ઼ની દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર  

* ૬૨૨૬૮ ૂ ુષઞલયીઊ બડૉવ (ણીઅઙ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ 
ુઞ ીફી ષીઅ઼ની દીવગૃીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ 
ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  

ષહર્ ષીષૉદળ 
(ઽૉગડળરીઅ) 

૪૨૪૨-૪૩ 
(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 

૪૱૱.૨૨ 
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 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉફૂ બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  

ષહર્ ઘજર્ 
( .વીઘરીઅ) 

૪૨૪૨-૪૩ 
(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 

૩૭૯.૱૨ 

--------- 

૩૭૩ 
ળીજ્લરીઅ ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફી ગીળથૉ ઘીફઙૂ સીશીકરીઅ ભૂરીઅ ચડીણ્ ગૉ  રીભ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૪૭૯ ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ળગીળફૉ સોક્ષુથગ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ ઇફૉ ૪૨૪૩-૪૪ રીઅ 
ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફી ગીળથૉ ઘીફઙૂ સીશીકરીઅ ભૂરીઅ ચડીણ્ 
ગળષી ગૉ  રીભ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ ળઞૄઈદ્ રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ઼ળગીળફૉ સોક્ષુથગ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ ઇફૉ ૪૨૪૩-
૪૪ રીઅ ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફી ગીળથૉ ઘીફઙૂ સીશીકરીઅ ભૂરીઅ 
ચડીણ્ ગળષી ગૉ  રીભ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૂ ઼અખ્લીફૂ 
રીિઽદૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ ષહર્ ૪૨૪૩-૪૪ 

૭૨ ૮૩ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ રશૉવ ળઞૄઈદ્ ઇન્ષલૉ સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ુસક્ષથ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ મરસ/૩૪૪૨/ 
૭૫/ઑભ.ઈળ.઼ૂ.઼ૉવ, દી.૨૯-૩૨-૪૨૪૨ રૃઞમફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષી ઞથીષૉવ ઝૉ. 

--------- 
૩૭૪ 

ળીજ્લરીઅ ગર્ીન્ડૉ ણ રીધ્લુરગ સીશીકરીઅ ુમફ સોક્ષુથગ ગરર્જીળૂકફૂ યળદૂ 

* ૬૨૪૭૫ ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગર્ીન્ડૉણ 
રીધ્લુરગ સીશીકરીઅ ુમફ સોક્ષુથગ ગરર્જીળૂકફૂ યળદૂ 
ઝૉ ૉ ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ ગર્ીન્ડૉણ રીધ્લુરગ સીશીકરીઅ ુમફ 
સોક્ષુથગ ગરર્જીળૂકફૂ ઝૉ ૂ યળદૂ દી.૩૪-૨૩-૪૨૩૯ ફી 
ળ્ઞ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ સીશીકરીઅ ઘીવૂ ળઽૉવ 
ઞગ્લીક બળ ુમફ સોક્ષુથગ ગરર્જીળૂકફૂ યળદૂ ગળષીફૃઅ સૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) ુમફ સોક્ષુથગ ગરર્જીળૂકફૂ વૉુઘદ બળૂક્ષીધૂ 
યળદૂ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ફૂુદ ફક્કૂ ધલૉધૂ. 

--------- 

૩૭૫ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ફષૂફ બઅજીલદ ચળ મફીષષીફૂ રઅઞૄળૂ 

* ૫૯૯૯૯ ૂ ઞૉ.ષૂ.ગીગણૂલી (પીળૂ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગર્ીર બઅજીલદફી ફષૂફ 
બઅજીલદ ચળ મફીષષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૮ 

 (૪) ઋક્દ બઅજીલદ ચળ મફીષષી રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી 
ગૉડવૃઅ ઇફૃનીફ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ? 

 (૪) .૪૪૱/- વીઘ. 

--------- 
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૩૭૬ 
મ્ડીન ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૬૨૨૨૩ ૂ ઈત્રીળીર બળરીળ (ઙતણી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 

રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 

૬ ૬ ૨ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૭૭ 
રઽૉ઼ીથી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૱૬ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રઽૉ઼ીથી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯(ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર- ફઅ.૬ ઇફૉ બ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(* બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૩૭૮ 
રીઅ઼ીઽીળૂ ીથૂકફી ફષી બીઅઞળી ઘળૂનષી મીમદ 

* ૬૨૪૯૯ ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ રીઅ઼ીઽીળૂ ીથૂકફી ફષી બીઅઞળી ઘળૂનષી રીડૉ  ઼ળગીળ 
ીળી ગૉડવૂ ળગરફૃઅ ડૉન્ણળ ક્લીળૉ  મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
રીઅ઼ીઽીળૂ ીથૂકફી ફષી બીઅઞળી ઘળૂનષી રીડૉ  ફૂજૉ 
રૃઞમફી ડૉન્ણળ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. ડૉ ન્ણળ મઽીળ બી ી દીળૂઘ ડૉ ન્ણળફૂ ઼અખ્લી 

૩ ૨૫-૨૯-૪૨૪૩ ૩૯૨૨૨૨/- 

૪ ૩૯-૩૪-૪૨૪૨ ળૉડ ડૉન્ણળ ીળી 

૫ ૨૱-૨૬-૪૨૪૩ ૬૮૮૭૨/- 

૬ ૨૩-૩૪-૪૨૪૨ ૪૯૯૨૨૨/- 

 (૪) ગૉડવૂ ઑઞન઼્ૂક ીળી ઋક્દ ડૉન્ણળ યળષીરીઅ 
ઈષૉવ, 

 (૪) ગૃવ ૪૩ ઑઞન઼્ૂ ીળી ઋક્દ ડૉન્ણળ યળષીરીઅ ઈષૉવ.

 (૫) દૉ બોગૂ ગઊ ઑઞન઼્ૂફૉ ગૉડવૂ ળગરફૃઅ ગીર ઼ બષીરીઅ 
ઈષૉવ, ઇફૉ 

 (૫) દૉ બોગૂ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઑઞન઼્ૂફૉ ગીર ઼ બષીરીઅ 
ઈષૉવ. 
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ઇ.ફઅ. ઑઞન઼્ૂફૃઅ ફીર ળગર ( ) 
૩ ૂ ફીધજી ઑન્ડળ ીઊટ 

ળીરજી ડર્ ૂડ ષૉવઝી 
દી.રીઅઙળ્શ 

૩૩૩૮૨૨૨/- 

૪ ૂ ળરૉસયીઊ ષૂ બૂઢષી, 
ળઽૉ.ઇરળૉવૂ 

૪૮૱૨૨૨/- 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ ?  (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઑઞન઼્ૂફૉ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ 
ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૭૯ 
ળીજ્લરીઅ રખૃ્લરઅ ૂ લૃષી ષીષવઅમફ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ુષ ીધીર્કફૉ ઼ઽીલ 

* ૬૨૫૩૫ ણૌ. ઈસીમૉફ બડૉવ (ઉંટી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ફૉ ૪૨૪૨-
૪૩ફી ષહર્રીઅ રૃખ્લરઅ ૂ લૃષી ષીષવઅમફ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ 
ડૉગુફગવ ુસક્ષથ ઽૉઢશફી ણૂગર્ૂ ઉઞફૉળૂ ઇભ્લી઼કર્ર્રીઅ 
ઇભ્લી઼ ગળદી ગૉડવી ુષ ીધીર્કફૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઋચ્જ 
ુસક્ષથ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૩) ૪૮૩૪૱ ુષ ીધીર્કફૉ ી. ૩૨૨.૯૯ ગળ્ણ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ુષ ીધીર્ક ઇફૉ ગૉડવૂ 
ુષ ીુધર્ફૂકફૉ ગૉડવૂ ળગર જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ૪૩૫૯૬ ુષ ીધીર્કફૉ ી. ૱૩.૯૩ ગળ્ણ ઇફૉ 
  ૬૯૫૬ ુષ ીુધર્ફૂકફૉ ી. ૩૯.૨૮ ગળ્ણ. 

--------- 

૩૭૱ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઉુન્નળી ઙીઅપૂ ફૉસફવ િણ઼ૉમવ બૉન્સફ લ્ઞફી 

* ૬૨૫૨૯ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ જીષણી (િઽઅરદફઙળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઊુન્નળી ઙીઅપૂ ફૉસફવ િણ઼ૉમવ 
બૉન્સફ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૫૭ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૫૭ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) ૩૩૮૬૨૨/- 

--------- 

૩૭૯ 
ળીજ્લરીઅ ષૉળી ઼રીપીફ લ્ઞફી ઽૉ ઢશફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૨૫૭ ૂ ઇળુષઅન ળીથી (઼ૃળદ બૄષર્) : રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 
ઑગ ષહર્રીઅ ષૉળી ઼રીપીફ લ્ઞફી-૪૨૩૯ ઇન્ષલૉ ગૉડવી 
ષૉબીળૂકઑ વીય રૉશષષી ઇળજી ગળૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) રીિઽદૂ સૄન્લ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈષૂ ઇળજીકરીઅ ગૃવ ગૉડવૃઅ 
રીઅઙણુઅ બળદ રશષીફૃઅ ઝૉ ? 

 (૪)  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૩૮૨ 
ળીજ્લરીઅ ડૉ ડફૂ બળૂક્ષી વૉષી મીમદ 

* ૬૨૪૬૬ ૂ િગળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ડૉડફૂ 
બળૂક્ષી ઝૉ ૉ ક્લીળૉ  વૉષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩)  
 ડૉડ-૩ બળૂક્ષી દી.૨૬-૨૫-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ 
 ડૉડ-૪ બળૂક્ષી દી.૪૨-૨૱-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ  

 (૪) દૉરીઅ ગૉડવી ઋરૉનષીળ્ બી઼ ધલૉવ,  (૪)  

 ડૉડ-૩ : ૮,૫૬૩. 

 ડૉડ-૪ : ૭૨,૯૭૭. 

 (૫) બી઼ ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ફૃઅ રૉળૂડ ુવ ડ ગૉડવી ઼રલ 
રીડૉ  રીન્લ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ૭ ષહર્ ઼ૃપૂ. 

 (૬) દૉ બોગૂ ક્લીળૉ  ગૉડવી ઋરૉનષીળ્ફૂ બ અ઼નઙૂ ગળૂ 
ુફરથૄગ્ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૬)  
ઋરૉનષીળ્ઑ ુઞ ી બ઼અનઙૂ ગળૂ ુફરથૄઅગ 

ઈબષીરીઅ ઈષૉવફૂ ઼અખ્લી 

કર્ર બ઼અનઙૂફૃઅ ષહર્ 
ડૉ ડ-૩ પ્.૩ 

ધૂ ૭ 
ડૉ ડ-૪ પ્.૮ 

ધૂ ૱ 
૩ ૪૨૩૱ ૭૨ ૫૫૨૩ 
૪ ૪૨૪૩ ૨૪ ૫૬ 

--------- 

૩૮૩ 
઼ૃળદ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ળૉ રણૂ઼ૂષળફ્ ઞથ્ધ્ 

* ૬૨૩૫૯ ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ૃળદ ઇફૉ ળીઞગ્ડ સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ગૉડવૂ લુક્દક 
બી઼ૉધૂ ળૉરણૂ઼ૂષળ ઈંઞૉગસફફ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઞથ્ધ્ બગણષીરીઅ 
ઈ લ્, 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ૪૭ લુક્દક ઇફૉ ળીઞગ્ડ 
સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ૩૯ લુક્દક બી઼ૉધૂ ળૉરણૂ઼ૂષળ 
ઈંઞૉગસફફ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઞથ્ધ્ બગણષીરીઅ ઈ લ્. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ૬૬ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ ફીરનીળ ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ નીઘવ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૫) ઙૉળગીલનૉ઼ળ ળૉરણૂ઼ૂષળ ઈંઞૉગસફફૂ ભૉળીભૉળૂ ઇફૉ 
ષૉજીથ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) ઘ્ળીગ ઇફૉ ખહપ ુફલરફ દઅ ફી ઇુપગીળૂક 
ીળી ઼દદ ર્ફૂડળીંઙ ગળૂ નષી મજાળરીઅ જીઅબદૂ ફઞળ 

ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
--------- 
૩૮૪ 

ુ઼ બૃળ ઘીદૉફૂ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ ણૌક્ડળ્ફૃઅ રઅઞૄળ રઽૉગર 
* ૬૨૩૱૮ ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ બૃળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ ુઞ ીફી 
ુ઼ બૃળ ઘીદૉફૂ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ ગલી ગીળફી ગૉડવી 
ણૌક્ડળ્ફૃઅ રઽૉગર રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩)  
કર્ર અ઼ષઙર્ રઅઞૄળ યળૉ વૂ ઘીવૂ 

ષઙર્-૩ 
૩ રૃખ્લ ુઞ ી દમૂમૂ 

ઇુપગીળૂ ઼ઽ 
ુ઼ુષવ ઼ઞર્ફ 

૩ ૨ ૩ 
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૪ ુફષી઼ૂ દમૂમૂ 
ઇુપગીળૂ 

૩ ૩ ૨ 

૫ ઙીલફૉગ્વ્જી ડ ૩ ૨ ૩ 
૬ મીશળ્ઙ ુફ થીઅદ ૩ ૩ ૨ 
૭ ફૉ  ઼ઞર્ફ ૩ ૩ ૨ 
૮ ભૂજીસૂલફ ૩ ૨ ૩ 
૯ ઑફૉ ધૉડૂ ડ ૩ ૨ ૩ 
૱ ભૃવ ડીઉર ઼ઞર્ફ ૩ ૨ ૩ 
૯ કધ બૉણૂગ ઼ઞર્ફ ૩ ૨ ૩ 
૩૨ બૉધ્વ્જી ડ ૩ ૩ ૨ 

ષઙર્-૩ ગૃવ ૩૨ ૬ ૮ 
ષઙર્-૪ 

૩૩ દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ૬ ૬ ૨ 
૩૪ ણૉ ન્ડવ ઼ઞર્ફ ૩ ૩ ૨ 

ષઙર્-૪ ગૃવ ૭ ૭ ૨ 
ગૃવ ષઙર્-૩ ઇફૉ ૪ ૩૭ ૯ ૮ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગલી ણૌક્ડળ્ફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ક્લીળધૂ ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ુષઙદષીળ બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ  ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) ુફરથૄઅગ્ફ્ ઇ ષૂગીળ, ળીજીફીરી દધી 
ષલુફષૅુ ફી ગીળથૉ ઞગ્લી ઘીવૂ ળઽૉ ઝૉ. ણૌક્ડળ્ફૂ ઘીવૂ 
ઞગ્લીક વીલગીદ પળીષદી ણૌક્ડળ્ ઋબવબ્પ ધલૉધૂ દૃળઅદ ઞ 
યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ 

કર્ર ઼અષઙર્ રઅઞૄળ યળૉ વૂ ઘીવૂ ળૂરીગર઼્ 

ષઙર્-૩  

૩ રૃખ્લ ુઞ ી દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ઼ઽ ુ઼ુષવ ઼ઞર્ફ ૩ ૨ ૩ દી.૪૱-૨૭-૪૨ ધૂ ઘીવૂ 

૪ ુફષી઼ૂ દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ૩ ૩ ૨ - 

૫ ઙીલફૉગ્વ્જી ડ ૩ ૨ ૩ દી.૪૯-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ ઘીવૂ 

૬ મીશળ્ઙ ુફ થીઅદ ૩ ૩ ૨ - 

૭ ફૉ  ઼ઞર્ફ ૩ ૩ ૨ - 

૮ ભૂજીસૂલફ ૩ ૨ ૩ દી.૩૫-૩૨-૪૨ ધૂ ઘીવૂ 

૯ ઑફૉ ધૉડૂ ડ ૩ ૨ ૩ દી.૩૱-૨૭-૪૩ ધૂ ઘીવૂ 

૱ ગૃવ ડીઉર ઼ઞર્ફ ૩ ૨ ૩ દી.૩૮-૨૯-૩૭ ધૂ ઘીવૂ 

૯ કધ બૉણૂગ ઼ઞર્ફ ૩ ૨ ૩ દી.૨૩-૨૱-૪૩ ધૂ ઘીવૂ 

૩૨ બૉધ્વ્જી ડ ૩ ૩ ૨ - 

 ષઙર્-૩ ગૃવ ૩૨ ૬ ૮  

ષઙર્-૪  

૩૩ દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ૬ ૬ ૨ - 

૩૪ ણૉ ન્ડવ ઼ઞર્ફ ૩ ૩ ૨ - 

ષઙર્-૪ ગૃવ ૭ ૭ ૨  

ગૃવ ષઙર્-૩ ઇફૉ ૪ ૩૭ ૯ ૮  

--------- 
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૩૮૫ 
઼ૃળદ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૫૫ ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ,

 (૩) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯(ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ. ૬ ઇફૉ બ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૩૮૬ 
ળીજ્લરીઅ ફૉસફવ ગર્ૂફ ડર્ ૂબ્લૃફવ ીળી બલીર્ષળથફૂ જાશષથૂ મીમદ 

* ૬૨૪૮૭ ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) : રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફૉસફવ ગર્ૂફ 
ડર્ ૂબ્લૃફવૉ ળીજ્લફૂ ગઊ ફનૂકફૂ ઈ઼બી઼ફી ગૉડવી ઙીર્ 
રીડૉ  બલીર્ષળથફૂ જાશષથૂફી ઈનૉસ્ ઈબૉવ ઝૉ,  

 (૩) ફીરનીળ ફૉસફવ ગર્ૂફ ડર્ ૂબ્લૃફવ ીળી ળીજ્લફૂ 
ફનૂકફૂ ઈ઼બી઼ફી ઙીર્ રીડૉ  બલીર્ષળથફૂ જાશષથૂફી 
ઈનૉસ્ ઈબૉવ ફધૂ, રીડૉ   ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઈબૉવ ઈનૉસ્ ઇન્ષલૉ ળીજ્લ 
઼ળગીળૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ગલ  ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ફનૂકફૂ ઈ઼બી઼ફી 
ઙીર્ફૂ બલીર્ષળથફૂ જાશષથૂ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 
વૂપી ઝૉ ? 

 (૫) વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ. 

--------- 

૩૮૭ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી 

* ૬૨૩૨૱ ૂ િઽદૃ ગફ્ણૂલી (ઊણળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ

 (૩) ૫૯૩૮. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ? (૪) ગૃવ .૪૮૩.૫૱ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્. 
--------- 

૩૮૮ 
ફરર્ની ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ જાઽૉળ ગળૉ વ ગ્ુષણ ઽ્ુ બડવ 

* ૬૨૩૫૱ ૂ ૉરુ઼અઽયીઉ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ફરર્ની ઇફૉ  ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ફૉ 
ગ્ુષણ ઽ્ુ બડવ દળૂગૉ  જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૬ રૃઞમ. 
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 (૪) ગ્ુષણ ઽ્ુ બડવ દળૂગૉ  જાઽૉળ ધલૉવ ઘીફઙૂ 
ઽ્ુ બડવ્રીઅ ઼ીળષીળ ઇધ નીઘવ ધદીઅ નનીર્કફી ઼ીળષીળ 
ઘજર્ફૂ ગૉડવૂ ળગરફૃઅ જૄગષણુઅ ગઊ ઽ્ુ બડવફૉ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ? 

 (૪) બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૭ ઇફૉ ૮ રૃઞમ. 

બ ગ-૩ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

દીવૃગીફૃઅ 
ફીર 

ગ્ુષણ ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર 

જગૄષણુ ગળૉ વ ળગર . 

દી.૩/૯/૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૱/૪૨ 

દી.૩/૯/૪૨ ધૂ 
દી.૫૩/૱/૪૩ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૩ 

ફરર્ની 

ફીઅન્ન 

ઈફઅન ઽ્ુ બડવ, ળીઞબૂબશી ૨ ૨ 

઼ૃલીર્ ઽ્ુ બડવ, ળીઞબૂબશી ૨ ૨ 

રઽૉદી ઽ્ુ બડવ, ળીઞબૂબશી ૨ ૨ 

ળીઞબૂબશી ઽ્ુ બડવ, ળીઞબૂબશી ૨ ૨ 

૪ ુદવગષીણી ૨ ૨ ૨ 

૫ ઙ ણૉ ળ ૨ ૨ ૨ 

૬ નૉનૂલીબીણી ૨ ૨ ૨ 

૭ ઼ીઙમીળી ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ   

૩ 

ષણ્નળી 

ષીચ્ણૂલી બી વ ઼ૉષી ર ઽ્ુ બડવ, ુવરણી, ષણ્નળી ૩,૯૫,૱૫,૯૪૨/- 

૪ ષીચ્ણૂલી પૂળઞ ઽ્ુ બડવ, ુબબુશલી, ષણ્નળી ૩,૭૭,૨૩,૫૬૨/- 

૫ ગ્બ ળૉસફ 
રૃુ વર રૉણૂગવ ઼ૉન્ડળ, ઇભવૂ ડર્ ડ, બીથૂઙૉડ, 
ષણ્નળી 

૫,૫૱,૮૭,૮૱૨/- 

૬ ગ્બ ળૉસફ રૉડર્ ્ ઽ્ુ બડવ, ઽળથૂ, ષણ્નળી ૮૯,૱૱,૱૮૨/- 

૭ ગળઞથ ષવથ ઽ્ુ બડવ, ગળઞથ, ષણ્નળી ૫૭,૬૮,૩૱૨/- 

ગૃવ ૯,૯૪,૱૭,૯૱૨/- 

--------- 

૩૮૯ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ફ્ફ-પ્વીફ ળ દીફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૬૨૪૪૬ ૂ ુષળજીયીઉ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ) : રીફફૂલ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ વીઢૂ ઇફૉ મીમળી દીવૃગીરીઅ ગૉડવી 
ફ્ફ-પ્વીફ ળ દીફૉ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ,  

 (૩) ષહર્ષીળ બઅજીલદ યીઙફી ળ દીકફૂ ુષઙદ 
દીવૃગી ષહર્ રઅઞૄળ 

વીઢૂ 
૪૨૩૯ ૩ 
૪૨૪૨ - 

મીમળી 
૪૨૩૯ ૬ 
૪૨૪૨ ૫ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ળ દીફૂ ગીરઙૂળૂ સ  ધઊ ઇફૉ 
ગૉડવી ળ દીફૂ ગીરઙૂળૂ સ  ધઊ ફધૂ, ઇફૉ 

 (૪) ૫ ળ દીફૂ ગીરઙૂળૂ સ  ધઉ, ૭ ળ દીફૂ ગીરઙૂળૂ 
સ  ધષીફૂ મીગૂ 

 (૫) ઋક્દ ળ દીકફૂ ગીરઙૂળૂ સ  ફી ધષીફી ગીળથ્ 
સી ઝૉ, ઈષી ળ દીકફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ સ  ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૫) ડૉન્ણળ િકર્લી ઽૉઢશ ઽ્ષીધૂ ળ દીફી ગીર્ મીગૂ 
ળઽૉષી બીરૉવ ઝૉ. ઞૉ મફદૂ ત્ષળીઑ સ  ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 
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૩૮૱ 
ષણ્નળી સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ સીશી ઈળ્ગ્લ દબી઼થૂ ગીલર્કર્ર 

* ૬૨૨૪૨ ૂરદૂ ઼ૂરીમૉફ ર્િઽવૉ (ઇગ્ડી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષણ્નળી સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ સીશી ઈળ્ગ્લ દબી઼થૂ ગીલર્કર્ર 
ઇઅદઙર્દ ગૉડવી મીશગ્ફૂ દબી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

કર્ર ષહર્ 
દબી઼ૉવ મીશગ્ 
(ષણ્નળી સઽૉ ળ) 

દબી઼ૉવ મીશગ્ 
(ષણ્નળી ુઞ ્)

૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૫,૯૯,૭૯૬ ૫,૪૯,૮૱૯ 
૪ ૪૨૪૨-૪૩ ૨ ૨ 

ગૃવ ૫,૯૯,૭૯૬ ૫,૪૯,૮૱૯ 
 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ નલ, ુગણફૂ ઇફૉ ગૉન઼્ળ 
ઞૉષી ઙઅયૂળ ળ્ઙ્ફી ગૉડવી મીશગ્ફૉ ઼ીળષીળ ઈબષીરીઅ
ઈષૂ ? 

 (૪)        
ષણ્નળી સઽૉ ળ 

કર્ર ષહર્ નલ  િગણફૂ ગૉ ન઼્ળ 
૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૭૯ ૮ ૪ 
૪ ૪૨૪૨-૪૩ ૩૬૩ ૫૨ ૩૯ 

ગૃવ ૩૯૱ ૫૮ ૩૯ 
 

ષણ્નળી ુઞ ્ 
કર્ર ષહર્ નલ  િગણફૂ ગૉ ન઼્ળ 
૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૩૪૫ ૩૭ ૩૩ 
૪ ૪૨૪૨-૪૩ ૫૯ ૱ ૫ 

ગૃવ ૩૮૨ ૪૫ ૩૬ 
--------- 

૩૮૯ 
ઞૄફીઙત ઙૂળફીળ ષફ ુષ દીળરીઅ ‘દીઋદૉ’ ષીષીટ્ણીધૂ બણૂ ઙલૉવ ષૅક્ષ્ 

* ૬૨૭૩૫ ૂ યૂઘીયીઉ જોહૂ (ઞૄફીઙત) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ‘દીઋદૉ’ 
ષીષીટ્ણીધૂ ઞૄફીઙત ઙૂળફીળ ષફ ુષ દીળરીઅ ગૉડવી ષૅક્ષ્ બણૂ 
ઙલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ‘દીઋદૉ’ 
ષીષીટ્ણીધૂ ઞૄફીઙત ઙૂળફીળ ષફ ુષ દીળરીઅ ૩૪૫ ષૅક્ષ્ બણૂ 
ઙલૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ષૅક્ષ્ફૉ ઘ઼ૉણષી/ઽડીષષી 
ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ષૅક્ષ્ફૉ ઘ઼ૉણષી/ઽડીષષીરીઅ 
ઈષૉવ ફધૂ. ઞૉધૂ દૉ ઇઅઙૉ ગ્ઉ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ષૅક્ષ્રીઅધૂ ક્લી ગીળફૃઅ ઇફૉ ગૉડવૃઅ વીગણૃઅ  
ર ૃઅ ઝૉ ? 

 (૫) ષૅક્ષ્ફ્ ઞથ્ધ્ ઼અગર્ઽ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽ્ઉ  
ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૯૨ 
યીષફઙળ ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ર ડૂ બબર્ટ ઽૉ ધ ષગર્ ળફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૫૯૯૯૬ ૂ ગૉ સૃયીઉ ફીગળીથૂ (ઙીળૂલીપીળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ઇફૉ 
મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ર ડૂ બબર્ટ ઽૉ ધ ષગર્ ળફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લીક 
રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩)  
યીષફઙળ મ્ડીન 

રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લી - ૫૨૫ રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લી - ૯૯ 
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 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪)  
યળીલૉવ ઞગ્લી - ૪૱૨ યળીલૉવ ઞગ્લી - ૭૱ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ ?  (૫)  
ઘીવૂ ઞગ્લી - ૪૫ ઘીવૂ ઞગ્લી - ૫૯ 

--------- 

૩૯૩ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ઙઅઙી ષ બી ઈુધર્ગ ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૨૱૱ ૂ ુબલૃહયીઊ નૉ઼ીઊ (ફષ઼ીળૂ) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ 

ુઞ ીરીઅ ઙઅઙી ષ બી ઈુધર્ગ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઝૉ ી 

ઑગ ષહર્રીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩)  

દીવૃગ્ રશૉવ ઇળજીકફૂ ઼અખ્લી 

ફષ઼ીળૂ (સઽૉળ) ૱૯૨ 

ફષ઼ીળૂ (ગર્ીમ્લ) ૱૱૫ 

ઞવીવબ્ળ ૩૪૫૭ 

ઙથનૉષૂ ૪૯૩૨ 

જૂઘવૂ ૩૫૪૭ 

ઘૉળઙીર ૮૩૨ 

ષીઅ઼ની ૩૫૯૮ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ 

ધઊ, ઇફૉ 

 (૪) ૯૩૭૯. 

 (૫) દૉરીઅ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ રઅઞૄળ ગળૂ ?  (૫) વીયીધીર્ નૂઢ ુદ રી઼  .૩૪૭૨/- ફૂ ઼ઽીલ 

રઅઞૄળ ગળૂ. 

--------- 
૩૯૪ 

ળીજ્લરીઅ ગ્વૉઞરીઅ ધર ષહર્રીઅ ષૉસ રૉશષદી ુષપીધીર્કફૉ ડૉમવૉડ 

* ૬૨૪૭૩ ૂ ષૉઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ગ્વૉજોરીઅ ધર ષહર્રીઅ ષૉસ રૉશષદી 

ુષપીધીર્કફૉ ડૉમવૉડ ઈબષી રીડૉ  ગઊ ઑઞન઼્ૂ બી઼ૉધૂ સીઅ 

યીષૉ ઇફૉ ગૉડવી ડૉમવૉડ ઘળૂનષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩)  

ષહર્ ઑઞન઼્ૂફૃઅ ફીર
ુદડૉમવૉડ ઘળૂન 

યીષ (ડૉક્ષ ઼િઽદ) 

ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ 

ડૉમવૉડ 

૪૨૩૯-૪૨ રૉ.વૂફ્ષ્ 

ઊન્ણૂલી ી.વૂ. 

.૮,૮૮૯.૨૨ ૪,૭૨,૨૨૨

૪૨૪૨-૪૩ રૉ. વીષી ઊન્ડળ 

ફૉસફવ ી.વૂ. 

.૱,૪૯૭.૨૨ ૫,૨૨,૨૨૨ 

ડૉમવૉડફ્ ઘળૂન 

ઈનૉસ ઈબષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ડૉમવૉડ 

ુષપીધીર્કફૉ બળૃી બીણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ડૉમવૉડ બૃળી 

બીણષીફી મીગૂ ઝૉ ? 

 (૪)  

ષહર્ 
બૃળી બીણષીરીઅ 

ઈ લી 

બૃળી બણષીફી 

મીગૂ 

૪૨૩૯-૪૨ ૪,૭૨,૨૨૨ ૯૪,૫૬૪

૪૨૪૨-૪૩ - ૫,૨૨,૨૨૨

--------- 
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૩૯૫ 
ઈથઅન ુઞ ીફી ળ્ણફૉ જીળરીઙીર્લ ગળષીફૂ રઅઞૄળૂ 

* ૬૨૨૪૮ ૂ રઽૉસગૃરીળ ળીષવ (ઘઅયીદ) : રીફફૂલ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઈથઅન ુઞ ીફી ફિણલીન-બૉડવીન-ઘઅયીદ ળ્ણફૉ જીળરીઙીર્લ 
ગળષીફૃઅ ગીર રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગીર ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ ?  (૪) ળ દીફૉ બઽ્શ્ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ.  
--------- 

૩૯૬ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઼ીલગવ રીડૉફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૭૪૪ ૂ મવળીર ધીષીથૂ (ફળ્ણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ 
઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૯,૬૫૨. 

 (૪) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ ુષદળથ ગળૂ ? 

 (૪) ૯,૬૫૨. 

--------- 

૩૯૭ 
ળીજ્લરીઅ જોઘરૂ ચફ ગજળીફ્ ુફગીવ ષો ીુફગ તમૉ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૪૮૫ ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી) : રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ જોઘરૂ 
ચફગજળીફ્ ુફગીવ ષો ીુફગ તમૉ  ગળષી રીડૉ  ઘઅયીદ, 
રઽૂ઼ીઙળ, ઞઅમૃ઼ ળ, ટચણૂલી ઇફૉ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ફષૂ  
઼ીઊડ મફીષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ધશ્ઑ જોઘરૂ ચફ ગજળીફી 
ુફગીવ રીડૉફૂ ફષૂ ઼ીઊડ ુષગ઼ીષષી ઼અમઅપરીઅ સક્લદીનસીર્ 
ઇઽૉષીવ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૪) ઽી. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઼ીઊડ દોલીળ ધદીઅ ગૉડવી ચફ 
ગજળીફ્ ુફગીવ ધસૉ ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ીઊડ દોલીળ ધદીઅ જોઘરૂ ચફ 
ગજળીફી ુફગીવફૂ રઽ ર ક્ષરદી ઇઅનીજીદ ૪.૫૩ ગળ્ણ 
રૉ.ડફ ધસૉ. 

--------- 

૩૯૮ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ણૌ.મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૭૩૮ ૂ મીમૃયીઊ બડૉવ (ન઼કર્્ઊ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ણૌ.મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ ુષનૉસ 
ઇભ્લી઼ વ્ફ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ 
જાુદફી ુષપીધીર્કફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ 

 (૩) ૩૫. 
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 (૪) દૉ બોગૂ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ વ્ફ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) .૩૯૭ વીઘ. 

--------- 

૩૯૯ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ જાઽૉળ ગળૉ વ ગ્ુષણ ઽ્ુ બડવ 

* ૬૨૩૯૭ ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ફૉ ગ્ુષણ 
ઽ્ુ બડવ દળૂગૉ  જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ. 
 

 (૪) ગ્ુષણ ઽ્ુ બડવ દળૂગૉ  જાઽૉળ ધલૉવ ઘીફઙૂ 
ઽ્ુ બડવ્રીઅ ઼ીળષીળ ઇધ નીઘવ ધદીઅ નનીર્કફી ઼ીળષીળ 
ઘજર્ફૂ ગૉડવૂ ળગરફૃઅ જૄગષણુઅ ગઊ ઽ્ુ બડવફૉ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ? 

 (૪) બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રૃઞમ. 

બ ગ-૩ 

કર્ર 
ફઅ. 

ુઞ ીફૃઅ દધી 
દીવૃગીફૃઅ ફીર 

ગ્ુષણ ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર 
જૄગષથીફૂ ળગર . 

દી.૨૩/૨૯/૪૨૩૯ 
ધૂ ૫૩/૨૱/૪૨૪૨ 

દી.૨૩/૨૯/૪૨૪૨ 
ધૂ ૫૩/૨૱/૪૨૪૩ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૩ જી.ઙીઅપૂફઙળ દી.ઙીઅપૂફઙળ ઙ્લૉન્ગી ઽ્ુ બડવ ૫૩,૯૫,૪૪૨/- 
૪ ઑ઼.ઑર.ષૂ.ઑ઼. ઽ્ુ બડવ ૭૫,૱૯,૯૬૨/- 
૫ ઈ ગી ઽ્ુ બડવ ૯૫,૨૯,૱૯૱/- 

--------- 

૩૯૱ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૫૯૯૯૫ ૂ ઙ્ુષઅનયીઊ બળરીળ (ઋરળૉઢ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 
રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 
૱ ૱ ૨ 

  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૯૯ 
઼્ફઙત દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર 

* ૬૨૨૭૯ ૂ ુષથયીઊ ચ્ચીળૂ (ગળઅઞ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીફી 
઼્ફઙત દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ફીથીગૂલ 
ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ગૉડવી ઽૉગડળરીઅ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  

ષહર્ ષીષૉદળ 
(ઽૉગડળરીઅ) 

૪૨૪૨-૪૩ 
(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 

૭૪૨.૨૨  
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 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉફૂ બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  
ષહર્ ઘજર્ 

( .વીઘરીઅ) 
૪૨૪૨-૪૩ 

(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 
૫૪૬.૯૱  

--------- 

૩૱૨ 
઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂ/ઇુપગીળૂકફૃઅ ચળયીણી યથ્ધૃઅ ષપીળષી મીમદ  

* ૬૨૪૨૮ ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી) : જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૨૫-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ 

ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગઆ ૪૬૮૩૮ (ઇગર્દી-૩૨૬)ફી રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂક / ઇુપગીળૂકફી ચળયીણી 
યથ્ધૃઅ ૫૨ ડગી ગળષી મીમદફૃઅ ુરુફ ડર્ ૂ કભ ભીઉફીન઼્, ઘજર્ 
ુષયીઙ, યીળદ ઼ળગીળફૃઅ કભૂ઼ રૉર્ળૉ ન્ણર દી. ૫૩-૯-
૪૨૩૭ ફી ળ્ઞ ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઽદૃઅ ઇફૉ દૉફી ઇરવ રીડૉ  
રઅ ૂરઅણશફૂ બૉડી ઼ુરુદ ીળી ુષુષપ રૃ ીક બળત્ષૉ 
ુષજીળથી ગળૂ ઼ળગીળફૉ ઇઽૉષીવ ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈ લી મીન 
઼નળઽૃ રૉર્ળૉ ન્ણરફી ઇરવ મીમદરીઅ ુષજીળથી ગળષીરીઅ 
ઈષફીળ ઽદૂ દ્ રઅ ૂરઅણશફૂ બૉડી ઼ુરુદ ીળી ઼નળઽૃ 
મીમદૉ ઇઽૉષીવ ઼ળગીળફૉ દી. ૫૩-૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ક્લીળૉ  ઼ૃ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઅ ૂરઅણશફૂ બૉડી ઼ુરુદ ીળી ઼નળઽૃ મીમદૉ 
ઇઽૉષીવ ઼ળગીળફૉ દી. ૫૩-૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃ દ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) જો ઋક્દ ુ ધુદઑ ઇઽૉષીવ ઼ળગીળફૉ ઼ૃ દ ગળૉવ 
ફ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઼ુરુદફી ક્ષૉ ીુપગીળફૂ મીમીદ ઽ્ષીધૂ, ગીળથ્ 
ઈબષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઇઽૉષીવ ઼ળગીળફૉ ઼ૃ દ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૫) દૃદ મીમદ ઼ુરુદફી ક્ષૉ ીુપગીળફૂ મીમદ 
મફદૂ ઽ્ષીધૂ, ઼ુરુદ ીળી દૃદ મીમદ બળત્ષૉ ુષજીળથી 
ગલીર્ મીન, ઇઽૉષીવ ઼ળગીળફૉ ઼ૃ દ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૩૱૩ 
ડૉ ડ ્ગર્ીર રૉફૉઞરૉન્ડ લૃુફડ ઇફૉ ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફૂ ઼અખ્લી 

* ૬૨૩૭૫ ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ડૉડ ્ગર્ીર 
રૉફૉઞરૉન્ડ લૃુફડ, ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ, 
ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ઇફૉ ઇુપગીળૂક ભળજો 
મજાષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ડૉડ ્ગર્ીર 
રૉફૉઞરૉન્ડ લૃુફડ, ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ, 
ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ગૃવ-૪૪૭ ગરર્જીળૂ ઇફૉ ઇુપગીળૂ ભળઞ 
મજાષૉ ઝૉ. (બ ગ-૩ રૃઞમ). ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ ઇઅદઙર્દ 
઼ૂપૂ યળદૂ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. 

ઑ઼બૂઑરલૃ,  
ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ  

(ગુર ળ ૂ,  
ઈળ્ગ્લફૂ ગજૉળૂરીઅ)  

ભળઞ મજાષદી ઇુપગીળૂ/ 
ગરર્જીળૂફૂ અ઼ખ્લી 

ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ,  
(઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવ ગૉ મ્બ઼, 

ઙીઅપૂફઙળ ૉ઼-૩૪)  
ઘીદૉ ભળઞ મજાષદી 

ઇુપગીળૂ/ 
ગરર્જીળૂફૂ અ઼ખ્લી 

ગીલરૂ/ 
ુદુફલૃુક્દધૂ 

ગ્ન્ડર્ ીક્ડ/ 
ગળીળ 

ઈપીિળદ 

ગીલરૂ/ 
ુદુફલૃુક્દધૂ 

ગ્ન્ડર્ ીક્ડ/
ગળીળ 

ઈપીિળદ
૨ ૩૱૩ ૬ ૬૨ 
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 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ઇફૉ 
ઇુપગીળૂક ગીલરૂ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવી ગળીળ, ઼ૂપૂ યળદૂ ઇફૉ 
ગ્ન્ડર્ ીક્ડ ઈપીિળદ ભળજો મજાષૉ ઝૉ ? 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગુર ળ ૂ, ઈળ્ગ્લફૂ ગજૉળૂરીઅ 
ઑ઼બૂઑરલૃ, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ગીલરૂ/ ુદુફલૃુક્દધૂ ૨, 
ગ્ન્ડર્ ીક્ડ/ગળીળ ઈપીિળદ-૩૱૩ ગરર્જીળૂક ઇફૉ 
ઇુપગીળૂક ભળઞ મજાષૉ ઝૉ. ઇફૉ ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ, 
(઼ૂષૂવ ઽ્ બૂડવ ગૉ મ્બ઼, ઙીઅપૂફઙળ ઼ૉ-૩૪) ઘીદૉ 
ગીલરૂ/ ુદુફલૃુક્દ ૨૬ ઇફૉ ગ્ન્ડર્ ીક્ડ/ગળીળ ઈપીિળદ 
ગરર્જીળૂક-૬૨ ભળઞ મજાષૉ ઝૉ. (બ ગ-૩ રૃઞમ.) 

બ ગ-૩ 

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર 

ઑ઼બૂઑરલૃ, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ 

(ગુર ળ ૂ, ઈળ્ગ્લફૂ ગજૉળૂરીઅ) 

ભળઞ મજાષદી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફૂ 
઼અખ્લી 

ફૉસફવ ઽૉ ધ ુરસફ, (઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવ 
ગૉ મ્બ઼, ઙીઅપૂફઙળ ઼ૉ-૩૪) ઘીદૉ ભળઞ 
મજાષદી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફૂ ઼અખ્લી ગૃવ 

ગીલરૂ/ ુદુફલૃુક્દધૂ 
ગળીળ 

ઈપીિળદ 
ગીલરૂ/ ુદુફલૃુક્દધૂ 

ગળીળ 
ઈપીિળદ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૩ ્ગર્ીર કિભ઼ળ - ઑણરૂફ. 
ઑફઑજઑર 

૨ ૨ ૩ ૨ ૩ 

૪ ્ગર્ીર રૉફૉઞળ - ભીલફીન઼્ 
(ઑભઑરજી) ઑફઑજઑર 

૨ ૨ ૩ ૨ ૩ 

૫ ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ - ઑફઑજઑર ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ 

૬ ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂ - (ઑભઑરજી) 
ઑફઑજઑર 

૨ ૨ ૩ ૨ ૩ 

૭ ગન઼્વડન્ડ ૨ ૱ ૨ ૪ ૩૨ 

૮ ્ઞૉક્ડ કિભ઼ળ / ગ્કણીર્ફૉડળ ૨ ૫૨ ૨ ૭ ૫૭ 

૯ રીઊકર્્મીલ્વ્જી ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૱ ઈ઼ૂ. ્ગર્ીર 
કભૂ઼ળ/ઑબૉણૂરૉલ્વ્જી ડ 

૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૯ ડૉડ ઑ.઼ૂ.ઑ઼.ઑ઼.ઑર. 
કિભ઼ળ/ઈઊ.ઊ.઼ૂ. કિભ઼ળ 

૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૨ ઑ઼ઑફ઼ૂલૃ ઼્ફ્ડૂષૉળ ગ્કણીર્ફૉડળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૩ ણૉ પ્લૃડૂ ્ઞૉક્ડ રૉફૉઞળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૪ જીબૂઑ઼ ગ્કણીર્ફૉડળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૫ વ્ કભૂ઼ળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૬ ઑગીઋન્ડ કિભ઼ળ ભીઊફીન઼્/મઞૉડ 
કિભ઼ળ 

૨ ૯ ૨ ૫ ૩૨ 

૩૭ ડૉડ ણૉડી રૉફૉઞળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૮ ઽીણર્ષૉળ ઑન્જીફૂલળ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૩૯ ્ગર્ીર ઈ઼ૂ ડન્ડ/઼ૉકર્ૉડળૂ ઈ઼ૂ./ 
ઑણરૂફૂ ડર્ૉ ડૂષ/કભૂ઼ ઈ઼ૂ. 

૨ ૫૩ ૨ ૮ ૫૯ 

૩૱ ઑજ.ઈળ.ઑર.ઑ઼. ઑક્ટૂક્લડૃૂષ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ 

૩૯ ઑણરૂફ. કિભ઼ળ-ઑવઑ઼ઑ઼ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૪૨ ઑગીઋન્ડન્ડ ૨ ૯ ૨ ૯ ૩૮ 

૪૩ ણૉ ડી ઑન્ડર્ ૂ કબળૉડળ ૨ ૬૮ ૨ ૬ ૭૨ 

૪૪ બડીષીશી ૨ ૫૪ ૨ ૯ ૬૩ 

૪૫ ણર્ ીઊષળ ૨ ૮ ૨ ૩ ૯ 

૪૬ ઊગ્વીંસ ડૉફ્ગર્ીભળ ૨ ૨ ૨ ૪ ૪ 

૪૭ ઊન઼્ૉક્ડ ગવૉક્ડળ ૨ ૪ ૨ ૨ ૪ 

 ગૃવ ૨ ૩૱૩ ૬ ૬૨ ૪૪૭

--------- 
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૩૱૪ 
઼ીઅગળની-યીનળષી-઼ીષવૂ ળ્ણફૉ જીળરીઙીર્લ ગળષીફૂ રઅઞૄળૂ 

* ૬૨૨૪૫ ૂ ગૉદફયીઊ ઊફીરનીળ (઼ીષવૂ) : રીફફૂલ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષણ્નળી ુઞ ીફી ઼ીઅગળની-યીનળષી-઼ીષવૂ ળ્ણફૉ જીળ-
રીઙીર્લ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂફૉ રઅઞૄળ રશૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) .૱૪૪૨.૨૨ વીઘ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ ?  (૫) ઙુદરીઅ. 
--------- 

૩૱૫ 
઼ીમળરદૂધૂ ડૉ ચ્લૃ કભ લૃુફડૂ ઘીદૉ જીવદી ઼ૂ-પ્વૉફ ઇઅઙૉ ળીજ્લ ઼ળગીળ ઇફૉ ગૉ ન્  ઼ળગીળફ્ િઽ ઼્ 

* ૬૨૪૯૩ ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ) : રીફફૂલ ફીઙિળગ ઋ લફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીમળરદૂ 
(ઇરનીષીન)ધૂ ડૉચ્લૃ કભ લૃુફડૂ (ગૉષણૂલી) જીવદી ઼ૂ-
પ્વૉફ ઇઅઙૉ િળઞફવ ઑળ ગફૉક્ડૂુષડૂ ઽૉઢશ ળીજ્લ ઇફૉ ગૉન્  
઼ળગીળફ્ ગૉડવ્ િઽ ઼્ ફક્કૂ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીમળરદૂ 
(ઇરનીષીન)ધૂ ડૉચ્લૃ કભ લૃુફડૂ (ગૉષણૂલી) જીવદી ઼ૂ-
પ્વૉફ ઇઅઙૉ િળઞફવ ઑળ ગફૉક્ડૂુષડૂ ઽૉઢશ ષૂજીઑભફી ૪૨ ડગી 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ઇફૉ ૱૨ ડગી ગૉન્  ઼ળગીળફ્ િઽ ઼્ ફક્કૂ ધલૉવ 
ઝૉ, 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બૉડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગૉડવૂ ળગર 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ ગ્ઊ ળગરફૂ રીઅઙથૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર જગૄષષીરીઅ 
ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

   

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ળગર જૄગષષીફૂ મીગૂ 
ળઽૉષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

 (૫) ઇફૉ (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૱૬ 
઼્રફીધ ઇફૉ ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષ્ફૉ બૃફઆ ધીુબદ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૪૮૯ ૂ વવૂદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ 
બી઼ૉ ષૅક્ષ્ફૉ બૃફઆ ધીુબદ ગળષી રીડૉફીઅ ગૉડવીઅ રસૂફ્ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ષફ ુષયીઙ બી઼ૉ 
ષૅક્ષ્ફૉ બૃફઆ ધીુબદ ગળષી રીડૉ  ઑગ ડર્ ૂ-ડર્ ીન઼્પ્વીન્ડીંઙ 
રસૂફ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઋક્દ રસૂફ્ ીળી 
ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ‘દીઋદૉ’ 
ષીષીટ્ણી બઽૉવીઅ ગૉડવીઅ ષૅક્ષ્ બફૃઆ ધીુબદ (ડર્ ીન઼્પ્વીન્ડ) 
ગળષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ‘દીઋદૉ’ ષીષીટ્ણી બઽૉવીઅ ગ્ઊબથ ષૅક્ષ્ 
બૃફઆ ધીુબદ (ડર્ ીન઼્પ્વીન્ડ) ગળષીરીઅ ઈ લીઅ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ બૃફઆ ધીુબદ 
(ડર્ ીન઼્પ્વીન્ડ) ષૅક્ષ્ બોગૂ ગૉડવી ષૅક્ષ્ રૅત્લૃ બીમ્લી ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૩૱૭ 
ળીજ્લફૃઅ ગૃવ જાઽૉળ નૉષૃઅ 

* ૬૨૪૨૯ ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન) : રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફૃઅ ગૃવ 
જાઽૉળ નૉષૃઅ ગૉડવૃઅ ઝૉ, 

 (૩)  

ફીથીગૂલ ષહર્ 
ગૃવ મીગૂ જાઽૉળ નૉષૃઅ 

( .ગળ્ણરીઅ)
૪૨૪૨-૪૩ (઼ૃ.ઇ.) ૫,૨૨,૯૭૯

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ જાઽૉળ 
નૉષીરીઅ ગૉડવ્ ષપીળ્ ધલ્, ઇફૉ 

 (૪)  

ફીથીગૂલ ષહર્ 
નૉષીરીઅ જ્ખ્ઘ્ ષપીળ્ 

( .ગળ્ણરીઅ)
૪૨૩૯-૪૨ ૪૮,૯૯૩

૪૨૪૨-૪૩ (઼ૃ.ઇ.) ૫૫,૱૮૬
 (૫) જાઽૉળ નૉષૃઅ ષપષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ ?  (૫) ળીજ્લફી ુષગી઼ ઈલ્ઞફફી ગીર્ રીડૉ  જાઽૉળ નૉષી 

ીળી ઼અસીપફ ઌયી ગળષી, દૉ ષૂગીલર્ બધ્પુદ ઝૉ. ષીુહર્ગ 
ુષગી઼ લ્ઞફીફી ઘજર્ફૂ ષૅુ  ઇફૃ઼ીળ ઇફૉ ગીલની ઽૉઢશ 
ફક્કૂ ગળૉવ રલીર્નીફૂ ઇઅનળ ળઽૂફૉ ળીજ્લફૃઅ નૉષૃઅ ી  ગળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ.

--------- 

૩૱૮ 
બીડથ ઇફૉ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુષપષી ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૪૫૭ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ ઇફૉ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફી દીવગૃીષીળ ુષપષી ઼ઽીલ રૉશષષી 
વીયીધીર્કફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક બણદળ ઝૉ, 

 (૩)  
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ્ બીડથ ુઞ ્ 

દીવગૃીફૃઅ 
ફીર 

બણદળ 
ઇળજીકફૂ 

અ઼ખ્લી 

દીવગૃીફૃઅ 
ફીર 

બણદળ 
ઇળજીકફૂ 

અ઼ખ્લી 
બીવફબૃળ ૪૱૯ બીડથ ૫૫ 
ષણઙીર ૫૯ જીથ રી ૫૭ 
ણૂ઼ી ૬૨ ુ઼ધ્પબૃળ ૨ 
ગીઅગળૉઞ ૩૪૯ ઼ળ ષદૂ ૨ 
પીફૉળી ૭ ઽીળૂઞ ૨ 

નીઅદૂષીણી ૪ ઼રૂ ૨ 
ઇરૂળઙત ૩૩ સઅઘૉ ળ ૩૩ 
નીઅદી ૨ ળીપફબળૃ ૯ 
ષીષ ૨ ઼ીઅદવબૃળ ૩૫ 
ધળીન ૨  

 ઼ૃઊઙીર ૫૨ 
યીયળ ૩ 
િનકનળ ૯૫ 
વીઘથૂ ૫ 

 (૪) ઋક્દ ઇળજીક બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક થ રી઼ 
ઇફૉ ઝ રી઼ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) સૄન્લ. 

 (૫) ઋક્દ ઇળજીક બણદળ ળઽૉષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ  (૫) રઅઞૄળૂફૂ િકર્લી ઽૉઢશ ઽ્ષીધૂ. 
 (૬) ઋક્દ બણદળ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૬) ુફલદ ઼રલ રલીર્નીરીઅ. 

--------- 
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૩૱૯ 
ળીજ્લરીઅ ચળષબળીસ ઇફૉ ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ  ષૂઞશૂરીઅ યીષ ષપીળ્ 

* ૬૨૪૨૨ ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ચળષબળીસ ઇફૉ ખ ્ુઙગ ઽૉદ ૃ રીડૉ  
ષૂઞશૂરીઅ ગૉડવૂ ષઘદ ગૉડવ્ યીષ ષપીળ્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 
ઇફૉ 

 (૩) ઇફૉ (૪)  

ષૂઞ ઇુપુફલર ૪૨૨૫ ઇફૃ઼ીળ, નળૉગ ગક્ષીફી ષૂઞ ન૪ 
ફક્કૂ ગ૪ષીફૂ ઇફૉ દૉરીઅ ભૉ૪ભી૪ ગ૪ષીફૂ ઼અબૄથર્ ઼ ી 
રીફફૂલ ઙૃઞળીદ ષૂઞ ુફલરફ ઈલ્ઙ બી઼ૉ ઝૉ. ઞૉ ઇફૃ઼ી૪, 
દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રીફફૂલ ઙૃઞળીદ ષૂઞ 
ુફલરફ ઈલ્ઙ ીળી ળીજ્લ ઼૪ગી૪ ઽ દગફૂ ષૂઞ ુષદળથ 
ગઅબફૂક રીડૉફી દી. ૫૩.૨૫.૪૨૩૯ફી ઈનૉસધૂ ફીથીગૂલ 
ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીડૉ  ચ૪ષબળીસ ઇફૉ ખ ્ુઙગ ઽૉદ ૃ
઼િઽદફી નળૉગ ગક્ષીફી ષૂઞ ગર્ીઽગ્ફી ષૂઞ ન૪ ફક્કૂ ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ. ઼ન૪ ઈનૉસરીઅ રીફફૂલ ઙૃઞળીદ ષૂઞ ુફલરફ 
ઈલ્ઙ ીળી ચ૪ ષબળીસ રીડૉફી ષૂઞ ન૪ફી ડૉળૂભ વૉમરીઅ 
ચડીણ્ ગળૂ ષપૃ ષૂઞ નળ ષીશી વૉમફ્ ઼રીષૉસ કઝી ષૂઞ 
ન૪ ષીશી વૉમરીઅ ગળૂ ફૂજૉ રઞૃમ ચડીણ્ ગળૉવ ઝૉ. 

દી.૫૩.૨૫.૪૨૩૯ ફી ઈનૉસ બઽૉવી 

(ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ બઽૉવી) 

ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ 

રીડૉ  દધી દૉ બઝૂ 

વૉમ ષૂઞ નળ વૉમ ષૂઞ નળ 

સઽૉ ળૂ 

૩૨૩ ધૂ ૪૨૨ લૃુફડ ૬.૩૭ ૩૨૩ ધૂ 

૪૭૨ લૃુફડ 

૬.૩૭ 

૪૨૩ ધૂ ૪૭૨ લૃુફડ ૬.૪૭ 

ગર્ીમ્લ 

૩૨૩ ધૂ ૪૨૨ લૃુફડ ૫.૯૭ ૩૨૩ ધૂ 

૪૭૨ લૃુફડ 

૫.૯૭ 

૪૨૩ ધૂ ૪૭૨ લૃુફડ ૫.૱૭ 

ઋબળ્ક્દ ચડીણીફી વૂપૉ, ચ૪ ષબળીસફી ષૂઞ ગર્ીઽગ્ફૉ ષીુહર્ગ 
઼ળૉળીસ . ૭.૫૩ ગળ્ણફ્ વીય ધલૉવ ઝૉ. ઞલીળૉ, ખ ્ુઙગ 
ઽૉદૃફી ગર્ીઽગ્ફી ષૂઞ ન૪રીઅ ગ્ઊ ભૉ૪ભી૪ ગળૉવ ફધૂ.  

 ષપૃરીઅ, રીફફૂલ ઙૃઞળીદ ષૂઞ ુફલરફ ઈલ્ઙ ીળી 
ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ રીડૉ  બથ ઞૉ ષૂઞ ન૪ ફક્કૂ ગળૉવ 
દૉરીઅ ચ૪ષબળીસ ઇફૉ ખ ્ુઙગ ઽૉદફૃી ષૂઞ ગર્ીઽગ્ રીડૉ  
ગ્ઊબથ ભૉ૪ભી૪ ગળૉવ ફધૂ, જો ગૉ, BPL ષૂઞ ગર્ીઽગ્ રીડૉફી 
ળીઽદ ડૉળૂભ ન૪ .૩.૭૨ ુદ લૃુફડ ન૪ રઽૂફૉ ૫૨ લૃુફડફૂ 
રલીર્નીરીઅ વીઙૃ બણદી ઽદી દૉ ષપીળૂફૉ ૭૨ લૃુફડ BPL ષૂઞ 
ગર્ીઽગ્ફી વીયરીઅ ગળૉવ ઝૉ. 

  ષપૃરીઅ, રીફફૂલ ઙૃઞળીદ ષૂઞ ુફલરફ ઈલ્ઙ ીળી 
ફક્કૂ ગળૉવ ષૂઞ ન૪ ઋબળીઅદ, ષૂઞ ઋત્બીનફ રીડૉફી મશદથ 
ઇફૉ દૉફી બિળષઽફફી ન૪રીઅ ઞૉ ષપ ચડ ધીલ ઝૉ દૉફૉ ઼૪ય૪ 
ગ૪ષી રીડૉ  રીફફૂલ ઙૃઞળીદ ષૂઞ ુફલરફ ઈલ્ઙ ીળી 
ફક્કૂ ગળૉવ બ ુદ રૃઞમ ષૂઞ ગર્ીઽગ્ બી઼ૉધૂ ફ્લૃઇવ ઼૪જીઞર્ 
(ુ રીુ઼ગ પ્ળથૉ ઙથદળૂ ગળૂ) ષ઼ૄવીદ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
ઝૉ ી મૉ ષહર્ફૂ ુ ધુદઑ મશદથ ઇફૉ દૉફી બિળષઽફફી 
ન૪રીઅ ષપીળ્-ચડીણ્ ધષીફૉ ગી૪થૉ ફ્લૃઇવ ઼૪જીઞર્રીઅ ઞૉ 
ષપ-ચડ ધલૉવ ઝૉ દૉફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ: 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ 
ઈષગ ધઊ ? 
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ષહર્ 
ષ઼ૄવીદફ્ ુ રીુ઼ગ 

ઙીશ્ 

ફ્લૃઇવ 
઼ળજીઞર્ 

( ./લૃુફડ) 

ષપીળ્(+)/ 
ચડીણ્(-) 

( ./લૃુફડ)

૪૨૩૯

જાન્લૃઈળૂ ૩૯ધૂ  
રીજર્ ૩૯ 

૩.૯૨ - 

ઑુ વ ૩૯ધૂ  
ઞૄફ ૩૯ 

૩.૯૨ ૨.૨૨ 

ઞૃવીઊ ૩૯ધૂ  
઼પ્ડૉમ્મળ ૩૯ 

૪.૩૨ ૨.૪૨ 

કક્ડ્મળ ૩૯ધૂ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ૩૯ 

૪.૩૨ ૨.૨૨ 

૪૨૪૨

જાન્લૃઈળૂ ૪૨ધૂ  
રીજર્ ૪૨ 

૪.૨૮ -૨.૨૬ 

ઑુ વ ૪૨ધૂ  
ઞૄફ ૪૨ 

૩.૯૨ -૨.૩૮ 

ઞૃવીઊ ૪૨ધૂ  
઼પ્ડૉમ્મળ ૪૨ 

૪.૨૨ ૨.૩૨ 

કક્ડ્મળ ૪૨ધૂ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ૪૨ 

૩.૱૩ -૨.૨૩૯ 

૪૨૪૩

જાન્લૃઈળૂ ૪૩ધૂ  
રીજર્ ૪૪ 

૩.૱૩ ૨.૨૨ 

ઑુ વ ૪૩ધૂ  
ઞૄફ ૪૩ 

૩.૱૨ -૨.૨૩ 

ઞૃવીઊ ૪૩ધૂ  
઼પ્ડૉમ્મળ ૪૩ 

૩.૯૨ ૨.૩૨ 

ઈર, ઋબળ રઞૃમ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ચળષબળીસફી ષૂઞ નળરીઅ 
ચડીણ્ ધલૉવ ઝૉ  દૉરઞ ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ  ષૂઞ નળરીઅ ગ્ઊબથ 
ભૉળભીળ ધલૉવ ફધૂ, ઞૉધૂ ગ્ઊ ષપીળીફૂ ઈષગ ધલૉવ ફધૂ. 

--------- 

૩૱૱ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૱૱ ૂ સૂષીયીઊ યૃિળલી (િનલ્નળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૩૱૯ 
ષણ્નળી ઇફૉ  મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૫૮ ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષણ્નળી ઇફૉ  મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯(ગ્ળ્ફી) 
ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ.  
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 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૩૯૨ 
ળીજ્લરીઅ ઑ઼જીઑ઼ડૂ ઇફૉ ષૉડફૂ ઈષગ 

* ૬૨૪૩૩ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅ રી઼ષીળ ઑ઼જીઑ઼ડૂ ઇફૉ ષૉડફૂ ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ, 
ઇફૉ 

 (૩) બ ગ-ઇ રૃઞમ 

 (૪) ઋક્દ ઈષગરીઅ ચડીણ્ ધલ્ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ 
સી ઝૉ ?  

 (૪) ઈષગરીઅ ચડીણ્ ધલૉવ ફ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ 
ફધૂ. 

બ ગ - ઇ 

રી઼ ઑ઼જીઑ઼ડૂ (ળગર .ગળ્ણરીઅ) ષૉડ (ળગર .ગળ્ણરીઅ) 
 SGST+IGST Settlement  

઼પ્ડૉ મ્મળ-૩૯ ૪૯૮૩.૬૯ ૩૯૱૪.૮૯ 
કક્ડ્મળ-૩૯ ૪૬૪૬.૨૩ ૩૯૬૨.૮૪ 
ફષૉમ્મળ-૩૯ ૪૯૭૭.૨૯ ૩૱૮૮.૩૯ 
ણૂ઼ૉમ્મળ-૩૯ ૪૱૯૱.૭૫ ૩૱૫૭.૭૯ 
જાન્લૃઈળૂ-૪૨ ૫૩૫૩.૯૫ ૩૯૯૯.૯૱ 
ભૉ ૃઈળૂ-૪૨ ૫૪૨૯.૨૨ ૩૯૯૪.૱૪ 
રીજર્-૪૨ ૪૱૫૯.૯૱ ૩૯૱૯.૱૩ 
ઑુ વ-૪૨ ૬૯૪.૯૪ ૩૭૫૬.૩૱ 
રૉ-૪૨ ૩૭૩૱.૭૬ ૱૨૪.૯૨ 
ઞૄફ-૪૨ ૪૬૪૪.૱૩ ૩૪૯૮.૱૯ 
ઞૃવીઊ-૪૨ ૪૭૨૬.૨૩ ૩૭૯૫.૬૩ 
કઙ ડ-૪૨ ૪૪૯૯.૱૫ ૩૮૮૫.૮૩ 

ગૃવ ૪૯૪૭૯.૯૬ ૪૨૨૫૮.૪૯ 
઼પ્ડૉ મ્મળ- ૪૨ ૪૬૩૭.૩૮ ૩૭૮૩.૯૯ 
કક્ડ્મળ- ૪૨ ૪૯૫૩.૪૬ ૩૪૨૨.૯૮ 
ફષૉમ્મળ- ૪૨ ૪૯૨૬.૬૬ ૪૭૬૮.૯૮ 
ણૂ઼ૉમ્મળ- ૪૨ ૪૯૫૯.૮૩ ૩૯૱૯.૱૫ 
જાન્લૃઈળૂ-૪૩ ૫૬૩૫.૱૨ ૪૩૫૭.૯૯ 
ભૉ ૃઈળૂ- ૪૩ ૫૭૩૮.૯૮ ૪૪૨૱.૩૯ 
રીજર્- ૪૩ ૫૭૩૱.૨૪ ૪૫૩૫.૨૮ 
ઑુ વ- ૪૩ ૬૪૯૪.૨૮ ૪૫૪૭.૪૱ 
રૉ- ૪૩ ૪૮૫૮.૮૬ ૩૯૬૯.૭૱ 
ઞૄફ- ૪૩ ૪૱૯૬.૯૭ ૪૩૪૬.૬૬ 
ઞૃવીઊ- ૪૩ ૫૱૯૪.૱૨ ૪૫૯૯.૯૩ 
કઙ ડ- ૪૩ ૫૭૪૯.૯૮ ૪૯૪૨.૯૬ 

ગૃવ ૫૱૮૬૭.૪૬ ૪૭૬૭૮.૱૯ 

--------- 
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૩૯૩ 
ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રતૅ્લ ૃ

* ૬૨૩૫૨ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) 
ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 
૩૯૪ 

રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૬૪ ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રઞૃમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૩૯૫ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફૉ ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૯૩ ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-
૩૯ (ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
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બ ગ 

રી઼ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ફરર્ની 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
કક્ડ્મળ ૨ ૩ ૨ ૩ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૩૫ ૨ ૩ 
રૉ ૨ ૪૨ ૨ ૩૩ 
ઞૄફ ૩ ૪ ૨ ૪ 
ઞૃવીઉ ૩ ૨ ૨ ૨ 
કઙ ડ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ ૪ ૫૮ ૨ ૩૭ 
--------- 

૩૯૬ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફૉ ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લૃ મીમદ 

* ૬૨૩૯૪ ૂ ફધીયીઉ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 
મફી઼ગીઅઢી ગચ્ઝ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૬ ૨ ૫ 
કક્ડ્મળ ૨ ૱ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૭ ૨ ૨ 
િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૬ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૩ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૭૮ ૩ ૬૯ 
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રી઼ 
મફી઼ગીઅઢી ગચ્ઝ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

રૉ ૫ ૮૬ ૩ ૮૭ 
ઞૄફ ૯ ૫ ૫ ૨ 
ઞૃવીઉ ૮ ૨ ૩૪ ૨ 
કઙ ડ ૩ ૨ ૩૫ ૨ 

ગૃવ ૩૯ ૩૬૭ ૫૨ ૩૩૭ 
--------- 

૩૯૭ 
઼ૃળદ ઇફૉ દીબૂ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૪૱ ૂ બૃફીયીઉ ઙીરૂદ ( લીળી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ઼ૃળદ ઇફૉ દીબૂ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 

઼ૃળદ દીબૂ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉમ્મળ ૨ ૱૪ ૨ ૨ 

કક્ડ્મળ ૨ ૪૭ ૨ ૪ 

ફષૉમ્મળ ૨ ૬ ૨ ૨ 

િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૬ ૨ ૨ 

જાન્લૃઈળૂ ૨ ૪ ૨ ૩ 

ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 

રીજર્ ૨ ૩ ૨ ૨ 

ઑુ વ ૩ ૭૮ ૨ ૪ 

રૉ ૩ ૩૩૱ ૨ ૩૨ 

ઞૄફ ૯ ૪૩ ૨ ૫ 

ઞૃવીઉ ૯૭ ૫ ૩ ૨ 

કઙ ડ ૱૮ ૩ ૫ ૩ 

ગૃવ ૩૯૨ ૫૩૯ ૬ ૩૯ 

--------- 
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૩૯૮ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૮૩ ૂ ુષરવયીઉ જૃણી઼રી (઼્રફીધ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રઞૃમ 
ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ 
ઽ્ુ બડવ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૩૯૯ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફૉ ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લૃ મીમદ 

* ૬૨૩૯૯ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ ઼ળૃૉન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

રી઼ 
ઙીઅપૂફઙળ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉ મ્મળ ૨ ૩૱ ૨ ૪ 
કક્ડ્મળ ૨ ૩૩ ૨ ૪ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૯ ૨ ૨ 
િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૫ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૪ ૨ ૩ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૪ ૨ ૩ 
ઑુ વ ૩ ૫૫ ૨ ૱૩ 
રૉ ૩૩ ૪૯ ૩ ૬૩ 
ઞૄફ ૩૪ ૬ ૮ ૨ 
ઞૃવીઉ ૱ ૨ ૩ ૨ 
કઙ ડ ૫ ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ ૫૭ ૩૨૯ ૱ ૩૪૱ 

--------- 
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૩૯૱ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ળ દી, ગ્ટષૉ ઇફૉ ફીશીફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૫૯૱૯૩ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૨-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીરફી ળ દી  
ફનૂ-ગ્દળ ઋબળફી ગ્ટષૉ ઇફૉ ફીશી ઇુદષૅુ ધૂ દૃડૂ 
ઙલૉવી ઝૉ દધી દૉફૉ મફીષષી રીડૉ  ઼ળગીળફૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ 
નળઘી દ્ ક્લીળૉ  રશૂ, 

 (૩) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ 
ઇુદષૅુ ફી ગીળથૉ દૃડૂ ઙલૉવી દરીર ફીશી/ગ્ટષૉફૉ 
ણીલષટર્ફ ઈબૂ ષીઽફ લષઽીળ લ્ગ્લ ળીઘૉવ ઝૉ. ઞૉ ળ દીક, 
ફીશી/ગ્ટષૉ દડૃૂ ઙલૉવ ઝૉ દૉફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

દીવૃગ્ ળ દીક ફીશી/ગ્ટષૉ 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ - ૩ 

ક્ષીઅડ - ૭ 

બીષૂઞૉદબૃળ - - 

મ્ણૉવૂ - ૩ 

઼અઘૉણી - - 

ફ઼ષીણૂ - ૩ 

ગૃવ-૯ ઙીર્ફી ૱ ફીશી/ગ્ટષૉફૉ ફષી મફીષષી ી.૩૱૬૨ 
વીઘફૂ નળઘી દ્ રશૉવ ઝૉ. 

 (૪) ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગ્ટષૉ/ફીશી/ વૉમણર્ૉફ મફીષષી 
રીડૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ ળગર ભીશષૂ, જોમફઅમળ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ભીશષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ગૃવ-૫ ગીર્ફૉ ી.૬૨૨ વીઘફી જોમફઅમળ 
ભીશષષીરીઅ ઈ લી. 

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષફીળ 
ઝૉ ? 

 (૫) રઅઞૄળ ધલૉવ ગીર્ મફદૂ ત્ષળીઑ, મીગૂફી દીઅુ ગ 
ઞ િળલીદ ઇફૃ઼ીળ. 

--------- 

૩૯૯ 
ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ષઞરૂ ણૉર બળ ઞષીફ્ ળ દ્ 

* ૫૯૯૬૬ ૂ મીમૃયીઉ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત 
ુઞ ીરીઅ ષઞરૂ ણૉર બળ ઞષીફ્ ળ દ્ ષફ ુષયીઙ ઽ દગફ્ ઝૉ 
દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ગૉ  ગૉર 

 (૩) ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ષઞરૂ ણૉર બળ ઞષીફ્ ળ દ્ ષફ 
ુષયીઙ ઽ દગફી ઇફીરદ ઞઅઙવરીઅધૂ બ઼ીળ ધીલ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ળ દ્ ઝૉ ૉ ક્લીળૉ  ળૂ઼ળભૉ઼ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્ ઽદ્, 

 (૪) ઋક્દ ળ દીફૉ ળૂ઼ળભૉ઼ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઼નળ ળ દ્ 
ળૂ઼ળભૉ઼ ગળષી રીડૉફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૫) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઼નળ ળ દ્ િળ઼ળભૉ઼ ગળષી રીડૉ  
ુ઼અજીઉ ુષયીઙ, ઞૄફીઙત દળભધૂ દી.૩૱-૨૪-૪૨૪૩ફી 
ળ્ઞ ફીલમ ષફ ઼અળક્ષગ ૂ, ઞૄફીઙતફૉ ઑગ ઇળજી રશૉવ ઝૉ. 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ રશૉવ ઇળજીક ઇન્ષલૉ 
઼ળગીળ ીળી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૬) ફીલમ ષફ ઼અળક્ષગ ૂ, ઞૄફીઙત ીળી ગીલર્બીવગ 
ઉઞફૉળ ૂ, ુ઼અજીઉ ુષયીઙ, ઞૄફીઙતફૉ ુફલર્ફૃ઼ીળ ષફ 
(઼અળક્ષથ) પીળી-૩૯૱૨ ઽૉઢશ રઅઞૄળૂ રીડૉફૂ નળઘી દ ગળષી 
ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૪૨૨ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીફી ળીઞૃવી ઇફૉ જાભળીમીન ુષ દીળરીઅધૂ ુ઼અઽ્ફૉ ઇન્લ ધશૉ વઉ ઞષી મીમદ 

* ૬૨૪૮૯ ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી જાભળીમીન ઇફૉ ળીઞૃવી ુષ દીળરીઅધૂ ગૉડવી 
ુ઼અઽ્ફૉ ક્લી ગીળથ઼્ળ ઇન્લ ધશૉ વઉ ઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,   

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી જાભળીમીન ઇફૉ ળીઞૃવી ુષ દીળરીઅધૂ ફૂજૉ 
રીથૉ ુ઼અઽ્ ઇન્લ ધશૉ વઉ ઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

઼રલઙીશ્ 
ઇન્લ ધશૉ 
વઉ ઙલૉવ 
ુ અ઼ઽ્ 

વઉ ઞષીફી ગીળથ્ 

દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૩૩  ુમરીળ ુ઼અઽ્ફૂ ઼ીળષીળ ઇફૉ 
ષી થ્લફૂ જગી઼થૂ રીડૉ  

  રીની ુ઼અઽધૂ ુષઘૃડી બણૂ 
ઙલૉવી મચ્જીફૃઅ લષ ધીબફ 
રીડૉ   

દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૪૨ 

ગૃવ ૫૩  

 (૪) ઋક્દ ુ઼અઽ્ફૉ વઉ ઞષી રીડૉ  ગઉ ગક્ષીઑધૂ ઞ ળૂ 
રઅઞૄળૂક રૉશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ષન્લ ીથૂ (઼અળક્ષથ) ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ 
ઈ રીડૉ  ઑફીલદ ધલૉવૂ ઼ ીફૂ ઑ જૂભ ષીઉ ણ વીઉભ 
ષ્ણર્ફ ગક્ષીઑધૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુ઼અઽ્ફૉ ળીઞૃવી ઇફૉ 
જાભળીમીન ુષ દીળરીઅ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બળદ વીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ૪૫ ુ઼અઽ્ફૉ ળીઞૃવી ઇફૉ જાભળીમીન 
ુષ દીળરીઅ ૨૭ ુ઼અઽ્ફૉ ઙૂળ ળુક્ષદ ુષ દીળરીઅ રૃક્દ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. ૨૫ ુ઼અઽ્ ઼ીળષીળ નળુરલીફ રૅત્લૃ બીરૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૨૩ 
ગૉ ન્ ૂલ ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજફૂ યવીરથ્ 

* ૬૨૪૨૭ ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન) : જૐનરૂ ઙઞૃળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૨૫-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ 

઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ *૪૬૭૮૭ (ઇગર્દી-૯૮) ફી રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ગૉન્ ૂલ ઼ીદરી બઙીળબઅજફૂ યવીરથ્ફૉ 
ઇફૃવક્ષૂફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફી ગરર્જીળૂકૉ/ઇુપગીળૂકફી 
યથ્ધી દૉરઞ બઙીળ ુષ઼અઙદદી મીમદ્ફૂ ુષજીળથી ગળષી 
ઇધ ફીથી ુષયીઙફી દી.૩૨-૩૨-૪૨૩૮ફી ઢળીષધૂ 
ઇુપગીળૂકફૂ દૉરઞ રઅ ૂરઅણશફૂ બૉડી ઼ુરુદફૂ ળજફી 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઼ુરુદ ીળી ઼ળગીળફૉ ઇઽૉષીવ ળઞૄ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽદ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, 

 (૩) ઼ુરુદકફી ક્ષૉ ીુપગીળફૂ મીમદ ઽ્ઊ, ઼ુરુદક 
ીળી ઇઽૉષીવ ળઞૄ ધલૉધૂ ઼ળગીળ ૂ ીળી ુષજીળથી ગળષફૂ 

ળઽૉ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ઼ુરુદક દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ગ્ઊ ઇઽૉષીવ ઼ળગીળફૉ ળઞૄ ગળૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૪) ફી, જી. 

 (૫) જો ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ુરુદક ીળી ઼ળગીળફૉ 
ઇઽૉષીવ ળઞૄ ગળષીફૂ ગ્ઊ ઼રલરલીર્ની ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ ગૉ  ગૉર ? 

 (૫) ફી, જી. 

--------- 
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૪૨૪ 
બીડથ ઇફૉ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુષપષી ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૪૫૮ ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ ઇફૉ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફી દીવગૃીષીળ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ુષપષી 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, 

 (૩)  
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ્ બીડથ ુઞ ્ 

દીવૃગીફૃઅ 
ફીર 

વીયીધીર્ફૂ 
઼અખ્લી 

દીવૃગીફૃઅ 
ફીર 

વીયીધીર્ફૂ 
઼અખ્લી 

દીવૃગીફૃઅ  
ફીર 

વીયીધીર્ફૂ 
઼અખ્લી 

બીવફબૃળ ૫૯૪ નીઅદી ૮૩૱ બીડથ ૮૩૪ 

ષણઙીર ૪૬૱ ષીષ ૩૭૱ જીથ રી ૬૫૮ 
ણૂ઼ી ૱૱૨ ધળીન ૪૩૯ ુ઼ધ્પબૃળ ૫૯૯ 

ગીઅગળૉઞ ૯૮૫ ઼ૃઊઙીર ૫૩૪ ઼ળ ષદૂ ૪૯૱ 
પીફૉળી ૩૱૫ યીયળ ૪૫૮ ઽીળૂઞ ૩૱૯ 

નીઅદૂષીણી ૪૪૪ િનકનળ ૩૯૫ ઼રૂ ૩૬૩ 
ઇરૂળઙત ૫૯૯ વીઘથૂ ૩૩૭ સઅઘૉ ળ ૩૩ 

    ળીપફબૃળ ૪૨ 
    ઼ીઅદવબૃળ ૪૨૮ 

 (૪) ઋક્દ વીયીધીર્કફૉ ુષપષી ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ 
મીગૂ ળઽૉષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) PFMS બ્ડર્વરીઅ ફ પથૂરીઅ ઼રલ વીઙષીફી ગીળથૉ 
દધી વીયીધીર્ફૂ ઇળજી રઅઞૄળ ધીલ દૉ બઽૉવી કઙ  રી઼ફૃઅ 
જૄગષણુઅ ધઊ ઞષીફી ગીળથૉ. 

 (૫) ઋક્દ મીગૂ વીયીધીર્કફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  

 (૫) મફદૂ ત્ષળીઑ. 

--------- 

૪૨૫ 
ળીજ્લફૉ જીઑ઼ડૂ ગ્મ્બૉન઼્ૉસફ ઇન્ષલૉ વૉષીફૂ ુફગશદૂ ળગર 

* ૬૨૪૩૨ ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ જીઑ઼ડૂ 
ગ્મ્બૉન઼્ૉસફ ઇન્ષલૉ ગૉન્  ઼ળગીળ બી઼ૉ વૉષીફૂ ુફગશદૂ 
ળગરફ્ ઽ ્ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ઼રલ઼ળ રશદ્ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ 
઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ષશદળ નળ મૉ રી઼ફૉ ઇઅદૉ રશષીબી  ધીલ ઝૉ. 
ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૪૩-૪૪ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ષશદળ ઼ીરૉ 
` ૮૩૭૩.૩૨ ગળ્ણફૂ ઑણષીન઼્ વ્ફ ઇફૉ `૱૮૫.૯૬ ગળ્ણ 
ઑણષીન઼્ ઈઊ.જી.ઑ઼.ડૂ. રશૉવ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ વૉષીફૂ ુફગશદૂ ળગર ઼રલ઼ળ 
રશૉ દૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સી લી઼્ 
ગૉન્  ઼ળગીળ ઼રક્ષ ગલીર્, ઇફૉ 

 (૪) ઞૉ દૉ ઼રલૉ રશષીબી  ષશદળ ઼અનય ફષૉમ્મળ ૪૭, 
૪૨૩૯ફી ળ્ઞ યીળદ ઼ળગીળફી ળૉષન્લૃ ઼ૉકર્ૉડળૂફૉ બ  
બીઢષષીરીઅ ઈષૉવ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉન્  ઼ળગીળૉ  ક્લીળૉ  સી ુદયીષ ઈપ્લી ?  (૫) યીળદ ઼ળગીળ દળભધૂ ષઘદ્-ષઘદ ગ્મ્બૉન઼્ૉસફફ્ 
ઽ ્ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૨૬ 
જારફઙળ ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવરીઅ નનીર્કફીઅ રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૮૭ ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
જારફઙળ ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ,

 (૩) જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) રીડૉ  
ગ્ઊ ઘીફઙૂ ઽ્ુ બડવફૉ ણૉટૂ ૉડૉણ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીફૂ રીિઽદૂ *બ ગ-૩ફી ગ્વર ફઅ.૫ 
રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯(ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) ર્ળમૂ ુઞ ીફૂ રીિઽદૂ *બ ગ-૩ફી ગ્વર ફઅ.૬ 
ઇફૉ ૭ રૃઞમ. 



100 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) ર્ળમૂ ુઞ ીફૂ રીિઽદૂ *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૪૨૭ 
ગૉષણૂલી ઘીદૉ વ ૃજી ઑન્ણ ઼ન઼્ ીળી ગમજો ગળૉ વ ઞઅઙવફૂ ઞરૂફ 

* ૬૨૪૮૮ ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગૉષણૂલી ઘીદૉ વ ૃજી ઑન્ણ ઼ન઼્ ીળી મફીષષીરીઅ ઈષૉવ 
ડૉન્ડ ઼ૂડૂરીઅ ઇફઇુપગૅદ ગમજો ગળૉવ ઞઅઙવફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ 
ઘૃ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગૉષણૂલી ઘીદૉ વ ૃજી ઑન્ણ ઼ન઼્ ીળી ફષ ુષ દીળફૂ ઞરૂફ 
ઋબળ ઇફઇુપગૅદ ગમજો ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઇફઇુપગૅદ ગમજો ગળૉવ ઞઅઙવફૂ 
ગૉડવૂ ઞરૂફ ઘૃ ૂ ગળીષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋગદ મીગૂ ઞરૂફ ગલી ઼ૃપૂરીઅ 
ઘૃ ૂ ગળીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૨૮ 
ગૉ ન્  ઼ળગીળ ઼રક્ષ ગ્ળ્ફી ળ઼ૂફી ણ્ટફૂ રીઅઙથૂ 

* ૬૨૩૭૯ ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ગ્ળ્ફી ળ઼ૂફી ગૉડવી ણ્ટફૂ રીઅઙથૂ ગૉન્  
઼ળગીળ ઼રક્ષ ગળષીરીઅ ઈષૂ,   

 (૩) ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી નૉસફી દરીર ળીજ્લ્ફૉ ષૉુક઼્ફફૂ 
ઋબવબ્પદી દધી ઞ િળલીદફૉ ધ્લીફૉ ળીઘૂફૉ ઞથ્ધ્ ભીશષષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઞૉર ઞૉર ળીજ્લરીઅ ષબળીસ ધીલ દૉર ળીજ્લફૂ 
રીઅઙથૂ રૃઞમ ઞથ્ધ્ ભીશષીલ્ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ રી઼ષીળ ગૉડવી 
ળ઼ૂફી ણ્ટ ર ી, 

 (૪) રી઼ષીળ રશૉવ ળ઼ૂફી ણ્ટ 
કર્ર રી઼ રશૉવ ઞથ્ધ્ 
૩ જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૩ ૩૩,૫૫,૬૨૨ 
૪ ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૩ ૩૯,૭૫,૭૮૨ 
૫ રીજર્-૪૨૪૩ ૭૩,૱૩,૪૩૨ 
૬ ઑુ વ-૪૨૪૩ ૬૯,૨૩,૩૯૨ 
૭ રૉ-૪૨૪૩ ૬૫,૯૱,૮૯૨ 
૮ ઞૄફ-૪૨૪૩ ૯૬,૩૭,૮૮૨ 
૯ ઞૃવીઊ-૪૨૪૩ ૮૯,૯૨,૯૨૨ 

ગૃવ ૫,૩૯,૭૬,૭૯૨ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ રશૉવ ણ્ટ બોગૂ રી઼ષીળ ગૉડવી 
ણ્ટ ફીઙળૂગ્ફૉ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૫) રશૉવ ણ્ટ બોગૂ રી઼ષીળ ફીઙળૂગ્ફૉ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ણ્ટ 

કર્ર રી઼ ગષળૉ ઞ 
૩ જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૩ ૫,૩૯,૩૪૨ 
૪ ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૩ ૯,૯૮,૮૯૬ 
૫ રીજર્-૪૨૪૩ ૭૪,૨૩,૬૨૨ 
૬ ઑુ વ-૪૨૪૩ ૮૬,૭૯,૱૯૮ 
૭ રૉ-૪૨૪૩ ૬૫,૬૩,૯૮૱ 
૮ ઞૄફ-૪૨૪૩ ૱૬,૬૪,૫૮૩ 
૯ ઞૃવીઊ-૪૨૪૩ ૯૭,૨૮,૯૭૮ 

ગૃવ ૫,૫૪,૮૭,૯૯૭ 
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 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ રી઼ષીળ ગૉડવી ળ઼ૂફી ણ્ટફ્ ગલી 
ગીળથ઼્ળ મઙીણ ધલ્ ? 

 (૫) વીયીધીર્ફૉ ઑગ ણ્ટ ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ 
ળ઼ૂફી ણ્ટ ષીલવરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉરઞ ઑગ ષીલવરીઅ ૩૨ 
વીયીધીર્ રીડૉફી ણ્ટ ઽ્લ ઝૉ. ઑગ ળ઼ૂફ્ ષીલવ ઘ્ લી મીન 
ળ઼ૂફ્ ઋબલ્ઙ રઽ ર જીળ ગવીગ ઼ૃપૂ ઞ ગળૂ સગીલ ઝૉ. ઞૉ 
ળ઼ૂફી ણ્ટફ્ મઙીણ ઇઅઙૉફૃઅ ગીળથ ઽ્લ ઝૉ. ળીજ્લરીઅ રૉ ધૂ 
ઞૃવીઊ રી઼ નળુરલીફ રશૉવ ગ્ુષુસ ણ ળ઼ૂફી ષીલવ ઼ીરૉ 
ગૃવ ૩૨,૮૫,૬૭૮ વીયીધીર્કફૃઅ ષપૃ ળ઼ૂગળથ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

રી઼ષીળ ળ઼ૂફી ણ્ટફ્ મઙીણ ધલ્ દૉફૂ ુષઙદ્ 

કર્ર રી઼ 
ષૉ ડૉઞ 

ગ્ુષસ ણ ગ્ષૉક઼્ૂફ 

૩ જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૩ - - 

૪ ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૩ ૬૯૬૪૪ ૫૫૯૮૯ 

૫ રીજર્-૪૨૪૩ ૫૯૭૭૱૮ ૮૯૱૯૬ 

૬ ઑુ વ-૪૨૪૩ ૯૨૯૭૫ ૩૨૯૪૩૯ 

૭ રૉ-૪૨૪૩ ૨૨ ૮૱૩૬૪ 

૮ ઞૄફ-૪૨૪૩ ૨૨ ૬૬૬૩ 

૯ ઞૃવીઊ-૪૨૪૩ ૨૨ ૫૮૨૮૨ 

ગૃવ ૭,૩૫,૯૮૩ ૫,૩૯,૯૨૭ 
--------- 

૪૨૯ 
મ્ડીન ુઞ ીરીઅ િન લીઅઙ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૩૨૨ ૂ ઈત્રીળીર બળરીળ (ઙતણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ િન લીઅઙ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૪૪. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ 

 (૪) ૪૪. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) ૩૩,૨૨,૨૨૨. 
--------- 

૪૨૱ 
ળીજ્લફૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂરીઅ વ્ગબીવફૂ ુફરથૄઅગ 

* ૬૨૪૬૫ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફૂ 
લૃુફષુ઼ર્ડૂકરીઅ વ્ગબીવફૂ ુફરથૄઅગ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઼જર્ ગુરડૂફૂ દી.૩૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ મૉઢગરીઅ 
ફક્કૂ ધલીઅ રૃઞમ બૃળદી રીથરીઅ લ્ગ્લ ઋરૉનષીળ ઋબવબ્પ 
ફી ઽ્ઊ, બૃફઆ જાઽૉળીદ ઈબષીફૂ ધીલ. જાઽૉળીદ ુ઼ધ્પ 
ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ.   

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ ગળૂ વ્ગબીવફૂ 
ુફલૃુક્દ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) મફદૂ ત્ષળીઑ. 

--------- 
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૪૨૯ 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ષફ ુષ દીળફૂ ઞરૂફ ઋબળ ઇુદકર્રથ 

* ૬૨૪૱૨ ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફ્ ગૃવ 
ષફ ુષ દીળ ગૉડવ્ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફ્ ગૃવ ષફ 
ુષ દીળ ૪૩૱૯૮.૬૮ જ્.ગૂ.રૂ. ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ઞઅઙવ ુષ દીળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ 
ણૂ-ફ્ડૂભીઊણ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૪) ઋક્દ ધુદઑ ગૃવ ૩૪૨.૯૮ જ્.ગૂ.રૂ. ઞરૂફ ણૂ-
ફ્ડૂભીઊણ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ષફ ુષ દીળ બોગૂ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ 
ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ષફ ુષ દીળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઋબળ 
ઇુદકર્રથ ધલૃઅ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ષફ ુષ દીળફૂ 
ઞરૂફ ઋબળ ગ્ઊ ઇુદકર્રથ ધલૉવ ફધૂ, જ્લીળૉ  બઅજરઽીવ 
ુઞ ીરીઅ ષફ ુષ દીળફૂ ૨.૨૪૱૨ જ્.ગૂ.રૂ. ઞરૂફ ઋબળ 
ઇુદકર્રથ ધલૉવ ઝૉ. 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ધલૉવ ઇુદકર્રથ ઇન્ષલૉ 
ઇુદકર્રથ ગળફીળ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઝૉ ? 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ષફ ુષ દીળફૂ 
ઞરૂફ ઋબળ ધલૉવ ઇુદકર્રથ ઇન્ષલૉ ઇુદકર્રથ ગળફીળ ઼ીરૉ 
ઙૃફ્ ફ પૂ ગ઼ૃળષીળ ઼ીરૉ યીળદૂલ ષફ ઇુપુફલર-૩૯૪૯ 
ઽૉઢશ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૩૨ 
ષણ્નળી ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઘ્ડૂ ઊફબૃડ ડૉ ક઼્ કર્ૉણૂડ બગણષી મીમદ 

* ૬૨૪૨૪ ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ફીથી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ષણ્નળી ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ જીઑ઼ડૂ 
ઇન્ષલૉ ઘ્ડૂ ઊફબૃડ ડૉક઼્ કર્ૉણૂડ વૉદી ગૉડવી ઊ઼ર્/ષૉબીળૂ 
ઑગર્ બગણીલી, 

 (૩)  

કર્ર ુઞ ્ 
ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘ રૉશષફીળ ષૉબીળૂક/ગૉ઼ફૂ અ઼ખ્લી 

દી.૨૩/૨૯/૩૯ ધૂ 
૫૩/૨૱/૪૨ 

દી.૨૩/૨૯/૪૨  ધૂ 
૫૩/૨૱/૪૩ 

૩ ષણ્નળી ૮૯ ૪૭ 
૪ ઼ૃળદ ૩૫૯૯ ૮૫૨ 

 ગૃવ ૩૬૮૬ ૮૭૭ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઘ્ડૂ 
ઊફબૃડ ડૉક઼્ કર્ૉણૂડ બગણીઊ, ઇફૉ 

 (૪)  

કર્ર ુઞ ્ 
ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘફૂ ળગર (` ગળ્ણરીઅ) 

દી.૨૩/૨૯/૩૯ ધૂ 
૫૩/૨૱/૪૨ 

દી.૨૩/૨૯/૪૨  ધૂ 
૫૩/૨૱/૪૩ 

૩ ષણ્નળી ૪૯.૯૭ ૭.૨૮ 
૪ ઼ૃળદ ૪૯૯.૯૭ ૯૨.૨૯ 

 ગૃવ ૫૪૯.૭૨ ૯૭.૩૫ 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઊ઼ર્/ષૉબીળૂ 
ઑગર્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) મ્ઙ઼ ુમવીંઙધૂ ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘ રૉશષફીળ 
ષૉબીળૂકઑ રૉશષૉવ ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘફૂ ષ઼ૄવીદફૂ ુષઙદ ફૂજૉ 
રૃઞમ ઝૉ.  

ુષઙદ્ 
ષણ્નળી 

દી.૨૩/૨૯/૩૯ 
ધૂ ૫૩/૨૱/૪૨ 

દી.૨૩/૨૯/૪૨ 
ધૂ ૫૩/૨૱/૪૩

ગૃવ 

ધલૉવ 
ષ઼ૄવીદ 

ગૉ઼્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

૬૯ ૩૨ ૭૯ 

ળગર 
(`ગળ્ણરીઅ)

૭.૫૫ ૩.૫૩ ૮.૮૬ 

મીગૂ 
ષ઼ૄવીદ 

ગૉ઼્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

૪૨ ૩૭ ૫૭ 

ળગર 
(`ગળ્ણરીઅ)

૪૪.૮૪ ૫.૯૭ ૪૮.૫૯ 
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ુષઙદ્ 
઼ૃળદ 

દી.૨૩/૨૯/૩૯ 
ધૂ ૫૩/૨૱/૪૨ 

દી.૨૩/૨૯/૪૨ 
ધૂ ૫૩/૨૱/૪૩

ગૃવ 

ધલૉવ 
ષ઼ૄવીદ 

ગૉ઼્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

૮૪૱ ૫૫૭ ૯૮૫ 

ળગર  
(`ગળ્ણરીઅ)

૮૫.૮૩ ૩૯.૫૱ ૱૨.૯૯ 

મીગૂ 
ષ઼ૄવીદ 

ગૉ઼્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

૯૮૯ ૪૯૭ ૩૨૮૬ 

ળગર 
(`ગળ્ણરીઅ)

૪૫૭.૯૬ ૭૪.૮૯ ૪૱૱.૮૫

મ્ઙ઼ ુમવીંઙધૂ ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘ રૉશષફીળ ષૉબીળૂકઑ 
રૉશષૉવ ઘ્ડૂ ષૉળીસીઘ ઇઅઙૉ ઼અણ્ષીલૉવ ષૉબીળૂ ઑગર્ ઼ીરૉ 
ગીલનીગૂલ જોઙષીઊ રૃઞમ ઼રન઼્/ફ્ડૂ઼, Adjudication 
ફૂ િકર્લી ુષઙૉળૉ  ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળીલૉવ ઝૉ.  

--------- 

૪૩૩ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉ ઢશફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૭૩૭ ૂ િઽદૃ ગફ્ણૂલી (ઊણળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ 
઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફૂ ુષ ીધીર્ફૂકફૂ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૱૯૮. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૱૯૮. 
 (૫) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ીલગવ 
ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) ૱૯૮. 

--------- 
૪૩૪ 

ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ુષપષી બૉન્સફ ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 
* ૬૨૪૪૱ ૂ ૉરુ઼અઽયીઉ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ુષપષી બૉન્સફ ઼ઽીલ રૉશષષી 
ગૉડવૂ ઇળજીક ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ, 

 (૩)  
દીવૃગ્ રશૉવ ઇળજીકફૂ ઼અખ્લી 

ફીઅન્ન ૩૩૬૯ 
ણૉણૂલીબીણી ૩૭૯૱ 
઼ીઙમીળી ૬૨૪ 
ઙ ણૉ ળ ૬૯૨ 
ુદવગષીણી ૭૪૨ 

 (૪) રશૉવ ઇળજીક બોગૂ ગૉડવૂ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ, 

 (૪) ૫૯૯૱. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ રઅઞૄળ ધલૉવ વીયીધીર્ બોગૂ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ બૉન્સફ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫) ૫૮૯૭. 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

 (૬) ૫૨૫ વીયીધીર્ફૂ ઇળજી રઅઞૄળ ધલી દૉ બઽૉવી 
કઙ ડ-૪૩ફૂ ઼ઽીલ ઞરી ગળષીફૂ િકર્લી ધઉ ઙલૉવ 
ઽ્ષીધૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ. 

--------- 
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૪૩૫ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૬૨૨૯૯ ૂ ઼ૂરીમૉફ ર્િઽવૉ (ઇગ્ડી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 

ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક રઅઞૄળ 

ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪)  

રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ 

૮ ૮ ૨ 
 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ 

ઝૉ ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  

઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૩૬ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉ ઢશફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૫૨૯ ૂ ગૉ સૃયીઉ ફીગળીથૂ (ઙીળૂલીપીળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ 

ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ 

઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૨,૨૬૮. 

 (૪) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 

ગન્લીકૉફૉ ઼ીલગવ ુષદળથ ગળૂ ? 

 (૪) ૨. 

--------- 

૪૩૭ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ળૉ રણૉ઼ૂષળફ્ ઞથ્ધ્ 

* ૬૨૩૬૨ ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઉ બથની (નીઽ્ન) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ઇફૉ ષણ્નળી સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ગૉડવૂ 

લુક્દક બી઼ૉધૂ ળૉરણૂ઼ૂષળ ઈંઞૉક્સફફ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઞથ્ધ્ 

બગણષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 

ઇરનીષીન સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ૭૮ લુક્દક ઇફૉ ષણ્નળી 

સઽૉળ/ુઞ ીરીઅધૂ ૩૭ લુક્દક બી઼ૉધૂ ળૉરણૂ઼ૂષળ 

ઈંઞૉગસફફ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઞથ્ધ્ બગણષીરીઅ ઈ લ્. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ૭૬ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ ફીરનીળ ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ નીઘવ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ. જ્લીળૉ  ૩૯ ઉ઼ર્ ઼ીરૉ ફીરનીળ ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ નીઘવ 

ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવ ૃઝૉ. 

 (૫) ઙૉળગીલનૉ઼ળ ળૉરણૂ઼ૂષળ ઈંઞૉક્સફફૂ ભૉળીભૉળૂ ઇફૉ 

ષૉજીથ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) ઘ્ળીગ ઇફૉ ખહપ ુફલરફ દઅ ફી ઇુપગીળૂક 

ીળી ઼દદ ર્ફૂડળીંઙ ગળૂ નષી મજાળરીઅ જીઅબદૂ ફઞળ 

ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 
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૪૩૮ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙઅઙી ષ બી ઈુધર્ગ ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૪૫૫ ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ુષપષી બૉન્સફ ઼ઽીલ રૉશષષી 
ગૉડવૂ ઇળજીક ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ, 

 (૩)  
દીવૃગ્ રશૉવ ઇળજીકફૂ ઼અખ્લી 

ઙીઅપૂફઙળ ૬૭૭૫ 
ગવ્વ ૬૫૱૱ 
રીથ઼ી ૬૯૭૩ 
નઽૉઙીર ૭૯૩૨ 

 (૪) રશૉવ ઇળજીક બોગૂ ગૉડવૂ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ, 

 (૪) ૩૯૫૮૱. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ રઅઞૄળ ધલૉવ વીયીધીર્ બોગૂ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ બૉન્સફ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫) ૩૯૫૮૱. 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૩૯ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ણૌ. મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૬૨૩૨૫ ૂ ઙ્ુષઅનયીઉ બળરીળ (ઋરળૉઢ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ણૌ. મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ ુષનૉસ 
ઇભ્લી઼ વ્ફ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ 
જાુદફી ુષ ીધીર્કફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ 

 (૩) ૩૫. 

 (૪) દૉ બોગૂ દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
વ્ફ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) . ૩૯૭ વીઘ. 

--------- 

૪૩૱ 
ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ નનીર્કફી રૅત્લૃ મીમદ 

* ૬૨૩૬૮ ૂ ગીન્દૂયીઉ બળરીળ (ઢી઼ળી) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ફૉ ગીળથૉ ગૉડવી નનીર્કફી ર્દ ધલી, 

 (૩) બ ગ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી ષીળ઼નીળફૉ ગ્ઉ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધદૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ રૅત્લૃ બીરૉવી નનીર્ફી 
ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ગૉડવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼ઽીલ ક્લી ગીળથ઼્ળ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) મીગૂ ળઽૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
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બ ગ 

રી઼ 
ઘૉણી ઈથઅન 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

઼પ્ડૉ મ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
કક્ડ્મળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ ૨ ૩ ૨ ૨ 
િણ઼ૉમ્મળ ૨ ૨ ૨ ૩ 
જાન્લૃઈળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ભૉ ૃઈળૂ ૨ ૩ ૨ ૨ 
રીજર્ ૨ ૪ ૨ ૨ 
ઑુ વ ૨ ૬ ૬ ૱ 
રૉ ૬ ૪૫ ૮ ૪૩ 
ઞૄફ ૪ ૪ ૫ ૪ 
ઞૃવીઉ ૯ ૨ ૨ ૩ 
કઙ ડ ૨ ૨ ૫ ૨ 

ગૃવ ૩૭ ૫૫ ૩૮ ૫૫ 

--------- 

૪૩૯ 
યીષફઙળ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ણૉટૂ ૉડૉ ણ ઽ્ુ બડવ્રીઅ નનીર્કફી રૅત્લ ૃ

* ૬૨૩૭૬ ૂ ગફૃયીઉ મીળોલી (દશીજા) : રીફફૂલ ઈળ્ગ્લ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
યીષફઙળ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગ્ુષણ-૩૯ 
(ગ્ળ્ફી) ણૉટૂ ૉડૉણ ગૉડવૂ ઽ્ુ બડવ્ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૫ રૃઞમ.  

 (૪) ઋક્દ ઽ્ુ બડવ ષીળ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ગ્ુષણ-૩૯ (ગ્ળ્ફી) ળ્ઙફૂ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪) *બ ગ-૩ ફી ગ્વર ફઅ.૬ ઇફૉ ૭ રૃઞમ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી ? 

 (૫) *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૪૪૨ 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ટૂળ્ ુવુક્ષણ િણ જીઞર્ ઇઅઙૉ ગુરિડફૂ ળજફી 

* ૬૨૬૨૫ ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ) : રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ 
ીળી ટૂળ્ ુવુક્ષણ િણ જીઞર્ ઇઅઙૉ ઇભ્લી઼ ગળષી ગ્ઉ 

ગુરિડફૂ ળજફી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ફી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ગુરિડફૂ ળજફી ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ, 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

 (૫) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ગુરિડફૂ ળજફી ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ઋક્દ ગુરિડફી જૉળરૉફ ઇફૉ ઼ભ્લ્ ગ્થ ઝૉ ?  (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
--------- 

 
઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 



 

ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા 
નવમું સ , ૨૦૨૧ 
તારાં કત ો રી 

મંગળવાર, તા.૨૮મી સ ટે બર, ૨૦૨૧ 

શુિ ધપ ક 
અ.નં. તારાં કત 

 માંક 
અ તા 

મ 
પા.નં. િવગત અશુ ધ શુ ધ 

૧ ૪૦૨૩૭ ૪ ૨  ખંડ-૧ની છે ી લીટી આવેલ છે, કે કેમ આવેલ છે, કે કેમ, 

૨ ૪૦૧૬૪ ૧૩ ૮  ખંડ-૧ની છે ી લીટી તબ ે  છે. તબ ે  છે, 

૩ ૪૦૨૫૨ ૨૦ ૧૪ નું અનુસંધાન *૧૫૩૫૦ અ તા (૬૨) *૧૫૩૫૦ (અ તા-૬૨) 

૪ ૪૦૦૪૭ ૩૦ ૧૯ જવાબ ખડં-૨માં બી  

કોલમની થમ લીટી  
વાવેતર (હે ટરમાં) ખચ ( . લાખમાં) 

૫ ૪૦૨૭૭ ૩૩ ૨૦ નું શીષક આ દ િત િવકાસ રા યમાં આ દ િત 

િવકાસ 

૬ ૩૯૯૮૬ ૩૯ ૨૨ સ ય ીનું નામ ી શિશકાતં પં ા ી શશીકા ત પં ા 

૭ ૪૦૧૯૫ ૭૩ ૩૯ જવાબ ખડં-૧ની છે ી લીટી િચ યુિનટ િત યુિનટ 

૮ ૪૦૨૪૯ ૯૬ ૪૯ જવાબ ખડં-૪નો માંક (૩) (૪) 

જવાબ ખડં-૪ની થમ લીટી ઉપર સરકરા ીના ઉપર સરકાર ીના 

૯ ૪૦૧૭૬ ૯૯ ૫૦  ખંડ-૩ની થમ લીટી મૃ યુ પામનાર 

વારસદારોન ે

મૃ યુ પામનારના 

વારસદારોન ે
૧૦ ૪૦૨૪૮ ૧૦૬ ૫૩ જવાબ ખડં-૪ની થમ લીટી ઉપર સરકરા ીના ઉપર સરકાર ીના 

૧૧ ૪૦૨૩૦ ૧૧૭ ૫૮  ખંડ-૧ની બી  લીટી પ રિ તલાલ મજમુદાર પ રિ તલાલ મજમુદાર 

િશ યવૃિ  યોજના હેઠળ 

૧૨ ૪૦૩૧૭ ૧૪૫ ૭૨ સ ય ીનું નામ ી ુમન ડે  ી ુમનિસંહ ડે  

૧૩ ૪૦૨૩૯ ૧૪૬ ૭૨ સ ય ીનું નામ ી ગેનીબેન ઠાકોર ગેનીબેન ઠાકોર 

૧૪ ૪૦૩૧૩ ૧૫૭ ૭૭  ખંડ-૧ની છે ી લીટી આપવામાં આવી ? આપવામા ંઆવી, અન ે

૧૫ ૪૦૨૫૧ ૧૭૨ ૮૩ સ ય ીનું નામ ી વેજિેસંગભાઇ પણદા ી વજિેસંગભાઇ પણદા 

૧૬ ૪૦૨૦૬ ૧૮૦ ૮૬ નું અનુસંધાન (અ તા-૧૦૪)ના 

માનનીય 

(અ તા-૧૦૪)ના 

અનુસંધાને માનનીય 

૧૭ ૪૦૨૦૦ ૧૮૭ ૯૧ જવાબ ખડં-૧ અને ૨ના બી  

પ કની ચોથી કોલમની નવમી 

રૉ 

-૦.૦૧૯ -૦.૧૯ 

જવાબ ખડં-૧ અને ૨ના બી  

પ કની બી  કોલમની દસમી 

રૉ 

માચ ૨૨ માચ ૨૧ 

૧૮ ૩૯૭૪૪ ૧૯૯ ૯૭ જવાબ ખડં-૩ની બી  લીટી તા.૧૮-૦૨-૨૦૨૧ના 

રોજ 

તા.૧૮-૦૮-૨૦૨૧ના 

રોજ 

૧૯ ૪૦૨૦૫ ૨૦૧ ૯૮ નું અનુસંધાન (અ તા-૯૬)ના 

માનનીય 

(અ તા-૯૬)ના 

અનુસંધાને માનનીય 

૨૦ ૪૦૨૨૮ ૨૧૨ ૧૦૩  ખંડ-૩ની બી  લીટી ચુકવવામાં આવી, ચુકવવામાં આવી, અન ે

૨૧ ૪૦૦૯૯ ૨૧૩ ૧૦૪ સ ય ીનું નામ ી સીમાબેન મો હલ ે ીમતી સીમાબેન મો હલે 

૨૨ ૪૦૨૩૩ ૨૧૬ ૧૦૫  ખંડ-૩ની બી  લીટી ચુકવવામાં આવી, ચુકવવામાં આવી, અન ે

*********************** 




