
જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
ફષરૃઅ ઼ , ૪૨૪૩ 
દીળીઅિગદ ્ ળૂ 

઼્રષીળ, ૪૯રૂ ઼પ્ડૉ મ્મળ, ૪૨૪૩ 

ઞષીમ ઈબફીળ રઅ ૂ ૂક: 

(૩) રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ : ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ, ષઽૂષડૂ ઼ૃપીળથી ઇફૉ ઈલ્ઞફ, ઙૅઽ ઇફૉ બ્વૂ઼ ઽીઋ઼ીંઙ, 
રીિઽદૂ ઇફૉ ઼ીળથ, સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ, ઋ ્ઙ, ઘીથ ઇફૉ 
ઘુફઞ, મઅનળ્, દરીર ફૂુદક ઇફૉ ઇન્લ ગ્ઉ રઅ ૂ ૂકફૉ ભીશષીલૉવ ફ ઽ્લ દૉષી 
ુષહલ્/ુષયીઙ્. 

(૪) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : રઽૉ઼ૄવ, ઈબુ  લષ ધીબફ 

(૫) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ુષ ીફ ઇફૉ ૐ ્ુઙગૂ  

(૬) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી  

(૭) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ષીઽફ લષઽીળ, ષી઼ફ, લી ીપીર ુષગી઼  

(૮) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ગૅુહ, બસૃબીવફ 

(૯)  રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼  

(૱)  રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ક્વીઉરૉડ જૉન્ઞ, ઝીબગીર ઇફૉ વૉઘફ ઼ીરગર્ૂ 

(૯) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ઇ , ફીઙિળગ બળૃષઢ્ ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી 

(૩૨)  રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ગર્ીર ુષગી઼ ઇફૉ ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ 

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

: ળરદ-ઙરદ, લૃષગ ઼ૉષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુ ગ ષૅુ ક, ષોુચ્ઝગ ઼અ ધીકફૃઅ ઼અગવફ, 
ુમફ ુફષી઼ૂ ઙૃઞળીદૂફ્ યીઙ, ઙૅઽ ળક્ષગ નશ ઇફૉ ગર્ીર ળક્ષગ નશ, ફીઙિળગ 
઼અળક્ષથ, ફસીમઅપૂ ઈમગીળૂ, ઞૉવ, ઼ળઽનૂ ઼ૃળક્ષી 

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

: ઼ઽગીળ, ગૃિડળ ઋ ્ઙ, ્ડ્ગ્વ 

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

: ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ  

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

: રત્ લ્ ્ઙ  

૩ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઘીફઙૂ ઽ્ડવ્ફૉ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ  

* ૬૨૬૯૩ ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઘીફઙૂ ઽ્ડવ્ફૉ ક્લી 
યીષૉ, ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ, બણદળ, ઙૐજળ ઇફૉ ઘળીમીફૂ ઞરૂફ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૩) ઈષૂ ગ્ઉ ઞરૂફ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ.  

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ ગૉડવૂ ઈષગ 
ધઉ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

--------- 
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૪ 
ફઘ ીથી મજાળ ઼ુરુદફૉ િગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ રઅઞૄળ ગળૉ વ ળગર  

* ૫૯૯૯૪ ૂ રીવદૂ રઽૉ ળૂ (ઙીઅપૂપીર) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ગચ્ઝ ુઞ ીફૂ ફઘ ીથી મજાળ ઼ુરુદફૉ ુગ઼ીફ 
ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ  

 (૩) .૫૮૮.૪૨/- વીઘ.  

 (૪) ઋક્દ ળગર ક્લી ગીર રીડૉ  રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?  (૪) ઋક્દ ળગર 
  (૩) કભૂ઼ ુમ ણીંઙ  
  (૪) ગઅબીઋન્ણ ષ્વ 
  (૫) કગસફ સૉણ  
  (૬) ભીર ર઼્ ઙ્ણીઋફ 
  (૭) સ્બ ગર ઙ્ણીઋફ 
  (૮) ષૉ- ૂઞ કભૂ઼ 
  (૯) ષૉ- ૂઞ 
  (૱) ઈઅદળૂગ બીગી ળ દી  
  (૯) ગ્રફ ડ્ઉવૉડ ઇફૉ મીધ રફી ગીર રીડૉ  રઅઞૄળ 
   ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

--------- 

૫ 
ળીજ્લરીઅ રઙભશૂફી ડૉ ગીફી યીષ્ 

* ૬૨૬૪૯ ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅધૂ ડૉગીફી યીષૉ રઙભશૂ ઘળૂનષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગઉ 
ફ્ણૉવ ઑઞન઼્ૂ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅ ડૉગીફી યીષૉ રઙભશૂ ઘળૂનષીફૂ ગીરઙૂળૂ યીળદ 
઼ળગીળ ૂફૂ ઼ૉન્ડર્વ ફ્ણૉવ ઑઞન઼્ૂ ફીભૉણ ીળી ળીજ્લ ફ્ણૉવ 
ઑઞન઼્ૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર ુવ. રીળભદૉ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ રઙભશૂફી ડૉગીફી યીષ સી ફક્કૂ 
ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ યીળદ ઼ળગીળ ૂ 
ીળી રઙભશૂ રીડૉ  જાઽૉળ ધલૉવ ડૉગીફી યીષ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

ષહર્ રઙભશૂફ્ ડૉ ગીફ્ યીષ ( ./િગષ.)
૪૨૪૨-૪૩ ૭૪૯૭ 
૪૨૪૩-૪૪ ૭૭૭૨ 

 (૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ ડૉગીફી યીષૉ ગૉડવૂ રઙભશૂ ફ્ણૉવ 
ઑઞન઼્ૂ ીળી ળીજ્લરીઅધૂ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૂ ?  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ યીળદ ઼ળગીળ ૂફૂ 
઼ૉન્ડર્વ ફ્ણૉવ ઑઞન઼્ૂ ફીભૉણ ીળી ળીજ્લરીઅ ડૉગીફી યીષૉ 
ઘળૂનીલૉવ રઙભશૂફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ષહર્ ડૉ ગીફી યીષૉ ઘળૂનીલૉવ રઙભશૂફ્ 
ઞથ્ધ્ (રૉ.ડફ) 

૪૨૩૯-૪૨ ૭૨૨૭૬૮ 
૪૨૪૨-૪૩ ૪૨૪૭૯૩ 

--------- 
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૬ 
રઽૉ઼ીથી ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી મીમદ 

* ૬૨૬૭૮ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ રઽૉ઼ીથી ઇફૉ ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ 
મીઅપગીર ઼ીઉડ ઋબળ ગૉડવી ીથચીદગ ઇગ રીદ ધલી ઇફૉ 
ઈ ઇગ રીદ્રીઅ ગૉડવી રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી,  

 (૩) દી.૨૩-૨૱-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૨ 
ુ ધુદઑ  

 ીથચીદગ 
ઇગ રીદ 

રલ્ઙૂ રૅત્લ ૃ

રઽૉ઼ીથી સઽૉળ  ૨૨ ૨૨ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ્  ૨૩ ૨૩ 
ઇરનીષીન સઽૉળ  ૨૮ ૨૯ 
ઇરનીષીન ુઞ ્ ૨૨ ૨૨ 

ગૃવ ૨૯ ૩૨ 
દી.૨૩-૨૱-૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ ુ ધુદઑ 

 ીથચીદગ 
ઇગ રીદ 

રલ્ઙૂ રૅત્લ ૃ

રઽૉ઼ીથી સઽૉળ  ૨૨ ૨૨ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ્  ૨૪ ૨૪ 
ઇરનીષીન સઽૉળ  ૨૱ ૨૯ 
ઇરનીષીન ુઞ ્ ૨૨ ૨૨ 

ગૃવ ૩૨ ૩૩ 
 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ળગીળ ીળી સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ   

 (૪) ઼નળઽૃ ીથચીદગ ઇગ રીદ્રીઅ ઼ળગીળ ીળી 
પૂ ઙૃઞળીદ ુમ ણીંઙ ઑન્ણ ઇપળ ગન્ ડર્ક્સફ ષગ઼ર્ 
(ળૉ ગ્લૃવૉસફ કભ ઑમ્પ્વ્લરૉન્ડ ઑન્ણ ગન્ણૂસફ કભ ઼ષીર઼્) 
઼-૪૨૨૫ ઽૉઢશ ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ઼અ ધી દધી ઼અ ધીફી 

રીુવગ ઼ીરૉ ગૃવ મ ઼્ જ્ષૂ઼ (૪૪૬) ગૉ઼્ ગળૉવ ઝૉ ઇફૉ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼અ ધી દધી ઼અ ધીફી રીુવગ ઼ીરૉ ગૃવ 
઼્શ (૩૮) ગૉ઼્ ગળૉવ ઝૉ.  

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી સીઅ બઙવીઅ 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?  

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી પૂ ઙૃઞળીદ 
ુમ ણીંઙ ઑન્ણ ઇપળ ગન્ ડર્ક્સફ ષગ઼ર્ (ળૉ ગ્લૃવૉસફ કભ 
ઑમ્પ્વ્લરૉન્ડ ઑન્ણ ગન્ણૂસફ કભ ઼ષીર઼્) ઼-૪૨૨૫ 
ઽૉઢશ  ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દધી મીઅપગીર ઼અ ધીફૉ 
મીઅપગીર રલ્ઙૂકફૂ ઼વીરદૂ રીડૉ  દગૉનીળૂ બ બઙવી 
વૉષી ઼ૃજફી ઈબૉવ ઝૉ. જ્લીઅ મીઅપગીર રલ્ઙૂકફી જીષફૉ 
દીત્ગીુવગ જોઘરૂ ઞથીલ દૉષૂ મીઅપગીર ઼ીઉડ્ બળ જ્લીઅ ઼ૃપૂ 
઼વીરુદફૂ જોઙષીઉ ફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ત્લીઅ ઼ૃપૂ મીઅપગીર 
ષૅુ  ફ ગળષી રફીઉ ઽૃગર ઈબૉવ ઝૉ. 

--------- 

૭ 
઼ીંઙદૉવ, ગબીુ઼લી દૉવ ઇફૉ બીર્વૂફ દૉવફી યીષરીઅ ષપીળ્  

* ૬૨૬૬૫ ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ીંઙદૉવ, ગબીુ઼લી દૉવ, બીર્વૂફ દૉવફી યીષરીઅ 
રી઼ષીળ ગૉડ ગૉડવ્ ષપીળ્ ગૉ  ચડીણ્ ફ પીલ્, ઇફૉ  

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
઼ીંઙદૉવ, ગબીુ઼લી દૉવ, બીર્વૂફ દૉવફી યીષરીઅ રી઼ષીળ 
ફ પીલૉવ ષપીળી ગૉ  ચડીણીફૂ ુષઙદ બ ગ-૩ ઇફૉ બ ગ-૪ 
રૃઞમફૂ ઝૉ.  
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 (૪) ઋક્દ ઘી દૉવ્ફી યીષરીઅ ષપીળ્ ગૉ  ચડીણી ધષીફી 
ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ ?  

 (૪) ગ્ુષણ-૩૯ રઽીરીળૂફી ગબળી ઼રલરીઅ ઘી  
દૉવ્ફી ગીજી રીવફૂ ઇઝદ, રઞૃળ્ફૂ ઼ર લી, બિળષઽફફૂ 
રૃ ગૉવૂ ુષઙૉળૉ  ગીળથ્ફૉ વૂપૉ દૉફૂ ુષબળૂદ ઇ઼ળ ધીુફગ 
મજાળ્રીઅ બણૉવ ઝૉ. દદ્ઋબળીઅદ ઈઅદળળી ર્ ૂલ મજાળ્રીઅ 
ઘી દૉવ ઇફૉ દૉવૂમૂલીરીઅ ઘી઼ ગળૂફૉ બીર્વૂફફી યીષ્રીઅ 
ધદૂ ષપ-ચડફૂ ઇ઼ળ મજાળ યીષ્ બળ બણદૂ ઽ્લ ઝૉ. ઞૉફૉ 
ગીળથૉ યીષરીઅ ષપીળ્ જોષી રશદ્ ઽ્લ ઝૉ.  

બ ગ-૩ 
( ુદ િગ.ગર્ી.) 

કર્ર 
ફઅ. 

ષહર્ ૪૨૪૨-૪૨૪૩ ઼ીંઙદૉવ 
(બૉગૉ ડરીઅ) . 

ષપીળ્/ 
ચડીણ્ . 

ગબીુ઼લી 
દૉવ . 

ષપીળ્/ 
ચડીણ્ . 

બીર્વૂફ દૉવ 
(બૉગૉ ડરીઅ) . 

ષપીળ્/ 
ચડીણ્ . 

(૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) (૱) 

૩ ઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૪૨  ૩૬૪ - ૯૱ - ૱૭ - 

૪ કક્ડ્મળ-૪૨૪૨  ૩૬૫ ૩ ૯૯ ૩ ૱૮ ૩ 

૫ ફષૉમ્મળ-૪૨૪૨  ૩૬૭ ૪ ૩૨૨ ૩ ૱૯ ૩ 

૬ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૪૨  ૩૬૯ ૬ ૩૨૬ ૬ ૯૩ ૬ 

૭ જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૩  ૩૭૯ ૱ ૩૨૮ ૪ ૩૨૬ ૩૫ 

૮ ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૩  ૩૭૯ ૨ ૩૨૯ ૩ ૩૨૭ ૩ 

૯ રીજર્-૪૨૪૩  ૩૮૬ ૯ ૩૩૪ ૭ ૩૩૩ ૮ 

૱ ઑુ વ-૪૨૪૩  ૩૮૪ -૪ ૩૩૯ ૭ ૩૨૱ -૫ 

૯ રૉ-૪૨૪૩  ૩૭૯ -૭ ૩૪૨ ૫ ૯૯ -૯ 

૩૨ ઞૄફ-૪૨૪૩ ૩૭૱ ૩ ૩૪૭ ૭ ૩૨૪ ૫ 

૩૩ ઞૃવીઉ-૪૨૪૩  ૩૭૯ ૩ ૩૪૱ ૫ ૩૨૫ ૩ 

૩૪ કઙ ડ-૪૨૪૩  ૩૮૨ ૩ ૩૫૨ ૪ ૩૨૬ ૩ 

બ ગ-૪ 
( ુદ ૩૭ િગ.ગર્ી.) 

કર્ર 
ફઅ. 

ષહર્ ૪૨૪૨-૪૨૪૩ ઼ીંઙદૉવ 
(બૉગૉ ડરીઅ) . 

ષપીળ્/ 
ચડીણ્ . 

ગબીુ઼લી 
દૉવ . 

ષપીળ્/ 
ચડીણ્ . 

બીર્વૂફ દૉવ 
(બૉગૉ ડરીઅ) . 

ષપીળ્/ 
ચડીણ્ . 

(૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) (૱) 

૩ ઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૪૨  ૪૨૱૩ - ૩૬૪૱ - ૩૪૬૪ - 

૪ કક્ડ્મળ-૪૨૪૨  ૪૨૯૯ -૬ ૩૬૬૬ ૩૮ ૩૪૭૯ ૩૯ 

૫ ફષૉમ્મળ-૪૨૪૨  ૪૩૨૯ ૫૪ ૩૬૮૭ ૪૩ ૩૪૮૬ ૭ 

૬ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૪૨  ૪૩૯૩ ૮૪ ૩૭૩૪ ૬૯ ૩૫૩૭ ૭૩ 

૭ જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૩  ૪૩૱૬ ૩૫ ૩૭૫૯ ૪૯ ૩૬૫૬ ૩૩૯ 

૮ ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૩  ૪૩૭૬ -૫૨ ૩૭૭૩ ૩૪ ૩૭૨૭ ૯૩ 

૯ રીજર્-૪૨૪૩  ૪૫૭૪ ૩૯૱ ૩૮૩૯ ૮૮ ૩૯૮૭ ૪૮૨ 

૱ ઑુ વ-૪૨૪૩  ૪૫૮૮ ૩૬ ૩૮૯૯ ૱૨ ૩૮૪૮ -૩૫૯ 

૯ રૉ-૪૨૪૩  ૪૪૱૮ -૱૨ ૩૯૬૱ ૭૩ ૩૬૫૱ -૩૱૱ 

૩૨ ઞૄફ-૪૨૪૩ ૪૫૩૪ ૪૮ ૩૱૪૪ ૯૬ ૩૬૱૩ ૬૫ 

૩૩ ઞૃવીઉ-૪૨૪૩  ૪૫૨૯ -૭ ૩૱૮૪ ૬૨ ૩૭૨૨ ૩૯ 

૩૪ કઙ ડ-૪૨૪૩  ૪૫૫૪ ૪૭ ૩૱૯૨ ૪૱ ૩૭૪૱ ૪૱ 

--------- 
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૮ 
ળીજ્લરીઅ દણૂબીળ ઇફૉ બી઼ીફી ગળૉ વ ઽૃગર્ 

* ૬૨૫૭૨ ૂ ુઞ ૉસગૃરીળ રૉષીથૂ (ષણઙીર) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙૃઞળીદરીઅ દણૂબીળ ઇફૉ બી઼ીફી ગૉડવી ઽૃગર્ ગળષીરીઅ ઈ લી 
ઝૉ,  

 (૩) દણૂબીળફી ગૃવ ઽૃગર્ –  ૩૮૪૨ 
  ઇફૉ, બી઼ીફી ગૃવ ઽૃગર્ –  ૭૬૨૪ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ગૉ઼્ 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ ઇફૉ દૉફી ગીળથ્ રૃખ્લત્ષૉ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪)  
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇરનીષીન ુઞ ્ 

દણૂબીળ 
ગૉ઼્ફૂ 
઼અખ્લી 

બી઼ી 
ગૉ઼્ફૂ 
઼અખ્લી 

દણૂબીળ 
ગૉ઼્ફૂ 
઼અખ્લી 

બી઼ી 
ગૉ઼્ફૂ 
઼અખ્લી 

૫૭૨ ૪૬૯૯ ૨૭ ૮૯ 
 ઋક્દ ગૉ઼્ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ : 

 ઙૃફીિઽદ ષૅુ ક ઇડગીષષીફી ઽૉદૃ઼ળ.  
 (૫) ફીરનીળ ઽીઉગ્ડર્  ીળી ગૉડવી દણૂબીળ ઇફૉ બી઼ીફી 
ઽૃગર્ ળન ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ ?  

 (૫) ફીરનીળ ઽીઉગ્ડર્  ીળી ળન ગળષીરીઅ ઈષૉવ દણૂબીળફી 
ગૃવ ઽૃગર્ –  ૫૯ 
ઇફૉ, બી઼ીફી ગૃવ ઽૃગર્ –  ૫૬૬૯ 

--------- 

૯ 
ળીજ્લરીઅ ની ફૂ ફષૂ બળરૂડ્/ળૂન્લૃ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૫૯૭ ૂ સૂષીયીઊ યૃળૂલી (િનલ્નળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ દી.૨૯-૨૫-
૪૨૩૯ફી ઙૅઽ ુષયીઙફી જાઽૉળફીરીઅધૂ ની ફૂ ફષૂ બળરૂડ્ 
રૉશષષી ઇફૉ ળૂન્લૃ રીડૉ  ઇળજી ભૂ ષ઼ૄવષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) ઙૅઽ ુષયીઙફી દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૱ફી જાઽૉળફીરીઅ 
કર્રીઅગઆ GG/85/2018/VDR/10/2017/654/E-1 ધૂ ઇળજી ભૂ 
ફી મનવૉ ઼્ૉ઼ ભૂ .૪૨૨૨/- ઇફૉ રૉણૂગવ ઑક્ટીરૂફૉસફ 
ભૂ .૪૨૨૨/- ુફલદ ધલૉવ ઝૉ.  

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ   (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  
 (૫) ઋક્દ જાઽૉળફીરી બઽૉવીઅ ળીજ્લરીઅ ની ફૂ ફષૂ 
બળરૂડ્ રૉશષષી ઇફૉ ળૂન્લૃ રીડૉ  ઇળજી ભૂ ગૉડવૂ ષ઼ૄવષીરીઅ 
ઈષદૂ ઽદૂ ?  

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૱ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ઑર.ઑ઼.ઑર.ઉ. ઑગર્ફૉ લીઞ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઇળજીક 

* ૫૯૯૮૬ ૂ ગૉદફયીઊ ઉફીરનીળ (઼ીષવૂ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ખ ્ુઙગ ફૂુદ ૪૨૩૭ ઇઅદઙર્દ લીઞ ઼ઽીલ લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ MSME (રીઉકર્્ ર્વ રૂણૂલર 
ઑન્ડળ ીઉટૂ઼) ઑગર્ફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૬૩ ઇળજીક. 

 (૪) ઈ ઼રલઙીશી નળમ્લીફ ગૉડવી ઑગર્ફૉ ગૉડવૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ?  

 (૪) ૭૫૬ ઑગર્ફૉ 
  .૫૨૱૩.૨૩ વીઘફૂ ઼ઽીલ.  

--------- 
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૯ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ સઽૉ ળ/ુઞ ીરીઅ ઘીફઙૂ ષીઽફ્ બળ ‘બૂ’ ઇધષી ‘બ્વૂ઼’ વઘષી મીમદ 

* ૬૨૫૮૯ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળ/ુઞ ીરીઅ ઘીફઙૂ 
ષીઽફ્રીઅ બ્વૂ઼, બૂ, ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ ગૉ  ઙષર્ન્રૉન્ડ કભ 
ઙૃઞળીદ ગૉ  ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકઑ ઽ્ ીક વઘૂફૉ 
ગીલનીફ્ યઅઙ ગળદી ગૉડવી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફૉ 
બગણષીરીઅ ઈ લી,   

 (૩) બ ગ-૩. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ, સઽૉળ/ુઞ ીષીળ ગૉડવી 
ુગ ઼ીરીઅ ગૉડવૂ નઅણફૂ ળગર ષ઼ૄવષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) બ ગ-૪. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવી ષીઽફ્રીઅ ગીલનીફ્ 
યઅઙ ગળૂફૉ વઘૉવ વઘીથ્ નૄળ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લી ?  

 (૫) ઼રલીઅદળૉ  ણર્ ીઉષફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ નઅણગૂલ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

બ ગ-૩ 
દી.૨૩-૨૱-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૨ 

સઽૉ ળ/ુઞ ્  ગીલનીફ્ યઅઙ ગળૉ વ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક  
ઇરનીષીન સઽૉળ  ૨ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૨ 
ઙીઅપૂફઙળ  ૨ 

દી.૨૩-૨૱-૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ 
સઽૉ ળ/ુઞ ્  ગીલનીફ્ યઅઙ ગળૉ વ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક  

ઇરનીષીન સઽૉળ  ૩૪ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૨ 
ઙીઅપૂફઙળ  ૨ 

બ ગ-૪ 
દી.૨૩-૨૱-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૨ 

સઽૉ ળ/ુઞ ્  િગ ઼ી  નઅણફૂ ળગર  
ઇરનીષીન સઽૉળ  ૨ ૨ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૨ ૨ 
ઙીઅપૂફઙળ  ૨ ૨ 

દી.૨૩-૨૱-૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ 
સઽૉ ળ/ુઞ ્  િગ ઼ી  નઅણફૂ ળગર  

ઇરનીષીન સઽૉળ  ૩૪ ૯૮૨૨ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૨ ૨ 
ઙીઅપૂફઙળ  ૨ ૨ 

--------- 

૩૨ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઑર.ઑ઼.ઑર.ઉ. ઑગર્ફૉ લીઞ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઇળજીક 

* ૫૯૯૮૩ ૂ ગૉ સૃયીઊ ફીગળીથૂ (ઙીળૂલીપીળ) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ખ ્ુઙગ ફૂુદ ૪૨૩૭ ઇઅદઙર્દ લીઞ ઼ઽીલ લ્ઞફી 
ઽૉઢશ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ MSME (રીઉકર્્ ર્વ રૂણૂલર 
ઑન્ડળ ીઉટૂ઼) ઑગર્ફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૯૯ ઇળજીક. 
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 (૪) ઈ ઼રલઙીશી નળમ્લીફ ગૉડવી ઑગર્ફૉ ગૉડવૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ?  

 (૪) ૫૩૨ ઑગર્ફૉ 
  .૩૬૫૯.૪૪ વીઘફૂ ઼ઽીલ.  

--------- 

૩૩ 
મીવીળીર દધી વણમૂ ફનૂફી જૉગણૉર્ દધી દશીષ્ યળષી મીમદ 

* ૬૨૬૨૬ ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી જ્ધી ઼ રીઅ દી. ૩૪-૨૯-૩૯ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ 
ળઞૄ ધલૉવ *  કર્રીઅગઆ૩૯૩૬૯ (ઇગર્દી-૩૭૫)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ (ઞશ ઼અબુ ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ફરર્ની લ્ઞફી ઈપીળૂદ 
ગ઼ળીધૂ નીઅદૂષીણી બીઉબવીઉફ લ્ઞફી ીળી મીવીળીર ઇફૉ 
વણમૂ ફનૂફી જૉગણૉર્ દધી દશીષ્ યળષીફૂ લ્ઞફી 
઼ષક્ષથફી ઇઽૉષીવફૂ દીઅુ ગ ઇફૉ ઈુધર્ગ મીમદ્ જગી઼થૂ 
ઽૉઢશ ઽદૂ દૉ ગીરઙૂળૂ દી. ૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી 
દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩), (૪) ઇફૉ (૫) ળઞૄઈદષીશૂ બીઉબવીઉફ લ્ઞફીફી 
ીધુરગ ઼ષક્ષથ મીનફી દીઅુ ગ ઇફૉ ઈુધર્ગ ઇભ્લી઼્ 

ઈષળૂફૉ ુષુષપ ુષગ બ્ બોગૂ બધળૉઘી ઈઘળૂ ગળષીફૂ 
મીમદ જગી઼થૂ ઽૉઢશ ઝૉ. બીઉબવીઉફફૂ બધળૉઘી ઈઘળૂ 
ધલૉધૂ વીુયદ ુષ દીળ ઈઘળૂ ધઉ સગસૉ. દરીર ષઽૂષડૂ 
દધી રઅઞૃળૂકફૂ િકર્લી બૄથર્ ધલી મીન ફીથીઅગૂલ ઋબવુબ્પ 
ઇફૃ઼ીળ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   (૪) ઋક્દ લ્ઞફી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષફીળ 

ઝૉ, ઇફૉ 
 (૫) ઋક્દ લ્ઞફી બૄથર્ ધલૉ ગૉડવી ુષ દીળફૉ વીય 
રશસૉ ?   

--------- 

૩૪ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ સીગયીજી / ભશ બીગ્ફી સ્િડર્ંઙ ગર્ૉિણઅઙ લૃુફડ રીડૉફૂ લ્ઞફી 

* ૫૯૱૯૮ ૂ મવળીઞુ઼અઽ જૐઽીથ (નઽૉઙીર) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
સીગયીજી ઇફૉ ભશ બીગ્ફી સ્િડર્ંઙ ગર્ૉિણઅઙ લૃુફડ રીડૉફૂ 
લ્ઞફી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગ્ઉ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ 
ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઋક્દ ઼ઽીલ રૉશષષી રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક 
રશૂ, ઇફૉ 

 (૪) ગૃવ રશૉવ ઇળજીક –  ૪૬ 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 
દૉરીઅ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) ગૃવ રઅઞૄળ ગળૉવ ઇળજીક –  ૩૫ ઇફૉ ગૃવ જગૄષૉવ 
઼ઽીલફૂ ળગર . ૬૯,૯૱,૮૪૨/- 

--------- 

૩૫ 
ગ્ળ્ફી ગીળથૉ રતૅ્લૃ બીરૉવ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ / ગરર્જીળૂફૉ ઼ઽીલ 

* ૫૯૯૬૨ ૂ મીમૃયીઉ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ળ્ફી ઼રલ 
નળમ્લીફ ઞૄફીઙત ઇફૉ ઙૂળ-઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ 
ગૉડવી બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ / ગરર્જીળૂકફી ગ્ળ્ફીફી ગીળથૉ 
રૅત્લૃ ધલી, 

 (૩) ઼ીરૉવ બ ગ-ઇ રૃઞમ ગૃવ-૨૫ ગરર્જીળૂકફી 
રૅત્લૃ ધલૉવ ઝૉ. 

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

 (૪) ગૃવ -૫ બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂકફૉ .૪૭ વીઘ વૉઘૉ ગૃવ 
. ૯૭ વીઘફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) દૉ ઼ઽીલ જૄગષષી સીઅ બઙવી વૂપૉવ ઝૉ ?  (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
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બ ગ-ઇ 

દીવૃગીફૃઅ ફીર રૅત્લૃ બીરૉવ બ્.ગરર્જીળૂ/ઇુપગીળૂકફૂ ઼અખ્લી  

ઞૃફીઙત ુઞ ્  

ઞૃફીઙત ઼ૂડૂ ૨૩ 
ગૉસ્ન ૨૨ 
ષઅધવૂ ૨૨ 

રીથીષનળ ૨૩ 
ુષ઼ીષનળ ૨૨ 
રીશૂલી ૨૨ 
ય઼ીથ  ૨૨ 
રનળણી ૨૨ 
રીઅઙળ્શ ૨૨ 

ઞૃફીઙત ગર્ીમ્લ  ૨૨ 

ઙૂળ-઼્રફીધ ુઞ ્  

ષૉળીષશ ૨૩ 
ગ્ણૂફીળ ૨૨ 
઼ૃ ીબીણી ૨૨ 
દીવીવી ૨૨ 
ઋફી ૨૨ 

ઙૂળઙતણી ૨૨ 
ગૃવ ૨૫ 

--------- 

૩૬ 
ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ગ ડ્ણૂલવ ણૉધફી મફીષ્ 

* ૬૨૫૭૯ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ગ ડ્ણૂલવ ણૉધફી ગૉડવી 
મફીષ્ ફ પીલી, 

 (૩) દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ગ ડ્ણૂલવ ણૉધફી મફીષ્ 
ફૂજૉ રૃઞમ ફ પીલી ઝૉ. 

ુઞ ્  દી. ૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ  
દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 

દી. ૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

ણીઅઙ ૨૨ ૨૨ 
ફષ઼ીળૂ ૨૨ ૨૫ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લી, ઇફૉ 

 (૪) ૨૩ (ઑગ) –  બ્વૂ઼ ઉન્ બૉગડળ, ૨૩ (ઑગ) –  
બ્વૂ઼ ઼મ ઉન્ બૉગડળ, ૨૩ (ઑગ) ઽૉણ ગ્ન્ ડૉમવ ઇફૉ 
૨૩-બ્વૂ઼ ગ્ન્ ડૉમવફૉ ભળઞર્ગૃભ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દધી 
દરીરફૉ ઇડગ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીવરીઅ જીવૃ ઝૉ. 

 (૫) ગ ડ્ણૂલવ ણૉધરીઅ રૅત્લૃફી સી ગીળથ્ ઼ીરૉ 
ઈ લી ?  

 (૫) ઑગ ગ ડ્ણૂલવ ણૉધરીઅ ન્લૃર્ફૂલી દધી નલફૂ 
ુમરીળૂફૃઅ ગીળથ ઼ીરૉ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ મૂજા ગ ડ્ણૂલવ ણૉધરીઅ 
દબી઼ જીવૃ ઝૉ. 

--------- 
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૩૭ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃક 

* ૬૨૭૬૱ ૂરદૂ ઼અઙૂદીમૉફ બીડૂવ (ુવઅમીલદ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ુઞ ી ળ્ઞઙીળ 
ગજૉળૂ, ઼ૃળદ ઘીદૉ ગૉડવી ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃ ફ પીલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ૩૯,૫૪૯. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ ુસુક્ષદ ઋરૉનષીળ્ 
ફ પીલૉવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
ુસુક્ષદ ઇપર્ ુસુક્ષદ 
૩૮,૯૮૪ ૭૮૯ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી 
ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃકફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) ૪૭,૯૭૯. 

--------- 

૩૮ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લૃિળડૂ ુરસફ –  ગઢ્શ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ુમલીળથ ુષદળથ 

* ૫૯૱૮૯ ૂ પફજીયીઉ બડૉવ (ષતષીથ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લૃળૂડૂ ુરસફ –  ગઢ્શ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૃઅ ુમલીળથ ઼ઽીલધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ 
ઈ લૃ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૱૩.૯૯ ુગષન્ડવ.  

 (૪) ગૃવ ગૉડવૂ ઼ઽીલફૂ ળગર જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૪) . ૩૩,૮૮,૯૨૨. 
--------- 

૩૯ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃક 

* ૫૯૱૪૭ ૂ ર્ઽફયીઉ ત્ણૂલી (રઽૃષી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ુઞ ી ળ્ઞઙીળ 
ગજૉળૂ, ઼ૃળદ ઘીદૉ ગૉડવી ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃ ફ પીલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ૩૯,૫૪૯. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ ુસુક્ષદ ઋરૉનષીળ્ 
ફ પીલૉવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
ુસુક્ષદ ઇપર્ ુસુક્ષદ 
૩૮,૯૮૪ ૭૮૯ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી 
ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃકફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) ૪૭,૯૭૯. 

--------- 

૩૱ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૫૯૱૪૫ ૂ ઈત્રીળીર બળરીળ (ઙતણી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ ધીુફગ્ફ્ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગ્ઉ 
ફૂુદ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ક્લીળધૂ ઋક્દ ફૂુદ ઇરવરીઅ ઝૉ ઇફૉ દૉ 
ઇન્ષલૉ ગૉડવી ડગી ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીફૂ જોઙષીઉ 
ઝૉ, 

 (૪) ઼ળગીળ ૂફી ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી 
દી.૫૩-૫-૩૯૯૭ફી ઢળીષ રઞૃમ ગૉન્  ઇફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફીઅ 
જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ દૉરઞ ઘીફઙૂ ઑગર્રીઅ રૉફૉઞળ/઼ૃબળષીઉટળૂ 
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ગક્ષીરીઅ ૮૨ ડગી, ગીરનીળ ગક્ષીરીઅ ૱૭ ડગી દધી ઑગઅનળૉ  
કઝીરીઅ કઝૂ ૱૭ % ઞગ્લીક ધીુફગ્રીઅધૂ યળષીફૂ 
જોઙષીઉ ઝૉ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવી ગૉડવી ખ ્ુઙગ ઑગર ધીુફગ્ફૉ 
બૃળદૂ ળ્ઞઙીળૂ ઈબદી ફધૂ, ઇફૉ 

 (૫) દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ 
ુઞ ીરીઅ ઈષૉવી દરીર ખ ્ુઙગ ઑગર્ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ 
ુફલદ ડગીષીળૂ જાશષૉ ઝૉ. 

 (૬) ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ફ ઈબદી ઑગર્ ઼ીરૉ ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સીઅ બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

 (૬) દરીર ઑગર્ ધીુફગ્ફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ જાશષદી 
ઽ્ષીધૂ બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૯ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ જૂળૂબીવ ઙૅબફૂ ગઅબફૂકરીઅ ઇગ રીદ  

* ૬૨૬૭૫ ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ જૂળૂબીવ ઙબૅફૂ ગૉડવૂ 
ગઅબફૂકરીઅ ઇગ રીદ/ઈઙ વીઙષીફૂ ચડફીક મફૂ, 

 (૩) ૨૪ 

 (૪) ઋક્દ ચડફીક ષીળ ગૉડવી ગીરનીળ્ફી રૅત્લૃ ધલી 
ઇફૉ ગૉડવી ગીરનીળ્ ચીલવ ધલી / ઉજાક ધઉ, 

 (૪) ગૃવ ૩૩ ગીરનીળ્ફૃઅ ઈઙરીઅ નીટૂ ઞષીફી ગીળથૉ 
રૅત્લૃ ધલૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવ ગીરનીળ્ફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઇફૉ 
ચીલવ ધલૉવ ગીરનીળ્ફૉ ગીરનીળ ષશદળ પીળી ઇફૉ ગીરનીળ 
ળીજ્લ ષૂરી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગીરનીળ ષશદળ પીળી ઇફૉ 
ગીરનીળ ળીજ્લ ષૂરી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગ્ઉ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષદૂ ફધૂ, ઈધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ઋક્દ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ફ ઈષૂ ઽ્લ દ્ દૉફી 
ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) ઋક્દ મીગૂ ઼ઽીલ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૄગષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
--------- 

૪૨ 
ળીજ્લરીઅ યૄઙયર્ઞશરીઅ ફીઉડર્ૉ ડ ગન્ડૉઉન્રૉન્ડફૃઅ રીથ  

* ૬૨૬૮૫ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૉડવી 
ુઞ ીકફી યૃઙયર્ઞશરીઅ ફીઉડર્ૉ ડ ગન્ડૉઉન્રૉન્ડફૃઅ રીથ ઞ ળૂ 
રી ી ગળદીઅ ષપૃ ઽ્ષીફૃઅ ઼ીરૉ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી. ૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ૫૩ 
ુઞ ીકફી યૃઙયર્ઞશરીઅ ફીઉડર્ૉ ડ ગન્ડૉઉન્રૉન્ડફૃઅ રીથ ઞ ળૂ 
રી ી ગળદીઅ ષપૃ ઽ્ષીફૃઅ ઼ીરૉ ઈષૉવ ઝૉ, બળઅદ ૃઙૃઞળીદ બીથૂ 
બૃળષઢી મ્ણર્  ીળી ઈબષીરીઅ ઈષદી બૂષીફી બીથૂરીઅ ગ્ઉ 
બથ ુઞ ીફી ઙીરરીઅ ફીઉડર્ૉ ડ જોષી રશૉવ ફધૂ. 

 (૪) યૃઙયર્ઞશરીઅ ફીઉડર્ૉ ડ ગન્ડૉઉન્રૉન્ડફૃઅ રીથ ષપૃ 
ઽ્ષીધૂ ફીઙિળગ્ દૉ બીથૂ બૂષૉ દ્ ક્લી ળ્ઙ્ ધષીફ્ યલ 
ળઽૉવ્ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) યૃઙયર્ઞશરીઅ ફીઉડર્ૉ ડ ગન્ડૉઉન્રૉન્ડફૃઅ રીથ ુફલદ 
રી ી ગળદીઅ ષપૃ ઽ્લ દ્ ફીફી મીશગ્રીઅ ુરધૉઉર્ગ્વ્મૂફૉરૂલી 
(બ્વૃ મૉમૂ) ળ્ઙ ધષીફ્ યલ ળઽૉવ્ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુઞ ીકફી યૃઙયર્ઞશરીઅ ફીઉડર્ૉ ડ 
ગન્ડૉઉન્રૉન્ડફૃઅ રીથ ચડૉ  દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સી 
બઙવીઅ વૂપીઅ ?  

 (૫) ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફી ઇુયઙરફૉ ઇફૃવક્ષૂફૉ ઙૃઞળીદ 
ળીજ્લફી ર્ડીયીઙફી ુષ દીળ્ફૉ ઼ળભૉ઼ ઼઼્ર્ ઈપીિળદ ઞૃધ 
બીથૂ બૃળષઢી લ્ઞફીકરીઅ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ 
મીગૂ ળઽૉવ ુષ દીળફૉ દમક્કીષીળ ઞૃધ લ્ઞફીક ઽ્ઢશ 
ઈષળૂ વૉષી લ્ઞફીફી ઇરવૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ િકર્લીઙદ ઝૉ. 
ઞૉધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૪૩ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃક 

* ૫૯૱૨૨ ૂ વીઘીયીઊ ઼ીઙઢૂલી (ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ુઞ ી ળ્ઞઙીળ 
ગજૉળૂ, ળીઞગ્ડ ઘીદૉ ગૉડવી ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃ ફ પીલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ૩૯૯૩૮. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ ુસુક્ષદ ઋરૉનષીળ્ 
ફ પીલૉવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
ુસુક્ષદ ઇપર્ ુસુક્ષદ 
૩૱૬૮૬ ૩૪૭૪ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવીઅ 
ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃકફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) ૪૬૨૯૨ 

--------- 
૪૪ 

ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃક 
* ૫૯૯૱૯ ૂ ગૉ઼ળૂુ઼અઽ ઼્વઅગૂ (રીદળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ુઞ ી ળ્ઞઙીળ 
ગજૉળૂ, ઘૉણી ઘીદૉ ગૉડવી ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃ ફ પીલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ૩૮૱૩૩. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ ુસુક્ષદ ઋરૉનષીળ્ 
ફ પીલૉવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
ુસુક્ષદ ઇપર્ ુસુક્ષદ 
૩૮૩૬૱ ૮૮૫ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવીઅ 
ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃકફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) ૯૩૯૬ 

--------- 

૪૫ 
ઙૃઞળીદ ળીજ્લફૂ રધ્લ નૉસફૉ જોણદૂ ઼ૂરીક બળ બગણીલૉવ ની  

* ૬૨૫૮૱ ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઙૃઞળીદ ળીજ્લફૂ રધ્લ નૉસ ઇફૉ ળીઞ ધીફફૉ જોણદૂ 
઼ૂરીક ઋબળફૂ ગૉડવૂ જૉગબ્ ડ બળધૂ ગૉડવૂ ુષનૉસૂ ની  
ઇફૉ ગૉડવૂ ુમલળફૂ મ્ડવ્ બગણષીરીઅ ઈષૂ,  

 (૩)  

઼રલઙીશ્ 
જૉગબ્ ડફૂ 

અ઼ખ્લી 
ુષનૉસૂ ની  
(મ્ડવરીઅ) 

ુમલળ 
(મ્ડવરીઅ)

દી.૨૩-૨૱-૪૨૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૨ 

૩૯ ૩૯૪૨૮૩ ૩૱૯૮૯ 

દી.૨૩-૨૱-૪૨૪૨ 
ધૂ 

દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ 

૩૯ ૩૯૱૭૪૫ ૩૯૯૪૨ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ 
બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  

઼રલઙીશ્ 
બગણષીરીઅ ઈષૉવ 
ઈળ્બૂકફૂ 

અ઼ખ્લી 

બગણષીફી મીગૂ 
ઈળ્બૂકફૂ 

અ઼ખ્લી 
દી.૨૩-૨૱-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૨ 

૬૨૪ ૮૪ 

દી.૨૩-૨૱-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ 

૫૯૱ ૩૫૭ 
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 (૫) ઋક્દ બગણષીરીઅ ઈષૉવ ઈળ્બૂકરીઅ ઑગ ગળદીઅ 
ષપૃ ષઘદ બગણીલૉવ ઽ્ઊ દૉષી ગૉડવી ઈળ્બૂક ઝૉ ઇફૉ દૉફૂ 
઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) ઑગ ગળદીઅ ષપૃ ષઘદ બગણીલૉવ ઽ્લ દૉષી ૫ 
ઈળ્બૂક ુષ  મ્મ્મૉ ્ઽૂમૂસફ ઑક્ડ, ૩૯૬૯ ફૂ 
ગવર-૯૫ રૃઞમફી બઙવી વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૬ 
ડર્ ીલમવ ઑળૂલી લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ગળૉ વ ઘજર્ 

* ૬૨૭૯૩ ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૪ ષહર્રીઅ 
સઽૉળૂ ુષગી઼ ુષયીઙૉ ડર્ ીલમવ ઑળૂલી ઼મપ્વીફ લ્ઞફી 
ઽૉઢશફૂ રખૃ્લ ઽૉણ - ૯૮ ઇફૉ ઼મ ઽૉણ –  ૪૪૩૯રીઅધૂ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગરફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઽદૃઅ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૪ ષહર્રીઅ 
સઽૉળૂ ુષગી઼ ુષયીઙૉ ડર્ ીલમવ ઑળૂલી ઼મપ્વીફ લ્ઞફી 
ઽૉઢશફૂ રૃખ્લ ઽૉણ - ૯૮ ઇફૉ ઼મ ઽૉણ –  ૪૪૩૯ રીઅધૂ 
ષહર્ષીળ ફૂજૉ રઞૃમ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઽદૃઅ. 

કર્ર ષહર્ 
ઈલ્ઞફ ળગર 

ી. ગળ્ણરીઅ 
૩ ૪૨૪૨-૪૩ ૯૪૫.૯૭

૪૨૪૩-૪૪ ૯૯૨.૯૱
ઑગઅનઅળૉ  ગૃવ ૩૭૩૬.૭૫

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૪ ષહર્રીઅ ઇળષ ૂ 
ુઞ ીફી ુયવ્ણી ઇફૉ રૉચળઞ દીવૃગીરીઅ ગૉડ-ગૉડવૂ ળગર ગઊ 
લ્ઞફીક રીડૉ  ષીબળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઇફૉ (૫) ઈ દીવૃગીકરીઅ ગ્ઊ ફઙળબીુવગી ફ 
ઽ્ષીધૂ વીઙૃઅ બણદૃઅ  ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ષહર્ષીળ 
ધલ્ ? 

--------- 

૪૭ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ુપળીથ ઇફૉ ષ઼ૄવીદ ષૅુધ્પ ઼ઽીલ 

* ૫૯૯૮૯ ૂ રઽૉસગૃરીળ ળીષવ (ઘઅયીદ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

  દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ ુષ દીળરીઅ ગૉડવૂ ૉ઼ષી ઼ઽગીળૂ 
રઅણશૂકફૉ ુપળીથ ઇફૉ ષ઼ૄવીદ ષૅુધ્પ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

  ૬૪. 

--------- 

૪૮ 
ફરર્ની બૉલઞશ બૃળદી રીથરીઅ ફ રશષી મીમદ  

* ૬૨૪૪૨ ૂરદૂ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઘૂળઊ-
઼ૃળઞમીળૂ બીઉબવીઉફ ીળી ગચ્ઝફૉ ફરર્ની બૉલઞશ બૃળદી 
રીથરીઅ રશદૃઅ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ફી, જી.  

 (૪) જો ઽી, દ્ તીઅગૂધૂ ઘૂળઊ ઼અબ ઇફૉ ત્લીઅધૂ ગચ્ઝફૂ 
ઘીણૂ બળફી ઼ૃળઞમીળૂ બવૃ બળધૂ બ઼ીળ ગળૉવ બીઉબવીઉફફૂ 
ક્ષરદી ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રીુ઼ગ ઼ળૉળીસ 
ગૉડવ્ બૉલઞશ ઞથ્ધ્ ગચ્ઝરીઅ ઈબષીરીઅ ઈ લ્ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૪૯ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ચી઼જીળી ુષગી઼ ગીલર્કર્ર લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ુમલીળથ ગૂડ ુષદળથ 

* ૫૯૱૯૫ ૂ મીમૃયીઉ બડૉવ (ન઼કર્્ઉ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફ  ૂુ ધુદઑ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ 
ચી઼જીળી ુષગી઼ ગીલર્કર્ર લ્ઞફી ઽૉઢશ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ 
ગૃવ ગૉડવૂ ુમલીળથ ગૂડ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૪૨૨ ગૂડ 

 (૪) દૉ બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  (૪) .૩૮,૭૩,૬૪૪/- 
--------- 

૪૱ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળફૂ ડૂ.બૂ. ગૂર-૭૩ ઇફૉ ૭૪ મીમદ 

* ૬૨૬૩૯ ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
સઽૉળફૂ ડીઋફ પ્વીફીંઙ ગૂર-૭૩ ઇફૉ ૭૪ (મીષફ) ણર્ ીફ્ડ 
ડૂબૂ ક્લીળૉ  રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩)  
 ણર્ ીફ્ડ ડીઋફ પ્વીફીંઙ ગૂર ફઅ.૭૩ (મ્ણગનૉષ-

રગળમી-ષૉઞવબૃળ) દી.૨૪-૨૩-૪૨૨૬ 
 ણર્ ીફ્ડ ડીઋફ પ્વીફીંઙ ગૂર ફઅ.૭૪(ઈઅમવૂ), 

દી.૫૩-૩૪-૪૨૨૫ 
 (૪) ણર્ ીફ્ડ ડૂબૂ રઅઞૄળ ગલીર્ મીન ગીલની રૃઞમ ગૉડવી 
઼રલરીઅ ઈઘળૂ (ભીઉફવ) ડૂબૂ ગળષીફૂ ઽ્લ ઝૉ, 

 (૪) ઙૃઞળીદ ફઙળ ળજફી ઇફૉ સઽૉળૂ ુષગી઼ 
ઇુપુફલર-૩૯૯૮ફૂ ગવર-૭૩ફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ધર 
૩૪ રી઼ફૂ ઼રલ રલીર્ની ઝૉ. ઼નળ ઇુપુફલરફૂ ઼નળ 
ગવરફી બળઅદગૃફૂ જોઙષીઊકધૂ ળીજ્લ ઼ળગીળ ષઘદ્ ષઘદ 
઼રલ રલીર્ની ષપીળૂ સગૉ  ઝૉ. 

 (૫) ગીલની રૃઞમ ઼રલ રલીર્નીરીઅ ઈઘળૂ (ભીઉફવ) 
ડૂબૂ ફ ધઉ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 

 (૫) ગીલનીરીઅ ડૂ.બૂ.ફૉ ઈઘળૂ ગળષીફૂ ઼રલ રલીર્ની 
ફધૂ. 

 (૬) ગીલની રૃઞમ ઼રલ રલીર્નીરીઅ ઈઘળૂ (ભીઉફવ) 
ફ ધષી મનવ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૂપી, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) ઋક્દ ડૂબૂફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઈઘળૂ (ભીઉફવ) 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૭) પીળીગૂલ જોઙષીઉ રૃઞમફૂ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

--------- 

૪૯ 
દીઋદૉ ષીષીટ્ણી નળમ્લીફ ઇરળૉવૂ ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ગૅુહ બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૬૨૬૪૯ ૂ બૃઅજાયીઉ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ દીઋદૉ 
ષીષીટ્ણી નળમ્લીફ ધલૉવ ફૃગ઼ીફૂ ઇન્ષલૉ ઇરળૉવૂ ઇફૉ ઙૂળ 
઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ગૅુહ બીગ્ફૉ ફૃગસીફ બૉડૉ  ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ુષ઼અઙદદી ઽ્ષી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્, ળઞૄઈદ્, 
રીઅઙથૂક ઼ળગીળફૉ રશૂ, ઇફૉ  

 (૩) ગૃવ ૯ (઼ીદ) 

 (૪) રશૉવ ભિળલીન્, ળઞૄઈદ્, રીઅઙથૂક ઇન્ષલૉ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ુષ઼અઙદદી નૄળ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લી ? 

 (૪) ઼ઽીલ જૄગષથૂરીઅ ુષ઼અઙદદીષીશી ુગ ઼ીકરીઅ 
ળૉગણર્  ઈપીિળદ જગી઼થૂ ગળૂ ઢળીષફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ 
જૄગષષીબી  ઼ઽીલફૃઅ જૄગષણુઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૫૨ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી ઙીર્ફૉ ખણીરીઅ ઼રીષૉસ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૬૩૭ ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ખણીરીઅ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી ગલી ઙીર્ફ્ ઼રીષૉસ ધીલ 
ઝૉ, 

 (૩) ઙીઅપૂફઙળ-બ ગ ૩ રૃઞમ 
  રઽૉ઼ીથી- બ ગ ૪ રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીષીળ ઙીર્ફૂ ઞરૂફ ુમફઘૉદૂ ગળીષષી 
બીઅદળ ષૉળીફી ગલી નળ ક્લીળધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ુમફઘૉદૂ બીઅદળ ગળષી નળ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી 
ઙૃઞળીદ ઑક્ડ ફઅ.૫, દીઆ૩૱-૨૫-૪૨૩૮ફી જાઽૉળફીરી દધી 
દી.૨૮-૨૯-૪૨૩૱ફી બિળબ  કર્રીઅગઆ મઘબ/૩૨૪૨૩૭/ 
૩૪૨૯/ગ ધૂ ઼રગર્ ળીજ્લ રીડૉ  ુમફઘૉદૂ બીઅદળ ગળ ઇઅઙૉફી 
નળ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દૉ રૃઞમ, 
૩. ઝૉ ૂ ષ દૂ ઙથદળૂ રીથૉ ઑગ વીઘધૂ ષપૃ ફઽૂ દૉડવૂ 
ષ દૂષીશી ઙીર્, મ્લૃુફુ઼બવ મળ્ઑ જાઽૉળ ગળૉવી ુષ દીળ્ 
ઇફૉ સઽૉળ્ રીડૉ  ઞરૂફફ્ ઋબલ્ઙ ગીરજવીઋ ુમફઘૉદૂ 
ુષહલગ ઽૉદૃક ઇધષી ઼ઘીષદૂ ઽૉદૃ રીડૉ  ગળષીફ્ ઽ્લ ત્લીળૉ  
ુદ જ્.રૂ. . ૪.૨૨, ખ ્ુઙગ ઇધષી મૂજા ગ્ઊબથ ઽૉદ ૃ

રીડૉ  ુદ જ્.રૂ. .૮.૨૨ ઇફૉ ઇન્લ ુષુષપ ુમફઘૉદૂ 
ઽૉદૃક રીડૉ  ુદ જ્.રૂ. .૱.૨૨ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
૪. ઝૉ ૂ ષ દૂ ઙથદળૂ રીથૉ ઑગ વીઘધૂ ષપૃ ષ દૂષીશી 
મ્લૃુફુ઼બવ મળ્ઑ જાઽૉળ ગળૉવી ુષ દીળ્ ઇફૉ સઽૉળ્ રીડૉ  ઋક્દ 
ુષુષપ ઽૉદૃક રીડૉ  ઇફૃકર્રૉ ુદ જ્.રૂ. .૩૨.૨૨, 
.૫૨.૨૨ ઇફૉ .૬૨.૨૨ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઋક્દ ુઞ ીષીળ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ ઈષગ ઼ળગીળફૉ ધઊ? 

 (૫)  

ષહર્ 
ઙીઅપૂફઙળ રઽૉ઼ીથી 

ઈષગ . રીઅ. 
૪૨૪૨ ૯,૩૯,૪૯,૭૫૯ ૩,૬૬,૫૪,૯૯૮
૪૨૪૩ ૪,૩૯,૫૯,૱૯૪ ૫,૩૱,૪૮,૮૭૪

બ ગ ૩  
૩ ય્લથ ળીઢ્ણ ૩૱ ળીલબૃળ
૪ જૉઘવીળીફૂ ૩૯ ળીઞબૃળ
૫ ઝીવી ૪૨ ળથી઼થ
૬ નઅદીવૂ ૪૩ ઼્ફળણી
૭ પથબ ૪૪ ડીંડ્ણી
૮ ઙવૃનીથ ૪૫ ઋફીષી
૯ ુઙલ્ણ ૪૬ ષણ્નળી
૱ ઊ઼ફબૃળ ર્ડી ૪૭ ષીઅગ ણી
૯ ઞઘ્ળી ૪૮ ષી઼થ
૩૨ ઞવૃન્ન ૪૯ ષૂળી દવીષણૂ
૩૩ ઞુરલદબૃળ ૪૱ ઇપીથી
૩૪ ગળીઊ ૪૯ ઇળ઼્િણલી
૩૫ વીંમીિણલી ૫૨ યૂરી઼થ
૩૬ રચ્ણૂ ૫૩ ય્લથ ર્ડૂ
૩૭ રઽૃન્પળી ૫૪ મ્ળૂ઼થી
૩૮ રૉ ી ૫૫ નઅદીવૂ
૩૯ બીંતળણી ૫૬ પફઞ
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૫૭ ઙથબદબૃળી ૭૨ ળીરફઙળ
૫૮ ઽીજીબૃળ ૭૩ ળીઅજળણી
૫૯ ઞ઼બૃળ ૭૪ ળથઝ્ણબૃળી
૫૱ ઞૉધીવીઞ ૭૫ ઼મ઼બૃળી
૫૯ ગળ્વૂ ૭૬ ઼ઊઞ
૬૨ ઘી ઞ ૭૭ ઼ફીષણ
૬૩ રૃશી઼થી ૭૮ ઼ીઅદૉઞ
૬૪ ફીઅન્વૂ ૭૯ સૉળૂ઼ી
૬૫ ફી રૉન ૭૱ ઋફીવૂ
૬૬ કવી ૭૯ ઋ રીફીમીન
૬૭ બીવ્ણૂલી ૮૨ ષણ઼ળ
૬૮ બવ઼ીથી ૮૩ ષીઅ઼ઞણી
૬૯ બૂલીઞ ૮૪ ષીઅ઼ઞણી તૉણૂલી
૬૱ દીબબૃળી ૮૫ ષલીથી
૬૯ ળગફબૃળ   

બ ગ ૪ 

૩ ઈનળઞ 
૪ ઇમ્મવૂલીળી 
૫ જઅ ી઼થ 
૬ ભૃવૉ ી 
૭ ઞૉદબૃળ 
૮ ટીવ્ની 
૯ ગઅટળૂ 
૱ ગળ઼ફબૃળી 
૯ વૃથી઼થ 
૩૨ રૉળણી 
૩૩ ઼ૉણભી 
૩૪ ધ્શ 
૩૫ ષણીષૂ 
૩૬ ષીરઞ 
૩૭ ષીઅ઼્વ 
૩૮ લસષઅદબૃળી 

--------- 

૫૩ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ િણ઼ૉવૂફૉસફ પ્વીન્ડ 

* ૫૯૯૯૬ ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા (ઇમણી઼ી) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીફી 
નિળલીગીઅઢીફી ુષ દીળ્રીઅ નિળલીફૃઅ ઘી અ  બીથૂ રૂઢૃઅ  મફીષૂ 
બૂષીફી બીથૂ બૃ અ  બીણષી રીડૉ  ણૂ઼ૉવૂફૉસફ પ્વીન્ડફૂ 
મીમદ ઇરવૂગળથફી દમક્કૉ  ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ પ્વીન્ડ ગૉડવી ુબલીફી ઘજ ઇફૉ 
ક્લી ધશૉ ધીબષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઈ પ્વીન્ડ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ફૂજૉ રૃઞમફૂ 
ળગર ઘજર્ બૉડૉ  ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. મીગૂફ્ ઘજર્ ઞૉ દૉ 
ઊજાળનીળ ૂઑ ય્ઙષષીફ્ ળઽૉસૉ. 
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ુઞ ્ ધશ ણૂ઼ૉવૂફૉસફ 
પ્વીન્ડફૂ 
ક્ષરદી 
(ગળ્ણ 

વૂડળરીઅ) 

ગૃવ 
ઇઅનીુઞદ 
ઘજર્ 

(ગળ્ણરીઅ) 

઼ળગીળ ૂ 
ીળી 

ભીશષષીરીઅ 
ઈષફીળ 
ઘજર્ 

(ગળ્ણરીઅ) 
ગચ્ઝ રીઅણષૂ-ઙૃઅનૂલીશૂ ૩૨ ૱૨૨.૨૨ ૬૨૨.૨૨ 

 (૫) ઋક્દ પ્વીન્ડ ગીલર્ળદ ધદી નોુફગ ગૉડવૃઅ બીથૂ રૂઢૃઅ  
ધસૉ ? 

 (૫) ઋક્દ પ્વીન્ડ રીડૉ  મીઅપગીરફૂ ગીરઙૂળૂ મૉ ષહર્રીઅ 
બૄથર્ ધદી પ્વીન્ડ ગીલર્ળદ ધસૉ ઇફૉ નોુ ફગ ગૃવ ૩૨ ગળ્ણ વૂડળ 
બીથૂ રૂઢૃઅ  ધસૉ. 

--------- 
૫૪ 

નીઽ્ન ુઞ ીફી ગદષીળી ઘીદૉ ઈઋડબ્ ડ બ્વૂ઼ ડૉસફ 

* ૬૨૫૮૭ ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન) : ૩૬રૂ ઙઞૃળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૩-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ 
઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગ - ૪૭૯૬૯ (ઇગર્દી-૩૪૯)ફી ઇફૃ઼ અપીફૉ રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) નીઽ્ન ુઞ ીફી ગદષીળી ઘીદૉ ઈઋડબ્ ડ બ્વૂ઼ 
ડૉસફ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ દૉ બ્વૂ઼ ડૉસફ યીણીફી 
રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઽદૃઅ દ્ દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ગદષીળી બ્વૂ઼ ડૉસફફૉ બ્દીફૃઅ રગીફ મફીષષી સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩) ુઞ ી ગવૉક્ડળ ૂ, નીઽ્નફી દી.૩૨-૨૫-૪૨૪૩ફી 
ઽૃગરધૂ ઞરૂફ ભીશષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ બ્વૂ઼ ડૉસફફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બ્દીફી 
રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઞરૂફ રશૉવ ઝૉ. રગીફ મફીષષી રીડૉ  ગીલર્ષીઽૂ 
ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ યીણીફી રગીફ બૉડૉ  ગ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) દી.૨૩-૨૱-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૨રીઅ 
.૪,૪૯,૪૱૨/- ઇફૉ દી.૨૩-૨૱-૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૩-
૨૯-૪૨૪૩ રીઅ .૪,૪૯,૪૱૨/- રગીફ રીુવગ 
ૂ ટૂધળીયીઊ યૃળીયીઊ ણીર્ળફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૫૫ 
ળીજ્લરીઅ રઙભશૂફી ડૉ ગીફી યીષ્ 

* ૬૨૬૫૪ ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅધૂ ડૉગીફી યીષૉ રઙભશૂ ઘળૂનષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગઉ 
ફ્ણૉવ ઑઞન઼્ૂ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅ ડૉગીફી યીષૉ રઙભશૂ ઘળૂનષીફૂ ગીરઙૂળૂ યીળદ 
઼ળગીળ ૂફૂ ઼ૉન્ડર્વ ફ્ણૉવ ઑઞન઼્ૂ ફીભૉણ ીળી ળીજ્લ ફ્ણૉવ 
ઑઞન઼્ૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર ુવ. રીળભદૉ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ રઙભશૂફી ડૉગીફી યીષ સી ફક્કૂ 
ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ યીળદ ઼ળગીળ ૂ 
ીળી રઙભશૂ રીડૉ  જાઽૉળ ધલૉવ ડૉગીફી યીષ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

ષહર્ રઙભશૂફ્ ડૉ ગીફ્ યીષ ( ./િગષ.)
૪૨૪૨-૪૩ ૭૪૯૭ 
૪૨૪૩-૪૪ ૭૭૭૨ 

 (૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ ડૉગીફી યીષૉ ગૉડવૂ રઙભશૂ ફ્ણૉવ 
ઑઞન઼્ૂ ીળી ળીજ્લરીઅધૂ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૂ ?  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ યીળદ ઼ળગીળ ૂફૂ 
઼ૉન્ડર્વ ફ્ણૉવ ઑઞન઼્ૂ ફીભૉણ ીળી ળીજ્લરીઅ ડૉગીફી યીષૉ 
ઘળૂનીલૉવ રઙભશૂફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  
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ષહર્ ડૉ ગીફી યીષૉ ઘળૂનીલૉવ રઙભશૂફ્ 
ઞથ્ધ્ (રૉ.ડફ) 

૪૨૩૯-૪૨ ૭૨૨૭૬૮ 
૪૨૪૨-૪૩ ૪૨૪૭૯૩ 

--------- 

૫૬ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ગૅુહ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી 

* ૫૯૱૮૮ ૂ ળરૉસયીઊ ગડીળી (ભદૉબૃળી) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) પીફરઅ ૂ ગૅુહ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી (ષ્ડળસૉણ 
ગમ્બ્ફન્ડ) ઇઅદઙર્દ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઞશ઼અગર્ઽ રીડૉ  ગૉષી ગીળફી 
ગીર્ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ - ૪૨૩૯-૪૨ ષહર્ - ૪૨૪૨-૪૩ 

- જૉગણૉર 
- બ્ન્ણ ળૂફ્ષૉસફ 
- જૉગણૉર ણૂ઼ૂ ડીંઙ 

- જૉગણૉર 
- બ્ન્ણ ળૂફ્ષૉસફ 
- જૉગણૉર ણૂ઼ૂ ડીંઙ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞશ઼અગર્ઽફી ગૃવ ગૉડવી ગીર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉફૂ બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  
ષહર્ - ૪૨૩૯-૪૨ ષહર્ - ૪૨૪૨-૪૩ 

ઞશ઼અગર્ઽફી 
ગીર્ફૂ 
઼અખ્લી 

ધલૉવ ઘજર્ 
( . વીઘ)

ઞશ઼અગર્ઽફી 
ગીર્ફૂ 
઼અખ્લી 

ધલૉવ ઘજર્ 
( . વીઘ)

૫૭ . ૮૩.૯૪ ૪૪ . ૭૮.૨૱

--------- 

૫૭ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઊ-ઽળીજીધૂ ઘુફજોફૂ ભીશષથૂ 

* ૫૯૯૬૮ ૂ ઞૉ. ષૂ. ગીગણૂલી (પીળૂ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ઘુફઞષીળ ગૉડવી બ્વ્ક઼્ ઊ-ઽળીજીરીઅ 
રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩)  
દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ 
ઘુફઞષીળ ઊ-ઽળીજીરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ બ્વ્ક઼્ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ 
ઝૉ. 

ઘુફઞફૃઅ ફીર ઊ-ઽળીજીરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ 
બ્વ્ક઼્ફૂ અ઼ખ્લી 

બ્વૉગડર્ૉબ ૨૱ 
઼ીનૂ ળૉદૂ ઇફૉ ગઅગળ ૨૩ 

ગૃવ ૨૯ 

 (૪) ઊ-કક્સફરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ બ્વ્ક઼્ બોગૂ 
઼ભશ ધલૉવ બ્વ્ક઼્ફૂ ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ? 

 (૪)  
ઊ-કક્સફરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ બ્વ્ક઼્ બોગૂ ઼ભશ ધલૉવ બ્વ્ક઼્ફૂ 
઼અખ્લી ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉઆ 

ઘુફઞફૃઅ ફીર ઊ-કક્સફરીઅ 
રૃગષીરીઅ ઈષૉવ 
બ્વ્ક઼્ફૂ અ઼ખ્લી 

઼ભશ ધલૉવ 
બ્વ્ક઼્ફૂ અ઼ખ્લી 

બ્વૉગડર્ૉબ ૨૱ ૨૮ 
઼ીનૂ ળૉદૂ ઇફૉ ગઅગળ ૨૩ સૄન્લ 

ગૃવ ૨૯ ૨૮ 

--------- 
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૫૮ 
ષવ઼ીણ મજાળ ઼ુરુદફૉ િગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ રઅઞૄળ ગળૉ વ ળગર  

* ૫૯૯૮૮ ૂ યળદયીઊ બડૉવ (ષવ઼ીણ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીફૂ ષવ઼ીણ મજાળ ઼ુરુદફૉ ુગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) .૫૬૬.૫૨/- વીઘ.  

 (૪) ઋક્દ ળગર ક્લી ગીર રીડૉ  રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?  (૪) ઋક્દ ળગર 
  (૩) કભૂ઼ ુમ ણીંઙ  
  (૪) ઘૉણૄદ ળૉ ડઽીઋ઼ 
  (૫) ઈળ.઼ૂ.઼ૂ. ળ્ણ 
  (૬) ગઅબીઋન્ણ ષ્વ ઇફૉ  
  (૭) ઘૉણૄદ ઙ્ણીઋફ ફી ગીર રીડૉ  રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.  

--------- 

૫૯ 
ર્ળમૂ સઽૉ ળરીઅ દૃડૉવી ટવૄદી બવૃફૂ રળીરદ 

* ૬૨૬૩૪ ૂ વવૂદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૨૪-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ 
ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગ - ૪૪૯૨૨ (ઇગર્દી-૪૨)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ર્ળમ  ૂસઽૉળરીઅ ઈષૉવ ઓુદઽીુ ઼ગ ટૄવદ  ્બૃવ ઞઞર્ળૂદ 
ઽીવદરીઅ ઝૉ દૉફ  ૂ રળીરદફ  ૂ ગીરઙૂળ  ૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફ  ૂ
ુ ધુદઑ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ટૄવદ્ બવૃ ઽીવરીઅ જીવૃ ુ ધુદઑ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ બૃવફૃઅ રળીરદ ગળષી કળૉષી ઙૅબ ઼ીધૉ ગૉડવી 
઼રલ રીડૉ  ગળીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ગળીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 

૫૱ 
ઇરળૉ વૂ ઇફૉ ઙૂળ-઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દીઋદૉ ષીષીટ્ણીફી ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ ઼ઽીલ  

* ૬૨૬૱૫ ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ દીઋદૉ 
ષીષીટ્ણી નળમ્લીફ ધલૉવ ફૃગસીફૂ ઇન્ષલૉ ઙૂળ ઼્રફીધ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ રગીફ ઼ઽીલ, 
ગૉસણ્ ઼ ઇફૉ ચળષઘળૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩) ઙૂળ ઼્રફીધ 

કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર રગીફ ઼ઽીલ ગૉસણ્ ઼ ચળષઘળૂ
૩ ષૉળીષશ ૨ ૯૮૯ ૨ 
૪ ઼ૃ ીબીણી ૯૨૯ ૪૱૭૬ ૫૱૪ 
૫ દીવીવી ૩૨૬ ૪૱૯ ૬૩ 
૬ ગ્ણૂફીળ ૩૭૮ ૩૬૫૬૯ ૱૯ 
૭ ઋફી ૬૮૩૨૮ ૭૩૮૯૯ ૪૯૮૫૭
૮ ઙૂળ ઙતણી ૪૫૪૨૮ ૫૪૬૱૯ ૩૪૭૭૩

ગૃવ ૯૨૬૱૩ ૩૨૪૮૪૭ ૬૨૮૯૱

ઇરળૉ વૂ 
કર્ર દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
રગીફ 
઼ઽીલ 

ગૉસણ્ ઼ ચળષઘળૂ 

૩ ઇરળૉવૂ ૬૱૯ ૪૩૩ ૮૩૱ 
૪ વીઢૂ ૩૩૯ ૪૬૬ ૩૪ 
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૫ વૂવૂલી ૪૬૭ ૨ ૫ 
૬ મીમળી ૯૫ ૫૨૯ ૨ 
૭ મઙ઼ળી ૭૬૱ ૩૯૨૭ ૬૪૨ 
૮ ગૃઅ ગીષીષ ૩૪૬ ૨ ૨ 
૯ પીળૂ ૫૩૯૭ ૩૩૪૱૬ ૩૬૨૯ 
૱ ઘીઅયી ૯૮૮૯ ૭૯૪૬૯ ૮૨૯૮ 
૯ ળીઞૃવી ૪૩૭૯૬ ૩૨૫૨૨૫ ૩૯૭૨૮ 
૩૨ ઼ીષળગૃઅણવી ૫૫૮૭ ૫૯૬૮૱ ૯૭૭૯ 
૩૩ જાભળીમીન ૩૭૱૭૯ ૯૭૱૭૨ ૩૫૯૯૭ 

ગૃવ ૭૫૪૭૬ ૫૨૯૭૪૩ ૬૯૭૯૬ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ દીવૃગીષીળ ગૉડવી 
ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ ઋક્દ ઼ઽીલ રૃખ્લત્ષૉ ક્લી ગીળથ઼્ળ જૄગષષીફૂ 
મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઙૂળ ઼્રફીધ- ઋક્દ ુ ધુદઑ ગ્ઊબથ 
ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ફધૂ. 

ઇરળૉ વૂ- ઋક્દ ુ ધુદઑ ગ્ઊબથ ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ મીગૂ ઼ઽીલ ક્લીઅ ઼ૃપૂ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) ઙૂળ ઼્રફીધ-  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ઇરળૉ વૂ-  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
--------- 

૫૯ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ુરઢીઊ/ભળ઼ીથ ષૉજદી ઑગર્ફૂ જગી઼થૂ 

* ૫૯૯૩૪ ૂ જીદૉન્  ઼ૃઘણૂઈ (઼લીજીઙઅઞ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દ્વરીબ દઅ  ીળી રૂઢીઊ/ભળ઼ીથ 
ષૉજદી ગૉડવી ઑગર્ફૂ જગી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૩૮૭૭ (ઑગ ઽજાળ ઝ઼્ બઅજીષફ) ઑગર્. 

 (૪) ગૉડવી ઑગર્રીઅ ક્ષુદ રીવૃર બણૂ દૉરઞ ઈષી 
ઑગર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ગૃવ ૯૮ (ઝ્ ૉળ) ઑગર્રીઅ ક્ષુદ રીવૃર બણૉવ ઽદૂ. 
ઞૉ બોગૂ 

(૩) ઙૃઞળીદ ગીફૄફૂ રીબ ુષ ીફ (ઇરવૂગળથ) ુફલર્-
૪૨૩૩ ફી ઞૃની ઞૃની ુફલર્ફી યઅઙ મનવ ગૃવ ૮૬ ઑગર્ 
઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઙૃન્ઽી રીઅણષીશ ભૂ બૉડૉ  ુબલી 
૫૪,૨૨૨/- (મ ૂ઼ ઽજાળ), 

(૪) પૂ વૂઙવ રૉડર્ ્વ્જી ઑક્ડ-૪૨૨૯ ફૂ ઞૃનૂ ઞૃનૂ ગવરફી 
યઅઙ મનવ ગૃવ ૩૩ ઑગર્ ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ 
ઙૃન્ઽી રીઅણષીશ ભૂ બૉડૉ  ુબલી ૫૩,૨૨૨/- (ઑગ ૂ઼ ઽજાળ) 
દધી 

(૫) બૉગૉજ્ણ ગ ર્ણૂડૂટ ુફલર્-૪૨૩૩ ફી ઞૃની ઞૃની 
ુફલર્ફી યઅઙ મનવ ગૃવ ૨૩ ઑગર ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઙૃન્ઽી રીઅણષીશ ભૂ બૉડૉ  ુબલી ૪,૨૨૨/- 
(મૉ ઽજાળ) રશૂ ગૃવ ુબલી ૮૭,૨૨૨/- (બીઅ઼ઢ ઽજાળ) 
ઙૃન્ઽી રીઅણષીશ ભૂ ષ઼ૄવ ગળૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૬૨ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ળરદરઅણશ્ફૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીફૂ લ્ઞફી 

* ૫૯૱૭૬ ૂ િગસ્ળ જૐઽીથ (ષૉઞવબૃળ) : રીફફૂલ ળરદ-ઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ ક રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ળરદઙરદ ક્ષૉ ૉ ગીર ગળદી ળરદ રઅણશ્ફૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ 
ઈબષીફૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ળરદ રઅણશ્ફૉ ગૉડવૂ 
ઈુધર્ગ ઼ઽીલ બળૄૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ઼ીદ (૨૯) ળરદરઅણશ્ફૉ .૯૩,૨૨૨/- ઈુધર્ગ 
઼ઽીલ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 

૬૩ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ 

* ૫૯૯૩૱ ૂ ગળસફયીઉ ઼્વઅગૂ (ગણૂ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૃવ ૪૮૨૯૫ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ 
ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ. 

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?  (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૩૨૪૬૱૬ ઝૉ. 

--------- 
૬૪ 

ઙીઅપૂફઙળ સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ઝૉદળબીંણૂફૂ ચડફીક 
* ૬૨૫૯૪ ૂ ઇુ ફયીઉ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ઈઉબૂઑ઼ફૂ ઘ્ડૂ ઼ઽૂકધૂ 
ુફરથૄઅગ બ ્ ઈબૂ લૃષગ્ ઼ીધૉ ઝૉદળબીંણૂ ધષીફૂ ગૉડવૂ 
ચડફીક ફ પીઊ, 

 (૩) ઑગ બથ ફઽીં. 

 (૪) ઋક્દ ચડફીકરીઅ ઘ્ડૂ ઼ઽૂકધૂ ુફરથૄઅગ બ ્ 
ઈબૂ ગૉડવી લૃષગ્ ઼ીધૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઝૉદળબીંણૂ ગલીર્ફૃઅ ઼ીરૉ 
ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ચડફીકરીઅ ઼અણ્ષીલૉવી ગૉડવી ઉ઼ર્ફૉ 
બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઉ઼ર્ફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) મીગૂ ઉ઼ર્ફૉ બગણષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ?  (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
--------- 
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૬૫ 
઼ીમળગીઅઢી ઇફૉ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ રખૃ્લરઅ ૂ મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ રીડૉ  ઞરૂફ 

* ૬૨૬૯૯ ૂ ઞસૃયીઉ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રૃખ્લરઅ ૂ 
મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ ઇઅદઙર્દ ઈપૃુફગ ડૉગફ્વ્જીફી 
ઋબલ્ઙધૂ ુમફઋબજાઋ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ મીઙીલદૂ 
દધી ખહુપલ બીગ્ફૂ ઘૉદૂ રીડૉ  યીણીબ ૉધૂ ભીશષષી 
ઇન્ષલૉ ઼ીમળગીઅઢી ઇફૉ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ્ 
ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી ઙીરફૂ 
ગલી ઼ષ ફઅમળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ ? 

 (૪) ઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ. 

બ ગ 

઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ રખૃ્લરઅ ૂ મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ રીડૉ  ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળૉ વ ઞરૂફ 

કર્ર ઙીર દીવૃગ્ ઼.ફઅ. ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.રીઅ.) 
૩ રઽૉગીવ દવ્ન ૪૯૱ ૮૯-૱૩-૩૮ 
૪ ઙૉણ ીઅુદઞ ૯ ૩૨૮-૯૯-૫૭ 
૫ ર્ળષીણ ીઅુદઞ ૯૮ ૭૱-૬૯-૯૩ 
૬ ઼ીઅબણ ીઅુદઞ ૯ ૪૩૩-૯૯-૱૪ 
૭ ષીચબૃળ ીઅુદઞ ૮૱૪ ૯૯-૱૭-૭૫ 
૮ ષીચબૃળ ીઅુદઞ ૱૪૯ ૫૨૨-૫૭-૩૪ 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ રખૃ્લરઅ ૂ મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ રીડૉ  ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળૉ વ ઞરૂફ 

કર્ર  ઙીર દીવૃગ્ ઼.ફઅ. ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.રીઅ.) 
૩ ષીઽળી ણૂ઼ી ૪૯૨ ૱૯-૯૱-૱૩ 
૪ ઇ઼ીળીષી઼ ષીષ ૩૨૪૬ ૮૮-૬૭-૬૩ 
૫ રૂઢીષૂજીળથ ષીષ ૪૯૫ ૩૪૨-૪૯-૮૱ 
૬ રીષ઼ળૂ ષીષ ૯૯૱ ૱૭-૩૭-૪૯ 
૭ ગીળૉવૂ ષીષ ૱૩૯ ૱૭-૪૪-૪૯ 
૮ ગૃઅ ણીશૂલી ષીષ ૭૯૪ ૯૯-૯૫-૪૭ 
૯ ગૃઅ ણીશૂલી ષીષ ૩૯૯૯ ૯૭-૩૮-૫૩ 
૱ ગૃઅ ણીશૂલી ષીષ ૩૱૬૫ ૫૪૬-૬૱-૨૭ 

--------- 

૬૬ 
ય જ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી 

* ૫૯૯૨૬ ૂ ઇ થુ઼અઽ ળથી (ષીઙળી) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી ઽૉઢશ ય જ 
ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 
ઇફૉ 

 (૩) ય જ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી ઽૉઢશ 
૩૯૫૬૨.૱૪૯ રૉ.ડફ ચઉં ઇફૉ ૱૪૱૨.૯૨૬ રૉ.ડફ જ્ઘી 
રશૂ ગૃવ ૪૯૮૪૩.૭૫૫ રૉ.ડફ ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ 
ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 
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 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ક્લી યીષ રીથધૂ ુષદળથ 
ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ? 

 (૪) પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્, ૪૨૩૫ ઽૉઢશ ઼રીુષ  દરીર 
વીયીધીર્કફૉ લુક્દનૂઢ રીુ઼ગ ૫.૭૨૨ ુગ.ગર્ી. ચઉં ઇફૉ 
૩.૭૨૨ ુગ.ગર્ી. જ્ઘી રશૂ ગૃવ ૭ ુગ.ગર્ી. ઇફીઞ ુષફીરૄ લૉ 
ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૬૭ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ 

* ૬૨૩૩૯ ૂ સોવૉહયીઉ યીય્ળ (વૂરઘૉણી) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ મીગૂ ઝૉ, 

 (૩) ૩૮૱૭. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ફ પ્ બીણષીરીઅ ઈષૂ, ગૉડવૂ ફ પ્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ગૉડવૂ ફ પ્ ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
બીણષીરીઅ ઈષૉવ ફ પ્ ૩૭૭૫૬ 
રઅઞૄળ ફ પ્ ૩૫૫૨૱ 
ફીરઅઞૄળ ફ પ્ ૭૬૩ 

 (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ?  (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
૩. ષૉજીથફૂ ફ પ્રીઅ ષૉજીથ ળીઘફીળફૂ રૄશયદૄ ઘૉણૄદ ઘળીઉ 
ધદૂ ફી ઽ્લ. 

૪.ઞરૂફ ષૉજીથ/ષઽૉજથ ગળષીધૂ ડૃગણી પીળીફ્ યઅઙ ધદ્ 
ઽ્લ. 
૫.ષીળ઼ીઉફૂ ફ પ્રીઅ બૉતૂફીરૃઅ બ  ફ ઽ્લ. 
૬.ઽક્ક ગરૂફૂ ફ પરીઅ ઞૉફ્ ઽક્ક ગરૂ ગળષીફ્ ઝૉ દૉફૂ ઼અરુદ 
વૂપૉવ ફ ઽ્લ દધી બૃળદૂ ડૉ મ્બ ૃડૂ યળબીઉ ગળૉવ ફ ઽ્લ. 
૭.મ્જા રૃુક્દ ઇઅઙૉફૂ ફ પરીઅ મગ/રઅણશૂફ્ મ્જો યળબીઉ 
ગલીર્ફ્ નીઘવ્ ળઞૄ ધલૉવ ફ ઽ્લ. 

--------- 

૬૮ 
઼ીરૃિઽગ મશીત્ગીળફી મફીષ્ 

* ૬૨૫૮૬ ૂરદૂ જઅ ૂગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૨૪/૨૫/૪૨૪૨ફી ળ્ઞ 
઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગ-૪૬૫૯૯ (ઇગર્દી-૩૪૪) ફી ઇફૃ઼ અપીફૉ રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઼ીરૃિઽગ મશીત્ગીળફી મફીષ્રીઅ ઼અણ્ષીલૉવી ૩૩ 
ઈળ્બૂક/ઉ઼ર્ બોગૂ મૉ ૪૨૩૭ધૂ, જીળ ૪૨૩૬ ધૂ ઇફૉ 
બીઅજ ૪૨૩૱ધૂ બગણષીફી મીગૂ ઽદી દૉ બોગૂ ગૉડવી ઈળ્બૂક 
દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૨. 

 (૪) ઋક્દ મીગૂ ઈળ્બૂકફૉ બગણષી સી બઙવીઅ 
વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૪)  
 ઈળ્બૂકફૉ ઼ત્ષળૉ  બગણષી ઼ી  CRPC 

૯૨,૱૪,૱૫ રૃઞમફૃઅ ષ્ળઅ ડ રૉશષૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૉવ 
ઝૉ. 

 ઈળ્બૂ બગણષી રીડૉ  ભળૂલીનરીઅ ઞથીષૉવ ઼ળફીરૉ 
દધી દૉરફી રશૃ ષદફફી ઼ળફીરૉ દબી઼ ગળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. 
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 ઼ૂ.઼ૂ.ડૂ.ષૂ. ભૃડૉઞ ઈપીળૉ  ઇફૉ ર્મીઉવ ફઅમળફી 
઼ૂ.ણૂ.ઈળ. ઈપીળૉ  રશૂ ઈષૉવ વ્ગૉસફફૂ દબી઼ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ ઈળ્બૂફી ઼ઙી ઼અમઅપૂફી 
ચળૉ  દૉરઞ ુર ્ફૉ ત્લીઅ ઘીફઙૂ ળીઽૉ ષ્જ ળીઘૂ 
બગણષી ઇઅઙૉ ઼ચફ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૬૯ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ગૅુ ર મૂઞનીફધૂ ઞન્રૉવ ષીઝળણૂક ઇઅઙૉફૂ લ્ઞફી 

* ૫૯૱૩૬ ૂ ઇઞરવજી ઢીગ્ળ (ઘૉળીવૃ) : રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ સૃધ્પ ઼અષપર્ફ ીળી ળીજ્લફૂ ધીુફગ 
કવીનફૂ ઙીલરીઅ ગૅુ ર મૂઞનીફધૂ ઞન્રૉવ ષીઝળણૂકફી 
બસૃબીવગ્ રીડૉ  ્ત઼્ીઽફ ઈબષીફૂ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
બસૃબીવગ્ફૉ વીય ઈબષીરીઅ ઈષૉવ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૱૭. 

 (૪) દૉરીઅ ગૃવ ગૉડવૂ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ?  (૪) ૱,૭૭,૨૨૨/- 

--------- 

૬૱ 
ય જ ુઞ ીરીઅ ગૉશ બીગ ષીષૉદળરીઅ ઼ઽીલ રૉશષષી ઇળજીક 

* ૬૨૫૬૩ ૂ નૃ લઅદયીઉ બડૉવ (ય જ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ગૉશ(ડૂ લૃ) બીગફી ષીષૉદળ રીડૉ  મીઙીલદ ઘીદી ીળી ગ્ઉ 
઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ય જ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 
 
 
 
 
 
 

 (૪)  

ઇફૃ 
ફઅ 

ષહર્ 
રશૉવ ઇળજીકફૂ 

઼અખ્લી 
૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૩૩૱૪ 
૪ ૪૨૪૨-૪૩ 

(દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 
૩૪૫૫ 

ગૃવ ૪૬૩૭  

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 
દૉરીઅ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫)  

ઇફૃ 
ફઅ

ષહર્ 
રઅઞૄળ ગળૉ વ 

ઇળજીકફૂ અ઼ખ્લી 
જૄગષૉવ 

઼ઽીલ ( ) 
૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૮૩૭ ૩,૮૮,૫૪,૯૪૭/-
૪ ૪૨૪૨-૪૩ 

(દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૮૪૪ ૩,૯૩,૩૭,૪૭૯/-

ગૃવ ૩૪૫૯ ૫,૫૯,૬૯,૯૱૪/-

--------- 
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૬૯ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ 

* ૫૯૯૨૯ ૂ મવળીર ધીષીથૂ (ફળ્ણી) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૃવ ૪૬૯૱૫ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ 
ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ. 

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?  (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૩૨૪૬૫૮ ઝૉ. 

--------- 

૭૨ 
ઽીઅ઼વબૃળ ઘીદૉ ુવુધલર મૉડળૂફૃઅ ઋત્બીનફફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૬૨૫૯૮ ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઽીઅ઼વબૃળ ઘીદૉ 
ુવુધલર મૉડળૂફૃઅ ઋત્બીનફ ગળષી જાબીફૂટ ગઅબફૂ ધ઼્ૂમી 
ગ્બ ળૉસફ ણૉફ઼્, ઼ૃટૃગૂ ર્ડ ર઼્ ગ્બ ળૉસફ ીળી ક્લીળૉ  
જાઽૉળીદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઽીઅ઼વબૃળ ઘીદૉ 
ુવુધલર મૉડળૂફૃઅ ઋત્બીનફ ગળષી જાબીફૂટ ગઅબફૂ ધ઼્ૂમી 
ગ્બ ળૉસફ ણૉફ઼્, ઼ૃટૃગૂ ર્ડ ર઼્ ગ્બ ળૉસફ ીળી દી.૩૬ 
કક્ડ્મળ, ૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઑર.ક.લૃ. ગળષીરીઅ ઈષૉવ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ગઅબફૂકફૉ ઼ળગીળ ીળી ક્લી 
ગીળફૂ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ, ઇફૉ 

 (૪) ઇ ૉફૂ ગજૉળૂઑધૂ ગ્ઉ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ. 

 (૫) ઽીઅ઼વબૃળ ઘીદૉ ુવુધલર મૉડળૂફૃઅ ઋત્બીનફ ગળષી 
રીડૉફૂ ગીરઙૂળૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ ? 

 (૫) ઽીઅ઼વબૃળ ઘીદૉ ઽીવરીઅ ઈ ુવુધલર મૉડળૂ પ્વીન્ડફી 
ઑગરરીઅ ઇઞરીલસૂ પ્ળથૉ ઋત્બીનફ સ  ગળષીફૂ િકર્લી ઽીધ 
પળૉવ ઝૉ. 

 
--------- 

૭૩ 
દીઋદૉ ષીષીટ્ણીરીઅ ઼અબૄથર્ ફૃગસીફ બીરૉવ રીઝૂરીળ્ફૂ ફષૂ મ્ડફી ળજી ડર્ૉસફ મીમદ 

* ૬૨૬૫૭ ૂ ુષરવયીઉ જૃણી઼રી (઼્રફીધ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૫/૨૱/૪૨૪૩ફ  ૂુ ધુદઑ દીઋદૉ ષીષીટ્ણીરીઅ 
ઞૉ રીઝૂરીળ્ફૉ મ્ડફી ઼અબૄથર્ ફૃગસીફ  ૂજૄગષૉવ ઝૉ દૉ રીઝૂરીળ્ફ  ૂ
ફષ  ૂમ્ડફી ળજી ડર્ૉસફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ફી, જી. 

 (૪) જો ફી, દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ  (૪) દૉ ઇઅઙૉફૂ ઇળજી ળઞૄ ધલૉવ ફધૂ. 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈષ  ૂગૉડવ  ૂફષ  ૂમ્ડફી ળજી ડર્ૉસફ 
ગળષીફી મીગ  ૂઝૉ, દૉ ક્લીઅ ઼ ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

 (૫) ૩૫૪ ફષૂ મ્ડફી ળજી ડર્ૉસફ મીગૂ ઝૉ, રીઝૂરીળ્ 
ીળી દૉ ઇઅઙૉફૂ ઇળજી ળઞૄ ધલી મીન ુફલર્ફૃ઼ીળ ળજી ડર્ૉસફ 

ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  
--------- 
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૭૪ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ રફળૉ ઙી લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૬૨૫૬૯ ૂ ળરથયીઉ બડૉવ (ુષજાબૃળ) : રીફફૂલ ગર્ીરુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ 
રફળૉઙી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી રીફષિનફફૂ ળ્ઞઙીળૂ 
ઋબવબ્પ ગળીષષીફૂ ઽદૂ, 

 (૩)  
ઋબવબ્પ ગળીષષીફૂ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ

ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ (દી.૫૩/૨૫/૪૩ ઇઅુદદ)
૩૮,૬૱,૭૪૱ 

 (૪) દૉફૂ ઼ીરૉ દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ગૉડવી રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪)  
ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ
ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ (દી.૫૩/૨૫/૪૩ ઇઅુદદ)

૩૱,૫૩,૯૭૱ 
 (૫) દૉ બોગૂ રિઽવીક રીડૉ  ગૉડવી રીફષિનફફૂ 
ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫)  
રિઽવીક રીડૉ  ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ

ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ (દી.૫૩/૨૫/૪૩ ઇઅુદદ)
૯,૱૩,૫૱૮ 

--------- 

૭૫ 
ર્તૉ ળી ઼ૄલર્ રઅિનળફી ુષગી઼ રીડૉ ફૃઅ ઈલ્ઞફ 

* ૫૯૯૱૱ ણૌ. ઈસીમૉફ બડૉવ (ઉંટી) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીફી ર્તૉળી ઼ૄલર્ રઅિનળફી ુષગી઼ રીડૉ  ગ્ઉ ઈલ્ઞફ ગળૉવ 
ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ધશ્ ઘીદૉ રૃખ્લત્ષૉ 
ગલી ગીળફૂ ઼ૃુષપીફ્ ુષગી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૪)  
 બીુગર્ંઙ  
 ઼ૉન઼્ળ ઈપીિળદ ઉવૉ. બ્વ 
 ણૉગ 
 મૉઢગ લષ ધી 
 ફીફૃઅ ઑમ્ભૂ ધૂઑડળ 
 બૂજીંઙ (દશીષફૂ ઼ીઉણરીઅ) 
 ઼ીઉફૉટૂ઼ 
 ગન્ડૉફળ ડ્ઉવૉડ 
 ગીભૉડૉ ળૂલીફૃઅ ળૂફ્ષૉસફ ઇફૉ ઇબગર્ૉણૉસફ

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ ઈ ધશફી ુષગી઼ 
બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ? 

 (૫) . ૪૩૮.૬૫ વીઘ. 

--------- 

૭૬ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઙૃઞળીદ ડૉક્ષડીઉવ બ્વૂ઼ૂ ઇઅદઙર્દ રશૉવ ઇળજીક 

* ૫૯૯૭૱ ૂ ળીગૉસયીઉ સીઽ (ઑુવ઼ ૂઞ) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
ુઞ ીરીઅ ઙૃઞળીદ ડૉક્ષડીઉવ બ્વૂ઼ૂ-૪૨૩૪ ઽૉઢશ ડૉક્ષડીઉવ 
ક્ષૉ ફૂ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૃવ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૫ ( થ) 
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 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ઑગર્રીઅ ગૉડવૃઅ રૄણૂળ્ગીથ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) . ૬૬૬૫.૬૯ વીઘ. 

--------- 

૭૭ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ યળદૂરૉશી 

* ૫૯૱૪૯ ૂ ઞઙનૂસ બડૉવ (ઇરળીઉષીણૂ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ખ ્ુઙગ યળદૂરૉશી 
લ્ઞષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ૮૮. 

 (૪) ઈ યળદૂરૉશીરીઅ ગૉડવીફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ?  (૪) ૩૮૮૯૫. 
--------- 

૭૮ 
રૃન્ ી દીવૃગીરીઅ ઞઅ ૂ ગળદી કઝૂ િગઅરદૉ ભીશષૉવ ઞરૂફ 

* ૬૨૬૱૯ ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રૃન્ ી દીવગૃીરીઅ 
ગ્ ડ ઙઞૃળીદ બીષળ વૂરૂડૉણ ગઅબફૂ ઇફૉ ડીડી બીષળ ગઅબફૂઑ ઞૉ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફ્ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ દૉફૂ ઞઅ ૂફી યીષ ગળદી 
કઝૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ળીઘષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ગ્ ડવ ઙૃઞળીદ બીષળ વૂરૂડૉણફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફફૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળષીફૂ ફૂુદ રઞૃમ રૃ લીઅગફ 
઼ુરુદ રીળભદ ઞરૂફફૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળીષૂ ઞરૂફ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ રૃન્ ી દીવગૃીરીઅ ઋક્દ ગઅબફૂફૉ ઘીફઙૂ 
ઞરૂફ્ ગન઼્ફર્ ઑષ્ણર્ધૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ દૉ ગળદી 
ગૉડવી કઝી યીષૉ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ીળી 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઘીફઙૂ ઞરૂફ્ફી ગૉ઼રીઅ ઈબષીરીઅ ઈષદી 
ઑષ્ણર્રીઅ ઼અબીનગ ઼અ ધી દધી ઘીદૉનીળફૂ ઇળ઼બળ઼ 
઼રઞૄદૂધૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ધદૂ ઽ્ઉ ઝૉ. જ્લીળૉ  ઼ળગીળૂ ઞરૂફફી 
ગૉ઼રીઅ ઘઅણ-૩ રીઅ ઞથી લી રઞૃમ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળષીફૂ ફૂુદ 
રૃઞમ રૄ લીઅગફ ઼ુરુદરીઅ ુગઅરદ ફક્કૂ ધદૂ ઽ્ઉ ઝૉ. ઈધૂ, 
ઈ મ ૉ ુગઅરદફૂ ઼ળઘીરથૂ ગળષીફ્  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

 (૫) રૃન્ ી દીવગૃીફી ઙીર્ફૂ ખ ્ુઙગ ગૉ  લીબીિળગ 
ઽૉદૃ રીડૉફૂ ઞરૂફફી ઞઅ ૂ યીષ્ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી ફક્કૂ 
ગળીલી ઽદી?  

 (૫) રૃન્ ી દીવૃગીફી ઙીર્ફૂ ખ ્ુઙગ ગૉ  લીબીિળગ ઽૉદ ૃ
રીડૉફૂ ઞરૂફરીઅ ઞઅ ૂ યીષ્ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ફક્કૂ ધલૉવ ફધૂ.

--------- 

૭૯ 
ળીજ્લરીઅ મ્ણૂ ષ્ફર્ ગૉરૉળી ડૉ ગફ્વ્જીફ્ ઋબલ્ઙ 

* ૬૨૭૯૱ ૂ ુષષૉગ બડૉવ (ઋપફી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ગીલન્ ઇફૉ લષ ધીફૂ ુ ધુદફૉ ષપૃ ઼ૃનત ગળષી ઼ી  
મ્ણૂ ષ્ફર્ ગૉરૉળી ડૉગફ્વ્જીફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ 
દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવી મ્ણૂ ષ્ફર્ ગૉરૉળી ઘળૂન ગળષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) ૩૨,૨૨૨. 

--------- 
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૭૱ 
ઈથઅન ઈળ.ડૂ.ક. રીઅ મ્ઙ઼ વીઉ઼ન઼્ફૂ ભીશષથૂ 

* ૬૨૬૬૯ ૂ બૄફરયીઉ બળરીળ (઼્જી ી) : રીફફૂલ ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઈથઅન ઈળડૂકરીઅ મ્ઙ઼ વીઉ઼ન઼્ ભીશષથૂ, 
ણર્ ીઉષીંઙ ડૉ ડ ષઙળ વીઉ઼ન઼્ ભીશષષી ઇફૉ ઇન્લ સઽૉળફી 
ઇળઞનીળ્ફી યીણી ગળીળ ઽૉઢશ ઼ૂપી વીઉ઼ન઼્ ભીશષષી 
ઇઅઙૉફ્ ઑઈળડૂક, ઈથઅનફ્ ઇઽૉષીવ ઼ળગીળ ઇફૉ 
ષીઽફ લષઽીળ ગુર ળફૉ ક્લીળૉ  રશૉવ, 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઈ મીમદૉ 
ઑ.ઈળ.ડૂ.ક. ઈથઅનફ્ ઇઽૉષીવ રશૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ મ્ઙ઼ વીલ઼ન઼્ ભીશષથૂફી ગૉડવી 
ુગ ઼ી ઼ીરૉ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) મ્ઙ઼ વીલ઼ન઼્ ભીશષથૂ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ગલી ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૭૯ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ પૂ ઙૃઞળીદ ૂણર કભ ળૂવૂજીલફ ઑક્ડ (વષ ઞૉઽીન) ઇન્ષલૉ વૂપૉવ બઙવીઅ 

* ૬૨૫૱૩ ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ પૂ ઙૃઞળીદ ૂણર કભ 
ળૂવૂજીલફ ઑક્ડ, ૪૨૨૫ફી ઼ૃપીળી ુષપૉલગ (વષ ઞૉઽીન) 
ઇન્ષલૉ ગૉડવી ગૉ઼્ ગળષીરીઅ ઈ લી, 

 (૩) ૨૩ (ઑગ). 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઉ઼ર્ફૂ પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ 

 (૪) ૨૩ (ઑગ). 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઉ઼ર્ફૉ ફીરનીળ ગ્ડર્  ીળી 
ઝ્ણષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) સૄન્લ. 

--------- 

૮૨ 
ળીલ઼ીંઙબૃળી(ઽ) ઙીરરીઅધૂ ષળપૂ ભુશલીફૉ ઇવઙ ઙીરફ્ નળ ્ ઈબષી મીમદ 

* ૫૯૱૱૮ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૨/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
ુઞ ીફી ઝ્ડીઋનૉબૃળ દીવૃગીફી ળીલ઼ીંઙબળૃી(ઽ) ષળપૂ 
ભશૂલીફૉ ઇવઙ બીણૂ ઙીરફ્ નળ ્ ઈબષી રીડૉ  બ  કર્રીઅગઆ 
ણૂ.ઈઉ.ઑવ.ઈળ./ઑ.ણૂ.-૩/ઝ્ડી ઋનૉબૃળ/ળીલ઼ીંઙબૃળી-
ષળપૂ ભશૂલી/૪૨૩૮, દી.૪૫/૨૪/૩૱ફી બ ધૂ 
઼ૉડવરૉન્ડ ગુરસફળ ઇફૉ ઞરૂફ નભદળ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ 
ીળી ુષયીઙફૉ નળઘી દ ર્ગવૉવ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી. 
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 (૪) જો ‘‘ઽી’’ દ્ ઈ નળઘી દ મીમદૉ ુષયીઙ ીળી 
સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) નળઘી દફૂ જગી઼થૂ ગળદીઅ ઘૄડદૂ ુષઙદ્ ઼ીરૉવ ફ 
ઽ્ષીધૂ ગવૉક્ડળ ૂ ઝ્ડીઋનૉબૃળ બી઼ૉધૂ ુષઙદ્ રીઅઙષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ મીમદૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઇવઙ ઙીરફ્ નળ ્ 
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ?  

 (૫) ુષઙદ્ ર ૉધૂ જગી઼થૂ ગળૂ ુફલરીફૃ઼ીળફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૮૩ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ યળદૂરૉશી 

* ૫૯૱૨૬ ૂ િઽદૃ ગફ્ણૂલી (ઊણળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ખ ્ુઙગ યળદૂરૉશી 
લ્ઞષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ૭૱ 

 (૪) ઈ યળદૂરૉશીરીઅ ગૉડવીફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ?  (૪) ૪૪૨૨ 

--------- 
૮૪ 

ઈથઅન ુઞ ીરીઅ સઽૉ ળૂ ુષ દીળરીઅ ઼ૉષી઼ૉદ ૃગીલર્કર્ર  

* ૬૨૫૫૫ ૂ ઇળુષઅન ળીથી (઼ૃળદ બૄષર્) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (઼ીરીન્લ ષઽૂષડ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઈથઅન ુઞ ીરીઅ દી.૨૪-૨૱-૪૨૪૩ફી ઼અષૉનફી 
િનષ઼ૉ લ્જાલૉવ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ સઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ 
ગૉડવી ગીલર્કર્ર્ લ્ઞષીરીઅ ઈ લી ઽદી, 

 (૩) ૩૩ 

 (૪) ઈ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઼ૉષીક ઈષળૂ 
વૉષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૪) ૭૯ 

 (૫) ઈ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, ઇફૉ  (૫) ૩૯૮૯૱ 
 (૬) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  (૬) ૩૯૮૯૱ 

--------- 

૮૫ 
઼ૐફૂ લ્ઞફી બૉગૉઞ-૩ રીઅ ડૉ ન્ણળ ળન ગળષી મીમદ 

* ૬૨૬૨૪ ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૩-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ 
ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગ-૪૭૯૭૪ (ઇગર્દી-૩૨)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૐફૂ લ્ઞફીફી 
બૉગૉઞ-૩ રીઅ બઽૉવીઅ મઽીળ બીણૉવ ડૉન્ણળ ળન ધલૉવ દૉ ડૉન્ણળફી 
ઇઅનીઞરીઅ બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ઙડળ લષ ધી મ્ણર્  ીળી 
ઑ઼.ક.ઈળ. રીઅ ઼ૃપીળ્ ધષીધૂ ઇઅનીઞરીઅ ષપીળ્ ધલૉવ દ્ 
ઑ઼.ક.ઈળ. ફી ગલી યીષ્રીઅ ગૉડવ્ ષપીળ્ ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ, 

 (૩) દી.૩૩-૩૪-૪૨૩૫ ધૂ ફૂજૉ રૃઞમ 
(ઑર.ઑ઼.બીઊબ) ઑગ઼ીઊટ ઑગટમ્પ્સફ ઼ીધૉ યીષ્રીઅ 
ષપીળ્ ધલૉવ. 

ઈઊડર ષપીળ્ ુબલીરીઅ 
(૩) મૉળ બીઊબઆ-  

(ઇ) ૩૨ રૂ.રૂ. ઼ૃપૂફૂ જાણીઊ રીડૉ  
૭૨૱ રૂ.રૂ. ક.ણૂ. ઼ૃપૂ ૩૭.૪૯ ુદ ગૂ.ગર્ી. 
૭૨૱ રૂ.રૂ. ધૂ ૯૩૬ રૂ.રૂ. 
ક.ણૂ. ઼ૃપૂ 

૩૩.૯૪ ુદ ગૂ.ગર્ી. 
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(મ) ૩૨ રૂ.રૂ. ધૂ ષપીળીફૂ જાણીઊ રીડૉ  
૯૩૬ રૂ.રૂ. ધૂ ૩૬૪૪ 
રૂ.રૂ. ક.ણૂ. ઼ૃપૂ 

૩૪.૪૯ ુદ ગૂ.ગર્ી. 

૩૬૪૪ રૂ.રૂ. ક.ણૂ. ધૂ 
ષપૃ 

૩૪.૮૬ ુદ ગૂ.ગર્ી. 

(૪) ઊફ઼ીઊણ ઼્ ષન્ડ ૂ 
ુવક્ષૂણ ઑબ્ક્ષૂ વીઊફીંઙ 
(૬૨૮ રીઊકર્્ફ જાણીઊ રીડૉ) 

૪૨૨ ુદ જ્.રૂડળ 

(૫) ઈઋડ઼ીઊણ ૫ 
ઑવ.બૂ.ઊ. ગ્ડીંઙ 

૭૯૭ ુદ જ્.રૂડળ 

 (૪) ઑ઼.ક.ઈળ. રીઅ ષપીળ્ ધષીધૂ ઼ૐફૂ લ્ઞફીફી 
બૉગૉઞ-૩ ફી ગૉડવી ડૉન્ણળ્રીઅ ગૉડવ્ ષપીળ્ ગળીલ્, ઇફૉ 

 (૪) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફી ભૉટ –  ૩ ફી ૱ ડૉન્ણળ્રીઅ ગૃવ 
.૯૭૪.૯૭ ગળ્ણફ્ ષપીળ્ ધલ્. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઑ઼.ક.ઈળ. રીઅ ષપીળ્ ગળીલી 
મીન બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ઙડળ લષ ધી મ્ણર્ફી ઑ઼.ક.ઈળ. 
ક્લીળૉ-ક્લીળૉ  ઼ૃપીળ્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઑ઼.ક.ઈળ. રીઅ ષહર્ ૪૨૩૬-૩૭, 
૪૨૩૯-૪૨, ૪૨૪૨-૪૩ ઇફૉ ૪૨૪૩-૪૪ રીઅ ઼ૃપીળ્ 
ગળષીરીઅ ઈ લ્. 

--------- 

૮૬ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ રખૃ્લરઅ ૂ મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ રીડૉ  ઞરૂફ 

* ૬૨૭૨૯ ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રૃખ્લરઅ ૂ 
મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ ઇઅદઙર્દ ઈપૃુફગ ડૉગફ્વ્જીફી 
ઋબલ્ઙધૂ ુમફઋબજાઋ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ મીઙીલદૂ 
દધી ખહુપલ બીગ્ફૂ ઘૉદૂ રીડૉ  યીણીબ ૉધૂ ભીશષષી 
ઇન્ષલૉ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ્ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી ઙીરફૂ 
ગલી ઼ષ ફઅમળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ ? 

 (૪) ઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ. 

બ ગ 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ રખૃ્લરઅ ૂ મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ રીડૉ  ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળૉ વ ઞરૂફ 

કર્ર  ઙીર દીવૃગ્ ઼.ફઅ. ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.રીઅ.) 
૩ ષીઽળી ણૂ઼ી ૪૯૨ ૱૯-૯૱-૱૩ 
૪ ઇ઼ીળીષી઼ ષીષ ૩૨૪૬ ૮૮-૬૭-૬૩ 
૫ રૂઢીષૂજીળથ ષીષ ૪૯૫ ૩૪૨-૪૯-૮૱ 
૬ રીષ઼ળૂ ષીષ ૯૯૱ ૱૭-૩૭-૪૯ 
૭ ગીળૉવૂ ષીષ ૱૩૯ ૱૭-૪૪-૪૯ 
૮ ગૃઅ ણીશૂલી ષીષ ૭૯૪ ૯૯-૯૫-૪૭ 
૯ ગૃઅ ણીશૂલી ષીષ ૩૯૯૯ ૯૭-૩૮-૫૩ 
૱ ગૃઅ ણીશૂલી ષીષ ૩૱૬૫ ૫૪૬-૬૱-૨૭ 

--------- 
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૮૭ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ષચ્ઝ યીળદ ુરસફ (ગર્ીરૂથ) લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ લુક્દઙદ સૐજીવલ 

* ૫૯૱૮૫ ૂ ુબલૃહયીઊ નૉ઼ીઊ (ફષ઼ીળૂ) : રીફફૂલ ગર્ીરુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ 
ુ ધુદઑ ષચ્ઝ યીળદ ુરસફ (ગર્ીરૂથ) લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ 
વૉફ્ડ ઈઋડ મૉુફિભસળૂટ (LOB) ફી ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી 
ગૃડૃઅમ્ રીડૉ  લુક્દઙદ સૐજીવલ મફીષષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ  

 (૩) ૱૨૬૪ ગૃડૃઅમ્. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  (૪) ી.૯૮૭.૨૬ વીઘ. 

--------- 

૮૮ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ઼ૃળદફૂ ઞૉવરીઅ ગૉ નૂકફી ઇગૃનળદૂ ર્દ 

* ૬૨૫૮૨ ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીનફૂ ઼ીમળરદૂ ઞૉવ ઇફૉ ઼ૃળદફૂ ઞૉવરીઅ ગૉડવી 
ગૉનૂકફી ઇગૃનળદૂ ર્દ ધલી, 

 (૩) ઇરનીષીનફૂ ઼ીમળરદૂ ઞૉવરીઅ ૨૮ (ઝ) ઇફૉ 
઼ૃળદફૂ ઞૉવરીઅ ૨૫ ( થ) ગૉનૂકફી ઇગૃનળદૂ ર્દ ધલૉવ 
ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ર્દફી સી ગીળથ્ ઼ીરૉ ઈ લી,  (૪)  
઼ીમળરદૂ ઞૉવ, ઇરનીષીન 

૨૩ (ઑગ) ગૉનૂઑ ઇઙમ્લ ગીળથ઼ળ, ૨૩ (ઑગ) ગૉનૂઑ 
રીફુ઼ગ ુમરીળૂ, ૨૩ (ઑગ) ગૉનૂઑ નીતફૂ ુમરીળૂ, ૨૩ 
(ઑગ) ગૉનૂઑ ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂ નળમ્લીફ રૃવીગીદ મઅપ 
ઽ્ષીધૂ, ૨૩ (ઑગ) ગૉનૂઑ બ્દીફૉ જારૂફ ફઽીં રશદી 
ઽ્ષીધૂ ઇફૉ ૨૩ (ઑગ) ગૉનૂઑ રીફુ઼ગ દથીષરીઅ 
ઈબચીદ ગળૉવ ઽ્ષીફી ગીળથ્ ઼ીરૉ ઈષૉવ ઝૉ. 

઼ૃળદ ઞૉવ 
૨૩ (ઑગ) ગૉનૂઑ મશીત્ગીળફી ઙૃફી મનવ રફનઆૃઘ 
ધષીધૂ. ૨૩ (ઑગ) ગૉનૂ HIV ુમરીળૂધૂ બૂણીદ્ ઽદ્ ઇફૉ 
બ્દીફૉ જારૂફ ફ રશદી ઽ્ષીધૂ રીફુ઼ગ દથીષરીઅ 
ઈબચીદ ગળૉવ ઽ્ષીફી ગીળથ્ ઼ીરૉ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ 
૨૩(ઑગ) ગૉનૂફૃઅ મશીત્ગીળફ્ ઙૃફ્ ગળષી મનવ ધીુફગ્ 
ીળી તૂગી રૃક્કીફ્ રીળ રીળષીધૂ ધલૉવ ઉજાકફૂ ઼ીળષીળ 

નળમ્લીફ રૅત્લૃ ધલૉવ ઽ્ષીફૃઅ ગીળથ ઞથીઊ ઈષૉવ ઝૉ. 
 (૫) ઞૉવરીઅ ગૉનૂકફી ઇગૃનળદૂ ર્દ ઇડગૉ  દૉ રીડૉ  સી 
બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૫)  

 ગૉનૂકફૉ દૉરફી ગૂવ રૃઞમ ગીરઙૂળૂરીઅ લ દ 
ળીઘૂ દથીષ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ગૉનૂક બ્દીફી બિળષીળ ઼ીધૉ ઼અબગર્રીઅ ળઽૂ ષીદજૂદ 
ગળૂ સગૉ  ઇફૉ દથીષ રૃક્દ ળઽૂ સગૉ  દૉ રીડૉ  ઞૉવરીઅ 
ડૉવૂભ્ફ મૃધ ઇફૉ ઉ-રૃવીગીદફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ગૉનૂક દથીષરકૃ્દ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ઼ીરીજીગ ઼અ ધીક 
ીળી ઞૉવરીઅ ઼રલીઅદળૉ  ઈધ્લીુત્રગ, પીુરર્ગ, 

઼ીઅ ગૅુદગ ગીલર્કર્ર્ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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 NGO ીળી રૉણૂડૉસફ, લ્ઙ દધી ધ્લીફ ુસુમળફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ગૉનૂકફૉ રફ્ુજુગત઼્ગફૂ દમૂમૂ ઼ૉષીક બૃળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ઼ીઉગ્વ્જીગવ ઼ૉવફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

 ઞ ળૂલીદરઅન ગૉનૂકફૉ વૂઙવ ઑઉણ ક્વૂફૂગ ીળી 
ગીફૄફૂ ઼ઽીલ બળૄૂ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ઞૉવરીઅ ુસક્ષથ ઇફૉ વીઉ ૉળૂફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૬) ઇગૃનળદૂ ર્દ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ 
વૂપીઅ ? 

 (૬) ઘીદીગૂલ ળીઽૉ ગળૉવ ીધુરગ દબી઼રીઅ ઞૉવ 
ુષયીઙફી ગ્ઊ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફૂ ઼નળ ઇગૃનળદૂ ર્દ 
રીડૉ  ઞષીમનીળૂ ઞથીઊ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 

૮૯ 
઼ૃળદ સઽૉ ળરીઅ ઑળબ્ડર્ ફૃઅ ુષ દળથ ફ ધઊ સગષી મીમદ 

* ૬૨૬૨૮ ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી મૂજા ઼ રીઅ દી.૩૯-૨૯-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ 
ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગ-૩૩૫૬૫ (ઇગર્દી-૬૩)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઼ૃળદ સઽૉળરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઽીઉળીઉટ ુમ ણીંઙ્ફી 
ગીળથૉ ઑળબ્ડર્ફૃઅ ુષ દળથ ફધૂ ધઊ સગદૃઅ દૉ મીમદૉ યીળદ 
઼ળગીળફી ફીઙિળગ ઋ લફ રઅ ીવલફી ળીજ્લગક્ષીફી રઅ ૂ ૂ 
ીળી દી.૪૯-૨૩-૪૨૩૱ફી બ ધૂ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ જાથ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ દૉ ઼ૃળદ સઽૉળફી ગૃવ ૩૱ ્ઞૉક્ડ્ ઑળબ્ડર્  
ુષ દળથરીઅ ફણદળ બ ઝૉ દૉ બોગૂ ગલી ્ઞૉક્ડરીઅ ગૉડવૃઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ મીઅપગીર દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઼નળ મીમદ ઽીવરીઅ ફીરનીળ ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્રીઅ 
ુફથર્લીપૂફ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ઙૉળગીલનૉ઼ળ મીઅપગીર મનવ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ 
સી બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

 (૪) ઼નળ મીમદ ફીરનીળ ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્રીઅ 
ુફથર્લીપૂફ ઽ્લ,  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૮૱ 
રૃન્ ી દીવૃગીરીઅ ગ્ ડવ બીષળ ગઅબફૂ ઇફૉ ડીડી બીષળ ગઅબફૂફૉ ઞઅ ૂ ગળદી કઝૂ િગઅરદૉ ભીશષૉવ ઞરૂફ 

* ૬૨૬૱૯ ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષીણ) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રૃન્ ી દીવગૃીરીઅ 
ગ્ ડ ઙૃઞળીદ બીષળ વૂરૂડૉણ ગઅબફૂ ઇફૉ ડીડી બીષળ ગઅબફૂફૉ ઞૉ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફ્ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ દૉફૂ ઞઅ ૂફી યીષ ગળદી 
કઝૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ળીઘષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ગ્ ડવ ઙૃઞળીદ બીષળ વૂરૂડૉણફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફફૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળષીફૂ ફૂુદ રઞૃમ રૄ લીઅગફ 
઼ુરુદ રીળભદ ઞરૂફફૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળીષૂ ઞરૂફ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ રૃન્ ી દીવગૃીરીઅ ઋક્દ ગઅબફૂફૉ ઘીફઙૂ 
ઞરૂફ્ ગન઼્ફર્ ઑષ્ણર્ધૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ દૉ ગળદી 
ગૉડવી કઝી યીષૉ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ીળી 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઘીફઙૂ ઞરૂફ્ફી ગૉ઼રીઅ ઈબષીરીઅ ઈષદી 
ઑષ્ણર્રીઅ ઼અબીનગ ઼અ ધી દધી ઘીદૉનીળફૂ ઇળ઼બળ઼ 
઼રઞૄદૂધૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ધદૂ ઽ્ઉ ઝૉ. જ્લીળૉ  ઼ળગીળૂ ઞરૂફફી 
ગૉ઼રીઅ ઘઅણ-૩ રીઅ ઞથી લી રઞૃમ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળષીફૂ ફૂુદ 
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રૃઞમ રૄ લીઅગફ ઼ુરુદરીઅ ુગઅરદ ફક્કૂ ધદૂ ઽ્ઉ ઝૉ. ઈધૂ, 
ઈ મ ૉ ુગઅરદફૂ ઼ળઘીરથૂ ગળષીફ્  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

 (૫) રૃન્ ી દીવગૃીફી ઙીર્ફૂ ખ ્ુઙગ ગૉ  લીબીિળગ 
ઽૉદૃ રીડૉફૂ ઞરૂફફી ઞઅ ૂ યીષ્ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી ફક્કૂ 
ગળીલી ઽદી ?  

 (૫) રૃન્ ી દીવૃગીફી ઙીર્ફૂ ખ ્ુઙગ ગૉ  લીબીિળગ ઽૉદ ૃ
રીડૉફૂ ઞરૂફરીઅ ઞઅ ૂ યીષ્ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ફક્કૂ ધલૉવ ફધૂ.

--------- 

૮૯ 
વૃથીષીણી મજાળ ઼ુરુદફૉ િગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ રઅઞૄળ ગળૉ વ ળગર  

* ૫૯૯૮૭ ૂ જી ૉસગૃરીળ ઼ૉષગ (વૃથીષીણી) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીફૂ વૃથીષીણી મજાળ ઼ુરુદફૉ ુગ઼ીફ 
ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ  

 (૩) .૪૪૬.૨૨/- વીઘ.  

 (૪) ઋક્દ ળગર ક્લી ગીર રીડૉ  રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?  (૪) ઋક્દ ળગર 
  (૩) ઈળ.઼ૂ.઼ૂ. ળ્ણ 
  (૪) સ્બ ગર ઙ્ણીઋફ 
  (૫) ગઅબીઋન્ણ ષ્વ ઙૉડ ઼ીધૉ 
    ઇફૉ (૬) ૃડ ઑન્ણ ષૉજીડૉમવ  
  રીગડફી ગીર રીડૉ  રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

--------- 

૯૨ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ 

* ૫૯૯૨૱ ૂ ુષળૉ ન્ ુ઼અઽ જાણૉજા (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૃવ ૪૱૯૱૯ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ. 

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?  (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૩૪૨૮૪૮ ઝૉ. 
--------- 

૯૩ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળફૂ ડૂ.બૂ. ગૂર-૪૨૬ મીમદ 

* ૬૨૬૩૯ ૂ વીઘીયીઉ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
સઽૉળફૂ ડીઋફ પ્વીફીંઙ ગૂર ફઅ.૪૨૬ ફૉ ણર્ ીફ્ડ ડૂબૂ ક્લીળૉ  
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૪૱/૨૯/૪૨૩૪ 

 (૪) ઋક્દ ણર્ ીફ્ડ ડૂબૂ રઅઞૄળ ગલીર્ મીન ગૉડવી ઼રલરીઅ 
ઈઘળૂ ડૂબૂ ગળષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

 (૪) ઙૃઞળીદ ફઙળ ળજફી ઇફૉ સઽૉળૂ ુષગી઼ 
ઇુપુફલર-૩૯૯૮ ફૂ ગવર-૭૩ફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ૩૪ 
રી઼ફૂ ઼રલ રલીર્ની ઝૉ. ઼નળ ઇુપુફલરફૂ ઼નળ ગવરફી 
બળઅદૃગફૂ જોઙષીઉકધૂ ળીજ્લ ઼ળગીળ ષઘદ્ષઘદ 
઼રલરલીર્ની ષપીળૂ સગૉ  ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ડૂબૂ ઈઘળૂ ગળષીફૂ રનૃદરીઅ ગૉડવૂ ષઘદ 
ગૉડવી ઼રલ રીડૉ  ષપીળ્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૫) ઼ીરૉવ બ ગફૂ ુષઙદ રૃઞમ. 
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 (૬) ઋક્દ ડૂબૂફૉ ઈઘળૂ ગળષીફૂ રનૃદરીઅ ષપીળ્ 
ગળષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬) દૃદ લ્ઞફી ૩૨૯૮૪૬૬૮ જ્.રૂ. ઞૉડવૃઅ ુષસીશ 
ક્ષૉ ભશ પળીષદૂ લ્ઞફી ઽ્ઉ, ઞૉરીઅ ૩૨૯૮ ઞૉડવી રીથરીઅ 
રૃશઘઅણ્ફ્ ઼રીષૉસ ધલૉવ ઽ્ઉ, ૭૫૮૯ ઞૉડવી ઞરૂફ રીુવગ્ 
ઇફૉ િઽદ પળીષદૂ લુક્દક દળભધૂ રશૉવ ષીઅપી ઼ૄજફ્ફૉ 
ન્લીલ રશૉ દૉ ળૂદૉ ઼ૃફીષથૂ ગળષીફૂ ઽ્ષીધૂ. 

 (૭) ઋક્દ ડૂ.બૂ.ફૉ ઈઘળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૭) પીળીગૂલ જોઙષીઉ રૃઞમફૂ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

બ ગ 
ફ.ળ.લ્.ફઅ. ૪૨૬ (બ ગ) 

કર્ર ઽૃગરફૂ દીળૂઘ ઽૃગર કર્રીઅગ ષપીળૉ વ ઼રલ રલીર્નીફ્ ઼રલઙીશ્ 
૩ ૨૯/૩૪/૪૨૩૫ ફળઇ-૩૩૪૨૨૱-૭૬૫૫-વ દી.૨૫/૩૨/૪૨૩૫ ધૂ દી.૨૪/૩૨/૪૨૩૬ 
૪ ૪૩/૩૨/૪૨૩૬ ફળઇ-૩૩૪૨૨૱-૭૬૫૫-વ દી.૨૫/૩૨/૪૨૩૬ ધૂ દી.૨૪/૩૨/૪૨૩૭ 
૫ ૨૫/૩૨/૪૨૩૭ ફળઇ-૩૩૪૨૨૱-૭૬૫૫-વ દી.૨૫/૩૨/૪૨૩૭ ધૂ દી.૨૪/૨૯/૪૨૩૮ 
૬ ૩૱/૩૨/૪૨૩૮ ફળલ-૩૭૪૨૩૮-૬૬૱૪-વ દી.૪૩/૨૯/૪૨૩૮ ધૂ દી.૪૨/૨૯/૪૨૩૯ 
૭ ૨૯/૩૨/૪૨૩૯ ફળલ-૩૭૪૨૩૮-૬૬૱૪-વ દી.૪૩/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૨૯/૪૨૩૱ 
૮ ૩૯/૨૯/૪૨૩૱ ફળલ-૩૩૪૨૩૱-૭૩૯૭-વ દી.૪૩/૨૯/૪૨૩૱ ધૂ દી.૪૨/૨૯/૪૨૩૯ 
૯ ૪૫/૨૯/૪૨૩૯ ફળલ-૩૩૪૨૩૯-૫૨૱૨-વ દી.૪૩/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૨૯/૪૨૪૨ 
૱ ૪૩/૨૯/૪૨૪૨ ફળલ-૩૩૪૨૪૨-૪૨૪૪-વ દી.૪૩/૨૯/૪૨૪૨ ધૂ દી.૪૨/૨૯/૪૨૪૩ 
૯ ૨૯/૨૱/૪૨૪૩ ફળલ-૩૩૪૨૪૩-૩૯૭૬-વ દી.૪૩/૨૯/૪૨૪૩ ધૂ દી.૪૨/૨૯/૪૨૪૪ 

--------- 
૯૪ 

ઙ ણવ ઇફૉ ઞૉદબૃળ સઽૉ ળરીઅ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી વઙીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 
* ૬૨૭૯૯ ૂ ઙ્ુષઅનયીઉ બડૉવ (ળીઞગ્ડ નુક્ષથ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઙ ણવ ઇફૉ ઞૉદબૃળ સઽૉળરીઅ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી વઙીષષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઼ૂ઼ૂડૂષૂ 
ગૉરૉળીક વઙીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) VISWAS (Video Integration and State Wide 
Advance Security) ્ઞૉક્ડ ઇઅદઙર્દ ઈઙીરૂ ઈલ્ઞફરીઅ ઙ ણવ 
સઽૉળ ઘીદૉ-૩૮૮ ઇફૉ ઞૉદબૃળ સઽૉળ ઘીદૉ-૪૨૩ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ 
ગૉરૉળી વઙીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

--------- 

૯૫ 
રઽીત્રી ઙીઅપૂ ર ઼અ ધીફરીઅ ઙૉળષઽૂષડ ઇઅઙૉ દબી઼ 

* ૬૨૬૭૩ ૂ ુષળજીયીઉ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૯/૨૫/૪૨ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ 
ધલૉવ *  કર્રીઅગઆ ૪૯૱૮૱ (ઇગર્દી-૱૮) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) રઽીત્રી ઙીઅપૂ ર ઼અ ધીફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ યળદૂ 
ઇફૉ ઙૉળષઽૂષડ ઇઅઙૉ રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ગીલર્ષીઽૂ જીવ ૃ
ઽદૂ દૉ ગીલર્ષીઽૂ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી 
દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩) રઽીત્રી ઙીઅપૂ ર ઼અ ધીફ, ઇરનીષીનરીઅ ધલૉવ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ યળદૂ ઇઅઙૉ રશૉવ ગૃવ-૨૫ ભિળલીન્ ઇઅદઙર્દ 
દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઑરબૉફ ણ ઇુપગીળૂફૉ 
ીધુરગ દબી઼ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ દબી઼ નળમ્લીફ ગલી ગીળફ્ ઙૉળષઽૂષડ 
઼ીરૉ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૪) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ દબી઼ જીવ ૃઝૉ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ઞષીમનીળ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લી ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૯૬ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ 

* ૫૯૯૩૭ ૂ સોવૉહયીઉ રઽૉદી (ણય્ઉ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૃવ ૫૫૪૮૯ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ. 

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?  (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૩૬૯૯૩૩ ઝૉ. 
--------- 
૯૭ 

ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ 
* ૫૯૯૯૨ ૂ ઙ્ુષઅનયીઉ બળરીળ (ઋરળૉઢ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ળીજ્લરીઅ ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગ્ઉ 
ફૂુદ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ક્લીળધૂ ઋક્દ ફૂુદ ઇરવરીઅ ઝૉ ઇફૉ દૉ 
ઇન્ષલૉ ગૉડવી ડગી ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીફૂ જોઙષીઉ 
ઝૉ, 

 (૪) ઼ળગીળ ૂફી ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી 
દી.૫૩/૨૫/૩૯૯૭ફી ઢળીષ રૃઞમ ગૉન્  ઇફૉ ળીજ્લ 
઼ળગીળફી જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ દૉરઞ ઘીફઙૂ ઑગર્રીઅ 
રૉફૉઞળ/઼ૃબળષીઉટળૂ ગક્ષીરીઅ ૮૨ ડગી, ગીરનીળ ગક્ષીરીઅ ૱૭ 
ડગી દધી ઑગઅનળૉ  કઝીરીઅ કઝૂ ૱૭% ઞગ્લીક 
ધીુફગ્રીઅધૂ યળષીફૂ જોઙષીઉ ઝૉ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઈષૉવી ગૉડવી ખ ્ુઙગ ઑગર ધીુફગ્ફૉ 
બૃળદૂ ળ્ઞઙીળૂ ઈબદી ફધૂ, ઇફૉ 

 (૫) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ 
ઈષૉવી ૨૮ (ઝ) ઑગર્ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ 
જાશષદી ફધૂ. 

 (૬) ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ફ ઈબદી ઑગર્ ઼ીરૉ ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સી બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

 (૬) ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ ફ ઞશષીષી 
ઇઅઙૉ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ઼અમઅુપદ ઑગર્ફૉ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી 
દી.૫૩/૨૫/૩૯૯૭ફી ઢળીષ ઇફૃ઼ીળ ધીુફગ્ફૂ 
ુફલદ ડગીષીળૂ જાશષષી ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઊકફૃઅ 
ધ્લીફ ન્ળદી બ ્ બીઢષૉવ ઝૉ. 

 ઢળીષફ્ યઅઙ ગળદી ઑગર્ ઼ીધૉ ફીલમ ુફલીરગ 
(ળ્ઞઙીળ), ષણ્નળી ીળી મૉઢગ લ્જી ઢળીષફૂ 
જોઙષીઊફૃઅ બીવફ ષપૃ ઼ૃજી  ળૂદૉ ધઊ સગૉ  દૉ રીડૉ  
દૉકફૉ ઉંણીથબષૄર્ગ ઼રઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ ફ જાશષદી 
ઑગર્ફૂ લીનૂ ુઞ ી ગક્ષીઑધૂ ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ ીળી 
઼અમઅુપદ ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉન્  દધી ષૉળી ગજૉળૂફૉ ઞ ળૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ઼ી  ર્ગવષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
ીળી ળીજ્લરીઅ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ 

ફ જાશષદી ઑગર્ફૂ લીનૂ ઞ ળૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼ી  
ઋ ્ઙ ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળફૉ ર્ગવૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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 ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  
ળ્ઞઙીળ યળદૂરૉશી/કફવીઉફ (ષચ્લૃર્ઇવ) 
યળદૂરૉશીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ફૉ 
ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉષી લત્ફ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૯૮ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગર્ીમ્લ ુષ દીળરીઅ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર 

* ૬૨૨૩૭ ૂ ગફૃયીઉ બડૉવ (઼ીથઅન) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (઼ીરીન્લ ષઽૂષડ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ દી.૨૪/૨૱/૪૨૪૩ફી 
઼અષૉનફી િનષ઼ૉ લ્જાલૉવ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ ગર્ીમ્લ 
ુષ દીળરીઅ ગૉડવી ગીલર્કર્ર્ લ્ઞષીરીઅ ઈ લી ઽદી,  

 (૩) ૨૯ 

 (૪) ઈ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઼ૉષીક ઈષળૂ 
વૉષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૪) ૭૯ 

 (૫) ઈ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, ઇફૉ  (૫) ૪૱૭૱૬ 
 (૬) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  (૬) ૪૱૭૯૫ 

--------- 

૯૯ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઘુફઞ રીિભલી ુષ ધ્પ ગીલર્ષીઽૂ 

* ૬૨૬૪૫ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીમળગીઅઢી 
ુઞ ીફી ઉણળ દીવગૃીફી વીણ્વી ઙીરૉ બથ્ધળૂલ્ ણૃઅ ઙળ 
ઘફફગીળ્ફી ગીળથૉ ફીરસૉહ ધઉ ઙલ્ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩) ફી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ઘફૂઞ રીિભલીક ઼ીરૉ ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સૃઅ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૯૱ 
ળીજ્લરીઅ મ્ણૂ ષ્ફર્ ગૉરૉળી ડૉ ગફ્વ્જીફ્ ઋબલ્ઙ 

* ૬૨૭૱૨ ૂ ઇળુષઅનગૃરીળ બડૉવ (઼ીમળરદૂ) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ગીલન્ ઇફૉ લષ ધીફૂ ુ ધુદફૉ ષપૃ ઼ૃ ત ગળષી ઼ી  
મ્ણૂ ષ્ફર્ ગૉરૉળી ડૉગફ્વ્જીફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ 
દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવી મ્ણૂ ષ્ફર્ ગૉરૉળી ઘળૂન ગળષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) ૩૨,૨૨૨ 

--------- 
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૯૯ 
ળીજ્લરીઅ મઅપ ગળૉ વ રીગડીંઙ લીણર્ 

* ૬૨૬૬૨ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅ ગૉડવી રીગડીંઙ લીણર્  મઅપ ગળષીરીઅ ઈ લી,  

 (૩) સૄન્લ. 

 (૪) ઋક્દ રીગડ લીણર્  મઅપ ધષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ  (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
 (૫) ઋક્દ રીગડ લીણર્ફી મનવૉ ષોગુ બગ સૂ લષ ધી 
ઋયૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૱૨ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ 

* ૬૨૩૪૯ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ જીષણી (િઽઅરદફઙળ) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ મીગૂ ઝૉ, 

 (૩) ૩૨૭૯૯ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ફ પ્ બીણષીરીઅ ઈષૂ, ગૉડવૂ ફ પ્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ગૉડવૂ ફ પ્ ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
બીણષીરીઅ ઈષૉવ ફ પ્ ૯૫૮૫૱ 
રઅઞૄળ ફ પ્ ૮૩૬૨૫ 
ફીરઅઞૄળ ફ પ્ ૩૮૭૱ 

 (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ?  (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
૩. બૉતૂફીરીરીઅ ષીળ઼નીળ્ ઝૃબીલૉવ ઽ્ષીધૂ. 
૪. ઞ ળૂ ઈપીળ બૃળીષી ઼ીરૉવ ગળૉવ ફ ઽ્ષીધૂ. 
૫. ષીળ઼નીળ્ફૉ ૩૫૭ ણૂ ફૂ ફ્ડૂ઼ફૂ મઞષથૂ ધલૉવ ફ 

ઽ્ષીધૂ. 
૬. ઞ ળૂ ઈપીળ બૃળીષી દધી ળૉગણર્રીઅ ુષ઼અઙદદી ઽ્ષીધૂ. 
૭. ફ પ ઼ીધૉ ળઞૃ ગળૉવ બૃળીષીરીઅ ુષ઼અઙદદી ઽ્ષીધૂ. 
૮. ઇઙીઋ ષીળ઼ીઉ ફ પ બણીષૉવ ઽ્ષીધૂ. 
૯. ક્ષૉ ભશરીઅ ુષ઼અઙદદી ઽ્ષીધૂ. 

--------- 

૱૩ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃક 

* ૫૯૱૪૮ ૂ યૂઘીયીઊ મીળોલી (બીુવદીથી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ુઞ ી ળ્ઞઙીળ 
ગજૉળૂ, યીષફઙળ ઘીદૉ ગૉડવી ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃ ફ પીલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ૩૬,૬૩૩. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ ુસુક્ષદ ઋરૉનષીળ્ 
ફ પીલૉવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
ુસુક્ષદ ઇપર્ ુસુક્ષદ 
૩૫,૫૮૱ ૩૨૬૫ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી 
ળ્ઞઙીળષીઅચ્ઝૃકફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) ૩૨,૪૯૯  

--------- 
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૱૪ 
 બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ઈિનજાુદ ુષ દીળરીઅ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ુપળીથ ઇફૉ ષ઼ૄવીદ ષૅુધ્પ ઼ઽીલ 
* ૫૯૯૮૱ ૂરદૂ ઼ૃરફમૉફ જૐઽીથ (ગીવ્વ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ બઅજરઽીવ 
ુઞ ીરીઅ ઈિનજાુદ ુષ દીળરીઅ ગૉડવૂ ૉ઼ષી ઼ઽગીળૂ 
રઅણશૂકફૉ ુપળીથ ઇફૉ ષ઼ૄવીદ ષૅુધ્પ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

  ૫૨.  

--------- 

૱૫ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ 

* ૫૯૯૨૮ ૂ ષ યયીઊ ગીગણૂલી (ઢક્કળમીબીફઙળ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૃવ ૬૭૯૨૯ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ 
ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ.  

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?  (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૩૯૩૱૩૭ ઝૉ.  
--------- 

૱૬ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ સઽૉ ળૂ ુષ દીળરીઅ ઼ૉષી઼ૉદ ૃગીલર્કર્ર 

* ૬૨૨૩૮ ૂરદૂ ઼ૂરીમૉફ ર્િઽવૉ (ઇગ્ડી) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (઼ીરીન્લ ષઽૂષડ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દી.૨૪-૨૱-૪૨૪૩ફી ઼અષૉનફી 
િનષ઼ૉ લ્જાલૉવ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ સઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ 
ગૉડવી ગીલર્કર્ર્ લ્ઞષીરીઅ ઈ લી ઽદી, 

 (૩) ૨૭. 

 (૪) ઈ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઼ૉષીક ઈષળૂ 
વૉષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૪) ૭૯. 

 (૫) ઈ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, ઇફૉ  (૫) ૩૮૯૩૪. 
 (૬) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  (૬) ૩૮૯૩૨. 

--------- 

૱૭ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ઞઞર્ળૂદ ળ દીક/બૃવ્ફૃઅ ઼રીળગીર/ફષી ગળષી મીમદ 

* ૬૨૫૯૱ ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી) : રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ુ઼અજીઊ રીડૉફૂ ગૉફીવ્/ફઽૉળ્ બ઼ીળ ગળષી રીડૉ  
મફીષષીરીઅ ઈષૉવ બૃવ્/ળ દીક બોગૂ ગૉડવી ળ દીક/બૃવ્ 
ઞઞર્ળૂદ ઽીવદરીઅ ઝૉ,  

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ુ઼અજીઊ રીડૉફૂ ગૉફીવ્/ફઽૉળ્ બ઼ીળ ગળષી રીડૉ  
મફીષષીરીઅ ઈષૉવ બૃવ્ બોગૂ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ બૃવ્ ઞઞર્ળૂદ 
(઼રીળગીરફૂ ઞ િળલીદષીશી) ઽીવદરીઅ ઝૉ.  
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કર્ર દીવૃગ્ બૃવ્ફૂ ઼અખ્લી
૩ ઢી઼ળી ૫ 
૪ ઘૉણી ૪ 
૫ રઽૃપી ૮ 

ગૃવ ૩૩ 
 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઋક્દ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી બૃવ્ ફષી મફીષષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ 
ગૉડવી બૃવ્ફૃઅ ઼રીળગીર ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૪) ઘૉણી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમફી બૃવ્ ફષી 
મફીષષીરીઅ/બવૃ્ફૃઅ ઼રીળગીર ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ.  

ફષી મફીષૉવ બૃવ્ 
કર્ર ષહર્ દીવૃગ્ બૃવ્ફૂ ઼અખ્લી
૩ ૪૨૪૨ ઢી઼ળી ૩ 
૪ ૪૨૩૯ ફિણઈન ૪ 
૫ રીદળ ૩ 

ગૃવ ૬ 
઼રીળગીર ગળૉ વ બૃવ્ 

કર્ર ષહર્ દીવૃગ્ બૃવ્ફૂ ઼અખ્લી
૩ ૪૨૪૨ ફિણઈન ૩ 

ગૃવ ૩ 
 (૫) ઋક્દ મીગૂ ઞઞર્ળૂદ ળ દીક/બૃવ્ફૃઅ ઼રીળગીર ગૉ  
ફષી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ મફીષષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૫) મીગૂ ઞઞર્ળૂદ બૃવ્ફૃઅ ઼રીળગીર/ફષી બૃવ્ 
મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ ફીથીઅગૂલ ઋબવુબ્પફૉ ઈપૂફ 
દમક્કીષીળ ઽીધ પળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ.  

--------- 

૱૮ 
઼ીથઅન દીવૃગીરીઅ ડીડી ફૉફ્ ગીળફી ઋત્બીનફ રીડૉ  ભીશષૉવ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙ 

* ૬૨૬૯૫ ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  
ડીડી ર્ડ઼ર્ વૂ.ફૉ  ફૉફ્ ગીળ ઋત્બીનફ ગળષી રીડૉ  ઇરનીષીન 
ુઞ ીફી ઼ીથઅન દીવૃગીરીઅ ઞરૂફ ભીશષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ 
ઝૉ,  

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ભીશષૉવ ઞરૂફ ડીડી ફૉફ્ ગીળફી 
ઋત્બીનફ રીડૉ  ગૉ  ઇન્લ ઽૉદૃ રીડૉ  ષબળીઊ ઝૉ દૉ ઇઅઙૉ ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ક્લીળૉ  દબી઼ ગળૂ, 

 (૪) ઈ મીમદૉ ગ્ઊ ભિળલીન રશૉવ ફધૂ, દૉધૂ દબી઼ 
ગળૉવ ફધૂ. 

 (૫) દબી઼ નળમ્લીફ ઞરૂફ ક્લી ઽૉદૃ ષબળીદૂ ઽ્ષીફૃઅ 
રીવૃર બ ૃઅ, ઇફૉ 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) જો ઇન્લ ઽૉદૃ રીડૉ  ષબળીદૂ ઽ્ષીફૃઅ રીવરૃ બણૉવ ઽ્ઊ 
દ્ સળદયઅઙ મનવ ઋક્દ ુ ધુદઑ ક્લીળૉ  સીઅ બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૱૯ 
ઙ ણવ ઇફૉ ઞૉદબૃળ સઽૉ ળરીઅ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી વઙીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

* ૬૨૭૯૯ ૂરદૂ ઙૂદીમી જાણૉજા (ઙ ણવ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઙ ણવ ઇફૉ ઞૉદબૃળ સઽૉળરીઅ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી વઙીષષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 
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 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઼ૂ઼ૂડૂષૂ 
ગૉરૉળીક વઙીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) VISWAS (Video Integration and State Wide 
Advance Security) ્ઞૉક્ડ ઇઅદઙર્દ ઈઙીરૂ ઈલ્ઞફરીઅ ઙ ણવ 
સઽૉળ ઘીદૉ-૩૮૮ ઇફૉ ઞૉદબૃળ સઽૉળ ઘીદૉ-૪૨૩ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ 
ગૉરૉળી વઙીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ.  

--------- 

૱૱ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ળૉ ણ બીણૂ રૃક્દ ગળીલૉવ મીશરઞૄળ્ 

* ૬૨૭૭૪ ૂરદૂ ટઅઘફી બડૉવ (જ્લીર઼્ૂ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .-  
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ મીશ ઇફૉ ુગસ્ળ ( ુદમઅપ ઇફૉ ુફલરફ)-
૩૯૱૮ ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળૉણ  બીણષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૭૩. 

 (૪) ઋક્દ ળૉણ નળમ્લીફ ગૉડવી મીશરઞૄળ્ફૉ રગૃદ 
ગળીષષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૪) ૭૯.  

--------- 

૱૯ 
ઉંટી ઑબૂઑર઼ૂરીઅ ધલૉવ ઼ૉ઼ ગીઅણ ગૐયીઅણ 

* ૬૨૫૯૫ ૂ ગૂળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી ઉંટી ઑબૂઑર઼ૂરીઅ ધલૉવ ઼ૉ઼ગીઅણ 
ગૐયીઅણરીઅ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ બ્વૂ઼ ભિળલીન નીઘવ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ, ઇફૉ 

 (૩) ઑગ બથ  ફઽીં. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ દબી઼ ઇુપગીળૂક 
ીળી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૯૨ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદ ઇગ રીદ ષૂરી ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૱૯૯ ૂ સસૂગીન્દ બઅ ી (ણૂ઼ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદ ઇગ રીદ ષૂરીફૂ 
઼ઽીલ રૉશષષી ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૪૯૪ ઇળજીક. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઇળજી રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ૪૪૨ ઇળજીક. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૬૫૩.૨૨ વીઘ. 

--------- 

૯૩ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ીથચીદગ ઇગ રીદ  

* ૫૯૱૪૪ ૂ ગીઅુદયીઊ મવળ (઼ૃળદ ઋ ળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ીથચીદગ ઇગ રીદ ધલી ઇફૉ 
ગૉડવી રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી, 

 (૩) ૫૩ ીથચીદગ ઇગ રીદ ધલી. 
             ૫૫ રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી. 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  (૪) ગીળઘીફી પીળીફૂ જોઙષીઊકફી યઅઙ મનવ ફીર. 
ગ્ડર્રીઅ ગૃવ ૫૩ ભ્ઞનીળૂ ગૉ઼્ નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી સીઅ બઙવીઅ 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી ફૂજૉ 
રૃઞમફીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 ગીળઘીફીપીળી ૩૯૬૱ ઇફૉ દૉ ઽૉઢશ ચણીલૉવ ુફલર્ 

ઇન્ષલૉ ફ પીલૉવ ગીળઘીફીરીઅ ઼રલીઅદળૉ  દબી઼થૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ગીળઘીફી પીળી ઽૉઢશ ફ પીલૉવ ગીળઘીફીકરીઅ 
રલ્ઙૂકફૉ ઼વીરદૂ ઇઅઙૉફૂ ઞ ળૂ દીવૂર 

ઈબષી રીડૉ  દધી ઼ૉફ્ડૂ ઼ૉુરફીળફૃઅ ઈલ્ઞફ 
ગળીષષી રીડૉ  ગીળઘીફીફૂ દબી઼થૂ ઼રલૉ ઞ ળૂ 
઼ૄજફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ગીળઘીફી પીળી ઽૉઢશ ફ પીલૉવ ગીળઘીફીકરીઅ 
઼રલીઅદળૉ  કફ ઼ીઊડ ઊરળઞન઼્ૂ પ્વીફફીઅ 
ર્ગણર્ ૂવફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષી દબી઼થૂ ઼રલૉ ઞ ળૂ 
઼ૄજફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 
૯૪ 

ુસષળીઞબૃળ મૂજફી ુષગી઼ફૃઅ ઈલ્ઞફ 
* ૫૯૯૱૮ ૂ મીમૃયીઊ મ્ઘૂળૂલી (બ્ળમઅનળ) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ળગીળૉ  
ુસષળીઞબૃળ મૂજફી ુષગી઼ રીડૉ  ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીરઙૂળૂ ગલી 
દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

(૪)  
 ુસષળીઞબૃળ મૂજફી ુષગી઼ ઇધ ભૉટ-૩ફૂ 

ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ઈબૉવ ` ૪૫૬૪.૨૨ વીઘફી 
ળૂષીઊટ ષગર્  કણર્ળ ઇન્ષલૉ મૂજ ુષગી઼ફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 ભૉટ-૪રીઅ ળ્ણ ઇફૉ ઊન્ ી ડર્ક્જળ ુષગ઼ીષષી ઇધ 
ઈબૉવ ` ૪૱૮૯.૨૨ વીઘફી ષગર્  કણર્ળ ઇન્ષલૉ 
ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઝૉ.  

 ભૉટ-૫ફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ડૉન્ણળફૂ િકર્લી ઽીધ પળૂ 
બ અ઼ન ધલૉવ ઑઞન઼્ૂફૉ ` ૯૩૱૨.૨૨ વીઘફ્ 
L.O.I ઇફૉ ષગર્  કણર્ળ ઈબષી ઼અમઅપૂ ગીરઙૂળૂ 
ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 (૫) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  (૫) ` ૩૪૫૱૯.૨૨ વીઘ 
--------- 

૯૫ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ મીશરઞૄળ્ફૂ રૃુ ક્દ  

* ૫૯૱૪૱ ૂ ુષથયીઊ ચ્ચીળૂ (ગળઅઞ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ મીશ ઇફૉ ુગસ્ળ ( ુદમઅપ ઇફૉ ુફલરફ)-
૩૯૱૮ ઽૉઢશ ળૉણ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવૂ ળૉણ બીણષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૭૩ 



41 

 (૫) ઋક્દ ળૉણ નળમ્લીફ ગૉડવી મીશરઞૄળ્ફૉ રકૃ્દ 
ગળીષષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) ૭૯ 

--------- 

૯૬ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ રૂઢીઊ/ભળ઼ીથ ષૉજદી ઑગર્ફૂ જગી઼થૂ 

* ૫૯૯૩૫ ૂ ઼ૃળૉ સયીઊ બડૉવ (રુથફઙળ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ દ્વરીબ દઅ  ીળી 
રૂઢીઊ/ભળ઼ીથ ષૉજદી ગૉડવી ઑગર્ફૂ જગી઼થૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૪૫૨૱ (મૉ ઽજાળ થ઼્ ઈઢ) ઑગર્. 

 (૪) ગૉડવી ઑગર્રીઅ ક્ષુદ રીવરૃ બણૂ દૉરઞ ઈષી 
ઑગર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ગૃવ ૯૪ (મીણુઅ) ઑગર્રીઅ ક્ષુદ રીવરૃ બણૉવ 
ઽદૂ. ઞૉ બોગૂ 

(૩) ઙૃઞળીદ ગીફૄફૂ રીબ ુષ ીફ (ઇરવૂગળથ) ુફલર્-
૪૨૩૩ ફી ઞૃની ઞૃની ુફલર્ફી યઅઙ મનવ ગૃવ ૮૮ ઑગર્ 
઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઙૃન્ઽી રીઅણષીશ ભૂ બૉડૉ  ુબલી 
૬૮,૩૨૨/- (ઝૉદીશૂ઼ ઽજાળ ઑગ઼્) 

(૪) પૂ વૂઙવ રૉડર્ ્વ્જી ઑક્ડ-૪૨૨૯ ફૂ ઞૃનૂ ઞૃનૂ 
ગવરફી યઅઙ મનવ ગૃવ ૩૯ ઑગર્ ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઙનૃ્ઽી રીઅણષીશ ભૂ બૉડૉ  ુબલી ૫૱,૯૨૨/- 
(ઈણ ૂ઼ ઽજાળ ફષ઼્) દધી 

(૫) બૉગૉજ્ણ ગ ર્ણૂડૂટ ુફલર્-૪૨૩૩ ફી ઞૃની ઞૃની 
ુફલર્ફી યઅઙ મનવ ગૃવ ૨૯ ઑગર ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઙનૃ્ઽી રીઅણષીશ ભૂ બૉડૉ  ુબલી ૭૫,૨૨૨/- 
( ૉબફ ઽજાળ) રશૂ ગૃવ ુબલી ૩,૫૱,૨૨૨/- (ઑગ વીઘ 
ઈણ ૂ઼ ઽજાળ) ઙૃન્ઽી રીઅણષીશ ભૂ ષ઼ૄવ ગળૉવ ઝૉ. 

--------- 

૯૭ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગૉશ(ડૂ લૃ) બીગફી ષીષૉદળ રીડૉ  ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૱૯૭ ૂ રપૃયીઊ ૂષી દષ (ષીચ્િણલી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ગૉશ(ડૂ લૃ) બીગફી ષીષૉદળ રીડૉ  મીઙીલદ ઘીદી ીળી ગ્ઊ 
઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ, ગૉર 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

ઇફૃ 
ફઅ. 

ષહર્ 
રશૉવ 

ઇળજીકફૂ 
઼અખ્લી 

૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૭૨૩ 
૪ ૪૨૪૨-૪૩  

(દી. ૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 
૫૱૯ 

 ગૃવ ૱૱૱ 
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 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 
દૉરીઅ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫)  

ઇફૃ 
ફઅ. 

ષહર્ 
રઅઞૄળ ગળૉ વ 
ઇળજીકફૂ 

઼અખ્લી 
જૄગષૉવ ઼ઽીલ ( ) 

૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૪૭૪ ૱૫,૮૬,૩૯૪/- 
૪ ૪૨૪૨-૪૩  

(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૪૪૨ ૯૪,૭૨,૮૪૯/- 

 ગૃવ ૬૯૪ ૩,૭૮,૩૬,૯૯૯/- 

--------- 

૯૮ 
ળીજ્લરીઅ ફૉપળવૉન્ણફૂ બીવ-ષૂ ર્ડ઼ર્ ઼ીધૉ ગળૉ વ ઑર.ક.લૃ. 

* ૬૨૫૯૨ ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ફૉપળવૉન્ણફૂ બીવ-ષૂ ર્ડ઼ર્ ઼ીધૉ ઋણદૂ ગીળ ઋત્બીનફ ગળષી 
ક્લીળૉ  ઑર.ક.લૃ. ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) ફૉપળવૉન્ણફૂ બીવ-ષૂ ર્ડ઼ર્ ઼ીધૉ ઋણદૂ ગીળ 
ઋત્બીનફ ગળષી દી. ૨૯-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઑર.ક.લૃ. 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ગીળફૃઅ ઋત્બીનફ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગલી ધશૉ ક્લીઅ 
઼ૃપૂરીઅ ધફીળ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઇફૉ (૫) યીળદ ઼ળગીળ બી઼ૉધૂ ઞ ળૂ બળષીફઙૂક 
ર ી મીન ગઅબફૂ ીળી પ્વીન્ડ ધીબષી ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ.   (૫) ઋક્દ ્ઞૉગડ ગીલીર્ુન્ષદ ધલૉ ષીુહર્ગ ગૉડવૂ ગીળફૃઅ 

ઋત્બીનફ ધફીળ ઝૉ ? 
--------- 

૯૯ 
બીિગ દીફફી ગબ્જારીઅ ળઽૉવી ળીજ્લફી રીઝૂરીળ્ 

* ૬૨૬૫૬ ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ગૉડવી 
રીઝૂરીળ્ ઇફૉ ગૉડવૂ મ્ડ્ બીુગ દીફફી ગબ્જારીઅ ઝૉ, 

 (૩) ૭૨૯ રીઝૂરીળ્ ઇફૉ ૩૩૬૩ મ્ડ્. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી રીઝૂરીળ્ ઇફૉ ગૉડવૂ મ્ડ્ ઑગ ષહર્ 
ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બીુગ દીફફી ગબ્જારીઅ ઝૉ,  

 (૪) દૉ બોગૂ ૪૬૬ રીઝૂરીળ્ ઇફૉ ૩૨૯૬ મ્ડ્ ઑગ ષહર્ 
ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બીુગ દીફફી ગબ્જારીઅ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ રીઝૂરીળ્ ઇફૉ મ્ડ્ફૉ ઝ્ણીષષી ળીજ્લ 
઼ળગીળૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સી લી઼્ ગલીર્, ઇફૉ દૉ ઇન્ષલૉ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ મ્ડ્ ઇફૉ ગૉડવી રીઝૂરીળ્ બીુગ દીફફી 
ગબ્જારીઅધૂ રૃક્દ ધલી ? 

 (૫) ઋક્દ રીઝૂરીળ્ ઇફૉ મ્ડ્ફૉ ઝ્ણીષષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ, ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ૱ દધી ષહર્ ૪૨૪૨-
૪૩રીઅ ૩૨ ઑર ગૃવ ૩૱ ળઞૄઈદ્ ીળી ળી ર્ ૂલદી ઘળીઊફૂ 
ુષઙદ યીળદ ઼ળગીળ ૂફી ઙઽૅ રઅ ીવલફૉ બૃળૂ બીણષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ દૉ ઇન્ષલૉ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૃવ ૫૯૮ 
રીઝૂરીળ્ બીુગ દીફ ગબ્જારીઅધૂ રૃક્દ ગળીલૉવ ઝૉ દધી ગ્ઊ 
બથ મ્ડ રકૃ્દ ધલૉવ ફધૂ. 

--------- 

૯૱ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ રૃખ્લરઅ ૂ મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ રીડૉ  ઞરૂફ 

* ૬૨૭૨૯ ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રખૃ્લરઅ ૂ 
મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ ઇઅદઙર્દ ઈપૃુફગ ડૉગફ્વ્જીફી 
ઋબલ્ઙધૂ ુમફઋબજાઋ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ મીઙીલદૂ 

 (૩) ઽી, જી. 
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દધી ખહુપલ બીગ્ફૂ ઘૉદૂ રીડૉ  યીણીબ ૉધૂ ભીશષષી 
ઇન્ષલૉ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ્ 
ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 
 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી ઙીરફૂ 
ગલી ઼ષ ફઅમળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ઼ીરૉવ *બ ગ રઞૃમ. 

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

૯૯ 
ઇરળૉ વૂ ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દીઋદૉ ષીષીટ્ણી ઇઅદઙર્દ ઼ઽીલરીઅ ુષ઼અઙદદી 

* ૬૨૬૱૩ ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઝ રી઼રીઅ 
દીઋદૉ ષીષીટ્ણી નળમ્લીફ ધલૉવ ફગૃસીફૂ ઇન્ષલૉ ઇરળૉવૂ 
ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ રગીફ ઼ઽીલ, 
ગૉસણ્ ઼ ઇફૉ ચળષઘળૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ુષ઼અઙદદી ઽ્ષી 
ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ઼ળગીળફૉ રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅઆ ૩૪૬૯૪ 
  ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅઆ ૫૮૱ 

 (૪) ઋક્દ ઇળજીક ઇન્ષલૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લી? 

 (૪) ઇરળૉવૂ દધી ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઢળીષફૂ 
જોઙષીઊ ઇફૃ઼ીળ ઼ૃ઼અઙદ ફ ઽ્લ દૉષૂ ઇળજી ઇગર્ી  ગળૉવ ઝૉ.

--------- 

૩૨૨ 
ઇરળૉ વૂ ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ બઅિણદ િનફનલીશ ગર્ીઽગ યઅણીળ ગૉ ન્ ્ 

* ૬૨૬૬૭ ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ઇફૉ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી બઅિણદ િનફનલીશ 
ગર્ીઽગ યઅણીળ ગૉન્ ્ જીઞર્ધૂ જીવૉ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૃવ ૩૨૭ બઅિણદ િનફનલીશ ગર્ીઽગ યઅણીળ 
ગૉન્ ્ ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૃવ ૱૯ બઅિણદ 
િનફનલીશ ગર્ીઽગ યઅણીળ ગૉન્ ્ જીઞર્ધૂ જીવૉ ઝૉ. ઞૉફૂ 
ુઞ ીષીળ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

દીવગૃીફૃઅ ફીર દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ જીઞર્રીઅ જીવદી 
બઅિણદ િનફનલીશ ગર્ીઽગ 
યઅણીળ ગૉ ન્ ્ફૂ અ઼ખ્લી 

ઇરળૉવૂ ઇરળૉવૂ ૩૩ 

 ઘીઅયી ૩૨ 

 જાભળીમીન ૨૯ 

 પીળૂ ૪૨ 

 મઙ઼ળી ૨૫ 

 મીમળી ૨૬ 

 ળીઞૃવી ૩૯ 

 વીઢૂ ૨૮ 

 વૂવૂલી ૨૮ 

 ષણૂલી ૨૩ 

 ઼ીષળગૃઅણવી ૩૮ 

ગૃવ ૩૨૭ 
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યીષફઙળ યીષફઙળ ઼ૂડૂ ૩૬ 

 યીષફઙળ ગર્ીમ્લ ૨૭ 

 ચ્ચી ૨૫ 

 દશીજા ૩૩ 

 રઽૃષી ૨૱ 

 બીુવદીથી ૩૬ 

 ઙીળૂલીપીળ ૩૨ 

 ુસઽ્ળ ૨૮ 

 ષ યૂબૃળ ૨૮ 

 ઋરળીશી ૨૬ 

 ઞૉ઼ ળ ૨૮ 

ગૃવ ૱૯ 

 (૪) ઋક્દ ગૉન્ ્ જીઞર્ધૂ જવીષષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ઘઅણ (૩)ફી ઞષીમફૂ ુષઙદ્ઑ બઅિણદ િનફનલીશ 
ગર્ીઽગ યઅણીળ ગૉન્ ્ જીઞર્ધૂ જવીષષીફી ગીળથ્ ફૂજૉ રૃઞમ 
ઝૉ. 

 ગ્ડર્ગૉ઼/ઇબૂવ/બ્વૂ઼ગૉ઼ફી ગીળથ઼્ળ 

 ષીળ઼ીઊ/ઇષ઼ીફફી ગીળથ઼્ળ 

 ઙૉળળૂુદ/ુસક્ષીત્રગ ગીલર્ષીઽૂ / બળષીફ્ ળન / 
ર્ગૄભફી ગીળથ઼્ળ  

 ળીજીફીરીઅફી ગીળથ઼્ળ 

 બળષીફ્ ળૂન્લૃ ફ ધષીફી ગીળથ઼્ળ 

 ષીઞમૂ યીષફી નૃગીફનીળ ળજા બળ ઽ્ષીફી 
ગીળથ઼્ળ 

 રઅણશૂ ભણજીરીઅ ઞષીફી ગીળથ઼્ળ 

 (૫) ઋક્દ ગૉન્ ્ફી ુષકર્ૉદીકફૉ ગૉડવૂ ળગર 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ નળ ક્લીળધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ ? 

 (૫) ઋક્દ ગૉન્ ્ફી ુષકર્ૉદીકફૉ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ુષઙદ્ઑ 
ળગર જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 

 

ઞથ઼ૂ 

ઞથ઼ૂષીળ રશષીબી  
ુફલુરદ ગુરસફ  

( . ુદ ુક્ષન્ડવ) 

ઈ નળ ઇરવરીઅ 
ઈ લી દીળૂઘ 

ઞથ઼ૂષીળ રશષીબી  
ઊવૉક્ડર્ ્ુફગ ુષદળથ રીડૉ  

્ત઼્ીઽફ ગુરસફ  
( . ુદ ુક્ષન્ડવ) 

ઈ નળ ઇરવરીઅ 
ઈ લી દીળૂઘ 

ચઉં ૩૨૱ . ુક્ષન્ડવ નૂઢ ૨૩-૨૫-૪૨૩૯ ૩૯ . ુક્ષન્ડવ નૂઢ ૨૩-૨૬-૪૨૩૮ 

જ્ઘી ૩૨૱ . ુક્ષન્ડવ નૂઢ ૨૩-૨૫-૪૨૩૯ ૩૯ . ુક્ષન્ડવ નૂઢ ૨૩-૨૬-૪૨૩૮ 

જથી/જથીનીશ/ 
દૃષૉળનીશ 

૩૨૱ . ુક્ષન્ડવ નૂઢ ૨૩-૨૭-૪૨૩૯ - - 

ઘીઅણ ૮૨ . ુક્ષન્ડવ નૂઢ ૨૩-૨૱-૪૨૩૫ - - 

રૂઢૃઅ  ૪૭ . ુક્ષન્ડવ નૂઢ ૨૪-૨૯-૪૨૨૯ - - 

દૉવ ૫ . બીઋજ નૂઢ ૨૬-૨૫-૪૨૩૭ - - 

--------- 
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૩૨૩ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ળરદરઅણશ્ફૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીફૂ લ્ઞફી 

* ૫૯૱૮૩ ૂ ષૂ.ણૂ. ટીવીષીણૂલી (ગીરળૉઞ) : રીફફૂલ ળરદ-ઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ ક રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ળરદઙરદ ક્ષૉ ૉ ગીર ગળદી ળરદ રઅણશ્ફૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ 
ઈબષીફૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ળરદ રઅણશ્ફૉ ગૉડવૂ ઈુધર્ગ 
઼ઽીલ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ઼ીદ (૨૯) ળરદરઅણશ્ફૉ .૪૯,૨૨૨/- ઈુધર્ગ 
઼ઽીલ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 
૩૨૪ 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ગૅુહ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી 

* ૫૯૱૮૭ ૂ બળ઼્ ર ઼ીમળૂલી ( ીઅઙ ી) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) પીફરઅ ૂ ગૅુહ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી (ષ્ડળસૉણ 
ગમ્બ્ફન્ડ) ઇઅદઙર્દ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૫-
૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી ળફીંઙ 
રૂડળફી ઘૉદળબીશી ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ - ૪૨૩૯-૪૨ ષહર્ - ૪૨૪૨-૪૩ 
૩૨૫૩૱૨ ળફીંઙ 
રૂડળ ઘૉદળબીશી 

૮૬૮૱૨ ળફીંઙ રૂડળ 
ઘૉદળબીશી 

 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ 
વીય રશૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  

ષહર્ - ૪૨૩૯-૪૨ ષહર્ - ૪૨૪૨-૪૩ 
ઘૉણૄદ 

વીયીધીર્ 
઼અખ્લી 

ળગર 
( .વીઘરીઅ)

ઘૉણૄદ 
વીયીધીર્ 
઼અખ્લી 

ળગર 
( .વીઘરીઅ)

૬૮૯ . ૮૬.૩૨ ૪૯૬ . ૭૨.૩૯ 
--------- 

૩૨૫ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઊ-ઽળીજીધૂ ઘુફજોફૂ ભીશષથૂ 

* ૫૯૯૬૯ ૂ ઇયૉુ઼અઽ દણષૂ (઼અઘૉણી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઘુફઞષીળ ગૉડવી બ્વ્ક઼્ 
ઊ-ઽળીજીરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩)  
દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઝ્ડીઋનૉબળૃ 
ુઞ ીરીઅ ઘુફઞષીળ ઊ-ઽળીજીરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ બ્વ્ક઼્ફૂ ુષઙદ્ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ઘુફઞફૃઅ ફીર 
ઊ-ઽળીજીરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ 

બ્વ્ક઼્ફૂ અ઼ખ્લી 
઼ીનૂ ળૉદૂ  ૭૯ 

઼ીનૂ ળૉદૂ ઇફૉ ગઅગળ ૩૨ 
    બ્વૉગડર્ૉબ ૨૱ 

ગૃવ ૯૭  
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 (૪) ઊ-કક્સફરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ બ્વ્ક઼્ બોગૂ 
઼ભશ ધલૉવ બ્વ્ક઼્ફૂ ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ? 

 (૪)  
ઊ-કક્સફરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ બ્વ્ક઼્ બોગૂ ઼ભશ ધલૉવ 
બ્વ્ક઼્ફૂ ઼અખ્લી ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉઆ 

ઘુફઞફૃઅ ફીર 
ઊ-કક્સફરીઅ 
રૃગષીરીઅ ઈષૉવ 
બ્વ્ક઼્ફૂ ઼અખ્લી 

઼ભશ ધલૉવ 
બ્વ્ક઼્ફૂ ઼અખ્લી 

઼ીનૂ ળૉદૂ ૭૯ ૪૭ 
઼ીનૂ ળૉદૂ ઇફૉ 

ગઅગળ 
૩૨ સૄન્લ 

બ્વૉગડર્ૉબ ૨૱ સૄન્લ 
ગૃવ ૯૭ ૪૭  

--------- 

૩૨૬ 
ઇમણી઼ી દીવૃગીરીઅ ષીલ્ળ ઘીદૉ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ નમીથ 

* ૫૯૯૫૬ ૂ ઊન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગચ્ઝ ુઞ ીફી ઇમણી઼ી દીવગૃીરીઅ ર્ઞૉ-ષીલ્ળરીઅ ઼ળગીળૂ 
ઞરૂફરીઅ બીગી મીઅપગીર ગળૂ નમીથ્ ગળષીરીઅ ઈષૂ ળ ી ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ફી, ઈષૂ ગ્ઊ ઇળજીક ગવૉક્ડળ ગક્ષીઑ રશૉવ 
ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ ુમફ 
ઇુપગૅદ નમીથ્ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) દૉ નમીથ્ નૄળ  ગળષી ઋક્દ ુ ધુદઑ સૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૨૭ 
઼ીમળરદૂ ઞૉવરીઅ ગૉ નૂકફી ઇગૃનળદૂ ર્દ  

* ૬૨૫૯૩ ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ) : ૩૬રૂ ઙઞૃળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૱-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ 
઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ  ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગ-૪૱૫૮૮ (ઇગર્દી-૩૬૫)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઼ીમળરદૂ ઞૉવરીઅ દી.૪૮-૨૯-૪૨૩૯ ઇફૉ 
દી.૨૫-૨૩-૪૨૪૨ ફી ળ્ઞ ગૃવ-૨૪ (મૉ) ઇગૃનળદૂ ર્દ 
ધલૉવ દૉફૂ દબી઼ જીવ ૃ ઽદૂ દૉ દબી઼ દી.૫૨-૨૮-
૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ,  

 (૩) દી.૪૮-૨૯-૪૨૩૯ ઇફૉ દી.૨૫-૨૩-૪૨૪૨ફી 
ળ્ઞ ધલૉવ ગૃવ-૨૪ (મૉ) ઇગૃનળદૂ ર્દફૂ દબી઼ બૄથર્ ધલૉવ 
ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ દબી઼ નળમ્લીફ ગૉનૂકફી ઇગૃનળદૂ ર્દફી 
સી ગીળથ્ ઼ીરૉ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૪) ઑગ ગૉનૂઑ ઇઙમ્લ ગીળથ઼્ળ ઇફૉ મૂજા ગૉનૂઑ 
રીફુ઼ગ દથીષફી ગીળથ઼્ળ ઈત્રઽત્લી ગળૉવ ઽ્ષીફી 
ગીળથ્ ઼ીરૉ ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૫) ઇગૃનળદૂ ર્દ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ 
વૂપીઅ ? 

 (૫) ઘીદીગૂલ ળીઽૉ ગળૉવ ીધુરગ દબી઼રીઅ ઞૉવ 
ુષયીઙફી ગ્ઊ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફૂ ઼નળ ઇગૃનળદૂ ર્દ 
રીડૉ  ઞષીમનીળૂ ઞથીઊ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 
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૩૨૮ 
રૃન્ ી દીવૃગીરીઅ ગ્ ડવ બીષળ ગઅબફૂ ઇફૉ ડીડી બીષળ ગઅબફૂફૉ ઞઅ ૂ ગળદી કઝૂ િગઅરદૉ ભીશષૉવ ઞરૂફ 

* ૬૨૭૩૩ ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રૃન્ ી દીવગૃીરીઅ 
ગ્ ડ ઙૃઞળીદ બીષળ વૂરૂડૉણ ગઅબફૂ ઇફૉ ડીડી બીષળ ગઅબફૂફૉ 
ઞૉ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ્ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ દૉફૂ ઞઅ ૂફી યીષ 
ગળદી કઝૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ળીઘષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ 
ઝૉ, 

 (૩) ગ્ ડવ ઙૃઞળીદ બીષળ વૂરૂડૉણફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફફૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળષીફૂ ફૂુદ રઞૃમ રૄ લીઅગફ 
઼ુરુદ રીળભદ ઞરૂફફૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળીષૂ ઞરૂફ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ રૃન્ ી દીવગૃીરીઅ ઋક્દ ગઅબફૂફૉ ઘીફઙૂ 
ઞરૂફ્ ગન઼્ફર્ ઑષ્ણર્ધૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ દૉ ગળદી 
ગૉડવી કઝી યીષૉ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ીળી 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઘીફઙૂ ઞરૂફ્ફી ગૉ઼રીઅ ઈબષીરીઅ ઈષદી 
ઑષ્ણર્રીઅ ઼અબીનગ ઼અ ધી દધી ઘીદૉનીળફૂ ઇળ઼બળ઼ 
઼રઞૄદૂધૂ ુગઅરદ ફક્કૂ ધદૂ ઽ્ઉ ઝૉ. જ્લીળૉ  ઼ળગીળૂ ઞરૂફફી 
ગૉ઼રીઅ ઘઅણ-૩ રીઅ ઞથી લી રઞૃમ ુગઅરદ ફક્કૂ ગળષીફૂ ફૂુદ 
રૃઞમ રૄ લીઅગફ ઼ુરુદરીઅ ુગઅરદ ફક્કૂ ધદૂ ઽ્ઉ ઝૉ. ઈધૂ, 
ઈ મ ૉ ુગઅરદફૂ ઼ળઘીરથૂ ગળષીફ્  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

 (૫) રૃન્ ી દીવગૃીફી ઙીર્ફૂ ખ ્ુઙગ ગૉ  લીબીિળગ 
ઽૉદૃ રીડૉફૂ ઞરૂફફી ઞઅ ૂ યીષ્ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી ફક્કૂ 
ગળીલી ઽદી ?  

 (૫) રૃન્ ી દીવૃગીફી ઙીર્ફૂ ખ ્ુઙગ ગૉ  લીબીિળગ ઽૉદ ૃ
રીડૉફૂ ઞરૂફરીઅ ઞઅ ૂ યીષ્ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ફક્કૂ ધલૉવ ફધૂ.

--------- 

૩૨૯ 
 ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઇન્લ ળીજ્લ્ફી યષફ્ફી મીઅપગીર રીડૉ  ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ  
* ૬૨૬૯૬ ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઇન્લ ળીજ્લ્ફી યષફ્ફી 
મીઅપગીર રીડૉ  ક્લી યીષૉ, ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ, બણદળ, ઙૐજળ ઇફૉ 
ઘળીમીફૂ ઞરૂફ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ઈષૂ ગ્ઊ  ઞરૂફ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ ગૉડવૂ ઈષગ 
ધઊ ?  

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૨૱ 
યીથષણ દીવૃગીફી ઽણરુદલી ણૉર રીડૉ  ઞરૂફ ઼અબીનફ 

* ૬૨૬૱૮ ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી) : રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી 
ુઞ ીફી યીથષણ દીવૃગીફી ળૉડી ગીવીષણ ઙીરૉ ઈષૉવ 
ઽણરુદલી ણૉરફૃઅ ઇપૃ  ગીર ક્લીળૉ  બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, 

 (૩) ઽણરદૂલી ણૉરફૂ ૯૭% ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. 
ઘીફઙૂ રીુવગૂફૂ ણૃમરીઅ ઞદૂ ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. ઞૉ બૄથર્ ધલૉ ણૉરફૂ મીગૂફૂ ગીરઙૂળૂ 
બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૪) ઋક્દ ગીર મીગૂ ળઽૉષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ,   (૪) ઽણરદૂલી ણૉર (ળૉડી ગીવીષણ ઞશ઼અબુ  લ્ઞફી) 
રીઅ યીથષણ દીવૃગીફી ૬ ઙીર્ ઇફૉ ઘઅયીુશલી દીવગૃીફી ૩ 
ઙીરફૂ ણૃમરીઅ ઞદૂ ઘીફઙૂ રીુવગૂફૂ ઞરૂફ ઼અબીનફફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ણૉર રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ક્લી 
ઙીરફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ક્લી 
ઙીરફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફૂ 
ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ ઇફૉ ફૂજૉ રૃઞમફી ઙીર્ફૂ 
ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ.  
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કર્ર ઙીર ુષ દીળ (ઽૉ ગડળ) 
૩ ળૉડી ગીવીષણ ૨૫-૮૬-૬૭ 
૪ ઼ીઞણૂલીણૂ ૩૯-૮૬-૪૯ 
૫ ઙૃઅની ૫૨-૬૯-૯૪ 
૬ ઙૃઅનવી ૨૩-૭૭-૨૫ 
૭ ભ્ડ (ઞૃફૂ) ૬૨-૯૮-૯૫  

 (૬) ઋક્દ ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષીફૂ મીગૂ ળઽૉષીફી 
ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ? 

 (૬) ઞરૂફ ઼અબીનફફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ઼અલૃગદ રીબથૂફૂ 
િકર્લીરીઅ COVID-19 ફૉ ગીળથૉ ુષવઅમ ધષીધૂ. 

--------- 

૩૨૯ 
 જૂઘવૂ બ્વૂ઼ ડૉસફરીઅ ઈળ્બૂકઑ ભીઅ઼્ ઘીપીફૂ ચડફી 
* ૬૨૫૮૩ ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઝ રી઼રીઅ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીફી જૂઘવૂ બ્વૂ઼ ડૉસફરીઅ ષીઽફ જ્ળૂફી 
ઙૃફીરીઅ વીષષીરીઅ ઈષૉવ મૉ ઈળ્બૂકઑ ભીઅ઼્ ઘીઊ 
ઈબચીદ ગળદી રૅત્લૃ ધલીફૂ ચડફી મફૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ચડફી ઇન્ષલૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી 
બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૪) ૨૩ (ઑગ)-બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ૨૩ (ઑગ)-
બ્વૂ઼ ઼મ ઊન્ બૉગડળ, ૨૩-(ઑગ) ઽૉણ ગ્ન્ ડૉમવ ઇફૉ 
૨૩-બ્વૂ઼ ગ્ન્ ડૉમવફૉ ભળઞર્ગૃભ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દધી 
દરીરફૉ ઇડગ  ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીવરીઅ જીવૃ ઝૉ.  

--------- 

૩૩૨ 
ળીઞૃવી ઇફૉ જાભળીમીન સઽૉ ળરીઅ યૃઙયર્ ઙડળ લ્ઞફીફૂ ફમશૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૬૨૬૨૯ ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ) :૩૬રૂ  ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૱-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ 
઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ -૪૱૫૬૪ (ઇગર્દી-૪૭)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ળીઞૃવી ઇફૉ જાભળીમીન સઽૉળરીઅ 
મફૉવ યૃઙયર્ ઙડળ લ્ઞફીફૂ ગીરઙૂળૂ ફમશૂ ઇફૉ ઽવગૂ 
ઙૃથષ ીફૂ ધઊ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૂ રશૉવ ભિળલીન ઇન્ષલૉ ઙૃઞળીદ 
બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ઙડળ લષ ધી મ્ણર્  ીળી ધશ દબી઼ ગળૂ  
ઇઽૉષીવ ર્ગવષી ક્ષૉ ૂલ ગજૉળૂફૉ ઞથીષૉવ દૉ ઇઽૉષીવ 
દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ક્લીળૉ  રશૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ળીઞૃવી ઇફૉ જાભળીમીન સઽૉળરીઅ 
મફૉવ યૃઙયર્ ઙડળ લ્ઞફીફૂ ગીરઙૂળૂ ફમશૂ ઇફૉ ઽવગૂ 
ઙૃથષ ીફૂ ધઊ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૂ રશૉવ ભિળલીન ઇન્ષલૉ ઙૃઞળીદ 
બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ઙડળ લષ ધી મ્ણર્  ીળી ધશ દબી઼ ગળૂ  
ઇઽૉષીવ ર્ગવષી ક્ષૉ ૂલ ગજૉળૂફૉ ઞથીષૉવ દૉ ઇઽૉષીવ 
દી.૩૮-૩૨-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ રશૉવ ઝૉ, 

 (૪) ઋક્દ ઇઽૉષીવ ક્લી ક્ષૉ ૂલ ઇુપગીળૂક ીળી દોલીળ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૪) ઋક્દ ઇઽૉષીવ રૃખ્લ ઊઞફૉળ ૂ, ઙૃઞળીદ બીથૂ 
બૃળષઢી ઇફૉ ઙડળ  લષ ધી મ્ણર્ , ટ્ફ-૭ ઞૄફીઙત ીળી 
દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.   

 (૫) ઋક્દ ઇઽૉષીવ દોલીળ ગળષી ક્લી ક્ષૉ ૂલ 
ઇુપગીળૂકઑ ક્લીળૉ  ધશ રૃવીગીદ વૂપૉવ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ઇઽૉષીવ દોલીળ ગળષી ઇપૂક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, 
જાઽૉળ ઈળ્ગ્લ ષદૃર્શ યીષફઙળ, ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ 
જા.ઈ.મી. ુષયીઙ ફઅ.૩ ઇરળૉવૂ દધી  ફી.ગી.ઊ. જા.ઈ.઼.ૃ  
બૉડી ુષયીઙ, ળીઞૃવી ીળી દી.૩૭-૩૨-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ધશ 
રૃવીગીદ વૂપૉવ ઝૉ.  

 (૬) ધશ રૃવીગીદ નળમ્લીફ ગૉષી ગીળફૂ ગીરઙૂળૂ 
ફમશૂ ઇફૉ ઽવગૂ ઙૃથષ ીફૂ ઞથીઊ ? 

 (૬) ઋક્દ ઇઽૉષીવ રૃઞમ લ્ઞફીકરીઅ ઘીરૂ ઞથીલૉવ 
ફધૂ. 

--------- 
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૩૩૩ 
રઽૉ઼ીથી ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફફૉ ુમફઘૉદૂફી બીઅદળ ગળફી નળરીઅ ુષ઼અઙદદી મીમદ 

* ૬૨૭૨૨ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી ઇફૉ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઞરૂફફૉ મૂફ ઘૉદૂ બીઅદળ 
ગળષીફી નળ ગૉડવી ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) ુમફઘૉદૂ બીઅદળ ગળફી નળ દીવગૃીષીળ ફક્કૂ 
ગળષીરીઅ ઈષદી ફધૂ, બળઅદૃ, રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઙૃઞળીદ ઑક્ડ 
ફઅ. ૫, દી.૩૱-૨૫-૪૨૩૮ ફી જાઽૉળફીરી દધી દી.૨૮-
૨૯-૪૨૩૱ ફી બિળબ  કર્રીઅગઆ મઘબ/૩૨૪૨૩૭/ 
૩૪૨૯/ગ ધૂ ઼રગર્ ળીજ્લ રીડૉ  ુમફઘૉદૂ બીઅદળ ગળ ઇઅઙૉફી 
નળ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, દૉ રૃઞમ, 
૩. ઝૉ ૂ ષ દૂ ઙથદળૂ રીથૉ ઑગ વીઘધૂ ષપૃ ફઽૂ 
દૉડવૂ ષ દૂષીશી ઙીર્, મ્લૃુફુ઼બવ મળ્ઑ જાઽૉળ ગળૉવી 
ુષ દીળ્ ઇફૉ સઽૉળ્ રીડૉ  ઞરૂફફ્ ઋબલ્ઙ ગીરજવીઋ 
ુમફઘૉદૂ ુષહલગ ઽૉદૃક ઇધષી ઼ઘીષદૂ ઽૉદૃ રીડૉ  ગળષીફ્ 
ઽ્લ ત્લીળૉ  ુદ જ્.રૂ. .૪.૨૨, ખ ્ુઙગ ઇધષી મૂજા 
ગ્ઊબથ ઽૉદ ૃરીડૉ  ુદ જ્.રૂ. .૮.૨૨ ઇફૉ ઇન્લ ુષુષપ 
ુમફઘૉદૂ ઽૉદકૃ રીડૉ  ુદ જ્.રૂ. .૱.૨૨ ફક્કૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 
૪. ઝૉ ૂ ષ દૂ ઙથદળૂ રીથૉ ઑગ વીઘધૂ ષપૃ 
ષ દૂષીશી મ્લૃુફુ઼બવ મળ્ઑ જાઽૉળ ગળૉવી ુષ દીળ્ ઇફૉ 
સઽૉળ્ રીડૉ  ઋક્દ ુષુષપ ઽૉદૃક રીડૉ  ઇફૃકર્રૉ ુદ જ્.રૂ. 

.૩૨.૨૨, .૫૨.૨૨ ઇફૉ .૬૨.૨૨ ુફલદ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ુમફઘૉદૂફી 
બીઅદળ ગળરીઅ ુષ઼અઙદદીક મીમદૉ ુષયીઙફૉ ગૉડવૂ ઇળજીક 

રશૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દૃદ મીમદૉ ગવૉગડળ ૂ-રઽૉ઼ીથી ીળી 
રીઙર્નસર્ફ રીડૉ  ઑગ ઇળજી દધી ુષયીઙફૉ ઇન્લ ઑગ, ઑર ગૃવ 
મૉ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ. 

 (૫) દૉ મીમદૉ ઼ળગીળૉ  સી બઙવી યલીર્ ?  (૫) ઋક્દ ઇળજીક ઽીવ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ.  
--------- 
૩૩૪ 

િભ ર બ્વૂ઼ૂ ઇન્ષલૉ ળીજ્લરીઅ ધલૉવ િભ ર્ફૃઅ સૃડીંઙ 
* ૬૨૬૫૯ ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ િભ ર બ્વૂ઼ૂ ઇન્ષલૉ ગૉડવી િભ ર્ફૃઅ સૃડીંઙ 
ળીજ્લરીઅ ધલૃઅ, 

 (૩)  
કર્ર ષહર્ િભ ર્ 
૩ દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ  

દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૨ 
૪૫ 

૪ દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ  
દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ 

૯૮ 

ગૃવ ૩૩૯ 

 (૪) ઋક્દ િભ ર બ્વૂ઼ૂધૂ રૃખ્લ સી ભીલની ધલી, ઇફૉ  (૪) ઋક્દ િભ ર બ્વૂ઼ૂધૂ ફૂજૉ રૃઞમફી ભીલની ધલીઆ 
 ઙૃઞળીદફી ષી઼ફ ધશ્ફ્ જીળ ઇફૉ ઼ીળ 

ધલ્. 
 વ્ગવ ઈિડર્ ડ દધી સૃડીંઙફૂ ષૅુદ ઼ીધૉ 

઼અગશીલૉવ લુક્દકફૉ ગીરફૂ દગ રશૂ. 
 (૫) િભ રફૃઅ ગલી ધશ્ઑ ગઊ યીહીફૂ ગૉડવૂ િભ રફૃઅ 
સૃડીંઙ ધલૃઅ ? 

 (૫) ઋક્દ િભ રફૃઅ સૃડીંઙ ઙૃઞળીદફી ુષુષપ ધશ્ઑ 
ઞૉષી ગૉ  ઇરનીષીન, ગચ્ઝ, ળીઞગ્ડ, ઈથઅન, ીળગીરીઅ ુષુષપ 
યીહીરીઅ ઞૉષૂ ગૉ  િઽન્નૂ, દૉવૃઙૃ, ઙૃઞળીદૂરીઅ ધલૃ ઝૉ. 

--------- 
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૩૩૫ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગૅુહ ુષ ીફ ગૉ ન્ ્ ીળી ન ગ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઙીર્ 

* ૬૨૫૭૩ ૂ જી ૉસગૃરીળ રૉષીથૂ (ષણઙીર) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૂ ઈષગ  
મરથૂ ગળષી રીડૉ  ગૅુહ ુષ ીફગૉન્ ્ ીળી ઙઞૃળીદરીઅ ગૉડવી 
ઙીર્ ન ગ વૉષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) ૱૨ ઙીર. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઇરનીષીન 
ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઙીર્ ન ગ વૉષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ૨૱ (ઈઢ) ઇફૉ ઇરનીષીન 
ુઞ ીરીઅ ૨૭(બીઅજ) ઙીર્ ન ગ વૉષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  (૫) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ .૫,૭૯,૫૯૫/- (ઇઅગૉ  
ુબલી થ વીઘ કઙથ઼ીઅઢ ઽજાળ થ઼્ ીણુ) ફ્ ઘજર્ 
ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ .૩૭,૨૨,૨૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી 
બઅનળ વીઘ) ફ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ. 

--------- 

૩૩૬ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ીથચીદગ ઇગ રીદ 

* ૫૯૯૯૪ ૂ ગૉદફયીઊ ઉફીરનીળ (઼ીષવૂ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ મીઅપગીર ઼ીઉડ બળ ીથચીદગ 
ઇગ રીદ ધલી ઇફૉ ગૉડવી રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી, 

 (૩) ૨૯ મીઅપગીર ઼ીઉડ બળ ીથચીદગ ઇગ રીદ ધલી,
૨૯ રલ્ઙૂકફી રૅત્લૃ બીમ્લી. 

 (૪) ઼નળઽૃઅ  ીથચીદગ ઇગ રીદ્રીઅ ઼ળગીળ ીળી સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) પૂ ઙૃઞળીદ ુમ ણીંઙ ઑન્ણ ઇપળ ગન્ ડર્ગસફ ષક઼્ર્ 
(ળૉ ગ્લૃવૉસફ ઔભ ઐમ્પ્વ્લરૉન્ડ ઐન્ણ ગન્ણૂસફ ઔભ ઼ષીર઼્) 
઼-૪૨૨૫ ઽૉઢશ ઼અ ધી દધી ઼અ ધીફી રીુવગ ઼ીરૉ ગૃવ 

મ ૂ઼ (૫૪) ગૉ઼્ ગળૉવ ઝૉ. 
 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી સીઅ બઙવીઅ 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી પૂ ઙૃઞળીદ 
ુમ ણીંઙ ઑન્ણ ઇપળ ગન્ ડર્ગસફ ષક઼્ર્ (ળૉ ગ્લૃવૉસફ ઔભ 
ઐમ્પ્વ્લરૉન્ડ ઐન્ણ ગન્ણૂસફ ઔભ ઼ષીર઼્) ઼-૪૨૨૫ 
ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દધી મીઅપગીર ઼અ ધીફૉ 
મીઅપગીર રલ્ઙૂકફૂ ઼વીરદૂ રીડૉ  દગૉનીળૂ બ બઙવી 
વૉષી ઼ૃજફી ઈબૉવ ઝૉ. જ્લીઅ મીઅપગીર રલ્ઙૂકફી જીષફૉ 
દીત્ગીવૂગ જોઘરૂ ઞથીલ દૉષૂ મીઅપગીર ઼ીઉડ્ બળ જ્લીઅ ઼ૃપૂ 
઼વીરુદફૂ જોઙષીઊ ફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ત્લીઅ ઼ૃપૂ મીઅપગીર 
ષૅુ  ફ ગળષી રફીઊ ઽૃગર ઈબૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૩૭ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૉળગીલનૉ મીલ્ણૂટવફૃઅ ષૉજીથ 

* ૬૨૫૯૨ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅધૂ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ 
મીલ્ણૂટવફી ષૉજીથ ઇફૉ ઼અગર્ઽફી ગૉડવી ઙફૃીક ફ પીલી, 

 (૩)  
ુઞ ્/સઽૉ ળ દી.૨૩-૨૱-૪૨૩૯ ધૂ  

દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૨ 
દી.૨૩-૨૱-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ 

ઇરનીષીન સઽૉળ ૨૨ ૨૫ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૨૨ ૩૫ 
ઙીઅપૂફઙળ ૨૨ ૨૬ 
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 (૪) ઋક્દ ઙૃફીકરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ગૉડવ્ 
મીલ્ણૂટવફ્ ઞથ્ધ્ બગણષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૪) .૯,૪૱૬,૱૫૨ ફૂ ુગઅરદફ્ ૩૩૮,૱૨૨ વૂડળફ્ 
ઞથ્ધ્ બગણષીરીઅ ઈ લ્. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી 
ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) બગણષીરીઅ ઈષૉવ ઈળ્બૂઆ- ૭૱ 
  બગણષીફી મીગૂ ઈળ્બૂઆ- ૨૨ 

 (૬) મીગૂ ઈળ્બૂકફૉ બગણષી સી બઙવીઅ યળષીરીઅ 
ઈ લી ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૩૮ 
ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ નૉસૂ ઙીલ ઈપીિળદ ીગૅુદગ ઘૉદૂફૉ ઼ઽીલ 

* ૬૨૫૬૬ ૂ ગૉ સૃયીઊ ફીગળીથૂ (ઙીિળલીપીળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ નૉસૂ 
ઙીલ ઈપીિળદ ઼અબૄથર્ ીગૅુદગ ઘૉદૂ ગળદીઅ ઘૉણૄદ ગૃડૃઅમફૉ ઑગ 
ઙીલ ુફયીષ ઘજર્ રીડૉ  ગૉડવૂ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 

 (૩) .૯૨૨/- ુદ રી઼ 
  .૩૨,૱૨૨/- ષીુહર્ગ. 

 (૪) ઞૉ ઇઅદઙર્દ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ 
ગૃવ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ વીય ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ગૃવ ૭,૫૮૨ વીયીધીર્. 

 (૫) દૉકફૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૪,૪૱,૱૭,૪૨૨/-. 
--------- 

૩૩૯ 
ળૉ સફગીણર્  પીળગ્ફૉ ગૉ ન્  ઼ળગીળ ીળી ભીશષષીરીઅ ઈષદ્ ઇફીઞફ્ ઞથ્ધ્ 

* ૬૨૬૬૮ ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળૉસફગીણર્  પીળગ્ફૉ ઇફીઞ બૄ અ  બીણષી રીડૉ  ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી 
ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ષહર્ષીળ ગલી ગીળફી ઇફીઞફ્ ગૉડવ્ ઞથ્ધ્ 
ભીશષષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી ‘ ‘ ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્, ૪૨૩૫’ ’  
(NF.SA) ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ નળમ્લીફ ચઉં ઇફૉ જ્ઘી 
દધી ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ નળમ્લીફ ચઉં, જ્ઘી, મીઞળૂ ઇફૉ 
રગીઊ ઇફૉ ‘ ‘ પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી’ ’  
(PMGKAY) ઽૉઢશ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ચઉં ઇફૉ જ્ઘી ભીશષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 
 દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૨ નળમ્લીફ 

 ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્, ૪૨૩૫ (NF.SA) 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ૪૫,૪૬,૯૯૱.૫૯૱ રૉ. ડફ 

 પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી લ્ઞફી’ ’  
(PMGKAY) ઽૉઢશ ૯,૭૮,૫૫૯.૮૯૭ રૉ. ડફ 
ઇફીઞફ્ ઞથ્ધ્ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ નળમ્લીફ 
 ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્, ૪૨૩૫ (NF.SA) 

લ્ઞફી ઽૉઢશ ૪૩,૬૮,૬૮૯.૯૨૭ રૉ. ડફ 
 પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી લ્ઞફી’ ’  

(PMGKAY) ઽૉઢશ ૩૪,૭૯,૪૫૩.૬૬૯ રૉ. ડફ 
ઇફીઞફ્ ઞથ્ધ્ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(ષહર્ષીળ/લ્ઞફીષીળ ભીશષથૂફૂ ુષઙદ્ફૃઅ બ ગ-૩ 
઼ીરૉવ ઝૉ.) 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળ 
ીળી ગૉડવ્ ઞથ્ધ્ ઋબીણષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૪) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ- 
 દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૨ નળમ્લીફ 
 ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્, ૪૨૩૫ (NF.SA) 

લ્ઞફી ઽૉઢશ ૩૱,૯૯,૮૬૯.૨૨૩ રૉ. ડફ. 
 પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી લ્ઞફી 

(PMGKAY) ઽૉઢશ ૱,૫૯,૪૮૫.૮૫૱ રૉ. ડફ 
ઇફીઞફી ઞથ્ધીફ્ ઋબીણ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ નળમ્લીફ 
 ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્, ૪૨૩૫ (NFSA) 

લ્ઞફી ઽૉઢશ ૩૯,૱૫,૭૭૨.૱૬૨ રૉ. ડફ. 
પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી લ્ઞફી (PMGKAY) 

ઽૉઢશ ૩૩,૫૫,૮૯૮.૭૫૮ રૉ. ડફ ઇફીઞફ્ ઞથ્ધીફ્ ઋબીણ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. (ષહર્ષીળ/લ્ઞફીષીળ ઋબીણફૂ ુષઙદ્ 
નસીર્ષદૃઅ બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ.) 

 (૫) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી બૄથર્ ઞથ્ધ્ ઋબીણષીરીઅ ફ 
ઈ લ્ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ ? 

 (૫) ૩. ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી NF.SA વીયીધીર્કફી વ લીઅગ 
૫૱૪.૭૬ વીઘ ઞફ઼અખ્લી રૃઞમ ઇફીઞફ્ ઞથ્ધ્ ભીશષષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. જ્લીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઽલીદ, બી દી પળીષદી 
વીયીધીર્કફૂ ષીુ ત્ષગ ઞફ઼અખ્લી ૫૬૫.૯૯ વીઘ રૃઞમ 
ઋબીણ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈર, ૫૱.૭૯ વીઘ ઞફ઼અખ્લીફ્ 
઼રીષૉસ NF.SA ઽૉઢશ ધલૉવ ફ ઽ્લ દૉડવી ઞથ્ધીફૂ મજદ ળઽૉ 
ઝૉ. 
૪. ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઽલીદ ઞફ઼અખ્લીફી ઈપીળૉ  ચઉં-
જ્ઘીફૃઅ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈધૂ ગૉન્  ઼ળગીળફૂ 
૩૨૨% ઞફ઼અખ્લીફી વ લીઅગ રૃઞમ ભીશષથૂ ઼ીરૉ ળીજ્લ 
઼ળગીળ ીળી ષી દુષગ ઞ ળૂલીદ રૃઞમફી ઞથ્ધીફ્ ઋબીણ 
ધદ્ ઽ્ષીધૂ, ગૉન્  ઼ળગીળ ૂ ીળી ભીશષૉવ ઞથ્ધી ઼ીરૉ કઝ્ 
ઋબીણ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૨ ઼ૃપૂ ગૉ ન્  ઼ળગીળ દળભધૂ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ષહર્ષીળ ુષઙદફૃઅ બ ગ 
લ્ઞફી ચઉં જ્ઘી ગૃવ  

(રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) 
ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-
૪૨૩૫ (N.F.S.A.) 

૩૮,૪૯,૫૭૱.૱૯૭ ૮,૯૯,૬૫૯.૭૪૫ ૪૫,૪૬,૯૯૱.૫૯૱ 

પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  
લ્ઞફી (P.M.G.K.A.Y.) 

૮,૮૯,૬૫૯.૯૯૨ ૪,૱૮,૯૨૩.૯૨૭ ૯,૭૮,૫૫૯.૮૯૭ 

 
દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ ઼ૃપૂ ગૉ ન્  ઼ળગીળ દળભધૂ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ષહર્ષીળ ુષઙદફૃઅ બ ગ 
લ્ઞફી ચઉં જ્ઘી મીઞળૂ રગીઊ ગૃવ  

(રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) 
ળી ર્ ૂલ ઇ  
઼વીરદૂ ગીલન્-
૪૨૩૫ 
(N.F.S.A.) 

૩૬,૱૯,૬૱૩.૩૫૱ ૮,૬૫,૯૬૨.૪૯૩ ૩૩૩૯૩.૬૭ ૫૱૯૭.૨૬૮ ૪૩,૬૮,૬૮૯.૯૨૭

પીફરઅ ૂ ઙળૂમ 
ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી 
(P.M.G.K.A.Y.) 

૱,૱૨,૨૮૪.૩૯૬ ૫,૯૯,૩૮૯.૪૭૫ - - ૩૪,૭૯,૪૫૩.૬૬૯
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બ ગ-૪ 
દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૨ ઼ૃપૂ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇફીઞફી ઋબીણફી ઞથ્ધીફૃઅ ષહર્ષીળ 

ુષઙદફૃઅ બ ગ 
લ્ઞફી ચઉં જ્ઘી ગૃવ  

(રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) 
ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ 
ગીલન્-૪૨૩૫ (N.F.S.A.) 

૩૫,૫૫,૬૯૯.૯૯૱ ૭,૮૮,૩૬૯.૨૨૫ ૩૱,૯૯,૮૬૯.૨૨૩ 

પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ 
ઇ  લ્ઞફી (P.M.G.K.A.Y.) 

૭,૱૯,૱૬૯.૪૮૮ ૪,૭૩,૬૩૮.૫૯૪ ૱,૫૯,૪૮૫.૮૫૱ 

 
દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ ઼ૃપૂ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇફીઞફી ઋબીણફી ઞથ્ધીફૃઅ ષહર્ષીળ ુષઙદફૃઅ બ ગ 

લ્ઞફી ચઉં જ્ઘી મીઞળૂ રગીઊ ગૃવ  
(રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) (રૉ.ડફરીઅ) 

ળી ર્ ૂલ ઇ  
઼વીરદૂ ગીલન્-
૪૨૩૫ (N.F.S.A.) 

૩૫,૮૯,૱૯૯.૯૱ ૮,૨૨,૮૪૬.૫૮૬ ૩૩૩૯૩.૬૭ ૫૱૯૭.૨૬૮ ૩૯,૱૫,૭૭૨.૱૬૨

પીફરઅ ૂ ઙળૂમ 
ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી 
(P.M.G.K.A.Y.) 

૯,૯૩,૮૱૨.૭૮૩ ૫,૬૩,૯૯૭.૯૯૭ - - ૩૩,૫૫,૮૯૮.૭૫૮

--------- 

૩૩૱ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ યળદૂરૉશી 

* ૬૨૭૬૯ ૂ મવળીઞુ઼અઽ જૐઽીથ (નઽૉઙીર) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી ખ ્ુઙગ યળદૂરૉશી 
લ્ઞષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ૭૯. 

 (૪) ઈ યળદૂરૉશીરીઅ ગૉડવીફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ?  (૪) ૬૱૭૮. 
--------- 

૩૩૯ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીફૂ યૄઙયર્ ઙડળ લ્ઞફીફી ગીર્ 

* ૫૯૯૫૯ ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રઽીત્રી ઙીઅપૂ 
ષચ્ઝ યીળદ ુરસફ લ્ઞફી વીઙૃ ધઊ ત્લીળધૂ ઈ લ્ઞફી 
ઇઅદઙર્દ ઞૄફીઙત ુઞ ીફી ગલી-ગલી સઽૉળ્રીઅ યૄઙયર્ ઙડળ 
લ્ઞફીફૃઅ ગીર ક્લીળૉ  રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રઽીત્રી ઙીઅપૂ 
ષચ્ઝ યીળદ ુરસફ લ્ઞફી વીઙૃ ધઊ ત્લીળધૂ રઽીત્રી ઙીઅપૂ 
ષચ્ઝ યીળદ ુરસફ લ્ઞફી ઽૉઢશ યૄઙયર્ ઙડળ લ્ઞફીફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ બળઅદ ૃ ષુથર્ર જ્લઅુદ 
રૃખ્લરઅ ૂ સઽૉળૂ ુષગી઼ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ 
ઞૃફીઙત રઽીફઙળબીુવગી ુષ દીળફૂ યૄઙયર્ ઙડળ લ્ઞફીફૉ 
દી.૩૱-૨૯-૪૨૪૨ધૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
જ્લીળૉ  રીઅઙળ્શ સઽૉળરીઅ યૄઙયર્ ઙડળ લ્ઞફીફીઅ ગીરફૉ 
દી.૩૨-૨૮-૪૨૪૩ ધૂ ઙૃઞળીદ બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ઙડળ 
લષ ધી મ્ણર્  ીળી દીઅુ ગ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી સઽૉળ્રીઅ યૄઙયર્ ઙડળ 
લ્ઞફીફૃઅ ગીર બથૄર્ ધલૃઅ ઇફૉ ગૉડવી સઽૉળ્રીઅ ગીર જીવૃ ઝૉ, 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞૃફીઙત રઽીફઙળબીુવગી ુષ દીળરીઅ 
યૄઙયર્ ઙડળ લ્ઞફીફી ગીર્ ઽીવ ઙુદરીઅ ઝૉ. 
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 (૫) ઋક્દ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઋક્દ ુ ધુદઑ રીઅઙળ્શ 
સઽૉળરીઅ યૄઙયર્ ઙડળ લ્ઞફીફૃઅ ગીર ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ રીઅઙળ્શ સઽૉળરીઅ યઙૃયર્ ઙડળ 
લ્ઞફીફીઅ ગીરફૉ દી.૩૨-૨૮-૪૨૪૩ ધૂ દીઅુ ગ રઅઞૃળૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઞૉફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ રૉશષષીફૂ િકર્લી 
ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૬) ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૬) ઞૃફીઙત રઽીફઙળબીુવગીફૂ ગીરઙૂળૂ રીઽૉઆ-
ઑુ વ-૪૨૪૫રીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ દધી રીઅઙળ્શ 
સઽૉળફૂ યૄઙયર્ ઙડળ લ્ઞફીફૉ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ર ૉધૂ ડૉન્ણળ 
િકર્લી બૄથર્ ગળૂ ગળીળફૂ સળદ્ રૃઞમ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ 

ઈષફીળ ઝૉ. 
--------- 

૩૪૨ 
ળીજ્લફી નિળલીરીઅ ઇન્લ ળીજ્લ્ફી રીઝૂરીળ્ ીળી ધદૂ વીઉફ ભૂસીંઙ 

* ૬૨૬૫૫ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ મૂજા ળીજ્લ્ફી રીઝૂરીળ્ ીળી ળીજ્લફી નિળલીરીઅ 
વીઉફ ભૂસીંઙફૂ ુદમઅુપદ ગૉડવૂ ચડફીક મફૂ, ઇફૉ 

 (૩) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઑગબથ ફઽૂ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૪૩ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ  

* ૬૨૩૪૫ ૂ પફજીયીઉ બડૉવ (ષતષીથ) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ મીગૂ ઝૉ, 

 (૩) ૯૫૱૱ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ફ પ્ બીણષીરીઅ ઈષૂ, ગૉડવૂ ફ પ્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ગૉડવૂ ફ પ્ ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
બીણષીરીઅ ઈષૉવ ફ પ્ ૬૩૫૫૨ 
રઅઞૄળ ફ પ્ ૫૫૩૭૨ 
ફીરઅઞૄળ ફ પ્ ૯૯૪ 

 (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ?  (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
૩. ષીળ઼ીઉફીઅ ુગ ઼ીરીઅ રળથ રીથબ , બૉતૂઈઅમ્ ળઞૃ ફ 
ધષી દધી ઇરગૃ ુગ ઼ીરીઅ ઼ૂપૂ વૂડૂફી દરીર ષીળ઼્ફી 
ફીર નીઘવ ગળષી રીડૉ  ઇળજી ળઞૃ ફ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ. 
૪.઼્ઙઅનફીરૃઅ ળઞૃ ધલૉવ ફ ઽ્ષીધૂ. 
૫.મગ ીળી કફવીઉફ નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ફ પ્રીઅ મગ 
ીળી ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઑગળીળફીરીરીઅ ઘીદૉનીળફૂ ઼ઽૂ ફ 

ઽ્ષીધૂ/ઑગળીળફીરૃઅ ળઞૃ ધલૉવ ફ ઽ્ષીધૂ. 
૬.કફવીઉફ ષીળ઼ીઉ નીઘવ ધલૉવ ફ પ્રીઅ ફૂલદ 
઼રલરલીર્નીરીઅ ઇળઞનીળ્ ીળી ણ્ક્લૃરૉન્ડ ળઞૃ ધલૉવ ફ 
ઽ્ષીધૂ. 
૭. ષૉજીથ ફ પ્રીઅ ઘળૂનફીળ ીળી રૃશધૂ ઘીદૉનીળ ઽ્ષી 
ઇઅઙૉફી ઈપીળ્ ળઞૃ ધલૉવ ફ ઽ્ષીધૂ. 
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૮.મ્જા રૃુક્દફીઅ ુગ ઼ીરીઅ ઇળઞનીળ ૂ ીળી મ્જા રૃુક્દફૃઅ 
ઇ઼વ રીથબ  ળઞૃ ગળષીરીઅ ફ ઈષૉવ ઽ્ષીફીઅ ગીળથૉ. 
૯.ડૃગણીપીળીફ્ યઅઙ ધદ્ ઽ્ષીફીઅ ગીળથૉ. 
૱.દગળીળૂ ગૉ઼્રીઅ ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષદી 

--------- 
૩૪૪ 

નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઘુફઞ બિળષઽફધૂ ઇ઼ળગર્ દ રીઙ ફૂ જાશષથૂ રીડૉ  ગર્ીન્ડ 
* ૬૨૭૫૯ ૂ ર્ઽફયીઉ ત્િણલી (રઽૃષી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઘુફઞ 
બિળષઽફધૂ ઇ઼ળગર્ દ ધલૉવ રીઙ ફૂ જાશષથૂ રીડૉ  ગર્ીન્ડ 
ભીશષથૂ ઇઅઙૉ ગ્ઉ જોઙષીઉ ગળૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) . ૩૩૨.૫૨/- વીઘ 

--------- 

૩૪૫ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઉઈળષફ બ ગ મીમદ 

* ૬૨૬૭૬ ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઘીફઙૂ 
ગઅબફૂકફૉ ળ્ઞઙીળવક્ષૂ ઉઈળષફ બ ગ (ળ્ઞઙીળવક્ષૂ ભ્રર્) 
ઇફૉ ફ્ગળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળદી બઽૉવી ઼ૂઑફષૂ ઑક્ડ, 
૩૯૭૯ ઽૉઢશ ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂફૉ જાથ ગળષીફૂ જોઙષીઉ ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ‘‘ઽી જી’’ 
(઼ૂઑફષૂ ઑક્ડ-૩૯૭૯ ઽૉઢશ ૪૭ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ગરર્જીળૂક 
ઽ્લ દૉષૂ ઘીફઙૂ ગઅબફૂકફૉ ળ્ઞઙીળવક્ષૂ ઉઈળષફ બ ગ 
(ળ્ઞઙીળવક્ષૂ ભ્રર્) ઇફૉ ફ્ગળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળદી 
બઽૉવી ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂફૉ જાથ ગળષીફૂ ઽ્લ ઝૉ.) 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગઅબફૂક ઋક્દ 
જોઙષીઉફ્ યઅઙ ગળદૂ ઽ્ષીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ, 

 (૪) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન ઇફૉ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફૂજૉ રઞૃમફૂ ગઅબફૂક 
ઋક્દ જોઙષીઉફ્ યઅઙ ગળદૂ ઽ્ષીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ. 

ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

ગઅબફૂકફૂ ઼અખ્લી 
ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨૪૨ 

(દી.૨૩/૨૯/૩૯ ધૂ 
દી.૫૨/૨૮/૪૨) 

ષહર્ ૪૨૪૨-૪૨૪૩ 
(દી.૨૩/૨૯/૪૨ ધૂ 
દી.૫૨/૨૮/૪૩) 

ઇરનીષીન ૱૨૱ ૱૭૯ 
ગચ્ઝ ૯૮ ૩૨૨ 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગઅબફૂ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૂપીઅ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઼ૂઑફષૂ ઑક્ડ-૩૯૭૯ ફૂ ગવર ૬(૪) દધી 
૭(૪) ઽૉઢશ 
 ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ષહર્-૪૨૩૯-૪૨ રીઅ 

(દી.૨૩/૨૯/૩૯ ધૂ ૫૨/૨૮/૪૨) ૬૯ ગઅબફૂ 
ઇફૉ ૪૨૪૨-૪૩ રીઅ (દી.૨૩/૨૯/૪૨ ધૂ 
૫૨/૨૮/૪૩) ૩૯ ગઅબફૂફૉ ફ્ડૂ઼ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ 
(દી.૨૩/૨૯/૩૯ ધૂ ૫૨/૨૮/૪૨) ૨૪ ગઅબફૂ 
ઇફૉ ૪૨૪૨-૪૩ રીઅ (દી.૨૩/૨૯/૪૨ ધૂ 
૫૨/૨૮/૪૩) ૩૨ ગઅબફૂફૉ ફ્ડૂ઼ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 
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 (૬) ઋક્દ જોઙષીઉફૃઅ બીવફ ધીલ દૉ રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૬) (૩) ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ ીળી ઘીફઙૂ ગઅબફૂકફૂ 
રૃવીગીદ ઼રલૉ ઇફૉ બ  ીળી ઼ૂઑફષૂ ઑક્ડ-૩૯૭૯ફૂ 
જોઙષીઉકફૂ જાથગીળૂ ુષઙદૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દધી 
ઑક્ડફૂ ુષ દદૅ જાથગીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ગઅબફૂકફી 
નભદળ ફૂળૂક્ષથ ઼રલૉ જગી઼થૂ ગળૂ ગીલનીફી યઅઙ મીમદૉ 
ધ્લીફ ન્ળૂ બીવફ ગળષી રીડૉ  ઋબીલ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દધી 
ગીલનીરીઅ ળઽૉવ ુસક્ષીક/નઅણ મીમદૉ બથ ષીગૉભ ગળષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ દધી ગઅબફૂક બી઼ૉધૂ ુફલુરદ ઉઈળ.૩ બ ગ ર્ગવષી 
ઇફૉ ફ્ગળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળદીઅ બઽૉવીઅ ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂફૉ 
જાથ ગળષી ઇઅઙૉ મીઅઽૉપળૂ બ ગ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૪) ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ ીળી નળ રી઼ૉ ઈલ્જીદ ખ ્ુઙગ યળદૂ 
રૉશીકરીઅ ઽીઞળ ળઽૉદી ફ્ગળૂનીદીકફૉ ઑક્ડફ્ ઇરવ ગળષી 
રીડૉ  જાથગીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ ીળી ુ રીુ઼ગ ઙીશીફી ઉઈળ ૩ બ ગ્ 
ર્ગવષી રીડૉ  ઇઙીઋધૂ બ  ીળી જાથ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ 
બ રીઅ ઑક્ડ ઇઅઙૉ ફૂ બૄળૂ જાથગીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૩૪૬ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ળૂ-઼ષ મીન ક્ષુદ ઼ૃપીળથી 

* ૬૨૭૩૨ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઞરૂફ ળૂ-઼ષ 
મીન રીવરૃ બણૉવ ક્ષુદક ઼ૃપીળથી રીડૉફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક 
઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઞરૂફ ળૂ-઼ષ 
મીન રીવૃર બણૉવ ક્ષુદક ઼ૃપીળથી રીડૉફૂ ફૂજૉ રૃઞમ 
ઇળજીક ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ,  

 મફી઼ગીઅઢી ુઞ ્ 

કર્ર ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ઼ૃપીળથી રીડૉ  રશૉવ ઇળજીક
૩ બીવફબૃળ ૫૬૮૫ 
૪ ધળીન ૫૯૭૯ 
૫ ઇરૂળઙત ૮૱૱ 
૬ નીઅદૂષીણી ૩૮૩૪ 
૭ ઼ૃઉઙીર ૮૫૬ 
૮ ષીષ ૱૯૨ 
૯ પીફૉળી ૪૩૬૪ 
૱ નૂલ્નળ ૯૭૫ 
૯ ગીઅગળૉઞ ૩૪૯૬ 
૩૨ વીઘથૂ ૩૱૪૬ 
૩૩ યીયળ ૯૪૱ 
૩૪ ણૂ઼ી ૪૮૪૭ 
૩૫ નીઅદી ૱૪૭ 
૩૬ ષણઙીર ૪૯૯૫ 

ગૃવ ૪૬૩૯૨ 



57 

 રઽૉ઼ીથી ુઞ ્  

કર્ર ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ઼ૃપીળથી રીડૉ  રશૉવ ઇળજીક
૩ ગણૂ ૫૨૩૮ 
૪ ઉંટી ૩૬૨૭ 
૫ ઼દવી઼થી ૬૨૪ 
૬ ષણફઙળ ૮૬૪ 
૭ ઘૉળીવૃ ૭૨૫ 
૮ રઽૉ઼ીથી ૪૩૩૫ 
૯ ુષજાબૃળ ૪૩૪૯ 
૱ ુષ઼ફઙળ ૩૫૩૬ 
૯ મૉજળીજી ૩૨૱૯ 
૩૨ જોડીથી ૪૭૨ 

ગૃવ ૩૪૱૭૯ 
 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ 
ઇફૉ ગૉડવૂ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્ ઇફૉ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 
 મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૃવ ૪૬૩૯૨ ઇળજીક બોગૂ 

૮૬૮૯ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ 
૩૯૯૪૫ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ. 

 રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ગૃવ ૩૪૱૭૯ ઇળજીક બોગૂ 
૩૫૱૮ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ 
૩૩૬૯૫ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ. 

 (૫) દૉફી રૃખ્લ ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ?  (૫) (૩) ળૂ ઼ળષૉ ષીઅપી ુફગીવફૂ ઇળજી ઑ ઼દદ 
કર્ૂલી ઝૉ. 

(૪) ર્ડીયીઙફૂ ઇળજીક બોગૂ ઼ળષૉ ફઅમળ્રીઅ દધી ઞૃફી 
બોગૂ ઼ળષૉ ફઅમળ્ફી િઽ ઼ી રીબથૂફૂ ઝૉ, ઞૉરીઅ ઇળઞનીળ ૂક 
ીળી ુફલર રૃઞમ ઼અરદૂ બ ગ ળઞૃ ફ ધદીઅ દધી 

ઇળઞનીળ ૂકફી બ્દીફી ગૐડૃઅ ુમગ ્  ઽ્ઉ ઇળઞનીળ ૂક 
દધી વીઙૃ ઘીદૉનીળ્ ધશૉ રીબથૂ નળમ્લીફ ઽીઞળ ફ ળઽૉષીફી 
ગીળથૉ ઇળજીકફૂ ુફગીવ ગળષીરીઅ રૃ ગૉવૂક ઼જાર્લ ઝૉ. 
(૫) ઘૉણૄદ ઘીદૉનીળફી ઽૂદરીઅ ષીઅપી ઇળજી ગળષીફૂ રનૃદ 
દી.૫૨/૨૯/૪૨૪૩ ઼ૃપૂ ષપીળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઞૉધૂ ઞૉર 
ઇળઞનીળફૉ જાથ ધીલ દૉર ફષૂ ષીઅપી ઇળજીક રશદૂ ળઽૉ ઝૉ.

--------- 

૩૪૭ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૱૯૮ ૂ વીઘીયીઊ ઼ીઙઢૂલી (ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ ગૃિડળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ દીવૃગીષીળ 
ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 

 (૩) ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ દીવગૃીષીળ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક ઈષૂ, 

ઇ.
ફઅ.

દીવગૃીફૃઅ  
ફીર 

દી.૩/૨૯/૩૯ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨ 

઼ૃપૂ 

દી.૩/૯/૪૨ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૩ 

઼ૃપૂ 
ગૃવ 

૩ પ્ળીજી ૪૬૩ ૪૱૱ ૭૪૯ 
૪ ઙ ણવ ૪૯૮ ૫૯૱ ૮૭૬ 
૫ જાર ગઅણ્ળથી ૩૬૯ ૩૱૭ ૫૫૬ 
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૬ ઞ઼નથ ૪૭૯ ૪૱૯ ૭૬૮ 
૭ ઞૉદબૃળ ૫૨૯ ૫૮૯ ૮૯૬ 
૮ ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ ૱૯ ૩૪૯ ૪૩૮ 
૯ વ્પૂગી ૮૯ ૩૪૮ ૩૯૭ 
૱ બણપળૂ ૯૱ ૩૩૬ ૩૯૪ 
૯ ઋબવૉડી ૩૯૱ ૪૫૯ ૬૫૭ 
૩૨ ુષઅઝૂલી ૩૬૯ ૩૯૮ ૫૪૫ 
૩૩ ળીઞગ્ડ ૩૮૭૯ ૪૩૩૬ ૫૯૯૫

ગૃવ ૫૬૯૨ ૬૬૨૩ ૯૱૯૩

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

ઇ.
ફઅ.

દીવગૃીફૃઅ  
ફીર 

દી.૩/૨૯/૩૯ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨ 

઼ૃપૂ 

દી.૩/૯/૪૨ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૩ 

઼ૃપૂ 
ગૃવ 

૩ પ્ળીજી ૯૬ ૩૨૪ ૩૯૮ 
૪ ઙ ણવ ૩૬૨ ૩૮૯ ૫૨૯ 
૫ જાર ગઅણ્ળથી ૬૪ ૭૫ ૯૭ 
૬ ઞ઼નથ ૩૨૮ ૩૪૮ ૪૫૪ 
૭ ઞૉદબૃળ ૩૫૭ ૩૭૭ ૪૯૨ 
૮ ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ ૭૨ ૬૨ ૯૨ 
૯ વ્પૂગી ૫૱ ૫૮ ૯૬ 
૱ બણપળૂ ૬૱ ૫૱ ૱૮ 
૯ ઋબવૉડી ૯૱ ૩૬૬ ૪૪૪ 
૩૨ ુષઅઝૂલી ૯૭ ૯૯ ૩૯૬ 
૩૩ ળીઞગ્ડ ૭૪૩ ૮૬૭ ૩૩૮૮

ગૃવ ૩૫૪૯ ૩૮૨૯ ૪૯૫૬

 (૫) ગલી ગલી ગીળફૂ ડૃવગૂડ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) બ ગ-ઇ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ 
રઅઞૄળ ગળૉ વ ડૃવગૂડ 

૩ ગણૂલીગીર 
૪ ઼ૉન્ડીંઙગીર 
૫ ષીઽફ ઼ુષર઼્ીંઙ ઇફૉ ળૂબૉળીંઙ 
૬ ર્જૂગીર 
૭ નળજીગીર 
૮ યળદગીર 
૯ ગૃઅયીળૂગીર 
૱ ુષુષપ ગીળફૂ ભૉળૂ 
૯ પ્વમ્મળ 
૩૨ બ્લૃડૂબીવળ 
૩૩ ઉવૉક્ડર્ ૂગ ઑપ્વીલર્ન઼્ૂ઼ ળૂબૉળીંઙ 
૩૪ ઘૉદૂવક્ષૂ વૃઽીળૂ/ષૉ ણીંઙગીર 
૩૫ ઼ૃધીળૂગીર 
૩૬ પ્મૂગીર 
૩૭ ઼ીષળથૂ ઼ૃબણી મફીષફીળ 
૩૮ નૃપ-નઽૂ ષૉજફીળ 
૩૯ રીઝવૂ ષૉજફીળ 
૩૱ બીબણ મફીષડ 
૩૯ ઇધીથી મફીષડ 
૪૨ ઙળર/ઢઅણીબૂથી ઇ બીઽીળ ષૉજીથ 
૪૩ બઅજળ ગૂડ 
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રઅઞૄળ ગળૉ વ ડૃવગૂડ 
૪૪ ફ્વ્ળરૂવ 
૪૫ ર઼ીવીરૂવ 
૪૬  ફૂ િનષૉડ મફીષષૂ (઼ઘૂરઅણશ) 
૪૭ ર્મીઉવ ળૂબૉળીંઙ 
૪૮ બૉબળગબ ઇફૉ ણૂસમફીષડ (઼ઘૂરઅણશ)
૪૯ ઽૉળગડીંઙ (ષીશઅનગીર) 

--------- 

૩૪૮ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ બબોલીફી બીગફી ષીષૉદળ રીડૉ  ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૱૯૱ ૂ ગૉ઼ળૂુ઼અઽ ઼્વઅગૂ (રીદળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ બબોલી 
બીગફી ષીષૉદળ રીડૉ  મીઙીલદ ઘીદી ીળી ગ્ઉ ઼ઽીલ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી,જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

ઇફૃ.ફઅ ષહર્ 
રશૉવ ઇળજીકફૂ 

઼અખ્લી
૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૩૱૨૮
૪ ૪૨૪૨-૪૩ 

(દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 
૩૭૯૭ 

ગૃવ ૫૬૨૩
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 
દૉરીઅ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫)  
ઇફૃ.
ફઅ

ષહર્ 
રઅઞૄળ ગળૉ વ 

ઇળજીકફ  ૂ઼ અખ્લી 
જૃગષૉવ ઼ઽીલ ( )

૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૭૯૩ ૩,૯૩,૬૫,૮૩૭/-
૪ ૪૨૪૨-૪૩ 

(દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ)

૭૬૱ ૩,૭૨,૱૨,૩૭૱/-

ગૃવ ૩૩૩૯ ૫,૪૪,૪૫,૯૯૫/-
--------- 

૩૪૯ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ બળ ટીંઙી ભીરર્ 

* ૬૨૬૯૱ ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુઞ ીફી 
દીળીબૃળ, ઘઅયીદ ઇફૉ મ્ળ઼ન દીવૃગીકરીઅ દીવગૃીષીળ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફ બળ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળૂ ટીંઙી ભીરર્ ઋયી 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩)  
દીવૃગીફૃઅ ફીર ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ ? 

દીળીબૃળ ઽી જી, 
ઘઅયીદ ફી જી, 
મ્ળ઼ન ઽી જી, 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફ બળ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ નમીથ ક્લીળધૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
દીવૃગીફૃઅ ફીર ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) નમીથફ્ ઼રલ (ઈસળૉ )

દીળીબૃળ ૬૨૬૭૱ ૪ (મૉ ) ષહર્ 
મ્ળ઼ન ૭૩૪૨૨ ૩ (ઑગ) ષહર્ 

 (૫) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૫) ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ઼અિઽદીફૂ ગવર-૮૩ ઽૉઢશ ુફલદ 
ગીલર્ષીઽૂ ઇફૃ઼ળૂફૉ. 

--------- 
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૩૪૱ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ બૉડર્ ્વ/ણૂટવ બઅબફૂ જગી઼થૂ 

* ૬૨૨૱૨ ૂ રઽૉસગૃરીળ ળીષવ (ઘઅયીદ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙળૂગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ દ્વરીબ દઅ  ીળી ગૉડવી 
બૉડર્ ્વ/ણૂટવ બઅબફૂ જગી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૫૮ (મ઼્ ઝ ૂ઼) બૉડર્ ્વ/ણૂટવ બઅબ્ 

 (૪) ગૉડવી ઑગર્રીઅ ક્ષુદ રીવૄર બણૂ દૉરઞ ઈષી 
ઑગર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ?  

 (૪) ૨૭ (બીઅજ) ઑગર્રીઅ ક્ષુદ રીવૃર બણૂ દૉ ઇન્ષલૉ 
ગ઼ૃળષીળ્ ઼ીરૉ- 
ઙૃઞળીદ ગીફફૄૂ રીબ ુષ ીફ (ઇરવૂગળથ)ુફલર્-
૪૨૩૩ફી 
(૩) ુફલર ૩૬ ઇઅદઙર્દ ૬ ઑગર્ ઼ીરૉ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઙૃન્ઽી 
રીઅણષીશ ભૂ બૉડૉ  ુબલી ૩૬,૨૨૨/- (જૐન ઽજાળ) દધી 
(૪) ુફલર ૪૪(૭) ઇઅદઙર્દ ૩ ઑગર ઼ીરૉ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ 
ઙૃન્ઽી રીઅણષીશ ભૂ બૉડૉ  ુબલી ૩,૨૨૨/- (ઑગ ઽજાળ) રશૂ 
ગૃવ ુબલી ૩૭,૨૨૨/- (બઅનળ ઽજાળ) રીઅણષીશ ભૂ ષ઼ૃવ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 

૩૪૯ 
ગચ્ઝરીઅ ષ્ડળ કણૂડ રીડૉફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૬૨૬૮૭ ૂ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ફૉ ૪૨૩૨-૩૩ 
ઇફૉ ૪૨૩૩-૩૪ફી ષહર્ રીડૉ  ગચ્ઝરીઅ ષ્ડળ કણૂડ રીડૉ  
ઇબીલૉવ ગીરઙૂળૂફ્ ઇઽૉષીવ ક્લીળૉ  રશૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઇઽૉષીવ રશૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ ઇન્ષલૉ ગઊ ગઅબફૂફૉ ગૉડવૂ ળગર 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ઊવૉક્ડર્ ્ુફક઼્ ઑન્ણ ક્ષ્વૂડૂ ણૉષવબરૉન્ડ ઼ૉન્ડળ 
(EQDC), ઙીઅપૂફઙળફૉ ઑણષીન઼્ બૉડૉ  .૭.૨૨ વીઘ 
જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૫૨ 
નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફૂ ફઙળબીુવગીકફૉ ઈઅદળરીશઘીગૂલ ઼ૃુ ષપી રીડૉ  ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 

* ૬૨૫૫૮ ૂ મીમૃયીઊ બડૉવ (ન઼કર્્ઊ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી 
ુઞ ીફૂ ફઙળબીુવગીફૉ ષુથર્ર જ્લઅુદ રખૃ્લરઅ ૂ સઽૉળૂ 
ુષગી઼ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઈઅદળ રીશઘીગૂલ ઼ૃુષપીફી ચડગ 
ઽૉઢશ ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ ઇફૉ ૪૨૪૩-૪૪રીઅ ગૉડવૂ 
ગર્ીઅડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી 
ુઞ ીફૂ ફઙળબીુવગીફૉ ષુથર્ર જ્લઅુદ રખૃ્લરઅ ૂ સઽૉળૂ 
ુષગી઼ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઈઅદળ રીશઘીગૂલ ઼ૃુષપીફી ચડગ 
ઽૉઢશ ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ ઇફૉ ૪૨૪૩-૪૪રીઅ ગૉડવૂ 
ગર્ીઅડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ગર્ીઅડફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

( .વીઘરીઅ)
કર્ર ફ.બી.ફૃઅ 

ફીર 
ષહર્ ૪૨૪૨-
૪૩રીઅ ભીશષૉવ 

ગર્ીઅડ 

ષહર્ ૪૨૪૩-
૪૪રીઅ ભીશષૉવ 

ગર્ીઅડ 

ગૃવ ભીશષૉવ 
ગર્ીઅડ . 

૩ કઘી ૬૮૱.૯૭ ૫૨૨.૨૨ ૯૮૱.૯૭ 
૪ ઘઅયીુશલી ૫૩૱.૯૭ ૪૪૭.૨૨ ૭૬૫.૯૭ 
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૫ ીળગી ૬૨૩.૭૭ ૪૪૭.૨૨ ૮૪૮.૭૭ 
૬ ઼વીલી ૪૯૨.૨૨ ૪૪૭.૨૨ ૬૯૭.૨૨ 
૭ યીથષણ ૩૫૨.૨૨ ૩૨૨.૨૨ ૪૫૨.૨૨ 
૮ જારળીષવ ૩૫૨.૨૨ ૫૫૮.૱૭ ૬૮૮.૱૭ 

ગૃવ ૩૯૩૯.૨૭ ૩૬૩૩.૱૭ ૫૩૫૨.૯૨ 

 (૪) ભીશષૉવ ળગર બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગર 
જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ભીશષૉવ ળગર બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ 
ઈષૉવ ળગરફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

( .વીઘરીઅ)
કર્ર ફ.બી.ફૃઅ 

ફીર 
ષહર્ ૪૨૪૨-
૪૩રીઅ જૃગષૉવ 

ગર્ીઅડ

ષહર્ ૪૨૪૩-
૪૪રીઅ જૃગષૉવ 

ગર્ીઅડ 

ગૃવ જૃગષૉવ 
ગર્ીઅડ . 

૩ કઘી ૬૮૱.૯૭ ૩૭૨.૨૨ ૮૩૱.૯૭
૪ ઘઅયીુશલી ૫૩૱.૯૭ ૩૩૪.૭૨ ૬૫૩.૪૭
૫ ીળગી ૬૨૩.૭૭ ૩૩૪.૭૨ ૭૩૬.૨૭
૬ ઼વીલી ૪૯૨.૨૨ ૩૩૪.૭૨ ૫૱૪.૭
૭ યીથષણ ૩૫૨.૨૨ ૭૨.૨૨ ૩૱૨.૨૨
૮ જારળીષવ ૩૫૨.૨૨ ૪૱૮.૱૭ ૬૩૮.૱૭

ગૃવ ૩૯૩૯.૨૭ ૱૪૬.૫૭ ૪૭૬૫.૬૨

 (૫) દૉ બળત્ષૉ ગૉડવી ગીર્ રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવી 
ગીર્ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ? 

 (૫) દૉ બળત્ષૉ ગૉડવી ગીર્ રઅઞૄળ ઇફૉ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઞૉફૂ 
ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 
કર્ર ફ.બી.ફૃઅ 

ફીર 
ષહર્  

૪૨૪૨-૪૩રીઅ 
જૃગષૉવ ગર્ીઅડ 

બોગૂ રઅઞૄળ ધલૉવ 
ગીર્

ષહર્  
૪૨૪૨-૪૩રીઅ 
જૃગષૉવ ગર્ીઅડ 

બોગૂ બૄથર્ ધલૉવ 
ગીર્ 

ષહર્  
૪૨૪૩-૪૪રીઅ 
જૃગષૉવ ગર્ીઅડ 

બોગૂ રઅઞૄળ ધલૉવ 
ગીર્

૩ કઘી ૮૮ ૫૨ ૨
૪ ઘઅયીુશલી ૫ ૫ ૨
૫ ીળગી ૪૯ ૪૨ ૨
૬ ઼વીલી ૮ ૨ ૨
૭ યીથષણ ૨ ૨ ૨
૮ જારળીષવ ૩૯ ૩૮ ૨

ગૃવ ૩૪૩ ૮૯ ૨

--------- 

૩૫૩ 
દીઋદૉ ષીષીટ્ણીફી ફૃગસીફ બૉડૉ  ગૉ ન્  ઼ળગીળ ઼રક્ષ ગળૉ વ ળગરફૂ રીઅઙથૂ  

* ૬૨૬૱૬ ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રૉ-૪૨૪૩રીઅ ઙૃઞળીદરીઅ ઈષૉવ દીઋદૉ 
ષીષીટ્ણીધૂ ફૃગસીફૂ બૉડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગૉન્  ઼ળગીળ ઼રક્ષ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૪૱-૨૱-૪૨૪૩ફી બ ધૂ 
.૪૬૬૱.૱૫/- ગળ્ણ SDRFફી પ્ળથ્ રૃઞમ ઇફૉ 
.૯૩૨૪.૱૫/- ગળ્ણફૂ ઘી઼ ુગ ઼ીરીઅ રીઅઙથૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ. 

 (૪) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ ઼ૃપૂરીઅ દૉ ઇન્ષલૉ ગૉન્  
઼ળગીળ દળભધૂ ક્લીળૉ  ગૉડવૂ ળગર રશૂ ? 

 (૪) ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ દી. ૪૨-૨૭-૪૩ફી ળ્ઞ 
.૩૨૨૨/- ગળ્ણફૂ ળગર રશૉવ ઝૉ.  

--------- 
૩૫૪ 

નઽૉઙીર દીવૃગીફી જીરવી ઙીરફૂ ઞરૂફ ઘ્ડૂ ષીળ઼ીઊધૂ ષૉજૂ નૉષીફી ફ પીલૉવ િગ ઼ી  
* ૬૨૬૯૭ ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી નઽૉઙીર દીવગૃીફી જીરવી ઙીરફૂ 
ઞરૂફરીઅ ઘ્ડૂ ષીળ઼ીઊધૂ ઞરૂફ ષૉજૂ નૉષી મીમદફી ગૉડવી 
ુગ ઼ી ફ પીલી, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી નઽૉઙીર દીવગૃીફી જીરવી ઙીરફૂ ઞરૂફ 
ઘ્ડૂ ષીળ઼ીઊધૂ ષૉજૂ નૉષી મીમદફ્ ગ્ઊ ુગ ઼્ ફ પીલૉવ 
ફધૂ. 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લી ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૫૫ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ડૂ લૃ ગ જળ ઘીળૉ ગફી ષીષૉદળ રીડૉ  ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૱૯૩ ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા (ઇમણી઼ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ડૂ લૃ 
ગ જળ ઘીળૉગફી ષીષૉદળ રીડૉ  મીઙીલદ ઘીદી ીળી ગ્ઊ ઼ઽીલ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
ઇફૃ ફઅ. ષહર્ રશૉવ ઇળજીકફૂ 

અ઼ખ્લી 
૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૫૯૭ 
૪ ૪૨૪૨-૪૩  

(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૬૨૫ 

 ગૃવ ૯૯૱ 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 
દૉરીઅ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫)  
ઇફૃ 
ફઅ. 

ષહર્ રઅઞૃળ ગળૉ વ 
ઇળજીકફૂ 

઼અખ્લી 

જૄગષૉવ ઼ઽીલ ( .) 

૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૩૫૯ ૪,૨૯,૫૮,૨૭૨/-
૪ ૪૨૪૨-૪૩  

(દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૩૨૨ ૩,૬૪,૫૱,૱૯૱/-

 ગૃવ ૪૫૯ ૫,૬૯,૯૬,૯૬૱/-

--------- 

૩૫૬ 
ઙૃઞળીદ ળીજ્લફૂ રધ્લ નૉસફૉ જોણદૂ ઼ૂરીક બળ બગણીલૉવ ની  

* ૬૨૫૱૬ ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઙૃઞળીદ ળીજ્લફૂ રધ્લ નૉસ ઇફૉ ળીઞ ધીફફૉ જોણદૂ 
઼ૂરીક ઋબળફૂ ગૉડવૂ જૉગબ્ ડ બળધૂ ગૉડવૂ ુષનૉસૂ ની  
ઇફૉ ગૉડવૂ ુમલળફૂ મ્ડવ્ બગણષીરીઅ ઈષૂ,  
 
 
 
 

 (૩)  

઼રલઙીશ્ 
જૉગબ્ ડફૂ 

અ઼ખ્લી 
ુષનૉસૂ ની  
(મ્ડવરીઅ) 

ુમલળ 
(મ્ડવરીઅ)

દી.૨૩-૨૱-૪૨૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૨

૩૯ ૩૯૪૨૮૩ ૩૱૯૮૯ 

દી.૨૩-૨૱-૪૨૪૨ 
ધૂ 

દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩

૩૯ ૩૯૱૭૪૫ ૩૯૯૪૨ 

 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ 
બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 
 
 
 
 
 

 (૪)  

઼રલઙીશ્ 
બગણષીરીઅ ઈષૉવ 
ઈળ્બૂકફૂ 

અ઼ખ્લી 

બગણષીફી મીગૂ 
ઈળ્બૂકફૂ 

અ઼ખ્લી 
દી.૨૩-૨૱-૪૨૩૯ ધૂ
દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૨ 

૬૨૪ ૮૪ 

દી.૨૩-૨૱-૪૨૪૨ ધૂ
દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ 

૫૯૱ ૩૫૭ 
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 (૫) ઋક્દ બગણષીરીઅ ઈષૉવ ઈળ્બૂકરીઅ ઑગ ગળદીઅ 
ષપૃ ષઘદ બગણીલૉવ ઽ્ઊ દૉષી ગૉડવી ઈળ્બૂક ઝૉ ઇફૉ દૉફૂ 
઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) ઑગ ગળદી ષપૃ ષઘદ બગણીલૉવ ઽ્લ દૉષી ૫ 
ઈળ્બૂક ુષ  મ્મ્મૉ ્ઽૂમૂસફ ઑક્ડ, ૩૯૬૯ફૂ 
ગવર-૯૫ રૃઞમફી બઙવી વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૫૭ 
દીઋદૉ ષીષીટ્ણીધૂ ધલૉવ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ ગૉ ન્  ઼ળગીળફૂ ઼ઽીલ 

* ૬૨૬૯૨ ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ દીઋદૉ ષીષીટ્ણીફી ગીળથૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 
ઇન્ષલૉ ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ,  

 (૩) . ૩૨૨૨/- ગળ્ણ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ગૉન્  
઼ળગીળ ીળી ક્લીળૉ-ક્લીળૉ  ગૉડવૂ ળગર રશૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર 
રશષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી દી.૪૨-૨૭-
૪૨૪૩ફી ળ્ઞ .૩૨૨૨/- ગળ્ણફૂ ળગર રશૉવ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળઽૉવ ળગર રૉશષષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ક્લીળૉ-ક્લીળૉ  સી લી઼્ ગલીર્ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૫૮ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ 

* ૬૨૩૩૱ ૂ ળરૉસયીઊ ગડીળી (ભદૉબૃળી) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ગૉડવૂ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ મીગૂ ઝૉ, 

 (૩) ૪૯૮૱. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ફ પ્ બીણષીરીઅ ઈષૂ, ગૉડવૂ ફ પ્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ગૉડવૂ ફ પ્ ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
બીણષીરીઅ ઈષૉવ ફ પ્ ૩૮૪૯૩ 
રઅઞૄળ ફ પ્ ૩૪૫૨૭ 
ફીરઅઞૄળ ફ પ્ ૩૨૩૱ 

 (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ?  (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
૩.  દગળીળૂ ફ પફી ઼અનયર્રીઅ ષીઅપ્ ગર્ી  ળીઘષીધૂ. 
૪.  ઞષીમ-બઅજક્લી઼, બૉતૂફીર ૃ દધી ઼્ઙઅનફીરૃ 

જોદી ષીળ઼્ ઝૃબીલૉવ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ ઞથીઊ ઈષદૃ 
ઽ્ષીધૂ. 

૫.  દવીડૂ મ  ઞષીમ ઇફૉ બૉતૂફીરૃ, ઼્ઙઅનફીરૃ 
જોદી ષીળ઼્રીઅ દભીષદ ઞથીદ્ ઽ્ષીધૂ. 

૬.  ષૉજીથ ફ પરીઅ ડૃગણીપીળીફ્ યઅઙ ધદ્ ઽ્ષીધૂ, 
ઇફૃકર્રથૂગી-૪ ઇફૉ ગૃવ ઞરૂફફી ક્ષૉ ભશરીઅ 
ુષ઼અઙદી ઽ્ષીધૂ, ઘૉણૄદ ઘીદૉનીળ ઽ્ષી ઇઅઙૉફ્ 
બૃળીષ્ ળઞૄ ગળૉવ ફ ઽ્ષીધૂ 

૭.  ષીળ઼ીઊરીઅ ઇળઞનીળ ૂઑ રોલદ ધફીળફ્ રળથફ્ 
નીઘવ્ ળઞૄ ધલૉવ ફ ઽ્ષીધૂ. 

--------- 
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૩૫૯ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ુપળીથ ઇફૉ ષ઼ૃવીદ ષૅુધ્પ ઼ઽીલ 

* ૫૯૯૯૩ ૂ ઞૉ. ષૂ. ગીગિણલી (પીળૂ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ ુષ દીળરીઅ ગૉડવૂ ઼ૉષી ઼ઽગીળૂ 
રઅણશૂકફૉ ુપળીથ ઇફૉ ષ઼ૄવીદ ષૅુધ્પ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

 ૪૭. 

--------- 

૩૫૱ 
ચ્ચી ઙીરૉ ઼ૂ ષ્ડળ ણૂ઼ૉવૂફૉસફ પ્વીન્ડ 

* ૬૨૬૮૪ ૂ વવૂદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) યીષફઙળ ુઞ ીફી ચ્ચી ઙીરૉ ૯૨ ઑર.ઑવ.ણૂ 
ક્ષરદીફી ઼ૂ ષ્ડળ ણૂ઼ૉવૂફૉસફ પ્વીન્ડ રીડૉ  રૉ. સીબૃળજી 
બવૄફજી ઑન્ણ ગઅબફૂ ીઊષૉડ વૂરૂડૉણ, રૃઅમઊ ઇફૉ ઑગષીડૉગ 
ુ઼ ડર ઑુસલી ીઊષૉડ ુવરૂડૉણ જોઊન્ડ ષૉન્જળફૉ 
દી.૩૱-૩૩-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઑવ.ક.ઑ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ 
દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ રૂઢૃઅ  બીથૂ ગલી નળૉ  ગૉડવી 
઼રલઙીશી રીડૉ  ઘળૂનષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) પ્વીન્ડ ગીલર્ળદ ધલી મીન ુદનૂફ ૯ ગળ્ણ વૂડળ 
રૂઢૃ બીથૂ ધર મૉ ષહર્ ઼ૃપૂ .૬૯.૱૭ ુદ ઑગ ઽજાળ 
વૂડળફી નળૉ  દધી ત્લીળમીન મીગૂફી ગળીળફી ઼રલઙીશી 
નળમ્લીફ નળ ષહ ઋ ળ્ ળ ૫ ડગીફી ષપીળી ઼ીધૉ ઊજાળનીળ 
બી઼ૉધૂ ઘળૂનષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૫) ઋક્દ પ્વીન્ડ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગીલર્ળદ ગળષીફૂ સળદૉ 
ઑવ.ક.ઑ. ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ઋક્દ પ્વીન્ડ રીડૉ  ગન઼્ૉસફ ઑગર્ૂરૉન્ડ ઼ીઊફ ધલી 
મીન થ ષહર્રીઅ પ્વીન્ડ ગીલર્ળદ ગળષીફૂ સળદૉ ઑવ.ક.ઑ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૫૯ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ઘુફઞ બિળષઽફધૂ ઇ઼ળગર્ દ રીઙ ફૂ જાશષથૂ રીડૉ  ગર્ીન્ડ 

* ૫૯૱૱૬ ૂ િગસ્ળ જૐઽીથ (ષૉઞવબૃળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘફૂઞ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ઘુફઞ બિળષઽફધૂ ઇ઼ળગર્ દ ધલૉવ રીઙ ફૂ જાશષથૂ રીડૉ  
ગર્ીઅડ ભીશષથૂ ઇઅઙૉ ગ્ઊ જોઙષીઊ ગળૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ ? 

 (૪) .૮૪૭/- વીઘ. 

--------- 
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૩૬૨ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીફૂ પફ઼ૃળી મજાળ ઼ુરુદફૉ િગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ રઅઞૄળ ગળૉ વ ળગર 

* ૬૨૫૬૱ ૂ ગળસફયીઊ ઼્વઅગૂ (ગણૂ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇળષ ૂ ુઞ ીફૂ પફ઼ૃળી મજાળ ઼ુરુદફૉ ુગ઼ીફ 
ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ  

 (૩) .૪૨૱.૬૨/- વીઘ. 

 (૪) ઋક્દ ળગર ક્લી ગીર રીડૉ  રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ  ? 

 (૪) ઋક્દ ળગર  
  (૩) ઘૉણૄદ ઙ્ણીઋફ 
  (૪) સ્બ ગર ઙ્ણીઋફ 
  (૫) ઈળ.઼ૂ.઼ૂ.ળ્ણ 
  (૬) ડ્ઊવૉડ બ્વ્ગ-૪, ફી ગીર રીડૉ  રઅઞૄળ  
         ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

--------- 

૩૬૩ 
ળી ર્ ૂલ સીલળ ટષૉળજઅન રૉચીથૂફૂ ૩૪૭રૂ ઞન્રઞલઅુ દ ુફુર ૉ ઘજર્  

* ૬૨૬૬૱ ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ ળરદ-ઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ ક રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળી ર્ ૂલ સીલળ ટષૉળજઅન રૉચીથૂફૂ ૩૪૭રૂ ઞન્રજ્લઅુદ 
ુફુર ૉ ગ઼ૃઅમૂફ્ ળઅઙ ઋત઼્ષ ગીલર્કર્રફૃઅ ઈલ્ઞફ ગલી ધશૉ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ,  

 (૩) બ ગ-ઇ રૃઞમ. 

 (૪) ઋક્દ ગીલર્કર્રફૂ ગૉડવૂ ઈરઅ થ બુ ગીક 
ઝબીષષીરીઅ ઈષૉવ,  

 (૪) ૩૭૭૨ 

 (૫) ઋક્દ ઈરઅ થ બુ ગી ઝબીષષી ઇફૉ ગીલર્કર્ર 
બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, ઇફૉ 

 (૫)  

ઈરઅ થ બુ ગી 
ઝબીષષીફ્ ઘજર્ 

.૯૫,૨૨૨/-

ગીલર્કર્ર બીઝશ ધલૉવ ગૃવ 
ઘજર્ 

.૯૩,૪૯,૱૯૭/-

 (૬) ઋક્દ ઘજર્ મઞૉડફી ગલી ઽૉણ ઽૉઢશ ઋપીળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૬) રીઅઙથૂ ફઅમળ-૯૱, રૃખ્લ ઼નળ-૪૪૨૭ ગવી ઇફૉ 
઼અ ગૅુદ, ઙૐથ ઼નળ-૱૨૨ ઇન્લ ઘજર્, બૉડી ઼નળ-૨૮-
ઑઈળડૂ-૪૨ રઽીફૃયીષ્ફૂ ઞન્ર સદીબ્નૂફૂ ઋઞષથૂ, 
ુષઙદષીળ ઼નળ-૨૨, ઽૉદૃ ઼નળ-૭૨૨૨ ઇન્લ ઘજર્ ઼નળૉ . 

બ ગ-ઇ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ‘‘ગ઼ૃઅમૂફ્ ળઅ ઙ ઋત઼્ષ’’ ગીલર્કર્રફી 
ઈલ્ઞફફૃઅ ધશ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

‘‘ગ઼ૃઅમૂફ્ ળઅ ઙ ઋત઼્ષ’’ ગીલર્કર્રફી 
ઈલ્ઞફફૃઅ ધશ 

૩ ઙીઅપૂફઙળ રઽીત્રી રઅિનળ, ઙીઅપૂફઙળ ૩૱ બઅજરઽીવ ઼ળનીળફઙળ ઘઅણ, ઙ્પળી,  
ુઞ. બઅજરઽીવ 

૪ ઇરનીષીન (૩) ણૌ. મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ 
કબફ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઇરનીષીન 

૩૯ બીડથ ગન્ષૉન્સફ ઼ૉન્ડળ ઽ્વ ફઅ.-૩, 
ઽૉરજઅ ીજીલર્ ઋ ળ ઙૃઞળીદ 
લૃુફષુ઼ર્ડૂ, બીડથ 

(૪) ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઇરનીષીન
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કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ‘‘ગ઼ૃઅમૂફ્ ળઅ ઙ ઋત઼્ષ’’ ગીલર્કર્રફી 
ઈલ્ઞફફૃઅ ધશ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

‘‘ગ઼ૃઅમૂફ્ ળઅ ઙ ઋત઼્ષ’’ ગીલર્કર્રફી 
ઈલ્ઞફફૃઅ ધશ 

૫ ઇરળૉવૂ િનવૂબયીઊ ઼અચીથૂ ઼ીઅ ગૅુદગ ઽ્વ, 
ઇરળૉવૂ 

૪૨ બ્ળમઅનળ ુમળવી ઽ્વ, બ્ળમઅનળ 

૬ ઇળષ ૂ ઙીઅપૂ ગૉશષથૂ રઅણશ ગ્વૉઞ ગૉ મ્બ઼, 
યી. રી. ઼ી. ઽ્વ, ર્ણી઼ી,  
ુઞ. ઇળષ ૂ 

૪૩ મફી઼ગીઅઢી નીઅદૂષીણી ગૅુહ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઼ળનીળ 
ગૅુહફઙળ, ુઞ. મફી઼ગીઅઢી 

૭ ઈથઅન ીફ્નલ ઽ્વ, ઼ળનીળ બડૉવ 
લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ષ યુષ ીફઙળ, 
ઈથઅન 

૪૪ મ્ડીન ૂ નીનીજી નૉસરઘૃ કણૂડ્ળૂલર, 
મ્ડીન 

૮ ગચ્ઝ-યૄઞ ઇનીથૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ 
કણૂડ્ળૂલર, યૃઞ, ુઞ. ગચ્ઝ 

૪૫ ય જ બઅણૂદ કરગીળફીધ ઢીગૃળ 
ગવીયષફ,ય જ 

૯ ઘૉણી-ફણૂઈન ઊપ્ગ્ષીવી ઽ્વ, ફણૂઈન, ુઞ. ઘૉણી ૪૬ યીષફઙળ ૂ ટષૉળજઅન રૉચીથૂ કણૂડ્ળૂલર 
ઽ્વ, ઼ળનીળફઙળ, યીષફઙળ 

૱ ઙૂળ-઼્રફીધ ૂળીર કણૂડ્ળૂલર ઽ્વ, યી઼ 
બીડથ, ુઞ. ઙૂળ ઼્રફીધ 

૪૭ રઽૂ઼ીઙળ ૂ બૂ. ઑફ. બઅ ી ઈડર઼્ ઑન્ણ 
ગ્ર ર઼્ ગ્વૉઞ, ર.ૃ બ્. દી. 
વૃથીષીણી, ુઞ. રઽૂ઼ીઙળ 

૯ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ષીરૂ ફીળીલથ ઽ્વ, ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૪૮ રઽૉ઼ીથી બઅિણદ િનફનલીવ ઋબીધ્લીલ ડીઋફ 
ઽ્વ, રઽૉ઼ીથી 

૩૨ જારફઙળ ડીઋફઽ્વ, જારફઙળ ૪૯ ર્ળમૂ ફઙળબીુવગી ડીઋફઽ્વ, ર્ળમૂ 

૩૩ ઞૄફીઙત સીરશની઼ ઙીઅપૂ ડીઋફઽ્વ, ઞૄફીઙત ૪૱ ળીઞગ્ડ (૩) ઼ૉફૉડ ઽ્વ (૪) UPSC યષફ 
ઽ્વ, ઼ૐળી ર્  લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ળીઞગ્ડ  

૩૪ ણીઅઙ ઑગર્ૂગ જળ ગ્વૉઞ, ષપઊ,  
દી. ષપઊ, ુઞ. ણીઅઙ 

૪૯ ષણ્નળી ઑ઼. ઑ઼.જી.ઽ્ બૂડવ, રૉણૂગવ 
ગ્વૉઞ કણૂડ્ળૂલર, ષણ્નળી 

૩૫ દીબૂ ણૌ. લીરી ઼ીન રૃઘઞીર્ ડીઋફ ઽ્વ, 
ફઙળબીુવગી, લીળી, ુઞ. દીબૂ 

૫૨ ષવ઼ીણ ઼અ ગીળ ગૉન્  ગ્વૉઞ ગૉ મ્બ઼, દૂધવ 
ળ્ણ, ષવ઼ીણ 

૩૬ નીઽ્ન ફષજીષફ ઈડર઼્ ઑન્ણ ગ્ર ર઼્ 
ગ્વૉઞ, નીઽ્ન 

૫૩ ઼ીમળગીઅઢી ફવૂફગીઅદ ઙીઅપૂ ડીઋફઽ્વ, 
િઽઅરદફઙળ, ુઞ. ઼ીમળગીઅઢી 

૩૭ નૉષયૄુર ીળગી ફઙળબીુવગી ડીઋફઽ્વ, ઘઅયીુશલી, 
ુઞ. નૉષયૄુર ીળગી 

૫૪ ઼ૃળદ ષૂળ ફરર્ન નુક્ષથ ઙૃઞળીદ 
લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઼ૃળદ 

૩૮ ફરર્ની ઼ળનીળ ડીઋફઽ્વ, ળીઞબૂબશી,  
ુઞ. ફરર્ની 

૫૫ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ફઙળબીુવગી ડીઋફઽ્વ, જ્ડૂવી, 
ુઞ. ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 

૩૯ ફષ઼ીળૂ ળીરજી રઅિનળ ઽ્વ, ફષ઼ીળૂ    

--------- 
૩૬૪ 

ઙીઅપૂફઙળ સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઼ ીરઅણશરીઅ ઼રીુષ  ધલૉવ ણર્ ીફ્ડ ડૂ.બૂ. મીમદ 
* ૬૨૬૪૩ ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 
સઽૉળૂ ુષગી઼ ઼ ીરઅણશ (ઙૃણી)રીઅ ઼રીુષ  ડૂ.બૂ. ગૂર 
ફઅ.૩૩ (ઇણીવઞ) બીડર્-મૂ ણર્ ીફ્ડ ડીઋફ ગૂરફૉ ીધુરગ 
બળીરસર્ રીડૉ  ક્લીળૉ  રશૉવ ઝૉ,  

 (૩) દી.૩૨-૨૯-૪૨૪૨ 

 (૪) ીધુરગ ડૂ. બૂ.ફ્ બળીરસર્ ગૉડવી ઼રલરીઅ બથૄર્ 
ગળષીફ્ ઽ્લ ઝૉ, 

 (૪) ઙૃઞળીદ ફઙળળજફી ઇફૉ સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇુપુફલર-
૩૯૯૮ ઽૉઢશ ગ્ઊ ઼રલ રલીર્ની ફધૂ.  
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 (૫) ઋક્દ ડૂ. બૂ.ફ્ બળીરસર્ ઼રલરલીર્નીરીઅ ફ ધલૉવ 
ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ઋક્દ ડૂ. બૂ.ફૉ ીધુરગ રઅઞૄળૂ ઈબષી સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૬)  
 ફઙળ ળજફી ઇુપગીળૂફૂ ુફરથગૄ. 
 ફઙળ ળજફી ઇુપગીળૂઑ દૉરફૂ ગીલનીગૂલ ભળજો 

઼અયીશૉવ. 
 ણર્ ીફ્ડ ડૂ. બૂ. ગૂરરીઅ િઽદ-઼અમઅુપદ્ફૂ નળઘી દ્ 

ઇન્ષલૉ ફઙળળજફી ઇુપગીળૂઑ ઼ૃફીષથૂ, 
ગીરજવીઋ બફૃઆળજફી દોલીળ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગળૉવ. 

 ગીરજવીઋ બૃફઆળજફીફૂ નળઘી દફૉ ફઙળ ળજફી 
ઇુપગીળૂઑ રૃખ્લ ફઙળ ુફલ્ઞગફૉ બળીરસર્ રીડૉ  
બીઢષૉવ. 

--------- 

૩૬૫ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૫૯૱૪૬ ૂ ઇઞરવજી ઢીગ્ળ (ઘૉળીવૃ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  
ગ્ઉ ફૂુદ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી.  

 (૪) જો ઽી, દ્ ક્લીળધૂ ઋક્દ ફૂુદ ઇરવરીઅ ઝૉ ઇફૉ 
દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ડગી ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીફૂ 
જોઙષીઉ ઝૉ, 

 (૪) ઼ળગીળ ૂફી ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી 
દી.૫૩/૨૫/૩૯૯૭ફી ઢળીષ રૃઞમ ગૉન્  ઇફૉ ળીજ્લ 
઼ળગીળફીઅ જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ દૉરઞ ઘીફઙૂ ઑગર્રીઅ 
રૉફૉઞળ/઼ૃબળષીઉટળૂ ગક્ષીરીઅ ૮૨ ડગી, ગીરનીળ ગક્ષીરીઅ ૱૭ 
ડગી દધી ઑગઅનળૉ  કઝીરીઅ કઝૂ ૱૭% ઞગ્લીક 
ધીુફગ્રીઅધૂ યળષીફૂ જોઙષીઉ ઝૉ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઈષૉવી ગૉડવી ખ ્ુઙગ ઑગર 
ધીુફગ્ફૉ બૃળદૂ ળ્ઞઙીળૂ ઈબદી ફધૂ, ઇફૉ 

 (૫) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીરીઅ ઈષૉવી ૨૬ (જીળ) ઑગર્ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ 
ુફલદ ડગીષીળૂ જાશષદી ફધૂ. 

 (૬) ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ફ ઈબદી ઑગર્ ઼ીરૉ ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સી બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

 (૬) ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ ફ ઞશષીષી 
ઇઅઙૉ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. 

 ઼અમઅુપદ ઑગર્ફૉ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી 
દી.૫૩/૨૫/૯૭ફી ઢળીષ ઇફૃ઼ીળ ધીુફગ્ફૂ 
ુફલદ ડગીષીળૂ જાશષષી ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઊકફૃઅ 
ધ્લીફ ન્ળદી બ ્ બીઢષૉવ ઝૉ. 

 ઢળીષફ્ યઅઙ ગળદી ઑગર્ ઼ીધૉ ફીલમ ુફલીરગ 
(ળ્ઞઙીળ), ઇરનીષીન ીળી મૉઢગ લ્જી ઢળીષફૂ 
જોઙષીઊફૃઅ બીવફ ષપૃ ઼ૃજી  ળૂદૉ ધઊ સગૉ  દૉ રીડૉ  
દૉકફૉ ઉંણીથબષૄર્ગ ઼રઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ ફ જાશષદી 
ઑગર્ફૂ લીનૂ ુઞ ી ગક્ષીઑધૂ ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ 
ીળી ઼અમઅુપદ ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉન્  દધી ષૉળી ગજૉળૂફૉ 

ઞ ળૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼ી  ર્ગવષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
 ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, 

ઙીઅપૂફઙળ ીળી ળીજ્લરીઅ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ 
ુફલદ ડગીષીળૂ ફ જાશષદી ઑગર્ફૂ લીનૂ ઞ ળૂ 
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ગીલર્ષીઽૂ ઼ી  ઋ ્ઙ ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, 
ઙીઅપૂફઙળફૉ ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  
ળ્ઞઙીળ યળદૂ રૉશી જોમભૉળ/કફવીઉફ 
(ષચ્લૃર્ઇવ) યળદૂરૉશીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ ધીુફગ 
ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉષી લત્ફ્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૩૬૬ 
ગૃનળદૂ ઈબુ  રીડૉ  ગૉ ન્  ઼ળગીળ ઼રક્ષ ળગરફૂ રીઅઙથૂ 

* ૬૨૭૨૫ ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૃનળદૂ ઈબુ ફૉ બઽ જૂ ષશષી રીડૉ  ળીજ્લ 
઼ળગીળ ીળી ગૉન્  ઼ળગીળ ઼રક્ષ ગૉડવૂ ળગરફૂ રીઅઙથૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૩) ઇુદષૅુ - ષહર્ ૪૨૪૨રીઅ ુષયીઙફી 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૪૨ફી બ ધૂ .૯૪૫૯.૬૯/- ગળ્ણફૂ 
રીઅઙથૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

       ષીષીટ્ણૃઅ- ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૪૱-૨૱-૪૨૪૩ફી 
બ ધૂ . ૪૬૬૱.૱૫/- ગળ્ણ SDRFફી પ્ળથ્ રૃઞમ ઇફૉ 
. ૯૩૨૪.૱૫/- ગળ્ણફૂ ઘી઼ ુગ ઼ીરીઅ રીઅઙથૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ 
ગૉડવૂ ળગર રશૂ ? 

 (૪) ઇુદષૅુ - ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ ત્લૃ ળ 
રશષીફ્ મીગૂ ઝૉ. 

 ષીષીટ્ણૃઅ- ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ દી.૪૨-૨૭-૪૨૪૩ફી 
ળ્ઞ . ૩૨૨૨/- ગળ્ણફૂ ળગર ભીશષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૬૭ 
દીઋદૉ ષીષીટ્ણી નળમ્લીફ ઇરળૉવૂ ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ મીઙીલદૂ ટીણફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૬૨૬૪૱ ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ ઝ 
રી઼રીઅ દીઋદૉ ષીષીટ્ણી નળમ્લીફ ધલૉવ ફૃગસીફૂ ઇન્ષલૉ 
ઇરળૉવૂ ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ મીઙીલદૂ ટીણફૉ ધલૉવ 
ફૃગસીફ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ુષ઼અઙદદી ઽ્ષી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ 
ભિળલીન્, ળઞૄઈદ્, રીઅઙથૂક ઼ળગીળફૉ રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ ઝ રી઼રીઅ 
દીઋદૉ ષીષીટ્ણી નળમ્લીફ ધલૉવ ફગૃસીફૂ ઇન્ષલૉ મીઙીલદૂ 
ટીણફૉ ધલૉવ ફગૃસીફ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ુષ઼અઙદદી ઽ્ષી 
ઇઅઙૉ ઇરળૉવૂ ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ રશૉવ ભિળલીન્, 
ળઞૄઈદ્ ઇફૉ રીઅઙથૂક ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ઇરળૉવૂ-૩૪ 

ઙૂળ ઼્રફીધ-૩૩૯૩ 

 (૪) રશૉવ ભિળલીન્, ળઞૄઈદ્, રીઅઙથૂક ઇન્ષલૉ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ુષ઼અઙદદી નૄળ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લી ? 

 (૪) ધીુફગ ગક્ષીઑધૂ ધશ જગી઼થૂ ગૉ  ળૉગણર્  
જગી઼થૂ ગળૂ જો ુષ઼અઙદદી ઞથીલ દ્ જગૄષષીબી  ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 
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૩૬૮ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ સઽૉ ળૂ ુષ દીળરીઅ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર 

* ૬૨૨૩૬ ણૌ. ઈસીમૉફ બડૉવ (ઊંટી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (઼ીરીન્લ ષઽૂષડ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દી.૨૪-૨૱-૪૨૪૩ફી 
઼અષૉનફી િનષ઼ૉ લ્જાલૉવ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ સઽૉળૂ 
ુષ દીળરીઅ ગૉડવી ગીલર્કર્ર્ લ્ઞષીરીઅ ઈ લી ઽદી, 

 (૩) ૨૯ 

 (૪) ઈ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઼ૉષીક ઈષળૂ 
વૉષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૪) ૭૯ 

 (૫) ઈ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, ઇફૉ  (૫) ૮૯૭૩ 
 (૬) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્ ? 

 (૬) ૮૯૫૯ 

--------- 

૩૬૯ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ 

* ૬૨૨૯૱ ૂ ઞઙનૂસયીઊ બડૉવ (ઇરળીઊષીણૂ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ બીડથ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 
ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ બીડથ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ગૃવ ૬૩૮૱૬ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્ ઝૉ. 

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?  (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૩૬૭૱૯૬ ઝૉ. 
--------- 

૩૬૱ 
ળીજ્લરીઅ ુ઼અજીઊફી બીથૂફી નળ મીમદ 

* ૬૨૬૨૩ ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) : રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુ઼અજીઊ 
રીડૉ  બૃળી બીણષીરીઅ ઈષદી બીથૂફી નળ ગૉડવી ઝૉ, 

 (૩) ઞશ઼અબુ  ુષયીઙ ીળી ુ઼અજીઊ રીડૉ  ઇબીદી 
બીથૂફી નળ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ુ઼અજીઊ ઍદૃ ષઽૉથ ુ઼અજીઊફી નળ ુદ 
બીથ ુદ ઽૉ ક્ડળ 

મીળરી઼ૂ બીગ . ૭૯૨.૭૯ 
ઘળૂભ/ળુષ/ઋફીશૃ/ 
મૉર઼્રૂ બીગ 

. ૫૩૬.૯૱ 

ઋનષઽફ (વૂફ્ડ) ુ઼અજીઊ ષઽૉથ ુ઼અજીઊફી નળફી 
૩/૫ ( ૂજા યીઙફી) 

 (૪) ઋક્દ નળ્રીઅ ઝૉ ૉ ક્લીળૉ  ગૉડવ્ ષપીળ્ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૪) ુ઼અજીઊ રીડૉ  ઇબીદી બીથૂફી નળ્રીઅ ષહર્ ૪૨૨૯-૨૱ધ  ૂ
ુદ ુ઼અજીઊ ષહર્ ૯.૭% ઋ ળ્ ળ ષપીળ્ ગળષીફૂ જોઙષીઊ 

ઽદૂ. બળઅદૃ, ુ઼અજીઊ રીડૉ  ઇબીદી બીથૂફી નળ્રીઅ ળીજ્લફી 
ઘૉણૄદ્ફૉ ળીઽદ ઈબષીફી ઽૉદૃ઼ળ ુ઼અજીઊ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ધૂ 
નળ્રીઅ ુદ ષહર્ ધદ્ ષપીળ્ ૯.૭% ધૂ ચડીણૂ ઋ ળ્ ળ 
૪.૭% વૉઘૉ ષપીળ્ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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 (૫) ઋક્દ નળ્રીઅ ષપીળ્ ગળષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ ?  (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
--------- 

૩૬૯ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઑર.ઑ઼.ઑર.ઊ.ઑગર્ફૉ લીઞ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઇળજીક 

* ૫૯૱૫૬ ૂ ુષષૉગ બડૉવ (ઋપફી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ખ ્ુઙગ 
ફૂુદ ૪૨૩૭ ઇઅદઙર્દ લીઞ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઼ળૃદ 
ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ MSME (રીઊકર્્ ર્વ રૂિણલર 
ઑન્ડળ ીઊટૂ઼) ઑગર્ફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૮૨૫ ઇળજીક. 

 (૪) ઈ ઼રલઙીશી નળમ્લીફ ગૉડવી ઑગર્ફૉ ગૉડવૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ૩૨૯૯૯ ઑગર્ફૉ 

  . ૭૪૨૫૮.૯૯ વીઘફૂ ઼ઽીલ. 

--------- 

૩૭૨ 
પ્વૉળી ઼ળ ઘીદૉ જીઊફી ઊન્ણ ડર્ ૂલવ બીગર્  ધીબષી મીમદ 

* ૬૨૫૯૪ ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ પ્વૉળી ઼ળ 
ઘીદૉ જીઊફી ઊન્ણ ડર્ ૂલવ બીગર્  ધીબષી રીડૉ  ક્લીળૉ  ઼રઞૄદૂ 
ગળીળ ધલૉવ, ઇફૉ 

 (૩) M/s CASME (Beijing) Investment Management 
Group Co. Limited ઼ીધૉ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ 
઼રઞૄદૂ ગળીળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ બીગર્  ધીબષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ગલી દમક્કૉ  ઝૉ ? 

 (૪) Covid-19 Pandemic ફી ગીળથૉ જીઊફી ઊન્ણ ડર્ ૂલવ 
બીગર્  ધીબષી રીડૉ  ઼નળ ઼રઞૄદૂ ગળીળ મીમદૉ ગ્ઊ ઈઙશફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ધઊ સગૉવ ફધૂ.  

--------- 

૩૭૩ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ઼ીલમળ ્ણફી મફીષ્ 

* ૬૨૫૱૪ ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ઼ીલમળ ્ણફી ગૉડવી 
મફીષ્ ફ પીલી,  

 (૩) ઇરનીષીન સઽૉળ –  ૪૬૩ 

  ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ –  ૨૩ 

 (૪) દૉ બોગૂ  ગૉડવી ઉ઼ર્ફૂ પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ  

 (૪) ૪૯૩. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ફ પીલૉવ મફીષ્ બોગૂ ગૉડવી 
લુક્દકફૉ ગૉડવૂ ળગર બળદ રશૂ, ઇફૉ  

 (૫) ૨૪ લુક્દફૉ ગૃવ .૩,૩૯,૫૨૨ફૂ ળગર બળદ 
રશૂ.  

 (૬)  ગૉડવૂ ળગર બળદ ઈબષીફૂ મીગૂ ઝૉ ?   (૬)  .૪૪,૨૫,૱૮,૬૫૯. 

--------- 
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૩૭૪ 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ળૂ-઼ષ 

* ૫૯૱૱૯ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડી ઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૨-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઞરૂફ ળૂ-઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લી ષહર્ધૂ 
ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ,  

 (૩) ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઞરૂફ ળૂ-઼ષફૂ 
ગીરઙૂળૂ દી.૪૫-૨૫-૪૨૪૩ધૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ 
ઈ ગીરઙૂળૂ બથૄર્ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવી ઙીર્રીઅ મીગૂ ઝૉ,

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઙીર્રીઅ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ગીરઙૂળૂફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  
કર્ર દીવૃગ્ ગૃવ ઙીર ગીરઙૂળૂ 

બૄથર્ 
ગીરઙૂળૂ 
મીગૂ 

૩ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૩૬૬ ૩૪૱ ૩૮ 
૪ ઞૉદબૃળ બીષૂ ૩૪૫ ૯૪ ૫૩ 
૫ ક્ષીઅડ  ૩૫૪ ૩૪૮ ૨૮ 
૬ મ્ણૉવૂ  ૩૭૪ ૩૪૱ ૪૬ 
૭ ઼અઘૉણી  ૩૩૱ ૩૩૭ ૨૫ 
૮ ફ઼ષીણૂ  ૪૩૩ ૩૯૪ ૩૯ 
 ગૃવ ૱૱૨ ૯૱૩ ૯૯ 

 (૫) દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ   (૫) દી.૪૩-૨૱-૪૨૩૱ફી ગૉ ુમફૉડ રઅણશફૂ મૉઢગરીઅ 
વૉષીલૉવ ુફથર્લ રૃઞમ ઽીવ ર્વઙૉસફ ગીરઙૂળૂ ધુઙદ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્ઉ ળૂ-઼ષ ગીરઙૂળૂ મીગૂ ઝૉ.  

 (૬)  ઈ ગીરઙૂળૂ ક્લીળૉ  બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?   (૬)  મીગૂ ળઽૉવ ગીરઙૂળૂ ઼ત્ષળૉ  બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  
--------- 

૩૭૫ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદ ઇગ રીદ ષૂરી ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૱૮૯ ૂ િઽદૃ ગફ્ણૂલી (ઉણળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઘીદૉનીળ ઘૉણૄદ ઇગ રીદ ષૂરીફૂ 
઼ઽીલ રૉશષષી ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,  

 (૩) ૩૮૯ ઇળજીક. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઇળજી રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ૩૪૨ ઇળજીક.  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?   (૫) .૪૬૨.૨૨ વીઘ.  
--------- 

૩૭૬ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઑફ.ઑભ.ઑ઼.ઑ. લ્ઞફી ઽૉ ઢશફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ 

* ૬૨૭૮૩ ૂ ઇળુષઅન ળીથી (઼ૃળદ બૄષર્) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૃણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૃણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૃવ ૪૨૮૯૬ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ.  

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?   (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૱૬૩૭૫ ઝૉ.   
--------- 
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૩૭૭ 
ળીજ્લરીઅ ણૂટી ડળ રૉફૉઞરૉન્ડ રીડૉ  ભીશષૉવ ળગર 

* ૬૨૬૭૯ ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ 
બી઼ૉ ગૃવ ગૉડવૂ ળગરફૃઅ ણૂટી ડળ રૉફૉઞરૉન્ડ ભઅણ ઋબવબ્પ ઝૉ, 
ઇફૉ  

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ 
બી઼ૉ ગૃવ .૱૯૱.૨૭ ગળ્ણફૃઅ ડૉડ ણૂટી ડળ ળૂુવભ ભઅણ 
ઋબવબ્પ ઝૉ.  

 (૪) ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ ઇફૉ ૪૨૪૩-૪૪ રીઅ 
ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી યીઙફૉ ગૉડવૂ ળગર ભીશષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

 (૪) ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૉવૂ ળગરફૂ રીિઽદૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

ષહર્ ગૉ ન્  ઼ળગીળ ીળી રશૉવ 
ળગર ( .ગળ્ણરીઅ) 

૪૨૪૨-૪૩ ૩૫૪૬.૨૨ 
૪૨૪૩-૪૪ 

(દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ ઼ૃપૂ) 
૩૭૪૯.૮૨ 

--------- 

૩૭૮ 
઼ૃળદરીઅ ડૉક્ષડીઉવ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ધીબષી મીમદ 

* ૬૨૫૱૯ ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઙૃઞળીદ ઼ળગીળૉ  ૪૨૩૭રીઅ ઼ૃળદરીઅ ડૉક્ષડીઉવ 
લૃુફષુ઼ર્ડૂ ધીબષીફ્ ુફથર્લ ગલ  ઽદ્ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી.  

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ દૉફૂ 
ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) ઽીવરીઅ દદૃ મીમદૉ ુષઙદષીળ ્ઞૉક્ડ િળબ્ડર઼્ 
ઇભ્લી઼ ઽૉઢશ ઝૉ. ુષઙદષીળ ્ઞૉક્ડ િળબ્ડર્ફ્ દવ બસીર્ 
ઇભ્લી઼ દઞ ્ બી઼ૉ ઽીધ પળીષૂફૉ ઋુજદ ુફથર્લ વૉષીરીઅ 
ઈષસૉ.  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ળગીળૉ  ઈ ઽૉદૃ઼ળ ગૉડવૂ ળગર 
ભીશષૂ ઝૉ ?  

 (૫) .૩૨૮૯.૪૯ વીઘ. 

--------- 

૩૭૯ 
઼ૃ ીબીણી દીવૃગીરીઅ ઼ૂ ષ્ડળ ણૂ઼ૉવૂફૉસફ પ્વીન્ડ 

* ૬૨૬૮૩ ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીફી ઼ૃ ીબીણી દીવૃગીફી 
ષણ્નળી ટીવી ઙીરૉ ૫૨ ઑર.ઑવ.ણૂ. ક્ષરદીફી ઼ૂ ષ્ડળ 
ણૂ઼ૉવૂફૉસફ પ્વીન્ડ રીડૉ  રૉ. સીબૃળજી બવૄફજી ઑન્ણ ગઅબફૂ 
ીઉષૉડ વૂરૂડૉણ, રૃઅમઉ ઇફૉ ઑક્ષીડૉગ ુ઼ ડર ઑુસલી 
ીઉષૉડ વૂરૂડૉણ જોઉન્ડ ષૉન્જળફૉ દી.૩૱-૩૩-૪૨૩૯ફી 

ળ્ઞ ઑવ.ક.ઑ. ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૯-
૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) ઽી, જી.  

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ રૂઢૃઅ  બીથૂ ક્લી નળૉ  ગૉડવી 
઼રલઙીશી રીડૉ  ઘળૂનષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) પ્વીન્ડ ગીલર્ળદ ધલી મીન ુદનૂફ ૫ ગળ્ણ વૂડળ 
રૂઢૃઅ  બીથૂ ધર મૉ ષહર્ ઼ૃપૂ .૬૭.૨૨ ુદ ઑગ ઽજાળ 
વૂડળફી નળૉ  દધી ત્લીળમીન મીગૂફી ગળીળફી ઼રલઙીશી 
નળમ્લીફ નળ ષહ ઋ ળ્ ળ ૫ ડગીફી ષપીળી ઼ીધૉ ઉજાળનીળ 
બી઼ૉધૂ ઘળૂનષીરીઅ ઈષસૉ.  
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 (૫) ઋક્દ પ્વીન્ડ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગીલર્ળદ ગળષીફૂ સળદૉ 
ઑવ.ક.ઑ. ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?  

 (૫) ઋક્દ પ્વીન્ડ રીડૉ  ગન઼્ૉસફ ઑગર્ૂરૉન્ડ ઼ીઉફ ધલી 
મીન થ ષહર્રીઅ પ્વીન્ડ ગીલર્ળદ ગળષીફૂ સળદૉ ઑવ.ક.ઑ. 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

--------- 

૩૭૱ 
રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી 

* ૫૯૯૨૭ ૂ જી ૉસગૃરીળ ઼ૉષગ (વૃથીષીણી) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી ઽૉઢશ 
રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ ગળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ, ઇફૉ  

 (૩) રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  
લ્ઞફી ઽૉઢશ ૩૯૨૨૭.૮૭૨ રૉ.ડફ ચઉં ઇફૉ ૯૪૮૭.૬૩૯ 
રૉ.ડફ જ્ઘી રશૂ ગૃવ ૪૬૪૯૩.૨૮૯ રૉ.ડફ ઇફીઞફી 
ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ક્લી યીષ રીથધૂ ુષદળથ 
ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ?  

 (૪) પીફરઅ ૂ ઙળૂમ ગ લીથ ઇ  લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્, ૪૨૩૫ ઽૉઢશ ઼રીુષ  દરીર 
વીયીધીર્કફૉ લુક્દ નૂઢ રીુ઼ગ ૫.૭૨૨ ુગ.ગર્ી. ચઉં ઇફૉ 
૩.૭૨૨ ુગ.ગર્ી. જ્ઘી રશૂ ગૃવ ૭ ુગ.ગર્ી. ઇફીઞ ુષફીરૄ લૉ 
ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

--------- 

૩૭૯ 
ઙૃવરઽ્ળ ગર્ૂન઼્ ઙ્ ભ ઑન્ણ ગન્ડર્ ૂ઼ ક્વમ ીળી નમીથ  

* ૬૨૬૯૬ ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ઙૃવરઽ્ળ ગર્ૂન઼્ ઙ્ ભ 
ઑન્ણ ગન્ડર્ ૂ઼ ક્વમ ીળી ઘળીમી, બણદળ ઇફૉ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ 
બળ ગળૉવ નમીથ્ફૂ ભિળલીન્ ઇઅઙૉ રીરવદનીળ ૂ ીળી 
દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ દબી઼ ગળૉવ દધી ણૂ.ઈઉ. 
ઑવ.ઈળ. ૂ રીળભદૉ રીબથૂ ગળીષદી ક્ષૉ.૪૬૭૨૱ જ્.રૂ. 
ઞરૂફરીઅ નમીથ ધ્લીફૉ ઈષૉવ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૨૯-
૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) ઽી, જી.  

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ નમીથ મનવ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી 
બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ  

 (૪) રીરવદનીળ ૂ, ઼ીથઅન ીળી દી.૪૨-૯-૪૨૩૱ફી 
ળ્ઞ દબી઼ ગળૉવ દધી ણૂ.ઈઉ.ઑવ.ઈળ. ૂ રીળભદૉ રીબથૂ 
ગળીષદી ઈસળૉ  ક્ષૉ.૪૬૭૨૱ જ્.રૂ. ઞરૂફરીઅ નમીથ ધ્લીફૉ 
ઈષૉવ ઽદૃ. ઞૉ નમીથ ઙૃવરઽ્ળ ગર્ૂન઼્ ઑન્ણ ગન્ડર્ ૂ ક્વમ ીળી 
ષ ઘજ નૃળ ગળૉવ ઝૉ.  

 (૫) ઋક્દ નમીથ ક્લીળૉ  નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?   (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.   
--------- 

૩૮૨ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ બૉડર્ ્વ/ણૂટવ બઅબફૂ જગી઼થૂ 

* ૫૯૯૩૬ ૂ ઙ્ુષઅનયીઊ બડૉવ (ળીઞગ્ડ નુક્ષથ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ દ્વરીબ દઅ  ીળી ગૉડવી બૉડર્ ્વ/ 
ણૂટવ બઅબફૂ જગી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૩) ગૃવ ૬૭૪ (જીળ઼્ મીષફ) બૉડર્ ્વ/ણૂટવ બઅબ. 
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 (૪) ગૉડવી ઑગર્રીઅ ક્ષુદ રીવૃર બણૂ દૉરઞ ઈષી 
ઑગર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ?  

 (૪) જગી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઑગર્ બોગૂ ગ્ઉ ઑગર 
ઘીદૉ ક્ષુદ રીવરૃ બણૉવ ફ ઽ્ઉ ગીલર્ષીઽૂફ્  ળઽૉદ્ ફધૂ.  

--------- 

૩૮૩ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૱૯૱ ૂ ઙ્ુષઅનયીઊ બળરીળ (ઋરળૉઢ) : રીફફૂલ ગૃિડળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઈથઅન ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ દીવગૃીષીળ 
ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 

 (૩) ઈથઅન ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ દીવગૃીષીળ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક ઈષૂ. 

ઇ.
ફઅ.

દીવગૃીફૃઅ  
ફીર 

દી.૩/૯/૩૯ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨ 

઼ૃપૂ 

દી.૩/૯/૪૨ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૩ 

઼ૃપૂ 
ગૃવ 

૩ ઈથઅન ૩૨૱ ૫૯૭ ૭૨૫ 
૪ ઋરળૉઢ ૯૭ ૩૯૩ ૪૬૮ 
૫ ઘઅયીદ ૯૪ ૩૯૱ ૪૭૨ 
૬ બૉડવીન ૭૨ ૪૩૨ ૪૮૨ 
૭ મ્ળ઼ન ૩૪૫ ૩૮૩ ૪૱૬ 
૮ ઈઅગવીષ ૬૩ ૩૯૭ ૪૩૮ 
૯ ઼્ુઞ ી ૬૪ ૩૭૨ ૩૯૪ 
૱ દીળીબૃળ ૭૨ ૩૮૯ ૪૩૯ 

ગૃવ ૭૮૩ ૩૮૨૯ ૪૩૯૨

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

ઇ.
ફઅ.

દીવગૃીફૃઅ  
ફીર 

દી.૩/૯/૩૯ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨ 

઼ૃપૂ 

દી.૩/૯/૪૨ધૂ 
દી.૫૩/૨૱/૪૩ 

઼ૃપૂ 
ગૃવ 

૩ ઈથઅન ૯૩ ૫૱૯ ૬૱૨ 
૪ ઋરળૉઢ ૭૭ ૩૮૯ ૪૪૬ 
૫ ઘઅયીદ ૮૮ ૩૯૩ ૪૫૯ 
૬ બૉડવીન ૫૫ ૪૨૮ ૪૫૯ 
૭ મ્ળ઼ન ૩૨૫ ૩૭૱ ૪૮૩ 
૮ ઈઅગવીષ ૫૪ ૩૮૩ ૩૯૫ 
૯ ઼્ુઞ ી ૪૯ ૩૬૨ ૩૮૯ 
૱ દીળીબૃળ ૬૬ ૩૮૩ ૪૨૭ 

ગૃવ ૬૭૫ ૩૭૭૭ ૪૨૨૱ 

 (૫) ગલી ગલી ગીળફૂ ડૃવગૂડ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) બ ગ-ઇ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ 
રઅઞૄળ ગળૉ વ ડૃવગૂડ 

૩ ગણૂલીગીર 
૪ ઼ૉન્ડીંઙગીર 
૫ ષીઽફ ઼ુષર઼્ીંઙ ઇફૉ ળૂબૉળીંઙ 
૬ ર્જૂગીર 
૭ નળજીગીર 
૮ યળદગીર 
૯ ગૃઅયીળૂગીર 
૱ ુષુષપ ગીળફૂ ભૉળૂ 
૯ પ્વમ્મળ 
૩૨ બ્લૃડૂબીવર્ળ 
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રઅઞૄળ ગળૉ વ ડૃવગૂડ 
૩૩ ઉવૉક્ડર્ ૂગ ઑપ્વીલન઼્ૂ઼ ળૂબૉળીંઙ 
૩૪ ઘૉદૂવક્ષૂ વૃઽીળૂ/ષૉ ણીંઙગીર 
૩૫ ઼ૃધીળૂગીર 
૩૬ પ્મૂગીર 
૩૭ ઼ીષળથૂ ઼ૃબણી મફીષફીળ 
૩૮ નૃપ-નઽીં ષૉજફીળ 
૩૯ રીઝવૂ ષૉજફીળ 
૩૱ બીબણ મફીષડ 
૩૯ ઇધીથીઅ મફીષડ 
૪૨ ઙળર/ઢઅણીબૂથી ઇ બીઽીળ ષૉજીથ 
૪૩ બઅજળ ગૂડ 
૪૪ ફ્વ્ળરૂવ 
૪૫ ર઼ીવીરૂવ 
૪૬  ફૂ િનષૉડ મફીષષૂ (઼ઘૂરઅણશ) 
૪૭ ર્મીઉવ ળૂબૉળીંઙ 
૪૮ બૉબળગબ ઇફૉ ણૂસમફીષડ (઼ઘૂરઅણશ)
૪૯ ઽૉળગડીંઙ (ષીશઅનગીર) 

--------- 
૩૮૪ 

જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ઑફ.ઑભ.ઑ઼.ઑ લ્ઞફી ઽૉઢશફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્  
* ૬૨૭૮૨ ૂ ગફૃયીઊ બડૉવ (઼ીથઅન) : રીફફૂલ ઇ ,ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૃવ ૩૱૮૮૨ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ.  

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?  (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૯૨૪૬૪ ઝૉ.  
--------- 

૩૮૫ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ળૂ-઼ષ  

* ૬૨૬૯૯ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઞરૂફ ળૂ-઼ષ 
મીન રીવરૃ બણૉવ ક્ષુદક ઼ૃપીળથી રીડૉફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક 
઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઞરૂફ ળૂ-઼ષ 
મીન રીવૃર બણૉવ ક્ષુદક ઼ૃપીળથી રીડૉફૂ ફૂજૉ રૃઞમ 
ઇળજીક ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ,  
 ઇળષ ૂ ુઞ ્આ 

કર્ર ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ઼ૃપીળથી રીડૉ  રશૉવ ઇળજીક 
૩ પફ઼ૃળી ૬૯૱ 
૪ મીલણ ૫૯૫ 
૫ ુયવ્ણી ૱૯૬ 
૬ રીવબૃળ ૪૭૪ 
૭ રૉચળઞ ૫૨૯ 
૮ ર્ણી઼ી ૩૪૫૫ 

ગૃવ ૫૭૫૯ 
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 ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ્આ  

કર્ર ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ઼ૃપીળથી રીડૉ  રશૉવ ઇળજીક
૩ ઙીઅપૂફઙળ ૩૯૯૨ 
૪ ગવ્વ ૯૭૭ 
૫ રીથ઼ી ૮૫૮ 
૬ નઽૉઙીર ૫૱૫ 

ગૃવ ૫૯૬૬ 
 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ 
ઇફૉ ગૉડવૂ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્ ઇફૉ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ગૃવ ૫૭૫૯ ઇળજીક બોગૂ ૪૮૯૱ 
ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ૱૬૩ 
ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ. 

 ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૃવ ૫૯૬૬ ઇળજીક બોગૂ 
૩૬૯૮ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ 
૪૬૬૱ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ. 

 (૫) દૉફી રૃખ્લ ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ?  (૫) (૩) ળૂ ઼ળષૉ ષીઅપી ુફગીવફૂ ઇળજી ઑ ઼દદ 
િકર્લી ઝૉ. 

(૪) ર્ડીયીઙફૂ ઇળજીક બોગૂ ઼ળષૉ ફઅમળ્રીઅ દધી ઞૃફી 
બોગૂ ઼ળષૉ ફઅમળ્ફી િઽ ઼ી રીબથૂફૂ ઝૉ, ઞૉરીઅ ઇળઞનીળ ૂક 
ીળી ુફલર રૃઞમ ઼અરદૂ બ ગ ળઞૄ ફ ધદીઅ દધી 

ઇળઞનીળ ૂકફી બ્દીફી ગૐડૃઅ ુમગ ્  ઽ્ઉ ઇળઞનીળ ૂક 
દધી વીઙૃ ઘીદૉનીળ્ ધશૉ રીબથૂ નળમ્લીફ ઽીઞળ ફ ળઽૉષીફી 
ગીળથૉ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ રૃ ગૉવૂક ઼જાર્લ ઝૉ. 

(૫) ઘૉણૄદ ઘીદૉનીળફી ઽૂદરીઅ ષીઅપી ઇળજી ગળષીફૂ રનૃદ 
દી.૫૨/૨૯/૪૨૪૩ ઼ૃપૂ ષપીળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઞૉધૂ ઞૉર 
ઇળઞનીળફૉ જાથ ધીલ દૉર ફષૂ ષીઅપી ઇળજીક રશદૂ ળઽૉ ઝૉ.

--------- 

૩૮૬ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ રૂઢીઊ/ભળ઼ીથ ષૉજદી ઑગર્ફૂ જગી઼થૂ 

* ૬૨૭૮૪ ૂ ઇળુષઅનગૃરીળ બડૉવ (઼ીમળરદૂ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ દ્વરીબ દઅ  ીળી રૂઢીઊ/ભળ઼ીથ 
ષૉજદી ગૉડવી ઑગર્ફૂ જગી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૱૮૭ (ઈઢ઼્ બીઅ઼ઢ) ઑગર્. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઑગર્રીઅ ક્ષુદ રીવૄર બણૂ, ઇફૉ  (૪) ગૃવ ૩૪૯ (ઑગ઼્ કઙથ ૂ઼) ઑગર્રીઅ ક્ષુદ 
રીવૃર બણૉવ ઽદૂ. 

 (૫) ઈષી ઑગર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) ઈષી ઑગર્ ઼ીરૉ ઙૃઞળીદ ગીફૃફૂ રીબ ુષ ીફ 
(ઇરવૂગળથ) ુફલર્-૪૨૩૩ફી ઞૃની ઞૃની ુફલર્ફી યઅઙ 
મનવ ગૃવ ૩૪૯ ઑગર્ ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઙૃન્ઽી 
રીઅણષીશ ભૂ બૉડૉ  ુબલી ૯૬,૨૨૨/- (જૃમ્ર્દૉળ ઽજાળ) 
ષ઼ૄવ ગળૉવ ઝૉ. 

--------- 



77 

૩૮૭ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ બળ ટીંઙી ભીરર્ 

* ૬૨૬૯૯ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુઞ ીફી 
દીળીબૃળ, ઘઅયીદ ઇફૉ મ્ળ઼ન દીવૃગીકરીઅ દીવગૃીષીળ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફ બળ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળૂ ટીંઙી ભીરર્ ઋયી 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩)  
દીવૃગીફૃઅ ફીર ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ ? 

દીળીબૃળ ઽી જી, 
ઘઅયીદ ફી જી, 
મ્ળ઼ન ઽી જી, 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફ બળ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ નમીથ ક્લીળધૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
દીવૃગીફૃઅ ફીર ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) નમીથફ્ ઼રલ (ઈસળૉ )

દીળીબૃળ ૬૨૬૭૱ ૪ (મૉ ) ષહર્ 
મ્ળ઼ન ૭૩૪૨૨ ૩ (ઑગ) ષહર્ 

 (૫) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૫) ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ઼અિઽદીફૂ ગવર-૮૩ ઽૉઢશ ુફલદ 
ગીલર્ષીઽૂ ઇફૃ઼ળૂફૉ. 

--------- 

૩૮૮ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ઽૉ ળૂડૉઞ ુષળી઼દ ુષગ઼ીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

* ૬૨૨૱૪ ૂ યૂઘીયીઊ મીળોલી (બીવૂદીથી) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત 
ુઞ ીરીઅ ઽૉળૂડૉઞ ુષળી઼દ ુષગ઼ીષષી રીડૉ  ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ગળૉવ 
ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગઊ ઽૉળૂડૉઞ ુષળી઼દફૉ ુષગ઼ીષષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઽીધ પળૉવ ઝૉ, 

 (૪) (૩) રઽ્બ્બ્દ ઘીફ  રગમળી 
  (૪) મઽીઋ ૂફ રગમળી 
  (૫) ઋબળગ્ડ ુગ ્ દધી દૉરીઅ ઈષૉવ ુષુષપ 

ડર્ગજ ર઼્  
  (૬) મઽીઋ ૂફ ગ્વૉઞ 
  (૭) ફષીમૂ ડીઅગ્ 
  (૮) ફળુ઼અઽ રઽૉદી જ્ગ 

 (૫) ઈ ધશ્ઑ ક્લી ગીળફૂ ઼ૃુષપીક બૄળૂ બીણષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) (૩) રઽ્બ્મદ ઘીફ રગમળી ઇફૉ મઽીઋ ૂફ 
રગમળી ઘીદૉ મૉઢગ લષ ધી, ભ઼ીણ વીઊડીંઙ 

  (૪) ઋબળગ્ડ ુગ ી ઘીદૉ ઊ-ડ્ઊવૉડ, મૉન્જૂ઼, 
઼ીઊફૉટૂ઼, ઼ીઊગવ ડર્ૉગ, વીઊડ ઑન્ણ ઼ીઋન્ણ સ્, બીુગર્ંઙ 
ષઙૉળૉ . 
  (૫) મઽીઋ ૂફ ગ્વૉઞ ઘીદૉ વીઊડીંઙફૂ ગીરઙૂળૂ 

  (૬) ફષીમૂ ડીઅગ્ ઘીદૉ ડર્ગજળફૃઅ ળૂ ડ્ળૉસફ, 
વીઊડીંઙફૂ ગીરઙૂળૂ, બિળ઼ળરીઅ ળરદ ઙરદફી ઼ીપફ્ફૂ 
ગીરઙૂળૂ 
  (૭) ફળુ઼અઽ રઽૉદી જ્ગ ઘીદૉ વીઊડીંઙફૂ ગીરઙૂળૂ

 (૬) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઋક્દ 
઼ૃુષપીક બૄળૂ બીણષી ગૃવ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ 
ઝૉ ? 

 (૬) . ૫૪૩૪.૩૯ વીઘ. 

--------- 
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૩૮૯ 
બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્  

* ૫૯૯૩૯ ૂરદૂ ઼ૃરફમૉફ જૐઽીથ (ગીવ્વ) : રીફફૂલ ઇ ,ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૃવ ૩૯૨૨૬ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ 
ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ.  

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?  (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૱૫૬૨૫ ઝૉ.  
--------- 

૩૮૱ 
ળીઞગ્ડ રઽીફઙળબીુવગીફૉ ઈઅદળરીશઘીગૂલ ઼ૃુ ષપી રીડૉ  ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 

* ૬૨૫૫૯ ૂ ષ યયીઊ ગીગણૂલી (ઢક્કળમીબીફઙળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ 
રઽીફઙળબીુવગીફૉ ષુથર્ર ઞલઅુદ રૃખ્લરઅ ૂ સઽૉળૂ ુષગી઼ 
લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઈઅદળરીશઘીગૂલ ઼ૃુષપીફી ચડગ ઽૉઢશ 
ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ ઇફૉ ૪૨૪૩-૪૪રીઅ ગૉડવૂ ગર્ીઅડ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ 
રઽીફઙળબીુવગીફૉ ષુથર્ર ઞલઅુદ રૃખ્લરઅ ૂ સઽૉળૂ ુષગી઼ 
લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઈઅદળરીશઘીગૂલ ઼ૃુષપીફી ચડગ ઽૉઢશ ષહર્ 
૪૨૪૨-૪૩રીઅ .૩૫૯.૬૱૫૭ ગળ્ણ દધી ષહર્ ૪૨૪૩-૪૪રીઅ 
.૩૭૪.૬૪૬૬ ગળ્ણ રશૂ  ગૃવ .૪૯૩.૯૨૯૯ ગળ્ણફૂ ગર્ીઅડ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ભીશષૉવ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગર 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ભીશષૉવ ળગર  બોગૂ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ 
રીઅ .૩૫૯.૬૱૫૭ ગળ્ણ દધી ષહર્ ૪૨૪૩-૪૪ રીઅ .૮૩.૨૨ 
ગળ્ણ રશૂ  ગૃવ .૪૨૨.૬૱૫૭ ગળ્ણફૂ ગર્ીઅડ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૫) દૉ બળત્ષૉ ગૉડવી ગીર્ રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવી 
ગીર્ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ? 

 (૫) દૉ બળત્ષૉ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ  ગૃવ-૩૫૯ ગીર્ 
રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, ઞૉ બોગૂ ૫૩ ગીર્ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ષહર્ 
૪૨૪૩-૪૪ રીઅ  ગૃવ-૩૱૱ ગીર્ફૂ નળઘી દ રઅઞૄળૂફૂ િકર્લી 
ઽૉઢશ ઝૉ.  

--------- 

૩૮૯ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ સઽૉ ળરીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ રૂડળધૂ બૃ  બીણષીફૂ લ્ઞફી 

* ૬૨૬૨૯ ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન ઇફૉ 
ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળરીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ રૂડળધૂ બૃ  બીણષીફૂ 
લ્ઞફીફ્ ઇરવ ગલી ષ્ણર્રીઅ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
સઽૉળરીઅ જોપબૃળ ષ્ણર્રીઅ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. જ્લીળૉ  
ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળરીઅ ગ્ઊબથ ષ્ણર્રીઅ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ ? 

 (૪) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ઽીવરીઅ ષ્ લૃરૉડર્ ૂગ ષબળીસ 
ઈપીિળદ જીઞર્ વૉષીરીઅ ઈષદ્ ફ ઽ્ઊ  ઈષગ ધલૉવ ફધૂ. 
જ્લીળૉ  ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળરીઅ ઈ લ્ઞફી સ  ધલૉવ ફ ઽ્લ  
ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૩૯૨ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળફૂ ડૂ.બૂ. ગૂર-૪૨૬ મીમદ 

* ૬૨૬૩૫ ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
સઽૉળફૂ ડીઋફ પ્વીફીંઙ ગૂર ફઅ.૪૨૬ફૉ ણર્ ીભડ ડૂબૂ ક્લીળૉ  
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

 (૩) દી.૪૱-૨૯-૪૨૩૪ 

 (૪) ઋક્દ ણર્ ીભડ ડૂબૂ રઅઞૄળ ગલીર્ મીન ગૉડવી ઼રલરીઅ 
ઈઘળૂ ડૂબૂ ગળષીફૂ ધીલ ઝૉ,  

 (૪) ઙૃઞળીદ ફઙળ ળજફી ઇફૉ સઽૉળૂ ુષગી઼ 
ઇુપુફલર-૩૯૯૮ફૂ ગવર-૭૩ફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ ૩૪ 
રી઼ફૂ ઼રલ રલીર્ની ઝૉ. ઼નળ ઇુપુફલરફૂ ઼નળ ગવરફી 
બળઅદૃગફૂ જોઙષીઊકધૂ ળીજ્લ ઼ળગીળ ષઘદ્ ષઘદ ઼રલરલીર્ની 
ષપીળૂ સગૉ  ઝૉ.  

 (૫) ઋક્દ ડૂબૂ ઈઘળૂ ગળષીફૂ રનૃદરીઅ ગૉડવૂ ષઘદ  
ગૉડવી ઼રલ રીડૉ  ષપીળ્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૫) ઼ીરૉવ બ ગફૂ ુષઙદ રૃઞમ. 

 (૬) ઋક્દ ડૂબૂફૉ ઈઘળૂ ગળષીફૂ રનૃદરીઅ ષપીળ્ 
ગળષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬) દૃદ લ્ઞફી ૩૨૯૮૪૬૬૮ જ્.રૂ. ઞૉડવૃઅ ુષસીશ 
ક્ષૉ ભશ પળીષદૂ લ્ઞફી ઽ્ઊ, ઞૉરીઅ ૩૨૯૮ ઞૉડવી રીથરીઅ 
રૃશઘઅણ્ફ્ ઼રીષૉસ ધલૉવ ઽ્ઊ, ૭૫૮૯ ઞૉડવી ઞરૂફ રીુવગ્ 
ઇફૉ િઽદ પળીષદૂ લુક્દક દળભધૂ રશૉવ ષીઅપી ઼ૄજફ્ફૉ 
ન્લીલ રશૉ દૉ ળૂદૉ ઼ૃફીષથૂ ગળષીફૂ ઽ્ષીધૂ. 

 (૭) ઋક્દ ડૂબૂફૉ ઈઘળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૭) પીળીગૂલ જોઙષીઊ રૃઞમફૂ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

 
બ ગ 

ફ.ળ.લ્. ફઅ. ૪૨૬ (બ ગ) 
કર્ર ઽૃગરફૂ દીળૂઘ ઽૃગર કર્રીઅગ ષપીળૉ વ ઼રલ રલીર્નીફ્ ઼રલઙીશ્ 
૩ ૨૯-૩૪-૪૨૩૫ ફળઇ-૩૩૪૨૨૱-૭૬૫૫-વ દી.૨૫-૩૨-૪૨૩૫ ધૂ દી.૨૪-૩૨-૪૨૩૬ 
૪ ૪૩-૩૨-૪૨૩૬ ફળઇ-૩૩૪૨૨૱-૭૬૫૫-વ દી.૨૫-૩૨-૪૨૩૬ ધૂ દી.૨૪-૩૨-૪૨૩૭ 
૫ ૨૫-૩૨-૪૨૩૭ ફળઇ-૩૩૪૨૨૱-૭૬૫૫-વ દી.૨૫-૩૨-૪૨૩૭ ધૂ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૮ 
૬ ૩૱-૩૨-૪૨૩૮ ફળલ-૩૭૪૨૩૮-૬૬૱૪-વ દી.૪૩-૨૯-૪૨૩૮ ધૂ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૯ 
૭ ૨૯-૩૨-૪૨૩૯ ફળલ-૩૭૪૨૩૮-૬૬૱૪-વ દી.૪૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૱ 
૮ ૩૯-૨૯-૪૨૩૱ ફળલ-૩૩૪૨૩૱-૭૩૯૭-વ દી.૪૩-૨૯-૪૨૩૱ ધૂ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૯ 
૯ ૪૫-૨૯-૪૨૩૯ ફળલ-૩૩૪૨૩૯-૫૨૱૨-વ દી.૪૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૨૯-૪૨૪૨ 
૱ ૨૯-૨૱-૪૨૪૨ ફળલ-૩૩૪૨૪૨-૪૨૪૪-વ દી.૪૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ દી.૪૨-૨૯-૪૨૪૩ 
૯ ૨૯-૨૱-૪૨૪૩ ફળલ-૩૩૪૨૪૩-૩૯૭૬-વ દી.૪૩-૨૯-૪૨૪૩ ધૂ દી.૪૨-૨૯-૪૨૪૪ 

--------- 

૩૯૩ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ મીશ રઞૄળ્ફૂ રૃુક્દ 

* ૫૯૱૨૩ ૂરદૂ ઙૂદૂમી જાણૉજા (ઙ ણવ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ મીશ ઇફૉ ુગસ્ળ( ુદમઅપ ઇફૉ ુફલરફ)-
૩૯૱૮ ઽૉઢશ ળૉણ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવૂ ળૉણ બીણષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૬૪ 
 (૫) ઋક્દ ળૉણ નળમ્લીફ ગૉડવી મીશરઞૄળ્ફૉ રકૃ્દ 
ગળીષષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) ૩૪ 

--------- 
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૩૯૪ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ રૃખ્લરઅ ૂ મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ રીડૉ  ઞરૂફ 

* ૬૨૭૨૬ ૂ ગૂળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રૃખ્લરઅ ૂ મીઙીલદ 
ુષગી઼ ુરસફ ઇઅદઙર્દ ઈપૃુફગ ડૉક્ફ્વ્જીફી ઋબલ્ઙધૂ 
ુમફઋબજાઋ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ મીઙીલદૂ દધી ખહુપલ 
બીગ્ફૂ ઘૉદૂ રીડૉ  યીણીબ ૉધૂ ભીશષષી ઇન્ષલૉ બીડથ 
ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ્ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ

 (૩) ઽી,જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી ઙીરફૂ 
ગલી ઼ષ ફઅમળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ ?  

 (૪) ઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ 

બ ગ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ રૃખ્લરઅ ૂ મીઙીલદ ુષગી઼ ુરસફ રીડૉ  ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળૉ વ ઞરૂફ 

કર્ર ઙીર દીવૃગ્ ઼.ફઅ. ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.રીઅ) 
૩ ગૃષળ સઅઘૉ ળ ૱૱૯ ઇ/૩ ૯૫-૬૯-૯૮ 
૪ ળીઞબૃળી સઅઘૉ ળ ૭૨ બોગૂ ૩ ૭૩-૮૬-૱૪ 
૫ રૃઞબૃળ સઅઘૉ ળ ૩૫૭૬ બોગૂ ૩૩૭ ૪૨૪-૫૫-૫૱ 
૬ ઼ૃમીબૃળી સઅઘૉ ળ ૩૨૪ ૭૬-૩૯-૱૯ 
૭ વીવબૃળ ઼રૂ ૩૯૩ ૩૮૮-૱૩-૯૩ 
૮ વીવબૃળ ઼રૂ ૪૬૯ ૭૨-૮૯-૱૯ 
૯ ય ણી ઼રૂ ૱૩ ૩૨૱-૫૯-૯૮ 
૱ ફીફૂ જનૃળ ઼રૂ ૯૪૯ ૩૬૱-૫૨-૯૭ 
૯ ષૐષી ઼ીઅદવબૃળ ૩૪૪૪ બોગૂ ૪૭ ૱૩-૨૨-૩૱ 
૩૨ મીષળણી ઼ીઅદવબૃળ ૩૫૯ બોગૂ ૭૱-૪૨-૱૱ 
૩૩ મીષળણી ઼ીઅદવબૃળ ૫૮૪ ૯૪-૩૪-૫૫ 
૩૪ ઙતી ઼ીઅદવબૃળ ૪૫૨ ૯૫-૱૯-૯૯ 
૩૫ ઙતી ઼ીઅદવબૃળ ૪૫૫ ૯૫-૪૱-૯૩ 

--------- 

૩૯૫ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઊ-ઽળીજીધૂ ઘુફજોફૂ ભીશષથૂ 

* ૬૨૨૯૭ ૂ સસૂગીન્દ બઅ ી (ણૂ઼ી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઘુફઞષીળ ગૉડવી બ્વ્ક઼્ ઊ-ઽળીજીરીઅ 
રૄગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઘુફઞષીળ ઊ-ઽળીજીરીઅ રૄગષીરીઅ ઈષૉવ 
બ્વ્ક઼્ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉઆ 

ઘુફઞફૃઅ ફીર 
ઊ-ઽળીજીરીઅ રૄગષીરીઅ 

ઈષૉવ બ્વ્ક઼્ફૂ ઼અખ્લી 
઼ીનૂ ળૉદૂ ૩૩ 
઼ૉન્ણ ડ્ફ ૨૪ 

ગૃવ ૩૫ 

 (૪) ઊ-કક્સફરીઅ રૄગષીરીઅ ઈષૉવ બ્વ્ક઼્ બોગૂ 
઼ભશ ધલૉવ બ્વ્ક઼્ફૂ ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ? 

 (૪) ઊ-કક્સફરીઅ રૄગષીરીઅ ઈષૉવ બ્વ્ક઼્ બોગૂ ઼ભશ 
ધલૉવ બ્વ્ક઼્ફૂ ઼અખ્લી ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉઆ 
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ઘુફઞફૃઅ ફીર
ઊ-ઽળીજીરીઅ રૄગષીરીઅ 
ઈષૉવ બ્વ્ક઼્ફૂ 

઼અખ્લી 

઼ભશ ધલૉવ  
બ્વ્ક઼્ફૂ 
઼અખ્લી 

઼ીનૂ ળૉદૂ ૩૩ ૩૩ 
઼ૉન્ણ ડ્ફ ૨૪ ૨૪ 

ગૃવ ૩૫ ૩૫ 
--------- 

૩૯૬ 
ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ઈષી઼ લ્ઞફી 

* ૬૨૫૬૭ ૂ ગીઅુદયીઉ મવળ (઼ૃળદ ઋ ળ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ 
પીફરઅ ૂ ઈષી઼ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી 

ઈષી઼્ રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૮૮૬ ઈષી઼ રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઈષી઼્ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  
ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ઝૉ ? 

 (૪) ૫૱૪ ઈષી઼ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. ઇફૉ દૉ રીડૉ
ી. ૬૭૱.૬૨ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્ ઝૉ. 

--------- 

૩૯૭ 
નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફૉ રૂઢૃઅ બીથૂ 

* ૬૨૨૱૫ ૂ મીમૃયીઊ મ્ઘૂળૂલી (બ્ળમઅનળ) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી 
ુઞ ીફી નિળલીગીઅઢીફી ુષ દીળ્રીઅ નળૂલીફૃઅ ઘી અ  બીથૂ રૂઢૃઅ  
મફીષૂ બૂષીફૃઅ બીથૂ બૃ અ  બીણ ાષી રીડૉ  ણૂ઼ૉવૂફૉસફ પ્વીન્ડફૂ 
મીમદ ઇરવૂગળથફૂ દમક્કૉ  ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ પ્વીન્ડ ગૉડવી ુબલીફી ઘજ ઇફૉ 
ગલી ધશૉ ધીબષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૪) ્ઞૉક્ડ બૂ.બૂ.બૂ.ફી પ્ળથૉ ગન઼્ૉસફૉલળ ીળી 
નૉષયૄુર ીળગીફી ઙીઅપષૂ ઙીર ઘીદૉ ધીબષીરીઅ ઈષસૉ. ઞૉરીઅ 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી . ૪૱૨ ગળ્ણફૂ ઈઅુસગ રૄણૂ ઼ઽીલ 
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.  

 (૫) ઋક્દ પ્વીન્ડ ગીલર્ળદ ધદી નોુફગ ગૉડવૃઅ બીથૂ રૂઢૃઅ  
ધસૉ ? 

 (૫) ૯ ગળ્ણ ુવડળ.  

--------- 

૩૯૮ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ 

*  ૫૯૯૩૮ ૂ ુષથયીઊ ચ્ચીળૂ (ગળઅઞ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ  

 (૩) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૃવ ૭૭૯૬૯ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ. 

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?  (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૪૪૪૩૱૯ ઝૉ. 
--------- 
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૩૯૯ 
ઞઅમૃ઼ળ સઽૉ ળફૉ બૂષીફૃઅ બીથૂ બૃ  બીણષી મીમદ 

* ૬૨૬૨૭ ૂ ઼અઞલયીઉ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૱-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ 
ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગઆ ૪૬૩૱૯ (ઇગર્દી-૮૬)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઞઅમૃ઼ળ સઽૉળફૉ ષુથર્ર ઞલઅુદ રખૃ્લરઅ ૂ સઽૉળૂ 
ુષગી઼ લ્ઞફી ીળી બૂષીફૃઅ બીથૂ બૃ અ બીણષીફૂ લ્ઞફીફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઽદૂ દૉ ગીરઙૂળૂ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩) ઞઅમૃ઼ળ સઽૉળફૉ ષુથર્ર ઞલઅુદ રખૃ્લરઅ ૂ સઽૉળૂ 
ુષગી઼ લ્ઞફી ીળી બીથૂ બૃ  બીણષીફૂ લ્ઞફીફૂ ગીરઙૂળૂ 
દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ગૉડવી ઘજ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષી 
ગ્ફૉ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ઞઅમૃ઼ળ ફઙળબીુવગી ીળી 
દી.૨૭-૩૪-૪૨૩૬ફી બ ધૂ રૉ. િકર્ ી ગન્ ડર્ક્સફ, 
રઽૉ઼ીથીફૉ .૪૩૮૫.૯૪ વીઘ રીડૉ  ૩૱ રી઼રીઅ ગીરઙૂળૂ 
બૄથર્ ધષી ષગર્કણર્ ળ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઽદ્. 

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ઼રલ઼ળ બૄથર્ ધલૉવ ફ ઽ્લ દ્ 
દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ ? 

 (૫) ષફ ુષયીઙફૂ રઅઞૄળૂફૂ ઞ િળલીદ ઽ્ષૂ, બીથૂફ્ 
રૃખ્લ ઼઼્ર્ દધી WTP ફૃઅ ધશ મનવીદી દધી દૉફી ગીળથૉ 
્ઞૉક્ડરીઅ ભૉળભીળ ધષી ઞૉષી ગીળથ઼્ળ ગીરઙૂળૂ ુફલદ 

઼રલરલીર્નીરીઅ બૄથર્ ધઊ સગૉવ ફધૂ. 
--------- 

૩૯૱ 
ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ણૂબ-઼ૂ બીઉબવીઉફ ્ઞૉક્ડ ઇન્ષલૉ રશૉવ ળઞૄઈદ્ 

* ૬૨૫૯૭ ૂ યઙીયીઉ મીળણ (દીવીવી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ણૂબ-઼ૂ બીઉબવીઉફ ્ઞૉક્ડ ઇઅઙૉ 
બૃફઆુષજીળથી ગળષી ગૉ  ્ઞૉક્ડ બણદ્ રૃગષી ગૉડવૂ ળઞૄઈદ્, 
રીઅઙથૂક, ભિળલીન્ ઼ળગીળફૉ રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ-૩૱. 

 (૪) રશૉવ ળઞૄઈદ્, રીઅઙથૂક, ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ઈ બીઉબવીઉફ ઉંણી નિળલીરીઅ ઇધષી મૂજી ગ્ઉ 
ળૂદૉ બલીર્ષળથફૉ ફગૃસીફ ફ ધીલ દૉ ળૂદૉ ઼ળગીળ રીન્લ ઼અ ધી 
ીળી લ્ગ્લ ષો ીુફગ ઇભ્લી઼ ગળી લી મીન દૉક ીળી 

઼ૄજષષીરીઅ ઈષૉવ બ્ઉન્ડ બળ ઞ નૃળફી ઼રૃ રીઅ ફીઘષીરીઅ 
ઈષસૉ. ઼ળગીળ ૂફૂ ઇવઙ-ઇવઙ ઼અમઅુપદ ઑઞન઼્ૂક 
રીળભદૉ દરીર બલીર્ષળથૂલ રઅઞૄળૂક રૉશ લી મીન ઞ 
્ઞૉક્ડફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ દૉ રઞૃમ ત્લૃ ળ 

બીઢષૉવ ઝૉ. 
--------- 

૩૯૯ 
ઙૃઞળીદ ઈબુ  લષ ધીબફ ીુપગળથફૂ રશૉવ મૉઢગ્ 

* ૬૨૬૭૱ ૂ ગીન્દૂયીઉ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ ઈબુ  લષ ધીબફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙૃઞળીદ ઈબુ  લષ ધીબફ પીળ્ ૪૨૨૫ફૂ ગવર-૱ 
ઇઅદઙર્દ ઙૃઞળીદ ઈબુ  લષ ધીબફ ીુપગળથફૂ ગૉડવૂ 
મૉઢગ્ રશૂ, 

 (૩) મૉઢગ રશૉવ ફધૂ. 



83 

 (૪) ઋક્દ મૉઢગ્ બોગૂ ગૉડવૂ મૉઢગ્ ગ્ુષણ-૩૯ ઇફૉ 
દીઋદૉ ષીષીટ્ણીફૉ ઇફવૃક્ષૂફૉ રશૉવ, ઇફૉ 

 (૪) મૉઢગ રશૉવ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ મૉઢગ્ફી જૉળરૉફ ઇફૉ ઼ભ્લ્ 
ગ્થ ઽદી ? 

 (૫) મૉઢગ રશૉવ ફ ઽ્ષીધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૱૨ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ દીઋદૉ ષીષીટ્ણીફી ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ ઼ઽીલ 

* ૬૨૬૱૪ ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ દીઋદૉ 
ષીષીટ્ણી નળુરલીફ ધલૉવ ફગૃસીફૂ ઇન્ષલૉ ઙૂળ ઼્રફીધ 
ઇફૉ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ રગીફ 
઼ઽીલ, ગૉસણૌ ઼ ઇફૉ ચળષઘળૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩) ઙૂળ ઼્રફીધ 

કર્ર
દીવૃગીફૃઅ 

ફીર 
રગીફ 
઼ઽીલ 

ગૉસણ્ ઼ ચળષઘળૂ

૩ ષૉળીષશ ૨ ૯૮૯ ૨ 

૪ ઼ૃ ીબીણી ૯૨૯ ૪૱૭૬ ૫૱૪ 

૫ દીવીવી ૩૨૬ ૪૱૯ ૬૩ 

૬ ગ્ણૂફીળ ૩૭૮ ૩૬૫૬૯ ૱૯ 

૭ ઋફી ૬૮૩૨૮ ૭૩૮૯૯ ૪૯૮૫૭

૮ ઙૂળ ઙતણી ૪૫૪૨૮ ૫૪૬૱૯ ૩૪૭૭૩

 ગૃવ ૯૨૬૱૩ ૩૨૪૮૪૭ ૬૨૮૯૱

  ઇરળૉ વૂ 

કર્ર
દીવૃગીફૃઅ 

ફીર 
રગીફ 
઼ઽીલ 

ગૉસણ્ ઼ ચળષઘળૂ

૩ ઇરળૉવૂ ૬૱૯ ૪૩૩ ૮૩૱ 

૪ વીઢૂ ૩૩૯ ૪૬૬ ૩૪ 

૫ વૂવૂલી ૪૬૭ ૨ ૫ 

૬ મીમળી ૯૫ ૫૨૯ ૨ 

૭ મઙ઼ળી ૭૬૱ ૩૯૨૭ ૬૪૨ 

૮ ગૃઅ ગીષીષ ૩૪૬ ૨ ૨ 

૯ પીળૂ ૫૩૯૭ ૩૩૪૱૬ ૩૬૨૯ 

૱ ઘીઅયી ૯૮૮૯ ૭૯૪૬૯ ૮૨૯૮ 

૯ ળીઞૃવી ૪૩૭૯૬ ૩૨૫૨૨૫ ૩૯૭૨૮

૩૨ ઼ીષળગૃઅણવી ૫૫૮૭ ૫૯૬૮૱ ૯૭૭૯ 

૩૩ જાભળીમીન ૩૭૱૭૯ ૯૭૱૭૨ ૩૫૯૯૭

 ગૃવ ૭૫૪૭૬ ૫૨૯૭૪૩ ૬૯૭૯૬

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ દીવૃગીષીળ ગૉડવી 
ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ ઋક્દ ઼ઽીલ રૃખ્લત્ષૉ ગલી ગીળથ઼્ળ જગૄષષીફૂ 
મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) ઙૂળ ઼્રફીધ- ઋક્દ  ુ ધુદઑ ગ્ઉબથ 
ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ફધૂ. 

  ઇરળૉ વૂ- ઋક્દ  ુ ધુદઑ ગ્ઉબથ ઇ઼ળગર્ દ્ફૉ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ મીગૂ ઼ઽીલ ક્લીઅ ઼ૃપૂ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) ઙૂળ ઼્રફીધ-  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
  ઇરળૉ વૂ -  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૩૱૩ 
જાભળીમીન દીવૃગીરીઅ મઅપીળ્ મીઅપષીફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૬૨૫૯૯ ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા) : રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીફી જાભળીમીન દીવગૃીફી ુરુદલીશી ઙીરૉ મઅપીળ્ 
મીઅપષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩) ઞરૂફ ઼અબીનફ ઇફૉ ઈવૉઘફ દમક્કૉ . 

 (૪) ઋક્દ મઅપીળ્ મીઅપષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગઊ ઑઞન઼્ૂફૉ, 
ક્લીળૉ  ગૉડવી ઼રલરીઅ બૄથર્ ગળષીફૂ સળદૉ ગીરઙૂળૂ ઼ બષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) લ્ઞફી ઞરૂફ ઼અબીનફ ઇફૉ ઈવૉઘફ દમક્કૉ  ઽ્લ 
ગીરઙૂળૂ ઼ બૉવ ફધૂ. 

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

 (૫) ઞરૂફ ઼અબીનફ ઇફૉ ઈવૉઘફ બૄથર્ ધલી મીન 
ફીથીગૂલ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ ઈ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 
૩૱૪ 

ગીગળીબીળ-ઙ્ળપી-ષણ ઋ ષઽફ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી મીમદ 

* ૬૨૨૩૫ ૂ ષૂ.ણૂ.ટીવીષીણૂલી (ગીરળૉઞ) : રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગીગળીબીળ-
ઙ્ળપી-ષણ ઋ ષઽફ બીઊબવીઊફ ુ઼અજીઊ લ્ઞફીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪)  ગૃવ .૭૮૯.૭૪ ગળ્ણફી ઘજ ગીગળીબીળ-
ઙ્ળપી-ષણ ઋ ષઽફ બીઊબવીઊફ ુ઼અજીઊ લ્ઞફીફૂ ગીરઙૂળૂ 
દી.૫૨-૩૪-૪૨૪૨ ફી ળ્ઞ બથૄર્ ધલૉવ ઝૉ. 
  (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ લ્ઞફી બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ 

ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઈ લ્ઞફીધૂ ગલી ુઞ ીફી ગલી દીવૃગીફી ગૉડવી 
ુષ દીળફૉ ુ઼અજીઊફ્ વીય રશફીળ ઝૉ ? 

 (૫) ઼ૃળદ ુઞ ીફી રીઅણષૂ દીવૃગીફી ૪૨૭૫૨ ઑગળ 
દધી રીઅઙળ્શ દીવૃગીફી ૪૱૯૯૨ ઑગળ રશૂ ગૃવ ૬૯૭૨૨ 
ઑગળ ુષ દીળફૉ ુ઼અજીઊફ્ વીય રશૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૱૫ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ડૂ લૃ ગ જળ ઘીળૉ ગફી ષીષૉદળ રીડૉ  ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૱૯૪ ૂ બળ઼્ ર ઼ીમળૂલી ( ીઅઙ ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ડૂ લૃ 
ગ જળ ઘીળૉગફી ષીષૉદળ રીડૉ  મીઙીલદ ઘીદી ીળી ગ્ઊ ઼ઽીલ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

ઇફૃ ફઅ. ષહર્ રશૉવ ઇળજીકફૂ ઼અખ્લી
૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૬૭ 
૪ ૪૨૪૨-૪૩ 

(દી.૫૩-૨૫-
૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ) 

૭૯ 

ગૃવ ૩૨૬ 
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 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 
દૉરીઅ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫)  
ઇફૃ 
ફઅ. 

ષહર્ રઅઞૄળ ગળૉ વ 
ઇળજીકફૂ 

અ઼ખ્લી 

જૄગષૉવ ઼ઽીલ ( .)

૩ ૪૨૩૯-૪૨ ૩૪ ૩૬,૮૯,૩૯૨/- 
૪ ૪૨૪૨-૪૩ 

(દી.૫૩-૨૫-
૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૨૯ ૱,૪૯,૮૬૨ /- 

ગૃવ ૪૩ ૪૪,૯૮,૱૫૨/- 

--------- 

૩૱૬ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ રફળૉ ઙી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૫૯૱૮૬ ૂ ઇયૉુ઼અઽ દણષૂ (઼અઘૉણી) : રીફફૂલ ગર્ીરુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ફીથીઅગૂલ ષહર્રીઅ રફળૉઙી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ 
ષહર્ષીળ ગૉડવી રીફષિનફફૂ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીફૂ 
ઽદૂ, 

 (૩)  
ઋબવબ્પ ગળીષષીફૂ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ 

ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ 
(દી.૫૩-૨૫-
૪૩ ઇઅુદદ) 

ગૃવ (ઝૉ ી મૉ 
ફીથીગૂલ ષહર્)

૪૪,૯૱,૱૯૪ ૪૫,૭૨,૱૮૩ ૬૮,૬૯,૯૭૫ 
 (૪) દૉફૂ ઼ીરૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ ગૉડવી 
રીફષિનફફૂ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ 

ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ 
(દી.૫૩-૨૫-
૪૩ ઇઅુદદ) 

ગૃવ (ઝૉ ી મૉ 
ફીથીગૂલ ષહર્)

૪૬,૯૪,૨૱૯ ૪૫,૯૯,૫૯૭ ૬૱,૮૯,૬૮૪ 

 (૫) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ રિઽવીક રીડૉ  
ગૉડવી રીફષિનફફૂ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?

 (૫)  

રિઽવીક રીડૉ  ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ રીફષિનફ 
ળ્ઞઙીળૂ 

ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ 
(દી.૫૩-૨૫-
૪૩ ઇઅુદદ) 

ગૃવ (ઝૉ ી મૉ 
ફીથીગૂલ ષહર્)

૯,૭૪,૯૬૮ ૯,૩૯,૨૮૱ ૩૱,૮૯,૱૩૬ 
--------- 

૩૱૭ 
ળીજ્લફૂ ઼ઽગીળૂ મગ્, ઇમર્ફ મગ્ ઇફૉ ણૂ ડર્ ૂક્ડ ગ્.કબ. મગ્રીઅ ઈળ.મૂ.ઈઊ.ફૂ ઙીઊણવીઊફફૃઅ ઇરવૂગળથ 

* ૬૨૬૬૪ ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફૂ ગૉડવૂ 
઼ઽગીળૂ મગ્, ઇમર્ફ મગ્ ઇફૉ ણૂ ડર્ ૂક્ડ ગ્.કબ.મગ્રીઅ 
઼અ઼ન ઼ભ્લ, પીળી઼ભ્લ ઇફૉ મ્લૃુફુ઼બવ ગીઋન઼્ૂવળ્ 
ઽ્ ૉનીળ્ દળૂગૉ  ગીલર્ળદ ઝૉ, 

 (૩) ૫૯ 

 (૪) ઋક્દ ઽ્ ૉનીળ્ફૉ ળૂટષર્ મગ કભ ઉન્ણૂલીફૂ 
ઙીઊણવીઊફ રૃઞમ ક્લીઅ ઼ૃપૂ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૪) વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ. 
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 (૫) ળૂટષર્ મગ કભ ઉન્ણૂલીફૂ ઋક્દ ઙીઉણવીઊફફી 
ઇરવૂગળથફૂ ઞષીમનીળૂ ગ્ફૉ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ. 

--------- 

૩૱૮ 
રીઅણષૂ દીવૃગીરીઅ ઼ૂ ષ્ડળ ણૂ઼ૉવૂફૉસફ પ્વીન્ડ 

* ૬૨૬૮૬ ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ગચ્ઝ ુઞ ીફી રીઅણષૂ દીવૃગીફી ઙૃઅનીલીવૂ ઙીરૉ 
૩૨૨ ઑર.ઑવ.ણૂ. ક્ષરદીફી ઼ૂ ષ્ડળ ણૂ઼ૉવૂફૉસફ પ્વીન્ડ 
રીડૉ  રૉ. સીબૃળજી બવૄફજી ઑન્ણ ગઅબફૂ ીઉષૉડ વૂરૂડૉણ, 
રૃઅમઉ ઇફૉ ઑક્ષીડૉગ ુ઼ ડર ઑુસલી ીઉષૉડ વૂરૂડૉણ જોઉન્ડ 
ષૉન્જળફૉ દી.૩૱-૩૩-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ઑવ.ક.ઑ. 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) ઽી, જી.  

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ રૂઢૃઅ  બીથૂ ક્લી નળૉ  ગૉડવી 
઼રલઙીશી રીડૉ  ઘળૂનષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) પ્વીન્ડ ગીલર્ળદ ધલી મીન ુદનૂફ ૩૨ ગળ્ણ વૂડળ 
રૂઢૃઅ  બીથૂ ધર મૉ ષહર્ ઼ૃપૂ .૬૬.૱૭ ુદ ઑગ ઽજાળ 
વૂડળફી નળૉ  દધી ત્લીળમીન મીગૂફી ગળીળફી ઼રલઙીશી 
નળમ્લીફ નળ ષહ ઋ ળ્ ળ ૫ ડગીફી ષપીળી ઼ીધૉ ઉજાળનીળ 
બી઼ૉધૂ ઘળૂનષીરીઅ ઈષસૉ.  

 (૫) ઋક્દ પ્વીન્ડ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગીલર્ળદ ગળષીફૂ સળદૉ 
ઑવ.ક.ઑ. ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?  

 (૫) ઋક્દ પ્વીન્ડ રીડૉ  ગન઼્ૉસફ ઑગર્ૂરૉન્ડ ઼ીઉફ ધલી 
મીન થ ષહર્રીઅ પ્વીન્ડ ગીલર્ળદ ગળષીફૂ સળદૉ ઑવ.ક.ઑ. 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

--------- 

૩૱૯ 
જારફઙળ દીવૃગીરીઅ ણૄમીથરીઅ ઞદી ળ દીફી ષોગુ બગ ળ દી/બૃવ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૬૨૬૨૨ ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી) : રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ 
દીવૃગીફી મૉણ મઅપીળી લ્ઞફીરીઅ ણૃમીથરીઅ ઞદી ળ દીફી 
ષોગુ બગ ળ દી-બૃવ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩) ડૉન્ણળ દમક્કૉ . 

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષફીળ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઞૄફ-૪૨૪૪ 

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ મીગૂ ળઽૉષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ ?  (૫) ધર ષઘદફી ડૉન્ણળ ગ્ઊ ઊજાળનીળૉ  યળૉવ ફ 
ઽ્ષીધૂ મૂજા લત્ફફૃઅ ડૉન્ણળ મઽીળ બીણૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૱૱ 
ળીજ્લરીઅ ઞૉવ રૉન્લૃઇવ દોલીળ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૫૮૪ ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઞૉવ 
રૉન્લૃઇવ ઝૉ ૉ ક્લીળૉ  દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ મ્મ્મૉ 
ઞૉવ રૉન્લૃઇવ, ૩૯૭૭ ઇરવરીઅ ઝૉ. ઙૃઞળીદ ળીજ્લફૂ ળજફી 
મીન ઞૉવ રૉન્લૃઇવ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞૉવ  રૉન્લૃઇવ દોલીળ ગળષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઇફૉ (૫) યીળદ ઼ળગીળ ીળી દોલીળ ગળીલૉવ ર્ણૉવ 
ુ ટફ રૉન્લૃઇવ-૪૨૩૮ફ્ ષૂગીળ ગળષીફૂ મીમદ ઼િકર્લ 
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 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. ઇફૉ ઈ ગીરઙૂળૂ મફદૂ ત્ષળીઑ બૄથર્ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

--------- 

૩૱૯ 
બીવ઼અણી ગૉફીવફૂ ઼ીઉડ બળ ણીરળ ળ્ણ મફીષષી મીમદ 

* ૬૨૫૯૯ ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : ૩૬રૂ ઙઞૃળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૨૪-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ 
઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ *  કર્રીઅગ-૪૬૫૯૭ (ઇગર્દી-૩૯)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીફૂ ઼ૃઘૂ ુ઼અજીઊ લ્ઞફીફૂ 
બીવ અ઼ણી ગૉફીવફૂ ઼ીઊડ બળફી ઉન્ બૉગસફ ળ્ણફૉ ણીરળફ્ 
મફીષષી રીડૉફૂ .૯૯,૫૫,૩૨૨ફૂ નળઘી દ જાન્લૃઈળૂ-
૪૨૪૨રીઅ રશૉવ નળઘી દ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઼નળઽૃ નળઘી દફૉ ઞશ઼અબુ  ુષયીઙ ીળી 
દી.૨૫-૨૫-૪૨૪૨ફી બ ધૂ મઽીવૂ ઈબૉવ ઝૉ  ઇફૉ 
઼નળ ળ્ણફૂ ગીરઙૂળૂ બઅજીલદ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ, 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ીળી દી.૩૱-૩૪-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ બૄથર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 

 (૪) ઋક્દ ળ્ણફૉ ણીરળ ળ્ણ મફીષષી રીડૉફૂ નળઘી દફૉ 
ક્લીળૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૯૨ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૱૯૫ ૂ ગૉદફયીઊ ઊફીરનીળ (઼ીષવૂ) : રીફફૂલ ગૃિડળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ દીવૃગીષીળ 
ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (૩) ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ દીવગૃીષીળ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક ઈષૂ. 

ઇ.
ફઅ. 

દીવૃગીફૃઅ  
ફીર 

દી.૩/૯/૩૯ધૂ 
દી.૫૩/૱/૪૨ 

઼ૃપૂ 

દી.૩/૯/૪૨ધૂ 
દી.૫૩/૱/૪૩ 

઼ૃપૂ 
ગૃવ 

૩ ષણ્નળી ઼ૂડૂ ૭૮૬ ૫૭૯ ૯૪૩ 
૪ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૬૩૯ ૩૯૯ ૮૩૮ 
૫ બીનળી ૩૨૱ ૫૩૫ ૬૪૩ 
૬ ગળઞથ ૩૩૮ ૫૪૯ ૬૬૫ 
૭ ુસફ્ળ ૯૬ ૯૯ ૩૭૩ 
૮ ઼ીષવૂ ૩૮૫ ૩૯૫ ૫૫૮ 
૯ ણૉ઼ળ ૯૪ ૯૯ ૩૭૩ 
૱ ણય્ઊ ૩૱૯ ૩૯૫ ૫૱૪ 
૯ ષીચ્ણૂલી ૭૱ ૩૨૬ ૩૮૪ 

ગૃવ ૩૯૮૩ ૩૱૪૪ ૫૭૱૫ 
 

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

ઇ.
ફઅ. 

દીવૃગીફૃઅ  
ફીર 

દી.૩/૯/૩૯ધૂ 
દી.૫૩/૱/૪૨ 

઼ૃપૂ 

દી.૩/૯/૪૨ધૂ 
દી.૫૩/૱/૪૩ 

઼ૃપૂ 
ગૃવ 

૩ ષણ્નળી ઼ૂડૂ ૪૮૱ ૫૨૬ ૭૯૪ 
૪ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૩૪૪ ૪૨૫ ૫૪૭ 
૫ બીનળી ૪૩૪ ૪૩૪ ૬૪૬ 
૬ ગળઞથ ૩૱૯ ૪૪૪ ૬૩૩ 
૭ ુસફ્ળ ૫૮ ૬૪ ૯૱ 
૮ ઼ીષવૂ ૩૨૩ ૩૮૭ ૪૮૮ 
૯ ણૉ઼ળ ૭૨ ૮૬ ૩૩૬ 
૱ ણય્ઊ ૩૪૬ ૩૭૮ ૪૱૨ 
૯ ષીચ્ણૂલી ૯૯ ૱૬ ૩૱૩ 

ગૃવ ૩૩૯૯ ૩૬૭૪ ૪૮૭૩ 
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 (૫) ગલી ગલી ગીળફૂ ડૃવગૂડ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) બ ગ-ઇ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ 
રઅઞૄળ ગળૉ વ ડૃવગૂડ 

૩ ગણૂલીગીર 
૪ ઼ૉન્ડીંઙગીર 
૫ ષીઽફ ઼ુષર઼્ીંઙ ઇફૉ ળૂબૉળીંઙ 
૬ ર્જૂગીર 
૭ નળજીગીર 
૮ યળદગીર 
૯ ગૃઅયીળૂગીર 
૱ ુષુષપ ગીળફૂ ભૉળૂ 
૯ પ્વમ્મળ 
૩૨ બ્લૃડૂબીવર્ળ 
૩૩ ઉવૉક્ડર્ ૂગ ઑપ્વીલન઼્ૂ઼ ળૂબૉળીંઙ 
૩૪ ઘૉદૂવક્ષૂ વૃઽીળૂ/ષૉ ણીંઙગીર 
૩૫ ઼ૃધીળૂગીર 
૩૬ પ્મૂગીર 
૩૭ ઼ીષળથૂ ઼ૃબણી મફીષફીળ 
૩૮ નૃપ-નઽીં ષૉજફીળ 
૩૯ રીઝવૂ ષૉજફીળ 
૩૱ બીબણ મફીષડ 
૩૯ ઇધીથીઅ મફીષડ 
૪૨ ઙળર/ઢઅણીબૂથી ઇ બીઽીળ ષૉજીથ 
૪૩ બઅજળ ગૂડ 
૪૪ ફ્વ્ળરૂવ 
૪૫ ર઼ીવીરૂવ 
૪૬  ફૂ િનષૉડ મફીષષૂ (઼ઘૂરઅણશ) 
૪૭ ર્મીઉવ ળૂબૉળીંઙ 
૪૮ બૉબળગબ ઇફૉ ણૂસમફીષડ (઼ઘૂરઅણશ)
૪૯ ઽૉળગડીંઙ (ષીશઅનગીર) 

------ 

૩૯૩ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી ઙીર્ફ્ ખણીરીઅ ઼રીષૉસ ગળષી મીમદ 

* ૬૨૬૩૬ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ખણીરીઅ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી ગલી ઙીર્ફ્ ઼રીષૉસ 
ધીલ ઝૉ, 

 (૩) ઇરનીષીન-બ ગ-(૩) રૃઞમ 
  ઙીઅપૂફઙળ-બ ગ-(૪) રૃઞમ 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીષીળ ઙીર્ફૂ ઞરૂફ ુમફઘૉદૂ ગળીષષી 
બીઅદળ ષૉળીફી ગલી નળ ક્લીળધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ુમફઘૉદૂ બીઅદળ ગળફી નળ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી 
ઙૃઞળીદ ઑક્ડ ફઅ. ૫, દીઆ ૩૱-૨૫-૪૨૩૮ફી જાઽૉળફીરી 
દધી દી.૨૮-૨૯-૪૨૩૱ફી બિળબ  કર્રીઅગઆ મઘબ-
૩૨૪૨૩૭-૩૪૨૯-ગ ધૂ ઼રગર્ ળીજ્લ રીડૉ  ુમફઘૉદૂ બીઅદળ 
ગળ ઇઅઙૉફી નળ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દૉ રઞૃમ, 
(૩) ઝૉ ૂ ષ દૂ ઙથદળૂ રીથૉ ઑગ વીઘધૂ ષપૃ ફઽૂ દૉડવૂ 
ષ દૂષીશી ઙીર્, મ્લૃુફુ઼બવ મળ્ઑ જાઽૉળ ગળૉવી ુષ દીળ્ 
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ઇફૉ સઽૉળ્ રીડૉ  ઞરૂફફ્ ઋબલ્ઙ ગીરજવીઋ ુમફઘૉદૂ 
ુષહલગ ઽૉદૃક ઇધષી ઼ઘીષદૂ ઽૉદૃ રીડૉ  ગળષીફ્ ઽ્લ ત્લીળૉ  
ુદ જ્.રૂ. .૪.૨૨, ખ ્ુઙગ ઇધષી મૂજા ગ્ઊબથ ઽૉદ ૃ

રીડૉ  ુદ જ્.રૂ. .૮.૨૨ ઇફૉ ઇન્લ ુષુષપ ુમફઘૉદૂ 
ઽૉદૃક રીડૉ  ુદ જ્.રૂ. .૱.૨૨ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(૪) ઝૉ ૂ ષ દૂ ઙથદળૂ રીથૉ ઑગ વીઘધૂ ષપૃ ષ દૂષીશી 
મ્લૃુફુ઼બવ મળ્ઑ જાઽૉળ ગળૉવી ુષ દીળ્ ઇફૉ સઽૉળ્ રીડૉ  ઋક્દ 
ુષુષપ ઽૉદૃક રીડૉ  ઇફૃકર્રૉ ુદ જ્.રૂ. ,૩૨.૨૨, 
.૫૨.૨૨ ઇફૉ . ૬૨.૨૨ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઋક્દ ુઞ ીષીળ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ ઈષગ ઼ળગીળફૉ ધઊ ? 

 (૫)  
ષહર્ ઇરનીષીન ઈષગ 

( .) 
ઙીઅપૂફઙળ ઈષગ 

( .) 
૪૨૪૨ ૩૨૫૭૬૬૯૨૨ ૯૩૯૪૯૭૫૯ 
૪૨૪૩ ૩૱૪૯૩૯૪૬૭ ૪૩૯૫૯૱૯૪ 

બ ગ-(૩)  

કર્ર ઙીર દીવૃગી ુઞ ્ 
૩ ઽીધૂઞથ ઼ૂડૂ (બૄષર્) ઇરનીષીન 
૪ રૃઢૂલી ઼ૂડૂ (બૄષર્) ઇરનીષીન 
૫ ઇ઼વીવૂ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૬ મીન્નળી ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૭ મીળૉઞણૂ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૮ યૃવીષણૂ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૯ મૂમૂબૃળ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૱ મૂવી઼ૂલી ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૯ જ઼્ળ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૩૨ નૉષણૂ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૩૩ ઊફી઼થ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૩૪ ઙીરણૂ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૩૫ ઙી ણ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૩૬ ઙૉળીદફઙળ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૩૭ ઙૉળીદબૃળ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૩૮ ઽળથૂષીષ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૩૯ ઽૂળીબૃળ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૩૱ ઽૃગી ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૩૯ ઊ ડ્વીમીન ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૪૨ ઞૉદવબૃળ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૪૩ ગથયી ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૪૪ ઘ્ણૂલીળ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૪૫ ગૃઞણ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૪૬ વબગીરથ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૪૭ વૂવીબૃળ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૪૮ રૉરનબૃળ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૪૯ ફીટ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૪૱ ફીઅનૉઞ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૪૯ ફષળઅઙબૃળી ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૫૨ બીળપ્શ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
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કર્ર ઙીર દીવૃગી ુઞ ્ 
૫૩ ળ્બણી ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૫૪ ુ઼અઙળષી ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૫૫ ષીઅજ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૫૬ ુષ઼વબૃળ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૫૭ ટીણુ ન઼કર્્ઊ ઇરનીષીન 
૫૮ ઇફીનૉઞ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૫૯ યષીફબૃળી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૫૱ મ્શ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૫૯ જૉઘવી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૬૨ ઝીળ્ણૂ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૬૩ ન્નળ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૬૪ ઙળ્ણૂલી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૬૫ ઙ્પીષૂ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૬૬ ઊલીષી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૬૭ ગવીથી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૬૮ ગથૉદૂ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૬૯ ઘ્ણી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૬૱ ઘ્ળઞ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૬૯ રથૂબૃળ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૭૨ ફીળથબૃળી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૭૩ ફષીબૃળી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૭૪ ફૂપળણ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૭૫ ફ્ધર્ગ્ડબૃળી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૭૬ ળીરબૃળી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૭૭ બીષડૂ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૭૮ ઼ફીધવ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૭૯ સૉવી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૭૱ ુસલીષીણી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૭૯ દીઞબૃળ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૮૨ દૉવીષ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૮૩ ષી઼થી ઊલીષી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૮૪ ષ઼્ણળી ઼ીથઅન ઇરનીષીન 
૮૫ ુષળ્જફફઙળ ઼ીથઅન ઇરનીષીન 

બ ગ-(૪)  

કર્ર ઙીર દીવૃગી ુઞ ્ 
૩ ય્લથ ળીઢ્ણ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૪ જૉઘવીળીથૂ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૫ ઝીવી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૬ નઅદીવૂ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૭ પથબ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૮ ઙવૃનથ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૯ ઙૂલ્ણ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૱ ઊ઼ફબૃળ ર્ડી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૯ ઞઘ્ળી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૩૨ ઞવૃઅન ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
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કર્ર ઙીર દીવૃગી ુઞ ્ 
૩૩ ઞુરલદબૃળ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૩૪ ગળીઊ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૩૫ ુવઅમણૂલી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૩૬ રઙ્ણૂ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૩૭ રઽૃન્પળી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૩૮ રૉ ી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૩૯ ુબઅપળણી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૩૱ ળીલબૃળ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૩૯ ળીઞબૃળ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૪૨ ળથી઼થ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૪૩ ઼્ફળણી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૪૪ ડૂડ્ણી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૪૫ ઋફીષી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૪૬ ષણ્નળી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૪૭ ષીઅગીફૉળણી ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૪૮ ષી઼થ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૪૯ ષૂળી દવીષણૂ ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ 
૪૱ ઇપથી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૪૯ ઇળ઼્ણૂલી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૫૨ ુયરી઼થ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૫૩ ય્લથ ર્ડૂ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૫૪ મ્ળૂ઼થી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૫૫ નઅદીવૂ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૫૬ પથઞ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૫૭ ઙથબદબૃળી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૫૮ ઽીજીબૃળ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૫૯ ઞ઼બૃળ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૫૱ ઞૉઢવઞ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૫૯ ગીળ્વૂ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૬૨ ઘી ઞ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૬૩ રૃવ઼થી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૬૪ ફીઅન્વૂ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૬૫ ફી઼રૉન ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૬૬ કવી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૬૭ બીવ્ણૂલી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૬૮ બવ઼ીથી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૬૯ ુબલઞ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૬૱ દીબબૃળી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૬૯ ળગફબૃળ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૭૨ ળીરફઙળ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૭૩ ળીઅજળણી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૭૪ ળથઝ્ણબૃળી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૭૫ ઼ીમી઼બૃળી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૭૬ ઼ોઞ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૭૭ ઼ીથષણ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૭૮ ઼ીઅદૉઞ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
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કર્ર ઙીર દીવૃગી ુઞ ્ 
૭૯ સૉળૂ઼ી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૭૱ ઋ ીવૂ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૭૯ ઋ રીફીમીન ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૮૨ ષણ઼ળ ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૮૩ ષીઅ઼ઞણી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૮૪ ષીઅ઼ઞણી પૉવૂઘી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 
૮૫ ષલીથી ગવ્વ ઙીઅપૂફઙળ 

--------- 
૩૯૪ 

જારફઙળ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ઈષી઼ લ્ઞફી 
* ૬૨૫૬૮ ૂ ગૉ સૃયીઊ ફીગળીથૂ (ઙીિળલીપીળ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ 
ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ઈષી઼ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગૉડવી ઈષી઼્ રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ગ્ઊ ઈષી઼ રઅઞૄળ ધલૉવ ફધૂ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઈષી઼્ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  
ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ઝૉ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૯૫ 
઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઞૄફીઙત ુઞ ીફી ણૉર્ યળષી મીમદ 

* ૫૯૯૬૩ ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીફી ગલી ણૉર્ફ્ ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઼રીષૉસ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) (૩) ઙશધ (૪) ઋમૉથ (૫) ઋમૉથ-બૂગઇબ 
ુષલળ (૬) જીબળણી (P.W.) (૭) કટદ-૪ (૮) કટદ-
ુષલળ(સી) (૯) ઈથઅનબૃળ (૱) ીભણ (૯) ઈઅમીજાશ 
(૩૨) રપૃષઅદૂ (૩૩) યીઘળષણ (૩૪) ઞરૂ ઇફૉ (૩૫) 
રૉપવ-ડૂઈળ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગલી 
ણૉર્રીઅ ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ગૉડવૃઅ બીથૂ યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 
ઇફૉ 

 (૪) ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીથૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. બળઅદ ૃ ઇઙીઋ ઈઅમીજાશ, ઋમૉથ, 
ઙશધ ઇફૉ ીભણ ઞશીસલરીઅ બીથૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળઽૉવ ણૉર્રીઅ બીથૂ યળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ 
પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઊબવીઊફફૂ દધી બમ્બીંઙ 
ડૉસફફૂ ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલૉ બીથૂફૂ ઞ િળલીદ દૉરઞ 
ઋબવબ્પૂ ઇફૃ઼ ીળ ણૉર્રીઅ બીથૂ યળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ 
પળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૩૯૬ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીફૂ ગઅબફૂકરીઅ ઈઙફી મફીષ્  

* ૬૨૬૭૭ ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગઉ ગઅબફૂકરીઅ 
ઇગ રીદ/ઈઙ વીઙષીફૂ ચડફીક મફૂ, 

 (૩) *ઑફૉક્ષળ-૩ રૃઞમ 
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 (૪) ઋક્દ ચડફીકષીળ ગૉડવી ગીરનીળ્ફી રૅત્લૃ ધલી 
ઇફૉ ગૉડવી ગીરનીળ્ ચીલવ ધલી/ઊજાક ધઉ, 

 (૪) ગૃવ ૮૮ ગીરનીળ્ફૃઅ રૅત્લૃ ધલી ઇફૉ ગૃવ ૨૯ ગીરનીળ્ 
ચીલવ ધલી/ઊજાક ધઉ. 

 (૫) ઋક્દ રૅત્લૃ બીરૉવ ગીરનીળ્ફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઇફૉ 
ચીલવ ધલૉવ ગીરનીળ્ફૉ ગીરનીળ ષશદળ પીળી ઇફૉ ગીરનીળ 
ળીજ્લ ષૂરી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૫) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગીરનીળ ષશદળ પીળી ઇફૉ 
ગીરનીળ ળીજ્લ ષૂરી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગ્ઉ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષદૂ ફધૂ, ઈધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ઋક્દ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ફ ઈષૂ ઽ્લ દ્ દૉફી 
ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૭) ઋક્દ મીગૂ ઼ઽીલ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૭)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
(*ઑફૉક્ષળ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 

--------- 

૩૯૭ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ  

* ૬૨૩૪૪ ૂ ગૉ઼ળૂુ઼અઽ ઼્વઅગૂ (રીદળ) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઈથઅન ુઞ ીરીઅ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ 
ગૉડવૂ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ મીગૂ ઝૉ, 

 (૩) ૱૩૩૩ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ફ પ્ બીણષીરીઅ ઈષૂ, ગૉડવૂ ફ પ્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ગૉડવૂ ફ પ્ ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
બીણષીરીઅ ઈષૉવ ફ પ્ ૮૫૯૮૮ 
રઅઞૄળ ફ પ્ ૭૪૬૯૱ 
ફીરઅઞૄળ ફ પ્ ૫૩૭૯ 

 (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ?  (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
૩. ષૉજીથફી ુગ ઼ીરીઅ મૂજા ઽક્કરીઅ મ્જો દધી ઇન્લ 
ગીળથ઼્ળ ડીઉડવ ક્વૂલળ ફ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
૪. ઘૉદૂફૂ ઞરૂફફી ષૉજીથફી ુગ ઼ીરીઅ દીવૃગી મઽીળફી 
ઘૉણૄદ રીડૉ  ઘૉણૄદ ઘળીઉફ્ નીઘવ્ ળઞૄ ફ ધષીફી ગીળથૉ. 
૫. ષીળ઼ીઉફી ુગ ઼ીરીઅ દીઞૉદળફી રળથ ઽ્ષી ઝદીઅ રળથફી 
નીઘવી ળઞૄ ફ ધીષીફી ગીળથૉ. 

--------- 

૩૯૮ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ષી઼ફ ુષગી઼ રીડૉ  ભીશષૉવ ગર્ીઅડ ઇફૉ ઘજર્ 

* ૬૨૬૫૱ ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ષી઼ફફી ુષગી઼ રીડૉ  ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) સૄન્લ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગલી ગીર્ બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ 
ધલ્ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૯૯ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૫૯૱૯૯ ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા (ઇમણી઼ી) : રીફફૂલ ગૃિડળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ દીવૃગીષીળ 
ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 

 (૩) ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ દીવૃગીષીળ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક ઈષૂ. 
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ઇ.ફઅ.
દીવગૃીફૃઅ 
ફીર 

દી.૩-૨૯-
૩૯ધૂ 

દી.૫૩-૨૱-
૪૨ ઼ૃપૂ 

દી.૩-૨૯-
૪૨ધૂ 

દી.૫૩-૨૱-
૪૩ ઼ૃપૂ 

ગૃવ 

૩ યૃઞ ૫૫૯ ૫૬૮ ૮૱૭ 
૪ ઇઅજાળ ૩૮૫ ૩૯૪ ૫૭૭ 
૫ ઙીઅપૂપીર ૪૫૬ ૪૭૪ ૬૱૮ 
૬ યજીઋ ૩૪૯ ૩૮૬ ૪૯૨ 
૭ ળીબળ ૩૩૮ ૩૭૯ ૪૯૭ 
૮ રીઅણષૂ ૩૮૫ ૩૯૫ ૫૫૮ 
૯ રૃન્ ી ૯૨ ૩૫૪ ૪૪૪ 
૱ ફઘ ીથી ૩૩૭ ૩૫૯ ૪૭૬ 
૯ ઇમણી઼ી ૩૩૬ ૩૩૩ ૪૪૭ 
૩૨ વઘબદ ૮૯ ૯૫ ૩૫૮ 

ગૃવ ૩૭૪૱ ૩૯૬૩ ૫૪૮૯

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

ઇ.ફઅ.
દીવગૃીફૃઅ 
ફીર 

દી.૩-૨૯-
૩૯ધૂ 

દી.૫૩-૨૱-
૪૨ ઼ૃપૂ 

દી.૩-૨૯-
૪૨ધૂ 

દી.૫૩-૨૱-
૪૩ ઼ૃપૂ 

ગૃવ 

૩ યૃઞ ૪૮૱ ૫૩૭ ૭૱૫ 
૪ ઇઅજાળ ૩૫૫ ૩૯૭ ૫૨૱ 
૫ ઙીઅપૂપીર ૩૱૩ ૪૫૪ ૬૩૫ 
૬ યજીઋ ૩૨૯ ૩૬૩ ૪૬૱ 
૭ ળીબળ ૩૩૫ ૩૬૯ ૪૮૨ 
૮ રીઅણષૂ ૩૬૯ ૩૮૨ ૫૨૯ 
૯ રૃન્ ી ૯૯ ૩૩૨ ૩૱૯ 
૱ ફઘ ીથી ૯૯ ૩૩૱ ૪૩૭ 
૯ ઇમણી઼ી ૯૱ ૯૱ ૩૯૮ 
૩૨ વઘબદ ૮૫ ૭૯ ૩૪૪ 

ગૃવ ૩૪૱૬ ૩૭૭૭ ૪૱૫૯

 (૫) ગલી ગલી ગીળફૂ ડૃવગૂડ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) બ ગ-ઇ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ 

રઅઞૄળ ગળૉ વૂ ડૃવગૂડ
૩ ગણૂલીગીર 
૪ ઼ૉન્ડીંઙગીર 
૫ ષીઽફ ઼ુષર઼્ીંઙ ઇફૉ ળૂબૉળીંઙ 
૬ ર્જૂગીર 
૭ નળજીગીર 
૮ યળદગીર 
૯ ગૃઅયીળૂગીર 
૱ ુષુષપ ગીળફૂ ભૉળૂ 
૯ પ્વમ્મળ 
૩૨ બ્લૃડૂબીવર્ળ 
૩૩ ઉવૉક્ડર્ ૂગ ઑપ્વીલન઼્ૂ઼ ળૂબૉળીંઙ 
૩૪ ઘૉદૂવક્ષૂ વૃઽીળૂ/ષૉ ણીંઙગીર 
૩૫ ઼ૃધીળૂગીર 
૩૬ પ્મૂગીર 
૩૭ ઼ીષળથૂ ઼ૃબણી મફીષફીળ 
૩૮ નૄપ-નઽીં ષૉજફીળ 



95 

રઅઞૄળ ગળૉ વૂ ડૃવગૂડ 
૩૯ રીઝવૂ ષૉજફીળ 
૩૱ બીબણ મફીષડ 
૩૯ ઇધીથી મફીષડ 
૪૨ ઙળર/ઢઅણીબૂથી ઇ બીઽીળ ષૉજીથ 
૪૩ બઅજળ ગૂડ 
૪૪ ફ્વ્ળરૂવ 
૪૫ ર઼ીવીરૂવ 
૪૬  ફૂ િનષૉડ મફીષષૂ (઼ઘૂરઅણશ) 
૪૭ ર્મીઉવ ળૂબૉળીંઙ 
૪૮ બૉબળગબ ઇફૉ ણૂસમફીષડ (઼ઘૂરઅણશ) 
૪૯ ઽૉળગડીંઙ (ષીશઅનગીર) 

--------- 

૩૯૱ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઘીનૂ ઇફૉ બ્વૂષ ફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૫૯૱૯૬ ૂ ઞૉ.ષૂ.ગીગિણલી (પીળૂ) : રીફફૂલ ગૃિડળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઘીનૂ ઇફૉ બ્વૂષ ફૂ 
ષૅુ ફૉ ્ત઼્ીિઽદ ગળષી રીડૉ  ગ્ઉ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ 

ળઽૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઘીનૂ ગર્ીર્ ્ઙ મ્ણર્-ઙીઅપૂફઙળ 
ીળી ઘીનૂ ઇફૉ બ્વૂષ ફૂ ષૅુ ફૉ ્ત઼્ીિઽદ ગળષી 

ઇઅઙૉફૂ ુષઙદષીળ રીિઽદૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
(૨૩) ઋત્બીનફફૂ ુગઅરદ બળ ગીળૂઙળ્ફૉ ૭% ઼ઽીલ 
(૨૪) ઘીનૂ ઼અ ધીફૉ ઘજર્ બૉડૉ  ૭% ઼ઽીલ 
(૨૫) મજાળ ્ત઼્ીઽફ ઇઅઙૉ ૭% ઼ઽીલ  
(૨૬) ગીઅદથ ઼ઽીલ ુદ ઈઅડૂ .૫.૨૨ 
(૨૭) ુષસૉહ ષથગળૂ ષથીડ ઼ઽીલ ુદ જ્ળ઼ રૂડળ .૮.૨૨ 
(૨૮) ષથીડ ઼ીપફ ઼ઽીલ ુદ જ્ળ઼ રૂડળ .૪.૨૨ 
(૨૯) ઙૃઞળીદફૂ ઼અ ધીકફી ઋત્બીિનદ ઘીનૂ/બ્વૂષ  
જૂઞ ષ દૃકફી ષૉજીથ રીડૉ  ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ ઞૃની ઞૃની 
સઽૉળ્/ુઞ ીફી રધગૉ  નસર્ફ્/રૉશીક ઇફૉ જીળ/ ઼ીળફી 
રીધ્લરધૂ ઘીનૂ ઇફૉ બ્વૂષ ફી ષૉજીથ રીડૉ  ્ત઼્ીઽફ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ઘીનૂ ઇફૉ બ્વૂષ ફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગળદૂ ઼અ ધી-રઅણશૂક અ઼ગશીલૉવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ૨૫ ઼અ ધી/રઅણશૂક ઼અગશીલૉવ 
ઝૉ. 

 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષીલૉવ ઝૉ ?  (૫) ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ગૃવ .૬૮,૱૯,૪૫૨/- ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૯૯ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ જીવદી રૂઢીફી ઇઙળ્ ઇફૉ ટીંઙી ભીરર્ 

* ૬૨૬૱૱ ૂ વવૂદયીઉ ગઙધળી (ડઅગીળી) : જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૨૮-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ 
ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગઆ ૪૭૫૪૪ (ઇગર્દી-૩૪૩)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ગધૂષનળ ઙીરૉ ક્ષૉ.૫૯,૯૮૨ 
જ્.રૂ. ઞરૂફરીઅ નમીથ દધી રજાનળ ઙીરૉ ક્ષૉ.૭૯,૯૬૨ 
જ્.રૂ.ઞરૂફરીઅ નમીથ ગળૂ રૂઢીફી ઇઙળ્ દધી બૂબીષીષ 

 (૩) દરીર નમીથ નળૄ ગળીષૉવ ઝૉ. 
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ઙીરૉ ક્ષૉ.ઑ.૩૮૱-૨૫ ઙૃઅઢી ઞરૂફરીઅ નમીથ ઇફૉ ગધૂષનળ 
ઇફૉ રજાનળ ઙીરૉ ક્ષૉ.૩,૭૨,૨૨૨ જ્.રૂ. ઞરૂફરીઅ ગૃવ ૫ 
નમીથ ગળૂ ટીંઙી ભીરર્ફૃઅ નમીથ નૄળ ગળૂ ઞરૂફ ઘૃ ૂ 
ગળીષષીફૂ મીગૂ ઽદૂ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ દી.૫૩-૨૯-
૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઘૃ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઘૃ ૂ ગળીષષીફૂ 
મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળૂ ટીંઙી ભીરર્ ઇફૉ રૂઢીફી 
ઇઙળ્ જવીષદી ગૉડવી ઉ઼ર્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

 (૫) ગૃવ-૩૭ ઉ઼ર્ ુષ  ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ગીલનીફૂ 
ગવર-૮૩ ઇફૉ ૮૱ દશૉ બઙવી વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૨૨ 
ગચ્ઝ ઇફૉ ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફ ઇુપુફલર-૩૯૮૪ફૂ ગવર-૫(૩) ઇન્ષલૉ રશૉવ ષીઅપી ઇળજીક 

* ૬૨૬૯૮ ૂ ઞસૃયીઉ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફીલમ ગવૉક્ડળ, 
ગઅણવી-ઙ્ળઘબૃળ ઑવ.બૂ.જી. બીઉબવીઉફ ્ઞૉક્ડ 
ઈઉ.ઑજ.મૂ. ી.વૂ. દૉરઞ ઼મ ણૂષૂટફવ રૉુઞ ડર્ૉ ડ ઇફૉ 
ફીલમ ગવૉક્ડળ, ળીઞૃવી (ુઞ.ઇરળૉવૂ) બી઼ૉ બૉડર્ ્ુવલર ઇફૉ 
ઘુફઞ બીઉબવીઉફ રીડૉ  ઞરૂફરીઅ ષબળીસગીળ્ફી ઽક્ક 
઼અબીનફ ગળષી મીમદફી ઇુપુફલર-૩૯૮૪ફૂ ગવર-૫(૩) 
ઽૉઢશ રશૉવ ફ્ડૂ઼ ઼ીરૉ ગૉડવૂ ષીઅપી ઇળજીકફૂ ઼ૃફીષથૂ 
મીગૂ ઝૉ,  

 (૩) સૄન્લ. 

 (૪) દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ,  (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ ષીઅપી 
ઇળજીકફૂ ઼ફૃીષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૫) ૭૮ ષીઅપી ઇળજીક. 

 (૬) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ષીઅપી ઇળજીક રીન્લ ગળષીરીઅ ઈષૂ 
ઇફૉ ગૉડવૂ ષીઅપી ઇળજીક ઇરીન્લ/નફ્દળૉ/ભીઉવ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ ? 

 (૬) દૉ બોગૂ ૭૮ ષીઅપી ઇળજીક ઇરીન્લ/નફ્દળૉ/ભીઉવ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 

૪૨૩ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ 

* ૬૨૩૪૮ ૂ ઇઞરવજી ઢીગ્ળ (ઘૉળીવૃ) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઽક્ક બ ગ ફ પ્ફ્ ુફગીવ મીગૂ ઝૉ,  

 (૩) ૩૮૱૱૨. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ફ પ્ બીણષીરીઅ ઈષૂ, ગૉડવૂ ફ પ્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ગૉડવૂ ફ પ્ ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

બીણષીરીઅ ઈષૉવ ફ પ્ ૩૩૬૫૫૪
રઅઞૄળ ફ પ્ ૯૭૯૯૪
ફીરઅઞૄળ ફ પ્ ૩૮૮૨

 (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ?  (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  
 ૩. ઇળઞનીળ ીળી IORA રીઅ કફવીઊફ ફ પ બણી લી 
મીન બૃળદી/ઇ઼વ બૃળીષી/ઈપીળ્ ળઞૄ ફી ગળષીફી ગીળથૉ. 
 ૪. ષૉજીથ/ષઽજથૂફી ુગ ઼ીરીઅ મ્જો ઽ્ષીફી ગીળથૉ.
૫. ક્ષૉ ભશરીઅ ુષ઼અઙદદીફી ઽ્ષીફી ગીળથૉ.
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 ૬. ફ પફૂ ુષઙદ્ ઘ્ડૂ બ અ઼ન ધષીફી ગીળથૉ. 
 ૭. ડૉ મ્બ ૃડૂ યળબીઊ ફ ધષીફી ગીળથૉ.  
 ૮. ફષૂ સળદફૂ ઞરૂફફી ષૉજીથફી ુગ ઼ીરીઅ 
સળદયઅઙ ધષીફી ગીળથૉ.

--------- 
૪૨૪ 

જાભળીમીન દીવૃગીરીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ બૃ  બીણષી મીમદ 
* ૬૨૬૭૯ ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીફી જાભળીમીન દીવગૃીફી ુસલીશમૉડ ઙીરૉ દીઋદૉ 
ષીષીટ્ણીરીઅ બૂષીફી બીથૂફી રીશઘીફૉ ફૃગસીફ બીરૉવ દૉ 
઼રીળગીર ગળૂફૉ ક્લીળૉ  ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૩) રીઽૉ ૨૫/૪૨૪૪ ઼ૃપૂરીઅ. 

 (૪) ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઋક્દ ઙીરરીઅ બીથૂ બૃ  બીણષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૪) ઽીવ ઙીર વ્ગ્ ઽૉન્ણબઅબ, ગૃષી ઞૉષી ધીુફગ ઼઼્ર્ 
ઇફૉ બૂબીષીષ બ્ડર્  બળફી ડૉન્ણ બ્ ડરીઅધૂ બીથૂ રૉશષૉ ઝૉ. 
બૂષીફી બીથૂફી રીશઘીફૉ ધલૉવ ફૃગસીફફી ઼રીળગીરફૂ 
ગીરઙૂળૂ રીઽૉ ૨૫/૪૨૪૪ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળૂ બીથૂ બૃળષઢ્ 
લધીષદ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ.  

--------- 

૪૨૫ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ દશીષ્ ઉંણી ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૬૨૭૬૫ ણૌ. ઈસીમૉફ બડૉવ (ઉંટી) : રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી દશીષ્ ઉંણી ગળષીરીઅ ઈ લી, 

 (૩) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ૱૯૯ દશીષ્ ઉંણી 
ગળષીરીઅ ઈ લી. 

 (૪) દશીષ્ ઉંણી ગળષીધૂ ઼અગર્ઽસુગદરીઅ ગૉડવ્ ષપીળ્ 
ધલ્, ઇફૉ 

 (૪) દશીષ્ ઉંણી ગળષીધૂ ઼અગર્ઽસુગદરીઅ ૪૫૫.૯૭ 
રૂવૂલફ ચફ ભૄડ ષપીળ્ ધલ્. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દશીષ્ ઉંણી ગળષી બીઝશ ગૉડવ્ 
ઘજર્ ધલ્  ? 

 (૫) દશીષ્ ઉંણી ગળષી બીઝશ .૮૪૯.૫૭ વીઘફ્ ઘજર્ 
ધલ્.

--------- 

૪૨૬ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ગર્ીમ્લ ુષ દીળરીઅ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર 

* ૬૨૫૫૭ ૂ ઞઙનૂસ બડૉવ (ઇરળીઊષીણૂ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (઼ીરીન્લ ષઽૂષડ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ દી.૨૪-૨૱-૪૨૪૩ફી ઼અષૉનફી 
િનષ઼ૉ લ્જાલૉવ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ ગર્ીમ્લ ુષ દીળરીઅ 
ગૉડવી ગીલર્કર્ર્ લ્ઞષીરીઅ ઈ લી ઽદી, 

 (૩) ૨૯. 

 (૪) ઈ ઼ૉષી઼ૉદૃ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઼ૉષીક ઈષળૂ 
વૉષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૪) ૭૯. 

 (૫) ઈ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, ઇફૉ  (૫) ૮૪૱૭૫. 

 (૬) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  (૬) ૮૪૱૭૫. 
--------- 
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૪૨૭ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીફી રત્ લમઅનળ ઼ૄ ીબીણીફી ુષગી઼ રીડૉ  ધલૉવ ઘજર્  

* ૬૨૬૫૮ ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) :૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૫-૨૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ 
ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગ-૪૮૭૯૩ (ઇગર્દી-૮૨)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ રત્ લમઅનળ ઼ૄ ીબીણીફી 
ુષગી઼ રીડૉ  મીગૂ ગીર્ સક્લ દૉડવૂ મફદૂ ત્ષળીઑ ઇઅનીુઞદ 
.૪૫૪ ગળ્ણફી ઘજ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઽદી દૉ ગીર્ 
દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૄ ીબીણી 
રત્ લમઅનળ ુષગ઼ીષષી રીડૉ  ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. રત્ લમઅનળફી ુષગી઼ રીડૉ  બલીર્ષળથૂલ રઅઞૄળૂ SEIAA 
ઙીઅપૂફઙળ બી઼ૉધૂ રૉશષષીફૂ ગીરઙૂળૂ જીવૃ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ગીર્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૂ સળદૉ ગઊ 
ઑઞન઼્ૂફૉ ગીરઙૂળૂ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ઽીવફી દમક્કૉ  બલીર્ષળથૂલ રઅઞૄળૂ રૉશષષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઽ્ઊ, ડૉન્ણળ િકર્લી ધલૉવ ફ ઽ્ઊ, ઋક્દ 
ગીર્ બૄથર્ ગળષીફૂ ઼રલરલીર્નીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૨૮ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ીથચીદગ ઇગ રીદ 

* ૬૨૭૬૯ ૂ ુષષૉગ બડૉવ (ઋપફી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ીથચીદગ ઇગ રીદ ધલી ઇફૉ 
ગૉડવી રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી, 

 (૩) ૫૩ ીથચીદગ ઇગ રીદ ધલી. 
  ૫૫ રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી.  

 (૪) ઋક્દ ઇગ રીદ્રીઅ ઼ળગીળ ીળી સૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ગીળઘીફી પીળીફૂ જોઙષીઊકફી યઅઙ મનવ ફીર. 
ગ્ડર્રીઅ ગૃવ ૫૩ ભ્ઞનીળૂ ગૉ઼્ નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી સી બઙવીઅ 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી ફૂજૉ 
રૃઞમફી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 ગીળઘીફીપીળી ૩૯૬૱ ઇફૉ દૉ ઽૉઢશ ચણીલૉવ ુફલર્ 

ઇન્ષલૉ ફ પીલૉવ ગીળઘીફીરીઅ ઼રલીઅદળૉ  દબી઼થૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

 ગીળઘીફી પીળી ઽૉઢશ ફ પીલૉવ ગીળઘીફીકરીઅ 
રલ્ઙૂકફૉ ઼વીરદૂ ઇઅઙૉફૂ ઞ ળૂ દીવૂર 

ઈબષી રીડૉ  દધી ઼ૉભડૂ ઼ૉુ રફીળફૃઅ ઈલ્ઞફ 
ગળીષષી રીડૉ  ગીળઘીફીફૂ દબી઼થૂ ઼રલૉ ઞ ળૂ 
઼ૄજફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ગીળઘીફી પીળી ઽૉઢશ ફ પીલૉવ ગીળઘીફીકરીઅ 
઼રલીઅદળૉ  કફ ઼ીઊડ ઊરળઞન઼્ૂ પ્વીફરીઅ 
ર્ગણર્ ૂવફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષી દબી઼થૂ ઼રલૉ ઞ ળૂ 
઼ૄજફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૪૨૯ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ બળ ટીંઙી ભીરર્ 

* ૬૨૬૯૯ ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુઞ ીફી 
દીળીબૃળ, ઘઅયીદ ઇફૉ મ્ળ઼ન દીવૃગીકરીઅ દીવગૃીષીળ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફ બળ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળૂ ટીંઙી ભીરર્ ઋયી 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩)  
દીવગૃીફૃઅ ફીર ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ? 

દીળીબૃળ ઽી જી, 
ઘઅયીદ ફી જી, 
મ્ળ઼ન ઽી જી, 
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 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફ બળ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ નમીથ ક્લીળધૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  

દીવૃગીફૃઅ ફીર ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) નમીથફ્ ઼રલ (ઈસળૉ )

દીળીબૃળ ૬૨૬૭૱ ૪ (મૉ ) ષહર્ 

મ્ળ઼ન ૭૩૪૨૨ ૩ (ઑગ) ષહર્ 

 (૫) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૫) ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ઼અિઽદીફૂ ગવર-૮૩ ઽૉઢશ ુફલદ 
ગીલર્ષીઽૂ ઇફૃ઼ળૂફૉ. 

--------- 

૪૨૱ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ બગણીલૉવ ઑરણૂ ણર્ગ઼્  

* ૬૨૫૱૫ ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ઑરણૂ ણર્ ગ઼્ફ્ ગૉડવૂ 
ુગઅરદફ્ ઞથ્ધ્ બગણીલ્, 

 (૩) . ૩,૫૨,૯૨,૭૬૫/- 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઊ઼ર્ફૂ પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષૂ  
ઇફૉ ગૉડવી ઊ઼ર્ફૂ પળબગણ ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  

સઽૉ ળ/ુઞ ્ 
પળબગણ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ 
પળબગણ ગળષીફૂ 

મીગૂ 

ઇરનીષીન સઽૉળ ૩૯ ૨૬ 

ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૨૨ ૨૨ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઑરણૂ ણર્ ગ઼્ફી બગણીલૉવ ઞથ્ધીફ્ 
ફીસ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ ગૉ  ગૉર ? 

 (૫) ફીસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 

૪૨૯ 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ફવ ઼ૉ ઞવધૂ બીથૂ 

* ૫૯૱૱૱ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડી ઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ફવ ઼ૉ ઞવ લ્ઞફીરીઅ ગૉડવી ઙીર્ બ અ઼ન 
ગળૉવી ઝૉ, ઈ ઙીર્રીઅ ઼ળગીળૉ  ક્લીઅધૂ બૂષીફૃઅ બીથૂ બૃ  
બીણષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ ? 

 (૩) ૮૨૯ ઙીર્રીઅ ‘ફવ ઼ૉ ઞવ’ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ઈઅદિળગ 
બૉલઞશ લ્ઞફી રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈ ઙીર્રીઅ ક્લીઅધૂ 
બૂષીફૃઅ  બીથૂ બૃ  બીણષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ દૉફૂ ુષઙદ 
*બ ગ-૩ રીઅ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઈ ઙીર્રીઅ યીઙ ીળી ઋક્દ ુ ધુદઑ ક્લી 
ઊજાળનીળ્ ફક્કૂ ગળૉવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઼ીરૉવ *બ ગ-૪ રૃઞમ. 

 (૫) ઞરૂફરીઅ થ ભૃડૉ  બીથૂફૂ બીઊબવીઊફ ફીઘષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીફી ગૃવ ગૉડવી ઙીર્રીઅ બૄથર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ઇફૉ ઋક્દ લ્ઞફી 
ધગૂ ઋક્દ ઙીરફી વ્ગ્ફૉ ક્લીળધૂ બૂષીફૃઅ બીથૂ બૃ અ બીણષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૫) ૩૯૮ ઙીર્રીઅ બીઊબવીઊફ ફીઘષીફૂ ગીરઙૂળૂ બૄથર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ દૉ રીડૉ  ગૃવ  .૱૯૫.૪૱ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ  
ઇફૉ ઋક્દ રઅઞૃળ ૮૨૯ લ્ઞફી બોગૂ બૄથર્ ધલૉવ ૩૯૬ લ્ઞફીરીઅ 
બીથૂ બૃળષઢ્ જીવૃ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ જ્લીળૉ  મીગૂ ળઽૉદૂ ૬૩૭ 
લ્ઞફીરીઅ કર્રસઆ િણ઼ૉમ્મળ-૪૨૪૪ ઼ૃપૂરીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ બૃ અ 
બીણષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ.  

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 
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૪૩૨ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ રીઊકર્્ ર્વ રૂણૂલર ઑન્ડળ ીઊટ ઑગર્ફૉ લીઞ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૬૨૨૯૪ ૂ િઽદૃ ગફ્ણૂલી (ઊણળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ખ ્ુઙગ ફૂદૂ ૪૨૩૭ ઇઅદઙર્દ લીઞ ઼ઽીલ લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ MSME (રીઊકર્્ ર્વ રૂણૂલર 
ઑન્ડળ ીઊટ઼) ઑગર્ફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૪ ઇળજીક. 

 (૪) ઈ ઼રલઙીશી નળમ્લીફ ગૉડવી ઑગર્ફૉ ગૉડવૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ૩૬૭ ઑગર્ફૉ 
  . ૩૬૮૫.૯૮ વીઘફૂ ઼ઽીલ. 

--------- 

૪૩૩ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ચી઼જીળી ુષગી઼ ગીલર્કર્ર લ્ઞફી 

* ૬૨૫૬૪ ૂ જી ૉસગૃરીળ ઼ૉષગ (વૃથીષીણી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફ  ૂુ ધુદઑ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ 
ચી઼જીળી ુષગી઼ ગીલર્કર્ર લ્ઞફી ઽૉઢશ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવૂ ુમલીળથ ગૂડ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૬૪૭ ગૂડ. 

 (૪) દૉ બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  (૪) .૩૩,૫૬,૨૮૯/- 
--------- 
૪૩૪ 

ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ુ઼ષૉઞ ડર્ ૂડરૉન્ડ પ્વીન્ડ 
* ૬૨૬૩૱ ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન સઽૉળ 
ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ુ઼ષૉઞ ડર્ ૂડરૉન્ડ પ્વીન્ડ (ઑ઼ડૂબૂ) ગૉડવી 
ગીલર્ળદ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
સઽૉળ ઇફૉ પ્શગી સઽૉળરીઅ ફૂજૉ રઞૃમફી ુ઼ષૉઞ ડર્ ૂડરૉન્ડ પ્વીન્ડ 
ગીલર્ળદ ઝૉ. 

કર્ર પ્વીન્ડફૃઅ ફીર ક્ષરદી (MLD)
ઇરનીષીન સઽૉ ળ 
૩ ષી઼થી ૪૬૨.૨૨ 
૪ ષી઼થી ૫૭.૨૨ 
૫ ષી઼થી ૬૱.૨૨ 
૬ ષીણઞ ૮૨.૨૨ 
૭ ુષઅટ્વ ૯૨.૨૨ 
૮ ુષઅટ્વ ૫૭.૨૨ 
૯ ષી઼થી ૩૪૮.૨૨ 
૱ ુબળીથી ૩૨૮.૨૨ 
૯ ુબળીથી ૮૨.૨૨ 
૩૨ ુબળીથી ૩૱૨.૨૨ 
૩૩ સઅગળયૃષફ ૪૭.૨૨ 
૩૪ વીઅયી ૭.૨૨ 
૩૫ પ્શગી (ફઙળબીુવગી) ૩૫.૮૨ 
 ગૃવ ૩૨૨૫.૮૨ 

 (૪) ઋક્દ પ્વીન્ડ્ફૂ ક્ષરદી ગૉડવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ પ્વીન્ડ્ફૂ ક્ષરદી ષપીળષી ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) (૩) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ઋત્બ  ધદી ુ઼ષૉઞફૉ 
બઽ જૂ ષશષી કઙ ડ-૪૨૪૩ રીઅ મૉ ફષી STP 155 MLD 
ુબળીથી ઇફૉ ૩૨૨ MLD ુષઅટ્વ ગીલર્ળદ ગળૉવ ઝૉ દૉરઞ ફષી 
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જીળ STP ગૉ  ઞૉફૂ ગૃવ ક્ષરદી ૩૪૪ MLD ઝૉ દૉ મફૂ ળઽૉવ ઝૉ. 
ઞૉ ઇઅનીઞૉ િણ઼ૉમ્મળ ૪૨૪૫ ઼ૃપૂરીઅ ગીલર્ળદ ધસૉ. 
(૪) ઈ ઋબળીઅદ ઇરનીષીન સઽૉળ રીડૉ  ષ ણર્  મૉન્ગ ભઅણૂઙ ઽૉઢશ 
૭૬૮ MLD ગૉબૉુ઼ડૂ ફી ઞૃફી પ્વીન્ડફૉ ઇબગર્ૉણ ગળષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ, ૩૫૭ MLD ગૉબૉુ઼ડૂફી ફષી STP મફીષષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ દૉરઞ ઈસળૉ  ૪૨૨ MLD ગૉબૉુ઼ડૂફી ફષી ડસર્ળૂ 
ડર્ ૂડરૉન્ડ પ્વીન્ડ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ સ  ગળૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૩૫ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ/ુઞ ીફૂ ડૂ.બૂ. ગૂર મીમદ 

* ૬૨૬૪૨ ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
સઽૉળ/ુઞ ીરીઅ ડૂબૂક બી઼ૉ ૪૨૮ ગૂર્ બણદળ ઽદૂ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ બોગૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ ગઊ ડૂબૂ ગૂર્ફૉ ક્લીળૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 
ગૉડવૂ ગૂર્ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
 ઼ીરૉવ બ ગ-૩ રૃઞમફૂ ડૂ.બૂ. ગૂર્ફૉ રઅઞૄળૂ 

ઈબષીરીઅ ઈષૂ. 
 ૩૯૱ ડૂ.બૂ. ગૂર્ બણદળ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ગૂર્ ઈઘળૂ ધીલ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સી બઙવીઅ 
વૂપી ? 

 (૫) સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙફી 
દી.૪૭-૨૭-૪૨૩૱ ઇફૉ દી.૪૯-૩૪-૪૨૩૱ફી ઢળીષ 
દૉરઞ દી.૪૪-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ઇુપ઼ૄજફીધૂ ફઙળ ળજફી 
ઑગર્ફી રીશઘીફૉ ષપૃ ગીલર્ક્ષર મફીષષી બૃફઆઙઢફ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 
દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રઅઞૄળ ફઙળ ળજફી લ્ઞફીક 

ઇફૃ. ફઅ. ડૂબૂફૃઅ ફીર રઅઞૄળ દીળૂઘ 
૩ ૫૬ (ઞઙદબૃળ) ૩૫.૨૯.૪૨૪૩ 
૪ ૪૫૫ ( ીઙણ) ૩૯.૨૭.૪૨૪૩ 
૫ ૫ (ળીથૂબ) ૨૫.૨૮.૪૨૪૨ 
૬ ૯૯ (ષડષી-૯) ૫૩.૩૪.૪૨૪૨ 
૭ ૩ (ધવદૉઞ) ( ધર ભૉળભીળ) ૩૮.૩૪.૪૨૪૨ 
૮ ૪ (ધવદૉઞ) (મૂજો ભૉળભીળ) ૩૮.૩૪.૪૨૪૨ 
૯ ૩ (ષ ીબૃળ) (મૂ.ભૉ) ૩૮.૩૪.૪૨૪૨ 
૱ ૫૯ (નીથૂવૂરણી) (઼ૉક્ડળ-૬) ૩૮.૩૪.૪૨૪૨ 
૯ ૭૮ (ફીળ્વ-સીઽષીણૂ) ૫૩.૩૪.૪૨૪૨ 
૩૨ ૩૫ (મઽૉળીરબૃળી-઼ૉગઅણ ષૉળૂણ) ૫૩.૩૪.૪૨૪૨ 
૩૩ ૩૮ (સઽૉળગ્ડણી) (મૂ.ભૉ) ૨૪.૩૩.૪૨૪૨ 
૩૪ ૭૬ (ઊ઼ફબૃળ-નુક્ષથ ુષ દળથ) ૨૪.૩૪.૪૨૪૨ 
૩૫ ૮ બીવણૂ (મૂ.ભૉ) ૩૮.૩૪.૪૨૪૨ 
૩૬ ૭૪ (ફ્ધર્ ચ્ણી઼ળ) ૩૪.૨૪.૪૨૪૨ 
૩૭ ૭૫/મૂ (સૂવઞ) ૩૪.૨૪.૪૨૪૨ 
૩૮ ૩ (રૉરફઙળ) (મૂજો ભૉળભીળ) ૪૱.૨૭.૪૨૪૩ 
૩૯ ૯૯ (ફળ્ણી-ફ્ધર્) ૩૮.૩૪.૪૨૪૨ 
૩૱ ૯૯ (ુજવ્ણી-ફળ્ણી) ૩૮.૩૪.૪૨૪૨ 
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ઇફૃ. ફઅ. ડૂબૂફૃઅ ફીર રઅઞૄળ દીળૂઘ 
૩૯ ૩ (ુફગ્વ-ળઘૂલીવ) (મૂજો ભૉળભીળ) ૫૩.૩૪.૪૨૪૨ 
૪૨ ૪ (કતષ) ( .ભૉ.) ૫૩.૩૪.૪૨૪૨ 
૪૩ ૩ (ઞરીવબૃળ) (જ્ધ્ ભૉળભીળ) ૪૩.૩૨.૪૨૪૨ 
૪૪ ૩૩ (મીબૃફઙળ) (મૂજો ભૉળભીળ) ૩૮.૩૪.૪૨૪૨ 
૪૫ ૭૨ (મીઙૉ િભળન઼્ ઊ ડ) ૩૮.૩૪.૪૨૪૨ 
૪૬ ૭૩ (ઘ્ઘળી-રઽૉરનીમીન-ઊ ડ) ૨૩.૨૮.૪૨૪૩ 
૪૭ ૮૱ (ઽી઼્વ-૪) ૩૮.૩૪.૪૨૪૨ 
૪૮ ૯૭ (રૃિઢલી-ઽઅ઼બૃળ) ૫૩.૩૪.૪૨૪૨ 
૪૯ ૩૪૩ (ફળ્ણી-ઽ઼બૃળી-ગઢષીણી) ૪૮.૨૱.૪૨૪૨ 
૪૱ ૩૨૫ (ુફગ્વ) ૩૪.૨૪.૪૨૪૨ 

--------- 

૪૩૬ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ 

* ૬૨૨૯૯ ૂ સસૂગીન્દ બઅ ી (ણૂ઼ી) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ ઼ૃળક્ષી  રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩/૨૱/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ફૉસફવ ભૄણ ુ઼ક્લ્ળૂડૂ ઑક્ડ લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ગૃવ ૪૬૪૮૪ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્ ઝૉ. 

 (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ?  (૪) દૉફૂ ઞફ઼અખ્લી ૱૯૯૮૫ ઝૉ. 

--------- 

૪૩૭ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅધૂ નુક્ષથ ઙૃઞળીદફૉ જોણદૂ ળ્-ળ્ ભૉળૂ ઇફૉ બૉક઼્ ઼ુષર઼્  

* ૬૨૫૱૮ ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી) : ૩૬રૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ઝ ી ઼ રીઅ દી.૩૩-૫-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ 
ળઞૄ ધલૉવ *  કર્રીઅગઆ ૪૭૯૩૬ (ઇગર્દી-૪૱૪) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (મઅનળ્) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅધૂ નુક્ષથ ઙૃઞળીદફૉ જોણદૂ 
ળ્-ળ્ ભૉળૂ ઼ુષર઼્  ઇફૉ બૉક઼્ ઼ુષર઼્ સ  ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ઇન્ષલૉ ુષક્ડળ મઅનળ બળફૂ ઽલીદ મઅનળૂલ ઼ૃુષપીકફૉ ઘીફઙૂ 
રૄણૂ-ળ્ગીથધૂ રઞમૄદૂગળથ/ભૉળભીળ/઼ૃપીળ્ ગળૂ ગીલર્ળદ 
ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઽદૂ, ઞૉ બૄથર્ ધલી મીન ળ્-ળ્ ભૉળૂ 
ઇફૉ બૉક઼્ ઼ુષર઼્ સ  ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ દ્ ુષક્ડળ મઅનળ 
બળફૂ ઽલીદ મઅનળૂલ ઼ૃુષપીકફૉ ઘીફઙૂ રૄણૂ-ળ્ગીથધૂ 
રઞમૄદૂગળથ/ભૉળભીળ/઼ૃપીળ્ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઇફૉ ળ્-ળ્ 
ભૉળૂ ઇફૉ બૉક઼્ ઼ુષર઼્ સ  ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ દી.૫૨-૨૮-
૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઙુદરીઅ ઝૉ. 
ગ્ુષણ-૩૯ફૂ ષોુ ગ રઽીરીળૂફીઅ ગીળથૉ ગીરઙૂળૂરીઅ ુષક્ષૉબ 
ધદી ુષગી઼ગીળફૂ ળઞૄઈદ ઇન્ષલૉ દી.૫૨-૩૩-૪૨૪૩ 
઼ૃપૂ રૃનદ વઅમીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૪) મઅનળૂલ ઼ૃુષપીકફૂ ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલી મીન 
ળ્-ળ્ ભૉળૂ ઇફૉ બૉક઼્ ઼ુષર઼્ ઼અમઅુપદ ગીરઙૂળૂ ઇઅઙૉ ઈલ્ઞફ 
ુષગી઼ગીળ ીળી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 
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૪૩૮ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ીથચીદગ ઇગ રીદ 

* ૬૨૭૬૭ ૂ ઇયૉુ઼અઽ દણષૂ (઼અઘૉણી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ મીઅપગીર ઼ીઉડ બળ ીથચીદગ 
ઇગ રીદ ધલી ઇફૉ ગૉડવી રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી, 

 (૩) ૨૯ મીઅપગીર ઼ીઉડ બળ ીથચીદગ ઇગ રીદ ધલી,
૨૯ રલ્ઙૂકફી રૅત્લૃ બીમ્લી. 

 (૪) ઋક્દ ઇગ રીદ્રીઅ ઼ળગીળ ીળી સૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) પૂ ઙૃઞળીદ ુમ ણીંઙ ઑન્ણ ઇપળ ગન્ ડર્ગસફ ષક઼્ર્ 
(ળૉ ગ્લૃવૉસફ ઔભ ઐમ્પ્વ્લરૉન્ડ ઐન્ણ ગન્ણૂસફ ઔભ ઼ષીર઼્) 
઼-૪૨૨૫ ઽૉઢશ ઼અ ધી દધી ઼અ ધીફી રીુવગ ઼ીરૉ ગૃવ 

મ ૂ઼ (૫૪) ગૉ઼્ ગળૉવ ઝૉ. 
 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી સીઅ બઙવીઅ 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી પૂ ઙૃઞળીદ 
ુમ ણીંઙ ઑન્ણ ઇપળ ગન્ ડર્ગસફ ષક઼્ર્ (ળૉ ગ્લૃવૉસફ ઔભ 
ઐમ્પ્વ્લરૉન્ડ ઐન્ણ ગન્ણૂસફ ઔભ ઼ષીર઼્) ઼-૪૨૨૫ 
ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દધી મીઅપગીર ઼અ ધીફૉ 
મીઅપગીર રલ્ઙૂકફૂ ઼વીરદૂ રીડૉ  દગૉનીળૂ બ બઙવી 
વૉષી ઼ૄજફી ઈબૉવ ઝૉ. જ્લીઅ મીઅપગીર રલ્ઙૂકફી જીષફૉ 
દીત્ગીવૂગ જોઘરૂ ઞથીલ દૉષૂ મીઅપગીર ઼ીઉડ્ બળ જ્લીઅ ઼ૃપૂ 
઼વીરુદફૂ જોઙષીઊ ફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ત્લીઅ ઼ૃપૂ મીઅપગીર 
ષૅુ  ફ ગળષી રફીઊ ઽૃગર ઈબૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૩૯ 
જોણૂલી દીવૃગીરીઅ નિળલીફૃઅ બીથૂ રૂઢૃઅ મફીષષી રીડૉફ્ ્ઞૉક્ડ 

* ૬૨૬૮૨ ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ 
ુઞ ીફી જોણૂલી દીવૃગીરીઅ નિળલીફૃઅ બીથૂ રૂઢૃઅ  મફીષષી 
રીડૉફ્ ્ઞૉક્ડ ગઊ ગઅબફૂફૉ ક્લીળૉ  ઈબષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) રૉ ઑ ઼ૉવ ઊન્ ી ્ઞૉક્ડ ુવરૂડૉણ રૃઅમઊ ઇફૉ 
ઇમૉન઼્ી ઊન્ ી ડર્ક્જળ રૉણૂક ઇમૉન્ડૂ જોઊન્ડ ષૉન્જળ ીળી 
ધીુબદ રૉ જોણૂલી ષ્ડળ ણૂ઼ૉવૂફૉસફ ુવરૂડૉણ ગઅબફૂફૉ 
દી.૩૯-૩૩-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ. 

 (૪) ઋક્દ ગઅબફૂફૉ ્ઞૉક્ડફૃઅ ગીર ગૉડવી ઼રલરીઅ બૄથર્ 
ગળષીફૃઅ ઝૉ, 

 (૪) ગળીળ ળન ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ ્ઞૉક્ડ બૄથર્ ગળષીફૃઅ 
વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ્ઞૉક્ડ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગીલર્ળદ ધસૉ ?  (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
--------- 
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તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
સોમિાર, તા.૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ 

શધુ્ધધપત્રિ 

અ.નું. તારાુંકિત 

પ્રશ્ન ક્રમાુંિ 

અગ્રતા 

ક્રમ 

પા.નું. વિગત અશધુધ શધુધ 

૧ ૩૯૭૭૨ ૨ ૨ સભ્યશ્રીનુું નામ શ્રી માલતી મહશે્વરી માલતી મહશે્વરી 

૨ ૪૦૩૬૯ ૯ ૬ પ્રશ્ન ખુંડ-૧ની ત્રીજી લીટી ગિ ન્મેન્ટ  ગિમેન્ટ  

૩ ૪૦૪૦૪ ૧૧ ૭ પ્રશ્નનુું અનસુુંધાન *પ્રશ્ન ક્રમાુંિ તારાુંકિત પ્રશ્ન ક્રમાુંિ 

૪ ૪૦૪૬૩ ૨૦ ૧૦ જિાબ ખુંડ-૩ની ચોથી લીટી યોજનાઓ હોઠળ યોજનાઓ હઠેળ 

૫ ૪૦૪૮૩ ૩૮ ૧૮ પ્રશ્ન ખુંડ-૧ની બીજી લીટી નિુશાની અ ન્િયે નિુશાની અ ન્િયે 

અમરેલી અને  

૬ ૩૯૮૮૬ ૬૦ ૨૭ પ્રશ્ન ખુંડ-૧ની બીજી લીટી રાયસીંગપરુા (હ) િરધી રાયસીંગપરુા (હ) 

ગામમાુંથી િરધી 

૭ ૪૦૪૮૭ ૬૮ ૩૧ સભ્યશ્રીનો મતવિસ્તાર (િાલાિાડ) (િાલાિડ) 

૮ ૪૦૪૫૧ ૭૩ ૩૩ પ્રશ્નનુું અનસુુંધાન *પ્રશ્ન ક્રમાુંિ તારાુંકિત પ્રશ્ન ક્રમાુંિ 

૯ ૪૦૪૬૫ ૧૨૯ ૬૦ સભ્યશ્રીનુું નામ શ્રી સુંતોિબેન આરેઠીયા શ્રીમતી સુંતોિબેન 

આરેઠીયા 

૧૦ ૩૯૭૭૧ ૧૩૭ ૬૪ જિાબ ૨૫. ૨૫ 

૧૧ ૪૦૪૬૨ ૧૩૮ ૬૪ મુંત્રીશ્રીનો હોદ્દો પાણી પરુિઠામુંત્રીશ્રી 

મુંત્રીશ્રી  

પાણી પરુિઠામુંત્રીશ્રી 



  પાછળ... 
 

૧૨ ૪૦૪૪૮ ૧૪૧ ૬૬ જિાબ ખુંડ-૧ના પત્રિ-અના 

ક્રમાુંિ-૭માું બીજી અને ત્રીજી 

િોલમ 

નડીઆદ નડીયાદ 

૧૩ ૩૯૮૮૭ ૧૫૨ ૭૧ જિાબ ખુંડ-૧ની બીજી લીટી તા.૨૩-૦૩-૨૦૨૧થી તા.૨૩-૦૩-૨૦૧૨થી 

૧૪ ૩૯૮૦૧ ૧૭૧ ૭૯ સભ્યશ્રીનુું નામ શ્રીમતી ગીતીબા જાડેજા શ્રીમતી ગીતાબા 

જાડેજા 

૧૫ ૪૦૩૯૯ ૧૮૧ ૮૪ પ્રશ્ન ખુંડ-૧ની બીજી લીટી વમવતયાળા વમવતયાલા 

૧૬ ૪૦૩૯૭ ૧૮૯ ૮૭ પ્રશ્નનુું અનસુુંધાન *પ્રશ્ન ક્રમાુંિ તારાુંકિત પ્રશ્ન ક્રમાુંિ 

પ્રશ્ન ખુંડ-૧ની ચોથી લીટી મળેલ દરખાસ્ત મળેલ તે દરખાસ્ત 

૧૭ ૩૯૮૯૩ ૧૯૦ ૮૭ પ્રશ્નનુું શીર્િ યોજનાની અરજીઓ યોજના અ ન્િયે મળેલ 

અરજીઓ 

૧૮ ૩૯૮૯૭ ૧૯૭ ૯૩ પ્રશ્નનુું શીર્િ યોજનાની અરજીઓ યોજના અ ન્િયે મળેલ 

અરજીઓ 

૧૯ ૪૦૩૮૬ ૨૧૫ ૧૦૨ પ્રશ્નનુું અનસુુંધાન *પ્રશ્ન ક્રમાુંિ તારાુંકિત પ્રશ્ન ક્રમાુંિ 

૨૦ ૪૦૪૬૦ ૨૧૭ ૧૦૩ પ્રશ્ન ખુંડ-૨ની બીજી લીટી પણૂ િરિાનુું છે, પણૂ િરિાનુું છે, અને 

  

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 




