
જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
બીઅજરૃ ઼ , ૪૨૩૯ 
દીળીઅિગદ ્ ળૂ 

રઅઙશષીળ, ૩૨રૂ િણ઼ૉમ્મળ, ૪૨૩૯ 
 

ઞષીમ ઈબફીળ રઅ ૂ ૂકઆ 
(૩) રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ : ફીથી, રીઙર્ ઇફૉ રગીફ, ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ, દમૂમૂ ુસક્ષથ, ફરર્ની, 

ગ બ઼ળ, બીડફઙળ લ્ઞફી  

(૪) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ુસક્ષથ( ીધુરગ, રીધ્લુરગ, ૐત), ઋચ્જ ઇફૉ ડૉ ગુફગવ ુસક્ષથ, ગીલન્ ઇફૉ 

ન્લીલદઅ , ષોપીુફગ ઇફૉ ઼અ઼નૂલ મીમદ્, રૂઢી ઋ ્ઙ, ઙૐ-઼અષપર્ફ, ફીઙિળગ 

ઋ લફ 

(૫) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ઌજાર્ 

(૬) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ઈિનજાુદ ુષગી઼, ષફ, રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ 

(૭) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ  

(ળીજ્લગક્ષી) ( ષદઅ  ઽષીવ્) 

: બઅજીલદ, બલીર્ષળથ 

 
 
૩ 

વૂવૂલી ઇફૉ ઼ીષળગૃઅ ણવી દીવૃગીફી ળ દીફી ગીર્ 
* ૪૨૯૫૭ ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી વૂવૂલી ઇફૉ ઼ીષળગૃઅણવી 

દીવૃગીફી (૩) ય્ળીંઙણી-કર્ીઅગજ ળ્ણ, (૪) ધ્ળણૂ-

યઅણીળૂલી-યીક્ષૂ ળ્ણ, (૫) રૉગણી-ઈંઙ્ળીશી ળ્ણ, (૬) 

ફીફી યર્ ી-઼ૂરળથ ળ્ણ, (૭)ઘણ઼વૂ ઑ ્જ ળ્ણ, (૮) 

ણૉણગણૂ ઑ ્જ ળ્ણ ફ્ફ-પ્વીફ ગીજી ળ દી ઇફૉ નસ ષહર્ધૂ 

ળૂ઼ળભૉ઼ીંઙ ફ ધલી ઽ્લ દૉષી (ફ્ફ-પ્વીફ) ઼ીષળગૃઅણવી 

દીવૃગીફી (૩) ફીફી-યર્ ીધૂ ઘણગી ળ્ણ, (૪) ર્ડી 

જીઞૃણીધૂ ઘ્ણૂલીળ બળી ળ્ણ ગૉ  ઞૉફૉ દી.૨૮-૨૪-૪૨૩૯ ફી 

ળ્ઞ જોમ ફઅમળ ઈબૉવ ઝૉ દૉ ળ દીફી ગીર દી.૩૭-૩૩-

૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ બૄથર્ ધલૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ 

ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩), (૪) ઇફૉ (૫)  

ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીર્ દીઅુ ગ રઅઞૃળૂ/ડૉન્ણળ િકર્લી ઽૉઢશ 

ઝૉ. ડૉન્ણળ િકર્લી બૄથર્ ગળૂ ષગર્કણર્ ળ ઈબૂ ઼રલ રલીર્નીરીઅ 

ગીર બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી દ્ ઋક્દ ળ દીફી ગીર્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બૄથર્ 

ફ ધષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૫) દૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ? 

--------- 
ઑજમૂ-૮૨૨-૩ 
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૪ 
઼ૐફૂ લ્ઞફી ઽૉઢશ ણૉર્ યળષી મીમદ 

* ૪૨૩૩૯ ૂ ુ ઞૉસ રૉળજા (ર્ળમૂ) : રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઽૉઢશ ણૉર્ યળષી ગૉડવૃઅ બીથૂ ફરર્ની 
લ્ઞફીરીઅધૂ ઈબષીરીઅ ઈ લૃઅ? 

 દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ફરર્ની 
લ્ઞફી રીઅધૂ ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઽૉઢશ ણૉર્ યળષી રીડૉ  રી઼ષીળ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ બીથૂફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
કર્ર રી઼ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ બીથૂફ્ ઞથ્ધ્ 

(રૂવૂલફ ચફ રૂડળ) 
૩ ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૨. 
૪ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૨. 
૫ જાન્લૃઈળૂ-૪૨૩૱ ૨. 
૬ ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૩૱ ૨. 
૭ રીજર્-૪૨૩૱ ૩૬.૯૩ 
૮ ઑુ વ-૪૨૩૱ ૱.૬૱ 
૯ રૉ-૪૨૩૱ ૩.૪૫ 
૱ ઞૃફ-૪૨૩૱ ૨. 
૯ ઞૃવીઉ-૪૨૩૱ ૨. 
૩૨ કઙ ડ-૪૨૩૱ ૨. 
૩૩ ઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૱ ૪૩.૫૩ 
૩૪ કક્ડ્મળ-૪૨૩૱ ૭૨.૪૯ 
૩૫ ફષૉમ્મળ-૪૨૩૱ ૨. 
૩૬ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૱ ૩૮.૪૫ 
૩૭ જાન્લૃઈળૂ-૪૨૩૯ ૭૨.૫૯ 
૩૮ ભૉ ૃઈળૂ ૪૨૩૯ ૩૱.૨૭ 
૩૯ રીજર્ ૪૨૩૯ ૬૫.૱૮ 
૩૱ ઑુ વ ૪૨૩૯ ૪૨.૯૪ 
૩૯ રૉ ૪૨૩૯ ૪૮.૯૯ 
૪૨ ઞૃફ ૪૨૩૯ ૪૫.૩૩ 
૪૩ ઞૃવીઉ-૪૨૩૯ ૫૨.૱૯ 
૪૪ કઙ ડ-૪૨૩૯ ૪૭.૱ 
૪૫ ઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૩.૮૩ 
૪૬ કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ૨.૬૱ 

 ગૃવ ૫૮૬.૩૩ 

--------- 

૫ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ રીફષ ઙિળરી લ્ઞફીફ્ વીય 

* ૩૯૱૭૪ ૂ બૄથસ ર્નૂ (઼ળૃદ બુ ર) : રીફફૂલ  ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઉ઼ર્ 
રીડૉફૂ રીફષ ઙિળરી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
દી.૫૨-૯-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૃવ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ વીય ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩)  
કર્ર ષહર્ વીયીધીર્ફૂ ઼અખ્લી 
૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૭૮૬૪ 
૪ ૪૨૩૯-૪૨ ૨ 

 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ?  (૪)  
કર્ર ષહર્ ધલૉવ ઘજર્  
૩ ૪૨૩૱-૩૯ .૱૯.૩૯ વીઘ 
૪ ૪૨૩૯-૪૨ ૨ 

--------- 



3 

૬ 
ઈથઅન ુઞ ીફૂ સીશીરીઅ ગ્મ્પ્લડૃળ વૉમફૂ ઼ૃુ ષપી 

* ૪૨૭૮૯ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન 
ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમફૂ ઼ૃુષપી 
ઋબવબ્પ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવીરીઅ ફધૂ, 

 (૩) ૮૯૯ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમફૂ 
઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ઝૉ ઇફૉ ૫૬૩ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગ્મ્પ્લૃડળ 
વૉમફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ 
ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમ ગલી ગીળથ઼્ળ મઅપ ઽીવદરીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ૫૬ ીધુરગ સીશીકરીઅ ડૉગફૂગવ ગીળથ઼્ળ 
ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમ મઅપ ઽીવદરીઅ ઝૉ. 

 (૫) ઈ મઅપ બણૉવ ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જીવૃ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૫) ઈ મઅપ બણૉવ ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમ જીવૃ ધઉ સગૉ  દૉર 
ફધૂ. 

--------- 

૭ 
રઽૉ઼ીથી દીવૃગીરીઅ ઼ીરૄિઽગ ષફ ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૩૯૱૭૫ ૂ ગળસફયીઊ ઼્વઅગૂ (ગણૂ) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી રઽૉ઼ીથી દીવૃગીરીઅ ઼ીરૃિઽગ 
ષફ ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨ 
રીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ ગળૉ વ ળ્બી

(વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૨.૮૫ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૨.૫૭ 

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

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ 

( . વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૬૯.૭૭ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૩૯.૩૬ 

--------- 

૮ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ રૉવૉિળલી, ણૉન્ગ્લ,ૃ ગ ઙ્ ભૂષળફી ફ પીલૉવ ગૉ઼્ 

* ૪૨૪૭૪ ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૯-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ રૉવૉિળલી, ણૉ ન્ગ્લૃ ઇફૉ 
ગ ઙ્િભષળફી ગૉડવી ગૉ઼્ ષહર્ ષીળ ફ પીલી, 

 (૩) ૩૯-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ રૉવૉિળલી, ણૉ ન્ગ્લૃ ઇફૉ ગ ઙ્ 
િભષળફી ફ પીલૉવ ગૉ઼્ ષહર્ ષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ષહર્ 
ઇરનીષીન ુઞ ી ઇરનીષીન સઽૉળ 

રૉવૉિળલી ણૉ ન્ગ્લૃ
ગ ઙ્ 
ભૂષળ 

રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ
ગ ઙ્
ભૂષળ

૪૨/૩૩/૩૯ 
ધૂ 
૩૯/૩૩/૩૱ 

૩૪૯ ૭૬ ૨ ૯૫૪૩ ૪૮૯૮ ૨ 

૪૨/૩૩/૩૱ 
ધૂ 
૩૯/૩૩/૩૯ 

૭૯ ૩૬૪ ૨ ૬૬૭૯ ૪૯૯૩ ૨ 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ, ળ્ઙષીળ 
ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ, ળ્ઙષીળ નનીર્કફી 
ફ પીલૉવ રૅત્લૃફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 
ઇરનીષીન ુઞ ્- 

દીવૃગીફૃઅ 
ફીર 

૪૨-૩૩-૩૯ ધૂ ૩૯-૩૩-૩૱ ૪૨-૩૩-૩૱ ધૂ ૩૯-૩૩-૩૯ 
રૉવૉિળલી ણૉ ન્ગ્લૃ ગ ઙ્ ભૂષળ રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ ગ ઙ્ ભૂષળ

ન઼કર્્ઉ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

પ્શગી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
મીષશી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

઼ીથઅન ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
નૉ ્ઞ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

રીઅણવ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ુષળરઙીર ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
પ્વૉળી ૨  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

પઅપૃગી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ઇરનીષીન સઽૉ ળ- 

ટ્ફ 

૪૨-૩૩-૩૯ ધૂ  
૩૯-૩૩-૩૱ 

૪૨-૩૩-૩૱ ધૂ  
૩૯-૩૩-૩૯ 

રૉવૉિળલી ણૉ ન્ગ્લૃ
ગ ઙ્ 
ભૂષળ 

રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ
ગ ઙ્ 
ભૂષળ

ઋ ળ ટ્ફ ૩ ૨ ૨ ૨ ૫ ૨ 

નુક્ષથ ટ્ફ ૩ ૬ ૨ ૨ ૬ ૨ 
બૄષર્ ટ્ફ ૨ ૩ ૨ ૨ ૪ ૨ 

બુ ર ટ્ફ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ 
રધ્લ ટ્ફ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ફષ્ બુ ર ટ્ફ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ 

ગૃવ ૪ ૭ ૨ ૪ ૩૨ ૨ 

 (૫) ઈષ્ ળ્ઙજીશ્ ભૉવીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળૉ  સૃઅ 
બઙવી વૂપી ?  

 (૫)  
 ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઋક્દ ળ્ઙ્ફૉ ગીમૃરીઅ ળીઘષી 

ચુફ  ભૂષળ ઼ષવન઼્, બ્ળીફીસગ ગીરઙૂળૂ, 
બ્ળીયક્ષગ રીઝવૂ ુષદળથ ગીરઙૂળૂ, ભ્ઙીંઙ 
ગીરઙૂળૂ, ઞઅદફૃીસગ નષીફ્ ઝઅડગીષ, ઞઅદૃફીસગ 
નષીલૃક્દ રચ્ઝળનીફૂફી ઋબલ્ઙ ઇફૉ ઈળ્ગ્લ 
ુસક્ષથ ષૅુ  ઞૉષૂ ુષુષપ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. 

 ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ઋક્દ ળ્ઙ્ફૉ ગીમૃરીઅ ળીઘષી ણ્ળ 
ડૃ ણ્ળ ભૂષળ ઼ષવન઼્, ઑન્ડ્ર્વ્જીગવ ગીરઙૂળૂ, 
બ્ળીફીસગ ગીરઙૂળૂ, ઞઅદૃફીસગ નષી ઝઅડગીષ 
ગીરઙૂળૂ, ઊન્ણ્ળ ભ્ઙીંઙ ગીરઙૂળૂ, મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ 
ઑક્ડ રૃઞમ ગીલર્ષીઽૂ ઇફૉ ઈળ્ગ્લ ુસક્ષથ ષૅુ  
ઞૉષૂ ુષષપ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૯ 
બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૩૯૱૮૩ ૂરદૂ ઼ૃરફમૉફ જૐઽીથ (ગીવ્વ) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) બઅદરઽીવ ુઞ ીફી ગીવ્વ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ 
ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-
૪૨રીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ 
ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ 

(ઽૉ ક્ડળરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૩૬૨.૨૨ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ) 
૩૨૪.૨૨ 
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 (૪) ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ષહર્ષીળ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪)  
ષહર્ ઘજર્ 

( . વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૱૬.૪૮ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ) 
૪૯.૩૬ 

--------- 

૱ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઈઅઙથષીણૂ ગૉ ન્ ્ 

* ૩૯૱૪૯ ૂરદૂ ઙૂદીમી જાણૉજા (ઙ ણવ) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ ગીલર્ળદ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ુ ઞ ીરીઅ 
ગૃવ ૩૫૯૫ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્રીઅ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
સૐજીવલફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ઝૉ? 

 (૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ુ ઞ ીરીઅ 
ગૃવ ૩૫૯૫ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ બોગૂ ૩૫૮૩ ગૉન્ ્રીઅ 
સૐજીવલફૂ ઼ૃુ ષપી ઋબવબ્પ ઝૉ. ઇફૉ ૩૪ ગૉન્ ્રીઅ 
સૐજીવલફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. 

--------- 

૯ 
જારફઙળ ઘીદૉ જી.જી. ઽ્ુ બડવરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ રઽૉગર 

* ૪૨૭૫૬ ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ઘીદૉ 
ઈષૉવ જી.જી.ઽ્ુ બડવરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૃળ ધલૉવ રઽૉગર 
ગૉડવૃ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ઘીદૉ 
જી.જી.ઽ્ુ બડવરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૃળ ધલૉવ રઽૉગરફૂ ુષઙદ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ઼અષઙર્ રઅઞૃળ 
૩ ષઙર્-૩ ૪ 
૪ ષઙર્-૪ ૪૭ 
૫ ષઽૂષડૂ ષઙર્-૫ ૬૮ 
૬ બૉળીરૉણૂગવ ષઙર્-૫ ૱૭ 
૭ ફુ઼ર્ંઙ ષઙર્-૫ ૯૨૫ 
૮ ષઙર્-૬ ૫૯૱ 

ગૃવ ૩૪૫૯ 
 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼અષઙર્ષીળ યળીલૉવ 
ઞગ્લીક ગૉડવૂ ઝૉ ઇફૉ ઘીવૂ ઞગ્લીક ગૉડવૂ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼અષઙર્ષીળ યળીલૉવ ઞગ્લીક ઇફૉ 
ઘીવૂ ઞગ્લીકફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ઼અષઙર્ યળૉ વૂ ઘીવૂ
૩ ષઙર્-૩ ૩ ૩ 
૪ ષઙર્-૪ ૩૪ ૩૫ 
૫ ષઽૂષડૂ ષઙર્-૫ ૬૫ ૫ 
૬ બૉળીરૉણૂગવ ષઙર્-૫ ૮૫ ૪૪ 
૭ ફુ઼ર્ંઙ ષઙર્-૫ ૭૭૯ ૩૬૬
૮ ષઙર્-૬ ૫૯૱ ૨ 

ગૃવ ૩૨૭૮ ૩૱૫
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 (૫) ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 (૫) ુફરથૄઅગ્ફ્  ઇ ષૂગીળ, ળીજીફીરી દધી 
ષલુફષૅુ ફી ગીળથૉ ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉ ઝૉ. ણૌગડળ્ફૂ ઘીવૂ 
ઞગ્લીક વીલગીદ ચળીષદી ણૌગડળ્ ઋબવબ્પ ધલૉધૂ દૅદર્ઞ 
યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇન્લ ઞગ્લીક રઅઞૃળ ધલૉવ રઽૉગર રીથૉ 
ઞ િળલીદ ઇફૉ ઋબવુબ્પ ધ્લીફૉ વઊ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૩૨ 
઼અદળીરબૃળ દીવગૃીરીઅ ઼ીરૄિઽગ ષફ ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૩૯૱૭૯ ૂ ગૃમૉળયીઊ ણીંણ્ળ (઼અદળીરબૃળ) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રિઽ઼ીઙળ ુ ઞ ીફી ઼ અદળીરબૃળ દીવૃગીરીઅ ઼ ીરૄિઽગ 
ષફ ુ ફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨ 
રીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ુષ દીળરીઅ 
ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ ુષ દીળ 

(ઽૉ ક્ડળરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૩૬૪.૨૨ 
૪૨૩૯-૪૨  

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૯૫.૨૨ 

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

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્   

( . વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૪૯.૫૪ 
૪૨૩૯-૪૨  

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૩૪.૮૭ 

--------- 

૩૩ 
ઞૄફીઙત ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ ઘીદૉ રૉફબીષળ બૃળ્ બીણષી મીમદ 

* ૪૨૩૫૩ ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૄફીઙત) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુ઼ુષવ 
ઽ્ુ બડવ, ઞૃફીઙત ઘીદૉ રૉફબીષળ બૃળ્ બીણષી ગઊ 
ઈઋડ઼઼્ીર્ંઙ ઑઞન઼્ૂફૉ ગીરઙૂળૂ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) ૩. રૉ઼઼ર્ ણૂ. જી. ફીગળીથૂ 
  ૪. રૉ઼઼ર્ ઑર. ઞૉ. ઼્વઅગૂ 

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ઼્બષી રીડૉ  ડૉન્ણળ િકર્લી ઽીધ 
પળીલૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૪) ઽી. 

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ગૉડવી ઼ રલ રીડૉ  ઈબષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ ? 

 (૫) બીઅજ(૭) ષહર્ રીડૉ . 

--------- 
૩૪ 

રીથ઼ી દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 
* ૪૨૬૪૪ ૂ ષ યયીઊ ગીગણૂલી (ઢક્કળમીબીફઙળ) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી રીથ઼ી દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ 
ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ 
૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી 
ુષ દીળરીઅ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ (ઽૉ ક્ડળરીઅ)

૪૨૩૱-૩૯ ૭૨.૨૨ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ) 
૭૫.૨૨ 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ષહર્ષીળ ગૃવ ગૉડવ્ 
ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪)  
ષહર્ ઘજર્ ( . વીઘરીઅ)

૪૨૩૱-૩૯ ૫૫.૪૪ 
૪૨૩૯-૪૨  
(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ) 

૪૬.૪૯ 

--------- 

૩૫ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૩૯૱૬૬ ૂ ઙ્ુષઅનયીઊ બડૉવ (ળીઞગ્ડ-નુક્ષથ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગૄષીકફૃઅ 
ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૫૮૮૨૩ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) . ૭૭૮૯૮.૨૬ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ.  
--------- 

૩૬ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૩૯૱૬૫ ૂ સસૂગીઅદ બઅ ી (ણૂ઼ી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગૄષીકફૃઅ 

ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૩૭૪૬ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) . ૪૪૫૪૬.૪૭ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ.  

--------- 

૩૭ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ મફીષષી મીમદ 

* ૪૨૭૯૫ ૂ ગીઅુદયીઊ ઼્તી બળરીળ (ઈથઅન) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન 

ુઞ ીરીઅ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ મફીષષી રીડૉ  ગઊ ઞગ્લી બ અ઼ન 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) જી ી ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ મફીષષી રીડૉ  ઼ીષર્ઞુફગ 

લીલીર રઅિનળ બોગૂફૂ ૩ ઽૉક્ડળ ઞરૂફ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઽ્ુ બડવફૃઅ મીઅપગીર ક્લીળૉ  સ  

ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ મફીષષી રીડૉ  

ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ લીલીર રઅિનળ બોગૂફૂ ૩ ઽૉક્ડળ ઞરૂફ 

ઇબૃળદૂ ઽ્ઊ ષપૃ ઞરૂફ રશૉધૂ મીઅપગીર સ  ગળષીરીઅ 

ઈષસૉ. 

 (૫) ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગૉડવી ઘજ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) ઞરૂફ રશૉધૂ ઞ ળૂ ફક્સી, ડૉન્ણળ ષઙૉળૉ  િકર્લી 

઼િઽદ ઽ્ુ બડવફૃઅ મીઅપગીર .૯૪૨૨/- વીઘફી ઘજ 

મફદૂ ત્ષળીઑ બૃથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 
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૩૮ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૬૬૪ ૂ પફજીયીઊ બડૉવ (ષતષીથ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગીણર્  ગીતષીરીઅ ઈ લી, 

 (૩) ગૃવ - ૭૬,૨૯૨ 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ 
દૉ રીડૉ  ગૉડવી ગૉન્ ્ ગીલર્ળદ ઝૉ, 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ 
રીડૉ  ગૃવ- ૩૩ (ઇુઙલીળ) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ.  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ 
નીષીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ગૃવ - ૫૯,૪૭૯ નીષીક 

 (૬) ઋક્દ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ નીષી રીડૉ  ગૃવ ગૉડવૂ 
ળગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ? 

 (૬) ગૃવ - .૮૬,૪૬,૪૩,૯૯૯/- 

--------- 

૩૯ 
૩૱૩ ‘‘ઇયલમ્’’ રિઽવી ઽૉ બવીઊફ સ  ગળષી મીમદ 

* ૪૨૨૮૨ ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ૩૱૩ 
‘‘ઇયલમ્’’ રિઽવી ઽૉ બવીઊફ સ  ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋગદ ઽૉ બવીઊફ ક્લીળધૂ સ  ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૪) દી.૨૬-૨૪-૪૨૩૬ ધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ 
ભળૂલીન્ ઽૉ બવીઊફ બળ રશૂ, ઇફૉ 

 (૫)  
ષહર્ રશૉવ ભળૂલીન્

૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૩,૭૮,૫૯૪ 

૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૩,૮૯,૱૫૩ 

 (૬) ઽૉ બવીઊફ રીડૉ  ઋક્દ ષહર્ષીળ ષીઽફ્ રીડૉ  ગૉડવૂ 
ળગરફ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્? 

 (૬) 
ષહર્ ઘજર્ ( .) 

૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૪,૪૯,૮૫,૪૫૮

૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૫,૨૮,૪૪,૯૩૪

--------- 

૩૱ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞજોણીથ 

* ૩૯૱૮૬ ૂ ગૉ સૃયીઊ ફીગળીથૂ (ઙીળૂલીપીળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ૭૩૱૮ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ. 
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 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૩૱૬.૪૫ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્. 
--------- 

૩૯ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૩૯૱૬૩ ૂ ુષષૉગ બડૉવ (ઋપફી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઈિનજાદૂ ુષ દીળ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૭૬૯૫ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) . ૯૨૫૨.૩૮ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ.  
--------- 

૪૨ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ યીળૉ  ષળ઼ીનધૂ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૩૯૯૬૱ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઇુદયીળૉ  ષળ઼ીનધૂ દીવૃગીષીળ 
(બઅજીલદ ઇફૉ ડૉડફી) ગૉડવી ળ દી, બવૃ, ગ્ટષૉ ઇફૉ 
ફીશીફૉ યીળૉ  ફગૃસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઋગદ ુ ધુદઑ ઇુદયીળૉ  ષળ઼ીનફી ગીળથૉ ફૃગસીફ 
બીરૉવ દરીર ળ દી, બૃવ, ગ્ટષૉ ઇફૉ ફીશીફૉ રળીરદ ગળૂ 
ષીઽફ લષઽીળ લ્ગ્લ ળીઘૉવ ઝૉ. ઞૉ ળ દી, બૃવ, ગ્ટષૉફૉ 
ફૃગસીફ ધલૉવ દૉ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

દીવગૃ્ ળ દી બૃવ ગ્ટષૉ/ ફીશી
ક્ષીઅડ  ૪ - ૱ 
ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૩ - ૩ 
ફ઼ષીણૂ ૪ - ૯ 
઼અઘૉણી - - ૩ 
ઞૉદબૃળબીષૂ - - ૩ 
મ્ણૉવૂ ૩ ૩ ૩ 

ગૃવ ૮ ૩ ૪૩ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ફૃક્સીફ ધલૉવ બવૃ, ળ દી, ગ્ટષૉ 
ઇફૉ ફીશીફી રળીરદ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફી ઘજર્ફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ઇફૉ (૫) ઞ ળૂલીદ રૃઞમ ૩ ળ દીફૃઅ, ૩ બવૃફૃઅ ઇફૉ 
૩ ફીશીફૃઅ .૩૪૮૨.૨૨ વીઘફૃઅ બૃફઆ મીઅપગીર રઅઞૃળ ગળીષૉવ 
ઝૉ ઞૉ મફદૂ ત્ષળીઑ, મીગૂફી ગીર્ દીઅુ ગ ઞ ળૂલીદ 
ઇફૃ઼ીળ.    (૫) ઋક્દ ગીર ક્લી ઼ પૃૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ?

--------- 

૪૩ 
ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીક રીડૉ  ઇળજી 

* ૪૨૬૩૪ ૂરદૂ ઼અઙૂદીમૉફ બીડૂવ (વીંમીલદ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીક રઅઞૄળ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ 
ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૪૨૯૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ સીશીક રઅઞૃળ ઇફૉ ફીરઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
રઅઞૃળ ફીરઅઞૃળ 
૩૫૩૱ ૯૭૪ 

 (૫) ફીરઅઞૃળ ગળષીફી રૃખ્લત્ષૉ સીઅ ગીળથ્ ઽદીઅ?  (૫) સીશી રઅઞૃળૂ રીડૉફી ુફલદ રીબનઅણ્ ઼અદ્હદી ફી 
ઽ્ષીધૂ. 

--------- 
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૪૪ 
ષીઅગીફૉળ ઘીદૉ ઼મ ણૂ ડર્ ૂગડ ઽ્ુ બડવફૃઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ રઽૉગર 

* ૪૨૭૫૨ ૂ રઽરનજાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષીઅગીફૉળ ઘીદૉ ઼મ ણૂ ડર્ ૂક્ડ ઽ્ુ બડવ ઼ફૉ 
૪૨૩૭રીઅ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઋક્દ 
ઽ્ુ બડવરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ રઽૉગર ગૉડવૃ ઝૉ, 

 (૪) ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ ષીઅગીફૉળરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઽૉગરફૂ 
ુષઙદ 

઼અષઙર્ રઅઞૄળ રઽૉગર 
ષઙર્-૩ ૯ 
ષઙર્-૪ ૭ 
ષઙર્-૫ ૫૪ 
ષઙર્-૬ ૪૨ 

 (૫) દૉ બોગૂ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળૉવૂ ઇફૉ 
ગૉડવૂ ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ ષીઅગીફૉળરીઅ ઼અષઙર્ષીળ યળૉવૂ ઇફૉ 
ઘીવૂ જ્ગ્લીકફૂ ુષઙદ 

઼અષઙર્ રઅઞૄળ યળૉ વૂ ઘીવૂ 
ષઙર્-૩ ૯ ૪ ૭ 
ષઙર્-૪ ૭ ૫ ૪ 
ષઙર્-૫ ૫૪ ૪૩ ૩૩ 
ષઙર્-૬ ૪૨ ૪૨ ૨ 

 (૬) ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લી ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ?  (૬)  
 ઽ્ુ બડવ ઘીદૉ ષઙર્-૩ દઞ ્ફૂ ઞગ્લી યળષી રીડૉ  

નળળ્ઞ ષ્ગ ઊફ ઉન્ડળ લૃ ઇફૉ દમૂમૂ ઇુપગીળૂ 
ષઙર્-૪ ફૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  નળ રઅઙશષીળૉ  ષ્ગ 
ઉફ ઉન્ડળ લૃ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ષઙર્-૫ ફૂ ફ઼ીંઙ, બૉળી રૉણૂગવ, ડૉગુફગવ દૉરઞ 
ઇન્લ ષઽૂષડૂ ઼અષઙર્ફૂ ઞગ્લીક ઼ૂપૂ 
યળદૂ/મતદૂધૂ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 બૉળી રૉણૂગવ ઼અષઙર્ફૂ ષઙર્-૫ફૂ ઞગ્લીક ઙૐથ 
઼ૉષી બ અ઼નઙૂ રઅણશ ીળી બપીર્ત્રગ બળૂક્ષીક વઊ 
યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ણર્ ીઉષળ ષઙર્-૫ ઇફૉ ષઙર્-૬ ફૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક 
ઋબળ ઞ ળ ઞથીલ ત્લી ઈઋડ ઼઼્ીર્ંઙધૂ ગીરઙૂળૂ 
વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૪૫ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ઈિનજાુદ ગન્લીકફૉ વ  ઼ઽીલ 

* ૩૯૱૭૨ ૂ ફળૉ સયીઉ બડૉવ (ઙથનૉષૂ) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ઈિનજાુદ ગન્લીકફૉ વ  
અ઼ઙૉ ઼ઽીલ ઈબષીફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ દી.૫૨-૨૯-

૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ઈ 
લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ગૉડવૂ ઈિનજાુદ ગન્લીકફૉ વીય ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

કર્ર ષહર્ વીયીધીર્કફૂ ઼અખ્લી 
૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૩૩૯૯ 
૪ ૪૨૩૯-૪૨ ૪૮૱ 

 ગૃવ ૩૬૮૯ 
  

--------- 
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૪૬ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ગૃિડળ જ્લ્ુદ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ક 

* ૩૯૱૪૬ ૂ ુબલૃહયીઉ નૉ઼ ીઉ (ફષ઼ીળૂ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃિડળ જ્લ્ુદ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી ઙળૂમ 
વીયીધીર્કફૉ ચળ ષબળીસફી ષૂઞ જોણીથ્ ઈબષીરીઅ ઈ લી, 
ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૩૱૫૱ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) ગૃવ .૮૱.૯૱ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૪૭ 
જારફઙળ સઽૉ ળરીઅ ઈફૃહીઅુઙગ ઘજર્ફૂ જૄગષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઼ઽીલ 

* ૪૨૬૨૨ ૂ ળીચષજીયીઉ બડૉવ (જારફઙળ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) જારફઙળ સઽૉળરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીફી 
ુષ ીધીર્ક રીડૉ  ુષ ીધીર્કફી ઇભ્લી઼ફૉ વઙદી ઈફૃહીઅુઙગ 
ઘજર્ફૂ જૄગષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૩-૨૱-
૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ જારફઙળ સઽૉળરીઅ ગૉડવી ુષ ીધૂકફૉ ઈ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ૫૯૫૭ 

 (૫) ુષ ીધીર્નૂઢ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ ? 

 (૫) ુષ ીધૂનૂઢ ષીુહર્ગ .૫૨૨૨/- વૉઘૉ .૩૩૱.૨૭ 
વીઘફૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 
૪૮ 

઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞજોણીથ 
* ૩૯૱૪૨ ૂરદૂ ટઅઘફી બડૉવ (જ્લીર઼્ૂ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃિડળ જ્લ્ુદ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી ઙળૂમ 
વીયીધીર્કફૉ ચળ ષબળીસફી ષૂઞ જોણીથ્ ઈબષીરીઅ ઈ લી, 
ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૯૱૮ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) ગૃવ .૫૬.૱૬/- વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૪૯ 
ુષ઼ફઙળ દીવૃગીરીઅ ઼ીરૄિઽગ ષફ ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૩૯૱૭૬ ૂ ઍુહગૉસ બડૉવ (ુષ઼ફઙળ) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી ુષ઼ફઙળ દીવૃગીરીઅ ષહર્ 
૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઼ીરૄિઽગ ષફ ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ુષ દીળરીઅ ળ્બીફૃઅ ષીષદૉળ ગળૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ ુષ દીળ (ઽૉ ક્ડળરીઅ)

૪૨૩૱-૩૯ ૭૪.૨૨ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૬૬.૨૨ 
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 (૪) દૉ બીઝશ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ ( .વીઘરીઅ)

૪૨૩૱-૩૯ ૩૱.૯૬ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૩૯.૱૯ 

--------- 

૪૱ 
યીષફઙળ ુઞ ીફી પ્શી ઞઅક્સફ ઘીદૉ ળૉ ષૉ કષળ ૂઞ મફીષષી મીમદ 

* ૪૨૩૮૮ ૂ ગફૃયીઉ મીળોલી (દશીજા) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ 
ુઞ ીફીઅ પ્શી ઞઅક્સફ ઘીદૉ ળૉ ષૉ કષળ ૂઞ 
(ROB)મફીષષીફૃઅ ગીર ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩), (૪) ઇફૉ (૫) પ્શી ઞઅક્સફ બી઼ૉ પ્શી-ળઅપ્શી 
ળ્ણ બળ રઅઞૃળ ધલૉવ ળૉ ષૉ કષળ ૂઞફૂ ગીરઙૂળૂ ધશ ભૉળભીળ 
ગળૂ પ્શી મીલબી઼ બળ ળૉ ષૉ કષળ ૂઞ મફીષષીફૂ રઅઞૃળૂફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૪) ચથી વીઅમી ઼રલધૂ ઈ ગીરઙૂળૂ વઅુમદ ઽ્લ 
દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

 

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?  
--------- 

૪૯ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ ભૂ બળદ જૄગષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઼ઽીલ 

* ૪૨૬૩૫ ૂ ળીગૉસયીઉ સીઽ (ઑવૂ઼ ૂઞ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીફી 
ુષ ીધૂક રીડૉ  ભૂ બળદ જગૃષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ  
ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૩-૨૱-
૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ગૉડવી ુષ ીધૂકફૉ ઈ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ૬૩૪૩૨ 

 (૫) ુષ ીધીર્નૂઢ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ ? 

 (૫) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુષ ીધૂનૂઢ ભૂ 
બળદ જગૃષથૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 

૫૨ 
રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી યળષી મીમદ 

* ૪૨૨૩૫ ૂ જી ૉસગૃરીળ ઼ૉષગ (વૃથીષીણી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૂ઼ીઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૃળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૂ઼ીઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ૮(ઝ) ઞગ્લી રઅઞૃળ 
ધલૉવ ઝૉ. 

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

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ૭(બીઅજ) ઞગ્લીક યળીલૉવ 
ઝૉ ઇફૉ ૩(ઑગ) ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ?  (૫) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂકફૂ ઋબવબ્પદી ધ્લીફૉ 
વઊ, ઼ૂપૂ યળદૂધૂ દૉરઞ મતદૂધૂ રઽ ર ઞગ્લીક 
યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૫૩ 
ટીવ્ન ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ રીઅ ણીલીવૂ઼ૂ઼ દધી ગૉ ન઼્ળ ુફનીફ ઼ૉન્ડળફૂ ઼ૃુષપી 

* ૪૨૭૯૪ ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ટીવ્ન 
઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ રીઅ ણીલીવૂ઼ૂ઼ ઼ૉન્ડળ દધી ગૉન઼્ળ 
ુફનીફ ઼ૉન્ડળફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઼ૃુષપીક ક્લીઅ 
઼ૃપૂરીઅ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૪) ઽીવ ઈલ્ઞફ ફધૂ. 

--------- 
૫૪ 

ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’  લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષી મીમદ 
* ૪૨૬૬૩ ૂ ગૉદફ ઊફીરનીળ (઼ીષવૂ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગીણર્  ગીતષીરીઅ ઈ લી, 

 (૩) ગૃવ - ૯૯,૯૪૫ 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ 
દૉ રીડૉ  ગૉડવી ગૉન્ ્ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ 
રીડૉ  ગૃવ- ૪૩ (ઑગષૂ઼) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ.  

 (૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ 
નીષીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ગૃવ - ૩,૨૮,૯૫૪ નીષીક 

 (૬) ઋક્દ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ નીષી રીડૉ  ગૃવ ગૉડવૂ 
ળગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ? 

 (૬) ગૃવ - .૩,૬૱,૮૯,૪૨,૮૯૩/- 

--------- 

૫૫ 
ળીજ્લરીઅ ઙૃઞળીદ ડૉ ડ ઽીલળ ઑજ્લૃગૉસફ ગીઋન઼્ૂવફૂ મૉઢગ 

* ૪૨૩૱૨ ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ઙૃઞળીદ ડૉડ ઽીલળ ઑજ્લૃગૉસફ ગીઋન઼્ૂવફ્ ઑક્ડ ક્લીળૉ  
ઇરવરીઅ ઈ લ્, 

 (૩) ઙૃઞળીદ ડૉડ ઽીલળ ઑજ્લૃગૉસફ ગીઋન઼્ૂવ ઑગડ-
૪૨૩૮ (ઑગડ ફઅ.૩/૪૨૩૯) દી.૨૩/૨૪/૪૨૩૯ફી ળ્ઞ 
ઇરવરીઅ ઈ લ્. 

 (૪) ઋક્દ ગીઋન઼્ૂવફી જૉળરૉફ ઇફૉ ઼ભ્લ્ ગ્થ-
ગ્થ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ગીઋન઼્ૂવફી ઇધ્લક્ષ ઇફૉ ઼ભ્લ્ફૂ લીનૂ ઈ ઼ીધૉ 
઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ગીઋન઼્ૂવફૂ મૉઢગ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ૉ 
ક્લીળૉ  રશૉવ ? 

 (૫) રશૉવ ફધૂ. 

બ ગ 
ઇ. ઽ્ ીફૂ ઑ ઼ભ્લ્આ-  
૩ રીફ.રૃખ્લરઅ ૂ ૂ ૉ઼ૂણૉ ન્ડ 
૪ રીફ.ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ષીઊ઼- ૉ઼ૂણૉ ન્ડ 
૫ રીફ.ળીજ્લગક્ષીફી ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ગ્-ષીઊ઼- ૉ઼ૂણૉ ન્ડ 
૬ ઑગટૂક્લૃડૂષ ગુરડૂફી જૉળબ ર઼્ફ ઼ભ્લ 
૭ ુસક્ષથ ુષયીઙફી ઼ુજષ ૂ ઼ભ્લ 
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૮ ફીથી ુષયીઙફી ઼ુજષ ૂ ઼ભ્લ 
૯ ષો ીુફગ ઇફૉ ઼અ઼ નૂલ મીમદ્ફી ુષયીઙફી ઼ુજષ ૂ ઼ભ્લ 
૱ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙફી ઼ુજષ ૂ ઼ભ્લ 
૯ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ઼ુજષ ૂ ઼ભ્લ 
૩૨ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી ઼ુજષ ૂ ઼ભ્લ 
૩૩ ળરદ-ઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ કફી ુષયીઙફી ઼ુજષ ૂ ઼ભ્લ 
૩૪ ગુરસફળ ૂ, ઋચ્જ ુસક્ષથ  ઼ભ્લ 
૩૫ ગુરસફળ ૂ, ડૉગુફગવ ુસક્ષથ ઼ભ્લ 
૩૬ ગુરસફળ ૂ, દમૂમૂ ુસક્ષથ ઇફૉ ઼અસ્પફ ઼ભ્લ 
૩૭ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ગર્ીન્ડ ગુરસફ, ફષૂ નૂ ઽૂફી જૉળરૉફ ઇધષી ઼અલૃક્દ ઼ુજષધૂ ફૂજૉફી ઽ્ ીધૂ 

ઋદળદી ફઽીં દૉષી દૉરફી ીળી ુફલૃગદ. 
઼ભ્લ 

મ. ઇન્લ ઼ભ્લ્આ- 
૩. ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી જોઊન્ડ મ્ણર્  કભ ષીઊ઼-જીન઼્ૉવળ (JBVC) ઼ીધૉ બળીરસર્ ગલીર્ મીન ુફલૃક્દ ધલૉવ લૃુફષુ઼ર્ડૂફી 

ષીઊ઼- જીન઼્ૉવળ, ઞૉરફૂ ઼અખ્લી ૭ (બીઅજ) ગળદી ષપીળૉ  ફ ઽ્લ. 
૪. ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઘીફઙૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂફી ભ્ળર ઼ીધૉ બળીરસર્ ગલીર્ મીન ુફલૃક્દ ધલૉવ ઘીફઙૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂફી ૩ (ઑગ) 

્ષ્ ડ. 
૫. ળીજ્લરીઅ ઈષૉવૂ ળી ર્ ૂલ રઽત્ષફી ઼અ ધીફ્રીઅધૂ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ુફલૃગદ ૪ (મૉ) ગળદી ષપીળૉ  ફઽીં દૉષી ુસક્ષથુષ ્. 
૬. ઈટ્ ર઼્, ુ ષ ીફ, ષીુથજ્લ, ગીલન્, ઊઞફૉળૂ, રૉફૉઞરૉન્ડ, દમૂમૂ, બ ગીિળદી, િભ ર ઇફૉ ડૉવૂુષટફ, ધૂલૉડળ, ળરદ-ઙરદ, 

જાઽૉળ ષઽૂષડ, ભીલફીન઼્ ષઙૉળૉ  ક્ષૉ ૉ ખ્લીદફીર ઇફૉ ળીજ્લ ઼ ળગીળ ીળી ુ ફલૃક્દ ધલૉવ ૭ (બીઅજ) ગળદી ષપીળૉ  ફઽીં દૉષી ઼ ભ્લ્. 
૭. લૃુફષુ઼ર્ડૂક ઇધષી ઼અવ  ગ્વૉજોરીઅ ૩૭ (બઅનળ) ષહર્ ગળદી ષપીળૉ  ઼ૉષી બૄથર્ ગળૂ ઽ્લ દૉષી ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ુફલૃક્દ ૫ 

ખ્લીદફીર ુસક્ષથુષ ્. 
૮. ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ુફરીલૉવ ઼ભ્લ ઼ુજષ. 

--------- 

૫૬ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૫૩ ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા (ઇમણી઼ી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ 
નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ. 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ યૄઞ ૬ 
૪ રીઅણષૂ ૮ 
૫ ઙીઅપૂપીર ૫ 
૬ ળીબળ ૩ 
૭ ઇમણી઼ી ૪ 
૮ વઘબદ ૪ 

ગૃવ ૩૱ 

 (૪) ઈ નમીથ્ ક્લી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ઘૉદૂુષહલગ ઇફૉ ગીજી-બીગી ળઽૉથીઅગ 
ગીળફીઅ ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ (૯) ઇન્ષલૉ 
દૉફૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ  (૬)  ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ દધી ઞરૂફ 
રીબથૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ બણદળ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ બથૄર્ 
ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

--------- 



15 

૫૭ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ુમ રીળ ળ દીક 

* ૪૨૩૭૮ ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીરીઅ બઅજીલદ ઽ દગફીઅ ળ દી ઘૄમ ઞ ુમ રીળ ધલૉવ ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩), (૪) ઇફૉ (૫)  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞઅઙવ ગડીંઙ દધી 
બૉજષગર્ફૂ ઞ ળૂલીદ રૃઞમફૂ ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ.  

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞઅઙવ ગડીંઙ દૉરઞ 
બૉજષગર્  ગળષી રીડૉ  ઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ, ઇફૉ 

 

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ગૉડવી ઼રલરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

--------- 

૫૮ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ ુષ ીધીર્ફૂકફૉ ઼ીલગવ યૉડ  

* ૪૨૬૫૮ ૂ ઇળુષઅન ળીથી (઼ૃળદ બૄષર્) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દીબૂ ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફૂ પ્ળથ-૯ 
રીઅ ઇભ્લી઼ ગળદૂ ુષ ીધીર્ફૂકફૉ ઼ીલગવ યૉડ ઈબષી રીડૉ  
ગ્ઊ  લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દીબૂ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ  
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ પ્ળથ-૯ રીઅ ઇભ્લી઼ 
ગળદૂ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફૂ ગૉડવૂ ુષ ીધીર્ફૂકફૉ ઼ીલગવ 
યૉડ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

 (૪) દીબૂ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ  દી.૫૨-૨૯-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ પ્ળથ-૯ રીઅ ઇભ્લી઼ ગળદૂ ઇફૃ઼ૄુજદ 
ઞફજાુદફૂ ગૃવ-૪૮૬૫ ુષ ીધીર્ફૂકફૉ ઼ીલગવ યૉડ 
ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

--------- 

૫૯ 
બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ગર્ીર બઅજીલદફી ફષી ચળ મફીષષી રીડૉફૂ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૨૨૯ ૂ ઼ૂ.ગૉ .ળીઋવજી (ઙ્પળી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ  
ષહર્રીઅ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ફષૂ ગર્ીર બઅજીલદફી ચળ 
મફીષષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૭૪ (મીષફ). 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૃઅ ઇફનૃીફ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ ? 

 (૪) .૯૭૮/- વીઘ. 

--------- 

૫૱ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી નૃહથ ભૉવીષષી ઇઅઙૉફૂ ભિળલીન 

* ૪૨૮૨૨ ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી) : રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી 
નૃહથ ભૉવીષીદૃઅ ઽ્ષીફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન ઼ળગીળફૉ રશૂ, ઇફૉ

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી 
નૄહથ ભૉવીષીદૃઅ ઽ્ષીફૂ ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીઅ ૯૪ દધી ષહર્ 

૪૨૩૱-૩૯રીઅ ૯૫ ભિળલીન્ રશૉવ ઝૉ. 
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 (૪) ઋક્દ રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ક્લી ખ ્ુઙગ ઑગર 
઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) *ુમણીથ-૩ રઞૃમ. 

(*ુમણીથ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૫૯ 
ર્ળમૂ ુઞ ીફી ઼ૃળષનળ-નૉષશૂલી-જળીણષી ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

* ૪૨૱૯૩ ૂ બળ઼્ ર ઼ીમળૂલી ( ીઅઙ ી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ 
ુઞ ીફી ઼ૃળષનળ-નૉષશૂલી-જળીણષી ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષીફૃઅ 
ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવૂ ળગરફૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ ? 

 (૪) .૪૭૯૱.૨૨ વીઘ. 

--------- 

૬૨ 
ષ યૂબૃળ-મળષીશી ળીજ્લ પ્ળૂ રીઙર્ મીમદ 

* ૪૨૩૨૭ ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષ યૂબૃળ-
મળષીશી ળીજ્લ પ્ળૂરીઙર્ ઘૄમ ઞ ઘળીમ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  ઇફૉ  (૪)  ળ દીફૉ ષીઽફ લષઽીળ લ્ગ્લ ળીઘૉવ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ળ દીફૃઅ ગીર ગૉડવી 
઼રલરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઼ળગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  

--------- 

૬૩ 
ગીરળૉ ઞ દીવૃગીરીઅ ઼ીરિૄઽગ ષફ ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૩૯૱૭૮ ૂ ષૂ.ણૂ. ટીવીષીણૂલી (ગીરળૉઞ) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઼ૃળદ ુઞ ીફી ગીરળૉઞ દીવૃગીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ષફ 

ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ 

દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ુષ દીળરીઅ ળ્બીફૃઅ 

ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  

ષહર્ ષીષૉદળ ુષ દીળ (ઽૉ ક્ડળરીઅ)

૪૨૩૱-૩૯ ૩૱.૨૨ 

૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ 

૪૮.૨૨ 

 (૪) દૉ બીઝશ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪)  

ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ ( . વીઘરીઅ) 

૪૨૩૱-૩૯ ૩૫.૭૭ 

૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ 

૪૨.૱૫ 

--------- 
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૬૪ 
રધ્લીઽફ ય્ઞફ લ્ઞફીફૃઅ ઘીફઙૂગળથ મીમદ 

* ૪૨૨૯૫ ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રધ્લીઽફ 
ય્ઞફ લ્ઞફીફૃઅ ઘીફઙૂગળથ ગળષીફૂ િકર્લી જીવ ૃ ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ફી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફીફૃઅ ઘીફઙૂગળથ ગળષીફી 
રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઈ લ્ઞફીફૃઅ ઘીફઙૂગળથ ફ ગળષી રીડૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ભિળલીન્ ઼ળીગીળફૉ 
રશૂ? 

 (૫)  
કર્ર ષહર્ રશૉવ ભિળલીન 
૩ ૪૨૩૱ ૩૨ 
૪ ૪૨૩૯ ૪૱ 
ગૃવ રશૉવ ભિળલીન્ ૫૱ 

--------- 

૬૫ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૮૨૯ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ીધુરગ 
સીશીક રઞર્/મઅપ ગળષીફ્ ુફથર્લ વૉષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૩)  
 દી.૩૮-૩૩-૩૯ ધૂ 

દી.૩૭-૩૩-૩૱ 
દી.૩૮-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી.૩૭-૩૩-૩૯ 

દીવગૃ્ મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

ફષ઼ીળૂ ૨ ૨ ૨ ૪ 
ઞવીવબ્ળ ૨ ૨ ૨ ૮ 
ઙથનૉષૂ ૨ ૨ ૨ ૮ 
જૂઘવૂ ૨ ૨ ૨ ૪ 
ઘૉળઙીર ૨ ૨ ૨ ૨ 
ષી઼અની ૨ ૨ ૨ ૨ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ રઞર્ ગળષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ  (૪) ુષ ીધીર્ફૂ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
 (૫) ઋક્દ સીશીક રઞર્ ગળષીધૂ, ઋક્દ સીશીકરીઅ 
યથદી મીશગ્ રીડૉ  ુસક્ષથફૂ સૂ ષોગુ બગ લષ ધી 
ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) ફજીગફૂ સીશીરીઅ ષૉસ ઈબૉવ ઝૉ. 

--------- 

૬૬ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ુજળઅજીષૂ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ક 

* ૪૨૬૬૨ ૂરદૂ ઼ૂરીમૉફ ર્િઽવૉ (ઇગ્ડી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 ળીજ્લરીઅ જીવદૂ ુજળઅજીષૂ લ્ઞફી ઽૉઢશ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી 
વીયીધીર્કઑ વીય વૂપૉવ ઝૉ? 

 ૱૩૯ વીયીધીર્કઑ વીય વૂપૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૬૭ 
ઇનીથૂ ઼અજીુવદ ઽ્ુ બડવરીઅ ઘૃ ીરીઅ કબૂણૂ સ  ગળષી મીમદ 

* ૪૨૭૪૫ ૂ ઊરળીફ ઘૉણીષીવી (ઞરીવબૃળ-ઘીણૂલી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯રીઅ યૄઞ ઘીદૉ ઇનીથૂ ઼અજીુવદ 
ઽ્ુ બડવરીઅ ળૉ઼ૂણન્ડ ઇફૉ ઑરમૂમૂઑ઼ દમૂમ્ ીળી 
ઽ્ુ બડવ ીઅઙથરીઅ ઘૃ ીરીઅ કબૂણૂ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ 
દૉ ઽગૂગદ દીઆ૩૱-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ફી, જી. 
ઽ્ુ બડવફી ળૉ઼ૂણન્ડ દમૂમ્ ીળી ઇરગૃ રીઅઙથૂક રીડૉ  
ઽણદીશ નળમ્લીફ ઇફૉ પળથીઅફી નૉઘીષ બૉ રી  ૪-૫ ગવીગ 
રીડૉ  ઽ્ુ બડવફૂ ઼ીરૉ ળૉ઼ૂણન્ડ દમૂમ્ ીળી ડૉમવ ઘૃળસૂ 
ળીઘષીરીઅ ઈ લી ઽદી. 
ઈ ઼રલ નળમ્લીફ ઽ્ુ બડવફૂ ળીમૉદી રઞૃમ જીવદૂ 
કબૂણૂ ુફ થીદ દમૂમ્ ીળી જીવૃ ઽદૂ. 

 (૪) જો, ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
 (૫) ઘૃ ીરીઅ કબૂણૂ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ઽ્ુ બડવ ઼ ીષીશીક ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી?

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૬૮ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞજોણીથ 

* ૩૯૱૩૯ ૂ ગૉ઼ળુ઼અઽ ઼્વઅગૂ (રીદળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગૃવ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ

 (૩) ગૃવ ૯૨૮૯ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ? (૪) ગૃવ .૭૮૩.૯૩/- વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ.
--------- 

૬૯ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ નૄપ ઼અજીષફૂ લ્ઞફી 

* ૩૯૱૬૱ ૂ ઙઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ ( ીઅુ દઞ) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ નૄપ ઼અજીષફૂ લ્ઞફીફ્ 
ઇરવ ક્લીળધૂ ધલ્, ઇફૉ 

 (૩) દી.૩૱-૨૯-૪૨૩૬ ધૂ 

 (૪) નૄપ ઼અજીષફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ 
ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ 
ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવી મીશગ્ફૉ ઈ લ્ઞફીફ્ 
વીય ઈબષીરીઅ ઈ લ્? 

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ મીશગ્ફૂ ઼અખ્લી

૪૨૩૯-૪૨ .૪૯૭.૪૱ વીઘ ૮૬,૫૨૯ 

--------- 

૬૱ 
ઇળષ ૂ જી ી બઅજીલદરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ રઽૉગર 

* ૪૨૨૱૭ ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ જી ી 
બઅજીલદરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ રઽૉગર ગૉડવૃઅ ઝૉ, 

 (૩)  
રઅઞૃળ રઽૉગર 

ગૃવ 
ષઙર્-૩ ષઙર્-૪ ષઙર્-૫ ષઙર્-૬ 
૩૬ ૩૬ ૩૨૭ ૪૫ ૩૭૮ 
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 (૪) દૉ બોગૂ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ ઇફૉ 
઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ક્લીળધૂ ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
યળીલૉવ ઞગ્લીક 

ગૃવ 
ષઙર્-૩ ષઙર્-૪ ષઙર્-૫ ષઙર્-૬ 
૯ ૱ ૫૮ ૩ ૭૬ 

 
કર્ર ઼અષઙર્ ઘીવૂ ઞગ્લીકફ્ ઼રલઙીશ્ 

૩ ષહર્ ૩ ષહર્ધૂ ૫ ૫ ષહર્ ગૃવ 
૩ ષઙર્-૩ ૨ ૩ ૬ ૭ 
૪ ષઙર્-૪ ૨ ૩ ૭ ૮ 
૫ ષઙર્-૫ ૫ ૱ ૭૱ ૮૯ 
૬ ષઙર્-૬ ૨ ૩ ૪૩ ૪૪ 

ગૃવ ૫ ૩૩ ૱૱ ૩૨૪
 (૫) ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ યળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 (૫) ષઙર્-૩ ધૂ ષઙર્-૫ફૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક ષઽૂષડૂ 
ઇફૃગૃશદી રૃઞમ યળષીરીઅ ઈષસૉ. ષઙર્-૬ફૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક 
઼ીરૉ ઈઋડ઼઼્ર્ધૂ ઼ૉષીક વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૬૯ 
ગ્ણૂફીળ, ઙૂળ ઙતણી ઇફૉ ઋફી દીવૃગીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ િનષ઼ૉ ષૂઞ બૃળષઢ્ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૮૪૯ ૂ ર્ઽફવીવ ષીશી (ગ્ણૂફીળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ણૂફીળ, ઙૂળ 
ઙતણી ઇફૉ ઋફી દીવૃગીરીઅ ઙૂળ મ્ણર્ ળ ુષ દીળરીઅ ઘૉદૂ ગળદી 
ઘૉણૄદ્ફૉ ળી ૂફી ઼રલૉ ઘૉદૂ ુષહલગ ુષઞ બૃળષઢ્ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ણૂફીળ, 
ઙૂળઙતણી ઇફૉ ઋફી દીવૃગીરીઅ ૯૫ ઘૉદૂુષહલગ ષૂઞિભણળ્ 
ઈષૉવી ઝૉ, ઞૉફી બળ ૫૪૩ રૉઙીષ્ડ ઘૉદૂુષહલગ ષૂઞયીળ 
જોણીલવ ઝૉ. ઈ દરીર ષૂઞિભણળ્ફૉ િનષ઼ -ળી ૂ નળુરલીફ 
ષીળીભળદૂ નળળ્ઞ ઼ળૉળીસ ૱ ગવીગ ૂ ભૉઉટ ઙૃથષ ી઼યળ 
ષૂઞ બૃળષઢ્ રશૂ ળઽૉ દૉષૂ લષ ધી ઙ્ઢષૉવ ઝૉ. 

ુષઞશૂફૂ રીઅઙ ઇફૉ બૃળષઢીફૂ ઼રદૃવી ઞશષીઉ ળઽૉ ઇફૉ 
઼ૂ ડર ઋબળ ઑગૂ ઼ીધૉ ષૂઞયીળથ ફ ઈષૉ, ઼ૂ ડરફૃઅ ઼ીળૂ 
ળૂદૉ ુફલરફ ધઉ સગૉ, દૉરઞ ગર્ૂણ ુ઼ક્લૃળૂડૂફૉ દધી ુષુષપ 
દળૉધૂ ઇષીફષીળ ધદૂ ળઞૃઈદ્ફૉ ધ્લીફરીઅ વઉ 
બૂજીષૂ઼ૂઑવ ફી મપીઅઞ ઘૉદૂષીણૂ ભૂણળ્ફૉ ગૃવ ૮૬ ગૃર્બરીઅ 
ુષયીજીદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઼ રગર્ ળીજ્લફી ષૂઞ રીશઘીફૂ, 
ષૂઞ યીળથફૂ ઼રદૃવીફૉ ધ્લીફરીઅ ળીઘૂ, ળીજ્લ યીળ ૉહથ 
ગૉન્  (SLDC) ફી રીઙર્નસર્ફ રઞૃમ, ઈ ઘૉદૂષીણૂ ગૃર્બફીઅ 
ઇઢષીણૂગ ઼રલબ ગફૉ ઑ ળૂદૉ રિઽફી નળમ્લીફ ઞૃની ઞૃની ૬ 
(જીળ) ઼રલઙીશીરીઅ ુષયીજીદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ઞૉધૂ, 
નળૉગ ઘૉદૂષીણૂ ગૃર્બફૉ રિઽફીરીઅ ઑગ ઇઢષીિણલૃ ઼અબૃથર્ િનષ઼ 
નળમ્લીફ દૉરઞ ત્લીળમીન, ઑગ ઇઢષીણૂલી મીનફી 
ઇઢષીિણલી નળુરલીફ રહ્ નઇઅસૉ િનષ઼ નળમ્લીફ ૂ ભૉઉટ ષૂઞ 
બૃળષઢ્ ઋબવબ્પ ધીલ ઑ ળૂદૉ રિઽફીરીઅ ષીળીભળદૂ મૉ 
ઇઢષીિણલી િનષ઼ નળુરલીફ ળ્ડૉસફ બધ્પુદધૂ નળળ્ઞ 
઼ળૉળીસ ૱ ગવીગ ૂ ભૉઉટ ષૂઞ બૃળષઢ્ રશૂ ળઽૉ દૉષૂ લષ ધી 
ઙ્ઢષૉવ ઝૉ. ગ્ણૂફીળ, ઙૂળઙતણી ઇફૉ ઋફી દીવૃગીરીઅ 
ઘૉદૂુષહલગ ષૂઞિભણળ્ ઘૉણૄદ્ફૉ ૂ ભૉઉટ ષૂઞ ષીઽ બૄળ્ 
બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙૂળ મ્ણર્ ળરીઅ ઈષૉવ 
ઞઅઙવૂળીફૂ બસૃકફી ગીળથૉ ષૂઞબૃળષઢ્ િનષ઼ૉ ઈબષી રીડૉ  
઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ? 

 (૪) ુષુષપ દળૉધૂ ઈ ઇઅઙૉ ઇષીફષીળ ધદૂ ળઞૃઈદ્ફૉ 
ધ્લીફરીઅ વઊફૉ નળૉગ ઘૉદૂષીણૂ ગૃર્બફૉ રિઽફીરીઅ ઑગ ઇઢષીિણલૃ 
઼અબૃથર્ િનષ઼ નળમ્લીફ દૉરઞ ત્લીળમીન, ઑગ ઇઢષીણૂલી 
મીનફી ઇઢષીિણલી નળુરલીફ રઽનઇઅસૉ િનષ઼ નળમ્લીફ ૂ 
ભૉઉટ ષૂઞ બૃળષઢ્ ઋબવબ્પ ધીલ ઑ ળૂદૉ રિઽફીરીઅ ષીળીભળદૂ 
મૉ ઇઢષીિણલી િનષ઼ નળુરલીફ ળ્ડૉસફ બધ્પુદધૂ નળળ્ઞ 
઼ળૉળીસ ૱ ગવીગ ૂ ભૉઉટ ઙૃથષ ી઼યળ ષૂઞ બૃળષઢ્ રશૂ 
ળઽૉ દૉષૂ લષ ધી ઙ્ઢષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૭૨ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્ક 

* ૩૯૱૩૬ ૂ િગુદર્ુ઼અઽ ષીચૉવી (ગીઅગળૉઞ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૪૯૮૫ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) ગૃવ .૩૫૮.૬૬/- વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્. 
--------- 

૭૩ 
બ્વૂડૉ ગફૂગ ગ્વૉઞ ય જ ઘીદૉ જવીષષી મીમદ 

* ૪૨૪૫૪ ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીફી 
ળીઞબૂબશી સઽૉળ ઘીદૉ રઅઞૄળ ધલૉવ બ્વૂડૉગફૂગ ગ્વૉઞ ય જ 
ઘીદૉ જીવૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ, ઇફૉ  

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગ્વૉઞ ય જ ઘીદૉ વઊ ઞષીફી સી 
ગીળથ્ ઝૉ? 

 (૪) ફરર્ની ુઞ ીફી ળીઞબૂબશી સઽૉળ ઘીદૉ ઞરૂફ 
ભીશષથૂ ગળૂ ફષી ગૉ મ્બ઼ફૃઅ મીઅપગીર બૄથર્ ફ ધીલ ત્લીઅ ઼ૃપૂ 
ષોગુ બગ લષ ધીફી યીઙ બૉ ઽીવ ય જ ઘીદૉફૂ ઼ળગીળૂ 
બ્વૂડૉગફૂગફી ગૉ મ્બ઼ ઘીદૉ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

--------- 
૭૪ 

ષૉળીષશધૂ ષીબૂફૂ ણૂબ-઼ૂ ણૂ જીઞર્ બીઊબવીઊફફૂ ભૂટૂગવ ડણૂ 
* ૪૨૭૫૪ ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

  ઞષીમ 
 (૩) ષૉળીષશધૂ ષીબૂફૂ ષચ્જૉ ઈષૉવ ઇરનીષીન, 
ષણ્નળી ઇફૉ ઞૉદબૃળફી ખ ્ુઙગ ઑગર્ફી નહૄથ નૄળ ગળષી 
રીડૉ  .૪૪૯૭ ગળ્ણફી ઇઅનીજીદ ઘજ ણૂબ-઼ૂ ણૂ જીઞર્ 
બીઊબવીઊફફૂ લ્ઞફી રીડૉ  ભૂટૂગવ ડણૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ 
ગૉ  ગૉર, 

  (૩) ઈ ુષયીઙ ીળી ડણૂ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઋક્દ ડણૂ ક્લીળૉ, ગઊ ઑઞન઼્ૂ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ,  ઇફૉ

  (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ગઊ ઑઞન઼્ૂફૉ ગૉડવૂ ળગર ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ક્લીળૉ  જૄગષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ?  

  (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૭૫ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ુષ ીવ રૂ મ્ન્ણ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ મ્ન્ણ 

* ૪૨૬૨૱ ૂ ઞઙનૂસયીઊ ુષ ગરીર્ (ુફગ્વ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગન્લીક રીડૉ  

ુષ ીવ રૂ મ્ન્ણ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ ઇન્ષલૉ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઋક્દ 

ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઈષળૂ  વૉષીરીઅ 

ઈષૂ,  

 (૪) ૩૨૩૫ (ઑગ ઽજાળ દૉળ) 

 (૫) દૉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, 

ઇફૉ 

 (૬) ગન્લીનૂઢ ગૉડવૂ ળગરફી મ્ન્ણ ઈબષીરીઅ 

ઈ લી? 

 (૫) . ૪૨,૪૮,૨૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી ષૂ઼ વીઘ 

ઝ ષૂ઼ ઽજાળ બૃળી) 

 (૬) . ૪૨૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી મૉ ઽજાળ બૃળી) 

--------- 

૭૬ 
ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીક રઅઞૄળ ઇઅઙૉફૂ ઇળજી 

* ૪૨૱૭૩ ૂ ુષફ્નયીઊ ર્ળણૂલી (ગદીળઙીર) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ સીશીક રઅઞૄળ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ ઇળજી 

રશૂ, 

 (૩) ૪૨૯૨ 

 (૪) દૉ  ઇઅઙૉ ગૉડવૂ સીશીક રઅઞૄળ ઇફૉ ગૉડવૂ ફીરઅઞૄળ 

ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

રઅઞૃળ ફીરઅઞૃળ 

૩૫૩૱ ૯૭૪ 

 (૫) ઈ સીશીક ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રખૃ્લત્ષૉ ગીળથ્ સી 

ઽદી ? 

 (૫) સીશી રઅઞૃળૂ રીડૉફી ુફલદ રીબનઅણ્ ઼અદ્હદી ફી 

ઽ્ષીધૂ. 

--------- 

૭૭ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ુષઞ જોણીથ 

* ૩૯૱૩૭ ૂ મવળીઞુ઼અઽ જૐઽીથ (નઽૉઙીર) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૃવ 

ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૩૯૫૱ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 

ઈ લી ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) ગૃવ . ૯૬.૪૪ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્. 

--------- 
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૭૮ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી યળષી મીમદ 

* ૪૨૨૨૯ ૂ સોવૉહયીઊ રઽૉદી (ણય્ઊ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૃળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગી ુ ષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ- ૱(ઈઢ) ઞગ્લી રઅઞૃળ ધલૉવ 
ઝૉ.

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

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ૯(઼ીદ) ઞગ્લીક યળીલૉવ 
ઝૉ ઇફૉ ૩(ઑગ) ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ. 

 (૫)  ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  (૫) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂકફૂ ઋબવબ્પદી ધ્લીફૉ 
વઊ, ઼ૂપૂ યળદૂધૂ દૉરઞ મતદૂધૂ રઽ ર ઞગ્લીક 
યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

--------- 

૭૯ 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ નમીથ 

* ૪૨૯૫૩ ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
ુઞ ીરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ દીવૃગીષીળ ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 

કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ અ઼ખ્લી
૩ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૪ 
૪ ગષીઅડ ૪ 
૫ ઼અઘૉણી ૫ 
૬ મ્ણૉવૂ ૪ 
૭ ઞૉદબૃળ-બીષૂ ૱ 

ગૃવ ૩૯ 

 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ, (૪) ઈ નમીથ્ ઼ૂઞફવ બીગ ષીષૉદળ ગીળફી ઝૉ.
 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯)  ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુ ષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ

 (૫) ઇફૉ (૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ફૂ 
ગવર ૩૨૭ ઇન્ષલૉ ગર્ીર બઅજીલદ ીળી પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ ળઽૉવ ઝૉ.

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

  

--------- 

૭૱ 
ઙૂળ઼્રફીધ દધી ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ીધુરગ સીશીક મઅપ દધી રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૭૭૨ ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ઼્રફીધ 
ઇફૉ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ,  ઇફૉ 

 (૩)  
 દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ  

દી.૫૩-૩૨-૩૱ 
દી.૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ  
દી.૫૩-૩૨-૩૯ 

ુઞ ્ મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ ઼અખ્લી

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ ઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ ઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ ઼અખ્લી
ઙૂળ ઼ ્રફીધ ૨ ૨ ૪ ૨ 
ઞૃફીઙત ૨ ૪ ૨ ૱ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ 
--------- 
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૭૯ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી ઋફીષી-ઓઢ્ળ ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૫૯૱ ણ્. ઈસીમૉફ બડૉવ (ઉંટી) : રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીફી ઋફીષી-ઓઢ્ળ ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષીફૃઅ ગ્ઊ ઈલ્ઞફ 
ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીર રીડૉ  ગૉડવૂ 
ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ?

 (૪) ી. ૬૯૯.૨૨ વીઘ 

--------- 

૮૨ 
નીઽ્ન સઽૉ ળ ઇફૉ દીવૃગીરીઅ ણૉન્ગ્લ,ૃ રૉવૉિળલી, ગ ઙ્ ભૂષળફી ફ પીલૉવ ગૉ઼્ 

* ૪૨૪૮૩ ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ નીઽ્ન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ રૉવૉિળલી, 
ણૉ ન્ગ્લૃ ઇફૉ ગ ઙ્ ભૂષળફી ગૉડગૉડવી ગૉ઼્ ષહર્ ષીળ ફ પીલી,

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
નીઽ્ન સઽૉળ ઇફૉ ુ ઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ રૉવૉિળલી, ણૉ ન્ગ્લૃ ઇફૉ ગ ઙ્ 
ભૂષળફી ષહર્ ષીળ ફ પીલૉવ ગૉ઼્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
સઽૉ ળ/દીવૃગીફૃઅ 

ફીર 
૩-૩૩-૩૯ ધૂ ૫૩-૩૨-૩૱ ૩-૩૩-૩૱ ધૂ ૫૨-૩૨-૩૯
રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ ગ ઙ્ ભૂષળ રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ ગ ઙ્ ભૂષળ

નીઽ્ન ૩૯૬ ૫૭ ૨ ૭૱ ૯૭ ૨ 
નૉષઙતમીળૂલી ૬૯ ૪ ૨ ૪૭ ૩૬ ૨ 
પીફબૃળ ૮૫ ૩ ૨ ૫૬ ૪ ૨ 
ભદૉબૃળી ૭૱ ૨ ૨ ૯૪ ૫ ૨ 
ઙળમણી ૯૱ ૩૨ ૨ ૬૫ ૩૱ ૨ 
વૂરઘૉણી ૮૪ ૪ ૨ ૪૬ ૪૪ ૨ 
અ઼ઞ ૉવૂ ૪૯ ૨ ૨ ૩૱ ૯ ૨ 

ટીવ્ન ૩૪૭ ૩૪ ૨ ૱૨ ૪૯ ૨ 
નીઽ્ન સઽૉળ ૪૭ ૱૱ ૨ ૩૬ ૩૯૭ ૨ 

ગૃવ ૮૫૫ ૩૭૨ ૨ ૫૮૱ ૫૱૭ ૨ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવગૃીષીળ, ળ્ઙષીળ 
ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી, ઇફૉ

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ રૉવૉિળલી, ણૉ ન્ગ્લૃ, ગ ઙૂભૂષળધૂ ઑગ 
બથ રૅત્લૃ ધલૉવ ફધૂ.

 (૫) ઈષ્ ળ્ઙજીશ્ ભૉવીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળૉ   સૃઅ 
બઙવી વૂપી? 

 (૫) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઋક્દ ળ્ઙ્ફૉ ગીમૃરીઅ ળીઘષી પુફ  
ભૂષળ ઼ષવન઼્, બ્ળીફીસગ ગીરઙૂળૂ, બ્ળીયક્ષગ રીઝવૂ 
ુષદળથ ગીરઙૂળૂ, ભ્ઙીંઙ ગીરઙૂળૂ, ઞઅદૃફીસગ નષીફ્ ઝઅડગીષ, 
ઞઅદૃફીસગ નષીલૃગદ રચ્ઝળનીફૂફી ઋબલ્ઙ ઇફૉ ઈળ્ગ્લ 
ુસક્ષથ ષૅુદ ઞૉષૂ ુષુષપ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

--------- 

૮૩ 
ફણૂલીન દીવૃગીફી જગવી઼ૂ-ળીરબૃળ ળ્ણ ફૉ ળૂ઼ળભૉ઼ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

* ૪૨૬૪૯ ૂ ઇઞૃર્ફુ઼અઽ જૐઽીથ (રઽૉરનીષીન) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણી ુઞ ીફી 
ફણૂલીન દીવૃગીફી જગવી઼ૂ-ળીરબૃળ-ગીશીરીદી ફ્ફ પ્વીફ 
ળ્ણફૉ ળૂ઼ળભૉ઼ ગળષીફૃઅ ઼ળગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીર રીડૉ  ગૉડવૂ 
વઅમીઉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ૯,૨૨ ગૂ.રૂ. રીડૉ  ઁ. ૩૪૭.૨૨ વીઘ 

--------- 
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૮૪ 
ષૉળીષશધૂ ષીબૂફૂ ણૂબૂ-઼ૂ ણૂ જીઞર્ બીઊબવીઉફફૂ લ્ઞફી રીડૉ  ઼ૂ.ઈળ.ટૉણ ક્વૂલળન઼્ 

* ૪૨૭૪૱ ૂ વવૂદયીઉ ગઙધળી (ડઅગીળી) : રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ષૉળીષશધૂ ષીબૂફૂ ષચ્જૉ ઈષૉવ ઇરનીષીન, 

ષણ્નળી, ઇફૉ ઞૉદબૃળફી ખ ્ુઙગ ઑગર્ફી નહૄથ નૄળ ગળષી 

રીડૉ  .૪૪૯૭ ગળ્ણફી ઇઅનીુઞદ ઘજ ણૂબ-઼ૂ ણૂ જીઞર્ 

બીઊબવીઉફફૂ લ્ઞફી રીડૉ  ઼ૂ.ઈળ.ટૉણ ક્વૂલળન઼્ વૉષીફૃઅ 

ધીલ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, 

 (૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૂઈળટૉણ 

ક્વૂલળન઼્ રૉશષષી રીડૉ  ગ્ઉ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  

ગૉર ? 

 (૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૂઈળટૉણ 

ક્વૂલળન઼્ રીડૉ  ઽીવ ગ્ઉ ઇળજી રશૉવ ફધૂ. 

--------- 

૮૫ 
ુયવ્ણી ઇફૉ રૉચળઞ દીવૃગીરીઅ ઙીર-ભુશલી ઇફૉ બીગી ળ દીધૂ જોણષી મીમદ 

* ૪૨૬૭૱ ણૌ. ઇુફવયીઉ જોહૂલીળી (ુયવ્ણી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 

ુઞ ીફી ુયવ્ણી ઇફૉ રૉચળઞ દીવગૃીફી ઈિનષી઼ૂ 

ુષ દીળફી ૭૨૨ધૂ ષપૃ ષ દૂ પળીષદી ગૉડવી ઙીર 

ભશૂલીકફૉ મીળરી઼ૂ બીગી ળ દીધૂ જોણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ

 (૩) ઇફૉ (૪) ુયવ્ણી ઇફૉ રૉચળઞ દીવૃગીરીઅ ૭૨૨ ધૂ 

ષપૃ ષ દૂ પળીષદી દરીર ઙીર ભશૂલીક બીગી ળ દીધૂ 

જોણીલૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ મીમદૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ગૉડવૂ 

ળઞૃઈદ્ રશૂ ? 

--------- 

૮૬ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઈલૃ લરીફ યીળદ પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૬૬૱ ૂ રૃગૉસયીઊ બડૉવ (કવબીણ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ 

ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ "ઈલૃ લરીફ યીળદ 

પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, 

ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ - ૭,૫૯,૩૱૮ 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દરીર વીલગ વીયીધીર્ફૉ ઈ ગીણર્  

રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) દરીર ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ, ીઉષૉડ ઑમ્બૉફવ 

ઽ્ુ બડવ, ગર્ીમ્લ ગક્ષીઑ ઉ-ગર્ીર ઼ૉન્ડળ્ ઇફૉ ગ્રફ ઼ષીર઼્ 

઼ૉન્ડળ બળ ઙ્ ણફ ગીણર્  ગતીષષીફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

--------- 
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૮૭ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૃષીકફૃઅ ુષઞશૂગળથ 

* ૩૯૱૬૭ ૂ ુષળૉ ન્ ુ઼અઽ જાણૉજા (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગૃષીકફૃઅ 
ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૭૯૨૬ ગૃષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) .૩૪૨૩૩.૯૬ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૮૮ 
ઑ ઼ીળ બીષળ ઙૃઞળીદ દધી ઇનીથૂ બીષળ ુવ. ઼ીધૉ ષૂઞ ઘળૂનૂફી ગળીળ 

* ૪૨૩૬૱ ૂ બૃઅજાયીઉ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઑ ઼ીળ બીષળ 
ઙૃઞળીદ, ઇનીફૂ બીષળ ુવ. ઼ીધૉ ઼ફ ૪૨૨૮ ઇફૉ ઼ફૉ 
૪૨૨૯રીઅ ષૂઞ ઘળૂનૂફી ગળીળ્ બજૂ઼ ષહર્ રીડૉ  ધલૉવ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) ઽીજી. ઙૃઞળીદ ઋજાર્ ુષગી઼ ુફઙર વૂ. ીળી 
ષહર્ ૪૨૨૯રીઅ ઑ ઼ીળ બીષળ ઙઞૃળીદ ઇફૉ ઇનીથૂ બીષળ ુવ. 
઼ીધૉ બપીર્ત્રગ મૂણીંઙ િકર્લી ધગૂ બ અ઼નઙૂ બીરૉવ ઽ્ષીધૂ 
૪૭ ષહર્ રીડૉ  ધલૉવ વીઅમીઙીશીફી ષૂઞ ઘળૂનૂ ગળીળફૂ રીિઽદૂ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ્ઞૉક્ડ ગળીળફૂ દીળૂઘ 
વૉષવીઉટણ નળ 

( .લૃુફડ) 
૩ ઑ ઼ીળ બીષળ ઙૃઞળીદ ુવ ૪૮.૨૪.૪૨૨૯ ૪.૬૨ 
૪ ઇનીથૂ બીષળ ુવ. મૂણ ૩ ૨૮.૨૪.૪૨૨૯ ૪.૱૯ 
૫ ઇનીથૂ બીષળ ુવ. મૂણ ૪ ૨૪.૨૪.૪૨૨૯ ૪.૫૭ 

 ઇ ૉ ઋ ૂઘફૂલ ઝૉ ગૉ  વૉષવીઊટણ નળ ઑડવૉ મૂણ નળમ્લીફ 
મૂણળ ીળી ષહર્ષીળ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉવ ૪૭ ષહર્ફી ડૉળૂભફૂ મૂણ 
રૄ લીઅગફ ઼રલફૂ ફૉડ ૉટન્ડ ષૉ લૃ (Net Present Value) 
રીથૉફૂ ઙથદળૂફી નળ ઝૉ  ઞૉ રી  મૂણ રૄ લીઅગફ રીડૉ  

ધ્લીફરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઼ૐધૂ કઝ્ વૉષવીઉટણ નળ 
પળીષદૂ ગઅબફૂ બ અ઼નઙૂ બીરૉ ઝૉ. ઞલીળૉ  ્ઞૉક્ડ ગીલર્ળદ ધલી 
બઝૂ ષૂઞ ઘળૂનૂ બોગૂ જૃગષષી બી  ધદી ષૂઞ નળફૂ ઙથદળૂ 
ગળીળરીઅ ષહર્ષીળ નસીર્ષૉવ ડૉળૂભ રીથૉ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

  ષપૃરીઅ, ષૂઞ ઘળૂન ગળીળરીઅ ષૂઞ ઋત્બીનગ ીળી 
નસીર્ષૉવ ષૂઞ નળ ‘ ‘ જૉન્ઞ ઊફ વ્’ ’  રૃઞમ ુષુષપ બિળમશ્ 
ઞૉષી ગૉ  ડૉક઼્, ગવૂફ ઑફઞીર્ ઼ ૉ઼, ગ ડર ૃડૂ, GST ુ ષઙૉળૉફી 
ભૉળભીળફી ગીળથૉ ધદી ષપીળી/ચડીણી ફૉ ઈપૂફ ઽ્લ ઝૉ ઞૉ 
રીફફૂલ ષૂઞ ુફલરફ ઈલ્ઙફૂ રઅઞૄળૂ મીન ઙથદળૂરીઅ 
વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ષપૃરીઅ ્ઞૉક્ડ ણૉષવબળ ીળી મૂણરીઅ ઞૉ 
બિળમશ્ફી યીષ US ણ્વળરીઅ યલીર્ ઝૉ, દૉ બિળમશ્ફૂ 
ઙથદળૂ US ણ્વળફી ળૉડરીઅ ધદી ભૉળભીળ રીથૉ ધીલ ઝૉ ઇફૉ 
દૉ રીથૉ ષૂઞ નળફૂ જગૃષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ 
ગીળથ઼્ળ, નળ ષહ ધદૂ જગૃષથૂફી નળ ઇવઙ ઽ્લ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ગઊ ગઅબફૂ ઼ ીધૉ ૪૭ ષહર્ રીડૉ  ગલી 
નળૉ  ષૂઞ ઘળૂનૂફી ગળીળ્ ધલૉવ, 

 (૫) ઋક્દ ગઊ ુ ધુદઑ ગળીળ્ મીન ષૂઞ ઘળૂનૂફીઅ 
નળ્રીઅ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ ષપીળ્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ 
઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) ઽીજી. ઋબળ્ક્દ ષૂઞ ્ઞૉક્ડ ઈલીદૂ 
ગ્વ઼ી ઈપીિળદ ઽ્ઉ, ષહર્ ૪૨૩૩ બઝૂ ઉન્ણ્ફૉુસલીરીઅધૂ 
રૉશષષીરીઅ ઈષદી ગ્વ઼ીફી યીષરીઅ ઇુફપીર્િળદ ષપીળ્ 
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 (૬) ઋક્દ ગઉ ગઅબફૂફીઅ ગૉડવી નળ્ફ્ ષપીળ્ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્, ષૂઞ ઘળૂનૂફી ગળીળ મીન લૃુફડફી નળ ષપીળષીફી 
ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ધષીફી ગીળથ઼્ળ ઋક્દ ષૂઞ રધગ્ ીળી બૄથર્બથૉ ષૂઞ 
ઋત્બીનફ ગળષીરીઅ ઈષદૃઅ ફ ઽદૃઅ. ઈ ઼ ર લીફી ુ ફળીગળથ રીડૉ  
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ુફરથૄગ ગળષીરીઅ  ઈષૉવ ઽીઉ બીષળ 
ગુરડૂફૂ યવીરથફી ઈપીળૉ  ઇફૉ ળીજ્લફૉ ઼ દૂ ષૂઞશૂ 
ઋબવબ્પ ગળષીફી ઽૉદૃધૂ, ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ ીળી 
દી.૩.૩૪.૪૨૩૱ફી ઢળીષધૂ ફૂુદ ુષહલગ ુફથર્લ ીળી 
ઈલીદૂ ગ્વ઼ી ઈપીિળદ ષૂઞ રધગ્ ઞૉષી ગૉ  ગ્ ડવ ઙૃઞળીદ 
બીષળ ુવ., ઑ ઼ીળ બીષળ ઙૃઞળીદ ુવ ઇફૉ ઇનીથૂ રૃન્ ી 
્ઞૉક્ડફૉ દી.૩૭.૩૨.૪૨૩૱ધૂ ષૂઞ ઘળૂન ગળીળફી મીગૂફી 

઼રલઙીશી રીડૉ  ઽગૂગદરીઅ ધલૉવ મશદથ ઘજર્ફૂ જૃગષથૂ 
રીડૉ  ગળીળરીઅ ઞ ળૂ ઼ૃપીળ્ ગળષીફ્ ુફથર્લ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.
 ઋબળ્ક્દ ુફનસ ઇફૃ઼ીળ, ઙૃઞળીદ ઋજાર્ ુષગી઼ ુફઙર વૂ. 
ીળી દી.૭.૩૪.૪૨૩૱ફી ળ્ઞ રૉ.ઇનીફૂ ઼ીધૉ મૂણ ૩ ઇફૉ 

મૂણ ૪ ગળીળ રીડૉ  ઼પ્વૂરૉન્ડવ ગળીળ ઼ઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ 
ઇફૉ રીફફૂલ ગૉ ુન્ લ ષૂઞ ુફલરફ ઈલ્ઙ ીળી 
દી.૩૪.૨૬.૪૨૩૯ફી કણર્ળધૂ ઈ ગળીળફૉ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. ઋ ૉઘફૂલ ઝૉ ગૉ  ઼ૃપીળૉવ ષૂઞ ઘળૂન ગળીળફૃઅ 
દી.૩૭.૩૨.૪૨૩૱ધૂ ઇરવૂગળથ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ 
દી.૩૭.૩૨.૪૨૩૱ ધૂ ૫૩.૩૨.૪૨૩૯ ફી ઼રલઙીશી રીડૉ  
ષૂઞ નળરીઅ ઼ૃપીળી ઇન્ષલૉ ઼ળૉળીસ .૨.૯૮-૩.૪૩/લૃુફડફ્ 
યીષષપીળ્ ફ પીલૉવ ઝૉ. 
 ષપૃરીઅ, ઋ ૉઘફૂલ ઝૉ ગૉ  રીફફૂલ ઼ૃ ૂર ગ્ડર્ફી 
દી.૨૪.૨૯.૪૨૩૯ફી જૃગીની રૃઞમ રૉ.ઇનીથૂ ઼ીધૉ ધલૉવ 
૩૨૨૨ રૉ.ષ્. ક્ષરદી રીડૉફ્ ષૂઞ ઘળૂન ગળીળ 
દી.૨૪.૨૪.૪૨૨૯ ળન ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ દી.૩૨.૨૯.૪૨૩૯ધૂ 
ઈ ગળીળ ઇઅદઙર્દ ષૂઞશૂ રૉશષષીફૃઅ મઅપ ધલૉવ ઝૉ. 
ઙૃઞળીદ ઋજાર્ ુષગી઼ ુફઙર વૂ ીળી રૉ.ઑ ઼ીળ બીષળ ઙૃઞળીદ 
ુવ. ઼ીધૉ દી.૨૩.૨૫.૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઼પ્વૂરૉન્ડવ ગળીળ ઼ઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ઈ ગળીળફૂ રઅઞૄળૂ રીડૉ  રીફફૂલ 
ઙૃઞળીદ ષૂઞ ુફલરફ ઈલ્ઙ ઼રક્ષ ઇળજી ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ, ઞૉ ઇન્ષલૉ ુફથર્લ ઽજી મીગૂ ઝૉ. ઈર, ઑ ઼ીળ બીષળ 
્ઞૉક્ડફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફી ુફથર્લ રૃઞમ ષૂઞ નળરીઅ ધલૉવ 

ભૉળભીળ, ઼ૃપીળૉવ ષૂઞ ગળીળ ઇન્ષલૉ ષૂઞ ુફલરફ ઈલ્ઙફૂ 
રઅઞૃળૂ મીન ુફપીર્િળદ ધઉ સગૉ  ઝૉ. 

--------- 

૮૯ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ીધુરગ/઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ફૃઅ રઅઞૄળ રઽૉગર 

* ૪૨૯૪૬ ૂરુદ જઅ ૂગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્  ઇફૉ ીધુરગ 
ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્રીઅ ણૌક્ડળ્ફૃઅ રઅઞૄળ રઽૉગર ગૉડવૃઅ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન જી ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઼ીરિૃઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ ઇફૉ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ 
ગૉન્ ્રીઅ ણૌક્ડળ્ફૃઅ રઅઞૄળ રઽૉગરફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર
઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ 

ગૉ ન્  
ીધુરગ 

ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્  
૩ નીઽ્ન ૩૯ ૫૬ 
૪ ઙળમીણી ૩૫ ૪૨ 
૫ વૂરઘૉણી ૩૯ ૪૯ 
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૬ પીફબૃળી ૩૫ ૩૱ 
૭ નૉષઙત મીળૂલી ૩૫ ૪૪ 
૮ ઼ીંઙષણ ૨૯ ૨૨ 
૯ ટીવ્ન ૫૬ ૫૪ 
૱ ઼અઞૉવૂ ૨૬ ૩૩ 
૯ ભદૉબૃળી ૪૪ ૪૬ 

 ગૃવ ૩૬૪ ૩૯૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉન્ ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક 
યળૉવૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) 
(૩) ઼ીરૃઽૂગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ફૃઅ *બ ગ-૩ ઈ ઼ીધૉ 
઼ીરૉવ ઝૉ. 
(૪) ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ફૃઅ *બ ગ-૪ ઈ ઼ીધૉ 
઼ીરૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) ુફરણુઅગ્ફ્ ઇ ષૂગીળ, ળીજીફીરી દધી 
ષલુફષૅુ ફી ગીળથૉ ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉ ઝૉ. ણૌગડળફૂ ઘીવૂ 
ઞગ્લીક વીલગીદ પળીષદીઅ ણૌક્ડળ્ ઋબવબ્પ ધલૉધૂ દૅદઞર્ 
યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇન્લ ઞગ્લીક રઅઞૃળ ધલૉવ રઽૉગર રીથૉ 
ઞ િળલીદ ઇફૉ ઋબવુબ્પ ધ્લીફૉ વઊ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

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

૮૱ 
ઘીફબૃળ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૪૨૬૪૩ ૂ ઼ૃળૉ સયીઉ બડૉવ (રુથફઙળ) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી ઘીફબૃળ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ 
ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ ળ્બીફૃઅ 
ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ (ઽૉ ક્ડળરીઅ)

૪૨૩૱-૩૯ ૯૪.૱૪ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ) 
૱૬.૬૬ 

 (૪) દૉ  ઇન્ષલૉ ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ષહર્ષીળ ગૃવ ગૉડવ્ 
ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  
ષહર્ ઘજર્  ( .વીઘરીઅ)

૪૨૩૱-૩૯ ૩૩૯.૨૫ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ) 
૭૯.૭૫ 

--------- 

૮૯ 
નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૪૨૯૨૪ ૂ મીમૃયીઉ મ્ઘૂળૂલી (બ્ળમઅનળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ગૉડવી ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ઇફૉ (૪) 

કર્રીઅગ ુઞ ્ 
ગૄષીકફૂ 
઼અખ્લી 

ધલૉવ ઘજર્ 
ળગર વીઘરીઅ

૩ નૉષયૄુર ીળગી ૯૪૯૬ ૩૪૫૯૯.૭૫
૪ ઙૂળ ઼્રફીધ ૬૮૯૩ ૮૫૩૬.૫૭

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ? 

--------- 
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૯૨ 
ળીજ્લ ઼ળગીળફી ગરર્જીળૂકફૉ ર ચષીળૂ યથ્ધીફ્ ઽ ્ જૃગષષી મીમદ 

* ૪૨૪૩૬ ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉન્  ઼ળગીળ 
ીળી જાઽૉળ ગળીલૉવ ર ચષીળૂ યથ્ધી રીથૉફ્ ઽ ્ ળીજ્લ 

઼ળગીળફી ગરર્જીળૂકફૉ ગૉડવી ઼રલધૂ જગૃષષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ, ઇફૉ 

 (૩) ઇફૉ (૪) ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી દૉરફી ગરર્જીળૂક રીડૉ  
જાઽૉળ ગળૉવ ર ચષીળૂ યથ્ધી ઇઅઙૉફ્ ુફથર્લ ળીજ્લ ઼ળગીળફી 
ગરર્જીળૂકફૉ ઈબ્ઈબ વીઙૃ બણદ્ ફધૂ. બળઅદૃ ળીજ્લ ઼ ળગીળ 
ીળી ળીજ્લફી ગરર્જીળૂકફૉ ર ચષીળૂ યથ્ધૃ જૃગષષીફ્ 

ુફથર્લ ુષુષપ બી઼ીક જોઉફૉ લ્ગ્લ ઼રલૉ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ર ચષીળૂ ઽ ્ ફઽીં જગૃષષીફી 
ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ? 

--------- 

૯૩ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ નૄપ ઼અજીષફૂ લ્ઞફી 

* ૩૯૱૬૯ ૂ સોવૉહયીઊ યીય્ળ (વૂરઘૉણી) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ નૄપ ઼અજીષફૂ લ્ઞફીફ્ ઇરવ 
ક્લીળધૂ ધલ્, ઇફૉ 

 (૩) દી.૪૯/૩૩/૪૨૨૱ ધૂ. 

 (૪) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ નૄપ અ઼જીષફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ 
૪૨૩૯-૪૨ રીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવી મીશગ્ફૉ ઈ લ્ઞફીફ્ વીય 
ઈબષીરીઅ ઈ લ્ ? 

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ મીશગ્ફૂ ઼અખ્લી

૪૨૩૯-૪૨ .૱૱૭.૯૮ વીઘ ૩,૮૭,૭૫૫ 

--------- 
૯૪ 

ઽૉરજઅ ીજીલર્ લૃુ ફષુ઼ર્ડૂરીઅ ઑગડફ્ યઅઙ 
* ૪૨૮૭૬ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઽૉરજઅ ીજીલર્ ઋ ળ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂરીઅ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ઑગડફ્ 
યઅઙ ગળૂ ઑગૉણૉરૂફી ઼ભ્લ્ ુમફઑગૉણૉરૂગ લુગદફૉ ગ્-
કપ્ડ ગળષીરીઅ ઈ લી ઽ્ષીફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ ઼ળગીળફૉ રશૂ, 
ઇફૉ 

 (૩) ઼ીદ. 

 (૪) રશૉવ ભિળલીન ઇન્ષલૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ? 

 (૪) લૃુફષુ઼ર્ડૂફૉ ઇઽૉષીવ ળઞૃ ગળષી ઞથીષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.

--------- 

૯૫ 
મ્ડીન ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીફી ઞઞર્ળૂદ બૃવ 

* ૪૨૩૯૪ ૂ ુષથયીઊ રી  (ઙતણી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મ્ડીન ઇફૉ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી બૃવ ઞઞર્ળૂદ ઽીવદરીઅ 
ઝૉ, 

 (૩), (૪) ઇફૉ (૫)  ઋગદ ુ ધુદઑ મ્ડીન ઇફૉ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગ્ઊ બૃવ ઞઞર્ળૂદ ફ ઽ્ઊ,  ઋબુ ધદ 
ધદ્ ફધૂ.   

 (૪) ઋગદ ુ ધુદઑ ઞઞર્ળૂદ બવૃ ક્લીળધૂ ઞઞર્ળૂદ 
ઽીવદરીઅ ઝૉ, ઇફૉ 
 (૫) દૉફૃઅ ઼રીળગીર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?

--------- 
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૯૬ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી યળષી મીમદ 

* ૪૨૨૨૪ ૂ ઇળુષઅન ળોલીથૂ (ળીઞગ્ડબૄષર્) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ૮(ઝ) ઞગ્લી રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ.

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

 (૪) દૉ બોગૂ ઋગદ ુ ધુદઑ ૭ (બીઅજ) ઞગ્લીક યળીલૉવ 
ઝૉ ઇફૉ ૩ (ઑગ) ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  (૫) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂકફૂ ઋબવબ્પદી ધ્લીફૉ 
વઊ, ઼ૂપૂ યળદૂધૂ દૉરઞ મતદૂધૂ રઽ ર ઞગ્લીક 
યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

--------- 

૯૭ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૯૯ ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ ઼્રફીધ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ ઼્રફીધ 
ુઞ ીરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ દીવગૃીષીળ ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ ઼અખ્લી
૩ ષૉળીષશ ૬૩
૪ ઼ૃ ીબીણી ૫૪
૫ દીવીશી ૪૫
૬ ગ્ણૂફીળ ૩૱
૭ ઋફી ૪૪ 
૮ ઙૂળ ઙતણી ૪૩

ગૃવ ૩૭૯ 
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ઘૉદૂ ઇફૉ ળઽૉથીઅગ ગીળફી ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯)  ઇન્ષલૉ 
દૉફૉ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ફૂ 
ગવર ૩૨૭ ઇન્ષલૉ પ્ળથ઼ળફૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ. 
  

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

--------- 

૯૮ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ  

* ૩૯૱૬૮ ૂ યૂઘીયીઊ મીળોલી (બીવૂદીથી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગૄષીકફૃઅ 
ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૫૨૯૯ ગૃષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ? (૪) .૪૨૮૯૱.૮૯ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 
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૯૯ 
યીષફઙળ સઽૉ ળરીઅ ઈફૃહીઅુઙગ ઘજર્ફૂ જૄગષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઼ઽીલ 

* ૪૨૬૩૮ ૂ ઈળ.઼ૂ.રગષીથી (રઽૃષી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) યીષફઙળ સઽૉળરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીફી 
ુષ ીધીર્ક રીડૉ  ુષ ીધીર્કફી ઇભ્લી઼ફૉ વઙદી ઈફૃહીઅુઙગ 
ઘજર્ફૂ જૄગષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૩-૨૱-
૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ યીષફઙળ સઽૉળરીઅ ગૉડવી ુષ ીધીર્કફૉ ઈ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ૭૯૮૭ 

 (૫) ુષ ીધીર્નૂઢ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ ? 

 (૫) ુષ ીધીર્નૂઢ ષીુહર્ગ .૫૨૨૨/- વૉઘૉ .૩૯૪.૯૭ 
વીઘફૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 

૯૱ 
બીળણૂ દીવૃગીરીઅ ઼ીરૄિઽગ ષફ ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૩૯૱૭૭ ૂ ગફૃયીઊ નૉ઼ીઊ (બીળણૂ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષવ઼ીણ ુઞ ીફી બીળણૂ દીવગૃીરીઅ ઼ીરૄિઽગ ષફ 
ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ ગળૉવ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ ગળૉ વ ળ્બી 

(વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૨.૯૭ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૨.૱૯ 

 (૪) દૉ બીઝશ ઋગદ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ 

( .વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૫૩.૪૫ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૫૩.૭૪  

--------- 

૯૯ 
ષવ઼ીણ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૯૪૮ ૂ જીદૃયીઊ જૐપળૂ (ગબળીણી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષવ઼ીણ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ષહર્ષીળ, દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  
  દી.૩/૩૩/૩૯ ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૩૱ 
દી.૩/૩૩/૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૯

ુઞ ્ દીવૃગ્ મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી

ષવ઼ીણ ષવ઼ીણ ૨ ૨ ૩ ૱
બીળણૂ ૨ ૨ ૨ ૪
ષીબૂ ૨ ૨ ૨ ૨
પળરબૃળ ૨ ૨ ૨ ૨
ગબળીણી ૨ ૨ ૩ ૪
ઋરળઙીર ૨ ૨ ૨ ૨
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ફષ઼ીળૂ ફષ઼ીળૂ ૨ ૨ ૨ ૪ 
ઞવીવબ્ળ ૨ ૨ ૨ ૮ 
ઙથનૉષૂ ૨ ૨ ૨ ૮ 
જૂઘવૂ ૨ ૨ ૨ ૪ 
ઘૉળઙીર ૨ ૨ ૨ ૨ 
ષીઅ઼ની ૨ ૨ ૨ ૨ 

 (૪) ઋગદ સીશીક મઅપ ગળષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 

૱૨ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ 

* ૩૯૱૪૪ ૂ ર્ઽફયીઊ ત્ણૂલી (રઽૃષી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃિડળ જ્લ્ુદ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ દીબૂ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી ઙળૂમ 
વીયીધીર્કફૉ ચળ ષબળીસફી ષૂઞ જોણીથ્ ઈબષીરીઅ ઈ લી, 
ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૩૩૯૭ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋગદ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) ગૃવ .૬૪.૩૬/- વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૱૩ 
ઞૃફીઙત ઇફૉ ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ નૂબણી ીળી રફૃ લ બળ ઽૃરવી 

* ૪૨૯૯૬ ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઞૃફીઙત ઇફૉ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ નૂબણીક 
ીળી રફૃ લ્ બળ  ઽૃરવીફી ગૉડવી મફીષ્ ફ પીલી,  

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ િનબણી ીળી રફૃ લ્ બળ ઽૃરવીફી મફીષફૃઅ બ ગ ફૂજૉ 
રૃઞમ ઝૉ. 

ષહર્ ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

ગૃવ ઽૃરવીફી 
મફીષ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

ઞૃફીઙત 

૩૪ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૪૭ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

ઇરળૉવૂ 

૩૩ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૫૪ 

 (૪) ઈ ઽૃરવીક બોગૂ ગૉડવી રફૃ લ્ફી રૅત્લૃ ધલી 
ઇફૉ ગૉડવી ઊજાગર્ દ ધલી, ઇફૉ 

 (૪)  
ષહર્ ુઞ ીફૃઅ 

ફીર 
રીફષ 
રૅત્લ ૃ

રીફષ 
ઊજા 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

ઞૃફીઙત 

૨૪ ૩૨ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૨૬ ૪૩ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

ઇરળૉવૂ 

૨૨ ૩૩ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૨૱ ૪૯ 
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 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી નૂબણીફૉ 
બીઅઞળૉ  બૄળષીરીઅ ઈ લી? 

 (૫)  
ષહર્ ુઞ ીફૃઅ 

ફીર 
બગણષીરીઅ ઈષૉવ 
િનબણીફૂ ઼અખ્લી

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

ઞૃફીઙત 

૩૪૯ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૩૱૯ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

ઇરળૉવૂ 

૭૩ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૮૱ 

--------- 
૱૪ 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઞઞર્ળૂદ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક 
* ૪૨૯૬૭ ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુ ષપીફ઼યીફી જ્ધી ઼ રીઅ દી.૨૯-૨૯-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ  ઼ યીઙૅઽરીઅ 
ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગઆ ૩૭૱૫૪ ઇગર્દી-૭૪ ઇન્ષલૉ રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૃવ-૩૯૪ ઞઞર્િળદ સીશીક ઽદૂ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ફષૂ સીશીક મફીષષીફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ષહર્આ ૪૨૩૱-૩૯રીઅ ૫૭ સીશીક રીડૉ  ઇફૉ ષહર્આ 
૪૨૩૯-૪૨રીઅ ૭૱ સીશીક રીડૉ  મીઅપગીર ઽીધ પળૉવ ઝૉ. 
મીગૂ ળઽૉદૂ સીશીકરીઅ ઈઙીરૂ ષહ રીઅ દમક્કીષીળ મીઅપગીર 
ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

 (૫) દૉ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ?  (૫) ઈઙીરૂ ષહ રીઅ દમક્કીષીળ ઞૉર મફૉ દૉર ટણબધૂ.
--------- 

૱૫ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૬૫૱ ૂ ઽહર્ ઼અપષૂ (રઞૃળી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ 
લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ – ૩,૫૯,૨૯૭ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ મીગૂ દરીર 
વીયીધીર્કફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળૉવ ઝૉ?

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 
ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગૃવ – ૩૯ (઼ ળ) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ.

--------- 

૱૬ 
ષણ્નળી સઽૉ ળરીઅ ભૂ બળદ જૃગષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઼ઽીલ 

* ૪૨૬૩૭ ૂ જીદૉન્  ઼ૃઘિણલી (઼લીજીઙઅઞ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષણ્નળી સઽૉળરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીફી 
ુષ ીધીર્ક રીડૉ  ભૂ-બળદ જગૃષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ 
ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી. 
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 (૪) જો ઽી, દ્ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ષણ્નળી સઽૉળરીઅ ગૉડવી 
ુષ ીધીર્કફૉ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ  ઈષૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ૩૯૯૯૬ 

 (૫) ુષ ીધીર્નૂઢ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ? 

 (૫) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુષ ીધીર્નૂઢ ભૂ 
બળદ જગૃષથૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 

૱૭ 
બુ ર ળૉ વષૉફૃઅ ષણૃઅરધગ ઇરનીષીન ઘીદૉ ઘ઼ૉણષી મીમદ 

* ૪૨૨૯૮ ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્-રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગ  ઼ળગીળ 
઼ીરૉ બણદળ ્ બોગૂ બુ ર ળૉવષૉફૃઅ ષણૃરધગ ઇરનીષીન 
ઘીદૉ ઘ઼ૉણષી ઇઅઙૉ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગ  ઼ળગીળ ઼રક્ષ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ક્લીળૉ  ક્લીળૉ  નળઘી દ/ળઞૃઈદ ગળષીરીઅ ઈષૂ,  

 (૩) ઇફૉ (૪) ઈ મીમદફૂ નળઘી ધ/ળઞૃઈદ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ફ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ ઇન્ષલૉ ગ  ઼ળગીળ દળભધૂ ક્લીળૉ  
સી ુદયીષ ર ી? 

   

--------- 

૱૮ 
ધળીન ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ રઅઞૃળ રઽૉગર 

* ૪૨૬૯૨ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ધળીન ુ઼ુષવ 
ઽ્ુ બડવફૉ ુ઼ુષવફ્ નળ ્ ર ્ ઽ્ષી ઝદીઅ દૉફૃઅ રઽૉગર 
ળૉભળવ ઽ્ુ બડવ ગક્ષીફૃઅ ઞ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ  ફઽૂ બથ બૉડી ુઞ ી ઽ્ બૂડવ 
રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઽ્ુ બડવરીઅ ુ઼ુષવ 
ગક્ષીફૃઅ રઽૉગર ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ રઅઞૃળ ગળૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૪) દી.૨૮-૨૱-૪૨૩૭ફી ઢળીષધૂ ૭૨ બધીળૂફૉ 
ઇફૃ બ બૉડી ુઞ ી ગક્ષીફૂ ઽ્ુ બડવફૃઅ રઽૉગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૱૯ 
ઇરનીષીન-ળીઞગ્ડ ફૉસફવ ઽીઊષૉ ઇઅઙૉ રશૉવ ભિળલીન 

* ૪૨૩૩૮ ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગીષીથી (જ્ડૂવી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્-રગીફ)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન-ળીઞગ્ડ ફૉસફવ ઽીઊષૉફૂ ઼ ૉન્ડળ વીઊફ ઘ્ડૂ ળૂદૉ 
ફક્કૂ ગળષી દધી ઞરૂફ ઼અબીનફ ગલીર્ ુષફી ઞ ધશ બળ 
ગીરઙૂળૂ ધઊ ળઽૂ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ ઼ળગીળફૉ રશૂ,

 (૩) થ ળઞૃઈદ્ રશૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઇફૉ (૫) ગીરઙૂળૂ ુફલદ પીળીપ્ળથ, ધશુ ધુદ 
ઇફૉ રઅઞૃળૂ રૃઞમ ધદૂ ઽ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફ્ ગૉ  બઙવીઅ 
વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઘ્ડૂ ળૂદૉ ઼ૉન્ડળ વીઊફ ફગગૂ ગળફીળ ઇફૉ ઞરૂફ 
઼અબીનફ ગલીર્ ુ઼ષીલ ગીરઙૂળૂ ગળષી મનવ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ 
સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી? 

   

--------- 
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૱૱ 
ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીક રીડૉ  ઇળજી 

* ૪૨૬૩૯ ૂ ઇળુષઅનગૃરીળ બડૉવ (઼ીમળરદૂ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ  ીધુરગ સીશીક રઅઞૄળ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ 

ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૪૨૯૨ 

 (૪) દૉ ઇઅઙૉ ગૉડવૂ સીશીક રઅઞૄળ ઇફૉ ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

રઅઞૃળ ફીરઅઞૃળ 

૩૫૩૱ ૯૭૪ 

 (૫) ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લત્ષૉ ગીળથ્ સી ઽદી?  (૫) સીશી રઅઞૃળૂ રીડૉફી ુફલદ રીબનઅણ્ ઼અદ્હદી ફી 

ઽ્ષીધૂ. 

--------- 

૱૯ 
ઝ્ડી-ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી યળષી મીમદ 

* ૪૨૨૩૨ ૂ ઇયૉુ઼અઽ દણષૂ (઼અઘૉણી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ  ઝ્ડી-ઋનૉબૃળ 

ુઞ ીરીઅ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૃળ 

ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ  ઝ્ડી-ઋનૉબૃળ 

ુઞ ીરીઅ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ-૮(ઝ) ઞગ્લી રઅઞૃળ 

ધલૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ  

ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ૭(બીઅજ) ઞગ્લીક યળીલૉવ 

ઝૉ ઇફૉ ૩(ઑગ) ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક  યળષી રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  (૫) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂકફૂ  ઋબવબ્પદી ધ્લીફૉ 

વઊ, ઼ૂપૂ યળદૂધૂ દૉરઞ મતદૂધૂ રઽ ર ઞગ્લીક 

યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૯૨ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ઈઅઙથષીણૂ ગૉ ન્ ્રીઅ બૂષીફી બીથૂફૂ  ઼ૃુષપી 

* ૩૯૱૪૭ ૂ ઞઙનૂસ બડૉવ (ઇરળીઊષીણૂ) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) બીડથ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ ગૉડવી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્રીઅ બૂષીફી બીથૂફૂ 

઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ફધૂ, ઇફૉ 

 (૩) બીડથ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 

દરીર ૩૬૪૯ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્રીઅ બૂષીફી બીથૂફૂ ઼ૃુષપી 

ઋબવબ્પ ઝૉ. 

 (૪)  ઋક્દ ઼ૃુષપી મીગૂ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્રીઅ 

ઋબવબ્પ ગળીષષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૯૩ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ  

* ૪૨૱૮૬ ૂરદૂ રીવદૂ રઽૉ ળૂ  (ઙીઅપૂપીર) : રીફફૂલ ઌજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગૄષીકફૃઅ 
ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૭૯૨૬ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) . ૩૪૨૩૩.૯૬ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 
૯૪ 

દીબૂ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ ઼ૂડૂ ગૉફ રસૂફફૂ ઼ૃુષપી 
* ૪૨૪૨૫ ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુ઼ુષવ 

ઽ્ુ બડવરીઅ ઼ૂડૂ ગૉફ રસૂફફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

ઇફૉ  

 (૩) ફી જી 

 (૪) જો ફી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગલીઅ ઼પૃૂરીઅ ઼ૂડૂ ગૉફ 

રસૂફફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૪) ઽીવ ઈલ્ઞફ ફધૂ. 

--------- 

૯૫ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ‘ ‘રી’ ’  ઇફૉ ‘ ‘રી ષીત઼્ લ’ ’  લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૬૬૭ ૂ યળદયીઊ  બડૉવ (ષવ઼ીણ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ‘ ‘ રી’ ’  ઇફૉ 

‘ ‘ રી ષીત઼્ લ’ ’  લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ – ૪૭,૨૪૨ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ મીગૂ દરીર 

વીયીધીર્કફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળૉવ ઝૉ ?

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 

ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગૃવ-૮(ઝ) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

--------- 

૯૬ 
ગબણષઅઞ દીવૃગીરીઅ ઼ીરૄિઽગ ષફ ુફરીર્થ ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૪૨૬૪૫ ૂ મવળીર ધીષીથૂ (ફળ્ણી) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘૉણી ુઞ ીફી ગબણષઅઞ દીવૃગીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ષફ 
ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ 
દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ુષ દીળરીઅ ળ્બીફૃઅ 
ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ ુષ દીળ 

(ઽૉ ક્ડળરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૬૪.૨૨ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ) 
૫૯.૨૨ 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ગૉડવ્ 
ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ 

( .વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૩૮.૩૱ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ) 
૩૬.૩૩ 

--------- 

૯૭ 
બૉડર્ ્વ િણટવ ઋબળ ષૉળી દૉરઞ ઼ૉ઼ બૉડૉ  ધલૉવ ઈષગ 

* ૪૨૬૭૫ ૂ ગીઅદૂયીઊ મવળ (઼ૃળદ-ઋ ળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

  ઞષીમ 

 દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ બૉડર્ ્વ 

િણટવ ઋબળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લફૉ ષૉળી દૉરઞ 

઼ૉ઼ બૉડૉ  ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ ? 

                                                (ળગર . ગળ્ણરીઅ) 
 બૉડર્ ્વ ણૂટવ 

ષહર્ ષૉળ્ ૉ઼઼ ષૉળ્ ૉ઼઼ 

૪૨૩૯/૩૱ ૫૭૮૯.૯૮ ૮૭૪.૱૭ ૯૮૭૯.૪૬ ૩૬૭૫.૩૫

૪૨૩૱/૩૯ ૫૯૱૩.૯૬ ૯૭૫.૫૫ ૱૫૪૬.૯૮ ૩૯૪૯.૯૯

૨૩/૬/૪૨૩૯ 

ધૂ 

૫૩/૩૨/૪૨૩૯

૪૨૮૪.૱૮ ૬૬૭.૱૪ ૬૫૪૱.૮૩ ૯૮૯.૪૫ 

--------- 

૯૮ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ૨ ‘ ‘રી’ ’  ઇફૉ ’ ’   ‘ ‘રી ષીત઼્ લ’ ’  લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષી મીમદ   

* ૪૨૫૯૭ ૂ યૃબૉન્ યીઊ બડૉવ (ચીડવ્િણલી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) બીડથ ુ ઞ ીરીઅ દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ‘ ‘ રી’ ’  ઇફૉ ‘ ‘ રી ષીત઼્ લ’ ’  

લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ- ૫૮,૭૭૫

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ મીગૂ દરીર 

વીયીધીર્કફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળૉવ ઝૉ ?

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 

ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગૃવ -૨૯(ફષ) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

--------- 

૯૯ 
઼ીપફ્બીલ બૉસઙૂ બળ ઼ળગીળૉ  જૃગષૉવ લીઞ 

* ૪૨૬૭૩ ૂ ુષથયીઊ ચ્ચીળૂ(ગળઅઞ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 

ફીથીગૂલ ષહર્રીઅ ઼ીપફ્બીલ બૉસઙૂ બળ ગૉડવૃઅ લીઞ જૃગષૉવ 

ઝૉ ? 

                                  સૄન્લ. 

--------- 
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૯૱ 
ષૉડફૂ જ્ળૂ ઼અમઅપૉ રીિઽદૂ બળૄૂ બીણફીળ મીદરૂનીળ્ફૉ ળૂષ્ણર્  જગૄષષી મીમદ 

* ૪૨૭૱૭ ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ(ફીથી)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૨૩/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ GST ઇરવરીઅ ઈ લી 
દૉ બઽૉવીઅ ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૭-૩૮ ધૂ ૫૨/૨૮/૪૨૩૯ 
઼ૃપૂરીઅ ષૉડ(રૄ લ ષુપર્દ ષૉળ્)ફૂ જ્ળૂ ઼અમઅુપદ રીિઽદૂ બૃળૂ 
બીણફીળ મીદરૂનીળ્ફૉ ળૂષ્ણર્  જગૄષષી મીમદફૂ ગૃવ ગૉડવૂ 
ઇળજીક રશૉવ ઝૉ, 

 (૩) ૩૫ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૃવ ગૉડવી મીદરૂનીળ્ફૉ ગૃવ ગૉડવૂ ળગરફૂ 
ળૂષ્ણર્ફૂ જૄગષથૂ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ, ૩૨ મીદરૂનીળ્ફૉ ગૃવ .૪,૩૨,૬૯૫/-
ફૂ ળૂષ્ણર્ફૂ જૄગષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ગૉડવી મીદરૂનીળ્ફૉ ળૂષ્ણર્  જગૄષષીફ્ મીગૂ ઝૉ ?  (૫) ૫ 
--------- 

૯૯ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞજોણીથ 

* ૩૯૱૮૫ ૂ વીઘીયીઊ ઼ીઙઢૂલી (ળીઞગ્ડ-ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૮૬૱૱ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) ગૃવ .૫૩૮.૭૬/- વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૩૨૨ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદજાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ચળષબળીસફી ષૂઞ જોણીથ્ 

* ૪૨૱૮૩ ૂ મીમૃયીઊ બડૉવ (ન઼કર્્ઊ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૃુ જદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, 
ઇફૉ 

 (૩) ૩૨૬૫ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) .૮૯.૩૯ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૩૨૩ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી યળષી મીમદ 

* ૪૨૨૩૪ ૂ ઇઞરવજી ઢીગ્ળ (ઘૉળીવૃ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૃળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ ુ ઞ ીરીઅ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ-૯ (ફષ) ઞગ્લી રઅઞૃળ ધલૉવ 
ઝૉ. 

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

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ૱ (ઈઢ) ઞગ્લીક યળીલૉવ 
ઝૉ ઇફૉ ૩ (ઑગ) ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ. 
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 (૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  (૫) દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂકફૂ ઋબવબ્પદી ધ્લીફૉ 
વઊ, ઼ૂપૂ યળદૂધૂ દૉરઞ મતદૂધૂ રઽ ર ઞગ્લીક 
યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
૩૨૪ 

ુ઼ધ્પબૃળ દીવૃગીફી નૉધવૂ રૃગીરૉ ઈષૉવ ઈલૃષન ગ્વૉઞ મીમદ 
* ૪૨૨૯૬ ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ુ઼ધ્પબળૃ 
દીવૃગીફી નૉધવૂ રૃગીરૉ ઈષૉવ ઈલૃષિનગ ગ્વૉઞ ક્લીળૉ  ઇફૉ 
ગૉડવી ઘજ મીઅપષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) ુ઼ધ્પબૃળ દીવૃગીફી નૉધવૂ રગૃીરૉ ઈલૃષિનગ ગ્વૉઞ 
ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગ્વૉઞ ગીલર્ળદ ફી ઽ્લ દ્ દૉફી 
ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઈ ગ્વૉઞ બફૃઆ ગલીઅ ઼ૃપૂ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૨૫ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૯૨૭ ૂ ઞૉ. ષૂ. ગીગણૂલી (પીળૂ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી
૩ વીઢૂ ૩ 
૪ મઙ઼ળી ૩ 
૫ જાભળીમીન ૩ 
૬ ઘીઅયી ૬ 
૭ ઇરળૉવૂ ૪ 
૮ ગૃઅ ગીષીષ ૫ 
૯ મીમળી ૫ 
૱ વૂવૂલી ૬ 
૯ પીળૂ ૭ 
૩૨ ળીઞૃવી ૪ 

 ગૃવ ૪૮ 
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ગીજી બીગી ળઽૉથીઅગફી રગીફ્, ઘૉદૂ 

ુષહલગ, ગીઅડીશૂ ષીણ ગીળફી ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ    (૬) 
ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ 
ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 

--------- 
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૩૨૬ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ુષઞ જોણીથ 

* ૩૯૱૬૨ ૂ િગસ્ળ જૐઽીથ (ષૉઞવબૃળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફી ગૉડવી ષૂઞજોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ૩૨૬૫ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરી 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૮૯.૩૯ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૩૨૭ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ફરર્ની ગૉફીવરીઅ ઙીમણી યઅઙીથ ગૉ  દૄડષીફી મફીષ્ 

* ૪૨૨૮૮ ૂ ળચૃયીઊ નૉ઼ીઊ (ળીપફબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ  રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 

ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફરર્ની ગૉફીવરીઅ ઙીમણી, દૃડષીફી ગૉ  યઅઙીથફી 

ગૉડવી મફીષ્ મન્લી, 

 (૩) દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ષહર્ષીળ બીડથ ુઞ ીરીઅ ફરર્ની ગૉફીવરીઅ ઙીમણી, દૃડષીફી ગૉ  

યઅઙીથફી મફીષ્ફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉફીવ્રીઅ બણૉવ ઙીમણીઅ, દૃડષીફી ગૉ  

યઅઙીથફૂ ુષઙદ 

૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

૩૭-૩૩-૪૨૩૱ 

૩૮-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 

૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

ગૃવ 

૩૮ ૪૪ ૫૱ 

 (૪) ઋક્દ મફીષ્ મફષીફી રખૃ્લ સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ  (૪) ફઽૉળ્ફી ુબલદ ુષ દીળરીઅ ઈષદી ઘૉણૄદ્ ીળી 

ઇફીુપગૅદ ળૂદૉ બીથૂ વૉષીધૂ, ળી ૉ બીથૂફ્ ઋબીણ ફ ગળદીઅ 

ફઽૉળ કષળડ્બ ધષીધૂ, ઇજાણ્લી ઊ઼ર્ ીળી ઙૉડ મઅપ 

ગળષીધૂ ગૉ  ઘ્વષીધૂ, બૉળન્ડ ગૉફીવરીઅધૂ ષપૃ બીથૂ ઈષદીઅ 

ઋયળીષષીધૂ, ફઽૉળરીઅ ઈણસ રૃગષીધૂ, ગૉફીવફૉ ઝૉણઝીણ 

ધષીધૂ, ઞૃફી ઇફૉ ફષી ગીરફી જોઊન્ડરીઅ બીથૂ વૂગૉઞ 

ધષીધૂ, ફઽૉળફી નળષીજાફી ઼અજીવફફૂ ઘીરૂ ષઙૉળૉ  ગીળથ઼્ળ 

ગૉફીવ દૄડષીફી મફીષ્ મફૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ મફીષ્ બોગૂ બીડથ જી ીરીઅ ઋક્દ ષહર્ષીળ 

ફરર્ની ગૉફીવરીઅ ઙીમણી, દૃડષીફી ગૉ  યઅઙીથ બણષીધૂ ગૉડવૃઅ 

બીથૂ ષઽૂ ઙલૃઅ? 

 (૫) ઼ીરીન્લદઆ ઙીમણી / યઅઙીથ બણૉ  ત્લીળૉ  ધદીઅ 

બીથૂફી લલફૂ રીબથૂ સક્લ ઽ્દૂ ફધૂ. ઈર ઝદીઅ, ઋક્દ 

ઙીમણી, દૃડષી ગૉ  યઅઙીથ ધષીધૂ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 

બીડથ ુઞ ીરીઅ ધલૉવ બીથૂફી લલફ્ ઇઅનીજીદ ઞથ્ધ્ ફૂજૉ 

રૃઞમ ઝૉ. 

ફરર્ની ગૉફીવરીઅ ઙીમણી, દૃડષીફી ગૉ  યઅઙીથધૂ ષઽૂ ઙલૉવ 

બીથૂફ્ ઞથ્ધ્ (ચફરૂડળ) 

૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

૩૭-૩૩-૪૨૩૱ 

૩૮-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 

૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

ગૃવ 

૭૨૯૭ ૪૯૭૪૬ ૫૪૮૩૯

--------- 
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૩૨૮ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્રીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ રઽૉગર 

* ૪૨૭૨૭ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 

ુઞ ીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્, ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ 

ઇફૉ બૉડી ગૉન્ ્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ ઼અષઙર્ષીળ રઽૉગર ગૉડવૃઅ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ    (૪) 

  *બ ગ-૩, ૪, ૫ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક 

યળૉવૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

   

 (૫) ઘીવૂ ઞગ્લીક ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) ુફરથૄઅગ્ફ્ ઇ ષૂગીળ, ળીજીફીરી દધી ષલ 

ુફષૅુ ફી ગીળથૉ ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉ ઝૉ. ણ્ગડળ્ફૂ ઘીવૂ 

ઞગ્લીક વીલગીદ પળીષદી ણ્ગડળ્ ઋબવબ્પ ધલૉધૂ દદૅર્ઞ 

યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇન્લ ઞગ્લીક રઅઞૃળ ધલૉવ રઽૉગર રીથૉ 

ઞ િળલીદ ઇફૉ ઋબવુબ્પ ધ્લીફૉ વઊ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(*બ ગ્ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘૉવ ઝૉ.) 

--------- 

૩૨૯ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઈિનજાુદ ગન્લીકફૉ વ  ઼ઽીલ 

* ૩૯૱૭૩ ૂ ઇળુષઅન બડૉવ (પળરબૃળ) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

  ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઈિનજાુદ ગન્લીકફૉ વ  

અ઼ઙૉ ઼ઽીલ ઈબષીફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ 

દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધદૂઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષવ઼ીણ 

ુઞ ીરીઅ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ગૉડવૂ ઈિનજાુદ ગન્લીકફૉ 

વીય ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

  

કર્ર ષહર્ વીયીધીર્કફૂ ઼અખ્લી 

૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૩૫૨૭ 

૪ ૪૨૩૯-૪૨ ૮૩૪ 

 ગૃવ ૩૯૩૯ 

--------- 

૩૨૱ 
ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ડર્ ્રી ઼ૉન્ડળ સ  ગળષી મીમદ 

* ૪૨૪૩૨ ૂ રઅઙશયીઊ ઙીુષદ (ણીઅઙ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ણીઅઙ ુઞ ીફી ઼ીબદૃીળી 

ઘીદૉ ડર્ ્રી ઼ૉન્ડળ સ  ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ

 (૩) ણીઅઙ ુઞ ીફી ઼ીબૃદીળી ઘીદૉ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ 

ગૉન્  ઈષૉવ ઝૉ. ડર્ ્રી ઼ૉન્ડળ સ  ગળષી રીડૉ  ઞ ળૂ રીશઘીઙદ 

઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ફ ઽ્ઊ ડર્ ્રી ઼ૉન્ડળ સ  ગળૂ સગીલ ઑર 

ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગીરઙૂળૂ ગલીઅ ઼ ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ 

ઈષસૉ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૩૨૯ 
રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૯૩૯ ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રિઽ઼ીઙળ 
ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 
ગૉડવૂ રઞર્ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

ુઞ ્ દીવગૃ્ 

દી.૨૩-૩૩-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૩૨-

૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૩૱ 
ધૂ દી.૫૩-૩૨-

૩૯ 
મઅપ 
ગળૉ વ 

઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ 
ગળૉ વ 

઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

મઅપ 
ગળૉ વ 

઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ 
ગળૉ વ 

઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી

રિઽ઼ીઙળ વૃથીષીણી ૨ ૨ ૱ ૨ 
 ઘીફબૃળ ૨ ૨ ૭ ૨ 
 ઼અદળીરબળૃ ૨ ૨ ૫ ૨ 
 ગણીથી ૨ ૨ ૪ ૨ 
 મીવીુ઼ફ્ળ ૨ ૨ ૩ ૨ 
 ુષળબળૃ ૨ ૨ ૪ ૨ 
બઅજરઽીવ જાઅમૃચ્ણી ૨ ૩ ૨ ૨ 
 ઙ્પળી ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ચ્ચઅમી ૨ ૨ ૨ ૨ 
 સઽૉળી ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ગીવ્વ ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ઽીવ્વ ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ર્ળષી(ઽ) ૨ ૨ ૨ ૨ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ  
--------- 

૩૩૨ 
રીઅઙળ્શ ઇફૉ રીશૂલી (ઽી) દીવૃગીરીઅ મશૂ ઙલૉવ ડૂ઼ૂ 

* ૪૨૪૪૮ ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રી઼ષીળ રીઅઙળ્શ ઇફૉ રીશૂલી (ઽી) દીવૃગીરીઅ ગૉડવી ડૂ઼ૂ 
મશૂ ઙલૉવ, 

 (૩) ઇફૉ   (૪) 
  મશૂ ઙલૉવ ડૂ઼ૂ દૉરઞ દૉ બોગૂ જીઞીર્ંઙ ભૉઊવ 
ડૂ઼ૂફૂ ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ બ ગ-ઇ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મશૂ ઙલૉવ ડૂ઼ૂ બોગૂ ગૉડવી 
જીઞીર્ંઙ ભૉઊવ ડૂ઼ૂ ધ્લીફરીઅ ઈષૉવ, ઇફૉ 

   

 (૫) જીઞીર્ંઙ ભૉઊવ ડૂ઼ૂ ઇન્ષલૉ ગઊ-ગઊ ઑઞન઼્ૂક 
઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૂપી? 

 (૫) જીઞીર્ંઙ ભૉઊવ ડૂ઼ૂ ઇન્ષલૉ ઑઞન઼્ૂક ઼ ીરૉ વૂપૉવ 
બઙવીઅફૂ ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ બ ગ-મ રૃઞમ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ 
઼રલઙીશ્ મશૂ ઙલૉવ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળફૂ ઼અખ્લી ગૃવ ભૉઊવ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળરીઅધૂ જીઞીર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળફૂ ઼અખ્લી 

રીઅઙળ્શ રીશૂલી (ઽી) રીઅઙળ્શ રીશૂલી (ઽી) 
ફષૉ.-૪૨૩૯ ૯૬ ૩૪૯ ૩ ૩ 
ણૂ઼ૉ.-૪૨૩૯ ૫૫ ૱૩ ૨ ૨ 
જાન્લૃ.-૪૨૩૱ ૬૫ ૱૬ ૨ ૨ 
ભૉ ૃ.-૪૨૩૱ ૩૯ ૯૪ ૨ ૨ 
રીજર્-૪૨૩૱ ૫૭ ૯૱ ૩ ૨ 
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઼રલઙીશ્ મશૂ ઙલૉવ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળફૂ ઼અખ્લી ગૃવ ભૉઊવ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળરીઅધૂ જીઞીર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળફૂ ઼અખ્લી 
રીઅઙળ્શ રીશૂલી (ઽી) રીઅઙળ્શ રીશૂલી (ઽી) 

ઑ ૂવ-૪૨૩૱ ૫૯ ૯૬ ૨ ૨ 
રૉ-૪૨૩૱ ૮૱ ૩૪૬ ૨ ૨ 
ઞૃફ-૪૨૩૱ ૭૨ ૱૭ ૨ ૨ 
ઞૃવીઊ-૪૨૩૱ ૯૩ ૩૨૪ ૩ ૪ 
કઙ -૪૨૩૱ ૩૨૩ ૯૱ ૨ ૨ 
઼પ્ડૉ .-૪૨૩૱ ૩૨૮ ૩૯૯ ૩ ૩ 
કગડ્.-૪૨૩૱ ૯૪ ૩૱૬ ૪ ૪ 
ફષૉ.-૪૨૩૱ ૭૬ ૩૫૨ ૪ ૩ 
ણૂ઼ૉ.-૪૨૩૱ ૭૨ ૩૪૮ ૪ ૨ 
જાન્લૃ.-૪૨૩૯ ૫૱ ૩૨૮ ૨ ૨ 
ભૉ ૃ.-૪૨૩૯ ૬૩ ૯૩ ૨ ૨ 
રીજર્-૪૨૩૯ ૭૪ ૩૨૱ ૪ ૨ 
ઑ ૂવ-૪૨૩૯ ૮૯ ૯૨ ૩ ૩ 
રૉ-૪૨૩૯ ૫૫ ૱૮ ૩ ૨ 
ઞૃફ-૪૨૩૯ ૬૯ ૯૬ ૨ ૨ 
ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ ૩૫૨ ૪૭૯ ૭ ૨ 
કઙ -૪૨૩૯ ૩૨૨ ૩૱૮ ૨ ૩ 
઼પ્ડૉ .-૪૨૩૯ ૩૫૱ ૩૭૩ ૩ ૩ 
કગડ્.-૪૨૩૯ ૩૮૨ ૩૯૬ ૨ ૨ 

બ ગ-મ 
ઇફૃ. ઑઞન઼્ૂફૃઅ ફીર વૂપૉવ બઙવીઅફૂ ુષઙદ 
૩ રી ુદ રૉ ૉિડગ, ઇઙદળીલ ઽીવ ગઅબફૂઑ ફીનીળૂ ફ્પીષદી ગઅબફૂ મઅપ ધલૉવ ઝૉ. 
૪ ણીન્ગૉ  ઊવૉક્ડર્ ૂગવ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૫ ભી ગ ઼ૃવૉરીફ દીજા ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૬ વ્-વ઼્ ્ણક્ટ઼્ ી. વૂ. ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૭ દ્સૂમીડર્ ીન઼્. ઑન્ણ િણ ડ. ુ઼ ડર ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૮ ઈ ભી ડર્ ીન઼્ભ્ર઼ર્  ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૯ ુજઅદીરથૂ વૉુરફૉસફ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૱ ણીન્ગૉડૉગફ્ ઊવૉગડર્ ્ ુવુરડૉણ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૯ ગૉ .ઈળ.ષીલ.ઑભ.ઑ઼.બીષળ ગ્મ્બ્ફડ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૩૨ ફીગ્ણીડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૩૩ ુફગ઼ફ ઑુન્ઞુફગીંઙ ગઅ . ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૩૪ ળીઞ ધીફ બીષળ ઞફળૉસફ ડર્ ીન઼્ભ્ર઼ર્ ી. વૂ. ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૩૫ ષૉ ડફર્ઊવૉક્ડર્ ્ ડર્ ીન઼્ ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  
૩૬ ગૉ .ઈળ.ષીલ.ઑભ.ઑ઼. ડર્ ીન઼્ભ્ર઼ર્ ી.વૂ.  ડર્ ીન઼્ભ્રર્ળ જીુઞર્ંઙ ભૉઊવ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ દગૉનીળૂ ળીઘષીફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ.  

--------- 

૩૩૩ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્ક 

* ૩૯૱૩૯ ૂ રઽૉસગૃરીળ ળીષવ (ઘઅયીદ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૬૨૪૬ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) ગૃવ . ૫૬૫.૨૬ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 
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૩૩૪ 
ય જ ુઞ ીરીઅ સીશીકફૉ ષચ્ઝ ળીઘષી રીડૉ  ગર્ીન્ડ 

* ૪૨૬૨૫ ૂ નૃ લઅદયીઊ બડૉવ (ય જ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ીધુરગ સીશીકફૉ ષચ્ઝ 
ળીઘષી રીડૉ  રીુ઼ગ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ય જ ુઞ ી રીડૉ  
઼ફૉ-૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) .૯૯,૬૮,૱૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી ફ ષીણુઅ વીઘ 
ઝૉદીવૂ઼ ઽજાળ ઇફૉ ઈઢ ઼્ બળૃી) 

--------- 

૩૩૫ 
નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ીધુરગ સીશીક મઅપ દધી રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૭૬૫ ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ 
ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક રઞર્ ગળષીફ્ ુફથર્લ 
વૉષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૩)  

ુઞ ્ 

 
દી.૩૮-૩૩-૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૩-૩૱ 

દી.૩૮-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૩૯ 

દીવૃગ્ 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

નૉષયૄુર 
ીળગી 

ઘઅયીવૂલી ૨ ૨ ૨ ૨ 
યીથષણ ૨ ૨ ૪ ૨ 
ીળગી ૨ ૨ ૩ ૨ 

ગ લીથબૃળ ૪ ૨ ૩ ૨ 

જારફઙળ

વીવબૃળ ૩ ૨ ૨ ૨ 
જારફઙળ ૩ ૨ ૨ ૨ 
ગીવીષીણ ૨ ૨ ૩ ૨ 
જારજોપબૃળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
્વ ૨ ૨ ૨ ૨ 

જોિણલી ૨ ૨ ૨ ૨ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક રઞર્ ગળષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ  (૪) ુષ ીધીર્ફૂ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 

 (૫) ઋક્દ સીશીક રઞર્ ગળષીધૂ, ઋક્દ સીશીકરીઅ 
યથદી મીશગ્ રીડૉ  ુસક્ષથફૂ સૂ ષોગુ બગ લષ ધી 
ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૩૬ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ 

* ૩૯૱૩૮ ૂ ગફૃયીઊ બડૉવ (઼ીથઅન) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૪૨૮૫ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) ગૃવ .૱૫.૱૪ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્. 
--------- 
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૩૩૭ 
઼ૉન્ડર્વ બૉબળ બ બ ુર ઼, ઼્ફઙતફૉ ષીઅ઼ ગીબષીફી ઊજાળી મીમદ 

* ૪૨૮૨૪ ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼્ફઙતફૂ ઼ૉન્ડર્વ 
બૉબળ બ બ રૂ ઼ફૉ ળીજ્લફીઅ ઞઅઙવ્રીઅધૂ ષીઅ઼  ગીબષીફી 
ઊજાળી બૉડૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઞથ્ધી ઼ીરૉ ગૉડવૂ 
ષ઼ૃવીદ ઈષૂ, 

 દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼્ફઙતફૂ ઼ૉન્ડર્વ 
બૉબળ બ બ રૂ ઼ફૉ ળીજ્લફીઅ ઞઅઙવ્રીઅ ષીઅ઼ ગીબષીફીઅ ઊજાળી 
બૉડૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષીઅ઼ ગીબષીફ્ ગ્ઊ ઊજાળ્ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ફધૂ. ઞૉધૂ ષ઼ૃવીદફ્ ગ્ઊ  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૩૮ 
મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૪૨૬૪૨ ૂ િનબયીઊ બળરીળ (ઇ઼ીળષી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ 
ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ ળ્બીફૃઅ 
ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ 

(ઽૉ ક્ડળરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૩૨.૨૨ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ) 
૫૯.૨૨ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ષહર્ષીળ ગૃવ ગૉડવ્ 
ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪)  
ષહર્ ઘજર્ 

( . વીઘરીઅ)
૪૨૩૱-૩૯ ૭.૨૨ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ) 
૭૩.૱૫ 

--------- 

૩૩૯ 
ળીજ્લફૉ જી.ઑ઼.ડૂ. ગીલની ઇન્ષલૉ જૄગષૉવ ષશદળ 

* ૪૨૨૯૨ ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ-ઋ ળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જીઑ઼ડૂ 
ગીલની ઇન્ષલૉ ળીજ્લફૂ ઈષગરીઅ ચડીણ્ ધીલ દ્ બીલીફી ષહર્ 
૪૨૩૭-૩૮રીઅ નળ ષહ ૩૬% વૉઘૉ ગર્્ધ ઋરૉળૂ ળીજ્લફૉ 
ગીલનીફૂ ગવર-૭ રૃઞમ ગૉન્  ઼ળગીળૉ  ષશદળ જૄગષષીફૃઅ ધીલ 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ બીલીફી 
ષહર્ રૃઞમ ગર્્ધ ફ ધલ્ ઽ્લ દ્ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ક્લીળૉ-ક્લીળૉ  
ગૉડવૂ ળગર ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ રશૂ? 

 (૪) બ ગ રૃઞમ. 

બ ગ 

રશૉવ ષશદળ  
( . ગળ્ણરીઅ) 

રશૉવ ષશદળફી ઈનૉસફૂ 
દીળૂઘ 

૩૬૨૪ ૫૨-૨૯-૩૯ 
૱૱૨ ૪૯-૩૩-૩૯ 
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રશૉવ ષશદળ  
( . ગળ્ણરીઅ) 

રશૉવ ષશદળફી ઈનૉસફૂ 
દીળૂઘ 

૪૭૪ ૫૩-૨૩-૩૱ 
૩૩૭૫ ૪૪-૨૫-૩૱ 
૭૯૨ ૪૯-૨૭-૩૱ 
૩૯૬ ૩૩-૨૯-૩૱ 
૩૫૱૨ ૫૩-૨૱-૩૱ 
૬૬૮ ૨૩-૩૩-૩૱ 
૪૪૫૯ ૨૩-૨૩-૩૯ 
૩૫૪૪ ૨૯-૨૫-૩૯ 
૩૮૮૱ ૨૩-૨૭-૩૯ 
૩૯૯૭ ૪૯-૨૯-૩૯ 
૪૪૨૫ ૫૨-૨૱-૩૯ 

--------- 

૩૩૱ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઽ઼્ર્ બીષળ ષપીળી રીડૉફૂ ઇળજીક 

* ૪૨૬૯૪ ૂ સૂષીયીઊ યૃળૂલી (િનલ્નળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ષહર્ષીળ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ષૂઞ 

ગફૉક્સફ્રીઅ ઽ઼્ર્ બીષળ ષપીળી રીડૉ  ઇળજીક રશૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

દીવૃગીફૃઅ 

ફીર 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯  

ધૂ ૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

નળુરલીફ રશૉવ 

ઇળજીક 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ 

ધૂ ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

નળુરલીફ રશૉવ 

ઇળજીક 

બીવફબૃળ ૫૮૨ ૪૫૯ 

ઇરૂળઙત ૪૪ ૬૨ 

ષણઙીર ૪૨૯ ૬૫૯ 

નીઅદી ૬૪ ૯૱ 

નીઅદૂષીણી ૩૫૯ ૩૩૬ 

ણૂ઼ી ૩૭૨૩ ૯૭૯ 

પીફૉળી ૩૩૩૯ ૩૩૭૪ 

ધળીન ૫૭૭ ૬૯૮ 

ષીષ ૩૨૮ ૯૬ 

ગીઅગળૉઞ ૪૪૬ ૭૬૫ 

યીયળ ૬૫ ૩૫૮ 

િનલ્નળ ૬૨૯ ૯૪૮ 

વીઘથૂ ૮૩૬ ૭૪૨ 

઼ૃઊઙીર ૩૯ ૯૯ 

ગૃવ.... ૭૩૭૱ ૭૱૨૯ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ ગૉડવૂ 

ઇળજીક રૃખ્લત્ષૉ ગલીઅ ગીળથ઼્ળ ફી રઅઞૄળ ગળૂ? 

 (૪) ગૃવ ૩૨૩૭૭ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ જ્લીળૉ  

૯૪૮ ઇળજીક ઇળઞનીળૉ  ફીથીઅ યળબીઊ ફ ગળષીફીઅ ગીળથૉ 

ફીરઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 
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૩૩૯ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ બઅજીલદ ઽ દગફી ળ દીકફૉ જોમ ફઅમળ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૬૱૭ ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્-રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ બઅજીલદ ઇફૉ ડૉડ ઽ દગફી 
ગૉડવી ળ દીક ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રઅઞૄળૂ ગળૂ જોમ ફઅમળ 
ભીશષષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ઇફૉ   (૪) 
  ઋક્દ ુ ધુદઑ ૪૨૯ ગીર્ફી જોમ ફઅમળ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈબૉવ જોમ ફઅમળ બોગૂફી ગીર્રીઅ 
ફમશૂ/ઽવગૂ ઙૃથષ ી ઇઅઙૉ ગ્ઊ ભિળલીન રશૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળ દીકફી ગીર્ ફમશૂ ઇફૉ 
ઽવગૂ ઙૃથષ ીફી ધલૉવ ઽ્ઊ દૉ ઇન્ષલૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સૃઅ 
બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી? 

--------- 

૩૪૨ 
બીનળી દીવૃગીરીઅ ઼ીરૄિઽગ ષફ ુફરીર્થ ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૪૨૬૪૬ ૂ રપૃયીઊ ૂષી દષ (ષીચ્ણૂલી) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષણ્નળી ુઞ ીફી બીનળી દીવગૃીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ષફ 
ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ુષ દીળરીઅ ળ્બીફૃઅ 
ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ ુષ દીળ 

(ઽૉ ક્ડળરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૭૭.૨૨ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૪૱.૨૨ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ગૉડવ્ 
ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ 

( . વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૪૮.૪૱ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૪૩.૬૱ 

--------- 

૩૪૩ 
ઇરનીષીન ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૮૭૯ ૂ વીઘીયીઉ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ 
ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

દીવૃગ્ 

દી.૩/૩૩/૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૱ 

દી.૩/૩૩/૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૯ 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

ુષળરઙીર ૨ ૨ ૨ ૪ 
પ્શગી ૨ ૨ ૨ ૩ 
ન઼કર્્ઉ ૨ ૨ ૨ ૩ 
ઇરનીષીન ઼ૂડૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
઼ીથઅન ૨ ૨ ૨ ૨ 
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પઅપૃગી ૨ ૨ ૨ ૨ 
પ્વૉળી ૨ ૨ ૨ ૨ 
નૉ ્ઞ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીઅણવ ૨ ૨ ૨ ૨ 
મીષશી ૨ ૨ ૨ ૨ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 
૩૪૪ 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ળ દીફી ગીર્ 
* ૪૨૭૭૯ ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૉન્ટ્ર્વ ળ્ણ ભઅણ 
(઼ૂઈળઑભ) લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ળીજ્લરીઅ ગળષીરીઅ ઈષદી 
ળ્ણફી ગીર્રીઅ ણૂમૂઑર (ણૉ ન઼્ ુમડૃરૂફૂલ઼ રૉગીણર) ઇફૉ 
મૂઑર (ુમડૃરૂફૂલ઼ રૉગીણર) ઇફૉ ઑ઼ણૂમૂ઼ૂ (઼ૉરૂ 
ણૉ ન઼્ ુમડૃરૂફૂલ઼ રૉગીણર) રઞૃમ ગીર્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  
ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ ળ દીફી ગીર્રીઅ ઞૉ-દૉ ળ દીફૂ 
ધશ ુ ધુદફૂ ઞ િળલીદ રૃઞમ ઈઊ.ઈળ.઼ૂ ગ્ણફી ઈપીળૉ  
ળ દીફૂ િણટીઉફ ગળૂ દૉ રૃઞમ ઞ ળૂ વૉલળ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી ળ દીક ઋક્દ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઋક્દ 
જોઙષીઉક રૃઞમ ગળષીરીઅ ઈ લી ?  

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદ રીઙર્ ઇફૉ 
રગીફ ુષયીઙફી પીળૂ દીવૃગીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱રીઅ જીળી-
ફીઅઙ ી-પીળઙથૂ (ઑરણૂઈળ)ફૃઅ ગીર રઅઞૃળ ધલૉવ ઝૉ. ઼નળ 
ળ દીફૂ ઞ િળલીદ રૃઞમફૂ જોઙષીઉ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૪૫ 
મ્ડીન ઇફૉ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૯૮ ૂ ઼્રીયીઉ ગ્શૂ બડૉવ (વીંરણૂ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મ્ડીન ઇફૉ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ 
ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
 મ્ડીન 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ મ્ડીન ૱ 
૪ ઙતણી ૫ 
૫ મળષીશી ૨ 
૬ ળીથબૃળ ૪ 

ગૃવ ૩૫ 
   ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ષતષીથ ૩ 
૪ વઘદળ ૫ 
૫ વીંરણૂ ૪ 
૬ જ્ડૂવી ૩ 
૭ ધીફઙત ૩ 
૮ ીઅઙ ી  ૯ 
૯ બીડણૂ ૩ 
૱ જૃણી ૫ 
૯ રૃશૂ ૫ 

ગૃવ ૪૪ 
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 (૪) ઈ નમીથ્ ક્લી ગીળફી ઝૉ,  (૪) મ્ડીન ુઞ ીફી નમીથ્ ઘૉદૂ, ળઽૉથીઅગ, ગીજી-
બીગી મીઅપગીર ગીળફી ઝૉ.  
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ઈ નમીથ્ ગીજી ઇફૉ ગીરજવીઋ ષીણી 
ગીળફી ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ 
દૉફૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ  (૬)  ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ દૉરઞ ઞરૂફ 
રીબથૂફૂ િકર્લી બણદળ ઽ્ષીફી ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ 
ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

--------- 

૩૪૬ 
ળીજ્લરીઅ ણીલીવૂ઼ૂ઼ ઼ૉન્ડળ જીવૃ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૩૱૭ ૂ બૃફરયીઉ બળરીળ (઼્જી ી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગલી-
ક્લી ધશૉ બૂબૂબૂફી પ્ળથૉ ણીલીવૂ઼ૂ઼ ઼ૉન્ડળ જીવ ૃ
ગળષીફ્ ુફથર્લ ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) ળીજ્લરીઅ ગ્ઉબથ ધશૉ બૂબૂબૂફી પ્ળથૉ 
ણીલીવૂ઼ૂ઼ ઼ૉન્ડળ જીવૃ ગળષીફ્ ુફથર્લ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવી ણીલીવૂ઼ૂ઼ ઼ૉન્ડળ 
ગીલર્ળદ ધલી, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) મીગૂ ળઽૉવ ણીલીવૂ઼ૂ઼ ઼ૉન્ડળ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 
ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૪૭ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ુષઞ જોણીથ 

* ૩૯૱૫૯ ૂ ળરથયીઉ બડૉવ (ુષજાબૃળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રઽૉ઼ીથી જી ીરીઅ ઇફૃ઼ૃુ જદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ગૉડવી ષૂઞજોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લીઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૪૩૩ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરી 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ? (૪) .૩૨૯.૯૫ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ.  
--------- 

૩૪૮ 
ષૉળીષશધૂ ષીબૂફૂ ણૂબૂ-઼ૂ ણૂ જીઞર્ બીઊબવીઉફફૂ લ્ઞફી રીડૉ  ઼ૂ.ઈળ.ટૉણ ક્વૂલળન઼્ 

* ૪૨૭૫૯ ૂ ુજળીઙયીઉ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ) : રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ષૉળીષશધૂ ષીબૂફૂ ષચ્જૉ ઈષૉવ ઇરનીષીન, 
ષણ્નળી, ઇફૉ ઞૉદબૃળફી ખ ્ુઙગ ઑગર્ફી નહૄથ નળૄ ગળષી 
રીડૉ  .૪૪૯૭ ગળ્ણફી ઇઅનીુઞદ ઘજ ણૂબ-઼ૂ ણૂ જીઞર્ 
બીઊબવીઊફફૂ લ્ઞફી રીડૉ  ઼ૂ.ઈળ.ટૉણ ક્વૂલળન઼્ વૉષીફૃઅ 
ધીલ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, 

 (૪) દી.૫૩.૩૨.૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૂઈળટૉણ 
ક્વૂલળન઼્ રૉશષષી રીડૉ  ગ્ઉ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ગૉ  
ગૉર? 

 (૪) દી.૫૩.૩૨.૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૂઈળટૉણ 
ક્વૂલળન઼્ રીડૉ  ઽીવ ગ્ઉ ઇળજી રશૉવ ફધૂ. 

--------- 
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૩૪૯ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૪૨૯૨૨ ણૌ. ુફરીમૉફ ઈજીલર્ (યૃઞ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગૄષીકફૃઅ 
ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૮૯૬૯ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) .૪૮૭૩૱.૬૯ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૩૪૱ 
ઙૃઞળીદ ડૉ ડ મ્ણર્  ભ્ળ ષીઉ ણ વીઉભફૂ મૉઢગ્ 

* ૪૨૩૫૯ ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙૃઞળીદ ડૉડ મ્ણર્  ભ્ળ ષીઉ ણ વીઉભફૂ ક્લીળૉ  મૉઢગ્ રશૂ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
(૩) દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૱ (૪) દી.૪૨-૨૪-૪૨૩૯ 
(૫) દી.૨૱-૨૯-૪૨૩૯ દધી (૬) દી.૨૭-૨૯-૪૨૩૯ 
ફી ળ્ઞ ડૉડ મ્ણર્  ભ્ળ ષીઉ ણ વીઉભફૂ મૉઢગ્ રશૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ મૉઢગ્રીઅફી ક્લી ુફથર્લ્ફૂ 
ઇરવષીળૂ ધઊ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ મૉઢગ્રીઅ ષન્લ ીથૂ ઼અળક્ષથ ઇઅઙૉ ઞ ળૂ 
઼વીઽ ઼ૃજફી ગળષીરીઅ ઈષૉવ દધી ષન્લ ીથૂ (઼અળક્ષથ) 
ઇુપુફલર, ૩૯૯૪ફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ુષુય  ઑઞન઼્ૂક 
દળભધૂ રશૉવ ળુક્ષદ ુષ દીળરીઅ ગીરઙૂળૂ ઼અમઅુપદ બળષીફઙૂ 
મીમદફૂ નળઘી દ્ ઇઅઙૉ ઞ ળૂ યવીરથ્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

 (૫) મીગૂ ળઽૉવ ુફથર્લ્ફૂ ઇરવષીળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 
ધસૉ? 

 (૫) ડૉડ મ્ણર્  ભ્ળ ષીઉ ણ વીઉભ બી઼ૉ ગ્ઉ ુફથર્લ્ફૂ 
ઇરવષીળૂ મીગૂ ફધૂ. 

--------- 

૩૪૯ 
ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ બીઅઞળીબ્શ રીડૉ  ળગર ભીશષથૂ 

* ૪૨૭૯૯ ૂ ગીુન્દયીઉ બળરીળ (ઢી઼ળી) : રીફફૂલ ઙૐ ઼અષપર્ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ મઞૉડરીઅ બીઅઞળીબ્શ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર ભીશષષીરીઅ 
ઈષૂ, 

 (૩) બીઅઞળીબ્શ રીડૉ  મઞૉડરીઅ ગ્ઉ ઇવઙ ળગર 
ભીશષષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. બળઅદૃ ઙૐસીશી ઇફૉ બીઅઞળીબ્શ રીડૉ  
મ્ણર્ફૂ ગૃવ જોઙષીઉ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
ઇ.ફઅ. ષહર્ જોઙષીઉ વીઘરીઅ 
૩ ૪૨૩૯-૩૱ ૬૨૨૨.૨૨ 
૪ ૪૨૩૱-૩૯ ૬૪૨૨.૨૨ 
૫ ૪૨૩૯-૪૨ ૫૱૪૫.૨૨ 

 (૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ 
ળગર ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

ષહર્ ુઞ ્ 
ભીશષૉવ ળગર 
(વીઘરીઅ) 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

ઈથઅન ૨ 
ઘૉણી ૪૱.૨૨ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

ઈથઅન ૨ 
ઘૉણી ૨ 
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 (૫) ભીશષૉવ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગર ષબળીઉ ઇફૉ ગૉડવૂ 
ળગર ગલી ગીળથ઼્ળ ષથષબળીલૉવ ળઽૂ ? 

 (૫)  

ષહર્ ુઞ ્ 
ષબળીલૉવ ળગર 

(વીઘરીઅ) 
દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

ઈથઅન ૨ 
ઘૉણી ૪૱.૨૨ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

ઈથઅન ૨ 
ઘૉણી ૨ 

ભીશષૉવ ળગર બળૃૉબૃળૂ ષબળીલૉવ ઽ્ઉ ષથષબળીલૉવ ળગર ઇઅઙૉ 
 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૫૨ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ીધુરગ સીશીકરીઅ કળણીફૂ ચડ 

* ૪૨૬૯૮ ૂ ફધીયીઉ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગૉડવી કળણીકફૂ 
ચડ ઝૉ, 

 (૩)  
દીવગૃ્ ઘૃડદી કળણીફૂ અ઼ખ્લી 

ઇરૂળઙત ૭૬ 
યીયળ ૪૯ 
નીઅદી ૩૱૩ 
નીઅદૂષીણી ૯૱ 
ણૂ઼ી ૫૩૯ 
િનલ્નળ ૩૭૯ 
પીફૉળી ૮૮ 
ગીઅગળૉઞ ૫૬૯ 
વીઘથૂ ૩૨૯ 
બીવફબૃળ ૩૪૬ 
઼ૃઉઙીર ૩૩ 
ધળીન ૩૭૬ 
ષણઙીર ૮૪ 
ષીષ ૭૮ 

 (૪) ઈ ચડદી કળણી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ મફીષષીરીઅ 
ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઞૉર મફૉ દૉર ઞ નૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી ફષી કળણીક મફીષષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ 
મફીષૉવ કળણીફૂ અ઼ખ્લી 

દીવગૃ્ ષહર્ : ૪૨૩૯-૩૱ ષહર્ : ૪૨૩૱-૩૯ 
ઇરૂળઙત ૱ ૪૨ 
યીયળ ૪૪ ૫ 
નીઅદી ૫૯ ૫૫ 
નીઅદૂષીણી ૪૫ ૪૩ 
ણૂ઼ી ૭૬ ૪૭ 
િનલ્નળ ૪૨ ૫ 
પીફૉળી ૫૭ ૱ 
ગીઅગળૉઞ ૩૨૱ ૬ 
વીઘથૂ ૪૨ ૪૭ 
બીવફબૃળ ૪૪ ૪૩ 
઼ૃઉઙીર ૩૨ ૨ 
ધળીન ૮૯ ૬૭ 
ષણઙીર ૭ ૩૫ 
ષીષ ૩૱ ૨ 

ગૃવ ૬૭૫ ૪૪૩ 

--------- 
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૩૫૩ 
ઞઅમૃ઼ળ ઇફૉ ઈર્ન દીવૃગીકરીઅ ઘૉદૂુષહલગ ષૂઞજોણીથ્ 

* ૪૨૪૬૮ ૂ ઼અજ્લયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 

મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ય જ ુઞ ીફીઅ ઞઅમૃ઼ળ ઇફૉ 

ઈર્ન દીવગૃીકરીઅ ઘૉદૂુષહલગ ષૂઞજોણીથ 

રૉશષષી રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) 

દીવગૃ્

ઘૉદૂ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ રૉશષષી રીડૉ  

રશૉવ ઇળજીક 
રઅઞૄળ 

ધલૉવ 

ઇળજીક 

દૉ બોગૂ 

ફીરઅઞૄળ

ગળૉ વ 

ઇળજીક

દી.૩.૩૩.૩૯ ધૂ

૫૩.૩૨.૩૱ 

દી.૩.૩૩.૩૱ ધૂ 

૫૩.૩૨.૩૯ 
ગૃવ 

ઞઅમૃ઼ળ ૯૩ ૩૯૭ ૪૮૮ ૭૬ ૨ 

ઈર્ન ૩૩૫ ૩૱૨ ૪૯૫ ૩૮૭ ૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઇળજીક 

રઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૫) ગૉડવૂ ઇળજીક ક્લીઅ ગલીઅ ગીળથ઼્ળ 

ફીરઅઞૄળ ગળૂ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૫૪ 
િઽઅરદફઙળ ઘીદૉ ફષૂ રઞૄળ ઇનીવદફી મીઅપગીરફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૱૬૫ ૂ િઽદૃ ગફ્િણલી (ઊણળ) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

િઽઅરદફઙળ, ુઞ. ઼ીમળગીઅઢી ઘીદૉ રઞૄળ ઇનીવદફી મીઅપગીર 

રીડૉ  ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી,જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ક્લીળૉ  ?  
 (૪) .૯,૮૨,૨૨,૨૨૨/- ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ  

દી.૨૫-૨૯-૪૨૩૱ ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૫૫ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ર્ણી઼ી ઘીદૉ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૪૨૭૩૫ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ(ઈળ્ગ્લ)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 

ુઞ ીરીઅ ર્ણી઼ી ઘીદૉ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ રઅઞૃળ ધલૉવ ઝૉ દૉફૂ 

ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩) ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ર્ણી઼ી ઘીદૉ ુ઼ુષવ 

ઽ્ુ બડવફૂ દીઅ ૂગ રઅઞૄળૂ દી.૩૮/૩૩/૪૨૩૯ફી ળ્ઞ 

રશૉવ ઝૉ. ઽીવફીઅ દમક્કૉ  ગીરફી ણર્ ીફ્ડ ડૉન્ણળ 

બૉબ ર઼્(ણૂ.ડૂ.બૂ.) રઅઞૃળૂ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગીરઙૂળૂ ગૉડવી ઘજ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 

બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઈ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  .૮૭૨૪.૱૱ વીઘફી ઇઅનીજીદ 

ઘજર્, ગીરફૃઅ ડૉન્ણળ રઅઞૃળ ધલી મીન મૉ(૨૪) ષહર્રીઅ બૄથર્ ધઊ 

સગસૉ. 

 (૫) ઋક્દ ઽ્ બૂડવ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગીલર્ળદ ગળષીફૃઅ 

ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૫) ઋક્દ ઽ્ુ બડવફી ગીર રીડૉફ્ ષગર્  કણર્ળ ઈપ્લી 

મીન મૉ(૨૪) ષહર્રીઅ ગીલર્ળદ ધઊ સગસૉ. 

--------- 
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૩૫૬ 
ળીજ્લફી ણૉર્/દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂધૂ યળષી મીમદ 

* ૪૨૭૪૮ ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ(ફરર્ની)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઝ 
રી઼રીઅ ફરર્ની ણૉર ૩૫૱ રૂડળ ઝવગીલી બઝૂ કષળફ્વ્ફૃઅ 
ગૉડવી ક્લૃ઼ૉગ બીથૂફ્ ઞથ્ધ્ ગૉડવ્ િનષ઼ ઼ૃપૂ ષઽીષષીરીઅ 
ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) ફરર્ની ણૉરફૂ બથૄર્ ઞશ ઼બીડૂ ૩૫૱.૮૱ રૂડળ ઝૉ. 
ઞૉ દી.૩૭/૯/૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ઽીઅ઼વ ધલૉવ. બળઅદૃ ૩૫૩.૩૱ 
રૂડળધૂ ૩૫૱.૮૱ રૂડળફૂ યળીઊ ધર ષઘદ ધઊ ળઽૂ 
ઽ્ષીધૂ દૉ નળમ્લીફ ણૉર ુફલઅુ દ ળૂદૉ યળષીફ્ ઽ્ષીધૂ 
દી.૯/૱/૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૫/૩૨/૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ નોુફગ 
૪૭૬૪૯૩ ક્લૃ઼ૉગ કષળફ્વ્ ૮૮ િનષ઼ રીડૉ  ધલૉવ. દૉ 
નળમ્લીફ નોુ ફગ ૩૫૫૮૨ ક્લૃ઼ૉગ બીથૂ ફરર્ની રૃખ્લ ફઽૉળરીઅ 
ષઽૉષણીષષરીઅ ઈષૉવ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ  ષઽીષૉવ બીથૂફી ઞથ્ધીરીઅધૂ ળીજ્લફી 
ણૉર્ /દશીષ્રીઅ ગૉડવ્ બીથૂફ્ ઞથ્ધ્ યળષીરીઅ ઈ લ્ ? 

 (૪) ૩૭૪૱૬ રૂવૂલફ ચફ ભૄડ  

--------- 

૩૫૭ 
ળીજ્લરીઅ રૉિણગવ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ધીબષી મીમદ 

* ૪૨૩૯૭ ૂ ઇક્ષલગૃરીળ બડૉવ (ગળઞથ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 

રૉણૂગવ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ધીબષીફ્ ુફથર્લ ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ 

ઝૉ, 

 (૩) ળીજ્લરીઅ રૉણૂગવ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ધીબષીફૂ મીમદ 

ઽીવ ુષજીળથીપૂફ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 

ગૉડવૂ ળગરફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ળગરફૂ ભીશષથૂફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઈ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ધીબષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 

બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?  

 (૫) ઼ળગીળ ૂ ીળી ઈઘળૂ ુફથર્લ ધલૉધૂ ઼રલ-

રલીર્ની ુફલદ ગળૂ સગીસૉ. 

--------- 

૩૫૮ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી યળષી મીમદ. 

* ૪૨૨૩૬ ૂ સઅયૃજી ઢીગ્ળ (ઙીઅપૂફઙળ-નુક્ષથ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 

ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૄળ 

ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 

ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ-૬(જીળ) ઞગ્લી 

રઅઞૃળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ 

ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ 

દરીર ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ 

ગળૂ ? 

 (૫) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દરીર ઞગ્લીક ઼ૂપૂ યળદૂધૂ 

ઇફૉ મતદૂધૂ યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ગ્ઊ ઞગ્લી ઘીવૂ ફ ઽ્ઊ, 

ઞગ્લી યળષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૩૫૯ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ 

* ૩૯૱૪૩ ૂ ળરૉસયીઊ ગડીળી (ભદૉબૃળી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃિડળ જ્લ્ુદ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી ઙળૂમ 
વીયીધીર્કફૉ ચળ ષબળીસફી ષૂઞ જોણીથ્ ઈબષીરીઅ ઈ લી, 
ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૩૨૩૩૭  વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) ગૃવ .૫૭૮.૱૯ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૩૫૱ 
ળીઞગ્ડ ઇફૉ ષણ્નળી સઽૉ ળરીઅ ઈળ.ડૂ.ઊ. ઑક્ડ ઽૉ ઢશ ષૉસ 

* ૪૨૬૩૱ ૂરદૂ રફૂહી ષગૂવ (ષણ્નળી સઽૉળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીઞગ્ડ ઇફૉ ષણ્નળી સઽૉળરીઅ 
દી.૫૩/૨૱/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ સોક્ષુથગ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ 
રીડૉ  ળીજ્લરીઅ ઈળ.ડૂ.ઊ.ઑક્ડ ઽૉઢશ ફમશી ઇફૉ ષઅુજદ 
ઞૃધફી મીશગ્ફી ષૉસ રીડૉ  ળીઞગ્ડ ઇફૉ ષણ્નળી સઽૉળરીઅ 
ગૉડવી ુષ ીધીર્કઑ કફવીઊફ ઇળજીક ગળૂ, 

 (૩)  
ુ ધુદ ઈળ.ડૂ.ઊ. ઑક્ડ ઽૉ ઢશ રશૉવ 

ઇળજીફૂ ઼અખ્લી 
 ળીઞગ્ડ સઽૉળ ષણ્નળી સઽૉ ળ 

ઞૃફ-૪૨૩૯ ૩૪૯૪૪ ૱૱૪૩ 
 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુષપીધીર્કફૉ ષૉસ ઈપ્લ્, ઇફૉ  (૪)  

ુ ધુદ ઈળ.ડૂ.ઊ. ઑક્ડ ઽૉ ઢશ ભીશષૉવ  
ષૉસફૂ ઼અખ્લી 

 ળીઞગ્ડ સઽૉળ ષણ્નળી સઽૉ ળ 
ઞૃફ-૪૨૩૯ ૭૯૫૩ ૬૯૯૱ 

 (૫) દૉ ઇઅઙૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ગળૉવ ઝૉ?  (૫)  
 ળીઞગ્ડ સઽૉળરીઅ ુષ ીધીર્નૂઢ ષીુહર્ગ .૫૨૨૨/- 

વૉઘૉ .૩૯૯.૯૫ વીઘફૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ.
 ષણ્નળી સઽૉળરીઅ ુષ ીધીર્નૂઢ ષીુહર્ગ .૫૨૨૨/- 

વૉઘૉ .૩૬૫.૯૬ વીઘફૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ.
 દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુષ ીધીર્નૂઢ ભૂ 

બળદ જગૃષથૂ  ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ. 

--------- 

૩૫૯ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૬૬૬ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ જીષણી  (િઽઅરદફઙળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ‘ ‘ રી’ ’  ઇફૉ 
‘ ‘ રી ષીત઼્ લ’ ’  લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ – ૬૨,૩૫૨ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ મીગૂ દરીર 
વીયીધીર્કફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળૉવ ઝૉ ?

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 
ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગૃવ-૱(ઈઢ) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

--------- 
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૩૬૨ 
ુફટળ-ઋચ્ઝવ ઽીઊષૉ બળફી બવૄફૂ રળીરદ મીમદ 

* ૪૨૮૨૬ ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીરૂદ (ુફટળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ(રીઙર્ ઇફૉ રગીફ)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુફટળ-
ઋચ્ઝવ મૉ દીવૃગીફૉ જોણદ્ ડૉડ ઽીઊષૉ ઇફૉ દૉફી બળ ઈષૉવ 
બૃવફૂ રળીરદફૂ ઞ િળલીદ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઇફૉ    (૪)  
 ઈ ઼રગર્ ળ દીફૉ ી.૱૩૯૮.૬૯ વીઘફી ઘજ ૩૨.૨૨ 
રૂડળ બઽ્શ્ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરી ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ 
ઞ ળૂ દરીર ગીરઙૂળૂફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઽીવરીઅ 
મીગૂફી ળ દીફૉ બઽ્શ્ ગળષીફૂ દધી ઞ િળલીદ રૃઞમફી 
ડર્ક્જળ્ફૉ રઞમૄદૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ ઙદૂ ઝૉ. ઞૉ મફદૂ 
ત્ષળીઑ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદ ઈ રળીરદફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગૉડવી ઘજ, ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

--------- 

૩૬૩ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી 

* ૪૨૱૭૯ ૂ ઙ્ુષઅનયીઊ બળરીળ (ઋરળૉઢ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૬૨૪૬ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) ગૃવ . ૫૬૫.૨૬/- વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 
૩૬૪ 

ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 
* ૩૯૱૬૯ ૂ નૉષીયીઊ રીવર (ગૉસ્ન) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગૄષીકફૃઅ 
ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૯૯૫૭ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) . ૪૭૬૱૭.૱૩ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ.  

--------- 

૩૬૫ 
ઇઅગવૉ ળ દીવૃગીરીઅ ઇઅગવૉ ળ-ઇઅનીણી-઼ીર્ળ ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૬૫૪ ૂ ઇ થુ઼અઽ ળથી (ષીઙળી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીરીઅ 
ઇઅગવૉ ળ દીવૃગીરીઅ ઇઅગવૉ ળ-ઇઅનીણી-઼ીર્ળ ળ્ણફૉ બઽ્શ્ 
ગળષીફૂ ઞ િળલીદ ઝૉ, દૉ મીમદ ઼ળગીળફી ધ્લીફ બળ ઝૉ ગૉ  
ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળૂ? 

 (૪) ૯.૱૨ ુગ.રૂ. વઅમીઊફી ળ દીરીઅ ૯.૨૨ રૂડળરીઅધૂ 
૩૨.૨૨ રૂડળ બઽ્શ્ ગળષી ી.૯૭૨.૨૨ વીઘ રઅઞૃળ. 

--------- 
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૩૬૬ 
બીડથ સઽૉ ળરીઅ ષૂઞ વીઊફ્ફૉ ઇન્ણળગર્ીઋન્ણ ગળષી રીડૉફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૪૨૬૯૭ ૂ િગળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ સઽૉળરીઅ 
ગૉન્  ઼ળગીળફી બીલવ્ડ ્ઞૉક્ડ ઇન્ષલૉ ષૂઞ વીઊફ્ફૉ 
ઇન્ણળગર્ીઋન્ણ ગળષી રીડૉફૂ ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉન્  ઼ળગીળફૂ 
ઈઊ.બૂ.ણૂ.ઑ઼. લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ૩૨.૱૯ ગૂ.રૂ. 
ઇન્ણળગર્ીઋન્ણ ગૉમવ ફીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ગઊ ઑઞન઼્ૂ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ,  (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ઈઊ.બૂ.ણૂ.ઑ઼. લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ 
ઑજ-ઽીષીર્ ઑન્જીફલળીંઙ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ઼રલ઼ળ બૃથર્ ફ ધઊ ઽ્લ દ્ દૉફી 
ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ગીરઙૂળૂ ઼રલ રલીર્નીરીઅ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. 

 (૬) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ ૃપૂરીઅ બૃથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 
ઝૉ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૬૭ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ળ દી દધી બૃવફી ગીર્ 

* ૪૨૯૫૮ ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્-રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ળીજ્લ પ્ળૂરીઙર્ (૩) વીઢૂ-
વૂવૂલી ળ્ણફૃઅ ષીઊણફીંઙ, (૪) ઼ીષળગૃઅણવી-ળઅપ્શી ળ્ણ 
ષીઊણફીંઙ ઑન્ણ ડર્ૉ ન્પફીંઙ, (૫) મીતણી-ધ્ળણૂ-ળીઞૃવી 
ળ્ણફી ડર્ક્જળફૂ ગીરઙૂળૂ દધી ળીઞૃવી-મીતણી-઼ીષળગૃઅણવી 
ળ્ણફી જૉઊફૉઞ ૬૪.૪ જૉઊફૉઞ ૭૭.૱ જૉઊફૉઞ ૮૬.૪, જૉઊફૉઞ 
૮૯.૨૪ બળ રૉઞળ બૃવ મફીષષીફી જોમ ફઅમળ દી.૪૭-૨૪-
૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઝૉ ઞૉ બૃવફી ગીર્ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ બથ બથૄર્ ધલૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ 
ગૉ  ગૉર, 

 (૩),  (૪)   ઇફૉ  (૫)  
ઋક્દ ુ ધુદઑ  

ફી કર્ર ફઅ.: ૩ ફી ગીરફી ઊજાળનીળફૉ ણૂબ્ટૂડ યળષી જાથ 
ગળૉવ ઝૉ. 
કર્ર ફઅ.: ૪ ફૃઅ ગીર ફગસી ઇઅનીઞ દમક્કૉ  ઝૉ. 
કર્ર ફઅ.: ૫ ફી ગીર્ ડૉન્ણળ દમક્કૉ  ઝૉ. 
 ઞૉ મફદૂ ત્ષળીઑ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૪) જો ઽી દ્ ઋક્દ ળ દી દધી બૃવફી ગીર્ બૄથર્ ફ 
ધષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 
 (૫) દૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ? 

--------- 

૩૬૮ 
ર્ળમૂ ઇફૉ રીશૂલી (ુરઅ) દીવૃગીરીઅ ષૂઞ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ્ 

* ૪૨૮૩૮ ૂ ુ ઞૉસ રૉળજા (ર્ળમૂ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ 
ુઞ ીરીઅ ર્ળમૂ દીવૃગી ઇફૉ રીશૂલી (ુરઅ) દીવૃગીરીઅ ઽીવ 
૮૮ ગૉ .ષૂ. ફી ગૉડવી ષૂઞ રધગ્ ઈષૉવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ જી ીરીઅ 
ર્ળમૂ દીવગૃીરીઅ ૮૮ ગૉ .ષૂ.ફી ૪૯ ઼મ ડૉસફ્ ઇફૉ રીશૂલી 
(ુરઅ) દીવૃગીરીઅ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ૪ ઼મ ડૉસફ્ ઈષૉવી ઝૉ. 

 (૪) રીશૂલી (ુરઅ) ફી બૂબશૂલી જીળ ળ દીફી 
ખ ્ુઙગ ટ્ફ રીડૉ  ષૂઞશૂ બૄળૂ બીણષી ઋક્દ ુ ધુદઑ સૂ 
લષ ધી ગળૉવ ઝૉ? 

 (૪) બૂબશૂલી જીળ ળ દીફી ખ ્ુઙગ ટ્ફ ુષ દીળરીઅ 
ષૂઞ બૃળષઢ્ બૄળ્ બીણષી બૂબશૂલી ઘીદૉ ૮૮ ગૉષૂ ઼ મ ડૉસફ્ 
ઽલીદ ઝૉ. દૉરઞ બૂબશૂલી ઼મ ડૉસફ ધૂ ૩૭ ગૂ.રૂ. ફી 
ઇઅદળૉ  ર્ડી નઽૂ઼ળી ઘીદૉ ૫૨ ઑર.ષૂ.ઑ.ફૃઅ ૩૫૪ ગૉ .ષૂ. ઼મ 
ડૉસફ ઽલીદ ઝૉ. ઞૉરીઅ ઽીવ ૩.૯ ઑર.ષૂ.ઑ રઽદર વ્ણ ષહર્ 
ઑુ વ-૪૨૩૯રીઅ ફ પીલૉવ ઝૉ. ઈર, બૂજીષૂ઼ૂઑવફી 
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ઽલીદ ફૉડષગર્રીઅ ઽીવફૂ ુ ધુદઑ ષપૃ ષૂઞ જોણીથ્ ઈબૂ 
સગીલ દૉર ઝૉ. ઽીવ, ઈ ુષ દીળરીઅ ગ્ઊ યીળૉ  નમીથફી ષૂઞ 
જોણીથફૂ ઇળજી બણદળ ફધૂ દૉરઞ ુષઞબૃળષઢીફૉ વઙદી ગ્ઊ 

્ બણદળ ફધૂ. 
--------- 

૩૬૯ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૪૨૯૨૮ ૂ બૄથસ ર્નૂ (઼ળૃદ-બુ ર) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ફષ઼ીળૂ ુ ઞ ીરીઅ ઈિનજાદૂ ુ ષ દીળ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૬૭૮૭ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ? (૪) .૭૱૮૬.૪૯ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ.  
--------- 

૩૬૱ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ મીશગ્ રીડૉ  બ્હથલૃક્દ ઈઽીળ 

* ૪૨૭૯૨ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન 
ુઞ ીરીઅ ઈઅઙથષીણૂ ઼અજીવગ્ફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ મીશગ્ રીડૉ  
બ્હથલૃક્દ ઈઽીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ મીશગ્ફૉ રશૉ ઝૉ ગૉ  
ગૉર દૉ ઇઅઙૉફૂ જગી઼થૂ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ ઈષૂ,

 (૩) ઽી, જી. દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન 
ુઞ ીરીઅ ઈઅઙથષીણૂ ઼અજીવગ્ફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ મીશગ્ રીડૉ  
બ્હથલૃક્દ ઈઽીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ મીશગ્ફૉ રશૉ ઝૉ. 
નળૉગ રૃખ્લ ઼ૉુષગીફૉ ઼્બષીરીઅ ઈષૉવ દબી઼ફી પ્ળથ્ રૃઞમ 
દૉકફી ઼ૉજાફી દરીર ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફૂ મૉ રી઼ફૂ ઇઅનળ 
ુષટૂડ ગળૂ જગી઼થૂ ગળષીફૂ ઽ્લ ઝૉ. દૉ રૃઞમ રૃખ્લ ઼ૉુષગી 
ીળી રી઼ફી ૭૨% ઈઅઙથષીણૂ ઇફૉ મૉ રી઼ૉ ૩૨૨% 

ઈઅઙથષીણૂફૂ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉ ઞ ળૂદૉ 
઼ૂ.ણૂ.બૂ.ક ૂ ઇફૉ ્ગર્ીર કિભ઼ળ ૂ ીળી દૉકફૂ 
ુષટૂડ નળુરલીફ ઈ મીમદફૂ જગી઼થૂ ગળદી ઽ્લ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ જગી઼થૂ નળમ્લીફ ગૉષી ગીળફૂ ઙૉળળૂુદક 
઼ીરૉ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ જગી઼થૂ નળમ્લીફ ગ્ઊ ગીળફૂ ઙૉળળૂદૂક 
઼ીરૉ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  (૫) ઋક્દ જગી઼થૂ નળમ્લીફ ગ્ઊ ગીળફૂ ઙૉળળૂદૂક 
઼ીરૉ ઈષૉવ ફ ઽ્લ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ ગ્ઊ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૬૯ 
઼દવી઼થી દીવૃગીફી ઽણ્વ જીઅણબ ળ્ણ ઼ીમળરદૂ ફનૂ ઋબળ ગ્ટષૉ મફીષષી મીમદ 

* ૪૨૬૫૫ ૂ ગળસફયીઊ ઼્વઅગૂ (ગણૂ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીફી ઼દવી઼થી દીવૃગીફી ઽણ્વ જીઅણબ ળ્ણરીઅ 
઼ીમળરદૂ ફનૂ બળ ઘૃડદી ગ્ટષૉ મફીષષીફૃઅ ઼ળગીળફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીર રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર 
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) ી.૩૭૨૨.૨૨ વીઘ. 

--------- 
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૩૭૨ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ઈળડૂઊ ઑક્ડ ઽૉઢશ ઇળજીક 

* ૪૨૪૭૫ ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૯-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીઊડ ડૃ 
ઑજ્લૃગૉસફ ઑક્ડ ઇન્ષલૉ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઇરનીષીન 
સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩)  
ુ ધુદ ઈળ.ડૂ.ઉ.ઑક્ડ ઽૉ ઢશ રશૉવ 

ઇળજીફૂ ઼અખ્લી 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇરનીષીન ુઞ ્ 

ઞૃફ – ૪૨૩૱ ૩૯૯૩૯ ૩૪૱૯૯ 
ઞૃફ – ૪૨૩૯ ૪૩૱૫૪ ૩૯૫૭૯ 

 (૪) રશૉવ ઇળજીક બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ઇફૉ 
ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૪)  
ુ ધુદ ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇરનીષીન ુઞ ્ 

રઅઞૃળ 
ઇળજીકફૂ 

઼અખ્લી 

ફીરઅઞૃળ 
ઇળજીકફૂ 

઼અખ્લી 

રઅઞૃળ 
ઇળજીકફૂ 

઼અખ્લી 

ફીરઅઞૃળ 
ઇળજીકફૂ 

઼અખ્લી 
ઞૃફ – ૪૨૩૱ ૩૯૱૯૫ ૬૬ ૩૪૱૭૯ ૪૪ 
ઞૃફ – ૪૨૩૯ ૪૩૮૨૱ ૪૪૬ ૩૯૫૪૭ ૫૪ 

 (૫) ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ફક્કૂ ગળૉવ ઈષગ રલીર્ની ગળષી ષપૃ ઈષગ ઇફૉ 
ઇબૄળદી ઈપીળ બૃળીષી. 

 (૬) ઇળજીક રઅઞૄળ ધઊ ઽ્લ બળઅદૃ સીશીક ીળી 
ષૉસ ઈબષીરીઅ ફી ઈ લી ઽ્લ દૉષૂ ગૉડવૂ સીશીક ઼ીરૉ 

સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૬) ઈળ.ડૂ.ઉ. ઽૉઢશ ુષ ીધીર્કફૉ ઞૉ સીશીરીઅ ષૉસ 
ભીશષૉવ ઽ્લ દૉષૂ દરીર સીશીકઑ ષૉસ ઈબૉવ ઝૉ. ઞૉધૂ 

 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
--------- 

૩૭૩ 
બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ઈલૃ લરીફ યીળદ- પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફીફી ગીણર્  મીમદ 

* ૪૨૬૬૯ ૂરદૂ ઼રૃફમૉફ જૐઽીથ (ગીવ્વ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ઈલૃ લરીફ યીળદ- 
પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ

 (૩) ગૃવ – ૪,૨૱,૯૯૩ 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દરીર વીલગ વીયીધીર્ફૉ ઈ ગીણર્  
રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) દરીર ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ, દરીર ઑમ્બૉવફ ીઉષૉડ 
ઽ્ુ બડવ, ગર્ીમ્લ ગક્ષીઑ ઉ-ગર્ીર ઼ૉન્ડળ્ દૉરઞ ગ્રફ ઼ષીર઼્ 
઼ૉન્ડળ બળ ઙ્ ણફ ગીણર્  ગતીષષીફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

--------- 

૩૭૪ 
ઙ ણવ દીવૃગીફીઅ ર્ડૂ ઘ્વ્ળૂધૂ ષવ઼ીણ ઙીરફૉ જોણદીઅ ળ દીફૃઅ ગીર 

* ૪૨૬૫૨ ૂરદૂ ઙૂદીમી જાણૉજા  (ઙ ણવ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ 
ુઞ ીફી ઙ ણવ દીવૃગીફી ર્ડૂ ઘ્વ્ળૂધૂ ષવ઼ીણ ઙીરફૉ 
જોણદી ફ્ફપ્વીફ ળ દીફૃઅ ગીર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 
ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ વઅમીઉ રીડૉ  ગૉડવૂ 
ળગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ૭.૫૨ ગૂ.રૂ., .૫૩૨=૨૨ વીઘ 

--------- 
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૩૭૫ 
જારફઙળ ઇફૉ નૉષયૃુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઞઅઙવફૂ ઞરૂફ ભીશષષી મીમદ 

* ૪૨૭૫૭ ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) જારફઙળ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ 
ઑફીળગ્ફ ઊન્ણૂલી વૂ. ફૉ ૩૪૨.૯૪૯૮ ઽૉ. ઞઅઙવફૂ ઞરૂફ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞઅઙવફૂ 
ઞરૂફફી ઇષૉઞરીઅ ગલી ધશૉ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઞઅઙવરીઅ 
બીઅદળૂદ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઞઅઙવફૂ ઞરૂફફૂ ઇષૉઞરીઅ ુમફ ઞઅઙવફૂ ઞરૂફ 
લૃટળ ઑઞન઼્ૂઑ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ષફઘીદીફૉ 
દમનૂવ ગળૉવ ઝૉ. 

દીવૃગ્ ઙીર ઼.ફઅ. દમનૂવ ગળૉ વ 
ુષ દીળ ઽૉ ગ. 

રઽૃષી ષીષણૂ 

૭૭ બોગૂ ૫ 
૭૭ બોગૂ ૪ 
૭૭ બોગૂ ૭ 
૭૮ બોગૂ ૪ 
૭૮ બોગૂ ૬ 

૪૮.૬૪૮૪ 

રઽૃષી 
ગ્ડૂલી ૩૩, ૩૩ 

બોગૂ ૪ 
૩૬.૩૩૫૭ 

બીવૂદીથી

યઅણીળૂલી ૪૪૱/૬૬ 
૪૪૱/૬૬/૩ 
૪૪૱/૬૬/૪ 
૪૪૱/૬૬/૫ 
૪૪૱/૬૬/૬ 

૱૨.૬૯૯૫ 

 (૫) ઇષૉઞરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ ઇન્લ ુઞ ીરીઅ 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

 (૫) ષદર્રીફ ુફલર્ રૃઞમ ષફ (઼અળક્ષથ) પીળી, 
૩૯૱૨ ઽૉઢશ ઞઅઙવફૂ ઞરૂફ ઼ીરૉ ષશદળ ષફૂગળથ વીલગ 
ઞરૂફ ઇન્લ ુઞ ીરીઅ બથ વઊ સગીલ ઝૉ. યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ મૅઽન ઙૂળ ુષ દીળરીઅ ઈષૉવ ઽ્ષીધૂ 
ુ઼અઽ્ફૂ ઇષળઞષળ દધી ળઽૉઢીથ રીડૉ  ઋબલ્ઙૂ મફૂ ળઽૉસૉ. 

--------- 

૩૭૬ 
રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ુષ ીવ રૂ મ્ન્ણ લ્ઞફી ઽૉઢશ મ્ન્ણ 

* ૪૨૬૩૩ ૂ ગૃમૉળયીઉ ણીંણ્ળ (઼અદળીરબૃળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગન્લીક રીડૉ  
ુષ ીવ રૂ મ્ન્ણ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ ઇન્ષલૉ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઋક્દ 
ુ ધુદઑ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઈષળૂ  
વૉષીરીઅ ઈષૂ,  

 (૪) ૩૨૫૭ (ઑગ ઽજાળ બીઅ ૂ઼) 

 (૫) દૉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ 

 (૫) . ૪૨,૯૨,૨૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી ષૂ઼ વીઘ 
ુ઼દૉળ ઽજાળ બૃળી) 

 (૬) ગન્લીનૂઢ ગૉડવૂ ળગરફી મ્ન્ણ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી? 

 (૬) . ૪૨૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી મૉ ઽજાળ બૃળી) 

--------- 
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૩૭૭ 
ઞૃફીઙત ઇફૉ ઙૂળ-઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઞઞર્િળદ દીવૃગી બઅજીલદ 

* ૪૨૩૫૪ ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૃફીઙત) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત ઇફૉ 
ઙૂળ-઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ગઊ દીવગૃી બઅજીલદફી રગીફ 
ઞઞર્િળદ ઽીવદરીઅ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત ઇફૉ 
ઙૂળ-઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઞઞર્િળદ દીવૃગી બઅજીલદ ફૂજૉ રૃઞમ 
ઝૉ. 

ુઞ ્ : ઞૄફીઙત ુઞ ્ : ઙૂળ ઼્રફીધ 
ઇફૃ. ઞઞર્િળદ દીવૃગી 

બઅજીલદ 
ઇફૃ. ઞઞર્િળદ દીવૃગી 

બઅજીલદ 
૩ ઞૄફીઙત ૩ ઋફી 
૪ ષઅધવૂ ૪ ષૉળીષશ 

 (૪) ઋક્દ રગીફ ક્લીઅ ઼ ૃપૂરીઅ ફષી મફીષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૪) નળઘી દ ર ી મીન ઋુજદ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ. 

--------- 

૩૭૮ 
ુસઽ્ળૂ ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીરફૉ રઅઞૃળૂ 

* ૪૨૱૫૭ ૂ ષ યયીઉ ગીગણૂલી (ઢક્કળમીબીફઙળ) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ુસઽ્ળૂ, ુઞ.મફી઼ગીઅઢી ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીર 

રીડૉ  ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ક્લીળૉ  ? 

 (૪) .૮,૱૯,૫૭,૯૨૨/- ફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ 

દી.૪૪-૨૭-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૭૯ 
ળીઞગ્ડ સઽૉળરીઅ ભૂ બળદ જૄગષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઼ઽીલ 

* ૪૨૬૩૬ ૂ ઙ્ુષઅનયીઉ બડૉવ (ળીઞગ્ડ નુક્ષથ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીઞગ્ડ સઽૉળરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીફી 

ુષ ીધૂક રીડૉ  ભૂ બળદ જગૃષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ  

ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૩-૨૱-

૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ળીઞગ્ડ સઽૉળરીઅ ગૉડવી ુષ ીધૂકફૉ ઈ 

લ્ઞફી ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ૪૪૱૯૩ 

 (૫) ુષ ીધીર્નૂઢ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૂ ? 

 (૫) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુષ ીધૂનૂઢ ભૂ 

બળદ જગૃષથૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 
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૩૭૱ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગર્ીર બઅજીલદફી ફષી ચળ મફીષષી રીડૉફૂ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૨૨૱ ૂ સસૂગીઅદ બઅ ી (ણૂ઼ી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ  
ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ફષૂ ગર્ીર બઅજીલદફી ચળ 
મફીષષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૬ (જ્ષૂ઼) 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૃઅ ઇફનૃીફ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ ? 

 (૪) .૫૬૱/- વીઘ. 

--------- 

૩૭૯ 
ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૯૩૩ ૂ ગીઅુદયીઉ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ઇફૉ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

ુઞ ્ દીવૃગ્ 

દી.૩/૩૩/૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૱ 

દી.૩/૩૩/૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૯

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી

ઘૉણી 

ફિણલીન ૨ ૨ ૨ ૨
ઘૉણી ૨ ૨ ૨ ૫
ષ઼્ ૨ ૨ ૩ ૨
રઽૉરનીષીન ૨ ૨ ૨ ૨
ગઢવીવ ૨ ૨ ૨ ૨
ગબણષઅઞ ૨ ૨ ૫ ૨
રઽૃપી ૨ ૨ ૩ ૩
રીદળ ૨ ૨ ૨ ૨
ઙશદૉ ળ ૨ ૨ ૨ ૨
ઢી઼ળી ૩ ૨ ૨ ૩

ઈથઅન 

ઈથઅન ૨ ૨ ૨ ૩
ઋરળૉઢ ૨ ૨ ૨ ૩
મ્ળ઼ન ૨ ૨ ૨ ૩
કગવીષ ૨ ૩ ૨ ૨
બૉડવીન ૨ ૩ ૨ ૪
઼્જી ી ૨ ૨ ૨ ૫
ઘઅયીદ ૨ ૨ ૨ ૬
દીળીબૃળ ૨ ૨ ૨ ૨

 (૪) ઋગદ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 

૩૮૨ 
ળીથબૃળ ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીરફૉ રઅઞૃળૂ 

* ૪૨૱૫૮ ૂ પફજીયીઉ બડૉવ (ષતષીથ) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીથબૃળ, ુઞ.મ્ડીન ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીર રીડૉ  
ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ક્લીળૉ  ? 

 (૪) .૮,૬૬,૨૨,૨૨૨/-ફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ 
દી.૨૮-૨૯-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૩૮૩ 
યીષફઙળ ુઞ ીીરીઅ ગર્ીર બઅજીલદફી ફષી ચળ મફીષષી રીડૉફૂ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૨૨૮ ૂ ગૉ સૃયીઊ ફીગળીથૂ (ઙીળૂલીપીળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ફષૂ ગર્ીર બઅજીલદફી ચળ 
મફીષષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૩) ૩૮(઼્શ) 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૃઅ ઇફનૃીફ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ? 

 (૪) ી.૪૪૬/- વીઘ 

--------- 

૩૮૪ 
઼ૃળદ ઘીદૉ ફષૂ ખ ્ુઙગ ઇફૉ રઞૄળ ઇનીવદફી મીઅપગીરફૉ રઅઞૄળૂ  

* ૪૨૱૬૬ ૂ ુષષૉગ બડૉવ (ઋપફી) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ઘીદૉ ફષૂ ખ ્ુઙગ ઇફૉ રઞૄળ ઇનીવદફી મીઅપગીર 
રીડૉ  ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ઈબૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ક્લીળૉ? 

 (૪) .૩૬,૫૬,૩૯,૨૨૨/-ફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ 
દી.૨૯-૨૯-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

--------- 

૩૮૫ 
ળીજ્લરીઅ ઈિનષી઼ૂ ઋરૉનષીળ્ફૂ જાુદ ઇઅઙૉફૂ ઘળીઉ ગળષીફૂ ઇળજીક  

* ૩૯૯૭૨ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ 
઼ળગીળફી ઞૃની ઞૃની ુષયીઙરીઅ ફ્ગળૂ રીડૉ  બ અ઼ન ધલૉવી 
ઈિનષી઼ૂ ઋરૉનષીળ્ફૂ જાુદફી રીથબ  ઇઅઙૉફૂ ઘળીઉ 
ગળષી રીડૉ  ુષ ૉહથ ગુરડૂ ક્લીળૉ  મફીષૂ, 

 (૩) દી.૪૨-૨૯-૪૨૨૨ફી ઢળીષધૂ ુષ ૉહથ 
઼ુરદૂફૂ ળજફી ગળષીરીઅ ઈષૂ.  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી ઋરૉનષીળ્ફી 
જાુદફી રીથબ ્ફૂ ઘળીઉ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ૬૪૯૯ 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઋરૉનષીળ્ફી રીથબ ્ ઘ્ડી 
ઞથીલી? 

 (૫) ૨૮ 

--------- 

૩૮૬ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ સીશીકફૉ ષચ્ઝ ળીઘષી રીડૉ  ગર્ીન્ડ 

* ૪૨૱૭૪ ૂરદૂ ઼અઙૂદીમૉફ બીડૂવ (ુવઅમીલદ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ીધુરગ સીશીકફૉ ષચ્ઝ 
ળીઘષી રીડૉ  રીુ઼ગ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) ઽી 
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 (૪) જો ઽી દ્, ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઼ૃળદ ુઞ ી રીડૉ  
઼ફૉ-૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) .૩,૬૩,૭૯,૪૨૨/-(ઇઅગૉ  ુબલી ઑગ ગળ્ણ 
ઑગદીવૂ઼ વીઘ કઙથ઼ીઉઢ ઽજાળ મ઼્ બૃળી) 

--------- 

૩૮૭ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલૉન઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૱૬ ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ 
ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી
૩ ષતષીથ ૩ 
૪ વઘદળ ૫ 
૫ વીંરણૂ ૪ 
૬ જ્ડૂવી ૩ 
૭ ધીફઙત ૩ 
૮ ીઅઙ ી ૯ 
૯ બીડણૂ ૩ 
૱ જૃણી ૫ 
૯ રૃશૂ ૫ 

ગૃવ ૪૪ 
ર્ળમૂ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી
૩ ઽશષન ૩ 
૪ ષીઅગીફૉળ ૩ 

ગૃવ ૪ 
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪)  

 ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ નમીથ્ ગીજી ઇફૉ ગીર જવીઋ 
ષીણી ગીળફી ઝૉ. 

 ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ નમીથ્ ળઽૉથીઅગ ઇફૉ ઘૉદૂ ુષહલગ 
ગીળફી ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ    (૬) 
ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭ ઇન્ષલૉ 
પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 

--------- 

૩૮૮ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૫૯૫ ૂ ફળૉ સયીઉ બડૉવ (ઙથનૉષૂ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ‘‘રી’’ ઇફૉ 
‘‘રી ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ – ૪૩,૯૯૫ 
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 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ મીગૂ દરીર 
વીયીધીર્કફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળૉવ ઝૉ?

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 
ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગૃવ – ૮ (ઝ) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

--------- 

૩૮૯ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીીરીઅ ગર્ીર બઅજીલદફી ફષી ચળ મફીષષી રીડૉફૂ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૨૨૭ ૂ ુબલૃહયીઊ નૉ઼ીઊ (ફષ઼ીળૂ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ફષૂ ગર્ીર બઅજીલદફી ચળ 
મફીષષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૩) ૩૫(દૉળ) 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૃઅ ઇફનૃીફ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ? 

 (૪) ી.૪૨૪/- વીઘ 

--------- 

૩૮૱ 
઼ૃળદ ુઞ ીીરીઅ ગર્ીર બઅજીલદફી ફષી ચળ મફીષષી રીડૉફૂ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૨૨૬ ૂરદૂ ટઅઘફી બડૉવ (જ્લીર઼્ૂ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ફષૂ ગર્ીર બઅજીલદફી ચળ 
મફીષષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૩) ૩૨(ન઼) 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૃઅ ઇફનૃીફ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ? 

 (૪) ી.૩૭૮/- વીઘ 

--------- 

૩૮૯ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ુષઞ જોણીથ 

* ૩૯૱૮૭ ૂ ઍુહગૉસ બડૉવ (ુષ઼ફઙળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૬૱૬૫ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરી 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) ગૃવ . ૪૫૬.૫૫ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્. 
--------- 

૩૯૨ 
ળીઞૃવી ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીરફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૱૫૯ ૂ જી ૉસગૃરીળ ઼ૉષગ (વૃથીષીણી) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ  ષહર્રીઅ 
ળીઞૃવી, ુઞ.ઇરળૉવૂ ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીર રીડૉ  
ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ઈબૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ક્લીળૉ  ? 

 (૪) .૱,૬૯,૪૯,૨૨૨/- ફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ 
દી.૨૫-૨૯-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૩૯૩ 
ટીવ્ન દીવૃગીફૂ ીધુરગ ુસક્ષથ ઼ુરુદ ધ્ષીળી ઼અજીુવદ ીધુરગ સીશીરીઅ કળણીફૂ દધી ુસક્ષગ્ફૂ ચડ 

* ૪૨૭૯૭ ૂ યીષૉસયીઉ ગડીળી (ટીવ્ન) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ટીવ્ન 
દીવૃગીરીઅ ીધુરગ ુસક્ષથ ઼ુરુદ ધ્ષીળી ઼અજીુવદ ીધુરગ 
સીશીકરીઅ ગૉડવી કળણી દધી ુસક્ષગ્ ચડ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૱૱ કળણી દધી ૯૬ ુસક્ષગ્ફૂ ચડ ઝૉ. 

 (૪) ઈ ચડ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄળષીરીઅ ઈષસૉ?  (૪) - કળણીફૂ ચડ ઈઙીરૂ ષહ રીઅ દમક્કીષીળ ઞૉર 
મફૉ દૉર ટણબધૂ બૃળૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
  - ુસક્ષગ્ફૂ ચડ યળદૂ ગૉવૉન્ણળ રૃઞમ રઅઞૃળ ગળૉવ 
ઞગ્લીક બળ ઈઙીરૂ યળદૂ ઼રલૉ બૃળૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 
૩૯૪ 

઼્ુઞ ી ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીરફૉ રઅઞૄળૂ 
* ૪૨૱૫૱ ૂ ગૉદફયીઉ ઉફીરનીળ (઼ીષવૂ) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼્ુઞ ી, ુઞ. ઈથઅન ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીર 
રીડૉ  ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ક્લીળૉ  ? 

 (૪) . ૯,૭૨,૨૨,૨૨૨/- ફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ 
દી. ૪૪-૨૭-૪૨૩૱ ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૯૫ 
઼ળગીળફૂ રીુવગૂફૂ ગીલર્ળદ ઽષીઉબ ૂક 

* ૪૨૩૱૩ ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન) : રીફફૂલ ફીઙિળગ ઋ લફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ળીજ્લ 
઼ળગીળફૂ રીુવગૂફૂ ઽષીઉબ ૂક ક્લી-ક્લી ધશૉ ઈષૉવૂ 
ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ીથી, રીઅણષૂ ઇફૉ ઇરળૉવૂ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઽષીઉબ ૂ ગીલર્ળદ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવૂ મઅપ 
ઽીવદરીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) થૉલ ઽષીઉબ ૂક ગીલર્ળદ ઝૉ. 

 (૫) મઅપ ઽીવદરીઅ ઽ્લ દૉષૂ ઽષીઉબ ૂક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 
ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ?  

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૯૬ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ીધુરગ સીશીકરીઅ કળણીફૂ ચડ 

* ૪૨૮૫૪ ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા (ઇમણી઼ી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગૉડવી કળણીકફૂ ચડ ઝૉ,

 (૩)  
દીવૃગ્ ઘૃડદી કળણીફૂ ઼અખ્લી 
ઇમણી઼ી ૫૬ 
ઇઅજાળ ૪૫ 
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યજીઋ ૯૯ 
યૃઞ ૩૮૩ 

ઙીઅપૂપીર ૯૱ 
વઘબદ ૩૯ 
રીઅણષૂ ૭૱ 
રૃઅ ી ૭૯ 

ફઘ ીથી ૬૩ 
ળીબળ ૯૮ 

 (૪) ઈ ચડદી કળણી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ મફીષષીરીઅ 
ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઞૉર મફૉ દૉર ઞ નૂ  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી ફષી કળણીક મફીષષીરીઅ ઈ લી?  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ 
મફીષૉવ કળણીફૂ ઼અખ્લી 

દીવૃગ્ ષહર્આ ૪૨૩૯-૩૱ ષહર્આ ૪૨૩૱-૩૯ 
ઇમણી઼ી ૮ ૪ 
ઇઅજાળ ૬૪ ૩૬ 
યજીઋ ૪૬ ૭૨ 
યૃઞ ૬૯ ૬૩ 

ઙીઅપૂપીર ૬ ૩૮ 
વઘબદ ૮ ૩૯ 
રીઅણષૂ ૪૨ ૨ 

રૃઅ ી ૪૨ ૮ 

ફઘ ીથી ૫૯ ૪૭ 

ળીબળ ૫૯ ૩૮ 

--------- 

૩૯૭ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષીળ્બથફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ઙૉળળૂુદ મીમદ 

* ૪૨૩૭૯ ૂ ુષળજીયીઉ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષફ ુષયીઙ દળભધૂ ષૅક્ષીળ્બથફૂ 
ગીરઙૂળૂરીઅ ઙૉળળૂુદ ઈજળષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્ષીફૂ ગૉડવૂ 
ભિળલીન્ ઼ળગીળફૉ રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ગૄવઆ ૨૱ 

 (૪) ઈ રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઉ઼ર્ ઼ીરૉ સી 
બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી?  

 (૪) ૨૩ ષફબીવફૉ ભળઞર્ગૄભ ગળૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૯૮ 
બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણન્ણ ભઅણફૂ ગજૉળૂરીઅ બણદળ ગૉ઼્ 

* ૪૨૱૱૭ ૂ ઇળુષઅન ળીથી (઼ૃળદ બૄષર્) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુફલીરગ ૂ, 
બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણન્ડ ભઅણફૂ ગજૉળૂરીઅ ગૉડવી બૉન્સફ ગૉ઼્ 
બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ૯૪૯ બૉન્સફ 
ગૉ઼્ બણદળ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ બણદળ બૉન્સફફી ગૉ઼્ફ્ ક્લીઅ ઼ ૃપૂરીઅ ુ ફગીવ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૪) ઋક્દ બણદળ બૉન્સફ ગૉ઼્ બોગૂ ઽીવફૂ ુ ધુદઑ ગ્ઉ 
ગૉ઼ બણદળ ફધૂ. 

--------- 



66 

૩૯૯ 
બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ સીશીકફૉ ષચ્ઝ ળીઘષી રીડૉ  ગર્ીન્ડ  

* ૪૨૬૨૬ ૂ ઼ૂ. ગૉ . ળીઋવજી (ઙ્પળી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ીધુરગ સીશીકફૉ ષચ્ઝ 
ળીઘષી રીડૉ  રીુ઼ગ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) ઽી 

 (૪) જો ઽી દ્, ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ બઅજરઽીવ ુઞ ી રીડૉ  
઼ફૉ-૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) .૩,૨૭,૫૭,૬૨૨/-(ઇઅગૉ  ુબલી ઑગ ગળ્ણ 
બીઅજ વીઘ બીઅ ૂ઼ ઽજાળ જીળ઼્ બૃળી) 

--------- 

૩૯૱ 
બીનળી દીવૃગીફી ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી નૃુહદ બીથૂ ગૉફીવરીઅ ફીઘષી મીમદ 

* ૪૨૮૨૩ ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી) : રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ષણ્નળી ુઞ ીફી બીનળી દીવગૃીફી ખ ્ુઙગ ઑગર્ 
ીળી ડર્ ૂડરૉન્ડ ગલીર્ ષઙળ નૃુ હદ બીથૂ ગૉફીવરીઅ ફીઅઘષી 

ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન ઼ળગીળફૉ રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) ગ્ઉ ભિળલીન રશૉવ ફધૂ 

 (૪) ઋક્દ રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ સીઅ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૯૯ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ફરર્ની ગૉફીવ્ફૂ બીઉબ વીઉફફી ગીરરીઅ ઙૉળળૂુદ 

* ૪૨૩૨૮ ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ફરર્ની ગૉફીવ્ફૂ બીઉબ વીઉફ ફીખ્લી 
ષઙળ ુમવ્ ઋપીળૂ ઙૉળળૂુદ ઈજળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્ષીફૂ ઽગૂગદ 
઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગરફૂ ગૉડવૂ 
વઅમીઉફૂ બીઉબ વીઉફ ફીઅઘષીફી ગીરરીઅ ઙૉળળૂુદ ધઉ ઝૉ, 

 (૪) ઽીવ ઇઅનીુઞદ . ૱૫.૮૫ ગળ્ણફૂ ઙૉળળૂુદ ધ્લીફ 
બળ ઈષૉવ ઝૉ. ઽઞૃ ષપૃ ુષઙદ્ ભ્ળુ઼ગ જગી઼થૂ બૃથર્ ધલૉધૂ 
રીવૃર બણસૉ. 

 (૫) ઋક્દ ઙૉળળૂુદ મનવ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ 
વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૫) ઼અમુપદ ઑઞન઼્ૂક બી઼ૉધૂ ઙૉળળૂુદફૂ ળગર ષ઼ૄવ 
ગળષીફૂ દધી દૉકફૉ બ્વૉગવૂ ડ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળૉવ 
ઝૉ. ઇત્લીળ ઼ ૃપૂરીઅ . ૱૨.૯૪ ગળ્ણ ષ઼ૃવ ગળૉવ ઝૉ દધી મીગૂ 
રીડૉ  ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 
- રૃખ્લ ઈળ્બૂ ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળફૉ ભળઞર્ગૃભ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. વીઅજ દ ુષળ્પૂ બ્લૃળ્ ીળી ગળીલૉવ બ્વૂ઼ 
ગૉ઼ જીવૃ ઝૉ. ઇન્લ ઑગ ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ગક્ષીફી ઇુપગીળૂફૉ 
ભળઞ રૃક્દ ગળૉવ ઝૉ. ગૃવ ૩૯ ઇુપગીળૂ / ગરર્જીળૂક ઼ીરૉ 
઼ૉષી ુફલર્ ઽૉઢશ ુસ દ યઅઙફી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
- ગૃવ ૩૨ ઑઞન઼્ૂક ફૉ ુફઙરફી ગીર્રીઅધૂ ણૂ-મીળ ગળૉવ 
ઝૉ દધી ૫ બીઉબ ઼પ્વીલળફૂ રીન્લદી ળન ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.
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 (૬) યુષ લરીઅ ઈષૂ ઙૉળળૂુદ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  સૃઅ 
ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ? 

 (૬) યુષ લરીઅ ઈષૂ ઙૉળળૂુદ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  ુફઙર 
ીળી ઑગ ઼રૂુદફૂ ળજફી ગળૂ ઙૉળળૂુદક ઇડગીષષી રીડૉ  

઼ૄજફીક મઽીળ બીણૉવ ઝૉ. 
- નળૉગ ગીરફી ષગર્  ગ્ણ ઈબષીફૃઅ ફક્કૂ ગળૉવ ઝૉ. 
- બીઉબવીઉફફી મીગૂ ગીર્ લૃફૂડ ળૉડફી મનવૉ ડણળધૂ ઞ 
ગળષી ુફથર્લ ગળૉવ ઝૉ. 
- ઼મરીઉફ્ળફૂ બધળૉઘી મનવષીફૂ ઼ ી ઇ.ઉ. ૂફૉ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
-ભઅણફૂ રીઅઙથૂ ઼ીધૉ ુફલદ ગળૉવ જૉગવૂ ડૂ રૃઞમ ઞ ળૂ 
રીથબ ્રીઅ ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂ દૉર ઞ રૃ.ઉ. ૂફૂ યવીરથ 

઼િઽદ ુફઙરફૉ ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉષૂ બધ્પદૂ ઇરવરીઅ 
રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
-ફષી ડણળફી ગીર્રીઅ ્ઞૉક્ડ રૉફૉઞરડ ગન઼્વડન઼્ૂ ઇધષી 
ધણર્  બીડીર્ ીળી ૩૨૨ % જગી઼થૂ મીન જૃગષણુઅ ગળષીફૂ 
જોઙષીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૱૨ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ સીશીકફૉ ષચ્ઝ ળીઘષી રીડૉ  ગર્ીન્ડ  

* ૪૨૬૨૩ ૂ ષૂ.ણૂ.ટીવીષીણૂલી (ગીરળૉઞ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ીધુરગ સીશીકફૉ ષચ્ઝ 
ળીઘષી રીડૉ  રીુ઼ગ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઼ૃળદ ુઞ ી રીડૉ  
઼ફૉ-૪૨૩૯-૪૨ રીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) .૩,૬૩,૭૯,૪૨૨/- 

--------- 

૩૱૩ 
ળીજ્લ ઼ળગીળફી ગરર્જીળૂકફૉ ઼ીદરી બઙીળ બઅજફી વીય ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૭૩૨ ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળફી ઞૉ ગરર્જીળૂકફ્ જાઽૉળ િઽદરીઅ 
ળીજ્લ ઼ ળગીળફી જાઽૉળ ઼ ીઽ઼્/મ્ણર્/ુફઙર્રીઅ ગીલરૂ પ્ળથૉ 
઼રીષૉસ ગળૉવ ઝૉ દૉષી ગરર્જીળૂકફી બૉન્સફ બૃફઆ ધીુબદ 
ગળષી ઇઅઙૉફી યીળદ ઼ળગીળફી દી.૩૫-૨૩-૩૯૯૱ફી 
ઢળીષફ્ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ફીથી ુષયીઙફી દી.૪૫-૨૬-
૩૯૯૱ફી ઢળીષધૂ ઇક્ષળ઼આ ષૂગીળ ગળૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ 
ઝૉ, ગૉ  ગૉર 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) ફીરનીળ ઼ૃુ ર ગ્ડર્ફી જૃગીનીફી ઈપીળૉ  યીળદ 
઼ળગીળફી દી.૪૫-૨૮-૪૨૩૯ફી ઢળીષધૂ જાઽૉળ 
઼ીઽ઼્/મ્ણર્/ુફઙર્રીઅ ગીલરૂ પ્ળથૉ ઼ રીષૉસ ગળૉવ ઝૉ દૉષી 
ગરર્જીળૂકફૃઅ બફૃઆ ધીબફ ગળષી દધી દૉ બૉન્સફગીળ્ફૉ 
઼ીદરી બઙીળ બઅજ રઅઞૄળ ગળૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 
ઇફૉ 

 (૪) ઈ મીમદ યીળદ ઼ળગીળફૉ ઼મઅુ પદ ઝૉ. 
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 (૫) ફીરનીળ ઼ૃુ ર ગ્ડર્ફી જૃગીનીફી ઈપીળૉ  યીળદ 
઼ળગીળફ્ ઋબળ્ક્દ દી.૪૫-૨૮-૪૨૩૯ ફ્ ઢળીષ ઽ્ષી ઝદીઅ 
દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  યીળદ 
઼ળગીળફી ઋબળ્ક્દ દી.૪૫-૨૮-૪૨૩૯ફી ઢળીષફ્ ષૂગીળ 
ફ ગળષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ દૉફી ષૂગીળ ક્લી ઼રલ ઼ૃપૂ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૫) ઈ મીમદ ફૂુદ ુષહલગ ઝૉ.  

--------- 
૩૱૪ 

ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ષળ઼ીનફી ગીળથૉ ળ દીકફૃઅ પ્ષીથ 
* ૪૨૮૩૨ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષી઼અની) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઼ફૉ-૪૨૩૯રીઅ યીળૉ  ષળ઼ીનફી ગીળથૉ ફષ઼ીળૂ 
ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ળ દીકફૃઅ પ્ષીથ ધલૃઅ ઇફૉ ગૉડવી બૃવ્ફૉ 
ફૃગસીફ ધલૃઅ, 

 (૩), (૪) ઇફૉ (૫)  
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ યીળૉ  ષળ઼ીનફી ગીળથૉ ૭૨ ળ દીકફૉ 
ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ ઞૉ બોગૂ ૬ ળ દીક બળ પ્ષીથ (Breach) 
બણૉવ દૉફૂ ઞ ળૂ રળીરદ ગળૂ ળ દ્ ષીઽફ લષઽીળ લ્ગ્લ 
ળીઘૉવ ઝૉ દધી ગ્ઊ બૃવ્ફૃઅ ફગૃ઼ીફ ધલૉવ ફધૂ.  

 (૪) દૉ બોગૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી 
ળ દીક ઇફૉ બવૃ્ફૃઅ ઼રીળગીર ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 
 (૫) મીગૂ ળ દીક ઇફૉ બૃવ્ફૃઅ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼રીળગીર 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

--------- 

૩૱૫ 
ળીઞગ્ડ ઇફૉ ષણ્નળી સઽૉ ળરીઅ ઈળ.ડૂ.ઊ. ઑક્ડ ઽૉ ઢશ ષૉસ 

* ૪૨૱૭૬ ૂરદૂ ઼ૂરીમૉફ ર્ઽૂવૉ (ઇગ્ડી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીઞગ્ડ ઇફૉ ષણ્નળી સઽૉળરીઅ દી.૫૩-૨૱-

૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ સોક્ષુથગ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીડૉ  ળીજ્લરીઅ 

ઈળ.ડૂ.ઊ.ઑક્ડ ઽૉઢશ ફમશી ઇફૉ ષઅુજદ ઞૃધફી મીશગ્ફી 

ષૉસ રીડૉ  ળીઞગ્ડ ઇફૉ ષણ્નળી સઽૉળરીઅ ગૉડવી ુષ ીધીર્કઑ 

કફવીઊફ ઇળજીક ગળૂ, 

 (૩)  

ુ ધુદ ઈળ.ડૂ.ઊ. ઑક્ડ ઽૉ ઢશ રશૉવ 

ઇળજીફૂ ઼અખ્લી 

 ળીઞગ્ડ સઽૉળ ષણ્નળી સઽૉ ળ 

ઞૃફ-૪૨૩૯ ૩૪૯૪૪ ૱૱૪૩ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુષપીધીર્કફૉ ષૉસ ઈપ્લ્, ઇફૉ  (૪)  

ુ ધુદ ઈળ.ડૂ.ઊ. ઑક્ડ ઽૉ ઢશ ભીશષૉવ  

ષૉસફૂ ઼અખ્લી 

 ળીઞગ્ડ સઽૉળ ષણ્નળી સઽૉ ળ 

ઞૃફ-૪૨૩૯ ૭૯૫૩ ૬૯૯૱ 

 (૫) દૉ ઇઅઙૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ગળૉવ ઝૉ?  (૫)  

 ળીઞગ્ડ સઽૉળરીઅ ુષ ીધીર્નૂઢ ષીુહર્ગ .૫૨૨૨/- 

વૉઘૉ .૩૯૯.૯૫ વીઘફૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ.

 ષણ્નળી સઽૉળરીઅ ુષ ીધીર્નૂઢ ષીુહર્ગ .૫૨૨૨/- 

વૉઘૉ .૩૬૫.૯૬ વીઘફૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ.

 દી.૫૩/૨૱૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુષ ીધીર્નૂઢ ભૂ 

બળદ જૃગષથૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ 

ફધૂ. 

--------- 
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૩૱૬ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણીઅ ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી 

* ૪૨૱૮૫ ૂ ઙઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ ( ીઅુ દઞ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ

 (૩) ગૃવ ૫૩૮૨ વીયીધીર્ક ફૉ ષૂઞ જોણીથ્ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્? (૪) ગૃવ .૩૯૮.૪૬ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્. 
--------- 

૩૱૭ 
રીવબૃળ દીવૃગીરીઅ ઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ધીબષી મીમદ 

* ૪૨૨૱૮ ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 
ુઞ ીફી રીવબળૃ દીવૃગીરીઅ ઼ળગીળૂ ઈડર઼્, ગ્ર ર઼્ ઇફૉ 
઼ીલન઼્ફૂ ઑગ બથ ગ્વૉઞ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ દીવગૃીરીઅ ઼ળગીળૂ ગ્વૉઞ 
ધીબષીફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઽીવ ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ફધૂ. 

 (૫) ઋગદ ગ્વૉઞ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગીલર્ળદ ગળષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૱૮ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફી રીષ઼ળૂ-઼ૃઊઙીર ળ દીફૉ બઽ્શ્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૫૯૯ ૂ િગદીર્ુ઼અઽ ષીચૉવી (ગીઅગળૉઞ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ  રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીફી રીષ઼ળૂ-઼ૃઊઙીર ુ ગઅ .રૂ.૫૨/૨ ધૂ ૭૫/૨ ળ દીફૉ 
બઽ્શ્ ગળષીફૃઅ ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી જી, 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીર રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર 
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) .૩૯૪૨.૨૨ વીઘ 

--------- 

૩૱૯ 
ફરર્ની ઇફૉ ય જ ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૯૫૱ ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ઇફૉ 
ય જ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ,  ઇફૉ 

 (૩)  
  દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ 

દી.૫૩-૩૨-૩૱ 
દી.૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૯

ુઞ ્ દીવૃગ્ મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી

ફરર્ની ફીઅન્ન ૨ ૨ ૩ ૨
ણૉણૂલીબીણી ૨ ૨ ૨ ૨
ઙ ણૉ ળ ૨ ૨ ૨ ૨
઼ીઙમીળી ૨ ૨ ૨ ૨
દૂવગષીણી ૨ ૨ ૨ ૨
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ય જ ય જ ૨ ૨ ૨ ૨
ઇઅગવૉ ળ ૨ ૨ ૨ ૨
ઞઅમૃ઼ળ ૨ ૩ ૨ ૨
ટચણૂલી ૨ ૨ ૨ ૨
ષીવૂલી ૨ ૨ ૨ ૨
ષીઙળી ૨ ૨ ૨ ૨
ઈર્ન ૨ ૨ ૨ ૨
ઽીઅ઼્ડ ૨ ૨ ૨ ૨

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ? (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ 
--------- 

૩૱૱ 
ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૱૯ ૂ ુવવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) : રીફફૂલ બઅજીલદરઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ઇફૉ 

બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 

ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ  

ળીઞગ્ડ  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી 

ઙીરફૂ ઼અખ્લી 

૩ ળીઞગ્ડ  ૩ 

૪ ઞ઼નથ ૱ 

૫ ગ્ડણી ઼ીઅઙથૂ  ૪ 

૬ ઙ ણવ  ૮ 

૭ ઞૉદબૃળ ૩ 

૮ ઋબવૉડી  ૩ 

ગૃવ ૩૯ 

બ્ળમઅનળ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી 

ઙીરફૂ ઼અખ્લી 

૩ બ્ળમઅનળ ૪ 

૪ ળીથીષીષ ૮ 

૫ ગૃુદલીથી ૬૭ 

ગૃવ ૭૫ 

 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪)  

 ળીઞગ્ડ ુઞ ીફી નમીથ્ ષીણ્, ઘૉણષીથ દધી 

મીઅપગીર ષીષૉદળ, ભૉ ુન઼્ઙ ગીળફી ઝૉ. 

 બ્ળમઅનળ ુઞ ીફી નમીથ્ ગીઅડીશૂ ષીણ, ગીઅજૂ ષઅણૂ 

દધી ગીજી બીગી રગીફ્ ગીળફી ઝૉ.  

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 

બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯)  ઇન્ષલૉ દૉફૉ 

દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 

ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬)  ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ફૂ 

ગવર ૩૨૭ ઇન્ષલૉ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

  

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 

ઈષસૉ? 

--------- 



71 

૩૱૯ 
બૉડર્ ્વ ણૂટવ બળ ષૉળી દૉરઞ ઼ૉ઼  બૉડૉ  ધલૉવ ઈષગ 

* ૪૨૱૱૮ ૂ ઞઙનૂસયીઊ ુષ ગરીર્ (ુફગ્વ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 બૉડર્ ્વ િણટવ ઋબળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ દી.૫૩/૩૨/ 
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફૉ ષૉળી દૉરઞ ઼ૉ઼ બૉડૉ  ગૉડવૂ ઈષગ 
ધઊ? 

                                              (ળગર . ગળ્ણરીઅ)
 બૉડર્ ્વ ણૂટવ 

ષહર્ ષૉળ્ ઼ૉ઼ ષૉળ્ ઼ૉ઼ 
૪૨૩૯/૩૱ ૫૭૮૯.૯૮ ૮૭૪.૱૭ ૯૮૭૯.૪૬ ૩૬૭૫.૩૫ 
૪૨૩૱/૩૯ ૫૯૱૩.૯૬ ૯૭૫.૫૫ ૱૫૪૬.૯૮ ૩૯૪૯.૯૯ 

૨૩/૬/૪૨૩૯ 
ધૂ 

૫૩/૩૨/૪૨૩૯

૪૨૮૪.૱૮ ૬૬૭.૱૪ ૬૫૪૱.૮૩ ૯૮૯.૪૫ 

--------- 

૩૯૨ 
ળૂટષર્ મગ કભ ઊન્ણૂલી બી઼ૉધૂ રશૉવ કષળણર્ ીભડ 

* ૪૨૱૱૫ ૂ ુષફ્નયીઊ ર્ળણૂલી (ગદીળઙીર) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ફીથીગૂલ ષહર્રીઅ ળૂટષર્ મગ કભ ઊન્ણૂલી બી઼ૉધૂ 
ગૉડવૂ ળગરફ્ કષળણર્ ીફ્ડ વૉષીરીઅ ઈ લ્ ? 

 સૄન્લ. 

--------- 

૩૯૩ 
રીથ઼ી દીવૃગીરીઅ ક્ષૉુ લ ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૪૨૱૬૱ ૂ મવળીઞુ઼અઽ જૐઽીથ (નઽૉઙીર) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી રીથ઼ી દીવગૃીરીઅ ક્ષૉુ લ 
ષફૂગળથ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨ 
રીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ ળ્બીફૃઅ 
ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ (ઽૉ ક્ડળરીઅ) 

૪૨૩૱-૩૯ ૭૨.૨૨ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ) 
૭૫.૨૨ 

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

 (૪)  
ષહર્ ઘજર્ ( .વીઘરીઅ)  

૪૨૩૱-૩૯ ૫૫.૪૪ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ) 
૪૬.૪૯ 

--------- 
૩૯૪ 

ફરર્ની ુઞ ીરીઅ સીશીકફૉ ષચ્ઝ ળીઘષી રીડૉ  ગર્ીન્ડ 

* ૪૨૬૨૪ ૂ સોવૉહયીઊ રઽૉદી (ણય્ઉ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ીધુરગ સીશીકફૉ ષચ્ઝ 
ળીઘષી રીડૉ  રીુ઼ગ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી 
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 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ફરર્ની ુઞ ી રીડૉ  
઼ફૉ-૪૨૩૯-૪૨ રીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) .૬૯,૮૱,૨૨૨/- 

--------- 

૩૯૫ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૯૫૪ ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબળૃ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ 
ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  
 દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ 

દી.૫૩-૩૨-૩૱ 
દી.૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૯ 

દીવગૃ્ મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

ઝ્ડીઋનૉબળૃ  ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઞૉદબૃળ બીષૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ક્ષીઅડ  ૨ ૨ ૨ ૨ 
ફ઼ષીણૂ  ૪ ૨ ૨ ૨ 
઼અઘૉણી  ૩ ૨ ૨ ૨ 
મ્ણૉવૂ  ૪ ૨ ૨ ૩ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 

૩૯૬ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ળઽૉથીઅગફી ુષઞગફૉગસફ ફૂ રશૉવ ઇળજીક 

* ૪૨૪૮૪ ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ળઽૉથીઅગ ુષઞગફૉગસફ 
રૉશષષી ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,  

 (૩) રશૉવ ઇળજીકફૂ ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ ળીઘૉવ 
બ ગ-ઇ રૃઞમ ઝૉ.  

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ 
ષૂઞ ગફૉક્સફ ઈબષીરીઅ ઈ લી,  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ૫૪૩૩૯ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૉવ ઞૉ 
બોગૂ ૪૯૯૬૩ ઇળજીકફી ષૂઞ ગફૉગસફ ઈબષીરીઅ ઈ લી. 

 (૫) ગૉડવૂ ઇળજીક રૃખ્લત્ષૉ ક્લી ગીળથ઼્ળ ફીરઅઞૃળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ઇળજીક બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ૯૪ ઇળજીક રૃખ્લત્ષૉ ફૂજૉ રૃઞમફી ગીળથૉ 
ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઇફૉ ઑગ બથ ઇળજી બણદળ ફધૂ. 

કર્ર ઇળજી ફીરઅઞૄળ ગળષીફી ગીળથ્ ફીરઅઞૄળ ગળૉ વ 
ઇળજીફૂ અ઼ખ્લી 

૩ રીઅઙૉવ ઞગ્લી બળ ઽલીદ ષૂઞ જોણીથ 
ઽ્ષીધૂ  

૭૮ 

૪ ઈગીળથૂ ગળૉવ ઞગ્લી ુ઼ષીલફૂ 
ઞગ્લીઑ ષૂઞ રૂડળફૂ રીઅઙથૂ ગળૉવ 
ઽ્ષીધૂ  

૩૨ 

૫ રગીફફૃઅ મીઅપગીર ધલૉવ ફધૂ દૉધૂ 
બ્ઉન્ડ કભ ઼પ્વીલ ફક્કૂ ફ ધષીધૂ  

૮ 

 (૬) બણદળ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  
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બ ગ-ઇ
ઇફૃ.ફઅ.  દીવૃગી દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ 

દીવૃગીષીળ ળઽૉથીઅગ ષૂઞ ગફૉગસફ રૉશષષી રશૉવ ઇળજીકફૂ ુષઙદ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૱ 

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ 

ગૃવ 

૩ ભદૉબૃળી  ૪૭૬૮ ૫૫૭૯ ૭૯૨૭ 
૪ નૉ.મીિળલી  ૩૱૨૨ ૩૬૫૭ ૫૪૫૭ 
૫ ટીવ્ન  ૪૭૪૭ ૫૩૮૬ ૭૮૱૯ 
૬ ઼અઞૉવૂ  ૫૩૯ ૭૬૯ ૱૮૬ 
૭ પીફબૃળ  ૩૨૪૬ ૱૪૩ ૩૱૬૭ 
૮ નીઽ્ન  ૫૪૱૪ ૬૩૩૭ ૯૫૯૯ 
૯ વૂરઘૉણી  ૩૯૱૱ ૪૯૪૪ ૬૯૩૨ 
૱ ુ઼અઙષણ  ૪૪૫ ૪૩૪ ૬૫૭ 
૯ ઙળમીણી  ૯૯૬ ૩૫૩૭ ૪૩૨૯ 

--------- 

૩૯૭ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણીઅ ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી 

* ૪૨૱૮૪ ૂ ઇઞૃર્ફુ઼અઽ જૐઽીથ (રઽૉરનીષીન) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગૃવ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૯૨૮૯ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ.  

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) ગૃવ .૭૮૩.૯૩ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્. 
--------- 

૩૯૮ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૱૩ ૂ વવૂદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ 

ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 

ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ,  

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ 

ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ.  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙૐજળ નમીથફૂ ઼અખ્લી

૩ ઽશષન  ૩ 

૪ ષીઅગીફૉળ  ૩ 

ગૃવ ૪ 

 (૪) ઈ નમીથ્ ક્લી ગીળફી ઝૉ,   (૪) ઈ નમીથ્ ળઽૉથીઅગ ઇફૉ ઘૉદૂ ુષહલગ ગીળફી 

ઝૉ.  

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઉ સગદી ઙૃઞળીદ 

બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ફૂ ગવર ૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ દૉફૉ 

દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 

ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) 

 ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ફૂ ગવર ૩૨૭ 

ઇન્ષલૉ પ્ળથ઼ળફૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 

ઈષસૉ ? 

  

--------- 
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૩૯૯ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૱૯૪ ૂ રૃગૉસયીઊ બડૉવ (કવબીણ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ 

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ 

લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ – ૩,૫૯,૨૯૭ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 

ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 

ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગૃવ-૩૯ (઼ ળ) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

--------- 

૩૯૱ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણીઅ ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી 

* ૪૨૯૩૯ ૂ ુષળૉ ન્ ુ઼અઽ જાણૉજા (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ગૃવ 

ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૪૨૪૯ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 

ઈ લી ઝૉ.  

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?   (૪) ગૃવ .૯૱.૱૨ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્.  

--------- 

૩૯૯ 
ળીજ્લફૃઅ જાઽૉળ નૉષૃઅ 

* ૪૨૩૬૯ ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફૃઅ જાઽૉળ 

નૉષૃઅ ગૃવ ગૉડવૃઅ ઝૉ,  

 (૩)  

ફીથીગૂલ ષહર્ ગૃવ મીગૂ જાઽૉળ નૉષૃઅ 

( .ગળ્ણરીઅ) 

૪૨૩૱-૩૯ (઼ૃ.ઇ.) ૪,૬૨,૮૭૪ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નૉષી ઇન્ષલૉ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ષહર્ષીળ ગૉડવૃઅ લીઞ ઇફૉ રૃ વ જગૄષષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૪)  

ફીથીગૂલ ષહર્  જૃગષૉવ લીઞ 

( .ગળ્ણરીઅ)  

જૃગષૉવ રૃ વ 

( .ગળ્ણરીઅ) 

૪૨૩૯-૩૱ ૩૯,૩૬૮ ૩૫,૯૨૨ 

૪૨૩૱-૩૯ (઼ૃ.ઇ.) ૩૱,૩૪૬ ૩૭,૬૬૨ 

 (૫) ઋક્દ નૉષીફી લીઞફી નળ્ સૃઅ ઝૉ ?  (૫)  

ુષઙદ  વ્ફફી લીઞનળ (%)

ફીથીગૂલ ઼અ ધીકફૂ વ્ફ  ૬.૯૭% ધૂ ૱.૯૭% 

મજાળ વ્ફ  ૮.૨૭% ધૂ ૯.૯૭% 

ઑફ.ઑ઼.ઑ઼.ઑભ. વ્ફ  ૯.૭૨% ધૂ ૩૨.૭૨%

ગૉ ુન્ લ નૉષૃઅ  ૨% ધૂ ૩૫% 

--------- 
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૪૨૨ 
નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૯૪૭ ૂરુદ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ઇફૉ 
બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

 

ુઞ ્ દીવૃગ્ દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ દી.૫૩-૩૨-૩૱ દી.૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ દી.૫૩-૩૨-૩૯ 
  મઅપ ગળૉ વ ઼ળગીળૂ 

ીધુરગ સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ ઼ળગીળૂ 
ીધુરગ સીશીફૂ 

઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ ઼ળગીળૂ 
ીધુરગ સીશીફૂ 

઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ ઼ળગીળૂ 
ીધુરગ સીશીફૂ 

઼અખ્લી 
 નીઽ્ન  ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ઙળમીણી  ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ટીવ્ન  ૨ ૨ ૨ ૨ 
 નૉષઙત મીળૂલી  ૨ ૨ ૨ ૩ 

નીઽ્ન પીફબૃળ  ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ભદૉબૃળી  ૨ ૨ ૨ ૪ 
 વૂરઘૉણી  ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ઼અઞૉવૂ  ૨ ૨ ૨ ૨ 
 જાઅમૃચ્ણી  ૨ ૩ ૨ ૨ 
 ઙ્પળી  ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ચ્ચઅમી  ૨ ૨ ૨ ૨ 

બઅજરઽીવ સઽૉળી  ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ગીવ્વ  ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ઽીવ્વ  ૨ ૨ ૨ ૨ 
 ર્ળષી (ઽ)  ૨ ૨ ૨ ૨ 

 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ.  
--------- 

૪૨૩ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી 

* ૪૨૯૩૭ ૂ ઼ૃળૉ સયીઉ બડૉવ (રુથફઙળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીડથ ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૪૭૭૫ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરી 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) ગૃવ . ૩૩૮.૯૮ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૪૨૪ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી 

* ૪૨૯૩૱ ૂ મીમૃયીઉ મ્ઘૂળૂલી (બ્ળમઅનળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૪૭૩૮ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરી 
ઈષૉવ ઝૉ. 
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 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) ગૃવ . ૩૨૫.૨૯ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૪૨૫ 
ફરર્ની લ્ઞફી ીળી ઋત્બ  ધદૂ ષૂઞશૂ 

* ૪૨૪૩૮ ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની લ્ઞફી 
ીળી ઋત્બ  ધદૂ ષૂઞશૂ, ગળીળ રૃઞમ ઇન્લ ળીજ્લ્ફૉ 

ઈબષીફૂ ધીલ ઝૉ દૉફ્ ળૉસૂલ્ સૃઅ ઝૉ, 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ળનીળ ઼ળ્ષળ 
ફરર્ની લ્ઞફી ીળી ઋત્બ  ધદૂ ષૂઞશૂ ગળીળ રૃઞમ ઇન્લ 
઼ીધૂ ળીજ્લ્ રધ્લ નૉસ ઇફૉ રઽીળી ર્ફૉ ઈબષીફૂ ધીલ ઝૉ. 
દૉફ્ ળૉસૂલ્ ઇફૃકર્રૉ ૭૯% ઇફૉ ૪૯% ઝૉ. ઇફૉ ઙૃઞળીદ 
ળીજ્લફ્ ળૉસૂલ્ ૩૮% ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૪(મૉ) ષહર્રીઅ ઋત્બ  ધલૉવ 
ુષઞશૂ બોગૂ ગલી ળીજ્લફૉ ગૉડવૂ ષૂઞશૂ ઇબીલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૪(મૉ) ષહર્રીઅ ઋત્બ  ધલૉવ 
ુષઞશૂ બોગૂ રધ્લ નૉસ ળીજ્લફૉ ૩૯૫.૪૨ ગળ્ણ ષૂઞ લૃુફડ, 
રઽીળી ર્  ળીજ્લફૉ ૯૩.૭૪ ગળ્ણ ષૂઞ લૃુફડ, ઇફૉ ઙૃઞળીદ 
ળીજ્લફૉ ૭૬.૪૫ ગળ્ણ ષૂઞ લૃુફડ ષૂઞશૂ ઇબીલૉવ ઝૉ. 

 (૫) ુષઞશૂફૂ ષપ-ચડ ળઽૉદૂ ઽ્લ દ્ દૉ ુષઞશૂફૃઅ સૃઅ 
ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ ? 

 (૫) ષૂઞ ઋત્બીનફરીઅ ષપ-ચડ ધીલ દ્ દૉ બથ ઋબળ 
(૩) રીઅ ઞથી લી રૃઞમફી ળૉસૂલ્ રીથૉ ષઽજષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.

--------- 

૪૨૬ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ૩૬રીઅ ફીથીબઅજ ઇઅદઙર્દ ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 

* ૪૨૨૨૫ ૂ સોવૉહયીઉ યીય્ળ (ુવરઘૉણી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) નીઽ્ન ુઞ ી બઅજીલદફૉ ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૩૱-
૩૯ રીઅ ૩૬રીઅ ફીથીબઅજ ઇઅદઙર્દ ગૃવ ગૉડવૂ મૉટૂગ ગર્ીઅડ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩) નીઽ્ન ુઞ ી બઅજીલદફૉ ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ 
રીઅ ૩૬રીઅ ફીથીબઅજ ઇઅદઙર્દ ગૃવ મૉટૂગ ગર્ીઅડ .૩૪૩૯૪.૪૯ 
વીઘ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ. 

 (૪) ઋક્દ બઅજીલદ ીળી ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯રીઅ 
રશૉવ મૉટૂગ ગર્ીઅડરીઅધૂ ગૃવ ગૉડવી ગીર્ દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ બઅજીલદ ીળી ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯રીઅ 
રશૉવ મૉટૂગ ગર્ીઅડરીઅધૂ ગૃવ ૩૪૨૨૪ ગીર્ દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈ લી,  

 (૫) ઋક્દ બૄથર્ ગીર્ ઼ીરૉ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલૉવ ?  (૫) ઋક્દબૄથર્ ગીર્ ઼ ીરૉ ગૃવ .૩૪૩૯૪.૪૯ વીઘ  ઘજર્ 
ધલૉવ ઝૉ, ઈર ભીશષૉવ ળગરફ્ બૃળૉબૃળ્ ષબળીસ ધલૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૨૭ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૭૭ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 
ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ 
ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઙીઅપૂફઙળ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી
૩ નઽૉઙીર ૯ 
૪ ઙીઅપૂફઙળ ૬૯ 
૫ ગવ્વ ૩૪ 
૬ રીથ઼ી ૪૯ 

ગૃવ ૯૭ 
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રઽૉ઼ીથી 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી
૩ મૉજળીજી ૪ 
૪ જોડીથી ૩૨ 
૫ ગણૂ ૪૯ 
૬ રઽૉ઼ીથી ૫૱ 
૭ ઉંટી ૩૮ 
૮ ુષજાબૃળ ૬૬ 
૯ ુષ઼ફઙળ ૩૫ 
૱ ષણફઙળ ૫૯ 
૯ ઘૉળીવૃ ૪૭ 
૩૨ ઼દવી઼થી ૪ 

ગૃવ ૪૩૮ 
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪)  

 ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી નમીથ્ ગીજી – બીગી ળઽૉથીઅગ  
ગીળફી ઝૉ. 

 રઽૉ઼ીથી ુઞ ી નમીથ્ ચી઼ યળષીફી ષીણી, 
ઋગળણી, ગીજી-બીગી ળઽૉથીઅગ, ઼ૂરદશ, જુવદ 
દધી ઇજુવદ તીશૂલી ગીળફી ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુ ષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ

 (૫) ઇફૉ    (૬) 
ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭ ઇન્ષલૉ 
પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 

--------- 

૪૨૮ 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ફષૃઅ ુષરીફ ઘળૂનષી મીમદ  

* ૪૨૩૯૫ ૂ ુષથયીઉ રી  (ઙતણી) : રીફફૂલ ફીઙિળગ ઋ લફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ફષૃઅ ુષરીફ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ? 

 (૩) ઽી,જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગઉ ઑઞન઼્ૂ બી઼ૉધૂ ગૉડવી ઘજ ઇફૉ 
ક્લીળૉ  ુષરીફ ઘળૂનષીરીઅ ઈ લૃઅ, 

 (૪) રૉ.મ્મ્મીણીર્લળ ઊન્ગ્બ ળૉસફ, ગૉફૉણી બી઼ૉધૂ USD 
૪૯,૮૬૯,૯૨૨ ફૂ ઼રગક્ષ .૩૯૯,૯૨,૪૪,૫૮૮/- 
( ુબલી ઑગ઼્ ઼ ીણુઅ ગળ્ણ ફૉષૃ વીઘ મીષૂ઼ ઽજાળ થ઼્ 
ઝી઼ઢ બૃળી) ફી ઘજ ઇફૉ દી.૪૮-૨૱-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ 
ુષરીફ ઘળૂનષીફૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ. 

 (૫) ુષરીફ ઘળૂનૂ રીડૉ  ડૉન્ણળ િકર્લી ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ગૉ  ગૉર, 

 (૫) ઽી, જી. 

 (૬) જો ઽી, દ્ ઈ ડૉન્ણળ િકર્લીરીઅ ગઉ ગઉ ગઅબફૂકઑ 
યીઙ વૂપૉવ, ઇફૉ 

 (૬) ઈ ડૉન્ણળ િકર્લીરીઅ (૩) રૉ.ઑમ્ ૉળળ ઑ઼.ઑ. 
ીુટવ ઇફૉ (૪) રૉ.મ્મ્મીણીર્લળ ઊન્ગ્બ ળૉસફ, ગૉફૉણી 

ફીરફૂ ગઅબફૂકઑ યીઙ વૂપૉવ. 
 (૭) ઋક્દ ુષરીફફૂ ઘળૂનૂફ્ ઘજર્ મઞૉડફી ગલી ઽૉણ 
ઽૉઢશ ઋપીળષીરીઅ ઈષૉવ? 

 (૭) ઋક્દ ુષરીફફૂ ઘળૂનૂફ્ ઘજર્ મઞૉડફી ફૂજૉ 
ઞથીષૉવ ઽૉણ ઽૉઢશ ઋપીળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
રીઅઙથૂ કર્રીઅગ-૭૪, રૃખ્લ ઼ નળઆ ૭૨૭૫ ફીઙળૂગ ઋ લફ ઇઅઙૉ 
રૃણૂ ઘજર્ જોઙષીઉ 

--------- 
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૪૨૯ 
ઙૂળ઼્રફીધ ઇફૉ ઞૃફીઙત ુઞ ી ઼ળગીળૂ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૮૯૱ ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ઼્રફીધ 
ઇફૉ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 
ગૉડવૂ રઞર્ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

ુઞ ્ દીવૃગ્ 

દી.૩/૩૩/૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૱ 

દી.૩/૩૩/૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૯ 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

ઙૂળ 
઼્રફીધ

ષૉળીષશ ૨ ૨ ૪ ૨ 
દીવીવી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ગ્ણૂફીળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
઼ૃ ીબીણી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઋફી ૨ ૨ ૨ ૨ 

ઙૂળ ઙતણી ૨ ૨ ૨ ૨ 

ઞૃફીઙત

ઞૃફીઙત ૨ ૨ ૨ ૨ 
ગૉસ્ન ૨ ૩ ૨ ૫ 
રનળણી ૨ ૨ ૨ ૩ 
ુષ઼ીષનળ ૨ ૨ ૨ ૪ 
રીથીષનળ ૨ ૨ ૨ ૩ 
ષઅધવૂ ૨ ૩ ૨ ૨ 
ય઼ીથ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીઅઙળ્શ ૨ ૨ ૨ ૩ 
રીશૂલી ૨ ૨ ૨ ૨ 

 (૪) ઋગદ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 

૪૨૱ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૬૬૮ ૂ યૂઘીયીઉ મીળોલી (બીવૂદીથી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ‘‘રી’’ ઇફૉ
 ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ –૯૫,૱૩૬ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ મીગૂ દરીર 
વીયીધીર્કફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળૉવ ઝૉ?

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 
ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગૃવ – ૩૭ (બઅનળ) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ.

--------- 

૪૨૯ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ફષી બઅજીલદ ચળફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૯૪૩ ૂ ઈળ. ઼ૂ. રગષીથી (રઽૃષી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગર્ીર બઅજીલદફી ચળ ફષી 
મફીષષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૮(઼્શ) 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૃઅ ઇફનૃીફ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ? 

 (૪) ી.૪૪૬/- વીઘ 

--------- 
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૪૩૨ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી યળષી મીમદ 

* ૪૨૨૩૩ ૂ ગફૃયીઊ નૉ઼ીઉ (બીળણૂ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ  ષવ઼ીણ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૃળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષવ઼ીણ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ-૭(બીઅજ) ઞગ્લી 
રઅઞૃળ ધલૉવ ઝૉ. 

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

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ દરીર ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ.

 (૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક  યળષી રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  (૫) ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દરીર ઞગ્લીક ઼ૂપૂ યળદૂધૂ 
ઇફૉ મતદૂધૂ યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ગ્ઉ ઞગ્લી ઘીવૂ ફ ઽ્ઉ, 
ઞગ્લી યળષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૩૩ 
ષવ઼ીણ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ રૉવૉિળલી, ણૉન્ગ્લ ૃઇફૉ ગ ઙ્ ભૂષળફી ગૉ઼્ 

* ૪૨૯૪૯ ૂ જીદૃયીઊ જૐપળૂ (ગબળીણી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ષવ઼ીણ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ, ષહર્ષીળ  
રૉવૉિળલી, ણૉ ન્ગ્લૃ ઇફૉ ગ ઙ્ ભૂષળફી ગૉડવી ગૉ઼્ ફ પીલી, 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષવ઼ીણ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ, ષહર્ષીળ  રૉવૉિળલી, 
ણૉ ન્ગ્લૃ ઇફૉ ગ ઙ્ ભૂષળફી ફ પીલૉવ ગૉ઼્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 
ષવ઼ીણ ુઞ ્- 
દીવૃગીફૃઅ ફીર ૩-૩૩-૩૯ ધૂ ૫૩-૩૨-૩૱ ૩-૩૩-૩૱ ધૂ ૫૨-૩૨-૩૯

રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ ગ ઙ્ ભૂષળ રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ ગ ઙ્ ભૂષળ
ષવ઼ીણ ૩૨ ૬૭ ૨ ૩૪ ૩૭૪ ૨
બીળણૂ ૪૩ ૬ ૨ ૩૪ ૩૨ ૨
ષીબૂ ૩૫ ૩૫ ૨ ૮ ૪૯ ૨
ઋરળઙીર ૪૯ ૪૩ ૨ ૩૬ ૩૯ ૨
પળરબૃળ ૩૩ ૪ ૨ ૯ ૮ ૨
ગબળીણી ૱ ૪ ૨ ૫ ૪ ૨

ગૃવ ૯૨ ૱૯ ૨ ૭૮ ૪૩૮ ૨

ફષ઼ીળૂ ુઞ ્- 
દીવૃગીફૃઅ ફીર ૩-૩૩-૩૯ ધૂ ૫૩-૩૨-૩૱ ૩-૩૩-૩૱ ધૂ ૫૨-૩૨-૩૯

રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ ગ ઙ્ ભૂષળ રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ ગ ઙ્ ભૂષળ
ફષ઼ીળૂ ૬૪ ૬૯ ૨ ૬૱ ૭૮ ૨
ઞવીવબ્ળ ૭૮ ૭૯ ૨ ૫૩ ૫૮ ૨
ઙથનૉષૂ ૩૯ ૪ ૨ ૱ ૮ ૨
જૂઘવૂ ૩૪ ૫ ૨ ૬ ૪ ૨
ઘૉળઙીર ૫ ૩ ૨ ૨ ૪ ૨
ષીઅ઼ની ૱ ૩ ૨ ૯ ૨ ૨

ગૃવ ૩૬૨ ૩૩૩ ૨ ૯૱ ૩૨૪ ૨

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ, ઋક્દ 
ળ્ઙષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રૅત્લૃ ધલી, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ રૉવૉિળલી, ણૉ ન્ગ્લૃ, 
ગ ઙ્ભૂષળધૂ ઑગ બથ રૅત્લૃ ધલૉવ ફધૂ. 

 (૫) ઈષ્ ળ્ઙજીશ્ ભૉવીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળૉ  સૃઅ 
બઙવી વૂપી ?  

 (૫)  
 ષવ઼ીણ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ઋક્દ ળ્ઙ્ફૉ ગીમૃરીઅ 

ળીઘષી ચુફ  ભૂષળ ઼ષવન઼્, બ્ળીફીસગ ગીરઙૂળૂ, 
બ્ળીયક્ષગ રીઝવૂ ુષદળથ ગીરઙૂળૂ, ભ્ઙીંઙ 
ગીરઙૂળૂ, ઞઅદફૃીસગ નષીફ્ ઝઅડગીષ, ઞઅદૃફીસગ 
નષીલૃક્દ રચ્ઝળનીફૂફી ઋબલ્ઙ ઇફૉ ઈળ્ગ્લ ુ સક્ષથ 
ષૅુ  ઞૉષૂ ુષુષપ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ.

--------- 
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૪૩૪ 
રઽૃષી દીવૃગીફી ગળજૉવૂલી-મીળદીણ, ઘળષથ ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૬૫૩ ૂ ર્ઽફયીઊ ત્િણલી (રઽૃષી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીફી 

રઽૃષી દીવૃગીફ્ ગળજૉવૂલી-મીળદીણ-ઘળષથ-નૉનષી઼થ-

ઋઙદ ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષીફૃઅ ગીર રઅઞૃળ ગળૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ 

ગળૂ? 

 (૪) ફગસી ઇઅનીઞ દમક્કૉ . 

--------- 

૪૩૫ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ રૉવૉિળલી, ણૉન્ગ્લૃ ઇફૉ ગ ઙ્ ભૂષળફી ગૉ઼્ 

* ૪૨૯૯૭ ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 

સઽૉળરીઅ રૉવૉિળલી, ણૉ ન્ગ્લૃ ઇફૉ ગ ઙ્ ભૂષળફી ગૉડગૉડવી ગૉ઼્ 

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફ પીલી, 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 

સઽૉળરીઅ રૉવૉિળલી, ણૉ ન્ગ્લૃ ઇફૉ ગ ઙ્ ભૂષળફી ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ષહર્ષીળ ફ પીલૉવ ગૉ઼્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

ષહર્ ઇરનીષીન સઽૉ ળ 

રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ ગ ઙ્ભૂષળ
૩-૩૩-૩૯ ધૂ 

૫૨-૩૨-૩૱ 
૯૩૩૬ ૪૬૪૩ ૨ 

૩-૩૩-૩૱ ધૂ 

૫૨-૩૨-૩૯ 
૬૪૫૱ ૪૭૪૮ ૨ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ળ્ઙષીળ ગૉડવી નનીર્કફી 

રૅત્લૃ ધલી, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળ્ઙષીળ ફ પીલૉવ રૅત્લૃફૂ ુષઙદ્ 

ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

ષહર્ ઇરનીષીન સઽૉ ળ 

રૉવૉિળલી ણૉન્ગ્લૃ ગ ઙ્ભૂષળ
૩-૩૩-૩૯ ધૂ 

૫૩-૩૨-૩૱ 
૪ ૭ ૨ 

૩-૩૩-૩૱ ધૂ 

૫૨-૩૨-૩૯ 
૪ ૱ ૨ 

 (૫) ઈષ્ ળ્ઙજીશ્ ભૉવીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળૉ  સૃઅ 

બઙવી વૂપી ?  

 (૫)  

 ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ઋક્દ ળ્ઙ્ફૉ ગીમૃરીઅ ળીઘષી ણ્ળ 

ડૃ ણ્ળ ભૂષળ ઼ષવન઼્, ઑન્ડ્ર્વ્જીગવ ગીરઙૂળૂ, 

બ્ળીફીસગ ગીરઙૂળૂ, ઉન્ણ્ળ ભ્ઙીંઙ ગીરઙૂળૂ, 

મૂ.બૂ.ઑર.઼ૂ ઑક્ડ રૃઞમ ગીલર્ષીઽૂ ઇફૉ ઈળ્ગ્લ 

ુસક્ષથ ષૅુ  ઞૉષૂ ુષુષપ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ.  

--------- 
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૪૩૬ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ફરર્ની ગૉફીવરીઅ ઙીમણીઅ 

* ૪૨૯૬૬ ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૱ ઇફૉ ૪૨૩૯રીઅ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ફરર્ની ગૉફીવરીઅ ક્લીઅ ક્લીઅ 
ઙીમણી બ ી, 

 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૱ ઇફૉ ૪૨૩૯રીઅ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ફરર્ની ગૉફીવરીઅ બણૉવ ઙીમણીફૂ 
ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

દીવૃગ્ ફરર્ની ગૉફીવરીઅ બણૉવ ઙીમણીફૂ ઼અખ્લી 
઼ફૉ ૪૨૩૱ ઼ફૉ ૪૨૩૯ ગૃવ 

ગીઅગળૉઞ ૪ - ૪ 
યીયળ ૪ ૩ ૫ 
ષીષ ૯ ૭ ૩૪ 
ધળીન ૯ ૩ ૱ 
઼ૃઊઙીર ૯ ૩ ૩૨ 

ગૃવ ૪૯ ૱ ૫૭ 
 (૪) ઈ ઙીમણીધૂ ક્લી ક્લી દીવૃગીરીઅ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ 
ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૃઅ, 

 (૪) ઈ ઙીમણીધૂ ઘૉણૄદ્ફૉ ધલૉવ ફૃગ઼ીફફૂ ુષઙદ ફૂજૉ 
રૃઞમ ઝૉ. 
દીવૃગ્ ઘૉણૄદ્ફૂ 

઼અખ્લી 
ફૃગ઼ીફફૂ ુષઙદ 

બીગ ુષ દીળ 
ઽૉ ક્ડળ 

ળગર .

ગીઅગળૉઞ ૩ િનષૉવી ૨.૩૪ ૩૪૨૨૨
ષીષ ૫ જી  ૨.૨૭ ૩૭૭૯૯
યીયળ ૩ જી /િનષૉવી ૨.૭૯ ૪૯૨૨૨

ગૃવ ૭  ૨.૯૮ ૭૮૭૯૯
 (૫) ઈ ફૃગ઼ીફ બૉડૉ  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૂ ઼ઽીલ 
દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૫) ઈ ફૃગ઼ીફ બૉડૉ  ઼ળગીળ ીળી દી.૩૭-૩૩-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, 

દીવૃગ્ ઘૉણૄદ્ફૂ ઼અખ્લી જૃગષૉવ ઼ઽીલ . 
ગીઅગળૉઞ ૩ ૩૪૨૨૨ 
ષીષ ૫ ૩૭૭૯૯ 
યીયળ ૩ ૪૯૨૨૨ 

ગૃવ ૭ ૭૮૭૯૯ 
 (૬) ગૉડવૂ જગૃષષીફૂ મીગૂ ઝૉ?  (૬) ગ્ઊ ળગર જૃગષષીફૂ મીગૂ ફધૂ. 

--------- 

૪૩૭ 
ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીક રઅઞૄળ ઇઅઙૉફૂ ઇળજી 

* ૪૨૱૭૨ ૂ ઽહર્ ઼અચષૂ (રઞૃળી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીક રઅઞૄળ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ 
ઇળજી રશૂ, 

 (૩) ૪૨૯૨ 

 (૪) દૉ ઇઅઙૉ ગૉડવૂ સીશીક રઅઞૄળ ઇફૉ ગૉડવૂ ફીરઅઞૄળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
રઅઞૃળ ફીરઅઞૃળ 
૩૫૩૱ ૯૭૪ 
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 (૫) ઈ સીશીક ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રખૃ્લત્ષૉ ગીળથ્ સી 
ઽદી ? 

 (૫) સીશી રઅઞૃળૂ રીડૉફી ુફલદ રીબનઅણ્ ઼અદ્હદી ફી 
ઽ્ષીધૂ, 

--------- 

૪૩૮ 
બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણન્ણ ભઅણફૂ ગજૉળૂરીઅ બણદળ ગૉ઼્ 

* ૪૨૬૭૪ ૂ જીદૉન્  ઼ૃઘિણલી (઼લીજીઙઅઞ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુફલીરગ ૂ, 
બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણન્ણ ભઅણફૂ ગજૉળૂરીઅ ગૉડવી બૉન્સફ ગૉ઼્ 
બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ૯૪૯ બૉન્સફ 
ગૉ઼્ બણદળ ઝૉ. 

 (૪) ઋગદ બણદળ બૉન્સફફી ગૉ઼્ફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 
ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૪) ઋક્દ બણદળ બૉન્સફ ગૉ઼્ બોગૂ ઽીવફૂ ુ ધુદઑ ગ્ઊ 
ગૉ઼ બણદળ ફધૂ. 

--------- 

૪૩૯ 
ષૉળીષશધૂ ષીબૂફૂ ણૂબ-઼ૂ.ણૂ જીઞર્ બીઊબવીઊફફૂ ભૂટૂગવ ડણૂ 

* ૪૨૭૪૪ ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષૉળીષશધૂ ષીબૂફૂ ષચ્જૉ ઈષૉવ ઇરનીષીન 
ષણ્નળી ઇફૉ ઞૉદબૃળફી ક ્ુઙગ ઑગર્ફી નહૄથ નૄળ ગળષી 
રીડૉ  .૪૪૯૭ ગળ્ણફી ઇઅનીજીદ ઘજ ણૂબ-઼ૂ ણૂ જીઞર્ 
બીઊબવીઊફફૂ લ્ઞફી રીડૉ  ભૂટૂગવ ડણૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ 
ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઈ ુષયીઙ ીળી ડણૂ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ 
ઋક્દ ડણૂ ક્લીળૉ, ગઊ ઑઞન઼્ૂ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ગઊ ઑઞન઼્ૂફૉ ગૉડવૂ ળગર ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ક્લીળૉ  જૄગષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૩૱ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફરર્નીફૂ ગૉફીવફૃઅ મીગૂ ગીર 

* ૪૨૬૯૩ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફરર્નીફૂ ગઊ-ગઊ ગૉફીવ્ફૃઅ ગૉડવી 
ુગઅ .રૂ.ફૃઅ ગીર મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ ફરર્નીફૂ ગૉફીવ્ફી દીવગૃીષીળ મીગૂ ગીર ફૂજૉ રૃઞમ 
ઝૉ. 

ફઽૉ ળફી મીઅપગીરફૂ મીગૂ વઅમીઊ (િગઅ .રૂ.) 
ફઽૉ ળફૃઅ ફીર ગીઅગળૉ ઞ યીયળ નૂલ્નળ ષીષ ઼ૃઊઙીર ધળીન 

રૃખ્લ ફઽૉળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
સીઘી ફઽૉળ્ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ુષસીઘી 
ફઽૉળ્ 

૨.૱૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

સીઘી ફઽૉળ્ ૩.૯૫૨ ૨ ૨ ૫.૨૱૱ ૩.૮૪૭ ૫.૩૨૮
સીઘી ૫૯.૱૩૯ ૯.૱૩ ૭.૭૫૮ ૯.૨૩૯ ૬.૫૬૯ ૱.૪૯૯

ગૃવ ૬૨.૫૬૯ ૯.૱૩ ૭.૭૫૮ ૩૪.૩૨૯ ૭.૯૯૬ ૩૩.૬૨૭

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ગીર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૪) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુષસીઘી/ સીઘી ફઽૉળફી 
મીગૂ ગીર્ ફષ્ ઞરૂફ ઼અબીનફ પીળ્, લૃડૂવૂડૂ કર઼્્ીંઙ ઞૉષીઅ 
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ગૉ  ઙૉ઼-કઊવ બીઊબવીઊફ ુષઙૉળૉફૂ ઼અમઅુપદ ુષયીઙફૂ 
રઅઞૃળૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઞૉષીઅ ગીળથ્ધૂ ઝૉ. ઞૉફૂ રઅઞૄળૂ ર ી મીન 
સક્લ દૉડવૂ ષઽૉવૂ દગૉ  મીગૂ ગીર્ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 

૪૩૯ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૯૯ ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ 
ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ,  

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ  
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી
૩ ષતષીથ ૩ 
૪ વઘદળ ૫ 
૫ વીંરણૂ ૪ 
૬ જ્ડૂવી ૩ 
૭ ધીફઙત ૩ 
૮ ીઅઙ ી ૯ 
૯ બીડણૂ ૩ 
૱ જૃણી ૫ 
૯ રૃશૂ ૫ 

ગૃવ ૪૪ 

યીષફઙળ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી
૩ યીષફઙળ ૯ 
૪ ચ્ચી ૫ 
૫ દશીજા ૱૪ 
૬ રઽૃષી ૩૮ 
૭ ઞૉ઼ ળ ૩૪ 
૮ ઙીળૂલીપીળ ૮ 
૯ બીવૂદીથી ૭ 
૱ ુસઽ્ળ ૩ 
૯ ષ યૂબૃળ ૩ 

ગૃવ ૩૫૭ 

 (૪) ઈ નમીથ્ ક્લી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી નમીથ્ ગીજી ઇફૉ ગીરજવીઋ 
ષીણી ગીળફી ઝૉ. 

યીષફઙળ ુઞ ીફી નમીથ્ ગીજી-બીગી ળઽૉથીઅગ ઇફૉ ઘૉદૂ 
ુષહલગ ગીળફી ઝૉ.  

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬)  ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ દૉરઞ ઞરૂફ 
રીબથૂફૂ િકર્લી બણદળ ઽ્ષીફી ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ 
ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

--------- 
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૪૪૨ 
ળીજ્લરીઅ ણીલળૉ ક્ડ કભ ્ુ઼ક્લસૃફફૂ ુફરણુઅગ 

* ૪૨૱૬૮ ૂ ઇળુષઅનગૃરીળ બડૉવ (઼ીમળરદૂ) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ળીજ્લરીઅ ણીલળૉક્ડ કભ ઼્ૂક્લૃસફફૂ ુ ફરણુઅગ ગળષીરીઅ ઈષૂ 

ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી. 

 (૪) ળીજ્લરીઅ ણીલળૉક્ડળ કભ ઼્ૂક્લૃસફફી રીશઘીફૂ 

ળજફીફૂ િકર્લી ક્લીઅ ઼ૃપૂ બઽ જૂ ઝૉ? 

 (૪) ગીલની ુષયીઙ ધ્ષીળી ણીલળૉક્ડ કભ ઼્ૂક્લૃસફફી 

રીશઘી ઇઅદઙર્દ ણીલળૉક્ડળ, ણૉ પ્લૃડૂ ણીલળૉક્ડળ, ઑગીઋન્ડ 

કિભ઼ળ, ડૉફ્ગર્ીભળ, ઽૉણ ક્વીગર્  ઞૉષૂ ઞગ્લીક ઋયૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ ઝૉ. ઈ ઞગ્લીક બોગૂ ણીલળૉક્ડળફૂ ઞગ્લી બળ 

ૂ બળૉસયીઊ પ્ળીફૂ ુફરથૄગ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

--------- 

૪૪૩ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ુષ ીવ રૂ મ્ન્ણ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ મ્ન્ણ  

* ૪૨૬૩૨ ૂ ઇયૉુ઼અઽ દણષૂ (઼અઘૉણી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગન્લીક રીડૉ  

ુષ ીવ રૂ મ્ન્ણ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ ઇન્ષલૉ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઋક્દ 

ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઈષળૂ  

વૉષીરીઅ ઈષૂ,  

 (૪) ૭૨૪૬ 

 (૫) દૉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, 

ઇફૉ 

 (૫) . ૩,૨૨,૬૱,૨૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી ઑગ ગળ્ણ 

ઇણદીવૂ઼ ઽજાળ બૃળી) 

 (૬) ગન્લીનૂઢ ગૉડવૂ ળગરફી મ્ન્ણ ઈબષીરીઅ ઈ લી?  (૬) . ૪૨૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી મૉ ઽજાળ બૃળી) 

--------- 
૪૪૪ 

મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ઈલૃ લરીફ યીળદ- પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફીફી ગીણર્  મીમદ 

* ૪૨૫૯૬ ૂ ઞઙનૂસ બડૉવ (ઇરળીઉષીણૂ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મ્ડીન 
ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ઈલૃ લરીફ યીળદ- 
પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, 

ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ – ૯૭,૫૯૫ 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દરીર વીલગ વીયીધીર્ફૉ ઈ ગીણર્  
રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

 (૪) દરીર ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ, ઑમ્બૉવફ ીઉષૉડ 
ઽ્ુ બડવ, ગર્ીમ્લ ગક્ષીઑ ઉ-ગર્ીર ઼ૉન્ડળ્ ઇફૉ ગ્રફ ઼ષીર઼્ 
઼ૉન્ડળ બળ ઙ્ ણફ ગીણર્  ગીતૂ ઈબષીફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૪૪૫ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણી ષૂઞશૂ ગળથ લ્ઞફી 

* ૪૨૯૨૫ ૂરદૂ રીવદૂ રઽૉ ળૂ (ઙીઅપૂપીર) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ 
ગૃવ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ

 (૩) ગૃવ ૭૯૬૭ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) ગૃવ . ૪૩૯.૯૫ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્.  
--------- 

૪૪૬ 
ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ણૃઅઙળણીધૂ ય઼ગીદળૂફૉ જોણદી બઅજીલદ ળ દીફૉ ડૉ ડ ઽ દગ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૪૨૬ ૂ બૃફીયીઉ ઙીરૂદ ( લીળી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ 
ણૃઅ ઙળણીધૂ ય઼ગીદળૂફૉ જોણદી બઅજીલદ ળ દીફૉ ડૉડ ઽ દગ 
દમનૂવ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઇફૉ (૪) ઽીવરીઅ ગ્ઉ ઈલ્ઞફ ફ ઽ્ઉ  ઋબુ ધદ 
ધદ્ ફધૂ.  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ ૃપૂરીઅ બૃથર્ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

--------- 

૪૪૭ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી 

* ૪૨૯૪૫ ૂ યળદયીઉ બડૉવ (ષવ઼ીણ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષવ઼ીણ 

ુઞ ીરીઅ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૄળ 

ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષવ઼ીણ 

ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ-૭(બીઅજ) ઞગ્લી 

રઅઞૃળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ 

ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ 

દરીર ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૪૮ 
જીથ રી ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીરફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૱૫૯ ૂ મવળીર ધીષીથૂ (ફળ્ણી) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

જીથ રી, ુઞ. બીડથ ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીર 

રીડૉ  ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ક્લીળૉ  ? 

 (૪) . ૮,૮૫,૨૨,૨૨૨/- ફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ 

દી. ૪૯-૨૬-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૪૪૯ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ રીફષ ઙિળરી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ વીય 

* ૪૨૱૭૭ ૂ ગીઅુદયીઉ મવળ (઼ૃળદ-ઋ ળ) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઉ઼ર્ 
રીડૉફૂ રીફષ ઙિળરી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
દી. ૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ 
વીય ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ઇફૉ (૪) વીયીધીર્કફૉ ગૂટ઼્ બૄળૂ બીણષી ઇઅઙૉ 
ઘળૂનૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. ઞૉ બૄથર્ ધલૉધૂ ગૂટ઼્ 
ુષદળથફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ? 
--------- 

૪૪૱ 
ળૂટષર્ મગ કભ ઉુન્ણલી દળભધૂ ઼ળગીળૉ  વૂપૉવ કષળણર્ ીફ્ડ 

* ૪૨૬૭૨ ૂ યૃબૉન્ યીઉ બડૉવ (ચીડવ્િણલી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 
ઝૉ ી મૉ ફીથીગૂલ ષહર્રીઅ ળૂટષર્ મગ કભ ઉુન્ણલી બી઼ૉધૂ 
ગૉડવૂ ળગરફ્ કષળણર્ ીફ્ડ વૉષીરીઅ ઈ લ્? 

 સૄન્લ.  

--------- 

૪૪૯ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ુષઞશૂગળથ 

* ૪૨૱૭૯ ૂ ુષથયીઉ ચ્ચીળૂ (ગળઅઞ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઈિનજાુદ ુષ દીળ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૭૬૯૫ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૯૨૫૨.૩૮ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૪૫૨ 
જી.ઑ઼.ડૂ. જ્ળૂ ઇઅઙૉ રશૉવ ભિળલીન્  

* ૪૨૭૱૮ ૂ ગીશીયીઉ ણીયૂ (ગબણષઅઞ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 
઼ૃપૂરીઅ ળીજ્લફૂ SGST ગુરસફળ ગજૉળૂફૉ GST ફૂ જ્ળૂ 
઼અમઅપૉફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ રશૉવ ઝૉ, 

 (૩) ૩૯૬ 

 (૪) ગૉડવૂ ભળૂલીન્ફી ઈપીળૉ  ધશ દબી઼ લ્ઞષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ફૂ ધશ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ ઇફૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ગીલનીફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ, ઼જર્ / ઉન્ બૉગસફ 
ગળીષષી રીડૉ  જ્ક્ક઼ ગીળથ્ (Reason to believe) ઽ્ષી 
ઞ ળૂ ઝૉ. રૃખ્લ ળીજ્લ ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ઈષદૂ 
ભિળલીન્રીઅ જગી઼થૂ, ઼અસ્પફ ઇફૉ ઞ ળ ઞથીલૉ ઘીફઙૂ ળીઽૉ 
દબી઼ ઞૉષૂ ઞ ળૂ ગીલર્ષીઽૂ ગજૉળૂધૂ દધી ક્ષૉ ૂલ ગક્ષીઑ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ભિળલીનરીઅ દથ્લ ઞથીલ દ્ ધશદબી઼ફૂ 
નળઘી દ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ દૉફી ઈપીળૉ  
ધશદબી઼ફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દધી નભદળૉ  ગળષી 
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બી  ઇળજીક નભદળૉ  ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દીળૂઘ ૨૩-૨૬-
૪૨૩૯ ધૂ રૃખ્લ ળીજ્લ ષૉળી ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂફૉ રશૉવ 
ભિળલીન ઇળજીક બોગૂ ૩ ગૉ઼રીઅ ધશદબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. ૩૪ ભિળલીન ઇળજીક ુષઙદષીળ ધશદબી઼ ગળીષષીબી  
ઞથીલૉવ ઽ્ષીધૂ દૉરીઅ ધશદબી઼ ગળષીફૂ િકર્લી ઽીધ 
પળીલૉવ ઝૉ. જ્લીળૉ  ૩૩ ઇળજીકરીઅ ગ્ઉ દથ્લ ફ ઞથીદી દૉફૉ 
નભદળૉ  ગળષીફ્ ુફથર્લ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઇન્લ મીગૂફૂ 
ભિળલીન ઇળજીકરીઅ ઼ૂ ડર ઈપીળૂદ જગી઼થૂ, ઼અસ્પફ 
દધી ઘીફઙૂ ળીઽૉ દબી઼ફૂ િકર્લી ુ ષુષપ દમક્કૉ  ઽીવરીઅ જીવ ૃ
ઝૉ. 

 (૫) SGST ગુરસફળ ગજૉળૂ ીળી લ્ઞષીરીઅ ઈષૉવ 
ધશ દબી઼ફી ઈપીળૉ  ગૃવ ગૉડવૂ ળગરફૂ GSTફૂ જ્ળૂ સ્પૂ 
ગીતષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૫) . ૬૭,૱૱,૯૨૨ /- 

--------- 

૪૫૩ 
બણપળૂ દીવૃગીરીઅ ઼ીરિૄઽગ ષફ ુફરીર્થ ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૪૨૫૯૯ ૂ વીઘીયીઊ ઼ીઙઢૂલી (ળીઞગ્ડ-ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીઞગ્ડ ુઞ ીફી બણપળૂ દીવૃગીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ષફ 
ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ુષ દીળરીઅ ળ્બીફૃઅ 
ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ ુષ દીળ (ઽૉ ક્ડળરીઅ)

૪૨૩૱-૩૯ ૬૭.૨૨ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૬૪.૨૨ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ગૉડવ્ 
ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ?  

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ ( .વીઘરીઅ)

૪૨૩૱-૩૯ ૭૮.૱૪ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૪૬.૯૫ 

--------- 

૪૫૪ 
ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ સીશીકરીઅ ઙઅયૂળ ળ્ઙધૂ બૂણીદી મીશગ્ફૂ ઼અખ્લી 

* ૪૨૱૯૯ ૂ મીમૃયીઊ બડૉવ (ન કર્્ઊ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ સીશીફી મીશગ્ફૂ જગી઼થૂ 
નળમ્લીફ ગૉડવી મીશગ્ ગૉન઼્ળ, નલ ળ્ઙ ઇફૉ ગૂણફૂફૂ 
મૂરીળૂધૂ બૂણીદી ફ પીલી, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ સીશીફી મીશગ્ફૂ જગી઼થૂ નળમ્લીફ, 
૬૫-ગૉન઼્ળ, ૩૯૭- નલ ળ્ઙ ઇફૉ ૭૫-ુગણફૂફૂ ુમરીળૂધૂ 
બૂણીદી મીશગ્ ફ પીલી. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ મૂરીળૂધૂ બૂણીદી મીશગ્ફૂ 
઼ીળષીળ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી સૃઅ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ મૂરીળૂધૂ બૂણીદી મીશગ્ફૂ 
઼ીળષીળ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ફૂજૉ રૃઞમફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, 
૩.  નલફૂ ુમરીળૂષીશી મીશગ્ફૉ લૃ.ઑફ.રઽૉદી 

ઊન્ ડૂ ૃડ કભ ગીણીર્લ્વ્જી ઇફૉ ળૂ઼જર્ ઼ૉન્ડળ 
ઇરનીષીન ઘીદૉ, 

૪.  ગૂણફૂફૂ ુમરીળૂષીશી મીશગ્ફૉ ુગણફૂ ઊન્ ડૂ ૃડ 
કભ ળૂ઼જર્ ઼ૉન્ડળ, ઇરનીષીન ઘીદૉ ઇફૉ.  
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૫. ગૉન઼્ળફૂ ુમરીળૂષીશી  મીશગ્ફૉ ઑર.બૂ.સીઽ 
ગૉન઼્ળ ઽ્ુ બડવ, ઇરનીષીન ઘીદૉ ુષફી રૃ લૉ ઼ીળષીળ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) ઈ મીશગ્ફૂ ઼ીળષીળ બીઝશ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળૉવ ઝૉ? 

 (૫) ઈ મીશગ્ફૂ ઼ીળષીળ બીઝશ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ગૄવ- .૯,૨૫,૨૬,૪૫૭/- ફ્ ઘજર્ ગળૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૫૫ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૱૯૮ ૂ ઇઞરવજી ઢીગ્ળ (ઘૉળીવૃ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ નીષીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી 
ઝૉ,   

 (૩) ગૃવ-૮૭,૪૮૮ 

 (૪) ઋક્દ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ નીષી રીડૉ  ગૃવ ગૉડવૂ 
ળગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) ગૃવ .૯૱,૬૯,૭૩,૭૨૪/- 

 (૫) ઋક્દ રઅઞૃળ નીષી બોગૂ નલ, ગૉન઼્ળ ઇફૉ ગૂણફૂફી 
ળ્ઙ્રીઅ ગૉડવી નીષી રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ? 

 (૫)  

નલ ૯,૮૫૬ 
ગૉન઼્ળ ૯,૮૩૯ 
ુગણફૂ ૬૬,૯૪૭ 

ગૃવ ૮૩,૯૯૱ 
--------- 

૪૫૬ 
ઇરળૉ વૂ ઇફૉ યીષફઙળ જી ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૯૨૮ ૂ ઞૉ.ષૂ. ગીગણૂલી (પીળૂ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ઇફૉ 
યીષફઙળ જી ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

ુઞ ્ દીવૃગ્ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૱ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૱ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯
મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

ઇરળૉ વૂ

ઇરળૉવૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
વીઢૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
વૂવૂલી ૨ ૨ ૨ ૨ 
મીમળી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ગૃગીષીષ ૨ ૨ ૨ ૨ 
પીળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
મઙ઼ળી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઘીઅયી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ળીઞૃવી ૨ ૨ ૨ ૨ 
જાભળીમીન ૨ ૨ ૨ ૨ 
઼ીષળગૃઅણવી ૨ ૨ ૨ ૨ 



89 

યીષફઙળ

ઋરળીશી ૨ ૨ ૩ ૨ 
રઽૃષી ૩ ૨ ૨ ૨ 
ુસઽ્ળ ૨ ૨ ૩ ૨ 
યીષફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ચ્ચી ૨ ૨ ૨ ૨ 
દશીજા ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઞૉ઼ ળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
બીુવદીથી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઙીળૂલીપીળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ષવયૂબૃળ ૨ ૨ ૨ ૨ 

 (૪) ઋગદ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 

૪૫૭ 
મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી   

* ૪૨૯૩૮ ૂ િગસ્ળ જૐઽીથ (ષૉઞવબૃળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૪૨૮૯ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ્ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્? 
 

 (૪) ગૃવ .૱૮.૨૱ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૫૮ 
ઇરનીષીન ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ષીઊફ ફ્વૃ, રૉવૉિળલીફી ગૉ઼્ 

* ૪૨૨૮૯ ૂ ળચૃયીઊ નૉ઼ીઊ (ળીપફબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન સઽૉળ-ુઞ ીરીઅ ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ષીઊફ ફ્વ ૃ
(઼ૂટફવ ફ્વૃ), રૉવૉિળલી, ણૉ ન્ગ્લૃ ઇફૉ ગરશીફી ગૉડવી ગૉ઼્ 
ફ પીલી, 

 (૩)  બ ગ-ઇ રઞૃમ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ઞ ીષીળ, ષહર્ષીળ ગૉડવી ફીઙિળગ્ફી 
રૅત્લૃ ધલી, ઇફૉ  

 (૪)  બ ગ-ઇ રઞૃમ 

 (૫) ઋક્દ ળ્ઙ્ફૉ ગીમૃરીઅ ળીઘષી સી બઙવી વૉષીરીઅ 
ઈ લી? 

 (૫)  બ ગ-મ રૃઞમ 

( બ ગ્ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૪૫૯ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ફષૂફ ઼ળગૂડ ઽીઋ઼ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૪૨૭૨૮ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્-રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીરીઅ મૉજળીજી ઘીદૉ ફષૃઅ ઼ળગૂડ ઽીઋ઼ મફીષષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) ઇફૉ (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ફષૃઅ ુષ ીરઙૅઽ 
મફીષષીફૂ મીમદ રઅઞૃળૂફૂ િકર્લી ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ગૉડવી ઘજ ક્લીઅ 
઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

--------- 
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૪૫૱ 
ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ સીશીકફૉ ષચ્ઝ ળીઘષી રીડૉ  ગર્ીન્ડ 

* ૪૨૬૨૮ ૂ ઇળુષઅન બડૉવ (પળરબૃળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ીધુરગ સીશીકફૉ ષચ્ઝ 
ળીઘષી રીડૉ  રીુ઼ગ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ણીઅઙ ુઞ ી રીડૉ  ઼ફૉ-
૪૨૩૯-૪૨ રીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) .૪૯,૪૩,૮૨૨/- 

--------- 

૪૫૯ 
ણીઅઙ ુઞ ી ઼ૂષૂવ ઽ્ બૂડવરીઅ ઼્ફ્ગર્ીભૂ ઇફૉ ઑક઼્-ળૉ  કબળૉ ડળફૂ ુફરણુઅગ મીમદ 

* ૪૨૪૩૩ ૂ રઅઙશયીઊ ઙીુષદ (ણીઅઙ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ 
ઈઽષી ઘીદૉ ઈષૉવ ઼ૂષૂવ ઽ્ બૂડવરીઅ ઼્ફ્ગર્ીભૂ ઇફૉ 
ઑક઼્-ળૉ  કબળૉડળફૂ ુફરણુઅગ મીગૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
ઇફૉ  

 (૩) ફી, દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ 
ઈઽષી ઘીદૉ ઼ૂષૂવ ઽ્ બૂડવરીઅ ઑક઼્-ળૉ  ડૉગફૂસૂલફફૂ 
ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ ઇફૉ ઑગૉ઼-ળૉ  ઈ઼ૂ ડન્ડફૂ ઞગ્લી યળૉવૂ ઝૉ. 
઼્ફ્ગર્ીભૂ કબળૉડળ ફૂ ગ્ઊ ઞગ્લી ઽ્ુ બડવરીઅ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ુફરણુઅગ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૪) (૩) ઑક઼્-ળૉ  ઈ઼ૂ ડન્ડરીઅધૂ ઑક઼્-ળૉ  
ડૉગફૂસૂલફરીઅ મતદૂ ઈબષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીવરીઅ જીવૃરીઅ ઝૉ.
(૪) ઑક઼્-ળૉ  ડૉગફૂસૂલફફૂ ઞગ્લી ઙૃ.ઙૐ.઼ૉ.બઅ. રઅણશફી 
બળીરસર્રીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૪૬૨ 
રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૯૩૱ ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રિઽ઼ીઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રિઽ઼ીઙળ 
ુઞ ીરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ દીવગૃીષીળ ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ વૃથીષીણી ૩ 
૪ ઼અદળીરબૃળ ૩ 

ગૃવ ૪  
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ મીઅપગીર ગીળફી ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯)  ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ, ઈ 
ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

--------- 
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૪૬૩ 
રીઅઙળ્શ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવફી ફષી ુમઅ ણીંઙફી મીઅપગીર રીડૉ  ભીશષૉવ ળગર 

* ૪૨૪૪૯ ૂ મીમૃયીઉ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુ઼ુષવ 
ઽ્ુ બડવ રીઅઙળ્શ, ુઞ-ઞૃફીઙતફી ફષી ુમ ણીંઙફી 
મીઅપગીર રીડૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઼ળગીળ ીળી ગ્ઉ ળગર 
ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ફી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવૂ ળગર ક્લીળૉ  ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ, 
ઇફૉ 

 (૪) ઇફૉ (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ફષી ુમ ણીંઙ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઽીવરીઅ ગલી 
દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

--------- 
૪૬૪ 

નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ રૉણૂગવ ગ્વૉઞફૂ ધીબફી 
* ૪૨૭૬૬ ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી 
ુઞ ીરીઅ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ ધીબષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩) ફષૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ સ  ગળષી લ્ગ્લ ઼રલૉ 
ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ બૄથર્ ગળૂફૉ 
રૉણૂગવ ગ્વૉઞ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૪) ુફથર્લ ધલૉધૂ મપૂ િકર્લી-ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલૉધૂ.

--------- 

૪૬૫ 
ઇરનીષીન ુઞ ીફી સીશીફી મીશગ્ફૂ ઈળ્ગ્લફૂ જગી઼થૂ 

* ૪૨૬૬૫ ૂ ગફૃયીઉ બડૉવ (઼ીથઅન) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ સીશીફી મીશગ્ફૂ ઈળ્ગ્લફૂ 
જગી઼થૂ નળમ્લીફ ગૉડવી મીશગ્ ગૉન઼્ળ, નલ ળ્ઙ ઇફૉ 
ગૂણફૂફૂ મૂરીળૂધૂ બૂણીદી ફ પીલી, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ સીશીફી મીશગ્ફૂ ઈળ્ગ્લફૂ જગી઼થૂ 
નળમ્લીફ, ૬૫-ગૉન઼્ળ, ૩૯૭- નલ ળ્ઙ ઇફૉ ૭૫-ુગણફૂફૂ 
ુમરીળૂધૂ બૂણીદી મીશગ્ ફ પીલી. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ મૂરીળૂધૂ બૂણીદી મીશગ્ફૂ 
઼ીળષીળ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી સૃઅ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, ઇફૉ

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ મૂરીળૂધૂ બૂણીદી મીશગ્ફૂ 
઼ીળષીળ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ફૂજૉ રૃઞમફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, 
૩. નલફૂ ુમરીળૂષીશી મીશગ્ફૉ લૃ.ઑફ.રઽૉદી 
ઉન્ ડૂ ૃડ કભ ગીણીર્લ્વૌજી ઇફૉ ળૂ઼જર્ ઼ૉન્ડળ ઇરનીષીન 
ઘીદૉ, 
૪. ગૂણફૂફૂ ુમરીળૂષીશી મીશગ્ફૉ ુગણફૂ 
ઉન્ ડૂ ૃડ કભ ળૂ઼જર્ ઼ૉન્ડળ, ઇરનીષીન ઘીદૉ ઇફૉ. 
૫. ગૉન઼્ળફૂ ુમરીળૂષીશી મીશગ્ફૉ ઑર.બૂ.સીઽ 
ગૉન઼્ળ ઽૌુ બડવ, ઇરનીષીન ઘીદૉ ુષફી રૃ લૉ ઼ીળષીળ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

 (૫) ઈ મીશગ્ફૂ ઼ીળષીળ બીઝશ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળૉવ ઝૉ? 

 (૫) ઈ મીશગ્ફૂ ઼ીળષીળ બીઝશ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ગૃવ- .૯,૨૫,૨૬,૪૫૭/- ફ્ ઘજર્ ગળૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૪૬૬ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૯૬૮ ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ 
નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ  
ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ. 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙૐજળ નમીથફૂ ઼અખ્લી 
૩ રીઅણષૂ  ૩ 
૪ રઽૃષી ૩ 
૫ મીળણ્વૂ ૮ 
૬ રીઅઙળ્શ ૫ 
૭ જ્લીર઼્ૂ ૩ 

ગૃવ ૩૪ 
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ગીજી-બીગી રગીફ, ટૃઅબણી ઇફૉ ગ્તીળ 

ગીળફીઅ ઝૉ. 
 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ નૄળ ફ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ (૯) ઇન્ષલૉ 
દૉફૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ  (૬)  ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ ઽ્ઉ ઈ ગીલર્ષીઽૂ 
બૄથર્ ધલૉધૂ, દધી નળઘી દ ર ૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

--------- 

૪૬૭ 
રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ઈલૃ લરીફ યીળદ- પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફી મીમદ 

* ૪૨૱૱૩ ૂ િનબયીઉ બળરીળ (ઇ઼ીળષી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ઈલૃ લરીફ યીળદ-
પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, 

ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ – ૪,૫૬,૯૯૮ 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દરીર વીલગ વીયીધીર્ફૉ ઈ ગીણર્  
રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ? 

 (૪) દરીર ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ, દરીર ઑમ્બૉવફ ીઉષૉડ 
ઽ્ુ બડવ, ગર્ીમ્લ ગક્ષીઑ ઉ-ગર્ીર ઼ૉન્ડળ્ દૉરઞ ગ્રફ ઼ુષર઼્  
઼ૉન્ડળ બળ ઙ્ ણફ ગીણર્  ગતીષષીફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. 

--------- 

૪૬૮ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૭૩ ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઙૐજળ ઙીર્રીઅ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ  નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 
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કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ નઽૉઙીર ૯ 
૪ ઙીઅપૂફઙળ ૬૯ 
૫ ગવ્વ ૩૪ 
૬ રીથ઼ી ૪૯ 

ગૃવ ૯૭ 
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ગીજી-બીગી ળઽૉથીઅગ ગીળફીઅ ઝૉ. 
 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ (૯) ઇન્ષલૉ 
દૉફૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ુઞ ી ગજૉળૂ ીળી દી.૪૬-૨૯-૪૨૩૯ ફી 
બિળબ ધૂ દી. ુષ. ઇ. ૂ રીળભદૉ દ. ગ. રઅ ૂ ૂકફૂ 
રૂડીંઙરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ બળ ધલૉવ નમીથ્ફૂ જ્ગ઼ીઉ ગળૂ 
ગર્ીર બઅજીલદફૉ રશૉવ ઇુપગીળફૂ ઑ નૃળ ગળષી ઼ૄજફી 
ઈબૉવ ઝૉ. દૉરઞ જો ગર્ીરબઅજીલદ ીળી નમીથ્ નૃળ ફઽૂ ધીલ 
દ્ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ફૂ ગવર-૭૯ (૩) 
રૃઞમ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

(૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

(૬) ુઞ ી ગજૉળૂફી દી.૪૬-૨૯-૪૨૩૯ ફી બિળબ ધૂ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ફૂ ગવર-૩૨૭ (૯) (૱) 
ઇન્ષલૉ પ્ળથ઼ળફૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૪૬૯ 
ળીજ્લફૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂકરીઅ ઙૃઞળીદ ળીઉડ કભ ઼ૂડૂટફ બુબ્વગ ઼ુષર઼્ ઑક્ડ-૪૨૩૫ફ્ ઇરવ 

* ૪૨૬૯૬ ૂ સૂષીયીઉ યૃળૂલી (િનલ્નળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુસક્ષથ 
ુષયીઙ ઽ દગફૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂકરીઅ ઙૃઞળીદ ળીઉડ કભ 
઼ૂડૂટફ બુબ્વગ ઼ુષર઼્ ઑક્ડ-૪૨૩૫ફ્ ઇરવ ધદ્ ફધૂ 
દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ુસક્ષથ ુષયીઙૉ ઈ ઑક્ડ ઽૉઢશ ગ્ઉ ઼ૉષીક જાઽૉળ 
ગળૉવ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ઑક્ડફ્ ઇરવ ધીલ દૉ રીડૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૬૱ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ળ્બીફ્ ઋઝૉળ 

* ૪૨૬૱૮ ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી ધશૉ ગૉડવી ળ્બીફૃઅ 
ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ,  

 (૩)  
ષહર્ ધશ્ફૂ 

઼અખ્લી 
ષીષૉદળ ગળૉ વ ળ્બીફૂ 
઼અખ્લી (વીઘરીઅ) 

૪૨૩૱-૩૯ ૩૱૬૪ ૫૯.૮૮ 
૪૨૩૯-૪૨ 
(૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૩૬૫૪ ૩૱.૪૭ 

 (૪) દૉફૂ બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલૉવ, ઇફૉ  (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ 

( . વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૪૭૱૱.૩૮ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૱૫૭.૱૨ 
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 (૫) ષીષૉદળ ગળૉવ ળ્બી બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી 
જીષઅદ ઝૉ? 

 (૫)  
ષહર્ જીષઅદ ળ્બીફૂ ઼અખ્લી 

(વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૪૭.૯૬ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૩૭.૫૬ 

--------- 

૪૬૯ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઉ઼ર્ રીડૉ  રીફષ ઙિળરી લ્ઞફીફ્ ઇરવ 

* ૪૨૬૫૭ ૂ રપૃયીઉ ૂષી દષ (ષીચ્ણૂલી) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ 
ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઉ઼ર્ રીડૉફૂ રીફષ ઙિળરી લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ગૃવ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ વીય 
ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ  

 (૩) ઇફૉ (૪) વીયીધીર્કફૉ ગૂટ઼્ બૄળૂ બીણષી ઇઅઙૉ 
ઘળૂનૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. ઞૉ બૄથર્ ધલૉધૂ ગૂટ઼્ 
ુષદળથફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ?  
--------- 

૪૭૨ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ીધુરગ સીશીકરીઅ કળણીફૂ ચડ 

* ૪૨૮૮૨ ૂ વીઘીયીઉ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગૉડવી કળણીકફૂ 
ચડ ઝૉ, 

 (૩)  
દીવૃગ્ ઘૃડદી કળણીફૂ ઼અખ્લી 

મીષશી ૯૯ 
઼ૂડૂ ૪૪ 
ન઼કર્્ઉ ૱૭ 
નૉ ્ઞ ૭૪ 
પઅપૃગી ૪૨ 
પ્વૉળી ૩૯ 
પ્શગી ૫૩ 
રીઅણવ ૬૮ 
઼ીથઅન ૩૫ 
ુષળરઙીર ૭૪ 

 (૪) ઈ ચડદી કળણી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ મફીષષીરીઅ 
ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઈઙીરૂ ષહ રીઅ દમક્કીષીળ ઞૉર મફૉ દૉર ટણબધૂ.

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી ફષી કળણીક મફીષષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ 
મફીષૉવ કળણીફૂ ઼અખ્લી 

દીવૃગ્ ષહર્ : ૪૨૩૯-૩૱ ષહર્ : ૪૨૩૱-૩૯
મીષશી ૪૫ ૪ 
઼ૂડૂ ૪૭ ૮૬ 
ન઼કર્્ઉ ૩૯૫ ૮૬ 
નૉ ્ઞ ૯ ૫૱ 
પઅપૃગી ૩૯ ૱ 
પ્વૉળી ૱ ૨ 
પ્શગી ૫૭ ૭૨ 
રીઅણવ ૩૯ ૪ 
઼ીથઅન ૮૯ ૩૪ 
ુષળરઙીર ૪૮ ૪૪ 

--------- 
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૪૭૩ 
ડૉ ચ્લૃ કભ લૃુફડૂ ઘીદૉફી ઞઅઙવરીઅ ીથૂકફૂ ઼અખ્લી 

* ૪૨૯૱૩ ૂ ઼્રીયીઊ ગ્શૂબડૉવ (વીંમણૂ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ડૉચ્લૃ કભ લૃુફડૂ બી઼ૉ ઈગીળ બીરૂ ળઽૉવી 
ઞઅઙવ ઼ભીળૂરીઅ ક્લી ઇફૉ ગૉડવી ીથૂક ુષનૉસધૂ ઇફૉ ક્લી 
ઇફૉ ગૉડવી ીથૂક ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅધૂ વીષષીરીઅ ઈ લી, 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ડૉચ્લૃ કભ લૃુફડૂ બી઼ૉ ઈગીળ બીરૂ ળઽૉવ ઞઅઙવ 
઼ભીળૂરીઅ ુષનૉસધૂ ઇફૉ ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅધૂ વીષષીરીઅ ઈષૉવ 
ીથૂકફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ષહર્ ુષનૉસરીઅધૂ વીષૉવ ીથૂફૃઅ ફીર ુષનૉસરીઅધૂ વીષૉવ 
ીથૂકફૂ અ઼ખ્લી

૪૨૩૱-૩૯ ૨ ૨ 
૪૨૩૯-૪૨ Alpaca (ઇ બીગી) ૭ 

Lama (વીરી) ૬ 
Wallaby (ષ્ મૂ) ૬ 
ઇન્લ ળીજ્લરીઅધૂ વીષૉવ ીથૂફૃઅ 

ફીર 
ઇન્લ ળીજ્લરીઅધૂ 
વીષૉવ ીથૂકફૂ 

અ઼ખ્લી 
૪૨૩૱-૩૯ ૨ ૨ 
૪૨૩૯-૪૨ Scarlet Macaws (વીવજડગ 

રગીઋ) 
૪ 

Orange Winged Amazon 
(કળૉન્ઞ ુષગ્ણ ઑરૉટ્ફ) 

૭ 

Blue Gold Macaw (બ્વલૃ ઙ્ ણ 
રગીઋ) 

૪ 

Green Wing Macaw (ગર્ૂફ 
ુષગ્ણ રગીઋ) 

૪ 

Golden Pheasant (ઙ્ ણફ 
િભ઼ૉન્ડ) 

૭ 

Silver Pheasant (ુ઼ ષળ 
િભ઼ૉન્ડ) 

૭ 

Lady Amherst Pheasant (વૉણૂ 
ઽૉરઽ ડર્  િભ઼ૉન્ડ) 

૭ 

Blue Pheasant (બ્વૃ િભ઼ૉન્ડ) ૩૨ 
Conures (ગ્ફર઼્) ૭૨ 
Ostrich (સીઽરૅઙ) ૫ 
Squirrel Monkey (ુઘ઼ગ્વૂ 
રઅગૂ) 

૪ 

Marmoset (રીર ઼ૉડ) ૪ 
Green lguana (વૂવી ઊઙૃઈફી) ૪ 
Ringtail/lemur(ળીંઙડૉવ/વૉરળ) ૪ 
Red lguana (ળૉણ ઊઙૃઈફી) ૪ 
Capuchin monkey (ગબૄુજફ 
ષીઅનળ્) 

૪ 

 (૪) ુષનૉસરીઅધૂ વીષષીરીઅ ઈષૉવ ીથૂક ઇફૉ  
ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅધૂ ીથૂક વીષષી બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ુષનૉસરીઅધૂ દધી ઇન્લ ળીજ્લરીઅધૂ 
વીષષીરીઅ ઈષૉવ ીથૂક બીઝશ .૪,૮૬,૪૭૨૨૨/- ઘજર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ મઞૉડફી ક્લી ઽૉણ ઽૉઢશ 
ઋપીળષીરીઅ ઈ લ્ ? 

 (૫) ઋબળ રૃઞમ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ ફૂજૉ રૃઞમફી 
મઞૉડ ઽૉણ ઽૉઢશ ઋપીળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

રૃખ્લ ઼નળ ૪૬૨૮-ષફ ુફરીર્થ ઇફૉ ષન્લ ીથૂ 
જીષફ 

બૉડી રૃખ્લ ઼નળ ૨૪-બલીર્ષળથવક્ષૂ ષફ ુફરીર્થ ઇફૉ 
ષન્લ ીથૂ જીષફ 
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ઙૐથ ઼નળ ૩૩૨-ષન્લ ીથૂ ઼અળક્ષથ 
બૉડી ઼નળ (૨૪) ષન્લ ીથૂ લષ ધી ઇફૉ ુષગી઼ 

--------- 

૪૭૪ 
઼્જી ી, દીળીબૃળ દીવૃગીરીઅ ુષઞ જોણીથ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૪૬૨ ૂ બૃફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼્જી ી, 
દીળીબૃળ ઇફૉ બૉડવીન દીવગૃીફી ઙીર્રીઅ ષીળૂઙૅઽફી મ્ળ ગૃષી 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ બળઅદૃ ઈ મ્ળ ગૃષી ઋબળ ુષઞ જોણીથ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્ધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ળીજ્લફૂ ષૂઞ ુ ષદળથ ગઅબફૂક ીળી ષીળૂઙૅઽ્રીઅ ગૉ  
ઇન્લ  મ્ળ ગૃષી ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. 
બળઅદૃ ઇળઞનીળ્ ીળી રીઅઙથૂ ગળષીરીઅ ઈષદી મ્ળ ગૃષીક 
ઋબળ ષૂઞજોણીથ ઈબષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઼્જી ી, દીળીબૃળ ઇફૉ બૉડવીન દીવગૃીફી 
ઙીર્રીઅ ષીળૂઙઽૅ્ફી મ્ળ ગૃષી ઋબળ ફૂજૉફૂ રીિઽદૂ રૃઞમ 
ષૂઞજોણીથ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

દીવગૃી

WWSP 
Type-1 

(ષ્ડળ ષગર઼્- 
ીઊષૉડ) 

WWSP 
Type-2  
(ફઙળ 

બઅજીલદ) 

WWSP 
Type-3  

(ગર્ીર 
બઅજીલદ) 

ગૃવ 

બૉડવીન ૯ ૩ ૫૪ ૬૪ 
઼્જી ી ૩ ૨ ૩૨ ૩૩ 
દીળીબૃળ ૩ ૨ ૯ ૩૨ 

ગૃવ ૩૩ ૩ ૭૩ ૮૫ 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ?   (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
--------- 

૪૭૫ 
ુષજાબૃળ ઇફૉ રીથ઼ી દીવૃગીફૉ જોણદી ષ઼ીઊ ઽળથીઽ્ણી ળ્ણફૃઅ ગીર 

* ૪૨૬૫૬ ૂ ળરથયીઊ બડૉવ (ુષજાબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીફી ુષજાબળૃ ઇફૉ રીથ઼ી દીવૃગીફૉ જોણદી ષ઼ીઊ-
ઽળથીઽ્ણી ળ્ણફૃઅ ગીર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ વઅમીઊ રીડૉ  ગૉડવૂ 
ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ૬.૨૨ ગૂ.રૂ. રીડૉ  .૩૱૨.૨૨ વીઘ. 

--------- 

૪૭૬ 
જારફઙળ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૯૩ ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ઇફૉ 
નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ 
ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
જારફઙળ 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ જારફઙળ ૪ 
૪ ગીવીષણ ૩ 

ગૃવ ૫ 
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નૉષયૄુર ીળગી 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ યીથષણ ૩ 
૪ ઘઅયીશૂલી ૪ 
૫ ીળગી ૪ 

ગૃવ ૭ 
 (૪) ઈ નમીથ્ ક્લી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ● જારફઙળ ુઞ ીફી નમીથ્ ઘૉદૂ ુષહલગ, ત્ળફી 

ષીણી દધી ળઽૉથીઅગ ગીળફી ઝૉ.  

  ● નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફી ઈ નમીથ્ ળઽૉથીઅગ, 
ખ ્ુઙગ ઇફૉ ઘૉદૂ ુષહલગ ગીળફી ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ 
દૉફૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ  (૬)  ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ દૉરઞ ઞરૂફ 
રીબથૂફૂ િકર્લી બણદળ ઽ્ષીફી ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ 
ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

--------- 

૪૭૭ 
ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૯૭ ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞૃફીઙત 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ઞૃફીઙત ૪ 
૪ ય઼ીથ ૩ 
૫ રીશૂલી ૱ 
૬ રનળણી ૪ 
૭ ગૉસ્ન ૭ 
૮ રીથીષનળ ૩ 

ગૃવ ૩૯  

 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ઘૉદૂ ુષહલગ ઇફૉ ઙૐસીશી મીઅપગીર 
ગીળફી ઝૉ.  

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ 
દૉફૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ  (૬)  ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ દધી ઞરૂફ 
રીબથૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ બણદળ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ બથૄર્ 
ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

--------- 
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૪૭૮ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્રીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ રઽૉગર 

* ૪૨૭૯૯ ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ 
઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્, ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ ઇફૉ બૉડી 
ગૉન્ ્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ ઼અષઙર્ષીળ રઽૉગર ગૉડવૃઅ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ    (૪) 
  *બ ગ-૩, ૪, ૫ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

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

   

 (૫) ઘીવૂ ઞગ્લીક ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) ુફરથૄઅગ્ફ્ ઇ ષૂગીળ, ળીજીફીરી દધી ષલ 
ુફષૅુ ફી ગીળથૉ ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉ ઝૉ. ણ્ગડળ્ફૂ ઘીવૂ 
ઞગ્લીક વીલગીદ પળીષદી ણ્ગડળ્ ઋબવબ્પ ધલૉધૂ દદૃર્ઞ 
યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇન્લ ઞગ્લીક રઅઞૃળ ધલૉવ રઽૉગર રીથૉ 
ઞ િળલીદ ઇફૉ ઋબવુબ્પ ધ્લીફૉ વઊ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(*બ ગ્ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૪૭૯ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઈઅઙથષીણૂકરીઅ કળણીફૂ ચડ 

* ૪૨૬૯૯ ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઈઅઙથષીણૂકફી ગૉડવી કળણીકફૂ 
ચડ  ઝૉ,  

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઈઅઙથષીણૂકફી ફૂજૉ રૃઞમ 
કળણીકફૂ ચડ ઝૉ.  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ 

ફીર 
રીઽૉ . ૫૩/૩૨/૪૨૩૯ ઇઅુદદ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ 
ઈઅઙથષીણૂ ગૉ ન્ ્રીઅ કળણીકફૂ 

ચડ ઝૉ દૉફૂ ઼અખ્લી 
૩ નીઅદી ૩૱ 
૪ ષીષ ૩૱ 
૫ ધળીન ૯ 
૬ િનલ્નળ ૩ 
૭ ુસળ્ઽૂ ૩૮ 
૮ પીફૉળી ૬ 
૯ ણૂ઼ી ૬૮ 
૱ બીવફબૃળ ૭૭ 
૯ ષણઙીર ૪૪ 
૩૨ ઇરૂળઙત ૮ 
૩૩ યીયળ ૮ 
૩૪ નીઅદૂષીણી ૫ 

ગૃવ ૪૨૪ 
 (૪) ઈ ચડદી કળણી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ મફીષષીરીઅ 
ઈષસૉ, ઇફૉ 

 (૪) મફદૂ ત્ષળીઑ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી કળણીક મફીષષીરીઅ ઈ લી ?  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ 
ફૂજૉ રૃઞમ કળણીક મફીષષીરીઅ ઈ લી. 
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કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯
૩ નીઅદી ૩૩ ૯ 
૪ ષીષ ૬ ૩૪ 
૫ ધળીન ૬૩ ૪ 
૬ િનલ્નળ ૨ ૪૨ 
૭ ુસળ્ઽૂ ૪ ૮ 
૮ પીફૉળી ૨ ૨ 
૯ ણૂ઼ી ૩ ૨ 
૱ બીવફબૃળ ૯ ૪૱ 
૯ ષણઙીર ૪૱ ૯ 
૩૨ ઇરૂળઙત ૪ ૩૪ 
૩૩ યીયળ ૨ ૨ 
૩૪ નીઅદૂષીણી ૨ ૪ 

ગૃવ ૯૱ ૯૮ 
--------- 

૪૭૱ 
ય જ ઇફૉ  ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૯૬૭ ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ઇફૉ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ય જ 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ય જ ૪ 
૪ ઽીઅ઼્ડ ૪ 
૫ ષીઙળી ૩ 
૬ ષીવૂલી ૩ 
૭ ઈર્ન ૩ 

ગૃવ ૯ 
ષવ઼ીણ 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ષવ઼ીણ ૱ 
૪ ઋરળઙીર ૩ 
૫ ગબળીણી ૫  
૬ ષીબૂ ૩ 

ગૃવ ૩૪  
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪)  ય જ ુઞ ીફી નમીથ્ ગીજી-બીગી રગીફ, 

ગીજી ટૃઅબણી, ઇફૉ ષીણી ગીળફી ઝૉ.  
  ષવ઼ીણ ુઞ ીફી નમીથ્ ગીજી-બીગી ચળ, 

ટૃઅબણી, ઘૉદૂ ુષહલગ ઇફૉ ઋગળણી ગીળફી ઝૉ.
 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ 
દૉફૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ  (૬)  ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ દૉરઞ ઞરૂફ 
રીબથૂફૂ િકર્લી બણદળ ઽ્ષીફી ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ 
ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

--------- 
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૪૭૯ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૱૱૨ ૂ િઽદૃ ગફ્ણૂલી (ઊણળ) : રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ‘ ‘ રી’ ’  ઇફૉ 
‘ ‘ રી ષીત઼્ લ’ ’  લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ – ૬૨,૩૫૨ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 
ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 
ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગૃવ-૱(ઈઢ) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

--------- 

૪૮૨ 
ર્ણી઼ી-ફણૂલીન ઽીઊષૉફૉ જીળરીઙીર્લ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૭૩૬ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ર્ણી઼ી-
ફણૂલીન ઽીઊષૉફૉ જીળરીઙીર્લ મફીષષી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ રીઅઙથૂ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઼ળગીળફૉ રશૂ, 

 (૩), (૪)  ઇફૉ  (૫)  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ળ દી બોગૂફી 
પફ઼ૃળીધૂ ફણૂલીનફ્ ળ દ્ જીળરીઙીર્લ ગળષી ઇઅઙૉ ઑગ 
રીઅઙથૂ રશૉવ ઝૉ.  ષપૃરીઅ ઈ ળ દીફૉ યીળદ ઼ળગીળ ીળી 
઼ોધ્પીઅુદગ ળૂદૉ દી.૪૱-૨૫-૪૨૩૯ધૂ  ળી ર્ ૂલ પ્ળૂરીઙર્ 
જાઽૉળ ગળૉવ ઽ્ઊ  ઈ ળ દીફી ણૂબૂઈળફૂ ગીરઙૂળૂ ફૉસફવ 
ઽીઊષૉ કધ્ળૂડૂ કભ ઊન્ણૂલી ીળી ઽીધ પળૉવ ઝૉ.   

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ  ુ ધુદઑ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 
 (૫) ઋક્દ ળ દીફૉ ક્લીળૉ  જીળરીઙીર્લ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

--------- 

૪૮૩ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ નમીથ 

* ૪૨૮૯૫ ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 

કર્ર  દીવગૃીફૃઅ ફીર  નમીથષીશી ઙીરફૂ અ઼ખ્લી  
૩ ષતષીથ ૩ 
૪ વઘદળ ૫ 
૫ વીંરણૂ ૪ 
૬ જ્ડૂવી ૩ 
૭ ધીફઙત ૩ 
૮ ીઅઙ ી ૯ 
૯ બીડણૂ ૩ 
૱ જૃણી ૫ 
૯ રૃશૂ ૫ 

ગૃવ ૪૪ 

 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ગીજી ઇફૉ ગીરજવીઋ ષીણી ગીળફી ઝૉ.
 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ    (૬)   ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-
૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭ ઇન્ષલૉ પ્ળથ઼ળફૂ ઈઙશફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 

--------- 
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૪૮૪ 
ષણ્નળી ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૯૫૯ ૂ ઇક્ષલગૃરીળ બડૉવ (ગળઞથ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ 
ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

દીવૃગ્ 

દી.૨૩/૩૩/૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૱ 

દી.૨૩/૩૩/૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૯ 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

ષણ્નળી ૨ ૨ ૨ ૨ 
બીનળી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ગળઞથ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ણય્ઊ ૩ ૨ ૨ ૨ 
ષીચ્ણૂલી ૨ ૨ ૨ ૨ 
઼ીષવૂ ૨ ૨ ૪ ૨ 
ણૉ઼ળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ુસફ્ળ ૨ ૨ ૨ ૨ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 

૪૮૫ 
ઙીઅપૂફઙળ સઽૉ ળરીઅ ઈફૃહીઅુઙગ ઘજર્ફૂ જૄગષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઼ઽીલ 

* ૪૨૬૩૯ ૂ સઅયૃજી ઢીગ્ળ (ઙીઅપૂફઙળ નુક્ષથ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીફી 
ુષ ીધીર્ક રીડૉ  ુષ ીધીર્કફી ઇભ્લી઼ફૉ વઙદી ઈફૃહીઅુઙગ 
ઘજર્ફૂ જૄગષથૂ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળરીઅ ગૉડવી 
ુષ ીધીર્કફૉ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ

 (૪) ૪૪૪૬ 

 (૫) ુષ ીધીર્નૂઢ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ? 

 (૫) ુષ ીધીર્નૂઢ ષીુહર્ગ .૫૨૨૨/- વૉઘૉ .૮૮.૯૪ 
વીઘફૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 

૪૮૬ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી યળષી મીમદ 

* ૪૨૨૩૭ ૂ ળરૉસયીઊ ગડીળી (ભદૉબૃળી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૃળ ધલૉવ ઝૉ,

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગી ુ ષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ- ૱(ઈઢ) ઞગ્લી રઅઞૃળ ધલૉવ 
ઝૉ. 

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

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ 
દરીર ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  (૫) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દરીર ઞગ્લીક ઼ૂપૂ યળદૂધૂ 
ઇફૉ મતદૂધૂ યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ગ્ઊ ઞગ્લી ઘીવૂ ફ ઽ્ઊ, 
ઞગ્લી યળષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૪૮૭ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ફરર્ની ફનૂ બળ રીવ઼ળ ઙીર ઘીદૉ ફષ્ બૃવ 

* ૪૨૬૪૮ ૂરદૂ રફૂહી ષગૂવ (ષણ્નળી સઽૉળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી 
ુઞ ીરીઅ ફરર્ની ફનૂ બળ રીવ઼ળ ઙીર ઘીદૉ ફષી ર્ડી બૃવફી 
મીઅપગીર રીડૉ  રઅઞૃળૂ ઈબૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ? 

 (૪) ી. ૪૪૭૨૨.૨૨ વીઘ 

--------- 

૪૮૮ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ નૄપ ઼અજીષફૂ લ્ઞફીફ્ ઇરવ 

* ૪૨૱૭૮ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ જીષણી (િઽઅરદફઙળ) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ નૄપ ઼અજીષફૂ લ્ઞફીફ્ 
ઇરવ ક્લીળધૂ ધલ્, ઇફૉ  

 (૩) દી.૩૱-૨૯-૪૨૩૬ ધૂ  

 (૪) નૄપ ઼અજીષફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ 
ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ 
ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવી મીશગ્ફૉ ઈ લ્ઞફીફ્ 
વીય ઈબષીરીઅ ઈ લ્? 

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ મીશગ્ફૂ ઼અખ્લી

૪૨૩૯-૪૨ .૪૯૭.૪૱ વીઘ ૮૬,૫૨૯ 
 

--------- 

૪૮૯ 
દીબૂ ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૯૭૨ ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીરૂદ (ુફટળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ઇફૉ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

ુઞ ્ દીવૃગ્ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૱ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

દીબૂ 

લીળી ૩ ૨ ૨ ૨ 
઼્ફઙત ૨ ૨ ૨ ૨ 
ુફટળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ષીવ્ન ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઋચ્ઝવ ૨ ૨ ૨ ૨ 

઼ૃળદ 

જીલીર઼્ૂ ૩ ૨ ૨ ૨ 
મીળણ્વૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીઅઙળ્શ ૨ ૨ ૩ ૨ 
કવબીણ ૩ ૨ ૨ ૨ 
રીઅણષૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ગીરળૉઞ ૨ ૨ ૨ ૨ 
બવ઼ીણી ૨ ૨ ૩ ૨ 
રઽૃષી ૪ ૨ ૬ ૨ 
ઋરળબીણી ૨ ૨ ૩ ૨ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 
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૪૮૱ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ 

* ૩૯૱૮૪ ૂ નૉષીયીઊ રીવર (ગૉસ્ન) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૫૯૪૬ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૩૬૭.૫૯ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્. 
--------- 

૪૮૯ 
ય જ ુઞ ીરીઅ ઈલૃ લરીફ યીળદ પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફીફી ગીણર્  

* ૪૨૬૭૬ ૂ ઇ થુ઼અઽ ળથી (ષીઙળી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીરીઅ 
ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ઈલૃ લરીફ યીળદ-
પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, 

ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ - ૪,૪૬,૱૫૯ 

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દરીર વીલગ વીયીધીર્ફૉ ઈ ગીણર્  
રશૂ ળૉઽ દૉ રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ? 

 (૪) દરીર ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ, ઑમ્બૉફવ ીઊષૉડ 
ઽ્ુ બડવ, ગર્ીમ્લ ગક્ષીઑ ઉ-ગર્ીર ઼ૉન્ડળ્ ઇફૉ ગ્રફ ઼ષીર઼્ 
઼ૉન્ડળ બળ ઙ્ ણફ ગીણર્  ગીતૂ ઈબષીફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૯૨ 
઼ીષળગૃઅ ણવી દીવૃગીફી ળ દીફી ગીર્ 

* ૪૨૯૫૯ ૂ દીબ નૃપીદ (઼ીષળગૃઅણવી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ઼ીષળગૃઅણવી દીવૃગીફી  
  (૩) ષૂઞબણૂ-બૂઢષણૂ ળ્ણફૃઅ ષીઊણફીંઙ, 
  (૪) ગળજાશી-઼ૂરળથ ળ દીફી ગીર્, 
  (૫) ઈગ્ણી-રૉગણી ળૂ઼ળભૉ઼ીંઙ ગીર્રીઅ 
ડૉન્ણળફૂ સળદ ગળદી ગૉડવ્ ષપૃ ઼રલ 
દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઋક્દ ગીરરીઅ ઑ ડૉન્સફ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) ઊજાળીનીળૉ  ઼રલરલીર્નીરીઅ ગીર બથૄર્ ગળૉવ ફ 
ઽ્ઊ, ડૉન્ણળફૂ સળદ્ રૃઞમ .૪૪.૭૨ વીઘફૂ ળગર ગબીદ ગળૂ 
ણૂબ્ુટડ ઼નળૉ  ઞરી વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ગીર ઼રલ-રલીર્નીરીઅ ફ ગળષી મનવ 
ઑઞન઼્ૂ ઼ીરૉ સીઅ ુસક્ષીત્રગ બઙવી વૉષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

   

 (૫) ઋક્દ ગીરરીઅ ઙથૃષ ી ઇઅઙૉફૂ ભળૂલીન્ફૃઅ ુ ફષીળથ 
ગલીર્ ુ઼ષીલ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ભળૂલીનફ્ 
ુફગીવ ધષ્ મીગૂ ઽ્ષી ઝદીઅ ગૉડવૃઅ બૉરૉન્ડ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 
ઇફૉ 
 

 (૫) ઋક્દ ગીર્રીઅ ઙથૃષ ી ઇઅઙૉફૂ ભળૂલીન્ ફ ઽ્ઊ ફૂજૉ 
રૃઞમફૃઅ જૃગષણુ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ગીરફૃઅ ફીર જૃગષૉવ ળગર ી.વીઘરીઅ 
ષૂઞબણૂ-બૂઢષણૂ ળ્ણ ૬૫.૭૪ 
ગળજાશી ઼ૂરળથ ળ્ણ ૩૨૯.૯૯ 
ઈગ્ણી-રૉગણી ળ્ણ ૱૯.૱૭ 

 (૬) ઋક્દ ગીર્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષફીળ 
ઝૉ? 

 (૬) મફદૂ ત્ષળીઑ. 

--------- 
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૪૯૩ 
ર્ળમૂ સઽૉ ળ દધી દીવૃગીરીઅ ઈઅઙથષીણૂકરીઅ રગીફ્ફૂ ઼ૃુષપી 

* ૪૨૮૩૱ ૂ ુ ઞૉસ રૉળજા (ર્ળમૂ) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ 
સઽૉળરીઅ દધી દીવૃગીરીઅ ગૉડવૂ ઈઅઙથષીણૂક રીડૉ  
ઈઅઙથષીણૂકરીઅ બીગી રગીફ્ફૂ ઼ૃુષપી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ સઽૉળૂ 
ુષ દીળરીઅ ગૃવ ૭૭ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ બોગૂ ૩૭ ઈઅઙથષીણૂ 
ગૉન્ ્રીઅ બીગી રગીફફૂ ઼ૃુષપી ઝૉ. 
 જ્લીળૉ  ર્ળમૂ દીવૃગીરીઅ ગર્ીમ્લ ુષ દીળફૂ ગૃવ ૩૯૪ 
ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ બોગૂ ૩૬૯ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્રીઅ બીગી 
રગીફફૂ ઼ૃુષપી ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂફૂ ઈઅઙથષીણૂકફૉ બીગી 
રગીફ્ ઈબષી ઇઅઙૉ ઼ળગીળૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ? 

 (૪) મીગૂ ળઽૉદી ૮૭ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફી રગીફ્ બોગૂ 
સઽૉળૂ દધી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફી ગૃવ ૫૨ રગીફ્ફૃઅ ગીર ઙુદરીઅ 
ઝૉ. જ્લીળૉ  ૫૭ રગીફ્ રીડૉ  ઞરૂફ રૉશષષીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ઙુદરીઅ ઝૉ. 

--------- 

૪૯૪ 
રઽૉ઼ીથી દીવૃગીરીઅ ઼ીરૄિઽગ ષફ ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ 

* ૪૨૱૬૯ ૂ ગળસફયીઉ ઼્વઅગૂ (ગણૂ) : રીફફૂલ ષફરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી રઽૉ઼ીથી દીવૃગીરીઅ ઼ીરૄિઽગ 
ષફ ુફરીર્થ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-
૪૨રીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ુષ દીળરીઅ 
ળ્બીફૃઅ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ષીષૉદળ ગળૉ વ 

(ઽૉ ક્ડળરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૯૬.૭૨ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૫૯.૨૨ 

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

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ 

( . વીઘરીઅ) 
૪૨૩૱-૩૯ ૬૯.૭૭ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ) 
૩૯.૩૬ 

--------- 

૪૯૫ 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ુષરીફફૂ ઘળૂનૂ 

* ૪૨૪૭૬ ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ) : રીફફૂલ ફીઙિળગ ઋ લફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૩૯-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ 
ીળી ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી ુષરીફફૂ ઘળૂનૂ ગૉડવી ઘજ 

ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઑગ ુષરીફફૂ ઘળૂનૂ, USD 
૪૯,૮૬૯,૯૨૨/- ફૂ ઼રગક્ષ . ૩૯૯,૯૨,૪૪,૫૮૮/- 
( ુબલી ઑગ઼્ ઼ ીણુઅ ગળ્ણ ફૉષૃ વીઘ મીષૂ઼ ઽજાળ થ઼્ 
ઝી઼ઢ બૃળી)ફી ઘજ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુષરીફફૂ ઘળૂનૂફ્ ઘજર્ ક્લી ઽૉણ ઽૉઢશ 
ગળષીરીઅ ઈ લ્? 

 (૪) ઋક્દ ુષરીફફૂ ઘળૂનૂફ્ ઘજર્ ફૂજૉ ઞથીષૉવ ઽૉણ 
ઽૉઢશ ગળષીરીઅ ઈ લ્,  
રીઅઙથૂ કર્રીઅગ-૭૪, રૃખ્લ ઼નળઆ ૭૨૭૫ ફીઙિળગ ઋ લફ 
ઇઅઙૉ રૃણૂ ઘજર્ જોઙષીઉ 

--------- 
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૪૯૬ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઈલૃ લરીફ યીળદ – પીફરઅ ૂ લ્ઞફી 

* ૪૨૱૱૪ ૂરદૂ ઼ૃરફમૉફ જૐઽીથ (ગીવ્વ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ઈલૃ લરીફ યીળદ-
પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, 

ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ - ૫,૬૪,૫૩૯ 

 (૪) ુઞ ીરીઅ દરીર વીલગ વીયીધીર્ફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળૉઽ 
દૉ રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ? 

 (૪) દરીર ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ, ીઊષૉડ ઑમ્બૉફવ 
ઽ્ુ બડવ, ગર્ીમ્લ ગક્ષીઑ ઉ-ગર્ીર ઼ૉન્ડળ્ ઇફૉ ગ્રફ ઼ષીર઼્ 
઼ૉન્ડળ બળ ઙ્ ણફ ગીણર્  ગીતૂ ઈબષીફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૯૭ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ચળષબળીસફી ુષઞ જોણીથ્  

* ૪૨૯૩૫ ૂરદૂ ઙૂદીમી જાણૉજા (ઙ ણવ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, 
ઇફૉ 

 (૩) ૯૭૩ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરી ઈષૉવ 
ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૬૫.૩૬ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૪૯૮ 
ળીજ્લરીઅ બૉડર્ ્વૂલર બૉનીસ્ફીઅ ષૉજીથ ઼ીરૉ ઈષગ 

* ૪૨૭૫૮ ૂ ુષથયીઉ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
બૉડર્ ્વૂલર બૉનીસ્ ઼્ૉ઼ ગળદૂ ળૂભીઉફળૂ જીઑ઼ડૂ નીલળી 
ઋબળીઅદ ળીજ્લરીઅ બૉડર્ ્વૂલર બૉનીસ્ફી ષૉજીથ ઇન્ષલૉ ષૉડ 
બધ્પુદઑ ષૉળ્ યળૉ  ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ળીજ્લફૂ ળૂભીઉફળૂક ીળી ળૂભીઉફીંઙ બૉડર્ ્વૂલર બૉનીસ્ફી 
ષૉજીથ ઼ીરૉ ગૉડવૂ ઈષગ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ધઉ? 

 (૪)  

ષહર્ 
(ળગર . ગળ્ણરીઅ) 

ષૉળ્ ઼ૉ઼ 
૪૨૩૯/૩૱ ૯૱૨૬.૪૯ ૩૪૩૯.૬૯ 
૪૨૩૱/૩૯ ૩૨૩૫૪.૪૪ ૩૬૯૨.૯૨ 
૪૨૩૯ 

(૨૩/૨૬/૪૨૩૯ 
ધૂ 

૫૩/૩૨/૪૨૩૯)

૭૪૭૫.૭૱ ૱૭૨.૭૱ 

--------- 
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૪૯૯ 
નીઽ્ન ુઞ ીફી ઼અદળીરબૃળ – ટીવ્ન – ગૃસવઙત ળ્ણ ફૉ બઽ્શ્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૬૪૭ ૂ ગૃમૉળયીઉ ણીંણ્ળ (઼અદળીરબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીફી 
઼અદળીરબૃળ-ટીવ્ન-ગૃસવઙત ળ્ણ ુગ.રૂ. ૩૯૬/૪ ધૂ 
૩૱૯/૪ ફૉ બઽ્શ્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીર રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર 
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) ી. ૩૱૨૨.૨૨ વીઘ. 

--------- 

૪૯૱ 
ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ઼ીપફ્બીલ બૉસઙૂ બળ જૄગષૉવ લીઞ 

* ૪૨૱૱૬ ૂ ષ યયીઉ ગીગણૂલી (ઢક્કળમીબી ફઙળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ફીથીગૂલ ષહર્રીઅ ઼ીપફ્બીલ બૉસઙૂ બળ ગૉડવૃઅ લીઞ જૄગષૉવ 
ઝૉ? 

 સૄન્લ. 

--------- 

૪૯૯ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૬૫૯ ૂ ઙ્ુષઅનયીઉ બડૉવ (ળીઞગ્ડ-નુક્ષથ) : રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી 
ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફીફી ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ – ૩,૪૬,૩૱૬ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ મીગૂ દરીર 
વીયીધીર્કફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળૉવ ઝૉ ?

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીરીઅ દરીર વીયીધીર્કફૉ ઈ 
ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ગૃવ-૩૯ (઼ ળ) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

--------- 

૪૱૨ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુષ ીવ રૂ મ્ન્ણ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ મ્ન્ણ  

* ૪૨૬૨૯ ૂ સસૂગીન્દ બઅ ી (િણ઼ી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગન્લીક રીડૉ  
ુષ ીવ રૂ મ્ન્ણ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ ઇન્ષલૉ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઋક્દ 
ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઈષળૂ  
વૉષીરીઅ ઈષૂ,  

 (૪) ૩૱,૱૩૨ 

 (૫) દૉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ 

 (૫) . ૫,૯૮,૪૨,૨૨૨/- 

 (૬) ગન્લીનૂઢ ગૉડવૂ ળગરફી મ્ન્ણ ઈબષીરીઅ ઈ લી?  (૬)  . ૪૨૨૨/- 
--------- 
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૪૱૩ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૯૩૪ ૂ ગીઅુદયીઊ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમફી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ઈથઅન ૩ 
૪ મ્ળ઼ન ૩ 
૫ ઈઅગવીષ ૫ 
૬ બૉડવીન ૩ 
૭ ઼્જી ી ૩ 
૮ ઘઅયીદ ૪ 
૯ દીળીબૃળ ૩ 

ગૃવ ૩૨  

 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્રીઅ ઼ીદ દીવૃગીફી ૩૨ ઙીર્રીઅ ચળ 
ુષઽ્થી વ્ગ્ફી ગીજી-બીગી ટૃઅબણી દધી ઇન્લ નમીથ્ ઘૉદૂ 
ુષહલગ ગીળફી ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯)  ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ દધી ઞરૂફ 
રીબથૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ બણદળ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ 
ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

--------- 

૪૱૪ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૪૨૱૯૱ ૂ પફજીયીઊ બડૉવ (ષતષીથ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ જી ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગૄષીકફૃઅ 
ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ  

 (૩) ૩૪૭૯૩ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૪૬૯૭૩.૫૨ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૪૱૫ 
ળીજ્લરીઅ ઙઅયૂળ મૂરીળૂ પળીષદી સીશીફી મીશગ્ફી ઼ીળષીળફી ઘજર્ મીમદ 

* ૪૨૱૯૬ ૂ ુષષૉગ બડૉવ (ઋપફી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ  (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ સીશી 
ઈળ્ગ્લ દબી઼થૂ નળુરલીફ ઞૉ મીશગ્ ઙઅયૂળ ુમરીળૂ 
પળીષદી ઽ્લ દૉરફૉ ઽ્ુ બડવરીઅ ઇબીદૂ દરીર ગીળફૂ 
઼ીળષીળફ્ ઘજર્ ળીજ્લ ઼ળગીળ ય્ઙષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
ઇફૉ  

 (૩) ઽી, જી. ઼ીળષીળફ્ દરીર ઘજર્ સીશી 
ઈળ્ગ્લ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ળીજ્લ ઼ળગીળ ય્ઙષૉ ઝૉ, જ્લીળૉ  
઼ીળષીળરીઅ ષપૃ ઘજર્ફૂ ઞ ળ બણૉ  દ્ ઑફ.ઑજ.ઑર ઽૉઢશફૂ 
સીશી ઈળ્ગ્લ-ળી ર્ ૂલ મીશ ષી થ્લ ગીલર્કર્રફૂ 
જોઙષીઊરીઅધૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઞૉરીઅ ૮૨ િઽ ઼્ 
યીળદ ઼ળગીળ ઇફૉ ૬૨  િઽ ઼્ ળીજ્લ ઼ળગીળફ્ ળઽૉ ઝૉ. 
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 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ ઇન્ષલૉ ઼ીળષીળ 
નળુરલીફ નષીકફી ઘજર્ફૂ ગ્ઊ રલીર્નીક ઝૉ, ગૉ  ગૉર? 

 (૪) ફી. જી. 

--------- 

૪૱૬ 
ુસક્ષથ ુષયીઙ ઽ દગફૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂકરીઅ ઊન્જીઞર્ ગૃવબુદ/ગૃવ઼ુજષ 

* ૪૨૯૱૭ ૂ રઽરનજાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુ સક્ષથ ુ ષયીઙ 
ઽ દગફૂ ગૉડવૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂકરીઅ ઊન્જીઞર્ ગૃવબુદ દધી 
ગૃવ઼ુજષ ઝૉ, 

 (૩) ઊન્જીઞર્ ગૃવબુદ થ દધી ઊન્જીઞર્ ગૃવ઼ુજષ મીળ

 (૪) ઋક્દ જ્ગ્લીક ઊન્જીઞર્ધૂ ગૉડવી ઼ રલધૂ જીવૉ ઝૉ, 
ઇફૉ  

 (૪) બ ગ-૩ ઇ ઇફૉ બ ગ-૩ મ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ઞગ્લીક બળ ગીલરૂ ુફરણુઅગ ઈબષી ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ? 

 (૫) બ ગ-૪ ઇ ઇફૉ બ ગ-૪ મ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુસક્ષથ ુષયીઙ ઽ દગફૂ ગૉ ડવૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂરીઅ ઊન્જીઞર્ ગૃવબુદફૂ ઞગ્લી ઊન્જીઞર્ધૂ ગૉ ડવી 
઼રલધૂ જીવૉ ઝૉ દૉફૂ ુષઙદ 

બ ગ-૩-ઇ 
કર્ર લૃુફષુ઼ર્ડૂફૃઅ ફીર ઊન્જીઞર્ફૂ દીળૂઘ 
૩ ગચ્ઝ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, યૄઞ દી.૨૭-૨૩-૪૨૩૯ 
૪ ઽૉરજઅ ીજીલર્ ઋ ળ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, બીડથ દી.૨૯-૨૫-૪૨૩૯ 
૫ ુજ ણર્ ન઼્ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઙીઅપૂફઙળ દી.૩૮-૨૩-૪૨૩૯ 

દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુસક્ષથ ુષયીઙ ઽ દગફૂ ગૉ ડવૂ લૃુફષુ઼ર્ડૂરીઅ ગૃવ઼ુજષફૂ ઞગ્લી ઊન્જીઞર્ધૂ ગૉ ડવી ઼રલધૂ 
જીવૉ ઝૉ દૉફૂ ુષઙદ 

બ ગ-૩-મ 
કર્ર લૃુફષુ઼ર્ડૂફૃઅ ફીર ઊન્જીઞર્ફૂ દીળૂઘ 
૩ ગચ્ઝ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, યૄઞ દી. ૩૨-૨૬-૪૨૩૨ ધૂ 
૪ ઽૉરજઅ ીજીલર્ ઋ ળ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, બીડથ દી. ૨૯-૨૬-૪૨૨૮ ધૂ 
૫ ુજ ણર્ ન઼્ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઙીઅપૂફઙળ દી.૫૩-૨૯-૪૨૨૯ ધૂ 
૬ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઇરનીષીન દી.૩૭-૨૮-૪૨૨૮ ધૂ 
૭ ઑર.ઑ઼. લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ષણ્નળી  દી. ૪૬-૩૩-૪૨૨૯ ધૂ 
૮ ઼ળનીળ બડૉવ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ષ યુષ ીફઙળ દી.૨૭-૨૪-૪૨૩૱ ધૂ 
૯ ષૂળ ફરર્ન નુક્ષથ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઼ૃળદ દી. ૩૭-૨૮-૪૨૩૮ ધૂ 
૱ ૂ ઙ્ુષઅન ઙૃ  લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઙ્પળી દી. ૨૭-૨૪-૪૨૩૯ ધૂ 
૯ યક્દ ગુષ ફળુ઼અઽ રઽૉદી લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઞૃફીઙત દી. ૪૪-૨૮-૪૨૩૮ ધૂ 
૩૨ ઊુન્ણલફ ઊન્ ડૂ ૃડ કભ ડૂજળ ઑજ્લૃગૉસફ, ઙીઅપૂફઙળ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૫ ધૂ 
૩૩ ઼ૐળી ર્  લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ળીઞગ્ડ દી.૪૪-૨૮-૪૨૩૩ ધૂ 
૩૪ ણૌ. મીમી ઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ કબફ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, 

ઇરનીષીન 
દી. ૪૮-૨૬-૩૯૯૬ ધૂ 

ગૃવબુદ ઞગ્લી બળ ગીલરૂ ુફરથૄઅગ ઈબષી દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ દૉફૂ ુષઙદ 
બ ગ-૪-ઇ 

કર્ર લૃુફષ઼ીર્ડૂફૃઅ ફીર ગળૉ વ ગીલર્ષીઽૂફૂ ુષઙદ 
૩ ગચ્ઝ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, યૄઞ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. 
૪ ઋ ળ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, બીડથ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. 
૫ ુજ ણર્ ન઼્ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઙીઅપૂફઙળ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. 
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ગૃવ઼ુજષફૂ ઞગ્લી બળ ગીલરૂ ુફરથૄઅગ ઈબષી દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ દૉફૂ ુષઙદ 

બ ગ-૪-મ 

કર્ર લૃુફષુ઼ર્ડૂફૃઅ ફીર ગળૉ વ ગીલર્ષીઽૂફૂ ુષઙદ 

૩ ગચ્ઝ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, યૄઞ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૪ ઋ ળ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, બીડથ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૫ ુજ ણર્ ન઼્ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઙીઅપૂફઙળ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૬ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઇરનીષીન ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૭ ઑર.ઑ઼. લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ષણ્નળી  ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૮ ઼ળનીળ બડૉવ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ષ યુષ ીફઙળ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૯ ષૂળ ફરર્ન નુક્ષથ ઙૃઞળીદ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઼ૃળદ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૱ ૂ ઙ્ુષઅન ઙૃ  લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઙ્પળી ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૯ યક્દ ગુષ ફળુ઼અઽ રઽૉદી લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ઞૃફીઙત ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૩૨ ઊુન્ણલફ ઊન્ ડૂ ૃડ કભ ડૂજળ ઑજ્લૃગૉસફ, ઙીઅપૂફઙળ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૩૩ ઼ૐળી ર્  લૃુફષુ઼ર્ડૂ, ળીઞગ્ડ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

૩૪ ણૌ. મીમી ઼ીઽૉમ ઈઅમૉણગળ કબફ લૃુફષુ઼ર્ડૂ, 
ઇરનીષીન 

ઙુદરીઅ ઝૉ. 

--------- 

૪૱૭ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ સીશીકફૉ ષચ્ઝ ળીઘષી રીડૉ  ગર્ીન્ડ 

* ૪૨૬૨૭ ૂ ુબલૃહયીઊ નૉ઼ીઊ (ફષ઼ીળૂ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ીધુરગ સીશીકફૉ ષચ્ઝ 
ળીઘષી રીડૉ  રીુ઼ગ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ફષ઼ીળૂ  ુઞ ી રીડૉ  
઼ફૉ-૪૨૩૯-૪૨રીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) .૬૯,૭૨,૪૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી ઼ ૃણદીવૂ઼ વીઘ 
બજી઼ ઽજાળ ઇફૉ મ઼્ બૃળી) 

--------- 

૪૱૮ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ચળષબળીસફી ષૂઞ જોણીથ 

* ૪૨૱૮૨ ૂ ઍુહગૉસ બડૉવ (ુષ઼ફઙળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લીઅ, 
ઇફૉ  

 (૩) ૩૪૩૩ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૩૨૯.૯૫ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
 

--------- 
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૪૱૯ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લીક 

* ૪૨૯૪૬ ૂ ગૉદફયીઊ ઊફીરનીળ (઼ીષવૂ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ુ ઞ ીરીઅ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ-૱(ઈઢ) ઞગ્લી રઅઞૃળ ધલૉવ 
ઝૉ, 

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

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ 
૯(઼ીદ) ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ ઇફૉ ૩(ઑગ) ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ.

 (૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  (૫) ષઽૂષડૂ ઇફૃગૄશદીઑ. 

--------- 

૪૱૱ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ બષફજક્કૂકફૉ રઅઞૄળૂ  

* ૪૨૩૭૱ ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ) : રીફફૂલ ઌજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
   ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ષૂઞશૂ ઋત્બ  ગળષી રીડૉ  ગૃવ ગૉડવૂ 
બષફજક્કૂકફૉ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

   દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીરીઅ ગૃવ જીળ દીવગૃીરીઅ ગૃવ ૪૮૨ બષફજક્કૂકફૉ રઅઞૄળૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દીવૃગીષીળ ુષઙદ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

ઇફૃઅ. 
ફઅ. 

દીવૃગ્ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ 
(રૉઙી ષ્ડરીઅ)

૨૩ ઼ીષળગૃઅણવી ૭૫ 
૨૪ મીમળી ૩૯૪ 
૨૫ વીઢૂ ૯ 
૨૬ ળીઞૃવી ૱ 

ગૃવ ૪૮૨ 
 

--------- 

૪૱૯ 
ઽીવ્વ ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીરફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૱૬૨ ૂ ઼ૂ.ગૉ .ળીઋવજી (ઙ્પળી) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઽીવ્વ, ુઞ.બઅજરઽીવ ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીર 
રીડૉ  ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ   

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ક્લીળૉ? 

 (૪) .૩૩,૱૬,૨૨,૨૨૨/-ફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ 
દી.૨૪-૩૩-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 
--------- 
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૪૯૨ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૯૫૬ ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ુ ઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ 
નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી
૩ ણૉ઼ળ ૩ 
૪ ષીચ્ણૂલી ૩ 

ગૃવ ૪ 

 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ગીજી રગીફ્, ઘૉદૂુષહલગ, ઋગળણી 
ઇફૉ પીુરર્ગ ગીળફી ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯)  ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ, ઈ 
ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

--------- 

૪૯૩ 
ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૮૯ ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ 
ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઇરનીષીન 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ન કર્્ઊ ૫ 
૪ ઼ીથઅન ૩૪ 
૫ મીષશી ૩૫ 
૬ પ્શગી ૩ 
૭ પઅપૃગી ૩ 
૮ ુષળરઙીર ૬ 
૯ રીઅણવ ૩ 
૱ નૉ ્ઞ ૩ 

ગૃવ ૫૮ 
 મ્ડીન 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ મ્ડીન ૱ 
૪ ઙતણી ૫ 
૫ મળષીશી ૨ 
૬ ળીથબૃળ ૪ 

ગૃવ ૩૫ 
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 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઇરનીષીન 
ઈ નમીથ્ ઘૉદૂ દધી ળઽૉથીઅગફી રગીફ્ ગીળફી ઝૉ. 
  મ્ડીન 
ઈ નમીથ્ ઘૉદૂ, ળઽૉથીઅગ, ગીજી - બીગી મીઅપગીર ગીળફી 
ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯)  ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ દૉરઞ ઞરૂફ 
રીબથૂફૂ િકર્લી બણદળ ઽ્ષીફી ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ 
ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

  

--------- 

૪૯૪ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ફષી બઅજીલદ ચળફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૱૯૩ ૂ ષૂ.ણૂ.ટીવીષીણૂલી (ગીરળૉઞ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગર્ીર બઅજીલદફી ચળ ફષી 
મફીષષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૨(ન઼) 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૃઅ ઇફનૃીફ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ? 

 (૪) . ૩૭૮/- વીઘ 

--------- 

૪૯૫ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૬૭ ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ર્ણી઼ી ૩ 
૪ ુયવ્ણી ૪ 
૫ મીલણ ૩ 
૬ રીવબૃળ ૩ 

ગૃવ ૭ 
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ઘૉુદુષહલ ઇફૉ બીગી રગીફ્ ગીળફી 

ઝૉ. 
 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯)  ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ દધી 
ણૂ.ઈઊ.ઑવ.ઈળ.ફૂ રીબથૂ ફ ધષીફૉ ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ 
બૄથર્ ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

  

--------- 
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૪૯૬ 
જાુદફી રીથબ ્ ળન ગળષી મીમદ 

* ૪૨૮૩૩ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ ઼ફૉ-૪૨૩૱રીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફૂ 
ઞગ્લીક બળ રૉણૂગવરીઅ ુમફ ઈિનષી઼ૂક ઋરૉનષીળ્ઑ 
ષૉસ રૉશષૉવ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) (૪) ઇફૉ (૫) ઋરૉનષીળ્ફી રીથબ  જગી઼થૂ 
ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ દૉ 
ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઋરૉનષીળ્ફી જાુદફી રીથબ ્ ઼ળગીળૉ  ળન 
ગલીર્, ઇફૉ 

   

 (૫) ગૉડવીફી રીથબ ્ ળન ગળષીફી મીગૂ ઝૉ?    
--------- 

૪૯૭ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ગૃિડળ જ્લ્ુદ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ચળષબળીસફી ષૂઞ જોણીથ્ 

* ૪૨૯૨૬ ૂરદૂ ઼ૂરીમૉફ ર્િઽવૉ (ઇગ્ડી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃિડળ જ્લ્ુદ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી ઙળૂમ 
વીયીધીર્કફૉ ચળષબળીસફી ષૂઞ જોણીથ્ ઈબષીરીઅ ઈ લી, 
ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૩૫૪૪ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) ગૃવ .૭૪.૱૱ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૪૯૮ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ચળષબળીસફી ષૂઞ જોણીથ્ 

* ૪૨૯૩૩ ૂ ઙઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ ( ીઅુ દઞ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ીમળગીઅઢી ુ ઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લીઅ, 
ઇફૉ 

 (૩) ૩૩૯૯ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪)  . ૯૩.૭૩ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૪૯૯ 
રીવબૃળ ઇફૉ મીલણ દીવૃગીરીઅ ઑ ્જ ળ દીક બીગી ગળષી મીમદ 

* ૪૨૨૱૯ ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 
ુઞ ીરીઅ રીવબૃળ ઇફૉ મીલણ દીવૃગીરીઅ ઑ ્જ ળ દીક બીગી 
ફ ઽ્લ દૉષી ગૉડવી ઙીર્ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઇફૉ (૪) રીવબૃળ ઇફૉ મીલણ દીવગૃીરીઅ દરીર 
રઽૉ઼ૃવૂ ઙીર્ બીગી ળ દીધૂ જોણીલૉવ ઝૉ.   

 (૪) ઋક્દ ળ દીકફૉ બીગી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ મફીષષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

  

--------- 
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૪૯૱ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફી ઘૂરીથી-િનલ્નળ-યીયળ ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૬૪૯ ૂ િગદીર્ુ઼અઽ ષીચૉવી (ગીઅગળૉઞ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીફી ુઘરીથી - િનલ્નળ - યીયળ ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષીફૃઅ 
ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીર રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર 
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) ી. ૫૱૨૨.૨૨ વીઘ 

--------- 

૪૯૯ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૯૬૪ ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ 
ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ દીવૃગીષીળ ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ફીઅન્ન ૩ 
૪ નૉણૂલીબીણી ૩ 

ગૃવ ૪ 
   
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ગીજી-બીગી રગીફ્રીઅ મીઅપગીર 

ગીળફી ઝૉ.  

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯)  ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ, ઈ 
ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

  

--------- 

૫૨૨ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી 

* ૪૨૯૩૯ ૂ ુષફ્નયીઊ ર્ળણૂલી (ગદીળઙીર) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ટૄઅબણી ષૂઞશૂગળથ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ ૬૯૱૪ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) ગૃવ . ૩૮૮.૱૯ વીઘફ્ ઘજર્ ધલ્. 

--------- 
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૫૨૩ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળ ઞગ્લી  

* ૪૨૯૪૪ ૂ મવળીઞુ઼અઽ જૐઽીથ (નઽૉઙીર) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞગ્લી રઅઞૄળ 
ધલૉવ ઝૉ,  

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ ગૃવ-૬ (જીળ) ઞગ્લી 
રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ. 

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

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવગૃી ુષગી઼ ઇુપગીળૂફૂ 
દરીર ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫૨૪ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૱૯૯ ૂ સોવૉહયીઊ રઽૉદી (ણય્ઊ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ‘ ‘ રી’ ’  ઇફૉ 
‘ ‘ રી ષીત઼્ લ’ ’  લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગીણર્  ગીતષીરીઅ ઈ લી, 

 (૩) ગૃવ – ૯૯,૯૪૫ 

 (૪) ઋગદ ુઞ ીરીઅ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ  
દૉ રીડૉ  ગૉડવી ગૉન્ ્ ગીલર્ળદ ઝૉ,  

 (૪) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ વીયીધીર્ ગૃડૃઅમ્ફૉ ઈ ગીણર્  રશૂ ળઽૉ દૉ 
રીડૉ  ગૃવ-૪૩ (ઑગષૂ઼) ુગક ગ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ‘‘રી 
ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ નીષીક 
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ગૃવ-૩,૨૮,૯૫૪ નીષીક. 

 (૬) ઋક્દ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ નીષી રીડૉ  ગૃવ ગૉડવૂ 
ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ?  

 (૬) ગૃવ- .૩,૬૱,૮૯,૪૨,૮૯૩/- 

-------- 

૫૨૫ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ રીઙર્-રગીફ ુષયીઙ ઽ દગફી ળ દીક 

* ૪૩૨૨૯ ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ ઽ દગફી ઼ીદ ગૉ  
દૉધૂ ષપૃ ષહર્ધૂ ળૂ઼ળભૉ઼ ફ ધલી ઽ્લ દૉષી ગલી-ક્લી 
ળ દીક ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) *બિળસ -૩ પ્વીફ ળ દીક, *બિળુસ -૪ ફ્ફ 
પ્વીફ ળ દીક રૃઞમ. 

 (૪) ઋગદ ુ ધુદઑ ઈ ળ દીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ળૂ઼ળભૉ઼ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૪) ૪ ળ દીક મફદૂ ત્ષળીઑ મીગૂફી ઈઅદળૂગ 
ઇગર્દી, દીઅુ ગ ઞ ળૂલીદ ઇફૃ઼ીળ. 

(*બિળુસ  ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 
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૫૨૬ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઞઞર્ળૂદ બઅજીલદ ચળ  

* ૪૨૪૮૫ ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી બઅજીલદચળ ઞઞર્ળૂદ ઽીવદરીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ. 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઞઞર્ળૂદ ઽીવદરીઅ ગર્ી.બઅ. ફૂ  

઼અખ્લી 
૩ ઼અઞૉવૂ ૮ 
૪ નીઽ્ન ૫૪ 
૫ ઙળમીણી ૯ 
૬ પીફબૃળ ૬ 
૭ નૉ.મીળૂલી ૩૫ 
૮ વૂરઘૉણી ૩૭ 
૯ ઼ીંઙષણ ૱ 
૱ ટીવ્ન ૩૮ 
૯ ભદૉબૃળી ૩૯ 

ગૃવ ૩૪૨ 
 (૪) ઈ બઅજીલદચળ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ફષી  મફીષષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૪) ુષયીઙફી દી.૨૫-૨૮-૪૨૩૮ફી ઢળીષફૂ 
જોઙષીઊક રૃઞમ દમક્કીષીળ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૫૨૭ 
ર્ળમૂ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૮૱૪ ૂ વવૂદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ ઇફૉ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ,  ઇફૉ 

 (૩)  

ુઞ ્ દીવગૃ્ 

ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱  ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ 
મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી

ર્ળમૂ ર્ળમૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
રીશૂલી (રીં) ૨ ૨ ૨ ૨ 
ડઅગીળી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ષીઅગીફૉળ ૨ ૨ ૩ ૨ 
ઽશષન ૨ ૨ ૨ ૨ 

ળીઞગ્ડ ળીઞગ્ડ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઞ઼નથ ૨ ૨ ૨ ૨ 
બણપળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઞૉદબૃળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
જારગઅણ્ળથી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઋબવૉડી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ુષઅઝૂલી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ગ્ડણી઼ીઅઙીથૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ઙ ણવ ૨ ૨ ૨ ૨ 
પ્ળીજી ૨ ૨ ૨ ૨ 
વ્પૂગી ૨ ૨ ૨ ૨ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ 
--------- 
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૫૨૮ 
ફરર્ની લ્ઞફીફૂ ુષુષપ મીગૂ ગૉફીવ્ 

* ૪૨૩૭૨ ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ળનીળ ઼ળ્ષળ 
ફરર્ની લ્ઞફીફૂ ુષુષપ ગૉફીવ્ મફીષષીફૃઅ ગીર મીગૂ ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋગદ ુ ધુદઑ ક્લી ગીળફૂ ગૉડવી 
ુગ.રૂ. ગૉફીવફૃઅ ગીર મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની લ્ઞફીફૂ 
સીઘી ફઽૉળફૂ ઇઅનીજીદ વઅમીઊ ૪૯૫૨.૭૱ બોગૂ ૩૨૫.૮૱ 
ગૂ.રૂ. ુષસીઘી ફઽૉળ્ફૂ ઇઅનીજીદ વઅમીઊ ૬૭૮૯.૬૩  બોગૂ 
૩૯૮.૨૪ ગૂ.રૂ. સીઘી ફઽૉળ્ફૂ ઇઅનીજીદ વઅમીઊ 
૩૭૮૮૯.૯૬ બોગૂ ૩૭૱૫.૯૭ ગૂ.રૂ. દધી સીઘી ફઽૉળ્ફૂ 
ઇઅનીજીદ વઅમીઊ ૬૱૫૩૯.૯૬ બોગૂ ૱૭૨૪.૯૯ ગૂ.રૂ. 
વઅમીઊરીઅ ગીર મીગૂ ઝૉ. ઇઅનીજીદ વઅમીઊરીઅ ષપચડ ધષીફ્ 
અ઼યષ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ગીર ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) ફઽૉળ રીશઘીફી સીઘી ફઽૉળ ઼પૃૂફી ગીર, ઞરૂફ 
઼અબીનફ, ઞઅઙવ ઇફૉ ઇયલીળણ્લરીઅધૂ બ઼ીળ ધદૂ ફઽૉળ્ ઇફૉ 
ઇન્લ લૃડૂવૂડૂ કર્્ુ઼અગ઼્ ઞૉષી ગૉ  ળૉ ષૉ, ળ દીક, ઙૉ઼/કઊવ 
બીઊબવીઊફ, ડૉવૂભ્ફ/ઊવૉગડર્ ૂગ વીઊફ ુષઙૉળૉફૂ ઼અમઅુપદ 
ુષયીઙ્ફૂ રઅઞૃળૂ ર ી મીન સક્લ દૉડવૂ ષઽૉવૂ દગૉ  બૄથર્ 
ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 
  સીઘી ફઽૉળફી ગીર્ ઘૉણૄદ્ફૂ યીઙૂનીળૂ ઼ીધૉ 
ગળષીફી ધદી ઽ્ઊ, દમક્કીષીળ, ુબલદ ુષ દીળફી ઘૉણૄદ્ફૂ 
઼અરુદ ર ી મીન ષઽૉવૂ દગૉ  બથૄર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ.  

--------- 

૫૨૯ 
ડૉ ચ્લૃ કભ લૃુફડૂફૂ ષી઼ૂક ીળી વૂપૉવ રવૃીગીદ 

* ૪૨૯૪૮ ૂરદૂ જઅ ૂગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ગૉડવી ષી઼ૂકઑ ડૉચ્લૃ કભ લૃુફડૂફૂ 
રૃવીગીદ વૂપૂ, 

 (૩) દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ દી.૩-૩૩-૪૨૩૱ 
ધૂ દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ઼ૃપૂ રી઼ષીળ ફૂજૉ રૃઞમ 
ષી઼ૂકઑ ડૉચ્લૃ કભ લૃુફડફૂ રવૃીગીદ વૂપૂ. 

રઽૂફ્ ષી઼ૂકફૂ ઼અખ્લી 
ફષૉમ્મળ-૩૱ ૪,૭૪,૭૯૱ 
િણ઼ૉમ્મળ-૩૱ ૪,૭૪,૱૨૬ 
જાન્લૃઈળૂ-૩૯ ૪,૱૨,૩૪૯ 
ભૉ ૃઈળૂ-૩૯ ૪,૨૱,૬૪૭ 
રીજર્-૩૯ ૪,૪૪,૭૨૯ 
ઑુ વ-૩૯ ૩,૫૪,૯૪૪ 
રૉ-૩૯ ૪,૪૩,૱૪૭ 
ઞૃફ-૩૯ ૪,૩૫,૮૨૮ 
ઞૃવીઊ-૩૯ ૩,૬૯,૩૩૯ 
કઙ ડ-૩૯ ૪,૫૯,૯૬૩ 
઼પ્ડૉમ્મળ-૩૯ ૪,૮૪,૫૫૨ 
કગડ્મળ-૩૯ ૪,૪૱,૬૱૬ 
૩૮ ફષૉમ્મળ-૩૯ ઼ૃપૂ ૪,૯૮,૬૬૨ 

ગૃવ ષી઼ૂક ૪૯,૫૱,૯૨૱  
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ રી઼ષીળ ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ, ઇફૉ  (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ રી઼ષીળ દી.૩-૩૩-૪૨૩૱ધૂ 
દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ઈષગ ધઊ.  

રઽૂફ્ ઈષગ . રીઅ 
ફષૉમ્મળ-૩૱ ૮,૪૨,૬૨,૭૯૯ 
િણ઼ૉમ્મળ-૩૱ ૮,૨૫,૱૯,૯૮૨ 
જાન્લૃઈળૂ-૩૯ ૯,૪૨,૩૩,૪૬૩ 
ભૉ ૃઈળૂ-૩૯ ૭,૯૯,૨૮,૫૫૭ 
રીજર્-૩૯ ૮,૭૭,૯૩,૩૪૨ 
ઑુ વ-૩૯ ૬,૩૯,૪૨,૫૬૨ 
રૉ-૩૯ ૮,૯૮,૨૯,૯૩૭ 
ઞૃફ-૩૯ ૮,૪૭,૮૮,૫૱૨ 
ઞૃવીઊ-૩૯ ૬,૱૪,૫૯,૯૯૨ 
કઙ ડ-૩૯ ૯,૩૮,૨૬,૱૬૨ 
઼પ્ડૉ મ્મળ-૩૯ ૯,૯૨,૪૭,૨૭૨ 
કગડ્મળ-૩૯ ૯,૫૮,૫૯,૩૭૨ 
૩૮ ફષૉમ્મળ-૩૯ ઼ૃપૂ ૮,૪૯,૱૩,૬૬૨ 

ગૃવ ઈષગ ૱૪,૭૩,૩૯,૯૬૨  

 (૫) ઋક્દ ઈષગ મઞૉડફી ક્લી ઽૉણ ઽૉઢશ ઞરી વૉષીરીઅ 
ઈષૂ ? 

 (૫) ઼ળનીળ ષ યયીઊ બડૉવ ળી ર્ ૂલ ઑગદી ડર્ ડ ઽૉઢશ 
ઞરી વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

--------- 

૫૨૱ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઊ઼ર્ રીડૉ  રીફષ ઙિળરી લ્ઞફીફ્ ઇરવ  

* ૪૨૫૯૮ ૂ સોવૉહયીઊ યીય્ળ (વૂરઘૉણી) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ 
ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઊ઼ર્ રીડૉફૂ રીફષ ઙિળરી લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ  ગૃવ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ વીય 
ઈબષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ  

 (૩) ઇફૉ  (૪)  વીયીધીર્કફૉ ગૂટ઼્ બૄળૂ બીણષી ઇઅઙૉ 
ઘળૂનૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. ઞૉ બૄથર્ ધલૉધૂ ગૂટ઼્ 
ુષદળથફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ? 
--------- 

૫૨૯ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૮૭૮ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ 
ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ,  ઇફૉ 

 (૩)  

દીવગૃ્ 

દી.૨૩/૩૩/૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૱  

દી.૨૩/૩૩/૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૯ 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

ઙીઅપૂફઙળ - - - - 
રીથ઼ી - - - - 
ગવ્વ - ૪ - - 
નઽૉઙીર - - - - 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 
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૫૩૨ 
મ્ડીન ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ 

* ૪૨૩૯૬ ૂ ુષથયીઊ રી  (ઙતણી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મ્ડીન ઇફૉ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઙૐજળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
  મ્ડીન 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 
(ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.)

૩ મ્ડીન ૪૭.૨૨.૱૩
૪ ઙતણી  ૪૯.૯૯.૯૩ 
૫ ળીથબૃળ  ૮૫.૯૬.૨૨ 

ગૃવ ૩૩૱.૯૪.૭૪ 
  યીષફઙળ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 
(ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.)

૩ યીષફઙળ ૩૬.૬૱.૮૱
૪ ચ્ચી  ૩૨.૨૮.૩૪ 
૫ દશીજા  ૪૪૯.૱૨.૫૪ 
૬ રઽૃષી  ૩૬૮.૬૱.૱૮ 
૭ ઞૉ઼ ળ  ૮૱.૫૭.૯૩ 
૮ ઙીળૂલીપીળ  ૩૩.૪૨.૯૨ 
૯ બીવૂદીથી  ૪૨.૫૯.૫૫ 
૱ ુ઼ઽ્ળ  ૩૭.૱૫.૫૪ 
૯ ષ યૂબૃળ  ૭.૫૫૩.૪૯ 

ગૃવ ૭૩૯.૯૬.૯૩ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ નમીથ્ નૄળ ગળષી 
રીડૉ  સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ  

 (૪) મ્ડીન 

ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭ ધૂ 
નમીથ્ નૃળ ગળષીફી ષોપીુફગ ઇુપગીળ્ ઼અમઅુપદ ગર્ીર 
બઅજીલદ્ફૉ બઽ જૉ ઝૉ. ુઞ ી ગક્ષીઑધૂ બળૂબ ્ ગળૂ નમીથ્ 
નૃળ ગળષી દીગૂનફૂ ઼ૄજફીક ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દીવગૃી 
ગક્ષીઑ દવીડૂ ગર રઅ ૂફૂ ઇઢષીણૂગ રૂડીંઙરીઅ નમીથ્ ઇઅઙૉ 
઼ુરક્ષી ગળૂ ઼અમઅુપદ ગર્ીર બઅજીલદ્ફૉ ષોપીુફગ ઇુપગીળ્ફૂ 
઼રઞ ઈબૂ નમીથ્ ઇઅઙૉ ગીલર્ષીઽૂ ગળષી ગર્ીર બઅજીલદફૂ 
રૂડીંઙરીઅ ઈ રૃ ્ ઑઞન્ણીરીઅ વઉ ગીલર્ષીઽૂ ગળષી દ.ગ.ર. ફૉ 
઼ૄજફીક ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉરઞ ગર્ીર બઅજીલદફી 
઼ળબઅજ ૂ ગૉ  ઼ ભ્લ ીળી નમીથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્ ઈષી 
ગર્ીર બઅજીલદફી ઼ળબઅજ્ ગૉ  ઼ભ્લ્ ઼ીરૉ ુસક્ષીત્રગ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળૂ ઽ્ ી બળધૂ નૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

યીષફઙળ 
ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ધૂ નમીથ્ નૃળ ગળષીફૂ 
રૄશયૄદ ઞષીમનીળૂ ગર્ીર બઅજીલદફૂ ઽ્ઉ ગર્ીર બઅજીલદફૉ 
ઞરૂફ રીબથૂ ગળીષૂ નમીથ્ નૃળ ગળષીફૂ ઼ૄજફી ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉર ગળષીરીઅ ુફ ભશ ળઽૉવ ગર્ીર બઅજીલદફી 
઼ળબઅજફૉ ગવર-૭૯(૩) ફૂ ફ્ડૂ઼ ઈબૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષી 
ઞથીષૉવ ઝૉ.  
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 (૫) ગૉડવૂ ઞરૂફ ઘૃ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫)  
● મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ બળફી નમીથ્ બોગૂ ગૃવ 

ઽૉ. ૫.૨૬.૨૨ ઞરૂફ ઘૃ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  
● યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ બળફી નમીથ્ બોગૂ 

ગૃવ ઽૉ.ઈળૉ . ૩૬૭.૮૱.૯૮ ઞરૂફ ઘૃ ૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૫૩૩ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૪૨૯૨૩ ૂ યૂઘીયીઊ મીળોલી (બીવૂદીથી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગૄષીકફૃઅ 
ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૨૮૬૩ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૩૮૯૩૩.૯૭/- વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૫૩૪ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઘૉદૂ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ 

* ૪૨૯૪૱ ૂ જીદૃયીઉ જૐપળૂ (ગબળીણી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઘૉણૃદ 
ઘીદૉનીળ્ફૂ ઘૉદૂુષહલગ ષૂઞજોણીથ રૉશષષી ઇળજીક 
રશૂ, 

 (૩)  

દીવગૃ્ 

ઘૉદૂ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ રૉશષષી રીડૉ  ષહર્ષીળ 
રશૉવ ઇળજીક 

દી.૩.૩૩.૩૯ 
ધૂ  

દી.૩.૩૨.૩૱

દી.૩.૩૩.૩૱ 
ધૂ  

દી.૫૩.૩૨.૩૯ 

ગૃવ 

ષવ઼ીણ ૫૬૨ ૬૭૯ ૯૯૯ 
બીળણૂ ૪૪૩ ૪૯૯ ૬૯૱ 
પળરબૃળ ૫૱૩ ૭૨૫ ૱૱૬ 
ગબળીણી ૩૭૱ ૩૩૯ ૪૯૭ 
ઋરળઙીર ૭૮ ૮૱ ૩૪૬ 
ષીબૂ ૪૪ ૩૬ ૫૮ 

ગૃવ ૩૩૯૱ ૩૬૫૮ ૪૮૩૬ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ઇફૉ ગૉડવૂ 
ઇળજીક ક્લી ગીળથ઼્ળ ફીરઅઞૃળ ગળૂ, 

 (૪) ગૃવ ૩૯૮૱ ઇળજીક રઅઞૃળ ઇફૉ ઑગ બથ ઇળજી 
ફીરઅઞૄળ ગળૉવ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક બણદળ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫)  
દીવગૃી બણદળ ઇળજીકફૂ 

અ઼ખ્લી ગૃવ 
ષવ઼ીણ ૭૮૪ 
બીળણૂ ૪૬૯ 
પળરબૃળ ૬૭૬ 
ગબળીણી ૩૩૭ 
ઋરળઙીર ૱૨ 
ષીબૂ ૭ 
ગૃવ ૩૬૮૭ 

 (૬) બણદળ ઇળજીકફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 (૬) ઘૉદૂ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ ઈબષૃ ઑ ઼દદ જીવદૂ 
િકર્લી ઝૉ. ુદષહર્ રીશઘીઙદ ઼ૃુષપી, ષૂઞ ુષદળથ 
લષ ધી ઇફૉ ષૂઞ દઅ  બળ બણફીળ મ્જો ઋબળીઅદ લ્ઞફીષીળ 
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ફીથીઅગૂલ ઈલ્ઞફફૉ ધ્લીફૉ વઉફૉ ષૂઞ જોણીથ્ ઈબષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષદૃ ઽ્લ ઝૉ. ઈર ુઞ ીરીઅ ઘૉદૂ ુષહલગ 
ષૂઞજોણીથ્ ઈબષીરીઅ ષૂઞ ષઽફ ઇફૉ ષૂઞ ુષદળથ ઑ 
દમક્કીક ઋબળીઅદ ફીથીઅગૂલ બિળમશ રઽત્ષફૃ ઽ્ઉ દરીર 
મીમદ્ ધ્લીફૉ વઉ દમક્કીષીળ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૫૩૫ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૪૨૯૨૯ ૂ ર્ઽફયીઉ ત્ણૂલી (રઽૃષી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
દીબૂ જી ીરીઅ ઈિનજાુદ ુષ દીળ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૬૱૨૮ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) . ૱૱૯૩.૯૮ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ.  
--------- 

૫૩૬ 
ળીજ્લ ઼ળગીળ ઽ દગફી ષૂઞ રધગ્ફૂ ષૂઞક્ષરદી  

* ૪૨૯૯૮ ૂ સોવૉસ બળરીળ (નીથૂવૂરણી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ 
ઽ દગફી ષૂઞરધગ્ફૂ ષૂઞક્ષરદી ગૉડવૂ ઝૉ, 

 (૩) દી. ૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ળગીળ ઽ દગફી 
ષૂઞ રધગ્ફૂ ગૃવ ધીુબદ ષૂઞ ઋત્બીનફ ક્ષરદી ૱૯૪૩ 
રૉ.ષ્. ઝૉ.

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઈ 
ષૂઞરધગ્રીઅધૂ ગૉડવૂ ષૂઞશૂ ઋદબ  ધઉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ જી.લૃ.ષૂ.ઑફ.ઑવ ધ્ષીળી 
વીઅમીઙીશીફી ગળીળ ઽૉઢશ ળીજ્લ ઽ દગફી ઼ળગીળૂ ષૂઞ 
રધગ્રીઅધૂ ઝૉ ી મૉ ષહર્ નળમ્લીફ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ ઋત્બીિનદ 
ષૂઞશૂફૂ રીિઽદૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

(રૂવૂલફ લૃુફડ)
ૉ઼ગડળ ષહર્  

૪૨૩૯-૩૱
ષહર્  

૪૨૩૱-૩૯ 
ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ 
(૫૩.૩૨.૪૨૩૯ 

઼ૃપૂ) ( ્ુષટફવ)
ળીજ્લ ઼ળગીળ 
ઽ દગફી ષૂઞ 

રધગ્

૪૮૭૨૪ ૪૯૯૱૪ ૩૫૪૬૱ 

 (૫) ઋક્દ ઋદબ  ધલૉવ ષૂઞશૂ ળીજ્લ મઽીળ 
ષૉજષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દ્ ક્લી યીષૉ ગૉડવૂ ષૂઞશૂ ક્લી ળીજ્લફૉ 
ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ષૉજષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) ઈ ઼અનય ઞથીષષીફૃઅ ગૉ  ગ્ઉ જ્ક્ક઼ ્દ રીઅધૂ 
ઋદબ  ધલૉવ ષૂઞશૂફૃઅ ષૉજીથ ગળષીરીઅ ઈષદૃઅ ફધૂ. બળઅદૃ, 
જ્લીળૉ-જ્લીળૉ  ળીજ્લફૂ ષૂઞ રીઅઙ કઝૂ ઽ્લ દૉષી ઼રલૉ ષૂઞ 
ઋત્બીનફફૂ ૉ ર ઋબલ્ુઙદી રીડૉ, પ્વીન્ડ ુમફ-ઋબલ્ઙૂ 
ફ ળઽૉ દૉ ઽૉદૃ઼ળ, ઼ીધ઼્ીધ ઞઅઙૂ રૄણૂ ળ્ગીથ્ધૂ ધબીલૉવ 
‘ળી ર્ ૂલ ઼અબુ ’ ગઽૂ સગીલ દૉષી ષૂઞ રધગ્ફ્ રઽ ર 
ઋબલ્ઙ ગળષીફી ઽૉદૃધૂ ઞૉધૂ રઽ ર ષૂઞ ઋત્બીનફ રશદૃઅ ળઽૉ 
દૉરઞ ગૄવ ષૂઞ ઘળૂનૂફૂ બણદળ ુગઅરદ ચડીણષી ઼ી , 
ળીજ્લરીઅફૂ ગૅુહ ઼િઽદફૂ દરીર ગીળફૂ ષૂઞ રીઅઙફૉ બૃળૂ ગલીર્ 
મીન, ષપીળીફૂ ષૂઞશૂ નૉસરીઅ દૂ  ઘજ ઇફયૃષદી ઇન્લ 
ઞ િળલીદષીશી ળીજ્લ્ફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
 દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ્ મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લ 
઼ળગીળ ીળી ઇન્લ ળીજ્લ્ફૉ ષૉજષીરીઅ ઈષૉવ ષૂઞશૂ દધી દૉફી 
યીષફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.
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ળીજ્લફૃઅ ફીર 
૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ 

૪૨૩૯-૪૨ 
(૫૩.૩૨.૪૨૩૯ 

઼ૃપૂ) ( ્ષૂટફવ)
રૂ.લૃ ી/ 

લૃફૂડ
રૂ.લૃ ી/ 

લૃફૂડ 
રૂ.લૃ ી/ 

લૃફૂડ
ઋ ળ નૉસ - - - - ૯.૭૬ ૬.૨૯
ઈન્  નૉસ - - - - ૭.૬૨ ૬.૬૬
બુ ર મઅઙીશ ૩૩.૱૪ ૬.૭૩ - - ૱.૭૭ ૫.૯૯
દુરવફીણૃ ૮.૱૨ ૭.૩૭ - - ૩.૮૨ ૭.૩૬
રઽીળી ર્ - - - - ૨.૭૨ ૫.૯૯
રધ્લ નૉસ ૬.૯૭ ૬.૫૱ - - - -
િઽરીજવ નૉસ ૩.૫૯ ૪.૱૯ - - - -
ગૉળીવી ૩૬.૭૫ ૬.૬૮ - - - -
ઝુ ઼ઙત ૯.૪૭ ૬.૮૨ - - ૨.૭૨ ૬.૫૯
ુમઽીળ ૩.૬૨ ૬.૯૯ - - ૯.૩૫ ૬.૯૪
ટીળઘઅણ - - - - ૫.૫૨ ૫.૯૨
કિળ ઼ી - - - - ૮.૨૭ ૬.૭૩
રથૂબૃળ - - - - ૨.૨૬ ૭.૮૩
*બીષળ ઑ જૉન્ઞ 
ઉુન્ણલી વૂ.

૭ ૫.૭૪ - - - - 

*ઉુન્ણલફ 
ઑફઞીર્ ઑ જૉન્ઞ

૭૱૪ ૪.૱૯ - - ૩૫૱.૪૩ ૬.૩૩

*ઇ ૉ ઋ ૉઘફૂલ ઝૉ ગૉ  બીષળ ઑ જૉન્ઞ ધગૂ ષૉજષીરીઅ ઈષદૂ 
ષૂઞશૂફી ઇફૉગ ઘળૂનફીળ ઽ્લ ઝૉ ઞૉષી ગૉ  ઇન્લ ળીજ્લ ઽ દગ 
ગઅબફૂક દધી ઘીફઙૂ ગઅબફૂક ઇફૉ ઈ ષૂઞશૂ ગ્ફી ીળી 
ઘળૂનષીરીઅ ઈષૂ દૉ ુષનૂદ ધદૃઅ ફધૂ. 

--------- 

૫૩૭ 
ધળીન દીવૃગીરીઅ દૄડૂ ઙલૉવ ળ દીક ળૂબૉળ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૬૯૪ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ફૉ-૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱રીઅ યીળૉ  ષળ઼ીનફૉ ગીળથૉ 
ધળીન દીવગૃીરીઅ દૄડૂ ઙલૉવ ળ દીક ઇફૉ બૃવ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળૂબૉળ ગળષીફી ગૉડવી મીગૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઼ફૉ-૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱રીઅ યીળૉ  ષળ઼ીનફૉ ગીળથૉ 
ધળીન દીવૃગીરીઅ ફૃગસીફ બીરૉવ ળ દીક  ઇફૉ બૃવ્ફૉ ઞ ળૂ 
રળીરદ ગળૂ ષીઽફ લષઽીળ લ્ગ્લ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
ઞ ળૂલીદ રૃઞમફી ૮ ળ દીક / બૃવ્ફી ગીર્ રઅઞૃળ ધલૉવ 
ઝૉ. દૉ બોગૂ ૫ ગીર્ ઙુદરીઅ દધી ૫ ગીર્ ડૉન્ણળ િકર્લી ઽૉઢશ 
ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળૂબૉળીંઙફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 
બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૪) મફદૂ ત્ષળીઑ  

--------- 

૫૩૮ 
ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ સીશીકરીઅ ઙઅયૂળ ળ્ઙધૂ બૂણીદી મીશગ્ફૂ ઼અખ્લી 

* ૪૨૱૯૱ ૂ ઇળુષઅનગૃરીળ બડૉવ (઼ીમળરદૂ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ સીશીફી મીશગ્ફૂ જગી઼થૂ 
નળમ્લીફ ગૉડવી મીશગ્ ગૉન઼્ળ, નલ ળ્ઙ ઇફૉ ગૂણફૂફૂ 
મૂરીળૂધૂ બૂણીદી ફ પીલી. 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ સીશીફી મીશગ્ફૂ જગી઼થૂ નળમ્લીફ, 
૬૫-ગૉન઼્ળ, ૩૯૭- નલ ળ્ઙ ઇફૉ ૭૫-ુગણફૂફૂ ુમરીળૂધૂ 
બૂણીદી મીશગ્ ફ પીલી. 
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 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ મૂરીળૂધૂ બૂણીદી મીશગ્ફૂ 
઼ીળષીળ રીડૉ  ઼ ળગીળ ીળી સૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ મૂરીળૂધૂ બૂણીદી મીશગ્ફૂ 
઼ીળષીળ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ફૂજૉ રૃઞમફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, 
૩.  નલફૂ ુમરીળૂષીશી મીશગ્ફૉ લૃ.ઑફ.રઽૉદી 

ઊન્ ડૂ ૃડ કભ ગીણીર્લ્વ્જી ઇફૉ ળૂ઼જર્ ઼ૉન્ડળ 
ઇરનીષીન ઘીદૉ, 

૪.  ગૂણફૂફૂ ુમરીળૂષીશી મીશગ્ફૉ ુગણફૂ ઊન્ ડૂ ૃડ 
કભ ળૂ઼જર્ ઼ૉન્ડળ, ઇરનીષીન ઘીદૉ ઇફૉ.  

૫. ગૉન઼્ળફૂ ુમરીળૂષીશી  મીશગ્ફૉ ઑર.બૂ.સીઽ ગૉન઼્ળ 
ઽ્ુ બડવ, ઇરનીષીન ઘીદૉ ુષફી રૃ લૉ ઼ીળષીળ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) ઈ મીશગ્ફૂ ઼ીળષીળ બીઝશ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળૉવ ઝૉ? 

 (૫) ઈ મીશગ્ફૂ ઼ીળષીળ બીઝશ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ગૄવ- .૯,૨૫,૨૬,૪૫૭/- ફ્ ઘજર્ ગળૉવ ઝૉ. 

--------- 

૫૩૯ 
મ્ણૉવૂ ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીરફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૱૬૩ ૂ ઇયૉુ઼અઽ દણષૂ (઼અઘૉણી) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ  ષહર્રીઅ 
મ્ણૉવૂ, ુઞ.ઝ્ડીઋનૉબૃળ ઘીદૉ ફષૂ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙફી મીઅપગીર 
રીડૉ  ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ઈબૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ક્લીળૉ  ? 

 (૪) .૱,૯૨,૯૯,૯૮૪/- ફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ 
દી.૪૱-૩૪-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૫૩૱ 
ઇરનીષીન ુઞ ીફી મીષવી- બીવ-મૉઙષી ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૬૪૱ ૂ ઞઙનૂસ બડૉવ (ઇરળીઉષીણૂ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
ુઞ ીફી મીષવી - બીવ - મૉઙષી ળ્ણફૉ બઽ્શ્ ગળષીફૃઅ ગ્ઊ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીર રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર 
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) ી. ૪૮૱૩.૨૨ વીઘ 

--------- 

૫૩૯ 
લીળી દીવૃગીરીઅ ટીઅઘળૂ ફનૂ બળ બૃવ મફીષષી મીમદ 

* ૪૨૪૨૭ ૂ બૃફીયીઉ ઙીરૂદ ( લીળી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ લીળી 
દીવૃગીરીઅ ટીઅઘળૂ ફનૂ બળ ઝીંણૂલી-રૉચબૃળ ળ દી બળ બૃવ 
મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઙુદ ઽૉઢશ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ ૃપૂરીઅ બૃથર્ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 (૪) ઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૪૨રીઅ બૃથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 
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૫૪૨ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૪૨૯૨૯ ૂ મવળીર ધીષીથૂ (ફળ્ણી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ઈિનજાદૂ ુષ દીળ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૯૩૭ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ?  (૪) . ૪૱૮૱.૭૫ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ.  
--------- 

૫૪૩ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ગૄષીકફૃઅ ુષઞશૂગળથ 

* ૪૨૱૯૯ ૂ ગૉ .ઑજ. મવળ (઼ૃળદ-ઋ ળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ જી ીરીઅ ઼ીરીન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી ગૄષીકફૃઅ 
ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૬૩૩૯ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૫૮૯૱૬.૪૭ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૫૪૪ 
ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્  ઘીદૉ ફષૃઅ ુમ ણીંઙ મફીષષી મીમદ 

* ૪૨૱૬૪ ૂ યૃબૉન્ યીઊ બડૉવ (ચીડવ્ણૂલી) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ 
ીળી ઼ળગીળૂ ષગૂવફૂ ગજૉળૂફૃઅ ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્  ઘીદૉ ફષૃઅ 

ુમ ણીંઙ મફીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ રગીફ મીઅપગીર રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર 
રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) .૫૫,૱૮,૮૫,૨૨૨/- ફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ 
દી.૪૪-૨૭-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૫૪૫ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ફષી બઅજીલદ ચળફૉ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૯૪૨ ૂ ુષથયીઊ ચ્ચીળૂ (ગળઅઞ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગર્ીર બઅજીલદફી ચળ ફષી 
મફીષષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૨ (ન઼) 

 (૪) દૉ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૃઅ ઇફનૃીફ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ? 

 (૪) . ૩૭૮/- વીઘ. 

--------- 
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૫૪૬ 
ફિણલીન-ગબણષઅઞ કષળ ૂઞ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૪૨૭૱૱ ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદ ઑ ફિણલીન-
ગબણષઅઞ-ર્ણી઼ી ડૉડ ઽીઊષૉ ગબણષઅઞ સઽૉળરીઅધૂ બ઼ીળ ધદ્ 
ઽ્ષીધૂ ગબણષઅઞફી ુ ષૉથૂ બીગર્  જ્ગણૂધૂ ણીગ્ળ જ્ગણૂ ઼ ૃચૂ 
ડર્ ીભૂગ જારફૂ ઼ર લી ઼જાર્લ ઝૉ દૉફી ુફષીળથ રીડૉ  
ગબણષઅઞરીઅ ફ્વીલ કષળ ૂઞ મફીષષીફૂ ળઞૄઈદ્ ળીજ્લ 
઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋગદ ુ ધુદઑ ગબણષઅઞરીઅ ફ્વીલ 
કષળ ૂઞ મફીષષી ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ 
પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) ગીરફૂ ઇઙત્લદી ઇફૉ ફીથીઅગૂલ ઋબવબ્પદી 
ઇફૃ઼ીળ, ઈલ્ઞફ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. 

--------- 

૫૪૭ 
ડૉ ચ્લૃ કભ લૃુફડૂ ઘીદૉફી ઞઅઙવરીઅ ીથૂકફૂ ઼અખ્લી 

* ૪૨૯૯૭ ૂ ઞૉ.ષૂ.ગીગણૂલી (પીળૂ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ડૉચ્લૃ કભ લૃુફડ બી઼ૉ ઈગીળ બીરૂ ળઽૉષી 
ઞઅઙવ ઼ભીળૂરીઅ ક્લી ઇફૉ ગૉડવી ીથૂક ુષનૉસધૂ ઇફૉ ક્લી 
ઇફૉ ગૉડવી ીથૂક ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅધૂ વીષષીરીઅ ઈ લી, 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ડૉચ્લૃ કભ લૃુફડૂ બી઼ૉ ઈગીળ બીરૂ ળઽૉવ ઞઅઙવ 
઼ભીળૂરીઅ ુષનૉસધૂ ઇફૉ ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅધૂ વીષષીરીઅ ઈષૉવ 
ીથૂકફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ષહર્ ુષનૉસરીઅધૂ વીષૉવ ીથૂફૃઅ ફીર ુષનૉસરીઅધૂ વીષૉવ 
ીથૂકફૂ અ઼ખ્લી

૪૨૩૱-૩૯ ૨ ૨ 
૪૨૩૯-૪૨ Alpaca (ઇ બીગી) ૭ 

Lama (વીરી) ૬ 
Wallaby (ષ્ મૂ) ૬ 
ઇન્લ ળીજ્લરીઅધૂ વીષૉવ ીથૂફૃઅ ફીર ઇન્લ ળીજ્લરીઅધૂ 

વીષૉવ ીથૂકફૂ 
અ઼ખ્લી 

૪૨૩૱-૩૯ ૨ ૨ 
૪૨૩૯-૪૨ Scarlet Macaws (વીવજડગ 

રગીઋ) 
૪ 

Orange Winged Amazon 
(કળૉન્ઞ ુષગ્ણ ઑરૉટ્ફ) 

૭ 

Blue Gold Macaw (બ્વલૃ ઙ્ ણ 
રગીઋ) 

૪ 

Green Wing Macaw (ગર્ૂફ 
ુષગ્ણ રગીઋ) 

૪ 

Golden Pheasant (ઙ્ ણફ 
િભ઼ૉન્ડ) 

૭ 

Silver Pheasant (ુ઼ ષળ 
િભ઼ૉન્ડ) 

૭ 

Lady Amherst Pheasant (વૉણૂ 
ઽૉરઽ ડર્  િભ઼ૉન્ડ) 

૭ 

Blue Pheasant (બ્વૃ િભ઼ૉન્ડ) ૩૨ 
Conures (ગ્ફર઼્) ૭૨ 
Ostrich (સીઽરૅઙ) ૫ 
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Squirrel Monkey  
(ુઘ઼ગ્વૂ રઅગૂ) 

૪ 

Marmoset (રીર ઼ૉડ) ૪ 
Green lguana(વૂવી ઊઙૃઈફી) ૪ 
Ringtail/lemur(ળીંઙડૉવ/વૉરળ) ૪ 
Red lguana (ળૉણ ઊઙૃઈફી) ૪ 
Capuchin monkey  
(ગબૄુજફ ષીઅનળ્) 

૪ 

 (૪) ુષનૉસરીઅધૂ વીષષીરીઅ ઈષૉવ ીથૂક ઇફૉ  
ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅધૂ ીથૂક વીષષી બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ુષનૉસરીઅધૂ દધી ઇન્લ ળીજ્લરીઅધૂ 
વીષષીરીઅ ઈષૉવ ીથૂક બીઝશ .૪,૮૬,૪૭,૨૨૨/- 
ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋગદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ મઞૉડફી ક્લી ઽૉણ ઽૉઢશ 
ઋપષીળષીરીઅ ઈ લ્ ? 

 (૫) ઋબળ રૃઞમ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ ફૂજૉ રૃઞમફી 
મઞૉડ ઽૉણ ઽૉઢશ ઋપીળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

રૃખ્લ ઼નળ ૪૬૨૮-ષફ ુફરીર્થ ઇફૉ ષન્લ ીથૂ 
જીષફ 

બૉડી રૃખ્લ ઼નળ ૨૪-બલીર્ષળથવક્ષૂ ષફ ુફરીર્થ ઇફૉ 
ષન્લ ીથૂ જીષફ 

ઙૐથ ઼નળ ૩૩૨-ષન્લ ીથૂ ઼અળક્ષથ 
બૉડી ઼નળ (૨૪) ષન્લ ીથૂ લષ ધી ઇફૉ ુષગી઼ 

--------- 

૫૪૮ 
઼્વીળ બીષળ બ્વૂ઼ૂ ઇન્ષલૉ ષૂઞ ઘળૂનૂ 

* ૪૨૨૮૱ ૂ ળચૃયીઊ નૉ઼ીઊ (ળીપફબૃળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

  મૂફ બળઅબળીઙદ ઋજાર્ ઇઅઙૉફૂ ૪૨૨૯ફૂ ઼્વીળ 
બીષળ બ્વૂ઼ૂ ઇન્ષલૉ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઘીફઙૂ ઋત્બીનગ બી઼ૉધૂ ગૉડવી 
લૃફૂડ ષૂઞશૂ ક્લી યીષૉ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૂ? 

  મૂફ બળઅબળીઙદ ઋજાર્ ઇઅઙૉફૂ ૪૨૨૯ફૂ ઼્વીળ 
બીષળ બ્વૂ઼ૂ ઇન્ષલૉ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘીફઙૂ ઋત્બીનગ બી઼ૉધૂ ઘળૂનષીરીઅ 
ઈષૉવ ષૂઞશૂ ઇફૉ દૉફી ગળીિળદ યીષફૂ ુષઙદ્ બ ગ-ઇ 
રઞૃમ ઝૉ.  

બ ગ-ઇ 

ઇફૃ. 
કર્ર 

ઘીફઙૂ ઋત્બીનગ્ફી ફીર ગળીિળદ  
યીષ 

( ./લૃુફડ)

લૃફૂટ઼્ (ુરુવલફરીઅ) 
ષહર્  

૪૨૩૯-૩૱
ષહર્  

૪૨૩૱-૩૯ 
૩.૬.૩૯ ધૂ  

૫૩.૩૨.૩૯ ( ્ષૂ.)
૩ વૉન્ગ્ ઊન્ ીડૉગ વૂ. (ય ીણી) ૩૭ ૬ ૬ ૪ 
૪ ઇટૃળ બીષળ (ઽિળલીથી) વૂ. ૩૭ ૩૮ ૩૮ ૯ 
૫ ૉુ઼લ઼ ઑફઞીર્ ઼ષીર઼્ વૂ. ૩૭ ૪૨ ૪૩ ૩૪ 
૬ ઼્વૂડૉળ ઑફૉઞીર્ ી. વૂ. ૩૭ ૪૩ ૪૩ ૩૪ 
૭ વૉન્ગ્ ઼્વીળ (ઙૃઞળીદ) ી. વૂ. (જુન્નલીથી) ૩૭ ૩૬ ૩૪ ૮ 
૮ ગર્ૂફ ઊન્ ી ઼્વીળ ઑફઞીર્ ી. વૂ. ૩૭ ૩૮ ૩૮ ૯ 
૯ ઇનીથૂ બીષળ વૂ. ૩૭ ૯૪ ૯૭ ૫૱ 
૱ ષ ઽીફ ઋજાર્ ઇઅજાળ વૂ. ૩૭ ૪૬ ૪૬ ૩૬ 
૯ ઈઊળફ ીઊઑઅઙવ વૂ. ૩૭ ૱ ૱ ૬ 
૩૨ ષી ઼્વીળ ી. વૂ. ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૯ 
૩૩ ુષટૃઇવ બળ ૉ઼પ્ડ ઼્વીળ ી. વૂ. ૩૭ ૫૱ ૫૯ ૪૨ 
૩૪ ઇળીષવૂ ઇં ીબીષળ વૂ. ૩૭ ૪ - - 
૩૫ જી.ઑજ.ઈઊ ઑફઞીર્ ી. વૂ.  ૩૭ ૩૭ ૩૭ ૯ 
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ઇફૃ. 
કર્ર 

ઘીફઙૂ ઋત્બીનગ્ફી ફીર ગળીિળદ  
યીષ 

( ./લૃુફડ)

લૃફૂટ઼્ (ુરુવલફરીઅ) 
ષહર્  

૪૨૩૯-૩૱
ષહર્  

૪૨૩૱-૩૯ 
૩.૬.૩૯ ધૂ  

૫૩.૩૨.૩૯ ( ્ષૂ.)
૩૬ ડીડી બીષળ ળૂન્લૃઑમવ ઑફઞીર્ વૂ. ૩૭ ૬૪ ૬૩ ૪૫ 
૩૭ વ્ળ્ક્ષ મલ્ ઑફઞીર્ વૂ. ૩૭ ૬૩ ૬૪ ૪૫ 
૩૮ ઊન્ડૂગર્ૉડૉણ ગ્વ રીઊફીંઙ ૩૭ ૩૪ ૩૫ ૯ 
૩૯ ળ્ઽી ણીલગૉર ી. વૂ. ૩૭ ૬૩ ૬૩ ૪૬ 
૩૱ ઼ૃળીફીઅ ડૉવૂગ્ર ઑન્ણ બીષળ વૂ. ૩૭ ૯ ૯ ૬ 
૩૯ ઼ફક્વૂફ ળૂન્લૃઑમવ બીષળ ી. વૂ. ૩૭ ૯ ૩૨ ૭ 
૪૨ બ્ળમઅનળ ઼્વીળ બીષળ વૂ. ૩૭ ૪૫ ૪૫ ૩૪ 
૪૩ ર્ફ્ ડૂવ (ઊુન્ણલી) વૂ. ૩૭ ૩૯ ૩૯ ૯ 
૪૪ ઊરીરૂ બીષળ ીઊષૉડ વૂ. ૩૭ ૩૮ ૩૮ ૯ 
૪૫ જી.ઑર.ઈળ. ઙઞૃળીદ ઼્વીળ બીષળ ી. વૂ. ૩૭ ૫૯ ૫૯ ૪૩ 
૪૬ ઑવૉક્ષ ઑ ડર્વ બીષળ ી.વૂ. ૩૭ ૬૩ ૬૩ ૪૬ 
૪૭ ઇટૄળ બીષળ (ઙઞૃળીદ) ી.વૂ. ૩૭ ૯ ૯ ૬ 
૪૮ ઑફ.ગૉ .જી. ઇં ી ડર્ક્જળ વૂ. ૩૭ ૩૮ ૩૮ ૯ 
૪૯ ઞલિઽન્ન બીષળ ્ઞૉક્ડ઼ વૂ. ૩૭ ૮ ૮ ૫ 
૪૱ રૂવૉુફલર ઼ૂફઞીર્ ઙૃઞળીદ ી.વૂ. ૩૭ ૩૱ ૩૱ ૩૨ 
૪૯ ઊ.ઑ઼.બૂ. ઋજાર્ ી.વૂ. ૩૭ ૱ ૱ ૭ 
૫૨ વૉન્ગ્ ઼્વીળ (ઙૃઞળીદ) ી.વૂ. ૩૭ ૪૪ ૪૪ ૩૨ 
૫૩ ઑગરૉ ઼્વીળ ડૉક્ફ્વ્જી઼ (ઙૃઞળીદ) ી.વૂ. ૩૭ ૪૬ ૪૭ ૩૬ 
૫૪ ઼્વીળ િભ ણ ઑફઞીર્ ી.વૂ. ૩૭ ૫૩ ૫૪ ૩૯ 
૫૫ ઑ઼.ઊ.ઈઊ. ઼્વીળ બીષળ ઙૃઞળીદ ી.વૂ. ૩૭ ૬૨ ૫૯ ૪૪ 
૫૬ ગ્ફીગર્  ઙૃઞળીદ બૂષૂ ીઊષૉડ વૂ. ૩૭ ૯ ૱ ૬ 
૫૭ બૂ.ઑવ.જી. ભ્ડ્ષ્ ડૉગ વૂ. ૩૭ ૫૪ ૫૪ ૩૱ 
૫૮ ટૉણ. ઑભ. ડૂલળીંઙ ઙૂલળ (ઊન્ણૂલી) વૂ. ૩૩.૩૱ ૱ ૱ ૭ 
૫૯ ઑમ્ગ્ વૂ. ૯.૯૱ ૮ ૯ ૫ 
૫૱ ષ ઽીફ ઼્વળ ઑફઞીર્ જી.ઞૉ.વૂ. ૩૭ ૱ ૱ ૬ 
૫૯ બૉવૉ઼ ઼્વળ ઑફઞીર્ ી.વૂ. ૩૭ ૪૬ ૪૬ ૩૫ 
૬૨ ઙૉન્જી઼ ગર્ૂફ ઑફઞીર્ ી.વૂ. ૩૩.૯૱ ૫૱ ૫૯ ૪૩ 
૬૩ ઼ૂન્ણૂગૉડર ઼્વીળ ઑફઞીર્ ઙૃઞળીદ ી.વૂ. ૩૩.૫૪ ૪૪ ૪૪ ૩૪ 
૬૪ ઼ફમ્ફર્ ઑફઞીર્ ઙૃઞળીદ ષફ ી.વૂ. ૩૭ ૪૬ ૪૬ ૩૪ 
૬૫ ુસષવીઘી ઼્વીળ ઑફઞીર્ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૪૭ ૪૮ ૩૬ 
૬૬ ઼ફગ્ફ ઑફઞીર્ ી.વૂ. ૩૩.૮૮ ૩૮ ૩૮ ૱ 
૬૭ ઽૂળીગ્ િળફૉષૉમવ ઑફઞીર્ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૫૨ ૫૪ ૩૮ 
૬૮ ઼ૂ.મૂ.઼ૂ. ઼્વળ ડૉગફ્વ્જી઼ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૩૭ ૩૭ ૱ 
૬૯ ઙથૉસષીફૂ રગન્ણૂ઼ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૱ ૯ ૬ 
૬૱ ઼ૉન્ણવણ ળૂલવ ઑ ડૉડ ી.વૂ. ૩૫.૭૯ ૫૯ ૫૯ ૪૪ 
૬૯ લઅ  ઊ-઼્વીળ (ઇંણૂલી) ી.વૂ. ૯.૯૱ ૮ ૮ ૬ 
૭૨ જૉડૉવ ગઅ ડર્ક઼્ફ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૫૭ ૫૭ ૩૮ 
૭૩ ણર્ૉટટ્ટ રીલ઼્વીળ ૪૬ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૪૪ ૪૪ ૩૨ 
૭૪ ઑ઼.ઞૉ. ગર્ૂફ બીગર્  ઑફઞીર્ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૱ ૱ ૬ 
૭૫ ળૂ બ ઼ૂષ ઼ૃડૂબ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૫૫ ૫૮ ૩૯ 
૭૬ ઈદીસ બીષળ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૱ ૱ ૬ 
૭૭ લૃળ્ ઼્વળ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૱ ૱ ૭ 
૭૮ રૂ રીલ઼્વળ ૪૬ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૪૪ ૪૫ ૩૩ 
૭૯ ઈપ્ગી બીષળ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૯ ૯ ૬ 
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ઇફૃ. 
કર્ર 

ઘીફઙૂ ઋત્બીનગ્ફી ફીર ગળીિળદ  
યીષ 

( ./લૃુફડ)

લૃફૂટ઼્ (ુરુવલફરીઅ) 
ષહર્  

૪૨૩૯-૩૱
ષહર્  

૪૨૩૱-૩૯ 
૩.૬.૩૯ ધૂ  

૫૩.૩૨.૩૯ ( ્ષૂ.)
૭૱ ઑ ડ્ફભૂ ણ ઼્વળ ઙૃઞળીદ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૫ ૨.૭૨ ૩ 
૭૯ ઇષદીળ ઼્વળ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૱ ૱ ૭ 
૮૨ ઋ ષવી બીષળ ી.વૂ. ૯.૯૱ ૫૬ ૫૬ ૩૯ 
૮૩ ડૉક્ષ઼ ઇં ી ડર્ક્જળ ઑન્ણ ્ઞૉક્ડ ી.વૂ. ૯.૩૫ ૪ ૪ ૩ 

 

--------- 

૫૪૯ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ળ દીક, કષળ ૂઞ મફીષષી જોમ ફઅમળ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૭૨૯ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળ દીક, કષળ ૂઞ, ઇઅણળ ૂઞ 
મફીષષી રીડૉ  ગૉડવી ફષી જોમ ફઅમળ ભીશષષીરીઅ ઈ લી, 

 (૩) ઋક્દ ુ ધુદઑ ફૂજૉ રૃઞમફી જોમ ફઅમળ 
ભીશષષીરીઅ ઈ લી.  

ળ દીક ૩૮૯ 
કષળ ૂઞ ૨ 
ઇઅઞળ ૂઞ ૨ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ક્લી ળ દીક ઇફૉ 
બૃવફી ગીર મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) *બિળુસ  રૃઞમ 

 (૫) ઈ મીગૂ ગીર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) મફદૂ ત્ષળીઑ. 

(*બિળુસ  ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.)  
--------- 

૫૪૱ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ 

* ૪૨૯૨૭ ૂ ઇળુષઅન બડૉવ (પળરબૃળ) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષવ઼ીણ જી ીરીઅ ઈિનજાુદ ુષ દીળ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૫૩૫૨ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૬૪૯૭.૯૩ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૫૪૯ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીફૂ ગ્વૉજોરીઅ ઞૃુફલળ ક્વીગર્ફૂ યળદૂરીઅ ઙૉળળૂદૂ મીમદ 

* ૪૨૪૪૱ ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઞૃફીઙત ુઞ ીફૂ ગર્ીન્ડૉણ ઈડર઼્, ગ્ર ર઼્ ઇફૉ ઼ીલન઼્ 
ગ્વૉજોરીઅ ઞૃુફલળ ક્વીગર્ફૂ યળદૂરીઅ ઙૉળળૂદૂ ધઊ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૂ 
ગૉડવૂ ભિળલીન્ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ રશૂ, ઇફૉ 

 (૩) સૄન્લ  

 (૪) રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ઞષીમનીળ્ ઼ ીરૉ સી બઙવીઅ 
વૂપી? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૫૫૨ 
઼ૂણૂષૂ ષીલળ઼ફૉ ગીળથૉ ુ઼અઽ્ફી રૅત્લ ૃ

* ૪૨૭૬૭ ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષહર્-૪૨૩૱રીઅ ઼ૂણૂષૂ ષીલળ઼ફી ગીળથૉ ગૉડવી 
ુ઼અઽ્ફી રૅત્લૃ ધલૉવ, 

 (૩) ષહર્-૪૨૩૱રીઅ ઼ ૂ.ણૂ.ષૂ. ષીલળ઼ દધી મમૉ઼ૂલી, 
ડર્ૉ પ્ડ્ગ્ગ઼ મૉક્ડૉળૂલી, ગર્ીર ફૉઙૉડૂષ મૉ઼ૂવીઉ ઞૉષી ળ્ઙ્ફી 
ગીળથૉ ૫૬ ુ઼અઽ્ફી રૅત્લૃ ધલૉવ ઽદી. 

 (૪) ઼ૂણૂષૂ ષીલળ઼ફી ગીળથૉ ુ઼અઽ્ફી રતૅ્લૃ 
ઇડગીષષી ઼ળગીળૉ  દી.૩૨-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ક્લીઅ 
બઙવીઅ વૂપીઅ, ઇફૉ 

 (૪) ુ઼અઽ્ફી રૅત્લૃ ઇડગીષષી રૃખ્લત્ષૉ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ 
બઙવીઅક વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

૩. ઙૂળ બૄષર્ ષફ ુષયીઙ, પીળૂ ઽૉઢશફી ઼ળ઼ૂલી ષૂણૂ 
ુષ દીળરીઅધૂ ુ઼અઽ્ફૉ ળૉ઼ક્લૃ ગળૂ ઞ઼ીપીળ ળૉ઼ક્લૃ ઼ૉન્ડળ ઘીદૉ

ળીઘૂ ઼ીળષીળ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ. 

૪. ઈ ઋબળીઅદ ઈઞૃમીઞૃફી ુષ દીળરીઅધૂ ુ઼અઽ્ફૉ ળૉ઼ક્લૃ ગળૂ 
જારષીશી ળૉ઼ક્લૃ ઼ ૉન્ડળ ઇફૉ મીમળગ્ડ ઘીદૉ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ 
ઽદી. ઈ ુ઼અઽ્ફૉ ઈઉ઼્વૉસફરીઅ ળીઘૂ ઼રલીઅદળૉ  ઼ચફ ઽૉ ધ 
જૉગઇબ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૃઅ. જારષીશી ઼ૉન્ડળ ઘીદૉ દૉરફૂ 
ષદર્ણુગફૉ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળીધૂ ર્ફૂડળીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ.

૫. ુ઼અઽ્ફી વ્ઽૂફી ફરૃફી દૉરઞ ષૉમ ઇફૉ ડૂ લૃફી ફરફૃી 
વઉ ફૉસફવ ઉન્ ડૂ ૃડ કભ ષીલળ્વ્જી (બૃફી), ઉન્ણૂલફ 
ષૉડળફળૂ ળૂ઼જર્ ઉન્ ડૂ ૃડ (મળૉવૂ, ઋ ળ નૉસ), ઙૃઞળીદ 
મીલ્ડૉક્ફ્વ્જી ળૂ઼જર્ ઼ૉન્ડળ, ઙીઅપૂફઙળ, ઞૃફીઙત ષૉડળફળૂ 
ગ્વૉઞફૉ ર્ગવૂ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉવ. 
૬. ઙૃઞળીદ ષફ ુષયીઙ ીળી ઞ ળૂ ળ઼ૂ ુષનૉસધૂ રૉશષષીરીઅ 
ઈષૂ ઽદૂ. 

૭. ષફ ુષયીઙ ીળી દી. ૪૬ ઼પ્ડૉમ્મળધૂ ૫૨ ઼પ્ડૉમ્મળ - 
૪૨૩૱ નળુરલીફ ઙૂળ ઇફૉ દૉફી ઈ઼બી઼ફી ુ઼અઽફૂ ઇષળ 
ઞષળ ષીશી ુષ દીળ્ફૃઅ ૩૬૨ ડૂર્ (૭૭૨ ગરર્જીળૂક) 
મફીષૂ ઇઅનીઞૉ ૫૪૨૨ જ્ળ઼ ગૂવ્રૂડળ ુષ દીળફૃઅ ુ કર્ફીંઙ 
ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽદૃઅ. ઈ ુ કર્ફીંઙ નળુરલીફ ઼ળ઼ૂલી ષૂણૂ 
ુ઼ષીલફી ઇન્લ ગ્ઉબથ ુષ દીળરીઅ ઼ળઘી ગીળફી ળ્ઙ્ફી 
વક્ષથ્ જોષી રશૉવ ફ ઽદી. 

૮. ઙૃઞળીદફી ુફ થીઅદ ઇફૉ ઇફૃયષૂ ષૉડળફળૂ ણૌક્ડળ્ફૉ 
મ્વીષૂ દૉરફૃઅ રીઙર્નસર્ફ વૉષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽદૃઅ. 

૯. ફૉસફવ ટવૃ્જીગવ બીગર્  (િન ઽૂ), ઉન્ણૂલફ ષૉડળફળૂ 
ળૂ઼જર્ ઉન્ ડૂ ૃડ (ઈળ.ષૂ.ઈળ.ઈઉ., મળૉવૂ, ઋ ળ નૉસ) 
ઇફૉ ઉડીષી વીલફ ઼ભીળૂ (ઋ ળ નૉસ) ફી ૩૨ ુફ થીઅદ્ફૂ 
ડૂરૉ ઙૂળફૂ રૃવીગીદ વઉ ઼વીઽ ઼ૃજફ્ ગલીર્ ઽદી. 

૱. ઈઅદળળી ર્ ૂલ ુફ થીઅદ્, ષૉડળફળૂ ણૌક્ડળ્ દૉરઞ ષફ 
ુષયીઙફી ઇફયૃષૂ દઞ ્ફી ઇુય ીલ રૃઞમ ઼ીષજૉદૂફી 
બઙવીઅ બૉ ષૉક઼્ૂફૉસફ ્ડ્ગ્વ રૃઞમ ુ઼અઽ્ફી ળ઼ૂગળથફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ. ઽીવરીઅ ઈ મપી ુ઼અઽ્ 
દઅનૃળ દ ઽીવદરીઅ ઝૉ. 

૯. બસૃબીવફ ુષયીઙફી બળીરસર્રીઅ ળઽૂ ઙૂળ ુષ દીળફી 
ઈઞૃમીઞૃફી ઙીરણીકફી બીવદૃ બસૃકફૃઅ ળ઼ૂગળથ ઇફૉ 
ગૃદળીકફૉ ઘ઼ૂગળથ દૉરઞ ળ઼ૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽદૃઅ. 
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 (૫) ુ઼અઽ્ફી ઇગૃનળદૂ ગૉ  ઼ૂણૂષૂ ષીલળ઼ફી ગીળથૉ 
રૅત્લૃ ઇડગૉ  દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ? 

 (૫) ુ઼અઽ્ફી ઇગૃનળદૂ રૅત્લૃ ઇડગૉ  દૉ રીડૉ  ઋગદ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફૂજૉ રઞૃમ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્. 

ષહર્ ધલૉવ ઘજર્  
( . વીઘરીઅ) 

૪૨૩૱-૩૯ ૯૩૱.૨૯ 
૪૨૩૯-૪૨ 

(કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ઇઅુદદ) 
૫૭૨.૩૫ 

--------- 

૫૫૩ 
જૉળૂડૂદઅ ફૂ ગજૉળૂકરીઅ કફવીઊફ ઑપ્વૂગૉસફ સ  ગળષી મીમદ 

* ૪૨૱૬૭ ૂ ગફૃયીઊ બડૉવ (઼ીથઅન) : રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
જૉળૂડૂદઅ ફૂ ગજૉળૂકરીઅ કફવીઊફ ઑપ્વૂગૉસફ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ કફવીઊફ ઼ૉષી ગલીળધૂ સ  ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દી.૪૪-૨૮-૪૨૩૱ ધૂ 

 (૫) ગઊ ગઊ ઼ૉષીક કફવીઊફ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ? 

 (૫) (૩) ટ્ર્ ડ/઼઼્ીલડૂ ફ પથૂફૂ ઇળજી  
  (૪) ભૉળભીળ ળૂબ્ડર્  
  (૫) ડર્ ડફી ષીુહર્ગ િઽ઼ીમ્ ળઞૃ ગળષી  
  (૬) ધીષળ ુરવગદફૂ ુષઙદ્ ળઞૃ ગળષૂ 
  (૭) ડર્ ડફી ફીથીઅફી ળ્ગીથફૂ બળષીફઙૂ રીડૉફૂ 
  ઇળજી 
  (૮) ડર્ ડફૂ ુરવગદફૂ ષૉજીથ/ર્ઙઞ/  
  દમનૂવૂ/યૉડ ઇફૉ વૂટ ઇઅઙૉફૂ બળષીફઙૂ ઇળજી
  (૯) ડર્ ડફૂ ગૂર ચણષી ઇધષી ગૂરરીઅ ઼પૃીળી 
  રીડૉફૂ ઇળજી 
  (૱) ડર્ ડફી ન દીષૉજોફૂ ઘળૂ ફગવ રૉશષષી  
  રીડૉફૂ ઇળજી 
  (૯) ષઽૂષડૂ ભીશ્ કફવીઊફ ઞરી ગળીષષી 
  (૩૨) ઇન્લ ફ પથૂ ગજૉળૂરીઅ ડર્ ડફૂ ભૉળમનવૂ  
  ગળષી રીડૉફૂ ઇળજી 
  (૩૩) ષીળ઼ી ઼િડર્ભૂગૉડ રીડૉફૂ ઇળજી 

--------- 

૫૫૪ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ચળષબળીસફી ષૂઞ જોણીથ્ 

* ૪૨૯૩૪ ૂ િનબયીઊ બળરીળ (ઇ઼ીળષી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૃુજદ જાુદ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવી ચળષબળીસફી વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈ લીઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૬૯૪ વીયીધીર્કફૉ ષૂઞ જોણીથ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪)  . ૯૭.૯૩ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 
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૫૫૫ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્રીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ રઽૉગર 

* ૪૨૬૱૯ ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્, ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ 
ઇફૉ બૉડી ગૉન્ ્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ ઼અષઙર્ષીળ રઽૉગર ગૉડવૃઅ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ (૪) *બ ગ-૩, ૪, ૫ ઼ીરૉવ ઝૉ.   

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

  

 (૫) ઘીવૂ ઞગ્લીક ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) ુફરથૄઅગ્ફ્ ઇ ષૂગીળ, ળીજીફીરી દધી ષલ 
ુફષૅુ ફી ગીળથૉ ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉ ઝૉ. ણ્ક્ડળ્ફૂ ઘીવૂ 
ઞગ્લીક વીલગીદ પળીષદી ણૌક્ડળ્ ઋબવબ્પ ધલૉધૂ દૅદર્ઞ 
યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇન્લ ઞગ્લીક રઅઞૃળ ધલૉવ રઽૉગર રીથૉ 
ઞ િળલીદ ઇફૉ ઋબવુબ્પ ધ્લીફૉ વઊ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(*બ ગ્ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘૉવ ઝૉ.) 
--------- 

૫૫૬ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ગૄષીકફૃઅ ુષઞશૂગળથ 

* ૪૨૯૨૱ ૂ રપૃયીઊ ૂષી દષ (ષીચ્િણલી) : રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઈિનજાદૂ ુષ દીળ બૉડી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 
ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૪૯૩૨ ગૄષીકફૃઅ ષૂઞશૂગળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  (૪) . ૭૯૫૫.૭૪ વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 
--------- 

૫૫૭ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૮૮૪ ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ન કર્્ઊ ૫ 
૪ ઼ીથઅન ૩૪ 
૫ મીષશી ૩૫ 
૬ પ્શગી ૩ 
૭ પઅપૃગી ૩ 
૮ ુષળરઙીર ૬ 
૯ રીઅણવ ૩ 
૱ નૉ ્ઞ ૩ 

ગૃવ ૫૮ 

 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ઘૉદૂ દધી ળઽૉથીઅગફી રગીફ્ ગીળફી 
ઝૉ. 
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 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૨૭(૯)  ઇન્ષલૉ દૉફૉ 
દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ (૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ 
ગવર ૩૨૭ ઇન્ષલૉ પ્ળથ઼ળફૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ.  

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 

--------- 

૫૫૮ 
ઙીઅપૂફઙળ ઼ૉગડળ-૯રીઅ ઞરૂફફી ુમફગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૯૱૪ ૂ ઼્રીયીઊ ગ્શૂબડૉવ (વીંમણૂ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (બીડફઙળ લ્ઞફી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ, 
઼ૉગડળ-૯ રીઅ બીડફઙળ લ્ઞફી ઽ દગફૂ ઘૃ ૂ ઞરૂફ દધી 
઼ળગીળૂ ષ઼ીઽદ્રીઅ ટૄઅબણીઅ ઋયી ગળૂ ઞરૂફ ઋબળ નમીથ ગળૉવ 
ઝૉ દૉ ભળૂલીનધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ુમફગીલનૉ઼ળ નમીથ 
ગૃવ ગૉડવૂ ઞરૂફ બળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ૉગડળ-૯રીઅ ઇવઙ-ઇવઙ 
ઞગ્લીકઑ ઇ ધીલૂ ગીજી ટૄઅબણીકફૃઅ નમીથ ધલૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ નમીથ્ દીત્ગીુવગ નૄળ ગળષી ઼ળગીળૉ  ઝૉ ીઅ 
ઑગ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૫) ષઘદ્-ષઘદ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૬) યુષ લરીઅ ઈષી ુમફગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ઋયી ફી 
ધીલ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  ગીલરૂ સી બઙવીઅ વૂપૉવી ઝૉ? 

 (૬) ુમફગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ઋયી ફી ધીલ દૉ રીડૉ  
઼રલીઅદળૉ  નમીથ ટૄઅમૉસ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૫૫૯ 
*૪૨૪૬૩ રીફફૂલ ઼ભ્લ ૂઑ  બળદ ઘજૉવ ઝૉ. 

--------- 

૫૫૱ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૱૯૭ ૂ ળરથયીઊ બડૉવ (ુષજાબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ‘‘રી’’ ઇફૉ ‘‘રી ષીત઼્ લ’’ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી વીયીધીર્ નીષીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી 
ઝૉ, 

 (૩) ગૃવ-૮૭,૪૮૮ 

 (૪) ઋક્દ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ નીષી રીડૉ  ગૃવ ગૉડવૂ 
ળગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ગૃવ .૯૱,૬૯,૭૩,૭૨૪/- 

 (૫) ઋક્દ રઅઞૃળ નીષી બોગૂ નલ, ગૉન઼્ળ ઇફૉ ગૂણફૂફી 
ળ્ઙ્રીઅ ગૉડવી નીષી રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ? 

 (૫)  
નલ ૯,૮૫૬ 

ગૉન઼્ળ ૯,૮૩૯ 
ુગણફૂ ૬૬,૯૪૭ 
ગૃવ ૮૩,૯૯૱ 

--------- 
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૫૫૯ 
જારફઙળ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૮૯૪ ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ઇફૉ 
નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 
ગૉડવૂ રઞર્ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

ુઞ ્ દીવૃગ્ 

દી.૨૩/૩૩/૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૱ 

દી.૨૩/૩૩/૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૯ 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

જારફઙળ

વીવબૃળ ૩ ૨ ૨ ૨ 
જારફઙળ ૩ ૨ ૨ ૨ 
ગીવીષણ ૨ ૨ ૩ ૨ 
જાર જોપબૃળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
્શ ૨ ૨ ૨ ૨ 

જોિણલી ૨ ૨ ૨ ૨ 

નૉષયૄુર 
ીળગી 

ઘઅયીશૂલી ૨ ૨ ૨ ૨ 
યીથષણ ૨ ૨ ૪ ૨ 
ીળગી ૨ ૨ ૩ ૨ 

ગ લીથબૃળ ૪ ૨ ૩ ૨ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 

૫૬૨ 
ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ીધુરગ સીશીક મઅપ દધી રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૭૱૩ ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણી ઇફૉ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  

ુઞ ્ 

દી.૨૩/૩૩/૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૱ 

દી.૨૩/૩૩/૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૯ 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
઼અખ્લી 

ઈથઅન ૨૨ ૨૪ ૨૨ ૩૪ 
ઘૉણી ૨૩ ૨૨ ૨૭ ૨૭ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 

૫૬૩ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્રીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ રઽૉગર 

* ૪૨૬૯૱ ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્, ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ 
ઇફૉ બૉડી ગૉન્ ્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ ઼અષઙર્ષીળ રઽૉગર ગૉડવૃઅ ઝૉ, 

 (૩) ઇફૉ    (૪) 
  *બ ગ-૩, ૪, ૫ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક 
યળૉવૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 
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 (૫) ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) ુફરથૄઅગ્ફ્ ઇ ષૂગીળ, ળીજીફીરી દધી ષલુફષૅુ ફી 
ગીળથૉ ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉ ઝૉ. ણ્ક્ડળ્ફૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક 
વીલગીદ પળીષદી ણૌક્ડળ્ ઋબવબ્પ ધલૉધૂ દદૃર્ઞ યળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. ઇન્લ ઞગ્લીક રઅઞૃળ ધલૉવ રઽૉગર રીથૉ ઞ િળલીદ 
ઇફૉ ઋબવુબ્પ ધ્લીફૉ વઊ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(*બ ગ્ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘૉવ ઝૉ.) 

--------- 

૫૬૪ 
ઞઅમૃ઼ળ દીવૃગીફી મીળી ુષયીઙરીઅ ફઽૉ ળ્ ઞઞર્િળદ ઽ્ષીફૂ ભિળલીન 

* ૪૨૪૬૭ ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીફી 
ઞઅમૃ઼ળ દીવગૃીફી મીળી ુષયીઙરીઅ ઈષૉવ ફઽૉળ્ ઞઞર્િળદ 
ઽ્ષીફૂ ઇફૉ ઈ ફઽૉળ્ રીળભદ ડઅગીળૂધૂ ઢીગ્ળ દવીષણૂ 
઼ૃપૂફી ઙીર્ફૉ બીથૂ રશદૃઅ ફ ઽ્ષીફૂ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ 
ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીફી 
ઞઅમૃ઼ળ દીવૃગીફી મીળી ુષયીઙરીઅ ઈષૉવ ગૃવ ૩૪૨.૱૮ 
ુગ.રૂ. રીઊફ્ળ ગૉફીવ બોગૂ ૯૩.૭૱ ુ ગ.રૂ. રીઊફ્ળ ગૉફીવફી 
ગીર્ ષહર્ ૪૨૩૮ ઼ૃપૂરીઅ દમક્કીષીળ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
઼નળ રીઊફ્ળ ગૉફીવ્ ઞઞર્િળદ ફધૂ. બૄથર્ ધલૉવ રીઊફ્ળ ફઽૉળ્ 
ીળી ુ઼અજીઊ ઍદૃ ષહર્ ૪૨૩૮-૪૨૩૯, ૪૨૩૯-૪૨૩૱ 

ઇફૉ ૪૨૩૱-૪૨૩૯ નળમ્લીફ ડઅગીળૂ ધૂ ઢીગ્ળ દવીષણૂ 
઼ૃપૂરીઅ ઈષૉવ ુબલદ ુષ દીળફી ઙીર્ફી ઘૉણૄદ્ફૉ ુ઼અજીઊ 
રીડૉ  બીથૂ ઝૉષીણી ઼ૃપૂ બઽ જીણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઼ઽયીઙૂ 
ુ઼અજીઊ લષ ધી રૃઞમ ષીળીમઅપૂફૂ ઇરવષીળૂ ઘૉણૄદ્ ીળી 
ુફલુરદ ળૂદૉ ફ ધદીઅ ઝૉષીણીફી ઘૉણૄદ્ફૉ બૄળદી રીથરીઅ 
બીથૂ ફ રશદૃઅ ઽ્ષીફૂ મીમદ ઞથીલૉવ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઞઞર્િળદ ફઽૉળ્ફૉ મનવૉ ફષૂફ 
ઇઅણળગર્ીઋન્ણ બીઊબવીઊફ ીળી મીળી ુષયીઙફી ઙીર્ફૉ 
ુ઼અજીઊફૃઅ બીથૂ બૄ અ  બીણષી ઼ ળગીળફૃઅ ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 
ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ (૩) ઇન્ષલૉ ઈ ફઽૉળ્ ઞઞર્િળદ ફ ઽ્ષીધૂ 
દૉફી મનવૉ ફષૂફ ઇઅણળગર્ીઋન્ણ બીઊબવીઊફ ગળષીફૃઅ ગ્ઊ 
ઈલ્ઞફ ફધૂ. 

 (૫) જો ઽી, દ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગૉડવી ઘજ ઈ 
ઇઅણળગર્ીઋન્ણ બીઊબવીઊફફૃઅ ગીર બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫૬૫ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઞૃફીણૂ઼ીધૂ તૃષી ષીલી બણષીણૂલી ળ્ણફૃઅ ગીર 

* ૪૨૱૱૯ ૂ િઽદૃ ગફ્ણૂલી (ઊણળ) : રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીફી ણૂ઼ી દીવૃગીફી ઞૃફીણૂ઼ીધૂ તૃષી ષીલી બણષીણૂલી 
ળ્ણ રઅઞૄળ ગળષીફૃઅ ઼ળગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ ગીર ગૉડવૂ વઅમીઊ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર 
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ૫.૨૨ ગૂ.રૂ. રીડૉ  ી.૩૭૨.૨૨ વીઘ. 

 
--------- 
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૫૬૬ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ળીઞવૂ-ઊ઼ળ્વ ળ દી બળ કષળ ૂઞ 

* ૪૨૭૩૭ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 
ુઞ ીરીઅ ળીઞવૂ-ઊ઼ળ્વ ઞદીઅ ળ દી બળ કષળ ૂઞ મફીષષી 
રીડૉ  ગૉડવૂ રીઅઙથૂક ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઼ળગીળફૉ રશૂ,  

 (૩) ઇફૉ  (૪)   
૬ (જીળ) રીઅઙથૂક રશૉવ ઝૉ, ઈ ળ દ્ ગર્ીમ્લ રીઙર્ ગક્ષીફ્ 
ઝૉ દધી કષળડ્બીંઙધૂ મઅપ ળઽૉ ત્લીળૉ  ઇન્લ ષોગુ બગ ળ દ્ 
ઋબવબ્પ ઽ્ઊ ઽીવ ઈલ્ઞફ ફધૂ.  (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ, ઇફૉ 
 (૫) ઋક્દ ળ દીફૉ ક્લીળૉ  જીળરીઙીર્લ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) ગર્ીમ્લ રીઙર્ ગક્ષીફ્ ળ દ્ ઽ્ઊ ષીઽફ લષઽીળફી 

યીળથ ઇફૃ બ ઞ ળૂલીદ ળઽૉદૂ ફધૂ. 
--------- 

૫૬૭ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ી ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીક મઅપ દૉરઞ રઞર્ ગળષી મીમદ 

* ૪૨૮૯૬ ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ 
ીધુરગ સીશીક મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ રઞર્ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ,  ઇફૉ 

 (૩)  

દીવગૃ્ 

દી.૨૩/૩૩/૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૱  

દી.૨૩/૩૩/૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૩૯ 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

મઅપ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

રઞર્ ગળૉ વ 
઼ળગીળૂ 
ીધુરગ 

સીશીફૂ 
અ઼ખ્લી 

ષતષીથ ૨ ૨ ૪ ૨ 
વીંમણૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
જૃણી ૨ ૨ ૨ ૨ 
઼ીલવી ૨ ૨ ૨ ૨ 
જ્ડૂવી ૨ ૨ ૨ ૨ 
ધીફઙત ૨ ૨ ૨ ૨ 
રૃશૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 
વઘદળ ૨ ૨ ૨ ૨ 
ીઅઙ ી ૨ ૨ ૩ ૨ 

બીડણૂ ૨ ૨ ૨ ૨ 

 (૪) ઋક્દ સીશીક મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ?  (૪) ુષ ીધીર્ ઼અખ્લી કઝૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 
--------- 

૫૬૮ 
ષણ્નળી ઇફૉ ય જ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૯૫૯ ૂ ઇક્ષલગૃરીળ બડૉવ (ગળઞથ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ઇફૉ 
ય જ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ષણ્નળી 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ણૉ઼ળ ૩ 
૪ ષીચ્ણૂલી ૩ 

ગૃવ ૪ 
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ય જ  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ય જ ૪ 
૪ ઽીઅ઼્ડ ૪ 
૫ ષીઙળી ૩ 
૬ ષીવૂલી ૩ 
૭ ઈર્ન ૩ 

ગૃવ ૯ 
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪)  

 ષણ્નળી ુઞ ીફી નમીથ્ ગીજી રગીફ્, ઘૉદૂ ુષહલગ, 
ઋગળણી ઇફૉ પીુરર્ગ ગીળફી ઝૉ.  

 ય જ ુઞ ીફી નમીથ્ ગીજી-બીગી રગીફ, ગીજી ટૃઅબણી 
ઇફૉ ષીણી ગીળફી ઝૉ. 

 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ ફ નૄળ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ 
દૉફૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ  (૬)   
ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ દૉરઞ ઞરૂફ રીબથૂફૂ િકર્લી બણદળ 
ઽ્ષીફી ગીળથૉ, ઈ ગીલર્ષીઽૂ બથૄર્ ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

--------- 

૫૬૯ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ુષ ીવ રૂ મ્ન્ણ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ મ્ન્ણ 

* ૪૨૬૨૯ ૂ ળરૉસયીઊ ગડીળી (ભદૉબૃળી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગન્લીક રીડૉ  
ુષ ીવ રૂ મ્ન્ણ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉ ઇન્ષલૉ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ ઋક્દ 
ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઈષળૂ વૉષીરીઅ 
ઈષૂ,  

 (૪) ૩૬૨૫૭ 

 (૫) દૉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ 

 (૫) .૪,૱૨,૯૨,૨૨૨/- 

 (૬) ગન્લીનૂઢ ગૉડવૂ ળગરફી મ્ન્ણ ઈબષીરીઅ 
ઈ લી? 

 (૬) .૪૨૨૨/- 

--------- 

૫૬૱ 
ળીજ્લરીઅ ઙઅયૂળ મૂરીળૂ પળીષદી સીશીફી મીશગ્ફી ઼ીળષીળફી ઘજર્ મીમદ  

* ૪૨૱૯૫ ૂરદૂ રુફહીમૉફ ષગૂવ (ષણ્નળી સઽૉળ) : રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ સીશી 
ઈળ્ગ્લ દબી઼થૂ નળુરલીફ ઞૉ મીશગ્ ઙઅયૂળ ુમરીળૂ 
પળીષદી ઽ્લ દૉરફૉ ઽ્ુ બડવરીઅ ઇબીદૂ દરીર ગીળફૂ 
઼ીળષીળફ્ ઘજર્ ળીજ્લ ઼ળગીળ ય્ઙષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
ઇફૉ   

 (૩) ઽી જી. ઼ીળષીળફ્ દરીર ઘજર્ સીશી ઈળ્ગ્લ 
ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ળીજ્લ ઼ળગીળ ય્ઙષૉ ઝૉ, જ્લીળૉ  ઼ીળષીળરીઅ ષપૃ 
ઘજર્ફૂ ઞ ળ બણૉ  દ્ ઑફ.ઑજ.ઑર. ઽૉઢશફૂ સીશી ઈળ્ગ્લ 
ળી ર્ ૂલ મીશ ષી થ્લ ગીલર્કર્રફૂ જોઙષીઊરીઅધૂ ગર્ીન્ડ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઞૉરીઅ ૮૨ ડગી િઽ ઼્ યીળદ ઼ળગીળ ઇફૉ 
૬૨ ડગી િઽ ઼્ ળીજ્લ ઼ળગીળફ્ ળઽૉ ઝૉ. 
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 (૪) જો ઽી દ્,  ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ ઇન્ષલૉ ઼ીળષીળ 
નળુરલીફ નષીકફી ઘજર્ફૂ ગ્ઊ  રલીર્નીક ઝૉ, ગૉ  ગૉર ? 

 (૪) ફી, જી.  

--------- 

૫૬૯ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

* ૪૨૯૭૩ ૂ ઼ૃફૂવયીઊ ઙીરૂદ (ુફટળ) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ 
નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ગળષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ. 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથષીશી ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ ષીવ્ણ ૪ 
૪ લીળી ૬૩ 
૫ ઼્ફઙત ૫૮  

ગૃવ ૯૯  
 (૪) ઈ નમીથ્ ગલી ગીળફી ઝૉ,  (૪) ઈ નમીથ્ ઘૉદૂુષહલગ, પીુરર્ગ, સોક્ષુથગ ઇફૉ 

ળઽૉથીઅગ ગીળફીઅ ઝૉ. 
 (૫) બઅજીલદ ીળી નમીથ નૄળ ફ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ (૯) ઇન્ષલૉ 
દૉફૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઇફૉ  (૬)  ન્લીુલગ િકર્લી બણદળ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ, 
ઈ ગીલર્ષીઽૂ બથૄર્ ધલૉધૂ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

 (૬) દરીર ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

--------- 

૫૭૨ 
ય જ ુઞ ીરીઅ સીશીકફૉ ષચ્ઝ ળીઘષી રીડૉ  ગર્ીન્ડ  

* ૪૨૱૭૫ ૂ ઇ થુ઼અઽ ળથી (ષીઙળી) : રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ીધુરગ સીશીકફૉ ષચ્ઝ 
ળીઘષી રીડૉ  રીુ઼ગ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) ઽી. 

 (૪) જો ઽી દ્, ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ય જ ુઞ ી રીડૉ  ઼ફૉ 
૪૨૩૯-૪૨ રીઅ દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) .૯૯,૬૮,૱૨૨/-  

--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 



  (પાછળ...) 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
પાચં  ુસ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

મગંળવાર, તા.૧૦મી  ડસે બર, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૯૮૫૨ ૩ ૨ જવાબ ખડં-૧ ની ી  

કોલમની થમ લીટ  

લાભાથ ની સં યા લાભાથ ઓની સં યા 

૨ ૧૯૮૬૧ ૭ ૪  ખડં-૧ ની થમ લીટ  પતંમહાલ પચંમહાલ 

૩ ૨૦૫૭૩ ૧૫ ૭ જવાબ ખડં-૧ ની થમ 

લીટ  

લા િસિવલ હો પટલ લા હો પટલ 

૪ ૧૯૭૪૮ ૨૦ ૯  ખડં-૩ ની થમ લીટ  ઉ ત કામ ા ધુીમા ં ઉ ત કામ ા ં ધુીમા ં

૫ ૨૦૫૩૦ ૨૨ ૧૦ જવાબ ખડં-૪ ની પાચંમી 

લીટ  

વગ-૩ ની નસ ગ વગ-૩ ની નસ ગ 

૬ ૨૦૪૧૩ ૨૯ ૧૨  ખડં-૨ ની બી  લીટ  કટલા િવ ાથીઓને કટલા િવ ાથ ઓને 

જવાબ ખડં-૩ ની થમ 

લીટ  

થિતએ િવ ાથીદ ઠ ફ  થિતએ િવ ાથ દ ઠ ફ  

૭ ૨૦૦૧૩ ૩૦ ૧૨ સ ય ી ુ ંનામ ી ેશ ુમાર સેવક ી જ નેશ ુમાર સેવક 

૮ ૧૯૮૧૭ ૪૬ ૧૮ સ ય ી ુ ંનામ ી કસરિસહ સોલકં  ી કસર િસહ સોલકં  

૯ ૨૦૬૨૭ ૪૯ ૧૯ જવાબ ખડં-૧ ની દસમી 

લીટ  

તરથી અવાનવાર થતી તરથી અવારનવાર 

થતી 

જવાબ ખડં-૨ ની થમ 

લીટ  

આ ગે અવાનવાર 

થતી 

આ ગે અવારનવાર 

થતી 

૧૦ ૨૦૮૫૧ ૫૪ ૨૧  ખડં-૧ ની બી  લીટ   રા યમાં ખાનગી 

શાળાઓ 

રા યમાં ખાનગી 

ાથિમક શાળાઓ 

ખડં-૨ ની થમ લીટ  તે ગે કટલી તે પૈક  કટલી 

૧૧ ૨૦૪૨૯ ૬૧ ૨૩  ખડં-૧ ની બી  લીટ  રામ રુ-કાળામાતા નોન 

લાન 

રામ રુ-કાળકામાતા 

નોન લાન 

૧૨ ૨૦૯૪૫ ૮૨ ૩૨ ના અ સુધંાનની બી  

લીટ  

૧૫૮૩૨ અ તા-૫૨ ૧૫૮૩૨ (અ તા-૫૨) 

૧૩ ૨૦૪૩૮ ૮૩ ૩૨ ુ ંશીષક "મા વા સ ય " કાડ "મા વા સ ય " 

યોજનાના કાડ 

૧૪ ૨૦૪૧૫ ૮૪ ૩૨ સ ય ી ુ ંનામ ી તે  ખુ ડયા ી તે  ખુ ડઆ 

૧૫ ૨૦૩૯૫ ૯૬ ૩૬ ુ ંશીષક પાટણ જ લામા૦ં "મા" પાટણ જ લામા ં"મા" 

૧૬ ૨૦૦૭૪ ૧૦૨ ૩૮ ુ ંશીષક તા કુાના દથલી કુામે 

આવેલ આ વુદ કોલેજ 

બાબત 

તા કુામા ંઆ વુ દક 

કોલેજ બાબત 

૧૭ ૨૦૨૧૦ ૧૦૮ ૪૦  ખડં-૧ ની થમ લીટ  તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ની 

ડાગં 

તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ની 

થિતએ ડાગં 



૧૮ ૨૦૫૩૯ ૧૨૬ ૪૮  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  તે હક કત સાચી છે, તે હક કત સાચી છે, 

અને 

 ખડં-૨ ની થમ લીટ  તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ ની  જો હા, તો 

તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ ની 

૧૯ ૧૯૮૨૧ ૧૩૭ ૫૩  ખડં-૧ ની થમ લીટ  તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૯ ની તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ ની 

૨૦ ૨૦૪૩૦ ૧૫૨ ૫૭ ુ ંશીષક ખોલોર થી વલસાડ 

ગામને 

ખોલોર થી વાસાવડ 

ગામને 

 ખડં-૧ ની બી  લીટ  ખોલોર થી વલસાડ 

ગામને 

ખોલોર થી વાસાવડ 

ગામને 

૨૧ ૨૦૪૧૪ ૧૫૭ ૫૯  ખડં-૧ ની બી  લીટ  શાળાઓના િવ ાથીઓ 

માટ 

શાળાઓના િવ ાથ ઓ 

માટ 

 ખડં-૨ ની બી  લીટ  કટલા િવ ાથીઓને  કટલા િવ ાથ ઓને  

 ખડં-૩ ની થમ લીટ  િવ ાથીદ ઠ કટલી િવ ાથ દ ઠ કટલી 

જવાબ ખડં-૩ ની થમ 

લીટ  

થિતએ િવ ાથીદ ઠ ફ  થિતએ િવ ાથ દ ઠ ફ  

૨૨ ૨૦૮૩૯ ૧૭૦ ૬૩ સ ય ી ુ ંનામ ી ેશ ુમાર સેવક ી જ નેશ ુમાર સેવક 

૨૩ ૨૦૧૫૭ ૧૭૫ ૬૫ જવાબ ખડં-૧ મા ં લૂ:૦૮ ુલ:૦૮ 

૨૪ ૨૦૮૫૪ ૧૮૩ ૬૮ જવાબ ખડં-૩ ની પાચંમી 

લીટ  

તા.૩૧/૦૮૨૦૧૯ તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ 

૨૫ ૨૦૬૮૭ ૧૮૮ ૭૦ સ ય ી ુ ંનામ ી લલત વસોયા ી લ લત વસોયા 

૨૬ ૨૦૬૯૮ ૨૦૭ ૭૮ ુ ંશીષક સરકાર  શાળાઓ સરકાર  ાથિમક 

શાળાઓ 

૨૭ ૨૦૪૫૨ ૨૧૬ ૮૨ સ ય ી ુ ંનામ ી તે  ખુ ડયા ી તે  ખુ ડઆ 

 ખડં-૨ ની થમ લીટ  ઉ ત પડતર ઉ ત થિતએ પડતર 

૨૮ ૨૦૫૨૨ ૨૧૭ ૮૨  ખડં-૧ ની બી  લીટ  ઓ ો ગક એકમોના ઔ ો ગક એકમોના 

૨૯ ૨૦૦૬૭ ૨૩૬ ૮૯  ખડં-૧ ની થમ લીટ  છે લા બે વષમા ં છે લા બે વષમા ં

વષવાર 

 ખડં-૧ ની ી  લીટ  વાઈન ફ (ુસીઝનલ 

ફ )ુ 

વાઈન ફ  ુ

૩૦ ૨૦૮૮૧ ૨૪૫ ૯૨ ુ ંશીષક ભારત- ધાનમં ી જન 

આરો ય યોજના બાબત 

ભારત- ધાનમં ી 

યોજના બાબત 

૩૧ ૨૦૯૩૭ ૨૭૦ ૧૦૩  ખડં-૩ ની ી  લીટ  પેમે ટ કરવામાં આવે 

છે, અને 

પેમે ટ કરવામાં આવેલ 

છે, અને 

૩૨ ૨૦૮૭૧ ૨૯૨ ૧૧૨ ુ ંશીષક નવા પચંાયત નવા ામ પચંાયત 

૩૩ ૨૦૮૭૭ ૩૦૨ ૧૧૫  ખડં-૧ ની બી  લીટ  બે વષમા ંકટલા લોકોને 

"મા"ં 

બે વષમા ં"મા"ં 

૩૪ ૨૦૯૭૬ ૩૧૪ ૧૨૧  ખડં-૩ ની થમ લીટ  ઉ ત ઉતપ  થયેલ ઉ ત ઉ પ  થયેલ 

૩૫ ૨૦૮૯૯ ૩૨૧ ૧૨૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ક.એચ.બલર ી કાિંતભાઈ બલર 

૩૬ ૨૦૮૪૨ ૩૨૨ ૧૨૪  ખડં-૧ ની થમ લીટ  તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 

થિતએ 

તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ની 

થિતએ 

૩૭ ૨૦૯૯૫ ૩૨૫ ૧૨૫  ખડં-૧ ની બી  લીટ  પામી રહવા જગંલ પામી રહલા જગંલ 

 ખડં-૩ ની બી  લીટ  હઠળ ઉધવારવામા ં

આ યો? 

હઠળ ઉધારવામા ં

આ યો? 

૩૮ ૨૦૫૦૭ ૩૨૭ ૧૨૮ જવાબ ખડં-૧ ના કોલમની 

ી  લીટ  

જર ીજ ડર ીજ 

************ 




