
 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
બીઅજરૃ ઼ , ૪૨૩૯ 
દીળીઅિગદ ્ ળૂ 

મૃપષીળ, ૩૩રૂ િણ઼ૉમ્મળ, ૪૨૩૯ 
ઞષીમ ઈબફીળ રઅ ૂ ૂકઆ 
(૩) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ગૅુહ, ગર્ીર ુષગી઼, ષીઽફ લષઽીળ  

(૪) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢ્ ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ મીમદ, ગૃડૂળ ઋ ્ઙ, ઝીબગીર ઇફૉ વૉઘફ 
઼ીરગર્ૂ 

(૫) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ, ણૂટી ડળ રૉફૉઞરૉન્ડ, લી ીપીર ુષગી઼ 

(૬) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી (ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ગ લીથ, ઼ ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ 
ળૂદૉ બઝીદ ષઙ ફૃઅ ગ લીથ ઼િઽદ) 

(૭) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ : ષી઼ફ, રત્ લ્ ્ઙ 

(૮) રીફફૂલ રઅ ૂ ૂ 

(ળીજ્લગક્ષી) ( ષદઅ  ઽષીવ્) 

: ઼ઽગીળ, ળરદ-ઙરદ લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ ક 

૩ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ જૉગબ્ ડષીળ બ઼ીળ ધલૉવ વ્ણીંઙ ષીઽફ્ 

* ૪૨૬૱૱ ૂ ગીન્દૂયીઉ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ઈળડૂક જૉગબ્ ડ બળધૂ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ, જૉગબ્ ડષીળ ગૉડવી વ્ણીંઙ ષીઽફ્ બ઼ીળ ધલૉવ,

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુ ઞ ીરીઅ 
ઈષૉવ ઈળડૂક જૉગબ્ ડ બળધૂ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, 
જૉગબ્ ડષીળ ફૂજૉ રૃઞમ વ્ણીંઙ ષીઽફ્ બ઼ીળ ધલૉવ. 

મફી઼ગીઅઢી 

ગૃવ જૉગબ્ ડફૃઅ 
ફીર 

ષહર્ષીળ બ઼ીળ ધલૉવ વ્ણીંઙ ષીઽફ્ 
દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ 
૫૩-૩૨-૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૩૱ 
ધૂ ૫૩-૩૨-૩૯ 

ઇઅમીજી ૩૪૮ ૩૬૪ ૪૮૱
ઇરૂળઙત ૪૱૫૩ ૩૭૫૱ ૬૫૮૯
ઙૃઅનળૂ ૬૩૪૯ ૫૬૪૨ ૯૭૬૯
ધીષળ ૪૭૮ ૩૯૪ ૬૪૱
ધળીન ૪૯૩૮ ૪૨૮૫ ૬૯૯૯

ગૃવ ૩૨૪૭૮ ૯૫૫૭ ૩૯૭૯૩

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ જૉગબ્ ડષીળ, ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ 
ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ, ઇફૉ 
 

 

 

 

 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ જૉગબ્ ડષીળ, ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ ફૂજૉ રૃઞમ 
ઈષગ ધઊ 

મફી઼ગીઅઢી 

ગૃવ ઈષગ ( .)જૉગબ્ ડફૃઅ 
ફીર 

ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ ધલૉવ ઈષગ ( .) 
દી.૨૩-૩૩-૩૯ 
ધૂ ૫૩-૩૨-૩૱

દી.૨૩-૩૩-૩૱ 
ધૂ ૫૩-૩૨-૩૯ 

ઇઅમીજી ૪,૬૬,૱૨૨ ૪,૱૫,૮૭૨ ૭,૪૱,૬૭૨
ઇરૂળઙત ૯૪,૪૨,૱૨૨ ૬૮,૯૪,૨૨૨ ૩,૩૱,૯૪,૱૨૨
ઙૃઅનળૂ ૩,૨૬,૮૭,૬૨૨ ૯૪,૱૮,૮૨૨ ૩,૯૯,૭૪,૨૨૨
ધીષળ ૩૩,૯૭,૭૨૨ ૯,૫૬,૯૨૨ ૪૩,૩૨,૪૨૨
ધળીન ૯૮,૭૭,૯૭૨ ૯૬,૩૮,૨૨૨ ૩,૯૨,૯૩,૯૭૨
ગૃવ ( .) ૪,૱૯,૮૪,૪૭૨ ૪,૪૭,૯૪,૯૭૨ ૭,૩૫,૭૭,૪૨૨ 

ઑજમૂ-૮૨૯-૩ 
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 (૫) ઋક્દ જૉગબ્ ડ્ બળધૂ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ બ઼ીળ ધદી 
ષીઽફ્ ઇડગીષષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

 (૫) ઋક્દ જૉગબ્ ડ્ બળધૂ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ બ઼ીળ ધદી ષીઽફ્ 
ઇડગીષષી દૉકફૂ બી઼ૉધૂ ુફલર રૃઞમ નઅણ ષ઼ૃવષીરીઅ ઈ લ્. 

--------- 
૪ 

નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ણૌ.઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૩૯૱૱૪ ૂ ળરૉસયીઉ ગડીળી (ભદૉબૃળી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ણૌ.઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ ઈઅદળ ીુદલ 

વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૨૨ (સૄન્લ) 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ 

* ૪૨૪૭૭ ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૯-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 

સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ 

મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, 

 (૩) ૩૯-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ 

ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ફૂ ઼અખ્લી 
કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૫૩૩૯૮ ૫૫૮૮ ૫૬૭૬૪

૪ ઇરનીષીન ુઞ ી ૱૯૩૩ ૯૫૩ ૯૱૬૪

 ગૃવ ઼ળષીશ્ ૬૨૨૱૯ ૬૪૯૯ ૬૬૫૱૬

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 

ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ 

બીણષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવીફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીફૂ મીગૂ 

ઝૉ, 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ રીળભદ બૃળૂ 

બીણષીરીઅ ઈષૉવ ળ્ઞઙીળૂ 

દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૩૯-૩૩-૪૨૩૱ 

દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 

દી.૩૯-૩૩-૪૨૩૯ 

ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ

૬૩૨૫૬ ૩૭૬૩ ૭૨૫૮૱ ૭૪૪ 

૩૯-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીફૂ મીગૂ 

ઽ્લ દૉષી મૉળ્ઞઙીળ્ફૂ ઼અખ્લી 

ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 

૬૨૨૱૯ ૬૪૯૯ ૬૬૫૱૬ 

 (૫) ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણૂ ઽ્લ દૉ બોગૂ ગૉડવીફૉ ઼ળગીળૂ 

ઇફૉ ગૉડવીફૉ ઘીફઙૂ ળ્ઞઙીળૂ બળૄૂ બીણૂ, ઇફૉ 

 (૫) ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન રીળભદ 

દી.૩૯-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૨૪ ષહર્રીઅ ૩૯૩ 

ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ૯૫૪૯૬ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ 

ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ. 

 (૬) ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ ફ બીણૂ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ ?  (૬) ફ્ગળૂનીદી ીળી બ અ઼નઙૂ ફ ધષીફી ગીળથૉ ઇધષી 

ઋરૉનષીળ ીળી ફ્ગળૂફૂ દગ ફ ષૂગીળષીફી ગીળથૉ ળ્ઞઙીળૂ 

બૃળૂ બીણૂ સગીલૉવ ફધૂ. 

--------- 
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૬ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ફૃગ઼ીફ ધલૉવ બીગફૉ ઼ઽીલ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૪૫૬ ૂ ૉરુ઼અઽયીઉ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીફી 
ઘૉણૄદ્ફૉ ઇુદષૅુ ધૂ ધલૉવ બીગફી ફૃગસીફ બૉડૉ  ગૉડવી 
ઘૉણૄદ્ફૉ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ યીળૉ  ષળ઼ીનફૉ 
ગીળથૉ ુઞ ીફી ૪૭૮૨ ઘૉણૄદ્ફૂ ઼ઽીલ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ.

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઑગળ નૂઢ ગૉડવૂ ળગર જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ ? 

 (૪) ઑ઼.ણૂ.ઈળ.ઑભ.ફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઞરૂફ 
પીળગદીફી રીથરીઅ ષપૃરીઅ ષપૃ ૪(મૉ) ઽૉક્ડળફૂ રલીર્નીરીઅ 
ુમફ-ુબલદ બીગ રીડૉ  ઁ.૮૱૨૨/- ુદ ઽૉક્ડળ, ુબલદ બીગ 
રીડૉ  ઁ.૩૫,૭૨૨/- ુદ ઽૉક્ડળ ઇફૉ મીળરી઼ૂ બીગ રીડૉ  
ઁ.૩૱,૨૨૨/- ુદ ઽૉક્ડળ ઼ઽીલ રઅઞૃળ ગળષીફી પ્ળથ્ ઝૉ.

--------- 

૭ 
યીણૉ  વૉષીલૉવ ઘીફઙૂ મ઼્ ઇઅઙૉફી ઈઅગણીુષહલગ બ ગ્ ઇફૉ ઇઽૉષીવ્ ઼ળગીળફૉ ર્ગવષી મીમદ 

* ૪૨૬૯૯ ૂ ગૂળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ) : રીફફૂલ ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ 
રીઙર્ ષીઽફ લષઽીળ ુફઙર ીળી યીણૉ  વૉષીલૉવ ઘીફઙૂ મ઼્ 
ઇઅઙૉફી ઈળડૂ઼ૂ ઑક્ડફૂ ગવર ૫૨(૩) ઽૉઢશ ઈઅગણીુષહલગ 
બ ગ્ ઇફૉ ઇઽૉષીવ્ નળ રિઽફૉ ઼ળગીળરીઅ ર્ગવષીફી ઽ્લ ઝૉ 
દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ ઈષી 
ઈઅગણીુષહલગ બ ગ્ ઇફૉ ઇઽૉષીવ્ ઼ ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 
ઇફૉ 

 (૪) ઽી, જી. 

 (૫) જો રશૉવ ફ ઽ્લ દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૂપી ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૮ 
ળીજ્લરીઅ બૉળી ષ ણર્  મૉણુરન્ડફ જૉુમ્બલફસૂબરીઅ ઙ્ ણરૉણવ ુષઞૉદીફૉ ઉફીર ફ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૩૱૱ ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ) : રીફફૂલ ળરદ ઙરદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ બૉળી ષ ણર્  મૉણુરન્ડફ જૉુમ્બલફસૂબરીઅ ળીજ્લફી 

ઙ્ ણરૉણવ ુષઞૉદી ઘૉવીણૂકફૉ ઼ળગીળૉ  ગૉડવૂ ળગરફૃઅ ઉફીર 

ઈપ્લૃ, 

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

બૉળી ષ ણર્  મૉણુરન્ડફ જૉુમ્બલફસૂબરીઅ ળીજ્લફી ઑગ બૉળી 

મૉણુરન્ડફ ઘૉવીણૂઑ ષૃરફ ઑ઼.ઑવ-૫ ઉષૉન્ડરીઅ યીઙ 

વૂપૉવ બળઅદૃ ઙ્ ણરૉણવ ી  ગળૉવ ફધૂ. ઞૉધૂ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

 (૪) જો ઉફીર ફ ઈબષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ 

સૃઅ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઉફીર ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૯ 
઼ળદીફબળ મઅનળ બળ ઞૉડૂફૂ ઼ૃુષપી રીડૉ  ગળૉ વ ઘજર્ 

* ૪૨૩૮૬ ૂ ગફૃયીઉ મીળોલી (દશીજા) : ૩૬રૂ ઙૃ.ુષ.઼યીફી ધર ઼ રીઅ દી.૪૱-૫-૩૱ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ *  

કર્રીઅગ : ૩૨૩૱૫ (ઇગર્દી-૩૪૨)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઼ળદીફબળ ઘીદૉ રત્ લ ષૅુ  રીડૉ  ઞૉડૂ મફીષષી 

રીડૉફ્ ણૂડૉઊવ ્ઞૉક્ડ િળબ્ડર્  દોલીળ ગળૂ બલીર્ષળથૂલ 

રઅઞૄળૂફૂ ઼ીધ઼્ીધ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ રૉશષૂ મીઅપગીર સ  ગળૂ 

ઞ નૂધૂ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ દૉ ગીલર્ષીઽૂ 

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩) ઈ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ગન઼્ ડન્ડ ુફરષી રીડૉફી 

ડૉન્ણળફૂ રઅઞૄળૂ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. ગન઼્ ડન્ડ ુફરીલી મીન 

઼ળદીફબળ ઘીદૉ રત્ લ ષૅુ  રીડૉ  ઞૉડૂ મફીષષી રીડૉફી 

ઇભ્લી઼ ગીર્ ઽીધ પળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

 (૪) ઼ળદીફબળ મઅનળ બળ ઞૉડૂફૂ ઼ૃુષપીક રીડૉ  ઋક્દ 

ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ગલી ગીર રીડૉ  

ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૪) ગન઼્ ડન્ડ ફૂરષીફૂ ગીરઙૂળૂ િકર્લી ઽૉઢશ ઽ્ઉ, 

 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ઞૉડૂફૂ ગીરઙૂળૂ ગૉડવી ઘજ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 

બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૱ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઉ મગૉમવ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૩૯૯૫૱ ૂ ગફૃયીઉ નૉ઼ીઊ (બીળણૂ) : રીફફૂલ ગૃિડળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઉ મગૉમવ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 

દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઉ મગૉમવ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 

દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક ઈષૉવ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ગૃવ 
૩ ષવ઼ીણ ૪૯૭૱ 
૪ બીળણૂ ૯૬૱ 
૫ ષીબૂ ૫૱૫ 
૬ પળરબૃળ ૮૩૩ 
૭ ઋરળઙીર ૭૭૭ 
૮ ગબળીણી ૬૮૱ 

ગૃવ ૭૭૪૫ 
 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ 

ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક 

યવીરથ/રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ુષઙદ ગૃવ ઇળજીક 

ુઞ ી ઋ ્ઙ ગ  ીળી મગ્ફૉ યવીરથ 

ગળૉવ ઇળજીક 

૬૯૩૨ 

મગ્ઑ રઅઞૃળ ગળૉવ ઇળજીક ૪૭૮૯ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ ઽીલ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ .૪૩૪૱.૯૯ વીઘફૂ ઼ઽીલ 

(઼મ઼ૂણૂ) રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 --------- 
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૯ 
ઞૃફીઙત ઘીદૉ ઙૂળફીળ ળ્બષૉ ્ઞૉક્ડફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૪૨૩૫૬ ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૃફીઙત) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞૃફીઙત ઘીદૉ 
ઙૂળફીળ ળ્બષૉ ્ઞૉક્ડફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, 

 (૩) વ્ઇળ ડૉસફ ઇફૉ ઇબળ ડૉસફ ઘીદૉ ુ઼ુષવ ષગર્  
બૄથર્ ધષીફી ઈળૉ  ઝૉ. ફષ (૯) બોગૂ ઼ીદ (૯) ડીષળફી 
ભીઋન્ણૉસફફૂ ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, 
  

 (૪) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૨. 

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ગઊ ઑઞન઼્ૂ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋહી ૉગ્ વૂ., ફષૂ િન ઽૂ. 

 (૬) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ઼રલરલીર્નીરીઅ બૃળૂ ફ ધઊ ઽ્લ દ્ 
઼અમુપદ ઑઞન઼્ૂ ઼ીરૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ સૃઅ 
બઙવીઅ વૂપી ? 

 (૬) ઈ ગીરઙૂળૂ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૨ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ 
ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 

૩૨ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ણૌ. ઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૩૯૱૱૩ ૂ ગળસફયીઉ ઼્વઅગૂ (ગણૂ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ણૌ. ઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ 
ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,

 (૩) ૩૫ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ (૪) ૱
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ? (૫) .૯.૨૨ વીઘ

--------- 

૩૩ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઊફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૩૯૱૱૭ ૂ ઍુહગૉસ બડૉવ (ુષ઼ફઙળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ગૃઅષળમીઊફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૫૯૪ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ (૪) ૫૬૬
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ? (૫) . ૫૬.૬૨ વીઘ

--------- 
૩૪ 

પીફરઅ ૂ ભ઼વ મૂરી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઘળૂભ ઇફૉ ળુષબીગ રીડૉ  જૃગષૉવ ષૂરી ુ ુરલર 
* ૪૨૩૬૨ ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

ઞષીમ 
 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ પીફરઅ ૂ 
ભ઼વ મૂરી ઇઅદઙર્દ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઘળૂભ ઇફૉ ળુષ બીગ રીડૉ  
ષૂરી ુ ુરલર બૉડૉ  ગઊ-ગઊ ગઅબફૂફૉ ગૉડવૂ ળગર ળીજ્લ ઼ળગીળ 
ીળી ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૃદ્ ીળી જૃગષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ પીફરઅ ૂ 
ભ઼વ મૂરી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઘળૂભ ઇફૉ 
ળુષબીગ રીડૉ  ગઅબફૂષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ દળભધૂ જૃગષષીબી  
ુ ુરલર ઼ઽીલ ઇફૉ ઘૉણૄદ્ ીળી યળૉવ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ 
બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ.



6 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ, ઘળૂભ ઇફૉ ળુષ બીગષીળ, 
ગઅબફૂષીળ ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી જગૃષષીફૂ ધીલ ઝૉ? 

 (૪) ઽી, જી. 

બ ગ-૩ 
ષૂરી ગઅબફૂ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ દળભધૂ 

જૄગષષીબી  ુ ુરલર ઼ઽીલ ( .)
ઘૉણૄદ્ ીળી યળૉવ ુરુલર ( .)

ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૯-૩૱ 
ઊફ્ગ્ ડ્ગૂલ્ ઞફળવ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ૫૱,૫૮,૯૱,૯૮૫ ૫૨,૩૪,૩૮,૩૯૮

ઘળૂભ ૪૨૩૱ 
ઑઙૂગ જળ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ કભ ઊુન્ણલી ૪૱૱,૬૬,૱૩,૬૩૭ ૮૯,૭૨,૮૯,૱૯૯
િળવીલન઼્ ઞફળવ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ૭૭૨,૯૱,૪૯,૱૩૯ ૩૨૮,૯૬,૱૮,૫૨૩
લૃુફષ઼ર્વ ઼્મ્બ્ ઞફળવ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ૫૭૨,૩૪,૯૨,૭૭૭ ૩૬૭,૯૫,૯૯,૯૬૱
યીળદૂ ઇક્ષી ઞફળવ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ૩૬૭,૯૫,૯૱,૪૩૩ ૬૮,૨૪,૩૫,૬૭૮

ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૱-૩૯ 
લૃફીઊડૉણ ઊુન્ણલી ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ૪,૬૪,૱૭,૬૯૪ ૩૫,૯૱,૫૪,૪૯૯
મજાઞ ઑવીલઅઞ ઞફળવ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ૯,૱૭,૱૬,૯૪૮ ૱,૭૭,૮૨,૫૭૬
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ કભ ઊુન્ણલી ૱,૨૯,૭૱,૱૯૮ ૩૩,૯૱,૯૱,૯૨૬
યીળદૂ ઇક્ષી ઞફળવ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ૩૫,૯૭,૫૨,૯૯૯ ૩,૱૨,૯૱,૩૨૫

ઘળૂભ ૪૨૩૯ 
ઑઙૂગ જળ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ કભ ઊુન્ણલી ૫૬૨,૬૯,૬૪,૭૭૩ ૱૯,૩૱,૬૫,૱૪૫
િળવીલન઼્ ઞફળવ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ૮૪૨,૬૯,૫૮,૯૯૩ ૩૪૫,૯૯,૫૪,૭૪૬
લૃુફષ઼ર્વ ઼્મ્બ્ ઞફળવ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ૫૯૮,૯૫,૯૯,૯૮૮ ૩૮૫,૫૬,૪૱,૯૩૩
યીળદૂ ઇક્ષી ઞફળવ ઊન્ લૃળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ૩૮૮,૨૯,૯૬,૯૭૯ ૭૩,૯૯,૱૯,૱૯૭

--------- 

૩૫ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઊફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૩૯૱૱૮ ૂ િગદીર્ુ઼અઽ ષીચૉવી (ગીઅગળૉઞ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૃઅષળમીઊફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૫૱૭ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૫૯૯ 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ?  (૫) . ૫૯.૯૨ વીઘ 

--------- 

૩૬ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ રત્ લ્ ્ઙ રીડૉ  રી ડળ રૉબીંઙ 

* ૪૨૨૬૩ ૂ ઈળ.઼ૂ.રગષીથી (રઽૃષી) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ યીયળી 
બીથૂરીઅ રત્ લ્ ્ઙ રીડૉ  યીષફઙળ જી ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ રી ડળ રૉબીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી ડળ રૉબીંઙ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઽૉક્ડળફૂ ભીશષથૂ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૩૭ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ઇળજીક  

* ૩૯૯૬૩ ૂ ુબલૃહયીઊ નૉ઼ીઊ (ફષ઼ીળૂ) : રીફફૂલ ગૃડૂળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ 
ષહર્રીઅ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ 
રશૉવ ઇળજીક 

ઇ.ફ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ગૃવ 
૩ ૪ ૫ 
૩ ફષ઼ીળૂ ૫૩૭ 
૪ ઞવીવબ્ળ ૭૫૭ 
૫ ઙથનૉષૂ ૬૮૨ 
૬ જૂઘવૂ ૬૨૨ 
૭ ઘૉળઙીર ૩૱૨ 
૮ ષીઅ઼ની ૪૫૪ 

 ગૃવ ૪૩૪૪ 
 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) દૉ બોગૂ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ. 

ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉન્  ીળી રઅઞૃળ ગળૉવ ઇળજીક ૬૨૨
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગીળફૂ ડૃવગૂડ રઅઞૃળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) જોણીથ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

જોણીથ-૩ 
રઅઞૄળ ગળૉ વૂ ડૃવગૂડ 

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

--------- 

૩૮ 
ય જ ુઞ ીરીઅ ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ 

* ૩૯૯૨૬ ૂ ઇ થુ઼અઽ ળથી (ષીઙળી) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બૄથીર્ 
લ્ઞફી) ઽૉઢશ ય જ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ 
ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ  

 (૩) ય જ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼ વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બથૄીર્ લ્ઞફી) 
ઽૉઢશ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૃવ ૬૱૯૪૬.૨૬૯ રૉ.ડફ ઇફીઞફી 
ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ગલી રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ?  (૪) ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ 
(રીઅ ઇ બૄથીર્ લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઇફીઞફૃઅ ફૂજૉ રૃઞમફી ઼ રલઙીશી 
ઇફૉ નસીર્ષૉવ રીથ-યીષધ  ૂુ ષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 

ુષદળથ ફ્ 
઼રલઙીશ્ 

ગૉ ડૉઙળૂ ચઉં 
(િગ.ગર્ી.)

યીષ ુદ 
િગવ્ ( .)

જ્ઘી 
(િગ. ગર્ી.) 

યીષ ુદ 
િગવ્ ( .) 

ગૃવ ઇફીઞ 
(િગ.ગર્ી.) 

ફષૉમ્મળ-૪૨૩૱ ધૂ 
કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ 

AAY (ગીણર્  નૂઢ) ૪૭.૨૨૨ ૪.૨૨ ૩૨.૨૨૨ ૫.૨૨ ૫૭
PHH ( લુક્દ નૂઢ) ૫.૭૨૨ ૪.૨૨ ૩.૭૨૨ ૫.૨૨ ૭

--------- 

૩૯ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૱૱ ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ળીઞગ્ડ ુ ઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ  

 (૩) * બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) * બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૩૱ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼ૉષી ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ષૅુધ્પરીઅ ઼ઽીલ 

* ૪૨૯૭૯ ૂ ઼ૂ.ગૉ .ળીઋવજી (ઙ્પળી) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઼ૉષી ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ુપળીથ 
ઇફૉ ષ઼ૃવીદ ષૅુધ્પ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) ૭૨ 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ?  (૪) . ૫૬,૯૨,૱૨૨/
--------- 
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૩૯ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ  

* ૪૨૮૭૪ ણૌ.઼ૂ.ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 
૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ દી. 
૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ ધલૉવ 
ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઙીઅપૂફઙળ જી ીફી દરીર દીવૃગીકફી 
દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફગૃસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૪૨ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૩૫ ૂ ગીઅુદયીઊ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ 

દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 

૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 

ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 

૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-

૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ ધલૉવ 

ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઈથઅન જી ીફી દરીર દીવગૃીકફી 

દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફગૃસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી. ૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 

ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ ઼ ઽીલ 

જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 

--------- 

૪૩ 
દીળીબૃળ, ઼્જી ી ઇફૉ બૉડવીન દીવૃગીરીઅ ણીઅઙળફી બીગફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૪૬૫ ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 

રિઽફીરીઅ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનફૉ ગીળથૉ દીળીબૃળ, ઼્જી ી 

ઇફૉ બૉડવીન દીવૃગીકરીઅ ણીઅઙળફી બીગફૉ ર્ડી બીલૉ ફૃગસીફ 

ધલૃઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) કક્ડ્મળ રી઼રીઅ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનફી ગીળથૉ 

દીળીબૃળ, બૉડવીન ઇફૉ ઼્જી ી દીવૃગીકરીઅ ણીઅઙળફી બીગફૉ 

ફૃગસીફ ધલૃઅ ઝૉ. 
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 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ફૃગસીફૂફ્ ઼ ષ ગળૂફૉ ઇ઼ળગર્ દ 
ઘૉણૄદ્ફૉ ષશદળ જૄગષષી ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ? 

 (૪) રઽૉ઼ૃવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ધલૉવ બીગ ફગૃસીફ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ 
બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

--------- 
૪૪ 

ળીજ્લરીઅ ઘી દૉવફ્ મભળ ડ્ગ 
* ૪૨૨૯૯ ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ બૃળ) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ળીજ્લરીઅ ઙળૂમ્ફૉ દઽૉષીળ્રીઅ ઼ દૃઅ ઇફૉ બૄળદૃઅ 
ઘી દૉવ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગલી ગીળફી ગૉડવી ઘી દૉવફ્ મભળ 
ડ્ગ ગળૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅ ઙળૂમ્ફૉ દઽૉષીળ્રીઅ ઼ દૃઅ ઇફૉ બૄળદૃઅ ઘી દૉવ રશૂ 
ળઽૉ દૉ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૂ ફ્ણવ ઑઞન઼્ૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ 
ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર વૂ. ઙીઅપૂફઙળ ીળી PDS લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ુષદળથ ગળષી રીડૉ  ળૂભીઊન્ણ ગબી઼ૂલી દૉવ ફૂજૉ 
રૃઞમફૂ ુષઙદૉ ઘળૂનૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

઼રલઙીશ્ ૩વૂ. બીઋજફૂ ઼અખ્લી
દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૯૩,૪૨,૨૭૮ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૯૩,૩૫,૬૱૨ 

ગૃવ ૩૬૪,૫૫,૭૫૮ 
 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઘી દૉવફી મભળ ડ્ગ રીડૉ  ળીજ્લ 
઼ળગીળૉ  ગલી ગીળફ્ ઘી દૉવફ્ ઞથ્ધ્ ગ્ફૂ બી઼ૉધૂ ઘળૂ ્,

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞન્રી રૂ ઇફૉ િનષીશૂફી 
દઽૉષીળ્રીઅ ુ ષદળથ ગળષી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ ળગીળફૂ ફ્ણવ ઑઞન઼્ૂ 
ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર વૂ. ીળી ળૂભીઊન્ણ 
ગબી઼ૂલી દૉવ ૩ વૂ. બીઋજ બૉગીંઙરીઅ ઊ-ડૉન્ણળીંઙ ીળી િળષ઼ર્ 
ઊ-કક્સફ બધ્પુદધૂ ઼પ્વીલળ્/ઋત્બીનગ્ બી઼ૉધૂ 
ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉફૂ ુષઙદ ઈ ઼ીધૉ બિળુસ -૩ 
રૃઞમ ઝૉ.   

 (૫) ઈ ઘી દૉવફૂ ઙૃથષ ીફૂ જગી઼થૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૫) ઽી, ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર વૂ. ીળી 
ભૄણ િળ઼જર્ વૉમ્ળૉડળૂ (ઑભ.ઈળ.ઑવ.) રીળભદ જગી઼થૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૬) ઈ ઘી દૉવફૃઅ ઙળૂમ્ફૉ ગલી યીષધૂ ષૉજીથ 
ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ? 

 (૬) ઈ ળૂભીઊન્ણ ગબી઼ૂલી દૉવફૃઅ ળીજ્લફી ઙળૂમ 
ગૃડૃઅમ્(ઇઅત્લ્નલ ઇફૉ મૂ.બૂ.ઑવ. ગૃડૃઅમ્)ફૉ .૭૨/- ુદ 
૩ વૂ. બીઋજફી યીષૉ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બિળુસ -૩ 
બૂણૂઑ઼ ળૂભીઊન્ણ ગબી઼ૂલી દૉવ ૩ વૂડળ બીઋજ (ઞન્રી રૂ ઇફૉ િનષીશૂ ુફુર ૉ)  

દી.૨૩/૩૩/૩૯ ધૂ દી.૫૩/૩૨/૩૱(ષહર્આ- ૪૨૩૱-૩૯) 
લ્ઞફી ઞથ઼ૂ ળૂજીલફ ૩ વૂડળ બીઋજફૂ ઼અખ્લી ઼પ્વીલળ/ઋત્બીનગફૃઅ ફીર 

બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઇરનીષીન ૩૱૪૯૬૯૮ ઙ્ગૃવ ઑગર્ૂ ઉન્ડળફૉસફવ વૂ.
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ષણ્નળી ૩૱૪૮૨૩૮ કટ્ફ ્ગ્ફ ી.વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઼ૃળદ ૩૬૱૯૱૯૮ ઑફ ગૉ  ્ડૂન઼્ ી.વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ળીઞગ્ડ ૩૯૯૬૮૬૱ ઙ્ગૃવ ઑગર્્ ળૂ઼઼્ીર઼્ વૂ. 

  ગૃવ ૯૩૪૨૨૭૮  
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દી.૨૩/૩૩/૩૱ ધૂ દી.૫૩/૩૨/૩૯ (ષહર્આ- ૪૨૩૯-૪૨) 
લ્ઞફી ઞથ઼ૂ ળૂજીલફ ૩ વૂડળ બીઋજફૂ ઼અખ્લી ઼પ્વીલળ/ઋત્બીનગફૃઅ ફીર 

બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઇરનીષીન ૩૱૫૯૭૮૨ ઙ્ગૃવ ઑગર્ૂ ઉન્ડળફૉસફવ વૂ.
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ષણ્નળી ૩૱૪૮૨૱૱ કટ્ફ ્ગ્ફ 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઼ૃળદ ૩૬૱૯૩૩૪ ઑફ ગૉ  ્ડૂન઼્ ી.વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ળીઞગ્ડ ૩૯૮૪૯૪૨ ઙ્ગૃવ ઑઙ્ ળૂ઼઼્ીર઼્ વૂ. 

  ગૃવ ૯૩૩૫૬૱૨  
--------- 

૪૫ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૩૪ ૂ ળરથયીઊ બડૉવ (ુષજાબૃળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક 
રશૂ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ રશૉવ ઇળજીક

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૯૯૫ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૩૨૭૱ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ?  (૪)  
ષહર્ રઅઞૃળ ઇળજીક

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૯૯૫ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૩૨૭૱ 

--------- 

૪૬ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ બીગ ષૂર્ જૄગષષી મીમદ 

* ૪૨૪૮૬ ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

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

ષહર્ષીળ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ઑ ગૉડવૂ 

ળગરફૃઅ ષૂરી ુ ુરલર યળૉવ ઝૉ, 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ 

ગૉડવૂ ળગરફ્ બીગ ષૂર્ જૄગષષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૉડવૂ 

ળગરફ્ બીગ ષૂર્ જગૄષષીફ્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ષૂરી 

ગઅબફૂ ીળી જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઘળૂભ-૪૨૩૯ ફી નીષીકફૂ 

ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઽ્લ, ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉ 

જૃગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ષૂરી ગઅબફૂ ીળી જૃગષષીફી ળઽૉ. 

 (૬) બીગ ષૂર્ જગૄષષીફ્ મીગૂ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ 

સૃઅ ઝૉ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(* બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 
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૪૭ 
રઽી ષીષીટ્ણી ઇઅઙૉ ઼ળગીળ ીળી ગીલર્ષીઽૂ 

* ૩૯૱૮૮ ૂ ઇળુષઅન ળીથી (઼ૃળદ બૄષર્) : રીફફૂલ િણટી ડળ રૉફૉઞરડ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 કક્ડ્મળ-૪૨૩૯રીઅ ઈષૉવ રઽી ષીષીટ્ણી ઇઅઙૉફૂ 
જાથગીળૂ ર ી મીન ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ? 

 દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઇુદ યીળૉ  રઽી ષીષીટ્ણૃઅ  
ઇળમૂ ઼રૃ રીઅ ઈષૂ ળ ૃઅ ઝૉ ઇફૉ દૉફીધૂ ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝ 
઼ૃપૂફી નિળલીગીઅઢી દૉરઞ ઈઞૃમીઞૃફી દરીર ુઞ ી ઋબળ 
લીબગ ઇ઼ળ ધષીફૂ ઝૉ ઇફૉ દૉફીધૂ જાફરીવફૃઅ ફૃગસીફ 
ધષીફૃઅ ઝૉ દૉષૂ જાથ ધદીઅ, GSDMA ધ્ષીળી 
દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ઇ ૉધૂ બ /ભૉગ઼ દૉરઞ ભ્ફ 
બળ, દરીર ઼અમઅુ પદ ઇુપગીળૂ ૂક ઼ીધૉ જજીર્-ુષજીળથી 
ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ ઇફૉ દૉ ઇઅદઙર્દ ઼ત્ષળૉ  બઙવીઅ વૉષી 
ઞથી લૃઅ ઽદૃઅ, દૉરઞ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી રઽી ષીષીટ્ણીફૉ 
બઽ જૂ ષશષી રીડૉ  ફૂજૉ રૃઞમફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ.
૩.  IMD ઑ "રઽી" ષીષીટ્ણીફૂ જૉદષથૂ ઈબદીઅ દૉફૂ 

દરીર ઼અમઅુપદ ઇુપગીળૂ ૂકફૉ જાથ ગળષીરીઅ ઈષૂ.
૪.  દરીર ુઞ ી ્ઞૉગડ કિભ઼ળ (DPO)ફૉ ુઞ ી 

ગઅડર્ ્વ ર (DEOC)ઘીદૉ ઽીઞળ ળઽૉષી ઞથીષષીરીઅ 
ઈ લૃઅ. 

૫.  ઈબની ુર ્ફૉ દૉરફી ધશૉ ઽીઞળ ળઽૉષી ઞથીષષીરીઅ 
ઈ લૃઅ. 

૬.  ડૉડ ઊરળઞન઼્ૂ કબળૉસફ ઼ૉન્ડળ (SEOC) ઘીદૉ 
કર્ીઊ઼ૂ઼ રૉફૉઞરૉન્ડ ઙૅબફૂ મૉઢગ દીત્ગીુવગ પ્ળથૉ 
લ્ઞષીરીઅ ઈષૂ. 

૭.  કર્ીઊ઼ૂ઼ રૉફૉઞરૉન્ડ ઙૅબફૂ મૉઢગ મીન દદૃર્ઞ રૃખ્લ 
઼ુજષ ૂ, ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ ૂ દૉરઞ રૃખ્લ 
ગીળ્મીળૂ ઇુપગીળૂ ૂ, ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઈબુ  
લષ ધીબફ ઼ ીરઅણશઑ ુઞ ી ુષગી઼ 
ઇુપગીળૂ ૂક, ુઞ ી ગવૉગડળ ૂક ઇફૉ ુઞ ી 
બ્વૂ઼ ષણીક દૉરઞ બ્વૂ઼ ગુર ળ ૂક ઼ીધૉ 
ુષણૂલ્ ગ્ન્ભળન઼્ધૂ "રઽી ષીષીટ્ણી" ઇઅઙૉફૂ 
જૉદષથૂ ઈબૂ દૉરઞ દૉફૉ બઽ જૂ ષશષી લ્ગ્લ 
રીઙર્નસર્ફ ઈપ્લૃઅ. 

૮.  ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઈબુ  લષ ધીબફ ઼ ીરઅણશ ીળી 
ઊન઼્ૂણન઼્ ળૂ બ્ન઼્ ઼ૂ ડરફૉ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ. ઞૉ ઇઅદઙર્દ ઑફ.ણૂ.ઑર.ઑ. ઑક્ડ,૪૨૨૭ફૂ 
જોઙષીઊ ઽૉઢશ દૃદર્ઞ ળીજ્લ ગક્ષીઑ Incident 
Commander દળૂગૉ  ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ ૂ, રઽૉ઼ૃવ 
ુષયીઙૉ ગીરઙૂળૂ ઼અયીશૂ ઇફૉ ુઞ ી ગક્ષીઑ 
ગવૉગડળ ૂકઑ ગીરઙૂળૂ ઼અયીશૂ. 

૯.  ઼અયુષદ ઈભદ ઼રલૉ રનન બ ધષી MPCS દોલીળ 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઽદી. 

૱.  ુઞ ી ્ઞૉગડ કિભ઼ળ (DPO) ઇફૉ ઈબની ુર ્ફૂ 
઼ઽીલધૂ ધશીઅદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૃઅ. 

૯.  ઽષીરીફ ુષયીઙ, યીળદ ઼ળગીળ ીળી મઽીળ બીણષીરીઅ 
ઈષૉવ ઽષીરીફફી ઇઽૉષીવફૉ ધ્લીફરીઅ વઊફૉ, ઙૃઞળીદ 
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ળીજ્લ ઈબુ  લષ ધીબફ ઼ ીરઅણશ ીળી મીલ઼ૉઙફૂ 
રનન વઊફૉ ષીષીટ્ણીફૂ ઼અયુષદ િનસી જાથૂફૉ ઼ૐધૂ 
ષપૃ ફૃગસીફ ધષીફૂ સક્લદી પળીષદી દડૂલ 
ુષ દીળ્રીઅધૂ વ્ગ્ફૃઅ ધશીઅદળ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽદૃઅ. 

૩૨.  ઽષીરીફ ુષયીઙ, યીળદ ઼ળગીળ ઇફૉ ઇન્લ ઘીફઙૂ 
દધી ુષ  દિળલ ઼અ ધીક ીળી ષીષીટ્ણીફૂ િનસી 
ઇફૉ ટણબ જાથૂફૉ રીફ. રૃખ્લરઅ ૂ ૂ ઇફૉ રીફ.રૃખ્લ 
઼ુજષ ૂફૉ દૉરઞ ળીજ્લફી Crisis Management 
Group ઇષઙદ ગળષીરીઅ ઈષદી ઽદી, ઞૉધૂ ગળૂફૉ દૉ 
મીમદૉ લ્ગ્લ ુષજીળથી મીન ળીજ્લફી િઽદરીઅ ઞ ળૂ 
ુફથર્લ્ વઊ સગીલ. 

૩૩.  જીઑ઼ણૂઑરઑ ીળી ુ ન્ડ ઇફૉ ઊવૉક્ડર્ ્ુફગ ુ રિણલીધૂ 
વ્ગ્ફૉ ષીષીટ્ણીધૂ ઽ્ફીળદ ફ ઼જાર્લ દૉ રીડૉ  સૃઅ ગળષૃ 
ઇફૉ સૃઅ ફી ગળષૃ દૉ ઇઅઙૉફૂ ઼રઞ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ. 
દૉરઞ ષીષીટ્ણી ઇઅઙૉફૂ ષદર્રીફ બિળુ ધુદધૂ વ્ગ્ફૉ 
ષીગૉભ ગળષીરીઅ ઈષૉવ. 

૩૪.  ળીજ્લફી નિળલી ુગફીળીફી ુઞ ીકફી િણ ડર્ ૂગ ્ઞૉગડ 
કિભ઼ળ્ફૉ ઞૉ દૉ ુઞ ીફી દઅ  ઼ીધૉ ૪૬ ગવીગ ઽીઞળ 
ળઽૉષી ઼અગવફ ગળષી દધી ઼ઽીલદી ગળષી રીડૉ  
ઞથીષષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽદૃઅ. 

૩૫. ડૉડ ઊરળઞન઼્ૂ કબળૉસફ ૉ઼ન્ડળ, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ 
જીઑ઼ણૂઑરઑફી ઇુપગીળૂ ૂક/ગરર્જીળૂકફૉ ૪૬ 
ગવીગ સૂફ્ડ ષીઊટ ઽીઞળ ળઽૉષીફી ઈનૉસ ગળષીરીઅ 
ઈ લી ઽદી. ઽષીરીફ ુષયીઙ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષદી 
મૃવૉિડફરીઅ નસીર્ષૉવ રૉ઼ૉઞ ઑગ ૂદ ગળૂફૉ ઽીઞળ ળઽૉવ 
ઋચ્જ ઇુપગીળૂ ૂકફી રીઙર્નસર્ફ ઽૉઢશ ગીરઙૂળૂ ગળૉવ 
ઽદૂ. ઞૉધૂ ઼અનૉસી લષઽીળરીઅ ગ્ઊ ઇણજથ ઋયૂ ફ 
ધીલ. 

૩૬. જીઑ઼ણૂઑરઑ ીળી ળીજ્લફી દરીર ુઞ ીફી 
ગવૉગડળ ૂક ઇફૉ મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ ૂકફૉ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઼ૉડૉવીઊડ ભ્ફ ઋબળ નળ ગવીગૉ  
દૉકફી ઼ૉડૉવીઊડ ભ્ફ જીવ ૃ ઽીવદ ઝૉ ગૉર દૉફૂ 
જગી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. 

૩૭. Gujarat Institute of Amateur Radioફૂ રનનધૂ 
જીઑ઼ણૂઑરઑ ીળી SEOC ઘીદૉ ઈબીદગીુવફ 
બિળુ ધુદરીઅ રનન બ ધઊ સગૉ  દૉ ઽૉદૃધૂ લષ ધી 
ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ. 

૩૮. જીઑ઼ણૂઑરઑ ડૉડ િણટી ડળ રૉફૉઞરૉન્ડ પ્વીફ 
ઇઅદઙર્દ ઼ળગીળફી ુષુષપ ુષયીઙ્ફૉ ષીષીટ્ણી રીડૉ  
રીફગ ગીલર્ બધ્પુદ (Standard Operating Procedure) 
ફૂ જાથગીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. 

૩૯. ઽષીરીફ ુષયીઙ ીળી ષીષીટ્ણીફૂ ુ ધુદફૂ ઇઅઙૉફૂ 
બશૉબશફૂ ઇ દફ રીિઽદૂ રૉશષૂફૉ ુરિણલીફૉ જાથ 
ગળષીરીઅ ઈષદૂ ઽદૂ. ઞૉધૂ ગળૂફૉ જાઽૉળ ઞફદીફૉ 
ષીષીટ્ણીધૂ મજષી ઇઅઙૉફૂ ઼ીજૂ રીિઽદૂ રશૂ સગૉ . 

--------- 
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૪૮ 
રીતષીણ મઅનળૉ  ઞૉડૂ મફીષષીફૂ રઅઞૄળૂ 

* ૪૨૮૪૭ ૂ ર્ઽફવીવ ષીશી (ગ્ણૂફીળ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ણૂફીળ દીવગૃીફી 
રીતષીણ મઅનળૉ  ફષૂ ઞૉ ૂ મફીષષીફૂ રઅઞૄળૂ ક્લીળૉ  ઈબષીરીઅ 
ઈષૂ, 

 (૩) ઽીવ ઼ૄુજદ લ્ઞફીફૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂફૂ મીમદ 
઼ળગીળ ૂફૂ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીલર્ષીઽૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ ઇફૉ 
ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૪) યૐુદગ ઇફૉ ઊઞફૉળૂ ઇભ્લી઼્ બથૄર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. દધી ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ રશૉવ ફ ઽ્ઉ ઘજર્ ગળષીફ્  
ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઈ ગીર ગૉડવી ઼રલરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ર ી મીન ુફલર્ફૃ઼ીળ ગીરઙૂળૂ 
બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૪૯ 
ફષળી ૂ રઽ્ત઼્ષ, બદઅઙ્ત઼્ષ ઇફૉ ળથ્ત઼્ષ બીઝશ ઘજર્ 

* ૪૨૨૯૯ ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફષળી ૂ રઽ્ત઼્ષ, બદઅઙ્ત઼્ષ ઇફૉ 
ળથ્ત઼્ષ બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૪ 
ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફષળી ૂ રઽ્ત઼્ષ, બદઅઙ્ત઼્ષ ઇફૉ ળથ્ત઼્ષ 
બીઝશ ફૂજૉ રૃઞમફ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્આ 

રઽ્ત઼્ષફૃઅ ફીર 
ષહર્ષીળ ઘજર્ ( ુબલી વીઘરીઅ) 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

ફષળી ૂ રઽ્ત઼્ષ ૭૯૨.૫૬ ૩૩૮૯.૩૮ 
બદઅઙ્ત઼્ષ ૯૯૩.૫૨ ૮૭૱.૪૨ 

ળથ્ત઼્ષ ૫૨૨.૭૱ ૬૱૫.૫૯ 

 (૪) ઋક્દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ બોગૂ ગૉડવ્ ઘજર્ 
ઞરષી, ળઽૉષી ઇફૉ ડર્ ીન઼્બ્ડસફ રીડૉ  ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ

 (૪) ઋક્દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ બોગૂ ફૂજૉ રૃઞમફ્ ઘજર્ 
ઞરષી, ળઽૉષી ઇફૉ ડર્ ીન઼્બ્ડસફ રીડૉ  ગળષીરીઅ ઈ લ્આ 

રઽ્ત઼્ષફૃઅ ફીર/ુષઙદ 

ુબલી વીઘરીઅ 
દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯  

ધૂ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ 
ધૂ 

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯
ફષળી ૂ 
રઽ્ત઼્ષ 

ઞરષી, ળઽૉષીફ્ ઘજર્ ૫૩.૭૯ ૨.૨૨ 

ડર્ ીન઼્બ્ડસફ ઘજર્  ૪૭.૯૯ ૨.૨૨ 

બદઅઙ્ત઼્ષ
ઞરષી, ળઽૉષીફ્ ઘજર્ ૬૯.૬૱ ૱૮.૱૪ 

ડર્ ીન઼્બ્ડસફ ઘજર્  ૫૨.૱૬ ૫૨.૪૫ 
ળથ્ત઼્ષ ઞરષી, ળઽૉષીફ્ ઘજર્ ૨.૨૨ ૪૮.૭૱ 

 ડર્ ીન઼્બ્ડસફ ઘજર્  ૨.૨૨ ૮.૨૫ 

 (૫) ઋક્દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ મઞૉડફી ગલીઅ ઽૉણ 
ઽૉઢશ ઋપીળષીરીઅ ઈ લ્? 

 (૫) ઋક્દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ મઞૉડફી રૉશી ઇફૉ 
ઋત઼્ષ્ફી ઽૉણ ઽૉઢશ ઋપીળષીરીઅ ઈ લ્. 

--------- 

૪૱ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ 

* ૩૯૯૨૨ ૂ મવળીઞુ઼અઽ જૐઽીથ (નઽૉઙીર) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બૄથીર્ 
લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ 
ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ  

 (૩) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼ વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બથૄીર્ લ્ઞફી) 
ઽૉઢશ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૃવ ૫૯૮૨૬.૩૨૩ રૉ.ડફ ઇફીઞફી 
ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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 (૪) ગલી રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ?  (૪) ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼ વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બથૄીર્ 
લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઇફીઞફૃઅ ફૂજૉ રૃઞમફી ઼રલઙીશી ઇફૉ 
નસીર્ષૉવ રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 

ુષદળથ ફ્ 
઼રલઙીશ્ 

ગૉ ડૉઙળૂ ચઉં 
(િગ.ગર્ી.)

યીષ ુદ 
િગવ્ ( .)

જ્ઘી 
(િગ. ગર્ી.)

યીષ ુદ 
િગવ્ 
( .) 

ગૃવ ઇફીઞ 
(િગ.ગર્ી.)

ફષૉમ્મળ-૪૨૩૱ ધૂ 
કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ 

AAY (ગીણર્  નૂઢ) ૪૭.૨૨૨ ૪.૨૨ ૩૨.૨૨૨ ૫.૨૨ ૫૭
PHH ( લુક્દ નૂઢ) ૫.૭૨૨ ૪.૨૨ ૩.૭૨૨ ૫.૨૨ ૭

--------- 

૪૯ 
ળીજ્લરીઅ ઼ભીઊ ગરર્જીળૂકફી રતૅ્લૃ ઇન્ષલૉ ઼ઽીલ 

* ૪૨૩૯૭ ૂ ુષથયીઊ રી  (ઙતણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ ઙડળરીઅ ઼ભીઉ ગળષી ઋદળૉવ ઼ભીઉ 
ગરર્જીળૂકફી રૅત્લૃ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ રૅત્લૃ ઼ઽીલ 
ગળષીફૂ ઼ળગીળફૂ જોઙષીઉ ઝૉ, 

 (૩)  

  ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી ુષયીઙફી 
દી:૪૭/૨૯/૪૨૨બફીઅ ઢળીષ કર્રીઅગ: ઑ઼઼ૂણબ્ લૃ/ 
૩૨૪૨૨૭/૩૭૯૯/ઙ ધૂ ઼ભીઉ ગીરનીળ્ફૉ ભળઞ 
નળમ્લીફ ઈગુ રગ રૅત્લૃફી ુગ ઼ીરીઅ . ૩.૨૨ વીઘફૃઅ 
ઈગુ રગ ષૂરી ગષજ ઞૄધ ઞફદી ઇગ રીદ ષૂરી ગષજ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

  ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી ુષયીઙફી 
દી:૫૨/૨૯/૪૨૩૬ફીઅ ઢળીષ કર્રીઅગ:ઑ઼઼ૂણમ લૃ/ 
૩૨૪૨૩૫/ફ.મી.૬૮/ઙ ધૂ ઼ભીઉ ગીરનીળફૃઅ ઙડળરીઅ 
ઙૃઅઙશીરથ/ણૄમૂ ઞષીધૂ રૅત્લૃ ધષીફી અ઼ઙૉ રૅ ગફી 
બિળષીળફૉ બૃફ:ષ઼ફ રીડૉ  ઼ઽીલ ી. ૪.૨૨ વીઘ ઙૃઞળીદ 
઼ભીઉ ગીરનીળ ુષગી઼ ુફઙર, ઙીઅપૂફઙળ દળભધૂ 
જૃગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૪) દી.૫૩-૩૨-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ગૉડવી ગરર્જીળૂકફી બિળષીળઞફ્ફૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ 
રૅત્લૃ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવીફૉ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ 
મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  

 દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષહર્ ૪૨૩૱રીઅ થ 
ગરર્જીળૂકફી બળૂષીળઞફ્ફૉ બિળષીળ નૂઢ ી. ૪.૨૨ વીઘ 
વૉઘૉ ગૃવ ી. ૮.૨૨ વીઘફૃઅ જગૃષણુઅ ઙૃઞળીદ ઼ભીઉ ગીરનીળ 
ુષગી઼ ુફઙર, ઙીઅપૂફઙળ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ઈ થ ગરર્જીળૂકફી બળૂષીળઞફ્ફૉ ષૂરી ગષજ લ્ઞફી 
ઽૉઢશ બળૂષીળ નૂઢ ી. ૩.૨૨ વીઘ વૉઘૉફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ. 

 ષહર્ ૪૨૩૯રીઅ રૅત્લૃ બીરૉવ ન઼ ગરર્જીળૂકફી 
બળૂષીળઞફ્ફૉ બળૂષીળ નૂઢ ી. ૪.૨૨ વીઘ વૉઘૉ ગૃવ 
ી. ૪૨.૨૨ વીઘફૃઅ જૃગષણુ ઙૃઞળીદ ઼ભીઉ ગીરનીળ ુષગી઼ 
ુફઙર, ઙીઅપૂફઙળ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ન઼ ગરર્જીળૂકફી બળૂષીળઞફ્ બોગૂ ઼ીદ ગરર્જીળૂકફી 
બળૂષીળઞફ્ફૉ ષૂરી ગષજ લ્ઞફી ઽૉઢશ બળૂષીળ નૂઢ 
ી. ૩.૨૨ વીઘ વૉઘૉ ગૃવ ી. ૯.૨૨ વીઘફૃઅ જગૃષણુ ષૂરી 
ુફલીરગ ૂ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ થ 
ગરર્જીળૂકફી બળૂષીળઞફ્ફૉ ી. ૩.૨૨ વીઘ વૉઘૉ જૃગષણુ 
ગળષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ. 
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 (૫) મીગૂ ળઽૉવીફૉ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષસૉ? 
 

 (૫) ષહર્ ૪૨૩૱રીઅ રૅત્લૃ બીરૉવ થ રૅદગ્ફી 
બળૂષીળઞફ્ફૉ દૉરઞ ષહર્ ૪૨૩૯રીઅ રૅત્લૃ બીરૉવ થ રૅદગ્ફી 
બળૂષીળઞફ્ફૉ ઞૄધ ઞફદી ઇગ રીદ ષૂરી ગષજ લ્ઞફી 
ઽૉઢશફૂ ઁ. ૩.૨૨ વીઘફૂ ઼ઽીલ સક્લ ત્ષળીઑ ષૂરી 
ુફલીરગ ૂ, ઙીઅપૂફઙળ ીળી જગૃષષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૫૨ 
ળીજ્લરીઅ ધબીદી ઋ ્ઙરીઅ ૱૭ ડગી ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૪૨૨૱૨ ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ધબીદી ઋ ્ઙ્રીઅ ૱૭% ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીફૂ 
઼ળગીળફૂ ફૂુદ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી દ્, ળીજ્લરીઅ ધબીદી ગૉન્  ઼ળગીળફી 
઼ીઽ઼્રીઅ ૱૭% ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ફ ઇબીદૂ ઽ્ષીફૂ 
ભિળલીનધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૪) ઽી, જી. 

ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી દી. ૫૩/૨૫/૩૯૯૭ ફી 
ઢળીષફૂ જોઙષીઊ ઇન્ષલૉ નળ ઝ રી઼ૉ ઞૃફ ઇઅુદદ ઇફૉ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ઇઅુદદ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ રીિઽદૂ ઑગ  ગળષીરીઅ 
ઈષદૂ ઽ્ઊ, દી.૫૨/૨૮/૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ઈષૉવ ગૉન્  ઼ળગીળફી જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ ફી ગૃવ ૪૯ ઑગર્ બોગૂ 
૨૯ ઑગર્રીઅ ધીુફગ્ફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ ઞશષીલ ઝૉ જ્લીળૉ  
૪૨ ઑગર્રીઅ ધીુફગ્ફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ ઞશષીદૂ ફધૂ. 

 (૫) જો ઽી દ્, ગૉન્  ઼ળગીળફી ઼ીઽ઼્રીઅ ૱૭% 
ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ફ ઇબીદૂ ઽ્ષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ? 

 (૫) ગૉન્  ઼ળગીળફી ઼ીઽ઼્રીઅ ૱૭% ધીુફગ્ફૉ 
ળ્ઞઙીળૂ ફ ઇબીદૂ ઽ્ષી ઇઅઙૉફી ગીળથ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 
૩. ગૉન્  ઼ળગીળ ઽ દગફી જાઽૉળ ઼ીઽ઼્રીઅ ગૉન્ ૂલગૅદ 

ગક્ષીઑધૂ યળદૂ, મનવૂ, મતદૂ ધદૂ ઽ્ઊ ધીુફગ્ફૂ 
ુફલદ ડગીષીળૂ ઞશષીદૂ ફધૂ. 

૪. રૉફૉઞળૂલવ/઼ૃબળષીઊટળૂ ગક્ષીરીઅ ફ્ગળૂનીદીફૂ ઞૉ દૉ 
ક્ષૉ ફી ઞ ળૂલીદ રૃઞમફી ઇફયૃષૂ ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ 
ઋબવબ્પ ફ ધષીફી ગીળથ઼્ળ ધીુફગ્ફૂ ુફલદ 
ડગીષીળૂ ઞશષીદૂ ફધૂ. 

--------- 

૫૩ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ડર્ૉ ક્ડળ ઼ઽીલ રીડૉ  ઇળજીક 

* ૩૯૯૪૱ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ જીષણી (િઽઅરદફઙળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ડર્ૉ ક્ડળરીઅ ઼ઽીલ રૉશષષી રીડૉ  દીવગૃીષીળ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ડર્ૉ ક્ડળરીઅ ઼ઽીલ રૉશષષી રીડૉ  ફૂજૉ રૃઞમ 
દીવૃગીષીળ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ 

૩ ઊણળ ૪૱૪૪ 
૪ ઘૉણ ી ૩૩૨૫ 
૫ દવ્ન ૩૩૯૮ 
૬ ીઅુદઞ ૩૫૯૫ 
૭ બ્સૂફી ૯૫ 
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કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ 

૮ ષણીવૂ ૩૬૮૩ 
૯ ુષઞલફઙળ ૪૫૮ 
૱ િઽઅરદફઙળ ૪૨૩૬ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ઽીલ 

જૃગષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઇળજીકરીઅ દીવગૃીષીળ ઼ઽીલ 

જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ

દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ 

૩ ઊણળ ૮૱૮ 

૪ ઘૉણ ી ૫૫૯ 

૫ દવ્ન ૬૪૯ 

૬ ીઅુદઞ ૭૪૫ 

૭ બ્સૂફી ૫૫ 

૮ ષણીવૂ ૬૬૯ 

૯ ુષઞલફઙળ ૭૨ 

૱ િઽઅરદફઙળ ૮૭૬ 

  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ 

જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ? 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઼ઽીલ 

જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ.                           ( ુબલી વીઘરીઅ) 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ

દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ 

૩ ઊણળ ૫૪૭.૫૭ 

૪ ઘૉણ ી ૩૭૯ 

૫ દવ્ન ૩૯૯.૫૭ 

૬ ીઅુદઞ ૪૬૯.૱ 

૭ બ્સૂફી ૩૭ 

૮ ષણીવૂ ૪૨૯ 

૯ ુષઞલફઙળ ૪૬.૩૭ 

૱ િઽઅરદફઙળ ૫૨૫.૨૮ 

--------- 

૫૪ 
ફરર્ની જી ીરીઅ મીઙીલદ ઘીદી ીળી ઼ઽીલ 

* ૪૨૪૮૯ ૂ ઇયૉુ઼અઽ દણષૂ (઼અઘૉણી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ગૉશ(ડૂ લૃ) બીગફી ષીષૉદળ રીડૉ  મીઙીલદ ઘીદી 

ીળી ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષહર્ 

૪૨૩૯-૪૨રીઅ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ગૃવ .૭૨,૩૫,૪૭૱/- (ગૃવ ુબલી બજી઼ વીઘ 

દૉળ ઽજાળ મ઼્ ઇ ીષફ બૃળી) 

--------- 
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૫૫ 
ળીજ્લરીઅ ઘી દૉવફ્ મભળ ડ્ગ 

* ૪૨૩૩૪ ૂ ઼્રીયીઉ ગ્શૂબડૉવ (વીંમણૂ) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ ઙળૂમ્ફૉ દઽૉષીળ્રીઅ ઼ દૃઅ ઇફૉ બૄળદૃઅ 
ઘી દૉવ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગલી ગીળફી ગૉડવી ઘી દૉવફ્ મભળ 
ડ્ગ ગળૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅ ઙળૂમ્ફૉ દઽૉષીળ્રીઅ ઼ દૃઅ ઇફૉ બૄળદૃઅ ઘી દૉવ રશૂ 
ળઽૉ દૉ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૂ ફ્ણવ ઑઞન઼્ૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ 
ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર વૂ., ઙીઅપૂફઙળ ીળી PDS લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ુષદળથ ગળષી રીડૉ  ળૂભીઉન્ણ ગબી઼ૂલી દૉવ ફૂજૉ 
રૃઞમફૂ ુષઙદૉ ઘળૂનૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

઼રલઙીશ્ ૩ વૂ. બીઋજફૂ ઼અખ્લી 
દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૱ 

૯૩,૪૨,૨૭૮ 

દી.૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૯ 

૯૩,૩૫,૬૱૨ 

ગૃવ... ૩૬૪,૫૫,૭૫૮ 
 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઘી દૉવફી મભળ ડ્ગ રીડૉ  ળીજ્લ 
઼ળગીળૉ  ક્લી ગીળફ્ ઘી દૉવફ્ ઞથ્ધ્ ગ્ફૂ બી઼ૉધૂ ઘળૂ ્, 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞન્રી રૂ ઇફૉ િનષીશૂફી 
દઽૉષીળ્રીઅ ુષદળથ ગળષી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ફ્ણવ ઑઞન઼્ૂ 
ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર વૂ. ીળી ળૂભીઉન્ણ 
ગબી઼ૂલી દૉવ ૩ વૂ. બીઋજ બૉગીંઙરીઅ ઊ-ડૉન્ણળીંઙ ીળી િળષ઼ર્ 
ઉ-કક્સફ બધ્પુદધૂ ઼પ્વીલળ્/ઋત્બીનગ્ બી઼ૉધૂ 
ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉફૂ ુષઙદ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ 
બિળુસ -૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ઘી દૉવફૂ ઙૃથષ ીફૂ જગી઼થૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૫) ઽી, ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર ુવ. ીળી 
ભૃણ િળ઼જર્ વૉમ્ળૉડળૂ (ઑભ.ઈળ.ઑવ.) રીળભદ જગી઼થૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૬) ઈ ઘી દૉવફૃઅ ઙળૂમ્ફૉ ગલી યીષધૂ ષૉજીથ 
ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ? 

 (૬) ઈ ળૂભીઉન્ણ ગબી઼ૂલી દૉવફૃઅ ળીજ્લફી ઙળૂમ ગૃડૃઅમ્ 
(ઇઅત્લ્નલ ઇફૉ મૂ.બૂ.ઑવ ગૃડઅમ્)ફૉ .૭૨/- ુદ ૩ વૂ. 
બીઋજફી યીષૉ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બિળુસ -૩ 

બૂણૂઑ઼ ળૂભીઉન્ણ ગબી઼ૂલી દૉવ ૩ વૂડળ બીઋજ (ઞન્રી રૂ ઇફૉ િનષીશૂ ુફુર ૉ) 
દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ દી.૫૩-૩૨-૩૱ (ષહર્ : ૪૨૩૱-૩૯) 

લ્ઞફી ઞથ઼ૂ ળૂજીલફ ૩ વૂડળ બીઋજફૂ ઼અખ્લી ઼પ્વીલળ/ઋત્બીનગફૃઅ ફીર 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઇરનીષીન ૩૱૪૯૬૯૮ ઙ્ગૃવ ઑગર્ૂ ઉન્ડળફૉસફવ વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ષણ્નળી ૩૱૪૮૨૩૮ કટ્ફ ્ગ્ફ ી.વૂ 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઼ૃળદ ૩૬૱૯૱૯૮ ઑફ ગૉ  ્ડૂન઼્ ી.વૂ 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ળીઞગ્ડ ૩૯૯૬૮૬૱ ઙ્ગૃવ ઑગર્્ ળૂ઼઼્ીર઼્ વૂ. 

  ગૃવ  ૯૩૪૨૨૭૮  
 

દી.૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ દી.૫૩-૩૨-૩૯ (ષહર્ : ૪૨૩૯-૪૨) 
લ્ઞફી ઞથ઼ૂ ળૂજીલફ ૩ વૂડળ બીઋજફૂ ઼અખ્લી ઼પ્વીલળ/ઋત્બીનગફૃઅ ફીર 

બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઇરનીષીન ૩૱૫૯૭૮૨ ઙ્ગૃવ ઑગર્ૂ ઉન્ડળફૉસફવ વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ષણ્નળી ૩૱૪૮૨૱૱ ઙ્ગૃવ ઑગર્ૂ ઉન્ડળફૉસફવ વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઼ૃળદ ૩૬૱૯૩૩૪ કટ્ફ ્ગ્ફ ી.વૂ 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ળીઞગ્ડ ૩૯૮૪૯૪૨ ઙ્ગૃવ ઑગર્્ ળૂ઼઼્ીર઼્ વૂ. 

  ગૃવ ૯૩૩૫૬૱૨  

--------- 
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૫૬ 
ળીજ્લરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીન ઇઅઙૉફી ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૪૨૨૮૫ ૂ ળચૃયીઉ નૉ઼ ીઊ (ળીપફબૃળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ળીજ્લરીઅ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીન ઇઅઙૉફી ઼ષફૂ 

ગીરઙૂળૂ દધી બીગ ુષરીફૂ જૃગષથૂફૂ ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ 

દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ધલૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ળીજ્લરીઅ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીન ઇઅઙૉફી ઼ષફૂ 

ગીરઙૂળૂ દધી બીગ ુષરીફૂ જૃગષથૂફૂ ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ 

દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ ગૉડવૂ ઑઞન઼્ૂ 

ીળી ક્લીળૉ  બૃથર્ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ઑઞન઼્ૂફૉ ગીરઙૂળૂ ઼ બૉવ ફ ઽ્ઉ 

 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) દૉ બૉડૉ  ગૉડવૂ ઑઞન઼્ૂફૉ ગૉડવૂ ળગર ક્લીળૉ  

જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર જગૃષષીફૂ મીગૂ ઝૉ ? 

 (૫) બ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫૭ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ુમલીળથ ગૂડફૃઅ ુષદળથ 

* ૩૯૯૪૯ ૂ ુષળૉ ન્ ુ઼અઽ જાણૉજા (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ચી઼જીળી ુષગી઼ ગીલર્કર્ર લ્ઞફી ઽૉઢશ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૃવ 

ગૉડવૂ ુમલીળથ ગૂડ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૭૯૯૱ ગૂડ 

 (૪) દૉ બીઝશ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ 

ઈ લ્ ? 

 (૪) . ૭૮,૮૪,૬૫૯/- 

--------- 

૫૮ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ફૃગસીફ ધલૉવ બીગ્ રીડૉ  ષશદળ ઼ઽીલ 

* ૩૯૯૭૩ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઇુદષૅુ ફી ગીળથૉ દીવગૃીષીળ 

ગલી બીગ્ફૉ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ ફગૃસીફ ધષી બીરૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઇુદષૅુ ફી ગીળથૉ દીવગૃીષીળ ધલૉવ 

બીગ ફગૃસીફફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃ બ ગ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ધલૉવ બીગ્ફ્ ઼ષ ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ 

ઈ લ્, 

 (૪) કઙ ડ-૪૨૩૯ રી઼રીઅ ધલૉવ ઇુદષૅુ ધૂ બીગ 

ફૃગસીફૂફ્ ઼ષ કઙ ડ-૪૨૩૯ રી઼રીઅ દૉરઞ કક્ડ્મળ-

૪૨૩૯ રી઼રીઅ ધલૉવ ઇુદષૅુ ધૂ બીગ ફૃગસીફૂફ્ ઼ષ 

કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ રી઼રીઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ફૃગસીફ ધલૉવ બીગ્ફૃ ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૃ ષશદળ 

જૃગષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ફૃગસીફ ધલૉવ બીગ્ફૃઅ ઼ળગીળ ીળી ગૃવ 

ઁ.૫,૫૮,૬૫,૬૪૯/- ઇઅગૉ  ુબલી થ ગળ્ણ ઝ ૂ઼ વીઘ 

દૉદીશૂ઼ ઽજાળ જીળ઼્ ઼ત્લીષૂ઼ બૃળી જૃગષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

ઝૉ. 

 (૬) ઈ ષશદળ ઼ઽીલ ક્લીળૉ  જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૬) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
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બ ગ 

કર્ર દીવગૃ્ ઇણન ગબી઼ ણીઅઙળ દૃષૉળ રગીઉ ઼્લીમૂફ ગૉશ ડીરૉડીઅ રળજૂ ઇન્લ 
ગૃવ 

(ઽૉ ક્ડળ)
૩ ઞૉદબૃળબીષૂ ૨.૬૨ ૩૯૭.૩૮ ૬૯.૯૩ ૬.૯૫ ૱૭.૬૩ ૯.૮૫ ૪.૫૯ ૯.૯૯ ૩.૨૨ ૨.૨૨ ૫૭૪.૭૱
૪ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૬.૱૱ ૩૪૬.૪૨ ૮૩૮.૭૭ ૭.૬૭ ૫૬.૯૱ ૩.૯૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૯૱૯.૯૮
૫ ક્ષીઅડ ૭.૮૫ ૪૨૩.૫ ૪૪.૫૨ ૪૱.૪ ૪૱૬.૭૫ ૯૱.૮૩ ૨.૨૨ ૩૯.૨૨ ૪.૮૨ ૭.૯૭ ૮૬૱.૩૪
૬ ફ઼ષીણૂ ૨.૨૨ ૬૯૫.૱૱ ૨.૨૨ ૭૱.૮૯ ૩૫.૭૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૭૮૮.૨૮
૭ ઼અઘૉણી ૨.૨૨ ૬૯૭.૫૪ ૨.૨૨ ૯.૫૨ ૨.૨૨ ૭.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૬૱૯.૮૫
૮ મ્ણૉવૂ ૨.૨૨ ૪૪૮.૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૭૯.૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫૱૬.૨૨

ગૃવ.. ૩૨.૯૩ ૩૯૩૮.૪૯ ૮૱૮.૯૮ ૩૨૬.૫૭ ૬૩૱.૬૫ ૪૭૨.૯૭ ૪.૫૯ ૪૮.૯૯ ૫.૮ ૭.૯૭ ૫૪૪૮.૫૮

--------- 

૫૯ 
ઞૄફીઙત ઋબળગ્ડરીઅ વીઊડ ઑન્ણ ઼ીઋન્ણ સ્ રીડૉ  ઘજર્ 

* ૪૨૩૬૭ ૂ ુષરવયીઉ જૃણી઼રી (઼્રફીધ) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙતફી 
ઋબળગ્ડરીઅ વીઊડ ઑન્ણ ઼ીઋન્ણ સ્ રીડૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙતફી 
ઋબળગ્ડરીઅ વીઊડ ઑન્ણ ઼ીઋન્ણ સ્ રીડૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગ્ઉ 
ઘજર્ ધલૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ સ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ જીવૃ ઝૉ ગૉ  મઅપ, ઇફૉ  (૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙતફી 
ઋબળગ્ડરીઅ વીઉડ ઑન્ણ ઼ીઋન્ણ સ્ મઅપ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ સ્ ુફયીષથૂ રીડૉ  ગઊ ઑઞન઼્ૂફૉ ગીરઙૂળૂ 
઼ બૉવ ઝૉ ? 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ુફયીષથૂ રીડૉ  ગ્ઉ ઑઞન઼્ૂફૉ ગીરઙૂળૂ ઼ બૉવ ફધૂ. 

--------- 

૫૱ 
઼ઽગીળૂ રઅણશૂક ીળી ઑ ઼ીળ ગઅબફૂફી િણટવ બઅબ્ જવીષષી મીમદ 

* ૪૨૩૪૯ ૂ ુજળીઙયીઉ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
઼ઽગીળૂ રઅણશૂક ીળી ઑ ઼ીળ ગઅબફૂફી િણટવ બઅબ્ 
જવીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ િણટવ બઅબ્ જવીષષી રીડૉ  
઼ઽગીળૂ રઅણશૂફી ગીલની ગૉ  બૉડી ગીલનીરીઅ રીન્લદી ઈબૉવ ઝૉ 
ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૪) રઅણશૂફી બૉડીુફલરરીઅ ઈષૂ ગ્ઉ બ  રઅઞૄળૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. બળઅદ ૃ઼નળઽૃ રઅણશૂકફી બૉડી ુફલર્ 
ઽૉઢશફી ઋ ૉસ્રીઅ ઼ યી઼ન્ફૂ ઈુધર્ગ ઋ ુદ, ઈુધર્ગ ુ ષગી઼ 
ુષઙૉળૉ  મીમદ્ નસીર્ષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઼ઽગીળૂ રઅણશૂ ીળી જીવદી બઅબ્રીઅ ઼ભ્લ ૂક 
઼ૂષીલ ફ્રૂફવ ઼ભ્લ્ફી ફીરૉ ઘૃ ી મજાળરીઅ ષૉજીથ ગળદૂ 
રઅણશૂક ઼ીરૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

 (૫) ગવર-૪(૩૫) રૃઞમ ફ્રૂફવ ઼ભ્લ્ફ્ બથ 
"઼ભ્લ" ફૂ લીખ્લીરીઅ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ, દૉધૂ દૉ ઼ભ્લ્ ઼ીરૉ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫૯ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ બૃળષઢી ુફઙરફી ઈષૉવી ઙ્ણીઋફ્ 

* ૩૯૯૮૯ ૂ રૃગૉસયીઉ બડૉવ (કવબીણ) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ 
ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  બૃળષઢી ુફઙરફી ગૃવ ગૉડવી ઙ્ણીઋફ્ 
ઈષૉવી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ 
ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  ગૃવ ૫૯ ઙ્ણીઋફ ઈષૉવી ઝૉ. 
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 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ઼અગર્ઽસુક્દ ગૉડવૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ગૃવ ઼અગર્ઽસુક્દ 
૩૯૱૨૨ રૉ.ડફ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼અગર્ઽસુક્દ ષપીળષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  
સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ષૉળઽીઋ઼ ઉન્ ી ડર્ગજળ ભઅણ ્ઞૉક્ડ-૫ ઽૉઢશ 
ઋરળબીણી ઘીદૉ ૪૨૨૨ રૉ.ડફ ઙ્ણીઋફ મીઅપગીર રીડૉફી 
ડૉન્ણળ રઅઞૃળ ગળૂ ષગર્  કણર્ળ ઈબૂ ૪૨૨૨ રૉ.ડફ ઼અગર્ઽસુક્દ 
ષપીળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ. 

--------- 

૬૨ 
ય જ જી ી ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂરીઅ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૩૯૱૯૱ ૂ નૃ લઅદયીઉ બડૉવ (ય જ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જી ી ળ્ઞઙીળ 
ગજૉળૂ, ય જ ઘીદૉ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ ફ પીલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૪૬૪૬ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવી 
મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ૫૬૫૪૫ 

--------- 

૬૩ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ઈષી઼ લ્ઞફી 

* ૩૯૱૯૭ ૂ યળદયીઉ બડૉવ (ષવ઼ીણ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ઈષી઼ લ્ઞફી 
(ગર્ીરૂથ) ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ ગૉડવી ઈષી઼્ 
મફીષષીફૃઅ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ઈષી઼ લ્ઞફી 
(ગર્ીરૂથ) ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ૪૩૬૨ ઈષી઼્ 
મફીષષીફૃઅ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી 
ઈષી઼્ રઅઞૃળ ધલી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ૩૯૮૯ 
ઈષી઼્ રઅઞૃળ ધલી ઝૉ. 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઈષી઼્ફૃઅ ગીર ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ ?  (૫) દૉ બોગૂ ૮૪૮ ઈષી઼્ફૃઅ ગીર ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 
--------- 
૬૪ 

ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ બીગષીળ ષૂરી ષશદળ જૃગષષી મીમદ 
* ૪૨૯૪૭ ૂ જીદૃયીઉ જૐપળૂ (ગબળીણી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઼ફૉ ૪૨૩૱ ઇફૉ ૪૨૩૯ફી ઘળૂભ બીગષીળ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ્ ગૉડવૃઅ 
ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ઇફૉ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી 
ગઊ ઘીફઙૂ ષૂરી ગઅબફૂફૉ જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઼ફૉ ૪૨૩૱ ઇફૉ 
૪૨૩૯ ઘળૂભ બીગષીળ ઘૉણૄદ્, ળીજ્લ ઼ળગીળ ઇફૉ ગૉન્  
઼ળગીળફૃઅ ુ ુરલર બ ગ-૩ રૃઞમ િળવીલન઼્ ઞફળવ 
ઉન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ફૉ જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઋક્દ બીગષીળ ઇફૉ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર બીગ 
ષૂરી ષશદળ દળૂગૉ  જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગષીળ ઇફૉ દીવૃગીષીળ નીષી 
જૃગષીલૉવ ઘૉણૄદ્ફૂ ઼અખ્લી ઇફૉ નીષી જૃગષીલૉવ ળગરફૂ ુષઙદ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
દીવગૃીફૃઅ 
ફીર 

બીગ 
નીષી જૃગષીલૉવ 
ઘૉણૄદ્ફૂ અ઼ખ્લી 

નીષી જૃગષીલૉવ 
ળગર ( .) 

ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ફૂવ 

ઘળૂભ-૪૨૩૯ 
ષવ઼ીણ ણીઅઙળ (ુબલદ) ૩ ૩૯૮ 
ષીબૂ ણીઅઙળ (ુબલદ) ૬ ૩૮,૨૬૱ 
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 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ષૂરી ષશદળ જગૃષષીરીઅ ફ 

ઈ લૃઅ ઽ્દ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ષૂરી 

ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ 

ફધૂ. ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઘળૂભ-૪૨૩૯ ફી નીષીકફૂ 

ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઽ્લ, ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉ 

જૃગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ષૂરી ગઅબફૂ ીળી જૃગષષીફી ળઽૉ.

બ ગ-૩ 

દીવૃગીફૃઅ 

ફીર 
બીગ 

ઘૉણૄદ્ ીળી યળૉવ 

ુ ુરલર ( .) 

ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી જૃગષષીબી  

ુ ુરલર ઼ઽીલ ( .) 

ગ  ઼ળગીળ ૂ ીળી જૃગષષીબી  

ુ ુરલર ઼ઽીલ ( .) 

ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઋરળીઙીષ ણીઅઙળ ુબલદ ૫૬,૭૮૬ ૩૯,૪૱૪ ૩૯,૪૱૪ 

ગબળીણી ણીઅઙળ ુબલદ ૩૯,૯૨૱ ૱,૯૭૬ ૱,૯૭૬ 

ગબળીણી ણીઅઙળ ુમફુબલદ ૪,૯૬૩ ૪,૨૭૮ ૪,૨૭૮ 

પળરબૃળ ણીઅઙળ ુબલદ ૪૫,૩૯૯ ૩૩,૭૱૯ ૩૩,૭૱૯ 

પળરબૃળ ણીઅઙળ ુમફુબલદ ૪,૫૮૪ ૩,૯૯૪ ૩,૯૯૪ 

બીળણૂ ણીઅઙળ ુબલદ ૪૪,૭૨૪ ૩૩,૪૭૩ ૩૩,૪૭૩ 

ષવ઼ીણ  ણીઅઙળ ુબલદ ૬૱,૯૩૯ ૪૬,૬૮૨ ૪૬,૬૮૨ 

ષવ઼ીણ ણીઅઙળ ુમફુબલદ ૱,૩૩૱ ૮,૨૱૯ ૮,૨૱૯ 

ષીબૂ ણીઅઙળ ુબલદ ૪,૱૭૨ ૩,૬૪૭ ૩,૬૪૭ 

ઘળૂભ-૪૨૩૯ 

ઋરળીઙીષ ણીઅઙળ ુબલદ ૪૩,૬૪૯ ૩૨,૯૩૬ ૩૨,૯૩૬ 

ગબળીણી ણીઅઙળ ુબલદ ૭,૯૫૫ ૪,૱૮૯ ૪,૱૮૯ 

ગબળીણી દૃષૉળ ૪,૯૪૭ ૪,૩૯૬ ૪,૩૯૬ 

પળરબૃળ ણીઅઙળ ુબલદ ૩૨,૱૯૯ ૭,૬૫૯ ૭,૬૫૯ 

પળરબૃળ ણીઅઙળ ુમફુબલદ ૱૫૯ ૮૪૯ ૮૪૯ 

બીળણૂ ણીઅઙળ ુબલદ ૭,૩૯૯ ૪,૭૯૯ ૪,૭૯૯ 

ષવ઼ીણ  ણીઅઙળ ુબલદ ૱,૭૨૬ ૬,૪૭૪ ૬,૪૭૪ 

ષવ઼ીણ ણીઅઙળ ુમફુબલદ ૪૩૬ ૩૮૨ ૩૮૨ 

ષીબૂ ણીઅઙળ ુબલદ ૫,૮૫૯ ૩,૱૩૯ ૩,૱૩૯ 

--------- 

૬૫ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઉફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૩૯૯૭૱ ૂ બળ઼્ ર ઼ીમળૂલી ( ીઅઙ ી ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃઅષળમીઉફૃઅ 

રીરૉ  લ્ઞફી ઽૉઢશ જીવૃ ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગૉડવૂ ગન્લીકફૂ 

ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૱૯૱ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ગન્લીકફૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ, 

ઇફૉ  

 (૪) ૱૱૩ 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૱૱.૩૨ વીઘ 

--------- 
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૬૬ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગ઼ીફ 

* ૪૨૯૩૮ ૂ ગીશીયીઉ ણીયૂ (ગબણષઅઞ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ 
ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગ : ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગ: બભમ/ 
૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-
૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ ધલૉવ 
ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉણી જી ીફી દરીર દીવૃગીકફી દરીર 
ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફગૃસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૬૭ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ લ્ઞફી 

* ૩૯૱૯૮ ૂ મીમૃયીઉ બડૉવ (ન઼કર્્ઉ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ ૄુજદ જાુદફીઅ ુષ ીધીર્કફૂ 

ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૨૭ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ 

ગૉડવૂ ફી રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૪) રઅઞૃળ - ૮૫ 

           ફીરઅઞૃળ - ૨૫ 

 (૫) ઋક્દ ઇળજીક ફી રઅઞૃળ ગળષીફીઅ ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ, 

ઇફૉ 

 (૫) ુષટી ળૂઞૉક્ડ ધષીધૂ, ઇન્લ મગરીઅધૂ વ્ફ વૂપૉવ 

ઽ્ષીધૂ, ુષનૉસ ઙરફ મીન ઇળજી ગળૉવ ઽ્ષીધૂ 

 (૬) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ ળગર 

જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૬) .૪૨.૯૨ ગળ્ણ 

--------- 

૬૮ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ગીળઘીફીકરીઅ ુફળૂક્ષથ્ 

* ૩૯૱૱૯ ૂ ઇળુષઅન બડૉવ (પળરબૃળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ષવ઼ીણ ુ ઞ ીરીઅ ઈષૉવ ગીળઘીફીકરીઅ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવી ુ ફળૂક્ષથ્ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ગીળઘીફીકરીઅ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃવ ૩૭૬૯ 

ુફળૂક્ષથ્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉરીઅ ગૉડવી ગીળઘીફી ઼ીરૉ ગૉડવી ગૉ઼્ નીઘવ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ૭૭ ગીળઘીફીક ઼ીરૉ ૩૩૱ ગૉ઼્ નીઘવ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૬૯ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ લ્ઞફી 

* ૪૨૫૨૩ ૂરદૂ રુફહી ષગૂવ (ષણ્નળી સઽૉળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ષણ્નળી જી ીરીઅ ઇફૃ઼ ૄુજદ જાુદફીઅ ુષ ીધીર્કફૉ 
ુષનૉસ ઇભ્લી઼ વ્ફ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૬૬ 

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

 (૪) રઅઞૃળ ઇળજી - ૬૨ 
  ફીરઅઞૃળ ઇળજી - ૨૨ 

 (૫) ઋક્દ ઇળજીક ફીરઅઞૃળ ગળષીફીઅ ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ ળગર 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૬) .૮૨૨.૨૨ વીઘ 

--------- 

૬૱ 
ય જ ુઞ ીરીઅ રત્ લઋ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  દીવૂર 

* ૪૨૨૪૯ ૂ ુષથયીઉ ચ્ચીળૂ (ગળઅઞ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) યીયળી બીથૂરીઅ રત્ લ્ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  ગ્ઉ 
દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૃઅ ડીઉબૉન્ણ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) .૮૪૭/- જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ય જ ુ ઞ ીરીઅ ગૉડવી દીવીરીધીર્ફૉ ગૉડવૃઅ ડીઉબૉન્ણ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ (૨૪) 
ષહર્રીઅ ય જ ુઞ ીરીઅ ગૃવ-૪૯૩ દીવૂરીધીર્ફૉ .૩,૭૪,૯૭૨/- 
ડીઉબૉન્ણ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૬૯ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ પ્ષીથ ફૃગ઼ીફૂ ઇઅઙૉ ઼ષ મીમદ. 

* ૪૨૬૮૩ ણૌ. ઇુફવયીઉ જોહૂલીળી (ુયવ્ણી) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જ્રી઼ી 
નળુરલીફ ઇુદ યીળૉ  ષળ઼ીનફી ગીળથૉ ઇળષ ૂ ઇફૉ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ બીગ ફૃગ઼ીફ ઼ીધૉ ઞરૂફ પ્ષીથફૃઅ ઼ષ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ફી 

 (૪) જો ફી, દ્ ઑફી ગીળથ્ સી ઝૉ,  (૪) બીગ ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. બળઅદૃ 
ઞરૂફ પ્ષીથ ફૃગ઼ીફ ઇઅઙૉફૂ મીમદ ધ્લીફ બળ ઈષૉવ 
ફધૂ. દૉરઞ ગ્ઉ ળઞૄઈદ બથ રશૉવ ફધૂ. 

 (૫) જો ઽી, દ્ ઞરૂફ પ્ષીથ રીડૉ  ઋક્દ મઅફૉ 
ુઞ ીકરીઅ ઼ઽીલ ઇધષી ઞરૂફ ઼વીરદૂ રીડૉ  સૃઅ લષ ધી 
ગળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫)  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

 (૬) ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઞરૂફ્ ઼રદવ ગળૂ ઈબષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૬)  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૭૨ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ બીગ ષૂરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૫૯ ૂ સૂષીયીઉ યૃળૂલી (િનલ્નળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગલી બીગફૃઅ 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 
યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ ઇફૉ *૪ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ષૂરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) *બ ગ-૫ ઇફૉ *૬ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૭૩ 
બૃળીદત્ષ યીઙફૃઅ રઅઞૃળ રઽૉગર 

* ૪૨૩૱૪ ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન) : રીફફૂલ ળરદ ઙરદ લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ ક રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ બૃળીદત્ષ ઇફૉ 
઼અગર્ઽીવલ ઘીદીરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૃળ રઽૉગર ગૉડવૃઅ ઝૉ, 

 (૩) ૫૫૯ 
*બ ગ – ઇ રઞૃમ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ગૉડવી ઼રલધૂ ઘીવૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ૩૬૬ 
*બ ગ – મ રૃઞમ 

 (૫) ઈ ઘીવૂ બણૉવ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 (૫) સક્લ દૉડવૂ ત્ષળીધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ. 
*બ ગ – ગ રૃઞમ 

(* બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 
૭૪ 

ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ ઼ દી ઇફીઞફૂ નૃગીફ્રીઅ ઙૉળળૂુદકફૂ જગી઼થૂ 
* ૪૨૯૯૱ ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
સઽૉળરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ દી ઇફીઞફૂ નૃગીફ્રીઅ 
ઙૉળળૂુદક ઇઅઙૉ જગી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ઼ દી ઇફીઞફૂ નગૃીફ્રીઅ 
દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

ષહર્ દબી઼ફૂ ઼અખ્લી 
૪૨૩૯-૩૱ ૩૩૭ 
૪૨૩૱-૩૯ ૬૩૬ 

ગૃવ ૭૪૯ 
 (૪) ઈ જગી઼થૂ નળમ્લીફ ગૉષી ગીળફૂ ઙૉળળૂુદક 
઼ીરૉ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઙૉળળૂુદક ઼ીરૉ ઈષૂ. 
૩. ષીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફરીઅ બૂણૂઑ઼ ગઅડર્ ્વ કણર્ળ-૪૨૨૩ 

રૃઞમફૃઅ મ્ણર્  વઙીષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 
૪. ઋચણદી ઞથ્ધી યીષ- રીથફૃઅ મ્ણર્  વઙીષષીરીઅ ઈષૉવ 

ફધૂ. 
૫. ઑફઑભઑ઼ઑ ફી યીષ, ુષદળથ, રીથ દધી ડ્વ ૂ 

ફઅમળફૃઅ ુફલદ ફરફૃીફૃઅ મ્ણર્  વઙીષૉવ ફધૂ દધી 
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ઑફઑભઑ઼ઑફી વીયીધીર્કફૂ લીનૂ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ. 

૬. ળૉસફ ઞથ્ધીફી ફરૃફી ળીઘૉવ ફધૂ. 
૭. ષીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફ મઅપ રીવરૃ બણૉવ ઝૉ. 
૮. ઽીઞળ ઞથ્ધીફૂ ઘળીઊ ગળદીઅ ષઙળ ષૉજીથૉ ષપ/ચડ રીવૃર 

બણૉવ ઝૉ. 
૯. ધશ દબી઼રીઅ ફિઽ રશૂ ઈષૉવ ઞૉ ગીણર્પીળગ્ફી ફીરૉ 

ષૉજીથમૂવ મફીષૂ ઞથ્ધ્ ુષદળૂદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉ 
ધશ દબી઼રીઅ રશૂ ઈષૉવ ફધૂ. 

૱. ઼ળગીળૂ ૂફૂ ઼ૃજફી રૃઞમ બ ગ ‘ઇ’ ઇફૉ ‘મ’ ુફયીષૉવ 
ફધૂ. 

૯. ળીજ્લ ઇ  ઈલ્ઙફૃઅ ુફલદ મ્ણર્  વઙીષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ.
 (૫) ઈષૂ ઙૉળળૂુદ ગળફીળ નગૃીફનીળ્ ઼ીરૉ સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) ફૂજૉ રૃઞમફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 
૩. . ૬,૨૪,૫૪૭/- ફ્ બૃળષઢ્ ગમઞૉ વૉષીરીઅ ઈ લ્. 
૪. . ૪,૱૮,૮૭૮/- ફ્ બૃળષઢ્ ળીજ્લ઼ીદ ગળષીરીઅ ઈ લ્.
૫. . ૯,૯૭,૨૨૨/- બળષીફી ઇફીરદ ળીજ્લ઼ીદ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ. 
૬. . ૩૬,૯૫,૯૯૭/- ફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્. 
૭. ૱૱ (ઊ ી઼ૂ) બળષીફી ર્ગૃભ ગળષીરીઅ ઈ લી. 
૮. ૩૮ (઼્શ) બળષીફી ળન ગળષીરીઅ ઈ લી. 

--------- 

૭૫ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઊ મગૉમવ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૩૯૯૫૭ ૂ સસૂગીઅદયીઊ બઅ ી (ણૂ઼ી) : રીફફૂલ ગૃડૂળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઊ મગૉમવ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઊ મગૉમવ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઇળજીક ઈષૉવ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ગૃવ 
૩ બીવફબૃળ ૪૫૱૮ 
૪ ઇરૂળઙત ૫૪૯ 
૫ યીયળ ૬૯૯ 
૬ નીઅદી ૮૫૨ 
૭ નીઅદૂષીણી ૮૫૫ 
૮ ણૂ઼ી ૩૫૮૨ 
૯ િનલ્નળ ૮૨૫ 
૱ પીફૉળી ૪૯૯૨ 
૯ ગીઅગળૉઞ ૩૪૭૪ 
૩૨ વીઘથૂ ૯૩૭ 
૩૩ ઼ૃઊઙીર ૫૬૭ 
૩૪ ધળીન ૩૩૫૯ 
૩૫ ષણઙીર ૩૫૯૮ 
૩૬ ષીષ ૫૯૩ 

ગૃવ ૩૬૬૮૮ 
 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક 
યવીરથ/રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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ુષઙદ ગૃવ ઇળજીક
ુઞ ી ઋ ્ઙ ગ  ીળી મગ્ફૉ યવીરથ 
ગળૉવ ઇળજીક 

૩૩૭૮૭ 

મગ્ઑ રઅઞૃળ ગળૉવ ઇળજીક ૱૪૬૯ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ ઽીલ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૄવ . ૯૩૫૱.૭૭ વીઘફૂ ઼ઽીલ 
(઼મ઼ૂણૂ) રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૭૬ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ઈળડૂક ીળી બગણૉવ કષળવ્ણ ષીઽફ્ 

* ૪૨૭૱૪ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષી઼અની) : રીફફૂલ ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ફષ઼ીળૂ જી ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી કષળવ્ણ ષીઽફ્ 
ઈળડૂક ીળી બગણષીરીઅ ઈ લી, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ફષ઼ીળૂ જી ીરીઅ દીવૃગીષીળ કષળવ્ણ ષીઽફ્ 
ઈળડૂક ીળી બગણષીરીઅ ઈ લી. 

દીવૃગ્ દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ 
૫૩-૩૨-૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
૫૩-૩૨-૩૯ 

ફષ઼ીળૂ ૱૱ ૪૯૯ 
ઞવીવબ્ળ ૪૯ ૮૯ 
ઙથનૉષૂ ૪૱ ૱૬ 
જૂઘવૂ ૩૩૬ ૫૯૫ 
ષીઅ઼ની ૩૯ ૫૯ 

 (૪) બગણષીરીઅ ઈષૉવ ષીઽફ્ બી઼ૉધૂ ગૉડવૂ ળગર 
ધશ બળ ષ઼ૃવ ગળૂ રીઅણષીશ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) બગણષીરીઅ ઈષૉવ ષીઽફ્ બોગૂ ધશ બળ ષ઼ૃવ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ રીઅણષીશ ભૂ ફૂ ુષઙદ. 

દીવૃગ્ દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ 
૫૩-૩૨-૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
૫૩-૩૨-૩૯ 

ફષ઼ીળૂ ૭૱૬૮૨૨ ૪૯૯૬૩૨
ઞવીવબ્ળ ૩૬૯૪૨૨ ૱૩૱૮૨
ઙથનૉષૂ ૩૮૨૨૨૨ ૩૬૯૮૨૨
જૂઘવૂ ૯૪૫૨૨૨ ૬૪૯૨૨૨
ષીઅ઼ની ૩૩૨૨૨૨ ૱૫૮૨૨

 (૫) ગૉડવી ષીઽફ્ ઼ૂટ ગળષીરીઅ ઈ લી?  (૫) ગ્ઊ ફિઽ. 
--------- 

૭૭ 
ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ પ્ષીથ ફૃગ઼ીફૂ ઇઅઙૉ ષશદળ મીમદ 

* ૪૨૩૨૫ ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરનીષીન દધી મ્ડીન ુઞ ીરીઅ કઙ ડ-
૪૨૩૯ધૂ ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ નળમ્લીફ યીળૉ  
ષળ઼ીન/ઇુદષૅુ ફી ગીળથૉ ઞરૂફ પ્ષીથ ફગૃ઼ીફૂ ઇઅઙૉ 
દી.૩૭/૩૩/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જી ીષીળ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ 
ષશદળ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) રીિઽદૂ સૄન્લ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ, ઋક્દ જી ીષીળ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ 
ષશદળ ઈબષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ, દૉ ક્લીઅ ઼ ૃપૂરીઅ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ?

 (૪) રીિઽદૂ સૄન્લ ઝૉ. 

--------- 
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૭૮ 
ઇનીથૂ ગૂવ ણૉષવબરૉન્ડ, ઇરનીષીન ઼ીધૉ ઇફૃ.જાુદફી લૃષીફ-લૃષદૂકફૉ દીવૂર ઈબષી ગળીળ 

* ૪૨૩૨૱ ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી ુષયીઙ ગૉ  દૉફૂ 

દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂ ુફલીરગ ૂ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ગ લીથ 

ીળી ઇનીથૂ ગૂવ ણૉષવબરૉન્ડ, ઇરનીષીન ઼ીધૉ ઇફૃ઼ૄુજદ 

જાુદફી લૃષીફ-લૃષુદકફૉ દીવૂર ઈબષી રીડૉ  ગ્ઊ ગળીળ ગૉ  

ઽૃગર દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ધલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ 

઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૃવ ગૉડવી ુબલીફ્ ગળીળ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઝ રી઼રીઅ 

ગૉડવૂ ળગર જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૪) ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯રીઅ . ૩૯૱.૨૨ વીઘ ઇફૉ ષહર્ 

૪૨૩૯-૪૨રીઅ . ૩૪૨૨.૨૨ વીઘફી ગળીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 

ઝૉ ઇફૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼અ ધીફૉ ગ્ઉ ળગર જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ 

ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ગળીળ ગૉ  ઽૃગર ઈબષી રીડૉ  ડૉન્ણળ િકર્લી 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૫) ફી, જી 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ 

જાુદફી ગૉડવી લૃષીફ-લૃષુદકફૉ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૂ?

 (૬) ૩૯૯ 

--------- 

૭૯ 
ય જ ુઞ ીરીઅ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૪૨૪૬૯ ૂ ઼અઞલયીઉ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુ ઞ ીફી 

ઞઅમૃ઼ળ ઇફૉ ઈર્ન દીવગૃીકરીઅ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ 

ુફલુરદ ફ રશદૂ ઽ્ષીફૂ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

ઇફૉ 

 (૩) ઼ઽીલ ુફલુરદ જૃગષીલ ઝૉ દૉધૂ ઈષ્  ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ ુફલુરદ રશૉ દૉ 

રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી?  

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

--------- 

૭૱ 
ઇરનીષીન ુઞ ી ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ ીળી ખ ્ુઙગ યળદૂરૉશીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

* ૩૯૱૯૬ ૂ ઞઙનૂસ ુષ ગરીર્ (ુફગ્વ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ી ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ ીળી ગૉડવી 
ખ ્ુઙગ યળદૂરૉશીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ૬૮ 

 (૪) ઈ યળદૂરૉશીરીઅ ગૉડવી ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ 
ઈબૂ? 

 (૪) ૩૯૱૪૯ 

--------- 
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૭૯ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ુમલીળથ ગૂડફૃઅ ુષદળથ 

* ૩૯૯૪૮ ૂ ઇઞરવજી ઢીગ્ળ (ઘૉળીવૃ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ચી઼જીળી ુ ષગી઼ ગીલર્કર્ર લ્ઞફી ઽૉઢશ રઽૉ઼ીથી ુ ઞ ીરીઅ ગૃવ 
ગૉડવૂ ુમલીળથ ગૂડ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૯૱૬૫ ગૂડ 

 (૪) દૉ બીઝશ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્?  

 (૪) . ૩,૨૩,૫૮,૮૮૮/- 

--------- 

૮૨ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ઑગર્રીઅ ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૪૨૨૭૱ ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા  (ઇમણી઼ી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ગચ્ઝ ુ ઞ ીરીઅ ઈષૉવ (૩) ગ્ ડવ બીષળ વૂ, ડૃઅણી 
(૪) ઼ત્લૉસ ીઉફ ગૉર, ઽીજીબૂળ, ઇફૉ (૫) ઇનીથૂ બીષળ 
વૂ, ડૃઅ ણી ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી દી. ૫૩-૨૫-૩૯૯૭ 
ફી ઢળીષફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીફી 
ુફલર્ફૃઅ ઋ અચફ ગળદી ઽ્ઉ દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઋક્દ ઑગર્ ઼ીરૉ સૃઅ બઙવીઅ વૂપીઅ, 

 (૩) ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી દી. ૫૩-૨૫-૩૯૯૭ 
ફી ઢળીષફૂ જોઙષીઉ ઇન્ષલૉ નળ ઝ રી઼ૉ ઞૃફ ઇઅુદદ ઇફૉ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ઇઅુદદ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ રીિઽદૂ ઑગ  ગળષીરીઅ 
ઈષદૂ ઽ્ઉ, દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ 
ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ (૩) ગ્ ડવ બીષળ વૂ., ડૃઅ ણી (૪) ઼ત્લૉસ 
ીઉફ ગૉર, ઽીજીબૂળ ઇફૉ (૫) ઇનીથૂ બીષળ વૂ., ડૃઅ ણી રીઅ 
ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ ફ ઞશષીષી ઇઅઙૉ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ઼મઅુપદ ઑગર્ફૉ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી 
દી. ૫૩-૨૫-૯૭ ફી ઢળીષ ઇફૃ઼ીળ ધીુફગ્ફૂ 
ુફલદ ડગીષીળૂ જાશષષી ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઉકફૃઅ 
ધ્લીફ ન્ળદી બ ્ બીઢષૉવ ઝૉ. 

 ઢળીષફ્ યઅઙ ગળદી ઑગર્ ઼ીધૉ ફીલમ ુફલીરગ 
(ળ્ઞઙીળ) ળીઞગ્ડ ીળી મૉઢગ લ્જી ઢળીષફૂ 
જોઙષીઉફૃઅ બીવફ ષપૃ ઼ૃજી  ળૂદૉ ધઉ સગૉ  દૉ રીડૉ  
દૉકફૉ ઋણીથ બષૃર્ગ ઼રઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

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

 ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
ીળી ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ 

ુફલદ ડગીષીળૂ ફ જાશષદી ઑગર્ફૂ ણૂ઼ૉમ્મળ-
૪૨૩૯ ઇઅુદદફૂ લીનૂ દી. ૩૬-૨૪-૩૱ ફી 
બ ધૂ, ઞૃફ-૪૨૩૱ ઇઅુદદફૂ લીનૂ દી. ૪૯-
૨૯-૪૨૩૱ ફી બ ધૂ ઇફૉ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૱ 
ઇઅુદદફૂ લીનૂ દી. ૪૭-૨૫-૪૨૩૯ ફી બ ધૂ 
ઇફૉ ઞૃફ – ૪૨૩૯ ઇઅુદદ લીનૂ દી. ૩૩-૩૨-
૪૨૩૯ ફી બ ધૂ લીનૂ બોગૂફી ઑગર્ ઼ીરૉ ઞ ળૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ઼ ી  ઋ ્ઙ ગુર ળફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળફૉ 
ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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 ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  
ળ્ઞઙીળ યળદૂ રૉશી (જોમભૉળ) ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ 
ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉષી લત્ફ્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ઑગર્રીઅ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષી મીમદફૂ રીિઽદૂ ક્લીળૉ  ઑગ  
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) દી. ૫૩-૩૨-૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ  
 (૩) ગ્ ડવ બીષળ વૂ., ડૃઅ ણી (૪) ઇનીથૂ બીષળ વૂ., ડૃઅ ણી 
 ફૂ િણ઼ૉમ્મળ-૩૯, ઞૃફ.૩૱, ણૂ઼ૉમ્મળ-૩૱ ઇફૉ ઞૃફ-૩૯ 
 ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ રીિઽદૂ ઑગ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ જ્લીળૉ  
 (૪) ઼ત્લૉસ ીઉફ ગૉર, ઽીજીબૂળ ફૂ ફ પથૂ 
 દી.૫૨-૨૭-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્ઉ ઞૃફ. 
 ૩૯ ઇઅુદદ રીિઽદૂ ઑગ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ઢળીષફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ નળ ઝ રી ૉ઼ રીિઽદૂ 
ઑગ  ફ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દ્ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ 
વૂપીઅ? 

 (૫) નળ ઝ રી઼ૉ ઑગ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્ઉ બઙવીઅ 
 વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૮૩ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૩૯ ૂ સોવૉહયીઊ રઽૉદી (ણય્ઉ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ 
઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ુષગ઼દૂ 
જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૫૬૬ 
 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૫૬૬ 
 

 (૫) ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ ુષદળથ ગળૂ?  (૫) ૫૨૨ 
--------- 

૮૪ 
ળીજ્લરીઅ બૉ ડૂ઼ીઉણ નષીફી ઋબલ્ઙ બળ ુદમઅપ  

* ૪૨૭૮૪ ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઘૉદૂ 
બીગ્રીઅ બૉ ડૂ઼ીઉણ નષીફી ઋબલ્ઙ બળ ુદમઅપ વીષષી 
ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ ઘૉદૂષીણૂ ઘીદી ઽ દગ ઈષૂ ગ્ઊ 
ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ગીલર્ષીઽૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળૂ દૉફ્ ઇરવ 
ક્લીળધૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૮૫ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૪૨૮૨૭ ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીરૂદ (ુફટળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીરીઅ 
મૉળ્ઞઙળ્ફૉ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂ રશૉ દૉ રીડૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ળગીળૉ  સીઅ લી઼ ગલીર્, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીરીઅ 
મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂ રશૉ દૉ રીડૉ  ફૂજૉ રૃઞમ લી઼ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
૩. ખ ્ુઙગ યળદૂરૉશીકફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.



31 

૪. ળ્ઞઙીળૂ/ ષળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉન્  
઼ીધૉ ઼અલૃક્દ ળૂદૉ ષળ્ઞઙીળ રીઙર્નસર્ફ ુસુમળ્ફૃઅ ઈલ્ઞફ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ધીફૉગ્ફૉ ગલી 
ગીળફૂ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ? 

 (૪) ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીઅ (૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ ૫૩-
૩૨-૩૱ ઼ૃપૂ) ૪૩૨૭ ઇફૉ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ રીઅ 
(૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ ૫૩-૩૨-૩૯ ઼ૃપૂ) ૫૪૯૭ ધીુફગ 
મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ડૉગફૂગવ ઇફૉ ફ્ફ ડૉગફૂગવ ઞગ્લીક રીડૉ  
ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૮૬ 
રી ુદ ઼ટૃૃગૂ ગઅબફૂરીઅ ૱૭ ડગી ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૪૨૭૨૱ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મૉજળીજી ફજીગ 
ઈષૉવ રી ુદ ઼ૃટૃગૂ ગઅબફૂ ૱૭% ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ 
ઈબદૂ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) "ઽી જી" 
ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી દી.૫૩-૨૫-૩૯૯૭ ફી 

ઢળીષફૂ જોઙષીઉ ઇન્ષલૉ નળ ઝ રી઼ૉ ઞૃફ ઇઅુદદ ઇફૉ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ઇઅુદદ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ રીિઽદૂ ઑગ  ગળષીરીઅ 
ઈષદૂ ઽ્ઉ, દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગઅબફૂ 
દળભધૂ રશૉવ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ીળ મૉજળીજી ફજીગ ઈષૉવ રી ુદ 
઼ૃટૃગૂ ગઅબફૂરીઅ ૱૭% ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂ ઇઅઙૉ ુફલદ ડગીષીળૂ 
ઞશષીદૂ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૉ દૉ રીડૉ  ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઋક્દ ગઅબફૂ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૂપી?

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

 ફીલમ ુફલીરગ ૂ (ળ્ઞઙીળ), ઇરનીષીન ીળી 
દી.૨૩-૨૪-૩૱, દી.૪૨-૨૯-૩૱, દી.૩૯-૨૪-૩૯ 
ઇફૉ દી.૨૫-૨૯-૩૯ ફી ળ્ઞ ઑગરફૉ ર ઇફૉ 
ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી દી.૫૩-૨૫-૯૭ ફી ઢળીષ 
ઇફૃ઼ીળ ધીુફગ્ફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ જાશષષી 
ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઊકફૃઅ ધ્લીફ ન્ળદી બ ્ બીઢષૉવ. 

 દી.૨૱-૨૩-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ધીુફગ ઼ ીદઅ  
ીળી મૉઢગ લ્જી ઢળીષફૂ જોઙષીઊકફૃઅ બીવફ 

઼ૃજી અ ળૂદૉ ગળષી રીડૉ  ુષ દૅદ ઼રઞ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ. 

 ઑગરફી ુદુફપૂ ઼ીધૉ ફીલમ ુફલીરગ 
(ળ્ઞઙીળ), ઇરનીષીન ીળી દી.૨૯-૪-૩૱, 
દી.૪૱-૯-૩૱, દી.૪૯-૨૪-૩૯ ઇફૉ 
દી.૨૯-૨૯-૩૯ ફી ળ્ઞ મૉઢગ લ્જી ઢળીષફૂ 
જોઙષીઊફૃઅ બીવફ ષપૃ ઼ૃજી  ળૂદૉ ધઊ સગૉ  દૉ રીડૉ  
ઑગરફી ુદુફપૂફૉ ઼રઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

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

 ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
ીળી ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ 
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ુફલદ ડગીષીળૂ ફ જાશષદી ઑગર્ફૂ ણૂ઼ૉમ્મળ-
૪૨૩૯ ઇઅુદદફૂ લીનૂ દી.૩૬-૨૪-૩૱ ફી 
બ ધૂ, ઞૃફ-૪૨૩૱ ઇઅુદદફૂ લીનૂ 
દી.૪૯-૨૯-૪૨૩૱ ફી બ ધ  ૂઇફૉ ણૂ઼ ૉમ્મળ-૪૨૩૱ 
ઇઅુદદફૂ લીનૂ દી.૪૭-૨૫-૪૨૩૯ ફી બ ધૂ 
ઇફૉ ઞૃફ-૪૨૩૯ ઇઅુદદ લીનૂ દી.૩૩-૩૨-
૪૨૩૯ ફી બ ધૂ લીનૂ બોગૂફી ઑગર્ ઼ીરૉ ઞ ળૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ઼ી  ઋ ્ઙ ગુર ળફૂ ગજૉળૂ, 
ઙીઅપૂફઙળફૉ ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 દી.૩૱-૨૯-૩૯ ફી ળ્ઞ ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુદષ ૂ, 
ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળફી ઇધ્લક્ષ 
ધીફૉ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ ફ 
જાશષદી ઑગર્ફી ુદુફુપક ઼ીધૉ લ્જાલૉવ 
઼રૂક્ષી મૉઢગરીઅ ઼નળ ઑગરફી ુદુફુપફૉ 
ધીુફગ્ફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ જાશષષી ઞ ળૂ 
રીઙર્નસર્ફ ઇફૉ ઼રઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ. 

 ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  
ળ્ઞઙીળ યળદૂ રૉશી (જોમભૉળ) ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ 
ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉષી 
લત્ફ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૮૭ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફી ગૃડૃઅમ્ફૉ જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉ  ઈુધર્ગ ઼ઽીલ 

* ૪૨૨૬૱ ૂ ગૉ સૃયીઉ ફીગળીથૂ (ઙીિળલીપીળ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) બીુગ દીફ ઼ ીષીશીક ીળી બગણીલૉવ 
રઝૂરીળ્ફી ગૃડૃઅમફૉ જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 
ગ્ઉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી,જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવૂ નોુફગ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) નોુફગ .૫૨૨/- વૉઘૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ ગૃડૃઅમફૉ ગૉડવૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ?  

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ૨૬(જીળ) રીઝૂરીળ ગૃડૃઅમફૉ 
.૩,૪૫,૮૨૨/- ફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

--------- 

૮૮ 
ર્ણી઼ી ઘીદૉ ડૉ ડ ડર્ૉ ગ મઅપ ઽ્ષી મીમદ 

* ૪૨૭૩૮ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 
ુઞ ીફી ર્ણી઼ી ઘીદૉ ષીઽફ્ફી વીલ઼ન઼્ રૉશષષી ડૉ ડ ડર્ૉગ 
મફીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ મઅપ ઽીવદરીઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ડૉ ડ ડર્ૉગફૃઅ ભક્દ ઼ૂષૂવ ષગર્  બથૄર્ ધલૉવ ઝૉ. ઽીવ 
ગીલર્ળદ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ  (૪) કડ્રૉડૉણ ણર્ ીઉષીંઙ ડૉ ડફૂ ગીરઙૂળ ડૉન્ણળ િકર્લી 
ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ડર્ૉગ ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) ડૄઅ ગ ઼રલરીઅ બથૄર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
--------- 
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૮૯ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ  

* ૩૯૯૨૩ ૂ ઇઞૃર્ફુ઼અઽ જોઽીથ (રઽૉરનીષીન) : રીફફૂલ ઇ  ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બૄથીર્ 
લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ 
ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ઘૉણી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼ વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બથૄીર્ લ્ઞફી) 
ઽૉઢશ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૃવ ૱૫૮૯૮.૩૪૮ રૉ.ડફ ઇફીઞફી 
ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ગલી રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ?  (૪) ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ 
ઇ બૄથીર્ લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઇફીઞફૃઅ ફૂજૉ રૃઞમફી ઼રલઙીશી 
ઇફૉ નસીર્ષૉવ રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
ુષદળથ ફ્ 
઼રલઙીશ્

ગૉ ડૉઙળૂ ચઉં 
(િગ.ગર્ી)

યીષ 
ુદ 

િગવ્ 
( .) 

જ્ઘી 
(િગ.ગર્ી.)  

યીષ 
ુદ 

િગવ્ 
( .)

ગૃવ 
ઇફીઞ 

(િગ.ગર્ી)

ફષૉમ્મળ – 
૪૨૩૱ ધૂ 
કક્ડ્-
૪૨૩૯ 

AAY 
(ગીણર્  
નૂઢ) 

૪૭.૨૨૨ ૪.૨૨ ૩૨.૨૨૨ ૫.૨૨ ૫૭ 

PHH 
( લુક્દ 
નૂઢ) 

૫.૭૨૨ ૪.૨૨ ૩.૭૨૨ ૫.૨૨ ૭ 

--------- 

૮૱ 
ુષયીઙફૉ રઅઞૄળ ધલૉવ મઞૉડ બોગૂ ષથષબળીલૉવ ળગર 

* ૪૨૭૫૱ ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ફીથીગૂલ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદીફૃઅ 
રઅઞૄળ ધલૉવ મઞૉડ બોગૂ ગૉડવૂ ળગર ષથષબળીલૉવ ળઽૂ, ઇફૉ 

 (૩)           ( . વીઘરીઅ) 
  ૪૨૩૯-૩૱ – ૫૭૩૯૨.૱૪ 
  ૪૨૩૱-૩૯ – ૬૩૮૫૯.૮૩ 

 (૪) ઋક્દ ળગર ષથષબળીલૉવ ળઽૉષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ?  (૪) ઼ળગીળૂ ઝી ીવલ્ ઇફૉ ુફષી઼ૂ સીશીફી રગીફ 
મીઅપગીર રીડૉ  ષઽૂષડૂ િકર્લીફી ગીળથૉ દધી ડૉન્ણળ િકર્લીરીઅ 
ષપીળૉ  ઼રલ ઞષીધૂ. 

--------- 

૮૯ 
ઇરળૉ વૂ ઇફૉ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૨૯ ૂ ઞૉ. ષૂ. ગીગણૂલી (પીળૂ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઇરળૉવૂ ઇફૉ ઞૃફીઙત 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ 
ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
઼ૂઑવઑ઼/૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-
૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ ઽગીળ ુ ષયીઙફી ઢળીષ 
કર્રીઅગઆ બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-
૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઇરળૉવૂ ઇફૉ ઞૃફીઙત 
ુઞ ીફી દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ 
બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 
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 (૪) ઋક્દ ફગૃસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળી ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ ઼ ઽીલ 
જૃગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 
--------- 

૯૨ 
ટીવ્ન દીવૃગીરીઅ ઋ ષવી લ્ઞફી 

* ૪૨૭૯૮ ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ટીવ્ન 
દીવૃગીરીઅ ઋ ષવી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઙૉ઼ ગફૉક્સફ ર ૉધૂ 
ગૉળ઼્ૂફ ઈબષીફૃઅ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ 
ઝૉ, 

 (૩) ઽી જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ નીઽ્ન ઈિનષી઼ૂ ુઞ ્ ઽ્ઉ ષૂઞશૂફી 
્ ઇષીળફષીળ ઋબુ ધદ ધદી ઽ્ઉ ટીવ્ન દીવગૃીરીઅ 

ઈિનષી઼ૂકફૉ ગૉળ઼્ૂફફ્ બૃળષઢ્ ઈબષી રીઅઙ્ ઝ્ ગૉ  ગૉર, 
ઇફૉ 

 (૪) ઋ ષવી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઙૉ઼ ગફૉક્સફ રૉશષૉવ ઽ્લ 
દૉષી ગૃડૃઅમ્ફૉ ગૉળ઼્ૂફફૃઅ ુષદળથ ગળષીઅફૃઅ ગ્ઉ ઈલ્ઞફ ફધૂ.

 (૫) જો ઽી, દ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫)  ળઽૉદ્ ફધૂ. 
--------- 

૯૩ 
ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૯૭૫ ૂ રઅઙશયીઊ ઙીુષદ (ણીઅઙ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઘળૂભ-૪૨૩૯ દધી ઘળૂભ-
૪૨૩૱રીઅ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ નીષીક જગૃષષીબી  ધદી ફ ઽ્ઊ, 

 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
બ ગ-૩ 

દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ ઘૉણૄદ્ ીળી યળૉવ ુ ુરલર ( .) ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી જૃગષીલૉવ ુ ુરલર 
઼ઽીલ ( .) 

ઘળૂભ – ૪૨૩૯ 
ફૂવ 

ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ ઘૉણૄદ્ ીળી યળૉવ ુ ુરલર ( .) ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી જૃગષષીબી  ુ ુરલર 

઼ઽીલ ( .) 
ણીઅઙ ઇણન ૩,૨૨૭ ૯૭૬ 
ણીઅઙ ણીઅઙળ ુમફુબલદ ૩,૬૱૫ ૩,૩૩૪ 
ણીઅઙ ળીઙૂ ૩,૨૨૨ ૯૭૨ 
઼ૃમૂળ ઇણન ૭૬૨ ૬૨૭ 
઼ૃમૂળ ણીઅઙળ ુમફુબલદ ૮,૮૩૱ ૬,૯૮૬ 
઼ૃમૂળ રઙભશૂ ૫૨૨ ૩,૨૭૨ 
઼ૃમૂળ ળીઙૂ ૱,૩૱૬ ૮,૩૫૱ 

--------- 
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૯૪ 
નૉષયૃુર ીળગી ુઞ ીરીઅ રત્ લ્ ્ઙ રીડૉ  રી ડળ રૉબીંઙ 

* ૪૨૨૬૪ ૂ ઙ્ુષઅનયીઊ બડૉવ (ળીઞગ્ડ-નુક્ષથ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ યીયળી 
બીથૂરીઅ રત્ લ્ ્ઙ રીડૉ  નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ રી ડળ રૉબીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ

 (૩) નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૩૫૬.૭૨ 
ઽૉક્ડળરીઅ રી ડળ રૉબીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઽૉગડળફૂ ભીશષથૂ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૭૨.૨૨ ઽૉક્ડળ ઞરૂફફૂ ભીશષથૂ 
ઑગ રઅણશૂફૉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 
--------- 

૯૫ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઼ીદભૉળી ઼રૄઽ વ  લ્ઞફી 

* ૩૯૯૮૫ ૂ ળીગૉસ સીઽ (ઑુવ઼ ૂઞ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઼ીદભૉળી ઼રૄઽ વ  

લ્ઞફી ઽૉઢશ વીય વૉષી રીડૉ  ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ 

બઝીદ ષઙર્ફી ગૉડવી લૃઙવ્ રીડૉ  ગૉડવૂ ઼અ ધીફૂ ઇળજીક 

રશૂ, 

 (૩) રશૉવ ઇળજી 

  ઼અ ધી-૨૮ 

  લૃઙવ-૩૩૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼અ ધીકફૂ ગૉડવી લૃઙવ્ફૂ 

ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪) રઅઞૄળ ઇળજી 

  ઼અ ધી-૨૮ 

  લૃઙવ-૩૨૱ 

 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ?  (૫) જૃગષૉવ ઼ઽીલ 

  ઼અ ધીકફૉ - .૪.૩૮ વીઘ 

  લૃઙવ્ફૉ - .૩૨.૱૨ વીઘ 

  ગૃવ - .૩૪.૯૮ વીઘ 

--------- 

૯૬ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ મ્ળૂમઅપ મીઅપષીફી ગીર્ 

* ૪૨૩૭૬ ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

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

ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ષ્ડળસૉણ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવી 

મ્ળૂમઅપ મીઅપષીરીઅ ઈ લી, 

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

ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ષ્ડળસૉણ લ્ઞફી ઽૉઢશ 

ગ્ઊબથ મ્ળૂમઅપ મીઅપષીરીઅ ઈ લી ફધૂ. 

 (૪) મ્ળૂમઅપરીઅ ષળ઼ીનૂ બીથૂ ળ્ગૂ સગીદૃઅ ફધૂ ઇફૉ 

મ્ળૂમઅપ દળદ દૄડૂ જાલ ઝૉ દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  

ગૉર, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ભિળલીન ુફષીળષી સીઅ બઙવીઅ 

વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
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૯૭ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ રત્ લઋ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  દીવૂર 

* ૪૨૨૪૮ ૂ ગીઅદૂયીઊ મવળ (઼ૃળદ-ઋ ળ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) યીયળી બીથૂરીઅ રત્ લ્ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  ગ્ઊ 
દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૃઅ ડીઊબૉન્ણ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) .૮૪૭/- જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી દીવૂરીધીર્ફૉ ગૉડવૃઅ ડીઊબૉન્ણ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ (૨૪) 
ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ડીઊબૉન્ણ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 

૯૮ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ 

* ૪૨૯૫૭ ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૯૯ 
ઞૃફીઙત ઇફૉ ઙૂળ-઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ફષૂ ભૂસીંઙ ઞૉડૂ મફીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

* ૪૨૪૪૯ ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞૃફીઙત ઇફૉ 
ઙૂળ-઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ફષૂ ભૂસીંઙ ઞૉડૂ મફીષષી રીડૉ  
઼ળગીળૉ  જાઽૉળીદ ગળૂ ઽદૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ફષૂ ભૂસીંઙ ઞૉડૂ 
મફીષષીફૃઅ ઼ળગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ, 

 (૪) ઞૃફીઙત ુઞ ીફી રીઅઙળ્શ ઘીદૉ ઽીવ ફષૃઅ રત્ લ 
મઅનળ ભૉટ-૫ ુષગ઼ીષષીફૃઅ ગીર ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. દૉરઞ ઙૂળ 
઼્રફીધ ુઞ ીફી ફષી મઅનળ, રીતષીણ, ઼ૄ ીબીણી ઇફૉ 
ષૉળીષશ ઘીદૉ ફષી રત્ લ મઅનળ ુષગ઼ીષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ.  
 ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ જ્ળષીણ ઘીદૉ દૉરઞ ઙૂળ ઼્રફીધ 
ુઞ ીરીઅ ઽૂળીગ્ડ, પીરવૉઞ, ઼ોલન ળીઞબળી ઘીદૉ બીલીઙદ 
઼ૃુષપી ઼ીધૉ રત્ લ ગૉન્  ુષગ઼ીષષીફૃઅ ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ભૂસીંઙ ઞૉડૂ મફીષષી રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ગ્ઊ 
ળગર ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૫) ઽી, જી.  રીઅઙળ્શ ભૉટ-૫ રત્ લ મઅનળ ુષગ઼ીષષી 
રીડૉ  ળગર ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૬) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ળગર ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૬) . બ૮.૪૭ ગળ્ણ 
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 (૭) ઈ ભૂસીંઙ ઞૉડૂફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીળૉ  સ  ગળૂ ક્લીઅ 
઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૭) ઋક્દ લ્ઞફી રીડૉ  ફીથીગૂલ જોઙષીઊફૂ દૉરઞ 
ુફલર્ફૃ઼ીળફૂ રઅઞૄળૂ રૉશષૂ લ્ઞફીકફૉ વઙદૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ષઽૉવૂ દગૉ  બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૯૱ 
બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ણૌ.઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૩૯૱૱૫ ૂરદૂ ઼ૃરફમૉફ જૐઽીથ (ગીવ્વ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ણૌ.઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ 
ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,

 (૩) ૩૫ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૩૫ 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) . ૩૩.૨૨ વીઘ 

--------- 

૯૯ 
રીશૂલી (રૂ) ઇફૉ ર્ળમૂ દીવૃગીરીઅ બીગ ુષર્ ઈબષીફૂ લ્ઞફી 

* ૪૨૮૩૯ ૂ ુ ઞૉસ રૉળજા (ર્ળમૂ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી 
ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષર્ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ ગ્ઊ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ 
ઘળૂ, જો ઽી, દ્ ગઊ લ્ઞફી ઝૉ, 

 (૩) ઽી, ઋક્દ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષર્ ઈબષી 
ઇઅઙૉફૂ લ્ઞફી ‘ પીફરઅ ૂ ભ઼વ મૂરી લ્ઞફી’ ઇરવરીઅ ઝૉ.

 (૪) ઈ બીગ ુષરી લ્ઞફી ઽૉઢશ ર્ળમૂ ુઞ ીફી 
રીુશલી (રૂ) ઇફૉ ર્ળમૂ દીવગૃીફી ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ક્લી બીગ 
રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯રીઅ બીગ ુષરી બૉડૉ  રશૂ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર યળષીરીઅ ઈષૉવૃઅ, 

 (૪) બ ગ-૩ રૃઞમ 

 (૫) ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ર્ળમૂ ઇફૉ રીુશલી (ુર) 
દીવૃગીફી ઘૉણૄદ્ બી઼ૉધૂ ગૉડવૃ ુ ુરલર ગલી બીગ રીડૉ  ગૉડવૃઅ 
ષ઼ૄવ ગળીલૃ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) બ ગ-૪ રૃઞમ 

 (૬) ઘૉણૄદ્ફૉ ક્લીળૉ  બીગ ુષર્ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ષૂરી 
ગઅબફૂ ીળી જગૃષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દધી ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 
ઘળૂભ-૪૨૩૯ ફી નીષીકફૂ ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ઙુદરીઅ ઽ્લ, ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉ જૃગષષીબી  નીષી અ઼મઅુપદ 

ષૂરી ગઅબફૂ ીળી જૃગષષીફી ળઽૉ. 
બ ગ-૩ 

દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ નીષી જૄગષીલૉવ ઘૉણૄદ્ફૂ ઼અખ્લી નીષી જૄગષીલૉવ ળગર ( .) ગૃવ ુ ુરલર ( .)
ઘળૂભ - ૪૨૩૱ 

રીશૂલી(રૂ) ગબી઼ ુબલદ ૬૭૮ ૯૩,૪૱,૮૯૱ ૮૩,૯૨,૭૨૮ 
રીશૂલી(રૂ) ગબી઼ ુમફુબલદ ૭૯ ૬૯,૯૨,૭૫૫ ૯,૱૯,૪૨૫ 
રીશૂલી(રૂ) િનષૉવી ૬ ૯૮,૯૭૩ ૬૭,૫૯૮ 
રીશૂલી(રૂ) રઙભશૂ ૩૫,૮૯૨ ૭૭,૨૩,૯૩,૨૪૱ ૭૬,૭૪,૯૪,૯૬૭

ર્ળમૂ ગબી઼ ુબલદ ૱,૯૪૪ ૩૩,૱૫,૩૮,૪૯૬ ૩૨,૯૪,૯૯,૯૫૯
ર્ળમૂ ગબી઼ ુમફુબલદ ૩૱૨ ૮૮,૱૪,૯૱૭ ૩૬,૱૯,૮૭૱ 
ર્ળમૂ દવ  ૩ ૯૮ ૫,૱૪૯ 
ર્ળમૂ િનષૉવી ૭ ૭૬,૭૪૭ ૫૪,૯૯૬ 
ર્ળમૂ રઙભશૂ ૪૪,૬૮૱ ૫૮,૬૩,૨૱,૯૯૫ ૯૬,૬૫,૨૯,૭૬૪
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ળુષ- ઋફીશૃ ૪૨૩૱-૩૯ 
રીશૂલી(રૂ) જી  - - ૩૪,૱૨૱ 
રીશૂલી(રૂ) ચઉં ુબલદ - - ૩,૮૫,૨૯૯ 

ર્ળમૂ જી   - - ૩,૫૩,૮૱૭ 
ર્ળમૂ ચઉં ુબલદ ૫૫ ૪,૩૯,૨૬૯ ૮,૫૭,૱૱૱ 

બ ગ-૪ 
દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ ઘૉણૄદ્ ીળી યળૉવ ુ ુરલર ( .)   

ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ (ઘળૂભ-૪૨૩૯) 

રીશૂલી(રૂ) મીઞળી ૪,૯૪૫ 

રીશૂલી(રૂ) ઑળઅણી ૫,૯૯૬ 

રીશૂલી(રૂ) ગબી઼ ુબલદ ૫૨,૭૮,૩૬૯ 

રીશૂલી(રૂ) ગબી઼ ુમફુબલદ ૪,૩૬,૩૩૮ 

રીશૂલી(રૂ) રઙભશૂ ૫,૬૩,૯૩,૮૯૩ 

રીશૂલી(રૂ) દવ ૭,૫૱૯ 

ર્ળમૂ ઑળઅણી ૫,૱૭૨ 

ર્ળમૂ ગબી઼ ુબલદ ૭,૩૫,૱૯,૮૬૭ 

ર્ળમૂ ગબી઼ ુમફુબલદ ૮,૫૮,૪૩૯ 

ર્ળમૂ રઙભશૂ ૬,૮૨,૮૩,૩૯૪ 

--------- 

૱૨ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ રઙભશૂ ઇફૉ ળીલણીફી ફીથી જૄગષષી મીમદ 

* ૪૨૬૯૯ ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 

ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱રીઅ ઼ળગીળ ીળી ડૉગીફી યીષૉ ઘળૂન 

ગળીલૉવ રઙભશૂ ઇફૉ ળીલણીફી ફીથીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીફી 

મીગૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ગૉડવી 

ઘૉણૄદ્ફૉ ગૉડવી ફીથીઅ જગૄષષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ રઙભશૂફૂ ડૉગીફી યીષૉ ઘળૂનૂ 

ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઘૉણૄદ્ફૉ જગૄષણુઅ મીગૂ ઝૉ.

દીવૃગ્ ઘૉણૄદ્ફૂ ઼અખ્લી મીગૂ જૄગષણુઅ ( .) 

પીફૉળી ૫૬ ૫૨,૩૮,૭૨૨ 

ણૂ઼ી ૩ ૫૨,૨૨૨ 
 

ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીલણીફૂ ડૉગીફી યીષૉ ઘળૂનૂ ઇન્ષલૉ 

દીવૃગીષીળ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષણુઅ મીગૂ ઝૉ. 

દીવૃગ્ ઘૉણૄદ્ફૂ ઼અખ્લી મીગૂ જૄગષણુઅ ( .) 

પીફૉળી ૬૪ ૩૫,૱૩,૱૨૨ 

ણૂ઼ી ૩ ૮૯,૪૨૨ 

વીઘથૂ ૩ ૩,૨૭,૨૨૨ 

બીવફબૃળ ૩ ૩,૨૭,૨૨૨ 

 (૫) દૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) ઘૉણૄદ્ફૉ જગૄષથીફૂ િકર્લી જીવ ૃઝૉ.  

--------- 
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૱૩ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઼ત્લષીનૂ ળીજા ઽિળસજઅન્  રળથ્ ળ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૩૯૱૱૬ ૂ િનબયીઊ બળરીળ (ઇ઼ીળષી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઼ત્લષીનૂ ળીજા ઽિળસજઅન્  
રળથ્ ળ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,  

 (૩) ૪૬૪૮ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૪૬૩૨ 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૩૪૨.૭૨ વીઘ  

--------- 
૱૪ 

ળીજ્લરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ ઘૉદબૉનીસ્ફી બ્હથક્ષર યીષ્ ફ રશષી મીમદ 
* ૪૨૨૭૯ ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી 
ઘૉણૄદ્ફૉ ઘૉદબૉનીસફી બ્હથક્ષર યીષ રશદી ફધૂ દૉ 
ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઘૉણૄદ્ ઘૉદૂ ગીલ  ઞૉષી ગૉ  ઘૉણ, ુમલીળથ, ઘીદળ, 
નષી, ુબલદ, ગીબથૂ, વથથૂ ષઙૉળૉ  રીડૉ  ઘજર્ ગળૉ  ઝૉ. ઈ ઘજર્ 
નળૉગ ઘૉણૄદફૉ ધીુફગ બિળુ ધુદ દધી બીગ રઞૃમ ઞૃન્ ઞૃન્ 
ધીલ ઝૉ દૉરઞ ઋત્બીનફ બથ ઞૃનૃઅ ઞૃનૃઅ રશૉ ઝૉ. ઈ ઼અજોઙ્રીઅ 
ઘૉદૂ બીઝશ ધદ્ ઘજર્ દધી ફભ્ ઑગ઼રીફ ધદ્ ફધૂ. ઞૉધૂ 
બ્હથક્ષર યીષ ઘૉણૄદૉ ગળૉવ ઘજર્, ઋત્બીનક્દી, ષૉજીથ 
લષ ધી ઇફૉ મજાળ બળૂમશ્ બળ રઽનઇઅસૉ ઈપીિળદ ઝૉ, 
ઇફૉ ત્લૉગ ઘૉણૄદ નૂઢ ઇવઙ ઇવઙ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઘૉણૄદ્ફૉ ઘૉદબૉનીસફી બ્હથક્ષર યીષ્ 
રશૉ દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લી ? 

 (૪) ઘૉદૂરીઅ ફભીગીળક્દી ષપૉ દૉ રીડૉ  ઋત્બીનફ ઘજર્રીઅ 
ચડીણ્ ધીલ, ઋત્બીનફ ષપૉ દધી ષપૃ ઈષગ રૉશષષી રીડૉ  
ઘૉણૄદ્ફૉ રીઙર્નસર્ફ દધી ્ત઼્ીઽફ રીડૉ  ુષુષપ લ્ઞફીક 
ઇરવરીઅ ઝૉ. 

--------- 

૱૫ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ 

* ૩૯૯૨૪ ૂરદૂ ટઅઘફી બડૉવ (જ્લીર઼્ૂ) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બૄથીર્ 
લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ 
ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ 
ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼ વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બથૄીર્ લ્ઞફી) 
ઽૉઢશ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૃવ ૱૪૮૱૨.૬૩૯ રૉ.ડફ ઇફીઞફી 
ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૪) ક્લી રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ?  (૪) ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ 
(રીઅ ઇ બૄથીર્ લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઇફીઞફૃઅ ફૂજૉ રૃઞમફી 
઼રલઙીશી ઇફૉ નસીર્ષૉવ રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 

ુષદળથફ્ ઼રલઙીશ્  ગૉ ડૉઙળૂ  ચઉં 
(િગ.ગર્ી.) 

યીષ ુદ 
િગવ્ ( .) 

જ્ઘી 
(િગ.ગર્ી.) 

યીષ ુદ 
િગવ્ ( .)  

ગૃવ ઇફીઞ 
(િગ.ગર્ી.)  

ફષૉમ્મળ-૪૨૩૱ ધૂ 
કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ 

AAY (ગીણર્  નૂઢ) ૪૭.૨૨૨ ૪.૨૨ ૩૨.૨૨૨ ૫.૨૨ ૫૭ 
PHH 

( લુક્દ નૂઢ) 
૫.૭૨૨ ૪.૨૨ ૩.૭૨૨ ૫.૨૨ ૭ 

--------- 
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૱૬ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફી ગૃડૃઅમ્ફૉ જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉ  ઈુધર્ગ ઼ઽીલ  

* ૪૨૨૬૯ ૂ ુષષૉગયીઊ બડૉવ (ઋપફી) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) બીુગ દીફ ઼ ીષીશીક ીળી બગણીલૉવ 

રીઝૂરીળ્ફી ગૃડૃઅમફૉ જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 

ગ્ઉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી.  

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવૂ નોુફગ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) નોુફગ .૫૨૨/- વૉઘૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ.  

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

઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ ગૃડૃઅમફૉ ગૉડવૂ ઼ઽીલ 

જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

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

઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ૨૩(ઑગ) રીઝૂરીળ ગૃડૃઅમફૉ .૯,૩૭૨/- ફૂ 

઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ  ઝૉ.  

--------- 

૱૭ 
ડૉ ગીફી યીષૉ રઙભશૂફી ષૉજીથરીઅ ભિળલીન 

* ૪૨૭૪૨ ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ડૉગીફી યીષૉ 

રઙભશૂ ઘળૂનૂરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ ૯/૩૪ રીઅ ફીર ઽ્લ દૉરીઅધૂ ઑગ 

ઞ ફીરફૂ લુક્દફૉ વીય રશૉ ઝૉ ઇન્લ યીઙૂનીળૂરીઅ ઞરૂફ 

પીળથગદીર્ લુક્દક ડૉગીફી યીષૉ રઙભશૂફૃઅ ષૉજીથ ગળૂ 

સગદી ફધૂ દૉ ભિળલીનધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઈષૂ ગ્ઉ ભિળલીન રશૉવ ફધૂ.  

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ભિળલીન ુફષીળષી મીમદૉ ઼ળગીળૉ  

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સી બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

--------- 

૱૮ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ણૌ.઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૩૯૱૱૨ ૂ િગસ્ળ જૐઽીથ (ષૉઞવબૃળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ણૌ.઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ 

ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૪૨૫ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૩૯૨ 

 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?   (૫) .૩૬૨.૨૨ વીઘ  

--------- 
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૱૯ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ  

* ૪૨૪૨૮ ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ 
ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ  ઇપર્ ુસુક્ષદ  ગૃવ 
૩ લીળી ૩૯૪૫ ૮૬ ૩૯૱૯
૪ ષીવ્ણ ૯૬૮ ૬૩ ૯૱૯
૫ ણ્વષથ ૯૬૩ ૪૪ ૯૮૫
૬ ઼્ફઙત ૩૱૯૪ ૱૪ ૩૯૯૬
૭ ઋચ્ઝવ ૬૱૮ ૬૯ ૭૫૭
૮ ુફટળ ૯૩૮ ૫૨ ૯૬૮
૯ ગૃગળરૃઅણી ૭૯૩ ૪૭ ૭૯૮

ગૃવ ૮૱૯૭ ૫૩૫ ૯૩૱૱

 (૪) ઋક્દ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બૃળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ ?  

 (૪)  
દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૱

દી.૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૯ 

ગૃવ 

૪૩૨૭ ૫૪૯૭ ૭૫૱૨
--------- 

૱૱ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ રઅિનળ્ફૂ ગીરઙૂળૂ  

* ૪૨૩૯૩ ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ લી ીપીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીફી મ્ણૉવૂ દીવગૃીફી ટઅણ 
ઽફૃરીફ રઅિનળ ઇફૉ ક્ષીઅડ દીવગૃીફી ઽીભૉ ળ રઽીનૉષ રઅિનળફૃઅ 
યૄુરબૄઞફ કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ રીઅ ધલૉવ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી.  

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ 
ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીફી મ્ણૉવૂ દીવૃગીફૃઅ ટઅણ ઽફરૃીફ 
રઅિનળ ષીઉ ણ વીઉભ ુષ દીળરીઅ ઈષદૃઅ ઽ્ઉ ષફ ઘીદીરીઅધૂ 
ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ બળષીફઙૂ રશૉવ ફ ઽ્ઉ ગીરઙૂળૂ સ  ધઉ 
સગૉવ ફધૂ. ક્ષીઅડ દીવૃગીફી ઽીભૉ ળ રઽીનૉષ રઅિનળફી 
ુષગી઼ફૂ ગીરઙૂળૂ કક્ડ્મળ-૪૨૩૱ રીઅ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ઇફૉ ગૉડવી 
઼રલરીઅ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૫) ટઅણ ઽફૃરીફ રઅિનળફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષી ઇઅઙૉફી 
્ઞૉક્ડ, પ્વીફ ઑ ડૂરૉડ ઇફૉ ડૉન્ણળ િકર્લી બીઝશ .૫.૱૯ 

વીઘફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. જ્લીળૉ  ઽીભૉ ળ રઽીનૉષ રઅિનળફી 
ુષગી઼ફૂ ગીરઙૂળૂ ઑગ ષહર્રીઅ .૫.૬૭ ગળ્ણફી ઘજ બૄથર્ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 

--------- 

૱૯ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ 

* ૩૯૱૯૯ ૂ ગફૃયીઊ બડૉવ (઼ીથઅન) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બૄથીર્ 
લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગર્ીમ્લ ુષ દીળરીઅ ગૉડવી 
ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ 
(રીઅ ઇ બૄથીર્ લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગર્ીમ્લ 
ુષ દીળરીઅ ગૃવ ૬૯૨૩૱.૫૫ રૉ.ડફ ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ 
ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  
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 (૪) ક્લી રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ?  (૪) ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ 
(રીઅ ઇ બૄથીર્ લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઇફીઞફૃઅ ફૂજૉ રૃઞમફી 
઼રલઙીશી ઇફૉ નસીર્ષૉવ રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.  

 

ુષદળથફ્ 
઼રલઙીશ્  

ગૉ ડૉઙળૂ  ચઉં 
(િગ.ગર્ી.) 

યીષ ુદ 
િગવ્ ( .) 

જ્ઘી 
(િગ.ગર્ી.) 

યીષ ુદ 
િગવ્ ( .)  

ગૃવ ઇફીઞ 
(િગ.ગર્ી.) 

ફષૉમ્મળ-૪૨૩૱ ધૂ 
કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ 

AAY 
(ગીણર્  નૂઢ) 

૪૭.૨૨૨ ૪.૨૨ ૩૨.૨૨૨ ૫.૨૨ ૫૭ 

PHH 
( લુક્દ નૂઢ) 

૫.૭૨૨ ૪.૨૨ ૩.૭૨૨ ૫.૨૨ ૭ 

--------- 

૯૨ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઉફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૩૯૯૭૮ ૂ વીઘીયીઊ ઼ીઙઢૂલી (ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગૃઅષળમીઉફૃઅ 
રીરૉ  લ્ઞફી ઽૉઢશ જીવૃ ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગૉડવૂ ગન્લીકફૂ 
ઇળજીક રશૂ,  

 (૩) ૯૮૯ 

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

 (૪) ૯૮૭ 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) .૯૮.૭૨ વીઘ  
--------- 

૯૩ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી  

* ૩૯૱૯૯ ૂ મવળીર ધીષીથૂ (ફળ્ણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ 
઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩)  
ષહર્ રશૉવ ઇળજીક

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૫૪૪૫ 

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૫૬૭૫ 

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

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૫૨૱૯ 

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૫૫૭૭ 

 (૫) ગૉડવી ુષ ીધીર્કફૉ ઼ીલગવ ઼ઽીલ લ્ઞફીફ્ 
વીય ઈબષીરીઅ ઈ લ્? 

 (૫)  
ષહર્ વીય ઈબૉવ ુષ ીધીર્ક 

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૫૨૱૯ 

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૫૩૯૭ 

--------- 
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૯૪ 
ધળીન સઽૉ ળ ઇફૉ દીવૃગીરીઅ ુષજળદૂ જાુદફી ગૃડૃઅમ્ફૉ ઈષી઼ 

* ૪૨૬૯૫ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ધળીન સઽૉળ 
ઇફૉ દીવૃગીરીઅ ુષજળદૂ જાુદફી ગૃડૃઅમ્ફૉ ઈષી઼ રીડૉ  રભદ 
પ્વ્ડ ગૉ  ઼ળગીળૂ ઈષી઼ ભીશષષીફૂ ગ્ઉ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ 
ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ફી, જી 
઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ ઽૉઢશ ુષજળદૂ 
જાુદફી ગૃડૃઅમ્ફૉ રભદ પ્વ્ડ/ ઼ળગીળૂ ઈષી઼ ભીશષષીફૂ 
લ્ઞફી ફધૂ. બળઅદૃ ુષગ઼દૂ જાુદ ગ લીથ યીઙ ીળી 
ુષજળદૂ-ુષરૃક્દ જાુદફી ઉ઼ર્ફૉ ષ-રીુવગૂફૂ ઇધષી 
ચળધીશફૂ ઞરૂફ ઋબળ રગીફ મીઅપગીર ગળષીફી ઽૉદ ૃ રીડૉ  
દમક્કીષીળ થ ઽ ીરીઅ ગૃવ . ૩.૪૨ વીઘ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. રભદ પ્વ્ડ ગૉ  ઼ળગીળૂ ઈષી઼ ભીશષષીફૂ લ્ઞફી 
ઇ ૉફી ુષયીઙ ઽ દગ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઋક્દ 
લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ગૉડવી ગૃડૃઅમ્ફૉ રભદ પ્વ્ડ ઇફૉ ઼ળગીળૂ 
ઈષી઼ ભીશષષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવીફૉ ભીશષષીફી મીગૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઇફૉ (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ભીશષષીફી મીગૂ ઽ્લ દૉષી ગૃડૃઅમ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 
રભદ પ્વ્ડ ગૉ  ઼ળગીળૂ ઈષી઼ ભીશષષીરીઅ ઈષસૉ? 

--------- 

૯૫ 
મ્ળ઼ન દીવૃગીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

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

 (૩) ઼ફૉ-૪૨૩૯રીઅ ઈથઅન ુઞ ીફી મ્ળ઼ન 
દીવૃગીરીઅ ઇુદ યીળૉ  ષળ઼ીનધૂ બીગફૉ ફગૃસીફ ધદી ઘૉણૄદ્ફૉ 
ઈુધર્ગ ફગૃસીફ ધલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ દી. ૩૭-૩૩-
૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ષીગૉભ ઝૉ, 

 (૩) ઇુદયીળૉ  ષળ઼ીનફૂ ચડફી મફૉવ ફ ઽ્ઉ,  
ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ મીમદૉ ક્લીળૉ  ઼ષ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ, 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૬) ઋક્દ ઼ઽીલ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જગૄષીષીરીઅ ઈષસૉ?  (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
--------- 

૯૬ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ ઈત્રી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઘૉણૄદ્ફૉ દીવૂર 

* ૩૯૯૫૪ ૂ ર્ઽફયીઉ ત્ણૂલી (રઽૃષી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઈત્રી લ્ઞફી ઽૉઢશ ય જ ુઞ ીરીઅ દી. ૫૨-
૨૯-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઘૉણૃદ્ફૉ ગૉડવૂ 
દીવૂર્ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩)  
ષહર્ દીવૂરફૂ ઼અખ્લી 

૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૯-૩૱ ૬૪ 
૩-૩૨-૩૱ ધૂ ૫૨-૯-૩૯ ૫૨ 

ગૃવ ૯૪ 
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 (૪) દૉ ઇઅદઙર્દ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવીઅ ઘૉણૄદ્ઑ દીવૂર 
વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
ષહર્ ઘૉણૃદ વીયીધીર્ફૂ ઼અખ્લી 

૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૯-૩૱ ૪૬૨૭ 
૩-૩૨-૩૱ ધૂ ૫૨-૯-૩૯ ૩૯૫૪ 

ગૃવ ૬૫૫૯ 

 (૫) ઈ ઇઅઙૉ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્?  (૫)  
ષહર્ દીવૂરરીઅ ધલૉવ ઘજર્  

( . વીઘરીઅ) 
૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૯-૩૱ ૩૱.૯૯ 
૩-૩૨-૩૱ ધૂ ૫૨-૯-૩૯ ૱.૬૪ 

ગૃવ ૪૯.૪૩ 

--------- 

૯૭ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ીથચીદગ ઇગ રીદ  

* ૩૯૱૱૱ ૂ પફજીયીઉ બડૉવ (ષતષીથ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ગીળઘીફીકરીઅ દી. ૫૩-
૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવીઅ ીથચીદગ 
ઇગ રીદ ધલી, ઇફૉ ગૉડવી રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી,  

 (૩) ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુ ઞ ીરીઅ ગીળઘીફીકરીઅ દી. ૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ૨૫ ( થ) ીથચીદગ 
ઇગ રીદ ધલી ઇફૉ ૨૫ ( થ) રલ્ઙૂ રૅત્લૃ બીરૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઼નળઽૃ ીથચીદગ ઇગ રીદ્રીઅ ઼ળગીળ ીળી સૃઅ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઼નળઽૃઅ  ીથચીદગ ઇગ રીદ્રીઅ ૨૫ ( થ) 
ગીળઘીફીક ઼ ીરૉ ૨૫ ( થ) ગૉ઼્ ફીરનીળ ઇનીવદરીઅ નીઘવ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી સૃઅ બઙવી 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ફૂજૉ 
રૃઞમફી બઙવી વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(૩) ગીળઘીફીકરીઅ ગળીઘીફી ઇુપુફલર – ૩૯૬૱ દૉરઞ 
ઙૃઞળીદ ગીળઘીફી ુફલર – ૩૯૮૫ રૃઞમ ુફળૂક્ષથ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 
(૪) ુફળૂક્ષથ નળમ્લીફ ઼નળઽૃઅ ગીલની દધી ુફલરફ્ યઅઙ 
ઞથીલ ત્લીઅ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(૫) રલ્ઙૂક દધી ગબ્ઞૉનીળ્રીઅ ઉન્ણ ડર્ ૂલવ ઼ૉફ્ડૂ ઇફૉ 
ઽૉ ધ ઇઅઙૉ જાઙૅુ દ ષપીળષી ઼ૉફ્ડૂ ઼ૉુરફીળ્ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ 
ઝૉ. 
(૬) રલ્ઙૂકફૉ ્ત઼્ીઽૂદ ગળષી ર ઑષ્ણર્  ઑફીલદ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૯૮ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૃઅષળમીઉફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી  

* ૩૯૯૮૭ ૂ ષૂ.ણૂ.ટીવીષીણૂલી (ગીરળૉઞ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃઅષળમીઉફૃઅ 
રીરૉ  લ્ઞફી ઽૉઢશ જીવ ૃફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઼ૃળદ  
ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગૉડવૂ ગન્લીકફૂ ઇળજીક રશૂ,

 (૩) ૩૬૱૯ 

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

 (૪) ૩૬૪૨ 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ?  (૫) . ૩૬૪.૨૨ વીઘ 
--------- 
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૯૯ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઉફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૩૯૱૯૯ ૂ ઼ૃળૉ સયીઉ બડૉવ (રુથફઙળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગૃઅષળમીઉફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૬૭૮ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૩૬૫૮ 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) . ૩૬૫.૮૨ વીઘ  

--------- 

૯૱ 
ઙળમીણી દીવૃગીરીઅ ગૉ ળ઼્ૂફફ્ બૃળષઢ્ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૯૪૯ ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઋ ષવી 
લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઙૉ઼ ગફૉગસફ ર ૉધૂ ગૉળ઼્ૂફ ઈબષીફૃઅ મઅપ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ નીઽ્ન ુઞ ીફી ઙળમીણી દીવૃગીરીઅ 
ઈિનષી઼ૂકફૉ નળ રી ૉ઼ ગૉળ઼્ૂફફ્ બૃળષઢ્ ઈબષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૪) ઋ ષવી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઙૉ઼ ગફૉક્સફ રૉશષૉવ ઽ્લ 
દૉષી ગૃડૃઅમ્ફૉ ગૉળ઼્ૂફફૃઅ ુષદળથ ગળષીફૃઅ ગ્ઉ ઈલ્ઞફ ફધૂ.

 (૫) જો ઽી, દ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫)  ળઽૉદ્ ફધૂ. 
--------- 

૯૯ 
રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઉફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૩૯૯૮૬ ૂ ુઞ ૉસગૃરીળ ઼ૉષગ (વૃથીષીણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃઅષળમીઉફૃઅ 
રીરૉ  લ્ઞફી ઽૉઢશ જીવ ૃ ફીથીગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગૉડવૂ ગન્લીકફૂ 
ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૭૬ 

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

 (૪) ૩૭૬ 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) . ૩૭.૬૨ વીઘ 

--------- 

૩૨૨ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઊ મગૉમવ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૩૯૯૫૬ ૂ બૃથસ ર્નૂ (઼ળૃદ-બુ ર) : રીફફૂલ ગૃડૂળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઊ મગૉમવ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઊ મગૉમવ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક ઈષૉવ ઝૉ. 
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ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ગૃવ 
૩ ઼ૂડૂ ૪૨૨૭ 
૪ કવબીણ ૮૪૨ 
૫ ગીરળૉઞ ૮૬૪ 
૬ જ્લીર઼્ૂ ૮૩૫ 
૭ બવ઼ીથી ૫૭૱ 
૮ રીઅઙળ્વ ૱૨૱ 
૯ રીઅણષૂ  ૯૫૯ 
૱ મીળણ્વૂ ૭૮૯ 
૯ રઽૃષી ૯૨૩ 
૩૨ ઋરળબીણી ૩૨૩૮ 

ગૃવ ૱૪૮૯ 
 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક 
યવીરથ/રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ુષઙદ ગૃવ ઇળજીક
ુઞ ી ઋ ્ઙ ગ  ીળી મગ્ફૉ યવીરથ 
ગળૉવ ઇળજીક 

૯૭૮૫ 

મગ્ઑ રઅઞૃળ ગળૉવ ઇળજીક ૭૩૫૭ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ ઽીલ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૄવ . ૩૯૨૯.૫૪ વીઘફૂ ઼ઽીલ 
(઼મ઼ૂણૂ) રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૨૩ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૭૯ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 
ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 
ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૨૫-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 
૩૨૪ 

ળીજ્લરીઅ ઘી દૉવફ્ મભળ ડ્ગ 
* ૪૨૩૪૩ ૂ રઽરનજાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ળીજ્લરીઅ ઙળૂમ્ફૉ દઽૉષીળ્રીઅ ઼ દૃઅ ઇફૉ બૄળદૃઅ 
ઘી દૉવ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગલી ગીળફી ગૉડવી ઘી દૉવફ્ મભળ 
ડ્ગ ગળૉવ ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ળીજ્લરીઅ ઙળૂમ્ફૉ દઽૉષીળ્રીઅ ઼ દૃઅ ઇફૉ બૄળદૃઅ ઘી દૉવ રશૂ 
ળઽૉ દૉ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૂ ફ્ણવ ઑઞન઼્ૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ 
ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર વૂ., ઙીઅપૂફઙળ ીળી PDS લ્ઞફી 
ઽૉઢશ ુષદળથ ગળષી રીડૉ  ળૂભીઊન્ણ ગબી઼ૂલી દૉવ ફૂજૉ 
રૃઞમફૂ ુષઙદૉ ઘળૂનૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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઼રલઙીશ્ ૩વૂ. બીઋજફૂ ઼અખ્લી
દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૯૩,૪૨,૨૭૮ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૯૩,૩૫,૬૱૨ 

ગૃવ ૩૬૪,૫૫,૭૫૮ 
 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઘી દૉવફી મભળ ડ્ગ રીડૉ  ળીજ્લ 
઼ળગીળૉ  ગલી ગીળફ્ ઘી દૉવફ્ ઞથ્ધ્ ગ્ફૂ બી઼ૉધૂ ઘળૂ ્,

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞન્રી રૂ ઇફૉ િનષીશૂફી 
દઽૉષીળ્રીઅ ુષદળથ ગળષી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ફ્ણવ 
ઑઞન઼્ૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર વૂ. ીળી 
ળૂભીઊન્ણ ગબી઼ૂલી દૉવ ૩ વૂ. બીઋજ બૉગીંઙરીઅ ઊ-ડૉન્ણળીંઙ 
ીળી િળષ઼ર્ ઊ-કક્સફ બધ્પુદધૂ ઼પ્વીલળ્/ઋત્બીનગ્ 

બી઼ૉધૂ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉફૂ ુષઙદ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ 
બિળુસ -૩ રૃઞમ ઝૉ.   

 (૫) ઈ ઘી દૉવફૂ ઙૃથષ ીફૂ જગી઼થૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૫) ઽી, ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બળૃષઢી ુફઙર ુવ. ીળી 
ભૄણ િળ઼જર્ વૉમ્ળૉડળૂ (ઑભ.ઈળ.ઑવ.) રીળભદ જગી઼થૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૬) ઈ ઘી દૉવફૃઅ ઙળૂમ્ફૉ ગલી યીષધૂ ષૉજીથ 
ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ? 

 (૬) ઈ ળૂભીઊન્ણ ગબી઼ૂલી દૉવફૃઅ ળીજ્લફી ઙળૂમ 
ગૃડૃઅમ્(ઇઅત્લ્નલ ઇફૉ મૂ.બૂ.ઑવ. ગૃડૃઅમ્)ફૉ .૭૨/- ુદ 
૩ વૂ. બીઋજફી યીષૉ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બિળુસ -૩ 
બૂણૂઑ઼ ળૂભીઊન્ણ ગબી઼ૂલી દૉવ ૩ વૂડળ બીઋજ (ઞન્રી રૂ ઇફૉ િનષીશૂ ુફુર ૉ)  

દી.૨૩/૩૩/૩૯ ધૂ દી.૫૩/૩૨/૩૱ (ષહર્આ- ૪૨૩૱-૩૯) 
લ્ઞફી ઞથ઼ૂ ળૂજીલફ ૩ વૂડળ બીઋજફૂ ઼અખ્લી ઼પ્વીલળ/ઋત્બીનગફૃઅ ફીર 

બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઇરનીષીન ૩૱૪૯૬૯૮ ઙ્ગૃવ ઑગર્ૂ ઉન્ડળફૉસફવ વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ષણ્નળી  ૩૱૪૮૨૩૮ કટ્ફ ્ગ્ફ ી. વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઼ૃળદ ૩૬૱૯૱૯૮ ઑફ ગૉ  ્ડૂન઼્ ી.વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ળીઞગ્ડ ૩૯૯૬૮૬૱ ઙ્ગૃવ ઑગર્્ ળૂ઼઼્ીર઼્ વૂ. 

  ગૃવ ૯૩૪૨૨૭૮  
 

દી.૨૩/૩૩/૩૱ ધૂ દી.૫૩/૩૨/૩૯ (ષહર્આ- ૪૨૩૯-૪૨) 
લ્ઞફી ઞથ઼ૂ ળૂજીલફ ૩ વૂડળ બીઋજફૂ ઼અખ્લી ઼પ્વીલળ/ઋત્બીનગફૃઅ ફીર 

બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઇરનીષીન ૩૱૫૯૭૮૨ ઙ્ગૃવ ઑગર્ૂ ઉન્ડળફૉસફવ વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ષણ્નળી  ૩૱૪૮૨૱૱ ઙ્ગૃવ ઑગર્ૂ ઉન્ડળફૉસફવ વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ઼ૃળદ ૩૬૱૯૩૩૪ કટ્ફ ્ગ્ફ ી.વૂ. 
બૂ ણૂ ઑ઼ ઈળ ઼ૂ ક ૩ વૂ. બીઋજ ળીઞગ્ડ ૩૯૮૪૯૪૨ ઙ્ગૃવ ઑઙ્ ળૂ઼઼્ીર઼્ વૂ. 

  ગૃવ ૯૩૩૫૬૱૨  

--------- 

૩૨૫ 
ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૩૯૱૯૱ ૂ નૉષીયીઊ રીવર (ગૉસ્ન) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ 
઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,  

 (૩)  
ષહર્ રશૉવ ઇળજીક

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૩૫૩૭ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૩૫૩૬ 
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 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪)  
ષહર્ રઅઞૃળ ઇળજીક 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૩૫૩૭ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૩૫૩૬ 

 (૫) ગૉડવી ુષ ીધીર્કફૉ ઼ીલગવ ઼ઽીલ લ્ઞફીફ્ 
વીય ઈબષીરીઅ ઈ લ્? 

 (૫)  
ષહર્ વીય ઈબૉવ 

ુષ ીધીર્ક 
દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

૩૫૩૭ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૩૪૪૮ 

--------- 

૩૨૬ 

ળીજ્લરીઅ વચૃરદૂ ઼રીઞફી ુષગી઼ રીડૉ  મઞૉડરીઅ જોઙષીઊ 
* ૪૨૮૮૯ ૂ ઊરળીફ ઘૉણીષીવી (ઞરીવબૃળ-ઘીણૂલી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ વચૃરદૂ ઼રીઞફી ઼ીરીજીગ ઇફૉ ઈુધર્ગ 
ુષગી઼ રીડૉ  મઞૉડરીઅ ગૉડવૂ જોઙષીઊ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩)  
ષહર્ .વીઘરીઅ

૪૨૩૱-૩૯ ૮૮૱૬.૩૮
૪૨૩૯-૪૨ ૮૭૯૬.૱૮

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર ષબળીઊ ઇફૉ 
ગૉડવૂ ળગર ષથષબળીલૉવ ળઽૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ 

( .વીઘરીઅ) 
ષથષબળીલૉવ ળગર 

( .વીઘરીઅ)
૪૨૩૱-૩૯ ૭૪૨૮.૱૫ ૩૬૯૯.૫૫
૪૨૩૯-૪૨  
(૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ઇઅુદદ)

૫૱૫૮.૮૭ ષહર્ બથૄર્ ધલૉવ ફી ઽ્ઊ 
 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળગર જો ષથષબળીલૉવ ળઽૂ ઽ્લ દ્ 
દૉફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ? 

 (૫) ૩) વચૃરુદકફી ુષ ીધીર્કફૉ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ 
ુસ લષૅુ  લ્ઞફીરીઅ ુસ લષૅુ  રીડૉફૂ નળઘી દ્ કઝૂ 
રશષીફી ગીળથૉ. 
 ૪) વચૃરદૂ રીડૉફૂ મઽૃક્ષૉ ૂલ ુષગી઼ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશફૂ 
નળઘી દ્ ફઽીં રશષીફી ગીળથૉ. 

--------- 

૩૨૭ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઑબૂઑવ ઇફૉ મૂબૂઑવ ગૃડૃઅમ્ રીડૉ  લુક્દઙદ સૐજીવલ્ 

* ૩૯૱૯૫ ૂ ઙ્ુષઅનયીઊ બળરીળ (ઋરળૉઢ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૩૯-૪૨ નળમ્લીફ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ષચ્ઝ 
યીળદ ુરસફ (ગર્ી) ઽૉઢશ વૉફ્ડ ઈઋડ મૉુફિભસળૂટ 
(LOB)ફી સૐજીવલ્ બોગૂ ગૉડવી ઑબૂઑવ ઇફૉ મૂબૂઑવ 
ગૃડૃઅમ્ રીડૉ  લુક્દઙદ સૐજીવલ્ મફીષષીફૃઅ ફક્કૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ, 

 (૩) ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૩૯-૪૨ નળમ્લીફ દી.૫૩-
૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ષચ્ઝ યીળદ 
ુરસફ (ગર્ી) ઽૉઢશ વૉફ્ડ ઈઋડ મૉુફિભસળૂટ (LOB)ફી 
સૐજીવલ્ બોગૂ ૱૭૪૫ ઑબૂઑવ ઇફૉ ૪૬૯ મૂબૂઑવ ઑર 
ગૃવ ૱૯૯૨ ગૃડૃઅમ્ રીડૉ  લુક્દઙદ સૐજીવલ્ મફીષષીફૃઅ 
ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ.

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી સૐજીવલ્ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ (૪) દૉ બોગૂ ૯૮૭૩ સૐજીવલ્ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈ લી.
 (૫) દૉફૂ બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્? (૫) દૉફૂ બીઝશ ૱૫૯.૨૮ વીઘફ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્.

--------- 
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૩૨૮ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ બૃળષઢી ુફઙરફી ઈષૉવી ઙ્ણીઋફ્ 

* ૩૯૯૯૪ ૂ સોવૉહયીઊ યીય્ળ (વૂરઘૉણી) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ 
ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  બૃળષઢી ુફઙરફી ગૃવ ગૉડવી ઙ્ણીઋફ્ 
ઈષૉવી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ 
ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  ગૃવ ૪૪ ઙ્ણીઋફ ઈષૉવી ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ઼અગર્ઽસુક્દ ગૉડવૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ગૃવ ઼અગર્ઽસુક્દ 
૩૱૯૭૨ રૉ.ડફ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ અ઼ગર્ઽસુક્દ ષપીળષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  
સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙળૂગ બૃળષઢી ુફઙરફી ઽલીદ 
ઙ્ણીઋફ્ ઘીદૉ ઋબવબ્પ ઞગ્લીરીઅ ઙ્ણીઋફ મીઅપગીર રીડૉ  
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ૩૭૨.૭૯ ગળ્ણફ્ ્ઞૉક્ડ રઅઞૄળ ગળૉવ ઝૉ  
ઞૉ બોગૂ નીઽ્ન ુઞ ીફી ઼અઞૉવૂ દધી નૉષઙત મીળૂલી ત્લૉગ 
ઘીદૉ ૩૭૨૨ રૉ.ડફ, ઑર ગૃવ ૫૨૨૨ રૉ.ડફ ઼અગર્ઽસુગદ 
ષપીળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ.  

--------- 

૩૨૯ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઊ મગૉમવ લ્ઞફીફૂ ઇળજીક 

* ૩૯૯૫૮ ૂ ઞઙનૂસયીઊ બડૉવ (ઇરળીઊષીણૂ) : રીફફૂલ ગૃડૂળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઊ મગૉમવ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ૂ ષીઞબીઊ મગૉમવ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક ઈષૉવ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ગૃવ 
૩ ઇરનીષીન ૩૩૯૬૬ 
૪ ન઼કર્્ઊ ૯૱૫ 
૫ નૉ ્ઞ ૬૱૨ 
૬ પઅપૃગી ૫૯૮ 
૭ પ્શગી ૯૩૮ 
૮ પ્વૉળી ૪૭ 
૯ મીષશી ૭૩૨ 
૱ રીઅણવ ૬૨૯ 
૯ ુષળરઙીર ૮૬૫ 
૩૨ ઼ીથઅન ૯૭૭ 

ગૃવ ૩૮૮૭૯ 
 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક 
યવીરથ/રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ુષઙદ ગૃવ ઇળજીક
ુઞ ી ઋ ્ઙ ગ  ીળી મગ્ફૉ યવીરથ 
ગળૉવ ઇળજીક 

૩૫૩૯૫ 

મગ્ઑ રઅઞૃળ ગળૉવ ઇળજીક ૱૩૨૯ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ ઽીલ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૄવ . ૬૩૫૩.૮૮ વીઘફૂ ઼ઽીલ 
(઼મ઼ૂણૂ) રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૩૨૱ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ઇળજીક 

* ૩૯૯૫૯ ૂરદૂ ઼અઙૂદીમૉફ બીડૂવ (વીંમીલદ) : રીફફૂલ ગૃડૂળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ દીવગૃીષીળ 
ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ 
રશૉવ ઇળજીક 

ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ગૃવ 
૩ ૪ ૫ 
૩ ઼ૂડૂ ૱૬૨
૪ જ્લીર઼્ૂ ૪૭૭
૫ બવ઼ીથી ૪૫૪
૬ ગીરળૉઞ ૩૫૬
૭ કવબીણ ૫૩૮
૮ મીળણ્વૂ ૬૮૩
૯ રઽૃષી ૩૯૱
૱ રીઅણષૂ ૫૩૯
૯ રીઅઙળ્વ ૪૭૮
૩૨ ઋરળબીણી ૪૯૬

 ગૃવ ૫૪૱૫

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

 (૪) દૉ બોગૂ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ.
ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉન્  ીળી રઅઞૃળ ગળૉવ ઇળજીક ૩૭૯૨

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગીળફૂ ડૃવગૂડ રઅઞૃળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) *જોણીથ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

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

૩૨૯ 
બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૩૯૱૮૯ ૂ મીમૃયીઊ મ્ઘૂળૂલી (બ્ળમઅનળ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-
૪૨રીઅ રઽીત્રી ઙીઅપૂ ફળૉઙી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી 
રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ, 

 (૩) બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-
૪૨રીઅ રઽીત્રી ઙીઅપૂ ફળૉઙી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ષીળ ફૂજૉફૂ 
ુષઙદૉ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ.
કર્ર ફીથીઅગૂલ ષહર્  રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ 

ગળીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 
૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૬,૬૱,૨૨૨ 
૪ ૪૨૩૯-૪૨ ૭,૫૪,૪૬૯ 
 ગૃવઆ ૯,૱૨,૪૬૯ 

 (૪) દૉફૂ ઼ીરૉ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ષહર્ષીળ ગૉડવી રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દૉફૂ ઼ીરૉ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ષહર્ષીળ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ 
ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર ફીથીઅગૂલ ષહર્  ઋબવબ્પ ગળીષૉવ 
રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ 

૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૬,૩૯,૩૩૭ 
૪ ૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) 
૪,૮૪,૪૫૯ 

 ગૃવઆ ૮,૯૯,૫૭૪ 
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 (૫) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ રિઽવીક રીડૉ  
ગૉડવી રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ રિઽવીક રીડૉ  
ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 
કર્ર ફીથીઅગૂલ ષહર્  રિઽવીક રીડૉ  ઋબવબ્પ 

ગળીષૉવ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ 
૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૪,૬૬,૬૱૨ 
૪ ૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ)

૩,૭૬,૫૯૫ 

 ગૃવઆ ૫,૯૱,૱૭૫ 
--------- 

૩૩૨ 
ઙૂળ-઼્રફીધ ઇફૉ ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ગ્ગ્ફડ ણૉષવબરૉન્ડ ્ઞૉક્ડ 

* ૪૨૭૭૩ ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ-
઼્રફીધ ઇફૉ ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગ્ગ્ફડ ણૉષવબરૉન્ડ ્ઞૉક્ડ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩)  
ષહર્ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ભીશષૉવ ળગર . વીઘરીઅ 

ઙૂળ- ઼્રફીધ ઞૃફીઙત ગૃવ 
૪૨૩૱-
૩૯ 

.૭,૯૬,૫૨૨/-
( ુબલી બીઅજ વીઘ 
જ્ળીણુ ઽજાળ 
થ઼્ બળૃી) 

.૪,૫૱,૨૨૨/- 
( ુબલી મૉ વીઘ 
ઈણ ૂ઼ ઽજાળ 

બૃળી) 

.૱,૫૪,૫૨૨/-
( ુબલી ઈઢ વીઘ 

મ ૂ઼ ઽજાળ 
થ઼્ બળૃી) 

૪૨૩૯-
૪૨ 
(દી.૫૩-
૩૨-
૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ)

.૭,૫૭,૩૨૨/-
( ુબલી બીઅજ વીઘ 
બીઅ ૂ઼ ઽજાળ ઼્ 

બૃળી) 

.૪,૨૫,૨૨૨/- 
( ુબલી મૉ વીઘ 
થ ઽજાળ બૃળી) 

.૯,૫૱,૩૨૨/-
( ુબલી ઼ીદ વીઘ 
ઈણ ૂ઼ ઽજાળ ઼્ 

બૃળી) 

ફ પ : ઙૂળ-઼્રફીધ ઇફૉ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ફીશૂલૉળૂ બીગ ુફનસર્ફ 
ચડગ રીડૉ  ૩૨૨% ગર્ીઅડફૂ ભીશષથૂ ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગલી દમક્કૉ  
ઝૉ ? 

 (૪) ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯રીઅ ગીરઙૂળૂ બથૄર્ ધલૉવ ઝૉ. 
  ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

--------- 

૩૩૩ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ભ઼વ મૂરી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ નીષી ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ 

* ૪૨૯૬૮ ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૯રી ઈષૉવ બૃળધૂ 
ઇ઼ળગર્ દ ધલૉવ ત્લૉગ દીવગૃીરીઅ પીફરઅ ૂ ભ઼વ મૂરી 
લ્ઞફી ઽૉઢશ નીષી ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ ૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુષરી ગઅબફૂ ીળી બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઘળૂ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) ફી, જી. 

 (૪) જો ઽી દ્, દીવૃગીનૂઢ નીષીકફી ઈઘળૂગળથ 
દૉરઞ દૉ ઇન્ષલૉ ઘૉણૄદ્ફૉ નીષીકફૂ જૄગષથૂ ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 (૪) નીષી ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼અમઅુપદ ુષરી 
ગઅબફૂ ીળી બથૄર્ ગળૉવ ઝૉ દધી નીષી જૃગષષી રીડૉ  ુષરી 
ગઅબફૂફૉ ઼ૃજફી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૩૩૪ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ 

* ૩૯૯૨૫ ૂ રપૃયીઊ ૂષી દષ (ષીચ્િણલી) : રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ  બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બૄથીર્ 
લ્ઞફી) ઽૉઢશ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઇફીઞફી ઞથ્ધીફૃઅ 
ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ  

 (૩) ષણ્નળી ુ ઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼ વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ ઇ બથૄીર્ લ્ઞફી) 
ઽૉઢશ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૃવ ૮૨૯૨૭.૩૫ રૉ.ડફ ઇફીઞફી 
ઞથ્ધીફૃઅ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ગલી રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ?  (૪) ળી ર્ ૂલ ઇ  ઼વીરદૂ ગીલન્-૪૨૩૫ (રીઅ 
ઇ બૄથીર્ લ્ઞફી) ઽૉઢશ ઇફીઞફૃઅ ફૂજૉ રૃઞમફી ઼રલઙીશી 
ઇફૉ નસીર્ષૉવ રીથ-યીષધૂ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 
ુષદળથ ફ્ 
઼રલઙીશ્ 

ગૉ ડૉઙળૂ ચઉં 
(િગ.ગર્ી.)

યીષ ુદ 
િગવ્ ( .)

જ્ઘી 
(િગ. ગર્ી.)

યીષ ુદ 
િગવ્ 
( .) 

ગૃવ ઇફીઞ 
(િગ.ગર્ી.)

ફષૉમ્મળ-૪૨૩૱ ધૂ 
કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ 

AAY (ગીણર્  નૂઢ) ૪૭.૨૨૨ ૪.૨૨ ૩૨.૨૨૨ ૫.૨૨ ૫૭
PHH ( લુક્દ નૂઢ) ૫.૭૨૨ ૪.૨૨ ૩.૭૨૨ ૫.૨૨ ૭

--------- 

૩૩૫ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ 

* ૪૨૮૱૫ ૂ વવૂદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૩૩૬ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી  

* ૩૯૯૮૨ ૂ ઙઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ ( ીઅુ દઞ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૭૱ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ,  (૪) ૩૫૭ 
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૃળ ગળૂ, ઇફૉ   (૫) ૪૫ 
 (૬) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૬) . ૪૮,૭૱,૨૨૨/-  

--------- 
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૩૩૭ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૯૩૭ ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૩૩૮ 
ઇરળૉ વૂ જી ીરીઅ ીથચીદગ ઇગ રીદ 

* ૪૨૨૩૮ ૂ ુષફ્નયીઊ ર્ળણૂલી (ગદીળઙીર) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરળૉવૂ જી ીફી ગીળઘીફીકરીઅ દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવીઅ ીથચીદગ 
ઇગ રીદ ધલી, ઇફૉ ગૉડવી રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી,

 (૩) ઇરળૉવૂ જી ીફી ગીળઘીફીકરીઅ દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ સૄન્લ ીથચીદગ 
ઇગ રીદ ધલી ઇફૉ સૄન્લ રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી.

 (૪) ઼નળઽૃ ીથચીદગ ઇગ રીદ્ ઼ળગીળ ીળી સૃઅ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી સૃઅ બઙવી 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૩૯ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૩૯૱૯૩ ૂરદૂ રીવદૂ રઽૉ ળૂ (ઙીઅપૂપીર) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-
૪૨રીઅ રઽીત્રી ઙીઅપૂ ફળૉઙી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી 
રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ, 

 (૩) ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-
૪૨રીઅ રઽીત્રી ઙીઅપૂ ફળૉઙી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ષીળ ફૂજૉફૂ 
ુષઙદૉ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ.

કર્ર ફીથીઅગૂલ ષહર્ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ 
ગળીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ

૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૩૯,૭૪,૪૨૩
૪ ૪૨૩૯-૪૨ ૩૫,૪૮,૩૱૱

ગૃવ ૫૪,૯૱,૫૱૯

 (૪) દૉફૂ ઼ીરૉ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ષહર્ષીળ ગૉડવી રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) દૉફૂ ઼ીરૉ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ષહર્ષીળ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ 
ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ 
કર્ર ફીથીઅગૂલ ષહર્ ઋબવબ્પ ગળીષૉવ 

રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ
૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૬,૯૯,૭૪૱
૪ ૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ)

૪૨,૫૯,૬૮૮

ગૃવ ૬૭,૫૬,૯૯૬



54 

 (૫) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ રિઽવીક રીડૉ  
ગૉડવી રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૫) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ રિઽવીક રીડૉ  
ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ 
કર્ર ફીથીઅગૂલ ષહર્ રિઽવીક રીડૉ  

ઋબવબ્પ ગળીષૉવ 
રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ

૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૩૩,૱૨,૩૨૱
૪ ૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૯,૱૩,૯૩૭

ગૃવ ૪૩,૮૪,૨૪૫

--------- 

૩૩૱ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઘૉદૂ બીગ્ફૃઅ ફૃગસીફ  

* ૪૨૪૩૱ ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુ ઞ ીરીઅ ઘૉદૂ બીગ્ફી ફૃગસીફ ઼ ીરૉ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૉડવૂ ળગરફૃઅ ફગૃસીફ ષશદળ 
જૄગષષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ  
 

 (૩) બ ગ-૩ રૃઞમ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૃનળદૂ ઈભદ્ફૉ 
ગીળથૉ ધલૉવ ઘૉદૂબીગ્ફૉ ફૃગસીફ રૉશષષી ગૉડવી ઘૉણૄદ્ઑ 
ઇળજીક ગળૂ ઇફૉ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકરીઅ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ 
ગૉડવૃઅ ષશદળ જગૄષષીરીઅ ઈ લૃઅ? 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ જી ીરીઅ ગૃનળદૂ ઈભદ્ફૉ 
ગીળથૉ ધલૉવ ઘૉદૂ બીગ્ફૉ ફૃગસીફ રૉશષષી ૬૱,૫૫૭ 
ઘૉણૄદ્ઑ ઇળજીક ગળૂ દૉ બોગૂ ૬૮,૩૯૱ ઘૉણૄદ્ફૉ 
.૪૱૯૮.૯૯ વીઘ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી જી ીરીઅ ૩,૮૭,૯૯૫ 
ઘૉણૄદ્ઑ ઇળજીક ગળૂ દૉ બોગૂ ૩,૮૭,૭૮૯ ઘૉણૄદ્ફૉ 
.૩૩૭૩૬.૮૬ વીઘ ષશદળ જગૄષષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

બ ગ-૩ 

જી ીફૃઅ ફીર દીવૃગીફૃઅ ફીર જૄગષણુઅ ગળૉ વ 
ઘૉણૄદ્ફૂ ઼અખ્લી 

જૄગષૉવ ઼ઽીલફૂ ળગર 
(વીઘરીઅ) 

ઙીઅપૂફઙળ 
રીથ઼ી ૩૱,૯૫૨ ૩૩૱૫.૩૫ 
ઙીઅપૂફઙળ ૩૭,૯૬૬ ૩૨૪૯.૯૬ 
ગવ્વ ૩૩,૭૨૬ ૮૮૫.૱૯ 

રઽૉ઼ીથી 

રઽૉ઼ીથી ૪૮,૬૮૫ ૩૱૨૨.૨૭ 
ગણૂ ૪૯,૫૨૩ ૩૯૯૩.૱૫ 

મૉજળીજી ૩૫,૩૨૬ ૩૩૮૮.૭૯ 
ષણફઙળ ૩૪,૯૯૬ ૱૭૩.૯૮ 
ુષજાબૃળ ૪૭,૨૨૨ ૩૫૱૫.૩૯ 
ઉંટી ૩૭,૫૱૮ ૯૮૨.૪૭ 

ુષ઼ફઙળ ૪૭,૪૫૪ ૩૯૪૱.૫૯ 
ઘૉળીવૃ ૩૪,૫૫૯ ૩૨૪૯.૪૮ 
જોડીથી ૯,૯૭૪ ૮૪૭.૩૬ 

--------- 
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૩૩૯ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ બૃળષઢી ુફઙરફી ઈષૉવ ઙ્ણીઋફ્  

* ૩૯૯૮૯ ૂ ગૉદફયીઊ ઊફીરનીળ (઼ીષવૂ) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ 
ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  બૃળષઢી ુફઙરફી ગૃવ ગૉડવી ઙ્ણીઋફ્ 
ઈષૉવી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ુ ઞ ીરીઅ 
ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  ગૃવ ૫૬ ઙ્ણીઋફ્ ઈષૉવી ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ઼અગર્ઽસુક્દ ગૉડવૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ગૃવ ઼અગર્ઽસુક્દ 
૪૨૫૭૨ રૉ.ડફ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼અગર્ઽસુક્દ ષપીળષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  
સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ષૉળઽીઋ઼ ઊન્ ી ડર્ક્જળ ભઅણ ્ઞૉક્ડ-૫ ઽૉઢશ બીનળી 
ઇફૉ ણૉ઼ળ ઘીદૉ ગૃવ મૉ દીવૃગીરી ત્લૉગ ૪૨૨૨ રૉ.ડફ ઑર 
ગૃવ ૬૨૨૨ રૉ.ડફ ઙ્ણીઋફ મીઅપગીર રીડૉફી ગીર ઙુદરીઅ ઝૉ 
દધી ઙૃઞળીદ ળીઞલ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙરફી ઽલીદ 
ઙ્ણીઋફ્ ઘીદૉ ઋબવબ્પ ઞગ્લીરીઅ ઙ્ણીઋફ મીઅપગીર રીડૉ  
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ૩૭૨.૭૯ ગળ્ણફ્ ્ઞૉક્ડ રઅઞૄળ ગળૉવ ઝૉ, 
ઞૉ બોગૂ ષણ્નળી ુઞ ીફી ણય્ઊ ઘીદૉ ૪૨૨૨ રૉ.ડફ ઇફૉ 
ગળઞથ ઘીદૉ ૬૨૨૨ રૉ.ડફફી ઙ્ણીઋફ ઑર ગૃવ ૮૨૨૨ 
રૉ.ડફ ઼અગર્ઽસુક્દ ષપીળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 

૩૪૨ 
યીષફઙળ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી 

* ૩૯૯૬૱ ૂ યૂઘીયીઊ મીળોલી (બીવૂદીથી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ ઑગ 
ષહર્રીઅ યીષફઙળ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ. 

 (૩) ૩૫૯ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ,  (૪) ૩૫૱ 
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૃળ ગળૂ, ઇફૉ   (૫) ૩ (ઑગ) 
 (૬) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૬) . ૪૯,૯૬,૨૨૨/-  

--------- 

૩૪૩ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ઑબૂઑવ ગૃડૃઅમ્ રીડૉ  લુક્દઙદ સૐજીવલ્ 

* ૩૯૱૯૪ ૂ ફળૉ સયીઉ બડૉવ (ઙથનૉષૂ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-
૪૨ નળમ્લીફ દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષચ્ઝ 
યીળદ ુરસફ (ગર્ી) ઽૉઢશ વૉફ્ડ ઈઋડ મૉુફિભસળૂટ ફી 
સૐજીવલ્ બોગૂ ગૉડવી ઑબૂઑવ ગૃડૃઅમ્ રીડૉ  લુક્દઙદ 
સૐજીવલ્ મફીષષીફૃઅ ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૩) ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૯-
૪૨ નળમ્લીફ દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષચ્ઝ યીળદ 
ુરસફ (ગર્ી) ઽૉઢશ વૉફ્ડ ઈઋડ મૉુફિભસળૂટફી ૮૱૯૬ 
ઑબૂઑવ ગૃડૃઅમ્ રીડૉ  લુક્દઙદ સૐજીવલ્ મફીષષીફૃઅ ફક્કૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી સૐજીવલ્ બૃથર્ ગળષીરીઅ ઈ લી, 
ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ૮૱૯૬ સૐજીવલ્ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ.

 (૫) દૉફૂ બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્?  (૫) દૉફૂ બીઝશ . ૱૪૬.૱૱ વીઘફ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૩૪૪ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૮૩ ૂ વીઘીયીઉ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 
ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 
ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ – ૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઉર દળૂગૉ  દી. ૫૩-૨૫-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ – ૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

--------- 

૩૪૫ 
઼ીષળગૃઅ ણવી ઇફૉ વૂવૂલી દીવૃગીરીઅ બીગષીળ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૬૩ ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ઼ીષળગૃઅણવી ઇફૉ વૂવૂલી 
દીવૃગીરીઅ દીઞૉદળરીઅ દી. ૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ 
દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનફી 
ગીળથૉ દીવૃગીષીળ – બીગષીળ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ઼ીષળગૃઅણવી ઇફૉ વૂવૂલી 
દીવૃગીરીઅ દીઞૉદળરીઅ દી. ૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ 
દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનફી 
ગીળથૉ દીવગૃીષીળ – બીગષીળ ફગૃસીફૂ ઈગળથૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
પીફરઅ ૂ ભ઼વ ષૂરી લ્ઞફીફૂ જોઙષીઉ રઞૃમ ઙુદરીઅ 

ઝૉ. 
 (૪) ઈ ધલૉવ ફગૃ઼ીફ બૉડૉ  દીવૃગીષીળ ઘૉણૃદ્ફૉ ગૉડવૃઅ 
બ્ ડ ઽીષ ડ ફૃગસીફ બૉડૉ  ગૉડવૂ ળગર બીગ ુ ષરીફૂ જૃગષષીફૂ 
ધીલ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ફૃગસીફૂ ઈગળથૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઽ્ઉ 
ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉ રીિઽદૂ રશૂ સગૉ . 

 (૫) દૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) નીષી ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ 
જૃગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ષૂરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીફી ળઽૉ.

--------- 

૩૪૬ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ીથચીદગ ઇગ રીદ 

* ૪૨૨૪૬ ૂ રઽૉસગૃરીળ ળીષવ (ઘઅયીદ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઈથઅન ુઞ ીફી ગીળઘીફીકરીઅ દી. ૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવીઅ ીથચીદગ 
ઇગ રીદ ધલી, ઇફૉ ગૉડવી રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી,  

 (૩) ઈથઅન જી ીફી ગીળઘીફીકરીઅ દી. ૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ૨૩ (ઑગ) ીથચીદગ 
ઇગ રીદ ધલૉવ ઇફૉ ૨૩ (ઑગ) રલ્ઙૂ રૅત્લૃ બીરૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઼નળઽૃ ીથચીદગ ઇગ રીદ્રીઅ ઼ળગીળ ીળી સૃઅ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઼નળઽૃઅ  ીથચીદગ ઇગ રીદ્રીઅ ૨૩ ગીળઘીફીરીઅ 
૨૩ ીથચીદગ ઇગ રીદ મન્લ્ ઽદ્. બળઅદૃ ઈ ઇગ રીદરીઅ 
ગીળઘીફી પીળી-૩૯૬૱ ઇફૉ ઙૃઞળીદ ગીળઘીફી ુફલર-
૩૯૮૫ રૃઞમ ગ્ઊ યઅઙ મફદ્ ફ ઽ્ષીધૂ ગીલનૉ઼ળફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળૉવ ફધૂ.  

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી સૃઅ બઙવી 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ફૂજૉ 
રૃઞમફી બઙવી વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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(૩) ગીળઘીફીકરીઅ ગીળઘીફી ઇુપુફલર – ૩૯૬૱ દૉરઞ 
ઙૃઞળીદ ગીળઘીફી ુફલર – ૩૯૮૫ રૃઞમ ુફળૂક્ષથ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 
(૪) ુફળૂક્ષથ નળમ્લીફ ઼નળઽૃઅ  ગીલની દધી ુફલરફ્ યઅઙ 
ઞથીલ ત્લીઅ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(૫) રલ્ઙૂક દધી ગબ્ઞૉનીળ્રીઅ ઉન્ણ ડર્ ૂલવ ઼ૉફ્ડૂ ઇફૉ 
ઽૉ ધ ઇઅઙૉ જાઙૅુદ ષપીળષી ઼ૉફ્ડૂ ઼ૉુરફીળ્ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ 
ઝૉ. 
(૬) રલ્ઙૂકફૉ ્ત઼્ીઽૂદ ગળષી ર ઑષ્ણર્  ઑફીલદ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૪૭ 
ડૉ ગીફી યીષૉ રઙભશૂ ઘળૂનૂફૂ લષ ધી 

* ૪૨૭૬૮ ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઘળૂભ-
૪૨૩૯ફૂ ઼ૂટફરીઅ યીષૉ રઙભશૂ ઘળૂનૂરીઅ ઘીદૉનીળ 
ઘૉણૄદનૂઢ ગૉડવૂ રઙભશૂ ઘળૂનષીફૃઅ ફક્કૂ ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) ઘળૂભ ૪૨૩૯રીઅ યીળદ ઼ળગીળ ૂફૂ ગૉન્ ૂલ 
ઑઞન઼્ૂ ફીભૉણ ીળી ળીજ્લરીઅ ડૉગીફી યીષૉ રઙભશૂ ઘળૂનૂફૂ 
કર્ૂલી ઽીધ પળૉવ ઝૉ. બૂઑર-ઈસી ઇઅદઙર્દ ીઊટ ઼બ્ડર્  
ગૂર (બૂઑ઼ઑ઼) રીડૉફૂ ઼પૃીળૉવ રીઙર્નુસર્ગી, કક્ડ્મળ 
૪૨૩૱ રૃઞમ ુદ િનફ ુદ ઘૉણૄદ બી઼ૉધૂ રઽ ર ૪૭૨૨ 
ુગ.ગર્ી. રઙભશૂફૂ ઘળૂનૂફૂ જોઙષીઊ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ડૉગીફી યીષૉ રઙભશૂ ઘળૂનૂ મીન 
ઘૉણૄદ્ બી઼ૉ રઙભશૂફ્ ઞથ્ધ્ ષપૉ દૉ ઘળૂનૂ રીડૉ  ગ્ઊ 
લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉર? 

 (૪) ળીજ્લરીઅ ડૉગીફી યીષૉ રઙભશૂ ઘળૂનૂ રીડૉ  યીળદ 
઼ળગીળ ૂ ીળી રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઞથ્ધ્ ઇફૉ ઘળૂનૂફી 
઼રલઙીશીફૉ ઈુપફ ફીભૉણ ળી ઘૉણૄદ્ બી઼ૉધૂ ડૉગીફી યીષૉ 
રઙભશૂફૂ ઘળૂનૂફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૩૪૮ 
રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ઈષી઼ લ્ઞફી 

* ૩૯૱૯૬ ૂ ગૃમૉળયીઊ ણીંણ્ળ (઼અદળીરબૃળ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ લ્ઞફી (ગર્ીરૂથ) 
ઽૉઢશ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ ગૉડવી ઈષી઼્ મફીષષીફૃઅ ફક્કૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ પીફરઅ ૂ ઈષી઼ લ્ઞફી 
(ગર્ીરૂથ) ઽૉઢશ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ૩૫૫૱ ઈષી઼્ મફીષષીફૃઅ 
ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી 
ઈષી઼્ રઅઞૃળ ધલી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ૩૫૨૯ 
ઈષી઼્ રઅઞૃળ ધલી ઝૉ. 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઈષી઼્ફૃઅ ગીર ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ ?  (૫) દૉ બોગૂ ૱૩૯ ઈષી઼્ફૃઅ ગીર ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 
--------- 

૩૪૯ 
ઘૉણી ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી  

* ૩૯૯૭૩ ૂ ગૉ઼ળૂુ઼અઽ ઼્વઅગૂ (રીદળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ ઑગ 
ષહર્રીઅ ઘૉણી ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ 
ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૯૮ ઇળજીક 
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 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ,  (૪) ૩૮૪ ઇળજીક 
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૃળ ગળૂ, ઇફૉ   (૫) ૩૬ ઇળજીક 
 (૬) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૬) . ૫૭,૨૩,૨૨૨/-  

--------- 

૩૪૱ 
ષણ્નળી ઘળૂન-ષૉજીથ ઼અચ મઅપ ઽ્ષીફૂ ભિળલીન 

* ૪૨૩૯૮ ૂ ઇક્ષલગૃરીળ બડૉવ (ગળઞથ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી 
ઘળૂન-ષૉજીથ઼અચ મઅપ ઽ્ષીફૂ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  
ગૉર, 

 (૩) ઼અચ મઅચ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ઼અચ ક્લીળધૂ ગલી ગીળથ઼્ળ મઅપ 
ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ઼અચ ઙૉળળૂુદફૉ ગીળથૉ મઅપ ધલૉવ ઽ્લ દ્ 
ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૂપીઅ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૪૯ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼ીદભૉળી ઼રૄઽ વ  લ્ઞફી  

* ૩૯૯૮૪ ૂ િઽદૃ ગફ્િણલી (ઊણળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઼ીદભૉળી ઼રૃઽ વ  લ્ઞફી 
ઽૉઢશ વીય વૉષી રીડૉ  ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ 
ષઙર્ફી ગૉડવી લૃઙવ્ રીડૉ  ગૉડવૂ ઼અ ધીકફૂ ઇળજીક રશૂ,

 (૩) રશૉવ ઇળજી 
  ઼અ ધી-૨૮ 
  લૃઙવ-૱૯ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼અ ધીકફૂ ગૉડવી લૃઙવ્ફૂ 
ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪) રઅઞૄળ ઇળજી 
  ઼અ ધી-૨૮ 
  લૃઙવ-૱૯ 

 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ?  (૫) જૃગષૉવ ઼ઽીલ 
  ઼અ ધીકફૉ - .૩.૯૱ વીઘ 
  લૃઙવ્ફૉ - .૱.૯૨ વીઘ 
  ગૃવ - .૩૨.૮૱ વીઘ 

--------- 

૩૫૨ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૅુહવક્ષૂ ગૐસ લ ુષગી઼ દીવૂર ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ દીવૂર  

* ૩૯૯૪૭ ણ્. ફૂરીમૉફ ઈજીલર્ (યૃઞ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગૅુહવક્ષૂ ગૐસ લ ુષગી઼ દીવૂર ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ ગચ્ઝ 
ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઘૉણૃદ્ઑ ઼અ ધીગૂલ દીવૂરરીઅ યીઙ વૂપ્, 
ઇફૉ  

 (૩) ૩૮૮૮ ઘૉણૃદ્ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼અખ્લીરીઅ રિઽવી 
દીવૂરીધીર્ ઇફૉ બૃ હ દીવૂરીધીર્કઑ યીઙ વૂપ્? 

 (૪) ૱૱૬ રિઽવી ઇફૉ ૯૱૪ બૃ હ 

--------- 
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૩૫૩ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ 

* ૪૨૯૬૯ ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ  

 (૩) * બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) * બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

--------- 

૩૫૪ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ધીુફગ્ફૉ ૱૭ ડગી ળ્ઞઙીળૂ 

* ૪૨૩૭૩ ૂ બૃઅજાયીઉ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ 
ઇનીથૂ ઙૅબફૂ ગઅબફૂકરીઅ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુ ષયીઙફી ઢળીષ 
ઇફૃ઼ીળ ધીુફગ્ફૉ ૱૭ ડગી ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીરીઅ ઈષદૂ 
ફધૂ દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) "ઽી જી" 
ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી દી.૫૩-૨૫-૩૯૯૭ ફી 

ઢળીષફૂ જોઙષીઉ ઇન્ષલૉ નળ ઝ રી઼ૉ ઞૃફ ઇઅુદદ ઇફૉ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ઇઅુદદ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ રીિઽદૂ ઑગ  ગળષીરીઅ 
ઈષદૂ ઽ્ઉ, દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઇનીથૂ 
ઙૅબફૂ ૨૪ ગઅબફૂક દળભધૂ રશૉવ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ીળ (૩) 
ઇનીથૂ ુષ રીળ વૂ., મ દી.રૃ ીરીઅ ૱૭% ધીુફગ 
ળ્ઞઙીળૂફૂ ુફલદ ડગીષીળૂ ઞશષીલ ઝૉ, જ્લીળૉ  (૪) ઇનીથૂ 
બીષળ વૂ. ડૃઅ ણી દી.રૃઅ ીરીઅ ૱૭% ધીુફગ ળ્ઞઙૂળૂફૂ ુફલદ 
ડગીષીળૂ ઞશષીદૂ ફધૂ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ ફ બીણષી 
મનવ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઋક્દ ગઅબફૂ ઼ીરૉ સીઅ 
બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી? 

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

 ઼અમઅુપદ ઑગર્ફૉ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી 
દી.૫૩-૨૫-૯૭ ફી ઢળીષ ઇફૃ઼ીળ ધીુફગ્ફૂ 
ુફલદ ડગીષીળૂ જાશષષી ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઊકફૃઅ 
ધ્લીફ ન્ળદી બ ્ બીઢષૉવ ઝૉ. 

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

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

 ળ્ઞઙીળ ઇફૉ દીવૂર ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ 
ીળી ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ 

ુફલદ ડગીષીળૂ ફ જાશષદી ઑગર્ફૂ ણૂ઼ૉમ્મળ-
૪૨૩૯ ઇઅુદદફૂ લીનૂ દી.૩૬-૨૪-૩૱ ફી 



60 

બ ધૂ, ઞૃફ-૪૨૩૱ ઇઅુદદફૂ લીનૂ 
દી.૪૯-૨૯-૪૨૩૱ ફી બ ધૂ ઇફૉ ણૂ઼ૉમ્મળ-
૪૨૩૱ ઇઅુદદફૂ લીનૂ દી.૪૭-૨૫-૪૨૩૯ ફી 
બ ધૂ ઇફૉ ઞૃફ-૪૨૩૯ ઇઅુદદ લીનૂ 
દી.૩૩-૩૨-૪૨૩૯ ફી બ ધૂ લીનૂ બોગૂફી 
ઑગર્ ઼ીરૉ ઞ ળૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼ી  ઋ ્ઙ ગુર ળફૂ 
ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળફૉ ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  
ળ્ઞઙીળ યળદૂ રૉશી (જોમભૉળ) ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ 
ધીુફગ ઋરૉનષીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ળઽૉ દૉષી 
લત્ફ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૩૫૫ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૱૨ ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ 

દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 

૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 

ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 

બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી દરીર 

દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ 

ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફગૃસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળી ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 

ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

઼ઽીલ જૃગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 

--------- 

૩૫૬ 
ય જ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૨૱ ૂ ઽહર્ ઼અચષૂ (રઞૃળી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ ય જ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 

ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૩૩ ઇળજીક  

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ,  (૪) ૩૨૨ ઇળજીક 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ  (૫) ૩૩ ઇળજીક 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૬) .૩૯,૮૪,૨૨૨/- 

--------- 
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૩૫૭ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ 

* ૩૯૱૯૨ ૂ ળીચષજીયીઊ બડૉવ (જારઙફઙળ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ 
૪૨૩૯-૪૨ રઽીત્રી ઙીઅપૂ ફળૉઙી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ષીળ 
ગૉડવી રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ, 

 (૩) જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ 
૪૨૩૯-૪૨રીઅ રઽીત્રી ઙીઅપૂ ફળૉઙી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષહર્ષીળ 
ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ. 

કર્ર ફીથીઅગૂલ ષહર્ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ 
ગળીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૮,૨૭,૨૨૨ 
૪ ૪૨૩૯-૪૨ ૮,૭૱,૪૱૨ 

ગૃવ.. ૩૪,૮૫,૪૱૨ 

 (૪) દૉફૂ ઼ીરૉ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ષહર્ષીળ ગૉડવી રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) દૉફૂ ઼ીરૉ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ષહર્ષીળ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ 
ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર ફીથીઅગૂલ ષહર્ ઋબવબ્પ ગળીષૉવ 
રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ 

૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૯,૨૫,૩૯૱ 
૪ ૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ)

૭,૩૪,૫૬૬ 

ગૃવ.. ૩૪,૩૭,૭૬૪ 

 (૫) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ રિઽવીક રીડૉ  
ગૉડવી રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૫) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ રિઽવીક રીડૉ  
ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ? 

કર્ર ફીથીઅગૂલ ષહર્ રિઽવીક રીડૉ  ઋબવબ્પ 
ગળીષૉવ રીફષિનફ 

ળ્ઞઙીળૂ 
૩ ૪૨૩૱-૩૯ ૪,૯૮,૫૬૩ 
૪ ૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ)

૪,૪૯,૱૬૯ 

ગૃવ.. ૭,૪૬,૩૯૨ 

--------- 

૩૫૮ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી 

* ૩૯૯૬૯ ૂરદૂ ઙૂદીમી જાણૉજા (ઙ ણવ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ળીઞગ્ડ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૯૮ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ,  (૪) ૩૯૭ 
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ  (૫) ૩  (ઑગ) 
 (૬) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૬) .૫૯,૭૯,૨૨૨/- 

--------- 
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૩૫૯ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ મીશરઞૄળ્ 

* ૪૨૬૱૯ ૂ ગીન્દૂયીઉ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી મીશરઞૄળ્ફૉ 
રૃક્દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ, ઇફૉ  

 (૩)  
ષહર્ષીળ મફી઼ગીઅઢી બીડથ 

દી.૩-૩૩-૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૱ 

સૄન્લ ૨૩ 

દી.૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૯ 

સૄન્લ ૨૪ 

 (૪) મીશરઞૄળ્ફૉ ગીરૉ ળીઘદી ઋક્દ ગલી ઑગર્ ઼ીરૉ 
સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી? 

 (૪)  
ષહર્ષીળ મફી઼ગીઅઢી બીડથ 

દી.૩-૩૩-૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૱ 

 ઋબુ ધદ 
ધદ્ ફધૂ. 

િળવૂભ ઽ્ડવ ઼ઞૃફીબળૃ 
બીડૂલી, દી. ુ઼ધ્પબૃળ 
઼ીરૉ ભ્ઞનીળૂ ભિળલીન 
નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

દી.૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૯ 

 ઋબુ ધદ 
ધદ્ ફધૂ. 

૩. ઞવીળીર મૉષળૉજી઼, 
જીથ રી 
૪. ુગ઼ીફ ઽીણર્ષૉળ, 
રૃ.ષનીથૂ, દી.઼ળ ષુદ. 
મ ૉ ઑગર્ ઼ીરૉ F.I.R.  
નીઘવ ગળષીરી ઈષૂ. 

--------- 

૩૫૱ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૩૯ ૂ ળરૉસયીઊ ગડીળી (ભદૉબૃળી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ 
઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ુષગ઼દૂ 
જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૫,૨૨૨ 
 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૫,૨૨૨ 
 

 (૫) ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ્ ુષદળથ ગળૂ?  (૫) ૫,૨૨૨ 
--------- 

૩૫૯ 
ઇરનીષીન સઽૉ ળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ મૂબૂઑવ ઇફૉ ઑઑષીલ બિળષીળ્ફૂ ઼અખ્લી 

* ૪૨૪૭૮ ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ) : રીફફૂલ  ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૯-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ઑબૂઑવ-૩, ઑબૂઑવ-૪, મૂબૂઑવ 
ઇફૉ ઑઑષીલ બિળષીળ્ફૂ ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ, 

 (૩) દી.૩૯-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન સઽૉળ 
ઇફૉ ુઞ ીરીઅ બિળષીળ્ફૂ ઼અખ્લી ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ુષ દીળ ઑ.બૂ.ઑવ-૩ ઑ.બૂ.ઑવ-૪ મૂ.બૂ.ઑવ ઑઑષીલ
ઇરનીષીન 
સઽૉળ 

૯,૪૪,૬૮૯ ૭૯,૱૱૬ ૱૩,૫૬૬ ૪૫,૫૭૫

ઇરનીષીન 
ુઞ ્ 

૪,૫૬,૫૪૪ ૭,૩૯૪ ૱૨,૯૨૮ ૪૭,૬૨૮
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 (૪) દૉ બોગૂ મૂબૂઑવ ઇફૉ ઑઑષીલ બિળષીળ્ફૂ 
઼અખ્લી ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષપૂ ગૉ  ચડૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ષહર્આ ૪૨૩૯-૩૱ દધી 
ષહર્આ૪૨૩૱-૩૯રીઅ મૂ.બૂ.ઑવ. બિળષીળ્ફૂ ઼અખ્લીરીઅ ષપીળ્ 
ઇફૉ ઑઑષીલ બિળષીળ્ફૂ ઼અખ્લીરીઅ ચડીણ્ ધલૉવ ઝૉ.  
ઇરનીષીીન ુઞ ીરીઅ ષહર્આ ૪૨૩૯-૩૱ દધી ષહર્આ૪૨૩૱-
૩૯રીઅ મૂ.બૂ.ઑવ. બિળષીળ્ફૂ ઼અખ્લીરીઅ ષપીળ્ ઇફૉ ઑઑષીલ 
બિળષીળ્ફૂ ઼અખ્લીરીઅ ષહર્આ૪૨૩૯-૩૱રીઅ ચડીણ્ દધી ષહર્આ 
૪૨૩૱-૩૯રીઅ ષપીળ્ ધલૉવ ઝૉ.  

 (૫) જો ષપૂ ઽ્લ દ્ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ષપૂ ઇફૉ ચડૂ 
ઽ્લ દ્ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ચડૂ? 

 (૫) ષહર્ષીળ મૂબૂઑવ ઇફૉ ઑઑષીલ બિળષીળ્ફૂ 
઼અખ્લીરીઅ ધલૉવ ષપીળ્-ચડીણ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

મૂબૂઑવ બિળષીળ્ 
ુષ દીળ ષહર્ બિળષીળ્રીઅ 

ધલૉવ 
ષપીળ્/ 
ચડીણ્ 

ષહર્ બિળષીળ્રીઅ 
ધલૉવ 

ષપીળ્/ 
ચડીણ્ 

૪૨૩૯ 
(ફષૉ.૩૯ 

ફૂ 
ુ ધુદઑ)

૪૨૩૱ 
(ફષૉ.૩૱ 

ફૂ 
ુ ધુદઑ)

૪૨૩૱ 
(ફષૉ.૩૱ 

ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૪૨૩૯ 
(ફષૉ.૩૯ 

ફૂ 
ુ ધુદઑ)

ઇરનીષીન 
સઽૉળ 

૱૨,૱૬૪ ૱૩,૨૯૯ ૪૭૯ 
(ષપીળ્) 

૱૩,૨૯૯ ૱૩,૫૬૬ ૪૬૭ 
(ષપીળ્)

ઇરનીષીન 
ુઞ ્ 

૯૱,૯૬૯ ૯૯,૭૯૯ ૱૫૨ 
(ષપીળ્) 

૯૯,૭૯૯ ૱૨,૯૨૮ ૩૩૪૯ 
(ષપીળ્)

ઑઑષીલ બિળષીળ્ 
ુષ દીળ ષહર્ બિળષીળ્રીઅ 

ધલૉવ 
ષપીળ્/ 
ચડીણ્ 

ષહર્ બિળષીળ્રીઅ 
ધલૉવ 

ષપીળ્/ 
ચડીણ્ 

૪૨૩૯ 
(ફષૉ.૩૯ 

ફૂ 
ુ ધુદઑ)

૪૨૩૱ 
(ફષૉ.૩૱ 

ફૂ 
ુ ધુદઑ)

૪૨૩૱ 
(ફષૉ.૩૱ 

ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

૪૨૩૱ 
(ફષૉ.૩૱ 

ફૂ 
ુ ધુદઑ)

ઇરનીષીન 
સઽૉળ 

૪૫,૮૯૮ ૪૫,૮૭૯ ૩૯ 
(ચડીણ્) 

૪૫,૮૭૯ ૪૫,૫૭૫ ૫૨૬ 
(ચડીણ્) 

ઇરનીષીન 
ુઞ ્ 

૪૬,૯૱૨ ૪૬,૭૯૩ ૬૨૯ 
(ચડીણ્) 

૪૬,૭૯૩ ૪૭,૬૨૮ ૱૫૭ 
(ષપીળ્) 

--------- 

૩૬૨ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ 

* ૪૨૯૬૫ ૂ ૉરુ઼અઽયીઉ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ

 (૩) બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ 
ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ?

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઘળૂભ-૪૨૩૯ દધી ઘળૂભ-
૪૨૩૱રીઅ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ નીષીક જગૃષષીબી  ધદી ફઽ્ઉ, 

 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.
બ ગ-૩ 

દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ ઘૉણૄદ્ ીળી યળૉ વ 
ુ ુરલર ( .) 

ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી જૃગષીલૉવ 
ુ ુરલર ઼ઽીલ ( .) 

ઘળૂભ-૪૨૩૯ 
ઙ ણૉ ળ ગબી઼ ુમફુબલદ ૬,૭૨૩ ૩,૨૯૬ 

ણૉણૂલીબીણી ગબી઼ ુબલદ ૩,૯૮,૱૨૯ ૬૪,૯૮૭ 
ણૉણૂલીબીણી ગબી઼ ુમફુબલદ ૩૨,૪૯૭ ૪,૬૯૯ 
ણૉણૂલીબીણી ઞૃષીળ ૯૪૨ ૯૯૯ 
ણૉણૂલીબીણી ણીઅઙ ુમફુબલદ ૬,૩૱૪ ૭,૮૯૱ 
ણૉણૂલીબીણી દૃષૉળ ૩,૭૮૮ ૯૱૫ 
ુદવગષીણી ગબી઼ ુબલદ ૩૱,૪૭૪ ૬,૬૫૭ 
ફીઅન્ન  ગબી઼ ુબલદ ૯,૮૨૫ ૪,૫૫૬ 
ફીઅન્ન ગબી઼ ુમફુબલદ ૪,૨૩૪ ૬૱૯ 
ફીઅન્ન ગૉશ ૫,૨૯,૯૮૯ ૫૨,૯૯૯ 
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ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ ઘૉણૄદ્ ીળી યળૉ વ 

ુ ુરલર ( .) 

ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી જૃગષષીબી  

ુ ુરલર ઼ઽીલ ( .) 

ઙ ણૉ ળ ગબી઼ ુમફુબલદ ૯૪,૪૬૯ ૨ 

ઙ ણૉ ળ ગૉશ  ૭૬,૪૪૯ ૨ 

ઙ ણૉ ળ દૃષૉળ ૬,૬૮૯ ૫,૫૭૪ 

ણૉણૂલીબીણી ગબી઼ ુબલદ ૮૨,૮૭૯ ૨ 

ણૉણૂલીબીણી ણીઅઙળ ુમફુબલદ ૭૫૩ ૪૯૮ 

ુદવગષીણી ગબી઼ ુબલદ ૭૱,૩૬૭ ૨ 

ુદવગષીણી ગબી઼ ુમફુબલદ ૯,૱૯૱ ૨ 

ફીઅન્ન ગબી઼ ુબલદ ૪૮,૪૯૨ ૨ 

ફીઅન્ન ગબી઼ ુમફુબલદ ૩,૫૫૫ ૨ 

ફીઅન્ન ગૉશ ૭,૬૫,૮૱૫ ૨ 

ફીઅન્ન દૃષૉળ ૪,૯૫૬ ૪,૨૭૨ 

--------- 
૩૬૩ 

બીડથ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ  
* ૪૨૮૬૪ ૂ ગૂળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 

બીડથ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 

ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 

ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-

૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

--------- 
૩૬૪ 

રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ  
* ૪૨૯૩૯ ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 

રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 

ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 

ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

--------- 
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૩૬૫ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ  

* ૪૨૯૨૱ ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
યીષફઙળ ુ ઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૩૬૬ 
ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ જૃગષૉવ બીગ ષૂર્ 

* ૪૨૩૫૮ ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૃફીઙત) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઘિળભ-૪૨૩૯ ઇફૉ 
ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવી ડગી બીગષૂર્ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ 
જૃગષષીરીઅ ઈ લ્? 

 બીગ ષૂરીફી નીષીફૂ ઙથદળૂ રીઙર્નુસર્ગીફૂ જોઙષીઊ 
રૃઞમ બીગ ઋત્બીનફરીઅ ધલૉવ ચડીણીફૉ ઈપીળૉ  ધીલ ઝૉ, બીગ 
ષૂરીફી નીષીફૂ ડગીષીળૂફૂ ઙથદળૂ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. 
ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ બીગષૂર્ જૃગષીલૉવ 
ઘૉણૃદ્ફૂ ુષઙદ બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 

બ ગ-૩ 
દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ નીષી જૃગષીલૉવ ઘૉણૄદ્ફૂ ઼અખ્લી 

ઘળૂભ-૪૨૩૯ 
ગૉસ્ન રઙભશૂ ૪૨,૫૨૮ 
ઞૃફીઙત ગબી઼ ુબલદ ૩૩૬ 
ઞૃફીઙત રઙભશૂ ૯,૩૨૭ 
યૉ઼ીથ ગબી઼ ુબલદ ૮,૩૮૪ 
યૉ઼ીથ રઙભશૂ ૯,૫૨૫ 
રીઅઙળ્શ રઙભશૂ ૯,૬૪૯ 
રીથીષનળ રઙભશૂ ૫,૯૱૨ 
રીશૂલી(ઽીડૂફી) રઙભશૂ ૩૮,૨૨૯ 

રનળણી રઙભશૂ ૯,૯૱૮ 

ષઅધવૂ ગબી઼ ુબલદ ૮ 
ષઅધવૂ રઙભશૂ ૯,૮૬૫ 
ુષ઼ીષનળ ઇણન ૩ 
ુષ઼ીષનળ ગબી઼ ુબલદ ૪૪૯ 
ુષ઼ીષનળ રઙભશૂ ૩૫,૮૯૫ 

ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ગૉસ્ન રઙભશૂ ૩૩,૨૩૬ 
ઞૃફીઙત રઙભશૂ ૮,૫૮૯ 
યૉ઼ીથ રઙભશૂ ૩૮,૨૩૨ 
રીઅઙળ્શ રઙભશૂ ૩૮,૭૪૯ 
રીથીષનળ રઙભશૂ ૪૫,૭૱૭ 
રીશૂલી(ઽીડૂફી) રઙભશૂ ૩૯,૫૭૫ 
રનળણી રઙભશૂ ૱,૨૯૯ 
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દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ નીષી જૃગષીલૉવ ઘૉણૄદ્ફૂ ઼અખ્લી 
ષઅધવૂ રઙભશૂ ૩૬,૱૪૭ 
ુષ઼ીષનળ ઇણન ૪ 
ુષ઼ીષનળ રઙભશૂ ૩૩,૯૬૮ 

--------- 

૩૬૭ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી 

* ૩૯૯૬૫ ૂ ગળસફયીઊ ઼્વઅગૂ (ગણૂ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ ઑગ 
ષહર્રીઅ રઽૉ઼ીથી ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૫૩ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ,  (૪) ૩૫૩ 
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૃળ ગળૂ, ઇફૉ  (૫) સૄન્લ 
 (૬) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૬) . ૪૭,૮૭,૨૨૨/- 

--------- 

૩૬૮ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ત્લષીનૂ ળીજા ઽિળસજઅ  રળથ્ ળ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૪૨૫૩૫ ૂ ઍુહગૉસયીઊ બડૉવ (ુષ઼ફઙળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ત્લષીનૂ ળીજા ઽિળસજઅ  રળથ્ ળ 
઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૬૪૯ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૫૯૯ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૫) .૩૱.૱૭ વીઘ 

--------- 

૩૬૯ 
ળીજ્લરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ ઘૉદબૉનીસ્ફી બ્હથક્ષર યીષ્ ફ રશષી મીમદ 

* ૪૨૩૬૪ ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી 
ઘૉણૄદ્ફૉ ઘૉદબૉનીસફી બ્હથક્ષર યીષ રશદી ફધૂ દૉ 
ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઘૉણૄદ્ ઘૉદૂ ગીલ  ઞૉષી ગૉ  ઘૉણ, ુમલીળથ, ઘીદળ, 
નષી, ુબલદ, ગીબથૂ, વથથૂ ષઙૉળૉ  રીડૉ  ઘજર્ ગળૉ  ઝૉ. ઈ ઘજર્ 
નળૉગ ઘૉણૄદફૉ ધીુફગ બિળુ ધુદ દધી બીગ રઞૃમ ઞૃન્ ઞૃન્ 
ધીલ ઝૉ દૉરઞ ઋત્બીનફ બથ ઞૃનૃઅ ઞૃનૃઅ રશૉ ઝૉ. ઈ ઼અજોઙ્રીઅ 
ઘૉદૂ બીઝશ ધદ્ ઘજર્ દધી ફભ્ ઑગ઼રીફ ધદ્ ફધૂ. ઞૉધૂ 
બ્હથક્ષર યીષ ઘૉણૄદૉ ગળૉવ ઘજર્, ઋત્બીનક્દી, ષૉજીથ 
લષ ધી ઇફૉ મજાળ બળૂમશ્ બળ રઽનઇઅસૉ ઈપીિળદ ઝૉ, 
ઇફૉ ત્લૉગ ઘૉણૄદ નૂઢ ઇવઙ ઇવઙ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઘૉણૄદ્ફૉ ઘૉદબૉનીસફી બ્હથક્ષર યીષ્ 
રશૉ દૉ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લી ? 

 (૪) ઘૉદૂરીઅ ફભીગીળક્દી ષપૉ દૉ રીડૉ  ઋત્બીનફ ઘજર્રીઅ 
ચડીણ્ ધીલ, ઋત્બીનફ ષપૉ દધી ષપૃ ઈષગ રૉશષષી રીડૉ  
ઘૉણૄદ્ફૉ રીઙર્નસર્ફ દધી ્ત઼્ીઽફ રીડૉ  ુષુષપ લ્ઞફીક 
ઇરવરીઅ ઝૉ.  

--------- 
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૩૬૱ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ડર્ૉ ક્ડળ ઼ઽીલ રીડૉ  ઇળજીક 

* ૩૯૯૪૯ ૂ િગદીર્ુ઼અઽ ષીચૉવી (ગીઅગળૉઞ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ડર્ૉ ક્ડળરીઅ ઼ઽીલ રૉશષષી રીડૉ  દીવૃગીષીળ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ડર્ૉ ક્ડળરીઅ ઼ઽીલ રૉશષષી રીડૉ  ફૂજૉ રૃઞમ 
દીવૃગીષીળ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ 

૩ ઇરૂળઙત ૪૪૱ 
૪ ગીઅગળૉઞ ૩૫૫૬ 
૫ ણૂ઼ી ૩૩૱૨ 
૬ ધળીન ૫૨૨૬ 
૭ નીઅદી ૭૯૩ 
૮ નીઅદૂષીણી ૮૮૮ 
૯ િનલ્નળ ૩૪૯૩ 
૱ પીફૉળી ૩૯૩૬ 
૯ બીવફબૃળ ૩૨૯૯ 
૩૨ યીયળ ૬૪૯ 
૩૩ વીઘથૂ ૯૨૭ 
૩૪ ષણઙીર ૪૪૭૫ 
૩૫ ષીષ ૩૯૩૪ 
૩૬ ઼ૃઊઙીર ૭૱૯ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઇળજીકરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ઽીલ 
જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ 

૩ ઇરૂળઙત ૯૪ 
૪ ગીઅગળૉઞ ૬૱૨ 
૫ ણૂ઼ી ૪૫૩ 
૬ ધળીન ૯૨૮ 
૭ નીઅદી ૩૱૪ 
૮ નીઅદૂષીણી ૩૭૯ 
૯ િનલ્નળ ૪૮૩ 
૱ પીફૉળી ૬૯૬ 
૯ બીવફબૃળ ૫૬૨ 
૩૨ યીયળ ૩૨૫ 
૩૩ બીવફબૃળ ૫૬૨ 
૩૪ ષણઙીર ૮૯૱ 
૩૫ ષીષ ૭૱૨ 
૩૬ ઼ૃઊઙીર ૩૮૯ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઼ઽીલ 
જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ.  ( ુબલી વીઘરીઅ) 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ 

૩ ઇરૂળઙત ૬૬.૪૭ 
૪ ગીઅગળૉઞ ૪૪૭.૨૯ 
૫ ણૂ઼ી ૩૩૬.૫ 
૬ ધળીન ૫૫૮.૯૭ 
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૭ નીઅદી ૱૪.૱ 
૮ નીઅદૂષીણી ૯૱.૬૭ 
૯ િનલ્નળ ૩૪૮.૩૭ 
૱ પીફૉળી ૪૪૱.૬૭ 
૯ બીવફબૃળ ૩૮૬.૭૭ 
૩૨ યીયળ ૬૱.૫૨ 
૩૩ વીઘથૂ ૮૯.૱ 
૩૪ ષણઙીર ૫૩૪.૩૭ 
૩૫ ષીષ ૪૯૫.૫ 
૩૬ ઼ૃઊઙીર ૯૯.૫૭ 

--------- 

૩૬૯ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૪૨૫૨૯ ૂ ઈળ.઼ૂ.રગષીથી (રઽૃષી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ુફળીપીળ ષૅધ્પ 
઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ, 

 (૩)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર રશૉવ ગૃવ ઇળજીક 
૩ યીષફઙળ ઼ૂડૂ ૪૪૬ 
૪ યીષફઙળ ગર્ીમ્લ ૯૪ 
૫ ચ્ચી ૭૱ 
૬ ુસઽ્ળ ૮૯ 
૭ ષ યૂબૃળ ૫૯ 
૮ ઋરળીશી ૬૯ 
૯ રઽૃષી ૩૨૬ 
૱ ઞૉ઼ ળ ૩૯ 
૯ બીવૂદીથી ૱૫ 
૩૨ ઙીળૂલીપીળ ૩૨૫ 
૩૩ દશીજા ૫૭ 

ગૃવ ૱૯૫ 
 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક દીવગૃીષીળ રઅઞૄળ ગળૂ, 
ગૉડવૂ ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ફીરઅઞૃળ 
૩ યીષફઙળ 

઼ૂડૂ 
૪૩૬ ૩૨ 

૪ યીષફઙળ 
ગર્ીમ્લ 

૪૬ ૮૱ 

૫ ચ્ચી ૫૯ ૪૩ 
૬ ુસઽ્ળ ૭૭ ૩૬ 
૭ ષ યૂબૃળ ૫૩ ૱ 
૮ ઋરળીશી ૪૱ ૩૯ 
૯ રઽૃષી ૯૯ ૯ 
૱ ઞૉ઼ ળ ૯ ૩૪ 
૯ બીવૂદીથી ૮૨ ૪૫ 
૩૨ ઙીળૂલીપીળ ૪૨ ૱૫ 
૩૩ દશીજા ૪૱ ૯ 

ગૃવ ૮૨૩ ૪૯૪ 



69 

 (૫) ઋક્દ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ધષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ?  (૫)  
૩ ુફલદ ઈષગ ગળદીઅ ઈષગ ષપૃ ઽ્ષીધૂ 
૪ બૃખ્દ ષલફ્ બૃ  ઽ્ષીધૂ 
૫ ઉંરળ કઝૂ ઽ્ષીધૂ 
૬ ધશૉ ળઽૉદી ફ ઽ્ષીધૂ 
૭ ઇષ઼ીફ ધષીધૂ 

--------- 

૩૭૨ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ રત્ લઋ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  દીુવર 

* ૪૨૨૪૯ ૂ ુબલૃહયીઊ નૉ઼ીઊ (ફષ઼ીળૂ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) યીયળી બીથૂરીઅ રત્ લૃ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  ગ્ઊ 

દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૃઅ ડીઊબૉન્ણ 

જૃગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) . ૮૪૭/- જૃગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

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

ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી દીવૂરીધીર્ફૉ ગૉડવૃઅ ડીઊબૉન્ણ 

જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ(૪) 

ષહર્રીઅ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ગૃવ-૪૯૱ દીવૂરીધીર્કફૉ 

.૩,૮૱,૨૨૨/- ડીઊબૉન્ણ જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૭૩ 
ય જ ુઞ ીરીઅ ઈત્રી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઘૉણૄદ્ફૉ દીવૂર 

* ૩૯૯૫૫ ૂ ઇ થુ઼અઽ ળથી (ષીઙળી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઈત્રી લ્ઞફી ઽૉઢશ ય જ ુઞ ીરીઅ દી. ૫૨-

૨૯-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઘૉણૃદ્ફૉ ગૉડવૂ 

દીવૂર્ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩)  

ષહર્ દીવૂરફૂ ઼અખ્લી 

૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૯-૩૱ ૬૩ 

૩-૩૨-૩૱ ધૂ ૫૨-૯-૩૯ ૮૬ 

ગૃવ ૩૨૭  

 (૪) દૉ ઇઅદઙર્દ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવીઅ ઘૉણૄદ્ઑ દીવૂર 

વૂપૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

ષહર્ ઘૉણૃદ વીયીધીર્ફૂ ઼અખ્લી 

૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૯-૩૱ ૬૬૫૱ 

૩-૩૨-૩૱ ધૂ ૫૨-૯-૩૯ ૯૭૨૪ 

ગૃવ ૩૩૯૬૨ 

 (૫) ઈ ઇઅઙૉ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્?  (૫)  

ષહર્ દીવૂરરીઅ ધલૉવ ઘજર્  

( . વીઘરીઅ) 

૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૯-૩૱ ૪૫.૨૭ 

૩-૩૨-૩૱ ધૂ ૫૨-૯-૩૯ ૪૱.૮૪ 

ગૃવ ૭૩.૮૯  

--------- 
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૩૭૪ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૱૯ ૂ વવૂદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ 

દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 

૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 

ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 

બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૩૩/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ળીઞગ્ડ જી ીફી દરીર 

દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ 

ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 

઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 

--------- 

૩૭૫ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૨૮૭૫ ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ 

ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી 

ઝૉ, 

 (૩) ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ 

ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 

૱૪૯૭ ૩૩૯૪ ૯૬૮૯ 
 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 

ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ 

બીણષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવીફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીફૂ મીગૂ 

ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  

ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ રીળભદ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ળ્ઞઙીળૂ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૱ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૱ ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ 

ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ

૩૨૪૭૯ ૫૱૩ ૩૩૯૪૮ ૱૮  

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ 

ફ પીલૉવ ઋરૉનષીળ્ બોગૂ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીફૂ મીગૂ ઽ્લ, 

દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૂ ઼અખ્લી ૯૬૮૯ ઝૉ.  

 (૫) ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણૂ ઽ્લ દૉ બોગૂ ગૉડવીફૉ ઼ળગીળૂ 

ઇફૉ ગૉડવીફૉ ઘીફઙૂ ળ્ઞઙીળૂ બળૄૂ બીણૂ? 

 (૫) ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ રીળભદ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૬૫૯ 

ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ૪૪૨૩૫ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ 

ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 
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૩૭૬ 
ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૨૯૯૯ ૂ ગીઅુદયીઊ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ઇફૉ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ 
મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ ુસુક્ષદ ગૃવ 
ઈથઅન ૪૪૪૭૯ ૮૪૪ ૪૪૱૯૯ 
ઘૉણી ૩૯૯૬૨ ૮૱૮ ૩૱૮૪૮ 

 (૪) ઋગદ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ઋગદ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બૄળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ 
ળ્ઞઙીળૂ 
ુઞ ીફૃઅ ફીર દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૯ 

ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૱ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૱ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯
ઈથઅન ૩૪૮૨૨ ૩૪૬૮૪ 
ઘૉણી ૯૮૩૨ ૯૨૯૫ 

--------- 

૩૭૭ 
દીળીબૃળ, ઼્જી ી ઇફૉ બૉડવીન દીવૃગીરીઅ ઼ીવૉફીધ મીલ્જીન઼્(ઊ)  ગઅબફૂફૃઅ વીલ઼ન઼્ ળન ગળષી મીમદ 

* ૪૨૪૬૪ ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીવૉફીધ 
મીલ્જીન઼્(ઉ)  ગઅબફૂફી ફગવૂ ુમલીળથફૉ ગીળથૉ દીળીબૃળ, 
઼્જી ી ઇફૉ બૉડવીન દીવૃગીકફી ઘૉણૄદ્ફ્ ષહર્ ૪૨૩૯ફી  
જ્રી઼ીરીઅ ણીઅઙળફ્ બીગ ુફ ભશ ઙલૉવ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ 
ઝૉ,  

 (૩) ફી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋગદ મ્ઙ઼ ગઅબફૂ ઼ીરૉ ઼ળગીળૉ  સૂ  
ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ળીજ્લરીઅ ઈષૂ ફગવૂ ુમલીળથ ષૉજદૂ ગઅબફૂકફૉ 
સ્પૂફૉ દૉફી વીલ઼ન઼્ ળન ગળષી રીડૉ  ઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ 
ઝૉ ? 

 (૫) યીળદ ઼ળગીળ ૂફી ુમલીળથ ઇુપુફલર-૩૯૮૮, 
ુમલીળથ ુફલર્-૩૯૮૱ ઇફૉ ુમલીળથ (ુફલઅ થ) ઽૃગર-
૩૯૱૫ફૂ ગીલનીગૂલ જોઙષીઊ ઇફૃ઼ીળ ળીજ્લરીઅ ુમલીળથફી 
ઊન્ બૉગડળ્ફૉ ફ્ડૂભીલ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ગીલનીક 
ઇઅદઙર્દ ઢળીષૉવ જોઙષીઊ બળત્ષૉ ઇુફલુરદદી ગૉ  ઙૉળળૂદૂ 
ઞથીલૉ ુફલરીફૃ઼ ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૩૭૮ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૪૨૭૨૩ ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ 
ુઞ ીરીઅ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,  

 (૩)  

કર્ર

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૱ 
઼ૃપૂ રશૉવ ઇળજીક

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૱ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ 
઼ૃપૂ રશૉવ ઇળજીક 

ગૃવ રશૉવ 
ઇળજીક 

૩ ૫૪૯ ૫૯૨ ૮૯૯ 
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 (૪) ઋક્દ રશૉવ ઇળજીક ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ રઅઞૄળ ઇફૉ 
ગૉડવૂ રૃખ્લત્ષૉ ક્લી ગીળથ઼્ળ ફીરઅઞૄળ ગળૂ, 

 (૪)  

કર્ર

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૱ 
઼ૃપૂ રઅઞૄળ ઇળજીક 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૱ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ 
઼ૃપૂ રઅઞૄળ ઇળજીક 

ગૃવ રઅઞૄળ 
ઇળજીક 

૩ ૪૯૬ ૫૪૪ ૮૩૮  

 

કર્ર

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૱ 
઼ૃપૂ ફીરઅઞૄળ 
ઇળજીક 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૱ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ 
઼ૃપૂ ફીરઅઞૄળ 
ઇળજીક 

ગૃવ 
ફીરઅઞૄળ 
ઇળજીક 

૩ ૫૫ ૬૱ ૱૩ 

ફીરઅઞૄળૂફી ગીળથ્આ 
૩. ુફલદ ઈષગ ગળદીઅ ષપૃ ઈષગ ઽ્ષીધૂ. 
૪. બૃખ્દષલફ્ બૃ  ઽ્ષીધૂ. 
૫. ઉંરળ કઝૂ ઽ્ષીધૂ. 
૬. ધશૉ ળઽૉદી ફ ઽ્ષીધૂ. 

 (૫) ગૉડવૂ ઇળજીક બણદળ ઝૉ, ઇફૉ  (૫) ગ્ઊ ઇળજી બણદળ ફધૂ. 
 (૬) બણદળ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્  ફધૂ. 

--------- 

૩૭૯ 
નીઽ્ન સઽૉ ળ ઇફૉ દીવૃગીરીઅ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૪૨૪૮૭ ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૨/૩૩/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન સઽૉળ 
ઇફૉ દીવૃગીરીઅ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફીફી વીયીધીર્ક 
ગૉડવી ઝૉ,   

 (૩)  

દીવૃગ્ 
ુફળીપીળ ષૅધ્પ બૉન્સફ લ્ઞફીફી 

વીયીધીર્ક 
નીઽ્ન (સઽૉળ) ૫૬ 
નીઽ્ન (ગર્ીમ્લ) ૯૯ 

 (૪) ઋક્દ ઼ઽીલફૂ ળગર નળ રી ૉ઼ ગૉ  નળ થ રી ૉ઼ ગૉ  નળ 
ઝ રી઼ૉ જગૄષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર,  

 (૪) નળ રી઼ૉ ઼ઽીલફૂ ળગર જગૄષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) જો ઽી દ્, નીઽ્ન સઽૉળ ઇફૉ દીવૃગીરીઅ ઝ રી઼ ગૉ  
દૉધૂ ષપૃ ઼રલધૂ ઈ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઽ્લ દૉષી 
વીયીધીર્ક ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઽી, નીઽ્ન સઽૉળ ઇફૉ દીવૃગીરીઅ ઝ રી઼ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ 
઼રલફૂ ગ્ઊ વીયીધીર્ફૉ ઈ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ફધૂ. 

 (૬) ઈ વીયીધીર્કફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્  ફધૂ. 

--------- 

૩૭૱ 
ઙૂળ-઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ ઼ઽીલ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૮૫૨ ૂ ર્ઽફવીવ ષીશી (ગ્ણૂફીળ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૯/૩૩/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ કક્ડ્મળ-
ફષૉમ્મળરીઅ યીળૉ  ષળ઼ીન ઇફૉ રીષઢીફી ગીળથૉ ઙૂળ ઼્રફીધ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઘૉણૄદ્ફી બીગફૉ લીબગ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ 
દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) કગડ્મળ-ફષૉમ્મળરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનફી ગીળથૉ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ બીગ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ.  
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 (૪) ઞૉ ઘૉણૄદ્ઑ બીગ ષૂર્ વૂપ્ ફધૂ દૉષી ઘૉણૄદ્ફૉ 
઼ઽીલ ઈબષીફૂ ઼રલરલીર્નીફૂ મઽીળ ઈષૉવ  ઇળજીકફૉ 
ધ્લીફૉ વૉષીફૃઅ ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર ? 

 (૪) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૩૩/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ બીગ ફૃગસીફૂ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ 
બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮/૩૩/ 
૪૨૩૯ ધૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

--------- 

૩૭૯ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૨૮૮૮ ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ 
મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, 

 (૩)  
ુઞ ્ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ 

ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ
ઇરનીષીન ૫૯૭૱૬ ૬૪૯૬ ૬૫૱૭૱
઼ૃળદ ૪૨૯૩૯ ૱૩૬ ૪૩૭૫૩

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવીફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીફૂ મીગૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  

ુઞ ્ 

ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ રીળભદ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ળ્ઞઙીળૂ
દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૱ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯

ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ
ઇરનીષીન ૬૩૨૫૬ ૩૭૬૩ ૬૯૯૯૨ ૭૪૪
઼ૃળદ ૪૫૯૫૮ ૩૪૫૬૪ ૩૫૮૪૩ ૯૫૯૨

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળ્ઞઙીળૂ બળૃૂ બીણષીફૂ 
મીગૂ ઽ્લ, દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૂ ઼અખ્લી ફૂજૉ રીથૉ ઝૉ. 

ુઞ ્ ઼અખ્લી 
ઇરનીષીન ૬૫૱૭૱
઼ૃળદ ૪૩૭૫૩

 (૫) ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણૂ ઽ્લ દૉ બોગૂ ગૉડવીફૉ ઼ળગીળૂ 
ઇફૉ ગૉડવીફૉ ઘીફઙૂ ળ્ઞઙીળૂ બળૄૂ બીણૂ? 

 (૫) ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન રીળભદ 
દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૩૯૩ 
ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ૯૪૯૩૮ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ 
ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ. 
  ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, ઼ૃળદ રીળભદ 
દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૨ 
ઋરૉનષીળફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ૭૯૪૱૯ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ 
ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 

૩૮૨ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ીદભૉળી ઼રૄઽ વ  લ્ઞફી 

* ૩૯૯૭૭ ૂ મવળીઞુ઼અઽ જૐઽીથ (નઽૉઙીર) : રીફફૂલ ઼ ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઼ીદભૉળી ઼રૄઽ વ  લ્ઞફી 
ઽૉઢશ વીય વૉષી રીડૉ  ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ 
ષઙર્ફી ગૉડવી લૃઙવ્ રીડૉ  ગૉડવૂ ઼અ ધીફૂ ઇળજીક રશૂ,  

 (૩) રશૉવ ઇળજી 
  ઼અ ધી-૨૩ 
  લૃઙવ-૩૬  
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 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼અ ધીકફૂ ગૉડવી લૃઙવ્ફૂ 

ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪) રઅઞૄળ ઇળજી 

  ઼અ ધી-૨૩ 

  લૃઙવ-૩૬ 

 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?   (૫) જૄગષૉવ ઼ઽીલ 

  ઼અ ધીકફૉ- .૨.૪૱ વીઘ. 

  લૃઙવ્ફૉ- .૩.૬૨ વીઘ. 

  ગૃવ- .૩.૮૱ વીઘ. 

--------- 

૩૮૩ 
ળીજ્લરીઅ વચૃરદૂ ઼રીઞફી ુષગી઼ રીડૉ  મઞૉડરીઅ જોઙષીઊ 

* ૪૨૩૯૮ ૂ ુષથયીઊ રી  (ઙતણી) : રીફફૂલ ઼ીરીજીગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

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

મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ વચૃરદૂ ઼રીઞફી ઼ીરીજીગ ઇફૉ ઈુધર્ગ 

ુષગી઼ રીડૉ  મઞૉડરીઅ ગૉડવૂ જોઙષીઊ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩)  

ષહર્ .વીઘરીઅ 

૪૨૩૱-૩૯ ૮૮૱૬.૩૮ 

૪૨૩૯-૪૨ ૮૭૯૬.૱૮ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર ષબળીઊ ઇફૉ 

ગૉડવૂ ળગર ષથષબળીલૉવ ળઽૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
ષહર્ ધલૉવ ઘજર્ 

( .વીઘરીઅ) 

ષથષબળીલૉવ ળગર 

( .વીઘરીઅ) 

૪૨૩૱-૩૯ ૭૪૨૮.૱૫ ૩૬૯૯.૫૫ 

૪૨૩૯-૪૨  

(૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

ઇઅુદદ) 

૫૱૫૮.૮૭ ષહર્ બૄથર્ ધલૉવ ફી ઽ્ઊ  

ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળગર જો ષથષબળીલૉવ ળઽૂ ઽ્લ દ્ 

દૉફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ? 

 (૫) ૩) વચૃરુદકફી ુષ ીધીર્કફૉ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ 

ુસ લષૅુ  લ્ઞફીરીઅ ુસ લષૅુ  રીડૉફૂ નળઘી દ્ કઝૂ 

રશષીફી ગીળથૉ. 

  ૪)   વચૃરદૂ રીડૉફૂ મઽૃક્ષૉ ૂલ ુષગી઼ ગીલર્કર્ર 

ઽૉઢશફૂ નળઘી દ્ ફઽૂ રશષીફી ગીળથૉ. 
--------- 

૩૮૪ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૬૮ ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 

ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 

ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 

ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  

દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

--------- 
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૩૮૫ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼અગડ ર્જફ લ્ઞફી 

* ૪૨૫૨૬ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ જીષણી (િઽઅરદફઙળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼અગડ ર્જફ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ, 

 (૩)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩-૩૨-૩૱ ધૂ  

દી.૫૨-૨૯-૩૯ ઼ૃપૂ રશૉવ 
ઇળજીક 

૩ િઽઅરદફઙળ ૩૪૫ 
૪ ઊણળ ૭૯ 
૫ ષણીવૂ ૩૯ 
૬ ઘૉણ ી ૯ 
૭ બ્સૂફી ૩૫ 
૮ ુષઞલફઙળ ૪ 
૯ ીઅુદઞ ૪૪ 
૱ દવ્ન ૯૯ 

 ગૃવ ૫૪૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક દીવૃગીષીળ રઅઞૄળ ગળૂ, 
ગૉડવૂ ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર રઅઞૄળ ફીરઅઞૄળ
૩ િઽઅરદફઙળ ૪૮ ૪ 
૪ ઊણળ ૫૱ ૩૯ 
૫ ષણીવૂ ૩૭ ૪ 
૬ ઘૉણ ી ૫ ૮ 
૭ બ્સૂફી ૫ ૯ 
૮ ુષઞલફઙળ ૪ ૨ 
૯ ીઅુદઞ ૩૱ ૩ 
૱ દવ્ન ૭૮ ૩૪ 

 ગૃવ ૩૮૩ ૭૩ 

 (૫) ઋક્દ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ધષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ?  (૫) ૩ મૂ.બૂ.ઑવ. લીનૂરીઅ ૨ ધૂ ૪૨ ગ્ળરીઅ ઼રીષૉસ 
ધલૉવ ફ ઽ્ષીધૂ 
  ૪  રૅત્લૃ બીરફીળ લુક્દફૂ ઉંરળ ૩૱ ધૂ કઝૂ ઇફૉ 
૮૨ ષપૃ ઽ્ષીધૂ. 
  ૫ ગૃડૃઅમ દળભધૂ મૂજી લુક્દફૂ ઇળજી ઽ્ષીધૂ 
  ૬ મૉ ષહર્ફૂ ઼રલ રલીર્નીરીઅ ઇળજી ગળૉવ ફ ઽ્ષીધૂ

--------- 

૩૮૬ 
િનલ્નળ મજાળ ઼ુરુદફૉ િગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ રઅઞૄળ ળગર 

* ૪૨૯૮૫ ૂ ઇયૉુ઼અઽ દણષૂ (઼અઘૉણી) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફૂ િનલ્નળ મજાળ ઼ુરુદફૉ ુગ઼ીફ 
ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩) ી.૯૭.૨૨/- વીઘ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ 
ઝૉ ? 

 (૪) ી.૯૭.૨૨/- વીઘ 

--------- 
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૩૮૭ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૯૯ ૂ ઼્રીયીઊ ગ્શૂબડૉવ (વીંમણૂ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 
ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૩૮૮ 
઼ીઅ઼ન ઈનસર્ ગર્ીર લ્ઞફી રીડૉ  ળીજ્લગક્ષીફૂ ઼ુરુદફૂ મૉઢગ્ 

* ૪૨૨૮૯ ૂ ળચૃયીઊ નૉ઼ીઊ (ળીપફબૃળ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઼ીઅ઼ન ઈનસર્ ગર્ીર લ્ઞફી રીડૉ  ળીજ્લગક્ષીફૂ 
ઑમ્બીષણર્  ગુરિડફૂ મૉઢગ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ક્લીળૉ  રશૂ, 

 (૩) ઼ીઅ઼ન ઈનસર્ ગર્ીર લ્ઞફી રીડૉ  ળીજ્લગક્ષીફૂ 
ઑમ્બીષણર્  ગુરિડફૂ મૉઢગ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફૂજૉ રઞૃમફૂ દીળૂઘૉ રશૉવ, 
 દી.૩૯-૨૪-૪૨૩૯(ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯) 
 દી.૩૮-૨૯-૪૨૩૯(ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨) 
દી.૨૬-૩૪-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઈઙીરૂ મૉઢગ લ્જાફીળ ઝૉ. 

 (૪) જો ગુરિડફૂ મૉઢગફૂ જોઙષીઊ રઞૃમ ુફલુરદ ફ 
રશૉવ ઽ્લ દ્ દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઋક્દ ગુરડૂફૂ મૉઢગ ુફલુરદ રશૉ દૉ રીડૉ  સી 
બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી? 

 (૫)  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૮૯ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ બળૃષઢી ુફઙરફી ઈષૉવી ઙ્ણીઋફ્ 

* ૩૯૯૯૩ ૂ ુષળૉ ન્ ુ઼અઽ જાણૉજા (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ 
ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  બૃળષઢી ુફઙરફી ગૃવ ગૉડવી ઙ્ણીઋફ્ 
ઈષૉવી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ 
ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  ગૃવ ૪૯ ઙ્ણીઋફ ઈષૉવી ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ઼અગર્ઽસુક્દ ગૉડવૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ગૃવ ઼અગર્ઽસુક્દ 
૪૨૯૨૨ રૉ.ડફ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼અગર્ઽસુક્દ ષપીળષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  
સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ? 

 (૫) ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙરફી ઽલીદ 
ઙ્ણીઋફ્ ઘીદૉ ઋબવબ્પ ઞગ્લીરીઅ ઙ્ણીઋફ મીઅપગીર રીડૉ  
ળીજ્લ ઼ળગીળ ધ્ષીળી ૩૭૨.૭૯ ગળ્ણફ્ ્ઞૉક્ડ રઅઞૄળ ગળૉવ ઝૉ 
ઞૉ બોગૂ ગચ્ઝ ુઞ ીફી ફુવલી ઘીદૉ ૭૨૨૨ રૉ.ડફ, ફઘ ીથી 
ઘીદૉ ૯૨૨૨ રૉ.ડફ, રીઅણષૂ ઘીદૉ ૭૨૨૨ રૉ.ડફ, ઇઅજાળ ઘીદૉ 
૩૨૨૨ રૉ.ડફ ઇફૉ ઙીઅપૂપીર ઘીદૉ ૩૭૨૨ રૉ.ડફ ઑર ગૃવ 
૪૩,૭૨૨ રૉ.ડફ ઼અગર્ઽસુક્દ ષપીળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 
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૩૮૱ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષર્ રૉશષષી રીડૉફી નીષીક/ઇળજીક 

* ૩૯૯૭૪ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગ્ફૉ ષૂરી ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ 
ઈષૉવી ઝૉ, 

 (૩) દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળુષ-ઋફીશૃ 
૪૨૩૱-૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯ રીઅ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ષૂરી 
ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ બીગ્ દીવૃગીષીળ બ ગ-૩ રૃઞમ 
ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઇુદષૅુ ફૉ 
ગીળથૉ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ બીગ ષૂર્ રૉશષષી રીડૉફૂ 
ગૉડવી નીષીક/ઇળજીક ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઇુદષૅુ ફૉ ગીળથૉ 
બીગ ષૂર્ રૉશષષી ઘૉણૄદ્ દળભધૂ ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઇળજીક 
દીવૃગીષીળ બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૫) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૉડવૂ 
ષૂરીફૂ ળગર જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ધીુફગ ઈબુ  (ઇુદષૅુ ) ઽૉઢશ 
઼ળગીળ ૂફૉ રશૉવ ઇળજીકફૂ નીષી ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
બૄથર્ ધલૉધૂ જગૃષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી 
જૃગષષીફી ળઽૉ. 

બ ગ-૩ 
દીવૃગીફૃઅ ફીર ફ્ડૂભીઊણ ધલૉવ બીગફૃઅ ફીર 

ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૱-૩૯ 
ઞૉદબૃળ બીષૂ ચઉં (ુબલદ) 

ઘળૂભ-૪૨૩૯ 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ણીઅઙળ (ુબલદ), ણીઅઙળ (ુમફ ુબલદ), રગીઊ, ઇણન, દૃષૉળ, ગબી઼ (ુબલદ) ઇફૉ ગબી઼ (ુમફ ુબલદ) 
ઞૉદબૃળ બીષૂ ણીઅઙળ (ુબલદ), ણીઅઙળ (ુમફ ુબલદ), રગીઊ, ઇણન, દૃષૉળ, ગબી઼ (ુબલદ) ઇફૉ ગબી઼ (ુમફ ુબલદ) 

ગષીઅડ ણીઅઙળ (ુબલદ), ણીઅઙળ (ુમફ ુબલદ), રગીઊ, ઇણન, દૃષૉળ, ગબી઼ (ુબલદ) ઇફૉ ગબી઼ (ુમફ ુબલદ) 
ફ઼ષીણૂ ણીઅઙળ (ુમફુબલદ), ઞૃષીળ, રગીઊ, ઇણન, દૃષૉળ, રઙભશૂ, િનષૉવી, ગબી઼ (ુબલદ) ઇફૉ ગબી઼ (ુમફ ુબલદ) 
઼અઘૉણી ણીઅઙળ (ુબલદ), રગીઊ, દૃષૉળ, િનષૉવી, ગબી઼ (ુબલદ) ઇફૉ ગબી઼ (ુમફ ુબલદ) 
મ્ણૉવૂ રગીઊ, દૃષૉળ, િનષૉવી, ગબી઼ (ુબલદ) ઇફૉ ગબી઼ (ુમફ ુબલદ) 

ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઞૉદબૃળ બીષૂ ચઉં (ુબલદ) 

બ ગ-૪ 
દીવૃગીફૃઅ ફીર ઘૉણૄદ્ દળભધૂ ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઇળજીકફૂ ઼અખ્લી 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૨ 
ઞૉદબૃળ બીષૂ ૨ 

ગષીઅડ ૨ 
ફ઼ષીણૂ ૨ 
઼અઘૉણી ૨ 
મ્ણૉવૂ ૪૮ 
ગૃવ ૪૮ 

--------- 

૩૮૯ 
ઙૂળ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

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

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ઙૂળ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 
ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 
ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૩૯૨ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૯૫ ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૩૯૩ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ રત્ લ્ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  દીવૂર 

* ૪૨૨૪૱ ૂ રૃગૉસયીઊ બડૉવ (કવબીણ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) યીયળી બીથૂરીઅ રત્ લ્ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  ગ્ઉ 
દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૃઅ ડીઉબૉન્ણ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) .૮૪૭/- જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી દીવીરીધીર્કફૉ ગૉડવૃઅ ડીઉબૉન્ણ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ (૨૪) 
ષહર્રીઅ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગૃવ-૫૬૨ દીવૂરીધીર્કફૉ 
.૩,૱૫,૪૭૨/- ડીઉબૉન્ણ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
૩૯૪ 

ય જ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ઇળજીક 
* ૩૯૯૬૨ ૂ નૃ લઅદયીઊ બડૉવ (ય જ) : રીફફૂલ ગૃડૂળ ઋ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
ય જ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ દીવગૃીષીળ 
ગૉડવૂ ઇળજીક ઈષૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
ય જ ુઞ ીરીઅ રીફષ ગ લીથ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ 
રશૉવ ઇળજીક 

ઇ.ફ. દીવૃગીફૃઅ ફીર ગૃવ 
૩ ૪ ૫ 
૩ ય જ ૱૨૬
૪ ઇઅગવૉ ળ ૮૭૩
૫ ઈર્ન ૪૮૯
૬ ઞઅમૃ઼ળ ૭૪૨
૭ ષીઙળી ૩૯૪
૮ ઽીઅ઼્ડ ૪૬૫
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૯ ષીવૂલી ૫૪૪
૱ ટઙણૂલી ૫૬૫
૯ ફૉ અઙ ૫૬૮

 ગૃવ ૫૮૮૱

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

 (૪) દૉ બોગૂ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ
ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉન્  ીળી રઅઞૃળ ગળૉવ ઇળજીક ૱૱૩

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગીળફૂ ડૃવગૂડ રઅઞૃળ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) જોણીથ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

જોણીથ-૩ 

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

 

--------- 

૩૯૫ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફી ગૃડૃઅમ્ફૉ જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉ  ઈુધર્ગ ઼ઽીલ 

* ૪૨૨૬૮ ૂ યળદયીઊ બડૉવ (ષવ઼ીણ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) બીુગ દીફ ઼ ીષીશીક ીળી બગણીલૉવ 
રીઝૂરીળ્ફી ગૃડૃઅમફૉ જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 
ગ્ઉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી,જી. 

 (૪) જો ઽી દ્ ગૉડવૂ નોુફગ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) નોુફગ .૫૨૨/- વૉઘૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. 
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 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ ગૃડૃઅમફૉ ગૉડવૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ?  

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ૩૨(ન઼) રીઝૂરીળ ગૃડૃઅમફૉ .૮,૯૫,૯૨૨/-
ફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

--------- 

૩૯૬ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૨૯૪૯ ૂ જીદૃયીઊ જૐપળૂ (ગબળીણી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષવ઼ીણ સઽૉળ 
ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ 
ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 
૩ ષવ઼ીણ સઽૉળ ૩૯૯૮ ૭૯ ૩૱૭૭
૪ ષવ઼ીણ જી ્ ૩૨૭૭૭ ૬૪૭ ૩૨૯૱૨

 ગૃવ ઼ળષીશ્ ૩૪૫૭૩ ૬૱૬ ૩૪૱૫૭

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફ પીલૉવ 
મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બળૃૂ બીણષીરીઅ 
ઈષૂ? 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ 
ળ્ઞઙીળૂ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

૪૩૯૨૪ ૩૱૮૱૯ 

--------- 

૩૯૭ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ બૃળષઢી ુફઙરફી ઈષૉવી ઙ્ણીઋફ્ 

* ૩૯૯૯૨ ૂ બળ઼્ ર ઼ીમળૂલી ( ીઅઙ ી) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
ુઞ ીરીઅ ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  બૃળષઢી ુફઙરફી ગૃવ ગૉડવી 
ઙ્ણીઋફ્ ઈષૉવી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
ુઞ ીરીઅ ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  ગૃવ ૪૫ ઙ્ણીઋફ ઈષૉવી ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ઼અગર્ઽસુક્દ ગૉડવૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ગૃવ ઼અગર્ઽસુક્દ 
૩૬૩૭૨ રૉ.ડફ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼અગર્ઽસુક્દ ષપીળષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  
સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ષૉળઽીઋ઼ ઊન્ ી ડર્ક્જળ ભઅણ ્ઞૉક્ડ-૫ ઽૉઢશ બીડણૂ  
ઘીદૉ ૪૨૨૨ રૉ.ડફ ઙ્ણીઋફ મીઅપગીરફૂ ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધષીરીઅ 
ઝૉ. ુફઙરફી ઽલીદ ઙ્ણીઋફ્ ઘીદૉ ઋબવબ્પ ઞગ્લીરીઅ ઙ્ણીઋફ 
મીઅપગીર રીડૉ  ળીજ્લ ઼ ળગીળ ીળી ૩૭૨.૭૯ ગળ્ણફ્ ્ઞૉક્ડ રઅઞૄળ 
ગળૉવ ઝૉ, ઞૉ બોગૂ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી જૃણી ઘીદૉ ૩૨૨૨ રૉ.ડફ, 
ધીફઙત ઘીદૉ ૪૨૨૨ રૉ.ડફ ઇફૉ ઼ ીલવી ઘીદૉ ૩૭૨૨ રૉ.ડફ ઑર 
ગૃવ ૬,૭૨૨ રૉ.ડફ ઼અગર્ઽસુક્દ ષપીળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 

૩૯૮ 
ઘૉણી ઇફૉ રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૩૨૨૫ ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણી ઇફૉ 
રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ 
ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ ુસુક્ષદ ગૃવ 
૩ ઘૉણી ૩૯૯૬૨ ૮૱૮ ૩૱૮૪૮
૪ રઽૂ઼ીઙળ ૯૱૱૪ ૫૬૬ ૩૨૪૪૮
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 (૪) ઋક્દ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બૃળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ળ્ઞઙીળૂ
ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

દી.૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૩૯ 

ઘૉણી ૯૮૩૨ ૯૨૯૫ 
રઽૂ઼ીઙળ ૩૮૨૫ ૪૮૨૭ 

--------- 

૩૯૯ 
જીથ રી મજાળ ઼ુરુદફૉ ઈપૃુફગ મજાળ્ ધીબષીફૂ લ્ઞફી 

* ૪૨૯૭૭ ૂ મીમૃયીઊ બડૉવ (ન઼કર્્ઊ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ બીડથ ુઞ ીફૂ જીથ રી મજાળ ઼ુરુદફૉ ઈપૃુફગ 
મજાળ્ ધીબષીફૂ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ી.૭૨.૨૨/- વીઘ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ઼ુરુદફૉ ગૉડવૂ ળગર જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ? 

 (૪) ી.૭૨.૨૨/- વીઘ 

--------- 

૩૯૱ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઼અગડ ર્જફ લ્ઞફી 

* ૩૯૯૬૭ ૂ ઇળુષઅનયીઊ બડૉવ (પળરબૃળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઼અગડ ર્જફ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ, 

 (૩)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩-૩૨-૩૱ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૯ 

઼ૃપૂ રશૉવ ઇળજીક 
૩ ષવ઼ીણ ૩૫૬ 
૪ પળરબૃળ ૬૯ 
૫ ગબળીણી ૮૭ 
૬ બીળણૂ ૱૨ 
૭ ષીબૂ ૫ 
૮ ઋરળઙીર ૩૯ 

 ગૃવ ૫૭૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક દીવગૃીષીળ રઅઞૄળ ગળૂ, 
ગૉડવૂ ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર રઅઞૄળ ફીરઅઞૄળ 
૩ ષવ઼ીણ ૩૪૬ ૫ 
૪ પળરબૃળ ૬૭ ૨ 
૫ ગબળીણી ૮૫ ૪ 
૬ બીળણૂ ૮૭ ૮ 
૭ ષીબૂ ૫ ૨ 
૮ ઋરળઙીર ૩૯ ૨ 

 ગૃવ ૫૩૯ ૩૩ 

 (૫) ઋક્દ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ધષીફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ?  (૫)  
૩.  મૂ.બૂ.ઑવ. લીનૂરીઅ ૨ ધૂ ૪૨ ગ્ળરીઅ ઼રીષૉસ ધલૉવ ફ 

ઽ્ષીધૂ 
૪.  રૅત્લૃ બીરફીળ લુક્દફૂ ઉંરળ ૩૱ ધૂ કઝૂ ઇફૉ ૮૨ ષપૃ 

ઽ્ષીધૂ 
૫.  મૉ ષહર્ફૂ ઼રલ રલીર્નીરીઅ ઇળજી ગળૉવ ફ ઽ્ષીધૂ 

--------- 
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૩૯૯ 
ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ઙ્ણીઋફ મફીષષી ઈુધર્ગ ઼ઽીલ 

* ૪૨૯૮૩ ૂરદૂ રુફહી ષગૂવ (ષણ્નળી સઽૉળ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઙ્ણીઋફ મફીષફી રીડૉ  ૪૭ ડગી 
ગૉબૂડવ ઼ઽીલ ઽૉઢશ ગૃવ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૃવ ગૉડવૂ ળગરફૂ 
ઈુધર્ગ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ગૃવ-૫૱ ઘૉણૄદ્ફૉ ી.૭૪,૨૭,૯૨૬/- વીઘ 
(ઇઅગૉ  ુબલી મીષફ વીઘ બીઅજ ઽજાળ ફષ઼્ જીળ બૃળી) 

 (૪) દૉફીધૂ ળીજ્લફૂ ઼અગર્ઽ ક્ષરદીરીઅ ગૉડવ્ ષપીળ્ 
ધલ્? 

 (૪) ઼અગર્ઽ ક્ષરદીરીઅ ૯,૩૭૱.૯૨ રૉ.ડફ ફ્ ષપીળ્ 
ધલૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૱૨ 
ય જ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૪૪ ૂ ુષથયીઊ ચ્ચીળૂ (ગળઅઞ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીરીઅ 
઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ુષગ઼દૂ 
જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૪,૨૨૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૪,૨૨૨ 
 (૫) ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ્ ુષદળથ ગળૂ?  (૫) ૪,૨૨૨ 

--------- 

૩૱૩ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ષી઼ફ ધશ્ દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ 

* ૪૨૬૮૪ ણૌ. ઇુફવયીઉ જોહૂલીળી (ુયવ્ણી) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ષી઼ફ 
ધશ્ ુષગ઼ીષષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ ઑફૂ બીઝશ ુઞ ીષીળ 
ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

 (૩) ઇળષ ૂ ુઞ ્ : દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ધલૉવ ગીરઙૂળૂફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ષી઼ફ ધશફૃઅ ફીર 
ધલૉવ ઘજર્ 

( ુબલી વીઘરીઅ)
૩ ર્ણી઼ી ઘીદૉ વૂરણી દશીષ 

ષી઼ફ ઼ૃુષપીફૂ ગીરઙૂળૂ 
૩૨૬.૨૨ 

઼ીમળગીઅઢી ુઞ ્ : દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ધલૉવ ગીરઙૂળૂફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ષી઼ફ ધશફૃઅ ફીર 
ધલૉવ ઘજર્ 

( ુબલી વીઘરીઅ)
૩ ળીથૂ દશીષ, ઊણળ ૩૨૨.૨૨ 
૪ ઼ ૉ ળ ઘીદૉ ઊણળ દીવૃગીફી 

઼ ૉ ળ રઽીનૉષફૂ ઈઞૃ મીઞૃ 
ષી઼ફ ઼ૃુષપીફૂ ગીરઙૂળૂ 

૩૯.૩૮ 

૫ ઊણળ ઘીદૉ ઊણિળલી ઙતફૂ 
ઈઞૃમીઞૃફી ુષ દીળરીઅ ષી઼ફ 
઼ૃુષપીફૂ ગીરઙૂળૂ 

૭૯.૭૨ 

 ગૃવ ઘજર્  ૩૯૮.૮૮ 
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 (૪) ઈ ષી઼ફ ધશ્રીઅ ઇળષ ૂ ુઞ ીફી 
ઈિનષી઼ૂ ુષ દીળ્રીઅ ગૉડવી ષી઼ફ ધશ્ ુષગ઼ીષષીરીઅ 
ઈ લી ? 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ ુઞ ીફી ઈિનષી઼ૂ 
ુષ દીળ્રીઅ ગ્ઉ ષી઼ફ ધશ્ ુષગ઼ીષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ.

--------- 
૩૱૪ 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 
* ૪૨૮૬૨ ૂ સૂષીયીઉ યૃળૂલી (િનલ્નળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ ધલૉવ 
ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ મફી઼ગીઅઢી જી ીફી દરીર દીવગૃીકફી 
દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૃગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ? (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી.
--------- 

૩૱૫ 
ઈથઅન ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૯૩૬ ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ઈથઅન ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 
યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ ઇફૉ ૪ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૫ ઇફૉ ૬ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૩૱૬ 
ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ સીશીકરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફી ુષ ીધીર્કફૉ ગ્વળસૂબ 

* ૪૨૯૯૯ ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ 
ીધુરગ સીશીકરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદફી ુષ ીધીર્કફૉ 

ઇબીદૂ ગ્વળસૂબ ઘીફઙૂ સીશીકરીઅ ઈબષીફૂ મઅપ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઇઅસદ: ઼ીજૂ ઝૉ. 
ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશી પ્ળથ ૩ ધૂ ૱ રીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ 
જાુદ બોગૂ ઇુદબઝીદ જાુદફી ઇફૉ ઇ ષચ્ઝ લષ઼ીલરીઅ 
ળ્ગીલૉવીઅ ષીવૂકફી મીશગ્ફૉ ુસ લષૅુદ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.

 (૪) જો ઽી, દ્ ઘીફઙૂ સીશીકરીઅ ગ્વળસૂબ 
ઈબષીફૃઅ ક્લીળધૂ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  ળઽૉદ્ ફધૂ. બળઅદૃ ઼ળગીળ ૂફી દી.૩૫-૩૨-
૪૨૩૭ફી ઢળીષધૂ ઘીફઙૂ સીશીકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળ ઽ દગફૂ 
બિળુક્ષદવીવ રઞરૃનીળ ુસ લષૅુદ લ્ઞફી ઽૉઢશ ુસ લષૅુદ 
ઈબષીફૃઅ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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 (૫) ઘીફઙૂ સીશીકરીઅ ઈ ગ્વળસૂબ મઅપ ગળષીફી 
ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ? 

 (૫) રૃખ્લરઅ ૂ લૃષી ષીષવઅમફ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઼ળગીળૂ 
ીધુરગ સીશીક દૉરઞ ઇફૃનીુફદ ીધુરગ 

સીશીક/ઈ રસીશીકરીઅ યથદી, ઇફૃ઼ ૄુજદ જાુદ, 
઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ બઝીદ ષઙર્, ઈુધર્ગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙર્, 
ુષજળદૂ ઇફૉ ુષરૃક્દ જાુદ દૉરઞ વચૃરુદકફીઅ ઑર દરીર 
ષઙ ફી ુષ ીધીર્કફૉ ઼રીફ પ્ળથૉ ઙથષૉસ ઼ઽીલ ઇફૉ 
ુસ લષૅુદ રશૉ દૉ ગીળથૉ. 

--------- 

૩૱૭ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼ીદભૉળી ઼રૄઽવ  લ્ઞફી 

* ૩૯૯૮૩ ૂ સસૂગીન્દ બઅ ી (િણ઼ી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઼ ીદભૉળી ઼ રૄઽવ  લ્ઞફી ઽૉઢશ 
વીય વૉષી રીડૉ  ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ 
ષઙર્ફી ગૉડવી લૃઙવ્ રીડૉ  ગૉડવૂ ઼અ ધીફૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) રશૉવ ઇળજી 
઼અ ધી-૨૩ 
લૃઙવ-૩૮ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼અ ધીકફૂ ગૉડવી લૃઙવ્ફૂ 
ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪) રઅઞૄળ ઇળજી 
઼અ ધી-૨૩ 
લૃઙવ-૩૮ 

 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) જૄગષૉવ ઼ઽીલ 
઼અ ધીકફૉ – .૨.૫૪ વીઘ 
લૃઙવ્ફૉ    –  .૩.૮૨ વીઘ 
ગૃવ          – .૩.૯૪ વીઘ 

--------- 

૩૱૮ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ગીઅડીશૂ દીળફૂ ષીણ મફીષષીફૂ ઇળજીક 

* ૪૨૮૨૱ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષી઼અની) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ યૃઅણધૂ બીગ મજીષષી ગીઅડીશૂ 
દીળફૂ ષીણ મફીષષી ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) રશૉવ ઇળજીક 
ષહર્  ઼અખ્લી 

૪૨૩૯-૩૱ - ૩૩૩ 
૪૨૩૱-૩૯ - ૭૪ 

ગૃવ - ૩૮૫ 
 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂફૉ ઼ઽીલ 
જૃગષષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૪) રઅઞૄળ ગળૂફૉ જગૃષૉવ ઼ઽીલફૂ ઇળજીક 
ષહર્  ઼અખ્લી 

ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ - ૩૫ 
ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ - ૨ 

ગૃવ - ૩૫ 
 (૫) ગૉડવૂ ઇળજીક ગલી ગીળથ઼્ળ ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૫) ફીરઅઞૄળ ગળૉવ ઇફૉ દૉફૃઅ ગીળથ 
ષહર્  ફીરઅઞૄળ 

૪૨૩૯-૩૱ - ૯૪ 
૪૨૩૱-૩૯ - ૩૯ 

ગૃવ - ૩૩૩ 
બી દી ફી ઽ્ષીધૂ ફીરઅઞૄળ 
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 (૬) ગૉડવૂ ઇળજીક બણદળ ઝૉ દૉફ્ ુફગીવ ક્લીઅ 
઼ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 (૬) બણદળ ઇળજીક - ૫૯ 
  ુફલરીફૃ઼ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ 

--------- 

૩૱૯ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૯૨ ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
઼ૂઑવઑ઼/૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-
૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ ઽગીળ ુ ષયીઙફી ઢળીષ 
કર્રીઅગઆ બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-
૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઇરનીષીન જી ીફી દરીર 
દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ 
ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ ઼ ઽીલ 
જૃગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 
--------- 

૩૱૱ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૯૭ ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
઼ૂઑવઑ઼/૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-
૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ ઽગીળ ુ ષયીઙફી ઢળીષ 
કર્રીઅગઆ બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-
૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઼ ૃળૉ ન્ ફઙળ જી ીફી દરીર 
દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ 
ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ ઼ ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 
--------- 

૩૱૯ 
ય જ ુઞ ીરીઅ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૪૨૪૬૱ ૂ ઼અઞલયીઉ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુફળીપીળ ષૅધ્પ 
઼ઽીલ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ રીુ઼ગ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, 

 (૩) .૯૭૨/- 
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 (૪) ઋક્દ ઼ઽીલફૂ ળગર નળ રી ૉ઼ ગૉ  નળ થ રી ૉ઼ ગૉ  નળ 
ઝ રી઼ૉ જગૄષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૪) નળ રી઼ૉ ણૂ.મૂ.ડૂ. ીળી જૃગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) જો ઽી, દ્ ય જ ુઞ ીફી ઞઅમૃ઼ ળ ઇફૉ ઈર્ન 
દીવૃગીકરીઅ ઝ રી઼ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ઼રલધૂ ઈ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ મીગૂ ઽ્લ દૉષી વીયીધીર્ક ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ગ્ઉ વીયીધીર્ મીગૂ ફધૂ. 

 (૬) ઈ વીયીધીર્કફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૯૨ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૩૩ ૂ ઞઙનૂસ ુષ ગરીર્ (ુફગ્વ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ ઑગ 
ષહર્રીઅ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૨૩ ઇળજીક 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ,  (૪) ૯૯ ઇળજીક 
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૃળ ગળૂ, ઇફૉ   (૫) ૨૪ ઇળજીક 
 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૬) . ૩૯,૭૮,૨૨૨/-  

--------- 

૩૯૩ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ીથચીદગ ઇગ રીદ  

* ૪૨૨૩૯ ૂ ઇઞરવજી ઢીગ્ળ (ઘૉળીવૃ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) બીડથ ુઞ ીરીઅ ગીળઘીફીકરીઅ દી. ૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવીઅ ીથચીદગ 
ઇગ રીદ ધલી, ઇફૉ ગૉડવી રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી,  

 (૩) બીડથ ુઞ ીફી ગીળઘીફીકરીઅ દી. ૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ સૄન્લ ીથચીદગ 
ઇગ રીદ ધલી ઇફૉ સૄન્લ રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી. 

 (૪) ઼નળઽૃ ીથચીદગ ઇગ રીદ્રીઅ ઼ળગીળ ીળી સૃઅ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી સૃઅ બઙવી 
વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 
૩૯૪ 

ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 
* ૪૨૮૫૫ ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા (ઇમણી઼ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 
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૩૯૫ 
ઇરળૉ વૂ ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ કભ વીઊફ ળીસફ બૃળષઢી ુષદળથ લષ ધીરીઅ ઙૉળળૂુદકફૂ ભિળલીન  

* ૪૨૭૮૫ ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઇરળૉવૂ ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ કભ વીઊફ ળીસફ 
બૃળષઢી ુષદળથ લષ ધીરીઅ ઙૉળળૂુદકફૂ ભિળલીન્ ઼ીરૉ 
઼ળગીળૉ  સી બઙવીઅ વૂપીઅ, ઇફૉ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ કભ વીઊફ ળીસફ બૃળષઢી ુષદળથ 
લષ ધીરીઅ ઙૉળળૂુદકફૂ મીમદફૂ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ફૂજૉ 
રૃઞમ લીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફ્ફૂ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

ષહર્ દબી઼્ફૂ ઼અખ્લી 
૪૨૩૯-૩૱ ૩૯ 
૪૨૩૱-૩૯ ૩૯ 

ગૃવ ૫૮ 
  ઋગદ દબી઼રીઅ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ. 
૩. .૯,૬૬,૯૬૨/- ફ્ બૃળષઢ્ ગમઞૉ વૉષીરીઅ ઈ લ્. 
૪. .૩,૯૮,૯૨૭/- ફ્ બૃળષઢ્ ળીજ્લ઼ીદ ગળષીરીઅ 
 ઈ લ્. 
૫. .૬૯,૭૨૨/-બળષીફી ઇફીરદ ળીજ્લ઼ીદ ગળષીરીઅ 
 ઈ લ્. 
૬. .૭૭,૮૮,૮૯૱/-ફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્. 
૭. ૫૩ (ઑગ ૂ઼) બળષીફી ર્ભૃગ ગળષીરીઅ ઈ લી. 
૮. ૩૯ (કઙથૂ઼) બળષીફી ળન ગળષીરીઅ ઈ લી. 
 દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ કભ વીઊફ ળીસફ બૃળષઢી ુષદળથ 
લષ ધીરીઅ ઙૉળળૂુદક ઇઅઙૉ ગ્ઊ ભિળલીન રશૉવ ફધૂ.  

 (૪) ઋગદ ઙૉળળૂુદક ઇડગીષષી ઼ળગીળૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ 
ગળૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ઽીવ ળીજ્લરીઅ ઈપીળ ઈપીિળદ ુષદળથ લષ ધી 
ઇરવૂ ઝૉ. ઞૉરીઅ વીયીધીર્ફૂ કશઘ ઈપીળગીણર્  ીળી ગળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. ઞૉધૂ ગળૂફૉ ઼ ીજી વીયીધીર્ફૉ દૉ ઞથ્ધ્ રશૉ દધી ળીઽદ 
નળૉ  ઈબષીરીઅ ઈષદી ઞથ્ધીફ્ નૃળઋબલ્ઙ ઇડગૉ . દૉરઞ ઞૉ 
ળૉસફગીણર્  પીળગ્ફૉ કભવીઊફ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉફૂ 
ુષઙદ્ ઼ળગીળ ૂફૂ ઼જૃફીફૃ઼ીળ બ ગ ‘‘ઇ’’ દધી ‘‘મ’’ 
રીઅ ભળુઞલીદ બથૉ ફૂયીષષૂ ઇફૉ દીવૃગી ગક્ષીઑ રી઼ફી ઇઅદૉ 
ભળજીલીદ ઈ બ ગફૂ જગી઼થૂ ગળષીફૂ ઼ૃજફી બથ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૩૯૬ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૭૪ ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીરૂદ (ુફટળ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ દીબૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ 
ઘૉદૂફી ગલી બીગ્ફીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૩૩/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
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ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ દીબૂ જી ીફી દરીર દીવગૃીકફી 
દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૩૯૭ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ૱૭ ડગી ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ  

* ૪૨૭૨૯ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીરીઅ યી઼ળૂલી ઘીદૉ ઈષૉવ ફૂળરી ગઅબફૂ ૱૭% 
ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબદૂ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ફી જી 
ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙફી દી.૫૩-૨૫-૩૯૯૭ફી 

ઢળીષફૂ જોઙષીઉ ઇન્ષલૉ નળ ઝ રી઼ૉ ઞૃફ ઇઅુદદ ઇફૉ 
ણૂ઼ૉમ્મળ ઇઅુદદ ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂફૂ રીિઽદૂ ઑગ  ગળષીરીઅ 
ઈષદૂ ઽ્ઉ, દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગઅબફૂ 
દળભધૂ રશૉવ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ીળ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ યી઼ળૂલી 
ઘીદૉ ઈષૉવ ફૂળરી ગઅબફૂરીઅ ૱૭% ધીુફગ ળ્ઞઙીળૂ ઇઅઙૉ 
ુફલદ ડગીષીળૂ ઞશષીલ ઝૉ.  

 (૪) જો ઽી, દ્ ધીુફગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૉ દૉ રીડૉ  ઋગદ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઋક્દ ગઅબફૂ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૂપી ?

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૩૯૮ 
ુસઽ્ળ મજાળ ઼ુરુદફૉ િગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ રઅઞૄળ ળગર  

* ૪૨૯૮૮ ૂ ગૉ સૃયીઊ ફીગળીથૂ (ઙીિળલીપીળ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ યીષફઙળ ુઞ ીફૂ ુસઽ્ળ મજાળ ઼ુરુદફૉ ુગ઼ીફ 
ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩) ગ્ઊ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋગદ ઼ુરુદફૉ ગૉડવૂ ળગર જગૄષષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ ? 

 (૪)  ફધૂ. 

--------- 

૩૯૯ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ રીઞૃર ણૉરરીઅ રીઝૂરીળૂ રીડૉ  ઊજાળ્ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૭૩૱ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ રીઞૃર ણૉરરીઅ રીઝૂરીળૂ 
રીડૉ  ઊજાળ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈબૉવ ઝૉ ગૉ  
ગૉર,  

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી દ્, ઋગદ ઊજાળી ઇન્ષલૉ ઋગદ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઈષગ ધઊ,  
ઇફૉ 

 (૪)  
ષહર્ ઈષગ 

૪૨૩૱-૩૯ .૯૬,૫૯,૨૨૨/- 
૪૨૩૯-૪૨ .૪૭,૨૨,૨૨૨/- 
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 (૫) ઋગદ ઊજાળી બૉડૉ  ળગર ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઽ્લ દ્ 
ગૉડવૂ ળગર ક્લીળધૂ ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ ?  

 (૫) ઋગદ ઊજાળી બૉડૉ  દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ધૂ  
.૬૯,૫૯,૨૨૨/-ળગર ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ. 

--------- 

૩૯૱ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગ ડૂષૉડળરીઅ ઼ઽીલ રીડૉફૂ ઇજીક 

* ૩૯૯૫૩ ૂ ઇઞૃર્ફુ઼અઽ જૐઽીથ (રઽૉરનીમીન) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગ ડૂષૉડળરીઅ ઼ઽીલ રૉશષષી રીડૉ  દીવૃગીષીળ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગ ડૂષૉડળરીઅ ઼ઽીલ રૉશષષી રીડૉ  દીવૃગીષીળ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ. 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૯ 
૩ ગઢવીવ ૩૱૭ 
૪ ગબણષઅઞ ૭૮૪ 
૫ ઘૉણી ૪૨૪ 
૬ ઙશદૉ ળ ૱૨ 
૭ ઢી઼ળી ૩૫૯ 
૮ ફિણલીન ૩૬૯ 
૯ રઽૃપી ૮૪ 
૱ રઽૉરનીષીન ૪૩૪ 
૯ રીદળ ૩૯૯ 
૩૨ ષ઼્ ૩૪૭ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઇળજીકરીઅ દીવગૃીષીળ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ.  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૯ 
૩ ગઢવીવ ૩૯ 
૪ ગબણષઅઞ ૯૬  
૫ ઘૉણી ૪૫ 
૬ ઙશદૉ ળ ૯ 
૭ ઢી઼ળી ૫૯ 
૮ ફિણલીન ૪૯ 
૯ રઽૃપી ૯ 
૱ રઽૉરનીષીન ૪૫ 
૯ રીદળ ૪૬ 
૩૨ ષ઼્ ૪૫  

 (૫) ઋગદ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ?  

 (૫) ઋગદ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ળગરફૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ. 

( .વીઘરીઅ)
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૯ 
૩ ગઢવીવ ૩.૭૫ 
૪ ગબણષઅઞ ૮.૩૭ 
૫ ઘૉણી ૩.૱૨ 
૬ ઙશદૉ ળ ૨.૮૮ 
૭ ઢી઼ળી ૫.૬૩ 
૮ ફિણલીન ૪.૨૯ 
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૯ રઽૃપી ૨.૯૮ 
૱ રઽૉરનીષીન ૩.૯૪ 
૯ રીદળ ૩.૱૯ 
૩૨ ષ઼્ ૩.૯૱  

--------- 

૩૯૯ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ 

* ૪૨૯૪૩ ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૪૨૨ 
ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૭૬ ૂ રઅઙશયીઊ ઙીુષદ (ણીઅઙ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ 
ઘૉદૂફી ગલી બીગ્ફીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૩૩/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ણીઅઙ જી ીફી દરીર દીવૃગીકફી 
દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 
--------- 

૪૨૩ 
ઇરનીષીનરીઅ ગીલર્ળદ લીલીર સીશીક 

* ૪૨૨૭૨ ૂ ળીગૉસયીઊ સીઽ (ઑુવ઼ુ ઞ) : રીફફૂલ ળરદઙરદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઙૃઞળીદરીઅ લીલીર સીશીકફૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ 
ઈબષીફૂ લ્ઞફી ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી જી 

 (૪) જો ઽી દ્, દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઇરનીષીનરીઅ ગૉડવૂ રીન્લ લીલીર સીશીક ગીલર્ળદ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) ૩ 

 (૫) દૉ ઇઅદઙર્દ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) . મૉ વીઘ 

--------- 
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૪૨૪ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ યળદૂરૉશીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

* ૪૨૩૭૯ ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી યળદૂ રૉશીફૃઅ ઈલ્ઞફ 
ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 

 (૩) ૬૱ 

 (૪) ઋક્દ યળદૂ રૉશીકરીઅ ગૉડવૂ ગઅબફૂક ઼ીરૉવ 
ધલૉવ, ઇફૉ  

 (૪) ૩૯૬ 

 (૫) ઋક્દ ઼ીરૉવ ધલૉવ ગઅબફૂક ીળી ગૉડવી 
મૉળ્ઞઙીળ લૃષીફ્ફૉ ફ્ગળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવી 
મૉળ્ઞઙીળ લૃષીફ્ફૉ ગૐસવ ુષગી઼ ુસક્ષથ રીડૉ  બ અ઼ન 
ગળષીરીઅ ઈ લીઅ? 

 (૫) ગઅબફૂક ીળી મૉળ્ઞઙીળ લૃષીફ્ફૉ ઈબૉવ 
ળ્ઞઙીળૂફૂ ઼અખ્લીઆ૯૩૯૭ 
યળદૂરૉશીરીઅ મૉળ્ઞઙીળ લૃષીફ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ ધીલ ઝૉ. 
ગૐસવ ુષગી઼ ુસક્ષથ ઇઅઙૉફૂ રી  જાથગીળૂ/રીિઽદૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

--------- 

૪૨૫ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઼અદ ઼ળૃની઼ લ્ઞફી  

* ૪૨૫૨૫ ૂ ગીઅુદયીઊ મવળ (઼ૃળદ ઋ ળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ઼અદ ઼ૃળની઼ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૪ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૭૫ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૩૩૱ 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ?  (૫) ૯,૨૪,૬૨૨ 

--------- 

૪૨૬ 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ  

* ૪૨૯૫૮ ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ષણ્નળી ુઞ ીફી દરીર 
દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ 
ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 
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૪૨૭ 
રીઅઙળ્શ ઇફૉ રીશૂલી(ઽી) દીવૃગીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ જૃગષૉવ બીગષૂર્  

* ૪૨૪૫૨ ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

ષહર્ષીળ રીઅઙળ્શ ઇફૉ રીશૂલી (ઽી) દીવગૃીરીઅ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ઑ 

ગૉડવૂ ળગરફૃઅ ષૂરી ુ ુરલર યળૉવ, 

 (૩) બ ગ-૩ રૃઞમ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઘૉણૃદ્ફૉ 

ગૉડવૂ ળગરફ્ બીગષૂર્ જૃગષષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૪) બ ગ-૪ રૃઞમ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઘૉણૃદ્ફૉ ગૉડવૂ 

ળગરફ્ બીગષૂર્ જૃગષષીફ્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ષૂરી 

ગઅબફૂ ીળી જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દૉરઞ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 

ઘળૂભ-૪૨૩૯ ફી નીષીકફૂ ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ 

ઙુદરીઅ ઽ્ઊ, ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉ ઼અમઅુપદ ષૂરી ગઅબફૂ ીળી 

જગૄષષીબી  નીષી જૃગષષીફી ળઽૉ. 

 (૬) બીગષૂર્ જૃગષષીફ્ મીગૂ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ 

સીઅ ઝૉ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગ્ ષહર્ ુષુરદ ઘૉણૄદ્ફૂ ઼અખ્લી ઘૉણૄદ્ ીળી યળૉવ ુ ુરલરફૂ ળગર ( .)

રીઅઙળ્શ 

ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૯-૩૱ ૮,૫૩૮ ૬૭,૫૮,૯૯૫

ઘળૂભ-૪૨૩૱ ૩૯,૮૫૯ ૪,૭૭,૩૱,૱૯૱

ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૱-૩૯ ૯,૮૯૭ ૯૩,૱૯,૭૭૯

ઘળૂભ-૪૨૩૯ ૪૩,૩૱૨ ૫,૩૯,૱૯,૮૯૨

 

રીશૂલી(ઽી.) 

ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૯-૩૱ ૩૩,૱૬૫ ૯૨,૯૮,૯૮૭

ઘળૂભ-૪૨૩૱ ૪૪,૯૨૮ ૫,૮૮,૬૬,૭૮૮

ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૱-૩૯ ૩૫,૪૯૨ ૩,૪૱,૭૨,૪૱૯

ઘળૂભ-૪૨૩૯ ૪૬,૯૯૮ ૬,૨૬,૩૩,૫૮૭

બ ગ-૪ 

દીવૃગ્ ષહર્ નીષી જૃગષીલૉવ  

ઘૉણૄદ્ફૂ ઼અખ્લી 

નીષી જૃગષીલૉવ ળગર ( .) 

રીઅઙળ્શ ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૯-૩૱ ૩,૭૭૱ ૮૬,૨૮,૯૱૫

ઘળૂભ-૪૨૩૱ ૩૮,૭૪૯ ૮૩,૩૬,૪૫,૯૫૩

ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૱-૩૯ ૫૱ ૪૯,૨૨૨

ઘળૂભ-૪૨૩૯ નીષી ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઽ્ઊ, ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉ 

઼અમુપદ ષૂરી ગઅબફૂ ીળી જગૃષષીબી  નીષી જગૃષષીફી ળઽૉ.  

 

રીશૂલી(ઽી.) ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૯-૩૱ ફૂવ 

ઘળૂભ-૪૨૩૱ ૩૯,૫૭૫ ૮૨,૯૭,૯૨,૪૨૪ 

ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૱-૩૯ ફૂવ 

ઘળૂભ-૪૨૩૯ નીષી ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઽ્ઊ, ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉ 

઼અમુપદ ષૂરી ગઅબફૂ ીળી જગૃષષીબી  નીષી જગૃષષીફી ળઽૉ. 

--------- 
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૪૨૮ 
બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ઼અગડ ર્જફ લ્ઞફી 

* ૩૯૯૬૬ ૂરદૂ ઼રૃફમૉફ જૐઽીથ (ગીવ્વ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ઼અગડ ર્જફ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ, 

 (૩)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩-૩૨-૩૱ ધૂ 

૫૨-૨૯-૩૯ ઼ૃપૂ 
રશૉવ ઇળજીક 

૩ ઙ્પળી ૱૭ 
૪ ગીવ્વ ૩૫૪ 
૫ ઽીવ્વ ૱૭ 
૬ ચ્ચઅમી ૯૩ 
૭ ઞઅમૃચ્ણી ૯ 
૮ સઽૉળી ૩૭૬ 
૯ રીળષી(ઽ) ૫૭ 

 ગૃવ ૭૮૯ 
 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક દીવૃગીષીળ રઅઞૄળ ગળૂ, 
ગૉડવૂ ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર રઅઞૄળ ફીરઅઞૄળ 
૩ ઙ્પળી ૭૯ ૩૫ 
૪ ગીવ્વ ૩૪૩ ૩૩ 
૫ ઽીવ્વ ૭૫ ૫૪ 
૬ ચ્ચઅમી ૭૫ ૩૱ 
૭ ઞઅમૃચ્ણી ૯ ૨ 
૮ સઽૉળી ૩૭૬ ૨ 
૯ રીળષી(ઽ) ૫૭ ૨ 

 ગૃવ ૬૱૪ ૯૬ 
 (૫) ઋક્દ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ધષીફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ?  (૫)  

૩.  મૂ.બૂ.ઑવ. લીનૂરીઅ ૨ ધૂ ૪૨ ગ્ળરીઅ ઼રીષૉસ ધલૉવ 
ફ ઽ્ષીધૂ 

૪.  રૅત્લૃ બીરફીળ લુક્દફૂ ઉંરળ ૩૱ ધૂ કઝૂ ઇફૉ ૮૨ ષપૃ 
ઽ્ષીધૂ 

૫.  ગૃડૃઅમ દળભધૂ મૂજી લુક્દફૂ ઇળજી ઽ્ષીધૂ 
૬.  મૉ ષહર્ફૂ ઼રલ રલીર્નીરીઅ ઇળજી ગળૉવ ફ ઽ્ષીધૂ 

--------- 

૪૨૯ 
ર્ળમૂ ઇફૉ રીશૂલી (ુર) દીવૃગીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફૂફ્ ઼ષ 

* ૪૨૮૪૨ ૂ ુ ઞૉસ રૉળજા (ર્ળમૂ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ ઇફૉ 
રીશૂલી (ુર) દીવૃગીફી ઘૉણૄદ્ફૉ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી 
બીગફૉ ફૃગસીફ ધલૃ ઝૉ ઑ મીમદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ, 

 (૩) ઽી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ફૃગસીફ ઼ ષફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ 
ઝૉ, 

 (૪) ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૉષી 
ગીળફૂ ફૃગસીફૂફ્ ઼ષ ગળીલ્ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૫) ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 
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 (૬) ઼ષરીઅ ધલૉવ ફગૃસીફૂ બૉડૉ  ઘૉણૄદ્ફૉ ષશદળ ક્લીળૉ  
જૄગષીસૉ? 

 (૬) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 

--------- 

૪૨૱ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષર્ જૃગષષી મીમદ 

* ૪૨૬૱૨ ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩)  પીફરઅ ૂ ભ઼વ મૂરી લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ઇુદયીળૉ  
ષળ઼ીનફૉ ગીળથૉ બીગ ુફ ભશ જાલ દ્ ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ષૂર્ 
જૄગષષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩)  પીફરઅ ૂ ભ઼વમૂરી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ષળ઼ીન 
઼અમઅુપદ જોઙષીઊક ઞૉષૂ ગૉ  બૃળ, બીથૂફ્ યળીષ્, ગર઼્રૂ 
ષળ઼ીન, ષીનશ ભીડષૃ, ઼ીલક્વ્ફૂગ ષળ઼ીન ષઙૉળૉધૂ ધદ ૃબીગ 
ફૃગસીફ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪)  જો ઽી, દ્ કક્ડ્મ્મળ-ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯રીઅ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ધલૉવ યીળૉ  ષળ઼ીનફૉ ગીળથૉ 
દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ બીગષૂર્ જગૄષષીબી  ધીલ ઝૉ? 

 (૪)  કક્ડ્મ્મળ-ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯રીઅ ધલૉવ ગર઼્રૂ 
ષળ઼ીન ઇન્ષલૉ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ લ્ઞફીફૂ જોઙષીઊ રઞૃમફી જોઘર્ રીડૉ  ુષરૂદ 
ઘૉણૃદ્ ીળી ઼અમઅુપદ ષૂરી ગઅબફૂફૉ ઼રલરલીર્નીરીઅ જાથ 
ગલીર્ફી ઈપીળૉ  દૉકફી નીષી ઈઘળૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ 
ધલૉધૂ જૃગષષીબી  નીષી ઼મઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી 
જૃગષષીફી ળઽૉ. 

--------- 

૪૨૯ 
મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ીથચીદગ ઇગ રીદ 

* ૪૨૨૪૪ ૂ િનબયીઊ બળરીળ (ઇ઼ીળષી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) મ્ડીન ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ મીઅપગીર ઼ીઊડ્ બળ ગૉડવી 
ીથચીદગ ઇગ રીદ્ ધલી ઝૉ, 

 (૩) મ્ડીન ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ સૄન્લ મીઅપગીર ઼ીઊડ્ બળ સૄન્લ ીથચીદગ 
ઇગ રીદ્ ધલી ઝૉ. 

 (૪) દૉરીઅ ગૉડવી રલ્ઙૂક રૅત્લૃ બીમ્લી ઝૉ, ઇફૉ  (૪) સૄન્લ 
 (૫) ઼નળ ીથચીદગ ઇગ રીદરીઅ ઼ળગીળ ીળી સૃઅ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળૉવ ઝૉ ઇફૉ ઈ ઇગ રીદ્ ઇડગીષષી ઼ળગીળ ીળી 
સૃઅ બઙવીઅ વૂપૉવ ઝૉ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૩૨ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૫૬ ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 
ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 
ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 
--------- 
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૪૩૩ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ રત્ લ્ ્ઙ રીડૉ  રી ડળ રૉબીંઙ 

* ૪૨૨૬૨ ૂરદૂ ટઅઘફી બડૉવ (જ્લીર઼્ૂ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ યીયળી 
બીથૂરીઅ રત્ લ્ ્ઙ રીડૉ  ઼ૃળદ જી ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી 
ઽૉક્ડળરીઅ રી ડળ રૉબીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૩૪૬૯.૨૨ ઽૉક્ડળરીઅ 
રી ડળ રૉબીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઽૉક્ડળફૂ  ભીશષથૂ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઞરૂફ ભીશષથૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 

૪૩૪ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઼ૉષી ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ષૅુધ્પરીઅ ઼ઽીલ 

* ૪૨૯૭૮ ૂ ુષષૉગ બડૉવ (ઋપફી) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઼ૉષી ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ુપળીથ 
ઇફૉ ષ઼ૃવીદ ષૅુધ્પ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ૬૩ 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ?  (૪) .૪૯,૩૪,૪૨૨/- 
--------- 

૪૩૫ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ 

* ૪૨૮૬૱ ૂ ઞસૃયીઉ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ 
ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ ઇફૉ *૪ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ઇળષ ૂ ુઞ ીફૂ ુષઙદ બ ગ-૫ રૃઞમ ઝૉ દધી 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઘળૂભ-૪૨૩૯ દધી ઘળૂભ-
૪૨૩૱રીઅ નીષીક જૃગષષીબી  ધદી ફ ઽ્ઉ,  ઋબુ ધદ 
ધદ્ ફધૂ. 

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

૪૩૬ 
સુક્દનૄદ લ્ઞફીરીઅ સૃિડઅઙફૂ ળરદફી ઘૉવીણૂકફ્ ઼રીષૉસ 

* ૪૨૪૯૫ ૂ િગસ્ળ જૐઽીથ (ષૉઞવબૃળ) : રીફફૂલ ળરદ ઙરદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
સુક્દનૄદ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઝૉ ી ૩ ષહર્રીઅ સૃિડઅઙફૂ ળરદફી 
ઘૉવીણૂકફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવી ઘૉવીણૂકફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૪) બીઅજ ઘૉવીણૂક 
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 (૫) ઞૉ બોગૂ ગ્ઉ ઘૉવીણૂ ઈઅદળળી ર્ ૂલ બપીર્રીઅ ુ ષઞૉદી 
ધલૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૫) ઽી, જી 

 (૬) જો ઽી, દ્ ગૉડવી ઙ્ ણ, ુ઼ ષળ ઇફૉ ્ન્ટ રૉણવ 
રૉશષૉવ ઝૉ ? 

 (૬) ૩૪ ઙ્ ણ, ૭ ુ઼ ષળ ઇફૉ ૪ ્ન્ટ રૉણવ રૉશષૉવ 
ઝૉ.

--------- 

૪૩૭ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ ઘૉણૄદ્ફી ઋયી બીગફૉ ધલૉવ ફૃગ઼ીફ 

* ૪૨૪૨૯ ૂ બૃફીયીઉ ઙીરૂદ ( લીળી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) કક્ડ્મળ-ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯રીઅ ધલૉવ ગર઼્રૂ 
ષળ઼ીનફૉ ગીળથૉ દીબૂ ુઞ ીફી ઘૉણૄદ્ફી ઋયી બીગફૉ ફગૃ઼ીફ 
ધલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ળગીળ 
ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગ્ફૉ 
ગૉડવૃઅ ફૃગ઼ીફ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃ, ઇફૉ 

 (૪) ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર 
઼ઽીલ દળૂગૉ  જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ ? 

 (૫) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગ : ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગ: બભમ/ 
૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ધલૉવ બીગ ફગૃસીફ રીડૉ  ગૅુહ ઼ ઽીલ 
બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 
ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

--------- 

૪૩૮ 
ક્ષીઅડ ઇફૉ ઝ્ડીઋનૉબૃળ દીવૃગીફૂ મજાળ ઼ુરુદફી રગીફ મફીષષી રીડૉ  ભીશષૉવ ળગર 

* ૪૨૩૯૪ ૂ ઼ૃઘળીરયીઉ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 
ુઞ ીફી ક્ષીઅડ ઇફૉ ઝ્ડીઋનૉબૃળ દીવગૃીફૂ મજાળ ઼ુરુદફી 
રગીફ મફીષષી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ભીશષૂ, 

 (૩) ગ્ઉ ળગર ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ભીશષૉવ ળગરફી ઘજર્રીઅ લીબગ ઙૉળળૂુદ ધઊ 
ઽ્ષીફૂ ભિળલીન/ળઞૄઈદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) જો ઽી, દ્ દૉ ઇન્ષલૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ 
વૂપીઅ ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૩૯ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ૉષી ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ુપળીથ 

* ૪૨૯૮૬ ૂ ગફૃયીઉ બડૉવ (઼ીથઅન) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઼ૉષી ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ુપળીથ 
ઇફૉ ધીબથષૅુધ્પ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ

 (૩) ૩૯ 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ? (૪) .૱,૯૯,૮૨૨/-
--------- 
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૪૩૱ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૨૫૭ ૂ વીઘીયીઉ ઼ીઙઢૂલી (ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ નિળલીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૂ કશઘ ધીુબદ 
ગળષી રીડૉફૂ ગ્ઉ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ, ગૉર ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી ળીજ્લરીઅ નિળલીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૂ કશઘ 
ધીુબદ ગળષી યીળદ ઼ળગીળ ૂફી બસૃબીવફ ઇફૉ 

રત્ લ્ ્ઙ ુષયીઙ ીળી રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  
ઈબષીફૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 
ષહર્રીઅ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ૬૪૨ રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૩૯ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૫૮ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૃદ (ધળીન) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 
યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ ઇફૉ *૪ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) *બ ગ-૫ ઇફૉ *૬ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૪૪૨ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૨૭૯૩ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ 
મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, 

 (૩)  

કર્ર દીવૃગ્ 
ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ 

ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 
૩ ઈથઅન ૮૭૫૩ ૩૭૩ ૮૮૱૪
૪ ઘઅયીદ ૬૪૫૮ ૩૫૭ ૬૫૯૩
૫ મ્ળ઼ન ૫૮૱૬ ૩૪૭ ૫૱૨૯
૬ બૉડવીન ૫૨૯૫ ૱૭ ૫૩૯૱
૭ ઋરળૉઢ ૪૨૩૯ ૬૯ ૪૨૮૬
૮ ઈઅગવીષ ૯૯૯ ૪૭ ૩૨૪૪
૯ ઼્જી ી ૱૱૫ ૪૬ ૯૨૯
૱ દીળીબૃળ ૱૩૮ ૫૨ ૱૬૮

ગૃવ ૪૪૪૭૯ ૮૪૪ ૪૪૱૯૯
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 (૪) ઋક્દ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ 

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બૃળૂ 

બીણષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

ુઞ ્ 

ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ રીળભદ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ળ્ઞઙીળૂ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

 ુસુક્ષદ  ઇપર્ુસુક્ષદ ુસુક્ષદ  ઇપર્ુસુક્ષદ 

ઈથઅન ૩૪૪૫૮ ૫૮૬ ૩૪૨૯૫ ૫૮૯ 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવીફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ગૉડવીફૉ ઘીફઙૂ 

ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૫) ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, ઈથઅન રીળભદ 

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૭૨ 

ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ૪૭૨૩૪ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ 

ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 

૪૪૩ 
઼ૃળદ જી ીરીઅ મીઙીલદ ઘીદી ીળી ઼ઽીલ 

* ૪૨૪૯૮ ૂ ર્ઽફયીઊ ત્િણલી (રઽૃષી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ગૉશ(ડૂ લૃ) બીગફી ષીષૉદળ રીડૉ  મીઙીલદ ઘીદી 

ીળી ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષહર્ 

૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઼ ૃળદ ુ ઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઼ ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ 

ઝૉ ? 

 (૪) ગૃવ .૫૱,૨૫,૬૩૯/- (ગૃવ ુબલી ઈણ ૂ઼ 

વીઘ થ ઽજાળ જીળ઼્ કઙથૂ઼ બૃળી) 

--------- 
૪૪૪ 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ળ્ડીષૉડળરીઅ ઼ઽીલ રીડૉફૂ ઇળજીક 

* ૩૯૯૫૨ ૂ પફજીયીઊ બડૉવ (ષતષીથ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ળ્ડીષૉડળરીઅ ઼ઽીલ રૉશષષી રીડૉ  

દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ળ્ડીષૉડળરીઅ ઼ઽીલ રૉશષષી રીડૉ  

દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ 

૩ જૃણી ૫૩૬ 

૪ જ્ડૂવી ૯૩ 

૫ ધીફઙત ૩૨૮ 

૬ ન઼ીણી ૭૨૮ 

૭ પીઅગર્ ી ૪૯૪૨ 

૮ રૃશૂ ૱૭૯ 

૯ વઘદળ ૯૩૭ 

૱ ુવઅમણૂ ૬૨૭ 

૯ ષતષીથ ૩૫૫૫ 

૩૨ ઼ીલવી ૩૱૯ 
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 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઇળજીકરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ 

૩ જૃણી ૯૩ 
૪ જ્ડૂવી ૩૭ 
૫ ધીફઙત ૪૬ 
૬ ન઼ીણી ૯૨ 
૭ પીઅગર્ ી ૪૨૱ 
૮ રૃશૂ ૯૱ 
૯ વઘદળ ૯૬ 
૱ ુવઅમણૂ ૱૮ 
૯ ષતષીથ ૩૪૯ 
૩૨ ઼ીલવી ૪૱ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ળગરફૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ 

૩ જૃણી ૪૪.૬૪ 
૪ જ્ડૂવી ૮.૭૱ 
૫ ધીફઙત ૯.૮૯ 
૬ ન઼ીણી ૪૯.૯૫ 
૭ પીઅગર્ ી ૮૭.૯૪ 
૮ રૃશૂ ૪૬.૱૫ 
૯ વઘદળ ૪૫.૫૪ 
૱ ુવઅમણૂ ૪૯.૬૮ 
૯ ષતષીથ ૬૨.૬૮ 
૩૨ ઼ીલવી ૩૩.૨૭ 

--------- 

૪૪૫ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ રત્ લ્ ્ઙ રીડૉ  રી ડળ રૉબીંઙ 

* ૪૨૨૬૫ ૂ ષૂ.ણૂ. ટીવીષીણૂલી (ગીરળૉઞ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ યીયળી 
બીથૂરીઅ રત્ લ્ ્ઙ રીડૉ  ઇરળૉવૂ જી ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ રી ડળ રૉબીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૯૯.૭૨ ઽૉક્ડળરીઅ 
રી ડળ રૉબીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઽૉક્ડળફૂ ભીશષથૂ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઞરૂફ ભીશષથૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

--------- 

૪૪૬ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૪૫ ૂ ઼ૃળૉ સયીઊ બડૉવ (રુથફઙળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ 
઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ુષગ઼દૂ 
જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૨,૫૫૪ 
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 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૩૨,૫૫૪ 
 (૫) ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ્ ુષદળથ ગળૂ?  (૫) ૩૨,૫૫૪ 

--------- 

૪૪૭ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૪૱ ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ નીઽ્ન ુ ઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ 
ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૩૩/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ નીઽ્ન જી ીફી દરીર દીવૃગીકફી 
દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 
--------- 

૪૪૮ 
રિઽ઼ીઙળ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૨૯ ૂ ુઞ ૉસગૃરીળ ઼ૉષગ (વૃથીષીણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૩૬૮ ઇળજીક 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ,  (૪) ૩૫૮ ઇળજીક 
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૃળ ગળૂ, ઇફૉ   (૫) ૪ ઇળજીક 
 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૬) . ૫૪,૨૯,૨૨૨/-  

--------- 

૪૪૯ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉિડર્ગ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૨૫૫ ૂ બૄથસ ર્નૂ (઼ળૃદ બુ ર) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ નિળલીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૂ કશઘ ધીુબદ 
ગળષી રીડૉફૂ ગ્ઊ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ, ગૉર ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. ળીજ્લરીઅ નિળલીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૂ કશઘ 
ધીુબદ ગળષી યીળદ ઼ળગીળ ૂફી બસૃબીવફ ઇફૉ 

રત્ લ્ ્ઙ ુષયીઙ ીળી રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉિડર્ગ ગીણર્  
ઈબષીફૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી દ્, દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ઼ૃળદ જી ીરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
઼ૃળદ જી ીરીઅ ૭૱૱૱ રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૪૪૱ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૭૱ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ 
ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી. ૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી જી ીફી 
દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ 
ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 
--------- 

૪૪૯ 
ર્ળમૂ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૱૭ ૂ રઽરનજાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ર્ળમૂ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ 
ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ ઇફૉ ૪ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) *બ ગ-૫ ઇફૉ ૬ રઞૃમ ઝૉ. 

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

૪૫૨ 
રીઅઙળ્શ ઘીદૉ ફષી રત્ લમઅનળફી મીઅપગીર રીડૉફૂ રઅઞૃળૂ 

* ૪૨૨૫૯ ૂ નૉષીયીઊ રીવર (ગૉસ્ન) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ રીઅઙળ્શ ઘીદૉ ફષી 
રત્ લમઅનળફી મીઅપગીર રીડૉ  ક્લીળૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, 

 (૩) દી.૪૯-૨૫-૪૨૩૱ફી ઢળીષધૂ .૩૭૱.૫૨ વીઘફૂ 
઼ૃપીળૉવૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઈ રત્ લમઅનળ મફીષષી રીડૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્, ઇફૉ 

 (૪) .૩૭.૪૨ ગળ્ણફ્ ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ રત્ લમઅનળ ુષગ઼ીષષીફૂ 
ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કીરીઅ ઝૉ? 

 (૫) બીડર્-ઑ (કભ સ્ળ ડર્ક્જ઼ર્) રીઅ ઈસળૉ  ૩૮.૭૨% 
ઞૉડવૂ યૐુદગ ઙુદ ધલૉવ ઝૉ. જ્લીળૉ, બીડર્-઼ૂ (કફ સ્ળ 
ડર્ક્જ઼ર્) ઇઅદઙર્દ ઞૃની-ઞૃની ુમ ણીંઙ્, ફૉડ રૉન્ણૂઙ સૉણ, 
ગમ્બીઋન્ણ ષ્વ, ુ઼ક્લૃળૂડૂ ઙીણર્  ઽીઋ઼ફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ઈસળૉ  
૭૭% ઞૉડવૂ યૐુદગ ઙુદ ધલૉવ ઝૉ. 

--------- 
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૪૫૩ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૨૮૮૱ ૂ ઊરળીફ ઘૉણીષીવી (ઞરીવબૃળ-ઘીણૂલી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 

ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ 

મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, 

 (૩)  

ુઞ ્ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ 

ુસુક્ષદ  ઇપર્ ુસુક્ષદ  ગૃવ  

ઇરનીષીન ૫૯૭૱૬ ૬૪૯૬ ૬૫૱૭૱ 

ઙીઅપૂફઙળ ૱૪૯૭ ૩૩૯૪ ૯૬૮૯ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 

ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ  ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ 

બીણષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવીફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીફૂ મીગૂ 

ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
ુઞ ્ ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ રીળભદ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ 

ળ્ઞઙીળૂ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૱ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૱ ધૂ

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯ 

ુસુક્ષદ ઇપર્ ુસુક્ષદ  ુસુક્ષદ  ઇપર્ ુસુક્ષદ 

ઇરનીષીન ૬૩૨૫૬ ૩૭૬૩ ૬૯૯૯૨ ૭૪૪ 

ઙીઅપૂફઙળ ૩૨૪૭૯ ૫૱૩ ૩૩૯૪૮ ૱૮ 

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીફૂ 

મીગૂ ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૂ ઼અખ્લી ફૂજૉ રીથૉ ઝૉઆ 

ુઞ ્ ઼અખ્લી 

ઇરનીષીન ૬૫૱૭૱ 

ઙીઅપૂફઙળ ૯૬૮૯ 

 (૫) ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણૂ ઽ્લ દૉ બોગૂ ગૉડવીફૉ ઼ળગીળૂ 

ઇફૉ ગૉડવીફૉ ઘીફઙૂ ળ્ઞઙીળૂ બળૄૂ બીણૂ? 

 (૫) ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન રીળભદ 

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૩૯૩ 

ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ૯૪૯૩૮ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ 

ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ. 

 ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ રીળભદ દી.૫૩-૩૨-

૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૬૫૯ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળૂ 

ઇફૉ ૪૪૨૩૫ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ 

ઈષૂ.  

--------- 

૪૫૪ 
ઈથઅન ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી 

* ૩૯૯૭૨ ૂ ઙ્ુષઅનયીઉ બળરીળ (ઋરળૉઢ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ ઈથઅન ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 

ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૪૬૨ ઇળજીક  

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ,  (૪) ૪૫૭  ઇળજીક 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ  (૫) ૭ ઇળજીક 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૬) .૬૱,૯૫,૨૨૨/- 

--------- 
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૪૫૫ 

નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફી 
* ૪૨૫૨૮ ૂ સોવૉહયીઊ યીય્ળ (વૂરઘૉણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ, 

 (૩)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર રશૉવ ગૃવ ઇળજીક 
૩ નીઽ્ન ૩ 
૪ ટીવ્ન ૬૨ 
૫ ઙળમીણી ૨ 
૬ ઼અઞૉવૂ ૪ 
૭ પીફબૃળ ૨ 
૮ વૂરઘૉણી ૮ 
૯ નૉષઙત મીળૂલી ૯ 
૱ ભદૉબૃળી ૪ 
૯ ઼ીંઙષણ ૬ 

ગૃવ ૮૪ 
 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક દીવગૃીષીળ રઅઞૄળ ગળૂ, 
ગૉડવૂ ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ફીરઅઞૃળ
૩ નીઽ્ન ૩ ૨ 
૪ ટીવ્ન ૬૨ ૨ 
૫ ઙળમીણી ૨ ૨ 
૬ ઼અઞૉવૂ ૪ ૨ 
૭ પીફબૃળ ૨ ૨ 
૮ વૂરઘૉણી ૮ ૨ 
૯ નૉષઙત મીળૂલી ૮ ૩ 
૱ ભદૉબૃળી ૪ ૨ 
૯ ઼ીંઙષણ ૬ ૨ 

ગૃવ ૮૩ ૨૩ 
 (૫) ઋક્દ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ધષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ?  (૫) ૩ ુફલદ ઈષગ ગળદીઅ ઈષગ ષપૃ ઽ્ષીધૂ. 

--------- 

૪૫૬ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ સ્ડીર્ંઙ ગર્ૉણીંઙ રીડૉફૂ લ્ઞફી 

* ૪૨૪૯૬ ૂ ઞઙનૂસયીઉ બડૉવ (ઇરળીઉષીણૂ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) સીગયીજી ઇફૉ ભશ બીગ્ફી સ્ડીર્ંઙ ગર્ૉણીંઙ લૃુફડ 
રીડૉફૂ લ્ઞફી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ ળગીળ ીળી ઼ ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષહર્ 
૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ ગૉડવૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ગૃવ-૯ (ફષ) વીયીધીર્ 
  .૭૫,૯૬,૨૨૨/- ( ુબલી ૉબફ વીઘ જ્ળીણુઅ 
  ઽજાળ બૃળી) 

--------- 
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૪૫૭ 
૩૱રૂ ઑુસલફ ઙૉમ઼્રીઅ બ઼અનઙૂ ધલૉવ ઘૉવીણૂ 

* ૪૨૪૯૪ ૂરદૂ ઼અઙૂદીમૉફ બીડૂવ (વીંમીલદ) : રીફફૂલ ળરદ-ઙરદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષહર્ ૪૨૩૱રીઅ લ્જાલૉવ ૩૱રૂ ઑુસલફ ઙૉમ઼્રીઅ 

ળીજ્લફી ગ્ઉ ઘૉવીણૂફૂ બ અ઼નઙૂ ધલૉવ ગૉ, ગૉર 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગઉ ળરદફી ગૉડવી ઘૉવીણૂકફૂ 

બ અ઼નઙૂ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૪)  

કર્ર ળરદ ઘૉવીણૂફૂ ઼અખ્લી 

૩ ઑથ્વૉડૂક઼્ ૩ 

૪ ડૉફૂ઼ ૩ 

૫ ડૉમવ ડૉફૂ઼ ૪ 

૬ ષૂરીંઙ ૩ 

૭ સૃડીંઙ ૩ 

૮ ઼્ફ્ડ ડૉફૂ઼ ૩ 

 (૫) ઈ ઘૉવીણૂકફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળ દળભધૂ ગ્ઉ ઼ઽીલ 

ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૫) ઽી, જી 

 (૬) જો ઽી, દ્ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ?  (૬) ગૃવ .૪૩૨.૨૨ વીઘફી ળ્ગણ બૃળ ગીળ જગૄષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૫૮ 
બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ુફળીપીળ ષૅધ્પ ઼ઽીલ લ્ઞફી 

* ૩૯૯૬૮ ૂ મીમૃયીઊ મ્ઘૂળૂલી (બ્ળમઅનળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ુફળીપીળ ષૅધ્પ 

઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ દીવગૃીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ, 

 (૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર રશૉવ ગૃવ ઇળજીક 

૩ બ્ળમઅનળ ૫૱૬ 

૪ ળીથીષીષ ૬૨ 

૫ ગૃુદલીથી ૪૭૨ 

ગૃવ ૮૯૬ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક દીવગૃીષીળ રઅઞૄળ ગળૂ, 

ગૉડવૂ ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ફીરઅઞૃળ

૩ બ્ળમઅનળ ૩૬૩ ૪૪૫ 

૪ ળીથીષીષ ૫૫ ૬ 

૫ ગૃુદલીથી ૩૱૮ ૮૨ 

ગૃવ ૫૮૨ ૪૱૯ 

 (૫) ઋક્દ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ધષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ?  (૫) ૩ ુફલદ ઈષગ ગળદીઅ ઈષગ ષપૃ ઽ્ષીધૂ. 

  ૪ બૃખ્દ ષલફ્ બૃ  ઽ્ષીધૂ 

  ૫ ઉંરળ કઝૂ ઽ્ષીધૂ 

--------- 
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૪૫૯ 
઼ૃ ીબીણી ઘીદૉ ભૂસળૂટ ઽીમર્ળ ઞૉડૂ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ 

* ૪૨૭૭૪ ૂ યઙીયીઉ મીળણ (દીવીવી) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃ ીબીણી ઘીદૉ 
ભૂસળૂટ ઽીમર્ળ ઞૉડૂ મફીષષીફૃઅ ગીર ક્લીળૉ  રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) ઼ફૉ-૪૨૩૪રીઅ ઼ો ીઅુદગ રઅઞૄળૂ રશૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ણૂડૉઉ ણ ્ઞૉક્ડ િળબ્ડર્  યીળદ ઼ળગીળફૂ ઼અ ધી 
઼ૂ.ઈઉ.઼ૂ.ઉ.ઑભ. ીળી રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
બલીર્ષળથફૂ રઅઞૄળૂ રૉશષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 
જી.ઈઉ.ણૂ.઼ૂ. બી઼ૉધૂ લ્ઞફી રીડૉફૂ ઞ ળૂ ઞરૂફ 
રૉશષષીફૂ િકર્લી ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) દરીર રઅઞૄળૂક ર ૉધૂ દધી ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ર ી 
મીન ુફલર્ફૃ઼ીળ ગીરઙૂળૂ બથૄર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૪૫૱ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ મીવીળીરફૉ ષી઼ફપીર દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ 

* ૪૨૯૭૨ ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફી મીવીળીરફૉ ષી઼ફપીર 
દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષીફૂ ૫૩રૂ કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ઼ળગીળ દળભધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઘળૂ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) ઽી,જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગીલર્ષીઽૂ ફ ગળષી બીઝશફી સૃઅ ગીળથ્ 
ઝૉ ઇફૉ દૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળીસૉ? 

 (૪) ઽીવફી દમક્કૉ  ઈ મીમદૉ ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ુષજીળથી 
ઽૉઢશ ફધૂ. 

--------- 

૪૫૯ 
ષણ્નળી ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી 

* ૩૯૯૬૯ ૂ રપૃયીઉ ૂષી દષ (ષીચ્િણલી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ષણ્નળી ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૪૬૪ ઇળજીક  

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ,  (૪) ૪૫૯  ઇળજીક 
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ  (૫) ૨૭ ઇળજીક 
 (૬) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૬) .૭૬,૯૨,૨૨૨/- 

--------- 

૪૬૨ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ મીઙીલદ ઘીદી ીળી ઼ઽીલ 

* ૪૨૪૯૭ ૂ ઙઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ ( ીઅુ દઞ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) બબોલી બીગફી ષીષૉદળ રીડૉ  મીઙીલદ ઘીદી ીળી 
઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી 
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 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષહર્ 
૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ગૃવ .૭૬,૩૯,૯૯૨/- (ગૃવ ુબલી જ્બફ વીઘ 
઼ ળ ઽજાળ ફષ઼્ ઼ૂ ૉળ બૃળી) 

--------- 

૪૬૩ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફી ગૃડૃઅમ્ફૉ જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉ  ઈુધર્ગ ઼ઽીલ 

* ૪૨૨૬૯ ૂ ુષફ્નયીઊ ર્ળણૂલી (ગદીળઙીર) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) બીુગ દીફ ઼ ીષીશીક ીળી બગણીલૉવ 
રઝૂરીળ્ફી ગૃડૃઅમફૉ જીષફ ુ ફષીર્ઽ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ ળગીળ ીળી ગ્ઉ 
ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી,જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવૂ નોુફગ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) નોુફગ .૫૨૨/- વૉઘૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ ગૃડૃઅમફૉ ગૉડવૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ?  

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ૨૬(જીળ) રીઝૂરીળ ગૃડૃઅમફૉ 
.૩,૱૱,૬૨૨/- ફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

--------- 
૪૬૪ 

ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઊફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 
* ૩૯૯૭૯ ૂરદૂ રીવદૂ રઽૉ ળૂ (ઙીઅપૂપીર) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃઅષળયીઊફૃઅ 
રીરૉ  લ્ઞફી ઽૉઢશ જીવૃ ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ગચ્ઝ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગૉડવૂ ગન્લીકફૂ ઇળજીક 
રશૂ,  

 (૩) ૭૭૫ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૭૬૫ 
 (૫) ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૫) . ૭૬.૫૨ વીઘ 

--------- 

૪૬૫ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ડૉ ગીફી યીષૉ ધલૉવ ઘળૂનૂરીઅ ઙૉળળૂદૂ 

* ૪૨૪૩૯ ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ષહર્ષીળ, દીવગૃીષીળ ક્લી ક્લી ઘૉદૂ 
બીગ્ફૂ ડૉગીફી યીષૉ ઼ળગીળ ધ્ષીળી ગૉડવૂ ઘળૂનૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, 

 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞલ ઼ળગીળ 
ીળી ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ડૉગીફી યીષૉ ઘળૂનૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ક્લી ક્લી ગૉન્  
બળ ગઊ ગઊ ઑઞન઼્ૂ ધ્ષીળી, ક્લી ઘૉદૂ બીગ્ફૂ ઘળૂનૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્ 
નળમ્લીફ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ફીભૉણ ીળી ુફલૃક્દ ફ્ણવ 
ઑઞન઼્ૂકઑ ડૉગીફી યીષૉ ઘળૂનૉવ ઘૉદૂ બીગ્ફૂ ુષઙદ 
બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ડૉગીફી યીષૉ 
ધલૉવ ઘૉદૂ બીગ્ફૂ ઘળૂનૂરીઅ ઙૉળળૂદૂ ધલી ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ 
ભિળલીન્ ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ ઇફૉ રશૉવ ભિળલીન્ ઼અનય ઼ળગીળૉ  
સી બઙવીઅ યલીર્ ? 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ડૉગીફી યીષૉ 
ધલૉવ ઘૉદૂ બીગ્ફૂ ઘળૂનૂરીઅ ઙૉળળૂદૂ ઇઅઙૉ ગ્ઊ ળઞૄઈદ ઇ ૉ 
રશૉવ ફધૂ. 
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બ ગ-૩ 
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ 

ઇ.ફઅ. ગૉ ન્  ઑઞન઼્ૂફૃઅ ફીર બીગ 
૩ નઽૉઙીર ઙૃઞગ્ડ રઙભશૂ 
૪ રીથ઼ી મફી઼ ણૉ ળૂ રઙભશૂ 
  ઙૃઞગ્ડ જથી 

 
ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ 

ઇ.ફઅ. ગૉ ન્  ઑઞન઼્ૂફૃઅ ફીર બીગ 
૩ નઽૉઙીર ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર 

વૂ., ઙીઅપૂફઙળ 
રઙભશૂ 
ઇણન 
ળીલણ્ 
રઙ 
જથી 

૪ રીથ઼ી ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર 
વૂ., ઙીઅપૂફઙળ 

રઙભશૂ 
ઇણન 
રઙ 
જથી 

૫ ઙીઅપૂફઙળ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર 
વૂ., ઙીઅપૂફઙળ 

રઙભશૂ 
ઇણન 
ળીલણ્ 
રઙ 

૬ ગવ્વ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙિળગ બૃળષઢી ુફઙર 
વૂ., ઙીઅપૂફઙળ 

રઙભશૂ 
જથી 

--------- 

૪૬૬ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઊફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૩૯૯૮૮ ૂ યૂઘીયીઊ મીળોલી (બીવૂદીથી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃઅષળમીઊફૃઅ 
રીરૉ  લ્ઞફી ઽૉઢશ જીવ ૃ ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગૉડવૂ ગન્લીકફૂ 
ઇળજીક રશૂ,  

 (૩) ૩૱૪૯ 

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

 (૪) ૩૱૨૨ 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ?  (૫) . ૩૱૨.૨૨ વીઘ 
--------- 

૪૬૭ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૨૫૮ ૂ ફળૉ સયીઊ બડૉવ (ઙથનૉષૂ) : રીફફૂલ રત્ લ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ નિળલીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૂ કશઘ ધીુબદ 
ગળષી રીડૉફૂ ગ્ઊ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. ળીજ્લરીઅ નિળલીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૂ કશઘ 
ધીુબદ ગળષી યીળદ ઼ળગીળ ૂફી બસૃબીવફ ઇફૉ 

રત્ લ ્ઙ ુષયીઙ ીળી રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  
ઈબષીફૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ. 
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 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ફષ઼ીળૂ જી ીરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ફષ઼ીળૂ જી ીરીઅ ૩૪૬૭૪ રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૬૮ 
ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૮૫ ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ 

દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 

૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 

ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 

બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઇરનીષીન ુઞ ીફી દરીર 

દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ 

ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 

--------- 

૪૬૯ 
઼ીષળગૃઅ ણવી ઇફૉ વૂવૂલી દીવૃગીરીઅ બીગષીળ ુ ુરલર યળષી મીમદ 

* ૪૨૯૬૪ ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ઼ીષળગૃઅણવી ઇફૉ વૂવૂલી 

દીવૃગીરીઅ ઘળૂભ-૪૨૩૱ દધી ૪૨૩૯રીઅ બીગષીળ ગૉડવૃઅ 

ુ ુરલર ઘૉણૄદ્ ીળી ઇફૉ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 

યળષીરીઅ ઈ લૃઅ,  

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ 

 (૪) ઋક્દ ષહર્રીઅ દીવૃગીષીળ-બીગષીળ ગૉડવૂ ળગરફ્ 

બીગ ુષરીફૃઅ ળક્ષથ યળૉવ ુ ુરલર રૃઞમ ઈબષીફૃઅ ધદૃઅ  ઽદૃઅ,

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ળગરફી બીગ ુષર્ ક્વૉઊર 

દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ

 (૫) *બ ગ-૫ રૃઞમ 

 (૬) દૉ બોગૂ, ગર઼્રૂ ષળ઼ીનફૉ ગીળથૉ ધલૉવ ફૃગ઼ીફ 

બૉડૉ  જૃગષષી ગૉડવ્ ુષરી ગવૉઊર જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનફૉ ગીળથૉ ધલૉવ બીગ 

ફૃગસીફફૂ ઈગીળથૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઽ્લ, ગીલર્ષીઽૂ 

બૄથર્ ધલૉ જૃગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ષૂરી ગઅબફૂ ીળી 

જૃગષષીફી ળઽૉ.  

(* બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવી ઝૉ.) 

--------- 
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૪૬૱ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ણૌ. ઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી  

* ૪૨૫૩૬ ૂ રઽૉસગૃરીળ ળીષવ (ઘઅયીદ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ણૌ.઼ુષદીમૉફ ઈઅમૉણગળ 
ઈઅદળ ીુદલ વ  ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,

 (૩) ૫૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ,  (૪) ૪૯ 
 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ?  (૫) .૪૯.૨૨ વીઘ 

--------- 

૪૬૯ 
નૉષયૃુર ીળગી ઇફૉ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષૉવ ળગર  

* ૪૨૭૬૯ ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૱ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઼ૂટફ રીડૉ  
બીગષીળ નૉષયૄરૂ ીળગી ઇફૉ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગર ુષરી ુ ુરલર 
બૉડૉ  ગઊ ષૂરી ગઅબફૂફૉ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) નૉષયૃુર ીળગી ુઞ ીરીઅ િળવીલન઼્ ઞફળવ 
ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ.ફૉ *બ ગ-૩ રૃઞમ ઇફૉ જારફઙળ 
ુઞ ીરીઅ યીળદૂ ઇક્ષી ઞફળવ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ.ફૉ 
*બ ગ-૪ રૃઞમ ુ ુરલર જગૃષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ઘળૂભ ષહર્ષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી જૃગષષીરીઅ 
ઈષૂ? 

 (૪) નૉષયૃુર ીળગી ુઞ ીરીઅ *બ ગ-૫ ઇફૉ જારફઙળ 
*બ ગ-૬ રૃઞમ. 

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

૪૭૨ 
રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૩૯૯૭૪ ૂ ગૃમૉળયીઊ ણીંણ્ળ (઼અદળીરબૃળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રિઽ઼ીઙળ 
ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક 
રશૂ, 

 (૩) ૬,૨૨૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ,  (૪) ૬,૨૨૨ 
 (૫) ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ્ ુષદળથ ગળૂ?  (૫) ૬,૨૨૨ 

--------- 

૪૭૩ 
ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ડર્ૉવૂટ રઅણબરીઅ ઼ઽીલ 

* ૪૨૪૮૱ ૂ ગૉ઼ળૂુ઼અઽ ઼્વઅગૂ (રીદળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષૉવીષીશી સીગયીજી બીગ્ફી ષીષૉદળ રીડૉ  ડર્ૉવૂટ 
રઅણબરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ જો ઽી દ્, 

 (૩) ઽી, જી. 
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 (૪) ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધદૂઑ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) વીયીધીર્ – ૮૯ (઼ણ઼ઢ) 
  ઼ઽીલ – . ૩૫,૬૨,૯૮૨/-  
 (ગૃવ ુબલી દૉળ વીઘ જીવૂ઼ ઽજાળ ફષ઼્ ઼ીઢ બૃળી) 

--------- 

૪૭૪ 
ય જ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૯૬૨ ૂ ઇક્ષલગૃરીળ બડૉવ (ગળઞથ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ય જ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ 
ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ, ઇફૉ  

 (૩) * બ ગ -૩ ઇફૉ *૪ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઉર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) * બ ગ -૫ ઇફૉ *૬ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૪૭૫ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼અગડ ર્જફ લ્ઞફી 

* ૪૨૫૨૭ ૂ િઽદૃ ગફ્િણલી (ઉણળ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼અગડ ર્જફ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ. 

 (૩)  
કર્ર દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
દી.૨૩-૩૨-૩૱ ધૂ  
દી.૫૨-૨૯-૩૯ ઼ૃપૂ  

રશૉવ ઇળજીક 
૩ ષીષ ૩૩ 
૪ વીઘથૂ ૱ 
૫ નીઅદૂષીણી ૫૱ 
૬ પીફૉળી ૪૱ 
૭ િનલ્નળ ૫૭ 
૮ ઼ૃઉઙીર ૩૮ 
૯ ણૂ઼ી ૪૭ 
૱ ગીઅગળૉઞ ૩૭૫ 
૯ ઇરૂળઙત ૩૫ 
૩૨ નીઅદી ૬૨ 
૩૩ ષણઙીર ૩૨૯ 
૩૪ ધળીન ૭૩ 
૩૫ બીવફબૃળ ૪૫૯ 
૩૬ યીયળ ૪૫ 

ગૃવ ૯૱૭ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક દીવૃગીષીળ રઅઞૄળ ગળૂ, 
ગૉડવૂ ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ 

 (૪)  
કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર રઅઞૄળ ફીરઅઞૄળ 
૩ ષીષ ૯ ૬ 
૪ વીઘથૂ ૯ ૩ 
૫ નીઅદૂષીણી ૪૬ ૩૬ 
૬ પીફૉળી ૩૮ ૩૪ 
૭ િનલ્નળ ૫૨ ૬ 
૮ ઼ૃઉઙીર ૯ ૯ 
૯ ણૂ઼ી ૪૬ ૩ 
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કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર રઅઞૄળ ફીરઅઞૄળ 
૱ ગીઅગળૉઞ ૩૨૯ ૬૬ 
૯ ઇરૂળઙત ૩૨ ૫ 
૩૨ નીઅદી ૫૪ ૱ 
૩૩ ષણઙીર ૭૯ ૫૪ 
૩૪ ધળીન ૬૯ ૬ 
૩૫ બીવફબૃળ ૩૪૯ ૯૪ 
૩૬ યીયળ ૩૪ ૮ 

ગૃવ ૭૩૩ ૪૫૪ 

 (૫) ઋક્દ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ધષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ?  (૫) ૩ મૂ.બૂ.ઑવ. લીનૂરીઅ ૨ ધૂ ૪૨ ગ્ળરીઅ ઼રીષૉસ 
ધલૉવ ફ ઽ્ષીધૂ 
  ૪  રૅત્લૃ બીરફીળ લુક્દફૂ ઉંરળ ૩૱ ધૂ કઝૂ ઇફૉ 
૮૨ ષપૃ ઽ્ષીધૂ. 
  ૫ મૉ ષહર્ફૂ ઼રલ રલીર્નીરીઅ ઇળજી ગળૉવ ફ ઽ્ષીધૂ
  ૬ ગૃડૃઅમ દળભધૂ મૂજી લુક્દફૂ ઇળજી ઽ્ષીધૂ 

--------- 

૪૭૬ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફી ગૃડૃઅમ્ફૉ જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉ  ઈુધર્ગ ઼ઽીલ 

* ૪૨૨૬૭ ણૌ. ફૂરીમૉફ ઈજીલર્ (યૄઞ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) બીુગ દીફ ઼ ીષીશીક ીળી બગણીલૉવ 
રીઝૂરીળ્ફી ગૃડૃઅમફૉ જીષફ ુફષીર્ઽ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 
ગ્ઉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી દ્ ગૉડવૂ નોુફગ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) નોુફગ . ૫૨૨/- વૉઘૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ ગૃડૃઅમફૉ ગૉડવૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૫) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ુઞ ીરીઅ ૨૩ (ઑગ) રીઝૂરીળ ગૃડૃઅમફૉ . ૱૱,૫૭૨/- ફૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

--------- 

૪૭૭ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૬૱ ૂ ઈફઅનયીઉ જૐપળૂ (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ 
ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૩૩/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઼ૃળદ જી ીફી દરીર દીવૃગીકફી 
દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 
--------- 
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૪૭૮ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ સીથીફી ણૃઅઙળ, ઞઙજીષફ મીબૃ ઼ૉષી ઈ ર ઇફૉ ઙૃ લીઙ પીુરર્ગ ઞગ્લીફૉ  

ષી઼ફરીઅ ઼રીષૉસ ગળષી મીમદ 
* ૪૨૯૨૫ ૂ બૃજાયીઉ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ-
઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ સીથીફી ણૃઅ ઙળ, ઞઙજીષફ મીબ ૃ
઼ૉષી ઈ ર ઇફૉ ઙૃ  લીઙ પીુરર્ગ ઞગ્લીફૉ ષી઼ફરીઅ 
઼રીષૉસ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
 ઙૂળ-઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ સીથીફી ણૃઅ ઙળ ઘીદૉ 

મૃ  ઙૃભીકફૂ ઈ઼બી઼ફી ુષ દીળફ્ ુષગી઼ 
ગળષી રીડૉ  યીળદ ઼ળગીળ ૂફી ષી઼ફ રઅ ીવલફૂ 
ષનૉસ નસર્ફ લ્ઞફી ઽૉઢશ મૃુ ડ ઼ગીર્ડરીઅ 
઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉફૂ ગીરઙૂળૂ ઽીવ 
ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 સીથી ણૃઅ ઙળફૂ બી઼ૉ ઈષૉવ સીથૉ ળ ઽફૃરીફજી 
રઅિનળફૂ ઈ઼બી઼ ુષગી઼ફૂ ગીરઙૂળૂ ઽીવ 
ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 ઞઙજીષફ મીબ ૃ ઼ૉષી ઈ રફૂ ગીરઙૂળૂ ઽીવ 
ઈળ.઼ૂ.઼ૂ. િણટીઉફફી દમક્કૉ  ઝૉ. 

 ઙૃ  લીઙ પીુરર્ગ ઞગ્લીફી ય્ઞફીવલરીઅ 
ઈળ.઼ૂ.઼ૂ ગીર ઇફૉ ડ્ઉવૉડ બ્વ્ગફૂ ગીરઙૂળૂ 
બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ દધી ઇન્લ ગીરઙૂળૂ ઙદૂ ઽૉઢશ ઝૉ.

 (૪) ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ ગળૂ ષી઼ફરીઅ 
઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૪)  
 ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ સીથીફી ણૃઅ ઙળફૂ 

મૃ ૂ ડ ઼ગીર્ડ ઇન્ષલૉ જીવૂ ળઽૉવ ગીરઙૂળૂ 
જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 
ઝૉ. 

 સીથી ણૃઅ ઙળફૂ બી઼ૉ ઈષૉવ સીથૉ ળ ઽફૃરીફજી 
રઅિનળફૂ ઈ઼બી઼ ુષગી઼ફૂ ગીરઙૂળૂ રીજર્ ૪૨૪૨ 
઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

 ઞઙજીષફ મીબૃ ઼ૉષી ઈ રફૂ ગીરઙૂળૂ 
ઈળ.઼ૂ.઼ૂ ણૂટીઉફ ર ૉધૂ ૩૩(ઇુઙલીળ) 
રી઼રીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

 ઙૃ  લીઙ પીુરર્ગ ઞગ્લીફૂ ગીરઙૂળૂ 
દી.૫૨-૨૫-૪૨૪૨ ઼ ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

 
--------- 

૪૭૯ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૃઅ ષળમીઉફૃઅ રીરૉ  લ્ઞફી 

* ૩૯૯૭૯ ૂ ળીચષજીયીઉ બડૉવ (જારફઙળ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૃઅષળમીઉફૃઅ 
રીરૉ  લ્ઞફી ઽૉઢશ જીવ ૃ ફીથીઅગૂલ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગૉડવૂ ગન્લીકફૂ 
ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૭૫૬ 
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 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ગન્લીકફૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળૂ, ઇફૉ  (૪) ૭૫૬ 
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) . ૭૫.૬૨ વીઘ 

--------- 

૪૭૱ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ બૃળષઢી ુફઙરફી ઈષૉવી ઙ્ણીઋફ્ 

* ૩૯૯૮૱ ૂરદૂ ઙૂદીમી જાણૉજા (ઙ ણવ) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ 
ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  બૃળષઢી ુફઙરફી ગૃવ ગૉડવી ઙ્ણીઋફ્ 
ઈષૉવી ઝૉ, 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ુ ઞ ીરીઅ 
ઇફીઞફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  ગૃવ ૪૱ ઙ્ણીઋફ ઈષૉવી ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ઼અગર્ઽસુક્દ ગૉડવૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૪) ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઙ્ણીઋફ્ફૂ ગૃવ ઼અગર્ઽસુક્દ 
૪૫૪૮૨ રૉ.ડફ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼અગર્ઽસુક્દ ષપીળષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  
સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ ? 

 (૫) ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ફીઙળૂગ બૃળષઢી ુફઙરફી ઽલીદ 
ઙ્ણીઋફ્ ઘીદૉ ઋબવબ્પ ઞગ્લીરીઅ ઙ્ણીઋફ મીઅપગીર રીડૉ  
ળીજ્લ ઼ળગીળ ધ્ષીળી ૩૭૨.૭૯ ગળ્ણફ્ ્ઞૉક્ડ રઅઞૄળ ગળૉવ ઝૉ 
ઞૉ બોગૂ ળીઞગ્ડ ુઞ ીફી ઙ ણવ, જારગઅણ્ળથી, વ્ુપગી ત્લૉગ 
ઘીદૉ ૬૨૨૨ રૉ.ડફ, ુષઅઝૂલી ઘીદૉ ૪૨૨૨ રૉ.ડફ ઇફૉ 
ઞ઼નથ ઘીદૉ ૩૨૨૨ રૉ.ડફ ઑર ગૃવ ૩૭,૨૨૨ રૉ.ડફ 
઼અગર્ઽસુક્દ ષપીળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 

૪૭૯ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૫૱ ૂ ગીન્દૂયીઉ ઘળીણૂ (નીઅદી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૩૩/૪૨૩૯ નળમ્લીફ ધલૉવ 
ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ મફી઼ગીઅઢી જી ીફી દરીર દીવગૃીકફી 
દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 
--------- 

૪૮૨ 
ર્ણી઼ી મજાળ ઼ુરુદફ્ ઈપૃુફગ મજાળ્ ધીબષીફૂ લ્ઞફી 

* ૪૨૯૭૱ ૂ ળરૉસયીઉ ગડીળી (ભદૉબૃળી) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇળષ ૂ ુઞ ીફૂ ર્ણી઼ી મજાળ ઼ુરુદફૉ ઈપૃુફગ 
મજાળ્ ધીબષીફૂ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ગ્ઉ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ઼ુરુદફૉ ગૉડવૂ ળગર જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ? 

 (૪)  ફધૂ. 

--------- 

૪૮૩ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૬૬ ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ફરર્ની ુ ઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ 
ઘૉદૂફી ક્લી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ,  

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 
૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ફરર્ની ુઞ ીફી દરીર દીવૃગીકફી 
દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ફગૃસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૪૮૪ 
બીડથ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૬૫ ૂ ગૂળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ બીડથ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ક્લી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ,  

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 
૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ બીડથ ુઞ ીફી દરીર 
દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ 
ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૪૮૫ 
રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૪૨ ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ ષવ઼ીણ 
ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ક્લી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ 
ઝૉ,  

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 
૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
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દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીફી 
દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ 
ગળૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૪૮૬ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૨૯ ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ક્લી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ,  

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 
૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ યીષફઙળ ુઞ ીફી દરીર 
દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ 
ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૪૮૭ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૪૨ ૂ ગળસફયીઊ ઼્વઅગૂ (ગણૂ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ 
ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક 
રશૂ,  

 (૩) ૱,૭૨૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૱,૭૨૨ 
 (૫) ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ્ ુષદળથ ગળૂ ?  (૫) ૱,૭૨૨ 

--------- 

૪૮૮ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૮૯૮ ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱ રીઅ ષહર્ષીળ 
ઞૄફીઙત ુ ઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઉર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ ?  

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ 

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

૪૮૯ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ મીઙીલદ ઘીદી ીળી ઼ઽીલ 

* ૪૨૪૯૪ ૂ િગદીર્ુ઼અઽ ષીચૉવી (ગીઅગળૉઞ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ચુફ  ઘૉદૂધૂ ષીષૉવી ભશબીગ્ રીડૉ  મીઙીલદ 
ઘીદી ીળી ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ ઽુગગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ષહર્ 
૪૨૩૯-૪૨ રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ગૃવ .૬૯,૨૨,૭૱૯/- 
 (ગૃવ ુબલી કઙથબજી઼ વીઘ બીઅજ઼્ ઼ત્લી઼ૂ બૃળી) 

--------- 

૪૮૱ 
ય જ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૨૫૬ ૂ ઇ થુ઼અઽ ળથી (ષીઙળી) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ નિળલીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૂ કશઘ ધીુબદ 
ગળષી રીડૉફૂ ગ્ઉ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. ળીજ્લરીઅ નિળલીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૂ કશઘ 
ધીુબદ ગળષી યીળદ ઼ળગીળ ૂફી બસૃબીવફ ઇફૉ 

રત્ લ્ ્ઙ ુષયીઙ ીળી રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  
ઈબષીફૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ય જ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ 
ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ષહર્રીઅ 
ય જ ુ ઞ ીરીઅ ૪૯૫૨ રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.  

--------- 

૪૮૯ 
ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૨૮૯૨ ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ઇફૉ 
બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ 
મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ,  

 (૩)  
ુઞ ્ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ 

 ુસુક્ષદ ઇપર્ ુસુક્ષદ ગૃવ 
ળીઞગ્ડ  ૪૨૯૬૯ ૩૭૱૱ ૪૪૭૫૭ 
બ્ળમઅનળ  ૮૭૭૯ ૪૱૫ ૮૱૬૪ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવીફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીફૂ મીગૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪)  
 ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ રીળભદ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ળ્ઞઙીળૂ 

ુઞ ્ દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૨૨૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૨-૨૨૩૯ 

 ુસુક્ષદ  ઇપર્ ુસુક્ષદ  ુસુક્ષદ  ઇપર્ ુસુક્ષદ 
ળીઞગ્ડ  ૩૯૱૯૬ ૬૮૫૪ ૪૩૫૪૫ ૭૯૪૱ 
બ્ળમઅનળ ૪૩૩૨ ૮૩૯ ૪૨૨૯ ૪૪૨ 

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીફૂ મીગૂ 
ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૂ ઼અખ્લી ફૂજૉ રીથૉ ઝૉઆ 

ુઞ ્ અ઼ખ્લી 
ળીઞગ્ડ ૪૪૭૫૭ 
બ્ળમઅનળ ૮૱૬૪ 
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 (૫) ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણૂ ઽ્લ દૉ બોગૂ ગૉડવીફૉ ઼ળગીળૂ 
ઇફૉ ગૉડવીફૉ ઘીફઙૂ ળ્ઞઙીળૂ બળૄૂ બીણૂ ?  

 (૫) ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, ળીઞગ્ડ રીળભદ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૱ 
ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ૬૯૭૮૯ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ 
ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ.  
 ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, બ્ળમઅનળ રીળભદ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ૩૩ 
ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ૬૯૬૭ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ ળ્ઞઙીળૂ 
બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ.  

--------- 

૪૯૨ 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ગૉ ળ઼્ૂફ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૪૮૮ ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન) : રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન 
ુઞ ીરીઅ ઙૉ઼ ગફૉક્સફ ર ૉધૂ ગૉળ઼્ૂફ ઈબષીફૃઅ મઅપ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ુઞ ીરીઅ ષૂઞશૂફી ઈષફ-જાષફફી 
ફી ગીળથૉ ઈિનષી઼ૂકફૉ નળ રી ૉ઼ મૉ ુ વડળ ઞૉડવૃ ગૉળ઼્ૂફ 

ઈબષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૪) ઋ ષવી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઙૉ઼ ગફૉક્સફ રૉશષૉવ ઽ્લ 
દૉષી ગૃડૃઅમ્ફૉ ગૉળ઼્ૂફફૃઅ ુષદળથ ગળષીફૃઅ ગ્ઉ ઈલ્ઞફ ફધૂ. 

 (૫) જો ઽી, દ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫)  ળઽૉદ્ ફધૂ.  
--------- 

૪૯૩ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ગ્ ણ ડ્ળૉ ઞ રીડૉ  ઼ઽીલ 

* ૪૨૪૯૨ ૂ મવળીઞુ઼અઽ જૐઽીથ (નઽૉઙીર) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) સીગયીજી ઇફૉ ભશ બીગ્ફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  ગ્ ણ 
ડ્ળૉઞ રીડૉફૂ લ્ઞફી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઼ઽીલ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ ઽુગગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ષહર્ 
૪૨૩૯-૪૨ રીઅ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ 
ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) ૨ (સૄન્લ) વીયીધીર્ 
  ૨ (સૄન્લ) ઼ઽીલ 

--------- 

૪૯૪ 
યીષફઙળ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ઘીદૉ ઼રળ઼ ઽ્ ડૉવરીઅ ુષ ીધીર્ક 

* ૪૨૩૯૯ ૂ ુષથયીઊ રી  (ઙતણી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ઇફૉ 
ળીઞગ્ડ ઘીદૉ ઈષૉવ ઼ રળ઼ ઽ્ ડૉવરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ગૉડવી ુષ ીધીર્કફૉ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લ્, 

 (૩), (૪) ઇફૉ (૫) 
  *બ ગ-૩ રૃઞમ 

 (૪) ઋક્દ ઈબૉવ ષૉસરીઅ ષહર્ષીળ, ઋક્દ ઽ્ ડૉવષીળ, 
ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ ઇફૉ ઇફૄ઼ ૄુજદ ઞફજાુદફી ગૉડવી 
ુષ ીધીર્કફૉ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લ્,  

 

 (૫) ઋક્દ ઼રળ઼ ઽ્ ડૉવરીઅ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવ્ ઘજર્ 
ધલ્, ઇફૉ 
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 (૬) ઋક્દ ધલૉવ  ઘજર્ મઞૉડફી ક્લી ઽૉણ ઽૉઢશ 

ઋપીળષીરીઅ ઈ લ્ ?  

 (૬) *બ ગ-૪ રૃઞમ 

(*બ ગ્ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 

--------- 

૪૯૫ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૬૯ ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઇળષ ૂ ઇફૉ ઝ્ડીઋનૉબૃળ 

ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ક્લી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ 

ઝૉ,  

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 

૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 

ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 

૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઇળષ ૂ ઇફૉ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીફી 

દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ 

ગળૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 

ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 

--------- 

૪૯૬ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૯૱ ૂ ઼્રીયીઊ ગ્શૂ બડૉવ (વીંમણૂ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઇફૉ મ્ડીન 

ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ક્લી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ 

ઝૉ,  

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 

૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 

ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 

૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીફી 

દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ 

ગળૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 

ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 

--------- 
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૪૯૭ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉિડર્ગ ગીણર્  ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૨૫૱ ૂ ુષળૉ ન્ ુ઼અઽ જાણૉજા (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ નિળલીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૂ કશઘ ધીુબદ 
ગળષી રીડૉફૂ ગ્ઉ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. ળીજ્લરીઅ નિળલીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૂ કશઘ 
ધીુબદ ગળષી યીળદ ઼ળગીળ ૂફી બસૃબીવફ ઇફૉ 

રત્ લ્ ્ઙ ુષયીઙ ીળી રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  
ઈબષીફૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ 
ગીણર્  ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ૩૨૩૪૫ રીઝૂરીળ્ફૉ મીલ્રૉડર્ ૂગ ગીણર્  
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૯૮ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ રફળૉ ઙી લ્ઞફીફૂ ગીરઙૂળૂફ્ ઘલર્ 

* ૩૯૯૭૫ ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ 
ષહર્રીઅ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ રફળૉઙી લ્ઞફી 
ઇઅદઙર્દ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ ફીફી દશીષ્ ઇફૉ 
ઞરૂફ ઼રદશ મફીષષીરીઅ ઈ લી,  

 (૩) દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ રફળૉઙી લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ 
ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઙીર્રીઅ ઽૉક્ડળરીઅ ફીફી દશીષ્ ઇફૉ ઞરૂફ 
઼રદશ મફીષષીરીઅ ઈ લી. 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીર્ફૂ ઼અખ્લી ઽૉ ક્ડળ
૩ મ્ણૉવૂ ૩૱ ૪૫.૭૨
૪ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૯૪ ૪૮૭.૨૨
૫ ઞૉદબૃળ બીષૂ ૩૪૬ ૩૫૫.૬૯
૬ ક્ષીઅડ ૬૬ ૪૭.૭૨
૭ ફ઼ષીણૂ ૪૯ ૩૮૯.૨૨
૮ ઼અઘૉણી ૩૨ ૬.૨૨

ગૃવ ૪૯૯ ૮૩૱.૬૯

 (૪) દૉ બોગૂ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્ ઇફૉ રીવ ઼ીરીફ 
ઇફૉ ળ્ઞઙીળૂફ્ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્, ઇફૉ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૃવ ઘજર્ ઇફૉ રીવ઼ીરીફ ઇફૉ ળ્ઞઙીળૂફ્ 
ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઘજર્ ધલ્.  
કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર ઘજર્ફૂ ુષઙદ (ળગર .વીઘરીઅ)

રીવ઼ીરીફ ઘજર્ ળ્ઞઙીળૂ ઘજર્ ગૃવ ઘજર્
૩ મ્ણૉવૂ ૨.૨૨ ૪૯.૨૮ ૪૯.૨૮
૪ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૨.૨૨ ૪૱૮.૮૭ ૪૱૮.૮૭
૫ ઞૉદબૃળ બીષૂ ૨.૨૨ ૮૮૫.૱૮ ૮૮૫.૱૮
૬ ક્ષીઅડ ૨.૨૨ ૫૩૫.૮૭ ૫૩૫.૮૭
૭ ફ઼ષીણૂ ૨.૨૨ ૩૫૯.૫૫ ૩૫૯.૫૫
૮ ઼અઘૉણી ૨.૨૨ ૩૯.૨૨ ૩૯.૨૨

ગૃવ ૨.૨૨ ૩૬૭૩.૭૭ ૩૬૭૩.૭૭

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ?  (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ 
રશૂ.  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર રીફષિનફ ળ્ઞઙીળૂ
૩ મ્ણૉવૂ ૩૭,૪૯૬
૪ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩,૬૱,૫૱૮
૫ ઞૉદબૃળ બીષૂ ૫,૭૫,૫૫૯
૬ ક્ષીઅડ ૩,૮૮,૪૩૬
૭ ફ઼ષીણૂ ૯૭,૪૪૯
૮ ઼અઘૉણી ૯,૭૬૯

ગૃવ ૯,૮૱,૨૨૯

--------- 
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૪૯૯ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૨૨ ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ 
બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ક્લી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ 
ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ,  

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 
૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ બ્ળમઅનળ 
ુઞ ીફી દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ 
બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ? (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી
--------- 

૪૯૱ 
જારફઙળ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૯૬ ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ જારફઙળ ઇફૉ 
નૉષયૄુ ર ીળગી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઘૉદૂફી ક્લી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ 
ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ,  

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 
૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ જારફઙળ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી 
ુઞ ીફી દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ 
બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ.  

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ.  

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૪૯૯ 
ય જ ુઞ ીરીઅ ડર્ૉ વૂટ રઅણબરીઅ ઼ઽીલ 

* ૪૨૪૮૯ ૂ નૃ લઅદયીઊ બડૉવ (ય જ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ષૉવીષીશી સીગયીજી બીગ્ફી ષીષૉદળ રીડૉ  ડર્ૉવૂટ 
રઅણબરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ 
ઽુગગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 
ફૂ ુ ધુદઑ ષહર્-૪૨૩૯-૪૨ રીઅ ય જ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?

 (૪) ૨ (સૄન્લ) 
(ફ પઆ રશૉવ ઇળજી-૯૱૫, ીધુરગ રઅઞૄળ ગળૉવ ઇળજી-
૮૭૱, ફીરઅઞૄળ ગળૉવ ઇળજી-૩૪૭) 

--------- 
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૪૱૨ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઙ્ણીઋફ મફીષષી ઈુધર્ગ ઼ઽીલ  

* ૪૨૯૮૨ ૂ યળદયીઊ બડૉવ (ષવ઼ીણ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઙ્ણીઋફ મફીષષી રીડૉ  ૪૭ ડગી 
ગૉબૂડવ ઼ઽીલ ઽૉઢશ ગૃવ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૃવ ગૉડવૂ ળગરફૂ 
ઈુધર્ગ ઼ઽીલ જૃગષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) સૄન્લ 

 (૪) દૉફીધૂ ળીજ્લફૂ ઼અગર્ઽ ક્ષરદીરીઅ ગૉડવ્ ષપીળ્ 
ધલ્ ? 

 (૪) સૄન્લ 

--------- 

૪૱૩ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ ધલૉવ ફૃગ઼ીફૂફૃઅ ઼ષ  

* ૪૨૯૫૬ ૂ જીદૃયીઉ જૐપળૂ(ગબળીણી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) જ્રી઼ી ઼ૂટફ ૪૨૩૯ નળમ્લીફ ષવ઼ીણ 
ુઞ ીરીઅ યીળૉ  ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂ બીગ્ફૉ ફૃગ઼ીફ ધલૉવ દૉ ઽગૂગદ 
઼ીજૂ ઝૉ,  

 (૩) જ્રી઼ી ઼ૂટફ-૪૨૩૯ રીઅ કઙ ડ રી઼ફી ધર 
ઇઢષીિણલીરીઅ પળરબૃળ ઇફૉ ગબળીણી દીવગૃીફીઅ ફૂજીથષીશી 
ગૉડવીગ ઙીર્ ષપૃ ષળ઼ીનધૂ ઇ઼ળગર્ દ ધલૉવ.  

 (૪) જો ઽી, દ્ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ 
ફૃગ઼ીફૂ ઇઅઙૉફ્ ઼ષ ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

 (૪) કઙ ડ-૪૨૩૯ રીઅ 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ 
જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ગૃવ ૩૫૱ ઘૉણૄદ્ફૉ . ૭,૱૭,૭૪૩/- 
ફૂ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ધીલ ઝૉ. 

 (૬) ઋક્દ ઼ઽીલ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જગૄષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૬) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૪૱૪ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી  

* ૪૨૫૩૱ ૂ બળ઼્ ર ઼ીમળૂલી ( ીઅઙ ી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  
ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક 
રશૂ, 

 (૩) ૬,૯૨૨  

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૬,૯૨૨ 
 (૫) ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ્ ુષદળથ ગળૂ?  (૫) ૬,૯૨૨ 

--------- 

૪૱૫ 
રઽૉ઼ીથી મજાળ ઼ુરુદફૉ િગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ રઅઞૄળ ળગર 

* ૪૨૯૯૨ ૂ મીમૃયીઉ બડૉવ (ન઼કર્્ઉ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફૂ મજાળ ઼ુરુદફૉ ુગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) (૩) રઽૉ઼ીથી મજાળ ઼ુરુદફૉ . ૬૨.૭૱/- વીઘ 
  (૪) ુષ઼ફઙળ મજાળ ઼ુરુદફૉ . ૪૬૯.૮૫ /- 
  વીઘ ગૃવઆ- ૪૱૱.૪૩/- વીઘ 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ઼ુરુદફૉ ગૉડવૂ ળગર જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ? 

 (૪) . ૪૱૱.૪૩/- વીઘ 

--------- 

૪૱૬ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ રત્ લઋ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  દીવૂર 

* ૪૨૨૫૨ ૂ ઇળુષઅનયીઉ બડૉવ (પળરબૃળ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) યીયળી બીથૂરીઅ રત્ લ્ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  ગ્ઉ 
દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૃઅ ડીઉબૉન્ણ 
જૄગષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) . ૮૪૭/- જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી દીવૂરીધીર્કફૉ ગૉડવૃઅ ડીઉબૉન્ણ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૫) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ (૨૪) 
ષહર્રીઅ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ગૃવ-૮૯૱ દીવૂરીધીર્કફૉ 
. ૫,૱૩,૨૨૨/- ડીઉબૉન્ણ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૪૱૭ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ભૂસીંઙ રીડૉ  ઈષૉવ ણૉર/દશીષ્ 

* ૪૨૬૮૫ ણૌ. ઇુફવયીઉ જોહૂલીળી (ુયવ્ણી) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ ઇફૉ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ભૂસીંઙ રીડૉ  ગૉડવી ણૉર ઇફૉ દશીષ્ 
દીવૃગીષીળ ઈષૉવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ 
ુઞ ીરીઅ ભૂસીંઙ રીડૉ  ઈષૉવ ણૉર/દશીષ્ નસીર્ષદૃઅ *બ ગ-૩ 
ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ભૂસીંઙ રીડૉ  ઈષૉવ ણૉર / દશીષ્ 
નસીર્ષદૃઅ *બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઈ મઅફૉ ુઞ ીરીઅ 
ભૂસીંઙ વૂટફી ગીળથૉ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઈષગ ધઉ? 

 (૪)  
જી ્ ષહર્ ઈષગ . 
ઇળષ ૂ ૪૨૩૱-૩૯ ૩,૫૮,૩૪,૯૭૩ 

 ૪૨૩૯-૪૨ ૱૮,૯૭,૯૭૩ 
઼ીમળગીઅઢી ૪૨૩૱-૩૯ ૮૩,૬૯૱ 

 ૪૨૩૯-૪૨ ૩,૪૮,૩૭,૨૯૩ 
(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 

--------- 

૪૱૮ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૨૯૮૨ ૂ સૂષીયીઉ યૃળૂલી (િનલ્નળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી 
ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ 
ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ ુસુક્ષદ ગૃવ 
મફી઼ગીઅઢી ૩૬૭૩૯ ૪૯૱ ૩૬૯૯૯ 

ગચ્ઝ ૩૪૯૭૯ ૩૯૫૮ ૩૬૮૯૭ 
 (૪) ઋક્દ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બૃળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ 
ળ્ઞઙીળૂ 
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ુઞ ીફૃઅ ફીર દી. ૨૩-૩૩-૩૯ 
ધૂ  

દી. ૫૩-૩૨-૩૱ 

દી. ૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૩૯

મફી઼ગીઅઢી ૮૬૪૮ ૮૱૩૪ 
ગચ્ઝ ૪૭૯૯૪ ૫૨૨૬૭ 

--------- 

૪૱૯ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુમલીળથ ગૂડફૃઅ ુષદળથ 

* ૪૨૪૱૭ ૂ સસૂગીન્દ બઅ ી (િણ઼ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ચી઼જીળી ુષગી઼ ગીલર્કર્ર લ્ઞફી ઽૉઢશ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ 
ગૃવ ગૉડવૂ ુમલીળથ ગૂડ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૩) ૩૱૬૯૯ ગૂડ  

 (૪) દૉ બીઝશ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ 
ઈ લ્? 

 (૪) . ૩,૩૯,૮૫,૯૬૨/- 

--------- 

૪૱૱ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ મૂ.બૂ.ઑવ લીનૂરીઅ નીઘવ ધષી રીડૉફૂ ઇળજીક 

* ૪૨૮૩૪ ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની) : રીફફૂલ ગર્ીરુષગી઼ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ 
ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ મૂ.બૂ.ઑવ 
લીનૂરીઅ ઼રીષૉસ ગળષી ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ મૂ.બૂ.ઑવ લીનૂરીઅ 
નીઘવ ધષી રીડૉ  ૩૭ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ 
દીવગૃી દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ 

ષહર્ષીળ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ મૂ.બૂ.ઑવ 
લીનૂરીઅ નીઘવ ધષી રીડૉ  રશૉવ ઇળજીકફૂ અ઼ખ્લી. 
દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૱ 
ધૂ દી. ૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ 

જૂઘવૂ ૨૪ ૨૩ 
ઙથનૉષૂ ૨૬ ૨૩ 
ઞવીવબ્ળ ૨૨ ૨૬ 
ઘૉળઙીર ૨૩ ૨૩ 
ફષ઼ીળૂ ૨૨ ૨૨ 
ષીઅ઼ની ૨૩ ૨૨ 

ગૃવ ૨૱ ૨૯ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ,  (૪) દૉ બોગૂ ૭ (બીઅજ) ઇળજી રઅઞૄળ ગળૉવ ઝૉ. 
દીવગૃી રઅઞૄળ ગળૉ વ ઇળજીકફૂ અ઼ખ્લી 

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૱ 
ધૂ દી. ૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ 

જૂઘવૂ ૨૩ ૨૩ 
ઙથનૉષૂ ૨૩ ૨૩ 
ઞવીવબ્ળ ૨૨ ૨૨ 
ઘૉળઙીર ૨૨ ૨૨ 
ફષ઼ીળૂ ૨૨ ૨૨ 
ષીઅ઼ની ૨૩ ૨૨ 

ગૃવ ૨૫ ૨૪ 

 (૫) ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ દૉફી 
ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ, ષહર્ષીળ ફીરઅઞૄળ ધલૉવ 
ઇળજીકફૂ ઼અખ્લી ૩૨ ઝૉ.
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દીવગૃી ફીરઅઞૄળ ગળૉ વ ઇળજીકફૂ અ઼ખ્લી
દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯

જૂઘવૂ ૨૩ ૨૨ 
ઙથનૉષૂ ૨૫ ૨૨
ઞવીવબ્ળ ૨૨ ૨૬
ઘૉળઙીર ૨૩ ૨૩ 
ફષ઼ીળૂ ૨૨ ૨૨
ષીઅ઼ની ૨૨ ૨૨

ગૃવ ૨૭ ૨૭

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ નળમ્લીફ ૩૨ 
ઇળજીક ૪૩-૭૪ફ્ ગ્ળ રશૉવ ઽ્ષીધૂ ઈ ઇળજીક 
ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

 (૬) ગૉડવૂ ઇળજીક બણદળ ઝૉ? (૬) બણદળ ળઽૉવ ઇળજીકફૂ ઼અખ્લી ૨ (સૄન્લ) ઝૉ.
--------- 

૪૱૯ 
ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન  ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ  

* ૪૨૮૯૩ ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ 
ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ, ઇફૉ  

 (૩) * બ ગ -૩ ઇફૉ ૪ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઉર દળૂગૉ  દી. ૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) * બ ગ -૫ ઇફૉ ૬ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૪૯૨ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ સ્ડીર્ંઙ ગર્ૉણીંઙ લૃુફડ રીડૉફૂ લ્ઞફી  

* ૪૨૪૯૫ ૂ ઇઞરવજી ઢીગ્ળ (ઘૉળીવૃ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) સીગયીજી ઇફૉ ભશ બીગ્ફી સ્ડીર્ંઙ ગર્ૉણીંઙ લૃુફડ 
રીડૉફૂ લ્ઞફી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ, દૉ ઽુગગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષહર્ 
૪૨૩૯-૪૨રીઅ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ 
ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) ૨ (સૄન્લ) 

--------- 

૪૯૩ 
રીઝૂરીળૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવી ફીઙિળગ્ફૉ ઈુધર્ગ રનન ગળષીફૂ લ્ઞફી  

* ૪૨૭૮૬ ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ રીઝૂરીળૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવી ફીઙિળગ્ફૉ 
ષીષીટ્ણીરીઅ ગૉ  ઇન્લ ઈગુ રગ ફગૃ઼ીફફૉ બઽ જૂ ષશષી 
઼ળગીળ ીળી ગ્ઊ ઈુધર્ગ રનન ગળષીફૂ લ્ઞફી 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર,

 (૩) ઽી, જી. 
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 (૪) જો ઽી, દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગરફૂ ઈુધર્ગ 

઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪) ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષીષીટ્ણી ગૉ  ઇન્લ ઈગુ રગ 

બિળુ ધુદરીઅ રૅત્લૃ બીરફીળ રીઝૂરીળ્ફૉ ‘‘રીઝૂરીળ 

ઇગ રીદ ઼ઽીલ લ્ઞફી ઽૉઢશ .૪.૨૨ વીઘફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ 

ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી (૩૨૨% ળીજ્લ બૃળ ગૅદ લ્ઞફી) ઇફૉ 

.૪.૨૨ વીઘફૂ ષૂરી ગષજફૂ ઼ઽીલ (૭૨% ગૉન્  બૃળ ગૅદ 

લ્ઞફી) રશૂ ગૃવ . ૬.૨૨ વીઘફૂ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ 

જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ લ્ઞફી ઇફૉ દૉફી નળ્ ક્લીળધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ?  (૫) રીઝૂરીળ ઇગ રીદ ઼ઽીલ લ્ઞફીફી નળ્ ળીજ્લરીઅ 

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ. 

--------- 

૪૯૪ 
દીબૂ ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૩૨૪૫ ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીરૂદ (ુફટળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ઇફૉ 

ષણ્નળી ુ ઞ ીરીઅ ુ ઞ ીષીળ ફ પીલૉવ ુ સુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ 

મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩)  

ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 

દીબૂ ૮૱૯૭ ૫૩૫ ૯૩૱૱

ષણ્નળી ૪૮૮૬૯ ૯૩૯ ૪૯૭૮૱

 (૪) ઋક્દ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ 

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બૃળૂ 

બીણષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ 

ળ્ઞઙીળૂ 

ુઞ ીફૃઅ 

ફીર 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ 

ધૂ  

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ 

ધૂ  

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯

દીબૂ ૪૩૨૭ ૫૪૯૭

ષણ્નળી ૪૱૯૮૪ ૪૱૭૫૭

--------- 

૪૯૫ 
રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ  

* ૪૨૮૬૬ ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱ રીઅ ષહર્ષીળ 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 

ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 

ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઉર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-

૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ ?  

 (૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ 

(*બ ગ્ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 

--------- 
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૪૯૬ 
નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગ઼ીફ 

* ૪૨૯૪૪ ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ  
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ 
ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગ : 
઼ૂઑવઑ઼/૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-
૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ ઽગીળ ુ ષયીઙફી ઢળીષ 
કર્રીઅગ : બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-
૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ 
જી ીફી દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ 
બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૪૯૭ 
ણીઅઙ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૩૨૪૮ ૂ રઅઙશયીઊ ઙીુષદ (ણીઅઙ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ણીઅઙ ઇફૉ 
ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ 
ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩)  
ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 

ણીઅઙ ૪૱૬૬ ૩૱૯ ૫૨૫૩
ષવ઼ીણ ૩૪૫૭૩ ૬૱૬ ૩૪૱૫૭

 (૪) ઋક્દ ફ પીલૉવી મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બૃળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ 
ળ્ઞઙીળૂ 
ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯
ણીઅઙ ૩૱૬૬ ૩૯૯૭
ષવ઼ીણ ૪૩૯૨૪ ૩૱૮૱૯

 (૫) મીગૂ ળઽૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ પૃૂરીઅ ળ્ઞઙીળૂ બળૄૂ 
બીણષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૫) ફ્ગળૂનીદીકફૂ રીઅઙથૂ રઞૃમ ઋરૉનષીળ્ફૂ 
યવીરથ ઋબળીઅદ ખ ્ુઙગ યળદૂરૉશી ઇફૉ વ ગળૂ 
યળદૂરૉશીરીફીઅ ઈલ્ઞફ ધગૂ મીગૂ ળઽૉવ ળ્ઞઙીળ ષીઅઝૃકફૉ 
ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષસૉ. 

--------- 

૪૯૮ 
સુક્દનૄદ લ્ઞફીરીઅ ડૉ ુફ઼ફૂ ળરદરીઅ વીય વૂપૉવ ઘૉવીણૂક 

* ૪૨૪૯૬ ૂ ળીગૉસયીઊ સીઽ (ઑવૂ઼ ૂઞ) : રીફફૂલ ળરદ ઙરદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
સુક્દનૄદ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઝૉ ી ૩ ષહર્રીઅ ડૉ ુફ઼ફૂ ળરદરીઅ 
ગૉડવી ઘૉવીણૂકઑ વીય વૂપૉવ ઝૉ, 

 (૩) ૪૨ ઘૉવીણૂક 
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 (૪) દૉરફૉ ગૉડવૂ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  (૪) . ૩,૩૫,૫૱,૬૨૨/- 
 (૫) ઞૉ બોગૂ ગ્ઊ ઘૉવીણૂ ઈઅદળળી ર્ ૂલ બપીર્રીઅ ુ ષઞૉદી 
ધલૉવ ધલૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ  

 (૫) ઽી, જી 

 (૬) જો ઽી, દ્ ગૉડવી ઙ્ ણ, ુ઼ ષળ ઇફૉ ્ન્ટ રૉણવ 
રૉશષૉવ ઝૉ? 

 (૬) ૫૭ ઙ્ ણ, ૪૯ ુ ઼ ષળ ઇફૉ ૩ ્ન્ટ રૉણવ રૉશષૉવ 
ઝૉ, 

--------- 

૪૯૯ 
ઙીઅપૂફઙળરીઅ ઼ળગીળૂ ઼ીલગવ્ફૃઅ ઘીફઙૂરીઅ ષૉજીથ 

* ૪૨૩૮૩ ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઙીઅપૂફઙળરીઅ ગન્લ્કફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉવૂ 
઼ળગીળૂ ઼ીલગવ્ફૃઅ ઘીફઙૂરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૉજીથ ધદૃઅ ઽ્ષી 
ઇઅઙૉફૂ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ષીગૉભ ઝૉ, 

  (૩) ફી જી, (ઙીઅપૂફઙળ ુ ઞ ીરીઅ જીવૃ ફીથીઅગૂલ ષહર્રીઅ 
ગર્ૂરગ્ રીળભદૉ ગૃવ ૭,૭૩૩ ઼ીલગવ્ રશૉવ ઽદૂ ઞૉ દરીર 
઼ીલગવ્ફૃઅ સીશીક રીળભદૉ વીયીધીર્ ગન્લીકફૉ ુષદળથ ગળૂ 
નૂપૉવ ઝૉ.) 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
઼ીલગવ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૉજીથ ગળષીફૃઅ ઼ીરૉ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 (૫) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લી? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૪૯૱ 
ષણ્નળી ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૩૨૩૨ ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩)  દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ઇફૉ 
ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ 
મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩)  
ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 
ષણ્નળી ૪૮૮૬૯ ૯૩૯ ૪૯૭૮૱
ફરર્ની ૮૨૯૬ ૩૨૫ ૮૩૯૯

 (૪)  ઋક્દ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બૃળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ?  

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ 
ળ્ઞઙીળૂ 
ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૯ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૩૩-૪૨૩૱ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯
ષણ્નળી ૪૱૯૮૪ ૪૱૭૫૭
ફરર્ની ૬૬૫૪ ૬૫૨૬

--------- 

૪૯૯ 
જ્ળષીણ ઘીદૉ ઈષૉવ ઽ્વૂણૉ  ગૉ મ્બ રીડૉ  ભીશષૉવ ળગર 

* ૪૨૪૫૩ ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ) : રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ષહર્ષીળ ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ જ્ળષીણ ઘીદૉ ઈષૉવ ઽ્વૂણૉ  ગૉ મ્બ 
રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

 (૩) દી.૫૨-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ જ્ળષીણ ઘીદૉ ઽ્વૂણૉ  ગૉમ્બ રીડૉ  ગ્ઊ 
ળગર ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ળગરફ્ ગલી ઽૉદ ૃરીડૉ  ષહર્ષીળ ઘજર્ 
ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ષથષબળીલૉવ ળઽૂ, ઇફૉ  

 (૪)   ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
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 (૫) ભીશષૉવ ળગર બોગૂ જો ષથષબળીલૉવ ળગર ળઽૂ ઽ્લ 
દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫૨૨ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ઼ૉષી ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ષૅુધ્પરીઅ ઼ઽીલ  

* ૪૨૯૭૯ ૂરુદ ઼ૃરફમૉફ જૐઽીથ(ગીવ્વ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ(ળીજ્લગક્ષી)  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ગૉડવૂ ઼ૉષી ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ુપળીથ 
ઇફૉ ષ઼ૃવીદ ષૅુધ્પ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

 (૩) ૮૨ 

 (૪) દૉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ?  (૪) . ૫૭,૱૱,૮૨૨/- 
--------- 

૫૨૩ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ મજાળ ઼ુરુદક ીળી ષૉબીળૂકફૉ ષઙળ લીઞફૂ વ્ફ ઈબષી મીમદ 

* ૪૨૬૱૩ ૂ ફધીયીઉ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

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

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ બૄળફૉ ગીળથૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

ઇઅદઙર્દ મજાળ ઼ુરુદક ીળી ષૉબીળૂકફૉ ષઙળ લીઞફૂ 

વ્ફ ઈબૉવ ઽદૂ દૉફૃઅ લીઞ ઼ળગીળૉ  મજાળ ઼ુરુદકફૉ 

ઈબષીફૃઅ ઽદૃઅ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ફી 

 (૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ લીઞ ષશદળ ગૉડવૂ મજાળ 

઼ુરુદકફૉ ગૉડવૂ ળગર જગૄષષીફૂ મીગૂ ઝૉ? 

 (૪) ષૉબીળૂકફૉ લીઞ ઼ઽીલ જૄગષષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્ઉ 

મજાળ ઼ુરુદકફૉ લીઞ ષશદળ જૄગષષીફ્  ળઽૉદ્ ફધૂ.

--------- 

૫૨૪ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૫૭ ૂ ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ 

ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ 

ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 

૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 

ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 

બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૩૩/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ જી ીફી 

દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ 

ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 

઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 

--------- 
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૫૨૫ 
ષપઉ મજાળ ઼ુરુદફૉ િગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ રઅઞૄળ ળગર 

* ૪૨૯૮૯ ૂરદૂ ટઅઘફી બડૉવ (જ્લીર઼્ૂ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 

ષહર્રીઅ ણીઅઙ ુઞ ીફૂ ષપઉ મજાળ ઼ુરુદફૉ ુગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ 

લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ગ્ઊ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋગદ ઼ુરુદફૉ ગૉડવૂ ળગર જગૄષષીરીઅ 

ઈષૂ ઝૉ ? 

 (૪)  ફધૂ. 

--------- 

૫૨૬ 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૬૯ ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઇળષ ૂ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ 

ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ 

ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 

૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 

ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 

બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 

દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૩૩/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઇળષ ૂ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ જી ીફી 

દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ 

ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 

઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 

--------- 

૫૨૭ 
દીબૂ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ 

* ૪૨૯૬૯ ૂ બૃફીયીઉ ઙીરૂદ ( લીળી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 

દીબૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 

ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 

ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) *બ ગ- ૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

--------- 
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૫૨૮ 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જૄગષથૂ 

* ૪૨૯૫૫ ૂ ઼ૃઘળીરયીઉ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 
ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 
ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) *બ ગ- ૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૫૨૯ 
ગ્ણૂફીળ મજાળ ઼ુરુદફૉ િગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ રઅઞૄળ ળગર 

* ૪૨૯૮૱ ૂ વીઘીયીઉ ઼ીઙિઢલી (ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીફૂ ગ્ણૂફીળ મજાળ ઼ુરુદફૉ 
ુગ઼ીફ ગ બષૅક્ષ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ગ્ઊ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋગદ ઼ુરુદફૉ ગૉડવૂ ળગર જગૄષષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫૨૱ 
મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૮૫૯ ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ 
ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨/૩૩/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી 
ુઞ ીફી દરીર દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ 
બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮/૩૩/૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 
--------- 
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૫૨૯ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ 

* ૪૨૯૩૨ ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, 
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ ઝૉ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ક્વૉઊર દળૂગૉ  
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જૄગષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) *બ ગ- ૪ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૫૩૨ 
ુફટળ મજાળ ઼ુરુદફૉ ઈપૃુફગ મજાળ્ ધીબષીફૂ લ્ઞફી 

* ૪૨૯૮૭ ૂ ર્ઽફયીઉ ત્િણલી (રઽૃષી) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ દીબૂ ુઞ ીફૂ ુફટળ મજાળ ઼ુરુદફૉ ઈપૃુફગ મજાળ્ 
ધીબષીફૂ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ 

 (૩) ગ્ઊ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋગદ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગર જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ ઝૉ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫૩૩ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૩૨ ૂ ષૂ.ણૂ.ટીવીષીિણલી (ગીરળૉઞ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ ઑગ 
ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ી ઘીદૉ બીવગ રીદી ુબદી લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ, 

 (૩) ૱૪ ઇળજીક. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળૂ,  (૪) ૯૮ ઇળજીક. 
 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ગળૂ, ઇફૉ  (૫) ૨૭ ઇળજીક. 
 (૬) ઋગદ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૬) .૩૮,૫૭,૨૨૨/-  

--------- 

૫૩૪ 
નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ બીગ ુષરીફૂ જગૄષથૂ 

* ૪૨૯૪૯ ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ 
નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી બીગફૃઅ ગૉડવૃઅ 
ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ 
ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

 (૩) *બ ગ-૩ ઇફૉ ૪ રૃઞમ ઝૉ. 
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 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋગદ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ 
ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) *બ ગ-૫  ઇફૉ ૬ રૃઞમ ઝૉ. 

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

૫૩૫ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૨૯૮૮ ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ 

ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ 

ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) 

ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 

ઙીઅપૂફઙળ ૱૪૯૭ ૩૩૯૪ ૯૬૮૯ 

ઇરનીષીન ૫૯૭૱૬ ૬૪૯૬ ૬૫૱૭૱ 

  

 (૪) ઋગદ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ઋગદ ુ ધુદઑ 

ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બૄળૂ 

બીણષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ 

ળ્ઞઙીળૂ 

ુઞ ીફૃઅ 

ફીર 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૯ 

ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૱ 

દી.૨૩/૩૩/૪૨૩૱ 

ધૂ 

દી.૫૩/૩૨/૪૨૩૯

ઙીઅપૂફઙળ ૩૨૮૬૨ ૩૩૱૩૪ 

ઇરનીષીન ૬૪૭૯૭ ૭૨૭૩૪ 

--------- 

૫૩૬ 
ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ  

* ૪૨૮૱૮ ૂ રઽરનજાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 

નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ 

દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફૃગસીફ ધલૉવ ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 

૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 

ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ બભમ/ 

૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૭-

૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ ધલૉવ 

ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ર્ળમૂ ુઞ ીફી દરીર દીવગૃીકફી 

દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફગૃસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ બીગષીળ ગૉડવૂ 

ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળી ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ ફૂ 

ુ ધુદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 

઼ઽીલ જૃગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી. 

--------- 
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૫૩૭ 
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૩૮ ૂ ઙ્ુષઅનયીઊ બળરીળ (ઋરળૉઢ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ 
઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ ુષગ઼દૂ 
જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,  

 (૩) ૯,૪૨૨ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૯,૪૨૨ 
 (૫) ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ્ ુષદળથ ગળૂ ?   (૫) ૯,૪૨૨ 

--------- 

૫૩૮ 
બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૉ ણૂટવ ષૉડ ળીઽદ 

* ૪૨૨૫૪ ૂ મીમૃયીઊ મ્ઘૂળૂલી (બ્ળમઅનળ) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી રીઝૂરીળ્ફૉ ણૂટવ ષૉડ ળીઽદ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી દ્, બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ ળગર ગૉડવી રીઝૂરીળ્ફૉ ણૂટવ 
ષૉડ ળીઽદ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ .૮૩૱૬ વીઘફૂ ણૂટવ ષૉડ ળીઽદ ૫૯૪૫ 
રીઝૂરીળ્ફૉ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 

૫૩૯ 
મીઙીલદૂ બીગફૉ પીફરઅ ૂ ભ઼વ મૂરી લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઼રીષૉસ 

* ૪૨૭૭૫ ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફ  ૂુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ મીઙીલદ  ૂ
બીગફૉ પીફરઅ ૂ ભ઼વ મૂરી લ્ઞફી ઽૉઢશ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ  

 (૩) ઽી, ળીજ્લરીઅ ૯ મીઙીલદૂ બીગફ્ પીફરઅ ૂ ભ઼વ 
મૂરી લ્ઞફી ઽૉઢશ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 (૪) જો ફી, દ્ ઋગદ બીગફ્ ઼રીષૉસ ઋગદ લ્ઞફીરીઅ 
ધીલ દૉ રીડૉ  ઋગદ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 
સી લી઼્ ગળષીરીઅ ઈ લી ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫૩૱ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ બ્ડર઼્ ઼અગૃવ ઈફૃહીઅુઙગ ઊગષૂબરૉન્ડફૂ ઘળૂનૂ 

* ૪૨૯૭૩ ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : રીફફૂલ ળરદ ઙરદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુઞ ી ગક્ષીફી ઽલીદ
ળરદ-ઙરદફૃઅ ઈપૃુફગ બ્ડર઼્ ઼અગૃવ ઈફૃહીઅુઙગ 
ઊગષૂબરૉન્ડફૂ ઘળૂનૂફી ઇયીષૉ ૫૩રૂ કગડ્મળ-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ગીલર્ળદ ધદૃઅ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ફી, જી. 

 (૪) જો ઽી દ્, ઈફૃહીઅુઙગ ઊગષૂબરૉન્ડફૂ ઘળૂનૂ 
િકર્લી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ધફીળ ઝૉ ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 



134 

૫૩૯ 
ષણઙીર મજાળ ઼ુરુદફૉ ષૉળઽીઋ઼ ઙ્ણીઋફ મફીષષીફૂ લ્ઞફીરીઅ રઅઞૄળ ળગર 

* ૪૨૯૮૪ ૂ રપૃયીઊ ૂષી દષ (ષીચ્ણૂલી) : રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ 
ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફૂ ષણઙીર મજાળ ઼ુરુદફૉ ઞરૂફ 
ઽ્ષી ઝદીઅ ડ્ળૉઞફી ઇયીષૉ ષૉળઽીઋ઼ ઙ્ણીઋફ મફીષષીફૂ 
લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ળગર રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) .૫૪.૨૨/- વીઘ. 

 (૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋગદ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગર જૄગષષીરીઅ 
ઈષૂ  ઝૉ ?  

 (૪) .૫૪.૨૨/- વીઘ. 

--------- 

૫૪૨ 
મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼અદ ઼ૃળની઼ લ્ઞફી 

* ૪૨૫૨૪ ૂ ઙઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ ( ીઅુ દઞ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼અદ ઼ૃળની઼ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૪ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ 
ઇળજીક રશૂ,  

 (૩) ૫૬૫ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૪૱૭ 
 (૫) ઋગદ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ળગર જગૄષષીરીઅ ઈષૂ ?  (૫) ળ૩,૨૯,૬૨૨  

--------- 

૫૪૩ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૩૭ ૂ ુષફ્નયીઊ ર્ળણૂલી (ગદીળઙીર) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ 
ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક 
રશૂ, 

 (૩) ૭,૮૩૮ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૭,૮૩૫ 
 (૫) ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ્ ુષદળથ ગળૂ?  (૫) ૭,૫૨૨ 

--------- 

૫૪૪ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ રત્ લ્ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  દીવૂર 

* ૪૨૨૪૭ ૂરદૂ રીવદૂ રઽૉ ળૂ (ઙીઅપૂપીર) : રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) યીયળી બીથૂરીઅ રત્ લ્ ્ઙફી ુષગી઼ રીડૉ  ગ્ઊ 
દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

 (૩) ઽી, જી 

 (૪) જો ઽી દ્ ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૃઅ ડીઊબૉન્ણ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૪) .૮૪૭/- જૄગષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી દીવૂરીધીર્કફૉ ગૉડવૃઅ ડીઊબૉન્ણ 
જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

 (૫) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ (૨૪) 
ષહર્રીઅ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૃવ-૯૬ દીવૂરીધીર્કફૉ 
.૭૯,૨૨૨/- ડીઊબૉન્ણ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------- 

૫૪૫ 
ઙૃઞળીદ ળીજ્લ લષૃગ મ્ણર્  ઽૉ ઢશ લૃષી ષૅુ કફૉ ષૉઙરીફ મફીષષીફૂ લષ ધી 

* ૪૨૪૪૪ ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ ળરદ-ઙરદ લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

 ઞષીમ 
 (૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ 
લૃષગ મ્ણર્  ઽૉઢશ લૃષી ષૅુ કફૉ ષૉઙરીફ મફીષષી 
લષ ધીદઅ  ઙ્ઢષષી ઇઅઙૉફ્ ઢળીષ ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

 (૩) દી.૩૱-૩૪-૪૨૩૱ દધી 
  ૪૱-૨૱-૪૨૩૯ 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ લૃષગ મ્ણર્  ઽૉઢશફૂ 
ગીરઙૂળૂ ગળષી રીડૉ  ગૉડવી ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગરર્જીળૂકફૂ 
ુઞ ીષીળ યળદૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 (૪) બ ગ-ઇ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઈ યળદૂ ગળષી રીડૉ  ઼ળગીળ ધ્ષીળી ગ્ઊ જાઽૉળીદ 
ુ઼ધ્પ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ, ગૉર, ઇફૉ 

 (૫) ફી, ઈઋડ઼઼્ીર્ંઙધૂ ુફલૃુક્દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.

 (૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઼ળગીળ ધ્ષીળી 
ગૉડવૃઅ મઞૉડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૬) ઼ળગીળ ીળી .૩૭૬૫.૱૱/- વીઘ ભીશષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. દૉ બોગૂ .૩૬૭૫.૯૨/- વીઘ ઘજર્ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

 

બ ગ-ઇ 
ઙૃઞળીદ ળીજ્લ લષૃગ મ્ણર્ફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ુઞ ી ષીળ ગળૉ વ ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગરર્જીળૂકફૂ યળદૂ ઼અખ્લી નસીર્ષદૃઅ બ ગ 
કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ુઞ ી ઼અલ્ઞગ દીવૃગી ઼અલ્ઞગ ફ.બી. ઼અલ્ઞગ ગૃવ 
૩ ઇરનીષીન ૩ ૩૱ ૱ ૪૯ 
૪ રઽૉ઼ીથી ૩ ૪૩ ૫ ૪૭ 
૫ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩ ૩૪ ૮ ૩૯ 
૬ જારફઙળ ૩ ૩૬ ૫ ૩૱ 
૭ ફષ઼ીળૂ ૩ ૩૨ ૯ ૩૱ 
૮ બીડથ ૩ ૩૯ ૯ ૪૭ 
૯ ઞૃફીઙત ૩ ૩૮ ૮ ૪૫ 
૱ રિઽ઼ીઙળ ૩ ૩૮ ૫ ૪૨ 
૯ ર્ળમૂ ૩ ૯ ૭ ૩૭ 
૩૨ ળીઞગ્ડ ૪ ૩૱ ૮ ૪૮ 
૩૩ ઼ીમળગીઅઢી ૩ ૩૯ ૯ ૪૯ 
૩૪ ષવ઼ીણ ૩ ૩૬ ૯ ૪૪ 
૩૫ ગચ્ઝ ૫ ૪૪ ૯ ૫૬ 
૩૬ નૉષયૃુર ીળગી ૩ ૱ ૯ ૩૮ 
૩૭ બઅજરઽીવ ૩ ૩૪ ૬ ૩૯ 
૩૮ દીબૂ ૩ ૩૭ ૪ ૩૱ 
૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૪ ૫૫ ૱ ૬૫ 
૩૱ ષણ્નળી ૩ ૩૯ ૫ ૪૩ 
૩૯ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩ ૪૨ ૩૨ ૫૩ 
૪૨ ફરર્ની ૩ ૩૪ ૩ ૩૬ 
૪૩ ઇરળૉવૂ ૩ ૩૯ ૩૪ ૫૪ 
૪૪ ઼ૃળદ ૪ ૩૱ ૮ ૪૮ 
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ઙૃઞળીદ ળીજ્લ લષૃગ મ્ણર્ફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ુઞ ી ષીળ ગળૉ વ ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગરર્જીળૂકફૂ યળદૂ ઼અખ્લી નસીર્ષદૃઅ બ ગ 
કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ુઞ ી ઼અલ્ઞગ દીવૃગી ઼અલ્ઞગ ફ.બી. ઼અલ્ઞગ ગૃવ 
૪૫ ઈથઅન ૩ ૩૮ ૩૭ ૫૪ 
૪૬ ઇળષ ૂ ૩ ૩૭ ૫ ૩૯ 
૪૭ ય જ ૩ ૩૯ ૮ ૪૮ 
૪૮ યીષફઙળ ૩ ૪૪ ૱ ૫૩ 
૪૯ મ્ડીન ૩ ૱ ૬ ૩૫ 
૪૱ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩ ૩૭ ૩ ૩૯ 
૪૯ નીઽ્ન ૩ ૩૯ ૬ ૪૪ 
૫૨ ણીઅઙ ૩ ૯ ૨ ૱ 
૫૩ ઙીઅપૂફઙળ ૩ ૱ ૭ ૩૬ 
૫૪ ઘૉણી ૩ ૩૱ ૩૩ ૫૨ 
૫૫ બ્ળમઅનળ ૩ ૬ ૪ ૯ 
૫૬ ટ્ફવ યીળૂ --- --- --- ૱ 
૫૭ ્ઞૉક્ડ રૉફૉટળ --- --- --- ૫ 
૫૮ ઽૉણ કિભ઼ (HO) --- --- --- ૮ 

ગૃવ --- --- --- ૯૭૫ 
 

--------- 

૫૪૬ 
યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગ્ ણ ડ્ળૉ ઞ રીડૉ  ઼ઽીલ 

* ૪૨૪૯૩ ૂ યૂઘીયીઊ મીળોલી (બીુવદીથી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) સીગયીજી ઇફૉ ભશ બીગ્ફી ઼અગર્ઽ રીડૉ  ગ્ ણ 
ડ્ળૉઞ રીડૉફૂ લ્ઞફી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઼ઽીલ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 

 (૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ 
ષહર્-૪૨૩૯-૪૨રીઅ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી વીયીધીર્કફૉ 
ગૉડવૂ ઼ઽીલ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪) ગૃવ-૫ વીયીધીર્ 
  .૪,૨૯,૯૩,૨૨૨/- ( ુબલી મૉ ગળ્ણ ઼ીદ 
વીઘ ઑગીણુઅ ઽજાળ બૃળી) 

--------- 

૫૪૭ 
ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી 

* ૪૨૫૪૩ ૂ ફળૉ સયીઊ બડૉવ (ઙથનૉષૂ) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ 
ુઞ ીરીઅ ઼ળ ષદૂ ઼ીપફી લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ 
ુષગ઼દૂ જાુદફૂ ગન્લીકફૂ ઼ીલગવ રીડૉ  ગૉડવૂ ઇળજીક 
રશૂ, 

 (૩) ૩,૩૯૮ 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  (૪) ૩,૩૯૮ 

 (૫) ગૉડવૂ ગન્લીકફૉ ઼ીલગવ્ ુષદળથ ગળૂ?  (૫) ૩,૩૯૮ 

--------- 
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૫૪૮ 
ઇરનીષીન ઇફૉ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૨૮૮૬ ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન 
ઇફૉ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ 
મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ુઞ ્ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ 

ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 
ઇરનીષીન ૫૯૭૱૬ ૬૪૯૬ ૬૫૱૭૱ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૫૪૬૱ ૭૪૮ ૩૫૯૯૬ 

 (૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 
ગૉડવી ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવીફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૃળૂ બીણષીફૂ મીગૂ 
ઝૉ, ઇફૉ  

 (૪)  
ુઞ ્ ળ્ઞઙીળ ગજૉળૂ રીળભદ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ળ્ઞઙીળૂ

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ  
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૱ 

દી. ૨૩-૩૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ 

ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ
ઇરનીષીન ૬૩૨૫૬ ૩૭૬૩ ૬૯૯૯૨ ૭૪૪ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૫૬૯૯ ૬૱૬ ૫૯૪૫ ૯૮ 

દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળ્ઞઙીળૂ બળૄૂ બીણષીફૂ 
મીગૂ ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૂ ઼અખ્લી ફૂજૉ રીથૉ ઝૉ. 

ુઞ ્ ઼અખ્લી 
ઇરનીષીન ૬૫૱૭૱ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૫૯૯૬ 

 (૫) ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણૂ ઽ્લ દૉ બોગૂ ગૉડવીફૉ ઼ળગીળૂ 
ઇફૉ ગૉડવીફૉ ઘીફઙૂ ળ્ઞઙીળૂ બળૄૂ બીણૂ? 

 (૫) ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, ઇરનીષીન રીળભદ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૨૪ ષહર્રીઅ ૩૯૩ 
ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ૯૪૯૩૮ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ 
ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ. 
 ળ્ઞઙીળ ુષુફરલ ગજૉળૂ, ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ રીળભદ 
દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૨૪ ષહર્રીઅ ૩૯૬ 
ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ૯૮૪૯ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘીફઙૂ 
ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ.  

૫૪૯ 
ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ બઅિણદ િનફનલીશ ઈષી઼ લ્ઞફી 

* ૪૨૯૬૫ ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી) : રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ઼ીષળગૃઅણવી ઇફૉ વૂવૂલી દીવગૃીરીઅ 
઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ ફી ગૉડવી વ્ગ્ફૂ 
બઅિણદ િનફનલીશ ઈષી઼ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ગૉડવૂ ઇળજીક 
રશૂ, 

 (૩) ૬૩ ઇળજીક. 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ 
ઇફૉ દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ, 

 (૪) ફીરઅઞૄળ ઇળજીક-૨૯ 
૨૩-ઇળજી ળઽૉષી વીલગ રગીફ ઽ્ષીધૂ 
૨૩- ઇળજી ઈષગ રલીર્ની ષપીળૉ  ઽ્ષીધૂ 
૨૭-ઇળજીક ઼ ઽીલ રઅઞૄળ ગલીર્ ઇઙીઋ રગીફ મીઅપગીર વૉમ 
વૉષવ/વૂન્ડવ વૉષવ ઼ૃપૂ ગળૂ નૂપૉવ ઽ્ષીધૂ. 

 (૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક બણદળ ઝૉ ઇફૉ બણદળ 
ળઽૉષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૫) ઑગ બથ ઇળજી બણદળ ફધૂ.  ઋબુ ધદ ધદ્ 
ફધૂ. 
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 (૬) ઋક્દ મીગૂ ળઽૉવ ઇળજીકફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ 
ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ? 

 (૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫૪૱ 
નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ગબી઼ફ્ બીગફ્ ુષર્ જૃગષષી મીમદ 

* ૪૨૭૬૱ ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ફ્ ગબી઼ફ્ બીગ ુષર્ 
ગૉડવી ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીફ્ મીગૂ ઝૉ, 

 (૩) ગબી઼ફી જૃગષષીબી  બીગ ુષરીફી નીષી ઼અમઅુપદ 
ષૂરી ગઅબફૂ ીળી જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ બીગ ુષર્ ફ જગૃષષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ  (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
 (૫) ઋક્દ મીગૂ બીગ ુષર્ ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ જૃગષષીરીઅ 
ઈષસૉ? 

 (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------- 

૫૪૯ 
ષણ્નળી ઇફૉ ય જ ુઞ ીરીઅ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ઘૉદૂફી બીગ્ફૉ ધલૉવ ફૃગસીફ 

* ૪૨૯૬૩ ૂ ઇક્ષલગૃરીળ બડૉવ (ગળઞથ) : રીફફૂલ ગૅુહરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૩૭-૩૩-૪૨૩૯ 
નળમ્લીફ ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ષણ્નળી ઇફૉ ય જ 
ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઘૉદૂફી ગલી બીગ્રીઅ ગૉડવૃઅ ફગૃસીફ ધલૉવ 
ઝૉ, 

 (૩) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ઼ૂઑવઑ઼/ 
૩૨૪૨૩૯/૩૯૱૨/઼.૫ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ દધી ગૅુહ, 
ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ 
બભમ/૩૨૪૨૩૯/૬૩૪૫/ગ.૯ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૩૭-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ દી.૪૨-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ 
ધલૉવ ગર઼્રૂ ષળ઼ીનધૂ ષણ્નળી ઇફૉ ય જ ુઞ ીફી દરીર 
દીવૃગીકફી દરીર ઙીર્ રીડૉ  ગૅુહ ઼ઽીલ બૉગૉઞ જાઽૉળ ગળૉવ 
ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ફૃગસીફ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ગૉડવૂ 
ળગરફૂ ઼ઽીલ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી દી.૩૮-૩૩-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધદઑ જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

 (૪) ઋક્દ ઢળીષ્ ઇન્ષલૉ દી.૪૮-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ 
઼ઽીલ જૄગષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૫) મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ?  (૫) સક્લ દૉડવી ષઽૉવી 
--------- 

૫૫૨ 
દીબૂ ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ 

* ૪૩૨૩૯ ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ઇફૉ 
઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ 
મૉળ્ઞઙીળ્ ગૉડવી ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩)  
ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 

દીબૂ ૮૱૯૭ ૫૩૫ ૯૩૱૱ 
઼ૃળદ ૪૨૯૩૯ ૱૩૬ ૪૩૭૫૩ 

 (૪) ઋક્દ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ફ્ગળૂ બૃળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ ? 

 (૪) ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ 
ળ્ઞઙીળૂ  

ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

દી. ૨૩-૩૩-૩૯ ધૂ  
દી. ૫૩-૩૨-૩૱ 

દી. ૨૩-૩૩-૩૱ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૨-૩૯ 

દીબૂ ૪૩૨૭ ૫૪૯૭ 
઼ૃળદ ૫૮૪૯૱ ૪૩૨૩૩ 

--------- 
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૫૫૩ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ફષીમઅનળ ઘીદૉ ભૂસીંઙ ઞૉડૂ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ  

* ૪૨૯૨૬ ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ રત્ લ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ ઼્રફીધ 
ુઞ ીફી ફષીમઅનળ ઘીદૉ ભૂસીંઙ ઞૉડૂ મફીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) ઼ૃપીળૉવૂ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ઇધ ઼ળગીળ ૂફૂ 
ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ ઞૉડૂફૂ ગીરઙૂળૂ ગૉડવી ઘજ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 
બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

 (૪) ઼ૄુજદ લ્ઞફી રીડૉ  .૪૯૭.૱૭ ગળ્ણ ઇઅનીુઞદ 
ઘજર્ ઝૉ. ઈ રીડૉ  ઞ ળૂ ષઽૂષડૂ - દીઅુ ગ રઅઞૄળૂ રૉશષૂ મફદૂ 
ત્ષળીઑ ગીર બથૄર્ ગળષી ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

--------- 

૫૫૪ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ રત્ લ ્ઙ રીડૉ  રી ડળ રૉબીંઙ 

* ૪૨૨૬૬ ૂ ળીચષજીયીઊ બડૉવ (જારફઙળ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ રત્ લ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ યીયળી 
બીથૂરીઅ રત્ લ ્ઙ રીડૉ  જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ 
ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ રી ડળ રૉબીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

 (૩) જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી ડળ રૉબીંઙ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 
 

 (૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઽૉક્ડળફૂ ભીશષથૂ ગૉડવી 
વીયીધીર્કફૉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

 (૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
 

--------- 

૫૫૫ 
ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ રીઝૂરીળ્ફૉ ણૂટવ ષૉડ ળીઽદ 

* ૪૨૨૫૩ ૂ ઙૂદીમી જાણૉજા (ઙ ણવ) : રીફફૂલ રત્ લ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 
 ઞષીમ 

 (૩) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી રીઝૂરીળ્ફૉ ણૂટવ ષૉડ ળીઽદ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉર, ઇફૉ 

 (૩) ઽી, જી. 
 

 (૪) જો ઽી દ્ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-
૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ ળગર ગૉડવી 
રીઝૂરીળ્ફૉ ણૂટવ ષૉડ ળીઽદ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

 (૪) ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ .૩૪૨૮૱ વીઘફૂ િણટવ ષૉડ ળીઽદ 
૮૭૫૪ રીઝૂરીળ્ફૉ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 



  (પાછળ...) 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
પાચં  ુસ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

ધુવાર, તા.૧૧મી  ડસે બર, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૨૦૨૫૫ ૩ ૨ જવાબ ખડં-૨ ના ટબલ 

પછ ની છે લી લીટ  

બેરોજગારોની ઉમેદવારોની 

૨ ૧૯૯૩૮ ૮ ૪ જવાબ ખડં-૨ ના ટબલની 

કોલમ-૧ ની થમ લીટ  

ક  ક  

૩ ૧૯૮૮૧ ૧૦ ૫  ખડં-૨ પૈક  અર ઓ પૈક  કટલી અર ઓ 

૪ ૨૦૧૪૦ ૧૨ ૫  ખડં-૧ ની બી  લીટ  બીમા તગત બીમા યોજના 

તગત 

૫ ૧૯૯૪૧ ૧૫ ૭ જવાબ ખડં-૩ ના જોડાણ-૧ 

ના મ ન-ં૧૦ મા ં

ટુ પાલર ટુ પાલર 

૬ ૨૦૦૭૭ ૨૨ ૧૧ જવાબ ખડં-૨ ના 

પ રિશ ટ-૧ ના વષ-

૨૦૧૯-૨૦ ના ટબલમા ં

કોલમ-૫ ની ૨, ૩ અને ૪, 

થી રો 

 

ગો ુલ એ ી 

ઈ ટરનેશનલ લી. 

ઓઝોન ોકોન 

એન ક ોટ  સ 

ા.લી. 

ગો ુલ એગો 

ર સોસ સ લી.  

 

ગો ુલ એ ી 

ઈ ટરનેશનલ લી. 

ગો ુલ એ ી 

ઈ ટરનેશનલ લી. 

ઓઝોન ોકોન 

ગો ુલ એ ો 

ર સોસ સ લી.  

૭ ૧૯૮૬૬ ૨૫ ૧૨ ની થમ લીટ  આવેલ આવેલા 

૮ ૨૦૦૯૭ ૨૭ ૧૪ ુ ંશીષક નવરા ી રા યમા ંનવરા ી 

૯ ૨૦૪૬૧ ૪૯ ૨૪  ખડં-૩ ની બી  લીટ  સલામતી સમતલ 

૧૦ ૨૦૫૮૨ ૫૪ ૨૭ સ ય ીનો મતિવ તાર (વાસદંા) (વાસંદા) 

૧૧ ૧૯૯૦૧ ૬૭ ૩૩ સ ય ી ુ ંનામ ી અ ુનિસહ ચૈહાણ ી અ ુનિસહ ચૌહાણ 

૧૨ ૧૯૯૬૩ ૭૩ ૩૫ સ ય ી ુ ંનામ ી રાકશ શાહ ી રાકશભાઈ શાહ 

૧૩ ૨૦૦૧૬ ૧૧૬ ૫૩  ખડં-૨ ની થમ લીટ  અક માતો અક માતોમા ં

૧૪ ૨૦૨૧૮ ૧૧૮ ૫૪  ખડં-૧ ની ી  લીટ  કુશાન કુશાની 

૧૫ ૨૦૫૪૬ ૧૨૫ ૫૭  ખડં-૧ ની બી  લીટ  સીઝનમા ંભાવે સીઝનમા ંટકાના ભાવે 

૧૬ ૧૯૯૨૫ ૧૩૦ ૫૮ સ ય ી ુ ંનામ ડો.નીમાબેન આચાય ડૉ.નીમાબેન આચાય 

૧૭ ૧૯૮૭૦ ૧૩૫ ૬૧  ખડં-૧ ની બી  લીટ  ૨૦૧૯-૨૦ મહા મા 

ગાધંી 

૨૦૧૯-૨૦ મા ં

મહા મા ગાધંી 

૧૮ ૨૦૨૫૬ ૧૩૯ ૬૨ ુ ંશીષક અને  

ખડં-૧ ની છે લી લીટ  

એએવાય  એએવાયના 



૧૯ ૨૦૨૫૬ ૧૩૯ ૬૩ જવાબ ખડં-૩ ના એએવાય 

પ રવારોના ટબલમા ં

કોલમ-૬મા ં

૨૦૧૮(નવે.૧૮ ની 

થિતએ) 

૨૦૧૯(નવે.૧૯ ની 

થિતએ) 

૨૦ ૨૦૦૨૯ ૧૫૦ ૬૯ ુ ંશીષક અને   મ યઉ ોગ મ યો ોગ 

ખડં-૧ ની થમ લીટ  મ ુ ોગ મ યો ોગ 

૨૧ ૧૯૭૫૨ ૧૬૮ ૭૭  ખડં-૨ ની બી  લીટ  ખે તૂો પાક ખે તૂોની પાક 

૨૨ ૨૦૬૦૮ ૧૮૬ ૮૪ સ ય ીનો મતિવ તાર (વાસદંા) (વાસંદા) 

૨૩ ૨૦૦૧૭ ૧૯૧ ૮૬  ખડં-૧ ની થમ લીટ  જ લામા ં જ લાના 

૨૪ ૨૦૫૬૩ ૧૯૩ ૮૭  ખડં-૧ ની થમ લીટ  તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૯ની તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૯ની 

૨૫ ૧૯૯૩૧ ૧૯૮ ૮૯ સ ય ીનો મતિવ તાર (મહમદાબાદ) (મહમદાવાદ) 

૨૬ ૨૦૪૮૦ ૨૦૮ ૯૪  ખડં-૨ ની થમ લીટ  ઓ ટો બર ઓકટોબર 

૨૭ ૨૦૨૦૭ ૨૧૫ ૯૬  ખડં-૧ ની ી  લીટ  હક કત 

તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૯ની 

હક કતથી 

તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૯ની 

૨૮ ૨૦૦૩૫ ૨૧૮ ૯૭  ખડં-૨ ની થમ લીટ  છે લા વષમા ં છે લા બે વષમા ં

૨૯ ૨૦૨૭૪ ૨૩૪ ૧૦૩ ુ ંશીષક ેડ ગ માટની યોજના ેડ ગ િુનટ માટની 

યોજના 

૩૦ ૨૦૩૧૪ ૨૪૮ ૧૦૯  ખડં-૨ ની થમ લીટ  મં ુર કરવામા ંઆવી, મં ુર કરવામા ંઆવી, 

અને 

૩૧ ૨૦૫૪૭ ૨૪૯ ૧૦૯  ખડં-૨ ની બી  લીટ  ખે તૂોને અને કટલી 

રકમ ક  સરકાર 

ખે તૂોને ક  સરકાર 

૩૨ ૧૯૯૫૨ ૨૫૦ ૧૦૯  ખડં-૨ ની થમ લીટ  મં ુર કરવામા ંઆવી, મં ુર કરવામા ંઆવી, 

અને 

૩૩ ૨૦૨૬૮ ૨૫૧ ૧૦૯  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  

 

સાચી છે, અને જો હા, 

તો 

સાચી છે, અને  

 

 ખડં-૨ ની થમ લીટ  આ યોજના જો હા, તો 

આ યોજના 

૩૪ ૨૦૭૦૩ ૨૫૬ ૧૧૨ સ ય ી ુ ંનામ ી ુ ભાઈ વશં ી ું ભાઈ વશં 

૩૫ ૨૦૬૩૫ ૩૦૨ ૧૨૮ સ ય ી ુ ંનામ ી ગેનીબેન ઠાકોર ગેનીબેન ઠાકોર 

૩૬ ૨૦૦૩૨ ૩૧૬ ૧૩૩  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  ક કમ, ક કમ, અને 

************ 

 




