


  

 
 
 
 

ઙૃઞળીદરીઅ ષફ ુષ દીળ મઽીળફૂ ષકૅ્ષ અ઼બની 
 

ષફ ુષ દીળ મઽીળફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ  ૪૨૨૯ - ફ્ ઇઽૉષીવ 
 

િ દૂલ ઇઽૉષીવ - ૪૨૩૨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ષફ ુષયીઙ, ઙૃઞળીદ ળીજ્લ 



  

ગીસફ ષહર્ :   ષૅક્ષ ઙથ ૂ ષહર્ - ૪૨૨૯ 

    ગીસફ ષહર્ - ૪૨૩૨ 

ઈષૅુદ :         ધર િણ઼ૉમ્મળ - ૪૨૩૨ 

વૉઘગ :    ૂ િનબ ઘ ી, યી.ષ. ૉ઼, 

    ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼ળક્ષગ,   
    ઙૃઞળીદ ળીઞલ 
    ણીર્. ઑજ.ઑ઼.ુ઼અઽ, યી.ષ. ૉ઼, 

    ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼ળક્ષગ, ઼ીરીજીગ ષફૂગળથ 

    ઙૃઞળીદ ળીઞલ 

રીિઽદૂ ુષ વૉહથ :  ણીર્. ઑજ.ઑ઼.ુ઼અઽ, યી.ષ. ૉ઼, 

    ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼ળક્ષગ, ઼ીરીજીગ ષફૂગળથ 

    ઙૃઞળીદ ળીઞલ 

ષૅક્ષ ઙથ ૂ અ઼ગવફ :  ૂ મૂ.ઑફ. ૂષી દષ, યી.ષ. ૉ઼, 
    યૄદબૄષર્ ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ ઼અળક્ષગ, 

     
    ૂ ળીજીષ, યી.ષ. ૉ઼, 

    યૄદબૄષર્ રૃખ્લ ષફ અ઼ળક્ષગ, 
 
મૂજા ઼ઽલ્ઙૂ :   રૃખ્લ ષફ અ઼ળક્ષગ 

 
રીિઽદૂ અ઼ગવફ :   ષફ અ઼ળક્ષગ, 

    ફીલમ ષફ અ઼ળક્ષગ ઇફૉ  
    ઇન્લ ક્ષૉ ૂલ ઇુપગીળૂક (઼ીરીજીગ ષફૂગળથ સીઘી) 

ઇફૃષીનગ :   ૂ મૂ.ઑવ.સૃગવ, યી.ષ. ૉ઼, 

    ષફ અ઼ળક્ષગ,બૂઑરલૃ, જીઑભણૂબૂ, 

    ઙૃઞળીદ ળીઞલ 

ગ્મ્પ્લૃડળ ગઅબ્ટળ :  ળ્િઽદુ઼અઽ બૂ. ષીચૉવી 

ગીસગ :   ઼ીરીજીગ ષફૂગળથ સીઘી, 

    ઇળણ્ યષફ, 'મૂ' ુષઅઙ, મૂજો રીશ, ૉ઼ગડળ - ૩૨ ઑ, 

    ઙૃઞળીદ ળીઞલ, ઙીઅપૂફઙળ 



  

 
 
 
 

અ઼નૉસ 
 
 ૭લીર્ષ૪થ ઇ઼અદૃવફ ઑ ઈપૃુફગ લૃઙફૂ ઼ર લી મફૂ ૪ઽૂ ઝૉ . ઈ૭થૂ ઈ ીજૂફ યી૪દ યૃુર ૭૪ દ્ 
઼ીઅ ગૅુદગ ળી ર્ ષીનૂફૂ જાઑ "ઝ્ણરીઅ ૪થઝ્ણ"ફ્ ઇફૉ "ગથ ગથરીઅ યઙષીફ" ફ્ રિઽરી ઋજાઙ૪ ગળૂફૉ 
૭લીર્ષ૪થ અ઼દૃવફ ફૉ "બૃજા" ફૃઅ ષ ૭ ઈપ્લૃઅ ઝૉ . 

 ઈ૭થૉ ઞૉ ઙૃરી લૃઅ દૉ ભળૂધૂ ી  ગ૪ષીરીઅ પ૪દૂરીદીફૂ ઼ૃઅન૪દીફૃઅ ૪ક્ષથ ગ૪ષીરીઅ ષૅક્ષીુચ્ઝદ યૄુર ધગૂ 
ગૃન૪દફૂ બૃજા દ૪ભ ષીશષીરીઅ ગઅઊ ર્ણૃઅ  ધલૃ ફધૂ. ઈ રીડૉ  ઈષ લગ ઝૉ  વ્ગયીઙૂનીળૂ ધગૂ ુદમુઘ્પદ 
ગીલર્કર્ર્ફૂ. 

 ઙૃઞળીદ ઽઅરૉસી નૉસફૉ ફષૂ િનસી જીંપદૃઅ ૪ઽલૃઅ ઝૉ . ઈધૂ ઞ નૉસરીઅ ઼ૐ ધર ઙૃઞળીદ ળીઞલૉ ઼રીજીગ 
ષફૂગ૪થ લ્ઞફી ઇરવરીઅ રૃગૉવ ઇફૉ ઈ િનસીરીઅ અ઼ુફ  લત્ફ્ સ  ધલી ઽદી. ુષ  મગ ઇફૉ ઊન્ણૂગર્ૉડણ 
ભ્ળૉ ડર્ ૂ ણૉષવ૭રૉન્ડ ્ઞૉગડફૂ ઼ઽીલધૂ "ગ્મ્લૃુફડૂ ભ્ળૉ ડર્ ૂ ્ઞૉગડ" ઇરવરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ. ઈ ્ઞૉગડ 
ઘ્ષીળી ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફૂ ષપૃ ઇફૉ ષપૃ ઞરૂફ્ફૉ ષૅક્ષ્ ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીફી લત્ફ્ ધદીઅ ૪ઽલી ઝૉ . ઇઙીઋફૂ 
઼ભશદીફૉ ઘ્લીફૉ વઊફૉ મીગૂફી દરીર ગી૪ફી ષફ ઇફૉ ષફ ુષ દી૪ દૉરઞ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફૂ ષૅક્ષુષિઽફ 
ઞરૂફ્રીઅ ષૅક્ષ્ ષીષષીફ્ ગીલર્કર્ર ઇરવરીઅ રૃગષીરીઅ ઈ લ્  ઝૉ . 

 વ્ગ્ફૂ યીઙૂનીળૂધૂ ઙૃઞળીદફૉ ષપૃફૉ ષપૃ "ષફ ઼રૅઘ્પ" મફીષૉ દૉ ઞ ળૂ ઝૉ . ઈ અ઼નયર્રીઅ વ્ગ્રીઅ 
જાઙૅુદ વીષષી ઇફૉ વ્ગ્ફૉ રીિઽદઙી૪ ળીઘષી રીડૉ  ળીઞલ ઼૪ગી૪ફી ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ષહર્ ૪૨૨૯ફ્ ષૅક્ષ 
ઙથ ૂ ફૉ ઼અનયર્રીઅ ળીઘૂ. ફૉ ળૉ ન્ણર ઼ૉમ્બવ ઼ષ ગળીષૂ ફૉ ઑગ બૃુ દગી "ઙૃઞળીદરીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફૂ ષૅક્ષ 
અ઼બની" દોલી૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . રફૉ ુષ ી઼ ઝૉ  ગૉ , ઈ બૃુ દગી યીષૂ ઞ ળૂલીદફૂ ઈબૄુદર્ રીડૉ  દધી ષફ 

ઈપીળૂદ ઋ ્ઙ્ રીડૉફૂ ૭િળથીરવક્ષૂ લ્ઞફીક ચણદૂ ષઘદૉ ઋ૭લ્ઙૂ ફૂષણસૉ. 

 ઈ બૃુ દગી ઼ઞર્ફરીઅ ઼ઽયીઙૂ ધફી૪ ઼ઽૃફૉ ઇુયફઅનફ.  
 
 
 (ફળૉ ન્  ર્નૂ) 
  રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ  
  ઙૃઞળીદ ળીઞલ 

 



  

 
 
 

અ઼નૉસ 
 

 નૉસફી ઇન્લ ળીઞલ્ફૂ ઼૪ઘીરથૂરીઅ કઝ્ ષફ ુષ દી૪ ચળીષદૃઅ ઙૃઞળીદ ળીઞલ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફૂ 

ઞરૂફ્રીઅ ચુફ  ષફૂગ૪થ ગીરઙૂળૂરીઅ  ઈઙશ ૭ણદૃઅ ધીફ પળીષૉ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ઞૃનૂ ઞૃનૂ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીક 

ઽૉઢશ ષફ ુષ દી૪ફૂ મઽી૪ફૂ ઞરૂફ્રીઅ ઼ીળી રીથરીઅ ષૅક્ષ્ ઋઝૉ ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૃની ઞૃની ુષ દીળ્રીઅ દૉફૂ 

ઈમ્ઽષી, ઞરૂફ ગી૪ ઇફૉ વ્ગ્ફૂ ઞ ળૂલીદ રૃઞમ ઞૃનૂ ઞૃનૂ જાદ્ફી ઋઝૉ ળૉવ ષૅક્ષ્ દૉફ્ રીથ ૭ ઝૉ . 

૪ દી, ફઽૉ૪, ળૉ ષૉફૂ મીઞૃફૂ ઞરૂફ, ઙૐજ૪, ૭ણદ૪ ઞરૂફ, ઘૉણૃદ્ફૂ ઘૉદ૪ફૂ ઞરૂફ, પીુરર્ગ ધશ્ઑ ગૃવ 

ગ્વૉજોરીઅ ઑર નળૉ ગ ગી૪ફૂ ઞરૂફરીઅ ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ઇફૉ વ્ગ઼ઽગી૪ધૂ ષૅક્ષ્ ષીષષીફૂ લ્ઞફીક ઘૃમઞ 

઼ભશ ધઊ ઝૉ . 

 ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફૂ ઞરૂફ્રીઅ ઈ ળૂદૉ ઋઝૉ ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ ગૃન૪દૂ ળૂદૉ ઋઙૉવ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ 

ગ૪ષીફ્ ઇફૉ દૉફૉ બૃુ દગીફી ૭રીઅ ગીુસદ ગ૪ષીફ્ ષફ ુષયીઙફ્ ઈ મૂજો લત્ફ ઝૉ . ઈ બૃુ દગીરીઅ 

઼રીુષ  ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ુષસૉફૂ ઞૃનૂ ઞૃનૂ રીિઽદૂ ઋ૭૪ધૂ જી ીષી૪ ષૅક્ષ્ફૂ  ગઊ જાદ્ ષપ ૃ રીથરીઅ ઋ૭વબ્પ 

ઝૉ , ગઊ જાદ્ ઼ીળ્ ુષગી઼ બીરૉ ઝૉ , જાદષી૪ ચૉળીઊ દૉરઞ જાદષી૪ ષકૅ્ષફૂ અ઼ખ્લી ગૉ ડવૂ ઝૉ  દૉ રીિઽદૂ વ્ગ્ફૉ ઇફૉ 

ષફ ુષયીઙ ફૉ રશસૉ. ઊરી૪દૂ દૉરઞ ઞવીઋ વીગણી, ભશીઋષૅક્ષ્ દૉરઞ ખહુપલ ષૅક્ષ્ ુષઙૉળૉ  ષફ ઋત્બ ફી 

ઽીવફી ઇઅનીજોફૂ ઇફૉ  યીષૂ રીઅઙ રીડૉ  ઞ ળૂ ષૅક્ષ ઋઝૉ ૪ફૂ લ્ઞફીકફી ઈલ્ઞફ ઇફૉ ફષૂ ુફદૂક ચણષી 

રીડૉ  ઈ બૃુ દગી ચથૂઞ રનન ૭ ધઊ સગસૉ દૉર રી  રીફષૃઅ ઝૉ . 

 ઈ બૃુ દગી દોલી૪ ગ૪ષીરીઅ લ્ઙનીફ ઈ૭ફી૪ દરીર ઇુપગીળૂ-ગરર્જીળૂકફૉ ઽૃઅ સૃયૉચ્ઝી ઼ઽ 
ઇુયફઅનફ બીઢષૃઅ ઝૃઅ . 
 
 

(રઅઙૃયીઊ ૭ડૉવ) 
રઅ ૂ ૂ, ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ 

ઙૃઞળીદ ળીઞલ 



  

 
 

 
 
 
 

઼અનૉસ 
 
 ષૅક્ષ્ઑ બૅથ્ષૂ ઋ૭૪ફી ચળૉથી ઝૉ . ઇફૉ રીફષ જાદૂ રીડૉ  ઑગ અ઼૭ુદ ઝૉ . ષૅક્ષ્ ુષબૃવ રીથરીઅ ગીમર્ફફ્ 

અ઼ગર્ઽ ગળૉ  ઝૉ  ઇફૉ ૭લીર્ષ૪થ ફૉ ઼ૃપીળૉ  ઝૉ . ષોુ ગ  ઋ થદીરીફફૂ ઼ર લી ફી ુફષી૪થ રીડૉ  ષકૅ્ષ ઈષ૪થ ષપી૪ષૃઅ 

ઑગ ઇઙત્લફૃઅ ઝૉ  ઙૃઞળીદ ળીઞલૉ ઈ િનસીરીઅ ઈઘી નૉસરીઅ ફૉદૅત્ષ વૂપૉવ ઝૉ . ઇફૉ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થફૂ લ્ઞફી 

ઇરવરીઅ રૃગૉવ ઝૉ . ષફ ુષ દી૪ ુ઼ષીલફી મઽી૪ફી ુષ દીળ્રીઅ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ફી ૭િળથીર્ ઘૃમઞ ્ત઼્ીઽફ 

ઈ૭ફી૪ ઝૉ  ઞૉફૂ ુષ  ઼રૃનીલૉ ૭થ ફ પ વૂપૉવ ઝૉ . 

 ળીઞલરીઅ ષૅક્ષઈષ૪થ ઼દદ ૭થૉ ઼ૃપળૉવ ઝૉ . ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊન્ણૂલીફી નઽૉળીનૃ૪ફી ૪૨૨૯ ફી ડૉ ડ 

ભ્ળૉ ડ ળૂબ્ડર્રીઅ ઇફૉ દીઞૉદ૪રીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ઘ્લીફૉ વૉદી ઽગૂગદ જાથષી રશૉવ 

ઝૉ  ગૉ  ષૅક્ષ ઈષ૪થ ઇફૉ વીગણીફૂ અ઼બની ઑ ઼દદ ૭થૉ ઼ૃપળૂ ઝૉ . 

 ષફ ુષયીઙ ષીષૉદળ્રીઅ ઙૃથીત્રગ ઼ૃપીળીક રીડૉ  ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીક ઇઅઙૉ ઇદૂઙઅયૂ૪ ઝૉ . 

ઇરૃગ ઼રલીઅદળૉ  ષૅક્ષ ઙથ ૂઑ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ગીલર્કર્રફૂ ઇઙત્લદી ઇફૉ ર્ફીંડળીંઙ રીડૉ  ઇઙત્લફૂ ઝૉ . ઈ 

ળૂબ્ડર્  "ઙૃઞળીદ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફૂ ષૅક્ષ ઼અબની" ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ફી ગીલર્કર્ર રીડૉ  ઑગ ઙીઊણ દળૂગૉફૂ યૃુરગી 

ુફયીષસૉ. ઞૉધૂ યુષ લફી ઈલ્ઞફરીઅ રનન ધસૉ. 

 ઈ બૃુ દગી દોલી૪ ગ૪ષીરીઅ લ્ઙનીફ ઈ૭ફી૪ દરીર ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફૉ ઽૃઅ ઇુયફઅનફ બીઢષૃઅ ઝૃઅ . 

             
  

(િગળૂડુ઼અઽ ળીથી) 
ળીઞલ ગક્ષ ફી રઅ ૂ ૂ,  
ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ 
ઙૃઞળીદ ળીઞલ 



  

 
 
 

ઈરૃઘ 

 ષફ ઼રૅુઘ્પફૂ ળૂદૉ નૉસફી ઇન્લ ળીઞલ્ફી રીથરીઅ કઝૃ યીગ્લસીશૂ ઙૃઞળીદ ળીઞલ, યૐઙ્ુવગ 
ુષ દી૪ફી ૯.૱ ડગી ઞૉડવ્ ષફ ુષ દી૪ પળીષૉ ઝૉ . ૩૯૯૱ફૂ ળી ર્ ૂલ ષફ ફૂુદ રીથૉ ળીઞલફ્ ૫૫ ડગી ુષ દી૪ 
ષફ/ષૅક્ષ ઈચ્ઝીિનદ ગ૪ષી રીડૉ  ષીયીુષગ ઞ ળૂદૉ ષફ ુષ દી૪ફૂ મઽી૪ ફઞ૪ ન્ણીષષૂ ૭ણૉ . ઈર ગ૪ષી રીડૉ  
ળીઞલફૂ મપૂઞ મૂફ ઞઅઙવફૂ ઞરૂફ ઞૉષૂ ગૉ  બઅજીલદ ઞરૂફ, ૭ણદ૪ ઞરૂફ, સોક્ષથૂગ અ઼ ધીકફૂ ઞરૂફ, 
ખ ્ુઙગ ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દી૪ફૂ ઞરૂફ, ૪ દી ગીઅઢીફૂ, ગૉફીવગીઅઢી ઇફૉ ળૉ ષૉ઼ીઊણફૂ ઇફૉ મૂજી ગ્ઊ ૭થ 
ઞરૂફ ઋ૭વબ્પ ઽ્લ દૉફૉ ષૅક્ષ્ધૂ ઈષ૪ષૂ ઇુફષીલર્ મફૂ જાલ ઝૉ . ઈ ુષ દીળ્ રીડૉ  ૭િળથીર વક્ષૂ ઇફૉ ઼ૃજી  
ઈલ્ઞફ ગ૪ષી રીડૉ  ળીઞલ ઼૪ગી૪ ઘ્ષીળી ચથૂ લ્ઞફીક ચણૂ ગીતષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઈ લ્ઞફીકફૉ વૂપૉ 
ઙૃઞળીદરીઅ ષૅક્ષ ઈષ૪થ ઼દદ ૭થૉ ષપૉવ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ગીલર્કર્રફૂ ઇ઼૪ગી૪દીફૃઅ 
ર્ફીંડળીંઙ ગ૪ષી રીડૉ  ષફ ુષયીઙૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દીળ્રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂફૃઅ યઙૂ૪ધ ગીલર્ ઽીધ પળૉવ 
ઝૉ . ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂફી ગીલર્કર્ર ફૉ વૂપૉ ષફ ુષયીઙફૉ ગૉ ડવી રીથરીઅ ઊરી૪દૂ/ઞવીઋફ્ ઞથ્ધ્ ઝૉ , દૉ જાથૂ 
સગીલૃઅ ઝૉ  ઈ ઋ૭ળીઅદ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી યીઙરીઅ ગૉ ડવ્ ગીમર્ફફ્ ઞથ્ધ્ અ઼ગર્ઽીલૉવ ઝૉ  દૉ જાથૂ સગીલૉવ ઝૉ  ઈ 
ઋ૭ળીઅદ ગૉ ડવી ષૅક્ષ્રીઅધૂ મૂફ ઞઅઙવ બૉનીસ ઈ૭દી ષૅક્ષ્ ઝૉ  દૉ જાથૂ સગીલૉવ ઝૉ  ઈ ઋ૭ળીદ ુષુષપ જાદ્ફૂ ઇફૉ 
ુષુષપગવી઼ષીળૂફી ગૉ ડવી ષૅક્ષ્ ઈષૉવી ઝૉ  દૉફ્ ઇઅનીઞ ૭થ રૉશષૂ સગીલૉવ ઝૉ . 

  ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂફી ઇઅનીજો ફૉ બૃુ દગી બૉ અ઼ગવૂદ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉફ્ ઋ૭લ્ઙ યુષ લરીઅ 
ઈલ્ઞફ ઇફૉ ઇરવષીળૂ અ઼નયર્ ધઊ સગસૉ. ષફ ુષયીઙફી ઽીવફી ગીલર્કર્ર્રીઅ ઇફૃગૃશ ભૉ૪ભીળ્ ઇફૉ ફષી 
ુષગી઼વક્ષૂ ગીલર્કર્રફ્ ઈપી૪ ૭થ ઈ બૃુ દગી મફસૉ દૉર રીફૂ સગીલ. દૉ ઋ૭ળીઅદ ઈર ઞફદીફૉ, ઘી઼ ગળૂફૉ 
ઘૉણૃદ્ફૉ, ઇફૉ અ઼સ્પફ ગદીર્કફૉ ઇફૉ ુષ ીધીર્કફૉ રીિઽદૂ ઘૃમઞ ઋ૭લ્ઙૂ મફસૉ. 

 ઈ મૂજા ષૅક્ષ અ઼બનીફૂ ઙથ ૂફૃઅ યઙૂ૪ધ ગીલર્ ઝૉ  ઇફૉ દૉફૂ રલીર્નીક ૭થ ઝૉ  ૭ળઅદૃ ઈ રીિઽદૂ ઘૃમઞ 
ઋ૭લ્ઙૂ ઝૉ  ઽૃઅ ઈ દગૉ  મપીઞ ઇુપગીળૂ ઇફૉ ડીભ ુર ્ ગૉ  ઞૉક ઈ ગીલર્રીઅ અ઼ગશીલૉવી ઽદી દૉફૉ ઇુયફઅનફ 
બીઢષૃઅ ઝૉ .      

  
(ણીર્. ઑ઼.ગૉ .ફઅની) 
ઇગર્ ઼ુજષ  

ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ 
ઙૃઞળીદ ળીઞલ 



  

 
 
 
 

ઈરૃઘ 
યી૪દ નૉસરીઅ ૯૨ફી નીલગીરીઅ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ફૂ સ ઈદ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ઙૃઞળીદ ળીઞલૉ ઈ 

િનસીરીઅ ૭ઽૉવ ગળૂ ફૉ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીરીઅ ઋત઼્ીઽ યૉ૪ યીઙ વઊફૉ ુષુષપ ્ઞૉગડ્રીઅ ઼ીરીજીગ 
ષફૂગ૪થફી ગીલર્કર્ર ઽીધ પળૉવ ઝૉ . ૪ દી ગીઅઢૉ ષીષૉદ૪, ગર્ીરઞઅઙવ,ફીફી ઇફૉ ુ઼અરીદ ઘૉણૃદફી સૉતૉ  બીશૉ ષીષૉદ૪, 
ષઙૉળૉ  ર્ણવરીઅ ષૅક્ષષીષૂફૉ ઇફૉ ઼રીઞફી મપીઞ વ્ગ્ઑ ષૅક્ષ ષીષૂફૉ ઑગ ઑષૃઅ ષીદીષ૪થ ઋયૃ ગળૉવ ૭િળથીરૉ 
ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ ષૅક્ષ ઈષ૪થ ષપષી બીરૉવ ઝૉ . ષફ ઘીદીફી ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ષહ ધૂ 
઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ઽૉઢશફૂ ુષ દ૪થ ષૅુદધૂ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪રીઅ ષપીળ્ ધલૉવ ઝૉ  ઇફૉ ઙૃઞળીદફૉ ઽિળલીશૃ 
મફીષષી રીડૉફ્ ઞૃ ઼્ વ્ગ્રીઅ ઞઙીષૉવ ઝૉ . ઈફૃઅ ૭િળથીર ઑગઞ િનષ઼રીઅ ષપીળૉરીઅ ષપીળૉ  ષૅક્ષ્ ષીષષીફ્ 
ગીલર્કર્ર ઇરનીષીન ઘીદૉ ૫૨ ઞૃવીઊ ૪૨૩૨ફી ળ્ઞ લ્જાલૉવ દૉફી ઋ૭૪ધૂ જાથૂ સગીલ ઝૉ .  

 લત્ફ્ફી ૭િળથીરફૃઅ રૃ લીઅગફ ઇફૉ ઙથ ૂ ગળૂફૉ ઼રીઞફૉ બ્દીફી ઇરૃ લ ષી૪઼ીધૂ ઼રીઞફૉ જાઙૅદ 
ગળૂ સગીલ ઝૉ . ઈ ગી૪થ  ઘ્ષીળી ઊફ બૃડ રૉશષૂફૉ યુષ લરીઅ ગૉષી ગીલર્કર્ર્ ઽીધ પ૪ષી દૉ  જાથૂ સગીલ ઝૉ . ષહર્ 
૪૨૨૫ ૭ઝૂફ્ ઈ ષૅક્ષ ઇઅનીઞફ્ મૂજો લી઼ ઝૉ . ઞૉધૂ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ ગૉ ડવી ષૅક્ષ્ ઈષૉવી ઝૉ . દૉફૂ 
ઈગી૪થૂ ગળૂ  સગીલ. ૭િળથીર્ ઋત઼્ીઽઞફગ ઝૉ . ષહર્ ૪૨૨૯ ન૪મ્લીફ ષૅક્ષ અ઼બની ૪૮૱ રૂવૂલફ ધઊ ઞષીફ્ 
ઇઅનીઞ ઝૉ . ઞૉ ઇઙીઋ ગ૪દી ૩૯ રૂવૂલફ ષપીળ્ ઼ૃજષૉ ઝૉ . ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂફી ૭િળથીર્ ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ 
ઊન્ણૂલીફી ળૂબ્ડર્  ઼ીધૉ રૉશઘીલ ઝૉ . ડૉડ કભ ભ્ળૉ ડ ળૂબ્ડર્ફી ૪૨૨૯ફી ઇઽૉષીવરીઅ ઞથી લી ઇફૃ઼ી૪ 
ઙૃઞળીદરીઅ ૱૫૯૨ જ્.ગૂ.રૂ. મૂફ ઞઅઙવ ુષ દી૪ ઑડવૉ ગૉ  યૐઙ્ુવગ ુષ દી૪ફી ૬.૪૱%  ુષ દી૪રીઅ 
ષૅક્ષઈષ૪થ ઈષૉવ ઝૉ  ઞૉ ગૉ ળવ ળીઞલ ૭ઝૂ નૉસરીઅ મૂજા ફઅમળૉ  ઙૃઞળીદફૃઅ ધીફ મદીષૉ ઝૉ . ઙૃઞળીદ ળીઞલફૉ 
ઽિળલીશૃ ઇફૉ ષચ્ઝ મફીષી રીડૉ  ઼રીઞફી લી઼્ ઼ળીઽફૂલ ઝૉ . ળીઞલફી વ્ગ્ફૂ ઞ ળૂલીદ્ ઼દદ ષપદૂ જાલ 
ઝૉ . ઇફૉ  ષફ બૉનીસ રીઅધૂ બૃળૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ષપીળ્ ધદ્ જોષી રશૉ ઝૉ .  

 ઽૃઅ ષફ ુષયીઙફી ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ુષયીઙફૉ  ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ીધૉ અ઼ગશીલૉવી દરીર 
ઇુપગીળૂકફૉ ઇુયફઅનફ બીઢષૃઅ ઝૃઅ . ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ુષુષપદી, ઝ્ણ, ક્ષૃ૭, ષૉવીક ષઙૉળૉ  ઞલીઅ ઞલીઅ 
ળીઞલરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ  દૉફ્ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . રફૉ ઈસી ઝૉ  ગૉ  ઈ બૃુ દગી યુષ લરીઅ ઈલ્ઞફ ઇફૉ 
યુષ લરીઅ ષફૂગ૪થ ગીલર્કર્ર રીડૉ  ઋ૭લ્ઙૂ લ્ઙનીફ ઈ૭સૉ. 

 
( નૂ૭ ઘ ી) 

ઇગર્ રૃખ્લ ષફ ઼અ૪ક્ષગ, 
ઙૃઞળીદ ળીઞલ 



  

 
 
 
 

દીષફી 

 
 ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ગીલર્કર્રફૂ સ ઈદ ઼ફૉ ૩૯૮૯-૯૨ ધૂ ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. ઇફૉ ત્લી૪ મીન 
઼રગર્ ળીઞલરીઅ ઇરવરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ. ઼ફૉ ૩૯૱૨ ધૂ ુષ મૉન્ગફૂ ઼ઽીલ રૉશષૂફૉ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફી સ  ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ ત્લી૪ધૂ ઇત્લી૪ ઼ૃપૂરીઅ ૬ મીઽલ ઼ઽીલૂદ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીફૃઅ ળીઞલરીઅ ઇરવૂગ૪થ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ  
ળીઞલફૂ પ્વીફ લ્ઞફી ઇફૉ ગૉ ન્  બૃ૪ ગૅદ લ્ઞફીક ઽૉઢશ ૭થ ષીષૉદ૪ ઇફૉ દૉફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ . ઈ મપૂઞ લ્ઞફીકધૂ ળીઞલરીઅ ષૅક્ષઈષ૪થરીઅ ષપીળ્ જોષી રશૉવ ઝૉ . 
 ઙૃઞળીદ ળીઞલફૂ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીફૉ ષોુ ગ રીન્લદી ી  ધલૉવ ઝૉ  મઽી૪ફી ળીઞલફી ઇફૉ મૂજા નૉસ્ફી 
વ્ગ્ ર્ડૂ ઼અખ્લીરીઅ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીફી ઇભ્લી઼ રીડૉ  ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ષહર્ ૩૯૱૨ ૭ઽૉવી રીિઽદૂફી ઇયીષૉ 
૩૯૱૨ ૭ઽૉવી ઇફૉ ધર ષૅક્ષ ઙથ ૂ ૭ઽૉવ ગૉડવૃ ષકૅ્ષ ઈષ૪થ ઽદૃઅ દૉ ગઽૉષૃઅ. રૃ ગૉવ ઽદૃઅ ઼ીરીજીગ  ષફૂગ૪થ ગીલર્કર્રફૂ 
ઇ઼૪ગી૪ગદીફી ર્ફીંડળૂઙ રીડૉ  ળીઞલફી ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થફૂ સીઘી ઘ્ષીળી ષકૅ્ષ ઙથ ૂ ૂ 
ળીજીષ રૃખ્લ ષફ ઼અ૪ક્ષગ ૂ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ઘ્ષીળી ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ ઇફૉ ષહર્ ૪૨૨૭ રીઅ ઙડ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. 
 ષૅક્ષ ઈષ૪થરીઅ ભૉ૪ભી૪ ઇફૉ ગૉ ડવ્ ઞથ્ધ્ ષફ ુષ દી૪ ુ઼ષીલ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ઋ૭વબ્પ ઝૉ  દૉ જાથષી ષૅક્ષ ઙથ ૂ 
ષહર્ ૪૨૨૯ રીઅ સ  ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. રીિઽદૂ ઑગ  ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ૭ળઅદૃ ઇરૃગ ગી૪થ઼્૪ દૉફૃઅ બૅધગ૪થ ગળૂ સગીલૉવ ફ ઽદૃઅ ઞલીળૉ  
ષૅક્ષ ઙથ ૂફ્ ળૂબ્ડર્  દોલી૪ ગ૪ષીફૂ સ ઈદ ગ૪ષીરીઅ ઈષૂ ત્લીળૉ  રીિઽદૂરીઅ ઇરૃગ યૃવ જોષી રશદીઅ દૉફૃઅ ધશ ઋ૭૪ કર઼્્ 
ષૉળૂભૂગૉસફ ઞ ળૂ ઞથીલૉવ ૭િળથીરૉ ભળૂધૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ઇરૃગ જી ીફી ઇરૃગ ઙીર્રીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ઇરૃગ ઙીર્રીઅ ઞલીઅ 
઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીફૂ ગીરઙૂળૂ પુફ  ળૂદૉ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ત્લીઅ ષકૅ્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ઘૃમઞ ઉંજૂ જોષી રશૉવ. ઇફૉ ઇરૃગ 
ઙીર્રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ પુફ દી ઘૃમઞ કઝૂ જોષી રશૉવ ૭િળથીરૉ ઈ મઅફૉફૂ ઙથ ૂ જી ીફૂ ષકૅ્ષ ઙથ ૂરીઅ ઘ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ફ 
ઽદૂ. ષૅક્ષફૂ ઙથ ૂ ઇફૉ જગી઼થૂ ઇરૃગ ઙીર્રીઅ ષહર્ ૪૨૨૯ રીઅ બૃળૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઈર ષૅક્ષ ઙથ ૂ ૪૨૨૯ ફૉ મપીઞ ઽૉદૃક 
રીડૉ  ઼અનયર્ દળૂગૉ  ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 
 ઽગૂગદૉ મૂજી ષકૅ્ષ ઙથ ૂફૂ સ ઈદ ૂ મૂ.ઑફ. ૂષી દષ ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ ઼અ૪ક્ષગ, ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ઇફૉ 
ૂ ળીજીષ રૃખ્લ ષફ ઼અ૪ક્ષગ, ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ઘ્ષીળી સ  ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ ઈ મઅફૉ ઇુપગીળૂકફૃઅ ગીલર્ ષકૅ્ષ ઙથ ૂરીઅ 

ઘમૃઞ ફ પ બી  ઝૉ . 
 ઽૃઅ ઈ દગૉ  ૂ નૂ૭ ઘ ી, ઇગર્ રૃખ્લ ષફ ઼અ૪ક્ષગ ૂ, ઙૃઞળીદ ળીઞલફ્ ઈ ષકૅ્ષ ઙથ ૂ ગીલર્કર્રરીઅ રીઙર્નસર્ફ ઇફૉ 
઼ઽગી૪ રીડૉ  ઈયી૪ રીફૃઅ ઝૃઅ . ૂ મૂ.ઑવ.સૃગવ ષફ ઼અળક્ષગ ૂ બૂ.ઑર.લૃ.ફ્ ઈ બૃ દગફૃઅ ઙૃઞળીદૂરીઅ યીહીઅદળ ગળષી રીડૉ  ઘી઼ 
ઈયીળ રીફૃઅ ઝૃઅ . 

 ઈ ઋ૭ળીઅદ ષકૅ્ષ ઙથ ૂફૂ ગીરઙૂળૂ ગ૪ફી૪ ડીભ ત્લી ભૂ ણફી ઇુપગીળૂક ઞૉરથૉ ઈ ગીરઙૂળૂ ગળૉવ ઝૉ  દૉફ્ ઈયી૪ 
રીફૃઅ ઝૃઅ . ઈ ઋ૭ળીઅદ ૂ ઼્ફષથૉ ફીલમ ષફ ઼અ૪ક્ષગ ઈથઅન ગૉ  ઞૉકઑ જી ી ઇફૉ ટ્ફ રીડૉ ફૃઅ ગર્ીભૂગ બૅધગ૪થ ગળૉવ ઝૉ  દૉફ્ ૭થ 
ઈયી૪ રીફૃઅ ઝૃઅ  ઈ ઋ૭ળીઅદ ઽૉણ કભૂ઼ફી ડીભફી ૂ બૂ.ઑ.જાનષ ઞૉકઑ ઈ ષકૅ્ષ ઙથ ૂફૂ રીિઽદૂફૃઅ ઑગ ૂગ૪થ ઇફૉ ગ્ ગ્ 
મફીષૉવ ઝૉ  દૉફ્ દગૉ  ુષસૉહ ઈયી૪ રીફૃઅ ઝૃઅ .   

 
 (ણૌ.ઑજ.ઑ઼.ુ઼અઽ) 

ઇુપગ ઇગર્ રૃખ્લ ષફ અ઼ળક્ષગ, 
઼ીરીજીગ ષફૂગળથ, ઙૃઞળીદ ળીઞલ  
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ગળથ - ૩ 

બી ર્ યૄુરગી 
૩.૩ દીષફી 

ઙૃઞળીદ ળીઞલ ષહર્ ૪૨૩૨ રીઅ ઼ૃષથર્ ઞલઅુદ ઋઞષૂ ૪ઽલૃઅ ઝૉ . ઞૃફી રૃઅમઊ ળીઞલફૃઅ ુષયીઞફ ધદી ૩ રૉ 
૩૯૮૨ ફી ળ્ઞ ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઇુ દત્ષરીઅ ઈ લૃ. નૉસફી ૭ુ રૉ ઈષૉવ્ ૩,૯૮,૨૪૬ જ્.ગૂ.રૂ ઞૉડવ્ 
ુષસીશ ુષ દી૪ ઈ ળીઞલ ઽૉઢશ ઈષૉ ઝૉ  ઞૉ નૉસફી ગૃવ ુષ દી૪ફી ૭.૯૮% ઞૉડવ્ ધીલ ઝૉ  ઙૃઞળીદ 
ળીઞલ ૪૨૨૩' ઋ ૪ધૂ ૪૬૨૯' ઋ ૪ ઇક્ષીઅસ ઇફૉ ૮૱૨૬' બૄષર્ધૂ ૯૬૨૬' બૄષર્ ળૉઘીઅસ ષચ્જૉ ઈષૉવ્ ઝૉ  
ઙૃઞળીદફૂ ધી૭ફી ૭ઽૉવી ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝ ઇવઙ ઇવઙ ળીઞલ્ ઽદી. ઙૃઞળીદ ળીઞલફૂ ઋ ૪ ઇફૉ 
ઋ ૪ બૄષર્ ઼ૂરીઑ ળીઞ ધીફ ળીઞલ ઈષૉવ ઝૉ  ઞલીળૉ  બૄષર્ ફ્ ઇરૃગ ુષ દી૪ રઘ્લ નૉસફૂ ઼ૂરી ઼ીધૉ 
ઇફૉ નુક્ષથ ઇફૉ નુક્ષથ બૄષર્ ઼ૂરી રઽીળી ર્  ળીઞલ ઈષૉ ઝૉ  ઇફૉ ઋ ૪ ૭ુ ર િનસીઑ ઈઅદ૪ળી ર્ ૂલ 
઼ૂરી ગૉ  ઞૉ બીિગ દીફ ફૉ ઇણૂફૉ ઝૉ  ઇફૉ ૭ુ ર ઇફૉ નુક્ષથ ૭ુ ર મીઞૃઑ ઇ૪મૂ ઼રૃનૄફી મૉ ગચ્ઝફ્ 
ઇઘીદ ઇફૉ ઘઅયીદફ્ ઇઘીદ ઈષૉવ ઝૉ . 

ષઽૂષડૂ નિ ર્ ઑ ઙૃઞળીદ ળીઞલ ૪૮ જી ી, ૪૪૮ દીવૃગી ઇફૉ ૩૱૭૭૨ ઙીરણીરીઅ ુષયીજીદ ઝૉ . ળીઞલફૂ 
રીફષ ષ દૂ ૭.૨૮ ગળ્ણ (૪૨૨૩ફૂ ષ દૂ ઙથ ૂ રીથૉ) ઇફૉ ૭સૃપફ ૪૪.૱૮ રૂવૂલફ (૪૨૨૪-૨૫ 
ફી ઇઅનીઞ રીથૉ) ઝૉ  નૉસરીઅ ઼ૐધૂ વીઅમ્ નળૂલીિગફીળ્ (૩૮૭૨ ગૂ.રૂ.) પળીષદૃ ઙૃઞળીદ ઼રૃનૄ ષૉબી૪ફૂ 
નિ ઑ રઽત્ષફૃઅ ળીઞલ ઝૉ . 

૩.૪  યૃ યૐઙ્ુવગ ુષુષપદી 

યૃ યૐઙ્ુવગ યૃબૅ  ફૂ ુષુષપદી ગૃન૪દૂ ગૉ  ઞૉ યૃ દ૪રીઅ ુષુષપદી, ઞરૂફફ્ ઈગી૪,રીડૂ, ષઙૉળૉફૉ વૂપૉ 
ઝૉ . ઇ૪ષ ૂ, ુષ ીઅજવ, ઼ીદૃબણૃી ઇફૉ ઼ઽી ૂ/૭ુ રચીડ ફૂ ૭ષર્દ રીશી ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼પૃૂ વઅમીલૉવૂ 
ઝૉ  ઇફૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફૂ ઽન ઼ીધૉ યશૂ જાલ ઝૉ . ઈ ૭ષર્દ રીશીફૉ વૂપૉ મીઞૃફી ળીઞલ ઼ીધૉ ઙૃઞળીદફૉ 
઼ીઅગશૉ ઝૉ  ઞૉ ઞૃનૂ ઞૃનૂ જાુદ ઇફૉ જૌુષગ-ષોુષઘ્લફી ધીશદ૪ રીડૉ  રનન ૭ ધીલ ઝૉ  ગચ્ઝ ઇફૉ ઼ૐળી ર્  
ઇફૉ ગચ્ઝફૂ યૃ-ુષુષપદી દૉરઞ નિળલીગીઅઢી ફૉ વૂપૉ યૃ-યૐઙ્ુવગ ઈગી૪રીઅ ુષુષપદી રીડૉ  ઞષીમની૪ 
ઝૉ  ૭િળથીરૉ ૭િળુ ધુદગ ષોુષઘ્લદી જોષી રશૉ ઝૉ  ઞોુ ષગ ુષુષપદી ફી ષથર્ફ ગ૪દી ૭ઽૉવી જીકવ્જીગવ 
઼ૂ ડરફૂ ફૂ જજીર્ ગળૂઑ ઈ ઼ૂ ડરફૂ ગૉષૂ ળૂદૉ ઋનયષૂ ઇફૉ દૉફી ઙૃથપર  ઋ૭૪ધૂ ગૉષૂ ળૂદૉ ૪ઽૉઢીથ 
રીડૉ  ફૂ િકર્લી મફૂ ભૉ૪ભળી ધલી દૉ જાથષૃ ઞ ળૂ ઝૉ . 

યૃ યૐઙ્ુવગ ઈગી૪ધૂ ળીઞલ ૮ ુષયીઙરીઅ ષઽજીલૉવ ઝૉ  (૩) નુક્ષથ ઙૃઞળીદ (૪) રઘ્લ ઙૃઞળીદ (૫) 
ઇ૪ષ ૂ ૭ષર્દરીશીફૉ જોણદ્ યીઙ (૬) ગીઢૂલીષીણ ૂ૭ગ બ (૭) ગચ્ઝ ૂ૭ગ બ (૪થ) (૮) નિળલીગીઅઢીફ્ 
ુષ દી૪. યી૪દફી ૭ુ ર યીઙરીઅ યૐઙ્ુવગ ધીફ્ ઇફૉ ઈમ્ઽષીફૂ ુષુષપદી વૂપૉ ષફ બુદક ઇફૉ 
ષન્લ જીષફરીઅ યીળૉ  ુષુષપદી જોષી રશૉ ઝૉ  ઑગ દ૪ભ મૂવીણૂ ગૃશફી ુષુષપ ીથૂક દૉરઞ રૅઙ ઇફૉ 
ઽ૪થ પળીષદી ઼ૐળી ફી ટીઅઘળી લૃગદ ઇફૉ ઼ષીફી ગી૪ફી ઞઅઙવ્ ઝૉ  દ્ મૂજી દ૪ભ ઽળૂલીશૂધૂ 
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ઝષીલૉવી દીઞઙૂયલીર્ નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ઇફૉ નુક્ષથ બૄષર્ફી ઋ થ ગડૂમઅપૂલ ઞઅઙવ્ ઝૉ . રફફૉ ર્ઽૂ વૉ 
દૉષૃઅ ગચ્ઝફૃઅ ઇુઘ્ષુદલ ૪થ, વીઅમ્, ઼ૃઅન૪ ઼રૃનદૄડ, જૉ૪ફી ઞઅઙવ્ ઇફૉ ઼રૅ ૂ જીષ઼ૅિ  ઈ ઋની૪યૃુરફૂ 
ય લદીફૉ ઇફૉળ્ ક૭ ઈબૉ ઝૉ .  

નુક્ષથ ઙૃઞળીદ 

(ષફઈચ્ઝીિનદ નૉસ) ફરર્નીફી નુક્ષથ યીઙફી નૉસફૉ નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ઈ નૉસરીઅ 
યૉઞષીશી ઋ થ ગડૂમઅપૂલ દૉરઞ ઼ૃગી બીફઘ૪ફી ઞઅઙવ્ ષન્લ જીષફ રીડૉ  ખ્લીદ ઝૉ  યૃદગીશરીઅ ઊરી૪દૂ 
વીગણી રીડૉ  જાથૂદ્ ઽદ્ ૭ળઅ દૃ ઽીવરીઅ કઝૂ ઋત્બીનગદી પળીષૉ ઝૉ  ઓુદઽી઼ૂગ ષીદ્ રૃઞમ નુક્ષથ ઙૃઞળીદરીઅ 
ય લ ઞઅઙવ્ ઽદી. ઈર ઝદીઅ ઽીવરીઅ ઼ૃ૪બીથૉ ૪,દીબૂ,઼ૃ૪દ,ણીઅઙફી ઞઅઙવ્રીઅ ષફ બુદફૂ ષોુષઘ્લદી જોષી 
રશદૂ ઽદૂ ઇફૉ ીથૂક ૭થ જોષી રશદી ઽદીઅ ૭ળઅદૃ ઈ ષફ બુદ ઇફૉ ીથૂક ુષવૃ  ધદી જાલ ઝૉ  ઇધષી 
દ્ જીષઅદ ૪ઽૉષી રીડૉ  ઼ઘદ રઽૉફદ ગળૉ  ઝૉ  ઈર ઝદીઅ નુક્ષથ ઙૃઞળીદફીઅ ઇરૃગ ુષ દી૪રીઅ ગૃન૪દૂ ઼્નલર્ ઞશષીઊ 
૪ઽલૃઅ ઝૉ . ષવ઼ીણ, ફષ઼ીળૂ દધી ણીઅઙફૂ ૭ષર્દરીશી ૭ુ રફ્ યીઙ ઝૉ . ફરર્ની ઇફૉ દીબૂ, ગળઞથ,બૃથીર્, ઇઅમૂગી 
ઇફૉ નરથઙઅઙીફી ુ઼અજદ પ્વૉડ્ ઼ૃ૪દ, ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ જી ી ઈષૉવી ઝૉ . ફરર્નીફૂ નુક્ષથઑ ફરર્ની, 
ળીઞબૂ૭શી, દીબૂ, ઼ૃ૪દ, ણીઅઙ,ફષ઼ીળૂ, ઇફૉ ષવ઼ીણ ઈમ્ઽષીફૂ નિ ઑ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી મૂજા જી ી ગ૪દી 
ઇવઙ ઝૉ  ુષગી઼ ઇફૉ ઘૉદૂફી ષપષીફૉ વૂપૉ મૂફ ઈિનષી઼ૂ જા ષફ ુષ દી૪રીઅ ષ઼ષી વીઙૂ ઇફૉ 
યૂવઈનૂષી઼ૂક દશૉડૂરીઅ ઇધષી દ્ ઙીત ઞઅઙવ્ દ૪ભ ષશૂ ઙલી ઞઅઙવરીઅ ઇુદકર્રથ ફૉ વૂપૉ ઇફૉ 
઼૪ગી૪ ૂફી ષઘદ્ ષઘદફી ળૉ ગ્લૃવળીઊટૉસફફૉ વૂપૉ ઈષૃઅ મફષી બીરૉવ ઝૉ . ઙીત ઞઅઙવ્રીઅ ૩૨૨ ષહર્ ૭ઽૉવી ર્ડી 
દફપીળૂ ૭સૃક ુષઽ૪દી જોષી રશદીઅ ઽદી દૉ રફૃ લ ષ દૂફૉ ગી૪થૉ ઇરૃગ ઞગ્લીઑઞ જોષી રશૉ ઝૉ  ભશ્ફી 
મઙૂજી ઇફૉ ઑગર્્ભ્ળૉ ડર્ ૂ ષીષૉદ૪ફૉ વૂપૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી યીઙરીઅ ઽળૂલીશૂ જોષી રશૉ ઝૉ . 

રઘ્લ ઙૃઞળીદ 

રઘ્લ ઙૃઞળીદરીઅ ઘૉદૂ ઇફૉ ખ ્ુઙગ નિ ઑ ઼રૅુઘ્પ જોષી રશૉ ઝૉ  ઈ ુષ દી૪રીઅ ગૃન૪દૂ ઞઅઙવ્ 
ઈષૉવી ફધૂ ૭ળઅદૃ ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ દી ફૉ વૂપૉ ઈ નૉસરીઅ ઽળૂલીશૂ ઞશષીઊ ૪ઽૂ ઝૉ  ૪ દી ગીઅઢૉ, ગૉફીવ, 
ળૉ ષૉ઼ીઊણરીઅ દૉરઞ ૭ણદ૪ ઞરૂફ ઇફૉ ઘૉદળ્રીઅ બૃ૪દી રીથરીઅ ષૅક્ષ્ ઈષૉવી ઝૉ . ઇફૉ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ 
ગીલર્કર્રફૂ ઼ભશદી ઈ નૉસરીઅ જોઊ સગીલ ઝૉ . બૄષર્ ુષ દી૪ફી ૭ઽીણૂ ઇફૉ ઞઅઙવ ુષ દી૪રીઅ નૂ૭ણી ઇફૉ 
વ્ધળીંઝ રીડૉ  જાથૂદૃઅ ઝૉ  ઈ ુષ દી૪ ફૉ ઇણૂફૉ ૪દફરઽીવ ઇફૉ જાઅમૃચ્ણીફી ઞઅઙવ્ ઈષૉવી ઝૉ . બીષીઙત ઇફૉ 
૪દફરઽીવ ઈ નૉસફૂ ઉંજી ૭ષર્દરીશી ઝૉ  ઑગ ઼રલૉ ઈ ુષ દી૪રીઅ ઽીધૂ ઇફૉ ષીચ ભ૪દી જોષી રશદી ઽદી. 
ઇરૃગ ન઼ગીક ઇઙીઋ બૄષર્ દ૪ભફૂ ૭ઽીણૂકરીઅ ઼ી  ઞઅઙવ જોષી રશદૃ ઽદૃ ૭ળઅદૃ ઽીવરીઅ ઈ ઞઅઙવ ઇુદકર્રથ 
ઇફૉ ઘૉદૂ ફૉ વૂપૉ ઇરૃગ યીઙરીઅ ઞ જોષી રશૉ ઝૉ  ળીઞ ધીફફૉ ઇણૂફૉ ઈષૉવ્ યીઙ ઘૃમઞ ણૂગર્ૉણણ જોષી રશૉ ઝૉ . 
કુજઅદી ખ ્ુઙગ ુષગી઼ફૉ વૂપૉ ૭લીર્ષ૪થલ ચડીણ્, ઞશ નૄહથ ષઙૉળૉ  ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણી જી ીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ  
૭િળથીરૉ ુષગી઼રીઅ ઼ીદત્લ૭ણુઅ રૃ ગૉવૂરીઅ રૃગીલૉવ ઝૉ .  

ઇ૪ષ ૂ ઇફૉ દૉફૂ ઈઞૃ મીઞૃફ્ ુષ દી૪  

 ૭ુ ર ઇ૪ષ ૂ ૭ષર્દરીશીફૉ વૂપૉ ૪થફૉ ઈઙશ ષપદૃઅ ઇડગીષૂફૉ ઋ ૪ ઙૃઞળીદ ઈમ્ઽષીફૃઅ ુફલરફ 
ગળૉ  ઝૉ  ઇફૉ ઼ીમ૪ગીઅઢી ઇફૉ મફી઼ગીઅઢીરીઅ ઼ૃગીબીફઘ૪ ઇફૉ ગીઅડીશી ઞઅઙવ્ ઈષૉવી ઝૉ  ઼ીમ૪રદૂ ઇફૉ મફી઼ 
ફનૂ ઈ ુષ દી૪રીઅ ષઽૉ ઝૉ  ઞૉફીધૂ ુ઼અજીઊ ધીલ ઝૉ . ઈ ઑગ ઑષૂ ચડફી ઝૉ  ગૉ  દૉરી ઈમ્ઽષીગૂલ ગીલીબવડ 
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ઇફૉ ગૃન૪દૂ ુફષી઼ ધીફફૃઅ ડૃઅ ગી ઼રલરીઅ ચડીણ્ ધલૉવ ઝૉ . ઞૉ રીફષ ઼ઞીર્દ ૪થ નૉસફૂ ઈઙશ ષપષીફૂ લીન 
ઈબીષૉ ઝૉ . ઈ નૉસફી બઅજરઽીવ, મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઼ીમ૪ગીઅઢી ષૉળીફ મફીષીફૂ િકર્લી મૂજા દમગગીરીઅ ૭ઽ જૂ 
ઙલૉવ ઝૉ . વ્ગ્ફૂ યીઙૂનીળૂધૂ ઇફૉ અ઼૪ક્ષથધૂ ઇરૃગ બઽીણ્ ઘી઼ ગળૂ ફૉ યૂવ્ણી દીવૃગીરીઅ ઼ઽયીઙૂ ષફ 
લષ ધીફૉ વૂપૉ ષૉળીફ ધદીઅ ઇડગલીઅ ઝૉ  ઇફૉ ઈસીફૃ િગ૪થ ઋયૃ ધલૉવ ઝૉ . ઞૉ઼ ્૪,ઇઅમીજી, બ્સૂફી ઇફૉ 
ુષઞલફઙ૪ફી ણૃઅઙળીકફી ઇરૃગ ુષ દીળ્રીઅ ઼ીળી ઞઅઙવ ઈષૉવ ઝૉ  ઞૉ ઼ીળૂ ષીદ ઝૉ  સીરશીજી, ઘૉણ ી, 
ઇઅમીજીરઅિન૪, મીવીળીર રઅિન૪ ઇફૉ ઞૉ઼ ્૪ ષફ ુષ દી૪ફી રઽીનૉષ રઅિન૪ઑ પીુરર્ગ ધીફ્ ઝૉ  ઞલીઅ રીથ઼્ 
ુફલુરદ ળૂદૉ રૃવીગીદ વૉ ઝૉ . 

઼ૐળી ર્  ફૂ ઼બીડ પ૪દૂ ( ઼ૐળી ર્  બઢીળ)  

 ઈ ુષ દી૪ ઇઙીઋ ડીબૃ ઇફૉ ઽીવરીઅ થ મીઞૃધૂ નિળલીધૂ ચૉળીલૉવ ઇફૉ ઈગ  ીર્ગ ચી઼ફી રૉનીફ્, 
ષન્લજીષ, લૐ ીક ઇફૉ રીવપીળૂકધૂ ષ઼ૉવ્ ઝૉ . ઙૂ૪, ઙૂ૪ફી૪, મળણી,ઈવૉજ, સૉ ૃજી ઇફૉ જ્ડૂવી ઈ 
નૉસરીઅ ઈષૉવી ણૃઅઙળ્ ઝૉ . ુષસીશ ચી઼ફી ુષ દી૪ ગૉ  ઞૉફૉ ધીુફગ યીહીરીઅ ષૂણૂ ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ 

ચ઼ીલૉવ ઞઅઙવ ુષ દી૪ફ્ રીવપીળૂ ઇફૉ ષન્લજીષ્ ઘ્ષીળી અ઼લૃગદ ઋ૭લ્ઙ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઙૂ૪ ઇફૉ ઙૂ૪ફી૪ 
ઑ ઼ૐળી ર્ ફી ઼ીઅ ગૅુદગ ઇફૉ પીુરર્ગ ઋત્ દકર્ીઅુદફૂ ઞફૉદી ઝૉ  ઞૉ ઈ નૉસફ્ નુક્ષથ રઘ્લફ્ ઋજ્ ુષ દી૪ ઝૉ . ઙૂ૪ 
ઇફૉ ઙૂ૪ફી૪રીઅ ઼ૃગી ઼ીઙફી ઞઅઙવ્ ઈષૉવી ઝૉ  ઇફૉ ઈ ુષ દી૪રીઅ ષપીળૉ  ષ૪઼ીન ૭ણૉ  ઝૉ . ઼ૃગી બીફઘ૪ ઞઅઙવ્ 
ઇફૉ ચ઼ીલૉવ ઞઅઙવ ુષ દી૪ ગૉ  ઞૉરીઅ મીષશ ઇફૉ મ્૪ણૂ ઈષૉવ ઝૉ  દૉફી ધગૂ ધીુફગ વ્ગ્ ઇફૉ ષન્લજીષફૃઅ 
જીષફ ઼૪શ મફૉવ ઝૉ .ઞૉ ઼રગર્ ુષ દી૪ ઑુસલીડૂગ ુ઼અઽ્ ફી રવગ દળૂગૉ  જાથૂદ્ ઽદ્. ઈ ઋ૭ળીઅદ મૂવીણૂફૂ 
ુષુષપ જાદ્, ઽ૪થ, જૐસીંઙી,ચી઼ફી ૭ક્ષૂક ગૉ  ઞૉરી થ મ ડીણર્ફૂ જાદ્ઑ ઈ નૉસફૉ બ્દીફૃઅ ુફષી઼ ધીફ 
મફીષૉવ ઝૉ . ઞૃફીઙત ઇફૉ યીષફઙ૪ જી ી ુ઼ષીલફી જી ીકરીઅ ઞઅઙવ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી 
ફમશૂ ઝૉ . 

ગચ્ઝફ્ ૭ઢી૪ (૪થ ઼ીધૉ)  

 ગચ્ઝ ઑ ઑગ ડીબૃ ઽદ્ ઞલીળૉ  મઅફૉ ૪થ ઘૃ ી ઇઘીદફી યીઙ ઽદી. ઈ નૉસફ્ નૉઘીષ ઈ લર્ બરીણૉ  
દૉષ્ ઝૉ . ર્ડી ૪થફી રૃખ્લ ણૃઅઙળીક, ગીશી ણૃઅઙ૪ ફૉ ગીશી ણૃઅઙ૪ દળૂગૉ  કશઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ નૉસફી ુષસીશ 
નૉસફૉ જોદીઅ ગીશી ણૃઅઙ૪ફૂ ઉંજીઊ ૬૭૱ રૂડ૪ ઝૉ  ઞૉ ર્ડી ૪થફી ણૃઅઙળીકફૂ ઉંજીરીઅ ઉંજૂ ઞગ્લી ઝૉ . ૪થ,ગીઅડીશી 

ઞઅઙવ, ઘૃ ી ચી઼ફી રૉનીફ્, ઙ્૪શફી ઞઅઙવ્, ુષસીશ રણભવૉડ઼,રૉન્ઙૃષ ઇફૉ ચથીમપી ઞવ પ્વષૂદ ુષ દીળ્ 
ફીફી રીઅ઼ીઽીળૂ, બીથૂફી ૭ક્ષૂક રીડૉ  ુષુષપ જાદફૃઅ ુફષી઼ ધીફ બૃ અ બીણૉ  ઝૉ . ફવૂલી બી઼ૉફી ગર્ી઼ વૉન્ણ ઇફૉ 
ફીળીલથ ઼ળ્ષ૪ ઇભ્લી૪થ ગચ્ઝ નૉસફી મૉ ૪ુક્ષદ ુષ દીળ્ ઝૉ . ઈ નૉસફૃઅ ષથર્ફ ૪થફી ઋ ૉઘ ષઙ૪ રૃઙડ 
ષઙ૪ફી ળીજાફી ષઘીથ ગ૪ષી મળ્મ૪ ઝૉ . 

 ઈ મૉ ળથ યૉઙી રશૂફૉ ૩૯૫૨૨ જ્.ગૂ.રૂ. (૪૨૯૪૨ જ્.ગૂ.રૂ. મૂજા ળૉ ગ્ણફૉ ઈપીળૉ ) ુષ દીળફૉ 
ઈષળૂ વૉ ઝૉ  ઞૉ ઼બીડ ઝૉ  ઇફૉ જ્રી઼ી નળમ્લીફ ચૃઅડથ ઼ૃપૂ ણૃઅમૂ જાલ ઝૉ . ગચ્ઝફૃઅ ર્ડૃઅ  ળથ (જીઈળગૉ) ઇફૉ 
ગચ્ઝફૃઅ ફીફૃઅ ળથ (ઑવઈળગૉ) મઅફૉ ઘળી ઇધર્રીઅ ગચ્ઝફૃઅ ઘીળીસષીશૃઅ ળથ ઝૉ . ઞૉ વ્ગ્રીઅ મૂફ ઋબલ્ઙૂ ઝૉ  ઈર 
ઝદીઅ ુષુસ  ઇફૉ ુષ રીઅ દૃવફી ગળૂ ફ સગીલ દૉષૃઅ ઝૉ . ળથફી મૉડ ઋબળ ગીઅડીશી ઞઅઙવ ઝૉ  ઞલીળૉ  મીગૂફ્ ુષ દીળ 
ષૅક્ષ ષઙળફ્ ઝૉ .  
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નિળલી િગફીળ્  

 ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ વીઅમ્ નિળલી િગફીળ્ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉરીઅ ળૉ દીશ, બધળીશમૂજ દૉરઞ રૉન્ગૃર્ષ ઇફૉ 
ઈઅદળજ્ષળૂલ ગીનષ ષીશ્ ુષ દીળ ઝૉ . ગ્ ડવટ્ફ ઑ ળીઞલફી ઼રગર્ ઈુધર્ગ ુષગી઼ રીડૉફૃઅ અ઼સીપફ ઝૉ  ઼ીધૉ 
઼ીધૉ દૉફૃઅ અ઼ળક્ષગ ફૂ નિ ર્ ઑ ઘૃમ રૄ લ ઝૉ . ગચ્ઝફી ઇઘીદરીઅ નૉસફ્ ધર રળૂફ ફૉસફવ બીગર્  ઈષૉવ ઝૉ  ઞૉ 
રૉન્ગૃર્ષ ઇફૉ ગ્ળવફૉ રનન ગળૉ  ઝૉ . દૉ ઙૃઞળીદરીઅ ઽ્ષીફ્ ઙષર્ ઝૉ . વીઅમૂ નિળલીઉબ ૂ બી઼ૉ નિળલીફી ગીનષરીઅ જૉળફી 
ષૅક્ષ્ દૉરઞ ઙીઅણીમીષશફી ુષસીશ ઈષળથ દૉરઞ નિળલીઉ બ ૂ ઋબળફી ષીષૉદળ્ વ્ગ્ ઇફૉ ષન્લ ીથૂ રીડૉ  
ઘૃમઞ ઇઙત્લફૃઅ ળઽૉઢીથ બૃઅ અ  બીણૉ  ઝૉ . ઙૃઞળીદફ્ નિળલીિગફીળ્ બુ રચીડફી ષવ઼ીણ ધૂ વઉફૉ ગચ્ઝફૂ ઋદળૉ  
ગ્ળૂકર્ૂગ ઼ૃપૂ વઅમીલૉવ ઝૉ .  

૩.૫ ઞોષ યૐઙ્ુવગ ટ્ફ  

 યીળદરીઅ જોષી રશદીઅ ૩૪ ઞોષ યૐઙ્ુવગ ટ્ફરીઅધૂ જીળ ઙૃઞળીદરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 

ઇફૃ. ફઅ મીલ્ઞલ્ગર્ીિભગ ટ્ફ મીલ્ઞલ્ગર્ીિભગ નૉસ 

૩ ળથ ટ્ફ (ળથ નૉસ) ગચ્ઝ - ૫ ઑ 
૪ ઼ૉરૂ.ઑળૂણ ટ્ફ (ઇઅસદ : ઼ૃગ્ નૉસ) ઙૃઞળીદ ળઞષીશી - ૬ મૂ 
૫ બુ ર ચીડ નૉસ બુ ર ચીડફ્ બઽીણૂ નૉસ - ૭ મૂ 
૬ ગ્ ડવ ટ્ફ (નિળલી િગફીળી નૉસ) બુ ર નિળલીઉ નૉસ - ૩૨ ઑ 

૩.૬ ઈમ્ઽષી  

ઙૃઞળીદરીઅધૂ ગગર્ષૅદ બ઼ીળ ધષીફૉ ગીળથૉ ઼રસૂદ્ થ ધૂ રીઅણૂફૉ ઋ થ ગડૂમઅપૂલ ગીળફૂ ઈમ્ઽષી 
જોષી રશૉ ઝૉ . ળીઞલરીઅ થ ઍદૃક જ્રી઼ૃ (ઞૄફ ધૂ ઼પ્ડૉ મ્મળ) ુસલીશ્ (ફષૉમ્મળ ધૂ ૉમૃઈળૂ) ઇફૉ 
ઋફીશ્ (ઑુ વ ધૂ રૉ) ઼અકર્ુરદ ળૂદૉ કગડ્મળ, રીજર્ ઇફૉ ઞૄફ ષચ્જૉ જોષી રશૉ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ઞૄફ ફી 
રધ્લ યીઙધૂ ઼પ્ડૉ મ્મળ ઼ૃપૂ ઼ીળ્ ષળ઼ીન બણૉ  ઝૉ . ગચ્ઝફી ઋદળ બુ ર યીઙરીઅ ૪૭૨ રૂ.રૂ. ઇફૉ 
૪૪૨૨ રૂ.રૂ.ણીઅઙફી નુક્ષથ બુ ર યીઙરીઅ બણૉ  ઝૉ . ઞલીળૉ  ૩૪ ધૂ વઉફૉ ૭૨ ષળ઼ીનફી િનષ઼્ ઝૉ . 
ઋ થદીરીફફ્ દભીષદ ૩c વઉફૉ ૭૨c ઼ૃપૂ ગચ્ઝરીઅ ુસલીશ્ ઇફૉ ઋફીશી નળમ્લીફ જોષી રશૉ ઝૉ . ૬ 
રૃખ્લ, ૪૭ રધ્લર ઇફૉ બ નિળલીઉ ફનૂક, ૯૩૨૨૨ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડળ બીથૂ નિળલીરીઅ ઢીવષૉ ઝૉ  
ઞલીળૉ  ળીઞલરીઅ ગૃવ ૩૫૩૨૨૨ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડળ બીથૂ ષળ઼ીનફી બૉ બણૉ  ઝૉ . ળીઞલરીઅ ઝૉ ી 
ન઼ગીરીઅ ઼ીળ્ ઑષ્ ષળ઼ીન બણૉવ ઝૉ . 

૩.૭ ઙૃઞળીદરીઅ ષફ્ફી ગીળ  

યીળદફીઅ ૩૮ રૃખ્લ ષફ્ફી ગીળ ઇફૉ ૪૭૨ બૉડી ગીળ્ બોગૂ ૬ રૃખ્લ ષફ્ફી ગીળ ઇફૉ ૫૨ બૉડી ગીળફી 
ષફ્ ઙૃઞળીદરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 

૫ મૂ  નુક્ષથ યીળદૂલ યૉઞષીશી બીફઘળ ઞઅઙવ્  

૫ મૂ/C-૩ મૂ યૉઞષીશી ઼ીઙફી ઞઅઙવ્, ૫મૂ/ C ૩c-ઇઅસદ : યૉઞષીશી ઼ીઙફી ઞઅઙવ્, નુક્ષથફી 
યૉઞષીશી ઇફૉ ુર  ગીળફી બીફઘળ ઞઅઙવ્ ૫મૂ/ C ૪, ૫મૂ/૪-ઑ઼ નુક્ષથફી ૉ઼ક્ફણળૂ યૉઞષીશી 



 5 

ઇફૉ બીફઘળ ુરુ દ ઞઅઙવ્, ઇઅસદ: યૉઞષીશી ષીઅ઼ફી ઞઅઙવ્ દૉરઞ ૫ E-૩ ઼ીનણફી ઞઅઙવ્  
ઈષૉવી ઝૉ . 

૬ મૂ  ગીનષષીશી /યળદૂષીશી ષફ્ (રૉન્ગર્ૃષ)  

નિળલીફૂ ઘીણૂ ફજીગ ઇફૉ જ્લીઅ યીળદૂ ઼રલૉ બીથૂ ઈષદી ઽ્લ દૉષી ુષ  દીળફી ષૅક્ષ્રીઅ ગૉ ડવીગ 
ુષુસ  ડ ઙૃથપરર્ ઽ્લ ઝૉ . ઞૉષી ગૉ  દૉરફી ઽષી વૉષી રીડૉ  રૄશ ઞરૂફધૂ ઋબળ ભૃડૉવી ઽ્લ ઝૉ , ઼દદ બીથૂ 
ઈષદૃઅ ઽ્ષીધૂ ઞરૂફરીઅ ઽષી ુમવગૃવ ળઽૉદૂ ફધૂ. ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ ગચ્ ઝફી ઇઘીદરીઅ ઈષી ષફ્ ષપૃ 
રીથરીઅ ઝૉ  ઇફૉ દૉરીઅ ધદીઅ રૃખ્ લ ષૅક્ષ જૉળ બળધૂ દૉફૉ જૉળફી ષફ (રૉન્ ગૃર્ષફી ષફ) દળૂગૉ  કશઘષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ . 

૭-ઑ  નુક્ષથફી ઋ થગડૂમઅપૂલ ઼ૃગી બીફઘળ ઞઅઙવ્  

૭ઑ/C૩ ઼ૃગી ઼ીઙફી ઞઅઙવ્; ૭ઑ/C૩a ઇુદ઼ૃગી ઼ીઙફી ઞઅઙવ્; ૭ઑ/C૩b ઼ીઙફી ઞઅઙવ્ ઇફૉ 
મૂજી ઽળ્ણફી ગ્બૂ઼રીઅધૂ ઋઙૉવી ઼ૃગી ઼ીઙફી ઞઅઙવ્; ૭ઑ/C૫ નુક્ષથફી ઼ગૃી ુર  બીફઘળ ઞઅઙવ્; 
૭/DS૩ ઼ૃગી બીફઘળફી ટીઅઘળીષીશ્; ૭/DS૪ ઼ૃગી ચી઼ષીશી ઞઅઙવ્; ૭/DS૫ લભૃ્ળમૂલીફી ઞઅઙવ્; 
૭/DS૬ ઼ૃગી ચી઼ફી નૉસ; ૭/E૪ મ઼્ષૉવૂલી ઞઅઙવ્; ૭/E૫ મીષશફી ઞઅઙવ્; ૭/E૭ ઘીઘળીફી 
ઞઅઙવ્; ૭/E૮ મૂવૂફી ઞઅઙવ્; ૭/E૯ ઼ૃગી ષીઅ઼ફી ૉક઼્; ૭/૩S૩ ઼ૃગી ઋ થગડૂમઅપૂલ ફનૂફી દડ 
નૉસફી ઞઅઙવ્; ૭/૪S૩ મૂજી ઽળ્ણફી ઼ૃગી બીફઘળ ઞઅઙવ્; ૭/E૱ ઘીળીસષીશી/ઈ ગવીઉફ 

ટીઅઘળીષીશી ચીઅ઼ફી ઞઅઙવ્.  

૮-મૂ  ઋદળફી ઋ થગડૂમઅપૂલ ગીઅડીશી ઞઅઙવ્  

૮B/C૩ ળથફી ગીઅડીશી ઞઅઙવ્; ૮B/C૪ ળૂષીઉફ ધ્ફર્ ભ્ળૉ ડ; ૮B/DS૩ મ્ળણૂફી ટીઅઘળીષીશી ષફ્; 
૮B/DS૪ ભ્બૂગવ લૃભ્ળમૂલીષીશી ઞઅઙવ્; ૮/E૩ લભૃ્ળમૂલીફી ટીઅઘળીષીશી; ૮/E૪ ઙ્ળણફી ઞઅઙવ્; 
૮/E૫ ળથફી ઘીળીસષીશી ટીઅઘળીફી ઇફૉ ળથફી ગીઅડીષીશી ઞઅઙવ્; ૮/E૬ બૂવૃફી ટીઅઘળીષીશી 
ઞઅઙવ્; ૮/DS૩ ઈષશફી ઞઅઙવ્; ૮/૩S૩ ળથફી ળૉદૂફી તઙવીફી ટીઅઘળીફી ઞઅઙવ્. 

જૉમ્બૂલફ ઇફૉ સૉઢ (૩૯૮૱) ધ્ષીળી ષઙીર્ગૅદ ગળૉવ ષફફી ગીળ ઋબળીઅદ મૂજા ષફ્ ઇધષી દ્ ષૅક્ષ્ફી 
ગીળ્ ઙૃઞળીદરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઞૉષી ગૉ  ઇઅસદ: યૉઞષીશી ષીઅ઼ફી ઞઅઙવ્, ણીઅઙ, દીબૂ ઇફૉ ફરર્ની 

જી ીરીઅ ઞલી ૩૭૨ ઼ૉ.રૂ. ષપીળૉ  ષળ઼ીન બણૉ  ઝૉ  ત્લીઅ ફનૂ િગફીળૉ  ઇફૉ ટળથી ગીઅઢૉ જોષી રશૉ ઝૉ . રઽૃણીફી 
ષૅક્ષ્, ઼ીમળગીઅઢી, બઅજરઽીવ, ષણ્નળી, દીબૂ, ફરર્ની જી ીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઙૂળ, ઙૂળફીળ ઇફૉ મળણી 
ુષ દીળરીઅ ઼ૃગી ુર  ગીળફી બીફઘળ ઇફૉ ગીઅડીશી ષફ્ જોષી રશૉ ઝૉ . ઞલીળૉ  બૄષીર્લ બ ૂફી ચ઼ીલૉવ 
ુષ દીળ્રીઅ નૃપવીફી ષૅક્ષ્ જોષી રશૉ ઝૉ . ઈ ઋબળીઅદ ઙીઅણીમીષશફી ઞઅઙવ્ ઞૉ ૯૭૨૨ જ્.ગૂ.રૂ. 
ુષ દીળરીઅ ઈષૉવી ઝૉ . ઞૉ મપીઞ બૉડી ગીળફી ઞઅઙવ્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઝૉ . ઘૉળ ઇફૉ મ્ળણૂફી ઞઅઙવ્ 
ઙૂળરીઅ, ગૉ ળણી ઇફૉ બૂવૃ, ઘૂઞણી, ઇંઙ્ળૂલી, ઙૃઙશ ફી ઞઅઙવ્, મફૂ ુષ દીળફી ઘીળીસષીશી ચીઅ઼ફ્ 
નૉસ, ઞૉરીઅ ઼ૃઑણી ગીળફી ટીઅઘળી ષપીળૉ  જોષી રશૉ ઝૉ . ળથ ઇફૉ ળથ ુષ દીળરીઅ ગૉ ળણીફી ટીઅઘળી દધી 

ફૂવઙૂળૂ, ઉટળીલૉવૂ મીષશ દૉરઞ સ ફી ષીષૉદળ જોષી રશૉ ઝૉ .  
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ગળથ – ૪ 

ઙૃઞળીદફી ષૅક્ષ્ 
૪.૩ ષૅક્ષ ુષુષપદી  

ષૅક્ષ્ઑ પ૪દૂફી ચળૉથી ઝૉ . ઇફૉ રફૃ લ જાદૂ રીડૉ  ઼અ૭ુદફૃઅ ઼ીપફ ઝૉ . ષૅક્ષ્ ર્ડૂ રી રીઅ ગીમર્ફ ફ્ 
અ઼ગર્ઽ ગળૉ  ઝૉ . નૉસફૂ ઼ૃઅન૪દી દૉફી ઋ૭૪ ૪ઽૉવી ષૅક્ષ્ ફૂ જાદ્ ઋ૭૪ ઈપીળૂદ ઝૉ . યૃદગીશરીઅ ષૅક્ષ અ઼૭ની 

ફ્ ઼ષ ઞઅઙવ ઇફૉ ઞઅઙવ મઽી૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઽદ્. ઞૉ ુષુષપદીફ્ ઼ષ ઇઙત્લફી ઞઅઙવ 
ુષ દી૪રીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ દૉરીઅ જોષી રશદૂ ુષુષપ જાદ્ ફૉ ફ પૂફૉ ઇઽૉષીવ દોલીળ ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ. ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ષહર્ ૪૨૨૭-૨૯ રીઅ ષૅક્ષ ઇઅઙૉફ્ ઇભ્લી઼ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ દૉ 
"ઙૃઞળીદફી ષૅક્ષ્" બૃ દગ દળૂગૉ  મઽી૪ બીણષીરીઅ ઈષૉવ. ઈ બૃ દગફી ગીસફમીન મૂજી ઇણપ્ ણટફ 
ઞૉષૂ જાદ્ જોષી રશૉવ ઈ મપૂ રીિઽદૂફી ઑગ ૂગ૪થધૂ જાથષી રશૉવ ગૉ  ઙૃઞળીદરીઅ ૬૩૨ ષૅક્ષ્ફૂ 
જાદ્ જોષી રશૉ ઝૉ . ઞૉરીઅ ધૂ ૪૨૪ ગૃન૪દૂ ળૂદૉ ઋઙદૂ જોષી રશૉ ઝૉ . ઞલીળૉ  મીગૂફૂ જાદ્ મીઙીલદ, 
ષફૂગ૪થ દૉરઞ મઙૂજીફી ટીણ દળૂગૉ  ષીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

૪.૪ ઞઅઙવ ુષ દી૪ફી ષૅક્ષ્  

ષહર્ ૩૯૯૨રીઅ ઙૃઞળીદરીઅ ઞઅઙવરીઅ ષૅક્ષ અ઼૭નીફ્ ઼ષ ભ્ળૉ ડ ળૂ઼઼્ર્ ઼ષ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઼ૐ ધર ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ ઞૉરીઅ ૩૨% ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ ૩૯૯૪રીઅ દૉફ્ ઇઽૉષીવ ઙડ 
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ગૃવ ૩૬૭.3 રૂવૂલફ (ઞૉફૂ ઙ્શીઉ ૫૨ ૉ઼રૂ. ઇફૉ દૉફૂ ઋ૭૪ફી) ષૅક્ષ્ ઽદીઅ દૉ બોગૂ ૯૬ 
રૂવૂલફ ગૃર્૭ 'A' ફી ઊરી૪દૂ જાદફ્, ૪૱ રૂવૂલફ 'B' ગી૪ફી ઈુધર્ગ ળૂદૉ ઋ૭લ્ઙૂ દૉષૂ જાદ્ફી 
ઇફૉ મીગૂફી ષૅક્ષ્ફૉ 'C' ગક્ષીરીઅ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ળીઞલરીઅ ઼ળૉ ળીસ ૩૪૬ ષૅક્ષ્/ઽૉગડ૪ ઈષૉવ 
ઝૉ . ષફ અ઼૭નીફી ઼ષળૂબ્ડર્  (૩૯૯૪) ધૂ જાથૂ સગીલ ઝૉ  ગૉ  ઞઅઙવફૂ ઽનરીઅ ઼ીઙફૂ જાદ રૃખ્લ ઝૉ . ઞૉ 
૪૱% ગૃવ ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લી રીથૉ ઝૉ . ત્લી૪ ૭ઝૂ ૯.૯ % ઼ીનણફી ષકૅ્ષ્ ઈષૉ ઝૉ  ઈ મઅફૉ જાદ્ ગૃર્બ 'A' ફૂ 
ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  ઈ૭દૂ જાદ્ ઝૉ . ૂજી રૃખ્લ ષૅક્ષફૂ જાદ ર્નણ (વૉફૂલી ગ્ળ્ રીઅણૉવૂગી) ફૂ ડગીષીળૂ 
૫.૮૯% ઇફૉ ત્લી૪મીન ૪.૯% ઞૉડવી ઘૉ૪ (ઑગ઼ૂલી ગૉ ડૉજૃ) ફી ષૅક્ષ ઝૉ . ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ષફ્રીઅ 
યૃદગીશફી ઇઽૉષીવ રીથૉ ઈ રૃખ્લ ઊરી૪દૂ વીગણીફૂ જાદ્ ઇધષી ગૃર્બ 'A' રીઅ ઈષદૂ જાદ્ ઽદૂ 
ઞૉફૂ ઙધર્ષીળૂ ૯૨ ૉ઼.રૂ. ગ૪દી ષપીળૉ  ઽદૂ. ઇઙીઋ ડૂર  (૩.૭૩ વીઘ) પીષણ્ (૮.૱૯ વીઘ) સૂસર 
(૭.૩૱ વીઘ), દૂષ઼ (૪.૱૫ વીઘ) ઇફૉ મૂલ્ (૪.૮૨ વીઘ) ર્ડૂ અ઼ખ્લીરીઅ જોષી રશૉવી ૭ળઅદ ૃઽીવરીઅ 
દૉફૂ અ઼ખ્લી ઇફૉ ઙધર્ષીળૂ રૃઞમફી ષૅક્ષ્ કઝી જોષી રશૉ ઝૉ . ઈ ઋ૭ળીઅદ મૉ મૂજી જાદ્ મ઼્ષૉવૂલી 
ઇધષી પૃબૉવૂલ્(૯.૭૩ વીઘ) ઇફૉ ઘૉ૪ (૫.૯૨ વીઘ) ગૃર્બ 'B' રીઅ જોષી રશૉ ઝૉ  ૭ળઅદ ૃદૉફૂ અ઼ખ્લી ૭થ 
જ્ગગ઼ ૭થૉ ચડદૂ જોષી રશૉવ ઝૉ .  

ઙૐથ ષફ બૉનીસ ઈ૭દી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ૬૫.૮૨ વીઘ ઞૉ ગૃવ ઞઅઙવફી ટીણફી ૫% રૃઞમ ઝૉ . ઙૃઞળીદ 
ળીઞલરીઅ ગૃવ ૪૭૪ જાદ્ ઞઅઙવૂ (ઇરૃગ મઽી૪ફૂ) જોષી રશૉ ઝૉ . દૉ બોગૂફૂ ૪૬ જાદ્ ગૃર્બ 'A' ઇફૉ ગૃર્બ 
'B' ગૃવ ૯૨.૩૮ % ગૃવ ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લીફૂ ઼૪ઘીરથૂઑ ધષી જાલ ઝૉ . ઞલીળૉ  મીગૂફૂ ૪૱.૮૬ % 'C' 
ગૃર્૭ફૂ ષૅક્ષ્ ફ્ જાદ્ ઝૉ . 
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ષીઅ઼ફૂ ઙથ ૂ રીડૉ  ૩% ષીઅ઼ ુષ દી૪ફ્ ઼ષ ગ૪ષીરીઅ ઈષદી બ  ધલૉવ ઝૉ . ગૃવ ૭,૭૫,૯૫૮૨૨ રૅદ 
ષીઅ઼ફી ગ મ્બ઼ ઇફૉ ૩૯,૫૪,૬૯૭૨૨ જીષદી ગ મ્બ઼ રીફષૉવ (ણૉ ન્ણર્ ્ગૉવૉર઼ બૂ઼ૂટ) ઇફૉ ગીઅડ઼ 
(મીમ્મૃ઼ી ઇ ન્ણૂફૉ઼ૂ) જોષી રશૉવ. 

ઈ ષૅક્ષઙ થૂરીઅ નિળલીગીઅઢીફી ષૅક્ષ્ ઇફૉ રૉન્ગૃર્ષફી ટીણ્ફ્ દધી ઇન્લ ષફ ુષયીઙ ડૃગણીક ઇફૉ 
ળૉ ષન્લૃઞરૂફ ઇફૉ મૂજી ગી૪ફૂ ઞરૂફ ઋ૭૪ફી ષૅક્ષ્ફ્ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. ઝૉ ી ઼ીણી 
થ નીલગીરીઅ ભ્ળૉ ડ ઼ષ ળૂબ્ડર્  (૩૯૯૪) મીન ષફ ુષ દી૪ ઇફૉ ષફફૂ ૭િળુ ધુદરીઅ ચથ્ મનવીષ 
જોષી રશૉ ઝૉ . ઼ઽયીઙૂ ષફ લષ ધી ુષ દી૪રીઅ ર્ડી બીલૉ ષીષૉદ૪ ગ૪ષીધૂ ઞઅઙવફૂ ચુફ  ડદીરીઅ 
઼ૃપીળ્ ધલૉવ ઝૉ . ઞલીળૉ  મૂજી મીઞૃ ઇરૃગ ઞઅઙવ ુષ દી૪ ઘૉદળ્રીઅ ભૉ૪ષીલૉવ ઝૉ . મપીઞ ગી૪ફી 
ષફ્રીઅ ગીઅણ્ ફૂ અ઼ખ્લી ભ્ળૉ ડ ળૂ઼઼્ર્ ઼ષ (૩૯૯૪) રીઅ નસીર્ લી ગ૪દી ષપીળૉ  ઞથીલ ઝૉ . 

૪.૫ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ષૅક્ષ્  

઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફૂ બીઅઘ ીળી ઞથીષૉવ ઝૉ  ગૉ , ષફ ુષ દી૪ ગ૪દીઅ ષફ ુષ દીળ મઽી૪ફી ુષ દીળ્રીઅ 
ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ષપીળૉ  ઝૉ . દૉફી રીડૉ  ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ ઼ભશદીઅ ઇફૉ વ્ગ્ફૂ ઞઙૅુદ ગી૪થયૃદ ઝૉ . 
૩૯૯૨રીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી કઝૂ ઽદૂ. ઞૉ ષપૂફૉ ષહર્ ૪૨૨૬ રીઅ ૪૭૩.૨ 
રૂવૂલફ ધલૉવ ત્લી૪ મીન ષહર્ ૪૨૨૯ રીઅ ૪૮૱.૯ રૂવૂલફ ષપૉવ ઝૉ . ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼ીરીુઞગ 
ષફૂગ૪થ ગીલર્કર્રફી ઇરવૂગ૪થરીઅ ઇગર્ૉ઼૪ ઝૉ . ઇફૉ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીરીઅ જઅણ ષપીળ્ વ્ગ્ફૂ 
યીઙૂનીળૂધૂ જોષી રશૉવ ઝૉ . દૉફી ઋ૭૪ધૂ ષલઅ બ  ધીલ ઝૉ . ગૉ  ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીફ્ ઇરવ 
ઇ઼૪ગી૪ગ ધલૉવ ઝૉ . ળીઞલરીઅ કઝ્ ષફ ુષ દી૪ ઇફૉ કઝૂ ષૅક્ષ ષોુષઘ્લદી ઽ્ષી ઝદી વીગણીફી 
ઋત્બીનફરીઅ ઇગર્ૉ઼૪ ઝૉ  ળીઞલરીઅ ઈથઅન, રઽૉ઼ીથી, ઙીઅપૂફઙ૪ ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ુફલદ ધલૉવ ઞઅઙવ 
ુષ દી૪ કઝ્ ઽ્ષી ઝદીઅ વીગણીફૃઅ ઋત્બીનફ ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ઝૉ . ગી૪થ ગૉ , ઘૉણૃદ્ઑ દૉરફી ઘૉદ૪રીઅ 
ઇફૉ ષફૂગ૪થફી ગીલર્કર્રરીઅ ઼િકર્લ યીઙ વૂપૉવ ઝૉ . ૩૮૨ ગ૪દીઅ ષપીળૉ  ષૅક્ષ્ફૂ જાદ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ન૪મ્લીફ 
જોષી રશૉવ ઞૉરીઅધૂ ૮૨ ઞૉડવૂ જાદ્ ઼રગર્ ળીઞલફી ુષુષપ ુષ દીળ્રીઅ ષીષષીરીઅ ઈષૉવ જોષી રશૉવ. 
ઈ ગી૪ફી ષૅક્ષ ષીષૉદળ્ ુષ દી૪ફૂ ઼ીફૃગૃશદીફૉ ઘી઼ ગળૂફૉ ઞરૂફ ઇફૉ વ્ગ્ફૂ વીગણીફૂ ઞ િળલીદ 
ઇફૉ ઇન્લ ષફ બૉનીસ ફૂ ઞ િળલીદફૉ ઘ્લીફૉ વઊફૉ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  

ઝૉ ી જી૪ધૂ બીઅજ ન઼ગીરીઅ બીઅજ ૭૪નૉસૂ ષૅક્ષ્ ઞૉષી ગૉ , ઙીઅણી મીષશ, ફૂવઙૂળૂ, સ , ઊટળીલૉવૂ મીષશ 
ઇફૉ મઅઙીશૂ મીષશ ફૉ વઊફૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફ્ ઑગઅન૪ નૉઘીષ મનવૂ ફીઅઘૉવ ઝૉ . ઼્્બૂ઼ 
જીઊફૉન઼્ૂ઼ફૂ કશઘ ષૂ઼રૂ ઼નૂફી ૭ઽૉવી નીલગીરીઅ ધલૉવ ઇફૉ ૩૯૮૨ ઼ૃપૂ ઼ૂુરદ ુષ દીળરીઅ જોષી 
રશૉવ. ફૂવઙૂળૂફૂ કશઘ બથ ઈ ઼રલઙીશી ન૪મ્લીફ ધલૉવ ૭ળઅદૃ ૩૯૯૨ ઼ૃપૂ દૉ ઑગર્્ભ્ળૉ ડર્ ૂ ફી 
યીઙ દળૂગૉ  ફ ઽદ્. ૭ળઅદૃ ઽીવરીઅ ળીઞલફી ર્ડી યીઙ ફી ુષ દીળ્રીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઊટળીલવૂ મીષશ 
ફૂ સ ઈદ ૭થ ૩૯૯૨ દધી ૩૯૱૨ ફી ૭ઽૉવી ફી ષહ રીઅ કશઘ ધલૉવ. ઙીઅણી મીષશફી ષીષૉદ૪ફૂ 
સ ઈદ નિળલીગીઢીઅફી ઘીળીસષીશી ુષ દી૪રીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ત્લી૪મીન દૉફી ઈકર્રગ ગૃન૪દૂ ઋઙષીફૉ 
વૂપૉ ળીઞલફી ચથી ુષ દી૪રીઅ ધીુબદ ધલૉવ ઝૉ . ઇફૉ ળીઞલરીઅ બૃ ગશ રીથરીઅ ઙીઅણીમીષશફી 
ટીણ્ જોષી રશૉ ઝૉ . ફૂવઙૂળૂ ઇફૉ ઊટળીલૉવૂમીષશફૃઅ ૭થ ુષસીશ બીલૉ ષીષૉદ૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ 
૭િળથીરૉ ગૃવ ષૅક્ષ્ફી ૂજા યીઙફૂ અ઼ખ્લી ઋબળ્ગદ બીઅજ મઽી૪ધૂ વીષૉવ ષૅક્ષ્ફૂ જાદ્ફૂ ધષી જાલ ઝૉ . 
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ઽીવરીઅ રઽ ર મશદથ ઇફૉ ગ્વ઼્ ઙીઅણીમીષશ રીઅધૂ ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ રઽ ર ઊરી૪દૂ(બ્વ) ફૂવઙૂળૂ, 
મઅઙીશૂ મીષશ ઇફૉ સ ફી ઽ્લ ઝૉ . મઅઙીશૂ મીષશ ફ્ ભીશ્ ૭થ રઽત્ષફ્ ઝૉ . ગૉર ગૉ  નુક્ષથ ઙૃઞળીદરીઅ 
દૉફી ષીષૉદ૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ ષૅક્ષફૂ જાદ્ ટણ૭ધૂ ઋઙદૂ ઝૉ  ઇફૉ ટણ૭ધૂ ગીમર્ફફ્ અ઼ગર્ઽ ગળૉ  ઝૉ . 

ળીઞલરીઅ કઝી ષફ ુષ દી૪ ઽ્ષી ઝદીઅ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફૉ વૂપૉ ષપીળૉ  ઼ભશદી રશૉવ ઝૉ . ષૅક્ષ 
ઙથ ૂ ઋ૭૪ધૂ ઞથૂ સગીલ ઝૉ . ગૉ , ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ૮૱ ષૅક્ષ/ ઽૉગડ૪ ષપીળૉરીઅ ષપીળૉ  ષકૅ્ષ ઙૂજદી જોષી 
રશૉવ ઝૉ . ત્લી૪ બઝૂ દીબૂ ુઞ ીરીઅ ૮૬ ટીણ/ઽૉગડ૪, ઙીઅપૂફઙ૪ ૭૱ ટીણ/ઽૉગડ૪ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ૭૪ 
ટીણ/ઽૉગડળ ષૅક્ષફૂ ચુફ  ડદી જોષી રશૉવ ઝૉ . ીનૉુસગ ગક્ષીઑ જોઊઑ દ્ નુક્ષથ ઙૃઞળીદરીઅ દીબૂ ુઞ ી 
ધર ધીફૉ ઝૉ . ત્લી૪મીન ષવ઼ીણફ્ કર્ર (૫૭ ટીણ/ ઽૉગડ૪) ઈષૉ ઝૉ . ઋ ૪ ઙૃઞળીદરીઅ રઽૉ઼ીથી 

ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષફૂ ચુફ  ડદી વૂરણી ઇફૉ નૉસૂ મીષશફી ષીષૉદ૪ફૉ વૂપૉ ધર ધીફૉ ઞલીળૉ  બીડથ 
મૂજાકર્રૉ ૪૭ ટીણ/ઽૉગડળૉ  ઈષૉ ઝૉ . ઼ૐળી ર્ રીઅ, ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ૪૬ ટીણ/ઽૉગડ૪ ઈષૉવ ઝૉ  ત્લી૪ ૭ઝૂ 
યીષફઙ૪રીઅ ૩૯.૭ ટીણ/ઽૉગડ૪ ઝૉ . ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ૪થફૃઅ ુદગૃશ ૭લીર્ષ૪થ ઇધષી ૪થફૂ સૃ ગ 
ઈમ્ઽષી ફૉ ગી૪થૉ ટીણફૂ અ઼ખ્લી ુદ ઽૉગડ૪ બીઅજ ગ૪દી કઝૂ જોષી રશૉ ઝૉ . ઙૃઞળીદફી ષૅક્ષ્ફૂ જાદ્ 
જોઊઑ દ્ ધર ૪૨ જાદ્રીઅ ઙીઅણી મીષશ, વૂરણ્, નૉસૂ મીષશ, ફૂવઙૂળૂ, ઈઅમ્, ઼ીઙ, ઊટળીલૉવૂ 
મીષશ, સ , ઇ૪ણૃ઼્,મ્૪ણૂ, ઙ્૪઼ ઈરવૂ, ઼ૃમીષશ, જાઅમૃ, ઘૉ૪, મઅઙીશૂ મીષશ, ગથજી, ગળઅઞ, 
ઘીડૂ ઈરવૂ ત્લી ૉ઼ષફ રૃખ્લ ઝૉ .  

૪.૬ યલફી ઈળૉ  ઈષૉવ (યલ ઞફગ ષૅક્ષ્)  

ઙૃઞળીદફૂ ૪૨૪ નૉસૂ જાદ્ ફૃઅ ીનૉુસગ યલ ગક્ષીઑ રૃ લીઅગફ ગ૪દીઅ દૉરીઅધૂ ઇણપૂ (૩૨૪) 
કઝૂ યલ ઞફગ, ૫૪ જાદ્ સ ઈદૉ, ૫૨ જાદ્ ફીઞૃગ: ૩૯ જાદ્ યલરીઅ રૃગલૉવ ઇફૉ ૩૫ જાદ્  
ઙઅયૂ૪ ળૂદૉ યલઞફગ ગક્ષીરીઅ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ . ઞલીળૉ  મીગૂફૂ ૩૮ જાદ્ ફૂ જાથગીળૂ કઝૂ ઽ્લ 
દૉકફૉ ઋ૭૪ફૂ ગ્ઊ ૭થ ગક્ષીરીઅ ઼રીષૉસ ગળીલૉવ ફધૂ. દૉધૂ દૉકફૉ ણૉડી ણૉ િભ઼ૂઑન્ડ ગક્ષીઑ રૃગષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ . 

ફીઞૃગ જાદ્  

ઈ જાદ્રીઅ ણૉવૂફૂલી બૉન્ડીઙીલફી (ગ૪રીશ), મ્ધ૪ (ઊળૂક વૉઊફી), ડ્ગૂ઼઼, ગ્નીળી ઘષી઼ 
(ભ૪રૂઈફી ગ્વીળીડી), ગૉકળૂ (ગર્ૂષૂલી ઼ૉ વૉડી), ઼ીવૉણૂ પૃબૉવૂલ્ (મ઼્ષૉવૂલી ઼ૉળીડી), ઙૃઙશ (ગ્રૂભૉળી 
ષીઊડૂઈઊ), ગીગણ (ઙી ઙી બૂફીડી), ઇળૂઢી (઼ૉબૂન્ણ઼ ડર્ ીઉભ્વૂઑડ઼), યૂવીર્ ( ૉ઼રૂગીબર઼્ ઑફી ગીણીર્લર), 
ઇઅમીણી ( ૉ઼બૂન્ણ઼ બૂફીડી), બીદ૪ણૂ, ડૉ ન્ડ્સૂ, પઅણૃ, ઽૂળીફૂ (ણીવમઞીર્લી વૉન઼્ૂકવીળૂ઼ી), સૂસર 
(ણીવમઞીર્લી વૉડૂભ્વૂલી), ગજર્વ (મીઽૉફૂલી રવીમીળૂગી), ઇઅઞફ (ઽીણર્ષૂગૂલી મીઊફીડ), ઝદળૂલી મીષશ 
(ઑગઅસૂલી પ્વીફૂભળ્ફ઼), મૉઢૂ ઘૂઞણૂ (બ઼્્બૂ઼ ડૉ ભૉફૂલફી), ર્ડ્ દી૪ષણ ( ૉ઼ફી ઼ળીડૉફ઼ૂ઼), ગૂગળૂ 
(઼ૂળૂકપ઼્ ડઙવ), ઽ૪ણૉ  (ડરીર્ફીવૂલી જઅબ્લૃવી, ફૂફીઊ ફૉન઼્ૂ (ણીલ઼્બી઼ળ઼્ ગ્ળ્ગ઼ ટીલવ્ફ), ર્ઘ 
( ગૉમૉળી ષીડૉફ્ઊણૂ઼), નૃપવ્, ગીશ્ગૃણ્ (ળીઊડૂલી ઈ૪મ્ળૂલી), ફીફૂ ષપષી઼ૂ (ઉઽૉળૉ ડૂલી ઑ  બૉળી), રૉત઼ીંઙૂ, 
રી૪દ઼ીંઙૂ (ણ્વૂગૉફ ણર્ ્ફ ભી ગૉ ડી), ષી૪઼, ષપષચ્ઝ (ઽૉડળ્ ૉઙરી ગષ્ણર્ ૂવ્ગલૃવૉ૪), ડૉ ડૃ, ઇળીવ ૃ (કળૂ ટીલવર 
ઊન્ણૂગર), ૪ઙદળ્ઽૂણ્ (ડૉગ્રૉવી ઇન્ણૃવૉડી), ૉ઼ષફ, ઼ૂષફ (રૉવીઉફી ઈ૪મ્ળૂલી), ઙ્વ (ડર્ ૉરી બ્વૂડ્ળૂલી), 
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ઘીણગ બૂઈ૪ (ભીઊગ઼ ઈ૪ફ્ડૂલીફી), ળીષથ દીણ, નૂષદીણ (ઽીલભૉફૉ ઊન્ણૂગી), ગૉષણ્ (બૉન્ણૉફ઼ 
ઑણ્ળ્ડૂ઼ૂર઼), ષઙૉળૉ  જાદ્ફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ . 

યલરીઅ રૃગીલૉવ ષૅક્ષફૂ જાદ્ : 

 ઈ ઑષૂ જાદ્ ઝૉ . ઞૉફૉ દૃ૪દઞ યુષ લરીઅ અ઼૪ક્ષથફૂ ઞ ળૂલીદ ઝૉ  ઈષૂ ગૃવ ૩૯ જાદ્ફૉ યલગર્ દ 
જાઽૉ૪ ગળીલૉવ ઝૉ  દૉરીઅ ડૉ ન્ણ્વ, ગૂ૪રૂળી (ગૉ઼ૉઊળૂલી જૉમ્બ્ફૂ), ઇ઼ીળૉ  વઊ, ઝૂફૂવઊ, વીવટૃઈ (ડૉરૉળૂક્ષ 
ઑભીલવી), ફૂમ્મીળી, વૂમ્મીળી (રૉવૂલી ણૃમૂલી), જરૃવૂ (મીઽૉફૂલફ ભૉષૂકવીડી), ગઅ઼ીળ વવીઉ (ઈ મૂજીઈ 
ઇરીળી), ગળ્ણ, ગઅ ણ્વ ળીઉટ્ભ્ળી મ્લગૃળ્ફીડી) પ્ઋળ્ (ઑફ્ઙૉઊ઼઼ ઼બૂ઼ૂટ), ગીઞવ, ગૉકળૂ (ઑજી઼ૂ૪઼ 
ગ્ફીર્ગલૃવૉડર), નઽૉશૂ (ગ્ણીર્લી રૉગવ્ઊણૂ), બીનળૂ,બીન૪ (ણ્વૂગ્ ગૉ ન્ણર્ ્ફ ઑડર્ ૂકષીળૉ ન઼્), બીડવી,૭ણવ 
( ડૂળૂલ્સ્ર્૭રર ગ્વૉઊ઼ ષૉળી ગ્વૉઊ઼), દૂષ૪, જૉ૪ (ઑષૂ઼ૂફૂલી ઈ મી), દૂષ૪, દૉષળી, જૉ૪ (ઑષૂ઼ૂફૂલી 
કભૂ઼ૂફીવૂ઼), જઅનફ, ઼ૃઘણ ( ૉ઼ન્ડૉવર ઈ મર) પ્ન્ણૃળૂ (ઑન્ડૂણૉ઼રી ઑ઼ૂણર, જઅણૂષી (રૉગૉ ળઙી બૉવૉડીડી), 
ગબૂવ્, સૉન્ડર્ ૂ (રૉવ્ડ઼ બૂવૂબીઊફૉન઼્) ઇફૉ ષણ (ભીઊગ઼ ફ૪ષ઼્ી) ફ્ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 

ઙઅયૂ૪ ળૂદૉ યલરીઅ રૃગીલૉવ જાદ્  

 ળીઞલરીઅ ઙઅયૂ૪ ળૂદૉ યલરીઅ રૃગીલૉવ ષૅક્ષ્ફૂ જાદ્ ગૉ  ઞૉક ઘૃમઞ કઝૂ અ઼ખ્લી રીઅ ઙૃઞળીદરીઅ જોષી 
રશૉ ઝૉ . ઈષૂ જાદ્રીઅ ૩૫ ષૅક્ષ્ફ્ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ  દૉકફ્ અ઼૪ક્ષગ રીડૉ  દીદૂ ઞ લીદ ઝૉ . ઼ૂરૃવ 
(મ્મ્મૉક્ષ ઊફ઼ૂઙફૂ), ગૃગ૪, ઙ્વની૪ ( ડ૪ગલવૃૂલી ઙડીડી), ઋનવ, ઼૪ણ્વ ( ડ૪ગલૃવૂલી ષૂવ઼્ી), ૭ત્ધળનૉષણૂ 
(ઑઙૉવૂલી ઑવૉઙ્ ફ્ઊણૂ઼), દૃફ (દૃફી ઼ૂવૂકડી), ઼ભૉન ઘીઘળ્ (બ્લૃડૂઈ ર્ફ્ બ૪રી ષૉળીઊડૂ લડૃૂઈ ) 
જૂદવૉળૂ, ઼ફષ૪ ( ૃઙૉળૂલી જીર ્ળીઊટી), ગળ્ણ, ણૃમ્મૂ (ળીઊટ્ભ્ળી ઑબૂગલૃવીડ) નૃપ, ગૃણૂ (ળીઊડૂઈ 
ણ્વૂગ્ગી૪બી) ઘણ઼ીંઙ, ઘ૪઼ીંઙ (ળૉ ણ૪રીજૉળી ટીલવ્ગીળબી) બી વ ( ડૂળૂલ્ બ૪રર જૉવૉફી ઊણૂ઼), 
ઙૉષી,઼ૃ ન્ણ (ઊગ઼્ગૉ ળૂઈ ઑઙ્વ્જી) ઞવષૉદી઼ ( ૉ઼વૂગ઼ ડૉ ડર્ ી બ૪રી)  

૪.૭ જીષઅદ (ગર્્ુષઅઙ) ઞથ્ધ્ ઇફૉ ગીમર્ફફ્ ઞથ્ધ્  

 યી૪દફૉ ઑગ નૉસ દળૂગૉ  ઙથ ૂ ગ૪દી ષહર્ ૪૨૨૯રીઅ ઞઅઙવ ુષ દી૪રીઅ ૬૬૯૯ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ 
ઇફૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ ૩૭૨૨ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ જીષઅદ ઞથ્ધ્ ઇફૉ ગીમર્ફફ્ ઞથ્ધ્ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ 
(ઑભ.ઑ઼.ઈઊ-૪૨૨૯) ઈર ગૃવ વીગણીફ્ જીષઅદ ઞથ્ધ્ ૮૨૯૱ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ ઇફૉ ઼ળૉ ળીસ ૭૱.૭ 
ગલૃમૂગ રૂડ૪ /ઽૉગડ૪ રીઅ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 

 ઙૃઞળીદફી ઞઅઙવ્ફી વક્ષથ્, ૭િળુ ધુદ ઇફૉ ઞથ્ધીરીઅ ચથૂ ુષુષપદી જોષી રશૉ ઝૉ . ગર્્ષીંઙ ડ્ગ ફૂ 
ચુફ  ડદી ઇફૉ ઞરૂફરીઅ ગીમર્ફફ્ ઞથ્ધ્ નુક્ષથ ઙૃઞળીદફી ઇઅસદઆ યૉઞષીશી ઞઅઙવ્રીઅફી ષપીળૉ  ષ૪઼ીનષીશી 
ુષ દી૪રીઅ ષપીળૉ  જોષી રશૉ ઝૉ . ઞલીળૉ  ગચ્ઝફી ૪થફી ગીઅડીશી ઞઅઙવ્રીઅ કઝ્ ગીમર્ફફ્ ઞથ્ધ્ ઞરૂફરીઅ જોષી 
રશૉ ઝૉ . ઙૃઞળીદરીઅ ષફ ઇફૉ ષૅક્ષ ઈચ્ઝીિનદ ુષ દી૪ ૪૫૨૩૨ જ્. િગરૂ (૩૬૮૪૨ જ્. ગૂરૂ ષફ ુષ દીળ ઇફૉ 
૱૫૯૨ જ્.ગૂરૂ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ ઝૉ . ઙૃઞળીદરીઅ ૬૪૨ રૂવૂલફ ષૅક્ષ્ (૩૭૨ રૂવૂલફ ઞઅઙવ ુષ દી૪રીઅ ઇફૉ 
૪૮૱ રૂવૂલફ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪) ઇઅનીઞૉ ઈષૉવ ઝૉ . ઇફૉ ગર્્ષીંઙ ડ્ગ ૩૯૨ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ ( ૬૱.૪૱ 
રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ ઞઅઙવરીઅ ઇફૉ ૩૪૪.૩ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪રીઅ) ઽદ્ ઇફૉ ઋ૭૪ફી 
ઇઅનીઞૉ રૃઞમ ઙૃઞળીદરીઅ ગર્્ષીંઙ ડ્ગ ૫૫.૨ ગલૃમૂગ રૂડ૪ /ઽૉગડ૪ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ગીમર્ફફ્ અ઼ગર્ઽ 
ષૅક્ષઈચ્ઝીિનદ ુષ દી૪રીઅ ષફ ુષ દી૪ ગ૪દીઅ ષપૃ જોષી રશૉ ઝૉ  ભ્ળૉ ડ ગષ૪રીઅ ૯૱.૭ રૂવૂલફ ડફ ગીમર્ફફ્ 
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અ઼ગર્ઽ, ઞલીળૉ  ષૅક્ષ ઈચ્ઝીિનદ ુષ દી૪રીઅ ૱૱.૮ રૂવૂલફ ડફ ગીમર્ફફી અ઼ગર્ઽફ્ ઇઅનીઞ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઙીઅણી 
મીષશફી ટીઘળી ઇફૉ ચી઼ફી ુષ દી૪રીઅ ૭થ ઼ીળી રીથરીઅ ગીમર્ફફ્ અ઼ગર્ઽ જોષી રશૉ ઝૉ . 

૪.૮ ષૅક્ષ ઈપીળૂદ ઞ ળૂલીદ  

 ઙૃઞળીદરીઅ રલીર્િનદ ષફ ઼અ૭ુદફૉ ગી૪થૉ ષફ ઋત્બીનફ ઞૉષી ગૉ  ઊરી૪દૂ વીગણી, મશદથ, ગીજ્ ઞથ્ધ્ 
NTFP ષઙૉળૉ ફૂ ઞ િળલીદ ષફરીઅધૂ અ઼દ્હૂ સગીદૂ ફધૂ. ઇફૉ દૉફી રીડૉ  મૂજી લષ ધી ગ૪ષૂ ૭ણૉ . ઼રગર્ નૉસરીઅ 
ઙીરણીકરીઅ મશદથ દળૂગૉ  ષૂઞશૂ ઇફૉ બૉડર્ ્વૂલર બૉનીસ્ફૂ સ્પ ધઊ દૉ ૭ઽૉવી વીગણીફ્ ઋ૭લ્ઙ મશદથ 
દળૂગૉ  ગ૪ષીરીઅ ઈષૂ ૪ઽૉવ ઝૉ . વ્ગ્ મશદથ ઘૉદ૪રીઅધૂ, ઞઅઙવરીઅધૂ ઑગ  ગળૉ  ઝૉ . ઑગ અ઼સ્પફફીઅ ઇઽૉષીવ ફૉ 
ઈપીળૉ  ગર્ીમ્લ યી૪દ રીઅ ૮૬% મશદથ ઞઅઙવરીઅધૂ ઇફૉ ઈઞૃમીઞૃફી ુષ દી૪રીઅધૂ વ્ગ્ યૉઙી ગળૉ  ઝૉ , ૩૪.૯% 
ફૂ ઘળૂનૂ ગળૉ  ઝૉ  ઇફૉ મીગૂફી ૪૫.૫% મશદથ ઘૉદ૪ ઇફૉ ઘીફઙૂ ઞરૂફ રીઅધૂ રૉશૉષૉ ઝૉ . ઙૃઞળીદરીઅ ષફ 
ુષ દી૪ ગ૪દીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅધૂ મશદથ ષપીળૉ  યૉઙૃ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઝીથી ઇફૉ 
ઘૉદૂષીણૂફી ષૉ ડ ગ૪દીઅ વીગણીફૉ મશદથ દળૂગૉ  ષપીળૉ  પીન્લદી ઈ૭ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ગીળથગૉ  વીગણીરીઅધૂ ષપીળૉ  
ઙળરૂ રૉશષૂ સગીલ ઝૉ . ઙીરણીકરીઅ વીગણૃઅ  ઼ઽૉવીઊધૂ રશૂ સગદૃ ઽ્ષીધૂ દૉફ્ રૃખ્લત્ષૉ ઋ૭લ્ઙ મશદથ દળૂગૉ  
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . મશદથ ઑ ઋજાર્ફ્ ્દ ઽ્ષી ઋ૭ળીઅદ ઙીરણીફૂ ઙળૂમ જા રીડૉ  જીષફ ઞ િળલીદ ફૂ ષ દૃ 
ઝૉ . વ્ગ્ દૉફૉ યૉઙૃ ગળૂફૉ ષૉજૉ ઝૉ . ષહર્-૪૨૨૭ રીઅ ઇભ્લી઼ફૉ ઈપીળૉષ દૂ ષપીળીફૉ ગી૪થૉ ઙૃઞળીદરીઅ ૩૯.૭૬ 
રૂવૂલફ રૉડર્ ૂગધૂ મશદથ ઇફૉ ૪.૯૪ રૂવૂલફ ડફ ઊરી૪દૂ વીગણીફૂ ન૪ ષહ ઞ િળલીદ ઝૉ . 
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ગળથ - ૫ 

ઙૃઞળીદરીઅ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ 

 ઙૃઞળીદ ષફ ફૂ નિ ર્ ઑ ઙળૂમ ઝૉ . વીગણીફૂ ઞ ળૂલીદ ઇફૉ ષફળીજી ફૉ ષપી૪ષી રીડૉ  ઼ીરીુઞગ 
ષફૂગ૪થ લ્ઞફી ૩૯૮૨ રીઅ સ ઈદ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ીળઅયૂગ લત્ફ્ફૂ ઼ભશદીફૉ વઊફૉ ળીઞલફી મપીઞ 
ુઞ ીકરીઅ ઈ લ્ઞફી ઇરવરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ ષહર્ ૩૯૱૨ રીઅ ુષ  મગ ફૂ ઼ઽીલધૂ ધર દમગગીફ્ 
઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ ગીલર્કર્ર ઇરવરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ. 

૫.૩ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફી ઋનૉસ્  

ળીઞલરીઅ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફી ઋનૉસ્ ફૂજૉ રીથૉ ઝૉ . 

(૩) ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ અ઼બનીફ્ ષપીળ્ ગ૪ષ્. 

(૪) ળીઞલ ફી ગર્ીમ્લુષ દીળ્ફી વ્ગ્ફૂ મશદથ, ફીફી ઊરી૪દૂ વીગણી ઇફૉ ચી઼જીળ્ફૂ ઞ ળૂલીદફૉ 
ષફ ુષ દી૪ફી બૃ૪ગ દળૂગૉ  બૃળૂ બીણષૂ. 

(૫) ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ષફૂગ૪થ ગળૂફૉ ઽળૂલીશૂ ષપી૪ષૂ. 

(૬) વ્ગ્ફૉ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ રીડૉ  ્ત઼્ીિઽદ ઇફૉ ઼અઙઢૂદ ગ૪ષી. 

(૭) ષફ બૉનીસ્ ઼િઽદફી ઞોુ ષગ અ઼સ્પફ્રીઅ ષપીળ્ ગ૪ષ્. 

(૮) ઋ૭વબ્પ દરીર ગી૪ફી ુષ દીળ્ફ્ ષફૂગ૪થ રીડૉ  ઋ૭લ્ઙ ગ૪ષ્. 

(૯) ઞઅઙવ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ગીમર્ફ ડ્ગ ફ્ ષપીળૉ  ગ૪ષ્. 

૫.૪ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફૂ ષહ ફૂ ઙુદ  

જીષફ ઞ ળૂલીદફૂ ષફ બૉનીસ્ફ્ બૃ૪ષઢ્ ષપી૪ષી રીડૉ  ઞરૂફ ઞ ળૂ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ઋ૭વબ્પ ઘૉદૂ 
વીલગ દૉરઞ ઇન્લ ઞરૂફ્ ઞઅઙવ દળૂગૉ  ભીશષષીફૂ વઙયઙ સગલદી ફ ઽ્ષીધૂ ળીઞલફી ષફ ુષયીઙ 
રીડૉ  ઑગઞ ુષગ બ ઽદ્ ગૉ  ષફ ુષ દી૪ ુ઼ષીલફી ષથ ઈષળીલૉવી ુષ દીળ્રીઅ ષૅક્ષ્ ષીષૂ દધી વ્ગ્ફૉ 
દૉરફૂ ઘૉદૂ ુ઼ષીલ મૂફ વીય ન ઞરૂફરીઅ ષૅક્ષ્ ષીષષી ્ત઼્ીિઽદ ગળૂ ષફ બૉનીસ ઇફૉ ષૅક્ષઈષ૪થ 
ષપી૪ષીફ્ ઞૉ ઇફૃ઼ી૪ થ નીલગી ૭ઽૉવી ઙૃઞળીદરીઅ ષફ ુષયીઙૉ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફ્ ફષ્ 
ઇુયઙર ઇ૭ફી લ્. ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફૂ ઞરૂફરીઅ ૭થ ષૅક્ષ ઋઝૉ ૪ફૂ ષૅુદ વ્ગ ગીલર્કર્ર બૉ ઈઙશ 
ષપૉ દૉ ઽૉદૃધૂ ઼ફૉ ૩૯૮૯-૯૨ફી ષહર્ધૂ ળીઞલરીઅ ળ દીફૂ મીઞૃફૂ ૭ ૂક, ફઽૉ૪ગીઅઢીફૂ ઞરૂફ્, ળૉ ષૉ 
વીઊફફૂ મીઞૃફૂ ઞરૂફ, ઙૐજ૪ફૂ ઞરૂફ્, ઼૪ગીળૂ ૭ણદ૪ ઞરૂફ ષઙૉળૉરીઅ ષૅક્ષીળ્૭થ ગ૪ષીફ્ વ લ 
ળીઘૂફૉ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફૂ ગીરઙૂળૂફ્ ઈળઅય ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઞૉ ષહર્ ૩૯૮૯-૯૨ ધૂ ૩૯૯૯-૱૨ 
઼ૃપૂ ઇરવરીઅ ળઽૉવ ઈર ઙૃઞળીદ ળીઞલૉ ૭ઽૉવ ગળૂ ઼ીરીજીગ ષફૂગળથફૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ રૄગૂ ઼રગર્ 
નૉસ ઑગ ઋનીઽળથ બૄ અ  બીણૉવ ઞૉફૃ ઇફૃગ૪થ મૂજા ળીઞલ્ઑ ૭થ ગળૉવ.  
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઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ ક્ષૉ ૉ ઙૃઞળીદફૂ ગીરઙૂળૂ ઑડવૂ ઼ૃઅન૪ ઽદૂ ગૉ , ુષ મગૉ  ૭થ દૉફૂ ઘી઼ ફ પ વૂપૂ 
ઇફૉ દૉફી ભશ ષ બૉ ુષ  મગૉ  ઙૃઞળીદરીઅ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલ ઈ૭ષી દોલીળૂ 
મદીષૂ. ઈ ળૂદૉ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીફી ધર દમગગીફૃઅ ઇરવૂગ૪થ ષહર્ ૩૯૱૨ ધૂ સ  ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ ઞૉફ્ મૂજો દમગગ્ ઼ફૉ.૩૯૯૪-૯૫ ઼ૃપૂ જીવૃ ૪ઽૉવ ઽદ્. ત્લી૪ મીન ળીઞલ ઼૪ગી૪ ીળી ળીઞલરીઅ 
ઈષૉવ ષફ ુષ દી૪, ષન્લ ીથૂ જીષફ, ુષગી઼ દૉરઞ ઞઅઙવ ુષ દી૪ મઽી૪ફૂ ઞરૂફ્રીઅ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ ગ૪ષીફૂ 
ઑગ અ઼ગુવદ લ્ઞફી ( અ઼ગુવદ ષફ ુષગી઼ લ્ઞફી) ઊન્ડૂગર્ૉડૉણ ભ્ળૉ ડર્ ૂ ણૉષૉવ૭રૉન્ડ ્ઞૉગડ ઇરવરીઅ રૄગૉવ ઞૉફૉ 
કષળ઼ૂટ ઉગ્ફ્રૂગ ગ્-કબળૉસફ ભઅણ (ક.ઉ.઼ૂ.ઑભ) જાબીફ દ૪ભધૂ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ રશૉવ. ઞૉફૂ ઇરવષીળૂ 
ષહર્ ૪૨૨૪-૨૫ ઼ૃપૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફી ઽૉઢશ ૪ દી, ફઽૉ૪ગીઅઢી 
ઇફૉ ળૉ ષૉફૂ મીઞૃફૂ ૭ ૂકરીઅ ઼ફૉ.૪૨૨૫-૨૬ ઼ૃપૂરીઅ ૯૪,૯૱૪ ઽૉગડ૪રીઅ ષફૂગ૪થ ગ૪ષીરીઅ ઈ લૃ. ઞલીળૉ  
ળીઞલરીઅ ૪૨૨૫-૨૬ ઼ૃપૂરીઅ ૩,૪૫,૮૯૫ ઽૉગડ૪ ુષ દી૪રીઅ ગર્ીરષફ્ ઋઝૉ ૪ષીરીઅ ઈ લી. દૉ ઋ૭ળીઅદ ષફ 
રઽ્ત઼્ષ દૉરઞ ઇન્લ લ્ઞફી ઽૉઢશ ુષુષપ ગી૪ફૂ ઞરૂફ્ ઋ૭૪ ષૅક્ષ ઈષ૪થ ષપી૪ષી લી઼્ ગ૪ષીરીઅ 
ઈ લી. ષફ રઽ્ત઼્ષ ઽૉઢશ ૪૨૨૫-૨૬ ઼ૃપૂરીઅ ૬૨૮.૱૩ ગળ્ણ ળ્બીફૃઅ ુષદ૪થ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ઇરૃગ ષહર્ 
઼ૃપૂ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફૂ લ્ઞફી પૂરૂ ૪ઽૉવ ત્લી૪ મીન ષહર્ ૪૨૩૨ ધૂ ષૉઙ ૭ગણૉવ ઝૉ .  

અ઼ગુવદ ષફ ુષગી઼ લ્ઞફીફ્ મૂજો દમગગ્ ષહર્ ૪૨૨૯ ધૂ સ  ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઈ દમગગીરીઅ 
઼રીુઞગ ષફૂગ૪થફી ઋનૉસ્ ુ઼ઘ્પ ગ૪ષી રીડૉ  ુષુષપ લ્ઞફી ઞૉષૂગૉ  ુષ દી૪ ુષગી઼, ઼ીરૃિઽગ ઇફૉ લિગદઙદ 
વીય્, ઑક્ષડૉન્સફ ષૅુદ, ઋજાર્ મજદફી ઼ીપફ્, ર્ડૂષૉસફ ષૅુદ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી 
ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ ળીઞલ ઇફૉ ગૉ ન્ ફૂ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ષફ ુષયીઙ ીળી ષફ રઽ્ત઼્ષફૂ 
ઋઞષથૂ ઼ીઅ ગૅુદગ ષફ્ દોલી૪ ગળષીરીઅ ઈ લીઅ ઞૉધૂ વ્ગ્ ઇફૉ ષૅક્ષ્ ષચ્જૉ રઞમૃદ ગણૂ મફૂ ઽીવરીઅ ષફ 
ુષયીઙ ીળી ઋચ્જ ઙૃથષ ીષીશી ળ્બીક ઋ૭૪ ઘ્લીફ ગૉ ન્ ૂદ ગળૂફૉ ઑગર્્ ભ્ળૉ ડર્ ૂ ીળી ષૅક્ષ ઋત્ બીનગદી 
ષપી૪ષીફી લી઼્ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

૫.૫ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ુષ દી૪ ુષગી઼  

ઙૐજ૪ ઞરૂફ ઋ૭૪ ગર્ીરષફ, ૪ દીગીઅઢૉ, ગૉફીવગીઅઢૉ, ળૉ ષૉફૂ મીઞૃફૂ ઞરૂફરીઅ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ ઇફૉ ઋજાર્ 
ષીષૉદળ્ ઋઝૉ ળૂ ઈષી ુષ દીળ્ફૉ ષૅક્ષીઈચ્ઝીિનદ ગ૪ષી. 

મ્ણી ણૃઅઙળ્ દૉરઞ બીઅઘી ધલૉવ ુષ દીળ્રીઅ દૉરઞ ગ્દ૪ ુષ દીળ્રીઅ ષફૂગ૪થ ગ૪ષૃઅ. 

૫.૬ ઼ીરૃનીુલગ ુષગી઼  

સીશીક દૉરઞ ગ્વૉજોફી ગમ્ બીઋન્ણરીઅ ષકૅ્ષીળ્૭થ ગ૪ષૃ. 

઼૪ગીળૂ ગજૉળૂક, ઇપર્ ઼૪ગીળૂ ગજૉળૂક ઇફૉ ઘીફઙૂ ષોુચ્ઝગ અ઼ ધીકફી ગમ્ બીઋન્ણરીઅ ષૅક્ષીળ્૭થ 
ગ૪ષૃઅ. 

઼ીરૃિઽગ ઞરૂફ્, રસીફ્ દૉરઞ દશીષફૂ બીશ્ ઋ૭૪ ષૅક્ષીળ્૭થ ગ૪ષૃ. 

૫.૭ ષફ રઽ્ત઼્ષફૂ ઋઞષથૂ  

ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ રીડૉ  જાઙૅુદ વીષષી ળીઞલગક્ષીઑ, ુઞ ીગક્ષીઑ, દીવૃગીગક્ષીઑ ઇફૉ ગર્ીમ્લગક્ષીઑ ષફ 
રઽ્ત઼્ષફૂ ઋઞષથૂ ગ૪ષૂ. 
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ઘૉણૃદ્, અ઼ ધીક ઇફૉ અ઼ઙઢફ્ફૉ ળ્બીક બૃળી બીણષી. 

સઽૉળૂ ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ રીડૉ  ગીલર્કર્ર ઽીધ પ૪ષી. 

૫.૮ લિગદવક્ષૂ ુષગી઼  

ઘૉણૃદ્ફૂ ગ઼ ષઙ૪ફૂ ઞરૂફરીઅ ષૅક્ષીળ્૭થ ગ૪ષૃઅ. 

ઘૉણૃદ યીઙૂનીળૂ ઇફૉ ઘૉદ રઞૃ૪ યીઙૂનીળૂધૂ ષફૂગ૪થ ગ૪ષૃ. 

઼રીઞફી ઙળૂમ ષઙર્ફી વ્ગ્ફૂ ઞરૂફ ઋ૭૪ ઘી઼ ઇઅઙયૄદ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષફૂગ૪થ ગ૪ષૃ. 

ષફ રઽ્ત઼્ષ ીળી ષૅક્ષઈચ્ઝીનફ ષપી૪ષૃ. 

૫.૯ ઋજાર્ મજદ ગીલર્કર્ર  

઼ૃપીળૉવ રસીફ ઼ઙણૂફૂ ભીશષથૂ ગળૂફૉ ઞવીઋ વીગણીફી ષ૭ળીસરીઅ મજદ ગ૪ષૂ. 

મીલ્ઙૉ઼, ઼્વ૪ગૃગ૪ ુષદ૪થ ગળૂ ઋજાર્ફી ષોગ  બૂગ ્દ બૃળી બીણષી. 

ુફપૃર્રજૃવી ુષદ૪થ ગળૂ ઞવીઋ વીગણીફી ષ૭ળીસરીઅ મજદ ગ૪ષૂ. 

૫.૱ દીઅુ ગ ીફ ઽ દીઅદ૪થ, ઋત્ ૉ૪થી ઇફૉ ઼ી૪થ / ત્લીલફ  

સીશી ફ઼ર્ળૂ ીળી ુષ ીધીર્કફૉ દીુ ગ ીફ બૃ  બીણૂ ષૅક્ષ ઋઝૉ ૪ દ૪ભ ષીશષી. 

િગ઼ીફ ફ઼ર્ળૂ ીળી ઇફૉ ઘૉણૃદ ુસુમ૪ ીળી ઘૉણૃદ્ફૉ દી ૂગ રીઙર્નસર્ફ બૃ  બીણૂ ષૅક્ષ ઋઝૉ ૪ દ૪ભ 
ષીશષી. 

ભશીઋ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ ીળી ચ૪ઈઅઙથૉ ષૅક્ષીળ્૭થ ધગૂ બૃ૪ગ ઈષગ ષપી૪ષૂ. 

ખહપૂલ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ ીળી ચ૪ઈઅઙથૉ ષૅક્ષીળ્૭થ ધગૂ ષી થ્લ ષપર્ગ ખહપ્ બૃળી બીણષી. 

ષફ જૉદફી ગૉ ન્ રીઅ ઇફૉ ુસુમળ્ ીળી ઋત્ ૉ૪થી ઇફૉ ઼ી૪થ ગળૂ વ્ગ જાઙૅુદ વીષષૂ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

ગળથ - ૬ 

ઈલ્ઞફ ઇફૉ ગીલર્ ૭ઘ્પુદ 

ષૅક્ષ ઙથ ૂફૂ ઞ ળૂલીદ  

 ડૉડ કભ ભ્ળૉ ડ ળૂબ્ડર્  ૪૨૨૩ રીથૉ ળીઞલરીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દીળ્રીઅ ુદ ઽૉગડળૉ  ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લી ૱.૩ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ ષહર્ ૪૨૨૯ રીઅ ષપૂફૉ ૩૬ ષૅક્ષ / ઽૉગડળૉ  જોષી રશૉવ ઝૉ . ળીઞલરીઅ 

઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ ક્ષૉ ૉ ઝૉ ી ૫૫ ષહર્રીઅ ઞૉ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફી ઘ્ષીળી ગીરઙૂળૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 
દૉફૃઅ ુજ  ઇઙીઋફી ીળઅ ુયગ ઇઽૉષીવરીઅ  બ  જોષી રશદૃ ફધૂ. ષહર્ ૪૨૨૫ ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ૭ઝૂ ઑભ.ઑ઼.ઈઊ. 
(ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊન્ણૂલી) ીળી દૉફી ઈઅગણીકરીઅ ઼ૃપીળ્ ગળૉવ ઝૉ . ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફૂ ઇ઼૪ગી૪ગદી 
જાથષી રીડૉ  ષકૅ્ષ ઙથ ૂ ઇઅનીઞ ઇઙત્લફૃઅ ઝૉ . ઈ ળૂબ્ડર્ફી ઈપીળૉ  ગલી ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ અ઼૭ની ઈષૉવૂ ઝૉ  ઇફૉ 
દૉરીઅ સૃઅ ભૉ૪ભી૪ ધીલ ઝૉ  દૉફૂ રીિઽદૂ જાથૂ સગીલ ઝૉ . ઞૉધૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂફૂ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 
૭િળથીરૉ ઘળૉઘ૪ ઞરૂફ ઋ૭૪ ગૉ ડવી ષૅક્ષ્/ ઽૉગડળૉ  ઇફૉ ગઊ જાદફી ષૅક્ષ્ ળીઞલરીઅ ઈષૉવી ઝૉ , દૉ જાથૂ સગીલ 
ઇફૉ ૉ઼મ્બવ ઼ષ ગળૂફૉ ષૅક્ષ ઙથ ૂફૃઅ ઈલ્ઞફ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. 

૬.૩ ષૅક્ષ ઙથ ૂફી ઋનૉસ્, ઈલ્ઞફ ઇફૉ ગીલર્ ૭ઘ્પુદ  

યી૪દરીઅ ષફ ુષ દીળ્ફી ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊન્ણૂલી ીળી ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ િકર્લી 
ઘૄમ ઞ ઞડૂવ ઝૉ . દૉરીઅ ઑળૂલવ ભ્ડ્ગર્ીભૂ ઇફૉ ગર્ીઋન્ણ ડૃધીંઙ ષઙૉળૉ  ઇફૉ ૉ઼ડૉવીઊડ ઊરૉઞળૂફ્ ઋ૭લ્ઙ 
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ ૭ઘ્પુદધૂ ભ્ળૉ ડ ગષ૪ફૃઅ ઼જ્ડ ઇફૉ ષી દુષગ ુજ  રશૂ સગૉ  ઝૉ . ભ્ળૉ ડ ઼ષ 
કભ ઊન્ણૂલી-નઽૉળીનૃફ ીળી ન૪ મૉ ષહ ળીઞલષીઊટ ઇફૉ જી ીષીઊટ ળૂબ્ડર્  મઽી૪ બીણૉ ઝૉ . દીઞૉદ૪ફી 
ષહર્ ૪૨૨૯ ફી ળૂબ્ડર્રીઅ ઞઅઙવ ુષ દી૪રીઅ ૯.૬૮% ષૅક્ષ ઈષ૪થ ઇફૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ 
૬.૪% ષૅક્ષ ઈષ૪થ ળીઞલરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . દૉર ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

ઈ ૭ઘ્પુદ રૃઞમફી ઼ષ ઞઅઙવ ુષ દી૪રીઅ ચુફ  ડદી ઇફૉ ઞથ્ધ્ ઈષૉવ્ ઝૉ  દૉફૃઅ ઼ી  ુજ  ઈબૉ ઝૉ . 
૭ળઅદ ૃષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪ફૂ રીિઽદૂ ઼ીજૂ ઽ્ષીફૃઅ ઞથીદૃ ફધૂ ગી૪થ ગૉ  ષૅક્ષ્ ઝૃડૂ ઝષીઊ 
ઞગ્લીઑ જોષી રશૉ ઝૉ . ઞૉધૂ મૂફ ઞઅઙવ ુષ દીળ્રીઅ ષૅક્ષ ઈષ૪થ ઇફૉ ષૅક્ષ્ફૂ ુષુષપદી રીડૉ  ઈ 
ઇભ્લી઼ ઽીધ પ૪ષીફૃઅ ફગગૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. 

૬.૩.૩ ઋનૉસ્  

 ફૂજૉ રૃઞમફી ઋનૉસ્ ઙથ ૂ રીડૉ  ફગગૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. 

(૩)  ળીઞલરીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દીળ્રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ઇફૉ વીઅગણીફૂ ઼અ૭ની જાથષૂ. 

(૪)  ળીઞલફી ુષુષપ યીઙ્રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ષ દૂફ્ ડર્ ૉ ન્ણ જાથષ્. 

(૫)  ઞોુ ષગ ષોુષઘ્લફૂ િ ઑ ષૅક્ષ્ફૂ જાદ્ જાથષૂ. 

(૬)  ઞોુ ષગ અ઼઼ીપફ દળૂગૉ  ષૅક્ષ્ફૂ ષપ, ષલ, ઼ી૪ ઇફૉ ઇન્લ ઈફૃહઅઙૂગ રીિઽદૂ ઑગ  ગ૪ષૂ.  
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૬.૩.૪ ગીલર્ ુષ દીળ  

ધર ષૅક્ષ ઙથ ૂ ઇઅનીઞ ગીલર્કર્રરીઅ ણીઅઙ ુઞ ી ુ઼ષીલફી મૂજા ૪૬ ુઞ ીકરીઅ ઈ ઙથ ૂ ઽીધ 
પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ મૂજી ઙથ ૂફૂ સ ઈદ ૭ઽૉવી ઼ૃ૪દ ુઞ ીફૃઅ ુષયીઞફ ધઊફૉ દીબૂ ુઞ ્ ઇવઙ 
૪જષીરીઅ ઈષૉવ ઼ફૉ ૪૨૨૯ ફૂ મૂજી ષૅક્ષ ઙથ ૂ મપીઞ ૪૮ ુઞ ીકફી ગૃવ ૩૱૨૮૨ ઙીરણીકરીઅધૂ 
૱૫૭ ઙીરણીકરીઅ ળૉ ન્ણરવૂ ૭઼અન ગળૂફૉ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઈ ુઞ ીકફૂ યૃયૐઙ્ુવગ દૉરઞ 
ઈમ્ઽષીગૂલ ૭િળુ ધુદફૉ વઊફૉ ળીઞલફૉ જી૪ ટ્ફરીઅ ષઙીર્ગૅદ ગ૪ષીરીઅ ઈ લી.  

ટ્ફ ષઙીર્ગ૪થ 

ઇ.ફઅ. ટ્ફ ુઞ ી 

૩ નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ટ્ફ ય જ, ફરર્ની, ફષ઼ીળૂ, ઼ૃ૪દ, દીબૂ, ષવ઼ીણ ઇફૉ ણીઅઙ  

૪ ઋ ૪ ઙૃઞળીદ ટ્ફ રઽૉ઼ીથી, બીડથ, મફી઼ગીઅઢી, ઼ીમ૪ગીઅઢી. 

૫ રઘ્લ ઙૃઞળીદ ટ્ફ ઙીઅપૂફઙ૪,ઘૉણી,ઇરનીષીન,ઈથઅન, ષણ્નળી, બઅજરઽીવ, નીઽ્ન. 

૬ ઼ૐળી ર્ -ગચ્ઝ ટ્ફ ઼ૃળૉ ન્નૄફઙ૪, યીષફઙ૪, ઇરળૉવૂ, ળીઞગ્ડ, ઞૃફીઙત, બ્૪મઅન૪, 
જારફઙ૪, ગચ્ઝ. 

૬.૩.૫ ઈલ્ઞફ  

ષૅક્ષ ઙથ ૂ રીડૉ  નળૉ ગ ળીઋન્ણ ફૉ ઑગ ઙથ ૂ ઑગર દળૂગૉ  ઙથૂ નળૉ ગ ળીઋન્ણફી ષફ ુષ દ૪થ 
રનનફૂસ/ષફબીવફૉ રૃખ્લ ઙથ ૂગી૪ દળૂગૉ  ફૂરષીરીઅ ઈષૉવ. નળૉ ગ ળીઋન્ણરીઅ ળૉ ન્ણર ૭ઘ્પુદધૂ ઑગ 
ઙીર ૭ અ઼ન ગળૂ ઇફૉ ઋયી ટીણ્ બોગૂફી ૩૨ ૉ઼.રૂ ઙધર્ પળીષદી ૩૨૨% ટીણ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૂ. 
ફીલમ ષફ ઼અ૪ક્ષગ ૂ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ ઼અગવફગદીર્ દળૂગૉ  ઞૉ દૉ ુઞ ીરીઅ ઈષૂ ઙથ ૂ ઽીધ પળૉવ 
ષૅક્ષ ઙથ ૂ ફીફીઙીરણી દધી સઽૉળ્રીઅ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽદૂ. ઈર ઝદીઅ ષફ ુષ દી૪ ુ઼ષીલફી 
઼રગર્ ુઞ ી રીડૉ  ષૅક્ષ ઙથ ૂફી ઈઅગણીક ્ઞૉગડ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

૬.૩.૬ ગીલર્ ૭ઘ્પુદ  

૭઼અનઙૂ બીરૉવ ઙીર્રીઅ ઙથ ૂ ગળૉવ ષૅક્ષ્ ઋ૭૪ જ્ગણૂ (×) ધૂ ુફસીફૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઞૉધૂ ભળૂષી૪ 
દૉફૂ ઙથ ૂ ધીલ ફઽૂ.  

ષૅક્ષ્ફ્ પૉળીષ્ ઝીદૂફૂ ઊંજીઊઑ (૬.૭ ભૃડ) રૉટ૪ડૉ૭ધૂ દૉરઞ ષૅક્ષફૂ ઊંજીઊ ઇઅનીજીદ વૉષીરીઅ ઈષૂ. 

ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂફૂ ુષઙદ ઼ીરીન્લ રીગીર્ઙ ૪જી ડ૪, દૉરઞ ૮ રીગીર્ઙ ૪જી ડ૪ ૭ ગ્રીઅ યળૂફૉ 
઼ીધ઼્ીધ ફૂજૉ ુષઙદફી ૭ ગરીઅ ફ પ ગ૪ષીરીઅ ઈષૂ. 

૭ ગ ૩-ઇ ષીણૂક દૉરઞ ઘીદીગૂલ ષીષૉદ૪ ુ઼ષીલફી દરીર ઝૃડી ઝષીલી ષૅક્ષ્ રીડૉ   
૭ ગ-૩-મ ષીણૂકરીઅ ઈષૉવ ષૅક્ષ્ રીડૉ   
૭ ગ-૩ -ગ ઘીદીગૂલ ષીષૉદ૪ફી ષૅક્ષ્ રીડૉ  
૭ ગ-૪-ગ ષીઅ઼ફી ટૃઅણ્ રીડૉ   
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૬.૪ રીફષ ગીલર્મશ  

ડીભફૉ ડર્ ૉફીંઙ ઈ૭દી ૭ઽૉવી ભ્રર઼્ દોલી૪ ગળૂફૉ મીનરીઅ ષૅક્ષ ઙથ ૂફૂ ગીલર્૭ઘ્પુદ ઇઅઙૉ ઼રઞ 
ઈ૭ષીરીઅ ઈષૉવ. ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂ રીઅ ગૉ ડવી વ્ગ્ઑ યીઙ વૂપૉવ ઇફૉ ગૉ ડવી રીફષ નૂફ ફ્ ઋ૭લ્ઙ 
ધલ્ દૉફ્ ઇઅનીઞ ગીતષી રૃ ગૉવ ઝૉ  ગી૪થ ગૉ , ઈ ઙથ ૂ ઇરૃગ ઙીરણીકરીઅ ભળૂધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ 
ફષૂ ગૂલી ચથીઅ મપી ઙીરણીકરીઅ મૉ ષહર્ ન૪મ્લીફ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઈર ઝદીઅ ઇઙીઋફૂ ઙથ ૂ 
રીથૉ મપી રશૂફૉ ળીઞલફી ૪૮ ુઞ ીકફી ૱૫૫ ઙીર્રીઅ ઈસળૉ  ૩૮૨૨ ષફ ગરર્જીળૂકફૉ ઙથ ૂરીઅ 

વઙીણષીરીઅ ઈષૉવ ઇરૃગ ૃડૂક ઞથીદી ભળૂધૂ ઇરૃગ ઙીરણીકરીઅ ભૉ૪ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ દૉધૂ 
ર્ડૂ અ઼ખ્લીરીઅ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક દૉરફ્ િગઅરદૂ ઼રલ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ન૪મ્લીફ ઈબૉવ. 

૬.૫ રીફષનૂફ  

ઙથ ૂ ગીલર્ ઑગ ઇઢષીિણલી ઼ૃપૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ૭ળઅદ ૃ઼ૉમ્બવીંઙફૂ ઘીરૂફૉ ગી૪થૉ ઇરૃગ ુઞ ીફી 
ઇરૃગ ઙીરણીકરીઅ ઈ ગીરઙૂળૂ બૃફઆ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. દૉફી ગી૪થૉ ઇઙીઋફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂફી રીફષનૂફ 
ગ૪દીઅ રીફષનૂફ ફૂ અ઼ખ્લી ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ઇફૉ ઇઅનીઞૉ ૩૪૨૨૨ રીફષનૂફ ઈ ગીલર્ રીડૉ  ધષી 
બીરૉવ ઈ રીિઽદૂફૃઅ ઑગ ૂ ગ૪થ મૉ ષઘદ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ દૉધૂ ઑગ ૂગ૪થ રીડૉ  ઇઙીઋફી 
ઈઅગણીકફી અ઼ગવફ ગ૪દી ૩૭૨૨ રીફષનૂફ ગ૪દી ષપીળૉ  રીફષનૂફફ્ ઋ૭લ્ઙ ધલૉવ ઝૉ .  

૬.૬ ઑગ ૂદ ધલૉવ ઈઅગણીગૂલ રીિઽદૂ 

ઋ૭ળ્ગદ રઽૉફદ ઼ય૪ ગીરઙૂળૂફૉ ઇઅદૉ ઑગ ુષસીશ ઈઅગણીગૂલ રીિઽદૂ ઑગ  ધઊ ઞૉરીઅ ૉ઼મ્બવ દળૂગૉ  
૭઼અન ગળૉવ ઙીર્રીઅ ઈષૉવ ઘીદીગૂલ ષીષૉદ૪ફી ષૅક્ષ્ ઘૉદળ્-ષીણૂકરીઅ દધી ઇન્લ ઼૪ગીળૂ 
મૂફ઼૪ગીળૂ ઞરૂફ્રીઅ ઈષૉવ ભશીઋ દૉરઞ ઇન્લ જાદ્ફી ષૅક્ષ્ ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ઞૉષૂ ગૉ  ષૅક્ષફૂ જાદ, 
અ઼ખ્લી, દૉરફૂ ચૉળીઊ, દધી ઇઅનીજીદ ઉંજીઊ દધી દૉરીઅધૂ ફૂગશૂ સગૉ  દૉષી ઊરી૪દૂ દધી ઞવીઋ રવફ્ 

ઇઅનીઞ, ષીઅ઼ફી ટૃઅણ્ફૂ ઼અખ્લી, ષૉવીકફૂ જાદ્ દૉરઞ અ઼ખ્લી ખહુપલ ષફ બુદફૂ જાદ દૉરઞ અ઼ખ્લી 
રૃખ્લ બૉ ઽદૂ. ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ઇરળૉવૂ ઇફૉ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદી કઝૂ જોષી રશૉવ. 
઼રગર્ િકર્લીફૉ ભૉ૪ જગી઼ૂફૉ ઇઙીઋફૂ ઙથ ૂરીઅ ઇરૃગ યૃવ્ જોષી રશૉવ દૉફી ગી૪થ રીડૉ  ઇઙીઋ 
ઇરૃગ ઙીર્રીઅ ફી ઘૉદળ્રીઅ ષપીળૉ  ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદી ઽ્લ દૉષી ૉ઼મ્બવ ઙીર્ ૭થ ઈષળૂ વૉષીલી ઽદી 
ઈષૂ ૃિડક ઈ ષઘદફૂ ઙથ ૂરીઅ ઘ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષૉવ. ઈ ઋ૭ળીઅદ ઇરૃગ ુઞ ીકફી ઇરૃગ 
ઙીરણીકરીઅ ષપીળૉ  ષૅક્ષ ચુફ દી ઇફૉ કઝૂ ચુફ દી ષીશી ઙીર્ફૂ રીિઽદૂફ્ ઼રીષૉસ ઈ ઙથ ૂ 
ુષ ૉહથરીઅધૂ નૃ૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

ષૅક્ષફૂ ઙથ ૂફી ઇઅનીઞરીઅ યૃવ્ફૂ સગલદીક ૪ઽૉવૂ ઝૉ . ઇરૃગ ટ્ફરીઅ ઼ૉમ્બવ ઙીર્રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ 
ચુફ  ડદી ષપૃ ઽ્લ દૉષી ઙીર્ફૉ ગી૪થૉ ઞૉદૉ ટ્ફરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ષપૃ જોષી રશૉવ ઽ્લ ઇફૉ ઇરૃગ 
૭઼અન ગળૉવ ઙીર્રીઅ ઼ીરીન્લ જાદ્ફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી કઝૂ ઽ્લ દૉ ટ્ફરીઅ કઝૂ ઼અખ્લીરીઅ જોષી રશૉવ. 
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ગળથ – ૭ 
ષૅક્ષઙથ ૂફૃઅ ુષ વૉહથ 

 ષૅક્ષ ઙથ ૂ ળીઞલફી મપીઞ ુઞ ીકરીઅ ઇફૉ ૭઼અન ગળૉવ ઙીરણીકરીઅ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ નળૉ ગ 
ુઞ ીફૂ યૃયૐઙ્ુવગ ઇફૉ ઈમ્ઽષીગૂલ ૭િળુ ધુદ ઇવઙ ઽ્ષીફૉ વૂપૉ ઇવઙ ઇવઙ ુઞ ીકરીઅ ષૅક્ષ્ફૃઅ રીથ, 
જાદ ઇફૉ ષોુષઘ્લદી ઑગ ઼૪ઘૂ જોષી રશદૂ ફધૂ. ઈર ટ્ફષી૪ ઇફૉ ુઞ ીષી૪ ઈઅગણીકફૃઅ ુષ ૉહથ 
યુષ લફી ઈલ્ઞફ રીડૉ  દધી ષૅક્ષઈષ૪થ ષપી૪ષી ઇફૉ ષૅક્ષ બૉનીસ ષપી૪ષી રીડૉફી ઈલ્ઞફરીઅ ઋ૭લ્ઙૂ 
મફૂ સગસૉ. 

 
 

ધર ષૅક્ષ ઙથ ૂ 
૪૨૨૫-૨૬ 

મૂજી ષૅક્ષ ઙથ ૂ 
૪૨૨૯ 

ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ઈષળૂ વૉષીલૉવી ુઞ ીકફૂ ગૃવ ષ દૂ
( ૉ઼ન઼઼્-૪૨૨૩ રીથૉ) 

૭૨૬.૮૱ વીઘ ૭૨૮.૯૩ વીઘ 

ુઞ ીફ્ ગૃવ યૐઙ્ુવગ ુષ દી૪ ૩,૯૬,૪૮૨ જ્.ગૂરૂ ૩,૯૮,૨૪૬૨ 
જ્.ગૂરૂ 

ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ઼રીષીલૉવ જી ીકફ્ ષફ ુષ દીળ મઽીળફ્ ગૃવ 
ુષ દીળ 

૩,૯૮,૪૩૫૪૯ ઽૉગડ૪ ૩,૯૯,૬૫૭૬૩ 
ઽૉગડ૪ 

ળીઞલરીઅ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીલવ ુઞ ીકફૂ અ઼ખ્લી ૪૬ ૪૮ 
ળીઞલરીઅ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીલૉવ ઙીર્ફૂ અ઼ખ્લી ૱૫૫ ૱૫૭ 
ષૅક્ષ ઙથ ૂફી ૭ અ઼ન ધલૉવ ઙીરણીકરીઅ ગૃવ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી  

૩૩૯.૫૯ વીઘ ૩૪૫.૫૱ વીઘ 

ળીઞલરીઅ ૭ અ઼ન ધલૉવ ઙીર્ફી ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીફૉ ઈપીળૉ  
ળીઞલરીઅ ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ ઇઅનીજીદ અ઼ખ્લી 

૪૭૩૨.૫૫ વીઘ ૪૮૱૮.૯૨ વીઘ 

ળીઞલરીઅ ૭ અ઼ન ધલૉવ ઙીર્રીઅ ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીફૉ ઈપીળૉ  
ળીઞલરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ઼ળૉ ળીસ ુદ/ઽૉગડ૪ 

૩૬.૩ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ ૩૮.૩ ષૅક્ષ /ઽૉગડ૪ 

મૂફ ઞઅઙવ ુષ દી૪રીઅધૂ ઼ૐધૂ ષપૃ ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લી પળીષદ્ 
ુઞ ્- ઈથઅન 

૮૭ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ ૮૱ ષૅક્ષ /ઽૉગડ૪ 

઼ૐધૂ કઝૂ ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લી પળીષદ્ ુઞ ્- ઼ૃળૉ ન્નૄફઙ૪ ૫ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ ૫ ષૅક્ષ /ઽૉગડ૪ 
ળીઞલફી ષફ ુષ દીળફી મઽીળફી ુષ દીળરીઅ ઇઅનીજીદ ગર્્ઇંઙ 
ઉરીળદૂ વીગણીફ્ ઞથ્ધ્ 

૩૬૱.૯૮ વીઘ પ.રૂ. ૩૮૱.૩૱ વીઘ 
પ.રૂ. 

ળીઞલફી ષફ ુષ દીળફી મઽીળફી ુષ દીળરીઅ ઇઅનીજીદ ઞવીઋ 
મશદથ વીગણીફ્ ઞથ્ધ્ 

૩૯૭.૭૨ વીઘ પ.રૂ. ૪૮૩.૯૯ વીઘ 
પ.રૂ. 

રીધીનૂઢ ષૅક્ષ્ફૂ ઇઅનીજીદ અ઼ખ્લી  ૭ ષૅક્ષ/ ુદ લિગદ ૭ ષૅક્ષ/ ુદ લિગદ
ગૃડૃઅમનૂઢ ષૅક્ષ્ફૂ ઇઅનીજીદ અ઼ખ્લી ૪૭ ષૅક્ષ/ ુદ ગૃડૃઅમ ૪૭ ષૅક્ષ/ ુદ ગૃડૃઅમ
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ધર ષૅક્ષ ઙથ ૂ 
૪૨૨૫-૨૬ 

મૂજી ષૅક્ષ ઙથ ૂ 
૪૨૨૯ 

ળી ર્ ફૂ ઼ળૉ ળીસ ગ૪દી (૩૬ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪) ષપૃ ઼ળૉ ળીસ પળીષદી 
જી ીકફૂ અ઼ખ્લી  

ધર ષૅક્ષ ઙથ ૂ 
(૪૨૨૫-૨૬) ૩૫ 

મૂજી ષૅક્ષ ઙથ ૂ 
(૪૨૨૯) ૩૮ 

ળી ર્ ફૂ ઼ળૉ ળીસ (૩૬ ષૅક્ષ /ઽૉગડ૪ ગ૪દી કઝૂ ઼ળૉ ળીસ પળીષદી 
જી ીકફૂ અ઼ખ્લી  

૩૩ ૩૨ 

ળીઞલફી દરીર ુઞ ીરીઅ ઼ષર્  જોષી રશદૃઅ ષૅક્ષ  વૂરણી (ફૂર) વૂરણી (ફૂર) 

ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ મપીઞ ષૅક્ષ્ફૂ લીનૂ ઇફૉ દૉફૂ ઙધર્ષીળૂ રીથૉફૂ અ઼ખ્લી ૭િળુસ  ડ-Iરીઅ, ઞલીળૉ  
ુઞ ીષી૪ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ૭િળુસ -II ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ળીઞલફી દરીર ુઞ ીકફી ૪૨ ઇગર્ૂર ષૅક્ષ્ફૂ 
લીનૂ દોલી૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઈર, મપી ઞ ૪૮ ુઞ ીકરીઅ ઞઅઙવ ુષ દી૪ મઽીળફી ુષ દીળરીઅ ળીઞલફૂ 
ગૃવ ૬૩૨ જોષી રશદૂ જાદ્ બોગૂ ૩૮૨ ધૂ ષપીળૉ  જાદ્ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઈ ગ૪થરીઅ જાદષી૪ રૃખ્લ જાદ્ફૃઅ 
ુષ  વૉહથ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૃનૂ ઞૃનૂ જાદ્ફી ઇઅનીઞફૂ ૃિડ નૃ૪ ગ૪ષી રીડૉ  મપૂઞ સઅગી બન જાદ્ફૉ ઑગ 
ઇન્લ જાદરીઅ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

૭.૩ ષૅક્ષ ઙથ ૂફી રૃખ્લ દી૪થ્  

ષહર્ ૪૨૨૫ ૭ઝૂફૂ મૂજી ષૅક્ષ ઙથ ૂ ૪૨૨૯રીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ ળીઞલરીઅ દૉફી દી૪થ્ફૂ જજીર્ 
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ળીઞલફી નળૉ ગ દીવૃગીરીઅધૂ ૭઼અન ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઙીરણીઅકરીઅ ઈ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ ઇફૉ ઙથ ૂફૉ ઈપીળૉ  ઇઅનીઞ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ગૃવ ૪૮ ુઞ ીફી ૱૫૭ ઙીરણીક ૭઼અન ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ. ધર ઙથ ૂ ષઘદૉ (૪૨૨૬ફી ળૂબ્ડર્રીઅ) ણીઅઙ ુઞ ીફ્ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽદ્. ૭ળઅદ ૃ
મૂજી ષઘદફૂ ઙથ ૂરીઅ ણીઅઙ ુઞ ીફ્ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ઈ મૂજી ષૅક્ષ ઙથ ૂફી રૃખ્લ 
દી૪થ્ ફૂજૉ રીથૉ ઝૉ .  

(૩) ષૅક્ષ ઈષ૪થરીઅ ષપીળ્આ- ષહર્ ૪૨૨૫રીઅ ગૃવ ૪૭.૩૨ ગળ્ણ ષૅક્ષ્ ઽદીઅ. ઞૉ ષપૂફૉ ૪૮.૱૯ ગળ્ણ 
ષહર્ ૪૨૨૯રીઅ જોષી રશૉવ. ઈર, ગૃવ ૩.૯૯ ગળ્ણ ષૅક્ષફ્ ૮ ષહર્રીઅ ષહર્નૂઢ ૪૯ વીઘ ષપીળ્ 
જોષી રશૉવ ઝૉ . ઈ ષપીળ્ ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊુન્ણલી-નઽૉળીનૄફફી ળૂબ્ડર્  ઼ીધૉ રૉશ ઘીલ ઝૉ . 
ળીઞલફી ભ્ળૉ ડ ઼ષ ળૂબ્ડર્-૪૨૨૯ ફી ઈપીળૉ  ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ગૃવ યૐઙ્ુવગ 
ુષ દી૪રીઅ ૫.૱૯% ધૂ ષપૂફૉ ૬.૪૱% ષપીળ્ જોષી રશૉવ ઝૉ .  

(૪) ૭ઽૉવીઅફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ૩૬ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ ઽદી. દૉફૂ ઼ીરૉ મૂજી ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ૩૮ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ 
જોષી રશૉવ. ળીઞલફૂ ષૅક્ષ ચુફ  ડદી નૉસફૂ ઼ળૉ ળીસ ષૅક્ષ ચુફ  ડદી ગ૪દીઅ ષપીળૉ  જોષી રશૉવ 
ઈર ઝદીઅ ળીઞલફી રૃખ્લ યીઙ્ ઇઅસદઆ સૃ ગ ઇધષી દ્ સૃ ગ નૉસ દળૂગૉ  ઝૉ .  

(૫) ૯ ુઞ ીકરીઅ ષૅક્ષ ચુફ  ડદી ૫૨ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઞૉરીઅધૂ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ૐધૂ 
ષપીળૉ  ઼ૐધૂ ષપીળૉ  ૮૱.૬ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ ત્લી૪ મીન દીબૂ ૮૬ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪, ઙીઅપૂફઙ૪ ૭૱.૫ 
ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ૭૩.૱ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪, ષવ઼ીણ ૫૭.૮ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪, ઼ૃ૪દ ૫૭ 
ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ ઇફૉ ફણૂલીનરીઅ ૫૩ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ જોષી રશૉવ ઝૉ .  
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(૬) ૮ ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષ ચુફ  ડદી ૩૨ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ ગ૪દીઅ કઝૂ જોષી રશૉવ ઝૉ . દૉરીઅ ઼ૐધૂ કઝી ૫ 
ષૅક્ષ /ઽૉગડ૪ ઼ૃળૉ ન્નૄફઙ૪ ુઞ ીરીઅ જોષી રશૉવ ઈ ઋ૭ળીઅદ ઇન્લ જી ીક ગચ્ઝ, જારફઙ૪, 
ઇરળૉવૂ, ઇરનીષીન ઇફૉ ળીઞગ્ડ ઈષૉ ઝૉ . 

(૭) ઙીઅણી મીષશ ફૃઅ રીથ ઼ૐળી ર્  ગચ્ઝ ઇફૉ ઋ ૪ ઙૃઞળીદરીઅ કઝૃઅ  જોષી રશૉવ ગી૪થ ગૉ  દૉફૉ ગીબૂફૉ 
દૉરીઅધૂ ગ્વ઼્ મફીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઙીઅણી મીષશફૉ ઇરૃગ ુષ દી૪રીઅધૂ ગી૭ષીફૉ વૂપૉ 
દૉફૃઅ , રીથ ચડૂ ઙલૉવ ઝૉ . ઙીઅણીમીષશફૉ નૃ૪ ગ૪ષી ઝદીઅ ળીઞલરીઅ ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ફ્પબી  
ષપીળ્ જોષી રશૉવ ઝૉ  ઈર ઝદીઅ ઙીઅણીમીષશફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ષહર્ ૪૨૨૫ રીઅ ૬.૫૩ ગળ્ણ 
ઽદૂ દૉ ચડૂફૉ ષહર્ ૪૨૨૯ રીઅ ૫.૯૫ ગળ્ણ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઞલીળૉ  મૂજા ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીરીઅ 
ફ પબી  ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ઝૉ . 

(૮) ૪થફી ષૅક્ષ ુષઽૂફ ુષ દી૪ દૉરઞ મ ૂફ્ ઞઅઙવ ુષ દી૪ ઇઅનીઞૉ ૩.૨૨૨,૨૨૨ ઽૉગડ૪ફ્, ષૅક્ષ 
ઙથ ૂરીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪ દળૂગૉ  ઙથ ૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૯) નુક્ષથ ઙૃઞળીદફી નિળલીગીઅઢૉ ઇફૉ ઘઅયીદફી ઇઘીદરીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ જોષી 
રશદી રૉન્ગૃર્ફ્ ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ઇઅનીઞરીઅ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ.  

(૱) બીડથ, ળીઞગ્ડ, જારફઙ૪, ઞૃફીઙત, ઇફૉ યીષફઙ૪ જી ીરીઅ ઙીઅણીમીષશફી ષૅક્ષફી ચડીણી 
ઝદીઅ મૂજા ષૅક્ષ્રીઅ ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ઝૉ  ૭ળઅદ ૃઇરળૉવૂ ઇફૉ બ્૪મઅન૪રીઅ ઙીઅણીમીષશફી 
ગબીષીફૉ ગી૪થૉ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીરીઅ ચડીણ્ જોષી રશૉવ ઝૉ . 

(૯) વીગણીફ્ જીષઅદ ઞથ્ધ્ ઇફૉ ઞવીઋ વીગણીફૃઅ ઋત્બીનફ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ષપીષીફૉ ગી૪થૉ ષપષી 
બીરૉવ ઝૉ . ઈ ષપષીફી ગી૪થરીઅ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  ઈ૭દી ષૅક્ષ્ફૂ જાદરીઅ ષપીળૉ  ધષીધૂ બથ 
ઝૉ . ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊન્ણૂલીફી દી૪થ ગ૪દી ઈ જીષઅદ ઞથ્ધ્ ગનીજ ષપીળૉ  ઽસૉ ગૉર ગૉ  ઇ ૉ 
ષૉજીથવીલગ વીગણીફૂ ઼ીઊટ ઙથ ૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઈર ઇઙીઋફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ગળદીઅ 
જીષઅદ ઞથ્ધીફ્ ઇઅનીઞરીઅ ઇરૃગ ઇઅસૉ ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ઝૉ . ઘળૉઘ૪ જીષઅદ ઞથ્ધીફ્ ઇઅનીઞ 
મપૂ ઞ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  ઈબદૂ જાદ્ ઇફૉ ઞવીઋ વીગણીફી ૩૨ ૉ઼.રૂ.ઋ૭૪ફૂ ચૉળીઊફી 
ઈપીળૉ  ધીુફગ ષ્ લૃર ડૉમવ મફીષૂફૉ જાથૂ સગીલ. 

(૩૨) સ , ઇ૪ણૃ઼ી, ઼ીઙ, મઅઙીશૂમીષશ, ઘૂઞણ્ ઇફૉ ઈઅમીફૂ ઼અખ્લીરીઅ ઇઙીઋફૂ ઼૪ઘીરથૂઑ 
ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ગી૪થ ગૉ  ઘૉણૃદ્ બ્દીફી ઘૉદ૪રીઅ ઈ જાદ્ ષીષષી રીડૉ  ૭઼અન ગળૉ  ઝૉ . 

ઇઙત્લફૃઅ ુફળૂક્ષથ  

(ઇ) ઇરળૉવૂ, બ્૪મઅન૪, ગચ્ઝ ઇફૉ નીઽ્ન જી ીફૉ મીન ગ૪દીઅ મપીઞ જી ીરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ષપીળૉ  
જોષી રશૉવ ઝૉ .  

(મ) ષીણૂ ઇફૉ ભશ ઈ૭દી ષફફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ષપીળ્  

 ષૅક્ષ ઙથ ૂફી ઈઅગણી ઋ૭૪ધૂ  બ  ડ ઞથીલ ઝૉ  ગૉ , ષીણૂરીઅ ઈષૉવ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ઝૉ ી ૮ ષહર્રીઅ 
ષપીળ્ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઈ ષપીળ્ ઈુધર્ગ ભીલની ઈ૭દી ષૅક્ષ્ફૉ વૂપૉ જોષી રશૉવ ઝૉ . ષીણૂ ુષ દી૪ફી ટીણ્ 
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ઇફૉ ઑગર્્ ભ્ળૉ ડર્ ૂ ષીષૉદ૪ફી ટીણ્ ષચ્જૉફૂ ઼૪ઘીરથૂ ગ૪ષૂ રૃ ગૉવ ઝૉ . ગી૪થ ગૉ  ષફ ુષયીઙ ીળી ઝૉ ી ૩૨ 
ષહર્રીઅ ઈરશીફી ષૅક્ષ્ફૃઅ ર્ડી રીથરીઅ ુષદ૪થ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ૭િળથીરૉ ગવરૂઈરશીફી ષીષૉદ૪રીઅ ષપીળ્ 
જોષી રશૉવ ગનીજ ઈષી ઑગર્્ ભ્ળૉ ડર્ ૂફી ભશફી ષીષૉદ૪ફ્ ઼રીષૉસ ષીણૂરીઅ ગળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ ષૅક્ષ 
ઙથ ૂફી ૭િળથીર્ ઋ૭૪ધૂ જાથષી રશૉવ ઝૉ . ગૉ  ગૉ ળૂ, જૂગૃ, ઼૪ઙષ્, વૂમૃઅ ષઙૉળૉ  ઈુધર્ગ વીય ઈ૭દૂ જાદ્ફૃઅ 
ષીષૉદ૪ ઙીર્ફૂ ષીણૂરીઅ જોષી રશૉવ ઝૉ . 

(ગ) ઘીદીગૂલ ષીષૉદ૪રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ચડીણ્  

ઞૃની ઞૃની ગી૪થ્ફૉ વઊફૉ ઘીદીગૂલ ષીષૉદ૪રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ચડીણ્ જોષી રશૉવ ઝૉ . ષહર્ ૪૨૨૫-
૨૬રીઅ ઘીદીગૂલ ષીષૉદળ્રીઅ ૯.૪ ગળ્ણ ષૅક્ષ્ ફૂ અ઼ખ્લી ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઞૉ ચડૂફૉ ૮.૮ ગળ્ણફૂ ધષી 
બીરૉવ ઝૉ . કઝી રીથરીઅ ઘીદીગૂલ ષીષૉદળ્ ઇફૉ ર્ડી રીથરીઅ ૪ દીકફૉ ૭ઽ્શી ગ૪ષી ન૪મ્લીફ 
ષૅક્ષ્ ફૉ ગી૭ષીફૉ ગી૪થૉ ઇધષી દ્ ષીષૉદ૪ ુષ દી૪ફૉ મૂજા ઽૉદૃક રીડૉ  દમનૂવ ગ૪ષીફૉ વૂપૉ ઈ ઈ 
ચડીણ્ જોષી રશૉવ ઝૉ . 

(ણ) ઇરૃગ જી ીરીઅ ષૅક્ષ ઈષ૪થફ્ ચડીણ્  

ઇરળૉ વૂ: ુઞ ીરીઅ ઇઙીઋફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ઙીઅણીમીષશફી ષૅક્ષ્ ૭૬% ઽદી. ઞલીળૉ  મૂજી ઙથ ૂરીઅ 
૬૮% જોષી રશૉવ ગી૪થ ગૉ  ઼રગર્ જી ીરીઅ ઙીઅણીમીષશફૉ ગી૭ષીરીઅ ઈષૉવ ઈફૉ વૂપૉ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ 
ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ચડીણ્ જોષી રશૉવ. જો ઙીઅણીમીષશફી ષૅક્ષ્ફૉ ઇઙીઋફૂ ૪૨૨૫ ફૂ ઇફૉ મૂજી ઙથ ૂ 
રીઅધૂ મીગીદ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ દ્ મૂજા ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ૪૨૨૫ ફૂ ઙથ ૂ ગ૪દીઅ ષપીળ્ જોષી રશૉવ ઝૉ . 

બ્૪મઅનળઆ બ્૪મઅન૪ ુઞ ીરીઅ ૭થ ઇરળૉવૂ ુઞ ીફૂ ઞૉર ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીરીઅ ઼ીપી૪થ ચડીણ્ જોષી 
રશૉવ ઝૉ . 

નીઽ્નઆ ઇઙીઋફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ૉ઼મ્બવ ઙીર્રીઅ ઑગર્્ ભ્ળૉ  ડર્ ૂફી ફૂવઙૂળૂફી ષીષૉદળ્ફ્ ઼રીષૉસ 
ગ૪ષીધૂ ઈ યૄવ જોષી રશૉવ ઞલીળૉ  ૪૨૨૯ ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂફી ળૉ ન્ણર ૉ઼મ્બવૂઙફી ઙીર્રીઅ ઈફ્ 
઼રીષૉસ ફઽદ્ ધલૉવ. ઈ ઑગ ગી૪થ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીફી ચડીણ્ રીડૉ  ઽ્ઊ સગૉ . 

૭.૪ ઇઙત્લફૂ જાદ્ફૃઅ ુષ ૉહથ 

૭.૪.૩ ઙીઅણી મીષશ 

ઈસળૉ  ૩૨૨ ષહર્ ઇઙીઋ ઙીઅણીમીષશફૉ ૭૪નૉસૂ જાદ દળૂગૉ  ષીષષીરીઅ ઈષૉવ ઞૉ ઘીળીસ ષીશૂ ઞગ્લીક 
ઋબળ ૭થ ઋઙૂ સગૉ  ઝૉ  ઇફૉ ૩૯ ુઞ ીરીઅ રૃખ્લ ૩૨ જાદ્ બોગૂ જોષી રશૉવ ઝૉ . જારફઙ૪ ુઞ ીરીઅ ષપીળૉ  
રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ત્લી૪ ૭ઝૂ ઞૃફીઙત,ગચ્ઝ, ઇરળૉવૂ ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ૭થ જોષી રશૉવ 

ઙીઅણીમીષશ ષૅક્ષ દળૂગૉ  યીગ્લૉઞ જોષી રશૉ ઝૉ . દૉ ટીણૂ દળૂગૉ  જોષી રશૉ ઝૉ . ગી૪થ ગૉ  દૉફૂ ચૉળીઊ ૩૨ 
ૉ઼રૂ ધૂ ૬૭ ૉ઼રૂ ષચ્જૉફૂ ઽ્લ ઝૉ . ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝ ટ્ફ ુ઼ષીલફી ઇન્લ ટ્ફરીઅ ૭થ ૬૭ ૉ઼.રૂ. ધૂ 

૯૭ ઼ૉ.રૂ. ચૉળીઊષીણી ઙીઅણીમીષશફી ષૅક્ષ્ જોષી રશૉવ ઙીઅણીમીષશફ્ રૃખ્લ મશદથ ઇફૉ ગ્વ઼ી 
મફીષષી રીડૉ  ઋ૭લ્ઙ ધીલ ઝૉ . વ્ગ્ દૉફૂ ણીશૂક ઇફૉ રૄશરીઅધૂ ૭થ ગ્વ઼ી મફીષૉ ઝૉ . દૉફી ૭ણૂલી 
( ૃ ડ) ત્૪ફૉ ઘીષી રીડૉ  ષ૭ળીલ ઝૉ . ઙીઅણીમીષશફી ષૅક્ષફૉ વૂપૉ ઞરૂફફૂ ઘીળીસરીઅ ચડીણ્ ધીલ ઝૉ . 
૭ળૂથીરૉ ઞરૂફરીઅ ઼ૃપીળ્ ધીલ ઝૉ . ઈ જાદ ઇુદુષ  ◌ીર ૭િળુ ધુદરીઅ ૭થ ઋઙૂ સગૉ  ઝૉ . ઇફૉ 
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ટણ૭ધૂ ભૉવીલ ઝૉ . ઋ ૪ ઙૃઞળીદ ઇફૉ ઼ૐળી ર્  ગચ્ઝરીઅ ઼ઽૉવીઊધૂ રશદી મશદથ દળૂગૉ  દૉફ્ ઋ૭લ્ઙ 
ધીલ ઝૉ . ઈ ુષગ બ ઋ૭વબ્પ ઽ્ષીધૂ ઇન્લ મશદથ ઈ૭દૂ ૭થ ષપૃ રઽત્ષફૂ જાદ્ફૉ અ઼૪ક્ષથ ર ૃઅ 
ઝૉ . દૉરઞ ઙીઅણીમીષશફૉ ગીબૂફૉ મશદથફી ગ્વ઼ી બૃળી બીણદી વ્ગ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ રશૂ ઝૉ . ૪થફૉ ઈઙશ 
ષપદૃઅ ઇડગીષષી ઇફૉ નિળલીિગફીળૉ  ઘીળીસષીશી ૭ષફ્ફૉ ઇડગીષષી રીડૉ  સૉ ડળ મૉ ડ દળૂગૉ  
ઙીઅણીમીષશફ્ ુ઼અઽ ભીશ્ ૪ઽલ્ ઝૉ . ઙીઅણીમીષશફી વીગણીરીઅ ગીમર્ફફૃઅ રીથ ઼રગર્ ળીઞલરીઅ મૂજા 
ષૅક્ષ્ ગ૪દી ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ઝૉ . 

૪૨૨૫ ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ઼ષર્  જોષી રશદૂ જાદ દળૂગૉ  ગૃવ ૬.૩૫ ગળ્ણ ઙીઅણીમીષશફૂ ઼અખ્લી ઽદૂ. 
઼ૐળી ર્  ગચ્ઝ ઇફૉ ઋ ૪ ઙૃઞળીદરીઅ ર્ડી બીલૉ ઙીઅણીમીષશફૃઅ ગબીથ ધદી ઇરૃગ ુઞ ીરીઅ દૉફૂ અ઼ખ્લીરીઅ 
ચડીણ્ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ ૪૨૨૯ ફૂ ઙથ ૂરીઅ ગૃવ અ઼ખ્લીફી ષૅક્ષ્રીઅ ધર ધીફૉ ઝૉ . ષહર્ 
૪૨૨૯ ફૂ ઙથ ૂરીઅ ગૃવ ૫.૯૬ ગળ્ણ ઙીઅણીમીષશફી ષૅક્ષ્ ઙથષીરીઅ ઈષૉવ ઞૉરીઅ ૩૨ ઼ૉરૂ ધૂ કઝૂ 
ચૉળીઊફી ટીણૂફૉ ઘ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. ળીઞલરીઅ ુષ દી૪ફૉ ઘ્લીફૉ વઊઑ દ્ ઙીઅણીમીષશ ર્ડી 
ુષ દી૪ફૉ ઈષળૂ વૉ ઝૉ . ઙીઅણીમીષશ ઑ ળીઞલફૂ રૃખ્લ ઈકર્રગ જાદ ઝૉ . 

૭.૪.૪ વૂરણી (ઑટીણૂળૉ ગડી- ઊન્ણૂગી) 

વૂરણી ળીઞલરીઅ ઼ષર્  જોષી રશૉવ ઝૉ .દૉધૂ "ળીઞલફી ષૅક્ષ" દળૂગૉ  ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . વૂરણ્ ઼રચીદ 
ધૂ રીઅણૂફૉ ુષહર ગી૪ફૂ ઈમ્ઽષીરીઅ ઋઝળૂ સગૉ  ઝૉ . વૂરણીફૉ વ્ગ્ઑ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ , ઞવીઋ 
મશદથ દૉરઞ ખહુપલ ઙૃથ્ફૉ વૂપૉ ઇ૭ફી લ્ ઝૉ . રઘ્લ ઙૃઞળીદ ઇફૉ ઋદ૪ ઙૃઞળીદરીઅ કઝૂ 
ચૉળીઊષીશી વૂરણીફૃઅ ફ પબી  રીથ જોષી રશૉ ઝૉ . ઈર ઝદી ૩૪૨ ૉ઼રૂ ચૉળીઊ ગ૪દીઅ ષપીળૉ  
ચૉળીઊષીશી વૂરણી ૭થ જોષી રશૉ ઝૉ . ઇફૉ ૬૨૨ ઼ૉ.રૂ ચૉળીઊ ઋબળફી વૂરણીફૉ ૭થ ફ પષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ . ઼ૃળૉ ન્નૄફઙ૪ ુઞ ીરીઅ ૮૯૨ ૉ઼રૂ ચૉળીઊષીશ્ વૂરણ્ ફ પષીરીઅ ઈષૉવ ઈર ઝદીઅ રઽી ષૅક્ષ દળૂગૉ  
ફ પીલૉવ વૂરણ્ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીફૂ ટૃઅમૉસફૉ વૂપૉ વ્ગ્ઑ ઘૉદ૪ફી સૉતૉ, ઘૃ ૂ ઞગ્લીકરીઅ, ળૉ ષૉ, ૪ દી 
ઇફૉ ફઽૉ૪ગીઅઢૉ ફી ુષ દીળ્રીઅ વૂરણી ઋઝૉ ળૂ ઼અ૪ક્ષથ ઈબૉવ ઝૉ . ઇફૉ વીયીુન્ષદ ધલૉવ ઝૉ . ઋદ૪ 
ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ ૭થ રઘ્લ ઙૃઞળીદ ઞૉષ્ઞ ઈષગી૪ વૂરણીફી ષૅક્ષફૉ રશૉવ ઽ્ષીફૃઅ ફ પલૉવ ઝૉ . ગૃન૪દૂ 
૭ળૂમશ્ફૉ ઈપૂફ ૩૭૩ ૉ઼રૂધૂ ષપૃ ચૉળીઊફી ષૅક્ષ્ફૃઅ રીથ કઝૃ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઈ ઇઅઙૉ ઑષૃઅ 
ઇફૃરીફ ધઊ સગૉ  ગૉ , ૩૭૩ ૉ઼રૂ ધૂ ષપૃ ચૉળીઊફી ષૅક્ષ્ફ્ ઈ ટ્ફરીઅ ઋ૭લ્ઙફૉ ઇફૃવક્ષૂફૉ ગી૭ષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ . ઇધષી દ્ ઼ૃગીઊ ઞષીધૂ ફીસ બીરૉવ ઝૉ . ઼ૐળી ર્  ગચ્ઝ ટ્ફરીઅ વૂરણી સ ઈદફી દમગગૉ  
૬૭ ૉ઼.રૂ. ઼ૃપૂફૂ ચૉળીઊ ી  ગલીર્ મીન મઽ્શી ૭સૃપફફૉ વૂપૉ જીળી દળૂગૉ  ઋ૭લ્ઙરીઅ વૉષીદીઅ ઽ્ષીધૂ 
ુષગી઼ બીરદી ફધૂ ઇધષી દ્ ગૃન૪દૂ ુષ૭ળૂદ ૭િળમશ્ફૉ વૂપૉ પઅષીધૂ ુષગી઼ ધદ્ ફધૂ. ૯૩ ૉ઼રૂ 
ધૂ ષપીળૉ  ચૉળીઊફી ષૅક્ષ્ ઘૃમઞ ઞૃઞ ફ પીલૉવ ઝૉ . ગૉર ગૉ  ઈષી ષૅક્ષ્ ઼ૃગીલ જાલ ઝૉ . ઇધષી દ્ ફીસ 
બીરૉ ઝૉ . નુક્ષથ ટ્ફરીઅ ષપૃ ચૉળીઊષીશી વૂરણીફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ષપીળૉ  ઝૉ . ઈર ઝદીઅ ષપૃ 
ષ૪઼ીનષીશી ઈ ુષ દી૪રીઅ વૂરણીફી ષૅક્ષફૂ ગૃવ અ઼ખ્લી કઝૂ જોષી રશૉ ઝૉ . ૩૪૨ ૉ઼.રૂ. ફૂ 
ચૉળીઊષીશી ષૅક્ષ્ મૂજા ટ્ફફૂ ઼૪ઘીરથૂઑ ષપૃ જોષી રશૉવ ઝૉ . નુક્ષથ ટ્ફરીઅ મૂજા ઊરી૪દૂ વીગણી 
ઈ૭દી ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીફૉ વૂપૉ વૂરણીફી ષૅક્ષ્ફૉ ષપીળૉ  અ઼૪ક્ષથ રશૉવ ઝૉ . રઽૉ઼ીથી, મફી઼ગીઅઢી, 
ઙીઅપૂફઙ૪, ઇરનીષીન, ફણૂલીન ઇફૉ ઈથઅન રીઅ ષપૃ રીથરીઅ વૂરણીફી ષૅક્ષ્ ઋઝૉ ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 
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વૂરણી ઑ ધર ૩૨ ઇગર્ૂર બઅિગદફી ષૅક્ષ્ બોગૂ ળીઞલફી ૪૪ જી ીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ળીઞલરીઅ નળૉ ગ 
ચૉળીઊફી ગવી઼ષીશી વૂરણીફી ષૅક્ષ્ જોષી રશૉ ઝૉ . ઞૉફી ઋ૭૪ધૂ ભુવદ ધીલ ઝૉ  ગૉ  વૂરણીફી ષૅક્ષફૉ 
ળીઞલરીઅ ઼ષ વ્ગ્ ઘ્ષીળી ષૂગી૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . વૂરણીફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ષપૃ ષ૪઼ીનષીશી નૉસરીઅ 
કઝૂ જોષી રશૉ ઝૉ . ૭ળઅદ ૃવૂરણીફી ષૅક્ષ રીડૉ  ૭૭૨ રૂ.રૂ ધૂ ૯૨૨ રૂ.રૂ. ફ્ ષ૪઼ીન બૃ૪દ્ ઝૉ . ઈ 
ટ્ફરીઅ વૂરણીફી ષૅક્ષ્ફી ષીષૉદ૪ફૃઅ રીથ ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ઝૉ . 

ળીઞલરીઅ જોષી રશદૂ નૉસૂજાદ્રીઅ વૂરણીફી ટીણફૂ ઼અખ્લી ઇફૉ બૃ ગશ રીથરીઅ રશદીઅ ઽ્ષીધૂ ધર 
ફઅમળૉ  ઈષૉ ઝૉ . ૪૨૨૯ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ રીઅ ગૃવ ૪.૯૱ ગળ્ણ વૂરણીફી ષૅક્ષ્ જોષી રશૉવ ઝૉ  વૂરણ્ ષફ 
ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ રૃખ્લ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  ઈ૭દૂ જાદ ઝૉ . 

૭.૪.૫ નૉસૂમીષશ ઇધષી મીમૃવ (ઑગસૂલી ફૂવ્ડૂગી)  

ઊરી૪દૂ ઇફૉ ઞવીઋ મશદથ ઈ૭દ્ નૉસૂમીષશ ળીઞલફી ૪૪ જી ીકરીઅ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્રીઅ 
ફ પીલૉવ ઝૉ . ઼રચીદ ઈમ્ઽષીધૂ રીઅણૂફૉ ુષહર ઈમ્ઽષીરીઅ ૭થ ઋઝળૂફૉ ડગૂ સગદી નૉસૂ મીષશફૉ 
રઘ્લ ટ્ફરીઅ ઼ીળ્ ઈષગી૪ રશૉવ ઝૉ . ૫૩ ૉ઼રૂ ધૂ ૩૪૨ ૉ઼.રૂફૂ ચૉળીઊ ફી નૉસીમીષશફૃઅ ફ પબી  
રીથ જોષી રશૉવ ઝૉ . રઘ્લ ટ્ફરીઅ ઘૉણૃદઑ ગૅુહ બીગ્ ઼ીધૉ નૉસૂમીષશ ઋઝૉ ળૉવ ઝૉ . દૉરઞ ૪ દી, ળૉ ષૉ, 

ઇફૉ ફઽૉ૪ગીઅઢૉ ૭થ ષીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઼ૐળી ર્  ગચ્ઝ ટ્ફરીઅ ૬૭ ઼ૉ.રૂ. ઼ૃપૂફી નૉસૂમીષશફૃઅ રીથ 
ષપીળૉ  ઝૉ . ૭ળઅદ ૃગૃન૪દૂ ુષ૭ળૂદ ૭ળૂમશ્ફૉ વૂપૉ દૉફ્ ુષગી઼ ધદ્ ફધૂ ઈ ઋ૭ળીઅદ જીળી રીડૉ  વ્બીંઙ 
ગ૪ષીધૂ ૭થ દૉફ્ ુષગી઼ પીઅલ ઝૉ . ૯૭ ૉ઼.રૂ. ધૂ ષપીળૉ  ચૉળીઊફી ષૅક્ષ્ ઼ૐળી ર્  ગચ્ઝ ટ્ફ રીઅ ઘૃમઞ 
ઞૄઞ ઼અખ્લીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ગી૪થ ગૉ  ઇુદુષહર ૭િળુ ધુદરીઅ નૉસૂમીષશ ઼ૃગીલ જાલ ઝૉ . ઇધષી દ્ 
વ્ગ્ ઘ્ષીળી ચ૪ ઋ૭લ્ઙરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ ૫૩ ધૂ ૯૭ ૉ઼.રૂ.ફૂ ચૉળીઊફી 
નૉસૂમીષશફૃઅ રીથ ઉંજૃ ઝૉ . વ્ગ્ નૉસૂમીષશફ્ ઞવીઋ મશદથ દળૂગૉ  ચથ્ ઘળ્ ઋ૭લ્ઙ ગળૉ  ઝૉ .  

ઋ ૪ ઙૃઞળીદરીઅ કઝૂ ચૉળીઊષીશી નૉસૂ મીષશ જોષી રશૉ ઝૉ . નૉસૂ મીષશ ઘૉણૃદ્ફી ઘૉદ૪ફી સૉતૉ , 
ઙૐજ૪ફૂ ઞરૂફ દૉરઞ ૭ણદ૪ ઞરૂફરીઅ ષીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ઇફૉ અ઼૪ક્ષથ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઘૉદૂફી 
કજાળ્ મફીષષીરીઅ ઋ૭લ્ઙૂ ધદીઅ નૉસૂ મીષશફી ગીઅડીફ્ ઋ૭લ્ઙ બીગફી અ઼૪ક્ષથ રીડૉ  ષીણ દળૂગૉ  
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ દૉફી બીઅનણી ઇફૉ ઼ીંઙ્ ત્ળફી જીળી દળૂગૉ  ઋબલ્ઙરીઅ ઈષૉ ઝૉ . નૉસૂ મીષશ ઙૃઅન૪ 
ઈ૭દૃઅ ષૅક્ષ ઝૉ . નૉસૂ જાદ્ બોગૂફૂ જાદ્રીઅ વૂરણી ૭ઝૂ નૉસૂ મીષશફ્ કર્ર ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ ષહર્ ૪૨૨૯ ફૂ 
ઙથ ૂરીઅ ગૃવ ૪.૫૬ ગળ્ણ ષૅક્ષ્ ફ પીલૉવ ઝૉ . ળીઞલરીઅ રઽૉ઼ીથી ુઞ ્ નૉસૂ મીષશફી ઋઝૉ ૪રીઅ ર્ઘળૉ  
ઝૉ . ઞલીળૉ  ફણૂલીન,ઙીઅપૂફઙ૪,બીડથ ઇફૉ ગચ્ઝ ૭ઝૂફી કર્રૉ ઈષૉ ઝૉ .  

૭.૪.૬ ફૂવઙૂળૂ (લૃગૉ વૂપ્ડ઼ બૂ઼ૂ઼) 

ળીઞલરીઅ ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી જ્ધી કર્રૉ ઝૉ . ઼્્બૂ઼ જીઊફૉન઼્ૂ઼ફૂ ઞૉર ફૂવઙૂળૂ ૭થ 
૭૪નૉસૂ ગૃશફૂ જાદ ઝૉ . ૭ળઅદ ૃ વ્ગ્ ઘ્ષીળી ઈુધર્ગ િ ઑ ૭ અ઼ન ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઼ીરીુઞગ 
ષફૂગ૪થફૂ ટૃઅમૉસફૉ ગી૪થૉ ઘૉદૂ બીગ્ ઼ીધૉ ઼૪શદીધૂ ઋઝૉ ૪દૂ ઇફૉ ડૃઅ ગી ઙીશીરીઅ ષપૃ ષશદ૪ ઈ૭દી 
ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષફૉ ઘૉણૃદ્ઑ ઼ીળ્ ઈષગી૪ ઈબૉવ ઝૉ . ળીઞલફી ૩૱ ુઞ ીફૂ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્રીઅ 
ફૂવઙૂળૂફૃઅ રીથ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઼ૐધૂ ષપીળૉ  ઝૉ . ઈ ઋ૭ળીઅદ ફૂવઙૂળૂ ઈથઅન, ઼ૃ૪દ, ય જ, 
બઅજરઽીવ, ઼ીમ૪ગીઅઢી ઇફૉ ઘૉણીરીઅ ફ પબી  રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ફૂવઙૂળૂફી ૩૨ ૉ઼રૂ. ધૂ ૬૭ 
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ૉ઼રૂ.ફી ચૉળીઊષીશી ષૅક્ષ્ જોષી રશૉ ઝૉ . ઞલીળૉ  ૬૮ ધૂ ૯૭ ૉ઼રૂ.ફૂ ચૉળીઊષીશી ષૅક્ષ્ફૃઅ રીથ કઝૃઅ  ઝૉ . 
ગી૪થગૉ  ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષ્ફ્ ઋ૭લ્ઙ રગીફ મીઅપગીરરીઅ ષ૭ળીદ્ ઽ્ષીધૂ ગીબૂ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 
ળીઞલરીઅ ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષ્ફ્ ઋ૭લ્ઙ બ્વ દળૂગૉ  ગ૪ષીરીઅ ધર ધીફૉ ઝૉ . ઇફૉ ઘૉણૃદ્ ૭થ બ્વ દળૂગૉ  
ઋ૭લ્ઙ રીડૉ  ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષ્ ષીષૉ ઝૉ . ફૂવઙૂળૂ બીઅજ ધૂ ઝ ષહર્રીઅ ઋ૭લ્ઙૂ ઉંજીઊ ઇફૉ ચૉળીઊ ી  
ગ૪દૂ ઽ્ષીધૂ દૉરીઅધૂ ઋ૭ઞ રૉશષૂ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ ઘૉણૃદ્રીઅ ઘૄમઞ વ્ગ ૂલ ષૅક્ષ ઝૉ . ઝૉ ી 
બીઅજ ષહર્ ન૪મ્લીફ રઘ્લ ઙૃઞળીદરીઅ ફૂવઙૂળૂફી ગવ્ફવ ળ્બીકફૃઅ ષીષૉદ૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ ઈ 
ષીષૉદ૪ જ્ધી ષહ ગીબૂ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . રઘ્લ ઙૃઞળીદરીઅ ઇરૃગ વ્ગ્ ઘૉદૂફૉ મનવૉ ફૂવઙૂળૂફી 
ગવ્ફવ ળ્બીફી ષીષૉદ૪ દ૪ભ ષ ી ઝૉ . દીઞૉદ૪ફી ષહ રીઅ ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષ્રીઅ ગૂડગફ્ ળ્ઙ જોષી 
રશૉવ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ વ્ગ્ ફૂવઙૂળૂફૉ ષીષૉદ૪ રીડૉ  ૭ અ઼ન ગળૉ  ઝૉ .  

મૂજી ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ૪.૩૯ ગળ્ણ ફ પષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ રૃખ્લત્ષૉ રઘ્લ 
ઙૃઞળીદરીઅ ઝૉ . ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ૭થ ર્ડી બીલૉ ગવ્ફવ ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષ્ફૃઅ ષીષૉદ૪ ઽીધ પળૉવ ઝૉ . 
ઈધૂ ઈસી ળીઘૂ સગીલ ગૉ  ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષ્ફ્ ભીશ્ ૭થ ળીઞલરીઅ યુષ લરીઅ ઉંજ્ ઞઊ સગસૉ. 

૭.૪.૭ ઈઅમ્ ઇધષી રઙ્ (રૉન્જીભૉ ળી ઉન્ણૂગી)  

 ળીઞલરીઅ ૩૱ જી ીરીઅ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ બોગૂ ફ પીલૉવ ઝૉ . ઈઅમી નુક્ષથ ઙૃઞળીદફી રૃખ્લત્ષૉ ષવ઼ીણ, 
઼ૃ૪દ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ જી ીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઼ીધ્ ઼ીધ ઼ૐળી ર્  ગચ્ઝ ટ્ફરીઅ ઞૃફીઙત જી ીરીઅ ુષસૉહ 
જોષી રશૉ ઝૉ . ઘૉણૃદ્ નૉસૂ ઈઅમી ઋ૭૪ ગવર જતીષૂફૉ ઋચ્જ ઙૃથષ ી ષીશી ભશ્ બૉની ગળૂ ષપૃ ઋત્બીનફ 
રૉશષૉ ઝૉ . રઘ્લ ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ ઈથઅન, ઙીઅપૂફઙ૪, ઘૉણી, ષણ્નળી જી ીફી બથ ઘૉણૄદ્ઑ ઘૉદૂફી બીગ 
઼ીધૉ ઈઅમીફી ષૅક્ષફૉ ષીષૉ ઝૉ . ઋ ૪ ઙૃઞળીદરીઅ ૫૨ ૉ઼.રૂ ધૂ ૩૪૨ ૉ઼.રૂ ફૂ ચૉળીઉષીશી ઈઅમીફી 
ષૅક્ષ્ફૃઅ રીથ ષપીળૉ  જોષી રશૉ ઝૉ . ઇફૉ દૉરીઅલ નૉસૂ ઈઅમીફૂ અ઼ખ્લી ષપીળૉ  ઝૉ . રઽૉ઼ીથી, ઼ીમ૪ગીઅઢી 
ઇફૉ મફી઼ગીઅઢીફી ઘૉણૃદ્ ઘ્ષીળી ઝૉ ી ન઼ ષહર્રીઅ ગવરૂ ઈઅમીફી ષીષૉદ૪ફૂ સ ઈદ ઘૉદૂફી બીગ ઼ીધૉ 
ગળૉવ ઝૉ . ગૉ઼૪, ઽીભૃ઼, વઅઙણ્ ઇફૉ ળીજાબૃળૂ જાદ્ વ્ગ ૂલ મફૂ ૪ઽૂ ઝૉ . ઞૃફીઙત જી ્ ગૉ઼૪ ગૉ ળૂફૉ 
ગી૪થૉ ઼રગર્ ુષ રીઅ ખ્લીદ ઝૉ . ઞલીળૉ  ષવ઼ીણ, ઼ૃ૪દ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ જી ી ઽીભૃ઼ગૉ ળૂફૂ જાદ રીડૉ  
ખ્લીદ ઝૉ . નૉસૂ ઈઅમીફી ષૅક્ષ્ ફરર્ની, દીબૂ, નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ જી ીરીઅ ુષસૉહ અ઼ખ્લીરીઅ જોષી 

રશૉ ઝૉ .  

નૉસૂ ઈઅમીફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી મપીઞ જી ીકરીઅ ચડદૂ જોષી રશૉ ઝૉ . ઞલીળૉ  ગવરૂ ષૅક્ષ્ફૂ જાદ્ફૂ 
અ઼ખ્લી ષપદૂ જોષી રશૉ ઝૉ . ૪૨૨૯ ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ગૃવ ૩.૨૱ ગળ્ણ ઈઅમીફી ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લી ઼રગર્ 

ળીઞલરીઅ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ ઇઙીઋફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂફૂ ઼૪ઘીરથૂઑ ષપીળૉ  ઝૉ . ગી૪થગૉ  
ઈઅમીફી મઙૂજીકફૃઅ ુષ દૅદૂગ૪થ જોષી રશૉવ ઝૉ .  

૭.૪.૮ ઼ીઙ ઇધષી ડૂગ (ડૉ ગડ્ફી ગર્ીન્ણૂ઼)  

ઘૃમઞ ઉંજી રૃ લ પળીષદી ઉરી૪દૂ વીગણૃ ઈ૭દી ઼ીઙફી ષૅક્ષ્ ળીઞલફૂ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ બોગૂ ૩૪ 
જી ીરીઅ જોષી રશૉવ ઝૉ . નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ ઼રચીદ ઈમ્ઽષી ઇફૃગૃશ ઽ્ઊ નૉઘૂદૂ ળૂદૉઞ દૉફ્ 
લી૭ ષપીળૉ  ઝૉ . ઼ૐળી ર્  ગચ્ઝ ટ્ફ ઇફૉ રઘ્લ ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ ૩૪૨ ઼ૉ.રૂ ચૉળીઊફી ઋ૭૪ફી ષૅક્ષ્ 
ફ પીલૉવ ફધૂ. ઞલીળૉ  ૩૪૨ ઼ૉ.રૂ ચૉળીઊફી નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ જોષી રશૉ ઝૉ . ઼ૐળી ર્ , 
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રઘ્લ ઙૃઞળીદ ઇફૉ ઋ ૪ ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ બૃ૪ગ બૂલદ ઈપીિળદ ઼ીઙફૂ ઘૉદૂ દ૪ભ વ્ગ્ ઈગહીર્લી 
ઽ્ષીફૃઅ ફ્પીલૃઅ ઝૉ . ઋ ૪ ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ ૩૨ ઼ૉ.રૂ ધૂ ૯૭ ૉ઼.રૂફૂ ચૉળીઊફી ષૅક્ષ્ફૃઅ રીથ ફ પબી  
ળૂદૉ ઑગ ઼૪ઘૃઅ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઼ીધ઼્ીધ નુક્ષથ ટ્ફરીઅ ૯૩ ૉ઼.રૂ.ધૂ ૩૪૨ ૉ઼.રૂફૂ પૉળીઉફી ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લી ઇન્લ ટ્ફ ગ૪દીઅ ષપીળૉ  ફ પીઊ ઝૉ .  

઼ીઙફી ષૅક્ષ્ ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝફી ગૃન૪દૂ ઞઅઙવ્રીઅ જોષી રશદી ફધૂ ભગદ ઙૂ૪ ઇફૉ ઙૂ૪ફી૪ફી 
ઞઅઙવરીઅ ઞ જોષી રશૉવ ઝૉ . વ્ગ્ ઼ીઙફૉ ઉરી૪દૂ વીગણી રીડૉ  ષીષૉદ૪ રીડૉ  ૭ અ઼ન ગળૉ  ઝૉ . ૭ળઅદ ૃ
ષીષૉદ૪ફૃઅ રીથ દૉફી વીઅમી ળ્ડૉસફ બૂળૂલણફૉ ગી૪થૉ કઝૃઅ  ઝૉ . વ્ગ્ ઽષૉ ષીષૉદ૪ રીડૉ  ડૂ લૃગવજ૪ફી 
ળ્બીક ઘ્ષીળી ઼ીઙફૃઅ ષીષૉદ૪ ગ૪ષી દ૪ભ ષશૉવ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ ઼ીઙફી ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ષફ ુષ દી૪રીઅ 
ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ઝૉ . ઞલીળૉ  ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ઇઅનીઞૉ ૯૯ વીઘ ઼ીઙફી ષૅક્ષ્ 
ઇઅનીઞરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ ઇઙીઋફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ગ૪દીઅ ષપીળૉ  ઝૉ . ઞૉ નસીર્ષૉ ઝૉ  ગૉ  વ્ગ્ ઽષૉ ઼ીઙફી 
ષીષૉદ૪ દ૪ભ ષશૉવ ઝૉ .  

૭.૪.૯ ઊટળીલૉવૂ મીષશ (ઑગૉ સૂલી ડ્૪ડૉ વૂ઼)  

૭૪નૉસૂ ગૃશફૃઅ ઊટળીલૉવૂ મીષશ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ બોગૂ ૩૪ જી ીરીઅ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઈ ષૅક્ષ ઼ીરીજીગ 
ષફૂગ૪થફી ષીષૉદળ્ રૃખ્લત્ષૉ ઙૐજ૪ ઞરૂફરીઅ, ૭ણદ૪ ઞરૂફરીઅ, ળ્ણ ઼ીઊણરીઅ, ગૉફીવ ઼ીઊણરીઅ ઇફૉ 
ળૉ ષૉ ઼ીઊણરીઅ જોષી રશૉવ ઝૉ . ુષહર ૭િળુ ધુદરીઅ ડગૂ સગદીઅ ઊટળીલૉવૂ મીષશ ઼ૐળી ર્  ગચ્ઝ ટ્ફ ઇફૉ 
ઋ ૪ ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ લી૭ગ ૭થૉ ઋઝૉ ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . વ્ગ્ ઘ્ષીળી કઝૃઅ  ઈુધર્ગ ઋત્બીનફ ઈબીદૃઅ 
ઽ્ષીધૂ બ્દીફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઝૉ ૪દી ફધૂ. ૩૨ ૉ઼.રૂ ધૂ ૬૭ ઼ૉ.રૂ ફૂ ચૉળીઉફી ઊટળીલૉવૂ મીષશફૂ 
અ઼ખ્લી ષપીળૉ  ઝૉ . યુષ લરીઅ ઈફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ચડીણ્ ધષીફૂ સગલદી ઝૉ . જીળૉલ ટ્ફરીઅ ગ્ઊબથ ઞગ્લીઑ 

ઊટળીલૉવૂ મીષશફૃઅ ર્ડૃઅ  ષૅક્ષ જોષી રશૉવ ફધૂ. ઈ ષૅક્ષફ્ ઋ૭લ્ઙ મશદથ દળૂગૉ  ઇફૉ ૪ દી ગીઅઢૉ, 
ફઽૉ૪ ગીઅઢૉ ઇફૉ ળૉ ષૉ ઼ીઊણરીઅ સૉ ડળમૉ ડ દળૂગૉ  ષીષૉદ૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ૪૨૨૯ ફૂ ઙથ ૂરીઅ ઈફૂ 
અ઼ખ્લી ૱૱ વીઘ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ રઘ્લ ઇફૉ ઋ ૪ ઙૃઞળીદરીઅ રૃખ્લ જાદ ઝૉ . ઝૉ ી ઇરૃગ 

ષહ રીઅ ઊટળીલૉવૂ મીષશફૃઅ ષીષૉદ૪ ચડષી બીરૉવ ઝૉ . ઇફૉ મૂજી મીઞૃ ઞૃફી ષીષૉદળ્ફૉ ગી૭ષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ . બિળથીરૉ ળીઞલરીઅ ઇઙીઋફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ગ૪દીઅ અ઼ખ્લીરીઅ ચડીણ્ ધલૉવ ઝૉ  ઇફૉ યુષ લરીઅ 
ષપીળૉ  ચડીણ્ જોષી રશૉ. ૩૯૱૨ ફી ઼રલ ન૪મ્લીફ ઘીદીઅગૂલ ષીષૉદળ્રીઅ ઊટળીલૉવૂ મીષશફૃઅ ષીષૉદ૪ 
દૉફૂ જીષઅદ ડગીષીળૂ ષપીળૉ  ઽ્ષીફૉ ગી૪થૉ ર્ડી રીથરીઅ ધદૃઅ ઽદૃઅ.  

૭.૪.૱  સ  (ગૉ લૃળીઊફી ઉગષૂ઼ૉડૂભ્વૂલી)  

૪૨૨૫ ફૂ ઙથ ૂ ૭ઝૂ સ ફી ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ષપીળ્ ધલૉવ ઝૉ . સ  નિળલીઅગીઅઢી ુષ દી૪રીઅ ગ્રર્સૂલવ 
બીગ દળૂગૉ  ષીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . સ  મઙૂજીરીઅ, ગઅબીઋન્ણરીઅ સ્યીફી ટીણ દળૂગૉ  ષીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 
઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થફી ગીલર્કર્રફૉ વૂપૉ વઙયઙ ૮ જી ીકફી ઘૉદ૪રીઅ સ ફી ષૅક્ષ્ જોષી રશૉ ઝૉ . સ ફૃઅ 
ષૅક્ષ ટણ૭ધૂ ઋઙદૂ જાદ ઝૉ . દૉરીઅધૂ ધીઅયવી, ફીફૃઅ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ , મશદથ ષઙૉળૉ  રશૉ ઝૉ . ઇફૉ 
સૉ ડ૪મૉ ડ દળૂગૉ  ૭થ ગીર ગળૉ  ઝૉ . નિળલીગીઅઢીફૂ ળૉદીશ ઞરૂફરીઅ સ  ષીષૉદ૪ રીડૉફૃઅ ઋ ર ષૅક્ષ ઝૉ . 
નુક્ષથ ઙૃઞળીદરીઅ વ્ગ્ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ સ ફી ષૅક્ષફૉ ઘૉદ૪રીઅ ષીષષી રીડૉ  ૭ અ઼ન 
ગળૉ  ઝૉ . ૪૨૨૯ ફૂ ઙથ ૂરીઅ સ ફૂ ઼અખ્લી ષપૂફૉ ૱૯ વીઘ ધલૉવ ઝૉ . ઞૉ ઇઙીઋફૂ ૪૨૨૫ ફૂ 
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઼૪ઘીરથૂઑ ષપષી બીરૉવ ઝૉ . ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ઋચ્જ ઙૃથષદીષીશી સ ફી ળ્બીફી ઋત્બીનફ ઋ૭૪ 
ઘ્લીફ ગૉ ન્ ૂદ ગળૉવ ઝૉ .  

૭.૪.૯ ઘૂઞણ્ ( ઼્્બૂ઼ બીઊ઼ૂઞૉળી)  
 ઘૂઞણીફૃઅ ષૅક્ષ ઇસઅદઆસૃ ગ ઇફૉ સૃ ગ નૉસરીઅ જોષી રશદૃઅ ષૅક્ષ ઝૉ . નુક્ષથ ઙૃઞળીદફી ષપૃ ષ૪઼ીનષીશી 

ુષ દી૪ફૉ મીન ગળૂફૉ ઼રગર્ ળીઞલરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઘૂઞણી રઘ્લ ઙૃઞળીદ ઇફૉ ઋ ૪ ઙૃઞળીદરીઅ 
બૃ ગશ રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઇફૉ ગ્દળ્ રીડૉ  ઇઙત્લફૃઅ ષૅક્ષ ઝૉ . ઇરૃગ જી ીકરીઅ ઘૂઞણ્ ઑગરી  
ર્ડી રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઼અખ્લીફૂ િ ર્ ઑ ઘૂઞણ્ ળીઞલરીઅ ઇઙત્લફી ષૅક્ષ્ફૂ લીનૂરીઅ ૱ રીઅ  
ફઅમળૉ  ઝૉ .  

 ષહર્ ૪૨૨૯ રીઅ ઘૂઞણીફી ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ૱૫ વીઘ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ ઇઙીઋફૂ થ ૂ ગ૪દીઅ 
ષપીળૉ  ઝૉ . ષીષૉદળ્રીઅ ઘૂઞણીફી ષૅક્ષ્ફૃઅ રીથ કઝૃઅ  ઝૉ  ગી૪થગૉ  દૉફ્ ુષગી઼ પૂર્ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ 
યીવ ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ ઈષ૪થ ષપી૪ષી રીડૉ  ઇઙત્લફૃઅ ષકૅ્ષ ઝૉ .  

૭.૪.૩૨ ઇ૪ણૃ઼્ (ઑઊવૉન્ધ઼ ઑગ઼ૉવ઼ી)  

નુક્ષથ ઙૃઞળીદરીઅ સ ફૂ ઞૉર રઘ્લ ઇફૉ ઋ ૪ ઙૃઞળીદરીઅ ઇ૪ણૃ઼ીફૂ ઼અખ્લી ષપીળૉ  ઝૉ . ઈ ટણ૭ધૂ 
ઋઙદૂ જાદ ઝૉ . ઇ૪ણૃ઼ીફૃઅ વીગણૃઅ  બ્જૃઅ ઽ્ષીધૂ દૉફ્ ઋ૭લ્ઙ બૉગીંઙ ઋ ્ઙરીઅ ઇફૉ િનષી઼શૂફી મ્ક્ષ 
મફીષષીરીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇ૪ણૃ઼ીફી ષૅક્ષ કઝી ષ૪઼ીનષીશી ુષ દી૪રીઅ ૭થ ઼ીળૂ ળૂદૉ ઋઙૉ ઝૉ . 
ઇફૉ ટણ૭ધૂ ઋઙદૂ ઇફૉ ષપૃ ઈષગ ઈ૭દૂ જાદફૉ ઘૉણૄદ્ઑ ઇ૭ફીષૉવ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ૩૪ ુઞ ીકરીઅ 
઼ીરીન્લ ળૂદૉ જોષી રશૉ ઝૉ . ૭ળઅદ ૃરઽૉ઼ીથી, મફી઼ગીઅઢી, ઼ીમ૪ગીઅઢી, ઙીઅપૂફઙ૪ ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ 
બૃ ગશ રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઇ૪ણૃ઼ીરીઅધૂ ઊરી૪દૂ વીગણૃ, ઞવીઋ રશૉ ઝૉ . દૉફી વીગણીરીઅધૂ 
ષૂફૂલ૪ મફીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ષહર્ ૪૨૨૯ફૂ ઙથ ૂરીઅ ઇ૪ણૃ઼ીફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ૭૭ વીઘ ઇઅનીઞષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ ઇઙીઋફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ગ૪દીઅ ષપીળૉ  ઝૉ . ષફ ુષયીઙ નષીળી ઋ ૪ ઙૃઞળીદરીઅ ર્ડૂ 
અ઼ખ્લીરીઅ ઇ૪ણૃ઼ીફી પ્વ઼ ડર્ ૂફૂ ૭ અ઼નઙૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . દૉરીઅધૂ ઋચ્જ ગક્ષીફી મૂઞ ઑગ  ગળૂફૉ 

ઉંજૂ ઙૃથષ ીષીશી ળ્બીક દોલી૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષસૉ.  
૭.૪.૩૩ મ્૪ણૂ ઇધષી મ્૪ (ટૂટૂભ઼ ર્ળૂ઼ૂઈફી)  

 મ્૪ણૂફી ષૅક્ષ્ ળીઞલફી મપી ઞ ુઞ ીકરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઘૉણૄદ્ નષીળી મ્૪ણૂફૉ ગૅુહબીગ ઼ીધૉ 
ઇ૭ફીષૉવ ઝૉ . ર્ડૉયીઙૉ ઘૉણૄદ્ મ્૪ણૂફૉ ગવર ગળૂફૉ ષપૃ ઋત્બીનફ રૉશષૂ ૪ઽલીઅ ઝૉ . ગૃન૪દૂ ળૂદૉ ુષહર 
ઈમ્ઽષીરીઅ ડગૂ સગદૂ મ્૪ણૂફી ભશ બૐ ૂગ ઇફૉ વ્ગ ૂલ ઽ્ઊ વ્ગ્ઑ ઇ૭ફીષૉવ ઝૉ . મ્૪ણૂફી ગીઅડી 
ષીણ ગ૪ષીફી ઋ૭લ્ઙરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઞલીળૉ  ધણ ઇફૉ ણીશૂક ઞવીઋ મશદથ દળૂગૉ  ષ૭ળીલ ઝૉ . 
ર્ડીયીઙફી મ્૪ણૂ ષૅક્ષ ગૃન૪દૂ ળૂદૉ ટીઅઘળી ષ બૉ જોષી રશૉ ઝૉ . ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝ રીઅ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ 
જોષી રશૉ ઝૉ . ગૃન૪દૂ મ્૪ફી ષૅક્ષ્ફૂ ઼ીઊટ ફીફૂ ઽ્ષીધૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ રીડૉ  વૉષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 
ગવરૂ મ્૪ણૂફી ષૅક્ષ્ ઘૉદૂફી બીગ દળૂગૉ  ઋઙીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ૪૨૨૯ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ગૃવ ૬૯.૭ વીઘ 
ષૅક્ષફૂ ઼અખ્લી ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઼ૃળૉ ન્ ફઙ૪ ુઞ ીરીઅ ધીુફગ જાદફૂ મ્૪ણૂફી ષૅક્ષફૂ ઉંજીઊ 
ષપીળૉ  જોષી રશૉ ઝૉ . 
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૭.૪.૩૪ ઙ્૪઼ ઈઅમવૂ   

ઙ્૪઼ ઈઅમવૂ ુષહર ઈમ્ઽષીરીઅ ઋઙૂ સગદૂ, ઘૉદ૪ફી સૉતૉ , ઙૐજ૪ ઇફૉ ૭ણદ૪ ઞરૂફરીઅ ઋઙૂ સગૉ  
ઝૉ . દૉફી ભશફૂ રીઅઙ ગર્ીમ્લ ુષ઼દી૪રીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઇફૉ દૉફી વીગણીરીઅધૂ ઼ી  મશદથ રશૂ સગૉ  ઝૉ . 
ળીઞલરીઅ ૪૩ ુઞ ીકરીઅ ઙ્૪઼ ઈઅમવૂ જોષી રશૉ ઝૉ .૭ળઅદ ૃરઘ્લ ઙૃઞળીદરીઅ દૉ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  ઈ૭દૂ 
જાદ દળૂગૉ  ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ૪૨૨૯ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ઙૃઞળીદરીઅ ગૃવ ૬૫.૱ વીઘ ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લી 
ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઙ્૪઼ ઈઅમવૂફી ષૅક્ષ્ ષપીળૉરીઅ ષપીળૉ  અ઼ખ્લીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 
ઈથઅન ઇફૉ ફણૂલીનરીઅ ઙૃઞળીદફૂ ગૃવ ઙ્૪઼ ઈઅમવૂફી ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીફી ઇણપૂ અ઼ખ્લીફી ષૅક્ષ્ 
ઈષૉવ ઝૉ .  

૭.૪.૩૫ ઼ૃમીષશ  
ટણ૭ધૂ ઋઝ૪દૂ ઇફૉ ઼ી  ષશદ૪ ઈ૭દૂ ઈ જાદ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીફૂ ઋત્ ૉ૪થીફૉ વૂપૉ 
ઘૉણૄદ્ઑ ગૅુહ બીગ ઼ીધૉ ઇ૭ફીષૉવ ઝૉ . ઼ૃમીષશ ળીઞલફી ર્ડીયીઙફી ુઞ ીકરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 
દૉરીઅધૂ વૂવ્જીળ્, ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  ઇફૉ મશદથ રશૂ ૪ઽૉ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ઇઅનીઞૉ ૫૮.૪ વીઘ ઼ૃમીષશફી 
ષૅક્ષ્ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈ લી ઝૉ . ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફી ીળઅ ુયગ દમગગીરીઅ ઼ૃમીષશફી ષીષૉદ૪ ઋ૭૪ 
યી૪ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઽદ્.  

૭.૪.૩૬ જાઅમૃ  
જાઅમૃ ળીઞલફૂ ઇઙત્લફૂ ભશ ઈ૭દૂ જાદ ઝૉ . ઇફૉ ઼રગર્ ળીઞલરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ દૉ 
યૉઞષીશૂ ઞગ્લીઑ ષપીળૉ  જોષી રશૉ ઝૉ . વ્ગ્ ઘૉદ૪ફી સૉતૉ , બીશૉ દૉફૉ ષીષૉ ઝૉ . ચથી ઘૉણૄદ્ દૉફૉ ભશ 
રીડૉ  ઋઝૉ ળૉ  ઝૉ . ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ઇઅનીઞૉ ૫૫.૱ વીઘ જાઅમૃફી ષૅક્ષ ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ . 
ઈર ઝદીઅ ષફ ુષ દી૪રીઅ દૉફૂ ઼અખ્લી ચથૂ જોષી રશૉ ઝૉ . ઈથઅન ઇફૉ યીષફઙ૪ ુઞ ીરીઅ જાઅમૃફી 
઼ીળી રીથરીઅ ષૅક્ષ્ ઈષૉવ ઝૉ .  

૭.૪.૩૭ ઘૉ૪  
ઘૉ૪ફી ષૅક્ષ ર્ડૉયીઙૉ નુક્ષથ ઙૃઞળીદફી ષફ ુષ દી૪ ઇફૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ જોષી રશૉ 
ઝૉ . ઘૉ૪ ઙૐજ૪, ૭ણદ૪ ઞરૂફ દૉરઞ ઘૉદળ્રીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઘૉ૪ફી ષૅક્ષરીઅધૂ ગીધ્ ફૂગશદ્ ઽ્ષીધૂ 
વ્ગ્ દૉફૉ ૭ અ઼ન ગળૉ  ઝૉ . ળીઞલરીઅ ૮ ુઞ ીકરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . દૉ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીકરીઅ 
઼ીરીન્લ ળૂદૉ જોષી રશૉ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ઇઅનીઞૉ ૫૫.૬ વીઘ ઘૉ૪ફી ષૅક્ષ્ ઘૉદળીઋ ઞરૂફ ઋ૭૪ 
ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઘૉ૪ફી ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ચડદૂ જાલ ઝૉ . 

૭.૪.૩૮ ગથજી  
઼રગર્ ળીઞલરીઅ ગથજીફી ષૅક્ષફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ષહર્ ૪૨૨૯ફૂ ઙથ ૂરીઅ ઇઅનીઞૉ ૫૩.૯ વીઘ 
ષૅક્ષ્ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ઇફૉ રૃખ્લત્ષૉ રઘ્લ ઙૃઞળીદરીઅ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈ લી ઝૉ .  

૭.૪.૩૯ ઼૪ઙષ્  
઼૪ઙષ્ કઝી ષ૪઼ીનષીશી ુષ દી૪રીઅ ઋઙૂ સગૉ  ઝૉ . ઈ ષૅક્ષ દૉફૂ ઼ીંઙ્ રીડૉ  ખ્લીદ ઝૉ . દૉફૂ ઼ીંઙ્ 
ઘીઊ સગીલ ઝૉ . ઇફૉ નષી દળૂગૉ  ઋ૭લ્ઙ ધીલ ઝૉ . ઘૉણૄદ્ દૉફૂ ટણ૭ધૂ ઋઙષીફી ગી૪થૉ ઇફૉ ષપૃ ઈષગ 
ઈ૭દૂ ઽ્ષીધૂ દૉફૉ ઇ૭ફીષૉવ ઝૉ . ળીઞલફી ૩૪ ુઞ ીકરીઅ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ જોષી રશૉ ઝૉ . ઼૪ઙષીફૃઅ 
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ઘ્ળીગ દળૂગૉ  રૃ લ ષપીળૉ  ઝૉ . ળીઞલરીઅ ૪૨૨૯ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ઇઅનીઞૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી 
ુષ દી૪રીઅ ૫૩.૱ વીઘ ષૅક્ષ્ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઽીવરીઅ ળીઞલ ઼૪ગી૪ નષીળી ષી થ્લ ઼ૃપી૪થી 
ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ ઼૪ઙષીફૃઅ ષીષૉદ૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  

૭.૪.૩૱ મઅઙીશૂ મીષશ  

ઽીવરીઅ ઼ીઙફી ુષગ બૉ મઅઙીશૂ મીષશફ્ ઋ૭લ્ઙ ધીલ ઝૉ . નુક્ષથ ઙૃઞળીદફી વ્ગ્ નષીળી ટણ૭ધૂ 
ઋઙદૂ ઇફૉ ઼ી  ષશદ૪ ઈ૭દૂ ઽ્ષીફૉ વૂપૉ ષીષૉદ૪ ગ૪ષી રીઅણલી ઝૉ . ઇઙીઋફી ષહ રીઅ ળીઞલરીઅ દૉ 
રઽત્ષફૃઅ ષૅક્ષ ફ ઽદૃઅ. ૭ળઅદ ૃઽીવરીઅ નુક્ષથ ઙૃઞળીદરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ૪૨૨૯ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ઇઅનીઞૉ 
૪૱.૱ વીઘ ષૅક્ષ્ નુક્ષથ ઙૃઞળીદરીઅ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ય જ, ઼ૃ૪દ, દીબૂ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ 
ુઞ ીકરીઅ ષપીળૉ  રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 

૭.૪.૩૯ ઘીઘળ્ ઇધષી ૭વી઼  

 ઘીઘળીફી ષૅક્ષ્ વઙયઙ ળીઞલફી મપીઞ જી ીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ  ૭ળઅદ ૃ૮ જી ીકરીઅ દૉફૂ અ઼ખ્લી ષપીળૉ  
ઝૉ . ઘીઘળ્ ગૃન૪દૂ ળૂદૉ ઋઙદ્ ઇફૉ ઼ી  ઞવીઋ બૃ  બીણદૃઅ ષૅક્ષ ઝૉ . ઘીઘળીફી બીનણીરીઅધૂ ૭દળીશી 
મફીષૂફૉ ઙીરણીફી વ્ગ્ બૃ૪ગ ઈષગ રૉશષૉ ઝૉ . વ્ગ્ બ્દીફી ઘૉદ૪રીઅ ષીષદી ફધૂ ગી૪થગૉ  ઘીઘળ્ 
ગૃન૪દૂ ળૂદૉ ઙૐજ૪ ઇફૉ ૭ણદ૪ ઞરૂફ ઋ૭૪ ઋઙૉ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ૪૬.૱ 
વીઘ ષૅક્ષ ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ . ઘીઘળીફી ષૅક્ષ્ ઞઅઙવ ુષ દી૪રીઅ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ જોષી રશૉ ઝૉ .  

૭.૪.૪૨ ગળઅઞ  

 ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ૪ દીગીઅઢૉ, ગૉફીવ ગીઅઢૉ, ળૉ ષૉફૂ ઼ીઉણરીઅ ષીષૉદ૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . દૉ ગૃન૪દૂ ળૂદૉ 
૭ણદ૪ ઞરૂફરીઅ, ફનૂ ઇફૉ ટ૪થીફી ગીઅઢૉ ઋઙદૂ જોષી રશૉ ઝૉ . ગળઅઞ ભીર્ર ભ્ળૉ ડર્ ૂફૂ જાદ ફધૂ. 
ળીઞલરીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ઇઅનીઞૉ ૪૬.૭ વીઘ ગળઅઞ ષૅક્ષ ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ .  

૭.૪.૪૩ ઼ૂદીભશ  

ઙૐજ૪, ઘળીમીરીઅ ઇફૉ ઘૉણૃદફી ઘૉદ૪રીઅ સૉતી ઋ૭૪ ગૃન૪દૂ ળૂદૉ ઋઙદી જોષી રશૉ ઝૉ . વ્ગ્ઑ ઘૉદૂબીગ 
દળૂગૉ  ૭થ ષૂગીળૉવ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ૩૪ જી ીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ઇઅનીઞૉ 
૪૫.૩ વીઘ ષૅક્ષ ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ . દૉફી ભશફૂ રીઅઙફૉ વૂપૉ વ્ગ્ ઽષૉ દૉફી ઘૉદ૪ફી સૉતૉ  બીશૉ ષીષષી 
રીડૉ  ૉળીલી ઝૉ .  

૭.૪.૪૪ ઘીડૂ ઈરવૂ  

ગૃન૪દૂ ળૂદૉ ઋઙદૂ ઇફૉ દૉફી ભશ રીડૉ  વ્ગ્ દૉફૉ ૪ક્ષથ ઈબૉ ઝૉ . દૉફી ષૅક્ષરીઅધૂ વીગણૃઅ  ઇફૉ મશદથ 
રશૂ ૪ઽૉ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ૩૪ જી ીકરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ ળીઞલફી નળૉ ગ જી ીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 
ઈનૂષી઼ૂ ુષ દીળ્રીઅ રીુવગૂફૂ ઞરૂફરીઅ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ જોષી રશૉ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ષફ ુષ દી૪ 
મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ૪૩.૯ વીઘ ષૅક્ષફૂ ઼અખ્લી ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ઼ૃ૪દ જી ીરીઅ ષપીળૉ  ઘીડૂ 
ઈરવૂફી ષૅક્ષ્ ઈષૉવ ઝૉ .  
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૭.૪.૪૫ જૂગૃ  

 ઙૃઞળીદરીઅ જૂગૃફૂ ઘૉદૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . મીઙીલદૂ બીગ દળૂગૉ  ઇફૉ ઉંજૃ ઇફૉ ટણબૂ ષશદ૪ ઈબીદૂ 
જાદ ઽ્ષીધૂ વ્ગ્ ઑ ઘૉદૂફી બીગ દળૂગૉ  ઇ૭ફીષૉવ ઝૉ . ળીઞલફી મઙૂજીકરીઅ ઇઅનીઞૉ ૪૩.૬ વીઘ 
જૂગૃફી ષૅક્ષ ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ . ફષ઼ીળૂ જી ીરીઅ ઼ૐધૂ ષપીળૉ  જૂગૃફી મઙૂજી ઈષૉવ ઝૉ .  

૭.૪.૪૬ બૂવૃ  

બૂવૃફૂ મૉ જાદ્ ઝૉ . ઘીળૂ બૂવૃ ઇફૉ રૂઢી બૂવૃ ળીઞલરીઅ ગચ્ઝ, ઼ૐ૪  ઇફૉ ઋ ૪ ઙૃઞળીદરીઅ જોષી રશૉ 
ઝૉ . ળીઞલરીઅ ઇઅનીઞૉ ૪૨.૮ વીઘ રૂઢૂ બૂવૃફી ષૅક્ષફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ  ર્ડીયીઙફી કઝૂ ઉંજીઉફી ઇફૉ 
ઘીળીસષીશૂ ઞરૂફરીઅ ઽ્ષીધૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. ઘીળીસષીશી ુષ દીળ્રીઅ ડગૂ સગદૂ ઈ 
જાદફૉ વ્ગ્ઑ અ઼૪ક્ષથ બૃ  બીણૉવ ઝૉ . દૉફી ષૅક્ષરીઅધૂ મશદથ રશૉ ઝૉ . ઇફૉ મૂઞફ્ ઋ૭લ્ઙ દૉવ 
ગીતષી રીડૉ  ધીલ ઝૉ . ઈ દૉવ ઼ીમૃ ઇફૉ મૂજા ઋ૭લ્ઙરીઅ ષી૭૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . વઙયઙ નળૉ ગ જી ીરીઅ 
ઈ ષૅક્ષ જોષી રશૉ ઝૉ . બળઅ દૃ ૩૪ જી ીકરીઅ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ રશૉ ઝૉ . નુક્ષથ ઙૃઞળીદરીઅ રૂઢી બૂવૃફી 
ષૅક્ષફૃઅ રીથ ઘૃમઞ કઝૃઅ  ઝૉ . ઘીળી બૂવૃ ફૉ ધીુફગ યીહીરીઅ "ષ૪ઘણ્" ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  દૉફૂ 
અ઼ખ્લી ૩૬.૯ વીઘ ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ  ઞૉ ર્ડૉ  યીઙૉ રઘ્લ ઙૃઞળીદરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ .  

૭.૪.૪૭ ઈરશી  

઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થફૂ ટૃઅમૉસફૉ ગી૪થૉ વ્ગ્ઑ ઈરશીફી ઋઝૉ ૪ફૉ ઇ૭ફી લ્ ઝૉ  ગવરૂ ઈરશીફૂ ઘૉદૂ 
ટણ૭ધૂ ભશ્ ઈ૭દૂ ઇફૉ ઼ી  ષશદ૪ ઈ૭દૂ ઽ્ષીધૂ ળીઞલફી ૩૨ જી ીરીઅ ીપીન્લ પળીષૉ ઝૉ . ઈથઅન 
જી ીરીઅધૂ ષપૃરીઅ ષપૃ ઈરશીફૂ ુફગી઼ ધીલ ઝૉ . ઈરશીફૃઅ ટીણ ખહપૂલ ઋ૭લ્ઙૂ દળૂગૉ  ૭થ ખ્લીદ 
ઝૉ . ઘૉણૃદ્ દૉફી ભશરીઅધૂ ઈષગ રૉશષષી ષીષૉદ૪ ગળૉ  ઝૉ . ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી વ્ગ્ફૉ ગવરૂ ઈરશીફી 
ષૅક્ષ્ બૃળી બીણષીફૉ વૂપૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ળીઞલરીઅ દૉફૂ અ઼ખ્લી ષપૂફૉ ૪૨.૩ વીઘ 
ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

૭.૪.૪૮ રીફષૉવ ષીઅ઼  

 ષીઅ઼ વ્ગ્ ઘ્ષીળી દૉફી ગમ્બીઋન્ણરીઅ ઇફૉ ઘૉદ૪રીઅ ષીષૉ ઝૉ . રઘ્લ ઙૃઞળીદરીઅ ષીઅ઼ફૃઅ ષીષૉદ૪ ષપીળૉ  
રીથરીઅ જોષી રશૉવ ઝૉ . ૪૨૨૯ ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ રીઅ ૯૨.૭૱ વીઘ ષીઅ઼ફી ષૅક્ષફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ . ગીડ઼ 

ષી઼ ઼ીરીન્લ ળૂદૉ નક્ષુથ ઙૃઞળીદ ઇફૉ રઘ્લ ઙૃઞળીદરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ .  

૭.૪.૪૯ વૂમૃઅ ઇધષી ફૂમ્મૃ  

 ઈ ઑગ મીઙીલદૂ જાદ ઝૉ . ઇફૉ વ્ગ્ દૉફૉ ગૂજફઙીણર્ફરીઅ ઇફૉ ઘૉદ૪રીઅ ષૉજીથ રીડૉ  ષીષૉ ઝૉ . વીંમૃફૂ 
ઘૉદૂ ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝરીઅ ર્ડી રીથરીઅ જોષી રશૉવ ઝૉ . ગી૪થગૉ  દૉફૂ ઈમ્ઽષી વીંમૃફી ષૅક્ષફૉ 
ઇફૃગૃશ ઝૉ . વીંમૃફી ષૅક્ષફૂ ઉંજીઉ કઝૂ ઽ્લ ઝૉ  ઇફૉ ચૉળીઉ ૭થ કઝૂ ઽ્લ ઝૉ . ૪૨૨૯ ફૂ ષૅક્ષફૂ 
ઙથ ૂ રીઅ ઇઅનીઞૉ ૫૩.૱ વીઘ વીંમૃફૂ ષૅક્ષ ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ . યીષફઙ૪, રઽૉ઼ીથી જી ીરીઅ વૂમૃઅફૂ 
ષપીળૉ  ઘૉદૂ જોષી રશૉ ઝૉ . ઇફૉ ૫૩.૪ વીઘ ષૅક્ષ ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ઈ મઅફૉ જી ીરીઅ ઝૉ .  
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૭.૪.૪૱ ઙ્ળણ  

ઈ ષૅક્ષ ઘૉણૃદ્ ઇફૉ ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ષીષષીરીઅ ઈષદી ફધૂ બળઅદ ૃ
ઙ્ળણ ગૃન૪દૂ ળૂદૉ ઙૐજ૪ ઇફૉ ૭ણદ૪ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉ ઝૉ . ષહર્ ૪૨૨૯ ફૂ ઙથ ૂરીઅ ઙ્ળણફી ષૅક્ષ ઇઅનીઞૉ 
૪૨.૩ વીઘ ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝરીઅ ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ઝૉ .  

૭.૪.૪૯ ફીશૂલૉળૂ (ગ્ગ્ફડ)  

ફીશૂલૉળૂ ઈરદ્ મીઙીલદૂ બીગ ઝૉ . ૭ળઅદ ૃ ઼ીરીજીગ ષફૂગ૪થ ગીલર્કર્ર ઽૉઢશ દૉફૉ ર્ડ ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ . ફીશૂલૉળૂ ઉંજૃ ઇફૉ ટણ૭ધૂ ષશદ૪ ઈબૉ ઝૉ . ફીશૂલૉળૂફી ષૅક્ષ્ ગીઅઢીશી ુષ  દીળરીઅ જોષી 
રશૉ ઝૉ . નક્ષુથ ઙૃઞળીદફી નિળલીિગફીળૉ  જોષી રશૉ ઝૉ . ૭ળઅદ ૃ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝરીઅ બીરફૂ મૂજી જાદ્ 
બૃ ગશ રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ .  

૭.૪.૫૨  ૉ઼ષફ  

ૉ઼ષફફી વીગણીફૃઅ ધીફ િઽન્નૃ પરર્રીઅ ઇઙત્લફૃઅ ઝૉ . વ્ગ્ ચ૪ફી ઈઅઙથીરીઅ ઈ ષૅક્ષ ષીષષીફૃઅ ૭઼અન ગળૉ  
ઝૉ . દૉફી વીગણીફૂ ઉંજૂ િગઅરદ રશૉ ઝૉ . નુક્ષથ ઙૃઞળીદરીઅ ૉ઼ષફફી ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લી ષપીળૉ  ફ પીલૉવ ઝૉ . 
ઈર ઝદીઅ દૉ મપીઞ જી ીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ .ઇફૉ ઼રગર્ ળીઞલરીઅ ૩૭.૯ વીઘ ૉ઼ષફફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીફ્ 
ઇઅનીઞ ઝૉ .  

૭.૪.૫૩ ઘીળૉ ગ  

ઘીળૉ ગફી ષૅક્ષ ગચ્ઝ જી ીરીઅ ષીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ જી ીરીઅ ષપીળૉ  રીથરીઅ ઘૉદૂ ધીલ ઝૉ . ગચ્ઝ 
જી ીરીઅ ૬.૫ વીઘ ઘીળૉ ગફી ષૅક્ષ ઽ્ષીફ્ ઇઅનીઞ ૪૨૨૯ ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

૭.૪.૫૪ ષણ ઇધષી મફલફ ડર્ ૂ  

ષણ ઑ યી૪દ નૉસફૃઅ ળી ર્ ૂલ ષૅક્ષ ઝૉ . ઞૉ ઼ીળૂ અ઼ખ્લીરીઅ ઙૃઞળીદરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ષણ ષફ ુષ દી૪ ઇફૉ 
ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ મઅફૉ ઞગ્લીઑ જોષી રશૉ ઝૉ . ષણફી ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લી નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ઇફૉ ઼ૐળી ર્  ઇફૉ 
ગચ્ઝરીઅ ષપીળૉરીઅ ષપીળૉ  ઝૉ . ૪૨૨૯ ફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ષણફી ષૅક્ષફ્ ઇઅનીઞ ઈસળૉ  ૩૨.૨૨ વીઘ ષૅક્ષફ્ 
ઝૉ . ઞૉરીઅધૂ ઇણપી યીઙફી ષણફી ષૅક્ષ ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

અ઼ખ્લીફૂ નિ ર્ ઑ ગી઼ૂન, ઙૃવરઽ્૪, ષ૪ઘણ્, જારભશ, બૉ ડ્ભ્૪ર ઇઙત્લફી ષૅક્ષ ઝૉ . ગી઼ૂન, ઙૃવરઽ્૪, 
ઇફૉ બૉ ડ્ભ્૪ર ફી ષૅક્ષ્ મઙૂજીરીઅ ઇફૉ ૪ દીગીઅઢૉ ષીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ ઈ ષૅક્ષ્રીઅ ઼ૃઅન૪ ભૃવ્ ઈષૉ 
ઝૉ . ૉ઼રશ્, ઼ૂ૪઼, ઙૃઅની ષઙૉળૉ ફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી બથ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ જોષી રશૉ ઝૉ . રઽૃણી, બૂ૭શ, 
બૂ૭શી, ળીલથ,ઇઅ ઘ ષઙૉળૉ  ષૅક્ષ્ બથ ઇઙત્લફી ઝૉ . ૭ળઅદ ૃદૉફૂ અ઼ખ્લી કઝૂ જોષી રશૉ ઝૉ .  

૭.૫ ટ્ફ ષીઊટ ુષ ૉહથ 

ષૅક્ષ ઙથ ૂ ન૪મ્લીફ ઑગ  ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ રીિઽદૂફૃઅ નળૉ ગ ટ્ફ ષીઊટ ુષ ૉહથ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 
ઈ ુષ ૉહથ ઋ૭૪ધૂ ગઊ જાદ ગલી ુઞ ી રીડૉ, ઇફૉ ગૉષી ઞોુ ષગ ઇફૉ ઈમ્ઽષીગૂલ ૭િળુ ધુદરીઅ 
ઋઙૂ સગૉ  ઝૉ  ઇફૉ વ્ગ્ ઑ ષૂગીળૉવ ઝૉ  દૉ જાથૂ સગીલૉવ ઝૉ  ઇફૉ ષફ ુષયીઙફૉ યુષ લરીઅ ટ્ફષીઊટ 
ષફૂગ૪થફૂ ઈલ્ઞફરીઅ રનનગદીર્ ધસૉ. 



 30 

 રઘ્લ ઇફૉ નુક્ષથ ઙૃઞળીદરીઅ ષૅક્ષફૂ ઼અખ્લી ઇફૉ જીષઅદ ઞથ્ધ્ ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ઝૉ . ઞલીળૉ  ગચ્ઝ ઇફૉ 
઼ૐળી ર્ ફી ર્ડી યીઙફી ુઞ ીકરીઅ ષૅક્ષફૂ ચુફ  ડદીકઝૂ જોષી રશૉવ ઝૉ . 

 

 

ગર્ીભ ઋ૭૪ધૂ ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ જોષી રશદૂ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ ફૂ ુષઙદ ફ્ ખ્લીવ ઈષૉ ઝૉ . 
ઙીઅણીમીષશ ળીઞલફૂ ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીફી ૩૬.૮૭% અ઼ખ્લીરીઅ ઝૉ  ઇફૉ ઼અખ્લીફૂ નિ ઑ ર્ઘળીફી ધીફૉ ઝૉ . 
ત્લી૪ ૭ઝૂ વૂરણી, નૉસૂમીષશ, ફૂવઙૂળૂ ઈઅમી ષઙૉળૉ  ઈષૉ ઝૉ . ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ફૂ ડગીષીળૂ ૭થ ઈ૭ષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ  ૭ળઅદ ૃદૉફૃઅ યૃત્ષ ુષ દી૪ ુષ દી૪રીઅ ઇવઙ ઇવઙ જોષી રશૉ ઝૉ . 
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 નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ ુદ ઽૉગડળૉ  ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ષપીળૉરીઅ ષપીળૉ  જોષી રશૉ ઝૉ . ત્લી૪ ૭ઝૂ રઘ્લ 
ઙૃઞળીદરીઅ, ઇફૉ ઋદ૪ ઙૃઞળીદરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝ ટ્ફરીઅ ઼ઽૃધૂ કઝૂ ષૅક્ષ ચુફ  ડદી જોષી 
રશૉ ઝૉ . ષૅક્ષ્ફૂ ઉંજીઊ નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ઇફૉ રઘ્લ ઙૃઞળીદ ષપૃ, ઋદ૪ ઙૃઞળીદરીઅ રઘ્લર ઇફૉ ઼ૐળી ર્  ઇફૉ 
ગચ્ઝરીઅ ફીફૂ ઼ીઊટ જોષી રશૉ ઝૉ . 
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૭.૪.૩ નુક્ષથ ઙૃઞળીદ 

 ઈ ટ્ફરીઅ ણીઅઙ, ઼ૃ૪દ, દીબૂ, ષવ઼ીણ, ફષ઼ીળૂ, ય જ, ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીફ્ ઼રીષૉસ 
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઈ ઼ીદ ુઞ ીફી ષૅક્ષ ઙથ ૂ ઽૉઢશ ઈષળૂ વૉષીલૉવ ૫૮૩૨ ઙીરણીક બોગૂફી ૩૮૩ 
ઙીરરીઅ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. ૭ઽીણૂ ુષ દી૪ધૂ વઊફૉ નિળલીગીઅઢીફી ુષ દી૪ પળીષદી 
ઈ ટ્ફફ્ ઼ળૉ ળીસ ષ૪઼ીન ૩૫૫ ૉ઼.રૂ ઝૉ . ઋફીશીરીઅ ૬૫ ઇઅસ ૉ઼.ગર્ૉણ ઞૉડવૃ ઞલીળૉ  ુસલીશીરીઅ ૯ ઇઅસ 
ૉ઼.ગર્ૉણ ઞૉડવૃઅ દી૭રીફ જોષી રશૉ ઝૉ . નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ટ્ફફી ષફ્ યૉઞષીશી બીફઘ૪ ઞઅઙવ્ દૉરઞ 

કઝી યૉઞષીશી ઼ીઙફી ઞઅઙવ્ દળૂગૉ  ષઙીર્ગૅદ ધલૉવ ઝૉ . ઈ ટ્ફરીઅ મૂફ ઞઅઙવ ુષ દી૪ બોગૂ ઘૉદૂ 
ઽૉઢશફ્ ુષ દી૪ ૩૩.૭૨.૨૨૨ ઽૉગડ૪ ઇફૉ મૂફ ઘૉદૂ ુષ દી૪ ૭,૩૪,૨૨૨ ઽૉગડ૪ ઝૉ  ઈ ટ્ફરીઅ ગૃવ 
૭સૃચફ ૪૫,૱૫,૱૭૪ ફ પીલૉવ ઝૉ . 

 
  
   
  ઈ ટ્ફફી ૩૮૩ બ઼અન ગળીલૉવ ઙીર્ફી ગૃવ ૪૱,૫૩,૯૱૭ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ. ઈ 
ટ્ફરીઅ ઼ીઙ, ફૂવઙૂળૂ, ઈઅમી, નૉસૂમીષશ, વૂરણી, સ , મઅઙીશૂ મીષશ, ઘૉ૪, મ્૪ણૂ, ઇફૉ ઘૂઞણીફી 
ષૅક્ષ્ફૂ રૃખ્લ જાદ જોષી રશૉવ ડગીષીળૂફૂ નિ ર્ ઑ ુષ ૉહથ ગ૪દી ફૂવઙૂળૂ (૯.૫%) ઼ીઙ, (૩૬.૮%) ઘૉ૪ 
(૬%) ઈઅમી (૮.૬%) ઇફૉ સ  (૬.૬%) િઽ ઼્ પળીષૉ ઝૉ . ઈ ટ્ફરીઅ ુદ ઽૉગડ૪ ૪૯ ષૅક્ષ્ ફ પીલૉવ ઝૉ . ઞૉ 
ળીઞલફી ુદઽૉગડ૪ ૩૮.૩ ષૅક્ષફૂ ઼ળૉ ળીસ ગ૪દી ષપીળૉ  ઝૉ . ટ્ફરીઅ રીધી નૂઢ ષૅક્ષફૂ ઼અખ્લી-૭ ઝૉ  ઞૉ ળીઞલફૂ 
રીધીનૂઢ ઼ળૉ ળીસ અ઼ખ્લી ઞૉડવૂ ઝૉ . ઈ ટ્ફફૂ ઈઅગણીગૂલ રીિઽદૂફી ઈપીળૉ  ૭૬૫.૪૬ વીઘ ષૅક્ષ્ફ્ ઇઅનીઞ 
જોષી રશૉ ઝૉ . ઞૉરીઅધૂ ૬૪.૯ વીઘ ચ.રૂ. ઊરી૪દૂ વીગણૃ ઇફૉ ૭૫.૫ વીઘ ડફ ઞવીઋ વીગણૃ રૉશષૂ સગીસૉ. ઈ 
બૉનીસ ટ્ફ ફૂ યૃયૐઙ્ુવગ ઇફૉ ઈમ્ઽષીગૂલ ૭ળૂમશ્ફૉ વ લરીઅ વૉદી અ઼દ્હગી૪ગ ઝૉ . વ્ગ્ ફૂવઙૂળૂ, સ , 
મઅઙીશૂ મીષશ, મ્૪ણૂ, ઈઅમી, ઇફૉ ઼ીઙફી ષીષૉદ૪રીઅધૂ ઋચ્જ રશદ૪ ઽ્ષીધૂ ઈ ષૅક્ષ્ફૃઅ ષીષૉદ૪ ગ૪ષી 
રીઅણલી ઝૉ . 
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  ઈ ઼ીદ બોગૂફી ૬ ુઞ ીકફૉ નિળલીગીઅઢ્ બસર્દ્ ઽ્ષીધૂ ઈ બોગૂફી ય જ ઇફૉ ઼ૃ૪દ ુઞ ીફૂ રૃખ્લ 
૩૨ જાદ્રીઅ ઙીઅણીમીષશ ધીફ પળીષૉ ઝૉ . ઞલીળૉ  દીબૂ, ણીઅઙ, ષવ઼ીણ, ઇફૉ ફષ઼ીળૂરીઅ ધીફ બીરદ્ ફધૂ ઞૉ 
મીમદ ફ પફૂલ ઙથૂ સગીલ ઝૉ . સ , ઈઅમી,મઅઙીશૂ મીષશ,ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષ્ફૃઅ ષીષૉદ૪ વ્ગ્ઑ ગૅુહબીગ ઼ીધૉ 
ઈષગીલર્ ઽ્ષીફૃઅ ભુવદ ધીલ ઝૉ . ઞૉ ઘૉદૂ બીગ્ ઼ીધૉ ઼ૃરૉશ ઼ીઅપદૂ ઇફૉ ૭લીર્  બૃ૪ગ ઈષગ ઈ૭દૂ જાદ્ ઽ્ષીફૃઅ 
ઙથીષૂ સગીલ ઈ ટ્ફરીઅ ષૅક્ષ્ફી ગ્મ્બ્ટૂસફરીઅ ભૉ૪ભી૪ જોષી રશૉ ઝૉ . ઼ીઙ ઇફૉ મઅઙીશૂ મીષશફૃઅ રીથ 
ષપીળૉ  જોષી રશૉ ઝૉ . ઞલીળૉ  ઘૉ૪રીઅ ચડીણ્ જોષી રશૉ ઝૉ . 
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ુઞ ીષીઊટ ષથર્ફ 
૭.૪.૩.૩ ય જ 

ય જ ુઞ ીઅફી ૪૮ ઙીર્રીઅ ૩,૯૭,૪૪૪ 
ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ુઞ ીરીઅ નૉસૂ 
મીષશ, મઅઙીશૂ મીષશ, ફૂવઙૂળૂ,વૂરણ્ ઇફૉ 
ઙીઅણ્ મીષશ ઑર ગૃવ બીઅજ રૃખ્લ જાદ્ફૂ અ઼ખ્લી 
જી ીફી ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીફી ૮૭% ઞૉડવૂ જોષી 
રશૉવ. મૂજી બીઅજ ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ ઘૂઞણ્, સ , 
બૉ ડ્ભ્૪ર, ઈઅમી ઇફૉ રઽૃણી જોષી રશૉવ. ઇ૪મૂ 
઼રૃ  દડૉ  ઈષૉવ ઈ ુઞ ીફી ગીઅઢી ુષ દી૪ ક્ષીળૂલ, 
ળૉદીશ દધી જૂગથૂ રઘ્લર ગીશૂ ઞરૂફ પળીષૉ ઝૉ . 
ઞલીળૉ  ફરર્ની ફનૂફી ગીઅઢીફી ુષ દીળ્ રઘ્લર 
ગીશૂધૂ વઊફૉ ઙ્ળીશ ૃ ઞરૂફ પળીષૉ ઝૉ . ઈ 
ુઞ ીફૂ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફૂ ઞરૂફરીઅ નૉસૂ 
મીષશ ઇફૉ ઙીઅણી મીષશ રીડૉ  ઇફૃગૃશ ઝૉ . ુઞ ીરીઅ 
ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદી રીથરીઅ કઝૂ ઝૉ . ૩૩.૭ 
ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ જોષી રશૉ ઝૉ .  

૭.૪.૩.૪ ફરર્ની 

 ફરર્ની ુઞ ્ ફરર્ની ઇફૉ ગ૪ઞથ ફનૂફી 
ીષક્ષૉ રીઅ ઈષૉ ઝૉ . ફરર્ની ુઞ ીફ્ નૉસ ષૅક્ષ્ધૂ 

યળૉવ ૭ઽીણૂકફ્ ઝૉ  ઇફૉ ઞઅઙવરીઅ જોષી રશદૂ 
જાદ્ ુમફ ઞઅઙવ ુષ દી૪રીઅ ૭થ જોષી રશૉ ઝૉ . 
ુઞ ીફી ૪૮ ઙીર્રીઅ ૩,૯૯,૯૪૱ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ 
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ 
઼ીઙફી ષૅક્ષ્ બૃ ગશ રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઼ીઙ, 
ફૂવઙૂળૂ, ઈઅમી, ઘૉ૪ ઇફૉ ફઙ્ણ ઑર ગૃવ રશૂફૉ 
બીઅજ જાદફી ષૅક્ષ્ ુઞ ીફી ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીફી ઇણપી રીથરીઅ જોષી રશૉવ. 
મૂજી ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ વૂરણી, ઘીઘળી, ઼ૂદીભશ, 
ઈરશી ઇફૉ સૂરશીફી ષૅક્ષ્ ઝૉ . ષૅક્ષફૂ ચુફ  ડદી 
૩૬ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ જોષી રશૉવ. ઈર ઝદીઅ ુઞ ીફૂ 
ઈમ્ઽષી ષૅક્ષ્ રીડૉ  ઇફૃકર્શ ઝૉ . નૉસૂ ઈઅમીફી 
ષૅક્ષ્ ઼ીળૂ અ઼ખ્લીરીઅ જોષી રશૉવ. 

 

 
 
 

ય જફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ - ષૅક્ષ ઙથદળૂ-૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ નૉસૂ મીષશ ૩૮.૩૱ ૪૪.૬૬ 
૪ મઅઙીશૂ મીષશ ૱.૨૯ ૩૩.૪૪ 
૫ ફૂવઙૂળૂ ૯.૩૫ ૯.૱૯ 
૬ વૂરણ્ ૮.૭૬ ૯.૨૮ 
૭ ઙીઅણ્ મીષશ ૫.૫૱ ૬.૮૯ 
૮ ઘૂઞણ્ ૪.૯૯ ૬.૩૩ 
૯ સ  ૩.૱૯ ૪.૮૫ 
૱ બૉ ડ્ભ્ળર  ૩.૱૨ ૪.૭૨ 
૯ ઈઅમી ૩.૯૨ ૪.૫૮ 
૩૨ રઽૃણ્ ૩.૫૯ ૩.૯૫ 

ફરર્નીફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ - ષૅક્ષ ઙથદળૂ - ૪૨૨૯ 
ઇ.
ફઅ 

જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લી (વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ઼ીઙ ૫.૨૬ ૩૫.૭૬ 
૪ ફૂવઙૂળૂ ૪.૱૱ ૩૪.૱૫ 
૫ ઈઅમી ૪.૩૩ ૯.૫૯ 
૬ ઘૉળ ૩.૱૯ ૱.૫૬ 
૭ ફઙ્ણ ૩.૮૭ ૯.૫૱ 
૮ વૂરણ્ ૩.૮૬ ૯.૫૩ 
૯ ઘીઘળ્ ૨.૱૪ ૫.૮૭ 
૱ ઼ૂદીભશ ૨.૯૱ ૫.૬૮ 
૯ ઈરશી ૨.૭૱ ૪.૭૱ 
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૭.૪.૩.૫ ઼ૃ૪દ 

 દીબૂ ફનૂ ઼ૃ૪દ ુઞ ીરીઅધૂ ૭઼ી૪ ધીલ 
ઝૉ . ઇફૉ દીબૂ ફનૂફી ઑ ચ્જૃઇળૂરીઅ રૉન્ ગૃર્ષફી ષકૅ્ષ્ 
ઈષૉવી ઝૉ  ૭ળઅદ ૃદૉફૉ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ. ઈ ુઞ ીફી ૬૩ ઙીર્રીઅ ૩૩,૪૪,૫૱૯ 
ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ફૂવઙૂળૂ ઑ 
ઇગર્ૂર જાદ જોષી રશૉવ ગી૪થ ગૉ  ઼ીરીુઞગ 
ષફૂગ૪થ ઽૉઢશ દૉફી ષીષૉદ૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ 
ફૂવઙૂળૂ, નૉસૂમીષશ, ઼ીઙ, મઅઙીશૂ મીષશ ઇફૉ 
મ્૪ણૂફીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ુઞ ીફી ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લીફી ૬૭% મળીમ૪ ઝૉ . મૂજી ઇઙત્લફૂ 

જાદ્રીઅ સ , વૂરણી, ઈઅમી, ઘીડૂ ઈઅમવૂ ઇફૉ 
ઘૉ૪ફી ષૅક્ષ્ ઝૉ . ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદી 
રીથરીઅ ઼ીળૂ ઝૉ . મઅઙીશૂ મીષશ ઇફૉ સ ફી 

ષીષૉદળ્ફ્ લી૭ ુઞ ીરીઅ ષપદ્ ઞથીલ ઝૉ . 
ગી૪થગૉ  વ્ગ્ નષીળી ઈ જાદ્ફૉ ૭઼અન ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ . ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ દીબૂ ઑ ચ્જૃઇળૂરીઅ ઈષૉવી 
રૉન્ ગૃર્ષફી ષૅક્ષ્ફૉ ફ પષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

૭.૪.૩.૬ દીબૂ 
 દીબૂ ુઞ ીફ્ નૉસ ષૅક્ષ્ધૂ ય૪બૃ૪ ઝૉ . 
ઇફૉ ઞઅઙવરીઅ જોષી રશદીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ઼ીળી 
રીથરીઅ ઝૉ . ુઞ ીફી ગૃવ ૩૬ ઙીર્રીઅ ૭,૫૨,૯૱૫ 

ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ુઞ ીરીઅ ઼ીઙફી 
ષૅક્ષ્ ઇગર્ઙણ્લ ઝૉ  ઇફૉ ુઞ ીફૂ ગૃવ ષૅક્ષફૂ 
અ઼ખ્લીફી ૩/૬ યીઙ ઞૉડવી ઼ીઙફી ષૅક્ષ્ ઝૉ . ઼ીઙ, 

ફૂવઙૂળૂ, ઈઅમી, ઘૉ૪, મઅઙીશૂ મીષશ ષઙૉળૉ  જાદ્ 
રશૂફૉ ુઞ ીફી ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીફી ૭૪% ઞૉડવૂ 
અ઼ખ્લીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . મૂજી ઇઙત્લીફૂ જાદ્રીઅ 

સ , ઘીઘળી, ઼૪ઙષ્, મ્૪ણૂ, ૉ઼ષફ ષઙૉળૉ  જાદ્ફ્ 
઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ . દીબૂ ુઞ ીફી ષૅક્ષીચ્ઝીિનદ 
ુષ દી૪રીઅ ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ઞઅઙવરીઅ જોષી 
રશદૂ જાદ્ફ્ રૃખ્લ િઽ ઼્ ઝૉ . દીબૂ ુઞ ીરીઅ 
ષૅક્ષફૂ ચુફ  ડદી ૮૬ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ ઞૉ ઈથઅન ૭ઝૂફી 
મૂજા ફઅમળૉ  ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ વૂવ્ઝર ુઞ ્ ઝૉ . 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

઼ૃળદફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ -ષૅક્ષ ઙથદળૂ-૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી 

(વીઘરીઅ) 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ફૂવઙૂળૂ ૩૯.૬૭ ૩૬.૨૫ 
૪ નૉસૂ મીષશ ૩૭.૩૪ ૩૨.૯૩ 
૫ ઼ીઙ ૩૫.૩૮ ૯.૭૨ 
૬ મઅઙીશૂ 

મીષશ 
૱.૫૱ ૮.૨૭ 

૭ મ્ળણૂ ૯.૩૪ ૭.૩૬ 
૮ સ  ૮.૱૨ ૬.૯૨ 
૯ વૂરણ્ ૮.૬૬ ૬.૮૭ 
૱ ઈઅમી ૭.૯૫ ૬.૪૱ 
૯ ઘીડૂ ઈરવૂ ૭.૩૭ ૫.૯૪ 
૩૨ ઘૉળ ૫.૭૯ ૪.૭૱ 

દીબૂફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ - ષૅક્ષ ઙથદળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લી (વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ઼ીઙ ૬૩.૯૬ ૪૬.૪૪ 
૪ ફૂવઙૂળૂ ૩૮.૭૪ ૯.૭૯ 
૫ ઈઅમી ૩૫.૮૯ ૯.૯૫ 
૬ ઘૉળ ૩૩.૬૭ ૮.૮૭ 
૭ મઅઙીશૂ મીષશ ૮.૪૱ ૫.૮૭ 
૮ સ  ૭.૫૮ ૫.૩૩ 
૯ ઘીઘળ્ ૭.૪૪ ૫.૨૫ 
૱ ઼ળઙષ્ ૬.૱૯ ૪.૱૫ 
૯ મ્ળણૂ ૬.૭૱ ૪.૮૭ 
૩૨ ૉ઼ષફ ૬.૬૭ ૪.૭૯ 
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૭.૪.૩.૭ ષવ઼ીણ  
 ઈ ુઞ ્ નિળલીગીઅઢીફ્ ુઞ ્ ઝૉ . ઞૉફૂ 
ઞરૂફ રઘ્લર ગીશૂધૂ વઊફૉ ઙ્ળીશ ૃ ગી૪ફૂ ઝૉ . 
ઈ ુઞ ીફી ૩૱ ઙીર્રીઅ ગૃવ ૫,૩૩,૯૭૮ ષૅક્ષ્ફૂ 
ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઼૪ઙષીફૂ ઘૉદૂ ર્ડી 
રીથરીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઼૪ઙષ્, ગીઞૃ, ળૉ ઊફ 

ડર્ ૂ, ઙીઅણી મીષશ ઇફૉ ઘૉ૪ફી ષૅક્ષ્ રશૂફૉ ુઞ ીફી 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીફી ૩/૫ યીઙ ઞૉડવૂ ઼અખ્લીરીઅ 
જોષી રશૉ ઝૉ . મૂજી ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ ઼ૃમીષશ, 
઼ીઙ, ગી઼ૂન, ષણ ઇફૉ સૉદૃ૪ફી ષૅક્ષ્ ઝૉ . ુઞ ીરીઅ 
ષૅક્ષીચ્ઝીિનદ ુષ દી૪ ઇફૉ ઈિનષી઼ૂફૂ ષ દૂ 
ષપીળૉ  ઽ્ષી ઝદીઅ મીઙીલદૂ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ષપીળૉ  
જોષી રશૉ ઝૉ . ઘૉણૄદ્ નષીળી મઅઙીશૂ મીષશ ઇફૉ 
સ ફી ષીષૉદળ્ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇઙીઋફૂ ષૅક્ષ 
ઙથ ૂ ગ૪દીઅ ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ષકૅ્ષફૂ ચુફ  ડદીરીઅ 
઼ીપી૪થ ઼ૃપીળ્ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઇફૉ ૫૭.૮ 
ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ફૂ અ઼ખ્લી ુઞ ીરીઅ જોષી રશૉવ ઝૉ . 

૭.૪.૩.૮ ફષ઼ીળૂ 

 ફષ઼ીળૂ ુઞ ્ નિળલીગીઅઢીફ્ ુઞ ્ ઝૉ . 
ઞૉફૂ ઞરૂફ ગીશૂધૂ વઊફૉ ઙ્ળીશ ૃ ગી૪ફૂ ઝૉ . 
ુઞ ીરીઅ મીઙીલદૂ ઘૉદૂ ઘૄમ ઞ ઈઙશ ૭ણદૂ ઝૉ . 
દૉફૉ વઊફૉ ુઞ ીરીઅ ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ જાદ્રીઅ ગૉ ળૂ ઇફૉ 
જૂગૃફી ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ષપૃ રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 
ુઞ ીફી ૪૬ ઙીર્રીઅ ૬,૩૮,૬૯૱ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ 
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. ઈઅમી, ઼ીઙ, જૂગૃ, મઅઙીશૂ 
મીષશ ઇફૉ ઘૉ૪ફી ષૅક્ષ રૃખ્લ જાદ દળૂગૉ  જોષી 
રશૉવ ઇફૉ દૉફૂ ઼અખ્લી ુઞ ીફી ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લીફી ૮૨% ધૂ ષપીળૉફૂ જોષી રશૉવ. મૂજી 

ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ ફૂવઙૂળૂ, સ , નૉસૂમીષશ, 
ઙીઅણ્મીષશ, ઇફૉ ઼ૃમીષશફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ . 
વ્ગ્ સ  ઇફૉ મઅઙીશૂમીષશફી ષૅક્ષ્ફૉ લીબીળૂગ 
પ્૪થૉ ઇઙત્લફી ઽ્ઊ ષીષૉદ૪ ગળૉ  ઝૉ . ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષ 
ચુફ  ડદી ૫૬.૫ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ જોષી રશૉવ ઝૉ . 

 
 

 
 

 

ષવ઼ીણફી રૃખ્લ ષૃક્ષ્ - ષૅક્ષ ઙથદળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
(વીઘરીઅ) 

ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ઼ળઙષ્ ૯.૪૪ ૩૪.૭૯ 
૪ ગીઞૃ ૬.૮૱ ૮.૫૱ 
૫ ળૉફ ડર્ ૂ ૫.૱૱ ૭.૪૯ 
૬ ઙીઅણ્ મીષશ ૫.૮૯ ૭.૩૨ 
૭ ઘૉળ ૫.૨૫ ૬.૩૫ 
૮ ઼ૃમીષશ ૪.૬૮ ૫.૫૭ 
૯ ઼ીઙ ૪.૬૭ ૫.૫૭ 
૱ ગીસૂન ૪.૫૱ ૫.૪૬ 
૯ ષણ ૪.૪૨ ૫.૨૨ 
૩૨ ૉ઼દૃળ ૩.૱૱ ૪.૭૮ 

ફષ઼ીળૂફી રૃખ્લ ષૃક્ષ્ - ષૃક્ષ ઙથદળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
઼અખ્લી 

(વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ઈઅમી ૩૨.૫૯ ૩૯.૩૭ 
૪ ઼ીઙ ૮.૯૭ ૩૪.૬૯ 
૫ જૂગૃ ૭.૯૩ ૩૨.૭૬ 
૬ મઅઙીશૂ મીષશ ૭.૩૨ ૯.૬૪ 
૭ ઘૉળ ૬.૯૪ ૱.૯૪ 
૮ ફૂવઙૂળૂ ૬.૮૩ ૱.૭૩ 
૯ સ  ૬.૬૮ ૱.૪૬ 
૱ નૉસૂ મીષશ ૪.૱૯ ૭.૫૬ 
૯ ઙીઅણ્ મીષશ ૪.૮૩ ૬.૱૪ 
૩૨ ઼ૃમીષશ ૩.૫૫ ૪.૬૭ 
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૭.૪.૩.૯ ણીઅઙ ુઞ ્ 
ણીઅઙ ુઞ ્ ઞઅઙવફ્ ુઞ ્ ઝૉ . ઞૉરીઅ ષફ 

ુષ દી૪ ુ઼ષીલફ્ ુષ દી૪ કઝ્ ઝૉ . ઘીફઙૂ 
ઞરૂફ ઞૉ ૪ુક્ષદ ઞઅઙવ ઝૉ  દૉરીઅ ઞઅઙવરીઅ ઋઙદૂ 
જાદ્ જોષી રશૉ ઝૉ . ઘીફઙૂ ઞરૂફ ઋ૭૪ ષૅક્ષ 
ઈષ૪થ ઈષૉવ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ ુફલુરદ ળૂદૉ ષૅક્ષ્ 
ગી૭ષીધૂ ષૅક્ષ્ફૂ ચડી કઝૂ જોષી રશૉ ઝૉ . ઈ 
ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ઼જ્ડ ફધૂ ગી૪થગૉ  
ઙથ ૂગીળ્રીઅ ગલી ુષ દી૪ફૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફ્ 
ુષ દી૪ ઙથષ્ દૉરીઅ ઙૃઅજષથ ઽદૂ. ુઞ ીફી ૩૩ 
ઙીર્રીઅ ગૃવ ૭૮,૯૱૩ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ . ૭િળથીરૉ ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદી ઘળૉઘ૪ 
ચુફ  ડદી ગ૪દીઅ કઝૂ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઼ીઙ ઑ 
ુઞ ીરીઅ રૃખ્લ ઘ્લીફીગહર્ગ જાદ ઝૉ  ઇફૉ દૉફૂ 
ઘીફઙૂ ઞરૂફરીઅ ગૃવ અ઼ખ્લીફી ૭૯.૬% જોષી 
રશૉવ ઝૉ . ઼ીઙ, ગૃણૂ, નૃપૂ, ઼ીનણ,઼ૂદીભશ ઇફૉ 
મ્ન૪ ુઞ ીફી મૂજા ઇઙત્લફી ષૅક્ષ્ ઝૉ . ઼ીરીુઞગ 
ષફૂગ૪થ ગીલર્કર્ર ઈ ુઞ ીરીઅ ફમશ્ જોષી રશૉવ 
ઝૉ . ઘીફઙૂ ૪ુક્ષદ ઞરૂફ ગૉ  ઞૉ ષફ ુષ દી૪ 
મઽી૪ફૂ ઞરૂફ ઝૉ  દૉફી ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદી કઝૂ 
ધદૂ જાલ ઝૉ  ગી૪થ ગૉ  રીુવગૂફૂ ઞરૂફરીઅ 
ુફલુરદ ળૂદૉ ષૅક્ષ્ ગીબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 
 

 

 

૭.૪.૪ રઘ્લ ઙૃઞળીદ 
રઘ્લ ટ્ફરીઅ ષણ્નળી, ઘૉણી,ઇરનીષીન, ઈથઅન,બઅજરઽીવ, નીઽ્ન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙ૪ ુઞ ીકફ્ ઼રીષૉસ 
ધીલ ઝૉ  ઇફૉ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ૭૪૮૬ બોગૂફી ૪૩૫ ઙીર્રીઅ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ઈ ટ્ફરીઅ ૭ષર્દૂલધૂ 
રીણૂફૉ નિળલીગીઅઢીફૂ ઞરૂફ ઈષૉવૂ ઝૉ . ઈ ટ્ફરીઅ ઼ળૉ ળીસ ૱૭૨ રૂ.રૂ. ષ૪઼ીન ૭ણૉ ઝૉ  ઇફૉ 
ઋ થદીરીફ ૭.૨ ઇઅસ ૉ઼.ગર્ૉણધૂ વઊફૉ ૬૮.૨ ઇઅસ ૉ઼.ગર્ૉણ જોષી રશૉ ઝૉ . ઈ ટ્ફરીઅ ઼રચીદ ઈમ્ઽષી 
ઝૉ . ઈ ટ્ફ સૃ ગ બીફઘ૪ફી ઞઅઙવ્ફૂ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ ટ્ફરીઅ ફૂવઙૂળૂ, વૂરણી,નૉસૂ 
મીષશ,ઇ૪ણૃ઼ી, ઙ્૪઼ ઈઅમવૂફૂ રૃખ્લ જાદ્ ઝૉ . ષફ ુષ દી૪ ુ઼ષીલફી ુષ દી૪રીઅ ૪૩.૩૱ વીઘ 
ઽૉગડ૪ ઘૉદૂ ઽૉઢશફૂ ઞરૂફ ઝૉ . ઞલીળૉ  ૱.૪૮ વીઘ ઽૉગડ૪ મૂફ ઘૉદૂ ઽૉઢશફૂ ઝૉ . ૭સૃપફફૂ અ઼ખ્લી 
૭૯.૯૯ વીઘ ઝૉ . ઈ ટ્ફરીઅ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફૂ રઽ ર ઇ઼૪ જોષી રશૉવ ઝૉ . ુઞ ીષી૪ 
ઇઙત્લફી ષૅક્ષ્ ફૂજૉ રીથૉ નસીર્ષૉવ ઝૉ .  
 
 

ણીઅઙફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ - ષૅક્ષ ઙથ ળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી 

(વીઘરીઅ) 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ઼ીઙ ૮.૨૯ ૭૯.૫૬ 
૪ ગૃણૂ ૩.૱૭ ૩૱.૩૫ 

૫ ઼ીનણ ૨.૮૭ ૮.૬૨ 

૬ ઼ૂદીભશ ૨.૫૩ ૫.૨૮ 

૭ મ્ળણ ૨.૩૩ ૩.૨૮ 
૮ ગીઞૃ ૨.૩૨ ૩.૨૨ 

૯ પીષણ્ ૨.૩૨ ૨.૯૯ 
૱ ઘીઘળ્ ૨.૩૨ ૨.૯૮ 
૯ ગીગણ ૨.૨૱ ૨.૯૯ 

૩૨ ગીશ્ પીષ ૨.૨૱ ૨.૯૮ 
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ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષ્ફૃઅ ુર થ 
૭.૪.૩ નીઽ્ન 
 નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ૪૯ ઙીર્રીઅ ગૃવ 
૪,૱૯,૯૯૬ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. 
ફૂવઙૂળૂ ઘૉદૂફૂ ઞરૂફરીઅ બૃ ગશ રીથરીઅ જોષી 
રશૉવ ઇફૉ ુઞ ીફી ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીફી ઇણપૂ 
અ઼ખ્લીરીઅ જોષી રશૉવ. ફૂવઙૂળૂ, નૉસૂમીષશ, 

ઊટળીલવૂ મીષશ, મ્૪ણૂ ઇફૉ ઙીઅણ્ મીષશ ઑર 
ગૃવ બીઅજ ઇઙત્લફૂ જાદ્ફૂ અ઼ખ્લી ુઞ ીફી ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફી ૯૭% ઞૉડવૂ ઼અખ્લીરીઅ ઝૉ . મૂજા સબ્ન્રીઅ 
ગઽૂઑ દ્ ઈ થ ૭૪નૉસૂ જાદ્ ુઞ ીફૂ ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીફી ૮૨% મળ્મ૪ ઝૉ . મૂજી 
ઇઙત્લફૂ જાદરીઅ ઘીઘળ્, ઼ીઙ, ઼ૂદીભશ,વૂરણી 
ઇફૉ ઈઅમી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ફૂ જાદ ઝૉ . ઈ ુઞ ીરીઅ 
બળનૉસૂ જાદ્ફૃઅ રીથ ધ્લીફીગહર્ગ ઝૉ . ુઞ ીરીઅ ષફ 
ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ૪૭.૩ ષૅક્ષ / ઽૉગડ૪ 
જોષી રશૉવ ઝૉ .  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

નીઽ્નફી રૃખ્લ ષૃક્ષ્ - ષૅક્ષ ઙથ ળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
(વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ફૂવઙૂળૂ ૬૨.૪૭ ૭૱.૨૫ 
૪ નૉસૂ મીષશ ૫.૯૱ ૭.૬૭ 
૫ ઉટળીલૉવૂ મીષશ ૫.૩૫ ૬.૭૪ 
૬ મ્ળણૂ ૪.૭૯ ૫.૯૫ 
૭ ઙીઅણી મીષશ ૪.૬૬ ૫.૭૪ 
૮ ઘીઘળ્ ૪.૩૱ ૫.૩૬ 
૯ ઼ીઙ ૩.૱૬ ૪.૮૭ 
૱ ઼ૂદીભશ ૩.૫૯ ૩.૯૱ 
૯ વૂરણ્ ૩.૩૪ ૩.૮૩ 
૩૨ ઈઅમ્ ૩.૨૯ ૩.૭૭ 
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૭.૪.૪ બઅજરઽીવ  

ુઞ ીફી ૬૯ ઙીર્રીઅ ગૃવ ૫,૬૪,૨૬૮ 
ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ઈ ુઞ ીરીઅ 
ફૂવઙૂળૂઑ રૃખ્લ જાદ દળૂગૉ  જોષી રશૉવ. ઼ીઙ, 
રીફષૉવષીઅ઼, વૂરણી, ઼ૂદીભશ ષઙૉળૉ  રૃખ્લ 
ઘ્લીફીગહર્ગ જાદ્ ઝૉ . ત્લી૪ ૭ઝૂફી ફઅમળૉ  ઈઅમી, 
ગળઅઞ, ઙ્૪઼ ઈઅમવૂ, નૉસૂ મીષશ ઇફૉ ઘીડૂ 
ઈઅમવૂ ઈષૉ ઝૉ . ુઞ ીફી ઇરૃગ ઙીરણીકરીઅ 
ઘૉદૂફૂ ર્ડી યીઙફૂ ઞરૂફરીઅ ફૂવઙૂળૂફી 
ગવ્ફવ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદ૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 
ફૂવઙૂળૂફ્ ગર્્ઈંઙ ડ્ગ ષપીળૉરીઅ ષપીળૉ  ફઽૂ ઽ્લ 
ઈર ઝદીઅ ુઞ ીરીઅ ફૂવઙૂળૂફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી 
ષપીળૉ  રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ુઞ ીફી ઇરૃગ 
ઙીર્રીઅ ફૂવઙૂળૂફી ગવ્ફવ ળ્બીફૃઅ ષીષૉદ૪ ઽીધ 
પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી 
ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષફૂ ચુફ  ડદી ૩૮.૯ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ 
જોષી રશૉવ ઝૉ . 

૭.૪.૫ ષણ્નળી 

ુઞ ીફી ૮૫ ઙીર્રીઅ ગૃવ ૬,૫૫,૩૯૯ 
ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ઞઅઙવફી ઙીર્રીઅ 
રઽૃણી ઇફૉ ષીઅ઼ ફી ષૅક્ષફૃઅ યૃત્ષ જોષી રશૉવ. ૭ળઅદૃ 
વૂરણી,રીફષષૉવષીઅ઼, સૂરશ્, ફૂવઙૂળૂ ઇફૉ 
નૉસૂ મીષશફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ઉંજૂ જોષી રશૉવ. 
મૂજી ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ ઈરશી, ઈઅમી, રઽૃણી, 
ઙીઅણ્ મીષશ ઇફૉ વૂરણીફી ષૅક્ષ્ રૃખ્લ ઝૉ . 
ુઞ ીફી ઇરૃગ ુષ દીળ્રીઅ ઞરૂફફૉ ગી૪થૉ ષૅક્ષ્ફૂ 
ચુફ  ડદી ઉંજૂ જોષી રશદૂ ફધૂ. ળીઞલરીઅ ઼ૐધૂ 
ષપૃ રઽૃણીફી ષૅક્ષ્ ઈ ુઞ ીફી ઝ્ડીઋનૉબૃ૪ 
દીવૃગીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઙીઅણી મીષશફૂ અ઼ખ્લી 
ષણ્નળીફી ૭ુ ર દ૪ભફી ઇફૉ ઘઅયીદફી 
ુષ દીળ્રીઅ ઼ીળી રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ુઞ ીફી 
ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ૩૬.૫ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ 
ફૂ ચુફ  ડદી જોષી રશૉવ ઝૉ . 

 
 

 
 
 

 
 

બઅજરઽીવફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ - ષૃક્ષ ઙથદળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.
ફઅ 

જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
઼અખ્લી 

( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ફૂવઙૂળૂ ૪૱.૩૯ ૬૨.૬૮ 
૪ ઼ીઙ ૬.૭૭ ૮.૭૫ 
૫ રીફષૉવષીઅ઼ ૬.૨૮ ૭.૱૫ 
૬ વૂરણ્ ૫.૪૩ ૬.૮૪ 
૭ ઼ૂદીભશ ૪.૪૫ ૫.૪૨ 
૮ ઈઅમી ૩.૮૱ ૪.૬૩ 
૯ ગળઅઞ ૩.૭૱ ૪.૪૯ 
૱ ઙ્ળ઼ ઈરવૂ ૩.૭૮ ૪.૪૭ 
૯ નૉસૂ મીષશ ૩.૨૪ ૩.૬૮ 
૩૨ ઘીડૂ ઈરવૂ ૨.૯૱ ૩.૬૩ 

ષણ્નળીફી રૃખ્લ ષૃક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ રીફષૉવષીઅ઼  ૮૮.૫૫ ૮૱.૪૨ 
૪ વૂરણ્ ૫.૯૪ ૫.૱૪ 
૫ ૉ઼રણ્ ૫.૭૯ ૫.૮૯ 
૬ ફૂવઙૂળૂ ૪.૬૭ ૪.૭૪ 
૭ નૉસૂ મીષશ ૩.૯૬ ૩.૯૯ 
૮ ઈરશી ૩.૨૨ ૩.૨૪ 
૯ ઈઅમી ૨.૯૪ ૨.૯૭ 
૱ રઽૃણ્ ૨.૯૪ ૨.૯૬ 
૯ ઙીઅણી મીષશ ૨.૮૭ ૨.૮૮ 
૩૨ વૂમૃઅ ૨.૭૮ ૨.૭૯ 
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૭.૪.૬ ઈથઅન  
ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ગૉફીવફી ુબલદફૂ ઼ઙષણ 

ઝૉ . ઇફૉ ુઞ ીફ્ ઇરૃગ યીઙ નિળલીઉ ટ્ફરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ . ુઞ ીફી ૩૬ ઙીર્રીઅ ૭૫૨૯૱૫ ષૅક્ષફૂ ઙથદળૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ષૅક્ષફૂ ચુફ દી ઇફૉ વીગણીફ્ 
જીષઅદ ઞથ્ધ્ ઇબષીન બૉ ઉંજ્ જોષી રશૉ ઝૉ . 
ઈથઅન ુઞ ્ ઑગર્્ભ્ળૉ ડર્ ૂ, બસૃ બીવફ ઇફૉ 
ઘૉદૂષીણૂરીઅ ર્ઘળૉ  ઝૉ . નૉસૂમીષશ, વૂરણી, 
ઙીઅણીમીષશ, ફૂવઙૂળૂ, ઙ્ળ઼ઈરવૂ ઇફૉ ઇળણૄ઼ી 
ુઞ ીફૂ ઘૃમઞ ઇઙત્લફૂ જાદ્ ઝૉ . ઙીઅણ્ મીષશ 
નિળલીગીઅઢીફી ઘીળીસ ષીશી દીવૃગીરીઅ ઇગર્ૉ઼ળ જાદૂ 
ઝૉ . જ્લીળૉ  મીગૂફૂ બીઅજ જાદ્ ઘૉણૄદ્ દૉફી ઘૉદળફૂ 
મીઋન્ણર્ ૂ ઋબળ ષીષષી રીડૉ  બ અ઼ન ગળૉ  ઝૉ . મૂજી રૃખ્લ 
જાદ્રીઅ ગથજી,ઈઅમી,ઘૂઞણ્ ઇફૉ સૉદૃળ ફી ષૅક્ષ્ 
ઝૉ . જી ીરીઅ ષફ ુષ દીળ ફ ઽ્ષી ઝદીઅ વીગણીફી 
ઋત્બીનફરીઅ જી ્ ઼રગર્ ળીઞલરીઅ ઇગર્ૉ઼ળ ઝૉ . 
વીગણીફૂ મૂજા જી ીકરીઅ ઇફૉ ળીઞલ મઽીળ 
ુફગી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈથઅન જી ્ ર્ણવ જી ી 
દળૂગૉ  ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . જી ીરીઅ ઞરૂફ ફ્ ઑષ્ 
ઋબલ્ઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઞૉફીધૂ રઽદર વીગણીફૃઅ 
ઋત્બીનફ, ઘૉદ ઋત્બીનફ, મીઙીલદૂ ઇફૉ નૄપ 
ઋત્બીનફ રૉશષૂ સગીલ ઝૉ . ષૅક્ષફૂ ચુફ દી ઼ૐધૂ 
ષપીળૉ  ૮૱ ષૅક્ષ / ઽૉગડળ ઝૉ . 
૭.૪.૭ ફણૂલીન 
 બઽૉવૂ ષૅ  ી ઙથ ૂ મીન જી ીરીઅ ુબલદ રીઅ 
઼ૃપીળ્ ધલૉવ ઝૉ . જી ીફી ૪૭ ઙીર્રીઅ ૭૱૮૬૯૩ 
ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ. નૉસૂ મીષશ 
(૪૪.૫%) ઑ ઼ૐધૂ ઇઙત્લફૂ જાદ ઝૉ . ગનીજ નૉસૂ 
મીષશફી ષૅ  ીરીઅધૂ વીગણી ઇફૉ ઉરીળદૂ વીગણીફી 
ઋત્બીનફ રૉશષષીરીઅ જી ્ ઼રગર્ નૉસરીઅ ઼ૐધૂ ઋચ્જ 
ધીફૉ ઝૉ . જી ીફૃઅ ઽષીરીફ ઇફૉ ધીુફગ બિળુ ધુદ 
નૉસૂ મીષશ રીડૉ  ઇફૃગૃશ ઝૉ . વૂરણી (૩૯.૮%) 
ફૂવઙૂળૂ (૩૨.૯%) ઇળણૄ઼ી (૯.૫%) ઇફૉ ઙ્ળ઼ 
ઈરવૂ (૬.૯%) જાદ્ લીબીળૂગ જાદ્ ઝૉ . ઇફૉ 
વીગણીફી ઋત્બીનફ રીડૉ  બ અ઼ન ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 
મૂજી ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ ઉટળીલૉવૂ મીષશ, ઈઅમી, 
઼ૃમીષશ ઇફૉ મ્ળણૂફી ષૅક્ષ્ ઝૉ . જી ીરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લીફી ૭૭% ઼અખ્લી બીઅજ રૃખ્લ જાદ્ ફૂ ઝૉ . 

ફણૂલીન ઇફૉ ઈથઅન જી ીરીઅ ધીુફગ ઘૉદળ્રીઅધૂ 
વીગણૃઅ  રશૂ ળઽૉદૃઅ ઽ્ષીધૂ ચથૂ મપૂ ઼્ રૂવ 
ઈષૉવ ઝૉ . ઈથઅન ઇફૉ ફણૂલીન જી ી બ્દીફૂ 
વીગણીફૂ ઞ ળૂલીદ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઋત્બીનફ ગળદીઅ 
ઽ્ષીધૂ ષૅક્ષ્ ઋઝૉ ળૂફૉ ઼ીળૂ ળૉષન્લૃ રૉશષૉ ઝૉ . 
઼ળૉ ળીસ ષૅક્ષ ચુફ દી ૫૩.૨ ષૅ  ી / ઽૉગડળ ઝૉ . ઞૉ 
ળીઞલફૂ ઼ળૉ ળીસ ગળદીઅ મરથૂ ઝૉ . 

 
 
 
 

 
  

ઈથઅનફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ - ષૅક્ષ ઙથદળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ નૉસૂ મીષશ ૪૭.૮૯ ૩૪.૯૯ 
૪ Ne વૂરણ્ ૪૨.૮૬ ૩૨.૪૮ 
૫ ઙીઅણ્ મીષશ ૪૨.૪૯ ૩૨.૨૱ 
૬ ફૂવઙૂળૂ ૩૬.૬૪ ૯.૩૯ 
૭ ઙ્ળ઼ ઈરવૂ ૩૫.૯૬ ૮.૯૫ 
૮ ઇળણૄ઼્ ૩૪.૮૬ ૮.૪૱ 
૯ ગળઅઞ ૩૩.૬૭ ૭.૮૯ 
૱ ઈઅમી ૩૨.૱૫ ૭.૫૱ 
૯ ઘૂઞણ્ ૩૨.૫૪ ૭.૩૫ 
૩૨ જાઅમૃ ૯.૭૬ ૬.૯૬ 

ફણૂલીનફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ નૉસૂ મીષશ 28.57 22.27 

૪ વૂરણ્ 25.20 19.64 

૫ ફૂવઙૂળૂ 13.70 10.68 

૬ ઇળણૄ઼ી 11.97 9.33 

૭ ગથજી 7.64 5.96 

૮ ઙ્ળ઼ ઈરવૂ 6.34 4.94 

૯ ઉટળીલૉવૂ મીષશ 3.79 2.95 

૱ ઈઅમી 3.54 2.76 

૯ ઼ૃમીષશ 2.51 1.95 

૩૨ મ્ળણૂ 2.42 1.89 
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૭.૪.૮ ઇરનીષીન 
઼રગર્ ુઞ ીરીઅ વૂરણ્ ઇઙત્લફૃઅ ટીણ ઝૉ . 

ુ઼ષીલ યીવ નૉસ. ઞલીઅ ઙીઅણી મીષશફૃઅ યૃત્ષ ઝૉ . 
ગૃવ ૪૮ ઙીર્રીઅ ૪,૯૩,૪૯૯ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ 
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ઞૉરીઅ વૂરણી, ઙીઅણી મીષશ, નૉસૂ 
મીષશ, ફૂવઙૂળૂ ઇફૉ ઈ઼્બીવષ ઇગર્ૂર જાદ્ 
દળૂગૉ  ઈષૉ ઝૉ . ઙીઅણી મીષશફૃઅ યૃત્ષ યીવ 
ુષ દી૪રીઅ ઇફૉ દૉફૂ ઈઞૃમીઞૃફી ુષ દી૪રીઅ 
જોષી રશૉવ. મૂજી ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ ઘૂઞણ્, 
બૉ ડ્ભ્૪ર, ઼ ૭થીર્, ગી઼ૂન ઇફૉ ઙૃવરઽ્૪ફી ષૅક્ષ 
ઝૉ . ઈ ઙથ ૂ ન૪મ્લીફ ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદી ૱.૮ 
ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ ચથૂ કઝૂ 
ઝૉ . ઈ઼્બીવષફી ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી બૃ૪દી રીથરીઅ 
જોષી રશૉવ ગૉર ગૉ  ઙથ ૂરીઅ ઇરૃગ ઇઅસદઆ સઽૉળૂ 
ુષ દી૪ફૉ ઈષ૪ષીરીઅ ઈષૉવ. ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લી મરથૂ ગ૪ષીફૂ સગલદી ઝૉ . સઽૉળૂગ૪થફૉ 

વૂપૉ રૃખ્લ સઽૉળ્રીઅ ઇફૉ ઈઞૃમીઞૃફી ુષ દીળરીઅ 
ષૅ  ી ઈચ્ઝીિનદ ઋબળ ફગીળીત્રગ ઇ઼ળ જોષી રશૉ 
ઝૉ . 

૭.૪.૯ ઙીઅપૂફઙ૪ 
 ઙીઅપૂફઙ૪ ુઞ ્ ઼ીમ૪રદૂ ફનૂફી 
ઞશ ીષ ુષ દી૪રીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઞરૂફ ળૉ દીશ ઝૉ  ઞૉ 
વૂરણી,નૉસૂમીષશ ઇફૉ ઇ૪ણૃ઼ીફી ષૅક્ષ્ રીડૉ  ઘૄમ 
ઞ ઇફૃગૃશ ઝૉ . ગૃવ ૪૮ ઙીર્રીઅ ૪,૯૩,૪૯૯ ષૅક્ષ્ફૂ 
ઙથ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ 
ઙીઅપૂફઙ૪ સઽૉ૪ ગૉ  ઞૉફૂ ઙથ ૂ નૃુફલીરીઅ ઽિળલીશી 
સઽૉ૪ દળૂગૉ  ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . દૉફ્ ઼રીષૉસ 
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽદ્. અ઼ખ્લીફૂ િ ઑ નૉસૂ 
મીષશ,વૂરણી, ઘૂઞણી,ષ૪ઘણ્ ઇફૉ ઊટળીલવૂ 
મીષશ રૃખ્લ જાદ્ ઝૉ . મૂજી ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ 
ઈઅમી, ગીસૂન, બૉ ડ્ભ્ળર ઇફૉ ઇ૪ણૃ઼ીફૂ જાદ્ 
ઝૉ . વૂરણી, ઊટળીલવૂ મીષશઇફૉ નૉસૂ મીષશફી 
ષૅક્ષ્ફૃઅ ષીષૉદ૪ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ુઞ ીરીઅ ઼ળૉ ળીસ ષૅક્ષ્ફૂ 
ચુફ  ડદી ૭૱.૪ ષૅક્ષ / ઽૉગડ૪ જોષી રશૉવ ઝૉ . 
 ઇરનીષીન ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ી ુ઼ષીલ 
મપીઞ ુઞ ીકરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદી ઘૃમઞ ઉંજૂ 
જોષી રશૉ ઝૉ . ઈ ટ્ફરીઅ ઘૉદૂષીણૂફૂ ઙુદ 
ઑગર્્ભ્ળૉ ડર્ ૂ ઼ીધૉ જોણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . નૉસૂ મીષશ,  

 

વૂરણી, ઇ૪ણૃ઼ી ઇફૉ ફૂવઙૂળૂ ઑગર્્ભ્ળૉ ડર્ ૂ રીડૉફૂ 
ઈુધર્ગ ળૂદૉ ઋ૭લ્ઙૂ જાદ્ ઝૉ . 
 
  
 

ઇરનીષીનફી રૃખ્લ ષૃક્ષ્ - ષૃક્ષ ઙથદળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ વૂરણ્ ૩૩.૭૯ ૩૯.૯૱ 
૪ ઙીઅણી મીષશ ૯.૯૮ ૩૩.૯૪ 
૫ નૉસૂ મીષશ ૯.૬૭ ૩૩.૬૭ 
૬ ફૂવઙૂળૂ ૫.૭૨ ૭.૫૯ 
૭ ઈ઼્બીવષ ૫.૪૯ ૭.૨૮ 
૮ ઘૂઞણ્ ૪.૮૨ ૫.૯૯ 
૯ બૉ ડ્ભ્ળર  ૪.૪૪ ૫.૬૪ 
૱ ઼ બથીર્ ૪.૨૪ ૫.૩૨ 
૯ ગી઼ૂન ૩.૭૮ ૪.૬૨ 
૩૨ ઙૃવરઽ્ળ ૩.૭૨ ૪.૫૨ 

ઙીઅપૂફઙળફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ - ષૅક્ષ ઙથ ળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ નૉસૂ મીષશ ૪૯.૩૬ ૪૫.૫૭ 
૪ વૂરણ્ ૪૮.૪૱ ૪૩.૨૮ 
૫ ઘૂઞણ્ ૩૬.૬૨ ૩૩.૭૬ 
૬ ષળઘણ્ ૩૬.૪૭ ૩૩.૬૪ 
૭ ઉટળીલવૂ મીષશ ૯.૪૩ ૯.૫૱ 
૮ ઙીઅણ્ મીષશ ૭.૨૯ ૬.૨૱ 
૯ ગથજી ૫.૱૭ ૫.૨૱ 
૱ ફૂવઙૂળૂ ૪.૩૫ ૩.૯૩ 
૯ વૂમૃઅ ૩.૮૭ ૩.૫૪ 
૩૨ ઈઅમી ૩.૭૮ ૩.૪૭ 
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૭.૪.૫ ઋ ૪ ઙૃઞળીદ 
ઋ ૪ ઙૃઞળીદ ઇઅસદઆ સૃ ગ ટ્ફરીઅ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ  ઞલીઅ ઼ળૉ ળીસ ષળ઼ીન ૮૨૨ રૂ.રૂ ૭ણૉ ઝૉ . ઈ 
ટ્ફરીઅ ઈમ્ઽષીફી ૭િળમશ્ફૉ વૂપૉ ષૅક્ષ્ફી ગ્મ્બ્ટૂસફરીઅ ભૉ૪ભી૪ જોષી રશૉ ઝૉ . વૂરણી ઇફૉ નૉસૂ 
મીષશ રૃખ્લ યીષૂ જાદ્ ઝૉ  ૭ળઅદ ૃબીડથ ઇફૉ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઙીઅણી મીષશફ્ ભૉવીષ્ ઘૄમઞ ઝૉ . 
ઋ ૪ ઙૃઞળીદ ટ્ફરીઅ રઽૉ઼ીથી, બીડથ, ઼ીમ૪ગીઅઢી ઇફૉ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ . 
ષૅક્ષ્ફી ગ્મ્બ્ટૂસફ બોગૂફૂ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ફૉ ઈવૉઘરીઅ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી 
ુષ દી૪ફૉ મૉ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ ુષયીજીદ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ૩૯.૯૯ વીઘ ઽૉગડ૪ ઘૉદૂ ઽૉઢશફ્ ઇફૉ ૭.૯૮ વીઘ 
ઽૉગડ૪ ુષ દી૪ મૂફ ઘૉદૂ ઽૉઢશફ્ ઝૉ .  
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૭.૪.૫.૩ રઽૉ઼ીથી 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફૂ ઞરૂફ ઼ીમ૪રદૂ ઇફૉ 
ઇન્લ ફનૂકફૉ વૂપૉ ળૉ દીશ ગી૪ફૂ ઝૉ . ુઞ ીરીઅ 
૪૭ ઙીર્રીઅ ૱,૬૯,૬૫૭ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથદળૂ ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ. વૂરણ્ ઈ ુઞ ીરીઅ યીષૂ ષૅક્ષ ઝૉ  ગી૪થ 
ગૉ  વૂરણી રીડૉ  ઞ ળૂ ષીદીષ૪થ ઞરૂફ ઇફૉ 
બિળુ ધુદ ઼ીધૉ રૉશ ઘીલ ઝૉ . ુઞ ીફી ૮૮% 
ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીરીઅ વૂરણી, ઙીઅણીમીષશ, નૉસૂમીષશ, 
ઘૂઞણી, ઊટળીલવૂ મીષશ જોષી રશૉ ઝૉ . મૂજી 
ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ વીંમૃ, ગથજી, ઇ૪ણૃ઼ી, મ્૪ણૂ 
ઇફૉ ઘીળી બૂવૃઅ રૃખ્લત્ષૉ ઝૉ . ઇસદઆ સૃ ગ ટ્ફફૃઅ 
ષીદીષ૪થ ઽ્ષી ઝદીઅ ઼રગર્ નૉસરીઅ રઽૉ઼ીથી 
ુઞ ્ ઽિળલીશ્ ુઞ ્ ઽ્ઊ સગૉ . ઈ ુષ દી૪રીઅ 
઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ ુષ દી૪ફૂ લી૭ગ ઇ઼૪ જોષી 
રશૉ ઝૉ . ષફ ુષયીઙૉ વ્ગ્ફૉ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ રીડૉ  
અ઼ઙઢૂદ ગળૉવ ઝૉ . ુઞ ીરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદી ૭૩.૱ 

ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ જોષી રશૉ ઝૉ . ઞૉ ળીઞલફૂ ઼ળૉ ળીસ 
ચુફ  ડદી ગ૪દી થ ઙથૂ ઝૉ . 
૭.૪.૫.૪ બીડથ 
 બીડથ ુઞ ીફૂ ઞરૂફ ળૉદીશ ઝૉ . ુઞ ીફ્ 
ર્ડી યીઙફ્ ુષ દીળ ઞૉ ળથફૉ ઇણૂફૉ ઈષૉવ ઝૉ . દૉ 
ઘીળીસષીશ્ ઝૉ . ુઞ ીફી ગૃવ ષૅક્ષફૂ અ઼ખ્લીફી 
ઇણપૂ અ઼ખ્લીરીઅ ઙીઅણી મીષશ ફી ટીણ ઝૉ . ૪૩ બ અ઼ન 
ગળીલૉવી ઙીર્રીઅ ૫,૮૱,૪૯૬ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઞૉરીઅ વૂરણી, નૉસૂ મીષશ, ઘૂઞણ્ 
ઇફૉ ઇળણૄ઼ી ફૂ જાદ્રૃખ્લ ઝૉ . બૂવૃ, ગળઅઞ, 
ઉટળીલૉવૂ મીષશ, મ્ળણૂ ઇફૉ ઼ૃમીષશ મૂજી 
બીઅજઇઙત્લફૂ જાદ્ ઝૉ . બીડથ ુઞ ીરીઅ વૂરણીફૂ 
ઉંજીઉ ષપીળૉ  જોષી રશૉ ઝૉ . બીડથ ુઞ ્ મૉ યીઙરીઅ 
ષઽજીલૉવ જોષી રશૉ ઝૉ . ઼બીડ ળૉદીશ યીઙ ગૉ  ઞલીઅ 
ષૅ  ીફૂ ઉંજીઉ ષપીળૉ  ઝૉ . ઇફૉ મૂજો ઘીળીસષીશ્ 
યીઙ ઞલીઅ કઝૂ ઉંજીઉફી ષૅક્ષ્ જોષી રશૉ ઝૉ . 
ઞૉરીઅ ઙીઅણી મીષશફૃઅ યૃત્ષ ષપીળૉ  ઝૉ . ુઞ ીફૂ 
઼ળૉ ળીસ ષૅ  ી ચુફ દી ૪૭.૪ ષૅક્ષ /ઽૉગડળ ઝૉ . 

 
 
 

રઽૉ઼ીથીફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ - ષૅક્ષ ઙથ ળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ વૂરણ્ ૭૭.૫૯ ૪૬.૯૱ 
૪ ઙીઅણ્ મીષશ ૫૪.૪૯ ૩૬.૬૭ 
૫ નૉસૂ મીષશ ૪૫.૭૪ ૩૨.૭૪ 
૬ ઘૂઞણ્ ૪૨.૯૯ ૯.૫૩ 
૭ ઉટળીલવૂ મીષશ ૩૮.૮૫ ૯.૬૬ 
૮ વૂમૃઅ ૩૨.૫૱ ૬.૮૭ 
૯ ગથજી ૩૨.૩૱ ૬.૭૮ 
૱ ઇળણૃ઼્ ૯.૨૫ ૬.૨૬ 
૯ મ્ળણૂ ૱.૱૩ ૫.૯૭ 
૩૨ ઘીળી-બૂવૃ ૯.૱૭ ૫.૭૩ 

બીડથફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ - ષૅક્ષ ઙથદળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
઼અખ્લી 

( વીઘરીઅ) 

ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ઙીઅણી મીષશ ૮૯.૭૮ ૭૪.૭૱ 
૪ વૂરણ્ ૪૪.૯૭ ૩૯.૪૨ 
૫ નૉસૂ મીષશ ૩૬.૯૮ ૩૩.૩૮ 
૬ ઘૂઞણ્ ૩૩.૯૮ ૱.૱૯ 
૭ ઇળણૄ઼્ ૭.૯૫ ૬.૬૱ 
૮ ઘીળી-બૂવ્ ૫.૬૬ ૪.૮૨ 
૯ ગળઅઞ ૩.૩૮ ૨.૱૱ 
૱ ઉટળીલૉવૂ મીષશ ૨.૬૩ ૨.૫૩ 
૯ મ્ળણૂ ૨.૪૭ ૨.૩૯ 
૩૨ ઼ૃમીષશ ૨.૪૬ ૨.૩૱ 
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૭.૪.૫.૫ મફી઼ગીઅઢી  
 મફી઼ગીઅઢી ુઞ  વીરીઅ ઞલીઅ ઞરૂફ ઼રધવ 
ઝૉ  ત્ લીઅ ઞરૂફ ળૉદીશ ઝૉ . ુઞ  વીફ્ બૄષર્યીઙ 
ણૃઅઙળીશ ઝૉ  ઇફૉ ઇળષ  વૂફૂ ઽીળરીશીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 
ુઞ  વ્ સૃ  ગ નૉસરીઅ ઈષૉ ઝૉ  બળઅ દૃ ુઞ  વીફી ઇરૃગ 
યીઙરીઅ ઼ીળૂ બિળુ  ધુદ જોષી રશૉ ઝૉ . ુઞ  વીફી 
બ૨ ઙીર્રીઅ ૬૱૨૯૫૭ ષૅક્ષફૂ ઙથ ૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ. વૂરણ્ ઘૄમઞ ઇઙત્ લફૂ જાદ દળૂગૉ  જોષી 
રશૉ ઝૉ . ઞૉફૂ અ઼ખ્ લી ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્ લીફી ૂજા 
યીઙ ઞૉડવૂ ઝૉ . મૂજી ઇઙત્ લફૂ જાદ્રીઅ ઉટળીલૉવૂ 
મીષશ, ઇળણૃ઼્, નૉસૂમીષશ, ઙીઅણ્મીષશ, 
ઘૂઞણ્, મ્ળણૂ, ગથજી, બૂવૃ ઇફૉ ઈઅમીફૂ જાદ્ 
ઝૉ . ુઞ  વીરીઅધૂ ઋચ્ જ ઙૃથષદીષીશી વૂરણીફી 
મૂઞ ઑગ ૂદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ુઞ  વીરીઅ ષૅક્ષ 
ચુફ  ડદી ૩૩.૩ ષૅક્ષ / ઽૉગડળ જોષી રશૉ ઝૉ . ઞૉ 
ળીઞલફૂ ઼ળૉ ળીસ ષૅક્ષફૂ ઼અખ્ લી ગળદીઅ કઝૂ ઝૉ . 
઼ીઙફી ષૅક્ષ ગૃનળદૂ ળૂદૉ જોષી રશદી ફધૂ. ઈર 
ઝદીઅ કઝૂ રી ીરીઅ દૉફૃ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઽસૉ. વૂરણી ઇફૉ ઇળણૃ઼ીફી ષૅક્ષ્ફૉ ઘૉદૂફી બીગ 
દળૂગૉ  ષીષષી રીડૉ  ચથૂ ઇફૃગૄશદી ઝૉ . ઞૉફીધૂ 
ષૅક્ષફી ઈષળથરીઅ બથ ઼ૃપીળ્ ધસૉ. 
બ.૪.૫.૬ ઼ીમળગીઅઢી 
 ઼ીમળગીઅઢી ુઞ  વ્ ઼ીમળરદૂ ફનૂફૂ બૄષર્ 
ઇફૉ ઋદળ િનસીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ુઞ  વીફ્ ઇરૃગ યીઙ 
ઇળષ  વૂ બષર્દરીશીફ્ ઝૉ . ઞલીઅ ષૅક્ષ્ફૃઅ ુર થ 
ઇવઙ જોષી રશૉ ઝૉ . ુઞ  વીરીઅ ઼ીળૂ ઼અખ્ લીરીઅ 
ફૂવઙૂળૂ ષીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ુઞ  વીફી બ૫ 
ઙીર્રીઅ ૪૫૪૭૬૬ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ . ુઞ  વીફૂ ૭ ઇઙત્ લફૂ જાદ્રીઅ ફૂવઙૂળૂ, 
વૂરણી, ઙીઅણ્મીષશ, ઉટળીલૉવૂ મીષશ ઇફૉ 
ઉન્ ઞષ રૃખ્ લ ઝૉ . મૂજી ઇઙત્ લફૂ જાદ્રીઅ ઈઅમી, 
઼ીઙ, મ્ળણૂ, ગથજી ઇફૉ ઙ્ળ઼ ઈઅમવૂ રૃખ્ લ ઝૉ . 
મૂજા ુઞ  વીકફૂ ઞૉર ઼ીમળગીઅઢી ુઞ  વીરીઅ બથ  
બળનૉસૂ જાદ્ફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્ લી ૬૨ ડગી ઞૉષૂ જોષી 
રશૉ ઝૉ . ષૅક્ષ ચુફ  ડદી ૩૩.૯ ષૅક્ષ / ઽૉગડળ ઝૉ . ઞૉ 
઼ીરીન્ લ ળૂદૉ કઝૂ ઝૉ . ઋદળ ઙૃઞળીદરીઅ ઼ીમળગીઅઢી 
ુઞ  વીફૃઅ ઽષીરીફ દૃવફીત્ રગ ળૂદૉ ઼ી  ઝૉ . 
ફૂવઙૂળૂફૃઅ ર્ડૉ  બીલૉ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 
ુઞ  વીરીઅ ઈુધર્ગ ળૂદૉ ઋબલ્ઙૂ જાદ્ ઞૉષૂ ગૉ , 
ફૂવઙૂળૂ, ઇળણૃ઼ી, વૂરણી, નૉસૂમીષશ ષઙૉળૉ  જાદ્ 
રીડૉ  ઇફૃગૄશ ષીદીષળથ ઝૉ . ઞૉ ષીષષીધૂ ષૅક્ષ 
ઈષળથરીઅ બથ ઼ૃપીળ્ ધઉ સગૉ . 

 

 
 
 
 

મફી઼ગીઅઢીફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથદળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ વૂરણ્ ૫૯.૬૬ ૫૬.૩૨ 
૪ ઉટળીલૉવૂ મીષશ ૱.૩૨ ૯.૭૯ 
૫ ઇળણૄ઼્ ૮.૩૨ ૭.૮૯ 
૬ નૉસૂ મીષશ ૭.૪૩ ૬.૱૯ 
૭ ઙીઅણી મીષશ ૬.૯૬ ૬.૮૩ 
૮ ઘૂઞણ્ ૬.૱૮ ૬.૭૭ 
૯ મ્ળણૂ ૫.૬૯ ૫.૪૬ 
૱ ગથજી ૪.૯૫ ૪.૯૬ 
૯ ઘીળી-બૂવ્ ૪.૱૮ ૪.૮૯ 
૩૨ ઈઅમી ૪.૨૫ ૩.૯૨ 

઼ીમળગીઅઢીફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથદળૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ

૩ ફૂવઙૂળૂ ૪૪.૮૭ ૫૩.૯૨ 
૪ વૂરણ્ ૩૨.૫૬ ૩૬.૬૯ 
૫ ઙીઅણી મીષશ ૭.૬૭ ૯.૮૫ 
૬ ઉટળીલૉવૂ મીષશ ૫.૯૮ ૭.૭૬ 
૭ નૉસૂ મીષશ ૪.૬૩ ૫.૫૯ 
૮ ઉન્ ઞષ  ૪.૫૱ ૫.૫૫ 
૯ ઈઅમી ૩.૯૯ ૪.૯૱ 
૱ ઼ીઙ ૩.૯૮ ૪.૯૬ 
૯ મ્ળણૂ ૩.૮૱ ૪.૫૭ 
૩૨ ગથજી ૩.૬૭ ૪.૨૫ 
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૭.૪.૬ ઼ૐળી ર્  ઇફૉ ગચ્ઝ 
  ઈ ળીજ્લફ્ ઼ૃગીરીઅ ઼ૃગ્ ટ્ફ ઝૉ . ઞૉરીઅ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ, ળીઞગ્ડ, ઞૃફીઙત, જારફઙળ, ઇરળૉવૂ, 
યીષફઙળ, ગચ્ઝ ઇફૉ બ્ળમઅનળ જી ીફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ .ઞૃફીઙત જી ીફૂ ુ ધુદ મૂજા જી ીફૂ ઼ળઘીરથૂઑ 
઼ીળૂ ઝૉ . મૂજા ર્ડી યીઙફી જી ીરીઅ ુદગૄશ ુ ધુદ જોષી રશૉ ઝૉ . ઈ ટ્ફ ફૂ ઞરૂફ ફૂ ુ ધુદ બથ ઘળીમ 
ઝૉ . વ્ગ્ફ્ રૃખ્લ લષ઼ીલ બસૃબીવફફ્ ઝૉ . ઞૉધૂ જિળલીથફૃઅ નમીથ ષપીળૉ  ળઽૉ ઝૉ . ષીષૉદળ્ફ્ ુષગી઼ બથ પૂર્ 
ઝૉ . ઇફૉ ત્ળ ધ્ષીળી ફૃગસીફ બીરૂફૉ કઝૂ ઉંજીઉફી ળઽૉ ઝૉ . ઈ ટ્ફરીઅ ષૅક્ષફૂ ઼ીઉટ ફીફૂ ઝૉ . જી ી ષીઉટ 
ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ગર્ીભરીઅ નસીર્ષૉવ ઝૉ . 
 ષફ ુષ દીળ ુ઼ષીલફી ગૃવ ુષ દીરીઅ ૬૩.૯૩ વીઘ ઽૉગડળ ુષ દીળ ઘૉદૂ ઽૉઢશ ઝૉ . ઇફૉ ૭૭.૭૯ વીઘ 
ઽૉગડળ મૂફ ઘૉદૂ ઽૉઢશ ઇફૉ બણદળ ઝૉ . ઈ ટ્ફરીઅ ૯૬.૯૯ વીઘ બસૃપફ ઞૉ ઇબષીન બૉ ષપીળૉ  ઝૉ . 
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  ઈ ટ્ફરીઅ ઙીઅણીમીષશફી ષૅક્ષફ્ ભૉવીષ્ ષપીળૉ  યીષૂ ઝૉ . ઞૉ ઈ ટ્ફફી ગૃવ ષૃક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીફી ૪૯ ડગી 
ઞૉડવી ષૅક્ષ્ ઝૉ . ત્લીળ બઝૂ સ , વૂરણી, નૉસૂમીષશ, ઈઅમી, ઉટળીલૉવૂમીષશ, ફૂવઙૂળૂ, ફીશૂલૉળૂ, ઙ્ળણ ઇફૉ 
વૂમૃઅફૂ જાદ્ ઈષૉવ ઝૉ . 

 

 ઈ ટ્ફરીઅ ઝૉ ી ઇરૃગ નીલગીકરીઅ ઙીઅણીમીષશફી ઇુદકર્રથફૉ વઉફૉ ઈ ટ્ફફૂ રૃખ્લ જાદ દળૂગૉ  
મપીઞ જી ીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . વૂરણી ઇફૉ નૉસૂ મીષશ બથ બૃ ગશ રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . જી ીષીળ ઇઙત્લફૂ 
જોષી રશદૂ જાદ્ફૃઅ રીિઽદૂ ઈ ુષયીઙરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 
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૭.૪.૬.૩ યીષફઙળ  
 જી ીફી ૬૪ ઙીર્રીઅ ૯૮૯૱૯૩ ષૅક્ષ્ફૂ 
ઙથ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ જી ીરીઅ ઙીઅણ્મીષશ ઼ષર્  
જોષી રશૉવ ઘી઼ ગળૂફૉ યીવ ઇફૉ નિળલીગીઅઢૉ ુષસૉહ 
જોષી રશૉ ઝૉ  ઇફૉ ઙીઅણીમીષશફૂ અ઼ખ્લી જી ીફી 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લી ફી ઇણપીધૂ ષપીળૉ  રીથરીઅ 
જોષી રશૉ ઝૉ . ઼રલીઅદળૉ  થ બળનૉસૂ જાદ્ફૉ વઉફૉ 
જી ીફી ષૅક્ષ્ફૃઅ ગ્મ્બ્ટૂસફ ષફ ુષ દીળ મઽીળફી 
ુષ દીળરીઅ મનવીલૉવ ઝૉ . યીવ નૉસ ઇફૉ નિળલી 
ગીઅઢીફૃઅ ષીદીષળથ ઙીઅણીમીષશફૂ જાદ રીડૉ  ઇફૃગૄશ 
ષીદીષળથ બૉની ગળૉ  ઝૉ . જી ીફૂ બીઅજ રૃખ્લ જાદ્રીઅ 
ઙીઅણ્મીષશ, ફૂવઙૂળૂ, ઉટળીલૉવૂ મીષશ, વૂરણ્ 
ઇફૉ નૉસૂ મીષશ યૉઙી રશૂફૉ જી ીફી ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લીફી ૯૫% ઞૉડવૂ ઼અખ્લીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 

઼ીરીજીગ ષફૂગળથ લ્ઞફીફી ીળઅ ુયગ દમગગીરીઅ 
બૃ ગશ રીથ ફૂવઙૂળૂફૃઅ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઇફૉ ધીુફગ ફીલમ ષફ અ઼ળક્ષગ ૂ ધ્ષીળી યીષફઙળ 
જી ીફૉ ફૂવઙૂળૂ જી ી દળૂગૉ  જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઈ ુષ દીળરીઅ ઙીઅણીમીષશ રીઅધૂ ગ્વ઼ી મફીષૂફૉ 
જીષફ ઞ ળૂલીદ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  

૭.૪.૬.૪ ઇરળૉ વૂ  
 ઇરળૉવૂ જી ્ નિળલીગીઅઢીફ્ જી ્ ઝૉ  ઇફૉ 
દૉફી મૉ દીવૃગીફી નિળલીગીઅઢ્ ઙીઅણીમીષશ ઇફૉ 
સ ફી નિળલી ગીઅઢી ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 
જી ીફી ૬૪ ઙીર્રીઅ ગૃવ ૭૮૨૱૫૨ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઙીઅણીમીષશફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી 
જી ીફી ગૃવ ષૅક્ષફૂ ઼અખ્લીફી ઇણપૂ અ઼ખ્લીરીઅ ઽદૂ. 
બળઅદૃ દૉફૂ અ઼ખ્લી ષૅક્ષ ઙથ ૂ ૪૨૨૫ બઝૂ ગબીષીધૂ 
ચડષી બીરૉવ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ ઽઞૃ દૉ જી ીફી ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લીરીઅ ધર ફઅમળૉ  ઝૉ . જી ીરીઅ ઙીઅણ્મીષશ, 

વૂરણી, ઼ૂદીભશ, ઈરશી ઇફૉ નૉસૂ મીષશ રૃખ્લ 
જાદ્ ઝૉ . ઇફૉ ઈ જાદ્ ગૃવ જી ીફી ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લીફી ૮૭% ઞૉડવૂ જોષી રશૉ ઝૉ . જી ીફૂ મૂજી 

ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ ઼ીઙ, વૂમૃઅ, જારભશ, ઈઅમી, 
સ  રૃખ્લ ઝૉ . ઇરળૉવૂ જી ્ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીફૂ 
નુ ર્ડર્ઑ ઙળૂમ ઝૉ  ઇફૉ ળીજ્લફૂ ષૅક્ષફૂ ચુફ દીફૂ 
઼ળૉ ળીસ ગળદીઅ કઝૂ ઝૉ . ષૅક્ષફૂ ચુફ દી ૯.૮ 
ષૅક્ષ/ઽૉગડળ જોષી રશૉ ઝૉ . 

 

 
 
 

ઇરળૉ વૂફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
઼અખ્લી 

ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફૂ 

૩ ઙીઅણી મીષશ ૪૫.૬૨ ૬૱.૮૱ 
૪ વૂરણી ૭.૩૨ ૩૨.૮૩ 
૫ ઼ૂદીભશ ૪.૩૯ ૬.૭૭ 
૬ ઈરશી ૪.૩૯ ૬.૭૩ 
૭ નૉસૂ મીષશ ૪.૨૮ ૬.૪૱ 
૮ ઼ીઙ ૩.૯૯ ૬.૩૬ 
૯ વૂમૃઅ ૩.૫૭ ૪.૱૨ 
૱ જારભશ ૩.૫૬ ૪.૱૨ 
૯ ઈઅમી ૩.૪૫ ૪.૮૮ 
૩૨ સ  ૩.૨૱ ૪.૪૭ 

 
 
 
 

યીષફઙળફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ - ૪૨૨૯

ઇફઅ જાદ ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફૂ 
અ

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ઙીઅણી મીષશ ૩૩૮.૨
૬

૭૭.૬૪ 
૪ ફૂવઙૂળૂ ૩૯.૪૯ ૱.૪૭ 
૫ ઉટળીલૉવૂ મીષશ ૩૪.૱૪ ૮.૩૪ 
૬ વૂરણી ૩૪.૬૨ ૭.૯૪ 
૭ નૉસૂ મીષશ ૯.૫૮ ૬.૬૯ 
૮ જારૃઅ ૯.૫૯ ૫.૭૫ 
૯ વૂમૃઅ ૯.૨૫ ૫.૫૮ 
૱ મ્ળણૂ ૫.૯૯ ૩.૱૩ 
૯ ઙ્ળણ ૫.૩૩ ૩.૬૯ 
૩૨ ઽળર્ ૪.૮૱ ૩.૪૱ 
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૭.૪.૬.૫ ઞૃફીઙત  
 ઞૃફીઙત જી ીરીઅ ૭૩ ઙીર્રીઅ ૩૪૱૫૯૮૨ 
ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઼ૐળી ર્ રીઅ મૂજા 
જી ીકફૂ ઼ળઘીરથૂઑ ઞૃફીઙત જી ીરીઅ ઼ીળ્ 
ષળ઼ીન બણૉ  ઝૉ . બિળથીરૉ ષૅક્ષફૂ ચુફ દી ઼ૐળી ર્ રીઅ 
઼ૐધૂ ષપીળૉ  ઞૃફીઙત જી ીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . બીઅજ 
રૃખ્લ જાદ્ ઙીઅણ્ મીષશ, ઈઅમી, નૉસૂ મીષશ, 
ફીશૂલૉળૂ ઇફૉ ઉટળીલૉવૂ મીષશ રશૂફૉ જી ીફી 
ષફ ુષ દીળ મઽીળફી ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીફી ૭૫ % 
ઞૉડવી જોષી રશૉ ઝૉ . મૂજી ઇઙત્લફૂ જાદ્રીઅ જાઅમૃ, 
વૂમૃઅ મ્ળણૂ, ઙ્ળણ ઇફૉ ઽળર્ રૃખ્લ ઝૉ . જી ીફૂ 
ઽષીરીફફૂ બિળુ ધુદ ઼ીળૂ ઽ્ષીધૂ ષફ ુષ દીળ 
મઽીળફી ુષ દીળરીઅ ઼ીઙફી ષૅક્ષ્ જોષી રશૉ ઝૉ . 
઼ૐળી ર્ રીઅ ઞૃફીઙત ઇફૉ ઇરળૉવૂ જી ીરીઅ ઈઅમીફૂ 
ઘૉદૂ ઼ીળૂ ધીલ ઝૉ . ઇરળૉવૂ ઇફૉ ઞૃફીઙત જી ીફી 
નિળલીગીઅઢીફી ુષ દીળ્રીઅ સ  ઇફૉ ઙીઅણીમીષશફી 
ષૅક્ષ્ફૉ ગ્ ડવ મૉ ડ પ્વીન્ડૉસફ ઽૉઢશ ષીષૉદળ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ  ઇફૉ જી ીરીઅ ભશ્ફૂ ષીણૂકફ્ 
બથ ઼ીળ્ ુષગી઼ ધલૉવ ઝૉ . જી ીરીઅ ષૅક્ષફૂ 
ચુફ દી ૪૫.૭ ષૅક્ષ/ઽૉગડળ ગૉ  ઞૉ ળીઞલફૂ ઼ળૉ ળીસ 
ગળદીઅ ષપીળૉ  જોષી રશૉવ ઝૉ . 
૭.૪.૬.૬ બ્ળમઅનળ 
 બ્ળમઅનળ જી ્ નિળલી ગીઅઢીફ્ જી ્ ઝૉ  ઇફૉ 
ઇરૃગ યીઙરીઅ િકર્ગ ુષ દીળરીઅ રૉન્ઙૃષ ફી ટીણ્ 
ઈષૉવી ઝૉ . મળણી ણૃઅઙળફ્ ઇરૃગ યીઙ ળીથી મળણી 
દળૂગૉ  કશઘીલ ઝૉ . દૉ બ્ળમઅનળ જી ીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 
જી ીફૂ ઈમ્ઽષીગૂલ ઇફૉ ઞરૂફફૂ ુ ધુદ 
ઘળીમ ઝૉ . જી ીફી ૩૨ ઙીર્રીઅ ગૃવ ૪,૬૫,૭૩૫ 
ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ બઽૉવૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂ 
બઝૂ ઙીઅણી મીષશફી ષૅક્ષ્ફૉ ગ્વ઼ી ઇફૉ મશદથ 
રીડૉ  ગીબષીરીઅ ઈષૉવ. ઇફૉ ઙીઅણી મીષશફૂ 
ચુફ દી કઝૂ ધષી ઝદીઅ ઈ ુષ દીળરીઅ 
ઙીઅણ્મીષશ ઇગર્ ધીફૉ ઝૉ  ઇફૉ ગૃવ જી ીફી ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લીફી ૬૩.૯% ઞૉડવૂ અ઼ખ્લીરીઅ ઝૉ . જી ીફૂ 

મૂજી જાદ્રીઅ સ , બૂવૃ, ફીશૂલૉળૂ, ફૂવઙૂળૂ, ષણ 
ષઙૉળૉ  રૃખ્લ ઝૉ . જી ીરીઅ ઙીઅણીમીષશફી ગબીષીફૉ 
વૂપૉ ષૅક્ષફૂ ચુફ દીરીઅ ચડીણ્ ધલૉવ ઝૉ . ઈ ષૅક્ષ 
ઙથ ૂરીઅ જી ીરીઅ ષૅક્ષફૂ ચુફ દી ૩૬.૭ 
ષૅક્ષ/ઽૉગડળ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉ ળીઞલફૂ 
઼ળૉ ળીસ ષૅક્ષ ચુફ દી ગળદીઅ કઝૂ ઝૉ  ઑષૂસૂફૂલી 
રળૂફી ગૉ  ઞૉ ષફ ુષ દીળ મઽીળફી ુષ દીળફૂ 
ઘીણૂફી ઈઅદળ ઞષળૂલ ુષ દીળરીઅ ઈષૉવી ઝૉ . દૉફૉ 
ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

 
 
 
 

 
 

ઞૃફીઙતફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 

અ઼ખ્લી 
( વીઘરીઅ) 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ઙીઅણી મીષશ ૬૩.૮૱ ૪૬.૨૩ 
૪ ઈઅમી ૪૫.૭૫ ૩૫.૭૭ 
૫ નૉસૂ મીષશ ૩૫.૬૮ ૯.૯૭ 
૬ ફીળૂલૉશૂ ૩૪.૫૮ ૯.૩૪ 
૭ ઉટળીલૉવૂ મીષશ ૮.૱૯ ૫.૯૮ 
૮ સ  ૮.૨૬ ૫.૬૱ 
૯ વૂરણી ૭.૯૪ ૫.૬૩ 
૱ ઼ીઙ ૭.૩૯ ૪.૯૱ 
૯ ૉ઼ષફ ૬.૩૯ ૪.૬૪ 
૩૨ ઼ૃમીષશ  ૬.૩૫ ૪.૫૱ 

બ્ળમઅનળફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
઼અખ્લી 

( વીઘરીઅ) 

ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ

૩ ઙીઅણી મીષશ ૩૪.૬૪ ૬૩.૯૱
૪ સ  ૯.૫૬ ૪૬.૮૱
૫ ઘીળી બૂવૃ ૩.૭૬ ૭.૩૱ 
૬ ફીળૂલૉશૂ ૩.૨૩ ૫.૫૯ 
૭ ફૂવઙૂળૂ ૨.૮૬ ૪.૩૭ 
૮ ષણ ૨.૮૪ ૪.૨૯ 
૯ ઙ્ળ઼ ઈરવૂ ૨.૭૮ ૩.૱૯ 
૱ વૂરણી ૨.૭૭ ૩.૱૭ 
૯ ઼ૃમીષશ ૨.૭૫ ૩.૯૯ 
૩૨ ઼ળઙષ્ ૨.૬૭ ૩.૭૩ 
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૭.૪.૬.૭ જારફઙળ 
જારફઙળ જી ્ બથ નિળલીગીઅઢીફ્ જી ્ 

ઝૉ . ઇફૉ જી ીફી બલીર્ષળથફૉ ઇળમૂ઼રૃ  ઇફૉ 
ગચ્ઝફી ઇઘીદફૉ વૂપૉ ઇ઼ળ ગળૉ  ઝૉ . જી ીરીઅ ગ્ઉ 
ઑગ ષૅક્ષફૂ જાદફૃઅ યૃત્ષ જોષી રશદૃઅ ફધૂ જી ીફી 
૫૯ ઙીર્રીઅ ગૃવ ૬૯૮૮૩૯ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ. ઙીઅણ્મીષશ, નૉસૂમીષશ, ગૉ ળણી, ઙ્ળણ, 
ઇફૉ ફૂવઙૂળૂ અ઼ખ્લીફૂ ન ર્ ૂઑ રૃખ્લ ઝૉ  ઞૉફૂ 
અ઼ખ્લી ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીફી ૬૬% ઞૉડવૂ જોષી 

રશૉ ઝૉ . વૂરણી, મ્ળણૂ, ઼ૃમીષશ,જારભશ, સ  
ષઙૉળૉ  જાદ્ ઇન્લ રૃખ્લ જાદ્ ઝૉ . ઙૃઙશ ગૉ  ઞૉ ફીફૂ 
઼ીઉટફૃઅ ટીણ ઝૉ . દૉ કઘી રઅણશરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 
નિળલીગીઅઢીરીઅ ઙીઅણીમીષશફૃઅ યૃત્ષ જોષી રશૉ ઝૉ . 
ઙીઅણીમીષશફી યૃત્ષ બઽૉવીઅ નૉસૂમીષશ ઇફૉ 
ઙ્ળણફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ષપીળૉ  ઽદૂ. ષૅક્ષફૂ ચુફ દી 
ચથૂ કઝૂ ઑડવૉ ગૉ  ૮.૯ ષૅક્ષ/ઽૉગડળ ઇઅનીઞષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ . ર્ડીયીઙફૂ ષૅક્ષ્ફૂ જાદ્ ઞૉષૂગૉ  
ઙીઅણીમીષશ ઇફૉ ઙૃઙશ ઑ ગૃનળદૂ ળૂદૉ ટીણૂ ઞૉષૃઅ 
ઝૉ . ર્ડી યીઙૉ દૉફૉ ષૅક્ષ દળૂગૉ  ઙથ ૂરીઅ વૉષીરીઅ 
ઈષૉવ ફધૂ. 
૭.૪.૬.૮ ળીઞગ્ડ 
 જી ીરીઅ ૭૯ ઙીર્રીઅ ૭૫૪૭૯૯ ષૅક્ષ્ફૂ 
ઙથ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ. ઞૉરીઅ ષૅક્ષફૂ ચુફ દી ૱.૫ 
ષૅક્ષ/ઽૉગડળ જોષી રશૉવ. ળીઞગ્ડ જી ્ ઼ૐળી ર્ ફ્ 
રધ્લફ્ જી ્ ઝૉ . ઇફૉ ષૅક્ષફૂ ઼અખ્લીફૂ ન ર્ ૂઑ 
ઙળૂમ ઝૉ . ઉટળીલૉવૂ મીષશ ફૉ બળનૉસૂ ષૅક્ષ દળૂગૉ  
બઅજીલદફૂ ઞરૂફરીઅ, બણદળ ઞરૂફરીઅ ઇફૉ ળ દી 
ગીઅઢૉ ષીષૉદળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ બિળથીરૉ દૉફૂ અ઼ખ્લી 
જી ીરીઅ ઼ૐધૂ ષપીળૉ  જોષી રશૉવ. ત્લીળ બઝૂ નૉસૂ 
મીષશ, ઙીઅણ્ મીષશ, વૂરણી ઇફૉ ફૂવઙૂળૂ રૃખ્લ 
ઝૉ . જી ીફૂ મૂજી ઇઙત્લફૂ જાદરીઅ ઙ્ળણ, ઈઅમી, 
નીણર, ઼ીઙ, વૂમૃઅ, ષઙૉળૉ  ઝૉ . ઙ્ળણ બઅજીલદ ઞરૂફ 
ઇફૉ બણદળ ઞરૂફ ઋબળ ગૃનળદૂ ળૂદૉ ઋઙૉ ઝૉ . જ્લીળૉ  
મૂજી જાદ્ફૃઅ વ્ગ્ ધ્ષીળી ષીષૉદળ ગળૉવ ઝૉ . 
ઞરૂફફૂ બિળુ ધુદ ઘળીમ ઝૉ  ઇફૉ ર્ડીયીઙફી 
ુષ દીળ્ફૂ ઞરૂફ ઝૂઝળી ગીળફૂ ઝૉ . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ળીઞગ્ડફી રૃખ્લ ષૃક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
઼અખ્લી 

( વીઘરીઅ) 

ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ

૩ ઉટળીલૉવૂમીષશ ૩૫.૪૯ ૩૬.૱૫ 
૪ નૉસૂ મીષશ ૩૪.૬૨ ૩૫.૱૫ 
૫ ઙીઅણી મીષશ ૩૪.૩૪ ૩૫.૭૫ 
૬ વૂરણી ૮.૪૮ ૮.૯૱ 
૭ ફૂવઙૂળૂ ૫.૭૮ ૫.૯૮ 
૮ ઙ્ળણ ૫.૨૭ ૫.૬૨ 
૯ ઼ીઙ ૪.૬૭ ૪.૯૬ 
૱ ઈઅમી ૪.૪૯ ૪.૭૫ 
૯ નીણર ૪.૨૯ ૪.૫૫ 
૩૨ વૂમૃઅ ૪.૨૮ ૪.૫૨ 

જારફઙળફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ - ૪૨૨૯

ઇ.ફઅ જાદ ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ 

૩ ઙીઅણી મીષશ ૩૫.૫૪ ૩૭.૮૫
૪ નૉસૂ મીષશ ૯.૫૫ ૱.૮૨
૫ ગૉ ળણી ૮.૪૫ ૯.૫૩
૬ ઙ્ળણ ૮.૨૯ ૯.૩૬
૭ ફૂવઙૂળૂ ૬.૩૯ ૬.૱૯
૮ વૂરણી ૪.૯૮ ૫.૬૱
૯ મ્ળણૂ ૩.૯૪ ૪.૨૪
૱ ઼ૃમીષશ ૩.૬૯ ૩.૯૭
૯ જારભશ ૩.૬૭ ૩.૯૩
૩૨ સ ૩.૬૫ ૩.૮૱
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૭.૪.૬.૯ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  
 જી ીરીઅ ૪૯ ઙીર્રીઅ ૩,૮૱,૯૯૯ ષૅક્ષ્ફૂ 
ઙથ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ જી ીફૂ ઞરૂફફૂ 
બિળુ ધુદ ઘળીમ ઝૉ  વૂરણૂ દીવૃગીફૂ ઈઞૃમીઞૃફ્ 
ુષ દીળ ઇફૉ ળથફૉ ઇણૂફૉ ઈષૉવ ુષ દીળ 
ઘીળીસષીશ્ ઝૉ  ઞલીઅ ષૅક્ષ ઋઝૉ ળષીઅ રૃ ગૉવ ઝૉ  
જી ીફી મૂજા યીઙરીઅ બથ ઞરૂફ ઘૃમઞ ઝૂઝળૂ 
ઝૉ  બિળથીરૉ ષૅક્ષફૂ ચુફ દી ઼ૐધૂ કઝૂ ઝૉ . 
઼ળૉ ળીસ ષૅક્ષ ચુફ દી ૪.૯ ષૅક્ષ/ઽૉગડળ ઝૉ . 
ઙીઅણીમીષશ ઇફૉ વૂરણી ઑ મૉ રૃખ્લ યીષૂ જાદ્ 
ઝૉ . મૂજી જાદ્રીઅ ઘૂઞણ્, નૉસૂમીષશ, ફૂવઙૂળૂ, 
ઉટળીલૉવૂ મીષશ, બૂવૃ, ઈરશી ઇફૉ જાઅમૃ રૃખ્લ 
ઝૉ . જી ીફી યીવ નૉસરીઅ ઇફૉ ફરર્ની ગરીન્ણ 
ઑિળલીરીઅ ષૅક્ષ ઈષળથ ષપીળષી રીડૉફૂ બૃ ગશ દગ્ 
ળઽૉવૂ ઝૉ . 
૭.૪.૬.૱ ગચ્ઝ  
 જી ીફ્ ર્ડી યીઙફ્ ુષ દીળ ળથ નૉસ ગૉ  
ઞૉ ષૅક્ષ ુષઽૂફ ઝૉ . મ ૂ ઞૉ ઘીળીસષીશૂ ગર્ી઼વૉન્ણ 
ઽદૂ ત્લીઅ ઙીઅણ્મીષશફૃઅ ઇુદકર્રથ જોષી રશૉ ઝૉ . 
ઙીઅણીમીષશ જી ીરીઅ નળૉ ગ ઞગ્લીઑ બૃ ગશ રીથરીઅ 
જોષી રશૉ ઝૉ . ઘીળીસ ઇફૉ ઞરૂફફૂઘળીમ 
બિળુ ધુદફૉ ગીળથૉ ઙીઅણ્મીષશ ષૅક્ષદળૂગૉફૂ 
઼ીઉટરીઅ જોષી રશદ્ ફધૂ. ઋબળીઅદ દૉફૉ મશદથ 
ઇફૉ ગ્વ઼ી મફીષષી રીડૉ  ઼ીરીન્લ ળૂદૉ ગીબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ . ઇફૉ ઈઞ રૃખ્લ ગીળથ ફૉ વૂપૉ 
ઙીઅણીમીષશફૉ ટીણ દળૂગૉ  ઙથષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 
નિળલીગીઅઢીફી ુષ દીળરીઅ સ ફી ષીષૉદળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ . જી ીરીઅ ૫૱ઙીર્રીઅ ૪,૱૯,૨૯૬ ષૅક્ષ્ફૂ 
ઙથ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ. ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ળથ, મ ૂ 
ઇફૉ રૉન્ઙૃષ ુષ દીળ ગૉ  ઞૉ ષફ ુષ દીળ મઽીળફ્ 
ુષ દીળ ઝૉ  દૉરીઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફઽદૂ. વૂરણી, 
ઈઅમી, નૉસૂમીષશ, ઙીઅણ્મીષશ, ષઙૉળૉ  યીષૂ 
જાદ્ ઝૉ . ઉટળીલૉવૂ મીષશ, ઘીળૉ ગ, ઘૂઞણ્, રૂઢી 
બૂવૃ ષઙૉળૉ  મૂજી ઇઙત્લફૂ ષૅક્ષ્ફૂ જાદ્ ઝૉ . ગચ્ઝ 
જી ્ ષૅક્ષ્ફૂ ઼અખ્લીફૂ નિ ર્ ઑ ઙળૂમ ઝૉ . ઇરૃગ 
ઘૉદળ્ફૂ ઞરૂફ મીન ગળદીઅ મૂજા ુષ દીળ્રીઅ 
ષકૅ્ષ્ફૂ ઼ીઉટ ઘૃમઞ ફીફૂ ઝૉ . દીઞૉદળફી ષહ રીઅ 
ઈઅમી ઇફૉ ઘીળૉ ગફી મઙૂજીકફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ષપીળ્ 
ધલૉવ ઝૉ . જી ીરીઅ ષૅક્ષફૂ ચુફ દી ૭.૩ ષૅક્ષ/ઽૉગડળ 
ઝૉ . ઞૉ જી ીફી ગૃવ ુષ દીળરીઅ ળથફૉ બથ ઈષળૂ 
 

 

 વઉઑ દ્ ષૅક્ષ ચુફ દી ઽઞૃ બથ કઝૂ ઇઅનીજી 
સગીલ. 
 
 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.
ફઅ 

જાદ 
ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ 
઼અખ્લી 

( વીઘરીઅ) 

ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ

૩ ઙીઅણી મીષશ ૱.૮૩ ૪૯.૫૯ 
૪ વૂરણી ૭.૩૬ ૩૯.૭૬ 
૫ ઘૂઞણ્ ૪.૱૪ ૯.૮૪ 
૬ ફૂવઙૂળૂ ૩.૯૭ ૭.૯૯ 
૭ નૉસૂ મીષશ ૩.૬૮ ૬.૯૱ 
૮ ઉટળીલૉવૂ મીષશ ૩.૨૮ ૫.૮૪ 
૯ ઘીળી બૂવ્ ૩.૨૭ ૫.૭૱ 
૱ વૂમૃઅ ૨.૯૯ ૪.૮૬ 
૯ ઈરશી ૨.૭૮ ૩.૯૨ 
૩૨ જારૃઅ ૨.૭૫ ૩.૱૪ 

ગચ્ઝફી રૃખ્લ ષૅક્ષ્ ષૅક્ષ ઙથ ૂ - ૪૨૨૯ 

ઇ.ફઅ જાદ 

ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફૂ 
અ઼ખ્લી 

( વીઘરીઅ) 

ગૃવ 
ષૅક્ષ્ફૂ 
ડગીષીળૂ

૩ સ  ૬૱.૮૬ ૪૯.૭૱
૪ વૂરણી ૪૪.૭૨ ૩૫.૮૯
૫ ઈઅમી ૩૯.૭૩ ૩૨.૮૭
૬ નૉસૂ મીષશ ૩૪.૯૫ ૯.૯૬
૭ ઙીઅણી મીષશ ૭.૱૭ ૫.૭૮
૮ ઉટળીલૉવૂ મીષશ ૬.૯૩ ૪.૱૯
૯ ઘીળૉ ગ ૬.૪૭ ૪.૭૯
૱ ઘૂઞણ્ ૬.૪૪ ૪.૭૯
૯ રૂઢી બૂવ્ ૬.૨૩ ૪.૬૱
૩૨ ઘૉળ ૫.૯૱ ૪.૬૪
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ઇન્લ ઽગૂગદ્ 
 ૩૯૱૱ ફૂ ળી ર્ ૂલ ષફ ુફદૂ ઇફૃ઼ી૪ ળીઞલફી યૐઙ્ુવગ ુષ દી૪ફી ૫૫% ુષ દી૪રીઅ ષફ ઇફૉ ષૅક્ષ 
ઈષ૪થ ઽ્ષૃઅ જોઊઑ. ઙૃઞળીદ ળીઞલ ષફ અ઼૭નીફૂ નિ ર્ ઑ ઙળૂમ ઝૉ  ઇફૉ ષફ ુષ દી૪ ઇરૃગ ઽનધૂ ષપીળૂ 
સગીલ ફઽૂ. દૉફૂ ઇષૉજીરીઅ ઼૪ગી૪ ૂ ઘ્ષીળી ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ ઈષ૪થ ષપી૪ષૃઅ જોઊઑ. 
ઈફી રીડૉ  ળીઞલ ઼૪ગી૪ ઘ્ષીળી ૩૯૮૯-૯૨ ન૪મ્લીફ ુષસીશ બીલૉ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ ગીલર્કર્રફૃઅ ઇરવૂગ૪થ 
સ  ગળૉવ ઝૉ . ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ુષુષપ ર્ણૉવ ફી ષીષૉદળ્ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ 
ઇફૉ ઘૉદૂફૂ ઞરૂફ ઋ૭૪ ગ૪ષીરીઅ ઈ લી. ઇફૉ વ્ગ્ફૉ ઇફૉ અ઼ ધીકફૉ ર્ડી રીથરીઅ ળ્બીક બૃળી બીણષીરીઅ 
ઈ લી. ષફ રઽ્ત઼્ષફૂ ઋઞષથૂ ઼ચફ ળૂદૉ ગળૂફૉ ઇફૉ ષૅક્ષ ષીષૉદ૪ રીડૉ  વ્ગ્ફૉ ઼ીઅગશૂફૉ ર્ડી બીલૉ ગ૪ષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ . ઈફી ૭િળથીર્ ઘૃમઞ ઽગીળીત્રગ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ઑગર્્ ભ્ળૉ ડર્ ૂ ઈઙશ ૭ણદૂ ઝૉ . 

 ળીઞલરીઅ ષૅક્ષ ઈષ૪થ ઼દદ ૭થૉ ષપૉવ ઝૉ . ષૅક્ષફૂ ચુફ  ડદી ઇફૉ ષૅક્ષ ઈષ૪થફૂ નિ ર્ ઑ ઙૃઞળીદ 
નૉસરીઅ મૂજા ધીફૉ ઝૉ . મશદથફૂ ઇઝદ મૉ નીલગીક ઇઙીઋ ર્ડૂ ઼ર લી ઽદૂ ૭ળઅદ ૃ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ 
લ્ઞફીફી ૭િળથીરૉ દૉરીઅ ઼ૃપીળ્ ઞથીલૉવ ઝૉ  ઇફૉ ઽીવરીઅ મશદથ ઞ ળૂલીદ ગ૪દીઅ ષપીળૉ  રશૉ ઝૉ  દીઞૉદ૪ફી 
ઇભ્લી઼ ઋ૭૪ધૂ ભુવદ ધીલ ઝૉ  ગૉ , ઊરી૪દૂ વીગણીફૃઅ ઋત્બીનફ ૭થ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ષપષી 
બીરૉવ ઝૉ . 

 ળીઞલરીઅ જોષી રશદૂ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્રીઅ વૂરણી મપીઞ ુઞ ીરીઅ જોષી રશૉવ ઝૉ . ઇફૉ ગૃવ ષૅક્ષફૂ 
અ઼ખ્લી ફી ૩૩.૩% વૂરણી ફૂ ઼અખ્લી ઝૉ . દૉફૃઅ ઈુધર્ગ નિ ર્ ઑ રૃ લ ઉંજૃ ઽ્લ દૉફૉ "ળીઞલ ષૅક્ષ" દળૂગૉ  ઈઙશ 

ષપી૪ષૃઅ જોઊઑ. 

 ષહર્ ૪૨૨૫ ઇફૉ ૪૨૨૯ ફૂ ઙથ ૂ ઋ૭૪ધૂ જાથષી રશૉ ઝૉ  ગૉ , ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફી ઽૉઢશ 
ટણ૭ધૂ ઋઙદૂ જાદ્ ઞૉષૂ ગૉ , ફૂવઙૂળૂ, સ , ઊટળીલૉવૂ મીષશ ષઙૉળૉ ફૂ અ઼ખ્લી ષપૉવ ઝૉ  ઇફૉ ઈ જાદ્ અ઼ખ્લીફૂ 
નિ ર્ ઑ ઇફૉ વીગણીફી ઋત્બીનફૂ નિ ર્ ઑ ઘ્લીફીગહર્ગ ઝૉ . ઽીવરીઅ ફૂવઙૂળૂ ઇફૉ સ  ળીઞલરીઅ ઑગર્્ ભ્ળૉ ડર્ ૂરીઅ 
ઇઙત્લફૂ જાદ્ ઝૉ . 

 ફૂવઙૂળૂ, સ , ઇ૪ણૃ઼્, મઅઙીશૂ મીષશફૂ જાદ્ ઙૃઞળીદ રીડૉ  ૭૪નૉસૂ જાદ્ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ ઼ીરીુઞગ 
ષફૂગ૪થફી ષીષૉદળ્રીઅ ર્ડ્ િઽ ઼્ ઝૉ . મૉ નૉસૂ જાદ્ વૂરણી ઇફૉ નૉસૂમીષશ ળીઞલરીઅ બૃ ગશ રીથરીઅ ઇફૉ 
ચથી ુષ દી૪રીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ મૂજી ૭૪નૉસૂ જાદફી ષૅક્ષ્ફૂ ૭થ ઇ઼૪ અ઼ખ્લીરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 
઼ીઙ નુક્ષથ ઙૃઞળીદ ઇફૉ રઘ્લ ઙૃઞળીદફૃઅ ઇઙત્લફૃઅ ષૅક્ષ ઝૉ  ઈ ઼ીદ જાદ્ફૉ વ્ગ્ઑ ઊરી૪દૂ ઇફૉ વીગણીફી 
ઋત્બીનફ રીડૉ  ૭ અ઼નઙૂ ગળૉવ ઝૉ . ઽીવફી દમગગૉ  ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ઈ જાદ્ફી ઋચ્જ ઙૃથષ ીષીશી ળ્બીકફી 
ષીષૉદ૪ ઋ૭૪ ઘ્લીફ ગૉ ન્ ૂદ ગળૉવ ઝૉ . 

 ઼રગર્ ષૅક્ષ ઙથ ૂફૂ િકર્લી ન૪મ્લીફ ૩૮૨ ષૅક્ષફૂ જાદ્ જોષી રશૉવ ઞૉરીઅ મઙૂજીરીઅ ઋઙદૂ જાદ્ફ્ 
૭થ ઼રીષૉસ ધલૉવ ઝૉ . ઑગ ઇઅનીઞ રીથૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ૪૨૨ ષૅક્ષફૂ જાદ્ જોષી રશૉવ ઝૉ . 
ઈર ઝદીઅ ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ જાદ્ફૂ અ઼ખ્લી ઉંજૂ જોષી રશૉવ ઝૉ . ળીઞલરીઅ ઇગર્ૂર જાદ્રીઅ વૂરણી, નૉસૂમીષશ ઇફૉ 
ફૂવઙૂળૂ રૃખ્લ ઇગર્ૂર જાદ્ ઝૉ . ગી૪થ ગૉ  ઈ જાદ્ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ બોગૂ મપીઞ ટ્ફરીઅ જોષી રશૉવ ઝૉ  
ઙીઅણીમીષશ ઇફૉ ઈઅમીફી ષૅક્ષફ્ ઼રીષૉસ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ બોગૂ ૫ ટ્ફરીઅ જોષી રશૉવ ઝૉ .  
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 ઊટળીલૉવૂ મીષશ, ઘૂઞણ્, મ્૪ણૂ, ઇફૉ ઇ૪ણૃ઼્ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ બોગૂ મૉ ટ્ફરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . ઼ીઙ, 
રીફષૉવષીઅ઼, મઅઙીશૂમીષશ, ઘૉ૪, ઼૪ઙષ્, ઙ્૪઼ઈરવૂ, ગઅ૪ઞ, ગથજી, બૂવૃ, ફીશૂલૉવૂ, ઙ્૪ણ, વૂમૃઅ, નળૉ ગ 
બોગૂફૂ ઑગ જાદ ઑગ ટ્ફરીઅ યીષૂ ઽ્ષીધૂ ઇફૉ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ બોગૂફૂ ઑગ જાદ દળૂગૉ  ઑગ ટ્ફરીઅ જોષી 
રશૉ ઝૉ . ગૃવ ૪૫ જાદ્ બોગૂફૂ ઑગ જાદ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ બોગૂફી ઑગ ટ્ફરીઅ જોષીરીઅ રશૉવ ઝૉ . ઈ ૪૫ જાદ્ 
બોગૂફૂ ષપૃ અ઼ખ્લીફૂ જાદ્ ફૉ વઊફૉ નળૉ ગ ઑગ ઇતી૪ જાદ્ફૃઅ ધીફ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્રીઅ ઑગ ટ્ફરીઅ જોષી રશૉ 
ઝૉ . ઼ૃમીષશ ઇફૉ જાઅમૃફૃઅ ધીફ ઼અખ્લીફૉ ઈપીળૉ  ૪૨ ઇગર્ૂર જાદ્રીઅ ઼રીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ૭ળઅદ ૃઈ મૉ જાદ્ફૉ 
ગ્ઊ ૭થ ટ્ફફૂ ૩૨ ઇગર્ૂર જાદ્ બોગૂ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. ઈર ઝદીઅ ઇરૃગ ુઞ ીફૂ ૩૨ ઇગર્ૂર 
જાદ બોગૂ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 
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ગ૪થ - ૮ 
રલીર્નીક 

(૩) મૂજી ષૅક્ષ ઙથ ૂફૂ સ ઈદ ૪૨૨૯ રીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ૭ળઅદ ૃઇરૃગ ગી૪થ઼્૪ રીિઽદૂફૃઅ ુષ ૉહથ 
ુફલદ ઼રલરીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽદૃઅ. ુઞ ીફૂ ઈઅગણીગૂલ રીિઽદૂરીઅ ઙૃઅજષથ ઽદૂ દૉધૂ ઈ ઙૃઅજષથ 
નૃ૪ ગળૂફૉ ભળૂધૂ ૪૨૨૯રીઅ ઇરૃગ ઙીરણીકરીઅ ભૉ૪ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઈર ઝદીઅ સઅગીક ઇફૉ 
ઙૃઅજષથ જોષી રશૉવ ઇફૉ ઈ સઅગીકફૉ ૪૨૩૨ રીઅ ઇરૃગ ઙીરણીકફૂ ષૅક્ષ ઙથ ૂફૂ ભૉ૪ જગી઼થૂ ગળૂ 
ઇફૉ ઇરૃગ ઙીરણીકરીઅ ઞલીઅ ષૅક્ષ ઙથ ૂ મળ્મ૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽદૂ. દૉષી ઙીરણીકફૂ રીિઽદૂ 
ફઞ૪ ઇઅનીઞ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઈર ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂફી ઇઽૉષીવરીઅ મૉ ષહર્ ૪૨૨૯ ઇફૉ ૪૨૨૯ ફ્ 
ઈઅણીગૂલ રીિઽદૂ વઊફૉ દોલી૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 

(૪) ઙથ ૂ ગળૉવ રીિઽદૂફૉ ઼અનયર્ ઇફૉ રીથૂગદી ફી ઽૉદૃધૂ "ષૅક્ષ ઙથ ૂ ૪૨૨૯" ઇફૉ "ળૂબ્ડર્  ૪૨૩૨" 
ઇઽૉષીવરીઅ ફ પષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .  

(૫) ઼ીરીન્લ ળૂદૉ ૩૨ ઼ૉ.રૂ.ફૂ ચૉળીઊફૂ ષફ બુદફૉ ઝ્ણ(કૃ્ષ૭) દળૂગૉ  ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . દૉધૂ ઈષી ઝ્ણ 
(ક્ષૃ૭) ફૂ ઙથ ૂ/રી૭થૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૬) ષૅક્ષ ઙથ ૂ ઙીરણીકરીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. સઽૉળૂ ુષ દી૪રીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽદૂ. ઙીરણીકફૂ 
઼અખ્લી ફૉ ઈપીળૉ  સઽૉળૂ ુષ દી૪ફૂ ઇઅન૪ ઈષૉવ ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ લ્ગ્લ ઙથીસૉ ફઽૂ ગી૪થ ગૉ , ઙીરણી 
ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દી૪રીઅ બિળુ ધુદ ઇવઙ ઽ્લ ઝૉ .  

(૭) ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી નિળલીગીઅઢી ુષ દી૪ફી રૉન્ ગૃર્ષફી ષૅક્ષ્ફૂ ઙથ ૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. ૭િળથીરૉ 
ળીઞલરીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીફ્ ઇઅનીઞ ઘળૉઘ૪ ઇઅનીઞ ગ૪દી કઝ્ ઝૉ . 

(૮) ષૅક્ષફૂ ઉંજીઊ ઇફૉ ઋર૪ ફઞ૪ધૂ રીબૂફૉ ઇઅનીજીદ ફ પૉવ ઝૉ . 
(૯) ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ઊરી૪દૂ વીગણીફૉ ગીબૂફૉ ષજીથ ગળૂફૉ ઞૉ ઇઅનીઞ રૃઞમ ઊરી૪દૂ દૉરઞ ઞવીઋ રીડૉ  

ઇઅનીઞ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . દૉફી ગ૪દીઅ ઈ ઙથ ૂરીઅ ઊરી૪દૂ ઇફૉ મશદથફૂ ઋ૭વબ્પદીફ્ ઇઅનીઞ 
કઝ્ ઈઅગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઝીવ ઇફૉ ફીફી વીગણીક ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ઑગ  ગ૪ષીરીઅ ઈષદી ફધૂ. 
દૉધૂ દૉફ્ બથ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. ૭િળથીર ષ બૉ ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊન્ણૂલીફી ૪૨૨૯ ફી 
ઇઅનીઞરીઅ જીષઅદ ઞથ્ધ્ ઈ ષૅક્ષ ઙથ ૂ ફી ઇઽૉષીવ ગ૪દીઅ ષપૃ ઝૉ . 

(૱) ઇરૃગ ુઞ ીકરીઅ કઝી ઙીરણીક ષૅક્ષ ઙથ ૂ રીડૉ  ૭ અ઼ન ગ૪દીઅ ઇરૃગ ુઞ ીકરીઅ ઙથ ૂ ફી ઇઅનીઞરીઅ 
યૃવ ઽ્ષીફૂ સગલદીક ઝૉ . 

 (૯) ઇરૃગ ઙીરણીકરીઅ ઞલીઅ ઑગર્્ ભ્ળૉ ડર્ ૂ ષીષૉદળ્ ઘૃમઞ ર્ડૂ અ઼ખ્લીરીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . દૉષી 
ઙીરણીકરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદીફ્ ઇઅનીઞ ષપીળૉ  ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઇફૉ ઈફીધૂ ઋવડૂ ૭િળુ ધુદ ૭થ 
સગલ ઝૉ . 

(૩૨) ષૅક્ષ ઙથ ૂરીઅ ઙીર્ફૂ ૭ અ઼નઙૂ "ળૉ ન્ણર ૉ઼મ્બવીંઙ" ૭ુઘ્પુદધૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . દૉધૂ ઑષૂ ૭થ 
સગલદીક ૪ઽૉ ઝૉ  ગૉ  ઇરૃગ ઙીર્રીઅ ઘૃમઞ ષપૃ રીથરીઅ ષૅક્ષ્ ઽ્લ ઇફૉ ઇરૃગ ઙીર્રીઅ ઘૃમઞ કઝી 
ષૅક્ષ્ ઽ્લ. 
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ગ૪થ - ૯ 

ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ વીગણીફૂ ઼અબની 
૯.૩ ગર્્ષીંઙ ડ્ગ 
 સૃ ગ ઇફૉ ઇઅસદ: સૃ ગ ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ચુફ  ડદી કઝૂ (૩૨ ષૅક્ષ/ઽૉગડ૪ કઝૂ) બીઅજ જી ીકરીઅ 
જોષી રશૉવ ઝૉ . ષૅક્ષઈષ૪થ ઇફૉ ષૅક્ષ ચુફ  ડદીફૂ નિ ર્ ઑ ઙૃઞળીદ નૉસરીઅ મૂજા ધીફૉ ઝૉ  ૩૯૯૩ ફી ભ્ળૉ ડ 
ળૂ઼઼્ર્ ઼ષ રીથૉ ઙૃઞળીદફી ષફ્રીઅ ૩૬૭.૬ રૂવૂલફ ષૅક્ષ્ ઈષૉવ ઝૉ . ત્લી૪ ૭ઝૂ ઞઅઙવફૂ ૭િળુ ધુદ 
મનવીલૉવ ઝૉ .ઇરૃગ ુષ દીળ્રીઅ ષફ ુષ દી૪ ષપષી બીરૉવ ઝૉ . ઞલીળૉ  ઇરૃગ ુષ દીળ્રીઅ ુદકર્રથફૉ વૂપૉ ષફ 
ુષ દી૪ કઝ્ ધલૉવ ઝૉ . ર્ડી ઼ીઊટફી ષકૅ્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી કઝૂ ધષી બીરૉવ ઝૉ . ગી૪થ ગૉ , દૉફૉ ઘૉદૂફી ુષગી઼ 
રીડૉ  ગી૭ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . મૂજી મીઞૃ ઼ઽયીઙૂ ષફ  લષ  ધી ઇઅદઙર્દ ષફૂગ૪થફૉ વૂપૉ ર્ડી ુષ દી૪રીઅ ષૅક્ષફૂ 
ચુફ  ડદી ષપષી બીરૉવ ઝૉ . ષફ ુષ દી૪રીઅ ષફ અ઼૪ક્ષથફ્ લૃઙ સ  ધદી ષફ ુષ દી૪રીઅ ગૃવ ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીરીઅ 
઼ીપી૪થ ષપીળ્ જોષી રશૉ ઝૉ . ઈ ષપીળ્ કઝૂ ચૉળીઊષીશી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લીરીઅ ષપીળીફૉ વૂપૉ ઇફૉ ષપૃ 
ચૉળીઊષીશી ષૅક્ષ્ફૂ અ઼ખ્લી ચડષીફૉ વૂપૉ ઽ્લ સગૉ . ઈર ઝદી ળીઞલરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ષ દૂફ્ ઘળૉઘ૪ ઇઅનીઞ ગ૪ષ્ 
રૃ ગૉવ ઝૉ . ઋ૭વબ્પ ઈઅગણીકફૉ વૂપૉ જાથૂ સગીલ ગૉ  ષફ ુષ દી૪ ઇફૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪ફી ૬૩૭ 
રૂવૂલફ ષૅક્ષ્ધૂ ષપૃ ઽ્ષી જોઊઑ. દીઞૉદ૪ફી ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊન્ણૂલી, નઽૉળીનૉફફી ષહર્ ૪૨૨૯ફી ળૂબ્ડર્રીઅ 
ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ ગર્્ષીંઙ ડ્ગ ૩૯૩.૩ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ (૩૪૪.૱ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ ષફ ુષ દી૪ 
મઽી૪ફ્ ુષ દી૪ ઇફૉ ૬૱.૫ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ ષફ ુષ દી૪રીઅ) ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ષફ ુષ દી૪ ઇફૉ 
ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅધૂ ષહર્ ન૪મ્લીફ ગૉ ડવૃઅ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  ઇફૉ ઞવીઋ વીગણૃઅ  યૉઙૃઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ . દૉફ્ ઇઅનીઞ ગીતષ્ રૃ ગૉવ ઝૉ . ૭ળઅદ ૃઇરૃગ ઼ીરીન્લ રીિઽદૂ ઋ૭વબ્પ ઝૉ . ઈપી૪યૃદ ળૉ ગણર્ફી ઈપીળૉ  ઞથીલ 
ઝૉ  ગૉ  ષફ ુષ દી૪ ઇફૉ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ઞઅઙવફૂ ફજીગ ઈષૉવ ઙીરણીકરીઅ વીગણીફ્ ઋ૭લ્ઙ 
ષપીળૉ  રીથરીઅ જોષી રશૉ ઝૉ . 
૯.૪ ઋત્ બીનગદી ( ્ણક્ડૂષૂડૂ ) 
 યૃદગીશરીઅ ળીઞલફી ષફ્ફૂ ઋત્બીનગદી ૨.૯૭ ગલૃમૂગ રૂડ૪/ઽૉગડ૪/ષહર્ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. 
દીઞૉદ૪ફી ઇભ્લી઼ફૉ ઈપીળૉ  ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ષફ્ફૂ ઋત્બીનફ ક્ષરદી ટ્ફ રૃઞમૉ મૉ ટ્ફરીઅ ષઽૉજૂ સગીલ 
ઞૉરીઅ ષપીળૉરીઅ ઼ળૉ ળીસ ઋત્બીનગદી ૩.૫૭ ગલમૃૂગ રૂડ૪/ઽૉગડ૪/ષહર્ ઇફૉ ૫.૬૭ ગલૃમૂગ રૂડ૪/ઽૉગડ૪/ષહર્. ણીઅઙ, 
ય જ, ષવ઼ીણ, બઅજરઽીવ, ઼ીમ૪ગીઅઢી, દીબૂ, ઼ૃ૪દ, ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીક રઘ્લરધૂ ઋચ્જ ઋત્બીનગદીષીશી 
ુઞ ીકરીઅ ઈષૉ ઞલીળૉ  ઇઅસદ: સૃ ગ ુષ દી૪ફી ઼ીમ૪ગીઅઢી ઇફૉ ઙૂળ, ઙૂ૪ફી૪ ઇફૉ મફી઼ગીઅઢીફ્ ઇરૃગ 
ુષ દી૪ કઝૂ ઋત્બીનગદી ટ્ફ રીઅ ઈષૉ ઝૉ . ગચ્ઝ ઇફૉ મફી઼ગીઅઢીફી સૃ ગ નૉસફી ઞઅઙવ ુષ દી૪ કઝૂ 
ઋત્બીનગદીષીશી ુષ દી૪રીઅ ઈષૂ સગૉ . 
૯.૫ ષફ ુષ દી૪રીઅધૂ વીગણીફૃઅ ઋત્બીનફ 
 રૃખ્લ વીગણી ઋત્બીનફફ્ ુષ દી૪ ઽીવરીઅ ષન્લ ીથૂ ઇભ્લી૪થ ઇફૉ ળી ર્ ૂલ ઇભ્લી૪થ ઽૉઢશ ફ્ ઝૉ  
દૉધૂ દૉરીધૂ વીગણી ગી૭ષી ઋ૭૪ ુદમઅપ ઝૉ . ઞઅઙવ ુષ દી૪રીઅ ૭થ ઇરૃગ ુષ દી૪ફૉ ઞઅઙવ ુષ દી૪ દળૂગૉ  ઞૉ 
ળીઘૂફૉ ઼ૂવૉગસફ ગર ઊમ્ ૃષરૉન્ડ ૭ઘ્પુદધૂ ષૅક્ષ્ ગી૭ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 
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 ઇઽૉષીવ રૃઞમ ષહર્ ૩૯૯૨-૪૨૨૭ ફી ઼રલઙીશી ન૪મ્લીફ ૮૭,૨૨૨ ડફ ઞવીઋ ઇફૉ ૫૩૭૨૨ ચ.રૂ. 
ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  નળ ષહ ઑગઢૃઅ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ ઈઅગણીકરીઅ ઙીરરીઅધૂ રશદૃઅ ઉરીળદૂ વીગણૃઅ  ઇફૉ ઞવીઋ 
વીગણીફી ઈઅગણીફૂ રીિઽદૂ ફ્ ઼રીષૉસ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. ળીઞલફ્ ર્ડીયીઙફી ઞઅઙવ ુષ દી૪ફૉ ૪ુક્ષદ 
ઞઅઙવ જાઽૉ૪ ગળૉવ ઽ્ષીધૂ દૉરીઅધૂ વીગણૃઅ  ગી૭ષીરીઅ ઈષદૃઅ ફધૂ. ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ ર્ડીયીઙફૃઅ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  
ઇફૉ ઞવીઋ વીગણૃઅ  ઘીફઙૂ ઞરૂફ રીઅધૂ રૉશષીલ ઝૉ . ઇધષીદ્ ઈલીદ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . વીગણી ઋ૭ળીઅદ 
૩૪૯૨૨ ડફ ષીઅ઼ ઇફૉ ૩ વીઘ ડફ ગ્વ઼્ ૭થ રૉશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  

૯.૬ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪ફી ુષ દી૪રીઅધૂ વીગણીફૃઅ ઋત્બીનફ 

ઑગ ઇભ્લી઼ફૉ ઈપીળૉ  ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણીરીઅધૂ ૫.૪૯% ષૅક્ષ્ ન૪ ષહર્ ગીબૂફૉ દૉરીઅધૂ ઊરી૪દૂ ઇફૉ ઞવીઋ 
વીગણૃઅ  રૉશષીલ ઝૉ . જો ઈ પ્૪થ્ ઼રગર્ ળીઞલરીઅ વીઙૃ ગળૂઑ દ્ વ્ગ્ ફૂ ઞ ળૂલીદ અ઼દ્હષી રીડૉ  ૱૱ 
રૂવૂલફ ષૅક્ષ્ ગી૭ષી ૭ણૉ ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊન્ણૂલી નઽૉળીનૃફફી ઇઅનીઞ ઋ૭૪ધૂ જાથૂ સગીલ ગૉ  
઼ીદત્લ૭થફી ઈપીળૉ  ર્ડી રીથરીઅ વીગણીફ્ ઞથ્ધ્ ન૪ ષહર્ ઋ૭વબ્પ ધઊ સગૉ . ૭ળઅદ ૃ ૪ દીગીઅઢીફી 
ષીષૉદ૪ ઇફૉ ભશ ઈ૭દી ષૅક્ષ્ફૂ ગી૭થૂ ુફલદ ળ્ડૉસફધૂ ગ૪ષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. જો ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅનફી 
ઇભ્લી઼ફૉ ળીઞલ રીડૉ  વીઙૃ ગળૂઑ દ્ ન૪ ષહર્ ૪૮૯ રૂવૂલફ જીષઅદ ષૅક્ષ્ રીઅધૂ ૮.૨ રૂવૂલફ ડફ વીગણીફૃઅ 
નળ ષહ ઋત્બીનફ રૉશષૂ સગીલ. ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ઼ૃુ ર ગ્ડર્  ઘ્ષીળી ૪જષીરીઅ ઈષૉવ ૉ઼ન્ડર્ વ ઑમ્બીષણર્  
ગરૂડૂફૉ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ગૉ , ઼ીદત્લબૃથર્ ફી ચ્૪થૉ ગી૭ષી રીડૉફ્ વીગણફ્ ઞથ્ધ્ ષફ ુષ દી૪ 
મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ૪૫.૩ વીઘ ચ.રૂ ૪૨૩૨ રીઅ રશૂ સગસૉ ઓુદઽી઼ૂગ ળૂદૉ ઼ીઙ, ઼ીનણ, ગવર, વૂરણી, 
નૉસૂમીષશ, ઘૉ૪, ષઙૉળૉ  ઊરી૪દૂ વીગણી ઈ૭દૂ રૃખ્લ જાદ્ ઽદૂ. ઽીવરીઅ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  ષફ ુષ દી૪ 
મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅધૂ રૉશષીલ ઝૉ . ઽીવરીઅ વૂરણી, નૉસૂ મીષશ, ઇ૪ણૃ઼્, ઼ીઙ, ઙ્૪઼ ઈરવૂ, 
ફૂવઙૂળૂ ઇફૉ ઈઅમી રીઅધૂ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  રૉશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ફૂવઙૂળૂ, ઇ૪ણૃ઼્, ઼ીઙ ફૉ સ ફી 
ગવ્ફવ ળ્બીફી ષીષૉદ૪ફૃઅ ઈલ્ઞફ ઑગર્્ ભ્ળૉ ડર્ ૂ ષીષૉદળ્રીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ દ્ ઉંજ ૃઋત્બીનફ રૉશષૂ 
સગીસૉ.  

૯.૭ વીગણીફ્ ઋ ્ઙ- ઼્રૂવ્ 

ષહર્ ૪૨૩૨ રીઅ ળીઞલરીઅ ૭૨૩૨ ગ૪દી ષપીળૉ  ઼્ રૂવ્ ગીલર્૪દ ઝૉ . દીઞૉદ૪ફી ૉ઼ન્ડર્ વ ઑમ્બીષણર્  ગુરિડફી 
ુફથર્લ રૃઞમ ળીઞલરીઅ વીગણીફૂ ઋ૭વબ્પદફી ઼ૃરૉશફૉ ઘ્લીફૉ ળીઘૂફૉ ઼્ રૂવ વીલ઼ન઼્ ઈ૭ષીરીઅ 
ઈષસૉ. ઽીવરીઅ ષૅક્ષ્ફૂ ષ દૂ ઇફૉ ગી૭ષી રીડૉફી વીગણીફૂ ઋ૭વબ્પદીરીઅ ઼ૃપીળ્ ળીઞલરીઅ ધલૉવ ઝૉ . દૉધૂ 
ફષી વીલ઼ન઼્ ઈ૭ષીફૂ િકર્લી ઙુદરીઅ ઝૉ .  

ગચ્ઝફૂ ઼્ રૂવરીઅ ર્ડી રીથરીઅ ઙ્શ ઊરી૪દૂ વીગણીફૂ ઈલીદ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ૭િળથીરૉ ૬૯૨ ઼્ 
રૂવ ફૂ ઈ ુષ દી૪રીઅ ધી૭ફી ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઈ ઼્ રૂવ્ ઘ્ષીળી ઙ્શ વીગણીરીઅધૂ ળીઞલરીઅ 
ઋ૭લ્ઙ રીડૉ  ઇફૉ મૂજા ળીઞલ્રીઅ ર્ગવષી રીડૉ  વીગણી દોલી૪ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 

ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ષફ ુષ દી૪ ફઙણ્લ ઝૉ .૭ળઅદૃ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ 
઼ીળી રીથરીઅ ષૅક્ષ ઈષ૪થ ઇફૉ ઊરી૪દૂ વીગણીફૂ બૉનીસ ષૅક્ષ્ ઽ્ષીફૂ ઽગૂગદફી બૃળીષી બૉ ઈ થૉ 
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ુઞ ીરીઅ ળીઞલફૂ ૫૨% ઼્ રૂવ ઈષૉવૂ ઝૉ . ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણી જી ીરીઅ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ 
ઊરી૪દૂ વીગણીફૂ ઋ૭વબ્પદીફૉ વૂપૉ વ્ગ્ફૂ ઈુધર્ગ લષ ધીરીઅ ફ પબી  ભીશ્ ઈબૉ ઝૉ . 

૯.૮ ષૃણ મૉવૉન઼્ ડણૂ  

ઞવીઋ વીગણૃઅ  ષહર્ ૪૨૨૭ રીઅ મૂજી ષૃણ મૉવૉન઼્ ઇભ્લી઼ ઽીધ પ૪ષીરીઅ ઈષૉવ દૉફી ઋ૭૪ધૂ ઞથીલૉવ ગૉ  
ચ૪ષ૭ળીસફી ક્ષૉ રીઅ ૬૬.૯૱% ઞવીઋ વીગણીફ્ ઋ૭લ્ઙ ધીલ ઝૉ . ઙૃઞળીદરીઅ ગર્ીમ્લ ુષ દી૪રીઅ ૩૯.૭૬ 
રૂવૂલફ ડફ મશદથફી, ૱૱.૬% ઞવીઋ વીગણી દળૂગૉ  ઋ૭લ્ઙ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ બોગૂ ૫.૯૯ રૂવૂલફ 
ડફ ષફ ુષ દી૪ફી ઙીરણીક ઘ્ષીળી, ૩૩.૬૯ રૂવૂલફ ડફ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ઙીરણીક ઘ્ષીળી ઇફૉ 
મીગૂફી સઽૉળ્ ઇફૉ ર્ડી સઽૉળ્રીઅ ઋ૭લ્ઙ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઙીર ુષ દી૪ફૂ મપૂઞ મશદથફૂ 
ઞ ળૂલીદ ઼ીરૉ ઙીર ુષ દી૪રીઅ ૮૭.૯% મશદથફૂ ઘ૭દ ઞવીઋ વીગણીરીઅધૂ રૉશષીલ ઝૉ . ઈર ઞવીઋ 
વીગણૃઅઑ ગર્ીર ુષ દી૪ રીડૉ  સિગદફ્ રૃખ્લ ્દ ઝૉ . 

ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ ષહર્ ૪૨૩૨ રીઅ મશદથફૂ ઘ૭દફૂ ઞ ળૂલીદ ૩૯.૩૩ ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ  ઈરીઅધૂ 
૪/૫ ઞ ળૂલીદ ષૅક્ષ્ રીઅધૂ ઇફૉ મીગૂફૂ ઘૉદ૪ફી સૉતૉ ઋઙદી ષૅક્ષ, ઝ્ણ ફગીરીઅ ષૂણ઼ ઇફૉ ટીણૂ ટીઅઘળી 
ુષ દી૪રીઅધૂ રશૂ સગસૉ. 

ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ 

 ષહર્ ૪૨૨૭રીઅ ઙૃઞળીદ ળીઞલફૂ ઙ્શ વીગણીફૂ ષીુહર્ગ ઘ૭દ ઇઅનીઞૉ ૪.૯૪ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ 
ઇઅનીઞષીરીઅ ઈષૉવ ઞૉ બોગૂ ૪.૱૯ રૂવૂલફ ગલૄમૂગ રૂડ૪ ષઽૉળીલૉવ વીગણીરીઅધૂ ઇફૉ મીગૂફૂ ૨.૨૫ રૂવૂલફ 
ગલૃમૂગ રૂડ૪ ઙ્શ ઇધષી દ્ ઘ૪મજણી ળૂદફી વીગણીફ્ ઋ૭લ્ઙ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ષીુહર્ગ વીગણીઅફૂ ઘ૭દ 
ઇઅનીઞૉ ૫.૪૬ રૂવૂલફ ડફ ષહર્ ૪૨૩૨ રીડૉ  ઈઅગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞઅઙવ રીઅધૂ ઊરી૪દૂ વીગણીફ્ િઽ ઼્  
ભગદ ૩% ઝૉ . 

 ષહર્ ૪૨૨૭ રીઅ ઙૃઞળીદ ળીઞલફૂ ઙ્શ વીગણીફૂ ષીુહર્ગ ઘ૭દ ઇઅનીઞૉ ૪.૯૪ ચફ રૂડ૪ ઇઅનીઞષીરીઅ 
ઈષૉવ ઞૉ બોગૂ ૩.૭૪ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ વીગણૃઅ  ષફુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅધૂ રશૂ સગસૉ ઇફૉ ૩.૫૨ 
રૂવૂલફ ડફ ઈલીદ ષ બૉ રશૂ સગસૉ. ષહર્ ૪૨૩૨ રીઅ ગૉ ન્ ૂલ ઑમ્બીષણર્ફૉ ગુરિડફૉ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઇઽૉષીવ 
ઋ૭૪ ધૂ જાથ સગીલ ઝૉ . ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅ ૪.૫૩ રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪ વરી૪દૂ વીગણૃઅ  ગી૭ષી 
રીડૉ  ઋ૭વબ્પ ઝૉ  ઇફૉ ઈ રીફ્ ઇરૃગ િઽ ઼્ ળીઞ ધીફ ઇફૉ મૂજા ળીઞલ્રીઅ ુફગી઼ ગ૪ષીરીઅ ઈષસૉ. 

બ્ ઼ (નીઅણીક) 

 ઽીવફ્ ર્ડી યીઙફ્ બ્વફ્ બૃ૪ષઢ્ ફૂવઙૂળૂ ઇફૉ સ ફીઅ ષૅક્ષફૉ ગીબૂફૉ રૉશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઇઅનીઞૉ 
૫૮.૱૬ રૂવૂલફ બ્ ઼ (૫૯.૪૱ રૂવૂલફ ષહર્ ૪૨૩૨રીઅ) ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફીઅ ુષ દી૪રીઅધૂ રૉશષષીરીઅ 
ઈષૉવ ઽદીઅ. ઞલીળૉ  ઈલીદ ગળૉવ બ્વફૂ અ઼ખ્લી ફઙણ્લ ઽદૂ. 

ષીઅ઼  

 ષીઅ઼ફ્ ષીુહર્ગ બૃ૪ષઢીફ્ ઇઅનીઞ બીઅજ ષહર્રીઅ (૪૨૨૨-૪૨૨૬) ૩૨૬.૪૨૨ રૉડર્ ૂગ ડફ ઽદ્ ઞૉ ષીુહર્ગ 
૪૮.૬૪ રૂવૂલફ ડફ મળ્મ૪ ઝૉ . ષહર્ ૪૨૩૨રીઅ ષીઅ઼ફૂ ઘબદફૂ ઞ િળલીદ ૪૯.૫૬ રૂવૂલફ ઈઅગષીરીઅ ઈષૉવ 
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ઝૉ . ઈ ગૃવ બૃ૪ષઢી બોગૂફી ૯૭% ષીઅ઼ બૉ૭૪ રૂવ નષીળી ઋ૭લ્ઙ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઽીવરીઅ ષીઅ઼ફૂ ઈલીદ 
૩૪૭૨ રૉડર્ ૂગડફ ઝૉ  ઞૉ ૫૩૫ ઽજા૪ ષીઅ઼ મળ્મ૪ ધીલ ઝૉ .  

૯.૯ મશદથફ્ ષ૭ળીસ ઇફૉ બૃ૪ષઢ્  
 ૪૨૨૭રીઅ ષણૃ મૉવૉન઼્ ડણૂફૉ ઈપીળૉ  ષીુહર્ગ ઞવીઋ વીગણીફ્ ષ૭ળીસ ૪૨૨૭ રીઅ ૩૯.૭૬ રૂવૂલફ ડફ 
ઽદ્. ઞૉ ષહર્ ૪૨૩૨ રીઅ ૩૯.૩૩ રૂવૂલફ ડફ ઽસૉ. ઞવીઋ વીગણીફ્ ગીલનૉ઼૪ફ્ બૃ૪ષઢ્ ૭% ઞૉડવ્ ઞઅઙવ ઘીદી 
નષીળી બૃળ્ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ, ઞઅઙવફૂ ઈ઼બી઼ફી ઙીર્ફી રીથ઼્ નષીળી બૃ૪દી રીથરીઅ 
ઞવીઋ વીગણૃઅ  ઞઅઙવરીઅધૂ રૉશષૉ ઝૉ . મીગૂફૃઅ ઞવીઋ વીગણૃઅ  ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪ફી ટીણરીઅધૂ 
રૉશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઋ૭ળીઅદ ઙીઅણી મીષશ, ઘૉદ૪ફી સૉતી ઋ૭૪ફી ષીણફી ષૅક્ષ્/ટીઅઘળીરીઅધૂ ઇફૉ ઼્રૂવફી 
ફગીરી વીગણીરીઅધૂ રૉશષીલ ઝૉ . ઙૃઞળીદરીઅ મશદથફી ષ૭ળીસફ્ ૪/૫ ઞથ્ધ્ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ષૅક્ષ્રીઅધૂ 
રૉશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . દૉષૃઅ રીફષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  
૯.૱ ઊરી૪દૂ વીગણીફ્ ષ૭ળીસ ઇફૉ બૃ૪ષઢ્ (૪૨૩૨)  
ઉરીળદૂ વીગણીફૂ ઈલીદ, ુફગી઼ ઇફૉ બૃળષઢ્ 

ઇ.ફઅ. વીગણીફૃઅ ઋ ઙર ધીફ 
ઞથ્ધ્  

(રૂવૂલફ ગલૃમૂગ રૂડ૪)

૩ ઞઅઙવ ુષ દી૪રીઅધૂ (રઅઞૃળૂ રૉશષૂફૉ) ૨.૨૫ 
૪ ષફ ુષ દી૪ મઽી૪ફી ુષ દી૪રીઅધૂ ફીફી ઊરી૪દૂ વીગણી ઇફૉ બ્ ઼ ૪.૫૩ 
૫ મઽી૪ધૂ ઈલીદ ગળૉવ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  ૫.૪૯ 
૬ મીઞૃફી ળીઞલ્રીઅધૂ ઈલીદ ગળૉવ ઊરી૪દૂ વીગણૃઅ  ૨.૨૪ 
 ગૃવ ૭.૮૭ 

૩ ળીઞલરીઅ ષ૭ળીસ(ષહર્ ૪૨૨૭) ૪.૯૪ 
૪ ળીઞલફૂ રીઅઙ (૪૨૩૨ ફૉ ઘ્લીફૉ ળીઘૂફૉ) ૫.૪૬ 
૫ મૂજા ળીઞલ્રીઅ ુફગી઼ રીડૉ  ૪.૬૩ 

઼઼્ર્ -઼ૂ.ઊ.઼ૂ. ઇફૉ ઑર.ક.ઊ.ઑભ., િન ઽૂફૉ ષફ ુષયીઙ નષીળી ષહર્ ૪૨૩૨રીઅ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ળૂબ્ડર્ફી 
ઈપીળૉ  ઇફૉ ષફ ુષયીઙ નષીળી ઽીધ પળૉવ ષણૃ મૉવૉન઼્ ઇભ્લી઼ (૪૨૨૭)ફૉ ઈપીળૉ . 

૯.૯ દગ્ (ઇષગીસ) 

ષફ ુષયીઙ ઘ્ષીળી ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થફૂ ષૅુદકફૃઅ ઑષૃઅ ઈલ્ઞફ ગ૪ષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઞૉધૂ ઙૃથીત્રગ 
ઇફૉ રીથત્ રગ ઼ૃપીળીક રૉશષૂ સગીલ. ષૅક્ષ ઙથ ૂફૂ ઈઅગણીગૂલ રીિઽદૂફૉ ઈપીળૉ  જાથૂ સગીલ ઝૉ  ગૉ  
ષૅક્ષ ચુફ  ડદી ઇફૉ વીગણીફૃઅ ઋત્બીનફ બૂલદ ુષ દીળ્રીઅ ઇફૉ ષપૃ ષ૪઼ીન ષીશી ુષ દી૪રીઅ ઉંજૃઅ ઞૉષી રશૉ 
ઝૉ . ફરર્ની ફનૂફૂ ગૉફીવ્ફૉ વૂપૉ બૂલદ ુષ દી૪રીઅ ષપીળ્ ધસૉ. દૉધૂ ળીઞલરીઅ ષૅક્ષ ઈષ૪થ ષપસૉ. સઽૉળૂ 
ષફૂગ૪થફ્ લી૭ ૭થ ળીઞલરીઅ ષપીદ્ જાલ ઝૉ . ઈ ઽિગગદફૂ બી યૃુરગી રૃઞમ ન૪ બીઅજ ષહ ષૅક્ષ 
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ઙથ ૂ ઽીધ પ૪ષૂ જોઊઑ ઞૉધૂ ષૅક્ષ્ફી ુર થરીઅ ભૉ૪ભી૪ ઇફૉ ગલી ુષ દી૪રીઅ ઇફૉ ગૉષૂ જાદફૂ અ઼ખ્લીરીઅ 
ભૉ૪ભી૪ ધીલ ઝૉ  દૉ જાથૂ સગીલ. ઈફી ઋ૭૪ધૂ ઼ીરીુઞગ ષફૂગ૪થ લ્ઞફીફૂ લૄઽ ૪જફીરીઅ ભૉ૪ભીળી ગળૂ 
ઇરવૂગ૪થ ગળૂ સગીલ.  

અ઼નયર્ - 

(૩) ઈફ્ફ ૩૯૯૪, ભ્ળૉ ડ ળૂ઼઼્ર્ ઼ર્ષ, ઙૃઞળીદ ષફ ુષયીઙ 

(૪) ઑભઑ઼ઈઊ ૪૨૨૯. ડૉડ કભ ભ્ળૉ ડ ળૂબ્ડર્  ૪૨૨૯. ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊન્ણૂલી, નઽૉળીનૃફ, રૂફૂ ડર્ ૂ કભ 
ઑન્ષલર્રૉન્ડ ઑન્ણ ભ્ળૉ ડ, ઙષર્રૉન્ડ કભ ઊન્ણૂલી ૩૯૩ બૉઞ. 

(૫) ઈફ્ફ ૪૨૨૭ ઙૃઞળીદ ભ્ળૉ ડ ડૉડૂ ડૂગ, ઙૃઞળીદ ભ્ળૉ ડ ણૂબીડર્રૉન્ડ ઙીઅપૂફઙ૪. 

(૬) ુ઼અઽ લૃણૂ ૪૨૨૪ ફીલમ ષફ અ઼૪ક્ષગ ફણૂલીનફી ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ વીગણી  

ઋત્બીનફફ્ ઇભ્લી઼  

(૭) ઈફ્ફ ૪૨૨૭ -ષણૃ મૉવૉન઼્ ડણૂ ઙૃઞળીદ ભ્ળૉ ડ ણૂબીડર્રૉન્ડ 

(૮) ઈફ્ફ ૪૨૩૨ કભૂ઼ૂલવ ળૉ ગ્ણર઼્ કભ ભ્ળૉ ડ ણૂબીડર્રૉન્ડ કભ ઙૃઞળીદ 
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5lZlXQ9 v ! 

VP 
G\P lH<,M S], UFDM 

EF{UMl,S 
lJ:TFZ 
sC[S8Zf 

S], JG 
lJ:TFZ 
sC[S8Zf 

S], ALG 
H\U, 

lJ:TFZ 
sC[S8Zf 

J'1F 
U6+L 
DF8[ 
5;\N 

SZFI[, 
UFDMGL 
;\bIF 

5;\N SZFI[, 
AWF UFDMGM 

EF{UMl,S 
lJ:TFZ 
sC[S8Zf 

5;\N SZFI[, 
UFDMDF U6+L 

SZ[, J'1FMGL 
;\bIF 

U]6MTZ J'1FMGL 
;\bIF J'1FqC[ 

5;\N SZ[, UFDMDF\ V\NFlHT lH<,FDF\ V\NFlHT 

.DFZTL 
3PDLP 

H,Fp 
D[P8G 

.DFZTL 
3PDLP 

H,Fp 
D[P8G 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 

Nl1F6 U]HZFT hMG                           

1 E~R 657 652700 24506 628194 26 15250 175122 7213809.2 11.48 12258 17512 504944 721373 

2 J,;F0 450 303500 97285 206215 18 8768 311956 7336907.7 35.58 47870 41200 1125857 968985 

3 GJ;FZL 374 220900 27497 93403 24 14872 416498 5416350.4 28.01 27850 34276 362175 445742 

4 TF5L 445 343472 74025 269447 15 11643 744630 17232528.0 63.96 31794 57844 735790 1338649 

5 ;]ZT 722 432689 36680 396009 41 32070 1122389 13859562.0 35.00 87196 120368 1076720 1486336 

6 GD"NF 552 275500 114770 160730 26 14102 196728 2242241.6 13.95 21550 19673 245620 224226 

7 0F\U 311 176400 103437 172963 11 4050 56781 1022941.3 14.02 13395 7917 241318 142629 

S], 3511 2405161 478200 1926961 161 100755 3024104 54324340.2 28.19 241913 298790 4292424 5327940 

DwI U]HZFT hMG                           

8 J0MNZF 1548 754900 75367 679532 63 30269 433199 9725216.7 14.31 45484 43319 1021105 972501 

9 VDNFJFN 546 808700 10573 798127 26 33245 271299 6513191.7 8.16 34219 28523 821510 684764 

10 B[0F 612 421900 7507 414393 25 18942 586471 12830191.0 30.96 42958 46548 939790 1018328 

11 VF6\N 350 294100 0 294100 14 7762 530983 20118797.0 68.41 59728 52334 2263077 1982921 

12 UMWZF 1201 522000 110591 411409 49 20211 342046 6962584.9 16.92 37308 32418 759430 659891 

13 NFCMN 693 364600 88237 276363 27 15070 378283 6937188.1 25.10 57860 38911 1061073 713574 

14 UF\WLGUZ 291 216300 2038 214262 9 4975 289774 12479911.0 58.25 14588 34772 628272 1497551 

S], 5241 3382500 294313 3088186 213 130474 2832055 75567080.4 24.47 292145 276825 7494257 7529530 
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1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 

ptTZ U]HZFT hMG                           

15 DC[;F6F 593 438400 7175 431225 25 16353 847435 22346674 51.82 42372 67934 1117340 1791405 

16 ;FAZSF\9F 
slCDTGUZf 1372 739000 126894 612106 53 19919 232544 7146020.3 11.67 16214 25580 498252 786067 

17 
5F,G5]Z 
sAPSFf\ 1244 1075700 110655 965045 50 43385 480935 10697797 11.09 13722 52902 305229 1176739 

18 5F86 517 573000 48295 524705 21 14608 368294 13228758 25.21 3323 35636 119359 1280010 

S], 3726 2826100 293019 2533081 149 94265 1929208 53419249.3 21.09 75631 182052 2040180 5034221  

;F{ZFQ8= ગચ્ઝ ટ્ફ 

19 ;]Z[gN=GUZ 650 1048900 53108 995792 27 57418 168979 2930578.2 2.94 8636 12604 149773 218589 

20 ZFHSM8 844 1120300 37737 1082563 57 64328 532597 8962968 8.28 22449 44823 377790 754317 

21 H]GFU- 923 884600 180657 704143 51 52080 1283960 17359667 24.65 90162 99393 1219027 1343834 

22 EFJGUZ 790 998100 26829 971271 42 41223 969891 22851976 23.53 17600 27572 414680 649635 

23 VDZ[,L 615 739700 35971 703729 48 73985 560830 5334491.2 7.58 14144 36575 134535 347893 

24 HFDGUZ 698 1412500 132063 1280437 39 74597 496619 8524328.6 6.66 14899 59594 255737 1022915 

25 5MZA\NZ 182 229770 24700 205070 10 16794 243513 2973515 14.50 1021 10206 12467 124625 

26 SrKvE]H 886 4565200 1312893 3252307 38 56783 287094 16443616 5.06 7451 67136 426764 3845286 

S], 5588 10999070 1803958 9195312 312 437208 4543483 85381140 9.29 176362 357903 2990773 8307094 

U]HZFT ZFHI S], 18066 19612831 2869490 16743540 835 762702 12328850 268691809.9 83.04 786051 1115570 16817634 26198785 

 
pNUD :YFGv :8[=S :8[SD V,:8[[S VMO U]HZFT Z__)v 0FIZ[SZ VMO .SMGMlDS; V[g0 :8[8L:8LS UJ"GD[g8 VMO U]HZFT UF\WLGUZP 
GM\Wov JG lJ:TFZ p5ZF\T !4___4__ C[P J'1F lJCM6F Z6GF lJ:TFZG[ JG lJEFU ACFZGF lJ:TFZDF\YL AFSFT VFJ[, K[P H[YL S], J'1FMGM U]6MTZ SrK HL<,F DF8[ ;FRM VFJ[P 
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J'1FMGL ;\bIFGM V\NFH 

    hMGDF\ V\NFHLT J'1FMGL ;\bIF U]HZFTDF\ S], 
J'1FMGL ;\bIF 

    p¿Z U]HZFT DwI U]HZFT Nl1F6 
U]HZFT 

;F{ZFQ8= 
VG[ SrK 

S], J'1FM J'1FMGL 
8SFJFZL

1 2 3 4 5 6 7 8 
5|EFJL HFTM 

1 UF\0M AFJ/ 11223100 3833400 985100 23342300 39383800 14.658 

2 ,LD0M 12589500 9175200 1928000 60834000 29776100 11.082 

3 N[XL AFJ/ 4589900 9739700 3752500 5910300 23992400 8.929 

4 GL,ULZL 2600400 10462300 5196000 3475100 21733900 8.089 

5 VF\AM 585800 20130000 3416200 4771600 10786600 4.014 

6 ;FU 290500 929700 7415600 1095400 9731200 3.622 

7 .hZFI, AFJ/ 2909700 1682300 119600 4040100 8751700 3.257 

8 X~ 14500 120800 2005400 6515800 86565000 3.222 

9 BLH0Mq;DL 3778300 3021500 480400 1056000 8258900 3.077 

10 JF\; sD[GJ[,f 150 7046600 VMKL qGU^I 11500 7058200 2.627 

11 VZ0];F 2213900 27632000 127400 387000 5491400 2.044 

12 AMZ0L 1421900 881800 1382100 1060300 4746100 1.766 

13 UMZ; VFD,L 246500 2350100 833600 948500 4378600 1.630 

14 ;]AFJ/ 334000 1233700 1080600 975400 3623700 1.349 

15 HF\A] 261000 1352600 709200 1057000 3379800 1.258 

16 B[Z 51900 318300 2518600 453300 3342100 1.244 

17 S6HL 1466800 1499000 148400 76300 3190500 1.187 

18 ;ZUJM 171500 636600 1653400 714400 3176000 1.182 

19 ,L\A] 1166700 468400 53100 1428100 3116200 1.160 

20 A\UF/L AFJ/ 3700 5300 2903400 64900 2977300 1.108 

ALHL D]bI HFTM            

21 BFBZM 276700 355500 965900 859600 2457600 0.915 

22 SZ\H 187100 1709600 395100 156000 2447800 0.911 

23 ;LTFO/ 103400 568600 628100 1013900 2314000 0.861 

24 BF8L VFD,L 104000 691500 1028800 360800 2185200 0.813 

25 RLS] 329300 205500 694900 905000 2134700 0.794 

26 5L,] 1422900 200900 23400 408200 2055200 0.765 
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27 VFD/F 631400 518400 81200 780700 2011600 0.749 

28 UMZF0 38900 70200 302000 1597900 2009000 0.748 

29 GFl/I[ZL 31500 28200 107100 1637800 1804600 0.672 

30 ;[JG 44600 212900 776800 533500 1567800 0.583 

31 SF;LN 121700 350400 671500 412600 1556100 0.579 

32 U],DCMZ 71700 301100 755800 404000 1532600 0.57 

33 JZB0Mq5L,]0L VMKL qGU^I 1492300 VMKL qGU^I VMKL qGU^I 1492300 0.555 

34 HFDO/ 88300 408400 211900 751100 1459700 0.543 

35 5[<8=MOMD" 47900 380800 673000 316500 1418200 0.528 

36 U]\NF 143200 259600 51200 671500 1125300 0.419 

37 VF;M5F,J 153500 483600 185900 210700 1033700 0.384 

38 J0 51900 63336 329837 550476 995549 0.371 

UF{6 HFTM  

39 5L5/ 108700 64700 234700 536500 944600 0.352 

40 NF0D 17700 10400 60800 839500 928400 0.346 

41 ;LZ; 139600 278700 280600 221400 920400 0.343 

42 CZDM 393400 120 3600 509900 907120 0.338 

42 CZDM 393400 120 3600 509900 907120 0.338 

43 S[Z0F 241700 13800 1200 639100 895800 0.333 

44 U]\NL 150700 22200 375500 315600 864100 0.322 

45 X[T]Z 152400 419300 194100 86000 851800 0.317 

46 DC]0M 154500 331300 338900 3300 828000 0.308 

47 XLD/M 20100 607500 59300 101800 788700 0.294 

48 ;FN0 28300 110000 643800 5600 787700 0.293 

49 ;L;] 100100 80100 431100 145800 757200 0.282 

50 Z[.G 8=L 340 42800 668700 18300 730100 0.272 

51 ANFD 123400 157800 49000 333800 664000 0.247 

52 5L,] 105600 115000 200 425500 646200 0.241 

53 ZFI6 146200 274700 31200 178700 630800 0.235 

54 .\\UMZLIM 190000 5600 12500 408600 616600 0.229 

55 ;\N[;ZM 178000 38300 7900 364300 588600 0.219 

56 5L5/M 17400 141000 270200 117400 546000 0.203 
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57 UZDF/M 69200 106900 148100 171400 495600 0.184 

58 VF;L+M 35200 53900 276200 130200 495500 0.184 

59 SFH] 300 150 484500 450 485300 0.181 

60 pDZM 27570 63584 183324 193488 467966 0.174 

61 BFZ[S 800 VMKL qGU^I VMKL qGU^I 428500 429300 0.160 

62 VF, 1700 3000 340600 36100 381400 0.142 

63 AL,L 30300 73100 162200 111300 376900 0.140 

64 S]0LqN]WL 107008 VMKL qGU^I 342400 950 354100 0.132 

65 SFS0 17300 1100 330600 VMKL qGU^I 349000 0.13 

66 ASD ,LD0M 15900 102400 65200 100500 284000 0.106 

67 ;%T56L" 330 213400 56000 5100 274800 0.102 

68 GUM0 24600 22300 169600 53700 270100 0.101 

B]A H VMKL VYJF GU^I HFTM 

69 SM9L 41200 188200 23600 500 253600 0.094 

70 .gN=HJ 238200 VMKL qGU^I 4400 20 242600 0.09 

71 V\SM, 42010 97000 59870 38180 237070 0.088 

72 TF0 VMKL qGU^I 74120 61940 100780 236830 0.088 

73 V\HG 250 230260 990 260 231750 0.086 

74 AC[0F 13790 22980 186610 5800 229180 0.085 

75 VH]"G ;FN0 16010 91740 91740 5900 205380 0.076 

76 ZFJ6F VMKL qGU^I VMKL qGU^I VMKL qGU^I 195330 195330 0.073 

77 u,[ZL;L0LIF 950 33020 113340 41549 188850 0.07 

78 JLS0M 33200 122940 GU^I 6090 162230 0.060 

79 5FZLHFT 41620 75750 1190 41150 159710 0.059 

80 8LD~ 10130 18560 90220 40490 159410 0.059 

81 VN=B 280 158510 VMKL qGU^I VMKL qGU^I 158780 0.059 

82 BH]ZL 59400 28400 9400 49689 146890 0.055 

83 ZUT ZMCL0M 120460 1810 VMKL qGU^I 7960 130240 0.048 

84 s-[SLf 59020 70290 VMKL qGU^I VMKL qGU^I 129310 0.048 

85 ;O[N ;LZ; 10020 300 111750 20 122070 0.046 

86 U]U/ 26610 2290 13390 73420 115710 0.043 

87 S/L5¿F 6290 40390 66110 VMKL qGU^I 112810 0.042 
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88 AMZ;<,L 2480 64400 28250 9010 104140 0.039 

89 VZL9F 6480 2970 29210 64330 102990 0.038 

90 DL9M ,LD0M 8410 68040 VMKL qGU^I 21670 98130 0.037 

91 R\5M 6759 70370 17550 470 95150 0.035 

92 SND 2060 48540 42440 360 93410 0.035 

93 ZFDO/ 1820 3510 910 87860 94100 0.035 

94 S{H[,LIFqGFGL 5MNZ 2450 9100 77760 450 89750 0.033 

95 ;L;D 5830 330 80960 2010 89130 0.033 

96 5L\S[;LIF 7890 36980 31160 2970 78990 0.029 

97 8[g8] 1970 VMKL qGU^I 76330 VMKL qGU^I 78301 0.029 

98 5FZ; 5L5/M 3300 7500 14920 51450 77160 0.029 

99 WFJ0M 24660 2820 47340 1890 76720 0.029 

100 ;M5FZL VMKL qGU^I VMKL qGU^I VMKL qGU^I 70199 70199 0.026 

101 S,D 44357 1793 17058 0 63208 0.024 

102 ~B0M 1600 16100 42860 400 60960 0.023 

103 5GLZJM VMKL qGU^I VMKL qGU^I VMKL qGU^I 59570 59570 0.022 

104 BF8AMZ 2560 VMKL qGU^I 40 52230 54830 0.020 

105 SF5MSq;O[N ;LD/M 2900 22300 24520 4690 54400 0.020 

106 R\NG 1280 40990 7150 430 49850 0.019 

107 CZ0[ 1290 34410 11590 80 47370 0.018 

108 SF/M WFJ0M 36170 770 8970 VMKL qGU^I 45910 0.017 

109 N]W[,M 23230 VMKL qGU^I VMKL qGU^I 14590 37820 0.014 

110 AM8, A|X 610 31220 3300 810 35940 0.013 

111 S];]D 60 860 34070 VMKL qGU^I 34990 0.013 

112 ZLH0M VMKL qGU^I 32640 VMKL qGU^I VMKL qGU^I 32640 0.012 

113 V6LIFZ 1940 220 28650 VMKL qGU^I 30810 0.011 

114 ZMI6 28900 220 340 VMKL qGU^I 29450 0.011 

115 S0FIM 6930 790 17570 2500 27780 0.010 

116 SZDNF\ 90 2350 14950 10090 27480 0.01 

117 WFD6 2180 830 20950 1530 25480 0.009 

118 5M\UFZM 17210 5450 130 50 22840 0.009 

119 ALIM VMKL qGU^I 1190 20490 30 21710 0.008 
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120 A]RqVFSFX ,LD0M 2000 2350 12980 3930 21270 0.008 

121 ;\W[0M VMKL qGU^I 570 VMKL qGU^I 18190 18750 0.007 

122 ZAZ 8=L 120 VMKL qGU^I 17370 840 18330 0.007 

123 V\HLZ 2220 120 3140 5830 11310 0.004 

124 AM0FZ VMKL qGU^I VMKL qGU^I 10790 VMKL qGU^I 10790 0.004 

125 V,[0L VMKL qGU^I 10780 VMKL qGU^I VMKL qGU^I 10780 0.004 

126 VXMS GU^I 5120 5460 VMKL qGU^I 10580 0.004 

127 EL,FDM 10170 VMKL qGU^I VMKL qGU^I VMKL qGU^I 10170 0.004 

128 8[SMDF 180 170 4040 5020 9400 0.003 

129 VF;G 30 990 6650 1130 8800 0.003 

130 O6; 670 VMKL qGU^I 7380 240 8290 0.003 

131 ,F, R\NG 7010 VMKL qGU^I 80 1130 8220 0.003 

132 8FGFH 480 20 7030 VMKL qGU^I 7530 0.003 

133 RFZM,L VMKL qGU^I 4450 2920  40 7410 0.003 

134 C<N] 1070 1380 4760 VMKL qGU^I 7210 0.003 

135 ;,F. 3700 2610 VMKL qGU^I 720 7040 0.003 

136 DL,[8LVF VMKL qGU^I 6510 VMKL qGU^I 140 6650 0.002 

137 SF\RGFZ 60 2640 1740 1110 5560 0.002 

138 JFIJ6M" 1110 4250 0 VMKL qGU^I 5440 0.002 

139 DMN/ VMKL qGU^I VMKL qGU^I 5370 VMKL qGU^I 5370 0.002 

140  JF\; sSF\8;f 1160 3040 VMKL qGU^I VMKL qGU^I 4200 0.002 

141 5]+\HLJF 620 3070 80 VMKL qGU^I 3780 0.001 

142 VUlYIM 650 310 1060 1760 3770 0.001 

143 XLSFSF. 1170 VMKL qGU^I 2340 VMKL qGU^I 3500 0.001 

144 Z\U] ANFD VMKL qGU^I 1800 30 VMKL qGU^I 1830 0.001 

145 p\TvDMZNv;]]V[0F 1160 VMKL qGU^I VMKL qGU^I VMKL qGU^I 1160 < 0.001 

146 lXJ,L\UL VMKL qGU^I 305 560 120 985 < 0.001 

147 p\E VMKL qGU^I 295 655 VMKL qGU^I 950 < 0.001 

148 Z]N=F1F VMKL qGU^I VMKL qGU^I VMKL qGU^I 620 620 < 0.001 

149 :5[Y[0LIF VMKL qGU^I VMKL qGU^I 598 VMKL qGU^I 600 < 0.001 

150 ALHL VgI 151520 2564600 1883200 2753860 7352820 2.737 

Total : 53419200 75565400 54324300 85381100 268690100 100.0 
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5|EFJL HFTM sZ_ D]bI HFTMf o VFJL HFTMGF J'1FMGL ;\bIF S], JG lJ:TFZ ACFZGF lJ:TFZGF 

J'1FMGL ;\bIFGF !@  YL  JWFZ[ HMJF D/[ K[P  

ALÒ D]bI HFTM o JG lJ:TFZ ACFZGF lJ:TFZGF J'1FMGL ;\bIFGF !@ YL VMKL ;\bIF VYJF N; ,FBYL 

JW]]GL ;\bIFGF  J'1FMGL HFT VF S[8[UZLDF\ ;DFJJFDF\ VFJ[, K[P  

UF{6 HFTM o  JG lJ:TFZ ACFZGF lJ:TFZDF\ VFJL HFTMGL ;\bIF S], J'1FMGL ;\bIFGF !@ YL VMKL CMI  VYJF 

N; ,FBYLVMKL ;\bIF CMI T[JL HFTMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P  

B]AH VMKF VYJF GU^I HFTM o VF S[8[UZLDF\ V[JL HFTM S[ H[GL ;\bIF _P__! @ SZTF\ VMKL CMI VYJF 

GU^I CMI T[JL  HFTMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P  

GLu,LqV[ o VF S[8[UZLDF\ V[JL HFTMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ VF HFTM JG lJ:TFZ l;JFIGF lJ:TFZDF\ 

HMJF D/[ K[P  5Z\T] J'1F U6+L DF8[ 5;\N SZFI[, hMG VG[ lH<,FDF\ HMJF D/[, GYLP VFJL HFTM 5;\N SZFI[, UFDMDF\ 

HMJF  D/[, GYLP 5Z\T] ALHF UFDMDF\ HMJF D/[, K[P  

J'1F U6+L NZdIFG Z__ YL JWFZ[ HFTM D/[, K[P VFDF\YL ;FZL V[JL ;\bIF :YFlGS U6+LSFZ NJFZF VM/BL 

XSFI K[P J6VM/BFI[, VYJF X\SF:5N VF\S0FVMG[ sJ'1FMG[fV[S V,U U]|5DF\ VG[ ALHL HFTMGL S[8[UZLDF\ D]SJFDF\ VFJ[, 

K[P V[S XSITF V[JL 56 K[ S[ VD]S U6+LSFZM NJFZF p5Z NXF"J[, HFTM 5{SLGL VD]S HFTMG[ VgI HFTDF\ D]SJFDF\ VFJ[, 

CMJFYL 5lZ6FD[ Z& lH<,FDF\ ZFHIGF JG lJ:TFZ ACFZGF lJ:TFZDF\ J'1FMGL ;\bIFGF ZP*$@ U6JFDF\ VFJ[, K[P 

J'1FMGL HFTM H[JL S[4 R\5M4 DCFUMGL4 RLSMTZM4 SM0L4 T]G4 ZFDAFJ/4 ;O[N B[Z4 UM<0G AF\A] VG[ HF\A]GL 

HFTMGL ;\bIF VMKL GYLP 5Z\T] J'1F U6+L NZdIFG  5;\N SZFI[, UFDMDF\ VMKL ;\bIFD HMJF D/[,P VFD4 VD]S 

HFTMGL ;\bIFGL J:TL VMKL CMJFGF SFZ6[ J'1FMGL ;\bIF V\NFHJFDF\ E}, YI[, CMIP VD]S HFTM V[S H HLg;DF\ CMI 

5Z\T] :YFlGS GFD V,U V,U CMI4 NFPTP AFJ/GL HFT v T, AFJ/4 N[XL AFJ/4 KTZLIM AFJ/4 J[NL AFJ/4 

JU[Z[G[ :YFlGS U6+LSFZM NJFZF AFJ/GL S[8[UZLDF\ H U6+L SZ[, CMIP 
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DwI U]HZFTDF\ H]NF H]NF lH<,FVMDF\ J'1FMGL ;\bIFGM V\NFH 

VP 
G\P 

J'1FG]\ GFD B[0F UMWZF NFCMN VF6\N VDNFJFN J0MNZF UF\WLGUZ 

DwI U]HZFT hMG 

S], J'1FM 
J'1FMGL 
8SFJFZL 

s@f 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 GL,ULZL 1370131 2817045 4025327 1442234 349572 244546 213487 10462342 13.85% 

2 N[XLAFJ/ 2857347 101758 378289 2569188 745215 173806 2914135 9739739 12.89% 

3 ,LD0M 2520311 321355 111847 2064308 1157494 371746 2628123 9175184 12.14% 

4 DFGJ[, 
JF\; 0 405587 0 0 8283 6632726 0 7046596 9.33% 

5 UF\0M AFJ/ 161561 49261 244289 2028805 776184 64588 508716 3833404 5.07% 

6 BLH0M 194114 57586 5997 1031548 259880 27681 1440357 3017163 3.99% 

7 VZ0];M 1196866 17933 37502 1263887 97974 3951 145052 2763166 3.66% 

8 UMZ; 
VF\A,L 633512 156352 38823 1394380 38460 46291 42249 2350068 3.11% 

9 VF\AF 353947 167955 107593 1082888 52168 92067 156336 2012953 2.66% 

10 SZ\H 123955 158286 25931 1144724 127551 7700 121451 1709598 2.26% 

11 .HZFI,L 
AFJ/ 378799 21821 313242 0 47199 22 921219 1682302 2.23% 

12 S6HL 764008 51703 28296 93967 126927 49165 384896 1498964 1.98% 

13 JZB0M 0 0 0 0 67365 0 1424896 1492261 1.98% 

14 HF\A]\ 68409 10442 79773 953722 84050 43553 112622 1352572 1.79% 

15 ;]AFJ/ 250578 9873 103613 725399 42037 30330 71880 1233710 1.63% 

16 ;FU 38438 454787 183845 55205 6002 54800 136611 929687 1.23% 

17 AMZ0L 241828 61087 258813 174368 79561 35605 30535 881798 1.17% 

18 BF8L 
VF\A,L 165499 98074 28737 318880 15317 32126 32861 691492 0.92% 

19 ;ZUJM 97681 15511 17917 285461 52600 44293 123131 636594 0.84% 

20 ;LD/M 56399 30595 24537 134698 1777 357176 2283 607464 0.80% 

21 ;LTFO/ 18924 222813 137265 163721 12604 9833 3488 568648 0.75% 

22 VFD/F 68781 36742 2237 201081 53849 99632 56031 518353 0.69% 

23 VFXM5F,J 5360 11114 5098 84077 329358 6017 42551 483575 0.64% 

24 ,LA]\ 12711 36355 23767 118292 55001 57516 164734 468376 0.62% 

25 ;[T]Z 41238 23348 0 301678 37788 2896 12317 419265 0.56% 

26 HFDO/ 10938 7857 13204 315583 43213 16456 1120 408372 0.54% 

27 5[<8MOMZD      12973 6392 257 70589 222429 29724 38416 380779 0.50% 

28 BFBZM 17327 37963 217991 1781 4009 31587 44790 355448 0.47% 

29 SF;LN 18617 11236 1926 47362 156216 5882 109134 350373 0.46% 

30 DC]0M 79216 38432 86595 38117 840 71974 16107 331282 0.44% 

31 B[Z 132487 36986 103100 0 696 45079 0 318348 0.42% 

32 U],DCMZ 6322 4397 7574 83623 150046 7857 41302 301122 0.40% 

33 ;LZ; 106147 25526 12067 59487 26648 11674 37297 278845 0.37% 

34 ZFI6 14461 10015 2934 186948 6218 12594 41560 274730 0.36% 

35 U]\NF 37366 2992 7244 116738 17285 14705 63267 259597 0.34% 

36 V\HG 230255 0 0 0 0 0 0 230255 0.31% 
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37 ;%T56L" 0 10931 0 341 201999 112 0 213383 0.28% 

38 ;[JG 17392 23267 24372 81425 50464 9878 6116 212913 0.28% 

39 RLS] 3063 1018 5153 81918 40933 10821 62620 205525 0.27% 

40 5L,] 
sBFZLHF/f 34128 61 0 24212 115356 27097 0 200853 0.27% 

41 SM9L 21702 29658 0 119049 3025 14637 172 188244 0.25% 

42 VN|Bq.gN|MB 112732 835 0 8033 0 36907 0 158507 0.21% 

43 ANFD 11070 14229 3723 46263 43646 6286 32516 157732 0.21% 

44 5L5/M 3238 56426 5318 12845 8066 14592 40484 140969 0.19% 

45 JLS0M 22 0 0 59866 0 0 63051 122939 0.16% 

46 XZ] 831 611 73 58540 42349 15670 2756 120830 0.16% 

47 5L,]  
sDL9LHF/f 

0 4336 0 103704 6938 0 0 114978 0.15% 

48 ;FN0 0 0 10270 79568 12004 8172 0 110013 0.15% 

49 UZDF/M 175 142 3539 0 75815 1459 25798 106929 0.14% 

50 ASD,LD0M 0 366 0 81198 19494 1347 0 102405 0.14% 

51 V\SM, 1772 8957 3668 81463 0 1145 0 97004 0.13% 

52 VH']G ;FN0 0 0 0 78318 12004 0 1421 91743 0.12% 

53 ;L;] 16473 3094 1650 28455 23743 5006 1680 80102 0.11% 

54 5FZLHFT 0 75703 0 0 48 0 0 75751 0.10% 

55 TF0 634 15857 18192 0 144 39287 0 74115 0.10% 

56 AL,L 6257 1160 5795 30463 8739 1796 18907 73117 0.10% 

57 R\5M 0 81 0 0 70222 22 43 70369 0.09% 

58 -[SL 0 0 0 69755 0 539 0 70294 0.09% 

59 UMZ0 53905 366 15258 0 0 651 0 70180 0.09% 

60 DL9M,LD0M 66 67031 0 0 0 0 947 68044 0.09% 

61 5L5/ 8204 0 1064 11481 43501 494 0 64743 0.09% 

62 AMZ;<,L 0 61 0 947 59034 180 4178 64400 0.09% 

63 pDZM 5272 1995 4273 47665 3241 965 172 63584 0.08% 

64 J0 4222 9771 4328 3827 4850 19284 17055 63336 0.08% 

65 VF;L+M 5207 6188 6804 5797 4585 24044 1292 53917 0.07% 

66 SND 306 224 0 17884 14476 449 15203 48543 0.06% 

67 Z[.G 8=L 5972 651 73 25007 6242 4782 43 42771 0.06% 

68 R\NG 1291 0 0 37359 0 359 1981 40990 0.05% 

69 S/L 5tTF 0 0 0 3903 36491 0 0 40394 0.05% 

70 ;gN[;ZM 27521 0 37 0 624 9474 689 38345 0.05% 

71 5LgS[XLIF 1597 142 0 0 22783 180 12274 36976 0.05% 

72 CZ0[ 219 2178 0 24894 0 7072 43 34405 0.05% 

73 u,[ZL;L0LIF 30650 0 0 0 2281 90 0 33020 0.04% 
74 ZLH0M 0 0 32643 0 0 0 0 32643 0.04%
75 AM8,A|; 0 244 0 10685 20286 0 0 31215 0.04% 
76 BH]ZL 438 2646 23107 0 1825 45 345 28404 0.04% 
77 GFZLI/L 809 0 348 21824 2473 269 2412 28136 0.04% 
78 AC[0F 3019 1343 8546 1137 6986 1908 43 22982 0.03% 
79 S5MS 0 0 0 2539 17669 2088 0 22296 0.03% 
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80 GUM0 66 366 0 16255 264 5141 172 22264 0.03% 
81 U]\NL 0 631 0 15042 6482 0 0 22155 0.03% 
82 8LDZ] 2363 3460 8087 0 0 4647 0 18558 0.03% 
83 ~B0M 0 326 0 4319 0 11449 0 16095 0.02% 
84 S[Z0F 0 0 0 13527 120 0 172 13819 0.02% 
85 V,[0L 0 9384 1394 0 0 0 0 10778 0.01% 
86 NF0D 0 8773 0 0 96 0 1550 10420 0.01%
87 SF.H[,LIF 503 0 0 606 7994 0 0 9104 0.01% 
88 5FZ; 

5L5/M 22 0 0 0 7466 0 0 7488 0.01% 

89 DL,[8LIF 0 0 0 0 6506 0 0 6506 0.01% 
90 .gUMZLIM 22 0 0 0 0 5545 0 5567 0.01% 
91 5MgUFZM 0 0 0 0 5450 0 0 5450 0.01% 
92 A\UF/L 

AFJ/ 0 285 147 3183 288 1369 0 5272 0.01% 

93 VXMS 0 2239 0 0 2881 0 0 5120 0.01% 
94 RFZM/L 0 0 0 0 0 4445 0 4445 0.01% 
95 ;D0L 0 4234 73 0 0 0 0 4307 0.01% 
96 JFIJZ6M 0 0 0 4206 48 0 0 4254 0.01% 
97 5]+\HLJF 0 0 0 0 3073 0 0 3073 0.00% 
98 SF\8; JF\; 0 0 3044 0 0 0 0 3044 0.00% 
99 VZL9F 109 509 1302 303 48 180 517 2968 0.00% 
100 VF, 0 0 2146 720 0 90 0 2955 0.00% 
101 WFJ0M 0 0 2732 0 0 90 0 2822 0.00%
102 S\RGFZ 0 0 0 0 2641 0 0 2641 0.00% 
103 ;,F. 0 2565 0 0 0 0 43 2608 0.00% 
104 ZFDO/ 241 224 0 1667 24 224 0 2380 0.00% 
105 A]Rq  

VFSFX GLD 0 0 0 0 2353 0 0 2353 0.00% 

106 SZDNF 0 2239 110 0 0 0 0 2349 0.00% 
107 U]U/ 22 631 1119 0 0 516 0 2288 0.00% 
108 ZUTZMCL0M 0 0 0 0 48 0 1766 1814 0.00% 
109 Z\U]G ANFD 0 0 0 0 1801 0 0 1801 0.00% 
110 S,D 88 0 1705 0 0 0 0 1793 0.00% 
111 C<N]\ 0 41 1339 0 0 0 0 1379 0.00% 
112 ALIM 0 0 715 0 0 0 474 1189 0.00%
113 ZFDAFJ/ 0 0 55 0 0 0 1077 1132 0.00% 
114 SFS0 0 0 1009 0 0 112 0 1121 0.00% 
115 VF;G 0 0 0 985 0 0 0 985 0.00% 
116 S];]D 0 0 862 0 0 0 0 862 0.00% 
117 WFD6 0 0 825 0 0 0 0 825 0.00% 
118 S0FIM 0 163 513 0 0 112 0 789 0.00% 
119 SF/M WJ 0 0 0 0 768 0 0 768 0.00% 
120 ;\3[0M 0 550 18 0 0 0 0 568 0.00% 
121 XL;D 66 0 0 0 216 45 0 327 0.00% 
122 VUYLIM 44 265 0 0 0 0 0 308 0.00%
123 XLJ,L\UL 0 0 0 303 0 0 0 303 0.00% 
124 pE 0 0 293 0 0 0 0 293 0.00% 
125 ZMI6 0 0 0 0 216 0 0 216 0.00% 
126 V6LIFZ  0 0 0 0 0 0 215 215 0.00% 
127 8[SMDF 0 0 0 0 168 0 0 168 0.00% 
128 SFH] 0 122 0 0 0 22 0 145 0.00% 
129 V\HLZ 0 0 0 0 120 0 0 120 0.00% 
130 CZDM 0 0 0 0 48 67 0 115 0.00% 
131 TGK 0 0 0 0 0 22 0 22 0.00% 
132 VgI 161955 1066822 95838 244578 228239 688446 78728 2564605 3.39% 

  S], 12830194 6962580 6937190 20118798 6511510 9725227 12479909 75565410 100.00% 
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p¿Z U]HZFTDF\ H]NF H]NF lH<,FVMDF\ J'1FMGL ;\bIFGM V\NFH 

VPG\P J'1FG]\ GFD DC[;F6F ;FAZSF\9F AGF;SF\9F 5F86 

p¿Z U]HZFT hMG 

S], J'1FM 
J'1FMGL 

8SFJFZLs@f 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ,LD0M 5536889 1033841 3743845 2274931 12589506 0.23567 

2 UF\0M AFJ/ 3229006 545023 493567 6955502 11223097 0.21009 

3 N[XLAFJ/ 2351762 240921 520837 1476343 4589864 0.08592 

4 BLH0M 2079363 36353 486449 1176096 3778261 0.07073 

5 .HZFI,L AFJ/ 1662957 395523 809761 41415 2909656 0.05447 

6 GL,ULZL 123463 2265029 194143 17744 2600380 0.04868 

7 VZ0];M 903086 111119 606765 592915 2213885 0.04144 

8 S6HL 1018427 145106 292906 10345 1466783 0.02746 

9 5L,] sBFZLHF/f 784949 7775 285810 344320 1422853 0.02664 

10 AMZ0L 881489 168245 346780 25395 1421909 0.02662 

11 ,LA]\ 1037915 26028 99407 3305 1166654 0.02184 

12 VFD/F 503584 73659 51850 2263 631356 0.01182 

13 VF\AF 179605 198514 202841 4813 585773 0.01097 

14 CZDM 223800 56666 112932 0 393397 0.00736 

15 ;]AFJ/ 95459 91943 122363 24245 334010 0.00625 

16 RLS] 316516 9588 2402 754 329261 0.00616 

17 ;FU 36443 195964 58101 0 290507 0.00544 

18 BFBZM 16639 111211 148833 0 276683 0.00518 

19 HF\A]\ 120510 24891 96872 18750 261022 0.00489 

20 UMZ; VF\A,L 50788 132199 58568 4921 246476 0.00461 

21 S[Z0F 166815 11462 57278 6106 241661 0.00452 

22 .gN|HJ 0 238186 0 0 238186 0.00446 

23 .gUMZLIM 85939 3626 100408 0 189973 0.00356 

24 SZ\H 13396 39119 18373 116198 187086 0.0035 

25 ;gN[;ZM 70223 45111 62683 0 178017 0.00333 

26 ;ZUJM 62285 24953 78765 5532 171535 0.00321 

27 DC]0M 13950 93388 47112 72 154521 0.00289 

28 VFXM5F,J 66241 20435 61237 5603 153517 0.00287 

29 ;[T]Z 46516 8143 94002 3700 152361 0.00285 

30 U]\NL 67269 983 75851 6645 150749 0.00282 

31 ZFI6 11023 14658 119360 1149 146190 0.00274 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

32 U]\NF 44670 19329 63239 15912 143151 0.00268 

33 ;LZ; 17114 20958 92801 8692 139565 0.00261 

34 ANFD 26449 27964 56677 12320 123410 0.00231 

35 SF;LN 27741 25260 66753 1976 121730 0.00228 

36 ZUTZMCL0M 12684 983 106792 0 120459 0.00225 

37 5L5/ 26897 17670 52851 11279 108697 0.00203 

38 5L,] sDL9LHF/f 64764 1045 38593 1185 105587 0.00198 

39 BF8L VF\A,L 11102 42714 45778 4454 104048 0.00195 

40 ;LTFO/ 7674 71570 24157 0 103400 0.00194 

41 ;L;] 9783 22064 67554 718 100120 0.00187 

42 HFDO/ 14688 32912 39527 1221 88348 0.00165 

43 U],DCMZ 11708 26028 30474 3520 71730 0.00134 

44 UZDF/M 4852 10755 52807 826 69240 0.0013 

45 BH]ZL 2373 23478 30963 2586 59400 0.00111 

46 -[SL 59016 0 0 0 59016 0.0011 

47 B[Z 633 25721 25558 0 51912 0.00097 

48 J0 10680 17608 21888 1724 51900 0.00097 

49 5[<8MOMZD       3375 20866 18129 5496 47865 0.0009 

50 ;[JG 15321 17270 11211 826 44628 0.00084 

51 S,D 53 61 44243 0 44357 0.00083 

52 V\SM, 15822 4794 21398 0 42014 0.00079 

53 5FZLHFT 21834 10172 9609 0 41615 0.00078 

54 SM9L 237 24615 16327 0 41179 0.00077 

55 UMZ0 19461 10817 8586 0 38864 0.00073 

56 WJ 4852 18131 13124 0 36106 0.00068 

57 VF;L+M 2426 19083 13702 0 35211 0.00066 

58 JLS0M 25816 4425 2958 0 33200 0.00062 

59 GFZLI/L 4615 3012 23823 72 31521 0.00059 

60 AL,L 4773 8635 16060 790 30258 0.00057 

61 ZMI6 0 338 28561 0 28899 0.00054 

62 ;FN0 923 14289 13079 0 28292 0.00053 

63 pDZM 9625 4855 12946 144 27570 0.00052 

64 U]U/ 5933 3503 17172 0 26609 0.0005 

65 WFJ0M 0 2858 21799 0 24657 0.00046 

66 GUM0 14873 369 9276 36 24553 0.00046 

67 N}W,M 23232 0 0 0 23232 0.00043 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

68 ;LD/M 264 9096 10744 0 20103 0.00038 

69 NF0D 3323 0 13324 1042 17688 0.00033 

70 5L5/M 7067 123 9320 898 17408 0.00033 

71 SFS0 158 0 17128 0 17286 0.00032 

72 5MgUFZM 0 17209 0 0 17209 0.00032 

73 VH']G ;FN0 396 8912 2425 4274 16006 0.0003 

74 ASD,LD0M 2663 3104 10165 0 15932 0.0003 

75 XZ] 2294 6668 1513 3987 14462 0.00027 

76 AC[0F 105 4855 8542 287 13790 0.00026 

77 S]0L q N}WL 0 215 10477 36 10728 0.0002 

78 EL,FDM 0 10172 0 0 10172 0.00019 

79 8LDZ] 0 7775 2358 0 10132 0.00019 

80 ;O[N ;LZ; 0 7928 2091 0 10019 0.00019 

81 DL9M,LD0M 0 0 7874 539 8413 0.00016 

82 5LgS[XLIF 2189 3042 2625 36 7892 0.00015 

83 ZSTR\NG 0 7006 0 0 7006 0.00013 

84 S0FIM 316 5808 801 0 6925 0.00013 

85 R\5M 3745 123 2892 0 6759 0.00013 

86 VZL9F 211 645 5338 287 6482 0.00012 

87 S/L 5tTF 5801 61 0 431 6294 0.00012 

88 ;L;D 607 0 5227 0 5834 0.00011 

89 ;,F. 0 768 2936 0 3704 0.00007 

90 A\UF/L AFJ/ 1661 1813 222 0 3697 0.00007 

91 5FZ; 5L5/M 185 1414 801 898 3297 0.00006 

92 S5MS 237 2120 400 144 2902 0.00005 

93 38AMZ 2558 0 0 0 2558 0.00005 

94 AMZ;<,L 501 277 1668 36 2482 0.00005 

95 SF.H[,LIF 264 2182 0 0 2446 0.00005 

96 V\HLZ 132 2090 0 0 2221 0.00004 

97 WFD6 0 2182 0 0 2182 0.00004 

98 SND 211 0 1846 0 2057 0.00004 

99 A]Rq VFSFX GLD 976 0 1023 0 1999 0.00004 

100 8[8]\ 0 1967 0 0 1967 0.00004 

101 V6LIFZ  0  0  0  1940 1940 0.00004 

102 VF, 26 1659 0 0 1686 0.00003 

103 ~B0M 0 1598 0 0 1598 0.00003 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

104 CZ0[ 132 0 1157 0 1289 0.00002 

105 R\NG 53 1229 0 0 1282 0.00002 

106 XLSFSF. 0 1168 0 0 1168 0.00002 

107 p\8 DMZ/ 0 1014 0 144 1158 0.00002 

108 SF\8; JF\; 0 0 1157 0 1157 0.00002 

109 JFIJZ6M 0 61 1045 0 1107 0.00002 

110 ZFDO/ 26 0 1068 0 1094 0.00002 

111 C<N]\ 0 338 734 0 1072 0.00002 

112 u,[ZL;L0LIF 105 768 0 72 946 0.00002 

113 BFZ[S 0 0 779 0 779 0.00001 

114 ZFDAFJ/ 290 0 0 431 721 0.00001 

115 O6; 26 645 0 0 672 0.00001 

116 VUYLIM 158 492 0 0 650 0.00001 

117 5]+\HLJF 26 553 44 0 624 0.00001 

118 AM8,A|; 211 399 0 0 610 0.00001 

119 TGK 0 430 44 0 475 0.00001 

120 Z[.G 8=L 343 0 0 0 343 0.00001 

121 ;%T56L" 264 61 0 0 325 0.00001 

122 SFH] 132 61 89 0 282 0.00001 

123 VN|Bq.gN|MB 0 277 0 0 277 0.00001 

124 DL\-/ 264 0 0 0 264 0 

125 V\HG 0 246 0 0 246 0 

126 8[SMDF 0 0 0 180 180 0 

127 DFGJ[, JF\; 0 154 0 0 154 0 

128 ZAZ 8=L 0 123 0 0 123 0 

129 SZDNF 0 92 0 0 92 0 

130 S\RGFZ 0 61 0 0 61 0 

131 SF/M WJ 0 61 0 0 61 0 

132 S];]D 26 31 0 0 57 0 

133 5FSL"IF 53 0 0 0 53 0 

134 VF;G 0 31 0 0 31 0 

135 VXMS 0 0 0 0 0 0 

136 RFZM/L 0 0 0 0 0 0 

137 C[%,MO[UDF 0 0 0 0 0 0 

138 DL,[8LIF 0 0 0 0 0 0 

139 Z\U]G ANFD 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

140 XLJ,L\UL 0 0 0 0 0 0 

141 ;M5FZL 0 0 0 0 0 0 

142 :5[YM0LIF 0 0 0 0 0 0 

143 TF0 0 0 0 0 0 0 

144 5GLZJM 0 0 0 0 0 0 

145 ZFJ6F 0 0 0 0 0 0 

146 ;\3[0M 0 0 0 0 0 0 

147 V3[0M 0 0 0 0 0 0 

148 ALIM 0 0 0 0 0 0 

149 JZB0M 0 0 0 0 0 0 

150 V,[0L 0 0 0 0 0 0 

151 ;D0L 0 0 0 0 0 0 

152 ~N=F1F 0 0 0 0 0 0 

153 pE 0 0 0 0 0 0 

154 ZLH0M 0 0 0 0 0 0 

155 AM0FZ 0 0 0 0 0 0 

156 DMN/ 0   0 0  0 0 0 

157 SL,F. 0   0 0  0 0 0 

158 5[g0],F 0   0 0  0 0 0 

159 VgI 26370 103098 1424 20258 151150 0.00283 

  S], 22346675 7146019 10697797 13228759 53419251 100.000 
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;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\  H]NF H]NF lH<,FVMDF\ J'1FMGL ;\bIFGM V\NFH 

VP 
G\P 

J'1FGL HFT 
sGFDf 

;]Z[g§GUZ ZFHSM8 H]GFU- 5MZA\NZ HFDGUZ EFJGUZ VDZ[,L SrK 
;F{ZFQ8=v SrK hMG G]\ 

S], J'1FM 8SFJFZL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 UF\0M AFJ/ 861316 1212330 4167869 1242106 1332498 11603747 2337919 584502 23342287 0.27339 

2 XZ] 10631 46835 603767 733973 142931 5584 107987 4864056 6515764 0.07631 

3 ,LD0M 514112 625678 591978 54864 296435 1240460 509489 2250377 6083391 0.07125 

4 N[XLAFJ/ 145871 1239609 1345862 31809 732642 935976 205578 1272961 5910308 0.06922 

5 VF\AF 41276 226516 2352511 32151 44989 195677 127648 1750872 4771640 0.05589 

6 .HZFI,L 
AFJ/ 106086 1328886 686810 7302 97925 1281834 60105 471153 4040101 0.04732 

7 GL,ULZL 175492 354717 325071 63949 417051 1726531 104573 307744 3475129 0.0407 

8 GFZLI/L 9036 53465 1236469 100703 48078 37698 14049 138322 1637820 0.01918 

9 UMZ0 49774 304568 48728 6557 608884 311458 30105 237810 1597884 0.01871 

10 ,LA]\ 77228 206237 105527 10941 86751 702624 134592 104185 1428084 0.01673 

11 ;FU 676 245431 517075 0 1013 132344 198834 0 1095373 0.01283 

12 AMZ0L 38987 106998 138219 9280 171905 378891 60676 155333 1060287 0.01242 

13 HF\A]\ 53243 160042 14913 830 38243 739097 1693 48971 1057032 0.01238 

14 BLH0M 281769 119131 61694 1575 53623 97662 18738 421838 1056030 0.01237 

15 ;LTFO/ 1821 147807 377882 0 51855 210874 218590 5040 1013870 0.01187 

16 ;]AFJ/ 21835 129615 413495 53264 149161 164034 44011 0 975416 0.01142 

17 UMZ; 
VF\A,L 36177 68039 401151 55706 72916 120941 33662 159858 948449 0.01111 

18 RLS] 884 98953 292217 26217 69775 124192 23038 269770 905046 0.0106 

19 BFBZM 42490 68712 332196 317 117372 196973 0 101550 859612 0.01007 

20 NF0D 16025 208997 190286 15923 108309 171150 79633 49143 839466 0.00983 

21 VFD/F 55567 82259 90776 7998 80400 80957 216726 166043 780726 0.00914 

22 HFDO/ 3937 115159 149644 8572 145471 172116 134306 21879 751085 0.0088 

23 ;ZUJM 12539 100014 202414 44802 31291 167898 54931 100520 714408 0.00837 

24 U]\NF 4266 56343 134907 21931 93925 132556 85435 142102 671465 0.00786 

25 S[Z0F 0 185 0 0 622822 1178 0 14949 639134 0.00749 

26 J0 13475 66053 150915 62129 57382 91512 9521 99489 550476 0.00645 

27 5L5/ 30853 116337 148765 15642 43410 74218 25729 81561 536516 0.00628 

28 ;[JG 1041 5116 419484 2870 26537 30088 46969 1375 533479 0.00625 

29 CZDM 26933 45993 14670 0 8239 267869 4366 141816 509886 0.00597 

30 B[Z 17 21474 7747 0 0 23609 2302 398126 453274 0.00531 

31 BFZ[S 468 219 230 244 2283 0 0 425103 428547 0.00502 

32 5L,] 
sDL9LHF/f 0 0 18401 0 0 0 0 407061 425462 0.00498 

33 SF;LN 19077 82192 82366 122 112292 27001 16189 73313 412553 0.00483 

34 .gUMZLIM 23708 161355 10370 0 2661 47193 9949 153328 408564 0.00479 

35 5L,] 
sBFZLHF/f 104838 18730 0 154102 0 8364 1579 120566 408179 0.00478 

36 U],DCMZ 9487 75881 121359 8340 21731 52801 27242 87117 403957 0.00473 

37 VZ0];M 5532 179227 43725 0 83403 30017 28783 16266 386954 0.00453 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 ;gN[;ZM 4683 15196 95414 0 138228 99782 10986 0 364289 0.00427 

39 BF8L 
VF\A,L 21141 53078 26757 3236 87111 83714 13840 71939 360815 0.00423 

40 ANFD 13684 41601 64019 41334 61072 53390 9426 49315 333840 0.00391 

41 5[<8MOMZD      22580 48013 90898 3273 58892 31148 6116 55615 316535 0.00371 

42 U]\NL 156 8196 1271 42470 56592 206963 0 0 315647 0.0037 

43 ;LZ; 18453 32261 54311 1282 21130 70166 14772 9050 221424 0.00259 

44 VFXM5F,J 3555 34550 84638 3260 40131 13618 15238 15407 210398 0.00246 

45 ZFJ6F 0 37949 87815 11381 17542 0 40644 0 195331 0.00229 

46 pDZM 451 118508 38804 3126 14573 14773 3082 172 193488 0.00227 

47 ZFI6 1370 124079 20091 6154 15362 3982 1094 6587 178719 0.00209 

48 UZDF/M 1561 8886 10979 0 140751 2238 6763 229 171406 0.00201 

49 SZ\H 208 0 70928 8023 0 27143 2311 47425 156037 0.00183 

50 ;L;] 1301 40120 34436 232 22280 14231 33091 115 145806 0.00171 

51 VF;L+M 52 9357 2745 0 117372 118 514 0 130157 0.00152 

52 5L5/M 0 18040 48552 6399 21284 14019 9150 0 117444 0.00138 

53 AL,L 1422 19774 27217 647 8668 5278 23456 24858 111320 0.0013 

54 ;LD/M 69 2019 9018 0 17748 895 542 71538 101831 0.00119 

55 TF0 2116 11376 11168 110 76005 0 0 0 100775 0.00118 

56 ASD,LD0M 364 43216 27703 1429 14796 11686 1256 0 100451 0.00118 

57 ;[T]Z 399 13497 7612 427 7724 48560 2844 4983 86046 0.00101 

58 S6HL 12348 0 0 0 0 61236 124 2635 76343 0.00089 

59 ZFDAFJ/ 1162 0 2853 5141 25369 0 0 41812 76337 0.00089 

60 U]U/ 971 3719 0 0 37093 0 17093 14548 73424 0.00086 

61 ;M5FZL 0 7270 2136 12 60780 0 0 0 70199 0.00082 

62 A\UF/L 
AFJ/ 746 2154 12344 159 8994 20593 3481 16438 64909 0.00076 

63 VZL9F 17 16812 28163 427 15208 2333 1370 0 64330 0.00075 

64 5GLZJM 0 0 59571 0 0 0 0 0 59571 0.0007 

65 GUM0 0 51176 0 0 2403 0 162 0 53741 0.00063 

66 38AMZ 0 0 44874 0 172 7186 0 0 52232 0.00061 

67 5FZ; 
5L5/M 1769 1447 7071 22285 11157 4877 2844 0 51451 0.0006 

68 BH]ZL 11238 4056 13953 0 19242 825 371 0 49684 0.00058 

69 u,[ZL;L0LIF 0 11006 0 0 0 30536 0 0 41542 0.00049 

70 5FZLHFT 0 17 11722 0 34 29381 0 0 41154 0.00048 

71 8LDZ] 0 0 20375 37 19568 0 514 0 40493 0.00047 

72 V\SM, 0 1262 36654 0 0 259 0 0 38175 0.00045 

73 VF, 0 5604 6949 0 23584 0 0 0 36138 0.00042 

74 DL9M,LD0M 3070 0 0 5361 12324 919 0 0 21673 0.00025 

75 Z[.G 8=L 1578 2861 12222 574 103 966 0 0 18304 0.00021 

76 ;\3[0M 0 3854 14332 0 0 0 0 0 18185 0.00021 

77 N}W,M 0 0 14589 0 0 0 0 0 14589 0.00017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

78 ZFDO/ 0 219 11249 0 51 0 0 0 11519 0.00013 

79 DFGJ[, JF\; 0 0 0 0 0 141 11310 0 11451 0.00013 

80 SZDNF 0 0 2718 330 7020 24 0 0 10091 0.00012 

81 AMZ;<,L 0 4476 4529 0 0 0 0 0 9006 0.00011 

82 ZUTZMCL0M 0 0 0 0 0 0 0 7961 7961 0.00009 

83 JLS0M 173 4359 0 171 17 1367 0 0 6087 0.00007 

84 VH']G ;FN0 52 724 2244 0 0 2874 0 0 5895 0.00007 

85 V\HLZ 0 5318 338 0 34 141 0 0 5832 0.00007 

86 AC[0F 52 522 2393 0 2832 0 0 0 5799 0.00007 

87 ;FN0 52 0 2393 0 0 2874 295 0 5614 0.00007 

88 ;%T56L" 0 269 4651 0 0 0 200 0 5120 0.00006 

89 8[SMDF 0 0 0 0 0 5019 0 0 5019 0.00006 

90 S5MS 0 1935 2664 0 17 71 0 0 4687 0.00005 

91 A]Rq VFSFX 
GLD 0 1582 987 0 0 966 399 0 3934 0.00005 

92 DC]0M 0 0 825 0 0 2498 0 0 3322 0.00004 

93 5LgS[XLIF 416 454 0 0 69 2026 0 0 2966 0.00003 

94 S0FIM 0 34 730 0 0 0 1741 0 2504 0.00003 

95 XL;D 0 0 27 0 0 118 1864 0 2009 0.00002 

96 WFJ0M 0 0 0 0 0 0 1893 0 1893 0.00002 

97 VUYLIM 0 0 1758 0 0 0 0 0 1758 0.00002 

98 WFD6 0 0 1528 0 0 0 0 0 1528 0.00002 

99 VF;G 0 0 0 0 1133 0 0 0 1133 0.00001 

100 5FSL"IF 0 0 0 0 1133 0 0 0 1133 0.00001 

101 ZSTR\NG 0 0 0 0 1133 0 0 0 1133 0.00001 

102 S\RGFZ 0 1111 0 0 0 0 0 0 1111 0.00001 

103 S]0L q N}WL 0 0 0 0 0 942 0 0 942 0.00001 

104 ZAZ 8=L 0 168 676 0 0 0 0 0 844 0.00001 

105 AM8,A|; 0 421 392 0 0 0 0 0 813 0.00001 

106 ;,F. 0 724 0 0 0 0 0 0 724 0.00001 

107 ~N=F1F 0 0 0 171 446 0 0 0 617 0.00001 

108 V3[0M 0 17 541 0 0 0 0 0 558 0.00001 

109 SM9L 69 471 0 0 0 0 0 0 541 0.00001 

110 R\5M 0 236 0 183 0 47 0 0 466 0.00001 

111 SF.H[,LIF 0 0 0 0 0 448 0 0 448 0.00001 

112 R\NG 0 0 433 0 0 0 0 0 433 0.00001 

113 SFH] 0 17 122 0 0 0 0 286 425 0 

114 ~B0M 0 0 0 403 0 0 0 0 403 0 

115 SND 0 202 162 0 0 0 0 0 364 0 

116 5[g0],F   0         285 0 285 0 

117 V\HG 0 236 27 0 0 0 0 0 263 0 

118 O6; 0 0 243 0 0 0 0 0 243 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

119 DL,[8LIF 0 0 0 0 0 141 0 0 141 0 

120 XLJ,L\UL 0 0 0 0 0 118 0 0 118 0 

121 CZ0[ 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 

122 5MgUFZM 0 17 0 0 34 0 0 0 51 0 

123 RFZM/L 0 0 41 0 0 0 0 0 41 0 

124 ALIM 0 0 27 0 0 0 0 0 27 0 

125 ;O[N ;LZ; 0 0 0 0 0 24 0 0 24 0 

126 .gN|HJ 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 

127 VgI 6833 69301 416293 31260 1362914 386195 120476 358605 2751877 0.03223 

  S], 2930578 8962971 17359668 2973516 8524328 22851973 5334494 16443617 85381141 100.000 
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Nl1F6 U]HZFT hMG J'1F U6+L v Z__) 

VPG\P J'1FG]\ GFD E~R GD"NF GJ;FZL J,;F0 0F\U ;]ZT TF5L 
Nl1F6 U]HZFT hMG 

S], J'1FM 8SFJFZL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ;FU 93714 303680 675454 245445 607340 1316363 4173594 7415589 13.651 

2 GL,ULZL 713299 287757 461166 132765 3801 1945099 1652159 5196047 9.565 

3 N[XLAFJ/ 1618475 41351 289311 117595 0 1512465 173313 3752511 6.908 

4 VF\AF 170127 210538 1037226 35796 2288 593396 1366813 3416185 6.288 

5 A\UF/L 
AFJ/ 809196 0 510453 117360 0 838312 628085 2903406 5.345 

6 B[Z 51285 186910 472441 303208 2306 357347 1145063 2518560 4.636 

7 XZ] 189488 0 446042 154167 0 679649 536071 2005416 3.692 

8 ,LD0M 653857 163978 58481 95064 0 643777 312816 1927974 3.549 

9 ;ZUJM 83334 7192 4838 922205 0 148414 487448 1653431 3.044 

10 AMZ0L 124485 24254 37999 24836 0 712409 458104 1382087 2.544 

11 ;]AFJ/ 87741 22385 132620 246009 0 205735 386108 1080598 1.989 

12 BF8L VF\A,L 64797 37852 26802 20132 1982 515034 362225 1028824 1.894 

13 UF\0M AFJ/ 338319 18635 260896 367203 0 0 0 985053 1.813 

14 BFBZM 13758 81926 2419 99156 9855 236469 522278 965862 1.778 

15 UMZ; 
VF\A,L 66321 49717 24566 22155 4017 340034 326794 833604 1.534 

16 ;[JG 54457 34353 58065 9666 288 174456 445491 776777 1.430 

17 U],DCMZ 18043 45739 2419 1176 0 293580 394833 755789 1.391 

18 HF\A]\ 123414 8275 468 12818 342 277638 286225 709181 1.305 

19 RLS] 8733 103 570599 30151 0 13027 72251 694864 1.279 

20 5[<8MOMZD       180467 36370 6814 23660 0 213823 211892 673026 1.239 

21 SF;LN 8568 3226 1053 237542 0 243162 177942 671493 1.236 

22 Z[.G 8=L 15489 0 4448 388205 0 33908 226634 668683 1.231 

23 ;FN0 28382 5494 7556 0 65487 260795 276043 643756 1.185 

24 ;LTFO/ 11452 77584 39534 137539 31293 11916 318787 628104 1.156 

25 SFH] 41 1835 4057 468358 10179 0 0 484471 0.892 

26 ;L;] 116000 3670 585 0 0 310892 0 431147 0.794 

27 BLH0M 296590 7226 637 0 0 47726 55310 407490 0.75 

28 SZ\H 138326 11 18961 0 306 207772 29715 395091 0.727 

29 U]\NL 989 0 936 30387 2000 189805 151421 375537 0.691 

30 S]0L q N}WL 783 114 468 155626 185434 0 0 342424 0.63 

31 VF, 8980 6235 2250 5880 0 0 317259 340603 0.627 

32 DC]0M 138985 13392 104 0 2108 70138 114138 338866 0.624 

33 SFS0 3295 1698 936 99133 7855 0 217654 330572 0.609 

34 J0 34396 3146 78 220397 108 18831 52880 329837 0.607 

35 UMZ0 2348 399 1483 5292 0 0 292520 302041 0.556 

36 ;LZ; 50503 365 988 0 0 226381 2314 280551 0.516 

37 VF;L+M 55734 7671 18466 0 2630 13867 177826 276195 0.508 

38 5L5/M 10834 2849 117 180038 0 45775 30548 270162 0.497 
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39 5L5/ 21956 1801 598 0 0 175358 34945 234658 0.432 

40 HFDO/ 26775 25440 5410 15758 0 74448 64058 211889 0.39 

41 ;[T]Z 700 0 2536 188011 0 2889 0 194137 0.357 

42 AC[0F 4284 46 0 12583 2504 54974 112218 186609 0.344 

43 pDZM 5602 3066 481 67947 0 12015 94213 183324 0.337 

44 GUM0 41 165357 1066 3105 0 0 0 169570 0.312 

45 VFXM5F,J 7538 9073 0 110704 0 0 41656 168971 0.311 

46 AL,L 2513 137 1600 68676 0 0 89307 162231 0.299 

47 S6HL 54498 4605 1131 47297 0 16176 24739 148447 0.273 

48 UZDF/M 618 1789 1313 55623 0 61297 27424 148064 0.273 

49 VZ0];M 59400 5197 4474 0 0 5285 53019 127376 0.234 

50 .HZFI,L 
AFJ/ 118924 695 0 0 0 0 0 119620 0.22 

51 u,[ZL;L0LIF 0 0 1157 112186 0 0 0 113343 0.209 

52 ;O[N ;LZ; 412 23 21600 87185 865 0 0 110085 0.203 

53 GFZLI/L 12729 5858 58364 30151 0 0 0 107103 0.197 

54 VH']G ;FN0 0 2906 0 88831 0 0 0 91738 0.169 

55 8LDZ] 2224 23 39 0 1171 8150 78615 90222 0.166 

56 VFD/F 21214 57798 1613 0 576 0 0 81201 0.149 

57 XL;D 3460 729 78 0 811 20622 55264 80964 0.149 

58 SF.H[,LIF 741 0 286 11924 0 53233 11571 77756 0.143 

59 8[8]\ 577 0 26 75731 0 0 0 76334 0.141 

60 ;D0L 0 0 0 72909 0 0 0 72909 0.134 

61 S/L 5tTF 0 34 1313 64771 0 0 0 66119 0.122 

62 ASD,LD0M 3172 34 0 61973 0 0 0 65179 0.12 

63 TF0 39051 2052 117 20720 0 0 0 61940 0.114 

64 NF0D 1318 34 0 37442 0 22029 0 60824 0.112 

65 V\SM, 577 217 1014 0 0 56098 1967 59873 0.11 

66 ;LD/M 4037 54447 260 0 0 0 555 59299 0.109 

67 ;%T56L" 989 0 468 54494 0 0 0 55950 0.103 

68 ,LA]\ 5602 34 34046 13429 0 0 0 53112 0.098 

69 U]\NF 28547 10702 1157 10678 0 0 0 51084 0.094 

70 ANFD 20267 4274 2224 22225 0 0 0 48990 0.09 

71 WFJ0M 741 0 1079 35631 9891 0 0 47343 0.087 

72 ~B0M 0 0 104 42758 0 0 0 42862 0.079 

73 SND 288 103 1717 40335 0 0 0 42443 0.078 

74 S];]D 2389 0 442 30951 288 0 0 34071 0.063 

75 ZFI6 29000 2166 39 0 0 0 0 31204 0.057 

76 5LgS[XLIF 0 0 533 30622 0 0 0 31155 0.057 

77 VZL9F 165 467 0 28576 0 0 0 29208 0.054 

78 V6LIFZ  0 28654 0  0 0  0  0  28654 0.053 

79 AMZ;<,L 124 433 832 26859 0 0 0 28248 0.052 
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80 S5MS 330 0 455 23731 0 0 0 24515 0.045 

81 SM9L 11328 12309 0 0 0 0 0 23638 0.044 

82 5L,] 
sBFZLHF/f 21050 0 195 0 0 0 2106 23351 0.043 

83 WFD6 0 11 18648 0 2288 0 0 20948 0.039 

84 ALIM 2183 228 0 15758 2324 0 0 20493 0.038 

85 S0FIM 206 2576 130 14582 72 0 0 17566 0.032 

86 R\5M 165 68 455 16863 0 0 0 17551 0.032 

87 ZAZ 8=L 0 0 455 16910 0 0 0 17365 0.032 

88 S,D 1236 1311 7048 0 6792 0 671 17058 0.031 

89 5[g0],F 0 16937   0       16937 0.031 

90 SZDNF 0 114 351 12465 2018 0 0 14948 0.028 

91 5FZ; 5L5/M 124 0 910 0 0 0 13885 14919 0.027 

92 U]U/ 206 1117 0 12065 0 0 0 13388 0.025 

93 A]Rq VFSFX 
GLD 0 0 871 12112 0 0 0 12984 0.024 

94 .gUMZLIM 11205 23 1300 0 0 0 0 12528 0.023 

95 CZ0[ 41 10041 1509 0 0 0 0 11591 0.021 

96 AM0FZ 0 0 0 0 10791 0 0 10791 0.02 

97 BH]ZL 1730 0 286 7385 0 0 0 9401 0.017 

98 SF/M WJ 0 137 1027 0 7801 0 0 8965 0.017 

99 ;gN[;ZM 5396 1732 793 0 0 0 0 7922 0.015 

100 O6; 700 0 1691 4986 0 0 0 7377 0.014 

101 R\NG 0 46 0 7103 0 0 0 7148 0.013 

102 TGK 1607 0 0 0 5423 0 0 7029 0.013 

103 VF;G 0 262 2224 0 4162 0 0 6648 0.012 

104 VXMS 0 0 0 5456 0 0 0 5456 0.01 

105 DMN/ 3749 1618 0  0 0  0  0  5367 0.01 

106 C<N]\ 1689 1596 572 0 901 0 0 4758 0.009 

107 .gN|HJ 0 0 4383 0 0 0 0 4383 0.008 

108 8[SMDF 4037 0 0 0 0 0 0 4037 0.007 

109 CZDM 0 3647 0 0 0 0 0 3647 0.007 

110 AM8,A|; 0 0 3303 0 0 0 0 3303 0.006 

111 V\HLZ 0 0 572 2564 0 0 0 3136 0.006 

112 RFZM/L 124 0 0 2799 0 0 0 2922 0.005 

113 XLSFSF. 0 2337 0 0 0 0 0 2337 0.004 

114 S\RGFZ 0 0 1743 0 0 0 0 1743 0.003 

115 S[Z0F 1195 0 0 0 0 0 0 1195 0.002 

116 5FZLHFT 1030 0 156 0 0 0 0 1186 0.002 

117 VUYLIM 41 0 1014 0 0 0 0 1056 0.002 

118 V\HG 0 0 0 988 0 0 0 988 0.002 

119 SL,F. 330 593 0  0 0  0  0  922 0.002 

120 ZFDO/ 41 34 793 0 0 0 0 869 0.002 
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121 pE 247 11 0 0 396 0 0 655 0.001 

122 :5[YM0LIF 0 0 598 0 0 0 0 598 0.001 

123 XLJ,L\UL 0 91 468 0 0 0 0 559 0.001 

124 ZMI6 0 0 338 0 0 0 0 338 0.001 

125 5L,] 
sDL9LHF/f 0 0 208 0 0 0 0 208 0 

126 5MgUFZM 82 0 52 0 0 0 0 134 0 

127 ZSTR\NG 82 0 0 0 0 0 0 82 0 

128 JFIJZ6M 82 0 0 0 0 0 0 82 0 

129 5]+\ÒJF 0 0 78 0 0 0 0 78 0 

130 ZFDAFJ/ 41 0 0 0 0 0 0 41 0 

131 38AMZ 41 0 0 0 0 0 0 41 0 

132 Z\U]G ANFD 0 0 26 0 0 0 0 26 0 

133 VgI 278012 101280 34839 702091 24249 598990 143761 1883221 3.467 

  S], 7213808 2242243 5416344 7336907 1022942 13859559 17232528 54324345 100.00 
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5lZlXQ9 v $ 
U]HZFTDF\ lH<,FJF.h J'1FVFJZ6 sJ'1F qC[S8Zf 

VPG\P lH<,FG]\ GFD 
J'1F J:TL 
 Z__) 

J'1F J:TL 
 Z__$ TOFJT

J'1F 
qC[S8Z 

sZ__)f

J'1F qC[S8Z 
sZ__$f TOFJT

1 EFJGUZ 228.52 169.89 58.63 23.53 17.49 6.04 

2 5F86 132.29 103.89 28.40 25.21 19.80 5.41 

3 VF6\N 201.19 190.05 11.14 68.41 64.62 3.79 

4 GJ;FZL 54.16 53.69 0.47 28.01 24.98 3.03 

5 J,;F0 73.37 63.19 10.18 35.58 33.47 2.11 

6 J0MNZF 97.25 82.96 14.29 14.31 12.21 2.10 

7 B[0F 128.30 118.04 10.26 30.96 28.63 2.33 

8 DC[;F6F 223.47 213.90 9.57 51.82 49.60 2.22 

9 E~R 72.14 65.07 7.07 11.48 10.36 1.12 

10 VDNFJFN 65.12 58.52 6.6 8.16 7.33 0.83 

11 AGF;SF\9F 106.98 97.03 9.95 11.09 10.05 1.04 

12 SrK 164.44 162.55 1.89 5.06 3.82 1.24 

13 UMWZF 69.63 63.61 6.02 16.92 15.88 1.04 

14 ;FAZSF\9F 71.46 66.95 4.51 11.67 10.93 0.74 

15 HFDGUZ 85.24 81.47 3.77 6.66 6.36 0.30 

16 H]GFU- 173.60 171.38 2.22 24.65 24.35 0.30 

17 ZFHSM8 89.63 85.24 4.39 8.28 7.87 0.41 

18 UF\WLGUZ 124.80 123.59 1.21 58.25 57.69 0.56 

19 GD"NF 22.42 22.03 0.39 13.95 13.71 0.24 

20 ;]Z[gN|GUZ 29.31 26.96 2.35 2.94 2.71 0.23 

21 5MZA\NZ 29.74 31.50 -1.76 14.50 15.55 -1.05 

22 VDZ[,L 53.34 75.76 -22.42 7.58 10.77 -3.19 

23 NFCMN 69.37 102.10 -32.73 25.10 36.96 -11.86

24 TF5L 172.33 
280.92 30.01 

63.96 
44.96 4.52 

25 ;]ZT 138.60 35.00 

26 0F\U 10.23 N.A N.A 14.02 N.A N.A 
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5lZlXQ9 v 5
DFGJ J:TL4 5X]WG VG[ CJFDFG 

VPG\P lH<,FG]\ GFD 
UFDMGL 

S], 
;\bIF

lH<,FGL 
S], J:TL 
s,FBDF\f

5X]WG 
s,FBDF\f

;Z[ZFX 
JZ;FN 

sDLPDLPf

pQ6TFDFG 
s0LU|L ;[Pf 

DC¿D ,W]¿D
1 E~R 657 13.71 4.23 768 44.4 7.8 
2 J,;F0 450 14.11 5.64 2353 41.5 9.4 
3 GJ;FZL 374 12.29 3.31 2196 41.5 9.4 
4 TF5L 445 7.2 

10.85 
1427 41.5 9.4 

5 ;]ZT 722 42.76 1578 41.5 9.4 
6 GD"NF 552 5.14 2.72 1146 44.4 7.8 
7 0F\U 311 1.87 1.36 2611 41.5 9.4 

Nl1F6 U]HZFT hMG 3511 97.08 28.11 1726 42.3 8.9 
8 J0MNZF 1548 36.42 12.71 866 44.4 6.1 
9 VDNFJFN 546 58.17 7.17 746 45.5 3.5 

10 B[0F 612 20.24 10.14 773 45.5 3.5 
11 VF6\N 350 18.57 6.53 785 45.5 3.5 
12 UMWZF 1201 20.25 16.85 692 44.4 6.1 
13 NFCMN 693 16.36 14.29 596 44.4 6.1 
14 UF\WLGUZ 291 13.34 5.90 731 45.5 3.5 

DwI U]HZFT hMG 5241 183.35 73.59 741 45.0 4.6 
15 DC[;F6F 593 18.38 8.96 619 44.0 6.4 

16 ;FAZSF\9F 
slCDTGUZf 1372 20.83 18.34 651 44.0 6.4 

17 5F,G5]Z sAPSFf\ 1244 25.04 21.65 545 44.1 2.5 
18 5F86 517 11.82 6.64 517 44.0 6.4 

ptTZ U]HZFT hMG 3726 76.07 55.59 333 44.0 5.4 
19 ;]Z[gN=GUZ 650 15.15 9.64 769 44.9 5.6 
20 ZFHSM8 844 31.7 12.41 797 42.7 5.8 
21 H]GFU- 923 24.48 10.25 1131 40.9 7.7 
22 EFJGUZ 790 24.7 11.41 722 45.0 7.4 
23 VDZ[,L 615 13.94 7.42 684 42.7 5.8 
24 HFDGUZ 698 19.04 10.02 644 41.0 6.0 
25 5MZA\NZ 182 5.37 2.42 661 41.3 7.7 
26 SrKvE]H 886 15.83 17.07 338 44.9 0.3 

;F{ZFQ8= vSrK hMG 5588 150.21 80.64 827 42.9 5.7 
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