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઼ઽગીળ યીઙફૂ દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી બૉન્સફ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૱૬ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઼ઽગીળ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ 
ુઞ ીષીળ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૉડવી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼અમઅુપદ ઼ ીરઅણશ દળભધૂ બૉન્સફ જૄગષણુઅ સ   
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ભિળલીનધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, જો ઽી, દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ દરીર ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઼ઽગીળ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ 
ુઞ ીષીળ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ૨૪ (મૉ) ગરર્જીળૂકફી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઇષ઼ીફ 
ધલૉવ ઝૉ. 

  (૩) ૂ ળથજીદુ અ઼ઽ ફડષળુ અ઼ઽ બડૉવ, ઞૃુફલળ ગવીગર્, વઙદ  કિણડળ ગર્ૉણ-૩ ઼.રઅ., ઙ્પળી,  
   ુઞ.બઅજરઽીવ, ઇષ઼ીફ દીળૂઘઆ ૨૫/૨૱/૪૨૩૱ 

  (૪) ૂ ઽળૉસ સઅગળયીઊ ઘળીણૂ, ઞૃુફલળ ગવીગર્, વઙદ  રનનફૂસ ુઞ ી ળુઞ ડર્ ીળ, ઼.રઅ. ઙ્પળી,  
   ુઞ.બઅજરઽીવ, ઇષ઼ીફ દીળૂઘઆ ૫૩/૩૪/૪૨૩૯  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼અમઅુપદ ઼ ીરઅણશ દળભધૂ બૉન્સફ જૄગષણુઅ સ   
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉષૂ ગ્ઊ ભિળલીન ફધૂ. ઋક્દ મ ૉ ગરર્જીળૂકફી ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણન્ણ 
ભઅણ ુફલીરગ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળધૂ ઈઘળૂ ઋબીણફૃઅ જૄગષણુઅ ધઊ ઙલૉવ ઝૉ.  

(૫) ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફી ઽૉઢશફી ગ્ઊ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ધલીફી ુગ ઼ીરીઅ ઘીદૉનીળફી 
ઘીદૉ ઞરી ધલૉવ ળગર જો ુબલી બીઅજ વીઘ ઼ૃપૂફૂ ઽ્લ દ્ દૉ ઼અબૄથર્ ળૂદૉ ઘીદૉનીળફી ષીળ઼નીળ્ફૉ જૄગષૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ 
ત્લીળમીન ગ્ઊ ગીળફૃઅ બૉન્સફ દૉકફી ષીળ઼નીળફૉ રશષીબી  ધદૃઅ ફધૂ. 

 ઋક્દ મ ૉ ગરર્જીળૂકફી ફષષુપર્દ બૉન્સફ ઘીદીરીઅ ઝૉષડફૂ ળગર ઇફૃકર્રૉ (૩) .૫૱,૪૫૭.૮૱ ઇફૉ  
(૪) .૬૬.૯૭૨.૬૮ ઽદૂ. ઞૉ દૉરફી ષીળ઼નીળફૉ બૄળૉબૄળૂ ળગર જૄગષીઊ ઙલૉવ ઝૉ.  ઞૉધૂ બૉન્સફ ઈબષીફ્ ગ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ 
ફધૂ. 

-------- 
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યીળદફી બુ ર નિળલીગીઅઢૉ  રીઝૂરીળૂ બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૭૯ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન): રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળ ીળી બુ ર નિળલીગીઅઢૉ  નળ ષહ દી.૩૭ ઞૄફધૂ ૫૩ ઞૃવીઊફી ગૃવ-૬૯ િનષ઼ ઼ૃપૂ ઼રૃ રીઅ ભૂસીંઙ 
બળ ુદમઅપ રૄગષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽુગગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) જો ઽી, દ્ ઼ફૉ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ઙૃઞળીદરીઅ ક્લી ક્લી ુઞ ીફી ઼રૃ રીઅ દૉફ્ ષી દુષગ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 
ઇફૉ 

(૫) ઈ ુદમઅપફ્ ક્લી ક્લી ુઞ ીફી ઼રૃ રીઅ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ફધૂ ઇફૉ દૉફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ? 

રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ : (૩૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

યીળદફી બુ ર નિળલીગીઅઢૉ  રીઝૂરીળૂ બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૱૯ (૪૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ દીબ નૃપીદ (઼ીષળગૃઅણવી): રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ  ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળ ીળી બુ ર નિળલીગીઅઢૉ  નળ ષહ દી.૩૭ ઞૄફધૂ ૫૩ ઞૃવીઊફી ગૃવ-૬૯ િનષ઼ ઼ૃપૂ ઼રૃ રીઅ ભૂસીંઙ 
બળ ુદમઅપ રૄગષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽુગગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) જો ઽી, દ્ ઼ફૉ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ઙૃઞળીદરીઅ ક્લી ક્લી ુઞ ીફી ઼રૃ રીઅ દૉફ્ ષી દુષગ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 
ઇફૉ 

(૫) ઈ ુદમઅપફ્ ક્લી ક્લી ુઞ ીફી ઼રૃ રીઅ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ફધૂ ઇફૉ દૉફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ? 

રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ : (૩૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુદમઅુપદ બૉ ડૂ઼ીઊણટફૃઅ ષૉજીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૨૪૯ (૪૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ): રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ષહર્ ૪૨૩૯રીઅ ળીજ્લરીઅ યીળદ ઼ળગીળૉ  ુદમઅપ રૄક્લ્ ઽ્લ દૉષી ક્લી ક્લી બૉ ડૂ઼ીઊણટ ક્લી ક્લી ુઞ ીરીઅ 
ષૉજીદી બગણીલી, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ગ઼ૃળષીળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ષહર્ ૪૨૩૯રીઅ  ળીજ્લરીઅ યીળદ ઼ળગીળૉ  ુદમઅપ રૄક્લ્ ઽ્લ દૉષી ઑ લૃુરુફલર ભ્ ભભીઊણ ૭૮% બૉ ડૂ઼ીઊણટ 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ષૉજીદી બગણીલી, ઇફૉ 

(૪) ગ઼ૃળષીળ્ ઼ીરૉ બ્વૂ઼ ભળૂલીન ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 
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ળીજ્લરીઅ ષૉડફૂ ષ઼ૃવીદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૩૨૫ (૪૩-૨૱-૪૨૪૨) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 
(ફીથી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૩૭-૨૯-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફ્ બૉડર્ ્વ, ણૂટવ, ગૉળ઼્ૂફ, 
઼ૂ.ઑફ.જી., બૂ.ઑફ.જી.  ઇફૉ ઑવ.બૂ.જી. ઋબળ ષૉડફ્ નળ ગૉડવ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ ઇફૉ ઋક્દ બૉડર્ ્ુવલર બૉનીસષીળ ગૉડવ્ ષૉડ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ષ઼ૄવષીરીઅ ઈ લ્ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) : (૩૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ગ્ર્ણૂડૂ બૉડર્ ્વ ણૂટવ ઼ૂઑફજી બૂઑફજી ગૉ ળ઼્ૂફ ઑવબૂજી 
ષૉડફ્ નળ ૪૨.૩% ૪૨.૪% ૩૭% ૩૭% ષૉડ વીઙૃ બણદ્ ફધૂ. ષૉડ વીઙૃ બણદ્ ફધૂ. 

(૪) ષહર્ષીળ ષૉડ ઈષગ ( .ગળ્ણરીઅ) 

 ઈષગફૂ રીિઽદૂ રી઼ષીળ ઽ્ઊ  દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઈષગ નસીર્ષૉવ ઝૉ.  

ગ્ર્ણૂડૂ બૉડર્ ્વ ણૂટવ ઼ૂઑફજી બૂઑફજી 
દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૨ ૪૱૫૫ ૮૨૯૬ ૯૮ ૫૩ 
દી.૨૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ ૫૯૨૱ ૱૨૯૱ ૩૬૪ ૭૫ 

-------- 

ળીજ્લફી ઇભ્લીળણ્લરીઅ ણૂટવ દધી બૉડર્ ્વ ઼અજીુવદ ષીઽફ્ વઊ ઞષી બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૪૯ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ક્લી ઇભ્લીળણ્લરીઅ નૄહથ ભૉવીષદીઅ ણૂટવ ઇફૉ બૉડર્ ્વફી ષીઽફ્ 
વઊ ઞષી બળ ુદમઅપ ઇરવરીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદૉઑ મીગૂ ળઽૉવી ક્લી ઇભ્લીળણ્લરીઅ ઋક્દ ુદમઅપફ્ ઇરવ ગળીષષીફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઙૃઞળીદ ળીજ્લફી ગ્ઊબથ ઇભ્લીળણ્લ્રીઅ ણૂટવ ઇફૉ બૉડર્ ્વફી ષીઽફ્ વઊ ઞષી ઋબળ ુદમઅપ રગૄષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ગચ્ઝરીઅ ષ઼ષીડ ગળદી ઘીળીઊ ઊંડફૉ જૉળફ્ ઘ્ળીગ રશષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૭૩ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝરીઅ ષ઼ષીડ ગળદી ઘીળીઊ ઊંડ ગૉ  ઞૉફ્ ગૃનળદૂ ઘ્ળીગ જૉળ (રૉન્ગૃર્ ટ) ઝૉ 
ઊંડ દૉ ઘ્ળીગ ઘીષી ઈષૉ ત્લીળૉ  ષફ ઘીદીફી ગરર્જીળૂક દૉફૉ ઽીઅગૂ ગીતૉ  ઝૉ, ઘ્ળીગ ઘીષી નૉદી ફધૂ ઇફૉ બસૃબીવગ્ફૉ રીળ રીળૉ  ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઘીળીઊ ઊંડફૉ જૉળ (રૉન્ગૃર્ ટ) ફ્ ગૃનળદૂ ઘ્ળીગ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ  : (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪) ઘીળીઊ ઊંડફી ઘ્ળીગ મીમદૉ ષફ ુષયીઙ ીળી લષ ધી ગળષીફૂ ળઽૉદૂ ફધૂ. ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊુન્ણલીફી ડૉડ 
કભ  ભ્ળૉ ડ ળૂબ્ડર્  રીથૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૨૭ રીઅ જૉળ ુષ દીળ ૯૨૯ જ્.ુગ.રૂ. ઽદ્, ઞૉ ષપૂફૉ ષહર્ ૪૨૩૯ફી ળૂબ્ડર્  રીથૉ 
૯૯૬.૯૯ જ્.ુગ.રૂ. ધલૉવ ઝૉ.  ઈર, જૉળ  ુષ દીળરીઅ ઼દદ ષપીળ્ ફ પીલૉવ ઝૉ. 

-------- 
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ણીગ્ળરીઅ ઈષૉવ બુષ  ધશૉ રીઝૂરીળૂ ઇફૉ ગીજમી બગણષી બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૱૨ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બુષ  લી ીપીર ણીગ્ળરીઅ ઈષૉવ બુષ  ધશૉ રીઝૂરીળૂ ઇફૉ ગીજમી 
બગણષી બળ ુદમઅપ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઼ફૉ ૪૨૩૱, ૪૨૩૯, ઇફૉ ૪૨૪૨રીઅ  ષહર્ષીળ ઋક્દ ધશૉ ઈષૉવ ઼ળ્ષળરીઅધૂ ઙૉળગીલનૉ રીઝૂરીળૂ 
ઇફૉ ગીજમી બગણષીફૂ ગૉડવૂ ચડફી મફૂ ઇફૉ ઞથ્ધી ઼ીધૉ ગૉડવી ઈળ્બૂક બગણીલી, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ બુષ  ઼ળ્ષળરીઅ ઈષૂ ઙૉળગીલનૉ ષૅુદ મઅપ ગળષી સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બુષ  લી ીપીર ણીગ્ળરીઅ ઈષૉવ બુષ  ધશૉ રીઝૂરીળૂ મીમદૉ ષફ  
ુષયીઙફી ગીલર્ક્ષૉ ફૉ વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ. ષન્લ ીથૂ અ઼ળક્ષથ પીળી-૩૯૯૪ફૂ ુષુષપ ઇફૃ઼ૄુજકરીઅ ઼રીુષ  ગીજમી બગણષી બળ  
ુદમઅપ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ.  

(૪) ઼ફૉ ૪૨૩૱, ૪૨૩૯, ઇફૉ ૪૨૪૨ફી  ષહર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ગીજમી બગણષીફૂ ગ્ઊ ચડફી ફ મફૉવ ઽ્ષીધૂ ઋક્દ 
ધશૉ ઈષૉવ ઼ળ્ષળરીઅધૂ ઙૉળગીલનૉ ગીજમી બગણષીફૂ ગ્ઊ  ચડફી મન્લી ઇઅઙૉફૂ ગ્ઊ  ભળૂલીન/ઙૃન્ઽ્ ફ પીલૉવ ફધૂ. 

(૫) ઙૉળગીલનૉ ગીજમી બગણષીફૂ ગ્ઊ ચડફી મફૉવ ફ ઽ્ષીધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ઙૉળગીલનૉ ગીજમી બગણષીફૂ ગ્ઊ ચડફી મફૉવ ફ ઽ્ષીધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ જૉળફી ષૅક્ષ્ફ્ ફીસ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૩૭ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ળચૃયીઊ નૉ઼ીઊ (ળીપફબૃળ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ગૉડવી ુષ દીળરીઅ જૉળફી ષૅક્ષ્ફ્ ફીસ ગળષીરીઅ ઈ લ્,  

(૪) ઋક્દ ગૅત્લફી ઈળ્બૂક ગ્થ ઽદી,  

(૫) ઋક્દ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ સીઅ બઙવીઅ યળીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ જૉળફી ષૅક્ષ્ફી ઼અળક્ષથ રીડૉ  ુષયીઙ ીળી સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ફૂજૉ ઞથી લી રૃઞમફી ુષ દીળરીઅ જૉળફી ષૅક્ષ્ફ્ ફીસ ધલ્ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ ુષ દીળ (ઽૉ .રીઅ)
૩ જારફઙળ ૨.૨૬૭ 

(૪) ઋક્દ ગૅત્લફી ઈળ્બૂક ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

૩. ષ  બળૉસયીઊ ઇળઞથયીઊ ળઽૉ.જારફઙળ
૪. ઼્તી સુક્દુ઼અઽ ુસષૃયી ળઽૉ.ઙીઙી 

(૫) ઙૃફૉઙીળ્ ઼ીરૉ યીળદૂલ ષફ ઇુપુફલર ઽૉઢશ ઙફૃ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) (૩) જૉળ ુષ દીળરીઅ ડીભ ીળી બૉડર્ ્ુવઅઙ ઇફૉ ભૉળણુઅ (૪) ઞફ જાઙૅુદ ગીલર્કર્ર્ફૃઅ ઈલ્ઞફ. 

-------- 
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ગચ્ઝરીઅ ષ઼ષીડ ગળદી ઘીળીઊ ઊંડફૉ જૉળફ્ ઘ્ળીગ રશષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૱૬ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝરીઅ ષ઼ષીડ ગળદી ઘીળીઊ ઊંડ ગૉ  ઞૉફ્ ગૃનળદૂ ઘ્ળીગ જૉળ (રૉન્ગૃર્ ટ) ઝૉ. 
ઊંડ દૉ ઘ્ળીગ ઘીષી ઈષૉ ત્લીળૉ  ષફ ઘીદીફી ગરર્જીળૂક દૉફૉ ઽીઅગૂ ગીતૉ  ઝૉ, ઘ્ળીગ ઘીષી નૉદી ફધૂ ઇફૉ બસૃબીવગ્ફૉ રીળ રીળૉ  ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઘીળીઊ ઊંડફૉ જૉળ (રૉન્ગૃર્ ટ) ફ્ ગૃનળદૂ ઘ્ળીગ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ  : (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪) ઘીળીઊ ઊંડફી ઘ્ળીગ મીમદૉ ષફ ુષયીઙ ીળી લષ ધી ગળષીફૂ ળઽૉદૂ ફધૂ. ભ્ળૉ ડ ઼ષ કભ ઊુન્ણલીફી ડૉડ 
કભ  ભ્ળૉ ડ ળૂબ્ડર્  રીથૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૨૭ રીઅ જૉળ ુષ દીળ ૯૨૯ જ્.ુગ.રૂ. ઽદ્, ઞૉ ષપૂફૉ ષહર્ ૪૨૩૯ફી ળૂબ્ડર્  રીથૉ 
૯૯૬.૯૯ જ્.ુગ.રૂ. ધલૉવ ઝૉ.  ઈર, જૉળ  ુષ દીળરીઅ ઼દદ ષપીળ્ ફ પીલૉવ ઝૉ. 

-------- 

ણીગ્ળરીઅ ઈષૉવ બુષ  ધશૉ રીઝૂરીળૂ ઇફૉ ગીજમી બગણષી બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૩૩ (૨૭-૨૱-૪૨૪૩) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બુષ  લી ીપીર ણીગ્ળરીઅ ઈષૉવ બુષ  ધશૉ રીઝૂરીળૂ દધી ગીજમી 
બગણષી બળ ુદમઅપ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઼ફૉ ૪૨૩૱, ૪૨૩૯, ઇફૉ ૪૨૪૨રીઅ ષહર્ષીળ ઋક્દ ધશૉ ઈષૉવ ઼ળ્ષળરીઅધૂ ઙૉળગીલનૉ રીઝૂરીળૂ 
ઇફૉ ગીજમી બગણષીફૂ ગૉડવૂ ચડફી મફૂ ઇફૉ ઞથ્ધી ઼ીધૉ ગૉડવી ઈળ્બૂક બગણીલી, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ બુષ  ઼ળ્ષળરીઅ ઈષૂ ઙૉળગીલનૉ ષૅુદ મઅપ ગળષી સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બુષ  લી ીપીર ણીગ્ળરીઅ ઈષૉવ બુષ  ધશૉ રીઝૂરીળૂ મીમદૉ ષફ  
ુષયીઙફી ગીલર્ક્ષૉ ફૉ વીઙ ૃબણદૃઅ ફધૂ. ષન્લ ીથૂ ઼અળક્ષથ પીળી-૩૯૯૪ફૂ ુષુષપ ઇફૃ઼ૄુજકરીઅ ઼રીુષ  ગીજમી બગણષી ઋબળ  
ુદમઅપ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ.  

(૪) ઼ફૉ ૪૨૩૱, ૪૨૩૯, ઇફૉ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ગીજમી બગણષીફૂ ગ્ઊ ચડફી ફ મફૉવ ઽ્ષીધૂ ઋક્દ 
ધશૉ ઈષૉવ ઼ળ્ષળરીઅધૂ ઙૉળગીલનૉ ગીજમી બગણષીફૂ ગ્ઊ  ચડફી મન્લી ઇઅઙૉફૂ ગ્ઊ  ભળૂલીન/ઙૃન્ઽ્ ફ પીલૉવ ફધૂ. 

(૫) ઙૉળગીલનૉ ગીજમી બગણષીફૂ ગ્ઊ ચડફી મફૉવ ફ ઽ્ષીધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ઙૉળગીલનૉ ગીજમી બગણષીફૂ ગ્ઊ ચડફી મફૉવ ફ ઽ્ષીધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

યૄઞ ઘીદૉફૂ ઇનીથૂ ઙૅબફૂ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ ણૌક્ડળફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૫૩ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ યૄઞ ઘીદૉફૂ ઇનીથૂ ઙબૅફૉ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ ક્લી ક્લી 
ણૌક્ડળફૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, 

(૪) ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૉવ ઝૉ ? 
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ફીલમ રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૩૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ણરડ્વ્જી ઑન્ણ ષૂ.ણૂ. ઼અષઙર્ફૂ ૩ (ઑગ) ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ. 

(૪) લ્ગ્લ વીલગીદ પળીષદી ઋરૉનષીળ ઋબવબ્પ ફ ધષીધૂ ઞગ્લી ઘીવૂ ળઽૉવ ઝૉ. 

(૫) યૃઞ ઘીદૉફૂ ઽ્ુ બડવ બૂબૂબૂફી પ્ળથૉ ઙૃઞળીદ ઇનીથૂ ઊન્ ડૂ ૄડ કભ રૉણૂગવ ઼ીલન઼્ૂ઼ફૉ ઼ બૉવ ઽ્ઊ 
ઈ ઼અ ધી ીળી ઑર.઼ૂ.ઈઊ. ફૂ રીઙર્નુસર્ગી ઇઅદઙર્દ ઈ ઞગ્લી યળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઈલૃષન ણ્ક્ડળ્ફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૭૯ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ળગીળૂ નષીઘીફી/ઽ્ુ બડવ્રીઅ ઈલૃષન ણ્ક્ડળ્ફૂ ગૉડવૂ 
ઞગ્લીક ગૉડવી ઼રલધૂ ઘીવૂ ઝૉ, 

(૪) ઈ ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) દરીર ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૩૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ૩૨૱ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ. (બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ.) 

(૪) મનવૂ, મતદૂ દૉરઞ ુફષૅુ  ઼મમ. 

(૫) ષઽૂષડૂ િકર્લી બૄથર્ ધલૉધૂ. 

બ ગ 

કર્ર ુઞ ્ દીવૃગ્  ઘીવૂ 
ગૉ ડવી ઼રલધૂ 

ઘીવૂ ઝૉ 
ઞગ્લી ઘીવૂ ળઽૉષીફૃઅ 

ગીળથ 
૩ ઇરનીષીન ઼ૂડૂ(ગ્બ ) ગીવૃબૃળ-૩ ૩ ૩૩-૨૬-૪૨૪૨ મનવૂ ધષીધૂ 
   ઉંજણૂ ૩ ૨૭-૨૯-૪૨૩૯ મનવૂ ધષીધૂ 
  પ્વૉળી ઼ીઅતૂણી ૩ ૪૭-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ ધષીધૂ 
  નૉ ્ઞ ઼ૃઅષીશી ૩ ૩૯-૨૫-૪૨૪૩ મનવૂ ધષીધૂ 

  
ઇઘઅણીફઅન ઼ળગીળૂ ઈલૃષન ઽ્ુ બડવ, 

વીવનળષીજા, 
૪ ૪૩-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ ધષીધૂ 

૪ ઇરળૉવૂ ઼ીષળગૃઅણવી ઘણગીશી ૩ ૪૩-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
   બૂઢષણૂ ૩ ૨૯-૨૬-૪૨૪૨ મનવૂ 
૫ ઇળષ ૂ ર્ણી઼ી મ્વૃન્ ી ૩ ૪૪-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
   ઞફળવ ઽ્. ર્ણી઼ી ૩ ૪૨૩૯ મનવૂ 
  રૉચળઞ ઊબવ્ણી ૩ ૪૮-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
   બઅજીવ ૩ ૪૪-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
   વીંમ્નળી ૩ ૪૪-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
   ગીવૂલીગૃષી ૩ ૪૪-૨૱-૪૨૩૯ મનવૂ 
  યૂવ્ણી બી ી ૩ ૫૩-૨૫-૪૨૪૩ મનવૂ 
   ળઅઙબૃળ ૩ ૪૪-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 

૬ મફી઼ગીઅઢી ઇરૂળઙત ત્વૂલી ૩ ૪૨૨૯ ધૂ 
રૉ.ક.ભળઞ બળ ઽીઞળ ફ 

ધદી 
   ણીયૉવી  ૩ ૪૨૩૯ ધૂ મનવૂ 
  ધળીન વૃષીથી ૩ ૪૨૩૱ ધૂ મનવૂ 
   ળીઽ ૩ ૪૨૩૯ ધૂ મનવૂ 
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કર્ર ુઞ ્ દીવૃગ્  ઘીવૂ 
ગૉ ડવી ઼રલધૂ 

ઘીવૂ ઝૉ 
ઞગ્લી ઘીવૂ ળઽૉષીફૃઅ 

ગીળથ 
   ફીળ્વૂ ૩ ૪૨૩૪ ધૂ ુફરણુગફ્ ઈનૉસ ફ ધદી

   ણ્ણઙીર ૩ ૪૨૩૫ ધૂ 
રૉ.ક.ભળઞ બળ ઽીઞળ ફ 

ધદી 
  યીયળ મવ્પથ ૩ ૪૨૩૩ ધૂ ુફરણુગફ્ ઈનૉસ ફ ધદી
  ષીષ યીડષળ ૩ ૪૨૩૯ ધૂ મનવૂ 
  ગીઅગળૉઞ ળીફૉળ ૩ ૪૨૩૯ ધૂ ુફરણુગફ્ ઈનૉસ ફ ધદી
૭ મ્ડીન ઙતણી ર્ડૂગૃઅ ણશ ૩ ૨૩-૨૫-૪૨૪૨ ુફષૅ ૂ 

૮ ય જ ફૉ અઙ ઙીવૂમી ૩ ઑુ વ-૪૨૩૬ 
ઑણઽ્ગ ઼રલ બથૄર્ 

ધષીધૂ 
  ટચણૂલી ષૉવૃઙીર ૩ ઑુ વ-૪૨૪૨ મનવૂ ધષીધૂ 
  ષીઙળી બઘીઞથ ૩ ઼પ્ડૉ-૪૨૩૱ મનવૂ ધષીધૂ 

  ષીઙળી રીવબૃળ ૩ ઑુ વ-૪૨૩૬ 
ઑણઽ્ગ ઼રલ બથૄર્ 

ધષીધૂ 

૯ યીષફઙળ રઽૃષી યી ્ણ ૩ ૩૯-૨૱-૪૨૪૨ 
વૉક્જળળ ષઙર્-૪રીઅ ઼ૂપૂ 

યળદૂધૂ 

૱ ઝ્ડીઋનૉબૃળ બીષૂઞૉદબૃળ યૂઘીબૃળી ૩ ૯ ષહર્ધૂ મનવૂ 

  મ્ણૉવૂ ગણીઝવી ૩ ૩ષહર્ધૂ મનવૂ 

   ઙીજીબૃળી ૩ ૩ ષહર્ધૂ મનવૂ 

  ક્ષીઅડ મોણૂલી ૩ ૩ ષહર્ધૂ મનવૂ 

   ઇ઼ીળ ૩ ૱ ષહર્ધૂ મનવૂ 

  ઼અઘૉણી ડીંમી ૩ ૪.૭ ષહર્ધૂ મનવૂ 

   જ્ળઅઙવી ૩ ૩ ષહર્ધૂ મનવૂ 

  ઝ્ડીઋનૉબૃળ ષીઙવષીણી ૩ ૯ ષહર્ધૂ મનવૂ 

૯ નીઽ્ન વૂરઘૉણી ઇઙીળી ૩ ૪૱-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂધૂ 

   ગીશૂલીળીઊ ૩ ૪૩-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂધૂ 

  સીંઙષણ ની઼ી ૩ ૪૬-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂધૂ 

   રઅણૉ ળ ૩ ૪૩-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂધૂ 

  ટીવ્ન પ્શીઘીઘળી ૩ ૪૫-૩૩-૪૨૪૨ મનવૂધૂ 

   ગીળઢ ૩ ૨૭-૨૯-૪૨૩૯ મનવૂધૂ 

   ગળઅમી ૩ ૩૯-૨૱-૪૨૩૫ મનવૂધૂ 

  નીઽ્ન ગઢવી ૩ ૨૬-૨૬-૪૨૩૱ મનવૂધૂ 

  ઙળમીણી ઙીઅઙળણી ૩ ૩૨-૨૭-૪૨૩૩ મનવૂધૂ 

  નૉષઙતમીળૂલી નૉઙીષીણી ૩ ૨૯-૨૬-૪૨૩૯ મનવૂધૂ 

 
 ૂ રૃુક્દળઅઞફ ઞોફ ઼ળગીળૂ ઈલૃષન 

ઽ્ુ બડવ, વૂરણૂ 
૩ ૪૮-૨૯-૪૨૩૱ મનવૂધૂ 

 

૩૨ ણીઅઙ ઈઽષી બીઅણષી ૩ ૩૯-૨૬-૪૨૪૨ મતદૂ 

   જીંજવૂ ૩ ૪૨-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂધૂ 

૩૩ ઙીઅપૂફઙળ ુફલીરગ ૂ, ઈલૃહફૂ ગજૉળૂ, ૩ ૩ ષહર્ધૂ મનવૂ 

  
ડૉડ ર્ણૉવ ઼ળગીળૂ ઈલૃષન 

ગ્વૉઞ ઼અવ  ઽ્ુ બડવ, ગ્વષણી, ઙીઅપૂફઙળ
૫ 

રીજર્-૪૨૩૮ ધૂ ુફરણુગ ફ ધષીધૂ 
૨૩-૨૭-
૪૨૪૨ધૂ 

ષલ ુફષૅ  ધષીધૂ 

૨૯-૨૬-
૪૨૪૨ધૂ 

મતદૂ 
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કર્ર ુઞ ્ દીવૃગ્  ઘીવૂ 
ગૉ ડવી ઼રલધૂ 

ઘીવૂ ઝૉ 
ઞગ્લી ઘીવૂ ળઽૉષીફૃઅ 

ગીળથ 

૩૪ ગચ્ઝ ઇમણી઼ી યીળીબળપૄભૂ ૩ ૩૩-૨૭-૪૨૩૩ 
ઑણઽ્ગ ઼રલ બથૄર્ 

ધષીધૂ 

   જૂલી઼ળ ૩ ૨૩-૨૯-૪૨૩૪ 
ઑણઽ્ગ ઼રલ બથૄર્ 

ધષીધૂ 

   ઼ીઅપષ ૩ ૩૭-૨૯-૪૨૩૪ 
ઑણઽ્ગ ઼રલ બથૄર્ 

ધષીધૂ 
  રીઅણષૂ ર્ડીળદીણૂલી ૩ ૨૫-૩૪-૪૨૩૯ મનવૂધૂ 

૩૫ રઽૉ઼ીથી ઉંટી ગળવૂ ૩ ૪૯-૩૩-૪૨૪૨ મનવૂ 
  ઘૉળીશૃ જીણી ૩ ૪૪-૩૩-૪૨૩૯ ઽીઞળ ધલૉવ ફધૂ 

૩૬ રઽૂ઼ીઙળ વૃથીષીણી જીડગીમૉવૂ ૩ ૨૬-૩૨-૪૨૩૮ ળીજીફીર ૃ
   ઽીણ્ણ ૩ ૩૨-૩૪-૪૨૩૯ મનવૂ 
   ળીમણૂલી ૩ ૪૨-૨૯-૪૨૩૱ મનવૂ 
  ઼અદળીરબૃળ ઙ્પળ(બુ ર) ૩ ૨૩-૩૨-૪૨૩૱ મનવૂ 
  ઘીફબૃળ ટવઊ ૩ ૪૯-૩૪-૪૨૩૨ મનવૂ 
  ગણીથી ઼ળ઼ષી (ઋ ળ) ૩ ૪૪-૩૨-૪૨૩૮ ળીજીફીર ૃ

૩૭ ફરર્ની ઼ીઙમીળી ળીથૂબૃળી ૩ ૩૫-૨૬-૪૨૩૯ ઑણઽ્ગ ઝૃડી ધષીધૂ 
  ઙ ણૉ ળ ઙ્ળી ૩ ૪૱-૨૱-૪૨૩૪ મનવૂ 
  ણૉણૂલીબીણી ઘોણૂબીણી ૩ ૨૱-૨૩-૪૨૩૩ મનવૂ 
   ણૃરઘવ ૩ ૨૱-૨૩-૪૨૪૨ મનવૂ 
   જૂગની ૩ ૨૯-૨૫-૪૨૩૯ મનવૂ 
   ગીગળીબીણી ૩ ૨૯-૨૫-૪૨૩૯ મનવૂ 
   ઼ઙીઊ ૩ ૨૯-૨૫-૪૨૩૯ મનવૂ 
  ુદવગષીણી ષ્ળી ૩ ૪૮-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
   ઼ીષવૂ ૩ ૪૪-૨૱-૪૨૩૫ ઑણઽ્ગ ઝૃડી ધષીધૂ 
  ઼ળગીળૂ ઈલૃષન ગ્વૉઞ ઼અવ   ૫ ૩૭-૨૯-૪૨૩૭  

  
઼ળગીળૂ ઈલૃષન ઽ્ુ બડવ, ળીઞબૂબશી, 

ફરર્ની  
૩  

ગ્વૉઞ ઼અવ  ઽ્ુ બડવ ઇફૉ 
૪૨ મૉણફૂ ઽ્ુ બડવ યૉઙૂ 
જીવૉ ઝૉ. ુફથર્લ ઇધ 

ુષયીઙફૉ નળઘી દ ગળૉવ ઝૉ. 
૩૮ બઅજરઽીવ ગીવ્વ ગળ્વૂ ૩ ૩૨-૨૱-૪૨૩૯ મનવૂ 

   ળીમ્ણ ૩ ૪૩-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
  ચ્ચઅમી ઼ીજોળી ૩ ૪૯-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
   સફૂલીણી ૩ ૪૩-૨૱-૪૨૩૫ મનવૂ 
  ઽીવ્વ ઝીફદવીષણ ૩ ૫૨-૨૱-૪૨૩૯ મનવૂ 
   તીંગષી ૩ ૪૩-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
  ઙ્પળી પીથૂ ી ૩ ૪૩-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
   ઙ્ ીષ  ૩ ૪૩-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
   ઞફળવ ઽ્. ઙ્પળી ૩ ૪૭-૨૯-૪૨૩૨ મનવૂ 

  
ૂરદૂ ર.ઇ.ઽ. ઼ળગીળૂ ઈલૃષન ઽ્ુ બડવ, 

બ્બડબૃળી, દી.ઙ્પળી, 
૩ ૪૯-૨૯-૪૨૩૱ મનવૂ 

૩૯ બીડથ બીડથ ઞફળવ ઽ્. બીડથ ૩ ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ મનવૂ 
  ઼રૂ ષળીથી ૩ ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ મનવૂ 
  ઼ીઅદવબૃળ ઙ્ઘીઅદળ ૩ ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ મનવૂ 
  ુ઼ધ્પબૃળ ગ લીથી ૩ ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ મનવૂ 
  ુ઼ધ્પબૃળ ઈઅગષૂ ૩ ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ મનવૂ 
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કર્ર ુઞ ્ દીવૃગ્  ઘીવૂ 
ગૉ ડવી ઼રલધૂ 

ઘીવૂ ઝૉ 
ઞગ્લી ઘીવૂ ળઽૉષીફૃઅ 

ગીળથ 
૩૱ ઼ીમળગીઅઢી ઊણળ જીઅણબ ૩ ૪૭-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 

  ઘૉણ ી ઈઙૂલી ૩ ૪૭-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
  ુષઞલફઙળ ગથીનળ ૩ ૪૭-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
  ુષઞલફઙળ બીવ ૩ ૨૱-૨૪-૪૨૨૱ મનવૂ 

૩૯ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ વઘદળ યણષીથી ૩ ૩૭-૨૩-૪૨૩૯ ળીજીફીરીધૂ 
  ન઼ીણી ઑળષીણી ૩ ૨૬-૩૨-૪૨૩૱ વૉક્જળળ ષઙર્-૪રીઅ ઞષીધૂ

૪૨ ષણ્નળી ણૉ઼ળ ઝીવૂલૉળ ૩ ૨૬-૨૮-૪૨૩૯ મનવૂધૂ 
  ઼ળગીળૂ ઈલૃષન ઽ્ુ બડવ, ષણ્નળી ૩ ૪૨૩૯ ધૂ મનવૂધૂ 

૪૩ ષવ઼ીણ ષવ઼ીણ ઞફળવ ઽ્. ષવ઼ીણ ૩ ૩૨-૨૯-૪૨૪૨ ળીજીફીરીધૂ 
૪૪ દીબૂ ગૃઅ ગળરૃઅણી ફીંય્ળી ૩ ૪૪-૨૱-૪૨૩૫ ગળીળ બૄથર્ ધષીધૂ 

   બૂબવ્ન ૩ ૪૱-૩૩-૪૨૩૯ મનવૂ 
૪૫ ળીઞગ્ડ ઙ ણવ જળઘણૂ ૩ ૨૯-૨૬-૪૨૪૨ મતદૂધૂ 

 ગૃવ ૩૨૱   

-------- 

ઇરનીષીનફૂ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ ષચ્ઝદી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૮૫ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ): રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીનફૂ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ વીઅમી ઼રલધૂ ષચ્ઝદીફૃઅ પ્ળથ ઘૄમ ઞ 
ગધશૂ ઙલૃઅ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ બૄળૂ ષચ્ઝદી ઞશષીલ દૉ રીડૉ  સી બઙવી વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ફૉ નીફફૂ ઼અખ્લી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૫૭ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ૪૨૪૩ફી ષહર્રીઅ ગૉડવી ફૉ નીફ ધલી,   

(૪) ગૉડવી વ્ગ્ફૉ ફષૂ ુ  રશૂ, ઇફૉ 

(૫) ફૉ નીફફૂ ઼અખ્લી ષપૉ દૉ રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ધલૃઅ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૩૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લરીઅ ષહર્ ૪૨૪૩રીઅ જાન્લૃઈળૂ ધૂ ઞૄફ ઼ૃપૂ ૩૯૫૭ ફૉ નીફ ઑગ  ગળષીરીઅ ઈ લી. 

(૪) ળીજ્લરીઅ ષહર્ ૪૨૪૩રીઅ જાન્લૃઈળૂ ધૂ ઞૄફ ઼ૃપૂ ૬૮૭ વ્ગ્ફૉ ગૂગૂ ત્લીળ્બથ ગળૂ ફષૂ ુ  ઈબષીરીઅ 
ઈષૂ. 

(૫) ફૉ નીફફૂ ઼અખ્લી ષપૉ દૉ રીડૉ  ળીજ્લરીઅ ૪૭ જકૃ્ષમગ, ૯૪ જકૃ્ષનીફ ઼ૉન્ડળ ઇફૉ ૭૯ ગ્ુફર્લવ ડર્ ીન્ પ્વીન્ડૉસફ 
઼ૉન્ડળ ગીલર્ળદ ઝૉ. 

-------- 
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ઇરનીષીનફી યીઊબૃળી ુષ દીળરીઅ યૄઅણફી ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૉબીળ ઇડગીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૯૨ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીનફી યીઊબૃળી ુષ દીળરીઅ યૄઅણફી ઙૉળગીલનૉ ષૉબીળ-ઽૉળીભૉળૂ-ડર્ ીન઼્બ્ડર્  
દધી ઙૉળગીલનૉ ગદવફૂ ર્ડી બીલૉ ષૅુ  જીવૂ ળઽૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઈષૂ ઙૉળગીલનૉ ષૅુ  ગળફીળીકફૉ ુસક્ષી ગળષી ઇફૉ ઈ ષૅુ  મઅપ ગળષી બ્વૂ઼ દઅ ઑ સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇરનીષીનફી યીઊબૃળી ુષ દીળરીઅ યૄઅણફી ઙૉળગીલનૉ ષૉબીળ-ઽૉળીભૉળૂ-ડર્ ીન઼્બ્ડર્  દધી ઙૉળગીલનૉ ગદવફૂ ર્ડી બીલૉ 
ષૅુ  જીવૂ ળઽૉવ ફધૂ. 

(૪) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ યૄઅણફૂ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગદવ ઼અમઅપરીઅ નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગૃવ-૨૩(ઑગ) ઙફૃીરીઅ 
ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ મવૂ ઇબીદૂ ઞગ્લીકફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૮૩ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગઊ ગઊ ઞગ્લીકફૉ મવૂ દળૂગૉ  ઇબીદૂ ઞગ્લી દળૂગૉ  
ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૪) ઈ ઞગ્લીકરીઅ ઙૃઞળીદ ીથૂ બક્ષૂ મવૂ ુદમઅપ ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઇન્ષલૉ મવૂ ફ ઇબીલ દૉ રીડૉ  સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  
-------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસફૂ ગદવ ઇફૉ ઽૉ ળીભૉ ળૂફી ઈળ્બૂકફૉ ગળૉ વ દણૂબીળ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૮૮ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી): જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી 
ઈઢરીઅ ઼ રીઅ દી.૪૮/૨૫/૪૨૪૩ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ ઇદીળીઅુગદ  કર્રીઅગ-૱૪૮૯ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ 
રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસ ગદવ ઇફૉ ઽૉળીભૉળૂ ગળફીળી થ ષહર્રીઅ ૬૪ ઈળ્બૂકફૉ 
દણૂબીળ ગળીલી ઽદી, ઞૉરીઅધૂ ૬૨ દૉફી રૄશ ુઞ ીરીઅ બળદ ઈષૂ ઙલી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) રૄશ ુઞ ીરીઅ ઙૉળગીલનૉ બળદ ભળૉવી ૬૨ ઈળ્બૂક બોગૂ ગૉડવીફૂ પળબગણ ગળૂ દૉફૉ બફૃઆદણૂબીળ ગળૉવ ુઞ ીરીઅ 
ર્ગવૂ ઈબૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) મીગૂ ળઽૉવ દણૂબીળફી ઈળ્બૂકફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દણૂબીળ ધલૉવ ુઞ ીકરીઅ ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ૬૨ બોગૂ ૪૭ ઈળ્બૂક દણૂબીળફ્ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગળૂ રશૄ  ુઞ ીરીઅ બળદ ઈષૂ ઙલૉવ ઽ્ઊ દૉરફી ુષ ધ્પ 
ગ્ઊ  ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉ ફઽીં. મીગૂફી ૩૭ ઈળ્બૂક ગૉ  ઞૉ દણૂબીળ ઽૃગરફ્ યઅઙ ગળૂ ઙૉળગીલનૉ઼ળ રૄશ ુઞ ીરીઅ બળદ ઈષૂ ઙલી  
ઽદી દૉ દરીરફૂ ઇડગ  ગળૂ દણૂબીળ ગળૉવ ુઞ ી ુ઼ષીલફી ુઞ ીકરીઅ બળદ ર્ગવૂ નૉષીરીઅ ઈષૉવ ઽદીઅ. 

(૫)  ળઽૉદ્ ફધૂ. 
-------- 
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ળીજ્લરીઅ ઙૐળક્ષગ્ બળ ઽૃરવી ધષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૨ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઙૉળગીફૄફૂ ગદવઘીફીરીઅ વઊ ઞષીદી ઙૐષઅસફૉ મજીષદી ઇફૉ ષોુચ્ઝગ ળૂદૉ ગીર ગળદી દધી બ્વૂ઼ફૉ રનન બ 
ધદી ઙૐળક્ષગ્ બળ ળીજ્લરીઅ ુષુષપ ઞગ્લીઑ ષહર્ ૪૨૩૯, ૪૨૩૱ ઇફૉ ૪૨૩૯ રીઅ ગૉડવી ઽૃરવી ધલી, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ 

(૫) ઈષી ઽૃરવીઘ્ળ્ધૂ ઙૐળક્ષગ્ફૉ રનન બ ધષી ઇફૉ ઽૃરવી ઇડગીષષી બ્વૂ઼ ીળી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ષહર્ ઽૃરવીફૂ ઼અખ્લી 
૪૨૩૯ ૨૨ 
૪૨૩૱ ૨૪ 
૪૨૩૯ ૨૩ 

(૪) ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ ઙૃફ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૫) ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસફૉ વઙદૂ ગ્ઊબથ ગીળફૂ રીિઽદૂ ઇઅઙદ મીદરૂનીળ્ફૉ રશૉધૂ બ્વૂ઼ફૉ જાથ ગળષીરીઅ ઈષૉ  
ઝૉ, દૉ ઇન્ષલૉ બ્વૂ઼ ીળી દળૃદ ઞ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. મીદરૂનીળ્ ગૉ  રીિઽદૂ ઈબફીળ ઼ીધૉ ચહર્થફી મફીષ્ ફ મફૉ 
ઇધષી દ્ મફીષફૂ ઼અયીષફી ઘૃમ ઞ કઝૂ ળઽૉ દૉ ગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઙૐષઅસ ઇફૉ ઙૉળગીલનૉ ીથૂફૂ ગદવ ગળફીળી ઊ઼ર્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૬૭ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઝૉ ીઅ થ ષહર્રીઅ ઙૐષઅસ ઇફૉ ઙૉળગીલનૉ ીથૂફૂ ગદવ 
ગળફીળી-દૉફૂ ગદવ રીડૉ  ઽૉળીભૉળૂ ગળફીળી ઇફૉ ગદવઘીફી જવીષફીળી ગૉડવી ઙૃફીિઽદ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈ લી, 

(૪) ઈ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ સૃઅ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ, ઇફૉ 

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઼ીરૉ ‘‘બી઼ી’’ વીઙૃ બીણષીરીઅ ઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૱ ધૂ દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ 

સઽૉ ળ/ુઞ ્ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઙૃફીિઽદ્ફૂ ઼અખ્લી 

ઙૐષઅસ ઇફૉ ઙૉળગીલનૉ ીથૂફૂ 
ગદવ ગળફીળી ઊ઼ર્ફૂ ઼અખ્લી

ઙૐષઅસ ઇફૉ ઙૉળગીલનૉ ીથૂફૂ 
ગદવ  રીડૉ  ઽૉ ળીભૉળૂ ગળફીળી 

ઊ઼ર્ફૂ ઼અખ્લી 

ગદવઘીફી જવીષફીળ 
ઊ઼ર્ફૂ ઼અખ્લી 

ઇરનીષીન સઽૉળ ૫૨૭ ૩૯૯ ૨ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૯૩ ૩૮૩ ૨ 

ગૃવ ૫૯૮ ૫૬૨ ૨ 

(૪) ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ ઙૃફ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૫) ઈ બોગૂ ગૃવ-૪૮ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ બી઼ી ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 
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ળીજ્લરીઅ મવૂ ઇબીદૂ ઞગ્લીફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૯૩ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગઊ ગઊ ઞગ્લીકફૉ મવૂ દળૂગૉ  ઇબીદૂ ઞગ્લી દળૂગૉ  
ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૪) ઈ ઞગ્લીકરીઅ ઙૃઞળીદ ીથૂ બક્ષૂ મવૂ ુદમઅપ ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઇન્ષલૉ મવૂ ફ ઇબીલ દૉ રીડૉ  સૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૐળક્ષગ્ બળ ઽૃરવી ધષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૯૱ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ગીઅુદયીઊ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઙૉળગીફૄફૂ ગદવઘીફીરીઅ વઊ ઞષીદી ઙૐષઅસફૉ મજીષદી ઇફૉ ષોુચ્ઝગ ળૂદૉ ગીર ગળદી દધી બ્વૂ઼ફૉ રનન બ 
ધદી ઙૐળક્ષગ્ બળ ળીજ્લરીઅ ુષુષપ ઞગ્લીઑ ષહર્ ૪૨૩૯, ૪૨૩૱ ઇફૉ ૪૨૩૯ રીઅ ગૉડવી ઽૃરવી ધલી, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ 

(૫) ઈષી ઽૃરવીઘ્ળ્ધૂ ઙૐળક્ષગ્ફૉ રનન બ ધષી ઇફૉ ઽૃરવી ઇડગીષષી બ્વૂ઼ ીળી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ષહર્ ઙૐળક્ષગ્ બળ ધલૉવ ઽૃરવીફૂ ઼અખ્લી 

૪૨૩૯ ૨૨ 

૪૨૩૱ ૨૪ 

૪૨૩૯ ૨૩ 

(૪) ઙૐળક્ષગ્ બળ ધલૉવ ઽૃરવી ઼અનય ઼અમઅુપદ બ્વૂ઼ ડૉસફ ઘીદૉ ઙફૃ્ ફ પૂ ુફલર્ફૃ઼ીળ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.  

(૫) ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસ ઼અમઅુપદ રીિઽદૂ મીદરૂનીળ્ દળભધૂ ર ૉધૂ બ્વૂ઼ફૉ જાથ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇફૉ દૉ ઇન્ષલૉ 
બ્વૂ઼ ીળી દદૃર્ ઞ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ઼અમઅપૉ ઼રલીઅદળૉ  ળીજ્લફી દરીર ુઞ ી/સઽૉળફી ઼અમઅુપદ ઇુપગીળૂ ૂકફૂ 
મૉઢગ્ લ્ઞષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞૉરીઅ મીદરૂનીળ્ ગૉ  રીિઽદૂ ઈબફીળ ઼ીધૉ ચહર્થફી મફીષ્ ફ મફૉ ઇધષી મફષીફૂ ઼અયીષફી ઘૃમ ઞ 
કઝૂ ળઽૉ દૉ ગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ીથૂકફૉ ઙૉળગીલનૉ ગદવઘીફૉ વઊ ઞષીદી ષીઽફ્ દધી ષીઽફરીુવગ્ બળ વૂપૉવ બઙવીઅ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૬૬ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ફૉ ૪૨૩૯ફી ષહર્રીઅ ીથૂકફૉ ઙૉળગીલનૉ ગદવ રીડૉ  વઊ ઞદી ગૉડવી ષીઽફ્ બગણીલી, 

(૪) ઈષૂ ઙૃફીિઽદ ષૅુ  ગળફીળ ષીઽફ રીુવગ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ, ઇફૉ  

(૫) ઙૃફીરીઅ ઼અણ્ષીલૉવી ષીઽફ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 



13 
 
રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ-ઇ  રૃઞમ. 
બ ગ-ઇ 

 ષહર્-૪૨૩૯  

ઇ.ફઅ. ુઞ ્ ીથૂકફૉ ઙૉળગીલનૉ ગદવ રીડૉ  વઊ ઞદી બગણીલૉવ ષીઽફ્ફૂ ઼અખ્લી 

૩ ઇરનીષીન ૫૩ 

૪ ળીઞગ્ડ ૪૮ 

૫ ઼ૃળદ ૭૱ 

૬ ષણ્નળી ૩૭ 

૭ ઘૉણી ૪૮ 

૮ ઈથઅન ૩૪ 

૯ ઙીઅપૂફઙળ ૨૯ 

૱ ઼ીમળગીઅઢી ૩૨ 

૯ ઇળષ ૂ ૩૭ 

૩૨ રઽૉ઼ીથી ૨૬ 

૩૩ જારફઙળ ૨૫ 

૩૪ નૉષયૄુર ીળગી ૨૨ 

૩૫ ર્ળમૂ ૨૫ 

૩૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨૭ 

૩૭ મફી઼ગીઅઢી ૩૫ 

૩૮ ગચ્ઝ ૨૱ 

૩૯ બીડથ ૨૫ 

૩૱ ઇરળૉવૂ ૨૭ 

૩૯ યીષફઙળ ૩૮ 

૪૨ મ્ડીન ૨૩ 

૪૩ ઞૄફીઙત ૨૩ 

૪૪ ઙૂળ ઼્રફીધ ૨૮ 

૪૫ બ્ળમઅનળ ૨૨ 

૪૬ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૨૭ 

૪૭ ય જ ૨૯ 

૪૮ ફરર્ની ૨૩ 

૪૯ બઅજરઽીવ ૫૱ 

૪૱ રઽૂ઼ીઙળ ૩૯ 

૪૯ નીઽ્ન ૩૯ 

૫૨ દીબૂ ૨૪ 

૫૩ ષવ઼ીણ ૪૨ 

૫૪ ફષ઼ીળૂ ૩૫ 

૫૫ ણીઅઙ ૨૪  

(૪) ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ ઙૃફ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૫) ઙૃફીરીઅ ઼અણ્ષીલૉવી ષીઽફ્ ઞ  ગળૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  
-------- 
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઼જીથી ઘીદૉફી રૉવણૂ રીદીફી રઅિનળરીઅ મવૂફૂ ષૅુ  મઅપ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૭૪ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી ઼જીથી ઘીદૉફી રૉવણૂ રીદીફી રઅિનળરીઅ ઙૉળગીલનૉ 
મગળીઅફૂ મવૂ ઇબીઊ ળઽૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ પૂ ઙૃઞળીદ ીથૂ બક્ષૂ મવૂ ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઇન્ષલૉ સૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ 
ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈ ઙૉળગીફૄફૂ ષૅુ  મઅપ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ પરર્ બિળષદર્ફફૂ ભિળલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૱૨ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ણૌ. ઼ૂ. ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ મશઞમળૂધૂ પરર્ બિળષદર્ફફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૪૨ રીઅ રશૂ, 

(૪) ભિળલીન્ બળ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઉ, ઇફૉ 

(૫) મશઞમળૂધૂ ધદી પરર્ બિળષદર્ફ ળ્ગષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ષહર્  મશઞમળૂધૂ પરર્ બિળષદર્ફફૂ 
રશૉવ ભિળલીન્ફૂ ઼અખ્લી 

૪૨૩૯ ૨૨ 

૪૨૪૨ ૨૩ 

(૪) ઈ ઇઅઙૉ ઙફૃ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૫) મશઞમળૂધૂ પરર્ બિળષદર્ફ ધષીફી મફીષ્ ળ્ગષી રીડૉ  ળીજ્લરીઅ ઙૃઞળીદ પરર્ ષીદઅ લ ઇુપુફલર, ૪૨૨૫ ઽીવ 
ઇરવરીઅ ઝૉ.   

-------- 

ઇરનીષીનફી યીઉબૃળી ુષ દીળરીઅ યૄઅણફી ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૉબીળ ઇડગીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૪ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઇરનીષીનફી યીઉબૃળી ુષ દીળરીઅ યૄઅણફી ષૉબીળ-ઽૉળીભૉળૂ ઇફૉ ઙૉળગીલનૉ ગદવફૂ ર્ડી બીલૉ ષૅુ  જીવૂ ળઽૂ ઝૉ 
દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) જો ઽી, દ્ ઈ ઙૉળગીલનૉ ષૅુ  ગળફીળી ઉ઼ર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઈષૂ ષૅુ કફૉ ણીરૂ નૉષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ?  
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇરનીષીનફી યીઉબૃળી ુષ દીળરીઅ યૄઅણફી ષૉબીળ-ઽૉળીભૉળૂ ઇફૉ ઙૉળગીલનૉ ગદવફૂ ર્ડી બીલૉ ષૅુ  જીવૂ ળઽૉવ 
ફધૂ.  

(૪) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ યૄઅણફૂ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગદવ ઼અમઅપરીઅ નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગૃવ-૨૩(ઑગ) ઙફૃીરીઅ 
ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૫) ઈ ગીળફૂ ઙૉળગીલનૉ઼ળફૂ ષૅુ  ણીરષી રીડૉ  બ્વૂ઼ ીળી ઼દદ બૉડર્ ્વીંઙ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઈષૂ 
ષૅુ  ઞથીલૉ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 

ઇરનીષીનરીઅ ફીથી ણમવ ગળષીફૂ વીવજ ઈબૂ ભ઼ીષષીફી ઙૃન્ઽી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૨૨૬ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઇરનીષીનરીઅ ષહર્ ૪૨૩૯ ઇફૉ ષહર્ ૪૨૪૨ રીઅ ઑગફી ણમવ ગળષીફી ઇફૉ બો઼ીફૂ વીવજ ઈબૂ ભ઼ીષષીફી 
ગૉડવી ુગ ઼ી મન્લી, 

(૪) ગૉડવી ઈળ્બૂક બગણીલી, ગૉડવી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈષૂ ઙૃફીિઽદ ષૅુ ક બ્વૂ઼ ીળી મઅપ ગળીષષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ષહર્ ઑગફી ણમવ ગળષીફી 
મફૉવ િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

બો઼ીફૂ વીવજ ઈબૂ ભ઼ીષષીફી 
મફૉવ િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

૪૨૩૯ ૨૩ ૪૩ 

૪૨૪૨ ૨૫ ૩૭ 

(૪)  

ષહર્ ઑગફી ણમવ ગળષીફી મફૉવ િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી બો઼ીફૂ વીવજ ઈબૂ ભ઼ીષષીફી મફૉવ 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

 બગણીલૉવ 
ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 

બગણષીફી મીગૂ 
ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી

બગણીલૉવ 
ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી

બગણષીફી મીગૂ 
ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી

૪૨૩૯ ૨૭ ૨૨ ૱૨ ૪૨ 

૪૨૪૨ ૩૫ ૨૭ ૬૭ ૨૯ 

(૫) ઈષૂ ઙૃફીિઽદ ષૅુ ક મઅપ ગળીષષી ઙૃઞળીદ ્ડૉક્સફ કભ ઉન્ડળૉ ડ કભ િણબ઼્ૂડ઼ર્ (ઉફ ભીઉફીન઼્ૂલવ 
ઑ ડીબ્વૂસરૉન્ડ) ઑક્ડ, ૪૨૨૫ ફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 

નૄપીશી ીથૂકફૉ ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅ ર્ગવષી બળ ુદમઅપ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૨૪૪ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ૪૨૩૫ ધૂ ઑક઼્બ્ડર્  બળ ુદમઅપ ઽ્ષી ઝદીઅ ધદી ગૉડવી ુદમઅુપદ નપૄીશી ીથૂક ૪૨૪૨રીઅ મૂજા 
ળીજ્લ્રીઅ ર્ગવીદી ઇડગીષષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) ઈષી ુદમઅુપદ નૄપીશી ીથૂફી ઑક઼્બ્ડર્  ગળફીળ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લરીઅ ષહર્ ૪૨૪૨ રીઅ ગૃવ-૩૩૯૭ (ઑગ ઽજાળ ઑગ઼્ બઅજીણુઅ) ુદમઅુપદ નૄપીશી ીથૂક મૂજા ળીજ્લ્રીઅ 
ર્ગવીદી ઇડગીષષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૃવ-૯૮ (ઝ્દૉળ) ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ગળષીરીઅ ઈષૂ.  

(૪) ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

નૄપીશી ીથૂકફૉ ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅ ર્ગવષી બળ ુદમઅપ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૨૪૬ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ યૂઘીયીઊ જોસૂ (ઞૃફીઙત): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ૪૨૩૫ ધૂ ઑક઼્બ્ડર્  બળ ુદમઅપ ઽ્ષી ઝદીઅ ધદી ગૉડવી ુદમઅુપદ નપૄીશી ીથૂક ૪૨૩૯રીઅ મૂજા 
ળીજ્લ્રીઅ ર્ગવીદી ઇડગીષષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) ઈષી ુદમઅુપદ નૄપીશી ીથૂફી ઑક઼્બ્ડર્  ગળફીળ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લરીઅ ષહર્ ૪૨૩૯ રીઅ ગૃવ-૫૮૩ ( થ઼્ ઑગ઼ઢ) ુદમઅુ પદ નૄપીશી ીથૂક મૂજા ળીજ્લ્રીઅ ર્ગવીદી 
ઇડગીષષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૃવ-૫૫ (દૉ ૂ઼) ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ગળષીરીઅ ઈષૂ.  

(૪) ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

નૄપીશી ીથૂકફૉ ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅ ર્ગવષી બળ ુદમઅપ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૨૫૯ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ૪૨૩૫ ધૂ ઑક઼્બ્ડર્  બળ ુદમઅપ ઽ્ષી ઝદીઅ ધદી ગૉડવી ુદમઅુપદ નપૄીશી ીથૂક ૪૨૩૱રીઅ મૂજા 
ળીજ્લ્રીઅ ર્ગવીદી ઇડગીષષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) ઈષી ુદમઅુપદ નૄપીશી ીથૂફી ઑક઼્બ્ડર્  ગળફીળ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱ રીઅ ગૃવ-૪૱૮ (મ઼્ છ્લી઼ૂ) ુદમઅુપદ નૄપીશી ીથૂક મૂજા ળીજ્લ્રીઅ ર્ગવીદી 
ઇડગીષષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૃવ-૪૯ (઼ ીષૂ઼) ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ગળષીરીઅ ઈષૂ.  

(૪) ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ીથૂકફૉ ઙૉળગીલનૉ ગદવઘીફૉ વઉ ઞષીદી ષીઽફ્ દધી ષીઽફરીુવગ્ બળ વૂપૉવ બઙવીઅ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૨૭૩ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ફૉ ૪૨૪૨ ફી ષહર્રીઅ ીથૂકફૉ ઙૉળગીલનૉ ગદવ રીડૉ  વઉ ઞદી ગૉડવી ષીઽફ્ બગણીલી, 

(૪) ઈષૂ ઙૃફીિઽદ ષૅુ  ગળફીળ ષીઽફ રીુવગ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઉ, ઇફૉ 

(૫) ઙૃફીરીઅ ઼અણ્ષીલૉવી ષીઽફ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ ઇ રૃઞમ.  

(૪) ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ ઙૃફ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૫) ઙૃફીરીઅ ઼અણ્ષીલૉવી ષીઽફ્ ઞ  ગળૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  
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બ ગ –  ઇ 

ષહર્ ૪૨૪૨ 
ઇ.ફઅ. ુઞ ્ ીથૂકફૉ ઙૉળગીલનૉ ગદવ રીડૉ  વઉ 

ઞદી બગણીલૉવ ષીઽફ્ફૂ ઼અખ્લી 
૩ ઇરનીષીન  ૯૪ 
૪ ળીઞગ્ડ  ૪૫ 
૫ ઼ૃળદ  ૩૨ 
૬ ષણ્નળી  ૩૮ 
૭ ઘૉણી  ૫૨ 
૮ ઈથઅન  ૪૫ 
૯ ઙીઅપૂફઙળ  ૨૩ 
૱ ઼ીમળગીઅઢી  ૪૪ 
૯ ઇળષ ૂ  ૪૭ 
૩૨ રઽૉ઼ીથી  ૩૩ 
૩૩ જારફઙળ  ૨૫ 
૩૪ નૉષયૄુર ીળગી ૨૨ 
૩૫ ર્ળમૂ  ૨૭ 
૩૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૨૯ 
૩૭ મફી઼ગીઅઢી  ૩૪ 
૩૮ ગચ્ઝ  ૨૯ 
૩૯ બીડથ  ૨૮ 
૩૱ ઇરળૉવૂ  ૪૭ 
૩૯ યીષફઙળ  ૨૮ 
૪૨ મ્ડીન  ૨૩ 
૪૩ ઞૃફીઙત  ૨૨ 
૪૪ ઙૂળ ઼્રફીધ  ૨૯ 
૪૫ બ્ળમઅનળ  ૨૨ 
૪૬ ઝ્ડીઋનૉબૃળ  ૨૭ 
૪૭ ય જ  ૩૫ 
૪૮ ફરર્ની  ૪૩ 
૪૯ બઅજરઽીવ  ૭૭ 
૪૱ રઽૂ઼ીઙળ  ૪૱ 
૪૯ નીઽ્ન  ૩૫ 
૫૨ દીબૂ  ૨૪ 
૫૩ ષવ઼ીણ  ૪૮ 
૫૪ ફષ઼ીળૂ  ૩૪ 
૫૫ ણીઅઙ  ૨૮ 

-------- 

ઇરનીષીનફી નીથૂવૂરણી ુષ દીળરીઅ ઙૉળગીલનૉ ગદવઘીફી મઅપ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૨૮૪ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીનફી નીથૂવૂરણી ુષ દીળરીઅ ગૉડવી ઙૉળગીફૄફૂ ગદવઘીફી  
ગીલર્ળદ ઝૉ,  

(૪) દૉફી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ ઝૉ ી ૫ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ દરીર ઙૉળગીલનૉ ગદવઘીફી મઅપ ગળષી સી બઙવીઅ વૂપી ?  



18 
 
રૃૠખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી.  

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઽીણગીઅ યળૂફૉ ઞદીઅ ષીઽફ્ બગણષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૨૯૱ (૨૫-૨૱-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીુરદ (ુફટળ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ૪૨૪૨ ફી ષહર્રીઅ ુઞ ીષીળ ઽીણગીઅ યળૂફૉ વઉ ઞદી ગૉડવી ષીઽફ્ બગણીલી ઇફૉ દૉ ગઉ મ્ફરૂવરીઅ વઉ 
ઞષીદી ઽદી,  

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ષીઽફ્રીઅ ઑભ.ઑ઼.ઑવ. ફી ળૂબ્ડર્  રૃઞમ ઙૐષઅસ ીથૂફી ઽીણગીઅ ઽદી, ઇફૉ 

(૫) ઙૐષઅસફી ઽીણગીઅ ઘળૂનફીળ, ષૉજફીળ, મ્ફરૂવફી રીુવગ્ દધી ડર્ ીન઼્બ્ડર્ ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઉ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લરીઅ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ઽીણગીઅ યળૂફૉ વઉ ઞદી ગૃવ-૨૩ (ઑગ) ષીઽફ ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ બગણીલૉવ ઇફૉ દૉ 
ગઉ મ્ફરૂવ્રીઅ વઉ ઞષીદી ઽદી દૉ દબી઼ નળુરલીફ ઞથીલૉવ ફધૂ.  

ઇન્લ ુઞ ીકફૂ રીિઽદૂ ‘‘સૄન્લ’’ ઝૉ.  

(૪) ૨૩ (ઑગ). 

(૫) ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ ઙૃફ્ નીઘવ ગળૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ મ્ફ રૂવ્ બળ ળૉ ણ બીણષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૩૨૩ (૨૫-૨૱-૪૨૪૩) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ષહર્ ૪૨૪૨રીઅ ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસફી ઽીણગીઅફૂ ગીરઙૂળૂ ગળદૂ ગઉ મ્ફ રૂવ્રીઅ  ળૉણ બીણષીરીઅ ઈષૂ,  

(૪) ઈષૂ મ્ફ રૂવ્ઑ ઙૐષઅસફી ઽીણગીઅ ગલી ઙૉળગીફફૄૂ ગદવઘીફીરીઅધૂ રૉશ લી ઽદી, ઇફૉ 

(૫) બગણીલૉવ મ્ફરૂવ દધી ઙૉળગીફફૄૂ ગદવઘીફી ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઞૉવરીઅ ગૉ નૂક બળદ ફ ભળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૪૮૮ (૩૩-૨૱-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃુફવયીઉ ઙીુરદ (ુફટળ): રીફફૂલ ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૫ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૉળ્વ ઇફૉ ભવ  બૄળી ધલી બઝૂ ગૉડવી ગૉનૂક ઞૉવરીઅ 
બળદ ભલીર્ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઈષી ગૉનૂકફૉ ઞૉવરીઅ બળદ વીષષી સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 
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ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  
઼રલ બૉળ્વ બૄળી ધલી બઝૂ બળદ ભલીર્ 

ફધૂ દૉષી ગૉ નૂકફૂ ઼અખ્લી 
ભવ  બૄળી ધલી બઝૂ બળદ ભલીર્ 
ફધૂ દૉષી ગૉ નૂકફૂ ઼અખ્લી 

દી.૩-૨૯-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ 

૯૬ ૩૯ 

દી.૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૨ 

૩૫૯ ૫૭ 

દી.૩-૨૯-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ 

૱૯ ૭૩ 

(૪) બૉળ્વ/ભવ  બળધૂ ઞૉવરીઅ બળદ ફ ભળૉવ ગૉનૂક ુષ  પ ુ ટન઼્ ઑક્ડ, ૩૱૯૬ફૂ ગવર ૭૩(૩)(૪) ઽૉઢશ 
ધીુફગ બ્વૂ઼ ડૉસફરીઅ ઙૃફ્ નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દૉરઞ ગૉનૂફૂ બૃફઆ પળબગણ રીડૉ  ઼અમઅુપદ બ્વૂ઼ ઼ુ ીુપગીળૂફૉ જાથ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

વષીથી ઘીદૉફૂ ષઽૃફૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૭૮૱ (૪૱-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી ઘીફબૃળ દીવગૃીરીઅ વષીથી ઘીદૉ ઈષૉવ 
ષઽૃફૂ ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી ઘીફબૃળ દીવૃગીરીઅ વષીથી ઘીદૉ ઈષૉવ ષઽૃફૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ઽ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 
-------- 

રઽૉરનીષીનરીઅ ઈષૉવ મરળ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૭૱૬ (૪૱-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ રઽૉરનીષીનરીઅ ઈષૉવ મરળ ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફગૄૃશ 
ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી રઽૉરનીષીનરીઅ ઈષૉવ મરળ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ઽ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 
ળીજ્લરીઅ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૮૯ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ રીજર્-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ ફ પીલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ ગીળફી ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈ મૉળ્ઞઙીળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 
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ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ  : (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ-૩ રીઅ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ રીઅ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઈ ઇઅઙૉ ફ્ગળૂનીદીકફૂ રીઅઙથૂ રૃઞમ ઋરૉનષીળ્ફૂ યવીરથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈ ઋબળીઅદ કફવીઊફ 
યળદૂરૉશી ઇફૉ વ ગળૂ યળદૂરૉશીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉરઞ ષળ્ઞઙીળ ુસુમળ્, સીશી ગ્વૉજોરીઅ ગૉળૂલળ ગ્ફર્ળફી ષઙ  
ીળી રીઙર્નસર્ફ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

રીજર્-૪૨૪૩ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ફ પીલૉવ મૉળ્ઞઙીળ્

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ગૃવ 
૩ ઇરનીષીન ૫૫૨૨૨ 
૪ ષણ્નળી ૪૯૭૯૯ 
૫ ય જ ૯૭૨૭ 
૬ ફરર્ની ૭૭૫૱ 
૭ ગચ્ઝ-યૄઞ ૩૫૭૯૩ 
૮ યીષફઙળ ૩૮૬૭૪ 
૯ ણીઅઙ ૪૱૬૬ 
૱ બઅજરઽીવ ૩૪૱૱૯ 
૯ નીઽ્ન ૩૪૯૯૱ 
૩૨ ઼ીમળગીઅઢી ૩૨૯૩૭ 
૩૩ જારફઙળ ૩૭૱૯૮ 
૩૪ ઞૃફીઙત ૩૪૨૪૱ 
૩૫ બ્ળમઅનળ ૮૪૮૭ 
૩૬ રઽૉ઼ીથી ૩૯૮૯૩ 
૩૭ બીડથ ૱૱૱૫ 
૩૮ ઘૉણી ૩૯૮૯૯ 
૩૯ ઈથઅન ૪૬૮૨૱ 
૩૱ મફી઼ગીઅઢી ૩૪૱૫૱ 
૩૯ ળીઞગ્ડ ૪૨૯૭૨ 
૪૨ ઼ૃળદ ૩૱૯૱૱ 
૪૩ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૪૯૨૯ 
૪૪ ઇરળૉવૂ ૩૩૭૨૨ 
૪૫ ષવ઼ીણ ૩૨૯૪૩ 
૪૬ ફષ઼ીળૂ ૯૱૫૫ 
૪૭ ઙીઅપૂફઙળ ૮૭૯૯ 
૪૮ દીબૂ ૯૩૫૬ 
૪૯ ઇળષ ૂ ૯૭૭૱ 
૪૱ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૱૬૮૱ 
૪૯ રઽૂ઼ીઙળ ૩૪૨૭૮ 
૫૨ મ્ડીન ૩૭૯૨ 
૫૩ ર્ળમૂ ૭૯૪૨ 
૫૪ ઙૂળ઼્રફીધ ૱૯૬૫ 
૫૫ નૉષયૄુર ીળગી ૬૪૬૭ 

ગૃવ ૬૨૮૨૨૯ 



21 
 

બ ગ-૪ 

રીજર્-૪૨૪૩ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ફ પીલૉવ ુસુક્ષદ ઇફૉ ઇપર્ુસુક્ષદ મૉળ્ઞઙીળ્ 
કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ુસુક્ષદ ઇપર્ુસુક્ષદ ગૃવ 
૩ ઇરનીષીન ૪૯૩૬૮ ૫૱૭૬ ૫૫૨૨૨ 
૪ ષણ્નળી ૪૮૯૨૬ ૱૯૫ ૪૯૭૯૯ 
૫ ય જ ૯૨૯૭ ૬૫૨ ૯૭૨૭ 
૬ ફરર્ની ૭૬૨૮ ૩૫૪ ૭૭૫૱ 
૭ ગચ્ઝ-યૄઞ ૩૩૮૪૯ ૩૯૬૪ ૩૫૭૯૩ 
૮ યીષફઙળ ૩૭૪૩૬ ૩૪૫૱ ૩૮૬૭૪ 
૯ ણીઅઙ ૪૯૭૮ ૱૱ ૪૱૬૬ 
૱ બઅજરઽીવ ૩૪૮૮૫ ૪૪૮ ૩૪૱૱૯ 
૯ નીઽ્ન ૩૪૯૬૬ ૭૬ ૩૪૯૯૱ 
૩૨ ઼ીમળગીઅઢી ૩૨૮૫૩ ૪૱૬ ૩૨૯૩૭ 
૩૩ જારફઙળ ૩૬૩૭૭ ૩૯૬૩ ૩૭૱૯૮ 
૩૪ ઞૃફીઙત ૩૩૬૯૯ ૭૫૩ ૩૪૨૪૱ 
૩૫ બ્ળમઅનળ ૮૨૭૱ ૪૨૯ ૮૪૮૭ 
૩૬ રઽૉ઼ીથી ૩૯૩૬૨ ૭૭૩ ૩૯૮૯૩ 
૩૭ બીડથ ૱૮૩૨ ૪૯૫ ૱૱૱૫ 
૩૮ ઘૉણી ૩૮૯૱૪ ૮૯૭ ૩૯૮૯૯ 
૩૯ ઈથઅન ૪૫૱૯૱ ૯૩૨ ૪૬૮૨૱ 
૩૱ મફી઼ગીઅઢી ૩૪૭૪૫ ૫૩૭ ૩૪૱૫૱ 
૩૯ ળીઞગ્ડ ૩૯૬૫૩ ૩૫૩૯ ૪૨૯૭૨ 
૪૨ ઼ૃળદ ૩૯૯૮૮ ૱૪૪ ૩૱૯૱૱ 
૪૩ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૪૪૩૨ ૬૯૯ ૩૪૯૨૯ 
૪૪ ઇરળૉવૂ ૩૩૩૭૩ ૫૬૯ ૩૩૭૨૨ 
૪૫ ષવ઼ીણ ૩૨૭૯૬ ૫૬૯ ૩૨૯૪૩ 
૪૬ ફષ઼ીળૂ ૯૭૩૪ ૫૪૩ ૯૱૫૫ 
૪૭ ઙીઅપૂફઙળ ૭૯૬૬ ૱૭૭ ૮૭૯૯ 
૪૮ દીબૂ ૮૱૨૭ ૫૪૯ ૯૩૫૬ 
૪૯ ઇળષ ૂ ૯૬૬૨ ૩૩૱ ૯૭૭૱ 
૪૱ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૱૫૨૱ ૩૮૨ ૱૬૮૱ 
૪૯ રઽૂ઼ીઙળ ૩૩૯૩૨ ૫૬૮ ૩૪૨૭૮ 
૫૨ મ્ડીન ૩૫૯૨ ૪૨૨ ૩૭૯૨ 
૫૩ ર્ળમૂ ૭૬૩૯ ૫૨૫ ૭૯૪૨ 
૫૪ ઙૂળ઼્રફીધ ૱૯૯૪ ૩૭૩ ૱૯૬૫ 
૫૫ નૉષયૄુર ીળગી ૬૨૪૭ ૪૪૨ ૬૪૬૭ 

ગૃવ ૫૱૭૭૨૮ ૪૨૭૨૩ ૬૨૮૨૨૯ 
-------- 

ળીજ્લરીઅ બલીર્ષળથ ઼અમઅપૂ ઇનીવદ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૯૫ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઞસૃયીઉ બડૉવ (મીલણ): રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગઉ ઞગ્લીઑ બલીર્ષળથ ઼અમઅપૂ ઇનીવદ્ ગીલર્ળદ ઝૉ, 

(૪) ળીજ્લરીઅ મીગૂ ઞગ્લીઑ ફષૂ બલીર્ષળથ ઼અમઅપૂ ઇનીવદ્ સ  ગળષી ગ્ઉ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ  

(૫) જો ઽી, દ્ દૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ સ  ગળષીરીઅ ઈષસૉ ?  
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ગીલની રઅ ૂ ૂ : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ બલીર્ષળથ ઼અમઅપૂ ઇનીવદ્ ગ્ઉ ઞગ્લીઑ ગીલર્ળદ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

બીડથ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૱૮૫ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ નમીથ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ 
નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ નૄળ ફ ધષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . )

૩ બીડથ ૩૮.૨૮.૱૫ 

૪ ઼ળ ષદૂ ૮૨.૭૭.૨૫ 

૫ ુ઼ધ્પબૃળ ૫.૯૯.૮૬ 

૬ જીથ રી ૯.૯૫.૮૱ 

૭ ઽીળૂઞ ૯.૪૪.૭૨ 

૮ સઅઘૉ ળ ૩૱.૮૮.૯૬ 

(૪) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ બીડથ, ઼ળ ષદૂ ઇફૉ સઅઘૉ ળ દીવગૃીફૃઅ રશૂ ગૃવ ૪૯.૯૱.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૩ ષહર્ધૂ  
ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. જ્લીળૉ  ઼ળ ષદૂ ઇફૉ જીથ રી દીવૃગીફૃઅ રશૂ ગૃવ ૮૯.૪૬.૪૱ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૫ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઽ્લ, 
બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ઽૉઢશફૂ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 

યીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ભૂક઼્ બઙીળફી ગરર્જીળૂફી રૅત્લૃ ઇન્ષલૉ ઼ઽીલ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૯૩ (૫૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ): રીફફૂલ ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ 
઼રલઙીશ્ બૃથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઊ, દૉષી ષઙર્-૫ફી ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ રઞૃમ ઋક્દ મીમદૉ દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ 
ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ભળૂલીન્ફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ રઅ ૂ ૂ : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂરીઅ 
ભૂક઼્ બઙીળફી ગરર્જીળૂફૂ ફષૂ ુફરથૄઅગ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. ઈધૂ રીિઽદૂ સૄન્લ ઝૉ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

યીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઑફબૂઑ઼ ઽૉ ઢશફી ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ બૉન્સફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૨૯ (૫૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ): રીફફૂલ ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ફષષુપર્દ 
બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૉડવી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ 
ુઞ ીષીળ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼અમઅુપદ ઼ ી રઅણશ દળભધૂ બૉન્સફ જૄગષણુઅ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ભિળલીનધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ દરીર ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ રઅ ૂ ૂ : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ફષ ષુપર્દ 
બૉન્સફ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ફ ઽ્ઊ રીિઽદૂ સૄન્લ ઙથષૂ. 

(૪) રૃ ી ફઅ. (૩)ફૂ રીિઽદૂ સૄન્લ ઽ્ઊ રૃ ી ફઅ. (૪) ફૂ રીિઽદૂ બથ સૄન્લ ઙથષૂ. 

(૫) રૃ ી ફઅ. (૩) (૪) ફૂ રીિઽદૂ સૄન્લ ઽ્ઊ રૃ ી ફઅ. (૫) ફૂ રીિઽદૂ બથ સૄન્લ ઙથષૂ. 

-------- 

દીબૂ ુઞ ીરીઅ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૭૭ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ દીબૂ ુઞ ીરીઅ ગઊ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ 
ઞરૂફ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગઊ ઼અ ધીકઑ સળદયઅઙ ગળૉવ ઝૉ, 

(૫) ઈષૂ સળદયઅઙ ગળફીળૂ ઼અ ધીક ઼ીરૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ સી બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈષૂ ગૉડવૂ ઼અ ધીકફૉ રીભૂ ઇબીઊ ઇફૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ગ્ઊ સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૉ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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દીબૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ  ુમફઘૉદૂ ગળીષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ રઽૉ઼વૄ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૯૮ (૩૪-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ દીબૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ીરીુથગ ખ ્ુઙગ 
ઽૉદૃ રીડૉ  ુમફઘૉદૂ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ ગૉડવૃઅ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ગ્ફૂ બી઼ૉધૂ ષ઼ૄવષીફૃઅ મીગૂ મીગૂ ઝૉ.  

(૪) ઋક્દ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવરીઅ ગૉડવૂ ળગર ુફલુરદ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવફૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ઇુપુફલર-
૩૱૯૯ફૂ ગવર-૮૭-ઘ ફી ઘઅણ (૭) ઽૉઢશ ુફલદ ઼રલરીઅ ઋત્બીનફ ગૉ  ઼ૉષી સ  ફ ગળૉ  દ્ ષપીળીફી નળ રૃઞમ ગૉડવૂ ળગર 
ષ઼ૄવષીફૂ ધીલ ઝૉ,  

(૫) ઋક્દ ળગર ઼રલ઼ળ યળબીઊ ફ ગળદી ઽ્ઊ દૉષી જી ીષીળ ગૉડવૂ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ ઞરૂફ રઽૉ઼વૄફી મીગૂ વૉથી 
ષ઼ૄવષી સી બઙવી વૂપી, ઇફૉ 

 (૬) ઋક્દ ળગર ઼રલ઼ળ ષ઼ૄવીઊ દૉ રીડૉ  ગ્ફૂ ઞષીમનીળૂ ધીલ ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ. 

(૪) ઋક્દ ળગર ુફલુરદ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવફૂ ઝૉ. 

(૫) ઽીવફૂ ુ ધુદઑ મીગૂ વૉથી ષ઼વૄષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) ઼અમઅુપદ દવીડૂ ગર રઅ ૂફૂ. 

બ ગ 

ુઞ ્ ષ઼ૄવષીફૃઅ મીગૂ ઞરૂફ રઽૉ઼ૃવ ગમઞૉનીળફૃઅ ફીર (ઞૉફૂ બી઼ૉધૂ ઞરૂફ 
રઽૉ઼ૄવ ષ઼ૄવષીફૃ મીગૂ ઽ્લ) 

દીબૂ ૭૯૬૬૨/- ુષળીઞ ઙૉરવુ઼અઽ ઼્વઅગૂ ુષઙૉળૉ  

૬૫૮૨/- ણૉફૂસ ુગસ્ળયીઊ ગીબણૂલી 

૩૪૩૪૨/- ણૉફૂસ ુગસ્ળયીઊ ગીબણૂલી 

ઇ બીમૉફ રઽૉન્ ુ અ઼ઽ રિઽણી  

૩૯૪૫૨.૩૱/- ુફુદફ ઞૃઙવુગસ્ળ સરીર્ 

ભૃવજઅન યીદૂવીવ ઇગર્ષીવ 

ગૃવ-૯૭,૩૭૨.૩૱/- - 

ષવ઼ીણ ૨ (સૄન્લ) 

-------- 

ર્ળમૂ ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ક્ષુદ ઼ૃપીળથીરીઅ ભિળલીન્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૬૩ (૫૩-૨૯-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લફીઅ ર્ળમૂ ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ક્ષુદ ઼ૃપીળથીફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઽૉઢશ ધશ ઇફૉ ઼ષ ફઅમળ મનવૂફૉ ઞરૂફ ળ્ણ ઼ીઊણ મનવૂ ગળૂ વૉષીફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ રશૂ ઇફૉ, 

(૪) ઋક્દ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ગ઼ૄળષીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ યળષીરીઅ ઈ લી ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૯૭ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙફી દીમી 
ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ 
ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઊ, દૉષી ષઙર્-૫ફી ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઼ીરીન્લ ષિઽષડ ુષયીઙફી દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ રઞૃમ ઋક્દ મીમદૉ દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ 
ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ભિળલીન્ફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ૨૩ (ઑગ) ગરર્જીળૂ. 

(૪) ગ્ઊ ભિળલીન બણદળ ધધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂફી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફફ્ 
વીય 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૪૨ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙફી દીમી 
ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૉડવી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી 
ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼અમઅુપદ ઼ ીરઅણશ દળભધૂ બૉન્સફ જૄગષણુઅ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ ગૉ  ગૉર, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ દરીર ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ, ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ 
ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરજીર્ળૂક બોગૂ ૨૪ (મૉ) ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ. દૉફૂ ુષઙદ 
ફૂજૉ નસીર્ લી રઞૃમ ઝૉ. 

ુઞ ્ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ગરર્જીળૂકફૂ ઼અખ્લી 
ઇફૉ દીળૂઘ 

ઇષ઼ીફ બીરૉવ ગરર્જીળૂકફ્ ઽ્ ્ ઇફૉ ગજૉળૂ 

ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૨૩  
ઇષ઼ીફ 

દી.૩૯-૩૨-૪૨૩૯ 

ષ. ૂ ુષકર્ર ઑ઼. બડૉવ, 
ઽ્ ્આ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ 
ષદૃર્શ ગજૉળૂઆ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ષણ્નળી (રી.ર) 
ષદૃર્શ, ષણ્નળી. 

ઘૉણી ૨૩ 
ઇષ઼ીફ 

દી. ૨૯-૨૭-૪૨૪૩ 

ષ. ૂ બૂ. ષૂ. જૐઽીથ, 
ઽ્ ્આ ઞૃુફલળ ક્વીગર્  
ષદૃર્શ ગજૉળૂઆ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ુષ ૃદ, ુષ ૃદ 
રી.ર. ુષયીઙ, ઙીઅપૂફઙળ. (ફણૂલીન િણુષટફ)  

ગૃવ ૨૪ 
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(૪) (ઇ) ૂ ષૂ. ઑ઼. બડૉવફી ષીળ઼ીઊફૂ મીમદૉ ઼ીરીન્લ ુફલૃુક્દ ભ્રર્ યળૉવ ફધૂ દધી દૉકફી NPS ગબીદફી 
ુમવરીઅ ષીઅપ્ ઽ્ઊ બૄદર્દી ઽીધ પળીલૉવ ઝૉ. ઞૉધૂ ષીળ઼ીઊ ફક્કૂ ધલૉધૂ ઇફૉ ષીઅપીફૂ બૄદર્દી મીન ુફલરીફૃ઼ીળ જૄગષથૂ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ. 

  (મ) ષ. ૂ બૂ.ષૂ. જૐઽીથ, ઞૃુફલળ ક્વીગર્ફૃઅ દી.૨૯-૨૭-૪૨૪૩ફી ળ્ઞ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઽ્ઊ બૉન્સફ 
જૄગષથી ઇધ બ લષઽીળ જીવૃ ઝૉ. 

(૫) ષીળ઼ીઊ ફક્કૂ ધલૉધૂ ઇફૉ NPS મીમદૉ ષીઅપીફૂ બદૄર્દી મીન ષઙર્ ધ ગરર્જીળૂફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ુફલરીફૃ઼ીળ 
વીય્ ષઽૉવૂ દગૉ  જૄગષૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઇફીધી ર્ફૉ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ 
ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૪૬૫ (૨૭-૨૱-૪૨૪૩) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ 

ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગલી ઇફીધી ર્ફૉ ગૉડવૂ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ જગૄષષીફૂ  
મીગૂ ઝૉ, 

(૪) દૉ મીગૂ ળઽૉષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) મીગૂ ઼ઽીલ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જગૄષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂજી રઅ ૂ ૂ : (૩૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફીધી ર્ફૉ મીશ ઼અયીશ ઙઽૅ દળૂગૉ  કશઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈષી મીશ ઼અયીશ ઙૅઽ્ફૉ ુફલરીફૃ઼ીળ ગ્ઊ 
ઈુધર્ગ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ ક યીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી બૉન્સફ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૪૮ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દવીવી): રીફફૂલ ળરદ-ઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ 
ષૅુ ક રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળરદ-ઙરદ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ 
ુઞ ીષીળ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૉડવી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ. 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼અમઅુપદ ઼ ીરઅણશ દળભધૂ બૉન્સફ જૄગષણુ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ભળૂલીનધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ દરીર ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

ળરદ-ઙરદ, લષૃી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ ક રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળરદ-ઙરદ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ 
ુઞ ીષીળ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ‘‘ગ્ઊબથ’’ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફૃઅ ઋક્દ 
ુ ધુદઑ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ, ઇફૉ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ઞૄફીઙતફૂ ીજૂફ ષીષ્ફૂ જાથષથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૨૪૭ (૫૩-૨૯-૪૨૪૩) ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૄફીઙત): રીફફૂલ ળરદ-ઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ 
ષૅુ ક રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ીજૂફ ઼રલફૂ ઈસળૉ  ૪૨ ઞૉડવૂ ષીષ્ 
જાશષથૂફી ઇયીષૉ ઇષીષ  મફૂ ઙઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી દ્, દૉ ગઊ ગઊ ષીષ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઇષીષ  મફૉવૂ ષીષ્ફૂ જાશષથૂ ગળષી સૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

ળરદઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ કફી રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) જી, ફી. 

ઞૄફીઙત સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ બૃળીદત્ષ ઇફૉ ઼અગર્ઽીવલ ઘીદી ઽ દગ 

(૩) ઇણૂગણૂ ષીષ - ઋબળગ્ડ ઞૄફીઙત 

(૪) વ ગળૂ ષીષ- ઋબળગ્ડ ઞૄફીઙત ઇફૉ 

(૫) ળી’ઘઙીળ ષીષ- ઞૄફીઙત (ષઅધવૂ ળ્ણ) ઑર ગૃવ-૨૫ ળીજ્લળુક્ષદ ષીષ ઈષૉવ ઝૉ. 

઼નળઽૃ ષીષ્ફૂ બૃળીદત્ષ ઇફૉ ઼અગર્ઽીવલ ઘીદી ીળી ઼ીળ઼અયીશ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ઋક્દ કર્રીઅગઆ (૩) ઇફૉ (૪) ષીષફૂ ીષી઼ફ યીઙ, ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ ીળી ુઞથ ધ્પીળફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ દધી કર્રીઅગ (૫) ષીષ ઼અળુક્ષદ ઇફૉ ઼ીભ-઼ભીઊ ધલૉવ ઝૉ.  

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ઇદીળીઅિગદ લીનૂરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્ 

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ
૩ ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ ૯૮૱૬, ૯૯૭૯, ૯૱૱૯, ૩૨૨૪૯ ૬ 
૪ ફીથી ુષયીઙ ૩૨૩૨૫ ૩ 
૫ ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ  ૯૯૪૯, ૯૯૭૩, ૯૯૱૨, ૯૱૩૭, ૯૱૱૬, ૯૯૩૩ ૮ 
૬ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ ૯૯૫૩, ૯૯૭૯, ૯૱૮૫, ૯૯૫૭ ૬ 
૭ ઙૅઽ ુષયીઙ ૯૮૯૨, ૯૯૮૩, ૯૯૮૮, ૯૯૯૨, ૯૱૬૭, ૯૱૯૩, 

૯૱૯૱, ૯૯૬૬, ૯૯૭૪, ૯૯૱૨, ૯૯૯૪, 
૩૨૨૨૬, ૩૨૨૪૪, ૩૨૨૪૬, ૩૨૨૫૯, ૩૨૨૭૩, 
૩૨૨૮૪, ૩૨૨૯૱, ૩૨૩૨૩, ૩૨૪૮૮  

૪૨

૮ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ ૭૭૮૱, ૭૭૱૬ ૪ 
૯ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ ૯૮૮૯ ૩ 
૱ ગીલની ુષયીઙ ૯૮૯૫ ૩ 
૯ બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ 

ુષયીઙ 
૱૱૮૫, ૯૮૯૩, ૯૯૨૯ ૫ 

૩૨ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૯૮૭૭, ૱૮૯૮, ૯૮૬૩ ૫ 
૩૩ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ ૯૮૯૭, ૯૯૪૨ ૪ 
૩૪ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ ૩૨૪૬૫ ૩ 
૩૫ ળરદઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ ષૅુ ક 

ુષયીઙ 
૯૯૪૮, ૩૨૨૪૭ ૪ 

ગૃવ ૭૨
-------- 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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નવમી અતારાં કત યાદી 
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બી  લીટી 
.૪૪.૯૫૦.૪૬ .૪૪,૯૫૦.૪૬ 
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