
 

ઈઢરૂ ઇદીળીઅિગદ લીનૂ 
઼યીઙૅઽફી રૉઞ બળ રૄક્લી 
દીળૂઘઆ- ૪૯રૂ ઼પ્ડૉ મ્મળ, ૪૨૪૩  

 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
ફષરૃઅ ઼ -૪૨૪૩ 
ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 

 

 

ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૬૯ (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૃદ (ધળીન): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (઼ીરીન્લ ષઽૂષડ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દીમી 
ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ગજૉળૂષીળ, ઼અષઙર્ષીળ 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 જૃગષણુઅ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

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

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (઼ીરીન્લ ષઽૂષડ) : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દીમી 
ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૃવ-૫ ( થ) ઇુપગીળૂક/ 
ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ. 

ુઞ ્ ગજૉળૂફૃઅ ફીર ઼અષઙર્ ઇષ઼ીફ 
ઙીઅપૂફઙળ રીફફૂલ ળીજ્લબીવ ૂફી ઙૅઽ ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ક્વીગર્   ૩ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇધર્સી  ઇફૉ ઈઅગણીસી   ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ ઼અસ્પફ રનનફૂસ ૩ 
ય જ ઈલ્ઞફ ગજૉળૂ ઈઅગણી રનનફૂસ ૩ 

(૪) ઽી, દી.૩-૬-૪૨૨૭ બઝૂ ુફરથૄઅગ બીરૉવી ગરર્જીળૂકફૉ ફષ ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફી વીઙૃ બણદૂ ઽ્ઉ, બૉન્સફ 
રશષી બી  ફધૂ. બળઅદૃ, ફષ ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઑફ.ઑ઼.ણૂ.ઑવરીઅધૂ ઞરી ધલૉવ ઼ળગીળ દધી ગરર્જીળૂફી ભીશીફૂ 
ળગર બળદ રૉશષષીફી ઼અમઅપરીઅ નળઘી દ ર ૉધૂ લ્ગ્લ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લફી રીઝૂરીળ્ફૉ ઼ઽીલ/઼મ઼ૂણૂફૂ લ્ઞફી  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૪૫ (૪૩-૨૮-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ રીઝૂરીળ્ રીડૉ  ગલી ગલી ગીળફૂ ઼ઽીલ-઼મ઼ૂણૂફૂ લ્ઞફીક 
ઇરવરીઅ ઝૉ, 

ઑજમૂ-૪૮૪ -૩- (઼ૂ઼-૩૨)-૪૨૪૩ 
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(૪) ઋક્દ ઼ઽીલ-઼મ઼ૂણૂ-઼ીપફ્ રૉશષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ ઽદૂ, 

(૫) દૉ બોગૂ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ગૉડવી રીઝૂરીળ્ફૉ ગૉડવૂ ઼ઽીલ-઼મ઼ૂણૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ઇળજીક બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રઅઞૄળ, ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ઇફૉ ગૉડવૂ ઇળજીક બણદળ ઝૉ ? 

રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ રીઝૂરીળ્ રીડૉ  *બ ગ-૩ રૃઞમફૂ ઼ઽીલ-઼મ઼ૂણૂફૂ લ્ઞફીક 
ઇરવરીઅ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ઼ઽીલ-઼મ઼ૂણૂ-઼ીપફ્ રૉશષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ *બ ગ-૪ રૃઞમ ઇજીક રશૉવ ઽદૂ. 

(૫) દૉ બોગૂ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ લ્ઞફીષીળ રીઝૂરીળ્ફૉ *બ ગ-૫ રૃઞમફૂ ઼ઽીલ-઼મ઼ૂણૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ. 

(૬) ઋક્દ ઇળજીક બોગૂ *બ ગ-૬ રૃઞમ ઇળજીક રઅઞૄળ, ફીરઅઞૄળ ઇફૉ બણદળ ઝૉ. 

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

-------- 

઼ઽગીળ યીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂકફી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ગરર્જીળૂકફૉ ઋચ્જગ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૬૱ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન): 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 ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ િભક઼્ ુફુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બથૄર્ 
ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્લ, દૉષી ષઙર્-૫ફી 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 ભિળલીન્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ભિળલીન્ફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઼ઽગીળ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ 
ુઞ ીષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ િભક઼્ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બથૄર્ 
ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્લ, દૉષી ષઙર્-૫ફી ગ્ઊ ગરર્જીળૂ ઇષ઼ીફ બીરૉવ ફધૂ. રીિઽદૂ ‘સૄન્લ’ ઙથષૂ.  

(૪) વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ. 

(૫) વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ. 

-------- 

ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ ુસક્ષગ્ફૂ ચડ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૮૬ (૨૱-૩૨-૪૨૪૨) ૂ વવૂદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ, ગર્ીન્ડૉણ ઇફૉ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીક 
ગૉડવૂ ઈષૉવૂ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગૉડવી ુસક્ષગ્ફૂ ચડ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુસક્ષગ્ફૂ ચડ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૃળૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 



3 
 
ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ્ દીવૃગ્ ઼ળગીળૂ ી.સીશી ગર્ીન્ડૉ ણ ી.સીશી ઘીફઙૂ ી.સીશી 

ર્ળમૂ 

ર્ળમૂ ૩૯૯ ૨૨ ૩૩૩ 
ડઅગીળી ૮૨ ૨૩ ૪૬ 
ષીઅગીફૉળ ૩૭૯ ૨૨ ૬૬ 
રીુશલી ૯૯ ૨૨ ૨૩ 
ઽશષન ૩૩૯ ૨૨ ૫૨ 

(૪)  

ુઞ ્ દીવૃગ્ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીરીઅ ુસક્ષગ્ફૂ ચડ 

ર્ળમૂ 

ર્ળમૂ ૩૯૬ 
ડઅગીળી ૪૭ 
ષીઅગીફૉળ ૩૯૬ 
રીુશલી ૯૬ 
ઽશષન ૮૬ 

(૫) ઞૉર મફૉ દૉર ટણબધૂ. 
-------- 

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

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૮૮ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઇુ ફયીઉ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

(૪) ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુ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 રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી)  : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ફીથી ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ િભક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ 
઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઉ, દૉષી ષઙર્-૫ ફી ળીજ્લરીઅ ગૃવ મૉ ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવી ઝૉ, 

ષણ્નળી –  ૩ 

ઘૉણી - ૩ 

(૪) દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ભળૂલીન્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ફીથી ુષયીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂફી ઇષ઼ીફ બીરૉવી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફફ્ વીય 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૨૩ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઍુત્ષગયીઉ રગષીથી (જ્ડૂવી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ફીથીઅ ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૉડવી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ 
ધલૉવ ઝૉ ? 
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(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼અમઅુપદ ઼ ીરઅણશ દળભધૂ બૉન્સફ જૃગષણુઅ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

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

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ફીથીઅ ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૃવ -૱ (ઈઢ) ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી 
ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ. 

ષણ્નળી ૩ 
ઘૉણી ૪ 
ર્ળમૂ ૩ 
ઇરનીષીન ૩ 
ઙીઅપૂફઙળ ૩ 
ષવ઼ીણ ૩ 
રઽૂ઼ીઙળ ૩ 

(૪) ઽી,જી દી.૩-૬-૪૨૨૭ બઝૂ ુફરથૄઅગ બીરૉવી ગરર્જીળૂકફૉ ફષ ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફી વીઙૃ બણદૂ ઽ્ઉ 
બૉન્સફ રશષી બી  ફધૂ.  

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ જી.ઑ઼.ડૂ. ઼અમઅપૂ મ્ઙ઼ ુમુવઅઙ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૫૱૨ (૩૨-૨૱-૪૨૪૩) ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ જી.ઑ઼.ડૂ. ઼અમઅપૂ મ્ઙ઼ ુમુવઅઙફૂ ગૉડવી 
ુબલીફૂ ગૉડવૂ ઇબળીુપગ ચડફીક મફૂ,  

(૪) ઈ ફીથીગૂલ ઇબળીુપગ ચડીફીકરીઅ ગૉડવી ઇુપગીળૂક/ઈળ્બૂક ઼અણ્ષીલી ઽદી,ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઇુપગીળૂક ઇફૉ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ્ 
઼અણ્ષીલૉવ ષૉળીફૂ ળગર 

(ળગર .ગળ્ણરીઅ) 
ષૉબીળૂ ઑગર્ફૂ 

઼અખ્લી 
ઇરનીષીન ૯૯૩.૭૩ ૪૭૨ 
ઇરળૉવૂ ૨.૨૩ ૩ 
મફી઼ગીઅઢી ૬૬.૯૭ ૯ 
ય જ ૩૮.૪૮ ૩ 
યીષફઙળ ૬૫૫.૮ ૩૨૬ 
ઙીઅપૂફઙળ ૩૨૬.૪૪ ૩૱ 
જારફઙળ ૩૫.૩ ૩૭ 
ઞૃફીઙત ૩૱.૱૪ ૪૪ 
ગચ્ઝ ૭૨.૩૬ ૩૯ 
રઽૉ઼ીથી ૫૯.૬ ૬૬ 
ર્ળમૂ ૩૪૮.૱૭ ૩૬૨ 
બીડથ ૩૨.૫૭ ૩૨ 
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ુઞ ્ 
઼અણ્ષીલૉવ ષૉળીફૂ ળગર 

(ળગર .ગળ્ણરીઅ) 
ષૉબીળૂ ઑગર્ફૂ 

઼અખ્લી 
ળીઞગ્ડ ૫૫૫.૨૯ ૩૨૬ 
઼ીમળગીઅઢી ૪.૫૯ ૬ 
઼ૃળદ ૯૱૯.૮૭ ૩૯૮ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૫.૪૬ ૮ 
ષણ્નળી ૯૮.૩૬ ૯૮ 
ષવ઼ીણ ૭૩.૫૩ ૪૫ 

ગૃવ ૫૨૯૬.૯૯ ૩૨૫૱ 

(૪)  

઼અણ્ષીલૉવ ઇુપગીળકફૂ ઼અખ્લી ઼અણ્ષીલૉવ ઈળ્બૂકફૂ ગૃવ ઼અખ્લી 
સૄન્લ ગૃવ ૩૨૫૱ ષૉબીળૂ ઑગર્ 

(૫) ઇુપગીળૂક ઼ીરૉ ગીલર્ષીઽૂ ઇઅઙૉફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. ઼અણ્ષીલૉવ ષૉબીળૂ ઑગર્ ઼ીરૉ ગીલનીગૂલ 
જોઙષીઉક રૃઞમ ફ્ડૂ઼, ઈગીળથૂફૂ કર્ૂલી, ષ઼ૄવીદ ષઙૉળૉ  ગીલર્ષીઽૂ ગળૉવ ઝૉ દધી ઇરૃગ ુગ ઼ીકરીઅ ફીર. ગ્ડર્  ઼રક્ષ ભિળલીન 
નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ભૂક઼્ બઙીળફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ગરર્જીળૂકફૉ ઇષ઼ીફ ઼ઽીલ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૨૪ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી): રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ 
(ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બલીર્ષળથ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફી ગળીળફ્ 
઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઽ્લ, દૉષી ષઙર્-૫ ફી ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ઝૉ. 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ગૉડવૂ ઇળજીક બણદળ 
ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઇળજીકફી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બલીર્ષળથ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂક બોગૂ ઙઞૃળીદ ઊગ્વ્જી ગુરસફરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ગ્ઉબથ ુફરથૄઅગ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. જ્લીળૉ  મીગૂફૂ ઼અ ધીક ઙૃઞળીદ નહૃથ ુફલઅ થ મ્ણર્ , ઙૃઞળીદ ઉગ્વ્જીગવ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ િળ઼જર્ 
઼ૉન્ડળ ભીઋન્ણૉસફ (ઙૂળ), ઙૃઞળીદ બલીર્ષળથ મઅપફ ઼અ ધીફ (ઙૉરૂ) રીઅધૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ 
ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફી ગળીળફી ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ષઙર્-૫ ફી ઑગબથ ગરર્જીળૂફૃઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇષ઼ીફ 
ફ પીલૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ 

-------- 

ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ગરર્જીળૂ/ઇુપગીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ જૄગષષીફૂ ળગર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૫૮ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બલીર્ષળથ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ફષ ષુપર્દ 
બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂ/ગજર્રીળૂક બોગૂ ગૉડવી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ુઞ ીષીળ ઇષ઼ીફ ધલૉવ 
ઝૉ, 
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(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ બૉન્સફ જગૄષણુઅ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૫) જો ઽી દ્, દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ઇષ઼ીફ બીરૉવી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૄગષણુઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બલીર્ષળથ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂક બોગૂ ઙૃઞળીદ 
ઊગ્વ્જી ગુરસફરીઅ ગ્ઊ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂ ફષષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ફધૂ જ્લીળૉ  મીગૂફૂ ઼અ ધીક ઙૃઞળીદ નહૄથ 
ુફલઅ થ મ્ણર્ , ઙૃઞળીદ ઊગ્વ્જીગવ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ ળૂ઼જર્ ભીઋન્ણૉસફ (ઙૂળ), ઙૃઞળીદ બલીર્ષળથ મઅપફ ઼અ ધીફ (ઙૉરૂ), 
ઙૃઞળીદ ઊગ્વ્જી ગુરસફ (જી.ઊ.઼ૂ.) રીઅધૂ ઈ ફષષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકરીઅધૂ ગ્ઊફૃઅ બથ 
ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ બૂ.ઑજ.઼ૂ. ઇફૉ ઼ૂ.ઑજ.઼ૂ.રીઅ નનીર્કફૂ ઼ીળષીળ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૩૨ (૨૩-૨૮-૪૨૪૩) ૂ ઊન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૩૯/૨૭/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ૂ.ઑજ.઼ૂ. ઇફૉ 
બૂ.ઑજ.઼ૂ. રીડૉ  ગઊ નષીક ઇફૉ રૉણૂગવ ઼ીપફ્ ઘળૂનષીરીઅ ઈ લી, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ ઇફૉ ગૉન્ ્ષીળ ગૉડવી નનીર્કઑ ઊન્ણ્ળ ઇફૉ ઈઋડણ્ળ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી નનીર્કફી રતૅ્લૃ ધલી ? 

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

(૩) દી.૩૯/૨૭/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ૂ.ઑજ.઼ૂ. ઇફૉ 
બૂ.ઑજ.઼ૂ. રીડૉ  ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ નષીક ઇફૉ રૉણૂગવ ઼ીપફ્ ઇઅઙૉફૃઅ *બ ગ-૩ દધી *બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) ઇફૉ (૫)ઋક્દ ષહર્ષીળ ઇફૉ ગૉન્ ્ષીળ ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઼ૂ.ઑજ.઼ૂ. ઇફૉ બૂ.ઑજ.઼ૂ. ફૂ ઊન્ણ્ળ ઇફૉ 
ઈઋડણ્ળ ઼ીળષીળ વૂપૉવ નનીર્ક, ઇફૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ રૅત્લૃ બીરૉવ નનીર્કફૂ ુષઙદ્ *બ ગ-૫ દધી *બ ગ-૬ બળ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

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

-------- 

ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂફી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ  

ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફફ્ વીય 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૭૯ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ળચૃયીઊ નૉ઼ ીઊ (ળીપફબૃળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુ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 
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(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ દરીર ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙફી 
દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ફૂજૉ રૃઞમફી ઇુપગીળૂક/ 
ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક 

૩ ઇરનીષીન ૬ 

૪ યીષફઙળ ૩ 

૫ મ્ડીન ૩ 

૬ નીઽ્ન ૪ 

૭ ઙીઅપૂફઙળ ૩ 

૮ ઘૉણી ૩ 

૯ ઼ીમળગીઅઢી ૩ 

૱ ઼ૃળદ ૩ 

૯ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૪ 

૩૨ ષણ્નળી ૪ 

૩૩ ળીઞગ્ડ ૩ 

૩૪ ઞૃફીઙત ૩ 

૩૫ રઽૉ઼ીથી ૩ 

ગૃવ ૩૯ 

(૪) ઽી, જી (ગૃવ –  ૩૪ ગૉ઼) 

૩-િકર્રૂફવ ગૉ઼, ૫-ગૉ઼ ષીળ઼નીળ બી઼ૉધૂ ઘૃડદૂ ુષઙદ્ ર ૉધૂ (઼અમઅુપદ ઼ ીરઅણશ (ગજૉળૂ)ઘીદૉ) બ-ગૉ઼ બૉન્સફ 
ઇફૉ ્ુષણન્ડ ભઅણ ફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ બણદળ દધી ૫ ( થ) ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફૃઅ દીઞૉદળરીઅ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઽ્લ 
નળઘી દફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

(૫) િકર્રૂફવ ગૉ઼ફ્ ુફથર્લ ધલૉધૂ, ષીળ઼નીળ બી઼ૉધૂ ઞ ળૂ ુષઙદ્ ર ૉધૂ, બૉન્સફ ઇફૉ ્ુષણન્ડ ભઅણફૂ ગજૉળૂ 
ીળી ુષજીળથી ધલૉધૂ દધી ષઽૂષડૂ દરીર બી઼ીકફૂ જગી઼થૂ ગળૂ બૉન્સફ જગૄષણુઅ ગળષી ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઑફૉ ધૉડૂગફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૭૬ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

(૪) દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

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

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ): (૨૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) ુફરથૄઅગ્ફ્ ઇ ષૂગીળ, ળીજીફીરી દધી ષો.ુફષૅુ /ષલુફષૅુ ફી ગીળથૉ ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉ ઝૉ. 

(૫) ઋરૉનષીળ્ ઋબવબ્પ ધલૉધૂ ઞગ્લી યળષીરીઅ ઈષસૉ. 
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બ ગ  

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
ુઞ ી ઘીદૉ ગૃવ 
ઘીવૂ ઞગ્લી

ઘીવૂ ઞગ્લી ક્લીળધૂ ઘીવૂ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૩ રઽૉ઼ીથી ૩ ઞ.ઽ્.રઽૉ઼ીથી ૩ દી.૪૬-૨૮-૪૨૪૨ 
૪ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૬ ઞ.ઽ્.઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩ દી.૨૯-૩૨-૪૨૨૮ 

ઞ.ઽ્.વીંમણૂ ૪ દી.૪૨-૨૩-૪૨૨૬ 
દી.૩૱-૨૯-૪૨૨૮ 

઼.ઽ્. ીઅઙ ી ૩ CM SETU ધૂ યળૉવ  
૫ ય જ ૪ ઼.ઽ્.ઞઅમૃ઼ળ ૩ દી.૪૫-૩૨-૪૨૩૯ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ષીુવલી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
૬ બઅજરઽીવ ૭ ઞ.ઽ્.ઙ્પળી ૪ દી.૪૨-૨૩-૪૨૪૨ 

઼.ઽ્.ઽીવ્વ ૩ દી.૨૪-૩૩-૪૨૪૨ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ર્ળી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ચ્ચઅમી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

૭ ર્ળમૂ ૪ ઼.ઽ્.ષીઅગીફૉળ ૩ દી.૪૪-૨૯-૪૨૩૭ 
઼.ઽ્.ઽશષન ૩ દી.૪૫-૩૨-૪૨૩૯ 

૮ ફષ઼ીળૂ ૬ ઼ી.ઈ.ગૉ .ઇઅમીણી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .વૂરટળ ૩ દી.૩૨-૩૨-૪૨૩૱ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ઘૉળઙીર ૩ દી.૪૩-૨૱-૪૨૪૨ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ઘણ઼બૃી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

૯ ઘૉણી ૫ ઞ.ઽ્.ફણૂલીન ૩ દી.૪૱-૨૬-૪૨૩૫ 
ઞ.ઽ્.ઘૉણી ૩ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૨ 
઼.ઽ્.ણીગ્ળ ૩ દી.૪૫-૩૨-૪૨૩૯ 

૱ ઈઽષી ૩ ઼ી.ઈ.ગૉ .ષપઊ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
૯ ઈથઅન ૩ ઞ.ઽ્.ઈથઅન ૩ દી.૪૫-૨૮-૪૨૪૨ 
૩૨ નૉષયૄુર ીળગી ૩ ઞ.ઽ્. ીળગી ૩ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૬ 
૩૩ ળીઞગ્ડ ૭ ઞ.ઽ્.ઙ ણવ ૪ દી.૪૩-૨૮-૪૨૩૨, 

દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૨ 
઼.ઽ્.પ્ળીજી ૪ દી.૩૪-૨૩-૪૨૩૨, 

દી.૪૩-૨૮-૪૨૩૨ 
઼.ઽ્.ઞૉદબૃળ ૩ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૨ 

૩૪ ફરર્ની ૮ ઞ.ઽ્.ળીઞબૂબશી ૪ દી.૪૭-૨૪-૪૨૩૩, 
દી.૩૯-૨૯-૪૨૩૨ 

ઞ.ઽ્.ણૉણૂલીબીણી ૩ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૬ 
઼.ઽ.ઙ ણૉ ળ ૩ દી.૪૫-૩૨-૪૨૩૯ 
઼ી.ઈ.ગૉ .઼ીઅઙમીળી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ુદવગષીણ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

૩૫ નીઽ્ન ૩૨ ઼.ઽ્.ટીવ્ન ૩ દી.૪૫-૩૨-૪૨૩૯ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ભદૉબૃળ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ગદષીળી ૩ NHM ઇઅદઙર્દ યળીલૉવ
઼ી.ઈ.ગૉ .઼ીંઙષણ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ઙળમીણી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ગણીથી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .વૂરણૂ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .઼ૃઘ઼ળ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .બૂબવ્ન ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .પીફબળૃ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
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કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
ુઞ ી ઘીદૉ ગૃવ 
ઘીવૂ ઞગ્લી

ઘીવૂ ઞગ્લી ક્લીળધૂ ઘીવૂ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૩૬ ગચ્ઝ ૫ ઼.ઽ્.રીઅણષૂ ૩ દી.૩૪-૨૩-૪૨૩૨ 

઼.ઽ્.ઙીઅપૂપીર ૩ દી.૩૪-૨૩-૪૨૩૨ 

઼.ઽ્.ઇઅજાળ ૩ દી.૪૫-૩૨-૪૨૩૯ 

૩૭ ઇળષ ૂ ૪ ગ્.ઽ્.ુયવ્ણી ૩ NHM ઇઅદઙર્દ યળીલૉવ 

઼ી.ઈ.ગૉ .સીરશીજી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

૩૮ રઽૂ઼ીઙળ ૫ ઞ.ઽ્.વૃથીષીણી ૩ દી.૪૯-૩૨-૪૨૩૬ 

઼.ઽ્.઼અદળીરબળૃ ૩ દી.૪૩-૨૮-૪૨૩૨ 

઼ી.ઈ.ગૉ .મીગ્ળ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

૩૯ ઇરળૉવૂ ૫ ઼.ઽ્.઼ીષળગૃઅણવી ૪ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૨ 

઼.ઽ્.ળીઞૃવી ૩ દી.૪૪-૨૭-૪૨૩૪ 

૩૱ મફી઼ગીઅઢી ૯ ઞ.ઽ્.ણૂ઼ી ૪ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૨ 

઼.ઽ્.ધળીન ૩ દી.૪૨-૨૭-૪૨૩૭ 

઼.ઽ્.ઇઅમીજી ૩ દી.૨૮-૨૮-૪૨૩૭ 

઼.ઽ્.યીયળ ૩ દી.૪૫-૩૨-૪૨૩૯ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ઇરૂળઙત ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .નીઅદી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

૩૯ ષવ઼ીણ ૯ ઞ.ઽ્.ષીબૂ ૩ દી.૪૮-૨૯-૪૨૩૮ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ઋરળઙીર ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ણૃઅ ઙળૂ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ગબળીણી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .બીળણૂ ૩ દી.૩૨-૨૩-૪૨૩૱ 

઼ી.ઈ.ગૉ .બીંણષવ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ળ્ઽૂથી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

૪૨ ઙૂળ઼્રફીધ ૫ ઼.ઽ્.ષૉળીષશ ૪ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૨ 
દી.૪૩-૨૮-૪૨૩૨ 

઼.ઽ્.ઋફી ૩ દી.૪૫-૩૨-૪૨૩૯ 

૪૩ દીબૂ ૭ ઞ.ઽ્. લીળી ૩ દી.૨૩-૨૪-૪૨૪૨ 

઼.ઽ્.ઋચ્ઝવ ૩ દી.૪૫-૩૨-૪૨૩૯ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ઙણદ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ષીવ્ણ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ફૂટળ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

૪૪ બીડથ ૪ ઞ.ઽ્.ુ઼ધ્પબૃળ ૩ દી.૩૪-૨૭-૪૨૩૩ 

઼.ઽ્.ળીપફબૃળ ૩ દી.૪૫-૩૨-૪૨૩૯ 

૪૫ ઼ીમળગીઅઢી ૫ ઼.ઽ્.ઘૉણ ી ૩ દી.૪૯-૨૭-૪૨૩૩ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ુષઞલફઙળ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .બ્સૂફી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

૪૬ ઙીઅપૂફઙળ ૩ ઞ.ઽ્.રીથ઼ી ૩ દી.૪૱-૨૪-૪૨૪૩ 

૪૭ મ્ડીન ૩ ઞ.ઽ્.મ્ડીન ૩ દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૬ 
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કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
ુઞ ી ઘીદૉ ગૃવ 
ઘીવૂ ઞગ્લી

ઘીવૂ ઞગ્લી ક્લીળધૂ ઘીવૂ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૪૮ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૮ ઼ી.ઈ.ગૉ .બીષૂઞૉદબૃળ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ફ઼ષીણૂ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ગષીઅડ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ટ્ટ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ઞમૃઙીર ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .મ્ણૉવૂ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

૪૯ ઼ૃળદ ૩૨ ઼ી.ઈ.ગૉ .ઇળૉઢ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .રીઅઙળ્શ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .બવ઼ીફી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ઋરળબીણી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ઇફીષવ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .રઽૃષી ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .કવબીણ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 
઼ી.ઈ.ગૉ .ટઅઘષીષ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .ગીરળૉઞ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

઼ી.ઈ.ગૉ .઼ીલફ ૩ દી.૨૱-૨૭-૪૨૩૪ 

ગૃવ ૩૨૩  

-------- 

ઇરનીષીનફૂ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ મઅપ ઽીવદરીઅ રૉણૂગવ ઼ીપફ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૮૨ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ યીષૉસયીઉ ગડીળી (ટીવ્ન): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીનફૂ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ ગલી ગલી રૉણૂગવ ઼ીપફ્/રસૂફ્ ગૉડવી 
઼રલધૂ મઅપ ઽીવદરીઅ ઝૉ, 

(૪) દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) દરીર રૉણૂગવ ઼ીપફ્/રસૂફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બફૃઆગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃૠખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩/૨૫/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીનફૂ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ ગ્ઉબથ રૉણૂગવ ઼ીપફ્/રસૂફ્ મઅપ 
ઽીવદરીઅ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

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

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૮૯ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુ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 ઽ્ઉ, દૉષી ષઙર્-૫ ફી ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ઝૉ, 
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(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 ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુ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 ઽ્ઉ, દૉષી ષઙર્-૫ ફી ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ફૂજૉ રૃઞમફી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ 
બીઅજ ષહર્ફ્ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ 

બીરૉવ ષઙર્-૫ફી ગરર્જીળૂક 
૩ ઇરનીષીન ૩ 
૪ યીષફઙળ ૩ 
૫ ષવ઼ીણ ૩ 

ગૃવ ૫ 
 

(૪) ૨૩ (ઑગ) ગૉ઼. 

(૫) દીઞૉદળરીઅ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ, ઼ીપફૂગ ગીઙશ્ ળઞૄ ધલૉધૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ઘૉણી, રઽૉ઼ીથી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ‘‘રીઅ’’ ગીણર્ફ્ નનીર્કઑ વૂપૉવ વીય 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૩ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઉન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 દી.૩૩/૨૯/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઘૉણી, રઽૉ઼ીથી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ‘‘રીઅ’’ ગીણર્ફ્ ગૉડવી નનીર્કઑ 
ઋબલ્ઙ ગલ  ઇફૉ દૉરફૂ ઼ીળષીળ બીઝશ ગૉડવી ુબલીફ્ ઼ળગીળફૉ ઘલર્ ધલ્ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૨૬-૨૯-૪૨૪૩) 

ુઞ ્ 
દી.૩૪/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ દી.૩૩/૨૯/૪૨૪૨ દી.૩૪/૨૯/૪૨૪૨ ધૂ દી.૩૩/૨૯/૪૨૪૩ 

વીયીધીર્ નીષી નીષી ળગર . વીયીધીર્ નીષી નીષી ળગર . 
ઘૉણી ૩૭,૫૫૪ ૩૫,૨૨,૭૩,૯૯૮ ૱,૪૩૯ ૩૩,૨૱,૨૱,૱૪૭ 

રઽૉ઼ીથી ૫૭,૯૬૬ ૫૨,૫૪,૫૯,૩૭૭ ૪૨,૯૩૯ ૫૬,૭૫,૱૮,૪૮૩ 
ઈથઅન ૬૯,૭૪૯ ૫૱,૯૯,૬૮,૨૮૯ ૪૭,૮૯૩ ૫૪,૩૫,૫૯,૮૱૫ 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઽ્ુરલ્બૉધૂગ ણૌક્ડળ્ફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૩૫૮ (૨૭-૨૱-૪૨૪૩) ૂ ઇુ ફયીઉ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઈષૉવ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ્રીઅ ઽ્ુરલ્બૉધૂગ ણૌક્ડળ્ફૂ 
ગૉડવૂ ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ, 

(૪) ઘીવૂ ળઽૉષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈષૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) મૉ ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ. 

(૪) ઙૃઞળીદ ઙૐથ ઼ૉષી બ અ઼નઙૂ રઅણશ, ઙીઅપૂફઙળ ીળી ગળીલૉવ યળદૂરીઅ લ્ગ્લ ઋરૉનષીળ ફ રશદીઅ ઘીવૂ ળઽૉષી 
બીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ષઽૂષડૂ કર્ૂલી બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 
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ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ લૐફ સ્હથફી મફીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૫૬ (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૪૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ુઞ ીષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ લૐફ સ્હથફી ગૉડવી 
મફીષ્ મન્લી, 

(૪) ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ષહર્ષીળ ઇફૉ ુઞ ીષીળ ઙૃફૉઙીળ્ફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી, 

(૫) ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ઙૃફૉઙીળ્ફૉ બગણષીફીઅ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ. 

(૪) બ ગ-૪ રૃઞમ.  

(૫) બ ગ-૫ રૃઞમ. 

(૬)  

 ફીરનીળ ઽીઉગ્ડર્ફ્ ડૉ  ઽ્ષીધૂ ઙૃફૉઙીળ્ફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ. 

 ઈળ્બૂક ળીજ્લ મઽીળફી ઽ્લ બગણષીફૂ ગીરઙૂળૂ જીવ ૃઝૉ. 

 ઙૃફ્ ગલીર્ મીન ઈળ્બૂક ફી઼દી ભળદી ઽ્લ દૉરઞ ઼અયુષદ ધશ્ઑ દબી઼ ગળષી ઝદી રશૂ ઈષૉવ ફ ઽ્લ 
ઈળ્બૂક બગણષીફી મીગૂ ઝૉ. 

 ઙૃફૉઙીળ્ફૂ ઼ચફ દબી઼ ગળષી ઝદી ફ રશૂ ઈષૉવ ઽ્લ, ઼ૂ.ઈળ.બૂ.઼ૂ. ગવર ૯૨, ૱૪, ૱૫ રૃઞમફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ્ 
દી.૪૩/૨૮/૩૱ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૩૯

દી.૪૩/૨૮/૩૯ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૨

દી.૪૩/૨૮/૪૨ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૩

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૭૯૯ ૭૩૮ ૭૯૯ 
૪ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૪૱ ૬૯ ૫૨ 
૫ ઼ૃળદ સઽૉળ ૫૯૮ ૫૨૫ ૫૨૩ 
૬ ષણ્નળી સઽૉળ ૯૫ ૮૭ ૯૯ 
૭ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૬૱ ૭૬ ૮૮ 
૮ ઘૉણી ૯૨ ૱૩ ૮૮ 
૯ ઈથઅન ૩૭ ૩૯ ૪૬ 
૱ ઙીઅપૂફઙળ ૩૬ ૩૪ ૪૨ 
૯ ઼ીમળગીઅઢી ૯૱ ૯૩ ૱૩ 
૩૨ ઇળષ ૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૩ રઽૉ઼ીથી ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૪ જારફઙળ ૨૨ ૨૨ ૨૩ 
૩૫ નૉષયૄુર- ીળગી ૩૭ ૩૬ ૩૮ 
૩૬ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૮૪ ૯૮ ૯૫ 
૩૭ ર્ળમૂ ૬૱ ૬૫ ૭૨ 
૩૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૮૩ ૭૱ ૮૭ 
૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૱૫ ૮૯ ૯૬ 
૩૱ ગચ્ઝ બુ ર  ૪૮ ૪૯ ૫૯ 
૩૯ ગચ્ઝ બૄષર્ ૬૫ ૬૨ ૭૨ 
૪૨ બીડથ ૭૫ ૭૪ ૭૬ 
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ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ્ 
દી.૪૩/૨૮/૩૱ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૩૯

દી.૪૩/૨૮/૩૯ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૨

દી.૪૩/૨૮/૪૨ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૩

૪૩ ઇરળૉવૂ ૬૨ ૫૮ ૪૭ 
૪૪ યીષફઙળ ૩૨૨ ૯૨ ૯૫ 
૪૫ મ્ડીન ૪૯ ૫૫ ૪૯ 
૪૬ ઞૃફીઙત ૫૭ ૪૱ ૫૨ 
૪૭ ઙૂળ-઼્રફીધ ૬૨ ૬૱ ૬૮ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૩૫ ૩૨ ૩૪ 
૪૯ ષણ્નળી ળવ ૪૮ ૬૯ ૮૯ 
૪૱ ઝ્ડી-ઋનૉબૃળ ૪૯ ૫૱ ૩૨૭ 
૪૯ ય જ  ૪૭ ૪૱ ૪૯ 
૫૨ ફરર્ની ૪૪ ૪૭ ૫૱ 
૫૩ બઅજરઽીવ ૯૭ ૭૯ ૯૩ 
૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૪૫ ૪૱ ૫૬ 
૫૫ નીઽ્ન ૫૯ ૪૭ ૫૪ 
૫૬ ઼ૃળદ ળવ ૭૫ ૮૫ ૬૮ 
૫૭ દીબૂ ૪૪ ૩૫ ૩૫ 
૫૮ ષવ઼ીણ ૪૭ ૫૯ ૫૱ 
૫૯ ફષ઼ીળૂ ૪૯ ૫૨ ૪૫ 
૫૱ ણીઅઙ ૨૯ ૨૩ ૨૫ 
૫૯ બ.ળૉ . ષણ્નળી ૨૬ ૨૪ ૨૪ 
૬૨ બ.ળૉ . ઇરનીષીન ૨૩ ૨૫ ૨૨ 

બ ગ-૪ 

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ્ 
દી.૪૩/૨૮/૩૱ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૩૯ 

દી.૪૩/૨૮/૩૯ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૨ 

દી.૪૩/૨૮/૪૨ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૩ 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૭૱૭ ૭૨૪ ૭૱૪ 
૪ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૫૯ ૭૱ ૫૫ 
૫ ઼ૃળદ સઽૉળ ૫૱૬ ૪૯૫ ૪૱૯ 
૬ ષણ્નળી સઽૉળ ૯૫ ૮૭ ૯૯ 
૭ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૭૱ ૭૫ ૯૯ 
૮ ઘૉણી ૩૨૩ ૯૬ ૮૩ 
૯ ઈથઅન ૩૮ ૪૪ ૫૩ 
૱ ઙીઅપૂફઙળ ૩૫ ૩૩ ૪૨ 
૯ ઼ીમળગીઅઢી ૩૪૭ ૯૪ ૩૪૨ 
૩૨ ઇળષ ૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૩ રઽૉ઼ીથી ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૪ જારફઙળ ૨૨ ૨૨ ૨૪ 
૩૫ નૉષયૄુર- ીળગી ૩૭ ૩૬ ૩૮ 
૩૬ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૯૯ ૯૩ ૱૯ 
૩૭ ર્ળમૂ ૬૯ ૬૫ ૬૱ 
૩૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૯૩ ૯૱ ૩૨૩ 
૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૩૭૫ ૩૪૬ ૩૩૫ 
૩૱ ગચ્ઝ બુ ર  ૫૩ ૪૯ ૬૯ 
૩૯ ગચ્ઝ બૄષર્ ૬૪ ૫૯ ૬૯ 
૪૨ બીડથ ૮૪ ૯૨ ૯૪ 
૪૩ ઇરળૉવૂ ૫૯ ૫૮ ૪૬ 
૪૪ યીષફઙળ ૩૩૯ ૯૭ ૩૩૬ 



14 
 

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ્ 
દી.૪૩/૨૮/૩૱ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૩૯ 

દી.૪૩/૨૮/૩૯ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૨ 

દી.૪૩/૨૮/૪૨ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૩ 

૪૫ મ્ડીન ૪૯ ૫૪ ૪૱ 
૪૬ ઞૃફીઙત ૬૱ ૪૱ ૫૩ 
૪૭ ઙૂળ-઼્રફીધ ૬૨ ૬૱ ૬૮ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૪૯ ૩૪ ૩૯ 
૪૯ ષણ્નળી ળવ ૪૮ ૬૯ ૮૱ 
૪૱ ઝ્ડી-ઋનૉબૃળ ૬૬ ૬૯ ૩૪૭ 
૪૯ ય જ  ૪૭ ૪૱ ૪૭ 
૫૨ ફરર્ની ૫૩ ૫૩ ૬૯ 
૫૩ બઅજરઽીવ ૩૨૱ ૮૪ ૭૪ 
૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૪૪ ૪૱ ૫૫ 
૫૫ નીઽ્ન ૫૬ ૪૩ ૪૭ 
૫૬ ઼ૃળદ ળવ ૮૩ ૮૱ ૭૨ 
૫૭ દીબૂ ૪૮ ૪૪ ૩૭ 
૫૮ ષવ઼ીણ ૪૭ ૫૮ ૫૪ 
૫૯ ફષ઼ીળૂ ૫૨ ૫૩ ૫૬ 
૫૱ ણીઅઙ ૨૯ ૨૩ ૨૫ 
૫૯ બ.ળૉ . ષણ્નળી ૨૪ ૨૫ ૨૪ 
૬૨ બ.ળૉ . ઇરનીષીન ૨૩ ૨૪ ૨૨ 

બ ગ-૫ 

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ્ 
દી.૪૩/૨૮/૩૱ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૩૯ 

દી.૪૩/૨૮/૩૯ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૨ 

દી.૪૩/૨૮/૪૨ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૩ 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૩૪ ૩૬ ૩૯ 

૪ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૨૨ ૨૨ ૨૪ 

૫ ઼ૃળદ સઽૉળ ૩૪ ૩૨ ૩૪ 

૬ ષણ્નળી સઽૉળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૭ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૨૩ ૨૪ ૨૪ 

૮ ઘૉણી-ફણૂલીન ૨૨ ૨૬ ૨૱ 

૯ ઈથઅન ૨૨ ૨૪ ૨૪ 

૱ ઙીઅપૂફઙળ ૨૩ ૨૩ ૨૨ 

૯ ઼ીમળગીઅઢી ૨૮ ૨૬ ૪૫ 

૩૨ ઇળષ ૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૩૩ રઽૉ઼ીથી ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૩૪ જારફઙળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૩૫ નૉષયૄુર- ીળગી ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૩૬ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૨૩ ૨૨ ૨૩ 

૩૭ ર્ળમૂ ૨૩ ૨૨ ૨૪ 

૩૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨૨ ૨૫ ૨૮ 

૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૨૯ ૩૩ ૨૱ 

૩૱ ગચ્ઝ બુ ર  ૨૩ ૨૨ ૨૨ 
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ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ્ 
દી.૪૩/૨૮/૩૱ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૩૯ 

દી.૪૩/૨૮/૩૯ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૨ 

દી.૪૩/૨૮/૪૨ ધૂ 
દી.૪૨/૨૮/૪૩ 

૩૯ ગચ્ઝ બૄષર્ ૨૩ ૨૩ ૨૫ 

૪૨ બીડથ ૨૪ ૨૬ ૨૫ 

૪૩ ઇરળૉવૂ ૨૪ ૨૨ ૨૩ 

૪૪ યીષફઙળ ૨૪ ૨૩ ૨૩ 

૪૫ મ્ડીન ૨૨ ૨૩ ૨૩ 

૪૬ ઞૃફીઙત ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૪૭ ઙૂળ-઼્રફીધ ૨૩ ૨૨ ૨૫ 

૪૮ બ્ળમઅનળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૪૯ ષણ્નળી ળવ ૨૨ ૨૨ ૨૪ 

૪૱ ઝ્ડી-ઋનૉબૃળ ૨૨ ૨૪ ૨૫ 

૪૯ ય જ  ૨૨ ૨૨ ૨૪ 

૫૨ ફરર્ની ૨૩ ૨૨ ૨૪ 

૫૩ બઅજરઽીવ ૨૬ ૨૫ ૩૯ 

૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૨૩ ૨૨ ૨૩ 

૫૫ નીઽ્ન ૨૩ ૨૬ ૨૭ 

૫૬ ઼ૃળદ ળવ ૨૬ ૨૪ ૨૪ 

૫૭ દીબૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૫૮ ષવ઼ીણ ૨૨ ૨૩ ૨૮ 

૫૯ ફષ઼ીળૂ ૨૨ ૨૨ ૨૩ 

૫૱ ણીઅઙ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૫૯ બ.ળૉ . ષણ્નળી ૨૪ ૨૨ ૨૨ 

૬૨ બ.ળૉ . ઇરનીષીન ૨૨ ૨૩ ૨૨ 

-------- 

જ્ડૂવી દીવૃગીરીઅ રૉવણૂ રીદીફી રઅિનળરીઅ મવૂફૂ ષૅુ  મઅપ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૮૭ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩/૨૭/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી જ્ડૂવી દીવગૃીરીઅ ઈષૉવી ળૉસરૂલી ઙીરરીઅ રૉવણૂ 
રીદીફી રઅિનળરીઅ મગળીફી મવૂફૂ ધી જીવૃ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

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

(૫) ઈ ઙૉળગીફૄફૂ ષૅુ  મઅપ ગળષી સૂ લષ ધી ધઉ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ઇરનીષીનરીઅ પઅપીનીળૂ ળક્દનીદીક ઼ીરૉ બઙવી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૫૬ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઇરનીષીનરીઅ ષહર્ ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ગૉડવી પઅપીનીળૂ ળક્દનીદીકફૉ ટણબૂ વૉષીલી, 

(૪) દૉક ગૉડવી ઼રલધૂ ઈ ષૅુ  જવીષદી ઽદી, ઇફૉ 

(૫) ઈષી ળક્દનીદીક ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળીઉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઑગ બથ ફઽૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઼ૂ. ઼ૂ. ગૉરૉળી રૄગષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૱૭ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઼ૂ. ઼ૂ. ગૉરૉળી રૄગષીફી મીગૂ 
ઝૉ, 

(૪) દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) દૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂ રૄગષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ૩૩૯ બ્વૂ઼ ડૉસફ્ (બ ગ-૩ રૃઞમ) 

(૪) બ્વૂ઼ ડૉસફ્ ફષી ઇુ દત્ષરીઅ ઈષૉવ ઽ્ષીધૂ ઼ૂ. ઼ૂ. ડૂષૂ ગૉરૉળી રગૄષીફી મીગૂ ઝૉ. 

(૫) ઈઙીરૂ રીજર્-૪૨૪૪ ઼ૃપૂરીઅ રૄગષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

ઇફૃ ફઅ. સઽૉ ળ/જી ીફૃઅ ફીર બ્વૂ઼ ડૉસફફૂ ઼અખ્લી 
૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૪૬
૪ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૨૫
૫ ણીઅઙ ૨૩
૬ ઇરળૉવૂ ૨૩
૭ ઈથઅન ૨૩
૮ ઇળષ ૂ ૨૪
૯ મફી઼ગીઅઢી ૨૩
૱ ય જ ૨૩
૯ યીષફઙળ ૨૫
૩૨ મ્ડીન ૨૪
૩૩ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૨૫
૩૪ નીઽ્ન ૨૪
૩૫ નૉષયૄુર ીળગી ૨૪
૩૬ ઙીઅપૂફઙળ ૨૫
૩૭ ઙૂળ ઼્રફીધ ૨૪
૩૮ જારફઙળ ૨૪
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ઇફૃ ફઅ. સઽૉ ળ/જી ીફૃઅ ફીર બ્વૂ઼ ડૉસફફૂ ઼અખ્લી 
૩૯ ઞૃફીઙત ૨૫
૩૱ ઘૉણી-ફિણલીન ૨૩
૩૯ ગચ્ઝ-બૄષર્ ઙીઅપૂપીર ૨૪
૪૨ ગચ્ઝ-બુ ર યઞૄ ૨૱
૪૩ રઽૂ઼ીઙળ ૨૬
૪૪ રઽૉ઼ીથી ૨૪
૪૫ ર્ળમૂ ૨૪
૪૬ ફરર્ની ૨૪
૪૭ ફષ઼ીળૂ ૨૪
૪૮ બઅજરઽીવ ૨૬
૪૯ બીડથ ૨૩
૪૱ બ્ળમઅનળ ૨૩
૪૯ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૨૭
૫૨ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૨૩
૫૩ ઼ીમળગીઅઢી ૨૪
૫૪ ઼ૃળદ સઽૉળ ૨૯
૫૫ ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૨૪
૫૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨૭
૫૭ દીબૂ ૨૩
૫૮ ષણ્નળી સઽૉળ ૨૯
૫૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૨૩
૫૱ ષવ઼ીણ ૨૩
૫૯ બુ ર ળૉ ષૉ, ઇરનીષીન ૨૨
૬૨ બુ ર ળૉ ષૉ, ષણ્નળી ૨૪

ગૃવ ૩૩૯
-------- 

ળીજ્લરીઅ બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઼ૂ. ઼ૂ. ગૉરૉળી રૄગષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૯ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઊરળીફ ઘૉણીષીવી (ઞરીવબૃળ-ઘીણૂલી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઼ૂ. ઼ૂ. ગૉરૉળી મઅપ ઽીવદરીઅ ઝૉ, 

(૪) દૉફી મઅપ ળઽૉષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) મઅપ ઼ૂ.઼ૂ. ગૉરૉળી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જીવૃ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ૪૪ બ્વૂ઼ ડૉસફ્ (બ ગ-૩ રૃઞમ) 

(૪) ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી મઅપ ળઽૉષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ ગૉરૉળી, લૃ.બૂ.ઑ઼., ઼ષર્ળ ષઙૉળૉરીઅ ઼જાર્દૂ દગુફગૂ ઘીરૂક, 
બ્વૂ઼ ડૉસફ સૂફ્ડ ધષી દૉરઞ બ્વૂ઼ ડૉસફ ળૂફ્ષૉસફ ઝૉ.  

(૫) ગૉરૉળી મઅપ ળઽૉવ ૪૪ બ્વૂ઼ ડૉસફ્ બોગૂ ૪૨ બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી જીવૃ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
મીગૂ ળઽૉદી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ગૉરૉળી જીવૃ ગળષી ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

ઇફૃ ફઅ. સઽૉ ળ/જી ીફૃઅ ફીર ગૉરૉળી મઅપ ળઽૉવ બ્વૂ઼ ડૉસફફૂ ઼અખ્લી 
૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૩
૪ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૩



18 
 

ઇફૃ ફઅ. સઽૉ ળ/જી ીફૃઅ ફીર ગૉરૉળી મઅપ ળઽૉવ બ્વૂ઼ ડૉસફફૂ ઼અખ્લી 
૫ ણીઅઙ ૨
૬ ઇરળૉવૂ ૨
૭ ઈથઅન ૨
૮ ઇળષ ૂ ૩
૯ મફી઼ગીઅઢી ૩
૱ ય જ ૩
૯ યીષફઙળ ૫
૩૨ મ્ડીન ૨
૩૩ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૨
૩૪ નીઽ્ન ૨
૩૫ નૉષયૄુર ીળગી ૨
૩૬ ઙીઅપૂફઙળ ૨
૩૭ ઙૂળ ઼્રફીધ ૨
૩૮ જારફઙળ ૪
૩૯ ઞૃફીઙત ૨
૩૱ ઘૉણી-ફિણલીન ૩
૩૯ ગચ્ઝ-બૄષર્ ઙીઅપૂપીર ૩
૪૨ ગચ્ઝ-બુ ર યઞૄ ૩
૪૩ રઽૂ઼ીઙળ ૨
૪૪ રઽૉ઼ીથી ૨
૪૫ ર્ળમૂ ૩
૪૬ ફરર્ની ૨
૪૭ ફષ઼ીળૂ ૩
૪૮ બઅજરઽીવ ૨
૪૯ બીડથ ૨
૪૱ બ્ળમઅનળ ૨
૪૯ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૨
૫૨ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૩
૫૩ ઼ીમળગીઅઢી ૨
૫૪ ઼ૃળદ સઽૉળ ૪
૫૫ ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૩
૫૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩
૫૭ દીબૂ ૨
૫૮ ષણ્નળી સઽૉળ ૨
૫૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૨
૫૱ ષવ઼ીણ ૨
૫૯ બુ ર ળૉ ષૉ, ઇરનીષીન ૪
૬૨ બુ ર ળૉ ષૉ, ષણ્નળી ૨

ગૃવ ૪૪
-------- 

નઽૉઙીર દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ઽીવૂ઼ી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૨૱ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી નઽૉઙીર દીવગૃીરીઅ ઈષૉવ ઽીવૂ઼ી ષીષ 
ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 
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(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ ીળી 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી નઽૉઙીર દીવગૃીરીઅ ઈષૉવ ઽીવૂ઼ી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ. 

-------- 

ઙીઅપૂફઙળરીઅ ઈષૉવ ઋષીળ઼ન ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૩૯ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઙીઅપૂફઙળરીઅ ઈષૉવ ઋષીળ઼ન 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 ૂ ૂ  : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

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

-------- 

રીથ઼ી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૪૬ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી રીથ઼ી દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ રીથ઼ી 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 ૂ ૂ  : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ ીળી 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી રીથ઼ી દીવગૃીરીઅ ઈષૉવ રીથ઼ી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ. 

-------- 

ઋબળગ્ડ ઘીદૉ ફષચથ ગૄષીફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૮૪ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઞૄફીઙતરીઅ ઋબળગ્ડ ઘીદૉ ફષચથ ગૄષ્ 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 ૂ ૂ  : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ ીળી 
ઞૄફીઙતરીઅ ઋબળગ્ડ ઘીદૉ ફષચથ ગૄષીફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 
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ઋબળગ્ડ ઘીદૉ ઈષૉવ ઇણૂગણૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૮૫ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઞૄફીઙત ઘીદૉ ઈષૉવ ઇણૂગણૂ ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ 
ઞથીલૉવ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

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

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

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

-------- 

ઽીરબળી ઘીદૉ ઈષૉવ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૮૯ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ મીયૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ીઅઙ ી દીવૃગીફી ઽીરબળી ઘીદૉ 
ઈષૉવ 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 ૂ ૂ  : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ ીળી 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ીઅઙ ી દીવૃગીફી ઽીરબળી ઘીદૉ ઈષૉવ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ઽીવ્વ દીવૃગીફી ઙૉમફસી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૬૩૱ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ બઅજરઽીવ ુઞ ીફી ઽીવ્વ દીવગૃીફી ઙૉમફસી 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 ૂ ૂ  : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ ીળી 
બઅજરઽીવ ુઞ ીફી ઽીવ્વ દીવગૃીફી ઙૉમફસી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

પીઅપવબૃળ ઘીદૉ ઈષૉવ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૬૬૩ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ઼ૃફૂવયીઊ ઙીરૂદ (ુફટળ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ઼ીલવી દીવગૃીફી પીઅપવબૃળ ઘીદૉ 
ઈષૉવ 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 ? 
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ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ ીળી 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ઼ીલવી દીવૃગીફી પીઅપવબળૃ ઘીદૉ ઈષૉવ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ષતષીથરીઅ ઈષૉવ ઙઅઙી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૭૩૬ (૪૱-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ષતષીથ દીવગૃીરીઅ ઈષૉવ ઙઅઙી 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 ૂ ૂ  : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ ીળી 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ષતષીથ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ઙઅઙી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ. 

-------- 

ગબણષઅઞ ઘીદૉફૂ મ ૂ઼ ગ્ઢીફૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૭૯૱ (૪૱-૨૩-૪૨૩૯) ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઘૉણી ુઞ ીફી ગબણષઅઞ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ મ ૂ઼ ગ્ઢીફૂ 
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 ૂ ૂ  : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ ીળી 
ઘૉણી ુઞ ીફી ગબણષઅઞ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ મ ૂ઼ ગ્ઢીફૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

યીષફઙળ ઇફૉ ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ુદમઅુપદ ુષ દીળરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઘુફઞ ઇફૉ ળૉ દૂફૃઅ ઋત્ઘફફ 

ઇદીળીઅુ ગદઆ ૯૭૯૯ (૪૪-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ યીષફઙળ ઇફૉ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ નળૂલી/ઘીણૂફૂ 
ઽીઊડીઊણ વીઊફધૂ ૭૨૨ રૂડળફી ુદમઅુપદ ગ્ ડવ ળૉ ગ્લૃવૉસફ ટ્ફ ુષ દીળરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઘુફઞ ઇફૉ ળૉદૂફૃઅ ઋત્ઘફફફી ગૉડવી 
ુગ ઼ીક ઼ળગીળફૉ ધ્લીફૉ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુગ ઼ીક ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ ઋક્દ ુઞ ીષીળ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૅુ ક મઅપ ગળષી રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૉવ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 



22 
 
ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૮૪ (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઋ ્ઙ યીઙ/ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ગજૉળૂષીળ, ઼અષઙર્ષીળ 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 જૄગષણુ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

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

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) : (૨૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ રીિઽદૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૮૭ (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઘીથ  યીઙ/ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ગજૉળૂષીળ, ઼અષઙર્ષીળ 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 જૄગષણુ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

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

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) : (૨૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) રીિઽદૂ સૄન્લ ઝૉ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ભૂગ઼ બઙીળરીઅ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ષઙર્-૫ ફી ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૪ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઋ ્ઙ યીઙ/ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ િભક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ 
઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઊ, દૉષી 

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

(૫) ઋક્દ ઇળજીકફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) : (૨૬-૨૯-૪૨૪૩)  

(૩) સૄન્લ રીિઽદૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ભૂગ઼ બઙીળરીઅ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ષઙર્-૫ ફી ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૭ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઘીથ યીઙ/ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ િભક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ 
઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઊ, દૉષી 

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

(૫) ઋક્દ ઇળજીકફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) : (૨૬-૨૯-૪૨૪૩)  

(૩) સૄન્લ રીિઽદૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઽૂળીફી ગીળઘીફી મઅપ ધષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૨૱ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઼ફૉ ૪૨૩૯-૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઇફૉ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઽૂળીફી ગીળઘીફીક મઅપ ધલી, ઇફૉ 

(૪) દી.૫૨/૨૮/૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઽૂળી ઋ ્ઙરીઅ લીબૉવ રઅનૂ ઇફૉ મૉળ્ઞઙીળૂ નૄળ ગળષી ઼ળગીળૉ  સી બઙવીઅ વૂપી ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઋ ્ઙ ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ ઽ દગફૂ ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉન્ ફૂ ગજૉળૂક ીળી ઼ઽીલ લ્ઞફીક ઇઅદઙર્દ ગળષીરીઅ 
ઈષદૂ ઇરવષીળૂ ઼અનયર્ધૂ ગજૉળૂક બી઼ૉધૂ રશૉવ રીિઽદૂક રૃઞમ ઼ફૉ ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઇફૉ 
દીવૃગીષીળ ગ્ઊ િઽળીફી ગીળઘીફીક મઅપ ધલી ફધૂ. 

(૪) ઼ળગીળ ૂ ીળી ફીથીુગલ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ MSME ઋ ્ઙ્ રીડૉ  જાઽૉળ ગળૉવ ઈત્રુફયર્ળ ળીઽદ બૉગૉઞરીઅ ઽૂળી 
ઋ ્ઙફ્ બથ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ફીફી ઇફૉ રધ્લર ગનફી ઋ ્ઙ્ મઅપ બણષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ૯૱૮૨ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુષથયીઉ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષીણ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ષહર્ ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૪૨રીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ફીફી ઇફૉ રધ્લર ઋ ્ઙ્ મઅપ બ ી,  

(૪) દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈષી મઅપ બણૉવી ઋ ્ઙ્ફૉ રનન ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ષહર્ ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૪૨રીઅ ઑરઑ઼ઑરઉ ગુરસફળ ૂફૂ ગજૉળૂ દધી ળીજ્લફૂ ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉન્ ફૂ ગજૉળૂ ઘીદૉ 
ફીફી ઇફૉ રધ્લર ઑગર્ મઅપ ધદી મીમદફૂ ળઞૄઈદ રશૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી ર ગીલનીફ્ યઅઙ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૪૨ (૪૭-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ): રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી ર ગીલનીફ્ યઅઙ ધદ્ ઽ્ષી 
ઇઅઙૉફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ ુષયીઙફૉ રશૂ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ખ ્ુઙગ ઑગર્ ુષ ધ્પ ભિળલીન રશૂ, ઇફૉ  

(૫) રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ક્લી ખ ્ુઙગ ઑગર ઼ીરૉ સૃઅ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ૩૪૯૮૯. 

(૪) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ૭૭૯૬ દધી ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ૭૬૮૯ 

(૫) * ઑફૉક્ષળ ૩ દધી * ઑફૉક્ષળ ૪ રઞૃમ 

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

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૫૯ (૪૩-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ઍુત્ષગયીઉ રગષીથી (જ્ડૂવી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ુઞ ીષીળ ગૉડવી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂધૂ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ, 

(૫) ઈ દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂધૂ યળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) દૉફી ધગૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞરૂફફૉ ુ઼અજીઉફી બીથૂફૂ ઼ઙષણ ઋબવબ્પ ધસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ ઼અબુ ) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લરીઅ ર્ડી, રધ્લર દધી ફીફી દશીષ્ફૃઅ ુઞ ીષીળ ગ્ઉ જ્ક્ક઼ ષઙીર્ગળથ ધલૉવ ફધૂ, બળઅદૃ ુઞ ીષીળ ગૃવ 
દશીષ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ દશીષ્ 
૩ ઇરનીષીન ૮૯૮
૪ ઙીઅપૂફઙળ ૱૮
૫ ઼ૃળદ ૩૨૭૩
૬ ફષ઼ીળૂ ૭૪૨
૭ ઇરળૉવૂ ૬૨૭
૮ યીષફઙળ ૭૪૯
૯ મ્ડીન ૪૭૪
૱ મફી઼ગીઅઢી ૬૭૯
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કર્ર ુઞ ્ દશીષ્ 
૯ બીડથ ૬૮૬
૩૨ રઽૉ઼ીથી ૭૭૬
૩૩ દીબૂ  ૬૱
૩૪ ષવ઼ીણ ૫૬૫
૩૫ નીઽ્ન ૭૭
૩૬ રઽૂ઼ીઙળ ૪૮
૩૭ બઅજરઽીવ ૨૯
૩૮ ષણ્નળી ૩૮૱
૩૯ ય જ ૪૭૩
૩૱ ફરર્ની ૭૪
૩૯ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૯૯
૪૨ ઘૉણી ૮૬
૪૩ ઈથઅન ૨૭
૪૪ નૉષયૄૠુર- ીળગી ૩૯૭
૪૫ ઙૂળ-઼્રફીધ ૪૨૫
૪૬ જારફઙળ ૭૱૨
૪૭ ઞૄફીઙત ૪૬૱
૪૮ ર્ળમૂ ૬૯૭
૪૯ બ્ળમઅનળ ૪૩૩
૪૱ ળીઞગ્ડ ૩૪૬૱
૪૯ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૯૯૮
૫૨ ગચ્ઝ ૩૱૯૯
૫૩ ણીઅઙ ૮૯૫
૫૪ ઼ીમળગીઅઢી ૭૪૯
૫૫ ઇળષ ૂ ૭૪૩

 

(૪) ુઞ ીષીળ ફૂજૉ રૃઞમફી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂધૂ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ દશીષ્ 
૩ ઇળષ ૂ ૭૯
૪ ઘૉણી ૨૮
૫ રઽૂ઼ીઙળ ૩૫
૬ ષણ્નળી ૨૩
૭ ઙીઅપૂફઙળ ૩૩૪
૮ રઽૉ઼ીથી ૪૬૭
૯ બીડથ ૩૫૨
૱ મફી઼ગીઅઢી ૩૭૩
૯ ઼ીમળગીઅઢી ૱૨

  ઈ ુ઼ષીલ જ્રી઼ીફી ઼રલઙીશીરીઅ ષપીળીફી બૄળધૂ ફરર્ની મઅપફી કષળફ્વ્ફી ઼રલૉ ઇધષી ઇઝદફૂ 
બિળુ ધુદરીઅ જ્લીઅ ફરર્ની લ્ઞફીફૂ ફઽૉળ્ રીળભદૉ દશીષ્ યળૂ સગીલ દૉર ઽ્ઉ દૉષી ુષ દીળરીઅ રીઅઙથૂ રૃઞમફી દશીષ્ યળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. ઞૉ ઇન્ષલૉ ફરર્ની ફઽૉળ ઈપીળૂદ ઋ ષઽફ ુ઼અજીઉ લ્ઞફીક રીળભદ ઼ૐળી ર્  ુષ દીળરીઅ ૭ ુઞ ીરીઅ ૭૨ દશીષ્        
ઞૄફ-૪૨૩૱ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉરઞ દીઅુ ગ ળૂદૉ ઞ ળૂ ઇફૉ લ્ગ્લ ઞથીલ ત્લીઅ ફરર્ની લ્ઞફીફૂ ફઽૉળ્ફી ઝૉણીફૉ ઽલીદ 
દશીષ્ ઼ીધૉ જોણૂ ફઽૉળ્ફૂ ઼વીરદૂ રીડૉ  ષપીળીફી બીથૂફી ુફગીવફૂ લષ ધી ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ બ ગ રઞૃમ દશીષ્ ફરર્ની ફઽૉળધૂ બીઉબવીઉફ રીળભદ ઋ ષઽફ ુ઼અજીઉધૂ યળૂ સગીલ દૉ રીથૉફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ દૉરઞ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવબ્પૂ ઇફૉ ઞ ળૂલીદ રૃઞમ દશીષ્ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૬) ઈસળૉ  ત્લક્ષ ઇફૉ બળ્ક્ષ ળૂદૉ ૪૱.૯૭૨ ઽૉક્ડળ ુષ દીળફૉ ુ઼અજીઉફ્ વીય રશફીળ ઝૉ. 
-------- 
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ભૂક઼્ બઙીળરીઅ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ષઙર્-૫ફી ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૭૯ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ સૂષીયીઉ યૃળૂલી (િનલ્નળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઞશ઼અબુ  યીઙ/ુષયીઙફી દીમી 
ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલરૂદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ 
ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઉ, દૉષી ષઙર્-૫ફી ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવી ઝૉ, 

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

(૫) ઋક્દ ઇળજીકફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઈ યીઙ ઽૉઢશફૂ ષણ્નળી ુ઼અજીઉ ષદૃર્શ, ષણ્નળીફૂ ગજૉળૂફી ૨૩ ગરર્જીળૂ ઇફૉ ક્ષીળ ષૉસ ુફષીળથ ષદૃર્શ, 
ળીઞગ્ડફૂ ગજૉળૂફી ૨૩ ગરર્જીળૂ –  ઑર ગૃવ ૨૪ ગરર્જીળૂકફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ. 

(૪) ઈષૂ ગ્ઉ ઇળજીક ઽીવ બણદળ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૮૫ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ બૃળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગ બ઼ળ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગ બ઼ળ યીઙફૂ દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલરૂદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ 
઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્લ, દૉષી ષઙર્-૫ફી ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવી ઝૉ, 

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

(૫) ઋક્દ ભળૂલીન્ફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગ બ઼ળ) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ.  

(૪) સૄન્લ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુ ગદઆ ૯૮૯૫ (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઞશ઼અબુ  યીઙ/ુષયીઙફી દીમી 
ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ગજૉળૂષીળ, ઼અષઙર્ષીળ 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 જૄગષણુ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ દરીર ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઞશ઼અબુ  યીઙ/ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ગૃવ-૪ ઇુપગીળૂ ઇષ઼ીફ બીરૉવી ઝૉ, ઞૉ બોગૂ- 

 ૩) ઇપૂક્ષગ ઉઞફૉળ ૂ, યીષફઙળ ુ઼અજીઉ લ્ઞફી ષદૃર્શ, યીષફઙળ ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂફી ૨૩ રનનફૂસ ઉઞફૉળ ઇફૉ        
૪) ઇપૂક્ષગ ઉઞફૉળ ૂ, ળીઞગ્ડ બઅજીલદ ુ઼અજીઉ ષદૃર્શ ઽૉઢશ ફી.ગી.ઉ, જૉગણૉર ઼ષ ઑન્ણ ઼અસ્પફ બૉડી ુષયીઙ, ીળગીફૂ ગજૉળૂ 
ઽૉઢશફી ૨૩ રનનફૂસ ઉઞફૉળફૃઅ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ. ઇન્લ ુઞ ીફૂ ુષઙદ્ સૄન્લ. 

(૪) કર્ર-(૩)ફી કર્રીઅગ-૩)-ફી,જી 

કર્ર-(૩)ફી કર્રીઅગ-૪)ફી ુગ ઼ીરીઅ ઽી, ષઙીર્લ ગરર્જીળૂફી ષીળ઼નીળ ીળી ષદૃર્શ ગજૉળૂઑ રીઅઙૉવ ન દીષૉજોરીઅ બૄદર્દી ફ 
ધષીફી ગીળથ઼્ળ બૉન્સફફૃઅ જગૄષણુઅ ધઉ સગૉવ ફધૂ. 

(૫) ન દીષૉજોરીઅ બદૄર્દી ધલૉધૂ. 

-------- 

ગ બ઼ળ યીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂફી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઇુપગીળૂ/ ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફફ્ વીય 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૨૨ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગ બ઼ળ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગ બ઼ળ) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ  ુમફ ઘૉદૂ ગળીલૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ રઽૉ઼ૄવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૩૪ (૩૪-૨૩-૪૨૪૩) ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ીરીુથગ ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ    
ુમફ ઘૉદૂ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ ગૉડવૃઅ ઞરૂફ રઽૉ઼વૄ ગ્ફૂ બી઼ૉધૂ ષ઼ૄવષીફૃઅ 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 યળબીઉ ફ ગળદી ઽ્ઉ દૉષી ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઉ઼ર્ ઼ીરૉ ઞરૂફ રઽૉ઼વૄફી મીગૂ વૉથી 
ષ઼ૄવષી સી બઙવી વૂપી, ઇફૉ  

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર મીગૂનીળફૃઅ ફીર મીગૂ ષ઼ૄવીદફૂ ળગર ( ી.રીઅ) 
૩ ઇઅમૃજા ુ઼રૉન્ડ વૂ. ષૉળીષશ  ૪૯૯૭ 
૪ ઇરૃવ ણૂઽીઉણર્ૉસફ રઽૃષીફી બૉતૂષદૂ કધ્. યીઙૂનીળ ૂ 

ળરૉસ ગૉ સૃયીઊ ગીબણૂલી  
૩૮૩૱ 
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કર્ર મીગૂનીળફૃઅ ફીર મીગૂ ષ઼ૄવીદફૂ ળગર ( ી.રીઅ) 

૫ ઇઅમૃજા ુ઼રૉન્ડ વૂ. ઼ૃ ીબીણી  ૫૮૪૭૯ 

૬ ઼ૂરળ બ્ડર્  ી.વૂ. ગ્ણૂફીળ  ૩૪૩૬૮૫૱ 

૭ ઇઅમૃજા ુ઼રૉન્ડ વૂ. ગ્ણૂફીળ  ૪૬૬૫૯ 

(૪) ઋક્દ ળગર ુફલુરદ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવફૂ ષ઼ૄવષીફી મીગૂ ઝૉ.  

(૫) ગૃવ-૭ ઉ઼ર્ ઼ીરૉ ઼અમઅુપદ દીવૃગી બઅજીલદ ીળી ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ઇુપુફલર-૩૱૯૯ફૂ ગવર-૩૭૪ ઽૉઢશ 
ફ્ડૂ઼ બીઢષૂફૉ ષ઼ૄવીદ રીડૉ  પ્ળથ઼ળ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૬) દવીડૂ ગર રઅ ૂફૂ.  

-------- 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૭૨ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ 
ધલૉવૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ ઑગ ષહર્ ઇફૉ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ 
ધલૉવૂ ગૃવ ૩૮૩ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ૫ ઇબૂવ્ ઑગ ષહર્ ઇફૉ ૩૭૱ ઇબૂવ્ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગ્ઉબથ ઇબૂવફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ.  

-------- 

જારફઙળ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૮૬ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જાર જોપબૃળ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ 
઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ ધલૉવૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ ઑગ ષહર્ ઇફૉ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી 
ષશદળ મીમદૉ ધલૉવૂ ઇબૂવ્ બોગૂ બણદળ ઇબૂવ્ફૂ ુઞ ીષીળ ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ.  

ુઞ ્ બણદળ ઇબૂવ્ 

જારફઙળ  સૄન્લ  

ળીઞગ્ડ  ૫૩૨ 

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ઑગ ષહર્ ઇફૉ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ, ઇફૉ 

ુઞ ્ ઑગ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ 
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઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્ ઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્

જારફઙળ  સૄન્લ સૄન્લ 

ળીઞગ્ડ  સૄન્લ ૫૩૨ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ જારફઙળ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ષહર્ષીળ ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ 
રૃઞમ ઝૉ.  

ષહર્ 
જારફઙળ ુઞ ીરીઅ 

ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવ્ 
ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ 

ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવ્ 

૪૨૩૱ સૄન્લ સૄન્લ 

૪૨૩૯ સૄન્લ સૄન્લ 

૪૨૪૨ સૄન્લ સૄન્લ 

ગૃવ સૄન્લ સૄન્લ 

-------- 

રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૱૮ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ 
઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ ધલૉવૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ ઑગ ષહર્ ઇફૉ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી 
ષશદળ મીમદૉ ધલૉવૂ ઇબૂવ્ બોગૂ બણદળ ઇબૂવ્ફૂ ુઞ ીષીળ ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ.  

ુઞ ્ બણદળ ઇબૂવ્ 

રઽૂ઼ીઙળ ૪૬ 

બઅજરઽીવ ૱૫૬ 

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ઑગ ષહર્ ઇફૉ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ, ઇફૉ 

ુઞ ્ ઑગ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ 
઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્

થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ 
઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્

રઽૂ઼ીઙળ ૩૨ સૄન્લ 
બઅજરઽીવ ૫૨ ૱૨૬ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ષહર્ષીળ ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવફૂ ુષઙદ્ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

ષહર્  રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ 
ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવ્ 

બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ 
ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવ્ 

૪૨૩૱ સૄન્લ સૄન્લ 
૪૨૩૯ સૄન્લ સૄન્લ 
૪૨૪૨ સૄન્લ સૄન્લ 
ગૃવ સૄન્લ સૄન્લ 

-------- 
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ળીજ્લરીઅ ઇફીધ મીશગ્ફૉ ુષફીરૄ લૉ ુસક્ષથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૪૭૪ (૨૫-૨૱-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ 
ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઇફીધી રરીઅ ળઽૉદી ઇફીધ મીશગ્ફૉ ુષફીરૄ લૉ ુસક્ષથ બૃ  બીણષી 
રીડૉફૂ ગ્ઉ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ દૉ લ્ઞફીફૃઅ ફીર સૃઅ ઝૉ ઇફૉ દૉ ક્લીળધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ ?  

઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી. 

(૪) વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ.  

-------- 

ષીઽફ લષઽીળ યીઙફી દીમીફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી બૉન્સફ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૩૭ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૄફીઙત): રીફફૂલ ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષીઽફ લષઽીળ 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 ?  

ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ગ્ઉ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂ ઇષ઼ીફ બીરૉવ ફધૂ. 

(૪) સૄન્લ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ઇદીળીઅિગદ લીનૂરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્ 

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ 

૩ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ  ૯૮૬૯ ૨૩ 

૪ ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ  ૯૮૪૫, ૯૮૬૱ ૨૪ 

૫ ુસક્ષથ ુષયીઙ  ૯૪૮૬ ૨૩ 

૬ ફીથી ુષયીઙ  ૯૮૮૮, ૯૯૨૩, ૩૨૫૱૨ ૨૫ 

૭ ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ  ૯૯૨૪, ૯૯૫૮ ૨૪ 

૮ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ  ૯૮૩૨, ૯૮૭૯, ૯૯૭૬, ૯૯૮૨, ૯૯૮૯, ૯૯૯૩, 
૩૨૩૫૮ 

૨૯ 

૯ ઙૅઽ ુષયીઙ  ૯૮૫૬, ૯૯૮૭, ૯૱૫૬, ૯૯૱૭, ૯૯૯૯ ૨૭ 
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કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ 

૱ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ  ૭૫૨૱, ૭૫૩૯, ૭૫૪૬, ૭૫૮૪, ૭૫૮૫, ૭૫૮૯, 
૭૬૩૱, ૭૬૬૩, ૭૭૩૬, ૭૭૯૱, ૯૭૯૯, ૯૮૮૪, 
૯૮૮૭, ૯૯૯૪, ૯૯૯૭, ૯૱૨૱, ૯૱૮૨   

૩૯ 

૯  ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ  ૯૭૪૨ ૨૩ 

૩૨ ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ 
ગ બ઼ળ ુષયીઙ  

૭૩૫૯, ૯૮૭૯, ૯૮૮૫, ૯૮૯૫, ૯૯૨૨ ૨૭ 

૩૩ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ  ૱૮૩૪, ૯૬૭૨, ૯૬૮૬, ૯૬૱૮ ૨૬ 

૩૪ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ  ૩૨૪૭૪ ૨૩ 

૩૫ મઅનળ્ ઇફૉ ષીઽફ લષઽીળ ુષયીઙ  ૯૯૩૭ ૨૩ 

ગૃવ  ૭૨ 

------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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નવમી અતારાં કત યાદી 
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