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ૂજી ઇદીળીઅિગદ લીનૂ 
઼યીઙૅઽફી રૉઞ ઋબળ રૄક્લી 
દીળૂઘઆ-  
 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
ઝ ૃ  ઼ , ૪૨૪૨ 

ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 
 

 

 

ળીજ્લરીઅ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ કળણીફૂ ચડ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૱૯૭ (૪૯-૨૱-૪૨૩૯) ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૃફીઙત): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગૉડવી કળણીકફૂ ચડ ઝૉ, 
ઇફૉ 

(૪) ઋગદ ઘૄડદી કળણીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ મફીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૪-૪૨૪૨) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ ઘૃડદી કળણીફૂ ુષઙદ 

બ ગ 
કર્ર ુઞ ્ ઘૃડદી કળણીફૂ અ઼ખ્લી 
૩ ઇરનીષીન ૬૩૯ 
૪ ઇરળૉવૂ ૬૪૨ 
૫ ઈથઅન ૱૯૪
૬ ઇળષ ૂ ૭૯૮ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૩૨૯૩ 
૮ ય જ ૮૯૩
૯ યીષફઙળ ૱૯૩
૱ મ્ડીન ૩૮૨ 
૯ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૭૨૭ 
૩૨ ણીઅઙ ૮૯
૩૩ નૉષયૄુર ીળગી ૪૯૬ 
૩૪ નીઽ્ન ૪૨૱૪
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૪૭૯ 
૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૪૬૭ 
૩૭ જારફઙળ ૬૬૩
૩૮ ઞૃફીઙત ૬૬૯
૩૯ ગચ્ઝ ૮૮૮ 
૩૱ ઘૉણી ૬૩૫ 
૩૯ રઽૉ઼ીથી ૮૪૯
૪૨ રિઽ઼ીઙળ ૫૫૨
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બ ગ 
કર્ર ુઞ ્ ઘૃડદી કળણીફૂ અ઼ખ્લી 
૪૩ ર્ળમૂ ૩૪૩ 
૪૪ ફરર્ની ૫૮૯ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૫૯૯
૪૬ બઅજરઽીવ ૯૭૯ 
૪૭ બીડથ ૮૪૮ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૬૩
૪૯ ળીઞગ્ડ ૬૬૱
૪૱ ઼ીમળગીઅઢી ૱૪૱ 
૪૯ ઼ૃળદ ૪૮૫ 
૫૨ ઼ૃળૉન્ ફઙળ ૬૨૭
૫૩ દીબૂ ૪૪૪ 
૫૪ ષણ્નળી ૬૪૯ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૱૭૫ 

ગૃવ ૩૯૬૩૯

(૪) ઈઙીરૂ ષહ રીઅ દમક્કીષીળ ઞૉર મફૉ દૉર ટણબધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ટ્ફફૂ ગુરડૂ ીળી ભૂ ુફપીર્ળથ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૪૯૱ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ 
દૉષૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ુઞ ીષીળ ઋગદ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ સીશીકફૂ ભૂ રીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ 
ગલ , ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨
સૄન્લ ૪૩૬ ૮૬

(૪)  

૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
સૄન્લ ૱ (઼ીરૉવ બ ગ-ઇ રૃઞમ) ૩ (઼ીરૉવ બ ગ-મ રૃઞમ) 

(૫)  

૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ (઼ીરૉવ બ ગ-ઇ રૃઞમ) (઼ીરૉવ બ ગ-મ રૃઞમ) 

બ ગ-ઇ (૪૨૩૱-૩૯) 

કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂરીઅ  ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
(૩) ઈપીળસૂવી ગૄવ, ષવીન, 

ઙીઅપૂફઙળ 
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૮ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૮,૨૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 
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કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂરીઅ  ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
(૪) ઇરૅદ ઊુન્ણલફ ગૄવ ફીન્ન્વૂ, 

ઇરનીષીન 
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩ ધૂ ૱ ફૂ ભૂ રીઅ 
.૩૨,૨૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

(૫) િભળન઼્ ઇરૅદ ઼ૉન્ડળ ગૄવ, 
ઇરનીષીન 

ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩ ધૂ ૭ ફૂ ભૂ રીઅ 
.૩૨,૨૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

(૬) ઘીવ઼ી વૂડવ ભવીષળ ગૄવ, 
મીબૃફઙળ, ઇરનીષીન 

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ધૂ પ્.૩ ધૂ ૱ ફૂ ભૂ રીઅ 
.૪,૭૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

(૭) ગીરૉ ળ ઊન્ડળફૉસફવ ગૄવ 
(CBSE) રૃ.઼ળઙી઼થ, 
ઙીઅપૂફઙળ.  

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ રીડૉ   
 બૄષર્ ીધુરગ ફૂ ભૂ રીઅ .૩૬,૨૨૨/-

ફ્ ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૩ ધૂ ૭ફૂ ભૂ રીઅ .૩૬,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૮ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ .૩૭,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૯-૩૨ફૂ ભૂ રીઅ .૱,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

(૮) ગીગૃયીઊ બળૂઘ ગૄવ, (રીધ્લુરગ 
ઇફૉ ઋ. રીધ્લુરગ, CBSE) 
ઙીઅપૂપીર, ગચ્ઝ. 

ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩૩-૩૪ (઼ીરીન્લ 
ષીઽ)ફૂ ભૂ રીઅ .૭,૨૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ.

(૯) ગૃ઼ૃર ુષ ીવલ (ઇઅગર્ૉજી રીધ્લર,) 
ષવ઼ીણ 

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ધૂ થ ષહર્ રીડૉ  પ્.૯ ધૂ ૩૨
ફૂ ભૂ રીઅ .૩,૭૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ.

(૱) ગૉબૂઑ઼ ઊન્ડળફૉસફવ ઑગૉણરૂ, 
રૃ.બીવૉઞ, ુઞ.ય જ. 

ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ ધૂ થ ષહર્ રીડૉ   પ્.૩ ધૂ ૭ ફૂ 
ભૂ રીઅ .૪,૯૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ.

બ ગ-મ (૪૨૩૯-૪૨) 

કર્ર સીશીફૃઅફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 

(૩) ઈઙીઘીફ ગૄવ (CBSE 
ુ . ીલરળૂ ધૂ ૉ઼ગન્ણળૂ), 
રૃન્ ી, ગચ્ઝ. 

ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીડૉ   

 પ્.૭-૱ (ઋચ્જ ીધ.) ભૂ રીઅ 
.૪,૭૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

 પ્.૯-૩૨ (રીધ્લુરગ) ભૂ રીઅ 
.૯,૭૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

અ઼મઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી 
ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી 
ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ.  

-------- 

ગચ્ઝ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૪૯૱ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ૃરફુ અ઼ઽ જાણૉજા (ઇમણી઼ી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 
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ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ગચ્ઝ સૄન્લ ૩૱ ૫

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ગચ્ઝ સૄન્લ ગીગૃયીઊ બળૂઘ ગૄવ, ઙીઅપૂપીર, ગચ્ઝ સીશીફૂ 

ષહર્આ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩૩-૩૪ (઼ીરીન્લ 
ષીઽ) ફૂ ભૂ રીઅ .૭,૨૨૨/- ફ્  ષપીળ્ ગલ .

ઈઙીઘીફ ગૄવ રૃન્ ી, ગચ્ઝ સીશીફૂ ષહર્
૪૨૩૯-૪૨ રીડૉ  પ્.૭-૱ (ઋચ્જ. ીધ.) ભૂ રીઅ 
.૪,૭૨૨/-ફ્ ઇફૉ પ્.૯-૩૨ (રીધ્લુરગ) 
ફૂ ભૂ રીઅ .૯,૭૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

(૫) ઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

-------- 

નીઽ્ન ઇફૉ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૯૯ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ નીઽ્ન 
ઇફૉ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
નીઽ્ન સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

રિઽ઼ીઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
નીઽ્ન સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

રિઽ઼ીઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ગચ્ઝ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૨૨ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂરુદ અ઼દ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ ગચ્ઝ 
ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 
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ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ગચ્ઝ સૄન્લ ૩૱ ૫ 

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ગચ્ઝ સૄન્લ ગીગૃયીઊ બળૂઘ ગૄવ, ઙીઅપૂપીર, ગચ્ઝ 

સીશીફૂ ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩૩-૩૪ 
(઼ીરીન્લ ષીઽ) ફૂ ભૂ રીઅ .૭,૨૨૨/- ફ્ 
ષપીળ્ ગલ . 

ઈઙીઘીફ ગૄવ રૃન્ ી, ગચ્ઝ સીશીફૂ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ 
રીડૉ  પ્.૭-૱ (ઋચ્જ. ીધ.) ભૂ રીઅ .૪,૭૨૨/-ફ્ 
ઇફૉ પ્.૯-૩૨ (રીધ્લુરગ) ફૂ ભૂ રીઅ .૯,૭૨૨/-
ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

(૫) ઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૨૪ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

મફી઼ગીઅઢી સૄન્લ ૫ સૄન્લ 

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

મફી઼ગીઅઢી સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

--------  

મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૨૬ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 

મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 
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ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

મફી઼ગીઅઢી સૄન્લ ૫ સૄન્લ 

બીડથ સૄન્લ ૪ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

મફી઼ગીઅઢી સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

બીડથ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૩૯ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 

઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

઼ીમળગીઅઢી સૄન્લ ૪ ૩ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

઼ીમળગીઅઢી સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇળષ ૂ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૩૯ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ ુ સક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 

ઇળષ ૂ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 
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ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇળષ ૂ સૄન્લ ૫ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇળષ ૂ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇળષ ૂ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૪૩ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ળીઞૉન્ ુ અ઼ઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ઇળષ ૂ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇળષ ૂ સૄન્લ ૫ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇળષ ૂ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 
ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૪૬ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઙીઅપૂફઙળ સૄન્લ ૪૯ ૬ 
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(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઙીઅપૂફઙળ સૄન્લ બ ગ – ઇ રૃઞમ સૄન્લ 

(૫) બ ગ – ઇ રૃઞમ  

બ ગ-ઇ (૪૨૩૱-૩૯) 

કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
૩ ઈપીળસૂવી ગૄવ, ષવીન, 

ઙીઅપૂફઙળ  
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્. ૮ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૮,૨૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી 
ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી 
ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

૪ ગીરૉ ળ ઊન્ડળફૉસફવ ગૄવ 
(CBSE), રૃ.઼ળઙી઼થ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ધૂ  
 બૄષર્ ીધુરગ ફૂ ભૂ રીઅ .૩૬,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૩ ધૂ ૭ફૂ ભૂ રીઅ .૩૬,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૮ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ .૩૭,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૯-૩૨ફૂ ભૂ રીઅ .૱,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી 
ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી 
ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

૫ ઇરૅદ ઊુન્ણલફ ગૄવ 
ફીન્ન્વૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૩૨,૨૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

અ઼મઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી 
ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી 
ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

-------- 

ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૪૭ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઙીઅપૂફઙળ સૄન્લ ૪૯ ૬ 
રઽૉ઼ીથી સૄન્લ ૯ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઙીઅપૂફઙળ સૄન્લ ૫ 

બ ગ – ઇ રૃઞમ 
સૄન્લ 

રઽૉ઼ીથી સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

 



9 
 

(૫) બ ગ – ઇ રૃઞમ  

બ ગ-ઇ (૪૨૩૱-૩૯) 

કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
૩ ઈપીળસૂવી ગૄવ, ષવીન, 

ઙીઅપૂફઙળ 
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્. ૮ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૮,૨૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી 
ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી 
ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

૪ ગીરૉ ળ ઊન્ડળફૉસફવ ગૄવ 
(CBSE), રૃ.઼ળઙી઼થ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ રીડૉ   
 બૄષર્ ીધુરગ ફૂ ભૂ રીઅ .૩૬,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૩ ધૂ ૭ફૂ ભૂ રીઅ .૩૬,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૮ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ .૩૭,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૯-૩૨ફૂ ભૂ રીઅ .૱,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી 
ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી 
ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

૫ ઇરૅદ ઊુન્ણલફ ગૄવ 
ફીન્ન્વૂ, ઙીઅપૂફઙળ 

ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૩૨,૨૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

અ઼મઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી 
ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી 
ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

-------- 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ બીડથ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૪૯ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ બીડથ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુ ઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઙીઅપૂફઙળ સૄન્લ ૪૯ ૬ 
બીડથ સૄન્લ ૪ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઙીઅપૂફઙળ સૄન્લ ૫ 

બ ગ – ઇ રૃઞમ 
સૄન્લ 

બીડથ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫) બ ગ – ઇ રૃઞમ  

બ ગ-ઇ (૪૨૩૱-૩૯) 

કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
૩ ઈપીળસૂવી ગૄવ, ષવીન, 

ઙીઅપૂફઙળ 
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્. ૮ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૮,૨૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી 
ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી 
ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 
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કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
૪ ગીરૉ ળ ઊન્ડળફૉસફવ ગૄવ 

(CBSE), રૃ.઼ળઙી઼થ, 
ઙીઅપૂફઙળ. 

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ રીડૉ   
 બૄષર્ ીધુરગ ફૂ ભૂ રીઅ .૩૬,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૩ ધૂ ૭ફૂ ભૂ રીઅ .૩૬,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૮ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ .૩૭,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 
 પ્.૯-૩૨ફૂ ભૂ રીઅ .૱,૨૨૨/-ફ્ 

ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી 
ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી 
ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

૫ ઇરૅદ ઊુન્ણલફ ગૄવ 
ફીન્ન્વૂ, ઙીઅપૂફઙળ  

ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૩૨,૨૨૨/-ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

અ઼મઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી 
ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી 
ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

-------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૪૯ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ષૂળરઙીર): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇરનીષીન સઽૉળ સૄન્લ ૩૪ ૭ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ સૄન્લ ૭૪ ૩૩

 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇરનીષીન સઽૉળ સૄન્લ ૪  

બ ગ- ઇ રૃઞમ
સૄન્લ 

ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ
 

(૫) બ ગ - ઇ રૃઞમ 

બ ગ – ઇ (૪૨૩૱-૩૯) 

કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
(૩) િભળન઼્ ઇરૅદ ઼ૉન્ડળ ગૄવ, 

ઇરનીષીન 
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩ ધૂ બફૂ ભૂ રીઅ 
.૩૨,૨૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ 
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કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
(૪) ઘીવ઼ી વૂડવ ફ્વીષળ ગૄવ, 

મીબૃફઙળ, ઇરનીષીન 
ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ધૂ પ્.૩ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૪,૭૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ 

-------- 

ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૫૩ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ િઽઅરદુ અ઼ઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇરનીષીન સઽૉળ સૄન્લ ૩૪ ૭ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ સૄન્લ ૭૪ ૩૩ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇરનીષીન સઽૉળ સૄન્લ ૪  

બ ગ- ઇ રૃઞમ
સૄન્લ 

ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ

(૫) બ ગ - ઇ રૃઞમ 

બ ગ – ઇ (૪૨૩૱-૩૯) 

કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
(૩) િભળન઼્ ઇરૅદ ઼ૉન્ડળ ગૄવ, 

ઇરનીષીન 
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩ ધૂ બફૂ ભૂ રીઅ 
.૩૨,૨૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ 

(૪) ઘીવ઼ી વૂડવ ફ્વીષળ ગૄવ, 
મીબૃફઙળ, ઇરનીષીન 

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ધૂ પ્.૩ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૪,૭૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ 

-------- 

ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૫૫ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 
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ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇરનીષીન સઽૉળ સૄન્લ ૩૪ ૭
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ સૄન્લ ૭૪ ૩૩

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇરનીષીન સઽૉળ સૄન્લ ૪  

બ ગ- ઇ રૃઞમ
સૄન્લ 

ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫) બ ગ - ઇ રૃઞમ 

બ ગ – ઇ (૪૨૩૱-૩૯) 

કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
(૩) િભળન઼્ ઇરૅદ ઼ૉન્ડળ ગૄવ, 

ઇરનીષીન 
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩ ધૂ બફૂ ભૂ રીઅ 
.૩૨,૨૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ 

(૪) ઘીવ઼ી વૂડવ ફ્વીષળ ગૄવ, 
મીબૃફઙળ, ઇરનીષીન 

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ધૂ પ્.૩ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૪,૭૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ 

-------- 

ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૫૮ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઊરળીફ ઘૉણીષીવી (ઞરીવબૃળ-ઘીણૂલી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ.- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇરનીષીન સઽૉળ સૄન્લ ૩૪ ૭ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ સૄન્લ ૭૪ ૩૩ 

 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇરનીષીન સઽૉળ સૄન્લ ૪  

બ ગ- ઇ રૃઞમ
સૄન્લ 

ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ
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(૫) બ ગ - ઇ રૃઞમ 

બ ગ – ઇ (૪૨૩૱-૩૯) 

કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
(૩) િભળન઼્ ઇરૅદ ઼ૉન્ડળ ગૄવ, 

ઇરનીષીન 
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩ ધૂ બફૂ ભૂ રીઅ 
.૩૨,૨૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ 

(૪) ઘીવ઼ી વૂડવ ફ્વીષળ ગૄવ, 
મીબૃફઙળ, ઇરનીષીન 

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ધૂ પ્.૩ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૪,૭૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ 

-------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૬૫ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્ઽૂવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરિડઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇરનીષીન સઽૉળ સૄન્લ ૩૪ ૭ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ સૄન્લ ૭૪ ૩૩ 

 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઇરનીષીન સઽૉળ સૄન્લ ૪  

બ ગ- ઇ રૃઞમ
સૄન્લ 

ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ
 

(૫) બ ગ - ઇ રૃઞમ 

બ ગ – ઇ (૪૨૩૱-૩૯) 

કર્ર સીશીફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ગળૉ વ સીશી ભૂ રીઅ ષપીળ્ રૃખ્લ ગીળથ્ 
(૩) િભળન઼્ ઇરૅદ ઼ૉન્ડળ ગૄવ, 

ઇરનીષીન 
ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીડૉ  પ્.૩ ધૂ બફૂ ભૂ રીઅ 
.૩૨,૨૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ 

(૪) ઘીવ઼ી વૂડવ ફ્વીષળ ગૄવ, 
મીબૃફઙળ, ઇરનીષીન 

ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ ધૂ પ્.૩ ધૂ ૱ફૂ ભૂ રીઅ 
.૪,૭૨૨/- ફ્ ષપીળ્ ગલ . 

઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ 
઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ 
િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ 

-------- 
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઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૬૭ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 

઼ૃળૉન્ ફઙળ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઉ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

઼ૃળૉન્ ફઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

઼ૃળૉન્ ફઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૬૯ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઼્રીયીઉ ગ્શૂબડૉવ (વીંમણૂ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 

઼ૃળૉન્ ફઙળ ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઉ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

઼ૃળૉન્ ફઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

મ્ડીન સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

઼ૃળૉન્ ફઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

મ્ડીન સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ર્ળમૂ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૭૩ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ વુવદયીઉ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુ ફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ ર્ળમૂ 

ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઉ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ર્ળમૂ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ર્ળમૂ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૭૫ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુ ફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ ળીઞગ્ડ 

ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઉ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ળીઞગ્ડ સૄન્લ ૫૨ સૄન્લ 

બ્ળમઅનળ સૄન્લ ૩ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ળીઞગ્ડ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

બ્ળમઅનળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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જારફઙળ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૭૯ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ુજળીઙયીઉ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 

જારફઙળ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઉ સીશીફૂ ભૂ રીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

જારફઙળ સૄન્લ ૩૨ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

જારફઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૮૩ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ુષકર્રયીઉ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 

નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઉ સીશીફૂ ભૂ રીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

નૉષયૄુર ીળગી સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

નૉષયૄુર ીળગી સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ઞૃફીઙત ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૮૬ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ યૂઘીયીઉ જોહૂ (ઞૃફીઙત): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 

ઞૃફીઙત ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઉ સીશીફૂ ભૂ રીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ઞૃફીઙત ૫ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ઞૃફીઙત સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ ઇરળૉ વૂ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૮૯ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ મીમૃયીઉ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ ઙૂળ 

઼્રફીધ ઇફૉ ઇરળૉવૂ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઉ સીશીફૂ ભૂ રીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ઙૂળ ઼્રફીધ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

ઇરળૉવૂ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ઙૂળ ઼્રફીધ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

ઇરળૉવૂ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 



18 
 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૮૯ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ુષરવયીઉ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ ઙૂળ 
઼્રફીધ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઉ સીશીફૂ ભૂ રીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨
ઙૂળ ઼્રફીધ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ઙૂળ ઼્રફીધ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

યીષફઙળ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૱૨ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ગફૃયીઉ મીળોલી (દશીજા): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગરૂડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
યીષફઙળ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગઉ સીશીફૂ ભૂ રીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
યીષફઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
યીષફઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 
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રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૯૮ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨
રિઽ઼ીઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
રિઽ઼ીઙળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

નીઽ્ન ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૬૨૫ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂરુદ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ નીઽ્ન 

ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

નીઽ્ન સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

ફરર્ની સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

નીઽ્ન સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

ફરર્ની સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 
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ઝ્ડીઋનૉબૃળ ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૬૨૱ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઼ ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ ુ સક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

ષણ્નળી સૄન્લ ૯ ૪૮ 

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

ષણ્નળી સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ષણ્નળી ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૬૩૨ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુ ફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ ષણ્નળી 

ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ષણ્નળી સૄન્લ ૯ ૪૮ 

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ષણ્નળી સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 
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ફરર્ની ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૬૩૬ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ૉરુ અ઼ઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ ફરર્ની 

ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ફરર્ની સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

ફરર્ની સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

઼ૃળદ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૬૩૱ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ ઼ૃળદ 

ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

઼ૃળદ સૄન્લ ૪૫ ૯ 

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

઼ૃળદ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 
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દીબૂ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૬૪૨ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ દીબૂ 
ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

દીબૂ સૄન્લ ૩ ૩ 

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

દીબૂ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

દીબૂ ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૬૪૪ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીુરદ (ુફટળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ દીબૂ 

ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 

ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

દીબૂ સૄન્લ ૩ ૩ 

઼ૃળદ સૄન્લ ૪૫ ૯ 

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 

દીબૂ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

઼ૃળદ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 
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ણીઅઙ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૬૪૬ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ રઅઙશયીઊ ઙીુષદ (ણીઅઙ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ ણીઅઙ 
ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋક્દ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨
ણીઅઙ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ

ફષ઼ીળૂ સૄન્લ ૫ સૄન્લ
(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨
ણીઅઙ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ

ફષ઼ીળૂ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ષવ઼ીણ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીફૂ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૬૪૯ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ જીદૃયીઊ જૐપળૂ (ગબળીણી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ટ્ફફૂ ગુરડૂઑ ભૂ ુફપીર્ળથ ગળૉવૂ ઽ્લ દૉષૂ 
ષવ઼ીણ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીફૂ ગૉડવૂ ઘીફઙૂ સીશીકઑ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂરીઅ ભૂ ષપીળીફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ળીજ્લગક્ષીફૂ ગુરડૂઑ ઋગદ ુઞ ીફૂ ઋગદ ષહર્ષીળ ગઊ સીશીફૂ ભૂરીઅ ગૉડવૂ ળગરફ્ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગલ , 
ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ષપીળ્ રઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૩-૪૨૪૨) 

(૩)  

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
ષવ઼ીણ સૄન્લ ૯ ૩
ણીઅઙ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ

(૪) 

ુઞ ી ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨
ષવ઼ીણ સૄન્લ ગૃ઼ૃર ુષ ીવલ (ઇઅગર્ૉજી રીધ્લર), ષવ઼ીણફૂ ષહર્ 

૪૨૩૱-૩૯ધૂ થ ષહર્ રીડૉ  પ્.૯ ધૂ ૩૨ફૂ ભૂ રીઅ 
.૩,૭૨૨/- ફ્  ષપીળ્ ગલ .

સૄન્લ 

ણીઅઙ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૫) ઼અમઅુપદ ટ્ફફૂ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી ઽૃગરરીઅ સીશીઑ ળઞૃ ગળૉવ િઽ઼ીમ્ફી ઇધર્ચડફરીઅ યૄવ ઽ્ષીધૂ. 

-------- 



24 
 

ળીજ્લરીઅ ઼ળગીળ ીળી વ્ફફૂ બળદ જૄગષથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૮૮૪ (૨૱-૨૩-૪૨૪૨) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ.- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૂ વ્ફફૂ ળગરફૂ બળદ 
જૃગષથૂ ગૉન્  ઼ળગીળફૉ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગરફૂ રીગડ વ્ફફૂ બળદ જૄક્ષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉન્  ઼ળગીળ ઇફૉ રીગડરીઅધૂ વૂપૉવ વ્ફ રીડૉ  ગૃવ ગૉડવૂ ળગરફૂ લીઞ જૃગષથૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી): (૪૱-૩- ૪૨૪૨) 

(૩) વ્ફફૂ બળદ જૄગષથૂ ( . ગળ્ણરીઅ) 

ુષઙદ/ષહર્ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯(઼ૃ.ઇઅ)
ગૉ ુન્ લ વ્ફ ૮૮૨ ૮૮૨ ૮૱૯ ૯૨૯ ૯૪૬ 
મજાળ વ્ફ ૩૮૯૬ ૩૮૯૭ ૫૯૯૮ ૱૪૩૭ ૯૭૫૭ 

(૪) વ્ફફી લીઞફૂ જૄગષથૂ ( . ગળ્ણરીઅ) 

ુષઙદ/ષહર્ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯(઼ૃ.ઇઅ)
ગૉ ુન્ લ વ્ફ ૫૮૭ ૭૩૬ ૬૮૯ ૬૫૨ ૬૨૮ 
મજાળ વ્ફ ૯૮૨૪ ૱૯૬૱ ૩૨૪૨૭ ૩૩૭૮૭ ૩૪૯૭૯ 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ુષ ીધીર્કફૉ ુસ લષૅુદ ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૮૪૬ (૪૯-૩૪-૪૨૩૱) ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીરૂદ (ુફટળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ.- 

(૩) દમૂમૂ ુસક્ષથ ઈબદૂ ઼ૉ ભ ભીલફીન઼્ ગ્વૉજોરીઅ ઑફઈળઈઊ ક્ષ્ડી બૉડૉ  વૉષીદૂ ભૂરીઅધૂ ઞ ળૂલીદરઅન 
ુષ ીધીર્કફૉ ગ્વળસૂબ ઈબષીફ્ ફીરનીળ ઼ૃુ ર ગ્ડર્ફ્ ઈનૉસ ગૉ  ઼ૄજફફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઇરવ 
ગળૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઞ િળલીદરઅન ુષ ીધીર્કફૉ 
ુસ લષૅુદ ઈબષીરીઅ ઈષૂ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ): (૫૩-૨૩- ૪૨૪૨) 

(૩) ઽી 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવીઅ ઞ િળલીદરઅન ુષ ીધીર્કફૉ ફૂજૉ રૃઞમ 
ુસ લષૅુદ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર અ઼ ધીફૃઅ ફીર ઝૉ ી બીઅજ 
સોક્ષુથગ ષહર્ફૂ 

ુષઙદ 

નળૉ ગ સોક્ષુથગ ષહર્ નળમ્લીફ ગ્વળસૂબ ઈબૉવ ગૃવ 
ુષ ીધીર્ક 

(૩) રૃઘ ષીરૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ ગળર઼ન 
ુઞ ્, ઈથઅન 

૪૨૩૭-૩૮ ૨
૪૨૩૮-૩૯ ૩ 
૪૨૩૯-૩૱ ૪ 
૪૨૩૱-૩૯ ૨ 
૪૨૩૯-૪૨ ૩૨
 ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગૃવ-૩૫ ુષ ીધીર્કફૉ ુસ લષૅુદ 

ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.
(૪) ઙૃઞળીદ ઇનીથૂ ઉન્ ડૂ ૃડ કભ 

રૉણૂગવ ઼ીલન઼્ૂ઼ યૃઞ(ગચ્ઝ) 
૪૨૩૭-૩૮ ૨ 
૪૨૩૮-૩૯ ૩ 
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કર્ર અ઼ ધીફૃઅ ફીર ઝૉ ી બીઅજ 

સોક્ષુથગ ષહર્ફૂ 
ુષઙદ 

નળૉ ગ સોક્ષુથગ ષહર્ નળમ્લીફ ગ્વળસૂબ ઈબૉવ ગૃવ 
ુષ ીધીર્ક 

૪૨૩૯-૩૱ ૩
૪૨૩૱-૩૯ ૨
૪૨૩૯-૪૨ ૨ 
 ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઞ ળૂલીદરઅન ગૃવ-૪ ુષ ીધીર્કફૉ 

ુસ લષૅુદ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(૫) બી વ ઉન્ ડૂ ૃડ કભ રૉણૂગવ ઼ીલન઼્ 

ઑન્ણ ળૂ઼જર્ ષીચ્ણૂલી ુઞ ્, ષણ્નળી 
 ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઞ ળૂલીદરઅન ગૃવ-૬ ુષ ીધીર્કફૉ 

ુસ લષૅુદ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(૬) ઙૃઞળીદ ગૉન઼્ળ ઼઼્ીલડૂ રૉણૂગવ 

ગ્વૉઞ, ઇરનીષીન 
૪૨૩૬-૩૭ ૨ 
૪૨૩૭-૩૮ ૨
૪૨૩૮-૩૯ ૨
૪૨૩૯-૩૱ ૨ 
૪૨૩૱-૩૯ ૪ 
 ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઞ ળૂલીદરઅન ગૃવ-૨૪ ુષ ીધીર્કફૉ 

ુસ લષૅુદ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
(૭) ઑફ.ઑજ.ઑવ. મ્લૃુફુ઼બવ રૉણૂગવ 

ગ્વૉઞ, ઇરનીષીન 
 ઑફ.ઈળ.ઈઊ ુષ ીધીર્ક બી઼ૉધૂ રશદૂ ભૂ રીઅધૂ 

ગ્વૉઞફી ઉન્ ી ડર્ગજળ ઑજ્લૃગૉસફવ ઼ીપફ્ વૉમ્ળૉડળૂ, 
વીઊ ૉળૂ દધી ળૂણીંઙ ર ઇબગર્ૉણૉસફ ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગળીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞૉફી ગીળથૉ ઼રગર્ ગ્વૉઞરીઅ ઇભ્લી઼ 
ગળદી ફમશી ષઙર્ફી ુષ ીધીર્કફૉ વીય રશૂ ળઽૉ  ઝૉ.

-------- 

ઇરનીષીન, ષણ્નળી, ઼ૃળદ, ળીઞગ્ડ, યીષફઙળ, ઞૃફીઙત, ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ જારફઙળ મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ  
બી ૉ઼ધૂ મીગૂ ષૉળી ષ઼ૃવષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૮૨૬ (૨૫-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડી ઋનૉબૃળ): રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઇરનીષીન, ષણ્નળી, ઼ૃળદ, ળીઞગ્ડ, યીષફઙળ, ઞૃફીઙત, ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ જારફઙળ મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉસફ 
બી઼ૉધૂ બીથૂ ષૉળી બૉડૉ  દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ધીલૂ નળ, ષબળીસૂ નળ, બૉફ ડૂ ઇફૉ લીઞફૂ ળગર ઼િઽદ ગૃવ ગૉડવૂ ળગર 
ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ઑગરફૉ ગલી ્દરીઅધૂ બીથૂ બૃ  બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ મીગૂ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગર ઑગ ષહર્ધૂ, થ ષહર્ધૂ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ધૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ળગર ષ઼ૄવષી ઼ળગીળૉ  ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સીઅ બઙવીઅ વૂપી ? 

બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ : (૫૨-૩- ૪૨૪૨) 

(૩)  

ગ્બ ળૉ સફફૃઅ ફીર 
દી.૫૨.૯.૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ષબળીસૂ નળૉ/બૉફ ડૂ ઇફૉ લીઞ ઼િઽદફૂ ષ઼ૃવષીફૂ 

મીગૂ ળગર 
જારફઙળ (GWIL) ૩૬૬,૭૯,૯૩,૱૩૬/- 
યીષફઙળ (GWIL) ૱,૨૯,૨૯,૨૯૩/- 
ળીઞગ્ડ (GWIL) ૩૱૨,૯૨,૯૭,૨૭૩/- 
ઞૃફીઙત (GWSSB) ૫,૮૭,૩૯,૨૯૪/-
ઙીઅપૂફઙળ (GWSSB) ૬૯,૮૫,૯૮,૮૬૬/-
ઇરનીષીન ‘સૄન્લ’ 
ષણ્નળી ૩૮૫૱,૪૮,૨૨,૨૨૨/- 
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ગ્બ ળૉ સફફૃઅ ફીર 
દી.૫૨.૯.૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ષબળીસૂ નળૉ/બૉફ ડૂ ઇફૉ લીઞ ઼િઽદફૂ ષ઼ૃવષીફૂ 

મીગૂ ળગર
઼ૃળદ ૩,૯૬,૮૭,૬૮૯/- 

 ફ પઆ ઙીઅપૂફઙળ સઽૉળફૉ ૬૭ MLD ધૂ ૭૨ MLD ફરર્નીફૃઅ બીથૂ ઙૃઞળીદ બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ઙડળ લષ ધી મ્ણર્  ીળી 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઞૉ બીડફઙળ લ્ઞફી ુષયીઙ ીળી સઽૉળફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૪)  

જારફઙળ GWIL ઑફ.઼ૂ.-૱ બીઉબવીઉફ રીઅધૂ ઉંણ-૩, ઈજી-૫ ણૉર ઇફૉ ઼઼્ઉ ણૉર 
યીષફઙળ GWIL ઑફ.઼ૂ.-૫ મૃપૉવ બીઉબ વીઉફ ઽૉણષગર઼્રીઅધૂ ઇફૉ સૉ ૃઅજી ઞશીસલ 
ળીઞગ્ડ GWIL ઑફ.઼ૂ.-૩૪,૪૨ બીઉબવીઉફરીઅધૂ ઞૃની ઞૃની વ્ગૉસફ બળ, યીનળ-૩, ન્લીળૂ-૩, ઈજી-૩. 
ઞૃફીઙત ઞૃફીઙત ગ્બ ળૉસફફૉ ઙૃઞળીદ બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ઙડળ લષ ધી મ્ણર્  ીળી ઽ ફીબૃળ ણૉર, ઈથઅનબૃળ ણૉર, 

ુષુવઅઙફ ણૉર ઇફૉ ગૃષી ષઙૉળૉ  ્દરીઅધૂ બીથૂ બૃ  બીણૉ  ઝૉ  દૉરઞ ઈ ્દરીઅ બીથૂફ્ ચડીણ્ ધીલ ત્લીળૉ  
ગ્બ ળૉસફફૂ ઞ ળૂલીદ રૃઞમ રઽૂ ફરર્ની ઞૃધ લ્ઞફીરીઅધૂ બીથૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ઙીઅપૂફઙળ ફરર્ની બીઊબ વીઊફરીઅધૂ 
ઇરનીષીન ગ્દળબૃળ, જા઼બૃળ ઇફૉ ળી ગી 
ષણ્નળી સૉળઘૂ ઇફૉ રિઽ઼ીઙળ 
઼ૃળદ દીબૂ 

(૫) 

ગ્બ ળૉ સફફૃઅ ફીર 
૩ ષહર્ ૫૨-૨૯-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ 

૫ ષહર્ ૫૨-૨૯-૪૨૩૭ ફૂ 
ુ ધુદઑ

૭ ષહર્ ૫૨-૨૯-૪૨૩૫ 
ફૂ ુ ધુદઑ 

જારફઙળ (GWIL) ૩૭,૫૱,૭૬,૨૨૨/- ૱૪,૮૨,૩૨,૫૨૯/- ૬૮,૮૩,૨૯,૭૨૯/-, 
યીષફઙળ (GWIL) --- ૫૭,૮૯,૩૬૯/- ૯,૯૫,૫૯,૯૬૪/- 
ળીઞગ્ડ (GWIL) ૱૱,૯૯,૨૪,૭૯૯/- ૯૫,૩૯,૨૱,૬૬૫/- ૩૱,૯૬,૮૬,૨૩૩/-
ઞૃફીઙત (GWSSB) ૪૭,૭૱,૭૱૨/- ૫૯,૫૬,૪૱૨/- ૫,૨૪,૪૬,૪૩૪/- 
ઙીઅપૂફઙળ (GWSSB) ૬૯,૮૫,૯૮,૮૬૬/- --- --- 
ઇરનીષીન --- --- --- 
ષણ્નળી --- --- ૩૮૫૱,૪૮,૨૨,૨૨૨/-
઼ૃળદ ૪૪,૭૨,૨૨૨/- ૩,૭૪,૩૭,૬૮૯/- --- 

(૬)  

 મીગૂ ળગરફૂ જૄગષથૂ રીડૉ  GWIL, GWSSB ફૂ ષણૂ ગજૉળૂ દધી ક્ષૉુ લ ગજૉળૂ ીળી ષઘદ્ ષઘદ ઼મઅુપદ 

ગ્બ ળૉસફ, મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉસફ, સઽૉળૂ ુષગી઼ ુષયીઙફૉ મ /ુરડીંઙરીઅ/બ ્ ીળી ધ્લીફ ન્ળષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ. 

 ક્ષૉુ લ ગક્ષીઑધૂ મ્ણર્ફી ઇુપગીળૂ ૂ ીળી ઼મઅુપદ  ગવૉક્ડળ ૂફૉ ઼અગવફફૂ નળ રી઼ૉ રૂડીંઙફીઅ બ ગ્રીઅ બથ 
ઋક્દ ળગર ઞરી ગળીષષી જાથ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 


