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મૂજી ઇદીળીઅિગદ લીનૂ 
઼યીઙૅઽફી રૉઞ બળ રૄક્લી 
દીળૂઘઆ- ૩૩/૩૪/૪૨૩૯ 
 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
બીઅજરૃઅ ઼ , ૪૨૩૯ 
ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 

 

રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફી િભક઼્ બઙીળરીઅ ુષ઼અઙદદી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૱૨૮ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ુસક્ષથ ુષયીઙફી દીમીરીઅ ગીલર્ળદ ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ બોગૂ ઼ળગીળૂ 
રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ દધી ગર્ીન્ડૉણ રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફ્ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ ગૉડવ્ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ રીધ્લુરગ સીશીરીઅ ઼રીફ ગીર ગળદીઅ ઽ્ષી ઝદીઅ ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ સીશીફી ઇફૉ ગર્ીન્ડૉણ 
રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ રીડૉ  ઇવઙ-ઇવઙ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ ફક્કૂ ગળષીફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળરીઅ ળઽૉવ ઋક્દ દભીષદ/ુષ઼અઙદદી ક્લીળૉ  નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ: (૩૩-૨૯-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ુસક્ષથ ુષયીઙફી દીમીરીઅ ગીલર્ળદ ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ બોગૂ ઼ળગીળૂ 
રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફ્ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ .૫૩૫૬૨/- દધી ગર્ીન્ડૉણ રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફ્ 
રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ .૪૭૨૨૨/- ઽદ્, 

 (૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ રીધ્લુરગ સીશીરીઅ ઼રીફ ગીર ગળદીઅ ઽ્ષી ઝદીઅ ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ સીશીફી ઇફૉ ગર્ીન્ડૉણ 
રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ રીડૉ  ઇવઙ-ઇવઙ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ ફક્કૂ ગળષીફૂ મીમદ ફીથીઅ ુષયીઙફી ગીલર્ક્ષૉ રીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) ુષયીઙફી દી.૨૪-૨૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ મરસ/૩૩૩૭/૪૪/ઙ ધૂ ુમફ઼ળગીળૂ ગર્ીન્ડૉણ રીધ્લુરગ 
સીશીકફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફી િભક઼્ બઙીળરીઅ ષપીળ્ ગળૉવ ઽ્ઊ, ઋક્દ ુ ધુદઑ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળરીઅ ળઽૉવ ઋક્દ 
દભીષદ/ુષ઼અઙદદી નૄળ ધલૉવ ઝૉ. 

-------- 

ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફી િભક઼્ બઙીળરીઅ ુષ઼અઙદદી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૱૨૱ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ુસક્ષથ ુષયીઙફી દીમીરીઅ ગીલર્ળદ ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ બોગૂ ઼ળગીળૂ 
ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ દધી ગર્ીન્ડૉણ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફ્ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ 
ગૉડવ્ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ રીધ્લુરગ સીશીરીઅ ઼રીફ ગીર ગળદીઅ ઽ્ષી ઝદીઅ ઼ળગીળૂ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશી ઇફૉ ગર્ીન્ડૉણ 
ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ રીડૉ  ઇવઙ-ઇવઙ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ ફક્કૂ ગળષીફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળરીઅ ળઽૉવ ઋક્દ દભીષદ/ુષ઼અઙદદી ક્લીળૉ  નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ? 
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ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ: (૩૩-૨૯-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ુસક્ષથ ુષયીઙફી દીમીરીઅ ગીલર્ળદ ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ બોગૂ ઼ળગીળૂ 
ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફ્ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ .૫૱૨૯૨/- દધી ગર્ીન્ડૉણ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીફી 
ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફ્ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ .૪૮૨૨૨/- ઽદ્, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ રીધ્લુરગ સીશીરીઅ ઼રીફ ગીર ગળદીઅ ઽ્ષી ઝદીઅ ઼ળગીળૂ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીફી ઇફૉ 
ગર્ીન્ડૉણ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ રીડૉ  ઇવઙ-ઇવઙ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળ ફક્કૂ ગળષીફૂ મીમદ ફીથીઅ 
ુષયીઙફી ગીલર્ક્ષૉ રીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) ુષયીઙફી દી.૨૪-૨૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ મરસ/૩૩૩૭/૪૪/ઙ ધૂ ુમફ઼ળગીળૂ ગર્ીન્ડૉણ ઋચ્જદળ  
રીધ્લુરગ સીશીકફી ુસક્ષથ ઼ઽીલગ્ફી િભક઼્ બઙીળરીઅ ષપીળ્ ગળૉવ ઽ્ઊ, ઋક્દ ુ ધુદઑ રીુ઼ગ િભક઼્ બઙીળરીઅ ળઽૉવ ઋક્દ 
દભીષદ/ુષ઼અઙદદી નૄળ ધલૉવ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગ્મ્પ્લડૃળ વૉમફૂ ઼ૃુષપી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૱૬૮ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમફૂ 
઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવૂ સીશીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ  

(૪) ઞૉ ઼ળગીળૂ સીશીકરીઅ ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ફધૂ દૉષૂ સીશીકરીઅ ઈ ઼ૃુષપી ક્લીળૉ  ઋબવબ્પ 
ગળીષષીરીઅ ઈષસૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૬-૩૩-૪૨૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમફૂ ઼ૃુષપી 
ઋબવબ્પ ઽ્લ દૉષૂ ઇફૉ ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ફ ઽ્લ દૉષૂ સીશીકફૂ ુ ધુદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્/ગ્બ ળૉ સફ ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમ 
પળીષદૂ ગૃવ 

સીશીકફૂ ઼અખ્લી

ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમ ફ 
પળીષદૂ ગૃવ 

સીશીકફૂ ઼અખ્લી 
૩ ઇરનીષીન ૯૯૭ ૬૮ 
૪ ઇરનીષીન ગ્બ . ૪૯૫ ૯૱ 
૫ ઇરળૉવૂ ૯૨૱ ૯૫ 
૬ ઈથઅન ૮૯૯ ૩૭ 
૭ ઇળષ ૂ ૮૱૮ ૩૬ 
૮ મફી઼ગીઅઢી ૩૪૭૯ ૩૭૩ 
૯ ય જ ૮૮૯ ૫ 
૱ યીષફઙળ ૱૱૱ ૪૬ 
૯ મ્ડીન ૪૫૨ ૪૭ 
૩૨ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૫૫૭ ૯૯ 
૩૩ નૉષયૄુર ીળગી ૫૭૩ ૪૯૪ 
૩૪ નીઽ્ન ૭૨૮ ૫૱૯ 
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૬૱૬ ૫૪ 
૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૬૭૱ ૬૫ 
૩૭ જારફઙળ ૮૫૨ ૩૪૬ 
૩૮ ઞૄફીઙત ૮૪૩ ૪૮ 
૩૯ ગચ્ઝ ૩૨૨૭ ૯૫૯ 
૩૱ ઘૉણી ૯૫૮ ૫૬ 
૩૯ રઽૉ઼ીથી ૯૬૱ ૱૩ 



3 
 

કર્ર ુઞ ્/ગ્બ ળૉ સફ ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમ 
પળીષદૂ ગૃવ 

સીશીકફૂ ઼અખ્લી

ગ્મ્પ્લૃડળ વૉમ ફ 
પળીષદૂ ગૃવ 

સીશીકફૂ ઼અખ્લી 
૪૨ રિઽ઼ીઙળ ૭૯૯ ૯ 
૪૩ ર્ળમૂ ૭૫૨ ૪૬ 
૪૪ ફરર્ની ૫૩૨ ૯૭ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૭૩૱ ૪ 
૪૬ બઅજરઽીવ ૱૩૩ ૬૯ 
૪૭ બીડથ ૭૭૩ ૯૭ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૪૬૪ ૬૨ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૱૨૮ ૯૬ 
૪૱ ળીઞગ્ડ ગ્બ . ૯૩ ૨ 
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૯૮૨ ૩૬ 
૫૨ ઼ૃળદ ૬૬૯ ૩૪ 
૫૩ ઼ૃળદ ગ્બ . ૪૮૱ ૯૬ 
૫૪ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૯૭૯ ૪૭ 
૫૫ દીબૂ ૫૨૫ ૩૩ 
૫૬ ણીઅઙ ૩૫૪ ૩૭ 
૫૭ ષણ્નળી ૬૬૩ ૮૱ 
૫૮ ષણ્નળી ગ્બ . ૭૪ ૭૪ 
૫૯ ષવ઼ીણ ૬૯૫ ૯૪ 

ગૃવ ૪૨૩૩૪ ૫૨૩૯ 

(૪) ફુષફ ર ડૉક્ફ્વ્જીફી ઋબલ્ઙધૂ ુસક્ષથગીલર્ રીડૉ  ીફગૃઅઞ ્ઞૉક્ડ ઇઅદઙર્દ રીડર્  ષઙર્ઘઅણ્ દમક્કીષીળ 
ુષગ઼ીષષી ઈલ્ઞફ ગળીલૉવ ઝૉ. ઞૉ ઞૉર મફૉ દૉર ટણબધૂ ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ણૂપ્વ્રીઅ ઊઞફૉળૂ ઇભ્લી઼કર્રફૂ ગ્વૉજોરીઅ મૉઢગ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૱૮૮ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ ણૂલી (ગીવીષણ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ણૂપ્વ્રીઅ ઇભ્લી઼કર્રફૂ ઼ળગીળૂ, ઇફનૃીુફદ ઇફૉ ષુફયર્ળ ગ્વૉજોરીઅ ગૃવ 
ગૉડવૂ મૉઢગ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદૉઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ળગીળૂ, ઇફનૃીુફદ ઇફૉ ષુફયર્ળ ગ્વૉજોરીઅ ગૉડવૂ મૉઢગ્ 
યળીલૉવ ઇફૉ ગૉડવૂ ઘીવૂ ળઽૂ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૨-૨૯-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદૉઑ િણપ્વ્રીઅ ઊઞફૉળૂ ઇભ્લી઼કર્રફૂ ગૃવ મૉઢગ્ફૂ ઼અખ્લીઆ  

઼ળગીળૂ ગ્વૉજોઆ ૪૭૯૨૮ 

ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજોઆ ૩૭૩૫ 

ષુફયર્ળ ગ્વૉજોઆ ૬૯૬૯૮ 

(૪)  

ષહર્ ઼અ ધીફ્ ગીળ યળીલૉવ મૉઢગ્ ઘીવૂ મૉઢગ્ 

૪૨૩૱ 
઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ૩૮૮૯૪ ૫૮૯૫ 
ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજો ૩૩૯૨ ૪૨ 
ષુફયર્ળ ગ્વૉજો ૪૭૪૯૨ ૩૬૯૮૭ 
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ષહર્ ઼અ ધીફ્ ગીળ યળીલૉવ મૉઢગ્ ઘીવૂ મૉઢગ્ 

૪૨૩૯ 
઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ૩૮૭૯૨ ૫૯૯૭ 
ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજો ૩૩૯૪ ૩૱ 
ષુફયર્ળ ગ્વૉજો ૪૪૫૮૩ ૪૪૭૯૯ 

૪૨૩૮ 
઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ૩૱૯૪૫ ૩૱૬૪ 
ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજો ૩૩૭૭ ૬૭ 
ષુફયર્ળ ગ્વૉજો ૪૬૨૬૨ ૪૨૬૭૬ 

૪૨૩૭ 
઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ૩૯૪૭૮ ૩૫૨૯ 
ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજો ૩૩૯૮ ૪૬ 
ષુફયર્ળ ગ્વૉજો ૪૮૨૬૱ ૪૨૪૪૪ 

૪૨૩૬ 
઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ૩૯૫૫૭ ૩૪૫૨ 
ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજો ૩૩૯૬ ૪૮ 
ષુફયર્ળ ગ્વૉજો ૪૫૨૯૫ ૪૬૱૯૯ 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉ ગફૂગ ગ્વૉજોરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ રઽૉગર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૱૯૪ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉગફૂગ ગ્વૉજોરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ રઽૉગર ગૉડવૃઅ 
ઝૉ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૩૨-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઼ળગીળૂ બ્વૂડૉગફૂગ ગ્વૉજોરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ રઽૉગર ફૂજૉ 
રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ઼અષઙર્ રઅઞૃળ રઽૉગર 
૩ ષઙર્-૩ ૩૱૮ 
૪ ષઙર્-૪ ૪૭૪૮ 
૫ ષઙર્-૫ ૩૩૩૬ 
૬ ષઙર્-૬ ૭૪૪ 

ગૃવ ૬૫૬૱ 
(૪) ઼અષઙર્ષીળ યળીલૉવ ઞગ્લીક ઇફૉ ઘીવૂ ઞગ્લીક ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

કર્ર ઼અષઙર્ યળીલૉવ રઽૉગર ઘીવૂ રઽૉગર 
૩ ષઙર્-૩ ૩૩૯ ૮૯ 
૪ ષઙર્-૪ ૪૪૩૭ ૫૩૩ 
૫ ષઙર્-૫ ૬૯૮ ૮૩૱ 
૬ ષઙર્-૬ ૩૯૭ ૫૪૯ 

ગૃવ ૫૨૪૭ ૩૫૪૫ 
(૫) ષઙર્આ ૩ ધૂ ૫ ફૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  યળદૂ કર્ૂલી જીવ ૃઝૉ. 

 ષઙર્આ૬ ફૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક ઈષ લગદી ઇફૃ઼ીળ ઈઋડ ઼઼્ીર્ંઙ ઑઞન઼્ૂ રીળભદ ગળીળફી પ્ળથૉ યળષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ. 

-------- 
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ળીજ્લરીઅ ણૂગર્ૂ ઊઞફૉળૂ ઇભ્લી઼કર્રફૂ ગ્વૉજોરીઅ મૉઢગ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૨૬ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ િણગર્ૂ ઊઞફૉળૂ ઇભ્લી઼કર્રફૂ ઼ળગીળૂ, ઇફૃનીુફદ ઇફૉ ષુફયર્ળ ગ્વૉજોરીઅ 
ગૃવ ગૉડવૂ મૉઢગ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ળગીળૂ, ઇફનૃીુફદ ઇફૉ ષુફયર્ળ ગ્વૉજોરીઅ ગૉડવૂ મૉઢગ્ 
યળીલૉવ ઇફૉ ગૉડવૂ ઘીવૂ ળઽૂ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૬-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ િણગર્ૂ ઊઞફૉળૂ ઇભ્લી઼કર્રફૂ ગૃવ મૉઢગ્ફૂ ઼અખ્લીઆ  

઼ળગીળૂ ગ્વૉજોઆ ૩૩૪૩૭ 

ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજોઆ ૩૮૪૪ 

ષુફયર્ળ ગ્વૉજોઆ ૮૨૭૨૱ 
(૪)  

ષહર્ ઼અ ધીફ્ ગીળ યળીલૉવ મૉઢગ્ ઘીવૂ મૉઢગ્ 

૪૨૩૱ 
઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ૱૨૩૭ ૯૭૭ 
ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજો ૩૪૱૨ ૩૬ 
ષુફયર્ળ ગ્વૉજો ૪૩૪૯૮ ૫૪૪૱૮ 

૪૨૩૯ 
઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ૱૫૩૱ ૮૭૪ 
ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજો ૩૪૫૭ ૩૯ 
ષુફયર્ળ ગ્વૉજો ૪૬૱૭૮ ૫૫૨૫૫ 

૪૨૩૮ 
઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ૱૭૩૭ ૬૭૭ 
ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજો ૩૪૩૨ ૬૬ 
ષુફયર્ળ ગ્વૉજો ૪૱૫૫૫ ૫૨૩૩૨ 

૪૨૩૭ 
઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ૱૱૮૫ ૩૨૯ 
ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજો ૩૩૯૯ ૩૯ 
ષુફયર્ળ ગ્વૉજો ૫૫૮૱૯ ૪૯૯૯૱ 

૪૨૩૬ 
઼ળગીળૂ ગ્વૉજો ૱૮૬૬ ૫૪૮ 
ઇફૃનીુફદ ગ્વૉજો ૩૩૯૪ ૪૪ 
ષુફયર્ળ ગ્વૉજો ૫૱૩૬૬ ૪૪૯૫૩ 

-------- 

 પ્. ૩ ધૂ ૱રીઅ ઇભ્લી઼ ગળદી ુષ ીધીર્કફૉ  રધ્લીઽફ ય્ઞફફી મીશગ નૂઢ ઘજર્રીઅ ષપીળ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૭૯ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીુરદ (ુફટળ): રીફફૂલ ુસક્ષથરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ પ્ળથ ૩ ધૂ ૭ ઇફૉ પ્ળથ ૮ ધૂ ૱રીઅ ઇભ્લી઼ ગળદી ુષ ીધીર્કફૉ રધ્લીઽફ ય્ઞફ લ્ઞફીરીઅ 
મીશગનૂઢ ય્ઞફફી ઘજર્રીઅ યીળદ ઼ળગીળૉ  દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૮ફી બ ધૂ ષપીળ્ ગળષી ઼ૃજષૉવ ઽદૃઅ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવ્ ષપીળ્ ઼ૃજષૉવ ઝૉ, ઇફૉ  

(૫) દૉ ઇન્ષલૉ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ક્લીળૉ  ગૉડવ્ ષપીળ્ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગળૉવ ઝૉ ઇફૉ જો ફ ગળૉવ ઽ્લ દ્ 
દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ: (૨૫-૩૨-૩૯) 

(૩) ઽી, જી 

(૪) ૯.૭ ષપીળ્ ઼ૃજષૉવ ઝૉ. 
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(૫) દૉ ઇન્ષલૉ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  દી.૪૯-૨૭-૪૨૩૮ફી ળ્ઞ ૯.૭ ઇફૉ  
દી.૪૱-૩૩-૪૨૩૮ફી ળ્ઞ ૯ફ્ ષપીળ્ ગળૉવ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ગૉ ળ઼્ૂફ વઊ ઞદી ડૉ ન્ગળ્રીઅ જીબૂઑ઼ ઇધષી ઋચ્જ ગક્ષીફૂ ડૉ ગફ્વ્જી રૄગષીફ્ ુફથર્લ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૨૮૩ (૪૱-૨૱-૪૨૩૯) ૂ યૂઘીયીઊ જોસૂ (ઞૃફીઙત): રીફફૂલ ઇ , ફીઙળૂગ બૃળષઢી ઇફૉ 
ગર્ીઽગ્ફૂ મીમદ્ફી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ૫૩રૂ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯રીઅ ળીજ્લરીઅ ઼ દી યીષફી ગૉળ઼્ૂફ વઊ ઞદીઅ ડૉન્ગળ્રીઅ જીબૂઑ઼ ઇધષી દૉફીધૂ ઋચ્જ 
ગક્ષીફૂ ડૉગફ્વ્જી રૃગષીફ્ ુફથર્લ ઼ળગીળૉ  ગલ  ઽદ્ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ ઼ દી યીષફી ગૉળ઼્ૂફ વઊ ઞદીઅ ગૉડવી 
ડૉન્ગળ્રીઅ જીબૂઑ઼ ઇધષી દૉફીધૂ ઋચ્જ ગક્ષીફૂ ડૉગફ્વ્જી વઙીષષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) મીગૂ ળઽૉવ ડૉન્ગળ્રીઅ ઋક્દ ડૉગફ્વ્જી ગલીઅ ઼ૃપૂ રૃગષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

(૬) ઑગ ડૉન્ગળરીઅ ઋક્દ ડૉગફ્વ્જી રગૃષી ગૉડવ્ ઘજર્ ધીલ ઝૉ? 

ઇ , ફીઙળૂગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ મીમદ્ફી રઅ ૂ ૂ : (૩૩-૩૨-૩૯) 

(૩) ૫૩રૂ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯રીઅ ળીજ્લરીઅ ઼ દી યીષફી ગૉળ઼્ૂફ વઊ ઞદીઅ ડૉન્ગળ્રીઅ જીબૂઑ઼ ગક્ષીફૂ ડૉગફ્વ્જી 
રૃગષીફ્ ુફથર્લ ઼ળગીળૉ  ગલ  ઽદ્ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ. ઼ળગીળ ૂ ીળી બફૃઆુષજીળથીફી ઇઅદૉ દી.૪૬-૨૬-૪૨૩૱ફી ઢળીષધૂ ઈ 
લ્ઞફી મઅપ ગળૉવ ઝૉ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ મૂબૂઑવ બળૂષીળ્ફ્ રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ ઼રીષૉસ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૨૯૬ (૪૱-૨૱-૪૨૩૯) ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી): રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ 
મીમદ્ફી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ ગૉડવી મૂબૂઑવ બળૂષીળ્ફૉ રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ 
઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ જી ીષીળ ગૉડવી મૂબૂઑવ બળૂષીળ્ફ્ રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ ઼રીષૉસ ગળષીફ્ મીગૂ ઝૉ દૉફી 
ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ મીગૂ ળઽૉદી મૂબૂઑવ બળૂષીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ ઋક્દ લ્ઞફીરીઅ ઼રીષષીરીઅ ઈષસૉ? 
ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ મૂબૂઑવ બળૂષીળ્ફ્ રી ઇ બૃથીર્ 
લ્ઞફીરીઅ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ુઞ ીફૃઅ ફીર રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ 
઼રીષૉસ BPL ગીણર્  

રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ 
઼રીષૉસ BPL વીયીધીર્ 

ઇરનીષીન સઽૉળ  ૯૩૫૪૮ ૬૫૱૱૭૱
ઇરનીષીન ુઞ ્  ૮૯૱૯૩ ૫૭૱૭૨૮
ઇરળૉવૂ  ૱૨૯૩૯ ૫૯૩૭૬૯
ઇળષ ૂ  ૯૯૯૨૬ ૬૫૩૮૯૱
ઈથઅન ૩૨૯૫૮૯ ૮૩૯૨૬૭
મફી઼ગીઅઢી ૩૬૫૭૨૫ ૱૭૭૬૬૮
ય જ ૯૩૩૭૫ ૬૯૯૨૮૮
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ુઞ ીફૃઅ ફીર રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ 
઼રીષૉસ BPL ગીણર્  

રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ 
઼રીષૉસ BPL વીયીધીર્ 

યીષફઙળ ૩૨૩૪૬૭ ૭૱૯૱૩૭
મ્ડીન ૪૫૪૯૯ ૩૪૫૮૫૱
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૭૭૮૭૭ ૫૫૱૨૬૯
નીઽ્ન ૩૨૬૨૮૬ ૮૭૪૯૪૫
ણીઅઙ ૪૯૪૫૫ ૩૭૯૯૬૬
નૉષયૃુર ીળગી ૩૭૭૨૱ ૯૭૫૪૯
ઙીઅપૂફઙળ ૫૯૩૯૩ ૪૨૯૯૩૭
ઙૂળ ઼્રફીધ ૫૯૫૨૭ ૪૩૫૯૨૬
જારફઙળ ૫૪૩૪૩ ૩૭૭૫૮૨
ઞૃફીઙત ૭૮૯૪૬ ૪૭૮૩૭૬
ઘૉણી ૯૭૭૮૮ ૭૯૯૩૱૪
ગચ્ઝ ૩૪૯૨૨૩ ૮૱૱૩૯૱
રઽૂ઼ીઙળ ૮૮૪૪૨ ૬૩૫૱૭૫
રઽૉ઼ીથી ૭૪૭૪૫ ૪૯૪૯૭૩
ર્ળમૂ ૪૬૱૯૩ ૩૫૨૯૯૱
ફરર્ની ૬૪૯૭૯ ૪૫૮૬૫૨
ફષ઼ીળૂ ૱૯૪૭૮ ૬૮૭૪૮૨
બઅજરઽીવ ૩૨૬૮૯૭ ૭૯૮૫૫૫
બીડથ ૯૯૭૯૮ ૬૩૩૯૨૬
બ્ળમઅનળ ૪૮૬૭૯ ૩૪૪૨૯૱
ળીઞગ્ડ ૱૮૱૬૮ ૬૨૮૫૨૯
઼ીમળગીઅઢી ૩૨૮૮૭૮ ૭૯૯૱૮૱
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૯૫૭૭૨ ૫૩૯૯૩૮
઼ૃળદ ૩૨૮૯૪૨ ૭૭૮૱૱૬
દીબૂ ૮૩૪૨૮ ૫૨૪૫૨૬
ષણ્નળી ૱૫૫૭૬ ૬૭૨૪૫૱
ષવ઼ીણ ૱૨૭૨૩ ૬૭૭૭૭૪

ગૃવ ૪૬૬૨૫૨૫ ૩૫૫૯૩૨૨૯ 

(૪) SECC-2011 ફૂ લીનૂરીઅ દધી દી.૪૪-૨૯-૪૨૩૬ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ગળૉવ પ્ળથ્ રૃઞમ વીલગીદ પળીષદી ફ 
ઽ્લ દૉષી મૂ.બૂ.ઑવ. ળૉસફગીણર્  ફ્ "રી ઇ બૄથીર્ લ્ઞફીરીઅ" ઼રીષૉસ ગળૂ સગીલૉવ ફધૂ. ઞૉફૂ ુઞ ીષીળ ઼અખ્લી ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ુઞ ીફૃઅ ફીર રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ 
઼રીષૉસ ગળષીફ્ મીગૂ 
ઽ્લ દૉષી BPL ગીણર્  

રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ 
઼રીષૉસ ગળષીફ્ મીગૂ 
ઽ્લ દૉષી BPL વીયીધીર્ 

ઇરનીષીન સઽૉળ  ૯૯૬૱ ૬૯૯૮૱
ઇરનીષીન ુઞ ્  ૩૨૪૨૯ ૬૯૱૪૫
ઇરળૉવૂ  ૩૭૨૯૯ ૮૪૬૮૯
ઇળષ ૂ  ૯૪૮૯ ૫૱૮૨૫
ઈથઅન ૯૯૮૭ ૬૭૯૯૫
મફી઼ગીઅઢી ૩૭૭૪૫ ૱૩૫૮૯
ય જ ૱૱૱૱ ૬૨૨૨૪
યીષફઙળ ૩૪૯૨૬ ૭૱૱૩૫
મ્ડીન ૭૫૱૯ ૪૯૪૱૪
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૮૯૩૨ ૬૨૫૭૪
નીઽ્ન ૬૩૫૬ ૪૮૪૩૯
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ુઞ ીફૃઅ ફીર રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ 
઼રીષૉસ ગળષીફ્ મીગૂ 
ઽ્લ દૉષી BPL ગીણર્  

રી ઇ બૃથીર્ લ્ઞફીરીઅ 
઼રીષૉસ ગળષીફ્ મીગૂ 
ઽ્લ દૉષી BPL વીયીધીર્ 

ણીઅઙ ૩૭૱૨ ૯૮૯૱
નૉષયૃુર ીળગી ૪૨૬૪ ૱૪૱૩
ઙીઅપૂફઙળ ૩૫૨૯૪ ૯૫૱૭૮
ઙૂળ ઼્રફીધ ૪૩૪૩ ૯૨૬૫
જારફઙળ ૪૱૯૪ ૩૨૪૨૨
ઞૃફીઙત ૭૪૨૨ ૩૱૱૩૩
ઘૉણી ૩૨૭૮૯ ૭૩૨૬૭
ગચ્ઝ ૩૭૯૱૭ ૯૫૮૭૬
રઽૂ઼ીઙળ ૫૬૯૭ ૩૯૯૱૩
રઽૉ઼ીથી ૮૯૭૨ ૫૫૮૭૭
ર્ળમૂ ૪૩૱૯ ૯૱૯૪
ફરર્ની ૬૪૪૨ ૩૱૯૭૪
ફષ઼ીળૂ ૱૬૩૪ ૫૯૮૨૪
બઅજરઽીવ ૯૯૪૫ ૬૨૯૪૬
બીડથ ૩૨૬૩૩ ૬૱૯૯૬
બ્ળમઅનળ ૮૮૪૨ ૪૮૩૫૭
ળીઞગ્ડ ૪૪૩૪૯ ૯૨૬૬૮
઼ીમળગીઅઢી ૱૫૫૯ ૬૨૫૯૫
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૱૬૱૱ ૫૪૩૱૮
઼ૃળદ ૩૯૫૯૨ ૱૫૭૱૩
દીબૂ ૯૯૭૪ ૬૬૯૮૱
ષણ્નળી ૪૬૫૱૭ ૩૩૩૯૯૬
ષવ઼ીણ ૯૬૯૭ ૫૬૭૨૱

ગૃવ ૫૨૯૪૪૯ ૩૬૬૬૱૫૨
 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગબ્જાફૂ ભિળલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૯૮ (૩૮-૨૯-૪૨૩૯) ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઇરનીષીન સઽૉળફી ષૉઞવબૃળ, ઼ૉડૉવીઊડ ઇફૉ ઈફઅનફઙળ 
બ્વૂ઼ ડૉસફષીળ ીિઽદ લુક્દક ીળી ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગબ્જો ગળૉવ ઝૉ દૉ નૄળ ગળીષષી મીમદફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ રશૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ભિળલીન્રીઅ ગૉડવૂ ગવર્ ઽૉઢશ ઙૃફ્ ફ પૂ દબી઼ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ફ પીલૉવ ઙૃફીષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૂ પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૂ પળબગણ ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉફૂ પળબગણ ગળષી સી બઙવીઅ વૂપીઅ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૩-૨૯-૪૨૩૯) 

(૩)  

બ્વૂ઼ ડૉસફ ભળૂલીનફૂ ઼અખ્લી
ષૉઞવબૃળ ૨ 
઼ૉડૉવીઊડ ૨ 
ઈફઅનફઙળ ૫ 
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(૪) રશૉવ ળઞૃઈદ્ફૂ ીધુરગ દબી઼ફી ઇઅદૉ ઑગ ુગ ઼ીરીઅ, ઈઊ.બૂ.઼ૂ. ૫૯૯, ૬૬૯, ૭૨૮(૪), ૩૩૬ ઽૉઢશ 
ઙૃફ્ ફ પૂ દબી઼ ઽીધ પળૉવ ઝૉ. 

(૫) ૮ 

(૬) ઑગ બથ ફઽીં,  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગબ્જાફૂ ભિળલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૯૯ (૩૮-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઇરનીષીન સઽૉળફી ષૉઞવબૃળ, ઼ૉડૉવીઊડ ઇફૉ ઈફઅનફઙળ 
બ્વૂ઼ ડૉસફષીળ ીિઽદ લુક્દક ીળી ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગબ્જો ગળૉવ ઝૉ દૉ નૄળ ગળીષષી મીમદફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ રશૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ભિળલીન્રીઅ ગૉડવૂ ગવર્ ઽૉઢશ ઙૃફ્ ફ પૂ દબી઼ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ફ પીલૉવ ઙૃફીષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૂ પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૂ પળબગણ ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉફૂ પળબગણ ગળષી સી બઙવીઅ વૂપીઅ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૩-૨૯-૪૨૩૯) 

(૩)  

બ્વૂ઼ ડૉસફ ભળૂલીનફૂ ઼અખ્લી
ષૉઞવબૃળ ૨ 
઼ૉડૉવીઊડ ૨ 
ઈફઅનફઙળ ૫ 

 

(૪) રશૉવ ળઞૃઈદ્ફૂ ીધુરગ દબી઼ફી ઇઅદૉ ઑગ ુગ ઼ીરીઅ, ઈઊ.બૂ.઼ૂ. ૫૯૯, ૬૬૯, ૭૨૮(૪), ૩૩૬ ઽૉઢશ 
ઙૃફ્ ફ પૂ દબી઼ ઽીધ પળૉવ ઝૉ. 

(૫) ૮ 

(૬) ઑગ બથ ફઽીં,  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગબ્જાફૂ ભિળલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૯૱ (૩૮-૨૯-૪૨૩૯) ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઇરનીષીન સઽૉળફી ષૉઞવબૃળ, ઼ૉડૉવીઊડ ઇફૉ ઈફઅનફઙળ 
બ્વૂ઼ ડૉસફષીળ ીિઽદ લુગદક ીળી ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગબ્જો ગળૉવ ઝૉ દૉ નૄળ ગળીષષી મીમદફૂ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ રશૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ભિળલીન્રીઅ ગૉડવૂ ગવર્ ઽૉઢશ ઙૃફ્ ફ પૂ દબી઼ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ફ પીલૉવ ઙૃફીષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૂ પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) ઋગદ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૂ પળબગણ ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉફૂ પળબગણ ગળષી સીઅ બઙવીઅ વૂપીઅ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૩૨-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩)  

બ્વૂ઼ ડૉસફ ભિળલીનફૂ ઼અખ્લી
ષૉઞવબૃળ ૨ 
઼ૉડૉવીઊડ ૨ 
ઈફઅનફઙળ ૫ 
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(૪) રશૉવ ળઞૃઈદ્ફૂ ીધુરગ દબી઼ફી ઇઅદૉ ઑગ ગૂ ઼ીરીઅ ઈઊ.બૂ.઼ૂ. ૫૯૯, ૬૬૯, ૭૨૮(૪), ૩૩૬ ઽૉઢશ 
ઙૃફ્ ફ પૂ દબી઼ ઽીધ પળૉવ ઝૉ. 

(૫) ૮ 

(૬) ઑગબથ ફઽીં,  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગબ્જાફૂ ભિળલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૱૨ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઇરનીષીન સઽૉળફી ષૉઞવબૃળ, ઼ૉડૉવીઊડ ઇફૉ ઈફઅનફઙળ 
બ્વૂ઼ ડૉસફષીળ ીિઽદ લુગદક ીળી ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગબ્જો ગળૉવ ઝૉ દૉ નૄળ ગળીષષી મીમદફૂ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ રશૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ભિળલીન્રીઅ ગૉડવૂ ગવર્ ઽૉઢશ ઙૃફ્ ફ પૂ દબી઼ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ફ પીલૉવ ઙૃફીષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૂ પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) ઋગદ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૂ પળબગણ ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉફૂ પળબગણ ગળષી સીઅ બઙવીઅ વૂપીઅ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૪૩-૨૯-૪૨૩૯) 

(૩)  

બ્વૂ઼ ડૉસફ ભિળલીનફૂ ઼અખ્લી
ષૉઞવબૃળ ૨ 
઼ૉડૉવીઊડ ૨ 
ઈફઅનફઙળ ૫ 

(૪) રશૉવ ળઞૃઈદ્ફૂ ીધુરગ દબી઼ફી ઇઅદૉ ઑગ ુગ ઼ીરીઅ ઈઊ.બૂ.઼ૂ. ૫૯૯, ૬૬૯, ૭૨૮(૪), ૩૩૬ ઽૉઢશ 
ઙૃફ્ ફ પૂ દબી઼ ઽીધ પળૉવ ઝૉ. 

(૫) ૮ 

(૬) ઑગબથ ફઽીં,  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લફી બ્વૂ઼ ડૉસફરીઅ મઅપ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૯૨ (૪૩-૨૱-૪૨૩૯) ૂરદૂ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી બ્વૂ઼ ડૉસફરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી બોગૂ ુઞ ીષીળ 
ગૉડવી બ્વૂ઼ ડૉસફરીઅ ગૉરૉળીક મઅપ ઝૉ, 

(૪) દરીર મઅપ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જીવૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

(૫) ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળીફી રૉઊન્ડૉફન઼્ રીડૉ  ઋગદ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૯-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ. 

બ ગ-૩ 

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર વઙીષૉવ ગૃવ 
ગૉરૉળીફૂ અ઼ખ્લી 

મઅપ ગૉરૉળીફૂ 
અ઼ખ્લી 

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર વઙીષૉવ ગૃવ 
ગૉરૉળીફૂ અ઼ખ્લી 

મઅપ ગૉરૉળીફૂ 
અ઼ખ્લી 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૯૪૨ ૩૯ ૪૩ રઽૂ઼ીઙળ ૱૫ ૪ 
૪ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૪૫૮ ૫૪ ૪૪ રઽૉ઼ીથી ૪૭૩ ૬૯ 
૫ ણીઅઙ ૬૨ ૨ ૪૫ ર્ળમૂ ૯૭ ૩૮ 
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ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર વઙીષૉવ ગૃવ 

ગૉરૉળીફૂ અ઼ખ્લી 
મઅપ ગૉરૉળીફૂ 

અ઼ખ્લી 
ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર વઙીષૉવ ગૃવ 

ગૉરૉળીફૂ અ઼ખ્લી 
મઅપ ગૉરૉળીફૂ 

અ઼ખ્લી 
૬ ઇરળૉવૂ ૪૫૬ ૮૱ ૪૬ ફરર્ની ૩૨૱ ૪૫ 
૭ ઈથઅન ૪૪૪ ૩૩ ૪૭ ફષ઼ીળૂ ૩૪૭ ૬ 
૮ ઇળષ ૂ ૩૨૪ ૪૯ ૪૮ બઅજરઽીવ ૩૬૮ ૯ 
૯ મફી઼ગીઅઢી ૪૯૯ ૭૨ ૪૯ બીડથ ૩૱૫ ૫૮ 
૱ ય જ ૫૨૫ ૱૩ ૪૱ બ્ળમઅનળ ૩૪૫ ૬૪ 
૯ યીષફઙળ ૪૱૮ ૫૫ ૪૯ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૩૮૪ ૬૯ 
૩૨ મ્ડીન ૮૯ ૨ ૫૨ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૪૨૨ ૬૭ 
૩૩ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૯૯ ૫૭ ૫૩ ઼ીમળગીઅઢી ૩૭૯ ૩૬ 
૩૪ નીઽ્ન ૩૭૫ ૪૩ ૫૪ ઼ૃળદ સઽૉળ ૫૱૪ ૯ 
૩૫ નૉષયૄુર ીળગી ૯૭ ૩૨ ૫૫ ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૩૪૯ ૩૨ 
૩૬ ઙીઅપૂફઙળ ૪૨૫ ૯ ૫૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૱૫ ૬ 
૩૭ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૩૫ ૪૭ ૫૭ દીબૂ ૯૯ ૩૭ 
૩૮ જારફઙળ ૩૬૯ ૩૱ ૫૮ ષણ્નળી સઽૉળ ૪૱૱ ૩૱ 
૩૯ ઞૃફીઙત ૪૩૬ ૩૯ ૫૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૩૫૯ ૫૬ 
૩૱ ઘૉણી-ફિણલીન ૪૨૨ ૪૯ ૫૱ ષવ઼ીણ ૩૮૩ ૭૩ 
૩૯ ગચ્ઝ-બૄષર્ ઙીઅપૂપીર ૩૭૪ ૩૫ ૫૯ બુ ર ળૉ ષૉ, ઇરનીષીન ૩૬૫ ૪૭ 
૪૨ ગચ્ઝ-બુ ર યૄઞ ૪૪૫ ૪૨ ૬૨ બુ ર ળૉ ષૉ, ષણ્નળી ૱૬ ૩ 

ગૃવ ૯૫૪૯ ૯૯૪  

(૪) ઋગદ ુ ધુદઑ મઅપ ળઽૉવ ગૃવ-૯૯૪ ગૉરૉળી બોગૂ ૱૨૩-ગૉરૉળી ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. મીગૂ ળઽૉવ ૩૯૩-
ગૉરૉળી ઼ત્ષળૉ  ગીલર્ળદ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળીફી રૉઊન્ડૉફન઼્ રીડૉ  ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ષહર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ 
( ુબલીરીઅ) 

૪૨૩૭ ગ્ઊ ફઽીં  
૪૨૩૮ ગ્ઊ ફઽીં 
૪૨૩૯ ગ્ઊ ફઽીં 
૪૨૩૱ .૮,૮૪,૯૫૯/- 

૪૨૩૯(દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) .૬,૬૨,૫૯૱/- 
-------- 

ળીજ્લરીઅ ઑ઼ૂમૂફૂ ગજૉળૂક  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૱૩૪ (૪૩-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ઑ઼ૂમૂફૂ ગજૉળૂક ઈષૉવૂ ઝૉ, 

(૪) ઋગદ ગજૉળૂકરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૃળ ધલૉવ રઽૉગર ગૉડવૃઅ ઝૉ, દૉ બોગૂ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼ૃપૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૩૬-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ. 

બ ગ-૩ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ઑ.઼ૂ.મૂ. ગજૉળૂફૃઅ ફીર 
૩ ઇરનીષીન રૃખ્લ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ ઇફૉ ુફલીરગ ૂ ઑ.઼ૂ.મૂ. ઙૃઞળીદ ળીજ્લ, ઇરનીષીન. 
૪ ઇરનીષીન રનનફૂસ ુફલીરગ ૂ ઑ.઼ૂ.મૂ. ઇરનીષીન ઑગર, ઇરનીષીન. 
૫ ઇરનીષીન બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઇરનીષીન સઽૉળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઇરનીષીન. 
૬ ઇરનીષીન બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઇરનીષીન. 
૭ ઘૉણી બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઘૉણી ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ફણૂલીન. 



12 
 
કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ઑ.઼ૂ.મૂ. ગજૉળૂફૃઅ ફીર 
૮ ઈથઅન બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઈથઅન ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઈથઅન. 
૯ ઙીઅપૂફઙળ રનનફૂસ ુફલીરગ, ઑ.઼ૂ.મૂ. ઙીઅપૂફઙળ ઑગર, ઙીઅપૂફઙળ. 
૱ ઙીઅપૂફઙળ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઙીઅપૂફઙળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઙીઅપૂફઙળ. 
૯ રઽૉ઼ીથી બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, રઽૉ઼ીથી ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., રઽૉ઼ીથી. 
૩૨ ઼ીમળગીઅઢી બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઼ીમળગીઅઢી ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., િઽઅરદફઙળ. 
૩૩ ઇળષ ૂ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઇળષ ૂ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ર્ણી઼ી. 
૩૪ ષણ્નળી રનનફૂસ ુફલીરગ, ઑ.઼ૂ.મૂ. ષણ્નળી ઑગર, ષણ્નળી. 
૩૫ ષણ્નળી બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ષણ્નળી સઽૉળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ષણ્નળી. 
૩૬ ષણ્નળી બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ષણ્નળી. 
૩૭ બઅજરઽીવ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, બઅજરઽીવ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઙ્પળી. 
૩૮ ય જ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ય જ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ય જ. 
૩૯ નીઽ્ન બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, નીઽ્ન ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., નીઽ્ન. 
૩૱ ફરર્ની બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ફરર્ની ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ળીઞબૂબશી. 
૩૯ ઝ્ડીઋનૉબૃળ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઝ્ડીઋનૉબૃળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઝ્ડીઋનૉબૃળ. 
૪૨ રઽૂ઼ીઙળ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, રઽૂ઼ીઙળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., વૃથીષીણી. 
૪૩ ઼ૃળદ રનનફૂસ ુફલીરગ, ઑ.઼ૂ.મૂ., ઼ૃળદ ઑગર, ઼ૃળદ. 
૪૪ ઼ૃળદ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઼ૃળદ સઽૉળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઼ૃળદ. 
૪૫ ઼ૃળદ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઼ૃળદ. 
૪૬ ફષ઼ીળૂ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ફષ઼ીળૂ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ફષ઼ીળૂ. 
૪૭ ષવ઼ીણ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ષવ઼ીણ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ષવ઼ીણ. 
૪૮ દીબૂ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, દીબૂ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., લીળી. 
૪૯ ળીઞગ્ડ રનનફૂસ ુફલીરગ, ઑ.઼ૂ.મૂ., ળીઞગ્ડ ઑગર, ળીઞગ્ડ. 
૪૱ ળીઞગ્ડ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ળીઞગ્ડ સઽૉળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ળીઞગ્ડ. 
૪૯ ળીઞગ્ડ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ળીઞગ્ડ. 
૫૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ. 
૫૩ જારફઙળ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, જારફઙળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., જારફઙળ. 
૫૪ ર્ળમૂ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ર્ળમૂ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ર્ળમૂ. 
૫૫ નૉષયૄુર ીળગી બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, નૉષયૄુર ીળગી ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઘઅયીશૂલી. 
૫૬ ઞૃફીઙત રનનફૂસ ુફલીરગ, ઑ.઼ૂ.મૂ. ઞૃફીઙત ઑગર, ઞૃફીઙત. 
૫૭ ઞૃફીઙત બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઞૃફીઙત ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઞૃફીઙત. 
૫૮ યીષફઙળ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, યીષફઙળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., યીષફઙળ. 
૫૯ ઇરળૉવૂ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઇરળૉવૂ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઇરળૉવૂ. 
૫૱ બ્ળમઅનળ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, બ્ળમઅનળ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., બ્ળમઅનળ. 
૫૯ ઙૂળ ઼્રફીધ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ઙૂળ ઼્રફીધ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ષૉળીષશ. 
૬૨ મ્ડીન બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, મ્ડીન ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., મ્ડીન. 
૬૩ ગચ્ઝ રનનફૂસ ુફલીરગ, ઑ.઼ૂ.મૂ., મ્ણર્ ળ ઑગર, યૃઞ. 
૬૪ ગચ્ઝ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ગચ્ઝ(બુ ર) ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., યૃઞ. 
૬૫ ગચ્ઝ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, ગચ્ઝ(બૄષર્) ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., ઙીઅપૂપીર. 
૬૬ મફી઼ગીઅઢી બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, મફી઼ગીઅઢી ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., બીવફબૃળ. 
૬૭ બીડથ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ, બીડથ ઑ.઼ૂ.મૂ. બ્. ડૉ ., બીડથ. 

(૪) બ ગ-૪ રૃઞમ.  
બ ગ-૪ 

ઇ.ફઅ. ઼અષઙર્ રઅઞૄળ રઽૉગર ઘીવૂ ઞગ્લી
૩ ુફલીરગ ૩ ૩ 
૪ ુષસૉહ ુફલીરગ ૩ ૨ 
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ઇ.ફઅ. ઼અષઙર્ રઅઞૄળ રઽૉગર ઘીવૂ ઞગ્લી
૫ ઇુપગ ુફલીરગ ૩ ૨ 
૬ રનનફૂસ ુફલીરગ ૩૩ ૩ 
૭ બ્વૂ઼ ઊન્ બૉગડળ ૩૨૱ ૮૭ 
૮ ડૉફ્ગર્ીભળ ગર્ૉણ-૩, ષઙર્-૩ ૩ ૩ 
૯ ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ ૩ ૨ 
૱ રૃખ્લ ગીળગૃફ ૪ ૩ 
૯ ડૉફ્ગર્ીભળ ગર્ૉણ-૪, ષઙર્-૪ ૩ ૩ 
૩૨ ડૉફ્ગર્ીભળ ગર્ૉણ-૪, ષઙર્-૫ ૪ ૨ 
૩૩ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્  ૩૫ ૬ 
૩૪ ઞૃફૂલળ ગવીગર્, ગવીગર્  ગર ડીઊબૂ ડ, ઇઅગર્ૉજી ડીઊબૂ ડ 

ઙૃઞળીદૂ ડીઊબૂ ડ 
૩૱ ૪ 

૩૫ ઑ.ઑ઼.ઈઊ./ઇ.ઽૉ.ગ્. ૩૯૮ ૪૮ 
૩૬ બ્વૂ઼ ગ્ન્ ડૉમવ ૩૪૬ ૯૬ 
૩૭ ણર્ ીલષળ ઽૉણ ગ્ન્ ડૉમવ, ગર્ૉણ-૪ ૱ ૪ 
૩૮ ણર્ ીલષળ બ્વૂ઼ ગ્ન્ ડૉમવ ૱૱ ૬૩ 
૩૯ ળીઊણળ (ઈરર્ બ્વૂ઼ ગ્ન્ ડૉમવ) ૩ ૨ 
૩૱ બડીષીશી, ષઙર્-૬ ૬૫ ૪૯ 
૩૯ ગ્મ્પ્લૃડળ કબળૉડળ, ઈરર્ બ્વૂ઼ ગ્ન્ ડૉમવ ૪ ૨ 

ગૃવ ૮૪૪ ૪૮૱ 

(૫) ઋગદ ઘીવૂ ઞગ્લીક બોગૂ ઼ૂપૂ યળદૂફી ભીશૉ ઈષદૂ ઞગ્લીક ઼ૂપૂ યળદૂધૂ ઇફૉ મતદૂફી ભીશૉ ઈષદૂ 
ઞગ્લીક મતદૂધૂ યળષી ઇઅઙૉફૂ ુફલદ િકર્લી ઽીધ પળૂ ઞગ્લીક યળષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્લ ઝૉ. ઞગ્લીક ઘીવૂ બણષીફૂ ઇફૉ 
યળષીફૂ િકર્લી ઼દદ જીવદૂ િકર્લી ઝૉ. ઈધૂ, ઈ ઞગ્લીક યળષી મીમદૉ જ્ક્ક઼ ઼રલરલીર્ની ુફલદ ગળૂ સગીલ ફિઽઅ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૃર ધલૉવ મીશગ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૱૭૪ (૫૨-૨૱-૩૯) ૂ ઼્રીયીઉ ગ્શૂબડૉવ (વીંમણૂ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી મીશગ્ ઙૃર ધલી, 

(૪) મીશગ ઙરૃ ધષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઽદી, ઇફૉ 

(૫) મીશગ્ ઙરૃ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  જાઙૅુ ફી યીઙ બૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  સી બઙવી વૂપી? 
રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૯-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) બ ગ રૃઞમ 

(૪) (૩) ૉર ગળથ, (૪) રીદીુબદી ઢબગ્ ઈબષીધૂ, (૫) બળૂક્ષીરીઅ ફીબી઼ ધષીફી ણળધૂ, (૬) રઅનમૃ ૂફી 
ગીળથૉ, (૭) રીદી મીશગફૉ ઼ીધૉ વઉ ઞષીફી ગીળથૉ .... ષઙૉળૉ  

(૫) (૩) ળીજ્લફી સઽૉળ/ુઞ ીકરીઅ મીશગ્ ઙૃર ફ ધીલ દૉ રીડૉ  જાઙૅુ ફી યીઙ બૉ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂક 
દૉરફી જીઉ ણ ષૉ ભૉળ કભૂ઼ળ, રઽૂવી ઇફૉ મીશુર ્ ફૉ ઼ીધૉ ળીઘૂ ઇષીળફષીળ સીશીક, ગ્વૉજોરીઅ મીશગ્ફૂ ઼ીધૉ ્ગર્ીર 
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ્ગર્ીર નળમ્લીફ ઼જૃફીક ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગ્ઉફી બથ વ્યફરીઅ ગૉ  વીવજરીઅ ઈષષૃ ફઽીં ઇફૉ ઈષૃઅ 
ઞથીઉ ઈષૉ દ્ દીત્ગીુવગ બ્વૂ઼ ડૉસફફ્ ઼અબગર્  ગળષ્. નળૉગ સીશીક/ગ્વૉજોરીઅ ુસક્ષગ્ફૉ મીશગ્ ઙરૃ ફ ધીલ દૉ રીડૉફૂ 
દગૉનીળૂ ળીઘષી ઼ૃજફીક ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૪) ળીજ્લફી સઽૉળ/ુઞ ીકરીઅ ઙૃર/ઇબઽળથ ધલૉવ મીશગ્ફૉ સ્પષી ઼ી  ળીઘષીરીઅ ઈષદૂ ણર્ ીઉષ નળમ્લીફ ઼અમઅુપદ 
ુષ દીળ્રીઅ ઞઉ મીશગ્ફી ષીવૂકફૉ મીશગ્ફૂ જાશષથૂ ઼ી  જાઙૅદ ળઽૉષી ઼રઞ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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(૫) ળીજ્લફી સઽૉળ/ુઞ ીકરીઅ ઇષીળફષીળ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂ દૉરઞ ુઞ ીફી મીશ ઼ૃળક્ષી ઑગર ઼ીધૉ રશૂ 
઼ૉરૂફીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ મીશગ્ફૉ જાઙૅદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) બ્વૂ઼ ીળી ણર્ ીઉષ નળમ્લીફ ઇષીળ-ફષીળ ળૉવષૉ ડૉસફ, મ઼ ડૉસફ દધી જાઽૉળ ધશ્ ઋબળ મીશગ ઙૃર ફ ધીલ દૉ 
રીડૉ  બ્ ડળ વઙીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૭) બ્વૂ઼ ીળી નૃળનસર્ફ, ળૉણૂલ્ રૂજીર્ દધી ર્મીઉવ ભ્ફ ઋબળ જાઽૉળ ઞફદી દધી ષીવૂકફૉ ુફલુરદબથૉ ઼ૃજફી 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  જ્લીળૉ  ઑ઼.ડૂ.ણૉબ્, ળૉ ષૉ ડૉસફ, ઼યી ઼ળચ઼્ દધી ઈફઅનરૉશી ઞૉષૂ યૂણયીણષીશૂ ઞગ્લીકઑ ઞષીફૃઅ ધીલ 
ત્લીળૉ  મીશગ્ફ્ ઽીધ બગણૂ ળીઘષ્, દૉકફૉ ઑગવી રગૃષી ફઽીં ુષઙૉળૉ  ઼ૃજફીક વીઋણ બૂગળ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૮) સીશી, ગ્વૉઞ, ૃસફ ગવી઼ દધી ઽ્ ડૉવ ઈઞૃમીઞૃ ષીઞમૂ ગીળથષઙળ મૉ઼ૂ/ઋયી ળઽૉદી ઉ઼ર્ ઋબળ ગૉડવીગ 
ુફલઅ થ્ રૃગષી ઇઅઙૉ ઉ.બૂ.ગ્.-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૱૱ ઽૉઢશ ુસક્ષીફૉ બી  ઽૃગર ગળદી ઼ૂ.ઈળ.બૂ.઼ૂ.-૩૱૮૨ ગવર ૩૬૬ 
ઇન્ષલૉ નળ મૉ રી઼ૉ જાઽૉળફીરૃ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૯) કબળૉસફ રીઉવ ઇઅદઙર્દ બથ ડૂરફૂ ળજફી ગળૂ, બૉસૂલવ ઞૃષૉફીઉવ બ્વૂ઼ લૃફૂડ ઇુપગીળૂ, મીશ ઼ૃળક્ષી 
ઇુપગીળૂ, જીઉ ણ ષૉવભૉળ બ્વૂ઼ કભૂ઼ળ, વૂઙવ ગર ્મૉસફ કભૂ઼ળ ઇફૉ ઼ીરીજીગ ગીલર્ગદીર્કફૂ ડૂર ીળી જાઽૉળ ધશ્, 
ઈળ્ગ્લ ગૉન્  ુષઙૉળૉ  દરીર ઞગ્લીકઑ જાઙૅુદફી યીઙ બૉ નૂષીવ ઋબળ બ્ ડળ વઙીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૱) દીવગૃી ગક્ષીઑ મીશગ્ ઙરૃ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  ઼ળબઅજ્, ઈઅઙથષીણૂ ગીલર્ગળ્, દવીડૂરઅ ૂ ઑર નળૉગ ઼ુરદૂફી ઼ભ્લ્ 
઼ીધૉ ઇષીળ-ફષીળ જાઙૅુદફી યીઙ બૉ ગીલર્કર્ર્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૯) સઽૉળ/ુઞ ીકરીઅ રીુ઼ગ કર્ીઉર ગ્ન્ભળન઼્રીઅ મીશગ ઙરૃ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  ષીવૂક મીશગ્ફૂ દગૉનીળૂ ળીઘૉ દૉ રીડૉ  
બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફૉ જાઙૅુદ ઇઅઙૉ ઞ ળૂ ઼ૃજફી ઈબષરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ  

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ી દી. ૩-૯-૩૬ ધૂ 
દી. ૫૨-૮-૩૭ 

દી. ૩-૯-૩૭ ધૂ 
દી. ૫૨-૮-૩૮ 

દી. ૩-૯-૩૮ ધૂ 
દી. ૫૨-૮-૩૯ 

દી. ૩-૯-૩૯ ધૂ 
દી. ૫૨-૮-૩૱ 

દી. ૩-૯-૩૱ ધૂ 
દી. ૫૨-૮-૩૯ 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૬૬૩ ૫૯૫ ૭૪૩ ૫૱૯ ૬૩૯ 
૪ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૯૬ ૱૯ ૩૨૩ ૩૨૨ ૩૪૭ 
૫ ષણ્નળી સઽૉળ ૩૫૯ ૩૭૬ ૩૫૯ ૩૭૭ ૩૪૪ 
૬ ઼ૃળદ સઽૉળ ૬૮૩ ૬૱૯ ૭૭૪ ૯૩૫ ૯૱૯ 
૭ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૯૭ ૮૩ ૮૯ ૭૪ ૮૯ 
૮ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૮૱ ૩૨૯ ૩૩૭ ૩૪૨ ૩૪૨ 
૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૱૬ ૭૮ ૯૫ ૮૬ ૭૨ 
૱ ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૬૯ ૭૱ ૯૮ ૮૫ ૯૨ 
૯ જારફઙળ ૮૯ ૭૯ ૬૬ ૯૫ ૭૱ 
૩૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૭૨ ૭૩ ૬૩ ૭૪ ૬૯ 
૩૩ યીષફઙળ ૯૬ ૯૯ ૱૯ ૩૨૯ ૩૨૱ 
૩૪ બ્ળમઅનળ ૪૨ ૪૬ ૪૩ ૪૯ ૪૬ 
૩૫ ઞૃફીઙત ૮૮ ૬૬ ૬૮ ૯૱ ૱૬ 
૩૬ ઇરળૉવૂ ૮૫ ૮૨ ૮૪ ૯૬ ૱૯ 
૩૭ ગચ્ઝ-ઙીઅપૂપીર  ૮૫ ૭૭ ૭૮ ૫૭ ૫૯ 
૩૮ ગચ્ઝ-યૃઞ ૫૪ ૪૯ ૫૩ ૫૯ ૫૮ 
૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૯૯ ૯૬ ૯૩ ૯૨ ૩૨૯ 
૩૱ રઽૉ઼ીથી ૱૩ ૩૨૭ ૩૨૯ ૩૨૯ ૩૨૪ 
૩૯ બીડથ ૬૩ ૫૯ ૫૫ ૪૮ ૭૯ 
૪૨ ઙીઅપૂફઙળ ૩૩૨ ૩૪૯ ૩૩૮ ૯૮ ૩૨૭ 
૪૩ ઼ીમળગીઅઢી ૬૪ ૯૫ ૮૨ ૭૩ ૯૨ 
૪૪ ઘૉણી ૩૨૩ ૯૯ ૯૯ ૮૮ ૯૯ 
૪૫ ઈથઅન ૯૯ ૩૪૭ ૩૨૯ ૯૱ ૯૨ 
૪૬ ઙ્પળી ૱૫ ૯૭ ૯૬ ૱૯ ૱૪ 
૪૭ નીઽ્ન ૯૫ ૯૭ ૯૬ ૯૬ ૩૨૬ 
૪૮ ય જ  ૭૫ ૭૩ ૯૯ ૯૬ ૩૪૭ 
૪૯ ફરર્ની  ૪૨ ૩૯ ૮ ૩૭ ૪૫ 
૪૱ ષવ઼ીણ ૩૬૩ ૩૩૪ ૯૬ ૯૭ ૯૱ 
૪૯ ણીઅઙ-ઈઽષી ૫ ૪ ૩ ૫ ૫ 
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ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ી દી. ૩-૯-૩૬ ધૂ 

દી. ૫૨-૮-૩૭ 
દી. ૩-૯-૩૭ ધૂ 
દી. ૫૨-૮-૩૮ 

દી. ૩-૯-૩૮ ધૂ 
દી. ૫૨-૮-૩૯ 

દી. ૩-૯-૩૯ ધૂ 
દી. ૫૨-૮-૩૱ 

દી. ૩-૯-૩૱ ધૂ 
દી. ૫૨-૮-૩૯ 

૫૨ ફષ઼ીળૂ ૫૱ ૫૪ ૪૱ ૬૱ ૫૮ 
૫૩ દીબૂ- લીળી ૩૪ ૩૯ ૩૯ ૩૨ ૪૫ 
૫૪ બ.ળૉ . ષણ્નળી ૮ ૱ ૯ ૮ ૬ 
૫૫ બ.ળૉ .ઇરનીષીન ૪ ૪ ૪ ૭ ૮ 
૫૬ ઙૂળ઼્રફીધ ૬૱ ૫૫ ૬૱ ૫૱ ૫૯ 
૫૭ ર્ળમૂ ૫૬ ૬૬ ૫૨ ૬૬ ૬૯ 
૫૮ મ્ડીન ૫૨ ૫૭ ૩૯ ૫૨ ૪૱ 
૫૯ નૉષયૃરૂ ીળગી ૪૮ ૪૯ ૪૩ ૫૱ ૩૱ 
૫૱ ઇળષ ૂ  ૫૭ ૬૯ ૫૬ ૬૱ ૫૯ 
૫૯ ઝ્ડી ઋનૉબળૃ  ૫૯ ૫૯ ૫૯ ૫૮ ૫૪ 
૬૨ રઽૂ઼ીઙળ ૩૯ ૪૯ ૪૬ ૪૭ ૩૱ 

-------- 

ઙૅઽ ુષયીઙૉ ગળૉ વ ષીઽફ્ફૂ ઘળૂનૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૯૪ (૪૩-૨૱-૩૯) ૂ જી ૉસગૃરીળ રૉષીથૂ (ષણઙીર): રીફફૂલ રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દીળૂઘ ૫૩-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ુષયીઙૉ ગૉડવી ષીઽફ્ફૂ ઘળૂનૂ ગળૂ, ( ૂ જકર્ૂ ઇફૉ 
ઇન્લ) ઇફૉ દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્?  

રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૪૩-૨૯-૪૨૩૯) 

(૩) દીળૂઘ ૫૩-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ુષયીઙ ીળી ૨૪ ષીઽફ્ (ઉફ્ષી ગીળ)ફૂ ઘળૂનૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉ ઇન્ષલૉ . ૪૯,૫૫,૭૱૬ (ઇઅગૉ  ુબલી ઼ ીષૂ઼ વીઘ દૉ ૂ઼ ઽજાળ બીઅજ઼્ જ્લીર઼્ૂ બળૄી)ફ્ ઘજર્ ધલૉવ 
ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ મઅપ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૨૩૯ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ વીઘીયીઉ યળષીણ (ુષળરઙીર): રીફફૂલ રખૃ્લ રઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બ્વૂ઼ ડૉસફરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી બોગૂ 
ગૉડવી ગૉરૉળી મઅપ ઽીવદરીઅ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ગૉરૉળી મઅપ ળઽૉષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ મઅપ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી ગૉડવી ઼રલરીઅ જીવ ૃગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૯-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ 

(૪) ૱૯૭-ગૉરૉળી ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ઋબગળથ્રીઅ ઼જાર્દૂ દગુફગૂ ઘીરૂક (ઞૉષૂ ગૉ  ઼ષર્ળ, લૃ.બૂ.ઑ઼., ગૉરૉળી, મૉડળૂ, 
ઑવ.ઉ.ણૂ. ડૂષૂ, ફૉડષગર્  ુ ષજ ષઙૉળૉ)ફી ગીળથૉ મઅપ ળઽૉષી બીરૉવ ઝૉ. 

 ૭૪-ગૉરૉળી બ્વૂ઼ ડૉસફ ઇન્લ ુમ ણીંઙ ઘીદૉ સૂફ્ડ ધલૉવ ઽ્ઉ ઇફૉ ૪૭-ગૉરૉળી ઼ષર્ળ ઑભ.ઑ઼.ઑવ. ઘીદૉ 
ગૉ઼ફૂ દબી઼ ઇધ વઉ ઙલૉવ ઽ્ઉ મઅપ ળઽૉષી બીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મઅપ ળઽૉવ ગૃવ ૯૯૪-ગૉરૉળી બોગૂ ૱૨૩-ગૉરૉળી ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. મીગૂ ળઽૉવ ૩૯૩-
ગૉરૉળી ઼ત્ષળૉ  ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

બ ગ-૩ 

ઇફૃ ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર વઙીષૉવ ગૃવ 
ગૉરૉળીફૂ અ઼ખ્લી 

મઅપ ગૉરૉળીફૂ 
અ઼ખ્લી 

ઇફૃ ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર વઙીષૉવ ગૃવ 
ગૉરૉળીફૂ અ઼ખ્લી 

મઅપ ગૉરૉળીફૂ 
અ઼ખ્લી 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૯૪૨ ૩૯ ૪૩ રઽૂ઼ીઙળ ૱૫ ૪ 
૪ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૪૫૮ ૫૪ ૪૪ રઽૉ઼ીથી ૪૭૩ ૬૯ 
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ઇફૃ ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર વઙીષૉવ ગૃવ 

ગૉરૉળીફૂ અ઼ખ્લી 
મઅપ ગૉરૉળીફૂ 

અ઼ખ્લી 
ઇફૃ ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર વઙીષૉવ ગૃવ 

ગૉરૉળીફૂ અ઼ખ્લી 
મઅપ ગૉરૉળીફૂ 

અ઼ખ્લી 
૫ ણીઅઙ ૬૨ ૨ ૪૫ ર્ળમૂ ૯૭ ૩૮ 
૬ ઇરળૉવૂ ૪૫૬ ૮૱ ૪૬ ફરર્ની ૩૨૱ ૪૫ 
૭ ઈથઅન ૪૪૪ ૩૩ ૪૭ ફષ઼ીળૂ ૩૪૭ ૬ 
૮ ઇળષ ૂ ૩૨૪ ૪૯ ૪૮ બઅજરઽીવ ૩૬૮ ૯ 
૯ મફી઼ગીઅઢી ૪૯૯ ૭૨ ૪૯ બીડથ ૩૱૫ ૫૮ 
૱ ય જ ૫૨૫ ૱૩ ૪૱ બ્ળમઅનળ ૩૪૫ ૬૪ 
૯ યીષફઙળ ૪૱૮ ૫૫ ૪૯ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૩૮૪ ૬૯ 
૩૨ મ્ડીન ૮૯ ૨ ૫૨ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૪૨૨ ૬૭ 
૩૩ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૯૯ ૫૭ ૫૩ ઼ીમળગીઅઢી ૩૭૯ ૩૬ 
૩૪ નીઽ્ન ૩૭૫ ૪૩ ૫૪ ઼ૃળદ સઽૉળ ૫૱૪ ૯ 
૩૫ નૉષયૄુર ીળગી ૯૭ ૩૨ ૫૫ ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૩૪૯ ૩૨ 
૩૬ ઙીઅપૂફઙળ ૪૨૫ ૯ ૫૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૱૫ ૬ 
૩૭ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૩૫ ૪૭ ૫૭ દીબૂ ૯૯ ૩૭ 
૩૮ જારફઙળ ૩૬૯ ૩૱ ૫૮ ષણ્નળી સઽૉળ ૪૱૱ ૩૱ 
૩૯ ઞૃફીઙત ૪૩૬ ૩૯ ૫૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૩૫૯ ૫૬ 
૩૱ ઘૉણી-ફિણલીન ૪૨૨ ૪૯ ૫૱ ષવ઼ીણ ૩૮૩ ૭૩ 
૩૯ ગચ્ઝ-બૄષર્ ઙીઅપૂપીર ૩૭૪ ૩૫ ૫૯ બુ ર ળૉ ષૉ, ઇરનીષીન ૩૬૫ ૪૭ 
૪૨ ગચ્ઝ-બુ ર યૄઞ ૪૪૫ ૪૨ ૬૨ બુ ર ળૉ ષૉ, ષણ્નળી ૱૬ ૩ 

ગૃવ ૯૫૪૯ ૯૯૪  

-------- 

ળીજ્લરીઅ બીગી ગીરફી રિઽવી ગૉ નૂક  

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૩૩૬ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઉ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ ઞૉવરઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઞૉવષીળ બીગી ગીરફી રઽૂવી ગૉનૂકફૂ ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ, 

(૪) ઈ રઽૂવી ગૉનૂક ઼ીધૉ દૉફી ફીફૂ ઉંરળફી મીશગ્ફૂ ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈષી ફીફૂ ઉંરળફી મીશગ્ફી ઇભ્લી઼ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ લષ ધી ગળૂ? 

ઞૉવરઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી): (૨૯-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) ઞૉવષીળ બીગી ગીરફી રઽૂવી ગૉનૂકફૂ ઼અખ્લી ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ઞૉવફૃઅ ફીર રઽૂવી ગૉ નૂફૂ ઼અખ્લી 
૨૩ ઇરનીષીન રધ્લ ધ ઞૉવ ૬૱ 
૨૪ ષણ્નળી રધ્લ ધ ઞૉવ ૬૨ 
૨૫ ળીઞગ્ડ રધ્લ ધ ઞૉવ ૬૯ 
૨૬ વીઞબ્ળ રધ્લ ધ ઞૉવ ૪૯ 
૨૭ ઞૄફીઙત ુઞ ી ઞૉવ ૨૩ 
૨૮ યીષફઙળ ુઞ ી ઞૉવ ૨૩ 
૨૯ ઙશબીનળ ુઞ ી ઞૉવ ૨૩ 
૨૱ બીવીળી(યૃઞ) ઘી઼ ઞૉવ ૨૮ 
૨૯ ર્ળમૂ ઼મ ઞૉવ ૨૩ 
૩૨ બીડથ ઼મ ઞૉવ ૨૩ 

(૪) ૨૬ (જીળ) 

(૫) રિઽવી ગૉનૂફી મીશગ્ફી ઇભ્લી઼ રીડૉ  ઈઅઙથષીણૂ દધી ીધુરગ ીફ રીડૉફૂ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ઝૉ. ઞૉરીઅ 
ુસક્ષગફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઇફૉ ઞૉ ઞૉવરીઅ ઈઅઙથષીણૂફૂ લષ ધી ફ ઽ્લ ત્લીઅ ફજીગફી ુષ દીળફૂ ઈઅઙથષીણૂરીઅ 
મીશગ્ફૉ ર્ગવષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 
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ળીજ્લફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ મઅપ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૪૨૱ (૫૨-૨૱-૩૯) ૂ ુષકર્રયીઉ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બ્વૂ઼ ડૉસફરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી બોગૂ 
ગૉડવી ગૉરૉળી મઅપ ઽીવદરીઅ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ગૉરૉળી મઅપ ળઽૉષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ મઅપ ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ગૉરૉળી ગૉડવી ઼રલરીઅ જીવ ૃગળષીરીઅ ઈષસૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૯-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ 

(૪) ૱૯૭-ગૉરૉળી ઼ૂ઼ૂડૂષૂ ઋબગળથ્રીઅ ઼જાર્દૂ દગુફગૂ ઘીરૂક (ઞૉષૂ ગૉ  ઼ષર્ળ, લૃ.બૂ.ઑ઼., ગૉરૉળી, મૉડળૂ, 
ઑવ.ઉ.ણૂ. ડૂષૂ, ફૉડષગર્  ુ ષજ ષઙૉળૉ)ફી ગીળથૉ મઅપ ળઽૉષી બીરૉવ ઝૉ. 

 ૭૪-ગૉરૉળી બ્વૂ઼ ડૉસફ ઇન્લ ુમ ણીંઙ ઘીદૉ સૂફ્ડ ધલૉવ ઽ્ઉ ઇફૉ ૪૭-ગૉરૉળી ઼ષર્ળ ઑભ.ઑ઼.ઑવ. ઘીદૉ 
ગૉ઼ફૂ દબી઼ ઇધ વઉ ઙલૉવ ઽ્ઉ મઅપ ળઽૉષી બીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મઅપ ળઽૉવ ગૃવ ૯૯૪-ગૉરૉળી બોગૂ ૱૨૩-ગૉરૉળી (દી. ૨૯-૨૯-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ) ગીલર્ળદ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. મીગૂ ળઽૉવ ૩૯૩-ગૉરૉળી ઼ત્ષળૉ  ગીલર્ળદ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

ઇફૃ 
ફઅ. 

સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર વઙીષૉવ ગૃવ 
ગૉરૉળીફૂ અ઼ખ્લી 

મઅપ ગૉરૉળીફૂ 
અ઼ખ્લી 

ઇફૃ ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર વઙીષૉવ ગૃવ 
ગૉરૉળીફૂ અ઼ખ્લી 

મઅપ ગૉરૉળીફૂ 
અ઼ખ્લી 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૯૪૨ ૩૯ ૪૩ રઽૂ઼ીઙળ ૱૫ ૪ 
૪ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૪૫૮ ૫૪ ૪૪ રઽૉ઼ીથી ૪૭૩ ૬૯ 
૫ ણીઅઙ ૬૨ ૨ ૪૫ ર્ળમૂ ૯૭ ૩૮ 
૬ ઇરળૉવૂ ૪૫૬ ૮૱ ૪૬ ફરર્ની ૩૨૱ ૪૫ 
૭ ઈથઅન ૪૪૪ ૩૩ ૪૭ ફષ઼ીળૂ ૩૪૭ ૬ 
૮ ઇળષ ૂ ૩૨૪ ૪૯ ૪૮ બઅજરઽીવ ૩૬૮ ૯ 
૯ મફી઼ગીઅઢી ૪૯૯ ૭૨ ૪૯ બીડથ ૩૱૫ ૫૮ 
૱ ય જ ૫૨૫ ૱૩ ૪૱ બ્ળમઅનળ ૩૪૫ ૬૪ 
૯ યીષફઙળ ૪૱૮ ૫૫ ૪૯ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૩૮૪ ૬૯ 
૩૨ મ્ડીન ૮૯ ૨ ૫૨ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૪૨૨ ૬૭ 
૩૩ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૯૯ ૫૭ ૫૩ ઼ીમળગીઅઢી ૩૭૯ ૩૬ 
૩૪ નીઽ્ન ૩૭૫ ૪૩ ૫૪ ઼ૃળદ સઽૉળ ૫૱૪ ૯ 
૩૫ નૉષયૄુર ીળગી ૯૭ ૩૨ ૫૫ ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૩૪૯ ૩૨ 
૩૬ ઙીઅપૂફઙળ ૪૨૫ ૯ ૫૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૱૫ ૬ 
૩૭ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૩૫ ૪૭ ૫૭ દીબૂ ૯૯ ૩૭ 
૩૮ જારફઙળ ૩૬૯ ૩૱ ૫૮ ષણ્નળી સઽૉળ ૪૱૱ ૩૱ 
૩૯ ઞૃફીઙત ૪૩૬ ૩૯ ૫૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૩૫૯ ૫૬ 
૩૱ ઘૉણી- ફિણલીન ૪૨૨ ૪૯ ૫૱ ષવ઼ીણ ૩૮૩ ૭૩ 
૩૯ ગચ્ઝ-બૄષર્ ઙીઅપૂપીર ૩૭૪ ૩૫ ૫૯ બુ ર ળૉ ષૉ, ઇરનીષીન ૩૬૫ ૪૭ 
૪૨ ગચ્ઝ-બુ ર યૄઞ ૪૪૫ ૪૨ ૬૨ બુ ર ળૉ ષૉ, ષણ્નળી ૱૬ ૩ 

ગૃવ ૯૫૪૯ ૯૯૪  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ જૉગણૉર્ફૂ રઅઞૃળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૪૱ (૨૯-૨૩-૩૯) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ  રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ષહર્ષીળ ુઞ ીષીળ ગૉડવી જૉગણૉર્ફૂ રઅઞૃળૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૂ, 
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(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી જૉગણૉર્ બૄથર્ ધલી ઇફૉ ગૉડવી મીગૂ ઝૉ, ગૉડવી સ  ધલી ફધૂ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ જૉગણૉર્ફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીળૉ  બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ગીરઙૂળૂ સ  ધલૉવ ફધૂ દૉફૂ 
ગીરઙૂળૂ ક્લીળૉ  જીવૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ ઇઅદઙર્દ ગૉડવૂ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ુઞ ીષીળ ગળૂ ઇફૉ ગૉડવૂ મીગૂ ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુદ) : (૩૱-૨૯-૩૯) 

(૩) ૪૮૪૱ જૉગણૉર્ 

 (ુઞ ીષીળ ુષઙદ બ ગ-૩ રૃઞમ) 

(૪) ૪૨૯૯ જૉગણૉર્ બૃથર્. 

 ૭૪૯ જૉગણૉર્ મીગૂ. 

 દૉ બોગૂ ૫૬૩ જૉગણૉર્ સ  ધલૉવ ફધૂ. 

 (ુઞ ીષીળ ુષઙદ બ ગ-૩ રૃઞમ) 

(૫) ૱૮ જૉગણૉર્  વ્ગુષળ્પ  દૉરઞ  દીઅુ ગ  ગીળથ઼્ળ  ઽીધ  પળૂ  સગીલ  દૉર  ફ ઽ્ઉ બણદી રૃગૉવ ઝૉ. મીગૂ ળઽૉદી 
  જૉગણૉર રઽનઇઅસૉ ઞૃફ-૪૨૪૨ ઼ૃપૂરીઅ બૃથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

 (ુઞ ીષીળ ુષઙદ બ ગ-૩ રૃઞમ) 

(૬) . ૬૪૱૩૩.૫૨ વીઘફૂ ભીશષથૂ. 

 . ૬૱૫૫.૨૱ વીઘફૂ ભીશષથૂ મીગૂ.
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બ ગ-૩ 

ઇ.ફઅ. ુઞ ્ 

દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૬ ધૂ દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૭ 
નળમ્લીફ  

દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૭ ધૂ દી. ૫૩-૨૫-
૪૨૩૮ નળમ્લીફ  

દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૮ ધૂ દી. ૫૩-૨૫-
૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૱ 
નળમ્લીફ 

રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ  
( . વીઘરીઅ) 

રઅઞૃળ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
અ઼ખ્લી  

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 
( . વીઘરીઅ) 

રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 
( . વીઘરીઅ)

રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 
( . વીઘરીઅ) 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૱ ૯ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ 
૩ ઇરનીષીન ૨ ૨ ૪૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૩૩ ૯ ૭.૨૨ ૨ ૨ ૭.૨૨ 
૪ ઇરળૉવૂ ૩૩ ૯ ૪૩૭.૨૨ ૭૯ ૩૩ ૩૨૩.૫૩ ૫ ૩ ૪૯.૱૬ ૪ ૨ ૬૭.૬૫ 
૫ ઈથઅન ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ 
૬ ઇળષ ૂ ૪૨ ૪૨ ૯૭૯.૱૭ ૩ ૩ ૫૫૪.૭૨ ૬ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૫૬ ૫૫ ૩૯૪.૬૯ ૯ ૯ ૮૩.૩૬ ૩૯ ૩૮ ૯૪.૯૬ ૪ ૨ ૨.૨૨ 
૮ ય જ ૬ ૬ ૫૨.૨૮ ૯ ૯ ૭૨.૪૮ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૪ ૪ ૩૬.૭૯ 
૯ યીષફઙળ ૫ ૩ ૩૪૪.૯૯ ૬૫ ૩૫ ૩૭૯.૨૱ ૩૯ ૯ ૱૫.૭૯ ૪ ૩ ૯૨.૱૮ 
૱ મ્ડીન ૯ ૬ ૨.૨૨ ૭ ૨ ૨.૨૨ ૩ ૩ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૭.૪૩ 
૯ ઝ્ડી ઋનૉબળૃ ૩૪ ૩૪ ૮૮૯.૪૨ ૩ ૩ ૬૱૫.૬૯ ૫ ૫ ૬૨૭.૯૫ ૫ ૫ ૩૮.૪૪ 
૩૨ નીઽ્ન ૯૱ ૯૮ ૩૯૯૬.૯૬ ૭૯ ૭૭ ૩૩૯૱.૭૭ ૯૯ ૯૪ ૩૮૩૨.૩૪ ૬૯ ૪૫ ૱૯૭.૬૨ 
૩૩ ણીઅઙ ૪૪ ૪૪ ૬૩૬.૱૯ ૩૨ ૩૨ ૭૨૱.૪૫ ૪૱ ૩૯ ૫૯૬.૩૮ ૬ ૫ ૮૬૱.૬૬ 
૩૪ નૉષયૃુર ીળગી ૭ ૭ ૭૯.૭૬ ૫ ૫ ૫૬.૬૱ ૪ ૪ ૩.૯૪ ૩ ૩ ૬.૭૪ 
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ 
૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૯ ૯ ૫૫.૪૩ ૯ ૮ ૮૮.૫૪ ૬ ૪ ૮.૫૭ ૨ ૨ ૨.૨૨ 
૩૭ જારફઙળ ૩૬ ૩૬ ૩૬૯.૮૪ ૩ ૩ ૪૯.૯૫ ૩૪ ૱ ૮૬.૭૮ ૮ ૩ ૫૮.૯૫ 
૩૮ ઞૃફીઙત ૬ ૬ ૯૯.૯૯ ૩૫ ૱ ૮૩.૭૮ ૩૫ ૯ ૮૫.૫૭ ૮ ૩ ૪.૨૮ 
૩૯ ગચ્ઝ ૯૩ ૮૯ ૯૭૪.૯૨ ૩૨૫ ૩૩૩ ૪૬૭૨.૪૬ ૩૩૱ ૫૯ ૯૯૨.૯૫ ૮૪ ૩૬૯ ૩૭૯૯.૭૬ 
૩૱ ઘૉણી ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ 
૩૯ રઽૂ઼ીઙળ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૫ ૨ ૫.૨૮ ૨ ૨ ૩૯.૨૮ ૨ ૫ ૯૭.૱૬ 
૪૨ રઽૉ઼ીથી ૪ ૪ ૪૪૱.૬૱ ૫ ૫ ૪૮૪.૩૭ ૫ ૪ ૪૯૯.૬૫ ૩ ૩ ૱.૬૮ 
૪૩ ર્ળમૂ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૩ ૨ ૨.૨૨ 
૪૪ ફરર્ની ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૬૮ ૬૮ ૫૮૬.૯૱ ૬૨ ૬૨ ૪૪૱.૭૬ ૪૨ ૪૨ ૩૪૪.૮૱ ૬૨ ૬૨ ૫૮૱.૯૯ 
૪૬ બઅજરઽીવ ૬ ૬ ૩૭૫.૩૱ ૪ ૩ ૯૬.૱૭ ૱ ૮ ૩૱૪.૫૯ ૮ ૬ ૫૫૪.૬૪ 
૪૭ બીડથ ૩૨ ૩૨ ૩૱.૩૬ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૮ ૭ ૪૬.૭૨ ૱૯ ૱૯ ૯૨.૱૮ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૩૨ ૪ ૭૨.૨૫ ૪ ૪ ૩૯.૨૨ ૨ ૫ ૩૪૭.૭૮ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૩ ૩ ૫૱૨.૮૨ ૪ ૪ ૱૪.૬૪ ૱ ૭ ૱.૨૮ ૩૯ ૯ ૩૨.૨૨ 
૪૱ ઼ીમળગીઅઢી ૯ ૯ ૫૪૱.૪૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૪ ૨ ૨.૨૨ ૯ ૯ ૬૭૱.૬૫ 
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ઇ.ફઅ. ુઞ ્ 

દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૬ ધૂ દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૭ 
નળમ્લીફ  

દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૭ ધૂ દી. ૫૩-૨૫-
૪૨૩૮ નળમ્લીફ  

દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૮ ધૂ દી. ૫૩-૨૫-
૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૯ ધૂ દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૱ 
નળમ્લીફ 

રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ  
( . વીઘરીઅ) 

રઅઞૃળ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
અ઼ખ્લી  

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 
( . વીઘરીઅ) 

રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 
( . વીઘરીઅ)

રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 
( . વીઘરીઅ) 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૱ ૯ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ 
૪૯ ઼ૃળદ ૩૮ ૩૮ ૩૭૫.૯૨ ૫૯ ૫૯ ૫૫૬.૱૭ ૫૱ ૫૩ ૫૨૯.૬૱ ૪ ૪ ૩૨૭.૫૯ 
૫૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩ ૩ ૫.૱૱ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૫ ૫ ૩૩૯.૮૬ 
૫૩ દીબૂ ૩૭ ૩૫ ૫૩૬.૯૭ ૪૮ ૪૮ ૪૫૫.૩૯ ૬૭ ૫૱ ૮૮૩.૯૬ ૫૬ ૪૨ ૬૯૬.૬૨ 
૫૪ ષણ્નળી ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૫ ૫ ૪૮.૬૨ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૩૫૩ ૩૩૨ ૪૫૬૭.૭૬ ૩૬૮ ૩૭૫ ૪૮૨૯.૮૭ ૩૬૯ ૩૫૯ ૪૫૱૩.૭૯ ૩૫૯ ૩૨૭ ૪૱૮૪.૬૭ 

 ગૃવ  ૭૮૭ ૭૨૱ ૯૱૨૩.૮૯ ૭૱૮ ૬૯૱ ૯૬૩૩.૱૫ ૮૨૯ ૬૭૪ ૯૭૬૱.૫૱ ૬૯૯ ૬૮૯ ૱૫૱૩.૨૨ 

બ ગ-૩ જીવૃ 

દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૱ ધૂ દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૯ નળમ્લીફ દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગૃવ (દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૬ ધૂ ૫૩-૨૫-૪૨૩૯) ગ્.૪૨ બોગૂ સ  ફ 
ધલૉવ જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

સ  ફ ધલૉવ 
જૉગણૉર બોગૂ 
ગળષીબી  

જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી 

ગ્વર ૪૨ બોગૂ ફ ધઉ સગૉ  
દૉષી (ઇફભૂટૂમવ) 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી  

રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી  

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી  

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 
( . વીઘરીઅ) 

રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી 

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી 

મીગૂ ળઽૉવ 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી 

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 
( . વીઘરીઅ ) 

ગર્ીન્ડ ભીશષષીફૂ 
મીગૂ ( . વીઘરીઅ) 

૩૭ ૩૮ ૩૯ ૩૱ ૩૯ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ 
૱ ૨ ૫૬.૮૭ ૩૯ ૯ ૩૨ ૮૬.૮૭ ૯૨૭.૨૨ ૬ ૫ ૩ 
૩ ૨ ૮૬.૱૪ ૯૬ ૩૯ ૭૭ ૬૭૬.૬૨ ૨.૨૨ ૬૭ ૬૫ ૪ 
૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ 
૨ ૨ ૯૭.૨૨ ૪૭ ૪૩ ૬ ૩૫૱૯.૫૭ ૪૭.૨૨ ૪ ૩ ૩ 
૫ ૨ ૩૭.૨૯ ૮૫ ૭૮ ૯ ૫૮૩.૮૬ ૨.૨૨ ૮ ૭ ૩ 

૬ ૨ ૭૮.૩૫ ૩૯ ૩૫ ૬ ૩૭૩.૨૬ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ 

૭ ૩૫ ૱૫.૬૨ ૯૨ ૫૭ ૫૭ ૭૩૯.૮૱ ૨.૨૨ ૫૨ ૪૨ ૩૨ 

૨ ૨ ૬૪.૪૪ ૩૫ ૭ ૱ ૬૯.૬૫ ૨.૨૨ ૫ ૫ ૨ 

૫ ૫ ૫૪.૯૨ ૪૪ ૪૪ ૨ ૩૮૨૯.૯૬ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ 

૫૪ ૩૯ ૬૮૭.૮૯ ૫૫૩ ૪૱૫ ૬૱ ૭૯૬૬.૯૨ ૯૩૫.૱૱ ૪૯ ૪ ૪૭ 
૭ ૨ ૯૪૮.૱૭ ૮૯ ૭૬ ૩૭ ૪૮૯૪.૭૯ ૨.૨૨ ૩૫ ૩૩ ૪ 
૨ ૨ ૨.૨૨ ૩૩ ૩૩ ૨ ૯૱.૬૮ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ 
૪ ૨ ૫૯૬.૨૨ ૪ ૨ ૪ ૫૯૬.૨૨ ૫૱૩.૯૭ ૨ ૨ ૨ 
૭ ૨ ૨.૨૨ ૪૭ ૩૭ ૩૨ ૩૨૭.૱૱ ૩૬૯.૨૨ ૮ ૩ ૭ 
૱ ૫ ૭૯.૩૯ ૬૩ ૪૯ ૩૬ ૫૫૱.૪૫ ૨.૨૨ ૯ ૯ ૨ 
૭ ૩ ૩૮૯.૨૯ ૬૩ ૪૫ ૩૱ ૫૯૪.૨૩ ૩૫૫.૨૨ ૩૪ ૨ ૩૪ 
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દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૱ ધૂ દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૯ નળમ્લીફ દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગૃવ (દી. ૨૩-૨૬-૪૨૩૬ ધૂ ૫૩-૨૫-૪૨૩૯) ગ્.૪૨ બોગૂ સ  ફ 
ધલૉવ જૉગણૉરફૂ 

અ઼ખ્લી  

સ  ફ ધલૉવ 
જૉગણૉર બોગૂ 
ગળષીબી  

જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી 

ગ્વર ૪૨ બોગૂ ફ ધઉ સગૉ  
દૉષી (ઇફભૂટૂમવ) 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી  

રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી  

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી  

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 
( . વીઘરીઅ) 

રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી 

બૃથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી 

મીગૂ ળઽૉવ 
જૉગણૉરફૂ અ઼ખ્લી 

ભીશષૉવ ગર્ીન્ડ 
( . વીઘરીઅ ) 

ગર્ીન્ડ ભીશષષીફૂ 
મીગૂ ( . વીઘરીઅ) 

૩૭ ૩૮ ૩૯ ૩૱ ૩૯ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ 
૪૯ ૩૫ ૯૬૩.૮૯ ૬૨૩ ૫૯૯ ૪૪ ૮૫૩૪.૱૱ ૫૱૨.૪૭ ૱ ૨ ૱ 
૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ 
૫ ૨ ૨.૨૨ ૮ ૫ ૫ ૩૩૭.૯૮ ૩૪૯.૮૭ ૫ ૫ ૨ 
૨ ૨ ૨.૨૨ ૯ ૱ ૩ ૯૯૮.૭૪ ૨.૨૨ ૩ ૩ ૨ 
૪ ૨ ૨.૨૨ ૫ ૨ ૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫ ૫ ૨ 
૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ 

૩૨૫ ૬૭ ૯૮૱.૫૬ ૪૬૯ ૩૯૩ ૭૱ ૩૱૭૫.૫૩ ૮૱.૬૯ ૪ ૪ ૨ 
૫ ૫ ૯૱૪.૨૨ ૪૫ ૩૱ ૭ ૩૭૪૬.૱૪ ૩૯૭૨.૱૮ ૭ ૬ ૩ 
૨ ૨ ૨.૨૨ ૩૨૫ ૩૨૪ ૩ ૩૩૫.૭૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ 
૨ ૩ ૪૨.૩૫ ૩૪ ૱ ૬ ૪૩૪.૯૪ ૨.૨૨ ૫ ૫ ૨ 
૨ ૪ ૩૫૮.૫૯ ૫૨ ૩૯ ૩૫ ૮૩૯.૬૭ ૨.૨૨ ૮ ૮ ૨ 
૪ ૨ ૨.૨૨ ૩૱ ૩૬ ૬ ૯૱૮.૮૫ ૪૨૨.૨૨ ૪ ૩ ૩ 
૱ ૩ ૱૨.૮૩ ૩૨૩ ૱૯ ૩૬ ૯૱૬.૪૩ ૨.૨૨ ૩૫ ૩૨ ૫ 
૬ ૩ ૩૬૨.૨૨ ૱ ૭ ૫ ૪૮૫.૭૪ ૨.૨૨ ૩ ૩ ૨ 
૪૱ ૮ ૯૨૭.૨૭ ૩૬૱ ૩૨૫ ૬૭ ૪૬૨૯.૩૫ ૨.૨૨ ૪૯ ૩૭ ૩૪ 
૭ ૭ ૫૬.૱૮ ૱ ૱ ૨ ૮૩.૪૮ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ 

૩૪૫ ૭૱ ૪૨૪૬.૫૱ ૮૱૮ ૭૮૫ ૩૪૫ ૩૪૪૪૩.૮૩ ૨.૨૨ ૩૩૪ ૩૩૨ ૪ 
૫૱૯ ૩૯૪ ૯૮૮૱.૬૨ ૪૮૪૱ ૪૨૯૯ ૭૪૯ ૬૪૱૩૩.૫૨ ૬૱૫૫.૨૱ ૫૬૩ ૪૭૭ ૱૮ 
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ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ જૉગણૉર્ફૂ રળીરદફૂ રઅઞૃળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૪૯ (૨૯-૨૩-૩૯) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુદ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ ગૉડવી જૉગણૉર્ફૂ રળીરદ રીડૉ  રઅઞૃળૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ, જી ીષીળ ગૉડવી જૉગણૉર્ફૂ રળીરદ ગૉડવી ઘજ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી જૉગણૉર્ફૂ રળીરદ મીગૂ ઝૉ ઇફૉ દૉફીઅ રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ દૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 
રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુદ): (૨૭-૨૯-૩૯) 

(૩) ૮૬૯૪ જૉગણૉર્ 

(જી ીષીળ ુષઙદ બ ગ-૩ રૃઞમ). 

(૪) ૭૫૮૭ જૉગણૉર્ બૄથર્. 

ઘજર્ .૩૩૯૪૨.૫૫ વીઘ 

(જી ીષીળ ુષઙદ બ ગ-૩ રૃઞમ) 

(૫) ૯૩૭ જૉગણૉર્ મીગૂ 

૪૩૪ જૉગણૉર્ વ્ગુષળ્પ દૉરઞ દીઅુ ગ ગીળથ઼્ળ ળૂબૉળીંઙ ગીર ઽીધ પળૂ સગીલ દૉર ફ ઽ્ઉ બણદી રગૃૉવ ઝૉ. 
મીગૂ ળઽૉદી જૉગણૉર રઽનઅસૉ ઞૃફ-૪૨૪૨ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

ઇ.ફઅ. ુઞ ્ 

દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૬ ધૂ 
દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૭ નળમ્લીફ 

દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૭ ધૂ 
દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૮ નળમ્લીફ 

દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૮ ધૂ 
દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૱ નળમ્લીફ 

રળીરદ 
રીડૉ  રઅઞૃળ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીર બૄથર્ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીરફ્ ધલૉવ 

ઘજર્ 
( .વીઘરીઅ) 

રળીરદ 
રીડૉ  રઅઞૃળ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીર બૄથર્ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીરફ્ ધલૉવ 

ઘજર્ 
( .વીઘરીઅ)

રળીરદ 
રીડૉ  રઅઞૃળ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીર બૄથર્ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીરફ્ ધલૉવ 

ઘજર્ 
( .વીઘરીઅ) 

રળીરદ 
રીડૉ  રઅઞૃળ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીર બૄથર્ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીરફ્ ધલૉવ 

ઘજર્ 
( .વીઘરીઅ)

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૱ ૯ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ 
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૭ મફી઼ગીઅઢી ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૮૯ ૮૯ ૩૨૯.૮૱ ૪૱ ૩૯ ૭૨.૫૱ 
૮ ય જ ૯ ૯ ૪૱.૮૬ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૮ ૮ ૩૬.૪૮ ૨ ૨ ૨.૨૨ 
૯ યીષફઙળ ૩૩ ૩૩ ૯૪.૭૮ ૬૯ ૬૮ ૯૭.૬૱ ૪૱૯ ૩૱૯ ૩૯૬.૱૮ ૯૩ ૯૯ ૩૱૬.૬૪
૱ મ્ડીન ૩ ૩ ૬.૩૩ ૩ ૩ ૱.૭૪ ૬ ૬ ૭.૫૪ ૩૯૪ ૩૪૬ ૪૯૯.૯૯
૯ ઝ્ડી 

ઋનૉબૃળ 
૭ ૭ ૯.૬૮ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૩૫૯ ૩૩૩ ૮૯.૪૯ 

૩૨ નીઽ્ન ૨ ૨ ૩૫.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૫૯ ૪૮ ૫૱.૨૨ ૫૯૫ ૫૨૮ ૪૪૨.૨૨
૩૩ ણીઅઙ ૮ ૮ ૫૯.૪૯ ૩૯ ૩૯ ૩૯૫.૬૫ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૯૩ ૭૮ ૪૫૨.૬૨
૩૪ નૉષયૃુર 

ીળગી 
૪૬ ૩૯ ૩૯.૪૪ ૬૨ ૪૱ ૩૪૪.૯૯ ૪૯ ૪૯ ૬૱.૨૫ ૩૮ ૩૨ ૮૯૫ 

૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ 
૩૬ ઙૂળ 

઼્રફીધ 
૪૪ ૪૪ ૪૬.૨૬ ૩૯ ૩૫ ૪૱.૮૩ ૯૯ ૭૪ ૩૨૯.૩૬ ૫૨ ૪૯ ૬૯.૫૬ 

૩૭ જારફઙળ ૫૪ ૪૱ ૩૬૬.૪૮ ૮૯ ૭૱ ૩૮૨.૯૫ ૬૯ ૫૩ ૬૱.૫૯ ૪૯ ૬ ૪૮.૬૩ 
૩૮ ઞૃફીઙત ૯ ૯ ૪૯.૫૨ ૬૬ ૬૫ ૯૬.૬૮ ૭૫ ૬૫ ૩૨૯.૨૭ ૪૨ ૩૭ ૪૭.૭૭ 
૩૯ ગચ્ઝ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૬૮ ૬૮ ૩૯૱.૯૯ ૫૪૮ ૫૪૬ ૬૱૬.૨૮

૩૱ ઘૉણી ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ 

૩૯ રઽૂ઼ીઙળ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૬૱ ૫ ૬.૭૨ ૨ ૩૯ ૫૱.૯૪ 

૪૨ રઽૉ઼ીથી ૨ ૨ ૨.૨૨ ૬ ૬ ૱.૩૩ ૫૭ ૫૭ ૫૪.૯૱ ૮૨ ૮૨ ૩૨૩.૮૭
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દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૬ ધૂ 
દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૭ નળમ્લીફ 

દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૭ ધૂ 
દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૮ નળમ્લીફ 

દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૮ ધૂ 
દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૱ નળમ્લીફ 

રળીરદ 
રીડૉ  રઅઞૃળ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીર બૄથર્ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીરફ્ ધલૉવ 

ઘજર્ 
( .વીઘરીઅ) 

રળીરદ 
રીડૉ  રઅઞૃળ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીર બૄથર્ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીરફ્ ધલૉવ 

ઘજર્ 
( .વીઘરીઅ)

રળીરદ 
રીડૉ  રઅઞૃળ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીર બૄથર્ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીરફ્ ધલૉવ 

ઘજર્ 
( .વીઘરીઅ) 

રળીરદ 
રીડૉ  રઅઞૃળ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીર બૄથર્ 
ધલૉવ 

જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ 
ગીરફ્ ધલૉવ 

ઘજર્ 
( .વીઘરીઅ)

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૱ ૯ ૩૨ ૩૩ ૩૪ ૩૫ ૩૬ 
૪૩ ર્ળમૂ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૪ ૪ ૪૯.૮૨ ૩૩૩ ૩૩૩ ૬૮૯.૭૨ ૱ ૪ ૯.૩૪ 

૪૪ ફરર્ની ૪ ૪ ૫.૪૯ ૩૨ ૩૨ ૪૯.૫૩ ૬૩ ૫૮ ૯૪.૪૱ ૨ ૨ ૨.૨૨ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૭૭ ૭૭ ૩૫૨.૪૨ ૪૭ ૪૭ ૮૯.૱૱ ૮૭ ૭૯ ૩૯૬.૮૱ ૪૩૯ ૪૩૯ ૬૱૮.૬૨
૪૬ બઅજરઽીવ ૯ ૯ ૫૨.૩૨ ૫ ૫ ૯.૩૭ ૯૫ ૮૩ ૪૯૯.૨૨ ૪૭ ૪૮ ૭૭.૯૱ 
૪૭ બીડથ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૩૪ ૩૪ ૫૪.૮૱ ૱૯ ૱૯ ૯૱.૬૫ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૯ ૯ ૩૩.૨૭ ૩૯ ૮ ૪૬.૭૯ ૪૨ ૪૭ ૭૮.૬૩ ૩ ૩ ૮.૮૫ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૩૱ ૩૯ ૫૩.૩૱ ૭૱ ૪૨ ૭૩.૮૭ ૮૫ ૬૮ ૩૩૪.૩૩ ૪૩ ૩૯ ૮૫.૱૯ 
૪૱ ઼ીમળગીઅઢી ૭ ૭ ૩૭.૬૯ ૯ ૯ ૪૬.૱૨ ૪૫૭ ૪૫૭ ૬૨૫.૯૯ ૫૫૱ ૪૯૮ ૱૫૩.૫૫
૪૯ ઼ૃળદ ૮ ૮ ૫૫.૯૱ ૱ ૱ ૩૱.૱૪ ૩૯ ૩૯ ૫૯.૫૨ ૬૯ ૬૯ ૩૫૩.૪૮
૫૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૮ ૭ ૪૩.૱૯ ૮ ૮ ૪૮.૮૩ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૩૬ ૩૬ ૩૮.૯૨ 
૫૩ દીબૂ ૪૬ ૪૬ ૱૱.૨૯ ૪૩ ૪૩ ૭૱.૯૩ ૩૮ ૩૬ ૫૱.૮૬ ૮૨ ૭૯ ૪૩૩.૩૬
૫૪ ષણ્નળી ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૪૯ ૪૮ ૬૭.૫૯ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૮ ૮ ૪૬.૫૯ ૬૯ ૬૯ ૩૯૭.૪૨ ૱૩ ૱૩ ૪૯૯.૩૯ ૩૬૱ ૩૫૭ ૬૭૯.૬૩

 ગૃવ ૬૩૪ ૫૯૯ ૩૨૩૩.૯૭ ૩૨૨૮ ૯૨૭ ૪૨૨૯.૯૭ ૩૮૬૪ ૩૫૱૬ ૫૩૬૪.૭૩ ૪૮૮૩ ૪૪૪૭ ૬૬૱૮.૱૨
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દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગૃવ  
(દી.૨૩/૨૬/૩૬ ધૂ દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૯) ગ્વર ૪૩ બોગૂ 

રળીરદ ગળષીબી  
(ભૂટૂમવ) ઽ્લ 
દૉષી જૉગીણૉરફૂ 

઼અખ્લી 

ગ્વર ૪૩ બોગૂ 
રળીરદ ફ ધઉ સગૉ  
(ઇફ ભૂટૂમવ) 
દૉષી જૉગણૉરફૂ 

઼અખ્લી 

રળીરદ રીડૉ  
રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ ગીર 
બૄથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ ગીરફ્ 
ધલૉવ ઘજર્ 

( .વીઘરીઅ) 

રળીરદ રીડૉ  
રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ ગીર 
બૄથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ ગીરફ્ 
ધલૉવ ઘજર્ 

( .વીઘરીઅ)

ગ્વર ૩૱ બોગૂ 
રળીરદ ગીર 
મીગૂ ળઽૉવ 
જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

૩ ૪ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૩૱ ૩૯ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ 
૩ ઇરનીષીન ૮ ૨ ૨.૨૨ ૩૯ ૯ ૬૩.૪૮ ૱ ૯ ૩ 
૪ ઇરળૉવૂ ૪૩ ૪ ૮.૩૭ ૯૯૭ ૯૭૭ ૩૭૨૯.૱૬ ૬૨ ૫૩ ૯ 
૫ ઈથઅન ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ 
૬ ઇળષ ૂ ૨ ૭૪ ૩૪૪.૮૭ ૩૮૬ ૯૯ ૪૭૩.૪૯ ૮૯ ૮૯ ૨ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૩ ૩ ૮.૮૫ ૯૮ ૱૯ ૩૮૮.૮૯ ૯ ૯ ૨ 
૮ ય જ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૩૫ ૩૫ ૬૪.૯૨ ૨ ૨ ૨ 
૯ યીષફઙળ ૫ ૩૫ ૱.૩૮ ૬૬૫ ૫૫૮ ૭૫૭.૬૱ ૩૨૯ ૮ ૩૨૩ 
૱ મ્ડીન ૩૨૨ ૬૯ ૩૩૯.૯૯ ૪૯૱ ૩૯૯ ૬૩૭.૯૩ ૩૨૩ ૩૨૩ ૨ 
૯ ઝ્ડી 

ઋનૉબૃળ 
૨ ૨ ૨.૨૨ ૩૬૬ ૩૩૮ ૯૮.૯૨ ૪૱ ૨ ૪૱ 

૩૨ નીઽ્ન ૭૮ ૭૮ ૭૨.૩૯ ૬૱૮ ૫૱૱ ૫૪૩.૩૯ ૯૱ ૯૫ ૭ 
૩૩ ણીઅઙ ૩૱ ૩૱ ૯૯.૯૫ ૩૫૬ ૯૯ ૭૪૩.૨૭ ૫૭ ૫૭ ૨ 
૩૪ નૉષયૃુર 

ીળગી 
૩૨ ૩ ૨.૬૩ ૩૯૯ ૩૨૫ ૪૨૯.૬૱ ૯૬ ૯૬ ૨ 

૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૬ ઙૂળ 

઼્રફીધ 
૯ ૭ ૩૬.૪૨ ૩૭૭ ૩૩૯ ૪૪૫.૫૫ ૫૮ ૩૱ ૩૱ 

૩૭ જારફઙળ ૪૱ ૭ ૩૩.૬૱ ૪૨૭ ૩૪૮ ૫૯૩.૪૯ ૯૯ ૯૯ ૨ 
૩૮ ઞૃફીઙત ૪૩ ૮ ૩.૫૪ ૩૬૯ ૩૩૮ ૪૫૯.૮૱ ૫૩ ૪૭ ૮ 
૩૯ ગચ્ઝ ૫૬ ૬ ૫૩.૩૭ ૬૨૮ ૫૯૬ ૮૯૬.૨૨ ૫૪ ૩૯ ૩૫ 
૩૱ ઘૉણી ૮ ૩ ૫.૫૭ ૮ ૩ ૫.૫૭ ૭ ૭ ૨ 
૩૯ રઽૂ઼ીઙળ ૩૨ ૯ ૩૬.૨૨ ૭૱ ૫૩ ૭૯.૪૪ ૪૯ ૩૪ ૩૭ 
૪૨ રઽૉ઼ીથી ૪ ૪ ૩૩.૫૨ ૩૨૩ ૩૨૩ ૩૭૬.૨૬ ૨ ૨ ૨ 
૪૩ ર્ળમૂ ૪૯ ૪૯ ૪૭૭.૨૱ ૩૭૨ ૩૬૬ ૯૭૯.૫૨ ૮ ૮ ૨ 
૪૪ ફરર્ની ૨ ૨ ૨.૨૨ ૭૫ ૬૱ ૩૪૪.૱૮ ૭ ૭ ૨ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૪ ૨ ૩.૯૯ ૫૮૮ ૫૭૱ ૱૮૩.૩૭ ૱ ૱ ૨ 
૪૬ બઅજરઽીવ ૱૭ ૨ ૨.૨૨ ૩૯૭ ૯૯ ૫૯૬.૨૫ ૯૮ ૯૪ ૬ 
૪૭ બીડથ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૩૨૩ ૩૨૩ ૩૩૩.૩૩ ૨ ૨ ૨ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૱ ૮ ૨.૨૨ ૭૭ ૬૭ ૯૱.૮૱ ૩૨ ૩૨ ૨ 
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દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૯ નળમ્લીફ 

દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગૃવ  
(દી.૨૩/૨૬/૩૬ ધૂ દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૯) ગ્વર ૪૩ બોગૂ 

રળીરદ ગળષીબી  
(ભૂટૂમવ) ઽ્લ 
દૉષી જૉગીણૉરફૂ 

઼અખ્લી 

ગ્વર ૪૩ બોગૂ 
રળીરદ ફ ધઉ સગૉ  
(ઇફ ભૂટૂમવ) 
દૉષી જૉગણૉરફૂ 

઼અખ્લી 

રળીરદ રીડૉ  
રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ ગીર 
બૄથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ ગીરફ્ 
ધલૉવ ઘજર્ 

( .વીઘરીઅ) 

રળીરદ રીડૉ  
રઅઞૃળ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ ગીર 
બૄથર્ ધલૉવ 
જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

રળીરદ ગીરફ્ 
ધલૉવ ઘજર્ 

( .વીઘરીઅ)

ગ્વર ૩૱ બોગૂ 
રળીરદ ગીર 
મીગૂ ળઽૉવ 
જૉગણૉરફૂ 
઼અખ્લી 

૩ ૪ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૩૱ ૩૯ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ 
૪૱ ઼ીમળગીઅઢી ૱ ૫૯ ૩૬૯.૭૨ ૭૯૫ ૭૮૨ ૩૬૪૫.૨૯ ૫૫ ૫૫ ૨ 
૪૯ ઼ૃળદ ૫૩ ૪૭ ૭૱.૮૪ ૩૩૫ ૩૨૯ ૪૱૩.૯૱ ૮ ૮ ૨ 
૫૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૬ ૬ ૪.૭૨ ૫૨ ૪૯ ૮૯.૱૱ ૩ ૩ ૨ 
૫૩ દીબૂ ૮૩ ૭૯ ૩૱૨.૩૩ ૩૱૪ ૩૯૯ ૭૯૮.૱૯ ૭ ૪ ૫ 
૫૪ ષણ્નળી ૨ ૨ ૨.૨૨ ૪૯ ૪૮ ૬૭.૫૯ ૩ ૨ ૩ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૩૨૫ ૪૪ ૮૩.૱૯ ૫૱૭ ૪૯૩ ૩૨૩૮.૨૱ ૯૬ ૯૬ ૨ 

 ગૃવ ૮૯૩ ૬૫૬ ૩૪૭૯.૪૪ ૮૬૯૪ ૭૫૮૭ ૩૩૯૪૨.૫૫ ૩૩૪૯ ૯૩૭ ૪૩૪ 
-------- 

ફરર્ની ુ઼અજીઉ લ્ઞફીધૂ રશૉવ વીય 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૨૮ (૫૨-૨૱-૩૯) ૂ ગીઅુદયીઉ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 ફરર્ની લ્ઞફી બૄથર્ ધષીધૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ ઈસળૉ  ૩૱.૬૭ વીઘ ઽૉક્ડળ ુષ દીળફૉ ુ઼અજીઉફ્ વીય રશષીફૂ 
સક્લદી ઽદૂ દૉ ઇન્ષલૉ દી.૫૨/૨૮/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઽૉક્ડળરીઅ ફરર્ની લ્ઞફીધૂ ુ઼અજીઉફ્ વીય રશૉ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) : (૨૭-૩૨-૪૨૩૯) 

 ફરર્ની લ્ઞફીરીઅ દી.૫૨/૨૮/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼મરીઉફ્ળ ઼ૃપૂફી ુષ દીળરીઅ ગીર્ બથૄર્ ગળૂ ૩૬.૱૯ 
વીઘ ઽૉક્ડળ ુબલદ ુષ દીળ ુષગ઼ૂદ ધલૉવ ઝૉ. ઘૉણૄદ્ફૂ રીઅઙથૂ ઇફૉ બીથૂફૂ ઋબવબ્પદીફી ઈપીળૉ  ઼ફૉ ૪૨૩૱-૩૯રીઅ ગૃવ 
૩૨.૮૯ વીઘ ઽૉક્ડળ ુષ દીળરીઅ ુ઼અજીઉ ધલૉવ ઝૉ. 

-------- 

ફરર્ની ુ઼અજીઉ લ્ઞફીધૂ રશૉવ વીય 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૩૬ (૫૨-૨૱-૩૯) ૂ ઉન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ફરર્ની લ્ઞફી દરીર ગીર્ ષઽૉવૂદગૉ  બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ દ્ દી.૫૨/૨૮/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી 
ગીર્ બૄથર્ ધલી ઇફૉ ગૉડવી ગીર્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ફરર્ની લ્ઞફી બૄથર્ ધષીધૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ ઈસળૉ  ૩૱.૬૭ વીઘ ઽૉક્ડળ ુષ દીળફૉ ુ઼અજીઉફ્ વીય રશષીફૂ 
સક્લદી ઽદૂ દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઽૉગડળરીઅ ફરર્ની લ્ઞફીધૂ ુ઼અજીઉફ્ વીય રશૉ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) : (૫૨-૨૯-૪૨૩૯) 

(૩) દી.૫૨/૨૮/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ 

 રૃખ્લ મઅપ, નળષીજાફૂ ગીરઙૂળૂ, ફનૂ દડ ુષ ૃદ રધગ, ફઽૉળ ઞશ ુષ ૃદ રધગ, ઉળૂઙૉસફ મીલબી઼ ડફવ 
ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. 

 ઼ળનીળ ઼ળ્ષળ મઅપફૂ ફૂજૉ ષી઼રીઅ ઙ ણૉ ળ ુષલળ દૉરઞ ઙ્ળી ઽીઊ વૉષવ ુ ઞફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 ફઽૉળ રીશઘી બોગૂ રૃખ્લ ફઽૉળ ઼અબૄથર્બથૉ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. સીઘી ફઽૉળફી ૪૮૪૮ ગૂ.રૂ. વઅમીઉફી ગીર્ બૄથર્ ધલૉવ 
ઝૉ ઇફૉ ઇઅનીજીદ ૩૨૭ ગૂ.રૂ. ફી ગીર્ મીગૂ ઝૉ. ુષસીઘી ફઽૉળફી ૬૫૮૬ ગૂ.રૂ. વઅમીઊફી ગીર્ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ 
ઇફૉ ઇઅનીજીદ ૪૨૮ ગૂ.રૂ.ફી ગીર્ મીગૂ ઝૉ સીઘી ફઽૉળ્ફી ૩૬૨૪૯ ગૂ.રૂ. વઅમીઉફી ગીર્ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ 
ઇફૉ ઇઅનીજીદ ૩૮૬૩ ગૂ.રૂ.ફી ગીર્ મીગૂ ઝૉ. સીઘીફી ૫૯૭૯૯ ગૂ.રૂ. વઅમીઊફી ગીર્ બથૄર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ 
ઇઅનીજીદ ૱૯૬૫ ગૂ.રૂ. ફી ગીર્ મીગૂ ઝૉ. ઋબળ્ક્દ ઇઅનીજીદ વઅમીઉરીઅ ઽઞૃ ષપ/ચડ ધષી ઼અયષ ઝૉ. 
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 ઇન્લ ુષ ૃદ રધગ્ બોગૂ (૩) સીઘી ફઽૉળ ઋબળ ઼્વીળ ુષ ૃદ રધગફૂ ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ૫૭ 
રૉઙીષ્ડફી ્ઞૉક્ડ ગીલર્ળદ ઝૉ. (૪) વચૃ ઞશ ુષ ૃદ રધગ્રીઅ ગૃવ ૱૭.૮૬ રૉઙીષ્ડફી ્ઞૉક્ડ બોગૂ ૫૬.૬૭૬ 
રૉઙીષ્ડફી ગીર્ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ગીલર્ળદ ઝૉ, જ્લીળૉ  મીગૂફી ગીર ઙુદરીઅ ઝૉ, 

 ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળફી બીઅજ બુમ્બઅઙ ડૉસફ (ભૉટ-૩ ઇફૉ ૪) ફૃઅ ગીર બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ગીલર્ળદ ઝૉ જ્લીળૉ   
ભૉટ-૫ ઇફૉ ૬રીઅ બમ્બફી ગુરસુફઅઙફૃઅ ગીર બથૄર્ ધલૉવ ઝૉ, જ્લીળૉ  ગચ્ઝ સીઘી ફઽૉળફી થ બુમ્બઅઙ ડૉસફ 
(ભૉટ-૩)ફૃઅ ગીર બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ગીલર્ળદ ઝૉ જ્લીળૉ  ભૉટ-૪ફૃઅ ગીર ઙુદરીઅ ઝૉ. 

(૪) ફરર્ની લ્ઞફીરીઅ દી.૫૨/૨૮/૪૨૩૯ ઼ૃપૂ ઼મરીઉફ્ળ ઼ૃપૂફી ગીર્ બોગૂ ૩૬.૱૯ વીઘ ઽૉગડળ ુબલદ ુષ દીળ 
ુષગ઼ૂદ ધલૉવ ઝૉ. ઘૉણૄદ્ફૂ રીઅઙથૂ ઇફૉ બીથૂફૂ ઋબવબ્પદીફી ઈપીળૉ  ઞશષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ (ઞૃવીઊ-૪૨૩૱ ધૂ ઞૃફ-૪૨૩૯) 
઼ૃપૂ ૩૨.૮૯ વીઘ ઽૉક્ડળ ુષ દીળરીઅ ુ઼અજીઉ ધલૉવ ઽ્ષીફૃઅ ફ પીલૉવ ઝૉ. 

--------  

ર્ડૂ ઇફૉ રધ્લર ુ઼અજીઉ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ રશૉવ ળગર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૮૩ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ ઼ૃફૂવયીઉ ઙીરૂદ (ુફટળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ (ઞશ઼અબુદ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ર્ડૂ ઇફૉ રધ્લર ુ઼અજીઉફી ઼અજીવફ ઇફૉ જાશષથૂ રીડૉ  યીળદ ઼ળગીળ દળભધૂ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ગ્ઉ ળગર રશૉવ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) રશૉવ ળગર બોગૂ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર ગલી ગીર રીડૉ  ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુદ): (૩૨-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) ર્ડૂ ઇફૉ રધ્લર ુ઼અજીઉ લ્ઞફીકફી ઼અજીવફ ઇફૉ જાશષથૂ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ગર્ીન્ડરીઅધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
યીળદ ઼ળગીળ દળભધૂ ઈ રીડૉ  ગ્ઉ ળગર રૉશષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ફરર્નીફૂ ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉ ળફી મીગૂ ગીર્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૯૯ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ ઇુ ફયીઉ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્નીફૂ ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળફી ગલી ગીર્ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ મીગૂ ગીર્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ સીઘી ફઽૉળફી ગૉડવી ગીર્ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) દૉ ઇન્ષલૉ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ધલ્ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) : (૪૪-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ, 

(i) ફરર્નીફૂ ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળફૂ રીડૂગીર, ઇ દળગીર, ડર્ગજ ર઼્, ઙૉડ, ઼ુષર઼્ ળ્ણ ષઙૉળૉ  ગીર્ બથૄર્ ધઉ ઙલૉવ ઝૉ. 

(ii) ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળ બુમ્બઅઙ ડૉસફ (ભૉટ-૩ ઇફૉ ૪) ફૃઅ ગીર બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. ઇફૉ ઽીવ ગીલર્ળદ ઝૉ. ઼ૐળી ર્  સીઘી 
ફઽૉળ બુમ્બઅઙ ડૉસફ (ભૉટ-૫ ઇફૉ ૬) ઇઅદઙર્દ બમ્બફી ગુરસફીંઙફૃઅ ગીર બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. 

(iii) ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળ બળ ગૃવ ૬૭ રૉઙીષ્ડરીઅધૂ ૫૨ રૉઙીષ્ડફી ર્વ ઽીઊણર્ ્બીષળ ્ઞૉક્ડફૃઅ ગીર બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ. 
ઇફૉ ઽીવ ગીલર્ળદ ઝૉ. ૩૭ રૉઙીષ્ડફી ર્વ ઽીઊણર્ ્ બીષળ ્ઞૉક્ડફૃઅ ગીર ઙુદરીઅ ઝૉ. 
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(૪)  

(i) ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળ બુમ્બઅઙ ડૉસફ (ભૉટ-૫ ઇફૉ ૬) ફૃઅ ગીર ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 
ઝૉ. 

(ii) ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળ બળ ૩૭ રૉઙીષ્ડફી ર્વ ઽીઊણર્ ્ બીષળ ્ઞૉક્ડફૃઅ ગીર જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ 
ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૫) ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ સીઘી ફઽૉળ્ફી બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગીર્ફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

 ઼ફૉ ૪૨૩૬-૩૭ રીઅ બૄથર્ ધલૉવ ગીર. 
૩ ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળ બુમ્બઅઙ ડૉસફ ૩ ધૂ ૭ ફૃઅ ગીર (઼ૂષૂવ ગીર) 
૪ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૯૭.૨૯૨ ધૂ ૯૭.૪૭૨ ુગ.રૂ. રીઅ રીડૂગીર ઇફૉ ઼ૂરૉન્ડ ગ કર્ૂડ વીઊફીંઙફૃઅ ગીર 
૫ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૩૨૪.૮૬૯ બળ ડર્ ીન્જીસફ ષ્વફૃઅ ગીર 
 ઼ફૉ ૪૨૩૭-૩૮ રીઅ બૄથર્ ધલૉવ ગીર. 
૩ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૮૱.૯૩૨ ધૂ ૩૨૬.૬૮૨ ુગ.રૂ.રીઅ ઉન્ બૉગસફ બીધ ઋબળ ૫.૭ રૂ. બઽ્શ્ ળ્ણ મફીષષીફૃઅ, 

઼ુષર઼્ ળ્ણ ઋબળ ૭.૨ રૂ. બઽ્શીઉરીઅ મૂ રૃૂફ઼ રૉગીણૉર, ઼ૂરૉન્ડ ગ કર્ૂડ બૉળીબૉડ ષ્વ ઇફૉ ગૉફીવ ગૂ વૉષવધૂ ઋબળ 
઼ૂરૉન્ડ ગ કર્ૂડ વીઉફીંઙફૃઅ ગીર, ષૂ.મૂ.઼ૂફૂ ઼ીઅગશ ૨.૨ ધૂ ૪.૱૨ ુગ.રૂ. રીઅ ઉન્ બૉક્સફ બીધ ઋબળ મૂ ૃરૂફ઼ 
રૉગીણૉર, ઼ૂરૉન્ડ ગ કર્ૂડ બૉળીબૉડ ષ્વ ફૃઅ ગીર. 

૪ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૫૭૪૭ ધૂ ૭૩૭૨ રૂ. રીઅ ણર્ૉ ઊફ રીડૉ  ઼ૂરૉન્ડ ગ કર્ૂડ વીઉફીંઙફૃઅ ગીર 
૫ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૯૨.૯૯૮ ધૂ ૱૫.૮૯૨ ુગ.રૂ.રીઅ રીડૂગીર દધી ડર્ક્જળ મીઅપગીરફૃઅ ગીર 

 ઼ફૉ ૪૨૩૮-૩૯ રીઅ બૄથર્ ધલૉવ ગીર. 
૩ ૪૨૩૮-૩૯ફી ષહર્રીઅ ગ્ઉ ગીર બૄથર્ ધલૉવ ફધૂ. 
 ઼ફૉ ૪૨૩૯-૩૱ રીઅ બૄથર્ ધલૉવ ગીર. 
૩ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૨.૭૭ ધૂ ૮૱.૪૮ ુગ.રૂ.રીઅ ઼ુષર઼્ ળ્ણ ઋબળ ૭.૯૭ રૂ. બઽ્શીઉરીઅ ઈ ભી ડ ળ્ણ મફીષષીફૃઅ, 

ઉન્ બૉક્સફ બીધ ઋબળ ૫.૭ રૂ. બઽ્શીઉરીઅ ણમ લૃ.મૂ.ઑર. ળ્ણ મફીષષીફૃઅ, ઼ૂરૉન્ડ ગ કર્ૂડ બૉળીબૉડ ષ્વ ઇફૉ ગૉફીવ 
ગૂ વૉષવધૂ ઋબળ ઼ૂરૉન્ડ ગ કર્ૂડ વીઊફીંઙફૃઅ ગીર, (૭ ષહર્ફી ક ઑન્ણ ઑર ઼ીધૉ) 

૪ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૮૩.૮૭૭ ધૂ ૮૩.૯૨૭ ુગ.રૂ.રીઅ ઇન્ણળષ્ડળ ઉન્ બૉગસફ ઇફૉ ડર્ૉ ન્ધફીંઙ રીડૉ  ઇન્ણળષ્ડળ 
ગ કર્ૂડ વીઉફીંઙફૃઅ ગીર 

 ઼ફૉ ૪૨૩૱-૩૯ રીઅ બૄથર્ ધલૉવ ગીર. 
૩ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ળૂજ ૩.૭૨ ધૂ ૫.૮૪૭ ુગ.રૂ., ૩૭.૫૩ ધૂ ૩૯.૬૮ ુગ.રૂ, ૪૱.૬૬૭ ધૂ ૫૪.૯૨૨ ુગ.રૂ, ઼ીઅગશ 

૭૫.૩૫૨ ધૂ ૮૫.૭૨૨ ુગ.રૂ. ઇફૉ બમ્બીંઙ ડૉસફ ફઅ ૩ ધૂ ૭ફી મ ૉ મીઞૃ ઼્ ડ ગ્ન઼્ન્ડર્ૉસફ ઇડગીષષી ઼ીઊણ ણર્ૉ ઉફ 
ગ કર્ૂડ વીઉફીંઙફૃઅ ગીર. 

(૬) દી.૫૨/૨૮/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ધલૉવ ઘજર્ફૂ રીિઽદૂ નસીર્ષદૃઅ બ ગ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 
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બ ગ 

( .ગળ્ણરીઅ) 

ઇ.ફઅ ગીરફૃઅ ફીર 
ષહર્  

૪૨૩૬-૩૭
ષહર્  

૪૨૩૭-૩૮
ષહર્  

૪૨૩૮-૩૯
ષહર્  

૪૨૩૯-૩૱
ષહર્  

૪૨૩૱-૩૯

ષહર્  
૪૨૩૯-૪૨ 

(દી.૫૨-૨૮-
૩૯ ઼ૃપૂ) 

૩ ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળ બુમ્બઅઙ ડૉસફ (ભૉટ-૫ ઇફૉ ૬)ફૃઅ ગીર -- ૪૯૫.૱૱ ૬૱૱.૪૨ ૬૯૮.૬૪ ૩૫૫.૭૫ ૩૫.૨૫ 
૪ ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળ બળ ગૃવ ૬૭ રૉઙીષ્ડફી ર્વ ઽીઊણર્ ્બીષળ ્ઞૉક્ડફૃઅ ગીર -- ૯૮.૫૯ ૩૨૫.૬૬ ૩૫૨.૱૱ ૬૨.૩૯ ૪૭.૪૭ 
૫ ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળ બુમ્બઅઙ ડૉસફ ૩ ધૂ ૭ ફૃઅ ગીર (઼ૂષૂવ ગીર) ૩૯.૫૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
૬ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૯૭.૨૯૨ ધૂ ૯૭.૪૭૨ ુગરૂ રીઅ રીડૂગીર ઇફૉ ઼ૂરન્ડ ગ કર્ૂડ વીઉફીંઙફૃઅ ગીર ૨.૨૬૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

૭ 

઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૮૱.૯૩૨ ધૂ ૩૨૬.૬૮૨ ુગ.રૂરીઅ ઉન્ બૉક્સફ બીધ ઋબળ ૫.૭ રૂ બઽ્શ્ ળ્ણ 
મફીષષીફૃઅ, ઼ુષર઼્ ળ્ણ ઋબળ ૭.૨ રૂ બઽ્શીઉરીઅ મૂ ૃરૂફ઼ રૉગીણૉર, ઼ૂરન્ડ ગ કર્ૂડ બૉળીબૉડ ષ્વ ઇફૉ 
ગૉફીવ ગૂ વૉષવધૂ ઋબળ ઼ૂરન્ડ ગ કર્ૂડ વીઉફીંઙફૃઅ ગીર, ષૂ.મૂ.઼ૂફૂ ઼ીઅગશ ૨.૨ ધૂ ૪.૱૨ ુગ.રૂ.રીઅ 
ઉન્ બૉગસફ બીધ ઋબળ મૂ ૃરૂફ રૉગીણૉર, ઼ૂરન્ડ ગ કર્ૂડ બૉળીબૉડ ષ્વફૃઅ ગીર 

૩૭.૱૮ ૩૩.૯૯ ૪.૮૭ ૨.૨૯૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

૮ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૫૭૪૭ ધૂ ૭૩૭૨ રૂ.રીઅ ણર્ૉ ઊફ રીડૉ  ઼ૂરન્ડ ગ કર્ૂડ વીઉફીંઙફૃઅ ગીર ૨.૨૨ ૨.૩૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

૯ 

઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ૨.૭૭ ધૂ ૮૱.૪૮ ુગરૂરીઅ ઼ુષર઼્ ળ્ણ ઋબળ ૭.૯૭ રૂ બઽ્શીઉરીઅ ઈ ભી ડ ળ્ણ 
મફીષષીફૃઅ, ઉન્ બૉક્સફ બીધ ઋબળ ૫.૭ રૂ બઽ્શીઉરીઅ ણમ લૃ.મૂ.ઑર ળ્ણ મફીષષીફૃઅ ઼ૂરન્ડ ગ કર્ૂડ 
બૉળીબૉડ ષ્વ ઇફૉ ગૉફીવ ગૂ વૉષવધૂ ઋબળ ઼ૂરન્ડ ગ કર્ૂડ વીઉફીંઙફૃઅ ગીર, (૭ ષહર્ફી ક ઑન્ણ ઑર 
઼ીધૉ) 

૨.૨૨ ૩૨.૩૯ ૯૮.૨૱ ૫.૬૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

૱ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૯૨.૯૯૮ ધૂ ૱૫.૮૯૨ ુગ.રૂરીઅ રીડૂગીર દધી ટ્ર્ગજળ મીઅપગીરફૃઅ ગીર ૨.૨૨ ૩.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

૯ 
઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૮૩.૮૭૭ ધૂ ૮૩.૯૨૭ ુગ.રૂરીઅ ઇન્ણળષ્ડળ ઉન્ બૉક્સફ ઇફૉ ડર્ન્ધફીંઙ રીડૉ  
ઇન્ણળષ્ડળ ગ કર્ૂડ વીઉફીંઙફૃઅ ગીર 

૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૮૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

૩૨ 
઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ળૂજ ૩.૭૨ ધૂ ૫.૮૪૭ ુગ.રૂ, ૩૭.૫૩ ધૂ ૩૯.૬૮ ુગ.રૂ, ૪૱.૬૬૭ ધૂ ૫૪.૯૨૨ 
ુગ.રૂ, ઼ીઅગશ ૭૫.૩૭૨ ધૂ ૮૫.૭૨૨ ુગ.રૂ ઇફૉ બમ્બીંઙ ડૉસફ ફઅ ૩ ધૂ ૭ફી મ ૉ મીઞૃ ઼્ ડ 
ગ ન઼્ન્ડર્ૉસફ ઇડગીષષી ઼ીઊણ ણર્ૉ ઉફ ગ કર્ૂડ વીઉફીંઙફૃઅ ગીર 

૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૩૬ ૨.૪૱ ૨.૨૨ 

૩૩ ઼ૐ.સી.ફઽૉળફૂ ઼ીઅગશ ૩૨૪.૮૬૯ બળ ડર્ ીન઼્જીસફ ષ્વફૃઅ ગીર ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
 ગૃવ ળગર ( . ગળ્ણરીઅ) ૫૭.૪૬ ૫૯૫.૮૫ ૮૯૨.૫૯ ૮૩૪.૮૯૬ ૩૯૬.૨૨ ૫૱.૪૱ 
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ગ બ઼ળ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ઈબૉવ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૨૨૨ (૪૫-૨૱-૩૯) ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગ બ઼ળ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગ બ઼ળ લ્ઞફીફી સક્લદીનસીર્ ઇઽૉષીવ દોલીળ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂફૉ દી.૪૪-૨૩-૪૨૨૫ફી ળ્ઞ 
ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબૉવ ઽદૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ લ્ઞફી દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ લ્ઞફી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ લ્ઞફીફી ગલી ગીર્ રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગ બ઼ળ): (૪૯-૨૯-૩૯) 

(૩) ઽી, ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગ બ઼ળ લ્ઞફીફી સક્લદીનસીર્ ઇઽૉષીવ દોલીળ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂફૉ દી.૪૪-૨૩-૪૨૨૫ફી 
ળ્ઞ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ ઈબૉવ ઽદૂ. 

(૪) ઋક્દ લ્ઞફી દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફૂજૉ રૃઞમફી દમક્કૉ  ઝૉ. 

 દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગ બ઼ળ લ્ઞફી રીડૉ  બૄથર્ સક્લદીનસીર્ ઇઽૉષીવ દોલીળ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. ગ બ઼ળ લ્ઞફીરીઅ ઘઅયીદફી ઇઘીદરીઅ મઅપ મીઅપષીફ્ ઽ્ષીધૂ ઼રૃ સી  ઇફૉ બલીર્ષળથૂલ ઇભ્લી઼્ ઋબળીઅદ 

મઅપફૉ ઼અવ  બી઼ીક દધી દૉફૂ ઇ઼ળ્ ઼િઽદફી ુષુષપ ઇભ્લી઼્ફૂ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, દૉ બોગૂ ૪૭ ઇભ્લી઼્ બૄથર્ 
ધલૉવ ઝૉ, જ્લીળૉ  ૨૱ ઇભ્લી઼્ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. દૉફૂ ુષઙદ બ ગ-૩ રીઅ ઈબૉવ ઝૉ. 

(૫) ગ બ઼ળ લ્ઞફીફ્ સક્લદીનસીર્ ઇઽૉષીવ દોલીળ મીન ઼નળ ઇઽૉષીવફૉ ઼ક્ષર ગક્ષીઑધૂ ઞ ળૂ રઅઞૃળૂ ર ૉધૂ ઈ 
લ્ઞફી સક્લ મફૉ દૉડવૂ ઞવનૂધૂ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગ બ઼ળ લ્ઞફીફ્ સક્લદીનસીર્ ઇઽૉષીવ દોલીળ ગળષી રીડૉ  ુષુષપ ઇભ્લી઼્ બીઝશ ઝૉ ી બીઅજ 
ષહર્રીઅ દી.૫૨.૨૮.૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ગૃવ .૭૩૱૨.૱૮ વીઘફ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

(ઇ) બૄથર્ ધલૉવ ઇભ્લી઼્ફૂ ુષઙદ્ : 

૩. ગ બ઼ળ ણૉર ઇફૉ ળૂટર્ષ્લળફી બૉળૂભળૉવ ઑળૂલી રીડૉ  ડ્બ્ગર્ીભૂગવ ઼ષ ૨ ધૂ ૩૨ રૂ. ગન્ડૃળ ઉન્ડળષવ 

૪. મૉધૉરૉડર્ ૂગ ઼ષક્ષથ ઞૃફૂ બધળૉઘી ચ્ચી નઽૉઞ ઋબળ 

૫. બીથૂફૂ ઙૃથષ ીફૃઅ ર્ફૂડળીંઙ, ીષક્ષૉ ફૂ ફનૂકફી બીથૂફી દધી ઙઅની બીથૂફી ફરૄફી વૉષીફૂ દધી 
ુષ ૉહથફૂ ગીરઙૂળૂ. 

૬. લ્ઞફીફીઅ ઉ.ઈઉ.ઑ./ઑ઼.ઈઉ.ઑ.ફી ગ્બીંઙ ળૂબ્ડર્ફી ઇભ્લી઼્ 

૭. ભૂસળૂટફી ઇભ્લી઼્ 

૮. બષફઋજાર્ફી ીધુરગ ઇભ્લી઼્ 

૯. ઼ૄુજદ ણૉરફૉ વૂપૉ નિળલીઉ ઼બીડૂરીઅ ધફીળી ષપીળીફ્ ઇભ્લી઼ 

૱. લ્ઞફીફીઅ ડૉગફ્ઉગ્ફ્રૂગવ ભૂટૂમૂવૂડૂ ળૂબ્ડર્  

૯. લ્ઞફીફી ીષક્ષૉ ફૂ ફનૂકરીઅધૂ ઋબવબ્પ ધફીળ બીથૂફી ઈષળી ઇઅઙૉ રધ્લ ધ ઈવૉઘફ દઅ ફી ઇભ્લી઼્ 

૩૨. ણૉર ગ્ળૂણ્ળ ઼ષક્ષથ ૮૨ જ્.ગૂ.રૂ. રીઅ ઼ષ ઼અસ્પફ્ 

૩૩. ડર્ ીન઼્બ્ડસફફીઅ ઇભ્લી઼્ 

૩૪. ણૉર બધળૉઘી નુક્ષથરીઅ ગૃવ ૪૩૩૨૯ વીઊફ ગૂ.રૂ.ફ્ નિળલીઉ ઼ષક્ષથ 

૩૫. લ્ઞફીફી ીષક્ષૉ ફૂ ફનૂકરીઅધૂ ઋબવબ્પ ધફીળ બીથૂફી ઈષળી ઇઅઙૉ ઑફ.ઈઉ.ઑજ., ળગૂફી ઇભ્લી઼્ 

૩૬. લ્ઞફીફીઅ ણૂડૉઉવ ્ઞૉક્ડ ળૂબ્ડર્-૪૨૩૭ 
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૩૭. ઼ૃફીરૂ ઇફૉ દૉફૉ વઙદ ઇભ્લી઼્ 

૩૮. રૂઢીફીઅ ઇઙળ્ફી ઇભ્લી઼્ 

૩૯. રૉન્ગૃર્ ટફી ઇભ્લી઼્ 

૩૱. મૉઉટવીઉફ ણૉડી ગવૉગસફફીઅ ઇભ્લી઼્ 

૩૯. ગ બ઼ળ મઅપધૂ ઽલીદ ઇફૉ ઼ૄુજદ ફષી મઅનળ્ બળ ધફીળૂ ઇ઼ળ્ફીઅ ઇભ્લી઼્ 

૪૨. ણૉર બધળૉઘી ઋ ળરીઅ ગૃવ ૱૨૨૨ વીઊફ ગૂ.રૂ.ફ્ નિળલીઉ ઼ષક્ષથ 

૪૩. ડર્ ્ર઼ઞર્, બષફ, નિળલીઉ ર્જા ઇફૉ દૉફૉ વઙદ ઇભ્લી઼્ 

૪૪. ગ્મ્ ૂષઽૉન઼્ૂષ વૉન્ણ ણૉષવરૉન્ડ-઼ૉપ્ડ લૃુફષર્ુ઼ડૂફી ઇભ્લી઼્ 

૪૫. ઽીઉણર્ ્ણીલફૉરૂગ ઑન્ણ ઼ૉણૂરૉન્ડૉસફ રીડૉફી રૉધૉરૉડૂગવ ર્ણૉવફી ઇભ્લી઼્ 

૪૬. ગ બ઼ળ લ્ઞફી રીડૉ  ઈવૉુઘદ બૄળફી ઇભ્લી઼્ 

૪૭. ગ બ઼ળ લ્ઞફીફીઅ બલીર્ષળથૂલ ઇભ્લી઼્ફી ઇઽૉષીવ્ફૉ ઼અગુવદ ગળૂ ઼ૂફ્બ઼ૂ઼ દોલીળ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ 

 (મ) ઙુદ ઽૉ ઢશફી ઼ષ/઼અસ્પફ્/ઇભ્લી઼્ફૂ ુષઙદ્ : 

 ૩. ગ બ઼ળ લ્ઞફીફી ભૂટૂગવ ર્ણૉવફી ઇભ્લી઼્ 

 ૪. ષ્ડળ ક્ષ્વૂડૂ ર્ફૂડળીંઙ ઇફૉ ઊન્ણર્ ડર્ ૂલવ ઑભ લૃઇન્ડ ણીલષટર્ફફી ઇભ્લી઼્ 

૫. ગ બ઼ળ ણૉરફીઅ મીઅપગીરરીઅ ઞ ળૂ રડૂળૂલ ઼ ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ 

૬. ગ બ઼ળ ણૉરફી ઽૉઢષી઼રીઅ ધફીળ ઇ઼ળ્ફૂ ઇભ્લી઼, પ્ષીથફૂ ઇ઼ળ્ફી ઇભ્લી઼ ઇફૉ ફરર્ની ઇફૉ દીબૂ 
ફનૂક બળફી બળૄફૂ ઇ઼ળ્ફી ઇભ્લી઼ 

૭. ગ બ઼ળ મઅપફૂ બ અ઼ન ગળીલૉવ ઼ૄુ જદ બધળૉઘી બળફી બીલીફૃઅ જીકડૉગફૂગવ ઉન્ષૉ ડૂઙૉસફફીઅ ઇભ્લી઼્ 

૮. યૄગઅબૂલ ઇભ્લી઼્ રીડૉ  ુ઼ુ રગ (Seismic) કબ્ટષડળૂક ધીબષીફી ઇભ્લી઼્ 

૯. ઘઅયીદફી ઇઘીદરીઅ ૩૩.૨૨ રૂ.ફૂ ડીઉડ્ટ ઇફૉ યીળૉ  current ફૉ ધ્લીફૉ ળીઘૂફૉ Closure of dam in Gulf 
રૉધ્ણ્વ્જી ફક્કૂ ગળષીફી ઇભ્લી઼્ 

૱. ફરર્ની ણીલષટર્ફ ગૉફીવફી ઼ષ ઈવૉઘફ ઇફૉ ઇઅનીઞફી ઇભ્લી઼્ 

-------- 

ગ બ઼ળ લ્ઞફી ઇન્ષલૉ ઈબૉવ ષઽૂષડૂ રઅઞૃળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૨૨૯ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગ બ઼ળ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગ બ઼ળ યીઙ ઇફૉ દૉફૂ દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૃળ 
ધલૉવ રઽૉગર ગૉડવૃ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવૂ ઝૉ, ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, 

(૫) ઘીવૂ ઞગ્લીક બોગૂ ઑગ ષહર્ દધી થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ  

(૬) ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગ બ઼ળ) : (૩૩-૩૨-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગ બ઼ળ યીઙ ઇફૉ દૉફૂ દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૃળ 
ધલૉવ રઽૉગર ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
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ગ બ઼ળ યીઙ 

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ ઞગ્લી 
૩ ઼ુજષ ૂ ૨૩ 
૪ રૃખ્લ ઉઞફૉળ ઇફૉ ઇુપગ ઼ુજષ ૂ ૨૪ 
૫ ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ ૨૩ 
૬ ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૨૩ 
૭ ઋબ઼ુજષ ૂ(દીઅ.) ૨૩ 
૮ ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૨૭ 
૯ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૨૮ 
૱ રનનફૂસ ઉઞફૉળ ૨૮ 
૯ યૄ દળસી ૂ ષઙર્-૩ ૨૩ 
૩૨ યૄ દળસી ૂ ષઙર્-૪ ૨૩ 
૩૩ ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ ૨૩ 
૩૪ ઙૃઞળીદૂ ડૉફ્ગર્ીભળ ગર્ૉણ- ૪ ૨૩ 
૩૫ ફીલમ ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ ૨૪ 
૩૬ ુ઼ુફલળ ક્વીગર્  ૨૩ 
૩૭ ળૉઘફગીળ ૨૩ 
૩૮ ણર્ ીલષળ ૨૪ 
૩૯ બડીષીશી ૨૪ 

 ગૃવ ૫૭ 

લ્ઞફી ઇરવૂગળથ ઑગર-૩, યીષફઙળ 

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ ઞગ્લી 
૩ ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂ ૨૩ 
૪ ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૨૪ 
૫ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૨૭ 
૬ રનનફૂસ ઉઞફૉળ/ઇુપગ રનનફૂસ 

ઉઞફૉળ 
૨૫ 

૭ ુષયીઙૂલ િઽ઼ીમફૂસ (઼ૂ.ક્વીગર્-
િઽ઼ીમૂ) 

૨૨ 

૮ ઼ૂફૂલળ ક્વીગર્   ૨૩ 
૯ ઞૃફૂલળ ક્વીગર્   ૨૩ 
૱ ગ્મ્પ્લૃડળ કબળૉડળ/ડીઉબૂ ડ ૨૪ 
૯ બ ીષીશી ૨૫ 
 ગૃવ ૩૱ 

લ્ઞફી ઇરવૂગળથ ઑગર-૪, ષણ્નળી 

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ ઞગ્લી 
૩ ઇુપક્ષગ ઉઞફૉળ ૂ ૨૩ 
૪ ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૨૪ 
૫ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઉઞફૉળ ૨૭ 
૬ યૄ દળસી ૂ ષઙર્-૪ ૨૪ 
૭ રનનફૂસ ઉઞફૉળ/ઇુપગ રનનફૂસ 

ઉઞફૉળ 
૨૭ 

૮ યૄ દળસી ૂ ષઙર્-૫ ૨૩ 
૯ ઼ૂફૂલળ ક્વીગર્  (િઽ઼ીમ) ૨૩ 
૱ ઼ૂફૂલળ ક્વીગર્   ૨૩ 
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કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ ઞગ્લી 
૯ ઞૃુફલળ ક્વીગર્   ૨૩ 
૩૨ ગ્મ્પ્લૃડળ કબળૉડળ/ડીઉબૂ ડ ૨૫ 
૩૩ બ ીષીશી ૨૫ 

 ગૃવ ૪૭ 
 

(૪) દૉ બોગૂ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવૂ ઝૉ, ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઼અષઙર્ષીળ યળીલૉવૂ ઞગ્લીક ઝૉ 
ઇફૉ ઘીવૂ ઞગ્લીકફૂ રીિઽદૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

ગ બ઼ળ યીઙ 

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ ઞગ્લી યળીલૉવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઞગ્લીક 
૩ ઼ુજષ ૂ ૨૩ ૨૨ ૨૩ 
૪ રૃખ્લ ઊઞફૉળ ઇફૉ ઇુપગ ઼ુજષ ૂ ૨૪ ૨૪ ૨૨ 
૫ ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ ૨૩ ૨૨ ૨૩ 
૬ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૭ ઋબ઼ુજષ ૂ(દીઅ.) ૨૩ ૨૨ ૨૩ 
૮ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ  ૨૭ ૨૪ ૨૫ 
૯ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૨૮ ૨૩ ૨૭ 
૱ રનનફૂસ ઊઞફૉળ ૨૮ ૨૭ ૨૩ 
૯ યૄ દળસી ૂ ષઙર્-૩ ૨૩ ૨૨ ૨૩ 
૩૨ યૄ દળસી ૂ ષઙર્-૪ ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૩૩ ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ ૨૩ ૨૨ ૨૩ 
૩૪ ઙૃઞળીદૂ ડૉફ્ગર્ીભળ ગર્ૉણ-૪ ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૩૫ ફીલમ ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ ૨૪ ૨૩ ૨૩ 
૩૬ ુ઼ુફલળ ક્વીગર્  ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૩૭ ળૉઘફગીળ ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૩૮ ણર્ ીલષળ ૨૪ ૨૨ ૨૪ 
૩૯ બડીષીશી ૨૪ ૨૪ ૨૨ 

 ગૃવ ૫૭ ૩૱ ૩૯ 
 

લ્ઞફી ઇરવૂગળથ ઑગર-૩, યીષફઙળ 

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ ઞગ્લી યળીલૉવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઞગ્લીક 
૩ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ ૨૩ ૨૨ ૨૩ 
૪ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ  ૨૪ ૨૨ ૨૪ 
૫ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૨૭ ૨૩ ૨૬ 
૬ રનનફૂસ ઊઞફૉળ/ઇુપગ રનનફૂસ ઊઞફૉળ ૨૫ ૨૫ ૨૨ 
૭ ુષયીઙૂલ િઽ઼ીમફૂસ  

(઼ૂ.ગવીગર્-િઽ઼ીમૂ)  
૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૮ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્   ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૯ ઞૃુફલળ ગવીગર્   ૨૩ ૨૨ ૨૩ 
૱ ગ્મ્પ્લૃડળ કબળૉડળ/ડીઊબૂ ડ  ૨૪ ૨૨ ૨૪ 
૯ બ ીષીશી ૨૫ ૨૨ ૨૫ 
 ગૃવ ૩૱ ૨૭ ૩૫ 
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લ્ઞફી ઇરવૂગળથ ઑગર-૪, ષણ્નળી 

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ ઞગ્લી યળીલૉવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઞગ્લીક 
૩ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૪ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ  ૨૪ ૨૪ ૨૨ 
૫ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૨૭ ૨૪ ૨૫ 
૬ યૄ દળ સી ૂ ષઙર્-૪  ૨૪ ૨૨ ૨૪ 
૭ રનનફૂસ ઊઞફૉળ/ઇુપગ રનનફૂસ ઊઞફૉળ ૨૭ ૨૭ ૨૨ 
૮ યૄ દળ સી ૂ ષઙર્-૫ ૨૩ ૨૨ ૨૩ 
૯ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્  (િઽ઼ીમ)  ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૱ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્   ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૯ ઞૃુફલળ ગવીગર્   ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૩૨ ગ્મ્પ્લૃડળ કબળૉડળ/ડીઊબૂ ડ  ૨૫ ૨૫ ૨૨ 
૩૩ બ ીષીશી ૨૫ ૨૫ ૨૨ 

 ગૃવ ૪૭ ૩૯ ૨૮ 

(૫) ઘીવૂ ઞગ્લીક બોગૂ ઑગ ષહર્ દધી થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ ઘીવૂ ઞગ્લીક 
બોગૂ ઑગ ષહર્ દધી થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઘીવૂ ઞગ્લીકફૂ રીિઽદૂ  ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

ગ બ઼ળ યીઙ 

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ ઞગ્લી ઘીવૂ ઞગ્લીક ગૉ ડવી ઼રલધૂ  
૩-ષહર્ ધૂ કઝ્ ૩-ષહર્ધૂ ષપૃ ૫-ષહર્ધૂ ષપૃ 

૩ ઼ુજષ ૂ ૨૩ ૨૨ ૨૩ ૨૨ 
૪ રૃખ્લ ઊઞફૉળ ઇફૉ ઇુપગ ઼ુજષ ૂ ૨૪ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫ ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ ૨૩ ૨૨ ૨૩ ૨૨ 
૬ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૭ ઋબ઼ુજષ ૂ(દીઅ.) ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ 
૮ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ  ૨૭ ૨૨ ૨૩ ૨૪ 
૯ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૨૮ ૨૨ ૨૭ ૨૨ 
૱ રનનફૂસ ઊઞફૉળ ૨૮ ૨૩ ૨૨ ૨૨ 
૯ યૄ દળસી ૂ ષઙર્-૩ ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ 
૩૨ યૄ દળસી ૂ ષઙર્-૪ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૩ ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ 
૩૪ ઙૃઞળીદૂ ડૉફ્ગર્ીભળ ગર્ૉણ-૪ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૫ ફીલમ ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ ૨૪ ૨૨ ૨૩ ૨૨ 
૩૬ ુ઼ુફલળ ક્વીગર્  ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૭ ળૉઘફગીળ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૮ ણર્ ીલષળ ૨૪ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૯ બડીષીશી ૨૪ ૨૨ ૨૪ ૨૨ 

 ગૃવ ૫૭ ૨૬ ૩૩ ૨૪ 
 

લ્ઞફી ઇરવૂગળથ ઑગર-૩, યીષફઙળ 

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ 
ઞગ્લી 

ઘીવૂ ઞગ્લીક ગૉ ડવી ઼રલધૂ 
ઑગ ષહર્ ગળદીઅ 

કઝી 
ઑગ ષહર્ ગળદીઅ 

ષપૃ 
થ ષહર્ ગળદીઅ 

ષપૃ 
૩ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ ૨૩ ૨૨ ૨૩ ૨૨ 
૪ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ  ૨૪ ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૫ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૨૭ ૨૬ ૨૨ ૨૨ 
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કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ 
ઞગ્લી 

ઘીવૂ ઞગ્લીક ગૉ ડવી ઼રલધૂ 
ઑગ ષહર્ ગળદીઅ 

કઝી 
ઑગ ષહર્ ગળદીઅ 

ષપૃ 
થ ષહર્ ગળદીઅ 

ષપૃ 
૬ રનનફૂસ/ઇુપગ રનનફૂસ ઊઞફૉળ ૨૫ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૭ ુષયીઙૂલ િઽ઼ીમફૂસ (઼ૂ.ગવીગર્)  ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૮ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્   ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૯ ઞૃુફલળ ગવીગર્   ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ 
૱ ગ્મ્પ્લૃડળ કબળૉડળ/ડીઊબૂ ડ  ૨૪ ૨૪ ૨૨ ૨૨ 
૯ બ ીષીશી ૨૫ ૨૫ ૨૨ ૨૨ 
 ગૃવ ૩૱ ૩૩ ૨૪ ૨૨ 

લ્ઞફી ઇરવૂગળથ ઑગર-૪, ષણ્નળી 

કર્ર ઼અષઙર્ફૃઅ ફીર રઅઞૃળ ધલૉવ 
ઞગ્લી 

ઘીવૂ ઞગ્લીક ગૉ ડવી ઼રલધૂ 
ઑગ ષહર્ ગળદીઅ 

કઝી 
ઑગ ષહર્ ગળદીઅ 

ષપૃ 
ઑગ ષહર્ ગળદીઅ 

ષપૃ 
૩ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ  ૨૪ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૨૭ ૨૨ ૨૫ ૨૨ 
૬ યૄ દળ સી ૂ ષઙર્-૪  ૨૪ ૨૪ ૨૨ ૨૨ 
૭ રનનફૂસ/ઇુપગ રનનફૂસ ઊઞફૉળ ૨૭ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૮ યૄ દળસી ૂ ષઙર્-૫  ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ 
૯ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્  (િઽ઼ીમ) ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૱ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્   ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૯ ઞૃુફલળ ગવીગર્   ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૨ ગ્મ્પ્લૃડળ કબળૉડળ/ડીઊબૂ ડ  ૨૫ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૩ બ ીષીશી ૨૫ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

 ગૃવ ૪૭ ૨૫ ૨૫ ૨૨ 

 (૬) ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

  ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક ઼ળગીળ ૂ ીળી યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
-------- 

ઞશ઼અબુ  યીઙરીઅ રઅઞૄળ ધલૉવ ઼અષઙર્ષીળ રઽૉગર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૨૫૮ (૪૫-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ઼્રીયીઊ ગ્શૂબડૉવ (વીંમણૂ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞશ઼અબુ  યીઙ ઇફૉ દૉફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ 
રઽૉગર ગૉડવૃઅ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૉવ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ): (૩૯-૩૨-૩૯) 

(૩) ઞશ઼અબુ  યીઙ ઇફૉ દૉફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ રઽૉગરફૂ ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ 
બ ગ-ઇ રૃઞમ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ 

કર્ર ઼અષઙર્ રઅઞૄળ ઞગ્લી યળીલૉવ ઞગ્લી ઘીવૂ ઞગ્લી 
૩ ણર્ ીઊષળ ૪૭૬ ૮૪ ૩૯૪ 
૪ ઞૃફૂલળ જીકવ્જી ડ ૬૬ ૬ ૬૨ 
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કર્ર ઼અષઙર્ રઅઞૄળ ઞગ્લી યળીલૉવ ઞગ્લી ઘીવૂ ઞગ્લી 
૫ જીકવ્જીગવ ઼ૃબળષીઊટળ ૪ ૩ ૩ 
૬ ઘવી઼ૂ ૪ ૨ ૪ 
૭ વૉમ્ળૉડળૂ મ્લ ૯ ૭ ૪ 
૮ વૉમ્.ઈ઼ૂ. ૩૭૯ ૪૯ ૩૫૨ 
૯ બડીષીશી ગર ભૂ ણ મ્લ ૯૱૫ ૫૩૭ ૬૮૱ 
૱ ઞૃ.઼ી.ઈ. ૪૭૮ ૩૨૫ ૩૭૫ 
૯ ડૉવૂભ્ફ કબળૉડળ ૩ ૨ ૩ 
૩૨ રૂગૉફૂગવ ભ્ળરૉફ ૪ ૨ ૪ 
૩૩ ષગર્  ઈ઼ૂ. ૩૯૮ ૪૭ ૩૭૩ 
૩૪ ઼ૉગસફ ગવીગર્  ૩ ૨ ૩ 
૩૫ ગવૂફળ ૫ ૨ ૫ 
૩૬ જ્ગૂનીળ/મૂડ જ્ગૂનીળ ૩૯૪ ૮૯ ૩૪૭ 
૩૭ ફીલગ/બડીષીશી ૫૩૩ ૩૭૱ ૩૭૫ 
૩૮ ષીલળરૉફ ૫ ૩ ૪ 
૩૯ ડૉગ.ઈ઼ૂ. ૮૯ ૩૭ ૭૪ 
૩૱ ડર્ૉ઼ળ ૩૭૨ ૬૮ ૩૨૬ 
૩૯ રનનફૂસ ફગસીઙીળ ૭૯ ૪૩ ૫૮ 
૪૨ ફગસીઙીળ ૫૭ ૮ ૪૯ 
૪૩ રૃખ્લ ફગસીઙીળ ૩૨ ૨ ૩૨ 
૪૪ રૂ ૂ/ગૉફીવ ઊ બૉ.(ષગર્  ઈ઼ૂ.) ૯૨ ૪ ૱૱ 
૪૫ ગ્મ્પ્લૃડળ ૮૫ ૩૪ ૭૩ 
૪૬ ઞૃફૂલળ ગવીગર્/ડીઊબૂ ડ ૩૪૫૱ ૮૪૨ ૮૩૱ 
૪૭ ઼ૂફૂલળ ઼ીલ.ઈ઼ૂ. ૮૨ ૱ ૭૪ 
૪૮ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્  ડ્ળ ૯ ૪ ૭ 
૪૯ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્  ૯૫૭ ૬૮૬ ૬૯૩ 
૪૱ ુષયીઙૂલ િઽ઼ીમફૂસ ૮૬ ૬૬ ૪૨  
૪૯ રનનફૂસ ઇુપક્ષગ (ષ./ુષ.) ૯૪ ૭૪ ૬૨ 
૫૨ ગજૉળૂ ઇુપક્ષગ (ષઙર્-૪) ૩૩ ૪ ૯ 
૫૩ જીકવ્જી ડ ઼ૃબળષીઊટળ ૪ ૩ ૩ 
૫૪ ડ્ળગૂબળ ૪૪ ૮ ૩૮ 
૫૫ ઼ૃબળષીઊટળ (બૂઑજ) ૩ ૨ ૩ 
૫૬ ઑગર્ૂ ઼ૃબળષીઊટળ ૩ ૩ ૨ 
૫૭ ઑગર્ૂ રનનફૂસ ૬ ૫ ૩ 
૫૮ ફીલમ િઽ઼ીમફૂસ ૪ ૨ ૪ 
૫૯ િઽ઼ીમ રનનફૂસ ૩ ૩ ૨ 
૫૱ ઽ્ ડૉવ રૉફૉઞળ ૩ ૨ ૩ 
૫૯ ડર્ૉફૂઙ ઈ઼ૂ. ૩ ૨ ૩ 
૬૨ ્ઞૉગડ કબળૉડળ ૩ ૨ ૩ 
૬૩ ડૉફ્ ઼ૉકર્ૉડળૂ ૩ ૨ ૩ 
૬૪ વીલ.ઈ઼ૂ. ૩ ૨ ૩ 
૬૫ રસૂફ કબળૉડળ ૩ ૨ ૩ 
૬૬ ગઅબીઋન્ણળ ૩ ૨ ૩ 
૬૭ બઅબ કબળૉડળ ૪ ૨ ૪ 
૬૮ ર્ણવ ર ઈ઼ૂ. ૩ ૩ ૨ 
૬૯ ઼ીલ.રસૂફ કબ. ૩ ૨ ૩ 
૬૱ રૉસફ ૩ ૨ ૩ 
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કર્ર ઼અષઙર્ રઅઞૄળ ઞગ્લી યળીલૉવ ઞગ્લી ઘીવૂ ઞગ્લી 
૬૯ ઽૉ બળ (઼ૂ) ૩ ૨ ૩
૭૨ ઽૉ બળ (બૂ.ઑજ.) ૩ ૨ ૩
૭૩ ઽૉ બળ (ઊવૉ.) ૩ ૨ ૩
૭૪ વીઊ ૉળૂ ઑડૉન્ણન્ડ ૪ ૪ ૨
૭૫ ઽ્ ડૉવ ઑડૉન્ણન્ડ ૩ ૨ ૩
૭૬ ડર્ૉફીંઙ ઑડૉન્ણન્ડ ૩ ૨ ૩
૭૭ રૃખ્લ ઊઞફૉળ(ુ઼) ઇફૉ ઇુપગ ઼ુજષ ૪૪ ૪૩ ૩
૭૮ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ(ુ઼) ૮૬ ૫૬ ૫૨
૭૯ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ(ુ઼) ૪૭૨ ૩૨૩ ૩૬૯
૭૱ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ (ુ઼) ૯૮૬ ૬૫૯ ૭૪૭
૭૯ રૃખ્લ ઊઞફૉળ (લીઅુ ગ) ૨૩ ૨૩ ૨૨
૮૨ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ (લીઅુ ગ) ૨૯ ૨૯ ૨૨
૮૩ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ (લીઅ) ૪૪ ૩૩ ૩૩
૮૪ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ (લીઅુ ગ) ૯૪ ૬૭ ૪૯
૮૫ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ, ઼્ઊવ ણર્ૉફૉઞ ળૉગવૉરૉસફ - - -
૮૬ યૄુર ર્ઞથૂ ઇુપગીળૂ-ષઙર્-૩ ૨૮ ૨૬ ૨૪
૮૭ ફીલમ યૄુર ર્ઞથૂ ઇુપગીળૂ-ષઙર્-૪ ૩૨ ૨૪ ૨૱
૮૮ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ (યૄ દળ) ૨૩ ૨૨ ૨૩
૮૯ યૄ દળસી ૂ-ષઙર્-૩ ૨૱ ૨૩ ૨૯
૮૱ યૄ દળસી ૂ-ષઙર્-૪ ૪૬ ૩૪ ૩૪
૮૯ ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ-ષઙર્-૩  ૨૱ ૨૨ ૨૱
૯૨ ર.઼અ. ઇુપગીળૂ-ષઙર્-૪ ૩૯ ૨૭ ૩૬
૯૩ ર.ઊ. (઼ૂ./લીઅ.) ૩૪૯૩ ૯૪૯ ૫૬૪
૯૪ ઇ.ર.ઊ. (઼ૂ./લીઅ.) ૯૪૯ ૬૯૯ ૬૭૪
૯૫ કષળસૂલળ ૩૬૪ ૨૪ ૩૬૨
૯૬ ઑ.ણૂ.ઑર. ૨૩ ૨૨ ૨૩
૯૭ પ્વમ્મળ/ભૂડળ ૨૩ ૨૨ ૨૩
૯૮ ઈ઼ૂ. ્ઞૉગડળ કબ. ૨૩ ૨૨ ૨૩
૯૯ ડર્ૉગડળ ણર્ ીઊષળ ૨૩ ૨૨ ૨૩

ગૃવ ૱૯૭૩ ૬૩૯૨ ૬૯૱૩  

ઞશ઼અબુ  યીઙફૃઅ ઼ુજષીવલ ઼અષઙર્ફૂ રીિઽદૂ 

કર્ર ઼અષઙર્ રઅઞૄળ ઞગ્લી યળીલૉવ ઞગ્લી ઘીવૂ ઞગ્લી 
૩ ઼ુજષ ૂ ૨૪ ૨૪ ૨૨ 
૪ ફીલમ ઼ુજષ ૨૮ ૨૬ ૨૪ 
૫ ઋબ઼ુજષ ૨૮ ૨૮ ૨૨ 
૬ ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૫૯ ૪૩ ૩૮ 
૭ ફીલમ ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ ૩૩૭ ૯૭ ૬૨ 
૮ ઙૃઞળીદૂ ડૉફ્ગર્ીભળ (ગર્ૉણ-૩) ૨૪ ૨૪ ૨૨ 
૯ ઇઅગર્ૉજી ડૉફ્ગર્ીભળ (ગર્ૉણ-૩) ૨૪ ૨૨ ૨૪ 
૱ ઙૃઞળીદૂ ડૉફ્ગર્ીભળ (ગર્ૉણ-૪) ૨૱ ૨૬ ૨૬ 
૯ ઼ી.ભ.ગી./ કભૂ઼ ઈ઼ૂ ડન્ડ ૬૩ ૫૩ ૩૨ 
૩૨ ઙૃઞળીદૂ ડીઊબૂ ડ ૨૩ ૨૩ ૨૨ 
૩૩ ણર્ ીઊષળ ૨૪ ૨૪ ૨૨ 
૩૪ બડીષીશી ૩૭ ૩૭ ૨૨ 
૩૫ ઽરીવ ૨૪ ૨૪ ૨૨ 

ગૃવ ૪૫૯ ૩૮૭ ૯૬  
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(૪) દૉ બોગૂ ઼અષઙર્ષીળ યળીલૉવ ઞગ્લીક ઇફૉ ઘીવૂ ઞગ્લીકફૂ ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ બ ગ-ઇ રઞૃમ ઝૉ. 

(૫) ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી ઇઅઙૉ ગળૉવ ગીલર્ષીઽૂફૂ ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ બ ગ-મ રૃઞમ ઝૉ. 

બ ગ-મ 

(ઞશ઼અબુ  યીઙ ઇફૉ દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી ધલૉવ ગીલર્ષીઽૂફૂ ુષઙદ્) 

 ઼ૂપૂ યળદૂધૂ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ (઼ૂ) -ષઙર્-૩ ફૂ ૪૨ ઞગ્લીક યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ઽીવ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ(઼ૂ) ફૂ ઞગ્લીક મતદૂધૂ યળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. 

 ૯ ઇુપગીળૂકફૉ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ (લીઅ) રીઅધૂ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ (લીઅ) દળૂગૉ  મતદૂ ઈબષી ઇઅઙૉફૂ 
ઇફૉ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ(લીઅ) ઼અષઙર્ફૂ ઼ૂપૂ યળદૂધૂ ૨૫ ઞગ્લીક યળષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવ ૃઝૉ. 

 ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ઼ૉષી ઈલ્ઙફી દી.૩૯-૨૯-૪૨૩૯ફી બ ધૂ રનનફૂસ ઊઞફૉળ (઼ૂષૂવ), ષઙર્-૪ ઼અષઙર્ફી 
૩૬૯ ઋરૉનષીળ્ફૂ યવીરથ રશૉવ ઝૉ ઞૉ ુફરથૄઅગ ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 યૄ દળસી ૂ-ષઙર્-૩ ઼અષઙર્ફૂ ઼ૂપૂ યળદૂધૂ ૨૬ ઞઙી યળષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ.  

 ઼ૂપૂ યળદૂધૂ યળષીફૂ ધદૂ ઞૃફૂલળ ગવીગર્-ષઙર્-૫ ઼અષઙર્ફૂ ૬૨૭ ઞગ્લીક, ઼ૂફૂલળ ગવીગર્, - ષઙર્ ૫ 
઼અષઙર્ફૂ ૩૭૨ ઞગ્લીક, ઼ૂફૂલળ ઼ીલન્ડૂભૂગ ઈ઼ૂ ડન્ડ ઼અષઙર્ફૂ ૩૨ ઞગ્લીક, લ્ઙસીશી રનનફૂસ 
઼અષઙર્ફૂ ૬૨ ઞગ્લીક, ઇુપગ રનનફૂસ ઊઞફૉળ (લીઅુ ગ) ઼અષઙર્ફૂ ૫૯ ઞગ્લીક, રનનફૂસ ઊફઞૉળ (લીઅુ ગ) 
઼અષઙર્ફૂ ૪૩ ઞગ્લીક, ઇુપગ રનનફૂસ ઊઞફૉળ (઼ૂષૂવ) ષઙર્-૫ ઼અષઙર્ફૂ મૉગવ્ઙધૂ ૱૱ ઞઙી  યળષી દધી 
યળદૂ ગૉવૉન્ણળ ૪૨૩૯ફૂ  ૪૮ ઞઙીક રશૂ ગૃવ ૩૩૬ ઞગ્લીક, રનનફૂસ ઊઞફૉળ (઼ૂષૂવ)-ષઙર્-૪ ફૂ 
૫૭૨ ઞઙીક યળષી રીડૉ  ઼અમઅુપદ યળદૂ ઑઞન઼્ૂફૉ રીઅઙથૂબ ગ્ ર્ગવીષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 ઈ ઋબળીઅદ, ુષયીઙ ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ુષુષપ ઼અષઙ ફૂ ઘીવૂ બણૉવ ઞગ્લીક ઼ૂપૂ યળદૂધૂ ઋરૉનષીળ્ 
ઋબવબ્પ ધલૉધૂ દૉરઞ ફૂજૉફી ઼અષઙર્રીઅ લ્ગ્લ ઇફૃયષ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ ઋબવબ્પ ધલૉધૂ મતદૂધૂ યળષી 
ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉ ઝૉ.  

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઞશ઼અબુ  યીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ રઅઞૄળ ધલૉવ રઽૉગર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૨૯૭ (૫૩-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઞશ઼અબુ  યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ઇરળૉવૂ ુઞ ીફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઼અષઙર્ષીળ 
રઅઞૄળ ધલૉવ રઽૉગર ગૉડવૃઅ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઼અષઙર્ષીળ ઋગદ ુ ધુદઑ યળીલૉવ ઞગ્લીક ગૉડવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, દૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ): (૨૯-૩૨-૩૯) 

(૩) ગૃવ-૩૩૬ ઞગ્લી રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ. 

 રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લીફૃઅ ઼અષઙર્ષીળ બ ગ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 

(૪) ગૃવ-૬૬  ઞગ્લી યળીલૉવ ઝૉ. 

 રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લીફૃઅ ઼અષઙર્ષીળ બ ગ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 

(૫) ગૃવ-૯૨ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઞૉ ઇઅઙૉફૃઅ બ ગ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 

 ષઙર્-૩ ધૂ ષઙર્-૫ ફૂ ઞઙીક ઼ૂપૂ યળદૂધૂ, મતદૂધૂ, મનવૂધૂ ગૉ  ુદુફલૃુગદફી પ્ળથૉ યળૂ સગીલ ઝૉ 
ઈ રીડૉ  વીલગ ઋરૉનષીળ્/ગરર્જીળૂક/ઇુપગીળૂક ઋબવબ્પ ધલૉધૂ ઞઙીક યળષીરીઅ ઈષસૉ. 
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બ ગ 

કર્ર ઼અષઙર્ યીષફઙળ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ષદૃર્શ, યીષફઙળ ક્ષી. .ુફ.ષ. 
ળીઞગ્ડ 

ગૃવ 

ઇરળૉ વૂ ઞશુ઼અજફ 
ુષયીઙ, ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૩, ઇરળૉ વૂ ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૪, 
ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૫, 
ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૬, 
ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ. ળીઞૃવી ુ઼અ.બૉ.ુષ. 
઼ીષળગૃઅણવી 

ુ઼અ.લ્.ઙૃ.ુફ. ૉ.ુષ. 
ઇરળૉ વૂ 

ક્ષીળ.ઇઅ.બૉ.ુષ. 
ળીઞૃવી 

રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ

૩ ગીલર્બીવ ઊઞૉફૉળ  ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૪ ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૱ ૫ ૭

૫ રનનફૂસ ઊઞફૉળ ૫ ૩ ૪ ૫ ૩ ૪ ૫ ૨ ૫ ૪ ૪ ૨ ૫ ૨ ૫ ૬ ૨ ૬ ૪ ૨ ૪ ૪ ૩ ૩ ૪ ૩ ૩ ૪૬ ૮ ૩૱

૬ ઇુપગ રનનફૂસ ઊઞફૉળ ૪ ૩ ૩ ૩ ૪ ૩ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૪ ૩ ૩ ૫ ૪ ૪ ૩ ૩ ૪ ૩ ૩ ૩ ૩ ૨ ૩૪ ૩૪ ૨

૭ કષસૂલળ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૬ ૨ ૬

૮ રનનફૂસ ઇુપક્ષગ 
(ષ/ુષ.)  

૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨

૯ ુષયીઙૂલ િઽ઼ીમફૂસ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨

૱ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્  ૬ ૪ ૪ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩૨ ૯ ૫

૯ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્  ડ્ળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨

૩૨ ઞૃફૂલળ ગવીગર્/ 
ડીઊબૂ ડ 

૬ ૪ ૪ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૫ ૩ ૪ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩૨ ૬ ૮

૩૩ ગ્મ્પ્લૃડળ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૩૪ રનન. ફગસીઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨

૩૫ ડર્ૉ઼ળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૩૬ ડૉગ.ઈ઼ૂ. ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૩૭ ણર્ ીઊષળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૩૮ ફીલગ/ બ ીષીશી  ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૪ ૨ ૪ ૩ ૩ ૨ ૬ ૩ ૫ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૯ ૫ ૮

૩૯ જ્ગૂનીળ/ મૂડ જ્ગૂનીળ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૭ ૩ ૬ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૯ ૬ ૭

૩૱ ષગર્ .ઈ઼ૂ. ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૬ ૩ ૩૫ ૪ ૨ ૪ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૱ ૪ ૩૮

૩૯ ઞૃ.઼ી. ઈ઼ૂ. ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૪૨ રૂગૉફૂગવ ભ્ળરૉફ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

ગૃવ ૪૨ ૩૨ ૩૨ ૯ ૬ ૭ ૯ ૪ ૯ ૯ ૭ ૬ ૫૪ ૮ ૪૮ ૩૩ ૬ ૯ ૯ ૭ ૬ ૯ ૬ ૭ ૮ ૬ ૪ ૩૩૬ ૬૬ ૯૨ 

-------- 

રઽીફઙળબીુવગી ઇફૉ ફઙળબીુવગી બી઼ૉધૂ બીથૂફૂ મીગૂ ષ઼ૃવીદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૨૱૮ (૪૯-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ુષથયીઊ રી  (ઙતણી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગઊ રઽીફઙળબીુવગી ઇફૉ ફઙળબીુવગી બી઼ૉધૂ ફરર્નીફી બીથૂ બૉડૉ  
ગૉડવૂ ળગર ષ઼વૃષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઋગદ મીગૂ ળગર ષ઼ૃવષી ઼ળગીળૉ  ગઊ રઽીફઙળબીુવગી ઇફૉ ફઙળબીુવગી ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) : (૨૭-૩૩-૪૨૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ રઽીફઙળબીુવગી/ફઙળબીુવગી બી઼ૉધૂ ફરર્નીફી બીથૂ બૉડૉ  
ફૂજૉ રૃઞમફૂ ળગર ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. ફઙળબીુવગી/રઽીફઙળબીુવગી ળગર ( .વીઘરીઅ) 
૩ ઇરનીષીન રઽીફઙળબીુવગી ૯૱૱૯.૫૪ 
૪ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ૪૮૭૫.૯૩ 
૫ ગબણષઅઞ ફઙળબીુવગી ૮૩.૬૭ 
૬ ધળીન ફઙળબીુવગી ૮૪.૱૪ 
૭ ણય્ઊ ફઙળબીુવગી ૪૯૩.૯૬ 
૮ ય જ ફઙળબીુવગી ૩૯૭૱.૮૪ 
૯ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ-નૄપળૉઞ ફઙળબીુવગી ૯૭૭.૮૪ 
૱ ષતષીથ ફઙળબીુવગી ૫૯૯.૯૱ 

ગૃવ ૩૫૱૬૯.૪૮ 

(૪) CE (Main Canal) ીળી મીગૂ ળગરરીઅધૂ ઇરનીષીન રઽીફઙળબીુવગી બી઼ૉધૂ .૯૱૮.૬૱ વીઘ, ગબણષઅઞ 
ફઙળબીુવગી બી઼ૉધૂ .૫.૯૪ વીઘફૂ ષ઼ૃવીદ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. દૉરઞ ઼અવ  રઽીફઙળબીુવગી ઇફૉ ફઙળબીુવગીકફૉ ઼રલીઅદળૉ  
ઇવઙ બ લષઽીળ ગળૂ મીગૂ ષ઼ૃવીદફૂ લીનૂ બીઢષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઼નળ મીમદૉ ઼.઼.ફ.ુફ.ુવ. ફી ઇુપગીળૂ ૂકફૂ ઋબળ્ગદ 
રઽીફઙળબીુવગી ઇફૉ ફઙળબીુવગીફી રૃખ્લ ઇુપગીળૂ ૂક ઼ીધૉ રૂડીંઙ ગળૂ મીગૂ ળઽૉવ ફીથીઅ યળબીઊ ગળષી ઞથીષૉવ ઝૉ. 

 ઋગદ ળગર ષ઼ૃવ ગળષી રીડૉ  ક્ષૉુ લ ઇુપગીળૂ ૂ/ઋચ્જ ઇુપગીળૂ ૂ ીળી ઼અમઅુપદ રઽીફઙળબીુવગી ઇફૉ 
ફઙળબીુવગીક ઼ીરૉ ુફલર્ફૃ઼ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ઋગદ મીગૂ ળગર ષ઼ૃવષી ઇરનીષીન રઽીફઙળબીુવગી દધી ફઙળબીુવગીફૉ નળ રીુ઼ગ ગૃવ ષ઼ૃવષીફૂ ળગર 
઼ીધૉ ુમવ ઈગીળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉરઞ મીગૂ ળગરફૂ જૃગષથૂ ગળષી ષીળઅષીળ વઘીથ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 
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ળીજ્લફી ઞશીસલ્ ઋબળ ઈઋડ ઼્ુ઼ર્ંઙધૂ રૄગૉવ ડીભફૂ રશૉવ ભિળલીન 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૩૪૫ (૪૫-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઞશીસલ્ ઋબળ ઈઋડ ઼્ુ઼ર્ંઙ ઑઞન઼્ૂક ીળી ઑન્જીફૂલળ, 
ષીલળવૉ઼  કબળૉડળ ઇફૉ ઙૉઊડરૉફ ઞૉષી ડૉગફૂગવ ુમફ ઇફયૃષૂ ડીભ રગૃષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઞશીસલ્ ઋબળ ુમફઇફૃયષૂ ડીભ ઈઋડ ઼્ુ઼ર્ંઙધૂ રૃગષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઞશીસલ્ ઋબળ ઈઋડ ઼્ુ઼ર્ંઙફી મનવૉ ઇફયૃષૂ ગીલરૂ ડીભફૂ યળદૂ ગળષીફૃઅ ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ઝૉ ગૉ  ગૉર ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) : (૩૯-૩૨-૪૨૩૯) 

(૩) ફી જી, ળીજ્લરીઅ ઞશીસલ્ ઋબળ ઈઋડ ઼્ુ઼ર્ઙ ઑઞન઼્ૂક ીળી ઑન્જીફૂલળ, ષીલળવૉ઼ કબળૉડળ ઇફૉ 
ઙૉઊડરૉફ ઞૉષી ડૉગફૂગવ ુમફ ઇફૃયષૂ ડીભ રગૃષીરીઅ ઈષદી ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫) ફી, જી. ઞશીસલ્ ઋબળ ઈઋડ ઼્ુ઼ર્ંઙફી મનવૉ ઇફયૃષૂ ગીલરૂ ડીભફૂ યળદૂ ગળષીફૃઅ ઽીવ ગ્ઊ ઈલ્ઞફ 
ફધૂ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ુ઼અજીઊ ુષયીઙ ઽ દગફૂ ગજૉળૂકરીઅ રઅઞૄળ રઽૉગર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૪૩૬ (૨૭-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ઞશ઼અબુ  યીઙફી ઽ દગફૂ ણૂષૂટફ ઇફૉ 
઼મણૂષૂટફષીળ ગૃવ ગૉડવૃઅ રઽૉગર ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋગદ ુ ધુદઑ ણૂષૂટફ ઇફૉ ઼મણૂષૂટફ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીક યળીલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ઘીવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ): (૩૱-૩૨-૩૯) 

(૩) ગૃવ-૩૩૬ ઞગ્લી રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ. 

 રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લીફૃઅ ઼અષઙર્ષીળ બ ગ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 

(૪) ગૃવ-૬૬  ઞગ્લી યળીલૉવ ઝૉ. 

 રઅઞૄળ ધલૉવ ઞગ્લીફૃઅ ઼અષઙર્ષીળ બ ગ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 

(૫) ગૃવ-૯૨ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઞૉ ઇઅઙૉફૃઅ બ ગ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ. 

 ષઙર્-૩ ધૂ ષઙર્-૫ ફૂ ઞઙીક ઼ૂપૂ યળદૂધૂ, મતદૂધૂ, મનવૂધૂ ગૉ  ુદુફલૃુગદફી પ્ળથૉ યળૂ સગીલ ઝૉ 
ઈ રીડૉ  વીલગ ઋરૉનષીળ્/ગરર્જીળૂક/ઇુપગીળૂક ઋબવબ્પ ધલૉધૂ ઞઙીક યળષીરીઅ ઈષસૉ. 

બ ગ 

કર્ર ઼અષઙર્ યીષફઙળ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ષદૃર્શ, યીષફઙળ ક્ષી. .ુફ.ષ. 
ળીઞગ્ડ 

ગૃવ 

ઇરળૉ વૂ ઞશુ઼અજફ 
ુષયીઙ, ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૩, ઇરળૉ વૂ ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૪, 
ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૫, 
ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૬, 
ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ. ળીઞૃવી ુ઼અ.બૉ.ુષ. 
઼ીષળગૃઅણવી 

ુ઼અ.લ્.ઙૃ.ુફ. ૉ.ુષ. 
ઇરળૉ વૂ 

ક્ષીળ.ઇઅ.બૉ.ુષ. 
ળીઞૃવી 

રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ

૩ ગીલર્બીવ ઊઞૉફૉળ  ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૪ ફીલમ ગીલર્બીવ ઊઞફૉળ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૱ ૫ ૭

૫ ર.ઊ/ઇ.ર.ઊ/ 
કષળસૂલળ(ુ઼)(લીઅ)    

૮ ૪ ૬ ૭ ૫ ૪ ૬ ૪ ૪ ૫ ૪ ૩ ૭ ૩ ૬ ૮ ૫ ૫ ૬ ૩ ૫ ૬ ૪ ૪ ૫ ૪ ૩ ૬૨ ૩૱ ૪૪

૬ રનનફૂસ ઇુપક્ષગ 
(ષ./ુષ) 

૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨

૭ ુષયીઙૂલ િઽ઼ીમફૂસ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨

૮ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્  ૬ ૪ ૪ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩૨ ૯ ૫

૯ ઼ૂફૂલળ ગવીગર્  ડ્ળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨

૱ ઞૃફૂલળ ગવીગર્/ 
ડીઊબૂ ડ 

૬ ૪ ૪ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૫ ૩ ૪ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩૨ ૬ ૮

૯ ગ્મ્પ્લૃડળ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૩૨ રનન. ફગસીઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨
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કર્ર ઼અષઙર્ યીષફઙળ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ષદૃર્શ, યીષફઙળ ક્ષી. .ુફ.ષ. 
ળીઞગ્ડ 

ગૃવ 

ઇરળૉ વૂ ઞશુ઼અજફ 
ુષયીઙ, ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૩, ઇરળૉ વૂ ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૪, 
ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૫, 
ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ.ફઅ.૬, 
ઇરળૉ વૂ 

ુ઼અ.બૉ.ુષ. ળીઞૃવી ુ઼અ.બૉ.ુષ. 
઼ીષળગૃઅણવી 

ુ઼અ.લ્.ઙૃ.ુફ. ૉ.ુષ. 
ઇરળૉ વૂ 

ક્ષીળ.ઇઅ.બૉ.ુષ. 
ળીઞૃવી 

રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅ. ય. ઘી રઅઞૄળ યળીલૉવ ઘીવૂ

૩૩ ડર્ૉ઼ળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૩૪ ડૉગ.ઈ઼ૂ. ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૩૫ ણર્ ીઊષળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૩૬ ફીલગ/ બ ીષીશી  ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૪ ૨ ૪ ૩ ૩ ૨ ૬ ૩ ૫ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૯ ૫ ૮

૩૭ જ્ગૂનીળ/ મૂડ જ્ગૂનીળ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૭ ૩ ૬ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૯ ૬ ૭

૩૮ ષગર્ .ઈ઼ૂ. ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૬ ૩ ૩૫ ૪ ૨ ૪ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૱ ૪ ૩૮

૩૯ ઞૃ.઼ી. ઈ઼ૂ. ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૩૱ રૂગૉફૂગવ ભ્ળરૉફ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩

૩૯ ગૃવ ૪૨ ૩૨ ૩૨ ૯ ૬ ૭ ૯ ૫ ૮ ૯ ૭ ૬ ૫૪ ૭ ૪૯ ૩૩ ૬ ૯ ૯ ૭ ૬ ૯ ૬ ૭ ૮ ૬ ૪ ૩૩૬ ૬૬ ૯૨ 

-------- 

ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ુમફઘૉદૂ ઞરૂફ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૬૫૯ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા (ઇમણી઼ી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ 
ુમફઘૉદૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) ુમફઘૉદૂ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવગૃીષીળ ઼ળગીળફૉ ુ ુરલર બૉડૉ  ગૉડવૂ ઈષગ ધઉ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂઆ (૩૮-૨૯-૩૯) 

(૩) ‘‘બ ગ-ઇ’’ રૃઞમ 

(૪) ુમફઘૉદૂફૂ બળષીફઙૂ ઼રલૉ ુ ુરલરફ્  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

બ ગ-ઇ 

ઇ.ફઅ. ષહર્ 
ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) 

યૃઞ યજીઋ ઇઅજાળ રૃઅનળી ઙીઅપૂપીર રીઅણષૂ ફઘ ીથી ળીબળ ઇમણી઼ી વઘબદ ગૃવ 
૩ ૪૨૩૫-

૩૬ 
૩૯૩૯૯૬૬ ૩૯૨૯૱૪૮ ૩૯૯૯૫૭૪ ૬૫૫૩૨૫૫ ૯૯૯૩૬૨ ૫૪૭૨૭૨૩ ૪૱૪૪૨૱ ૪૬૯૱૬૨ ૩૮૯૩૯૯૱ ૪૪૮૮૫ ૩૮૨૫૬૫૨૭

૪ ૪૨૩૬-
૩૭ 

૫૫૯૫૱૯૯ ૩૨૨૬૯૭૱ ૩૯૮૮૫૱૫ ૮૩૯૪૩૨૨ ૩૯૬૨૯૭૱ ૪૮૮૱૩૩૫ ૪૬૯૯૯૯ ૩૯૮૱૯૯ ૪૫૬૬૱૩૯ ૩૭૪૬૭૮ ૩૯૱૯૨૩૱૨

૫ ૪૨૩૭-
૩૮ 

૪૬૯૨૩૭૮ ૩૪૬૮૫૬૬ ૩૯૬૭૯૯૩ ૱૪૬૮૪૨૨ ૮૬૨૭૪૬ ૯૨૫૯૫૮૮ ૬૭૩૭૯ ૪૮૭૭૨૫ ૭૩૪૩૯૨ ૩૯૪૨૪૭ ૪૪૭૱૫૬૭૱

૬ ૪૨૩૮-
૩૯ 

૪૨૯૨૬૨૨ ૯૪૮૪૱૫ ૩૱૱૬૬૬૭ ૩૱૱૮૨૬૯ ૬૫૪૪૪૱ ૯૬૮૨૨૱ ૩૮૯૪૮૯ ૫૪૯૮૯૫ ૫૭૪૫૮૪ ૮૱૬૭૯ ૯૨૱૭૩૯૮

૭ ૪૨૩૯-
૩૱ 

૩૪૭૩૮૬૯ ૯૬૮૭૬૩ ૩૪૭૮૨૱૬ ૩૬૨૨૨૩૬ ૫૨૬૱૱૭ ૬૩૨૭૩૬ ૪૨૱૮૩૨ ૭૨૪૩૩ ૫૬૫૩૬૮ ૩૨૱૯૨૮ ૮૨૱૨૫૮૨

 ગૃવ ૩૩૩૪૭૱૬૮ ૭૮૫૫૯૭૪ ૱૱૫૨૪૭૭ ૪૪૨૭૭૫૯૮ ૫૯૩૯૭૫૭ ૩૬૫૩૬૭૨૪ ૯૭૭૪૬૫ ૩૨૯૪૩૪૮ ૭૪૬૬૭૩૭ ૭૪૬૫૨૯ ૯૫૮૯૫૬૯૯

-------- 

મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ુમફઘૉદૂ ઞરૂફ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૬૯૨ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્ઽૂવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ 
ુમફઘૉદૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) ુમફઘૉદૂ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવગૃીષીળ ઼ળગીળફૉ ુ ુરલર બૉડૉ  ગૉડવૂ ઈષગ ધઉ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂઆ (૩૮-૨૯-૩૯) 

(૩) ‘‘બ ગ-ઇ’’ રૃઞમ 

 (૪) ુમફઘૉદૂફૂ બળષીફઙૂ ઼રલૉ ુ ુરલરફ્  ળઽૉદ્ ફધૂ. 
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બ ગ-ઇ 

ઇ.ફઅ. ષહર્ 
ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.)  

મ્ડીન ઙતણી મળષીશી ળીથબૃળ ગૃવ 
૩ ૪૨૩૬-૩૭ ૯૯૭૩૬ ૬૱૩૭૮ ૯૭૬૨૪ ૨ ૪૪૫૨૯૪ 
૪ ૪૨૩૭-૩૮ ૩૬૪૨૭૨ ૩૬૩૬૱૨ ૪૫૭૯૫ ૩૫૨૪૮૪ ૬૫૯૫૮૭ 
૫ ૪૨૩૮-૩૯ ૬૭૭૩૮૯ ૩૯૬૱૮૪ ૩૭૪૮૮૯ ૪૩૬૭૮૫ ૯૯૯૪૭૯ 
૬ ૪૨૩૯-૩૱ ૫૩૯૮૩૱ ૪૨૭૯૫૩ ૪૬૪૱૪ ૩૭૯૯૪૨ ૯૨૯૯૭૩ 
૭ ૨૩-૨૬-૩૱ ધૂ 

૨૩-૨૮-૩૱ 
૩૩૭૩૯૱ ૯૫૫૩૨ ૨ ૨ ૪૨૱૭૨૱ 

 ગૃવ ૩૩૨૯૭૬૯ ૮૮૫૯૫૯ ૪૯૭૯૪૬ ૭૨૬૯૬૭ ૪૭૯૫૯૭૭
-------- 

નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ુમફઘૉદૂ ઞરૂફ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૭૮૯ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઘૉદૂફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ 
ુમફઘૉદૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) ુમફઘૉદૂ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવગૃીષીળ ઼ળગીળફૉ ુ ુરલર બૉડૉ  ગૉડવૂ ઈષગ ધઉ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂઆ (૮-૨૱-૩૯) 

(૩) ‘‘બ ગ’’ રૃઞમ 

(૪) ુમફઘૉદૂફૂ બળષીફઙૂ ઼રલૉ ુ ુરલરફ્  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ 
ફીર 

૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ઞરૂફફૃઅ ગૃવ 
ક્ષૉ ભશ 

(જ્.રૂ.) 
૩ નીઽ્ન ૨૨ ૨૨ ૪૫,૬૩૭ ૩૫,૯૩૯.૪૩ ૭૪,૱૩૪.૮૩ ૱૯,૯૬૬.૱૪ 
૪ ઙળમીણી ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૪,૬૭૨ ૨૨ ૪,૬૭૨ 
૫ ટીવ્ન ૱,૱૨૨ ૩૱,૯૱૯ ૪૬,૩૱૫ ૱,૫૮૫ ૬૨,૩૩૯ ૩,૨૨,૪૭૪ 
૬ ભદૉબૃળી ૨૨ ૨૨ ૩,૯૨૨ ૨૨ ૨૨ ૩,૯૨૨ 
૭ ઼અઞૉવૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૮ નૉ.મીળૂઈ ૨૨ ૯,૩૩૪ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૯,૩૩૪ 
૯ વૂરઘૉણી ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૱ પીફબૃળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૯ ઼ીંઙષણ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

ગૃવ ક્ષૉ ભશ ૱,૱૨૨ ૪૯,૱૯૯ ૬૯,૪૯૱ ૪૬,૭૫૨.૪૩ ૯૪,૯૫૩.૮૩ ૪,૨૫,૬૭૱.૱ 
-------- 

ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ બણદળ, ઙૐજળ ઇફૉ ઘળીમીફૂ ઞરૂફ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૨૩ (૪૬-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ઊન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ બણદળ, ઙૐજળ 
ઇફૉ ઘળીમીફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ, સી યીષૉ ગ્ફૉ ઽળીજી ગલીર્ ષઙળ ઈબષીરીઅ ઈષૂ? 
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રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૨૱-૪૨૩૯) 

બ ગ રૃઞમ. 
બ ગ 

કર્ર દીવૃગ્ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ 

ઞરૂફફૃઅ 
઼નળ 

સી યીષૉ? ગ્ફૉ? 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૬ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૬ 
૨૩ ઘૉણી ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૫૯૯/- ુદ જ્.રૂ.  ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૪ ગઢવીવ ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૪૫૮/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૫ ગબણષઅઞ ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૫૨૬/- ુદ જ્.રૂ.  ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૬ રઽૉરનીષીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૩૮૭૪/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૭ રઽૉરનીષીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૪૩૱૨/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૮ રઽૃપી ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૫૱૱/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૯ ઙશદૉ ળ ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૩૭૪/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૱ ઢી઼ળી ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૫૫૯/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૭ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૭ 
૨૩ ફણૂલીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૩૨૬૨/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૪ રઽૉરનીષીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૩૬૯.૮૨/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૫ ઢી઼ળી ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૫૫૯/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૬ ગઢવીવ ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૪૯૪/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૭ રીદળ ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૩૨૭૪/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૮ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૮ 
૨૩ ઙશદૉ ળ ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૬૩૱/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૪ ઘૉણી ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૬૭૨/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૫ ઘૉણી ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૭૩૪/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯
૨૩ ફણૂલીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૬૱૨/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱
૨૩ રઽૃપી ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૪૮૬/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૪ રીદળ ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૫૫૪/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૫ ગઢવીવ ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૪૱૨/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૬ ગઢવીવ ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૫૪૨/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 
૨૭ ષ઼્ ૬૯૨૨ ઙૐજળ . ૮૨૨/- ુદ જ્.રૂ. ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ-ઞૉડગ્ 

-------- 

ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઼ળગીળૂ બણદળ ઇફૉ ઘળીમીફૂ ઞરૂફ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૬૨૬ (૪૬-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઙૐજળ, ઼ળગીળૂ બણદળ 
ઇફૉ ઘળીમીફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ ગલી ઽૉદૃ રીડૉ  ષૉજીથધૂ ગ્ફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૂ? 

(૪) ઋક્દ ઙૐજળ ઞરૂફ ષૉજીથધૂ ઈબષી રીડૉ  ગર્ીર બઅજીલદ્ફૂ રઅઞૄળૂ રૉશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ  

(૫)  જો ફી, દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૨૱-૪૨૩૯) 

(૩) ઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ. 

(૪) ઽી 



42 
 

 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

કર્ર દીવૃગ્ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ 

ઞરૂફફૃઅ 
઼નળ 

ક્લી ઽૉદૃ રીડૉ  ઈબૂ? 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૬ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૬  

૨૩ ઘૉણી ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   

૨૪ ગઢવીવ ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૫ ગબણષઅઞ ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૬ રઽૉરનીષીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૭ રઽૉરનીષીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૮ રઽૃપી ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૯ ઙશદૉ ળ ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૱ ઢી઼ળી ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૭ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૭ 

૨૩ ફણૂલીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૪ રઽૉરનીષીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૫ ઢી઼ળી ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૬ ગઢવીવ ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૭ રીદળ ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૮ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૮ 

૨૩ ઙશદૉ ળ ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   

૨૪ ઘૉણી ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   

૨૫ ઘૉણી ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

૨૩ ફણૂલીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

૨૩ રઽૃપી ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૪ રીદળ ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૫ ગઢવીવ ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૬ ગઢવીવ ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   
૨૭ ફણૂલીન ૬૯૨૨ ઙૐજળ ઞૉડગ્ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ   

-------- 

રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ, ઼ળગીળૂ બણદળ ઇફૉ ઘળીમીફૂ ઞરૂફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૬૩૨ (૪૭-૨૩-૩૯) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઙૐજળ, ઼ળગીળૂ 
બણદળ ઇફૉ ઘળીમીફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ ગલીઅ ઽૉદૃ રીડૉ  ષૉજીથધૂ ગ્ફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) ઋક્દ ઙૐજળ ઞરૂફફૂ ષૉજીથધૂ ઈબષી રીડૉ  ગર્ીર બઅજીલદ્ફૂ રઅઞૄળૂ રૉશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૫) જો ફી, દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ? 
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રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ: (૫૨-૨૯-૩૯) 

(૩) બ ગ રૃઞમ 

(૪) ઽી 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

ષહર્ કર્ર  દીવૃગ્ ઞરૂફફૃઅ ઼નળ ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ 
(જ્.રૂ.) 

ઽૉદૃ ઇળઞનીળ ૂફૃઅ ફીર 

૪૨૩૬ ૩ ુષળબૃળ ઙૐજળ ૬૯૨૨ ષીુથજ્લ ગી.ઊ. ૂ,મીઅપગીર, ઞૉડગ્, િઽઅરદફઙળ 
૪ ઘીફબૃળ ઙૐજળ ૬૯૨૨ ષીુથજ્લ ગી.ઊ. ૂ,મીઅપગીર, ઞૉડગ્, ષણ્નળી 

૪૨૩૭ ૩ ઼અદળીરબૃળ ઙૐજળ ૬૯૨૨ ષીુથજ્લ ગી.ઊ. ૂ,મીઅપગીર, ઞૉડગ્, ષણ્નળી 
ઙૐજળ ૬૯૨૨ ષીુથજ્લ ગી.ઊ. ૂ,મીઅપગીર, ઞૉડગ્, ષણ્નળી 
઼ળગીળૂ બણદળ ૯૨ ળઽૉથીઅગ ય્ઊ ઼ળ્ઞમૉફ ષીણૂવીવ 

૪ ુષળબૃળ ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૨ ષીુથજ્લ જૉળરૉફ ૂ, રીવૂષીણફી રૃષીણી નૄપ ઋત્બીનગ 
઼ઽગીળૂ રઅણશૂ 

૫ મીવીુ઼ફ્ળ ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૨ ષીુથજ્લ જૉળરૉફ ૂ, યગદૂબૃળ નૄપ ઋત્બીનગ ઼ઽગીળૂ 
રઅણશૂ 

૬ વૃથીષીણી ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૨૨૨૨ કભૂ઼ ઽૉદૃ ુઞ ી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, રઽૂ઼ીઙળ 
૪૨૩૮ ૩ વૃથીષીણી ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૪૭ ઼ઘીષદૂ જૂભ કભૂ઼ળ ૂ, વૃથીષીણી 

઼ળગીળૂ બણદળ ૩૨૨ ળઽૉથીઅગ બડૉવ ઼્રીયીઊ ઑ. 
૪ ુષળબૃળ ઼ળગીળૂ બણદળ ૯૨ ળઽૉથીઅગ ઙ્ઽૂવ ળ્ઽૂદગૃરીળ બૃજાયીઊ 

઼ળગીળૂ બણદળ ૯૨ ળઽૉથીઅગ બૃળ્ઽૂદ મીવરગૃૃન્ન નીફીયીઊ 

૫ ગણીથી ઼ળગીળૂ બણદળ ૫૩૮ સોક્ષુથગ ઼અદળીરબૃળ દીવગૃી બુ ર ુષયીઙ ઞફ ગ લીથ 
રઅણશ, રીવષથ 

૬ મીવીુ઼ફ્ળ ઼ળગીળૂ બણદળ ૫૯૨૨ ષીુથજ્લ ગી.ઊ. ૂ,મીઅપગીર, ઞૉડગ્, ફણૂલીન 
૪૨૩૯ ૩ વૃથીષીણી ઙૐજળ ૩૱૨ સોક્ષુથગ બડૉવ રફયૃીઊ ળૉષજીયીઊ 

઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૨ ળઽૉથીઅગ ગડીળી ળરૉસજઅ  ૉરજઅન 
૪ ગણીથી ઼ળગીળૂ બણદળ ૬૭૨૨ ષીુથજ્લ ગી.ઊ. ૂ,મીઅપગીર, ઞૉડગ્, ષણ્નળી 

૪૨૩૱ ૩ 
 

વૃથીષીણી ઙૐજળ ૬૯૨૨ ષીુથજ્લ ગી.ઊ. ૂ,મીઅપગીર, ઞૉડગ્, ષણ્નળી 
઼ળગીળૂ બણદળ ૩૭૨૨ કિભ઼ ઽૉદૃ ગી.ઊ. ૂ, ઙૃ.બી.બૃ.મ્ણર્ , રઽૂ઼ીઙળ-વૃથીષીણી

૪ ુષળબૃળ ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૨ ષીુથજ્લ જૉળરૉફ ૂ, પૂ જૂઘવૂટ્ટી નપૄ ઋત્બીનગ 
઼ઽગીળૂ રઅણશૂ 

૫ મીવીુ઼ફ્ળ ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૩૱૱૭૯ સોક્ષુથગ ઈજીલર્ ૂ, ઞષીઽળ ફષ્નલ ુષ ીવલ, 
મીવીુ઼ફ્ળ 

૬ ઼અદળીરબૃળ ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૨૨૨ ઼ઘીષદૂ જૂભ કભૂ઼ળ ૂ, ઼અદળીરબૃળ 
-------- 

ળીજ્લરીઅ મૃવૉડ ડર્ૉફ રીડૉ  ઞરૂફ ઼અબીનફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૨૭૩ (૪૫-૨૱-૩૯) ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મૃવૉડ ડર્ૉફ રીડૉ  ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ઞરૂફ ઼અબીનફ ઼ીરૉ ગૉડવી ષીઅપીક, ળઞૄઈદ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ળગીળફૉ રશૂ? 
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રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૭-૩૩-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ મૃવૉડ ડર્ૉફ રીડૉ  ળીજ્લરીઅ ગૃવ ઈઢ ુઞ ીકરીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ઞરૂફ ઼અબીનફ 
ગળષીફૂ ધીલ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. ુઞ ્ ક્ષૉ ભશ(ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.)
૩ ઇરનીષીન ૫૭-૩૩-૨૯ 
૪ ઘૉણી ૯૯-૯૪-૱૨ 
૫ ઈથઅન ૬૯-૭૱-૯૪ 
૬ ષણ્નળી ૯૮-૨૫-૭૮ 
૭ ઼ૃળદ ૩૩૨-૯૪-૬૮ 
૮ ય જ ૩૪૱-૫૱-૩૬ 
૯ ષવ઼ીણ ૩૨૯-૫૱-૯૫ 
૱ ફષ઼ીળૂ ૱૮-૯૩-૭૪ 

ગૃવ ૯૩૬-૨૯-૪૪ 

(૪) ઽૉ.૯૩૬-૨૯-૪૪ જ્.રૂ. ઞરૂફ ઼અબીનફ ગળષી ઇઅઙૉફૂ િકર્લી જીવૃ ઝૉ. 

(૫) ઞરૂફ ઼અબીનફફૂ િકર્લી જીવૃ ઽ્ષીધૂ ઞરૂફ  ઼અબીનફ ગળષીફૂ મીગૂ ઽ્ષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ગૃવ ૪૬૫૬ ષીઅપીક/ળઞૄઈદ્ રશૂ ઝૉ. 

-------- 

ઙીઅપૂફઙળરીઅ ળીઽદનળૉ  પ્વ્ડ ભીશષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૬૯ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ  ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ 
રગીફ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૮-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લફી ઈઊ.ઑ.ઑ઼., ઈઊ.બૂ.ઑ઼., દધી ઙૃઞળીદ 
઼ુજષીવલ ઼અષઙર્ફૂ ૉ઼ષીફી ુમફમનવૂબી  ગરર્જીળૂકફૉ ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ળીઽદનળૉ  પ્વ્ડ ભીશષથૂફૂ ફૂુદ ુફપીર્ળથ ઇઅઙૉ 
રૃખ્લત્ષૉ ક્લીળૉ  સૂ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુષજીળથી ગલી દમક્કૉ  ઝૉ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ): (૪૫-૩૨-૩૯) 

(૩) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞથીષષીફૃઅ ગૉ, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ળીઽદનળૉ  પ્વ્ડ ભીશષષીફૂ મીમદૉ ફીર.઼ૃુ ર ગ્ડર્  ઘીદૉ નીઘવ 
ગળીલૉવ S.L.P. No.896/2012રીઅ ફીર ઼ૃુ ર ગ્ડર્  ીળી દી.૨૪-૩૩-૩૪ફી ળ્ઞ રફીઊ ઽૃગર ભળરીષૉવ ઝૉ દધી ઽીવરીઅ ઈ 
મીમદ ફીર ઼ૃુ ર ગ્ડર્  ઘીદૉ ઼મ જ્લૃણૂ઼ ઝૉ દૉરઞ દૉફૂ ફીર ઼ૃુ ર ગ્ડર્  ઘીદૉ ઈઙીરૂ રૃનદ દી.૩૬-૩૩-૩૯ફી ળ્ઞ ઝૉ. ઈધૂ 
ઈ મીમદૉ ુફદૂ ુફપીર્ળથ ઇઅઙૉ ગ્ઊ ઞ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષૂ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

 

ઙીઅપૂફઙળરીઅ ુમફમનવૂબી  ગરર્જીળૂકફૉ ળીઽદનળૉ  પ્વ્ડ ભીશષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૮૪ (૪૯-૨૱-૩૯) ૂ રઅઙશયીઊ ઙીુષદ (ણીઅઙ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૮-૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઼ુજષીવલ ઼અષઙર્ફી ુમફમનવૂબી  ઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂકફૉ ળીઽદનળૉ  પ્વ્ડ 
ઈબષીફૂ મીમદ ફીર. ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્  ઇફૉ ઼ૃ ૂર ગ્ડર્  ઼રક્ષ બણદળ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ? ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ળીઽદનળફી પ્વ્ડધૂ ષઅુજદ ુમફમનવૂબી  ગરર્જીળૂકફૂ રીઅઙથૂ રૃઞમ ળીઽદનળૉ  પ્વ્ડ ભીશષષી 
ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ? 
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ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ) : (૪૫-૩૨-૩૯) 

(૩) ફી, જી. ઼ુજષીવલ ઼અષઙર્ફી ુમફમનવૂબી  ઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂક ઼િઽદફી ઇન્લ ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ળીઽદનળૉ  
પ્વ્ડ ભીશષષીફૂ મીમદૉ ફીર.઼ૃુ ર ગ્ડર્રીઅ S.L.P. No. 896/2012 નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ. ઞૉરીઅ ફીર ઼ૃુ ર ગ્ડ  
દી.૨૪-૩૩-૩૪ફી ળ્ઞ ઼નળઽૃઅ  મીમદૉ રફીઊ ઽૃગર ભળરીષૉવ ઝૉ. દધી ફીર.઼ૃુ ર ગ્ડર્ફી દી.૪૱-૨૱-૩૯ફી ઽૃગરધૂ 

ફીર.ઽીઊગ્ડર્  ઘીદૉફૂ S.C.A 13550/2000 બથ ફીર ઼ૃુ ર ગ્ડર્  ઘીદૉ ડર્ ીઅ઼ ભળ ગળષીફ્ ઽૃગર ગળૉવ ઝૉ. ઈર, ઈ મ ૉ મીમદ 

ફીર ઼ૃુ ર ગ્ડર્  ઘીદૉ ઼મ જ્લૃણૂ઼ ઝૉ દધી દૉફૂ ફીર ઼ૃુ ર ગ્ડર્  ઘીદૉ ઈઙીરૂ રૃનદ દી.૩૬-૩૩-૩૯ફી ળ્ઞ  
(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
ળીજ્લરીઅ બ્ડર઼્ ગૃવ દળૂગૉ  બ઼અન ગળૉ વ સીશીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૯૭ (૪૯-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા (ઇમણી઼ી): રીફફૂલ ળરદઙરદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ 
ગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ મીશગ્ફૉ બ્ડર઼્ ત્લૉ ુજ ષપૉ ઇફૉ બ્ડર઼્રીઅ ુફબૃથ મફૉ દૉ રીડૉ  
ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ બ્ડર઼્ ગૃવ દળૂગૉ  ીધુરગ ગૉ  રીધ્લુરગ સીશીકફૉ બ અ઼ન ગળૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

(૪) જો, ઽી દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ જી ીષીળ ગઊ ઇફૉ ગૉડવૂ સીશીકફૉ બ અ઼ન ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈષૂ સીશીકરીઅ ક્લી ગીળફૂ ઼ૃુષપીક ઋયૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

ળરદઙરદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી): (૨૬-૩૨-૩૯) 

(૩) ઽી, જી 

(૪) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ૫૨ ુઞ ીકરીઅ ગૃવ ૬૨ સીશીકફૉ બ અ઼ન ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉ બ ગ ઈ 
઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઈ સીશીકરીઅ ળરદઙરદફી ઼ીપફ્, ુફષી઼, બૐ ૂગ ઈઽીળ, ષી઼ ઘજર્, ડીઊબૉન્ણ, સોક્ષુથગ ભૂ, ઽ્ ડૉવ 
ભૂ, ઙથષૉસ, બ્ડર઼્ ગૂડ, ષો ીુફગ તમૉ ુફહથીઅદ ગ્જ ીળી ુષુષપ ળરદ્ફૂ દીવૂર ઼ઽૂદફૂ ઼ૃુષપી ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ઈ ઋબળીઅદ ઈષૂ સીશીકરીઅ ળરદફૉ વઙદી રૉનીફ્ ઞૉષી ગૉ  ભૃડમ્વ ઇફૉ ષ્વૂમ્વ રૉનીફ, સૃડીંઙ ળરદ રીડૉ  
ઞ ળૂ સૃડીંઙ ળૉ ન્ઞ, ઞૃણ્, ઈજર્ળૂ સૉણ, ડૉમવ ડૉફૂ઼, ગૃ દૂ ળરદ રીડૉ  ઉન્ણ્ળ ઽ્વ ઞૉષૂ રીશઘીગૂલ ઼ૃુષપી ઋયૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ 

ુઞ ી ગક્ષી બ્ડર઼્ ગૄવ્ (DLSS School) 

કર્ર ુઞ ્ ગૃવફૃઅ ફીર ળરદ્ 
૩ ઇરનીષીન ૂ વ રથ ીફબૂઢ ઼અ ગીળપીર, ઼ીથઅન ઑથ્વૉડૂક઼્, સૃડીંઙ, ભૃડમ્વ, ઈજર્ળૂ, 

જૉ઼, ઞૃણ્ 
ૂ ઼ૂ.ષૂ.ુર ૂ ઼ળ ષદૂ ુષ ીવલ, પ્શગી ઞૃણ્, ગૃ દૂ, ગમ ૂ 

૪ ઇરળૉવૂ ુષ ી ઼યી ગૃવ, ઇરળૉવૂ ષૂુરઅઙ, ઽ્ગૂ, સૃડીંઙ, ઽૉન્ણમ્વ, ઞૃણ્
૫ ઇળષ ૂ ૂ ઞૉ.મૂ સીઽ ઈંગ્વૂસ ુરણૂલર ગૃવ, ર્ણી઼ી ઽ્ગૂ, ડૉમવ-ડૉફૂ઼, ઑથ્વૉડૂગ઼
૬ ઈથઅન ૂ ઞયૃુર ઊન્ડળફૉસફવ ગૃવ, ર્ઙળ ડૉગષ્ન્ણ્, ભૃડમ્વ, ડૉમવ ડૉફૂ઼
૭ ગચ્ઝ ૂ ઑર.ઑ઼.ષૂ. ઽીઊ ગૃવ, રીપીબળ ષ્વૂમ્વ, ઈજર્ળૂ, ઽ્ગૂ, ડૉમવ ડૉફૂ઼
૮ ઘૉણી ૂ ઼ૂ.ઑફ.ુષ ીવલ, ગબણષઅઞ ભૃડમ્વ, ડૉમવ ડૉફૂ઼, મૉણુરન્ડફ
૯ ઙીઅપૂફઙળ બ્વૂ઼ ઊન્ડળફૉસફવ બબ્વૂગ ગૃવ, ુષજાબૃળ ઽીઊષૉ, 

રીથ઼ી, ુઞ.ઙીઅપૂફઙળ 
ષ્વૂમ્વ, ગૃ દૂ, ઽૉન્ણમ્વ 

ૂ ઞૉ.ઑર.જૐપળૂ ઼ીષર્ઞુફગ ગન્લી ુષ ીવલ, ઼ૉગડળ-
૯, ઙીઅપૂફઙળ 

ભૉન઼્ીંઙ, ઞૃણ્, ઽૉન્ણમ્વ, ઑથ્વૉડૂગ઼ 

૱ ઙૂળ 
઼્રફીધ 

઼્રફીધ ીલરળૂ, ઼ૉગન્ણળૂ ઇફૉ ઽીલળ ઼ૉગન્ણળૂ ગૄવ, 
રૃઅ. ઙ્િઽવફૂ ઘીથ, દી.ગ્ણૂફીળ, ુઞ.ઙૂળ ઼્રફીધ

ષ્વૂમ્વ, ઑથ્વૉડૂગ઼, ગૃ દૂ, ગમ ૂ, 
ઞૃણ્ 

૯ જારફઙળ ૂ મૂ.મૂ. ઑન્ણ બૂ.મૂ. િઽળબળી ગન્લી ુષ ીવલ, 
ગીવીષણ

ભૃડમ્વ, ડૉગષ્ન્ણ્, ભૉન઼્ીંઙ 
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કર્ર ુઞ ્ ગૃવફૃઅ ફીર ળરદ્ 
જી.ઑર.બડૉવ ઙ ઼ર્ ઽીઊ ગૄવ, ્વ, ુઞ.જારફઙળ 
(ગન્લી ુષ ીવલ) 

ઑથ્વૉડૂક઼્, મી ગૉડમ્વ, ઞૃણ્, ઽ્ગૂ  

૩૨ ઞૃફીઙત ૂ ીફઅન ુષ ીવલ, જીઅબળણી સૃડીંઙ, ગૃ દૂ, ઑથ્વૉડૂગ઼, ઈજર્ળૂ, 
ષ્વૂમ્વ, ઽૉન્ણમ્વ 

ૂ ઈ ભી ુષધ્લીવલ, ઞૃફીઙત-ળીઞગ્ડ ઽીઊષૉ, ષણીવ ઽૉન્ણમ્વ, ડૉમવ ડૉફૂ઼ 
૩૩ ણીઅઙ દઅયળી ગન્લી ુષ ીવલ, ઼ીબૃદીળી ઑથ્વૉડૂગ઼, ઽ્ગૂ 

઼ૉગન્ણળૂ ઇફૉ ઽીલળ ઼ૉગન્ણળૂ સીશી, ઼ીબૃદીળી ઑથ્વૉડૂગ઼, ઈજર્ળૂ  
૩૪ દીબૂ ૂ ઞૉ.મૂ ઇફૉ ઑ઼.ઑ ઼ીષર્ફુઞગ સીશી, લીળી ઑથ્વૉડૂગ઼, ગમ ૂ, ઘ્-ઘ્, ષ્વૂમ્વ,  

સૃડીંઙ 
૩૫ નીઽ્ન ૂ ઑ઼.ઈળ ઽીઊ ગૃવ, નૉષઙત મીળૂલી ષૂરીંઙ, ઈજર્ળૂ, ઑથ્વૉડૂક઼્, ઞૃણ્, 

ગૃ દૂ, ઽ્ગૂ 
૩૬ નૉષયૃુર 

ીળગી 
રલૃળ સોક્ષુથગ ઼અગૃવ, રૃ.ફઅનીથી, 
(જી.ઑર.ણૂ.઼ૂ.ઽીઊ ગૄવ), દી.જાર-ગ લીથબળૃ 
ુઞ.નૉષયૃુર ીળગી 

ષ્વૂમ્વ, ઑથ્વૉડૂગ઼ 

૩૭ ફરર્ની ઇઅમૃયીઊ બૃળીથૂ ઽીઊ ગૃવ, ળીઞબૂબશી જીમ્ફી ડૂક઼્, ષ્વૂમ્વ
૩૮ ફષ઼ીળૂ મૂ.ઑ઼. બડૉવ ીધુરગ સીશી, દી.ઙથનૉષૂ, 

ુઞ.ફષ઼ીળૂ 
ઽ્ગૂ, ડૉમવ ડૉફૂ઼ 

૩૯ બઅજરઽીવ ૂ ઞૉ.ઈળ.નૉ઼ીઊ ગૃવ, ર્ળી, દી.ર્ળષી ઈજર્ળૂ, ગમ ૂ, ઘ્ઘ્, ઞૄણ્
૩૱ બીડથ ઈનસર્ ઽીઊ ગૄવ ઞૃણ્, ષ્વૂમ્વ, ષૂરીંઙ, મી ગૉડમ્વ, 

ભૃડમ્વ, મ્ગ઼ીંઙ 
૩૯ બ્ળમઅનળ ઼ીઅનૂબફૂ ઙૃ ગૃશ ઇઅગર્ૉજી દધી ઙૃઞળીદૂ રીધ્લર ગૃવ, 

ળીપીષીષ, ઝીલી, બ્ળમઅનળ
ઑથ્વૉડૂગ઼, ઞૃણ્ 

૪૨ મફી઼ગીઅઢી ૂરદૂ ુષરશી ુષ ીવલ, ઑજ્લૃગૉસફ ગૉમ્બ઼, ઙત, 
દી.બીવફબૃળ, ુઞ.મફી઼ગીઅઢી

ઑથ્વૉડૂગ઼, ગૃ દૂ 

૪૩ મ્ડીન ઈનસર્ ઼ૉગન્ણળૂ ઇફૉ ઽીલળ ઼ૉગન્ણળૂ ુષ ીવલ, ઽણનણ, 
ઽણનણ-મ્ડીન ળ્ણ, દી.ુઞ.મ્ડીન

ઽૉન્ણમ્વ, ગૃ દૂ 

૪૪ ય જ દબ્ષફ, ઼અ ગીળ ગૉન્ , દી.ટીણૉ ળ, ુઞ.ય જ ભૃડમ્વ, ગૃ દૂ 
૪૫ યીષફઙળ ઼ળનીળ બડૉવ ઑજ્લૃગૉસફ ઊન્ ડૂ ૃડ, ગીશૂલીમૂણ મી ગૉડમ્વ, ડૉમવ ડૉફૂ઼, ઑથ્વૉડૂગ઼, 

ઞૃણ્, વ્ફ ડૉફૂ઼ 
વ્ગ ુષ ીવલ, ષીવૃગણ, બીવૂદીથી ઽૉન્ણમ્વ, ઽ્ગૂ, ડૉમવ ડૉફૂ઼

૪૬ રઽૉ઼ીથી ૂ બૂ.ઑર.જી. ઢીગળ ઈનસર્ ઽીઊ ગૃવ, ગણૂ જીમ્ફી ડૂક઼્, ષ્વૂમ્વ, ઽૉન્ણમ્વ, 
ડૉક્ષ્ન્ણ્, ગમ ૂ, ભૉન઼્ીંઙ

૪૭ ર્ળમૂ ફષ જીષફ ન્લૃ ઑળી બબ્વૂગ ગૄવ, ર્ળમૂ ડૉગષ્ન્ણ્, ગમ ૂ, ઘ્-ઘ્
૪૮ ળીઞગ્ડ ઞલ ઊન્ડળફૉસફવ ગૄવ, વ્પૂગી સૃડીંઙ, મી ગૉડમ્વ, ભૃડમ્વ

ૂ જી.ગૉ .પ્શગૂલી ગૄવ, બઅજીલદફઙળ મ઼ ડ્બ, 
લૃુફષ઼ીર્ડૂ ળ્ણ, ળીઞગ્ડ દી.ુઞ.ળીઞગ્ડ

ઞૃણ્, ઈજર્ળૂ 

૪૯ ષણ્નળી ઋુરર્ ગૃવ, ઼રી ળ્ણ મી ગૉડમ્વ, જૉ઼ , ષૂરીંઙ, ઞૃણ્, સૃડીંઙ 
ડૉમવ ડૉફૂ઼ 

઼ૂ.ઑ.બડૉવ વફીર્ંઙ ઊન્ ડૂ ૃડ, ર્ડી ભ્ભણૂલી, 
દી.ુસફ્ળ, ુઞ.ષણ્નળી 

જીમ્ફી ડૂગ, ઈજર્ળૂ, ઽ્ગૂ 

૪૱ ઼ીમળગીઅઢી ઈનસર્ ીધુરગ સીશી, ય્વૉ ળ, િઽઅરદફઙળ ઑથ્વૉડૂક઼્, ઈજર્ળૂ, ઘ્-ઘ્, ષૂરીંઙ, 
ભૉન઼્ીંઙ, ભૃડમ્વ 

઼ળ દીબ ઽીઊ ગૃવ, ઊણળ, ઞૃણ્, ઘ્-ઘ્ 
૪૯ ઼ૃળદ ષૂ.ણૂ.ઙવૂલીળી ુષ ીવલ, રૃ.બ્.ગઢ્ળ, દી.ગીરળૉઞ ષૉઊડ વૂભડીંઙ, ષ્વૂમ્વ, ગૃ દૂ

ફષજૉદફ ુષ ીવલ, ઞૃફીઙીર, બ્.઼ૃઅષીવૂ, 
દી.જ્લીર઼્ૂ, ુઞ.઼ૃળદ 

ઑથ્વૉડૂગ઼, ઞૃણ્ 

૫૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૂ ઑજ.ગૉ . ટીવી ઽીઊ ગૃવ, વીંમણૂ ઽ્ગૂ, ભૉન઼્ીંઙ, સૃડીંઙ 
-------- 
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ળીજ્લરીઅ રૅુદ ધશ્ફૉ ન ગ ઈબષીફી ુફથર્લ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૩૪૱ (૪૱-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ ળરદઙરદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ બૃળીદત્ષ ુષયીઙ ીળી રૅુદ ઼ધશ્ફૉ ન ગ ઈબષીફ્ ુફથર્લ ગળૉવ 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુફથર્લ ક્લીળૉ  ગળૉવ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ રૅુદ ધશ્ફૉ ન ગ ઈબષીફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી રૅુદ ધશ્ફૉ ન ગ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

ળરદઙરદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૩-૩૨-૩૯) 

(૩) ફી. દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ફધૂ. 

(૪) વીઙૃ બણદ ૃફધૂ. 

(૫) વીઙૃ બણદ ૃફધૂ. 

(૬) વીઙૃ બણદ ૃફધૂ. 

-------- 

રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ષૂઞુમવ ફ જૃગ લી ઽ્લ દૉષી ખ ્ુઙગ ઑગર્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૱ (૨૮-૨૪-૪૨૩૯) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ુઞ ીષીળ ષૂઞ ુમવ ફ 
જૃગ લી ઽ્લ દૉષી ગલી ખ ્ુઙગ ઑગર્ બી઼ૉધૂ ગૉડવૂ ળગર ષ઼વૃ ગળષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ઑગર્ ઼રલ઼ળ ષૂઞમૂવફૂ ળગર જૃગષદી ફ ઽ્લ દ્ ઈષી ઑગર્ફૂ ષૂઞ બૃળષઢ્ ળીજ્લ ઼ળગીળ મઅપ 
ગળષી રીઅઙૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ ઑગર્ બી઼ૉધૂ મીગૂ ષ઼ૃવીદ ગળષી સીઅ બઙવી વૂપી? 

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ: (૨૩-૨૱-૩૯) 

(૩)  

ુઞ ્ ઝૉ ી થ  ષહર્રીઅ ષૂઞમૂવ ફ જૄગ લી 
ઽ્લ દૉષી ખ ્ુઙગ ઑગરફૂ ઼અખ્લી 

ષ઼ૄવ ગળષીફૂ ધદૂ ગૃવ ળગર 
(વીઘરીઅ) 

રઽૂ઼ીઙળ ૭૱ . ૭.૯૨ 

ફરર્ની ૪૮ . ૮.૨૩ 

ુઞ ીષીળ ખ ્ુઙગ ઑગરષીળ ુષઙદ્ બ ગ-ઇ રૃઞમ ઝૉ. 

(૪) ઋક્દ ઑગર્ ઼રલ઼ળ ષૂઞમૂવ ફ જગૃષદી દૉરફૃઅ ષૂઞ જોણીથ ગીલરૂ પ્ળથૉ ગબીદ ગળૂફૉ ષૂઞ બૃળષઢ્ મઅપ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ ખ ્ુઙગ ઑગર્ ઼ીરૉ વૉષીલૉવ બઙવીફૂ ુઞ ીષીળ રીિઽદૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ્આ 

૩. ઞૉ બોગૂ ૫ ગર્ીઽગ્ બી઼ૉધૂ ગૃવ .૨.૫૭ વીઘ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ બઝૂ ષ઼ૃવીદ ગળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવૂ ઝૉ. 

૪. ષ઼ૄવીદ રીડૉ  મીગૂ ળઽૉદી ગર્ીઽગ્ બોગૂ ગૃવ ૪ ગર્ીઽગ્ફી ષૂઞ જોણીથ ગીલરૂ પ્ળથૉ ગીબૂ ફીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ 
ઇફૉ દૉફૂ ષ઼ૄવીદફૂ ગૃવ ી.૨.૯૱ વીઘ રીડૉ  ષૂઞ ગઅબફૂ ીળી ઼અમઅુપદ ગ્ડર્રીઅ નીષી/નળઘી દ નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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૫. ગૃવ ૯ ષૂઞ ગર્ીઽગ્ ઑ મીગૂ .૩.૯૬ વીઘ યળબીઊ ફ ગળદી દૉરફી ષૂઞ જોણીથ ગીલરૂ/ઽઅઙીરૂ પ્ળથૉ ગીબૂ 
ફીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ઼અમઅુપદ ગ્ડર્રીઅ/઼ ીુપગીળૂ ઼રક્ષ નીષી નીઘવ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

૬. ગૃવ ૬૮ ષૂઞ ગર્ીઽગ્ઑ મીગૂ .૪.૱૫ વીઘ યળબીઊ ફ ગળદીઅ દૉરફી ષૂઞ જોણીથ ગીલરૂ/ઽઅઙીરૂ પ્ળથૉ ગીબૂ 
ફીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ષ઼ૃવીદ રીડૉ  ુ ુવિડઙૉસફ વ્ગ ઇનીવદફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

ફરર્ની ુઞ ્આ 

૩. ઞૉ બોગૂ ૬ ગર્ીઽગ્ બી઼ૉધૂ ગૃવ .૨.૫૫ વીઘ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ બઝૂ ષ઼ૃવીદ ગળૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવૂ ઝૉ. 

૪. ગૃવ ૪૪ ષૂઞ ગર્ીઽગ્ ઑ મીગૂ . ૭.૮૱ વીઘ યળબીઊ ફ ગળદી દૉરફી ષૂઞ જોણીથ ગીલરૂ/ઽઅઙીરૂ પ્ળથૉ ગીબૂ 
ફીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ઼અમઅુપદ ગ્ડર્રીઅ/઼ ીુપગીળૂ ઼રક્ષ નીષી નીઘવ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

રઽૂ઼ીઙળ જી ્  

કર્રીઅગ ખ ્ુઙગ ઑગરફૃઅફીર ઇફૉ ઙીર 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ 
ષ઼ૃવ ગળષીફૂ ધદૂ ળગર( .) 

૩ ઙૃવીમુ઼અઽ ઽરૂળુ અ઼ઽ ઼્વઅગૂ-઼અદળીરબૃળ ૪૪૨૬૨.૨૬ 
૪ ણીઽૂમૉફ યીધૂયીઊ ણીર્ળ-વથૃીષીણી ૫૬૮.૨૱ 
૫ ળીઞૉસગૃરીળ ળરફવીવ સીઽ-વથૃીષીણી ૬૫૬.૮૯ 
૬ બડૉવ ગીન્દૂવીવ યૃળીયીઊ-ઘીફબૃળ ૬૭૯.૱૬ 
૭ પૄવીયીઊ ઙ્ુષઅનયીઊ બડૉવ-ગણીથી ૭૮૭.૬૩ 

 ૮ યૂઘીયીઊ ફીફીવીવ ઢીગ્ળ-વથૃીષીણી ૱૭૨.૪૩ 
૯ વ રથયીઊ ઝઙફયીઊ ઢીગ્ળ- ુષળબૃળ ૱૮૨.૱૬ 
૱ ગ્નીળયીઊ યૃ ીયીઊ બડૉવ-ગણીથી ૩૩૪૯.૬૪ 
૯ ઼ૃળૉસયીઊ ળીરીયીઊ રીઝૂ-વથૃીષીણી ૩૬૪૯.૯૱ 
૩૨ બૃફીયીઊ ઼્રીયીઊ મીળૂલી-વૃથીષીણી ૩૭૯૱.૨૯ 
૩૩ ઘૉદીજી રીવીજી નઞીર્-વૃથીષીણી ૩૯૪૭.૨૯ 
૩૪ ઽ઼રૃઘ ુ યૃષફ ળીથી-વૃથીષીણી ૬૬૪૩.૯૮ 
૩૫ ગીશૃયીઊ ઼્રીયીઊ બડૉવ-વથૃીષીણી ૪૬૩૫.૬૮ 
૩૬ ળગ ફીમૂમૂ ઊુમ્દલીઞ મીકર્ષીશી-વૃથીષીણી ૩૩૪૬૩.૭૱ 
૩૭ રઅઙશયીઊ ઙીઅણીયીઊ બડૉવ-ગ્ઢમ્મી ૫૪૫૯.૯૭ 
૩૮ ળરફયીઊ રૃવજીયીઊ બડૉવ-ષણઙીર ૫૫૨૭.૩૭ 
૩૯ ઞસષઅદયીઊ ઊ ળયીઊ ણમઙળ-઼અદળીરબૃળ ૫૫૫૯.૱૮ 
૩૱ બડૉવ ઘૂરીયીઊ ઙીવીયીઊ-વૃથીષીણી ૬૪૫૮.૨૬ 
૩૯ ફીધીયીઊ સીથીયીઊ મીળ્ડ-ુષળબૃળ ૬૭૯૫.૬૭ 
૪૨ ઇળુષઅનયીઉ ઞલસઅગળ ઋબીધ્લીલ –  વૃથીષીણી ૬૮૪૮.૬૬ 
૪૩ બળ઼્ ર ઇઅમીવીવ બડૉવ- ઘીફબૃળ ૭૱૬૬.૯૩ 
૪૪ વ રથયીઉ ળદીયીઉ ઘીઅડ- ઘીફબૃળ ૭૯૭૫.૭૮ 
૪૫ ફડષળયીઉ ઙ્ુષઅનયીઉ બડૉવ-ગ્ઢમ્મી ૮૨૨૭.૯૯ 
૪૬ ષઅનફીમૉફ ઞલૉસગૃરીળ સીઽ- વથૃીષીણી ૮૫૩૱.૮૬ 
૪૭ ઼ૃઘૂમૉફ બળ઼્ રની઼ બડૉવ- વૃથીષીણી ૮૬૨૮.૱૫ 
૪૮ ષૂળીયીઉ ગ્ ીયીઉ બઙૂ-વૃથીષીણી ૮૯૩૫.૩૪ 
૪૯ ઞૉુ સઅઙયીઉ યૂરીયીઉ રીઝૂ-વથૃીષીણી ૮૱૮૩.૩૭ 
૪૱ ઙવીયીઉ ષઞયીઉ ણીર્ળ-ગણીથી ૮૱૯૪.૪૯ 
૪૯ સઅગળવીવ ળીરજીયીઉ બઅજીવ-ગણીથી ૯૫૩૯.૯૮ 
૫૨ વમફી નૃપઋદબીનગ રઅણવૂ-ગણીથી ૱૨૭૫.૫૱ 
૫૩ ણીર્ળ ફીફીયીઉ પૂળીયીઉ-ગણીથી ૱૫૭૨.૨૬ 
૫૪ ુગળૂડગૃરીળ ઇરદૅયીઉ બીઢગ-ઘીફબૃળ ૱૬૬૨.૪૩ 
૫૫ રૃગૉસયીઉ ળલજીયીઉ રીઝૂ-વથૃીષીણી ૱૱૯૮.૪૭ 
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કર્રીઅગ ખ ્ુઙગ ઑગરફૃઅફીર ઇફૉ ઙીર 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ 
ષ઼ૃવ ગળષીફૂ ધદૂ ળગર( .) 

૫૬ ઇજીરયીઉ ળ઼વૃયીઉયીઉ સોઘ-઼અદળીરબૃળ ૯૨૫૫.૩૮ 
૫૭ ણી ીયીઉ નીજીયીઉ જૐઽીથ-વૃથીષીણી ૯૫૩૪.૮૩ 
૫૮ વ રથયીઉ યૄળીયીઉ ણીર્ળ-ઘીફબૃળ ૩૨૨૩૮.૮૩ 
૫૯ ઑક઼્.ઑઅજીુફલળ બ્ુવ઼ ઇપૂગીળૂ-વૃથીષીણી ૩૨૮૬૮.૩૮ 
૫૱ ગીશૃયીઉ ળથઝ્ણયીઉ બઙૂ-વથૃીષીણી ૩૩૪૭૮.૪૱ 
૫૯ ન્સૂ ુરફૉસગૃરીળ ઞલઅદૂવીવ-વૃથીષીણી ૩૩૪૱૨.૮૩ 
૬૨ સૉઘ ગીનળૂલી ર. ઽફૂભ ઇ ળિઽર- વૃથીષીણી ૩૩૯૪૮.૩૮ 
૬૩ રઽૉળી ગીશૃયીઉ ફીફીયીઉ – દીબૃળી  ૩૪૯૫૯.૱૭ 
૬૪ ળરૉસયીઉ સઅગળયીઉ બઅજીવ-઼અદળીરબૃળ ૩૪૯૬૫.૱૱ 
૬૫ ઼ુષદીમૉફ ળરૉસયીઉ બડૉવ-વૃથીષીણી ૩૫૨૩૭.૱૭ 
૬૬ રૉણીઙીવીયીઉ ગઅગીયીઉ-ઘીફબૃળ ૩૫૭૯૱.૭૭ 
૬૭ ુસિળઅઘીફ઼ીરૂનઘીફ બઢીથ-વથૃીષીણી ૩૮૨૨૯.૫૯ 
૬૮ નવૃયીઉ ળીરુ઼અયીઉ ગવી઼ષી-઼અદળીરબૃળ ૩૱૮૫૮.૪૩ 
૬૯ યૄળૂમૉફ ષીચીયીઉ ણીર્ળ – ગણીથી ૩૱૯૩૬.૪૮ 
૬૱ ઘીઅડીઙ્ુષઅનયીઉ ભૃવીયીઉ-ગણીથી ૪૨૭૯૮.૮૯ 
૬૯ ફીફીયીઉ ુષળીયીઉ ણીયૂ- ઘીફબૃળ ૫૮૯૬૯.૫૨ 
૭૨ ઋની વીવૃણીર્ળ-ગણીથી ૬૩૪૯૬.૩૪ 
૭૩ ઇયૉુ઼અઙયીઉ ઽીધૂયીઉ-઼અદળીરબૃળ ૬૫૫૯૪.૪૮ 
૭૪ રઽૉસગૃરીળ ળીષજીયીઉ બડૉવ-ઘીફબૃળ ૬૯૬૫૯.૪૩ 
૭૫ ઉ ળયીઉ પૃવીયીઉ ણીર્ળ-ગણીથી ૩૬૩૪૬.૩૨ 
૭૬ ગૐુસગગૃરીળ ળરથયીઉ બડૉવ-મીવ્ુ઼ફ્ળ ૩૭૯૫.૮૪ 
૭૭ ઋ ુદઉન્ણ ડર્ ૂટમૂ ઑફ બડૉવ-મીવ્ુ઼ફ્ળ ૱૯૬૮.૮૱ 
૭૮ ફળૉન્ ઞઙદુ઼અઽ ઙતષૂ-મીવ્ુ઼ફ્ળ ૯૭૬૨.૭૯ 
૭૯ ઞૉ.ગૃરીળ ઉન્ ી ્ઞૉગડ ુવ-મીવ્ુ઼ફ્ળ ૯૬૩.૩૨ 
૭૱ રઙફયીઉ િઽળીયીઉ ઙીઅપૂ-મીવ્ુ઼ફ્ળ ૱૱૩.૩૯ 

 ગૃવ ઼ળષીશ્ ૭૮૯૱૨૭.૬૯ 

ફરર્ની ુઞ ્ 

કર્રીઅગ ક ્ઙૂગ ઑગરફૃઅ ફીર ઇફૉ ઙીર ઙીરફૃઅ ફીર દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 
ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી 
થ ષહર્રીઅ ષ઼વૃ 

ગળષીફૂ ધદૂ ળગર 
ળગર ( ી.) 

૩ ઉડથરીગિડઅઙ ી. વૂરૂડૉણ  ઙ્બીવગ ૩૫૫૩૱૫.૭૨ 
૪ ળીઞ ગીમર્ફ ી. વૂરૂડૉણ ુષવજીદ ફઙળ ૩૪૭૯૪૩.૬૱ 
૫ ઇ ગૉસ યીઉ ફષૂફ જઅ  ઇગર્ષીવ ઈરવૉધી ૬૫૫૮૪.૭૩ 
૬ પફીફીઉ નૉષૅબથ ફીફૂનૉષ બૉથ ૬૨૯૯૯.૯૱ 
૭ ઈસૂભ યીઉ ઉન્ સરૉરથ ઙ્ડબીણી ૫૫૩૭૬.૮૨ 
૮ ઘૉદૂષીણૂ ઼ુરુદર ઙ્ડબીણી ૫૩૨૨૫.૨૭ 
૯ ર્ઽફયીઉ દગૃીળીર રળીઢૉ  ઙ્ડબીણી ૫૨૪૨૨.૮૱ 
૱ જીદૃયીઉ ર્ઽફયીઉ પઅગી ચ્ણીનૉષૂ ૪૨૮૮૯.૨૨ 
૯ સઅગળયીઉ મગ્ળ યીઉ બડૉવ ળીઞબૂબવી ૩૯૭૩૩.૯૪ 
૩૨ ુગળથર્દૂળીર ષ઼ીષી બડ ૩૯૭૯૯.૨૬ 
૩૩ ઇ થીમૉફ ઞગ્પૂસ યીઉ બડૉવ ઼ીઙમીળી ૩૬૬૪૨.૯૱ 
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૩૪ રીલી મૉફયીળદ યીઉ બઅજીવ ળીઞબૂબવી ૩૬૨૮૯.૨૨ 
૩૫ ઼ૃગફળીઞઘૂરજઅન ઞોફ ઼ૉવઅમી ૩૪૩૯૮.૫૩ 
૩૬ બૃફૃઅ મૉફમૂબૂફ યીઉ ષ઼ીષી ણૉણૂલીબીણી ૩૩૮૯૩.૱૨ 
૩૭ ઼ૃગ્જઅનદૃન્નીળીર ઘઅણૉવષીવ ળીઞબૂબવી ૱૩૪૭.૮૭ 
૩૮ ઇળુષઅનયીઉ ુષ વયીઉ બડૉવ ળીઞબૂબવી ૱૨૩૫.૪૩ 
૩૯ ળીલુસઅઙળીરજી ષ઼ી઼ી ણૉણૂલીબીણી ૯૯૯૫.૩૪ 
૩૱ સીઅદીમૉફઞલઅદૂ યીઉ ષ઼ીષી ણૉણૂલીબીણી ૮૯૬૮.૩૱ 
૩૯ ઉુમ્દલીટઘીફ ર મવજૃૂ ળીઞબૂબવી ૬૯૯૪.૩૩ 
૪૨ ઼ોલન ફ્વ્ળ રૂવ ળીઞબૂબવી ૬૯૱૮.૬૮ 
૪૩ ઼ૃવ્સીફીમૉફ ળરૉસજ્પળૂ ઼ૉવઅમી ૬૩૩૯.૮૭ 
૪૪ ુષબૃવયીઉણૂ. બળરીળ ળીઞબૂબવી ૪૯૪૱.૱૫ 
૪૫ ઇરીુસર્ંઙફષુ સઅઙ ષ઼ીષી ુજગણી ૪૫૯૭.૫૪ 
૪૬ ગૉધ્ુવગજજર્ ુફષી ણી ૪૩૨૫.૫૱ 
૪૭ ઼ષીર્ઙૂથ ગર્ીરૂથુષગી઼ રઅણશ રીઅઙળ્વ ૬૱૨.૱૱ 
૪૮ ભૃવજીયીઉ ઽૂળીયીઉ નૉ઼ીઉ  ફીફૂ ળષીવ ૬૩૯.૩૬ 

 ગૃવ ળગર  ૮૨૩૪૨૭.૩૱ 
-------- 

બીષળ ્ઞૉક્ડ ક્ષૉ ૉ ધલૉવ ઑર.ક.લૃ. બોગૂ ગીલીર્ુન્ષદ ્ઞૉક્ડ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૫૯૩૬ (૪૱-૩૪-૪૨૩૱) ણૌ. ઼ૂ. ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): દૉળરૂ ુષપીફ઼યીફી ધર ઼ રીઅ  
દી. ૪૭/૨૫/૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅિગદ  કર્રીઅગઆ ૬૮૪૯ (ઇગર્દી-૫૭)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ઋજાર્રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ આ-  

(૩) ૪૨૨૯ ઇફૉ ૪૨૩૩ફી ષહર્રીઅ લ્જાલૉવ ષીલ ન્ડ ઼ુરડ ઇન્ષલૉ બીષળ ્ઞૉગડ ક્ષૉ ૉ ધલૉવ ઑર.ક.લૃ બોગૂ ૫૮ 
્ઞૉક્ડ ગીલીર્ુન્ષદ ઽદી દ્ દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઈ ્ઞૉક્ડષીળ ગૉડવૂ ષૂઞશૂ ઋત્બ  ધઊ, 

ઇફૉ  

(૪) ઋક્દ ૫૮ ્ઞૉક્ડ બોગૂ ગૉડવી ્ઞૉક્ડ ઘીફઙૂ, ગૉડવી ળીજ્લ ઼ળગીળ ગૉ  ગૉન્  ઼ળગીળફી જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ બોગૂફી ઝૉ?  

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ : (૩-૱-૩૯) 

(૩) ષહર્ ૪૨૨૯ ઇફૉ ૪૨૩૩ફી ષહર્રીઅ લ્જાલૉવ ષીલ ન્ડ ઼ુરડ ઇન્ષલૉ બીષળ ્ઞૉગડ ક્ષૉ ૉ ધલૉવ ઑર.ક.લૃ બોગૂ 
ગીલીર્ુન્ષદ ૫૮ ્ઞૉક્ડરીઅધૂ દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ઈ ્ઞૉક્ડષીળ ઋત્બ  ધલૉવ ષૂઞશૂફૂ 
ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ બ ગ-ઇ રૃઞમ ઝૉ.    

(૪) ઋક્દ ૫૮ ્ઞૉક્ડ બોગૂ ૫( થ) ્ઞૉક્ડ ળીઞલ ઼ળગીળફી જાઽૉળ ઼ીઽ઼્ફી દધી ૫૫(દૉ ૂ઼) ્ઞૉક્ડ ઘીફઙૂ 
ક્ષૉ ફી ઝૉ.  

બ ગ-ઇ 

કર્ર ગઅબફૂફૃઅ ફીર ષહર્ષીળ ઋત્બ  ધલૉવ ષૂઞશૂ (ુરુવલફ લૃફૂડ઼) 
ષહર્ 

૪૨૩૬-૩૭
ષહર્ 

૪૨૩૭-૩૮
ષહર્ 

૪૨૩૮-૩૯
ષહર્ 

૪૨૩૯-૩૱ 
ષહર્ 

૪૨૩૱-૩૯
(૫૨-૮-૪૨૩૱ 

઼ૃપૂ)

૩ ઑમૉવ્ફ મીલ્ડૉગ વૂ. ૬.૫૫ ૬.૪૯ ૬.૪૬ ૬.૪૨ ૩.૨૭ 
૪ ડીડી બીષળ ગઅબફૂ વૂ. ૫૮.૩૫ ૫૭.૯૯ ૫૭.૬૨ ૫૭.૨૬ ૱.૯૮ 
૫ ષીળૂ ઑફઞીર્ ી.વૂ. ૩૬.૬૭ ૩૬.૫૨ ૩૬.૩૮ ૩૬.૨૩ ૫.૭૨ 
૬ ષૉવ બફ ઋજાર્ ઊુન્ણ વૂ. ૪૩.૮૱ ૪૩.૬૮ ૪૩.૪૬ ૪૩.૨૪ ૭.૪૭ 
૭ ઊવૉક્ડર્ ્ધરર્ ળૂન્લઑૃમવ વૂરૂડૉણ  ૪૩.૮૱ ૪૩.૬૮ ૪૩.૪૬ ૪૩.૨૪ ૭.૪૭ 
૮ ઑ ઼ીળ ઼્વીળ ઙૃઞ. ષફ વૂરૂડૉણ ૩.૬૬ ૩.૬૫ ૩.૬૩ ૩.૬૨ ૨.૫૭ 
૯ ુરવૉફૂલર ઼્વીળ ુ઼ફઞીર્ ( ી) વૂ ૩૬.૬૭ ૩૬.૫૨ ૩૬.૩૮ ૩૬.૨૩ ૫.૭૨ 
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કર્ર ગઅબફૂફૃઅ ફીર ષહર્ષીળ ઋત્બ  ધલૉવ ષૂઞશૂ (ુરુવલફ લૃફૂડ઼) 
ષહર્ 

૪૨૩૬-૩૭
ષહર્ 

૪૨૩૭-૩૮
ષહર્ 

૪૨૩૮-૩૯
ષહર્ 

૪૨૩૯-૩૱ 
ષહર્ 

૪૨૩૱-૩૯
(૫૨-૮-૪૨૩૱ 

઼ૃપૂ)

૱ ર્ટળમૉઇળ ઑફઞીર્ ઑન્ણ ણૉષવબરૉન્ડ 
વૂ. 

૪૩.૮૱ ૪૩.૬૮ ૪૩.૪૬ ૪૩.૨૪ ૭.૪૭ 

૯ ૉ઼ૂલ઼ ઑફઞીર્ ( ી) વૂરૂડૉણ  ૪૩.૮૱ ૪૩.૬૮ ૪૩.૪૬ ૪૩.૨૪ ૭.૪૭ 

૩૨ લૃુફડૂ બીષળ ( ી) વૂરૂડૉણ ૯.૪૪ ૯.૩૭ ૯.૩૭ ૯.૨૱ ૩.૯૭ 

૩૩ ઑજ્લ્ળ બીષળ ઊુન્ણલી  ૪૩.૮૱ ૪૩.૬૮ ૪૩.૪૬ ૪૩.૨૩ ૭.૪૭ 

૩૪ ગ્રફષૉ ધ મૂટફૉસ ગીઋન઼્ૂવ  ૩૬.૬૭ ૩૬.૫૨ ૩૬.૩૮ ૩૬.૨૩ ૫.૭૨ 

૩૫ ઑમૉવ્ફ મીલ્ઑફઞીર્ વૂ.  ૯૩.૮૯ ૯૨.૯૮ ૯૨.૪૬ ૮૯.૭૩ ૫.૭૨ 

૩૬ ઑગરૉ ડૉવૂ બીષળ વૂરૂડૉણ  ૪૩.૮૱ ૪૩.૬૮ ૪૩.૪૬ ૪૩.૨૪ ૭.૪૭ 

૩૭ ઑ ડ્ફિભ ણ ઼્વીળ (ઙૃઞળીદ) ( ી) 
વૂરૂડૉણ  

૩૯.૫૬ ૩૯.૩૮ ૩૮.૯૯ ૩૮.૱૩ ૬.૪૨ 

૩૮ ઑફળગ્ફ ઊુન્ણલી ( ી) વૂરૂડૉણ ૬૯.૮૯ ૬૯.૪૩ ૬૮.૯૫ ૬૮.૪૭ ૩૩.૭૮ 

૩૯ લૃળ્ ઼્વીળ બીષળ ( ી) વૂરૂડૉણ ૯.૪૪ ૯.૩૭ ૯.૨૨ ૯.૨૨ ૩.૯૭ 

૩૱ રૃુફ઼ૉષી ઈ ર  ૪૩.૮૱ ૪૩.૬૮ ૪૩.૪૬ ૪૩.૨૪ ૭.૪૭ 

૩૯ ઼્વૂડળ ઑફઞીર્ ( ી) વૂરૂડૉણ ૪૩.૮૱ ૪૩.૬૮ ૪૩.૪૬ ૪૩.૨૪ ૭.૪૭ 

૪૨ ઼ફગ્ફ ઑફઞીર્ ( ી) વૂરૂડૉણ ૩૬.૬૭ ૩૬.૫૨ ૩૬.૩૮ ૩૬.૩૮ ૫.૭૨ 

૪૩ ઼ૄટવ્ફ ઙૃઞળીદ ુષન્ણબીગર્  વૂરૂડૉણ  ૩૬૬.૭૬ ૩૬૩.૨૱ ૩૬૩.૮૪ ૩૬૩.૮૪ ૫૭.૨૬ 

૪૪ ષૉ ડી઼ ુષન્ણ ડૉગફ્વ્જી ( ી) 
વૂરૂડૉણ 

૩૨૮.૯૭ ૩૨૭.૱૯ ૩૨૬.૯૯ ૩૨૫.૯૩ ૪૭.૯૪ 

૪૫ વૉન્ગ્ ઼્વીળ ( ી) વૂરૂડૉણ ૭૨.૭૱ ૭૨.૨૯ ૬૯.૭૮ ૬૯.૨૭ ૩૪.૪૮ 

૪૬ બૂ.ઑવ.જી બીષળ વૂરૂડૉણ  ૪૯.૫૬ ૪૯.૨૬ ૪૱.૯૬ ૪૱.૬૭ ૯.૩૩ 

૪૭ ઙૃઞળીદ ઈ ગવૂટ ઑન્ણ ગૉ ુરગવ વૂ ૬૫.૫૮ ૬૪.૯૪ ૬૪.૬૱ ૬૪.૨૬ ૩૨.૭૩ 

૪૮ ુગઅ ડૉગ ઼ૉફઞીર્ ી.વૂ. ૩૨૯.૨૨ ૩૨૭.૯૨ ૩૨૬.૱૨ ૩૨૫.૯૨ ૪૭.૯૪ 

૪૯ ઼ૄટવ્ફ ઙૃઞળીદ ુષન્ણબીગર્  વૂ.  ૪૭૪.૯૨ ૪૭૨.૬૨ ૪૬૯.૱૨ ૪૬૭.૫૨ ૮૩.૫૪ 

૪૱ ઈઊફ્ગ઼ ળૂન્લૃઑમવ વૂ.  ૪૩૮.૱૨ ૪૩૬.૮૨ ૪૩૪.૬૨ ૪૩૨.૪૨ ૭૪.૭૮ 

૪૯ ઙરૉસી ુષન્ણડમીર્ઊફ ી. વૂ.  ૭૨.૮૨ ૭૨.૩૨ ૬૯.૮૨ ૬૯.૩૨ ૩૪.૪૮ 

૫૨ ુષસુષન્ણ ઊન્ ી ડર્ક્જળ- 
ઑવ.ઑવ.બૂ.  

૩૭૱.૬૨ ૩૭૮.૱૨ ૩૭૭.૪૨ ૩૭૫.૮૨ ૫૱.૬૨ 

૫૩ ગૉબૉળ્ ઑફજાીર્ ઊન્ણૂલી વૂ. ૫૮.૬૨ ૫૮.૩૨ ૫૭.૯૨ ૫૭.૫૨ ૱.૱૫ 

૫૪ વૃળ્ક઼્ મીલ્ ઑફઞીર઼્ વૂ.  ૫૮.૩૫ ૫૭.૯૯ ૫૭.૬૨ ૫૭.૨૬ ૱.૱૭ 

૫૫ ઙૃઞળીદ ડૉડ ભડીર્વીઊટળ ઑન્ણ 
ગૉ ુરગ ઼ વૂ.  

૯૪.૫૨ ૯૩.૭૨ ૯૨.૱૨ ૯૨.૩૨ ૩૯.૭૪ 

૫૬ બીષળૂગી વૂ.  ૯૪.૫૨ ૯૩.૭૨ ૯૨.૱૨ ૯૯.૩૨ ૩૯.૭૪ 

૫૭ ષૂળ ઑફઞીર્ ઑન્ણ ઊન્ ી ડર્ક્જળ વૂ. ૯૯.૬૨ ૯૱.૮૨ ૯૯.૱૨ ૯૯.૪૨ ૩૯.૪૬ 

૫૮ ઙૃઞળીદ રૂફળવ ણૉષવબરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ 
વૂ.  

૪૩.૮૱ ૪૩.૬૮ ૪૩.૪૬ ૪૩.૨૪ ૭.૪૭ 

-------- 
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બીષળ ્ઞૉક્ડ ક્ષૉ ૉ ધલૉવ ઑર.ક.લૃ. બોગૂ ગીલીર્ુન્ષદ ્ઞૉક્ડ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૫૯૪૱ (૪૱-૩૪-૪૨૩૱) ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ): દૉળરૂ ુષપીફ઼યીફી ધર ઼ રીઅ 
દી.૪૭/૨૫/૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅિગદ  કર્રીઅગઆ ૬૮૪૯ (ઇગર્દી-૫૭) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ૪૨૨૯ ઇફૉ ૪૨૩૩ફી ષહર્રીઅ લ્જાલૉવ ષીલ ન્ડ ઼રૂડ ઇન્ષલૉ બીષળ ્ઞૉક્ડ ક્ષૉ ૉ ધલૉવ ઑર.ક.લૃ. બોગૂ 
૩૪૯ ્ઞૉક્ડ ીધુરગ, બીઅજ ્ઞૉક્ડ ગીરઙૂળૂ ઽૉઢશફી ઽદી દ્ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ગલી ઇફૉ ગૉડવી ્ઞૉક્ડ ગલી 
દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ્ઞૉક્ડ બણદી રગૃીલૉવ ઝૉ, દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ? 

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ : (૨૩-૨૱-૩૯) 

(૩) ષહર્ ૪૨૨૯ ઇફૉ ૪૨૩૩ફી ષહર્રીઅ લ્જાલૉવ ષીલ ન્ડ ઼રૂડરીઅ બીષળ ્ઞૉક્ડ ક્ષૉ ૉ ધલૉવ ઑર.ક.લૃ બોગૂફી 
ીધુરગ દમક્કીફી ૩૪૯ ્ઞૉક્ડ દધી ગીરઙૂળૂ ઽૉઢશફી ૭ ્ઞૉક્ડ બોગૂ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ૪(મૉ) ્ઞૉક્ડ 
ીધુરગ દમક્કૉ , ૫( થ) ્ઞૉક્ડ ગીરઙૂળૂ ઽૉઢશ દધી ૪(મૉ) ્ઞૉક્ડ ગીલીર્ુન્ષદ ધલૉવ ઝૉ દૉરઞ ૩૪૯ ્ઞૉક્ટ઼્ બણદીઅ રગૃીલૉવ 

ઝૉ, ઞૉફૂ ુષઙદ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ બ ગ-ઇ રૃઞમ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૃવ ૩૪૯ ્ઞૉક્ટ઼્ બણદી રગૃીલૉવ ઝૉ, ઞૉફી ગીળથ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

 ુમફ બળઅબળીઙદ ક્ષૉ રીઅ, ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફ્ ઼્વળ બીષળ ઘળૂનષીફ્ વ લીઅગ (ઈળ.બૂ.ક.) બૄથર્ ધઊ ઙલૉવ 
ઽ્ષીધૂ ઼ળગીળ ીળી ફષી ગ્ઊ ‘‘ઘળૂન ગળીળ’’ ધલી ફ ઽ્ષીધૂ, ઈ ્ઞૉગૉ ટ઼્ બણદી રૃગીલૉવ ઝૉ દૉરઞ ઇન્લ ્ઞૉક્ટ઼્રીઅ ણૉષવ્બળ્ 
ળ્ગીથગીળ્ ીળી ઑર.ક.લૃ. ગલીર્ મીન ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ  ળ઼ ગૉ  ુદયીષ ફ રશષીફી ગીળથૉ ્ઞૉક્ટ઼્ બણદી રગૃીલૉવ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ 

ઇ.ફઅ. ગઅબફૂફૃઅ ફીર ક્ષૉ /ક્ષરદી ્ઞૉક્ડફૃઅ ઇ દફ ુ ધદૂ
૩. ડ્ળૉ ન્ડ બીષળ ગ્બ ળૉસફ ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ
૪. ષૂટરૉફ ઑફઞીર્ વૂરૂડૉણ ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫. વઘીજીળીઞ ણૉષબ ર઼્ ( ી) વૂરૂડૉણ ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬. ઇનુષત્લી બીષળ ષૉન્જળ ( ી) વૂરૂડૉણ ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭. ઙૃઞળીદ ફ્વ્ળ્ ગૉ ુરગ ઼ વૂરૂડૉણ ુષન્ણ ગીલીર્ુન્ષન્દ 
૮. ડર્ ીલણન્ડ ણૉષવબ ર઼્ ી.વૂ.  ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯. ઼ફ઼઼્ર્ ઉન્ણૂલી વૂરૂડૉણ ઈળઊ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૱. ળૂ઼ઞર્ ઙૅબ ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯. ળીઞ લૃમ ી.વૂ. ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨. બષફળીઞ ઑફઞીર્ ી.વૂ. ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૩. રીળફૂ બીષળ  ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪. લૃળ્ક઼્ મીલ્ઑફઞીર્ વૂ. ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૫. ઈઉ઼ળ બીષળ ઉન્ ી ડર્ક્જળ વૂ ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૬. ઑમ્બ્ળૂ઼ ્ઞૉક્ડ ી વૂ ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૭. ૃઑડ ઉન્ણૂલી ઉન્ ી ડર્ક્જળ ી વૂ ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૮. ગફૉક્ડ બીષળ વૂ ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૯. ગીઙ  ુષન્ણ બીષળ ઙૃઞળીદ ી વૂ ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૱. ુગરૂલી ઑફઞીર્ વૂરૂડૉણ ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૯. બૂ.ઑન્ણ ઑફ ઑુન્ઞુફલિળઅઙ ી વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૪૨. ટૉમી ઼્વીળ ી વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૪૩. ટરૂવ ઼્વળ ઑફઞીર્ ી વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૪૪. ુષરવ ઑફઞીર્ વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૪૫. ઌજાર્ ગ્વ્મવ વૂ.  ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૪૬. ડૂડૂણૂગૉ  ઼્વીળ ડૉક્ફ્વ્જી ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૪૭. ડ્બ઼ફ ઑફઞીર્ ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
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ઇ.ફઅ. ગઅબફૂફૃઅ ફીર ક્ષૉ /ક્ષરદી ્ઞૉક્ડફૃઅ ઇ દફ ુ ધદૂ
૪૮. ઼ૃળીફી ઙૅબ કભ ગઅબફૂ ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૪૯. ઼ફળીઊટ ડૉક્ફ્વ્જી ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૪૱. ઼ફઑણૂસફ ઑફઞીર્ ઉન્ણૂલી ી વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૪૯. ઼ીઋધફર્ ઉ બીદ ઑન્ણ ઑફઞીર્ વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫૨. ઼્ફીવૂ ઑફુઞર઼્  ી વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫૩. ઼્વીળજી઼ વૂરૂડૉણ લૃ.ગૉ  ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫૪. ૂ સુક્દ ઙબૅ- ૂ સુક્દ ક ડળફૉડૂષ ઑફઞીર્ વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫૫. વૃળ્ક઼્ મીલ્ ઑફઞીર઼્ વૂ. મીલ્ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫૬. ગૉ લૃળ ઉ બીદ વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫૭. ઞૉ. ઞૉ. બૂ.ષૂ ઼્વીળ ી વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫૮. ઙ્ ણૂગર્ૂફ ડૉક્ફ્વ્જી઼ ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫૯. ન્ડૂલળ બીષળ ઼્વીળ વૂ.ઑન્ણ ઑ઼.ઑ઼.ડૂ.ઈઉ.ઑવ ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫૱. ઑન્ભૂ ણ ઼્વીળ ઑફઞીર્ વૂ.  ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૫૯. ઑવૉક઼્ ઑ ડર્વ બીષળ ી વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬૨. ઑવૉક઼્ ઑ ડર્વ બીષળ ી વૂ. ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬૩. વૉન્ગ્ ઼્વીળ ઑફઞીર્ ી વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬૪. િઽળીરૅદ ઑફઞીર્ ી વૂ. ઼્વીળ ધરર્વ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬૫. ઼ફમ્ફર્ ઑફઞીર્  ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬૬. ઑભૂફૂડૂ ઑફઞીર્ ઑન્ણ ઉન્ ી ડર્ક્જળ ી વૂ. ઈળઊ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬૭. ઑર્ફૂક઼્ ઈઉ.ઑફ.઼ૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬૮. ઑટલ્ળ બીષળ ઽિળલીથી ી વૂ.  ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬૯. ઑ.઼ૂ.ઑર.ઉ ડૉવૂ બીષળ વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬૱. લૃ઼ૉન્ડ ક્વૂફ ઑફઞીર્   ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૬૯. ઑડવીન઼્ૂ઼ ળૂ઼઼્ર્ ગ્બ ળૉસફ ી વૂ. ડીઊણવ ઑફઞીર્ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭૨. વીઘીજીળીઞ ણૉષવબ ર઼્ ી વૂ. ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭૩. ઼રૂળીફ ઋનૉબૃળ ુષન્ણભીરર્ વૂ. ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭૪. ઼રૂળીફ ઞૉ઼ વરૉળ ુષન્ણભીરર્ વૂ. ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭૫. ઼રૂળીફ જોપબૃળ ુષન્ણભીરર્ વૂ. ુષન્ણ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭૬. ઇગર્ીઙીરૂ ગ્વ્મવ ુવ. ઇન્લ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭૭. ઑભૂુફડૂ ઑફઞીર્ ઑન્ણ ઉન્ ી ડર્ક્જળ ી વૂ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭૮. ઑફઞીર્ ઙૃ  ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭૯. ુષણૂલ્ગ્ફ ઊન્ણ ડર્ ૂટ ુવ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭૱. ઼્ષ્ક઼્ િળન્લૃમ ઼ ી. ુવ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૭૯. ઑ઼બૂઈળ ઉન્ ી ડર્ક્જળ ઉન્ણૂલી ુવ. ઼્વીળ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૮૨. ઑવ ઑન્ણ ડૂ બીષળ ણૉષવબરૉન્ડ ુવ, રૃઅમઉ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૮૩. લૃફૂષ઼ર્વ ઼ક઼્ૉ઼ ઑન્ડળ ીઉટ ુવ., ગ્વગ ી  બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૮૪. ષૂણૂકગ્ફ ઉન્ણ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૮૫. ડ્ળૉ ન્ડ બીષળ ુવ, ઇરનીષીન બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૮૬. જીઑરઈળ ઑફઞીર્ ુવ., મઙવ્ળ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૮૭. ઞૉ.ઑ઼.ણમ લૃ ઑફઞીર્ ુવ., રૃઅમઉ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૮૮. લીર ઼ૉન્જૃળૂ ઉન્ ી ડર્ક્જળ ુવ., ગ્વગીદી બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૮૯. બડૉવ ઑફઞીર્ ુવ., રૃઅમઉ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૮૱. ળૂ બ્ન઼્ૂષ ઉન્ણ., રૃઅમઉ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૮૯. ઞઙનઙૃ  ડૉક્ફ્વ્જી ઼ષીર઼્ૂ઼ ી.ુવ., જૉ ીઉ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૨. ઼ૐળી ર્  બીષળ ી.ુવ.., ઇરનીષીન બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૩. ઇુયફષ ડૂ ઼ ી.ુવ.., જોફબળૃ (લૃબૂ) બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
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ઇ.ફઅ. ગઅબફૂફૃઅ ફીર ક્ષૉ /ક્ષરદી ્ઞૉક્ડફૃઅ ઇ દફ ુ ધદૂ
૯૪. ળજફી ગ્વ્મવ, ઇરનીષીન બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૫. ઇનીથૂ બીષળ ુવ. ઇરનીષીન બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૬. ઉન્ણૂલી બીષળ ગ્બ ળૉસફ ુવ. ગ્વગ ી   બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૭. ઙૃઞળીદ ડૉડ ઉવૉક્ડર્ ૂ઼ૂડૂ ગ્બ ., ષણ્નળી બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃૉવ ઝૉ 
૯૮. ઙૃઞળીદ ડૉડ બૉડર્ ્વૂલર ગ્બ ળૉસફ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૯. ઙૃઞળીદ ડૉડ બૉડર્ ્વૂલર ગ્બ ળૉસફ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૱. મીવીજી ઙૅબ, ગ્વગ ી  બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૯. ઇઅદીઉ મીવીજી ુવ., બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૱૨. ળૂવીલન઼્ ઼ૂરૉન્ડૉસફ ી. ુવ., રૃઅમઊ  બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૱૩. ડભ ઑફઞીર્ ી.ુવ., લૃઑ઼ઑ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૱૪. ઇષન્ધી બીષળ ઑન્ણ ઉન્ ી. ુવ. િન ઽૂ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૱૫. ગૉફઑુ઼લી બીષળ ગ્બ  ુવ., ગૉફૉણી બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૱૬. ડવીર્ંઙ બીષળ ઼ૉટ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૱૭. સીબૃળજી બવ્ફજી ઑફઞીર્ (ઙૃઞળીદ) ી.ુવ, રૃઅમઉ બળઅબળીઙદ ઇરવૂગળથ ઽૉઢશ 
૱૮. કબૂજી બીષળ ઙૃઞળીદ ી.ુવ., જૉ ીઉ બળઅબળીઙદ ઇરવૂગળથ ઽૉઢશ 
૱૯. ઙૃઞળીદ ડૉડ ઉવૉક્ડર્ ૂ઼ૂડૂ ગ્બ ., ષણ્નળી બળઅબળીઙદ ઇરવૂગળથ ઽૉઢશ 
૱૱. ય જ બીષળ ુવ. (િળવીલન઼્ બીષળ ુવ.) બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૱૯. જીષૂગૉ  ઑફઞીર્ ષૉન્જળ ી. ુવ.  બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૨. ગચ્ઝ બીષળ ઞફળૉસફ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૩. ુઞઅનીવ બીષળ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૪. ડ્ળૉ ન્ડ બીષળ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૫. ઼ૂન્ડૉક્ષ બીષળ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૬. ઑ઼બૂઈળ ઉન્ ી ડર્ક્જળ ઉુન્ણલી ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૭. ષઅનફી બીષળ ઉન્ ીડૉગ ી. ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૮. ઑ ઼ીળ બીષળ ઙઞૃળીદ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૯. ઈળજૉફ ગૃર્બ  બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૱. જીષૂગૉ  ઑફઞીર્ ષૉન્જળ ી.ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૯૯. ર્ટળ મૉળ બીષળ ઑન્ણ ઉન્ ી ડર્ક્જળ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨૨. ઞલ ગીસ ઑ઼઼્ૂઑડ઼ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨૩. ળફઽૂવ (ઈઉ) ી.ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨૪. બી ઑન્ણ ગઅબફૂ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨૫. ુમળવી ઑફઞીર્ ઉન્ ી ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨૬. ઙૃઞળીદ ડૉડ ઉવૉક્ડર્ ૂ઼ૂડૂ ગ્બ ળૉસફ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨૭. ઼ૄલીર્ ઙૃઞળીદ બીષળ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨૮. ઑમૂજી ઑફઞીર્ (ઙૃઞળીદ ) ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨૯. ણૉગફ રૉગૉફૂવ બીષળ ઑન્ણ લૃડૂવૂડૂટ  બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨૱. ઈપૃુફગ ગ્બ ળૉસફ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૨૯. મૂ ઈળ ઑન્જીફૂલ઼ર્ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૩૨. ઇનીથૂ બીષળ નઽૉઞ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૩૩. ગૉણૂઈ ઑફઞીર્ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૩૪. ઉ બીદ ઉન્ણ ડર્ ૂટ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૩૫. વીંગ ગ્વ્મવ ગૃર્બ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૩૬. મૂફીફૂ ુ઼રૉન્ડ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૩૭. ઇષૂષી બીષળ ઑન્ણ ્ઞૉક્ટ઼્ ી. ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૩૮. ઙૃઞળીદ ડૉડ ઑફઞીર્ ઞફળૉસફ ગૃઅ  ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૩૯. જીઑ઼બૂ઼ૂ બૂબીષીષ બીષળ ગૃઅ . ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
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ઇ.ફઅ. ગઅબફૂફૃઅ ફીર ક્ષૉ /ક્ષરદી ્ઞૉક્ડફૃઅ ઇ દફ ુ ધદૂ
૩૩૱. ફરર્ની ધરર્વ બીષળ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૩૯. નઽૉઞ ઑફઞીર્ ી. ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪૨. ડૂઑરબૂ ગર્ૂફ ઑફઞીર્ (ઉન્ણૂલી) ી. ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪૩. ઑષળવ્ફ ઼ૂન્ધૉડૂગ઼ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪૪. ષૉવ બફ ગૉપ્ડૂષ બીષળ ઞફળૉસફ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪૫. ઞૉ. ગૉ . ્ઞૉક્ટ઼્ ી. ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪૬. ઙૃઞળીદ ઉન્ણ ડર્ ૂટ બીષળ ગઅબફૂ ુવ. .......... બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪૭. ળૂવીલન઼્ બીષળ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪૮. ઼્રી ઑન્ડળ ીઉટ ુવ. .......... બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪૯. ઉન્ણ્ ઇરૉળૂગફ ઼ૉફઞીર્ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪૱. ૂ સૂબીંઙ બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૪૯. કર્ૂસૂ ડૉક્ફ્વ્જી઼ ી. ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૫૨. ગ્ફી઼ૂરી ઙૉ઼ બીષળ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૫૩. ય ૉસ ડર્ૉણીંઙ ગ્બ ળૉસફ ુવ. બળઅબળીઙદ બણદ્ રગૃીલૉવ ઝૉ  
૩૫૪. કબૂજી બીષળ ઙૃઞળીદ ી. ુવ. બળઅબળીઙદ ીધુરગ દમક્કૉ  ઝૉ  
૩૫૫. ન્લૃક્વૂલળ બીષળ ગ્બ ળૉસફ બળઅબળીઙદ ીધુરગ દમક્કૉ  ઝૉ  
૩૫૬. ઇનીથૂ બીષળ ુવ. બળઅબળીઙદ ગીલીર્ુન્ષન્દ  

-------- 

ળીઞલરીઅ જી ીષીળ જ્લ્ુદગર્ીર લ્ઞફી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૫૬૯ (૨૩-૨૩-૪૨૩૯) ૂ વુવદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ ઌજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ જ્લ્ુદગર્ીર લ્ઞફી ઽૉઢશ ગૉડવૂ ષૂઞ ગફૉક્સફ ઈબષીફી 
મીગૂ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ મીગૂ ષૂઞ ગફૉક્સફ્ બોગૂ ગૉડવી ઑગ ષહર્, મૉ ષહર્ ઇફૉ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ મીગૂ ષૂઞ ગફૉક્સફ ઈબષૂ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ? 

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ : (૨૩-૨૱-૩૯) 

(૩) જ્લ્ુદગર્ીર લ્ઞફી ઑ ફષૂફ ઇળજીક વઉ ુષઞજોણીથ્ ઈબષી રીડૉફૂ લ્ઞફી ફધૂ. ઙીરદશ ફૂ ઇઅનળફી 
ુષ દીળરીઅ ળઽૉથીઅગ, ષીથૂજ્લ ઇફૉ ખ ્ુઙગ ુષઞજોણીથ્ રીડૉ  ઞૉ ગ્ઉ ફષૂ ઇળજીક ઈષૉ દૉકફૉ જ્લ્ુદગર્ીર ભૂણળ્ બળધૂ ષૂઞ 
જોણીથ્ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દી. ૫૨-૨૯-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ મૂફ ઘૉદૂુષહલગ ષૂઞ ગફૉક્સફ રૉશષષી રીડૉફૂ બણદળ 
ઇળજીકફૂ જી ીષીળ રીિઽદૂફૃઅ બ ગ-ઇ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) ઋક્દ મીગૂ ષૂઞ ગફૉક્સફ બોગૂ ફીથીઅ યળીલૉવ ઽ્લ ઇફૉ બણદળ ઽ્લ દૉષૂ ઇળજીકફૂ જી ીષીળ રીિઽદૂફૃઅ 
બ ગ-મ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ.      

(૫) દી.૫૨-૯-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ બણદળ ૬૭૨૯૯ ઇળજીક બોગૂ ઽીવફૂ ુ ધુદઑ ૩૱ ઇળજી બણદળ ઝૉ. ઞૉ બોગૂ 
૩-ઇળજીરીઅ ગ્ડર્  ગૉ઼ જીવૃ ઽ્લ જૃગીન્ ઈ લૉ ષૂઞ ગફૉક્સફ ઈબષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ, ૩૮ ઇળજીક ષૉ ક્વૂલળન઼્ રીડૉ  
ણૂ ડર્ ૂક્ડ રૉજી ડર્ૉ ડ બી઼ૉ બણદળ ઝૉ. ઇફૉ ૩ ઇળજી ળન ગળૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉફી ફીથીઅ ળૂભઅણ ઈબષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ.  

બ ગ-ઇ 

ઇફૃ.ફ. ુઞ ્ દી.૫૨-૨૯-૩૱ ફી ઇઅદૉ બણદળ ઇળજીકફૂ રીિઽદૂ
૩ ફરર્ની ૪૱૩
૪ ય જ ૩૮૯૩
૫ ફષ઼ીળૂ ૱૩૯
૬ ણીઅઙ ૩૪૩
૭ ષવ઼ીણ ૪૨૱૱
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ઇફૃ.ફ. ુઞ ્ દી.૫૨-૨૯-૩૱ ફી ઇઅદૉ બણદળ ઇળજીકફૂ રીિઽદૂ
૮ ઼ૃળદ ૯૮૮૮
૯ દીબૂ ૩૨૭૫
૱ ઈથઅન ૮૬૭
૯ ઝ્ડી-ઋનૉબૃળ ૭૪૯
૩૨ નીઽ્ન ૭૯૭
૩૩ ઘૉણી ૮૪૭
૩૪ રઽૂ઼ીઙળ ૮૯૨
૩૫ બઅજરઽીવ ૭૪૩
૩૬ ષણ્નળી ૩૫૮૭
૩૭ ઇરળૉવૂ ૬૪૯
૩૮ ગચ્ઝ ૩૮૪૩
૩૯ ઙૂળ ઼્રફીધ ૫૪૫
૩૱ જારફઙળ ૬૭૩
૩૯ ઞૃફીઙત ૫૪૯
૪૨ નૉષયૄુર ીળગી ૪૩૯
૪૩ બ્ળમઅનળ ૩૫૪
૪૪ મ્ડીન ૪૫૭
૪૫ યીષફઙળ ૬૨૫૫
૪૬ ર્ળમૂ ૯૬૱
૪૭ ળીઞગ્ડ ૯૪૯
૪૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૫૯૭
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૬૮૬
૪૱ ઇળષ ૂ ૫૯૮
૪૯ મફી઼ગીઅઢી ૩૯૮૯
૫૨ રઽૉ઼ીથી ૮૪૯
૫૩ બીડથ ૯૫૨
૫૪ ઇરનીષીન ૮૩૯૬
૫૫ ઙીઅપૂફઙળ ૬૪૭૪

ળીજ્લ ગૃવ ૬૭૨૯૯

બ ગ-મ 

ઇફૃ.ફ ુઞ ્ દી.૫૩.૩૪.૩૱ ફી ઇઅદૉ ફીથીઅ યળીલૉવ બણદળ ઇળજીકફૂ ષહર્ષીળ ુષઙદ
૨ ધૂ ૩ ષહર્ ૩ ધૂ ૪ ષહર્ ૪ ધૂ ૫ ષહર્ ૫ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ ગૃવ 

૩ ફરર્ની ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪ ય જ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૫ ફષ઼ીળૂ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૬ ણીઅઙ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૭ ષવ઼ીણ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૮ ઼ૃળદ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૯ દીબૂ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૱ ઈથઅન ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૯ ઝ્ડી-ઋનૉબૃળ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૩૨ નીઽ્ન ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૩ ઘૉણી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૪ રઽૂ઼ીઙળ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૩૫ બઅજરઽીવ ૪ ૨ ૨ ૨ ૪ 
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ઇફૃ.ફ ુઞ ્ દી.૫૩.૩૪.૩૱ ફી ઇઅદૉ ફીથીઅ યળીલૉવ બણદળ ઇળજીકફૂ ષહર્ષીળ ુષઙદ
૨ ધૂ ૩ ષહર્ ૩ ધૂ ૪ ષહર્ ૪ ધૂ ૫ ષહર્ ૫ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ ગૃવ 

૩૬ ષણ્નળી ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૩૭ ઇરળૉવૂ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૩૮ ગચ્ઝ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૯ ઙૂળ ઼્રફીધ ૪ ૨ ૨ ૨ ૪ 
૩૱ જારફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૯ ઞૃફીઙત ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૨ નૉષયૄુર ીળગી ૫ ૨ ૨ ૨ ૫ 
૪૩ બ્ળમઅનળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૪ મ્ડીન ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૫ યીષફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૬ ર્ળમૂ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૪૭ ળીઞગ્ડ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 
૪૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૱ ઇળષ ૂ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૯ મફી઼ગીઅઢી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫૨ રઽૉ઼ીથી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫૩ બીડથ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫૪ ઇરનીષીન ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫૫ ઙીઅપૂફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ળીજ્લ ગૃવ ૩૯ ૩ ૨ ૨ ૩૱ 
-------- 

ફરર્ની ુઞ ીફી ઘૉણૄદ્ફૉ ુષઞશૂ ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૫૮૱ (૪૩-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ): રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીફી ઘૉણૄદ્ઑ ફરર્ની લ્ઞફી ઼ીગીળ ગળષી ફરર્નીફી 
ુષ દીુબદ્ફૉ ષ઼ીષષી ઞરૂફ ઈબૉવ ઝૉ ઈષી ુ઼અજીઉધૂ ષઅુજદ બૄષર્ ગીઅઢીફી ુષ દીળફી ઘૉણૄદ્ફૉ ઽીવ ઇબીદૂ ષૂઞશૂફી ગવીગ્ 
ગળદી ષપૃ ગવીગ ષૂઞશૂ ઈબષી ઼ળગીળ રીઅઙૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ   

(૪) જો ઽી, દ્ ક્લીળધૂ ઇફૉ ગૉડવી ગવીગ ષૂઞશૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ?  

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ : (૨૩-૨૱-૩૯) 

(૩) ઇફૉ (૪) ઘૉણૄદ્ફૉ ુફપીર્િળદ ફૂુદ રૃઞમ ગૅુહ ુષહલગ ુષઞશૂ ઼ીરીન્લ બિળુ ધુદરીઅ ુદ િનફ ઼ળૉળીસ ૱ ગવીગ 
રીડૉ  ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. બળઅદ ૃ ગૅુહ ષીષૉદળ રીડૉ  ઞ ળ ઞથીલૉ ઈઢફી મનવૉ ન઼ ગવીગ ષૂઞ બૃળષઢ્ બૄળ્ બીણષીફ્ ુફથર્લ ળીજ્લ 
઼ળગીળ ીળી ષઘદ્ષઘદ વૉષીરીઅ ઈષદ્ ઽ્લ ઝૉ. દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ગૅુહક્ષૉ ફૂ ઈષ લગદીફૉ ધ્લીફૉ વઊફૉ ષણ્નળી 
ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ફી ઘૉણૄદ્ફૉ ુફપીર્િળદ ૱ ગવીગ ગળદીઅ ષપૃ ૪ ગવીગ ઑડવૉ ગૃવ ૩૨ ગવીગ રીડૉ  ષૂઞ બૃળષઢ્ ૨૱-૨૱-૩૱ ધૂ  
૫૩-૩૨-૩૱ નળમ્લીફ બૄળ્ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઽદ્. ઞૉફૂ ુષઙદ્ બ ગ-ઇ રૃઞમ ઝૉ.   

બ ગ-ઇ 

઼રલઙીશ્ જી ્ દીળૂઘધૂ  દીળૂઘ ઼ૃપૂ ષપીળીફૂ ષૂઞશૂફી ગવીગ ગૃવ િનષ઼્ 

૨૩-૩૨-૩૮ 
ધૂ  

૫૨-૨૯-૩૯ 
નળમ્લીફ 

ષણ્નળી ૩૪.૨૯.૩૮ ૨૪.૩૨.૩૮ ૨૪ ગવીગ ૱૪ 

૩૯.૨૱.૩૯ ૫૩.૨૱.૩૯ ૨૪ ગવીગ ૩૭ 

ફરર્ની ૩૱.૨૯.૩૮ ૨૪.૩૨.૩૮ ૨૪ ગવીગ ૩૭ 

૩૯.૨૱.૩૯ ૫૩.૨૱.૩૯ ૨૪ ગવીગ ૩૭ 



58 
 

 

઼રલઙીશ્ જી ્ દીળૂઘધૂ  દીળૂઘ ઼ૃપૂ ષપીળીફૂ ષૂઞશૂફી ગવીગ ગૃવ િનષ઼્ 

૨૩-૩૨-૩૯ 
ધૂ  

૫૨-૨૯-૩૱ 
નળમ્લીફ 

ષણ્નળી ૨૩.૩૨.૩૯ ૨૬.૩૨.૩૯ ૨૪ ગવીગ 
(ણીઅઙળફી બીગ રીડૉ) 

૨૬ 

૨૭.૩૨.૩૯ ૩૯.૩૨.૩૯ ૨૪ ગવીગ ૩૭ 
૪૬.૩૨.૩૯ ૪૨.૩૩.૩૯ ૨૪ ગવીગ ૪૱ 
૨૪.૩૪.૩૯ ૫૩.૩૪.૩૯ ૨૪ ગવીગ ૫૨ 
૨૱.૨૱.૩૱ ૫૩.૩૨.૩૱ ૨૪ ગવીગ ૱૭ 

ફરર્ની ૨૪.૩૨.૩૯ ૨૬.૩૨.૩૯ ૨૪ ગવીગ 
(ણીઅઙળફી બીગ રીડૉ) 

૨૫ 

૨૭.૩૨.૩૯ ૩૯.૩૨.૩૯ ૨૪ ગવીગ ૩૭ 
૪૬.૩૨.૩૯ ૪૨.૩૩.૩૯ ૨૪ ગવીગ ૪૱ 
૨૪.૩૪.૩૯ ૫૩.૩૪.૩૯ ૨૪ ગવીગ ૫૨ 
૨૱.૨૱.૩૱ ૫૩.૩૨.૩૱ ૨૪ ગવીગ ૱૭ 

-------- 

ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ િભણળ્ફૃઅ ુષયીઞફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૯૩૨ (૨૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી): રીફફૂલ ઋજાર્રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ દી. ૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ગૉડવી િભણળ્ફૃઅ ુષયીઞફ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ ગીલર્ળદ ઝૉ, ફષી ગૉડવી ઼મ ડૉસફ્ રઅઞૄળ 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, દૉ ઇઅઙૉ ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ રઅઞૄળ ધઉ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ? 

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ : (૨૩-૨૱-૩૯) 

(૩) ૩૫૮ 

(૪) ઇફૉ (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ગીલર્ળદ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ્ફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

દીવૃગ્ ૮૮ ગૉષૂફી ગીલર્ળદ ઼મ ડૉસફ્ફૂ ઼અખ્લી 

ઋબવૉડી ૱ 

ગ્ડણી઼ીઅઙીથૂ ૱ 

ઙ ણવ ૩૬ 

ઞ઼નથ ૩૪ 

જારગઅણ્ળથી ૮ 

ઞૉદબૃળ ૩૪ 

પ્ળીજી ૱ 

બણપળૂ ૮ 

ળીઞગ્ડ ૪૯ 

ળીઞગ્ડ ઼ૂડૂ ૩ 

વ્પૂગી ૯ 

ષીંઝૂલી ૱ 

ગૃવ ૩૩૯ 

- ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ળીજ્લરીઅ ઈિનજાુદ ુષ દીળ્રીઅ દધી નિળલીુગફીળીફીઅ ુષ દીળ્રીઅ ૮૮ ગૉષૂ ઼મ ડૉસફ મફીષષી 
રીડૉ  ઈિનજાુદ ુષ દીળ બૉડી લ્ઞફી દધી ઼ીઙળ ઘૉણૄ લ્ઞફી ઽૉઢશ ગર્ીન્ડ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. જ્લીળૉ  ળીજ્લરીઅ ઇન્લ 
ુષ દીળ્રીઅ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી બ્દીફી ષ-યઅણ્શરીઅધૂ ઈષી ૮૮ ગૉષૂ ઼મ- ડૉસફ 
મફીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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- ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૃવ ૪૨ ફષી ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ્ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈ ૮૮ ગૉષૂ ઼મ ડૉસફ્ફૂ 
ગીરઙૂળૂફૂ ઇ દફ બિળુ ધુદ દીવૃગીષીળ બ ગ –  ઇ રૃઞમ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ  
ઇફૃ. દીવૃગ્ ઼મ ડૉસફફૃઅ ફીર યૐુદગ બિળુ ધુદ  રઅઞૃળ ધલૉવ ગર્ીન્ડફૂ રીિઽદૂ 
૩ ઙ ણવ ૮૮ ગૉષૂ ઇફૂણી 

(મૂ) 
ઞરૂફફૂ ભીશષથૂફૂ નળઘી દ  
દી. ૩૱-૨૩-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂફૉ 
઼ીનળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞરૂફ ભીશષથૂ બણદળ 

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી ઼નળ 
઼મ ડૉસફ ષ યઅણ્શધૂ 
ઋયૃઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ૪ ઙ ણવ ૮૮ ગૉષૂ ઋરષીશી 

ળ્ણ 
દીઅુ ગ ળૂદૉ ઋુજદ ઞરૂફ બ અ઼નઙૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ઽૉઢશ 

૫ ઙ ણવ ૮૮ ગૉષૂ ષીઝળી 
ળ્ણ 

દીઅુ ગ ળૂદૉ ઋુજદ ઞરૂફ બ અ઼નઙૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ઽૉઢશ 

૬ જારગઅણ્ળથી ૮૮ ગૉષૂ ળઅઙબળ ઞરૂફફૂ ભીશષથૂફૂ નળઘી દ  
દી. ૨૮-૩૩-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂફૉ 
઼ીનળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞરૂફ ભીશષથૂ બણદળ 

૭ ઞસનથ ૮૮ ગૉષૂ 
યઅણીિળલી 

઼મ ડૉસફ દી. ૩૱-૨૪-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ 
ગીલર્ુન્ષદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી ઼નળ 
઼મ ડૉસફ ષ યઅણ્શધૂ 
ઋયૃઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

૮ ઞસનથ ૮૮ ગૉષૂ 
દીબબૃળ  

઼મ ડૉસફ દી. ૩૫-૨૫-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ 
ગીલર્ુન્ષદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી ઼નળ 
઼મ ડૉસફ ષ યઅણ્શધૂ 
ઋયૃઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

૯ ઞૉદબૃળ ૮૮ ગૉષૂ ઞૉદબૃળ  ઼મ ડૉસફ દી. ૪૪-૨૫-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ 
ગીલર્ુન્ષદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી ઼નળ 
઼મ ડૉસફ ષ યઅણ્શધૂ 
ઋયૃઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

૱ ઞૉદબૃળ ૮૮ ગૉષૂ ષવી઼થ દીઅુ ગ ળૂદૉ ઋુજદ ઞરૂફ બ અ઼નઙૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ઽૉઢશ  

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી ઼નળ 
઼મ ડૉસફ ષ યઅણ્શધૂ 
ઋયૃઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

૯ ઞૉદબૃળ ૮૮ ગૉષૂ 
ષીણી઼ણી 

દીઅુ ગ ળૂદૉ ઋુજદ ઞરૂફ બ અ઼નઙૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ઽૉઢશ 

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી ઼નળ 
઼મ ડૉસફ ષ યઅણ્શધૂ 
ઋયૃઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

૩૨ ગ્ડણી઼ીઅઙીથૂ ૮૮ ગૉષૂ િઽળૂફૂ ઼મ ડૉસફ દી. ૪૩-૩૩-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ 
ગીલીર્ુન્ષદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી ઼નળ 
઼મ ડૉસફ ષ યઅણ્શધૂ 
ઋયૃઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

૩૩ ગ્ડણી઼ીઅઙીથૂ ૮૮ ગૉષૂ ઼દીબળ ઼મ ડૉસફ દી. ૨૪-૨૫-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ 
ગીલર્ુન્ષદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી ઼નળ 
઼મ ડૉસફ ષ યઅણ્શધૂ 
ઋયૃઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

૩૪ બણપળૂ  ૮૮ ગૉષૂ ઼ળબનીણ ઼મ ડૉસફ દી. ૪૯-૨૫-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ 
ગીલર્ુન્ષદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઼નળ ઼મ ડૉસફફી 
ષૂઞળૉહીફી ુફરીર્થ ગીલર્ નળમ્લીફ ળીઉડ કભ ષૉ 
(RoW) ઈષદી ષૂઞળૉહીફી ગીરરીઅ ુષવઅમ 
ધલૉવ ઝૉ, ઞૉ ડૃઅ ગ ઼રલરીઅ બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી ઼નળ 
઼મ ડૉસફ ષ યઅણ્શધૂ 
ઋયૃઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

૩૫ ળીઞગ્ડ ૮૮ ગૉષૂ ઈફઅન 
મઅઙવીજ્ગ 

દીઅુ ગ ળૂદૉ ઋુજદ ઞરૂફ બ અ઼નઙૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ઽૉઢશ

ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્બ ળૉસફ વૂ. ીળી ઼નળ 
઼મ ડૉસફ ષ યઅણ્શધૂ 
ઋયૃઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

૩૬ ળીઞગ્ડ ૮૮ ગૉષૂ મૉણૂ દીઅુ ગ ળૂદૉ ઋુજદ ઞરૂફ બ અ઼નઙૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ઽૉઢશ

૩૭ ળીઞગ્ડ ૮૮ ગૉષૂ રીપીબળ 
જ્ગણૂ 

દીઅુ ગ ળૂદૉ ઋુજદ ઞરૂફ બ અ઼નઙૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ 
ઽૉઢશ
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ઇફૃ. દીવૃગ્ ઼મ ડૉસફફૃઅ ફીર યૐુદગ બિળુ ધુદ  રઅઞૃળ ધલૉવ ગર્ીન્ડફૂ રીિઽદૂ 
૩૮ ળીઞગ્ડ ૮૮ ગૉષૂ ફીફી 

રીષી 
ઞરૂફફૂ ભીશષથૂફૂ નળઘી દ  
દી.૪૱-૩૨-૪૨૩૭ફી ળ્ઞ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂફૉ 
઼ીનળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉફી ઇફૃ઼અપીફૉ ઞઅ ૂ 
ઈપીિળદ ઞરૂફફૂ ુગઅરદ યળબીઉ ગળષીફ્ ઽૃગર 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ. ઞરૂફફૂ ુગઅરદ ષપૃ બણદૂ 
ઽ્ષીધૂ ઼ળગીળ ૂફૉ ઞરૂફફૂ ુગઅરદ ભૉળુષજીળથી 
ગળષી ઞથીષૉવ ઝૉ. 

૩૯ ળીઞગ્ડ ૮૮ ગૉષૂ 
ષીથૂલીષીણૂ  

ઞરૂફફૂ ભીશષથૂફૂ નળઘી દ  
દી.૪૪-૨૱-૪૨૩૮ફી ળ્ઞ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂફૉ 
઼ીનળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉફી ઇફૃ઼અપીફૉ ઞઅ ૂ 
ઈપીિળદ ઞરૂફફૂ ુગઅરદ યળબીઉ ગળષીફ્ ઽૃગર 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ. ઞરૂફફૂ ુગઅરદ ષપૃ બણદૂ 
ઽ્ષીધૂ ઼ળગીળ ૂફૉ ઞરૂફફૂ ુગઅરદ ભૉળુષજીળથી 
ગળષી ઞથીષૉવ ઝૉ. 

૩૱ ઋબવૉડી  ૮૮ ગૉષૂ યીઅઘ  ઼મ ડૉસફફૂ ઞરૂફ ભીશષથૂ  
દી. ૩૩-૨૱-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. બળઅદૃ ગર્ીરઞફ ીળી ગ્ડર્રીઅ નીષ્ નીઘવ ગળૉવ 
ઝૉ. ઞૉધૂ ઼મ ડૉસફફી મીઅપગીરફૃઅ ગીલર્ બણદળ 
ઝૉ. 

૩૯ ુષઅઝૂલી ૮૮ ગૉષૂ 
઼રતૂલીશી 

઼મ ડૉસફફૂ ઞરૂફ ભીશષથૂ  
દી. ૨૩-૩૨-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. ઼મ ડૉસફફી મીઅપગીરફૂ ુફુષની ઽીધ 
પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ુફુષની ઈઘળૂ ગલીર્ મીન 
઼મ ડૉસફ ૩૨ રી઼રીઅ ગીલર્ુન્ષદ ગળષીફ્ 
લત્ફ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

૪૨ ષૂળબૃળ ૮૮ ગૉષૂ ગીઙષણ ઞરૂફફૂ ભીશષથૂફૂ નળઘી દ  
દી.૪૫-૨૫-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂફૉ 
઼ીનળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞરૂફ ભીશષથૂ 
બણદળ 

-------- 

ઇદીળીઅિગદ લીનૂરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્ 

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ 
૩ ુસક્ષથ ુષયીઙ ૭૱૨૮, ૭૱૨૱, ૭૱૬૮, ૭૱૮૮, ૭૱૯૪, ૭૯૨૬, ૭૯૭૯ ૨૯ 
૪ ઇ , ફીઙિળગ બળૃષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ 

મીમદ્ફ્ ુષયીઙ 
૮૨૮૩, ૮૨૯૬, ૨૪ 

૫ ઙૅઽ ુષયીઙ ૭૯૯૮, ૭૯૯૯, ૭૯૯૱, ૭૯૱૨, ૭૯૯૨, ૭૱૩૪, ૭૱૭૪, 
૭૯૯૪, ૮૨૩૯, ૮૩૩૬, ૮૪૨૱, 

૩૩ 

૬ ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ 
ગ બ઼ળ ુષયીઙ 

૭૯૪૱, ૭૯૪૯, ૭૯૨૮, ૭૯૩૬, ૭૯૮૩, ૭૯૯૯, 
૮૨૨૨,૮૨૨૯, ૮૨૫૮, ૮૨૯૭, ૮૨૱૮, ૮૩૪૫, ૮૪૩૬, 

૩૫ 

૭ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૪૬૫૯, ૪૬૯૨, ૪૭૮૯, ૭૪૨૩, ૭૬૨૬, ૭૬૩૨,૮૨૭૩, ૨૯ 
૮ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ ૭૯૬૯, ૭૯૮૪, ૨૪ 
૯ ળરદ ઙરદ, લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅુદગ 

ષૅુદકફ્ ુષયીઙ 
૭૯૯૭, ૮૩૪૱, ૨૪ 

૱ ઋજાર્ ઇફૉ બૉડર્ ્ગૉરૂગ ઼ ુષયીઙ ૱૱, ૫૯૩૬, ૫૯૪૱,૬૫૬૯, ૬૫૮૱, ૬૯૩૨ ૨૮ 
ગૃવ.. ૭૨ 

------  

 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 


