
 

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

 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
ફષરૃઅ ઼ -૪૨૪૩ 
ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 

 

 

 

ળીજ્લરીઅ નૄપફૂ ણૉળૂક સ  ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૱૪ (૪૯-૩૪-૪૨૪૨) ૂ ુસષીયીઊ યૃળૂલી (િનલ્નળ): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ નૄપફૂ ણૉ ળૂક મઅપ ઽદૂ,  

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ણૉ ળૂક ભળૂધૂ સ  ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ણૉ ળૂક સ  ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ, 

(૫) મઅપ ણૉ ળૂક ભળૂધૂ સ  ગળષીફૃઅ મીગૂ ઽ્લ દ્ દૉફીઅ ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) મઅપ ણૉ ળૂક સ  ગળષી રીડૉફૂ જાઽૉળીદ ક્લીળૉ  ગળૂ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૃવ ૩૫૫૯ નૄપફૂ ણૉ ળૂક મઅપ ઽદૂ. ુઞ ીષીળ લીનૂ ઼ીરૉવ ઝૉ. 
(ઑફૉક્ષળ રૃઞમ) 

(૪) દૉ બોગૂ ૮૭ ણૉ ળૂક સ  ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ૩૪૯૪ ણૉ ળૂક સ  ગળષીફૂ મીગૂ ઝૉ. 

(૫) મઅપ ણૉ ળૂક ભળૂધૂ સ  ગળષીફૃઅ મીગૂ ઽ્લ દ્ દૉફીઅ ગીળથ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

  (૩) નૄપફ્ બૃળષઢ્ કઝ્ ઽ્ષીધૂ. 

  (૪) ઞૉ-દૉ ઙીરફી રઅણશૂફી ગદીર્ઽદીર્ફૉ કઝ્ ળ઼ ઽ્ષીધૂ. 

  (૫) ભણજ્, ઋજીબદ, બ્વૂ઼ ભળૂલીન ઞૉષી ષઽૂષડૂ ગીળથ્ધૂ. 

  (૬) ઇવઙ-ઇવઙ ધીુફગ ્ ઽ્ષીધૂ. 

(૬) મઅપ ણૉ ળૂક જીવૃ ગળષી રીડૉફૂ જાઽૉળીદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

ઑફૉક્ષળ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ 

ુ ધુદઑ ુઞ ી નૄપ ણૉળૂક 
મઅપફૂ ઼અખ્લી

દૉ બોગૂ ગૉ ડવૂ ણૉળૂક 
ભળૂધૂ સ  ગળષીરીઅ ઈષૂ 

ગૉ ડવૂ ણૉળૂક સ  ગળષીફૂ 
મીગૂ ઝૉ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૩ ગચ્ઝ  ૱૩ ૨ ૱૩ 
૪ મફી઼ગીઅઢી ૭૱ ૩૫ ૬૭ 
૫ બીડથ ૩૮ ૪ ૩૬ 
૬ રઽૉ઼ીથી ૩૨ ૪ ૱ 
૭ ઼ીમળગીઅઢી ૯૪ ૱ ૮૬ 

ઑજમૂ-૪૬૭ -૩- (઼ૂ઼-૩૨)-૪૨૪૩ 
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કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ 

ુ ધુદઑ ુઞ ી નૄપ ણૉળૂક 
મઅપફૂ ઼અખ્લી

દૉ બોગૂ ગૉ ડવૂ ણૉળૂક 
ભળૂધૂ સ  ગળષીરીઅ ઈષૂ 

ગૉ ડવૂ ણૉળૂક સ  ગળષીફૂ 
મીગૂ ઝૉ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૮ ઙીઅપૂફઙળ ૩૩ ૨ ૩૩ 
૯ ઇરનીષીન ૭૮ ૨ ૭૮ 
૱ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૪૫ ૫ ૪૨ 
૯ ળીઞગ્ડ ૭૨ ૩ ૬૯ 
૩૨ જારફઙળ ૬ ૨ ૬ 
૩૩ બ્ળમઅનળ ૩૩ ૨ ૩૩ 
૩૪ ઞૃફીઙત  ૩૪ ૩૩ ૩ 
૩૫ ઇરળૉવૂ ૱ ૨ ૱ 
૩૬ યીષફઙળ ૫૨ ૪ ૪૱ 
૩૭ ઈથઅન ૮ ૩ ૭ 
૩૮ ઘૉણી ૩૮ ૩ ૩૭ 
૩૯ બઅજરઽીવ ૱૯ ૩ ૱૱ 
૩૱ નીઽ્ન ૩૯૯ ૯ ૩૯૨ 
૩૯ ષણ્નળી ૩૪ ૨ ૩૪ 
૪૨ ફરર્ની ૩૭૬ ૪ ૩૭૪ 
૪૩ ય જ ૩૩૯ ૫ ૩૩૮ 
૪૪ ઼ૃળદ ૬ ૨ ૬ 
૪૫ ણીઅઙ ૯૫ ૨ ૯૫ 
૪૬ ફષ઼ીળૂ ૪૪ ૩ ૪૩ 
૪૭ ષવ઼ીણ ૯ ૨ ૯ 
૪૮ દીબૂ ૨ ૨ ૨ 
૪૯ નૉષયૄુર ીળગી ૨ ૨ ૨ 
૪૱ ર્ળમૂ ૩૮ ૨ ૩૮ 
૪૯ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૪ ૨ ૩૪ 
૫૨ મ્ડીન ૯ ૨ ૯ 
૫૩ ઇળષ ૂ ૭૭ ૩ ૭૬ 
૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૯૱ ૬ ૯૬ 
૫૫ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૪૪ ૨ ૪૪ 

ગૃવ ૩૫૫૯ ૮૭ ૩૪૯૪

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ બસૃ મજાળ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૪૪૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૩૩-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ળજી ડર્ૉસફ/વીઉ઼ન઼્ ષઙળફી ગૉડવી 
ઙૉળગીલનૉ બસૃ મજાળ (ગૉડવ રીગડ)/મગળી રીગડ જીવૂ ળ ી ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ દરીર ઙૉળગીલનૉ રીગડ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ળીજ્લરીઅ ઙૂળ ઙીલ્ફૂ ઙૉળગીલનૉ ુફગી઼  

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૫૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નળૂલીબૃળ): દી.૩૩-૩૪-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ 

ધલૉવી ઼ભ્લ ૂ ઇઅમળૂહ ણૉ ળફી ઇદીળીઅુગદ  કર્રીઅગ-૮૨૱૨ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ૮૬ ઙૂળ ઙીલ્ફૉ ુદમઅપ ઽ્ષી ઝદીઅ મૂજા 

ળીજ્લ્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ર્ગવષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઼મઅુ પદ ગજૉળૂફી ુફલઅ થ ઇુપગીળૂ (ઇ) ગવૉગડળ ઞૃફીઙત (મ) ગવૉગડળ ળીઞગ્ડ (ગ) ુઞ ી 

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ-ષણ્નળીફૉ ઼મઅુપદ્ ઼ીરૉ બઙવીઅ વૉષી ઞથી લી બઝૂ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼મઅુપદ્ ઼ીરૉ સી 

બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ 

(૫) જો ગ્ઊ બઙવી ફ વૉષીલી ઽ્લ દ્ દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) (ઇ) ગવૉગડળ ૂ, ઞૄફીઙતફૂ ઼જૄફીધૂ ુઞ ી બળૃષઢી ઇુપગીળૂ ૂ, ઞૄફીઙતૉ  રીરવદનીળ ૂ, ગૉસ્નફૉ યુષ લરીઅ 

ઈ મીમદફૃઅ બફૃળીષદર્ફ ફ ધીલ દૉ મીમદૉ દીગૂન ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (મ) ગવૉગડળ ૂ, ળીઞગ્ડ ીળી ુફષૅ  રીરવદનીળ, બણપળૂફ્ ઘૃવી઼્ ગર્ી  ફ ળીઘૂફૉ ગીળથનસર્ગ ફ્ડૂ઼ 

બીઢષૉવ ઝૉ. 

  (ગ) ુઞ ી બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂ, ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ીળી ઈ ઇઅઙૉ ઙફૃ્ ફ પીલૉવ ફધૂ ઑર ઞથીષૉવ ઝૉ. 

(૫) ુઞ ી બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂ, ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ીળી ઞ ળૂ ન દીષૉજો જૉગ ગળદીઅ રીરવદનીળ ૂ ગૉસ્ન દધી ષૉડળફળૂ 

ણૌક્ડળ ૂ ગૉસ્નફી બળરૂડ ઇફૉ ઼ડીર્ ળઞૄ ગળદીઅ ઼ળગીળૂ ઇુપગીળૂકફી ગીઙશ્ ઽ્ઊ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઞથીલૉવ ઽ્ઊ ઙીલ્ દધી ષીઝળણીઅ 

ડર્ગ઼િઽદ બળદ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ. ઈ ઇઅઙૉ ઙફૃ્ ફ પીલૉવ ફધૂ. 

-------- 

ઙૂળ ઙીલફૂ ુફગી઼ બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૬૭ (૩૪-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી): જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી બીઅજરી ઼ રીઅ 
દી.૩૩-૩૪-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવી ઇદીળીઅુગદ  કર્રીઅગ-૮૨૱૨ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ુદમઅપ ઽ્ષી ઝદીઅ ૮૬ ઙૂળ ઙીલ્ફૉ મૂજા 
ળીજ્લરીઅ ઙૉળગીલનૉ ર્ગવષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઼મઅુ પદ ગજૉળૂફી ુફલઅ થ ઇુપગીળૂ (ઇ) ગવૉગડળ ઞૃફીઙત (મ) ગવૉગડળ ળીઞગ્ડ (ગ) ુઞ ી 
બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ-ષણ્નળીફૉ ઼મઅુપદ ઼ીરૉ બઙવીઅ વૉષી ઞથી લી બઝૂ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼મઅુપદ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ 
વૉષીલી, ઇફૉ 

(૫) જો ગ્ઊ બઙવી ફ વૉષીલી ઽ્લ દ્ દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) (ઇ) ગવૉગડળ ૂ, ઞૄફીઙતફૂ ઼જૄફીધૂ ુઞ ી બળૃષઢી ઇુપગીળૂ ૂ, ઞૄફીઙતૉ  રીરવદનીળ ૂ, ગૉસ્નફૉ યુષ લરીઅ 
ઈ મીમદફૃઅ બફૃળીષદર્ફ ફ ધીલ દૉ મીમદૉ દીગૂન ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (મ) ગવૉગડળ ૂ, ળીઞગ્ડ ીળી ુફષૅ  રીરવદનીળ, બણપળૂફ્ ઘૃવી઼્ ગર્ી  ફ ળીઘૂફૉ ગીળથનસર્ગ ફ્ડૂ઼ 
બીઢષૉવ ઝૉ. 

  (ગ) ુઞ ી બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂ, ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ીળી ઈ ઇઅઙૉ ઙફૃ્ ફ પીલૉવ ફધૂ ઑર ઞથીષૉવ ઝૉ. 
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(૫) ુઞ ી બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ ૂ, ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ીળી ઞ ળૂ ન દીષૉજો જૉગ ગળદીઅ રીરવદનીળ ૂ ગૉસ્ન દધી ષૉડળફળૂ 
ણૌક્ડળ ૂ ગૉસ્નફી બળરૂડ ઇફૉ ઼ડીર્ ળઞૄ ગળદીઅ ઼ળગીળૂ ઇુપગીળૂકફી ગીઙશ્ ઽ્ઊ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઞથીલૉવ ઽ્ઊ ઙીલ્ દધી ષીઝળણીઅ 
ડર્ગ઼િઽદ બળદ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ. ઈ ઇઅઙૉ ઙફૃ્ ફ પીલૉવ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઉરૃ ભીરર્ફી ળજી ડર્ૉસફ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૩૩ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ગીન્દૂયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઉરૃ ભીરર્ફી ળજી ડર્ૉસફ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઉરૃ ભીરર્ફી ળજી ડર્ૉસફ ફધૂ ધલી, ઇફૉ 

(૫) ળજી ડર્ૉસફ ુષફીફી ઈષી ભીરર્ફૉ મઅપ ગળીષષી ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪) ળીજ્લરીઅ ઽીવ ઉરૃ ભીરર્ ઇુ દત્ષરીઅ ફધૂ દૉધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૂળ ઙીલ ઇફૉ ય઼્ફૂ ુફગી઼ બળ ુદમઅપ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૩૫ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ઙૂળ ઙીલ ઇફૉ ય઼્ફૂ ુફગી઼ ગળષી બળ દી.૪૪-૩૨-૪૨૩૫ફી ળ્ઞધૂ ુદમઅપ રગૄષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ 
દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઈ જોઙષીઊફ્ યઅઙ ગળૂ ગૉડવૂ ઙૂળ ઙીલ ઇફૉ 
ય઼્ફૂ ઙૉળગીલનૉ ુફગી઼ ધઊ, 

(૫) દૉ મનવૉ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ઑભ.ઈઊ.ઈળ. ફ પષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) જો ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પષીરીઅ ફ ઈષૂ ઽ્લ દ્ દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૮-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઙૂળ ઙીલ-૩૨ (ન઼) દધી ય઼-૯૩૨ (ફષ઼્ ન઼) 

(૫) દરીર ૯૬ (જ્ળીણુઅ) ુગ ઼ીરીઅ બ્વૂ઼ ઘીદી ીળી ઑભ.ઈઊ.ઈળ. ફ પષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ સીશીકરીઅ રઅઞૄળ રઽૉગર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૬૯ (૨૮-૨૯-૪૨૩૯) ૂરદૂ જઅ ૂગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી): રીફફૂલ ુસક્ષથરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દીવૃગી, રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ ઼ળગીળૂ ઇફૉ 
ગર્ીન્ડૉણ ગૉડવૂ સીશીક ઈષૉવૂ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ સીશીકષીળ ઼અષઙર્ષીળ ગૉડવૃઅ રઽૉગર રઅઞૄળ ધલૉવ ઝૉ, દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઼અષઙર્ષીળ યળીલૉવ ઝૉ ઇફૉ 
ગૉડવૂ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૫૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ. 

(૪) ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીક રીડૉ  ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ રઽૉગર બોગૂ યળીલૉવૂ ઇફૉ ઘીવૂ 

ઞગ્લીકફૂ ુષઙદ્ બ ગ-૪.૩ (A, B, C) રૃઞમ ઇફૉ ગર્ીન્ડૉણ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીક રીડૉ  ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૄળ 

રઽૉગર બોગૂ યળીલૉવૂ ઇફૉ ઘીવૂ ઞગ્લીકફૂ ુષઙદ્ બ ગ-૪.૪ (A, B) રૃઞમ ઝૉ. 

(૫) ઞૉર મફૉ દૉર ઞ નૂ. 

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

-------- 

દીબૂ ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીકરીઅ ુસક્ષગ્ફૂ ચડ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૫૩ (૨૱-૩૨-૪૨૪૨) ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીરૂદ (ુફટળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઼ળગીળૂ, ગર્ીન્ડૉણ ઇફૉ ઘીફઙૂ ીધુરગ સીશીક 

ગૉડવૂ ઈષૉવૂ ઝૉ, 

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

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

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૪-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ીફૃઅ ફીર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઼ળગીળૂ ી.સીશી ગર્ીન્ડૉ ણ ી.સીશી ઘીફઙૂ ી.સીશી 

દીબૂ લીળી ૩૭૮ ૨ ૪૫ 

ણ્વષથ ૩૨૱ ૨ ૭ 

ષીવ્ણ ૯૱ ૩ ૯ 

઼્ફઙત ૪૭૯ ૩ ૩૬ 

ઋચ્ઝવ ૱૮ ૨ ૮ 

ુફટળ ૬૯ ૨ ૫ 

ગૃગળરૃઅણી ૮૭ ૨ ૨ 

 (૪)  

ુઞ ીફૃઅ ફીર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઼ળગીળૂ ીધુરગ સીશીરીઅ ુસક્ષગ્ફૂ ચડ 

દીબૂ લીળી ૮૯ 

ણ્વષથ ૫૮ 

ષીવ્ણ ૫૯ 

઼્ફઙત ૮૭ 

ઋચ્ઝવ ૩૱ 

ુફટળ ૬૮ 

ગૃગળરૃઅણી ૭૩ 

(૫) ઞૉર મફૉ દૉર ઞવનૂ. 

-------- 
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ઘૉણી, ઈથઅન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ી ઇફૉ સઽૉ ળફી બૉડર્ ્વ બઅબ્ ઋબળ દ્વરીબફૂ દબી઼થૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૨૯ (૪૱-૨૭-૪૨૪૩) ૂ ઊન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ 
ગર્ીઽગ્ફૂ મીમદ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૩૯-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઘૉણી, ઈથઅન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ી ઇફૉ સઽૉળરીઅ ક્લીળૉ  ઇફૉ 
ગૉડવી બૉડર્ ્વ બઅબ્ ઋબળ દ્વરીબફૂ દબી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) દબી઼થૂ નળમ્લીફ ગલી ગીળફૂ ઙૉળળૂદૂ બગણીઊ, ઇફૉ દૉ ઇન્ષલૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ મીમદ રઅ ૂ ૂ : (૩૪-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૩૯-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઘૉણી, ઈથઅન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ી ઇફૉ સઽૉળરીઅ ફૂજૉ 
ઞથી લી રીથૉ બૉડર્ ્વ બઅબ્ બળ દ્વરીબફૂ દબી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

ઘૉણી ુઞ ્આ 

઼રલઙીશ્ દબી઼થૂફૂ ઼અખ્લી 
૪૨-૭-૪૨૩૱ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૩૯ ૪૩૬ 
૩-૬-૪૨૩૯ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૪૨ ૪૱૩ 
૩-૬-૪૨૪૨ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૪૩ ૪૭૯ 
૩-૬-૪૨૪૩ ધૂ ૩૯-૭-૪૨૪૩ ૩૭ 

ગૃવ ૯૮૯ 

ઈથઅન ુઞ ્આ 

઼રલઙીશ્ દબી઼થૂફૂ ઼અખ્લી 
૪૨-૭-૪૨૩૱ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૩૯ ૩૯૯ 
૩-૬-૪૨૩૯ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૪૨ ૪૯૯ 
૩-૬-૪૨૪૨ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૪૩ ૪૯૭ 
૩-૬-૪૨૪૩ ધૂ ૩૯-૭-૪૨૪૩ ૩૭ 

ગૃવ ૯૮૬ 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ્આ 

઼રલઙીશ્ દબી઼થૂફૂ ઼અખ્લી 
૪૨-૭-૪૨૩૱ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૩૯ ૫૪ 
૩-૬-૪૨૩૯ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૪૨ ૯૩ 
૩-૬-૪૨૪૨ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૪૩ ૱૪ 
૩-૬-૪૨૪૩ ધૂ ૩૯-૭-૪૨૪૩ ૨૩ 

ગૃવ ૩૱૮ 

ઙીઅપૂફઙળ સઽૉ ળઆ 

઼રલઙીશ્ દબી઼થૂફૂ ઼અખ્લી 
૪૨-૭-૪૨૩૱ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૩૯ ૩૫ 
૩-૬-૪૨૩૯ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૪૨ ૪૯ 
૩-૬-૪૨૪૨ ધૂ ૫૩-૫-૪૨૪૩ ૫૫ 
૩-૬-૪૨૪૩ ધૂ ૩૯-૭-૪૨૪૩ ૩૪ 

ગૃવ ૱૯ 

(૪) દબી઼થૂ નળમ્લીફ બગણીલૉવ ઙૉળળૂુદ દધી દૉ ઇન્ષલૉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગીલર્ષીઽૂ ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષદૃઅ 
*બિળુસ  ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(*બિળુસ  ઼ુજષ ૂફી ગજૉળૂરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.) 

-------- 
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ઘૉણી, ઈથઅન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી બૉડર્ ્વ બઅબ્ બળ ઼ળ ીઊટ જૉિગઅઙ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૩૭ (૨૱-૨૮-૪૨૪૩) ૂ ઊન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ 
ગર્ીઽગ્ફૂ મીમદ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૪૭-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણી, ઈથઅન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી ગૉડવી બૉડર્ ્વ 
બઅબ બળ ઙૃથષ ી દબી઼ષી ઼ળ ીઊટ જૉગીંઙ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ જગી઼થૂરીઅ ઙૉળ઼ીલગ રશૉવ ફરૃફીફી ગીળથૉ ુઞ ીષીળ ગૉડવી બૉડર્ ્વ બઅબ ઋબળ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ ? 

ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ મીમદ રઅ ૂ ૂ : (૩૪-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૪૭-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણી, ઈથઅન ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફીઅ ફૂજૉ 
રૃઞમફીઅ બૉડર્ ્વબઅબ બળ ઙૃથષ ી દબી઼ષી ઼ળ ીઊટ જૉગીંઙ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ. 

ુઞ ્ 
ષહર્ષીળ દબી઼થૂ ગળૉ વ બૉડર્ ્વબઅબફૂ ઼અખ્લી 

૪૨૩૱ ૪૨૩૯ ૪૨૪૨ 
ઘૉણી ૨ ૨ ૩ 
ઈથઅન ૪ ૩ ૪ 
ઙીઅપૂફઙળ ૨ ૨ ૩ 
ગૃવ (દબી઼) ૪ ૩ ૬ 

 (૪) ઋક્દ જગી઼થૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ફરૃફી પ્ળથ઼ળફી ઞથીલૉવ ઽ્ઊ ઇન્લ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફ્  ળઽૉદ્ 
ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ બક્ષૂકફી ષૉજીથફી રીગડ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૩૭૫ (૨૯-૩૪-૪૨૪૨) ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બક્ષૂકફ્ ષૉબીળ ધદ્ ઽ્લ દૉષી ગૉડવી 

ધશ્ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૪) બક્ષૂકફી ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૉબીળફૂ ષૅુ  મઅપ ગળષી રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ  : (૩૨-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બક્ષૂકફ્ ષૉબીળ ધદ્ ઽ્લ દૉષી 

ધશ્ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ી ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળૉ વ ધશફૂ ઼અખ્લી 

૩ ઇરનીષીન ૱ 

૪ ષણ્નળી ૩ 

૫ ઼ૃળદ ૩ 

૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૫ 

૭ ળીઞગ્ડ ૩ 

 ઇન્લ ુઞ ી ૨ 

(૪) ષન્લ ીથૂ (઼અળક્ષથ) ઇુપુફલર-૩૯૯૪ફૂ ુષુષપ ઇફૃ઼ૄુજકરીઅ ઼રીુષ  બક્ષૂકફૉ બગણષી, ળીઘષી, 
ુસગીળ ગળષી દધી ષૉબીળ ગળષી બળ ુદમઅપ ઝૉ. ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૅુ  ગળફીળ ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 
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ળીજ્લરીઅ બષફધૂ બણૂ ઙલૉવી દધી ઼ૄગી ટીણફ્ ુફગીવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૪૱ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ દૉરઞ ુઞ ીષીળ ષીષીટ્ણીગર્ દ, બષફધૂ 
ઋઘણૂ બણૉવી, દડૄૂ બણૉવ ઇફૉ ઋયી ઼ૄગી ટીણ્ફી ુફગીવફૂ ગીરઙૂળૂ ગ્ફૉ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ ઇફૉ ુઞ ીષીળ ગલી ગીળફી ગૉડવી ટીણ્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ ગલી ગીળફી ગૉડવી વીગણીફ્ ઞથ્ધ્ ઞરી ધલ્, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ વીગણીફી ઞથ્ધી ઇન્ષલૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૨૭-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષીષીટ્ણીગર્ દ, બષફધૂ ઋઘણૂ ઙલૉવ, દૄડૂ બણૉવ 
ઇફૉ ઋયી ઼ગૄી ટીણ્ફી ુફગીવફૂ ગીરઙૂળૂ ઘીદીળીઽૉ દૉરઞ ઞઅઙવ ગીરનીળ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂક રીળભદૉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૪) *બ ગ-(ઇ) ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) *બ ગ-(મ) ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૬)  
ષહર્ ધલૉવ ઈષગ ( ./-)

૪૨૩૱-૩૯ ૭,૫૱,૯૭,૯૱૮ 
૪૨૩૯-૪૨ ૪,૭૩,૯૱,૨૮૯ 
૪૨૪૨-૪૩ 

(દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ ઇઅુદદ)
૩,૨૭,૨૫,૯૮૮ 

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

઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉજોરીઅધૂ ઑરમૂમૂઑ઼ બી઼ ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઈઘળૂ ઼ડીર્ભૂગૉ ડ ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૭ (૪૫-૩૨-૪૨૪૨) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફી ૂજા ઼ રીઅ 
દી.૪૨-૨૪-૪૨૩૯ (મૂજી મૉઢગ) ફી ળ્ઞ ઼યીઙૅઽરીઅ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગઆ *૩૪૬૨૱ (ઇગર્દી-૪૮)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ 
રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ગર્ીમ્લ ુષ દીળ્રીઅ ણૌક્ડળ્ફૂ ચડ ુફષીળૂ સગીલ દૉ રીડૉ  ઑરમૂમૂઑ઼ બી઼ ધઊફૉ ઊન્ડફર્સૂબ બૄથર્ ગળૉવ 
ણૌક્ડળ્ફૉ ઼ળગીળૂ ્ષૂટફવ ઼ડીર્ભૂગૉડ ઈબૂફૉ થ ષહર્ ભળજીલીદ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ્રીઅ ઼ૉષી મજા લી મીન ઞ ઈઘળૂ ણૂગર્ૂ 
઼ડીર્ભૂગૉડ ઈબષીફૃઅ ગીલનીગૂલ જોઙષીઊકફૂ જગી઼થૂ ગળૂફૉ લ્ગ્લ ઽ્લ દૉ ુષજીળથી ગળષીફૂ ઽદૂ દૉ દી. ૩૭-૩૨-૪૨૪૨ફૂ 
ુ ધુદઑ ક્લીઅ દમક્કૉ  ઝૉ, ઇફૉ  

(૪) ઋક્દ ુષજીળથીઅ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ ગળૂફૉ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

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

(૩) ઑર.મૂ.મૂ.ઑ઼. બી઼ ુષ ીધીર્ક દૉરફ્ ઇભ્લી઼કર્ર બથૄર્ ગળૉ  ત્લીળમીન દૉરફૉ ણૂગર્ૂ ઼ડીર્ભૂગૉડ ઈબષીફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ઞૉ દૉ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ીળી ગળષીફૂ ઽ્લ ઝૉ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ળીજ્લરીઅ ઘીફઙૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞફૂ ભૂરીઅ ષપીળ્ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૫૯૪ (૪૯-૩૪-૪૨૪૨) ૂ િગળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ  
(દમૂમૂ ુસક્ષથ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૩૩-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ફૉ ૪૨૪૨-૪૩ફી ષહર્રીઅ ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફૉ ગીળથૉ ઘીફઙૂ રૉણૂગવ 
ગ્વૉઞફૂ ભૂરીઅ ષપીળ્ ફ ગળષી ઼ળગીળૉ  ુફથર્લ ગળૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
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(૪) જો ઽી, દ્ ળીજ્લફૂ ઘીફઙૂ રૉણૂગવ ગ્વૉજોઑ ભૂફૂ ુફપીર્ળથ ઼ુરુદફૂ રઅઞૃળૂ ુષફી ૪૯,૨૨૨/- ધૂ  

. ૱૫,૨૨૨/- ઼ૃપૂફ્ ભૂરીઅ ષપીળ્ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૫) જો ઽી, દ્ ઼ળગીળૉ  જાઽૉળ ગળૉવ ુફથર્લ ુષ ધ્પ વૉષીરીઅ ઈષદ્ ભૂ ષપીળ્ ફીમૄન ગળૂ દૉ બળદ ઇબીષષી સૂ 

ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (દમૂમૂ ુસક્ષથ) : (૨૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ભૂ ળૉ ગ્લૃવૉડળૂ ગુરડૂરીઅ ઼ળગીળ ૂ દળભધૂ ભૂરીઅ ષપીળ્ ફ ગળષી ઇઅઙૉ ગ્ઊ બથ ઼ૃજફી રશૉવ ફધૂ. 

(૪) ભૂ ુફપીર્ળથ ઼ુરુદ ીળી . ૪૯,૨૨૨/- ધૂ . ૱૫,૨૨૨/- ઼ૃપૂફ્ ગ્ઊ ભૂ ષપીળ્ ગળૉવ ફધૂ. 

(૫) ભૂ ઼ુરુદરીઅ ઈઞ િનફ ઼ૃપૂ ભૂ ષપીળ્ ફીમૃન ગળષ્ ગૉ  બળદ ઈબષીફ્ ગ્ઊ બ  રશૉવ ફધૂ. 

-------- 

ગૉ ન્  ઼ળગીળ દળભધૂ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ઊન્ઞૉક્સફ્ફૂ ભીશષથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૨૯ (૨૩-૨૮-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 

(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૩૭-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ળ્ફી ઼ીરૉ ઋબલ્ઙૂ ઑષી ળૉરણૉ ુ઼ષૂળ ઇફૉ ડ઼્ૂવૂટૃરૉમ ઊન્ઞૉક્સફ્ફૂ 

ભીશષથૂ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ દી.૨૩-૨૬-૪૨૪૩ ધૂ દી.૨૭-૨૭-૪૨૪૩ ઼ૃપૂ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગૉડવી ઋક્દ ગલી ગીળફી 

ઊન્ઞૉક્સફ્ફૂ ગૉન્  ઼રક્ષ રીઅઙથૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ, ઇફૉ 

(૫) ઈ રીઅઙથૂ ઼ીરૉ ગૉડવી ઊન્ઞૉક્સફ્ ર ી ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ળૉરણૉ ુ઼ુષળ ઇફૉ ડ્ુ઼વૂટૃરૉમ ઊન્ઞૉક્સફ્ફૂ યીળદ ઼ળગીળ ઼રક્ષ ડૉવૂભ્ુફગ ઋબળીઅદ ુષિણલ્ ગ્ન્ભળન઼્ ીળી 

ુફલુરદબથૉ રીઅઙથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉફૂ ઼ીરૉ યીળદ ઼ળગીળ ૂફી ગ્ુષણ બ્ડર્વ બળ નસીર્ષૉવ ગ્ુષણ નનીર્કફૂ ગૉ઼્ફૂ ઼અખ્લી 

ઇફૃ઼ીળ ઊન્ઞૉક્સફ્ ઼પ્વીલ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ળૉરણૉ઼ૂષૂળ ઊન્ઞૉક્સફ-૫,૨૯,૨૨૨ 

  ડ્ુ઼ુવટૃરૉમ ઊન્ઞૉક્સફ-૩૱૫૭ 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ગ્ળ્ફીફૂ ળ઼ૂ ઘળૂનષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૩૩ (૨૱-૨૮-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી. ૪૨-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ળ્ફી રીડૉ  ગઉ ગઉ ગઅબફૂફૂ ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ળઽૂ ઝૉ, 

(૪) ફીઙળૂગ્ફૃઅ ટણબૂ ળ઼ૂગળથ ગળષી રીડૉ  ઼ળગીળૉ  ઇન્લ ગઉ ગઉ ગઅબફૂક બી઼ૉધૂ ગૉડવી ઞથ્ધીરીઅ ઇફૉ ગૉડવી ઘજ 
ળ઼ૂ ઘળૂનષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગલૃર્, ઇફૉ 

(૫) ઈ ળ઼ૂ ક્લીળધૂ ગૉડવી ઞથ્ધીરીઅ રશસૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૨૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી. ૪૨-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ળ્ફી રીડૉ  ઼ૂળર ઉન્ ડૂ ૃડ ગઅબફૂફૂ ગ્ષૂુસ ણ ઇફૉ યીળદ 
મીલ્ડૉગ ગઅબફૂફૂ ગ્ષૉક઼્ૂફ ળ઼ૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૪) ફીઙળૂગ્ફૃઅ ટણબૂ ળ઼ૂગળથ ગળષી રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ ળ઼ૂફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
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  (૩) રૉ.઼ૂળર ઉન્ ડૂ ૃડ કભ ઉન્ણૂલી ી.વૂ. 

   ગ્ષૂસૂ ણ –  ૪,૪૮,૪૭,૪૯૨ ણ્ટ 

   ગૃવ ઘજર્ . ૯૩૪,૮૯,૮૨,૨૭૨.૨૨ (ઇઅગૉ  ુબલી ઼ીદ઼્ મીળ ગળ્ણ કઙથ઼ૂ ૉળ વીઘ ઼ીઉઢ  
       ઽજાળ બજી઼ બૃળી)  

  (૪) રૉ. યીળદ મીલ્ડૉગ 

   ગ્ષૉક઼્ૂફ- ૩,૨૪,૬૯,૪૬૨ ણ્ટ 

   ગૃવ ઘજર્ . ૬૫૨,૬૮,૱૨,૱૨૨.૨૨ (ઇઅગૉ  ુબલી જીળ઼્ ૂ઼ ગળ્ણ ઝૉ ીવૂ઼ વીઘ ઑઅ઼ૂ ઽજાળ  
       ઈઢ઼્ બૃળી) 

(૫) ઈ ળ઼ૂફ્ ઞથ્ધ્ યીળદ ઼ળગીળ ૂ ીળી ળીજ્લફી ગષળૉઞ દૉરઞ ઞ ળૂલીદ રૃઞમ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ગૉ ન્  ઼ળગીળ ીળી ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ષૉન્ડૂવૉડળ ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૪૯ (૩૭-૨૮-૪૨૪૩) ૂ ઉન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફૉ ગૉડવી ષૉન્ડૂવૉડળ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી, 

(૪) ઈ ષૉન્ડૂવૉડળ ક્લી-ક્લી ુઞ ીરીઅ ગઉ ઽ્ુ બડવ્રીઅ ભીશષષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ  

(૫) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ષૉન્ડૂવૉડળ ક્ષુદગર્ દ ઇધષી મઅપ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૩૪-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી. ૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફૉ ગૃવ ૮૩૯૨ ષૉન્ડૂવૉડળ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. 

(૪) ઈ ષૉન્ડૂવૉડળફૂ ભીશષથૂ ઇઅઙૉફૃ બ ગ ‘ઑફૉક્ષળ-ઑ’ દળૂગૉ  ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) દૉ બોગૂ દી. ૫૩-૨૭-૪૨૪૩ ફૂ ુ ધુદઑ ગૃવ-૫૮૯ ષૉન્ડૂવૉડળ રળીરદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

ઑફૉક્ષળ-ઑ 

કર્ર ફઅ. ુઞ ીફૃઅ ફીર ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર ગૃવ 
૩ ઇરનીષીન ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ, ઇરનીષીન ૬૭૱
૪ ઇરનીષીન જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઼્વી, ઇરનીષીન ૩૬૭
૫ ઇરનીષીન જી઼ૂઈળઈઉ, ઇરનીષીન ૩૱
૬ ઇરનીષીન ઈઉગૉણૂઈળ઼ૂ- ઇરનીષીન ૩૫૯
૭ ઇરનીષીન ઇરનીષીન મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉસફ  ૭૪
૮ ઇરનીષીન ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ુષળરઙીર ૪
૯ ઇરનીષીન બ્વૂ઼ ઽ્ુ બડવ, સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન ૭
૱ ઈથઅન ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઈથઅન ૭૫
૯ ઈથઅન  ઑ઼ઑ઼ ઽ્ુ બડવ, બૉડવીન ૭૨
૩૨ ઘૉણી  ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ફણૂઈન ૩૨૩
૩૩ ઘૉણી ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઘૉણી  ૪
૩૪ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૯૭
૩૫ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, વીંમણૂ ૪
૩૬ ઇરનીષીન ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઼ીંઙળષી ૩૨
૩૭ ઇરળૉવૂ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઇરળૉવૂ  ૫૯
૩૮ ઇરળૉવૂ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ળીઞૃવી ૪
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કર્ર ફઅ. ુઞ ીફૃઅ ફીર ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર ગૃવ 
૩૯ યીષફઙળ ઼ળગીળૂ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઑ઼ડૂ મ઼ ડૉસફફૂ મીઞૃરીઅ, યીષફઙળ ૫૱૫
૩૱ મ્ડીન  ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, મ્ડીન ૬૭
૩૯ ઙૂળ-઼્રફીધ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ષૉળીષશ ૮૩
૪૨ ઞૃફીઙત જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઞૃફીઙત ૩૮૱
૪૩ ઇળષ ૂ  ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઇળષ ૂ/ષી ગ ૩૨
૪૪ મફી઼ગીઅઢી ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ણૂ઼ી ૭
૪૫ ઙીઅપૂફઙળ જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઙીઅપૂફઙળ ૩૮૮
૪૬ ઙીઅપૂફઙળ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, રીથ઼ી ૪
૪૭ રઽૉ઼ીથી જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષણફઙળ ૯૪
૪૮ રઽૉ઼ીથી ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, રઽૉ઼ીથી ૩૬૨
૪૯ રઽૉ઼ીથી ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ુષ઼ફઙળ ૪
૪૱ બીડથ જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, પળરબૃળ, બીડથ ૩૩૭
૪૯ બીડથ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ુ઼ધ્પબૃળ  ૫૭
૫૨ બીવફબૃળ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, બીવફબૃળ  ૯૭
૫૩ ઼ીમળગીઅઢી જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, િઽઅરદફઙળ ૩૫૨
૫૪ ઼ીમળગીઅઢી ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઉણળ ૬
૫૫ ઼ીમળગીઅઢી ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઘૉણ ી  ૭
૫૬ ઼ીમળગીઅઢી ગ્ડૉઞ ઽ્ુ બડવ, ુયવ્ણી ૩
૫૭ ઈઽષી-ણીઅઙ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઈઽષી-ણીઅઙ ૮૨
૫૮ ફષ઼ીળૂ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ફષ઼ીળૂ ૩૩૱
૫૯ ઼ૃળદ ન્લૃ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ, ઼ૃળદ ૭૱૯
૫૱ ઼ૃળદ રૂરૉળ –  ઼ૃળદ ૩૮૪
૫૯ ઼ૃળદ ઼ૃળદ –  ીઉષૉડ ૬૱
૬૨ ઼ૃળદ ઑ઼ણૂઑજ –  રીઅણષૂ ૪
૬૩ ઼ૃળદ મીળ્ણવૂ –  ઼ત્લીપળી ૪
૬૪ ઼ૃળદ ઼અઞષીથૂ- જ ધીફ  ૪
૬૫ ઼ૃળદ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, મીળણ્વૂ ૪
૬૬ દીબૂ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, લીળી ૱૨
૬૭ દીબૂ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઋચ્ઝવ  ૪
૬૮ ષવ઼ીણ જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ષવ઼ીણ ૩૫૯
૬૯ ષવ઼ીણ ડૉડ ઽ્ુ બડવ, પળરબૃળ  ૪
૬૱ ષવ઼ીણ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ, ષીબૂ ૪
૬૯ જારફઙળ ઑર.બૂ.સીઽ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, જારફઙળ ૫૫૱
૭૨ જારફઙળ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, જારઘઅયીશૂલી ૭૨
૭૩ ગચ્ઝ  જી.ગૉ ., યૃઞ ૪૫૯
૭૪ ર્ળમૂ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ર્ળમૂ ૭૱
૭૫ બ્ળમઅનળ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, બ્ળમઅનળ ૮૨
૭૬ ળીઞગ્ડ બૂ.ણૂ.લૃ. રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ ગૉમ્બ઼, ળીઞગ્ડ ૮૪૮
૭૭ ળીઞગ્ડ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ, ઙ ણવ ૩
૭૮ ય જ  ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ય જ/ ીઉષૉડ ૱૭
૭૯ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઝ્ડીઋનૉબૃળ  ૮૨
૭૱ નીઽ્ન  ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, નીઽ્ન ૪૯
૭૯ ઙ્પળી ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ઙ્પળી ૱૫
૮૨ રઽૂ઼ીઙળ ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, વૃથીષીણી ૭૨
૮૩ ફરર્ની  ઞફળવ ઽ્ુ બડવ, ળીઞબૂબશી ૱૭
૮૪ ષણ્નળી ઑ઼.ઑ઼.જી. ઽ્ુ બડવ, ષણ્નળી ૬૬૬
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કર્ર ફઅ. ુઞ ીફૃઅ ફીર ઽ્ુ બડવફૃઅ ફીર ગૃવ 
૮૫ ષણ્નળી જીઑરઉઈળઑ઼ રૉણૂગવ ગ્વૉઞ, ઙ્ ૂ, ષણ્નળી ૩૯૱
૮૬ ષણ્નળી જીઑરઑ઼઼ૂઑવ ષણ્નળી ણૉબ્ ૩૨

  ગૃવ ૮૩૯૨
-------- 

ળીજ્લરીઅ ષ્ન્ડૉ ણ દધી બી઼ીફી ઈળ્બૂક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૫૮ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી ૫ ષહર્ધૂ ષ્ન્ડૉણ ઽ્લ દધી બી઼ીફી ગૉડવી ઇબળીપૂ બગણીલી 
ફધૂ,  

(૪) દૉ ફ બગણીષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઈળ્બૂકફૉ બગણષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ઝૉ ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 

(૪)  

 ષ્ન્ડૉણ ઈળ્બૂક બ્વૂ઼ ીળી પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઑ મૂગફી ગીળથૉ બ્દીફૃઅ ળઽૉઢીથ ઼દદ મનવદી ળઽૉ ઝૉ. 

 બ્વૂ઼ દબી઼ નળમ્લીફ ઼ઽઈળ્બૂઑ મદીષૉવી ઼ળફીરૉ દબી઼ ગળદીઅ પળબગણ ડીશષી ઈળ્બૂક ળઽૉઢીથ ઼દદ 
મનવદી ળઽૉ ઝૉ. 

 ઈળ્બૂકફી ઞથીષૉવી ઼ળફીરીરીઅ ભૉળભીળ, ઈઅદળળીજ્લફી ષ્ન્ડૉણ ઈળ્બૂક યીણીફી રગીફરીઅ ળઽૉદી ઽ્લ ઙૃફ્ 
ઈજલીર્ મીન બ્દીફી ષદફરીઅ ઞદી ળઽૉદી ઽ્લ ઝૉ. 

 ષ્ન્ડૉણ ઈળ્બૂક બ્દીફૂ પળબગણ ડીશષી ઼ી  બ્દીફૂ કશઘ ઝૃબીષૂ ઇન્લ ુઞ ી દધી ળીજ્લરીઅ ળઽૉષી ઞદી 
ળઽૉવ ઽ્લ ઝૉ દૉધૂ રશૂ ઈષદી ફધૂ, -ણૃઅ ઙિળલીશ ુષ દીળ પળીષદી ુઞ ીકરીઅ ષ્ન્ડૉણ ઈળ્બૂકફૉ ઝૃબીઉ 
ળઽૉષીફૂ ઞગ્લી ઈ઼ીફૂધૂ રશૂ ળઽૉદૂ ઽ્લ ઝૉ.  

 ઈળ્બૂકફી ઽીવફી ઼અબગર્  ફઅમળ મીમદૉ ગ્ઉ રીિઽદૂ રશૂ ફ ઈષદૂ ઽ્ષીધૂ. 

 ષ્ન્ડૉણ ઈળ્બૂકફી ઼ઙી- ઽીવી ષ્ન્ડૉણ ઈળ્બૂક મીમદૉ બ્વૂ઼ફૉ ગ્ઉ ઼ીજૂ રીિઽદૂ ઈબદી ફધૂ. 

 બી઼ીફી ઈળ્બૂકફી વ્ગૉસફ રશૂ ઈષદી ફ ઽ્ઉ, બગણીલૉવ ફધૂ. 

(૫)  

 યીઙૉણૃ (ષ્ન્ડૉણ) ઈળ્બૂકફૉ બગણષી ઼ી  ઇષીળ-ફષીળ ણર્ ીઉષફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 યીઙૉણૃ (ષ્ન્ડૉણ) જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ  ઈળ્બૂકફી ળઽૉથીઅગ ધશૉ, દૉરફી ઼ઙી ઼અમઅપૂ દૉરઞ ુર  ષદૃર્શ 
દધી દૉરફી રશૂ ઈષષીફી ઼અયુષદ ધશ્ઑ ઇષીળ-ફષીળ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ઉવૉક્ડર્ ્ુફગ રૂિણલી દૉરઞ ઇઅઙદ મીદરૂનીળ્ રીળભદૉ બથ મીદરૂ રૉશષૂ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ફીઉડ ળીઋન્ણ નળમ્લીફ ઼ળ ીઊટ જૉગીંઙ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 દઽૉષીળ્ફી ઼રલૉ મઽીળ રઞૄળૂ રીડૉ  ઙલૉવ ઈળ્બૂક ષદફ બીઝી ભળદી ઽ્ષીફૂ ઼અયીષફી ધ્લીફરીઅ વઉ ઈ 
઼રલૉ ઼ળ ીઊટ જૉગીંઙફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 બૃળી ફીર ઼ળફીરીષીશી ઈળ્બૂક ુષ ધ્પરીઅ CRPC ગવર ૯૨ રૃઞમફી ફીરનીળ ગ્ડર્રીઅધૂ ષ્ળઅ ડ્ રૉશષૂ 
દૉરફૉ બગણષી ઇઅઙૉ ળીજ્લફી દરીર ુઞ ીકરીઅ ુ઼ુધ્પ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ળીજ્લફી ઇફૉ ળીજ્લ મઽીળફી ઈળ્બૂકફૉ બગણષી રીડૉ  ઼અમઅુપદ ુઞ ીક ઼ીધૉ અ઼ગવફરીઅ ળઽૂ દૉકફૉ લીનૂક 
બીઢષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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 ઋબળીઅદ ળીજ્લ મઽીળફીઅ ફી઼દી-ભળદી ઈળ્બૂકફૂ પળબગણ ગળષી રીડૉ  ઈળ્બૂકફૂ ઇવીલનૂ લીનૂ દોલીળ 
ગળૂ, ઼અમઅુપદ ળીજ્લફીઅ બ્વૂ઼ ષણીફૉ ર્ગવૂ દૉકફી ઼અગવફરીઅ ળઽૂ ઈળ્બૂકફૂ પળબગણ ગળષી રીડૉ  ઇ ૉધૂ 
ડૂર્ ર્ગવષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

  દરીર સઽૉળ/ુઞ ીરીઅ ણૂ.઼ૂ.મૂ./બૂ.઼ૂ.મૂ./ઑવ.઼ૂ.મૂ./ઑ઼.ક.જી./બૉળ્વ-ભવ  ગ્ણર્ફૂ ઇવઙ-ઇવઙ 
ડૂર્ મફીષૂ ડૉગફૂગવ ઼ષવન઼્ફૂ રનનધૂ ષપૃરીઅ ષપૃ ઈળ્બૂક બગણૂ બીણષી લત્ફ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 દૉરઞ બી઼ીફી ઈળ્બૂકફૉ બગણષી રીડૉ  ઇષીળ-ફષીળ ટૃઅમૉસ (ણર્ ીઊષ)ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ 

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ્ 
ષ્ન્ડૉ ણ ઽ્લ દૉષી બગણષીફી મીગૂ 

ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 
બી઼ીફી બગણષીફી મીગૂ 
ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૪૩૬૫ ૪૨ 
૪ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૪૨૩ ૩૨ 
૫ ઼ૃળદ સઽૉળ ૩૮૫૪ ૯૩ 
૬ ષણ્નળી સઽૉળ ૯૪૩ ૬ 
૭ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૪૮૮ ૩૪ 
૮ ઘૉણી ૪૪૱ ૨ 
૯ ઈથઅન ૬૭૩ ૨ 
૱ ઙીઅપૂફઙળ ૫૩૪ ૨ 
૯ ઼ીમળગીઅઢી ૪૪૩ ૨ 
૩૨ ઇળષ ૂ ૪૬૩ ૨ 
૩૩ રઽૉ઼ીથી ૬૯૭ ૨ 
૩૪ જારફઙળ ૪૯૫ ૨ 
૩૫ નૉષયૄુર ીળગી ૯૯ ૨ 
૩૬ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૪૱૱ ૯ 
૩૭ ર્ળમૂ ૩૯૬ ૩૨ 
૩૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૫૫ ૨ 
૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૩૫૭ ૮ 
૩૱ ગચ્ઝ બૄષર્ ૫૮૨ ૨ 
૩૯ ગચ્ઝ બુ ર ૩૱૬ ૨ 
૪૨ બીડથ ૪૯૯ ૨ 
૪૩ ઇરળૉવૂ ૩૩૯ ૨ 
૪૪ યીષફઙળ ૪૱૪ ૨ 
૪૫ મ્ડીન ૪૨ ૨ 
૪૬ ઞૃફીઙત ૩૫ ૨ 
૪૭ ઙૂળ ઼્રફીધ ૯૩ ૨ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૩૨૯ ૪ 
૪૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૪૩૱ ૮ 
૪૱ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩૩૮ ૨ 
૪૯ ય જ ૬૯૮ ૮ 
૫૨ ફરર્ની ૫૯ ૪ 
૫૩ બઅજરઽીવ ૬૱૯ ૪૨ 
૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૩૨૪ ૨ 
૫૫ નીઽ્ન ૮૪૪ ૪ 
૫૬ ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૫૭૯ ૪૯ 
૫૭ દીબૂ ૩૬૨ ૨ 
૫૮ ષવ઼ીણ ૩૫૩૯ ૩૯ 
૫૯ ફષ઼ીળૂ ૪૯૯ ૨ 



14 
 

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ્ 
ષ્ન્ડૉ ણ ઽ્લ દૉષી બગણષીફી મીગૂ 

ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 
બી઼ીફી બગણષીફી મીગૂ 
ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 

૫૱ ણીઅઙ ૫૭ ૨ 
૫૯ બ.ળૉ . ષણ્નળી ૪૮ ૨ 
૬૨ બ.ળૉ . ઇરનીષીન ૭ ૨ 

-------- 

ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૭૱ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ળીઞૉસૃગરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ 
ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ી દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

ઇરનીષીન સઽૉળ ૭૫ ૩૩૭ ૯૫ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૩૨ ૩૩ ૭ 
મ્ડીન ૱ ૯ ૫૱ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૱૬ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ 
ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ષહર્ષીળ દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

ઈથઅન ૪ ૯ ૩ 
ઘૉણી ૨ ૨ ૨ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 
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રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ દીબૂ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૱૭ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ રઽૂ઼ીઙળ ઇફૉ દીબૂ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ 

ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઑગ બથ ફઽૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૱૱ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ યીષૉસયીઉ ગડીળી (ટીવ્ન): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી 

ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

૨૪ ૨૨ ૨૨ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૱૯ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઉ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ 

ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 



16 
 
રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ી દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

નીઽ્ન ૨૪ ૨૨ ૨૨ 
બઅજરઽીવ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૩ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ 
ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઑગ બથ ફઽૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ષણ્નળી ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૫ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ 
ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ી 
દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

ષણ્નળી સઽૉળ ૨૭ ૮૫ ૪૭ 
ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૨૪ ૨૬ ૨૨ 
઼ૃળદ સઽૉળ ૮૱ ૭૬ ૫૫ 
઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૨૨ ૨૨ ૨૪ 

(૪) ઈષી સખ઼્ રશૂ ઈષષીફી ઼અયુષદ ધશ્ઑ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘીફઙૂ મીદરૂનીળ્ ીળી રીિઽદૂ 
રૉશષષી દઞષૂઞ ગળૉવ ઝૉ.  

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
-------- 
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ય જ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૭ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ઼અઞલયીઉ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ 
ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ  

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ષહર્ ુઞ ી ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી લીઞઘ્ળ્ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ 

દી. ૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 

દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

ય જ ૨ ૨ 

ફરર્ની ૨ ૨ 

દી. ૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 

દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

ય જ ૨ ૪ 

ફરર્ની ૨ ૨ 

દી. ૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 

દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

ય જ ૨ ૨ 

ફરર્ની ૨ ૨ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૯ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બૉડવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ 
ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ  

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ી દી. ૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી. ૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી. ૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

ફષ઼ીળૂ ૨૨ ૨૨ ૩૩ 

ષવ઼ીણ ૨૨ ૩૭ ૨૯ 

(૪) ઈષી સખ઼્ રશૂ ઈષષીફી ઼અયુષદ ધશ્ઑ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘીફઙૂ મીદરૂનીળ્ ીળી રીિઽદૂ 
રૉશષષી દઞષૂઞ ગળૉવ ઝૉ. 

 (૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 
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રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૬૨ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ 

નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ફૉ વીઅમ્ ઼રલ ધલ્ ઽ્ષી ઝદીઅ બથ નમીથ્ નૄળ ફ ગળફીળ બઅજીલદફી ઞષીમનીળ્ 

઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૭-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ફૂ દીવગૃીષીળ 

ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથ ધલૉવ 
ઙીરફૂ ઼અખ્લી 

નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 
(ઽૉ .ઈળૉ . .) 

૭ ષહર્ ગળદી 
ષપીળૉ  ઼રલ 

૩૨ ષહર્ ગળદી 
ષપીળૉ  ઼રલ 

૩ રઽૉ઼ીથી ૫૱ ૫૨.૯૭.૭૬ ૫૩ ૨૪ 

૪ ઉંટી ૩૮ ૭.૯૯.૱૭ ૩૫ ૨૨ 

૫ ષણફઙળ ૫૯ ૪.૮૯.૪૯ ૪૮ ૨૨ 

૬ ુષ઼ફઙળ ૩૫ ૩૩.૪૨.૭૨ ૨૪ ૨૨ 

૭ ઘૉળીવૃ ૪૭ ૩૩.૫૩.૭૮ ૩૪ ૨૨ 

૮ ઼દવી઼થી ૪ ૩.૯૬.૮૬ ૨૨ ૨૩ 

૯ ગણૂ  ૪૯ ૫૨.૬૯.૩૫ ૪૪ ૨૭ 

૱ મૉજળીજી ૪ ૨.૩૩.૬૯ ૨૪ ૨૨ 

૯ ુષજાબૃળ ૬૬ ૪.૱૩.૮૪ ૨૩ ૨૮ 

૩૨ જોડીથી ૩૨ ૬૯.૩૭.૭૱ ૨૭ ૨૨ 

 (૫) ૪(મૉ) ઼ળબઅજ ૂકફૉ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૭૯(૩) ઽૉઢશ ઽ્ ી બળધૂ નૃળ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. જ્લીળૉ  ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 (૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુ ઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૩૬ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ફૉ વીઅમ્ ઼રલ ધલ્ ઽ્ષી ઝદીઅ બથ નમીથ્ નૄળ ફ ગળફીળ બઅજીલદફી ઞષીમનીળ્ 
઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ 

઼અખ્લી 
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ વીઢૂ ૩ ૨.૯૩.૫૫ 
૪ મઙ઼ળી ૩ ૨.૫૬.૬૯ 
૫ જાભળીમીન ૩ ૪.૭૨.૯૩ 
૬ ઘીઅયી ૬ ૩૪.૯૮.૮૫ 
૭ ઇરળૉવૂ ૪ ૩૱.૨૱.૮૮ 
૮ ગૃઅ ગીષીષ ૫ ૩૨.૩૫.૫૱ 
૯ મીમળી ૩ ૪૯.૯૮.૯૭ 
૱ વૂવૂલી ૪ ૩.૮૨.૯૨ 
૯ પીળૂ  ૭ ૨.૬૨.૬૯ 
૩૨ ળીઞૃવી ૪ ૨.૯૮.૩૭ 

 (૪) ૫ ઙીરફી નમીથ ૭ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફી ઝૉ દધી ૯ ઙીરફી નમીથ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફી ઝૉ. 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ વીઢૂ ઇફૉ મઙ઼ળી દીવગૃીફી નમીથ ઼અમઅપરીઅ ફીર.ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ બણદળ ઝૉ. જ્લીળૉ  ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ 
ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. 

(૬) ફીર.ગ્ડર્ફ્ જગૃીન્ ઈ લૉધૂ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ ઙઞૃળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર જોઙષીઉ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ 
બૄથર્ ધલૉધૂ. 

------- 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૬૩ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ફૉ વીઅમ્ ઼રલ ધલ્ ઽ્ષી ઝદીઅ બથ નમીથ્ નૄળ ફ ગળફીળ બઅજીલદફી ઞષીમનીળ્ 
઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીફી ૮ દીવૃગીફી ૯ ઙીર્રીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ 
બળ નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથ ધલૉવ  
ઙીરફૂ ઼અખ્લી 

નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 
(ઽૉ .ઈળૉ . .) 

૩ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩ ૯.૨૨.૨૨ 
૪ ઼અઘૉણી ૩ ૨.૨૱.૯૨ 
૫ ફ઼ષીણૂ ૪ ૨.૨૭.૫૨ 
૬ મ્ણૉવૂ ૩ ૨.૨૪.૨૨ 
૭ ક્ષીઅડ  ૩ ૨.૮૨.૨૨ 
૮ ઞૉદબૃળબીષૂ ૩ ૨.૩૨.૨૨ 

 (૪) ઑગ બથ ફિઽ. 
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 (૫) ઇફૉ  (૬)  ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર –  ૩૯૯૫ ફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ દરીર 
નમીથ્ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

------- 

ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળરીઅ ધલૉવ નમીથ્ફૂ રશૉવ ભિળલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૫૬૯ (૨૪-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીઅુદયીઉ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળરીઅ નમીથ્ ધષી ઼અમઅપૉ ઼ફૉ ૪૨૩૯ ફી ષહર્રીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ભિળલીન્ રશૂ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ રશૉવ ભિળલીન્ ઇઅઙૉ દી. ૫૨-૩૩-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 

(૪) ઙઞૃળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર –  ૩૯૯૫ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ રશૉવ 
ભિળલીન્ બોગૂ ૩૮૬ ભિળલીન્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બ ગ  

કર્ર  ુઞ ીફૃઅ ફીર  રશૉવ ભિળલીન્ફૂ ઼અખ્લી  
૩ ઇરનીષીન ૪૨ 
૪ ઇરળૉવૂ ૬ 
૫  ઈથઅન ૫ 
૬ ઇળષ ૂ ૫ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૯૯ 
૮ ય જ ૭ 
૯ યીષફઙળ ૬૬ 
૱ મ્ડીન ૨ 
૯ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૨ 
૩૨ ણીઅઙ ૨ 
૩૩ નીઽ્ન ૨ 
૩૪ નૉષયૄૠુર ીળગી ૩ 
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૩૫૬ 
૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૪૯ 
૩૭ જારફઙળ ૩૪ 
૩૮ ઞૄફીઙત ૮ 
૩૯ ઘૉણી ૪૭ 
૩૱ ગચ્ઝ ૬ 
૩૯ રઽૂ઼ીઙળ ૫ 
૪૨ રઽૉ઼ીથી ૩૪ 
૪૩ ર્ળમૂ ૮ 
૪૪ ફરર્ની ૨ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૩ 
૪૬ બઅજરઽીવ ૨ 
૪૭ બીડથ ૯ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૩૯ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૪ 
૪૱ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૯ 
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૫ 
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કર્ર  ુઞ ીફૃઅ ફીર  રશૉવ ભિળલીન્ફૂ ઼અખ્લી  
૫૨ ઼ૃળદ ૪ 
૫૩ દીબૂ ૨ 
૫૪ ષણ્નળી ૨ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૨ 

-------- 

યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૱૫ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજી ુગઅરદ ષફઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ,  

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૭-૱-૪૨૪૩) 

(૩) ષફ ુષયીઙફી ઢળીષ કર્રીઅગઆ ડૂ.ઈળ.ઑ઼. ૩૨૱૪/૯૯૨૱૪/ઙ, દી.૨૯/૩૪/૩૯૱૪ ફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ ગીબૂ ઽળીજી ગળદીઅ બઽૉવીઅ દૉફૂ ઇઅનીુઞદ ુગઅરદ ષફઘીદી બી઼ૉ ફક્કૂ ગળી લી મીન દૉફૉ ઇબ ૉ઼ડ ીઊઞ દળૂગૉ  
ઙથૂફૉ ઞ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ.  

(૪) ષ યૂબૃળ દીવૃગીફી ળદફબૃળ (ઙી) ઙીરફૂ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ ૨.૱૨.૯૭ ઽૉ.ઈળૉ . . રીઅ ઋઙૉવી ઙીઅણી મીષશ્ દધી 
દૉફી રૄશૂલીફ્ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ મીળ્મીળ ષૉજીથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ગર્ીર બઅજીલદફી ઼ળબઅજફૉ ઙઞૃળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર ૩૯૯૫ફૂ ગવર ૭૯(૩) ફૂ જોઙષીઊ ઇફૃ઼ીળ 
઼ળબઅજફી ઽ્ ી બળધૂ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) ઼ૄજફી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

જારફઙળ ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૨૨ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જાર જોપબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ 
(ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ ગીલર્ળદ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ ઼ૉવ ીળી ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગૉડવી ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ્ નૃળ ગળૂ ગૉડવૂ 
ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઙૐજળ નમીથ નૄળ ગળષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ મીગૂ ઙૐજળ નમીથ્ ક્લી ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪-૱-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ૫૪ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ૨૯.૩૱.૭૨ ઽૉ.ઈળૉ . . દૉરઞ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ૩૨ નમીથ્ નૄળ ગળૂ 
૨૱.૪૩.૨૱ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૄડૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ષપૃરીઅ, જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દી.૩૫-૩૨-૪૨૪૨ ફી ળ્ઞ ૩ નમીથ નૄળ ગળૂ ૨.૨૪.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . દૉરઞ  
દી.૨૫-૩૩-૪૨૪૨ ફી ળ્ઞ ૩૬ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ૪૮.૭૯.૬૭ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૄડૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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(૫) જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ૯ નમીથ્ દૉરઞ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ૯૮ નમીથ્ નૄળ ગળષીફીઅ મીગૂ ઝૉ. 

(૬) ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્ઊ, ગ્ડર્ફી જૃગીની ઈ લૉધૂ દધી ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ જીવ ૃઽ્ઊ, બૄથર્ ધલૉધૂ, 

-------- 

યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૪૭ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ ગીલર્ળદ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ ઼ૉવ ીળી ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગૉડવી ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ્ નૃળ ગળૂ ગૉડવૂ 
ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઙૐજળ નમીથ નૄળ ગળષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ મીગૂ ઙૐજળ નમીથ્ ક્લી ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૱૬૬ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ૪૪૩.૬૱.૪૬ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળફૂ ઞરૂફ ઝૄડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

(૫) ૬૨૫.૫૱.૨૯ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળ ઞરૂફરીઅધૂ નમીથ્ નૄળ ગળષીફીઅ મીગૂ ઝૉ. 

(૬) ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્ઊ, ફીર. ગ્ડર્ફી જગૃીની ઈ લૉ દધી ઇન્લ ુગ ઼ીકરીઅ નમીથ નળૄ 
ગળષીફૂ ઈફૃહીઅુ ઙગ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઽ્લ, ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ ુફલરીફૃ઼ીળ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

દીબૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ભીશષથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૯૪ (૪૮-૨૪-૪૨૪૨) ૂ ઼ૃુફવયીઊ ઙીરૂદ (ુફટળ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ દીબૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ળગીળૂ બણદળ, 
ઘળીમ્, ઙૐજળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ક્લી યીષૉ, ગ્ફૉ, ક્લી ઽૉદૃ઼ળ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળફૉ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૫-૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ. 

(૪)  

ષહર્ દીબૂ ણીઅઙ 
૪૨૩૱ .૪,૨૩,૨૭,૪૫૨/- .૩૪,૭૱,૨૯૭/- 
૪૨૩૯ .૩,૫૪,૱૯,૯૱૨/- .૪૯,૬૱,૭૫૪/- 

બ ગ 

ુઞ ્ ષહર્ 
ઞરૂફ 
઼નળ 

ભીશષૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ 

(જ્.રૂ.રીઅ) 

ભીશષૉવ ઞરૂફફૂ 
િગઅરદ 

ઞરૂફ રૉશષફીળ 
઼અ ધી/ઇળઞનીળફૃઅ ફીર 

ઽૉદૃ 

દીબૂ ૪૨૩૱ 
઼ળગીળૂ 
બણદળ 

૩૬૬૪૮ . ૩ ફી ડ્ગફનળૉ  
યીણીબ ૉ  

ુષયીઙૂલ ુફલીરગ ૂ 
જી.ઑ઼.ઈળ.ડૂ.઼ૂ. 

મ઼ ડૉસફ મફીષષી 

૩૨૨૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ીલ્ઞફી ષઽૂષડનીળી 
઼્ફઙત 

ઽીડ મજાળ રીડૉ  
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ુઞ ્ ષહર્ 
ઞરૂફ 
઼નળ 

ભીશષૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ 

(જ્.રૂ.રીઅ) 

ભીશષૉવ ઞરૂફફૂ 
િગઅરદ 

ઞરૂફ રૉશષફીળ 
઼અ ધી/ઇળઞનીળફૃઅ ફીર 

ઽૉદૃ 

૪૭૨૨૨ ૪૫,૭૨,૨૨૨ ગી.ઉ. ઙ ૃબી. બૃ. મ્ણર્  ઽૉણ ક્ષીડર઼્ દધી ઼મ 
ઽૉણક્ષીડર઼્ રીડૉ  

ઙૐજળ 

૬૯૨૨ ૩૪,૯૬,૨૨૨ ગી.ઉ. ૂ ઞૉડગ્ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૩૨૨૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ઈજીલર્ ૂ ઈઉ.ડૂ.ઈઉ ઈઊ.ડૂ.ઈઊ. રીડૉ  
૩૨૨૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ દીબૂ રીધ્લુરગ સીશી રીડૉ  
૩૭૨૨૨ ૭૪,૨૨,૨૨૨ ગી.ઉ. ઙ ૃબી. બૃ. મ્ણર્  ઽૉણ ક્ષીડર઼્ દધી ઼મ 

ઽૉણક્ષીડર઼્ રીડૉ  
૩૨૨૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ દીબૂ રીધ્લુરગ સીશી રીડૉ  
૩૨૨૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ દીબૂ રીધ્લુરગ સીશી રીડૉ  
૫૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ 

દીબૂ 
ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગ  

રીડૉ  
૫૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ 

દીબૂ 
ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગ  

રીડૉ  
૬૯૨૨ ૩૨,૬૫,૯૨૨ ગી.ઉ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૪૪૭૨૨ ૩,૨૪,૫૯,૭૨૨ ગી.ઉ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  

ણીઅઙ ૪૨૩૱ 
઼ળગીળૂ 
બણદળ 

૯૫.૭૨ ૫૯૮૮૩૫ ટૃમૉનીમૉફ રઽઅરન સૉઘ, 
ળઽૉ.ઈઽષી, દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૱૫.૮૩ ૱૩૩૨૪ ઼ૂદીમૉફ ઽળની઼યીઉ 
ળીઢ્ણ, ળઽૉ.઼ૃમૂળ, 

દી.઼ૃમૂળ 

ળઽૉથીઅગ 

૱૨.૨૨ ૮૬૭૬૪ રપૃયીઉ ગીસૂળીરયીઉ 
ળીઋદ, ળઽૉ.મૂઞૃળબીણી, 

દી.઼ૃમૂળ 

ળઽૉથીઅગ 

૭૨.૨૨ ૮૨૯૯૨ બીવૂમૉફ ળરૉસયીઉ બડૉવ, 
ષચઊ, દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૯૨.૨૨ ૮૨૯૮૱ િનબયીઉ ગળસફયીઉ 
જૐપળૂ, ળઽૉ.ષચઊ. દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૯૨.૨૨ ૮૨૯૮૱ ઽ઼ૃમૉફ રુથવીવ ધ્ળીદ, 
ળઽૉ.ષચઊ, દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૩૨૨.૨૨ ૩૭૨૱૭ ઇસ્ગયીઊ વીઽફૃયીઊ 
જૐપળૂ, ળઽૉ.જારવીબીણી, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૮૬.૨૨ ૮૮૬૪૩ મીમૃળીષયીઊ ટૂણુયીઉ 
જ્લીર્, ળઽૉ.ઙૐલીર્, દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૩૨૨.૨૨ ૮૯૩૮ જઅ ગીઅદયીઊ રફ઼ૃયીઊ 
ઙીુષદ, ળઽૉ.ગીઅઽણ્શચ્ણૂ,  

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૫૨.૨૨ ૫૯૩૫૭ ર્દૂળીરયીઉ વીઝૃયીઊ 
ષીચૉળી, ળઽૉ.મીળઘીધ્લી, 

દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૩૨૨.૨૨ ૮૮૭૫૨ ષૂથીમૉફ ળરૉસયીઉ બડૉવ, 
ળઽૉ.ષચઊ, દી,ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૩૨૨.૨૨ ૭૭૯૨ મીશૃયીઉ ષૉણૃયીઉ ઙીુષદ, 
ળઽૉ.બીઅણષી, દી. ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 



24 
 

ુઞ ્ ષહર્ 
ઞરૂફ 
઼નળ 

ભીશષૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ 

(જ્.રૂ.રીઅ) 

ભીશષૉવ ઞરૂફફૂ 
િગઅરદ 

ઞરૂફ રૉશષફીળ 
઼અ ધી/ઇળઞનીળફૃઅ ફીર 

ઽૉદૃ 

૱૨.૨૨ ૮૬૫૯૫ ળઅજીદીમૉફ ુફવૉસયીઉ 
બડૉવ, ળઽૉ.નઙણબીણી, 

દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૩૨૨.૨૨ ૱૯૯૯ ળરૉસયીઉ ળૉ ગ્લીયીઊ 
ઙીલગષીણ, 

ળઽૉ.ઙ ણવુષિઽળ, દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૱૨.૨૨ ૬૬૬૱ બીદૃમૉફ બ્બડયીઉ 
ઙીલગષીણ, ળઽૉ.ષીલનૃફ, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૫૬.૮૱ ૫૯૩૩ ઞૃફૂલળ ડૉવૂગ્ર 
કિભ઼ળ ૂ, ણીઅઙ ઈઽષી 

ષીુથજ્લ 

૭૨.૨૨ ૮૭૪૪૬ ગૃ઼ૃરમૉફ ઋ ી઼યીઉ બડૉવ, 
ળઽૉ.ષપઊ, દી.ષપઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૬૪.૨૨ ૮૫૪૨૪ ળીઞૃયીઊ ફીધયૃીઉ બડૉવ, 
ળઽૉ. ઈઽષી, દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૮૩.૭૨ ૮૮૭૬૬ ળીઞૉસ રફ઼ૃયીઊ ઙીુરદ, 
૪ઽૉ.મળણૂબીણી, દી.઼ૃમૂળ 

ળઽૉથીઅગ 

૮૬.૨૨ ૮૮૱૯૮ ળીરની઼યીઉ ર્દૂળીરયીઉ 
ઙીુષદ, ળઽૉ.ઈઽષી  

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૩૨૨.૨૨ ૩૨૯૨૨ ઞૃફૂલળ ડૉવૂગ્ર 
કિભ઼ળ ૂ, ણીઅઙ ઈઽષી 

ષીુથજ્લ 

દીબૂ ૪૨૩૯ 

઼ળગીળૂ 
બણદળ 

૪૨૨૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ 
દીબૂ 

ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્  
રીડૉ  

૱૮૨૨ રઽૉ઼ૄવૂ રીભૂ 
ુગઅરદ રીભૂ 

ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ દીબૂ ુષ ીવલ રીડૉ  

઼ળગીળૂ 
ઘળીમ્ 

૱૭૯૭ રઽૉ઼ૄવૂ રીભૂ 
ુગઅરદ રીભૂ 

ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ દીબૂ સોક્ષુથગ ઽૉદૃ  

ઙૐજળ 

૩૨૨૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ીલ્ઞફી ષઽૂષડનીળી 
઼્ફઙત 

ઽીડ મજાળ રીડૉ  

૬૯૨૨ ૩૩૬૩૯૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૬૯૨૨ ૩૫૯૮૭૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૫૨૨૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ીલ્ઞફી ષઽૂષડનીળી 

઼્ફઙત 
ઑગવ લ ગૃવ રીડૉ  

૬૨૨ રઽૉ઼ૄવૂ રીભૂ 
ુગઅરદ રીભૂ 

દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ 
ષીવ્ણ 

બઅજીલદ ચળ રીડૉ  

૬૯૨૨ ૩૨૨૬૭૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૬૯૨૨ ૩૪૨૨૭૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૬૯૨૨ ૱૱૪૨૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૬૯૨૨ ૯૯૬૯૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૪૨૨૨૨ ષઽૂષડૂ ઽૃગરધૂ ીલ્ઞફી ષઽૂષડનીળી 

઼્ફઙત 
ણૉ  ગૃવ રીડૉ  

૬૯૨૨ ૯૱૨૨૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૬૯૨૨ ૱૪૫૪૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  



25 
 

ુઞ ્ ષહર્ 
ઞરૂફ 
઼નળ 

ભીશષૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ 

(જ્.રૂ.રીઅ) 

ભીશષૉવ ઞરૂફફૂ 
િગઅરદ 

ઞરૂફ રૉશષફીળ 
઼અ ધી/ઇળઞનીળફૃઅ ફીર 

ઽૉદૃ 

૬૯૨૨ ૩૩૩૯૪૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૬૯૨૨ ૩૮૨૯૪૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૬૯૭૭ ૯૯૱૭૭૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  
૬૯૨૨ ૩૩૬૩૯૨૨ ગી.ઊ. ૂ ઞૉડગ્ ફષ઼ળૂ ૮૮ ગૉ .ષૂ. રીડૉ  

ણીઅઙ ૪૨૩૯ 
઼ળગીળૂ 
બણદળ 

૫૭.૨૨ ૬૩૩૮૨ ૂરદૂ ઽઅ઼ીમૉફ બળૉસયીઊ 
બળરીળ, ળઽૉ.સીરઙઽીફ,  

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૬૯૩.૨૨ ૯૮૮૬૩૩ ઼નઙૃથયીઊ ઋરૉનયીઉ 
બડૉવ ળઽૉ.ઈઽષી, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૬૬.૨૨ ૮૯૩૯૯ ઽિળયીઊ ઑષીઞૃયીઊ પૃરીણ, 
ળઽૉ.ષચઊ, દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૯૨.૨૨ ૮૪૯૫૯ ઼ૃુફવયીઊ ળરૉસયીઊ બડૉવ 
ળઽૉ.ષચઊ, દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૬૯.૨૨ ૮૩૱૱૫ ઈુસહગૃરીળ ઊ ળયીઊ 
ઙીુષદ ળઽૉ.ષચઊ, દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૬૯.૨૨ ૮૩૮૬૭ ળીઞૃયીઉ વ રથયીઉ 
ઙીુષદ, ળઽૉ.ગૃણગ઼, 

દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૱૨.૨૨ ૯૮૨૨૨ ઋુરર્વીમૉફ ુસષળીર ઘોળીણ, 
ળઽૉ.ુસષીળૂરીશ, દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૱૨.૨૨ ૯૮૩૩૮ દૃહીળયીઉ રફ્ઞયીઉ 
બષીળ, ળઽૉ.બીંબળૂ, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૬૨.૨૨ ૮૮૩૬૪ જૉદફયીઉ ગીસૂળીરયીઉ 
ળીઋદ, ળઽૉ.ઈઽષી, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૫૯.૭૨ ૮૪૯૫૪ ળીઞૉસયીઉ ઙથબદયીઉ 
ઈિઽળૉ, ળઽૉ.ઈઽષી, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૱૩.૨૨ ૯૯૪૫૬ ુ ઞૉસયીઉ ુસષળીરયીઉ 
ઙીઉફ, ળઽૉ.રીઝશૂ 

ળઽૉ.ષપઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૱૨.૨૨ ૯૮૨૪૪ રઽૉ યીઉ ઇઞૃર્ફયીઊ 
ઙષશૂ, ળઽૉ.ઙ્ડૂલીરીશ, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૱૩.૨૨ ૯૯૫૪૱ ળીરની઼યીઉ ઼્ન્લીયીઉ 
ઙ્શૂ, ળઽૉ.ઈઅમશૂલી, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૯૯.૨૨ ૯૪૬૨૨ ઈુસહગૃરીળ ળીરજીયીઉ 
મીઙૃવ ળઽૉ. રીઝશૂ, 

દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૬૨.૨૨ ૮૮૩૬૪ રફ્ઞયીઉ ફીફીયીઉ 
ઙીુષદ, ળઽૉ.ઈઽષી, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 
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ુઞ ્ ષહર્ 
ઞરૂફ 
઼નળ 

ભીશષૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ 

(જ્.રૂ.રીઅ) 

ભીશષૉવ ઞરૂફફૂ 
િગઅરદ 

ઞરૂફ રૉશષફીળ 
઼અ ધી/ઇળઞનીળફૃઅ ફીર 

ઽૉદૃ 

૬૨.૨૨ ૮૮૩૬૪ ષ઼અદયીઉ ર્દૂળીરયીઉ 
જૐપળૂ, ળઽૉ.ગણરીશ, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૭૬.૨૨ ૮૬૮૱૯ િઽળીરથયીઉ ળીરીયીઉ 
ઙષશૂ, ળઽૉ.ઈઽષી, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૬૬.૨૨ ૮૮૪૩૪ ઋુરર્વીમૉફ ળીઞૉસયીઉ 
ઙીુરદ, ળઽૉ.મળણૂબીણી, 

દી.઼ૃમૂળ 

ળઽૉથીઅગ 

૭૬.૨૨ ૮૬૮૱૯ જઅ ગવીમૉફ ળીરની઼યીઉ 
ઙીુષદ, ળઽૉ.ઈઽષી, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૭૮.૨૨ ૮૯૨૱૭ ળીઞૉસયીઉ રફ઼ૃયીઉ 
ઙીરૂદ, ળઽૉ.મળણૂબીણી, 

દી.઼ૃમૂળ 

ળઽૉથીઅગ 

૮૬.૨૨ ૯૮૯૯૮ ૂરદૂ વવૂદીમૉફ 
જઅનળયીઊ ઙીુષદ, 

ળઽૉ.ુફઅમીળબીણી, દી.ષપઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૩૨૨.૨૨ ૩૯૬૯૨૨ ઇઞૃર્ફયીઉ ગ દળૃયીઉ 
ય્લૉ, ળઽૉ.ઈઽષી, 

દી.ઈઽષી 

ળઽૉથીઅગ 

૮૨.૨૨ ૩૫૩૯૨૨ પરસયીઉ ઇળુષઅનયીઉ 
બડૉવ, ળઽૉ.ષચઊ, દી.ષચઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૯૨.૨૨ ૱૬૨૨૨ ૂ જઅનળયીઊ ઼્રીયીઊ 
ઙીુષદ, ળઽૉ.ુફઅમીળબીણી, 

દી.ષપઊ 

ળઽૉથીઅગ 

૩૮.૨૨ ૩૮૨૫૱૬ ૂરદૂ ઽઅ઼ીમૉફ ુષઞલયીઊ 
બડૉવ ળઽૉ.ઈઽષી, 

દી.ઈઽષી 

ષીુથજ્લ 

૩૮.૨૨ ૩૮૨૫૱૬ ૂરદૂ ઼ૃુ ફદીમૉફ 
ળદૂવીવયીઊ ળીઋદ, 

ળઽૉ.મૂઞૃળબીણી, દી.઼ૃમૂળ 

ષીુથજ્લ 

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૉ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૩૮ (૪૯-૩૨-૪૨૪૨) ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

 (૩) મફી઼ગીઅઢી જી ીરીઅ દી.૫૨રૂ ઞૃફ-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગઉ ગઉ સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૉ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગઉ ગઉ ઼અ ધીઑ સળદયઅઙ ગળૉવ ઝૉ, 

(૫) ઈષૂ સળદ યઅઙ ગળફીળૂ ઼અ ધીક ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઈષૂ ઼અ ધીફૉ રીભૂ ઇબીઉ ઽ્લ દ્ દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ ? 
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રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

ઇ.ફઅ. સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૃઅ ફીર 
ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ 

ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ) 
૩ ૂ ળીજાળીર લૃષી ડર્ ડ ઙીઅપૂફઙળ ઼અજીુવદ ઈ ર સીશી, ણૃષી  ૩૮૩૱૱ 
૪ રૃઘ ૂ, રૉરનબૃળ ગૉશષથૂ રઅણશ (રૉરનબૃળ) ૪૫૮૯ 
૫ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (ણૉવફગ્ડ) ૯૯૩ 
૬ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (઼ષબૃળી) ૯૱૯ 
૭ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (ઉંનળીથી) ૫૪૬૨ 
૮ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (ળદફબૃળી) ૱૮૭ 
૯ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (યૂરબૃળી) ૭૫૯ 
૱ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (સૉળીઋ) ૱૮૭ 
૯ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (યીજળ) ૪૪૪૯ 
૩૨ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (ગરીશૂ) ૭૫૭ 
૩૩ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (ણૉ ણૃણૂ) ૯૱૮ 
૩૪ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (ડૉળ્વ) ૩૪૭૮ 
૩૫ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (ઘીળીઘ્ણી) ૫૩૯૨ 
૩૬ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (ળીથબૃળ) ૱૮૭ 
૩૭ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (યવી઼ળી) ૪૨૮૪ 
૩૮ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (રૂલીવ) ૩૫૪૯ 
૩૯ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (યીબણૂ) ૯૯૩ 
૩૱ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ધળીન (જ્ડબી) ૩૪૩૮ 
૩૯ રૃઘ ૂ, ઼ષ નલ ડર્ ડ િનલ્નળ (ણૃજગષીણી) ૬૨૬૯૨ 
૪૨ ુફલીરગ ૂ, વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (બીવણૂ) ૪૨૪૫૭ 
૪૩ ઼અ ગીળ રઅણશ ણૂ઼ી (ફષીણૂ઼ી) ૭૬૭૫ 
૪૪ ૂ ઇઅુમગી ઑજ્લૃગૉસફ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ, ઇઅમીજી ુષળરબૃળ ૬૫૱૯ 
૪૫ ૂ ઈનસર્ ગૉશષથૂ રઅણશ મ઼ૃ, ષણઙીર ૩૱૨૭ 
૪૬ ૂ ળદફ ઑઞૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ ફીઅનવી દી. વીઘથૂ ૬૨૬૯ 
૪૭ રૃઘ ૂ ીફ જ્લ્દ વ્ગ ગ લીથ ડર્ ડ, ધળી ૬૨૬૯ 
૪૮ પીફૉળી દીવગૃી ઼ીષર્ઞુફગ ગૉશષથૂ રઅણશ ૪૬૪૱ 
૪૯ ઇપોદ ઼ીષર્ઞુફગ ડર્ ડ, ઞ઼ળી દી. વીઘથૂ ૬૨૬૯ 
૪૱ જાઙૅુદ ડર્ ડ, મફી઼ગીઅઢી (બૂવણૃી) ૬૨૬૯૨ 
૪૯ ઼અજીવગ ૂ, વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (બીણથ) ૬૨૬૯૨ 
૫૨ ૂ ઼ષ નલ ડર્ ડ, િનલ્નળ (ળીઞબૃળ(નૉષનળમીળ)) ૬૨૬૯૨ 
૫૩ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ધળીન (ળીરબૃળી) ૫૩૨૱ 
૫૪ ૂ ઈનસર્ ુષુષપવ ૂ ઙુદ રઅણશ (દૂધર્ઙીર) ૬૮૨૨ 
૫૫ ૂ ફષઙૃઞળીદ ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ ર્ળૂલી ૬૨૬૯ 
૫૬ ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂ મ.ગીઅ. બીવફબૃળ (રીપૃબળી) ૩૬૭૯ 
૫૭ ૂ રઽીત્રી જ્લ્દૂળીષ ભૃવૉ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ, ણૂ઼ી (ર્ડી ગીબળી) ૬૨૬૯ 
૫૮ ૂ ઼ળ ષદૂ ગૉશષથૂ રઅણશ બીવ ૪૯૫૬ 
૫૯ ૂ ળીઞબૃદ ગૉશષથૂ ઼ઽીલગ રઅણશ બીવફબૃળ (રૉઞળબૃળી) ૬૨૬૯૨ 
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ઇ.ફઅ. સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૃઅ ફીર 
ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ 

ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ) 
૫૱ ૂ ળીઞબૃદ ગૉશષથૂ ઼ઽીલગ રઅણશ બીવફબૃળ (રૉઞળબૃળી) ૫૯૩૯ 
૫૯ ઼અજીવગ ૂ વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (ણીઅઙૂલી) ૬૨૬૯૨ 
૬૨ ભદૉબૃળી (રી) ી. સીશી ૬૨૬૯ 
૬૩ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ધળીન (યણીનળ) ૭૯૬૯ 
૬૪ ઼અજીવગ ૂ વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (વષીથી) ૱૨૯૬ 
૬૫ ઼અજીવગ ૂ વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (બીવણૂ રૂઢૂ) ૪૨૪૫૭ 
૬૬ ઼અજીવગ ૂ રીફષ ઼ઞર્ફ ઈ ર રીઅણવી, ગીઅગળૉઞ ૬૨૬૯ 
૬૭ ુફલીરગ ૂ, જાઙૅુદ ડર્ ડ, ણૂ઼ી (બૂવૃણી) ૱૨૯૬ 
૬૮ ઞન્રયૃરૂ ઑઞૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ (વીઘથૂ) ૫૨૩૩ 
૬૯ જૐપળૂ ગીશીયીઊ ઘૉદીયીઊ યૉન  (યઙદ) જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ, વીઘથૂ ૪૭૪૭ 
૬૱ ૂ ઞષીથૂ ગૉશષથૂ રઅણશ, યીડષળષી઼, ષીષ ૬૨૨ 
૬૯ ૂ ઼ષર્ ઼ૉષી ડર્ ડ, ળીપફબૃળ (ફીળ્વૂ) ૬૨૬૯૨ 
૭૨ ૂ ફગશઅઙ ઑઞૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ (બૉબશૃ ) ૮૮૫૯ 
૭૩ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ, પીફૉળી (઼ૂવી઼થી) ૫૫૩૯ 
૭૪ ૂરદૂ સી.નૉ.ર્. ઇફૉ ૂરદૂ ૉ.જઅ.નૉ. ષીવીથૂ ઼ી઼ૃ- ષઽૃ ઋ.મૃ. 

ુષ ીરઅિનળ, ળીઞબૃળ 
૪૭૨૨ 

૭૫ રૃઘ ૂ ઈિનષી઼ૂ ઙુદ રઅણશ , રીઅગથજઅબી ૩૩૪૬૩ 
૭૬ જાઙૅુદ ડર્ ડ, મફી઼ગીઅઢી (ળીર઼થ) ૬૨૬૯૨ 
૭૭ ગર્ીમ્લ ઼ૃપીળથી ઼ૉષી ડર્ ડ, ઼ીઅમવી (઼થષી) ૪૨૪૫૭ 
૭૮ ૂ ઞષીથૂ ગૉશષથૂ રઅણશ, યીડષળષી઼, ષીષ ૬૨૬૯૨ 
૭૯ રૃઘ ૂ રૉરનબળૃ ગૉશષથૂ રઅણશ, ષણઙીર ૪૫૮૯ 
૭૱ ૂ ઼ષર્ ઼ૉષી ડર્ ડ, ળીપફબૃળ (ડણીષ) ૬૨૬૯૨ 
૭૯ ર ૉ઼ી ઽફભૂલી ઼ૃ ૂ રસીલઘૂ ર્રૂફ ઞરીઇદ ડર્ ડ, રૉદી, 

દી.ષણઙીર 
૭૩૱ 

-------- 

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

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૪૭ (૨૭-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૨૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ. 

બ ગ 

ઇ.ફઅ. સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૃઅ ફીર 
ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ 

ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ) 

૩ ઼અ ગીળ રઅણશ ણૂ઼ી (ફષીણૂ઼ી) ૭૬૭૫ 

૪ ૂ ઇઅુમગી ઑજ્લૃગૉસફ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ, ઇઅમીજી ુષળરબૃળ ૬૫૱૯ 

૫ ૂ ઈનસર્ ગૉશષથૂ રઅણશ મ઼ૃ, ષણઙીર ૩૱૨૭ 
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ઇ.ફઅ. સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૃઅ ફીર 
ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ 

ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ) 

૬ ૂ ળદફ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ ફીઅનવી, દી.વીઘથૂ ૬૨૬૯ 

૭ રૃઘ ૂ ીફ જ્લ્દ વ્ગ ગ લીથ ડર્ ડ, ધળી ૬૨૬૯ 

૮ પીફૉળી દીવગૃી ઼ીષર્ઞુફગ ગૉશષથૂ રઅણશ ૪૬૪૱ 

૯ ઇપોદ ઼ીષર્ઞુફગ ડર્ ડ, ઞ઼ળી, દી.વીઘથૂ ૬૨૬૯ 

૱ જાઙૅુદ ડર્ ડ, મફી઼ગીઅઢી (બૂવણૃી) ૬૨૬૯૨ 

૯ ઼અજીવગ ૂ, વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (બીણથ) ૬૨૬૯૨ 

૩૨ ૂ ઼ષ નલ ડર્ ડ, િનલ્નળ (ળીઞબૃળ (નૉષનળમીળ)) ૬૨૬૯૨ 

૩૩ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ધળીન (ળીરબૃળી) ૫૩૨૱ 

૩૪ ૂ ઈનસર્ ુષુષપવક્ષૂ ઙુદ રઅણશ (દૂધર્ઙીર) ૬૮૨૨ 

૩૫ ૂ ફષઙૃઞળીદ ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ, ર્ળૂલી ૬૨૬૯ 

૩૬ ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂ મ.ગીઅ. બીવફબૃળ (રીપૃબળી) ૩૬૭૯ 

૩૭ ૂ રઽીત્રી જ્લ્દૂળીષ ભૃવૉ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ, ણૂ઼ી (ર્ડી ગીબળી) ૬૨૬૯ 

૩૮ ૂ ઼ળ ષદૂ ગૉશષથૂ રઅણશ, બીવ ૪૯૫૬ 

૩૯ ૂ ળીઞબૃદ ગૉશષથૂ ઼ઽીલગ રઅણશ બીવફબૃળ (રૉઞળબૃળી) ૬૨૬૯૨ 

૩૱ ૂ ળીઞબૃદ ગૉશષથૂ ઼ઽીલગ રઅણશ બીવફબૃળ (રૉઞળબૃળી) ૫૯૩૯ 

૩૯ ઼અજીવગ ૂ વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (ણીઅઙૂલી) ૬૨૬૯૨ 

૪૨ ભદૉબૃળી (રી) ી. સીશી ૬૨૬૯ 

૪૩ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ધળીન (યણીનળ) ૭૯૬૯ 

૪૪ ઼અજીવગ ૂ વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (વષીથી) ૱૨૯૬ 

૪૫ ઼અજીવગ ૂ વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (બીવણૂ રૂઢૂ) ૪૨૪૫૭ 

૪૬ ઼અજીવગ ૂ રીફષ ઼ઞર્ફ ઈ ર રીઅણવી, ગીઅગળૉઞ  ૬૨૬૯ 

૪૭ ુફલીરગ ૂ જાઙૅુ દ ડર્ ડ, ણૂ઼ી (બૂવૃણી) ૱૨૯૬ 

૪૮ ઞન્રયૃરૂ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ (વીઘથૂ) ૫૨૩૩ 

૪૯ જૐપળૂ ગીશીયીઊ ઘૉદીયીઊ યૉન  (યઙદ) જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ, વીઘથૂ ૪૭૪૭ 

૪૱ ૂ ઞષીથૂ ગૉશષથૂ રઅણશ, યીડષળષી઼, ષીષ ૬૨૨ 

૪૯ ૂ ઼ષર્ ઼ૉષી ડર્ ડ, ળીપફબૃળ (ફીળ્વૂ) ૬૨૬૯૨ 

૫૨ ૂ ફગશઅઙ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ (બૉબશૃ) ૮૮૫૯ 

૫૩ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, પીફૉળી (઼ૂવી઼થી) ૫૫૩૯ 

૫૪ ૂરદૂ સી.નૉ.ર્. ઇફૉ ૂરદૂ ૉ.જઅ.નૉ. ષીવીથૂ ઼ી઼ૃ-ષઽૃ ઋ.મૃ. 
ુષ ીરઅિનળ, ળીઞબૃળ 

૪૭૨૨ 

૫૫ રૃઘ ૂ ઈિનષી઼ૂ ઙુદ રઅણશ, રીઅગથજઅબી ૩૩૪૬૩ 

૫૬ જાઙૅુદ ડર્ ડ, મફી઼ગીઅઢી (ળીર઼થ) ૬૨૬૯૨ 

૫૭ ગર્ીમ્લ ઼ૃપીળથી ઼ૉષી ડર્ ડ, ઼ીઅમવી (઼થષી) ૪૨૪૫૭ 

૫૮ ૂ ઞષીથૂ ગૉશષથૂ રઅણશ, યીડષળષી઼, ષીષ ૬૨૬૯૨ 

૫૯ રૃઘ ૂ રૉરનબળૃ ગૉશષથૂ રઅણશ, ષણઙીર ૪૫૮૯ 

૫૱ ૂ ઼ષર્ ઼ૉષી ડર્ ડ, ળીપફબૃળ (ડણીષ) ૬૨૬૯૨ 

૫૯ ર ૉ઼ી ઽફભૂલી ઼ૃ ૂ રસીલઘૂ ર્રૂફ ઞરીઇદ ડર્ ડ, રૉદી, દી.ષણઙીર ૭૩૱ 

૬૨ જાઙૅુદ ડર્ ડ, મફી઼ગીઅઢી (સૉળબળૃી) ૬૨૬૯ 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૪૱ (૨૭-૩૩-૪૨૪૨) ૂ સૂષીયીઊ યૃળૂલી (િનલ્નળ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૨૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ીરૉવ બ ગ-૩ ઇફૉ ૪ રૃઞમ. 

બ ગ-૩ 

ઇ.ફઅ. સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૃઅ ફીર 
ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ 

ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ) 

૩ ઼અ ગીળ રઅણશ ણૂ઼ી (ફષીણૂ઼ી) ૭૬૭૫ 

૪ ૂ ઇઅુમગી ઑજ્લૃગૉસફ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ, ઇઅમીજી ુષળરબૃળ ૬૫૱૯ 

૫ ૂ ઈનસર્ ગૉશષથૂ રઅણશ મ઼ૃ, ષણઙીર ૩૱૨૭ 

૬ ૂ ળદફ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ ફીઅનવી, દી.વીઘથૂ ૬૨૬૯ 

૭ રૃઘ ૂ ીફ જ્લ્દ વ્ગ ગ લીથ ડર્ ડ, ધળી ૬૨૬૯ 

૮ પીફૉળી દીવગૃી ઼ીષર્ઞુફગ ગૉશષથૂ રઅણશ ૪૬૪૱ 

૯ ઇપોદ ઼ીષર્ઞુફગ ડર્ ડ, ઞ઼ળી, દી.વીઘથૂ ૬૨૬૯ 

૱ જાઙૅુદ ડર્ ડ, મફી઼ગીઅઢી (બૂવણૃી) ૬૨૬૯૨ 

૯ ઼અજીવગ ૂ, વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (બીણથ) ૬૨૬૯૨ 

૩૨ ૂ ઼ષ નલ ડર્ ડ, િનલ્નળ (ળીઞબૃળ (નૉષનળમીળ)) ૬૨૬૯૨ 

૩૩ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ધળીન (ળીરબૃળી) ૫૩૨૱ 

૩૪ ૂ ઈનસર્ ુષુષપવક્ષૂ ઙુદ રઅણશ (દૂધર્ઙીર) ૬૮૨૨ 

૩૫ ૂ ફષઙૃઞળીદ ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ, ર્ળૂલી ૬૨૬૯ 

૩૬ ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂ મ.ગીઅ. બીવફબૃળ (રીપૃબળી) ૩૬૭૯ 

૩૭ ૂ રઽીત્રી જ્લ્દૂળીષ ભૃવૉ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ, ણૂ઼ી (ર્ડી ગીબળી) ૬૨૬૯ 

૩૮ ૂ ઼ળ ષદૂ ગૉશષથૂ રઅણશ, બીવ ૪૯૫૬ 

૩૯ ૂ ળીઞબૃદ ગૉશષથૂ ઼ઽીલગ રઅણશ બીવફબૃળ (રૉઞળબૃળી) ૬૨૬૯૨ 

૩૱ ૂ ળીઞબૃદ ગૉશષથૂ ઼ઽીલગ રઅણશ બીવફબૃળ (રૉઞળબૃળી) ૫૯૩૯ 

૩૯ ઼અજીવગ ૂ વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (ણીઅઙૂલી) ૬૨૬૯૨ 

૪૨ ભદૉબૃળી (રી) ી.સીશી ૬૨૬૯ 

૪૩ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ધળીન (યણીનળ) ૭૯૬૯ 

૪૪ ઼અજીવગ ૂ વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (વષીથી) ૱૨૯૬ 

૪૫ ઼અજીવગ ૂ વ્ગુફગૉદફ ળદફબૃળ (બીવણૂ રૂઢૂ) ૪૨૪૫૭ 

૪૬ ઼અજીવગ ૂ રીફષ ઼ઞર્ફ ઈ ર રીઅણવી, ગીઅગળૉઞ  ૬૨૬૯ 

૪૭ ુફલીરગ ૂ જાઙૅુ દ ડર્ ડ, ણૂ઼ી (બૂવૃણી) ૱૨૯૬ 

૪૮ ઞન્રયૃરૂ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ (વીઘથૂ) ૫૨૩૩ 

૪૯ જૐપળૂ ગીશીયીઊ ઘૉદીયીઊ યૉન  (યઙદ) જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ, વીઘથૂ ૪૭૪૭ 

૪૱ ૂ ઞષીથૂ ગૉશષથૂ રઅણશ, યીડષળષી઼, ષીષ ૬૨૨ 
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ઇ.ફઅ. સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૃઅ ફીર 
ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ 

ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ) 

૪૯ ૂ ઼ષર્ ઼ૉષી ડર્ ડ, ળીપફબૃળ (ફીળ્વૂ) ૬૨૬૯૨ 

૫૨ ૂ ફગશઅઙ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ (બૉબશૃ) ૮૮૫૯ 

૫૩ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ, પીફૉળી (઼ૂવી઼થી) ૫૫૩૯ 

૫૪ ૂરદૂ સી.નૉ.ર્. ઇફૉ ૂરદૂ ૉ.જઅ.નૉ. ષીવીથૂ ઼ી઼ૃ-ષઽૃ ઋ.મૃ. ુષ ીરઅિનળ, ળીઞબૃળ ૪૭૨૨ 

૫૫ રૃઘ ૂ ઈિનષી઼ૂ ઙુદ રઅણશ, રીઅગથજઅબી ૩૩૪૬૩ 

૫૬ જાઙૅુદ ડર્ ડ, મફી઼ગીઅઢી (ળીર઼થ) ૬૨૬૯૨ 

૫૭ ગર્ીમ્લ ઼ૃપીળથી ઼ૉષી ડર્ ડ, ઼ીઅમવી (઼થષી) ૪૨૪૫૭ 

૫૮ ૂ ઞષીથૂ ગૉશષથૂ રઅણશ, યીડષળષી઼, ષીષ ૬૨૬૯૨ 

૫૯ રૃઘ ૂ રૉરનબળૃ ગૉશષથૂ રઅણશ, ષણઙીર ૪૫૮૯ 

૫૱ ૂ ઼ષર્ ઼ૉષી ડર્ ડ, ળીપફબૃળ (ડણીષ) ૬૨૬૯૨ 

૫૯ ર ૉ઼ી ઽફભૂલી ઼ૃ ૂ રસીલઘૂ ર્રૂફ ઞરીઇદ ડર્ ડ, રૉદી, દી.ષણઙીર ૭૩૱ 

૬૨ જાઙૅુદ ડર્ ડ, મફી઼ગીઅઢી (સૉળબળૃી) ૬૨૬૯ 

બ ગ-૪ 

ઇ.ફઅ. સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૃઅ ફીર 
ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ 

ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ) 

૩ ૂ રઽુહર્ ઇળુષઅન બઝીદ ઼ૉષી રઅણશ, ઽીળૂઞ (઼રૂ) ૬૨૬૯ 

૪ રૃઘ ૂ, ઙુદ ઑજ્લૃગૉસફ ઑન્ણ જૉળૂડૉમવ ડર્ ડ, ળણુઞ, બીડથ ૫૭૨૱ 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

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

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૯૯ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૩૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગ્ઊ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ઼ળગીળૂ 
ઞરૂફ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙફી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૱૯ (૨૬-૩૪-૪૨૪૨) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ 
સળદયઅઙફી ગૉડવી ગૉ઼્ ધ્લીફ બળ ઈ લી,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ સળદયઅઙ મનવ સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, 

(૫) દૉ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૄવ ધલ્, ઇફૉ 

(૬) દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ્ બળદ વૉષીરીઅ ઈષૂ ?  

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૨૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્આ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી રઽૉ઼ીથી ઇફૉ 
ઊંટી દીવૃગીફૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙફી ૩-૩ ગૉ઼્ ધ્લીફ બળ ઈષૉવ ઝૉ.   

(૪) ઊંટી દીવૃગીફૂ ઞરૂફરીઅ ધલૉવ સળદયઅઙ મનવ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઞરૂફ ઼ળગીળ ઽ દગ બળદ વૉષીફ્ ઽૃગર ગળૉવ ઝૉ.  
જ્લીળૉ  રઽૉ઼ીથી દીવૃગીફૂ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙ ઼મમ ઼ફૃીષથૂ મીન ઼અમઅુપદ રીરવદનીળ ીળી ુફલરીફૃ઼ીળ ઽૃગર્ ગળષીફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળૂ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ નઅણ ષ઼ૄવ ગળૉવ ફધૂ. 

(૬) ઊંટી-૪૨ ઙૃઅઢી (૪૨૪૫.૬ જ્.રૂ.) 
-------- 

જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙફી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૩૱ (૨૬-૩૪-૪૨૪૨) ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ 
સળદયઅઙફી ગૉડવી ગૉ઼્ ધ્લીફ બળ ઈ લી,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ સળદયઅઙ મનવ સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, 

(૫) દૉ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૄવ ધલ્, ઇફૉ 

(૬) દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ્ બળદ વૉષીરીઅ ઈષૂ ?  

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙફી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૫૨ (૨૬-૩૪-૪૨૪૨) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ 
સળદયઅઙફી ગૉડવી ગૉ઼્ ધ્લીફ બળ ઈ લી,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ સળદયઅઙ મનવ સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, 

(૫) દૉ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૄવ ધલ્, ઇફૉ 

(૬) દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ્ બળદ વૉષીરીઅ ઈષૂ ?  
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રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૨૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ીરૉવ બ ગફૂ ગ્વર-(૩), (૪), (૭), (૱) રૃઞમ. 

(૪) સળદયઅઙ મનવ ઙૃથન્હફૉ ધ્લીફૉ વઊ ઞરૂફ ઼ળગીળ ૂ ઽ દગ બળદ વૉષીરીઅ ઈષૂ, ઈબૉવ ફ્ડૂ઼ બળદ  
ઘજષીરીઅ ઈષૂ, નઅણફૂલ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ુષઙૉળૉ  ગીળફૂ ુફલરીફૃ઼ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ઼ીરૉવ બ ગફૂ ગ્વર-(૩), (૫), (૮), (૯) રૃઞમ. 

(૬) ઼ીરૉવ બ ગફૂ ગ્વર-(૩), (૬), (૯), (૩૨) રૃઞમ. 

બ ગ 

દીવૃગીફૃઅ 
ફીર 

દી.૩/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૨/૯/૪૨૩૱ દી.૩/૩૨/૪૨૩૱ ધૂ દી.૫૨/૯/૪૨૩૯ દી.૩/૩૨/૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૨/૯/૪૨૪૨ 

સળદયઅઙફી 
ગૉ઼્ફૂ 
઼અખ્લી 

ષ઼ૃવ ગળૉ વ 
નઅણ ( .રીઅ) 

બળદ વૉષીરીઅ 
ઈષૉવ 

઼ળગીળૂ ઞરૂફ 
(જ્.રૂ.રીઅ) 

સળદયઅઙફી 
ગૉ઼્ફૂ 
઼અખ્લી 

ષ઼ૃવ ગળૉ વ નઅણ 
( .રીઅ) 

બળદ વૉષીરીઅ 
ઈષૉવ ઼ળગીળૂ 

ઞરૂફ 
(જ્.રૂ.રીઅ) 

સળદયઅઙફી 
ગૉ઼્ફૂ 
઼અખ્લી 

ષ઼ૃવ 
ગળૉ વ નઅણ 
( .રીઅ) 

બળદ વૉષીરીઅ 
ઈષૉવ ઼ળગીળૂ 

ઞરૂફ 
(જ્.રૂ.રીઅ) 

(૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) (૱) (૯) (૩૨) 
ઇરળૉવૂ ૫ ૮૨૨ - ૬ ૩૨૩૯૪૱ ૯૯૯૯૱ ૫ - - 
ષણૂલી - - - ૩ - ૪૨૨૨૨ - - - 
વીઢૂ ૩ - - ૩ - ૩૪૩૬૩ ૫ - ૪૨૭૯૪ 
મીમળી ૮ ૩૪૨૨૨ ૩૯૮ ૩ - ૭૪૭ ૮ - ૭૱૪૭૪૪ 
઼ીષળગૃઅણવી - - - ૫ - ૩૮૩૱૱ ૮ - ૩૩૨૪૭૭ 
વૂવૂલી - - - - - - - - - 
પીળૂ - - - - - - - - - 
ઘીઅયી - - - - - - - - - 
મઙ઼ળી ૩ - ૱૩૯૭ - - - - - - 
ળીઞૃવી ૩૱ - ૮૯૯૮૯૨ ૭ ૫૯૮૩૩૮૮ ૬૭૬.૯૯ ૫ - ૩૨૩૩૯ 
જાભળીમીન ૩ ૫૭૪૱ - - - - ૪ - ૫૪૫૱૬ 

ગૃવ ૫૨ ૩૮૩૪૱ ૯૨૱૨૬૩ ૩૭ ૫૱૮૪૱૯૬ ૩૪૯૨૱૮.૯૯ ૪૫ - ૯૭૭૱૯૨ 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ  ુમફઘૉદૂ ગળીષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ રઽૉ઼વૄ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૯૱ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ીરીુથગ ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ  
ુમફઘૉદૂ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ ગૉડવૃઅ રઽૉ઼ૄવ ષ઼ૄવષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ, 

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

(૫) ઋક્દ ળગર ઼રલ઼ળ યળબીઊ ફ ગળદી ઽ્ઊ દૉષી ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઉ઼ર્ ઼ીરૉ ઞરૂફ રઽૉ઼વૄફી મીગૂ વૉથી 
ષ઼ૄવષી સી બઙવીઅ વૂપીઅ, ઇફૉ 

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩)  

દીવૃગીફૃઅ ફીર ષ઼ૃવષીફૃઅ મીગૂ રઽૉ઼વૄ

઼ીષળગૃઅણવી ૫૨૩૮૯૭ 

ળીઞૃવી ૩૯૩૪૭ 

જાભળીમીન ૩૨૯૪૮ 

(૪) ઋક્દ ળગર ુફલુરદ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવફૂ ઝૉ. 
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(૫) રઽૉ઼ૄવ યળબીઊ ફ ગળફીળ ગૃવ ૭૨ ઉ઼ર્ ઼ીરૉ વૉન્ણ ળૉષન્લૃ ગ્ણફૂ ગવર-૩૭૪, ુફલર-૩૩૱ રૃઞમ ફ્ડૂ઼ 
ઈબૂ ુફલરીફૃ઼ ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) દવીડૂ ગર રઅ ૂફૂ. 

-------- 

જારફઙળ ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ  ુમફઘૉદૂ ગળીષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ રઽૉ઼વૄ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૯૯ (૩૯-૩૪-૪૨૪૨) ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

(૫) ઋક્દ ળગર ઼રલ઼ળ યળબીઊ ફ ગળદી ઽ્ઊ દૉષી ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઉ઼ર્ ઼ીરૉ ઞરૂફ રઽૉ઼વૄફી મીગૂ વૉથી 
ષ઼ૄવષી સી બઙવીઅ વૂપીઅ, ઇફૉ 

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) મ્ડીન ુઞ ીરીઅ .૭૨૮૮૯/- ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ફૂજૉ રૃઞમફી ઉ઼ર્ બી઼ૉધૂ ષ઼ૄવષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ. 

કર્ર લુક્દફૃઅ ફીર ળગર 
૩ ુષ વયીઊ યૂરીયીઊ ૪૯૯/- 
૪ ળીર અ઼ઙયીઊ ર્ઽફયીઊ ૭૯૬૱/- 
૫ ઞૉઢીયીઊ ફળસૂયીઊ બતીળૂલી ૪૯૯૪/- 
૬ ષ યયીઊ ફળસૂયીઊ ૩૬૯૮/- 
૭ ય્ઙૂવીવ ર્ઽફવીવ ૬૨૫૭૪/- 

(૪) ઋક્દ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવરીઅ ુફલુરદ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવફૂ ઇફૉ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ઇુપુફલર ૩૱૯૯ફૂ ગવર-૮૭(ઘ) 

ઽૉઢશ ુફલદ ઼રલરીઅ ઋત્બીનફ ગૉ  ઼ૉષી સ  ફ ગળૉ  દ્ ષપીળીફી નળ્ ઼ળગીળ ૂફીઅ ઋ ળ્ ળ ઢળીષ્/જોઙષીઊ/઼ૄજફીક રૃઞમ ળગર 

ષ઼ૄવષીફૂ ધીલ ઝૉ. 

(૫) ળગર ઼રલ઼ળ યળબીઊ ફ ગળદી ઽ્ઊ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવફી મીગૂ વૉથી ષ઼ૄવષી રીડૉ  ઼અમઅુપદ ઉ઼ર્ફૉ ફ્ડૂ઼ 

ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) ળગર ઼રલ઼ળ ષ઼ૄવીઊ દૉ રીડૉફૂ ઞષીમનીળૂ ઼અમઅુ પદ ઙીરફી દવીડૂ ગર રઅ ૂફૂ ઽ્લ ઝૉ. 

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૬૩ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગવૉગડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી 

ષશદળ મીમદૉ ધલૉવૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ, 

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

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ? 
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રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૯-૨૱-૪૨૪૩) 

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

ુઞ ્ બણદળ ઇબૂવ્ 
મફી઼ગીઅઢી ૮૩૭ 
ગચ્ઝ ૩૭૫ 

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

ુઞ ્ 
ઑગ ષહર્ ગળદી ષપૃ 

઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્
થ ષહર્ ગળદી ષપૃ 

઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્ 

મફી઼ગીઅઢી ૮૩૭ સૄન્લ 

ગચ્ઝ ૱૬ ૮૯ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગ્ઊબથ ઇબૂવ ુફગીવ ધલૉવ ફધૂ, જ્લીળૉ  ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ 
ષહર્ષીળ ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

ષહર્ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવ્

૪૨૩૱ ૮૩ 

૪૨૩૯ ૪૱ 

૪૨૪૨ ૨૨ 

ગૃવ ૱૯ 

-------- 

ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૮૱ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૄફીઙત): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ 

ધલૉવૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ, 

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

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ 

ધલૉવૂ ગૃવ ૯૫૪ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ૩૭૫ ઇબૂવ્ ઑગ ષહર્ ઇફૉ ૭૯૯ ઇબૂવ્ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ઇબૂવફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ષહર્ ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવ્ 

૪૨૩૱ - 

૪૨૩૯ ૫૮૨ 

૪૨૪૨ ૩ 

ગૃવ ૫૮૩ 

-------- 
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ળીજ્લરીઅ ુષન્ણભીરર્ધૂ બક્ષૂકફૉ ધદી ઇગ રીદ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૩૩૪ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ): રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બક્ષૂક ુષન્ણ ભીરર્ફી ડર્ગજળફૉ નૄળધૂ જોઊ સગૉ  ઇફૉ દૉફૂ ફજીગ ફ ઈષૉ દૉ 

રીડૉ  યીળદ ઼ળગીળફી ઈનૉસ રૃઞમ ળ્ડળબ્વૉણ ષૉફ-ડર્ ૂબફૉ ગવળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઞૉધૂ રસૂફ ભળદી ઑગ ઼ગર્વ ઼જાર્લ ઝૉ ઇફૉ 

બક્ષૂફ્ મજીષ ધીલ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઈષૉવી ગૃવ ગૉડવી ુષન્ણ ભીરર્રીઅ ઋબળ રૃઞમફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ 

ઈષૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવી ુષન્ણભીરર્રીઅ ઋક્દ લષ ધી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લફીઅ ષફ ુષ દીળરીઅ ગૃવ ૪૭૫ બષફજક્કૂક ધીુબદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ઋક્દ ૪૭૫ 

બષફજક્કૂકરીઅ ળ્ડળબ્વૉણફૂ ષૉફ-ડૂબફૉ ગવળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઞૉફૂ ુઞ ીષીળ રીિઽદૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. ુઞ ્ ષફ ુષ દીળરીઅ ઈષદૂ બષફજક્કૂકફૂ ઼અખ્લી 

૨૩ જારફઙળ ૪૬૨ 

૨૪ ળીઞગ્ડ ૩૫ 

ગૃવ ૪૭૫ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લફીઅ ષફ ુષ દીળરીઅ ધીુબદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ુષન્ણભીરર્રીઅ ઋબળ રૃઞમફૂ લષ ધી ગળષીફૂ 

મીગૂ ળઽૉદૂ ફધૂ. 

-------- 

િભક઼્ બઙીળફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ગરર્જીળૂકફૉ ઇષ઼ીફ ઼ઽીલ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૨૭ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી): રીફફૂલ ષોપીુફગ ઇફૉ ઼અ઼નૂલ મીમદ્ફી 

રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ષોપીુફગ ઇફૉ ઼અ઼નૂલ મીમદ્ફી 

ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ િભક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ 

બીઅજ ષહર્ફી ગળીળફ્ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઽ્લ, દૉષી ષઙર્-૫ ફી ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ઝૉ, 

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

ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઇળજીકફી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ષોપીુફગ ઇફૉ ઼અ઼નૂલ મીમદ્ફી રઅ ૂ ૂ : (૨૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઈષી ગ્ઊ ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ  

ષીળ઼નીળ્ફૉ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૯૭ (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) ણ્.઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગવીઉરૉડ 

જૉન્ઞ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગવીઊરૉડ જઞ યીઙ/ુષયીઙફી દીમી 

ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ગજૉળૂષીળ, ઼અષઙર્ષીળ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૉડવી 

ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼અમઅુપદ ઼ ીરઅણશ દળભધૂ બૉન્સફ જૄગષથૄઅ સ  

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

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

ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગવીઉરૉડ જૉન્ઞ) : (૨૭-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગવીઊરૉડ જઞ યીઙ/ુષયીઙફી દીમી 

ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ગજૉળૂષીળ, ઼અષઙર્ષીળ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ઑગ બથ  

ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ધલૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ભૂગ઼ બઙીળરીઅ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ષઙર્-૫ફી ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ  

ષીળ઼નીળ્ફૉ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૱૪ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગવીઉરૉડ જૉન્ઞ) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગવીઊરૉડ જઞ ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 

ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ િભક઼્ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બથૄર્ 

ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઊ, દૉ 

(૪) ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ રઞૃમ ઋક્દ મીમદૉ દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ 

ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઇળજીકફી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ગવીઉરૉડ જૉન્ઞ) : (૨૭-૨૱-૪૨૪૩)  

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગવીઊરૉડ જઞ ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 

ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ િભક઼્ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બથૄર્ 

ગલીર્ બઽૉવી ઑગબથ ગરર્જીળૂ/ઇુપગીળૂ ઇષ઼ીફ બીરૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ઇદીળીઅિગદ લીનૂરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્ 

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ 

૩ ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ ૱૨૱૪, ૱૪૪૯, ૱૬૫૯, ૱૭૬૭, ૯૩૩૩, ૯૪૩૫ ૮ 

૪ ુસક્ષથ ુષયીઙ ૭૯૬૯, ૯૫૫૩ ૪ 

૫ ઇ , ફીઙિળગ બૃળષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ 
મીમદ્ ુષયીઙ 

૯૮૨૯, ૯૮૩૭ ૪ 

૬ ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ ૱૩૭૫, ૯૩૪૱ ૪ 

૭ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ ૯૬૯૭, ૱૫૯૪, ૯૮૨૯, ૯૮૩૩, ૯૮૪૯ ૭ 

૮ ઙૅઽ ુષયીઙ ૯૨૫૮, ૯૬૭૱, ૯૬૱૬, ૯૬૱૭, ૯૬૱૱, ૯૬૱૯, 
૯૬૯૩, ૯૬૯૫, ૯૬૯૭, ૯૬૯૯ 

૩૨ 

૯ બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ 
ુષયીઙ 

૯૱૬૨, ૯૯૩૬, ૯૯૬૩, ૱૫૬૯, ૱૬૱૫, ૱૮૨૨, 
૱૮૪૭ 

૯ 

૱ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૮૯૯૪, ૯૭૩૮, ૯૭૪૭, ૯૭૪૱, ૯૭૯૯, ૯૯૱૯, 
૱૨૩૱, ૱૨૫૨, ૱૬૱૯, ૱૭૯૯, ૯૬૬૩, ૯૬૮૱ 

૩૪ 

૯ ઋજાર્ ઇફૉ બૉડર્ ્ગૉરૂગ ઼ ુષયીઙ ૱૩૩૪ ૩ 

૩૨ ષોપીુફગ ઇફૉ ઼અ઼ નૂલ મીમદ્ફ્ ુષયીઙ ૯૯૨૭ ૩ 

૩૩ ક્વીઉરૉડ જૉન્ઞ ુષયીઙ ૯૮૯૭, ૯૯૱૪ ૪ 

ગૃવ ૭૨ 

------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 



  પાછળ... 

ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા 
નવમું સ , ૨૦૨૧ 

સોમવાર, તા.૨૭મી સ ટે બર, ૨૦૨૧ 
શુિ ધપ ક 

બી  અતારાં કત યાદી 
 

અ.નં. અતારાં કત  

માંક 
પા.નં. િવગત અશુ ધ શુ ધ 

૧ ૮૪૨૩ ૩૧ સ ય ીનું નામ ી અનીલ ષીયારા  ડૉ.અિનલ િષયારા 

૨ ૯૩૧૪ ૩૪ સ ય ીનું નામ ી તાપભાઈ દધૂાત ી તાપ દૂધાત  

 

ચોથી અતારાં કત યાદી 
 

અ.નં. અતારાં કત  

માંક 
પા.નં. િવગત અશુ ધ શુ ધ 

૧ ૯૨૫૬ ૧૦ 
 માંક પછીની તારીખ (૩૦૦/૦૧/૨૦૨૧) (૩૦/૦૧/૨૦૨૧) 

 ખંડ-૧ની બી  લીટી યા કારની કેટલી યા કારની કેટલા 

૨ ૫૮૩૩ ૧૩ 

 ખંડ-૧ની થમ લીટી 
તા.૩૧/૦૬/૨૦૧૯

ની િ થિતએ 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ 

 ખંડ-૨ની થમ લીટી છે ા પાંચમા વષવાર 
છે ા પાંચ વષમાં 

વષવાર 

પાંચમી અતારાં કત યાદી 
૧ ૯૬૧૫ ૭  ખંડ ૨ની થમ લીટી ગેરસાયક ગેરલાયક 

 
 

છ ી અતારાં કત યાદી 
૧ ૯૩૬૬ ૭ સ ય ીન ુનામ નૌસાદ સોલંકી નૌશાદ સોલકંી 

 
 

સાતમી અતારાં કત યાદી 
૧ ૩૯૭૧ ૨ નું શીષક  ફરવા ફેરવવા 

૨ ૯૭૭૭ ૧૮ સ ય ીનું નામ  ી ેમિસંહ વસાવા  ી ેમિસંહભાઈ વસાવા 

૩ ૯૬૭૯ ૧૮  ખંડ-૧ની બી  લીટી  રા યની  રા ય  

 

 




