
 

 બીઅજરૂ ઇદીળીઅિગદ લીનૂ 
઼યીઙૅઽફી રૉઞ બળ રૄક્લી 

 દીળૂઘઆ- ૪૪/૨૯/૪૨૩૯ 
 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
જ્ધૃ ઼ , ૪૨૩૯ 
ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 

    

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્રીઅ રખૃ્લ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂઑ વૂપૉવ રવૃીગીદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૨૯૬ (૪૩-૩-૩૯) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી દીવૃગીફી 
઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ફૂ રૃવીગીદ ુઞ ીફી રખૃ્લ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ ીળી ગૉડવૂષીળ વૉષીરીઅ ઈષૂ,  

(૪) ઑરીઅ રૃખ્લત્ષૉ ક્લી ગીળફી ્ ઋનયષૉવ ઽદી, ઇફૉ 

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવી ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૪૭-૬-૩૯) 

(૩) રીિઽદૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ 
(૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) 
૩ મૉજળીજી ૮ ૫ ૨ ૪ ૪ 
૪ રઽૉ઼ીથી ૪ ૪ ૪ ૨ ૩ 
૫ ઘૉળીવૃ ૫ ૫ ૫ ૬ ૨ 
૬ ુષ઼ફઙળ ૪ ૪ ૩ ૫ ૩ 
૭ ઼દવી઼થી ૪ ૬ ૨ ૪ ૪ 
૮ જોડીથી ૫ ૩ ૫ ૩ ૨ 
૯ ુષજાબૃળ ૩૨ ૮ ૭ ૬ ૫ 
૱ ગણૂ ૪ ૭ ૩૨ ૮ ૨ 
૯ ઉંટી ૩ ૩ ૩ ૪ ૩ 

ગૃવ ૫૩ ૪૯ ૪૭ ૪૬ ૩૨ 

(૪) ઑરીઅ રૃખ્લત્ષૉ ષચ્ઝદી, ષીઽફ, ઼ીપફ-઼ૃુષપી, ડીભફૂ ચડ ઞૉષી ષઽૂષડૂ ્ ઋનયષૉવ ઽદી.  

(૫) ઞૉ દરીર ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળષી લત્ફ્ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્રીઅ રૃખ્લ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂઑ વૂપૉવ રૃવીગીદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૫૨ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ફૐ઼ીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી દીવૃગીફી ઼ીરૃિઽગ 
ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ફૂ રૃવીગીદ ુઞ ીફી રૃખ્લ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ ીળી ગૉડવૂષીળ વૉષીરીઅ ઈષૂ,  
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(૪) ઑરીઅ રૃખ્લત્ષૉ ક્લી ગીળફી ્ ઋનયષૉવ ઽદી, ઇફૉ 

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવી ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૪૮-૬-૩૯) 

(૩) રીિઽદૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯
૩ મ્ડીન 

ુઞ ્ ફષ્ ધલૉવ ઝૉ. 

૯ ૩૩ ૩૯
૪ મળષીશી ૩૨ ૭ ૮
૫ ઙતણી ૩૮ ૩૭ ૩૨
૬ ળીથબૃળ ૩૨ ૩૪ ૬

ગૃવ ૬૭ ૬૫ ૫૯

(૪) ઑરીઅ રૃખ્લત્ષૉ ષચ્ઝદી, ષીઽફ, ઼ીપફ-઼ૃુષપી, ડીભફૂ ચડ ઞૉષી ષઽૂષડૂ ્ ઋનયષૉવ ઽદી.  

(૫) ઞૉ દરીર ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળષી લત્ફ્ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્રીઅ રખૃ્લ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂઑ વૂપૉવ રવૃીગીદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૨૮ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી દીવગૃીફી 
઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ફૂ રૃવીગીદ ુઞ ીફી રખૃ્લ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ ીળી ગૉડવૂષીળ વૉષીરીઅ ઈષૂ,  

(૪) ઑરીઅ રૃખ્લત્ષૉ ક્લી ગીળફી ્ ઋનયષૉવ ઽદી, ઇફૉ 

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવી ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૪૯-૬-૩૯) 

(૩) રીિઽદૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ 
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
૩ ઙ્પળી ૩ ૩ ૪ ૯ ૬ 
૪ ર્ળષીઽણબ ૨ ૨ ૭ ૩૫ ૬ 
૫ સઽૉળી ૨ ૪ ૬ ૩૩ ૮ 
૬ ગીવ્વ ૩ ૬ ૭ ૩૯ ૬ 
૭ ઽીવ્વ ૩ ૪ ૬ ૩૪ ૯ 
૮ જાઅમૃચ્ણી ૨ ૩ ૩ ૨૭ ૯ 
૯ ચ્ચઅમી ૨ ૨ ૨ ૩૭ ૯ 

ગૃવ ૫ ૩૨ ૪૩ ૱૪ ૫૭ 
(૪) ઑરીઅ રૃખ્લત્ષૉ ષચ્ઝદી, ષીઽફ, ઼ીપફ-઼ૃુષપી, ડીભફૂ ચડ ઞૉષી ષઽૂષડૂ ્ ઋનયષૉવ ઽદી.  

(૫) ઞૉ દરીર ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળષી લત્ફ્ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્રીઅ રૃખ્લ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂઑ વૂપૉવ રૃવીગીદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૪૯ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી દીવૃગીફી ઼ીરૃિઽગ 
ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ફૂ રૃવીગીદ ુઞ ીફી રૃખ્લ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ ીળી ગૉડવૂષીળ વૉષીરીઅ ઈષૂ,  
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(૪) ઑરીઅ રૃખ્લત્ષૉ ક્લી ગીળફી ્ ઋનયષૉવ ઽદી, ઇફૉ 

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવી ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૪૯-૬-૩૯) 

(૩) રીિઽદૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯
૩ ઼ીઙમીળી ૪ ૪ ૱ ૩ ૩
૪ નૉિણલીબીણી ૫ ૭ ૮ ૭ ૩
૫ ુદવગષીણી ૨ ૩ ૭ ૪ ૨
૬ ઙ ણૉ ળ ૨ ૨ ૱ ૮ ૬

ગૃવ ૭ ૱ ૪૯ ૩૬ ૮
(૪) ઑરીઅ રૃખ્લત્ષૉ ષચ્ઝદી, ષીઽફ, ઼ીપફ-઼ૃુષપી, ડીભફૂ ચડ ઞૉષી ષઽૂષડૂ ્ ઋનયષૉવ ઽદી.  

(૫) ઞૉ દરીર ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળષી લત્ફ્ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઼ીરિૃઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્રીઅ રૃખ્લ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂઑ વૂપૉવ રવૃીગીદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૭૨ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ જીદૃયીઊ જૐપળૂ (ગબળીણી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી દીવગૃીફી 
઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ફૂ રૃવીગીદ ુઞ ીફી રખૃ્લ ુઞ ી ઈળ્ગ્લ ઇુપગીળૂ ીળી ગૉડવૂષીળ વૉષીરીઅ ઈષૂ,  

(૪) ઑરીઅ રૃખ્લત્ષૉ ક્લી ગીળફી ્ ઋનયષૉવ ઽદી, ઇફૉ 

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવી ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૪૯-૬-૩૯) 

(૩) રીિઽદૂ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱
૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
૩ ઉંરળઙીર ૪ ૪ ૨ ૪ ૪ 
૪ ગબળીણી ૪ ૫ ૯ ૨ ૭ 
૫ પળરબૃળ ૫ ૨ ૪ ૨ ૨ 
૬ બીળણૂ ૫ ૱ ૮ ૮ ૨ 
૭ ષવ઼ીણ ૪ ૬ ૱ ૬ ૬ 
૮ ષીબૂ ૪ ૫ ૩ ૨ ૨ 

 ગૃવ ૩૬ ૪૨ ૪૮ ૩૪ ૩૩ 
(૪) ઑરીઅ રૃખ્લત્ષૉ ષચ્ઝદી, ષીઽફ, ઼ીપફ-઼ૃુષપી, ડીભફૂ ચડ ઞૉષી ષઽૂષડૂ ્ ઋનયષૉવ ઽદી.  

(૫) ઞૉ દરીર ્ફૃઅ ુફષીળથ ગળષી લત્ફ્ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લફૂ રીુવગૂફૂ ઑળ ડર્ ૂબ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૮૱૮ (૨૫-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ઊરળીફ ઘૉણીષીવી (ઞરીવબૃળ ઘીિણલી): રીફફૂલ ફીઙિળગ ઋ લફ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઇઅમીજી, ીળગી, ર્ળમૂ, નઽૉઞ, બીવૂદીથી, પ્શીષૂળી, ળીઞગ્ડ, ઇઅગવૉ ળ, બળ઼્વૂ, ળીઞબૂબશી, રીઅણષૂ, 
ષથ્ન (મૉજળીજી) ઇફૉ મઙ્નળી ઘીદૉ ળીજ્લફૂ રીુવગૂફૂ ઑળ ડર્ ્બ ુષગ઼ીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽદૃઅ, દૉ બોગૂ દી.૫૨-૩૩-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ઑળ ડર્ ૂબફૃઅ ગીર બૄથર્ ધલૃઅ, 
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(૪) ઋગદ ુ ધુદઑ ગઊ ઑળ ડર્ ૂબ ુષગ઼ીષષીફૂ મીગૂ ઝૉ ઇફૉ દૉફૂ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ દમક્કૉ  ઝૉ,  

(૫) મીગૂ ઑળ ડર્ ૂબફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુષગ઼ીષષીરીઅ ઈષસૉ, ઇફૉ 

(૬) ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ દૉ ઇઅઙૉ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ?  

ફીઙિળગ ઋ લફ રઅ ૂ ૂ : (૨૱-૨૬-૩૯) 

(૩) ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. ઽીવફી દમક્કૉ  ગ્ઊ બથ ઑળ ડર્ ૂબફૃઅ ગીર બૄથર્ ધલૉવ ફધૂ. 

(૪) ઇઅમીજીઆ ઘીફઙૂ ઞરૂફ ઼અબીનફફૂ ગીરઙૂળૂ જીવૂ ળઽૉવ ઝૉ. 

 ીળગીઆ ઘીફઙૂ ઞરૂફ ઼અબીનફફૂ ગીરઙૂળૂ જીવૂ ળઽૉવ ઝૉ. 

 ર્ળમૂઆ ઞરૂફ રૉશષષીફૂ ગીરઙૂળૂ જીવૂ ળઽૉવ ઝૉ.  

 નઽૉઞઆ GIDC બી઼ૉધૂ ઞરૂફ રૉશષષીફૂ ગીરઙૂળૂ જીવૂ ળઽૉવ ઝૉ. 

 બીવૂદીથીઆ ગન઼્વડન્ડ ુફરથૄઅગ ગળષી ઇઅઙૉ ડૉન્ણળ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 પ્શીષૂળીઆ ઑળ ડર્ ૂબ મીઅપગીર રીડૉ  લ્ગ્લ ઞરૂફ ઋબવબ્પ ધઊ ઈષૉવ ફધૂ. 

 ળીઞગ્ડઆ ઑળબ્ડર્  મીઅપગીર રીડૉ  ઑળબ્ડર઼્ કધ્ળૂડૂ કભ ઊન્ણૂલી ીળી ડૉન્ણળ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ઇઅગવૉ ળઆ ઇધર્ષગર્  દધી મીઋન્ણર્ ૂષ્વ ગીરઙૂળૂ રીડૉ  ડૉન્ણળ મઽીળ બીણષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. ઑ ્જ ળ્ણ 
મીઅપગીર રીડૉ  ડૉન્ણળ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 બળ઼્વૂઆ બળ઼્વૂ ઘીદૉ ઽષીઊબ ૂફી ુફરીર્થ રીડૉ  ઞરૂફ ઋબવબ્પ ધીલ દૉ ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. 

 ળીઞબૂબશીઆ વૉષવીંઙ રીડૉ  ઞગ્લી ઇફૃગૄશ મફીષષી ડૉન્ણળ મઽીળ બીણષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 રીઅણષૂઆ રીઅણષૂ ઽષીઊબ ૂફીઅ ુષ દળથ રીડૉ  ષપીળીફૂ ઞરૂફ રૉશષષીફૂ ગીરઙૂળૂ જીવૂ ળઽૉવ ઝૉ. 

 ષથ્ન (મૉજળીજી) :  ષથ્ન ઘીદૉ ઽષીઊબ ૂ મીઅપગીરફૂ ગીરઙૂળૂ બણદૂ રૃગષી ઼ળગીળ ૂ ીળી ુફથર્લ વૉષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. દૉધૂ ઽષૉ ત્લીઅ ઽષીઊબ ૂ મીઅપગીરફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીફૂ ળઽૉદૂ ફધૂ. 

 મઙ્નળીઆ ઞરૂફ રૉશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઞરૂફ ઼અબીનફફૉ વઙદૂ ગીરઙૂળૂ ઽ્ઊ  દૉરઞ યીળદ ઼ળગીળફીઅ ુષુષપ રઅ ીવલ્ (ઞૉષી ગૉ, MoCA, MoD, 
DGCA, MoEF&CC) દળભધૂ રઅઞૄળૂ રૉશષષીફૂ ળઽૉદૂ ઽ્ઊ, ઼રલ રલીર્ની ફક્કૂ ગળૂ સગીલ દૉર ફધૂ. 

(૬)  

ષહર્ ઘજર્ ( ુબલી) 
૪૨૩૬-૩૭ .૭,૯૫,૫૯,૭૮૫/-
૪૨૩૭-૩૮ .૩૫,૨૨,૨૭,૫૬૪/- 
૪૨૩૮-૩૯ .૩,૨૭,૨૫,૩૱૭/- 
૪૨૩૯-૩૱ .૭,૭૩,૱૪,૨૫૪/- 
૪૨૩૱-૩૯ .૯,૫૬,૯૬,૬૱૯/- 

ગૃવ .૫૪,૱૭,૪૬,૮૨૯/- 
-------- 

ળીજ્લરીઅ ભડીર્વીઊટળ ઼ૉગડળરીઅ રૄણૂળ્ગીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૭૬૪ (૪૱-૨૩-૩૯) ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ભડીર્વીઊટળ ઼ૉગડળરીઅ ગૉડવૃઅ રૄણૂળ્ગીથ ઈ લૃઅ ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઋ ્ઙ) : (૩૪-૨૫-૪૨૩૯) 

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ભડીર્વીઊટળ ઼ૉગડળરીઅ ્ત઼્ીઽફ રૉશષફીળ ઑગર્ 
રીળભદૉ ફૂજૉ રઞૃમફૃઅ રૄણૂળ્ગીથ ઈ લૃઅ. 
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ઇફૃકર્ર ષહર્ ળ્ગીથ (વીઘરીઅ)
૩ ૪૨૩૬ - 
૪ ૪૨૩૭ ૩૭૬૯૭.૱૯ 
૫ ૪૨૩૮ ૫૯૭૯૱.૮૩ 
૬ ૪૨૩૯ ૫૩૮૱૪.૬૫ 
૭ ૪૨૩૱ ૩૪૨૫૪.૪૫ 

-------- 

ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ બૂષીફી બીથૂફૂ ભળૂલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૯૭૩ (૪૫-૩૨-૩૱) ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૃફીઙત): રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૂષીફી બીથૂફૂ 
઼ર લ મીમદફૂ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ રશૂ, 

(૪) ઋગદ ભળૂલીન્ ઼અનય દીવૃગીષીળ ક્લી ગીળફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ઋગદ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ દીવૃગીષીળ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ગૉડવી ઼રલરીઅ દૉફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ : (૩૪-૫-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બૂષીફી બીથૂફૂ 
઼ર લી મીમદફૂ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ગૃવ-૬૯ ભળૂલીન્ રશૉવ ઝૉ. 

દીવૃગ્ ૪૨૩૫ ૪૨૩૬ ૪૨૩૭ ૪૨૩૮ ૪૨૩૯ ૪૨૩૱ ગૃવ
ઞૃફીઙત ૨ ૨ ૪ ૨ ૪ ૨ ૬
રનળણી ૫ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૬
ુષ઼ીષનળ ૨ ૨ ૨ ૪ ૩ ૩ ૬
ય઼ીથ ૪ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૭
રીથીષનળ ૩ ૨ ૩ ૨ ૬ ૩ ૯
ષઅધવૂ ૩ ૪ ૩ ૫ ૨ ૪ ૯
ગૉસ્ન ૫ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૫
રીશૂલી ૩ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૫
રીઅઙળ્શ ૩ ૪ ૩ ૪ ૪ ૪ ૩૨

ગૃવ ૩૪ ૮ ૮ ૱ ૩૩ ૮ ૬૯

(૪) ઋગદ ભળૂલીન ઼અનય દીવૃગીષીળ બઅબૂઙ રસૂફળૂ, મ્ળ દધી ઈફૃ઼ીઅઙૂગ ગીર્, બીઊબ વીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ગ્ઊ ઞ ભળૂલીન બણદળ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ રઅઞૄળ ગળૉ વ ુ઼અજીઊ લ્ઞફીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૩૯૩ (૪૱-૩૪-૩૱) ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ગૉડવૂ ફીફૂ, રધ્લર ઇફૉ ર્ડૂ ુ઼અજીઊ લ્ઞફીક 
રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋગદ ુ ધુદઑ ગઊ ગઊ લ્ઞફીકફી ગીર્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી, 

(૫) ઋગદ ુ ધુદઑ ગઊ લ્ઞફીફી ગીર્ ગૉડવી ઘજ બથૄર્ ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) મીગૂ ગીર્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 
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ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૪-૫-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ૐળી ર્  ુષ દીળરીઅ ળીઞગ્ડ, ઞૃફીઙત, ઙૂળ ઼્રફીધ, 
નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ગૃવ ઼ીદ ફીફૂ ુ઼અજીઊ લ્ઞફીક ફૂજૉ રૃઞમ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. લ્ઞફીફૃઅ ફીર ુઞ ્ 

૩ ગફૉ઼ળી-૪ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ળીઞગ્ડ 

૪ ઋદીષશૂ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી 

ઞૃફીઙત ૫ ગીફીષણવી વચૃ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી 

૬ કટદ ય઼ીથ-ઙ્ળુષલીશૂ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી 

૭ ુસઅઙ્ણી-૪ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ઙૂળ ઼્રફીધ 

૮ ળીથીઘૂળ઼ળી ળૂજીઞર્ ળૂટષ લળ લ્ઞફી બ્ળમઅનળ 

૯ ળૉડીગીવીષણ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી નૉષયૄુર ીળગી 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋગદ ુ ધુદઑ ફૂજૉફૂ લ્ઞફીકફી ગીર્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી. 

ઇ.ફઅ. લ્ઞફીફૃઅ ફીર ુઞ ્ 

૩ ગફૉ઼ળી-૪ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ળીઞગ્ડ 

૪ કટદ ય઼ીથ-ઙ્ળુષલીશૂ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ઞૃફીઙત 

૫ ુસઅઙ્ણી-૪ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ઙૂળ ઼્રફીધ 

૬ ળીથીઘૂળ઼ળી ળૂજીઞર્ ળૂટષ લળ લ્ઞફી બ્ળમઅનળ 

૭ ળૉડીગીવીષણ ઞશ ઼અબુ  લ્ઞફી નૉષયૄુર ીળગી 

(૫) ઋગદ ુ ધુદઑ લ્ઞફીફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

ઇ.ફઅ. લ્ઞફીફૃઅ ફીર લ્ઞફી બૄથર્ ગળષીરીઅ ધલૉવ ઘજર્ 

૩ ળીથીઘૂળ઼ળી ળૂજીઞર્ ળૂટષ લળ લ્ઞફી ૩૯૬૫.૯૯૮ વીઘ. 

(૬) મીગૂ ગીર્ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. લ્ઞફીફૃઅ ફીર લ્ઞફી બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

૩ ગફૉ઼ળી-૪ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૯   

૪ ઋદીષશૂ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી  ઞરૂફ ઼અબીનફ ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઽ્ઊ દૉ બૄથર્ 
ધલૉ ઞ ળૂ રઅઞૄળૂ રૉશષૂ ફીથીગૂલ ઋબવબ્પૂ ઇફૃ઼ીળ 
ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળૂ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

૫ ગીફીષણવી વચૃ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી 

૬ ળૉડીગીવીષણ ઞશ ઼અબુ  લ્ઞફી 

૭ કટદ ય઼ીથ-ઙ્ળુષલીશૂ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ઞૃફ-૪૨૪૨ 

૮ ુસઅઙ્ણી-૪ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બૂષીફી બીથૂફૂ ભળૂલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૩૯૱ (૪૨-૩૪-૩૱) ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ): રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ બૂષીફી બીથૂફૂ રૃ ગૉવૂ ધઊ ઽ્ષી ઇઅઙૉ ુઞ ીષીળ 
ગૉડવૂ ભળૂલીન્ રશૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋગદ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઙીરરીઅ બૂષીફી બીથૂફૂ રૃ ગૉવૂ ઋયૂ ધઊ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) રૃ ગૉવૂ ુફષીળષી સીઅ બઙવીઅ યળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ ? 

બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ  : (૪૭-૫-૩૯) 

(૩) દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ળીજ્લરીઅ બૂષીફી બીથૂફૂ રૃ ગૉવૂફૂ ૩૮૪૪ 
ુઞ ીષીળ ભળૂલીન્ રશૉવ ઝૉ.  
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ઇ.ફઅ. ુઞ ્ ગૃવ ભળૂલીન ઇ.ફઅ. ુઞ ્ ગૃવ ભળૂલીન
૩ ષણ્નળી ૬૪ ૩૱ ઙીઅપૂફઙળ ૫૪
૪ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૬૩ ૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૮૪
૫ બઅજરઽીવ ૫૱ ૪૨ બીડથ ૭૨
૬ રિઽ઼ીઙળ ૪ ૪૩ રઽૉ઼ીથી ૫૯
૭ નીઽ્ન ૪૫ ૪૪ ળીઞગ્ડ ૯૨
૮ ય જ ૫૩ ૪૫ ર્ળમૂ ૩૭
૯ ફરર્ની ૪૯ ૪૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૭૫
૱ ઼ૃળદ ૪૪ ૪૭ જારફઙળ ૩૱
૯ દીબૂ ૨૩ ૪૮ ગચ્ઝ ૩૭૩
૩૨ ફષ઼ીળૂ ૯૩ ૪૯ ઞૃફીઙત ૨૱
૩૩ ષવ઼ીણ ૩૮ ૪૱ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૩
૩૪ ણીઅઙ ૨૮ ૪૯ બ્ળમઅનળ ૨૪
૩૫ ઼ીમળગીઅઢી ૭૯ ૫૨ નૉષયૄુર ીળગી ૨૱
૩૬ ઇળષ ૂ ૫૯૫ ૫૩ યીષફઙળ ૪૬
૩૭ ઈથઅન ૭૮ ૫૪ મ્ડીન ૫૭
૩૮ ઘૉણી ૬૪ ૫૫ ઇરળૉવૂ ૪૨
૩૯ ઇરનીષીન ૭૬ ગૃવ ૩૮૪૪

(૪) ઇફૉ (૫)  ઋગદ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીફી ૨૬ ઇફૉ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફી ૨૫ ઙીર્રીઅ ઽલીદ ઼઼્ર્રીઅ બીથૂ 
ચડૂ ઞષીફૉ ગીળથૉ દૉરઞ લ્ઞફી ઼ૃપીળથીફી ગીર્ ઽીધ પળૉવ ઽ્લ, બૂષીફી બીથૂફૂ રૃ ગૉવૂ ઞથીલૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ ઽીવ ષોગુ બગ 
લષ ધીફી યીઙ બૉ ડૉન્ગળ ીળી બીથૂ બૃળષઢ્ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ઙીર્ઑ ઞ ળૂ લ્ઞફીગૂલ ઼ૃપીળથીફી ગીર્ ભઅણફૂ 
ઋબવબ્પદી ઇફૃ઼ ીળ ઽીધ પળૂ ઼રલમધ્પ ળૂદૉ બીઊબવીઊફધૂ બૂષીફૃઅ બીથૂ બૃ અ બીણષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ.  

-------- 

ઇઅગવૉ ળ, ષીબૂ ઇફૉ કવબીણ જીઈઊણૂ઼ૂ બી઼ૉધૂ મીગૂ બીથૂ ષૉળ્ ષ઼વૃષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૬૯૨ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂરદૂ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) જીઈઊણૂ઼ૂ-ઇઅગવૉ ળ, જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ ઇફૉ જીઈઊણૂ઼ૂ-કવબીણ ઋ ્ઙ/઼અ ધી બી઼ૉધૂ બીથૂ ષૉળી બૉડૉ  
દી.૫૨-૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ધીલૂ નળ, ષબળીસૂ નળ, બૉફ ડૂ ઇફૉ લીઞફૂ ળગર ઼િઽદ ગૃવ ગૉડવૂ ળગર ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ,  

(૪) ઋગદ ઑગરફૉ ક્લી ્દરીઅધૂ બીથૂ બૃ અ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 

(૫) ઋગદ મીગૂ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગર ઑગ ષહર્, થ ષહર્ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋગદ ળગર ષ઼વૃષી ઼ળગીળૉ  ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સીઅ બઙવીઅ વૂપી ?  

ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪૮-૪-૩૯) 

(૩) જીઈઊણૂ઼ૂ-ઇઅગવૉ ળ, જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ ઇફૉ જીઈઊણૂ઼ૂ-કવબીણ ઋ ્ઙ/઼અ ધી બી઼ૉધૂ બીથૂ ષૉળી 
બૉડૉ  દી.૫૨-૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ળગરફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

(ળગર . વીઘરીઅ) 

ુષઙદ જીઈઊણૂ઼ૂ-ઇઅગવૉ ળ જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ 
ધીલૂ નળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ષબળીસૂ નળ ૫૯.૮૱ ૮૱૭૨.૫૭ 
બૉફ ડૂ ૨.૨૨ ૫૱.૭૮ 
લીઞ ૨.૪૫ ૭૪૭૩.૬૯ 
ગૃવ ળગર ૫૯.૯૩ ૩૪૩૬૨.૬૨ 
ગર્ૉ઼ બૂળૂલણ ળગર ૩૯.૩૫ ૩૮૭૭.૪૩ 
ફૉડ મીગૂ ળગર ૪૨.૯૱ ૩૨૬૱૭.૩૯  

જીઈઊણૂ઼ૂ-કવબીણ બી઼ૉધૂ બીથૂ ષૉળી બૉડૉ  દી.૫૨-૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ગ્ઊ ળગર ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ળઽૉદૂ ફધૂ. 

(૪) જીઈઊણૂ઼ૂ-ઇઅગવૉ ળફૉ ઋગીઊ ઞરથીઅ ગીઅઢી ફઽૉળફૂ જીદીવૂ સીઘીરીઅધૂ બીથૂ બૃ અ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દધી 
જીઈઊણૂ઼ૂ-કવબીણફૉ દીબૂ ફનૂ બળ ઈષૉવ ઼ીંઙથબ્ળ ુષલળરીઅધૂ બીથૂ ઋબીણષી રીડૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. બળઅદ ૃ
ત્લીમીન ઼અ ધી ીળી ઽીવ ઼ૃપૂ બીથૂ ઋબીણષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દનબૃળીઅદ ગળીળફીરૃઅ બથ ગળૉવ ફ ઽદૃઅ. જ્લીળૉ  જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂફૉ 
નરથઙઅઙી ફનૂ ઋબળ ઈષૉવ ષીબૂ બૂગ-ઇબ ષૂલળરીઅધૂ બીથૂ બૃ અ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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(૫) જીઈઊણૂ઼ૂ-ઇઅગવૉ ળ, જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ ઇફૉ જીઈઊણૂ઼ૂ-કવબીણફૂ ઑગ ષહર્, થ ષહર્ ઇફૉ બીજઅ ષહર્ 
ગળદીઅ ષપૃ ઼રલફૂ મીગૂ ળગર ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

( . વીઘરીઅ) 

ુષઙદ જીઈઊણૂ઼ૂ-ઇઅગવૉ ળ જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ 
ઑગ ષહર્ધૂ મીગૂ ળગર ૯૪.૱૮ ૯૱૬૭.૯૩ 
થ ષહર્ધૂ મીગૂ ળગર ૩૯૱.૯૯ ૯૯૪૫.૮૯ 

બીઅજ ષહર્ધૂ મીગૂ ળગર ૪૭૨.૮૮ ૩૩૯૬૨.૮૪  
(૬) જીઈઊણૂ઼ૂ-ઇઅગવૉ ળફૉ મીગૂ ળગર યળબીઊ ગળષી વઘીથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 જીઈઊણૂ઼ૂ-કવબીણફૂ ગ્ઊ  ળગર ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ળઽૉદૂ ફધૂ. 

 જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ ઽીવરીઅ રી઼ૂગ ુમવફૂ ળગર ઼રલ઼ળ યળબીઊ ગળૉ  ઝૉ. ઇફૉ મીગૂ ળગર ઇઅઙૉ ફ્ડૂ઼્ ઈબૉવ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઘ્નીથ ગળૉ વ રીડૂ ઘૉણૄદ્ફૉ વઊ ઞષીફૂ બળષીફઙૂ ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૭૪૯ (૪૯-૩-૩૱) ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ણૉર, દશીષ, મઅપીળી, જૉગણૉર, ઞશીસલ્ ઉંણી ઋદીળષી રીડૉ  ઼ળગીળ ૂફૂ ઽીવફૂ ુફુદરીઅ ઘ્નીથ ગળૉવ 
રીડૂ ઘૉણૄદ્ફૉ ુષફીરૄ લૉ વઊ ઞષીફૂ બળષીફઙૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋગદ ઘ્નીથ ગળૉવ રીડૂ ઘૉણૄદ્ ુ઼ષીલ ઇન્લ ઑઞન઼્ૂક, ઢૉગૉનીળ્, ગ્ન્ડર્ ીગડળ્ ઈષૂ રીડૂ વઊ જાલ 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ, 

(૫) જો ઽી, દ્ ઋગદ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણૄદ ુ઼ષીલ રીડૂ વઊ  ઞદી ગૉડવી ઊ઼ર્ફૉ બગણષીરીઅ 
ઈ લી, ઇફૉ 

(૬) ઋગદ ુ ધુદઑ બગણૉવ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ?  

ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪-૫-૩૯) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઋગદ ઘ્નીથ ગળૉવ રીડૂ ઘૉણૄદ્ ુ઼ષીલ ઇન્લ્ફૉ ુષફીરૄ લૉ વઊ ઞષીફૂ બળષીફઙૂ ઞશ઼અબુ  ુષયીઙ ીળી 
ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. દૉધૂ ઘૉણૄદ્ ુ઼ષીલ ઇન્લ ઑઞન઼્ૂક, ઢૉગૉનીળ્, ગ્ન્ડર્ ીગડળ્ ીળી ઈષૂ રીડૂ વઊ ઞષીફ્  ઋબુ ધદ 
ધલૉવ ફધૂ. 

(૫) ઞશ઼અબુ  ુષયીઙ ઽૉઢશફી ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱રીઅ ઘૉણૄદ ુ઼ષીલ બઅજીલદ ુ઼અજીઊ ુષયીઙફૂ 
રઅઞૄળૂ ષઙળ રીડૂ વઊ ઞદી ઑગ (૩) ઑઞન઼્ૂફૉ બગણષીરીઅ ઈષૉવ. 

(૬) ઋગદ ુ ધુદઑ બગણષીરીઅ ઈષૉવ ઼નળ ઑઞન઼્ૂ બી઼ૉધૂ નઅણ બૉડૉફૂ ળગર ષ઼ૃવીદ રીડૉ  યૄ દળસી ૂ,  
યૄ દળ ુષ ીફ ઇફૉ ઘફૂઞ ઘીદી ીળી ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઞશીસલ્ફૉ બીથૂધૂ યળષી રીડૉ  ઼ૐફૂ લ્ઞફીફ્ ઇરવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૭૯૬ (૪૯-૩૪-૩૱) ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઞશીસલ્ફૉ બીથૂધૂ યળષી રીડૉ  ઼ૐફૂ લ્ઞફી ક્લીળધૂ ઇરવરીઅ 
રૄગૂ, 

(૪) ઋગદ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્ધૂ ઋગદ લ્ઞફીધૂ ક્લી ુઞ ીરીઅ ક્લી ઞશીસલ્રીઅ ગૉડવી ુબલીફી ઘજ ગૉડવૃઅ 
બીથૂ યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીરીઅ ઼રીષૉસ ગળૉવ દરીર ઞશીસલ્રીઅ બીથૂ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋગદ ુ ધુદઑ ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ?  



9 
 
ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૭-૫-૩૯) 

(૩) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૉ દી.૨૮-૨૪-૪૨૩૫ ધૂ ઼ોધ્પીઅુદગ રઅઞૄળૂ ઇફૉ ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ જીળૉલ વીંગફૉ ઑ ૂવ ૪૨૩૫ 
રીઅ ષઽૂષડૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૪) ઋગદ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ૐફૂ લ્ઞફી વીંગ ૩,૪,૫ ઇફૉ ૬ ફી દમક્કી-૩ દધી દમક્કી-૪ ીળી 
ર્ળમૂ ુઞ ીફી ૭ (રચ્ઝૃ-૩, રચ્ઝૃ-૪, રચ્ઝૃ-૫, ણૉરૂ-૪ ઇફૉ મઅઙીષણૂ), ળીઞગ્ડ ુઞ ીફી ૬ (ઈજી-૩, ઘ્ણીબૂબળ, 
ઈજી-૫ ઇફૉ ઈઅગણૂલી), ઼ૃળૉન્ ફઙળ ુઞ ીફી ૭ (ષતષીથ ય્ઙીષ્-૩, ષતષીથ ય્ઙીષ્-૪ (પ્શૂ પજા,) વીંમણૂ ય્ઙીષ્-
૪ (ષણ્ન), જીજગી, ષીઅ઼વ, જારફઙળ ુઞ ીફી-૫ (ઈજી-૬, ઉંણ-૩ ઇફૉ ણૉરૂ-૫), મ્ડીન ુઞ ીફી ૭ (યૂરણીન, ઙ્રી, 
ગૅ થ઼ીઙળ, ગીફૂલીણ ઇફૉ ઼ઘૃયીનળ) ઞશીસલ્રીઅ ઇફૉ દશીષ દધી જૉગણૉર રશૂફૉ ગૃવ ૩૬૨૯૯ ઑર.઼ૂ.ઑભ.ડૂ. બીથૂ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉવ, ઞૉફી રીડૉ  ગૃવ .૩૯૭.૩૩ ગળ્ણફ્ ઘજર્ ધષી બીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીરીઅ ઼રીષૉસ ગળૉવ દરીર ઞશીસલ્રીઅ દમક્કી-૩ ફી ગીર્ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ દમક્કી-૪ ફી 
ગીર્ફૂ ઙુદ જોદીઅ, ઑ ૂવ-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. ૂજા દમક્કીફી ગીર્ ઽીવ ડૉન્ણળ ડૉઞ ૉ ઝૉ. ફીથીગૂલ 
ઋબવબ્પૂ રૃઞમ ષગર્  કણર્ળ ઈપ્લી મીન ૪૬ રી઼રીઅ ઞશીસલ્રીઅ બીથૂ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬)  

૩ ૪૨૩૫-૩૬ ૪૬૫.૪૬૯ 
૪ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૬૯.૯૭ 
૫ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૱૭૯.૯૭ 
૬ ૪૨૩૮-૩૯ ૩૬૮૮.૯૫ 
૭ ૪૨૩૯-૩૱ ૩૯૫૩.૪૮૭ 
૮ ૨૩/૨૬/૩૱ ધૂ ૫૨/૨૯/૪૨૩૱ ૩૬૨૱.૬૫ 

ગૃવ ૯૯૭૯.૩૯૬ 
-------- 

જીઈઊણૂ઼ૂ ઼ીષવૂ બી઼ૉધૂ મીગૂ બીથૂ ષૉળ્ ષ઼ૃવષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૭૯૯ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) જીઈઊણૂ઼ૂ, ઼ીષવૂ, જી.ષણ્નળી બી઼ૉધૂ બીથૂ ષૉળી બૉડૉ  દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ધીલૂ નળ, 
ષબળીસૂ નળ, બૉફ ડૂ ઇફૉ લીઞફૂ ળગર ઼િઽદ ગૃવ ગૉડવૂ ળગર ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ, 

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

(૫) ઋક્દ મીગૂ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગર ઑગ ષહર્, થ ષહર્ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

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

ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી): (૪૮-૨૪-૩૯) 

(૩) જીઈઊણૂ઼ૂ, ઼ીષવૂ, જી.ષણ્નળી બી઼ૉધૂ બીથૂ ષૉળી બૉડૉ  દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ 
ળગરફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.        (ળગર . વીઘરીઅ) 

ુષઙદ જીઈઊણૂ઼ૂ, ઼ીષવૂ, જી.ષણ્નળી 

ધીલૂ નળ ૨.૨૨ 
ષબળીસૂ નળ ૫૭.૭૮ 

બૉફ ડૂ ૩૭૬.૩૯ 

લીઞ ૯.૯૯ 
ગૃવ ળગર ૩૯૯.૭૪ 

ગર્ૉ઼ બૂળૂલણ ળગર ૯૫.૩૬ 

ફૉડ મીગૂ ળગર ૩૨૬.૫૯ 
(૪) જીઈઊણૂ઼ૂ, ઼ીષવૂ, જી.ષણ્નળી ીળી બળધરબૃળી ઙીર ફજીગ રઽૂ઼ીઙળ ફનૂરીઅધૂ ખ ્ઙૂગ ઽૉદૃ રીડૉ  બીથૂ 

ઋબીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

(૫) જીઈઊણૂ઼ૂ, ઼ીષવૂ, જી.ષણ્નળીફૂ ઋક્દ મીગૂ ળગર બોગૂ ઑગ ષહર્, થ ષહર્ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ધૂ મીગૂ ળગર 
ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  
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( ી. વીઘરીઅ) 
ુષઙદ જીઈઊણૂ઼ૂ, ઼ીષવૂ 

ઑગ ષહર્ધૂ મીગૂ ળગર ૱૮.૪૪ 
થ ષહર્ધૂ મીગૂ ળગર ૪૮.૱૬ 

બીઅજ ષહર્ધૂ મીગૂ ળગર ૩૱.૭૭ 

(૬) જીઈઊણૂ઼ૂ, ઼ીષવૂ, ુઞ.ષણ્નળીફૉ ઇફૉગષીળ દીગૂન ગળષી ઝદીઅ, ઼રલ઼ળ લ્ગ્લદઆ ગળીળફીરીફી ળૂન્લૃઇવફૂ 

નળઘી દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽ્ઊ, ઼ળગીળ ૂફી ુફલર્ફૃ઼ીળ રીુ઼ગ બૉફ ડૂ (ઑુ વ-૪૨૩૯) ધૂ ઈગીળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. બળઅદ,ૃ 

જીઈઊણૂ઼ૂ, ઼ીષવૂ ીળી રી  ષબળીસૂ નળફૃઅ ઞ ુફલુરદ જૃગષણુઅ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. જીઈઊણૂ઼ૂ, ઼ીષવૂ બી઼ૉધૂ ળગર ષ઼ૃવષી 

રીડૉ  ઼રલીઅદળૉ  ુફલર્ફૃ઼ીળ ફ્ડૂ઼્ બીઢષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ુઞ ીષીળ બૂષીફૃઅ બીથૂ બીઊબવીઊફધૂ બૃ  બીણષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૮૩૱ (૨૫-૨૩-૩૯) ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ): રીફફૂલ બીથૂ બળૃષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ બીઊબવીઊફધૂ બૃ  બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ બીઊબવીઊફધૂ બૃ  બીણષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ  

(૫) ઈષી મીગૂ ળઽૉદી ઙીર્રીઅ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બીઊબવીઊફધૂ બૂષીફૃઅ બીથૂ બૃ  બીણષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ : (૪૮-૨૫-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઙીર્રીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ બીઊબવીઊફધૂ બૃ  

બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

ઇફૃ. જી ્ ઙીર્ફૂ ઼અખ્લી  ઇફૃ. જી ્ ઙીર્ફૂ ઼અખ્લી

૩ ષણ્નળી ૮૬૬  ૩૱ ઙીઅપૂફઙળ ૪૯૯ 

૪ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૱૱૱  ૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૩૪૪૱ 

૫ બઅજરઽીવ ૭૱૬  ૪૨ બીડથ ૭૩૮ 

૬ રિઽ઼ીઙળ ૮૮૩  ૪૩ રઽૉ઼ીથી ૮૨૨ 

૭ નીઽ્ન ૮૱૯  ૪૪ ળીઞગ્ડ ૭૯૪ 

૮ ય જ ૮૬૯  ૪૫ ર્ળમૂ ૫૬૯ 

૯ ફરર્ની ૭૭૱  ૪૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૭૮૯ 

૱ ઼ૃળદ ૮૯૨  ૪૭ જારફઙળ ૬૫૩ 

૯ દીબૂ ૬૱૯  ૪૮ ગચ્ઝ ૱૮૪ 

૩૨ ફષ઼ીળૂ ૫૯૪  ૪૯ ઞૃફીઙત ૭૩૨ 

૩૩ ષવ઼ીણ ૬૫૫  ૪૱ ઙૂળ ઼્રફીધ ૫૬૯ 

૩૪ ણીઅઙ ૫૩૩  ૪૯ બ્ળમઅનળ ૩૬૱ 

૩૫ ઼ીમળગીઅઢી ૭૫૪  ૫૨ નૉષયૃુર ીળગી ૪૪૭ 

૩૬ ઇળષ ૂ ૮૭૩  ૫૩ યીષફઙળ ૮૮૨ 

૩૭ ઈથઅન ૫૬૯  ૫૪ મ્ડીન ૩૱૫ 

૩૮ ઘૉણી ૭૩૯  ૫૫ ઇરળૉવૂ ૮૨૱ 

૩૯ ઇરનીષીન ૬૭૨   ગૃવ ૩૯૭૮૪ 
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(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઙીર્રીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ બીઊબવીઊફધૂ બૃ  બીણષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ. 

ઇફૃ. જી ્ ઙીર્ફૂ ઼અખ્લી  ઇફૃ. જી ્ ઙીર્ફૂ ઼અખ્લી

૩ ષણ્નળી ૨૩  ૩૱ ઙીઅપૂફઙળ ૨૨ 

૪ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૨૨  ૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૨૮ 

૫ બઅજરઽીવ ૨૯  ૪૨ બીડથ ૨૨ 

૬ રિઽ઼ીઙળ ૬૬  ૪૩ રઽૉ઼ીથી ૨૨ 

૭ નીઽ્ન ૨૬  ૪૪ ળીઞગ્ડ ૨૨ 

૮ ય જ ૨૨  ૪૫ ર્ળમૂ ૨૪ 

૯ ફરર્ની ૨૨  ૪૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨૯ 

૱ ઼ૃળદ ૨૨  ૪૭ જારફઙળ ૨૨ 

૯ દીબૂ ૨૨  ૪૮ ગચ્ઝ ૨૭ 

૩૨ ફષ઼ીળૂ ૨૨  ૪૯ ઞૃફીઙત ૨૱ 

૩૩ ષવ઼ીણ ૨૨  ૪૱ ઙૂળ ઼્રફીધ ૫૮ 

૩૪ ણીઅઙ ૨૨  ૪૯ બ્ળમઅનળ ૫૩ 

૩૫ ઼ીમળગીઅઢી ૩૮૮  ૫૨ નૉષયૃુર ીળગી ૬૩ 

૩૬ ઇળષ ૂ ૫૯  ૫૩ યીષફઙળ ૨૩ 

૩૭ ઈથઅન ૨૨  ૫૪ મ્ડીન ૨૨ 

૩૮ ઘૉણી ૨૨  ૫૫ ઇરળૉવૂ ૨૨ 

૩૯ ઇરનીષીન ૨૨   ગૃવ ૫૯૱ 

(૫) ળીજ્લફી મીગૂ ળઽૉદી ૫૯૱ ઙીર્ બોગૂ દીઅુ ગ ળૂદૉ સક્લ ઽ્લ દૉષી ઙીર્રીઅ ભઅણફૂ ઋબવબ્પદી રૃઞમ ગીર્ ઽીધ 

પળૂ બીઊબવીઊફધૂ બૂષીફૃઅ બીથૂ બૃ  બીણષીફૃઅ ઈષફીળ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બૂષીફૃઅ બીથૂ બીઊબવીઊફધૂ બૃ  બીણષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૮૪૩ (૨૫-૨૩-૩૯) ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ બીઊબવીઊફધૂ બૃ  બીણષીરીઅ 

ઈષદૃઅ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૪) ઋક્દ ઙીર્રીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ બીઊબવીઊફધૂ બૃ  બીણષીરીઅ ઈષદૃઅ દૉ મઅપ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ  

(૫) ઈષી ઙીર્રીઅ બૂષીફી બીથૂ રીડૉફૂ ષોગ બૂગ સૂ લષ ધી ઝૉ?  

બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ : (૪૮-૨૫-૩૯) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઑગ બથ ઙીર્રીઅ બૂષીફૃઅ બીથૂ બીઊબવીઊફધૂ બૃ  બીણષીરીઅ 

ઈષદૃઅ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. બળઅદૃ, નીઽ્ન ુઞ ીફી ૨૬, ર્ળમૂ ુઞ ીફી ૨૪, ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ૨૯ દૉરઞ ગચ્ઝ ુઞ ીફી 

૨૭ ઙીર્રીઅ ઽલીદ ઼઼્ર્રીઅ બીથૂ ચડૂ ઞષીધૂ દૉરઞ બીઊબવીઊફ ક્ષુદગર્ દ ધલૉવ ઽ્લ, લ્ઞફીકફી ઼ૃપીળથીફી ગીર્ ઽીધ પળૉવ 

ઝૉ. ઞૉ ઼રલમધ્પ ળૂદૉ બૄથર્ ગળૂ ષઽૉવૂ દગૉ  બીથૂ ઈબષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ.  

 (૫) બિળુસ  રૃઞમ ગૃષી, ઽૉન્ણબઅબ દૉરઞ ડૉન્ગળ રીળભદ બીથૂ બૃ અ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  
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બિળુસ  

ઇફૃ દીવૃગ્ ઙીરફૃઅ ફીર બીઊબ વીઊફધૂ બીથૂ બૃળષઢ્ મઅપ ધષીફી 
ગીળથ્ 

ઽલીદ/ષોગુ બગ ઼઼્ર્ફૂ 
ુષઙદ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
ુઞ ્આ નીઽ્ન 

૩ ઼ીંઙષણ ળીથૂબૃળી 
ઽલીદ બીથૂ બળૃષઢી લ્ઞફીફૂ ઽણભ ફનૂરીઅ 
બીઊબવીઊફ ક્ષુદગર્ દ ધષીધૂ બીઊબ વીઊફધૂ 
બીથૂ બૃળષઢ્ મઅપ ધલૉવ ઝૉ. ઞૉફૉ ફષૂ ફઅઘીઉ 
ળઽૉવ બીઊબવીઊફ ીળી રીઽૉ ૨૫.૪૨૩૯ 
઼ૃપૂરીઅ સ  ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

૩૭ ઽૉન્ણબઅબ દૉરઞ ઼ીની 
ગૃષી ીળી બીથૂ રૉશષૉ ઝૉ.

૪ ઼ીંઙષણ બીફૂષૉવી 
૩૱ ઽૉન્ણબઅબ દૉરઞ ઼ીની 
ગૃષી ીળી બીથૂ રૉશષૉ ઝૉ.

૫ ઼ીંઙષણ ટળ્વી (૪) 
૫૨ ઽૉન્ણબઅબ ીળી બીથૂ 

રૉશષૉ ઝૉ. 

૬ ઼ીંઙષણ તમૃણૂ 
૫૪ ઽૉન્ણબઅબ ીળી બીથૂ 

રૉશષૉ ઝૉ. 
ુઞ ્આ ર્ળમૂ 

૩ ષીઅગીફૉળ ઞૃફૂ ગવીષણૂ 
ઽલીદ બીથૂ બળૃષઢી લ્ઞફી રીળભદૉ દીઅુ ગ 
ળૂદૉ બીથૂ બઽ્જદૃઅ ફ ઽ્ષીધૂ, ઼ૃપીળથી ગીર્ 
ગળૂ રીઽૉ ૨૫.૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ સ  ગળષીરીઅ 
ઈષફીળ ઝૉ. 

ગૃષી ીળી બીથૂ રૉશષૉ ઝૉ.
૪ ષીઅગીફૉળ ફષૂ ગવીષણૂ 

ુઞ ્આ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
૩ જ્ડૂવી ઙૃઅનીશી (મી) 

ઽલીદ બીથૂ બળૃષઢી લ્ઞફી રીળભદૉ દીઅુ ગ 
ળૂદૉ બીથૂ બઽ્જદૃઅ ફ ઽ્ષીધૂ, ઼ૃપીળથી ગીર્ 
ગળૂ કર્રસ: રીઽૉ ૨૫.૪૨૪૨ ઼ૃપૂરીઅ બીઊબ 
વીઊફધૂ બીથૂ બૃળષઢ્ સ  ગળષીરીઅ ઈષફીળ 
ઝૉ. 

ડૉન્ગળ રીળભદ બીથૂ બૃ   
બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૪ જ્ડૂવી મીરથમ્ળ 
૫ જ્ડૂવી ફષીઙીર 
૬ જ્ડૂવી ણ઼્વૂપૃફી 
૭ જ્ડૂવી  વ્રીગ્ડણૂ 
૮ ન઼ીણી રીવષથ 
૯ ન઼ીણી ઼ૉણવી 
૱ ન઼ીણી ઙૉણૂલી 
૯ ન઼ીણી ુષ઼ફઙળ 

ુઞ ્આ ગચ્ઝ 

૩ યૃઞ ્મીથી 

ઙીર ઝૃડૃ ઝષીલૃઅ ષ઼ૉવ ઽ્લ, ઇઝદફૂ 
ુ ધુદરીઅ બીથૂફૃઅ ઋત્બીનફ રલીર્નૂદ ઽ્લ 
દૉરઞ બીઊબવીઊફધૂ બીથૂ ઈબષી રીડૉ  ષપૃ 
ઞથ્ધીફૂ ઞ ળૂલીદ ળઽૉદૂ ઽ્ષીફી ગીળથૉ બીઊબ 
વીઊફધૂ બીથૂ બૃળષઢ્ મઅપ ધલૉવ ઝૉ, ઞૉ 
ઇન્ષલૉ ફષૂફ મ્ળ સીળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉ 
઼ભશ ધલૉવ ઽ્લ, ઽલીદ બીઊબવીઊફ ઼ીધૉ 
જોણષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. ઞૉ બૄથર્ ગળૂ 
રીઽૉ ૨૬.૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ બીઊબ વીઊફધૂ 
બીથૂ બૃળષઢ્ સ  ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ડૉન્ગળ રીળભદ બીથૂ બૃ  
બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 
 
 
 
 

૪ ઇમણી઼ી ગૃથીઢૂલી 

ઽલીદ ઼઼્ર્ ભૉઊવ ધષીધૂ બીઊબ વીઊફધૂ 
બીથૂ બૃળષઢ્ મઅપ ધલૉવ ઝૉ. ઞૉ ઇન્ષલૉ ફષૂફ 
મ્ળ સીળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉ ઼ભશ ધલૉવ ઽ્લ, 
ઽલીદ બીઊબવીઊફ ઼ીધૉ જોણષીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ઙુદરીઅ ઝૉ. ઞૉ બૄથર્ ગળૂ ગળૂ રીઽૉ ૨૬.૪૨૩૯ 

઼ૃપૂરીઅ બીઊબ વીઊફધૂ બીથૂ બૃળષઢ્ સ  
ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 
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ઇફૃ દીવૃગ્ ઙીરફૃઅ ફીર બીઊબ વીઊફધૂ બીથૂ બૃળષઢ્ મઅપ ધષીફી 
ગીળથ્ 

ઽલીદ/ષોગુ બગ ઼઼્ર્ફૂ 
ુષઙદ 

૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૫ વઘબદ ટીળી 

લ્ઞફીફૂ ઞૃફૂ ઽલીદ બીઊબવીઊફ દધી ઼઼્ર્ 
ભૉઊવ ધઊ ઞષીધૂ બીઊબ વીઊફધૂ બીથૂ 
બૃળષઢ્ મઅપ ધલૉવ ઝૉ, ઞૉ ઇન્ષલૉ વઘબદ 
બૉગૉઞ-૮ ઞૃધ બીથૂ બૃળષઢી લ્ઞફી ઼ીધૉ 
જોણીથફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. ઞૉ બૄથર્ ગળૂ 
રીઽૉ ૨૬.૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ બીઊબ વીઊફધૂ 
બીથૂ બૃળષઢ્ સ  ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

 
 
 
 
 

ડૉન્ગળ રીળભદ બીથૂ બૃ  
બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 
 
 
 
 
 
 

૬ વઘબદ ઙૃફૉળૂ 

૭ વઘબદ ઘળ્ણી 

લ્ઞફીફૂ બીઊબવીઊફ ફનૂરીઅ દથીઊ ઙલૉવ 
ઽ્ષીધૂ બીઊબવીઊફધૂ બીથૂ બૃળષઢ્ મઅપ 
ધલૉવ ઝૉ, ઞૉ ઇન્ષલૉ ફષૂફ બીઊબવીઊફફી 
ગીર્ રઅઞૄળૂ ઽૉઢશ ઝૉ. ઞૉ ઇઅદઙર્દ ઞ ળૂ 
ગીરઙૂળૂ બૄથર્ ગળૂ રીઽૉ ૨૬.૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ 
બીઊબવીઊફધૂ બીથૂ બૃળષઢ્ સ  ગળષીરીઅ 
ઈષફીળ ઝૉ. 

-------- 

ષીબૂ, ઋરળઙીર, ઼જૂફ ઇફૉ બીફ્વૂ જીઈઊણૂ઼ૂ બી઼ૉધૂ મીગૂ બીથૂ ષૉળ્ ષ઼વૃષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૮૪૯ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીઞલગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ, જીઈઊણૂ઼ૂ-ઋરળઙીર, જીઈઊણૂ઼ૂ-઼જૂફ, જીઈઊણૂ઼ૂ-બીફ્વૂ, ઋ ્ઙ/ અ઼ ધી 
બી઼ૉધૂ બીથૂ ષૉળી બૉડૉ  દી.૫૨-૯-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ધીલૂ નળ, ષબળીસૂ નળ, બૉફ ડૂ ઇફૉ લીઞફૂ ળગર ઼િઽદ ગૃવ ગૉડવૂ 
ળગર ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ, 

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

(૫) ઋક્દ મીગૂ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગર ઑગ ષહર્, થ ષહર્ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ  

(૬) ઋક્દ ળગર ષ઼ૃવષી ઼ળગીળૉ  ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સીઅ બઙવી વૂપી ? 

ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪૮-૨૪-૪૨૩૯) 

(૩) જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ, જીઈઊણૂ઼ૂ-ઋરળઙીર, જીઈઊણૂ઼ૂ-઼જૂફ ઇફૉ જીઈઊણૂ઼ૂ-બીફ્વૂ, 
ઋ ્ઙ/઼અ ધી બી઼ૉધૂ બીથૂ ષૉળી બૉડૉ  દી.૫૨-૯-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ળગરફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

(ળગર  વીઘરીઅ) 

ુષઙદ જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ જીઈઊણૂ઼ૂ-ઋરળઙીર જીઈઊણૂ઼ૂ-઼જૂફ જીઈઊણૂ઼ૂ-બીફ્વૂ
ધીલૂ નળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ષબળીસૂ નળ ૮૱૭૨.૫૭ ૫૱૫.૩૱ ૯૨.૯૫ ૩૫૮.૮૩ 
બૉફ ડૂ ૫૱.૭૮ ૨.૨૨ ૪૩૭.૯૱ ૮૱.૯૪ 
લીઞ ૭૪૭૩.૬૯ ૮૯.૩૫ ૩૱૯.૱૯ ૱.૯૱ 
ગૃવ ળગર ૩૪૩૬૨.૬૨ ૬૭૨.૫૩ ૬૯૬.૱૨ ૪૩૬.૭૩ 
ગર્ૉ઼ બૂળૂલણ ળગર ૩૮૭૭.૪૩ ૱૯.૨૫ ૬૮.૯૮ ૩૬૭.૱૱ 
ફૉડ મીગૂ ળગર ૩૨૬૱૭.૩૯ ૫૮૫.૪૱ ૬૪૯.૱૬ ૮૱.૮૫ 

(૪) જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂફૉ નરથઙઅઙી ફનૂ ઋબળ ઈષૉવ ષીબૂ બૂગ-ઇબ ષૂલળરીઅધૂ બીથૂ બૃ અ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
દધી જીઈઊણૂ઼ૂ-ઋરળઙીરફૉ ર્ઞૉ. યીડૂગળરમૉવૂ, દી.ઋરળઙીર બી઼ૉધૂ ષીળ્વૂ ફનૂરીઅધૂ બીથૂ બૃ અ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 જ્લીળૉ  જીઈઊણૂ઼ૂ-઼ુજફફૉ ગીગળીબીળ લ્ઞફીફૂ દવઅઙબ્ળ રીઊફ્ળ ફઽૉળરીઅધૂ બીથૂ બૃ  બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
ઇફૉ જીઈઊણૂ઼ૂ-બીફ્વૂફૉ ઋગીઉ ઞરથીઅ ગીઅઢી રૃખ્લ  ફઽૉળરીઅધૂ બીથૂ બૃ  બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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(૫) જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ, જીઈઊણૂ઼ૂ-ઋરળઙીર, જીઈઊણૂ઼ૂ-઼જૂફ, ઇફૉ જીઈઊણૂ઼ૂ-બીફ્વૂફૂ ઋક્દ મીગૂ 
ળગર બોગૂ ઑગ ષહર્, થ ષહર્ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ મીગૂ ળગર ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

(  વીઘરીઅ) 

ુષઙદ જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ જીઈઊણૂ઼ૂ-ઋરળઙીર જીઈઊણૂ઼ૂ-઼જૂફ જીઈઊણૂ઼ૂ-બીફ્વૂ
ઑગ ષહર્ધૂ મીગૂ ળગર ૯૱૬૭.૯૩ ૪૭૯.૬૭ ૫૯૩.૬૬ ૭૫.૨૯ 
થ ષહર્ધૂ મીગૂ ળગર ૯૯૪૫.૮૯ ૪૯૫.૱૭ ૫૮૬.૫૩ ૪૨૯.૭૭ 

બીઅજ ષહર્ધૂ મીગૂ ળગર ૩૩૯૬૨.૮૪ ૨.૨૨ ૬૱૭.૨૯ ૪૱૨.૨૯ 

(૬) જીઈઊણૂ઼ૂ-ષીબૂ ઽીવરીઅ રી઼ૂગ ુમવફૂ ળગર ઼રલ઼ળ યળબીઊ ગળૉ  ઝૉ. ઇફૉ મીગૂ ળગર ઇઅઙૉ ફ્ડૂ઼્ ઈબૉવ 

ઝૉ. જીઈઊણૂ઼ૂ-ઋરળઙીર, જીઈઊણૂ઼ૂ-઼જૂફ ઇફૉ જીઈઊણૂ઼ૂ-બીફ્વૂ ઼અ ધીફૉ મીગૂ ળગર યળૂ નૉષી રીડૉ  ફ્ડૂ઼્ 

ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

--------  

ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૨૯૱ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂરદૂ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૬-૨૫-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ઼અગર્ઽ દશીષ્ મફીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગ્ દશીષફૂ ઼અખ્લી
૩ ઇમણી઼ી ૩૱૨ 
૪ ઇઅજાળ ૯૩ 
૫ ઙીઅપૂપીર ૨૬ 
૬ યૃઞ ૫૮૨ 
૭ યજીઋ ૩૮૫ 
૮ રીઅણષૂ ૩૱૯ 
૯ રૃન્ ી ૭૫ 
૱ વઘબદ ૩૱૫ 
૯ ફઘ ીથી ૩૮૭ 
૩૨ ળીબળ ૪૮૯ 

ગૃવ ૩૮૭૫ 

(૪) ઼ળનીળ  ઼ળ્ષળ (ફરર્ની) લ્ઞફીફી રઅઞૃળ ધલૉવ ષ્ડળ લૃટ પ્વીફ રૃઞમ ગીલરૂ પ્ળથૉ ફઽૉળ્ રીળભદૉ ફરર્નીફી 
બીથૂધૂ દશીષ્ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ફધૂ. બળઅદ ૃજ્રી઼ીફીઅ ઼રલઙીશીરીઅ ષપીળીફીઅ બૃળધૂ મઅપફી કષળફ્વ્ફીઅ ઼રલૉ ઇધષી દ્ 
ઇઝદ બિળુ ધુદરીઅ જ્લીઅ ફરર્ની લ્ઞફીફૂ ફઽૉળ્ રીળભદૉ દશીષ્ યળૂ સગીલ દૉર ઽ્લ દૉષી લ્ઞફીફીઅ ુબલદ ુષ દીળરીઅ રીઅઙથૂ 
રૃઞમફી દશીષ્ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ુ઼ષીલ દીઅુ ગ ળૂદૉ ઞ ળૂ ઇફૉ લ્ગ્લ ઞથીલ ત્લીઅ ફીફૂ ફઽૉળ્ફીઅ ઝૉણીફૉ ઽલીદ દશીષ ઼ીધૉ 
જોણૂ ફઽૉળ્ફૂ ઼વીરદૂ રીડૉ  ષપીળીફીઅ બીથૂફીઅ ુફગીવફૂ લષ ધી ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૨૱૯ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીમળગીઅઢી જી ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૫-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ લીખ્લીુલદ ફધૂ. દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ દશીષ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી 
૩ િઽઅરદફઙળ ૱૪ 
૪ ીઅુદઞ ૬૯ 
૫ દવ્ન ૫૯ 
૬ ઊણળ ૩૨૨ 
૭ ષણીવૂ ૭૱ 
૮ ઘૉણ ી ૮૮ 
૯ બ્સૂફી ૯૯ 
૱ ુષઞલફઙળ ૫૩ 

ગૃવ ૭૪૪ 

(૪) સૄન્લ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૪૱ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્ઽૂવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ મ્ડીન જી ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

(૬) દૉફી ધગૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞરૂફફૉ ુ઼અજીઊફી બીથૂફી ઼ઙષણ ઋબવબ્પ ધસૉ ? 

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૭-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઉ જ્ક્ક઼્ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ. બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

દીવૃગ્ દશીષ્ 
મ્ડીન ૭૮ 
મળષીશી ૬ 
ળીથબૃળ ૩૮ 
ઙતણી ૩૩૭ 

ગૃવ ૩૯૩ 
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(૪) ઼ળનીળ  ઼ળ્ષળ (ફરર્ની) લ્ઞફીફી રઅઞૃળ ધલૉવ ષ્ડળ લૃટ પ્વીફ રૃઞમ ગીલરૂ પ્ળથૉ ફઽૉળ્ રીળભદૉ ફરર્નીફીઅ 
બીથૂધૂ દશીષ્ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ફધૂ. બળઅદ ૃજ્રી઼ીફીઅ ઼રલઙીશીરીઅ ષપીળીફીઅ બૃળધૂ મઅપફી કષળફ્વ્ફીઅ ઼રલૉ ઇધષી દ્ 
ઇઝદ બિળુ ધુદરીઅ જ્લીઅ ફરર્ની લ્ઞફીફૂ ફઽૉળ્ રીળભદૉ દશીષ્ યળૂ સગીલ દૉર ઽ્લ દૉષી લ્ઞફીફીઅ ુબલદ ુષ દીળરીઅ રીઅઙથૂ 
રૃઞમફી દશીષ્ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ુ઼ષીલ દીઅુ ગ ળૂદૉ ઞ ળૂ ઇફૉ લ્ગ્લ ઞથીલ ત્લીઅ ફીફૂ ફઽૉળ્ફીઅ ઝૉણીફૉ ઽલીદ દશીષ ઼ીધૉ 
જોણૂ ફઽૉળ્ફૂ ઼વીરદૂ રીડૉ  ષપીળીફીઅ બીથૂફીઅ ુફગીવફૂ લષ ધી ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅઙર્દ બીઉબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ 
સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઉબવીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઊબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ 
મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬) ઼ૐફૂ લ્ઞફીરીઅ ઈલ્ઞફ ઈઘળૂ ધલૉ ુષ દીળ ફક્કૂ ધસૉ. 

-------- 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૫૩ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ફૐ઼ીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

(૬) દૉફી ધગૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞરૂફફૉ ુ઼અજીઊફી બીથૂફી ઼ઙષણ ઋબવબ્પ ધસૉ ? 

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૭-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઉ જ્ક્ક઼્ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ. બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ જી ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગ્ દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી 
૩ ીઅઙ ી ૬૭ 
૪ રૃશૂ ૯૨ 
૫ ષતષીથ ૱૯ 
૬ વઘદળ ૬૯ 
૭ વીંમણૂ ૭૩ 
૮ જૃણી ૪૮ 
૯ ન઼ીણી ૬૭ 
૱ ઼ીલવી ૩૫૯ 
૯ જ્ડૂવી ૩૩૯ 

ગૃવ ૮૪૯ 

(૪) ઼ળનીળ  ઼ળ્ષળ (ફરર્ની) લ્ઞફીફી રઅઞૃળ ધલૉવ ષ્ડળ લૃટ પ્વીફ રૃઞમ ગીલરૂ પ્ળથૉ ફઽૉળ્ રીળભદૉ ફરર્નીફીઅ 
બીથૂધૂ દશીષ્ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ફધૂ. બળઅદ ૃજ્રી઼ીફીઅ ઼રલઙીશીરીઅ ષપીળીફીઅ બૃળધૂ મઅપફી કષળફ્વ્ફીઅ ઼રલૉ ઇધષી દ્ 
ઇઝદ બિળુ ધુદરીઅ જ્લીઅ ફરર્ની લ્ઞફીફૂ ફઽૉળ્ રીળભદૉ દશીષ્ યળૂ સગીલ દૉર ઽ્લ દૉષી લ્ઞફીફીઅ ુબલદ ુષ દીળરીઅ રીઅઙથૂ 
રૃઞમફી દશીષ્ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ુ઼ષીલ દીઅુ ગ ળૂદૉ ઞ ળૂ ઇફૉ લ્ગ્લ ઞથીલ ત્લીઅ ફીફૂ ફઽૉળ્ફીઅ ઝૉણીફૉ ઽલીદ દશીષ ઼ીધૉ 
જોણૂ ફઽૉળ્ફૂ ઼વીરદૂ રીડૉ  ષપીળીફીઅ બીથૂફીઅ ુફગીવફૂ લષ ધી ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅઙર્દ બીઉબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ 
સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઉબવીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઊબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ 
મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬) ઼ૐફૂ લ્ઞફીરીઅ ઈલ્ઞફ ઈઘળૂ ધલૉ ુષ દીળ ફક્કૂ ધસૉ. 

-------- 
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ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૬૨ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ુ ઞૉસ રૉળજા (ર્ળમૂ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ જી ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૮-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઉ જ્ક્ક઼્ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ. બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 

ુ ધુદઑ ર્ળમૂ જી ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગ્ દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી 

૩ ર્ળમૂ ૯૨ 

૪ ડઅગીળી ૮૮ 

૫ ષીઅગીફૉળ ૩૱૬ 

૬ ઽશષન ૪૯ 

૭ રીુશલી ૭૮ 

 ગૃવ ૬૪૭ 

(૪) ઼ળનીળ  ઼ળ્ષળ (ફરર્ની) લ્ઞફીફી રઅઞૃળ ધલૉવ ષ્ડળ લૃટ પ્વીફ રૃઞમ ગીલરૂ પ્ળથૉ ફઽૉળ્ રીળભદૉ ફરર્નીફીઅ 

બીથૂધૂ દશીષ્ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ફધૂ. બળઅદ ૃજ્રી઼ીફીઅ ઼રલઙીશીરીઅ ષપીળીફીઅ બૃળધૂ મઅપફી કષળફ્વ્ફીઅ ઼રલૉ ઇધષી દ્ 

ઇઝદ બિળુ ધુદરીઅ જ્લીઅ ફરર્ની લ્ઞફીફૂ ફઽૉળ્ રીળભદૉ દશીષ્ યળૂ સગીલ દૉર ઽ્લ દૉષી લ્ઞફીફીઅ ુબલદ ુષ દીળરીઅ રીઅઙથૂ 

રૃઞમફી દશીષ્ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ુ઼ષીલ દીઅુ ગ ળૂદૉ ઞ ળૂ ઇફૉ લ્ગ્લ ઞથીલ ત્લીઅ ફીફૂ ફઽૉળ્ફીઅ ઝૉણીફૉ ઽલીદ દશીષ ઼ીધૉ 

જોણૂ ફઽૉળ્ફૂ ઼વીરદૂ રીડૉ  ષપીળીફીઅ બીથૂફીઅ ુફગીવફૂ લષ ધી ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઉબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ 

યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઉબવીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઊબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ 

મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬) ઼ૐફૂ લ્ઞફીરીઅ ઈલ્ઞફ ઈઘળૂ ધલૉ ુષ દીળ ફક્કૂ ધસૉ. 

-------- 

જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૭૬ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ 

(ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ જી ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

(૬) દૉફી ધગૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞરૂફફૉ ુ઼અજીઊફી બીથૂફૂ ઼ઙષણ ઋબવબ્પ ધસૉ ? 
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ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૨૪-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઉ જ્ક્ક઼્ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ. બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રઞૃમ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગ્ ઼અખ્લી 
૩ જારફઙળ ૩૨૨ 
૪ ગીવીષણ ૩૫૮ 
૫ ્વ ૮૮ 
૬ જોણૂલી ૭૯ 
૭ જારજોપબૃળ ૩૩૬ 
૮ વીવબૃળ ૩૨૭ 

 ગૃવ ૭૱૨ 

(૪) ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઉબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ 
યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઉબવીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઊબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ 
મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬) ઈલ્ઞફ ઈઘળૂ ધલૉ ુષ દીળ ફક્કૂ ધસૉ. 

-------- 

નૉષયૄુર ધ્ષીળગી ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૭૱ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (જાર ઘઅયીશૂલી): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ 
ગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી 
દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૨૪-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઊ જ્ક્ક઼ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગ્ ઼અખ્લી 
૩ ગ લીથબૃળ ૯૱ 
૪ ઘઅયીુશલી  ૬૫ 
૫ ીળગી ૪૯ 
૬ યીથષણ ૪૯ 

ગૃવ ૩૯૭ 
(૪) ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઉબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ 

યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઉબવીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઊબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ 
મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬) ઈલ્ઞફ ઈઘળૂ ધલૉ ુષ દીળ ફક્કૂ ધસૉ. 

-------- 
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બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૮૩ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૃફીઙત): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૨૪-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઊ જ્ક્ક઼ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રઞૃમ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

દીવૃગ્ દશીષ્ 
બ્ળમઅનળ ૩૨૯ 
ગૃુદલીથી ૬૯ 
ળીથીષીષ ૭૭ 

ગૃવ ૪૩૩ 
(૪) ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઉબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ 

યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઉબવીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઊબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ 
મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬) ઈલ્ઞફ ઈઘળૂ ધલૉ ુષ દીળ ફક્કૂ ધસૉ. 

-------- 

ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૮૱ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૨૪-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઊ જ્ક્ક઼ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ, બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગ્ દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી
૩ ઞૃફીઙત ૪૫
૪ રીથીષનળ ૫૬
૫ ષઅધવૂ ૪૪
૬ ગૉસ્ન ૪૨
૭ રીઅઙળ્શ ૫૮
૮ રીુશલી ૩૬
૯ ુષ઼ીષનળ ૫૩
૱ ય઼ીથ ૫૱
૯ રનળણી ૫૨

ગૃવ ૪૬૱



20 
 

(૪) ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઉબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ 
યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઉબવીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઊબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ 
મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬) ઈલ્ઞફ ઈઘળૂ ધલૉ ુષ દીળ ફક્કૂ ધસૉ. 

-------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૯૨ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી 
દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૨૪-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઊ જ્ક્ક઼ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગ્ દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી 
૩ ષૉળીષશ ૪૪ 
૪ ઼ૃ ીબીણી ૬૬ 
૫ દીવીવી ૪૨ 
૬ ઋફી ૮૨ 
૭ ગ્ણૂફીળ ૪૭ 
૮ ઙૂળ ઙતણી ૫૪ 

ગૃવ ૪૨૫ 

(૪) ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઉબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ 
યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઉબવીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઊબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ 
મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬) ઈલ્ઞફ ઈઘળૂ ધલૉ ુષ દીળ ફક્કૂ ધસૉ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૱૨ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

(૬) દૉફી ધગૂ ગૃવ ગૉડવૂ ઞરૂફફૉ ુ઼અજીઊફી બીથૂફૂ ઼ઙષણ ઋબવબ્પ ધસૉ ? 
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ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૭-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઊ જ્ક્ક઼ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ, બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ફૂજૉ રઞૃમ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગ્ દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી
૩ ઇરળૉવૂ ૪૩
૪ મીમળી ૭૯
૫ મઙ઼ળી ૩૨
૬ પીળૂ ૫૩
૭ જાભળીમીન ૩૮
૮ ઘીઅયી ૭૩
૯ ગૃઅ ગીષીષ ૪૫
૱ વીઢૂ ૫૭
૯ વૂવૂલી ૩૮
૩૨ ળીઞૃવી ૪૮
૩૩ ઼ીષળગૃઅણવી ૩૩૯

ગૃવ ૬૨૭
(૪) ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઉબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ 

યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઉબવીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઊબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ 
મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬) ઈલ્ઞફ ઈઘળૂ ધલૉ ુષ દીળ ફક્કૂ ધસૉ. 

-------- 

યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૱૭ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ુષથયીઊ રી  (ઙતણી): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ 
ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૭-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઊ જ્ક્ક઼ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ. બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફૂજૉ રઞૃમ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

દીવૃગ્ દશીષ્
યીષફઙળ ૭૨
ચ્ચી ૮૨
દશીજા ૬૭
ુ઼ઽ્ળ ૱૱
ઋરળીશી ૪૪
ષ યૂબૃળ ૪૬
ઙીળૂલીપીળ ૬૨
બીવૂદીથી ૯૮
રઽૃષી ૮૮
ઞૉ઼ ળ ૫૬

ગૃવ ૭૨૭
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(૪) ઼ળનીળ  ઼ળ્ષળ (ફરર્ની) લ્ઞફીફી રઅઞૃળ ધલૉવ ષ્ડળ લૃટ પ્વીફ રૃઞમ ગીલરૂ પ્ળથૉ ફઽૉળ્ રીળભદૉ ફરર્નીફી 
બીથૂધૂ દશીષ્ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ફધૂ. બળઅદ ૃજ્રી઼ીફીઅ ઼રલઙીશીરીઅ ષપીળીફીઅ બૃળધૂ મઅપફીઅ કષળફ્વ્ફીઅ ઼રલૉ ઇધષી દ્ 
ઇઝદ બિળુ ધુદરીઅ જ્લીઅ ફરર્ની લ્ઞફીફૂ ફઽૉળ્ રીળભદૉ દશીષ્ યળૂ સગીલ દૉર ઽ્લ દૉષી લ્ઞફીફીઅ ુબલદ ુષ દીળરીઅ રીઅઙથૂ 
રૃઞમફીઅ દશીષ્ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ુ઼ષીલ દીઅુ ગ ળૂદૉ ઞ ળૂ ઇફૉ લ્ગ્લ ઞથીલ ત્લીઅ ફીફૂ ફઽૉળ્ફીઅ ઝૉણીફૉ ઽલીદ દશીષ ઼ીધૉ 
જોણૂ ફઽૉળ્ફૂ ઼વીરદૂ રીડૉ  ષપીળીફીઅ બીથૂફીઅ ુફગીવફૂ લષ ધી ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

 ઼ૐફૂ લ્ઞફી ઇઅઙર્દ બીઉબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ 
સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ.   

(૫) ઼ૐફૂ લ્ઞફીફૂ બીઉબવીઊફફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉ ઈ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ બીઊબવીઊફફી ઽલીદ ગીષળ ષી ષધૂ 
મૉ ુગ.રૂ. ફૂ રલીર્નીરીઅ ઈષદી ઇફૉ ગર્ૉષૂડૂધૂ યળૂ સગીલ દૉષી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂફૂ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ યળષીફૃ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 

(૬) ઼ૐફૂ લ્ઞફીરીઅ ઈલ્ઞફ ઈઘળૂ ધલૉ ુષ દીળ ફક્કૂ ધસૉ. 
-------- 

બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૩૨ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ 
ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૫-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ લીખ્લીુલદ ફધૂ. દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ દશીષ્ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. ુઞ ્ દીવૃગ્ દશીષ્ફૂ 
઼અખ્લી 

૩ બઅજરઽીવ

ઙ્પળી ૩૨ 
સઽૉળી ૩૨ 

ર્ળષી(ઽ) ૨૫ 
પ્પઅમી ૨૩ 
ગીવ્વ ૨૩ 

ગૃવ ૪૭ 

(૪) સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૪૩ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ 
ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ દીવૃગીષીળ ગૉડવી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂધૂ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ, 
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(૫) ઈ દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂધૂ યળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૩-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ લીખ્લીુલદ ફધૂ. દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી 
૨૩ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩૯ 
૨૪ ક્ષીઅડ ૩૨ 
૨૫ ફ઼ષીણૂ ૩૱ 
૨૬ ઞૉદબૃળ-બીષૂ ૩૬ 
૨૭ ઼અઘૉણી ૨૭ 
૨૮ મ્ણૉવૂ ૨૯ 

ગૃવ ૯૫ 

(૪) સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૪૬ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૩-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ લીખ્લીુલદ ફધૂ. દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ દશીષ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી 
૨૩ ણય્ઊ ૨૭ 
૨૪ ગળઞથ ૨૪ 
૨૫ બીનળી ૨૱ 
૨૬ ષીચ્ણૂલી ૨૩ 
૨૭ ઼ીષવૂ ૨૩ 

ગૃવ ૩૯ 

(૪) ુ઼અજીઊફૂ ઞ ળૂલીદ રૃઞમ ષતષીથ ુ઼અજીઊ દશીષરીઅ ફરર્ની ફઽૉળરીઅધૂ બીથૂ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) ઼ળગીળ ૂફૂ ઼જૃફીફૃ઼ીળ ષતષીથ ુ઼અજીઊ દશીષરીઅ બીથૂ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૬) ષીુહર્ગ ઼ળૉળીસ ૬૩૨૨ ઽૉગડળ ઞરૂફરીઅ ુ઼અજીઊફૃઅ બીથૂ બૃ અ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 
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ફરર્ની  ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૫૨ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૩-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ લીખ્લીુલદ ફધૂ. દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ફીઅન્ન 
દીવૃગી - ૨૪, ઙ ણૉ ળ દીવૃગીરીઅ - ૨૩ ઇફૃ ષથ દશીષ્ ઝૉ. 

(૪) સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ય જ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૫૫ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૩-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ લીખ્લીુલદ ફધૂ. દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીરીઅ 
દીવૃગીષીળ ઇફૃ ષથ દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી
૨૩ ષીઙળી ૩૨ 
૨૪ ટઙણૂલી ૩૨ 
૨૫ ય જ ૨૯ 
૨૬ ઇઅગવૉ ળ ૨૪ 
૨૭ ઽીઅ઼્ડ ૨૬ 
૨૮ ષીવૂલી ૪૨ 

ગૃવ ૭૫ 

(૪) સૄન્લ 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૫૭ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ દીવૃગીષીળ ગૉડવી દશીષ્ ફરર્નીફી બીથૂધૂ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ? 

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૭-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઊ જ્ક્ક઼ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ બળઅદ ૃ  દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફૂજૉ રૃઞમફી ગૃવ દશીષ્ ઈષૉવી ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી
૨૩ જૐલીર઼્ૂ ૩૮૯ 
૨૪ બવ઼ીથી ૭૭ 
૨૫ કવબીણ ૬૮૪ 
૨૬ રઽૃષી ૪૯ 
૨૭ ઋરળબીણી ૯ 
૨૮ રીઅણષૂ ૫૨ 
૨૯ મીળણ્વૂ ૪૩ 
૨૱ ગીરળૉઞ ૩૬૪ 
૨૯ રીઅઙળ્વ ૩૫૬ 

ગૃવ ૩૨૭૩ 

(૪) ફરર્નીફૃઅ બીથૂ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઈષદૃઅ ફ ઽ્લ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

દીબૂ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રીધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૬૨(૪૩-૨૩-૩૯) ૂ બૃફીયીઊ ઙીુરદ ( લીળી): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૨૭-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઊ જ્ક્ક઼ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફૂજૉ રૃઞમફી ગૃવ દશીષ્ ઈષૉવી ઝૉ. 

ઇ.ફઅ દીવૃગીફૃઅ ફીર દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી
૩ ષીવ્ણ ૩૨
૪ ઋચ્ઝવ ૨૫
૫ ગૃગળરૃઅણી ઇફૉ ુફટળ ૨૮
૬ ઼્ફઙત ૭૯
૭ લીળી ઇફૉ ણ્વષથ ૬૬

ગૃવ ૩૪૪
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(૪) ફરર્નીફૃઅ બીથૂ દીબૂ ુઞ ીરીઅ ઈષદૃ ફ ઽ્લ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૬૬ (૪૩-૨૩-૩૯) ૂ રઅઙશયીઊ ઙીુષદ (ણીઅઙ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 (૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૩૬-૨૫-૩૯) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ફૂજૉ રૃઞમ  ઼અગર્ઽ દશીષ્ મફીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગ્ દશીષફૂ ઼અખ્લી

૩ ઈઽષી ૪૨૩ 

૪ ઼ૃમૂળ ૩૪૯ 

૫ ષચઊ ૮૭ 

ગૃવ ૫૯૭ 

(૪) ઼અગર્ઽ દશીષ્ફૉ ફરર્નીફી બીથૂધૂ યળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ફધૂ.  

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૪૬૱(૪૩-૨૩-૩૯) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨/૨૯/૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી ગૃવ ગૉડવી દશીષ્ ઝૉ, 

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

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

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

રીફફૂલ ઞશ઼અબુદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી): (૨૭-૨૫-૩૯) 

(૩) ર્ડી, રધ્લર ઇફૉ ફીફી દશીષ્ફૂ ગ્ઊ જ્ક્ક઼ લીખ્લી ગૉ  ષઙીર્ગળથ ફધૂ બળઅદૃ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફૂજૉ રૃઞમફી ગૃવ દશીષ્ ઈષૉવ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. દીવૃગીફૃઅ ફીર દશીષ્ફૂ ઼અખ્લી 
૩ ફષ઼ીળૂ ૩૨૫ 
૪ ઞવીવબ્ળ ૪૯૬ 
૫ ઙથનૉષૂ ૮૮ 
૬ જૂઘવૂ 

૮૭ 
૭ ઘૉળઙીર 
૮ ષીઅ઼ની ૩૭ 

ગૃવ ૭૪૫ 
(૪) ફરર્નીફૃઅ બીથૂ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ઈષદૃ ફ ઽ્લ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  



27 
 

(૫)  વીઙૃ બણદૃ ફધૂ. 

(૬) વીઙૃ બણદ ૃફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઈિનજાુદ ુષ દીળ્ફી ુષગી઼ રીડૉ  ળગરફૂ જોઙષીઊ મીમદ. 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૮૨૩ (૪૱-૨૩-૩૯) ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ઞશ઼અબુ  ુષયીઙ ઽૉઢશ ઈિનજાુદ 
ુષ દીળફી ુષગી઼ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ જોઙષીઊ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર ગલી ગીર્ રીડૉ  દીવૃગીષીળ ષીબળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) જો ળગર બૃળૂ ષબળીઊ ફ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી રીડૉ  ઝૉ ? 

ઞશ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી): (૩૭-૨૫-૩૯) 

(૩) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ઞશ઼અબુ  ુષયીઙ ઽૉઢશ ઈિનજાુદ ુષ દીળફી 
ુષગી઼ રીડૉ  ષહર્ ૪૨૩૬-૩૭રીઅ  .૪૩૫૪૨.૭૪ વીઘ, ષહર્ ૪૨૩૭-૩૮ રીઅ .૫૬૫૱૪.૬૨ વીઘ, ષહર્ ૪૨૩૮-૩૯ રીઅ  
. ૫૪૱૯૬.૯૭ વીઘ, ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીઅ . ૮૬૫૮૯.૬૪ વીઘ ઇફૉ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ રીઅ  . ૮૮૩૯૯.૪૮ વીઘફૂ ળગરફૂ 
જોઙષીઊ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

(૪) દૉ  બોગૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ ઼ીરૉવ ઑફૉક્ષળ -૩ રૃઞમફૂ ળગર ગીર્ રીડૉ  ષીબળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ષહર્ ૪૨૩૭-૩૮રીઅ ઋગીઊ ઙ્ળપી વીંગ ગૉફીવ ફઽૉળ ઼ૃપીળથીફી ગીર્, દીબૂ ગળઞથ ળૂષળ વીંગ બીઊબ વીઊફ 
લ્ઞફી, ગણીથી ઞશીસલ ઈપીિળદ ઋનષઽફ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ઇફૉ ષહર્ ૪૨૩૮-૩૯રીઅ ગણીથી ઞશીસલ ઈપીિળદ ઋનષઽફ ુ઼અજીઊ 
લ્ઞફીફી ગીર્ ઇબૉક્ષી રૃઞમ સ  ગળૂ સગીલી ફ ઽ્ઊ ળગર બૃળૂ ષબળીઊ સગીલ ફધૂ જ્લીળૉ  મીગૂફી ષહ રી જોઙષીઊ રૃઞમ ળગર 
ષબળીઊ ઙઊ ઝૉ.  

ઑફૉક્ષળ –  ૩ 

(ઘજર્ . વીઘરીઅ) 

ઇ. 
ફઅ. 

ગીરફૃ ફીર 

ષહર્ષીળ ઘદર્ફૂ ુષઙદ 

૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ 
૪૨૩૱-૩૯ 

(િણ઼ૉમ્મળ-૩૯ 
ઇઅુદદ) 

૩ ગ્વૂલીળૂ  ૩૫.૯૭ ૪૭.૨૨ ૪૨.૯૯ ૩૭.૩૫ ૩૬.૮૫
૪ ુ઼અજીઊ ઋનષઽફ લ્ઞફી ૪૩૩.૨૫ ૩૭૬.૨૨ ૬૭૨.૨૨ ૩૪૨.૨૨ ૩૮૫.૯૯
૫ ઋગીઊ-ઙ્પીર્ વીંગ ગૉફીવ ૩૨.૨૨ ૪૱.૨૨ ૪૭.૨૨ ૩૩૭૨૨.૨૨ ૩૮૫૨૮.૩૫
૬ ઋગીઊ-બૄથીર્ ઽીઊ વૉષવ ગૉફીવ ૮૱૯.૭૩ ૪૯૬.૯૱ ૫૬૮.૱૱ ૬૩૫.૪૯ ૪૮૱.૯૮

૭ 
ફઽૉળ ઼ૃપીળથી ઇફૉ ફષૂફૂગળથફીઅ 
ગીર્ (MAJOR) ૪૭૭૪.૯૪ ૩૮૯૭.૭૪ ૯૯૩૱.૯૯ ૩૪૫૩૮.૱૯ ૩૮૫૱.૫૫

૮ 
ફઽૉળ ઼ૃપીળથી ઇફૉ ફષૂફૂગળથફીઅ 
ગીર્ (Medium) ૫૱૭.૭૯ ૫૱૨.૪૨ ૬૫૪.૱૭ ૬૯૱.૭૪ ૩૩૩.૪૬

૯ 
઼ઽયીઙૂ પ્ળથૉ ુ઼અજીઊ 
લષ ધીબફ (MAJOR) ૩૨૱૨.૨૭ ૩૨૱૩.૯૮ ૯૯૯.૬૯ ૩૩૬૯.૮૬ ૪૪૯.૪૱

૱ 
઼ઽયીઙૂ પ્ળથૉ ુ઼અજીઊ લષ ધી 
(Medium) ૩૬૮.૫૯ ૪૨૬.૭૯ ૩૯૨.૯૮ ૮૯.૯૩ ૩૫.૮૩

૯ ગળઞથ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ૮૫.૨૯ ૫૫૨.૯૪ ૫૭૱.૨૭ ૪૭૭.૱૬ ૫૯.૮૬
૩૨ ઼ૃઘૂ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ૭.૪૨ ૮.૱૬ ૨.૨૨ ૬.૱૭ ૨.૨૨
૩૩ નરથ ઙઅઙી ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ૨.૯૯ ૨.૱૫ ૩.૨૨ ૨.૮૩ ૨.૨૨
૩૪ બીળ દીબૂ ફરર્ની વીંગ લ્ઞફી ઈલ્ઞફ ઽૉઢશ ૱.૨૨ ૨.૨૨
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ઇ. 
ફઅ. 

ગીરફૃ ફીર 

ષહર્ષીળ ઘદર્ફૂ ુષઙદ 

૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ 
૪૨૩૱-૩૯ 

(િણ઼ૉમ્મળ-૩૯ 
ઇઅુદદ) 

૩૫ બીફર ઽીઊ વૉષવ ગૉફીવ  ૩૩૩૯.૨૨ ૬૯૮.૨૨ ૯૭૫.૨૨ ૫૮૫.૨૮ ૩૪૩.૯૯
૩૬ ગણીથી ણી.ગીઅ. ઽીઊ વૉષવ ગૉફીવ ૬૪.૨૨ ૩૯૨.૨૨ ૩૱૨.૨૨ ૪૩૱.૨૨ ૭૮.૱૭

૩૭ 
દીબૂ ગળઞથ ળૂષળ વીંગ બીઊબ 
વીઊફ લ્ઞફી 

ઈલ્ઞફ ફધૂ ૫.૨૨ ૪૨.૨૨ ૪૯૯૨.૨૨ ૩૩૬૩૭.૱૪

૩૮ ષફુષયીઙફૉ જગૃષણુ ૭૨૨૨.૨૨ ૪૭૨૨.૨૨ ૬૯૬૩.૯૭ ૫૱૪.૯૮ ૪૯૯.૯૭
૩૯ ગીવૂ-૪ ૯૯.૨૨ ૬૫.૭૮ ૮૭.૭૨ ૭૩.૨૨ ૬૫.૪૭
૩૱ પ્વૂ ઈલ્ઞફ ફધૂ ૫૯.૮૱ ૪.૨૨ ૩૩.૫૱ ૨.૨૨
૩૯ ઘૉણષી ૭૪.૬૭ ૩૫૨.૨૨ ૯૩.૪૯ ૬૭.૯૯ ૩.૯૨
૪૨ ફનૂ ઇફૉ ગૉફીવ ઈપીિળદ ઋનષઽફ 

ુ઼અજીઊ લ્ઞફી 
૭૪૭૮.૫૮ ૬૪૱૱.૭૯ ૩૮૩૱.૱૫ ૯૭૮.૯૮ ૫૱૫.૮૬

૪૩ ઇન્લ ફીફૂ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી ૭૨.૨૨ ૪૮૯.૩૩ ૫૮૭.૪૭ ૪૯૭.૱૯ ૩૩૬.૩૮
૪૪ ફીફી જૉગણૉર્ ૩૫૨૩.૯૯ ૪૱૪૬.૯૩ ૩૫૭૭.૯૭ ૬૭૨.૯૨ ૯૱.૯૭
૪૫ ર્ડી જૉગણૉર્ ૪૱૮૫.૯૮ ૪૭૬૬.૮૨ ૪૮૯૬.૪૬ ૫૯૯૱.૬૬ ૪૫૫૩.૪૪
૪૬ ઼ૂળૂટ કભ જૉગણૉર : મળૂબીણી 

ઙવગૃઅણ, રફર્ણૂ 
૩૪૭.૨૨ ૩૨૭.૮૩ ૫.૪૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨

૪૭ ઼અદ ળ્ણ ષૂલળ બીફર ફનૂ બળ ૩.૭૨ ૮.૭૨ ૪.૭૨ ૨.૭૨ ૨.૨૨
૪૮ ૪૪૮ ૃમષૉવ ૬૫ ડર્ ીલમવ 

દીવૃગી 
૪૩૨.૨૨ ૭૨.૨૨ ૫૨૨.૨૨ ૮૨.૭૩ ૯.૯૨

૪૯ દશીષ્ ઉંણી ગળષી ૪૪.૨૯ ૯૭.૯૨ ૪૯૪.૫૯ ૪૬૪.૫૭ ૪૬.૩૩
૪૱ ગણીથી ઞશીસલ ઈપીિળદ 

ઋનષઽફ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી 
૬.૯૫ ૪૮.૨૨ ૬૪૩.૱૪ ૪૱૱૩૭.૨૨ ૫૱૮૭૯.૨૭

૪૯ ઼્ફઙત, ુફટળ, ઋચ્ઝવ દીવગૃીફૂ 
ઋનષઽફ ુ઼અજીઊ લ્ઞફી 

ઈલ્ઞફ ફધૂ 
જીવૃ ષહ ઈલ્ઞફ 

ગળૉવ ઝૉ. 
-------- 

ળીજ્લરીઅ દીવૃગીકફૂ ઇઝદગર્ દ ઇફૉ ઇપર્ઇઝદગર્ દ જાઽૉળ ગળષી મીમદ. 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૬૩૨ (૪૨-૩૪-૩૱) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ષહર્ ૪૨૩૱રીઅ કઝી ષળ઼ીનફી ગીળથૉ ગૉડવી દીવગૃીકફૉ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ 
ઇઝદગર્ દ ઇફૉ ઇપર્ઇઝદગર્ દ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ઇઝદગર્ દ દીવૃગીકરીઅ ચી઼જીળ્, બૂષીફી બીથૂ લષ ધી ઇફૉ ઇઝદફૉ ઈફૃ઼અુઙગ ઼ર લીકફી 
ુફષીળથ રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી સીઅ બઙવીઅ યળષીરીઅ ઈ લી ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ: (૪૯-૨૪-૩૯) 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ દી.૪૮-૮-૪૨૩૱ફી ઢળીષ કર્રીઅગ: ઇઝદ/૩૨૪૨૩૱/૮૬૱/ 
઼.૩ ધૂ ૩૪૭ રૂ.રૂ ધૂ કઝી ષળ઼ીનષીશી ગચ્ઝ મફી઼ગીઅઢી બીડથ ઇફૉ ઇરનીષીન ુઞ ીફી ગૃવ ૩૮ દીવગૃીકફૉ 
દી.૨૩/૩૨/૪૨૩૱ધૂ ઇઝદગર્ દ જાઽૉળ ગળૉવ ઽદી દૉરઞ દી.૫૨/૩૨/૪૨૩૱ધૂ ણર્ ીઋડ િણગવળૉસફ SCY/102018/791/S.1 
ધૂ ગૃવ ૩૩ ુઞ ીફી ૭૩ દીવગૃીકફૉ દી.૩૩-૩૪-૪૨૩૱ધૂ નૃ ગીશગર્ દ જાઽૉળ ગળીલૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ ઇઙીઋ જાઽૉળ ગળીલૉવ ૩૮ 
ઇઝદગર્ દ દીવગૃીકફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ. 

 (૪) ઋક્દ નૃ ગીશગર્ દ દીવૃગીકરીઅ ચી઼જીળ્, બૂષીફી બીથૂફૂ લષ ધી ઇફૉ ઇઝદફૉ ઈફૃહીઅુઙગ ઼ર લીકફી 
ુફષીળથ રીડૉ  દી.૩૭-૩૩-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ બઙવીઅ યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ચી઼જીળ્ 

નૃ ગીશગર્ દ દીવૃગીકરીઅ બસૃપીળગ નૂઢ રઽ ર બીઅજ બસૃકફૂ રલીર્નીરીઅ પી઼ ગીણર્  ઋબળ ુદ િનફ .૪/- ુદ ુગવ્ફી 
ળીઽદનળૉ  ઑગૂ ઼ીધૉ ઑગ ઇઢષીિણલી રીડૉ  ચી઼ ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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બસૃ઼ઽીલ 

નૃ ગીશગર્ દ દીવૃગીકરીઅ ઈષૉવ ળજી ડણર્  ઙૐસીશી દધી ળુઞ ડણર્  બીઅઞળીબ્શ્ફૉ ુદ બસૃ ુદ િનફ .૪૭/- ફૂ બસૃ 
઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બૂષીફૃઅ બીથૂ 

ઇઝદગર્ દ દીવગૃીકરીઅ બૂષીફી બીથૂફૂ લષ ધી ઇફૉ ઇઝદફૉ ઈફૃહઅુઙગ ઼ર લીકફી ુફષીળથ રીડૉ  બીથૂ બૃળષઢી 
ુષયીઙ ીળી ઽલીદ ઞૃધ બીથૂ બૃળષઢી લ્ઞફીરીઅ ઼ૃપીળથી ફષૂફ ૃમષૉવ, ઽૉન્ણબઅબ ઇફૉ ડૉન્ગળફૂ જોઙષીઊ ઞૉષૂ ગીરઙૂળૂફૃઅ 
ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ળ્ઞઙીળૂ 

નૃ ગીશગર્ દ ુષ દીળફી વ્ગ્ફૉ રફળૉઙી લ્ઞફી ઽૉઢશ ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ ળઽૉવ ઝૉ. 

---------- 

ળીજ્લરીઅ વચૃરદૂકફૉ ુ .રૉડર્ ૂગ ઇફૉ બ્ ડ રૉડર્ ૂગ ુસ લષૅુ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૱૱૪ (૨૯-૨૩-૩૯) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ): રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી 
રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ વચૃરુદકફૉ ુ .રૉડર્ ૂગ ઇફૉ બ્ ડ-રૉડર્ ૂગ ુસ લષૅુ  ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

(૪) જો ઽી, દ્ દૉરીઅ ગૉન્  ઼ળગીળ ઇફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફ્ ભીશ્ ગૉડવ્ ઝૉ, 

 (૫) ઈ લ્ઞફી ઽૉઢશ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ ગૃવ ગૉડવૂ ળગરફૂ ુસ લષૅુ  ગૃવ 
ગૉડવી ુષ ીધીર્કફૉ જગૄષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૬) ુસ લષૅુ  ઈબષી રીડૉ  ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ગૉડવૂ ળગર રશૂ ? 

઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ: (૩૮-૨૫-૪૨૩૯) 

 (૩) ઽી, જી. 

(૪) ૩૨૨% ગૉન્  બૃળ ગૅદ લ્ઞફી 

(૫) ઇફૉ ૬  

ષહર્ 
ગૉ ન્  ઼ળગીળ દળભધૂ રશૉવ 

ગર્ીન્ડ ( .વીઘરીઅ) 
ધલૉવ ઘજર્ ( .વીઘરીઅ) ુષ ીધીર્ફૂ ઼અખ્લી 

૪૨૩૬-૩૭ ૯૬૮૨.૮૯ ૯૬૭૮.૬૯ ૫૯૬૫૭૭ 
૪૨૩૭-૩૮ ૬૯૮૬.૯૫ ૬૱૨૩.૱૭ ૪૫૩૨૫૱ 

૪૨૩૮-૩૯ ૫૮૮૨.૩૩ ૫૮૫૫.૨૪ ૩૫૩૯૫૨ 

૪૨૩૯-૩૱ ૬૯૯૱.૨૱ ૬૱૪૪.૨૪ ૩૭૬૬૱૮ 

૪૨૩૱-૩૯ 

(૫૨-૨૯-૪૨૩૱) ઇઅુદદ
૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગૃવ ૪૨૮૱૫.૮૩ ૪૨૯૩૫.૫૱ ૯૩૩૮૨૯ 

૩. ઈ ુસ લષૅુ ફૂ ગીરઙૂળૂ N.S.P. 2 બળ યીળદ ઼ળગીળ ીળી કડ્રૉડૂગ Software ધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

૪. ષહર્ ૪૨૩૬-૩૭ ઇફૉ ૪૨૩૭-૩૮ફૂ રીિઽદૂ ળૉ ન્ણ઼ર ષૉળ ષીલળ઼ફી ગીળથૉ Data ગ્મ્પ્લૃડળરીઅધૂ ફીસ ધલૉવ ઽ્ષીધૂ 
ુઞ ીષીળ ઈબૂ સગીલ દૉર ફધૂ. 

૫. ષહર્ ૪૨૩૮-૩૯, ૪૨૩૯-૩૱ફૂ રીિઽદૂ Website બળધૂ ઋબવબ્પ ુઞ ીષીળ ુ .રૉડર્ ૂગ ઇફૉ બ્ ડ-રૉડર્ ૂગ લ્ઞફીફૂ ૉસ 
ઇફૉ ળૂન્લૃઇવ ુષ ીધીર્કફૂ રીિઽદૂ ઇવઙધૂ ઼ીરૉવ ઝૉ. 
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ઇફૃ. ુઞ ી 
રૃ વૂર િકર્ લફ સૂઘ બીળ઼ૂ ઞોફ મૃધ્પ ડ્ડવ N.S.P ીળી જાુદષીળ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ 

ુસ લષૅુ  
જૄગષથૂ રીડૉ  
ર્ગવષીરીઅ 
ઈષૉવૂ ળગર 
( ી. ગળ્ણરીઅ) ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ બૃ હ ૂ ડર્ ીન઼્ઞૉન્ણળ % ૂ 

ુ રૉિડર્ગ ુસ લષૅુ  લ્ઞફી
૩ ઙીઅપૂફઙળ ૱૭૭ ૪૯૮ ૬ ૨ ૪ ૨ ૨ ૨ ૬૯ ૩૩ ૪ ૨ ૯૩૨ ૪૱૯ ૮૨૬ ૭૯૪ ૩ ૬૯.૬૮ ૨.૪૯ 
૪ ર્ળમૂ ૱૨૨ ૱૨૱ ૭ ૨ ૬ ૨ ૨ ૨ ૮૪ ૭ ૨ ૨ ૱૯૩ ૱૩૫ ૯૯૯ ૯૨૯ ૨ ૬૩.૯૱ ૨.૭૭ 
૫ રઽૂ઼ીઙળ ૭૮૪ ૩૩૩૫ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૩ ૪ ૨ ૨ ૭૯૫ ૩૩૩૮ ૱૬૱ ૱૬૩ ૨ ૬૯.૯૯ ૨.૫૪ 
૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૯૩૯ ૩૩૩૮ ૮ ૫ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૪ ૯ ૨ ૨ ૯૫૯ ૩૩૪૮ ૯૮૱ ૩૨૯૭ ૨ ૭૫.૨૱ ૨.૬૩ 
૭ નૉષયૄુર ીળગી ૫ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૫ ૨ ૩ ૪ ૨ ૮૮.૮૯ ૨.૨૨ 
૮ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
૯ મ્ડીન ૫૯૩ ૯૯ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૨૩ ૮૨ ૨ ૨ ૬૯૪ ૩૫૯ ૫૫૭ ૪૯૬ ૨ ૬૬.૯૯ ૨.૩૯ 
૱ ઇળષ ૂ ૩૩૯ ૩૯૯૬ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૩૯ ૩૯૯૬ ૩૨૩૬ ૱૯૯ ૨ ૬૮.૯૬ ૨.૫૩ 
૯ દીબૂ ૫ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૬ ૨ ૫ ૩ ૨ ૪૭.૨૨ ૨.૨૨ 
૩૨ ઼ૃળદ ૬૱૮૮ ૯૨૫ ૪૯ ૩ ૪ ૨ ૨ ૨ ૫૯૮ ૪૩ ૫૩ ૨ ૭૫૪૬ ૯૪૭ ૫૫૪૱ ૪૯૪૩ ૨ ૬૮.૯૬ ૩.૮૩ 
૩૩ ષવ઼ીણ ૫૭૫ ૫૯ ૯ ૫ ૩ ૨ ૩ ૨ ૫૪ ૨ ૫ ૨ ૫૯૯ ૬૪ ૪૩૭ ૪૪૮ ૨ ૭૩.૪૭ ૨.૩૩ 
૩૪ ફષ઼ીળૂ ૫૯૭ ૩૪૬ ૩ ૨ ૪ ૨ ૭ ૨ ૪૬ ૭ ૨ ૨ ૬૪૯ ૩૪૯ ૪૬૯ ૫૨૱ ૩ ૭૭.૬૨ ૨.૨૯ 
૩૫ ણીઅઙ ૭ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૭ ૨ ૩ ૬ ૨ ૱૨.૨૨ ૨.૨૨ 
૩૬ ય જ ૪૬૮૪ ૪૯૯ ૬ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૫ ૨ ૨ ૨ ૪૬૯૯ ૫૨૨ ૩૬૬૫ ૩૫૫૮ ૨ ૬૱.૨૯ ૨.૮૬ 
૩૭ ફરર્ની ૩૯૨ ૫ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૪ ૩ ૨ ૨ ૩૯૪ ૬ ૩૨૭ ૯૩ ૨ ૬૮.૬૫ ૨.૨૭ 
૩૮ ષણ્નળી ૫૩૭૬ ૪૯૱ ૬૪ ૮ ૩૭ ૫ ૨ ૨ ૪૪૯ ૪૪ ૪ ૨ ૫૬૬૪ ૫૨૯ ૩૯૮૪ ૩૯૱૯ ૨ ૬૯.૮૯ ૩.૨૪ 
૩૯ નીઽ્ન ૩૯૱૯ ૭૱૨ ૩૬ ૨ ૩૪ ૨ ૨ ૨ ૪૯ ૪ ૨ ૨ ૪૨૬૪ ૭૱૪ ૩૨૯૯ ૩૭૪૯ ૨ ૭૱.૩૯ ૨.૫૱ 
૩૱ બઅજરઽીવ ૪૭૩૯ ૮૯૩૨ ૩૭ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨ ૮૫ ૫૱ ૩ ૨ ૪૭૯૱ ૮૯૭૨ ૭૬૱૱ ૬૨૭૯ ૩ ૬૪.૭૩ ૩.૮૩ 
૩૯ ઘૉણી ૪૩૱૯ ૮૮૯ ૩૨૫ ૪૮ ૬ ૩ ૨ ૨ ૬૩ ૩૫ ૨ ૨ ૪૫૫૭ ૯૨૯ ૩૫૱૬ ૩૮૮૨ ૨ ૭૬.૭૫ ૨.૮૮ 
૪૨ ઈથઅન ૮૫૨૨ ૩૭૱૯ ૩૱૱ ૩૨૩ ૫ ૨ ૨ ૨ ૩૯૬ ૩૫ ૨ ૩ ૮૮૮૭ ૩૯૨૪ ૬૭૮૪ ૫૱૨૫ ૪ ૬૭.૬૭ ૩.૮૯ 
૪૩ યીષફઙળ ૫૯૨૬ ૱૯૭ ૩૮ ૫ ૩ ૨ ૨ ૨ ૯૮૨ ૩૮૬ ૨ ૨ ૬૬૱૩ ૩૨૬૪ ૪૱૭૯ ૪૮૮૫ ૩ ૬૱.૪૪ ૩.૫૮ 
૪૪ ઇરળૉવૂ ૪૯૨૨ ૱૭૯ ૪ ૨ ૪ ૨ ૨ ૨ ૱૭ ૫ ૨ ૨ ૪૯૱૯ ૱૮૪ ૪૨૮૨ ૩૭૯૩ ૨ ૬૫.૭૱ ૨.૱૩ 
૪૫ ઞૄફીઙત ૯૩૨૨ ૪૬૩૩ ૩૩ ૫ ૪ ૨ ૨ ૨ ૯૫ ૭ ૨ ૨ ૯૩૱૮ ૪૬૩૯ ૭૩૱૬ ૬૬૪૩ ૨ ૬૮.૨૫ ૪.૨૬ 
૪૬ બ્ળમઅનળ ૩૪૭૮ ૱૭૭ ૮ ૫ ૨ ૨ ૨ ૨ ૪૩ ૩૨ ૨ ૨ ૩૪૱૫ ૱૮૱ ૩૨૯૨ ૩૨૱૩ ૨ ૭૨.૪૮ ૨.૬૯ 
૪૭ જારફઙળ ૩૬૫૯ ૮૭ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૫૪૨ ૫૩ ૩ ૨ ૩૯૮૩ ૯૮ ૯૨૪ ૯૭૭ ૨ ૭૩.૬૫ ૨.૭૯ 
૪૮ ળીઞગ્ડ ૬૮૯૬ ૩૩૬૪ ૩૫ ૯ ૱ ૨ ૨ ૨ ૪૯૮ ૯૯ ૨ ૨ ૭૨૩૩ ૩૪૬૮ ૫૭૬૬ ૪૯૩૨ ૫ ૬૫.૫૪ ૪.૨૪ 
૪૯ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૱૯૯ ૭૯૱ ૫ ૫ ૯ ૩ ૩ ૨ ૱૪૪ ૫૱૭ ૪ ૨ ૪૯૩૪ ૯૱૯ ૪૨૫૬ ૩૮૮૭ ૨ ૬૭.૨૨ ૨.૯૩ 
૪૱ ઇરનીષીન ૩૱૯૱૮ ૪૪૮૮ ૪૮૯ ૩૱ ૩૭ ૨ ૨ ૨ ૯૩૩ ૫૨ ૩ ૨ ૩૯૯૱૨ ૪૫૩૬ ૩૨૯૩૨ ૩૩૭૱૫ ૩ ૭૩.૯૮ ૬.૯૭ 
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૬૫૮૯ ૩૯૬ ૩૱ ૨ ૫ ૨ ૨ ૨ ૱૱ ૱ ૨ ૨ ૬૬૯૮ ૪૨૪ ૪૬૪૯ ૪૪૬૯ ૪ ૬૱.૨૫ ૨.૯૯ 
૫૨ રઽૉ઼ીથી ૩૩૫૫ ૩૬ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૭૪ ૪ ૨ ૨ ૩૩૱૭ ૩૮ ૮૭૱ ૭૬૫ ૨ ૬૭.૪૩ ૨.૪૬ 
૫૩ બીડથ ૯૪૫ ૬૯ ૨ ૨ ૬ ૨ ૨ ૨ ૩ ૪ ૨ ૨ ૯૪૱ ૬૯ ૬૪૬ ૫૭૪૫ ૨ ૬૭.૬૫ ૨.૩૮ 
૫૪ મફી઼ગીઅઢી ૪૯૱૩ ૫૮૮ ૫ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૫૱ ૬ ૨ ૨ ૫૨૪૪ ૫૯૨ ૩૯૱૩ ૩૬૩૨ ૩ ૬૩.૭૯ ૨.૮૱ 
૫૫ ગચ્ઝ ૩૮૮૯ ૩૯૨ ૱ ૮ ૩ ૨ ૨ ૨ ૪૯ ૩ ૩ ૨ ૩૯૨૱ ૩૯૯ ૩૨૬૫ ૱૬૪ ૨ ૬૬.૮૯ ૨.૭૮ 

ગૃવ ૱૨૮૯૯ ૪૮૬૫૱ ૯૮૱ ૩૱૯ ૱૯ ૭ ૯ ૨ ૬૭૫૪ ૯૬૪ ૬૬ ૩ ૱૮૩૩૯ ૪૯૭૯૫ ૭૯૬૱૨ ૭૬૩૯૯ ૩૫ ૬૯.૮૯ ૪૭.૮૫ 



31 
 

N.S.P ીળી જાુદષીળ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ુસ લષૅુ  

ઇફૃ. ુઞ ી 
રૃ વૂર િકર્ લફ સૂઘ બીળ઼ૂ ઞોફ મૃધ્પ ડ્ડવ N.S.P ીળી જાુદષીળ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ 

ુસ લષૅુ  
જૄગષથૂ રીડૉ  
ર્ગવષીરીઅ 
ઈષૉવૂ ળગર 

( ી.ગળ્ણરીઅ) ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ બૃ હ ૂ ડર્ ીન઼્ઞૉન્ણળ % ૂ 

બ્ ડ રૉિડર્ગ ુસ લષૅુ  લ્ઞફી
૩ ળીઞગ્ડ ૩૪૯૫ ૩૨૯ ૩૭ ૬ ૪ ૨ ૨ ૨ ૩૪૪ ૪૫ ૩ ૨ ૩૬૩૫ ૩૫૮ ૯૨૯ ૱૫૯ ૩ ૭૬.૩૮ ૩.૨૭ 
૪ ઼ીમળગીઅઢી ૩૨૯૫ ૪૨૫ ૮ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૬૱ ૩૨ ૨ ૨ ૩૩૬૯ ૪૩૬ ૭૫૱ ૱૪૫ ૨ ૮૨.૬૯ ૨.૯૪ 
૫ યીષફઙળ ૬૮૩ ૩૨૱ ૮ ૬ ૨ ૩ ૨ ૨ ૪૨૱ ૫૱ ૨ ૨ ૮૯૭ ૩૭૩ ૬૨૩ ૬૪૭ ૨ ૭૩.૬૭ ૨.૭૮ 
૬ બીડથ ૫૩૪ ૭૱ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૬ ૭ ૨ ૨ ૫૩૮ ૮૫ ૪૪૪ ૩૭૯ ૨ ૬૩.૬૪ ૨.૪૩ 
૭ ઈથઅન ૩૪૭૫ ૫૱૩ ૩૩૱ ૯૨ ૪ ૩ ૨ ૨ ૱૱ ૪૬ ૨ ૨ ૩૬૮૩ ૬૯૮ ૱૯૫ ૩૨૮૫ ૩ ૭૬.૱૱ ૩.૨૩ 
૮ મ્ડીન ૭૮ ૪૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૬૨ ૩૬ ૨ ૨ ૯૯ ૫૬ ૮૪ ૮૯ ૨ ૭૪.૮૯ ૨.૨૯ 
૯ ઘૉણી ૬૬૯ ૱૮ ૮૩ ૪૭ ૨ ૩ ૨ ૨ ૪૮ ૮ ૨ ૨ ૭૫૮ ૩૩૱ ૫૪૯ ૫૪૭ ૨ ૬૯.૮૯ ૨.૫૱ 
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ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ ૉસ ળૂન્લૃઇવ બૃ હ ૂ ડર્ ીન઼્ઞૉન્ણળ % ૂ 

બ્ ડ રૉિડર્ગ ુસ લષૅુ  લ્ઞફી
૩ ષવ઼ીણ ૪૬ ૪૨ ૫ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૪ ૫ ૨ ૨ ૫૨ ૪૭ ૪૫ ૫૪ ૨ ૭૱.૩૱ ૨.૨૫ 
૪ ફષ઼ીળૂ ૮૩ ૪૱ ૩ ૨ ૨ ૪ ૩ ૨ ૩૩ ૩ ૩ ૨ ૯૭ ૫૩ ૫૱ ૮૱ ૨ ૮૬.૩૭ ૨.૨૮ 
૫ ણીઅઙ ૩૬ ૨ ૪ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૯ ૩ ૯ ૯ ૨ ૭૨.૨૨ ૨.૨૪ 
૬ ય જ ૩૪૯૯ ૯૨૱ ૫ ૪ ૪ ૨ ૨ ૨ ૯ ૪ ૨ ૩ ૩૫૩૩ ૯૩૫ ૯૨૮ ૩૩૩૯ ૩ ૭૭.૩૯ ૩.૩૨ 
૭ ફરર્ની ૬૮ ૩૪ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૬૯ ૩૪ ૪૫ ૫૱ ૨ ૮૪.૫૨ ૨.૨૫ 
૮ ષણ્નળી ૬૩૬ ૩૯૬ ૫૨ ૯ ૬ ૪ ૨ ૨ ૫૮ ૩૭ ૨ ૨ ૬૱૬ ૩૯૱ ૫૬૪ ૫૬૨ ૨ ૬૯.૱૭ ૨.૫૯ 
૯ નીઽ્ન ૩૩૩ ૭૩ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૫ ૩ ૨ ૨ ૩૩૮ ૭૪ ૯૫ ૯૭ ૨ ૬૬.૮૬ ૨.૨૯ 
૱ બઅજરઽીવ ૮૭૮ ૪૱૯ ૬ ૪ ૪ ૩ ૨ ૨ ૩૩ ૬ ૨ ૨ ૮૯૫ ૪૯૬ ૯૨૪ ૪૮૭ ૨ ૪૯.૬૨ ૨.૭૫ 
૯ ઘૉણી ૫૮૭ ૪૨૩ ૱૱ ૪૮ ૫ ૩ ૨ ૨ ૪૫ ૩૨ ૨ ૨ ૬૯૯ ૪૫૱ ૫૯૩ ૫૬૮ ૨ ૬૱.૪૮ ૨.૬૨ 
૩૨ ઈથઅન ૩૪૨૭ ૭૮૮ ૩૮૯ ૮૯ ૪ ૨ ૨ ૨ ૯૯ ૬૮ ૫ ૨ ૩૬૯૱ ૮૯૯ ૯૭૮ ૩૪૨૩ ૨ ૭૫.૮૱ ૩.૩૪ 
૩૩ યીષફઙળ ૭૱૱ ૪૫૨ ૬ ૫ ૩ ૨ ૨ ૨ ૪૨૯ ૯૬ ૪ ૨ ૱૨૪ ૫૪૯ ૭૩૮ ૮૩૫ ૨ ૭૬.૫૨ ૨.૯૨ 
૩૪ ઇરળૉવૂ ૪૮૪ ૯૫ ૩ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૪૮ ૯ ૪ ૨ ૪૯૪ ૩૨૫ ૪૨૯ ૩૱૱ ૨ ૬૯.૭૯ ૨.૪૫ 
૩૫ ઇરનીષીન ૮૮૱ ૪૮૭ ૱૭ ૪૮ ૯ ૩ ૪ ૨ ૫૪૯ ૱૱ ૫ ૨ ૩૨૯૬ ૫૱૨ ૮૬૫ ૱૫૩ ૨ ૭૮.૫૱ ૨.૱૭ 
૩૬ બીડથ ૫૬૩ ૩૫૫ ૬ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૮ ૩ ૨ ૨ ૫૭૩ ૩૫૬ ૪૭૩ ૪૫૫ ૩ ૬૱.૨૬ ૨.૪૯ 
૩૭ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૪૪૯ ૩૨૱ ૬ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨ ૪૬૫ ૩૯૪ ૨ ૨ ૬૯૬ ૫૨૪ ૫૯૮ ૫૱૨ ૨ ૬૱.૯૯ ૨.૬૱ 
૩૮ ઼ીમળગીઅઢી ૯૮૫ ૬૮૱ ૪૱ ૪ ૯ ૨ ૨ ૨ ૫૭ ૫૨ ૨ ૨ ૱૫૭ ૭૨૨ ૭૬૫ ૯૯૪ ૨ ૭૯.૫૫ ૨.૯૫ 
૩૯ ળીઞગ્ડ ૯૮૯ ૭૮૱ ૩૱ ૩૨ ૫ ૪ ૨ ૨ ૱૬ ૭૬ ૨ ૩ ૩૨૯૬ ૮૫૭ ૱૩૭ ૱૯૫ ૩ ૭૪.૪૭ ૩.૩૮ 
૩૱ મફી઼ગીઅઢી ૯૱૨ ૪૬૭ ૱ ૨ ૮ ૩ ૨ ૨ ૫૩ ૩૪ ૨ ૨ ૱૪૭ ૪૭૱ ૮૱૯ ૫૯૬ ૨ ૫૮.૫૱ ૨.૮૪ 
૩૯ જારફઙળ ૪૯૩ ૱૭ ૫ ૪ ૩ ૨ ૨ ૨ ૱૯ ૬૯ ૨ ૨ ૫૮૪ ૩૫૬ ૩૯૯ ૪૯૯ ૨ ૮૨.૪૱ ૨.૫૨ 
૪૨ ઙીઅપૂફઙળ ૩૮૮ ૫૨ ૩૭ ૨ ૬ ૩ ૨ ૨ ૩૪ ૪ ૫ ૨ ૪૨૨ ૫૫ ૯૱ ૩૫૭ ૨ ૭૯.૫૯ ૨.૩૭ 
૪૩ બ્ળમઅનળ ૩૪૯ ૮૬ ૪ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૪ ૫ ૨ ૨ ૩૫૩ ૮૯ ૮૯ ૩૫૫ ૨ ૮૮.૭૨ ૨.૩૪ 
૪૪ રઽૉ઼ીથી ૯૫૩ ૩૫૬ ૫૪ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૫૮ ૪ ૨ ૨ ૱૨૨ ૩૫૮ ૬૯૱ ૬૫૱ ૨ ૬૮.૯૮ ૨.૮૬ 
૪૫ ઞૄફીઙત ૭૨૯ ૫૮૪ ૩ ૫ ૨ ૨ ૨ ૨ ૪૪ ૯ ૨ ૨ ૭૫૪ ૫૯૬ ૭૭૮ ૫૬૯ ૩ ૫૱.૭૪ ૨.૭૩ 
૪૬ ગચ્ઝ ૬૨૯ ૯૬ ૭ ૯ ૪ ૪ ૨ ૨ ૪૱ ૯ ૨ ૨ ૬૬૪ ૩૩૬ ૪૱૭ ૪૯૨ ૩ ૬૱.૭૮ ૨.૫૯ 
૪૭ ર્ળમૂ ૩૯૱ ૬૩ ૩ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૭ ૭ ૨ ૨ ૩૯૬ ૬૱ ૩૨૭ ૩૫૯ ૨ ૭૮.૮૬ ૨.૩૪ 
૪૮ રઽૂ઼ીઙળ ૪૬૮ ૫૯ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૪૬૮ ૫૯ ૩૮૮ ૩૩૯ ૨ ૬૩.૫૬ ૨.૩૯ 
૪૯ ઙૂળ ઼્રફીધ ૪૪૱ ૭૫ ૯ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૨ ૪ ૨ ૨ ૪૬૭ ૭૭ ૪૩૫ ૱૯ ૨ ૪૯.૨૨ ૨.૩૱ 
૪૱ નૉષયૄુર ીળગી ૩૭ ૮ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૫ ૨ ૨ ૩૭ ૯ ૩૯ ૯ ૨ ૩૯.૨૨ ૨.૨૩ 
૪૯ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩૭ ૪ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૩૯ ૪ ૩૫ ૮ ૨ ૫૩.૭૱ ૨.૨૩ 
૫૨ મ્ડીન ૯૯ ૪૪ ૪ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૮૪ ૩૱ ૨ ૨ ૩૬૩ ૬૩ ૱૫ ૯૯ ૨ ૭૬.૬૨ ૨.૩૫ 
૫૩ ઇળષ ૂ ૫૯૮ ૩૱ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૫૯૱ ૩૱ ૩૯૯ ૩૯૯ ૨ ૭૪.૪૭ ૨.૫૬ 
૫૪ દીબૂ ૩૪ ૯ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩૫ ૯ ૩૭ ૯ ૨ ૫૩.૱૪ ૨.૨૪ 
૫૫ ઼ૃળદ ૩૭૪ ૩૩૩ ૯ ૩ ૪ ૩ ૩ ૩ ૪૮ ૩૬ ૪ ૨ ૩૯૨ ૩૪૱ ૩૪૭ ૩૯૫ ૨ ૮૨.૮૯ ૨.૩૱ 

ગૃવ ૩૪૫૨૩ ૭૪૪૭ ૭૫૬ ૩૮૯ ૭૫ ૩૭ ૭ ૪ ૩૬૭૮ ૮૯૮ ૩૮ ૪ ૩૬૫૮૭ ૮૨૱૯ ૩૨૩૭૱ ૩૨૪૯૩ ૭ ૭૨.૫૩ ૩૪.૩૨ 
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ળીજ્લરીઅ ઼્વીળ ઈપીળૂદ ુષઞ બૃળષઢીફ્ વીય ઈબષીફૂ લ્ઞફી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૮૩૮ (૪૩-૨૱-૩૱) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૄડી ઝષીલી ળઽૉદી બિળષીળ્ફૉ ચળરીઅ ઼્વીળ ઈપીિળદ ુષઞ 
બૃળષઢીફ્ વીય ઈબષીફૂ ગઊ લ્ઞફી ઇફૉ ક્લીળધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ-ષીઅગીફૉળ ઇફૉ ગચ્ઝ જી ીરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ગૉડવી બિળષીળ્ફૉ ઋક્દ લ્ઞફીફ્ વીય 
ઈબૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ લ્ઞફીરીઅ વીયીધીર્ફૂ બ અ઼નઙૂ ગળષીફૃઅ પ્ળથ સૃઅ ઝૉ? 

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૨૪-૩૯) 

(૩) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ ઝૄડી ઝષીલી ળઽૉદી બિળષીળ્ફૉ ચળરીઅ ઼્વીળ ઈપીિળદ ષૂઞબૃળષઢીફ્ વીય 
ઈબષી રીડૉ, ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ ૂ ીળી ઋજાર્ ઇફૉ બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼ફી ઢળીષ કર્રીઅગ SLR/11/2014/76/B દીળૂઘ-૩૱.૨૮.૪૨૩૭ફી 
રીથૉ ‘‘કભ ગર્ૂણ ઼ૐળઋજાર્ ઈપીિળદ ઼્વળ ભ્ડ્ષ્ુ ડગ ઽ્ર વીઊડ ુ઼ ડર’’ ફૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ.  

(૪) ગૉન્  ઼ળગીળફી ફષૂફ ઇફૉ ફષૂફૂગળથ ઋજાર્ રઅ ીવલ ીળી દીળૂઘ ૪૯.૨૮.૩૯ફી બ ધૂ ઞથીષષરીઅ ઈષૉવ ગૉ  
કભ ગર્ૂણ ગીલર્કર્ર બૃફઆ ઼રૂક્ષી ઽૉઢશ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉફૂ ફષૂ રીઙર્નુસર્ગી ડૄઅ ગ ઼રલરીઅ ઞ ુ઼ધ્પ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. દૉરઞ રઅ ીવલફી 
દી.૪૯.૨૱.૪૨૩૱ફી ઊરૉઊવરીઅ ઞથી લી રૃઞમ ઼ૐયીગ્લ ( પીફરઅ ૂ ઼ઽઞ મૂઞવૂ ઽળ ચળ લ્ઞફી) લ્ઞફી સ  ગળીઊ ઽ્ષીધૂ 
ઋક્દ લ્ઞફી રીડૉફૂ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ મઅપ ગળૉવ ઽ્ઊ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ-ષીઅગીફૉળ ઇફૉ ગચ્ઝ જી ીરીઅ ઝૉ ી 
મૉ ષહર્રીઅ ઋક્દ લ્ઞફીરીઅ ઼્વળ ભ્ડ્ષ્ુ ડગ ઽ્ર વીઊડ ુ઼ ડર ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ.  

(૫) ઋક્દ લ્ઞફીરીઅ ઇળઞનીળ ઞૉક ડીબ ૃ ુષ દીળ ઇધષી ષફ ુષ દીળ ઇધષી નૃઙર્ર ુષ દીળ ઇધષી ઝૃડી ઝષીલી 
ળઽૉથીઅગ્ ઞૉષી ગૉ  ફૉ઼ ઇધષી ઘૉદૂ ુષહલગ ઞરૂફરીઅ ટૄઅબણીક ઞૉરીઅ ષૂઞ જોણીથ ફધૂ દૉક ઈ લ્ઞફીફ્ વીય રૉશષૂ સગૉ  ઝૉ.  

-------- 

બ્ળમઅનળ જી ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ મીગૂ ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૯૨૭ (૩૭-૩૨-૩૱) ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ 
રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બ્ળમઅનળ જી ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ ગૃવ ગૉડવી ગૉ઼્ 
ળઞૄ ધલી, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવીફ્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્ફી ઋગૉવ રીડૉ  ગૉષી ગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૪-૫-૩૯) 

(૩)  
ષહર્ ળઞૃ ધલૉવ ગૉ઼્

૩-૯-૪૨૩૫ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૬ ૮૭
૩-૯-૪૨૩૬ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૭ ૯૬
૩-૯-૪૨૩૭ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૮ ૯૩
૩-૯-૪૨૩૮ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ૯૬
૩-૯-૪૨૩૯ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ૩૨૱

(૪)  

ષહર્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ 
૩-૯-૪૨૩૫ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૬ ૪૭
૩-૯-૪૨૩૬ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૭ ૱૪
૩-૯-૪૨૩૭ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૮ ૬૩
૩-૯-૪૨૩૮ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ૱૨
૩-૯-૪૨૩૯ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ૯૫

(૫) ફીળૂ ઇનીવદરીઅ મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્રીઅ મ ૉ બક્ષગીળ્ફૉ મ્વીષૂ ઼રજાષડ ીળી ઼રદી ગુરિડ ીળી ઋગૉવ 
વીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 
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ઙૂળ ઼્રફીધ જી ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ મીગૂ ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૯૩૩ (૩૭-૩૨-૩૱) ૂ ર્ઽફવીવ ષીશી (ગ્ણૂફીળ): રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફ  ૂુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઙૂળ ઼ ્રફીધ જી ીરીઅ ફીળ  ૂઇનીવદ્રીઅ ગૃવ ગૉડવી ગૉ઼  ્ળઞૄ 
ધલી, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવીફ્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્ફી ઋગૉવ રીડૉ  ગૉષી ગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૪-૫-૩૯) 

(૩)  

ષહર્ ળઞૃ ધલૉવ ગૉ઼્
૩-૯-૪૨૩૫ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૬ ૨
૩-૯-૪૨૩૬ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૭ ૨
૩-૯-૪૨૩૭ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૮ ૩૫૩
૩-૯-૪૨૩૮ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ૩૫૭
૩-૯-૪૨૩૯ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ૪૩૨

(૪)  

ષહર્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ  
૩-૯-૪૨૩૫ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૬ ૨
૩-૯-૪૨૩૬ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૭ ૨
૩-૯-૪૨૩૭ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૮ ૬૪
૩-૯-૪૨૩૮ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ૪૫
૩-૯-૪૨૩૯ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ૩૮૱

 

(૫) ફીળૂ ઇનીવદરીઅ મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્રીઅ મ ૉ બક્ષગીળ્ફૉ મ્વીષૂ ઼રજાષડ ીળી ઼રદી ગુરિડ ીળી ઋગૉવ 
વીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 
રિઽ઼ીઙળ જી ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ મીગૂ ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૯૫૯ (૩૭-૩૨-૩૱) ૂ બૃફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી): રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ રિઽ઼ીઙળ જી ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ ગૃવ ગૉડવી ગૉ઼્ ળઞૄ 
ધલી, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવીફ્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્ફી ઋગૉવ રીડૉ  ગૉષી ગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૪-૫-૩૯) 

(૩)  

ષહર્ ળઞૃ ધલૉવ ગૉ઼્
૩-૯-૪૨૩૫ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૬ ૫૩
૩-૯-૪૨૩૬ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૭ ૮૯
૩-૯-૪૨૩૭ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૮ ૮૱
૩-૯-૪૨૩૮ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ૩૨૮
૩-૯-૪૨૩૯ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ૩૫૩

(૪)  

ષહર્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ  
૩-૯-૪૨૩૫ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૬ ૬
૩-૯-૪૨૩૬ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૭ ૬૬
૩-૯-૪૨૩૭ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૮ ૩૭
૩-૯-૪૨૩૮ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ૭૮
૩-૯-૪૨૩૯ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ૩૩૱
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(૫) ફીળૂ ઇનીવદરીઅ મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્રીઅ મ ૉ બક્ષગીળ્ફૉ મ્વીષૂ ઼રજાષડ ીળી ઼રદી ગુરિડ ીળી ઋગૉવ 
વીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

બઅજરઽીવ જી ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ મીગૂ ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૯૬૬ (૩૭-૩૨-૩૱) ૂ ગીઅુદયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ બઅજરઽીવ જી ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ ગૃવ ગૉડવી ગૉ઼્ 
ળઞૄ ધલી, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવીફ્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્ફી ઋગૉવ રીડૉ  ગૉષી ગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૪-૫-૩૯) 

(૩)  

ષહર્ ળઞૃ ધલૉવ ગૉ઼્
૩-૯-૪૨૩૫ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૬ ૫૭
૩-૯-૪૨૩૬ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૭ ૬૬
૩-૯-૪૨૩૭ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૮ ૪૨
૩-૯-૪૨૩૮ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ૪૨
૩-૯-૪૨૩૯ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ૮૱

(૪)  

ષહર્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ 
૩-૯-૪૨૩૫ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૬ ૫૭
૩-૯-૪૨૩૬ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૭ ૫૯
૩-૯-૪૨૩૭ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૮ ૩૱
૩-૯-૪૨૩૮ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ૩૯
૩-૯-૪૨૩૯ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ૬૯

(૫) ફીળૂ ઇનીવદરીઅ મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્રીઅ મ ૉ બક્ષગીળ્ફૉ મ્વીષૂ ઼રજાષડ ીળી ઼રદી ગુરિડ ીળી ઋગૉવ 
વીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 
ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ મીગૂ ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૯૮૪ (૩૭-૩૨-૩૱) ૂ ઼ૃઘળીરયીઉ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ  
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ ગૃવ ગૉડવી 
ગૉ઼્ ળઞૄ ધલી, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવીફ્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ ઈ લ્, ઇફૉ  

(૫) મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્ફી ઋગૉવ રીડૉ  ગૉષી ગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ: (૨૪-૨૫-૩૯) 

(૩)  

ષહર્ ળઞૃ ધલૉવ ગૉ઼્ 

૩/૯/૪૨૩૫ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૬ ૨ 

૩/૯/૪૨૩૬ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૭ ૨ 

૩/૯/૪૨૩૭ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૮ ૬૩ 

૩/૯/૪૨૩૮ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૯ ૩૪૩ 

૩/૯/૪૨૩૯ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૱ ૩૮૯ 
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(૪)  

ષહર્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ 
૩/૯/૪૨૩૫ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૬ ૨
૩/૯/૪૨૩૬ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૭ ૨
૩/૯/૪૨૩૭ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૮ ૩૯
૩/૯/૪૨૩૮ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૯ ૯૱
૩/૯/૪૨૩૯ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૱ ૩૬૮

(૫) ફીળૂ ઇનીવદરીઅ મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્રીઅ મ ૉ બક્ષગીળ્ફૉ મ્વીષૂ ઼રજાષડ ીળી ઼રદી ગુરિડ ીળી ઋગૉવ 
વીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 
ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ મીગૂ ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૯૮૱ (૩૭-૩૨-૩૱) ૂ ઇક્ષલગૃરીળ બડૉવ (ગળઞથ): રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ ગૃવ ગૉડવી ગૉ઼્ 
ળઞૄ ધલી, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ગૉડવીફ્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ ઈ લ્, ઇફૉ  

(૫) મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્ફી ઋગૉવ રીડૉ  ગૉષી ગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ: (૨૪-૨૫-૩૯) 

(૩)  

ષહર્ ળઞૃ ધલૉવ ગૉ઼્
૩/૯/૪૨૩૫ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૬ ૩૨૩
૩/૯/૪૨૩૬ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૭ ૩૩૫
૩/૯/૪૨૩૭ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૮ ૩૨૬
૩/૯/૪૨૩૮ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૯ ૩૪૪
૩/૯/૪૨૩૯ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૱ ૪૨૩

(૪)  

ષહર્ ઼રીપીફગીળૂ ઋગૉવ 
૩/૯/૪૨૩૫ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૬ ૯૪
૩/૯/૪૨૩૬ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૭ ૯૨
૩/૯/૪૨૩૭ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૮ ૱૫
૩/૯/૪૨૩૮ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૯ ૯૪
૩/૯/૪૨૩૯ ધૂ ૫૨/૮/૪૨૩૱ ૩૮૩

(૫) ફીળૂ ઇનીવદરીઅ મીગૂ ળઽૉવી ગૉ઼્રીઅ મ ૉ બક્ષગીળ્ફૉ મ્વીષૂ ઼રજાષડ ીળી ઼રદી ગુરિડ ીળી ઋગૉવ 
વીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ગૃબ્હથ ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૮૱૪ (૩૬-૨૪-૩૯) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ બૃળ): રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ ુષયીઙફી દી. ૩૱-૨૬-૪૨૩૪ ફી ઢળીષધૂ ળીજ્લરીઅ ગૃબ્હથફી ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગળીષષી ઇઅઙૉ ગઉ ઑઞન઼્ૂકફૉ ગીરઙૂળૂ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગઉ ઑઞન઼્ૂફૉ ગૉડવૂ ળગર જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ઋક્દ ઑઞન઼્ૂક દળભધૂ ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ગ્ઉ ઇઽૉષીવ રશૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૬) જો ઽી, દ્ ઇઽૉષીવ ક્લીળૉ  રશૉવ ઝૉ, દૉફૂ રૃખ્લ ુષઙદ્ સૂ ઝૉ? 
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રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૨૫-૪૨૩૯) 

(૩) રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ ુષયીઙફી દી. ૩૱-૬-૪૨૩૪ ફી ઢળીષધૂ ળીજ્લરીઅ ગૃબ્હથફી ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગળીષષી ઇઅઙૉ ફૂજૉફૂ મૉ ઑઞન઼્ૂકફૉ ગીરઙૂળૂ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. 

 (૩) ફૉસફવ ઉન્ ડૂ ૃાડ કભ ન્લૃડર્ ૂસફ (ઑફ.ઈઉ.ઑફ), ઽોનળીમીન  

 (૪) ઉન્ડળફૉસફવ ઉન્ ડૂ ૃડ કભ બ્પ્લૃવૉસફ ઼ીલન઼્ (ઈઉ.ઈઉ.બૂ.ઑ઼), રૃઅમઉ 

(૪) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઑઞન઼્ૂફૉ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ળગર જૃગષષીરીઅ ઈષૂ, 

ફૉસફવ ઉન્ ડૂ ૃડ કભ ન્લૃડર્ ૂસફ (ઑફ.ઈઉ.ઑફ), ઽોનળીમીન 

જૄગષથી ઈનૉસફૂ દીળૂઘ જૄગષથી ઈનૉસફૂ ળગર 
દી. ૩૪/૨૫/૪૨૩૪ . ૪૱,૩૯,૫૪૭ /-  
દી. ૪૩/૨૩/૪૨૩૫ . ૪૱,૩૯,૫૪૭ /- 

દી. ૬/૨૮/૪૨૩૪ . ૮,૫૱,૮૭૨ /- 

દી. ૩૱/૨૭/૪૨૩૪ . ૪૩,૱૨,૮૯૭ /- 

ગૃવ . ૱૬,૭૯,૯૯૭ /- 

ઉન્ડળફૉસફવ ઉન્ ડૂ ૃડ કભ બ્પ્લૃવૉસફ ઼ીલન઼્ (ઈઉ.ઈઉ.બૂ.ઑ઼), રૃઅમઉ 

જૄગષથી ઈનૉસફૂ દીળૂઘ જૄગષથી ઈનૉસફૂ ળગર 
દી. ૩૬/૩૪/૪૨૩૪ . ૪૫,૭૱,૨૨૨ /-  
દી. ૱/૩૩/૪૨૩૫ . ૫૯,૮૯, ૨૨૨ /- 

દી. ૱/૩૩/૪૨૩૫ . ૩૱,૪૯,૭૨૨ /- 

દી. ૪૱/૨૱/૪૨૩૭ . ૫૯,૫૨,૨૨૨ /- 

ગૃવ . ૩,૪૨,૱૬,૭૨૨ /- 
(૫) ઽી, જી. 

(૬)  (૩) ફૉસફવ ઉ ડૂ ૃડ કભ ન્લૃડર્ ૂસફ (ઑફ.ઈઉ.ઑફ), ઽોનળીમીનફ્ ઇઽૉષીવ ષહર્ ૪૨૩૪રીઅ રશૉવ ઝૉ. ઞૉફૂ 
ડૄઅ ગરીઅ ુષઙદ ફૂજૉ રીથૉ ઝૉ. 

 ઞન્રૉવી મીશગ્ફૃઅ ષઞફ ઼ી અ  ઽદૃઅ. કઝી ષઞફષીશી મીશગ્ફૂ ડગીષીળૂ કઝૂ ઽદૂ. 

 મીશગફી ઞન્રફી ઑગ ઞ ગવીગરીઅ દફબીફફૂ સ ઈદ ગળીષષૂ. 

 કઝી ષઞફ પળીષદી મીશગ્ફૃઅ રીથ ચડીણષી રીડૉ  રીદીફૃઅ બ્હથ દળ ઼ૃપીળષૃઅ. રીદીફૃઅ બ્હથ દળ ઼ૃપીળષી 
રીડૉ  ICDS ફૂ ઼ૉષીક ઇફૉ બળૃગ બ્હથફૉ વઙદી ગીલર્કર્રફૉ ઙયીર્ષ ધી બઽૉવીઅ ઇફૉ બઝૂ ્ત઼્ીઽફ ઈબષૃઅ. 

 મીશગફૉ ૮ રી઼ ઼ૃપૂ ઼દદ દફબીફ ગળીષષૃઅ. 

 મીશગફૉ ૮ રિઽફી બૄથર્ ધદી બૃળગ ઈઽીળફૂ સ ઈદ ગળષૂ.  

 મીશગફૉ નૃપ ઇફૉ નૃપફૂ ષીફઙૂકફ્ ઋબલ્ઙ સ  ગળીષષ્. 

 રીદીઑ બ્દીફી દધી મીશગફી રશ-ત્લીઙ બઝૂ ઽીધ પ્ષીફૂ ડૉષ બીણષૂ. 

 (૪) ઉન્ડળફૉસફવ ઉ ડૂ ૃડ કભ બ્પ્લૃવૉસફ ઼ીલન઼્ (ઈઉ.ઈઉ.બૂ.ઑ઼), રૃઅમઉફ્ ઇઽૉષીવ ષહર્ ૪૨૩૮રીઅ રશૉવ 
ઝૉ. ઞૉફૂ ડૃઅ ગરીઅ ુષઙદ્ ફૂજૉ રીથૉ ઝૉ. 

૩)  ૨ ધૂ ૭૯  રી઼ફીઅ ઑષી મીશગ્ ગૉ  ઞૉરફૃઅ ષઞફ જોઉઑ દૉફી ગળદીઅ કઝૃઅ  ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૩૩.૮ % 
મીશગ્ ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફી ૯.૯ % મીશગ્ ઝૉ. 

૪)  ૨ ધૂ ૭૯  રી઼ફીઅ ઑષી મીશગ્ ગૉ  ઞૉરફૃઅ ષઞફ ઼રલૉ ઞ બલીર્  ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૱૭.૮ % મીશગ્ 
ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૱૱.૯ % મીશગ્ ઝૉ. 

૫)  ૨ ધૂ ૭૯  રી઼ફીઅ ઑષી મીશગ્ ગૉ  ઞૉરફૃઅ ષઞફ ઞન્ર ઼રલૉ ઞ કઝૃઅ  ઽ્લ , દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૩૬.૪ % 
ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૩૪.૯ % મીશગ્ ઝૉ. 

૬)  ૪૫ રી઼ ઼ૃપૂ ુફત્લ દફબીફ ગલૃર્ ઽ્લ દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૯૱.૪ % ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૯૯.૯ % 
મીશગ્ ઝૉ. 
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૭)  ઞન્રફીઅ ઑગ ગવીગરીઅ ઞ દફબીફ ગલૃર્ ઽ્લ દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૱૩.૱ % ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૱૨.૭ % 
મીશગ્ ઝૉ. 

૮)  ૮ રી઼ધૂ ફીફી મીશગ્ ગૉ  ઞૉરથૉ ઼અબૃથર્બથૉ દફબીફ ગલૃર્ં ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૯૫.૬ % ઇફૉ સઽૉળૂ 
ુષ દીળફીઅ ૯૩.૬ % મીશગ્ ઝૉ.  

૯)  ૮ ધૂ ૪૫ રી઼ફી મીશગ્ ગૉ  ઞૉક ઈલ્ણૂફલૃક્દ રૂઢીફ્ ઋબલ્ઙ ગળદી ગૃડૃઅમરીઅ ળ ી ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ 
ુષ દીળફીઅ ૱૬% ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૯૫ %  મીશગ્ ઝૉ. 

૱)  ૩૪ ધૂ ૪૫ રી઼ફીઅ મીશગ્ ગૉ  ઞૉરફૃઅ ળ઼ૂગળથ ધલૃઅ ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૱૪.૫ % ઇફૉ સઽૉળૂ 
ુષ દીળફીઅ ૱૭.૨ % મીશગ્ ઝૉ. (મૂ઼ૂજી, બ્ુવલ્, ણૂબૂડૂ) 

૯)  ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્  ગૉ  જ્લીઅફી સૐજીવલરીઅ ઽીધ પ્ષી રીડૉ  ઼ીમ ૃષબળીદ્ ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ગૉન્ ્ ૯૯.૮ % 
ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ગૉન્ ્ ૩૨૨.૨ % ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ગૃબ્હથ ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૮૱૫ (૩૬-૨૪-૩૯) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઉ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ  
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ ુષયીઙફી દી. ૩૱-૨૬-૪૨૩૪ ફી ઢળીષધૂ ળીજ્લરીઅ ગૃબ્હથફી ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગળીષષી ઇઅઙૉ ગઉ ઑઞન઼્ૂકફૉ ગીરઙૂળૂ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગઉ ઑઞન઼્ૂફૉ ગૉડવૂ ળગર જગૃષષીરીઅ 
ઈષૂ, 

(૫) ઋક્દ ઑઞન઼્ૂક દળભધૂ ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ગ્ઉ ઇઽૉષીવ રશૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૬) જો ઽી, દ્ ઇઽૉષીવ ક્લીળૉ  રશૉવ ઝૉ, દૉફૂ રૃખ્લ ુષઙદ્ સૂ ઝૉ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૨૫-૪૨૩૯) 

(૩) રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ ુષયીઙફી દી. ૩૱-૬-૪૨૩૪ ફી ઢળીષધૂ ળીજ્લરીઅ ગૃબ્હથફી ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ 
ગળીષષી ઇઅઙૉ ફૂજૉફૂ મૉ ઑઞન઼્ૂકફૉ ગીરઙૂળૂ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૂ. 

 (૩) ફૉસફવ ઉન્ ડૂ ૃાડ કભ ન્લૃડર્ ૂસફ (ઑફ.ઈઉ.ઑફ), ઽોનળીમીન  

 (૪) ઉન્ડળફૉસફવ ઉન્ ડૂ ૃડ કભ બ્પ્લૃવૉસફ ઼ીલન઼્ (ઈઉ.ઈઉ.બૂ.ઑ઼), રૃઅમઉ 

(૪) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઑઞન઼્ૂફૉ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ળગર જૃગષષીરીઅ ઈષૂ, 

ફૉસફવ ઉન્ ડૂ ૃડ કભ ન્લૃડર્ ૂસફ (ઑફ.ઈઉ.ઑફ) , ઽોનળીમીન 

જૄગષથી ઈનૉસફૂ દીળૂઘ જૄગષથી ઈનૉસફૂ ળગર 
દી. ૩૪/૨૫/૪૨૩૪ . ૪૱,૩૯,૫૪૭ /-  
દી. ૪૩/૨૩/૪૨૩૫ . ૪૱,૩૯,૫૪૭ /- 
દી. ૬/૨૮/૪૨૩૪ . ૮,૫૱,૮૭૨ /- 
દી. ૩૱/૨૭/૪૨૩૪ . ૪૩,૱૨,૮૯૭ /- 

ગૃવ . ૱૬,૭૯,૯૯૭ /- 

ઉન્ડળફૉસફવ ઉન્ ડૂ ૃડ કભ બ્પ્લૃવૉસફ ઼ીલન઼્ (ઈઉ.ઈઉ.બૂ.ઑ઼), રૃઅમઉ 

જૄગષથી ઈનૉસફૂ દીળૂઘ જૄગષથી ઈનૉસફૂ ળગર 
દી. ૩૬/૩૪/૪૨૩૪ . ૪૫,૭૱,૨૨૨ /-  
દી. ૱/૩૩/૪૨૩૫ . ૫૯,૮૯, ૨૨૨ /- 
દી. ૱/૩૩/૪૨૩૫ . ૩૱,૪૯,૭૨૨ /- 
દી. ૪૱/૨૱/૪૨૩૭ . ૫૯,૫૨,૨૨૨ /- 

ગૃવ . ૩,૪૨,૱૬,૭૨૨ /- 

 (૫) ઽી, જી. 

(૬)  (૩) ફૉસફવ ઉ ડૂ ૃડ કભ ન્લૃડર્ ૂસફ (ઑફ.ઈઉ.ઑફ), ઽોનળીમીનફ્ ઇઽૉષીવ ષહર્ ૪૨૩૪રીઅ રશૉવ ઝૉ. ઞૉફૂ 
ડૄઅ ગરીઅ ુષઙદ ફૂજૉ રીથૉ ઝૉ. 

 ઞન્રૉવી મીશગ્ફૃઅ ષઞફ ઼ી અ  ઽદૃઅ. કઝી ષઞફષીશી મીશગ્ફૂ ડગીષીળૂ કઝૂ ઽદૂ. 
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 મીશગફી ઞન્રફી ઑગ ઞ ગવીગરીઅ દફબીફફૂ સ ઈદ ગળીષષૂ. 

 કઝી ષઞફ પળીષદી મીશગ્ફૃઅ રીથ ચડીણષી રીડૉ  રીદીફૃઅ બ્હથ દળ ઼ૃપીળષૃઅ. રીદીફૃઅ બ્હથ દળ ઼ૃપીળષી 
રીડૉ  ICDS ફૂ ઼ૉષીક ઇફૉ બળૃગ બ્હથફૉ વઙદી ગીલર્કર્રફૉ ઙયીર્ષ ધી બઽૉવીઅ ઇફૉ બઝૂ ્ દીઽફ ઈબષૃઅ. 

 મીશગફૉ ૮ રી઼ ઼ૃપૂ ઼દદ દફબીફ ગળીષષૃઅ. 

 મીશગફૉ ૮ રિઽફી બૄથર્ ધદી બૃળગ ઈઽીળફૂ સ ઈદ ગળષૂ.  

 મીશગફૉ નૃપ ઇફૉ નૃપફૂ ષીફઙૂકફ્ ઋબલ્ઙ સ  ગળીષષ્. 

 રીદીઑ બ્દીફી દધી મીશગફી રશ-ત્લીઙ બઝૂ ઽીધ પ્ષીફૂ ડૉષ બીણષૂ. 

 (૪) ઉન્ડળફૉસફવ ઉ ડૂ ૃડ કભ બ્પ્લૃવૉસફ ઼ીલન઼્ (ઈઉ.ઈઉ.બૂ.ઑ઼), રૃઅમઉફ્ ઇઽૉષીવ ષહર્ ૪૨૩૮રીઅ રશૉવ 
ઝૉ. ઞૉફૂ ડૃઅ ગરીઅ ુષઙદ્ ફૂજૉ રીથૉ ઝૉ. 

૩)  ૨ ધૂ ૭૯  રી઼ફીઅ ઑષી મીશગ્ ગૉ  ઞૉરફૃઅ ષઞફ જોઉઑ દૉફી ગળદીઅ કઝૃઅ  ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૩૩.૮ 
% મીશગ્ ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફી ૯.૯ % મીશગ્ ઝૉ. 

૪)  ૨ ધૂ ૭૯  રી઼ફીઅ ઑષી મીશગ્ ગૉ  ઞૉરફૃઅ ષઞફ ઼રલૉ ઞ બલીર્  ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૱૭.૮ % 
મીશગ્ ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૱૱.૯ % મીશગ્ ઝૉ. 

૫)  ૨ ધૂ ૭૯  રી઼ફીઅ ઑષી મીશગ્ ગૉ  ઞૉરફૃઅ ષઞફ ઞન્ર ઼રલૉ ઞ કઝૃઅ  ઽ્લ , દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૩૬.૪ % 
ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૩૪.૯ % મીશગ્ ઝૉ. 

૬)  ૪૫ રી઼ ઼ૃપૂ ુફત્લ દફબીફ ગલૃર્ ઽ્લ દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૯૱.૪ % ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૯૯.૯ % 
મીશગ્ ઝૉ. 

૭)  ઞન્રફીઅ ઑગ ગવીગરીઅ ઞ દફબીફ ગલૃર્ ઽ્લ દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૱૩.૱ % ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૱૨.૭ % 
મીશગ્ ઝૉ. 

૮)  ૮ રી઼ધૂ ફીફી મીશગ્ ગૉ  ઞૉરથૉ ઼અબૃથર્બથૉ દફબીફ ગલૃર્ં ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૯૫.૬ % ઇફૉ 
સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૯૩.૬ % મીશગ્ ઝૉ.  

૯)  ૮ ધૂ ૪૫ રી઼ફી મીશગ્ ગૉ  ઞૉક ઈલ્ણૂફલકૃ્દ રૂઢીફ્ ઋબલ્ઙ ગળદી ગૃડૃઅમરીઅ ળ ી ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ 
ુષ દીળફીઅ ૱૬% ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ૯૫ %  મીશગ્ ઝૉ. 

૱)  ૩૪ ધૂ ૪૫ રી઼ફીઅ મીશગ્ ગૉ  ઞૉરફૃઅ ળ઼ૂગળથ ધલૃઅ ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ૱૪.૫ % ઇફૉ સઽૉળૂ 
ુષ દીળફીઅ ૱૭.૨ % મીશગ્ ઝૉ. (મૂ઼ૂજી, બ્ુવલ્, ણૂબૂડૂ) 

૯)  ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્  ગૉ  જ્લીઅફી સૐજીવલરીઅ ઽીધ પ્ષી રીડૉ  ઼ીમ ૃષબળીદ્ ઽ્લ, દૉષી ગર્ીમ્લ ુષ દીળફીઅ ગૉન્ ્ 
૯૯.૮ % ઇફૉ સઽૉળૂ ુષ દીળફીઅ ગૉન્ ્ ૩૨૨.૨ % ઝૉ. 

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

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ
૩ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ  ૭૨૯૬, ૭૩૫૨, ૭૪૨૮, ૭૪૪૯, ૭૪૭૨ ૭
૪ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ ૬૮૱૮, ૭૭૬૪ ૪

૫ 
ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ 
ગ બ઼ળ ુષયીઙ  

૪૯૭૩, ૬૩૯૩, ૬૩૯૱, ૬૬૯૨, ૬૭૪૯, ૬૭૯૬, ૬૭૯૯, ૬૮૩૱, 
૬૮૪૩, ૬૮૪૯, ૭૨૯૱, ૭૨૱૯, ૭૩૪૱, ૭૩૫૩, ૭૩૬૨, ૭૩૭૬, 
૭૩૭૱, ૭૩૮૩, ૭૩૮૱, ૭૩૯૨, ૭૩૱૨, ૭૩૱૭, ૭૪૩૨, ૭૪૪૩, 
૭૪૪૬, ૭૪૫૨, ૭૪૫૫, ૭૪૫૭, ૭૪૬૨, ૭૪૬૬, ૭૪૬૱, ૭૮૨૩ 

૫૪

૬ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૬૬૩૨ ૩

૭ 
઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી 
ુષયીઙ  

૬૱૱૪ ૩ 

૮ ઋજાર્ ઇફૉ બૉડર્ ્ગૉરૂગ ઼ ુષયીઙ ૪૮૩૮ ૩
૯ રિઽવી ઇફૉ મીશ ુષગી઼ ુષયીઙ  ૪૯૨૭, ૪૯૩૩, ૪૯૫૯, ૪૯૬૬, ૪૯૮૪, ૪૯૮૱, ૭૮૱૪, ૭૮૱૫ ૱
                                                                                  ગૃવ  ૭૨

-------- 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 
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ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

સોમવાર, તા.૨૨મી ુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 
પહલી અતારાં કત યાદ  

અ.ન.ં અતારાં કત 

 માકં 

પા.

ન.ં 

િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૪૫૮૭ ૨  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

ન કર ન કર તો 

૨ ૫૦૧૯ ૨૪ જવાબ ખડં-૩ મા લકને સબંધંિત છે. મા લકને સબંિંધત છે. 

બી  અતારાં કત યાદ   

૩ ૩૭૨૫ ૧૧ જવાબ ખડં-૩ના પ ક-

બ મા ંિવગત ન.ં૬ 

સાણંદ સાણદં 

ી  અતારાં કત યાદ  

૪ ૪૨૬૧ ૨ જવાબ ખડં-૨ની 

એકવીસમી લીટ  

િવગતો તમામ િવગતો તથા તમામ 

૫ ૬૮૯ ૨ ુ ંશીષક કારણેસર કારણોસર 

મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

- (૨૮/૦૩/૨૦૧૯) 

૨ 

અને 

૩ 

પ કના કોલમ-૩ની 

થમ રૉ 

મળે અર ઓ મળેલ અર ઓ 

૬ ૪૫૯૦ ૫ પ ક-અ ના કોલમ-

૨ની ૩૦મી રૉ 

રુન નગર રુ નગર 

૭ ૪૯૬૩ ૧૦  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

ભાવનગર પચંમહાલ 

૮ ૫૬૦૬ ૧૪ ુ ંશીષક ર-કોપટ ર કાપટ 

૯ ૨૬૨૧ ૧૭ જવાબ-૨ના પ કમા ં ર ૂ થયેલ કસો સમાધાનકાર  ઉકલ 

૧૦ ૨૬૭૨ ૨૨ સ ય ી ુ ંનામ ી ઋ વક મકવાણા ી ઋ વકભાઇ મકવાણા 

ચોથી અતારાં કત યાદ  

૧૧ ૪૫૮૧ ૬ સ ય ી ુ ંનામ કા તભાઇ સોઢા 

પરમાર 

કા તભાઇ સોઢાપરમાર 

૧૨ ૫૧૨ ૭ ુ ંશીષક યા ાધામો િવકાસ યા ાધામોનો િવકાસ 

૧૩ ૨૬૨૨ ૯ સ ય ી ુ ંનામ ીમતી સતંોકબેન 

ઓરઠ યા 

ીમતી સતંોકબેન આરઠ યા 

૧૪ ૨૬૪૪ ૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ડૉ.અિનલભાઇ 

જોિષયારા 

ડૉ. અિનલ જોિષયારા 

૧૫ ૪૩૩૪ ૪૩ સ ય ી ુ ંનામ ી નૌસાદ સોલકં  ી નૌશાદ સોલકં  

પાચંમી અતારાં કત યાદ  

૧૬ ૨૯૫૧ ૫  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

સમ ય બાબતની સમ યા બાબતની 

૧૭ ૪૫૨૭ ૮ અ.તા. માકં પછ ની 

તાર ખ 

૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ૨૯/૧૨/૨૦૧૮ 

૧૮ ૪૫૯૪ ૮  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

પાચં વષથી ઉ ત પાચં વષમા ંઉ ત 
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૧૯ ૫૨૧૦ ૨૨ જવાબ ખડં-૧ના 

કો ટકમા ં ી  

કોલમમા ંપાચંમી રૉ 

ધોધબંા ઘોઘબંા 

૨૦ ૫૨૪૦ ૨૫ ુ ંશીષક મોટા, મા યમ અન ે

નાના તળાવો 

મોટા, મ યમ અને નાના તળાવો 

૨૧ ૫૬૦૧ ૨૭  ખડં-૩ તેના કારણો શા માટ 

છે, 

તેના કારણો શા છે, 

૨૨ ૪૪૧૦ ૨૮  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

અછતને આ સુંગક 

સમ યાઓના 

અછતને આ ષુાં ગક 

સમ યાઓના 

જવાબ ખડં-૧ની ી  

લીટ  

તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮થી તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ના 

૨૯ જવાબ ખડં-૨ના 

"પીવા ુ ંપાણી"ના 

ુ ામા ં થમ લીટ  

અછતને આ ષુંગક 

સમ યાઓની 

અછતને આ ષુાં ગક 

સમ યાઓના 

૨૩ ૫૬૮૨ ૩૮ જવાબ ખડં-૪મા ં

પોઈ ટ-૨ના 

પેટાપોઈ ટ -૨ની થમ 

લીટ  

માસના એવા બાળકો ક 

મ ુ ંવજન સમયે જ. 

માસના બાળકો ક મ ુ ંવજન 

જ મ સમયે જ. 

૨૪ ૫૬૮૩ ૪૦ જવાબ ખડં-૪મા ં

પોઈ ટ-૨ના 

પેટાપોઈ ટ -૨ની થમ 

લીટ  

માસના એવા બાળકો ક 

મ ુ ંવજન સમયે જ. 

માસના બાળકો ક મ ુ ંવજન 

જ મ સમયે જ. 

છ ી અતારાં કત યાદ  

૨૫ ૫૬૪૬ ૧૪ જવાબ ખડં-૧ ના 

પ કની પાચંમી 

કોલમના મ ન.ં૧૦ 

૬૪૯ ૯૪૬ 

૨૬ ૪૨૬૭ ૩૫ જવાબ ખડં-૧ ના 

પ કમા ંછ ી કોલમના 

મ ન.ં૯ 

૨૦૧૨ થી ખાલી 

તબ દલ 

૨૦૧૨ થી ખાલી તબ દલ થતા 

૨૨/૦૫/૨૦૧૨ 

૨૭ ૫૦૮૩ ૩૭ સ ય ી ુ ંનામ ી નાથાભાઇ પટલ ી નથાભાઇ પટલ 

૨૮ ૫૩૨૩ ૪૫ મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

(૦૬/૦૬/૨૦૧૯) (૦૬/૦૩/૨૦૧૯) 

૨૯ ૪૪૭૬ ૪૫ જવાબ  ખડં-૨ ની 

થમ લીટ  

િવ-

૨/૧૦૨૦૧૫/૧૪૮૦ 

િવ-૨/પસઅ/૧૦૨૦૧૫/૧૪૮૦ 

૩૦ ૪૭૨૫ ૪૬   ખડં-૧ ની બી  

લીટ  

કો ટર પોલીસ ટશનો કો ટલ પોલીસ ટશનો 

સાતમી અતારાં કત યાદ  

૩૧ ૫૨૪૯ ૭ સ ય ીનો મતિવ તાર (વાસદંા) (વાસંદા) 

૩૨ ૫૪૯૮ ૧૦ ુ ંશીષક અને 

થમ લીટ  

એ ટર ાઇઝ લેધર એ ટર ાઇઝમા ંલેધર 

૩૩ ૪૯૪૨ ૧૮ સ ય ી ુ ંનામ ી અમર ષ ડર ી બર ષ ડર 

૩૪ ૪૯૬૬ ૧૯  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

દાહોદ જ લામા ં નવસાર  જ લામા ં

આઠમી અતારાં કત યાદ  

૩૫ ૫૧૮૩ ૧ જવાબ ખડં-૨ની ચોથી 

લીટ  

ભલામમ - 




