
 

 

ૂજી ઇદીળીઅિગદ લીનૂ 
઼યીઙૅઽફી રૉઞ બળ રૄક્લી 
દીળૂઘઆ-  
 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
઼ીદરૃઅ ઼  - ૪૨૪૨ 
ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 

 

 

 

ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ મજાળ ઼ુરુદકફૉ ફીથી ભીશષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૮૨૱ (૨૬-૨૩-૪૨૪૨) ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ મજાળ ઼ુરુદફૉ ઈપૃફૂગ ઼ષવદ્ બૃળૂ બીણષીફૂ લ્ઞફી 
ઇરવરીઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ મજાળ ઼ુરુદકફૉ ગૉડવી 
ફીથી ભીશષષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ મજાળ ઼ુરુદકફૉ ુમવગૃવ ફીથી ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ, દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી): (૫૨-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) ઽી, જી 

(૪) *બ ગ-ઇ 

(૫) *બ ગ-મ 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘૉવ ઝૉ.) 

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ બીગષૂરીફૃઅ ુ ુરલર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૭૯ (૨૱-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી): રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૂ 
ળગરફી ળક્ષથ રીડૉ  ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવગૃીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ઋક્દ ઘળૂભ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  
જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ  

(૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ  

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

-------- 
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મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ બીગષૂરીફૃઅ ુ ુરલર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૮૨ (૨૱-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૂ ળગરફી ળક્ષથ 
રીડૉ  ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ઋક્દ ઘળૂભ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  
જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ  

(૪) *બ ગ-૪ રૃઞમ  

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

-------- 

ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ બીગષૂરીફૃઅ ુ ુરલર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૯૩ (૨૱-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૂ ળગરફી ળક્ષથ રીડૉ  
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ઋક્દ ઘળૂભ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  
જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ  

(૪) બ ગ-૪ રૃઞમ  

બ ગ-૩ 

દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ ુષુરદ ળગર ( .) ઘૉણૄદ્ઑ યળૉ વ ુ ુરલર 
( .) 

ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી જૄગષષીબી  
ુ ુરલર ઼ઽીલ ( .) 

ઘળૂભ-૪૨૩૯ 
ગળઞથ ગબી઼ ુબલદ ૬૬,૯૩,૭૮૫ ૪,૪૬,૭૯૱ ૩,૩૪,૪૱૯
ણય્ઊ ગબી઼ ુબલદ ૪,૬૯,૱૭,૮૬૬ ૩૪,૫૯,૪૱૪ ૮,૩૯,૮૬૩
ણય્ઊ ણીઅઙળ ુબલદ ૱૮,૮૪,૫૯૪ ૩,૯૫,૪૬૯ ૫,૬૮,૬૯૭

ણય્ઊ દૃષૉળ ૩૱,૫૭,૬૯૨ ૫૮,૯૩૨ ૯૫,૬૪૨

ણય્ઊ રગીઊ ૭૮,૭૩૭ ૩,૩૫૨ ૫,૮૯૫

ણૉ઼ળ ગબી઼ ુબલદ ૭૮,૯૫,૮૯૩ ૪,૱૫,૮૱૭ ૩,૬૩,૱૬૪
ણૉ઼ળ ણીઅઙળ ુબલદ ૯,૬૮,૯૨૬ ૩૬,૯૫૱ ૪૯,૱૯૮
બીનળી ગબી઼ ુબલદ ૩૩,૪૬,૭૨,૮૯૭ ૭૮,૪૪,૭૫૬ ૪૱,૩૩,૪૮૯
બીનળી ણીઅઙળ ુબલદ ૬૬,૯૩૪ ૱૯૬ ૩,૯૱૱
બીનળી દૃષૉળ ૫,૭૯,૬૱૩ ૯,૩૯૨ ૩૬,૫૯૯

બીનળી િનષૉવી ૩,૮૯,૨૱૱ ૫,૫૱૪ ૮,૯૮૬

બીનળી મીઞળી ૱,૭૨૨ ૩૯૨ ૫૫૯

ષણ્નળી ગબી઼ ુબલદ ૬૯,૪૫,૩૯૯ ૪,૫૮,૩૮૨ ૩,૩૱,૨૱૨
ષણ્નળી ણીઅઙળ ુબલદ ૩૮,૯૮,૩૯૪ ૫૫,૯૪૬ ૮૯,૱૬૱
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દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ ુષુરદ ળગર ( .) ઘૉણૄદ્ઑ યળૉ વ ુ ુરલર 
( .) 

ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી જૄગષષીબી  
ુ ુરલર ઼ઽીલ ( .) 

ષણ્નળી દૃષૉળ ૪,૯૩,૮૱૨ ૭,૬૫૬ ૩૨,૱૮૯

ષણ્નળી િનષૉવી ૬,૬૯,૮૨૨ ૱,૯૭૪ ૩૯,૯૨૬

ષણ્નળી મીઞળી ૬,૬૯,૱૯૭ ૱,૯૭૱ ૩૯,૱૬૱

ષણ્નળી સઽૉળ 
(નુક્ષથ) 

ગબી઼ ુબલદ ૫,૭૮,૯૱૫ ૩૯,૱૫૯ ૱,૯૪૨

ષણ્નળી સઽૉળ (બૄષર્) ણીઅઙળ ુબલદ ૬૱,૨૨૨ ૯૮૨ ૩,૯૪૨
ષીચ્ણૂલી ગબી઼ ુબલદ ૪,૮૯,૬૮,૭૮૯ ૩૫,૫૯,૫૪૱ ૮,૮૱,૮૮૬
ષીચ્ણૂલી ણીઅઙળ ુબલદ ૩૫,૨૪,૮૯૮ ૪૮,૨૭૬ ૭૪,૩૨૯

ષીચ્ણૂલી દૃષૉળ ૯,૭૱,૯૯૨ ૩૯,૩૯૭ ૫૱,૫૭૩

ષીચ્ણૂલી િનષૉવી ૪,૱૨,૬૯૪ ૭,૮૩૨ ૩૩,૪૪૨

઼ીષવૂ ગબી઼ ુબલદ ૫,૬૱,૪૯,૨૫૫ ૩૯,૬૩,૬૭૪ ૱,૯૨,૯૪૮
઼ીષવૂ ગબી઼ 

ુમફુબલદ 
૪,૱૭,૱૫૯ ૩૬,૪૯૪ ૬,૭૭૯

઼ીષવૂ ણીઅઙળ ુબલદ ૪,૩૱,૬૮૨ ૬,૫૮૯ ૱,૯૫૱

઼ીષવૂ દૃષૉળ ૫,૬૯,૩૨૨ ૮,૯૬૪ ૩૫,૱૱૬

઼ીષવૂ િનષૉવી ૪,૨૫,૪૱૬ ૬,૨૮૮ ૱,૩૫૩

઼ીષવૂ મીઞળી ૪,૫૯,૩૩૱ ૬,૯૱૪ ૯,૭૪૯

ુ઼ફ્ળ ગબી઼ ુબલદ ૩૭,૯૮,૩૩૫ ૯૱,૱૨૮ ૫૯,૬૨૫
ઘળૂભ-૪૨૩૱

ગળઞથ ગબી઼ ુબલદ ૫૪,૩૭,૬૩૯ ૮૬,૫૨૱ ૨
ણય્ઊ ગબી઼ ુબલદ ૩,૯૱,૪૪,૬૨૩ ૫,૯૮,૬૬૯ ૨
ણય્ઊ ગબી઼ 

ુમફુબલદ 
૫,૨૯,૪૨૮ ૮,૩૬૬ ૨

ણય્ઊ ણીઅઙળ ુબલદ ૩,૭૯,૫૬,૭૮૯ ૫,૩૱,૮૯૨ ૨

ણય્ઊ દૃષૉળ ૮,૭૪,૩૮૩ ૩૫,૨૬૫ ૨

ણય્ઊ િનષૉવી ૮૩,૱૫૮ ૩,૪૫૯ ૨

ણૉ઼ળ ગબી઼ ુબલદ ૩,૭૮,૫૩,૨૭૮ ૫,૩૪,૮૪૨ ૨
ણૉ઼ળ ણીઅનળ ુબલદ ૯,૩૭,૫૯૨ ૩૬,૫૨૯ ૨
ણૉ઼ળ િનષૉવી ૫,૮૯,૪૪૨ ૯,૫૱૬ ૨
બીનળી ગબી઼ ુબલદ ૬,૯૪,૯૫,૫૬૨ ૯,૱૭,૬૮૫ ૨
બીનળી ણીઅઙળ ુબલદ ૩,૯૭,૫૨૨ ૫,૯૨૮ ૨
બીનળી દૃષૉળ ૫૩,૯૭૪ ૮૫૭ ૨
ષણ્નળી ગબી઼ ુબલદ ૩,૯૱,૮૫,૮૯૫ ૫,૭૯,૪૯૪ ૨
ષણ્નળી ણીઅઙળ ુબલદ ૱,૩૯,૭૱૫ ૩૮,૫૭૪ ૨
ષણ્નળી દૃષૉળ ૬,૱૫,૩૮૭ ૯,૮૮૫ ૨
ષણ્નળી 
઼ૂડૂ(ઋ ળ) 

ણીઅઙળ ુબલદ ૩૯,૭૭૨ ૫૭૩ ૨

ષણ્નળી 
઼ૂડૂ(નુક્ષથ) 

ગબી઼ ુબલદ ૩,૪૫,૨૨૨ ૪,૬૮૨ ૨

ષણ્નળી ઼ૂડૂ 
(બૄષર્) 

ગબી઼ ુબલદ ૯૭,૨૨૨ ૩,૭૨૨ ૨

ષીચ્ણૂલી ગબી઼ ુબલદ ૪,૯૮,૯૱,૪૯૭ ૭,૯૫,૭૮૬ ૨
ષીચ્ણૂલી ણીઅઙળ ુબલદ ૯૪,૱૮,૯૱૱ ૩,૬૭,૯૫૯ ૨
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દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ ુષુરદ ળગર ( .) ઘૉણૄદ્ઑ યળૉ વ ુ ુરલર 
( .) 

ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી જૄગષષીબી  
ુ ુરલર ઼ઽીલ ( .) 

ષીચ્ણૂલી દૃષૉળ ૱,૪૱,૪૨૬ ૩૮,૭૮૬ ૨

઼ીષવૂ ગબી઼ ુબલદ ૩,૫૯,૱૯,૯૭૯ ૪,૯૭,૯૯૬ ૨
઼ીષવૂ ણીઅઙળ ુબલદ ૩૨,૨૯,૬૯૬ ૪૨,૩૯૨ ૨
઼ીષવૂ દૃષૉળ ૩૩,૬૫,૱૱૱ ૪૪,૱૯૱ ૨
઼ીષવૂ િનષૉવી ૭૨,૫૯,૯૫૪ ૩,૨૨,૯૭૯ ૨
઼ીષવૂ મીઞળી ૩૭,૮૱૫ ૫૩૬ ૨
ુ઼ફ્ળ ગબી઼ ુબલદ ૯,૩૭,૪૬૱ ૩૬,૫૨૭ ૨

બ ગ-૪ 

દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ નીષી જૄગષીલૉવ ળગર ( .) 
ઘળૂભ-૪૨૩૯ 

઼ીષવૂ ગબી઼ ુબલદ ૯૯,૭૪૫ 
ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

બીનળી ગબી઼ ુબલદ ૪૫,૬૮૨ 
બીનળી દૃષૉળ ૬,૯૮૫ 

-------- 

ફરર્ની ુઞ ીરીઅ બીગષૂરીફૃઅ ુ ુરલર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૯૫ (૨૱-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઇફૉ ઘળૂભ-૪૨૩૱રીઅ ષહર્ષીળ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગલી બીગફૃઅ ગૉડવૂ ળગરફી ળક્ષથ રીડૉ  
ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ, ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી યળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ દીવૃગીષીળ, બીગષીળ ઇફૉ ઋક્દ ઘળૂભ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગર ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષરી ગવૉઊર દળૂગૉ  
જૃગષષીરીઅ ઈષૂ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ  

(૪) નીષી જૄગષષીબી  ધદી ફ ઽ્ઊ, નીષી જૄગષષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ ુષુરદ ળગર ( .) ઘૉણૄદ્ઑ યળૉ વ ુ ુરલર ( .) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી જૄગષષીબી  
ુ ુરલર ઼ઽીલ ( .) 

ઘળૂભ-૪૨૩૯ 
ઙ ણૉ ળ ગબી઼ ુમફુબલદ ૯૨,૨૪૮ ૬,૭૨૩ ૩,૨૯૬
ણૉણૂલીબીણી ગબી઼ ુબલદ ૫૭,૫૮,૩૱૩ ૩,૯૮,૱૨૯ ૬૪,૯૮૭
ણૉણૂલીબીણી ગબી઼ ુમફુબલદ ૪,૨૭,૭૨૨ ૩૨,૪૯૭ ૪,૬૯૯
ણૉણૂલીબીણી ઞૃષીળ ૫૮,૨૨૨ ૯૪૨ ૯૯૯
ણૉણૂલીબીણી ણીઅઙળ  ુમફુબલદ ૪,૨૯,૩૪૩ ૬,૩૱૪ ૭,૮૯૱
ણૉણૂલીબીણી દૃષૉળ ૯૱,૫૩૮ ૩,૭૮૮ ૯૱૫
ુદવગષીણી ગબી઼ ુબલદ ૫,૮૭,૨૫૨ ૩૱,૪૭૪ ૬,૬૫૭
ફીઅન્ન ગબી઼ ુબલદ ૩,૯૪,૨૮૭ ૯,૮૨૫ ૪,૫૫૬
ફીઅન્ન ગબી઼ ુમફુબલદ ૬૨,૪૫૨ ૪,૨૩૪ ૬૱૯
ફીઅન્ન ગૉશ ૮૩,૯૭,૫૱૬ ૫,૨૯,૯૮૯ ૫૨,૯૯૯

ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઙ ણૉ ળ ગબી઼ ુમફુબલદ ૪૩,૫૩,૪૬૨ ૯૪,૪૬૯ ૨
ઙ ણૉ ળ ગૉશ ૪૨,૫૩,૨૮૪ ૭૬,૪૪૯ ૨
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દીવૃગીફૃઅ ફીર બીગ ુષુરદ ળગર ( .) ઘૉણૄદ્ઑ યળૉ વ ુ ુરલર ( .) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી જૄગષષીબી  
ુ ુરલર ઼ઽીલ ( .) 

ઙ ણૉ ળ દૃષૉળ ૪,૪૫,૬૯૪ ૬,૬૮૯ ૫,૫૭૪
ણૉણૂલીબીણી ગબી઼ ુબલદ ૩૫,૮૯,૪૯૱ ૮૨,૮૭૯ ૨
ણૉણૂલીબીણી ણીઅઙળ ુમફુબલદ ૪૮,૭૬૬ ૭૫૩ ૪૯૮
ુદવગષીણી ગબી઼ ુબલદ ૩૫,૩૪,૭૫૬ ૭૱,૩૬૭ ૨
ુદવગષીણી ગબી઼ ુમફુબલદ ૪,૫૪,૬૨૫ ૯,૱૯૱ ૨
ફીઅન્ન ગબી઼ ુબલદ ૭,૯૫,૬૭૯ ૪૮,૪૯૨ ૨
ફીઅન્ન ગબી઼ ુમફુબલદ ૫૯,૫૨૱ ૩,૫૫૫ ૨
ફીઅન્ન ગૉશ ૪,૨૫,૮૪,૮૮૩ ૭,૬૫,૮૱૫ ૨
ફીઅન્ન દૃષૉળ ૩,૫૮,૮૱૨ ૪,૯૫૬ ૪,૨૭૨

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઈળ.ડૂ.ઊ. ઽૉ ઢશ ઈષગફી ઘ્ડી રીથબ ્ ળઞૄ ગળફીળ ઼ીરૉ બઙવીઅ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૩૪૪ (૪૯-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઈળ.ડૂ.ઊ. ઑગડ ઽૉઢશ ઈષગફી ઘ્ડી 

રીથબ ્ ળઞૃ ગળૂ ષૉસ વૉષીફી ગૉડવી મફીષ્ ફ પીલી, 

(૪) ઈષગફી ઘ્ડી રીથબ ્ ળઞૃ ગળફીળ ઇફૉ ગીતૂ ઈબફીળ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ ઼ળગીળૉ  સી બઙવીઅ વૂપી, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ મફીષ્ બોગૂ ુઞ ીષીળ ગૉડવી મફીષ્રીઅ બ્વૂ઼ ભળૂલીન ફ પીષષીરીઅ ઈષૂ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ: (૨૪-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) સૄન્લ 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફૂ ગ્વૉજોફૉ નઅણ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૭૫ (૪૭-૨૮-૪૨૪૨) ૂ ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ઙઞૃળીદ ્ભૉસફવ 

ડૉગફૂગવ ઑજ્લૃગૉસફ ગ્વૉઞ ઇફૉ ઊન્ ડૂ ૃડ઼ ઑક્ડ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ઑ ગૉડવૂ ળગર ઞરી ગળીષૂ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ બી઼ૉધૂ ગૉડવૂ ળગર નઅણ બૉડૉ  ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ઼અજીવગ્ મીગૂ ળગર ઞરી ફ ગળીષદી ઽ્ઊ દ્ ગઊ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૂપી? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ‘‘સૄન્લ’’ 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ળીજ્લફૂ ગ્વૉજોફૉ નઅણ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૮૭ (૪૭-૨૮-૪૨૪૨) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઙૃઞળીદ ્ભૉસફવ ડૉગફૂગવ 
ઑજ્લૃગૉસફ ગ્વૉઞ ઇફૉ ઊન્ ડૂ ૃડ઼ ઑક્ડ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ઑ ગૉડવૂ ળગર ઞરી ગળીષૂ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ બી઼ૉધૂ ગૉડવૂ ળગર નઅણ બૉડૉ  ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ઼અજીવગ્ મીગૂ ળગર ઞરી ફ ગળીષદી ઽ્ઊ દ્ ગઊ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૂપી? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ: (૫૩-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ષહર્ ૪૨૩૯રીઅ ળીજ્લફૂ ૪૯ (કઙથ ૂ઼) ગ્વૉજોફૉ ગૃવ . ૬,૩૫,૭૪,૨૨૨ (ઇઅગૉ  ુબલી જીળ ગળ્ણ દૉળ વીઘ 
મીષફ ઽજાળ) ફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઞૉ બોગૂ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફૂ ૫ ( થ) ગ્વૉજોફૉ . ૬૨,૩૨,૨૨૨ ઇરનીષીન ુઞ ીફૂ ૩ 
(ઑગ) ગ્વૉઞફૉ . ૪૨,૨૨,૨૨૨ ષણ્નળી ુઞ ીફૂ ૪૪ (મીષૂ઼) ગ્વૉજોફૉ . ૫,૪૨,૨૮,૨૨૨ ઼ૃળદ જી ીફૂ ૪ (મૉ) ગ્વૉજોફૉ 
. ૪૨,૨૮,૨૨૨ દધી રઽૉ઼ીથી જી ીફૂ ૩ (ઑગ) ગ્વૉઞફૉ . ૩૫,૫૨,૨૨૨ફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૪) સૄન્લ. 

(૫) ૪૯ (કઙથ ૂ઼) ગ્વૉઞફી ઼અજીવગ બી઼ૉધૂ ગૃવ . ૬,૩૫,૭૪,૨૨૨ (ઇઅગૉ  ુબલી જીળ ગળ્ણ દૉળ વીઘ મીષફ 
ઽજાળ) નઅણ બૉડૉ  ષ઼ૃવષીફી મીગૂ ઝૉ. 

(૬) ઼અજીવગ્ઑ ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી દી.૪૯-૨૯-૪૨૩૯ફી ઽૃગર ુષ  ફીરનીળ ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્રીઅ બૉસૂલવ 
ુ઼ુષવ ઑપ્વૂગૉસફ ફઅ.૩૯૯૱૨/૪૨૩૯, ૩૯૯૱૩/૪૨૩૯, ૩૯૯૱૪/૪૨૩૯, ૩૯૯૱૫/૪૨૩૯ ઇફૉ ૩૱૫૭૨/૪૨૩૯ નીઘવ 
ગળૉવ ઝૉ, ઞૉ બણદળ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુસક્ષથફૃઅ દળ ઼ૃપીળષી ુસક્ષગ્ફૉ દીવૂર મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૨૬ (૪૮-૨૮-૪૨૪૨) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ ુ સક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ુસક્ષથફૂ ઙૃથષ ીફૃઅ દળ ઼ૃપીળષી ીધુરગ ુસક્ષગ્ફૉ ુફ ી ઇઅદઙર્દ દીવૂર 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ દીવૂર ગીલર્કર્ર ગલી ષહર્ધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ુસક્ષગ્ફૉ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ દીવૂર ઈબષી બીઝશ ષહર્ષીળ ગૉડવ્ ઘજર્ ધલ્? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૬-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ઽી, ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ. 

(૪) ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ ધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ. 

(૫) ુફ ી દીવૂર ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ ધૂ સ  ધલૉવ ઝૉ. દૉધૂ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ ગૃવ ૱૯,૪૯૯ ીધુરગ ુસક્ષગ્ફૉ 
દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૂ. ુઞ ીષીળ બ ગ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૬) ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ રીઅ ીધીુરગ ુસક્ષગ્ફૉ ુફ ી દીવૂર રીડૉ  . ૩૪,૪૯,૪૱,૱૮૱/- ઘજર્ ધલૉવ ઝૉ. 

બ ગ 

ુફ ી ુસક્ષગ દીવૂર ઇઅઙૉ ધલૉવ ઘજર્ ઇફૉ દીવૂર વૂપૉવ ુસક્ષગ્ફૂ ઼અખ્લી નસીર્ષદૃઅ બ ગ ષહર્આ ૪૨૩૯-૪૨ 

કર્ર  ુઞ ીફૃઅ ફીર ગૃવ ઘજર્ દીવૂર વૂપૉવ ુસક્ષગ્ફૂ ઼અખ્લી
૩ ઇરનીષીન ૱૮૩૨૭૯૨ ૭૪૱૱ 
૪ ઇરળૉવૂ ૫૭૭૬૩૨૫ ૪૯૬૪ 
૫ ઈથઅન ૫૭૩૭૮૱૬ ૪૯૪૩ 
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કર્ર  ુઞ ીફૃઅ ફીર ગૃવ ઘજર્ દીવૂર વૂપૉવ ુસક્ષગ્ફૂ ઼અખ્લી
૬ ઇળષ ૂ ૬૩૬૨૪૯૫ ૪૱૯૩ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૯૮૪૯૱૯૪ ૯૫૬૭ 
૮ ય જ ૩૯૯૮૮૫૨ ૩૭૫૭ 
૯ યીષફઙળ ૭૨૨૨૯૭૭ ૬૨૪૩ 
૱ મ્ડીન ૩૯૬૭૪૫૬ ૩૪૮૯ 
૯ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૩૭૯૬૯૯૮ ૩૬૭૨ 
૩૨ ણીઅઙ ૪૫૩૭૭૮૯ ૩૫૫૫ 
૩૩ નૉષયૄુર ીળગી ૩૱૯૫૮૭૪ ૩૬૪૱ 
૩૪ નીઽ્ન ૮૩૪૱૮૨૨ ૬૫૯૫ 
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૪૨૫૩૭૯૮ ૩૬૪૯ 
૩૬ ુઙળ઼્રફીધ ૪૫૭૯૩૭૬ ૩૭૯૨ 
૩૭ જારફઙળ ૩૱૭૭૫૫૯ ૩૫૪૯ 
૩૮ ઞૃફીઙત ૪૬૩૩૩૨૪ ૩૭૨૯ 
૩૯ ગચ્ઝ ૮૪૮૱૭૯૭ ૬૩૱૨ 
૩૱ ઘૉણી ૭૬૱૪૮૬૭ ૬૩૯૫ 
૩૯ રઽૉ઼ીથી ૬૨૯૫૭૪૭ ૪૱૨૱ 
૪૨ રિઽ઼ીઙળ ૫૱૭૭૫૯૬ ૪૯૮૨ 
૪૩ ર્ળમૂ ૩૱૭૨૩૩૯ ૩૬૬૨ 
૪૪ ફરર્ની ૩૯૩૨૫૪૭ ૩૭૪૭ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૪૩૯૪૬૩૫ ૩૯૯૪ 
૪૬ બઅજરઽીવ ૭૱૱૬૯૭૯ ૬૩૯૨ 
૪૭ બીડથ ૫૯૫૫૮૮૫ ૪૯૯૩ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૪૫૫૱૩૬૯ ૩૭૱૭ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૫૮૯૮૫૨૯ ૪૯૮૯ 
૪૱ ઼ીમળગીઅઢી ૮૨૫૫૬૮૭ ૫૱૱૫ 
૪૯ ઼ૃળદ ૬૯૱૱૯૯૯ ૬૪૪૩ 
૫૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૫૩૮૨૫૪૩ ૩૯૫૮ 
૫૩ દીબૂ ૪૨૯૯૪૯૩ ૩૭૩૪ 
૫૪ ષણ્નળી ૪૯૬૫૱૩૬ ૪૯૫૭ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૫૮૯૱૩૱૩ ૪૱૩૨ 

 ુસક્ષગ્ફૂ દીવૂરફ્ ગૃવ ઘજર્ ૩૪,૪૯,૪૱,૱૮૱ ૱૯૪૯૯ 
-------- 

ર્ળમૂ ુઞ ીફૂ ગ્વૉજોફૉ નઅણ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૩૪ (૨૪-૨૯-૪૨૪૨) ૂ વુવદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ઙૃઞળીદ ્ભૉસફવ ડૉગફૂગવ 
ઑજ્લૃગૉસફ ગ્વૉઞ ઑન્ણ ઊન્ ડૂ ૃડ઼ ઑક્ડ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ઑ ગૉડવૂ ળગર ઞરી ગળીષૂ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ બી઼ૉધૂ ગૉડવૂ ળગર નઅણ બૉડૉ  ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ઼અજીવગ્ મીગૂ ળગર ઞરી ફ ગળીષદી ઽ્ઊ દ્ ગઊ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૂપી? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) ‘‘સૄન્લ’’ 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
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(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ષણ્નળી ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીફૂ ગ્વૉજોફૉ નઅણ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૱૯ (૪૭-૨૮-૪૨૪૨) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ષણ્નળી ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ઙૃઞળીદ 
્ભૉસફવ ડૉગફૂગવ ઑજ્લૃગૉસફ ગ્વૉઞ ઇફૉ ઊન્ ડૂ ૃડ઼ ઑક્ડ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ઑ ગૉડવૂ ળગર ઞરી ગળીષૂ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ બી઼ૉધૂ ગૉડવૂ ળગર નઅણ બૉડૉ  ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ઼અજીવગ્ મીગૂ ળગર ઞરી ફ ગળીષદી ઽ્ઊ દ્ ગઊ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૂપી? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ: (૫૩-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ષહર્ ૪૨૩૯રીઅ, ષણ્નળી ુઞ ીફૂ ૪૪ (મીષૂ઼) ગ્વૉજોફૉ . ૫,૪૨,૨૮,૨૨૨ (ઇઅગૉ  ુબલી થ ગળ્ણ ષૂ઼ વીઘ 
ઝ ઽજાળ) ફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્. ફરર્ની ુઞ ી ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ‘‘સૄન્લ’’ ઝૉ. 

(૪) સૄન્લ. 

(૫) ૪૪ (મીષૂ઼) ગ્વૉઞફી ઼અજીવગ બી઼ૉધૂ . ૫,૪૨,૨૮,૨૨૨૨ (ઇઅગૉ  ુબલી થ ગળ્ણ ષૂ઼ વીઘ ઝ ઽજાળ) 
નઅણ બૉડૉ  ષ઼ૃવષીફી મીગૂ ઝૉ. 

(૬) ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી દી.૪૯-૨૯-૪૨૩૯ફી ઽૃગર ુષ  ફીરનીળ ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્રીઅ બૉસૂલવ ુ઼ુષવ 
ઑપ્વૂગૉસફ ફઅ.૩૯૯૱૨/૪૨૩૯ નીઘવ ગળૉવ ઝૉ, ઞૉ બણદળ ઝૉ. 

-------- 

ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફૂ ગ્વૉજોફૉ નઅણ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૨૱ (૪૭-૨૮-૪૨૪૨) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ ુ સક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ઙૃઞળીદ 
્ભૉસફવ ડૉગફૂગવ ઑજ્લૃગૉસફ ગ્વૉઞ ઇફૉ ઊન્ ડૂ ૃડ઼ ઑક્ડ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ઑ ગૉડવૂ ળગર ઞરી ગળીષૂ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ બી઼ૉધૂ ગૉડવૂ ળગર નઅણ બૉડૉ  ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ઼અજીવગ્ મીગૂ ળગર ઞરી ફ ગળીષદી ઽ્ઊ દ્ ગઊ ગ્વૉજોફી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૂપી? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ: (૫૩-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ફષ઼ીળૂ ુઞ ી ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ ‘‘સૄન્લ’’ ઝૉ. ષહર્ ૪૨૩૯રીઅ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફૂ ૫ ( થ) ગ્વૉજોફૉ  

. ૬૨,૩૨,૨૨૨ (ઇઅગૉ  ુબલી જીવૂ઼ વીઘ નસ ઽજાળ ) ફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્.  

(૪) સૄન્લ. 

(૫) ૫ ( થ) ગ્વૉઞફી ઼અજીવગ બી઼ૉધૂ . ૬૨,૩૨,૨૨૨૨ (ઇઅગૉ  ુબલી જીવૂ઼ વીઘ નસ ઽજાળ) નઅણ બૉડૉ  

ષ઼ૃવષીફી મીગૂ ઝૉ. 

(૬) ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદફી દી.૪૯-૨૯-૪૨૩૯ફી ઽૃગર ુષ  ફીરનીળ ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્રીઅ બૉસૂલવ ુ઼ુષવ 

ઑપ્વૂગૉસફ ફઅ.૩૱૫૭૨/૪૨૩૯ નીઘવ ગળૉવ ઝૉ, ઞૉ બણદળ ઝૉ. 

-------- 
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ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  વૂપૉવ વ્ફ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૱૨ (૪૯-૨૪-૪૨૪૨) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  મજાળરીઅધૂ ગૉડવૂ ળગરફૂ વ્ફ ગ્ફૂ બી઼ૉધૂ 

વૂપૂ, ઇફૉ 

(૪) ઈ રૉશષૉવ વ્ફ ગૉડવી ષહર્ફૂ રૃનદ રીડૉ  ઇફૉ ગૉડવી ડગી લીઞફી નળૉ  રૉશષૉવ ઝૉ? 

ફીલમ રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ (ફીથી) : (૪૱-૨૭-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ રૃઞમ  

(૪) મજાળ વ્ફફૂ ુષઙદ 

ફીથીગૂલ ષહર્ વ્ફફી લીઞળનળ (%) વ્ફફૂ રૃ દ (ષહર્) 

૪૨૩૯-૩૱ ૯.૩૯ ધૂ ૱.૫૯%  ૩૨ ષહર્ 

૪૨૩૱-૩૯ (઼ૃ.ઇ.) ૯.૯૯ ધૂ ૱.૯૯% ૭ ધૂ ૩૨ ષહર્ 

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

-------- 

ળીજ્લરીઅ ીધુરગ ઇફૉ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ફી રગીફ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૮૮૯ (૨૱-૨૩-૪૨૪૨) ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૃફીઙત): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ ગૉડવી ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ ઇફૉ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ 

ગૉન્ ્ફી બ્દીફી રગીફ્ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ગૉન્ ્ફીઅ ફષી રગીફ મફીષષી ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ): (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લીરીઅ જી ીષીળ ૱૯ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ ઇફૉ ૨૬ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ 

ગૉ ન્ ્ફી બ્દીફી રગીફ્ ફધૂ, ઞૉફૂ રીિઽદૂ નસીર્ષદૃઅ બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ.  

(૪) ઋક્દ ગૉન્ ્ફીઅ ફષી રગીફ મફીષષી ઼ળગીળૉ  ગળૉવ ગીલર્ષીઽૂફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃઅ બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

ઇ.ફઅ. ુઞ ્ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ ઼ીરૄિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ 
૩ ઇરનીષીન ૩ ૨ 
૪ ઇરળૉવૂ ૪ ૨ 
૫ ઈથઅન ૪ ૨ 
૬ ઇળષ ૂ ૫ ૨ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૱ ૨ 
૮ ય જ ૩ ૨ 
૯ યીષફઙળ ૪ ૨ 
૱ મ્ડીન ૫ ૨ 
૯ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૪ ૨ 
૩૨ નીઽ્ન ૩ ૨ 
૩૩ નૉષયૄુર ીળગી ૯ ૨ 
૩૪ ઙીઅપૂફઙળ ૫ ૩ 
૩૫ ઙૂળ ઼્રફીધ ૪ ૩ 
૩૬ જારફઙળ ૮ ૨ 
૩૭ ઞૃફીઙત ૩ ૨ 
૩૮ રઽૉ઼ીથી ૪ ૨ 
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ઇ.ફઅ. ુઞ ્ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ ઼ીરૄિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ 
૩૯ રિઽ઼ીઙળ ૮ ૨ 
૩૱ ર્ળમૂ ૪ ૨ 
૩૯ ફષ઼ીળૂ ૩ ૨ 
૪૨ બઅજરઽીવ ૪ ૨ 
૪૩ બીડથ ૭ ૨ 
૪૪ બ્ળમઅનળ ૪ ૨ 
૪૫ ળીઞગ્ડ ૯ ૩ 
૪૬ ઼ીમળગીઅઢી ૪ ૨ 
૪૭ ઼ૃળદ ૪ ૨ 
૪૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૱ ૩ 
૪૯ દીબૂ ૩ ૨ 
૪૱ ષણ્નળી ૩ ૨ 

 ગૃવ ૱૯ ૬ 

બ ગ-૪ 

કર્ર ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ ઼ીરૄિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ ગળૉ વ ગીલર્ષીઽૂ 
૩ ૫૨ ૨૪ મીઅપગીરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદ ઽૉઢશ 
૪ ૪૭ ૨૪ ઞરૂફ ર ૉધૂ મીઅપગીર સ  ગળષીરીઅ ઈષસૉ
૫ ૪૮ ૨૨ બૂ.ઈઊ.લૃ. ગક્ષીઑ ગીલર્ષીઽૂ ઽૉઢશ 
૬ ૨૪ ૨૨ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩રીઅ ફીથીઅગૂલ જોઙષીઊ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
૭ ૨૬ ૨૨ ઈઙીરૂ ષહ રીઅ ફીથીઅગૂલ જોઙષીઊ ધલૉધૂ 

ુષજીળથી ગળીસૉ 
ગૃવ ૱૯ ૨૬  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ગ્ુષણ-૩૯ ગ્ળ્ફી રીડૉ  ષૉન્ડૂવૉડળફૂ ઼ૃુષપી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૫૮ (૩૱-૨૮-૪૨૪૨) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળજાની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગ્ુષણ-૩૯ ગ્ળ્ફીફૂ ુમરીળૂરીઅ નનીર્કફૉ મજીષષી ષૉન્ડૂવૉડળ ઞ ળૂ 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૮ (ઝ) રી઼રીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગૉડવી ષૉન્ડૂવૉડળ રી઼ષીળ ઘળૂ ી, ગૉડવી યીણૉધૂ 
રૉશ લી દધી ગૉડવી નીફરીઅ ર ી? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ): (૩૱-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૮ (ઝ) રી઼રીઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ષૉન્ડૂવૉડળફૂ ઘળૂનૂ, ગૉડવી યીણૉધૂ રૉશષષીરીઅ ઈ લી દધી 
ગૉડવી નીફરીઅ ર ી દૉફૂ રી઼ષીળ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

રી઼ ઘળૂ ી યીણૉધૂ રશૉવ નીફરીઅ રશૉવ
િણ઼ૉમ્મળ - ૪૨૩૯ - - - 
જાન્લૃઈળૂ - ૪૨૪૨ - - - 
ભૉ ૃઈળૂ - ૪૨૪૨ - - - 
રીજર્ - ૪૨૪૨ ૮૯ - - 
ઑુ વ - ૪૨૪૨ - - ૱૮૮ 
રૉ - ૪૨૪૨ - - ૪૨૨ 

ગૃવ ૮૯ - ૩૨૮૮ 
-------- 
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઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ્રીઅ ઼પ્વીલ ગળૉ વ ઼ૉુફડીઊટળ, ગ્ડ, બૂ.બૂ.ઊ. ગૂટ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૬૮ (૨૪-૨૯-૪૨૪૨) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળજાની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૩૭-૨૮-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ગ્ળ્ફી ષ્ળૂલ઼ર્ફી જીષફ ઼ીરૉ જોઘર ઌય ૃગળૉ  દૉષી 
઼ૉુફડીઊટળ, ગૂડ, બૂ.બૂ.ઊ. ગૂટ઼્ ઼પ્વીલળ્ ીળી ઼પ્વીલ ગળષીફી મફીષ્ મન્લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવી ઼પ્વીલળ્ ીળી ઈઊડર્ ઼પ્વીલ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ, ઇફૉ 

(૫) ઙૃથષ ી ષઙળફૂ ઈઊડર્ ઼પ્વીલ ગળષી મનવ સીઅ બઙવીઅ યળષીરીઅ ઈ લી? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ : (૩૱-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ફી, જી  

(૪) વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ. 

(૫) ઈ મીમદૉ બઙવીઅ વૉષીફ્ ગ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. બળઅદૃ, ઼ૉુફડીઊટળ રીડૉ  ઙૃઞળીદ રૉણૂગવ ઼ષીર઼્ૂ઼ 
ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ ીળી ગૃવ-૬ બૉતૂકફૉ ઘળૂન ઈનૉસ ઇબીલૉવ, ઞૉ બોગૂ ઑગ બૉતૂ રૉ. ુફળષ ઽૉ ધગૉળ, ળીઞબૂબશી ીળી ઼પ્વીલ ધલૉવ 
મૉજરીઅ ક ગ્ઽ્વફૃઅ રીથ ુફલદ રીથ ગળદીઅ કઝૃઅ  ઽ્ષીફૃઅ ઞથીલૉવ ઝૉ. ઈધૂ, બૉતૂફૉ દી.૨૬-૮-૪૨૪૨ ફી ળ્ઞ સ્ગ્ટ ફ્ડૂ઼ 
ઈબૉવ ઝૉ ઇફૉ ઇ રીથ઼ળ ઞથ્ધીફૂ ગૃવ ુગઅરદફૂ ષ઼વૃીદ ઇઅઙૉ દી.૪૫-૨૮-૪૨૪૨ ફી ળ્ઞ ળૂગષળૂ ફ્ડૂ઼ ઊ લૃ ગળીલૉવ ઝૉ.  

-------- 

ઇરનીષીન ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવરીઅ ળ્મ્ડધૂ સ િકર્લી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૯૮ (૪૭-૨૮-૪૨૪૨) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઇરનીષીન ઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવરીઅ ળ્મ્ડધૂ ચૄઅડથ 
ઇફૉ ધીબીફી ળૂપ્વૉ઼રૉન્ડફૂ ગૉડવૂ સ િકર્લી ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ળ્મ્ડ ગૉડવૂ ળગરફી ઘજ ગઊ ઑઞન઼્ૂ બી઼ૉધૂ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઇરનીષીન ઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવરીઅ ળ્મ્ડધૂ ચૄઅડથ 
ઇફૉ ધીબીફી ળૂપ્વૉ઼રૉન્ડફૂ ફૂજૉ રૃઞમ સ િકર્લી ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

કર્ર ષહર્ સ િકર્લીફૂ ઼અખ્લી 
૩ ૪૨૩૭ ૯૭ 
૪ ૪૨૩૮ ૩૨૯ 
૫ ૪૨૩૯ ૱૫ 
૬ ૪૨૩૱ ૩૩૩ 
૭ ૪૨૩૯ ૯૯ 

 

(૪) M/s. Biomed Healthcare (P) Ltd, Mumbai બી઼ૉધૂ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઼ીપફ્ફ્ ઇઅનીજીદ ઘજર્ 
.૩૨,૬૪,૯૨,૯૮૩/- ફી ઘજ ધલૉવ ઝૉ. ઞૉફૃઅ જૃગષણુઅ જી.ઑર.ઑ઼.઼ૂ.ઑવ., ઙીઅપૂફઙળધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ GMERS રૉિણગવ ગ્વૉઞફી ડીભફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફી ગરર્જીળૂ ઙથષી મીમદ 
ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૭૱ (૪૯-૨૯-૪૨૪૨) ૂ િગળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લફી ુષુષપ સઽૉળ્રીઅ ઈષૉવ GMERS રૉિણગવ ગ્વૉઞફી ષઽૂષડૂ, બૉળીરૉિણગવ દધી રૉિણગવ ડીભફૉ ળીજ્લ 
઼ળગીળફી ગરર્જીળૂ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ દૉફૉ ઼ળગીળૂ પ્ળથૉ બઙીળ દધી ઇન્લ યથ્ધીફી વીય્ ઈબષી રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 
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ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ર્ળમૂ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગવર ૩૫૱ ઽૉ ઢશ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૭૨ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ વુવદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ર્ળમૂ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગ્ણ કભ કર્ૂરૂફવ 
઼્ૂટળ-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૫૱ ઽૉઢશ ગૉડવી ગૉ઼્ ફ પીલી, 

(૪) ઋક્દ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ બોગૂ ષહર્ષીળ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવીલી,  

(૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવષીફી મીગૂ ઝૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪), (૫) ઇફૉ (૬)  

  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ગવર ૩૫૱ ઽૉ ઢશ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૭૪ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ગ્ણ કભ કર્ૂરૂફવ 
઼્ૂટળ-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૫૱ ઽૉઢશ ગૉડવી ગૉ઼્ ફ પીલી, 

(૪) ઋક્દ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ બોગૂ ષહર્ષીળ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવીલી,  

(૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવષીફી મીગૂ ઝૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪), (૫) ઇફૉ (૬)  

  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

જારફઙળ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ગવર ૩૫૱ ઽૉ ઢશ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૭૮ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષીણ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ જારફઙળ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ગ્ણ કભ કર્ૂરૂફવ 
઼્ૂટળ-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૫૱ ઽૉઢશ ગૉડવી ગૉ઼્ ફ પીલી, 

(૪) ઋક્દ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ બોગૂ ષહર્ષીળ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવીલી,  

(૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવષીફી મીગૂ ઝૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪), (૫) ઇફૉ (૬)  

  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગવર ૩૫૱ ઽૉ ઢશ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૱૫ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ળીઞૉુ ન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઈથઅન ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગ્ણ કભ કર્ૂરૂફવ 
઼્ૂટળ-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૫૱ ઽૉઢશ ગૉડવી ગૉ઼્ ફ પીલી, 

(૪) ઋક્દ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ બોગૂ ષહર્ષીળ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવીલી,  

(૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવષીફી મીગૂ ઝૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪), (૫) ઇફૉ (૬)  

  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ગવર ૩૫૱ ઽૉ ઢશ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૯૨ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ગીઅુદયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ગ્ણ કભ કર્ૂરૂફવ 
઼્ૂટળ-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૫૱ ઽૉઢશ ગૉડવ્ ગૉ઼્ ફ પીલી, 

(૪) ઋક્દ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ બોગૂ ષહર્ષીળ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવીલી, 

(૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવષીફી મીગૂ ઝૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગવર ૩૫૱ ઽૉ ઢશ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૯૩ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ઊન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગ્ણ કભ કર્ૂરૂફવ ઼્ૂટળ-૩૯૯૫ફૂ 
ગવર ૩૫૱ ઽૉઢશ ગૉડવ્ ગૉ઼્ ફ પીલી, 

(૪) ઋક્દ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ બોગૂ ષહર્ષીળ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવીલી, 
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(૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવષીફી મીગૂ ઝૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ઘૉણી ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગવર ૩૫૱ ઽૉ ઢશ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૯૬ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૱-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણી ઇફૉ ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગ્ણ કભ કર્ૂરૂફવ 
઼્ૂટળ-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૫૱ ઽૉઢશ ગૉડવ્ ગૉ઼્ ફ પીલી, 

(૪) ઋક્દ ફ પીલૉવી ગૉ઼્ બોગૂ ષહર્ષીળ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવીલી, 

(૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋગૉવષીફી મીગૂ ઝૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ મૉળ્ઞઙીળ્ઑ ગળૉ વ ઈત્રઽત્લીફી લી઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૯૯ (૪૭-૨૪-૪૨૪૨) ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવી 
ષૉબીળૂક ઇફૉ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ઑ ઈત્રઽત્લી ગળૂ ઇફૉ ગૉડવી ષૉબીળૂક ઇફૉ ગૉડવી મૉળ્ઞઙીળ્ઑ ઈત્રઽત્લીફ્ લી઼ ગલ , 

(૪) ઋક્દ મફીષ્ ઇન્ષલૉ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઙૃફી બ્વૂ઼ નભદળૉ  ફ પીલી, ઇફૉ 

(૫) ુઞ ીષીળ ફ પીલૉવ ઙૃફીક બોગૂ ગૉડવી ઙફૃીક ઋગૉવીલી ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૪-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 
બ ગ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 
ુઞ ી ષૉબીળૂકઑ ગળૉ વ 

ઈત્રઽત્લી 
મૉળ્ઞઙીળ્ઑ ગળૉ વ 

ઈત્રઽત્લી 
ષૉબીળૂકઑ ગળૉ વ 

ઈત્રઽત્લીફી લી઼ 
મૉળ્ઞઙીળ્ઑ ગળૉ વ 
ઈત્રઽત્લીફી લી઼

ઘૉણી ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
ઈથઅન ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯  
ુઞ ી ષૉબીળૂકઑ ગળૉ વ 

ઈત્રઽત્લી 
મૉળ્ઞઙીળ્ઑ ગળૉ વ 

ઈત્રઽત્લી 
ષૉબીળૂકઑ ગળૉ વ 

ઈત્રઽત્લીફી લી઼ 
મૉળ્ઞઙીળ્ઑ ગળૉ વ 
ઈત્રઽત્લીફી લી઼

ઘૉણી ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
ઈથઅન ૨૩  ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
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(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ની  દૉરઞ ફસૂવી બનીધ ફૃઅ ષૉજીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૱૫ (૪૯-૨૪-૪૨૪૨) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૩-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ બ્વૂ઼ ડૉસફષીળ રી઼ષીળ ગૉડવૂ ઞગ્લીઑ 
ની  દૉરઞ ફસૂવી બનીધ ફી ષૉજીથ દૉરઞ ઽૉળ ભૉળ ગળદી ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ ગૉ઼ ફ પષીરીઅ ઈ લી,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ બ્વૂ઼ ડૉસફષીળ ગૉડવૂ ળગરફ્ ગૉડવ્ નૉસૂ ની -ુષનૉસૂ ની  દધી ફસૂવી બનીધ ફ્ ગૉડવ્ ઞથ્ધ્ 
બગણીલ્, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞૉ દૉ બ્વૂ઼ ડૉસફફૂ ઽનરીઅ બળરૂડ ષઙળફ્ ની  બગણીલ દ્ દૉ બ્વૂ઼ ડૉસફફી ઇફૉ દૉ બ્વૂ઼ 
ડૉસફ ઞૉ ુઞ ીફૂ ઽનરીઅ ઽ્લ દૉ ુઞ ીફી ઞષીમનીળ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ ઼ીરૉ ગ્ઊ બઙવીઅ યળષરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૅુ  ઇડગીષષી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  સી બઙવીઅ યલીર્ ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) *બ ગ-૩ ધૂ ૪૬. 

(૪) *બ ગ-૪૭  

(૫) ળ્ગણ નઅણ, ઘીદીગૂલ/ ીધુરગ દબી઼, ઊજાભ્ ઇડગીષષ્, ઢબગ્, ઈઅદળ ુઞ ી મનવૂ ઇફૉ ભળઞ ર્ગૃભૂ ઽૉઢશ રૃગષીફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬)  

 ફસીમઅપૂ ઇુપુફલરરીઅ ઼ૃપીળ્ ગળૂ, ગીલનીફૉ ગણગ મફીષૂ ની ફી ઋત્બીનફ, ઘળૂન-ષૉજીથ ઇફૉ ઽૉળ-ભૉળ ગળફીળી 
ઙૃફૉઙીળ્ફૂ ઼જારીઅ થ ઙથ્ ષપીળ્ ગળૂ ૩૨ ષહર્ ઼ૃપૂફૂ ગૉનફૂ ઼જા ઇફૉ .૭ વીઘ ઼ૃપૂફી નઅણફૂ જોઙષીઊ ગળૂ ઝૉ. 

 ની  બૂફૉ જાઽૉળરીઅ નઅઙવ ગળફીળ, ઇ઼ભ્લ ષદર્ફ ગળફીળફૉ ૫ ષહર્ ઼ૃપૂફૂ ગૉન, નઅણફૂ જોઙષીઊ ઇફૉ ફસીમઅપૂફૂ ઇરવષીળૂ 
ગળફીળ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂફૉ ઇણજથ, ઽૃરવ્ ગળફીળફૉ ૭ ષહર્ ઼ૃપૂફૂ ગૉન ઇફૉ .૭ વીઘધૂ કઝ્ ફઽીં દૉડવી નઅણફૂ 
જોઙષીઊ ગળૂ ઝૉ.  

 ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઽૉળીભૉળૂફૉ ઇડગીષષી રીડૉ  ઈ ઙૃફીરીઅ બગણીઊ ઞદી ષીઽફ્ફૉ ઞ  ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ડૉડ ર્ુફડિળઅઙ ઼ૉવ ઘીદૉ જાફૂ ઼ૂપૂ ભિળલીન રશૉ દૉ રીડૉ  ડ્વ ૂ ફઅમળ ઇફૉ ષ્ટ઼્ઇબ ફઅમળ ગીલીર્ુન્ષદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. 

 ષપૃ ્િઽુમસફફી રૃ ીરીવષીશી ગૉ઼્રીઅ Prevention of Money Laundering Act રઞૃમ દૉકફૂ ુરવગદ ઞ ૂ 
ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ફી઼દી-ભળદી ઈળ્બૂકફૉ બગણષી રીડૉ  બૉુસલવ ણર્ ીઊષફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ, ઈષી ઊ઼ર્ ુષ ધ્પ ઼ૂ.ઈળ.બૂ.઼ૂ. ઽૉઢશ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ્િઽુમસફફૂ ષૅુ  ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ઊ઼ર્ ુષ  બી઼ી, દણૂલીળ ઇફૉ  

 ્િઽુમસફ-૯૫ ઞૉષી ઇડગીલદૂ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

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

-------- 

ર્ળમૂ, ળીઞગ્ડ ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ુષનૉસૂ ની  ઇફૉ ણર્ગ઼્ બગણષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૬૩ (૫૨-૨૮-૪૨૪૨) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ર્ળમૂ, ળીઞગ્ડ ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅધૂ 
ઈષદી ુષનૉસૂ ની  ઇફૉ ણર્ ગ઼્ફી રી઼ષીળ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ગૉડવ્ ની  ઇફૉ ણર્ ગ઼્ બગણીલી,  
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(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઇફૉ ષીઽફ બગણષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ રૄશ ઼પ્વીલળ્ફૂ પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષૂ ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૪૮-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 

બ ગ 

રી઼ ુષનૉસૂ ની ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

ુષનૉસૂ ની ફ્ ઞથ્ધ્ 
(મ્ડવરીઅ) 

ણર્ગ઼્ફી િગ ઼ીફૂ 
઼અખ્લી 

ણર્ગ઼્ફ્ ઞથ્ધ્ 

ઞૃફ-૪૨૩૯ ૩૭૪ ૪૫૱૮૱ ૬ ઙીઅજો ૪૯ ુગવ્ ૫૮૨ ગર્ીર  
ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ ૩૬૩ ૬૨૩૨૯ ૬ ઙીઅજો ૮ ુગવ્ ૯૬૭ ગર્ીર 
કઙ ડ-૪૨૩૯ ૩૪૩ ૪૩૩૯૩ ૫ રૉગણર્ ્ફ ૯.૯૯ ગર્ીર ઇફૉ ઙીઅજો 

૭ ુગવ્ ૪૫૨ ગર્ીર 
઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૫૬ ૩૭૯૱૨ ૨ ૨ 
કગડ્મળ-૪૨૩૯ ૩૪૱ ૩૱૨૯૮ ૬ ઙીઅજો ૪૭ ુગવ્ ૭૫૨ ગર્ીર 
ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૫૬ ૫૫૮૩૭ ૪ ઙીઅજો ૪ ુગવ્ ૫૯૯ ગર્ીર 
ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૮૩ ૬૯૬૭૱ ૩ ઙીઅજો ૮૮૨ ગર્ીર 
જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૩૬૱ ૫૩૭૪૨ ૫ બ઼્ ણ્ણી ૪ ુગવ્ ૯૮૨ ગર્ીર 

ઇફૉ ઙીઅજો ૯ ુગવ્ ૭૪૨ ગર્ીર 
ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૩૫૪ ૬૪૯૱૯ ૪ ઙીઅજો ૩ ુગવ્ ૮૪૭ ગર્ીર 
રીજર્-૪૨૪૨ ૩૫૱ ૪૯૯૯૪ ૪ ઙીઅજો ૯ ુગવ્ ૮૨૩ ગર્ીર 
ઑુ વ-૪૨૪૨ ૫૮ ૫૯૩ ૩ ઽૉળ્ઊફ ૫૫ ગર્ીર 
રૉ-૪૨૪૨ ૫૫ ૯૫૭૩ ૨ ૨  

(૪) ૩૬૱૬ ુગ ઼ીકરીઅ ૪૨૮૩ ઊ઼ર્ ઇફૉ ૭૮૮ ષીઽફ્ બગણષીરીઅ ઈ લી.  

(૫) ૭૨ 
-------- 

ઇરનીષીન ષણ્નળી ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ુષનૉસૂ ની  ઇફૉ ણર્ગ઼્ બગણષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૬૪ (૫૨-૨૮-૪૨૪૨) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ઇરનીષીન-ષણ્નળી ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅધૂ 
ઈષદી ુષનૉસૂ ની  ઇફૉ ણર્ ગ઼્ફી રી઼ષીળ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ગૉડવ્ ની  ઇફૉ ણર્ ગ઼્ બગ ી, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઇફૉ ષીઽફ બગણષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ રૄશ ઼પ્વીલળ્ફૂ પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ-૩ ધૂ ૮ 

(૪)  
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી ઉ઼ર્ફૂ ઼અખ્લી ષીઽફ્ફૂ ઼અખ્લી 

૭૬૩૪ ૱૨૫૭ ૩૯૫૪

(૫) ૩૮૩ 
બ ગ-૩  

ઇરનીષીન સઽૉ ળ 

રી઼ 
ુષનૉસૂ ની ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

ુષનૉસૂ ની ફ્ 
ઞથ્ધ્ (મ્ડવરીઅ)

ણર્ગ઼્ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી

ણર્ગ઼્ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

ઞૃફ-૪૨૩૯ ૩૯૨ ૩૨૨૱૨ ૪ ૩૮૯ ુગવ્ ૨.૮૫ ગર્ીર ઙીઅજો
ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ ૩૫૪ ૩૮૫૱૭ ૬ ૩૮ ુગવ્ ૪૩૱ ગર્ીર ઙીઅજો 

૩ ુગવ્ ૯૭૨ ગર્ીર જળ઼
કઙ -૪૨૩૯ ૩૩૮ ૩૱૭૭૫ ૬ ૮૪ ુગવ્ ૬૪૪ ગર્ીર ઙીઅજો 
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રી઼ 
ુષનૉસૂ ની ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

ુષનૉસૂ ની ફ્ 
ઞથ્ધ્ (મ્ડવરીઅ)

ણર્ગ઼્ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી

ણર્ગ઼્ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૪૯ ૪૱૱૮૫ ૪ ૩ ુગવ્ ૱૯૭ ગર્ીર ઙીઅજો 
૩ ુગવ્ ૬૮૯ ગર્ીર MD DRUGS

કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ૩૪૮ ૩૨૯૯૯ ૪ ૩૱ ુગવ્ ૩૭૨ ગર્ીર ઙીઅજો 
૨.૨૩૯ ગર્ીર MD DRUGS 

ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૬૨ ૩૪૯૩૨ ૩ ૯ ુગવ્ ૯૯૭ ગર્ીર ઙીઅજો 
૨.૨૭૩ ગર્ીર ગ્ગૉઉફ 
૨.૫૨૭ ગર્ીર રૉભણ્ફ 

િણ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૭૫ ૩૮૨૫૯ ૪ ૮ ુગવ્ ૬૮૭ ગર્ીર ૱૪૨ 
રૂવૂગર્ીર ઙીઅજો 

જાન્લૃઈળૂ-
૪૨૪૨ 

૩૨૪ ૩૪૮૭૪ ૨ ૨ 

ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૱૯ ૬૱૬૫ ૩ ૭ ુગવ્ ૯૭૨ ગર્ીર જળ઼ 
રીજર્-૪૨૪૨ ૩૩૯ ૯૯૭૨ ૩ ૩૪ ુગવ્ ૮૨૨ ગર્ીર ઙીઅજો 
ઑુ વ-૪૨૪૨ ૫૩ ૩૪૮૩ ૨ ૨ 
રૉ-૪૨૪૨ ૬૫ ૮૩૨૮ ૨ ૨ 

બ ગ-૪ 
ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ 

રી઼ 
ુષનૉસૂ ની ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

ુષનૉસૂ ની ફ્ 
ઞથ્ધ્ (મ્ડવરીઅ) 

ણર્ગ઼્ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી

ણર્ગ઼્ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

ઞૃફ-૪૨૩૯ ૫૮ ૬૬૪૨૯ ૨ ૨ 
ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ ૫૯ ૫૩૩૫૬ ૨ ૨ 
કઙ -૪૨૩૯ ૪૩ ૩૨૮૱૬ ૨ ૨ 
઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૪૨ ૪૫૯૯૭ ૨ ૨ 
કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ૪૭ ૯૮૯૪ ૨ ૨ 
ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૭ ૯૩૯૪ ૨ ૨ 
િણ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૭૨ ૪૱૩૩૫ ૩ ૬૬૯ ગર્ીર ઙીઅજો 
જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૩૱ ૪૯૭૭૯ ૩ ૮ ુગવ્ ૩૯૬ ગર્ીર ઙીઅજો 
ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૪૭ ૯૪૯૯ ૨ ૨ 
રીજર્-૪૨૪૨ ૩૯ ૱૬૪૫ ૨ ૨ 
ઑુ વ-૪૨૪૨ ૭ ૩૯૨ ૨ ૨ 
રૉ-૪૨૪૨ ૭ ૮૮ ૨ ૨ 

બ ગ-૫ 
ષણ્નળી સઽૉ ળ 

રી઼ 
ુષનૉસૂ ની ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

ુષનૉસૂ ની ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

ણર્ગ઼્ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી

ણર્ગ઼્ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

ઞૃફ-૪૨૩૯ ૯૨ 
મ્ડવ-૬૪૯૫ 
બીઋજ-૩૮ 

૩ ઙીઅજો-૨૨.૫૪૨ ગર્ીર 

ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ ૯૨ 
મ્ડવ-૭૪૯૬ 
બીઋજ-૮૨૮ 

૬ 

ઇભૂથ- ૩ ુગવ્ ૬૯૨ ગર્ીર 
ઙીઅજો-૩૨ ુગવ્ ૪૨૨ ગર્ીર 

ઽૉળ્ઉફ ણર્ ગ઼્ બીષણળ – ૫ ગર્ીર ૨૬૨ 
રૂવૂગર્ીર 

કઙ -૪૨૩૯ ૬૱ 
મ્ડવ-૬૭૩૨ 
બીઋજ-૫૨૯ 

૩ 
રૉધીમ્ભન્ડી રીનગ બીષણળ- ૨૨.૨૯૭ 

ગર્ીર 

઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૭૪ 
મ્ડવ-૱૯૮૭ 
બીઋજ-૨૨

૫ ઙીઅજો-૱ ુગવ્ ૨૮૫ ગર્ીર 
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રી઼ 
ુષનૉસૂ ની ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

ુષનૉસૂ ની ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

ણર્ગ઼્ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી

ણર્ગ઼્ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ૬૯ 
મ્ડવ-૫૫૪૬ 
બીઋજ-૨૨

૨૨ ૨૨ 

ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૮૫ 
મ્ડવ-૬૪૯૮ 
બીઋજ-૱૫૯

૩ ઙીઅજો ૩ ુગવ્ ૩૨૨ ગર્ીર 

િણ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૯૨ 
મ્ડવ-૩૬૪૬૮ 
બીઋજ-૬૱૬

૩ જળ઼ ૩ ુગવ્ ૯૨ ગર્ીર 

જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૱૯ 
મ્ડવ-૮૨૨૮ 
બીઋજ-૭૱૱

-- --- 

ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૫૯ 
મ્ડવ-૪૯૪૱ 
બીઋજ-૩૮૯ 

૪ 

કર્ૂર ગવળફ્ રીનળ બનીધર્ ઈબૂલર 
ઈ ગવીઉટ ઼અલ્ઞફફ્ ૪ ગર્ીર ૨૫૪ 

રૂવૂગર્ીર, 
ઙીઅજો-૨૫૫ ગર્ીર ૨૨૱ રૂવૂગર્ીર

રીજર્-૪૨૪૨ ૭૯ 
મ્ડવ-૯૨૯૨ 
બીઋજ-૬૫૪

-- - 

ઑુ વ-૪૨૪૨ ૯ 
મ્ડવ-૪૫૯૱ 
બીઋજ-૨૨

-- - 

રૉ-૪૨૪૨ ૫૩ 
મ્ડવ-૱૬૩૮ 
બીઋજ-૪૨

૩ 
રૉધીમ્ભન્ડી રીઉફ ભડૂગ ઇફૉ કર્ૂ ડવ 

ભીરર્રીઅ ણર્ ગ઼્-૬૯૨ ગર્ીર
બ ગ-૬ 

ષણ્નળી ગર્ીમ્લ 

રી઼ 
ુષનૉસૂ ની ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

ુષનૉસૂ ની ફ્ 
ઞથ્ધ્ (મ્ડવરીઅ)

ણર્ગ઼્ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી

ણર્ગ઼્ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

ઞૃફ-૪૨૩૯ ૬૱ ૪૪૮૯૪ ૩ ઙીઅજો - ૩૪૯ ગર્ીર

ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ ૯૯ ૩૬૱૨૬ ૫ 

ઇભૂથ – ૬૮૨ ગર્ીર 
બ઼્ ણ્ણી બીષણળ 
૩૱ ુગવ્ ૱૯૯ ગર્ીર 

ઙીઅજો-૪ ુગવ્ ૫૨૯ ગર્ીર
કઙ -૪૨૩૯ ૬૬ ૪૩૬૫૭ - - 
઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૭૯ ૩૪૮૨૮ - - 
કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ૭૨ ૭૬૱૪ - - 
ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૬૫ ૪૭૪૭૱ - - 
િણ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૯૪ ૩૭૬૨૱ ૩ ઙીઅજો ૩ ુગવ્
જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૮૬ ૩૱૪૮૩ - - 
ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૭૫ ૩૬૫૯૮ - - 
રીજર્-૪૨૪૨ ૭૩ ૫૪૩૮૪ - - 
ઑુ વ-૪૨૪૨ ૩૯ ૩૯૨૯૭ - - 
રૉ-૪૨૪૨ ૫૩ ૫૬૯૮ ૩ ઙીઅજો ૫૭૨ ગર્ીર

બ ગ-૭ 

઼ૃળદ સઽૉ ળ

રી઼ 
ુષનૉસૂ ની ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

ુષનૉસૂ ની ફ્ 
ઞથ્ધ્ (મ્ડવરીઅ)

ણર્ગ઼્ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી

ણર્ગ઼્ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

ઞૃફ-૪૨૩૯ ૩૬૫ ૫૨૫૯૯ ૬ ઙીઅજો-૩૯૭ ુગવ્ ૬૮૪ ગર્ીર

ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ ૩૬૯ ૪૪૪૫૮ ૫ 
ઙીઅજો-૯ ુગવ્ ૨૮૯ ગર્ીર 
ઑમ્ભૉડીરીઊફ-૪૯૱.૯૮૮ 

રૂવૂગર્ીર 

કઙ -૪૨૩૯ ૩૪૬ ૩૬૫૱૱ ૫ 
ઙીઅજો-૪૫ ુગવ્ ૪૱૬ ગર્ીર MD ણર્ઙ 

૪.૮૩૨ રૂવૂગર્ીર 
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઼ૃળદ સઽૉ ળ

રી઼ 
ુષનૉસૂ ની ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

ુષનૉસૂ ની ફ્ 
ઞથ્ધ્ (મ્ડવરીઅ)

ણર્ગ઼્ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી

ણર્ગ઼્ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૬૩ ૩૨૮૯૭ ૩ ઙીઅજો-૪૩ ુગવ્ ૬૯૨ ગર્ીર
કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ૩૮૮ ૩૮૯૬૩ -- -- 

ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૪૫ ૩૫૪૬૯ ૭ 
ઙીઅજો-૫૩૯ ુગવ્ ૭૱ ગર્ીર 

જળ઼-૮૨૩ ગર્ીર 

િણ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૩૯૬ ૩૱૯૮૱ ૪ 
ઙીઅજો-૱ ુગવ્ ૭૯૫ ગર્ીર 

રૉભૉણર્ ્ફ ૯૭.૮ ગર્ીર 

જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૩૬૮ ૩૩૯૱૩ ૫ 
ઙીઅજો-૬ ુગવ્ ૬૬૬ ગર્ીર 
જળ઼-૫ ુગવ્ ૩૯૩ ગર્ીર 

ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૩૮૯ ૯૮૱૨ ૩ ઙીઅજો-૪ ુગવ્ ૮૩૩ ગર્ીર 
રીજર્-૪૨૪૨ ૩૪૱ ૯૫૯૭ ૩ ઙીઅજો-૫૯૫ ુગવ્ ૯૱૨ ગર્ીર 
ઑુ વ-૪૨૪૨ ૪૮ ૫૯૱૯ -- -- 
રૉ-૪૨૪૨ ૪૫ ૯૨૪ -- -- 

બ ગ-૮ 

઼ૃળદ ગર્ીમ્લ 

રી઼ 
ુષનૉસૂ ની ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી 

ુષનૉસૂ ની ફ્ 
ઞથ્ધ્ (મ્ડવરીઅ)

ણર્ગ઼્ફી 
િગ ઼ીફૂ ઼અખ્લી

ણર્ગ઼્ફ્ 
ઞથ્ધ્ 

ઞૃફ-૪૨૩૯ ૯૩ ૪૨૮૪૬ ૫ ૬ ુગવ્ ૪૪૪ ગર્ીર ઙીઅજો 
ઞૃવીઊ-૪૨૩૯ ૩૫૱ ૬૨૱૱૪ ૫ ૪૨૪ ુગવ્ ૭૩૬ ગર્ીર ઙીઅજો 
કઙ -૪૨૩૯ ૩૨૫ ૪૬૱૨૬ ૪ ૮ ુગવ્ ૫૫૱ ગર્ીર ઙીઅજો
઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૱૩ ૬૨૮૮૪ ૨ ૨ 
કક્ડ્મળ-૪૨૩૯ ૱૭ ૮૬૯૱૱ ૫ ૩૩૱ ુગવ્ ૩૪૬ ગર્ીર ઙીઅજો 
ફષૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૱૯ ૩૭૩૩૯૯ ૩ ૯૮૯ ુગવ્ ૮૫૱ ગર્ીર ઙીઅજો 
િણ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ૱૬ ૮૬૪૪૩ ૨ ૨ 
જાન્લૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૯૪ ૪૯૪૬૬ ૩ ૩ ુગવ્ ૬૱૨ ગર્ીર ઙીઅજો 
ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૨ ૬૯ ૩૯૩૯૪ ૬ ૱૪૬ ુગવ્ ૪૯૬ ગર્ીર ઙીઅજો 
રીજર્-૪૨૪૨ ૱૨ ૪૩૯૨૬ ૨ ૨ 
ઑુ વ-૪૨૪૨ ૩૩ ૯૫૱ ૨ ૨ 
રૉ-૪૨૪૨ ૫૯ ૱૩૯૭ ૨ ૨ 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુષનૉસ ર્ગવષીફી મઽીફૉ ઝૉદળબીંણૂફી મફીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૱૭ (૪૭-૨૮-૪૨૪૨) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુ ષનૉસ ર્ગવષીફી મઽીફૉ ઝૉદળબીંણૂફૂ ગૉડવૂ 
ભિળલીન્ ુઞ ીષીળ રશૂ, 

(૪) રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ બગણષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ 

(૪) બ ગ-૪ રૃઞમ 

(૫) બ ગ-૫ રૃઞમ ફીઅ 
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 ગૉડવીગ ુગ ઼ીરીઅ ઈળ્બૂઑ પળબગણ ડીશષી ઼ી  ઙૃઞળીદ ઽીઉગ્ડર્રીઅધૂ ડૉ  રૉશષૉવ ઝૉ. જ્લીળૉ, ગૉડવીગ ઈળ્બૂ 
ઇન્લ ળીજ્લ્ફી ઽ્ઊ ઇષીળ-ફષીળ દબી઼ નળમ્લીફ રશૂ ઈષૉવ ફધૂ. 

 ઈળ્બૂકફી ફીર, ઼ળફીરી ઇપૃળી ઽ્ષીધૂ દધી રગીફ ષૉજૂ ુષનૉસ યીઙૂ ઙલૉવ ઽ્લ ઇફૉ ઈળ્બૂક ફી઼દી 
ભળદી ઽ્લ ષીળઅષીળ દબી઼ ગળષી ઝદીઅ રશૂ ઈષૉવ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

ઇ.ફઅ. 
સઽૉ ળ/ 

ુઞ ીફૃઅ ફીર 

દી.૨૩/૨૩/૩૭ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૪/૩૭ 

દી.૨૩/૨૩/૩૮ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૪/૩૮

દી.૨૩/૨૩/૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૪/૩૯

દી.૨૩/૨૩/૩૱ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૪/૩૱ 

દી.૨૩/૨૩/૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૪/૩૯
૩ ઇરનીષીન 

સઽૉળ 
૫ ૮ ૭ ૩૨ ૬ 

૪ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ 
૫ ઼ૃળદ સઽૉળ ૯ ૩૪ ૯ ૩ ૯ 
૬ ષણ્નળી સઽૉળ ૬ ૯ ૬ ૯ ૩૫ 
૭ ઇરનીષીન 

ગર્ીમ્લ 
૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૮ ઘૉણી ૨ ૨ ૪ ૨ ૩ 
૯ ઈથઅન ૩૩ ૭ ૮ ૪ ૩ 
૱ ઙીઅપૂફઙળ ૨ ૩ ૩ ૨ ૭ 
૯ ઼ીમળગીઅઢી ૨ ૨ ૫ ૨ ૨ 
૩૨ ઇળષ ૂ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૩ રઽૉ઼ીથી ૫ ૨ ૫ ૪ ૩ 
૩૪ જારફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૫ નૉષયૃરૂ 

ીળગી 
૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૩૬ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૭ ર્ળમૂ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૩૱ ગચ્ઝ બૄષર્ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૯ ગચ્ઝ બુ ર ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૨ બીડથ ૨ ૨ ૨ ૨ ૪ 
૪૩ ઇરળૉવૂ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૪ યીષફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૫ મ્ડીન ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૬ ઞૃફીઙત ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૪૭ ઙૂળ ઼્રફીધ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૨ ૩ ૨ ૩ ૨ 
૪૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૱ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૯ ય જ ૩ ૩ ૨ ૫ ૫ 
૫૨ ફરર્ની ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૫૩ બઅજરઽીવ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ 
૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫૫ નીઽ્ન ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ 
૫૬ ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૨ ૪ ૨ ૨ ૨ 
૫૭ દીબૂ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
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ઇ.ફઅ. 
સઽૉ ળ/ 

ુઞ ીફૃઅ ફીર 

દી.૨૩/૨૩/૩૭ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૪/૩૭ 

દી.૨૩/૨૩/૩૮ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૪/૩૮

દી.૨૩/૨૩/૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૪/૩૯

દી.૨૩/૨૩/૩૱ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૪/૩૱ 

દી.૨૩/૨૩/૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩/૩૪/૩૯
૫૮ ષવ઼ીણ ૫ ૪ ૩ ૩ ૩ 
૫૯ ફષ઼ીળૂ ૪ ૪ ૨ ૫ ૩ 
૫૱ ણીઅઙ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫૯ બ.ળૉ . ષણ્નળી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૬૨ બ.ળૉ . 

ઇરનીષીન 
૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૬૩ ઼ૂ.ઈઊ.ણૂ. 
કર્ીઊર, 
ઙીઅપૂફઙળ 

૨ ૨ ૨ ૨ ૪ 

બ ગ-૪ 

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી.૨૩/૨૩/૩૭ ધૂ 
દી.૫૩/૩૪/૩૯ 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૬૪ 
૪ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૩ 
૫ ઼ૃળદ સઽૉળ ૯૩ 
૬ ષણ્નળી સઽૉળ ૮૬ 
૭ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૨ 
૮ ઘૉણી ૫ 
૯ ઈથઅન ૬૭ 
૱ ઙીઅપૂફઙળ ૯ 
૯ ઼ીમળગીઅઢી ૫ 
૩૨ ઇળષ ૂ ૨ 
૩૩ રઽૉ઼ીથી ૩૮ 
૩૪ જારફઙળ ૨ 
૩૫ નૉષયૃરૂ ીળગી ૨ 
૩૬ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૨ 
૩૭ ર્ળમૂ ૩ 
૩૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨ 
૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૩ 
૩૱ ગચ્ઝ બૄષર્ ૨ 
૩૯ ગચ્ઝ બુ ર ૨ 
૪૨ બીડથ ૯ 
૪૩ ઇરળૉવૂ ૨ 
૪૪ યીષફઙળ ૨ 
૪૫ મ્ડીન ૨ 
૪૬ ઞૃફીઙત ૩ 
૪૭ ઙૂળ ઼્રફીધ ૨ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૫ 
૪૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૨ 
૪૱ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૨ 
૪૯ ય જ ૱ 
૫૨ ફરર્ની ૭ 
૫૩ બઅજરઽીવ ૫ 
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ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી.૨૩/૨૩/૩૭ ધૂ 
દી.૫૩/૩૪/૩૯ 

૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૨ 
૫૫ નીઽ્ન ૩ 
૫૬ ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૪ 
૫૭ દીબૂ ૨ 
૫૮ ષવ઼ીણ ૯ 
૫૯ ફષ઼ીળૂ ૩૩ 
૫૱ ણીઅઙ ૨ 
૫૯ બ.ળૉ . ષણ્નળી ૨ 
૬૨ બ.ળૉ . ઇરનીષીન ૨ 
૬૩ ઼ૂ.ઈઊ.ણૂ. કર્ીઊર, ઙીઅપૂફઙળ ૩ 

બ ગ-૫ 

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી.૨૩/૨૩/૩૭ ધૂ 
દી.૫૩/૩૪/૩૯ 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૪૩ 
૪ ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૨૩ 
૫ ઼ૃળદ સઽૉળ ૫૬ 
૬ ષણ્નળી સઽૉળ ૨૯ 
૭ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૨ 
૮ ઘૉણી ૪ 
૯ ઈથઅન ૪૩ 
૱ ઙીઅપૂફઙળ ૩૩ 
૯ ઼ીમળગીઅઢી ૫ 
૩૨ ઇળષ ૂ ૨ 
૩૩ રઽૉ઼ીથી ૬ 
૩૪ જારફઙળ ૨ 
૩૫ નૉષયૃરૂ ીળગી ૨ 
૩૬ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૨ 
૩૭ ર્ળમૂ ૨ 
૩૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨ 
૩૯ મફી઼ગીઅઢી ૩ 
૩૱ ગચ્ઝ બૄષર્ ૨ 
૩૯ ગચ્ઝ બુ ર ૨ 
૪૨ બીડથ ૨ 
૪૩ ઇરળૉવૂ ૨ 
૪૪ યીષફઙળ ૨ 
૪૫ મ્ડીન ૨ 
૪૬ ઞૃફીઙત ૨
૪૭ ઙૂળ ઼્રફીધ ૨
૪૮ બ્ળમઅનળ ૨
૪૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ ૨
૪૱ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૨
૪૯ ય જ ૫
૫૨ ફરર્ની ૩
૫૩ બઅજરઽીવ ૪
૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૨
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ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ/ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી.૨૩/૨૩/૩૭ ધૂ 
દી.૫૩/૩૪/૩૯ 

૫૫ નીઽ્ન ૨
૫૬ ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૨
૫૭ દીબૂ ૨
૫૮ ષવ઼ીણ ૩૫
૫૯ ફષ઼ીળૂ ૮
૫૱ ણીઅઙ ૨
૫૯ બ.ળૉ . ષણ્નળી ૨
૬૨ બ.ળૉ . ઇરનીષીન ૨
૬૩ ઼ૂ.ઈઊ.ણૂ. કર્ીઊર, ઙીઅપૂફઙળ ૩

-------- 

ુમફ ઼ુજષીવલ ક્વીગર્  ઇફૉ કભૂ઼ ઈુ઼ ડન્ડફૂ યળદૂ બળૂક્ષીફૃઅ બૉબળ વૂગ ધષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૩૱ (૨૱-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઑગ ષહર્રીઅ ુમફ ઼ુજષીવલ ક્વીગર્  ઇફૉ કભૂ઼ ઈુ઼ ડન્ડફૂ યળદૂ 
બળૂક્ષીફૃઅ બૉબળ વૂગ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈષદી ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ ફ પીઊ, ઇફૉ 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ભળૂલીનષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩)  

ઇ.ફઅ. ુઞ ્/સઽૉ ળ ભળૂલીન્ફૂ ઼અખ્લી 
૩ મફી઼ગીઅઢી ૨૪
૪ ઙીઅપૂફઙળ ૨૩
૫ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨૩

(૪) બ ગ રૃઞમ 

બ ગ 

ઇ.ફઅ. ુઞ ્/સઽૉ ળ ભળૂલીન 
બગણીલૉવ 

ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 
બગણષીફી મીગૂ 

ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી

૩ મફી઼ગીઅઢી 

બીવફબૃળ ઼ૂડૂ બૄષર્ બ્. ડૉ . 
઼ૉ.ઙૃ.ળ.ફઅ.૫૬૫/૪૨૩૯

૨૪ ૨૨ 

બીવફબૃળ દીવગૃી બૄષર્ બ્. ડૉ . 
઼ૉ.ઙૃ.ળ.ફઅ.૩૬૨/૪૨૩૯

૨૪ ૨૨ 

૪ ઙીઅપૂફઙળ 
઼ૉક્ડળ ૯ બ્. ડૉ. 
઼ૉ.ઙૃ.ળ.ફઅ.૪૫૫/૪૨૩૯

૨૯ ૨૨ 

૫ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઼ૂડૂ મૂ- ણૂષૂ બ્. ડૉ .
઼ૉ.ઙૃ.ળ.ફઅ.૱૱/૪૨૩૯

૨૩ ૨૨ 

-------- 

ઙૐષઅસફૉ ઙૉળગીલનૉ ગદવઘીફીરીઅ વઉ ઞષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૬૨ (૪૩-૨૯-૪૨૪૨) ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઇરનીષીન-ષણ્નળી ઑક઼્ ૉ઼ ઽીઉષૉ બળ દી. ૩૩-૯-૪૨૪૨ફી ળ્ઞ ગઅડૉફળ લૃબૂ-ડૂ-૪૩૨૩રીઅ ૫૯ ઙીલ ઇફૉ 
ષીઝળણીઅફૉ ઙૉળગીલનૉ ગદવઘીફીરીઅ વઉ ઞદી બગણીલી ઽદી દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઈ ઙનૃ્ઽીરીઅ ઼અણ્ષીલૉવી ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ): (૨૩-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) ઽી જી /- 

(૪) ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ષદર્રીફ ગીલનીફૂ જોઙષીઉક રૃઞમ ઙૃફીક ફ પૂ ગીલનૉ઼ ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
-------- 
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ઽૉરજઅ ીજીલર્ લૃુ ફષુ઼ર્ડૂ ુષ ધ્પ રશૉવૂ ભિળલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૬૱ (૪૩-૨૯-૪૨૪૨) ૂ િગળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઽૉરજઅ ીજીલર્ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ુષ ધ્પ ઑન્ડૂ ગળપ્સફ બ્લૃળ્ફૉ 
ગૉડવૂ ભિળલીન્ રશૂ, ઇફૉ 

(૪) રશૉવ ભિળલીન્ફી ઇફૃ઼અપીફૉ ઽ્ ૉનીળ્ / ઇુપગીળૂક ુષ ધ્પ ઼ળગીળ ીળી સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી? 

ઞષીમ : (૨૫-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) ૪૨ 

(૪) ુફલરીફૃ઼ીળ દબી઼ફૂ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ રઅઞૄળ ગળૉ વ વૂટ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૮૯૭ (૨૯-૨૩-૪૨૪૨) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ષહર્ષીળ ક્લી ગીળફૂ ઞરૂફ્રીઅ ગૉષી 
ગીળફી ગૉડવી ડફ ઋત્ઘફફ રીડૉફૂ વૂટ્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) ઈષૂ વૂટ્ રઅઞૄળ ધલી બઝૂ ુઞ ીષીળ, ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ષઘદ ધશ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ધશ દબી઼ ષઘદૉ 
ગૉડવી વૂટ પીળગ્ ઼ીરૉ ઙૉળળૂુદ ઼ીરૉ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઈષૂ ઙૉળળૂુદક ઈજળફીળ વૂટ પીળગ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ): (૨૩-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) *બ ગ – ઇ-૩, ઇ-૪, ઇ-૫, ઇ-૬ ઇફૉ ઇ-૭ રૃઞમ. ક્ષ્ળૂવૂટ ઇફૉ રીઉફીંઙવૂટ ઘુફઞફી જ્ક્ક઼્ 
ઞથ્ધી રીડૉ  રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ બળઅદૃ ઘુફઞફી ઇઅનીજીદ ઞથ્ધીફી ઈપીળૉ  રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૪) *બ ગ – મ રૃઞમ 

(૫) ઈષૂ ઙૉળળૂુદક ઈજળફીળ વૂટ પીળગ્ ઼ ીરૉ ુ ફલરીફૃ઼ીળ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ફ્ડૂ઼, ષ઼ૃવીદ ઽૃગર, બ્વૂ઼ ભળૂલીન 
ષઙૉળૉ  ગીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

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

ળીજ્લરીઅ બૂષીફી બીથૂફી ફરૃફીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૱૮૮ (૫૨-૨૮-૪૨૪૨) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ): રીફફૂલ બીથૂ બળૃષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુ ઞ ીષીળ બૂષીફી બીથૂફી ગૉડવી ફરફૃીક 
વૉષીરીઅ ઈ લી, 

(૪) ઋક્દ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ફરૄફીક બોગૂ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ગૉડવી ફરૃફીક રીુથદ ધલી ઇફૉ ગૉડવી ફરફૃીક 
ુમફ રીુથદ ધલી, ઇફૉ 

(૫) ુમફ રીુથદ ધલૉવ ઽ્ઉ દૉષી ુષ દીળ્રીઅ બૂષીફી બીથૂફૂ ઙથૃષ ી ઼ૃપીળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી? 

બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બૂષીફી બીથૂફી 
ફરૃફીકફૂ ુષઙદ બિળુસ  રઞૃમ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ ુમફ રીુથદ ધલૉવ બીથૂફી ફરૃફીક ધીુફગ ઼઼્ર્ફી ઝૉ. ઈ ુષ દીળફી બીથૂફૂ ઙૃથષ ી ઼ૃપીળષી 
વીઅમી ઙીશીફી ઈલ્ઞફ બૉ ઼ળભૉ઼ ઼઼્ર્ ઈપીિળદ બૂષીફી બીથૂફૂ ઞૃધ લ્ઞફીકરીઅ ઈષળૂ વૉષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. 
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બિળુસ   
ઇફૃ ુઞ ી  ષહર્ ૪૨૩૭ ષહર્ ૪૨૩૮ ષહર્ ૪૨૩૯ ષહર્ ૪૨૩૱ ષહર્ ૪૨૩૯ 

વૉષીરીઅ 

ઈષૉવ 

ફરૃફી

કફૂ 

઼અખ્લી  

રીુથદ 

ધલૉવ 

ફરૃફીક

ફૂ ઼અખ્લી  

ુમફ 

રીુથદ 

ધલૉવ 

ફરૃફીક

ફૂ ઼અખ્લી  

વૉષીરીઅ 

ઈષૉવ 

ફરૃફીક

ફૂ ઼અખ્લી  

રીુથદ 

ધલૉવ 

ફરૃફીક

ફૂ ઼અખ્લી  

ુમફ 

રીુથદ 

ધલૉવ 

ફરૃફીકફૂ 

઼અખ્લી  

વૉષીરીઅ 

ઈષૉવ 

ફરૃફીક

ફૂ ઼અખ્લી 

રીુથદ 

ધલૉવ 

ફરૃફીક

ફૂ ઼અખ્લી 

ુમફ 

રીુથદ 

ધલૉવ 

ફરૃફીકફૂ 

઼અખ્લી  

વૉષીરીઅ 

ઈષૉવ 

ફરૃફીક

ફૂ ઼અખ્લી 

રીુથદ 

ધલૉવ 

ફરૃફીક

ફૂ ઼અખ્લી  

ુમફ 

રીુથદ 

ધલૉવ 

ફરૃફીકફૂ 

઼અખ્લી  

વૉષીરીઅ 

ઈષૉવ 

ફરૃફીક

ફૂ ઼અખ્લી 

રીુથદ 

ધલૉવ 

ફરૃફીક

ફૂ ઼અખ્લી 

ુમફ 

રીુથદ 

ધલૉવ 

ફરૃફીકફૂ 

઼અખ્લી  

૩ ઇરનીષીન ૩૮૩૨ ૩૫૭૮ ૪૭૬ ૩૭૱૯ ૩૬૩૱ ૩૮૯ ૪૨૪૫ ૩૱૯૱ ૩૪૭ ૩૬૪૫ ૩૫૯૯ ૬૬ ૩૫૯૯ ૩૫૨૫ ૯૬ 

૪ ઇરળૉવૂ  ૪૨૯૭ ૩૫૱૬ ૯૩૩ ૪૨૨૱ ૩૪૱૯ ૯૪૩ ૪૯૫૬ ૩૱૪૩ ૯૩૫ ૪૬૪૮ ૩૱૯૯ ૭૬૯ ૪૪૪૩ ૩૬૱૯ ૯૫૪ 

૫ ઈથઅન ૫૯૮૩ ૪૯૯૯ ૯૮૬ ૫૭૯૯ ૫૨૫૫ ૭૮૬ ૪૯૯૫ ૪૬૱૮ ૭૨૯ ૬૯૪૱ ૫૱૬૪ ૱૱૮ ૫૫૭૱ ૪૮૭૨ ૯૨૱ 

૬ ઇળષ ૂ ૫૯૮૫ ૫૭૫૯ ૬૪૮ ૫૬૯૩ ૫૩૨૩ ૫૯૨ ૪૯૬૩ ૪૫૪૨ ૮૪૩ ૬૭૯૯ ૫૯૱૫ ૯૯૬ ૪૨૫૬ ૩૱૨૫ ૪૫૩ 

૭ મફી઼ ગીઅઢી ૫૮૯૨ ૪૫૭૮ ૩૫૫૬ ૬૩૩૱ ૪૬૩૩ ૩૯૨૯ ૯૱૱૫ ૭૨૪૭ ૪૱૭૱ ૯૩૨૯ ૬૭૱૱ ૪૭૩૯ ૬૱૬૫ ૪૭૯૭ ૪૪૬૱ 

૮ ય જ  ૪૩૱૩ ૩૱૮૱ ૫૩૫ ૪૫૯૨ ૪૨૬૭ ૫૪૭ ૬૨૱૫ ૪૮૬ ૫૱૩૯ ૪૯૪૭ ૪૮૭૯ ૪૮૮ ૫૩૱૯ ૪૫૯૩ ૱૩૮ 

૯ યીષફઙળ ૩૭૮૱ ૩૪૯૭ ૪૯૫ ૯૭૭ ૯૫૪ ૪૫ ૮૪૪ ૭૱૭ ૫૯ ૪૩૨૮ ૩૱૩૬ ૪૯૪ ૩૫૭૱ ૩૩૩૮ ૪૬૪ 

૱ મ્ડીન ૫૬૮ ૫૪૱ ૩૱ ૩૨૫૨ ૯૪૬ ૩૨૮ ૯૫૯ ૯૨૬ ૫૭ ૯૪૪ ૯૨૪ ૪૨ ૩૩૭૱ ૩૨૯૭ ૱૫ 

૯ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૯૯૨૱ ૬૱૮૯ ૫૨૬૩ ૮૯૮૯ ૬૬૯૮ ૪૪૯૩ ૯૭૫૩ ૬૬૱૩ ૫૨૭૨ ૱૯૭૬ ૭૭૩૪ ૫૬૬૪ ૬૭૩૯ ૪૮૯૯ ૩૱૩૱ 

૩૨ ણીઅઙ ૫૬૭૩ ૫૫૨૮ ૩૬૭ ૫૮૪૪ ૫૬૨૬ ૪૩૱ ૬૫૬૩ ૬૪૩૭ ૩૪૮ ૬૱૫૬ ૬૯૨૪ ૩૫૪ ૪૨૱૪ ૪૨૬૭ ૫૯ 

૩૩ નૉષયૄુર 

ીળગી 

૯૫૭ ૭૯૫ ૩૮૪ ૱૭૬ ૭૮૱ ૪૱૮ ૩૪૯૩ ૱૪૮ ૬૮૭ ૯૯૮ ૮૭૯ ૩૩૯ ૩૩૱૮ ૯૱૬ ૬૨૪ 

૩૪ નીઽ્ન ૮૱૱૪ ૬૮૯૭ ૪૩૱૯ ૯૨૯૨ ૯૬૪૯ ૩૮૮૩ ૱૩૭૬ ૭૮૬૱ ૪૭૨૮ ૩૬૬૮૩ ૱૫૱૯ ૮૨૯૪ ૩૪૭૯૯ ૮૱૯૨ ૭૯૨૯ 

૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૪૪૨૱ ૩૯૯૫ ૬૩૭ ૭૯૬ ૬૫૪ ૩૬૪ ૯૩૩ ૮૩૯ ૯૬ ૱૯૯ ૱૨૩ ૯૱ ૩૨૩૬ ૱૭૩ ૩૮૫ 

૩૬ ઙૂળ-

઼્રફીધ 

૯૬૪ ૯૨૭ ૪૫૯ ૩૨૱૩ ૯૯૨ ૫૩૩ ૩૫૫૪ ૯૪૯ ૬૨૭ ૩૮૱૬ ૩૫૱૭ ૪૯૯ ૩૯૬૱ ૩૫૬૯ ૬૨૩ 

૩૭ જારફઙળ ૩૩૮૪ ૱૱૭ ૪૯૯ ૯૯૯ ૭૩૫ ૪૱૬ ૪૪૨ ૩૭૨ ૯૨ ૩૬૨૱ ૩૨૭૫ ૫૭૭ ૩૭૪૫ ૯૮૬ ૭૭૯ 

૩૮ ઞૃફીઙત ૩૪૨૩ ૯૨૩ ૫૨૨ ૩૪૭૨ ૩૨૪૯ ૪૪૫ ૫૬૮ ૪૫૱ ૩૨૱ ૩૭૪૬ ૩૨૩૯ ૭૨૯ ૩૬૨૯ ૱૯૨ ૭૩૯ 

૩૯ ગચ્ઝ ૪૯૯૯ ૪૫૨૯ ૮૮૱ ૪૯૪૬ ૪૨૯૫ ૱૫૩ ૫૯૫૨ ૪૯૯૬ ૯૭૮ ૫૯૬૯ ૫૨૩૯ ૯૪૱ ૪૯૩૯ ૪૬૪૫ ૬૯૮ 

૩૱ ઘૉણી ૬૱૩૱ ૫૯૯૪ ૩૨૪૮ ૬૬૭૩ ૫૮૱૭ ૯૮૮ ૮૩૯૨ ૬૯૬૨ ૩૬૫૨ ૯૩૱૯ ૭૪૫૬ ૩૯૭૭ ૬૮૪૮ ૫૩૱૯ ૩૬૫૯ 

૩૯ રઽૉ઼ીથી ૪૫૮૱ ૩૭૯૫ ૯૯૭ ૪૨૱૬ ૩૬૨૮ ૮૯૱ ૫૪૱૯ ૪૫૭૭ ૯૫૬ ૪૯૬૨ ૪૨૩૩ ૯૪૯ ૪૮૬૭ ૩૬૬૫ ૩૪૨૪ 

૪૨ રિઽ઼ીઙળ ૯૬૭૨ ૮૪૨૱ ૩૪૬૪ ૯૬૱૮ ૮૮૱૯ ૯૯૯ ૯૩૩૩ ૭૯૯૯ ૩૩૩૪ ૯૮૯૭ ૯૯૮૬ ૩૯૩૩ ૬૱૮૪ ૬૨૭૭ ૱૨૯ 

૪૩ ર્ળમૂ ૱૭૫ ૯૮૩ ૯૪ ૯૮૫ ૱૱૯ ૯૮ ૱૱૬ ૱૬૫ ૬૩ ૯૭૭ ૯૪૱ ૪૯ ૱૯૪ ૱૫૭ ૭૯ 

૪૪ ફરર્ની ૬૮૪૩ ૬૩૩૫ ૭૨૱ ૭૨૩૫ ૬૩૫૬ ૱૯૯ ૱૩૫૩ ૮૪૯૨ ૩૱૬૩ ૯૱૭૱ ૯૯૫૩ ૩૯૪૯ ૭૱૪૬ ૬૪૪૯ ૩૭૯૭ 

૪૫ ફષ઼ીળૂ ૩૪૱૨૨ ૩૪૯૨૱ ૯૪ ૯૮૪૫ ૯૭૫૩ ૯૪ ૭૱૨૯ ૭૯૮૪ ૬૭ ૩૪૬૭૪ ૩૪૫૩૯ ૩૫૫ ૭૯૩૯ ૭૱૩૩ ૩૨૮ 

૪૬ બઅજરઽીવ ૬૯૫૨ ૬૪૭૯ ૮૯૩ ૮૬૭૮ ૭૨૮૱ ૩૫૱૱ ૮૫૪ ૬૯૯ ૩૭૫ ૯૮૯૨ ૭૱૪૪ ૩૱૬૱ ૬૩૮૯ ૫૫૩૪ ૱૭૯ 

૪૭ બીડથ ૩૭૪૪ ૩૩૫૯ ૫૱૭ ૩૭૱૨ ૩૩૭૪ ૬૪૱ ૩૯૫૯ ૩૪૱૪ ૬૭૭ ૩૯૯૪ ૩૫૪૯ ૬૮૫ ૪૨૫૫ ૩૪૯૭ ૯૭૱ 

૪૮ બ્ળમઅનળ ૯૫૮ ૭૱૱ ૩૬૱ ૮૫૱ ૭૪૯ ૩૩૩ ૮૯૬ ૭૫૮ ૩૭૱ ૮૩૩ ૭૨૮ ૩૨૭ ૭૱૮ ૬૫૩ ૩૭૭ 

૪૯ ળીઞગ્ડ ૩૬૮૨ ૩૩૯૮ ૪૱૬ ૩૱૩૨ ૩૭૨૪ ૫૨૱ ૩૬૨૨ ૩૪૮૱ ૩૫૪ ૩૫૩૩ ૩૪૬૫ ૮૱ ૩૬૫૨ ૩૫૪૫ ૩૨૯ 

૪૱ ઼ીમળગીઅઢી ૪૬૨૩ ૩૱૩૪ ૭૱૯ ૫૯૯૯ ૫૪૨૮ ૭૯૩ ૫૱૯૨ ૫૪૨૫ ૮૮૯ ૮૬૫૯ ૭૱૩૪ ૮૪૯ ૪૨૫૭ ૩૱૫૨ ૪૨૭ 

૪૯ ઼ૃળદ ૯૫૪૩ ૮૯૯૩ ૫૭૨ ૮૯૯૯ ૮૭૮૫ ૪૫૮ ૱૯૩૮ ૯૯૯૮ ૯૬૨ ૯૯૯૮ ૯૨૱૱ ૮૱૱ ૫૯૯૭ ૫૮૯૯ ૪૯૮ 

૫૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૨૯૮ ૯૨૬ ૩૯૪ ૩૱૬૩ ૩૭૭૨ ૪૯૩ ૯૯૭ ૮૫૩ ૩૮૬ ૪૩૮૩ ૩૱૩૨ ૫૭૩ ૪૪૬૱ ૩૭૭૨ ૮૯૱ 

૫૩ દીબૂ  ૱૪૮૯ ૯૫૯૩ ૱૯૱ ૯૯૬૩ ૯૭૨૪ ૬૫૯ ૱૬૫૪ ૯૯૫૯ ૬૯૭ ૪૨૨૨૫ ૩૯૪૬૩ ૯૮૪ ૬૯૨૯ ૬૭૩૬ ૩૯૭ 

૫૪ ષણ્નળી ૫૮૨૮ ૪૭૭૭ ૩૨૭૩ ૫૬૪૭ ૪૩૭૨ ૩૪૯૭ ૭૫૪૱ ૪૯૪૯ ૪૫૯૯ ૭૪૩૪ ૫૨૯૨ ૪૩૪૪ ૫૬૯૨ ૩૯૩૨ ૩૭૱૨ 

૫૫ ષવ઼ીણ ૩૨૫૭૭ ૩૨૫૪૩ ૫૬ ૱૭૭૩ ૱૬૯૱ ૭૫ ૩૨૫૫૫ ૩૨૩૯૯ ૩૫૮ ૩૯૩૩૭ ૩૮૯૫૯ ૩૯૮ ૱૮૨૯ ૱૭૫૮ ૯૫ 

 ગૃવ ૩૪૩૬૱૮ ૩૨૩૫૱૬ ૪૨૩૨૪ ૩૩૮૫૯૫ ૯૯૯૩૫ ૩૱૮૮૨ ૩૪૭૬૨૫ ૯૯૱૨૮ ૪૯૭૯૯ ૩૯૯૬૬૨ ૩૬૱૬૬૱ ૫૨૯૯૪ ૩૨૮૮૩૯ ૱૩૪૫૯ ૪૭૫૱૪ 

-------- 

ફરર્ની લ્ઞફી બીઝશ ધલૉવ ઘજર્ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૱૭ (૫૨-૨૮-૪૨૪૨) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૄળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઼ફૉ ૪૨૩૭, ૪૨૩૮ ઇફૉ ૪૨૩૯ રીઅ ફરર્ની લ્ઞફી બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્,  

(૪) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી રૃખ્લ ગીર્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ગીર્ બોગૂ રીઉફ્ળ ઇફૉ ઼મરીઉફ્ળ ગૉફીવફી ગૉડવી ગીર્ મીગૂ ઝૉ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફરર્ની): (૪૮-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ફરર્ની લ્ઞફી બીઝશ ઼ફૉ (જાન્લૃઈળૂ ધૂ ણૂ઼ૉમ્મળ) ૪૨૩૭, ૪૨૩૮ ઇફૉ ૪૨૩૯ નળમ્લીફ ઇફૃકર્રૉ  
ી. ૫૯૪૱.૯૫ ગળ્ણ, ી. ૭૫૬૪.૬૪ ઇફૉ ી. ૭૮૫૯.૨૨ ગળ્ણ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્. 

(૪) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવી રૃખ્લ ગીર્ મીગૂ ઝૉઆ  
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 ફઽૉળ રીશઘીફી રખૃ્લ ફઽૉળધૂ - સીઘી ફઽૉળ ઼ૃપૂ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઇઅનીજીદ 
૯૩,૯૬૱.૩૯૩ ગૂ.રૂ. વઅમીઉ બોગૂ ૮૩,૬૨૯.૱૭૨ ગૂ.રૂ. વઅમીઉરીઅ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ 
૩૨,૫૫૱.૫૬૩ ગૂ.રૂ. વઅમીઉ ગીર્ મીગૂ ઝૉ. 

 ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળ બળફી બઅબૂઙ ડૉસફ ફઅમળ ૩ ધૂ ૭ ફૂ ભૉટ -૫ ઇફૉ ૬ ઇઅદઙર્દ ુષ દળથફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદ 
ઽૉઢશ ઝૉ. 

 ગચ્ઝ સીઘી ફઽૉળ બળફી બુમ્બઅઙ ડૉસફ ફઅમળ ૩ ધૂ ૫ ફૂ ૉટ-૪ ઇઅદઙર્દ ુષ દળથફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ. 

 ુરલીઙીર સીઘી ફઽૉળ, ષણ્નળી સીઘી ફઽૉળ, ઼ૐળી ર્  સીઘી ફઽૉળ, ગચ્ઝ સીઘી ફઽૉળ બળ ગૃવ ૱૭.૬૮ રૉઙીષ્ડફી 
વચૃ ઞશુષપૃદ રધગ્ફી ગીર્ ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

(૫) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની લ્ઞફી ઇન્ષલૉ રીઉફ્ળ ગૉફીવફી ૩,૭૯૯.૯૱૭ ગૂ.રૂ વઅમીઉરીઅ 
દૉરઞ ઼મરીઉફ્ળ ગૉફીવફી ૱૬૮૨.૬૭૪ ગૂ.રૂ. વઅમીઉરીઅ ગીર્ મીગૂ ઝૉ. 

-------- 

બીડથ, ય જ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ્ બળ બીગી મીઅપગીર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૪૩૫ (૪૨-૨૱-૪૨૩૱) ૂ િગળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) બીડથ, ય જ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ્ બળ ઞૄફ-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ બીગી રગીફ્-
બીગી મીઅપગીર ઋયી ગળૂ નૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) દરીર બીગી રગીફ્-બીગી મીઅપગીર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) : (૪૭-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ઙૐજળ ઞરૂફ્ બળ ઞૄફ – ૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ, ય જ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીફી ઙીર્રીઅ ઋયી ગળીલૉવી બીગી 
રગીફ્ – બીગી મીઅપગીરફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ બીડથ ૩ 
૪ ય જ ૯ 
૫ ફરર્ની ૪ 

ગૃવ ૩૪ 
(૪)  

(૩) બીડથ ુઞ ્આ-  

બીડથ ુઞ ીફી ૩ (ઑગ) ઙીર ર્ઞૉ ઘીફબૃળ – ળીઞગૃષીરીઅ ગૃવ – ૭ બીગી રગીફ્ – બીગી મીઅપગીર ઋયી ગળૉવ ઽદી. દૉ 
દરીર બીગી નમીથ્ નૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૪) ય જ ુઞ ્આ-  

(૩) ઽીઅ઼્ડ દીવૃગીફી ૫ ( થ) ઙીર્રીઅ, ષીવૂલી દીવગૃીફી ૪ (મૉ) ઙીર્રીઅ, ય જ દીવગૃીફી ૪ (મૉ) ઙીર્રીઅ ઇફૉ 
ઈર્ન દીવૃગીફી ૩ (ઑગ) ઙીરરીઅ બીગી રગીફ્ – બીગી મીઅપગીર ગળૂ નૉષીલૉવ ઝૉ. ઞૉ ઇઅઙૉ ફીર. ુ઼ુષવ ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ નીઘવ ધલૉવ ઝૉ. 
ફીર. ુ઼ુષવ ગ્ડર્ફ્ ઈઘળૂ ુફથર્લ ધલૉધૂ બીગી રગીફ્ – બીગી મીઅપગીર નૃળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

(૪) ષીઙળી દીવૃગીફી ઇળઙીરીઅ ળૉ . ઼. ફઅ. ૭૭૫ ષીશૂ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ગીજી ટૃઅબણી મફીષૂ નમીથ ગળૉવ ઝૉ. દૉ ઞરૂફફૉ 
ષપીળીફી ઙીરદશરીઅ ફૂર ગળષી રીડૉ  દી. ૩૫-૩૨-૪૨૩૬ દધી દી. ૪૩-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ નળઘી દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ. ઞૉફ્ ઽીવરીઅ 
ગ્ઉ ુફથર્લ ફ ઈષદી ઼ળબઅજ ૂ /દ. ગ. રઅ ૂ ૂ ીળી નમીથનીળ્ફૉ નમીથ નૃળ ગળષી ઇઅઙૉ ફ્ડૂ઼ બીઢષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈર, 
ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર ૩૯૯૫ ફૂ ગવર – ૩૨૭ ઇન્ષલૉ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ મીગૂ ળઽૉવ નમીથ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

(૫) ફરર્ની ુઞ ્આ- 

(૩) ફીઅન્ન દીવૃગીરીઅ ર્ઞૉ ળ઼ૉવી ઙીરરીઅ ધલૉવ નમીથ ઼અમઅપૉ ગ્ડર્  ગૉ઼ ધલૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ ફીર. ગ્ડર્ફ્ ુફથર્લ ઈ લૉધૂ બીગી 
રગીફ – બીગી મીઅપગીર નૃળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
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(૪) નૉણૂલીબીણી દીવૃગીરીઅ ર્ઞૉ. નૉણૂલીબીણી ઙીરરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ બળ બીગી રગીફ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ મીઅપગીર ગળૉવ ઝૉ. ઈ 
દરીર બીગી રગીફ્ ષૂ઼ ષહર્ધૂ ગીલર્ળદ ઽ્લ, ઙૐજળફૂ ઞરૂફ ઙીરદશ ઽૉણૉ  ફૂર ગળષી રીડૉ  નૉણૂલીબીણી ઙીર બઅજીલદ ીળી ઽીવરીઅ 
ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. ઞૉફ્ ઈઘળૂ ુફથર્લ ધલૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ુમફઘૉદૂ ઞરૂફ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૭૭૪ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ ગફૃયીઉ મીળોલી (દશીજા): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ: (૨૬-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ રૃઞમ 

(૪) ઘૉદૂફૂ ઞરૂફ ુમફઘૉદૂ ગળષી રીડૉ  ગ્ઉ બથ ગીળફૃઅ ુ ુરલર ષ઼ૃવષીરીઅ ઈષદૃ ફધૂ. 

બ ગ  

કર્ર ઼રલઙીશ્  દીવૃગીફી ફીર  

 વૃથીષીણી ઘીફબૃળ ષૂળબૃળ મીવીુ઼ફ્ળ ઼અદળીરબૃળ ગણીથી ગૃવ 

૩ દી. ૩-૯-૩૫ ધૂ  
દી. ૫૨-૮-૩૬ 

ુમફઘૉદૂ ગળૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) 

૱૭૪૱૨ ૬૨૬૯ ૪૭૪૯ ૭૬૩૫૱ ૪૭૪૭૬ ૯૨૱૪ ૩૯૱૫૫૨ 

૪ દી. ૩-૯-૩૬ ધૂ  
દી. ૫૨-૮-૩૭ 

ુમફઘૉદૂ ગળૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) 

૩૬૬૯૯૬ ૩૪૭૪૯ ૩૯૱૯૱ ૭૩૯૮૬ ૩૩૩૨૨ ૩૬૱૫૪ ૪૭૫૪૯૯ 

૫ દી. ૩-૯-૩૭ ધૂ  
દી. ૫૨-૮-૩૮ 

ુમફઘૉદૂ ગળૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) 

૫૬૫૩૩૯ ૨ ૱૪૱૯૯૮ ૩૫૫૬૬૨ ૩૯૯૪૫ ૩૨૪૯૬ ૩૫૫૭૫૫૪ 

૬ દી. ૩-૯-૩૮ ધૂ  
દી. ૫૨-૮-૩૯ 

ુમફઘૉદૂ ગળૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) 

૩૯૯૯૱૬ ૪૬૯૫૪ ૪૮૨૫૫ ૪૮૨૫૮ ૩૯૱૩૪ ૩૨૪૩૮ ૫૨૯૨૩૫ 

૭ દી. ૩-૯-૩૯ ધૂ  
દી. ૫૨-૮-૩૱ 

ુમફઘૉદૂ ગળૉવ ઞરૂફફૃઅ 
ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) 

૪૭૬૭૱૨ ૪૬૱૱૱ ૪૬૩૯૭ ૮૪૪૭૱ ૯૭૯૯૭ ૭૪૩ ૬૬૪૪૩૯ 

  ગૃવ ૩૨૪૯૯૫૯ ૮૮૫૯૮ ૱૯૯૬૩૩ ૫૪૯૱૫૮ ૩૭૩૮૱૬ ૬૪૯૪૭ ૪૭૩૮૩૱૯ 

-------- 

ય જ ુઞ ીરીઅ ુમફઘૉદૂ ઞરૂફ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૮૨૭ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ ઼ અઞલયીઊ ઼ ્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 

(૪) ુમફઘૉદૂ બળષીફઙૂ ઼રલૉ ુ ુરલરફ્  ળઽૉદ્ ફધૂ.  

બ ગ 

દીવૃગીષીળ ુમફઘૉદૂફૂ ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ.)  

દીવૃગ્ 
ષહર્  

૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ દી.૨૩-૨૬-૩૱ ધૂ 
દી.૫૨-૨૮-૩૱  

ષીઙળી ૪૮૭૪૬૮ ૫૩૯૩૪૨ ૮૭૪૫૱૪ ૫૯૨૬૬૪ ૱૭૩૮૯ ૯૬૯૯૱ 
ઈર્ન ૩૯૪૨૯૨ ૬૨૨૫૩ ૩૨૱૨૭૬ ૪૯૬૨૱ ૭૬૨૪૫ ૱૪૱૯૩ 
ય જ ૯૮૭૨૯૮ ૩૭૯૮૭૭ ૯૯૮૨૱૭ ૭૱૨૫૮૨ ૫૭૨૪૩૱ ૩૫૱૩૪૯ 
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દીવૃગીષીળ ુમફઘૉદૂફૂ ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ.)  

દીવૃગ્ 
ષહર્  

૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ દી.૨૩-૨૬-૩૱ ધૂ 
દી.૫૨-૨૮-૩૱  

ઇઅગવૉ ળ ૪૨૩૯૯૯ ૬૩૮૱૪ ૩૱૬૭૮૨ ૪૯૭૫૩૬ ૭૮૫૱૱૨ ૪૨૨૨૮૱ 
ષીવૂલી ૩૯૨૯૨૨ ૭૮૨૭ ૮૯૨૨ ૱૪૨૨ ૩૨૯૨૭૯ ૨૨ 
ઞઅમૃ઼ળ ૮૨૱૯૮ ૱૩૩૯૭ ૪૪૨૯૮૩ ૯૨૱૪૫ ૭૫૱૪૬ ૬૨૪૫૱  
ઞઙણૂલી ૨૨ ૭૯૨૨ ૱૪૮૯૬ ૮૭૪૮૯ ૪૯૯૯૫ ૫૯૱૬ 
ઽીઅ઼્ડ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૪૪૨૨ ૱૩૨૨ ૨૨ 

ગૃવ ૩૱૭૭૱૨૭ ૮૬૱૯૱૱ ૪૨૭૩૮૫૮ ૩૬૬૨૨૩૮ ૩૪૭૪૪૬૬ ૭૬૨૫૨૮  
-------- 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ બણદળ, ઙૐજળ ઇફૉ ઘળીમીફૂ ઞરૂફ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૩૫૪ (૪૬-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ફૐ઼ીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ, બણદળ, ઙૐજળ ઇફૉ 
ઘળીમીફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ, સી યીષૉ ગ્ફૉ ઽળીજી ગલીર્ ષઙળ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૨૱-૪૨૪૨) 

બ ગ રૃઞમ.  

બ ગ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૬ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૬ 
કર્ર દીવૃગ્ ઼ળગીળૂ બણદળ/ઙૐજળ/ઘળીમીફૂ ઞરૂફ ગૉ ડવૂ ઞરૂફ િગઅરદ  

( ુદ જ્.રૂ.) 
ઇળઞનીળ 

ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) 

૩ ઼ીલવી ઘળીમીફૂ ઞરૂફ ૬૯૨૨ ૬૭૨ ઞૉડગ્ 
 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૭ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૭ 
કર્ર દીવૃગ્ ઼ળગીળૂ બણદળ/ઙૐજળ/ઘળીમીફૂ 

ઞરૂફ 
ગૉ ડવૂ ઞરૂફ િગઅરદ  

( ુદ 
જ્.રૂ.) 

ઇળઞનીળ 

ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.)

૩ ીઅઙ ી  ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૱૭૭ ૫૭૨ જૂરફયીઊ પફજીયીઊ બડૉવ  
૪ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૪૭૪.૪ ૭૯૨૨ ઇુફવગૃરીળ ઑજ ુ ષૉનૂ  
૫ રૃશૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૩૨૨૨૨ ૪૨૨ ઞૉડગ્ 
૬ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૬૯૨૨ ૪૭૭૨ ઞૉડગ્ 
૭ જ્ડૂવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૪૨૨ ૩૪૨ ઼ૃઘ઼ળ નૃપ ઋત્બીનફ ઼ઽગીળૂ 

રઅણશૂ વૂ. 
૮ ઼ીલવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૩૪૩૨૨ ૯૨ જ્ળીષૂળી ળીરડૉગળૂ ઙૐસીશી ડર્ ડ 
૯ ીઅઙ ી  ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૬૯૨૨ ૪૯૨ ઞૉડગ્ 
૱ વીંમણૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૬૯૨૨ ૮૮૨ ઞૉડગ્ 
૯ ીઅઙ ી  ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૬૯૨૨ ૪૩૨ ઞૉડગ્ 
૩૨ રૃશૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૬૯૨૨ ૩૭૨ ઞૉડગ્ 
૩૩ ધીફઙત ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૬૯૨૨ ૩૪૨ ઞૉડગ્ 
૩૪ વીંમણૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૩૪૨૨ ૭૨૨૨ ઇુપક્ષગ ૂ ઊઞફૉળ ૂ, 

બૂ.જી.ષૂ.઼ૂ.ઑવ. 
૩૫ ીઅઙ ી  ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ  ૭૩૭૯ ૯૨૨ ષીરૂ ફીળીલથ ઼અ ગીળપીર 

ઙૃ ગૃવ  
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દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૮ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૮  
કર્ર દીવૃગ્ ઼ળગીળૂ બણદળ/ઙૐજળ/ઘળીમીફૂ 

ઞરૂફ 
ગૉ ડવૂ ઞરૂફ િગઅરદ  

( ુદ જ્.રૂ.)
ઇળઞનીળ 

ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.)

૩ ન઼ીણી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૪૭૱ યૂરફીધ નૃપ ઋત્બીનફ ઼ઽગીળૂ 
રઅણશૂ  

૪ જ્ડૂવી  ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૩૩૫ ટીંટૃણી નૃપ ઋત્બીનગ ઼ઽગીળૂ 
રઅણશૂ  

 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 
કર્ર દીવૃગ્ ઼ળગીળૂ બણદળ/ઙૐજળ/ઘળીમીફૂ ઞરૂફ ગૉ ડવૂ ઞરૂફ િગઅરદ  

( ુદ જ્.રૂ.)
ઇળઞનીળ 

ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.)

૩ ધીફઙત ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૩૮૩૯ ૯૨૨ ઼ૃરૂદ ઼ૂળીરૂગ 
૪ રૃશૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૪૭૫ ુસષ સુગદ નૃપ ઋત્બીનફ વૂ. 
૫ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૬૯૨૨ ૮૱૭ ઞૉડગ્ 
૬ ીઅઙ ી  ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૬૯૨૨ ૬૮૯ ઞૉડગ્ 
૭ રૃશૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૩૭૨૨ ૭૫૱ ઞલ ઼્રફીધ ઼ૉ.઼.રઅ.વૂ. 
૮ ધીફઙત ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૫૪૭ ળીષળીથૂ નૃપ ઋત્બીનફ રઅણશૂ 
૯ જ્ડૂવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૩૫૫ ય્ઞબળૂ નૃપ ઋત્બીનફ રઅણશૂ 
૱ ઼ીલવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૫૬૭ પીજાથી નૃપ ઋત્બીનફ રઅણશૂ 
૯ વીંમણૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૬૯૨૨ ૬૪૭ ઞૉડગ્ 
૩૨ ન઼ીણી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૬૯૯ ૯૱૭ ઇુપક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, બુ ર 

ઙૃઞળીદ ષૂઞ ગઅબફૂ વૂ.  
૩૩ જ્ડૂવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૬૨૭ ૩૨૨  
૩૪ ીઅઙ ી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૱૨૨૨ ૫૫૭ ટીવીષીણ જ્ષૂ઼ ુષગી઼ ડર્ ડ, 

ઙીશી  

 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ ઼ૃપૂ 
કર્ર દીવૃગ્ ઼ળગીળૂ બણદળ/ઙૐજળ/ઘળીમીફૂ 

ઞરૂફ 
ગૉ ડવૂ ઞરૂફ િગઅરદ  

( ુદ જ્.રૂ.)
ઇળઞનીળ 

ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.)

૩ વઘદળ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૩૨૨૨ ૪૮૯૭ સુગદ રિઽવી રઅણશૂ વૂ. 
૪ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૬૭૭ ઼ળનીળ બડૉવ ઼ૉષી ઼ી.રઅ.વૂ. 
૫ રૃશૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૮૨૨ રૉ યી ળીર઼અઙજી બળરીળ 
૬ ઼ીલવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૯૯૭૯૪ ૬૫૭ ઞૉડગ્ 
૭ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૪૫૬ ૩૪૭૨ નૃપળૉઞ ફઙળબીુવગી 
૮ ઼ીલવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૬૮.૬૪ ૪૪૱ તીઅગથૂલી નૃપ ઋત્બીનફ રઅણશૂ વૂ. 
૯ વઘદળ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૩૨૨ ૪૭૱ ષથી નૃપ ઋત્બીનફ રઅણશૂ વૂ. 
૱ ીઅઙ ી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૪૬૭ ઙીઞથષીષ ઼ૉષી ઼ી.રઅ.વૂ.  
૯ જ્ડૂવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૩૪૪૭ ૬૭ રૉફૉઞળ ૂ ઈઊ.ક.઼ૂ.વૂ. ળીઞગ્ડ
૩૨ ીઅઙ ી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૭૨૨ ૬૮૫ ઘ્વણૂલીન ઼ૉષી ઼.રઅ.વૂ. 
૩૩ જૃણી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૭૨ ૩૭૨૨ ઼ મૉફ મઽીનૃળયીઊ ઘીજળ 
૩૪ જ્ડૂવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૩૮૯.૪૪ ૩૨૨ ષીચૉવી ઽૂળીયીઊ ઈવીયીઊ 
૩૫ જ્ડૂવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૩૮૯.૪૪ ૩૨૨ ઼ૃ઼ળી ઙ્ળીયીઊ િઽન્નૃયીઊ  
૩૬ જ્ડૂવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૩૮૯.૪૪ ૩૨૨ ષીચૉવી ળરૉસયીઊ  ઈવીયીઊ 
૩૭ જ્ડૂવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૩૮૯.૪૪ ૩૨૨ ષીચૉવી રફૃયીઊ ઈવીયીઊ 
૩૮ બીડણૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૩૯૭ ષથી નૃપ ઋત્બીનફ રઅણશૂ વૂ. 
૩૯ ઼ીલવી ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૫૮૭ ધ્ળૂલશૂ  નૃપ ઋત્બીનફ રઅણશૂ વૂ.
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દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ ઼ૃપૂ 
કર્ર દીવૃગ્ ઼ળગીળૂ બણદળ/ઙૐજળ/ઘળીમીફૂ 

ઞરૂફ 
ગૉ ડવૂ ઞરૂફ િગઅરદ  

( ુદ જ્.રૂ.)
ઇળઞનીળ 

ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.)

૩૱ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૩૪૨ ર્ડી રતીન નૃપ ઋત્બીનફ રઅ. વૂ. 
૩૯ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૫૬૭ ફીફી રતીન નૃપ ઋત્બીનફ રઅ. વૂ. 
૪૨ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૬૪૭ ફઙળી નૃપ ઋત્બીનફ રઅણશૂ વૂ. 
૪૩ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૭૪૭ ફષૂ ષ દણૂ નૃપ ઋત્બીનફ રઅ. વૂ. 
૪૪ બીડણૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૩૩૱ લૃઙુફરીર્થ નૃપ ઋત્બીનફ રઅણશૂ વૂ.
૪૫ બીડણૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૩૨૭ જીષફઙત નૃપ ઋત્બીનફ રઅણશૂ વૂ. 
૪૬ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૭૯૨ નૉનીનળી નૃપ ઋત્બીનફ રઅ. વૂ. 
૪૭ બીડણૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૩૫૩૨ ષડૉ ળ નૃપ ઋત્બીનફ રઅ. વૂ. 
૪૮ ષતષીથ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ૪૨૨ ૬૬૨ ૂ ભૃવગર્ીર નૃપ ઋત્બીનફ રઅ. વૂ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ભીશષથૂ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૱૭ (૩૪-૨૫-૪૨૪૨) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઇરળૉવૂ ઇફૉ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ળગીળૂ 
બણદળ, ઘળીમ્, ઙ્જળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ગલી યીષૉ, ગ્ફૉ, ક્લી ઽૉદૃ઼ ળ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૬-૨૱-૪૨) 

(૩) બ ગ રૃઞમ 

(૪) ષહર્ - ૪૨૩૱ . ૯,૬૨,૯૪,૬૩૪/- 

 ષહર્ - ૪૨૩૯ . ૩,૬૬,૬૮,૯૩૩/- 

બ ગ 

ષહર્ ુઞ ીફૃઅ ફીર ઼નળ (઼ળગીળૂ 
બણદળ, ઘળીમ્, 

ઙૐજળ) 

ક્ષૉ ભશ  
(જ્.રૂ.) 

યીષ  
( ુદ જ્.રૂ.)

ઇળઞનીળફૃઅ ફીર ઽૉ દૃ 

૪૨૩૱ ઇરળૉવૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ૯૯૨૨ - ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ વીલફગૉળ ઼ૉન્ડળ 
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૭૨૨ - ગીલની ુષયીઙ ગ્ડર્  ક્ષીડર્ળ રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૭૨૨ - ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ 

ુષયીઙ 
બૉડી ઈળ્ગ્લ ગૉન્  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૫૯૮ - ફીલમ બસબૃીવફ ુફલીરગ ૂ બસૃ નષીઘીફી 
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૭૨૨ - ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ 

ુષયીઙ 
ી. ઈળ્ગ્લ ગૉન્  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૭૨૨ - ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ 
ુષયીઙ 

ી. ઈળ્ગ્લ ગૉન્  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૬૫૬૫ - ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂ-ઇરળૉવૂ ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ સીશી
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૭૨૨ - ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ 

ુષયીઙ 
ી. ઈળ્ગ્લ ગૉન્  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૯૭૨૨ - ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ ફ઼ર્ળૂ રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૭૨૨ - ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ 

ુષયીઙ 
બૉડી ઈળ્ગ્લ ગૉન્  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૭૨૨ - ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ 
ુષયીઙ 

બૉડી ઈળ્ગ્લ ગૉન્  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૨૨૨૨ - ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ ફ઼ર્ળૂ રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૯૫૱ - રૉઽૉ઼ૃવ ુષયીઙ VVPat ષૉળઽીઋ઼ રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૫૪૬૬ - ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂ-ઇરળૉવૂ ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ સીશી
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૬૬ - ઙૅઽ ુષયીઙ બ્વૂ઼ ક્ષીડર્ળ રીડૉ  
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ષહર્ ુઞ ીફૃઅ ફીર ઼નળ (઼ળગીળૂ 
બણદળ, ઘળીમ્, 

ઙૐજળ) 

ક્ષૉ ભશ  
(જ્.રૂ.) 

યીષ  
( ુદ જ્.રૂ.)

ઇળઞનીળફૃઅ ફીર ઽૉ દૃ 

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૪૩૬૩ - ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂ-ઇરળૉવૂ ઼ળગીળૂ રીધ્લુરગ સીશી
  ઙૐજળ ૯૭૨૨ - ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ ષફ ઼અગૃવ રીડૉ  
  ઙૐજળ ૯૨૨૨ - બસબૃીવફ ુફલીરગ ૂ, ઙીઅપૂફઙળ ઊન્ભરળૂટ ઼ૉન્ડળ 
  ઙૐજળ ૫૨૨૨ - ઙૅઽ ુષયીઙ બ્વૂ઼ ક્ષીડર્ળ રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૬૯૨૨ ૬૨૭ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 

ગ્.વૂ. 
૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૬૯૨૨ ૪૩૨ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્.વૂ. 

૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૬૯૨૨ ૬૨૭ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્.વૂ. 

૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૮૪ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૪૩૬ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૬૨ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૬૨ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૮૪ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૭૫ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૮૪ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૮૪ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૯૨ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૯૨ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૯૨ લુક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગૃષી રીડૉ  
  ઙૐજળ ૬૯૨૨ ૪૫૨ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 

ગ્.વૂ. 
૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઙૐજળ ૬૮૪૨૨ ૪૩૱ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્.વૂ. 

૪૪૨ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઙૐજળ ૬૯૨૨ ૩૯૬ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્.વૂ. 

૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

 (ઇ) ગૃવ  ૩૭૩૫૨૱    
 યીષફઙળ ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૨૩૪૯૬ ૮૨૨ જૉળરૉફ ૂ ઘૉદૂષીણૂ ઋત્બ  મજાળ 

઼ુરુદ, ષ યૂબળૃ 
રીગડીંઙ લીણર્  મફીષષી 
રીડૉ  ઼ળગીળૂ બણદળ 
ઞરૂફ રશષી મીમદ 

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૬૮૨ ૬૩૫ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ (મીઅપગીર), 
ઞૉડગ્, ગૉળૂલી ળ્ણ, ઇરળૉવૂ 

૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૫૬૬૨ ૬૩૫ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ (મીઅપગીર), 
ઞૉડગ્, ગૉળૂલી ળ્ણ, ઇરળૉવૂ 

૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૪૨૨ ૪૱૪૪ ઇપૂક્ષગ ઊઞફૉળ ૂ, 
બૂજીષૂ઼ૂઑવ ષદૃર્શ ગજૉળૂ, 
યીષફઙળ 

બૂજીષૂ઼ૂઑવ બૉડી 
ુષયીઙૂલ ગજૉળૂફી 
મીઅપગીર રીડૉ  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૯૬૫ ૫૨૱૨ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ ૂ (મીઅપગીર), 
ઙૃઞળીદ રૉળૂડીઊર મ્ણર્, યીષફઙળ 

ળ્-ળ્ ભૉળૂ ઼ષીર઼્ 
ડરીર્ફવફી મીઅપગીર રીડૉ

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૪૱ ગૃઅષળુ઼અઽ ગળથુ઼અઽ ઙ્ઽૂવ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૪૱ યઙૂળધુ઼અઽ ગળથુ઼અઽ ઙ્િઽવ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૭૭ મીઞૃયી રીફયી ઙ્િઽવ  ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૭૨ - ૂ ળીથૂષીણી રિઽવી ઼અજીુવદ 

નૃપ ઋત્બીનગ ઼ઽ.રઅણશૂ 
ળીથૂષીણી દી.રઽૃષી 

રિઽવી ઼અજીવૂદ નૃપ 
ઋત્બીનગ ઼ઽગીળૂ 
રઅણશૂકફૉ ‘‘નૃપ ચળ’’ 
ફી ઽૉદૃ રીડૉ  યીણીબ ૉ  
રશષી મીમદ. 

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૯૨૨૨૨ - ુષન્ણ ભીરર્ ણૉષવબ઼ર્ ી.વૂ. ુષન્ણભીરર્ 
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૯૩૪૪૯૪ - ૂ ળીર ઼્ ડ ઊન્ણ ડર્ ૂટ, 

ઙીઅપૂપીર ગચ્ઝ 
રૂઢી ઋ ્ઙફી ઽૉદૃ રીડૉ  
યીણીબડૉ  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૯૯૩૪૱૨ - ૂ દૂધર્યૃુર ઼્ ડ ી.વૂ. રૂઢી ઋ ્ઙફી ઽૉદૃ રીડૉ  
યીણીબડૉ  
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ષહર્ ુઞ ીફૃઅ ફીર ઼નળ (઼ળગીળૂ 
બણદળ, ઘળીમ્, 

ઙૐજળ) 

ક્ષૉ ભશ  
(જ્.રૂ.) 

યીષ  
( ુદ જ્.રૂ.)

ઇળઞનીળફૃઅ ફીર ઽૉ દૃ 

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૪૫૩૮૩૫૪ - ૂ ઑણરૂળવ ઼્ ડ ી.વૂ. રૂઢી ઋ ્ઙફી ઽૉદૃ રીડૉ  
યીણીબડૉ  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૱૭૩૨૯૬૪ - ૂ ઞૉ.ઑજ. ઼્ ડ ી.વૂ. રૂઢી ઋ ્ઙફી ઽૉદૃ રીડૉ  
યીણીબડૉ  

 (મ) ગૃવ  ૪૪૯૨૯૯૯૯    
 (ઇ + મ)  ૪૪૱૮૩૩૨૯    

૪૨૩૯ ઇરળૉ વૂ ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૫૨૨ - ગીલની ુષયીઙ ગ્ડર્  ડીભ ક્ષીડર્ળ રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૮૩૭૨ - ઙૅઽ ુષયીઙ ઈઋડબ્ ડ ડીભ ક્ષીડર્ળ
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૭૨૨ - ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ 

ુષયીઙ 
બૉડી ઈળ્ગ્લ ગૉન્  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૯૯ - ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ 
ુષયીઙ 

બૉડી ઈળ્ગ્લ ગૉન્  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૩૪ - રૉઽ઼ૃવ ુષયીઙ ીઅદ-રીર.-ળજી.ગજૉળૂ 
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૬૨૨૨ - ઙૅઽ ુષયીઙ ઊન્ડૉ.ગજૉળૂ- ડીભ 

ક્ષીડર્ળ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૪૨૨ - ઙૅઽ ુષયીઙ ઽ્રઙીણર્  લૃુફડ 
  ઙૐજળ ૫૬૨૨૨ - બી.બૃ. ઇફૉ ગ બ઼ળ ુષયીઙ ઼ૐફૂ લ્ઞફી બમ્બીંઙ 

ડૉસફ  
  ઼.બણદળ ૬૯૨૨ ૬૪૮ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 

ગ્.વૂ. 
૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઙૐજળ ૬૯૨૨ ૭૨૭ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્.વૂ. 

૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઙૐજળ ૬૪૨૨ ૭૨૭ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્.વૂ. 

૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઙૐજળ ૬૯૨૨ ૬૩૩ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્.વૂ. 

૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

  ઙૐજળ ૬૯૨૨ ૫૯૨ ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગ્.વૂ. 

૮૮ ગૉ .ષૂ.઼મ ડૉસફ 

 (ઇ) ગૃવ  ૯૫૩૬૩    
 યીષફઙળ ઼ળગીળૂ બણદળ ૫૱૨ ૩૯૭ ઙૂઙીજીયીઊ ગીશૃયીઊ નઽૂલી ઙૅઽ ઋ ્ઙ રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૮૱૯૨ ૬૭૭ ષીરૂ ુફન હીફઅનજી રીફષ઼ૉષી 

ટ્ર્ ડ, ડીંમૂ. 
ઽ્ બૂડવફી ઽૉદૃ રીડૉ  

  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૪૫ પળરસૂયીઊ વષજીયીઊ ચ્ળૂ ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૪૨૪ ૭૭ દૃવસૂયીઊ ર્ઽફયીઊ ગીગણૂલી ગૃષી રીડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૱૭૩૨૱૬ - ઼ૂળ્ગ ઼્ ડ ી.વૂ. રૂઢી ઋ ્ઙફી ઽૉદૃ રીડૉ  

યીણીબડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૩૫૪૫૫૮૯ - ૂળીર ઼ૂ ીઊફ ી.વૂ. રૂઢી ઋ ્ઙફી ઽૉદૃ રીડૉ  

યીણીબડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૯૩૮૫૪૩૯ - ૂ ઼વીઊફ ઼્ ડ ી.વૂ. રૂઢી ઋ ્ઙફી ઽૉદૃ રીડૉ  

યીણીબડૉ  
  ઼ળગીળૂ બણદળ ૮૯૪૮૪૫૱ - ૂ ઑજ.ઑ.઼્ ડ ી.વૂ. રૂઢી ઋ ્ઙફી ઽૉદૃ રીડૉ  

યીણીબડૉ  
 (મ) ગૃવ  ૩૱૪૯૩૭૮૪    
 (ઇ + મ)  ૩૱૫૬૬૯૨૫    

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ભીશષથૂ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૱૮ (૩૪-૨૫-૪૨૪૨) ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ બીડથ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ળગીળૂ 
બણદળ, ઘળીમ્, ઙૐજળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ગલી યીષૉ, ગ્ફૉ, ક્લી ઽૉદૃ઼ ળ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળફૉ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ ? 
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રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૭-૯-૪૨૪૨) 

(૩) *બ ગ-૩ રૃઞમ 

(૪) ષહર્ - ૪૨૩૱ : . ૯,૭૯,૨૮,૭૮૬/- 

 ષહર્ - ૪૨૩૯ : . ૯,૭૩,૨૱,૩૪૬/- 

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

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ળ દીકફૃઅ િળગીળબૉડ ગીર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૫૬૯૯ (૩૮-૩૩-૩૱) ૂ ુસષીયીઊ યૃળૂલી (િનલ્નળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ પ્વીફ ઇફૉ ફ્ફ પ્વીફફી ગૉડવી ળ દીક 
ઝૉ ી ઼ીદ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલધૂ ળૂગીળબૉડ ધલૉવ ફધૂ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ ળ દીક ુમ રીળ ઽીવદરીઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) જો ઽી, દ્ ઼ળગીળફૃઅ ઈ ળ દીકફૃઅ ળૂગીળબૉડ ગીર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બથૄર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (રીઙર્ ઇફૉ રગીફ): (૭-૯-૪૨) 

(૩) ઋક્દ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ીઅ ઼ીદ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ળૂગીળબૉડ ધલૉવ ફધૂ દૉષી 
ળ દીકફૂ ઼અખ્લી 

દીવૃગ્ ળ દીકફૂ ઼અખ્લી 
ષણઙીર ૩૬ 
બીવફબૃળ ૪૩ 
નીઅદી ૪૯ 
પીફૉળી ૩૯ 
ઇરૂળઙત ૨ 
નીઅદૂષીણી ૭ 
ણૂ઼ી ૩૱ 
વીઘથૂ ૫ 
ધળીન ૯ 
ષીષ ૪૫ 

(૪) ઇફૉ (૫)  

 ળ દીકફૉ રળીરદ ગળૂ ષીઽફ લષઽીળ લ્ગ્લ ળીઘૉવ ઽ્લ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ, 

 ઋબળ્ક્દ ળ દીક બોગૂ ઞ ળૂલીદ રૃઞમફી ૪૮ ળ દીફૂ ગીરઙૂળૂ મફદૂ ત્ષળીધૂ ઽીધ પળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ.  

-------- 

઼ૃળદ રઽીફઙળબીુવગીફૉ ઈબૉવ ગર્ીઅડ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૮૭૨ (૯-૩-૪૨૪૨) ૂ વુવદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સૉઽળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ૃળદ રઽીફઙળબીુવગીફૉ ળીજ્લ ઇફૉ ગૉન્  ઼ળગીળૉ  
ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ ક્લી ઽૉણ ઽૉઢશ ઈબૂ, 

(૪) ઋબળ્ક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઋક્દ રઽીફઙળબીુવગીફૉ લ્ઞફીકફૂ જોઙષીઊક દૉરઞ 
રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દ્ રઞૃમ ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ રશષીબી  ધદૂ ઽદૂ, ઇફૉ   

(૫) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી બૃળદૂ ગર્ીન્ડ ફ ભીશષષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) : (૪૭-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ ‘ઇ’ રૃઞમ. (ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ.) 

(૪) લ્ઞફીકફૂ રીઙર્નુસર્ગી/પીળી પ્ળથ્ દધી ગીર્ફી ઇરવૂગળથફૂ યૐુદગ દધી ફીથીગૂલ ઙુદફૂ ુ ધુદફી 
ઈપીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દફૉ નીફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ રઞૃમ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) લ્ઞફીકફૂ રીઙર્નુસર્ગી/પીળી પ્ળથ્ દધી ગીર્ફી ઇરવૂગળથફૂ યૐુદગ દધી ફીથીગૂલ ઙુદફૂ ુ ધુદફી 
ઈપીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દફૉ નીફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ રઞૃમ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ - ઇ 

           ( .ગળ્ણરીઅ) 

લ્ઞફી/ઽૉણ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨  
(દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ) 

ક્લી ઽૉણ 
ઽૉઢશ 
ઈબૉવ 
ઝૉ. ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ 

ઇરૅદ લ્ઞફી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫.૱૨ ૬.૪૬ ૪૮.૭૫ ૪૯.૮૩ ૫૬.૮૬ ૫૯.૯૱ ૩૪૭.૯૩ ૩૫૱.૱૩ ૪૨૩૯ 

રીડર્  ઼ૂડૂ લ્ઞફી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૯૭.૯૭ ૩૨૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૯૬.૨૨ ૯૬.૭૨ ૪૪૩૯ 

SJMMSVY ૨.૨૨ ૬૱૱.૨૨ ૨.૨૨ ૬૫૫.૭૨ ૨.૨૨ ૭૯૮.૮૪ ૨.૨૨ ૬૩૱.૨૱ ૨.૨૨ ૭૭૩.૯૱ ૪૪૩૯ 

ફીથી બઅજ ૮૩.૱૬ ૨.૨૨ ૯૯.૩૭ ૨.૨૨ ૩૩૱.૪૫ ૨.૨૨ ૩૨૬.૬૮ ૨.૨૨ ૩૬૩.૩૭ ૨.૨૨ ૪૪૩૯ 

NRCP ૬૬.૨૨ ૨.૨૨ ૮૩.૯૫ ૨.૨૨ ૩૪.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૨.૮૮ ૨.૨૨ ૫૬૫૭ 

ROB/RUB ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯ 

રફ્ળઅઞફ ગળ ગર્ીઅડ ૨.૨૨ ૪.૯૬ ૨.૨૨ ૯.૯૪ ૨.૨૨ ૯.૫૮ ૨.૨૨ ૮.૩૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯ 

ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૨.૮૫ ૨.૨૨ ૩.૪૱ ૨.૨૨ ૩.૨૫ ૨.૨૨ ૩.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫૮૨૬ 

લષ઼ીલ ષૉળી (૭૨% ) 
ગર્ીન્ડ 

૨.૨૨ ૯.૮૯ ૨.૨૨ ૱.૱૱ ૨.૨૨ ૩.૪૪ ૨.૨૨ ૯.૯૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯ 

કક્ડર્્લ ષશદળ ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૮૭૮.૱૨ ૨.૨૨ ૮૭૯.૨૩ ૨.૨૨ ૯૪૪.૮૨ ૨.૨૨ ૯૪૪.૮૨ ૨.૨૨ ૬૱૩.૯૫ ૪૪૩૯ 

઼્ુવણ ષૉ ડ રૉફૉઞરૉન્ડ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪.૱૬ ૪૨.૩૮ ૩૭.૩૬ ૩૨.૩ ૪૯.૬૱ ૪૨.૪૱ ૪૪૩૭ 

IEC ૨.૪૮૱ ૨.૩૯૯ ૩.૭૬૩ ૩.૨૪૯ ૪.૪૪ ૩.૬૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૱૩૩ ૩.૪૨૯ ૪૪૩૭ 

ગૉબૂ઼ૂડૂ ુમ ણીંઙ ૨.૫૭૮ ૨.૪૫૯ ૨.૩૨૱ ૨.૨૯૪ ૨.૫૬૬ ૨.૪૪૯ ૨.૪૪૬ ૨.૩૬૯ ૨.૨૩ ૨.૨૨૯ ૪૪૩૭ 

લુક્દઙદ સૐજીવલ ૨.૨૪૱ ૨.૨૬૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૬૬૮ ૨.૮૮૱ ૨.૨૪૱ ૨.૨૬૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭ 

ગ્મ્લૃુફડૂ ડ્લવૉડ ૨.૫૮૬ ૨.૪૭૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭ 

બૉ ઑન્ણ લૃટ ૨.૨૨ ૪.૨૯૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭ 

બૂ.ઑર.ઑ.ષીલ.(ઇમર્ફ) ૩૫.૯૱ ૬૩.૯૩ ૬૱.૮૭ ૭૮.૩૱ ૫૨.૯૯ ૱૮.૯૭ ૭૮.૱૩ ૯૪.૱૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૮ 

GULM ૨.૪૨ ૨.૫૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫.૬૯ ૭.૪૬ ૩.૪૨ ૩.૯૯ ૱૯.૫૮ ૩૫૩.૨૭ ૫૬૯૭ 

ગૃવ ૩૪૨.૱૬ ૩૪૨૨.૮૭ ૫૯૨.૯૫ ૩૪૯૪.૩૩ ૪૩૮.૱૯ ૩૬૯૫.૩૯ ૪૩૪.૭૨ ૩૪૱૨.૯૭ ૭૯૨.૩૱ ૩૬૩૯.૭૮  

-------- 

યીષફઙળ રઽીફઙળબીુવગીફૉ ઈબૉવ ગર્ીઅડ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૮૭૩ (૯-૩-૪૨૪૨) ૂ વુવદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સૉઽળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ યીષફઙળ રઽીફઙળબીુવગીફૉ ળીજ્લ ઇફૉ ગૉન્  ઼ ળગીળૉ  
ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ ક્લી ઽૉણ ઽૉઢશ ઈબૂ, 

(૪) ઋબળ્ક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઋક્દ રઽીફઙળબીુવગીફૉ લ્ઞફીકફૂ જોઙષીઊક દૉરઞ 
રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દ્ રઞૃમ ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ રશષીબી  ધદૂ ઽદૂ, ઇફૉ   

(૫) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી બૃળદૂ ગર્ીન્ડ ફ ભીશષષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) : (૪૭-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ ‘ઇ’ રૃઞમ. (ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ.) 

(૪) લ્ઞફીકફૂ રીઙર્નુસર્ગી/પીળી પ્ળથ્ દધી ગીર્ફી ઇરવૂગળથફૂ યૐુદગ દધી ફીથીગૂલ ઙુદફૂ ુ ધુદફી 
ઈપીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દફૉ નીફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ રઞૃમ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) લ્ઞફીકફૂ રીઙર્નુસર્ગી/પીળી પ્ળથ્ દધી ગીર્ફી ઇરવૂગળથફૂ યૐુદગ દધી ફીથીગૂલ ઙુદફૂ ુ ધુદફી 
ઈપીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દફૉ નીફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ રઞૃમ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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બ ગ - ઇ  

           ( .ગળ્ણરીઅ) 

લ્ઞફી/ઽૉણ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨  

(દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ 
ુ ધુદઑ) 

ક્લી ઽૉણ 
ઽૉઢશ 
ઈબૉવ 
ઝૉ. ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ 

ઇરૅદ લ્ઞફી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૭૬ ૩.૪૫ ૫.૯૱ ૫.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૯.૫૨ ૩૭.૬૭ ૪૪૩૯ 

SJMMSVY   ૨.૨૨ ૯૩.૨૨ ૨.૨૨ ૩૪૭.૯૯ ૨.૨૨ ૱૯.૭૨ ૨.૨૨ ૯૱.૬૯ ૨.૨૨ ૯૪.૨૫ ૪૪૩૯ 

ફીથી બઅજ ૯.૨૮ ૨.૨૨ ૩૩.૭૯ ૨.૨૨ ૩૯.૯૯ ૨.૨૨ ૩૮.૬૩ ૨.૨૨ ૪૪.૩૯ ૨.૨૨ ૪૪૩૯ 

ROB/RUB ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૨૨ ૪૪૩૯ 

રફ્ળઅઞફ ગળ ગર્ીઅડ ૨.૨૨ ૨.૪૨ ૨.૨૨ ૩.૫૪ ૨.૨૨ ૨.૭૫ ૨.૨૨ ૨.૯૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯ 

ઞરૂફ રઽૉ઼ૃવ ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૨.૨૮ ૨.૨૨ ૨.૪૫ ૨.૨૨ ૨.૩૱ ૨.૨૨ ૨.૩૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫૮૨૬ 

લષ઼ીલ ષૉળી (૭૨% ) 
ગર્ીન્ડ 

૨.૨૨ ૨.૱૭ ૨.૨૨ ૪.૩૩ ૨.૨૨ ૪.૩૭ ૨.૨૨ ૪.૬૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯ 

કક્ડર્્લ ષશદળ ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૫૬.૱૨ ૨.૨૨ ૫૬.૱૩ ૨.૨૨ ૫૱.૪૯ ૨.૨૨ ૫૱.૪૯ ૨.૨૨ ૪૭.૭૫ ૪૪૩૯ 

઼્ુવણ ષૉ ડ રૉફૉઞરૉન્ડ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫.૪૭ ૮.૯૭ ૩.૱૬ ૩.૪૪ ૫.૭૬ ૩.૯૫ ૪૪૩૭ 

IEC ૨.૨૫૮ ૨.૨૪૬ ૨.૪૨૭ ૨.૩૫૮ ૨.૪૯૩ ૨.૩૯૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૮ ૨.૩૨૯ ૪૪૩૭ 

ગૉબૂ઼ૂડૂ ુમ ણીંઙ ૨.૨૬૯ ૨.૨૫૪ ૨.૨૩૬ ૨.૨૨૩ ૨.૨૬૮ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૨૯ ૪૪૩૭ 

લુક્દઙદ સૐજીવલ ૩.૱૬૬ ૪.૮૩૬ ૩.૫ ૫.૫૬૩ ૨.૮૱૯ ૩.૨૫૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭ 

ગ્મ્લૃુફડૂ ડ્લવૉડ ૨.૨૭૪ ૨.૨૫૮ ૨.૨૬૯ ૨.૨૫૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭ 

બૉ ઑન્ણ લૃટ ૨.૨૨ ૩.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭ 

બૂ.ઑર.ઑ.ષીલ.(ઇમર્ફ) ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૯.૭૪ ૩૱.૯૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૯.૪૫ ૫૫.૯૫ ૩૭.૨૩ ૨.૨૨ ૪૪૩૮ 

GULM ૨.૩૪ ૨.૩૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૮૨ ૨.૯૩ ૨.૫૪ ૨.૪૪ ૫૬.૫૯ ૭૩.૭૭ ૫૬૯૭ 

ગૃવ ૩૩.૩૮ ૩૫૨.૱૪ ૫૬.૪૪ ૩૱૯.૯૮ ૪૮.૮૭ ૩૬૨.૭૯ ૫૭.૱૫ ૩૭૭.૬૬ ૯૬.૭૮ ૩૱૯.૮૨  

-------- 
જારફઙળ રઽીફઙળબીુવગીફૉ ઈબૉવ ગર્ીઅડ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૮૭૪ (૨૯-૨૩-૪૨૪૨) ૂ વુવદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩/૩૪/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ જારફઙળ રઽીફઙળબીુવગીફૉ ળીજ્લ ઇફૉ ગૉન્  ઼ળગીળૉ  
ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ ગલી ઽૉણ ઽૉઢશ ઈબૂ, 

(૪) ઋબળ્ક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઋક્દ રઽીફઙળબીુવગીફૉ લ્ઞફીકફૂ જોઙષીઊક દૉરઞ 
રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દ્ રઞૃમ ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ રશષીબી  ધદૂ ઽદૂ, ઇફૉ 

(૫) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી બૃળદૂ ગર્ીન્ડ ફ ભીશષષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼): (૪૭-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ-ઇ રૃઞમ.(ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ળીઘૉવ ઝૉ.) 

(૪) લ્ઞફીકફૂ રીઙર્નુસર્ગી/પીળી પ્ળથ્ દધી ગીર્ફી ઇરવૂગળથફૂ યૐુદગ દધી ફીથીગૂલ ઙુદફૂ ુ ધુદફી 
ઈપીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દફૉ નીફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ રઞૃમ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) લ્ઞફીકફૂ રીઙર્નુસર્ગી/પીળી પ્ળથ્ દધી ગીર્ફી ઇરવૂગળથફૂ યૐુદગ દધી ફીથીગૂલ ઙુદફૂ ુ ધુદફી 
ઈપીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દફૉ નીફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ રઞૃમ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ  
       ( .ગળ્ણરીઅ) 

લ્ઞફી/ઽૉ ણ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
(દી.૫૩/૩૪/૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ) 

ગલી ઽૉ ણ 
ઽૉ ઢશ રશૉવ 

ઝૉ ? 
 ગૉ ન્ ળીજ્લ  ગૉ ન્ ળીજ્લ ગૉ ન્ ળીજ્લ ગૉ ન્ ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ 

ઇરૅદ લ્ઞફી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૭૬ ૩.૪૫ ૩૯.૫૮ ૩૫.૱૯ ૪૯.૬૩ ૪૬.૭૫ ૩૯.૨૪ ૩૭.૪૬ ૪૪૩૯
SJMMSVY ૨.૨૨ ૩૫૱.૨૪ ૨.૨૨ ૩૬૨.૪૪ ૨.૨૨ ૮૩.૮૮ ૨.૨૨ ૯૮.૨૯ ૨.૨૨ ૩૩૭.૪૨ ૪૪૩૯
ફીથી બઅજ ૯.૱૯ ૨.૨૨ ૩૨.૨૯ ૨.૨૨ ૩૮.૩૮ ૨.૨૨ ૩૮.૩૬ ૨.૨૨ ૪૩.૱૩ ૨.૨૨ ૪૪૩૯
ROB/RUB ૨.૨૨ ૯.૱૨ ૨.૨૨ ૯.૬૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૬.૭૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯
રફ્ળઅઞફ ગળ ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૨.૩૮ ૨.૨૨ ૨.૯૬ ૨.૨૨ ૨.૭૫ ૨.૨૨ ૨.૬૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯
ઞરૂફ રઽૉ઼ૃવ ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૨.૨૭ ૨.૨૨ ૨.૪૪ ૨.૨૨ ૨.૪૨ ૨.૨૨ ૨.૪૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫૮૨૬
લષ઼ીલ ષૉળી (૭૨%) ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૩.૬૮ ૨.૨૨ ૨.૮૫ ૨.૨૨ ૨.૮૯ ૨.૨૨ ૩.૨૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯
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લ્ઞફી/ઽૉ ણ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
(દી.૫૩/૩૪/૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ) 

ગલી ઽૉ ણ 
ઽૉ ઢશ રશૉવ 

ઝૉ ? 
 ગૉ ન્ ળીજ્લ  ગૉ ન્ ળીજ્લ ગૉ ન્ ળીજ્લ ગૉ ન્ ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ 

કક્ડર્ ્લ ષશદળ ગર્ીન્ડ  ૨.૨૨ ૫૫.૪૬ ૨.૨૨ ૫૫.૪૭ ૨.૨૨ ૫૮.૭૯ ૨.૨૨ ૫૮.૭૯ ૨.૨૨ ૪૬.૫૱ ૪૪૩૯
઼્ુવણ ષૉ ડ રૉફૉઞરૉન્ડ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪.૮૫ ૭.૬૭ ૩.૬૱ ૨.૯૯ ૪.૱૯ ૩.૭૮ ૪૪૩૭
IEC ૨.૨૪૯ ૨.૨૩૯ ૨.૩૮૮ ૨.૩૩ ૨.૪૫૮ ૨.૩૭૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૭ ૨.૩ ૪૪૩૭
ગૉબૉ઼ૂડૂ ુમ ણીંઙ ૨.૨૫૱ ૨.૨૪૮ ૨.૨૩૪ ૨.૨૨૱ ૨.૨૫૯ ૨.૨૪૭ ૨.૨૪૬ ૨.૨૩૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭
લુક્દઙદ સૐજીવલ ૨.૱૩૪ ૩.૪૩૯ ૨.૫૯૩ ૩.૭૯૪ ૩.૯૭૫ ૨.૮૭૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭
ગ્મ્લૃુફડૂ ડ્લવૉડ ૨.૩૫૪ ૨.૨૱૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭
બૉ ઑન્ણ લૃટ ૨.૨૨ ૨.૫૨૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૪૪ ૨.૨૨ ૨.૨૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭
બૂ.ઑર.ઑ.ષીલ.(ઇમર્ફ) ૫.૨૯ ૨.૨૨ ૯.૨૪ ૩૬.૪૱ ૩૭.૯૬ ૩૮.૨૫ ૫.૯૬ ૫.૬૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૮
GULM ૨.૫૫ ૨.૭૨ ૨.૬૨ ૨.૮૨ ૩.૭૬ ૪.૫૨ ૨.૫૪ ૨.૬૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫૬૯૭

ગૃવ ૩૪.૪૱ ૩૱૬.૱૱ ૪૩.૭૱ ૪૨૨.૫૮ ૭૭.૱૮ ૩૫૱.૫૱ ૬૯.૫૩ ૩૬૱.૬૨ ૬૫.૱૭ ૩૭૮.૬૱

-------- 

ઞૃફીઙત રઽીફઙળબીુવગીફૉ ઈબૉવ ગર્ીઅડ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૮૭૫ (૨૯-૨૩-૪૨૪૨) ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩/૩૪/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઞૃફીઙત રઽીફઙળબીુવગીફૉ ળીજ્લ ઇફૉ ગૉન્  ઼ળગીળૉ  
ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ ગલી ઽૉણ ઽૉઢશ ઈબૂ, 

(૪) ઋબળ્ક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઋક્દ રઽીફઙળબીુવગીફૉ લ્ઞફીકફૂ જોઙષીઊક દૉરઞ 
રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દ્ રઞૃમ ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ રશષીબી  ધદૂ ઽદૂ, ઇફૉ 

(૫) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી બૃળદૂ ગર્ીન્ડ ફ ભીશષષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼): (૪૭-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ-ઇ રૃઞમ 

(૪) લ્ઞફીકફૂ રીઙર્નુસર્ગી/પીળી પ્ળથ્ દધી ગીર્ફી ઇરવૂગળથફૂ યૐુદગ દધી ફીથીગૂલ ઙુદફૂ ુ ધુદફી 
ઈપીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દફૉ નીફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ રઞૃમ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) લ્ઞફીકફૂ રીઙર્નુસર્ગી/પીળી પ્ળથ્ દધી ગીર્ફી ઇરવૂગળથફૂ યૐુદગ દધી ફીથીગૂલ ઙુદફૂ ુ ધુદફી 
ઈપીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દફૉ નીફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ રઞૃમ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ  

        ( .ગળ્ણરીઅ) 

લ્ઞફી/ઽૉ ણ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
(દી.૫૩/૩૪/૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ) 

ગલી ઽૉ ણ 
ઽૉ ઢશ રશૉવ 

ઝૉ ? 
 ગૉ ન્  ળીજ્લ  ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ  

ઇરૅદ લ્ઞફી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪.૨૬ ૩.૮૬ ૬.૱૱ ૫.૯૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૫.૫૩ ૩૨.૯૨ ૪૪૩૯
SJMMSVY ૨.૨૨ ૭૨.૯૭ ૨.૨૨ ૬૬.૯૭ ૨.૨૨ ૫૯.૪૱ ૨.૨૨ ૫૯.૫૯ ૨.૨૨ ૫૬.૪૩ ૪૪૩૯

ફીથી બઅજ ૬.૱૮ ૨.૨૨ ૮.૪૪ ૨.૨૨ ૯.૯૫ ૨.૨૨ ૱.૪૫ ૨.૨૨ ૩૩.૩૩ ૨.૨૨ ૪૪૩૯
ROB/RUB ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૨૨ ૪૪૩૯

રફ્ળઅઞફ ગળ ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૨.૪૨ ૨.૨૨ ૨.૯૩ ૨.૨૨ ૨.૭૫ ૨.૨૨ ૨.૬૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯

ઞરૂફ રઽૉ઼ૃવ ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૨.૨૮ ૨.૨૨ ૨.૩૪ ૨.૨૨ ૨.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫૮૨૬

લષ઼ીલ ષૉળી (૭૨%) 
ગર્ીન્ડ 

૨.૨૨ ૨.૯૭ ૨.૨૨ ૨.૯૱ ૨.૨૨ ૨.૮૭ ૨.૨૨ ૨.૯૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯

કક્ડર્ ્લ ષશદળ ગર્ીન્ડ  ૨.૨૨ ૪૨.૯૮ ૨.૨૨ ૪૨.૯૯ ૨.૨૨ ૪૪.૱૬ ૨.૨૨ ૪૪.૱૬ ૨.૨૨ ૩૭.૪૫ ૪૪૩૯

઼્ુવણ ષૉ ડ રૉફૉઞરૉન્ડ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૯૭ ૪.૬૯ ૨.૯૯ ૨.૮૮ ૩.૯ ૩.૨૫ ૪૪૩૭
IEC ૨.૨૩૯ ૨.૨૩૫ ૨.૩૩ ૨.૨૯૫ ૨.૩૭૱ ૨.૩૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૭ ૨.૩ ૪૪૩૭

ગૉબૉ઼ૂડૂ ુમ ણીંઙ ૨.૨૪૭ ૨.૨૩૯ ૨.૨૨૱ ૨.૨૨૭ ૨.૨૪૭ ૨.૨૩૮ ૨.૨૩૮ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭

લુક્દઙદ સૐજીવલ ૨.૯૯૬ ૨.૬૪ ૨.૨૯૩ ૨.૩૫૯ ૨.૪૬૮ ૨.૫૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭

ગ્મ્લૃુફડૂ ડ્લવૉડ ૨.૨૭૫ ૨.૨૫૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭
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લ્ઞફી/ઽૉ ણ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ૪૨૩૯-૪૨ 
(દી.૫૩/૩૪/૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ) 

ગલી ઽૉ ણ 
ઽૉ ઢશ રશૉવ 

ઝૉ ? 
 ગૉ ન્  ળીજ્લ  ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ  

બૉ ઑન્ણ લૃટ ૨.૨૨ ૨.૭૪૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭

બૂ.ઑર.ઑ.ષીલ.(ઇમર્ફ) ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૮
GULM ૨.૨૭ ૨.૨૱ ૨.૬૨ ૨.૮૨ ૨.૩૮ ૨.૪૬ ૨.૱૱ ૩.૫૩ ૩.૪૨ ૩.૱૨ ૫૬૯૭

ગૃવ ૭.૯૱ ૯૫.૮૩ ૱.૱૯ ૮૯.૯૯ ૩૮.૯૭ ૯૨.૬૯ ૩૨.૩૪ ૮૫.૯૨ ૪૯.૮૯ ૮૬.૪૯  

-------- 

ળીઞગ્ડ રઽીફઙળબીુવગીફૉ ઈબૉવ ગર્ીઅડ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૮૭૬ (૨૯-૨૩-૪૨૪૨) ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩/૩૪/૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીઞગ્ડ રઽીફઙળબીુવગીફૉ ળીજ્લ ઇફૉ ગૉન્  ઼ળગીળૉ  
ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ ગલી ઽૉણ ઽૉઢશ ઈબૂ, 

(૪) ઋબળ્ક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઋક્દ રઽીફઙળબીુવગીફૉ લ્ઞફીકફૂ જોઙષીઊક દૉરઞ 
રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દ્ રઞૃમ ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ રશષીબી  ધદૂ ઽદૂ, ઇફૉ 

(૫) ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી બૃળદૂ ગર્ીન્ડ ફ ભીશષષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼): (૪૭-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) બ ગ-ઇ  રૃઞમ  

(૪) લ્ઞફીકફૂ રીઙર્નુસર્ગી/પીળી પ્ળથ્ દધી ગીર્ફી ઇરવૂગળથફૂ યૐુદગ દધી ફીથીગૂલ ઙુદફૂ ુ ધુદફી 
ઈપીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દફૉ નીફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ રઞૃમ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) લ્ઞફીકફૂ રીઙર્નુસર્ગી/પીળી પ્ળથ્ દધી ગીર્ફી ઇરવૂગળથફૂ યૐુદગ દધી ફીથીગૂલ ઙુદફૂ ુ ધુદફી 
ઈપીળૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂ ીળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ નળઘી દફૉ નીફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રઅઞૄળૂ રઞૃમ ગર્ીન્ડફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ  
        ( .ગળ્ણરીઅ) 

લ્ઞફી/ઽૉ ણ 
૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ 

૪૨૩૯-૪૨ 
(દી.૫૩/૩૪/૪૨૩૯ફૂ 

ુ ધુદઑ) 

ગલી ઽૉ ણ 
ઽૉ ઢશ રશૉવ 

ઝૉ ? 

 ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ ગૉ ન્  ળીજ્લ 

ઇરૅદ લ્ઞફી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫.૫૭ ૫.૯૪ ૯.૯૯ ૱.૭૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫૮.૯૨ ૬૨.૯૩ ૪૪૩૯

રીડર્  ઼ૂડૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૯૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૭૱.૨૨ ૪૯.૨૨ ૩૫૭.૨૨ ૫૪.૨૨ ૪૪૩૯

SJMMSVY ૨.૨૨ ૩૯૭.૨૨ ૨.૨૨ ૩૮૭.૬૪ ૨.૨૨ ૩૭૱.૯૫ ૨.૨૨ ૩૫૨.૭૩ ૨.૨૨ ૩૱૯.૬ ૪૪૩૯

ફીથી બઅજ ૩૱.૪૬ ૨.૨૨ ૪૫.૫૭ ૨.૨૨ ૫૭.૭૫ ૨.૨૨ ૫૪.૩૪ ૨.૨૨ ૬૫.૬૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯

ROB/RUB ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯

રફ્ળઅઞફ ગળ ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૨.૯૯ ૨.૨૨ ૪.૱૭ ૨.૨૨ ૪.૩૪ ૨.૨૨ ૩.૱૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯

ઞરૂફ રઽૉ઼ૃવ ગર્ીન્ડ ૨.૨૨ ૨.૪૨ ૨.૨૨ ૨.૬૨ ૨.૨૨ ૨.૫૩ ૨.૨૨ ૨.૫૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫૮૨૬

લષ઼ીલ ષૉળી (૭૨%) ૨.૨૨ ૭.૬૨ ૨.૨૨ ૭.૮૪ ૨.૨૨ ૭.૮૬ ૨.૨૨ ૭.૪૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૯

કક્ડર્ ્લ ષશદળ ગર્ીન્ડ  ૨.૨૨ ૩૪૩.૯૫ ૨.૨૨ ૩૪૩.૯૯ ૨.૨૨ ૩૫૬.૩૬ ૨.૨૨ ૩૫૬.૪૬ ૨.૨૨ ૱૯.૬૫ ૪૪૩૯

઼્ુવણ ષૉ ડ રૉફૉઞરૉન્ડ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૯.૨૭ ૮.૩૩ ૫.૯૱ ૪.૮૮ ૱.૬૬ ૭.૱ ૪૪૩૭

IEC ૨.૨૯૯ ૨.૨૭૩ ૨.૬૬ ૨.૪૯૮ ૨.૮૫૯ ૨.૬૪૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૬૮૩ ૨.૫૨૯ ૪૪૩૭

ગૉબૉ઼ૂડૂ ુમ ણીંઙ ૨.૩૨૫ ૨.૨૮૱ ૨.૨૫૩ ૨.૨૪ ૨.૨૯૯ ૨.૨૮૮ ૨.૨૮૭ ૨.૨૬૫ ૨.૨૩૩ ૨.૨૨૯ ૪૪૩૭

લુક્દઙદ સૐજીવલ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૫૬૭ ૨.૭૩૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭

ગ્મ્લૃુફડૂ ડ્લવૉડ ૨.૪૮ ૨.૩૱ ૨.૪૮ ૨.૩૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭

બૉ ઑન્ણ લૃટ ૨.૨૨ ૨.૬૩૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૪૩૭

બૂ.ઑર.ઑ.ષીલ.(ઇમર્ફ) ૪૭.૭૭ ૯૩.૯ ૪૩.૮ ૱.૯ ૩૯.૩૪ ૮૮.૫૫ ૩૫.૱૯ ૩૬.૯૬ ૮.૱૮ ૨.૨૨ ૪૪૩૮

GULM ૨.૱૨ ૩.૪૨ ૨.૯૯ ૩.૬૱ ૨.૱૮ ૩.૪૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫૬૯૭

ગૃવ ૬૭.૨૫ ૫૯૯.૩૫ ૭૪.૩૪ ૫૩૩.૩૯ ૯૩.૨૯ ૫૱૫.૯૭ ૩૨૱.૨૬ ૫૩૱.૯૨ ૪૫૩.૨૯ ૫૭૯.૮૭  

-------- 
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યીષફઙળ મ્લૃુફ. ગ્બ ળૉ સફ ીળી ીથૂકફૉ ઙૉળગીલનૉ ઼્બૂ નૉષીફૂ ષૅુ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૩૯ (૨૱-૨૯-૪૨૪૨) ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૨ ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ મ્લૃુફ. ગ્બ ળૉસફ દળભધૂ ઙઞૃળીદ ીથૂ ઼અળક્ષથ (઼ૃપીળી) 
ઇુપુફલર-૪૨૩૩ ફૂજૉફૂ બળરૂડ દધી ડર્ ીન઼્બ્ડર્  ઼અમઅપૂ દરીર ગીલનીક ઇફૉ જોઙષીઉકફ્ યઅઙ ગળૂફૉ ીથૂકફૉ ઞૃનૂ ઞૃનૂ 
ઑઞન઼્ૂક/઼અ ધીકફૉ ઙૉળગીલનૉ ઼ બૂ નૉષીફૂ ષૅુ  જીવૂ ળઽૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઈષૂ ઙૉળગીફફૄૂ ષૅુ  જવીષદી ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ ઼ળગીળ ીળી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) : (૪૮-૨૱-૪૨૪૨) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઘૉદૂ ુષહલગ ુષઞ જોણીથ્ફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૭૱ (૨૮-૨૩-૪૨૪૨) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગીલરૂ મઅપ ધલૉવી (બૂ.ણૂ.઼ૂ.) 
ઘૉદૂ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ્ જીવ ૃગળષીફૂ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઇળજીકરીઅ બૃફઆ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ષૂઞ 
જોણીથ ઈબષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) મીગૂ ળઽૉવ ઇળજીકફ્ ુફગીવ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ : (૨૩-૨૯-૪૨૪૨) 

(૩) ઇફૉ (૪) 

 દીળૂઘ ૫૩-૩૪-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ગીલરૂ મઅપ ધલૉવી 
(બૂણૂ઼ૂ) ઘૉદૂ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ્ જીવૃ ગળષીફૂ રશૉવ ઇળજીક ઇફૉ દૉ બોગૂ બૃફઆ જોણીથ ઈબૉવ દૉરઞ ઈબષીફી મીગૂ 
જોણીથફૂ ુષઙદ્ બ ગ-ઇ રૃઞમ ઝૉ.  

(૫) બૃફઆ ષૂઞ જોણીથ ગળષીફૂ મીગૂ ૩૪ ઇળજીક બોગૂ 

-  ૨૯ ઇળજીકરીઅ બૃફઆ જોણીથ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-  ૨૩ ઇળજીરીઅ ફીથીઅ યળબીઉ ધલી મીન બૃફઆ જોણીથ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષસૉ.  

-  ફીથીઅ યળબીઉ ધલૉવ ૨૪ ઇળજીકફૃઅ ષૂઞ જોણીથ બૃફઆ જીવ ૃગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઙુદ ઽૉઢશ ઝૉ ઞૉ ઼પ્ડૉમ્મળ-
૪૨૪૨ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ.  

બ ગ-ઇ 

ુઞ ી  ગીલરૂ મઅપ ધલૉવી (બૂ.ણૂ.઼ૂ.) ઘૉદૂ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ્ જીવૃ ગળષી રીડૉ  રશૉવ ઇળજીક દૉ બોગૂ 
ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ 

બૃફઆ ષૂઞ 
જોણીથ 

મીગૂ 
ળઽૉવ 

ઇળજીક 
દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૭ 

ધૂ  
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૭ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૮ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૮ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

ગૃવ 

ઇરનીષીન  ૱ ૬ ૨ ૪ ૭ ૩૯ ૩૩ ૩ 

ઇળષ ૂ  ૪ ૩ ૫ ૪ ૫ ૩૩ ૱ ૨ 

ઈથઅન  ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૪ ૪ ૨ 

ઘૉણી  ૪ ૨ ૨ ૨ ૯ ૯ ૮ ૨ 

ઙીઅપૂફઙળ  ૬ ૩૮ ૬ ૨ ૨ ૪૬ ૪૩ ૨ 

બીડથ  ૬ ૯ ૫ ૭ ૬ ૪૫ ૪૪ ૩ 

મફી઼ગીઅઢી  ૬૫ ૫૨ ૪૫ ૫૨ ૬૱ ૩૯૬ ૩૨૯ ૩ 

મ્ડીન  ૪૨ ૩૱ ૯ ૫ ૱ ૭૮ ૫૪ ૨ 
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ુઞ ી  ગીલરૂ મઅપ ધલૉવી (બૂ.ણૂ.઼ૂ.) ઘૉદૂ ુષહલગ ષૂઞ જોણીથ્ જીવૃ ગળષી રીડૉ  રશૉવ ઇળજીક દૉ બોગૂ 
ઈબષીરીઅ 
ઈષૉવ 

બૃફઆ ષૂઞ 
જોણીથ 

મીગૂ 
ળઽૉવ 

ઇળજીક 
દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૭ 

ધૂ  
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૭ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૮ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૮ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

ગૃવ 

રઽૂ઼ીઙળ  ૪ ૪ ૨ ૩ ૩ ૮ ૭ ૨ 

રઽૉ઼ીથી  ૪ ૬ ૩ ૨ ૬ ૩૩ ૩૨ ૨ 

઼ીમળગીઅઢી  ૭ ૪ ૪ ૫ ૯ ૩૯ ૩૨ ૩ 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૩૯ ૩૮ ૪૭ ૪૨ ૪૭ ૩૨૫ ૱૯ ૫ 

઼ૃળદ  ૩ ૩ ૨ ૪ ૪ ૮ ૬ ૨ 

દીબૂ  ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ 

ષવ઼ીણ  ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ 

ફષ઼ીળૂ  ૨ ૨ ૨ ૩ ૪ ૫ ૫ ૨ 

ણીઅઙ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ય જ  ૭ ૮ ૩ ૩૭ ૩૨ ૫૯ ૪૮ ૫ 

ષણ્નળી  ૪૩ ૩૫ ૭ ૩ ૬ ૬૬ ૬૩ ૨ 

ફરર્ની  ૨ ૩ ૩ ૪ ૯ ૩૩ ૩૩ ૨ 

ઇરળૉવૂ  ૭૨ ૬૮ ૩૯ ૩૫ ૩૩ ૩૫૯ ૩૫૭ ૨ 

યીષફઙળ  ૪૨૫ ૩૪૨ ૮૪ ૫૮ ૫૭ ૬૭૮ ૬૩૩ ૪ 

નૉષયૄુર ીળગી  ૱ ૩૬ ૩૭ ૯ ૯ ૭૫ ૬૯ ૨ 

ઙૂળ ઼્રફીધ  ૮૯ ૮૯ ૪૯ ૯ ૩૮ ૩૱૮ ૩૯૪ ૨ 

જારફઙળ  ૩૬ ૩૫ ૩૫ ૩૪ ૯ ૭૯ ૭૯ ૨ 

ઞૃફીઙત  ૪૯ ૫૪ ૪૫ ૭ ૫ ૯૨ ૯૨ ૨ 

ગચ્ઝ  ૬ ૩ ૪ ૩ ૭ ૩૫ ૩૩ ૨ 

ર્ળમૂ  ૭ ૨ ૨ ૨ ૨ ૭ ૭ ૨ 

બ્ળમઅનળ  ૫ ૮ ૭ ૨ ૨ ૩૬ ૩૬ ૨ 

ળીઞગ્ડ  ૭૪ ૪૮ ૩૬ ૩૭ ૬ ૩૩૩ ૩૩૩ ૨ 

ઝ્ડી ઋનૉબૃળ  ૭ ૨ ૪ ૩ ૨ ૱ ૯ ૨ 

બઅજરઽીવ  ૯ ૭ ૪૪ ૩૫ ૮ ૭૫ ૩૯ ૨ 

નીઽ્ન  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ  ૭૱૪ ૬૭૩ ૪૱૩ ૪૨૩ ૪૫૪ ૩૯૬૯ ૩૬૯૩ ૩૪ 

-------- 

ઇદીળીઅિગદ લીનૂરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્ 

કર્ર  ુષયીઙફૃઅ ફીર   કર્રીઅગ  ગૃવ 
૩ ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ ૮૮૨૱, ૮૱૭૯, ૮૱૮૨, ૮૯૯૩, ૮૯૯૫ ૭
૪ ુસક્ષથ ુષયીઙ  ૮૩૪૪, ૮૱૭૫, ૮૱૮૭, ૮૯૨૬, ૮૯૩૪, 

૮૯૱૯, ૯૨૨૱
૯ 

૫ ફીથી ુષયીઙ  ૮૯૱૨ ૩
૬ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ  ૮૮૮૯, ૮૱૫૮, ૮૱૬૮, ૮૱૯૮, ૯૨૭૱ ૭
૭ ઙૅઽ ુષયીઙ  ૮૫૭૨, ૮૫૭૪, ૮૫૭૮, ૮૫૱૫, ૮૫૯૨, 

૮૫૯૩, ૮૫૯૬, ૮૯૯૯, ૮૯૱૫, ૮૱૬૩, 
૮૱૬૪, ૮૱૱૭, ૮૯૩૱, ૯૨૬૨, ૯૨૬૱ 

૩૭ 

૮ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ  ૮૮૯૭ ૩
૯ ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ગ બ઼ળ ુષયીઙ ૮૱૮૮, ૮૯૱૭ ૪
૱ બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ ૪૪૩૫ ૩
૯ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ  ૪૭૭૪, ૪૮૨૭, ૭૩૫૪, ૮૯૱૭, ૮૯૱૮ ૭
૩૨ રીઙર્ ઇફૉ રગીફ ુષયીઙ  ૫૬૯૯ ૩
૩૩ સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ ૮૮૭૨, ૮૮૭૩, ૮૮૭૪, ૮૮૭૫, ૮૮૭૬, ૯૨૩૯ ૮
૩૪ ઋજાર્ ઇફૉ બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼ ુષયીઙ  ૮૯૭૱ ૩

 ગૃવ ૭૨
-------- 

 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 


