


 

 

મીળરૂ ઇદીળીઅિગદ લીનૂ 
઼યીઙૅઽફી રૉઞ ઋબળ રૄક્લી 
દીળૂઘઆ- ૪૪-૨૪-૩૯ 

 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
ૂઞૃ ઼ , ૪૨૩૯ 

ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 
 

જ્ડૂવી, ધીફ ઇફૉ રૃશૂ દીવૃગીરીઅ ગીબથૂફી ફરૄફી 

ઇદીળીઅુગદ : ૩૫૩ (૪૬-૬-૪૨૩૱) ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩)  દી. ૫૩-૨૫-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદૉઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી જ્ડૂવી, ધીફઙત ઇફૉ રૃશૂ દીવગૃીરીઅ ષહર્ ૪૨૩૭-

૩૮ ઇફૉ ૪૨૩૮-૩૯ રીઅ બીગ ગીબથૂફી ફરૃફી ગલી ઙીરરીઅધૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૪)  ઋક્દ બીગ ગીબથૂફી ફરૃફીક ગ્ફી ીળી વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ગીબથૂફી ફરૃફીક વૉદૂ ષઘદફૃઅ ુષિણલ્ ળૉગ્ણીર્ંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૩૩-૩૨-૩૱) 

(૩) બ ગ રૃઞમ 

દીવૃગ્ ષહર્ ૪૨૩૭-૩૮ ઇફૉ ઙીર ષહર્ ૪૨૩૮-૩૯ ઇફૉ ઙીર 

જ્ડૂવી જ્ડૂવી, ગીમળથ ગઅધીળૂલી, ઘૉળણૂ, ગૃઅયીળી, 
ર્ગી઼ળ, ફીષી, દીઞબળ, ઇગીશી, 
ઈથઅનબૃળી(યી), ઙીળૂણી, વીઘથગી, 
ય્ઞબળી, ળૉસુરલી, રિઽનણ, ગૃઅયીળી, તૉજૂ, 
બૂબશૂલી(પી), ય્ઞબળૂ 

ર્ડીગીઅપી઼ળ, ુબલીષી, ઞસીબળ, અમ્ણી, ણીગષણવી, 
઼ીવઘણી, મીરથમ્ળ, ર્થબળ, ય્ઞબળૂ, યૉડ઼ૃણી, 
ગીશી઼ળ, રચળૂઘણી, ુબલીષી, ઼થ઼્ળી, ફષીઙીર(જ્), 
ળીરબળી(જ્), રૉષી઼ી(઼ૃ), ટીંટૃણી, ર્ડીઽળથૂલી, 
ળીરબળી(ળીઞ), ણ઼્વૂચૃફી, મીરથમ્ળ, વીઘથગી, ઼ૃળોઊ, 
ઘૉળીથી, ુજળ્ણી(યી), ઼ૃઘ઼ળ, ઘૉળણૂ, ર્ગી઼ળ, 
રૉષી઼ી(઼ૉ), સૉઘુવલી, વીઘજ્ુગલી, બીઅજષણી, યૂરઙત, 
જૂળ્ણી(ઢીઅ), ળૉસરૂલી, ઙતૉજૂ, ર્ડીઽળુથલી, ફીફૂલીથૂ, 
ફીફીગીઅપી઼ળ, ર્ડૂર્વણૂ, ફીફૂર્વણૂ, ઼ીઅઙીથૂ, ગૃઅયીળી, 
જીષીબળ(ઈ), દીઞબળ, બળમણૂ, નૉષ઼ળ, ળીજાષીણ, 
બીઅજષણી, ફીશૂલૉળૂ, ષીષણૂ, જ્ડૂવી, જાફૂષણવી, 
બીઅઞષીશૂ, ફીષી, બીષડૂ, ગઅધીળૂલી, ત્ગશષી, 
નૉષબળી(ઈ), ષણીશૂ, ઇગીશી, િઽળી઼ળ, ઈઅગણૂલી, 
ઙીળૂણી, બૂબળીશૂ, યૂર્ળ, ઽુમલી઼ળ,ુજળ્ણી(યી), 
ળીઞબળી, પીળોઊ, ય્ઞબળી, ફીફી બીશૂલીન, ઙૃઅની, ઙ્ુવણી, 
રિઽનણ 
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ધીફઙત ઇયૉબળ, િઽળીથી, ર્ળધશી, ફષીઙીર(ધી), 
ફશઘઅયી, ધીફઙત, ુષઞશૂલી, 
નૉષબળી(ધી), જીઅન્ ૉુવલી, ઙઙૃુવલીથી, 
ળીરબળી(઼), ઼ળ્ણૂ, નૉષશૂલી, ગીફબળ, 
રફણી઼ળ, ઘીઘળીધશ, ળીષળીથૂ, બીષડૂ, 
ધીફઙત, ઼ીળ઼ીથી, ઼્ફઙત, દળથૉદળ, 
ઊંણષૂ, ષળરીપીળ, ષૉવીશી(઼ી). ઇરળીબળ, 
ઈથઅનબળ(ધીફ), જારષીશૂ 

ઇરળીબળ, ઘીઘળીષીશૂ, ઊંણષૂ, નૉષશૂલી, ઼ળ્ણૂ, 
જઅન્ ૉવૂલી, નૉષબળી, ઼ીળ઼ીથી, િઽળીથી, ઈથઅનબૃળી(ધી), 
ઘીઘળીધશ, ઙૃઙુવલીથી, ર્ળધશી, ઇયૉબળ, ઼્ફઙત, 
ફશઘઅયી, ફષીઙીર(ધી), ુષઞશૂલી, ષળરીપીળ, ગીફબળ, 
વીઘીરીજૂ, રફણી઼ળ, ષૉવીશી(઼ી), દળથૉદળ, બીષડૂ 

ધીફઙત, ળીષળીથૂ, ળીરબળી(઼), જારષીશૂ 

રૃશૂ ઈઅમળણૂ, યૉડ, પ્શૂલી, જીથબળ, 
઼ૃજાફઙત, ઙતીન, ડૂગળ, ઋરળણી, ષણ ી, 
ષઙણૂલી, યષીફૂઙત, ળીલ઼અઙબળ, ઞસીબળ, 
ઘઅબીશૂલી, વૂલી, ઼ીઅઙ ી, ઼ળવી, ડૂણીથી, 
ષૉવીશી( ી) 

ઞૉબળ, રઽીનૉષઙત, ગળ઼ફઙત, ફીણ ૂ, ઙતણી, ળીરબળણી, 
ઘીડણૂ, રીફબળી, નૉષબળ, ઼ળી, ફષીથૂલી, સૉઘબળ, 
ગળસફઙત, ળીરબળણી, નૉષબળી, ડૂગળ, ગૃગણી, ઽૉરત્બળ, 
ફષીથૂલી, સૉઘબળ, ડૂગળ, નૂઙ઼ળ, નીથીષીણી, 

 

(૪) ઋક્દ બીગ ગીબથૂફી ફરફૃીક ગર્ીર ૉ઼ષગ, ઘૉદૂષીણૂ રનનફૂસ, ઈત્રીફી ડીભ, રીફન ષૉદફ દધી 

ઈઋડ઼્ ર઼્ ઑઞન઼્ૂ ગૉ .ણૂ.ઑર ઑન્ડળ ીઊટફી રૉફબીષળ ીળી ઘૉણૄદ, ઼ળબઅજ ઇધષી ઙદૂસૂવ ઘૉણૄદ ઇફૉ ુષરી 

ગઅબફૂફી ુદુફપૂ ૂફૂ ઽીઞળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ગીબથૂફી ફરૃફી વૉદૂ ષઘદફૃઅ ુષિણલ્ ળૉગ્ણીર્ંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

---------------- 

 

ગૉ ન્  ઼ળગીળ બી઼ૉ ઘીદળ્ફી ઞથ્ધીફૂ રીઅઙથૂ-નળઘી દ મીમદ 

 ઇદીળીઅુગદ : ૩૮૮ (૩૱-૨૭-૪૨૩૱)  ણ્.ઈસી બડૉવ (ઉંટી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

: 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગૉન્  ઼ળગીળ બી઼ૉ લૃળૂલી, 
ણૂ.ઑ.બૂ., ભડીર્વીઊટળ ઘીદળ્ફી ગૉડવી ઞથ્ધીફૂ રીઅઙથૂ ગૉ  નળઘી દ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ષહર્ષીળ ગૉડવ્ ઞથ્ધ્ ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી બૃળ્ બીણષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ષહર્ષીળ રીઅઙ ગળદી ઞથ્ધ્ ઇબૄળદ્ રશૉવ ઽ્લ દ્ ઞથ્ધ્ બૄળદ્ રૉશષષી રીડૉ  સૂ 
ળઞૄઈદ્ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૮-૩૨-૩૱) 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ગૉન્  ઼ળગીળ બી઼ૉ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઘીદળ્ફી ઞથ્ધીફૂ રીઅઙથૂ ગૉ  નળઘી દ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

(વીઘ રૉ.ડફ) 

ષહર્ ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱

લૃળૂલી ૪૫.૪૭ ૪૬.૨૨ ૪૱.૨૨ ૪૫.૨૨ ૪૫.૨૨

ણૂ.ઑ.બૂ. ૭.૱૨ ૭.૱૨ ૭.૮૨ ૭.૫૨ ૭.૨૨
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(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉન્  ઼ળગીળ ૂ ીળી ષહર્ષીળ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞથ્ધીફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

(વીઘ રૉ.ડફ) 

ષહર્ ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱

લૃળૂલી ૪૪.૭૪ ૪૪.૪૪ ૪૫.૫૯ ૪૫.૫૫ ૪૨.૩૭

ણૂ.ઑ.બૂ. ૮.૱૮ ૯.૨૬ ૱.૩૨ ૱.૬૪ ૮.૯૯

 

  યીળદ ઼ળગીળ ૂ ીળી ભીશષૉવ ઞથ્ધીરીઅધૂ ળીજ્લ ીળી ઞ િળલીદ/રીઅઙ રૃઞમ ઋબીણ ગળૉવ ઞથ્ધીફૂ ુષઙદ 

ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

(વીઘ રૉ.ડફ) 

ષહર્ ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱

લૃળૂલી ૪૨.૯૨ ૪૪.૯૨ ૪૩.૪૭ ૪૩.૩૮ ૪૩.૩૪
ણૂ.ઑ.બૂ. ૫.૯૬ ૬.૨૬ ૬.૯૯ ૬.૬૬ ૬.૮૭

 

(૫) ઘળૂભ દધી ળુષ ઼ૂટફ રીડૉ  ઘીદળફૂ ઞ િળલીદફી ઈઅગવફ રીડૉ  યીળદ ઼ળગીળ ીળી લ્જાદૂ ટ્ફવ 

ગ્ન્ભળન઼્ ઼રલૉ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ઼અયુષદ ઞ િળલીદ રૃઞમ રીઅઙથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઘીદળફૂ ઋબવબ્પદીફૂ ઼રૂક્ષી રીડૉ  

યીળદ ઼ળગીળ ૂ ીળી ઇઢષીિણગ ષૂિણલ્ ગ્ન્ભળન઼્ લ્ઞષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.ઞૉરીઅ લ્ગ્લ ળઞૃઈદ ગળૂ ળીજ્લરીઅ બૃળદ્ ઘીદળફ્ ઞથ્ધ્ 

ઋબવબ્પ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈર,  ળીજ્લરીઅ ઘીદળફૂ ઞ િળલીદ/રીઅઙ ઇફૃ઼ીળ યીળદ ઼ળગીળ ૂ ીળી બળૄદૃઅ ઘીદળ બૄ  

બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

---------------- 

 

ઘૉણૄદ્ફૉ ભળજીલીદ ુષરી ુ રૂલર ષ઼ૃવષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ : ૩૱૮૪  (૪૯-૯-૪૨૩૱) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ  :- 

(૩) પીફરઅ ૂ ભ઼વ ુમરી લ્ઞફીફૂ યીળદ ઼ળગીળફૂ રીઙર્નુસર્ગી ઇફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફી ઢળીષ્ રઞૃમ ુફલદ 

઼રલ રલીર્નીરીઅ ુષરીબી  બીગ્ફૃઅ ુપળીથ રૉશષૉવ ઽ્લ દૉષી ઘૉણૃદ્ બોગૂ કફ વીઊફ ઇળજી ફ ગળફીળ ઘૉણૄદ્ફૃઅ બથ ુષરી 

ુ ુરલર ષ઼ૃવૂ ળીજ્લ ઼ળગીળ ફક્કૂ ગળૉવ ુષરી ગઅબફૂફૉ ભળજીલીદ જૄગષૉ ઝૉ દૉ ભિળલીનધૂ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ 

઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ. 

(૪) જો ઽી,  દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ થ ષહર્રીઅ ગૃવ ગૉડવૃઅ ુષરી ુ ુરલર ઘૉણૄદ બી઼ૉધૂ ભળજીલીદ ષ઼ૃવૂ 

ગઅબફૂફૉ જગૃ લૃઅ ઇફૉ ગૉડવૃઅ ઼ળગીળૉ  જૃગ લૃઅ, ઇફૉ 

(૫) ભળજીલીદ ુષરી ુ ુરલર ષ઼ૃવષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ ઋક્દ ભળૂલીન ુફષીળષી ઼ળગીળૉ  સી બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૪૨-૩૩-૩૱) 

(૩) ઽી 

(૪) બ ગ-૩ રૃઞમ 

(૫) પીફરઅ ૂ ભ઼વ ુમરી લ્ઞફી (PMFBY) લ્ઞફીફૂ રીઙર્નુસર્ગીફૂ જોઙષીઊક રૃઞમ ુચળીથૂ ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ 

જોઘર્ ઼ીરૉ ળક્ષથ ઈબષી ઘૉણૄદ્ બી઼ૉધૂ ુષરી ુ ુરલર વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઋક્દ ભિળલીન ુફષીળષી જીવૃ ષહ પીફરઅ ૂ ભ઼વ 

મૂરી લ્ઞફીફૂ ઙીઊણવીઊફરીઅ ઼ૃપીળ્ ગળષી ઇઅઙૉ ઇ ૉફી દી.૨૪-૨૩-૪૨૩૱ ઇફૉ દી.૫૩-૨૭-૪૨૩૱ફી બ ્ધૂ ગૉન્  

઼ળગીળ ૂફૉ ઼જૃફ્ ર્ગવૂ ઈબૉવ ઝૉ. 
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બ ગ-૩ 

ઝૉ ીઅ થ ષહર્રીઅ પૂળીથૂ ઘૉણૃદ્ બી઼ૉધૂ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ૂુરલરફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.( .ગળ્ણરીઅ) 

 

ષહર્-૪૨૩૭ ષહર્-૪૨૩૮ ષહર્-૪૨૩૯ 

ઘળૂભ ળુષ-ઋફીશૃ ઘળૂભ ળુષ-ઋફીશૃ ઘળૂભ ળુષ-ઋફીશૃ 

૩૫૯.૯૫ ૨.૪૬ ૪૪૬.૪૨ ૪૬.૯૯ ૫૮૯.૨૮ ૪૱.૮૪ 
 

ઝૉ ીઅ ૫ ષહર્રીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂઑ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષૉવ ૂુરલરફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. ળુષ-ઋફીશૃ ૪૨૩૯-૩૱ફૃઅ 
ૂરૂલર જૄગષષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ. ( .ગળ્ણરીઅ) 

 

ષહર્-૪૨૩૭ ષહર્-૪૨૩૮ ષહર્-૪૨૩૯ 

ઘળૂભ ળુષ-ઋફીશૃ ઘળૂભ ળુષ-ઋફીશૃ ઘળૂભ

૮૩.૯૫ ૨૨ ૩૩૨૯.૫૮ ૩૭.૬૨ ૩૫૯૪.૯૮ 

---------------- 

 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ બીગુષર્ જૄગષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૱૩૩ (૨૱-૩૨-૪૨૩૱) ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) પીફરઅ ૂ ભ઼વ ુમરી લ્ઞફીફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ દી. ૫૩-૨૯-૪૨૩૱ ઼ૃપૂરીઅ ષળ઼ીન ઈપીિળદ ષીષૉદળ 

ફ ગળૂ સગફીળ બીગ ુષરી ુ રૂલર યળફીળ ઘૉણૃદ્ફૉ ૪૭% બીગ ુષર્ જૄગષષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ. 

(૪) જો ઽી, મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઋબળ્ક્દ ુ ધુદઑ ષીષૉદળ ફ ગળૂ સગફીળ ઘૉણૃદ્ફૉ દી. ૩૭-૨૱-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ ઋબળ્ક્દ ષશદળ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ, દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૫) જો ઽી, દ્ દૉફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ જૄગષષી બી  ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૩૪-૩૩-૩૱) 

(૩) ઽી 

(૪) ગૅુહ ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળફી દી.૨૭-૨૬-૪૨૩૱ફી ઢળીષ દધી 

પીફરઅ ૂ ભ઼વ ુમરી લ્ઞફીફૂ ઙીઊણવીઊફ રૃઞમ ષીષૉદળ ફ ધઊ સગષૃઅ/ષીષથૂ ુફ ભશ ઞષૂ ઇધષી ઋઙીષ્ ફ ધઊ સગષ્ 

ઞૉષી જોઘર્ ભક્દ રૃખ્લ બીગ્ફૉ ઞ વીઙૃ બણૉ  ઝૉ. બળઅદૃ ઘળૂભ-૩૱રીઅ મફી઼ગીઅઢી જી ીરીઅ જાઽૉળ ધલૉવ ફ્ડૂભીઊણ બીગ્રીઅ રખૃ્લ 

બીગ ફ ઽ્લ ઼નળઽૃઅ  જોઘર વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ.ઞૉધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

---------------- 
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બીડથ ુઞ ીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ બીગ ુષર્ જૄગષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૱૩૭ (૨૱-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ગૂળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ  :- 

(૩) પીફરઅ ૂ ભ઼વ ુમરી લ્ઞફીફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ દી. ૫૩-૨૯-૪૨૩૱ ઼ૃપૂરીઅ ષળ઼ીન ઈપીિળદ ષીષૉદળ 

ફ ગળૂ સગફીળ બીગ ુષરી ુ ુરલર યળફીળ ઘૉણૃદ્ફૉ ૪૭% બીગ ુષર્ જૄગષષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ. 

(૪) જો ઽી, દ્ બીડથ ુઞ ીરીઅ ઋબળ્ક્દ ુ ધુદઑ ષીષૉદળ ફ ગળૂ સગફીળ ઘૉણૃદ્ફૉ દી.૩૭-૨૱-૪૨૩૱ફૂ 

ુ ધુદઑ ઋબળ્ક્દ ષશદળ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ, દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૫) જો ઽી, દ્ દૉફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ જૄગષષીબી  ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૩૪-૩૩-૩૱) 

(૩) ઽી 

(૪) ગૅુહ ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળફી દી.૨૭-૨૬-૪૨૩૱ફી ઢળીષ દધી 

પીફરઅ ૂ ભ઼વ ુમરી લ્ઞફીફૂ ઙીઊણવીઊફ રૃઞમ ષીષૉદળ ફ ધઊ સગષૃઅ/ષીષથૂ ુફ ભશ ઞષૂ ઇધષી ઋઙીષ્ ફ ધઊ સગષ્ 

ઞૉષી જોઘર્ ભક્દ રૃખ્લ બીગ્ફૉ ઞ વીઙ ૃબણૉ  ઝૉ. બળઅદૃ ઘળૂભ-૩૱રીઅ બીડથ જી ીરીઅ જાઽૉળ ધલૉવ ફ્ડૂભીઊણ બીગ્રીઅ રૃખ્લ બીગ ફ 

ઽ્લ ઼નળઽૃઅ  જોઘર વીઙ ૃબણદૃઅ ફધૂ.ઞૉધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

---------------- 

 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઘૉણૄદ્ફૉ બીગુષર્ જૄગષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૱૩૱ (૨૱-૩૨-૪૨૩૱) : ણ્. ઈસીમૉફ બડૉવ (ઉંટી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ:- 

(૩) પીફરઅ ૂ ભ઼વ ુમરી લ્ઞફીફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ દી. ૫૩-૨૯-૪૨૩૱ ઼ૃપૂરીઅ ષળ઼ીન ઈપીિળદ ષીષૉદળ 

ફ ગળૂ સગફીળ બીગ ુષરી ુ ુરલર યળફીળ ઘૉણૃદ્ફૉ ૪૭% બીગ ુષર્ જૄગષષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ. 

(૪) જો ઽી, દ્ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઋબળ્ક્દ ુ ધુદઑ ષીષૉદળ ફ ગળૂ સગફીળ ઘૉણૃદ્ફૉ દી.૩૭-૨૱-૪૨૩૱ફૂ 

ુ ધુદઑ ઋબળ્ક્દ ષશદળ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ, દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૫) જો ઽી, દ્ દૉફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉઇફૉ જૄગષષીબી  ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૃગષષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૩૪-૩૩-૩૱) 

(૩) ઽી 

(૪) ગૅુહ ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ, ઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળફી દી.૨૭-૨૬-૪૨૩૱ફી ઢળીષ દધી 

પીફરઅ ૂ ભ઼વ ુમરી લ્ઞફીફૂ ઙીઊણવીઊફ રૃઞમ ષીષૉદળ ફ ધઊ સગષૃઅ/ષીષથૂ ુફ ભશ ઞષૂ ઇધષી ઋઙીષ્ ફ ધઊ સગષ્ 

ઞૉષી જોઘર્ ભક્દ રૃખ્લ બીગ્ફૉ ઞ વીઙૃ બણૉ  ઝૉ. બળઅદૃ ઘળૂભ-૩૱રીઅ રઽૉ઼ીથી જી ીરીઅ જાઽૉળ ધલૉવ ફ્ડૂભીઊણ બીગ્રીઅ રૃખ્લ બીગ 

ફ ઽ્લ ઼નળઽૃઅ  જોઘર વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ.ઞૉધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 

---------------- 
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ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૨૮૭ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા (ઇમણી઼ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) ગચ્ઝ જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવગૃીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ્ 

ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩
દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. ઇઙ -ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઉુન્ણલી 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઉુન્ણલી 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઇમણી઼ી 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૪૩ ૨.૩૮ ૨.૩૮ ૨.૩૨ ૨.૨૪ ૨.૨૪

ઑળઅણી ૬.૯૨ ૩.૩૱ ૩.૩૱ ૪.૱૩ ૨.૯૨ ૨.૯૨ ૩.૨૱ ૨.૱૩ ૨.૱૩

ગબી઼-ુબલદ ૫૩.૯૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૬૪.૭૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૯.૪૮ ૱.૮૫ ૱.૮૫

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૯૨ ૨.૭૪ ૨.૭૪ ૨.૭૭ ૨.૩૬ ૨.૩૬

રઙભશૂ ૬.૮૭ ૬.૯૬ ૬.૯૬ ૩૨.૨૮ ૫૪.૮૯ ૫૪.૮૯ ૱.૫૮ ૪૭.૨૯ ૪૭.૨૯

દવ ૨.૩૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૩૱ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઇઅજાળ 

ઑળઅણી ૪.૨૩ ૨.૭૨ ૨.૭૨ ૩૪.૱૭ ૫.૪૩ ૫.૪૩ ૪.૫૭ ૩.૯૯ ૩.૯૯

ગબી઼-ુબલદ ૫૩.૯૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૮૫.૨૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૯૪.૮૫ ૫૮.૫૩ ૫૮.૫૩

મીઞળી ૨.૨૫ ૨.૨૮ ૨.૨૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૬ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૱ ૨.૨૪ ૨.૨૪

રઙભશૂ ૩૬.૯૨ ૩૭.૮૪ ૩૭.૮૪ ૪૯.૯૫ ૯૨.૩૩ ૯૨.૩૩ ૫૬.૱૯ ૩૨૬.૮૩ ૩૨૬.૮૩

દવ ૩.૱૯ ૨.૬૯ ૨.૬૯ ૨.૪૱ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૪૪ ૨.૨૭ ૨.૨૭

યજીઋ 

મીઞળી ૨.૱૨ ૩.૬૫ ૩.૬૫ ૨.૯૪ ૨.૮૯ ૨.૮૯ ૨.૭૱ ૨.૩૭ ૨.૩૭

ઑળઅણી ૱૪.૮૬ ૪૨.૮૮ ૪૨.૮૮ ૯૬.૬૩ ૩૱.૮૨ ૩૱.૮૨ ૪૯.૫૪ ૪૩.૯૯ ૪૩.૯૯

ગબી઼-ુબલદ ૭૯.૪૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૨૫.૪૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૮૩.૬૯ ૫૨.૯૬ ૫૨.૯૬

રઙ ૨.૩૫ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૬ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૩

રઙભશૂ ૩૬.૬૫ ૩૭.૫૬ ૩૭.૫૬ ૩૮.૩૪ ૭૪.૫૱ ૭૪.૫૱ ૩૮.૩૫ ૬૱.૬૨ ૬૱.૬૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨



7 

 

યૃઞ 

ઑળઅણી  ૩૫.૪૩ ૫.૫૨ ૫.૫૨ ૩૩.૱૱ ૪.૯૯ ૪.૯૯ ૩૪.૭૩ ૯.૫૱ ૯.૫૱

ગબી઼-ુબલદ ૭૪.૬૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૪૨.૭૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૩૨.૪૱ ૭૭.૩૬ ૭૭.૩૬

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૩

મીઞળી ૨.૨૮ ૨.૩૨ ૨.૩૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૫.૯૫ ૬.૩૱ ૬.૩૱ ૩૨.૨૱ ૫૪.૯૯ ૫૪.૯૯ ૪૫.૯૫ ૯૩.૱૨ ૯૩.૱૨

દવ ૨.૨૩ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૬ ૨.૨૮ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૩૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫

વઘબદ 

ઑળઅણી ૪.૨૫ ૨.૭૩ ૨.૭૩ ૭.૨૪ ૩.૪૭ ૩.૪૭ ૩.૮૯ ૩.૪૭ ૩.૪૭

ગબી઼-ુબલદ ૪.૩૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૨ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૯.૯૪ ૱.૬૩ ૱.૬૩ ૯.૨૮ ૪૪.૯૬ ૪૪.૯૬ ૩૩.૭૱ ૫૬.૯૭ ૫૬.૯૭

રીઅણષૂ 

મીઞળી ૨.૨૫ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૮૯ ૨.૭૨ ૨.૭૨ ૨.૯૭ ૨.૩૯ ૨.૩૯

ઑળઅણી ૬.૩૨ ૩.૨૫ ૩.૨૫ ૩.૬૬ ૨.૫૮ ૨.૫૮ ૪.૪૭ ૩.૮૯ ૩.૮૯

ગબી઼-ુબલદ ૯૪.૩૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૭૫.૪૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૯૱.૱૪ ૫૯.૬૩ ૫૯.૬૩

રઙ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૨૫ ૨.૨૨૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૫.૯૮ ૫.૯૯ ૫.૯૯ ૩૩.૪૮ ૫૮.૭૱ ૫૮.૭૱ ૩૪.૨૨ ૫૭.૯૯ ૫૭.૯૯

દવ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૨૮ ૨.૨૨૨૮ ૨.૨૭ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રૃન્ ી 

ઑળઅણી ૨.૪૨ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૯૬ ૨.૩૯ ૨.૩૯ ૫.૫૩ ૪.૬૱ ૪.૬૱

ગબી઼-ુબલદ ૪૯.૯૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૭૭.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૬૬.૩૯ ૪૪.૩૨ ૪૪.૩૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩

રઙભશૂ ૬.૱૩ ૭.૩૩ ૭.૩૩ ૬.૨૱ ૩૫.૪૯ ૩૫.૪૯ ૯.૯૬ ૪૫.૱૫ ૪૫.૱૫

દવ ૨.૩૨ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૪૪ ૨.૨૮ ૨.૨૮ ૨.૨૭ ૨.૨૩ ૨.૨૩

ફઘ ીથી 

ઑળઅણી ૩૪.૩૭ ૫.૨૬ ૫.૨૬ ૯.૯૨ ૩.૯૯ ૩.૯૯ ૬.૯૭ ૫.૯૪ ૫.૯૪

ગબી઼-ુબલદ ૬૪.૮૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૮૩.૯૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૬૬.૮૪ ૪૪.૫૩ ૪૪.૫૩

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૬.૱૬ ૭.૩૬ ૭.૩૬ ૩૩.૪૮ ૫૮.૭૱ ૫૮.૭૱ ૪૮.૱૨ ૱૨.૬૨ ૱૨.૬૨

ળીબળ 

મીઞળી ૨.૮૱ ૩.૪૪ ૩.૪૪ ૩.૬૮ ૩.૩૨ ૩.૩૨ ૨.૫૭ ૨.૨૯ ૨.૨૯

ઑળઅણી ૩૱.૯૩ ૬.૯૫ ૬.૯૫ ૪૨.૩૯ ૭.૨૭ ૭.૨૭ ૩૱.૯૱ ૩૬.૨૱ ૩૬.૨૱

ગબી઼-ુબલદ ૩.૱૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૯.૨૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૬.૮૮ ૪.૫૫ ૪.૫૫

રઙ ૨.૨૫ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૬ ૨.૭૫ ૨.૬૨ ૨.૬૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૩૨૯.૨૱ ૩૩૭.૯૨ ૩૩૭.૯૨ ૮૯.૪૭ ૪૩૱.૭૮ ૪૩૱.૭૮ ૯૪.૱૩ ૪૩૱.૬૬ ૪૩૱.૬૬

રઢ ૨.૨૩ ૨.૨૨૨૫ ૨.૨૨૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૱ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-

ુમફુબલદ 
૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૯ ૨.૨૫ ૨.૨૫

 

* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 

બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ)

ઇમણી઼ી 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી 

દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ઑળઅણી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૫૯૬.૯૪

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨
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રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઇઅજાળ 

ઑળઅણી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

યજીઋ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઑળઅણી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

યૃઞ 

ઑળઅણી  ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૭૬૯.૫૩

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ  ૨.૨૨ ૨.૨૨

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

વઘબદ 

ઑળઅણી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રીઅણષૂ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઑળઅણી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રૃઅન્ ી 

ઑળઅણી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ફઘ ીથી 

ઑળઅણી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૫૯.૱૫

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ળીબળ 

મીઞળી ૨.૯૭ ૨.૨૨

ઑળઅણી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઢ  ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

 

---------------- 
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઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૨૮૯ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂરદૂ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) ઼ૃળદ જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવગૃીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ્ 

ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱

ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. ન્લૃ ઊુન્ણલી ઑ લૃળન઼્ ગઅ .વૂ. 
િળવીલન઼્ ઞફળવ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ 

વૂ. 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

મીળણ્વૂ ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૮ ૨.૨૱ ૨.૨૱

જ્ળી઼ૂ ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩

રઽૃષી ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯

રીઅણષૂ 

ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૩૱ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૬

ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૨ ૨.૨૭ ૨.૨૭

ણીઅઙળ-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૩ ૨.૨૨૨૯ ૨.૨૨૨૯

રીઅઙળ્શ 

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૯ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૮૩ ૨.૫૨ ૨.૫૨

ગબી઼-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૪

ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨
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ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩

ણીઅઙળ-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૬

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪

કવબીણ ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૭૨ ૨.૪૭ ૨.૪૭

બવ઼ીથી ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩

ઋરળબીણી 

ગબી઼-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૮ ૨.૨૫ ૨.૨૫

ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૫ ૨.૨૯ ૨.૨૯

ણીઅઙળ-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૪

રઙભશૂ ૨.૨૪ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨

 

*   ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 

બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

મીળણ્વૂ ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

જ્ળી઼ૂ ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઽૃષી ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રીઅણષૂ 

ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ણીઅઙળ-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨

રીઅઙળ્શ 

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ણીઅઙળ-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨

કવબીણ ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

બવ઼ીથી ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઋરળબીણી 

ગબી઼-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ણીઅઙળ-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ણીઅઙળ-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

 

---------------- 
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બીડથ ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૨૯૪ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) બીડથ જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવગૃીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ્ 

ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ,  ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી 
ઑ઼.મૂ.ઈઊ. ઞફળવ ઊન્ લ્ળન઼્ 

ગઅબફૂ વૂ. 
લૃુફષ ર઼્વ ઼્મ્બ્ ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

જીથ રી 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૮૨ ૪.૮૱ ૪.૮૱ ૨.૬૮ ૪.૨૯ ૪.૨૯ ૨.૪૨ ૨.૩૮ ૨.૩૮ 
ઇણન ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૪.૩૫ ૩.૱૭ ૩.૱૭ 
િનષૉવી ૨.૨૮ ૨.૪૬ ૨.૪૬ ૫.૬૯ ૭.૪૬ ૭.૪૬ ૨.૩૭ ૨.૪૯ ૨.૪૯ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૬.૯૨ ૪૬.૪૪ ૩.૱૮ ૯૨.૯૮ ૩૱.૩૯ ૩૱.૩૯ ૫૭.૫૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 

ઽીળૂઞ 

ઘ.મીઞળૂ ૭.૪૬ ૪૫.૭૯ ૪૫.૭૯ ૬.૬૯ ૪૨.૩૨ ૪૨.૩૨ ૪.૯૮ ૪.૬૨ ૪.૬૨ 
ઇણન ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૭ 
િનષૉવી ૮.૯૪ ૪૯.૮૯ ૪૯.૮૯ ૬.૯૮ ૯.૬૬ ૯.૬૬ ૫.૫૩ ૮.૪૨ ૮.૪૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૪.૫૫ ૫.૯૯ ૨.૪૯ ૪૯.૮૯ ૭.૯૫ ૭.૯૫ ૩૫.૭૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙ ૨.૨૨૩ ૨.૨૨૩ ૨.૨૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

બીડથ 

ઘ.મીઞળૂ ૩.૮૩ ૯.૪૬ ૯.૪૬ ૨.૪૫ ૩.૨૭ ૩.૨૭ ૩.૯૫ ૩.૬૨ ૩.૬૨ 
ઇણન ૨.૨૨૩ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૬ ૨.૯૯ ૨.૱૬ ૨.૱૬ 
િનષૉવી ૨.૩૨ ૨.૬૨ ૨.૬૨ ૨.૫૬ ૨.૭૩ ૨.૭૩ ૨.૱૭ ૩.૭૯ ૩.૭૯ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૨.૮૪ ૩૯.૪૭ ૩.૫૫ ૮૱.૨૮ ૩૫.૮૩ ૩૫.૮૩ ૫૪.૬૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૭ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 

ળીપફબળૃ 

ઘ.મીઞળૂ ૪૯.૨૯ ૩૫૨.૱૪ ૩૫૨.૱૪ ૩૭.૬૮ ૮૯.૭૯ ૮૯.૭૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઇણન ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૩૩ ૨.૩૯ ૨.૩૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૯.૩૯ ૪૱.૮૮ ૪૱.૮૮ ૯.૪૨ ૩૫.૱૨ ૩૫.૱૨ ૯.૫૬ ૩૫.૯૮ ૩૫.૯૮ 
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ગબી઼ ુબલદ ૪.૭૮ ૬.૩૮ ૨.૫૪ ૩૫.૭૩ ૪.૯૨ ૪.૯૨ ૩૪.૯૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૩.૮૪ ૨.૮૭ ૨.૮૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙ ૨.૨૭ ૨.૨૱ ૨.૨૱ ૨.૬૪ ૨.૯૬ ૨.૯૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

઼રૂ 

ઘ.મીઞળૂ ૩૱.૩૫ ૱૩.૭૱ ૱૩.૭૱ ૯.૫૱ ૫૫.૩૯ ૫૫.૩૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઇણન ૨.૨૯ ૨.૩૮ ૨.૩૮ ૨.૩૩ ૨.૪૨ ૨.૪૨ ૨.૩૬ ૨.૩૪ ૨.૩૪ 
િનષૉવી ૯.૱૬ ૫૩.૫૮ ૫૩.૫૮ ૭.૮૭ ૱.૬૯ ૱.૬૯ ૭.૮૨ ૩૨.૭૨ ૩૨.૭૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૩.૭૭ ૪.૭૪ ૨.૩૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૩.૭૭ ૨.૮૪ ૨.૮૪ ૫.૫૯ ૩.૩૱ ૩.૩૱ 
રઙ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 

સઅઘૉ ળ 

ઘ.મીઞળૂ ૯.૱૯ ૫૭.૬૯ ૫૭.૬૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઇણન ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૪૭ ૨.૪૪ ૨.૪૪ 
િનષૉવી ૨.૭૩ ૪.૨૪ ૪.૨૪ ૩૫.૫૨ ૩૯.૯૭ ૩૯.૯૭ ૬.૮૨ ૱.૮૪ ૱.૮૪ 
ગબી઼ ુબલદ ૩.૫૭ ૪.૩૯ ૨.૩૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૪.૯૨ ૭.૨૱ ૭.૨૱ ૫.૪૫ ૩.૩૫ ૩.૩૫ 
રઙ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

઼ીઅદવબૃળ 

ઘ.મીઞળૂ ૪૪.૯૬ ૩૨૫.૪૫ ૩૨૫.૪૫ ૪૩.૱૮ ૯૱.૫૱ ૯૱.૫૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૫૩.૩૯ ૩૪૬.૯૨ ૩૪૬.૯૨ ૱.૪૫ ૩૪.૫૭ ૩૪.૫૭ ૫૯.૩૫ ૮૯.૮૩ ૮૯.૮૩ 
ગબી઼ ુબલદ ૩.૬૨ ૪.૪૱ ૨.૩૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૯૨ ૨.૫૮ ૨.૫૮ ૨.૱૯ ૨.૫૩ ૨.૫૩ 
રઢ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙ ૨.૨૫ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૮ ૨.૩૨ ૨.૩૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

઼ળ ષદૂ 

ઘ.મીઞળૂ ૪.૫૮ ૩૨.૮૫ ૩૨.૮૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઇણન ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૱ ૨.૩૮ ૨.૩૮ 
િનષૉવી ૨.૩૪ ૨.૬૯ ૨.૬૯ ૨.૯૭ ૩.૩૫ ૩.૩૫ ૨.૫૩ ૨.૭૱ ૨.૭૱ 
ગબી઼ ુબલદ ૯.૪૱ ૩૩.૱૫ ૨.૯૩ ૯૫.૩૯ ૩૬.૮૫ ૩૬.૮૫ ૬૫.૩૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ુ઼ધ્પબૃળ 

મીઞળી ૨.૨૬ ૨.૩૯ ૨.૩૯ ૩.૬૭ ૮.૭૬ ૮.૭૬ ૨.૫૭ ૨.૪૱ ૨.૪૱ 
િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫.૪૬ ૬.૱૮ ૬.૱૮ ૨.૩૬ ૨.૪૯ ૨.૪૯ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૭.૬૯ ૱.૯૩ ૨.૮૯ ૫૮.૯૨ ૯.૫૱ ૯.૫૱ ૩૯.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

*   ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ  AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 
નીષી ( . વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 
નીષી ( . વીઘરીઅ) ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

જીથ રી 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૪૬.૭૫

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઽીળૂઞ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨
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બીડથ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૫૫.૮૮

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ળીપફબળૃ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૯૯૫.૩૯

ઇણન ૨.૨૨ ૭.૫૯

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૫૪.૫૱ 

રઙ ૨.૨૨ ૪૩.૨૪

઼રૂ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૫૮૱.૯૮

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૬

સઅઘૉ ળ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૮૪.૩૫

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

઼ીઅદવબૃળ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૩૨૯૫.૩૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૩૯.૯૭

રઢ ૨.૨૨ ૨.૬૨

રઙ ૨.૨૨ ૪.૯૨

ઇણન ૨.૨૨ ૪.૱૪

઼ળ ષદૂ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૪

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ુ઼ધ્પબૃળ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

 

---------------- 
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મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૨૯૪ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ સૂષીયીઊ યૃળૂલી (િનલ્નળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) મફી઼ગીઅઢી જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવગૃીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. ઇઙ -ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 
ઑ઼.મૂ.ઈઊ. ઞફળવ ઊન્ લ્ળન઼્ 

ગઅબફૂ વૂ. 
લૃુફષ ર઼્વ ઼્મ્બ્ ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઇરૂળઙત 

િનષૉવી ૨.૫૮ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૬ ૨.૨૮ ૨.૨૮ ૨.૩૯ ૨.૨૭ ૨.૨૭ 
ગબી઼ ુબલદ ૭.૬૱ ૱.૭૯ ૨.૫૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૬.૭૮ ૩૬.૱૩ ૩૬.૱૩ ૯.૫૮ ૱.૨૨ ૱.૨૨ 
રગીઊ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૩૬ ૨.૨૨૩૬ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 

યીયળ 

મીઞળૂ ૯.૨૪ ૩૱.૨૭ ૩૱.૨૭ ૩૬.૱૭ ૪૯.૮૯ ૪૯.૮૯ ૩૩.૨૨ ૫૨.૪૬ ૫૨.૪૬ 
દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૭ ૨.૨૭ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 
રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૫૱ ૨.૫૫ ૨.૫૫ 
િનષૉવી ૨.૪૩ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૯૯ ૩.૩૭ ૩.૩૭ ૪.૨૨ ૨.૭૬ ૨.૭૬ 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૮ ૨.૩૨ ૨.૨૨ ૩૨.૯૭ ૩૫.૯૱ ૩૫.૯૱ ૪૩.૮૪ ૯.૨૨ ૯.૨૨ 

નીઅદી 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૬૪ ૨.૮૮ ૨.૨૫ ૨.૩૫ ૨.૩૯ ૨.૩૯ ૪.૨૭ ૨.૮૯ ૨.૮૯ 
િનષૉવી ૨.૨૭ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૨ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 
મીઞળૂ ૨.૨૬ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રગીઊ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
રઙભશૂ ૨.૬૯ ૨.૪૭ ૨.૪૭ ૩.૪૩ ૫.૯૪ ૫.૯૪ ૩.૯૬ ૩.૬૯ ૩.૬૯ 
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નીઅદૂષીણી 

મીઞળૂ ૨.૬૫ ૨.૱૭ ૨.૱૭ ૨.૬૪ ૨.૱૫ ૨.૱૫ ૨.૭૩ ૩.૬૨ ૩.૬૨ 
િનષૉવી ૩.૮૨ ૨.૬૨ ૨.૬૨ ૫.૪૯ ૬.૯૨ ૬.૯૨ ૫.૩૫ ૨.૱૬ ૨.૱૬ 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૮૨ ૨.૯૯ ૨.૯૯ ૨.૪૱ ૨.૨૯ ૨.૨૯ 
રઙભશૂ ૩૬.૭૱ ૯.૪૯ ૯.૪૯ ૪૨.૪૨ ૮૭.૮૭ ૮૭.૮૭ ૪૪.૨૩ ૩૱.૱૪ ૩૱.૱૪ 

ણૂ઼ી 

મીઞળૂ ૨.૩૯ ૨.૫૱ ૨.૫૱ ૩.૫૬ ૪.૮૯ ૪.૮૯ ૩૩.૯૯ ૫૪.૯૪ ૫૪.૯૪ 
િનષૉવી ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૩.૩૮ ૩.૯૬ ૩.૯૬ ૨.૯૭ ૨.૪૨ ૨.૪૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૮૱ ૩.૨૮ ૨.૨૬ ૯.૮૭ ૯.૯૭ ૯.૯૭ ૯.૭૨ ૫.૨૱ ૫.૨૱ 
રઙભશૂ ૬૪.૭૩ ૪૩.૪૮ ૪૩.૪૮ ૮૬.૩૪ ૪૨૱.૫૯ ૪૨૱.૫૯ ૭૱.૱૬ ૭૨.૫૩ ૭૨.૫૩ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૮ ૨.૨૮ 
દવ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૪૮ ૨.૪૮ ૨.૪૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનલ્નળ 

મીઞળૂ ૨.૫૮ ૨.૯૪ ૨.૯૪ ૱.૱૨ ૩૯.૮૨ ૩૯.૮૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૬ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 
રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૬.૬૪ ૫.૯૱ ૫.૯૱ 
િનષૉવી ૨.૩૪ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૯.૨૯ ૩૨.૮૬ ૩૨.૮૬ ૪.૬૯ ૨.૮૯ ૨.૮૯ 
ગબી઼ ુબલદ ૭.૭૬ ૱.૮૮ ૨.૫૭ ૫૪.૱૱ ૬૪.૯૭ ૬૪.૯૭ ૪૬.૫૫ ૯.૱૱ ૯.૱૱ 
દવ ૨.૩૮ ૨.૩૮ ૨.૩૮ ૨.૮૫ ૨.૮૫ ૨.૮૫ ૨.૭૪ ૨.૯૬ ૨.૯૬ 

પીફૉળી 

મીઞળૂ ૮.૯૯ ૩૫.૯૯ ૩૫.૯૯ ૱.૩૬ ૩૮.૪૯ ૩૮.૪૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૩.૩૯ ૨.૫૨ ૨.૫૨ ૯.૬૯ ૩૬.૪૨ ૩૬.૪૨ ૱.૮૱ ૪.૫૬ ૪.૫૬ 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૩૭ ૨.૪૬ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૫૬.૪૩ ૩૯.૩૨ ૩૯.૩૨ ૬૯.૮૮ ૩૮૩.૫૱ ૩૮૩.૫૱ ૫૮.૫૨ ૫૩.૨૬ ૫૩.૨૬ 
દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગીઅગળૉઞ 

મીઞળૂ ૨.૪૭ ૨.૭૩ ૨.૭૩ ૩.૩૪ ૪.૪૬ ૪.૪૬ ૨.૮૬ ૩.૯૭ ૩.૯૭ 
િનષૉવી ૨.૨૯ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૩.૬૪ ૪.૩૬ ૪.૩૬ ૩.૫૱ ૨.૫૯ ૨.૫૯ 
ગબી઼ ુબલદ ૫૯.૭૨ ૮૩.૯૪ ૪.૬૯ ૩૮૮.૮૮ ૪૩૮.૮૮ ૪૩૮.૮૮ ૩૬૯.૱૩ ૬૯.૱૯ ૬૯.૱૯ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૩૫ ૨.૩૫ ૨.૩૫ ૨.૩૭ ૨.૪૮ ૨.૪૮ 

વીઘથૂ 

મીઞળૂ ૬.૯૮ ૯.૯૩ ૯.૯૩ ૯.૯૯ ૩૭.૭૱ ૩૭.૭૱ ૯.૫૫ ૪૨.૩૭ ૪૨.૩૭ 
િનષૉવી ૨.૩૯ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૩.૨૯ ૩.૮૫ ૩.૮૫ ૨.૯૭ ૨.૪૮ ૨.૪૮ 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૭૭ ૨.૱૮ ૨.૨૫ ૯.૩૯ ૯.૫૭ ૯.૫૭ ૩૬.૭૭ ૬.૯૩ ૬.૯૩ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૪ ૨.૪૭ ૨.૪૭ 
રઙભશૂ ૪૨.૮૮ ૩૨.૫૫ ૩૨.૫૫ ૪૯.૨૯ ૱૯.૯૯ ૱૯.૯૯ ૫૩.૭૯ ૪૮.૯૯ ૪૮.૯૯ 
દવ ૨.૪૩ ૨.૪૩ ૨.૪૩ ૩.૪૫ ૩.૪૫ ૩.૪૫ ૨.૯૪ ૩.૮૯ ૩.૮૯ 

બીવફબૃળ 

મીઞળૂ ૪.૬૮ ૬.૯૪ ૬.૯૪ ૨.૪૭ ૨.૭૨ ૨.૭૨ ૩.૱૫ ૭.૨૫ ૭.૨૫ 
િનષૉવી ૫.૯૭ ૨.૯૬ ૨.૯૬ ૬.૮૮ ૮.૯૯ ૮.૯૯ ૫.૯૯ ૩.૨૱ ૩.૨૱ 
ગબી઼ ુબલદ ૭.૪૮ ૱.૪૪ ૨.૫૫ ૩૫.૭૯ ૩૯.૮૯ ૩૯.૮૯ ૩૨.૮૭ ૫.૬૭ ૫.૬૭ 
રઙભશૂ ૩૯.૩૭ ૯.૭૯ ૯.૭૯ ૪૮.૭૯ ૱૮.૫૮ ૱૮.૫૮ ૫૩.૭૨ ૪૮.૯૫ ૪૮.૯૫ 
ઞૃષીળ ૨.૩૮ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૩૯ ૨.૩૯ ૨.૩૯ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
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બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

ઇરૂળઙત 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રગીઊ ૨.૨૨ ૨.૨૨૬

યીયળ 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

નીઅદી 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

નીઅદૂષીણી 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ણૂ઼ી 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

નૂલ્નળ 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૩.૭૭ ૩.૭૪

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૬૮

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

પીફૉળી 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૩૯.૯૫

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગીઅગળૉઞ 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

વીઘથૂ 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૭.૱૫

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૩૱૪.૬૮

દવ ૨.૨૨ ૩૭.૪૯

બીવફબૃળ 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૪૫૩.૬૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૨.૨૨

઼ૃઊઙીર 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૩૮.૭૬ ૨.૨૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨
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ધળીન 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ષણઙીર 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨

ષીષ 

મીઞળૂ ૯૯૨.૪૭ ૪૫૮૫.૭૱

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨

રઙ ૨.૪૫ ૨.૨૨

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૩૩.૯૮

દવ ૨.૨૩ ૨.૨૨

 

---------------- 

 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

 ઇદીળીઅુગદ : ૫૨૱૱ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ:- 

(૩) રઽૉ઼ીથી જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવૃગીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. ઇઙ -ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 
ન્લૃ ઊુન્ણલી ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅ . વૂ. 

લૃુફષ ર઼્વ ઼્મ્બ્ ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 
મૉજળીજી મીઞળી ૨.૩૩ ૨.૨૬૬ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૩૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 
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િનષૉવી ૨.૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૭ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 
ગબી઼ ુબલદ ૫૩.૪૮ ૫.૯૩ ૨.૨૨ ૮૪.૨૫ ૩૭.૨૯ ૩૭.૨૯ ૭૩.૪૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઇણન ૨.૭૯ ૨.૨૬ ૨.૨૨ ૨.૨૬ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૯ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 

જોડીથી 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૮ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 
મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
િનષૉવી ૨.૱૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૩ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૪૨ ૨.૩૨ ૨.૩૨ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૪.૫૮ ૩.૭૬ ૨.૨૨ ૪૯.૪૯ ૯.૩૪ ૯.૩૪ ૩૮.૬૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગણૂ 

િનષૉવી ૨.૭૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૩૯ ૩.૭૱ ૩.૭૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૫૯.૬૱ ૬.૯૬ ૨.૨૨ ૩૫૯.૮૪ ૫૫.૬૬ ૫૫.૬૬ ૫૩.૫૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૮૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૯૪ ૩.૪૭ ૩.૪૭ ૨.૯૫ ૨.૩૮ ૨.૩૮ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘૉળીવૃ 

મીઞળી ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૨.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૪૩ ૨.૩૩ ૨.૩૩ 
ગબી઼ ુબલદ ૯.૨૯ ૩.૩૫ ૨.૨૨ ૬૯.૫૨ ૩૩.૯૱ ૩૩.૯૱ ૩૫.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઽૉ઼ીથી 

મીઞળી ૨.૨૮ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૱ ૨.૩૩ ૨.૩૩ ૨.૭૯ ૨.૩૪ ૨.૩૪ 
િનષૉવી ૨.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૬ ૨.૩૯ ૨.૩૯ ૨.૩૮ ૨.૨૱ ૨.૨૱ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૯.૬૯ ૪.૬૬ ૨.૨૨ ૮૪.૭૪ ૩૭.૩૯ ૩૭.૩૯ ૫૪.૩૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૬ 
રઙ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
ઇણન ૨.૨૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૬ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૱ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 

઼દવી઼થી 

િનષૉવી ૨.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૮૨ ૨.૫૨ ૨.૫૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૭.૯૨ ૨.૯૩ ૨.૨૨ ૪૭.૬૨ ૮.૩૯ ૮.૩૯ ૯.૭૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૨.૭૮ ૨.૩૬ ૨.૩૬ ૪.૱૨ ૫.૱૨ ૫.૱૨ ૯.૭૨ ૩૬.૯૯ ૩૬.૯૯ 

ઉંટી 

મીઞળી ૨.૨૯ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૩૫ ૨.૩૱ ૨.૩૱ ૨.૮૯ ૨.૩૫ ૨.૩૫ 
િનષૉવી ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૨ ૨.૩૬ ૨.૩૬ ૨.૮૱ ૨.૫૬ ૨.૫૬ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૬.૭૫ ૩.૱૪ ૨.૨૨ ૬૪.૩૩ ૩૨.૪૫ ૩૨.૪૫ ૪૨.૪૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૱ ૨.૩૬ ૨.૩૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ષણફઙળ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૯.૪૨ ૪.૩૭ ૨.૨૨ ૬૯.૯૬ ૩૪.૩૬ ૩૪.૩૬ ૩૱.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૪ 
િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૫ 

ુષજાબળૃ 

ગબી઼ ુબલદ ૪૱.૭૩ ૫.૭૮ ૨.૨૨ ૯૪.૩૯ ૪૪.૬૨ ૪૪.૬૨ ૫૪.૩૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૨.૨૯ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૪.૬૯ ૬.૯૫ ૬.૯૫ 
િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૪૯ ૨.૩૭ ૨.૩૭ 

ુષ઼ફઙળ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૪ 
ગબી઼ ુબલદ ૫૩.૮૮ ૫.૯૮ ૨.૨૨ ૱૪.૯૩ ૪૨.૩૨ ૪૨.૩૨ ૫૪.૩૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૪ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૩ ૨.૨૨૩ 

 
* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 
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બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

મૉજળીજી 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

જોડીથી 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૮૫.૱૯ ૨.૨૨ 

ગણૂ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘૉળીવૃ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૫૯.૫૮ 

રઽૉ઼ીથી 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

઼દવી઼થી 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૬૩.૱૫ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઉંટી 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ષણફઙળ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ુષજાબળૃ 

ગબી઼ ુબલદ ૪૯.૩૪ ૱૪.૩૯ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ુષ઼ફઙળ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

---------------- 
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ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૨૯૯ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) ઇળષ ૂ જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવૃગીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી. 
ઊફ્ગ્ ડ્ગૂલ્ ઞફળવ ઊન્ લ્ળન઼્ 

ગઅબફૂ વૂ. 
ળૂવીલન઼્  ઞફળવ ઊન્ લ્ળન઼્ 

ગઅબફૂ વૂ. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

મીલણ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૫૱ ૨.૩૱ ૨.૩૱ ૨.૫૱ ૩.૪૬ ૩.૪૬ 
િનષૉવી ૨.૫૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૬૬ ૱.૫૭ ૱.૫૭ ૨.૬૬ ૨.૩૩ ૨.૩૩ 
ગબી઼ (ુબલદ) ૬૯.૬૩ ૯૩.૩૩ ૨.૨૨ ૮૨.૨૪ ૪૯૪.૩૱ ૪૯૪.૩૱ ૮૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૪૩.૮૭ ૬૫.૫૨ ૬૫.૫૨ ૫.૭૯ ૩૬.૮૯ ૩૬.૮૯ ૫.૭૯ ૪.૮૱ ૪.૮૱ 
રગીઊ ૫.૯૯ ૭.૮૮ ૭.૮૮ ૨.૩૨ ૨.૪૫ ૨.૪૫ ૨.૩૨ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 
દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૩૪ ૨.૩૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૯ ૨.૬૮ ૨.૬૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ુયવ્ણી 

િનષૉવી ૨.૩૨ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૪૬ ૨.૪૬ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૩ ૨.૨૨૩ 
ગબી઼ (ુબલદ) ૩૭.૪૱ ૪૪.૯૪ ૨.૨૨ ૪૬.૭૬ ૬૮.૱૮ ૬૮.૱૮ ૪૬.૭૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૯.૩૯ ૩૬.૫૬ ૩૬.૫૬ ૩.૯૯ ૬.૭૭ ૬.૭૭ ૩.૯૯ ૩.૬૱ ૩.૬૱ 
રગીઊ ૪.૱૮ ૬.૪૯ ૬.૪૯ ૨.૪૯ ૨.૬૩ ૨.૬૩ ૨.૪૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯ 
દૃષૉળ ૨.૪૨ ૨.૪૨ ૨.૪૨ ૨.૨૩ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
ઇણન ૨.૨૯ ૨.૩૮ ૨.૩૮ ૨.૨૬ ૨.૩૩ ૨.૩૩ ૨.૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 

પફ઼ૃળી 

િનષૉવી ૨.૩૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
ગબી઼ (ુબલદ) ૫૭.૬૫ ૭૫.૩૬ ૨.૨૨ ૬૯.૮૨ ૩૭૯.૨૭ ૩૭૯.૨૭ ૬૯.૮૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૩૬.૮૬ ૪૯.૪૯ ૪૯.૪૯ ૯.૮૯ ૪૪.૩૨ ૪૪.૩૨ ૯.૮૯ ૭.૯૭ ૭.૯૭ 



21 

 

રગીઊ ૨.૩૭ ૨.૪૪ ૨.૪૪ ૨.૬૮ ૪.૱૯ ૪.૱૯ ૨.૬૮ ૨.૩૩ ૨.૩૩ 

રીવબૃળ 

િનષૉવી ૩૭૨.૬૫ ૫૯.૮૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ (ુબલદ) ૩૩.૪૪ ૩૮.૱૫ ૨.૨૨ ૯.૮૮ ૪૮.૯૯ ૪૮.૯૯ ૯.૮૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૩૬.૮૭ ૪૯.૪૯ ૪૯.૪૯ ૬.૮૩ ૪૭.૱૬ ૪૭.૱૬ ૬.૮૩ ૫.૬૮ ૫.૬૮ 
રગીઊ ૩.૩૬ ૩.૯૨ ૩.૯૨ ૨.૭૯ ૩.૭૨ ૩.૭૨ ૨.૭૯ ૨.૩૭ ૨.૩૭ 

રૉચળઞ 

િનષૉવી ૨.૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૩ ૨.૨૨૩ 
ગબી઼ (ુબલદ) ૯.૨૮ ૩૨.૭૯ ૨.૨૨ ૩૨.૯૯ ૫૯.૬૭ ૫૯.૬૭ ૩૨.૯૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૫.૩૫ ૮.૪૭ ૮.૪૭ ૪.૩૭ ૩૫.૫૭ ૩૫.૫૭ ૪.૩૭ ૩.૮૪ ૩.૮૪ 
રગીઊ ૬.૨૯ ૮.૩૬ ૮.૩૬ ૨.૱૮ ૨.૭૱ ૨.૭૱ ૨.૱૮ ૨.૪૩ ૨.૪૩ 
દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૩ ૨.૨૨૩ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૨૭ ૨.૨૨૭ 

ર્ણી઼ી 

િનષૉવી ૨.૩૯ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૪૨ ૩.૨૯ ૩.૨૯ ૨.૪૨ ૨.૨૭ ૨.૨૭ 
ગબી઼ (ુબલદ) ૩૯.૮૬ ૪૮.૬૮ ૨.૨૨ ૫૮.૬૯ ૱૫.૯૨ ૱૫.૯૨ ૫૮.૬૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૩૱.૪૩ ૫૮.૬૪ ૫૮.૬૪ ૪૬.૫૯ ૭૱.૮૯ ૭૱.૮૯ ૪૬.૫૯ ૩૱.૪૱ ૩૱.૪૱ 
રગીઊ ૨.૩૭ ૨.૪૫ ૨.૪૫ ૨.૬૭ ૨.૱૬ ૨.૱૬ ૨.૬૭ ૨.૩૩ ૨.૩૩ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 

 
* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

મીલણ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ગબી઼ (ુબલદ) ૪.૯૯ ૨.૨૯ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રગીઊ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ુયવ્ણી 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ (ુબલદ) ૪૬.૭૯ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રગીઊ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દૃષૉળ ૨.૩૨ ૨.૨૨ 

પફ઼ૃળી 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ (ુબલદ) ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રગીઊ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રીવબૃળ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ (ુબલદ) ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રગીઊ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રૉચળઞ 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ (ુબલદ) ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રગીઊ ૭.૨૮ ૨.૩૮ 
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ર્ણી઼ી 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ (ુબલદ) ૨.૨૨ ૪.૮૯ 

રઙભશૂ ૫૮૩.૭૪ ૨.૨૨ 

રગીઊ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 

---------------- 

઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૨૪ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ પષવુ઼અઽ ટીવી (મીલણ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ:- 

(૩) ઼ીમળગીઅઢી જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવગૃીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી. 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ 

કભ ઊુન્ણલી. 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

િઽઅરદફઙળ 

િનષૉવી ૨.૩૨ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૨૯ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૩૪ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 
ગબી઼ ુબલદ ૮૬.૨૪ ૪૪૬.૨૯ ૩૪૱.૨૬ ૱૯.૮૨ ૬૫.૱૨ ૬૫.૱૨ ૯૱.૮૭ ૬૯.૫૪ ૬૯.૫૪ 
રઙભશૂ ૩૨૩.૬૱ ૭૱૫.૬૯ ૭૱૫.૬૯ ૪૫.૫૫ ૩૫૬.૩૭ ૩૫૬.૩૭ ૱૩.૮૫ ૪૨૬.૨૱ ૪૨૬.૨૱

રગીઊ ૨.૨૩ ૨.૪૮ ૨.૪૮ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 

ઊણળ 

િનષૉવી ૨.૨૭ ૨.૯૭ ૨.૯૭ ૨.૨૮ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
ગબી઼ ુબલદ ૱૬.૯૨ ૪૯૯.૩૭ ૩૮૯.૱૨ ૩૬૮.૫૪ ૯૫.૩૮ ૯૫.૩૮ ૩૮૨.૪૮ ૱૨.૩૫ ૱૨.૩૫ 
ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૫૯.૫૩ ૪૪૮.૨૮ ૪૪૮.૨૮ ૪.૬૮ ૩૬.૩૭ ૩૬.૩૭ ૮.૯૩ ૩૯.૪૱ ૩૯.૪૱ 
રગીઊ ૨.૩૮ ૨.૬૬ ૨.૬૬ ૨.૨૫ ૨.૨૮ ૨.૨૮ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
દૃષૉળ ૨.૨૬ ૨.૨૱ ૨.૨૱ ૨.૨૭ ૨.૨૱ ૨.૨૱ ૨.૨૫ ૨.૨૭ ૨.૨૭ 
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ઘૉણ ી 

ઇણન ૨.૬૮ ૨.૯૩ ૨.૯૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯ 
િનષૉવી ૨.૩૱ ૨.૪૯ ૨.૪૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૫.૪૯ ૬૮.૪૭ ૪૮.૭૬ ૪૩.૫૯ ૩૨.૮૯ ૩૨.૮૯ ૪૯.૬૩ ૩૫.૯૩ ૩૫.૯૩ 
ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૬.૮૬ ૪૮.૮૮ ૪૮.૮૮ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૩.૯૭ ૬.૫૱ ૬.૫૱ 
રગીઊ ૩.૱૩ ૬.૯૯ ૬.૯૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૭ ૨.૨૮ ૨.૨૮ 
દૃષૉળ ૨.૬૱ ૨.૯૭ ૨.૯૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

બ્સૂફી 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૪.૬૪ ૪.૭૬ ૩.૪૯ ૩.૪૯ ૪.૩૨ ૩.૨૭ ૩.૨૭ 
ઇણન ૩.૪૩ ૬.૪૬ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રગીઊ ૨.૩૯ ૨.૬૮ ૨.૬૮ ૨.૨૪ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ીઅુદઞ 

િનષૉવી ૨.૩૱ ૨.૪૱ ૨.૪૱ ૨.૨૬ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૩૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 
ગબી઼ ુબલદ ૪૱.૱૬ ૩૨૨.૯૭ ૭૯.૮૱ ૬૭.૮૬ ૪૪.૱૪ ૪૪.૱૪ ૬૨.૩૨ ૪૨.૨૭ ૪૨.૨૭ 
રઙભશૂ ૱.૯૩ ૭૨.૩૨ ૭૨.૩૨ ૩.૪૭ ૯.૩૱ ૯.૩૱ ૩૩.૮૭ ૪૯.૩૫ ૪૯.૩૫ 
ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૬૫ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૪૬ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૮૮ ૨.૬૯ ૨.૬૯ 

દવ્ન 

મીઞળૂ ૨.૨૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૨.૨૫ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૬૨.૬૯ ૩૬૩.૯૫ ૱૨.૯૯ ૮૯.૩૮ ૫૬.૭૱ ૫૬.૭૱ ૬૫.૪૭ ૪૩.૮૪ ૪૩.૮૪ 
રઙભશૂ ૩૬.૪૯ ૱૪.૩૱ ૱૪.૩૱ ૫.૨૨ ૩૯.૪૮ ૩૯.૪૮ ૩૭.૪૯ ૫૱.૩૯ ૫૱.૩૯ 

ષણીવૂ 

િનષૉવી ૨.૨૭ ૨.૨૱ ૨.૨૱ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૪૯.૪૱ ૩૨૪.૬૯ ૭૱.૭૭ ૫૨.૪૱ ૩૭.૩૬ ૩૭.૩૬ ૪૱.૫૮ ૩૬.૩૱ ૩૬.૩૱ 
ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૩૨.૪૯ ૭૯.૩૮ ૭૯.૩૮ ૨.૪૫ ૩.૫૫ ૩.૫૫ ૩.૮૯ ૬.૪૫ ૬.૪૫ 
દૃષૉળ ૨.૭૯ ૩.૩૯ ૩.૩૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
રગીઊ ૨.૫૱ ૩.૨૬ ૩.૨૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ુષઞલફઙળ 

ઇણન ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રગીઊ ૨.૮૮ ૩.૱૪ ૩.૱૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દૃષૉળ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 
ગબી઼ ુબલદ ૬.૯૯ ૩૯.૬૩ ૯.૯૭ ૮.૯૭ ૫.૬૱ ૫.૬૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 
* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

િઽઅરદફઙળ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૩૱ 

રઙભશૂ ૪૭૪૱.૯૫ ૨.૨૨ 

રગીઊ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઊણળ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
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રગીઊ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘૉણ ી 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રગીઊ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

બ્સૂફી 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રગીઊ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ીઅુદઞ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૯૮.૪૭ ૨.૨૨ 

ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ્ન 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ષણીવૂ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ુષઞલફઙળ 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રગીઊ ૨.૩૩ ૨.૨૨ 

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 

---------------- 

 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૩૩ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ:- 

(૩) ઙીઅપૂફઙળ જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવૃગીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 
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(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી. 
ન્લૃ ઊુન્ણલી ઑ લૃળન઼્ ગઅ .વૂ. 

લૃુફષ ર઼્વ ઼્મ્બ્ ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

નઽૉઙીર 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૩ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 
િનષૉવી ૨.૨૬ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૪૭ ૨.૫૭ ૨.૫૭ ૨.૨૯ ૨.૨૬ ૨.૨૬ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૯.૯૩ ૩૯.૯૩ ૨.૨૨ ૩૮.૪૭ ૫.૯૭ ૫.૯૭ ૮.૮૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઘળૂભ રઙભશૂ ૨.૩૮ ૨.૫૪ ૨.૫૪ ૪.૬૯ ૩૫.૯૯ ૩૫.૯૯ ૨.૯૪ ૩.૬૫ ૩.૬૫ 
ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૫૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૱૨ ૩.૨૯ ૩.૨૯ ૩.૫૭ ૨.૪૫ ૨.૪૫ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૭ ૨.૨૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઙીઅપૂફઙળ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૨.૨૮ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૩૯ ૨.૪૭ ૨.૪૭ ૨.૨૯ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૬.૮૮ ૩૬.૮૮ ૨.૨૨ ૫૬.૪૩ ૱.૫૩ ૱.૫૩ ૯.૬૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઘળૂભ રઙભશૂ ૨.૨૯ ૨.૩૯ ૨.૩૯ ૨.૪૪ ૩.૪૩ ૩.૪૩ ૨.૩૱ ૨.૫૮ ૨.૫૮ 
ઞૃષીળ ૨.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 
ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૪૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૯૮ ૩.૫૨ ૩.૫૨ ૩.૨૨ ૨.૩૯ ૨.૩૯ 
ઘ.ણીઅઙળ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૨૭ ૨.૨૨૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગવ્વ 

િનષૉવી ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૩.૬૩ ૩.૯૪ ૩.૯૪ ૩.૨૯ ૨.૭૫ ૨.૭૫ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૨.૭૯ ૩૨.૭૯ ૨.૨૨ ૪૮.૮૪ ૮.૬૯ ૮.૬૯ ૩૫.૱૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૫૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૱ ૨.૩૩ ૨.૩૩ ૨.૩૯ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 

રીથ઼ી 
િનષૉવી ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૭ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 
ગબી઼ ુબલદ ૫૯.૩૭ ૫૯.૩૭ ૨.૨૨ ૫૬.૬૯ ૱.૫૱ ૱.૫૱ ૪૪.૬૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 
* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 
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બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

નઽૉઙીર 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૭૫ 

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઙીઅચૂફઙળ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘ.ણીઅઙળ ુમ.ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગવ્વ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રીથ઼ી 
િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૫.૨૪ 

 

---------------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૩૬ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) : ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) ઇરનીષીન જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવૃગીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 
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બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. ઇઙ -ઞફળવ  

ઊન્ લ્ળન઼્ 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી. 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

મીષશી 

િનષૉવી ૨.૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૩.૨૮ ૨.૬૨ ૨.૬૨ ૬.૪૮ ૫.૩૯ ૫.૩૯ 
ગબી઼ -ુબલદ ૭.૬૬ ૱.૩૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼-ુમ.ુબ ૨.૩૯ ૨.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૮ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૮૨ ૨.૩૪ ૨.૩૪ 
ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૪૯૯.૮૪ ૫૯૪.૩૬ ૫૯૪.૩૬ ૩૭૩.૨૭ ૪૮૬.૫૬ ૪૮૬.૫૬ ૪૯૭.૬૩ ૪૨૮.૭૮ ૪૨૮.૭૮ 

ન઼કર્્ઊ 

િનષૉવી ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૭ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૬ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 
ગબી઼ -ુબલદ ૪.૱૮ ૬.૪૯ ૨.૨૨ ૯.૪૨ ૨.૯૪ ૨.૯૪ ૯.૱૮ ૬.૯૫ ૬.૯૫ 
ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૯૱.૫૬ ૩૩૨.૮૮ ૩૩૨.૮૮ ૭૫.૯૮ ૯૬.૬૫ ૯૬.૬૫ ૮૬.૯૨ ૬૱.૭૪ ૬૱.૭૪ 

નૉ ્ઞ 

ળીરબૃળ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૭ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૩૭.૯૬ ૱.૱૭ ૱.૱૭ ૨.૪૱ ૨.૩૩ ૨.૩૩ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 
ગબી઼-ુમ.ુબ. ૪૨.૮૭ ૫૨.૯૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૭ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૪.૯૬ ૨.૪૯ ૨.૪૯ ૨.૨૱ ૨.૨૮ ૨.૨૮ 
રઢ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૫૪ ૨.૩૮ ૨.૩૮ 

પઅપૃગી 
ગબી઼-ુબલદ ૯૫.૯૯ ૩૩૨.૯૱ ૨.૨૨ ૩૩૬.૪૨ ૩૩.૬૪ ૩૩.૬૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 
ગબી઼-ુમ ુબ ૫.૮૯ ૩.૱૫ ૨.૨૨ ૩૩.૪૯ ૩૨.૩૬ ૩૨.૩૬ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 

પ્વૉળી ગબી઼-ુમ ુબ ૫.૯૭ ૩.૯૯ ૨.૨૨ ૪૫.૭૮ ૪૩.૪૨ ૪૩.૪૨ ૭૯.૨૭ ૪૱.૭૪ ૪૱.૭૪ 

પ્શગી 

િનષૉવી ૨.૩૪ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૩૬ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૪૬.૩૯ ૬.૱૫ ૬.૱૫ 
ગબી઼-ુબલદ ૩૫૩.૫૭ ૩૯૯.૨૫ ૨.૨૨ ૩૨૭.૫૯ ૩૨.૭૬ ૩૨.૭૬ ૩૯.૭૭ ૫.૯૩ ૫.૯૩ 
ગબી઼-ુમ.ુબ ૨.૨૬ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૮ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૩૩ ૨.૨૱ ૨.૨૱ 
ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૪૬૩.૬૫ ૫૬૩.૨૩ ૫૬૩.૨૩ ૩૯૨.૱૯ ૪૯૯.૨૪ ૪૯૯.૨૪ ૫૩.૯૯ ૩૭.૯૱ ૩૭.૯૱ 

રીઅણવ 
િનષૉવી ૫૪.૱૭ ૩૱.૬૱ ૩૱.૬૱ ૩.૬૩ ૨.૭૫ ૨.૭૫ ૨.૩૭ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 
ગબી઼-ુમ ુબ ૬.૪૯ ૪.૩૬ ૨.૨૨ ૯.૩૬ ૮.૬૪ ૮.૬૪ ૪૨૪.૫૭ ૩૭૩.૯૮ ૩૭૩.૯૮ 

઼ીથઅન 

િનષૉવી ૬.૫૨ ૪.૬૪ ૪.૬૪ ૬.૯૯ ૩.૱૮ ૩.૱૮ ૨.૪૬ ૨.૩૱ ૨.૩૱ 
ગબી઼-ુબલદ ૬.૱૪ ૯.૪૫ ૨.૨૨ ૯.૯૭ ૨.૯૯ ૨.૯૯ ૩૮.૩૬ ૫.૪૫ ૫.૪૫ 
ગબી઼-ુમ.ુબ ૨.૨૯ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૯ ૨.૨૱ ૨.૨૱ ૭.૱૱ ૬.૬૩ ૬.૬૩ 
ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૪૫૫.૨૮ ૫૪૯.૩૯ ૫૪૯.૩૯ ૩૮૱.૨૬ ૪૯૬.૨૯ ૪૯૬.૨૯ ૯.૬૩ ૫.૯૩ ૫.૯૩ 
ઘ.ણીઅઙળ ુમ ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૫ ૨.૭૨ ૨.૭૨ ૪૪૮.૮૩ ૩૮૯.૯૮ ૩૮૯.૯૮ 

ુષળરઙીર 

િનષૉવી ૫૪.૭૩ ૩૱.૪૯ ૩૱.૪૯ ૫૪.૪૪ ૩૪.૨૱ ૩૪.૨૱ ૩.૨૨ ૨.૯૭ ૨.૯૭ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૬૮.૭૨ ૪૩૯.૯૭ ૨.૨૨ ૫૩૯.૱૪ ૫૩.૯૱ ૫૩.૯૱ ૪૬.૪૬ ૩૪.૩૪ ૩૪.૩૪ 
ગબી઼ ુમ. ુબ ૨.૪૩ ૨.૩૩ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૩૨ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 
ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૭૪.૬૱ ૯૬.૩૫ ૯૬.૩૫ ૫૯.૯૨ ૮૭.૯૱ ૮૭.૯૱ ૬.૯૭ ૫.૯૩ ૫.૯૩ 

* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 
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બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

મીષશી 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૪૬ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૂ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ગબી઼ -ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૯૪૮.૱૪ ૩૱૭૭.૱૩ 

ન઼કર્્ઊ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ -ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૭૪ 

નૉ ્ઞ ળીરબળૃ 

ઘ.મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૯૩ ૨.૨૨ 

ગબી઼-ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼-ુબલદ ૭.૪૯ ૨.૨૨ 

રઢ ૨.૨૭ ૨.૨૨ 

પઅપૃગી 
ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼-ુમ ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

પ્વૉળી ગબી઼-ુમ ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

પ્શગી 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼-ુમ.ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૨૨ ૩૬૱.૯૫ 

રીઅણવ 
િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼-ુમ ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૪ 

઼ીથઅન 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૯૱.૱૫ 

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૭૭.૨૭ 

ગબી઼-ુમ.ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૩૪૬૮.૯૨ ૫૱૯૬.૭૫ 

ઘ.ણીઅઙળ ુમ ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ુષળરઙીર 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમ. ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘ.ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 

---------------- 

 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૫૩ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ઍુત્ષગ રગષીથી (જ્ડૂવી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવૃગીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 
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(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. ઇઙ -ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 
ઑ઼.મૂ.ઈઊ. ઞફળવ ઊન્ લ્ળન઼્ 

ગઅબફૂ વૂ. 
લૃુફષ ર઼્વ ઼્મ્બ્ ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

જ્ડૂવી 

ગબી઼ ુબલદ ૩૭૫.૨૯ ૫૬૬.૬૨ ૫૬૬.૬૨ ૫૬૮.૭૨ ૫૬૮.૭૨  ૬૪૯.૬૪ ૬૪૯.૬૪ ૬૪૯.૬૪

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૩.૪૫ ૩.૪૫ ૨.૨૨ ૨.૱૯ ૩.૫૫ ૩.૫૫ ૫.૯૩ ૬.૬૭ ૬.૬૭ 
રઙભશૂ ૭.૨૨ ૭.૨૨ ૭.૨૨ ૬.૬૭ ૱.૯૩ ૱.૯૩ ૩૨.૨૩ ૪૯.૭૬ ૪૯.૭૬ 
મીઞળૂ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૬ ૨.૪૯ ૨.૪૯ 
ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૮૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

જૃણી 

િનષૉવી ૨.૩૪ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૨૯ ૨.૨૯ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૱૭.૪૨ ૬૩૮.૯૨ ૩૫૱.૯૨ ૪૯૮.૭૫ ૪૯૮.૭૫ ૪૯૮.૭૫ ૫૫૫.૬૩ ૫૫૫.૬૩ ૫૫૫.૬૩

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૱.૨૩ ૱.૨૩ ૨.૨૨ ૪૪.૱૱ ૫૬.૫૪ ૫૬.૫૪ ૪૯.૱૮ ૫૭.૱૫ ૫૭.૱૫ 
દવ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૯૯.૯૯ ૪૯૯.૯૯ ૪૯૯.૯૯

ન઼ીણી 

િનષૉવી ૯૯.૫૯ ૫૯.૪૭ ૫૯.૪૭ ૯૮.૩૪ ૯૮.૩૪ ૯૮.૩૪ ૭૫.૯૯ ૪૯.૯૯ ૪૯.૯૯ 
ગબી઼ ુબલદ ૪૨૯.૬૪ ૬૯૩.૩૯ ૩૭૯.૨૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૬૨.૬૩ ૬૨.૬૩ ૨.૨૨ ૬૨૪.૱૮ ૮૨૬.૪૱ ૮૨૬.૪૱ ૫૪૫.૯૱ ૫૱૱.૭૫ ૫૱૱.૭૫

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૪૪ ૨.૬૫ ૨.૬૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૨૮ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૭ ૨.૨૭ 
મીઞળૂ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૯ ૨.૩૱ ૨.૩૱ 
ઞૃષીળ ૫.૱૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ીઅઙ ી 

િનષૉવી ૫.૬૱ ૩.૫૯ ૩.૫૯ ૪.૭૪ ૪.૭૪ ૪.૭૪ ૩.૩૯ ૨.૮૮ ૨.૮૮ 
ગબી઼ ુબલદ ૫૨૯.૨૮ ૮૯૭.૫૱ ૪૫૩.૯૯ ૯૮૮.૯૯ ૯૮૮.૯૯ ૯૮૮.૯૯ ૯૪૪.૪૯ ૯૪૪.૪૯ ૯૪૪.૪૯

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૩૩.૩૯ ૩૩.૩૯ ૨.૨૨ ૬૯.૱૩ ૯૬.૯૩ ૯૬.૯૩ ૯૨.૱૫ ૱૬.૯૯ ૱૬.૯૯ 
રઙભશૂ ૨.૫૫ ૨.૫૫ ૨.૫૫ ૨.૪૩ ૨.૬૫ ૨.૬૫ ૫.૯૭ ૩૨.૱૭ ૩૨.૱૭ 
દવ ૨.૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૯ ૨.૪૨ ૨.૪૨ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 
મીઞળૂ ૨.૨૩ ૨.૨૨૭ ૨.૨૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

વઘદળ િનષૉવી ૫૪.૮૱ ૩૪.૯૩ ૩૪.૯૩ ૬૬.૮૭ ૬૬.૮૭ ૬૬.૮૭ ૪૭.૱૯ ૩૬.૬૫ ૩૬.૬૫ 
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ગબી઼ ુબલદ ૩૩૨.૫૭ ૪૬૱.૪૱ ૱૪.૯૮ ૪૪૱.૩૯ ૪૪૱.૩૯ ૪૪૱.૩૯ ૫૱૱.૨૬ ૫૱૱.૨૬ ૫૱૱.૨૬

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૭૮.૬૯ ૭૮.૬૯ ૨.૨૨ ૮૫.૩૨ ૯૬.૮૭ ૯૬.૮૭ ૱૩.૪૩ ૯૯.૬૮ ૯૯.૬૮ 
ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ણીઅઙળ ુમફ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૬ ૨.૨૬ 
દવ ૨.૨૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

વીંમણૂ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩૯.૯૬ ૩૯.૯૬ ૩૯.૯૬ ૩૬.૩૬ ૯.૱૱ ૯.૱૱ 
ગબી઼ ુબલદ ૪૩૮.૬૨ ૬૱૮.૯૨ ૩૮૪.૫૨ ૪૱૭.૮૩ ૪૱૭.૮૩ ૪૱૭.૮૩ ૫૮૭.૭૬ ૫૮૭.૭૬ ૫૮૭.૭૬

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૫૯.૫૪ ૫૯.૫૪ ૨.૨૨ ૩૮૯.૱૩ ૪૭૩.૯૪ ૪૭૩.૯૪ ૩૭૯.૭૮ ૩૯૩.૬૯ ૩૯૩.૬૯

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 
મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 

રૃશૂ 

િનષૉવી ૩.૭૨ ૨.૭૯ ૨.૭૯ ૪.૮૨ ૪.૮૨ ૪.૮૨ ૨.૭૩ ૨.૪૱ ૨.૪૱ 
ગબી઼ ુબલદ ૪૨૫.૪૨ ૬૭૯.૩૯ ૩૭૪.૬૨ ૬૯૱.૯૯ ૬૯૱.૯૯ ૬૯૱.૯૯ ૬૭૱.૬૮ ૬૭૱.૬૮ ૬૭૱.૬૮

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૫.૯૯ ૫.૯૯ ૨.૨૨ ૩૮.૬૭ ૪૬.૮૯ ૪૬.૮૯ ૩૭.૬૱ ૩૱.૭૱ ૩૱.૭૱ 
રઙભશૂ ૨.૨૮ ૨.૨૮ ૨.૨૮ ૨.૩૱ ૨.૫૯ ૨.૫૯ ૨.૨૪ ૨.૨૭ ૨.૨૭ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 

઼ીલવી 

મીઞળૂ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૨.૨૭ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૮૪ ૨.૮૪ ૨.૮૪ ૨.૫૯ ૨.૪૩ ૨.૪૩ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૭૪.૯૩ ૫૬૫.૭૯ ૩૩૬.૭૫ ૪૭૫.૬૨ ૪૭૫.૬૨ ૪૭૫.૬૨ ૫૯૪.૩૨ ૫૯૪.૩૨ ૫૯૪.૩૨

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૭.૯૪ ૭.૯૪ ૨.૨૨ ૯૨.૪૯ ૩૨૭.૬૨ ૩૨૭.૬૨ ૱૫.૫૯ ૩૨૨.૨૯ ૩૨૨.૨૯

રઙભશૂ ૩.૩૬ ૩.૩૬ ૩.૩૬ ૩.૩૯ ૪.૫૭ ૪.૫૭ ૪.૩૭ ૭.૯૪ ૭.૯૪ 
દવ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 

ધીફઙત 

ગબી઼ ુબલદ ૫૫.૯૱ ૯૮.૬૮ ૪૭.૬૯ ૯૭.૬૨ ૯૭.૬૨ ૯૭.૬૨ ૱૱.૫૫ ૱૱.૫૫ ૱૱.૫૫ 
ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૭૮ ૨.૭૮ ૨.૨૨ ૨.૫૯ ૨.૭૱ ૨.૭૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૨ ૨.૪૯ ૨.૪૯ 

ષતષીથ 

િનષૉવી ૩૱.૨૯ ૯.૩૬ ૯.૩૬ ૪૫.૪૨ ૪૫.૪૨ ૪૫.૪૨ ૯.૨૨ ૫.૯૨ ૫.૯૨ 
ગબી઼ ુબલદ ૪૪૬.૪૨ ૭૨૬.૬૮ ૩૮૱.૩૭ ૬૮૫.૯૩ ૬૮૫.૯૩ ૬૮૫.૯૩ ૭૩૯.૪૫ ૭૩૯.૪૫ ૭૩૯.૪૫

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૩૪.૫૱ ૩૪.૫૱ ૨.૨૨ ૩૩૱.૱૮ ૩૯૱.૫૨ ૩૯૱.૫૨ ૩૪૩.૯૬ ૩૬૮.૫૪ ૩૬૮.૫૪

દવ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 

* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ  

 

બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

જ્ડૂવી 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૩૩ ૭૱.૬૯ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૂ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૩૯.૩૯ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૬૯૫.૬૪ ૨.૨૨ 

ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૱૩.૬૬ 

દવ ૫.૩૬ ૨.૨૨ 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

જૃણી 

િનષૉવી ૩૩.૫૬ ૪.૯૮ 

ગબી઼ ુબલદ ૪.૩૯ ૩૮.૬૯ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૨૨ ૩૫૬.૬૱ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
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ન઼ીણી 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૨૨ ૯.૯૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ીઅઙ ી 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૭૬૯૭.૱૪ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૫૮૪.૨૯ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૩૩ 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

વઘદળ 

િનષૉવી ૬૯૨.૯૮ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૩૨૱.૬૭ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૨૨ ૬૪૮.૩૭ 

ણીઅઙળ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

વીંમણૂ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૨૨ ૩૨૩૨.૯૬ 

રૃશૂ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૩૨.૨૩ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૩૩૪૯.૨૱ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૨૨ ૫૱.૬૯ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

઼ીલવી 

મીઞળૂ ૨.૨૨ ૨.૨૬ 

િનષૉવી ૱૫૱.૱૱ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૨૬ ૨.૫૬ 

રઙભશૂ ૪૪૪.૯૯ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૭૨ ૨.૨૨ 

ધીફઙત 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૨૨ ૯.૯૬ 

ષતષીથ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૩૬૱.૱૭ ૯૩.૨૱ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 

---------------- 
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મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૫૬ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ બળ઼્ રયીઊ ઼ીમળૂલી ( ીઅઙ ી) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

 (૩) મ્ડીન જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવગૃીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ્ 

ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. ઇઙ -ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

મળષીશી 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૩૪ ૫૪૩.૭૨ ૩૨૯.૩૯ ૬૱.૪૨ ૫૫.૯૬ ૫૫.૯૬ ૫૩.૮૯ ૬૪.૯૱ ૬૪.૯૱ 
ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૩૬૪.૱૯ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૮ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૫૬ ૨.૫૬ ૨.૫૬ 

મ્ડીન 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૩૭ ૮૩૱.૫૬ ૪૨૮.૩૩ ૬૯૩.૭૫ ૫૫૨.૨૯ ૫૫૨.૨૯ ૫૫૱.૭૨ ૬૭૮.૯૱ ૬૭૮.૯૱ 
ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૪૯૬.૱૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૫૩ ૨.૯૭ ૨.૯૭ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯ 
રઙભશૂ ૨.૭૯ ૩.૭૮ ૩.૭૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૨૬ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૮ ૨.૨૮ ૨.૩૯ ૨.૮૫ ૨.૮૫ 

ઙતણી 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૭ ૯૯૨.૭૨ ૪૮૫.૭૨ ૮૭૨.૨૱ ૬૭૭.૨૭ ૬૭૭.૨૭ ૬૯૯.૯૮ ૮૯૬.૯૭ ૮૯૬.૯૭ 
ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૫૭૩.૫૫ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૩.૨૯ ૪.૭૯ ૪.૭૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
ઞૃષીળ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૨.૪૭ ૨.૮૮ ૨.૮૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ળીથબૃળ 
ગબી઼ ુબલદ ૪૩૭.૪૩ ૬૱૬.૪૩ ૩૮૩.૬૨ ૮૨૭.૨૬ ૬૪૫.૭૫ ૬૪૫.૭૫ ૩૬૯.૨૫ ૩૯૱.૭૨ ૩૯૱.૭૨ 
ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૭૬ ૨.૨૯ ૨.૨૨ ૩.૪૯ ૫.૨૯ ૫.૨૯ ૬.૭૪ ૬.૭૪ ૬.૭૪ 

 
* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 
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બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

મળષીશી 
ગબી઼ ુબલદ ૫.૫૯ ૨.૬૮ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

મ્ડીન 

ગબી઼ ુબલદ ૮.૮૩ ૩૪.૩૪ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૬૯ ૨.૱૯ 

રઙભશૂ ૩.૭૪ ૨.૨૨ 

ઙતણી 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૯૨.૩૯ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૬૭૯.૮૯ ૨.૨૨ 

ઞૃષીળ ૨.૯૭ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ળીથબૃળ 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૫૭.૨૯ 

ગબી઼ ુમફ ુબલદ ૩૯.૬૮ ૩.૩૯ 

 

---------------- 

ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૫૯ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ુ ઞૉસ રૉળજા (ર્ળમૂ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ:- 

 (૩) ર્ળમૂ જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવગૃીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર ઘૉણૄદ્ 

ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 
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બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. ઇઙ -ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 
ઑ઼.મૂ.ઈઊ. ઞફળવ ઊન્ લ્ળન઼્ 

ગઅબફૂ વૂ. 
લૃુફષ ર઼્વ ઼્મ્બ્ ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઽશષન 

િનષૉવી ૩.૯૫ ૪.૬૫ ૪.૬૫ ૨.૫૨ ૨.૩૭ ૨.૩૭ ૨.૪૬ ૨.૮૭ ૨.૮૭ 
ગબી઼ ુબલદ ૪૪૮.૭૭ ૮૱૮.૬૮ ૫૬૮.૮૫ ૮૱૩.૱૭ ૱૩૱.૪૫ ૱૩૱.૪૫ ૮૩૭.૩૯ ૫૯૮.૭૨ ૫૯૮.૭૨

ગબી઼ ુમફુબલદ ૩.૭૯ ૬.૱૩ ૪.૬૫ ૩.૩૬ ૩.૬૱ ૩.૬૱ ૨.૭૭ ૨.૭૩ ૨.૭૩ 
રઙભશૂ ૬.૮૨ ૬૫.૭૮ ૬૫.૭૮ ૬.૪૨ ૭૯.૱૩ ૭૯.૱૩ ૱.૭૪ ૯૨.૪૮ ૯૨.૪૮ 
રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૭ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૬ ૨.૨૫ ૨.૨૬ ૨.૨૬ 
મીઞળી ૨.૨૩ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૩૯ ૨.૮૯ ૨.૮૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રીુશલી 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૬ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૩૯ ૨.૩૯ 
ગબી઼ ુબલદ ૫.૮૩ ૩૨.૯૫ ૭.૭૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૪૯.૯૯ ૩૯.૩૫ ૩૯.૩૫ 
ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૭૪ ૩.૭૮ ૨.૯૯ ૩૩.૯૯ ૩૭.૭૱ ૩૭.૭૱ ૪.૯૯ ૪.૭૭ ૪.૭૭ 
રઙભશૂ ૪૩૯.૨૨ ૪૨૭૫.૫૪ ૪૨૭૫.૫૪ ૫૨૫.૯૯ ૬૩૯૯.૯૫ ૬૩૯૯.૯૫ ૫૩૩.૮૨ ૪૭૯૨.૮૯ ૪૭૯૨.૮૯

દવ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ર્ળમૂ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
િનષૉવી ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૩૨ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૩૬ ૨.૩૬ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૱૭.૭૪ ૭૮૪.૨૱ ૪૱૫.૱૪ ૫૱૮.૯૩ ૬૮૬.૪૯ ૬૮૬.૪૯ ૬૱૪.૫૯ ૪૯૭.૪૪ ૪૯૭.૪૪

ગબી઼ ુમફુબલદ ૫.૱૫ ૩૩.૫૪ ૭.૯૩ ૬૪.૩૯ ૭૬.૱૪ ૭૬.૱૪ ૭.૪૮ ૬.૱૩ ૬.૱૩ 
રઙભશૂ ૪૱૬.૫૫ ૪૮૯૨.૬૯ ૪૮૯૨.૬૯ ૬૫૯.૯૬ ૮૨૪૩.૮૯ ૮૨૪૩.૮૯ ૬૪૭.૫૪ ૫૭૨૱.૱૯ ૫૭૨૱.૱૯

ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
દવ ૨.૨૩ ૨.૨૮ ૨.૨૮ ૨.૨૫ ૨.૩૪ ૨.૩૪ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૪ 

ડઅગીળી 

ગબી઼ ુબલદ ૪૨૫.૭૱ ૮૩૮.૱૬ ૫૩૩.૬૱ ૯૫૬.૬૯ ૱૱૩.૫૱ ૱૱૩.૫૱ ૭૮૪.૭૩ ૫૬૬.૪૮ ૫૬૬.૪૮

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૪૨ ૨.૮૪ ૨.૫૩ ૪.૱૬ ૫.૯૨ ૫.૯૨ ૨.૩૪ ૨.૩૩ ૨.૩૩ 
રઙભશૂ ૯૮.૫૱ ૯૪૪.૯૯ ૯૪૪.૯૯ ૯૯.૯૨ ૩૫૬૮.૨૱ ૩૫૬૮.૨૱ ૩૪૨.૪૯ ૯૯૪.૬૩ ૯૯૪.૬૩

દવ ૨.૨૩ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૬ ૨.૩૬ ૨.૩૬ ૨.૨૫ ૨.૨૯ ૨.૨૯ 

ષીઅગીફૉળ 

ગબી઼ ુબલદ ૩૪૪.૮૫ ૫૯૩.૭૯ ૩૱૯.૮૪ ૮૩૱.૯૨ ૯૬૪.૮૱ ૯૬૪.૮૱ ૩૯૫.૫૬ ૩૩૱.૫૫ ૩૩૱.૫૫

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૫ ૨.૨૯ ૨.૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 
રઙભશૂ ૬.૪૪ ૫૯.૯૮ ૫૯.૯૮ ૮.૪૫ ૱૭.૮૩ ૱૭.૮૩ ૮.૫૮ ૭૪.૬૮ ૭૪.૬૮ 

 
* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 
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બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

ઽશષન 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૩૩.૫૬ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રીુશલી 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૭૮૯.૪૫ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ર્ળમૂ 

મીઞળી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૮૭૬.૱૮ ૨.૨૨ 

ઞૃષીળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ડઅગીળી 

ગબી઼ ુબલદ ૪૩૬૮.૱૮ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૪૮૯૯.૱૭ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૯ ૨.૨૨ 

ષીઅગીફૉળ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૨.૨૫ ૨.૨૨ 

 

---------------- 

 

ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૫૯ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ વુવદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ  :- 

 (૩) ળીઞગ્ડ જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવૃગીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 
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ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ 

કભ ઊુન્ણલી. 
ન્લૃ ઊુન્ણલી ઑ લૃળન઼્ ગઅ .વૂ. 

િળવીલન઼્ ઞફળવ ઊન્ લ્ળન઼્ 

ગઅબફૂ વૂ. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

પ્ળીજી 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૫૨ ૨.૫૨ ૨.૨૬ ૨.૩૩ ૨.૩૩ 

ગબી઼ ુબલદ ૩૨૭.૪૬ ૮૱૬.૨૯ ૭૪૮.૪૩ ૫૮૪.૨૯ ૮૱૯.૯૫ ૮૱૯.૯૫ ૫૬૨.૪૪ ૯૨૯.૮૭ ૯૨૯.૮૭

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૫૫.૯૬ ૩૬૨૮.૫૬ ૩૬૨૮.૫૬ ૩૪૯.૨૨ ૩૱૪૱.૭૭ ૩૱૪૱.૭૭ ૩૭૩.૯૯ ૩૯૯૱.૯૨ ૩૯૯૱.૯૨

ઙ ણવ 
ગબી઼ ુબલદ ૩૮૱.૮૩ ૩૨૯૭.૯૯ ૱૬૫.૨૯ ૮૫૱.૬૨ ૩૪૩૪.૯૯ ૩૪૩૪.૯૯ ૮૪૫.૫૱ ૩૪૯૮.૮૬ ૩૪૯૮.૮૬

ઘળૂભ રઙભશૂ ૬૩૯.૪૭ ૬૫૱૩.૨૯ ૬૫૱૩.૨૯ ૫૯૯.૯૯ ૭૮૫૱.૮૮ ૭૮૫૱.૮૮ ૬૫૮.૬૩ ૭૩૯૩.૬૭ ૭૩૯૩.૬૭

જારગઅણ્ળથી 
ગબી઼ ુબલદ ૩૫૱.૭૫ ૯૨૨.૬૮ ૮૯૪.૮૮ ૬૪૬.૨૫ ૱૨૭.૮૮ ૱૨૭.૮૮ ૬૫૬.૩૮ ૯૨૫.૨૭ ૯૨૫.૨૭

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૮૨.૪૪ ૩૮૱૪.૫૫ ૩૮૱૪.૫૫ ૩૮૪.૮૱ ૪૫૨૭.૯૮ ૪૫૨૭.૯૮ ૩૯૩.૨૬ ૪૨૪૮.૯૯ ૪૨૪૮.૯૯

ઞ઼નથ 
ગબી઼ ુબલદ ૬૬.૩૫ ૪૱૮.૱૩ ૪૪૨.૮૫ ૩૬૮.૪૩ ૪૯૯.૱૨ ૪૯૯.૱૨ ૩૯૩.૨૫ ૫૭૭.૯૭ ૫૭૭.૯૭

ઘળૂભ રઙભશૂ ૫૬૪.૫૱ ૫૭૯૬.૯૬ ૫૭૯૬.૯૬ ૫૭૯.૩૫ ૭૨૮૪.૫૱ ૭૨૮૪.૫૱ ૫૮૭.૯૯ ૬૫૫૬.૭૯ ૬૫૫૬.૭૯

ઞૉદબૃળ 

ગબી઼ ુબલદ ૩૯૯.૫૯ ૩૪૯૭.૱૯ ૯૯૮.૱૫ ૮૬૬.૮૨ ૩૪૪૬.૯૬ ૩૪૪૬.૯૬ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૪૭ ૩.૮૪ ૩.૪૭ ૩.૮૪ ૫.૨૱ ૫.૨૱ ૮૯૫.૯૱ ૩૬૨૩.૬૭ ૩૬૨૩.૬૭

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૫૯.૫૩ ૩૬૬૩.૱૨ ૩૬૬૩.૱૨ ૩૪૱.૭૫ ૩૱૪૩.૱૱ ૩૱૪૩.૱૱ ૩૫૯.૪૮ ૩૮૭૨.૪૯ ૩૮૭૨.૪૯

ગ્ડણી 

઼ીઅઙીથૂ 

ગબી઼ ુબલદ ૯૭.૮૱ ૬૯૩.૯૩ ૫૯૱.૫૯ ૪૬૯.૱૭ ૬૯૬.૯૩ ૬૯૬.૯૩ ૪૯૩.૯૩ ૭૮૭.૩૭ ૭૮૭.૩૭

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૫૩.૪૨ ૩૫૯૯.૭૭ ૩૫૯૯.૭૭ ૩૪૭.૫૮ ૩૯૯૯.૨૫ ૩૯૯૯.૨૫ ૩૫૭.૪૱ ૩૮૨૫.૨૭ ૩૮૨૫.૨૭

 

વ્પૂગી 

ગબી઼ ુબલદ ૮૯.૪૩ ૬૫૮.૱૱ ૫૮૮.૨૯ ૪૨૭.૯૩ ૫૯૨.૱૭ ૫૯૨.૱૭ ૪૩૯.૱૱ ૬૭૫.૩૱ ૬૭૫.૩૱

ઘળૂભ રઙભશૂ ૯૭.૨૯ ૯૯૱.૬૭ ૯૯૱.૬૭ ૯૩.૯૯ ૩૫૨૫.૮૮ ૩૫૨૫.૮૮ ૯૫.૨૯ ૩૩૨૫.૩૩ ૩૩૨૫.૩૩

બણપળૂ 
ગબી઼ ુબલદ ૪૨૬.૩૫ ૩૫૪૮.૱૭ ૩૨૪૨.૮૭ ૭૬૩.૩૫ ૩૨૪૱.૩૬ ૩૨૪૱.૩૬ ૭૭૪.૭૫ ૩૩૬૯.૪૯ ૩૩૬૯.૪૯

ઘળૂભ રઙભશૂ ૯૪.૯૭ ૯૯૭.૯૱ ૯૯૭.૯૱ ૩૨૪.૭૮ ૩૬૭૫.૯૭ ૩૬૭૫.૯૭ ૩૩૪.૫૫ ૩૫૫૩.૩૯ ૩૫૫૩.૩૯

ળીઞગ્ડ 

ગબી઼ ુબલદ ૯૭.૨૱ ૬૱૱.૨૨ ૫૯૭.૫૯ ૪૬૯.૬૪ ૬૯૫.૯૨ ૬૯૫.૯૨ ૪૯૪.૨૯ ૭૮૭.૯૭ ૭૮૭.૯૭

ઘળૂભ રઙભશૂ ૫૩૩.૮૨ ૫૪૯૩.૯૮ ૫૪૯૩.૯૮ ૫૩૬.૩૩ ૬૬૭૪.૭૭ ૬૬૭૪.૭૭ ૫૪૭.૬૩ ૫૱૭૮.૩૫ ૫૱૭૮.૩૫

ગબી઼ ુબલદ(બૄષર્) ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫.૬૯ ૮.૭૯ ૮.૭૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ(બૄષર્) ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૪૬ ૩૯.૮૪ ૩૯.૮૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ુબલદ(નક્ષૂથ) ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૯૱ ૫.૫૯ ૫.૫૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ(નક્ષૂથ) ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૯૩ ૪૬.૪૮ ૪૬.૪૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ(બુ ર) ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૯૮ ૩.૱૫ ૩.૱૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ (બુ ર) ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૭૭ ૯.૱૨ ૯.૱૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઋબવૉડી 
િનષૉવી ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૩૯ ૩.૮૮ ૩.૮૮ ૨.૩૪ ૨.૫૩ ૨.૫૩ 

ગબી઼ ુબલદ ૩૬૬.૪૫ ૯૫૯.૬૯ ૯૪૩.૩૫ ૬૬૫.૫૯ ૱૬૪.૬૬ ૱૪૬.૬૬ ૫૯૪.૭૫ ૯૯૬.૱૮ ૯૯૬.૱૮
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ઘળૂભ રઙભશૂ ૪૨૩.૯૮ ૪૩૩૱.૬૮ ૪૩૩૱.૬૮ ૩૯૯.૮૱ ૪૱૫૨.૬૱ ૪૱૫૨.૬૱ ૪૬૪.૮૩ ૪૱૯૬.૱૯ ૪૱૯૬.૱૯

ષીંઝૂલી 

ગબી઼ ુબલદ ૬૪.૯૬ ૪૯૯.૱૨ ૪૩૫.૮૯ ૩૪૬.૮૭ ૪૫૮.૱૬ ૪૫૮.૱૬ ૩૬૭.૯૫ ૫૨૫.૩૩ ૫૨૫.૩૩

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૭૩.૯૭ ૩૭૯૫.૬૩ ૩૭૯૫.૬૩ ૩૮૪.૫૯ ૪૫૨૩.૮૩ ૪૫૨૩.૮૩ ૩૮૭.૭૯ ૩૯૮૪.૨૬ ૩૯૮૪.૨૬

દવ ૨.૨૩ ૨.૨૮ ૨.૨૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 
* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 

બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

પ્ળીજી 
ગબી઼ ુબલદ ૩૨૫૭.૫૯ ૫૭૫.૫૮ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૬૬૯૬.૯૭ ૩૫.૨૯ 

ઙ ણવ 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૯.૨૪ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૨૯૫૨.૯૯ ૫૬૩.૩૩ 

જાર ગઅણ્ળથી 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૮૭૩.૭૱ ૨.૨૨ 

ઞ઼નથ 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૪૮૩૮.૮૩ ૨.૨૨ 

ઞૉદબૃળ 

ગબી઼ ુબલદ ૮૱૭.૩૫ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૫૱૱૫.૯૱ ૪૱.૪૮ 

ગ્ડણી 

઼ીઅઙીથૂ 

ગબી઼ ુબલદ ૪૨૯૬.૨૭ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૫૮૪૪.૯૫ ૬૪૨.૭૫ 

વ્પૂગી 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૯૫૯.૮૫ ૪.૱૨ 

બણપળૂ 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૬૯.૬૭ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૱૪૨.૬૫ ૫૭.૮૬ 

ળીઞગ્ડ 
ઘળૂભ રઙભશૂ ૨.૨૨ ૫૪૯.૬૩ 

ગબી઼ ુબલદ ૫૭૨૩.૯૱ ૨.૨૨ 

ઋબવૉડી 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૬૫૫.૩૩ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૮૮૯૨.૮૫ ૫૮.૭૬ 

ષીંઝૂલી 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૫૱૱.૨૬ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 

---------------- 
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નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૬૮ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ષ યયીઊ પીળષૂલી (જારફઙળ ગર્ીમ્લ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

 (૩) નૉષયૄુર ીળગી જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવગૃીષીળ ગૉડવૃઅ 
ુ ુરલર ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. ઇઙ -ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 
ન્લૃ ઊુન્ણલી ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅ . વૂ. 

િળવીલન઼્ ઞફળવ ઊન્ લ્ળન઼્ 

ગઅબફૂ વૂ. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ 

ઑ યળૉ વ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉ ન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

યીથષણ 

િનષૉવી ૨.૨૭ ૨.૩૨ ૨.૩૨ ૨.૨૭ ૨.૫૬ ૨.૫૬ ૨.૨૩ ૨.૨૬ ૨.૨૬ 

ગબી઼ ુબલદ ૪૯.૭૯ ૮૪.૨૱ ૪૨.૮૯ ૩૨૫.૯૩ ૪૭૯.૪૯ ૪૭૯.૪૯ ૮૩.૭૨ ૫૨.૯૭ ૫૨.૯૭

રઙભશૂ ૩૯૭.૨૮ ૩૨૨૯.૪૫ ૩૨૨૯.૪૫ ૩૱૩.૯૫ ૩૩૱૩.૪૪ ૩૩૱૩.૪૪ ૪૬૫.૪૱ ૩૫૫૱.૨૫ ૩૫૫૱.૨૫

ગ લીથબૃળ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૯૯ ૪.૪૪ ૨.૯૬ ૱.૪૭ ૪૨.૮૪ ૪૨.૮૪ ૩૫.૱૮ ૮.૯૫ ૮.૯૫ 

રઙભશૂ ૬૱૭.૪૮ ૪૯૯૯.૭૭ ૪૯૯૯.૭૭ ૭૬૭.૫૯ ૫૭૬૬.૯૪ ૫૭૬૬.૯૪ ૮૩૪.૫૱ ૫૫૮૱.૨૯ ૫૫૮૱.૨૯

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘઅયીશૂલી 

ગબી઼ ુબલદ ૩૯.૬૬ ૫૯.૪૫ ૩૫.૨૱ ૮૯.૮૯ ૩૮૯.૪૪ ૩૮૯.૪૪ ૬૨.૯૯ ૪૨.૫૯ ૪૨.૫૯

રઙભશૂ ૫૨૬.૯૩ ૩૯૭૮.૮૭ ૩૯૭૮.૮૭ ૫૫૱.૪૫ ૪૩૯૱.૭૩ ૪૩૯૱.૭૩ ૬૪૫.૯૮ ૪૫૫૨.૮૮ ૪૫૫૨.૮૮

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૫ ૨.૨૮ ૨.૨૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

કઘીરઅણશ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૩૩ ૨.૪૭ ૨.૨૱ ૪.૪૬ ૭.૭૯ ૭.૭૯ ૱.૯૯ ૬.૫૯ ૬.૫૯ 

રઙભશૂ ૩૭૭.૨૪ ૱૯૫.૮૱ ૱૯૫.૮૱ ૩૱૪.૪૯ ૩૩૱૬.૯૭ ૩૩૱૬.૯૭ ૩૯૨.૮૮ ૩૨૬૱.૮૫ ૩૨૬૱.૮૫

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૭ ૨.૨૩ ૨.૨૩ 

 
* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 
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બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

યીથષણ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૫૯૱૪.૭૭ ૮૩૯.૨૩ 

ગ લીથબૃળ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૬૱૯૫.૨૭ ૫૩૨૩.૨૱ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘઅયીશૂલી 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૯.૪૯ 

રઙભશૂ ૯૩૫૮.૭૫ ૬૩૭૪.૱૭ 

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૭૯ ૨.૨૨ 

કઘીરઅણશ 
ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૩૭.૨૪ 

રઙભશૂ ૯૭૬.૭૯ ૪૮૮૯.૪૱ 

 

---------------- 

જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૭૨ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

 (૩) જારફઙળ જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવૃગીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 
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બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ 

ફીર 
બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. ઇઙ -ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 
ઉભગ્ ડ્િગલ્ ઞફળવ ઉન્ લ્ળન઼્ 

ગઅબફૂ વૂ. 
યીળદૂ ઑગ઼ી ઞફળવ ઉન્ લ્ળન઼્ 

ગઅબફૂ વૂ. 

ઘૉણૄદ્ ઑ 
યળૉ વ 

ુ ુરલર 
( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 
઼ળગીળ 

ીળી 
ુ ુરલર 
઼ઽીલ 
( . 

વીઘરીઅ)

ગૉ ન્ * 
઼ળગીળ 

ીળી 
ુ ુરલર 
઼ઽીલ 
( . 

વીઘરીઅ)

ઘૉણૄદ્ 
ઑ યળૉ વ 
ુ ુરલર 

( . 
વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 
઼ળગીળ 

ીળી 
ુ ુરલર 
઼ઽીલ 
( . 

વીઘરીઅ)

ગૉ ન્ * 
઼ળગીળ 

ીળી 
ુ ુરલર 
઼ઽીલ 
( . 

વીઘરીઅ)

ઘૉણૄદ્ 
ઑ યળૉ વ 
ુ ુરલર 

( . 
વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 
઼ળગીળ 

ીળી 
ુ ુરલર 
઼ઽીલ 
( . 

વીઘરીઅ)

ગૉ ન્ * 
઼ળગીળ 

ીળી 
ુ ુરલર 
઼ઽીલ 
( . 

વીઘરીઅ)

્વ 

ગબી઼ ુબલદ ૪૪૭.૨૪ ૱૯૯.૭૱ ૭૬૨.૨૭ ૭૫૫.૮૬ ૪૮૮.૱૪ ૪૮૮.૱૪ ૬૮૩.૩૯  ૩૫૫૯.૬૮

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૪૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૭ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૮૯.૪૬ ૫૩૫.૮૭ ૫૩૫.૮૭ ૯૯.૬૩ ૫૯.૯૩ ૫૯.૯૩ ૩૪૪.૯૯ ૮૩૫.૯૫ ૮૩૫.૯૫

દવ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

જારજોપબૃળ 

િનષૉવી ૨.૨૭ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૱ ૨.૨૬ ૨.૨૬ ૨.૨૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૱૮.૯૯ ૫૫૱.૬૪ ૪૨૱.૪૮ ૪૱૪.૪૩ ૩૬૩.૩૨ ૩૬૩.૩૨ ૪૭૯.૱૭ ૯૭૫.૭૯ ૯૭૫.૭૯

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૫૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨૫ ૨.૨૨૩ ૨.૨૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૪૬૯.૬૯ ૩૩૪૩.૨૪ ૩૩૪૩.૨૪ ૪૭૨.૯૩ ૩૪૭.૫૮ ૩૪૭.૫૮ ૪૯૪.૪૪ ૩૬૮૩.૨૯ ૩૬૮૩.૨૯

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

જારફઙળ 

ગર્ીમ્લ 

િનષૉવી ૨.૩૩ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૩૫ ૨.૨૯ ૨.૨૯ ૨.૨૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૪૭૭.૱૱ ૯૯૯.૯૪ ૮૩૬.૩૩ ૯૪૪.૱૮ ૫૮૩.૬૫ ૫૮૩.૬૫ ૱૩૯.૭૯ ૪૫૯૮.૯૭ ૪૫૯૮.૯૭

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૫.૫૬ ૩.૮૯ ૩.૮૯ ૬.૨૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૫૪.૮૪ ૮૨૨.૯૮ ૮૨૨.૯૮ ૩૩૨.૩૭ ૭૭.૨૱ ૭૭.૨૱ ૩૩૱.૫૱ ૭૯૩.૯૨ ૭૯૩.૯૨

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૪ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૨ ૨.૨૭ ૨.૨૭ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

જારફઙળ 

઼ૂડૂ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૯.૩૨ ૬.૭૭ ૬.૭૭ ૩૨.૯૨ ૫૩.૮૫ ૫૩.૮૫ 

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૮૫ ૨.૱૪ ૨.૱૪ ૩.૮૯ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

જોણૂલી 

ગબી઼ ુબલદ ૩૫૱.૪૯ ૭૫૯.૫૩ ૫૫૩.૱૱ ૫૯૫.૱૪ ૩૯૮.૯૩ ૩૯૮.૯૩ ૩૯૱.૯૭ ૭૯૮.૫૱ ૭૯૮.૫૱

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૩૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૱૯.૮૪ ૫૯૮.૯૪ ૫૯૮.૯૪ ૯૬.૨૩ ૫૯.૨૨ ૫૯.૨૨ ૩૮૯.૫૱ ૱૫૮.૯૩ ૱૫૮.૯૩

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગીવીષીણ 

િનષૉવી ૨.૨૬ ૨.૨૫ ૨.૨૫ ૨.૫૫ ૨.૩૯ ૨.૩૯ ૨.૨૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૪૫૭.૯૩ ૯૪૨.૨૬ ૭૮૮.૩૱ ૮૪૯.૱૱ ૫૩૫.૯૬ ૫૩૫.૯૬ ૭૯૯.૩૪ ૩૯૫૯.૬૭ ૩૯૫૯.૬૭

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૩.૩૬ ૨.૭૯ ૨.૭૯ ૨.૮૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૪૭૯.૨૪ ૩૩૮૬.૫૩ ૩૩૮૬.૫૩ ૪૭૮.૯૱ ૩૪૱.૫૯ ૩૪૱.૫૯ ૫૨૯.૨૮ ૩૭૫૭.૪૯ ૩૭૫૭.૪૯

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૩ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઇણન ૨.૨૭ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૫ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

વીવબૃળ 

િનષૉવી ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૨૪ ૨.૪૨ ૨.૩૨ ૨.૩૨ ૨.૪૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૩૬૬.૯૪ ૭૮૬.૬૨ ૫૬૯.૫૪ ૬૮૪.૯૪ ૪૫૩.૫૮ ૪૫૩.૫૮ ૬૯૯.૭૭ ૩૬૬૪.૱૯ ૩૬૬૪.૱૯

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૮૭.૱૨ ૯૭૩.૨૯ ૯૭૩.૨૯ ૩૬૩.૭૯ ૯૨.૯૯ ૯૨.૯૯ ૩૯૱.૫૪ ૱૯૩.૮૨ ૱૯૩.૮૨

*   ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જૄગષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જૄગષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 
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બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

્વ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

ગબી઼ ુમ.ુબ. ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

જારજોપબૃળ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૬.૮૪ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમ.ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૯૮૫.૩૪ ૨.૨૨ 

દૃષૉળ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

જારફઙળ 

ગર્ીમ્લ 

ગબી઼ ુબલદ ૪૮૪૭.૬૨ ૩૯.૫૭ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૱ 

જોણૂલી 

ગબી઼ ુબલદ ૩૫૩૬.૬૩ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમ.ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગીવીષીણ 

િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼ ુમ.ુબ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૩૮૬.૬૩ ૨.૨૨ 

રઙ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

દવ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

વીવબૃળ િનષૉવી ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 ગબી઼ ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 ઘળૂભ રઙભશૂ ૩૪૯૯.૱૯ ૨.૨૨ 

 

---------------- 

 

ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ ઘળૂભ બીગફૃઅ જૄગષણુઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૭૱ (૪૪-૩૨-૪૨૩૱)  ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ) : રીફફૂલ ગૅુહ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

 (૩) ઞૃફીઙત જી ીરીઅ ઼ફૉ ૪૨૩૮, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૩૱ફી ષહર્રીઅ ઘળૂભ બીગષીળ, દીવૃગીષીળ ગૉડવૃઅ ુ ુરલર 

ઘૉણૄદ્ ઇફૉ ઼ળગીળ દળભધૂ ગઊ ઘીફઙૂ ુષરી ગઅબફૂફૉ જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઇફૉ બીગષીળ ગૉડવૃઅ ષશદળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બીગ ુષરી ષશદળ જૄગષષીરીઅ ફ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 
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ગૅુહ રઅ ૂ ૂ : (૫-૩-૩૯) 

(૩) બ ગ-૩ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ-૪ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઘળૂભ-૩૮ ઇફૉ ઘળૂભ-૩૯રીઅ જૄગષષીબી  નીષી ઼અમઅુપદ ુષરી ગઅબફૂ ીળી જૄગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘળૂભ-

૩૱ફી બીગફી ઋબઞફી ણૉડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ 

ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ ુ ુરલરફૂ ુષઙદ

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 

ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 
ઑજ.ણૂ.ઑભ.઼ૂ. ઇઙ -ઞફળવ 

ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ વૂ. 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી 
ઑગર્ૂગ જળ ઊન્ લ્ળન઼્ ગઅબફૂ કભ 

ઊુન્ણલી 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉવ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉવ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ઘૉણૄદ્ ઑ 

યળૉવ 

ુ ુરલર 

( . 

વીઘરીઅ) 

ળીજ્લ** 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

ગૉન્ * 

઼ળગીળ 

ીળી 

ુ ુરલર 

઼ઽીલ 

( . 

વીઘરીઅ) 

યૉ઼ીથ 
ગબી઼-ુબલદ ૮૪.૪૯ ૩૬૬.૨૭ ૭૨.૮૩ ૪૩૬.૯૬ ૩૯૫.૪૮ ૩૯૫.૪૮ ૪૯૱.૱૪ ૭૱૭.૭૫ ૭૱૭.૭૫

રઙભશૂ ૪૬૭.૨૪ ૩૯૪૫.૯૪ ૩૯૪૫.૯૪ ૪૬૱.૨૭ ૪૫૭૮.૬૯ ૪૫૭૮.૬૯ ૪૯૪.૫૯ ૪૬૩૪.૩૯ ૪૬૩૪.૩૯

ઞૃફીઙત 
ગબી઼-ુબલદ ૫.૯૪ ૱.૮૩ ૫.૨૪ ૩૯.૨૬ ૩૭.૫૫ ૩૭.૫૫ ૫૬.૨૫ ૯૩.૬૮ ૯૩.૬૮ 

રઙભશૂ ૪૩૪.૩૯ ૩૬૯૪.૮૬ ૩૬૯૪.૮૬ ૪૪૩.૫૯ ૪૩૨૫.૪૩ ૪૩૨૫.૪૩ ૪૯૬.૭૨ ૪૪૮૬.૮૫ ૪૪૮૬.૮૫

ગૉસ્ન 
ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૯ ૨.૩૯ ૨.૨૮ ૨.૫૫ ૨.૪૯ ૨.૪૯ ૨.૬૨ ૨.૱૬ ૨.૱૬ 

રઙભશૂ ૫૨૮.૨૯ ૪૩૭૫.૪૫ ૪૩૭૫.૪૫ ૫૫૬.૩૫ ૫૩૯૬.૪૨ ૫૩૯૬.૪૨ ૬૩૫.૯૩ ૫૬૩૬.૯૮ ૫૬૩૬.૯૮

રીશૂલી ઽીડૂફી રઙભશૂ ૪૬૱.૮૫ ૩૯૬૯.૩૪ ૩૯૬૯.૩૪ ૪૯૭.૨૯ ૪૮૩૫.૩૫ ૪૮૩૫.૩૫ ૫૭૯.૫૨ ૪૯૮૬.૩૱ ૪૯૮૬.૩૱

રીથીષનળ 

ગબી઼-ુબલદ ૫૩.૱૨ ૯૫.૭૭ ૪૭.૱૬ ૩૨૮.૪૬ ૯૭.૮૩ ૯૭.૮૩ ૩૨૭.૭૬ ૪૪૩.૮૫ ૪૪૩.૮૫

ગબી઼-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૭૮ ૨.૭૩ ૨.૭૩ ૨.૮૫ ૨.૱૩ ૨.૱૩ 

રઙભશૂ ૫૪૫.૱૫ ૪૪૯૱.૩૯ ૪૪૯૱.૩૯ ૫૬૯.૯૭ ૫૫૪૬.૭૫ ૫૫૪૬.૭૫ ૬૩૯.૨૮ ૫૬૭૯.૪૮ ૫૬૭૯.૪૮

રીઅઙળ્શ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૪ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૩૯૭.૯૯ ૩૪૫૮.૯૪ ૩૪૫૮.૯૪ ૩૯૭.૫૪ ૩૱૭૭.૭૩ ૩૱૭૭.૭૩ ૪૭૬.૮૮ ૪૩૨૨.૯૩ ૪૩૨૨.૯૩

રનળણી 

ઇણન ૨.૨૪ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼-ુબલદ ૨.૫૪ ૨.૯૬ ૨.૪૮ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૩૬૱.૬૯ ૩૨૬૬.૮૮ ૩૨૬૬.૮૮ ૩૮૭.૫૯ ૩૭૯૩.૪૬ ૩૭૯૩.૪૬ ૪૩૬.૨૯ ૩૯૮૮.૨૱ ૩૯૮૮.૨૱

ષઅધવૂ 

ગબી઼-ુબલદ ૬.૪૯ ૯.૯૫ ૫.૬૯ ૩૩.૪૱ ૩૨.૩૭ ૩૨.૩૭ ૭.૯૱ ૩૪.૭૮ ૩૪.૭૮ 

ગબી઼-ુમફુબલદ ૨.૨૭ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૩૯૮.૮૨ ૩૪૬૪.૬૪ ૩૪૬૪.૬૨ ૩૱૯.૨૫ ૩૯૯૭.૯૮ ૩૯૯૭.૯૮ ૪૬૬.૩૱ ૪૨૩૬.૭૩ ૪૨૩૬.૭૩

ુષ઼ીષનળ 

ઇણન ૨.૨૬ ૨.૨૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨૬ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૩ ૨.૨૫ ૨.૨૫ 

ગબી઼-ુબલદ ૱.૭૨ ૩૯.૮૮ ૮.૯૩ ૩૱.૬૯ ૩૮.૮૬ ૩૮.૮૬ ૩૬.૭૯ ૫૨.૭૯ ૫૨.૭૯ 

રઙભશૂ ૫૩૮.૭૯ ૪૪૪૯.૩૩ ૪૪૪૯.૩૩ ૫૬૭.૭૭ ૫૪૱૪.૯૪ ૫૪૱૪.૯૪ ૫૮૯.૭૩ ૫૨૬૱.૬૮ ૫૨૬૱.૬૮

 
* ગૉન્  ઼ળગીળ ૂફ્ જગૄષષીબી  િઽ ઼્ મીળ્મીળ AIC રીળભદૉ ુષરી ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
** ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફ્ ઘળૂભ-૪૨૩૱ફી િઽ ઼ીફૂ જગૄષષીબી  ધફીળ ુ ુરલરફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 

 



43 

 

બ ગ-૪ 

દીવગૃીષીળ બીગષીળ જૄગષીલૉવ નીષીકફૂ ુષઙદ 

દીવગૃીફૃઅ ફીર બીગફૃઅ ફીર 
ઘળૂભ-૪૨૩૮ ઘળૂભ-૪૨૩૯ ઘળૂભ-૪૨૩૱ 

ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ 

નીષી ( . વીઘરીઅ) 
ઘૉણૄદ્ફૉ જૄગષીલૉવ નીષી ( . વીઘરીઅ) 

યૉ઼ીથ 
ગબી઼-ુબલદ ૪૩.૨૬ ૩૯૨૪.૫૮ 

ઘળૂભ બીગફી ઋબઞફી ણૉ ડી ષૂરી ગઅબફૂકફૉ 

ઈબષીફૂ ગડ કભ દીળૂઘ ૫૩-૨૩-૪૨૩૯ 

દધી દૉ બઝૂફૂ ઽ્ઊ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

રઙભશૂ ૩૩૯૨.૪૪ ૬૭૱૬.૪૬ 

ઞૃફીઙત 
ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૪૬.૭૫ 

રઙભશૂ ૯૫૮.૱૫ ૫૬૭૯.૩૮ 

ગૉસ્ન 
ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૯૭૩.૮૩ ૱૩૬૮.૯૮ 

રીશૂલી ઽીડૂફી રઙભશૂ ૭૬૨૫.૩૯ ૱૨૩૮.૱૫ 

રીથીષનળ 

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

ગબી઼-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૫૭૱૩.૫૩ ૩૪૬૱.૭૱ 

રીઅઙળ્શ 
ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૫૨૯૮.૩૬ ૪૯૯૪.૬૭ 

રનળણી 

ગબી઼-ુબલદ ૨.૫૫ ૨.૨૨ 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૭૱૯.૬૯ ૬૮૯૪.૯૫ 

ષઅધવૂ 

ગબી઼-ુબલદ ૬.૯૮ ૨.૬૱ 

ગબી઼-ુમફુબલદ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

રઙભશૂ ૪૯૫૨.૱૩ ૪૬૬૬.૪૯ 

ુષ઼ીષનળ 

ઇણન ૨.૨૨ ૨.૨૪ 

ગબી઼-ુબલદ ૨.૨૨ ૭૱.૬૱ 

રઙભશૂ ૯૩.૯૮ ૭૮૯૯.૱૨ 

 

---------------- 

 

ળીજ્લરીઅ ઼ૉ ઼ડૉક્ષ/ષૉડ/જીઑ઼ડૂ બૉડૉ  ષ઼વૃષીફૂ મીગૂ ળગર 

ઇદીળીઅુગદ : ૩૩૫૨ (૩૮-૨૯-૪૨૩૱) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ ગૃવ ગૉડવી ઊ઼ર્ બી઼ૉધૂ ગૃવ ગૉડવૂ ળગર 

઼ૉ ઼ડૉક્ષ/ષૉડ/જીઑ઼ડૂફૂ ષ઼ૃવ ગળષીફૂ ળગર મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઼ૉ ઼ડૉક્ષ/ષૉડ/જીઑ઼ડૂફૉ ળગર ષ઼ૃવ ગળષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ 

ષહર્ષીળ, જી ીષીળ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) : (૪૬-૯-૩૱) 

(૩) ુઞ ીષીળ બ ગ-ઇ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) ુઞ ીષીળ બ ગ-મ ઼ીરૉવ ઝૉ. 
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                                  બ ગ-ઇ (ળગર . ગળ્ણરીઅ) 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
ગૄવ

ઊ઼ર્ ળગર 
૩ ઇરનીષીન ૩૩૮૯૱ ૩૫૱૪૩.૨૱ 
૪ ઙીઅપૂફઙળ ૩૨૯૮ ૱૱૱.૨૩ 
૫ ઇળષ ૂ ૩૭૪ ૩૩.૱૬ 
૬ ઼ીમળગીઅઢી ૩૮૨ ૩૪૭.૬૱ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૬૭૬ ૩૨૭.૨૬ 
૮ બીડથ ૪૨૮ ૪૨૩.૱૱ 
૯ રઽૉ઼ીથી ૩૩૬૮ ૯૪૫.૭૫ 
૱ રઽૂ઼ીઙળ ૩૯ ૩.૪૩ 
૯ બઅજરઽીવ ૫૯૭ ૫૩૬.૯૩ 
૩૨ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૩૫૮ ૫૬.૭૯ 
૩૩ ષણ્નળી ૫૫૯૯ ૭૯૪૨.૱૬ 
૩૪ નીઽ્ન ૩૬૩ ૪૪.૨૯ 
૩૫ ઈથઅન ૩૩૪૯ ૩૫૯.૪૩ 
૩૬ ય જ ૩૨૯૱ ૩૩૱૮.૯૪ 
૩૭ ઘૉણી ૬૯૯ ૫૬૮.૯૨ 
૩૮ ફરર્ની ૪૮ ૪.૫૬ 
૩૯ ઼ૃળદ ૮૪૱૨ ૫૨૱૯.૭૫ 
૩૱ દીબૂ ૪૭૩ ૬૯.૭૱ 
૩૯ ષવ઼ીણ ૩૱૱૩ ૩૨૫૯.૭૯ 
૪૨ ણીઅઙ ૫૬ ૮.૨૨ 
૪૩ ફષ઼ીળૂ ૬૭૬ ૫૪.૭૯ 
૪૪ યીષફઙળ ૩૩૫૭ ૩૮૩૨.૯૮ 
૪૫ ઇરળૉવૂ ૪૬૬ ૩૯૫.૭૬ 
૪૬ મ્ડીન ૮૯ ૩૩.૬૭ 
૪૭ ળીઞગ્ડ ૪૱૭૩ ૯૨૫.૮૯ 
૪૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૯૫૪ ૬૪૯.૱૱ 
૪૯ ર્ળમૂ ૪૪૩૫ ૪૯૨૯.૬૩ 
૪૱ નૉષયૄરૂ ીળગી ૱૯ ૩૫૯૫.૩૯ 
૪૯ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૩ ૯૮૱ ૬૱.૩૫ 
૫૨ જારફઙળ ૯૨૮ ૭૬૱.૪૪ 
૫૩ ઞૃફીઙત ૮૯૬ ૩૮૪.૯૭ 
૫૪ ગચ્ઝ ૪૪૯૮ ૫૱૯૯.૪૪ 
૫૫ બ્ળમઅનળ ૱૮ ૯૮.૭૭ 

 ગૄવ ૬૪૮૯૭ ૬૨૪૪૩.૯૫ 
 

 

                                  બ ગ-મ  

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
ઊ઼ર્ વૂપૉવી બઙવીઅ 

૩ ઇરનીષીન ૩૨૯૩૩ ુષુષપ ઼ ીુપગીળૂ ીળી 

ઈબષીરીઅ ઈષૉવ રફીઊ ઽૃગર 

ુ઼ષીલફી, ગૉ઼્રીઅ ઙૃઞળીદ 

ષૉજીથષૉળી, ઙૃઞળીદ રૃ લષુપર્દ 

ગીલની, રીવ ઇફૉ ઼ૉષી ગળ ગીલની 

દધી ઞરૂફ રઽૉ઼ૃવ ગીલની 

૪ ઙીઅપૂફઙળ ૩૨૫૪

૫ ઇળષ ૂ ૩૬૯

૬ ઼ીમળગીઅઢી ૩૪૫

૭ મફી઼ગીઅઢી ૬૪૪

૮ બીડથ ૩૱૪
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૯ રઽૉ઼ીથી ૯૯૱ ઇન્ષલૉ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
૱ રઽૂ઼ીઙળ ૩૯

૯ બઅજરઽીવ ૫૭૮

૩૨ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૩૪૬

૩૩ ષણ્નળી ૫૨૬૫

૩૪ નીઽ્ન ૩૪૱

૩૫ ઈથઅન ૩૩૨૪

૩૬ ય જ ૯૮૬

૩૭ ઘૉણી ૬૫૯

૩૮ ફરર્ની ૪૫

૩૯ ઼ૃળદ ૮૩૫૬

૩૱ દીબૂ ૪૬૯

૩૯ ષવ઼ીણ ૩૱૨૱

૪૨ ણીઅઙ ૫૫

૪૩ ફષ઼ીળૂ ૬૪૮

૪૪ યીષફઙળ ૯૫૯

૪૫ ઇરળૉવૂ ૪૪૭

૪૬ મ્ડીન ૮૫

૪૭ ળીઞગ્ડ ૪૮૯૮

૪૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૱૪૭

૪૯ ર્ળમૂ ૩૭૱૭

૪૱ નૉષયૄરૂ ીળગી ૯૬

૪૯ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૩ ૯૭૫

૫૨ જારફઙળ ૮૬૫

૫૩ ઞૃફીઙત ૮૫૪

૫૪ ગચ્ઝ ૪૨૱૫

૫૫ બ્ળમઅનળ ૱૩

 ગૄવ ૫૯૪૬૨  
 

---------------- 

 

ળીજ્લરીઅ ષૉબીળૂકફૉ જીઑ઼ડૂફૂ ળગરફૃઅ જૃગષષીફૃઅ મીગૂ ળૂભઅણ 

ઇદીળીઅુગદ : ૩૯૱૭ (૨૪-૨૱-૪૨૩૱) ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી) : રીફફૂલ ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ ગૉડવી ષૉબીળૂકફૉ જીઑ઼ડૂફૃઅ ગૉડવૂ ળગરફૃઅ ળૂભઅણ 

જૄગષષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ળૂભઅણ ફઽૂ જૄગષષીફીઅ ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળૂભઅણફૂ મીગૂ ળગર ક્લીઅ ઼ૃપૂ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ ? 

 

રીફ. ફીલમ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) : (૪૬-૯-૩૱) 

(૩) ુઞ ીષીળ બ ગ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) ળૂભઅણફૂ ઇળજી જગી઼થૂ ઽૉઢશ ઇધષી બૄદર્દી રીડૉ  બળદ ગળૉવ ઽ્ઊ દૉફીઅ ગીળથૉ મીગૂ ળઽૉવ ઝૉ. 

(૫) ગળનીદી ીળી ળૂભઅણફી નીષી ઇઅઙૉફી બૃળીષી ળઞૃ ધલૉધૂ જગી઼થૂ ગળૂ દીત્ગીુવગ જૃગષથૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
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બ ગ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
ગૃવ

ઑગર ળગર

૩ ઇરનીષીન ૱૫ ૱૩૯૪૪૬૨૯ 
૪ ઙીઅપૂફઙળ ૪૩ ૩૮૨૪૪૯૯૫ 
૫ ઇળષ ૂ ૩ ૫૬૯૯૫૪૬

૬ ઼ીમળગીઅઢી ૩૩ ૮૫૬૫૩૯

૭ મફી઼ગીઅઢી ૯ ૭૪૪૩૨૫૭૱ 
૮ બીડથ ૭ ૩૭૯૯૯૯૩૯ 
૯ રઽૉ઼ીથી ૩૬ ૬૯૫૪૪૩૬૫ 
૱ રઽૂ઼ીઙળ ૨ ૨

૯ બઅજરઽીવ ૩ ૪૯૨૨૬૯

૩૨ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૨ ૨

૩૩ ષણ્નળી ૪૪ ૩૩૯૩૬૭૭૯૭ 
૩૪ નીઽ્ન ૨ ૨

૩૫ ઈથઅન ૭ ૩૩૭૨૱૩૪

૩૬ ય જ ૭ ૩૨૮૭૭૩

૩૭ ઘૉણી ૨ ૨

૩૮ ફરર્ની ૨ ૨

૩૯ ઼ૃળદ ૪૩ ૫૯૯૬૱૪૯૬ 
૩૱ દીબૂ ૨ ૨

૩૯ ષવ઼ીણ ૫૨ ૯૫૬૮૱૯૨૪ 
૪૨ ણીઅઙ ૨ ૨

૪૩ ફષ઼ીળૂ ૩ ૩૨૪૱૩૭

૪૪ યીષફઙળ ૯ ૩૱૮૪૬૭૱

૪૫ ઇરળૉવૂ ૫ ૪૮૫૪૭૯૩

૪૬ મ્ડીન ૨ ૨

૪૭ ળીઞગ્ડ ૱૮ ૯૨૮૯૯૭૩૬ 
૪૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૨ ૪૯૫૮૯૫૬

૪૯ ર્ળમૂ ૪૭ ૫૪૮૪૫૯૩૨ 
૪૱ નૉષયૄરૂ ીળગી ૱ ૩૨૱૫૱૯

૪૯ ઙૂળ ઼્રફીધ ૨ ૨

૫૨ જારફઙળ ૫૩ ૩૫૬૨૩૯૪૫ 
૫૩ ઞૃફીઙત ૬ ૫૱૱૱૭૨

૫૪ ગચ્ઝ ૪૫ ૪૨૩૱૯૩૮૫ 
૫૫ બ્ળમઅનળ ૨ ૨

 ગૃવ ૬૪૬ ૮૩૬૬૨૫૭૯૩ 
 

---------------- 

 

ળીજ્લરીઅ ષૉડ/઼ૉ ઼ ડૉ ક઼્/જીઑ઼ડૂફૂ ળગર ફ જગૄષદી ષૉબીળૂક 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૪૯૱ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ પષવુ઼અઽ ટીવી (મીલણ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ષૉડ/ ઼ૉ ઼ ડૉક઼્/ જીઑ઼ડૂફૂ ળગર 

ફ જૄગષદી ગૉડવી ષૉબીળૂકફૂ ુરવગદ્ ડીઅજરીઅ વૂપૂ, 
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(૪) ઋક્દ ડીઅજરીઅ વૂપૉવ ુરવગદ્ફૂ ઽળીજી ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ દૉ બૉડૉ  ગૉડવૂ ળગરફૂ ષ઼ૄવીદ ધઊ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુરવગદ્ફૂ ષ઼ૄવીદ રીડૉ  ઽળીજી ફ ધઊ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 

ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) : (૩/૩૨/૩૱) 

(૩) બ ગ ઇ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) બ ગ મ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઽળીજીરીઅ ગ્ઊ ઘળૂનફીળ ઽીઞળ ફી ળઽૉષીફૉ ગીળથૉ, ુષુષપ ગ્ડ ફી રફીઊ ઽૃગરફૉ ગીળથૉ, ુવુક્ષણૉસફરીઅ ઙલૉવ 

ઽ્ષીધૂ, ઽળીજીફૂ િકર્લી જીવૃ ઽ્ષીધૂ, ઽળીજી ધઊ સગૉવ ફધૂ. વીઙૃ બણદૂ િકર્લી બૄથર્ ધલૉધૂ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 

બ ગ-ઇ

કર્ર ઼રલ ષૉજીથષૉળ્-ષૉડ-જીઑ઼ડૂ 

૩ ૨૩-૨૯-૪૨૩૫ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૬ ૬૭ 
૪ ૨૩-૨૯-૪૨૩૬ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૭ ૪૮ 
૫ ૨૩-૨૯-૪૨૩૭ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૮ ૭૭ 
૬ ૨૩-૨૯-૪૨૩૮ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ ૫૯ 
૭ ૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ૭૯ 
 ગૄવ ૪૪૪ 

 

બ ગ-મ

કર્ર ઽળીજીફૂ દીળૂઘ ઈષૉવ ળગર 

૩ ૪૯-૨૪-૪૨૩૮ ૪૯૯૯૱૯૱ 
૪ ૪૯-૨૬-૪૨૩૮ ૫૩૪૬૪૭૨૪ 
૫ ૫૩-૨૯-૪૨૩૱ ૭૫૨૩૨૨૨ 
 ગૄવ ૫૯૫૪૫૫૱૨ 

 

---------------- 

 

ળીજ્લફૃઅ જાઽૉળ નૉષૃઅ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૫૱૯ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 

(ફીથીઅ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફૃઅ જાઽૉળ નૉષૃઅ ગૉડવૃઅ ઝૉ. 

(૪) ઋક્દ ળગર ગ્ફૂ બી઼ૉધૂ ગૉડવી લીઞનળધૂ ઇફૉ ગૉડવી ઼રલ રીડૉ  વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગ્ફૂ ળગર લીઞ બૉડૉ  જગૃષષીરીઅ ઈષૂ, 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ નૉષી બૉડૉ  વૂપૉવ ળગર બોગૂ ગ્ફૉ ગૉડવૂ ળગર બળદ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ઇફૉ 

(૭) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લફૃઅ જાઽૉળ નૉષૃઅ ચડૉ  દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવી વૂપી ? 
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ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) :(૪૬-૯-૩૱) 

 

(૩) ફીથીગૂલ ષહર્ ગૃવ મીગૂ જાઽૉળ નૉષૃઅ ( . ગળ્ણરીઅ) 

 ૪૨૩૮-૩૯ ૩,૯૯,૫૫૱
 ૪૨૩૯-૩૱ (઼ૃપીળૉવી ઇઅનીજો) ૪,૩૯,૫૫૱ 

 

 

(૪) 
કર્ર જાઽૉ ળ નૉષીફી ચડગ્ 

ફીથીગૂલ ષહર્

 
૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ 

૪૨૩૯-૩૱ 

(઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીઞ) 
 ૩ ફીથીગૂલ ઼અ ધીક બી઼ૉધૂ વૂપૉવૂ 

વ્ફફૂ રૃનદ 
૯ ષહર્ ૯ ષહર્ ૯ ષહર્ ૯/૩૭ ષહર્ ૯/૩૭ ષહર્

  ફીથીગૂલ ઼અ ધીક બી઼ૉધૂ વૂપૉવૂ 

વ્ફફ્ યીળૂદ ઼ળૉળીસ લીઞનળ 
૯.૭૩ ૯.૪૮ ૮.૪૮ ૭.૭૨ ૭.૪૨

 ૪ મજાળ વ્ફફૂ રૃનદ ૬/૩૨ ષહર્ ૩૨ ષહર્ ૩૨/૩૭ ષહર્ ૪ ધૂ ૩૨ ષહર્ ૩૨ ષહર્

  મજાળ વ્ફફ્ યીળૂદ ઼ળૉળીસ 

લીઞનળ 
૯.૩૱ ૱.૬૫ ૱.૪૨ ૯.૬૱ ૯.૭૯

 ૫ ફીફૂ મજદ લ્ઞફીકફૂ વ્ફફૂ 

રૃનદ 
૪૭ ષહર્ ૩૨ ષહર્ ૩૨ ષહર્ - -

  ફીફૂ મજદ લ્ઞફીકફૂ વ્ફફ્ 

યીળૂદ ઼ળૉળીસ લીઞનળ 
૯.૭૨ ૯.૭૨ ૯.૭૨ ૨.૨૨ ૨.૨૨

 ૬ ગૉન્ ૂલ વ્ફફૂ રૃનદ ૩૭ ધૂ ૫૫ 

ષહર્ 
૩૭ ધૂ ૫૫ 

ષહર્ 
૩૫ ધૂ ૫૩ 

ષહર્ 
૩૫ ધૂ ૫૪ 

ષહર્ 
૪ ધૂ ૫૪ ષહર્

  ગૉન્ ૂલ વ્ફફ્ યીળૂદ ઼ળૉળીસ 

લીઞનળ 
૨.૪૬ ૨.૪૪ ૨.૩૭ ૨.૯૭ ૨.૫૫

 

(૫)  ( . ગળ્ણરીઅ)

કર્ર જાઽૉ ળ નૉષીફી ચડગ્ 
ફીથીગૂલ ષહર્ રીથૉ જૄગષૉવ લીઞ 

૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ 
૪૨૩૯-૩૱ 

(઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીઞ) 
૩ ફીથીગૂલ ઼અ ધીકફૂ વ્ફ ૫૯૨ ૬૭૬ ૭૩૮ ૮૨૨ ૯૩૨ 

૪ મજાળ વ્ફ ૮,૪૩૯ ૯,૮૨૪ ૱,૯૬૱ ૩૨,૪૨૭ ૩૩,૭૮૭
૫ ફીફૂ મજદ લ્ઞફીકફૂ વ્ફ ૬,૮૯૩ ૬,૮૬૨ ૬,૮૯૱ ૬,૱૩૫ ૬,૬૯૱
૬ ગૉ ુન્ લ વ્ફ ૮૩૮ ૫૮૭ ૭૩૬ ૬૮૯ ૬૪૭ 

 ગૃવ ૩૩,૯૩૮ ૩૫,૨૮૩ ૩૬,૬૭૮ ૩૮,૨૱૯ ૩૯,૩૯૱ 

 

(૬)  ( . ગળ્ણરીઅ)

કર્ર જાઽૉ ળ નૉષીફી ચડગ્ 
ફીથીગૂલ ષહર્ રીથૉ જૄગષૉવ રૃ વ 

૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ 
૪૨૩૯-૩૱ 

(઼ૃપીળૉ વી ઇઅનીઞ) 
૩ ફીથીગૂલ ઼અ ધીકફૂ  ૱૫૮ ૱૯૭ ૩,૨૯૩ ૩,૩૮૫ ૩,૫૪૭ 

૪ મજાળ વ્ફ ૪,૬૬૮ ૩,૮૯૬ ૩,૮૯૭ ૫,૯૯૮ ૱,૪૩૮
૫ ફીફૂ મજદ લ્ઞફીકફૂ વ્ફ ૪,૪૮૮ ૪,૪૯૯ ૪,૯૮૱ ૫,૬૬૯ ૫,૬૭૩
૬ ગૉ ુન્ લ વ્ફ ૮૭૮ ૮૮૨ ૮૮૨ ૮૱૯ ૯૨૱ 

 ગૃવ ૮,૪૨૬ ૭,૭૨૯ ૮,૩૯૬ ૯,૨૯૫ ૩૫,૯૨૩ 
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(૭) ળીજ્લફી ુષગી઼ ઈલ્ઞફફી ગીર્ ુ઼ધ્પ ગળષી રીડૉ  દૉરઞ ષીુહર્ગ ુષગી઼ લ્ઞફીફી ગીર્ રીડૉ  ઈ વ્ફફ્ 

ઋબલ્ઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉરઞ ળીજ્લફી ુષગી઼ ઈલ્ઞફફી ગીર્ રીડૉ  જાઽૉળ નૉષી ીળી ઼અ઼ીપફ ઌયી ગળષી, દૉ ષૂગીલર્ 

બધ્પુદ ઝૉ. ષીુહર્ગ ુષગી઼ લ્ઞફીફી ઘજર્ફૂ ષૅિ  ઇફૃ઼ીળ ઇફૉ ગીલની ઽૉઢશ ફક્કૂ ગળૉવ રલીર્નીફૂ ઇઅનળ ળઽૂફૉ ળીજ્લફૃઅ નૉષૃઅ ી  

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

---------------- 

 

ળીજ્લરીઅ જી.ઑ઼.ડૂ. જ્ળૂફીઅ મફીષ્ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૯૩૯ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ષૂળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૯ધૂ જી.ઑ઼.ડૂ. ઇરવરીઅ ઈ લી બઝૂ દી.૫૩-૨૯-૪૨૩૱ ઼ૃપૂફીઅ ઼રલરીઅ ગળ જ્ળૂ 

ઇડગીષષી ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ગૃવ ગૉડવૂ ભિળલીન્ રશૂ ઝૉ, 

 (૪) ઋક્દ રશૉવ ભિળલીન્ફી ઈપીળૉ  જી.ઑ઼.ડૂ.ફૂ જ્ળૂ ઇડગીષષી ગૉડવૂ ધશ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઑગર્રીઅ  ધશ દબી઼ નળમ્લીફ જી.ઑ઼.ડૂ. જ્ળૂફૂ ચડફી બગણીઊ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) : (૪૨-૩૩-૩૱) 

(૩) ૪૱૪ 

(૪) ૱૫ 

(૫) ૬૮ 

 

---------------- 

 

 

ર્ળમૂ, ળીઞગ્ડ ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅધૂ રશૉવ ષીુથઞલગ ષૉળીફૂ ઈષગ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૯૱૯ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ) : રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 

(ફીથીઅ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ર્ળમૂ, ળીઞગ્ડ ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅધૂ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ 

ષીુથુઞલગ ષૉળીફૂ ઈષગ રશૂ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ુઞ ીષીળ ઼ૐધૂ ષપૃ ઈષગ ઈબદૂ ૭(બીઅજ) ગ્ર્ણૂડૂક ગઊ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) : (૪૱-૩૩-૩૱) 

(૩) બ ગ-ઇ રૃઞમ  

(૪) બ ગ-મ રૃઞમ  
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બ ગ-ઇ

(ળગર . ગળ્ણરીઅ)

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ૪૨૩૮-૩૯ ષૉડ ૪૨૩૯-૩૱ 

   ષૉડ જીઑ઼ડૂ 
૩ ર્ળમૂ ૫૱૨.૯૩ ૪૬૪.૫૩ ૪૭૪.૫૫ 
૪ ળીઞગ્ડ ૩૫૩૯.૫૭ ૮૬૯.૯૮ ૭૱૬.૫૩ 
૫ ગચ્ઝ ૩૭૱૯.૫૯ ૯૭૨.૨૫ ૮૯૯.૯૫ 

 

બ ગ-મ

 
 ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ 

ુઞ ીફૃઅ ફીર કર્ર ગ્ર્ણૂડૂ ગ્ર્ણૂડૂ 

ર્ળમૂ 

૩ દરીર ગીળફી ડ્ફ-઼ૂળીરૂગ દરીર ગીળફી ડ્ફ-઼ૂળીરૂગ

૪ ગ્ડફ બૉગીંઙ રડૂળૂલવ બૉબળ 
૫ બૉગીંઙ રડૂળૂલવ બૉબળ ગ્ડફ

૬ ગૉરૂગવ ગૉરૂગવ

૭ ષીઽફ્ ઑર.ઑ઼.ડૂ. ્ણક્ડ઼ 

ળીઞગ્ડ 

૩ કડ્ ર્મીઊવ ૪, ૫ દધી ૬ ઽૂવળ કડ્ ર્મીઊવ ૪, ૫ દધી ૬ ઽૂવળ

૪ ગ્ડફ ગ્ડફ

૫ રસૂફળૂ બીડર઼્ રસૂફળૂ બીડર઼્ 
૬ ભૃણ ભૃણ

૭ ઈલફર્ ઑન્ણ ડૂવ ઈલફર્ ઑન્ણ ડૂવ 

ગચ્ઝ 

૩ ઈલફર્ ઑન્ણ ડૂવ (બીઊબ ગ્ડીંઙ) ઈલફર્ ઑન્ણ ડૂવ (બીઊબ ગ્ડીંઙ)

૪ ડૂમ્મળ ઼ૂરૉન્ડ

૫ ગૉરૂગવ ગૉરૂગવ

૬ લીફર્ ડૂમ્મળ

૭ ઼ૂરૉન્ડ લીફર્

 

---------------- 

 

ઙૂળ ભ્ળૉ ડ ુષ દીળરીઅ ળ્લ ડૂ બૉડૉ  ઼ળગીળફૉ રશૉવ ળગર  

ઇદીળીઅુગદ : ૫૯૬ (૩૫-૨૮-૪૨૩૱) ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ  

ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઙૂળ ભ્ળૉ ડ ુષ દીળફૂ ઇઅનળફી ળ દીક રળીરદ ઇફૉ 

઼રીળગીર રીડૉ  ષબળીદૂ રીડૂફૂ ળ્લ ડૂ બૉડૉ  ઼ળગીળફૉ ગ્ઊ ળગર રશૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર. 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ ળ્લ ડૂ બૉડૉ  ગૉડવૂ ળગર રશૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ળ્લ ડૂ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગર ષહર્ષીળ ઼ળગીળૂ ગજૉળૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ગઊ ઘીફઙૂ ઑઞન઼્ૂ ીળી ળ્લ ડૂ બૉડૉ  

રશૉવ ઝૉ ? 
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ષફ રઅ ૂ ૂ : (૭-૩૨-૩૱) 

(૩) ફી જી, 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

---------------- 

ઇસ્ગ ષફ ્ઞૉક્ડ રીડૉ  ળગર  

ઇદીળીઅુગદ : ૱૬૩ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ  

ગૉ  :- 

(૩) ઇસ્ગ ષફ ્ઞૉક્ડ રીડૉ  ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ ૫૩-૨૫-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લ 

઼ળગીળફૉ ગ્ઊ ળગર રશૉવ ઝૉ, 

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

(૫) રશૉવ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ધલ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ષથષબળીલૉવૂ ળઽૂ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૩૩-૩૨-૩૱) 

(૩) : ઽી, જી. 

(૪) : 

ષહર્ રશૉવ ળગર ( . વીઘરીઅ)

૪૨૩૫-૩૬ ૨.૨૨

૪૨૩૬-૩૭ ૨.૨૨

૪૨૩૭-૩૮ ૨.૨૨

૪૨૩૮-૩૯ ૭૬.૭૮

૪૨૩૯-૩૱રીઅ

દી.૫૩-૨૫-૩૱  ઼ૃપૂરીઅ 
૨.૨૨

 

(૫) : 

ષહર્ ગૉ ન્  ઼ળગીળ ૂ 

દળભધૂ રશૉવ 

ળગર ( . 

વીઘરીઅ) 

ષહર્ નળમ્લીફ ધલૉવ 

ઘજર્ ( . વીઘરીઅ) 
ષહર્ફી ઇઅદૉ 

ષથષબળીલૉવ 

ળગર 
( . વીઘરીઅ)

સૉળ્ 

૪૨૩૫-૩૬ ૨.૨૨ ૩૪.૨૮ ૭.૯૫ ષથ ષબળીલૉવ ળગર લીઞ ઼ીધૉ 

ઝૉ. યીળદ ઼ળગીળ ૂ ફૉ 

઼પ્ડૉમ્મળ-૪૨૩૭ ઇઅુદદ લીઞ 

઼ીધૉફૂ મૉવૉન઼્ ળગર . ૨.૫૩ 

વીઘ ળગદ ઞરી ગળીષૉવ ઝૉ. 

૪૨૩૬-૩૭ ૨.૨૨ ૫.૯૭ ૩.૯૱

૪૨૩૭-૩૮ ૨.૨૨ ૩.૯૱ ૩.૯૱

૪૨૩૮-૩૯ ૭૬.૭૮ ૫૱.૯૮ ૩૮.૬૫ ષથ ષબળીલૉવ ળગર લીઞ ઼ીધૉ 

ઝૉ. ૪૨૩૯-૩૱રીઅ 

દી.૫૩-૨૫-૩૱ 

઼ૃપૂરીઅ 

૨.૨૨ ૩૪.૯૨ ૫.૱૯

---------------- 
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મીમ્મૃ રૂસફ ઽૉઢશ ળગર  

ઇદીળીઅુગદ : ૱૬૫ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) મીમ્મ ૃરૂસફ ઽૉઢશ ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ ૫૩-૨૫-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લ 

઼ળગીળફૉ ગ્ઊ ળગર રશૉવ ઝૉ. 

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

(૫) રશૉવ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ધલ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ષથષબળીલૉવૂ ળઽૂ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૮-૯-૩૱) 

(૩) : ઽી જી, 

(૪) : ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ળગર ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ. 

 

ષહર્ રશૉવ ળગર

( . વીઘરીઅ) 

૪૨૩૫-૩૬ ૫૨૫.૪૱

૪૨૩૬-૩૭ ૪૯૩.૩૮

૪૨૩૭-૩૮ ૬૯૮.૨૨

૪૨૩૮-૩૯ ૩૪૮.૩૭

૪૨૩૯-૩૱ ૨.૨૨

 

(૫) : રશૉવ ળગર બોગૂ ધલૉવ ઘજર્ દધી ષથષબળીલૉવૂ ળગરફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

 

ષહર્ ધલૉવ ઘજર્

( . વીઘરીઅ) 
ષથ ષબળીલૉવ ળગર 

( .વીઘરીઅ) 

૪૨૩૫-૩૬ ૫૨૫.૪૱ ૨.૨૨ 

૪૨૩૬-૩૭ ૪૯૩.૩૮ ૨.૨૨ 

૪૨૩૭-૩૮ ૬૯૮.૨૨ ૨.૨૨ 

૪૨૩૮-૩૯ ૩૪૮.૩૭ ૨.૨૨ 

૪૨૩૯-૩૱ ૨.૨૨ ૨.૨૨ 

 

---------------- 

 

ગર્ૂફ ઊન્ણૂલી રૂસફ ઽૉ ઢશ ળગર  

ઇદીળીઅુગદ : ૱૬૬  (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) ગર્ૂફ ઊન્ણૂલી રૂસફ ઽૉઢશ ગૉન્  ઼ળગીળ દળભધૂ દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ 

ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ગ્ઊ ળગર રશૉવ ઝૉ. 

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

(૫) રશૉવ ળગર બોગૂ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ધલ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ષથષબળીલૉવૂ ળઽૂ ? 
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ષફ રઅ ૂ ૂ : (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) 

(૩) : ફી, જી. 

(૪) :  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫) :  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

---------------- 

 

લીલીષળ બક્ષૂકફી ઇભ્લી઼ રીડૉ  મણીર્ંઙ ળ્ઙીંઙ ્ઞૉક્ડફૉ રઅઞૃળૂ  

ઇદીળીઅુગદ : ૩૫૪૮ (૩૯-૨૯-૪૨૩૱) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 

ગૉ  :- 

(૩) ુષનૉસધૂ ઈષદી લીલીષળ બક્ષૂકફી ઇભ્લી઼ રીડૉ  મણીર્ંઙ ળ્ઙીંઙ ્ઞૉક્ડફૉ દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ફૂ 

ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  રઅઞૃળૂ ઈબૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ 

(૪) જો રઅઞૃળૂ ફ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીળૉ  રઅઞૃળૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૩-૩-૩૯) 

(૩) ઈ ઇઅઙૉ મૂ.ઑફ.ઑજ.ઑ઼. રૃઅમઊ ફીરફૂ ઼અ ધીફૂ રીઅઙથૂફી ઇફૃ઼અપીફૉ, દી.૨૫-૨૱-૪૨૩૮ફી બ ધૂ 

દૉફૉ મણર્  ળ્ઙીંઙ ્ઞૉક્ડફૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 

---------------- 

 

ળીજ્લરીઅ રીુવગૂફી બસૃ-ત્ળફી રીળથ ઼ીરૉ ષશદળ  

ઇદીળીઅુગદ : ૩૮૫૯ (૩૮-૨૯-૪૨૩૱) ૂ રઅઙશયીઊ ઙીુષદ (ણીઅઙ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) ૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ રીુવગૂફી ગૉડવી 

બસૃ-ત્ળફૃઅ રીળથ ુ઼અઽ, નૂબણી ગૉ  ઇન્લ ષન્લ િઽઅ઼ગ ીથૂક ીળી ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, 

(૪) રીુવગૂફી બસૃફૃઅ રીળથ ષન્લ િઽઅ઼ગ ીથૂક ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ત્લીળૉ  ગૉડવૃઅ ષશદળ જગૄષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ ષશદળ જગૄષષીફી નળ્ ક્લીળધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ષન્લ ીથૂ ીળી ધદી રીુવગૂફી બસૃકફી રીળથફૉ ઇડગીષષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવી વૂપી ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૩૪-૯-૩૱) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ રીુવગૂફી ગૉડવી બસૃ-

ત્ળફૃઅ રીળથ ુ઼અઽ, નૂબણી ગૉ  ઇન્લ ષન્લ િઽઅ઼ગ ીથૂક ીળી ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, દૉફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃઅ બ ગ-૩ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ 

ઝૉ. 

 (૪) નૃપીશી બસૃ ઙીલ, ય઼, ઉંડ, લીગ ુષઙૉળૉ  રીડૉ . ૫૨,૨૨૨--

ચૉડી-મગળી ુષઙૉળૉ  રીડૉ . ૫૨૨૨--

ુમફ નૃપીશી બસૃ ઉંડ, ચ્ણી, મશન, ુષઙૉળૉ  રીડૉ . ૪૭,૨૨૨--

ળૉ ્ (બીણ્-બીણૂ) ઙીલફૂ ષીઝળણૂ-ઙપૉણ્-બ્ફૂ ુષઙૉળૉ  . ૩૮,૨૨૨-- 
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(૫) ઋક્દ ષશદળફી નળ્ ઼ળગીળ ૂફી ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙફી દી.૨૯-૨૮-૪૨૩૮ ફી ઢળીષ 

કર્રીઅગ:ષબ઼-૩૨૪૨૩૭-઼ૂ. ભી.૮૪-ણમ લૃ, ધૂ ઇરવરીઅ ઝૉ. 

(૬) ષન્લ ીથૂ ીળી રીુવગૂફી બસૃકફી રીળથ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  રીુવગૂફ્ રીવત્ળ ઘૃ ીરીઅ ફ ળીઘૉ દૉફૂ 

જાથગીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ મીમદૉ વ્ગ જાઙૅુદફી ગીલર્કર્ર્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ષન્લ ીથૂ જણૂ ઈષૉ ત્લીળૉ  દૉફૉ બગણષી 

ફજીગફી ષફ ુષયીઙફૂ ગજૉળૂફૉ જાથ ધલૉધૂ દીત્ગીુવગ મજીષ ડૃગણૂક ીળી ષન્લ ીથૂક ઘનૉણષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઽીધ પળષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. ષન્લ ીથૂ ીળી રીવત્ળફી રીળથ ઇડગીષષી દધી દૉફૂ જાથગીળૂ રશૉ દૉ રીડૉ  ષન્લ ીથૂકફી રથ ષીશી 

ુષ દીળ્રીઅ ડર્ૉગ ર઼્ દધી ષન્લ ીથૂ ુર ્ફૂ ુફરથૄઅગ ઈબૂ ઈષી મફીષ્ ઇડગીષષી ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ ષફ 

ુષયીઙફી ગરર્જીળૂક ીળી ઼દદ ભૉળણુઅ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 

બ ગ-૩

ઇ.ફૃઅ ુઞ ી 
઼રલઙીશ્

ગૃવ ૩-૯-૩૫ ધૂ 

૫૨-૮-૩૬ 
૩-૯-૩૬ ધૂ 

૫૨-૮-૩૭ 
૩-૯-૩૭ ધૂ 

૫૨-૮-૩૮ 
૩-૯-૩૮ ધૂ 

૫૨-૮-૩૯ 
૩-૯-૩૯ ધૂ 

૫૨-૮-૩૱ 
૩ ષણ્નળી ૬ ૩ ૩ ૩૮ ૫૩ ૭૫ 
૪ ઇરનીષીન ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫ ઘૉણી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૭ ઈથઅન ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૮ બઅજરઽીવ ૩૪ ૩૪ ૭૩ ૪૭ ૬૩ ૩૬૩

૯ નીઽ્ન ૪૭ ૪૪ ૪૨ ૫૯ ૯ ૩૩૩

૱ ઝ્ડી ઋનૉબળૃ ૩૩ ૩૬ ૪૨ ૪૭ ૪ ૯૪ 
૯ રિઽ઼ીઙળ ૨ ૨ ૩૱ ૩૨ ૫૨ ૭૱ 
૩૨ જારફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૩ ઞૃફીઙત ૯૮૬ ૱૨૩ ૯૱૮ ૱૫૭ ૱૭૫ ૬૪૫૯

૩૪ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૪૨૭ ૩૫૮૩ ૩૭૭૨ ૩૫૫૭ ૩૫૯૫ ૮૱૪૬

૩૫ ઇરળૉવૂ ૩૫૪૪ ૩૫૭૨ ૩૪૯૯ ૩૬૬૩ ૩૪૮૱ ૯૨૮૱

૩૬ બ્ળમઅનળ ૨ ૪ ૪ ૯ ૩૭ ૪૱ 
૩૭ ફરર્ની ૩૮ ૩૱ ૩૬ ૫૩ ૫૱ ૩૩૯

૩૮ બીડથ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૯ ગચ્ઝ ૨ ૨ ૩૬૯ ૫૬ ૬૭ ૪૪૱

૩૱ ઇળષ ૂ ૬ ૩૩ ૯ ૩૯ ૩૮ ૭૭ 
૩૯ ઼ીમળગીઅઢી ૩ ૮ ૫ ૮ ૬ ૪૨ 
૪૨ ઙીઅપૂફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૩ ષવ઼ીણ ૪ ૩૱ ૪૩ ૫૬ ૪૬ ૯૯ 
૪૪ ફષ઼ીળૂ ૩૱ ૪૭ ૮ ૱ ૭ ૮૪ 
૪૫ ણીઅઙ ૬ ૩૯ ૩૮ ૩૱ ૩૯ ૯૬ 
૪૬ ઼ૃળદ ૫ ૩૨ ૬ ૩ ૫૩ ૬૯ 
૪૭ યીષફઙળ ૪૩૯ ૪૩૱ ૪૨૨ ૪૮૱ ૬૨૪ ૩૫૨૭

૪૮ ર્ળમૂ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૯ મફી઼ગીઅઢી ૨ ૫ ૨ ૬ ૯ ૩૬ 
૪૱ રઽૉ઼ીથી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૨ ૩૪ ૩૨ ૩૯ ૫૭ ૯૮ 
૫૨ મ્ડીન ૬૭ ૬૯ ૯૪ ૩૩૭ ૩૬૱ ૬૪૯

૫૩ નૉષયૄુર ીળગી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫૪ દીબૂ ૪૩ ૩૪ ૮ ૮ ૩૪ ૭૯ 
૫૫ ય જ ૩ ૩૨ ૩૨ ૩૭ ૩૯ ૭૭ 

ગૃવ ૫૱૯૭ ૫૯૯૨ ૬૪૬૫ ૬૫૨૯ ૬૱૫૭ ૪૩૪૫૪

---------------- 
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ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ન્લીળૂ-૪ દધી યીનળ-૪ ફૃઅ નૃુહદ બીથૂ  

ઇદીળીઅુગદ : ૪૭૨૯ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી) : રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ન્લીળૂ-૪ દધી યીનળ-૪ ણૉરફૃઅ બીથૂ ગૉ ુરગવલૃક્દ/ નૃુહદ ધષીધૂ દી.૫૩-

૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્ધૂ બૂષીવીલગ ળઽૉદૃ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ. 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ણૉર્ફૃઅ બીથૂ નૃુ હદ ધષીફી દધી બીથૂ બૂષીવીલગ ફ ળઽૉષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઼ર લીફી ુફગીવ ગૉ  ઋગૉવ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળૉવ ઝૉ ? 

બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૩૨-૩૱) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

---------------- 

 

ુ઼અઽ્ફી ઘ્ળીગ રીડૉ  ળૉ ન્ઞષીળ ઘજર્  

ઇદીળીઅુગદ : ૪૱૮૭ (૪૫-૩૨-૪૨૩૱) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ુ઼અઽ્ફી ઘ્ળીગ રીડૉ  ળૉ ન્ઞષીળ ગૉડવ્ 

ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્. 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુ઼અઽ્ફૉ ઘ્ળીગરીઅ રૃખ્લત્ષૉ સૃઅ ઈબષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઘ્ળીગ જગી઼થૂ ગળૂફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઽદ્ ગૉ  ગૉર ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૩-૩૪-૩૱) 

(૩) ુ઼અઽ્ફી ઘ્ળીગ રીડૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ રી઼ષીળ ળૉ ન્ઞષીળ ઘજર્ફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃઅ બ ગ-૩ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ 

ળીઘૉવ ઝૉ. 

(૪) ર્ડૃ રડફ. 

(૫) ઽી, જી. 



૭૯ 

 

બ ગ-૩ 

ઇ.ફઅ. રી઼ 

ુ અ઼ઽફી ઘ્ળીગ રીડૉ  ધલૉવ ઘજર્ .  

ઙૂળ બૄષર્ ષફ ુષયીઙ, પીળૂ 
ઙૂળ બુ ર 

ુષયીઙ, 
ઞૃફીઙત 

ષન્લ ીથૂ 

ુષયીઙ 

઼ી઼થઙૂળ 

બ્ળમઅનળ ષફ 

ુષયીઙ બ્ળમઅનળ 

઼ક્કળમીઙ ીથૂ 

અ઼ગર્ઽીવલ, 
ઞૃફીઙત 

઼ીરીુઞગ 

ષફૂગળથ 

ુષયીઙ 

ઇરળૉ વૂ 

ર્ળમૂ 
ગૃવ 

઼ળ઼ૂલી ળઞ ઞ઼ીપીળ ળઞ 
જારષીશી 

ળૉ ક્લૃ ૉ઼ન્ડળ 
ઇભ્લીળણ્લ ળઞ, 

઼ી઼થ 
ક્ષૉુ લ ળૉ ન્ઞ, 
ળીથીષીષ 

ીથૂ અ઼ગર્ઽીવલ ળીઞૃવી 
ળીરબળી ૉ઼ન્ચ્લૃળૂ 

ળૉ ન્ઞ ષીઅગીફૉળ 
૩ કક્ડ્મળ-૩૮ ૨ ૱૭૪૱૨ ૨ ૬૱૯૪૯૨ ૩૬૮૪૨૬ ૩૪૩૨૬૭૮ ૩૮૭૯૭ ૪૫૨૯૨૨ ૪૩૯૱૯૨૭

૪ ફષૉમ્મળ-૩૮ ૨ ૨ ૨ ૬૱૫૮૬૨ ૩૬૨૨૩૫ ૩૬૯૫૯૬૮ ૪૭૮૨૨ ૪૬૭૯૨૨ ૪૫૮૱૱૯૯

૫ ણૂ઼ૉમ્મળ-૩૮ ૨ ૨ ૨ ૭૩૬૨૭૨ ૩૫૮૯૱૱ ૩૱૱૱૨૱૯ ૫૬૫૨૨ ૪૯૭૯૫૨ ૪૱૬૯૫૭૯

૬ જાન્લૃઈળૂ-૩૯ ૨ ૨ ૨ ૭૨૨૪૭૨ ૩૪૫૱૪૩ ૯૪૱૯૭૭ ૬૪૭૪૭ ૪૯૭૱૫૫ ૩૮૯૩૩૱૬

૭ ભૉ ૃઈળૂ-૩૯ ૨ ૨ ૨ ૫૫૱૩૭૨ ૩૩૫૭૱૭ ૩૪૨૨૬૱૭ ૫૭૨૨૨ ૪૯૫૯૯૪ ૩૯૮૨૯૯૪

૮ રીજર્-૩૯ ૨ ૩૯૫૭૯૨ ૨ ૭૪૫૪૭૨ ૩૩૯૱૩૱ ૩૱૫૪૫૬૭ ૫૨૭૪૭ ૫૨૩૮૬૩ ૪૯૯૯૩૬૯

૯ ઑ ૂવ-૩૯ ૨ ૨ ૨ ૬૮૨૨૨૨ ૩૩૭૭૨૪ ૭૬૯૩૯૨ ૭૩૱૨૨ ૪૭૪૬૯૭ ૩૬૪૮૯૬૯

૱ રૉ-૩૯ ૨ ૨ ૨ ૭૩૩૯૭૨ ૩૫૩૭૱૪ ૩૨૨૯૯૯૭ ૮૮૬૨૨ ૪૯૨૬૪૫ ૩૯૱૱૩૫૨

૯ ઞૃફ-૩૯ ૨ ૩૫૨૫૯૨ ૨ ૫૮૨૨૨૨ ૩૪૯૫૱૩ ૩૫૱૭૨૮૨ ૭૨૨૨૨ ૪૫૯૫૪૮ ૪૪૯૪૩૭૯

૩૨ ઞૃવીઊ-૩૯ ૨ ૨ ૨ ૬૱૱૱૨૨ ૩૫૫૯૯૨ ૮૮૮૭૪૭ ૭૨૱૨૨ ૪૯૩૬૫૨ ૩૮૩૩૫૬૭

૩૩ કઙ ડ-૩૯ ૨ ૮૫૬૭૨ ૨ ૬૯૬૨૨૨ ૩૭૯૱૪૩ ૩૩૯૩૱૪૨ ૮૱૨૨૨ ૪૯૯૩૭૮ ૪૪૭૬૪૬૯

૩૪ ઼પ્ડૉમ્મળ-૩૯ ૨ ૨ ૨ ૭૩૬૱૨૨ ૩૪૱૪૬૭ ૪૬૮૨૮૬૨ ૭૨૨૨૨ ૪૯૫૯૪૱ ૫૬૬૯૮૩૫

૩૫ કક્ડ્મળ-૩૯ ૮૯૮૨૨ ૨ ૨ ૬૱૩૨૨૨ ૩૫૮૪૭૬ ૩૩૭૭૫૩૨ ૱૱૨૪૨ ૪૯૯૮૯૱ ૪૪૪૭૱૮૪

૩૬ ફષૉમ્મળ-૩૯ ૯૩૭૨૨ ૯૮૩૭૨ ૨ ૮૬૨૯૨૨ ૩૩૯૫૩૮ ૩૫૫૪૩૩૨ ૯૨૨ ૪૯૫૯૪૱ ૪૭૭૬૱૨૬

૩૭ ણૂ઼ૉમ્મળ-૩૯ ૮૯૮૨૨ ૯૱૯૭૨ ૨ ૭૭૮૬૨૨ ૩૪૱૩૪૨ ૩૫૫૯૮૭૨ ૩૫૭૨ ૫૪૭૯૯૪ ૪૬૯૯૱૮૪

૩૮ જાન્લૃઈળૂ-૩૱ ૯૩૭૨૨ ૩૪૨૨૨ ૨ ૮૨૫૱૬૨ ૩૫૱૩૩૪ ૩૮૪૯૫૩૨ ૨ ૫૪૩૫૯૯ ૪૯૯૬૩૫૯

૩૯ ભૉ ૃઈળૂ-૩૱ ૯૨૱૨૨ ૬૪૯૭૨ ૨ ૭૫૫૫૫૨ ૩૬૱૪૬૭ ૩૯૮૯૨૫૫ ૨ ૪૯૯૩૯૯ ૪૱૬૩૫૭૯

૩૱ રીજર્-૩૱ ૯૯૩૫૭ ૨ ૬૫૬૯૬ ૭૱૮૭૫૨ ૩૯૫૬૯૱ ૩૭૩૨૯૬૯ ૨ ૪૱૭૭૬૪ ૪૮૯૱૯૪૮

૩૯ ઑ ૂવ-૩૱ ૮૬૫૯૪ ૨ ૨ ૭૫૪૨૨૨ ૩૬૩૬૯૨ ૮૨૩૭૭૯ ૨ ૪૭૯૭૨૨ ૩૭૯૮૯૪૩

૪૨ રૉ-૩૱ ૩૩૱૮૫૮ ૨ ૬૩૩૭૩ ૭૮૯૯૩૨ ૩૫૯૯૯૯ ૩૪૯૨૩૨૨ ૨ ૪૯૮૫૮૨ ૪૬૫૪૩૭૬

૪૩ ઞૃફ-૩૱ ૩૭૪૬૩૱ ૯૬૪૭૨ ૩૯૱૨૯ ૭૪૭૫૭૨ ૩૫૪૱૱૮ ૩૨૱૫૯૭૨ ૨ ૪૱૪૮૫૨ ૪૪૮૯૪૯૫

૪૪ ઞૃવીઊ-૩૱ ૩૭૭૱૬૱ ૩૮૯૨૭૨ ૨ ૬૫૪૱૩૨ ૩૫૩૩૫૮ ૩૪૪૭૩૬૱ ૨ ૪૯૫૭૮૨ ૪૫૱૯૭૭૪

૪૫ કઙ ડ-૩૱ ૩૭૱૯૯૮ ૨ ૨ ૬૨૩૯૪૨ ૩૫૬૮૪૪ ૩૫૮૩૩૭૪ ૨ ૪૱૯૬૭૨ ૪૫૬૮૩૪૨

૪૬ ઼પ્ડૉમ્મળ-૩૱ ૩૭૨૯૱૬ ૯૩૯૬૨ ૫૱૭૬૨ ૫૱૬૨૨૨ ૩૪૬૮૭૨ ૩૪૫૯૭૭૪ ૯૨૨૨ ૪૱૮૬૮૨ ૪૫૪૬૯૪૮

 ગૃવ ૩૪૪૯૩૮૯ ૩૨૫૯૫૱૨ ૩૬૨૯૯૬ ૩૩૯૪૫૯૯૨ ૫૪૪૩૨૯૮ ૫૩૩૨૱૮૱૯ ૮૪૨૯૯૭ ૮૬૱૭૬૯૨ ૭૭૯૮૯૭૬૩ 

૫૬
 



૭૯ 

 

ઞૃફીઙત ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઞઅઙવૂ ીથૂક ીળી રફૃ લ્ બળ ઽૃરવી 

ઇદીળીઅુગદ :૪૯૩૭ (૪૫-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ઊરળીફ ઘૉણીષીવી (ઞરીવબૃળ) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) ઞૃફીઙત, ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ ઇરળૉવૂ જી ીરીઅ જી ીષીળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ 

ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ષફ ુષ દીળ ઇફૉ ષફ ુષ દીળ મઽીળ ઞઅઙવૂ િઽઅ઼ગ ીથૂક િનબણી ઇફૉ ુ઼અઽ ીળી રફૃ લ ઋબળ િઽઅ઼ગ ઽૃરવીફી 

ગૉડવી મફીષ્ મફૉવ ઝૉ. 

(૪) ધલૉવ ઽૃરવીક બોગૂ ગૉડવી રીફષૂકફી રૅત્લૃ ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) િઽઅ઼ગ ીથૂક ષફ ુષ દીળરીઅધૂ મઽીળ ફ ઈષૉ દૉફી રીડૉ  ુષયીઙૉ સૂ ગીરઙૂળૂ ગળૉવ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૩-૩૪-૩૱) 

(૩) 

ષહર્ ુઞ ીફૃઅ ફીર 

ષફ ુષ દીળફૂ ઇઅનળ ષફ ુષ દીળફૂ મઽીળ

 ુ અ઼ઽ િનબણ્ ુ અ઼ઽ િનબણ્

 
ગૃવ ઽૃરવીફી 

મફીષ 
ગૃવ ઽૃરવીફી 

મફીષ 
ગૃવ ઽૃરવીફી 

મફીષ 
ગૃવ ઽૃરવીફી 

મફીષ 
 ૩-૩૨-૩૫ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૬ 

ઞૃફીઙત 

૫ ૪ ૮ ૪૬

 ૩-૩૨-૩૬ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૭ ૪ ૪ ૭ ૫૪

 ૩-૩૨-૩૭ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૮ ૩ ૩ ૬ ૪૭

 ૩-૩૨-૩૮ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૯ ૩ ૩ ૫ ૫૫

 ૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૱ ૨ ૩ ૮ ૩૮

 ગૃવ  ૯ ૯ ૪૬ ૩૫૨

 ૩-૩૨-૩૫ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૬ 

ઙૂળ ઼્રફીધ 

૩ ૩ ૩ ૩૯

 ૩-૩૨-૩૬ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૭ ૨ ૩ ૬ ૪૩

 ૩-૩૨-૩૭ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૮ ૨ ૨ ૯ ૪૮

 ૩-૩૨-૩૮ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૯ ૩ ૩ ૫ ૪૭

 ૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૱ ૪ ૩ ૫ ૪૬

 ગૃવ  ૬ ૬ ૩૱ ૩૩૭

 ૩-૩૨-૩૫ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૬ 

ઇરળૉવૂ 

૨ ૨ ૯ ૪૨

 ૩-૩૨-૩૬ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૭ ૨ ૨ ૩૭ ૪૯

 ૩-૩૨-૩૭ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૮ ૨ ૨ ૩૫ ૩૯

 ૩-૩૨-૩૮ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૯ ૨ ૨ ૯ ૩૮

 ૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૱ ૨ ૨ ૩૪ ૩૱

 ગૃવ  ૨ ૨ ૭૮ ૩૨૨

 

(૪) ૭૨. 

(૫) િઽઅ઼ગ ીથૂક ષફ ુષ દીળરીઅધૂ મઽીળ ફ ઈષૉ દૉ રીડૉ  ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ઘ્ળીગ ઇફૉ બીથૂફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ઞઅઙવફૂ જીળૉલ દળભ મ્ણર્ ળ ગળૉવ ઝૉ. 

 ભ્ળૉ ડ, બૂ.જી.ષૂ.઼ૂ.ઑવ. ઇફૉ બ્વૂ઼ ઼ીધૉ નળ રી઼ૉ બૉડર્ ્વીંઙ 

 ુ઼અઽ ઼ૃળક્ષી ઇન્ષલૉ ષીલળવૉ઼, ષ્ગૂડ્ગૂ ઇફૉ ષીઽફ્ફૂ ભીશષથૂ 

 ઇ઼ળગીળગ ગીલર્ક્ષૉ રીઅ બૉડર્ ્વીંઙ દધી વીઙ ૃળૉષન્લૃ ઙીર્રીઅ ઇ઼ળગીળગ ઼ીરિૃઽગ બૉડર્ ્વીંઙ 

 ષન્લ ીથૂ ુર ્ફૂ યળદૂ િકર્લી 

---------------- 
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ઞૃફીઙત, ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઞઅઙવૂ ીથૂક ીળી રફૃ લ બળ ઽૃરવી 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૫૬૫ (૨૭-૩૩-૪૨૩૱) ૂ બળ઼્ રયીઊ ઼ીમળૂલી ( ીઅઙ ી) : રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) ઞૃફીઙત, ઙૂળ ઼્રફીધ ઇફૉ ઇરળૉવૂ જી ીરીઅ જી ીષીળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ 

ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ષફ ુષ દીળ ઇફૉ ષફ ુષ દીળ મઽીળ ઞઅઙવૂ િઽઅ઼ગ ીથૂક િનબણી ઇફૉ ુ઼અઽ ીળી રફૃ લ ઋબળ િઽઅ઼ગ ઽૃરવીફી 

ગૉડવી મફીષ્ મફૉવ ઝૉ. 

(૪) ધલૉવ ઽૃરવીક બોગૂ ગૉડવી રીફષૂકફી રૅત્લૃ ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) િઽઅ઼ગ ીથૂક ષફ ુષ દીળરીઅધૂ મઽીળ ફ ઈષૉ દૉફી રીડૉ  ુષયીઙૉ સૂ ગીરઙૂળૂ ગળૉવ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૩-૩૪-૩૱) 

(૩) 

ષહર્ ુઞ ીફૃઅ ફીર 

ષફ ુષ દીળફૂ ઇઅનળ ષફ ુષ દીળફૂ મઽીળ

 ુ અ઼ઽ િનબણ્ ુ અ઼ઽ િનબણ્

 
ગૃવ ઽૃરવીફી 

મફીષ 
ગૃવ ઽૃરવીફી 

મફીષ 
ગૃવ ઽૃરવીફી 

મફીષ 
ગૃવ ઽૃરવીફી 

મફીષ 
 ૩-૩૨-૩૫ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૬

ઞૃફીઙત 

૫ ૪ ૮ ૪૬

 ૩-૩૨-૩૬ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૭ ૪ ૪ ૭ ૫૪

 ૩-૩૨-૩૭ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૮ ૩ ૩ ૬ ૪૭

 ૩-૩૨-૩૮ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૯ ૩ ૩ ૫ ૫૫

 ૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૱ ૨ ૩ ૮ ૩૮

 ગૃવ  ૯ ૯ ૪૬ ૩૫૨

 ૩-૩૨-૩૫ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૬

ઙૂળ ઼્રફીધ 

૩ ૩ ૩ ૩૯

 ૩-૩૨-૩૬ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૭ ૨ ૩ ૬ ૪૩

 ૩-૩૨-૩૭ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૮ ૨ ૨ ૯ ૪૮

 ૩-૩૨-૩૮ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૯ ૩ ૩ ૫ ૪૭

 ૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૱ ૪ ૩ ૫ ૪૬

 ગૃવ  ૬ ૬ ૩૱ ૩૩૭

 ૩-૩૨-૩૫ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૬

ઇરળૉવૂ 

૨ ૨ ૯ ૪૨

 ૩-૩૨-૩૬ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૭ ૨ ૨ ૩૭ ૪૯

 ૩-૩૨-૩૭ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૮ ૨ ૨ ૩૫ ૩૯

 ૩-૩૨-૩૮ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૯ ૨ ૨ ૯ ૩૮

 ૩-૩૨-૩૯ ધૂ ૫૨-૨૯-૩૱ ૨ ૨ ૩૪ ૩૱

 ગૃવ  ૨ ૨ ૭૮ ૩૨૨

 

(૪) ૭૨. 

(૫) િઽઅ઼ગ ીથૂક ષફ ુષ દીળરીઅધૂ મઽીળ ફ ઈષૉ દૉ રીડૉ  ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ઘ્ળીગ ઇફૉ બીથૂફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ઞઅઙવફૂ જીળૉલ દળભ મ્ણર્ ળ ગળૉવ ઝૉ. 

 ભ્ળૉ ડ, બૂ.જી.ષૂ.઼ૂ.ઑવ. ઇફૉ બ્વૂ઼ ઼ીધૉ નળ રી઼ૉ બૉડર્ ્વીંઙ 

 ુ઼અઽ ઼ૃળક્ષી ઇન્ષલૉ ષીલળવૉ઼, ષ્ગૂડ્ગૂ ઇફૉ ષીઽફ્ફૂ ભીશષથૂ 

 ઇ઼ળગીળગ ગીલર્ક્ષૉ રીઅ બૉડર્ ્વીંઙ દધી વીઙ ૃળૉષન્લૃ ઙીર્રીઅ ઇ઼ળગીળગ ઼ીરિૃઽગ બૉડર્ ્વીંઙ 

 ષન્લ ીથૂ ુર ્ફૂ યળદૂ િકર્લી 
 

---------------- 
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ળીજ્લરીઅ ઞશીસલ્ ઋબળ ઑન્જીફૂલળ, ષીલળવૉ઼  કબળૉ ડળ ઇફૉ ઙૉઊડરૉફ ઞૉષી ગીલરૂ ડૉ ગફૂગવ ડીભફૂ ઞગ્લીઑ ઈઋડ 

઼઼્ીર્ંઙધૂ યળદૂ મીમદૉ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૨૬૬ (૩૱-૨૱-૩૱) ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ ઞશ ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઞશીસલ્ ઋબળ ઑન્જીફૂલળ, ષીલળવૉ઼ કબળૉડળ ઇફૉ ઙૉઊડરૉફ 

ઞૉષી ગીલરૂ ડૉગફૂગવ ડીભફૂ ઞગ્લીઑ ઈઋડ ઼઼્ીર્ંઙધૂ યળદૂ ગળૉવ ુમફ ઇફૃયષૂ ડીભ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ 

ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞશીસલ્ ઋબળ ુમફઇફૃયષૂ ડીભ ઈઋડ ઼઼્ીર્ંઙધૂ યળદૂ ગળૂફૉ જૄગષીફીઅ સી 

ગીળથ્ ઝૉ, રફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ભીશષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઞશીસલ્ ઋબળ ઈઋડ ઼઼્ીર્ંઙફી મનવૉ ગીલરૂ ડીભફૂ યળદૂ ગળૂફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ 

ભીશષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

ઞશ ઼અબુ  રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લ ગક્ષી) : (૪૩-૩૪-૩૱) 

(૩) ઞૃઞ ઞશીસલ્ રીડૉ  ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ. 

(૪) ઼નળઽૃ ઞગ્લીકફૂ ઞ ળૂલીદ જ્રી઼ી નળુરલીફ ષપૃ ળઽૉદૂ ઽ્ષીધૂ ઞ ળૂલીદ રૃઞમ ઼અમઅુપદ ગજૉળૂક 

ીળી મીળ્મીળ ઈઋડ ઼઼્ીર્ંઙધૂ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) ઼અમઅુપદ ગજૉળૂક ીળી રીઅઙથૂ ધલૉધૂ ુફલરીફૃ઼ીળ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉ. 

 

---------------- 

 

ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ મઅપ ઽૉ ન્ણ બઅબ્ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૩૯૱ (૪૪-૩૨-૩૱) ૂ ઇરળૂહયીઊ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ ગીલરૂ પ્ળથૉ મઅપ ઽીવદરીઅ ઽ્લ દૉષી ગૉડવી ઽૉન્ણ બઅબ 

ઝૉ. 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ મઅપ ઽૉન્ણ બઅબ્ બોગૂ ગૉડવી ઽૉન્ણ બઅબ્ ળૂબૉળ ધઊ સગૉ  દૉર ફધૂ. 

(૫) ઽૉન્ણબઅબ મઅપ ઽીવદરીઅ ઽ્ઊ દૉષી ધીફૉ ઼ળગીળૉ  બૂષીફી બીરૂફી  ઽવ ગળષી સૂ લષ ધી ગળૂ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ મઅપ ઽૉન્ણ બઅબ્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ જીવ ૃગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ : (૩૯-૩૪-૩૱) 

(૩)                                                                                                                                       

 ઇફૉ         બિળુસ  રૃઞમ ગીલરૂ પ્ળથૉ મઅપ ઽીવદરીઅ ઽ્લ દૉષીઅ ૩૭૯૭૯ ઽૉન્ણબઅબ ઝૉ. ઞૉ ળૂબૉળ ધઊ  સગૉ  દૉર ફધૂ. 

(૪) 

(૫)  ઞૉ ુષ દીળરીઅ ફષી ઽૉન્ણબઅબ મફીષષી ઞ ળૂ ઽ્લ ઇફૉ દીઅુ ગ ળૂદૉ સક્લ ઽ્લ દૉષી ુષ દીળરીઅ ફષ્ ઽૉન્ણબઅબ 

  મફીષૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ઞૉ ુષ દીળરીઅ બીથૂફી દળ ફૂજી ઙલૉવ ઽ્ઊ દૉષી ુષ દીળરીઅ ફષી ઽૉન્ણબઅબ મફીષષી દીઅુ ગ ળૂદૉ સક્લ ફ 

ઽ્લ ઈષી ુષ દીળ્રીઅ ષપૃ ઉંણીઊફી મ્ળ મફીષૂ દૉફૉ ઇફૃ બ ઼ીંઙવભૉટ / ૂ ભૉટ બઅબીંઙ રસૂફળૂ 

ઈપીળૂદ રૂફૂ / લુક્દઙદ લ્ઞફી મફીષૂ બીથૂ બૃળષઢ્ બૃળ્ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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 જ્લીઅ ઞૃધ બી.બૃ. લ્ઞફી ગૉ  ષદઅ  ઙીર બી.બ.ૃ લ્ઞફી ગૉ  રૂફૂ બી.બૃ. લ્ઞફીફૃઅ બીથૂ ફશ ીળી રશદૃઅ ઽ્લ 

દૉષી ુષ દીળરીઅ ફષી ઽૉન્ણબઅબ મફીષષીફૂ ઞ ળૂલીદ ળઽૉદૂ ફધૂ. 

(૬) ઈ ઽૉન્ણબઅબ્ ગીલરૂ મઅપ ઽ્લ જીવૃ ગળષીફ્  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

બિળુસ

કર્ર ુઞ ્ દી.૫૨-૨૯-૩૱ફૂ ુ ધુદઑ 

ગીલરૂ પ્ળથૉ મઅપ ઽીવદરીઅ ઽ્લ 

દૉષી ઽૉ ન્ણબઅબ્ફૂ ઼અખ્લી 

મઅપ ઽૉ ન્ણબઅબ્ બોગૂ ળૂબૉળ ધઊ 

સગૉ  દૉર ફધૂ દૉષી ઽૉ ન્ણબઅબ્ફૂ 

઼અખ્લી 
૩ બઅજરઽીવ ૪૮૱ ૪૮૱ 
૪ રઽૂ઼ીઙળ ૩૯ ૩૯ 
૫ નીઽ્ન ૫૨૫૬ ૫૨૫૬ 
૬ ષણ્નળી ૱૪ ૱૪ 
૭ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૫૩૪ ૫૩૪ 
૮ ય જ ૩૱૨ ૩૱૨ 
૯ ફરર્ની ૪૱૱ ૪૱૱ 
૱ ઼ૃળદ ૩૨૭૭ ૩૨૭૭ 
૯ દીબૂ ૯૬૭ ૯૬૭ 
૩૨ ફષ઼ીળૂ ૩૨૨ ૩૨૨ 
૩૩ ષવ઼ીણ ૩૯૯ ૩૯૯ 
૩૪ ણીઅઙ ૩૨૨ ૩૨૨ 
૩૫ મફી઼ગીઅઢી ૩૪૩૯ ૩૪૩૯ 
૩૬ ઼ીમળગીઅઢી ૭૨૪ ૭૨૪ 
૩૭ ઇળષ ૂ ૬૬૮ ૬૬૮ 
૩૮ રઽૉ઼ીથી ૨ ૨ 
૩૯ બીડથ ૨ ૨ 
૩૱ ઇરનીષીન ૨ ૨ 
૩૯ ઈથઅન ૪૫ ૪૫ 
૪૨ ઘૉણી ૮૨ ૮૨ 
૪૩ ઙીઅપૂફઙળ ૨ ૨ 
૪૪ ળીઞગ્ડ ૯૫૫ ૯૫૫ 
૪૫ ર્ળમૂ ૱૪૬ ૱૪૬ 
૪૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૯૮૨ ૯૮૨ 
૪૭ જારફઙળ ૬૯૭ ૬૯૭ 
૪૮ ીળગી ૭૨૪ ૭૨૪ 
૪૯ ઞૄફીઙત ૬૭૭ ૬૭૭ 
૪૱ ઙૂળ ઼્રફીધ ૪૨૫ ૪૨૫ 
૪૯ બ્ળમઅનળ ૫૭૯ ૫૭૯ 
૫૨ યીષફઙળ ૯૪૯ ૯૪૯ 
૫૩ મ્ડીન ૩૬૪ ૩૬૪ 
૫૪ ઇરળૉવૂ ૩૭૩૨ ૩૭૩૨ 
૫૫ ગચ્ઝ ૫૫ ૫૫ 

 ગૃવ ૩૭૯૭૯ ૩૭૯૭૯ 
---------------- 
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ગળરનૂલી ઙીરરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ ુષન્ણ ગઅબફૂફૉ ભીશષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ : ૩૪૩૩ (૨૭-૨૯-૪૨૩૱) ૂ ઇરળૂહયીઊ ણૉળ (ળીઞૃવી) : રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ુઞ ીફી ગળરનૂલી ઙીરરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ ુષન્ણ ગઅબફૂફૉ 

ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ગૉડવૂ ઞરૂફ, ગઊ ગઅબફૂફૉ, ક્લી યીષૉ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ મઅપ ઽૉન્ણ બઅબ્ ગૉડવી ઽૉન્ણ બઅબ્ ળૂબૉળ ધઊ સગૉ  દૉર ફધૂ. 

(૫) ઋક્દ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ ભીશષષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૩-૩૪-૩૱) 

(૩) ફી, જી, 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

---------------- 

 

મઅનળ્ યીઙ ઇફૉ દીમીફૂ ગજૉળૂકફૃઅ રઽૉગર 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૫૨૨ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ ઼્રીયીઊ ગ્શૂ બડૉવ (વીંમણૂ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (મઅનળ્) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ મઅનળ યીઙરીઅ ઼અષઙર્ષીળ રઅઞૃળ ધલૉવ રઽૉગર ગૉડવૃ ઝૉ. 

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

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

(૬) ઋક્દ ઘીવૂ ઞગ્લીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (મઅનળ્) : (૩૮-૩૨-૩૱) 

(૩) 

઼અષઙર્ રઅઞૃળ ધલૉવ ઞગ્લી

- ફીલમ ઼ુજષ (મઅનળ્) (ષઙર્-૩) ૨૩

- ઋબ઼ુજષ (મઅનળ્) (ષઙર્-૩) ૨૩

- ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ (ષઙર્-૪) ૨૩

- ફીલમ ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ (ષઙર્-૫) ૨૫

- કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ ૨૩

- ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ (ષઙર્-૩) 

(ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ) 

૨૩

- ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ (ષઙર્-૪) ૨૩
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(૪) 

઼અષઙર્ યળીલૉવૂ ઞગ્લી ઘીવૂ ઞગ્લી 

- ફીલમ ઼ુજષ (મઅનળ્) (ષઙર્-૩) - ૨૩ 

- ઋબ઼ુજષ (મઅનળ્) (ષઙર્-૩) - ૨૩ 

- ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ (ષઙર્-૪) ૨૩ - 

- ફીલમ ઼ૉક્સફ ઇુપગીળૂ (ષઙર્-૫) ૨૪ ૨૩ 

- કિભ઼ ઈુ઼ ડન્ડ ૨૩ - 

- ઘી઼ ભળઞ બળફી ઇુપગીળૂ (ષઙર્-૩) 

(ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ) 

- ૨૩ 

- ફીલમ ગીલર્બીવગ ઊઞફૉળ (ષઙર્-૪) ૨૩ - 

 

(૫) 

- ઑગ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઘીવૂ ળઽૉવ ઞગ્લી ૩ ઞગ્લી

- થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઘીવૂ ળઽૉવ ઞગ્લી ૨ ઞગ્લી

 

(૬) ઞગ્લીક ઘીવૂ ધષીફૂ િકર્લી દધી યળષીફૂ િકર્લી ુફળઅદળ જીવૃ ળઽૉદૂ િકર્લી ઝૉ. યળદૂ િકર્લી ઇફૃ઼ીળ 

દધી ષઽૂષડૂ ઇફૃગૃશદીઑ મીગૂફૂ ઘીવૂ ળઽૉદૂ ઞગ્લીક યળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 

---------------- 

 

ફષૂ ઑ઼.ડૂ. મ઼્ ઘળૂનષીફૂ રઅઞૄળૂ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૫૩૬ (૪૭-૩૨-૪૨૩૱) ણ .઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ) : રીફફૂલ ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ફષૂ ઑ઼.ડૂ. મ઼્ ઘળૂનષી ષીઽફ 

લષઽીળ ુફઙરફૉ ઼ળગીળૉ  રઅઞૄળૂ ઈબૂ, ઇફૉ 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ફષૂ મ઼્ ષહર્ષીળ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૂ ? 

ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ : (૪૬-૩૪-૩૱) 

 (૩) ષહર્ ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱

 ઼ળગીળૉ  ફષૂ મ઼્ 

ઘળૂનષીફૂ રઅઞૄળૂ 

ુફઙરફૉ ઈબૂ 

૩૨૭૨ ૩૩૨૪ ૩૨૭૨ ૩૮૨૨ ૩૮૨૨

 

 

(૪) ષહર્ ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱

 ુફઙર ીળી ષહર્ષીળ 

ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ મ઼્ 
૩૨૭૨ ૩૩૨૪ ૩૨૭૨ ૩૮૨૨ ૩૮૨૨

 

---------------- 
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઼ીરૃિઽગ મશીત્ગીળફ્ દૉરઞ ઑુ઼ણ ઽૃરવીફ્ ય્ઙ મફફીળ બૂણૂદીફૉ ષશદળ જગૄષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૨૨૨ (૨૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂરુદ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

 (૩) ઼ીરૃિઽગ મશીત્ગીળફ્ ય્ઙ મફફીળ બૂણૂદી ઇફૉ ઑ઼ૂણ ઽૃરવીફૂ બૂણૂદીફૉ ષશદળ ઈબષી ફીરનીળ ઼ૃુ ર 

ગ્ડ ઼ફૉ-૪૨૩૱રીઅ ળીજ્લ્ફૉ ઈનૉસ ઈબૉવ ઝૉ. ઞૉ ઽગૂગદ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ઈનૉસફૂ જાથ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ક્લીળૉ  ધઊ ઇફૉ ઼ીરૃિઽગ મશીત્ગીળફ્ ય્ઙ મફફીળ ઇફૉ 

ઑ઼ૂણ ઽૃરવીફ્ ય્ઙ મફફીળ બૂણૂદીફૉ ગૉડવૃઅ ષશદળ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૪૩-૩૪-૩૱) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ઈનૉસફૂ જાથ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ દી.૪૪-૨૭-૪૨૩૱ફી ળ્ઞ ધઊ. ઼ીરૃિઽગ મશીત્ગીળફ્ ય્ઙ મફફીળ 

ઇફૉ ઑ઼ૂણ ઽૃરવીફ્ ય્ઙ મફફીળ બૂિણદીફૉ વપૃ ર . ૫ ( થ) વીઘફૂ ઼ઽીલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

---------------- 

 

ળીજ્લરીઅ ફીળૂ ઇનીવદ્રીઅ બણદળ ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૨૫૮ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂરુદ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ 

રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ફીળૂ ઇનીવદ્ ગીલર્ળદ ઝૉ, 

(૪) ઈ ઇનીવદ્રીઅ ગૉડવી ગૉ઼્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

૫) ઈષી બણદળ ગૉ઼્ફૂ ટણબૂ ુફગીવ ધીલ દૉ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગૉષી ગીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૩૮-૩૨-૩૱) 

(૩) ઼ીરૉવ બ ગ-૩ રૃઞમ 

(૪) ૭૭૬ (બીઅજ઼્ જ્બફ) 

(૫) - નળ રિઽફૉ ુફપીર્િળદ દીળૂઘ્ઑ ગૉ઼ િકર્લી ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ બક્ષગીળ્ ઼અદ્હગીળગ ુફથર્લ વઊ 

સગૉ  દૉ રીડૉ  પ્વૉડભ્રર્ બૄ  બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 - ઞ ળ ઞથીલ દ્ વીયીધીર્ફૉ મ રીઅ ગીઋુન઼્વીંઙ ીળી ગૉ઼ ુફગીવફૂ િકર્લી. 

 - ફીળૂ ઇનીવદ ઼અનુયર્દ ગરર્જીળૂ દૉરઞ ગુરડૂફૂ મઽૉફ્ ીળી ઞ ળ ઞથીલૉ વીયીધીર્ફી ચળૉ  મ  રૃવીગીદ. 

 - ઇન્લ રીશઘીક ઞૉષી ગૉ , ૩૱૩, બૂ.મૂ.ઑ઼.઼ૂ. ષઙૉળૉ  દૉરઞ ીુદ ઈપીિળદ િળષીજો રઞૃમ ઞૉ દૉ ઼રીઞ ઼ીધૉ 

઼અગવફ. 

 

બ ગ-૩

૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગીલર્ળદ ફીળૂ ઇનીવદફૂ ુષઙદ 
ઇ.ફઅ. ુઞ ીફૃઅ ફીર ફીળૂ ઇનીવદફૂ 

અ઼ખ્લી 
ઇ.ફઅ. ુઞ ીફૃઅ ફીર ફીળૂ ઇનીવદફૂ અ઼ખ્લી

૩ ઇરનીષીન ૩૯ ૩૱ ઘૉણી ૩૨

૪ મફી઼ગીઅઢી ૩૬ ૩૯ નીઽ્ન ૱

૫ બીડથ ૯ ૪૨ યીષફઙળ ૩૪

૬ રઽૉ઼ીથી ૩૨ ૪૩ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૨
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૭ ઼ીમળગીઅઢી ૱ ૪૪ મ્ડીન ૬ 
૮ ઙીઅપૂફઙળ ૭ ૪૫ રિઽ઼ીઙળ ૮ 
૯ ઇળષ ૂ ૮ ૪૬ બઅજરઽીવ ૯ 
૱ ઇરળૉવૂ ૩૩ ૪૭ ણીઅઙ ૫ 
૯ ગચ્ઝ ૩૨ ૪૮ દીબૂ ૯ 
૩૨ જારફઙળ ૱ ૪૯ ફરર્ની ૬ 
૩૩ બ્ળમઅનળ ૫ ૪૱ ફષ઼ીળૂ ૮ 
૩૪ ઞૃફીઙત ૩૩ ૪૯ ય જ ૯ 
૩૫ ળીઞગ્ડ ૩૫ ૫૨ ષણ્નળી ૩૨

૩૬ ઙૂળ-઼્રફીધ ૮ ૫૩ ષવ઼ીણ ૮ 
૩૭ ર્ળમૂ ૭ ૫૪ ઼ૃળદ ૩૬

૩૮ નૉષયૄુર ીળગી ૬ ૫૫ ઝ્ડીઋનૉબળૃ ૮ 
૩૯ ઈથઅન ૱ ગૃવ ૪૯૨

 

---------------- 

 

ળીજ્લરીઅ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઈઅઙથષીણૂ ગૉ ન્ ્ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૱૯૮ (૩૮-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ઇુ ફયીઉ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશગ લીથ 

રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૉડવી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઝૉ,ઇફૉ 
(૪) ઼ળગીળ ઋક્દ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ રીડૉ  ક્લીળૉ  બ્દીફી રગીફ્ મફીષસૉ ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૩૩-૪૨૩૱) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૃવ ૯૱૯૨ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઝૉ, 
ઇફૉ 

(૪) ઈ બોગૂ રફળૉઙી ગન્ષટર્ફધૂ જીવૃ ષહ ૱૱૨ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફી રગીફફી ળીઞલફી દરીર ુઞ ીકરીઅ 

ભીશષૉવ વ લીઅગ રૃઞમ ઞ ળૂ ફીથીઅગૂલ મઞૉડ જોઙષીઊ ગળૂ ફષી મીઅપગીર ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

મીગૂફી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફી નળ ષહ દમક્કીષીળ રગીફ મીઅપગીરફૃઅ દધી મઞૉડફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ દરીર ઈઅઙથષીણૂ 

ગૉન્ ્ફૉ બ્દીફી રગીફ મફીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

---------------- 

 

ળીજ્લરીઅ મીુવગી ઼રૅુધ્પ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ મીગૂ ળગર 

 

ઇદીળીઅુગદ : ળ૱૯૱ (૩૯-૩૨-૪૨૩૱) ણૌ.ઇુફવ જોહૂલીળી (ુયવ્ણી) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશગ લીથ રઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ મીુવગી ઼રૅુધ્પ લ્ઞફી ઽૉઢશ 

જી ીષીળ ગૉડવૂ ગન્જીકફૉ ઈષળૂ વૂપૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ગન્જીકફૉ ઼ઽીલ જૃગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ. દૉફી રૃખ્લત્ષૉ સી ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ 
(૫) ઋક્દ મીગૂ ળગર ક્લી ઼ૃપૂરીઅ જગૄષષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૩૩-૪૨૩૱) 
(૩)  

(૪)   ઇફૉ  ષહર્ ૪૨૩૪-૩૫ધૂ ઈ લ્ઞફી મઅપ ધલૉવ ઽ્ઉ, ઈ ઇઅઙૉ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

(૫) 

---------------- 

 

ળીજ્લરીઅ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઈઅઙથષીણૂ ગૉ ન્ ્ 

ઇદીળીઅુગદ : ૪૱૯૯ (૩૮-૩૨-૪૨૩૱) ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી) રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશગ લીથ રઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૉડવી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઝૉ, ઇફૉ 
(૪) ઼ળગીળ ઋક્દ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ રીડૉ  ક્લીળૉ  બ્દીફી રગીફ્ મફીષસૉ ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૩૩-૪૨૩૱)  

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૃવ ૯૱૯૨ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઝૉ, 
ઇફૉ 

(૪) ઈ બોગૂ રફળૉઙી ગન્ષટર્ફધૂ જીવૃ ષહ ૱૱૨ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફી રગીફફી ળીઞલફી દરીર ુઞ ીકરીઅ 

ભીશષૉવ વ લીઅગ રૃઞમ ઞ ળૂ ફીથીઅગૂલ મઞૉડ જોઙષીઊ ગળૂ ફષી મીઅપગીર ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 મીગૂફી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફી નળ ષહ દમક્કીષીળ રગીફ મીઅપગીરફૃઅ દધી મઞૉડફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ દરીર ઈઅઙથષીણૂ 

ગૉન્ ્ફૉ બ્દીફી રગીફ મફીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

---------------- 

ળીજ્લરીઅ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઈઅઙથષીણૂ ગૉ ન્ ્ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૪૯૯ (૨૩-૩૩-૪૨૩૱) ૂરદૂ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશગ લીથ 

રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૉડવી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઝૉ,ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ બ્દીફી રગીફ્ રશૉ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૩૩-૪૨૩૱)  

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૃવ ૯૱૯૨ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઝૉ, 
ઇફૉ 

(૪) ઈ બોગૂ રફળૉઙી ગન્ષટર્ફધૂ જીવૃ ષહ ૱૱૨ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફી રગીફફી ળીઞલફી દરીર ુઞ ીકરીઅ 

ભીશષૉવ વ લીઅગ રૃઞમ ઞ ળૂ ફીથીઅગૂલ મઞૉડ જોઙષીઊ ગળૂ ફષી મીઅપગીર ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 મીગૂફી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફી નળ ષહ દમક્કીષીળ રગીફ મીઅપગીરફૃઅ દધી મઞૉડફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ દરીર ઈઅઙથષીણૂ 

ગૉન્ ્ફૉ બ્દીફી રગીફ મફીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

 

---------------- 
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ળીજ્લરીઅ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઈઅઙથષીણૂ ગૉ ન્ ્ 

ઇદીળીઅુગદ : ૫૪૱૭ (૨૩-૩૩-૪૨૩૱) ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી) : રીફફૂલ રિઽવી ઇફૉ મીશગ લીથ રઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૉડવી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઝૉ,ઇફૉ 
(૪) ઋક્દ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફૉ બ્દીફી રગીફ્ રશૉ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

રિઽવી ઇફૉ મીશ ગ લીથ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૩૩-૪૨૩૱)  

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૃવ ૯૱૯૨ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ યીણીફી રગીફરીઅ ગીલર્ળદ ઝૉ, 
ઇફૉ 

(૪) ઈ બોગૂ રફળૉઙી ગન્ષટર્ફધૂ જીવૃ ષહ ૱૱૨ ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફી રગીફફી ળીઞલફી દરીર ુઞ ીકરીઅ 

ભીશષૉવ વ લીઅગ રૃઞમ ઞ ળૂ ફીથીઅગૂલ મઞૉડ જોઙષીઊ ગળૂ ફષી મીઅપગીર ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 મીગૂફી ઈઅઙથષીણૂ ગૉન્ ્ફી નળ ષહ દમક્કીષીળ રગીફ મીઅપગીરફૃઅ દધી મઞૉડફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ દરીર ઈઅઙથષીણૂ 

ગૉન્ ્ફૉ બ્દીફી રગીફ મફીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

 

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

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ

૩ ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ 

ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ 
૩૫૩, ૩૮૮, ૩૱૮૪, ૪૱૩૩, ૪૱૩૭, ૪૱૩૱, ૫૨૮૭, ૫૨૮૯, ૫૨૯૪, ૫૨૱૨, 
૫૨૱૱, ૫૨૯૯, ૫૩૨૪, ૫૩૩૩, ૫૩૩૬, ૫૩૫૩, ૫૩૫૬, ૫૩૫૯, ૫૩૫૯, 
૫૩૬૮, ૫૩૭૨, ૫૩૭૱ 

૪૪

૪ ફીથી ુષયીઙ ૩૩૫૨, ૩૯૱૭, ૪૪૯૱, ૪૫૱૯, ૪૯૩૯, ૪૯૱૯ ૨૮

૫ ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ 

ુષયીઙ 
૫૯૬, ૱૬૩, ૱૬૫, ૱૬૬, ૩૫૪૮, ૩૮૫૯, ૪૭૨૯, ૪૱૮૭, ૪૯૩૭, ૫૫૬૫ ૩૨

૬ ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , 
બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ 

ગ બ઼ળ ુષયીઙ 

૪૨૬૬, ૫૩૯૱ ૨૪

૭ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૩૪૩૩ ૨૩

૮ મઅનળ્ ઇફૉ ષીઽફ 

લષઽીળ ુષયીઙ 
૪૫૨૨, ૫૫૩૬ ૨૪

૯ રિઽવી ઇફૉ મીશ 

ુષગી઼ ુષયીઙ 
૪૨૨૨, ૪૨૫૮, ૪૱૯૮, ૪૱૯૱, ૪૱૯૯, ૫૪૯૯, ૫૪૱૭ ૨૯

ગૃવ ૭૨

 

 

 




