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જૐનરૂ ઇદીળીઅિગદ લીનૂ 
઼યીઙૅઽફી રૉઞ ઋબળ રૄક્લી 
દીળૂઘઆ-૪૪-૨૪-૪૨૩૯ 

 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
ૂઞૃઅ ઼ , ૪૨૩૯ 

ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 
 
 

ળીજ્લરીઅ ઙૃફીિઽદ ગૅત્લ 

 
ઇદીળીઅુગદ: ૪૩૪ (૩૩-૨૭-૪૨૩૱) ૂ ઞષીઽળયીઉ જીષણી (રીથીષનળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ(ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ઼ફ-૪0૩૮ ઇફૉ ૪૨૩૯રીઅ ઘૄફ, પીણ, વૄઅડ, ઇબઽળથ દધી મશીત્ગીળફી ગૉડવી ઙૃફીક ુઞ ીષીળ 

ફ પીલી ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઙૃફીરીઅ ઈળ્બૂકફૉ દી.3૩-૩ળ-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ ઇફૉ ગૉડવી 

ઈળ્બૂક યીઙૉણૃ જાઽૉળ ધલી ઝૉ, ઇફૉ  

(૫) બગણષીફી મીગૂ દધી ષ્ન્ડૉણ ઈળ્બૂકફૉ બગણષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 

(૩) બ ગ રૃઞમ  

(૪) ૩૨૭૩ ઙૃફીરીઅ ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ ઇફૉ ૨૪ ઈળ્બૂક યીઙૉણૃ જાઽૉળ ધલી ઝૉ.  

(૫) ઼ઙી-઼અમઅપૂ, ુર ્, મીદરૂફી ઈપીળૉ  ધશ દબી઼ ઇફૉ ઼ૂ.ણૂ.ઈળ. ઑફીવૂ઼ૂ઼ ઞૉષૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ 

પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બ ગ 

ઇ.ફઅ.  સઽૉ ળ-ુઞ ્ ઼ફૉ ૪૨૩૮ ઼ફૉ ૪૨૩૯ 
૩  ઇરનીષીન સઽૉળ  ૯૪૱ ૯૪૫ 

૪  ળીઞગ્ડ સઽૉળ  ૪૯૭ ૪૭૨ 

૫  ઼ૃળદ સઽૉળ  ૭૭૱ ૯૯૯ 

૬  ષણ્નળી સઽૉળ  ૫૫૬ ૪૱૮ 

૭  ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૩૬૯ ૩૩૬ 

૮  ઘૉણી  ૩૩૬ ૩૨૩ 

૯  ઈથઅન  ૪૪૫ ૩૯૮ 

૱  ઙીઅપૂફઙળ  ૩૭૯ ૩૭૪ 

૯  ઼ીમળગીઅઢી  ૩૯૯ ૩૯૭ 

૩૨  ઇળષ ૂ  ૱૮ ૩૪૩ 

૩૩  રઽૉ઼ીથી  ૫૨૩ ૪૱૭ 
૩૪  જારફઙળ  ૩૪૯ ૩૨૯ 

૩૫  નૉષયૄરૂ ીળગી  ૬૱ ૬૯ 
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૩૬  ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ  ૩૱૩ ૩૯૫ 

૩૭  ર્ળમૂ ૯૬ ૩૨૪ 

૩૮  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૩૬૬ ૩૭૨ 

૩૯  મફી઼ગીઅઢી  ૫૨૬ ૪૯૬ 

૩૱  ગચ્ઝ બૃષર્  ૩૮૫ ૩૪૩ 

૩૯  ગચ્ઝ બુ ર  ૱૯ ૱૯ 

૪૨  બીડથ ૩૪૩ ૩૩૭ 

૪૩  ઇરળૉવૂ  ૩૪૭ ૩૬૪ 

૪૪  યીષફઙળ  ૩૯૱ ૩૯૱ 

૪૫  મ્ડીન ૮૯ ૭૭ 

૪૬  ઞૃફીઙત  ૩૫૨ ૩૩૱ 

૪૭  ઙૂળ ઼્રફીધ  ૱૮ ૯૮ 

૪૮  બ્ળમઅનળ  ૬૯ ૬૯ 

૪૯  ષણ્નળી ગર્ીમ્લ  ૯૬ ૩૨૯ 

૪૱  ઝ્ડીઋનૉબૃળ  ૯૯ ૯૨ 

૪૯  ય જ ૩૯૪ ૩૭૯ 

૫૨  ફરર્ની ૫૱ ૪૱ 

૫૩  બઅજરઽીવ  ૩૪૯ ૩૬૩ 

૫૪  રઽૂ઼ીઙળ  ૮૩ ૭૬ 

૫૫  નીઽ્ન ૪૬૫ ૪૬૫ 

૫૬  ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ  ૩૫૩ ૩૬૮ 

૫૭  દીબૂ ૬૱ ૭૬ 

૫૮  ષવ઼ીણ  ૩૱૭ ૩૬૫ 

૫૯  ફષ઼ીળૂ  ૱૨ ૯૪ 

૫૱  ણીઅઙ  ૩૪ ૩૪ 

૫૯  બ. ળૉ ષૉ ષણ્નળી  ૬૱ ૬૭ 

૬૨  બ. ળૉ ષૉ ઇરનીષીન   ૪૮  ૩૫ 

 

----------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૃર ધલૉવ મીશગ્ 

ઇદીળીઅુગદ: ૪3૭ (૩૨-૨૭-૪૨૩૱) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ(ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ:-  

(૩) દી.3૩-0૫-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી મીશગ્ ઙૃર ધલી, 

(ળ) ઋગદ બોગૂ ુઞ ીષીળ ગૉડવી મીશગ્ બળદ રશૂ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઞૉ મીશગ્ બળદ રશૂ ઈ લી ફધૂ દૉફૂ સ્પઘ્શ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  ગલી ગીળફૂ ગીલર્ષીઽૂગળૂ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ 

(૪) ૭ ગ-ળ રૃઞમ 

(૫)  (૩) ુઞ ીરીઅ ઇષીળ-ફષીળ ઙૃર ઇઅઙૉફૂ ણર્ ીઉષ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ઼નળ ણર્ ીઉષરીઅ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ 

ડૉસફફી ઇુપગીળૂ-ગરર્જીળૂકફૂ ડૂર મફીષૂ દૉરઞ મીશ ઼ૃળક્ષી ઑગર દધી ુઞ ીફી ઑફ.જી.ક. ઼ીધૉ 

રશૂફૉ ઙરૃ ધલૉવ મીશગ્ફૉ સ્પૂ ગીતષી ઼ી  ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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(૪)ઙૃઞળીદ ળીજ્લફી દરીર ુઞ ી-સઽૉળ દળભધૂ ળી ર્  વૉષવફૂ 

ષૉમ઼ીઉડwww.trackthemissingchild.gov.inઋબળ ૨ ધૂ ૩૱ ષલફી ઙૃર ધલૉવ મીશગ્ફૂ ઑન્ડર્ ૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દૉફી ઈપીળૉ  રૉજીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(3) મીશગફૉ સ્પષી ડૂ.ષૂ. (નળૃનસર્ફ ગૉન્ ), ઼્સૂલવ રૂણૂજીરીઅ જાઽૉળીદ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) ઙૃઞળીદ ળીજ્લફી મીશગ્ ઇન્લ ળીજ્લફી મીશ ઙૅઽ(CCI) રીઅ ઽ્લ દૉષી મીશગ્ફૉ બળદ વીષષી ડૂર 

મફીષૂ, ડૂર ીળી મીશગ્ફૉ બળદ વીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૭) ઙૃર ધલૉવ મીશગ્ જીળ રી઼ધૂ ષપૃ ઼રલ ઼ૃપૂ રશૂ ફ ઈષૉવ દ્ ઼નળ દબી઼ ઑન્ડૂ રૃફ ડર્ ીભૂગીંઙ 

લૃફૂડ (AHTU) ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૮) સ્પષીફી મીશગ્ફૉ સ્પષી રીડૉ  જાફ્ ઼ઽગીળ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઞૉરીઅ ૭૯૮ Friends  For 

Women and Children ફૂ ુફરથૄઅગ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉરફૉ મીશગ્ સ્પષી રીડૉ  દીવૂર દધી 

રીઙર્નસર્ફ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

બ ગ-૩  

ઇ.ફઅ.  સઽૉ ળ-ુઞ ્ 
દી.૩-૬-૩૫ 

ધૂ 
દી.૫૩-૫-૩૬

દી.૩-૬-૩૬ 
ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૭

દી.૩-૬-૩૭ 
ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૮

દી.૩-૬-૩૮ 
ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૯ 

દી.૩-૬-૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૱
૩  ઇરનીષીન સઽૉળ  ૮૭૮  ૬૯૯ ૫૮૩ ૬૩૯  ૬૨૬
૪  ળીઞગ્ડ સઽૉળ  ૩૩૨  ૯૬ ૱૨ ૩૨૭  ૩૩૨
૫  ષણ્નળી સઽૉળ  ૪૨૯  ૩૭૯ ૩૭૮ ૩૬૭  ૩૫૱
૬  ઼ૃળદ સઽૉળ  ૬૭૮  ૬૩૯ ૬૱૮ ૭૨૮  ૮૱૪
૭  ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૯૩  ૩૨૪ ૩૪૪ ૪૩૯  ૩૯૫
૮  ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ  ૩૫૪  ૱૯ ૩૨૩ ૯૩  ૮૱
૯  ષણ્નળી ગર્ીમ્લ  ૪૨  ૱ ૫૭ ૩૯  ૩૫
૱  ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ  ૬૬  ૬૭ ૮૫ ૮૯  ૮૯
૯  જારફઙળ  ૩૨૯  ૯૮ ૯૨ ૩૩  ૫૪
૩૨  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૩૬  ૯ ૱ ૫  ૨
૩૩  યીષફઙળ  ૱૱  ૱૩ ૱૬ ૱૪  ૱૬
૩૪  બ્ળમઅનળ  ૪૫  ૪૮ ૪૩ ૫૩  ૪૩
૩૫  ઞૃફીઙત  ૯૨  ૯૭ ૭૩ ૬૱  ૯૨
૩૬  ઇરળૉવૂ  ૭૭  ૮૨ ૮૨ ૮૮  ૯૬
૩૭  ગચ્ઝ બૃષર્  ૬૯  ૬૯ ૬૪ ૭૩  ૬૫
૩૮  ગચ્ઝ બુ ર  ૮૪  ૭૮ ૫૪ ૫૬  ૫૪
૩૯  મફી઼ગીઅઢી  ૮૩  ૬૫ ૩૨ ૩૨  ૭
૩૱  રઽૉ઼ીથી  ૮૮  ૯૬ ૩૨૱ ૩૨૮  ૩૨૭
૩૯  બીડથ  ૯૩  ૮૯ ૭૩ ૪૱  ૪૨
૪૨  ઙીઅપૂફઙળ  ૩૭૨  ૯૫ ૩૫૱ ૩૪૨  ૩૨૩
૪૩  ઼ીમળગીઅઢી  ૩૯  ૩૬ ૬ ૭  ૭
૪૪  ઘૉણી  ૩૬  ૪૫ ૩૪ ૪૩  ૩૪
૪૫  ઈથઅન  ૩૨૩  ૩૨૩ ૩૩૯ ૩૩૭  ૩૨૬
૪૬  બઅજરઽીવ  ૫૭  ૩૬ ૪૨ ૮  ૩૪
૪૭  નીઽ્ન  ૩૭  ૪૮ ૩૨ ૪  ૪
૪૮  ય જ  ૯૯  ૮૫ ૮૪ ૯૯  ૯૯
૪૯  ફરર્ની  ૯  ૨ ૪ ૬  ૨
૪૱  ષવ઼ીણ  ૯૱  ૩૪૮ ૯૪ ૯૬  ૮૯
૪૯  ણીઅઙ  ૪  ૪ ૪ ૪  ૪
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૫૨  ફષ઼ીળૂ  ૬૬  ૫૪ ૫૫ ૫૭  ૫૪
૫૩  દીબૂ  ૪૮  ૩૯ ૩૩ ૱  ૩
૫૪  બ.ળૉ .ષણ્નળી  ૭  ૬ ૯ ૱  ૯
૫૫  બ.ળૉ .ઇરનીષીન  ૮  ૬ ૭ ૪  ૭
૫૬  ઙૂળ ઼્રફીધ  ૬૭  ૭૩ ૪૫ ૫  ૩૩
૫૭  ર્ળમૂ  ૬૪  ૫૨ ૫૪ ૫૭  ૬૪
૫૮  મ્ડીન  ૱  ૫૪ ૪૯ ૪૮  ૪૮
૫૯  નૉષયૄરૂ ીળગી  ૫૱  ૪૯ ૪૮ ૪  ૩૯
૫૱  ઇળષ ૂ  ૱  ૬૯ ૭૨ ૪૯  ૭૬
૫૯  ઝ્ડી ઋનૉબૃળ  ૫૯  ૫૭ ૬૩ ૫૯  ૫૮
૬૨  રઽૂ઼ીઙળ  ૪૨  ૪૨ ૫૪ ૪૯  ૩૭

 

બ ગ-૪  

ઇ.ફઅ. સઽૉ ળ-ુઞ ્ દી.૩-૬-૩૫ધૂદી.૫૩-૫-૩૱
૩  ઇરનીષીન સઽૉળ ૪૩૮૱
૪  ળીઞગ્ડ સઽૉળ  ૬૬૩
૫  ષણ્નળી સઽૉળ  ૯૬૩
૬  ઼ૃળદ સઽૉળ  ૪૩૭૯
૭  ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૮૨૱
૮  ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ  ૫૯૫
૯  ષણ્નળી ગર્ીમ્લ  ૯૨
૱  ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ  ૪૫૫
૯  જારફઙળ  ૪૯૮
૩૨  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૫૪
૩૩  યીષફઙળ  ૫૮૫
૩૪  બ્ળમઅનળ  ૩૩૪
૩૫  ઞૃફીઙત  ૫૨૬
૩૬  ઇરળૉવૂ  ૪૬૮
૩૭  ગચ્ઝ બૃષર્  ૪૨૬
૩૮  ગચ્ઝ બુ ર  ૩૯૱
૩૯  મફી઼ગીઅઢી  ૩૪૬
૩૱  રઽૉ઼ીથી  ૬૪૪
૩૯  બીડથ  ૪૬૬
૪૨  ઙીઅપૂફઙળ  ૭૫૯
૪૩  ઼ીમળગીઅઢી  ૬૫
૪૪  ઘૉણી  ૯૯
૪૫  ઈથઅન  ૬૮૬
૪૬  બઅજરઽીવ  ૯૬
૪૭  નીઽ્ન  ૭૩
૪૮  ય જ  ૫૩૮
૪૯  ફરર્ની  ૩૫
૪૱  ષવ઼ીણ  ૬૨૩
૪૯  ણીઅઙ  ૯
૫૨  ફષ઼ીળૂ  ૩૮૨
૫૩  દીબૂ  ૮૪
૫૪  બ.ળૉ .ષણ્નળી  ૪૯
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૫૫  બ.ળૉ .ઇરનીષીન ૩૯
૫૬  ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૩૯
૫૭  ર્ળમૂ  ૩૭૬
૫૮  મ્ડીન  ૩૩૩
૫૯  નૉષયૄરૂ ીળગી ૩૨૱
૫૱  ઇળષ ૂ  ૩૭૬
૫૯  ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૩૯૩
૬૨  રઽૂ઼ીઙળ  ૯૮

 

----------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૃર ધલૉવ મીશગ્ 

ઇદીળીઅુગદ: ૫૨૨ (૪૱-૨૭-૪૨૩૱) ૂ ઊન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ(ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ: 

(૩)   દી.૫૩-૨3-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી મીશગ્ ઙૃર ધલી, 

ઇફૉ   

(૪) મીશગ્ ઙરૃ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  જાઙૅુદફી યીઙ બૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  સી બઙવી વૂપી ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ): (૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 

 (૩) બ ગ રૃઞમ 

(૪)  (૩)ળીજ્લફી સઽૉ ળ-જી ીકરીઅ મીશગ્ ઙૃર ફ ધીલ દૉ રીડૉ  જાઙૅુદફી યીઙ બૉ બ્વૂ઼ઇુપગીળૂ-

ગરર્જીળૂક દૉરફી જીઉ ણ ષૉ ભૉ ળ કભૂ઼ળ, રિઽવી ઇફૉ મીશુર ્ ફૉ ઼ીધૉ ળીઘૂ ઇષીળફષીળ 

સીશીક, ગ્વૉજોરીઅ મીશગ્ફૂ ઼ીધૉ ્ગર્ીર ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . ઈ ્ગર્ીર નળમ્લીફ ઼ૃજફીક 

ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ  ગૉ  ગ્ઉફી બથ વ્યફરીઅ ગૉ વીવજરીઅ ઈષષૃ ફઽીં ઇફૉ ઈષૃઅ ઞથીઉ ઈષૉ દ્ 

દીત્ગીુવગ બ્વૂ઼ ડૉ સફફ્ ઼અબગર્  ગળષ્. નળૉ ગ સીશીક-ગ્વૉજોરીઅ ુસક્ષગ્ફૉ મીશગ્ ઙૃર ફ ધીલ દૉ 

રીડૉ ફૂ દગૉ નીળૂ ળીઘષી ઼ૃજફીક ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 

(૪)ળીજ્લફી સઽૉળ-જી ીકરીઅ ઙૃર-ઇબઽળથ ધલૉવ મીશગ્ફૉ સ્પષી ઼ી  ળીઘષીરીઅ ઈષદૂ ણર્ ીઉષ 

નળમ્લીફ ઼અમઅુપદ ુષ દીળ્રીઅ ઞઉ મીશગ્ફી ષીવૂકફૉ મીશગ્ફૂ જાશષથૂ ઼ી  જાઙૅદ ળઽૉષી ઼રઞ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) ળીજ્લફી સઽૉળ-જી ીકરીઅ ઇષીળફષીળ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ-ગરર્જીળૂ દૉરઞ જી ીફી મીશ ઼ૃળક્ષી ઑગર 

઼ીધૉ રશૂ ઼ૉરૂફીળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ મીશગ્ફૉ જાઙૅદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) બ્વૂ઼ ીળી ણર્ ીઉષ નળમ્લીફ ઇષીળ-ફષીળ ળૉવષૉ ડૉસફ, મ઼ ડૉસફ દધી જાઽૉળ ધશ્ ઋબળ મીશગ 

ઙૃર ફ ધીલ દૉ રીડૉ  બ્ ડળ વઙીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૭) બ્વૂ઼ ીળી નૃળનસર્ફ, ળૉણૂલ્ રૂજીર્ દધી ર્મીઉવ ભ્ફ ઋબળ જાઽૉળ ઞફદી દધી ષીવૂકફૉ 

ુફલુરદબથૉ ઼જૃફી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ગૉ  ઞલીળૉ  ઑ઼.ડૂ. ણૉબ્, ળૉ ષૉ ડૉસફ, ઼યી ઼ળચ઼્ દધી 

ઈફઅનરૉશી ઞૉષૂ યૂણયીણષીશૂ ઞગ્લીકઑ ઞષીફૃઅ ધીલ ત્લીળૉ  મીશગ્ફ્ ઽીધ બગણૂ ળીઘષ્, દૉકફૉ ઑગવી 

રૃગષી ફઽીં ુષઙૉળૉ  ઼ૃજફીક વીઋણ બૂગળ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૮) સીશી, ગ્વૉઞ, ડલૃસફ ગવી઼ દધી ઽ્ ડૉવ ઈઞૃમીઞૃ ષીઞમૂ ગીળથષઙળ મૉ઼ૂ-ઋયી ળઽૉદી ઉ઼ર્ 

ઋબળ ગૉડવીગ ુફલઅ થ્ રગૃષી ઇઅઙૉ ઉ.બૂ.ગ્.-૩૯૯૫ફૂ ગવર ૩૱૱ ઽૉઢશ ુસક્ષીફૉ બી  ઽૃગર ગળદી 

઼ૂ.ઈળ.બૂ.઼ૂ.૩૱૮0 ગવર ૩૬૬ ઇન્ષલૉ નળ મૉ રી઼ૉ જાઽૉળફીરૃ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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(૯) કબળૉસફ રીઉવ ઇઅદઙર્દ બથ ડૂરફૂ ળજફી ગળૂ, બૉસૂલવ ઞૃષૉફીઊવ બ્વૂ઼ લૃફૂડ ઇુપગીળૂ, 

મીશ ઼ૃળક્ષી ઇુપગીળૂ, જીઊ ણ ષૉવભૉળ બ્વૂ઼ કભૂ઼ળ, વૂઙવ ગર ્મૉસફ કભૂ઼ળ ઇફૉ ઼ીરીજીગ 

ગીલર્ગદીર્કફૂ ડૂર ીળી જાઽૉળ ધશ્, ઈળ્ગ્લ ગૉન્  ુષઙૉળૉ  દરીર ઞગ્લીકઑ જાઙૅુ દફી યીઙ બૉ નૂષીવ 

ઋબળ બ્ ડળ વઙીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૱) દીવૃગી ગક્ષીઑ મીશગ્ ઙૃર ફ ધીલ દૉ રીડૉ  ઼ળબઅજ્, ઈઅઙથષીણૂ ગીલર્ગળ્, દવીડૂરઅ ૂ ઑર નળૉગ 

઼ુરદૂફી ઼ભ્લ્ ઼ીધૉ ઇષીળ-ફષીળ જાઙૅુદફી યીઙ બૉ ગીલર્કર્ર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૯) સઽૉળ-જી ીકરીઅ રીુ઼ગ કર્ીઉર ગ્ન્ભળન઼્રીઅ મીશગ ઙરૃ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  ષીવૂક મીશગ્ફૂ દગૉનીળૂ 

ળીઘૉ દૉ રીડૉ  બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ-ગરર્જીળૂકફૉ જાઙૅુ દ ઇઅઙૉ ઞ ળૂ ઼જૃફીઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બ ગ 

ઇ.ફઅ.  સઽૉ ળ-ુઞ ્ 
દી.૩-૬-૩૫ 

ધૂ 
દી.૫૩-૫-૩૬ 

દી.૩-૬-૩૬ 
ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૭

દી.૩-૬-૩૭ 
ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૮

દી.૩-૬-૩૮ 
ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૯ 

દી.૩-૬-૩૯ 
ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૱
૩  ઇરનીષીન સઽૉળ  ૮૭૮  ૬૯૯ ૫૮૩ ૬૩૯  ૬૨૬
૪  ળીઞગ્ડ સઽૉળ  ૩૩૨  ૯૬ ૱૨ ૩૨૭  ૩૩૨
૫  ષણ્નળી સઽૉળ  ૪૨૯  ૩૭૯ ૩૭૮ ૩૬૭  ૩૫૱
૬  ઼ૃળદ સઽૉળ  ૬૭૮  ૬૩૯ ૬૱૮ ૭૨૮  ૮૱૪
૭  ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૯૩  ૩૨૪ ૩૪૪ ૪૩૯  ૩૯૫
૮  ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ  ૩૫૪  ૱૯ ૩૨૩ ૯૩  ૮૱ 
૯  ષણ્નળી ગર્ીમ્લ  ૪૨  ૱ ૫૭ ૩૯  ૩૫ 
૱  ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ  ૬૬  ૬૭ ૮૫ ૮૯  ૮૯ 
૯  જારફઙળ  ૩૨૯  ૯૮ ૯૨ ૩૩  ૫૪ 
૩૨  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૩૬  ૯ ૱ ૫ ૨ 
૩૩  યીષફઙળ  ૱૱  ૱૩ ૱૬ ૱૪  ૱૬ 
૩૪  બ્ળમઅનળ  ૪૫  ૪૮ ૪૩ ૫૩  ૪૩ 
૩૫  ઞૃફીઙત  ૯૨  ૯૭ ૭૩ ૬૱  ૯૨ 
૩૬  ઇરળૉવૂ  ૭૭  ૮૨ ૮૨ ૮૮  ૯૬ 
૩૭  ગચ્ઝ-ઙીઅપૂપીર  ૬૯  ૬૯ ૬૪ ૭૩  ૬૫ 
૩૮  ગચ્ઝ-યૃઞ  ૮૪  ૭૮ ૫૪ ૫૬  ૫૪ 
૩૯  મફી઼ગીઅઢી  ૮૩  ૬૫ ૩૨ ૩૨  ૭ 
૩૱  રઽૉ઼ીથી  ૮૮  ૯૬ ૩૨૱ ૩૨૮  ૩૨૭
૩૯  બીડથ  ૯૩  ૮૯ ૭૩ ૪૱  ૪૨ 
૪૨  ઙીઅપૂફઙળ  ૩૭૨  ૯૫ ૩૫૱ ૩૪૨  ૩૨૩
૪૩  ઼ીમળગીઅઢી  ૩૯  ૩૬ ૬ ૭ ૭ 
૪૪  ઘૉણી  ૩૬  ૪૫ ૩૪ ૪૩  ૩૪ 
૪૫  ઈથઅન  ૩૨૩  ૩૨૩ ૩૩૯ ૩૩૭  ૩૨૬
૪૬  બઅજરઽીવ  ૫૭  ૩૬ ૪૨ ૮ ૩૪ 
૪૭  નીઽ્ન  ૩૭  ૪૮ ૩૨ ૪ ૪ 
૪૮  ય જ  ૯૯  ૮૫ ૮૪ ૯૯  ૯૯ 
૪૯  ફરર્ની  ૯  ૨ ૪ ૬ ૨ 
૪૱  ષવ઼ીણ  ૯૱  ૩૪૮ ૯૪ ૯૬  ૮૯ 
૪૯  ણીઅઙ  ૪  ૪ ૪ ૪ ૪ 
૫૨  ફષ઼ીળૂ  ૬૬  ૫૪ ૫૫ ૫૭  ૫૪ 
૫૩  દીબૂ  ૪૮  ૩૯ ૩૩ ૱ ૩ 
૫૪  બ.ળૉ .ષણ્નળી  ૭  ૬ ૯ ૱ ૯ 
૫૫  બ.ળૉ .ઇરનીષીન  ૮  ૬ ૭ ૪ ૭ 
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૫૬  ઙૂળ ઼્રફીધ  ૬૭  ૭૩ ૪૫ ૫  ૩૩
૫૭  ર્ળમૂ  ૬૪  ૫૨ ૫૪ ૫૭  ૬૪
૫૮  મ્ડીન  ૱  ૫૪ ૪૯ ૪૮  ૪૮
૫૯  નૉષયૄરૂ ીળગી  ૫૱  ૪૯ ૪૮ ૪  ૩૯
૫૱  ઇળષ ૂ  ૱  ૬૯ ૭૨ ૪૯  ૭૬
૫૯  ઝ્ડી ઋનૉબૃળ  ૫૯  ૫૭ ૬૩ ૫૯  ૫૮
૬૨  રઽૂ઼ીઙળ  ૪૨  ૪૨ ૫૪ ૪૯  ૩૭

 

----------- 

રઅિનળ્રીઅ ઙૃફીિઽદ ગૅત્લ 

ઇદીળીઅુગદ: ૯૯૯ (૪૯-0૮-૪૨૩૱) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ આ- 

(૩)  દી.૫૩-૨3-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવી રઅિનળ્રીઅ જ્ળૂ, વૄઅડ, પીણફી 

મફીષ્ફ પીલી, 

(૪) ઋક્દ મફીષ્રીઅ ગૉડવૂ ળ્ગણ ળગર ઇફૉ રૃ ીરીવફૂ જ્ળૂ ધઊ, 

(૫) ઈ જ્ળૂક બોગૂ ગૉડવી ઊ઼ર્ફૂ ઇડગીલદ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૬) રઅિનળ્રીઅ જ્ળૂક ઇડગીષષી ઼ળગીળૉ  સૃઅ બઙવી વૂપી? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ રૃઞમ 

(૪) ૮૬,૱૬,3૫૮ ુબલીફૂ ળ્ગણ ળગર ઇફૉ ૪,૮૮,૪૬,૱૬૭ ુબલીફી રૃ ીરીવફૂ જ્ળૂ ધઊ. 

(૫) ૭૩૩ 

(૬) ઈષી ઙૃફીક મફદી ઇડગીષષી િનષ઼ દધી ળી ૂ નળમ્લીફ બ્ડ ફક્કૂ ગળૂ ઇ઼ળગીળગ બૉડર્ ્વીંઙ ળીઘષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ ઈષી ઙૃફીકરીઅ ઼અણ્ષીલૉવ ઈળ્બૂક ઋબળ ષ્જ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઞ ળ ઞથીલૉ ઈષૂ ઞગ્લીક ઋબળ 

બ્વૂ઼-ઽ્રઙીણ઼ર્ફીઅ ભૂક્ષ બ્ઉન્ડ રૃગષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

બ ગ  

ઇ.ફઅ.  ઼રલઙીશ્ 
ઞૉ રઅિનળ્રીઅ જ્ળૂ ધલૉવ 

ઝૉ દૉ રઅિનળ્ફૂ ઼અખ્લી 

ઞૉ રઅિનળ્રીઅ વૃઅડ ધલૉવ 

ઝૉ દૉ રઅિનળ્ફૂ ઼અખ્લી 

ઞૉ રઅિનળ્રીઅ પીણ ધલૉવ 

ઝૉ દૉ રઅિનળ્ફૂ ઼અખ્લી 

૩  દી.૩-૬-૩૫ ધૂદી.૫૩-૫-૩૬  ૩૮૨  ૨૭  ૨૪ 

૪  દી.૩-૬-૩૬ ધૂદી.૫૩-૫-૩૭  ૩૬૯  ૨૩  ૨૫ 

૫  દી.૩-૬-૩૭ ધૂદી.૫૩-૫-૩૮  ૯૯  ૨૬  ૨૫ 

૬  દી.૩-૬-૩૮ ધૂદી.૫૩-૫-૩૯  ૩૨૯  ૨૩  ૨૪ 

૭  દી.૩-૬-૩૯ ધૂદી.૫૩-૫-૩૱  ૩૨૩  ૨૪  ૨૩ 

 

----------- 

ળીજ્લરીઅ મીશગ્ફૃઅ ઇબઽળથ/ઙૃર ધલી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ: ૩૨૨૮ (૨૭-૨૯-૪૨૩૱) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્ઽૂવ (પઅપૃગી) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ(ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ:- 
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(૩) દી.૫૩-૨3-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી મીશગ્ ઙૃર ધલીફૂ 

ઇફૉ ગૉડવી મીશગ્ફૃઅ ઇબઽળથ ધલીફૂ ભિળલીન ફ પષીરીઅ ઈષૂ, 

(ળ) દૉ ઇન્ષલૉ ઙૃર ધલૉવ મીશગ્ ઇફૉ ઇબઽળથ ધલૉવ મીશગ્ બોગૂ ગૉડવી બળદ રશૂ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) મીગૂ ઙરૃ ઇફૉ ઇબઽળથ ધલૉવ મીશગ્ફૂ સ્પઘ્શ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૃઅ બઙવી વૂપી?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ રૃઞમ 

(૪) ૩૪૭૪૮ 

(3) ●ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફફી ઇુપગીળૂકફૂ ડૂર મફીષૂ, મીશ ઼ૃળક્ષી ઑગર ઇફૉુઞ ીફી ઑફ.જી.ક.ફૂ ઼ીધૉ 

રશૂ ઇષીળ-ફષીળ ણર્ ીઉષફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીકફૉ સ્પષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ 

ઝૉ.  

●મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીકફૂ ઑન્ડર્ ૂ બ્ડર્વ બળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉરઞ વીબદી ધલૉવમીશગ્ ઇફૉ 

રિઽવીકફી ભ્ડી, ષથર્ફફૂ રીંણૂલીરીઅ જાઽૉળીદ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ 

ઇ.ફઅ.  સઽૉ ળ-ુઞ ્ 

દી.૩-૬-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૫-૩૬ 

દી.૩-૬-૩૬ ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૭ 

દી.૩-૬-૩૭ ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૮ 

દી.૩-૬-૩૮ ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૯ 

દી.૩-૬-૩૯ધૂ 

દી.૫૩-૫-૩૱ 

ઙૃર ઇબઽળથ  ઙૃર ઇબઽળથ ઙૃર ઇબઽળથ ઙૃર ઇબઽળથ  ઙૃર  ઇબઽળથ

૩  ઇરનીષીન સઽૉળ  ૪૬૯  ૬૨૯  ૩૫૮  ૫૬૫  ૩૫  ૫૬૱  ૨  ૬૩૯  ૨  ૬૨૬ 

૪  ળીઞગ્ડ સઽૉળ  ૭૪  ૭૱  ૩૱  ૯૮  ૨  ૱૨  ૨  ૩૨૭  ૨  ૩૩૨ 

૫  ષણ્નળી સઽૉળ  ૩૫૱  ૯૩  ૯૬  ૱૫  ૭  ૩૭૩  ૪  ૩૬૫  ૬  ૩૫૬ 

૬  ઼ૃળદ સઽૉળ  ૩૨૫  ૫૭૫  ૩૩૯  ૪૯૱  ૩૫૯  ૫૬૯  ૩૭૮  ૫૭૨  ૪૩૯  ૬૮૫ 

૭  ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૫૩  ૮૨  ૪૬  ૯૱  ૩૱  ૩૨૬  ૪૨  ૩૯૯  ૩૬  ૩૭૯ 

૮  ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ  ૯૨  ૮૪  ૬૯  ૬૨  ૭૱  ૬૫  ૫૯  ૫૪  ૫૱  ૫૨ 

૯  ષણ્નળી ગર્ીમ્લ  ૱  ૩૪  ૫  ૭  ૩૪  ૪૫  ૭  ૩૪  ૭  ૱ 

૱  ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ  ૪૯  ૩૯  ૩૨  ૫૭  ૩૩  ૭૪  ૩૮  ૭૩  ૪૪  ૬૯ 

૯  જારફઙળ  ૮૮  ૬૩  ૫૯  ૭૯  ૫૭  ૫૭  ૩૩  ૨  ૯  ૪૫ 

૩૨  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૬  ૩૨  ૪  ૭  ૩  ૯  ૨  ૫  ૨  ૨ 

૩૩  યીષફઙળ  ૪૮  ૮૪  ૩૨  ૯૩  ૪  ૱૪  ૩  ૱૩  ૨  ૱૬ 

૩૪  બ્ળમઅનળ  ૩૫  ૩૨  ૮  ૪૨  ૯  ૩૪  ૫  ૪૱  ૬  ૩૯ 

૩૫  ઞૃફીઙત  ૫૪  ૭૱  ૩૬  ૮૩  ૩૪  ૫૯  ૭  ૬૫  ૮  ૮૬ 

૩૬  ઇરળૉવૂ  ૪૨  ૫૭  ૩૫  ૬૯  ૩૪  ૬૱  ૫  ૮૫  ૩૪  ૮૪ 

૩૭  ગચ્ઝ-બુ ર  ૨  ૬૯  ૩  ૬૱  ૨  ૬૪  ૨  ૭૩  ૩  ૬૪ 

૩૮  ગચ્ઝ-બૄષર્  ૪૮  ૫૮  ૪૪  ૫૬  ૯  ૪૭  ૨  ૫૬  ૨  ૫૪ 

૩૯  મફી઼ગીઅઢી  ૬૱  ૩૫  ૫૩  ૩૪  ૯  ૩  ૱  ૪  ૨  ૭ 

૩૱  રઽૉ઼ીથી  ૭૨  ૩૮  ૫૬  ૬૨  ૩૭  ૯૫  ૫  ૩૨૫  ૪  ૩૨૫ 

૩૯  બીડથ  ૬૬  ૬૯  ૪૪  ૬૯  ૩૫  ૫૱  ૩  ૪૯  ૨  ૪૨ 

૪૨  ઙીઅપૂફઙળ  ૯૱  ૭૪  ૫૯  ૭૮  ૬૬  ૯૬  ૫૱  ૱૪  ૪૨  ૱૩ 

૪૩  ઼ીમળગીઅઢી  ૩૯  ૨  ૩૬  ૨  ૬  ૨  ૭  ૨  ૭  ૨ 

૪૪  ઘૉણી  ૩૬  ૨  ૪૫  ૨  ૩૪  ૨  ૪૩  ૨  ૩૪  ૨ 

૪૫  ઈથઅન  ૯૬  ૪૯  ૯૱  ૪૫  ૩૩૪  ૭  ૩૩૨  ૭  ૩૨૫  ૩ 

૪૬  બઅજરઽીવ  ૪૭  ૩૨  ૩૬  ૨  ૪૨  ૨  ૮  ૨  ૩૩  ૩ 

૪૭  નીઽ્ન  ૯  ૮  ૩૬  ૩૪  ૮  ૬  ૪  ૨  ૪  ૨ 

૪૮  ય જ  ૭૱  ૩૯  ૪૬  ૫૯  ૩૬  ૬૱  ૫૩  ૮૮  ૪૨  ૭૯ 

૪૯  ફરર્ની  ૬  ૭  ૨  ૨  ૩  ૩  ૫  ૩  ૨  ૨ 
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૪૱  ષવ઼ીણ  ૩૭  ૮૫  ૪૭  ૩૨૩  ૫૱  ૭૬  ૩૱  ૭૮  ૩૬  ૭૭ 

૪૯  ણીઅઙ  ૨  ૪  ૩  ૩  ૨  ૪  ૨  ૪  ૨  ૪ 

૫૨  ફષ઼ીળૂ  ૩૭  ૪૯  ૯  ૪૭  ૩૨  ૪૫  ૩૫  ૪૪  ૬  ૪૱ 

૫૩  દીબૂ  ૩૫  ૩૫  ૭  ૩૪  ૪  ૯  ૫  ૭  ૩  ૨ 

૫૪  બ.ળૉ .ષણ્નળી  ૫  ૪  ૩  ૫  ૪  ૭  ૪  ૮  ૨  ૯ 

૫૫  બ.ળૉ .ઇરનીષીન  ૪  ૬  ૪  ૪  ૬  ૩  ૩  ૩  ૩  ૬ 

૫૬  ઙૂળ ઼્રફીધ  ૪૩  ૪૬  ૩૯  ૫૬  ૯  ૩૮  ૪  ૩  ૪  ૯ 

૫૭  ર્ળમૂ  ૪૬  ૩૱  ૩૬  ૩૮  ૨  ૫૪  ૨  ૫૭  ૨  ૬૪ 

૫૮  મ્ડીન  ૱  ૨  ૩૨  ૪૪  ૨  ૪૯  ૨  ૪૮  ૫  ૪૫ 

૫૯  નૉષયૄરૂ ીળગી  ૪૬  ૩૬  ૩૪  ૩૯  ૱  ૩૱  ૪  ૨  ૩૨  ૯ 

૫૱  ઇળષ ૂ  ૫  ૭  ૱  ૫૯  ૫  ૬૯  ૩  ૪૱  ૨  ૭૬ 

૫૯  ઝ્ડી ઋનૉબૃળ  ૱  ૪૯  ૩૩  ૪૬  ૩૭  ૪૮  ૱  ૫૩  ૮  ૫૨ 

૬૨  રઽૂ઼ીઙળ  ૩૭  ૭  ૯  ૩૩  ૩૨  ૪૪  ૱  ૩૯  ૮  ૯ 

 

----------- 

ળીજ્લરીઅ રિઽવી ઼ૃળક્ષી ઼ુરુદફૂ ળજફી 

ઇદીળીઅુગદ:૩૩૨૬(૪૯-૨૮-૪૨૩૱) ૂ રઅઙશયીઉ ઙીુષદ (ણીઅઙ) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબીગળસૉ ગૉ આ-  

(૩)  દી.૫૩-0૫-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ રિઽવી ઋબળ ધદી ઇત્લીજીળ ળ્ગષી રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી 

ળીજ્લફૂ રિઽવી ઼ૃળક્ષી ઼ુરુદફૂ ળજફી ગળૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, 

(૪) જો ઽી, દ્ ળીજ્લફૂ રિઽવી ઼ૃળક્ષી ઼ુરુદફી જૉળરૉફ દધી ઇન્લ ઼ભ્લ્ ગ્થ ઝૉ,ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઋગદ ઼ુરુદફૂ ગલીળૉ  મૉઢગ્ રશૉવ ઝૉ ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૫-૩૨-૪૨૩૱) 
(૩)  ઽી જી, ુષયીઙફી દી.૩૮-૯-૪૨૩૬ફી ઢળીષધૂ ળીજ્લ ગક્ષીફૂ રિઽવી ઼ૃળક્ષી ઼ુરુદફૂ ળજફી ગળષીરીઅ 

ઈષૉવઝૉ. 

(૪) ઙૅઽ ુષયીઙફી દી.૮-૫-૩૯૯૩ ઇફૉ દી.૩૫-૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ્ધૂ ુફલદ ધલૉવ મઅપીળથ રૃઞમ ળીજ્લ 

ગક્ષીફૂરિઽવી ઼ૃળક્ષી ઼ુરુદફી જૉળરૉફ દધી ઇન્લ ઼ભ્લ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

૩  રીફફૂલ રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ  ઇધ્લક્ષ 

૪ ળીજ્લ રઅ ૂ રઅણશફી રિઽવી ઼ભ્લ્ ઼ભ્લ 

૫ ળીજ્લરીઅધૂ જૃઅડીલૉવ રિઽવી ઼અ઼ન઼ભ્જ્ ઼ભ્લ 

૬ થ/જીળ રિઽવી પીળી઼ભ્લ્ (઼ળગીળ ફક્કૂ ગળૉ  દૉ રીથૉ) ઼ભ્લ 

૭ ઇુપગ રૃખ્લ ઼ુજષ ૂ (ઙૅઽ) ઼ભ્લ 

૮ બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ઇફૉ રૃખ્લ બ્ુવ઼ ઇુપગીળૂ ૂ ઼ભ્લ 

૯ ૬૨ ુમફ઼ળગીળૂ ઼ભ્લ્ (રિઽવી ગીલર્ગળ્) ઼ભ્લ 

૱ ઽ્ ીફૂ ઑ ુફરીલૉવી ઼ભ્લ્ ઼ભ્લ 

૯ ુષસૉહ રૃખ્લ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ ૂ, ઼ૂ.ઈઉ.ણૂ., (ઙૃફી ઇફૉ ળૉ ષૉ) ઼ભ્લ ઼ુજષ  

  

(૫) ઋગદ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ દી.૯-૨૩-૪૨૩૬, દી.૩૱-૨૯-૪૨૩૬, દી.૪૪-૨૮-૪૨૩૭ ઇફૉ 

દી.૨૫-૨૪-૪૨૩૮ફી ળ્ઞ મૉઢગ્ રશૉવ ઝૉ.  

----------- 
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ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ળૂતી ઙૃન્ઽૉઙીળ્ફી ળુઞ ડળ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ: ૩૱૩૭ (૪૯-૨૯-૪૨૩૱) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી)રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઙૃઞળીદ ઽૉમૂચ્લૃઇવ કભૉન્ણ઼ર્ ઑક્ડ-૩૯૭૯ઇન્ષલૉ 

ત્લૉગજી ીરીઅ જી ી ગવૉક્ડળ દળભધૂ ળૂતી ઙફૃૉઙીળ્ફી ળજી ડર્ૉસફ ઇફૉ ળજી ડળ દોલીળ ગળષીફૂ જોઙષીઉ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ દૉ 

ઽુગગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ઋગદ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષણ્નળી જી ીરીઅ દીઅન્વૃગીષીળ ગૉડવી ળૂતી ઙૃન્ઽૉઙીળ્ફી ળજી ડર્ૉસફ 

ઇફૉ ળજી ડળ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, ઇફૉ 

(3) ઈષી ળૂતી ઙૃફૉઙીળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીફૃફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૫-૩૨-૪૨૩૱) 
(૩)  ઽી 

(૪) બ ગ રૃઞમ 

(૫) ઈ ગીલનીફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

બ ગ 

ઇફૃ.ફઅ.  દીવૃગીફૃઅ ફીર ળૂતી ઙૃફૉઙીળ્ફૂ ઼અખ્લી 

૩.  ષણ્નળી દીવૃગી  ૨૯

૪.  બીનળી  ૩૯

૫.  ઼ીષવૂ  ૩૨

૬.  ગળઞથ  ૨૪

૭.  ુસફ્ળ  ૨૭

૮.  ષીચ્ણૂલી  ૨૩

૯.  ણય્ઉ   ૩૮

૱.  ષણ્નળી દીવૃગી સઽૉળ (ઋ ળ) ૯૯

૯.  ષણ્નળી દીવૃગી સઽૉળ (નુક્ષથ) ૩3૯

૩૨.  ષણ્નળી દીવૃગી સઽૉળ (બૄષર્) ૪૨૮

૩૩.  ષણ્નળી દીવૃગી સઽૉળ (બુ ર) ૩૮૫

 

----------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ જ્ળૂફી રૃ ીરીવ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ: ૩૱૬૭ (૨૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ જી ૉસગૃરીળ રૉષીથૂ(ષણઙીર): રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ: 

(૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ જ્ળૂફ્ રૃ ીરીવ ઈળ્બૂક બી઼ૉધૂ સ્પૂ ગીતૂ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ગૉડવ્ 

રૃ ીરીવ રૄશ રીુવગ્ફૉ બ્વૂ઼ ીળી ઼ફ ૪૨૩૭, ૪૨૩૮ ઇફૉ ૪0૩૯ ફી ષહર્રીઅ બળદ ઼ બષીરીઅ ઈ લ્, 

(ળ) ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ રૄશ રીુવગ્ફૉ ઇપૄળ્ રૃ ીરીવ ઼ બષીરીઅ ઈ લ્, 

(૫) ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ રૄશ રીુવગ્ફૉ રૃ ીરીવ ઼ બષીરીઅ ઈ લ્ ફધૂ, ઇફૉ 

(૬) રૄશ રીુવગ્ફૉ મીગૂ ળઽૉવ્ રૃ ીરીવ ગલીળૉ  ઼ બષીરીઅ ઈષસૉ ?  



11 

 

 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ રૃઞમ 

(૪) ૩૯૬ 

(૫) ૩૱૫૨ 

(૬) રૃ ીરીવ દૉફી રશૄ રીવૂગફૉ ઼ બષીફૂ ઼દદ િકર્લી જીવૃ ળઽૉ ઝૉ દૉરઝદીઅફૂજૉફી ગીળથ્ બથ ધ્લીફૉ વૉષીફી 

ળઽૉ ઝૉ.  

●રૃ ીરીવ બૃળૉબળૃ્ ળૂગષળ ધલૉવ ફ ઽ્લ દૉષી ુગ ઼ીરીઅ રૄશ રીવૂગફૉ બૃળૉબૃળ્ રૃ ીરીવ ફધૂ રશદ્. 

● ગૉડવીગ ુગ ઼ીરી ફીરનીળ ગ્ડર્  દળભધૂ રૃ ીરીવરીઅ ઑગ ગળદી ષપીળૉ  બીડીર્ નીષૉનીળ ઽ્લ દૉષી રૃ ીરીવ 

રૃશ બીડીર્ફૉ ઼્બષી રીડૉ  ગ્ડર્ ઽૃગર ગળદૂ ફ ઽ્લ, 

● ઇરૃગ ુગ ઼ીરી રૃ ીરીવ કઝૂ ુગઅરદફ્ ઇધષી બૃળૉબૃળ્ ળૂગષળ ફી ધલૉવ ઽ્લ દ્ રૃશ રીુવગફૉ જાથ 

ગળષી ઝદી દૉ રૃ ીરીવ બળદ વૉષીરીઅ ળ઼ નીઘષદી ફ ઽ્લ, ગૉ  લત્ફ ગળદી ફ ઽ્લ. 

● રૃશ રીુવગફૉ ષૂરીગઅબફૂ દળભધૂ ષીઽફફૃ ક્વૉર રશૂ ઙલૉવ ઽ્લ ત્લીળૉ  ષીઽફફૂ ુ ધદૂ ઞૃફૂ ઇફૉ ઘળીમ 

ધષીફી ગીળથૉ રૃ ીરીવ બળદ રૉશષદી ફ ઽ્ષીફી ુગ ઼ી ધ્લીફૉ ઈષૉવ ઝૉ.  

બ ગ 

ષહર્  દીવૃગી  િગ ઼ીફૂ઼અખ્લી બળદગળૉ વ રૃ ીરીવફૂ િગઅરદ ( ુબલીરીઅ)

૪૨૩૭ 

ઇરનીષીનસઽૉળ  ૩૪૪૬ ૮૱૫૫૬૮૱૬
પ્શગી  ૱ ૫૪૭૪૨૨
મીષશી  ૫ ૯૩૨૨૨
પઅપૃગી  ૪ ૯૩૪૭૨
પ્વૉળી  ૨ ૨
ુષળરઙીર  ૬ ૩૭૬૮૨૨૨
નૉ ્ઞ  ૫ ૫૭૨૨૨
રીઅણવ  ૨ ૨
઼ીથઅન  ૩૨ ૭૫૯૨૨૨
ન઼કર્્ઊ  ૩૯ ૬૯૯૪૪૮૨
઼ૂડૂ  ૫ ૯૭૭૨૨૨

૪૨૩૮ 

ઇરનીષીનસઽૉળ  ૩૩૩૩ ૭૭૯૯૫૯૪૪
પ્શગી  ૩૨ ૬૮૩૨૨૨
મીષશી  ૯ ૪૮૨૨૨૨
પઅપૃગી  ૪ ૬૩૭૨૨૨
પ્વૉળી  ૩ ૩૭૨૨૨૨
ુષળરઙીર  ૩૩ ૪૨૯૨૨૨
નૉ ્ઞ  ૬ ૩૯૫૨૨૨
રીઅણવ  ૩ ૪૨૨૨
઼ીથઅન  ૩૪ ૬૱૮૯૭૯૱
ન઼કર્્ઊ  ૩૯ ૩૮૫૯૪૱૨
઼ૂડૂ  ૮ ૩૱૪૨૨૨

૪૨૩૯ 

ઇરનીષીનસઽૉળ  ૩૩૪૭ ૮૪૯૯૪૯૭૨
પ્શગી  ૮ ૩૱૬૨૨૨
મીષશી  ૫ ૩૨૫૨૨૨
પઅપૃગી  ૨ ૨
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પ્વૉળી ૨ ૨ 
ુષળરઙીર  ૬ ૱૨૱૨૨ 
નૉ ્ઞ ૨ ૨ 
રીઅણવ ૩ ૩૭૨૨૨૨ 
઼ીથઅન ૩૬ ૩૯૬૮૱૯૨ 
ન઼કર્્ઊ  ૩૭ ૩૬૯૭૬૬૨ 
઼ૂડૂ ૯ ૫૪૯૨૨૨ 

 

----------- 

ઙૐષઅસફૂ ગદવ રીડૉ  ઽૉ ળીભૉ ળૂ ઼ીરૉ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ ફ પષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૯૨૮ (૨૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉગૉ આ- 

(૩) ઙૃઞળીદ ીથૂ ઼અળક્ષથ (઼ૃપીળી) ઇુપુફલર-ળ૨૩૯ ઇરવરીઅ ઈ લી મીન દી.૫૨-૨૮-ળ૨૩૱ફૂ 

ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ ઑગ ષહર્રીઅ ઙૐષઅસફૂ ગદવ રીડૉ  ઽૉળભૉળ દધી ઙૐષઅસફૂ ષીઽફરીઅ ઽૉળભૉળફૂ ઙફૃીઽૂદ ચડફીકરીઅ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ 

ગૉડવી ુગ ઼ીકરીઅ ઑભ.ઈઉ.ઈળ.ળજી ડળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવી ુગ ઼ીકરીઅ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ળજી ડળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 

ફધૂ, 

(ળ) ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ ફ પષીફી સી ગીળથ્ ઽદી, ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રઞૃમ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ ફ પફીળ જી ીષીળ ગૉડવી ઞષીમનીળ ઇુપગીળૂ ઼ીરૉ 

સૂ ગીફૃફૂ-ઘીદીગૂલ ગીલષીઽીર્ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૩-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ 'ઇ' રૃઞમ 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 'ઇ' 

ઇ.ફઅ.  ુઞ ીફૃઅફીર 
ઙૃઞળીદ ીથૂ ઼અળક્ષથ (઼ૃપીળી) 

ઇુપુફલર-ળ૨૩૯ રૃઞમ ઑભ.ઈઊ.ઈળ. 
ળજી ડળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉફૂ ઼અખ્લી 

ઙૃઞળીદ ીથૂ ઼અળક્ષથ (઼ૃપીળી) 
ઇુપુફલર-ળ૨૩૯ રૃઞમ ઑભ.ઈઊ.ઈળ. 
ળજી ડળ ગળષીરીઅ ફ ઈષૂ ઽ્લ દૉફૂ ઼અખ્લી 

૩  ઇરનીષીન  ૩૬ ૨ 
૪  ળીઞગ્ડ  ૩ ૨ 
૫  ઼ૃળદ  ૪૨ ૨ 
૬  ષણ્નળી  ૬ ૨ 
૭  ઘૉણી  ૯ ૨ 
૮  ઈથઅન  ૩૭ ૨ 
૯  ઙીઅપૂફઙળ  ૪ ૨ 
૱  ઼ીમળગીઅઢી  ૨ ૨ 
૯  ઇળષ ૂ  ૮ ૨ 
૩૨  રઽૉ઼ીથી  ૨ ૨ 
૩૩  જારફઙળ  ૨ ૨ 
૩૪  નૉષયૄરૂ ીળગી  ૨ ૨ 
૩૫  ર્ળમૂ  ૪ ૨ 
૩૬  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૩ ૨ 
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૩૭  મફી઼ગીઅઢી  ૩ ૨ 
૩૮  ગચ્ઝ  ૬ ૨ 
૩૯  બીડથ  ૨ ૨ 
૩૱  ઇરળૉવૂ  ૯ ૨ 
૩૯  યીષફઙળ  ૩ ૨ 
૪૨  મ્ડીન  ૬ ૨ 
૪૩  ઞૃફીઙત  ૯ ૨ 
૪૪  ઙૂળ ઼્રફીધ  ૮ ૨ 
૪૫  બ્ળમઅનળ  ૨ ૨ 
૪૬  ઝ્ડીઋનૉબૃળ  ૬ ૨ 
૪૭  ય જ  ૮ ૨ 
૪૮  ફરર્ની  ૨ ૨ 
૪૯  બઅજરઽીવ  ૪૭ ૨ 
૪૱  રિઽ઼ીઙળ  ૭ ૨ 
૪૯  નીઽ્ન  ૩૱ ૨ 
૫૨  દીબૂ  ૬ ૨ 
૫૩  ષવ઼ીણ  ૮ ૨ 
૫૪  ફષ઼ીળૂ  ૩૩ ૨ 
૫૫  ણીઅઙ  ૨ ૨ 

 

----------- 

ઙૐષઅસફૂ ગદવ રીડૉ  ઇફૉ ઙૐરીઅ઼ ફૂ ષીઽફરીઅ ઽૉ ળભૉળ ગળદીઅ ષીઽફ્ ઼ળગીળરીઅ નીઘવ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ : ૩૯૨૯ (૨૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉગૉ આ- 

(૩) ઙૃઞળીદ ીથૂ ઼અળક્ષથ (઼ૃપીળી) ઇુપુફલર-૪૨૩૯ ઇરવરીઅ ઈ લી મીન દી.૫૨-૨૮-

૪૨૩૱ફૂુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ ઑગ ષહર્રીઅ ઙૐષઅસફૂ ગદવ રીડૉ  દધી ઙૐરીઅ઼ફૂ ષીઽફરીઅ ઽૉળભૉળ ગળદી ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ ક્લી 

ગીળફીગૉડવી ષીઽફ્ ભ્ળભૂડ (઼ળગીળરીઅ નીઘવ) ગળષીરીઅ ઈ લી. 

(ળ) ઋક્દ ગીલનીફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઙૐષઅસફૂ ગદવ રીડૉ  દધી ઙૐરીઅ઼ફૂ ષીઽફરીઅ ઽૉળભૉળ ગળદીઅ ષીઽફ્રીઅ 

઼ળગીળરીઅ નીઘવ ફ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉ ષીઽફ્ફૂ ઼અખ્લી ગૉડવૂ ઝૉ ઇફૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋગદ ઙૃફીરીઅ ઼અણ્ષીલૉવી ષીઽફ્ ઋબળ ઼ળગીળ નીઘવ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૩-૩૨-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ 'ઇ' રૃઞમ 

(૪) ઑગ બથ ફિઽઅ.  

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

બ ગ 'ઇ' 

ઇ.ફઅ.  ુઞ ીફૃઅફીર 
ભ્ળભૂડ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ષીઽફફી ગીળ દધી ઼અખ્લી 

ડૃ ઽૂવળ ૂ ઽૂવળ ભ્ળ ઽૂવળ
ર્ડીષીઽફ્ 

(ડર્ગ, ડૉ ન્ગળ, ગન્ડૉફળ ુષઙૉળૉ) 
૩  ઇરનીષીન  ૩  ૩ ૩૩ ૫ 
૪  ળીઞગ્ડ ૨  ૨ ૨ ૩ 
૫  ઼ૃળદ  ૪  ૪ ૪૬ ૩ 
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૬  ષણ્નળી  ૨  ૩ ૯ ૨ 
૭  ઘૉણી  ૨  ૩ ૩ ૩ 
૮  ઈથઅન  ૩  ૩ ૩૫ ૬ 
૯  ઙીઅપૂફઙળ  ૨  ૨ ૪ ૨ 
૱  ઼ીમળગીઅઢી  ૨  ૨ ૨ ૨ 
૯  ઇળષ ૂ  ૨  ૨ ૫ ૨ 
૩૨  રઽૉ઼ીથી  ૨  ૨ ૨ ૨ 
૩૩  જારફઙળ  ૨  ૨ ૨ ૨ 
૩૪  નૉષયૄરૂ ીળગી  ૨  ૨ ૨ ૨ 
૩૫  ર્ળમૂ  ૨  ૨ ૨ ૩ 
૩૬  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨  ૨ ૪ ૨ 
૩૭  મફી઼ગીઅઢી ૨  ૨ ૩ ૨ 
૩૮  ગચ્ઝ  ૪  ૩ ૪ ૨ 
૩૯  બીડથ  ૨  ૨ ૨ ૨ 
૩૱  ઇરળૉવૂ  ૨  ૨ ૯ ૪ 
૩૯  યીષફઙળ  ૨  ૨ ૩ ૨ 
૪૨  મ્ડીન  ૨  ૨ ૫ ૩ 
૪૩  ઞૃફીઙત  ૫  ૩ ૫ ૨ 
૪૪  ઙૂળ ઼્રફીધ  ૨  ૪ ૫ ૨ 
૪૫  બ્ળમઅનળ  ૨  ૨ ૨ ૨ 
૪૬  ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૨  ૨ ૨ ૨ 
૪૭  ય જ  ૩  ૨ ૫ ૩ 
૪૮  ફરર્ની  ૨  ૨ ૨ ૨ 
૪૯  બઅજરઽીવ  ૨  ૩ ૩૯ ૬ 
૪૱  રિઽ઼ીઙળ  ૨  ૨ ૫ ૪ 
૪૯  નીઽ્ન  ૩  ૩ ૩૨ ૨ 
૫૨  દીબૂ  ૨  ૨ ૬ ૨ 
૫૩  ષવ઼ીણ  ૩  ૨ ૭ ૨ 
૫૪  ફષ઼ીળૂ  ૨  ૨ ૱ ૨ 
૫૫  ણીઅઙ  ૨  ૨ ૨ ૨ 

 

----------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસફૂ ઽૉ ળીભૉ ળૂફૂ ઙૉળગીલનૉ઼ળ બળરૂડ્ મફીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદ : ૩૯૨૯ (૨૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ(મીબૃફઙળ) : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ:-  

(૩) ઙૃઞળીદ ઑફૂરવ ૂટષસફ(ઑરૉન્ણરૉન્ડ) ઼-ળ૨૩૩ ઇફૉ ૪૨૩૯ફૂ જોઙષીઉકફ્ યઅઙ ગળૂ ગીલની 

ુષ ધ્પ ઙૉળગીલનૉ઼ળ બળરૂડ્ મફીષૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅધૂ મૂજા ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસફૉ ર્ગવષી ઇફૉ ળીજ્લરીઅ ઑગ ઞગ્લીઑધૂ મૂજી 

ઞગ્લીઑ ઙૐષઅસફૂઽૉળીભૉળૂફૂ ગૉડવૂ ચડફીક દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ળગીળફી ધ્લીફૉ 

ઈષૂ, 

(ળ) ઈષૂ ઙૃફીઽ્દ ષૅુ ક રીડૉ  ગૉડવી ઉ઼ર્ ઇફૉ ગૉડવી ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઈષૂ ચડફીફૃઅ બફૃળીષદર્ફ ળ્ગષી ઼ળગીળૉ  ગ્ઉ ઈનૉસ ઈબૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૩-૩૨-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ 'ઇ' રૃઞમ 



15 

 

(૪) ૩ ઉ઼ર ઇફૉ ૫ ઞષીમનીળ્ ુષ ધ્પ ઙૃફ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઈષૂ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ ષૅુ  ઇડગીષષી મીમદૉ ઙૃઞળીદ ઑફૂરવ ૂટષસફ (ઑરૉન્ણરૉન્ડ) ઼૪૨૩૩ઇફૉ 

૪૨૩૯ ફૂ ઼ૃપીળૉવ જોઙષીઉકધૂ ુદમઅપ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દ ઋબળીદ ળીજ્લફી દરીર ુઞ ી-સઽૉળ્રીઅ ઈષૂ ષૅુ  

ળ્ગષી ઇષીળ ફષીળ ષ્જ ળીઘૂ બગણીલૉવ ઉ઼ર્ ુષ ધ્પ દિણબીળ દધી ઇડગીલદૂ બઙવી વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ-ઇ  

ઇ.ફઅ.  ષહર્ 

ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅધૂ મૂજા 

ળીજ્લરીઅ ૪૨૩૩, ૪૨૩૯ફી 

઼ફ્ યઅઙ ગળૂ ર્ગવષી 

઼અમઅપૉ ધલૉવ ઙૃફી   

ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ ઞ ઑગ 

ઞગ્લીઑધૂ મૂજી ઞગ્લીઑ ૪૨૩૩, 

૪૨૩૯ફી ઼ફ્ યઅઙ ગળૂ 

ર્ગવષી ઼અમઅપૉ ધલૉવ ઙૃફી   

૩  દી.૩-૯-૩૫ ધૂદી.૫૨-૮-૩૬  ૨  ૨ 

૪  દી.૩-૯-૩૬ ધૂદી.૫૨-૮-૩૭  ૨  ૨ 

૫  દી.૩-૯-૩૭ ધૂદી.૫૨-૮-૩૮  ૨  ૨ 

૬  દી.૩-૯-૩૮ ધૂદી.૫૨-૮-૩૯  ૨  ૨ 

૭  દી.૩-૯-૩૯ ધૂદી.૫૨-૮-૩૱  ૨  ૩ 

 

----------- 

઼ૃળદુઞ ીરીઅળૂતીઙૃફૉઙીળ્ફીઅળુઞ ડળમીમદ 
ઇદીળીઅુગદ: ૪૨૨૯ (૨૩-૨૱-૪૨૩૱): ૂઞસબીવુ઼અઽબિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉ ગૉ  :-  

(૩) દી.3૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂુ ધુદઑળીજ્લરીઅઙૃઞળીદઽૉમૂચ્લૃઇવકભૉન્ણ઼ર્ઑક્ડ-

૩૯૭૯ઇન્ષલૉ ત્લૉગજી ીરીઅજી ીગવૉક્ડળદળભધૂળૂતીઙૃફૉઙીળ્ફીળજી ડર્ૉસફઇફૉળજી ડળદોલીળગળષીફૂજોઙષીઉગળષીરીઅઈષૂઝૉદૉઽ

ગૂગદ઼ીજૂઝૉ,  

(૪) જોઽી, દ્ઋક્દુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજ 

ષહર્રીઅ઼ૃળદજી ીરીઅદીવગૃીષીળગૉડવીળૂતીઙૃન્ઽૉઙીળ્ફીળજી ડર્ૉસફઇફૉળજી ડળદોલીળગળષીરીઅઈ લીઝૉ, ઇફૉ 
(૫) ઈષીળૂતીઙૃફૉઙીળ઼્ીરૉસૂગીફફૃૂગીલર્ષીઽૂગળષીરીઅઈષૂ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૫-૩૨-૪૨૩૱) 
(૩)  ઽી 

(૪) બ ગરૃઞમ 
(૫) ઈગીલનીફૂજોઙષીઉરૃઞમગીલર્ષીઽૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ.  

બ ગ  

ઇ.ફઅ.  દીવૃગીફૃઅ ફીર ળૂતી ઙૃફૉઙીળ્ફૂ ઼અખ્લી 

૩  ઼ૃળદસઽૉળબૃથીદીવૃગીુષ દીળ ૫૮

૪ ઼ૃળદસઽૉળઋપફીદીવૃગીુષ દીળ ૱૨

૫ ઼ૃળદસઽૉળગદીળઙીરદીવૃગીુષ દીળ ૱૫

૬ ઼ૃળદસઽૉળઇણીઞથદીવૃગીુષ દીળ ૫૫

૭ ઼ૃળદસઽૉળરઞૃળીદીવૃગીુષ દીળ ૪૮

૮ ઼ૃળદસઽૉળજ્લીર઼્ૂદીવૃગીુષ દીળ ૩૬

૯ કવબીણ  ૨૪
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૱ ગીરળૉઞ ૨૨

૯ બવ઼ીથી  ૨૬

૩૨ મીળણ્વૂ  ૨૱

૩૩ રઽૃષી ૨૭

૩૪ રીઅણષૂ ૨૪

૩૫ રીઅઙળ્શ  ૨૨

૩૬ ઋરળબીણી  ૨૨

 

----------- 

બીડથ ુઞ ીરીઅ ઑભ.ઈઊ.ઈળ./જાથષીજોઙ ભળૂલીન મીમદ  
ઇદીળીઅુગદઆ ૪૨૭૩ (૨૬-૨૱-૪૨૩૱) ૂઇ બૉસઢીગ્ળ (ળીપફબૃળ) :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ, 

(૩) દી.૫૨-0૮-૪૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીઅબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળબીડથજી ીરીઅબ્વૂ઼ ડૉસફષીળગૉડવીગ્ ૂટૉમવ 

ઙૃફીકરીઅ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પષીરીઅઈષૂઇફૉગૉડવીગ્ ૂટૉમવઙૃફીકરીઅ જાથષીજોઙભળૂલીનફ પષીરીઅઈષૂ, ઇફૉ 
(૪) ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પષીફીમનવૉરી જાથષીજોઙભળૂલીનફ પફીળઇફૉઑભ.ઈઉ.ઈળ. 

ફ પષીફ્ઉન્ગીળગળફીળ઼ીરૉસીબઙવીઅકવૉષીરીઅઈ લી ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગરૃઞમ 
(ળ) ગ્ઉબઙવીઅવૉષીરીઅઈષૉવફધૂ.  

ષહર્  બ્વૂ઼ ડૉસફ 
ગ્ ૂટૉમવઙૃફીકરીઅ 

ફ પીલૉવ ઑભ.ઈઊ.ઈળ 
ગ્ ૂટૉમવઙૃફીકરીઅ 
ફ પીલૉવ જાથષીજોઙ 

દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૫ 
ધૂ  

દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૬ 

ુ઼ધ્પબૃળ  ૱૬૬ ૨ 
બીડથ ઼ૂડૂ ઑ ણૂષૂટફ ૭૯૬ ૨ 
બીડથ ઼ૂડૂ મૂ ણૂષૂટફ ૱૯૭ ૨ 
બીડથ દીવગૃી  ૭૯૯ ૨ 
ગીગ્સૂ  ૫૭૫ ૨ 
ષીઙન્ણ  ૮૮૫ ૨ 
મીવૂ઼થી  ૪૯૨ ૨ 
રિઽવી  ૩૫ ૨ 
ળીપફબૃળ  ૭૨૬ ૨ 
ષીળીઽૂ  ૪૭૭ ૨ 
઼ીઅદવબૃળ  ૬૫૩ ૩ 
઼રૂ  ૪૯૬ ૨ 
ઽીળૂઞ  ૬૮૭ ૪ 
જીથ રી  ૭૬૬ ૨ 
સઅઘૉ ળ  ૪૭૪ ૩ 

દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૬  
ધૂ  

દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૭ 

ુ઼ધ્પબૃળ  ૱૯૩ ૨ 
બીડથ ઼ૂડૂ ઑ ણૂષૂટફ ૮૬૬ ૨ 
બીડથ ઼ૂડૂ મૂ ણૂષૂટફ ૱૭૯ ૨ 
બીડથ દીવગૃી  ૭૩૯ ૨ 
ગીગ્સૂ  ૫૪૯ ૨ 
ષીઙન્ણ  ૭૯૯ ૨ 
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મીવૂ઼થી  ૬૭૯ ૨ 
રિઽવી  ૮ ૨ 
ળીપફબૃળ  ૬૱૪ ૨ 
ષીળીઽૂ  ૫૨૨ ૨ 
઼ીઅદવબૃળ  ૬૫૱ ૨ 
઼રૂ  ૫૨૮ ૨ 
ઽીળૂઞ  ૬૮૭ ૩ 
જીથ રી  ૬૬૯ ૪ 
સઅઘૉ ળ  ૪૬૭ ૨ 

દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૭ 
ધૂ  

દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૮

ુ઼ધ્પબૃળ  ૮૱૩ ૨ 
બીડથ ઼ૂડૂ ઑ ણૂષૂટફ ૬૯૯ ૨ 
બીડથ ઼ૂડૂ મૂ ણૂષૂટફ ૯૭૯ ૨ 
બીડથ દીવગૃી  ૭૮૨ ૨ 
ગીગ્સૂ  ૭૬૭ ૨ 
ષીઙન્ણ  ૮૩૮ ૨ 
મીવૂ઼થી  ૬૬૩ ૨ 
રિઽવી  ૪ ૨ 
ળીપફબૃળ  ૭૬૭ ૨ 
ષીળીઽૂ  ૪૱૮ ૨ 
઼ીઅદવબૃળ  ૪૪૪ ૬ 
઼રૂ  ૫૯૮ ૨ 
ઽીળૂઞ  ૬૭૱ ૨ 
જીથ રી  ૯૨૩ ૨ 
સઅઘૉ ળ  ૪૫૮ ૨ 

દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૮ 
ધૂ  

દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯

ુ઼ધ્પબૃળ  ૬૬૨ ૨ 
બીડથ ઼ૂડૂ ઑ ણૂષૂટફ ૬૩૪ ૨ 
બીડથ ઼ૂડૂ મૂ ણૂષૂટફ ૬૪૭ ૨ 
બીડથ દીવગૃી  ૬૪૯ ૨ 
ગીગ્સૂ  ૬૨૪ ૨ 
ષીઙન્ણ  ૬૮૯ ૨ 
મીવૂ઼થી  ૫૪૩ ૨ 
રિઽવી  ૮ ૨ 
ળીપફબૃળ  ૭૭૯ ૨ 
ષીળીઽૂ  ૪૬૯ ૨ 
઼ીઅદવબૃળ  ૪૭૯ ૩ 
઼રૂ  ૫૫૬ ૨ 
ઽીળૂઞ  ૬૩૨ ૨ 
જીથ રી  ૬૮૫ ૨ 
સઅઘૉ ળ  ૪૨૭ ૨ 

દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૯ 
ધૂ  

દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱

ુ઼ધ્પબૃળ  ૮૪૱ ૨ 
બીડથ ઼ૂડૂ ઑ ણૂષૂટફ ૭૬૯ ૨ 
બીડથ ઼ૂડૂ મૂ ણૂષૂટફ ૭૯૨ ૨ 
બીડથ દીવગૃી  ૫૯૨ ૨ 
ગીગ્સૂ  ૪૮૮ ૨ 
ષીઙન્ણ  ૫૱૯ ૨ 
મીવૂ઼થી  ૬૯૱ ૨ 
રિઽવી  ૫ ૨ 
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ળીપફબૃળ  ૭૯૯ ૨ 
ષીળીઽૂ  ૪૭૫ ૨ 
઼ીઅદવબૃળ  ૫૨૩ ૨ 
઼રૂ  ૫૨૭ ૨ 
ઽીળૂઞ  ૬૩૯ ૩ 
જીથ રી  ૭૯૫ ૩ 
સઅઘૉ ળ  ૫૩૩ ૨ 

 

 

----------- 

઼ૃળદઇફૉ઼ૃળૉ ન્ ફઙળુઞ ીરીઅ઼ીરૃિઽગમશીત્ગીળફીઅમફીષ 
ઇદીળીઅુગદ: ૪૬૯૫ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ઼્રીયીઉગ્શૂબડૉવ (વીંમણૂ) : રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ આ-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-

૪0૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીઅબીઅજષહર્રીઅ઼ૃળદઇફૉ઼ૃળૉ ન્ ફઙળજી ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવી઼ીરૄિઽગમશીત્ગીળફીમફીષ્મન્લીઝૉ, 

(૪) દૉબોગૂદીવૃગીષીળગૉડવીઈળ્બૂકબગણીલીઇફૉગૉડવીબગણષીફીમીગૂઝૉ, 

(૫) બગણષીફીમીગૂઈળ્બૂકબોગૂઝરી઼ધૂષપૃ, 

ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ગળદીષપૃ઼રલધૂબગણષીફીમીગૂઽ્લદૉષીગૉડવીઈળ્બૂકઝૉ, ઇફૉ 
(૬) ઈષીઈળ્બૂકફૉબગણષીસૂગીલર્ષીઽૂગળષીરીઅઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૫-૩૨-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(3) ઑગબથફઽૂ. 

(૬) ઋબુ ધદધદ્ફધૂ.  

બ ગ-૩ 
દીવૃગી મફીષ

ગીરળૉઞ ૨૩ 
મીળણ્વૂ ૨૩ 
રીઅણષૂ ૨૩ 
ષતષીથ ૨૩ 
વીંમણૂ ૨૩ 
જૃણી ૨૪ 

 

ઇન્લ દીવૃગીરીઅ ઈષી મફીષ મફૉવ ફધૂ. 
બ ગ-૪  

દીવૃગી બગણીલૉવ ઈળ્બૂ બગણષીફી મીગૂ ઈળ્બૂ 
ગીરળૉઞ ૨૪ ગ્ઊ ઈળ્બૂ બગણષીફી મીગૂ ફધૂ. 
મીળણ્વૂ ૨૪ 
રીઅણષૂ ૨૫ 
ષતષીથ ૨૬ 
વીંમણૂ ૨૮ 
જૃણી ૨૱ 
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----------- 

ગચ્ઝુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૩૱ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ૃરફુ઼અઽ જાણૉજા(ઇમણી઼ી) :  રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-

ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળગચ્ઝુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ઇઅજાળ  ૯  ૪૯  ૩૨  ૫૩ ૩૪ ૫૫ ૩૨ ૪૱  ૯  ૫૩
ઙીઅપૂપીર  ૫૭  ૱૯  ૬૯  ૱૭ ૪૬ ૯૭ ૫૪ ૯૭  ૩૮  ૱૨
યજીઋ  ૯  ૩૯  ૬  ૪૨ ૭ ૩૮ ૮ ૪૯  ૱  ૩૭
ળીબળ  ૪  ૩૮  ૫  ૩૭ ૯ ૩૭ ૯ ૩૱  ૬  ૪૨
યૃઞ  ૫૮  ૮૪  ૪૩  ૮૭ ૪૫ ૱૪ ૪૪ ૯૪  ૩૯  ૮૯
રીઅણષૂ  ૬  ૩૯  ૯  ૩૮ ૫ ૪૩ ૫ ૪૨  ૬  ૪૱
રૃઅ ી  ૬  ૩૮  ૯  ૩૫ ૭ ૩૱ ૭ ૩૯  ૮  ૩૯
ફઘ ીથી  ૮  ૱  ૱  ૩૮ ૱ ૩૩ ૫ ૪૪  ૯  ૩૯
વઘબદ  ૨  ૪  ૪  ૱ ૩ ૫ ૬ ૬  ૬  ૨
ફવૂલી  ૭  ૯  ૫  ૭ ૪ ૬ ૫ ૩૩  ૪  ૯

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી મીશગ્ રિઽવી
ઇઅજાળ  ૬૫ ૩૪૨
ઙીઅપૂપીર  ૩૬૮ ૫૫૯
યજીઋ  ૫૨ ૱૮
ળીબળ  ૪૪ ૮૮
યૃઞ  ૩૩૪ ૫૩૪
રીઅણષૂ  ૪૩ ૱૱
રૃઅ ી  ૪૯ ૮૯
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ફઘ ીથી  ૫૨ ૮૯
વઘબદ  ૯ ૩૭
ફવૂલી  ૩૫ ૪૯

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ  મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી 

૩૨  ૮૮  ૮ ૭૪ ૩૪ ૭૯ 

 

----------- 

મફી઼ગીઅઢીુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૪૬ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱)ઙૉફૂમૉફઢીગ્ળ (ષીષ) :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-

ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળમફી઼ગીઅઢીુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
બીવફબૃળ  ૫૱  ૬૯  ૪૩  ૬૯ ૪૫ ૭૮ ૩૱ ૮૯  ૪૩  ૮૱
ણૂ઼ી  ૪૩  ૪૮  ૩૬  ૱ ૪૬ ૪૩ ૩૫ ૫૮  ૩૪  ૭૩
ધળીન  ૫  ૯  ૱  ૯ ૯ ૩ ૫ ૮  ૭  ૬
ષીષ  ૭  ૬  ૪  ૩ ૫ ૬ ૬ ૯  ૬  ૯
ષણઙીર  ૯  ૩૯  ૮  ૪૯ ૱ ૪૪ ૭ ૩૩  ૩૨  ૩૱
નીઅદૂષીણી  ૫  ૬  ૫  ૩૩ ૩ ૩૪ ૯ ૩૩  ૪  ૭
પીફૉળી  ૯  ૪  ૯  ૩ ૮ ૬ ૫ ૩  ૬  ૬
વીઘથૂ  ૬  ૨  ૩  ૭ ૨ ૨ ૫ ૪  ૬  ૯
઼ૃઊઙીર  ૫  ૪  ૭  ૬ ૪ ૩ ૫ ૩  ૩  ૭
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નીઅદી  ૱  ૯ ૯  ૬ ૫ ૩૩ ૬ ૩૨  ૪  ૩૫
યીયળ  ૭  ૬ ૪  ૨ ૪ ૯ ૪ ૭  ૮  ૬
િનલ્નળ  ૮  ૱ ૱  ૯ ૱ ૱ ૮ ૫  ૫  ૬
ગીઅગળૉઞ  ૮  ૯ ૯  ૩૯ ૭ ૭ ૯ ૱  ૱  ૩૪
ઇરૂળઙત  ૩  ૨ ૭  ૱ ૭ ૩૨ ૱ ૯  ૯  ૭
 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી મીશગ્ રિઽવી
બીવફબૃળ  ૩૩૬ ૪૬૯
ણૂ઼ી  ૯૯ ૩૪૨
ધળીન  ૪૭ ૪૪
ષીષ  ૩૯ ૩૱
ષણઙીર  ૫૫ ૱૭
નીઅદૂષીણી  ૩૬ ૬૩
પીફૉળી  ૪૮ ૱
વીઘથૂ  ૩૨ ૩૮
઼ૃઊઙીર  ૩૬ ૩૨
નીઅદી  ૪૬ ૫૭
યીયળ  ૩૯ ૩૱
િનલ્નળ  ૫૨ ૪૪
ગીઅગળૉઞ  ૫૪ ૫૬
ઇરૂળઙત  ૪૫ ૪૭

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 
૩૭ ૬૯  ૭ ૪૪ ૫ ૫૫ 

 

----------- 

બીડથ ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૫૯ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ(ુ઼ધ્પબૃળ)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળબીડથ 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝરી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
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(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફી 

ભ્ડી, ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
બીડથ  ૫૯  ૮૮ ૩૪  ૬૯ ૩૱ ૭૪ ૩૭ ૭૱  ૩૬  ૯૫
઼ળ ષદૂ  ૭  ૮  ૬  ૬ ૬ ૯ ૩ ૪  ૨  ૩
ુ઼ધ્પબૃળ  ૩૪  ૩૯ ૮  ૪૪ ૭ ૩૨ ૫ ૱  ૫  ૪૪
જીથ રી  ૩૨  ૪૬ ૱  ૩૯ ૯ ૫૨ ૭ ૩૬  ૬  ૩૭
ઽીળૂઞ  ૩૩  ૮  ૯  ૪ ૯ ૮ ૨ ૪  ૫  ૫
઼રૂ  ૪  ૨  ૫  ૬ ૭ ૱ ૫ ૪  ૨  ૪
સઅઘૉ ળ  ૭  ૫  ૬  ૮ ૫ ૪ ૬ ૭  ૨  ૩
ળીપફબૃળ  ૩૩  ૭  ૫  ૫ ૮ ૬ ૬ ૫  ૭  ૩
઼ીઅદવબૃળ  ૬  ૫  ૩  ૪ ૪ ૬ ૪ ૫  ૪  ૪

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
બીડથ  ૱૭ ૪૮૭
઼ળ ષદૂ  ૩૫ ૩૭
ુ઼ધ્પબૃળ  ૪૮ ૯૫
જીથ રી  ૪૯ ૱૭
ઽીળૂઞ  ૪૯ ૩૬
઼રૂ  ૩૫ ૩૫
સઅઘૉ ળ  ૩૬ ૩૫
ળીપફબૃળ  ૪૬ ૩૭
઼ીઅદવબૃળ  ૯ ૩૪

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 
૪૨  ૭૭  ૩૱ ૭૨ ૩૨ ૫૯ 

 

----------- 

઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૬૩ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ(ઘૉણ ી)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-

ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળ઼ીમળગીઅઢીુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 
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(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૭-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી
િઽરઅદફઙળ  ૩૮  ૫૱  ૯  ૭૬ ૫૩ ૱૮ ૫૮ ૮૱  ૪૬  ૱૯
ીઅુદઞ  ૯  ૪૩  ૱  ૪૨ ૱ ૪૭ ૩૨ ૩૮  ૭  ૪૪

દવ્ન  ૫  ૱  ૯  ૩૬ ૫ ૪૫ ૬ ૪૨  ૬  ૪૫
ઊણળ  ૯  ૱  ૩૩  ૫૫ ૩૪ ૫૮ ૮ ૫૯  ૩૫  ૫૯
ષણીવૂ  ૪  ૬  ૭  ૮ ૭ ૭ ૨ ૭  ૪  ૬
ઘૉણ ી  ૫  ૭  ૪  ૪ ૮ ૱ ૫ ૱  ૨  ૱
બ્સૂફી  ૨  ૩  ૨  ૨ ૩ ૪ ૫ ૩  ૨  ૩
ુષઞલફઙળ  ૱  ૬  ૫  ૩૨ ૫ ૩૬ ૪ ૩૮  ૬  ૮

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી મીશગ્ રિઽવી
િઽરઅદફઙળ  ૯૯ ૪૯૨
ીઅુદઞ  ૫૨ ૱૯

દવ્ન  ૪૨ ૱૨
ઊણળ  ૬૮ ૩૪૭
ષણીવૂ  ૩૬ ૪૨
ઘૉણ ી  ૩૫ ૪૱
બ્સૂફી  ૬ ૭
ુષઞલફઙળ  ૪૨ ૫૭

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૪  ૪૨  ૩૩ ૪૪ ૩૨ ૩૯ 
 

----------- 
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ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૬૱ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ(ર્ણી઼ી)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળઇળષ ૂ 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ર્ણી઼ી  ૬  ૫  ૬  ૩૩ ૯ ૭ ૯ ૩૩  ૩૩  ૩૪
ુયવ્ણી  ૭  ૩૪ ૩૪  ૪૫ ૩૬ ૩૬ ૱ ૩૱  ૩૭  ૪૮
રીવબૃળ  ૬  ૮  ૬  ૱ ૩ ૯ ૮ ૩૭  ૬  ૩૯
રૉપળઞ  ૪  ૯  ૭  ૩૬ ૮ ૩૪ ૯ ૯  ૬  ૩૬
પફ઼ૃળી  ૯  ૮  ૮  ૯ ૮ ૩૯ ૬ ૯  ૫  ૯
મીલણ  ૭  ૩૬ ૩૩  ૪૯ ૯ ૪૪ ૭ ૯  ૯  ૩૯

બ ગ-૪ 

દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
ર્ણી઼ી  ૪૫ ૩૯
ુયવ્ણી  ૫૯ ૬૮
રીવબૃળ  ૩૫ ૪૯
રૉપળઞ  ૪૪ ૫૱
પફ઼ૃળી  ૪૪ ૪૯
મીલણ  ૪૮ ૬૭

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 
૩૩  ૫૯  ૯ ૩૱ ૬૨ ૩૪૪ 

----------- 
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રિઽ઼ીઙળ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઼ીરૃિઽગ મશીત્ગીળફી મફીષ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૮૭૪ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ પષવુ઼અઽ ટીવી (મીલણ) : રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ રિઽ઼ીઙળ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી 

઼ીરૃિઽગ મશીત્ગીળફી મફીષ્ મન્લી ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂક બગણીલી ઇફૉ ગૉડવી બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, 

(૫) દૉ બોગૂ ઝ રી઼, ઑગ ષહર્, મૉ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલધૂ બગણષીફી મીગૂ ઽ્લ દૉષી ગૉડવી ઈળ્બૂક ઝૉ, ઇફૉ 
(૬) ઈષી ઈળ્બૂકફૉ બગણષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 

    (ઇન્લ દીવૃગીરીઅ દૉરઞ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ઈષી મફીષ ફ પીલૉવ ફધૂ.)  

 

(૫)  ઑગ બથ ફઽૂ. 

(૬) બ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

----------- 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૃર ધલૉવ મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૮૭૬ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ણૌ. ઼ૂ. ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ)  : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી મીશગ્ 

ઇફૉ ગૉડવૂ રિઽવીક ઙરૃ/વીબદી ધલી, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ગૉડવી મીશગ્ ઇફૉ ગૉડવૂ રિઽવીક રશૂ ઈષૂ, 

(૫) ઋક્દ વીબદી મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીક બોગૂ ઝ રી઼, ઑગ ષહર્ ઇફૉ મૉ ષહર્ધૂ ષપૃ ઼રલધૂ વીબદી ગૉડવી ઝૉ, 

ઇફૉ 
(૬) વીઅમી ઼રલધૂ વીબદી મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીકફૉ સ્પષી સીઅ બઙવી વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૭-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩ રૃઞમ. 
(૪)  બ ગ-૪ રૃઞમ. 
(૫)  બ ગ-૫ રૃઞમ. 
(૬) ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફફી ઇુપગીળૂકફૂ ડૂર મફીષૂ, મીશ ઼ૃળક્ષી ઑગર ઇફૉ ુઞ ીફી ઑફ.જી.ક.ફૂ 

઼ીધૉ રશૂ ઇષીળ-ફષીળ ણર્ ીઊષફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ, વીઅમી ઼રલધૂ વીબદી મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીકફૉ સ્પષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. 

(૩) દીવગૃી મફીષ્ 
 ષવ઼ીણ ૩ 
 ષીબૂ ૩ 

(૪) દીવૃગી બગણીલૉવ ઈળ્બૂક બગણષીફી મીગૂ ઈળ્બૂક 
 ષવ઼ીણ ૬ ૨ 
 ષીબૂ ૮ ૨ 
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વીબદી ધલૉવ મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીકફૂ ઑન્ડર્ ૂ બ્ડર્વ બળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉરઞ વીબદી ધલૉવ મીશગ્ ઇફૉ 

રિઽવીકફી ભ્ડી, ષથર્ફફૂ રૂણૂલીરીઅ જાઽૉળીદ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ઙીઅપૂફઙળ  ૭૯  ૱૭ ૬૫  ૯૯ ૭૱ ૩૫૪ ૬૯ ૩૪૬  ૫૯  ૩૬૨
નઽૉઙીર  ૪૭  ૪૨ ૩૨  ૫૭ ૪૬ ૪૱ ૪૫ ૭૭  ૪૨  ૬૩
રીથ઼ી  ૩૯  ૪૨ ૩૪  ૫૮ ૩૯ ૭૯ ૩૭ ૬૨  ૩૯  ૫૬
ગવ્વ  ૪૱  ૭૯ ૪૭  ૮૭ ૪૯ ૮૯ ૪૯ ૩૨૨  ૪૩  ૱૨

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
ઙીઅપૂફઙળ  ૪૩૯ ૬૭૯
નઽૉઙીર  ૯૩ ૩૫૨
રીથ઼ી  ૮૱ ૩૬૨
ગવ્વ  ૩૩૭ ૪૯૭

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૫  ૫૭  ૩૭ ૮૯ ૪૪ ૯૯ 

----------- 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઙૃર ધલૉવ મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૮૭૱ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ)  : રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી મીશગ્ 

ઇફૉ ગૉડવૂ રિઽવીક ઙરૃ/વીબદી ધલી, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીવૃગીષીળ ગૉડવી મીશગ્ ઇફૉ ગૉડવૂ રિઽવીક રશૂ ઈષૂ, 

(૫) ઋક્દ વીબદી મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીક બોગૂ ઝ રી઼, ઑગ ષહર્ ઇફૉ મૉ ષહર્ધૂ ષપૃ ઼રલધૂ વીબદી ગૉડવી ઝૉ, 

ઇફૉ 
(૬) વીઅમી ઼રલધૂ વીબદી મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીકફૉ સ્પષી સીઅ બઙવી વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩ રૃઞમ. 
(૪)  બ ગ-૪ રૃઞમ. 
(૫)  બ ગ-૫ રૃઞમ. 
(૬) ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફફી ઇુપગીળૂકફૂ ડૂર મફીષૂ, મીશ ઼ૃળક્ષી ઑગર ઇફૉ ુઞ ીફી ઑફ.જી.ક.ફૂ 

઼ીધૉ રશૂ ઇષીળ-ફષીળ ણર્ ીઊષફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ, વીઅમી ઼રલધૂ વીબદી મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીકફૉ સ્પષીફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. 

વીબદી ધલૉવ મીશગ્ ઇફૉ રિઽવીકફૂ ઑન્ડર્ ૂ બ્ડર્વ બળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉરઞ વીબદી ધલૉવ મીશગ્ ઇફૉ 

રિઽવીકફી ભ્ડી, ષથર્ફફૂ રૂણૂલીરીઅ જાઽૉળીદ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
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બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી
રઽૉ઼ીથી  ૪૯  ૩૩૫  ૪૭  ૩૩૮ ૬૩ ૩૭૱ ૫૫ ૩૬૯  ૫૬  ૩૫૮
જોડીથી  ૨  ૩૨  ૪  ૩૨ ૬ ૩૫ ૬ ૩૩  ૫  ૩૬
મઽૃજળીજી  ૨  ૱  ૪  ૩૭ ૫ ૩૯ ૬ ૪૯  ૬  ૩૭
ગણૂ  ૩૯  ૮૮  ૪૨  ૮૮ ૩૪ ૯૱ ૩૩ ૮૱  ૪૫  ૱૯
ુષ઼ફઙળ  ૬  ૯૪  ૩૨  ૱૯ ૩૮ ૯૯ ૩૫ ૮૩  ૩૪  ૭૮
ુષજાબૃળ  ૬  ૫૯  ૮  ૬૱ ૩૨ ૭૮ ૪૪ ૭૮  ૩૩  ૯૱
ઉંટી  ૩૬  ૬૪  ૯  ૭૯ ૩૭ ૬૭ ૩૪ ૬૱  ૩૨  ૬૪
ઘૉળીવૃ  ૩  ૩૬  ૯  ૩૮ ૩ ૩૨ ૪ ૩૯  ૮  ૫૨
ષણફઙળ  ૫  ૪૩  ૪  ૪૫ ૬ ૩૪ ૭ ૪૫  ૫  ૪૫
઼દવી઼થી  ૨  ૩૨  ૪  ૩૭ ૩ ૱ ૭ ૩૨  ૬  ૯

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી મીશગ્ રિઽવી
રઽૉ઼ીથી  ૩૬૬ ૮૩૬
જોડીથી  ૩૩ ૭૬
મઽૃજળીજી  ૩૩ ૮૭
ગણૂ  ૯૯ ૫૩૱
ુષ઼ફઙળ  ૭૨ ૫૬૨
ુષજાબૃળ  ૭૪ ૪૬૨
ઉંટી  ૭૯ ૪૨૫
ઘૉળીવ ૃ ૩૮ ૱૩
ષણફઙળ  ૩૬ ૯૱
઼દવી઼થી ૩૨ ૬૫

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૨  ૩૨  ૮ ૩૯ ૪૪ ૩૯૨ 

 

----------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૮૩ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર) :  રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળઇરનીષીન 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

સઽૉ ળ/દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ઇરનીષીનસઽૉળ  ૭૮૯  ૱૯૫  ૬૫૯  ૩૨૫૬ ૫૱૬ ૩૨૩૪ ૭૨૮ ૩૫૯૩  ૫૯૮  ૩૭૭૨
પ્શગી  ૩૮  ૪૬  ૩૭  ૫૬ ૮ ૱ ૯ ૫૪  ૯  ૫૱
મીષશી  ૩૬  ૱ ૭  ૫ ૱ ૩૬ ૯ ૪૩  ૯  ૱
પઅપૃગી  ૮  ૪ ૫  ૩૫ ૮ ૩૪ ૮ ૯  ૱  ૯
પ્વૉળી  ૩  ૫ ૨  ૩ ૨ ૮ ૨ ૭  ૪  ૩૪
઼ીથઅન  ૩૯  ૪૪  ૩૫  ૪૨ ૱ ૪૪ ૬ ૫૨  ૮  ૪૩
ન કર્્ઊ  ૪૭  ૬૩  ૫૯  ૫૭ ૪૪ ૪૱ ૪૭ ૪૭  ૩૫  ૪૯
ુષળરઙીર  ૱  ૪૨  ૩૬  ૩૱ ૯ ૩૨ ૩૨ ૩૨  ૬  ૩૩
નૉ ્ઞ  ૭  ૩૭  ૫  ૫ ૫ ૯ ૬ ૯  ૪  ૫
રીઅણવ  ૫  ૪ ૬  ૩ ૨ ૫ ૪ ૯  ૫  ૮

 

બ ગ-૪ 

સઽૉ ળ/દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
ઇરનીષીન સઽૉળ  ૪૩૪૱ ૬૱૯૱
પ્શગી  ૬૮ ૩૨૱
મીષશી  ૫૭ ૬૮
પઅપૃગી  ૪૯ ૫૩
પ્વૉળી  ૫ ૪૩
઼ીથઅન  ૬૩ ૱૱
ન કર્્ઊ  ૩૨૭ ૩૪૯
ુષળરઙીર  ૬૩ ૭૯
નૉ ્ઞ  ૩૯ ૫૮
રીઅણવ  ૩૪ ૩૯

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 
૩૫૨  ૭૱૯  ૩૩૫ ૬૫૭ ૯૨ ૪૮૱ 

 

----------- 
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઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૯૩ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી(જ્ડૂવી)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ષતષીથ  ૩૫  ૩૯  ૩૭  ૩૪ ૩૪ ૩૬ ૩૨ ૪૫  ૩૭  ૩૱
વઘદળ  ૩  ૫  ૨  ૭ ૬ ૫ ૫ ૪  ૪  ૨
રૃશૂ  ૫  ૩  ૪  ૫ ૬ ૭ ૪ ૬  ૪  ૬
ુવઅમણૂ  ૬  ૭  ૬  ૫ ૫ ૮ ૬ ૯  ૬  ૩૪
જૃણી  ૪  ૩  ૫  ૫ ૨ ૯ ૨ ૫  ૨  ૩
઼ીલવી  ૪  ૪  ૪  ૭ ૫ ૮ ૬ ૫  ૪  ૩
જ્ડૂવી  ૯  ૩  ૱  ૭ ૩ ૫ ૬ ૪  ૭  ૪
ધીફઙત  ૬  ૨  ૫  ૩ ૪ ૩ ૫ ૫  ૫  ૫
ીઅઙઘર્ી  ૮  ૭  ૯  ૭ ૫ ૭ ૮ ૩૨  ૩૩  ૭

બીડણૂ  ૫  ૬  ૫  ૭ ૭ ૭ ૫ ૫  ૭  ૪

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી મીશગ્ રિઽવી
ષતષીથ  ૮૬ ૯૨
વઘદળ  ૩૨ ૩૪
રૃશૂ  ૩૫ ૩૭
ુવઅમણૂ  ૩૱ ૪૯
જૃણી  ૭ ૩૭
઼ીલવી  ૩૫ ૩૮
જ્ડૂવી  ૪૬ ૩૫
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ધીફઙત  ૩૭ ૱
ીઅઙઘર્ી  ૪૯ ૪૮

બીડણૂ  ૩૯ ૩૯
 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૪  ૩૪  ૩ ૱ ૬ ૱ 

 

----------- 

ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૱૪ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ વુવદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળર્ળમૂ 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ર્ળમૂ  ૪૮  ૮૪ ૪૪  ૭૩ ૩૯ ૬૨ ૩૬ ૭૬  ૩૯  ૫૯
ષીઅગીફૉળ  ૬  ૩૮ ૬  ૩૯ ૬ ૩૯ ૪ ૪૫  ૯  ૪૯
ડઅગીળી  ૫  ૫ ૪  ૪ ૭ ૨ ૩ ૨  ૫  ૫
ઽશષન  ૪  ૪ ૩  ૬ ૩ ૮ ૨ ૭  ૱  ૩
રીશૂલી(રૂ)  ૩  ૫ ૩  ૭ ૩ ૪ ૪ ૪  ૪  ૫

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
ર્ળમૂ  ૱૱ ૪૩૯
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ષીઅગીફૉળ  ૪૩ ૱૪
ડઅગીળી  ૩૪ ૯
ઽશષન  ૯ ૩૱
રીશૂલી(રૂ) ૮ ૩૬

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૬  ૬  ૬ ૩૪ ૬ ૪૩ 

 

----------- 

ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૱૫ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ વુવદ ષ઼્લી(પ્ળીજી)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળળીઞગ્ડ 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી
ઙ ણવ  ૫૫  ૫૨  ૱  ૬૨ ૫૬ ૫૨ ૪૱ ૬૪  ૪૨  ૬૪
ઞ઼નથ  ૩૬  ૩૭  ૩૯  ૩૩ ૩૫ ૭ ૩૨ ૪૭  ૩૮  ૫૮
ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ  ૩૨  ૮  ૪  ૯ ૩૨ ૭ ૩૭ ૪૭  ૪૮  ૫૯
બણપળૂ  ૨  ૭  ૩  ૫ ૫ ૫ ૫ ૮  ૱  ૱
વ્પૂગી  ૩૪  ૩૫  ૫  ૩૩ ૬ ૭ ૩૨ ૪૨  ૭  ૯
ુષઝીંલી  ૫  ૨  ૩  ૫ ૪ ૫ ૩ ૩  ૪  ૯
ઞૉદબૃળ  ૪૭  ૭૮  ૪૭  ૭૩ ૪૨ ૪૭ ૪૱ ૮૬  ૪૱  ૮૪
પ્ળીજી  ૩૱  ૫૨  ૮  ૱ ૱ ૮ ૩૨ ૪૨  ૩૨  ૩૬
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ઋબવૉડી  ૩૪  ૪૬ ૯  ૩૱ ૱ ૭ ૮ ૩૯  ૪  ૩૱
જાર ગઅણ્ળથી  ૱  ૮ ૩  ૩ ૩ ૪ ૪ ૩૩  ૪  ૫
ળીઞગ્ડ  ૩૪૫  ૪૩૨  ૱૪  ૪૩૬ ૱૮ ૫૩૬ ૩૨૮ ૫૫૩  ૩૨૯  ૭૪૫

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
ઙ ણવ  ૩૨૬ ૩૬૱
ઞ઼નથ  ૭૬ ૯૬
ગ્ડણી ઼ીઅઙીથૂ  ૭૬ ૯૮
બણપળૂ  ૩૩ ૪૭
વ્પૂગી  ૫૪ ૭૫
ુષઝીંલી  ૯ ૩૫
ઞૉદબૃળ  ૩૨૭ ૪૩૭
પ્ળીજી  ૬૱ ૯૨
ઋબવૉડી  ૫૨ ૯૩
જાર ગઅણ્ળથી  ૩૪ ૩૯
ળીઞગ્ડ  ૬૬૩ ૩૫૯૮

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 
૭૨  ૩૮૪  ૬૮ ૩૬૫ ૮૯ ૩૬૯ 

 

----------- 

જારફઙળ ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૱૬ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી(ગીવીષીણ)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળજારફઙળ 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 
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વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી
જારફઙળસઽૉળ  ૭૮  ૩૬૭  ૬૯  ૩૨૮ ૬૨ ૯૯ ૫૪ ૱૭  ૫૨  ૩૨૨
જારફઙળ ગર્ીમ્લ  ૩૬  ૩૮  ૪૮  ૩૯ ૩૩ ૩૭ ૱ ૩૮  ૩૨  ૪૪
્વ  ૯  ૫  ૭  ૫ ૭ ૮ ૭ ૯  ૪  ૯

જોણૂલી  ૪  ૩  ૪  ૨ ૫ ૮ ૪ ૯  ૪  ૭
ગીવીષીણ  ૩૫  ૬  ૪  ૩ ૬ ૬ ૫ ૭  ૯  ૯
વીવબૃળ  ૩૫  ૯  ૬  ૩૯ ૫ ૩૩ ૭ ૬  ૩૩  ૱
જાર જોપબૃળ  ૬  ૩૪  ૯  ૩૨ ૫ ૯ ૫ ૬  ૬  ૯
 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી મીશગ્ રિઽવી
જારફઙળ સઽૉળ ૩૯૩ ૬૬૯
જારફઙળ ગર્ીમ્લ ૮૭ ૱૫
્વ  ૪૫ ૪૮

જોણૂલી  ૩૨ ૩૯
ગીવીષીણ  ૪૮ ૪૩
વીવબૃળ  ૫૬ ૬૬
જાર જોપબૃળ ૩૯ ૫૱

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૭  ૩૩  ૪ ૩૨ ૯ ૪૯ 

 

----------- 

નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૯૭ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર(ઘઅયીશૂલી)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળનૉષયૄુર ીળગી 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
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(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ઘઅયીશૂલી  ૩૪  ૩૭ ૯  ૩૱ ૩૬ ૩૭ ૫ ૩૪  ૩૮  ૩૱
યીથષણ  ૮  ૩૬ ૪  ૩૪ ૫ ૩૱ ૩ ૩૩  ૯  ૩૪
ગ લીથબૃળ  ૩૨  ૯  ૪  ૩૨ ૭ ૩૨ ૫ ૩૨  ૯  ૩૨
ીળગી  ૩૨  ૪૨ ૱  ૪૱ ૱ ૫૫ ૭ ૪૭  ૱  ૪૪

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
ઘઅયીશૂલી  ૬૮ ૮૨
યીથષણ  ૩૬ ૭૯
ગ લીથબૃળ  ૪૬ ૫૯
ીળગી  ૫૨ ૩૨૯

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૮  ૩૮  ૩ ૭ ૫ ૩૩ 

 

----------- 

ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૮૯૱ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ યૂઘીયીઊ જોસૂ(ઞૃફીઙત)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-

ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળમફી઼ગીઅઢીુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
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(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ઞૃફીઙત  ૬૫  ૫૩  ૪૮  ૭૨ ૩૯ ૩૪ ૪૭ ૩૬  ૪૯  ૪૨
ષઅધવૂ  ૱  ૭ ૪  ૨ ૫ ૪ ૭ ૫  ૭  ૫
રનળણી  ૫  ૭ ૩  ૨ ૫ ૮ ૪ ૩૨  ૬  ૬
ગૉસ્ન  ૩૪  ૪૱  ૩૪  ૩૬ ૬ ૬ ૪ ૱  ૮  ૮
રીથીષનળ  ૫  ૮ ૭  ૭ ૨ ૨ ૫ ૩  ૫  ૩
રીઅઙળ્શ  ૱  ૮ ૫  ૭ ૯ ૩ ૭ ૨  ૩૪  ૬
રીુશલી  ૮  ૯ ૪  ૯ ૪ ૮ ૫ ૯  ૩૨  ૭
ુષ઼ીષનળ  ૯  ૯ ૩૪  ૩૮ ૪ ૮ ૫ ૨  ૭  ૨
યૉ઼ીથ  ૭  ૨ ૪  ૨ ૬ ૨ ૮ ૪  ૭  ૩

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી મીશગ્ રિઽવી
ઞૃફીઙત  ૩૪૯ ૩૩૯
ષઅધવૂ  ૪૩ ૩૩
રનળણી  ૩૨ ૪૩
ગૉસ્ન  ૫૫ ૭૯
રીથીષનળ  ૩૬ ૯
રીઅઙળ્શ  ૫૨ ૩૭
રીુશલી  ૪૩ ૫૨
ુષ઼ીષનળ  ૪૯ ૪૯
યૉ઼ીથ  ૪૪ ૩

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૱  ૭  ૮ ૭ ૱ ૩૱ 

 

----------- 

બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૯૨૬ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળબ્ળમઅનળ 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 
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(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
બ્ળમઅનળ  ૩૨  ૫૮ ૪૨  ૫૨ ૩૯ ૩૮ ૪૨ ૪૬  ૩૬  ૪૭
ળીથીષીષ  ૯  ૯ ૯  ૯ ૩ ૩૩ ૫ ૩૪  ૫  ૱
ગૃુદલીથી  ૪  ૪ ૭  ૩૨ ૮ ૩૭ ૩ ૫  ૱  ૬

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
બ્ળમઅનળ  ૯૪ ૩૩૭
ળીથીષીષ  ૪૪ ૬૩
ગૃુદલીથી  ૩૯ ૫૩

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૫ ૪  ૩ ૭ ૬ ૩૪ 

 

----------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૯૩૪ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ર્ઽફવીવ ષીશી (ગ્ણૂફીળ)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળઙૂળ ઼્રફીધ 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
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(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ષૉળીષશ  ૱  ૩૱  ૯  ૯ ૬ ૱ ૯ ૮  ૩૫  ૩૪
઼ૃ ીબીણી  ૭  ૯  ૬  ૱ ૬ ૬ ૪ ૱  ૬  ૮
દીવીવી  ૩૫  ૩  ૯  ૬ ૮ ૨ ૮ ૩  ૩  ૪
ગ્ણૂફીળ  ૮  ૪  ૯  ૯ ૬ ૩ ૮ ૩  ૭  ૪
ઋફી  ૩૪  ૮  ૩૯  ૱ ૯ ૨ ૩૯ ૬  ૩૪  ૩૱
ઙૂળ ઙતણી  ૭  ૨  ૪  ૩ ૮ ૩ ૱ ૪  ૬  ૩
રીઅઙળ્શ  ‐  ૩  ‐  ૩ ‐ ૨ ‐ ૨  ‐  ૨

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી મીશગ્ રિઽવી
ષૉળીષશ  ૬૩ ૬૪
઼ૃ ીબીણી  ૩૱ ૫૫
દીવીવી  ૫૭ ૮
ગ્ણૂફીળ  ૪૯ ૯
ઋફી  ૭૩ ૪૯
ઙૂળ ઙતણી  ૪૨ ૭
રીઅઙળ્શ  ‐ ૪

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૩  ૪  ૩ ૫ ૩૪ ૩૫ 

 

----------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૯૪૪ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  
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(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળઇરળૉવૂ 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ઇરળૉવૂ  ૩૩  ૪૨ ૩૬  ૩૬ ૱ ૯ ૬ ૩૫  ૩૭  ૯
઼ીષળગૃઅ ણવી  ૩૨  ૩૬ ૩૩  ૬ ૯ ૮ ૱ ૬  ૩૯  ૩૱
ળીઞૃવી  ૩૩  ૩ ૮  ૭ ૩૨ ૩૪ ૩૪ ૩૭  ૩૩  ૩૯
મીમળી  ૭  ૫ ૩૩  ૱ ૬ ૪ ૫ ૨  ૩૩  ૪
પીળૂ  ૪  ૭ ૮  ૪ ૱ ૪ ૩૯ ૬  ૩૫  ૩૨
વીઢૂ  ૭  ૨ ૩  ૬ ૩૪ ૫ ૯ ૯  ૫  ૱
જાભળીમીન  ૪  ૪ ૨  ૬ ૨ ૫ ૬ ૭  ૨  ૯
ષિણલી  ૬  ૪ ૭  ૭ ૪ ૩ ૨ ૨  ૪  ૫
ઘીઅયી  ૫  ૫ ૫  ૨ ૯ ૪ ૬ ૯  ૭  ૩૨
મઙ઼ળી  ૮  ૨ ૬  ૪ ૬ ૪ ૪ ૨  ૩  ૪
વૂવૂલી  ૫  ૭ ૫  ૮ ૨ ૨ ૩ ૫  ૨  ૩

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
ઇરળૉવૂ  ૫૯ ૮૨
઼ીષળગૃઅ ણવી  ૬૬ ૫૱
ળીઞૃવી  ૬૯ ૫૯
મીમળી  ૫૪ ૩૬
પીળૂ  ૫૱ ૪૩
વીઢૂ  ૪૯ ૪૨
જાભળીમીન  ૬ ૩૯
ષિણલી  ૩૩ ૯
ઘીઅયી  ૩૱ ૩૭
મઙ઼ળી  ૩૮ ૬
વૂવૂલી  ૬ ૩૭
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બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૩  ૪  ૭ ૮ ૪૮ ૯ 

 

----------- 

મ્ડીન ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૯૪૯ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ુષથયીઊ રી (ઙતણી)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળમ્ડીન 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
મ્ડીન  ૩૪  ૩૱  ૩૯  ૩૪ ૪૪ ૫૯ ૱ ૩૯  ૩૭  ૬૬
ઙતણી  ૭  ૱  ૭  ૯ ૮ ૮ ૭ ૯  ૮  ૩૮
ળીથબૃળ  ૩  ૭  ૭  ૫ ૩ ૪ ૮ ૩  ૱  ૯
મળષીશી  ૩  ૭  ૪  ૬ ૬ ૩૨ ૪ ૩૨  ૨  ૫

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી મીશગ્ રિઽવી
મ્ડીન  ૮૯ ૩૨૱
ઙતણી  ૪૮ ૫૬
ળીથબૃળ  ૪૨ ૩૫
મળષીશી  ૯ ૪૯
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બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૬  ૪૯  ૨ ૭ ૫ ૩૪ 

 

----------- 

ઈથઅન ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૯૪૯ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ(મ્ળ઼ન)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળઈથઅન 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફી 

ભ્ડી, ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી
ઈથઅન  ૬૬  ૯૯ ૫૱  ૩૪૱ ૬૬ ૩૩૫ ૬૭ ૩૫૨  ૫૬  ૩૮૭
ઋરળૉઢ  ૩૭  ૭  ૯  ૪૫ ૯ ૩૮ ૩૩ ૪૮  ૩૮  ૬૨
મ્ળ઼ન  ૩૱  ૪૮ ૩૪  ૫૪ ૪૨ ૫૯ ૩૩ ૪૯  ૩૬  ૪૮
ઈઅગવીષ  ૯  ૯  ૯  ૩૪ ૩૪ ૩૭ ૩૨ ૩૪  ૩  ૪૫
બૉડવીન  ૩૩  ૩૱ ૩૯  ૪૮ ૩૨ ૫૭ ૩૭ ૬૩  ૩૪  ૪૬
ઘઅયીદ  ૩૱  ૩૮ ૩૪  ૩૯ ૩૯ ૫૭ ૮ ૪૬  ૩૩  ૬૭
દીળીબૃળ  ૬  ૨  ૨  ૪ ૫ ૭ ૩ ૯  ૫  ૮
઼્જી ી  ૫  ૩  ૪  ૪ ૯ ૩૨ ૱ ૮  ૪  ૪

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
ઈથઅન  ૩૯૯ ૭૬૫
ઋરળૉઢ  ૬૯ ૱૮
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મ્ળ઼ન  ૭૱ ૩૪૯
ઈઅગવીષ  ૫૮ ૭૮
બૉડવીન  ૮૨ ૩૩૱
ઘઅયીદ  ૭૯ ૩૩૯
દીળીબૃળ  ૩૨ ૩૭
઼્જી ી  ૩૯ ૩૯

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 
૩૪ ૮૮  ૫૬ ૱૨ ૪૩ ૫૬ 

 

----------- 

યીષફઙળ ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૯૫૪ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ગીઅુદયીઊ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળયીષફઙળ 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 

વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી
યીષફઙળસઽૉળ  ૪૯  ૩૬  ૪૨  ૪૬ ૪૬ ૫૭ ૪૮ ૫૬  ૫૫  ૫૨
પ્પી  ૩૨  ૬  ૭  ૩૪ ૯ ૬ ૩૫ ૪  ૩૪  ૨
બીવૂદીથી  ૬  ૩  ૭  ૩૨ ૭ ૩ ૫ ૪  ૬  ૭
ુ઼ઽ્ળ  ૩૨  ૫  ૱  ૭ ૭ ૩૬ ૮ ૱  ૭  ૭
ઙીળૂલીપીળ  ૮  ૨  ૮  ૫ ૪ ૯ ૩ ૭  ૱  ૭
ઞૉ઼ ળ  ૨  ૩  ૪  ૨ ૫ ૩ ૪ ૨  ૫  ૨
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ઋરળીશી  ૩  ૩ ૪  ૨ ૫ ૩ ૫ ૪  ૬  ૨
ષ યૂબૃળ  ૬  ૨ ૪  ૪ ૬ ૫ ૪ ૪  ૩  ૩
રઽૃષી ૩૭ ૮ ૩૬ ૯ ૯ ૯ ૩૪ ૱ ૪૪ ૮ 
દશીજા ૩૫ ૪ ૩૭ ૬ ૩૯ ૯ ૩૪ ૮ ૩૩ ૱ 

 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી  મીશગ્ રિઽવી
યીષફઙળ સઽૉળ  ૩૩૯ ૩૩૯
પ્પી  ૬૨ ૪૨
બીવૂદીથી  ૩૪ ૩૯
ુ઼ઽ્ળ  ૪૯ ૫૪
ઙીળૂલીપીળ  ૩૯ ૩૱
ઞૉ઼ ળ  ૯ ૪
ઋરળીશી  ૩૨ ૬
ષ યૂબૃળ  ૩૪ ૱
રઽૃષી  ૭૭ ૪૮
દશીજા  ૮૨ ૪૬

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 
૫૭  ૪૫  ૫૨ ૩૬ ૩૱ ૩૩ 

 

----------- 

ઘૉણી ુઞ ીરીઅઙૃરધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીક 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૯૫૱ (૩૨-૩૨-૪૨૩૱) ૂ બૃફરયીઊ બળરીળ(઼્જી ી)  :રીફફૂલરૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 

ઞથીષષીગૅબીગળસૉગૉ  :-  

(૩) દી.૫૩-૨૯-ળ૨૩૱ફૂુ ધુદઑઝૉ ીબીઅજષહર્રીઅષહર્ષીળઘૉણી 

ુઞ ીરીઅદીવૃગીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકઙૃર/વીબદીધલી, 

(૪) દૉબોગૂઋક્દુ ધુદઑદીવગૃીષીળગૉડવીમીશગ્ઇફૉગૉડવૂરિઽવીકરશૂઈષૂ, 

(૫) ઋક્દવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકબોગૂઝ રી઼, ઑગષહર્ઇફૉમૉષહર્ધૂષપૃ઼રલધૂવીબદી ગૉડવીઝૉ,ઇફૉ 
(૬) વીઅમી઼રલધૂવીબદી મીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીસીઅબઙવીવૉષીરીઅઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪)  બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫)  બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) ુઞ ીફીબ્વૂ઼ ડૉસફફીઇુપગીળૂકફૂડૂરમફીષૂ, 

મીશ઼ૃળક્ષીઑગરઇફૉુઞ ીફીઑફ.જી.ક.ફૂ઼ીધૉરશૂઇષીળ-ફષીળણર્ ીઊષફૃઅઈલ્ઞફગળૂ, 

વીઅમી઼રલધૂવીબદીમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૉસ્પષીફૂગીરઙૂળૂગળષીરીઅઈષૉઝૉ. 
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વીબદી ધલૉવમીશગ્ઇફૉરિઽવીકફૂઑન્ડર્ ૂબ્ડર્વબળગળષીરીઅઈષૉવઝૉદૉરઞવીબદી ધફીળમીશગ્ઇફૉરિઽવીફી ભ્ડી, 

ષથર્ફફૂરૂણૂલીરીઅજાઽૉળીદઈબષીરીઅઈષૉઝૉ. 

બ ગ-૩ 

દીવૃગી 
દી.૩-૱-૩૫ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૬ 
દી.૩-૱-૩૬ 

ધૂ દી.૫૩-૯-૩૭ 
દી.૩-૱-૩૭ ધૂ 
દી.૫૩-૯-૩૮ 

દી.૩-૱-૩૮ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૯ 

દી.૩-૱-૩૯ 
ધૂ દી.૫૩-૯-૩૱ 

મીશગ્  રિઽવી  મીશગ્  રિઽવી મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી
ફણૂલીન  ૩૩  ૫૬  ૫૪  ૫૯ ૪૨ ૫૮ ૪૮ ૬૯  ૩૪  ૫૩
ઢી઼ળી  ૩૫  ૩૫  ૩૯  ૮ ૩૩ ૯ ૯ ૩૨  ૮  ૪૪
ઙશદૉ ળ  ૨  ૨  ૨  ૨ ૫ ૫ ૪ ૩  ૫  ૩
ગબણષઅઞ  ૩૪  ૩૬  ૩૭  ૯ ૩૩ ૪૬ ૩૫ ૩૮  ૱  ૩૨
ગઢવીવ  ૪  ૩૮  ૭  ૩૨ ૮ ૩૯ ૨ ૭  ૬  ૩૫

રઽૃપી  ૬  ૯  ૬  ૯ ૯ ૪૩ ૫ ૩૱  ૫  ૩૬

રઽૉરનીષીન  ૩૭  ૩૯  ૱  ૩૫ ૮ ૩૯ ૯ ૩૫  ૮  ૩૨
ઘૉણી  ૬  ૩૭  ૯  ૯ ૱ ૯ ૩૩ ૪૩  ૩૫  ૩૬
રીદળ ૱ ૯ ૱ ૯ ૫ ૭ ૮ ૯ ૯ ૩૮ 
ષ઼્ ૪ ૪ ૩ ૮ ૫ ૱ ૪ ૮ ૩ ૱ 
 

બ ગ-૪ 

દીવૃગી મીશગ્ રિઽવી
ફણૂલીન  ૯૩ ૩૬૬
ઢી઼ળી  ૭૪ ૫૩
ઙશદૉ ળ  ૯ ૫
ગબણષઅઞ  ૭૱ ૭૯
ગઢવીવ  ૩૯ ૬૯
રઽૃપી  ૩૯ ૭૭
રઽૉરનીષીન  ૬૪ ૭૪
ઘૉણી  ૬૬ ૭૬
રીદળ  ૪૯ ૪૯
ષ઼્  ૱ ૪૫

 

બ ગ-૫ 

ઝ રી઼ધૂ ષપૃ  ઑગ ષહર્ ધૂ ષપૃ મૉ ષહર્ ધૂ ષપ ૃ
મીશગ્ રિઽવી  મીશગ્ રિઽવી મીશગ્ રિઽવી 

૪  ૩૨  ૫ ૫૯ ૩૫ ૮૨ 
 

----------- 

ળીજ્લરીઅ જૉઊફ ફૉજીંઙમફીષ્ 

ઇદીળીઅુગદ: ૪૯૱૩ (૩૭-૩૨-૪૨૩૱) ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ(ઙૅઽ)ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ: 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ જી ીષીળ જૉઊફ ફૉજીંઙફી ગૉડવી 

મફીષ્ મન્લી, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીરીઅ ઈ લી, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ જી ીષીળ ગૉડવી ઈળ્બૂકફૉ બગણષીફી મીગૂ ઝૉ, 

(૬) મીગૂ ઈળ્બૂકફૉ બગણષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ, ઇફૉ 

(૭) જૉઊફ ફૉજીંઙફી મફીષ્ ચડૉ  ગૉ  ફ મફૉ દૉ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  સી બઙવીઅ વૂપીઅ?  
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૬-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-૩રૃઞમ 
(૪) બ ગ-૪રૃઞમ 
(૫) બ ગ-૫રૃઞમ 
(૬) બગણષીફી મીગૂ ઽ્લ દૉષી ઈળ્બૂફી ળઽૉથીઅગ ઼ળફીરૉ, ુર  ષદૃર્શ, ઼ઙી ઼મઅપૂ દધી રશૂ ઈષષીફૂ 

઼અયુષદ ઞગ્લીકઑ દબી઼ ગળીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  દૉરઞ દૉરફી ર્મીઉવ ફઅમળ ર ૉધૂ દૉફૂ ગ્વ ણૂડૉઉવ રૉશષૂ વ્ગૉસફ બળ 

દબી઼ દઞષૂઞ ગળીષૂ બગણષીફી મીગૂ ઈળ્બૂકફૉ ત્ષળૂદ બગણૂ બીણષી ઇઅઙૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ દૉરઞ ઈળ્બૂક ુષ ધ્પ 

઼ૂ.ઈળ.બૂ.઼ૂ.ગવર-૯૨ રૃઞમફીઅ ષ્ળઅ ડ રૉશષૂ ષ્ળઅ ડફૂ ુ઼ુધ્પ ગળીષષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૭) જૉફ ફૉજીંઙફી ઙૃફીક મફદી ઇડગીષષી ઼ી  સઽૉળ/ુઞ ીરીઅ ઼ચફ ફીઉડ બૉડર્ ્ુવઅઙ, ર્મીઉવ બૉડર્ ્ુવઅઙ 

ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, યળ઼્ીફી મીદરૂનીળ્ ીળી ઈષી ઙૃફી ગળષીષીશી ઉ઼ર્ દધી સગરઅન્ ઋબળ ષ્જ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ 

યૂણયીણષીશૂ ઞગ્લીક ઞૉર ગૉ  સીગરીગડ, ળૉ ષૉ ડૉસફ, મ઼ ડૉસફ, ુષઙૉળૉ  ઞગ્લીઑ ષપૃ બૉડર્ ્ુવઅઙ દૉરઞ બ્વૂ઼ બ્ઉન્ડ 

ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ જૉઉફ ફૉજીંઙ ઼ીરૉ દગૉનીળૂ ળીઘષી ઇષીળફષીળ વ્ગ્ફૉ ઼ૃજફીક ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

બ ગ-૩ 

ઇ.ફઅ.  ુઞ ્/સઽૉ ળ 
દી.૩-૯-૩૫ 

ધૂ 
દી.૫૩-૮-૩૬ 

દી.૩-૯-૩૬ 
ધૂ  

દી.૫૩-૮-૩૭

દી.૩-૯-૩૭ 
ધૂ  

દી.૫૩-૮-૩૮

દી.૩-૯-૩૮ 
ધૂ  

દી.૫૩-૮-૩૯ 

દી.૩-૯-૩૯ 
ધૂ  

દી.૫૩-૮-૩૱
૩  ઇરનીષીન સઽૉળ  ૪૮૯  ૩૮૬ ૪૨૪ ૪૭૫  ૪૫૬
૪  ળીઞગ્ડ સઽૉળ  ૭૬  ૪૬ ૫૯ ૬૩  ૬૫
૫  ઼ૃળદ સઽૉળ  ૯૨  ૭૨ ૬૨ ૫૪  ૪૬
૬  ષણ્નળી સઽૉળ  ૭૪  ૬૮ ૯૯ ૬૱  ૬૩
૭  ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૫  ૭ ૨ ૪  ૨
૮  ઘૉણી  ૩  ૬ ૩ ૩  ૨
૯  ઈથઅન  ૯  ૯ ૯ ૬  ૪
૱  ઙીઅપૂફઙળ  ૪૮  ૬૱ ૬૯ ૮  ૩૱
૯  ઼ીમળગીઅઢી  ૩૬  ૩૯ ૪૫ ૪૯  ૫૪
૩૨  ઇળષ ૂ  ૫  ૭ ૫ ૬  ૩૫
૩૩  રઽૉ઼ીથી  ૩૫  ૪૨ ૪૯ ૩૪  ૩૮
૩૪  જારફઙળ  ૩૩  ૯ ૩૪ ૱  ૯
૩૫  નૉષયૄરૂ ીળગી  ૩  ૨ ૨ ૩  ૩
૩૬  ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ  ૩૩  ૯ ૬ ૬  ૫
૩૭  ર્ળમૂ  ૫  ૨ ૪ ૭  ૫
૩૮  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૯  ૮ ૨ ૩  ૩
૩૯  મફી઼ગીઅઢી  ૩૬  ૩૬ ૩૮ ૮  ૮
૩૱  ગચ્ઝ બૃષર્  ૩૭  ૭ ૩૬ ૩૩  ૫
૩૯  ગચ્ઝ બુ ર  ૭  ૪ ૭ ૯  ૩
૪૨  બીડથ  ૫  ૭ ૩૨ ૫  ૬
૪૩  ઇરળૉવૂ  ૮  ૫ ૨ ૨  ૨
૪૪  યીષફઙળ  ૯  ૪૨ ૩૫ ૩  ૩
૪૫  મ્ડીન  ૨  ૨ ૩ ૪  ૫
૪૬  ઞૃફીઙત  ૩૫  ૱ ૯ ૩૩  ૯
૪૭  ઙૂળ ઼્રફીધ  ૱  ૯ ૬ ૯  ૫
૪૮  બ્ળમઅનળ  ૫  ૭ ૯ ૨  ૨
૪૯  ષણ્નળી ગર્ીમ્લ  ૨  ૨ ૩ ૨  ૨
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૪૱  ઝ્ડીઋનૉબૃળ  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨
૪૯  ય જ  ૩૱  ૱ ૩૬ ૮  ૱
૫૨  ફરર્ની  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨
૫૩  બઅજરઽીવ  ૪  ૨ ૨ ૨  ૨
૫૪  રઽૂ઼ીઙળ  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨
૫૫  નીઽ્ન  ૯  ૪ ૪ ૯  ૩
૫૬  ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ  ૩૫  ૬ ૩૪ ૬  ૫
૫૭  દીબૂ  ૨  ૨ ૨ ૨  ૩
૫૮  ષવ઼ીણ  ૯  ૩૭ ૩૩ ૩૪  ૩૯
૫૯  ફષ઼ીળૂ  ૯  ૪૩ ૯ ૮  ૯
૫૱  ણીઅઙ  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨
૫૯  બ. ળૉ ષૉ ષણ્નળી  ૫૨  ૬૱ ૪૭ ૪૯  ૫૭
૬૨  બ. ળૉ ષૉ ઇરનીષીન ૩૨  ૪૱ ૪૨ ૩૯  ૪૭
 

બ ગ-૪  

ઇ.ફઅ.  ુઞ ્/સઽૉ ળ 
દી.૩-૯-૩૫ 

ધૂ 
દી.૫૩-૮-૩૬

દી.૩-૯-૩૬ 
ધૂ  

દી.૫૩-૮-૩૭

દી.૩-૯-૩૭ 
ધૂ  

દી.૫૩-૮-૩૮

દી.૩-૯-૩૮ 
ધૂ  

દી.૫૩-૮-૩૯ 

દી.૩-૯-૩૯ 
ધૂ  

દી.૫૩-૮-૩૱
૩  ઇરનીષીન સઽૉળ  ૪૭૩  ૩૯૮ ૪૪૫ ૩૬૫  ૯૨

૪  ળીઞગ્ડ સઽૉળ  ૬૭  ૩૯ ૪૬ ૩૯  ૬૪

૫  ઼ૃળદ સઽૉળ  ૩૨૮  ૯૱ ૬૯ ૬૯  ૩૭

૬  ષણ્નળી સઽૉળ  ૫૯  ૫૪ ૬૫ ૪૪  ૮

૭  ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ  ૫  ૨ ૨ ૪  ૨

૮  ઘૉણી  ૪  ૭ ૪ ૨  ૨

૯  ઈથઅન  ૪૪  ૯ ૩૯ ૭  ૬

૱  ઙીઅપૂફઙળ  ૩૫  ૩૨ ૪૨ ૪  ૩

૯  ઼ીમળગીઅઢી  ૩૯  ૯ ૩૮ ૪૯  ૫૭

૩૨  ઇળષ ૂ  ૬  ૮ ૩ ૩૭  ૩૯

૩૩  રઽૉ઼ીથી  ૯  ૯ ૪૯ ૪  ૬

૩૪  જારફઙળ  ૩૩  ૩૪ ૩૭ ૫  ૭

૩૫  નૉષયૄરૂ ીળગી  ૨  ૨ ૨ ૭  ૨

૩૬  ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ  ૭  ૬ ૨ ૪  ૪

૩૭  ર્ળમૂ  ૬  ૨ ૪ ૭  ૭

૩૮  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૫  ૭ ૨ ૪  ૪

૩૯  મફી઼ગીઅઢી  ૯  ૩૩ ૪૬ ૩  ૪

૩૱  ગચ્ઝ બૃષર્  ૯  ૨ ૭ ૩૯  ૬

૩૯  ગચ્ઝ બુ ર  ૪  ૪ ૫ ૩૩  ૪

૪૨  બીડથ  ૩  ૫ ૩૨ ૬  ૬

૪૩  ઇરળૉવૂ  ૮  ૨ ૨ ૨  ૨

૪૪  યીષફઙળ  ૩૩  ૪૱ ૪૮ ૨  ૩

૪૫  મ્ડીન  ૨  ૨ ૫ ૪  ૭

૪૬  ઞૃફીઙત  ૩૭  ૮ ૭ ૩૩  ૮

૪૭  ઙૂળ ઼્રફીધ  ૩૨  ૯ ૭ ૩૫  ૮

૪૮  બ્ળમઅનળ  ૭  ૩૭ ૪૬ ૨  ૨

૪૯  ષણ્નળી ગર્ીમ્લ  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨

૪૱  ઝ્ડીઋનૉબૃળ  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨
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૪૯  ય જ  ૪૯  ૩ ૩૯ ૩  ૪

૫૨  ફરર્ની  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨

૫૩  બઅજરઽીવ  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨

૫૪  રઽૂ઼ીઙળ  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨

૫૫  નીઽ્ન  ૩૬  ૭ ૬ ૩  ૨

૫૬  ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ  ૪  ૨ ૩૪ ૨  ૯

૫૭  દીબૂ  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨

૫૮  ષવ઼ીણ  ૨  ૩૯ ૭ ૭  ૪

૫૯  ફષ઼ીળૂ  ૫  ૩૫ ૩ ૨  ૪

૫૱  ણીઅઙ  ૨  ૨ ૨ ૨  ૨

૫૯  બ. ળૉ ષૉ ષણ્નળી  ૱  ૯ ૫ ૩  ૮

૬૨  બ. ળૉ ષૉ ઇરનીષીન   ૨  ૮  ૫  ૨  ૬ 

 

બ ગ-૫  

દી.૨૩-૨૯-૪૨૩૫ ધૂ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱
ઇ.ફઅ. ુઞ ્/સઽૉ ળ બગણષીફી મીગૂ ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 

૩ ઇરનીષીન સઽૉળ ૫
૪ ળીઞગ્ડ સઽૉળ  ૨
૫ ઼ૃળદ સઽૉળ  ૱

૬ ષણ્નળી સઽૉળ  ૨

૭ ઇરનીષીન ગર્ીમ્લ ૨

૮ ઘૉણી  ૨

૯ ઈથઅન  ૨

૱ ઙીઅપૂફઙળ  ૨

૯ ઼ીમળગીઅઢી  ૪

૩૨ ઇળષ ૂ  ૪

૩૩ રઽૉ઼ીથી  ૨

૩૪ જારફઙળ  ૨

૩૫ નૉષયૄરૂ ીળગી ૨

૩૬ ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ  ૨

૩૭ ર્ળમૂ  ૨

૩૮ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૨

૩૯ મફી઼ગીઅઢી  ૩

૩૱ ગચ્ઝ બૃષર્  ૬૫

૩૯ ગચ્ઝ બુ ર  ૨

૪૨ બીડથ  ૬

૪૩ ઇરળૉવૂ  ૨

૪૪ યીષફઙળ  ૨

૪૫ મ્ડીન  ૨

૪૬ ઞૃફીઙત  ૨

૪૭ ઙૂળ ઼્રફીધ  ૫

૪૮ બ્ળમઅનળ  ૨

૪૯ ષણ્નળી ગર્ીમ્લ  ૨

૪૱ ઝ્ડીઋનૉબૃળ  ૨

૪૯ ય જ  ૨

૫૨ ફરર્ની  ૨
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૫૩  બઅજરઽીવ  ૨

૫૪  રઽૂ઼ીઙળ  ૨

૫૫  નીઽ્ન  ૩૬

૫૬  ઼ૃળદ ગર્ીમ્લ ૨

૫૭  દીબૂ  ૨

૫૮  ષવ઼ીણ  ૯

૫૯  ફષ઼ીળૂ  ૨

૫૱  ણીઅઙ  ૨

૫૯  બ. ળૉ ષૉ ષણ્નળી ૨

૬૨  બ. ળૉ ષૉ ઇરનીષીન ૨ 

 

----------- 

“ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ બ્વૂ઼ ડૉસફ્ફૂ રૃવીગીદ” 

ઇદીળીઅુગદ: ૪૱૪૨(૩૮-૩૨-૪૨૩૱) ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ આ-  

(૩) ઇરળૉવૂ જી ીરીઅ જી ી બ્વૂ઼ ષણીઑ ઼ફ ૪૨૩૮ ઇફૉ ૪૨૩૯ રીઅ દીવગૃીષીળ ક્લી ક્લી બ્વૂ઼ ડૉસફ્ફૂ 

રૃવીગીદ વૂપૂ, 

(ળ) ધશ રૃવીગીદ નળમ્લીફ ગૉષી ગીળફૂ બ્વૂ઼ દઅ  ઼અમઅપૂ ગૉષી ગીળફૂ ભળૂલીન્ જોષી રશૂ, ઇફૉ 

(૫) દૉ ઇન્ષલૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) :(૨૭-૩૪-૪૨૩૱) 
(૩)  બ ગ-ઇરૃઞમ 
(૪) ગ્ઊ ભળૂલીન જોષી રશૉવ ફધૂ. 
(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ-ઇ 

ઇ.ફઅ.  ષહર્  દીવૃગીફૃઅ ફીર ુઞ ી બ્વૂ઼ ષણીઑ રૃવીગીદ વૂપૉવ બ્. ડૉ ફૃ ફીર

૩  ૪૨૩૮ 

ઇરળૉવૂ ઇરળૉવૂ દીવગૃી, રિઽવી બ્વૂ઼ ડૉસફ 
વીઢૂ  વીઢૂ
વૂવૂલી વૂવૂલી 
મીમળી  મીમળી 
ષણૂલી  ષણૂલી 
મઙ઼ળી મઙ઼ળી 
પીળૂ  પીળૂ, જવીવી 
઼ીષળગૃઅણવી ઼ીષળગૃઅણવી ડીઋફ, ઼ીષળગૃઅણવી ળવ 
ઘીઅયી  ઘીઅયી 
ળીઞૃવી  ળીઞૃવી, રળૂફ બૂબીષીષ 
જાભળીમીન જાભળીમીન,જાભળીમીન રળૂફ, ફીઙૉ ૂ 

૪  ૪૨૩૯ 

ઇરળૉવૂ ઇરળૉવૂ દીવગૃી, 
વીઢૂ  વીઢૂ,
વૂવૂલી વૂવૂલી 
મીમળી મીમળી
મઙ઼ળી મઙ઼ળી 
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પીળૂ  પીળૂ, 
઼ીષળગૃઅણવી ઼ીષળગૃઅણવી ડીઋફ, ઼ીષળગૃઅણવી ળવ
ળીઞૃવી  રળૂફ બૂબીષીષ 
જાભળીમીન   જાભળીમીન રળૂફ, ફીઙૉ ૂ

 

----------- 

બીડથ ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ઇગ રીદ 

ઇદીળીઅુગદ: ૫૪૭૱ (૪૯-૩૨-૪૨૩૱) ૂ િગળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળરઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) બીડથ ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ગીર ગળદી ઽ્લ દૉષૂ ઞગ્લીરીઅ ઼ફ ૪૨૩૭, ૪૨૩૮ઇફૉ ૪૨૩૯ ફી 

ષહર્રીઅ ગૉડવી ઇગ રીદ ધલી, ગૉડવી ુરગ્ ચીલવ ધલી ઇફૉ ગૉડવી રૅત્લૃ બીમ્લી, 

(ળ) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ઈ ચડફીકફૂ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીઉ, 

(3) ઋગદ ધલૉવ ઇગ રીદ્રીઅ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફઽીં ફ પીષફીળ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ  

(૬) ઈષૂ ચડફીકરીઅ ભળજીલીદ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીલ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  

ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ :(૩૯-૩૪-૪૨૩૱) 

 

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

----------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ઇગ રીદ 

ઇદીળીઅુગદ: ૫૪૮૩ (૪૯-૩૨-૪૨૩૱) ૂ જી ૉસગૃરીળ રૉષીથૂ (ષણઙીર) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળરઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ગીર ગળદી ઽ્લ દૉષૂ ઞગ્લીરીઅ ઼ફ ૪૨૩૭, ૪૨૩૮ઇફૉ ૪૨૩૯ 

ફી ષહર્રીઅ ગૉડવી ઇગ રીદ ધલી, ગૉડવી ુરગ્ ચીલવ ધલી ઇફૉ ગૉડવી રૅત્લૃ બીમ્લી, 

(ળ) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ઈ ચડફીકફૂ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીઉ, 

(3) ઋગદ ધલૉવ ઇગ રીદ્રીઅ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફઽીં ફ પીષફીળ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ  

(૬) ઈષૂ ચડફીકરીઅ ભળજીલીદ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીલ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  

ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ :(૨૯-૩૪-૪૨૩૱) 

(૩) ષહર્ ગૉ ડવી ઇગ રીદ ગૉ ડવી ુરગ્ પીલવ ગૉ ડવી રૅત્લૃ બીમ્લી 
 ૪૨૩૭ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
 ૪૨૩૮ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
 ૪૨૩૯ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૩) ષહર્ ગૉ ડવી ઇગ રીદ ગૉ ડવી ુરગ્ પીલવ ગૉ ડવી રૅત્લૃ બીમ્લી 
 ૪૨૩૭ ૨૮ ૨૨ ૩૨ 
 ૪૨૩૮ ૨૯ ૨૬ ૨૯ 
 ૪૨૩૯ ૨૭ ૨૨ ૨૮ 
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(૪) સૄન્લ, (ુષયીઙ ઽૉઢશફૂ ુફલીરગ ૂ, ખ ્ુઙગ ઼વીરદૂ ઇફૉ ષી થ્લફૂગજૉળૂ ીળી ગીલનીયઅઙ ઞથીલૉ 

઼ૂપૂ ફીરનીળ ગ્ડર્રીઅ ભિળલીન નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.) 

(૫) ઼ૂપ્ ગ્ડર્  ગૉ઼ નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષદ્ ઽ્ઉ, ઑભ.ઈળ.ઈઊ. ફ પષીફૂ ધદૂ ફ ઽ્ઉ,વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ. 

(૬) વીઙૃ બણદૃઅ ફધૂ.  

 

----------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ઇગ રીદ 

ઇદીળીઅુગદ: ૫૪૮૬ (૪૯-૩૨-૪૨૩૱) ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળરઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ગીર ગળદી ઽ્લ દૉષૂ ઞગ્લીરીઅ ઼ફ ૪૨૩૭, ૪૨૩૮ઇફૉ ૪૨૩૯ ફી 

ષહર્રીઅ ગૉડવી ઇગ રીદ ધલી, ગૉડવી ુરગ્ ચીલવ ધલી ઇફૉ ગૉડવી રૅત્લૃ બીમ્લી, 

(ળ) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ઈ ચડફીકફૂ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીઉ, 

(3) ઋગદ ધલૉવ ઇગ રીદ્રીઅ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફઽીં ફ પીષફીળ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ  

(૬) ઈષૂ ચડફીકરીઅ ભળજીલીદ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીલ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  

ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ :(૨૯-૩૪-૪૨૩૱) 

 

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

 

----------- 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ઇગ રીદ 

ઇદીળીઅુગદ: ૫૪૮૯ (૪૯-૩૨-૪૨૩૱)ણ્.ઈસીમૉફ બડૉવ (ઉંટી) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ગીર ગળદી ઽ્લ દૉષૂ ઞગ્લીરીઅ ઼ફ ૪૨૩૭, ૪૨૩૮ઇફૉ ૪૨૩૯ 

ફી ષહર્રીઅ ગૉડવી ઇગ રીદ ધલી, ગૉડવી ુરગ્ ચીલવ ધલી ઇફૉ ગૉડવી રૅત્લૃ બીમ્લી, 

(ળ) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ઈ ચડફીકફૂ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીઉ, 

(3) ઋગદ ધલૉવ ઇગ રીદ્રીઅ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફઽીં ફ પીષફીળ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ  

(૬) ઈષૂ ચડફીકરીઅ ભળજીલીદ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીલ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  

 

(૩) ષહર્ ગૉ ડવી ઇગ રીદ ગૉ ડવી ુરગ્ પીલવ ગૉ ડવી રૅત્લૃ બીમ્લી 
 ૪૨૩૭ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
 ૪૨૩૮ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
 ૪૨૩૯ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
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ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ :(૨૯-૩૪-૪૨૩૱) 

 

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

 

----------- 

ઞૃફીઙત ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ઇગ રીદ 

ઇદીળીઅુગદ: ૫૪૮૯ (૪૯-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ઞષીઽળયીઊ જીષણી (રીથીષનળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળરઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) ઞૃફીઙતુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ગીર ગળદી ઽ્લ દૉષૂ ઞગ્લીરીઅ ઼ફ ૪૨૩૭, ૪૨૩૮ઇફૉ ૪૨૩૯ ફી 

ષહર્રીઅ ગૉડવી ઇગ રીદ ધલી, ગૉડવી ુરગ્ ચીલવ ધલી ઇફૉ ગૉડવી રૅત્લૃ બીમ્લી, 

(ળ) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ઈ ચડફીકફૂ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીઉ, 

(3) ઋગદ ધલૉવ ઇગ રીદ્રીઅ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફઽીં ફ પીષફીળ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ  

(૬) ઈષૂ ચડફીકરીઅ ભળજીલીદ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીલ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  

ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ :(૨૯-૩૪-૪૨૩૱) 

 

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

 

----------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ઇગ રીદ 

ઇદીળીઅુગદ: ૫૪૯૫ (૪૯-૩૨-૪૨૩૱) ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ) : રીફફૂલ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળરઅ ૂ ૂ 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ:- 

(૩) મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ મીઅપગીરફૂ ઼ીઉડ્ બળ ગીર ગળદી ઽ્લ દૉષૂ ઞગ્લીરીઅ ઼ફ ૪૨૩૭, ૪૨૩૮ઇફૉ ૪૨૩૯ 

ફી ષહર્રીઅ ગૉડવી ઇગ રીદ ધલી, ગૉડવી ુરગ્ ચીલવ ધલી ઇફૉ ગૉડવી રૅત્લૃ બીમ્લી, 

(ળ) દૉ બોગૂ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ઈ ચડફીકફૂ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીઉ, 

(૩) ષહર્ ગૉ ડવી ઇગ રીદ ગૉ ડવી ુરગ્ પીલવ ગૉ ડવી રૅત્લૃ બીમ્લી 
 ૪૨૩૭ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
 ૪૨૩૮ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
 ૪૨૩૯ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

(૩) ષહર્ ગૉ ડવી ઇગ રીદ ગૉ ડવી ુરગ્ પીલવ ગૉ ડવી રૅત્લૃ બીમ્લી 
 ૪૨૩૭ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
 ૪૨૩૮ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
 ૪૨૩૯ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
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(3) ઋગદ ધલૉવ ઇગ રીદ્રીઅ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફઽીં ફ પીષફીળ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ  

(૬) ઈષૂ ચડફીકરીઅ ભળજીલીદ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. ફ પીલ દૉ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ?  

ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ રઅ ૂ ૂ :(૨૯-૩૪-૪૨૩૱) 

 

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

 

----------- 

ળીજ્લરીઅ મ્ળૂમઅપ મીઅપષીફૂ ગીરઙૂળૂ ઇન્ષલૉ ધલૉવ ઘજર્ 

ઇદીળીઅુગદઆ૬૫૩ (૩૭-૨૮-૪૨૩૱) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.3૩-૨૫-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઞશ઼અબુદ યીઙ ઽૉઢશ 

ગૉડવીમ્ળૂમઅપ મીઅપષીરીઅ ઈ લી, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મ્ળૂમઅપ મીઅપષી રીડૉ  ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ મ્ળૂમઅપ મીઅપષી રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ધૉવૂક સી યીષૉઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવ ?  

ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ: (૩૯-૩૨-૪૨૩૱) 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઞશ઼અજલ યીઙ ીળી ફિઽ બળઅદૃ ગર્ીર ુષગી઼ યીઙફૂ રફળૉઙી લ્ઞફી 

ઽૉઢશ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ રફળૉઙી લ્ઞફીઽૉઢશ મીઅપષીરીઅ ઈષૉવ મ્ળૂમઅપફૂ ુષઙદ્ ઼ીરૉવ બ ગ-ઇ 

રૃઞમ ઝૉ. 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મ્ળૂમઅપ મીઅપષી રીડૉ  ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ફૂ ુષઙદ઼્ીરૉવ બ ગ-મ 

રૃઞમ ઝૉ. 

(3) ઋક્દ મ્ળૂમઅપ મીઅપષી રીડૉ  ઋક્દ ુ ધુદઑ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ઘળૂનષીરીઅ ઈષૉવધૉવૂક દૉરઞ દૉફી 

યીષફૂ ુષઙદ ઼ીરૉવ બ ગ-ગ રૃઞમ ઝૉ.  

બ ગ-ઇ 

ઇ.ફઅ.  ુઞ ીફૃઅ ફીર  
ષહર્ષીળ મફીષષીરીઅ ઈષૉવ મ્ળૂમઅપફૂ ઼અખ્લી

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

૩  ઇરનીષીન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪  ઇરળૉવૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫  ઈથઅન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૬  ઇ૪ષ ૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૭  મફી઼ગીઅઢી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૮  ય જ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૯  યીષફઙળ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨

(૩) ષહર્ ગૉ ડવી ઇગ રીદ ગૉ ડવી ુરગ્ પીલવ ગૉ ડવી રૅત્લૃ બીમ્લી 
 ૪૨૩૭ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
 ૪૨૩૮ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
 ૪૨૩૯ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
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૱  મ્ડીન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૯  ઝ્ડીઋનૉબૃ૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨

૩૨  ણીઅઙ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૩  નૉષયૄુર ીળગી   ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૪  નીઽ્ન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૫  ઙીઅપૂફઙળ  ૨  ૨ ૩૯ ૯૫ ૨  ૩૩૪
૩૬  ઙૂ૪ ઼્રફીધ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૭  જારફઙ૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૮  ઞૃફીઙત  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૯  ગચ્ઝ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૱  ઘૉણી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૯  રઽૉ઼ીથી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૨  રિઽ઼ીઙ૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૩  ર્ળમૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૪  ફરર્ની  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૫  ફષ઼ીળૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૬  બઅજરઽીવ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૭  બીડથ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૮  બ્૪મઅન૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૯  ળીઞગ્ડ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૱  ઼ીમ૪ગીઅઢી   ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૯  ઼ૃ૪દ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૨  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૩  દીબૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૪  ષણ્નળી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૫  ષવ઼ીણ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨

ગૃવ  ૨  ૨ ૩૯ ૯૫ ૨  ૩૩૪
 

બ ગ-મ  

ઇ.ફઅ.  ુઞ ીફૃઅ ફીર  
ષહર્ષીળ મફીષષીરીઅ ઈષૉવ મ્ળૂમઅપ બીઝશ ધલૉવ ઘજર્ ( ી.રીઅ) 

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

૩  ઇરનીષીન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪  ઇરળૉવૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫  ઈથઅન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૬  ઇ૪ષ ૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૭  મફી઼ગીઅઢી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૮  ય જ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૯  યીષફઙળ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૱  મ્ડીન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૯  ઝ્ડીઋનૉબૃ૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨

૩૨  ણીઅઙ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૩  નૉષયૄુર ીળગી   ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૪  નીઽ્ન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૫  ઙીઅપૂફઙળ  ૨  ૨ ૩૩૮૮૯૬ ૭૩૮૫૬૨ ૨  ૮૫૫૨૩૬
૩૬  ઙૂ૪઼્રફીધ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૭  જારફઙ૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
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૩૮  ઞૃફીઙત  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૯  ગચ્ઝ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૱  ઘૉણી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૯  રઽૉ઼ીથી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૨  રિઽ઼ીઙ૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૩  ર્ળમૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૪  ફરર્ની  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૫  ફષ઼ીળૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૬  બઅજરઽીવ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૭  બીડથ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૮  બ્૪મઅન૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૯  ળીઞગ્ડ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૱  ઼ીમ૪ગીઅઢી   ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૯  ઼ૃ૪દ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૨  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૩  દીબૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૪  ષણ્નળી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૫  ષવ઼ીણ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨

ગૃવ  ૨  ૨ ૩૩૮૮૯૬ ૭૩૮૫૬૨ ૨  ૮૫૫૨૩૬
 

બ ગ-ગ   

ઇ.ફઅ.  ુઞ ીફૃઅ ફીર  
ષહર્ષીળ મફીષષીરીઅ ઈષૉવ મ્ળૂમઅપરીઅ ષબળીલૉવ ધૉવૂફ્ ઞથ્ધ્  

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

૩  ઇરનીષીન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪  ઇરળૉવૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫  ઈથઅન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૬  ઇ૪ષ ૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૭  મફી઼ગીઅઢી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૮  ય જ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૯  યીષફઙળ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૱  મ્ડીન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૯  ઝ્ડીઋનૉબૃ૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨

૩૨  ણીઅઙ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૩  નૉષયૄુર ીળગી   ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૪  નીઽ્ન  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૫  ઙીઅપૂફઙળ  ૨  ૨ ૯૨૨૨ ૫૱૨૨૨ ૨  ૬૭૨૨૨
૩૬  ઙૂ૪઼્રફીધ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૭  જારફઙ૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૮  ઞૃફીઙત  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૯  ગચ્ઝ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૱  ઘૉણી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૩૯  રઽૉ઼ીથી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૨  રિઽ઼ીઙ૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૩  ર્ળમૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૪  ફરર્ની  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૫  ફષ઼ીળૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
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૪૬  બઅજરઽીવ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૭  બીડથ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૮  બ્૪મઅન૪  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૯  ળીઞગ્ડ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૱  ઼ીમ૪ગીઅઢી   ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૪૯  ઼ૃ૪દ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૨  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૩  દીબૂ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૪  ષણ્નળી  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨
૫૫  ષવ઼ીણ  ૨  ૨ ૨ ૨ ૨  ૨

ગૃવ  ૨  ૨ ૯૨૨૨ ૫૱૨૨૨ ૨  ૬૭૨૨૨
ફ પઆ ષહર્ ૪૨૩૭-૩૮ ઇફૉ ષહર્ ૪૨૩૮-૩૯રીઅ મ્ળૂમઅપરીઅ ષબળીલૉવ ધૉવૂફ્ યીષ ુદ ધૉવૂ ૫.૯૭ ફી યીષૉ ઘળૂનષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.  

 

----------- 

ળીજ્લરીઅ ઊુન્નળી ઈષી઼ લ્ઞફી 

ઇદીળીઅુગદ :૬૫૭ (૨૪-૨૮-૪૨૩૱) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી) : રીફફૂલ ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ  :- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઊુન્નળી ઈષી઼ લ્ઞફી 

ઽૉઢશ ગૉડવી રગીફ્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી, 

(ળ) ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉ બોગૂ ુઞ ીષીળ ગૉડવી રગીફ્ફૃઅ મીઅપગીર બથૄર્ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ ગૉડવીરગીફ્ફૃઅ મીગૂ 

ઝૉ, 

(૫) દૉ ગૉન્  ઼ળગીળ, ળીઞલ ઼ળગીળ ઇફૉ વીયીધીર્કફ્ ભીશ્ ગૉડવ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ રગીફ્ મીઅપષી રીડૉ  ગૉન્  ઼ળગીળ ીળી ગૉડવૂ ગર્ીન્ડ ષહર્ષીળ ઈબષીરીઅ ઈષૂ?  

ગર્ીર ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ: (૪૮-૩૩-૪૨૩૱) 

(૩) ળીઞલરીઅ દી. ૫૩-૨3-૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ઊુન્નળી ઈષી઼ લ્ઞફીઽૉઢશ ઝૉ ીબીઅજ ષહર્રીઅ ૩,૫૨,૨૭૭ 

ઈષી઼્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી. ઞૉફૂ ુઞ ીષીળ ઇફૉષહર્ષીળ ુષઙદ્ નસીર્ષદૃઅ બ ગ ૩ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૪) ઊુન્નળી ઈષી઼ લ્ઞફીરીઅ ુઞ ીષીળ ગૃવ ૩,૭૪,૬૬૮ ઈષી઼્ફૃઅ મીઅપગીર બૄથર્ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ ઇફૉ 

ઊુન્નળી ઈષી઼ લ્ઞફીરીઅ ૯૱,૯૫૭ ઈષી઼્ફૃઅમીઅપગીરમીગૂ ઝૉ.ઞૉફૂ ુઞ ીષીળ ઇફૉ ષહર્ષીળ ુષઙદ નસીર્ષદૃઅ બ ગ ૪ ઇફૉ 

બ ગ-૫ ઈ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ઈ લ્ઞફીરીઅગૉ ન્  ઼ળગીળફ્ ઇફૉ ળીઞલ ઼ળગીળફ્ ભીશ્ ૮૨:૬૨ ઝૉ. 

(૬) ઊુન્નળી ઈષી઼ લ્ઞફી રીડૉ  ગૉન્  ઼ળગીળ ૂ ીળી ગૃવ . ૬૱૯૨૨ વીઘફૂ ગર્ીન્ડભીશષથૂ ધલૉવ ઝૉ. ઞૉ ળગર 

ગૉન્  િઽ ઼ીફૂ ઝૉ, ઞૉફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ષહર્  રશૉવ ગર્ીન્ડ ી. વીઘરીઅ
૪૨૩૫-૩૬ ૪૮૮૭૪ 
૪૨૩૬-૩૭ ૭૨૬૩ 
૪૨૩૭-૩૮ ૩૪૪૯૭ 
૪૨૩૮-૩૯ ૬૯૫૪ 
૪૨૩૯-૩૱ ૨ 

ગૃવ ૬૱૯૨૨ 
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બ ગ-૩ 

રઅઞૄળ ગળૉ વ ઈષી઼ફૂ ઼અખ્લી ષહર્ષીળ
ઈઊઑષીલ

ઇ.ફઅ.  ુઞ ીફૃઅફીર  ૪૨૩૫-૩૬  ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱  ગૃવ ઈષી઼્
૩  ઇરનીષીન  ૫૱૯૩  ૩૮૩૱ ૯૭૭ ૨ ૨  ૮૪૮૬
૪  ઇરળૉવૂ  ૩૯૱૪  ૬૨૨ ૮૩૮ ૨ ૨  ૪૯૯૱
૫  ઈથઅન  ૩૱૩૪  ૬૬૮ ૯૫૯ ૨ ૨  ૫૩૯૭
૬  ઇ૪ષ ૂ  ૪૩૪૭  ૨ ૩૮૯૯ ૨ ૨  ૫૱૪૪
૭  મફી઼ગીઅઢી  ૱૪૯૭  ૩૮૭૭ ૱૪૯ ૨ ૨  ૩૨૯૯૯
૮  ય જ  ૬૭૮૩  ૩૨૯૪ ૯૮૮ ૨ ૨  ૮૭૯૯
૯  યીષફઙળ  ૩૪૯૨  ૫૨૪ ૫૫૭ ૨ ૨  ૩૯૪૯
૱  મ્ડીન  ૨  ૬૨૱ ૮૯ ૨ ૨  ૬૯૯
૯  ઝ્ડીઋનૉબૃ૪  ૨  ૨ ૩૬૬૬ ૨ ૨  ૩૬૬૬
૩૨  ણીઅઙ  ૱૬૭  ૯૪૬ ૪૪૨ ૨ ૨  ૩૯૱૯
૩૩  નૉષયૄુર ીળગી  ૨  ૫૮૯ ૪૮૫ ૨ ૨  ૮૫૪
૩૪  નીઽ્ન  ૩૩૫૯૮  ૪૱૩૪ ૫૨૪૱ ૨ ૨  ૩૯૪૩૮
૩૫  ઙીઅપૂફઙળ  ૮૮૯  ૪૪૭ ૫૩૭ ૨ ૨  ૩૪૨૯
૩૬  ઙૂ૪ ઼્રફીધ  ૨  ૯૬૮ ૪૪૪ ૨ ૨  ૯૮૱
૩૭  જારફઙ૪  ૱૬૭  ૪૱૱ ૪૬૬ ૨ ૨  ૩૫૯૯
૩૮  ઞૃફીઙત  ૯૬૨  ૮૨૱ ૫૱૫ ૨ ૨  ૩૯૫૩
૩૯  ગચ્ઝ (યૃઞ)  ૩૩૫૮  ૫૬૯ ૬૬૨ ૨ ૨  ૩૯૪૭
૩૱  ઘૉણી  ૪૱૩૭  ૯૫૭ ૩૩૫૫ ૨ ૨  ૬૮૱૫
૩૯  રઽૉ઼ીથી  ૪૬૭૱  ૬૮૫ ૩૪૬૱ ૨ ૨  ૬૩૮૯
૪૨  રિઽ઼ીઙ૪  ૨  ૩૪૯૱ ૩૬૩૮ ૨ ૨  ૪૯૩૬
૪૩  ર્ળમૂ  ૨  ૮૱૫ ૩૯૭ ૨ ૨  ૱૯૱
૪૪  ફરર્ની  ૩૭૫૪  ૫૩૭ ૬૪૯ ૨ ૨  ૪૪૯૬
૪૫  ફષ઼ીળૂ  ૪૫૭૭  ૬૨૨ ૮૨૨ ૨ ૨  ૫૫૭૭
૪૬  બઅજરઽીવ  ૱૭૪૩  ૩૫૨૱ ૩૮૪૯ ૨ ૨  ૩૩૬૭૱
૪૭  બીડથ  ૪૪૭૮  ૩૪૪૩ ૱૫૬ ૨ ૨  ૬૫૩૩
૪૮  બ્૪મઅન૪  ૪૮૮  ૩૪૫ ૱૩ ૨ ૨  ૬૯૨
૪૯  ળીઞગ્ડ  ૱૩૯  ૯૱૱ ૬૬૭ ૨ ૨  ૪૨૭૪
૪૱  ઼ીમ૪ગીઅઢી  ૭૨૱૨  ૫૬૫૬ ૩૯૱૯ ૨ ૨  ૩૨૫૨૫
૪૯  ઼ૃ૪દ  ૪૮૨૩  ૩૯૬૭ ૩૭૯૨ ૨ ૨  ૮૩૫૮
૫૨  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૪૭૮૯  ૯૬૫ ૯૯૯ ૨ ૨  ૬૩૨૯
૫૩  દીબૂ  ૭૩૩  ૫૪૯ ૪૱૫ ૨ ૨  ૩૩૪૫
૫૪  ષણ્નળી  ૪૪૪૩  ૭૯૯ ૩૩૪૱ ૨ ૨  ૫૯૬૱
૫૫  ષવ઼ીણ  ૪૩૭૪  ૩૨૱૨ ૪૱૱ ૨ ૨  ૫૭૪૨

ગૃવ  ૯૭૯૪૫  ૪૯૬૱૮ ૪૮૮૬૮ ૨ ૨  ૩૫૨૨૭૭
 

ફ પઆ- ઊુન્નળી ઈષી઼ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૫-૩૬ ધૂ ષહર્ ૪૨૩૯-૩૱ રીઅ ૩,૫૨,૨૭૭ વીયીધીર્કફૉ રઅઞૄળૂ ઇબીલૉવ ઝૉ 

દૉ ુ઼ષીલફી ૪૪,૬૨૨ વીયીધીર્કફૉ ષહર્ ૪૨૩૫-૩૬ બઽૉવીફી ષહ રીઅ રઅઞૄળૂ ઇબીલૉવ ઝૉ.  
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બ ગ-૪ 

બૄથર્ ધલૉવ ઈષી઼ફૂ ઼અખ્લી ષહર્ષીળ
ઈઊઑષીલ

ઇ.ફઅ.  ુઞ ીફૃઅફીર  ૪૨૩૫-૩૬  ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱  ગૃવ ઈષી઼્
૩  ઇરનીષીન  ૪૪૱૫  ૩૨૮૨ ૪૭૮ ૩૭૨૫ ૪૩૯  ૭૫૪૩

૪  ઇરળૉવૂ  ૩૫૭૪  ૯૯૱ ૭૨૮ ૭૬૱ ૱૫  ૫૪૱૯

૫  ઈથઅન  ૩૬૫૭  ૱૯૯ ૱૯૪ ૫૯૯ ૪  ૫૮૨૫

૬  ઇ૪ષ ૂ  ૩૭૪૱  ૯૬૭ ૫૩૮ ૬૪૫ ૮૮૯  ૫૱૱૩

૭  મફી઼ગીઅઢી  ૬૫૯૪  ૫૨૮૪ ૪૭૨ ૪૭૫૯ ૭૭૬  ૩૨૯૯૯

૮  ય જ  ૪૬૫૪  ૩૯૱૱ ૮૭૬ ૩૯૬૬ ૬૩૯  ૯૪૫૯

૯  યીષફઙળ  ૮૯૩  ૬૬૯ ૪૯૮ ૭૯૪ ૮૬  ૪૨૯૨

૱  મ્ડીન  ૪૮૨  ૫૭૯ ૬૭ ૩૨૯ ૯૪  ૱૬૩

૯  ઝ્ડીઋનૉબૃ૪  ૩૮૭૨  ૬૪૩ ૯૩૮ ૩૯૫૬ ૩૬૭  ૬૱૯૭

૩૨  ણીઅઙ  ૩૪૨  ૱૨ ૪૪ ૫૱૫ ૭૭૯  ૩૩૮૬

૩૩  નૉષયૄુર ીળગી  ૫૮૭  ૪૬૨ ૩૯૱ ૭૮૩ ૩૯૭  ૩૭૫૯

૩૪  નીઽ્ન  ૮૮૨૯  ૪૯૪૬ ૪૬૱૨ ૫૩૩૱ ૯૭૭  ૩૭૮૱૮

૩૫  ઙીઅપૂફઙળ  ૫૱૱  ૬૭૭ ૪૯૪ ૪૯૯ ૩૱  ૩૬૩૨

૩૬  ઙૂ૪ ઼્રફીધ  ૮૩૯  ૪૫૯ ૩૪૯ ૩૱૪ ૫૱૪  ૩૭૬૯

૩૭  જારફઙ૪  ૬૯૨  ૫૯૱ ૩૭૯ ૫૯૭ ૫  ૩૫૱૭

૩૮  ઞૃફીઙત  ૫૨૨  ૫૯૯ ૪૯૫ ૭૫૯ ૩૯૮  ૩૮૱૯

૩૯  ગચ્ઝ (યૃઞ)  ૯૪૪  ૯૨૭ ૫૬૩ ૫૪૯ ૪૨૱  ૪૫૨૫

૩૱  ઘૉણી  ૩૪૬૯  ૩૨૩૨ ૬૬૩ ૯૩૭ ૬૪૨  ૫૱૫૭

૩૯  રઽૉ઼ીથી  ૩૫૱૫  ૩૪૭૯ ૩૪૪૫ ૩૨૮૮ ૯  ૬૯૬૨

૪૨  રિઽ઼ીઙ૪  ૪૨૪૩  ૩૯૯૱ ૱૫૱ ૩૯૬૯ ૮૨૩  ૯૩૱૯

૪૩  ર્ળમૂ  ૮૩૱  ૬૯૯ ૩૭૯ ૪૯૭ ૱૱  ૩૮૫૭

૪૪  ફરર્ની  ૩૪૨૱  ૩૱૨૫ ૩૮૯ ૫૨૨ ૩૪૨  ૫૮૨૨

૪૫  ફષ઼ીળૂ  ૩૯૫૯  ૱૱૭ ૭૮૮ ૫૯૯ ૪૬  ૫૱૨૯

૪૬  બઅજરઽીવ  ૫૬૯૫  ૫૱૩૱ ૱૪૯ ૭૫૫૮ ૩૯૩૱  ૩૭૩૯૬

૪૭  બીડથ  ૩૪૬૪  ૯૩૩ ૭૫૮ ૯૫૫ ૪૯૯  ૫૭૩૯

૪૮  બ્૪મઅન૪  ૬૪૮  ૬૬૬ ૯૭ ૬૨ ૨  ૯૱૭

૪૯  ળીઞગ્ડ  ૭૱૪  ૮૨૯ ૪૯૩ ૫૯૪ ૱૫  ૩૯૭૭

૪૱  ઼ીમ૪ગીઅઢી  ૫૱૩૯  ૩૫૱૯ ૱૫૫ ૩૱૫૮ ૩૫૬૫  ૯૪૩૮

૪૯  ઼ૃ૪દ  ૪૨૯૩  ૪૯૮૫ ૩૪૱૫ ૯૯૮ ૩૫૬  ૯૪૮૯

૫૨  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૩૫૯૪  ૭૯૱ ૬૱૪ ૭૪૨ ૭૬૱  ૫૭૪૨

૫૩  દીબૂ  ૮૱૬  ૬૱૪ ૩૯૩ ૮૱૪ ૯૯  ૪૨૯૮

૫૪  ષણ્નળી  ૩૬૬૫  ૩૨૪૯ ૯૫૩ ૩૮૩૯ ૩૯૪  ૭૩૯૨

૫૫  ષવ઼ીણ  ૯૫૬૫  ૩૫૭૪ ૪૪૪ ૯૩૪ ૪૯૮  ૯૯૨૭

ગૃવ  ૭૮૭૨૭  ૫૭૭૯૬ ૩૮૱૭૨ ૫૫૨૯૭ ૩૨૬૪૪  ૩૭૪૬૬૮

 

બ ગ-૫ 

ઇ.ફઅ.  ુઞ ીફૃઅ ફીર 
મીગૂળઽૉવ ઈષી઼ફૂ ઼અખ્લી ષહર્ષીળ

ઈઊઑષીલ બૂ.ઑર.ઑ.ષીલ. 
૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯  ૪૨૩૯-૩૱

૩  ઇરનીષીન  ૬૯૮૯ ૭૭૱ ૬૯૯ ૫૱૭૮  ૫૮૫૯ 
૪  ઇરળૉવૂ  ૮૬૱  ‐૫૯૱  ૩૩૨ ૯૩૯  ૮૫૮ 
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૫  ઈથઅન  ૨ ‐૬૬૯  ૬૮ ૨  ‐૪ 
૬  ઇ૪ષ ૂ  ૬૪૪૬  ‐૯૬૭  ૩૬૨૩  ૯૪૯૫  ૱૮૨૬ 
૭  મફી઼ગીઅઢી ૬૨૯૪ ‐૩૫૮૪  ૭૯૯ ૭૬૪૬  ૬૱૯૨
૮  ય જ  ૪૯૮૱  ‐૮૫૱  ૫૩૪  ૩૯૱૨  ૩૫૮૩ 
૯  યીષફઙળ  ૯૯૬ ‐૮૪  ૫૯ ૭૪૨  ૬૭૮
૱  મ્ડીન  ‐૪૮૨  ૩૩૱  ૪૱  ૱૯૫  ૱૪૩ 
૯  ઝ્ડીઋનૉબૃ૪ ‐૩૮૭૨  ‐૬૪૩  ૯૪૱ ૬૬૪૪  ૬૪૮૱
૩૨  ણીઅઙ  ૫૮૱૨ ૮૯૭ ૩૯૯ ૬૫૪૫  ૫૯૮૬
૩૩  નૉષયૄુર ીળગી  ‐૫૮૭  ૩૯૯ ૮૭ ૯૨૮  ૭૫૩
૩૪  નીઽ્ન  ૩૨૱૩૫ ૩૪૮ ૩૨૬૱ ૪૪૭૪૪  ૪૩૯૮૯
૩૫  ઙીઅપૂફઙળ ૮૪ ‐૪૫૨  ૬૫ ૯૯  ૮૩ 
૩૬  ઙૂ૪ ઼્રફીધ  ‐૮૩૯  ૩૫૭૱  ૯૯  ૯૩૭  ૭૫૫ 
૩૭  જારફઙ૪  ૩૪૬૪ ૫૯૯ ૱૮ ૩૯૪  ૩૮૯
૩૮  ઞૃફીઙત  ૩૯૨૨ ૩૨૨૮ ૩૩૨ ૩૨૪૨  ૱૬૬
૩૯  ગચ્ઝ  ૮૪૯ ‐૫૭૭  ૯૯ ૭૪૨  ૫૩૪
૩૱  ઘૉણી  ૩૯૭૩ ૨ ૮૯૪ ૫૨૯૯  ૪૮૯૯
૩૯  રઽૉ઼ીથી  ૨  ‐૱૨૯  ૪૭  ૩૫  ૬ 
૪૨  રિઽ઼ીઙ૪ ‐૪૨૪૩  ‐૮૩૩  ૩૨૯૱ ૯૨૮૫  ૮૬૮૪
૪૩  ર્ળમૂ  ‐૮૩૱  ૪૫૱  ૫૱  ૫૩૯  ૪૫૩ 
૪૪  ફરર્ની  ૩૪૮૯ ‐૩૬૯૱  ૪૭૱ ૮૯૫  ૭૯૫
૪૫  ફષ઼ીળૂ  ૩૮૪૬  ‐૬૱૭  ૫૬  ૮૪  ૫૱ 
૪૬  બઅજરઽીવ  ૱૮૮૬ ‐૪૭૩૨  ૩૬૨૨ ૬૯૱૨  ૫૨૮૪
૪૭  બીડથ  ૩૪૭૱ ૮૨૮ ૪૯૯ ૩૱૭૨  ૩૭૭૫
૪૮  બ્૪મઅન૪  ૯૬ ‐૪૯૬  ૮ ૫૩  ૫૩ 
૪૯  ળીઞગ્ડ  ૩૫૮૱ ૪૭૫ ૩૭૬ ૯૯૭  ૯૩૪
૪૱  ઼ીમ૪ગીઅઢી ૬૨૪૮ ૬૯૮૫ ૩૫૭૮ ૱૭૮૬  ૯૪૪૩
૪૯  ઼ૃ૪દ  ૩૱૨૯  ‐૱૩૫  ૫૱૫  ૮૬૬  ૭૩૨ 
૫૨  ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૪૬૨૱ ૪૯૯ ૫૩૱ ૪૱૱૨  ૪૫૫૪
૫૩  દીબૂ  ૨ ‐૩૫૪  ૩૩૪ ૯૩૯  ૮૬૪
૫૪  ષણ્નળી  ૩૯૨૯  ‐૬૫૪  ૩૯૯  ૬૬૪  ૪૯૨ 
૫૫  ષવ઼ીણ  ૨ ૪૪૫ ૮૮ ૪૭૯  ‐૩૯ 

ગૃવ  ૭૮૭૨૭  ‐૩૬૪૭  ૩૩૯૨૩  ૱૯૫૭૯  ૯૱૯૫૭ 
 

ફ પઆ- IAY લ્ઞફી ઽૉઢશ મીગૂ ઈષી઼્ દી.૨૩/૨૬/૪૨૩૱ ફૂ ુ ધુદઑ ૯૱૯૫૭ ઝૉ.  

----------- 

ળીજ્લ ઼રગીળૂ ુફુપરીઅ ઞરી ળગર 

ઇદીળીઅુગદ : ૮૪૩ (૩૬-૮-૪૨૩૱) ૂ જીદૃયીઉ જૐપળૂ (ગબળીણી) : રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  : 

(૩) દી.૫૩-૨3-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼રગીળૂ ુફુપરીઅ ગૉડવૂ ળગર ઞરી ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઈ ુફુપરીઅધૂ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગલી ગલી ગીર રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર ષીબળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી): (૪૯-૩૩-૪૨૩૱) 

(૩) દી.3૩-૨3-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લ ઼રગીળૂ ુફુપરીઅ ળીજ્લફૂ ુઞ ી બઅજીલદ્રીઅ ગૃવ 

.૪,૫૪,૪૫,૫૱૩.૩૬/-ઞૉડવૂ ળગર ઞરી ઝૉ. 

(૪) બ ગ ૩઼ીરૉવ ઝૉ.  
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બ ગ-૩ 

કર્ર ુઞ ્ 

૪૨૩૫-
૩૬રીઅ 

ષબળીલૉવ 
ળગર 

ધલૉવ ગીરફૂ ુષઙદ 

૪૨૩૬-
૩૭રીઅ 

ષબળીલૉવ 
ળગર 

ધલૉવ ગીરફૂ ુષઙદ 

૪૨૩૭-
૩૮રીઅ 

ષબળીલૉવ 
ળગર 

ધલૉવ ગીરફૂ 
ુષઙદ 

૪૨૩૮-
૩૯રીઅ 

ષબળીલૉવ 
ળગર 

ધલૉવ ગીરફૂ ુષઙદ 

૪૨૩૯-
૩૱રીઅ 

ષબળીલૉવ 
ળગર 

ધલૉવ ગીરફૂ 
ુષઙદ 

ળૂરીગર઼્ 

૩ ઇરનીષીન ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૪ મફી઼ગીઅઢી ૨  ૨  ૨  ૬૱૭૨૨૨ બૂષીફી બીથૂફી ઽૉદૃ 

રીડૉ  
૫૮૮૨૨૨ ઙીર ળ દીક રીડૉ   

૫ યીષફઙળ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૬ નીઽ્ન ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૭ ણીઅઙ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૮ ઙીઅપૂફઙળ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૯ જારફઙળ ૨  ૨  ૩૨૮૯૨ બીથૂફ્ ઇષૉણ્ ૩૨૮૯૨ LED વીઊડફૃઅ 

(ષૂઞશૂગળથ)ફૃઅ 
ફીઘષીફૃઅ ગીર 

૨   

      ૪૮૱૯૨ યૃઙયર્ ઙડળ ૪૯૫૯૱ રસીફરીઅ બૉષળ બ્વ્ગ 
ફીઘષીફૃઅ ગીર 

   

      ૮૱૫૨૪ બૂષીફી બીથૂફૂ 
બીઊબવીઊફ 

૪૮૯૩૬ ષળ઼ીનફી બીથૂફી 
ુફગીવ રીડૉ  ઙડળ 
મફીષષીફૃઅ ગીર 

   

      ૱૪૨૮૫ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ 
મફીષષીફૃઅ ગીર 

૱૪૨૮૫ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ મફીષષીફૃઅ 
ગીર 

   

      ૬૨૭૪૯ જાઽૉળ રૃદળણૂ 
મફીષષીફૃઅ ગીર 

૬૨૨૫૪ બૂષીફી બીથૂફૂ 
બીઊબવીઊફ ઇફૉ 
ઇષૉણ્ મફીષષીફૃઅ ગીર

   

૱ ઞૃફીઙત ૪૭૨૨૨ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ મફીષષીફૃઅ 
ગીર 

૨  ૨  ૨  ૨   

  ૪૬૩૨૨૨ બૂષીફી બીથૂફૂ 
બીઊબ વીઊફ 

         

  ૬૪૨૨૨ બીથૂફ્ ઇષૉણ્          
  ૬૩૨૨૨ ઼્વીળ વીઊડ          
  ૬૫૨૨૨ રૉડવ ળ્ણ          
૯ ઘૉણી ૨  ૪૯૮૯૨૨ મ્ળ બઅબૂઙગીર રીડૉ  ૬૩૩૨૩૱ મ્ળ બઅબૂઙગીર 

રીડૉ  
૨  ૨   

૩૨ ગચ્ઝ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૩૩ ફરર્ની ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   

૭૱ 
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૩૪ ફષ઼ીળૂ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૩૫ બઅજરઽીવ  ૨  ૫૬૱૨૨૨ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ મફીષષીફૃઅ 

ગીર 
૩૮૬૨૯૭ મ્ળ ર્ડળ, 

બીઊબવીઊફફૃઅ ગીર 
૩૮૬૩૯૨ મ્ળ ર્ડળફૃઅ ગીર ૨   

      ૩૮૬૩૯૨ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણફૃઅ ગીર ૱૪૨૯૭ બૂબૂ લ્ઞફીફૃઅ ગીર    
      ૱૪૨૨૨ રૂફૂ ષ્ડળ ષગ઼ર્ફૃઅ 

ગીર 
૱૪૨૯૭ ઑ ્જ ળ્ણફૃઅ ગીર    

      ૱૪૨૨૨ ગમ્બીઋન્ણ ષ્વફૃઅ 
ગીર 

૱૪૨૯૭ ફીશીફૃઅ ગીર    

        ૱૪૨૯૭ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ મફીષષીફૃઅ 
ગીર 

   

૩૬ બીડથ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૩૭ બ્ળમઅનળ  ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૩૮ ઼ીમળગીઅઢી ૨  ૱૩૯૩૬ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ મફીષષીફૃઅ 

ગીર 
૨  ૯૪૪૱૯ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ મફીષષીફૃઅ 

ગીર 
૨  ઘૉળ્ઞ ઙીરૉ 

બૂ.ઑજ.઼ૂ. 
બી઼ૉફ્ 

        ૪૮૪૩૪ બીઊબ વીઊફ દધી 
ળૂબૉળીંઙ ગીર 

   

૩૯ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૮૯૮૱૪ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ મફીષષીફૃઅ 
ગીર 

૬૨૯૬૯ ઇષૉણીફૃઅ ગીર ૮૱૭૯૨ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ 
મફીષષીફૃઅ ગીર 

૩૪૩૮૨૱ ઇષૉણીફૃઅ ગીર ૨  ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ, 
મ્ળ દધી 
બીથૂફૂ 
ર્ડળફૃઅ 

  ૩૯૬૪૩ મ્ળ દધી ર્ડળફૃઅ ગીર ૮૱૭૯૨ ઼ૂ઼ૂ ળ્ણ મફીષષીફૃઅ 
ગીર 

  ૱૩૱૯૯ બીથૂફૂ બીઊબવીઊફ 
ફીઘષીફૃઅ  

   

  ૬૩૨૩૨ ઇષૉણીફૃઅ ગીર          
  ૬૩૨૩૨ બીથૂફૂ બૂષૂ઼ૂ 

બીઊબવીઊફ ફીઘષીફૃઅ 
ગીર 

         

૩૱ ષણ્નળી ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૩૯ ઝ્ડી ઋનૉબળૃ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૪૨ ષવ઼ીણ ૨  ૩૩૨૨૨૨ મ્ળ, ઼મર઼ીર્મવ, 

ર્ડળ બીઊબવીઊફ ઽણ 
બઅબ  

૨  ૨  ૨  મ્ળ, 
઼મર઼ીર્મવ, 
ર્ડળ 
બીઊબવીઊફ 
ઽણ બઅબ 

    ૫૯૩૱૨૨ મ્ળ        
    ૮૫૮૨૨ ઈિનષી઼ૂ ષ દૂ રીડૉ         

૭૯ 
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ઽૉન્ણબઅબ 
    ૩૨૨૨૨૨ મ્ળ ઼ીધૉ ર્ડળફૃઅ ગીર        
    ૯૨૨૨૨ મ્ળ ઽૉન્ણબઅબફૃઅ ગીર        

૪૩ ઇરળૉવૂ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૪૪ ઈથઅન ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૪૫ ય જ ૪૪૨૱૫૫ બૂષીફી બીથૂ રીડૉ  ૪૱૨૩૮૯ બૂષીફી બીથૂ રીડૉ  ૭૩૯૭૮૮ બૂષીફી બીથૂ રીડૉ  ૭૬૬૪૯૪ બૂષીફી બીથૂ રીડૉ  ૨   

  ૩૮૮૯૯ ડર્ ૂડ વીઊડ ૮૩૭૨૨ ડર્ ૂડ વીઊડ ૱૱૱૫૬ ડર્ ૂડ વીઊડ      
  ૩૮૮૯૯ ઙડળ વીઊફ          
  ૫૯૭૨૨ બ્વ્ગ બૉષીંઙ રીડૉ           

૪૬ મ્ડીન ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૪૭ નૉષયૄુર ીળગી ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૪૮ ઙૂળ ઼્રફીધ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૪૯ રઽૉ઼ીથી ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૪૱ રિઽ઼ીઙળ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૪૯ ળીઞગ્ડ ૨  ૩૭૱૬૨૨ બૂષીફી બીથૂફી ગીર 

રીડૉ  
૨  ૨  ૨   

૫૨ ર્ળમૂ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૫૩ ઇળષ ૂ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   
૫૪ ઼ૃળદ ૩૨૨૨૨૨ રૉડવીંઙ ળ દી રીડૉ  ૪૭૨૨૨૨ રૉડવીંઙ ળ દી રીડૉ  ૫૨૨૨૨૨ રૉડવીંઙ ળ દી રીડૉ  ૩૭૨૨૨૨ રૉડવીંઙ ળ દી રીડૉ  ૯૨૨૨૨૨ બૂષીફી બીથૂ રીડૉ  
૫૫ દીબૂ ૨  ૨  ૨  ૨  ૨   

 

----------- 

૮૨ 
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ળીજ્લફીસઽૉ ળૂ ુષ દીળરીઅ ઙડળ ઼ભીઉ ગીરનીળફીઅ રૅત્લૃ ઼ીરૉ ષશદળ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૫૬૮(૪૱-૨૭-૪૨૩૱) ૂ સોવૉહયીઉ બળરીળ (નીથૂવૂરણી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂુષગી઼) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  : 

(૩) ફીરનીળ ઼ૃુ ર ગ્ડ ઼ભીઉ ગરર્જીળૂ ઈઅન્વફ ુષ. લૃુફલફ કભ ઉુન્ણલી ળૂડ બૂડૂસફ (ુ઼ુષવ) 

ફઅ.૭૱૫/-૪૨૨૫ ફી ગૉ઼રીઅ ઙડળ ઼ભીઉ રીડૉ  ઋદીળષીરીઅ ઈષદી ઼ભીઉ ગીરનીળ્ફી ધઊ ળઽૉવી ર્દફી ષશદળ મનવ 

ી.૩૨,૨૨,૨૨૨/-ફૃઅ ષશદળ જૄગષષી ઈનૉસ ઈબૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદધૂ ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ ગૉ  ગૉર. 

(૪) જો ઽી,  દ્ ળીજ્લફી સઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ ૫૩ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ ફૂ ુ ધુદઑ રૅત્લૃ બીરૉવી ગૉડવી ઼ભીઉ 

ગરર્જીળૂકફી ુગ ઼ીરીઅ ી. ૩૨ વીઘફૃઅ ષશદળ જૄગષષીફૃઅ ઈ લૃઅ ઇફૉ ગૉડવી ુગ ઼ીરીઅ ષશદળ જગૄષષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ. 

(૫) ઈ ષશદળ મીગૂ ળઽૉષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) મીગૂ ળઽૉવ દરીર ષશદળ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ જૄગષૂ ઈબષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉ ળૂ ુષગી઼) :(૩૯-૩૪-૪૨૩૱) 

(૩) ઽી, ઼ળગીળ ષીગૉભ ઝૉ. 

(૪) ળીજ્લફી સઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ દી. ૫૩ ણૂ઼ૉમ્મળ-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ સઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ ૩૪ ઼ભીઉ ગીરનીળ્ફી 

ુગ ઼ીરીઅ ષશદળ જૄગષીલૉવ ઝૉઇફૉ ૱૮ ઼ભીઉ ગીરનીળ્ફૉ ષશદળ જૃગષષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ. 

(૫) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ બઝૂ ૱૮ મીગૂ ળઽૉદી ગૉ઼્રીઅધૂ ૫૯ ગૉ઼્રીઅ ષશદળ જૃગષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.ઞલીળૉ  

મીગૂફી ગૉ઼્રીઅ રૅદગફૂ કશઘ ફ ધષીફી ગીળથૉ, ગીલનૉ઼ળફી ઞ ળૂ ન દીષૉઞ ળઞૃ ફઽીં ધષીફી ગીળથૉ ઼ૂપૂ વૂડૂફી ષીળ઼નીળ 

ફ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ જૃગષથૂ ધલૉવ ફધૂ. 

(૬) મીગૂફી ુગ ઼ીકરીઅ ષદર્રીફબ રીઅ જાઽૉળીદ ઈબૂ. કશઘ ગળષી રીડૉફી ઼ચફ લત્ફ ગળૉવ ઝૉ. બળઅદ ૃ

કશઘ ધઉ સગૉવ ફધૂ. દૉકફૂ કશઘ ઼ીુમદ ધલૉધૂ ઇફૉ બૃળીષી ર ૉધૂ, બૃળીષીફૂ જગી઼થૂ બૃળૂ ગળૂફૉ ષીળ઼નીળ્ ફક્કૂ 

ધલૉધૂ ષશદળફી જૃગષથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

 

----------- 

ર્ળમૂ ફઙળબીુવગીરીઅ જૂભ કભૂ઼ળફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૭૨૫ (દી.૪૨-૨૱-૪૨૩૱) ૂ ુ ઞૉસ રૉળજા (ર્ળમૂ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ  : 

(૩) દી.૫૩-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ ુઞ ીફૂ ર્ળમૂ ફઙળબીુવગીરીઅ જૂભ કભૂ઼ળફૂ ઞગ્લી ગૉડવી 

઼રલધૂ ઘીવૂ ઝૉ ઇફૉ, 

(૪) ઈ ઘીવૂ ઞગ્લી યળષી રીડૉ  સૃઅ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉ ળૂ ુષગી઼) : (૪૪-૩૨-૪૨૩૱) 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૩૯ ધૂ ઘીવૂ ઝૉ. 

(૪) ઈ ઞગ્લી યળષી રીડૉ  ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ઼ૉષી ઈલ્ઙફૉ ુષયીઙફી દી.૩3-૨૯-૪૨૩૱ ફીબ ધૂ જૂભ કભૂ઼ળ 

ષઙર્-ળ ફૂ ગૃવ-૫૩ ઞગ્લી દૉરઞ દી.૫૩-૨૯-૪૨૩૱ ફી બ ધૂજૂભ કભૂ઼ળ ષઙર્-૫ ફૂ ગૃવ-૫૯ ઞગ્લીફૃઅ રીઅઙથી બ ગ 

ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈધૂ ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ ીળી ઼ૂપૂ યળદૂફી ઼ભશ ઋરૉનષીળ્ફૂ યવીરથધલૉધૂ ઞ ળૂ 

ષઽૂષડૂ કર્ૂલી ઇફૃ઼ળૂફૉ જૂભ કભૂ઼ળફૂ ઘીવૂ ઞગ્લી ુફલુરદ જૂભ કભૂ઼ળધૂ યળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 

----------- 
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ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ ૪૬ ગવીગ બૄળદી નમીથધૂ બીથૂ બૃળષઢ્ ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ૪૯૩૮ (૩૭-૩૨-૪૨૩૱) ૂ ઉરળીફ ઘૉણીષીવી (ઞરીવબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ: 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ૪૬ ગવીગ બૄળદી નમીથધૂ બીથૂ 

બૃળષઢ્ ઈબષી રીડૉ  ઼ળગીળ ીળી ઇભ્લી઼ ગળી લ્ ઽદ્ ગૉ  ગૉર, 

(ળ) દૉ ઇન્ષલૉ ઇરનીષીન સઽૉળફી ગલી ષ્ણર્ફૉ બીલવ્ડ ્ઞૉગડ દળૂગૉ  બ અ઼ન ગળષીરીઅ ઈષૉવ, 

(3) બીલવ્ડ ્ઞૉક્ડ દળૂગૉ  બ અ઼ન ગળીલૉવષ્ણર્રીઅ બીઉબવીઉફ ઇફૉ ઇન્લ ઈફૃ઼ અુઙગ ગૉડવી ુબલીફ્ ઘજ 

ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૬) ઋગદ બીલવ્ડ ્ઞૉક્ડ દળૂગૉ  બ અ઼ન ગળીલૉવ ષ્ણર્રીઅ ક્લીળધૂ ૪૬ ગવીગ બીથૂ બૄ અ  બીણષીરીઅ ઈષસૉ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉ ળૂ ુષગી઼) : (૩૩-૩૪-૪૨૩૱) 

(૩) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ૪૬ ગવીગ બૃળદી નમીથધૂ બીથૂ બૃળષઢ્ ઈબષી રીડૉ  મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉસફ ીળી 

ઇરનીષીન સઽૉળફ્ ડ્બ્ગર્ીભૂગ-ગન્ડૃળ ઼ષ, ગન્ટલૃરળ ઼ષ દધી ફૉડષગર્  ઼ષફૂ ગીરઙૂળૂ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૪) જોપબૃળ ષ્ણર્  ઇફૉ ડૉણૂલર ષ્ણર્ . 

(3) જોપબૃળ ગૂરરીઅ ી.૫૭ ગળ્ણ ઇફૉ ડૉણૂલર ગૂરરીઅ ી.૩૨ ગળ્ણ. 

(૬) બીલવ્ડ ્ઞૉક્ડરીઅ ઈષૉવ ઈફઅનફઙળ ણૂઑરઑરીઅ ધર જીળ ઇફૉ ઽીવરીઅ બીઅજ ગવીગ બીથૂ ુષદળથ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ત્લીળમીન ફ્ષૉક્ષ કષળઽૉણ ડીઅગૂફ્ ડર્ ીલવ ળફ વઉફૉ કર્રસ: ધર જીળ ગવીગ ઇફૉ ઽીવરીઅ ઼ીણી ઝ ગવીગ બીથૂ 

ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. મીગૂ ળઽૉવ ણૂઑરઑરીઅ ઽીઋ઼ ઼ુષર઼્  ગફૉગસફ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ બૃથર્ ગળૂ ષ્ડળ બ્વૂ઼ૂ ઇરવરીઅ 

ઈ લૉધૂ. 

 

----------- 

 

ઇદીળીઅિગદ લીનૂરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્  

કર્ર  ુષયીઙફૃઅ ફીર   કર્રીઅગ ગૃવ
૩ ઙૅઽ ુષયીઙ ૪૩૪,૪૫૭,૫૨૨, ૯૯૯, ૩૨૨૮, ૩૩૨૬, ૩૱૩૭, ૩૱૬૭, 

૩૯૨૮, ૩૯૨૯, ૩૯૨૯, ૪૨૨૯, ૪૨૭૩, ૪૬૯૫, ૪૮૩૱, 
૪૮૪૬, ૪૮૫૯, ૪૮૬૩, ૪૮૬૱, ૪૮૭૪, ૪૮૭૬, ૪૮૭૱, 
૪૮૮૩, ૪૮૯૩, ૪૮૱૪, ૪૮૱૫, ૪૮૱૬, ૪૮૯૭, ૪૮૯૱, 
૪૯૨૬, ૪૯૩૪, ૪૯૪૪, ૪૯૪૯, ૪૯૪૯, ૪૯૫૪, 
૪૯૫૱,૪૯૱૩, ૪૱૪૨  

૫૱ 

૪ ર ઇફૉ ળ્ઞઙીળ ુષયીઙ ૫૪૭૱, ૫૪૮૩, ૫૪૮૬, 3૪૮૯, ૫૪૮૯, ૫૪૯3  ૮ 

૫ બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ 
ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ 

૬૫૩, ૬૫૭, ૮૪૩  ૫ 

૬ સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙૅઽ 
ુફરીર્થ ુષયીઙ 

૫૬૮, ૪૭૨૫, ૪૯૩૮  ૫ 

  ગૃવ ૭૨ 

 

 

----------- 
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઼ળગીળૂ રૃ થીવલ, યીષફઙળ. 




