
  

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી  
ગુર  ફળ ૂફૂ ગજૉળૂ, 

઼ીરી  લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, 
ઽૉ ળ ળ ક - ૪૨૪૩. 

  
ઇ.ફઅ. ઽૉ ળ ળ ફૃઅ ફીર  દીળૂઘ ષીળ 
1.  રગળ઼અ ીઅુદ  ૩૬ લૃઈળૂ-૪૨૪૩ ઙૃ ષીળ  
2.  ઼ ીગ િનફ  ૪૮ લૃઈળૂ-૪૨૪૩ રઅઙશષીળ  
3.  રઽીુસષળી ૂ (રઽી ષન-૩૫)  

૩૩ રીજ-૪૨૪૩ 
 

ઙૃ ષીળ 
઼ળ ઼લી ળીષ ઙીલગષીણફૂ ઞ  ર ઞલઅુદ 

4.  ઽ્શૂ મૂ  િનષ઼ (પૃશૉડૂ)  ૪૯ રીજ – ૪૨૪૩ ઼્રષીળ  
5.  ઙૃણ ીઉણૉ  ૨૪ ઑુ વ – ૪૨૪૩ સૃ ષીળ  
6.  જૉડૂજીઅન  ૩૫ ઑુ વ -૪૨૪૩ રઅઙશષીળ 
7.  ણૌ. મીમી઼ીઽૉમ ઈઅમણૉગળફ્ ઞ રિનફ  ૩૬ ઑુ વ - ૪૨૪૩ મૃપષીળ 
8.  ૂ ળીરફષરૂ(જો  ઼નૃ-૯) ૪૩ ઑુ વ- ૪૨૪૩ મૃપષીળ 
9.  યઙષીફ ૂ બળસૃળીર ઞલઅદૂ (ષોસીઘ ઼નૃ-૫)  

૩૬ રૉ - ૪૨૪૩ સૃ ષીળ ળરટીફ ઉન (ઉન-ઋવ-િભ ) (સ ષીવ-૩ વ્)  
(રૃ વૂર ુસલી ઇફૉ ઼ૃ ૂ) 

10.  મગળૂ ઉન (ઉન-ઋવ-ઇનઽી)  ૪૩ ઞૃવીઉ- ૪૨૪૩ મૃપષીળ 
11.  બીળ઼ૂ ફૄદફષહ િનફ (બદૉદૂ) (બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ) ૩૮ કઙ ડ – ૪૨૪૩ ઼્રષીળ 

12.  રઽ્ળર (ઈસૄળી)  ૩૯ કઙ ડ- ૪૨૪૩ ઙૃ ષીળ 

13.  ઞ રી રૂ ( ીષથ ષન-૱)  ૫૨ કઙ ડ – ૪૨૪૩ ઼્રષીળ 

14.  ઼અષ ઼ળૂ (યી બન ઼નૃ-૬)  (જદધૃ  બ )  ૩૨ ઼ ડૉ મળ- ૪૨૪૩ સૃ ષીળ 

15.  રઽી રી ઙીઅપૂફ્ ઞ રિનફ  ૨૪ કગડ્મળ- ૪૨૪૩ સુફષીળ 

16.  નસૉળી (ુષઞલી નસરૂ) (ઈ઼્ ઼નૃ-૩૨) ૩૭ કગડ્મળ- ૪૨૪૩ સૃ ષીળ 
17.  ઉન-ઑ-ુરવીનૃ મૂ (મીળી ષભીદ રઽરન બલઙઅમળ ઼ીઽૉમફ્ 

ઞ રિનફ)  
૩૯ કગડ્મળ- ૪૨૪૩ રઅઙશષીળ 

18.  િનષીશૂ (િનબીષવૂ)  (ઈ઼્ ષન-૫૨)  ૨૬ ફષૉ મળ – ૪૨૪૩ ઙૃ ષીળ 
19.  ફૄદફ ષહ િનફ-ુષ ર ઼અષદ-૪૨૯૱, મૉ઼ દૃઅ ષહ    

(ગીળદગ ઼નૃ-૩)  
૨૭ ફષૉ મળ – ૪૨૪૩ સૃ ષીળ 

20.  યીઉમૂઞ (ગીળદગ ઼નૃ-૪)  ૨૮ ફષૉ મળ – ૪૨૪૩ સુફષીળ 
21.  ઙૃ ફીફગ ઞલઅુદ (ગીળદગ ઼નૃ-૩૭ ) ૩૯ ફષૉ મળ – ૪૨૪૩ સૃ ષીળ 
22.  ફીદીવ  ૪૭ ણૂ઼ૉ મળ- ૪૨૪૩ સુફષીળ 

 
ફ પઆ-૩. ફૂજૉફૂ ળ  ળુષષીળૉ  ઈષદૂ ઽ્ષીધૂ ઽૉ ળ ળ ફી િનષ઼ દળૂગૉ  ઽૉ ળ ગળૉ વ ફધૂ. 
ઇ.ફઅ. ઽૉ ળ ળ ફૃઅ ફીર દીળૂઘ ષીળ 

1.  રઽીષૂળ ઞ ર ગ લીથગ  ૪૭ ઑુ વ – ૪૨૪૩ ળુષષીળ  
2.  ષીદઅ લ િનફ  ૩૭ કઙ ડ – ૪૨૪૩ ળુષષીળ 
3.  ળ ીમઅપફ  ૪૪ કઙ ડ- ૪૨૪૩ ળુષષીળ 
4.  ઼ળનીળ ષ યયીઉ બડૉવફ્ ઞ રિનફ ૫૩ કગડ્મળ- ૪૨૪૩ ળુષષીળ 

ફ પઆ-૪.  ઋબળ ઽૉળ ગળૉવ રૃુ વર્ફૂ ગ્ઉ બથ ળ ક ઽૉળ ગળૉવી િનષ઼ૉ ઈષદૂ ફ ઽ્લ દ્, દૉ દઽૉષીળ ઞૉ િનષ઼ૉ 
ઘળૉઘળ ઋઞષીલ દૉ િનષ઼ૉ રૃુ વર ગરજીળૂકફૉ રળ લીદ ળ  ઈબૂ સગીસૉ. 

 
 

 ઼ઽૂ/- ષ બ બૂ, ઈઉ.ઑ.ઑ઼. 
 લૃુફુ઼બવ ગુર  ફળ 
રઽીફઙળબીુવગી 

ષણ્નળી. 
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ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
રળ લીદ ળ ક - ૪૨૪૩. 

ઇ.ફઅ. રળ લીદ  ળ ફૃઅ ફીર દીળૂઘ ષીળ 
1.  ુ દૂ ફૄદફ ષહ ૨૩ લૃઈળૂ -૪૨૪૩ સૃ ષીળ 
2.  ષી઼ૂ ઋ ળીલથ(રગળ઼અ ીઅુદ બઝૂફ્ િનષ઼) ૩૭ લૃઈળૂ -૪૨૪૩ સૃ ષીળ 
3.  ઙૃ  ઙ્ુષઅનુ઼અઽફ્ ઞ રિનફ  ૪૨ લૃઈળૂ- ૪૨૪૩ મૃપષીળ 
4.  ુષ ગરી ઞલઅુદ (રઽી ઼નૃ-૩૫) ૪૭  ભૉ ૃઈળૂ- ૪૨૪૩ ઙૃ ષીળ 
5.  ઼અદ ુસળ્રથૂ ળુષની઼ ફૂ ઞ ર ઞલઅદૂ      ૪૯  ભૉ ૃઈળૂ-૪૨૪૩  સુફષીળ 
6.  પથૂ રીદઅઙ નૉષ ૂફૂ ઞ ર ઞલઅદૂ  ૨૩ રીજ -૪૨૪૩ ઼્રષીળ  
7.  સમ-ઑ-મીળીદ (રૃુ વર ુસલી/઼ૃ ૂ)  ૪૯ રીજ  - ૪૨૪૩ ઼્રષીળ 
8.  ઙૃણૂ બણષ્ (જો  ઼નૃ-૩)  ૩૫ ઑુ વ-૪૨૪૩  રઅઙશષીળ 
9.  ઞળધ્ દફ્  િનસ્ (બીળ઼ૂ  ગનરૂ)  ૪૫ ઑુ વ-૪૨૪૩ સૃ ષીળ 
10.  ઽીડગૉ ળ ઞલઅુદ  ૪૮  ઑુ વ -૪૨૪૩ ઼્રષીળ 
11.  ઽફૃરીફ ઞલઅુદ (જો  ઼નૃ-૩૭)  27  ઑુ વ -૪૨૪૩ રઅઙશષીળ 
12.  સઽીનદ-ઑ-ઽઞળદ ઇવૂ (રૃુ વર ુસલી)       ૨૬  રૉ -૪૨૪૩ રઅઙશષીળ 
13.  રઽી યૃ ફ્ ીગડલ્ ઼ષ (ષ યીજીલ ઞલઅુદ)  ૨૯ રૉ -૪૨૪૩ સૃ ષીળ 
14.  ળરટીફ ઉન (ઉન-ઋવ-િભ ) (મૂ  સ ષીવ) (રૃુ વર 

ુસલી/ ઼ૃ ૂ)  
૩૭ રૉ-૪૨૪૩ સુફષીળ 

15.  ૂ ઈપ ઞઙનઙૃ  સઅગળીજીલ ઞલઅુદ (ષોસીઘ ઼નૃ-૭) ૩૯ રૉ -૪૨૪૩ ઼્રષીળ 
16.  સીષૃકધ (લઽૃનૂ) ૩૯  રૉ -૪૨૪૩ ઼્રષીળ 
17.  મૃ પ બૄુથરી (ષોસીઘ ઼નૃ-૩૭) ૪૮ રૉ -૪૨૪૩ મૃપષીળ 
18.  ઙૃ  ઇઞૃફનૉષફ્ સઽૂન િનફ  ૩૬ ઞૃફ-૪૨૪૩  ઼્રષીળ 
19.  ળધલી ી (ઇહીતૂ મૂઞ) (ઇહીત ઼નૃ-૪) ૩૪ ઞૃવીઉ-૪૨૪૩ ઼્રષીળ 
20.  ઙીધી ઙઽ મળ ( ૂ  ઙીધી)  (બીળ઼ૂ ગનરૂ)  ૩૬ ઞૃવીઉ-૪૨૪૩ મૃપષીળ 
21.  બીળ઼ૂ ફૄદફ ષહફી ઈળઅય બષૄફ્ િનષ઼ (બીઅજરૂ ઙીધી)  

(બીળ઼ૂ ગનરૂ) 
૩૮ ઞૃવીઉ-૪૨૪૩ સૃ ષીળ 

22.  બીળ઼ૂ ફૄદફ ષહ િનફ (બીળ઼ૂ ગનરૂ) ૩૯ ઞૃવીઉ-૪૨૪૩ સુફષીળ 
23.  ઘ્ળનીન ઼ીવ (બીળ઼ૂ ગનરૂ) ૪૪ ઞૃવીઉ-૪૨૪૩ ઙૃ ષીળ 
24.  ુષ  ઈિનષી઼ૂ િનષ઼ ૨૯ કઙ -૪૨૪૩ ઼્રષીળ 
25.  ઙીધી ઙઽ મળ ( ૂ -ઙીધી) (બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ)  ૩૫ કઙ ડ -૪૨૪૩ સૃ ષીળ 
26.  ફષર્ રઽ્ળર (રૃુ વર ુસલી/઼ૃ ૂ) ૩૱ કઙ ડ-૪૨૪૩ મૃપષીળ 
27.  ઘ્ળનીન ઼ીવ (બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ) ૪૩ કઙ ડ-૪૨૪૩ સુફષીળ 
28.  કથર 2૩ કઙ ડ-૪૨૪૩ સુફષીળ 
29.  ફઅન ઋ ઼ષ (ઞ રી રૂ બઝૂફ્ િનષ઼) ( ીષથ ષન-૯) ૫૩ કઙ ડ -૪૨૪૩ રઅઙશષીળ 
30.  ીષથ ષન-૩૩ (બલૃહથ રઽીબષફ્ ીળઅયિનફ) (જદૃધ  બ ) ૨૫ ઼ ડૉ મળ -૪૨૪૩ સૃ ષીળ 
31.  ીષથ ષન-૩૪ (બલૃહથ રઽીબષફ્ ીળઅયિનફ) (બઅજરૂ બ ) ૨૬ ઼ ડૉ મળ -૪૨૪૩ સુફષીળ 
32.  રઽીષૂળ ષીરૂ ઞ રષીઅજફ (જદૃધ  બ )  ૨૯ ઼ ડૉ મળ -૪૨૪૩ રઅઙશષીળ 
33.  ળ્સ ઽી઼ીફી ( ધર િનષ઼) (ફૄદફ ષહ) (લઽૃનૂ) 07 ઼ ડૉ મળ-૪૨૪૩ રઅઙશષીળ 
34.  ઙથૉસ જદૃધ  (યીનળષી ઼નૃ-૬) ૩૨ ઼ ડૉ મળ-૪૨૪૩ સૃ ષીળ 
35.  ઼અષ ઼ળૂ (બઅજરૂ બ )  ૩૩ ઼ ડૉ મળ-૪૨૪૩ સુફષીળ  
36.  ુગ બૃળ ઈળઅય બૄષફ્ િનષ઼ (લઽૃનૂ)  ૩૭ ઼ ડૉ મળ -૪૨૪૩ મૃપષીળ 
37.  લ્ર ુગ બૃળ (લઽૃનૂ)  ૩૮ ઼ ડૉ મળ-૪૨૪૩ ઙૃ ષીળ 
38.  ઼ૃગગ્ધ (લઽૃનૂ)   ૪૩ ઼ ડૉ મળ -૪૨૪૩ રઅઙશષીળ 
39.  સઽીનદ-ઑ-ઉરીર ઽ઼ફ (રૃુ વર ુસલી) ૨૮કગડ્મળ-૪૨૪૩ મૃપષીળ 
40.  ષીચમીળ઼ (ઈ઼્ ષન-૩૩/૩૪) ૨૩ ફષૉ મળ-૪૨૪૩ ઼્રષીળ 
41.  પફદૉળ઼ (ઈ઼્ ષન-૩૪/૩૫) ૨૪ ફષૉ મળ-૪૨૪૩ રઅઙશષીળ 
42.  ગીશૂ જૐનસ (ઈ઼્ ષન-૩૫/૩૬) ૨૫ ફષૉ મળ-૪૨૪૩ મૃપષીળ 
43.  નૉષ િનષીશૂ (ગીળદગ ઼નૃ- ૩૭)  ૩૯ ફષૉ મળ-૪૨૪૩  સૃ ષીળ 
44.  ૂરન યઙષન ઙૂદી ઞલઅુદ (રીઙસળ ઼ૃન-૩૩)  ૩૬ િણ઼ૉ મળ-૪૨૪૩ રઅઙશષીળ 

 
 
 



  

ફ પઆ-૩. ફૂજૉફૂ રળ લીદ ળ ક ળુષષીળૉ  ઈષદૂ ઽ્ષીધૂ રળ લીદ ળ ફી િનષ઼ દળૂગૉ  ઽૉ ળ ગળૉ વ 
ફધૂ. 

 
ઇ.ફઅ. રળ લીદ  ળ ફૃઅ ફીર દીળૂઘ ષીળ 

1.  ઞરસૉનૂ ફષળ્ટ (બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ ઇફૉ બીળ઼ૂ ગનરૂ) ૪૩ રીજ -૪૨૪૩ ળુષષીળ  
2.  ઽ્શૂ ૪૱ રીજ-૪૨૪૩ ળુષષીળ 
3.  બૉ઼ીઽ ( ધર િનષ઼) (લઽૃનૂ)  ૪૱ રીજ-૪૨૪૩ ળુષષીળ 
4.  ઞળધ્ દફ્ િનસ્ (બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ)  ૪૫ રૉ-૪૨૪૩ ળુષષીળ  
5.  ુદસી-મ-ઇષ (લઽૃનૂ)  ૩૱ ઞૃવીઉ-૪૨૪૩ ળુષષીળ 
6.  બીળ઼ૂ ફૄદફ ષહફી ઈળઅય બષૄફ્ િનષ઼ (બીઅજરૂ ઙીધી)  

(બીળ઼ૂ સઽૉફસીઽૂ) 
૩૭ કઙ ડ-૪૨૪૩ ળુષષીળ 

7.  ઉન-ઑ- રૐવનૃ (રૃુ વર ુસલી)  ૪૬ કગડ્મળ-૪૨૪૩ ળુષષીળ  
8.  મ્ુગ઼અઙ ણૉ  (ફીદીવ બઝૂફ્ િનષ઼)  ૪૮ ણૂ઼ૉ મળ-૪૨૪૩ ળુષષીળ 

 

ફ પઆ-૪. ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગરજીળૂક બ્દીફૂ બ અ઼નઙૂ રીથૉ પીુરગ મીપ ુષફી ઋબળ 
ઞથીષૉવ દઽૉષીળફી અ઼ઙ્ઑ ષપૃરીઅ ષપૃ મૉ રળ લીદ ળ ક ય્ઙષૂ સગસૉ. ઈષૂ રળ લીદ 
ળ  ય્ઙષષી ઇઅઙૉફૂ બળષીફઙૂ રીડૉ  ઇઙીઋધૂ વૉુઘદ ઇળ  ગળષૂ ઉસૉ ઇફૉ ઼ીરી લ ળૂદૉ 
બળજૃળથ ળ  રઅઞૃળ ગળફીળ લ્ લ ઇુપગીળૂ ઼ળગીળૂ ગીરગીઞફૂ ઇઙ લદી ઉફૉ બળષીફઙૂ 
ઈબસૉ. ષણ્નળી રઽીફઙળ બીવૂગીફી ગરજીળૂકઑ દૉરફૂ બ અ઼નઙૂ રીથૉફી ઈ મૉ દઽૉષીળ્ફૂ 
વૂપૉવૂ ળ  દૉરફી બળજૃળથ ળ કફી િઽ ઼ીરીઅ ઋપીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ . 

ફ પઆ-૫. ઋબળ ઽૉળ ગળૉવૂ રૃુ વર્ફૂ ગ્ઉબથ રળ લીદ ળ ક ઽૉળ ગળૉવી િનષ઼ૉ ઈષદૂ ફ ઽ્લ દ્, દૉ 
દઽૉષીળ ઞૉ િનષ઼ૉ ઘળૉઘળ ઋઞષીલ દૉ િનષ઼ૉ ઇ ૉફી રૃુ  વર ગરજીળૂકફૉ રળ લીદ ળ  દળૂગૉ  
ઈબૂ સગીસૉ.  

 
 
 

઼ઽૂ/- ષ બ બૂ, ઈઉ.ઑ.ઑ઼. 
 લૃુફુ઼બવ ગુર  ફળ 
રઽીફઙળબીુવગી 

ષણ્નળી. 
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