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ઊંડફૂ મવૂ રીડૉ  ઇન્લ ળીજ્લ્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ઑક઼્બ્ડર્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૩૯ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ સૂષીયીઊ યળૃૂલી (િનલ્નળ): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઊંડફૉ મગળૂ ઉન ુફુર ૉ મવૂ ઈબષી ળીજ્લરીઅધૂ ુદષહર્ ઽોનળીમીન ઇફૉ 
ઈઅ નૉસરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ુફગી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઊંડફૂ મવૂ રીડૉ  ઙૉળગીલનૉ઼ળ ુફગી઼ ળ્ગષી ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ?  

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ફી જી, ઈષૂ ગ્ઉ ભળૂલીન રશૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ળીજ્લરીઅ ઇઘી  બનીધ  ઘીઉફૉ ઙીલ્ફૃઅ રૅત્લ ૃ

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૯૯ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ યૂઘીયીઊ જોહૂ (ઞૃફીઙત): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઇઘી  બનીધ  ઘીઉફૉ ઙીલ્ ગર્દૉ રૅત્લૃ બીરૉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) ઈષૂ ચડફીક ળ્ગષી ઼ળગીળફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) દૉફી ઇરવૂગળથફૂ ઞષીમનીળૂ ગ્ફૉ ઼ બીઉ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઈષી ગ્ઉ ગૉ઼ ફ પીલૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ જીવદૂ ૉન્ણસૂબ ક્વમ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૨૱ (૩૫-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ફીઙિળગ્ફૉ ભ઼ીષૂ ઝૉદળબીંણૂ ગળૂ બો઼ી બણીષદૂ ગૉડવૂ 
ૉન્ણસૂબ ક્વમ્ ગઉ ગઉ ઞગ્લીઑ જીવૉ ઝૉ,  
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(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૫ ષહર્રીઅ ળૉણ બીણૂફૉ ઈષૂ ગૉડવૂ ઙૃફીઽૂદ ક્વમ્ફૉ બગણૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ક્વમફી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૮-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ૨૩ ૉન્ણસૂબ ક્વમ ઇરનીષીન સઽૉળફી ુફગ્વ ળ્ણ બળ દક્ષસૂવી સ્બીંઙ ઼ૉન્ડળફી નૃગીફ ફઅ.૩૭ ઇફૉ ૩૮ રીઅ 
જીવદૂ ઽ્ષીફૃઅ ધ્લીફૉ ઈષદી દૉ ઞગ્લીઑ નળ્ણ્ બીણૂ ઙૃફ્ ફ પષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૪) ૨૩ 

(૫) ક્વમફી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ ઙૃફ્ ફ પૂફૉ ગીફફૄૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

જાભળીમીન દીવૃગીફી ઝૉવીથી ઙીરરીઅ ઘફૂઞફૂ જ્ળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૪૩ (૩૫-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી જાભળીમીન દીવગૃીફી ઝૉવીથી ઙીરરીઅધૂ 
ક્લી ગીળફૂ ઇફૉ ગૉડવી ઞથ્ધીફૂ ઘફૂઞ જ્ળૂ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ,  

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ગળષીરીઅ ઈ લ્,  

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૃવષીરીઅ ઈ લ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૃવષીફ્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ મીગૂ ળગર ષ઼ૃવષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી જાભળીમીન દીવગૃીફી ઝૉવીથી ઙીરરીઅધૂ 
ુમફ-ઇુપગૅદ ઘફફફૂ ગૃવ ૩,૨૱,૯૪૨ રૉ.ડફ ઞથ્ધીફૂ ઼ીનૂ રીડૂ / રૃળર ઘુફઞફૂ જ્ળૂ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ. 

(૪) દી.૩૭-૨૩-૪૨૩૱ ફી ઽૃગરધૂ .૯૩,૯૭,૭૪૨/- ફ્ નઅણગૂલ ઽૃગર ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઇફૉ (૬) નઅણગૂલ ઽૃગર ઼ીરૉ ઇુપગ ુફલીરગ (ઇબૂવ) ગક્ષીઑ ઇબૂવ ફઅ.૪૪/૩૱, દી.૩૭-૨૪-૪૨૩૱ 
નીઘવ ધલૉવ ઞૉ ઇબૂવ ઇળજી દી.૪૱-૨૭-૪૨૩૯ ધૂ ફીરઅઞૃળ ધદીઅ ઇળઞનીળ ૂ ીળી િળુષટફ ઇળજી ફઅ.૬૱/૩૯, દી.૪૭-
૨૮-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ગળૉવ ઽ્ઉ દૉફ્ ુફથર્લ બણદળ ઽ્ષીધૂ ુફથર્લ ઈ લી મીન નઅણ ષ઼ૃવીદફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ બલીર્ષળથ ઼અમઅપૂ ઘી઼ ઇનીવદ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૩૯ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી): રીફફૂલ ગીલની રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ બલીર્ષળથ ઼અમઅપૂ ગૉડવૂ ણૉટૂ ૉડૉણ ઇધષી ઘી઼ ઇનીવદ્ ક્લી 
સઽૉળ્રીઅ ગીલર્ળદ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ષપૃ ઇનીવદ્ફૂ ઞ ળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષપૃ ઇનીવદ્ફૂ ઞ ળૂલીદ બૃળૂ ગળષી રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૉવ ઝૉ ? 

ગીલની રઅ ૂ ૂ : (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ બલીર્ષળથ ઼અમઅપૂ ણૉટૂ ૉડૉણ ઇધષી ઘી઼ ઇનીવદ્ ઑગ બથ સઽૉળરીઅ 
ગીલર્ળદ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ળીજ્લરીઅ ફીફૂ, રધ્લર ઇફૉ ર્ડૂ ુ઼અજીઉ લ્ઞફીફી ગીર્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૯૱ (૩૪-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ગૉડવૂ ફીફૂ, રધ્લર ઇફૉ ર્ડૂ ુ઼અજીઉ લ્ઞફીક 
રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ,  

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ગઉ ગઉ લ્ઞફીકફી ગીર રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈ લી,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગઉ લ્ઞફીફી ગીર્ ગૉડવી ઘજ બથૄર્ ધલૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬)  મીગૂ ગીર્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૄથર્ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ગૃવ-૮ ફીફૂ ુ઼અજીઉ લ્ઞફીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ 
ઈષૂ, જ્લીળૉ  ગ્ઉ રધ્લર ગૉ  ર્ડૂ ુ઼અજીઉ લ્ઞફીક રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ફધૂ. 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ીરૉવ ગળૉવ બ ગ રૃઞમ ફીફૂ ુ઼અજીઉ લ્ઞફીકફી ગીર્ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈ લી. 
(બ ગ-ઇ ઼ીરૉવ ઝૉ.) 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીથી ઘૂળ઼ળી ઇફૉ ુસઅઙ્ણી બૂગઇબ ુષલળ ફઅ.૪ લ્ઞફીફી ગીર્ ઇફૃકર્રૉ .૩૯૬૬ વીઘ દધી 
.૪૫૨૮ વીઘફી ઘજ બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ.  

(૬)  ગફૉ઼ ળી-૪, ળૉડી ગીવીષણ દધી કટદ ય઼ીથ (ઙ્ળુષલીશૂ) લ્ઞફીફૃઅ ગીર ફીથીગૂલ ઋબવુબ્પ ઇફૃ઼ીળ બૄથર્ 
ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ. દધી મીગૂ ળઽૉવ ઼્રબૂબશૂલી (ઙ્ણવીપીળ) લ્ઞફીફૃઅ ગીર ઘીફઙૂ રીુવગૂફૂ ઞરૂફ ઼અબીનફ િકર્લી બથૄર્ 
ધલૉ ઈઙશફૂ ગીલર્ષીઽૂ દીત્ગીુવગ સ  ગળૂ નૉષીરીઅ ઈષસૉ.  

બ ગ-ઇ 
કર્ર લ્ઞફીફૃઅ ફીર ુઞ ્ 
૩ ળીથી ઘૂળ઼ળી (ઈળ.ઈળ.)  બ્ળમઅનળ  
૪ ળૉડી ગીવીષણ  નૉષયૄુર ીળગી 
૫ ુસઅઙ્ણી બૂગઇબ ુષલળ ફઅ.૪  ઙૂળ ઼્રફીધ  
૬  કટદ ય઼ીથ (ઙ્ળુષલીશૂ) ઞૃફીઙત  
૭ ગફૉ઼ળી-૪  ળીઞગ્ડ  
૮ ઼્રબૂબશૂલી (ઙ્ણવીપીળ)  ળીઞગ્ડ  

-------- 
ળીજ્લરીઅ ષ્ડળ વ્ઙીંઙફૂ ઼ર લી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૬૪ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૨-૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી દીવૃગીક બીથૂફી યળીષીફૂ ઼ર લીધૂ યીુષદ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઈ દીવગૃીકફૉ ઈ ઼ર લીધૂ રૃક્દ ગળષી સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) : (૨૮-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ૃળદ ુઞ ીફી કવબીણ, જ્લીર઼્ ૂ ઇફૉ મીળણ્વૂ દીવૃગી, ફષ઼ીળૂ ુઞ ીફી જૂઘવૂ દીવગૃી, ય જ ુઞ ીફી 
ઇઅગવૉ ળ ઇફૉ ઽીઅ઼્ડ દીવગૃી, ઈથઅન ુઞ ીફી ઼્જી ી, દીળીબૃળ ઇફૉ બૉડવીન દીવૃગી દધી ઘૉણી ુઞ ીફી રીદળફી દીવગૃી બોગૂફી 
ગૉડવીગ ુષ દીળ્ ષ્ડળ વ્ઙીંઙફૂ ઼ર લીધૂ યીુષદ ઝૉ. દૉરઞ ફરર્ની લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ઇરનીષીન ુઞ ીફ્ પઅપૃગી દીવૃગ્ દધી 
મ્ડીન ુઞ ીફ્ મળષીશી દીવગૃ્ ષ્ડળ વ્ઙીંઙફૂ ઼ર લીધૂ યીુષદ ઝૉ.  

(૪) ઈ દીવગૃીકફૉ ષ્ડળ વ્ઙીંઙફૂ ઼ર લીધૂ રૃક્દ ગળષીઆ (૩) ગૉફીવ ુ઼ ડરરીઅધૂ ટરથ ચડીણષી ળ્ડૉસફ 
બ ુદધૂ બીથૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. (૪) ઋફીશૃ ુ઼અજીઉ ુફલઅુ દ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. (૫) ગૉફીવ્ફૃઅ ઇ દળગીર ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ 
(૬) બીથૂફ્ ઇ઼ળગીળગ ઋબલ્ઙ ધીલ દૉ રીડૉ  ક્ષૉુ લ ગક્ષીઑ ુબલદ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂકફૉ ્ત઼્ીિઽદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ  
(૭) ફરર્ની લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ પઅપૃગી ઇફૉ મળષીશી દીવૃગીફૉ ઼ર લીધૂ રૃક્દ ગળષી દઞ  ીળી ણર્ૉ ઉફૉટ ઼ૂ ડરધૂ ઈવૉઘફફૂ 
ગીરઙૂળૂ ઙુદરીઅ ઝૉ.  

-------- 
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ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૪૱ ૂરદૂ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ): ઼યીઙૅઽરીઅ દી.૩૨-૩૪-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ળઞૄ ધલૉવ 
*૪૨૮૫૩ (ઇગર્દી-૫૬) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીફી ૮ દીવૃગીફીઅ ૩૱ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ ઋયી ગળષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) જો ઽી, દ્ દીવગૃીષીળ ગલી ઙીર્રીઅ ગૉડવીઅ ક્ષૉ ભશરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ નમીથ ધલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ ગૉડવી ઼રલધૂ જીવૃ ઝૉ ?  

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી.  

(૪) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ દીવગૃીષીળ ઙીર્રીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ.  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ ઼અખ્લી ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 
(ઽૉ .ઈળૉ . .) 

૩ ઇમણી઼ી  ૪ ષીઅગૃ  ૩૱.૨૨.૨૨ 
   ઼ીઅપષ  ૨.૬૨.૬૯ 
૪ વઘબદ  ૩ બીન્ ્  ૩૪.૨૨.૨૨ 
૫ ઙીઅપૂપીર  ૪ ુગણીથી  ૫.૯૯.૯૪ 
   ઙશબીનળ  ૫.૨૯.૩૪ 
૬ યૃઞ  ૭ ફીઙ્ળ  ૨.૨૬.૨૨ 
   રીફગૃષી  ૨.૩૨.૨૨ 
   ઼ીરૉ ી  ૩.૯૪.૯૨ 
   ઈથઅન઼ળ  ૩.૪૮.૯૩ 
   વીઘ ન  ૨.૨૪.૬૨ 
૭ ળીબળ  ૩ ઞૉ઼ ણી  ૬.૨૬.૮૯ 
૮ ફઘ ીથી  ૯ ફીફી ફઘ ીથી  ૱.૨૨.૨૨ 
   વૃણમીલ  ૯.૭૨.૨૨ 
   યણવૂ  ૨.૮૨.૨૨ 
   યીળીબળ (યીણળી) ૪.૨૨.૨૨ 
   ઈચ્ઝફૂ  ૭.૨૨.૨૨ 
   વૂભળૂ  ૩૮.૨૨.૨૨ 
   ઞણ્નળ  ૪.૨૨.૨૨ 
 ગૃવ ૩૱  ૱૭.૭૮.૨૩ 

(૫) ઋક્દ નમીથ્ ૫ ષહર્ધૂ ષપૃ ઼રલફી ઝૉ. 

-------- 

ય જ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૮૬ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ): ઼યીઙૅઽરીઅ દી.૩૨-૩૪-૪૨૩૯ફી  
ળ્ઞ ળઞૄ ધલૉવ *૪૨૯૬૭ (ઇગર્દી-૪૭૱) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીફી ૭ દીવૃગીફીઅ ૯ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ ઋયી ગળષીરીઅ 
ઈ લીઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) જો ઽી, દ્ દીવગૃીષીળ ગલી ઙીર્રીઅ ગૉડવીઅ ક્ષૉ ભશરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ નમીથ ધલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ ગૉડવી ઼રલધૂ જીવૃ ઝૉ ? 
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી,જી   

(૪) ઇફૉ (૫) 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ 
઼અખ્લી 

ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ
(ઽૉ .ઈળૉ . .) 

નમીથફ્ ઼રલ 
(ષહર્ધૂ મીગૂ) 

૩ ય જ  

૪ 

દષળી  ૨.૪૭.૬૨ ઙીર ફરૄફી ૯ ઇફૉ ૱ રૃઞમ ઼નળ ઼ષ ફઅમળ ઙૐજળ ઞથીદ્ 
ફધૂ. 

રફીણ  ૨.૮૩.૫૩ ણૂ.ઈઉ.ઑવ.ઈળ ગજૉળૂફૂ રીબથૂ સૂડ રઞૃમ ઼નળ ઼ષ 
ફઅમળ ઙૐજળરીઅ ઞથીદ્ ફધૂ.  

૪ ઈર્ન  ૩ ગ્ઢૂષીદળ઼ી  ૨.૨૨.૫૮ ૪૨૨૪ ધૂ  
૫ ષીઙળી  ૩ ઇળઙીરી  ૨.૩૨.૭૩ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂ ીળી ઼નળ ઞગ્લી ષપીળીફી ઙીરદશ દળૂગૉ  

ફૂર ગળીલૉવ ઝૉ.  
૬ ઽીઅ઼્ડ  

૪ 
ચ્ણીનળી  ૨.૨૩.૩૬ ૩૯૱૯ ધૂ  
ઘળજ  ૨.૨૨.૨૬ ૩૯૱૱ ધૂ  

૭ ષીુવલી  ૩ ગ ત  ૨.૨૪.૯૯ દરીર નમીથ નળૄ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  
ગૃવ ૯  ૩.૨૩.૯૫  

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૪૱ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ફધીયીઉ બડૉવ (પીફૉળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ફૉ વીઅમ્ ઼રલ ધલ્ ઽ્ષી ઝદીઅ બથ નમીથ્ નૄળ ફ ગળફીળ બઅજીલદફી ઞષીમનીળ્ 
઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફી ૬ દીવગૃીફી ૱ ઙીર્રીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ 
બળ નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ પીફૉળી ૪ ૩૯.૩૯.૭૩ 
૪ ગીઅગળૉઞ ૩ ૩૯૱.૮૱.૯૫ 
૫ ધળીન ૩ ૪૨.૨૨.૨૨ 
૬ ષણઙીર ૬ ૩૬.૬૫.૭૨ 

ગૃવ ૱ ૪૫૨.૫૩.૯૬ 

(૪) ઋક્દ બોગૂ દરીર નમીથ્ ૭ ષહર્ ગૉ  ૩૨ ષહર્ધૂ કઝી ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ રૃઞમ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળષીફી ઇુપગીળ ગર્ીર 
બઅજીલદફૉ ઽ્લ, ગર્ીર બઅજીલદફી ઇુપગીળ બળત્ષૉ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ નમીથ્ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ગીઅગળૉઞ દીવગૃીફી જાઘૉવ ઙીરફૃઅ ઇઅસદઆ નમીથ નૄળ ગળૉવ ઝૉ ઇફૉ મીગૂફૃઅ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. પીફૉળી ઇફૉ ષણઙીર દીવૃગીફી નમીથ્ ઼અનય રીબથૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ ઞૉ બૄથર્ ધલૉધૂ દધી ધળીન દીવગૃીફી 
નમીથ ઼અમઅપરીઅ ફીર. ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ બણદળ ઽ્ઉ ગ્ડર્ફ્ જૄગીન્ ઈ લૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

------- 
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઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૯૯ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ફૉ વીઅમ્ ઼રલ ધલ્ ઽ્ષી ઝદીઅ બથ નમીથ્ નૄળ ફ ગળફીળ બઅજીલદફી ઞષીમનીળ્ 
઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ૬ દીવૃગીફી ૩૩ ઙીર્રીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ 
બળ નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ વીંમણૂ ૪ ૫.૨૯.૨૨ 
૪ ધીફઙત ૩ ૨.૨૭.૬૨ 
૫ ીઅઙ ી ૯ ૭.૮૮.૨૨ 
૬ જૃણી ૩ ૨.૨૪.૨૨ 

ગૃવ ૩૩ ૱.૱૪.૬૨ 

(૪) ઑગ બથ ફધૂ. 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ રૃઞમ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળષીફી ઇુપગીળ ગર્ીર 
બઅજીલદફૉ ઽ્લ, ગર્ીર બઅજીલદફી ઇુપગીળ બળત્ષૉ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ નમીથ્ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

(૬) ઋક્દ મીગૂ ળઽૉવ નમીથ્ બોગૂ, 

 વીંમણૂ દીવૃગીફી ૪ ઙીરફૃઅ નમીથ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 જૃણી દીવૃગીફી નમીથ ઼અમઅપરીઅ ફીર. ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ બણદળ ઽ્ઉ ગ્ડર્ફ્ જૄગીન્ ઈ લૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 ધીફઙત દીવૃગીફૃઅ ૩ ઙીર ઇફૉ ીઅઙ ી દીવૃગીફી ૯ ઙીર રશૂ ગૃવ ૱ ઙીરફી નમીથ ઇઅઙૉ ઙઞૃળીદ બઅજીલદ 
ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭(૪) ઽૉઢશ ઙૐજળ નમીથ નળૄ ગળષીફી ઇુપગીળ ગર્ીર બઅજીલદફૉ ઽ્ઉ, 
઼અમઅુપદ ગર્ીર બઅજીલદ ીળી પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષી ઞથીષૉવ ઝૉ. 

----------- 

નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૯૭ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ુષકર્રયીઉ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ફૉ વીઅમ્ ઼રલ ધલ્ ઽ્ષી ઝદીઅ બથ નમીથ્ નૄળ ફ ગળફીળ બઅજીલદફી ઞષીમનીળ્ 
઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફી ૬ દીવૃગીફી ૮૫ ઙીર્રીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઙૐજળફૂ 
ઞરૂફ બળ નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ ઘઅયીુશલી ૪ ૨.૪૭.૨૨ 
૪ યીથષણ ૭૬ ૨.૱૨.૯૨ 
૫ ગ લીથબૃળ ૭ ૨.૯૱.૨૨ 
૬ ીળગી  ૪ ૩.૭૩.૮૱ 

ગૃવ ૮૫ ૫.૫૭.૭૱ 

(૪) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ીળગી દીવગૃીફી યૂરળીથી ઙીરફૃઅ નમીથ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ. 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ રૃઞમ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળષીફી ઇુપગીળ ગર્ીર 
બઅજીલદફૉ ઽ્લ, ગર્ીર બઅજીલદફી ઇુપગીળ બળત્ષૉ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ યીથષણ દીવૃગીફૃઅ ૨.૱૨.૯૨ ઽૉ.ઈળૉ . . ઇફૉ ગ લીથબૃળ દીવૃગીફૃઅ ૨.૯૱.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . 
રશૂ ગૃવ ૩.૭૱.૯૨ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ નૄળ ગળૉવ ઝૉ. ઘઅયીુશલી દીવૃગીફી નમીથ ઼અનય રીબથૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ ઞૉ બૄથર્ ધલૉધૂ 
દધી ીળગી દીવૃગીફી યૂરળીથી ઙીરૉ ઙૐજળરીઅ ળઽૉથીઅગફી રગીફ ઽ્ઉ નમીથનીળ્ફૉ ફ્ડૂ઼ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દધી બીણવૂ 
ઙીરફી નમીથ ઼અમઅપરીઅ ફીર. ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ બણદળ ઽ્ઉ ગ્ડર્ફ્ જગૄીન્ ઈ લૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

------- 

નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૫૯ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઉ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ 
ઞરૂફ બળ નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ફૉ વીઅમ્ ઼રલ ધલ્ ઽ્ષી ઝદીઅ બથ નમીથ્ નૄળ ફ ગળફીળ બઅજીલદફી ઞષીમનીળ્ 
઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ દીવૃગીષીળ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ. 

નીઽ્ન 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ નીઽ્ન  ૩ ૪.૮૩.૨૪ 
૪ ટીવ્ન ૩ ૨.૨૱.૨૯ 

ગૃવ ૪ ૪.૮૯.૨૯ 

બઅજરઽીવ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ ઽીવ્વ ૩ ૩.૩૬.૫૫ 
૪ ર્ળષી(ઽ) ૫ ૭૨.૪૪.૨૨ 
૫ ઙ્પળી ૩ ૩૩.૨૨.૬૫ 

ગૃવ ૭ ૮૪.૫૮.૯૮ 
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(૪) નીઽ્નઆ- 

  નીઽ્ન ુઞ ીફી નમીથ્ બોગૂ નીઽ્ન દીવૃગીફૃઅ ૩ (ઑગ) ઋજષીથૂલી ઙીરફૃઅ ૪.૮૩.૨૪ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૩૨ 
ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ. 

              બઅજરઽીવઆ- 

  બઅજરઽીવ ુઞ ીફી નમીથ્ બોગૂ ર્ળષી(ઽ) દીવૃગીફૃઅ ૩ (ઑગ) ર્ઞળૂ ઙીરફૃઅ ૪.૨૨.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૭ 
ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ દધી ર્ળષી (ઽ) દીવૃગીફી ૪ (મૉ) નૉવ્જ ઇફૉ ઘૃનળી ઙીરફૃઅ ૬૱.૪૪.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૩૨ ગળદી 
ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ. 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ રૃઞમ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળષીફી ઇુપગીળ ગર્ીર 
બઅજીલદફૉ ઽ્લ, ગર્ીર બઅજીલદફી ઇુપગીળ બળત્ષૉ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ નમીથ્ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

(૬) નીઽ્નઆ- 

  નીઽ્ન ુઞ ીફી મીગૂ ળઽૉવ નમીથ્ ઼અમઅપરીઅ ફીર. ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ બણદળ ઽ્ઉ ગ્ડર્ફ્ જૄગીન્ ઈ લૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

  બઅજરઽીવઆ- 

  બઅજરઽીવ ુઞ ીફી ગૃવ નમીથ બોગૂ ઙ્પળી દીવૃગીફી ર્ડૂ ગીઅડણૂ ઙીરફૃઅ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવ ૃઝૉ 
દધી ર્ળષી(ઽ) દીવગૃીફી ર્ઞળૂ ઇફૉ ઘૃનળી ઙીરફી નમીથ ઼અમઅપૉ ફીર. ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ બણદળ ઽ્ઉ ગ્ડર્ફ્ જગૄીન્ ઈ લૉધૂ દધી 
ઽીવ્વ દીવગૃીફી નૃુથલી ઇફૉ ર્ળષી(ઽ) દીવૃગીફી નૉવ્જ ઙીરફી નમીથ ઼અમઅપૉ રીબથૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવ ૃઝૉ ઞૉ બૄથર્ ધલૉધૂ 
પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

દીબૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૭૱ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ બૃફીયીઉ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 
ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ફૉ વીઅમ્ ઼રલ ધલ્ ઽ્ષી ઝદીઅ બથ નમીથ્ નૄળ ફ ગળફીળ બઅજીલદફી ઞષીમનીળ્ 
઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીફી ૫ દીવગૃીફી ૯૯ ઙીર્રીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ. 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ ષીવ્ણ ૪ ૨૨.૩૬.૨૨ 
૪ લીળી ૬૩ ૫૨.૪૯.૪૮ 
૫ ઼્ફઙત ૫૮ ૪૩.૨૫.૨૨ 

ગૃવ ૯૯ ૭૩.૬૮.૪૮ 

(૪) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ષીવ્ણ દીવગૃીફી ૪ (મૉ) મૃઽીળૂ ઇફૉ ગરીવઝ્ણ ઙીરફૃઅ રશૂ ગૃવ ૨.૩૬.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . 
નમીથ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ. ઼્ફઙત દીવૃગીફી ૫૮ ઙીરફૃઅ રશૂ ગૃવ ૪૩.૨૫.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૭ ષહર્ ગળદી ષપૃ 
઼રલફૃઅ ઝૉ. 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ રૃઞમ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળષીફી ઇુપગીળ ગર્ીર 
બઅજીલદફૉ ઽ્લ, ગર્ીર બઅજીલદફૉ ઇુપગીળ બળત્ષૉ નમીથ્ નૄળ ગળષી ઞથીષૉવ ઝૉ. 
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(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ રૃઞમ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળષી રીડૉ  ઼અમઅુપદ દીવૃગી 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ીળી ગર્ીર બઅજીલદફૉ ઇુપગીળ બળત્ષૉ ઼અમઅુપદફૉ ફ્ડૂ઼ ઈબૂ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષી ઞથીષૉવ ઝૉ. 

------- 

દીબૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૮૫ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ઼ૃુફવયીઉ ઙીરૂદ (ુફટળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ફૉ વીઅમ્ ઼રલ ધલ્ ઽ્ષી ઝદીઅ બથ નમીથ્ નૄળ ફ ગળફીળ બઅજીલદફી ઞષીમનીળ્ 
઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ દીવૃગીષીળ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ. 

  દીબૂઆ- 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ ષીવ્ણ ૪ ૨૨.૩૬.૨૨ 
૪ લીળી ૬૩ ૫૨.૪૯.૪૮ 
૫ ઼્ફઙત ૫૮ ૪૩.૨૫.૨૨ 

ગૃવ ૯૯ ૭૩.૬૮.૪૮ 

  ણીઅઙઆ- 

  ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ગ્ઉબથ ઙીરરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ ધલૉવ ફધૂ. 

(૪) દીબૂઆ- 

  દીબૂ ુઞ ીફી નમીથ્ બોગૂ ષીવ્ણ દીવૃગીફી ૪ (મૉ) મૃઽીળૂ ઇફૉ ગરીવઝ્ણ ઙીરફૃઅ રશૂ ગૃવ ૨.૩૬.૨૨ 
ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ. ઼્ફઙત દીવૃગીફી ૫૮ ઙીરફૃઅ રશૂ ગૃવ ૪૩.૨૫.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૭ ષહર્ 
ગળદી ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ. 

  ણીઅઙઆ- 

  ણીઅઙ ુઞ ીફી ગ્ઉબથ ઙીરરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ બળ નમીથ ફ ઽ્લ  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ રૃઞમ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળષીફી ઇુપગીળ ગર્ીર 
બઅજીલદફૉ ઽ્લ, ગર્ીર બઅજીલદફી ઇુપગીળ બળત્ષૉ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

(૬) દીબૂ 

  ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ રૃઞમ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળષી રીડૉ  ઼અમઅુપદ દીવૃગી 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂ ીળી ગર્ીર બઅજીલદફૉ ઇુપગીળ બળત્ષૉ ઼અમઅુપદફૉ ફ્ડૂ઼ ઈબૂ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષી ઞથીષૉવ ઝૉ. 

  ણીઅઙઆ- 

  ણીઅઙ ુઞ ીફી ગ્ઉબથ ઙીરરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ બળ નમીથ ફ ઽ્લ  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

------- 
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ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૮૮ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ 
ઞરૂફ બળ નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ફૉ વીઅમ્ ઼રલ ધલ્ ઽ્ષી ઝદીઅ બથ નમીથ્ નૄળ ફ ગળફીળ બઅજીલદફી ઞષીમનીળ્ 
઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ?  

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ દીવૃગીષીળ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ 
બળ નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ. 

ફષ઼ીળૂઆ- 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . ) 

૩ ષીઅ઼ની ૩ ૪.૬૮.૯૯ 

ગૃવ ૩ ૪.૬૮.૯૯ 

ષવ઼ીણઆ- 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . ) 

૩ ગબળીણી ૭ ૩.૮૨.૯૬ 

૪ બીળણૂ ૭ ૨.૮૩.૬૪ 

૫ ઋરળઙીર ૩ ૨.૫૮.૨૨ 

ગૃવ ૩૩ ૪.૭૱.૩૮ 

(૪) ફષ઼ીળૂઆ- 

  ફષ઼ીળૂ ુઞ ીફી નમીથ્ ૭ ષહર્ ગૉ  ૩૨ ષહર્ધૂ કઝી ઼રલધૂ ઝૉ. 

  ષવ઼ીણઆ- 

  ષવ઼ીણ ુઞ ીફી ઋરળઙીર દીવગૃીફી ૩ ઙીરફૃઅ નમીથ ૭ ષહર્ધૂ ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ. 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ રૃઞમ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળષીફી ઇુપગીળ ગર્ીર 
બઅજીલદફૉ ઽ્લ, ગર્ીર બઅજીલદફી ઇુપગીળ બળત્ષૉ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ નમીથ્ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

(૬) ફષ઼ીળૂઆ- 

  ફષ઼ીળૂ ુઞ ીફૃઅ નમીથ નૄળ ગળષી રીડૉ  બ્વૂ઼ ્ડૉક્સફ રૉશષષી રીડૉ  ગર્ીર બઅજીલદ ન્વપી દળભધૂ 
દી.૨૮-૩૨-૪૨૪૨ફી બ ધૂ બ્વૂ઼ ઼મ ઉન્ બૉક્ડળ ૂ ષીઅ઼નીફૉ યવીરથ ગળૉવ ઽ્ઉ, બ્વૂ઼ ્ડૉક્સફ ર ૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.   

  ષવ઼ીણઆ- 

  ષવ઼ીણ ુઞ ીફી ગબળીણી દીવૃગીફૃઅ દરીર નમીથ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, દધી બીળણૂ દીવગૃીફૃઅ નમીથ ઘૉદૂ 
ુષહલગ ઽ્ઉ ગર્ીર બઅજીલદ્ફૉ નમીથ નૄળ ગળષી દીગૂન ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દધી ઋરળઙીર દીવગૃીફી નમીથ ઼અનય ફીર. ઋરળઙીર 
ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ બણદળ ઽ્ઉ, ગ્ડર્ફ્ જૄગીન્ ઈ લૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

------- 
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મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૨૫ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ફધીયીઉ બડૉવ (પીફૉળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઉ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઉફ્ ઇરવ ગલીર્ 
ુ઼ષીલ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઉફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

બીડથ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૩૬ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બીડથ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૩૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
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(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૩૱ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૫૩ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 
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(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૫૫ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૬૩ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ 
ુ઼ષીલ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૬૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ વુવદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
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(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૭૩ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ 
ગલીર્ ુ઼ષીલ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૭૭ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ 
(ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 
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(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષકૅ્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૭૮ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીશૂલી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ નૉષયૄુ ર ીળગી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ 
ુ઼ષીલ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૮૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષકૅ્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૮૱ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
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(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ 
ુ઼ષીલ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૯૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૨૫ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીઅુદયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 
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(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૨૱ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઊ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ ુ઼ષીલ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ,  ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

બઅજરઽીવ ઇફૉ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૩૬ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ 
(ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઉ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બઅજરઽીવ ઇફૉ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ 
ગલીર્ ુ઼ષીલ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૩૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઉ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
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(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ 
ુ઼ષીલ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

઼ૃળદ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૪૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઉ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ 
ગલીર્ ુ઼ષીલ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

દીબૂ ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૫૨ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઉ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ દીબૂ ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગલીર્ 
ુ઼ષીલ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 
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(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૫૫ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ઽ દગફી ઙૐજળફૂ ઞરૂફફી ષૅક્ષ્ ગીબૂ ઽળીજી ગળદી બઽૉવી દૉફૂ 
ઇઅનીજીદ ુગઅરદ ષફ ઘીદી બી઼ૉ દોલીળ ગળી લી બઝૂ ઞ ઇબ ૉ઼ડ ીઉ ૉ઼ દૉફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફૂ જોઙષીઊ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ 
ગલીર્ ુ઼ષીલ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઋઙૉવી ગૉડવી ષૅક્ષ્ ગીબૂફૉ ઽળીજી ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૪૬ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ નમીથ્ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ નળૄ ફ ધષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ વીઢૂ  ૨.૯૩.૫૫ 
૪ મઙ઼ળી ૩.૯૯.૯૬ 
૫ જાભળીમીન ૪.૭૨.૯૩ 
૬ ઘીઅયી ૩૱.૯૮.૪૭ 
૭ ઇરળૉવૂ ૩૱.૨૱.૮૮ 
૮ ગૃઅ ગીષીષ ૩૨.૩૫.૫૯ 
૯ મીમળી ૨.૯૱.૱૯ 
૱ પીળૂ ૨.૬૨.૬૯ 
૯ ળીઞૃવી ૨.૯૮.૩૭ 

ગૃવ ૭૬.૯૭.૯૭ 
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(૪) ઋક્દ બોગૂ ૱.૯૨.૭૨ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ્ ૩ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ દધી ૬૮.૪૭.૬૭ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ્ ૫ ષહર્ 
ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ગૉડવીગ ુગ ઼ીરીઅ રૉડળ ઼મજ્લૃણૂ઼ મફૉવ ઽ્ઊ દૉરઞ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ 
ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઽ્ઊ બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધલૉવ ફધૂ. 

(૬) ફીર. ગ્ડર્ફી ુફથર્લીુપફ દૉરઞ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ઈથઅન ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૫૫ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ગીઅુદયીઊ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ નમીથ્ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ નૄળ ફ ધષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ ઈથઅન ૩.૭૭.૯૯ 
૪ ઋરળૉઢ ૨.૨૨.૫૯ 
૫ ઼્જી ી ૨.૨૮.૮૨ 
૬ ઘઅયીદ ૨.૨૮.૨૨ 

ગૃવ ૩.૮૱.૯૬ 

(૪) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ઘઅયીદ દીવગૃીફૃઅ ૨.૨૮.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૩ ષહર્ધૂ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. જ્લીળૉ  ઈથઅન, 
ઋરળૉઢ ઇફૉ ઼્જી ી દીવગૃીફૃઅ રશૂ ગૃવ ૩.૮૪.૯૬ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૫ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્ઊ, દધી ઇન્લ ુગ ઼ીકરીઅ નમીથ નળૄ ગળષીફૂ ઈફહૃીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ 
જીવૃ ઽ્લ, બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધલૉવ ફધૂ. 

(૬) ફીર. ગ્ડર્ફી જગૃીની ઈ લૉ ઇફૉ નમીથ્ નૄળ ગળષીફૂ ઈફૃહીઅઙૂગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ ુફલરીફૃ઼ીળ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ઘૉણી ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૬૫ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ગીઅુદયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ નમીથ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ 
નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ નૄળ ફ ધષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 

૩ ફિણલીન ૨.૱૩.૯૪ 

૪ ઙશદૉ ળ ૨.૫૬.૨૨ 

૫ રઽૃપી ૨૩.૩૱.૨૨ 

૬ રીદળ ૨.૮૮.૯૯ 

૭ ઘૉણી ૨.૨૨.૫૨ 

ગૃવ ૨૫.૨૨.૯૯ 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ૩.૬૱.૯૯ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ્ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ગૉડવીગ ુગ ઼ીરીઅ રૉડળ ઼મજ્લૃણૂ઼ મફૉવ ઽ્ઊ દૉરઞ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ 
ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ુષુષપ દમક્કૉ  ઙુદરીઅ ઽ્ઊ બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધલૉવ ફધૂ. 

(૬) ફીર. ગ્ડર્ફી ુફથર્લીુપફ દૉરઞ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ ુફલરીફૃ઼ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૮૩ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ નમીથ્ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ નૄળ ફ ધષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીફી ગષીઅડ દીવૃગીરીઅ બઅજીલદફૂ ૨૨.૨૫.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . 
ઞરૂફ બળ ઙૉળગીલનૉ નમીથ ધલૉવ ઝૉ. 

(૪) ઋક્દ બોગૂ દરીર નમીથ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ કઝી ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ઼નળ નમીથ મીમદ ઼મજ્લૃણૂ઼વ મફૉવ ઽ્ઊ બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધલૉવ ફધૂ. 

(૬) ફીર. ગ્ડર્ફી ુફથર્લીુપફ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ફરર્ની ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૮૱ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ નમીથ્ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ નૄળ ફ ધષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૮-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ફરર્નીઆ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ફીઅન્ન દીવૃગીરીઅ ૨.૨૫.૪૩ ઽૉ.ઈળૉ . . દધી 
નૉિણલીબીણી દીવગૃીરીઅ ૨.૪૬.૪૬ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ધલૉવ ઝૉ. 

  ણીઅઙઆ રીિઽદૂ રીરૃળ ઝૉ. 

(૪) ફરર્નીઆ ફીઅન્ન દીવૃગીરીઅ ધલૉવ ૨.૨૫.૪૩ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૩ ષહર્ધૂ ષપૃ દધી નૉિણલીબીણી દીવગૃીરીઅ ધલૉવ 
૨.૪૬.૪૬ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૫ ષહર્ધૂ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

  ણીઅઙઆ ઘઅણ-૩ફૂ ુષઙદૉ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫) ફરર્નીઆ ઋક્દ નમીથ્ ઼અમઅપૉ ઼મજ્લૃણૂ઼ રૉડળ ઽ્ઊ દૉરઞ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ્ ઼અમઅપૉ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ 
જીવૃ ઽ્ઊ, બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધલૉવ ફધૂ. 

  ણીઅઙઆ ઘઅણ-૩ફૂ ુષઙદૉ  ફધૂ. 

(૬) ફરર્નીઆ ઋક્દ નમીથ્ ઼અમઅપૉ ગ્ડર્ફી જૃગીનીફૉ ઈુપફ દૉરઞ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ્ ઼અમઅપૉ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ 
બૄથર્ ધલૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

  ણીઅઙઆ ઘઅણ-૩ફૂ ુષઙદૉ  ફધૂ. 

-------- 

ય જ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૨ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ નમીથ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ 
નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ,  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ નૄળ ફ ધષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૮-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) નમીથ્ફૂ ઼અખ્લી 

૩ ય જ ૩૯૭.૫૮.૮૨ ૯૮૱ 

૪ ઽીઅ઼્ડ ૨.૩૭.૫૩ ૬૬ 

૫ ષીઙળી ૪.૨૮.૮૫ ૪૬૨ 

૬ ઈર્ન ૨.૯૪.૫૯ ૪૬૯ 

૭ ઞઅમૃ઼ળ ૫.૩૩.૯૭ ૬૯૫ 

ગૃવ ૩૱૩.૮૪.૮૱ ૩૯૯૬ 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ૩૪ નમીથ્ ૩ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ દધી ૩૯૮૪ નમીથ્ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ નમીથ્ નળૄ ગળષીફૂ ઈફહૃીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ુષુષપ દમક્કૉ  ઙુદરીઅ ઽ્ઊ બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ 
ધલૉવ ફધૂ. 

(૬) ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ ુફલરીફૃ઼ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 
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઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૫ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઈફઅનયીઉ જૐપળૂ (રીઅણષૂ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ નમીથ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ 
નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ નૄળ ફ ધષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૮-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈ. .) 

૩ રીઅણષૂ ૪.૫૨.૨૨ 

૪ રીઅઙળ્શ ૯.૯૩.૯૪ 

૫ કવબીણ ૫.૨૨.૨૨ 

૬ ગીરળૉઞ ૨.૨૱.૨૯ 

૭ રઽૃષી ૨.૨૯.૩૩ 

૮ જ્લીર઼્ૂ ૨.૨૩.૯૩ 

 ગૃવ ૩૫.૫૱.૮૫ 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ૫.૨૩.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ્ ૩ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ દધી ૩૨.૫૩.૭૪ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ્ ૫ ષહર્ 
ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ગૉડવીગ ુગ ઼ીરીઅ રૉડળ ઼મજ્લૃણૂ઼ મફૉવ ઽ્ઊ દૉરઞ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ 
ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ુષષપ દમક્કૉ  ઙુદરીઅ ઽ્ઊ બઙવી વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધલૉવ ફધૂ. 

(૬) ફીર. ગ્ડર્ફી ુફથર્લીુપફ દૉરઞ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ ુફલરીફૃ઼ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

-------- 

ફષ઼ીળૂ ઇફૉ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૱૨ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ 
નમીથ્ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ્ નૄળ ફ ધષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ઇફૉ દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૮-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ. 
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  ફષ઼ીળૂ ુઞ ્આ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈળૉ . .) 

નમીથફ્ ઼રલઙીશ્ 

(ષહર્ધૂ મીગૂ) 

૩ ષીઅ઼ની ૪.૬૮.૯૯ ૩ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  

 ગૃવ ૪.૬૮.૯૯  

  જારફઙળ ુઞ ્આ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈળૉ . .) 

નમીથફ્ ઼રલઙીશ્ 

(ષહર્ધૂ મીગૂ) 

૩ જારફઙળ ૫.૪૭.૱૩ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  

૪ ્વ ૪.૩૯.૭૬ ૩ ષહર્ ગળદીઅ કઝૃઅ  

૫ જોણૂલી ૨.૨૯.૭૫ ૩ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  

૬ ગીવીષણ ૨.૫૨.૨૨ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  

૭ જારજોપબૃળ ૨.૨૨.૪૫ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  

ગૃવ ૭.૱૫.૩૩  

(૫) ઋક્દ નમીથ્ ઼અમઅપૉ ઼મજ્લૃણૂ઼ રૉડળ ઽ્ઊ દૉરઞ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ્ ઼અમઅપૉ ુષષપ દમક્કૉ  ઈફૃહીઅુઙગ 
ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઽ્ઊ, બઙવી વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધલૉવ ફધૂ. 

(૬) ઋક્દ નમીથ્ ઼અમઅપૉ ગ્ડર્ફી જગૃીનીફૉ ઈુપફ દૉરઞ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ્ ઼અમઅપૉ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ 
ધલૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

-------- 

઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ બસૃ જિળલીથ રીડૉ  ષ દૂફી રીથરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૬ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઈફઅનયીઉ જૐપળૂ (રીઅણષૂ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળફી ધીુબદ ૩૨૨ ીથૂનૂઢ ૬૨ 
ઑગળ રૃઞમ ગૉડવી ઙીર્રીઅ બસૃફી જિળલીથ રીડૉ  દૉફૂ ષ દૂફી રીથરીઅ ગૉડવૂ ઙૐજળ ઞરૂફ ઽ્ષૂ ઞ ળૂ ઝૉ,  

(૪) દૉ ઼ીરૉ ઋક્દ દીવૃગીરીઅ ગૉડવૂ ઙૐજળ ઞરૂફ ઋબવબ્પ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞૉ ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ કઝૂ ઝૉ ત્લીઅ ષોગુ બગ ઞરૂફ ભીશષષી/ફૂર ગળષી ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ 
સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) દૉ ઞરૂફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ફૂર ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 

(૪) બ ગ રૃઞમ. 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞૉ ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ કઝૂ ઝૉ ત્લીઅ ષોગુ બગ ઞરૂફ ભીશષષી/ફૂર ગળષી ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ 
ગ્ઉ બથ ગર્ીર બઅજીલદ દળભધૂ ઈ ઇઅઙૉફૂ ગ્ઉ નળઘી દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ.  

(૬) ગર્ીર બઅજીલદ દળભધૂ નળઘી દ ર ૉધૂ ુફલરીફૃ઼ીળ િકર્લી ઇફૃ઼ળૂફૉ. 
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બ ગ 

કર્ર દીવૃગ્ 
ઙીરફૂ 
઼અખ્લી 

બસૃકફૂ ષ઼દૂ 
બસૃકફૂ ષ઼દૂફૂ રીથરીઅ 
ઞ ળૂ ઙૐજળ (ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.)

ઋબવબ્પ ઙૐજળ ઞરૂફ 
(ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.) 

૩ ઋરળબીણી ૭૮ ૭૯,૮૪૱ ૯૪૪૨-૬૱-૨૨ ૩૪૩૱-૭૮-૪૩ 
૪ જ્લીર઼્ૂ ૭૪ ૫૩,૯૪૨ ૭૩૨૯-૪૨-૨૨ ૱૯૩-૮૭-૯૬ 
૫ ગીરળૉઞ ૮૯ ૮૨,૨૯૪ ૯૮૩૬-૯૪-૨૨ ૩૪૯૭-૯૭-૱૨ 
૬ મીળણ્વૂ ૱૮ ૮૨,૨૭૨ ૯૮૨૱-૨૨-૨૨ ૯૫૭-૨૨-૨૨ 
૭ રીઅઙળ્શ ૯૪ ૮૯,૱૨૱ ૩૨૱૬૯-૪૱-૨૨ ૪૫૮૮-૮૯-૮૬ 
૮ બવ઼ીથી ૬૯ ૪૮,૫૬૯ ૬૪૩૭-૱૬-૨૨ ૯૨૨-૪૮-૯૯ 
૯ રીઅણષૂ ૩૪૫ ૱૱,૮૨૯ ૩૬૩૯૯-૬૬-૨૨ ૪૯૭૭-૪૭-૬૨ 
૱ રઽૃષી ૮૯ ૯૭,૯૭૱ ૩૪૩૭૫-૪૱-૨૨ ૩૬૮૮-૬૫-૨૨ 
૯ કવબીણ ૩૨૭ ૬૭,૫૯૯ ૯૪૮૨-૮૬-૨૨ ૩૮૩૯-૫૪-૱૪ 
૩૨ ગદીળઙીર 

સઽૉળૂ ુષ દીળ ઽ્ષીધૂ  ફધૂ. 
૩૩ રઞૃળી 
૩૪ બૃથી 
૩૫ ઋપફી 
૩૬ ઇણીઞથ 

-------- 

઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૭ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ગલી ઽૉદૃ઼ળ 
ભીશષષીરીઅ ઈષૂ,  

(૪) ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળ ઞરૂફ્ બળ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગલી ુગ ઼ીરીઅ સળદયઅઙ ધલ્,  

(૫) સળદયઅઙ ગળફીળી ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ 

(૬) સળદયઅઙ ગળફીળફૉ ભીશષીલૉવ  ઙૐજળ ઞરૂફ બળદ વૉષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 

(૪) ગ્ઉ સળદયઅઙ ધલૉવ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

કર્ર ષહર્ 
ઞરૂફ ક્ષૉ ભશ 

(જ્.રૂ.) 
ઽૉદૃ 

૩ ૪૨૩૱ ૨ - 
૪ ૪૨૩૯ ૬૯૨૨ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ  (ઞૉડગ્) 

૭૨૨ ઼અગુવદ મીશ ુષગી઼ ગજૉળૂફી રગીફ દધી 
ઙ્ણીઋફ રીડૉ  

૱૩૨૫૯ ઑગવ લ ઼ોુફગ ગૄવ રીડૉ  
૩૨૨૨૨ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ફી મીઅપગીર રીડૉ  

૫ ૪૨૪૨ ૨ - 
-------- 
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઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઞીંઙી ભીરીર્ંઙ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૱૫ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઞીંઙી ભીરીર્ંઙ રીડૉ  ઞરૂફફૂ ભીશષથૂ ધલી મીન ગઉ ઞરૂફ્રીઅ 
઼ૉન્ડર્વ ઑક્ષીગ જળ કધ્ળૂડૂ જૉ ઉ દળભધૂ ઞીંઙી ભીરર્ફી ળજી ડર્ૉસફ વૂપી ઼ૂષીલ ઞીંઙી ભીરીર્ંઙ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) યીળદ ઼ળગીળફૂ કધ્ળૂડૂફૃઅ ળજી ડર્ૉસફ વૂપૉવ ફ ઽ્લ દૉષૂ સળદ્ફૃઅ બીવફ ધલૃઅ ફ ઽ્લ દૉષૂ ગઉ ગઉ ઞરૂફ્ 
સળદયઅઙ ધઉ ઽ્ષી ઝદીઅ બળદ વૉષીરીઅ ઈષૂ ફધૂ ઇફૉ દૉફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ   

(૫) ઋક્દ દરીર સળદયઅઙષીશૂ ઞરૂફ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બળદ વૉષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ગ્ઉ બથ ફઽૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

વ્ડળ ઽીઋ઼ ગુરડૂ ીળી ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળૉ વ ઙૉળગીફૄફૂ ગદવઘીફી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૭૩ (૫૨-૨૩-૪૨૪૩) ૂ યઙીયીઉ મીળણ (દીવીવી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઙૃઞળીદ ડૉડ વ્ડળ ઽીઋ઼ ગરૂડૂ દળભધૂ ઼ફ ૪૨૩૯ ફી ષહર્રીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઙૉળગીલનૉ ગદવઘીફી સ્પૂ 
ગીતષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી ઙૉળગીલનૉ ગદવઘીફી મઅપ ગળષીરીઅ ઈ લી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) : (૨૭-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ફી જી, ડૉડ વ્ડળ ઽીઋ઼ ગરૂડૂઑ ગ્ઉ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગદવઘીફી સ્પૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઘૉદ રઞૄળૂ રીડૉ  ધશીઅદળ ગળદી ઈિનષી઼ૂ ગૃડૃઅમ્ રીડૉ  ગ લીથગીળૂ લ્ઞફી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૯૫ (૨૬-૩૪-૪૨૪૨) ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી) : રીફફૂલ ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નળ ષહ ઘૉદ રઞૄળૂ રીડૉ  ર્ડૂ ઼અખ્લીરીઅ ઈિનષી઼ૂ ગૃડૃઅમ્ ળીજ્લફી ઞૃની-ઞૃની 
ુઞ ીકરીઅ ધશીઅદિળદ ધીલ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ  

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ધશીઅદિળદ ગૃડૃઅમ્ રીડૉ  ગઊ ગ લીથગીળૂ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ઝૉ ? 

ઈિનજાુદ ુષગી઼ રઅ ૂ ૂ : (૨૮-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ધશીઅદિળદ ગૃડૃઅમ્ રીડૉ  ઇવઙધૂ ગ્ઊ ગ લીથગીળૂ લ્ઞફી ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙ ીળી ઇરવરીઅ 
રૄગીલૉવ ફધૂ. 

-------- 



27 
 

ઇદીળીઅિગદ લીિનરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્ 

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ 

૩ ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ ૯૨૩૯, ૯૨૯૯ ૪ 

૪ ઙૅઽ ુષયીઙ ૱૯૨૱ ૩ 

૫ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ ૱૯૪૩ ૩ 

૬ ગીલની ુષયીઙ ૱૯૩૯ ૩ 

૭ ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ગ બ઼ળ 
ુષયીઙ 

૮૯૯૱, ૱૯૬૪ ૪ 

૮ બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ  ૯૩૪૱, ૯૩૮૬, ૯૱૪૱, ૯૱૯૯, ૯૱૯૭, ૯૯૫૯, 
૯૯૭૱, ૯૯૮૫, ૯૯૮૮, ૱૬૨૫, ૱૬૩૬, ૱૬૩૯, 
૱૬૩૱, ૱૬૫૩, ૱૬૫૫, ૱૬૬૩, ૱૬૬૯, ૱૬૭૩, 
૱૬૭૭, ૱૬૭૮, ૱૬૮૯, ૱૬૮૱, ૱૬૯૯, ૱૭૨૫, 
૱૭૨૱, ૱૭૩૬, ૱૭૩૯, ૱૭૪૯, ૱૭૫૨, ૱૭૫૫, 
૱૯૪૬, ૱૯૫૫, ૱૯૬૫, ૱૯૮૩, ૱૯૮૱, ૱૯૯૨, 
૱૯૯૫, ૱૯૱૨  

૫૱ 

૯ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૱૯૯૬, ૱૯૯૭, ૱૯૱૫ ૫ 

૱ સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ  ૯૪૭૩ ૩ 

૯ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ુષયીઙ ૱૨૯૫ ૩ 

ગૃવ - ૭૨ 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 


