
 
 

મૂજી ઇદીળીઅિગદ લીનૂ 
઼યીઙૅઽફી રૉઞ બળ રૄક્લી 
દીળૂઘઆ ૪૯રૂ ઼પ્ડૉ મ્મળ,૪૨૪૩ 

 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
ફષરૃઅ ઼ -૪૨૪૩ 
ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 

 
 

ળીજ્લરીઅ ઑ઼.બૂ.઼ૂ.ઑ.ફૂ રૂડીંઙ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૮ (૪૪-૨૩-૪૨૪૩) ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઼ફૉ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગઉ ઑ઼.બૂ.઼ૂ.ઑ. (઼઼્ીલડૂ ભ્ળ પ ુ ષૉન્સફ કભ કૃર્ઑ ડૂ ડૉ  
ઑુફર ઼)ફૂ ઼ળગીળ ૂઑ ઢળી લી રૃઞમફૂ ુફલુરદ ુરડીંઙ્ રશૂ ફધૂ, 

(૪) ુફલુરદ રૂડીંઙ્ ફઽીં રશષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ, 

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

(૬) દરીર ુઞ ીરીઅ ઑ઼.બૂ.઼ૂ.ઑ.ફૂ ુફલુરદ રૂડીંઙ્ લ્જાલ દૉ રીડૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ  : (૫૩-૨૭-૪૨૪૩) 

(૩) ઇરળૉવૂ, ઈથઅન, ફરર્ની, બીડથ, ળીઞગ્ડ, ઼ૃળદ ઇફૉ ષણ્નળી 

(૪) ગ્ુષણ-૩૯ દધી ધીુફગ ષળીજ્લફૂ જૄઅડથૂકફૉ ગીળથૉ ુફલુરદ રૂડીંઙ્ ધઉ સગૉવ ફધૂ. 

(૫) ઼ૄજફી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) દરીર ુઞ ીરીઅ ઑ઼.બૂ.઼ૂ.ઑ.ફૂ ુફલુરદ રૂડીંઙ્ લ્જાલ દૉ રીડૉ  ઞ ળૂ ઼ૄજફી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ગચ્ઝરીઅ જોષી રશદી ઘીળીઉ ઉંડફૂ ષ઼દૂરીઅ ચડીણ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૯૭ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝરીઅ જોષી રશદી ઘીળીઉ ઉંડફૂ ષ઼દૂરીઅ ઼દદ ચડીણ્ ધઉ ળ ્ ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ દૉફૉ ઼અળક્ષથ ઈબષી ઇફૉ ષ઼દૂ ષપીળષી સૃઅ ઈલ્ઞફ ધલૃઅ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝરીઅ ષ઼દી ઘીળીઉ ઉંડફૂ ષ઼દૂ ઙથદળૂફૂ જ્ક્ક઼ રીિઽદૂ ઽીવરીઅ 
ઋબવબ્પ ફધૂ. 

(૪) ઉંડ ષઙર્ફી ીથૂકફૃઅ ઈળ્ગ્લ ઼જષીઉ ળઽૉ દૉ રીડૉ  બસૃબીવફ ઘીદી ીળી ળીજ્લરીઅ ‘‘ઉંડ ષઙર્ફી ીથૂકફૉ 
ટૉળમીટ ઇફૉ ઘ઼ ુષળ્પૂ ઼ીળષીળ ઈબષી રીડૉફૂ લ્ઞફી’’ ઇરવરીઅ ઝૉ. ઞૉ ઇઅદઙર્દ ઉંડ ષઙર્ફીઅ ીથૂકરીઅ જીષવૉથ ળ્ઙ 
‘‘surra’’ (જગળૂ/ટૉળમીટ) ઇફૉ ઘ઼ ુફષીળથ રીડૉ  ક્ષૉુ લ ગક્ષીઑધૂ ુફઆસૃ ગ ઼ીળષીળ ગૉમ્બફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂ દરીર ઉંડ્ફૉ 
઼ીળષીળ ઽૉઢશ ઈષળૂ વઉ ઉંડ્ફૉ જીષવૉથ ળ્ઙ્ધૂ ળક્ષથ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઋક્દ લ્ઞફી ઽૉઢશ ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯રીઅ ૪૩,૯૱૯ ઉંડ 
ઇફૉ ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨રીઅ ૪૬,૪૫૱ ઉંડફૉ ઼ીળષીળ ઈબૉવ ઝૉ. 

ઑજમૂ-૪૬૩-૩-૪૨૪૩         
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બસૃબીવફ ઘીદી ઽ દગ ગચ્ઝ ુઞ ીફી ત્ળૂ ઘીદૉ ઉંડ ઋઝૉળ ગૉન્  ત્ળૂ ગીલર્ળદ ઝૉ. જ્લીઅ ષો ીુફગ તમૉ ગચ્ઝ ઉંડ્ફૉ ઋઝૉળ ગળૂ 
ઉંડ્ફૂ ઼અખ્લીરીઅ ફ પબી  ષપીળ્ ધીલ દૉ ઽૉદૃ઼ળ સૃધ્પ ઼અષપર્ફ ધગૂ ઉંજૂ કવીનફી ફળ ઉંડ બૉની ગળૂ ભીરર્ ઘીદૉ ઞ ળૂલીદ ગળદીઅ 
ષપીળીફી ફળ-ઉંડ ઼ૂરી ઼ૃળક્ષી નશ, બ્વૂ઼ ઘીદૃઅ દધી ઉંડ બીવગ્ફૉ ઼અષપર્ફ ઽૉદૃ રીડૉ  જાઽૉળ ઽળીજીધૂ બૃળી બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઼ળગીળફૉ જાથ ગલીર્ ષઙળ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ઙૉળઽીઞળ ુસક્ષગ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૫૫૬ (૩૯-૨૯-૪૨૩૯) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ): રીફફૂલ ુસક્ષથરઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ળગીળૂ ઇફૉ ગર્ીન્ડૉણ ઋચ્જદળ 
રીધ્લુરગ સીશીકફી ગૉડવી ુસક્ષગ્ ઼ળગીળફૉ જાથ ગલીર્ ષઙળ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉવ ઝૉ, 

(૪) ઙૉળઽીઞળ ળઽૉવ ુસક્ષગ્ બોગૂ ગૉડવી ુસક્ષગ્ ુષનૉસ ઞદી ળ ી ઽ્ષીફૃઅ રીવૃર બ ૃ, 

(૫) ઋક્દ ષહર્ષીળ દૉ બોગૂ ગૉડવી ુસક્ષગ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ  

(૬)  રઅઞૄળૂ ષઙળ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉફીળ ુસક્ષગ્ ઼ીરૉ બઙવીઅ વૉષીફૂ ગ્ફૂ ઞષીમનીળૂ ઽ્લ ઝૉ ? 

ુસક્ષથરઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૭-૪૨૪૩) 

(૩) દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ળગીળૂ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીકફી ગ્ઉ બથ ુસક્ષગ્ 
઼ળગીળફૉ જાથ ગલીર્ ષઙળ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉવ ફધૂ. 

 ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગર્ીન્ડૉણ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીકફી ફૂજૉ ઞથી લી રૃઞમ ુસક્ષગ્ ઼ળગીળફૉ 
જાથ ગલીર્ ષઙળ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉવ ઝૉ, 

કર્ર ુઞ ્ 
ષહર્ 

દી.૨૩-૨૯-૩૬ ધૂ  
દી. ૫૨-૨૮-૩૭ 

દી.૨૩-૨૯-૩૭ ધૂ 
દી. ૫૨-૨૮-૩૮ 

દી.૨૩-૨૯-૩૮ ધૂ 
દી. ૫૨-૨૮-૩૯ 

દી.૨૩-૨૯-૩૯  ધૂ  
દી. ૫૨-૨૮-૩૱ 

દી.૨૩-૨૯-૩૱ ધૂ 
દી. ૫૨-૨૮-૩૯

૩ યીષફઙળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૪ ઙીઅપૂફઙળ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫ રઽૉ઼ીથી ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ 

(૪) ઙૉળઽીઞળ ળઽૉવ ુસક્ષગ્ બોગૂ ુષનૉસ ઞદી ળઽૉવ ુસક્ષગ્આ  

  ઼ળગીળૂ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ ુસક્ષગ્આ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

  ગર્ીન્ડૉણ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ ુસક્ષગ્આ ૨૫ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ળગીળફૉ જાથ ગલીર્ ષઙળ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉવ ુસક્ષગ્ ઼ીરૉ વૉષીરીઅ ઈષૉવ બઙવીઅફૂ 
ુષઙદ્આ  

 ઼ળગીળૂ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ ુસક્ષગ્આ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 ગર્ીન્ડૉણ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ ુસક્ષગ્આ  

૪૨૩૬-૩૭ ૩. ૂ ઋત્બવગૃરીળ ષૂ. બડૉવ, બવૂલણ ઼ળ ષદૂ ુષ ીવલ, બવૂલણ, દી. ગવ્વ, 
ુઞ. ઙીઅપૂફઙળ  
 ૂ ઋત્બવગૃરીળ બડૉવફૂ દી. ૩૬-૨૬-૪૨૩૭ ધૂ ઼દદ ભળઞ બળ ઙૉળઽીઞળૂ મનવ ુઞ ી 

ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂ, ઙીઅપૂફઙળૉ  ૂ બડૉવફૉ દી.૨૫-૨૫-૪૨૩૮ ધૂ ફ્ગળૂરીઅધૂ 
ગીલરૂ પ્ળથૉ મળદળભ ગળષીફૂ સીશી રઅણશફૂ નળઘી દફૉ મઽીવૂ ઈબૉવ ઝૉ. 

૪૨૩૱-૩૯ ૩. ૂરદૂ ળત્ફીમૉફ ઈળ. લી઼, ઑર. ણૂ. બડૉવ ઽીઉ ગૃવ, ઙીળૂલીપીળ, ુઞ. યીષફઙળ 
 ૂરદૂ લી઼ રીજર્-૪૨૩૯ ધૂ ુષનૉસ ઙલૉવ ઽ્ઉ, સીશીઑ ૂરદૂ લી઼ફ્

દી. ૪૨-૨૪-૪૨૪૨ધૂ યુષ લરીઅ ઇ઼ળ ફ ગળૉ  દૉ ળૂદૉ ઑગ ઉજાભ્ ઇડગીષૉવ ઝૉ ઇફૉ 
ઽીવ બઙીળ મઅપ ઝૉ. 

૪. ૂ ફળૉસગૃરીળ ઙથબદયીઉ બડૉવ, ૂ ઈઉ. બૂ. બડૉવ ઇફૉ ૂ ણૂ.બૂ.બડૉવ રીધ્લુરગ ઇફૉ 
ઋ.રી.સીશી, ુઞ. રઽૉ઼ીથીઆ  
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 ૂ ફળૉસગૃરીળફૂ દી. ૩૱-૨૫-૪૨૩૯ધૂ ભળઞ બળ ઇફુપગૅદ ળૂદૉ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉષી 
મનવ ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ ગજૉળૂ, રઽૉ઼ીથીઑ દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ ધૂ ઇરવરીઅ 
ઈષૉ દૉ ળૂદૉ ૂ ઑફ. જી. બડૉવફૉ ફ્ગળૂરીઅધૂ ગીલરૂ પ્ળથૉ મળદળભ ગળષી સીશી 
રઅણશફૂ નળઘી દફૉ મઽીવૂ ઈબૉવ ઝૉ. 

(૬) ઼ળગીળૂ સીશીકફી ુસક્ષગ્ફી ુસ દ ઇફૉ ુફરથૄઅગ ઇુપગીળૂ ઼અમઅુપદ ુઞ ી ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂ ઽ્ષીધૂ, રઅઞૄળૂ 
ષઙળ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉફીળ ઼ળગીળૂ સીશીકફી ુસક્ષગ્ ઼ીરૉ બઙવીઅ વૉષીફૂ ઞષીમનીળૂ ઼અમઅુપદ ુઞ ી 
ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂફૂ ઽ્લ ઝૉ. 

 ગર્ીન્ડૉણ સીશીકફી ુસક્ષગ્ફી ુસ દ ઇફૉ ુફરથૄઅગ ઇુપગીળૂ ઼અમઅુપદ સીશી રઅણશ ઽ્ષીધૂ, રઅઞૄળૂ ષઙળ વીઅમી ઼રલ 
઼ૃપૂ ઙૉળઽીઞળ ળઽૉફીળ ગર્ીન્ડૉણ સીશીકફી ુસક્ષગ્ ઼ીરૉ બઙવીઅ વૉષીફૂ ઞષીમનીળૂ ઼અમઅુપદ સીશી રઅણશફૂ ઽ્લ ઝૉ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ષપૃ ભૂ ઋચળીષષીફૂ રશૉવ ભળૂલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૭ (૩૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ભૂ ળૉ ગ્લૃવૉસફ ગુરિડઑ ુફલદ ગળૉવ ઽ્લ 
દૉફી ગળદીઅ ષપૃ ભૂ ષ-ુફયર્ળ / ઘીફઙૂ ીધુરગ દધી રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીક ીળી ઋચળીષષીફૂ ગૉડવૂ 
ભળૂલીન્ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ રશૂ, 

(૪) ષપૃ ભૂ ઋચળીષદી સીશી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુફલદ ગળૉવ ભૂ ગળદીઅ ષપૃ ભૂ ફ ઋચળીષીલ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૩૯-૨૭-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ  

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫) ઙૃઞળીદ ષુફયર્ળ સીશી (ભૂ ુફલરફ) ુફલર્, ૪૨૩૯ ફૂ ગવર-૯(૮) રૃઞમ બૄષર્- ીધુરગ સીશીક, 
ીધુરગ સીશીક, રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીક રીડૉ  ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદ ીળી ફક્કૂ ગળીલૉવ ભૂ ઈષૂ નળૉગ 
ષુફયર્ળ સીશીક ીળી દૉફી ફ્િડ઼ મ્ણર્રીઅ ઙઞૃળીદૂ ઇફૉ ઇઅગર્ૉજીરીઅ દૉરઞ દૉરફૂ ઼ ીષીળ ષૉમ઼ીઉડ બળ નસીર્ષષૂ જોઉસૉ. 

-------- 

બીડથ ુઞ ીરીઅ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ષપૃ ભૂ ઋચળીષષીફૂ રશૉવ ભળૂલીન્   

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૱ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ િગળૂડગૃરીળ બડૉવ (બીડથ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ 
ગૉ .- 

(૩) બીડથ ુઞ ીરીઅ ઼ફ ૪૨૩૱ ઇફૉ ૪૨૩૯ફી મૉ ષહર્રીઅ ગઉ ગઉ ઘીફઙૂ / ષુફયર્ળ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ 
રીધ્લુરગ સીશીક ીળી ષપૃ ભૂ ઋચળીષષી ઼અમઅપરીઅ ગૉડવૂ ભિળલીન્ ઼ળગીળફૉ રશૂ, 

(૪) દી. ૫૩-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઋક્દ રશૉવ ભિળલીન્ ઼અમઅપરીઅ ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ વૂપીઅ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ ભિળલીન્ બળ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૩૯-૨૭-૪૨૪૩) 

(૩)  

ષહર્ ૪૨૩૯-૪૨ ષહર્ ૪૨૪૨-૪૩ 
૨૩ ભિળલીન 

(વ્ણર્  િકર્ થી ગૄવ કભ ઼ીલન઼્ ઽીલળ ઼ૉગન્ણળૂ 
ઇંગ્વૂસ ગૄવ, બીડથ ઉંટી ઽીઉષૉ, બીડથ 

સૄન્લ 
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(૪) ધશ દબી઼ ગળીષૂ ષપૃ ભૂ ઋચળીષૉવ સીશીફૉ ઇળઞનીળફૉ ષપૃ વૂપૉવ ભૂ બળદ ઈબષી ઼ૄજફી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. 

(૫) ઙૃઞળીદ ષુફયર્ળ સીશી (ભૂ ુફલરફ) ુફલર્, ૪૨૩૯ ફૂ ગવર-૯(૮) રૃઞમ બૄષર્- ીધુરગ સીશીક, 
ીધુરગ સીશીક, રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીક રીડૉ  ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદ ીળી ફક્કૂ ગળીલૉવ ભૂ ઈષૂ નળૉગ 
ષુફયર્ળ સીશીક ીળી દૉફી ફ્િડ઼ મ્ણર્રીઅ ઙઞૃળીદૂ ઇફૉ ઇઅગર્ૉજીરીઅ દૉરઞ દૉરફૂ ઼ ીષીળ ષૉમ઼ીઉડ બળ નસીર્ષષૂ જોઉસૉ. 

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઘીફઙૂ સીશીક ીળી ષપૃ ભૂ ઋચળીષષીફૂ રશૉવ ભળૂલીન્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૨૩ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ભૂ ળૉ ગ્લૃવૉસફ ગુરિડઑ ુફલદ ગળૉવ ઽ્લ 
દૉફી ગળદીઅ ષપૃ ભૂ ષ-ુફયર્ળ / ઘીફઙૂ ીધુરગ દધી રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીક ીળી ઋચળીષષીફૂ ગૉડવૂ 
ભળૂલીન્ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ રશૂ, 

(૪) ષપૃ ભૂ ઋચળીષદી સીશી ઼અજીવગ્ ઼ીરૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ુફલદ ગળૉવ ભૂ ગળદીઅ ષપૃ ભૂ ફ ઋચળીષીલ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૩૯-૨૭-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ  

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫) ઙૃઞળીદ ષુફયર્ળ સીશી (ભૂ ુફલરફ) ુફલર્, ૪૨૩૯ ફૂ ગવર-૯(૮) રૃઞમ બૄષર્- ીધુરગ સીશીક, 
ીધુરગ સીશીક, રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ સીશીક રીડૉ  ભૂ ુફલરફ ઼ુરુદ ીળી ફક્કૂ ગળીલૉવ ભૂ ઈષૂ નળૉગ 
ષુફયર્ળ સીશીક ીળી દૉફી ફ્િડ઼ મ્ણર્રીઅ ઙઞૃળીદૂ ઇફૉ ઇઅગર્ૉજીરીઅ દૉરઞ દૉરફૂ ઼ ીષીળ ષૉમ઼ીઉડ બળ નસીર્ષષૂ જોઉસૉ. 

-------- 

મ્ણર્/ુફઙર્/ગઅબફૂકફી કિણડ િઽ઼ીમ્ ુફલુરદ ધષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૯ (૨૱-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથીઅ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઼ળગીળફી મ્ણર્/ુફઙર/ગઅબફૂકફી કિણડ િઽ઼ીમ્ ુફલુરદ ધદી ફધૂ દૉધૂ ઼રલ઼ળ કિણડ ધીલ દૉ રીડૉ  
ફીથીઅ ુષયીઙૉ દી. ૨૩-૨૯-૪૨૩૨ફી બિળબ ધૂ ઼ૄજફી મઽીળ બીણૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી ક્લી મ્ણર્/ુફઙર/ગઅબફૂકઑ કિણડ ગીર ઼રલ઼ળ ગળૉવ 
ફધૂ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ફીથી) : (૩૪-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) બ ગ રૃઞમ 

બ ગ 

કર્ર  ુફઙરફૃઅ ફીર 
૩ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઞરૂફ ુષગી઼ ુફઙર વૂરૂડૉણ 
૪ ઙૃઞળીદ ઑગર્્ ઉન્ણ ડર્ ૂટ વૂરૂડૉણ  
૫ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ચૉડીઅ ઇફૉ ઋફ ુષગી઼ ુફઙર વૂરૂડૉણ 
૬ ઙૃઞળીદ ડૉડ ઼ૂષૂવ ઼પ્વીલ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 
૭ ઙૃઞળીદ રૉણૂ઼ૂફવ પ્વીન્ડ મ્ણર્   
૮ ઙૃઞળીદ રૉણૂગવ ઼ષીર઼્ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ  
૯ ઙૃઞળીદ ઉન્ણ ડર્ ૂલવ ઉન્ષૉ ડરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 
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કર્ર  ુફઙરફૃઅ ફીર 

૱ ડૃળૂટર ગ્બ ળૉસફ કભ ઙૃઞળીદ વૂરૂડૉણ 

૯ ઙૃઞળીદ ડૉડ ઽૉન્ણવૃર ઑન્ણ ઽૉન્ણૂકર્ીફ્ડ ણૉષવબરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 

૩૨ ઙૃઞળીદ ગર્્ધ ઼ૉન્ડળ ણૉષવબરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 

૩૩ ઙૃઞળીદ ડૉડ ઑષૂઑસફ ઉન્ ી ડર્ગજળ ગઅબફૂ વૂરૂડૉણ 

૩૪ ઼ળૂઙીર ક્વૂફ ઉફૂસૂઑડૂષ 

૩૫ ઙૃઞળીદ ષ્ડળ ળૂ઼઼્ર્ ણૉષવબરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 

૩૬ ઙૃઞળીદ ષ્ડળ ઉન્ ી ડર્ગજળ વૂરૂડૉણ 

૩૭ ઙૃઞળીદ ડૉડ ળવ ણૉષવબરૉન્ડ વૂરૂડૉણ 

૩૮ ઙૃઞળીદ વીઉષવૂઽૃણ ર્સફ ગઅબફૂ વૂરૂડૉણ 

૩૯ ઙૃઞળીદ ઉન્ભ્રૉડૂક઼્ વૂરૂડૉણ 

૩૱ ઙૃઞળીદ ભીઉમળ ગર્ૂણ ફૉડષગર્  વૂરૂડૉણ 

૩૯ ઙૃઞળીદ ઈઉઑ઼બૂ ઼ુષર઼્ૂટ વૂરૂડૉણ 

૪૨ ઙૃઞળીદ રીઉફ્ળૂડૂ ઑન્ણ ણૉષવબરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 

૪૩ ઙૃઞળીદ ઙ્બીવગ ુષગી઼ ુફઙર વૂરૂડૉણ 

૪૪ ઙૃઞળીદ ઢીગ્ળ ગ્શૂ ુષગી઼ ુફઙર વૂરૂડૉણ 

૪૫ ઙૃઞળીદ ઼ભીઉ ગીરનીળ ુષગી઼ ુફઙર વૂરૂડૉણ 

૪૬ ણૌ. ઈઅમૉણગળ ઇઅત્લ્નલ ુષગી઼ ુફઙર 

૪૭ ુમફ ઇફીરદ ષઙર્ સોક્ષથૂગ ઇફૉ ઈુધર્ગ ુષગી઼ ુફઙર  

૪૮ ઙૃઞળીદ ષૃરફ ઉગ્ફ્રૂગ ણૉષવબરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 

૪૯ ઙૃઞળીદ ઉન્ણ ડર્ ૂલવ ગ્ળૂણ્ળ ગ્બ ળૉસફ 

૪૱ ઙૃઞળીદ ડૉડ ષૉળઽીઋ઼ ગ્બ ળૉસફ 

૪૯ ઙૃઞળીદ બ્ લૃસફ ગઅડર્ ્વ મ્ણર્   

૫૨ ઙૃઞળીદ ડૉડ ઘીનૂ ગર્ીર્ ્ઙ મ્ણર્   

૫૩ ઙૃઞળીદ ળવ ઽીઋુ઼અઙ મ્ણર્   

૫૪ ઙૃઞળીદ ડૉડ ળ્ણ ડર્ ીન઼્બ્ડર્  ગ્બ ળૉસફ 

૫૫ ઙૃઞળીદ ડૉડ સૂ ૃ ણ ગી ડ ણૉષવબરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ 

૫૬ ઙૃઞળીદ ડર્ ીઉમવ ણૉષવબરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ 

૫૭ ઙૃઞળીદ ખ ્ઙૂગ ુષગી઼ ુફઙર 

૫૮ ઙૃઞળીદ ડૉડ ળ્ણ ણૉષવ્બરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 

૫૯ ઙૃઞળીદ ભ્ળૉ ડ ણૉષવ્બરૉન્ડ વૂરૂડૉણ 

૫૱ ઙૃઞળીદ ઇમર્ફ ણૉષવ્બરૉન્ડ ગઅબફૂ વૂરૂડૉણ 

૫૯ ણીલરઅણ ળૂ઼જર્ ઇફૉ રગન્ડીઉવ ઼ૂડૂ વૂરૂડૉણ 

૬૨ ઙૃઞળીદ ભૂસળૂટ ણૉષવ્બરૉન્ડ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 

૬૩ ઼ળનીળ ઼ળ્ષળ ફરર્ની ુફઙર વૂરૂડૉણ 

 
કર્ર  ુમફ-ગીલર્ળદ ગઅબફૂફી ફીર 
૩ ઙૃઞળીદ ડૉડ રસૂફ ડૃ ઼ વૂરૂડૉણ 
૪ ઙૃઞળીદ ડર્ ીન઼્ ળૂ઼ૂષ઼ર્ વૂરૂડૉણ  
૫ ઉન્ ી ડર્ક્જળ ભીઉફીન઼્ ગઅબફૂ વૂરૂડૉણ 
૬ ફોફૂ ગ્વ ગઅબફૂ વૂરૂડૉણ 
૭ ઙૃઞળીદ ડૉડ ગન્ ડર્ક્સફ ગઅબફૂ વૂરૂડૉણ  
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કર્ર  ફીનીળૂ ઽૉ ઢશફૂ ગઅબફૂફી ફીર 

૩ ઙૃઞળીદ ડૉડ ડૉક઼્ડીઉવ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 

૪ ઙૃઞળીદ ડૉક઼્ભૉમ વૂરૂડૉણ 

૫ ઙૃઞળીદ ભૂફડૉક઼્ વૂરૂડૉણ 

૬ ઙૃઞળીદ ઼ૂવડૉક઼્ વૂરૂડૉણ 

૭ ઙૃઞળીદ વૉપળ ઉન્ણ ડર્ ૂટ વૂરૂડૉણ (૮૩૯-મૂ) 

૮ ઙૃઞળીદ ગ્મ્લૃુફગૉસફ ઑન્ણ ઉવૉક્ડર્ ્ુફક઼્ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 

૯ ઙૃઞળીદ ર્વ ઉન્ણ ડર્ ૂટ ગ્બ ળૉસફ વૂરૂડૉણ 

ફ પઆ ઋક્દ ઼અગુવદ લીનૂ ઼અમઅુપદ મ્ણર્  / ુફઙર / ગઅબફૂ ષઙૉળૉ  ીળી દૉરઞ ઑ.જી. ગજૉળૂ ઇરનીષીન ઇફૉ ળીઞગ્ડ ીળી બૄળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૉવ રીિઽદૂ બળધૂ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ લીઞમૂ યીષફૂ મઅપ નૃગીફ્ સ  ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૯૪ (૨૯-૨૩-૪૨૪૩) ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): રીફફૂલ ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી 
રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ લીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફ્ મઅપ ઝૉ, 

(૪) દૉફી રૃખ્લત્ષૉ ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, 

(૫) નૃગીફ્ મઅપ ળઽૉદી દૉફી ગીણર્  પીળગ્ફૉ ઇફીઞફ્ બૄળષઢ્ ઈબષી સૂ ષોગુ બગ લષ ધી ગળીઉ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬)  મઅપ નૃગીફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ સ  ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ?  

ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ : (૪૫-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૃવ ૩૬૭૭ લીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફ્ મઅપ ઝૉ. ઞૉફૂ ુઞ ીષીળ ુષઙદ્ 
ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ઇ.ફઅ. ુઞ ીફૃઅ ફીર દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ મઅપ 
લીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફ્ફૂ ઼અખ્લી 

૩  ઇરનીષીન (સઽૉળ) ૩૩૯ 

૪ ઇરનીષીન ૭૩ 

૫ ઇરળૉવૂ ૩૭૯ 

૬ ઈથઅન ૪૪ 

૭ ઇળષ ૂ ૩૭ 

૮ મફી઼ગીઅઢી ૪૯ 

૯ ય જ ૯ 

૱ યીષફઙળ ૮૩ 

૯ મ્ડીન ૩ 

૩૨ ઝ્ડી-ઋનૉબૃળ ૩૮ 

૩૩ નીઽ્ન ૪૩ 

૩૪ ણીઅઙ ૫ 

૩૫ નૉષયૄૠુર- ીળગી ૫૪ 

૩૬ ઙીઅપૂફઙળ ૬૨ 
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ઇ.ફઅ. ુઞ ીફૃઅ ફીર દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ મઅપ 
લીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફ્ફૂ ઼અખ્લી 

૩૭ ઙૂળ-઼્રફીધ ૩૩ 

૩૮ જારફઙળ ૪૮ 

૩૯ ઞૄફીઙત ૫૪ 

૩૱ ઘૉણી ૩૯ 

૩૯ ગચ્ઝ ૯૯ 

૪૨ રઽૂ઼ીઙળ ૮ 

૪૩ રઽૉ઼ીથી ૯૫ 

૪૪ ર્ળમૂ ૭૯ 

૪૫ ફરર્ની ૭ 

૪૬ ફષ઼ીળૂ ૪૨ 

૪૭ બઅજરઽીવ ૮ 

૪૮ બીડથ ૫ 

૪૯ બ્ળમઅનળ ૨ 

૪૱ ળીઞગ્ડ ૩૩૭ 

૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૫૭ 

૫૨ ઼ૃળદ ૩૮૯ 

૫૩ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૫૫ 

૫૪ દીબૂ ૩૮ 

૫૫ ષણ્નળી ૩૫૫ 

૫૬ ષવ઼ીણ ૪૭ 

ગૃવ ૩૬૭૭ 

(૪) ઋક્દ ૩૬૭૭ મઅપ લીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફ્ બોગૂ- 

લીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફ્ ગીળથ 

૯૯ ગ્ડર્ગૉ઼/ઇબૂવ/બ્વૂ઼ગૉ઼ફી વૂપૉ મઅપ ઝૉ. 

૪૮ ષીળ઼ીઉ/ઇષ઼ીફફી વૂપૉ મઅપ ઝૉ. 

૫૭૩ ઙૉળળૂુદ/ુસક્ષીત્રગ ગીલર્ષીઽૂ/બળષીફ્ ળન/ર્ગૄભફી વૂપૉ મઅપ ઝૉ. 

૯૪૯ ળીજીફીરીઅફી વૂપૉ મઅપ ઝૉ. 

૫૫ બળષીફ્ ળૂન્લૃ ફ ધલૉવ ઽ્ષીફી વૂપૉ મઅપ ઝૉ. 

૯૫ નૃગીફનીળ ળજા બળ ઽ્ષીફી વૂપૉ. 

૩૩૩ નૃગીફનીળફૃઅ ઇષ઼ીફ ધષીફી વૂપૉ મઅપ ઝૉ. 

૬ બૂ.મૂ.ઑર. ધષીફી વૂપૉ મઅપ ઝૉ. 

૫ રઅણશૂ ભણજીરીઅ ઞષીધૂ મઅપ ઝૉ. 

૪૮ ઇન્લ ગીળથ઼્ળ મઅપ ઝૉ. 

ઞૉફૂ ુઞ ીષીળ ુષઙદ્ નસીર્ષદૃઅ બ ગ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. 

(૫) ળીજ્લરીઅ મઅપ લીઞમૂ યીષફૂ નગૃીફ્ફી ળૉસફગીણર્  પીળગ્ફૉ ઇફીઞફ્ બૃળષઢ્ ઈબષી દી. ૪૮-૨૱-૪૨૩૭ફી 
ઢળીષફૂ જોઙષીઉક રૃઞમ (ફજીગફૂ લીઞમૂ યીષફૂ નૃગીફ ઼ીધૉ ઽઅઙીરૂ પ્ળથૉ જીઞર્રીઅ જોણૂફૉ) ષોગુ બગ લષ ધી ગળીઉ ઝૉ. 

(૬)  ઋક્દ મઅપ નૃગીફ્ ઼ળગીળ ૂફી ુફલર્ફૃ઼ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ સ  ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 
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લીઞમૂ યીષફૂ મઅપ નૃગીફ્ ભળૂ સ  ગળષી ઇઅઙૉ 

ઇ.ફઅ. ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ 
ુ ધુદઑ મઅપ નૃગીફ્ 

મઅપ ળઽૉષીફી ગીળથ્ 

ઇબૂવ/ગ્ડર્ગૉ઼/ 

બ્વૂ઼ ગૉ઼ 

ષીળ઼ીઉ/ુષયીઙરીઅ  
રીઙર્નસર્ફ 

ઙૉળળૂુદ/ુસક્ષીત્રગ 
ગીલર્ષીઽૂ/બળષીફ્ 

ળન/ર્ગૄભ 
ળીજીફીરૃઅ

બળષીફ્ ળૂન્લૃ ફ 
ધલૉવ ઽ્ષીફી 

વૂપૉ 

નૃગીફનીળ ળજા 
બળ ઽ્ષીફી 

વૂપૉ 

નૃગીફનીળફૃઅ 
ઇષ઼ીફ 
ધષીધૂ 

બૂ.મૂ.ઑર.  
ધષીફી વૂપૉ

રઅણશૂ 
ભણજીરીઅ 
ઞષીધૂ 

ઇન્લ 
ગીળથ્ 

૩  ઇરનીષીન (સઽૉળ) ૩૩૯ ૨ ૪ ૫૨ ૬૭ ૪ ૪૬ ૩૪ ૨ ૨ ૪ 

૪ ઇરનીષીન ૭૩ ૨ ૩ ૯ ૫૯ ૨ ૨ ૪ ૨ ૨ ૨ 

૫ ઇરળૉવૂ ૩૭૯ ૩૯ ૩ ૮૱ ૮૭ ૪ ૩ ૬ ૨ ૩ ૨ 

૬ ઈથઅન ૪૪ ૨ ૨ ૩૱ ૫ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ 

૭ ઇળષ ૂ ૩૭ ૩ ૨ ૨ ૩૨ ૪ ૨ ૪ ૨ ૨ ૨ 

૮ મફી઼ગીઅઢી ૪૯ ૭ ૨ ૱ ૱ ૪ ૨ ૬ ૨ ૨ ૨ 

૯ ય જ ૯ ૨ ૨ ૫ ૫ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૱ યીષફઙળ ૮૩ ૨ ૨ ૭ ૬૪ ૨ ૨ ૩૬ ૨ ૨ ૨ 

૯ મ્ડીન ૩ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૩૨ ઝ્ડી-ઋનૉબળૃ ૩૮ ૩ ૨ ૬ ૮ ૨ ૨ ૭ ૨ ૨ ૨ 

૩૩ નીઽ્ન ૪૩ ૨ ૨ ૩૬ ૯ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૩૪ ણીઅઙ ૫ ૨ ૨ ૪ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૩૫ નૉષયૄૠુર- ીળગી ૫૪ ૪૨ ૨ ૨ ૩૩ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ 

૩૬ ઙીઅપૂફઙળ ૬૨ ૩ ૩ ૩૯ ૩૯ ૨ ૨ ૪ ૨ ૨ ૨ 

૩૭ ઙૂળ-઼્રફીધ ૩૩ ૨ ૨ ૬ ૬ ૨ ૨ ૫ ૨ ૨ ૨ 

૩૮ જારફઙળ ૪૮ ૫ ૨ ૫ ૩૱ ૨ ૨ ૪ ૨ ૨ ૨ 

૩૯ ઞૄફીઙત ૫૪ ૨ ૨ ૩૮ ૯ ૨ ૨ ૫ ૬ ૨ ૨ 

૩૱ ઘૉણી ૩૯ ૩ ૨ ૯ ૯ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૩૯ ગચ્ઝ ૯૯ ૩૫ ૨ ૭ ૮૬ ૨ ૪ ૩૪ ૨ ૨ ૫ 

૪૨ રઽૂ઼ીઙળ ૮ ૫ ૨ ૨ ૫ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૪૩ રઽૉ઼ીથી ૯૫ ૪ ૨ ૩૫ ૭૨ ૨ ૫ ૭ ૨ ૨ ૨ 

૪૪ ર્ળમૂ ૭૯ ૨ ૨ ૩ ૭૮ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ 

૪૫ ફરર્ની ૭ ૨ ૨ ૫ ૩ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ 
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ઇ.ફઅ. ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ 
ુ ધુદઑ મઅપ નૃગીફ્ 

મઅપ ળઽૉષીફી ગીળથ્ 

ઇબૂવ/ગ્ડર્ગૉ઼/ 

બ્વૂ઼ ગૉ઼ 

ષીળ઼ીઉ/ુષયીઙરીઅ  
રીઙર્નસર્ફ 

ઙૉળળૂુદ/ુસક્ષીત્રગ 
ગીલર્ષીઽૂ/બળષીફ્ 

ળન/ર્ગૄભ 
ળીજીફીરૃઅ

બળષીફ્ ળૂન્લૃ ફ 
ધલૉવ ઽ્ષીફી 

વૂપૉ 

નૃગીફનીળ ળજા 
બળ ઽ્ષીફી 

વૂપૉ 

નૃગીફનીળફૃઅ 
ઇષ઼ીફ 
ધષીધૂ 

બૂ.મૂ.ઑર.  
ધષીફી વૂપૉ

રઅણશૂ 
ભણજીરીઅ 
ઞષીધૂ 

ઇન્લ 
ગીળથ્ 

૪૬ ફષ઼ીળૂ ૪૨ ૨ ૨ ૩૪ ૱ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૪૭ બઅજરઽીવ ૮ ૨ ૨ ૭ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ 

૪૮ બીડથ ૫ ૨ ૨ ૩ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૪૯ બ્ળમઅનળ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૪૱ ળીઞગ્ડ ૩૩૭ ૬ ૩ ૫૭ ૭૯ ૨ ૫ ૩૫ ૨ ૨ ૨ 

૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૫૭ ૪ ૨ ૫ ૪૱ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૫૨ ઼ૃળદ ૩૮૯ ૩૯ ૩૮ ૩૬ ૮૫ ૪૨ ૩૫ ૮ ૨ ૨ ૪૨ 

૫૩ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૫૫ ૨ ૨ ૪ ૫૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૫૪ દીબૂ ૩૮ ૨ ૨ ૩૨ ૮ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૫૫ ષણ્નળી ૩૫૫ ૮ ૬ ૫૫ ૬૮ ૬ ૪૬ ૩૮ ૨ ૨ ૨ 

૫૬ ષવ઼ીણ ૪૭ ૫ ૨ ૮ ૩૪ ૨ ૩ ૫ ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ ૩૬૭૭ ૯૯ ૪૮ ૫૭૩ ૯૪૯ ૫૫ ૯૫ ૩૩૩ ૬ ૫ ૪૮ 

 



10 

ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી ઼ીમળરદૂ ફનૂરીઅ ઙઅનૃ બીથૂ ઝ્ણષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૯૨૪ (૪૯-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન): રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ઈ઼બી઼ફી ુષ દીળ્રીઅધૂ ગૉ ુરગવષીશૃઅ ઙઅન ૃબીથૂ ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી ઼ીમળરદૂ 
ફનૂરીઅ ઝ્ણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉષૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ રશૂ, ઇફૉ 

(૪) રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ક્લીળૉ  સી બઙવી વૂપીઅ ? 

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

(૩) ઇરનીષીન સઽૉળ ઇફૉ ઈ઼બી઼ફી ુષ દીળ્રીઅધૂ ગૉ ુરગવષીશૃઅ ઙઅનૃ બીથૂ ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી ઼ીમળરદૂ 
ફનૂરીઅ ઝ્ણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉષૂ દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ળગીળફૉ રશૉવ ભિળલીન્ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ  
રૃઞમ ઝૉ. 

 ષહર્ ભિળલીનફૂ ઼અખ્લી 
૨૩/૨૯/૪૨૩૬ ધૂ ૫૨/૨૮/૪૨૩૭ ૨ 
૨૩/૨૯/૪૨૩૭ ધૂ ૫૨/૨૮/૪૨૩૮ ૨ 
૨૩/૨૯/૪૨૩૮ ધૂ ૫૨/૨૮/૪૨૩૯ ૨ 
૨૩/૨૯/૪૨૩૯ ધૂ ૫૨/૨૮/૪૨૩૱ ૩ 
૨૩/૨૯/૪૨૩૱ ધૂ ૫૨/૨૮/૪૨૩૯ ૩ 

(૪) ુફલર્ફૃ઼ીળ ગીલર્ષીઽૂ ઇધ ઙૃઞળીદ નૄહથ ુફલઅ થ મ્ણર્ફૉ ર્ગવૂ ઈબૉવ ઝૉ.  

-------- 
ચૃણઘળ ઇયલીળણ્લરીઅ રૂઢીફી ઇઙળ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૯ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝફી ફીફી ળથરીઅ ઈષૉવ ચૃણઘળ ઇયલીળણ્લફી ગૃવ ક્ષૉ ભશ બોગૂ ગૉડવી 
ુષ દીળરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ રૂઢીફી ઇઙળ્ જીવૂ ળ ી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ઇયલીળણ્લરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ રૂઢીફી ઇઙળ્ જવીષદી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ રૂઢીફી ઇઙળ્ ઽડીષષી રીડૉ  સીઅ  બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૪-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ચૃણઘળ ઇભ્લીળણ્લફી ગૃવ ક્ષૉ ભશ બોગૂ ઇઅનીજીદ ૭૨૨૨ ઽૉગડળરીઅ રૂઢીફી ઇઙળ્ જીવૉ ઝૉ. 

(૪) ઇફૉ (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ચૃણઘળ ઇભ્લીળણ્લફી ઼ષ ઼ૉડવરૉન્ડ ઇઽૉષીવફૃઅ ઈઘળૂગળથ ધલૉવ ફધૂ. દૉધૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 
ળીજ્લરીઅ ગીશૂલીળ ઽળથફી ુસગીળફૂ ચડફીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૯૬ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગીશૂલીળ ઽળથફ્ ુષળવ ઇફૉ ળુક્ષદ ીથૂફૂ લીનૂરીઅ ઼રીષૉસ ધલ્ 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગીશૂલીળફી ુસગીળફૂ ગૉડવૂ ચડફીક મફૂ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ીથૂફૂ ઼ૃળક્ષી રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૉવ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૪-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગીશૂલીળફી ુસગીળફૂ ગૃવ-૫ ચડફી મફૉવ ઝૉ. 
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(૫) ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ ષન્લજીષ (઼અળક્ષથ) ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ઙૃન્ઽ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ.  

(૬) ગીશૂલીળ ઽળથફૂ ઼ૃળક્ષી રીડૉ  ક્ષૉુ લ ડીભ ીળી ઇભ્લીળણ્લ દધી ળી ર્ ૂલ ઋ ીફ દૉરઞ દૉફૉ ઼અવ  ુષ દીળ્રીઅ 
઼ચફ ભૉળણુઅ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ક્ષૉુ લ ડીભફૉ ષ્ગૂ-ડ્ગૂ, ડૉમવૉડ ષીઽફ્ ઞૉષી ઼ીપફ્ધૂ ઼  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ગીશૂલીળ ઽળથફી ઙૉળગીલનૉ઼ળ ુસગીળ/રીળૂ ફીઘષીફી ગૅત્લ ગળદીઅ ઙૃન્ઽૉઙીળ્ ઼ીરૉ ષન્લજીષ (઼અળક્ષથ) 
ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ઙૃન્ઽ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 વ્ગ જાઙૅુદફી ગીલર્કર્ર્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ષન્લ ીથૂકફૂ ઼ૃળક્ષી રીડૉ  ગઅ ડર્ ્વ ર સ   ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૩૭૪ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ષન્લ ીથૂક/બક્ષૂકફૂ ઼ૃળક્ષી ઇફૉ રનન રીડૉ  ષફ ુષયીઙ ીળી 
ક્લી ક્લી ુઞ ીરીઅ ૪૬*૯ ગઅડર્ ્વ ર સ  ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, 

(૪) ળીજ્લફી મીગૂ ળઽૉવી ુઞ ીરીઅ ઈષી ગઅડર્ ્વ ર સ  ફ ધષીફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવી ુઞ ીરીઅ ઋક્દ ગઅડર્ ્વ ર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ સ  ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૪-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ષન્લ ીથૂક/બક્ષૂકફૂ ઼ૃળક્ષી ઇફૉ રનન રીડૉ  ગ્ઊબથ ુઞ ીરીઅ ુઞ ી ગક્ષીઑ ૪૬*૯ ગઅડર્ ્વ ર ગીલર્ળદ 
ફધૂ. બળઅદ ૃ ઼રગર્ ળીજ્લફી ષફ ુષયીઙફૂ ુષયીઙૂલ ગજૉળૂક ઇફૉ ળૉ ન્ઞ ગજૉળૂક ઘીદૉ નૄળષીથૂ લઅ  બળ ષન્લ 
ીથૂક/બક્ષૂકફૂ ઼ૃળક્ષી ઇફૉ રનન રીડૉ  રીિઽદૂ ઈબૂ સગીલ ઝૉ.  ઈ ઋબળીઅદ ુસગીળ ઞૉષૂ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૅુ ફૂ રીિઽદૂ 

ઈબષી રીડૉ  ૯૯૪૯૯ ૪૯૱૪૮ ફઅમળ ગીલર્ળદ ઝૉ. ગ થી ઇુયલીફ નળમ્લીફ દધી ષીષીટ્ણી, ઇુદ ષળ઼ીન ઞૉષૂ ુ ધુદરીઅ  
ઞ િળલીદ ઇફૃ઼ ીળ ળીજ્લફી દરીર ુઞ ી રધગ્ ઘીદૉ ષન્લ જીષ્ ઇફૉ ઇન્લ ષફફૉ વઙદૂ મીમદ્ રીડૉ  ગઅડર્ ્વ ર સ  ગળષીરીઅ  
ઈષૉ ઝૉ. 

(૪) ઇફૉ (૫)   ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૉળગીલનૉ ઼ીબ બગણષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૩૯૯ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૄફરયીઉ બળરીળ (઼્જી ી): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૪૭-૩૩-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ગૉડવી ઼ીબ બગણષીરીઅ ઈ લી, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઙૉળગીલનૉ ઼ીબ બગણફીળી ઊ઼ર્ ગ્થ ઽદી દધી દૉરફૂ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઙૉળગીલનૉ ઼ીબ બગણફીળી ઼ીરૉ ઼ળગીળ ીળી સી ુફલઅ થ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૪-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૪૭-૩૩-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ઙૉળગીલનૉ ઼ીબ બગણષીરીઅ 
ઈ લી. 

ુઞ ીફૃઅ ફીર બગણૉવ ઼ીબફૂ ઼અખ્લી
ફરર્ની ૪૪ 
ષણ્નળી ૭ 
રઽૂ઼ીઙળ ૩ 
ળીઞગ્ડ ૯ 
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ુઞ ીફૃઅ ફીર બગણૉવ ઼ીબફૂ ઼અખ્લી
઼ીમળગીઅઢી ૯ 
ઘૉણી ૫ 
઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩ 
ષવ઼ીણ ૩ 
ણીઅઙ ૬ 
ય જ ૩ 
ઇરળૉવૂ ૪ 
ઙૂળ-઼્રફીધ ૫ 
ઇરનીષીન ૪ 
ઞૄફીઙત ૪ 

ગૃવ ૮૩ 

(૪) ગૃવ ૮૬ ઈળ્બૂક ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઼ીબ બગણષીફૂ ષૅુ  ગળષીષીશી ઊ઼ર્ ઽદી. ઞૉકફૂ ઼ીરૉ ષન્લ ીથૂ 
(઼અળક્ષથ) ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ઙૃન્ઽ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૫) ઙૉળગીલનૉ ઼ીબ બગણફીળી ઼ીરૉ ષન્લ ીથૂ (઼અળક્ષથ) ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ઙૃન્ઽ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ‘‘ ફૉગ ઇષૉળફૉ઼’’ ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ વ્ગ્ફૉ ઈ ગીળફી ઙૉળગીલનૉ ઼ીબ બગણફીળી ધ્લીફૉ ઈ લૉધૂ વઙદ દીવગૃી 
ષીઊ ણ વીઊભ ષ્ણર્ફફૉ જાથ  ગળષી ઇષઙદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 સઽૉળૂ ુષ દીળરીઅ ‘‘ ફૉગ ળૉ ક્લૃઇળ’’ ફૉ ઼ીધૉ ળીઘૂફૉ ઞ ષફ ુષયીઙ ીળી ળૉ ક્લૃફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ  ઝૉ 
ઇન્લધી ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ફૂવઙીલફી ુસગીળ ગળષીફૂ ચડફીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૪૭૨ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ણભૉળ્ ીળી ળુક્ષદ ફૂવઙીલફી ુસગીળ, 
ગદવ દધી દૉફી રીઅ઼ફી ઙૉળગીલનૉ ષૉજીથફૂ ગૉડવૂ ઙૃફીિઽદ ચડફીક મફૂ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ બગણીલૉવ ઙફૃીિઽદ્ બળ સૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળીઊ ઇફૉ ઙૃફીિઽદ્ બી઼ૉધૂ ગૉડવી સ ્ ઞ  
ગળષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ફૂવઙીલફી ુસગીળ, ગદવ દધી દૉફી રીઅ઼ફી ષૉજીથફૂ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૅુ  બળ ુફલઅ થ ળીઘષી 
સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૨-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩)  
ુઞ ી ઙૃફીિઽદ ચડફી 
બીડથ ૩ 
ઇરળૉવૂ ૩ 
મ્ડીન ૩ 

ગૃવ ૫ 

(૪) ષન્લજીષ (઼અળક્ષથ) ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ઙૃન્ઽ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. દધી ઞ  
ગળૉવ સ ્/઼ીપફ્ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ુઞ ી ઙૃફીિઽદ્ બી઼ૉધૂ ઞ  ગળૉ વ 
઼ીપફ્/સ ્ ચડફી 

બીડથ મઅનૄગ-૩,  ઝળ્-૩ 
ઇરળૉવૂ ઘીફઙૂ નૉસૂ મઅનગૄ-૩ 
મ્ડીન - 
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(૫) ફૂવઙીલફૂ ઼ૃળક્ષી રીડૉ  ક્ષૉુ લ ડીભ ીળી ઇભ્લીળણ્લ દધી ળી ર્ ૂલ ઋ ીફ દૉરઞ દૉફૉ ઼અવ  ુષ દીળ્રીઅ ઼ચફ 
ભૉળણુઅ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ક્ષૉુ લ ડીભફૉ ષ્ગૂ-ડ્ગૂ, ડૉમવૉડ ષીઽફ્ ઞૉષી ઼ીપફ્ધૂ ઼  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 ષન્લ ીથૂ ફૂવઙીલફી ઙૉળગીલનૉ઼ળ ુસગીળ/રીળૂ ફીઘષીફી ગૅત્લ ગળદીઅ ઙૃન્ઽૉઙીળ્ ઼ીરૉ ષન્લજીષ (઼અળક્ષથ) 
ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ઙૃન્ઽ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ષફ ુષયીઙ ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 વ્ગ જાઙૅુદફી ગીલર્કર્ર્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ષન્લજીષ ઙૃન્ઽીકફૂ મીદરૂ રૉશષષી રીડૉ  ઇગર્ઙણ્લ ષદર્રીફ બ રીઅ જાઽૉળ ઘમળ ઈબૂ ળીજ્લ દૉળ ૯૯૪૯૯ 
૪૯૱૪૮ ફઅમળ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ષન્લ ીથૂક બળ કૅર્ળદી ઈજળષીફૂ ચડફીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૫૮૯ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ષન્લ ીથૂક બળ ુષુષપ ગીળફૂ કૅર્ળદી 
ઈજળષીફૂ ગૉડવૂ ચડફીક ુઞ ીષીળ મફષી બીરૂ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ષૅુ ક ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઈળ્બૂફૉ ઼જા ધઊ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૩૨-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ીફૃઅ ફીર ચડફીફૂ ઼અખ્લી ુઞ ીફૃઅ ફીર ચડફીફૂ ઼અખ્લી 

જારફઙળ ૩ બ્ળમઅનળ ૩૪ 

નૉષયૄુર ીળગી ૮ ઇરનીષીન ૭૬ 

ગચ્ઝ ૫૪ ઘૉણી ૭ 

બીડથ ૩૭ ઈથઅન ૪ 

મફી઼ગીઅઢી ૩૭ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૬ 

ઙીઅપૂફઙળ ૩ રઽૂ઼ીઙળ ૫ 

ષવ઼ીણ ૩૮ ળીઞગ્ડ ૩૫ 

ણીઅઙ ૩૩ ઇરળૉવૂ ૫૪ 

ફષ઼ીળૂ ૬ રઽૉ઼ીથી ૫ 

ર્ળમૂ ૩૬ ઼ીમળગીઅઢી ૯ 

યીષફઙળ ૪૮ ઇળષ ૂ ૪ 

ષણ્નળી ૯ ઼ૃળદ ૱ 

ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૪ દીબૂ ૮ 

ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૬ ય જ ૩૬ 

ઞૄફીઙત ૩૪ મ્ડીન ૱ 

(૪) ષન્લ ીથૂ (઼અળક્ષથ) ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઇન્ષલૉ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૅુદ ગળફીળ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૬) ૩૬ ઈળ્બૂફૉ ઼જા ધઊ, ૩૪૫  ઈળ્બૂ બી઼ૉધૂ ષન્લ ીથૂ (઼અળક્ષથ) ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ઙૃફ્ 
રીઅણષીશ ગળષી ઇઅદઙર્દ ઙૃફીફી ષશદળ બૉડૉ  લ્ગ્લ ળગર  ષ઼ૄવ ગળૉવ ઝૉ દધી  ઇન્લ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ફીર.ગ્ડર્રીઅ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ.  

-------- 
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ચૃણઘળ ઇભ્લીળણ્લરીઅ રૂઢીફી ઇઙળ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૯૨ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીઅુદયીઊ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝફી ફીફી ળથરીઅ ઈષૉવ ચૃણઘળ ઇભ્લીળણ્લફી ગૃવ ક્ષૉ ભશ બોગૂ ગૉડવી 
ુષ દીળરીઅ ઙૉળગીલનૉ રૂઢીફી ઇઙળ્ જીવૂ ળ ી ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇભ્લીળણ્લરીઅ રૂઢીફી ઇઙળ્ફૂ બીબીળૂ ષૅુ  જીવષીફીઅ સીઅ ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઙૉળગીલનૉ઼ળફી નમીથ્/રૂઢીફી ઇઙળ્ નૄળ ગળષી સીઅ બઙવીઅ વૂપીઅ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૪-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ચૃણઘળ ઇભ્લીળણ્લફી ગૃવ ક્ષૉ ભશ બોગૂ ઇઅનીજીદ ૭૨૨૨ ઽૉગડળરીઅ રૂઢીફી ઇઙળ્ જીવૉ ઝૉ. 

(૪) ઇફૉ (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ચૃણઘળ ઇભ્લીળણ્લફી ઼ષ ઼ૉડવરૉન્ડ ઇઽૉષીવફૃઅ ઈઘળૂગળથ ધલૉવ ફધૂ. દૉધૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ િનબણીફૂ ઽત્લી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૱૱૬ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગ્લી઼ૃ ૂફ સૉઘ (નિળલીબૃળ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી િનબણીફૂ ઽત્લી ધઊ, ઇફૉ  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૪-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ફૂજૉ રૃઞમ િનબણીફૂ ઽત્લી ધઊ. 

ુઞ ી િનબણીફૂ ઼અખ્લી 
બ્ળમઅનળ ૩ 
ઇરળૉવૂ ૪ 
યીષફઙળ ૪ 
ઞૄફીઙત ૩ 
ઇળષ ૂ ૩ 
ણીઅઙ ૪ 
ઙ્પળી ૩ 
ફષ઼ીળૂ ૩  

ગૃવ ૩૩  
(૪) ઈળ્બૂક ઼ીરૉ ષન્લ ીથૂ (઼અળક્ષથ) ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ઙૃન્ઽ્ ફ પૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ બૉબળરૂવ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૬૯ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબફૃઙળ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ બૉબળરૂવફૉ ષૅક્ષ્ફી વીગણીફ્ ગૉડવ્ ક્ષ્ડી ભીશષષીરીઅ 
ઈ લ્ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ વીગણીફ્ ગૉડવ્ ઞથ્ધ્ બૃળ્ બીણષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) ષૅક્ષ્ફૉ મજીષષી રીડૉ  દૉફી ક્ષ્ડીરીઅ ચડીણ્ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 
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ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૪-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ બૉબળરૂવફૉ ષફ ુષયીઙ ીળી વીગણીફ્ ક્ષ્ડી ભીશષષીરીઅ 
ઈષૉવ ફધૂ. 

(૪) ઇફૉ (૫)   ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ળુક્ષદ રીઝવૂકફી ઼અળક્ષથ રીડૉફી બઙવીઅક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૭૪ (૩૱-૨૩-૪૨૪૩) ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ષન્લ જીષફ ઼અળક્ષથ ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ગઊ ગઊ રીઝવૂકફૉ 
ળુક્ષદ જાઽૉળ ગળીઊ ઝૉ, ઇફૉ  

(૪) ઈષૂ રીઝવૂકફી ઼અળક્ષથ રીડૉ  ુષયીઙૉ સીઅ બઙવીઅ વૂપીઅ ઝૉ ?  

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૩૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ષન્લ ીથૂ ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ફૂજૉ રૃઞમફૂ રીઝવૂક ઈળુક્ષદ ઝૉ.  

  (૩) ઽૉવ સીગર્  (ળૂઽૂગ્ણ્ફ ડીઊબ઼) 

  (૪) સીગર્  ઇફૉ ળૉ  ઞૉરીઅ (Shark & Ray) 

   (i) કફ્ગ઼ૂ ૂ ડૂગ઼બૂણીડી 

   (ii) ગીળજૉળઽીં઼ ઽૉરૂકણ્ફ  

   (iii) ગ્વીલભૂ઼ ઙૉન્ઞૉડૂગ઼ 

   (iv) ગ્વીલભૂ઼ 

   (v) ઽૂરૉફડૃળી ભલૃમૂઈડૂવૂ઼ 

   (vi) ૂ ડૂ઼ રીઊ ્ણ્ફ 

   (vii) ૂ ડૂ઼ રૂ઼ળ્ફ 

   (viii) ળી મજ્મૉડ઼ ણૂટૂણૉફૉ઼ૂ઼ 

   (ix) લૃળ્ઙીલરૉફ઼ ઑ઼બળૂમ઼્ 

  (૫) ઼ૂઽ઼્ર્ (કવ ઼ીદ ીધૂણૂઇન઼્) 

  (૬) જાલન્ડ ગૃર્બળ (ઑભૂફૉભૉવ઼ વૂ઼ૂલ્વૉટ઼્) 

 (૪) ઈષૂ  રીઝવૂકફી ઼અળક્ષથ રીડૉ  ુષયીઙૉ ફૂજૉ રૃઞમફી બઙવીઅ વૂપીઅ. 

  (૩) ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ ઽૉવસીગર્  રીઝવૂફી ળક્ષથ રીડૉ  ઝૉ ી ચથી ષહ ધૂ ઼ચફ  લત્ફ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ  ઝૉ.  
ઈ રીઝવૂફૉ ળક્ષથ ઈબષી ષફ ુષયીઙ ીળી નિળલીઊ ુગફીળીફી ુષ દીળરીઅ રીઝૂરીળ ઼રીઞફૉ ર્ડી બીલૉ ુસુક્ષદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ.  નળ ષહ ઇષૉળફૉ઼ ઇફૉ ુસક્ષથફી ગીલર્કર્ર્ લ્ઞષીરીઅ ઈષૉ  ઝૉ. યૃવધૂ ઽૉવસીગર્  રીઝવૂ જાશરીઅ ભ઼ીલ દ્ દૉફૉ ઝ્ણષી જાશ 
ગીબષૂ બણૉ  દૉફી ઇષૉઞરીઅ રીઝૂરીળફૉ રીઝવૂ બગણષીફૂ જાશફૉ ધલૉવૃઅ ગૃવ ફગૃસીફ ઇધષી દ્ .૪૭,૨૨૨/-મૉ રીઅધૂ ઞૉ કઝૃઅ 
ઽ્લ દૉડવી રીથરીઅ ષશદળ જગૄષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

  (૪) ઈ રીઝવૂક ળુક્ષદ ઽ્ષીફૂ રીઝૂરીળ્ફૉ જાથગીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

  (૫) યૃવધૂ જાશરીઅ બગણીઊ જાલ દ્ ઝ્ણૂ નૉષીફૂ ઼વીઽ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

  (૬) જો રીઝવૂફ્ ઙૉળગીલનૉ લીબીળ ધીલ દ્ ુફલર્ફૃ઼ીળ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 
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ળીજ્લરીઅ ઼ીબ બગણષીફૂ બળષીફઙૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૯૱ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ીબ બગણષી ગૉડવી લુક્દકફૉ ષફ ઘીદીઑ બળષીફઙૂ 
ઈબૂ, 

(૪) ઼ફ ૪૨૩૯ફી ષહર્રીઅ દૉરફી ીળી ગૉડવી ઼ીબ બગણષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બગણીલૉવી ઼ીબ બોગૂ ગૉડવીફૉ ઼ૃળુક્ષદ ઞગ્લીઑ ઝ્ણષીરીઅ ઈ લીઅ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ  : (૩૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ીબ બગણષી ષફ ઘીદીઑ ગ્ઊ બળષીફઙૂ ઈબૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ળુક્ષદ ષન્લ ીથૂકફૂ ષ઼દૂ ષપીળષી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૱૨ (૨૫-૨૪-૪૨૪૩) ૂ યૂઘીયીઊ જોસૂ (ઞૄફીઙત): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી ીથૂકફૉ ળુક્ષદ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ ઇફૉ દૉરફૂ ઝૉ ૂ ષ દૂ 
ઙથદળૂ ક્લીળૉ  ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) ઋક્દ ષ દૂ ઙથદળૂરીઅ ક્લી ળુક્ષદ ીથૂકફૂ ઼અખ્લીરીઅ ચડીણ્ ફ પીલ્ ઇફૉ દૉફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ષન્લ ીથૂકફૂ ષ દૂ ષપીળષી રીડૉ  સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ષન્લજીષ ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઇફૃ઼ીળ ઇફૃ઼ૄુજ-૩ ધૂ ૬ રૃઞમફી 
ીથૂકફૉ ળુક્ષદ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. દૉ ઇન્ષલૉ રૃખ્લત્ષૉ ફૂજૉફી ષન્લ ીથૂકફૂ ફૂજૉ ઞથીષૉવ ષહર્રીઅ ષ દૂ ઙથદળૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ. 

ષન્લ ીથૂફૃઅ ફીર ઝૉ ૂ ષ દૂ ઙથદળૂફૃઅ ષહર્
ુ઼અઽ ૪૨૪૨ 
િનબણી ૪૨૩૮ 
ળીંઝ ૪૨૩૮ 
ચૃણઘળ ૪૨૪૨ 
ગીશૂલીળ ૪૨૩૭ 
ળ્ટ ૪૨૪૨ 
ઙૂપ ૪૨૩૮ 
ચ્ળીણ ૪૨૩૮ 

(૪) ઋક્દ ષ દૂ ઙથદળૂરીઅ ફૂજૉ રૃઞમફી ળુક્ષદ ીથૂકફૂ ઼અખ્લીરીઅ ચડીણ્ ફ પીલ્. 

ષન્લજીષફૃઅ ફીર ઝૉ ૂ ઙથદળૂ ષહર્ ઇઙીઋફૂ ઙથદળૂ રઞૃમ ફ પીલૉવ ચડીણ્ 
ઙૂપ ૪૨૩૮ ૬૬ 
ચ્ળીણ ૪૨૩૮ ૪૫ 

ઙૂપફૂ ઼અખ્લીરીઅ ફ પીલૉવ ચડીણીફી ગીળથ્રીઅ નૃુહદ ઘ્ળીગ, ઞફફૂગ ઇફૉ ષ઼ીઽદ્ફૉ ફૃગ઼ીફ રૃખ્લત્ષૉ ઝૉ. જ્લીળૉ  
ચ્ળીણફૂ ઼અખ્લીરીઅ ચડીણીફૃઅ ગીળથ ષ઼ીઽદ ુષ દીળફ્ ચડીણ્, ષ઼ીઽદ ુષ દીળફૃઅ રફૃ લ ઇફૉ ીથૂક ીળી ઘવૉવ ઇફૉ ઞફફૂગ 
રૃખ્લ ગીળથ ઝૉ.  

(૫) ઋક્દ ષન્લ ીથૂકફૂ ષ દૂ ષપીળષી, ઼અષપર્ફ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  વૂપૉવ બઙવીઅફૂ ુષઙદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
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ઙૂપ ઼અષપર્ફ રીડૉ આ ઙૂપ રીડૉ  ફગૃસીફગીળગ રફીદૂ ણીલક્વ્ભૉફૂગ નષીફૉ ુદમઅુપદ ગળૉવ ઝૉ. ઙૂપફૉ ઘ્ળીગ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ષ જળ 
ગીભૉડૉ ળૂલી મફીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ફીુશલૉળૂ બળફી રીશીફૃઅ ળક્ષથ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દધી ફૉજળ ઑજ્લૃગૉસફ ગૉમ્બ, ઘૉણૄદ ુસુમળ ીળી 
વ્ગ જાઙૅુદ ુસુમળ દધી મઅપફીષ ધીરીઅ ઼અષપર્ફ રીડૉ  ઼ક્કળમીઙ ટૄ રીઅ ૂણીંઙ ્ગર્ીર ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ઋબળીઅદ ઙૂપફી 
ષદર્થૄઅગફી ષો ીુફગ ઇભ્લી઼ રીડૉ  ઞૃનૂ ઞૃનૂ બીઅજ જાુદફી ન઼ ઙૂપફૉ ઼ૉડૉવીઊડ ડર્ ીન઼્રૂડળ વઙીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ચ્ળીણફી ઼અષપર્ફ રીડૉ આ  ચ્ળીણ ઼અષપર્ફ રીડૉ  ઇભ્લીળણ્લ મફીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઋબળીઅદ ષપીળીફ્ ુષ દીળ બથ ઋરૉળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. ઇભ્લીળણ્લફૉ ઊગ્ ઼ૉન઼્ૉડૂષ ટ્ફ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ચ્ળીણફી ળઽૉઢીથફ્ ગૉડવ્ગ ુષ દીળ જૉન્વીંગ ભૉન઼્ીંઙધૂ ળુક્ષદ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ચ્ળીણફી ળક્ષથ રીડૉ  ઘદળી બ ગૃદળીફી ઘ઼ૂગળથ દધી ળ઼ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ ઇફૉ ઙીઅણી મીષશ ઞૉષૂ ષફ બુદ 
નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ફૉજળ ઑજ્લૃગૉસફ ગૉમ્બ, ઘૉણૄદ ુસુમળ ુષઙૉળૉ  વ્ગ જાઙૅુદ ઇફૉ બષફજક્કૂ બળ ળૂભવૉક્ડળ વઙીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ઽીધ પળીલ ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅ યૄરીિભલીક ઼ીરૉ બી઼ી વીઙૃ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૩૪૱ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગૉડવી યૄરીિભલીક ઼ીરૉ ‘બી઼ી’ વીઙ ૃ
ગળષીરીઅ ઈ લી,   

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી યરૄીિભલીકફૉ ઝ્ણૂ રૄગષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ ૩ રૃઞમ. 

(૪) બ ગ ૩ રૃઞમ. 

(૫) બ ગ ૩ રૃઞમ. 
બ ગ ૩ 

કર્ર ુઞ ્ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ 
ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ બી઼ીફી ગૉ઼્

દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ 
ગૉ ડવી યૄરીિભલીકફૉ 
ઝ્ણૂ રૄગષીરીઅ ઈ લી

ઝ્ણૂ રૄગષીફી ગીળથ્ 

૩. ષણ્નળી સઽૉળ ૨૩ ૨૩ ફીર.ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્ફી ઽૃગરધૂ 
૪. ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૨૪ ૨૪ ફીર.ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્ફી ઽૃગરધૂ 
૫. ઼ીમળગીઅઢી-

િઽઅરદફઙળ 
૨૫ ૨૫ ફીર.ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્ફી ઽૃગરધૂ 

૬. ગચ્ઝ ૨૪ ૨૪ ઑગ લુગદફૉ ફીર.ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્  ીળી ઇફૉ 
મૂજા લુક્દફૉ બી઼ી ઼વીઽગીળ મ્ણર્  ીળી 

૭. ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨૫ ૨૫ ફીર.ઙૃઞળીદ ઽીઊગ્ડર્ફી ઽૃગરધૂ 
 ગૃવ ૩૩ ૩૩  

ફ પઆ- મીગૂફી ુઞ ીક દધી સઽૉળૂ ુષ દીળફૂ રીિઽદૂ સૄન્લ ઝૉ. 

-------- 

બસૃ જ્ળૂફૉ ગદવઘીફૉ ર્ગવદૂ ‘ર઼ણી ઙઙ’ ુષ  ગીલનૉ઼ળ ગીલર્ષીઽૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૩૱૬ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીુન્દયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૫ ષહર્રીઅ પ્શગીરીઅ વીઅમી ઼રલધૂ બસૃ જ્ળૂફૉ ગદવઘીફીરીઅ ર્ગવદૂ 
‘ર઼ણી ઙઙ’ફી ગૉડવી ઊ઼ર્ફૉ ‘બી઼ી’ વીઙૃ ગળષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઊ઼ર્ફૉ ઝ્ણૂ રૄગષીરીઅ ઈ લી ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ (ઑગબથ ફઽીં) 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસફૂ ગદવ દધી ઽૉ ળીભૉ ળૂ ગળદીઅ ઙૃફૉઙીળ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૫૭ (૩૫-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૫ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસફૂ ગદવ ઇફૉ ઽૉળીભૉળૂરીઅ ઼અણ્ષીલૉવ ગૉડવી 
ઊ઼ર્ફૉ  ુઞ ીષીળ દણૂબીળ ગળષીરીઅ ઈ લી, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ દણૂબીળ ધલૉવી ગૉડવી ઊ઼ર્ રશૄ ુઞ ીરીઅ બીઝી ઈષૂ ઙલી ઽ્ષીફૃઅ ધ્લીફરીઅ ઈ લૃઅ, ઇફૉ 

(૫) દૉક બળ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 

(૪) ૬૨ 

(૫) દણૂબીળ ધલૉવ ઊ઼ર્ફી ઽૃગરધૂ ઼અમઅુપદ બ્વૂ઼ ડૉસફરીઅ જાથ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઈષી ઊ઼ર્ બળ 
઼અમઅુપદ બ્વૂ઼ ડૉસફ ીળી બૃળદૂ ષ્જ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દણૂબીળફ્ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગળૂ બળદ ઈષૉવ ઈળ્બૂક ભળૂધૂ દૉરફૂ 
ઙફીિઽદ ઇ઼ીરીજીગ ઙફૃીિઽદ ષૅુ  ફ ઈજળૉ  દૉ ઼ી  ઼અમઅુપદ બ્વૂ઼ ડૉસફ ીળી દૉફૂ ષૅુ  ઋબળ બૃળદૂ ષ્જ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ ઇફૉ જો ગ્ઊ ઙૃફીિઽદ ષૅુ  ઞથીઊ ઈષૉ દ્ ુફલર્ફૃ઼ીળ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ષપૃરીઅ, જો ગ્ઊ ઊ઼ર ુષ  દણૂબીળ ઽૃગરફૂ ઇરવષીળૂ જીવૃ ઽ્લ ત્લીળૉ  ઽૃગર ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઽ્લ દૉ ુષ દીળરીઅ 
બળષીફઙૂ ષઙળ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નીઘવ ધીલ ઇધષી ડૄઅ ગૂ રૃનદરીઅ બીઝી ભળષીફૂ બળષીફઙૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ ત્લીળૉ  ષપૃ રૃ દ ઼ૃપૂ 
ળ્ગીષી મનવ દૉષી ઊ઼ર્ ુષ  જી.બૂ.ઑક્ડફૂ ગવર ૩૬૪ રઞૃમ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ ગ્ઊ ઊ઼ર ુષ દીળ ઝ્ણૂ જાલ 
ફઽીં ઇફૉ દૉફૉ ગીતૂ રૄક્લી બઝૂ દૉ ુષ દીળરીઅ ષૉસ ગળૉ  દૉ અ઼ઙૉ જી.બૂ.ઑક્ડફૂ ગવર ૮૪ રઞૃમ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

બ ગ 

કર્ર ુઞ ી/સઽૉ ળફૃઅ 
ફીર (ગક્કીષીળૂ 

રીથૉ) 

દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ 
ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસ ગદવ 
ઇફૉ ઽૉ ળીભૉ ળૂ ગળફીળ ગૉ ડવી 
ઈળ્બૂકફૉ ઝૉ ી ૫ ષહર્રીઅ 
દણૂબીળ ગળષીરીઅ ઈ લી? 

ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ઝૉ ી ૫ 
ષહર્રીઅ દણૂબીળફ્ 

઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગળૂ રૄશ 
ુઞ ીરીઅ બળદ ઈષૉવ 
ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 

ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ઝૉ ી ૫ 
ષહર્રીઅ દણૂબીળફી ઼રલઙીશી 
નળમ્લીફ દણૂબીળ ઽૃગરફ્ યઅઙ 
ગળૂ રૄશ ુઞ ીરીઅ બળદ ઈષૉવ 

ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 
૩. ઇરનીષીન ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪. ઇરળૉવૂ ૨૫ ૨૪ ૨૨ 
૫. ઇળષ ૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૬. ઈથઅન ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૭. ગચ્ઝ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૮. ઘૉણી ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૯. ઙીઅપૂફઙળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૱. ઙૂળ ઼્રફીધ ૨૫ ૨૩ ૨૪ 
૯. ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૨. જારફઙળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૩. ઞૄફીઙત ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૪. ણીઅઙ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૫. દીબૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૬. નીઽ્ન ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
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કર્ર ુઞ ી/સઽૉ ળફૃઅ 
ફીર (ગક્કીષીળૂ 

રીથૉ) 

દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ 
ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઙૐષઅસ ગદવ 
ઇફૉ ઽૉ ળીભૉ ળૂ ગળફીળ ગૉ ડવી 
ઈળ્બૂકફૉ ઝૉ ી ૫ ષહર્રીઅ 
દણૂબીળ ગળષીરીઅ ઈ લી? 

ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ઝૉ ી ૫ 
ષહર્રીઅ દણૂબીળફ્ 

઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગળૂ રૄશ 
ુઞ ીરીઅ બળદ ઈષૉવ 
ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 

ઋક્દ ઼રલઙીશીરીઅ ઝૉ ી ૫ 
ષહર્રીઅ દણૂબીળફી ઼રલઙીશી 
નળમ્લીફ દણૂબીળ ઽૃગરફ્ યઅઙ 
ગળૂ રૄશ ુઞ ીરીઅ બળદ ઈષૉવ 

ઈળ્બૂકફૂ ઼અખ્લી 
૩૭. નૉષયૄુર ીળગી ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૮. ફરર્ની ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૯. ફષ઼ીળૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૱. બઅજરઽીવ ૨૬ ૨૬ ૨૨ 
૩૯. બીડથ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪૨. બ્ળમઅનળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪૩. મફી઼ગીઅઢી ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪૪. મ્ડીન ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪૫. ય જ ૨૫ ૨૫ ૨૨ 
૪૬. યીષફઙળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪૭. રઽૂ઼ીઙળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪૮. રઽૉ઼ીથી ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪૯. ર્ળમૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪૱. ળીઞગ્ડ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૪૯. ષણ્નળી ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫૨. ષવ઼ીણ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫૩. ઼ીમળગીઅઢી ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫૪. ઼ૃળદ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫૫. ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫૬. ઇરનીષીન સઽૉળ ૩૪ ૨૯ ૨૱ 
૫૭. ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫૮. ષણ્નળી સઽૉળ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫૯. ઼ૃળદ સઽૉળ ૩૯ ૨૱ ૨૭ 

 ગૃવ ૬૪ ૪૭ ૩૭ 
-------- 

બસૃ જ્ળૂફૉ ગદવઘીફૉ ર્ગવદૂ ‘ર઼ણી ઙઙ’ ુષ  ગીલનૉ઼ળ ગીલર્ષીઽૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૭૬ (૪૪-૨૫-૪૨૪૩) ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ પ્શગીરીઅ બસૃકફૉ જ્ળૂફૉ ગદવઘીફીરીઅ પગૉવદૂ ગૃખ્લીદ ર઼ણી ઙઙફી ષીઽફ્ ઞ  
ગળષી ઼િઽદફૂ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼ળગીળ ીળી ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૨૯-૨૮-૪૨૪૩) 

મૉ ઙૃફીરીઅ ૩૫ ઈળ્બૂક ુષ  ઊન્ણૂલફ બૂફવ ગ્ણ, ૩૱૮૨ દધી બસૃક ત્લૉફૂ કૃર્ળદી ુફષીળથ પીળ્, ૩૯૮૨ફૂ 
જોઙષીઊક ઽૉઢશ જીઞર્સૂડ ગળૂ ષીઽફ્ ઞ  ગળષી ઼િઽદફૂ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ઘફૂઞફૂ વૂટ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૩૯ (૪૫-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘફૂઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ વીઊર ડ્ફ, મ્ક઼્ીઊડ, 
ુવ ીઊડ, વૉડૉ ળીઊડ, ઼ૂવૂગી ઇફૉ જૃફીફૂ ગૉડવૂ વૂટ ઈષૉવૂ ઝૉ, 
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(૪) ઋક્દ ુઞ ીષીળ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઋક્દ વૂટ્ષીળ ઘફૂઞફ્ ગૉડવૂ ુગઅરદફ્ ગૉડવ્ ઞથ્ધ્ 
ગીતષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) દૉ ઇન્ષલૉ ુઞ ીષીળ, ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ ળ્લ ડૂ બૉડૉ  ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘફૂઞ) : (૨૱-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ વૂટ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ઘુફઞ નૉષયૄુર ીળગી બ્ળમઅન 
વીઊર ડ્ફ ૫૪ ૱૯ 
મ્ક઼્ીઊડ ૩૨૬ ૨૮ 
ુવ ીઊડ સૄન્લ સૄન્લ 
વૉડૉ ળીઊડ સૄન્લ ૨૩ 
ુ઼ુવગી સૄન્લ સૄન્લ 
જૃફી સૄન્લ સૄન્લ 

* નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ગૃવ ૩૫૮ રીઊફીંઙ વૂટ્ ઝૉ. ઞૉરીઅ ૩ (ઑગ) વૂટ મ્ક઼્ીઊડ ઇફૉ વીઊર ડ્ફ ઘુફઞફૂ ઼અલૃક્દ ઝૉ. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીષીળ ઋક્દ ુ ધુદઑ વૂટષીળ ગીતષીરીઅ ઈષૉવ ઞથ્ધીફૃઅ *બ ગ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ 
ઈઊ.મૂ.ઑર. ીળી ુ઼ધ્પ ધદૂ ઘુફઞ ુગઅરદ્ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ુઞ ીષીળ, ષહર્ષીળ ધલૉવ ળ્લ ડૂ બૉડૉફૂ ઈષગ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

( . વીઘરીઅ) 

ુઞ ્ નૉષયૄુર ીળગી બ્ળમઅનળ 
ઘુફઞ દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ 

ધૂ  
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ 
ધૂ  

દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 
વીઊર ડ્ફ ૬૪૮.૩૱ ૬૭૭.૭૱ ૫૩૱૭.૯૱ ૪૱૫૩.૯૪ 
મ્ક઼્ીઊડ ૩૮૩૬.૪૭ ૩૩૮૬.૮૨ ૫૬૯.૮૪ ૪૱૪.૫૭ 
ુવ ીઊડ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
વૉડૉ ળીઊડ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
ુ઼ુવગી સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 
જૃફી સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ સૄન્લ 

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

-------- 

ળીજ્લરીઅ ગીલર્ળદ ભૉરૂવૂ ગ્ડર્   

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૱૭ (૨૫-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ): રીફફૂલ ન્લીલદઅ  રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગલી ુઞ ીકરીઅ ભૉરૂવૂ ગ્ડર્  ગીલર્ળદ ફધૂ,  

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ ભૉરૂવૂ ગ્ડર્  ફ ઽ્ષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ મીગૂ ુઞ ીકરીઅ ભૉરૂવૂ ગ્ડર્  ધીબષીફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

ન્લીલદઅ  રઅ ૂ ૂ  : (૩૨-૨૭-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ, ઙૂળ-઼્રફીધ@ ષૉળીષશ, રઽૂ઼ીઙળ, ફરર્ની@ 
ળીઞબૂબશી, દીબૂ@ લીળી, મ્ડીન ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ભૉરૂવૂ ગ્ડર્ફૂ ધીબફી ધલૉવ ફધૂ.  

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ ફીર. ષણૂ ઇનીવદ દળભધૂ ભૉરૂવૂ ગ્ડર્  ધીબષીફૂ નળઘી દ રશૉવ ફી ઽ્ષીફી ગીળથૉ ગ્ડર્  
ગીલર્ળદ ધલૉવ ફધૂ. 
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(૫) ફીર. ષણૂ ઇનીવદ દળભધૂ ભૉરૂવૂ ગ્ડ  ગીલર્ળદ ગળષી ઇઅઙૉ નળઘી દ ર ૉધૂ ભૉરૂવૂ ગ્ડ  ગીલર્ળદ ગળષી ઇઅઙૉફૂ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ યૄઙયર્ ઞશફૃઅ ષપૃ બણદૃઅ ન્ઽફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૭ (૩૫-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્ુઞ ી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ગલી દીવગૃીક યૄઙયર્ ઞશફી ષપૃ બણદી ન્ઽફ (ણીગર્  ઇફૉ કષળ 
ઑક઼્પ્વ્ઊડૉણ) ધૂ યીુષદ ધલૉવી ઝૉ, ઇફૉ 

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

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) : (૩૯-૨૭-૪૨૪૩) 

(૩) ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફૂજૉ રઞૃમફી દીવગૃીક કષળ ઑક઼્પ્વ્ઉડૉણ, ણીગર્  
(િકર્િડગવ) ગૉડૉઙળૂરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 

કષળ ઑક઼્પ્વ્ઊડૉ ણ દીવૃગી (ગૃવ-૪૭) 

(૩) ણૂ઼ી, (૪) િનલ્નળ, (૫) પીફૉળી, (૬) ગીઅગળૉઞ, (૭) વીઘથૂ, (૮) ધળીન, (૯) ષણઙીર, (૱) નઽૉઙીર,  
(૯) ઙીઅપૂફઙળ, (૩૨) ગવ્વ, (૩૩) રીથ઼ી, (૩૪) યજીઋ, (૩૫) રીઅણષૂ, (૩૬) મૉજળીજી, (૩૭) જોડીથી, (૩૮) ગણૂ, 
(૩૯) ઘૉળીવૃ, (૩૱) રઽૉ઼ીથી, (૩૯) ઼દવી઼થી, (૪૨) ઉંટી, (૪૩) ુષજાબૃળ, (૪૪) ુષ઼ફઙળ, (૪૫) જીથ રી,  
(૪૬) બીડથ ઇફૉ (૪૭) ુ઼ધ્પબૃળ 

ણીગર્  દીવૃગી (િકર્િડગવ) (ગૃવ-૭) 

(૩) બીવફબૃળ, (૪) ઇઅજાળ, (૫) યઞૃ, (૬) ષણફઙળ ઇફૉ (૭) ઼ળ ષુદ ઝૉ. 

(૪) ઙૃઞળીદ ઞશ઼અબુ  ુષગી઼ ુફઙર ુવુરડૉણ ીળી દીઆ૫૩-૨૩-૪૨૪૩ ઼ૃપૂરીઅ ઈ દીવૃગીકરીઅ ઼ૃ ર 
ુ઼અજીઊફી ગીર્ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઞૉધૂ યૃઙયર્ ઞશફ્ ષબળીસ કઝ્ ધીલ. ઋબળીઅદ, ઇવઙ ઇવઙ ગીળફૂ ળૂજીઞર્ ગીરઙૂળૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ ળઽૂ ઝૉ, ઞૉધૂ યૃઙયર્ ઞશ ષપીળૉ  ઼અુજદ ધઊ સગૉ . ફષી બીદીશગૃષીક રઅઞૄળૂ બથ ઼ૄ ર ુ઼અજીઊ ઇબફીષીલૉવ ઽ્લ, 
દ્ ઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ  ફનૂકફી બીથૂફ્ ઋબલ્ઙ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૭૯ (૫૨-૨૬-૪૨૪૩) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ખ ્ુઙગ ઽૉદ ૃરીડૉ  ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીદી ફનૂકફી 
બીથૂફી નળ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળફૉ ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ખ ્ુઙગ ઑગર્ બી઼ૉધૂ દૉ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ળગર ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ મીગૂ ળગર ષ઼ૃવષી સૃઅ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ઼અબુ ) : (૩૪-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ખ ્ુઙગ ઽૉદ ૃરીડૉ  ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીદી ફનૂકફી 
બીથૂફી નળ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળફૉ ધલૉવ ઈષગ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉઆ 

ષહર્ ધલૉવ ઈષગ ( .ગળ્ણરીઅ) 
દી.૨૩.૨૩.૪૨૩૯ ધૂ દી.૫૩.૩૪.૪૨૩૯ ૩૨૱૮.૫૯ 
દી.૨૩.૨૩.૪૨૪૨ ધૂ દી.૫૩.૩૪.૪૨૪૨ ૩૩૯૩.૨૩ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ખ ્ુઙગ ઑગર્ બી઼ૉધૂ દૉ ઇન્ષલૉ ષ઼ૃવષીફૂ મીગૂ ળગર .૫૬૪૭.૬૮ ગળ્ણ ઝૉ. 

(૫) મીગૂ ળગર ષ઼ૃવષી ગળૉવ ગીલર્ષીઽૂ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉઆ 
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 ઞૉ ઑગર્ બી઼ૉધૂ ફીથીઅ ષ઼ૃવષીફી મીગૂ ઝૉ દૉ ઑગર્ફૉ ઼રલીઅદળૉ  ફ્ડૂ઼ ઈબૉવ ઝૉ દધી દૉ ઑગર્ફૂ ઞરૂફ 
ુરવગદ બળ મ્જો નીઘવ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૉવ ઝૉ. 

 ગૉડવીગ ખ ્ુઙગ ઑગર્ ીળી ગ્ડર્રીઅ ઇબૂવ્ ગળૉવ ઝૉ. ઈ ગ્ડર્  ગૉ઼્ ઼ૃફીષથૂ ઽૉઢશ ઽ્લ ફીર. ગ્ડર્ફી જગૄીની 
મીન ઞૉ-દૉ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

-------- 

નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૨૩ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીશૂલી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ ગીલર્ળદ ઝૉ ગૉ  ગૉર,  

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ નમીથ ઼ૉવ ીળી ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગૉડવી ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૉડવૂ 
ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ઙૐજળ નમીથ નૄળ ગળષીફી મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ મીગૂ ઙૐજળ નમીથ્ ગલીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૯-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) થ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૩૨.૪૪.૬૨ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૯ (઼ીદ) 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુ ઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઇરૃગ ુગ ઼ીરીઅ 
ફીર.ગ્ડર્રીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્લ, ફીર.ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૱૬૯ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૃદ (ધળીન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુ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) : (૩૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ પીફૉળી ૩૯.૩૯.૭૩ 
૪ ગીઅગળૉઞ ૩૪૱.૨૱.૨૫ 
૫ ધળીન ૪૨.૨૨.૨૨ 
૬ ષણઙીર ૩૬.૬૯.૯૨ 
૭ નીઅદી ૪.૯૯.૪૬ 
૮ ઇરૂળઙત ૯.૫૩.૪૩ 
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(૪) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ગીઅગળૉઞ દીવગૃીફી ૭૱, ધળીન દીવૃગીફી ૩૬૱, ષણઙીર દીવૃગીફી ૩૪, નીઅદી દીવૃગીફી ૪૯૯ 
ઑર ગૃવ ૬૯૭ નમીથ્ ૩ ષહર્ધૂ ષપીળૉ  ઼રલફી ઝૉ. દૉરઞ પીફૉળી દીવગૃીફી ૯૯, ષણઙીર દીવગૃીફી ૯, ઇરૂળઙત દીવૃગીફી ૬૬૬ 
ઑર ગૃવ ૭૬૱ નમીથ્ ૫ ષહર્ ગળદી ષપીળૉ  ઼રલફીઅ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ ઈફૃહીઅુ ઙગ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઽ્લ, બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 

નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૨૫ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ુ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) : (૩૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ યીથષણ ૨.૨૪.૬૩ 
૪ ીળગી ૨.૱૮.૪૫ 

(૪) યીથષણ દીવૃગીફૃઅ નમીથ ૩ ષહર્ધૂ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. જ્લીળૉ  ીળગી નમીથ ૫ ષહર્ધૂ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) યીથષણ દીવૃગીફૃઅ નમીથ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઇન્લરીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્લ, બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ 
ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ઼મજ્લૃણૂ઼ રૉડળરીઅ ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
-------- 

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

(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 ઈફૃહીઅઙૂગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ પ્ળથ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
-------- 

યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૪૯ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ુ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) : (૩૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .)
૩ યીષફઙળ ૫૫.૪૯.૨૮ 
૪ ચ્ચી ૨૭.૬૪.૯૪ 
૫ દશીજા ૪૨૱.૮૬.૨૨ 
૬ રઽૃષી ૩૫૯.૬૱.૯૨ 
૭ ઞૉ઼ ળ ૮૫.૭૫.૬૨ 
૮ ઙીળૂલીપીળ ૩૩.૮૮.૪૭ 
૯ બીવૂદીથી ૪૩.૮૭.૬૬ 
૱ ુ઼ઽ્ળ ૨૯.૭૱.૭૨ 
૯ ઋરળીશી ૨૨.૬૪.૨૨ 
૩૨ ષ યૂબૃળ ૨૬.૱૮.૯૫ 

(૪) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ૭૨૪ નમીથ્ ૩ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઇફૉ ૩૨૮૩ નમીથ્ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ ઼મજ્લૃણૂ઼ રૉડળ ઽ્ઊ, દધી ઇન્લ ુગ ઼ીકરીઅ નમીથ નળૄ ગળષીફૂ ઈફહૃીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ 
જીવૃ ઝૉ. દૉરઞ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ફૂ ગવર-૩૨૭ (૪) રૃઞમ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ્ બળ ધલૉવ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ 
ીધુરગ ઞષીમનીળૂ ગર્ીર બઅજીલદફૂ ઝૉ. ઈ ઞષીમનીળૂ મજાષષીરીઅ ુફ ભશ ળઽૉફીળ ૫૯ ઼ળબઅજ્ ઇફૉ ૬૩ ઼ભ્લ્ફૉ ઽ્ ી બળધૂ નૄળ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળરીઅ ફીર. ગ્ડર્ફી જગૄીની ઈ લૉ ઇફૉ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ 
ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 
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રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૭૩ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઇુઞદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ 
(ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૯-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ વૃથીષીણી ૨૮.૭૨.૮૩ 
૪ ઼અદળીરબૃળ ૨૨.૩૱.૨૫ 
૫ ગણીથી ૨૨.૨૪.૨૪ 
૬ મીવીુ઼ફ્ળ ૨૨.૫૩.૪૯ 
૭ ષૂળબૃળ ૨૩.૨૬.૯૮ 

(૪) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ૨૨.૯૱.૱૱ (ઽૉ.ઈળૉ . .) ૩ ષહર્ધૂ ષપૃ ઼રલધૂ દધી ૨૩.૪૬.૨૯ (ઽૉ.ઈળૉ . .) નમીથ્  
૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ૯.૯૬.૮૪ (ઽૉ.ઈળૉ . .) નમીથ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. મીગૂ ળઽૉવ નમીથ્ ઼અમઅપૉ 
઼મજ્લૃણૂ઼ રૉડળ ઽ્ઊ, બઙવી વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ફીર. ગ્ડર્ફી જગૄીની ઈ લૉધૂ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૭૪ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ યીષૉસયીઉ ગડીળી (ટીવ્ન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ ટીવ્ન ૨૨.૨૱.૨૯ 
૪ નીઽ્ન ૨૪.૮૩.૨૪ 
૫ ઙળમીણી ૨૨.૨૩.૨૨ 
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(૪) ઙળમીણી દીવૃગીફૃઅ નમીથ ૩ ષહર્ધૂ ષપીળૉ  ઼રલધૂ દૉરઞ ટીવ્ન ઇફૉ નીઽ્ન દીવૃગીફી નમીથ્ થ ષહર્ધૂ ષપૃ 
઼રલફી ઝૉ. 

(૫) દરીર નમીથ્રીઅ રૉડળ ઼મજ્લૃણૂ઼ મફૉવ ઽ્ઊ બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ઼મજ્લૃણૂ઼ રૉડળરીઅ ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ 
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૭૭ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઉ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

નીઽ્ન બઅજરઽીવ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈળૉ . .) 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 

નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 
(ઽૉ .ઈળૉ . .) 

૩ ટીવ્ન ૨૨.૨૱.૨૯ ૩ ઽીવ્વ ૨૩.૩૬.૫૫ 
૪ નીઽ્ન ૨૪.૮૩.૨૪ ૪ ર્ળષી(ઽ) ૭૨.૬૨.૨૨ 
૫ ઙળમીણી ૨૨.૨૩.૨૨ ૫ ઙ્પળી ૩૩.૨૨.૬૫ 

(૪) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઙળમીણી દીવગૃીફૃઅ નમીથ ૩ ષહર્ધૂ ષપીળૉ  ઼રલધૂ દૉરઞ ટીવ્ન ઇફૉ નીઽ્ન દીવૃગીફી નમીથ્ 
૫ ષહર્ધૂ ષપૃ ઼રલફી ઝૉ. જ્લીળૉ  બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ર્ળષી(ઽ) દીવગૃીફી નૉવ્જ, ફીઙવ્ન ઇફૉ ઙ્પળી દીવૃગીફી ર્દૂ ગીઅડણૂ 
ઙીરફી નમીથ્ ૩ ષહર્ધૂ ષપીળૉ  ઼રલધૂ દધી ઽીવ્વ દીવૃગીફી નૃુથલી દધી ર્ળષી(ઽ) દીવૃગીફી ર્ઞળૂ ઇફૉ ઘૃનળી ઙીરફી 
નમીથ્ ૫ ષહર્ધૂ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દરીર નમીથ્રીઅ રૉડળ ઼મજ્લૃણૂ઼ મફૉવ ઽ્ઊ બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ દૉરઞ 
બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ગૉડવીગ ુગ ઼ીરીઅ રૉડળ ઼મજ્લૃણૂ઼ મફૉવ ઽ્ઊ દૉરઞ ગૉડવીગ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ મીમદૉ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ 
ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ જીવૃ ઽ્ઉ બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ જ્લીળૉ  
ઇરૃગ ુગ ઼ીરીઅ ઼મજ્લૃણૂ઼ રૉડળ ઽ્લ ફીર. ગ્ડર્ફી જગૄીની મીન ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 
દીબૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૯ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ બૃફીયીઉ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

(૬) ઋક્દ દરીર નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  
દીબૂ ષવ઼ીણ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈળૉ . .) 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 

નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 
(ઽૉ .ઈળૉ . .) 

૩ ષીવ્ણ ૨૨.૩૬.૨૨ ૩ ષવ઼ીણ ૨૨.૪૬.૱૨ 
૪ લીળી ૬૭.૫૯.૬૭ ૪ ઋરળઙીર ૨૨.૫૮.૨૨ 
૫ ઼્ફઙત ૪૱.૱૬.૨૨ 

(૪) દીબૂ ુઞ ીફી લીળી દીવગૃીફી નમીથ્ ૩ ષહર્ ઇફૉ ષીવ્ણ દધી ઼્ફઙત દીવૃગીફી નમીથ્ ૫ ષહર્ધૂ ષપીળૉ  
઼રલધૂ ઝૉ. ષવ઼ીણ ુઞ ીફી દરીર નમીથ્ ૫ ષહર્ધૂ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ ઼મજ્લૃણૂ઼ રૉડળ ઽ્ઊ, દધી ઇન્લ ુગ ઼ીકરીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ 
રૃઞમ નમીથ નળૄ ગળષીફૂ ઈફહૃીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઽ્લ, બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ઇરૃગ ુગ ઼ીરીઅ 
઼મજ્લૃણૂ઼ રૉડળ ઽ્લ ફીર. ગ્ડર્ફી જગૄીની મીન ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ુમફઘૉદૂ ઞરૂફ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૭૫૫ (૪૩-૨૱-૪૨૩૱) ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૩૨-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ-ઇ રૃઞમ. 

(૪) બ ગ-મ રૃઞમ. 
બ ગ-ઇ 

ષહર્ (ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ જ્.રૂ.રીઅ) 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ 
૩ ષૉળીષશ ૱૯૨૮૱ ૭૯૯૨૯ ૩૬૩૮૩૱ ૪૫૬૩૪૫ ૯૱૯૯૯ 
૪ દીવીવી ૱૯૱૩૪ ૱૭૨૯૨ ૫૨૬૱૩ ૬૫૮૪૨ ૪૯૮૯૩ 
૫ ઼ૃ ીબીણી ૪૬૭૱૯ ૫૬૩૮૭ ૬૭૫૪૮ ૪૨૭૨૫૨ ૩૭૪૯૩૨ 
૬ ઋફી ૭૯૱૯૭ ૯૮૨૩૭ ૪૨૭૫૬૱ ૬૯૬૭૱૮ ૩૫૪૯૩૮ 
૭ ગ્ણૂફીળ ૮૫૩૯૯ ૫૨૯૭૮ ૩૯૮૮૩૬ ૪૩૯૬૫૭ ૩૮૯૯૯૩ 
૮ ઙૂળ ઙતણી ૨ ૨ ૬૨૬૯ ૩૯૫૫૬૮ ૬૱૱૱૭ 

ગૃવ ૫૪૪૭૭૯ ૫૨૬૩૩૭ ૮૪૫૬૫૬ ૩૫૯૨૩૬૨ ૮૪૱૯૯૪ 

બ ગ-મ 

ુમફઘૉદૂ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઼ળગીળફૉ ુ ુરલર બૉડૉ  ધલૉવ ઈષગ 

ષહર્ (ઈષગ- ુબલીરીઅ) 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ 
૩ ષૉળીષશ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪ દીવીવી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫ ઼ૃ ીબીણી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
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ુમફઘૉદૂ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ષહર્ષીળ, દીવૃગીષીળ ઼ળગીળફૉ ુ ુરલર બૉડૉ  ધલૉવ ઈષગ 

ષહર્ (ઈષગ- ુબલીરીઅ) 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ૪૨૩૫-૩૬ ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ 
૬ ઋફી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૭ ગ્ણૂફીળ ૨ ૯૩૯૪૯૬ ૩૨૯૩૯૩૯૬ ૩૩૯૯૯૯૨ ૩૫૫૪૪૨૨ 
૮ ઙૂળ ઙતણી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

ગૃવ ૨ ૯૩૯૪૯૬ ૩૨૯૩૯૩૯૬ ૩૩૯૯૯૯૨ ૩૫૫૪૪૨૨ 
-------- 

ળીજ્લરીઅ ઞરૂફ ફષૂ સળદરીઅધૂ ઞૃફૂ સળદરીઅ ભૉળષષી મીમદ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૮૩૩૨ (૪૫-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ  ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ઞરૂફ ફષૂ સળદરીઅધૂ ઞૃફૂ 
સળદરીઅ ભૉળષષીફૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) ઋક્દ સળદભૉળ ઇન્ષલૉ ુઞ ીષીળ, ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ સળદભૉળફૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફરીઅ ગૉડવૂ ઞરૂફ ઙથ્દૂલીફૂ ઞરૂફફ્ ઼રીષૉસ ધદ્ ઽદ્? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૨૯-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ-ઇ રૃઞમ. 

(૪) બ ગ-મ રૃઞમ. 

(૫) બ ગ-ગ રૃઞમ. 
બ ગ-ઇ 

ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ફૂજૉ રૃઞમ ઞરૂફ ફષૂ સળદરીઅધૂ ઞૃફૂ સળદરીઅ ભૉળષષીફૂ રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ. 
(ક્ષૉ ભશ જ્.રૂ.) 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ગૃવ 
૩ ઇરનીષીન ૬૯૩૯૪૨૯ ૬૫૫૯૨૯૮ ૫૪૪૱૨૮૭ ૬૪૭૱૮૪૫ ૬૯૨૮૨૫૮ ૪૩૬૬૯૨૪૯
૪ ઇરળૉવૂ ૮૫૬૯૩૨૯ ૪૮૫૯૫૩૯ ૩૨૯૯૯૭૭૱ ૫૨૯૮૭૨૨ ૱૭૯૱૬૮ ૪૫૯૬૨૫૪૱
૫ ઈથઅન ૭૨૱૯૩૭૭ ૮૯૮૭૯૨૨ ૩૩૫૯૭૬૨૱ ૩૩૬૯૮૬૭૭૪ ૯૫૱૩૯૯ ૩૫૱૯૭૫૩૯૪
૬ મફી઼ગીઅઢી ૩૯૬૩૮૮૭૬ ૯૬૫૱૱૱૩ ૱૫૯૫૯૮૩ ૬૩૮૯૱૬૫૬ ૩૭૯૱૯૬૭૭ ૯૨૯૩૯૩૱૭
૭ ય જ ૯૭૪૮૪૯ ૮૯૪૬૯૯ ૬૯૩૫૫૭ ૩૪૩૭૱૯૯ ૩૪૮૭૩૱૯ ૬૬૩૯૭૪૯ 
૮ યીષફઙળ ૱૯૮૩૨ ૭૪૭૫૭ ૫૭૬૩૩ ૩૮૯૫૫૨ ૭૪૯૱૪ ૫૯૯૱૮૱ 
૯ નીઽ્ન ૩૩૬૭૬૫ ૩૮૭૱૬૫ ૩૪૪૬૪૭ ૩૫૱૯૪૯ ૭૨૬૭૭ ૭૯૪૩૯૫ 
૱ ણીઅઙ ૨ ૨ ૨ ૱૨૨૨ ૩૭૩૬૨ ૪૫૩૬૨ 
૯ ઙીઅપૂફઙળ ૪૩૫૫૮૮૩ ૩૮૯૱૫૱૪ ૭૨૨૯૯૨૨ ૪૱૪૭૩૭૭૬ ૪૯૱૩૫૮૮ ૬૨૨૭૬૱૮૫
૩૨ જારફઙળ ૮૩૯૩૮ ૪૭૯૱૨ ૪૭૪૨૭ ૮૨૩૮૮ ૩૯૫૮૯ ૩૯૪૬૫૮ 
૩૩ ઞૃફીઙત ૫૫૨૱૪૩ ૬૱૬૯૭૨ ૭૩૫૯૪૫૯ ૩૪૨૫૬૬૱ ૭૪૯૱૯ ૯૪૨૯૬૬૭ 
૩૪ ગચ્ઝ ૪૮૪૫૪૭૫ ૪૯૱૭૯૯૪ ૩૩૩૫૬૪૮ ૪૪૬૩૭૯૨ ૩૫૫૯૩૮૨ ૩૨૩૨૫૫૱૩
૩૫ ઘૉણી ૩૬૨૯૩૱૮ ૯૨૮૨૬૯ ૯૯૪૱૩૬ ૩૨૱૯૨૬૯ ૩૫૩૬૯૫૮ ૭૮૱૯૱૫૨ 
૩૬ રઽૉ઼ીથી ૯૱૨૯૨૯ ૭૨૯૬૨૮ ૫૯૩૮૪૬ ૯૭૱૯૬૪ ૯૫૪૮૨૬ ૫૫૭૩૨૱૭ 
૩૭ ફરર્ની ૪૨૱૮૫૩ ૫૪૪૮૩૨ ૫૩૮૯૫૬ ૪૬૱૯૪૯૩૯ ૬૮૨૱૯૯૪ ૫૨૫૪૯૮૱૬
૩૮ ફષ઼ીળૂ ૯૱૩૮૨૨ ૱૯૭૯૯૮ ૩૱૭૱૮૭૬ ૩૭૬૩૭૭૱૫૫ ૭૨૨૮૬૯ ૩૭૱૫૯૪૭૩૪
૩૯ બઅજરઽીવ ૪૫૯૮૮૭ ૪૬૪૨૱૯ ૯૪૭૪૨૱ ૮૪૭૨૯૫ ૯૱૨૯૯૭ ૪૮૩૫૨૪૱ 
૩૱ બીડથ ૮૩૮૩૯૫૯ ૭૨૬૪૮૯૯ ૪૯૨૭૮૯૬ ૩૩૭૪૪૩૯૯ ૫૱૮૮૭૱૯૱ ૮૬૨૯૱૫૬૭
૩૯ બ્ળમઅનળ ૯૭૭૮૯૮ ૪૯૯૯૬૪ ૬૭૨૬૬૩ ૬૯૨૮૮૭૬ ૱૯૩૯૩ ૮૬૱૩૯૨૬ 
૪૨ ળીઞગ્ડ ૪૱૯૭૬૪૮ ૯૩૯૯૫૱ ૩૨૮૨૱૨૭ ૮૫૬૭૯૫૫ ૩૫૯૯૩૯ ૩૩૩૮૩૬૪૩
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કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ગૃવ 
૪૩ ઼ીમળગીઅઢી ૯૯૱૭૫૬ ૩૫૪૯૱૮૩ ૫૩૩૯૮૯૭ ૩૬૱૯૱૭૬૪ ૫૪૯૪૪૫ ૪૨૬૭૩૱૫૭
૪૪ ઼ૃળદ ૫૪૱૬૯૮૯ ૫૮૪૱૯૩૪ ૫૪૫૬૯૩૮ ૫૨૭૯૪૯૨ ૫૫૨૪૯૬૱ ૩૮૭૩૩૨૩૭
૪૫ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૪૮૯૭૫૩૭ ૪૬૭૫૱૩૮ ૫૱૪૯૯૯૯ ૬૮૫૪૪૬૬૪ ૪૭૪૬૪૨૬ ૭૯૱૪૭૭૯૬
૪૬ ષણ્નળી ૩૩૭૯૪૯૩ ૩૪૪૨૯૫૨ ૩૯૭૫૩૯૭ ૩૪૯૪૩૩૭ ૩૪૭૪૯૭૯ ૮૱૭૱૨૱૱ 
૪૭ ષવ઼ીણ ૭૩૭૬૨૮ ૭૨૬૯૯૫ ૫૮૨૩૭૬ ૫૱૱૨૯૯ ૮૭૭૨૱૮ ૪૬૪૫૭૩૱ 
૪૮ દીબૂ ૩૪૩૪૩૭ ૫૨૫૩૪૭ ૪૯૫૮૯૯ ૬૫૮૬૭૫ ૩૯૪૭૪૱ ૩૫૬૯૨૪૨ 
૪૯ મ્ડીન ૪૪૯૫૯ ૫૭૪૬૯ ૮૬૬૬૪ ૩૮૯૪૱ ૨ ૩૫૯૫૭૬ 
૪૱ ર્ળમૂ ૪૪૬૮૩ ૫૭૭૩૩૭ ૫૬૪૬૮૱ ૫૯૨૯૯૯ ૩૮૮૱૫૪ ૩૪૭૯૱૭૭ 
૪૯ નૉષયૄુર ીળગી ૭૫૩૮૭૬ ૪૯૪૨૫૭ ૪૨૨૪૱૫ ૫૯૬૯૮૩ ૬૮૨૯૭૨ ૩૱૫૯૮૱૫ 
૫૨ ઙૂળ-઼્રફીધ ૬૩૫૮૭૪૫ ૪૩૮૨૩૬૮ ૪૭૨૫૯૱૱ ૩૨૮૯૩૩૯ ૫૯૬૩૯૱ ૩૨૪૬૫૯૯૬
૫૩ ઇળષ ૂ ૩૭૩૨૪૯૩ ૪૬૬૱૯૮ ૬૬૪૨૯૨૯ ૭૮૯૯૫૩૱ ૫૮૯૪૭ ૩૩૯૩૨૨૯૯
૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૩૪૮૫૬૩ ૪૪૫૫૭૬ ૩૩૪૱૯૮ ૩૭૩૭૯૯ ૩૩૮૪૩ ૮૪૭૯૯૩ 
૫૫ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૪૮૩૪૫ ૯૫૩૬૨ ૪૩૭૨૨ ૱૬૮૪૪ ૩૨૫૮૮૯ ૫૪૯૨૭૪ 

ગૃવ ૮૱૪૬૪૪૪૱ ૬૱૯૱૬૯૬૮ ૯૬૮૬૯૬૨૯ ૬૯૭૭૪૭૪૪૱ ૱૬૫૩૩૬૬૭ ૯૭૩૭૩૫૨૭૮

બ ગ-મ 
ુઞ ીષીળ, ષહર્ષીળ ઼ળગીળફૉ ધલૉવ ઈષગ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ગૃવ 

૩ ઇરનીષીન ૪૯૪૨૬૮૱૯૭૬ ૬૯૯૨૫૪૩૫૪૯ ૪૪૪૭૨૫૭૯૩૮ ૪૬૨૯૯૩૩૩૩૭ ૪૭૱૮૱૱૭૫૨૬ ૩૬૯૫૨૮૪૪૬૩૮
૪ ઇરળૉવૂ ૯૬૫૯૩૱ ૩૯૬૯૭૯૱૨ ૫૯૩૮૫૯૱૩ ૮૯૯૭૩૯૩૱ ૯૮૬૬૪૭૨ ૩૫૩૩૯૯૮૬૯ 
૫ ઈથઅન ૫૪૬૪૯૭૮૮ ૫૮૭૱૮૪૪૱ ૯૪૮૪૭૮૱૱ ૯૪૨૬૭૫૭૪ ૩૱૯૨૯૯૩૩ ૪૭૪૫૯૪૭૬૭ 
૬ મફી઼ગીઅઢી ૱૱૱૱૯૫૱૨ ૩૮૯૩૬૯૯૱૮ ૭૱૭૬૯૬૱૬ ૬૱૯૭૯૯૬૨ ૩૨૬૯૬૩૱૬૩ ૬૮૱૬૱૮૪૫૩ 
૭ ય જ ૬૫૬૮૫૩૪૮ ૩૪૮૩૫૨૪૯૩ ૩૬૨૭૮૭૩૨૯ ૩૯૯૯૨૨૬૬૯ ૪૱૯૪૬૯૯૨૱ ૯૯૭૫૨૱૱૭૯ 
૮ યીષફઙળ ૪૮૯૭૫૪૪૫ ૫૯૬૭૨૯૫૫ ૬૩૯૮૯૨૱૨ ૩૮૭૯૭૨૪૭૮ ૪૪૪૮૭૱૮ ૪૯૬૩૬૱૨૯૱ 
૯ નીઽ્ન ૩૮૩૭૯૨૩૬ ૱૮૯૯૩૩૭૱ ૩૱૨૭૯૪૱૯ ૯૮૱૩૨૭૩૱ ૭૯૱૬૩૱૫૯ ૪૯૯૮૭૯૱૩૬ 
૱ ણીઅઙ ૨ ૨ ૨ ૫૬૭૪૨૨ ૫૱૫૬૭૨૨ ૬૩૯૯૯૨૨ 
૯ ઙીઅપૂફઙળ ૭૮૮૭૯૨૨૭૬ ૫૯૩૫૨૮૬૬૩ ૩૬૨૨૨૫૮૨૱ ૫૬૪૪૱૬૫૪૯ ૩૱૮૨૫૬૯૪૩૫ ૫૫૨૨૭૩૫૮૬૫
૩૨ જારફઙળ ૩૬૯૮૭૱૪ ૬૪૯૬૩૨ ૭૯૫૭૩૬ ૯૪૩૯૱૱૨ ૱૪૭૩૭૱ ૩૨૭૪૨૭૬૬ 
૩૩ ઞૃફીઙત ૩૮૨૱૭૮૭૫ ૯૱૱૫૱૬૬ ૩૮૱૪૨૫૩૭ ૬૫૯૯૱૨૩ ૭૫૭૮૯૭૫ ૭૪૭૬૬૫૮૮ 
૩૪ ગચ્ઝ ૬૫૫૯૪૮૯૭૫ ૬૯૯૱૨૭૯૭૨ ૪૫૮૯૩૩૬૨૫ ૬૪૮૮૩૱૯૪૪ ૪૭૮૨૯૨૱૪૯ ૩૱૫૩૫૭૫૱૭૭
૩૫ ઘૉણી ૪૱૩૮૪૯૭૫૫ ૪૫૩૭૯૱૮૩૩ ૪૪૫૪૭૨૩૯૫ ૪૬૬૬૭૱૫૮૭ ૫૩૯૩૭૯૭૬૱ ૩૫૨૨૨૯૬૪૭૨
૩૬ રઽૉ઼ીથી ૪૯૫૫૭૪૱૮૬ ૩૱૫૯૯૨૨૬૭ ૩૫૪૱૫૫૫૱૱ ૩૯૮૯૬૩૫૩૩ ૪૮૪૩૩૱૯૮૫ ૩૨૮૯૨૫૮૭૯૩
૩૭ ફરર્ની ૩૪૫૱૬૨૨ ૪૱૫૬૫૬૮૬ ૯૯૯૪૬૨૯ ૬૯૩૯૫૬૨ ૮૩૨૩૯૩૭ ૬૱૭૯૫૫૪૱ 
૩૮ ફષ઼ીળૂ ૱૱૨૮૮૭૬૫ ૮૨૬૱૫૨૪૯ ૮૭૪૮૮૯૱૩ ૩૭૯૩૯૭૨૱ ૱૯૯૯૫૩૩૫ ૫૩૯૯૨૯૩૯૪ 
૩૯ બઅજરઽીવ ૱૱૭૪૪૮૫૩ ૮૫૪૩૨૯૩૨ ૩૱૨૫૭૨૭૮૫ ૩૩૯૫૯૱૯૮૩ ૩૯૩૮૱૩૯૫૩ ૮૪૩૩૮૬૯૯૮ 
૩૱ બીડથ ૯૪૨૩૱૬૩૯  ૪૱૪૮૬૯૯૯ ૬૬૨૯૫૯૫૱ ૫૩૨૯૩૫૨૭ ૩૫૫૯૬૱૨૬૯ ૫૨૯૪૩૮૬૱૱ 
૩૯ બ્ળમઅનળ ૪૩૩૩૩૪૯૮ ૱૭૫૩૨૱૬ ૪૨૯૬૬૬૬૯ ૩૯૭૬૱૬૯૮ ૩૪૯૱૭૮૯૱ ૱૪૯૪૨૯૱૫ 
૪૨ ળીઞગ્ડ ૫૩૫૱૮૱૮૭ ૩૪૩૮૮૫૫૩ ૫૨૨૮૨૨૭૮ ૱૪૫૱૬૪૨ ૨ ૱૩૱૭૩૮૯૪ 
૪૩ ઼ીમળગીઅઢી ૪૱૮૬૪૮૪૬ ૬૮૨૮૮૨૬૫ ૯૮૭૩૫૱૯૩ ૭૯૮૯૱૭૩૭ ૯૮૪૬૯૯૯૩ ૪૱૯૩૬૯૨૮૬ 
૪૪ ઼ૃળદ ૬૬૫૭૯૯૪૬૪૩ ૫૯૬૭૫૫૯૬૨૯ ૬૬૪૮૪૭૯૨૫૪ ૪૱૮૨૨૬૬૨૩૪ ૪૨૯૮૪૨૩૫૱૯ ૩૯૯૬૫૱૫૪૪૮૩
૪૫ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૯૨૬૯૮૪ ૭૱૯૩૪૮ ૨ ૬૮૮૯૬૯૨ ૨ ૯૩૮૩૭૯૱ 
૪૬ ષણ્નળી ૮૨૱૫૩૯૱૭૯ ૯૫૱૩૪૬૩૪૯ ૩૯૮૩૯૨૪૫૯૱ ૩૩૮૮૩૨૱૯૭૮ ૩૫૭૪૭૮૱૯૱૩ ૮૨૪૯૨૪૬૩૨૩
૪૭ ષવ઼ીણ ૩૨૱૨૪૩૯૬૱ ૩૨૱૭૭૯૪૫૨ ૩૨૬૫૮૱૯૮૯ ૱૨૨૫૮૯૱૮ ૩૱૩૫૱૪૨૭૫ ૭૱૪૫૮૮૯૱૮ 
૪૮ દીબૂ ૩૱૱૨૫૬૱૮ ૪૪૪૯૪૬૮૭ ૫૨૯૪૭૯૮૫ ૬૯૨૯૫૩૩૱ ૪૩૮૨૨૱૩૪ ૩૬૪૬૯૭૮૬૬ 
૪૯ મ્ડીન ૫૪૩૮૫૩૪ ૬૩૯૯૨૮૯ ૮૪૫૯૬૨ ૩૫૫૱૪૯૯ ૨ ૯૫૭૯૫૯૱ 
૪૱ ર્ળમૂ ૭૯૯૩૫૯૯ ૯૨૯૨૩૭૮૩ ૯૫૱૫૭૯૪૫ ૯૯૨૱૨૯૬૱ ૩૮૱૯૯૩૫૯૩ ૫૯૱૯૱૩૪૨૪ 
૪૯ નૉષયૄુર 

ીળગી 
૮૪૭૩૮૯૮૱ ૪૪૯૯૭૪૩૯ ૱૩૯૨૪૩૨ ૮૯૬૱૩૯૱૩ ૫૮૮૱૪૱૪૯ ૩૯૯૱૬૯૪૨૭ 



30 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ 
ફીર 

૪૨૩૬-૩૭ ૪૨૩૭-૩૮ ૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૩૯-૩૱ ૪૨૩૱-૩૯ ગૃવ 

૫૨ ઙૂળ-
઼્રફીધ 

૩૫૩૭૫૮ ૪૫૯૮૨૬ ૩૨૨૬૮૬ ૩૱૫૪૪૱ ૫૪૯૪૮૩ ૯૱૪૨૯૫ 

૫૩ ઇળષ ૂ ૯૯૨૨૨૨૨ ૯૫૮૨૨ ૪૪૯૩૫૱૫ ૫૭૮૩૱૫૱ ૫૫૮૨૱૭૯૯ ૬૯૪૫૭૬૨૨ 
૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૩૱૫૬૭૯૮૩ ૯૨૬૫૱૩૪૨ ૭૬૯૨૯૩૩૯ ૪૯૮૫૱૬૯૪ ૩૯૯૯૫૨૨ ૩૯૭૫૪૱૯૯૪ 
૫૫ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૮૱૬૬૨૩૱ ૬૩૩૩૯૮૯૨ ૪૬૬૩૪૨૨ ૪૨૪૯૯૩૪૮ ૩૪૫૪૭૩૮૯ ૱૫૨૪૯૪૨૫ 

ગૃવ ૩૨૫૫૨૯૩૱૪૬૮ ૩૪૨૪૱૱૫૨૱૬૨ ૩૨૬૫૭૩૱૪૱૫૪ ૱૯૩૯૯૩૯૯૩૩ ૩૨૩૭૩૬૫૬૬૫૮ ૭૩૱૮૮૨૱૮૨૮૭

બ ગ-ગ 

ઙથ્દૂલીફૂ ઞરૂફ ઇફૉ ઙથ્દૂલીફૂ ઼અખ્લી 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) ઼અખ્લી 
૩ ઇરનીષીન ૩૩૮૩૫૨૪૯ ૪૮૨૬ 
૪ ઇરળૉવૂ ૩૬૨૩૮૬૫૱ ૭૫૨ 
૫ ઈથઅન ૱૬૪૩૪૭૬૩ ૩૮૯૩૫ 
૬ મફી઼ગીઅઢી ૬૯૱૮૮૯૪ ૮૯૪ 
૭ ય જ ૫૫૯૯૫૨૱ ૪૮૯ 
૮ યીષફઙળ ૩૮૬૫૪૨ ૩૪ 
૯ નીઽ્ન ૬૯૬૯૮ ૩૪ 
૱ ણીઅઙ ૨ ૨ 
૯ ઙીઅપૂફઙળ ૫૩૩૯૨૭૪૪ ૬૯૬૪ 
૩૨ જારફઙળ ૨ ૨ 
૩૩ ઞૃફીઙત ૨ ૨ 
૩૪ ગચ્ઝ ૩૨૪૪૱૬૫ ૫૬ 
૩૫ ઘૉણી ૬૯૬૱૪૫૪ ૯૪૨ 
૩૬ રઽૉ઼ીથી ૪૫૫૮૯૩૪ ૫૬૭ 
૩૭ ફરર્ની ૭૮૨૯૯૨૯ ૩૬૫૬ 
૩૮ ફષ઼ીળૂ ૩૯૩૱૯૱૨૬ ૬૯૩૨ 
૩૯ બઅજરઽીવ ૩૯૫૱૬૱૭ ૫૪૱ 
૩૱ બીડથ ૬૨૨૯૫૨૮૪ ૫૩૮૫ 
૩૯ બ્ળમઅનળ ૨ ૨ 
૪૨ ળીઞગ્ડ ૨ ૨ 
૪૩ ઼ીમળગીઅઢી ૩૯૫૫૫૱ ૩૱ 
૪૪ ઼ૃળદ ૩૫૫૫૯૭૬૬ ૩૭૨૬ 
૪૫ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૬૪૪૨૱૬ ૯ 
૪૬ ષણ્નળી ૬૯૭૪૫૭૭ ૯૱૯ 
૪૭ ષવ઼ીણ ૩૩૩૫૩૮૭ ૩૯૬ 
૪૮ દીબૂ ૩૩૩૮૯૨૫ ૩૩૱ 
૪૯ મ્ડીન ૬૯૬૭૨ ૪ 
૪૱ ર્ળમૂ ૨ ૨ 
૪૯ નૉષયૄુર ીળગી ૫૨૱૩૨૭ ૪૫ 
૫૨ ઙૂળ-઼્રફીધ ૭૫૭૯૩૩૬ ૫૱૫ 
૫૩ ઇળષ ૂ ૫૱૩૨૭૮ ૭૭ 
૫૪ રઽૂ઼ીઙળ ૬૨૯૬૭૪ ૮૱ 
૫૫ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૪૩૭૭૯૭ ૬૩ 

ગૃવ ૪૭૨૫૬૩૫૩૬ ૬૨૨૱૱ 

-------- 
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ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ વૉન્ણ ગર્ૉમીંઙફૂ ભિળલીન્ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૪૫ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇફૂવ જોહૂલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ફ ૪૨૩૯, ૪૨૩૱ ઇફૉ ૪૨૩૯ફી ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ વૉન્ણ ગર્ૉમીંઙફૂ ગૉડવૂ 
ભિળલીન્ ુઞ ી ગવૉક્ડળફૉ રશૂ,  

(૪) દૉ બોગૂ દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ગૉડવૂ ભિળલીન્ફ્ ુફગીવ ધલ્,   

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ 

(૬) બણદળ ભિળલીન્ફ્ ક્લીળૉ   ુફગીવ ધસૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૩૱-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

ઇળષ ૂ ઼ીમળગીઅઢી 
૪૨૩૯- સૄન્લ 
૪૨૩૱- સૄન્લ 
૪૨૩૯- સૄન્લ 

૪૨૩૯- સૄન્લ 
૪૨૩૱- સૄન્લ 
૪૨૩૯- સૄન્લ 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

દીબૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ બસૃ જિળલીથ રીડૉ  ષ દૂફી રીથરીઅ ઙૐજળ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૱ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૃફીયીઉ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળફી ધીુબદ ૩૨૨ ીથૂનૂઢ ૬૨ 
ઑગળ રૃઞમ ગૉડવી ઙીર્રીઅ બસૃફી જિળલીથ રીડૉ  દૉફૂ ષ દૂફી રીથરીઅ ગૉડવૂ ઙૐજળ 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 ઼ૃપૂ ફૂર ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ.(ગ્વર-૬ રૃઞમ) 

(૪) બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ.(ગ્વર-૭ રૃઞમ) 

(૫) દીબૂ- ષોગુ બગ ઞરૂફ રીડૉ  ઼અમઅુપદ ગર્ીર બઅજીલદ ીળી રીઅઙથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

  ણીઅઙ- ણીઅઙ ુઞ ીફ્ ઼રગર્ ુષ દીળ ભ્ળૉ ડ ઽૉઢશ ઈષૉવ ઝૉ. ઈ ુષ દીળરીઅ ળઽૉદી વ્ગ્ફૉ ઞઅઙવફૂ ઞરૂફરીઅ ત્ળ 
જળીષષી રીડૉ  ષફ ઇુપગીળ ઽૉઢશ ઇુપગીળ ી  ધલૉવ ઝૉ. ઈધૂ ુઞ ીરીઅ બૃળદી રીથરીઅ બસૃ જિળલીથ રીડૉ  ઞરૂફ ઋબવબ્પ ઝૉ. 
ઞૉધૂ ઙૐજળ રીડૉ  ઇવઙધૂ ઞરૂફ ફૂર ગળષીફૂ ઞ િળલીદ ળઽૉદૂ ફધૂ.  

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

ુઞ ્ દીવૃગ્ 
ઙીર્ફૂ 
઼અખ્લી 

ઙૐજળફૂ ઞ િળલીદ 
(ઑ.ઙૃઅ) 

ઋબવબ્પ ઙૐજળ ઞરૂફ 

દીબૂ 
લીળી ૯૩ ૫૭૪૨૪.૱૭ ૮૯૩૨.૯૩ 

ણ્વષથ ૭૱ ૩૫૮૨૯ ૫૯૪૩ 
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ુઞ ્ દીવૃગ્ 
ઙીર્ફૂ 
઼અખ્લી 

ઙૐજળફૂ ઞ િળલીદ 
(ઑ.ઙૃઅ) 

ઋબવબ્પ ઙૐજળ ઞરૂફ 

ષીવ્ણ ૬૨ ૭૬૬૱.૬ ૪૯૨.૫૬ 

઼્ફઙત ૩૯૩ ૫૯૯૨૯ ૱૨૪૱ 

ઋચ્ઝવ ૪૬ ૪૩૬૱૨ ૯૭૨૪ 

ુફટળ ૫૮ ૫૯૪ ૬૭૯.૨૭ 

ગૃગળરૃઅણી ૬૯ ૩૩૯૩૭.૪ ૩૩૬૩૩.૯૭ 

ણીઅઙ 

ઈઽષી ૩૪૫ ૪૨૫૯૭.૪ સૄન્લ (ણીઅઙ ુઞ ીફ્ ઼રગર્ ુષ દીળ ભ્ળૉ ડ ઽૉઢશ ઈષૉવ 
ઝૉ. ઈ ુષ દીળરીઅ ળઽૉદી વ્ગ્ફૉ ઞઅઙવફૂ ઞરૂફરીઅ ત્ળ 
જળીષષી રીડૉ  ષફ ઇુપગીળ ઽૉઢશ ઇુપગીળ ી  ધલૉવ ઝૉ. 
ઈધૂ ુઞ ીરીઅ બૃળદી રીથરીઅ બસૃ જિળલીથ રીડૉ  ઞરૂફ 
ઋબવબ્પ ઝૉ. ઞૉધૂ ઙૐજળ રીડૉ  ઇવઙધૂ ઞરૂફ ફૂર 
ગળષીફૂ ઞ િળલીદ ળઽૉદૂ ફધૂ.) 

ષપઉ ૯૮ ૩૮૱૱૬ 

઼ૃમૂળ ૯૪ ૩૱૬૨૯.૪ 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ વૉન્ણ ગર્ૉમીંઙફૂ ભિળલીન્ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૯૱ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ વૉન્ણ ગર્ૉમીંઙફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ ુઞ ી ગવૉક્ડળફૉ 
રશૂ,  

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ફ્ ુફગીવ ધલ્, ઇફૉ 

(૫) ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ગૃવ-૨૯  

(૪) ુફગીવ ધલૉવ ગૃવ-૨૬ ભિળલીન્ બોગૂ ૨૪ ગૉ઼રીઅ ઑભ.ઈઉ.ઈળ. નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ૨૪ ગૉ઼ નફ્દળૉ  ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. દધી ૨૫ ગૉ઼ બૉુન્ણઅઙ ઝૉ. 

(૫) ઑભ.ઈઉ.ઈળ. નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઞરૂફ રીબથૂફી બણદળ ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૮૱ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ ઞરૂફ રીબથૂફી ગૉડવી ગૉ઼્ બણદળ ઝૉ,  

(૪) બણદળ ળઽૉષીફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) દરીર ગૉ઼્ફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૯-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ ઞરૂફ રીબથૂફી બણદળ ગૉ઼્ફૂ ુષઙદ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ બ ગ-૩ 
રૃઞમ ઝૉ.  

(૪) રીબથૂફી ગૉ઼્ બણદળ ળઽૉષીફી ગીળથ્ ઈ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ બ ગ-૪ રૃઞમ ઝૉ. 

(૫) ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગૃવ ૯૯૨૫ ગૉ઼્ બણદળ ઝૉ. ઞૉ બોગૂ ૮૯૩૬ ગૉ઼્ફ્ ુફગીવ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ૪૯૱૯ 
ગૉ઼્ બણદળ ઝૉ. ઈ બણદળ ગૉ઼્ફ્ ઼ત્ષળૉ  ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
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બ ગ-૩ 

ઇફૃ કર્. ુઞ ્ 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ 
ઞરૂફ રીબથૂફી બણદળ ગૉ઼્ 

ુફગીવ ગળૉ વ ગૉ઼્ 
દી.૫૩-૨૩-૪૨૪૩ફૂ 
ુ ધુદઑ બણદળ ગૉ઼્ 

૩ બ્ળમઅનળ ૱૱૯ ૪૱૱ ૭૯૯ 
૪ ષવ઼ીણ ૱૱ ૮૮ ૪૪ 
૫ ણીઅઙ ૨ ૨ ૨ 
૬ જારફઙળ ૩૩૱ ૩૨૨ ૩૱ 
૭ ઇરનીષીન ૯૮ ૯૮ ૨ 
૮ દીબૂ ૪૯ ૪૯ ૨ 
૯ ય જ ૫૪૩ ૪૩૨ ૩૩૩ 
૱ ઝ્ડીઋનૉૠબૃળ ૱૩ ૱૩ ૨ 
૯ બઅજરઽીવ ૩૱૪ ૯૬ ૱૱ 
૩૨ ઈથઅન ૬૯૭ ૬૯૭ ૨ 
૩૩ ઙૂળ-઼્રફીધ ૬૪૯ ૪૨૭ ૪૪૬ 
૩૪ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૩૪૬ ૩૩૨ ૩૬ 
૩૫ ષણ્નળી ૪૨૬ ૪૨૬ ૨ 
૩૬ ઇળષ ૂ ૯૫ ૩૱ ૭૭ 
૩૭ બીડથ ૩૱૩ ૩૨૮ ૯૭ 
૩૮ ર્ળમૂ ૫૯૮ ૫૯૮ ૨ 
૩૯ ફરર્ની ૬૭૩ ૬૫૪ ૩૯ 
૩૱ ઼ીમળગીઅઢી ૯૯૪ ૫૯૮ ૭૯૮ 
૩૯ રઽૉ઼ીથી ૩૩૯ ૩૩૮ ૫ 
૪૨ ફષ઼ીળૂ ૪૯૱ ૪૫૱ ૬૨ 
૪૩ નૉષયૄુર- ીળગી ૫૩૩ ૪૬૬ ૮૯ 
૪૪ મફી઼ગીઅઢી ૬૩૩ ૫૱૱ ૪૫ 
૪૫ ઘૉણી ૩૯૯ ૩૯૮ ૪૩ 
૪૬ નીઽ્ન ૫૬૱ ૪૱૯ ૮૩ 
૪૭ મ્ડીન ૪૪૬ ૪૨૫ ૪૩ 
૪૮ ઞૃફીઙત ૭૯૨ ૪૱૩ ૫૨૯ 
૪૯ ઇરળૉવૂ ૩૫૯ ૯૮ ૬૫ 
૪૱ ઙીઅપૂફઙળ ૯૪ ૯૪ ૨ 
૪૯ યીષફઙળ ૭૪૪ ૫૭૫ ૩૮૯ 
૫૨ ગચ્ઝ ૩૯૫ ૩૯૫ ૨ 
૫૩ રિઽ઼ીઙળ ૮૱ ૮૱ ૨ 
૫૪ ળીઞગ્ડ ૯૯૪ ૭૮૩ ૬૫૩ 
૫૫ ઼ૃળદ ૩૫૪ ૩૫૪ ૨ 

ગૃવ ગૉ઼્ ૯૯૨૫ ૮૯૩૬ ૪૯૱૯ 

બ ગ-૪ 

 ળૂ-઼ષ ષીઅપી ઇળજી ુફગીવફૂ ગીરઙૂળૂ, ઙીરઢીથ, મૂફઘૉદૂ ્બડીર્ગીણર્ફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ડીભ ળ્ગીલૉવ ઽ્ષીધૂ. 

 ઇરૃગ રીબથૂ ગૉ઼્રીઅ ઇળઞનીળ ૂ ીળી રૃનદ રીઅઙષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્ષીફી ગીળથૉ. 

 ઼ળગીળ ૂફી ઇન્લ રઽત્ષફી ્ઞૉક્ડફૂ રીબથૂ ગીરઙૂળૂ. 

 ગ્ડર્  ગુરસફળ ગૉ઼્ દધી ઞરૂફ ઼અબીનફફી ડ્બ ીલ્ળૂડૂફી રીબથૂ ગૉ઼્ફૂ ગીરઙૂળૂ. 

 ગ્ષૂણ-૩૯ વ્ગણીઋફફી ગીળથ઼્ળ દૉરઞ ગ્ષૂણ ૃડૂરીઅ ડીભ ળ્ગીલૉવ ઽ્ઉ. 

 ઇરૃગ રીબથૂફી ુગ ઼ીરીઅ ધશ બળ ટીણૂ-ટીઅઘળી, ર્ડૂ ષીણ્,  ઘૉદૂફ્ બીગ ઋય્ ઽ્ષીધૂ. 
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 ઇરૃગ ુગ ઼ીરીઅ ઼ઽિઽ ઼ૉનીળ દધી વીઙૃ ગમઞૉનીળ રીબથૂ ઼રલૉ ઽીઞળ ફ ળઽૉવ ઽ્ઉ. 

 જષ, ળીષશી ઽક્ક, ઙીરદશફૂ રીબથૂરીઅ ઼ષલળ ૂક ળ્ગીલૉવ ઽ્ઉ. 

   ષળ઼ીન ઼ૂટફ નળમ્લીફ રીબથૂ ગીરઙૂળૂ ફ ધઉ સગષીફી ગીળથ઼્ળ. 

 ગૉડવીગ રીબથૂ ગૉ઼્રીઅ ઼ષ ફઅમળરીઅ ધશૉ ફઅમળ્ ષપૃ રીથરીઅ ઽ્ઉ. 

 ગબ્જાભૉળ ગૉ  દગળીળફી ુગ ઼ીરીઅ મીગૂ ળઽૉષીફી ગીળથ઼્ળ. 

 ઼ીઅધથૂફૂ ઞરૂફફૂ રીબથૂફી ગૉ઼્રીઅ બૄદર્દી ધલૉવ ફ ઽ્ષીફી ગીળથ઼્ળ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ વૉન્ણ ગર્ૉમીંઙફૂ ભિળલીન્ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૩૬ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ દીબયીઊ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઼ફૉ ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ વૉન્ણ ગર્ૉમીંઙફૂ ગૉડવૂ ઙૃફીિઽદ ચડફીક ફ પીલૉવૂ ઝૉ, 
ઇફૉ 

(૪) દી.૩૭-૨૩-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઈષૂ ષૅુ  ગળફીળી ઼ીરૉ ઋક્દ ઑક્ડ ઇન્ષલૉ ગૉડવૂ ચડફીરીઅ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) ગૃવ-૨૯ ભિળલીન્ રશૂ, 

(૪) ૨૪ ગૉ઼રીઅ F.I.R. નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ૨૪ ગૉ઼ નભદળૉ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ ૨૫ ગૉ઼ બૉુન્ણઅઙ ઝૉ. 
-------- 

ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૪ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ 
ધલૉવૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ ઑગ ષહર્ ઇફૉ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૩૮-૨૬-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ 
ગ્ઊ ઇળજીક બણદળ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૱ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફષ઼ીળૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી 
ષશદળ મીમદૉ ધલૉવૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ ઑગ ષહર્ ઇફૉ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઇબૂવ્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ? 
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રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૨૱-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ બણદળ ઇબૂવ ઇળજીક ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ.  

કર્ર ુઞ ્ બણદળ ઇળજીક

૩ ફષ઼ીળૂ ૩૭૬ 

૪ ષવ઼ીણ ૯ 
 

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ઑગ ષહર્ ઇફૉ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઇળજીક ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ ઑગ ષહર્ ગળદીઅ કઝી ઼રલધૂ 
બણદળ ઇળજીક 

ઑગ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ 
ઇળજીક 

થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ 
ઇળજીક 

૩ ફષ઼ીળૂ ૩૭૬ સૄન્લ સૄન્લ 

૪ ષવ઼ીણ ૯ સૄન્લ સૄન્લ 
 

(૫)  

કર્ર ુઞ ્ થ ષહર્રીઅ ુફગીવ ગળૉ વ ઇળજીકફૂ ઼અખ્લી

૩ ફષ઼ીળૂ સૄન્લ 

૪ ષવ઼ીણ સૄન્લ 
 

-------- 

ુષયીઙ ીળી ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફૉ ઇઽૉષીવ ર્ગવષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૮૩ (૨૱-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ગીુન્દયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૨૩-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફફી ઇન્લ ઋબલ્ઙ રીડૉ  રઽૉ઼વૄ ુષયીઙૉ ગળૉવ 
ઢળીષફ્ યઅઙ ગળૂ ભળઞરીઅ ુફ ગીશજી નીઘ લીફૂ ઈઉ.ઑ.ઑ઼. ઇુપગીળૂક ઼ીરૉફૂ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ દબી઼ ઇઽૉષીવ ર્ગવષી 
રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફૉ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ ીળી ક્લીળૉ-ક્લીળૉ  ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ રઽૉ઼વૄ ુષયીઙ ીળી ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફૉ ક્લીળૉ-ક્લીળૉ  દબી઼ ઇઽૉષીવ ર્ગવષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ 

(૫) જો દબી઼ ઇઽૉષીવ ર્ગવષીરીઅ ફ ઈ લી ઽ્લ દ્ દૉફી ગીળથ્ સૃઅ ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૨-૨૭-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૨૩-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફફી ઇન્લ ઋબલ્ઙ રીડૉ  રઽૉ઼વૄ ુષયીઙૉ ગળૉવ 
ઢળીષફ્ યઅઙ ગળૂ ભળઞરીઅ ુફ ગીશજી નીઘ લીફૂ ઈઉ.ઑ.ઑ઼. ઇુપગીળૂક ઼ીરૉફૂ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ 
ીળી ઑગ ુગ ઼ીરીઅ દબી઼ ઇઽૉષીવ ર્ગવષી દી.૩૬/૨૫/૪૨૩૯, દી.૪૱/૨૮/૪૨૩૯, દી.૨૭/૨૱/૪૨૩૯, દી.૨૮/૨૱/૪૨૩૯, 

દી.૪૱/૨૱/૪૨૩૯, દી.૪૨/૨૯/૪૨૩૯, દી.૨૪/૩૪/૪૨૩૯, દી.૩૩/૨૫/૪૨૪૨, દી.૩૩/૨૯/૪૨૪૨ ઇફૉ દી.૨૪/૩૪/૪૨૪૨ 
ફી બ ્ધૂ રઽૉ઼વૄ ુષયીઙફૉ ઞથીષૉવૃઅ ઝૉ. 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ીળી દી.૩૱/૨૱/૪૨૪૨ફી બ ધૂ ઇઽૉષીવ ઇફૉ દી.૪૫/૩૨/૪૨૪૨ફી બ ધૂ 
બૄદર્દી ઇઽૉષીવ ર્ગવષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ીળી દી.૩૱/૨૱/૪૨૪૨ફી બ ધૂ ઇઽૉષીવ ળઞૄ ગળૉવ ઽદ્ ઞૉ ઇન્ષલૉ ઼ી.ષ.ુષ.ઑ દૉકફી 

દી.૩૩/૨૯/૪૨૪૨ફી બ ધૂ બૄદર્દી ગળષી ઞથીષદી રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ીળી દી.૪૫/૩૨/૪૨૪૨ફી બ ધૂ બૄદર્દી ઇઽૉષીવ ળઞૄ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ત્લીળ મીન ઼ી.ષ.ુષ.ઑ દૉકફી દી.૨૪/૩૪/૪૨૪૨ફી બ ધૂ બફૃઆ ુષસૉહ બૄદર્દી ગળષી ઞથીષૉવ ઞૉ ઇન્ષલૉ 

રઽૉ઼ૄવ દબી઼થૂ ગુરસફળ ગજૉળૂફૉ ઞ ળૂ ઇુય ીલ ઈબષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. રઽૉ઼ૄવ દબી઼થૂ ગુરસફળ ગજૉળૂ દળભધૂ 

ઇુય ીલ ળઞૄ ધલૉધૂ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફૉ બૄદર્દી ઇઽૉષીવ ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

-------- 
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ળીજ્લરીઅ રૉફ ઽ્વરીઅ ઋદળદી ઙડળ ગીરનીળ્ફી રૅત્લ ૃ

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૮ (૪૪-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી): રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી 
રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૯-૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙઞૃળીદ ઽીઉગ્ડ ઙડળફી રૉફ ઽ્વરીઅ ગીરનીળ્ફૉ ફઽીં ઋદીળષી દૉરઞ રસૂફ્ધૂ ઞ 
઼ભીઉ ગળષી ઇફૉ ગ્ન્ડર્ ીગડ ઼ૂ ડર મઅપ ગળષી જૃગીન્ ઈપ્લ્ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) ઈ જગૃીની ુષ ધ્પ ઋગદ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગૉડવી ઙડળ ગીરનીળ્ફૉ ગઉ ગઉ ઞગ્લીઑ રૉફ ઽ્વરીઅ ઋદળદી 
ટૉળૂ ઙૉ઼ધૂ રૅત્લૃ બીમ્લીઅ, 

(૫) ઋગદ મીમદૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ 

(૬) ઈષૂ નૃચર્ડફી બફૃઆ ફ મફૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ : (૨૯-૨૭-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) જૃગીની ુષ ધ્પ દી.૫૨/૨૫/૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ૪૬-ઙડળ ગીરનીળ્ ફૂજૉ ઞથીષૉવી 
ુઞ ીકરીઅ રૉફ ઽ્વરીઅ ઋદળદી ટૉળૂ ઙૉ઼ધૂ રૅત્લૃ બીરૉવ ઝૉ.  
ઇરનીષીન-૬, ઇરળૉવૂ-૪, ષણ્નળી-૯, ઼ૃળદ-૯, ઼ીમળગીઅઢી-૩, ળીઞગ્ડ-૩, ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ-૪ 

(૫) દૃદ મીમદૉ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ ઙૃન્ઽ્ નીઘવ ગળૂ ુફલરીફૃ઼ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઙુદરીઅ ઝૉ. 

 (૬) ઈષૂ નૃચર્ડફી બફૃ: ફ મફૉ દૉ રીડૉ  ઙડળ રૉઉફ ઽ્વફૂ ઼ભીઉ લીઅુ ગ ઼ીપફ્ફૂ રનનધૂ ઞ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉરઞ 
દૉ રીડૉ  ઼ળગીળ ૂફી સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙઽૅ ુફરીર્થ ુષયીઙ, બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ ીળી ફૂજૉ 
રૃઞમફૂ રીઙર્નુસર્ગીક બિળબુ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(ઇ)  બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙફી દી.૪૩/૨૮/૪૨૩૬ફી ઢળીષ કર્રીઅગ:ડૂઑ઼઼ૂ/ 
૩૨૪૨૩૬/ ૯૨૫૪૪/વ ધૂ ઙૃઞળીદ ળીજ્લફૂ દરીર ુઞ ી બઅજીલદ્, દીવગૃી બઅજીલદ્ દધી ગર્ીર બઅજીલદ્રીઅ ઼ભીઉ 
ગીરનીળ્ રીળભદ યૃઙયર્ ઙડળફૂ ઼ભીઉફૂ ગીરઙૂળૂ ગળીષષી બળ ુદમઅપ રૃગષી ઇફૉ ઼ભીઉ ગીરનીળ્ફીઅ ઇબરૅત્લૃ- 
ઇગ રીદ ળ્ગષી ઇઅઙૉ ઞ ળૂ રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફીક ઢળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(મ)  સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙફી દી.૩૮/૩૪/૪૨૩૮ફી ઢળીષ કર્રીઅગ:ઊઑ઼ડૂ/ 
૩૫૪૨૨૩/૫૭૱૬/ઈળ ધૂ ઙઞૃળીદ ળીજ્લફૂ દરીર રઽીફઙળબીુવગીક ઇફૉ ફઙળબીુવગીકરીઅ ઼ભીઉ ગીરનીળ્ રીળભદ 
યૃઙયર્ ઙડળફૂ ઼ભીઉફૂ ગીરઙૂળૂ ગળીષષી બળ ુદમઅપ રૃગષી ઇફૉ ઼ભીઉ ગીરનીળ્ફીઅ ઇબરૅત્લૃ - ઇગ રીદ ળ્ગષી ઇઅઙૉ 
ઞ ળૂ રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફીક ઢળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(ગ) સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙફીઅ દી. ૩૨/૨૭/૪૨૩૯ફી બિળબ  કર્રીઅગ:ઊઑ઼ડૂ/ 
૩૫૪૨૨૩/૫૭૱૬/ ઈળ ધૂ ફઙળબીુવગીકરીઅ ઼ભીઉ ગીરનીળ્ રીળભદ યૃઙયર્ ઙડળફૂ ઼ભીઉફૂ ગીરઙૂળૂ ગળીષષી બળ 
ુદમઅપ રગૃષી ઇફૉ ઼ભીઉ ગીરનીળ્ફીઅ ઇબરૅત્લૃ - ઇગ રીદ ળ્ગષી ઇઅઙૉ ઞ ળૂ રીઙર્નસર્ગ ઼ૄજફીક બિળબુ દ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ. 
-------- 

ળીજ્લફી ુઞ ી રધગ્રીઅ ળૉ ફ મ઼ૉળી ફૂ ઞ િળલીદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૩૬૯ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ુઞ ી રધગ્રીઅ ગૉડવી ‘‘ળૉફમ઼ૉળી’’ ફૂ ઞ િળલીદ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ગૉડવી ળૉફમ઼ૉળી ઋબવબ્પ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) મીગૂફી ળૉફ મ઼ૉળી ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઋયી ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) : (૪૱-૨૭-૪૨૪૩) 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઈષી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙળૂમૂ ુફરૃર્વફ રઅ ીવલફી કિભ઼ રૉર્ળૉ ન્ણર કર્રીઅગઆ F. No. K-14014/ 
58/(19)/2012-USD, દી.૩૫-૩૪-૪૨૩૫ ધૂ ળૉફ મ઼ૉળી લ્ઞફીફૉ યશદૂ "Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH)" 
(ચળ ુષઽ્થી વ્ગ્ રીડૉ  ઈ લ ધીફ્) ઇરવરીઅ ઝૉ. 
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(૪) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ુઞ ી રધગ્રીઅ ૩૨૪ ઈ લ ધીફ્ (ળૉફમ઼ૉળી) સઽૉળૂ ચળ ુષઽ્થી 
વ્ગ્ રીડૉ  ઋબવબ્પ ઝૉ.  

(૫) "Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH)" (ચળ ુષઽ્થી વ્ગ્ રીડૉ  ઈ લ ધીફ્) ઇરવરીઅ 
ઽ્ષીધૂ ળૉફમ઼ૉળી ઋયી ગળષીફી ળઽૉદી ફધૂ. 

-------- 

ઇદીળીઅિગદ લીનૂરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્ 

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ 

૩ ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ ૱૯૯૮, ૯૩૯૭ ૨૪ 

૪ ુસક્ષથ ુષયીઙ ૮૫૫૬, ૱૯૯૭, ૱૯૯૱, ૯૨૨૩ ૨૬ 

૫ ફીથી ુષયીઙ ૯૬૯૯ ૨૩ 

૬ ઇ , ફીઙિળગ બળૃષઢી ઇફૉ ગર્ીઽગ્ફૂ મીમદ્ફ્ ુષયીઙ ૱૭૯૪ ૨૩ 

૭ ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ બ૯૨૪, ૯૯૯૯, ૱૨૯૬, ૱૩બ૪, ૱૩૯૯, ૱૪૭૨,

૱૫૮૯, ૱૬૯૨, ૱૱૱૬, ૯૨૬૯, ૯૨૭૪, ૯૩૯૱,

૯૫૱૨ 

૩૫ 

૮ ઙૅઽ ુષયીઙ ૱૩૪૱, ૱૩૱૬, ૱૯૫૭, ૯૫૭૬ ૨૬ 

૯ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ ૯૭૩૯ ૨૩ 

૱ ગીલની ુષયીઙ ૯૫૱૭ ૨૩ 

૯ ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ ગ બ઼ળ ુષયીઙ ૱૯૯૭, ૯૭૭૯ ૨૪ 

૩૨ બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ  ૱૮૨૩, ૱૱૬૯, ૱૯૨૫, ૱૯૪૬, ૱૯૪૯, ૱૯૭૩,

૱૯૭૪, ૱૯૭૭, ૱૯૯૯ 

૨૯ 

૩૩ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૪૭૫૫, ૮૩૩૨, ૱૬૪૫, ૱૯૯૱, ૯૨૯૱, ૯૪૮૱,

૯૫૩૬, ૯૬૯૪, ૯૬૯૱, ૯૭૮૩ 

૩૨ 

૩૪ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ ૱૯૯૮ ૨૩ 

૩૫ સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ  ૱૩૬૯ ૨૩ 

ગૃવ ૭૨ 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 



  પાછળ... 

ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા 
નવમું સ , ૨૦૨૧ 

સોમવાર, તા.૨૭મી સ ટે બર, ૨૦૨૧ 
શુિ ધપ ક 

બી  અતારાં કત યાદી 
 

અ.નં. અતારાં કત  

માંક 
પા.નં. િવગત અશુ ધ શુ ધ 

૧ ૮૪૨૩ ૩૧ સ ય ીનું નામ ી અનીલ ષીયારા  ડૉ.અિનલ િષયારા 

૨ ૯૩૧૪ ૩૪ સ ય ીનું નામ ી તાપભાઈ દધૂાત ી તાપ દૂધાત  

 

ચોથી અતારાં કત યાદી 
 

અ.નં. અતારાં કત  

માંક 
પા.નં. િવગત અશુ ધ શુ ધ 

૧ ૯૨૫૬ ૧૦ 
 માંક પછીની તારીખ (૩૦૦/૦૧/૨૦૨૧) (૩૦/૦૧/૨૦૨૧) 

 ખંડ-૧ની બી  લીટી યા કારની કેટલી યા કારની કેટલા 

૨ ૫૮૩૩ ૧૩ 

 ખંડ-૧ની થમ લીટી 
તા.૩૧/૦૬/૨૦૧૯

ની િ થિતએ 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ 
ની િ થિતએ 

 ખંડ-૨ની થમ લીટી છે ા પાંચમા વષવાર 
છે ા પાંચ વષમાં 

વષવાર 

પાંચમી અતારાં કત યાદી 
૧ ૯૬૧૫ ૭  ખંડ ૨ની થમ લીટી ગેરસાયક ગેરલાયક 

 
 

છ ી અતારાં કત યાદી 
૧ ૯૩૬૬ ૭ સ ય ીન ુનામ નૌસાદ સોલંકી નૌશાદ સોલકંી 

 
 

સાતમી અતારાં કત યાદી 
૧ ૩૯૭૧ ૨ નું શીષક  ફરવા ફેરવવા 

૨ ૯૭૭૭ ૧૮ સ ય ીનું નામ  ી ેમિસંહ વસાવા  ી ેમિસંહભાઈ વસાવા 

૩ ૯૬૭૯ ૧૮  ખંડ-૧ની બી  લીટી  રા યની  રા ય  

 

 




