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ળીજ્લફી રીઝૂરીળ્ફૉ ષીષીટ્ણીફી ગીળથૉ ધલૉવ ફૃગસીફૂ બૉડૉ  ઼ઽીલ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૪૭ (૪૩-૨૮-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ રૉ-૪૨૪૩રીઅ ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ ષીષીટ્ણીફીઅ ગીળથૉ રીઝૂરીળ્ફૉ ધલૉવ 
ફૃગસીફ બૉડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગૉડવૂ ઼ઽીલ જાઽૉળ ગળૂ, ઇફૉ 

(૪) ઼ઽીલ જૄગષષીફી પ્ળથ્ સીઅ ઝૉ ? 

રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ : (૩૭-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ઽીલ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફ ઽદૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ફૉસફવ વીઉષ ડ્ગ ઉન્ લૃળન઼્ ગૂર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૱૬ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ બૃફીયીઉ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ફૉસફવ વીઉષ ડ્ગ ઉન્ લૃળન઼્ ગૂર ઽૉઢશ ગલી ુઞ ીફ્ 
઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ફધૂ,ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ મીગૂ ળઽૉવ ુઞ ીકફ્ ઈ લ્ઞફીરીઅ ઼રીષૉસ ગળષી ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  ગૉન્  ઼ળગીળફૉ ક્લીળૉ  
નળઘી દ ગળૂ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૩૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ ઈ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ફધૂ. 

(૪) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઼નળ લ્ઞફી ઇરવરીઅ ફ ઽ્ષીધૂ ષપીળીફી ુઞ ીફ્ ઼રીષૉસ ગળષીફૂ 
નળઘી દ ગળષીફૂ ળઽૉદૂ ફધૂ. 

-------- 

ઑજમૂ-૪૬૮ -૩- (઼ૂ઼-૩૨)-૪૨૪૩ 
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ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ઞઞર્ળૂદ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૪૱ (૪૨-૨૩-૪૨૪૩) ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ્, ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ 
ગૉન્ ્ ઇફૉ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ બોગૂ ગઉ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ ઇફૉ ગલી ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ ઞઞર્ળૂદ ઽીવદરીઅ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગઉ ઞઞર્ળૂદ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ ઇફૉ ગલી ઞઞર્ળૂદ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ફી મીઅપગીર 
બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ મીગૂ ળઽૉવ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ્ ઇફૉ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ફી ઞઞર્ળૂદ રગીફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼રીળગીર ગૉ  ફષી 
મફીષષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૪૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ઇ.ફઅ. ઽૉ ધ ભૉ઼ૂવૂડૂ 
ઞઞર્ળૂદ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ફૂ ઼અખ્લી 

ળીઞગ્ડ બ્ળમઅનળ 
૩ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ ૨ ૨ 
૪ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ૨ ૨ 
૫ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ૩ 

(ુજ ીષણ, દી.જારગઅણ્ળથી)
૨ 

(૪) ગ્ઉ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૫) ળીઞગ્ડફી ુજ ીષણ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ફૃઅ ઼રીળગીર ગૉ  ફષૂફ રગીફ મફીષષી ઇઅઙૉ ઈઙીરૂ ઼રલરીઅ 
દમક્કીષીળ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષદી ફષી રગીફ્ફૂ રઅઞૃળૂ ષઘદૉ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.  

-------- 
નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઞઞર્ળૂદ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૫૭ (૪૨-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષકર્રયીઉ રીણર (ઘઅયીશૂલી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ્, ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ 
ઇફૉ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ બોગૂ ગઉ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ ઇફૉ ગલી ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ ઞઞર્ળૂદ ઽીવદરીઅ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગઉ ઞઞર્ળૂદ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ ઇફૉ ગલી ઞઞર્ળૂદ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ફી મીઅપગીર 
બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ મીગૂ ળઽૉવ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ્ ઇફૉ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ફી ઞઞર્ળૂદ રગીફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઼રીળગીર ગૉ  ફષી 
મફીષષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૪૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ઇ.ફઅ. ઽૉ ધ ભૉ઼ૂવૂડૂ 
ઞઞર્ળૂદ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ફૂ ઼અખ્લી 

નૉષયૄુર ીળગી 
૩ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ ૨ 
૪ ઼ીરૃિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ૨ 
૫ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ૩ 

(઼ૃળઞગળીણૂ, દી.ુઞ. નૉષયૄુર ીળગી) 
(૪) ગ્ઉ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૫) નૉષયૄુર ીળગીફી ઼ૃળઞગળીણૂ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ફૃઅ ઼રીળગીર ગૉ  ફષૂફ રગીફ મફીષષી ઇઅઙૉ ઈઙીરૂ 
઼રલરીઅ દમક્કીષીળ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષદી ફષી રગીફ્ફૂ રઅઞૃળૂ ષઘદૉ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.  

-------- 
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ર્ળમૂ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફી ડૉ ડ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૨૩ (૨૩-૨૮-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

 દી.૫૨-૨૬-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી ઑગ રી઼રીઅ ગ્ુષણ-૩૯ ગ્ળ્ફીફૂ ુમરીળૂ રીડૉ  
દીવૃગીષીળ ગૉડવી RTPCR ઇફૉ ળૉબૂણ ડૉ ડ ગળષીરીઅ ઈ લી ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૩૱-૨૱-૪૨૪૩) 

ર્ળમૂ  ળીઞગ્ડ 
દીવૃગીફૃઅ ફીર RT-PCR ડૉ ડ ળૉ બૂણ ડૉ ડ  દીવૃગીફૃઅ ફીર RT-PCR ડૉ ડ ળૉ બૂણ ડૉ ડ 

ર્ળમૂ ૩૬૬૱૪ ૪૱૱૫૫  ળીઞગ્ડ ૩૬૫૪૨ ૬૫૩૨ 
રીશૂલી ૩૱૭૫ ૫૭૱૪  બીપળૂ ૬૩૯૩ ૪૱૫૫ 
ઽશષન ૫૫૩૯ ૫૩૭૬  વ્પૂગી ૱૮૮૱ ૫૩૨૬ 
ષીઅગીફૉળ ૭૪૱૱ ૫૩૫૬  ઙ ણવ ૩૩૮૨૪ ૬૯૯૬ 
ડઅગીળી ૫૯૩૱ ૪૬૯૭  ગ્ડણી઼ીઅઙીથૂ ૬૨૱૬ ૪૩૮૩ 

ગૃવ ૪૱૮૮૨ ૬૩૩૯૱  પ્ળીજી ૯૮૫૭ ૬૬૬૬ 
    ઋબવૉડી ૩૨૪૮૭ ૬૮૫૯ 
    ઞૉદબૃળ ૩૨૫૮૯ ૮૮૯૩ 
    જારગઅણ્ળથી ૮૬૨૨ ૩૯૫૭ 
    ઞ઼નથ ૱૩૩૮ ૬૭૯૫ 
    ુષઅઝૂલી ૭૩૨૯ ૩૫૫૯ 
    ગૃવ ૯૨૯૭૯ ૬૨૱૩૯ 

-------- 
ળીજ્લરીઅ રીઅ ગીણર્-ઈલૃ લરીફ ગીણર્ફી રીધ્લરધૂ નનીર્કફૉ ઼ીળષીળ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૨૮ (૨૩-૨૮-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૩૭-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ રીઅ ગીણર્-ઈલૃ લરીફ ગીણર્ફી રીધ્લરધૂ ગ્ળ્ફીફી નનીર્કફૉ ઘીફઙૂ 
ઽ્ુ બડવ્રીઅ ુફઆસૃ ગ ઼ીળષીળ ઈબષીફૂ ળીજ્લ ઼ળગીળ ીળી ક્લીળૉ  ક્લીળૉ  જાઽૉળીદ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ઝ રી઼રીઅ ગઊ ગઊ ઘીફઙૂ ઽ્ુ બડવ્ઑ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ઼જૃફીફ્ ઇરવ ફ ગલ  ઽ્ષીફૂ 
઼ળગીળફૉ ભિળલીન રશૂ, ઇફૉ 

(૫) ઈષૂ ઽ્ુ બડવ્ ઼ીરૉ ઽ્ુ બડવષીળ ઼ળગીળૉ  સી સી બઙવીઅ યલીર્ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૩૪-૨૭-૪૨૪૩. 

(૪) ઇળઞનીળ ૂ ુફગૃઅઞ ઞલફીળીલથ ટળૂષીવી, ઼ૃળદ ીળી ઊ-રૉઊવધૂ દી.૨૬-૨૭-૪૨૪૩ફી ળ્ઞ ઼ૃળદફૂ 
૩(ઑગ) ઘીફઙૂ ઽ્ુ બડવ ઼ીરૉ ગળૉવ ૩(ઑગ) ભિળલીન રશૉવ ઝૉ. 

(૫) ઈ નનીર્ ઼ળગીળ ૂફી ુફથર્લ બઽૉવીઅ દી.૪૱-૨૫-૪૨૪૩ફી ળ્ઞ ઼ીળષીળ રીડૉ  નીઘવ ધલૉવ, ઞૉધૂ દૉકફૉ ઈ 
વીય રશષીબી  ધદ્ ફ ઽ્ઊ, ઽ્ુ બડવ ઼ીરૉ બઙવીઅ યળષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
બીવૂદીથીફી સૉ ૃઅજ્લ ઞશીસલરીઅ રીઝૂરીળૂ બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૫૫૬ (૪૫-૩૪-૪૨૪૨) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ બળરીળ (મ્ળ઼ન): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બીવૂદીથફી સૉ ૃઅજ્લ ઞશીસલરીઅ રીઝૂરીળૂ બળ ઼અબૄથર્ ુદમઅપ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ 
઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઈ ઞશીસલરીઅ રીઝૂરીળૂફી ુદમઅપફી ઇરવ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ?  
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી.જી. 

(૪) રીઝૂરીળૂફી ુદમઅપફી ઇરવ રીડૉ  જાઽૉળફીરૃઅ ઇરવરીઅ ઝૉ દધી બ્વૂ઼ બૉડર્ ્વીંઙ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ 
ુદમઅપફ્ યઅઙ ગળફીળ ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

બીવૂદીથીફી સૉ ૃઅજ્લ ઞશીસલરીઅ રીઝૂરીળૂ બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૫૫૯ (૪૫-૩૪-૪૨૪૨) ૂ ગીઅુદયીઉ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બીવૂદીથીફી સૉ ૃઅજ્લ ઞશીસલરીઅ રીઝૂરીળૂ બળ ઼અબૄથર્ ુદમઅપ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ 
઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૫ ષહર્રીઅ ઈ ઞશીસલરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ રીઝૂરીળૂફૂ ગૉડવૂ ચડફી મફૂ,   

 (૫) દૉફી ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ, ઇફૉ 

 (૬) ઈ ઞશીસલરીઅ રીઝૂરીળૂ ુદમઅપફ્ ઇરવ ધીલ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળીઉ ઝૉ ?  

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી.જી. 

(૪) ૩(ઑગ) 

(૫) ૩ ઈળ્બૂફૂ ઇડગ ગળૂ ગ્ડર્  ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ઙૃન્ઽ્ ઼ીુમદ ધદીઅ .૪૨૨/- નઅણ ષ઼ૄવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 (૬) રીઝૂરીળૂફી ુદમઅપફી ઇરવ રીડૉ  જાઽૉળફીર ૃ ઇરવરીઅ ઝૉ દધી બ્વૂ઼ બૉડર્ ્વીંઙ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ 
ુદમઅપફ્ યઅઙ ગળફીળ ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ગચ્ઝ ઇફૉ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૪૪ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીઅુદયીઉ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી.૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઊટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ 

રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લી 

ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ગચ્ઝ ઇફૉ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઊ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ)  : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ 

ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ બળ  ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ રિઽવી ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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બીડથ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૫૪ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી.૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઊટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ 
રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લી 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ બીડથ ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઊ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ)  : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ  ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙફૃી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૫૮ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી.૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઊટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ 
રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લી 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઊ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ)  : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ  ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙફૃી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૬૨ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ળીઞૉન્ ુ઼અઽ ઢીગ્ળ (ર્ણી઼ી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી.૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઊટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ 
રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લી 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઊ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ)  : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ 
ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ બળ  ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ રિઽવી ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૬૮ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી.૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઊટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ 

રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લી 

ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઊ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ)  : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 

બળ  ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙફૃી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ રિઽવી 

ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ 

ઇદીળીઅુ ગદઆ ૯૫૭૩ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ વીઘીયીઉ યળષીણ (ુષળરઙીર): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી.૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઊટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ 

રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લી 

ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઊ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ)  : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 

બળ  ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙફૃી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ રિઽવી 

ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૮૬ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લ રઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ 
ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ર્ળમૂ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૮૮ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ફૐ઼ીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ર્ળમૂ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ 
ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૮૯ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઍુત્ષગયીઉ રગષીથી (જ્ડૂવી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

જારફઙળ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૯૮ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુજળીઙયીઉ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ જારફઙળ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ 
ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૯૯ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષકર્રયીઉ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ નૉષયૄુ ર ીળગી ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ઞૄફીઙત ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૱૬ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૱૯ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષરવયીઉ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૨૪ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

યીષફઙળ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૨૭ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગફૃયીઉ મીળોલી (દશીજા): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઈથઅન ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૩૨ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૩૭ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

--------  

નીઽ્ન ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૩૯ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ યીષૉસયીઉ ગડીળી (ટીવ્ન): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

બઅજરઽીવ ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૪૫ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ બઅજરઽીવ ઇફૉ ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ 
ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૪૮ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ 
બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી 
ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ષવ઼ીણ ઇફૉ ઼ળૃદ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૫૨ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃઘળીરયીઉ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી. ૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ 
ડૉસફ્રીઅ રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ 
ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી. ૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ષવ઼ીણ ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઉ દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ 
ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ષણ્નળી ઇફૉ દીબૂ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૫૫ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી.૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ 
રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લી 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ષણ્નળી ઇફૉ દીબૂ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઊ દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ 
ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ય જ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૫૭ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી.૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ 
રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લી 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ય જ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઊ દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ 
ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ણીઅઙ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીફી બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી મીમદ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૬૨ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ ની): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલૉ દી.૩૮-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઈબૉવ ઑણષીઉટળૂ રૃઞમ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ 
રિઽવીક ઇફૉ મીશગ્ ઼ીરૉ મફદી ઙૃફીક રીડૉ  રનન ગળષી દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બ ણૉ ગ ળીઘષી ઈનૉસ ઈબષીરીઅ ઈ લી 
ઝૉ દૉ ઽગૂગદ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ણીઅઙ ઇફૉ ફષ઼ીળૂ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ દૉફી ઇરવૂગળથ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૫) ઋક્દ ુઞ ીરીઅ દૉફ્ ઇરવ ધલ્ ફ ઽ્ઊ દ્ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ઇફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ દૉફ્ ઇરવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઋક્દ ુઞ ીકરીઅ દરીર બ્વૂ઼ ડૉસફ્રીઅ ઽૉ બણૉ ગ સ  ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઞૉરીઅ રિઽવી બ્વૂ઼ ગરર્જીળૂ 
ળીઋન્ણ પ ક્વ્ગ ભળઞ બળ ઽ્લ ઝૉ. રિઽવી દધી મીશગ્ફૉ વઙદી ઙૃફી મફદી ઇડગીષષી ઼ી  ગીલનીગૂલ ઼વીઽ ઼ૄજફ ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ, દૉરઞ રિઽવી ઇફૉ મીશગ્ ઇઅઙૉફૂ ળઞૄઈદ્ફૉ ીધુરગદી ઈબૂ દૉકફૃઅ ગીઋન઼્ૉવીંઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ળીજ્લરીઅ ઞૉવ રૉન્લૃઇવ દોલીળ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૬૯ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઙૃવીમુ઼અઽ ળીઞબૄદ (ધળીન): રીફફૂલ ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઙૃઞળીદ ઞૉવ રૉન્લૃઇવ દોલીળ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ વીઅમી ઼રલધૂ જીવૂ 
ળઽૂ ઝૉ ઇફૉ બૄથર્ ધઊ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈ ગીરઙૂળૂ ક્લી દમક્કૉ  ઝૉ ? 

ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઇફૉ (૫)  યીળદ ઼ળગીળ ીળી દોલીળ ગળીલૉવ ર્ણૉવ ુ ટફ રૉન્લૃઇવ-૪૨૩૮ફ્ ષૂગીળ ગળષીફૂ મીમદ ઼િકર્લ 
ુષજીળથી ઽૉઢશ ઝૉ. ઞૉફ્ ષૂગીળ ગળષીરીઅ ઈષૉ દ્ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ફઽૂ. 

-------- 

ળીજ્લફૂ ઞૉવ્રીઅ ઑજ.ઈઊ.ષૂ. બ્ટૂડૂષ ગૉ નૂક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૨૬ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફૂ ઞૉવ્રીઅ ગૉડવી ગૉનૂક ઑજ.ઈઊ.ષૂ. બ્ટૂડૂષ ઝૉ, ઇફૉ  

(૪) ઋક્દ ગૉનૂકફૉ ઼ીળષીળ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ૯૯ ગીજી/બીગી ગૉનૂક ઑજ.ઈઊ.ષૂ. બ્ટૂડૂષ ઝૉ.  

(૪) - ઼ીળષીળ રીડૉ  નળ બઅનળ િનષ઼ૉ ગૉ  નળ રિઽફૉ ધીુફગ ુ઼ુષવ ઽ્ુ બડવ દૉરઞ ઑ.ઈળ.ડૂ. ઼ૉન્ડળ ઘીદૉ ુફલુરદ 
ભ્વ્ઇબ રીડૉ  ર્ગવષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 

- ુફલુરદ ળૂદૉ ઞૉવ નષીઘીફી રીળભદ રૉણૂગવ ણીલડફી ઇફૃ઼અપીફૉ નૃપ, ઇંણીઅ, ગૉશી, ભશ ભશીનૂ ુષઙૉળૉ  ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

- ઞૉવરીઅ ઑ.ઈળ.ડૂ. ડૂર રિઽફીરીઅ ઑગ ગૉ  ઑગધૂ ષપૃ મ  રૃવીગીદ વૉ ઝૉ. ઞ ળૂ ઞથીલ દૉષી નનીર્ફૉ ઽ્ુ બડવ ઘીદૉ 
ભ્વ્ઇબ રીડૉ  ર્ગવષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

- ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂ ઇઅદઙર્દ ઑજ.ઈઊ.ષૂ. નનીર્કફૂ ષપીળૉ  ઼ીળ અ઼યીશ ઇફૉ જૉગઇબ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  
-------- 

જૉવીષીણીરીઅ ીથૂકફૂ મવૂ ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૫૱ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ વીઘીયીઊ યળષીણ (ુષળરઙીર): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ જૉવીષીણી (દી.ચ્ચઅમી) ુઞ.બઅજરઽીવ ઘીદૉ ઈષૉવી મીમી નૉષફી રઅિનળરીઅ 
નળ ળુષષીળૉ  મગળીઅ ઇફૉ ચૉડીઅફૂ મવૂ ઇબીઊ ળઽૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઼ફ ૪૨૩૱, ૪૨૩૯ ઇફૉ ૪૨૪૨રીઅ ઈષૂ ગૉડવૂ ઙફૃીિઽદ ચડફીક મફષી બીરૂ, 
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(૫) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ પૂ ઙૃઞળીદ ીથૂ-બક્ષૂ મુવનીફ ( ુદમઅપ) 
ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઇન્ષલૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળીઉ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ઙૃફીિઽદ ગૅત્લ ળ્ગષી સૂ લષ ધી ગળીઊ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ષીષ સઽૉ ળરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગદવઘીફૃઅ મઅપ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૱૩ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ યઙીયીઊ મીળણ (દીવીવી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૩૩-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીફી ષીષ સઽૉળરીઅ મ઼ ડૉસફ બીઝશ ઑગ ઙૉળગીલનૉ 
ગદવઘીફૃઅ જીવૂ ળ ૃઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ દૉ ગૉડવી ઼રલધૂ જીવૂ ળ ૃઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈ ઙૉળગીલનૉ ગદવઘીફૃઅ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ મઅપ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ઇઅગવૉ ળ દીવૃગીરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ગદવઘીફૃઅ મઅપ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૱૭ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૩૩-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઇઅગવૉ ળ દીવૃગીફી બૂળીરથ ઙીરફૂ ઽષી રઽવ ઼઼્ીલડૂરીઅ ઙૉળગીલનૉ 
ગદવઘીફૃઅ જીવૂ ળ ૃઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ દૉ ગૉડવી ઼રલધૂ જીવૂ ળ ૃઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈ ઙૉળગીલનૉ ગદવઘીફૃઅ મઅપ ગળષી ઼ળગીળૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

જ્ડૂવી દીવૃગીરીઅ રૉવણૂ રીદીફી રઅિનળરીઅ મવૂફૂ ષૅુ  મઅપ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૨૪ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ુઞ ીફી જ્ડૂવી દીવૃગીરીઅ ઈષૉવી ળૉસરૂલી ઙીરરીઅ રૉવણૂ રીદીફી 
રઅિનળરીઅ મગળીફી મવૂફૂ ધી જીવૃ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ઊ઼ર્ ઼ીરૉ પૂ ઙૃઞળીદ ીથૂ બક્ષૂ મવૂ ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઇન્ષલૉ સૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ 
ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈ ઙૉળગીફૄફૂ ષૅુ  મઅપ ગળષી સૂ લષ ધી ધઊ ઝૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ળીજ્લફૂ ઞૉવ્રીઅ રિઽવી ગૉ નૂ ઼ીધૉ ળઽૉદી મીશગ્ રીડૉ  લષ ધી ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૩૮ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન): રીફફૂલ ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફૂ ુષુષપ ઞૉવ્રીઅ રિઽવી ગૉનૂક ઼ીધૉ ગૉડવી મીશગ્ફૉ ળીઘષીરીઅ 
ઈ લી ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) રિઽવી ગૉનૂ ઼ીધૉ ળઽૉદી મીશગ્ફી ઈળ્ગ્લ-ુસક્ષથ ઇફૉ દૉફી ઼ષીર્ંઙૂ ુષગી઼ રીડૉ  સૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ૫૮ 

(૪) - ઈઊ.઼ૂ.ણૂ.ઑ઼. ીળી બૐ ૂગ ઈઽીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ રૉણૂગવ કિભ઼ળ ીળી દબી઼ ગળૂ, 
મીશગફી ઼ષીર્ંઙૂ ુષગી઼ રીડૉ  ષપીળીફૂ ણીલૉડ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 

- મીશગફી ુસક્ષથ રીડૉ  ઈઅઙથષીણૂફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. દૉરઞ ઞૉવફી રિઽવી ગરર્જીળૂ ીળી દૉફૉ ુસક્ષથ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 

- મીશગ્ફૉ ળરદઙરદ રીડૉ  ળરગણી દૉરઞ ચ્ણૂલી ચળફૂ દધી ીફ ઼ીધૉ ઙમ્રદફૂ લષ ધી બળૄૂ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ઇરનીષીન-ગીવૃબૃળ ડૉસફૉ બગણીલૉવ ઙૐરીઅ઼ 

 ઇદીળીઅુ ગદઆ ૯૯૮૱ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઇુ ફયીઉ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી ૫ ષહર્રીઅ ઇરનીષીનફી ગીવબૃૃળ ળૉ ષૉ ડૉસફૉધૂ ડર્ૉફ્રીઅધૂ ગૉડવૃઅ ઙૐરીઅ઼ 
(મૂભ) બગણીલૃઅ, ઇફૉ 

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

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

જ્ડૂવી દીવૃગીરીઅ રૉવણૂ રીદીફી રઅિનળરીઅ મવૂફૂ ષૅુ  મઅપ ગળષી મીમદ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૮ (૪૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઞસૃયીઉ બડૉવ (મીલણ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ુઞ ીફી જ્ડૂવી દીવૃગીરીઅ ઈષૉવી ળૉસરૂલી ઙીરરીઅ રૉવણૂ રીદીફી 
રઅિનળરીઅ મગળીફી મવૂફૂ ધી જીવૃ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ઉ઼ર્ ઼ીરૉ પૂ ઙૃઞળીદ ીથૂ બક્ષૂ મવૂ ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઇન્ષલૉ સૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ 
ઝૉ, ઇફૉ  

(૫) ઈ ઙૉળગીફૄફૂ ષૅુ  મઅપ ગળષી સૂ લષ ધી ધઉ ઝૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૭૨ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ૉરુ઼અઽયીઉ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ગૉડવી ઙીર્ફૂ 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) : (૩૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . ) 
૩ ફીઅન્ન ૩ ૨.૨૫.૪૩ 
૪ નૉણૂલીબીણી ૩ ૨.૪૬.૪૬ 

(૪) નૉણૂલીબીણી દીવગૃીફી નૉણૂલીબીણી ઙીરફૃઅ ૨.૪૬.૪૬ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ. 

(૫) ફીઅન્ન દીવગૃીફીઅ નમીથ ઼અમઅપૉ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઝૉ, દધી નૉણૂલીબીણી દીવૃગીફૃઅ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ ઈફૃહીઅુઙગ 
ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. 

(૬) ફીર. ગ્ડર્ફી જગૄીની ઈ લૉ ઇફૉ ઇન્લ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બથૄર્ ધલૉધૂ. 

-------- 

ય જ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૭૪ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ઼અઞલયીઉ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુ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) : (૩૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . ) 
૩ ઽીઅ઼્ડ ૪ ૨.૨૩.૩૱ 
૪ ષીઙળી ૩ ૨.૩૨.૭૩ 
૫ ઈર્ન ૩ ૨.૨૨.૫૮ 
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(૪) ૫૮ નમીથ્ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ઽીઅ઼્ડ દૉરઞ ઈર્ન દીવગૃીફીઅ નમીથ ઼અમઅપૉ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્ઉ દૉરઞ ષીઙળી દીવૃગીફીઅ નમીથ ઼અમઅપૉ 
ફીલમ ગવૉક્ડળ ૂ, ય જફી દી.૪૫-૩૪-૪૨૪૨ ફીઅ ઽૃગરધૂ ષપીળીફીઅ ઙીરદશ દળૂગૉ  ફૂર ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ બઙવીઅ વૉષીફ્ 

 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

(૬) ફીર. ગ્ડર્ફી જગૄીની ઈ લૉધૂ, ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળરીઅ ધલૉવ નમીથ્ફૂ રશૉવ ભળૂલીન્ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૱૫૬૩ (૨૪-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૄફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળ્રીઅ નમીથ્ ધષી ઼અમઅપૉ ઼ફ ૪૨૩૱ ફી ષહર્રીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ રશૂ, ઇફૉ  

(૪) ઋક્દ રશૉવ ભિળલીન્ ઇઅઙૉ દી.૫૨-૩૩-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 

(૪) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ ફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ ઈફૃહીઅુ ઙગ ગીલર્ષીઽૂ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

  દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ રશૉવ ભળૂલીન્ બોગૂ ગૃવ ૪૩૯ ભળૂલીન્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બ ગ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ભિળલીન્ફૂ ઼અખ્લી
૩ ઇરનીષીન ૩૬ 
૪ ઇરળૉવૂ ૪૨ 
૫ ઈથઅન ૩ 
૬ ઇળષ ૂ ૬ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૩૫૯ 
૮ ય જ ૨ 
૯ યીષફઙળ ૬૬ 
૱ મ્ડીન ૩૯ 
૯ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૩૬ 
૩૨ ણીઅઙ ૨ 
૩૩ નીઽ્ન ૨ 
૩૪ નૉષયૄુર ીળગી ૩ 
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૩૭૱ 
૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૫૯ 
૩૭ જારફઙળ ૪૨ 
૩૮ ઞૃફીઙત ૨ 
૩૯ ઘૉણી ૪૨ 
૩૱ ગચ્ઝ ૮ 
૩૯ રિઽ઼ીઙળ ૨ 
૪૨ રઽૉ઼ીથી ૩૩ 
૪૩ ર્ળમૂ ૩૨ 
૪૪ ફરર્ની ૩ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૩ 
૪૬ બઅજરઽીવ ૩ 
૪૭ બીડથ ૭ 
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કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ભિળલીન્ફૂ ઼અખ્લી
૪૮ બ્ળમઅનળ ૩૨ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૭ 
૪૱ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૪ 
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૫ 
૫૨ ઼ૃળદ ૫ 
૫૩ દીબૂ ૨ 
૫૪ ષણ્નળી ૮ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૨ 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ્ બળ ઙૉળગીલનૉ નમીથ્ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૫૱ (૨૫-૨૪-૪૨૪૩) ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ્ બળ પીુરર્ગ ધીફ્ ઋયી ગળૂ 
ઙૉળગીલનૉ નમીથ્ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈ નમીથ્ નૄળ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૫-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 

(૪) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ  

કર્ર  ુઞ ીફૃઅ ફીર ઙીર્ફૂ ઼અખ્લી 
૩ ઇરનીષીન ૨ 
૪ ઇરળૉવૂ ૨ 
૫ ઈથઅન ૨ 
૬ ઇળષ ૂ ૨ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૪૮ 
૮ ય જ ૨ 
૯ યીષફઙળ ૪૬ 
૱ મ્ડીન ૩૱ 
૯ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૨ 
૩૨ ણીઅઙ ૨ 
૩૩ નીઽ્ન ૩૩ 
૩૪ નૉષયૄૠુર ીળગી ૩૪ 
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૨ 
૩૬ ઙૂળ઼્રફીધ ૨ 
૩૭ જારફઙળ ૨ 
૩૮ ઞૄફીઙત ૨ 
૩૯ ઘૉણી ૨ 
૩૱ ગચ્ઝ ૨ 
૩૯ રઽૂ઼ીઙળ ૨ 
૪૨ રઽૉ઼ીથી ૨ 
૪૩ ર્ળમૂ ૨ 
૪૪ ફરર્ની ૨ 
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કર્ર  ુઞ ીફૃઅ ફીર ઙીર્ફૂ ઼અખ્લી 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૨ 
૪૬ બઅજરઽીવ ૨ 
૪૭ બીડથ ૨ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૩૯ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૩૨ 
૪૱ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨ 
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૨ 
૫૨ ઼ૃળદ ૨ 
૫૩ દીબૂ ૫૯ 
૫૪ ષણ્નળી ૩ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૪ 

-------- 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ડ્ગફનળ / યીણીધૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૫૪ (૨૭-૩૩-૪૨૪૨) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ગઉ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ 
ઞરૂફ ડ્ગફનળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગઉ ઼અ ધીકઑ સળદયઅઙ ગળૉવ ઝૉ, 

(૫) ઈષૂ સળદયઅઙ ગળફીળૂ ઼અ ધીક ઼ીરૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ સી બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઈષૂ ગૉડવૂ ઼અ ધીકફૉ રીભૂ ઇબીઉ ઇફૉ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૩૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ. 

(૪) ગ્ઉ ઼અ ધીઑ સળદયઅઙ ગળૉવ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)   ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 
ઇ.ફઅ. ઼અ ધીફૃઅ ફીર ભીશષૉવ ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ  
૩ રૃઘ ૂ, ગર્ીરુષગી઼ રઅણશ, ગઅ઼ીળીગૃઉ ઑ. ૪-૨૨ ઙૃઅ. 
૪ રૃઘ ૂ, ઈનસર્ ગૉશષથૂ રઅણશ, મશીન ૱૨૯૬ જ્.રૂ. 
૫ ુઞ ી ીધુરગ ુસક્ષથીુપગીળૂ ૂ, રઽૉ઼ીથી ૬૨૬૯ જ્.રૂ. 
૬ રૉફૉઞીંઙ ડર્ ડૂ ૂ, ઙીલ ૂ ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ, ણય્ણી ૭૨૨૨ જ્.રૂ. 
૭ રૃઘ ૂ, ર્ળષીણ ગૉશષથૂ રઅણશ, ર્ળષીણ ઑ. ૩૨-૨૨ ઙૃઅ.  
૮ રૃઘ ૂ, ગર્ીર ગ લીથ ડર્ ડ, ગઽૂબૃળ ઑ. ૩-૨૨ ઙૃઅ. 
૯ રૃઘ ૂ, રઅઙવર ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ, ષળૉઢી ઑ. ૪-૪૨ ઙૃઅ. 
૱ રૃઘ ૂ, ઼ષ નલ લૃષગ રઅણશ, ઘણુ઼ી  ૭૨૯૫.૱૪ જ્.રૂ. 

-------- 
઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙફી ગૉ઼્ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૱૱ (૩૬-૩૪-૪૨૪૨) ૂ ઇુ ફયીઉ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ 
સળદયઅઙફી ગૉડવી ગૉ઼્ ધ્લીફ બળ ઈ લી,  
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(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ સળદયઅઙ મનવ સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી,  

(૫) દૉ ઇન્ષલૉ દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૄવ ધલ્, ઇફૉ 

(૬) દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ્ બળદ વૉષીરીઅ ઈષૂ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૩૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ બસૃ જિળલીથ રીડૉ  ષ દૂફી રીથરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૱૱૬૫ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુ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 ઙૐજળફૂ 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 ૂ ૂ : (૩૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ રૃઞમ. 

(૪) બ ગ રૃઞમ. 

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

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

બ ગ 
કર્ર દીવૃગ્ ઙીરફૂ 

઼અખ્લી 
બસૃકફૂ 
ષ દૂ 

બસૃકફૂ ષ દૂફી રીથરીઅ ઞ ળૂ ઙૐજળ 
(ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.રીઅ) 

ઋબવબ્પ ઙૐજળ ઞરૂફ 
(ઽૉ .ઈળૉ .જ્.રૂ.રીઅ) 

૩ બીવફબૃળ ૩૩૱ ૪૨૯૮૨૫ ૫૫૯૫૪-૫૯-૯૫ ૪૯૮૮-૪૪-૫૱ 
૪ ષણઙીર ૩૩૨ ૩૯૪૫૯૬ ૪૯૭૯૯-૱૬-૨૨ ૭૮૱૨-૪૯-૬૨ 
૫ નીઅદી ૩૱૮ ૩૭૭૱૮૯ ૪૬૯૫૱-૯૪-૨૨ ૩૮૯૯-૭૩-૯૯ 
૬ ઇરૂળઙત ૮૯ ૩૨૩૯૫૯ ૩૫૬૮૯-૭૨-૯૫ ૩૱૩૫-૮૯-૪૯ 
૭ પીફૉળી ૯૱ ૪૫૨૬૪૭ ૫૯૫૨૩-૩૯-૯૨ ૭૨૯૪-૨૭-૬૨ 
૮ નીઅદૂષીણી ૭૯ ૯૯૫૯૬ ૩૪૭૩૯-૫૨-૭૩ ૩૱૭૩-૮૪-૮૪ 
૯ ણૂ઼ી ૩૩૫ ૫૫૬૱૨૪ ૭૫૭૮૱-૫૪-૨૨ ૯૪૬૫-૬૨-૮૪ 
૱ ગીઅગળૉઞ ૩૨૫ ૩૮૭૭૭૨ ૪૮૯૯૯-૨૮-૱૭ ૬૪૩૯-૫૮-૩૬ 
૯ િનલ્નળ ૮૬ ૩૬૯૪૱૯ ૪૬૩૮૮-૯૨-૫૫ ૪૭૩૯-૭૱-૯૮ 
૩૨ વીઘથૂ ૭૫ ૩૪૯૭૮૩ ૪૨૬૨૯-૯૮-૨૨ ૫૮૫૯-૫૯-૬૪ 
૩૩ ધળીન ૩૪૬ ૪૪૨૬૯૨ ૫૭૮૱૯-૮૱-૫૮ ૱૮૩૬-૮૪-૭૭ 
૩૪ ષીષ ૯૱ ૩૩૩૮૮૱ ૩૱૨૯૮-૱૩-૭૱ ૩૪૯૯૩-૪૩-૯૯ 
૩૫ ઼ૃઊઙીર ૬૫ ૩૩૬૮૬૮ ૩૱૭૭૱-૱૯-૬૭ ૪૯૨૪-૱૯-૯૬ 
૩૬ યીયળ ૭૪ ૯૯૬૭૨ ૩૪૱૮૩-૫૮-૮૨ ૪૩૯૯-૭૫-૩૫ 

-------- 
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મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૱૱૭૩ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ક્લી ઽૉદૃ઼ળ 

ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળ ઞરૂફ્ બળ ઋક્દ ુ ધુદઑ ક્લી ુ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 ૂ ૂ : (૩૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ીરૉવ બ ગ રઞૃમ. 

(૪) ઑગબથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

બ ગ 

ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ) ઽૉદૃ 
૯૮૩૬ ળ દીફી ઽૉદૃ રીડૉ  

૩૫૯૨૬૯ ઈળ્ગ્લફી ઽૉદૃ રીડૉ  
૯૱૬૨૨ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ મફીષષી રીડૉ  

૩૬૪૨૫૯ ઙીરદશ રીડૉ  
૬૪૭૨ બીથૂફૂ ડીઅગૂ, બઅબ ર ઇફૉ ડીભ ક્ષીડર્ ળ મફીષષી રીડૉ  

૮૪૭૨૨ બીષળગર્ૂણ ઼મ ડૉસફ મફીષષી રીડૉ  
૯૯૪૭૨ સોક્ષુથગ ઽૉદૃ રીડૉ  
૱૨૯૬ ઊ.ષૂ.ઑર. ષૉળઽીઋ઼ મફીષષી રીડૉ  
૮૪૭ ઊફડૉગ ષૉવફી ઽૉદૃ રીડૉ  

૩૨૨૨૨ ફષૂફ ગ્ડર્  ુમ ણીંઙ મફીષષી રીડૉ  
૩૨૨૨ બસૃ નષીઘીફી રીડૉ  

૩૪૱૨૨ બઅબીંઙ ડૉસફ મફીષષી રીડૉ  
૬૱૨૨ રસીફ રીડૉ  

૭૱૫૪૱ ઼ૂષૉઞ ડર્ ૂડરૉન્ડ પ્વીન્ડ (ઑ઼.ડૂ.બૂ.) ફી ઽૉદ ૃરીડૉ  
૮૨૪૫૬ દશીષ રીડૉ  
૫૪૫૯૮ ઼ળગીળૂ ગ્વૉઞ રીડૉ  

-------- 

ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદકફી ુષગી઼ રીડૉ  મઞૉડરીઅ જોઙષીઊ 

 ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૨૨ (૩૯-૨૪-૪૨૪૩) ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી): રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી 
રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ફીથીગૂલ ષહર્રીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદકફી ુષગી઼ રીડૉ  ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  
મઞૉડરીઅ ગૉડવૂ ળગરફૂ જોઙષીઊ ગળૂ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ફીથીગૂલ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ળગરફ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ષથષબળીલૉવૂ ળઽૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ળગર ષથષબળીલૉવ ળઽૂ દૉફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ ? 
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઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ : (૪૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪)        ( .વીઘરીઅ) 

ષહર્ જોઙષીઊ ઘજર્ ષથષબળીલૉવ ળગર 

૪૨૩૯-૪૨ ૭૪૯૯૮૬.૯૯ ૬૫૪૭૮૨.૯૯ ૯૭૪૨૫.૯૱ 

૪૨૪૨-૪૩ ૭૪૪૬૮૯.૨૨ ૪૱૭૮૮૮.૭૭ ૪૫૮૱૨૨.૬૭ 
 

 (૫) રૃખ્લત્ષૉ ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફૉ ગીળથૉ ઘજર્ કઝ્ ધષીધૂ, ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉષીધૂ, કઝૂ ઇળજીક રશષીધૂ. 

-------- 

ઇદીળીઅિગદ લીનૂરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્ 

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ 

૩ ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ ૯૮૪૭, ૯૯૱૬ ૨૪ 

૪ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ ૯૪૪૱, ૯૪૫૭, ૯૮૨૩, ૯૮૨૮ ૨૬ 

૫ ઙૅઽ ુષયીઙ ૱૫૫૬, ૱૫૫૯, ૯૫૪૪, ૯૫૫૪, ૯૫૫૮, ૯૫૬૨, 
૯૫૬૮, ૯૫૭૩, ૯૫૮૬, ૯૫૮૮, ૯૫૮૯, ૯૫૯૮, 
૯૫૯૯, ૯૫૱૬, ૯૫૱૯, ૯૬૨૪, ૯૬૨૭, ૯૬૩૨, 
૯૬૩૭, ૯૬૩૯, ૯૬૪૫, ૯૬૪૮, ૯૬૫૨, ૯૬૫૫, 
૯૬૫૭, ૯૬૬૨, ૯૮૬૯, ૯૱૨૬, ૯૱૫૱, ૯૱૱૩, 
૯૱૱૭, ૯૯૨૪, ૯૯૩૮, ૯૯૮૱, ૯૯૯૮ 

૫૭ 

૬ બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ 
ુષયીઙ 

૯૯૭૨, ૯૯૭૪, ૱૫૬૩, ૯૫૫૱ ૨૬ 

૭ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૯૭૫૪, ૯૯૱૱, ૱૱૬૫, ૱૱૭૩ ૨૬ 

૮ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ ૯૭૨૨ 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  

 

 




