
 

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

 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
ફષરૃઅ ઼ -૪૨૪૩ 
ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 

 
 
 

ઇરનીષીન, ષણ્નળી ઇફૉ ળીઞગ્ડ સઽૉ ળરીઅ ષન્લ બક્ષૂકફૃઅ ષૉજીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૪૮ (૩૩-૨૭-૪૨૪૩) ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ષન્લ બક્ષૂકફૃઅ ઇરનીષીન, ષણ્નળી ઇફૉ ળીઞગ્ડ સઽૉળરીઅ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૉજીથ ધઊ ળ ૃઅ ઝૉ, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ધશ્ઑ ષન્લ બક્ષૂકફૃઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૉજીથ ગળફીળીક ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ 
ઈ લીઅ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ષન્લ બક્ષૂકફૃઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૉજીથ મઅપ ગળષીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ષન્લ બક્ષૂકફૃઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૉજીથ ગળફીળ ઼ીરૉ ષન્લ ીથૂ (઼અળક્ષથ) ઇુપુફલર-૩૯૯૪ ઽૉઢશ ઙૃફ્ ફ પૂ 
ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫)  
 ક્ષૉુ લ ડીભ ીળી ઼ચફ ભૉળણુઅ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 બક્ષૂકફૃઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ષૉજીથ ધદૃઅ ઽ્લ દૉષી સઅગી બન ધશ્ ઋબળ ઇષીળ-ફષીળ નળ્ણી બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

 ષન્લ બક્ષૂકફૃઅ ષૉજીથ ગળષીફી ગળથરીઅ બગણીલૉવ ઉ઼ર્ ઼ીરૉ ષન્લજીષ ઼અળક્ષથ ઇુપુફલર, ૩૯૯૪ ઇન્ષલૉ 
ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ષન્લજીષ ઇબળીપ ળ્ગષી ઼મમ મીદરૂ ગૉ  ભિળલીન રૉશષષી ર્મીઊવ ફઅમળઆ ૯૯૪૯૯ ૪૯૱૪૮ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. ુષઙદ્ ર ૉધૂ દૃદર્ઞ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ષન્લજીષ ઇબળીપ રીડૉ  નઅણ ઇફૉ ઼જાફૂ જોઙષીઊકફૂ ઼રીજીળબ ્રીઅ જાથગીળૂ ઈબૂ ઙૉળગીલનૉ ષૉજીથ ફઽીં 
ગળષી જૉદષથૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઽ્ર ઈઉ઼્વૉસફ નનીર્કફૉ કુક઼્ઞફ મ્ડવ ળૂભૂવ ફ ગળૂ ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૯૱ (૨૩-૨૮-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ઑુ વ-૪૨૪૩ રી઼ નળમ્લીફ ઽ્ર ઈઉ઼્વૉસફરીઅ ઽ્લ દૉષી ગ્ળ્ફીફીઅ નનીર્કફૉ કુક઼્ઞફ મ્ડવ 
ળૂભૂવ ફ ગળૂ ઈબષી મીમદ ુફથર્લ વૉષીરીઅ ઈ લ્ ઽદ્, દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ  

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુફથર્લ વૉષીફી ગીળથ્ સી ઽદી ?  
ઑજમૂ-૪૬૫ -૩-૪૨૪૩ 
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ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૩૭-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ર્ળમૂ, ગચ્ઝ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફી ડૉ ડફૂ ગૂડ ભીશષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૯૯ (૨૩-૨૮-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૬-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ રી઼રીઅ ર્ળમૂ, ગચ્ઝ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ RTPCR ઇફૉ ળૉબૂણ 
ડૉ ડ રીડૉ  ગૉડવૂ ગૂડ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ગૂડફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૫) ઈ ગૂડ્ બોગૂ ગઊ-ગઊ ગૂડફૉ ICMR ફૂ રીન્લદી ી  ઽદૂ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૩૭-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ઈળડૂબૂ઼ૂઈળ ડૉ ડ ગૂડફૂ ઼અખ્લી ળૉ બૂણ ડૉ ડ ગૂડફૂ ઼અખ્લી 
૩ ર્ળમૂ ૬૨૨૨ ૯૩,૱૭૨ 
૪ ગચ્ઝ ૬૭,૨૨૨ ૩,૪૯,૬૪૭ 
૫ ળીઞગ્ડ - ૬,૯૭,૯૨૨ 

(૪) RTPCR ઇફૉ ળૉબૂણ ડૉ ડ ગૂડફ્ ઼અબૄથર્ ષબળીસ ધલૉવ ઝૉ. 

(૫) ઈ ગૂડ્ બોગૂ જી.ઑર.ઑ઼.઼ૂ.ઑવ ીળી ઼પ્વીલ ગળષીરીઅ ઈષૉવ દરીર ડૉ ડ ગૂડ ઈઊ.઼ૂ.ઑર.ઈળ. ીળી 
રીન્લદી ી  ઽદૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ગ્ળ્ફીફી નનીર્કફૉ રભદ ઼ીળષીળ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૪૮ (૩૭-૨૮-૪૨૪૩) ૂ ઊન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ ળીજ્લફી ગલી-ગલી ુઞ ીરીઅ ગૉડવી નનીર્કઑ ‘ ‘ રી-
ઇરૅદર’ ’  રીઅ ગીણર્  ઇફૉ પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ ઼ૉષી ઽૉઢશ ગ્ળ્ફીફૂ રભદ ઼ીળષીળ વૂપૂ, ઇફૉ 

(૪) ઈ ઼ીળષીળ ઇન્ષલૉ ગૉડવ્ ઘજર્ ઼ળગીળ ીળી ગળષીરીઅ ઈ લ્ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ): (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ 

(૪) બ ગ-૪ રૃઞમ 

બ ગ-૩ 

કર્ર 
ળીજ્લરીઅ પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ ઼ૉષી 

ઽૉ ઢશ ુઞ ીષીળ ગ્ળ્ફીફૂ રભદ 
઼ીળષીળ વૂપૉવ નનીર્કફૂ રીિઽદૂ 

ળીજ્લરીઅ ‘ ‘રી ઇરૅદર’ ’  રીઅ ગીણર્  ઽૉ ઢશ 
ુઞ ીષીળ ગ્ળ્ફીફૂ રભદ ઼ીળષીળ 

વૂપૉવ નનીર્કફૂ રીિઽદૂ 

ળીજ્લરીઅ પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ ઼ૉષી 
ઇફૉ ‘ ‘રી ઇરૅદર’ ’  રીઅ ગીણર્  ઽૉ ઢશ 
ુઞ ીષીળ ગ્ળ્ફીફૂ રભદ ઼ીળષીળ 
વૂપૉવ ગૃવ નનીર્કફૂ રીિઽદૂ 

 ુઞ ીફૃઅ ફીર નનીર્ફૂ ઼અખ્લી ુઞ ીફૃઅ ફીર નનીર્ફૂ ઼અખ્લી ુઞ ીફૃઅ ફીર નનીર્ફૂ ઼અખ્લી 
૩ ઇરનીષીન ૪૭૯ ઇરનીષીન ૩૪૨૭ ઇરનીષીન ૩૬૮૬ 
૪ ઇરળૉવૂ ૭૮ ઇરળૉવૂ ૪૬૫ ઇરળૉવૂ ૪૯૯ 
૫ ઈથઅન ૩૯૨ ઈથઅન ૫૯૫ ઈથઅન ૭૮૫ 
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કર્ર 
ળીજ્લરીઅ પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ ઼ૉષી 

ઽૉ ઢશ ુઞ ીષીળ ગ્ળ્ફીફૂ રભદ 
઼ીળષીળ વૂપૉવ નનીર્કફૂ રીિઽદૂ 

ળીજ્લરીઅ ‘ ‘રી ઇરૅદર’ ’  રીઅ ગીણર્  ઽૉ ઢશ 
ુઞ ીષીળ ગ્ળ્ફીફૂ રભદ ઼ીળષીળ 

વૂપૉવ નનીર્કફૂ રીિઽદૂ 

ળીજ્લરીઅ પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ ઼ૉષી 
ઇફૉ ‘ ‘રી ઇરૅદર’ ’  રીઅ ગીણર્  ઽૉ ઢશ 
ુઞ ીષીળ ગ્ળ્ફીફૂ રભદ ઼ીળષીળ 
વૂપૉવ ગૃવ નનીર્કફૂ રીિઽદૂ 

 ુઞ ીફૃઅ ફીર નનીર્ફૂ ઼અખ્લી ુઞ ીફૃઅ ફીર નનીર્ફૂ ઼અખ્લી ુઞ ીફૃઅ ફીર નનીર્ફૂ ઼અખ્લી 
૬ ઇળષ ૂ ૫૩ ઇળષ ૂ ૯૪ ઇળષ ૂ ૩૨૫ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૮૪ મફી઼ગીઅઢી ૩૯૩ મફી઼ગીઅઢી ૪૭૫ 
૮ ય જ ૯૩ ય જ ૩૫૭ ય જ ૪૨૮ 
૯ યીષફઙળ ૫૪ યીષફઙળ ૪૩૫ યીષફઙળ ૪૬૭ 
૱ મ્ડીન ૫૬ મ્ડીન ૯૫ મ્ડીન ૩૨૯ 
૯ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૯૨ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩૨૩ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩૯૩ 
૩૨ ણીઅઙ ૪ ણીઅઙ ૪ ણીઅઙ ૬ 
૩૩ નૉષયૄુર ીળગી ૩૬ નૉષયૄુર ીળગી ૱૯ નૉષયૄુર ીળગી ૩૨૩ 
૩૪ નીઽ્ન ૯૮ નીઽ્ન ૩૨૯ નીઽ્ન ૪૨૭ 
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૬૩ ઙીઅપૂફઙળ ૩૫૬ ઙીઅપૂફઙળ ૩૯૭ 
૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૬૮ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૮૪ ઙૂળ ઼્રફીધ ૪૨૱ 
૩૭ જારફઙળ ૭૱ જારફઙળ ૪૯૪ જારફઙળ ૫૫૨ 
૩૮ ઞૃફીઙત ૩૨૯ ઞૃફીઙત ૫૭૱ ઞૃફીઙત ૬૮૭ 
૩૯ ગચ્ઝ ૫૫ ગચ્ઝ ૩૫૮ ગચ્ઝ ૩૮૯ 
૩૱ ઘૉણી ૩૪૪ ઘૉણી ૪૩૱ ઘૉણી ૫૬૨ 
૩૯ રઽૉ઼ીથી ૫૩ રઽૉ઼ીથી ૩૭૩ રઽૉ઼ીથી ૩૱૪ 
૪૨ રિઽ઼ીઙળ ૮૫ રિઽ઼ીઙળ ૱૮ રિઽ઼ીઙળ ૩૬૯ 
૪૩ ર્ળમૂ ૬૯ ર્ળમૂ ૪૫૭ ર્ળમૂ ૪૱૬ 
૪૪ ફરર્ની ૬૭ ફરર્ની ૫૯ ફરર્ની ૱૪ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૫૩ ફષ઼ીળૂ ૮૫ ફષ઼ીળૂ ૯૬ 
૪૬ બઅજરઽીવ ૱૬ બઅજરઽીવ ૩૯૭ બઅજરઽીવ ૪૭૯ 
૪૭ બીડથ ૩૪૫ બીડથ ૩૯૨ બીડથ ૪૯૫ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૫૮ બ્ળમઅનળ ૩૩૯ બ્ળમઅનળ ૩૭૭ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૪૬૮ ળીઞગ્ડ ૱૭૩ ળીઞગ્ડ ૩૨૯૯ 
૪૱ ઼ીમળગીઅઢી ૯૪ ઼ીમળગીઅઢી ૪૩૨ ઼ીમળગીઅઢી ૪૱૪ 
૪૯ ઼ૃળદ ૩૨૯ ઼ૃળદ ૭૫૬ ઼ૃળદ ૮૬૫ 
૫૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૮૯ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૪૬૯ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૫૩૱ 
૫૩ દીબૂ ૭ દીબૂ ૩૪ દીબૂ ૩૯ 
૫૪ ષણ્નળી ૩૭૩ ષણ્નળી ૬૯૯ ષણ્નળી ૮૭૨ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૨૱ ષવ઼ીણ ૬૮ ષવ઼ીણ ૭૬ 

ગૃવ ૪૬૮૮ ગૃવ ૯૭૪૩ ગૃવ ૯૯૱૯ 

બ ગ-૪ 

કર્ર 
પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ ઼ૉષી ઇઅદઙર્દ 

઼ીળષીળ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળ ીળી ુઞ ીષીળ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ 

‘ ‘રી ઇરૅદર’ ’  રીઅ ગીણર્  ઇઅદઙર્દ 
઼ીળષીળ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળ ીળી ુઞ ીષીળ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ 

પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ ઼ૉષી ઇફૉ 
‘ ‘રી ઇરૅદર’ ’  રીઅ ગીણર્  ઇઅદઙર્દ 
઼ીળષીળ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળ ીળી 

ુઞ ીષીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગૃવ ઘજર્

 ુઞ ીફૃઅ ફીર ઘજર્ ( .) ુઞ ીફૃઅ ફીર ઘજર્ ( .) ુઞ ીફૃઅ ફીર ઘજર્ ( .) 

૩ ઇરનીષીન ૫૮૭૫૨૨ ઇરનીષીન ૩૯૭૨૬૨૨ ઇરનીષીન ૪૩૩૭૯૨૨ 

૪ ઇરળૉવૂ ૩૯૩૩૨૨ ઇરળૉવૂ ૪૯૬૬૨૨ ઇરળૉવૂ ૬૮૭૭૨૨ 

૫ ઈથઅન ૪૯૬૯૨૨ ઈથઅન ૬૯૫૬૨૨ ઈથઅન ૯૮૱૩૨૨ 

૬ ઇળષ ૂ ૬૭૨૨૨ ઇળષ ૂ ૱૯૭૨૨ ઇળષ ૂ ૩૫૪૭૨૨ 
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કર્ર 
પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ ઼ૉષી ઇઅદઙર્દ 

઼ીળષીળ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળ ીળી ુઞ ીષીળ 
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ 

‘ ‘રી ઇરૅદર’ ’  રીઅ ગીણર્  ઇઅદઙર્દ 
઼ીળષીળ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળ ીળી ુઞ ીષીળ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઘજર્ 

પીફરઅ ૂ ઞફ ઈળ્ગ્લ ઼ૉષી ઇફૉ 
‘ ‘રી ઇરૅદર’ ’  રીઅ ગીણર્  ઇઅદઙર્દ 
઼ીળષીળ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળ ીળી 

ુઞ ીષીળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગૃવ ઘજર્

 ુઞ ીફૃઅ ફીર ઘજર્ ( .) ુઞ ીફૃઅ ફીર ઘજર્ ( .) ુઞ ીફૃઅ ફીર ઘજર્ ( .) 

૭ મફી઼ગીઅઢી ૯૯૱૨૨ મફી઼ગીઅઢી ૪૫૮૯૨૨ મફી઼ગીઅઢી ૫૫૬૭૨૨ 

૮ ય જ ૩૫૭૫૨૨ ય જ ૫૫૮૭૨૨ ય જ ૬૯૩૱૨૨ 

૯ યીષફઙળ ૩૨૨૱૨૨ યીષફઙળ ૪૮૯૬૨૨ યીષફઙળ ૫૮૱૪૨૨ 

૱ મ્ડીન ૬૯૯૨૨ મ્ડીન ૱૯૫૨૨ મ્ડીન ૩૫૯૨૨૨ 

૯ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩૬૪૯૨૨ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩૫૭૩૨૨ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૪૯૱૨૨૨ 

૩૨ ણીઅઙ ૪૪૨૨ ણીઅઙ ૫૩૨૨ ણીઅઙ ૭૫૨૨ 

૩૩ નૉષયૄુર ીળગી ૩૱૩૨૨ નૉષયૄુર ીળગી ૩૩૨૪૨૨ નૉષયૄુર ીળગી ૩૪૱૫૨૨ 

૩૪ નીઽ્ન ૩૭૯૯૨૨ નીઽ્ન ૩૬૯૪૨૨ નીઽ્ન ૫૨૭૩૨૨ 

૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૩૪૱૬૨૨ ઙીઅપૂફઙળ ૩૱૨૭૱૨ ઙીઅપૂફઙળ ૫૨૱૯૱૨ 

૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૮૬૩૨૨ ઙૂળ ઼્રફીધ ૪૱૬૮૬૨ ઙૂળ ઼્રફીધ ૫૬૱૯૬૨ 

૩૭ જારફઙળ ૱૫૮૨૨ જારફઙળ ૫૬૫૯૨૨ જારફઙળ ૬૪૯૭૨૨ 

૩૮ ઞૃફીઙત ૩૭૨૫૨૨ ઞૃફીઙત ૬૫૩૩૨૨ ઞૃફીઙત ૭૱૩૬૨૨ 

૩૯ ગચ્ઝ ૬૭૬૨૨ ગચ્ઝ ૩૯૬૱૨૨ ગચ્ઝ ૪૪૨૪૨૨ 

૩૱ ઘૉણી ૩૯૯૩૨૨ ઘૉણી ૪૯૮૮૨૨ ઘૉણી ૬૭૫૯૨૨ 

૩૯ રઽૉ઼ીથી ૬૯૪૨૨ રઽૉ઼ીથી ૩૯૪૯૨૨ રઽૉ઼ીથી ૪૫૯૯૨૨ 

૪૨ રિઽ઼ીઙળ ૯૭૮૨૨ રિઽ઼ીઙળ ૩૨૮૪૨૨ રિઽ઼ીઙળ ૪૨૩૱૨૨ 

૪૩ ર્ળમૂ ૯૪૬૨૨ ર્ળમૂ ૪૯૭૱૨૨ ર્ળમૂ ૫૮૱૪૨૨ 

૪૪ ફરર્ની ૯૫૭૨૨ ફરર્ની ૮૯૱૨૨ ફરર્ની ૩૬૫૫૨૨ 

૪૫ ફષ઼ીળૂ ૯૨૬૨૨ ફષ઼ીળૂ ૯૱૩૨૨ ફષ઼ીળૂ ૩૬૱૭૨૨ 

૪૬ બઅજરઽીવ ૩૪૯૱૨૨ બઅજરઽીવ ૪૪૭૮૨૨ બઅજરઽીવ ૫૭૫૬૨૨ 

૪૭ બીડથ ૩૱૫૪૨૨ બીડથ ૪૪૨૪૨૨ બીડથ ૬૨૫૬૨૨ 

૪૮ બ્ળમઅનળ ૭૩૯૨૨ બ્ળમઅનળ ૩૬૭૩૨૨ બ્ળમઅનળ ૩૯૯૨૨૨ 

૪૯ ળીઞગ્ડ ૫૫૯૨૨૨ ળીઞગ્ડ ૩૨૱૨૫૨૨ ળીઞગ્ડ ૩૬૩૯૫૨૨ 

૪૱ ઼ીમળગીઅઢી ૩૨૭૩૨૨ ઼ીમળગીઅઢી ૪૮૪૫૨૨ ઼ીમળગીઅઢી ૫૮૯૬૨૨ 

૪૯ ઼ૃળદ ૩૭૪૮૨૨ ઼ૃળદ ૮૯૫૫૨૨ ઼ૃળદ ૱૪૭૯૨૨ 

૫૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૯૯૨૨૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૫૩૩૯૨૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૬૩૨૯૨૨ 

૫૩ દીબૂ ૮૯૨૨ દીબૂ ૩૫૯૨૨ દીબૂ ૪૨૮૨૨ 

૫૪ ષણ્નળી ૪૪૬૯૨૨ ષણ્નળી ૮૭૫૫૨૨ ષણ્નળી ૱૯૱૨૨૨ 

૫૫ ષવ઼ીણ ૪૮૮૨૨ ષવ઼ીણ ૮૩૨૨૨ ષવ઼ીણ ૱૯૮૨૨ 

ગૃવ ૫૯૨૭૮૨૨ ગૃવ ૩૨૨૩૨૩૪૨ ગૃવ ૩૫૯૩૭૯૪૨

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૬૪ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ સૂષીયીઊ યૃળૂલી (િનલ્નળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ 
ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ી 
દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

મફી઼ગીઅઢી ૨૯ ૨૭ ૫૪ 
ગચ્ઝ ૨૱ ૨૯ ૨૯ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઉ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

બીડથ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૬૫ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ળચૃયીઊ નૉ઼ ીઊ (ળીપફબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ ઇફૉ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ 
ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ી 
દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

બીડથ ૨૭ ૩૨ ૮૪ 
રઽૉ઼ીથી ૨૬ ૨૨ ૨૨ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૮૪ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ઍુત્ષગયીઊ રગષીથી (જ્ડૂવી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઇફૉ ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ 
ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ી 
દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

઼ૃળૉ ન્ ળઙળ ૩૭ ૬૬ ૪૯ 
ર્ળમૂ ૨૭ ૩૯ ૬૬  
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(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

જારફઙળ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૮૭ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જારજોપબૃળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ઇફૉ ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ 
ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ી દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

જારફઙળ ૩૬ ૬૨ ૨૯ 

ળીઞગ્ડ ગર્ીમ્લ ૨૮ ૩૯ ૩૩ 

ળીઞગ્ડ સઽૉળ ૨૨ ૨૨ ૨૩  

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૮૮ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ 
ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ુઞ ી દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

નૉષયૄુર ીળગી ૨૨ ૨૱ ૨૫ 

બ્ળમઅનળ ૨૯ ૩૫ ૨૨  

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 
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ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૮૯ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ 
ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

૩૱ ૩૭ ૫૫ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૨ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ 
ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

૨૨ ૨૨ ૨૭  

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૯ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ 
ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 



8 
 
રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

૫૪ ૮૯ ૬૩  

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૱૪ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ 
ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી, ઇફૉ 

(૫) ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ધલૉવ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ ભૉવીષદી લીઞઘ્ળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૱ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૩૯ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ 

દી.૨૩-૨૩-૪૨૪૨ ધૂ 
દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ 

૩૯ ૬૨ ૫૬ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઙૃફી નીઘવ ગળૂ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  
-------- 

ળીજ્લફી ષન્લ ઇયલીળણ્લ્ ઈ઼બી઼ ઙૉળગીલનૉ ઘ્નગીર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૩૪૫ (૨૬-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ષન્લ ઇભ્લીળણ્લ ઇફૉ ફૉસફવ બીગર્ધૂ ઑગ ુગ.રૂ. ુ જ્લી ુષ દીળરીઅ ઘીથ-
ઘ્નગીર ગળષી બળ ફી.઼ૃ ૂર ગ્ડર્ફ્ રફીઉ ઽૃગર ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ક્લી ષન્લ ઇભ્લીળણ્લ્ ઇફૉ ફૉસફવ બીગ રીઅ ઼ૃ ૂર ગ્ડર્ફી ઋક્દ ઈનૉસફ્ 
યઅઙ  ગળૂફૉ ઙૉળગીલનૉ ઘીથ્ જીવૂ ળઽૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ગ઼ૃળષીળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

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

(૩) ઽી, જી. 

(૪) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ષન્લ ઇભ્લીળણ્લ્ ઇફૉ ફૉસફવ બીગ રીઅ ગ્ઊ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઘીથ  
જીવદૂ ઽ્ષીફૃઅ ધ્લીફૉ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  
-------- 
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જાભળીમીન દીવૃગીફી મીવીફૂષીષ ઙીરરીઅધૂ ઘફૂઞ જ્ળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૯૫ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૄવષીરીઅ ઈ લ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૄવષીફ્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

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

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) : (૪૫-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી જાભળીમીન દીવૃગીફી મીવીફૂષીષ 
ઙીરરીઅધૂ ુમફ-ઇુપગૅદ ઘફફફૂ ગૃવ ૪૩,૬૨૬/- રૉ.ડફ ઞથ્ધીફૂ ઘુફઞફૂ જ્ળૂ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ. 

(૪) ઞૉ ઇન્ષલૉ ગૃવ .૭૪.૱૯/- વીઘફ્ નઅણગૂલ ઽૃગર દી.૩૱-૨૯-૪૨૪૨ધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઇફૉ (૬)  .૭૪.૱૯/- વીઘફૂ ઘુફઞ જ્ળૂ ઼મમ ગ઼ૃળનીળ ુષ ધ્પ બ્વૂ઼ ભળૂલીન નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. ઼ક્ષર ગ્ડર્ફી ઈનૉસ/ુફથર્લીફૃ઼ીળ નઅણ ષ઼વૄ ગળૂ સગીસૉ.  

-------- 

જાભળીમીન દીવૃગીફી બીડૂરીથ઼ી ઙીરરીઅધૂ ઘફૂઞ જ્ળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૯૬ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૄવષીરીઅ ઈ લ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૄવષીફ્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

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

રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) : (૪૫-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી જાભળીમીન દીવૃગીફી બીડૂરીથ઼ી 
ઙીરરીઅધૂ ુમફ-ઇુપગૅદ ઘફફફૂ ગૃવ ૪,૨૯,૪૱૮ રૉ.ડફ ઞથ્ધીફૂ ઘુફઞફૂ જ્ળૂ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ. 

(૪) ઞૉ ઇન્ષલૉ ગૃવ .૩૫૱.૩૪/- વીઘફ્ નઅણગૂલ ઽૃગર દી.૩૭-૨૩-૪૨૩૱ધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઇફૉ (૬) નઅણગૂલ ઽૃગર ઼ીરૉ ઇુપગ ુફલીરગ (ઇબૂવ) ગક્ષીઑ ઇબૂવ નીઘવ ધલૉવ ઞૉ ઇબૂવ ઇળજી ફીરઅઞૃળ ધદીઅ 
ઇળઞનીળ ૂ ીળી િળુષટફ ઇળજી ગળૉવ  ઽ્ઊ દૉફ્ ુફથર્લ બણદળ ઽ્ષીધૂ ુફથર્લ ઈ લૉ દૉ રીથૉ નઅણ ષ઼ૄવીદફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષસૉ. 

-------- 

ળીઞૃવી દીવૃગીફી ફષૂ મીળબડ્શૂ ઙીરરીઅધૂ ઘફૂઞ જ્ળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૯૭ (૩૯-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ળીઞૃવી દીવૃગીફી ફષૂ મીળબડ્શૂ 
ઙીરરીઅધૂ ગલી ગીળફૂ ઇફૉ ગૉડવી ઞથ્ધીફૂ ઘફૂઞ જ્ળૂ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ, 

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

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૄવષીરીઅ ઈ લ્ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગરફ્ નઅણ ષ઼ૄવષીફ્ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ મીગૂ ળગર ષ઼ૄવષી સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) : (૪૫-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીફી ળીઞૃવી દીવૃગીફી ફષૂ મીળબડ્શૂ 
ઙીરરીઅધૂ ુમફ-ઇુપગૅદ ઘફફફૂ ગૃવ ૩૩,૨૯૯ રૉ.ડફ ઞથ્ધીફૂ ઘુફઞફૂ જ્ળૂ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ. 

(૪) ઞૉ ઇન્ષલૉ ગૃવ .૯.૫૩/- વીઘફ્ નઅણગૂલ ઽૃગર દી.૩૭-૨૩-૪૨૩૱ધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ઇફૉ (૬) .૯.૫૩/- વીઘફી દી.૩૭-૨૩-૪૨૩૱ધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ નઅણગૂલ ઽૃગર ઼ીરૉ ઇુપગ ુફલીરગ 
(ઇબૂવ) ગક્ષીઑ ઇબૂવ નીઘવ ધલૉવ ઞૉ ઇબૂવ ઇળજી ફીરઅઞૃળ ધદીઅ ઇળઞનીળ ૂ ીળી િળુષટફ ઇળજી ગળૉવ  ઽ્ઊ દૉફ્ ુફથર્લ 
બણદળ ઽ્ષીધૂ ુફથર્લ ઈ લૉ દૉ રીથૉ નઅણ ષ઼વૄીદફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ઑગર્્ઽ ઊન્ ી ડર્ક્જળ ી. ુવ. ગઅબફૂ ીળી ઘફૂઞ જ્ળૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૭૮ (૫૨૨-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅધૂ ઑગર્્ઽ ઊન્ ી ડર્ક્જળ ી. ુવ. ગઅબફૂ 
ીળી ગલી ગીળફૂ ગૉડવૂ ઞથ્ધીફૂ ઘફૂઞ જ્ળૂ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ,  

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

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ળગર ષ઼ૄવષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ષ઼ૄવષીફૂ મીગૂ ઝૉ, ઇફૉ 

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

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) : (૪૫-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅધૂ ઑગર્્ઽ ઊન્ ી ડર્ક્જળ ી. ુવ. ગઅબફૂ 
ીળી ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઘફૂઞ જ્ળૂ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ ઈ લૃઅ 

ુઞ ્ ષહર્ ગીળ ઞથ્ધ્ (રૉ.ડફ) 
ઇરળૉવૂ ૪૨૩૱ ઘફફ/ષઽફ ૱,૩૬,૮૱૨ 

૪૨૩૯ ઘુફઞ જ્ળૂ ધલીફૃઅ ઼ીરૉ 
ઈ લૃઅ ફધૂ 

 ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

૪૨૪૨ ઘફફ/ષઽફ ૪૩,૯૪૯ 
(૪)  

ુઞ ્ ષહર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ નઅણફૂ ળગર ( . વીઘરીઅ)
ઇરળૉવૂ ૪૨૩૱ ૭૬૭.૯૯ 

૪૨૩૯  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
૪૨૪૨ ૭૯.૮૮ 

(૫)  

ુઞ ્ ષહર્ 
ષ઼ૄવીદ ધલૉવ નઅણફૂ ળગર 

( . વીઘરીઅ) 
ષ઼ૄવીદ ગળષીફૂ મીગૂ ળગર 

( . વીઘરીઅ) 
ઇરળૉવૂ ૪૨૩૱ ૱.૫૱ ૭૫૯.૮૩ 

૪૨૩૯  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
૪૨૪૨ સૄન્લ ૭૯.૮૮ 

(૬) 

ષહર્ મીગૂ ળગર ષ઼વૄષી વૂપૉવ બઙવી 
૪૨૩૱ ઋક્દ મીગૂ ળગરફી નઅણગૂલ ઽૃગર ઼ીરૉ ઇુપગ ુફલીરગ ૂ (ઇબૂવ) ગક્ષીઑ ઇબૂવ 

નીઘવ ગળૉવ ઽ્ઊ ઇફૉ ત્લીળમીન િળુષટફ ઇળજી ગળૉવ ઽ્ઊ દૉફ્ ુફથર્લ બણદળ ઽ્ષીધૂ 
ુફથર્લ ઈ લૉ દૉ રીથૉ નઅણ ષ઼ૄવીદફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

૪૨૩૯  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
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ષહર્ મીગૂ ળગર ષ઼વૄષી વૂપૉવ બઙવી 
૪૨૪૨ ઋક્દ મીગૂ ળગર બોગૂ . ૭૪.૱૯ વીઘફૂ ઘુફઞજ્ળૂ ઼મમ બ્વૂ઼ ભિળલીન નીઘવ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્ઊ, ઼ક્ષર ગ્ડર્ફી ઈનૉસ/ુફથર્લીફૃ઼ીળ નઅણ ષ઼ૄવ ગળૂ સગીસૉ દધી 
. ૬.૯૯ વીઘફૂ ઘુફઞ જ્ળૂ ઼મમ નઅણગૂલ ફ્ડૂ઼ ઊ લૃ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

-------- 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી ણૉર્રીઅ ઞરી ધલૉવ ગીબ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૬૬ (૨૫-૩૩-૪૨૪૨) ણૌ. ઼ૂ. ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ ઼અબુ ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ગલી ણૉરરીઅધૂ ગૉડવ્ ગીઅબ ઞરી ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ણૉરષીળ ગૉડવ્ ગીઅબ ગીતષીરીઅ ઈ લ્, 

(૫) ગીઅબ ગીતષી સૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ગીઅબ ગૉડવી ઼રલરીઅ ગીતષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઞશ ઼અબુ ) : (૪૩-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩), (૪), (૫) ઇફૉ (૬) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફૂ યૐઙ્ુવગ બિળુ ધુદફૉ ધ્લીફૉ વૉદીઅ રૃખ્લ ફનૂક બળ જૉગણૉર દધી મૉળૉઞ 
ગીળફી ડર્ક્જળ્ મફીષૉવ ઝૉ. ગ્ઊ ણૉર ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીઅુ ગ ળૂદૉ સક્લ ફ મફૉવ ઽ્ઊ ગીઅબ ઞરી ધષીફ્  ઋબુ ધદ ધદ્ 

ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ બઅજીલદ્ફી રગીફ્ મીઅપષી રીડૉ  ભીશષૉવ ળગર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૪૭૪ (૨૬-૨૯-૪૨૩૱) ૂ ઼ૃઘળીરયીઊ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદરઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ મઞૉડરીઅ બઅજીલદફી રગીફ્ મીઅપષી ગૉડવૂ 
ળગર ભીશષૂ ઽદૂ,  

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ગૉડવી બઅજીલદ રગીફ્ મફીષષી ક્લીળૉ  રઅઞૄળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ, ષહર્ષીળ ગૉડવી રગીફ્ફૃઅ મીઅપગીર બૄથર્ ધલૃઅ ઇફૉ ગૉડવી ઙુદરીઅ ઝૉ, ઈ 
ગીરઙૂળૂ બીઝશ ગૃવ ગૉડવ્ ઘજર્ ધસૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪૭-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

ષહર્ 
બઅજીલદફી રગીફ્ મીઅપષી મઞૉડરીઅ ભીશષૉવ ળગર ( . વીઘરીઅ) 
ઞફળવ ઼નળૉ  ડર્ ીઊમવ ઼નળૉ  ગૃવ 

૪૨૩૫-૩૬ ૩૮૬૨.૨૨ ૫૮૨.૨૨ ૪૨૨૨.૨૨ 
૪૨૩૬-૩૭ ૬૯૨૨.૨૨ ૩૩૬૭.૨૨ ૮૨૬૭.૨૨ 
૪૨૩૭-૩૮ ૩૭૯૫૬.૨૨ ૬૭૨૨.૨૨ ૪૨૬૫૬.૨૨ 
૪૨૩૮-૩૯ ૪૨૭૨૨.૨૨ ૮૪૨૨.૨૨ ૪૮૯૨૨.૨૨ 
૪૨૩૯-૩૱ ૩૨૨૨૨.૨૨ ૭૨૨૨.૨૨ ૩૭૨૨૨.૨૨ 

ગૃવ ૭૪૯૯૬.૨૨ ૩૯૪૨૭.૨૨ ૯૨૩૯૯.૨૨ 

(૪) ઇફૉ (૫) * (઼ીરૉવ બ ગ રઞમ) 

(*બ ગ ઼ુજષ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ળીઘૉવ ઝૉ.)  

-------- 
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મફી઼ગીઅઢી, ઼ીમળગીઅઢી, ઇળષ ૂ ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ્ બળ બીગી મીઅપગીર 

ઇદીળીઅુગદઆ ૪૨૫૪ (૪૨-૨૱-૪૨૩૱) ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) મફી઼ગીઅઢી, ઼ીમળગીઅઢી, ઇળષ ૂ ઇફૉ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગૉડવી ઙીર્રીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ્ બળ ઞૄફ-૪૨૩૱ફૂ 
ુ ધુદઑ બીગી રગીફ્-બીગી મીઅપગીર ઋયી ગળૂ નૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) દરીર બીગી રગીફ્-બીગી મીઅપગીર ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ? 

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

(૩)  

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ ઼અખ્લી 
૩ મફી઼ગીઅઢી ૨ 
૪ ઼ીમળગીઅઢી ૪ 
૫ ઇળષ ૂ ૯ 
૬ ગચ્ઝ ૮ 

(૪) ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીફી ગૃવ ૪ ઙીરફી નમીથ બોગૂ ષણીવૂ દીવૃગીફી ષૉડવી ઙીરફૃઅ નમીથ નૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

  ઇળષ ૂ ુઞ ીફી ૯ ઙીર્ફી ગૃવ ૫૪ નમીથ્ બોગૂ ૩૯ નમીથ્ નળૃ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

  ગચ્ઝ ુઞ ીફી ૮ ઙીર્ બોગૂ રૃઅનળી દીવગૃીફૃઅ ગીળીપ્પી ઙીરફૃઅ નમીથ નૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

   જ્લીળૉ  ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર જોઙષીઊ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્લ ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૬૮૮૨ (૨૫-૨૩-૪૨૩૯) ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઙૐજળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 
ઇફૉ 

(૪) ઼ળગીળૉ  ઈ નમીથ્ નૄળ ગળષી સી બઙવીઅ વૂપી ? 

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

(૩) બ ગ રૃઞમ 

(૪) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-૩૨૭ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇરૃગ 
ુગ ઼ીરીઅ ફીર. ગ્ડર્રીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્લ, ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઇફૃહીઅુ ઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ 

ધલૉવ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ નમીથ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 

૩ ઇરનીષીન ૩૨૱.૮૫.૯૬ 

૪ ઇરળૉવૂ ૯૮.૮૫.૮૭ 

૫ ઈથઅન ૯૨.૱૪.૮૭ 

૬ ઇળષ ૂ ૯૩.૯૨.૫૯ 

૭ મફી઼ગીઅઢી ૬૯.૭૮.૮૯ 

૮ ય જ ૩.૨૩.૯૬ 

૯ યીષફઙળ ૬૯૭.૮૱.૯૬ 
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કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી.૫૨-૨૯-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ 

ધલૉવ ઙૉળગીલનૉ઼ ળ નમીથ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 

૱ મ્ડીન ૩૪૩.૨૯.૭૪ 

૯ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૪.૬૱.૭૩ 

૩૨ ણીઅઙ ૨.૨૨.૨૨ 

૩૩ નીઽ્ન ૪.૮૩.૨૪ 

૩૪ નૉષયૃુર ીળગી ૮૱.૱૯.૩૭ 

૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૩૨૬.૯૮.૫૭ 

૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૬૪૨.૮૮.૨૨ 

૩૭ જારફઙળ ૪૯.૯૪.૭૫ 

૩૮ ઞૃફીઙત ૯૯.૭૬.૱૨ 

૩૯ ઘૉણી ૪૨.૯૮.૨૩ 

૩૱ ગચ્ઝ ૬૪૩.૬૪.૮૬ 

૩૯ રિઽ઼ીઙળ ૨.૪૮.૨૯ 

૪૨ રઽૉ઼ીથી ૩૯૩.૪૪.૬૱ 

૪૩ ર્ળમૂ ૨.૫૫.૭૬ 

૪૪ ફરર્ની ૨.૭૪.૨૨ 

૪૫ ફષ઼ીળૂ ૨.૨૨.૨૨ 

૪૬ બઅજરઽીવ ૭૩.૫૮.૫૫ 

૪૭ બીડથ ૪૪૯.૯૪.૩૮ 

૪૮ બ્ળમઅનળ ૫૮.૬૪.૯૯ 

૪૯ ળીઞગ્ડ ૩૩૮.૬૪.૬૬ 

૪૱ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨.૨૨.૨૨ 

૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૩.૪૫.૯૱ 

૫૨ ઼ૃળદ ૩૨.૨૬.૪૱ 

૫૩ દીબૂ ૭૩.૬૮.૪૮ 

૫૪ ષણ્નળી ૮.૭૩.૪૨ 

૫૫ ષવ઼ીણ ૨.૫૮.૨૨ 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૱૫૫ (૪૯-૨૱-૪૨૩૯) ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવૂ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ, 

(૪) દૉ ઇન્ષલૉ ઝૉ ી બીઅજરીઅ ષહર્ષીળ ઙૐજળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ુઞ ીષીળ ઘૃ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) મીગૂ ળઽૉવી નમીથ્ નૄળ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૉવ ઝૉ ? 

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

(૩) ઇફૉ (૪) બ ગ રૃઞમ  

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇરગૃ ુગ ઼ીરીઅ ફીર.ગ્ડર્રીઅ 
઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્લ, ફીર.ગ્ડર્ફી જૃગીનીમીન ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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બ ગ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 

ફૂજૉ રૃઞમ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ 
નમીથ્ ધલૉવી ઝૉ. 

(ઽૉ .ઈળૉ . ) 

ફૂજૉફૂ ુષઙદૉ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ ઘૃ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. (ઽૉ . ઈળૉ . ) 

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

૩ ઇરનીષીન ૪૫૩.૯૬.૫૯ ૩૩.૫૫.૨૮ ૩૩.૮૨.૭૮ ૬૫.૪૮.૮૨ ૩૩.૫૬.૯૨ ૬૫.૮૱.૪૯
૪ ઇરળૉવૂ ૯૩.૨૨.૪૮ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૩.૱૪.૮૨ ૮.૭૯.૯૯ ૩૱.૩૪.૬૫
૫ ઈથઅન ૯૩.૭૭.૱૬ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૪૫.૩૯.૨૱ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૩૭.૩૯
૬ ઇળષ ૂ ૯૪.૱૩.૯૬ ૨.૨૪.૪૭ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૩.૫૱ ૫.૮૨.૪૮ ૫૮.૩૬.૨૯
૭ મફી઼ગીઅઢી ૮૭.૯૯.૫૭ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૩૬.૬૫.૱૪ ૬૭.૨૯.૯૨
૮ ય જ ૩.૨૩.૯૫ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨
૯ યીષફઙળ ૬૭૨.૩૱.૪૪ ૪૮.૬૯.૪૨ ૪૱.૯૩.૮૱ ૭૮.૩૭.૬૫ ૯.૯૨.૱૯ ૫૫.૮૯.૯૭
૱ મ્ડીન ૩૪૩.૩૭.૭૪ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૩૪.૨૨ ૪.૪૨.૪૯ ૪.૯૩.૨૨
૯ ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ૪૨.૬૯.૭૩ ૨.૨૨.૨૨ ૬.૭૬.૨૨ ૯.૨૨.૨૨ ૯.૭૩.૨૨ ૩.૬૬.૭૩
૩૨ ણીઅઙ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨
૩૩ નીઽ્ન ૱.૯૬.૩૯ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૬.૯૮.૯૬ ૩.૭૮.૪૫ ૨.૨૨.૨૨
૩૪ નૉષયૃુર ીળગી ૯૩.૭૯.૨૯ ૨.૩૯.૨૨ ૪.૩૯.૯૫ ૨.૭૯.૬૮ ૪.૩૯.૯૱ ૩૪.૱૪.૭૨
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૩૮૨.૩૯.૯૬ ૪૨.૯૱.૨૨ ૪૪.૪૫.૯૱ ૪૯.૭૬.૱૭ ૫૭.૨૪.૭૱ ૪૩.૪૨.૩૩
૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૬૩૯.૪૱.૬૩ ૪૮૨.૱૫.૯૱ ૩.૫૩.૭૫ ૩.૯૱.૨૮ ૨.૫૮.૩૯ ૨.૨૨.૨૨
૩૭ જારફઙળ ૯૨.૬૫.૫૮ ૪૬.૪૪.૩૩ ૯.૨૩.૨૯ ૯.૮૪.૯૮ ૬.૯૭.૯૯ ૩૯.૯૪.૯૱
૩૮ ઞૃફીઙત ૪૮૨.૭૮.૱૯ ૪૫.૩૱.૫૨ ૪૪.૮૬.૯૬ ૮૯.૫૯.૱૯ ૫૱.૩૯.૩૩ ૭૯.૨૱.૬૩
૩૯ ઘૉણી ૩૬.૬૱.૬૫ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૬૮.૬૨ ૨.૨૨.૨૨ ૮.૮૨.૨૨ ૭.૬૮.૯૪
૩૱ ગચ્ઝ ૬૱૮.૬૮.૬૫ ૪૭૯.૫૨.૪૯ ૫૮.૯૮.૩૬ ૯.૪૱.૪૱ ૬૭.૫૭.૫૯ ૩.૪૩.૫૱
૩૯ રિઽ઼ીઙળ ૨.૪૮.૨૯ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૮.૨૨ ૨.૨૨.૨૨
૪૨ રઽૉ઼ીથી ૪૱૭.૬૯.૩૪ ૩૮.૱૮.૫૪ ૪૩.૮૯.૱૩ ૬૪.૱૪.૪૯ ૯૩.૫૱.૪૱ ૩૯.૯૮.૨૯
૪૩ ર્ળમૂ ૩.૯૫.૫૬ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૩.૮૫.૪૨ ૨.૨૨.૨૨
૪૪ ફરર્ની ૨.૮૯.૯૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૪૪.૮૮
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨
૪૬ બઅજરઽીવ ૮૫.૫૮.૯૮ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૬૯.૮૪.૯૨ ૩૨.૱૮.૨૨
૪૭ બીડથ ૪૪૫.૭૫.૯૱ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૮.૭૭.૯૭ ૯૬.૱૩.૱૫
૪૮ બ્ળમઅનળ ૩૯૬.૪૮.૪૪ ૩૪૬.૯૬.૭૩ ૨.૩૯.૮૨ ૨.૩૭.૨૯ ૫.૯૯.૩૯ ૯.૱૨.૯૯
૪૯ ળીઞગ્ડ ૪૨૨.૬૬.૯૫ ૨.૨૨.૨૨ ૪.૨૪.૫૭ ૨.૨૨.૨૨ ૱૩.૱૫.૯૫ ૪૯.૯૩.૱૯
૪૱ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૮૫.૱૯.૮૨ ૫૭.૫૫.૨૪ ૬.૱૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૩૩.૯૭.૪૯
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૩.૨૨.૯૱ ૨.૨૨.૮૬ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૪૫.૯૱
૫૨ ઼ૃળદ ૬૮.૭૭.૯૯ ૨.૨૨.૨૨ ૫૮.૪૭.૪૯ ૨.૬૫.૨૨ ૪.૨૩.૨૩ ૨.૱૬.૩૩
૫૩ દીબૂ ૭૩.૬૮.૪૮ ૨.૩૯.૫૪ ૨.૭૩.૭૬ ૩૮.૮૨.૱૨ ૪.૪૩.૨૨ ૨.૨૨.૨૨
૫૪ ષણ્નળી ૪૮.૪૫.૪૩ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૫૱.૯૭ ૨.૨૩.૭૭ ૩૱.૫૩.૭૱ ૨.૱૭.૨૫
૫૫ ષવ઼ીણ ૨.૫૮.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૨૨.૨૨ ૨.૪૬.૪૱ ૨.૨૨.૨૨

ગૃવ ૫૯૯૯.૫૱.૯૬ ૱૨૩.૱૯.૱૨ ૪૨૫.૭૫.૩૯ ૫૩૨.૭૬.૨૬ ૬૪૯.૪૯.૫૨ ૬૯૮.૨૨.૱૯

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૬૯૯ (૨૩-૩૨-૪૨૩૯) ૂ રઽૉસગૃરીળ બડૉવ (બીવફબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૭ફી ળ્ઞ ુ઼  ગળૉવ ‘‘ઙૐજળ ઞરૂફફી લષ ધીબફ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ુફદૂ’’ 
રીઅ  ુઞ ી ષઽૂષડૂ દઅ  ીળી ‘‘ઙૐજળ ઞરૂફ બળફી નમીથ્ ટૄઅમૉસ ષ બૉ નૄળ ગળષી’’ જોઙષીઊ ગળષીરીઅ ઈષૂ  ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ 
ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઈ જોઙષીઊ ઇફૃ઼ીળ ળીજ્લરીઅ ક્લી ક્લી ુઞ ીરીકરીઅ દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૭ ધૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ 
઼ૃપૂરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ બળફી ગૉડવી નમીથ્ ‘‘ટૄઅમૉસ ષ બૉ’’ નૄળ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ ? 
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૯-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) બ ગ રૃઞમ. 

બ ગ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૭ ધૂ દી.૫૩-૨૱-૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ ટૄઅમૉસ ષ બૉ 

નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળ ઞરૂફ બળફી નમીથ્ 
૩ ઇરનીષીન ૯૮૯
૪ ઇરળૉવૂ ૩૭૬
૫ ઈથઅન ૮
૬ ઇળષ ૂ ૪૫
૭ મફી઼ગીઅઢી ૪૭૱
૮ યીષફઙળ ૱૱૯
૯ મ્ડીન ૬૮
૱ નીઽ્ન ૫૨
૯ નૉષયૄુર ીળગી ૯૯
૩૨ ઙીઅપૂફઙળ ૪૫૨
૩૩ ઙૂળ઼્રફીધ ૩૯
૩૪ જારફઙળ ૩૭૱
૩૫ ઞૄફીઙત ૪૫૯
૩૬ ઘૉણી ૭૩
૩૭ ગચ્ઝ ૫૬
૩૮ રિઽ઼ીઙળ ૩
૩૯ રઽૉ઼ીથી ૬૯
૩૱ ફરર્ની ૬
૩૯ ફષ઼ીળૂ ૱૫
૪૨ બઅજરઽીવ ૬૮
૪૩ બીડથ ૩૪૪
૪૪ બ્ળમઅનળ ૪૨૯
૪૫ ળીઞગ્ડ ૯૨
૪૬ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૪
૪૭ ઼ીમળગીઅઢી ૭
૪૮ ઼ૃળદ ૭૯૯
૪૯ દીબૂ ૬૮૩
૪૱ ષવ઼ીણ ૯૮

ગૃવ ૬૯૪૱
-------- 

નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફી નમીથ્  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૫૨ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ દીવૃગીષીળ ક્લી ઙીર્રીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ નમીથ 
ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ઙીરષીળ ગૉડવી ક્ષૉ ભશરીઅ ઙૐજળ નમીથ્ ધલી  ઝૉ ઇફૉ દૉ ક્લી ગીળફી ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ીળી ઋક્દ નમીથ નૄળ ફ ધઊ સગદી ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ 
ગવર-૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ  ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૯-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪) 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૃઅ ફીર ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) નમીથફ્ ગીળ 
૩ નીઽ્ન ઋજષીથૂલી ૪.૮૩.૨૪ ળઽૉથીઅગ રગીફ્/ઘૉણીથ 
૪ ઙળમીણી ુ઼રશૂલી મૃટઙર્ ૨.૩૨.૨૨ ળઽૉથીઅગ રગીફ્ 
૫ ટીવ્ન ગનષીશ ૨.૨૱.૨૯ ળઽૉથીઅગ રગીફ્ 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ ઑગ દીવગૃીરીઅ નમીથ નૄળ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવ ૃઝૉ જ્લીળૉ  
મીગૂફી દીવૃગીરીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્લ, ફીર.ગ્ડર્ફી જગૄીની મીન ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ નમીથ્ નૄળ  ગળષીરીઅ ઈષૉ  ઝૉ. ગૉડવીઅગ ુગ ઼ીરીઅ ગ્ડર્ગૉ઼ નીઘવ 
ધલૉવ ઽ્ઊ, ગ્ડર્ફી જગૄીનીમીન ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 

઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફી નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૫૩ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૱-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ક્લી ઙીર્રીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ 
નમીથ ગળષીરીઅ ઈ લી ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ઙીરષીળ ગૉડવી ક્ષૉ ભશરીઅ ઙૐજળ નમીથ્ ધલી  ઝૉ ઇફૉ ક્લી ગીળફી ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ બઅજીલદ ીળી ઋક્દ નમીથ નૄળ ફ ધઊ સગદી ઙઞૃળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ ગવર-
૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ  ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઙૉળગીલનૉ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

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

(૩) ઇફૉ  (૪) 

કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર ઙીરફૃઅ ફીર ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) નમીથફ્ ગીળ 
૩ િઽઅરદફઙળ ગીથૂલ્વ ૩.૨૨.૨૨ ગીજૃ નમીથ 

મીષ઼ળ ૨.૪૩.૨૨ મીઅપગીર 
૪ ીઅુદઞ ફફીફબૃળ ૨.૮૯.૫૯ ઘૉદૂફૃઅ નમીથ 

નવબૃળ ૨.૯૩.૱૫ 
૫ ઘૉણ ી વ રૂબૃળી ૨.૨૪.૫૱ બીગૃ નમીથ 

(૫) ઈ નમીથ્ બોગૂ િઽઅરદફઙળ દીવૃગીફી ગીથૂલ્વ ઇફૉ મીષ઼ળ ઙીરફી નમીથ ઼અનય ફીર.ગ્ડર્  ગૉ઼  જીવ ૃઽ્ઊ, 
દૉરઞ ીઅુદઞ દીવૃગીફી ફફીફબૃળ ઇફૉ નવબૃળ દધી ઘૉણ ી દીવૃગીફી વ રૂબૃળી ઙીર્રીઅ નમીથ ઼અનય ગર્ીર બઅજીલદ ીળી 
નમીથનીળ્ફૉ ફ્ડૂ઼ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇરગૃ 
ુગ ઼ીરીઅ ફીર.ગ્ડર્રીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્લ, ફીર.ગ્ડર્ફી જગૄીનીમીન ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

-------- 

ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૬૱ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી): જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષ ીફ઼યીફી  બીઅજરીઅ 
઼ રીઅ ઼યીઙૅઽરીઅ દી.૩૨-૩૪-૪૨૩૯ફી ળ્ઞ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગઆ ૪૨૮૬૭ (ઇગર્દી-૪૯૫)ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ 
બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ ુઞ ીફી ૬ દીવૃગીફીઅ ૭ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ ઋયી 
ગળષીરીઅ ઈ લીઅ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ,  
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(૪) જો ઽી, દ્ દીવગૃીષીળ ક્લીઅ ઙીર્રીઅ ગૉડવીઅ ક્ષૉ ભશરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ નમીથ ધલી ઝૉ, ઇફૉ 

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

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

(૩) ઽી, જી.  

(૪) 
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ રીવબૃળ ઼્ફૂગબૃળ ૪૱.૨૨.૨૨ 
૪ ર્ણી઼ી ગ્વૂઘણ ૫.૪૯.૭૭ 
૫ ુયવ્ણી ુગસફઙત ૨.૨૩.૫૫ 

મીષશલી ડ્ળણી ૬.૩૫.૨૨ 
૬ મીલણ યૃણી઼થ ૨.૨૫.૯૱  

(૫)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફ્ ઼રલ (ષહર્ધૂ મીગૂ) 
૩ રીવબૃળ ઼્ફૂગબૃળ નમીથ નૄળ ધલૉવ ઝૉ.  
૪ ર્ણી઼ી ગ્વૂઘણ ૩૪ ષહર્ 
૫ ુયવ્ણી ુગસફઙત ૫ ષહર્ 

મીષશલી ડ્ળણી ૪૨ ષહર્ 
૬ મીલણ યૃણી઼થ ૯ ષહર્ 

-------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૮૪ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન ુ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) : (૪૩-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ ઙીરફૂ ઼અખ્લી
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ ન઼કર્્ઊ ૫ ૫.૪૨.૭૯ 
૪ ઼ીથઅન ૩૪ ૬૩.૨૪.૫૮ 
૫ મીષશી ૩૫ ૪૪.૯૮.૯૭ 
૬ પ્શગી ૩ ૫.૱૨.૩૨ 
૭ પઅપૃગી ૩ ૨.૭૨.૭૨ 
૮ ુષળરઙીર ૫ ૩૮.૭૪.૱૬ 
૯ નૉ ્ઞ ૩ ૨.૫૨.૨૨  

(૪) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ઼ીથઅન દીવગૃીફી ૩૪ ઙીર, મીષશી દીવગૃીફી ૩૫ ઙીર, પ્શગી દીવૃગીફૃઅ ૩ ઙીર, પઅપૃગી 
દીવૃગીફૃઅ ૩ ઙીર રશૂ ગૃવ ૪૯ ઙીરફી નમીથ ૭ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફી ઝૉ દધી ન઼કર્્ઊ દીવૃગીફી ૩ (ઑગ) ઙીરફૃઅ નમીથ ૩૨ 
ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ.  
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(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉધૂ બઙવીઅ વૉષીફ્  
ઋબુ ધદ ધલૉવ ફધૂ.  

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ ઈષી ુગ ઼ીરીઅ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ.  

-------- 

઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુ ગદઆ ૯૯૭૯ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ઈફઅનયીઊ જૐપળૂ (રીઅણષૂ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુ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) : (૩૯-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર 
નમીથ ધલૉવ 
ઙીરફૂ ઼અખ્લી 

નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 
(ઽૉ .ઈળૉ . .) 

૩ કવબીણ ૩ ૬.૨૨.૨૨ 
૪ જ્લીર઼્ૂ ૩ ૨.૨૩.૯૩ 
૫ રઽૃષી ૪ ૨.૨૮.૩૩ 
૬ ગીરળૉઞ ૩ ૨.૨૱.૨૯ 
૭ રીઅણષૂ ૩૫ ૪.૫૨.૨૨ 
૮ રીઅઙળ્શ ૫ ૮.૫૯.૫૯ 

ગૃવ ૪૩ ૩૪.૱૭.૪૱ 

(૪) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ કવબીણ દીવૃગીફૃઅ ૩ ઙીર, ગીરળૉઞ દીવગૃીફૃઅ ૩ ઙીર ઇફૉ રીઅણષૂ દીવગૃીફી ૩૫ ઙીર રશૂ 
ગૃવ ૩૭ ઙીરફૃઅ ૮.૫૱.૨૯ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૭ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ. જ્લીર઼્ૂ દીવૃગીફૃઅ ૩ ઙીર ઇફૉ રીઅઙળ્શ દીવગૃીફી ૫ 
ઙીર રશૂ ગૃવ ૬ ઙીરફૃઅ ૮.૬૩.૨૱ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ.  

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ ઈફૃહીઅુ ઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.  

(૬) ઋક્દ ુષઙદૉ કવબીણ દીવૃગીફી રઅનળ્ઊ ઙીરફી નમીથ ઼અનય રીબથૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ ઞૉ  બૄથર્ ધલૉધૂ 
ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  

  ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ  ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૩૩૯ (૨૬-૩૪-૪૨૪૨) ૂ સોવૉહ બળરીળ (નીથૂવૂરણી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ મીઅપગીર્ ઋયી 
ગળૂફૉ નમીથ્ ઋયી ધલીફૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ રશૂ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઼ળગીળૉ  ઋક્દ નમીથ્ નૄળ ગળષી સી ઈનૉસ ઈબૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૯-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ રૃઞમ 

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

   ુઞ ી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૂકફૂ ઼રૂક્ષી મૉઢગરીઅ દધી ુઞ ી ગક્ષીઑ રશદૂ દીવૃગી ુષગી઼ 
ઇુપગીળૂ ૂકફૂ દધી દીવગૃી ગક્ષીઑ રશદૂ દ.ગ.રઅ ૂ ૂકફૂ મૉઢગરીઅ ઙૐજળ નમીથ્ફૂ ઼રૂક્ષી ગળૂ, નમીથ્ નૄળ ગળષી રીડૉ  
ુફલર્ફૃ઼ીળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીફૂ ઼ૄજફીક ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઼ળગીળ ૂ ીળી નમીથ્ નૄળ ગળષી ઼અમઅપૉ ઼ૄજફીક ઈબૉવ ઝૉ. 

(૫) દૉ ઇન્ષલૉ ઋક્દ રશૉવ ભિળલીન્ બોગૂ ગૃવ ૮૫ ભિળલીન્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ 
઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્ઊ, ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની ઈ લૉધૂ ઇફૉ ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઽ્ઊ, ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ 
ધલૉધૂ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ  

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ભળૂલીનફૂ ઼અખ્લી 
૩ ઇરનીષીન ૨ 
૪ ઇરળૉવૂ ૩૩૯ 
૫ ઈથઅન ૭ 
૬ ઇળષ ૂ ૪૭ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૩૮ 
૮ ય જ ૨ 
૯ યીષફઙળ ૭૩ 
૱ મ્ડીન ૨ 
૯ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૨ 
૩૨ ણીઅઙ ૨ 
૩૩ નીઽ્ન ૩ 
૩૪ નૉષયૃુર ીળગી ૩ 
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૫૨૯ 
૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૪૭ 
૩૭ જારફઙળ ૯ 
૩૮ ઞૃફીઙત ૨ 
૩૯ ઘૉણી ૪ 
૩૱ ગચ્ઝ ૪૩ 
૩૯ રિઽ઼ીઙળ ૩ 
૪૨ રઽૉ઼ીથી ૫૪ 
૪૩ ર્ળમૂ ૩ 
૪૪ ફરર્ની ૩ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૪ 
૪૬ બઅજરઽીવ ૩ 
૪૭ બીડથ ૩૮ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૪૯ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૫ 
૪૱ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨ 
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૪ 
૫૨ ઼ૃળદ ૩૭૱ 
૫૩ દીબૂ ૫ 
૫૪ ષણ્નળી ૮ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૫ 

-------- 



20 
 

ળીજ્લરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળરીઅ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૫૮૨ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ષઞૉુ ઼અઙયીઊ બથની (નીઽ્ન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલધૂ ગૉડવી ઙૐજળ 
નમીથ્ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ વીઅમી ઼રલધૂ ઙૐજળ નમીથ્ફૉ નૄળ ફ ગળફીળ ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સીઅ બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ દરીર ઙૐજળફી નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

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

(૩) બ ગ રૃઞમ 

(૪) ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્ઊ, ઇફૉ ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઽ્ઊ, 
ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ બઙવીઅ વૉષીફ્  ઋબુ ધદ ધલૉવ ફધૂ. 

(૫) ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્ઊ, ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની ઈ લૉધૂ ઇફૉ ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ 
ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઽ્ઊ, ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ ુફલર્ફૃ઼ ીળ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ  

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
ળીજ્લરીઅ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ 

઼રલફી ઙૐજળ નમીથ્ફૂ ઼અખ્લી 
૩ ઇરનીષીન ૪૱ 
૪ ઇરળૉવૂ ૩૫૬ 
૫ ઈથઅન ૩૯૪ 
૬ ઇળષ ૂ ૫ 
૭ મફી઼ગીઅઢી ૨ 
૮ ય જ ૫૮ 
૯ યીષફઙળ ૯૨ 
૱ મ્ડીન ૩૫ 
૯ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૨ 
૩૨ ણીઅઙ ૨ 
૩૩ નીઽ્ન ૩૨ 
૩૪ નૉષયૃુર ીળગી ૩ 
૩૫ ઙીઅપૂફઙળ ૩૭૱ 
૩૬ ઙૂળ ઼્રફીધ ૭૮૩ 
૩૭ જારફઙળ ૪૩ 
૩૮ ઞૃફીઙત ૩૯૱ 
૩૯ ઘૉણી ૭૮ 
૩૱ ગચ્ઝ ૮૱૪ 
૩૯ રિઽ઼ીઙળ ૯ 
૪૨ રઽૉ઼ીથી ૩૪૱ 
૪૩ ર્ળમૂ ૯૨ 
૪૪ ફરર્ની ૩ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ ૨ 
૪૬ બઅજરઽીવ ૫ 
૪૭ બીડથ ૩૬ 
૪૮ બ્ળમઅનળ ૩૯ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૩૮ 
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કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
ળીજ્લરીઅ ૭ ષહર્ ઇફૉ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ 

઼રલફી ઙૐજળ નમીથ્ફૂ ઼અખ્લી 
૪૱ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨ 
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૨ 
૫૨ ઼ૃળદ ૮૯૮ 
૫૩ દીબૂ ૩૪૨૮ 
૫૪ ષણ્નળી ૩ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૨ 

-------- 

ફરર્ની ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૪૬ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

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

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

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ુઞ ી બઅજીલદ, દીવૃગી બઅજીલદ ઇફૉ ગર્ીર બઅજીલદફૉ ઼ૄજફી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૪૩ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ુ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 ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

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

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૫૩ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૩૨૱.૫૫.૯૭ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૩૫૱ 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ નમીથ્ નૄળ ગળષીફૂ ઈફૃહીઅુ ઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
઼મજ્લૃણૂસ રૉડળરીઅ ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 
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રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૬૱ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ 
(ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ રઽૂ઼ીઙળ ુ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 ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નળૄ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

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

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૫૯ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૪-૯૬-૫૯ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ૩૯ 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇરગૃ ુગ ઼ીરીઅ ફીર. 
ગ્ડર્રીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્લ, ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૮૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુ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 ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

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

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ગૃવ ૨૨.૪૪.૩૮ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૨૨.૪૯.૬૭ ઽૉ.ઈળૉ . . 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇરગૃ ુગ ઼ીરીઅ ફીર. 
ગ્ડર્રીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્લ, ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફફૂ ભીશષથૂ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૯૨ (૨૯-૨૩-૪૨૪૨) ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ઙૐજળ ઞરૂફ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, 

(૪) ઋક્દ બોગૂ ગૉડવી બસૃફૂ ષ દૂ ઼ીરૉ વચૃ ર ઞ ળૂલીદ ગળદીઅ ઙૐજળ કઝૃઅ  ઽ્ષી ઝદીઅ ઙૐજળ ઞરૂફફૂ ઞૃની-ઞૃની 
ઽૉદૃ઼ળ ભીશષથૂ ગળીઊ ઝૉ ઇફૉ દૉફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) વચૃ ર ઞ ળૂ ઙૐજળ ઞરૂફ ઙીરરીઅ ઋબવબ્પ ફ ઽ્ષી ઝદીઅ ઙૐજળ ભીશષફીળ ઇુપગીળૂ ઼ીરૉ સીઅ બઙવી  
વૉષીલી ઝૉ ? 
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રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ. 

(૪) રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙફી દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૭ફી ઢળીષધૂ ઇરવરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ફષૂ ઙૐજળ ફૂુદ રૃઞમ ઞૃની 
ઞૃની ઼ળગીળૂ ુષયીઙ્/મ્ણર્/ગ્બ ળૉસફ/ુફઙર/ગઅબફૂકફૂ જાઽૉળ ઽૉદૃક રીડૉ  ઙૐજળફૂ ઞરૂફ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ ઋક્દ 
ઙૐજળ ઞરૂફ ભીશષથૂફી ુષગ બ બૉ ઇન્લ ઼ળગીળૂ બણદળ ઞરૂફ ઙૐજળ ઼નળૉ  ફૂર ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઑ ળૂદૉ ઽલીદ ઙૐજળફૂ 
જાશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૫) ષદર્રીફ જોઙષીઊક ઇફૃ઼ીળ ઙૐજળ ઞરૂફ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્ઊ, ઇુપગીળૂ ઼ીરૉ બઙવીઅ વૉષીફ્  ળઽૉદ્ 
ફધૂ. 

બ ગ-૩ 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર ભીશષૉવ ઙૐજળ ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ) 
૩ ઙૂળ ઼્રફીધ ૩૫૯૬૪૩ 
૪ ઇળષ ૂ ૩૪૬૱૬૯ 
૫ દીબૂ ૪૮૫૩૪૪ 
૬ ઇરળૉવૂ ૩૮૩૫૭૨ 
૭ બ્ળમઅનળ ૪૬૯૩૩ 
૮ ળીઞગ્ડ ૪૮૨૪૱૩ 
૯ ગચ્ઝ ૪૯૮૭૨ 
૱ જારફઙળ ૱૩૩૮૫ 
૯ ઘૉણી ૱૫૫૨૨ 
૩૨ ણીઅઙ ૨ 
૩૩ ફષ઼ીળૂ ૫૨૯૮૱૱ 
૩૪ નીઽ્ન ૩૮૯૱૮૱ 
૩૫ રઽૂ઼ીઙળ ૪૬૪૱૨ 
૩૬ ઙીઅપૂફઙળ ૩૨૪૱૮૪ 
૩૭ ઞૃફીઙત ૫૪૮૯૮૭ 
૩૮ ય જ ૩૬૩૪૱૨ 
૩૯ ષવ઼ીણ ૯૯૫૯૫ 
૩૱ ઇરનીષીન ૪૩૬૨૯૭ 
૩૯ મ્ડીન ૭૪૭૱૪ 
૪૨ ઈથઅન ૩૯૯૭૨ 
૪૩ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૭૫૱૪૱૯ 
૪૪ યીષફઙળ ૨ 
૪૫ રઽૉ઼ીથી ૨ 
૪૬ ફરર્ની ૩૯૩૩૬૱ 
૪૭ મફી઼ગીઅઢી ૫૩૫૯૬૬ 
૪૮ બીડથ ૬૨૩૨૩૱ 
૪૯ ઼ીમળગીઅઢી ૨ 
૪૱ નૉષયૄુર ીળગી ૫૯૬૮૱૮ 
૪૯ ઼ૃળદ ૯૩૯૱૯૯ 
૫૨ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૩૪૫૭૮૨ 
૫૩ ર્ળમૂ ૫૭૭૪૭ 
૫૪ ષણ્નળી ૬૱૯૯૨૯ 
૫૫ બઅજરઽીવ ૩૬૫૯૯૪ 

-------- 
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ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૩૨ (૪૯-૩૨-૪૨૪૨) ૂ દીબ નૄપીદ (઼ીષળગૃઅણવી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દી.૫૨રૂ ઞૄફ-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગઊ ગઊ સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૉ ગૉડવૂ 
઼ળગીળૂ ઞરૂફ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ગઊ ગઊ ઼અ ધીઑ સળદયઅઙ ગળૉવ ઝૉ, 

(૫) ઈષૂ સળદ યઅઙ ગળફીળૂ ઼અ ધીક ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઈષૂ ઼અ ધીફૉ રીભૂ ઇબીઊ ઽ્લ દ્ દૉફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૃઅ ફીર 
ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(જ્.રૂ.રીઅ) 

ઈજીલર્ ૂ, ઑજ.ગૉ .મનીથૂ ઽીઊ. પૃપળીશી, દી.મીમળી ૬૯૨૭ 

ૂ ળીપૉ િકર્ ફી ઑજ્લૃ. ડર્ ડ, ષીઅગૂલી, દી.મીમળી ૬૨૬૯ 

ૂજી ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ, વીઢૂ ૭૯૯૨ 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૨૨ (૨૭-૩૨-૪૨૪૨) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ ગઊ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ 
ઞરૂફ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગઊ ઼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 ઇબીઊ ઇફૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

સોક્ષુથગ ઼અ ધીફૃઅ ફીર ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ  
ઈજીલર્ ૂ, ઑજ.ગૉ .મનીથૂ ઽીઊ. પૃપળીશી, દી.મીમળી ૬૯૨૭ 
ૂ ળીપૉ િકર્ ફી ઑજ્લૃ. ડર્ ડ, ષીઅગૂલી, દી.મીમળી ૬૨૬૯ 
ૂજી ઑજ્લૃગૉસફ ડર્ ડ, વીઢૂ ૭૯૯૨ 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૪૫ (૨૭-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ગઊ સોક્ષુથગ ઼અ ધીકફૉ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ 

ઞરૂફ ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ, 

(૪) દૉ બોગૂ ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ગઊ ઼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 ઇબીઊ ઇફૉ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

કર્ર સોક્ષુથગ ઼અ ધી ઞરૂફફૃઅ ક્ષૉ ભશ
ડ્ગફ નળ/યીણીધૂ  

(ળરદ-ઙરદફી રૉનીફ રીડૉ)

૩ ૂ ઼ષીર્ંઙૂ નુવદ ુષગી઼ રઅણશ, ઼ીઅઙણીબીણી ૩૩૱૪ જ્.રૂ. ૩ . ડ્ગફ નળૉ  

(૪) ગ્ઊ સળદયઅઙ ધલૉવ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ  ુમફઘૉદૂ ગળીષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ રઽૉ઼વૄ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૨૩ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ઙૉફૂમૉફ ઢીગ્ળ (ષીષ): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ીરીુથગ ખ ્ુઙગ ઽૉદ ૃ

રીડૉ  ુમફઘૉદૂ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ ગૉડવૃઅ રઽૉ઼ૄવ ષ઼ૄવષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવરીઅ ગૉડવૂ ળગર ુફલુરદ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવફૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ઇુપુફલર-

૩૱૯૯ફૂ ગવર-૮૭-ઘ ફી ઘઅણ (૭) ઽૉઢશ ુફલદ ઼રલરીઅ ઋત્બીનફ ગૉ  ઼ૉષી સ   ફ ગળૉ  દ્ ષપીળીફી નળ રૃઞમ ગૉડવૂ ળગર 

ષ઼ૄવષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ળગર  ઼રલ઼ળ યળબીઊ ફ ગળદી ઽ્ઊ દૉષી ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવફી મીગૂ વૉથી 

ષ઼ૄવષી સી બઙવીઅ વૂપીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ળગર  ઼રલ઼ળ ષ઼ૄવીઊ દૉ રીડૉ  ગ્ફૂ ગ્ફૂ ઞષીમનીળૂ ધીલ ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગ્ઊ રઽૉ઼ૄવ ષ઼ૄવષીફૃઅ મીગૂ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 
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મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ખ ્ુઙગ ઽૉદૃ રીડૉ  ુમફઘૉદૂ ગળીષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ રઽૉ઼વૄ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૬૱ (૩૪-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ીરીુથગ ખ ્ુઙગ ઽૉદ ૃ રીડૉ  
ુમફઘૉદૂ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ ગૉડવૃઅ ઞરૂફ રઽૉ઼વૄ ગ્ફૂ બી઼ૉધૂ ષ઼ૄવષીફૃઅ મીગૂ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવરીઅ ગૉડવૂ ળગર ુફલુરદ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવફૂ ઇફૉ ગૉડવૂ ળગર ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવ ઇુપુફલર-
૩૱૯૯ફૂ ગવર-૮૭-ઘ ફી ઘઅણ (૭) ઽૉઢશ ુફલદ ઼રલરીઅ ઋત્બીનફ ગૉ  ઼ૉષી સ  ફ ગળૉ  દ્ ષપીળીફી નળ રૃઞમ ગૉડવૂ ળગર 
ષ઼ૄવષીફૂ ધીલ ઝૉ, 

(૫) ઋક્દ ળગર  ઼રલ઼ળ યળબીઊ ફ ગળદી ઽ્ઊ દૉષી ુઞ ીષીળ ગૉડવી ઊ઼ર્ ઼ીરૉ ઞરૂફ રઽૉ઼ૄવફી મીગૂ વૉથી 
ષ઼ૄવષી સી બઙવીઅ વૂપીઅ, ઇફૉ 

(૬) ઋક્દ ળગર  ઼રલ઼ળ ષ઼ૄવીઊ દૉ રીડૉ  ગ્ફૂ ગ્ફૂ ઞષીમનીળૂ ધીલ ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગ્ઊ ુ રૂલર ષ઼ૄવષીફૃઅ મીગૂ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૪૮ (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 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 ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ગૃવ ૩૱૬૩૯૫ જ્.રૂ.  ઞરૂફ ઼ળગીળૂ ઘીદી/ગજૉળૂકફૉ જાઽૉળ ઽૉદૃ રીડૉ  દધી ઙૃઞળીદ ઑફઞીર્ ડર્ ીન઼્રૂસફ 
ગઅબફૂ ુવ.ફૉ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ મફીષષીફી ઽૉદૃ઼ળ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ.  

(૪) ઑગ બથ  ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

દીબૂ ઇફૉ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૯૮ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૃફીયીઊ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ દીબૂ ઇફૉ જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ઙૐજળફૂ ગૉડવૂ 
ઞરૂફ ક્લી ઽૉદૃ઼ ળ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ,  

(૪) ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળ ઞરૂફ્ બળ ઋક્દ ુ ધુદઑ ક્લી ુગ ઼ીરીઅ સળદયઅઙ ધલ્,  
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(૫) સળદયઅઙ ગળફીળી ઼ીરૉ સી બઙવીઅ વૉષીલી, ઇફૉ 

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ ઼ીરૉવ ઝૉ.  

બ ગ 

ુઞ ીરીઅ ુફલરીફૃ઼ીળ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ 
ુઞ ્ ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.રીઅ) ઽૉદૃ 

જારફઙળ ૩૱૪૨૨ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ ઇફૉ ડીભ ગષીડર઼્ રીડૉ  
૩૬૯૫ ઼રીઞષીણૂ મફીષષી રીડૉ  

દીબૂ ૯૫૫૭૭ ૮૮ ગૉ .ષૂ. ઼મ ડૉસફ રીડૉ  
૪૨૨૨૨ ઽીડ મજાળ રીડૉ  

૮૪૭ બઅજીલદ ચળ રીડૉ  
૩૩૨૨ ઈળ્ગ્લ ઽૉદૃ રીડૉ  

૯૨૨૨૨ સોક્ષુથગ ઽૉદૃ રીડૉ  
૪૨૭૨૨ બીથૂ બૃળષઢી ઽૉણષગ ર઼્ રીડૉ  
૪૨૨૨ બ્ુવ઼ ડીભ ગજૉળૂ રીડૉ  

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઈ઼ફવ ુર વ ઙૅબફૉ ઞરૂફ ભીશષથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૯૱ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઈ઼ફવ ુર વ ઙૅબ ીળી ક્લી ગીળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ 
રૉશષષીફૂ રીઅઙથૂ બણદળ ઝૉ,  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઋક્દ ગઅબફૂફૉ ક્લી ગીળફૂ, ગૉડવૂ ઞરૂફ સી યીષૉ ક્લીળૉ  ભીશષષીરીઅ 
ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ ળીજ્લ ઼ળગીળફૉ ુ ુરલર ઇફૉ દૉફી લીઞ બૉડૉ  ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ ?  

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૩૯-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩)  

ઞરૂફફ્ ગીળ ક્ષૉ ભશ (જ્.રૂ.) 
઼ળગીળૂ ૩૩૱૱૫૱૯ 
ુફલીરગ ૂ, મઅનળ ુષયીઙ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઇરનીષીન દધી  
બ્વૂ઼ ગુર. ૂ ઼ૃળદ ઽ દગફૂ 

૩૪૭૩૭૨ 

઼ળગીળૂ (ગર્ીર બઅજીલદ ઽજીળી) ૬૬૱૩૯ 
ુફલીરગ ૂ, મઅનળ ુષયીઙ ઙૃઞળીદ ળીજ્લ ઇરનીષીન ઽ દગફૂ  ૮૭૩૯૫૯ 
ુમફફઅમળૂ ૩૮૨૨ 

(૪) ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઋક્દ ગઅબફૂફૉ ગ્ઊ ઞરૂફ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ.  

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ળીજ્લરીઅ ઞરૂફ ુમફઘૉદૂ ગળષી રીડૉ  કફવીઊફ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૮ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ બૃઅજાયીઊ ષઅસ (ઋફી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ઘૉદૂફૂ ઞરૂફ ુમફઘૉદૂ ગળષી 
રીડૉ  કફવીઊફ ગૉડવૂ ઇળજીક રશૂ,  

(૪) ઋક્દ રશૉવ ઇળજીક બોગૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ગૉડવૂ ઇળજીક ુષયીઙ ગક્ષીઑધૂ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 
ગૉડવૂ ઇળજીક ફી-રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ,  

(૫) ઋક્દ ુષયીઙ ગક્ષીઑધૂ રઅઞૄળ ગળૉવ ઇળજીક બોગૂ ઋક્દ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ુઞ ી ગક્ષીઑધૂ ગૉડવૂ ઇળજીકફી 
ુમફઘૉદૂફી ઽૃગર્ ગળષીરીઅ ઈ લી ઇફૉ ગૉડવૂ ઇળજીક ફીરઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૬) ુષયીઙ ગક્ષીઑ રઅઞૄળ ધલૉવ ઇળજીકફૉ ુઞ ી ગક્ષીઑધૂ ફીરઅઞૄળ ગળષીફી રૃખ્લ ગીળથ્ સી ઝૉ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૪૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બ ગ-૩ રૃઞમ. 

બ ગ-૩ 

ળીજ્લરીઅ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ઘૉદૂફૂ ઞરૂફ 
ુમફઘૉદૂ ગળષી રીડૉ  કફવીઊફ ગૉ ડવૂ ઇળજીક રશૂ, (ુઞ ીષીળ, ષહર્ષીળ ઼અખ્લી) 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
ષહર્ નળમ્લીફ ગૃવ  રશૉવ ઇળજીક 

઼ફૉ ૪૨૩૱ ઼ફૉ ૪૨૩૯ ઼ફૉ ૪૨૪૨ 
૩ ગચ્ઝ ૬૨ ૱૱૭ ૯૱૨ 
૪ મફી઼ગીઅઢી ૬૯ ૯૯૯ ૯૯૯ 
૫ બીડથ ૫૪ ૭૩૩ ૬૪૨ 
૬ રઽૉ઼ીથી ૯૯ ૩૭૨૮ ૩૫૯૭ 
૭ ઼ીમળગીઅઢી ૱ ૯૪૬ ૭૫૱ 
૮ ઙીઅપૂફઙળ ૮૨૬ ૫૯૯૱ ૪૩૯૭ 
૯ ઇરનીષીન ૩૱૨૪ ૮૪૯૯ ૬૬૬૭ 
૱ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૫૭ ૭૱૫ ૭૯૨ 
૯ ળીઞગ્ડ ૩૩૬ ૩૮૯૭ ૩૨૩૯ 
૩૨ જારફઙળ ૭ ૪૯૭ ૪૨૨ 
૩૩ બ્ળમઅનળ ૬ ૩૨૮ ૩૩૨ 
૩૪ ઞૄફીઙત ૪૬ ૪૱૯ ૫૨૯ 
૩૫ ઇરળૉવૂ ૩૬ ૫૬૱ ૪૯૭ 
૩૬ યીષફઙળ ૬૩ ૫૯૭ ૫૫૮ 
૩૭ ઈથઅન ૩૭૭ ૩૩૯૱ ૯૭૩ 
૩૮ ઘૉણી ૮૬ ૩૬૫૪ ૱૪૯ 
૩૯ બઅજરઽીવ ૬૯ ૮૬૪ ૬૬૪ 
૩૱ નીઽ્ન ૪ ૪૨૭ ૩૭૫ 
૩૯ ષણ્નળી ૩૫૬ ૪૬૬૨ ૩૭૨૪ 
૪૨ ફરર્ની ૪૨ ૩૩૪ ૩૪૨ 
૪૩ ય જ ૩૮ ૭૩૯ ૬૩૯ 
૪૪ ઼ૃળદ ૩૮૭ ૪૱૫૪ ૩૫૨૯ 
૪૫ ણીઅઙ ૬ ૫ ૪ 
૪૬ ફષ઼ીળૂ ૪૭ ૱૮૮ ૭૪૩ 
૪૭ ષવ઼ીણ ૩૬ ૩૫૱૫ ૩૩૩૫ 
૪૮ દીબૂ ૨ ૩૫૯ ૯૨ 
૪૯ નૉષયૄુર ીળગી ૩૯ ૩૫૯ ૩૨૩ 
૪૱ ર્ળમૂ ૪૯ ૯૭૫ ૯૩૯ 
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ળીજ્લરીઅ દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ, ુઞ ીષીળ ઘૉદૂફૂ ઞરૂફ 
ુમફઘૉદૂ ગળષી રીડૉ  કફવીઊફ ગૉ ડવૂ ઇળજીક રશૂ, (ુઞ ીષીળ, ષહર્ષીળ ઼અખ્લી) 

કર્ર ુઞ ીફૃઅ ફીર 
ષહર્ નળમ્લીફ ગૃવ  રશૉવ ઇળજીક 

઼ફૉ ૪૨૩૱ ઼ફૉ ૪૨૩૯ ઼ફૉ ૪૨૪૨ 
૪૯ ઙૂળ ઼્રફીધ ૱૩ ૯૬૱ ૫૯૱ 
૫૨ મ્ડીન ૩૩ ૩૫૩ ૩૩૭ 
૫૩ ઇળષ ૂ ૩૬ ૫૫૯ ૪૯૯ 
૫૪ રિઽ઼ીઙળ ૪૨ ૪૭૱ ૩૯૨ 
૫૫ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ૯ ૪૮૨ ૩૯૭ 

ગૃવ ૫૮૯૬ ૫૪૭૬૮ ૪૪૮૩૩ 

(૪) ુષયીઙ ગક્ષીઑ ઘૉદૂફૂ ઞરૂફ ુમફઘૉદૂ ગળષીફૂ કફવીઊફ ઇળજીક રઅઞૄળ/ફી-રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

દીબૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૨ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૪૫-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ુઞ ીષીળ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી 
ષશદળ મીમદૉ બણદળ ઇબૂવ્ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ બણદળ ઇળજીક 
૩ દીબૂ ૨ 
૪ ણીઅઙ ૨ 

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ઑગ ષહર્ ઇફૉ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્ફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ 
ઑગ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ 

બણદળ ઇળજીક 
થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ 

બણદળ ઇળજીક 
૩ દીબૂ ૨ ૨ 
૪ ણીઅઙ ૨ ૨ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઇબૂવ્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇળજીકફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ 
થ ષહર્રીઅ ુફગીવ ગળૉ વ ઇળજીકફૂ ઼અખ્લી

ષહર્ ઇબૂવ્ફૂ ઼અખ્લી 

૩ દીબૂ ૪૨૩૱ ૨ 

૪૨૩૯ ૨ 

૪૨૪૨ ૩ 

ગૃવ ૩ 

૪ ણીઅઙ                      ૨ 
-------- 
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ષણ્નળી ઇફૉ ઼ૃળદ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૬ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૩૱-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ બણદળ ઇબૂવ ઇળજીક ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ બણદળ ઇળજીક 
૩ ષણ્નળી ૨ 
૪ ઼ૃળદ ૯૬ 

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

કર્ર ુઞ ્ બણદળ ઇળજીક 
૩ ષણ્નળી ૨ 
૪ ઼ૃળદ ઑગ ષહર્ ગળદી ષપૃ - ૪૯ 

થ ષહર્ ગળદી ષપૃ - ૮૯ 

 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ુફગીવ ગળૉવ ઇબૂવ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ ઇળજીક 
૩ ષણ્નળી ૨ 
૪ ઼ૃળદ ૨ 

-------- 

ય જ ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૮ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઼અઞલયીઉ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ : (૩૱-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ બણદળ ઇબૂવ ઇળજીક ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ બણદળ ઇબૂવ ઇળજીક
૩ ય જ ૩૨૪૫
૪ ફરર્ની ૪૮૬

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

કર્ર ુઞ ્ બણદળ ઇબૂવ ઇળજીક
૩ ય જ ઑગ ષહર્ ગળદી ષપૃ - ૩૨૪૫ 

થ ષહર્ ગળદી ષપૃ - ૨
૪ ફરર્ની ઑગ ષહર્ ગળદી ષપૃ - ૪૮૬ 

થ ષહર્ ગળદી ષપૃ - ૨
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 (૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ુફગીવ ગળૉવ ઇબૂવ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

કર્ર ુઞ ્ ુફગીવ ઇબૂવ ઇળજીક 
૩ ય જ ૨ 
૪ ફરર્ની ૨ 

-------- 

ઑફૂરવ મધર્ ગન્ડર્ ્વ ઼ ઇન્ષલૉ ળજીદૂ ર્ફૂડળીંઙ ગરૂડૂરીઅ ઑ઼.બૂ.઼ૂ.ઑ.ફી ઼ભ્લ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૭૬ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૃઅજાયીઉ ષઅસ (ઋફી): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ઑફૂરવ મધર્ ગઅડર્ ્વ (ણ્ઙ) ઼-૪૨૨૩ ઇન્ષલૉ ળજીદૂ ર્ફૂડળીંઙ ગરૂડૂરીઅ ઑ઼.બૂ.઼ૂ.ઑ.ફી ઑગ 

઼ભ્લ ભળજીલીદ રૄગષીફૂ જોઙષીઉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ગલી મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉસફ ીળી ઋબળ્ગદ ગરૂડૂરીઅ 

ઑ઼.બૂ.઼ૂ.ઑ.ફી ુદુફુપ ુફરીલી ફધૂ, 

(૫) દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૬) ઈષૂ ુફરથૄઅગ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (સઽૉળૂ ુષગી઼) : (૪૩-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી જી, 

(૪) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફૂ ઇરનીષીન, ઼ૃળદ, ષણ્નળી, ળીઞગ્ડ, જારફઙળ, યીષફઙળ ઇફૉ 

ઞૄફીઙત રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ઑફૂરવ મધર્ ગઅડર્ ્વ (ણ્ઙ) ઼-૪૨૨૩ ઇન્ષલૉ ળજીદૂ ર્ફૂડળીંઙ ગરૂડૂરીઅ ઑ઼.બૂ.઼ૂ.ઑ.ફી 

ુદુફુપ ુફરીલૉવ ઝૉ. જ્લીળૉ  ઙીઅપૂફઙળ રઽીફઙળબીુવગીઑ દી.૪૯-૨૭-૪૨૪૩ફી ઽૃગરધૂ ઑ઼.બૂ.઼ૂ.ઑ.ફી ુદુફુપફૂ 

ુફરથૄઅગ ગળૉવ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ણૂ ડર્ ૂક્ડ ઞજોફી ષીઽફ્ બળ વીવ વીઉડ ગૉ  ઼ીઉળફ રૃગષી 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૱૨૩ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીશીયીઉ ણીયૂ (ગબણષઅઞ): રીફફૂલ ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 

ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ગ્ઉબથ ન્લીલીુપસફી ષીઽફરીઅ વીવ વીઉડ ગૉ  ઼ીઉળફ રૃગષીફૂ રફીઉ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ુઞ ીષીળ ગૉડવી ણૂ ડર્ ૂક્ડ ઞજોફી ષીઽફ્રીઅ વીવ વીઉડ ગૉ  ઼ીઉળફ 

રૃગષીરીઅ ઈ લી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) દૉ ઽડીષૂ વૉષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૮-૪૨૪૩) 

(૩) ગૉન્ ૂલ ર્ડળ ષીઽફ ુફલર્, ૩૯૱૯ફી ુફલર ૩૨૱ફી બૉડી ુફલર-૬ ઇફૉ દૉફી ઇફૃ઼અપીફૉફી મઅનળ્ ઇફૉ 

ષીઽફ લષઽીળ ુષયીઙફી દી.૩૯-૨૮-૪૨૩૯ફી બિળબ ફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ળીજ્લરીઅ ગ્ઉબથ ન્લીલીુપસફી ષીઽફરીઅ વીવ વીઉડ 

ગૉ  ઼ીઉળફ રૃગષીફૂ ઝૉ. 

(૪) ધ્લીફૉ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 
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ઇદીળીઅિગદ લીનૂરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્ 

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ 

૩ ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ ૯૪૪૮ ૩ 

૪ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ ૯૭૯૱, ૯૭૯૯, ૯૮૪૮ ૫ 

૫ ઙૅઽ ુષયીઙ ૯૬૬૪, ૯૬૬૫, ૯૬૮૪, ૯૬૮૭, ૯૬૮૮, ૯૬૮૯, 
૯૬૯૨, ૯૬૯૯, ૯૬૱૪ 

૯ 

૬ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ ૱૩૪૫, ૯૨૯૫, ૯૨૯૬, ૯૨૯૭, ૯૪૭૮ ૭ 

૭ ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ 
ગ બ઼ળ ુષયીઙ  

૯૭૬૬ ૩ 

૮ બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ 
ુષયીઙ 

૩૪૭૪, ૪૨૫૪, ૬૮૮૨, ૭૱૫૫, ૮૬૯૯, ૯૩૫૨, 
૯૩૫૩, ૯૩૬૱, ૯૱૮૪, ૯૯૭૯, ૱૩૩૯, ૱૫૮૨, 
૱૭૪૬, ૱૮૪૩, ૱૮૬૱, ૱૮૮૯ 

૩૮ 

૯ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ  ૮૯૯૨, ૯૭૩૨, ૯૮૨૨, ૯૮૪૫, ૱૬૨૩, ૱૭૬૱, 
૱૯૪૮, ૱૯૯૮, ૯૫૯૱, ૯૬૯૮, ૯૬૯૨, ૯૬૯૬, 
૯૬૯૮ 

૩૫ 

૱ સઽૉળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ ૯૪૭૬ ૩ 

૯ મઅનળ્ ઇફૉ ષીઽફ લષઽીળ ુષયીઙ   ૱૱૨૩ ૩ 

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  

 

 




