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રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૱૮ (૪૩-૩૩-૪૨૪૨) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી ક્લી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, 
ઇફૉ ગૉડવી દીવગૃીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 
વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી, ઉંટી, ુષ઼ફઙળ, ુષજાબૃળ, ઘૉળીવૃ, 
઼દવી઼થી, જોડીથી, મૉજળીજી, ગણૂ ઇફૉ ષણફઙળ દરીર દીવૃગીકરીઅ રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ. ઞૉધૂ  ઋબુ ધદ 
ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઇળષ ૂ ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૨ (૪૩-૩૩-૪૨૪૨) ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ ુઞ ીફી ક્લી દીવગૃીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, ઇફૉ 
ગૉડવી દીવૃગીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 
વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ર્ણી઼ી, પફ઼ૃળી, મીલણ, ુયવ્ણી, રૉચળઞ દધી  રીવબૃળ 
દીવૃગીકરીઅ રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ. દરીર દીવૃગીકરીઅ રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઽ્ઉ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઑજમૂ-૪૬૪-૩-૪૨૪૩ 
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ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૬ (૪૩-૩૩-૪૨૪૨) ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી ક્લી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, 

ઇફૉ ગૉડવી દીવગૃીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 

વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી ઙીઅપૂફઙળ, રીથ઼ી, ગવ્વ, નૉઽઙીર દરીર દીવગૃીકરીઅ રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ 

ઝૉ. ઞૉધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ર્ળમૂ ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૩૪ (૩૯-૩૨-૪૨૪૨) ૂ વુવદયીઉ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ર્ળમૂ ુઞ ીફી ક્લી દીવગૃીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, ઇફૉ 

ગૉડવી દીવૃગીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 

વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ર્ળમૂ ુઞ ીરીઅ દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ુઞ ીફી ર્ળમૂ, ઽશષન, ષીઅગીફૉળરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઋબવબ્પ ઝૉ. દરીર દીવગૃીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ,  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

જારફઙળ ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૩૬ (૪૩-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ુષથયીઉ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 

ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ુઞ ીફી ક્લી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, 

ઇફૉ ગૉડવી દીવગૃીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 

વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ુઞ ીફી જારફઙળ, ગીવીષણ, ્વ, જોણૂલી, જારજોપબૃળ, 

વીવબૃળ દરીર દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ,  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ઞૄફીઙત ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૪૫ (૪૩-૩૩-૪૨૪૨) ૂ મીમૃયીઉ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત ુઞ ીફી ક્લી દીવગૃીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, ઇફૉ 
ગૉડવી દીવૃગીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 
વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત ુઞ ીફી (૩) ઞૄફીઙત (૪) ય઼ીથ (૫) ુષ઼ીષનળ (૬) રનળણી 
(૭) ષઅધવૂ (૮) ગૉસ્ન (૯) રીઅઙળ્શ (૱) રીશૂલી-ઽીડૂફી (૯) રીથીષનળ ઈર દરીર દીવૃગીકરીઅ રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ 
ઋબવબ્પ ઽ્ઉ,  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઝ્ડી ઋનૉબળૃ ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૬૯ (૪૩-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ઼ૃઘળીરયીઉ ળીઢષી (ઞૉદબૃળ): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડી ઋનૉબળૃ ુઞ ીફી ક્લી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, 
ઇફૉ ગૉડવી દીવગૃીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 
વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઝ્ડી ઋનૉબૃળ ુઞ ીફી ૮ દીવૃગી ઝ્ડી ઋનૉબૃળ, ઞૉદબૃળ બીષૂ, મ્ણૉવૂ, ઼અઘૉણી, ક્ષીઅડ, ફ઼ષીણૂ દરીર 
દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, ઞૉધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ષણ્નળી ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુ ગદઆ ૱૨૬૯ (૪૩-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ુઞ ીફી ક્લી દીવગૃીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, ઇફૉ 
ગૉડવી દીવૃગીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 
વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ુઞ ીફી ષણ્નળી, બીનળી, ગળઞથ, ઼ીષવૂ, ુસફ્ળ, ણય્ઉ, 
ષીપ્ણૂલી, ણૉ઼ળ દીવગૃીરીઅ રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, દરીર દીવગૃીકરીઅ રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઽ્ઉ  
ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ફરર્ની ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૭૩ (૪૩-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ૉરુ઼ઽઅયીઉ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફરર્ની ુઞ ીફી ક્લી દીવગૃીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, ઇફૉ 
ગૉડવી દીવૃગીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 
વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફરર્ની ુઞ ીફી દરીર દીવૃગીરીઅ (૩) ફીઅન્ન (૪) ુદવગષીણી (૫) નૉણૂલીબીણી (૬) ઼ીઙમીળી (૭) ઙ ણૉ ળ 
દરીર દીવૃગીકરીઅ રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, ઞૉધૂ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ય જ ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૭૫ (૪૩-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ઼અઞલયીઉ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીફી ક્લી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, ઇફૉ 
ગૉડવી દીવૃગીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 
વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ુઞ ીફી ષીઙળી, ઇઅગવૉ ળ, ઈર્ન, ઞઅમૃ઼ળ, ટઙણૂલી, ઽીઅ઼્ડ, 
ષીવૂલીરીઅ રૃખ્લ રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ. જ્લીળૉ  ષીઙળી દીવૃગીરીઅ દધી ફૉ અઙ દીવગૃીરીઅ ઼મરૃખ્લલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ 
ઝૉ. દરીર દીવૃગીરીઅ રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઽ્ઊ,  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

દીબૂ ુઞ ીફી દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૭૯ (૪૩-૩૩-૪૨૪૨) ૂ બૃફીયીઉ ઙીુરદ ( લીળી): રીફફૂલ ઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીફી ક્લી દીવગૃીકરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ, ઇફૉ 
ગૉડવી દીવૃગીકરીઅ ફધૂ, ઇફૉ 

(૪) ઞૉ દૉ દીવૃગીરીઅ રીગડ લીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ફધૂ દૉ દીવૃગીકરીઅ રીગડ લીણર્  સ  ગળષી ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવીઅ 
વૂપૉવ ઝૉ ? 

઼ઽગીળ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૯-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ુઞ ીફી લીળી, ુફટળ, ગૃગળરૃઅણી, ષીવ્ણ, ઼્ફઙત, ઋચ્ઝવરીઅ રૃખ્લ 
રીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ દધી ણ્વષથ દીવૃગીરીઅ ઼મરીગડલીણર્ફૂ ઼ષવદ ઋબવબ્પ ઝૉ. દરીર દીવગૃીકરીઅ રીગડલીણર્ફૂ 
઼ષવદ ઋબવબ્પ ઽ્ઉ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 



5 
 

ળીજ્લરીઅ ઇઘીપ ગજળ્ ઘીષીધૂ ઙીલ્ફી રૅત્લૃ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૨૱૭ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષરવયીઉ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઇઘીપ ગજળ્ ઘીઉ ઞષીધૂ ભળદૂ ઙીલ્ વીઅમી ઼રલધૂ રૅત્લૃ બીરૂ 
ળઽૂ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) ઈ ઼ર લીફી ગીલરૂ ઋગૉવ રીડૉ  ઼ળગીળૉ  સૃઅ ઈલ્ઞફ ગલૃર્ ઝૉ, ઇફૉ  

(૫) ઈ ગીરઙૂળૂ ગ્ફૉ ઼ બીઉ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) બસૃબીવફ ઘીદીફી ળૉગણર્  બળ ઈષી ગ્ઉ ગૉ઼ ફ પીલૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ળીજ્લરીઅ ‘ગ થી ઑમ્બ્લૃવન઼્’  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૯૯ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઞસૃયીઉ બડૉવ (મીલણ): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ક્લી ક્લી ુઞ ીકરીઅ ‘૩૯૮૪ ગ થી ઑમ્બ્લૃવન઼્’ ગીલર્ળદ ઝૉ, 

(૪) ઞૉ ુઞ ીરીઅ ગ થી ઑમ્બ્લૃવન઼્ ગીલર્ળદ ફ ઽ્લ ત્લીઅ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ સ  ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઼ફૉ ૪૨૩૯-૪૨ફી ષહર્રીઅ દૉ રીડૉ  ગૉડવૂ ળગર ભીશષષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇરનીષીન, ઇરળૉવૂ, મફી઼ગીઅઢી, ય જ, યીષફઙળ, ઙીઅપૂફઙળ, જારફઙળ, ઞૃફીઙત, ઘૉણી, ગચ્ઝ, રઽૉ઼ીથી, 
બઅજરઽીવ, ળીઞગ્ડ, ઼ીમળગીઅઢી, ઼ૃળદ, ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ, ષણ્નળી, ષવ઼ીણ, નીઽ્ન, બીડથ, ફરર્ની, ઈથઅન, બ્ળમઅનળ, ફષ઼ીળૂ, 
દીબૂ, મ્ડીન, રિઽ઼ીઙળ, ર્ળમૂ, નૉષયૃુર ીળગી, ઇળષ ૂ ઇફૉ ઙૂળ ઼્રફીધ. 

(૪) ઞ ળૂલીદફૉ ધ્લીફૉ વઉફૉ. 

(૫) . ૱,૱૨,૬૪,૨૨૨/- 
-------- 

ળીજ્લરીઅ ચ્ણીફૂ ફીશફી ષૉબીળ-ષૉજીથ બળ ુદમઅપ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૨૪ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ચ્ણીફૂ ફીશફી ષૉબીળ-ષૉજીથ ગળષી બળ ુદમઅપ રૄગષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ દી. ૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ચ્ણીફૂ ફીશફી ષૉબીળ-
ષૉજીથ-ઘળૂનૂ ગળદી ગૉડવી ઉ઼ર્ બગણીલી, 

(૫) ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬)  ચ્ણીફૂ ફીશફી ષૉબીળ-ષૉજીથ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 
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ળીજ્લરીઅ ઑફૂરવ ઽ્ ડૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૫૬૪ (૪૯-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ): રીફફૂલ બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ગઊ ઞગ્લીઑ ઑફૂરવ ઽ્ ડૉવ જીવૉ ઝૉ ઇફૉ દૉરીઅ ગૉડવી ીથૂફ્ 
ુફયીષ ધીલ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ક્લી ુઞ ીરીઅ ફષૂ ઑફૂરવ ઽ્ ડૉવ ઘ્વષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

બસૃબીવફ રઅ ૂ ૂ : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીફી િઽઅરદફઙળ દીવૃગીફી ઈગ્નળી ઙીર ઘીદૉ ઙીલ ષઙર્-૩૮૩, ય઼ ષઙર્-૩૭૯, ગૃવ-૫૪૨ 

(૪) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ફષૂ ઑફૂરવ ઽ્ ડૉવ ઘ્વષીફૃઅ ગ્ઊ ઈલ્ઞફ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ નૄહથ ભૉવીષદી ઋ ્ઙ્ ઼ીરૉ બઙવીઅ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૱૬૭ (૪૯-૨૱-૪૨૩૯) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્ઽૂવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ નૃહથ ભૉવીષદી ગૉડવી 
ખ ્ુઙગ ઑગર્ ઼ીરૉ બઙવીઅ યળષી રીડૉ  ઼ળગીળફૉ ગૉડવૂ ભિળલીન્ રશૉવ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) રશૉવ ભિળલીન્ ઇન્ષલૉ ુઞ ીષીળ, ષહર્ષીળ ગૉડવી ખ ્ુઙગ ઑગર્ ઼ીરૉ ઼ળગીળૉ  સૃઅ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ ? 

બલીર્ષળથ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૩૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ નૄહથ ભૉવીષદી ખ ્ુઙગ ઑગર્ ઼ીરૉ 
બઙવીઅ યળષી રીડૉ  ઼ળગીળફૉ રશૉવ ભિળલીન્ફૂ ુષઙદ ઼ીરૉવ બ ગ રૃઞમ ઝૉ. 

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

બ ગ 

દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ નૄહથ ભૉવીષદી ગૉ ડવી ખ ્ુઙગ ઑગર્ ઼ીરૉ બઙવી યળષી રીડૉ  ઼ળગીળફૉ ગૉ ડવૂ 
ભિળલીન્ રશૉવ ઝૉ દૉફૂ ુષઙદ 

ષહર્ ૨૩-૨૯-૪૨૩૬ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૭ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૭ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૮ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૮ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૯ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૱ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૱ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૯ 

કર્ર ુઞ ્ ખ ્ુઙગ 
ઑગરફૂ 

અ઼ખ્લી 

ભિળલીનફૂ 
અ઼ખ્લી 

ખ ્ુઙગ 
ઑગરફૂ 

અ઼ખ્લી 

ભિળલીનફૂ 
અ઼ખ્લી 

ખ ્ુઙગ 
ઑગરફૂ 

અ઼ખ્લી 

ભિળલીનફૂ 
અ઼ખ્લી 

ખ ્ુઙગ 
ઑગરફૂ 

અ઼ખ્લી 

ભિળલીનફૂ 
અ઼ખ્લી 

ખ ્ુઙગ 
ઑગરફૂ 

અ઼ખ્લી 

ભિળલીનફૂ 
અ઼ખ્લી 

૩ ઇરનીષીન ૩૱ ૪૨ ૩૩ ૨૱ ૪૪ ૩૱ ૪૩ ૩૯ ૩૪ ૨૯ 
૪ ઇરળૉવૂ ૨૯ ૨૯ ૨૮ ૨૱ ૨૬ ૨૮ ૨૭ ૨૯ ૨૯ ૩૭ 
૫ ઈથઅન ૨૬ ૨૬ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૩૪ ૨૨ ૨૨ ૨૮ ૨૭ 
૬ ઇળષ ૂ ૨૨ ૨૨ ૨૱ ૨૮ ૨૪ ૨૪ ૨૯ ૨૯ ૨૩ ૨૩ 
૭ મફી઼ગીઅઢી  ૨૩ ૨૩ ૨૫ ૨૫ ૨૩ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૫ ૨૭ 
૮ ય જ  ૨૯ ૨૯ ૨૭ ૨૮ ૨૯ ૨૯ ૩૨ ૩૮ ૨૬ ૨૬ 
૯ યીષફઙળ  ૩૫ ૫૬ ૨૬ ૩૪ ૨૮ ૩૪ ૨૯ ૪૭ ૪૭ ૬૫ 
૱ મ્ડીન  ૨૨ ૨૨ ૨૭ ૨૭ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૩ ૨૩ 
૯ ઝ્ડીઋનૉબળૃ  ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૩ 
૩૨ નીઽ્ન  ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૩ ૨૩ 
૩૩ ણીઅઙ  ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૩૪ નૉષયૄુર 

ીળગી  
૨૩ ૨૪ ૩૪ ૫૬ ૨૱ ૪૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

૩૫ ઙીઅપૂફઙળ  ૨૯ ૨૬ ૨૬ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૮ ૨૮ ૨૯ ૨૮ 
૩૬ ઙૂળ-

઼્રફીધ  
૨૨ ૨૨ ૨૪ ૨૫ ૨૭ ૨૭ ૨૯ ૨૯ ૨૬ ૨૬ 

૩૭ જારફઙળ  ૨૬ ૨૯ ૨૨ ૨૨ ૨૱ ૩૨ ૨૫ ૨૮ ૨૮ ૬૮ 
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દી. ૫૨-૨૮-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ નૄહથ ભૉવીષદી ગૉ ડવી ખ ્ુઙગ ઑગર્ ઼ીરૉ બઙવી યળષી રીડૉ  ઼ળગીળફૉ ગૉ ડવૂ 

ભિળલીન્ રશૉવ ઝૉ દૉફૂ ુષઙદ 
ષહર્ ૨૩-૨૯-૪૨૩૬ ધૂ 

૫૨-૨૮-૪૨૩૭ 
૨૩-૨૯-૪૨૩૭ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૮ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૮ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૯ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૱ 

૨૩-૨૯-૪૨૩૱ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૯ 

કર્ર ુઞ ્ ખ ્ુઙગ 
ઑગરફૂ 

અ઼ખ્લી 

ભિળલીનફૂ 
અ઼ખ્લી 

ખ ્ુઙગ 
ઑગરફૂ 

અ઼ખ્લી 

ભિળલીનફૂ 
અ઼ખ્લી 

ખ ્ુઙગ 
ઑગરફૂ 

અ઼ખ્લી 

ભિળલીનફૂ 
અ઼ખ્લી 

ખ ્ુઙગ 
ઑગરફૂ 

અ઼ખ્લી 

ભિળલીનફૂ 
અ઼ખ્લી 

ખ ્ુઙગ 
ઑગરફૂ 

અ઼ખ્લી 

ભિળલીનફૂ 
અ઼ખ્લી 

૩૮ ઞૃફીઙત  ૨૨ ૨૨ ૨૬ ૨૬ ૨૯ ૨૯ ૩૨ ૩૨ ૨૯ ૨૯ 
૩૯ ગચ્ઝ  ૨૫ ૨૫ ૨૱ ૨૱ ૨૮ ૨૮ ૩૪ ૩૫ ૪૪ ૪૫ 
૩૱ ઘૉણી  ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ 
૩૯ રિઽ઼ીઙળ  ૨૨ ૨૨ ૨૪ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૩ ૨૩ 
૪૨ રઽૉ઼ીથી  ૩૬ ૩૬ ૪૬ ૪૯ ૩૮ ૩૮ ૪૪ ૪૫ ૩૭ ૩૯ 
૪૩ ર્ળમૂ  ૨૨ ૨૨ ૨૪ ૨૪ ૨૩ ૨૩ ૨૬ ૨૬ ૨૬ ૨૬ 
૪૪ ફરર્ની  ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ 
૪૫ ફષ઼ીળૂ  ૨૪ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ 
૪૬ બઅજરઽીવ  ૨૩ ૨૩ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૪ ૨૯ ૨૮ 
૪૭ બીડથ  ૨૨ ૨૨ ૨૪ ૨૪ ૨૨ ૨૨ ૨૪ ૨૫ ૨૪ ૨૪ 
૪૮ બ્ળમઅનળ  ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૩ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૫ ૨૮ 
૪૯ ળીઞગ્ડ ૨૩ ૨૭ ૨૨ ૩૫ ૨૪ ૩૬ ૨૬ ૪૫ ૪૩ ૫૩ 
૪૱ ઼ીમળગીઅઢી ૨૭ ૨૮ ૨૩ ૨૪ ૨૯ ૨૱ ૨૯ ૨૱ ૨૭ ૨૭ 
૪૯ ઼ૃળદ ૨૪ ૨૪ ૨૬ ૨૬ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૭ ૨૭ 
૫૨ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ૨૫ ૨૫ ૨૪ ૨૪ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫૩ દીબૂ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
૫૪ ષણ્નળી ૨૱ ૩૨ ૨૮ ૨૮ ૨૯ ૨૯ ૩૩ ૩૮ ૩૨ ૩૱ 
૫૫ ષવ઼ીણ ૨૨ ૨૨ ૨૬ ૨૪ ૨૬ ૨૬ ૨૪ ૨૪ ૨૭ ૨૭ 

ગૃવ ૩૨૭ ૩૫૭ ૩૪૬ ૩૮૯ ૩૫૫ ૩૯૩ ૩૮૩ ૪૩૮ ૩૯૩ ૪૯૩ 

-------- 

યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૫૬ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી): ઼યીઙૅઽરીઅ દી.૩૨-૩૪-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ળઞૄ 
ધલૉવ દીળીઅિગદ  કર્રીઅગઆ ૪૨૮૯૯ (ઇગર્દી - ૪૩૯) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ુઞ ીફી ૯ દીવૃગીફી ૩૫૭ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ ઋયી 
ગળષીરીઅ ઈ લીઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

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

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪-૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) બ ગ રૃઞમ. 

(૫) થ રી઼ધૂ થ ષહર્ ગળદી ષપીળૉ  ઼રલફી ઋક્દ ૩૫૭ નમીથ્ બોગૂ ૩૩૩ નમીથ્ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

બ ગ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર કર્ર ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
૩ યીષફઙળ ૯ ઙૃઅનૂ ૪.૭૱.૩૨ 

ભળૂલીનગી ૨.૨૩.૨૨ 
ઇપૉષીણી ૨.૩૨.૯૩ 
ઽીધમ ૭.૪૪.૫૮ 
યણયણૂલી ૨.૨૩.૩૯ 
રીવથગી ૨.૨૫.૨૨ 
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કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર કર્ર ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
યૃઅયવૂ ૨.૫૨.૫૪ 
સીરબળી (઼ૂ) ૮.૪૩.૨૨ 
યૃદૉ ળ ૨.૨૩.૨૨ 

૪ ચ્ચી ૫ ગૃગણ ૨.૨૯.૭૯ 
ફીફીઘ્ઘળી ૨.૯૯.૨૨ 
ષીશૃગણ ૱.૯૯.૭૭ 

૫ દશીજા 
 

૱૪ ઇવઅઙ ૪.૩૨.૭૭ 
ઉ઼્ળી ૪.૯૩.૱૯ 
ઋરળવી ૨.૨૫.૯૭ 
ઉંજણૂ ૩.૩૯.૭૨ 
ગઢષી ૯.૭૭.૬૭ 
ગૃઅ ણષૂ ૩.૫૯.૯૬ 
ગૃઅ તણી ૨.૨૪.૯૭ 
ગૃઅ તૉવૂ ૨.૮૨.૨૨ 
ગૉળીશી ૨.૨૬.૨૭ 
ગ્િનલી ૨.૮૬.૨૨ 
ઘનણબળ ૪.૯૩.૬૬ 
ઘઅતૉળી ૫.૭૮.૭૭ 
ઙીપૉ઼ળ ૨.૭૯.૯૨ 
ઙ્ળઘૂ ૨.૩૭.૨૨ 
ચીઅડળષીશી ૨.૬૨.૨૨ 
જૃણૂ ૨.૬૨.૬૯ 
જ્બણી ૩૬.૪૬.૨૨ 
જાવષનળ ૨.૬૱.૨૨ 
ઞૃફૂ ઝીબળૂ ૨.૫૨.૨૨ 
ટીઅટરૉળ ૨.૱૱.૪૱ 
ડીતીષણ ૩.૪૩.૬૩ 
ડૂરીથી ૩૪.૨૯.૯૭ 
ઢશૂલી ૨.૮૯.૯૬ 
દળ઼ળી ૱.૨૯.૬૨ 
દ ૂ ૩.૭૯.૬૨ 
ીબઞ ૪.૱૨.૨૨ 

નગીફી ૪.૨૬.૬૬ 
ની ણ ૫.૮૨.૯૬ 
િનઽ્ળ ૨.૱૨.૨૨ 
નૉષવૂ ૩૪.૯૫.૩૬ 
પીળણૂ ૪.૨૪.૮૭ 
ફષૂ ઝીબળૂ ૨.૪૯.૪૨ 
ફીફૂ મીમળૂલીદ ૨.૫૮.૫૱ 
ફીફૂ રીઅણષીશૂ ૨.૯૪.૮૭ 
ફૂજણૂ ૪.૫૮.૱૯ 
ફૉસૂલી ૪.૭૪.૭૭ 
ફૉ઼ષણ ૪.૮૭.૫૱ 
બ ષૂ ૭.૪૫.૨૨ 
બીનળઙત ૭.૫૨.૬૮ 
બીનળૂ (ઙ્) ૪.૪૪.૩૪ 
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કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર કર્ર ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
બીનળૂ (યઅ) ૪.૪૫.૨૨ 
બીષઢૂ ૭.૪૬.૱૯ 
બીઅજબૂબશી ૪.૬૯.૯૯ 
બૂધવબૃળ ૨.૨૮.૯૮ 
બૂબળવી ૪.૬૯.૯૯ 
બીંઙશૂ ૨.૪૯.૨૨ 
દીબળી ૪.૨૯.૮૨ 

ભૃવ઼ળ ૭.૯૬.૪૩ 
મીઘવગી ૨.૭૯.૱૯ 
મૉવણી ૨.૩૫.૨૨ 
મૉવી ૱.૯૮.૭૬ 
મ્ળણી ૨.૭૯.૫૮ 
ય ીષશ ૩.૨૮.૨૯ 
યીવળ ૨.૫૩.૬૭ 
યૃઅઙળ ૩.૪૩.૬૩ 
યૉઙીશૂ ૬.૪૯.૭૮ 
રથીળ ૩૨.૯૩.૮૩ 
રધીષણી ૪.૨૭.૪૪ 
રપૃષફ ૪.૱૫.૪૯ 
રઽીનૉષબળી ૩.૮૱.૬૯ 
રીઅણષી ૨.૫૯.૱૫ 
રૂઢૂષૂળણૂ ૩.૱૯.૩૱ 
રૉધશી ૬.૱૭.૮૬ 
ર્ડૂ મીમળૂલીદ ૨.૯૱.૩૬ 
ર્ડૂ રીઅણષીશૂ ૨.૭૨.૨૨ 
ળીઞબળી - ૪ ૨.૮૱.૫૨ 
ળીશઙ્ફ ૬.૪૨.૬૪ 
ળ્લવ ૫.૨૨.૯૭ 

  વૂવૂષીષ ૩૩.૨૬.૨૨ 
ષીવળ ૮.૨૮.૭૭ 
ષીષણૂ ૪.૩૱.૯૮ 
ષૉશીષનળ ૫.૪૨.૬૩ 
સૉષીશૂલી ૨.૫૮.૨૨ 
સૉશીષનળ ૨.૪૯.૩૬ 
઼ઘષનળ ૪.૩૯.૨૭ 
઼ધળી ૭.૫૩.૬૭ 
઼રિતલીશી ૯.૱૩.૭૩ 
઼ળદીફબળ ૪.૩૯.૫૯ 
઼ીઅઘણી઼ળ ફઅ. ૩ ૪.૭૫.૬૪ 
ઽમૃગષણ ૩.૩૬.૨૩ 
ઽરૂળબળી ૨.૱૪.૩૩ 
ઽીજીબળ ૨.૩૪.૪૩ 

૬ રઽૃષી ૩૮ ઋરથૂલીષનળ ૮.૭૮.૩૱ 
જૃથી ૭.૭૨.૯૱ 
઼ીવ્વૂ ૱.૭૮.૨૨ 
ગ઼ીથ ૩૫.૭૨.૫૫ 
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કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર કર્ર ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) 
ગ ઞશૂ ૱.૭૪.૪૪ 
ઘીડ઼ૃળી ૩૬.૬૯.૨૨ 
ઙશધળ ૩૯.૱૨.૯૩ 
઼ૉનળણી ૯.૱૮.૱૱ 
મઙનીથી ૯.૫૱.૫૮ 
ફીફી જાનળી ૩૩.૯૭.૱૬ 
મૂવણૂ ૯.૱૨.૯૩ 
યી ્ણ ૨.૪૯.૩૱ 
ગથગ્ડ ૯.૬૨.૩૪ 
ગૃઅયથ ૯.૬૱.૨૨ 
ફીફી ઘૃડષણી ૯.૮૬.૩૭ 
ફોબ ૯.૯૪.૨૨ 

૭ ઞૉ઼ ળ ૩૪ ઞૉ઼ ળ ૪૨.૭૭.૱૯ 
મૉણી ૮.૨૩.૩૭ 
સીઅુદફઙળ ૯.૬૨.૬૯ 
યીથષણૂલી ૫.૬૨.૬૯ 
ઞૃફૂ ગી ્ણૂ ૭.૨૪.૨૫ 
ગળવી ૮.૨૩.૨૩ 
ઊડૂલી ૫.૫૪.૱૨ 
ગળજાશી ૯.૨૩.૨૩ 
ગ્મીણૂલી ૩.૨૬.૬૭ 
ઇલીષૉઞ ૫.૨૬.૨૬ 
બૂબળણૂ ૪.૩૪.૩૬ 

  ુમવી ૫.૬૨.૬૯ 
૮ ઙીળૂલીપીળ ૮ જાશૂલી ૨.૬૭.૫૮ 

રીફબૃળ ૭.૯૬.૪૬ 
઼ીદબણી ૪.૱૱.૨૯ 
ઘ્ણષનળૂ ૨.૱૱.૩૨ 
બીઅજડ્મળી ૨.૯૩.૭૨ 
ષૂળણૂ ૨.૩૫.૮૩ 

૯ બીવૂદીથી ૭ ઼રતૂલીશી ૨.૨૨.૱૩ 
ઽથ્વ ૩૮.૯૬.૯૨ 
ષીશૃગણ ૪.૭૭.૯૱ 
ફષીઙીર ૨.૨૮.૮૱ 
ચૉડૂ ૨.૱૨.૯૮ 

૱ ુ઼ઽ્ળ ૩ બૂબળણૂ ૩૭.૱૫.૫૪ 
૯ ષ યૂબૃળ ૩ નળૉણ ૭.૫૩.૪૯ 

-------- 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૫૭ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ઇુ ફયીઊ ગ્ડષીવ (ઘૉણ ી): ઼યીઙૅઽરીઅ દી.૩૨-૩૪-૪૨૩૯ ફી 
ળ્ઞ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅિગદ  કર્રીઅગઆ ૪૨૮૭૭ (ઇગર્દી - ૪૨૭) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી ૬ દીવગૃીફી ૯૭ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ ઋયી 
ગળષીરીઅ ઈ લીઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 
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(૪) જો ઽી, દ્ દીવગૃીષીળ ક્લી ઙીર્રીઅ ગૉડવીઅ ક્ષૉ ભશરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ નમીથ ધલી ઝૉ, ઇફૉ 

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪-૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) બ ગ રૃઞમ. 

(૫) ઙીઅપૂફઙળ, નઽૉઙીર ઇફૉ ગવ્વ દીવગૃીફી નમીથ્ ૩ ધૂ ૭ ષહર્ફી ઼રલફી ઝૉ. ઇફૉ રીથ઼ી દીવૃગીફી નમીથ્ 
૪ ધૂ ૩૭ ષહર્ફી ઼રલઙીશીફી ઝૉ.   

બ ગ 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૃઅ ફીર નમીથ (ઽૉ .ઈળૉ . ુદ) 
૩ ઙીઅપૂફઙળ ૩ ઇરૂલીબૃળી ૨૩-૪૭-૭૨ 

૪ ઞરૂલદબળી ૨૨-૮૨-૫૨ 
૫ દીળીબૃળ ૨૨-૬૨-૪૨ 
૬ નસૉવી ૨૨-૬૭-૯૭ 
૭ યીડ ૨૪-૬૭-૬૨ 
૮ રઽૃન્ ી ૨૨-૯૨-૪૨ 
૯ રીપષઙત ૨૨-૮૨-૬૨ 
૱ ળીલબૃળ ૨૫-૱૬-૪૨ 
૯ ળીપૉજા ૨૯-૱૯-૯૱ 
૩૨ વષીળબૃળ ૨૨-૯૱-૱૨ 
૩૩ ષી઼ફ ૨૩-૨૨-૪૨ 
૩૪ ઼્ફીળણી ૨૩-૫૬-૨૮ 
૩૫ ગ્વષણી ૨૮-૯૭-૮૱ 
૩૬ ષીષ્વ ૨૬-૱૯-૱૭ 
૩૭ ગ્મી ૨૫-૯૮-૪૨ 
૩૮ ળીનૉ઼થ ૨૪-૯૭-૮૱ 
૩૯ ળીલ઼થ ૨૨-૪૱-૫૨ 
૩૱ ઞવૃન્ન ૨૨-૪૭-૩૮ 
૩૯ ઼ૃપણ-ફય્ઉ ૨૨-૫૯-૯૱ 
૪૨ ટૃઅણીવ ૨૩-૫૱-૫૯ 
૪૩ ઘ્ળઞ ૨૩-૯૬-૪૯ 
૪૪ ુજવ્ણી (ફ) ૨૪-૯૬-૫૨ 
૪૫ ઇઅમીબૃળ ૨૨-૮૬-૱૭ 
૪૬ બ્ળ ૨૨-૮૫-૬૪ 
૪૭ ગૃણી઼થ ૨૨-૪૱-૭૮ 
૪૮ ઼ળઙી઼થ ૨૨-૪૬-૮૭ 
૪૯ ગ્ડૉ ળ ૨૨-૫૱-૮૬ 
૪૱ ઼ળતષ ૨૪-૯૬-૫૨ 
૪૯ ઇણીવઞ ૨૪-૯૨-૭૨ 
૫૨ ઈનળઞર્ડૂ ૨૪-૯૨-૱૨ 
૫૩ ઋફીષી ૨૫-૩૱-૮૨ 
૫૪ ઋષીળ઼ન ૨૫-૨૨-૪૯ 
૫૫ બીવ ૨૫-૫૩-૩૨ 
૫૬ ઼ીનળી ૨૩-૭૯-૱૨ 
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કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૃઅ ફીર નમીથ (ઽૉ .ઈળૉ . ુદ) 
૫૭ ઝીવી ૨૪-૱૩-૱૮ 
૫૮ ઙૂલ્ણ ૨૨-૯૩-૱૨ 
૫૯ ણય્ણી ૨૫-૭૩-૪૪ 
૫૱ બીવઞ ૨૨-૮૬-૯૨ 
૫૯ ીુદલી ૨૨-૮૱-૯૭ 
૬૨ ભૂળ્ઞબૃળ ૨૨-૫૬-૱૨ 
૬૩ રઙ્ણૂ ૨૨-૫૯-૬૨ 
૬૪ ડીંડ્ણી ૨૨-૬૪-૯૱ 
૬૫ વૉગીષીણી ૨૨-૪૬-૫૫ 
૬૬ વીંમણૂલી-ગળીઉ ૨૨-૩૪-૮૯ 
૬૭ ળદફબૃળ ૨૨-૪૬-૮૯ 
૬૮ સીઽબૃળ ૨૨-૪૯-૮૮ 
૬૯ ષવીન ૨૨-૬૱-૱૯ 

૪ નઽૉઙીર ૩-઼્બી ૨૨.૪૨.૫૭ 
૪- બીવોલી ૨૨.૫૨.૩૨ 
૫-જૂ઼ગીળૂ ૨૨.૩૨.૪૨ 
૬-ળઘૂલીવ ૨૨.૫૨.૬૨ 
૭-જાઅગ ૨૨.૯૨.૭૨ 
૮ ષી઼થી જ્પળૂ ૨૫.૨૨.૪૨ 
૯-વષીણ ૨૨.૮૯.૯૨ 
૱-ઇરળીયીઉફી રૃષીણી ૨૩.૨૭.૪૨ 
૯-મઽૂલવ ૨૪.૪૨.૬૨ 

૫ ગવ્વ ૩-ઝ ીવ ૨૩.૭૯.૨૯ 
૪-ળીજળણી ૨૩.૨૫.૩૨ 
૫-બવ્ણૂલી ૨૨.૯૨.૯૫ 
૬-ળગફબૃળ ૨૨.૱૭.૪૨ 
૭-઼ીઅદૉઞ ૨૨.૫૨.૩૨ 
૮-ય્લથર્ડૂ ૨૨.૪૭.૪૨ 
૯-બીફ઼ળ ૨૨.૩૨.૨૨ 
૱-઼ઉઞ ૨૨.૩૪.૨૯ 
૯-ફીળનૂબૃળ ૨૨.૨૭.૨૱ 
૩૨-બવૂલણ ૨૨.૯૨.૨૨ 
૩૩-મૂવૉ ળબૃળી ૨૨.૯૭.૩૱ 
૩૪-઼્જા ૨૨.૩૭.૩૯ 

૬ રીથ઼ી ૩-રઅણીવૂ ૨૨.૩૯.૭૨ 
૪-ુષઽીળ ૨૨.૩૪.૪૭ 
૫-ઉન્ બૃળી ૨૨.૩૱.૭૨ 
૬-ઉડીનળી ૨૨.૪૪.૪૭ 
૭-બળમદબૃળી ૨૨.૩૩.૪૨ 
૮-જળીણી ૨૨.૪૱.૭૨ 
૯-યૂરબૃળી ૨૨.૨૮.૭૨ 
૱-રીથૉગબૃળ ૨૪.૩૱.૪૩ 
૯-બીડથબૃળી ૨૨.૨૮.૯૬ 
૩૨-ઈજોવ ૨૨.૫૮.૬૨ 
૩૩-ળૂ ્વ ૨૨.૪૪.૭૨ 
૩૪-ષૉણી ૨૨.૫૯.૭૨ 
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કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૃઅ ફીર નમીથ (ઽૉ .ઈળૉ . ુદ) 
૩૫-વ્નળી ૨૨.૪૯.૭૨ 
૩૬-બૃઅપળી ૨૨.૩૯.૨૨ 
૩૭-નૉવષીણ ૨૨.૩૬.૭૨ 
૩૮-મીબૃબૃળી ૨૨.૨૩.૮૨ 
૩૯- ઼્વોલી ૨૨.૩૯.૪૭ 
૩૱-પરૉણી ૨૨.૩૨.૪૭ 
૩૯-઼રૐ ૨૨.૪૮.૪૭ 
૪૨-બણૃ રી ૨૨.૩૩.૭૨ 
૪૩-મૂવ્નળી ૨૨.૩૯.૭૨ 
૪૪-ઽળથીઽ્ણી ૨૨.૩૬.૨૨ 
૪૫-બીવણૂ લી઼ ૨.૩૨.૪૨ 
૪૬-મ્ ૨૨.૩૫.૭૨ 
૪૭-ઙૃવીમબૃળી ૨૨.૨૪.૬૭ 
૪૮-ઘીડીઈમી ૨૨.૨૮.૭૨ 
૪૯-ગૃષીનળી ૨૨.૩૮.૨૨ 

-------- 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૫૯ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ણૌ. ઼ૂ. ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): ઼યીઙૅઽરીઅ દી. ૩૨-૩૪-૪૨૩૯ ફી 
ળ્ઞ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગ- ૪૨૮૭૭ (ઇગર્દી-૪૨૭) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી ુઞ ીફી ૩૨ દીવૃગીફીઅ ૪૩૮ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ ઋયી 
ગળષીરીઅ ઈ લીઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ૃજ લી રૃઞમ 

(૪) ઇફૉ (૫)  *બ ગ રૃઞમ 

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

-------- 

બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૭૱ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ુષથયીઉ રૃ઼ ણૂલી (ગીવીષણ): ઼યીઙૅઽરીઅ દી. ૩૨-૩૪-૪૨૩૯ ફી 
ળ્ઞ ળઞૄ ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગ- ૪૨૮૱૯ (ઇગર્દી-૩૱૱) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ બ્ળમઅનળ ુઞ ીફી ૫ દીવગૃીફીઅ ૭૫ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ ઋયી 
ગળષીરીઅ ઈ લીઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 
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(૪) બ ગ રૃઞમ 

(૫) ઋક્દ નમીથ્ બોગૂ ળીથીષીષ દીવૃગીફી ૫ ઙીર ઇફૉ ગૃુદલીથી દીવૃગીફી ૩૫ ઙીર રશૂ ગૃવ ૩૮ ઙીરફૃઅ 
૩૨.૯૱.૩૮ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ નૄળ ગળૉવ ઝૉ. મીગૂફી નમીથ્ ૭ ધૂ ૯ ષહર્ધૂ જાઽૉળ ધલૉવ ઝૉ. 

બ ગ  

કર્ર  દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ ઼અખ્લી ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .)  
૩ બ્ળમઅનળ ૪ ુરલીથૂ ૨.૩૯.૨૭ 

ગણઝ ૨.૨૮.૨૨ 
૪ ળીથીષીષ ૮ ગઅણ્ળથી ૨.૫૮.૬૪ 

ય્ણનળ ૬.૯૩.૫૱ 
ગૉળીશી ૨.૪૱.૬૯ 
ષણષીશી ૨.૪૬.૪૯ 
ષફીથી ૨.૫૪.૪૱ 
બૂબશૂલી ૨.૪૱.૨૱ 

૫  ગૃુદલીથી ૬૭ જૐડી ૨.૮૨.૨૨ 
રીઅણષી ૨.૭૨.૨૨ 
ગડષીથી ૨.૭૨.૨૨ 
દળઘીઉ ૨.૫૨.૨૨ 
પળ઼ફ ૨.૱૨.૨૨ 
ગ્ડણી ૨.૮૨.૨૨ 
બ઼ષીળૂ ૨.૭૨.૨૨ 
ઙતષીથી ૨.૬૨.૨૨ 
ળૉષ ી  ૨.૮૨.૨૨ 
રઽ્મદબળી ૩.૨૨.૨૨ 
મીવ્જ ૨.૱૨.૨૨ 
રીવ ૩.૩૨.૨૨ 
ગણૉઙૂ ૩.૨૨.૨૨ 
ય્ઙ઼ળ ૨.૱૨.૨૨ 
મૂવણૂ ૩.૨૨.૨૨ 
ળ્ચણી ૨.૮૨.૨૨ 
ભળૉ ળ ૩.૪૨.૨૨ 
ઞૃથૉઞ ૨.૬૨.૨૨ 
ઞરળી ૨.૱૨.૨૨ 
ઇરળ ૨.૪૩.૨૨ 
રીવથગી ૨.૭૨.૨૨ 
઼ીંપબૃળ ૨.૮૨.૨૨ 
ઝ ીષી ૨.૨૯.૨૨ 
ઇરૂબૃળ ૨.૫૭.૨૨ 
ૃષીશી ૨.૮૨.૨૨ 

ઽીરનબળી ૨.૪૭.૨૨ 
ઽૉવ્મવૂ ૨.૩૨.૨૨ 
ડૉળૂ ૨.૩૭.૨૨ 
ણીણૃગી ૨.૮૭.૨૨ 
ષણીશી ૨.૮૨.૨૨ 
ગીઅ઼ીમણ ૨.૯૨.૨૨ 
઼ૉઙળ઼ ૨.૩૨.૨૨ 
ગષવગી ૨.૱૨.૨૨ 
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કર્ર  દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૂ ઼અખ્લી ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .)  
ગઅડ્વ ૨.૩૨.૨૨ 
ધૉબણી ૨.૬૨.૨૨ 
ર્ણનળ ૨.૬૨.૨૨ 
ળીરફઙળ ૨.૱૩.૨૨ 
નૉષણી ૨.૱૨.૨૨ 
જ્વૂલીથી ૨.૯૨.૨૨ 
મીષશીષનળ ૨.૯૨.૨૨ 
ઘૃફબૃળ ૨.૱૨.૨૨ 
ઙ્ગળથ ૩.૨૨.૨૨ 
ઉ ળૂલી  ૨.૭૨.૨૨ 
રિઽલીળૂ ૪.૩૨.૨૨ 
ઘીઙૉ ૂ  ૩.૪૨.૨૨ 

-------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૮૯ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ૂ યઙીયીઉ મીળણ (દીવીવી): ઼યીઙૅઽરીઅ દી. ૩૨-૩૪-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ળઞૄ 
ધલૉવ દીળીઅુગદ  કર્રીઅગ- ૪૨૮૯૯ (ઇગર્દી-૯૭) ફી ઇફૃ઼અપીફૉ રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૩૨-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીફી ૮ દીવૃગીફીઅ ૩૭૯ ઙીર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ 
ઋયી ગળષીરીઅ ઈ લીઅ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

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

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ઇફૉ (૫) *બ ગ રૃઞમ 

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

-------- 

બીડથ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફી નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૩૱૮ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ ુ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 ધઉ સગદીઅ 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 ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪)  બ ગ રૃઞમ. 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ુષુષપ દમક્કૉ  જીવૃ ઝૉ. 
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(૬)  ઋક્દ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળ નમીથ બોગૂ ૯૪.૩૪.૬૬ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઇન્લ નમીથ્રીઅ 
ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

બ ગ  

કર્ર  દીવૃગ્ ઙીરફૃઅ ફીર ઙૐજળ નમીથફૃઅ ગૃવ ક્ષૉ ભશ  
૩ જીથ રી  ઘીળૂપીળૂલીવ ૨૮-૩૭-૪૯ 

પળર્ણી ૨૨-૫૨-૨૨ 
પીથ્પળણી ૩૨-૫૮-૯૯ 
ટૂવૂલી ૨૨-૨૨-૱૩ 
ઘીળીપળષી ૨૨-૨૩-૮૯ 
ુબઅતીળબૃળી  ૨૨-૨૪-૩૮ 
ષણીષવૂ ૨૨-૩૬-૭૨ 

૪ ુ઼ધ્પબૃળ  ઘ્વષીણી ૨૨-૨૫-૯૩ 
ઙથષીણી ૨૨-૨૬-૨૭ 
ઙથૉસબૃળી ૨૨-૨૫-૨૭ 
ઙીઅઙવી઼થ ૨૨-૨૬-૨૫ 
જઅ ીષદૂ ૨૨-૨૫-૨૬ 
જીઅનથ઼ળ ૨૨-૨૫-૨૭ 
જીડીષીણી ૨૨-૨૬-૨૩ 
જાભળૂબૃળી ૨૨-૨૪-૨૬ 
ઢીગળી઼થ  ૨૨-૨૪-૨૨ 
ણીંણળ્વ ૨૨-૨૭-૨૭ 
ણૃઅ ઙળૂલી઼થ ૨૨-૨૪-૨૨ 
દીષણૂલી ૨૨-૨૩-૨૨ 
નસીષીણી ૨૨-૨૬-૨૱ 

૫ સઅઘૉ ળ  ર્ડૂજઅનૄળ ૫૫-૯૯-૪૬ 
૬ ઼ળ ષદૂ  ઇચીળ ૨૯-૭૨-૬૨ 

ઇઞૃજા ૩૨-૬૭-૬૫ 
ઇમવૐષી ૨૮-૨૨-૨૨ 
ગીઅ઼ી ૨૯-૭૱-૭૭ 
ઙ્વૂષીણી ૩૯-૬૭-૱૫ 
જી બ ૨૨-૪૬-૨૨ 
નૉવષીણી ૨૨-૮૩-૱૬ 
મીવષી ૨૩-૨૨-૬૫ 
ર્ડી/ફીફી ષૉવ્ણી ૨૪-૬૨-૬૱ 
ળૉજષૂ ૨૨-૫૯-૩૬ 
ષણૃ  ૨૫-૩૭-૬૪ 
ષપી઼ળ ૨૩-૮૱-૬૩ 
ષીપૂ ૨૨-૪૫-૯૱ 
ષીરોલી ૬૫-૭૨-૨૨ 
઼ળૂલન ૨૪-૭૮-૩૪ 
઼ીઅ ી  ૨૱-૩૱-૯૱ 

૭ ઽીળૂઞ ષીઅ઼ી ૨૪-૫૨-૯૨ 
઼ળૉવ  ૨૩-૫૩-૮૮ 
઼્તષ ૨૩-૭૨-૯૬ 
ષૉજાષીણી ૨૩-૪૨-૩૨ 
ગીઢૂ ૨૩-૨૨-૨૨ 
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કર્ર  દીવૃગ્ ઙીરફૃઅ ફીર ઙૐજળ નમીથફૃઅ ગૃવ ક્ષૉ ભશ  
ગૃઅયીથી ૨૪-૨૨-૨૨ 
ઑગવષી ૨૬-૨૨-૨૨ 
ઇળૂઢી ૨૬-૨૨-૨૨ 
મૃણી ૨૪-૨૨-૨૨ 
ઞૃફીરીઅગી ૨૨-૫૨-૭૨ 
ષીચૉવ ૨૨-૪૬-૨૨ 
ષીઙ઼્થ ૨૨-૪૱-૨૨ 
ઙફીધબૃળી ૨૪-૨૨-૨૨ 
બૂબવીથી ૨૫-૱૬-૩૨ 
ળ્ણી ૨૪-૨૨-૨૨ 
ઙ્ષફી ૨૩-૨૨-૨૨ 
નૃફીષીણી ૨૪-૨૨-૨૨ 
ઇણૂલી ૨૪-૨૨-૨૨ 
ગવીથી ૨૩-૨૨-૨૨ 
બૂવૃષીણી ૨૩-૨૨-૨૨ 
ગૃગળીથી ૨૪-૨૨-૨૨ 

  ઘીઘણૂ ૨૩-૨૨-૨૨ 
  ઞ઼્રીષ ૨૩-૨૨-૨૨ 

નીઅદળષીણી ૨૩-૨૨-૨૨ 
ધળ્ણ ૨૨-૭૨-૨૨ 
ફીથીઅ ૨૨-૭૨-૨૨ 
મ્ળદષીણી ૨૩-૨૨-૨૨ 
ળ઼ૃવબૃળી ૨૩-૨૨-૨૨ 
ળુષઅ ી ૨૩-૨૨-૨૨ 
઼ીઅગળી ૨૩-૨૨-૨૨ 

૮ બીડથ ઇફીષીણી ૨૪-૭૨-૨૨ 
ઈઅમવૂલી઼થ ૨૨-૨૭-૱૨ 
ગથૂ ૨૨-૯૭-૨૨ 
ગદબૃળ ૨૨-૩૨-૨૨ 
ગરવૂષીણી ૨૩-૯૭-૭૨ 
ગૃણૉ ળ ૨૨-૨૱-૭૪ 
ગૃથચૉળ ૨૨-૯૮-૭૨ 
ઘીફબૃળ-ળીઞગૃષી ૨૨-૪૭-૨૨ 
ઘીળૂષીષણૂ ૨૩-૭૨-૨૨ 
ઘૂરૂલીથી ૨૨-૫૭-૭૨ 
ઙજા ૨૨-૯૨-૨૨ 
ઙન઼્થ ૨૨-૬૭-૨૨ 
ઙ્વીબૃળ ૨૨-૮૭-૨૨ 
જણી઼થી ૨૨-૩૨-૨૨ 
ણૉ ળ ૨૫-૬૨-૨૨ 
િનલ્નળણી ૨૨-૬૨-૨૨ 
નૃપીળીરબૃળી ૨૨-૬૱-૨૨ 
પીળથ્ઞ ૨૨-૭૨-૨૨ 
પીળબૃળ ૨૨-૪૭-૨૨ 
ફ્ળદી દશબન ૨૨-૨૭-૨૨ 
ફ્ળદીષીઅડી ૨૨-૯૭-૨૨ 
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કર્ર  દીવૃગ્ ઙીરફૃઅ ફીર ઙૐજળ નમીથફૃઅ ગૃવ ક્ષૉ ભશ  
મમી઼થી ૨૨-૩૭-૨૨ 
મીવૂ઼થી ૨૪-૯૭-૨૨ 
રણુઅન ૨૨-૬૨-૨૨ 
રઽૉરનબૃળ ૨૨-૪૭-૨૨ 
રીદબૃળ ૨૨-૮૮-૬૭ 
ઘીફબૃળ ગ્ણૂ ૨૨-૨૭-૨૨ 
ળણુઅઞ ૨૨-૪૬-૬૱ 
ફૂ ૨૨-૬૭-૨૨ 
વ્તબૃળ ૨૨-૯૨-૨૨ 
઼અઘીળૂ ૨૨-૫૭-૨૨ 
઼અણૉ ળ ૨૨-૮૫-૯૯ 
઼ૃઞફૂબૃળ ૨૨-૩૭-૨૨ 
ઽફૃરીફબૃળી ૨૪-૬૨-૨૨ 
ઽીજીબૃળ ૨૨-૭૨-૨૨ 

-------- 

બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફી નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૨૪ (૩૨-૨૯-૪૨૪૨) ૂ ઇફઅદગૃરીળ બડૉવ (ષીઅ઼ની): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી. ૫૩-૨૱-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ ક્લી ઙીર્રીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ 
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 ધઉ સગદીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ      
ગવર-૩૨૭(૯) ઇન્ષલૉ દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ીળી નૄળ ફ ગળષીફી ગીળથ્ સીઅ ઝૉ, ઇફૉ 

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪)   

કર્ર  દીવૃગીફૃઅ ફીર ઙીરફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .) નમીથફ્ ગીળ 

૩ ઽીવ્વ નૃુથલી ૩.૩૬.૫૫ ળઽૉઢીથ ુષહલગ 

૪ ર્ળષી (ઽ) ફીઙવ્ન ૨.૩૱.૨૨ ળઽૉઢીથ ુષહલગ 

૫ ર્ઞળૂ ૪.૨૨.૨૨ ઘૉદૂ ુષહલગ 

૬ ઘૃનળી ૪.૫૪.૯૨ ઘૉદૂ ુષહલગ 

૭ નૉવ્જ ૬૭.૱૯.૫૨ ભ્ળૉ ડ ઘીદી ીળી કભૂ઼ મફીષૉવ ઝૉ 
દધી ટીણ ળ્બષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ગૃવ ૭૩.૭૬.૫૫  
 

 (૫) ઇફૉ  (૬) 

  ઽીવ્વ દીવૃગીરીઅ ગૃવ નમીથ બોગૂ ૨.૬૭.૨૨ નમીથ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઇરૃગ ુગ ઼ીકરીઅ નમીથ્ મીમદૉ 
઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્ઊ ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઈફહૃીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ  ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરઞ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ 
ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 
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ઇરનીષીન ઇફૉ મ્ડીન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૯૫ (૩૯-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ળીઞૉસગૃરીળ ઙ્િઽવ (પઅપૃગી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  

ઇરનીષીન  મ્ડીન 
કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ 

ઙીરફૂ અ઼ખ્લી 
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈળૉ . .) 
કર્ર દીવગૃીફૃઅ ફીર નમીથ ધલૉવ 

ઙીરફૂ અ઼ખ્લી 
નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ 

(ઽૉ .ઈળૉ . .) 

૩ ન઼કર્્ઊ ૫ ૫.૪૨.૭૯ ૩ મ્ડીન ૱ ૪૭.૨૨.૱૩ 
૪ ઼ીથઅન ૩૪ ૬૩.૨૪.૫૮ ૪ ઙતણી ૫ ૪૯.૯૯.૯૩ 
૫ મીષશી ૩૫ ૪૪.૯૮.૯૭ ૫ ળીથબૃળ ૪ ૮૫.૯૬.૨૨ 
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) ઇરનીષીન ુઞ ીફી 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 દીવગૃીફી ૩ (ઑગ) ઙીરફૃઅ 
નમીથ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફૃઅ ઝૉ. 

  મ્ડીન ુઞ ીફી નમીથ્ બોગૂ મ્ડીન દીવગૃીફી ૭ ઙીર, ળીથબૃળ દીવૃગીફી ૪ ઙીર રશૂ ગૃવ ૯ ઙીરફી નમીથ  
૭ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલફી ઝૉ દધી મ્ડીન દીવગૃીફી ૫ ઙીર, ઙતણી દીવૃગીફી ૫ ઙીર રશૂ ગૃવ ૮ ઙીરફી નમીથ ૩૨ ષહર્ ગળદી ષપૃ 
઼રલફી ઝૉ. 

(૫) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઊ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇરૃગ ુગ ઼ીરીઅ 
઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્લ, ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઈફહૃીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ.  

-------- 

ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૫૯૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂરદૂ ઼અદ્ગમૉફ ઈળૉ ઢૂલી (ળીબળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

(૬) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ જોઙષીઊફ્ ઇરવ ગળષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬) ઞ ળૂ ઼ૄજફીક ઈબૉવ ઝૉ. 

-------- 

ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફરીઅધૂ ષૅક્ષ્ ગીબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૬૯૩ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીઅુદયીઊ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી 

(૪) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

મફી઼ગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૬૮ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ મફી઼ગીઅઢી ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૫૩૬ ઙૐજળફી નમીથ્ નૄળ ગળૂ ૩૬૬.૪૬.૨૯ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળફૂ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૬૫૯ 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 
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બીડથ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૭૬ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ જઅનફજી ઢીગ્ળ (ુ઼ધ્પબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ બીડથ ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૯૯ ઙૐજળફી નમીથ્ નૄળ ગળૂ ૯૫.૩૩.૭૪ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળફૂ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૪૯૩. 

(૬) ઋક્દ મીગૂ ળઽૉવ ૪૬૫.૭૭.૯૨ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળફી નમીથ બોગૂ ગૃવ ૩૬૭.૪૪.૫૯ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળફૂ ઞરૂફ 
બળફી નમીથ નૄળ ગળૉવ ઝૉ. જ્લીળૉ  મીગૂફી નમીથ્રીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 

રઽૉ઼ીથી ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૭૱ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ યળદજી ઢીગ્ળ (મૉજળીજી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ રઽૉ઼ીથી ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૨૫.૩૯.૭૨ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળ નમીથફૂ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૪૩૮. 

(૬) ગૉડવીઅગ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ મીમદૉ ફીર. ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ જીવૃ ઽ્ઉ, ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન દૉરઞ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ નમીથ નળૄ ગળષીફૂ ઈફહૃીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૯૭ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુ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 
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(૬) ઋક્દ મીગૂ ઙૐજળ નમીથ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ નૄળ ગળષીફૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ગૃવ ૪૭૫ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળફી નમીથ્ નૄળ ગળૂ ૩૨૯.૪૮.૩૯ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૩૯૱ ઙૐજળફી નમીથ્ 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 

ઇરનીષીન ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૱૫ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઉરળીફ ઘૉણીષીવી (ઞરીવબળૃ-ઘીિણલી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ 
(ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇરનીષીન ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) રીિઽદૂ રીરૃળ ઝૉ. 

(૫) ઽૉ.ઈળૉ . . ૱૱.૫૫.૫૬. 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર-૩૯૯૫ફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુ ઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 

઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૱૱ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૪૫ ઙૐજળ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૪૯.૯૮.૯૨ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૩ (ઑગ) 

(૬) ઋક્દ નમીથ ઇઅઙૉ ગ્ડર્ગૉ઼ જીવ ૃ ઽ્લ, ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળરીઅ ઙઞૃળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ  
ફીર. ગ્ડર્ફી જગૄીની મીન ઈફહૃીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 
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ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૯૪ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ વુવદ ષ઼્લી (પ્ળીજી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ળીઞગ્ડ ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૩૨૫ ઙૉળગીલનૉ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ૱૭.૯૬.૨૬ ઽૉ.ઈળૉ . . ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ૪૫૭ ઙૉળગીલનૉ ઙૐજળફી નમીથ્ નૄળ 
ગળૂ ૪૫.૮૮.૯૱ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ળીઞગ્ડ ુઞ ીરીઅ ૫૩૯ દધી બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ ૩૫૫. 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 
-------- 

જારફઙળ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૭૯૮ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષથયીઉ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ જારફઙળ ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૫૪ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૨૯.૩૱.૭૨ ઽૉ.ઈળૉ . . દધી ત્લીળમીન ૩૭ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ૪૮.૭૯.૬૭ ઽૉ.ઈળૉ . . રશૂ 
ગૃવ ૬૯ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ૫૫.૯૯.૯૭ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૯ (઼ીદ) 

(૬) ઋક્દ મીગૂ ળઽૉવ નમીથ ઼અમઅપૉ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્ઉ, ગ્ડર્ફી જગૄીની મીન ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ 
જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 
ઞૄફીઙત ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૨૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઞૄફીઙત ુ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 ? 
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૩૬ ઙૐજળફી નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૨૫.૩૬.૯૬ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ષપૃરીઅ ફષૉમ્મળ-૪૨૪૨ 
રીઅ ૱.૬૯.૱૯ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ નૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫) ૫૩૱. 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 
-------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૩૨ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ુષરવયીઉ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ઼્રફીધ ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ૮૱ નમીથ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૱૨.૩૨.૩૫ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળ નમીથફૂ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

(૫) ૩૪૮૮. 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલર ૩૯૯૫ફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 
-------- 

ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૫૨ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીઅુદયીઉ ઼્તીબળરીળ (ઈથઅન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઈથઅન ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૫૱ નમીથ્ નૃળ ગળૂ ગૃવ ૪૫.૪૮.૫૩ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૱૫.૪૭.૪૱ ઽૉ.ઈળૉ . . 

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

-------- 
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ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૫૱ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઊન્ ુઞદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઘૉણી ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૪૱ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૪૱.૮૮.૮૭ ઽૉ.ઈળૉ . . ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૮૱. 

(૬) ગૉડવીગ ુગ ઼ીકરીઅ ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળ ઽ્ઉ, ફીર. ગ્ડર્ફી જગૄીની ઈ લૉ દધી ઇન્લ ુગ ઼ીકરીઅ ઙૃઞળીદ 
બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 
નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૭૩ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ યીષૉસયીઊ ગડીળી (ટીવ્ન): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૨૮.૫૫.૩૯ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળ નમીથફૂ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૨૪.૮૩.૨૪ ઽૉ.ઈળૉ . . 

(૬) ઋક્દ ુગ ઼ીરીઅ ગ્ડર્  ગૉ઼ જીવ ૃઽ્ઉ, ફીર. ગ્ડર્ફી જગૄીની મીન ઙઞૃળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ 
ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 
નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૭૱ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂરદૂ જઅિ ગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ 
(ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નીઽ્ન ઇફૉ બઅજરઽીવ ુ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 ? 
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બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ૨૮.૫૫.૩૯ ઽૉ.ઈળૉ . . ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ૨.૬૭.૨૨ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળ નમીથફૂ ઞરૂફ ઝૃડૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) નીઽ્ન ુઞ ીરીઅ ૨૪.૮૩.૨૪ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ્ ઇફૉ બઅજરઽીવ ુઞ ીરીઅ ૭૩.૫૮.૫૫ ઽૉ.ઈળૉ . . નમીથ્ નૄળ 
ગળષીફી મીગૂ ઝૉ. 

(૬) ગૉડવીઅગ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ મીમદૉ ફીર. ગ્ડર્રી ગૉ઼ જીવ ૃ ઽ્ઉ, ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળરીઅ ઙઞૃળીદ બઅજીલદ 
ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ગ્ડર્ફી જૄગીનીફૉ મીન ઇફૉ ઇન્લ ુગ ઼ીરીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રઞૃમ 
ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 

ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૭૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ર્ઽફુ઼અઽ ળીઢષી (ઝ્ડીઋનૉબૃળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝ્ડીઋનૉબૃળ ુ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) : (૨૫-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૨૯.૪૮.૭૨ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળ નમીથફૂ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) દરીર નમીથ્ નૄળ ગળૉવ ઝૉ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ષણ્નળી ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૮૪ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઞસબીવુ઼અઽ બિતલીળ (બીનળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ષણ્નળી ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૪૩ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૩૱.૫૩.૭૩ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળ નમીથફૂ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૬ 
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(૬) ગૉડવીઅગ ુગ ઼ીરીઅ નમીથ મીમદૉ ફીર. ગ્ડર્રીઅ ગૉ઼ જીવૃ ઽ્ઉ, ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળરીઅ ફીર. ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન 
ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ જ્લીળૉ  ઇન્લ ુગ ઼ીકરીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ 
ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 

ય જ ઇફૉ ણીઅઙ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૮૯ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઼અઞલયીઉ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ય જ ઇફૉ ણીઅઙ ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ૪ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૨૨.૨૪.૯૯ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙૐજળ નમીથફૂ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) ૱ (ઈઢ) 

(૬) ફીર.ગ્ડર્રીઅ ગ્ડર્ગૉ઼ જીવ ૃઽ્ઉ, ઼મજ્લૃણૂસ રૉડળરીઅ ફીર.ગ્ડર્ફી જૄગીની મીન ઙઞૃળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ 
જોઙષીઉ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 

-------- 

દીબૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ગીલર્ળદ ઙૐજળ નમીથ ઼ૉવ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૮૯૬ (૨૩-૨૩-૪૨૪૩) ૂ બૃફીયીઉ ઙીરૂદ ( લીળી): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ દીબૂ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુ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) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) નમીથ સીઘી ગીલર્ળદ ઝૉ. 

(૪) ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ૱ નમીથ્ નૄળ ગળૂ ગૃવ ૨.૪૪.૨૬ ઽૉ.ઈળૉ . . ઙ્જળફૂ ઞરૂફ ઝૃડૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ. 

(૫) દીબૂ ુઞ ીરીઅ ૯૯ ઇફૉ ષવ઼ીણ ુઞ ીરીઅ ૫ નમીથ્ નૄળ ગળષીફી મીગૂ ઝૉ. 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ ઽૉઢશ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 
-------- 

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ બઅજીલદફૂ ઞરૂફ બળ નમીથ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૱૯૯ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ-ઋ ળ): રીફફૂલ બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ 
(ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ બઅજીલદફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ્ બળ નમીથ્ 
ઙૉળગીલનૉ઼ળ નમીથ્ ધલૉવ ઝૉ, 
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(૪) દૉ બોગૂ ગૉડવી નમીથ્ ૩ ઇફૉ ૫ ષહર્ ગળદીઅ ષપીળૉ  ઼રલધૂ ઝૉ, 

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

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

બઅજીલદ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩)  
કર્ર દીવૃગીફૃઅ ફીર નમીથફૃઅ ક્ષૉ ભશ (ઽૉ .ઈળૉ . .)
૩ ઙીઅપૂફઙળ ૱૨.૫૨.૪૮ 
૪ રીથ઼ી ૨૪.૯૯.૭૮ 
૫ ગવ્વ ૨૯.૨૩.૩૨ 
૬ નઽૉઙીર ૨૩.૯૫.૫૱ 

(૪) ૩૨૬ નમીથ્ ૩ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલધૂ ઇફૉ ૫૬૱ નમીથ્ ૫ ષહર્ ગળદી ષપૃ ઼રલધૂ ઝૉ. 

(૫) ઇરૃગ ુગ ઼ીરીઅ નમીથરીઅ રીબથૂ ફ ધષીફી ગીળથૉ ઇફૉ ઇન્લરીઅ ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ 
રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૬) ઙૃઞળીદ બઅજીલદ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉ રૃઞમ ઈફૃહીઅુઙગ ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધલૉધૂ. 
-------- 

ઇરળૉ વૂ ુઞ ીરીઅ બસૃ જિળલીથ રીડૉ  ષ દૂફી રીથરીઅ ઙૐજળ ઞરૂફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૪૭ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇઅમળૂહ ણૉળ (ળીઞૃવી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇરળૉવૂ ુઞ ીરીઅ દીવગૃીષીળ 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 ૂ ૂ : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દધી (૪) - ઋક્દ ુ ધુદઑ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

દીવૃગ્ 
બસૃફૂ 
ષ દૂ 

૩૨૨ ીથૂક નૂઢ ૬૨ ઑગળ રૃઞમ 
ઙૐજળફૂ ઞરૂફફૂ ઞ િળલીદ (જ્.રૂ.રીઅ)

ઽીવ ઋબવબ્પ ઙૐજળફૂ 
ઞરૂફ (જ્.રૂ.રીઅ.) 

ઇરળૉવૂ ૭૪૯૫૨ ૱૭૫૫૱૪૫૪ ૫૯૭૮૫૯૬૬ 
ગૃઅ ગીષીષ-ષણૂલી ૬૩૫૭૫ ૮૮૯૨૯૩૭૬ ૪૱૫૨૪૱૨૫ 
઼ીષળગૃઅણવી ૯૪૪૭૯ ૩૩૮૯૱૬૨૱૫ ૭૨૱૩૬૮૱૩ 
વૂવૂલી ૪૩૯૪૮ ૫૭૭૨૭૨૬૬ ૫૫૯૯૬૩૩૯ 
મઙ઼ળી ૪૩૮૩૭ ૫૬૯૯૨૫૮૪ ૪૪૪૫૮૯૫ 
મીમળી ૮૬૬૯૯ ૩૨૬૫૬૯૭૯૮ ૭૪૪૭૫૫૨૨ 
ઘીઅયી ૭૯૯૩૯ ૯૮૮૪૭૫૬૪ ૬૱૯૭૪૯૬૭ 
જાભળીમીન ૪૱૮૨૪ ૬૮૫૨૮૮૬૬ ૪૱૬૱૨૮૯૯ 
પીળૂ ૮૯૮૯૩ ૩૩૪૯૯૯૪૫૭ ૬૫૯૩૪૨૨૭ 
વીઢૂ ૫૯૮૬૮ ૮૬૩૯૯૫૪૮ ૫૨૯૩૯૫૱૪ 
ળીઞૃવી ૯૪૭૬૫ ૩૩૯૬૬૯૩૩૯ ૬૪૯૨૭૯૪૯ 

(૫) ઇફૉ (૬) - ઞૉ ઙીર્રીઅ ઙૐજળફૂ ઞરૂફ કઝૂ ઝૉ ત્લીઅ ષોગુ બગ ઞરૂફ ભીશષષી/ફૂર ગળષી ગર્ીર બઅજીલદ દળભધૂ 
ગ્ઉ નળઘી દ રશૉવ ફધૂ, ઈધૂ ઽીવ  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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઼ીમળગીઅઢી ઇફૉ ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૬૭ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 

ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીમળગીઅઢી ઇફૉ ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ 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 ૂ ૂ : (૨૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઼ીમળગીઅઢી ઇફૉ ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી 

ષશદળ મીમદૉ ધલૉવૂ ઇબૂવ્ બોગૂ બણદળ ઇબૂવ્ફૂ ુઞ ીષીળ ુષઙદ્ ફૂજૉ રઞૃમ ઝૉ. 

ુઞ ્ બણદળ ઇબૂવ્ 
઼ીમળગીઅઢી ૩૱૫ 
ઇળષ ૂ સૃન્લ 

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

ુઞ ્ ઑગ ષહર્ ગળદી ષપૃ 
઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્ 

થ ષહર્ ગળદી ષપૃ 
઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્ 

઼ીમળગીઅઢી ૩૱૫ સૃન્લ 
ઇળષ ૂ સૃન્લ સૃન્લ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ ગ્ઉબથ ઇબૂવ ુફગીવ ધલૉવ ફધૂ, જ્લીળૉ  ઇળષ ૂ 
ુઞ ીરીઅ ષહર્ષીળ ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 

ષહર્ ઇળષ ૂ ુઞ ીરીઅ ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવ્
૪૨૩૱ સૃન્લ 
૪૨૩૯ ૩ 
૪૨૪૨ સૃન્લ 

ગૃવ ૩ 

-------- 

ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૯૪ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ યઙીયીઉ મીળણ (દીવીવી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ 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 ૂ ૂ : (૩૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙૂળ ઼્રફીધ ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ 
ધલૉવૂ ગૃવ ૯૩૨ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ. 

(૪) ઋક્દ ઇબૂવ્ બોગૂ ૪૱૯ ઇબૂવ્ ઑગ ષહર્ ઇફૉ ૬૪૩ ઇબૂવ્ થ ષહર્ ગળદીઅ ષપૃ ઼રલધૂ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવ્ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ. 
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ષહર્ ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવ્ 
૪૨૩૱ ૩ 
૪૨૩૯ ૪૱ 
૪૨૪૨ ૭૨ 

ગૃવ ૯૯ 
-------- 

યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળફૂ ઇળજીક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૱૩ (૨૬-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ગફૃયીઊ મીળોલી (દશીજા): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ 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 ૂ ૂ : (૩૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ગવૉક્ડળ ગજૉળૂકરીઅ ઞરૂફ ઼અબીનફફી ષશદળ મીમદૉ 
ધલૉવૂ ઇબૂવ્ બોગૂ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઇબૂવ્ બણદળ ઝૉ. 

ુઞ ્ બણદળ ઇબૂવ્ 
યીષફઙળ ૯૪ 

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

ુઞ ્ 
ઑગ ષહર્ ગળદી ષપૃ 

઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્ 
થ ષહર્ ગળદી ષપૃ 

઼રલધૂ બણદળ ઇબૂવ્ 
યીષફઙળ ૯૪ સૄન્લ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ગૃવ-૩૯૬ ઇબૂવ્ફ્ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

ષહર્ ુફગીવ ધલૉવ ઇબૂવ્ 
૪૨૩૱ ૱૯ 
૪૨૩૯ ૬૪ 
૪૨૪૨ ૮૭ 

ગૃવ ૩૯૬ 
-------- 

ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ઈનસર્ ુફષી઼ૂ સીશીકફી ફષૂફૂગળથ બીઝશ ઘજર્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૱૱ (૨૩-૨૮-૪૨૪૩) ૂ ઊન્ જીદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ 
ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઘૉણી ઇફૉ ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ુષગ઼દૂ જાુદ ગ લીથ ઘીદી 
ઽૉઢશફૂ ઈનસર્ ુફષી઼ૂ સીશીકફી ફુષફ ુમ ણીંઙ ઇધષી ળૂફ્ષૉસફ બીઝશ ગૉડવ્ ઘજર્ ગળષીરીઅ ઈ લ્, ઇફૉ 

(૪) ઋક્દ ળગર ગલી ષહર્રીઅ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ? 

઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી રઅ ૂ ૂ : (૨૱-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ુઞ ્  ઈનસર્ ુફષી઼ૂ સીશીકફી ફષૂફૂગળથ બીઝશ ધલૉવ ઘલર્
 ઘૉણી  ફુષફ ુમ ણીંઙ બીઝશ ધલૉવ ઘજર્ - સૄન્લ 

ળૂફ્ષૉસફ બીઝશ ધલૉવ્ ઘજર્ - સૄન્લ 
 ઈથઅન ફુષફ ુમ ણીંઙ બીઝશ ધલૉવ ઘજર્ - સૄન્લ 

ળૂફ્ષૉસફ બીઝશ ધલૉવ ઘજર્ - . ૩૫.૭૱ વીઘ 
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(૪) ુઞ ્  ળગર રઅઞૄળ ધલૉવ ષહર્  
 ઘૉણી  ૪૨૩૯-૪૨ 
 ઈથઅન ૪૨૩૱-૩૯ 

-------- 

ઇદીળીઅિગદ લીનૂરીઅ ઼રીષૉવી ્ ઇફૉ દૉફી ઞષીમ્ 

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ 

૩ ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ ૯૯૱૮, ૯૯૯૨, ૯૯૯૬, ૱૨૩૪, ૱૨૩૬, ૱૨૪૫, 
૱૨૬૯, ૱૨૬૯, ૱૨૭૩, ૱૨૭૫, ૱૨૭૯, ૯૨૱૭, 
૯૩૯૯, ૯૪૨૪, ૯૫૬૪ 

૩૭ 

૪ ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ ૭૱૬૭ ૨૩ 

૫ બઅજીલદ, ગર્ીર ઙૅઽ ુફરીર્થ ઇફૉ ગર્ીર ુષગી઼ ુષયીઙ ૯૩૫૬, ૯૩૫૭, ૯૩૫૯, ૯૩૭૱, ૯૩૮૯, ૯૩૱૮, 
૯૪૨૪, ૯૱૯૫, ૱૫૯૯, ૱૬૯૩, ૱૭૬૮, ૱૭૭૬, 
૱૭૭૱, ૱૭૯૭, ૱૭૱૫, ૱૭૱૱, ૱૭૯૪, ૱૭૯૮, 
૱૮૨૯, ૱૮૩૨, ૱૮૫૨, ૱૮૫૱, ૱૮૭૩, ૱૮૭૱, 
૱૮૭૯, ૱૮૮૪, ૱૮૮૯, ૱૮૯૬, ૱૱૯૯ 

૪૯ 

૬ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૱૯૪૭, ૯૬૬૭, ૯૬૯૪, ૯૬૱૩ ૨૬ 

૭ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ ૯૭૱૱ ૨૩ 

ગૃવ ૭૨ 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 


