
 

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

 

જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યી 
ફષરૃઅ ઼ -૪૨૪૩ 
ઇદીળીઅિગદ ્ ળૂ 

 

 

 

રૉન્ઙૅષ (જૉળ)ફૉ ળુક્ષદ જાઽૉળ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૭૨ (૩૫-૩૩-૪૨૪૨) ણૌ. ઼ૂ. ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ-ઋ ળ): રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ પૂ ઙૃઞળીદ ભૂસળૂટ ઑક્ડ-૪૨૨૭રીઅ રૉન્ઙૅષ (જૉળ)ફૉ ળુક્ષદ જાઽૉળ ગળૉવ ઝૉ દૉ 
ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ દૉફી ઼અળક્ષથ રીડૉ  સીઅ બઙવીઅ યળષીરીઅ ઈ લીઅ ઝૉ ? 

રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૩-૩૨-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ પૂ ઙૃઞળીદ ભૂસળૂટ ઑક્ડ-૪૨૨૭ ઇરવરીઅ ફધૂ. બળઅદ,ૃ ઙૃઞળીદ 
રત્ લ્ ્ઙ ગીલન્-૪૨૨૫ ઇરવરીઅ ઝૉ. ઞૉરીઅ રૉન્ઙૅષ (જૉળ)ફૉ ળુક્ષદ જાઽૉળ ગળૉવ ફધૂ.  

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ળીજ્લરીઅધૂ વૃ  ધઉ ળઽૉવ િઽ ઼ી રીઝવૂફૉ મજીષષીફૃઅ ઈલ્ઞફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૭૩ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ફૐસીન ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅધૂ િઽ ઼ી રીઝવૂ વૃ  ધઉ ળઽૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ રીઝવૂફૂ ઈ જાુદફૉ મજીષષી સીઅ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ઝૉ ?  

રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ : (૪૱-૨૫-૪૨૪૩) 

(૩) રત્ લ્ ્ઙ ઘીદી ીળી િઽ ઼ી રીઝવૂ રીડૉ  ગ્ઉ ઼ષ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ.  

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  
-------- 

ફૉસફવ ઼ૉન્ડળ ભ્ળ ગ્ ડવ ળૂ઼જર્ફી ઼અસ્પફ ઇન્ષલૉ બઙવીઅ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૩૨૨૫૭ (૪૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ફૉસફવ ઼ૉન્ડળ ભ્ળ ગ્ ડવ ળૂ઼જર્ફી ૪૨૪૨-૪૩ફી ઼અસ્પફરીઅ રીઝવૂકરીઅ રશૂ ઈષદી રીઉકર્્ પ્વી ડૂગધૂ 
ગૉન઼્ળ, ઇ ઼ળ ઇફૉ ઽ્ર ફ ઇ અ઼દૃવફ ઞૉષી ઙઅયૂળ જોઘર્ ઋયી ધલી ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ઼અસ્પફફી ઇફૃ઼ અપીફૉ ળીજ્લ ઼ળગીળૉ  સીઅ બઙવી યલીર્ ઝૉ ? 
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રત્ લ્ ્ઙ રઅ ૂ ૂ : (૪૭-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) રત્ લ્ ્ઙ ઘીદી ીળી ઼અસ્પફ ઼અમઅુપદ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ફ ઽ્ઉ, ઈ મીમદ ધ્લીફૉ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ષીલ  સીશી ઼અજીવફરીઅધૂ ગર્ીન્ડૉ ણ સીશીકરીઅ ભળષી રીડૉફૂ રીઅઙથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૫૯૯૩ (૩૱-૩૪-૪૨૩૱) ૂ વુવદયીઊ ગઙધળી (ડઅગીળી): રીફફૂલ ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ીધુરગ, રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જ 
રીધ્લુરગ સીશીકફૉ ષીલ  સીશી ઼અજીવફરીઅધૂ ઼ળગીળૂ ગર્ીન્ડૉણ સીશીકરીઅ ભૉળષષી રીડૉ  ગૉડવૂ ઼અ ધીકઑ રીઅઙથૂ ગળૂ,  

(૪) ઈષૂ ગૃવ ગૉડવૂ રીઅઙથૂક ઼ળગીળ બી઼ૉ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૫) દૉ બોગૂ ગૉડવૂ ઼અ ધીકફૂ રીઅઙથૂક ઼ળગીળૉ  ગર્ી  ળીઘૂ ? 

ુસક્ષથ રઅ ૂ ૂ : (૪૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ીધુરગ સીશીક- ‘‘સૄન્લ’’ 

  રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જ રીધ્લુરગ સીશીક- બ ગ રૃઞમ. 

(૪) ીધુરગ સીશીક -  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

  રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જ રીધ્લુરગ સીશીક- ઼ળગીળ બી઼ૉ ઈષૂ રીધ્લુરગરીઅ-૪૮ ઇફૉ ઋચ્જદળ  
રીધ્લુરગરીઅ-૨૯ ઑર ગૃવ ૫૫ રીઅઙથૂક ઈષૉવ ઝૉ.  

(૫) ીધુરગ સીશીક-  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

  રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જ રીધ્લુરગ સીશીક- દૉ બોગૂ ઼ળગીળૉ  ઑગબથ રીઅઙથૂ ગર્ી  ળીઘૂ ફધૂ.  

બ ગ 

કર્ર ુઞ ્ 

૪૨૩૫-૩૬ 
(૩-૯-૪૨૩૫ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૬) 

૪૨૩૬-૩૭ 
(૩-૯-૪૨૩૬ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૭)

૪૨૩૭-૩૮ 
(૩-૯-૪૨૩૭ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૮)

૪૨૩૮-૩૯ 
(૩-૯-૪૨૩૮ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૯) 

૪૨૩૯-૩૱ 
(૩-૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૱)

રીધ્લ.  ઋ.રી.  રીધ્લ. ઋ.રી. રીધ્લ. ઋ.રી. રીધ્લ. ઋ.રી.  રીધ્લ. ઋ.રી. 
૩ ઇરનીષીન  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ 
૪ ઇરળૉવૂ  ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫ ઈથઅન  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૬ મફી઼ગીઅઢી  ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ 
૭ યીષફઙળ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૮ ય જ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૯ નીઽ્ન  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ 
૱ ણીઅઙ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૯ ઙીઅપૂફઙળ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૩૨ જારફઙળ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૩ ઞૃફીઙત  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ 
૩૪ ઘૉણી  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૫ ગચ્ઝ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ 
૩૬ રઽૉ઼ીથી  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ ૩ 
૩૭ ફરર્ની  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૮ ફષ઼ીળૂ  ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૩૯ બઅજરઽીવ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ 
૩૱ બીડથ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૪ ૨ ૨ ૨ 
૩૯ બ્ળમઅનળ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
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કર્ર ુઞ ્ 

૪૨૩૫-૩૬ 
(૩-૯-૪૨૩૫ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૬) 

૪૨૩૬-૩૭ 
(૩-૯-૪૨૩૬ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૭)

૪૨૩૭-૩૮ 
(૩-૯-૪૨૩૭ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૮)

૪૨૩૮-૩૯ 
(૩-૯-૪૨૩૮ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૯) 

૪૨૩૯-૩૱ 
(૩-૯-૪૨૩૯ ધૂ 
૫૨-૨૮-૪૨૩૱)

રીધ્લ.  ઋ.રી.  રીધ્લ. ઋ.રી. રીધ્લ. ઋ.રી. રીધ્લ. ઋ.રી.  રીધ્લ. ઋ.રી. 
૪૨ ળીઞગ્ડ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૩ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ 
૪૪ ઼ીમળગીઅઢી  ૨ ૪ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૫ ઼ૃળદ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ 
૪૬ ષણ્નળી  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૭ ષવ઼ીણ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૱ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ 
૪૮ દીબૂ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૯ નૉષયૄુર ીળગી ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૱ મ્ડીન  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૪૯ ર્ળમૂ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫૨ ઙૂળ ઼્રફીધ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨ 
૫૩ ઝ્ડીઋનૉબૃળ  ૨ ૨ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫૪ ઇળષ ૂ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 
૫૫ રઽૂ઼ીઙળ  ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ 

-------- 

ળીજ્લરીઅ ષન્લ જીષ ઼ ીઽ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૭૬ (૩૮-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ગીઅદૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ળીજ્લરીઅ ઼ફ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ુઞ ીષીળ ષન્લ જીષ ઼ ીઽ (Wild Life Week) નળમ્લીફ ગઉ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૂ, ઇફૉ  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ગીરઙૂળૂધૂ ષન્લ જીષફૉ સ્ ભીલન્ ધલ્ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઼ફ ૪૨૪૨ફી ષહર્રીઅ ષન્લજીષ ઼ ીઽ નળુરલીફ ફૂજૉ રૃઞમ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  

 ઽિળલીશૃઅ ઙૃઞળીદ ળૉણૂલી ગીલર્કર્ર ઇઅદઙર્દ ષન્લ ીથૂ ઼ ીઽ ઇઅઙૉ ઘી઼ ળૉણૂલ્ ગીલર્કર્ર. 

 કફવીઉફ ક્ષૂટ, ુફમઅપ બપીર્, ુજ  બપીર્. 

 યીદ ભૉળૂ, રિઽવી ઼યી, જીળ ળૉવૂ. 

 ષન્લ ીથૂ ઼અળક્ષથ રીડૉ  લીખ્લીફ, ઙ્ ૂ, જજીર્.  

 ષન્લ ીથૂ ઼અળક્ષથ રીડૉ  ુદ ી. 

 પ્વી ડૂગ ઑગ ૂગળથ, રી ગ ુષદળથ ધગૂ ષન્લ ીથૂ ઼અળક્ષથ જાઙૅુદ. 

 ષન્લ ીથૂ ઼અળક્ષથ ક્ષૉ ૉ ઋરની ગીરઙૂળૂ રીડૉ  સ દૂબ  ઑફીલદ ઇફૉ ્ત઼્ીઽફ ગીલર્કર્ર. 

(૪) ઈ ગીરઙૂળૂધૂ વ્ગ્રીઅ ષન્લજીષ્ફી ઼અળક્ષથ ઇફૉ ઼અષપર્ફ ત્લૉ જાઙ ગદી ગૉશષીલ ઝૉ, બિળથીરૉ ષન્લજીષ્ફૂ 
ઽત્લી, ળઅજાણ, ષૉબીળ ઞૉષૂ ઙૉળગીલનૉ ષૅુ  ઇડગદી ષન્લજીષ્ રૃક્દ ઇફૉ ુફયર્ળ ળૂદૉ ુષઽળૂ સગૉ  ઝૉ.  

-------- 

ળીજ્લફી ઇભ્લીળણ્લરીઅ નૄહથ ભૉવીષદીઅ પ્વીુ ડગ ઇફૉ પ્વીુ ડગફૂ જૂઞષ દૃક બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૫૫ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ક્લી ઇભ્લીળણ્લરીઅ નૄહથ ભૉવીષદીઅ પ્વીુ ડગ ઇફૉ પ્વીુ ડગફૂ 
જૂઞષ દૃક વઉ ઞષી બળ ુદમઅપ ઇરવરીઅ ઝૉ, ઇફૉ  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ ક્લી ઇભ્લીળણ્લરીઅ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઋક્દ ુદમઅપફ્ ઇરવ ગળીષષીફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 
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ષફ રઅ ૂ ૂ : (૪૭-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લફી દરીર ઇભ્લીળણ્લ્ દધી ળી ર્ ૂલ ઋ ીફરીઅ નહૄથ ભૉવીષદીઅ પ્વીુ ડગ ઇફૉ પ્વીુ ડગફૂ જૂઞષ દકૃ 
વઉ ઞષી ઋબળ ુદમઅપ ઇરવરીઅ ઝૉ.  

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ળીજ્લફી ઇભ્લીળણ્લરીઅ ણૂટવ દધી બૉડર્ ્વ ઼અજીુવદ ષીઽફ્ વઉ ઞષી બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૮૪ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ક્લી ઇભ્લીળણ્લરીઅ નૄહથ ભૉવીષદીઅ ણૂટવ ઇફૉ બૉડર્ ્વફી ષીઽફ્ 
વઉ ઞષી બળ ુદમઅપ ઇરવરીઅ ઝૉ, ઇફૉ  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવીઅ ક્લી ઇભ્લીળણ્લરીઅ ઋક્દ ુદમઅપફ્ ઇરવ ગળીષષીફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઙૃઞળીદ ળીજ્લફી ગ્ઉ બથ ઇભ્લીળણ્લ્રીઅ ણૂટવ ઇફૉ બૉડર્ ્વફી ષીઽફ્ વઉ ઞષી ઋબળ ુદમઅપ રૄગષીરીઅ ઈષૉવ 
ફધૂ.  

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ળીજ્લફી ઇભ્લીળણ્લરીઅ નૄહથ ભૉવીષદીઅ પ્વીુ ડગ ઇફૉ પ્વીુ ડગફૂ જૂઞષ દૃક બળ ુદમઅપ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૮૭ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુજળીઙયીઊ ગીવળૂલી (જાર જોપબૃળ): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ક્લી ઇભ્લીળણ્લરીઅ નૄહથ ભૉવીષદીઅ પ્વીુ ડગ ઇફૉ પ્વીુ ડગફૂ 
જૂઞષ દૃક વઉ ઞષી બળ ુદમઅપ ઇરવરીઅ ઝૉ, ઇફૉ  

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ ળઽૉવ ક્લી ઇભ્લીળણ્લરીઅ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ઋક્દ ુદમઅપફ્ ઇરવ ગળીષષીફૃઅ સૃઅ ઈલ્ઞફ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ળીજ્લફી દરીર ષન્લ ીથૂ ઇભ્લીળણ્લ્ દધી ળી ર્ ૂલ ઋ ીફરીઅ નૄહથ ભૉવીષદીઅ પ્વીુ ડગ ઇફૉ પ્વીુ ડગફૂ 
જૂઞષ દૃક વઉ ઞષી ઋબળ ુદમઅપ ઇરવરીઅ ઝૉ.  

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 

ળીજ્લફી ઇભ્લીળણ્લ ઇફૉ ફૉસફવ બીગર્  ભળદૉ ઉગ્ ઼ૉન઼્ૂડૂષ ટ્ફ જાઽૉળ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૨૩ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૭-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ફી.઼ૃ ૂર ગ્ડ ઇભ્લીળણ્લ ઇફૉ ફૉસફવ બીગર્  ભળદૉ ઉગ્ ઼ૉન઼્ૂડૂષ ટ્ફ જાઽૉળ 
ગળષી ૪૨૨૮ રીઅ ઈનૉસ ઈબૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ  

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ુ ધુદઑ ળીજ્લફી ક્લી ઇભ્લીળણ્લ્ ઇફૉ ફૉસફવ બીગર઼્ ઉગ્ ઼ૉન઼્ૂડૂષ ટ્ફ જાઽૉળ ધલી ફધૂ 
ઇફૉ દૉફી સીઅ ગીળથ્ ઝૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ફૂજૉ ઞથીષૉવ ફૉસફવ બીગર્  ઇફૉ ઇભ્લીળણ્લ ભળદૉ ઉગ્ ઼ૉન઼્ૂડૂષ ટ્ફ જાઽૉળ ધલૉવ ફધૂ. 

 ૩. ઙૂળ ફૉસફવ બીગર્, ૪. ઙૂળ ઇભ્લીળણ્લ, ૫. ુરુદલીશી ઇભ્લીળણ્લ, ૬. બીથૂલી ઇભ્લીળણ્લ ઇફૉ  
 ૭. મીવીળીર-ઇઅમીજી ઇભ્લીળણ્લ 
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 ગીળથ ફૂજૉ રીથૉ ઝૉ.  

 ઙૂળ ળુક્ષદ ુષ દીળ ઉગ્ ઼ૉન઼્ૂડૂષ ટ્ફફૃઅ ભીઉફવ જાઽૉળફીરૃઅ ુ઼  ગળષીફૂ મીમદ ઼મ જ્લૃણૂસ ઝૉ. 

 જ્લીળૉ  મીવીળીર-ઇઅમીજી ઇભ્લીળણ્લ ઉગ્ ઼ૉન઼્ૂડૂષ ટ્ફફૃઅ ભીઉફવ જાઽૉળફીરૃઅ ુ઼  ગળષીફૂ મીમદ 
ઝૉષડફી દમક્કીરીઅ ઝૉ.  

-------- 
ગચ્ઝફી ઝીળૂતઅ તફૉ ઇભ્લીળણ્લ જાઽૉળ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૩૱ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂરદૂ જઅ ૂગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી): રીફફૂલ ષફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ઝીળૂતઅત ુષ દીળફૉ ઇભ્લીળણ્લ મફીષષીફૂ નળઘી દ 
઼ળગીળફૉ રશૉવ ઝૉ ગૉ  ગૉર, ઇફૉ  

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ગીરઙૂળૂ ક્લીઅ ઼પૃૂરીઅ બૄથર્ ગળૂ ઋક્દ ુષ દીળફૉ ઇભ્લીળણ્લ જાઽૉળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ષફ રઅ ૂ ૂ : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ઞઞર્ળૂદ ઈળ્ગ્લ ગૉ ન્ ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૪૯૮ (૪૨-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ઇજીદુ઼અઽ જૐઽીથ (મીવીુ઼ફ્ળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

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

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

(૩) રઽૂ઼ીઙળ ુઞ ીરીઅ ઈષૉવ ગ્ઊ ઼ળગીળૂ ઽ્ુ બડવ્, ઼ીરૄિઽગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ ઇફૉ ીધુરગ ઈળ્ગ્લ ગૉન્ ્ 
ઞઞર્ળૂદ ઽીવદરીઅ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

ગચ્ઝ ુઞ ીરીઅ ગ્ળ્ફી ડૉ ડ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૨૨ (૨૩-૨૮-૪૨૪૩) ૂ રઽરન જાષૂન બૂળટીની (ષીઅગીફૉળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ 
(ઈળ્ગ્લ) ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

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

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ)  : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

ગચ્ઝ 
દીવૃગીફૃઅ ફીર RT-PCR ડૉ ડ ળૉ બૂણ ડૉ ડ  
ઇમણી઼ી ૪૯૭૩ ૫૱૫૯ 
ઇઅજાળ ૮૯૨૮ ૱૯૩૯ 
યજીઋ ૭૩૪૪ ૮૮૭૯ 
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ગચ્ઝ 
દીવૃગીફૃઅ ફીર RT-PCR ડૉ ડ ળૉ બૂણ ડૉ ડ  
યૃઞ ૩૪૨૱૮ ૩૭૯૩૩ 
ઙીઅપૂપીર ૯૱૫૨ ૩૨૩૯૮ 
વઘબદ ૩૮૩૯ ૪૩૨૪ 
રીઅણષૂ ૭૨૯૩ ૮૮૩૱ 
રૃન્ ી ૫૯૭૩ ૭૩૫૮ 
ફઘ ીથી ૫૭૮૭ ૬૮૫૬ 
ળીબળ ૭૭૫૩ ૯૩૯૨ 

ડ્ડવ ૭૬૬૭૨ ૯૨૯૱૨ 
-------- 

બઅજઙ લરીઅધૂ ઈલૃષિનગ નષીક મફીષદી ઋત્બીનગ્ફૂ બણદળ નળઘી દ્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૫૩ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૨૫-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ બઅજઙ લરીઅધૂ ઈલૃષિનગ નષીક મફીષદી ઋત્બીનગ્ફૂ વીઊ઼ન઼્ 
રૉશષષીફૂ ગૉડવૂ નળઘી દ્ બણદળ ઝૉ, 

(૪) બણદળ ળઽૉષીફી રૃખ્લ સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) દરીર બણદળ ઇળજીકફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ ? 

ફીલમ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઈળ્ગ્લ) : (૪૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) સૄન્લ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

સૉ ૃઅજી ફનૂરીઅ રીઝૂ રીળૂ ુદમઅપફી જાઽૉળફીરીફ્ યઅઙ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૱૯૯ (૩૫-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ઽહર્નગૃરીળ ળૂમણૂલી (ુષ઼ીષનળ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીષફઙળ ુઞ ીફી બીવૂદીથી સઽૉળફી ૱ ુગ.રૂ. ુષ દીળરીઅ સૉ ૃઅજી ફનૂરીઅ રીઝવી બગણષી/રીળષી બળ ુઞ ી 
ગવૉક્ડળ, યીષફઙળૉ  જાઽૉળફીરૃઅ ુ઼  ગળૂ ુદમઅપ રૄક્લ્ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઈ જાઽૉળફીરીકફ્ યઅઙ ગળૂ રીઝવીઅ 
બગણષી, રીળષીફૂ ગૉડવૂ ઙૃફીિઽદ ચડફીક મફૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ચડફીફી ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીફફૄૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪)  
ષહર્ મફૉવ ઙૃફીિઽદ ચડફીકફૂ ઼અખ્લી

૪૨૩૱ ૩ 
૪૨૩૯ ૨ 
૪૨૪૨ ૨ 

(૫) ઈળ્બૂ ુષ ધ્પ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ, ફીરનીળ ગ્ડર્ફી ઽૃગર ઇફૃ઼ીળ .૪૨૨/- નઅણ ષ઼ૄવ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 
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સૉ ૃઅજી ફનૂરીઅ રીઝૂ રીળૂ ુદમઅપફી જાઽૉળફીરીફ્ યઅઙ મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૩૫ (૩૫-૩૩-૪૨૪૨) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) યીષફઙળ ુઞ ીફી બીવૂદીથી સઽૉળફી ૱ ુગ.રૂ. ુષ દીળરીઅ સૉ ૃઅજી ફનૂરીઅ રીઝવી બગણષી/રીળષી બળ ુઞ ી 
ગવૉક્ડળ, યીષફઙળૉ  દી.૪૨-૩-૩૯૯૱ ઇફૉ દી.૪૯-૮-૩૯૯૱ફી જાઽૉળફીરીક ુ઼  ગળૂ ુદમઅપ રૄક્લ્ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ  
઼ીજૂ ઝૉ,  

(૪) જો ઽી, દ્ દી.૫૨-૨૯-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઈ જાઽૉળફીરીકફ્ યઅઙ ગળૂ રીઝવીઅ 
બગણષી, રીળષીફૂ ગૉડવૂ ઙૃફીિઽદ ચડફીક મફૂ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ચડફીફી ઈળ્બૂક ઼ીરૉ સૂ ગીફફૄૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ) : (૪૯-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪)  
ષહર્ મફૉવ ઙૃફીિઽદ ચડફીકફૂ ઼અખ્લી

૪૨૩૱ ૩ 
૪૨૩૯ ૨ 
૪૨૪૨ ૨ 

(૫) ઈળ્બૂ ુષ ધ્પ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂ, ફીરનીળ ગ્ડર્ફી ઽૃગર ઇફૃ઼ીળ .૪૨૨/- નઅણ ષ઼ૄવ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. 

-------- 
ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૬૮ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઇળષ ૂ ઇફૉ ઼ીમળગીઅઢી ુ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) : (૪૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(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 
ઇળષ ૂ ૨ ૨ ૨ 
઼ીમળગીઅઢી ૪ ૪૮ ૯ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

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

ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૬૬૯ (૨૪-૨૪-૪૨૪૩) ણૌ. ઼ૂ. ઞૉ. જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષહર્ષીળ ઙૃઅણીઙૂળૂ ગળદી ઇફૉ ી઼ 
ભૉવીષદી ગૉડવી લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઊણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ,  
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(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) : (૪૪-૨૯-૪૨૪૩) 

(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 
૮ ૨ ૱ 

(૪) દરીર લીઞઘ્ળ્ફૉ ઈઉણૉન્ડૂભીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

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

-------- 

ળીજ્લફૂ ઞૉવ્રીઅ ક્ષરદી ગળદીઅ ષપૃ ગૉ નૂકફૉ ળીઘષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૨૨ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન): રીફફૂલ ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૬-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ગઊ ઞૉવ્રીઅ દૉફૂ ક્ષરદીધૂ ષપૃ ગૉનૂક ળીઘષીરીઅ ઈ લી ઝૉ,  

(૪) દૉફી સી ગીળથ્ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઈ ઞૉવ્ફૂ ક્ષરદી ષપીળષી ગૉ  ફષૂ મફીષષી સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ? 

ઞૉવ રઅ ૂ ૂ (ળીજ્લગક્ષી) : (૪૮-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇરનીષીન રધ્લ ધ ઞૉવ, ષણ્નળી રધ્લ ધ ઞૉવ, ળીઞગ્ડ રધ્લ ધ ઞૉવ, જારફઙળ ુઞ ી ઞૉવ, યીષફઙળ ુઞ ી 
ઞૉવ, બીવફબૃળ ુઞ ી ઞૉવ, ઞૃફીઙત ુઞ ી ઞૉવ, ઇરળૉવૂ ુઞ ી ઞૉવ, ઙશબીનળ ુઞ ી ઞૉવ, ય જ ુઞ ી ઞૉવ, બ્ળમઅનળ ઘી઼ ઞૉવ, 
ફષ઼ીળૂ ઼મ ઞૉવ, ર્ળમૂ ઼મ ઞૉવ, ઙ્પળી ઼મ ઞૉવ, ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ઼મ ઞૉવ, ઝ્ડીઋનૉબૃળ ઼મ ઞૉવ, ર્ણી઼ી ઼મ ઞૉવ, 

(૪) ગૉનૂ ઼અખ્લીરીઅ ષપીળ્ ધષીધૂ, 

(૫) - યીષફઙળ ુઞ ીરીઅ ૮૬૨ ગૉનૂફૂ ક્ષરદીષીશૂ ફષૂ ુઞ ી ઞૉવફૃઅ મીઅપગીર ઙુદરીઅ ઝૉ, 

 - ઈથઅન ુઞ ીરીઅ ૫૯૨ ગૉનૂફૂ ક્ષરદીષીશૂ ફષૂ ુઞ ી ઞૉવફૃઅ મીઅપગીર ઙુદરીઅ ઝૉ, 

 - ફષૂ નીઽ્ન ઼મ ઞૉવફૃઅ મીઅપગીર બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ઞૉવ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ, 

 - નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીરીઅ ફષૂ ુઞ ી ઞૉવ મફીષષી રીડૉ  ષહર્ ૪૨૪૩-૪૪રીઅ .૩૯.૮૮ ગળ્ણફૂ ઇઅનીઞબ ૂલ 
જોઙષીઊ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

 - ઇરનીષીન રધ્લ ધ ઞૉવ ઘીદૉ ૭૫ ફષૂ મૉળૉ ક઼્ફૃઅ મીઅપગીર ઙુદરીઅ ઝૉ, 

 - ય જ ુઞ ીફી ઇઅગવૉ ળ ઘીદૉ ૩૨૨ ગૉનૂફૂ ક્ષરદીષીશૂ ફષૂ દીવૃગી ઼મ ઞૉવફૃઅ મીઅપગીર બૄથર્ ધલૉવ ઝૉ, ડૄઅ ગ 
઼રલરીઅ ગીલર્ળદ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. 

-------- 

ઇરનીષીન સઽૉ ળરીઅ ઞૉવ ગ ડણૂરીઅ રૅત્લૃ બીરૉવ ગૉ નૂક 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૫૨ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ૉરુ઼અઽયીઊ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (ઙૅઽ) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) ઇરનીષીન સઽૉળરીઅ ૪૨૩૱-૩૯ફી ષહર્રીઅ ઞૉવ ગ ડણૂરીઅ ૩૭ ગૉનૂફી ર્દ ધલી ઽદી દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, 

(૪) જો ઽી, દ્ દૉ રીડૉ  ઞષીમનીળ્ ઼ીરૉ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ, 

(૫) ઞૉવ ગ ડણૂરીઅ ર્દફ્ ય્ઙ મફૉવ ગૉનૂફી ગૃડૃઅમૂઞફ્ફૉ ગૉડવૂ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ ઇફૉ મૂજી ઼ળગીળૂ ઼ઽીલ બૄળૂ 
બીણષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ 

(૬) ઈષૂ ચડફીફૃઅ બફૃળીષદર્ફ ફ ધીલ દૉ રીડૉ  સી બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈ લી ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઙઽૅ)  : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઽી, જી. 

(૪) ૩૬ –  ગૉનૂકફી ગૃનળદૂ રૅત્લૃ ઼ૂષૂવ ઽ્ુ બડવરીઅ ઼ીળષીળ નળમ્લીફ ઇફૉ ૨૩-ગૉનૂ ઈબચીદ ગળદી ઇગૃનળદૂ 
રૅત્લૃ ધલૉવ ઝૉ. ઞૉધૂ ઞૉવ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફૂ ઞષીમનીળૂ ધીુબદ ધલૉવ ફ ઽ્ઊ, ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૫) ગ્ઊ ઈુધર્ગ ઼ઽીલ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૬)  
 ઞૉવરીઅ ુમરીળ ગૉનૂકફૉ બૄળદૂ ઼ીળષીળ રશૂ ળઽૉ દૉ રીડૉ  ુ઼ફૂલળ રૉિણગવ કભૂ઼ળ ૂફૉ ઇષીળ-ફષીળ 

઼ૄજફી ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ગૉનૂકફૉ ણ્ગડળ ીળી ઞૉવ ઽ્ બૂડવ ઘીદૉ ઼ીળષીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ષપૃ ઼ીળષીળ ઈબષીફૂ ઞ ળ 
ઞથીલ દ્ દીત્ગીુવગ ષપૃ ઼ીળષીળ ઇધ ુ઼ષૂવ ઽ્ બૂડવ ઘીદૉ ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, 

 ઇરનીષીન રધ્લ ધ ઞૉવ ઘીદૉ ઈત્રઽત્લીફી મફીષ્ ઇડગીષષી રીડૉ  ઞૉવરીઅ ગૉનૂકફૉ રફ્ષો ીુફગ તમૉ 
ધૉળીબૂ ુ઼ ડરધૂ રીફુ઼ગ દથીષરીઅધૂ રૃક્દ ગળષી રીડૉ  નળ સૃકર્ષીળૉ  ઼ૉસફ લ્ઞષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 મઽીળફૂ ઼અ ધીફી ઇવઙ-ઇવઙ દમૂમૂ ુફ થીદ્ ીળી રીફુ઼ગ ુ ધુદરીઅ મનવીષ વીષષી રીડૉ  ળૉણૂલ્ 
ુ ટફ રીળભદૉ ગૉનૂકફૉ રીઙર્નસર્ફ બૃ  બીણૂ ઼રઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ગૉનૂકફૉ રીફુ઼ગ દથીષરીઅધૂ રૃક્દ ગળષી રીડૉ  ઇવઙ-ઇવઙ ઼અ ધી ીળી રફ્ળઅઞફફી ગીલર્કર્ર્ લ્ઞષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. 

 ઞૉવફી ઇુપગીળૂક ીળી ગૉનૂકફૉ ળૉણૂલ્ ુ ટફ રીળભદૉ ગૉનૂક ઈષી બઙવી ફ યળૉ  દૉ રીડૉ  બૃળદી લત્ફ્ 
ગળૂ ઼રજાષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

 ઞૉવરીઅ ગ્ઊ ઇુફચ્ઝફૂલ ચડફી ફ મફૉ દૉરઞ ગૉનૂ ઈત્રઽત્લી ફ ગળૉ  દૉ રીડૉ  ઞૉવ ઙીણીર્ઙ ડીભફૉ બૃળદૂ 
દગૉનીળૂ ળીઘષી ઼ૄજફી ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

------ 

ઙીઅપૂફઙળરીઅ ઈષૉવ ઇઅમીબૃળ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૨૪ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ણૌ. ઼ૂ.ઞૉ.જીષણી (ઙીઅપૂફઙળ ઋ ળ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઙીઅપૂફઙળરીઅ ઈષૉવ ઇઅમીબૃળ ષીષ  ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ 
ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૪૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઙીઅપૂફઙળરીઅ ઈષૉવ ઇઅમીબૃળ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ગવ્વરીઅ ઈષૉવ ઝ ીવ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૩૬ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ િઽઅરદુ઼અઽ બડૉવ (મીબૃફઙળ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી ગવ્વ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ઝ ીવ ષીષ 
ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 
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ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીફી ગવ્વ દીવગૃીરીઅ ઈષૉવ ઝ ીવ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ષતષીથ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ રીચી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૪૨ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ઊરળીફ ઘૉણીષીવી (ઞરીવબળૃ-ઘીણૂલી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ષતષીથ દીવગૃીરીઅ ઈષૉવ રીચી ષીષ 
ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ષતષીથ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ રીચી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ચૃરવૂ ઘીદૉ ઈષૉવ ુષગૂલી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૬૱ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફી યીથષણ દીવૃગીફી ચૃરવૂ ઘીદૉ 
ઈષૉવ ુષગૂલી ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી નૉષયૄુર ીળગી ુઞ ીફી યીથષણ દીવૃગીફી ચૃરવૂ ઘીદૉ ઈષૉવ ુષગૂલી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ 

ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ષઅધવૂરીઅ ઈષૉવ ળી ઘઙીળ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુ ગદઆ ૭૫૮૮ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ મીમૃયીઊ ષીજા (રીઅઙળ્શ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઞૄફીઙત ુઞ ીફી ષઅધવૂરીઅ ઈષૉવ ળી ઘઙીળ ષીષ ષી઼ફ 
રીડૉ  ઇફગૄૃશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઞૄફીઙત ુઞ ીફી ષઅધવૂરીઅ ઈષૉવ ળી ઘઙીળ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 

ફધૂ. 
-------- 
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ગઅગીષડૂ ઘીદૉ ઈષૉવ રી ૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૮૱ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ીઅઙ ી દીવૃગીફી ગઅગીષડૂ ઘીદૉ 
ઈષૉવ રી ૂ ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ીઅઙ ી દીવૃગીફી ગઅગીષડૂ ઘીદૉ ઈષૉવ રી ૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ુષળબૃળ ઘીદૉ ઈષૉવ રૂફશ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૮૯ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ુષરવયીઊ જૃણી઼રી (઼્રફીધ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ળીઞગ્ડ ુઞ ીફી ઙ ણવ દીવગૃીફી ુષળબૃળ ઘીદૉ ઈષૉવ 
રૂફશ ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ળીઞગ્ડ ુઞ ીફી ઙ ણવ દીવૃગીફી ુષળબૃળ ઘીદૉ ઈષૉવ રૂફશ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

  ળીરબળી ઘીદૉ ઈષૉવ ળીદમી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૯૱ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ુષળજીયીઊ ઢૃમ્રળ (વીઢૂ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ીઅ બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ષતષીથ દીવૃગીફી ળીરબળી ઘીદૉ 
ઈષૉવ ળીદમી ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ષતષીથ દીવૃગીફી ળીરબળી ઘીદૉ ઈષૉવ ળીદમી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ 

ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ળીઞબૃળ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૯૫ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ગીઅુદયીઊ ઼્તી બળરીળ (ઈથઅન): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ળીઞબૃળ 
ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 
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ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ળીઞબળૃ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ષ઼ીનળી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૯૯ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ુફળઅ ઞફ બડૉવ (બૉડવીન): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ષ઼ીનળી 
ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી મીવીુ઼ફ્ળ દીવગૃીરીઅ ઈષૉવ ષ઼ીનળી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ફધૂ. 

--------  

મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ફષીઙીર ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૫૯૯ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ બૃફરયીઊ બળરીળ (઼્જી ી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ફષીઙીર 
ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ  (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ફષીઙીર ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ઘીઋ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૬૨૩ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ઊન્ ુઞદુ઼અઽ બળરીળ (રઽૃપી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી મીવીુ઼ફ્ળ દીવૃગીરીઅ ઈષૉવ ઘીઋ 
ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪)   દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી મીવીુ઼ફ્ળ દીવગૃીરીઅ ઈષૉવ ઘીઋ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 
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વષીથી ઘીદૉ ઈષૉવ ઼ી઼ૃફૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૬૨૯ (૪૪-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ગીશીયીઊ ણીયૂ (ગબણષઅઞ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી ઘીફબૃળ દીવૃગીફી વષીથી ઘીદૉ  
ઈષૉવ ઼ી઼ૃફૂ ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી રિઽ઼ીઙળ ુઞ ીફી ઘીફબૃળ દીવગૃીફી વષીથી ઘીદૉ ઈષૉવ ઼ી઼ૃફૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ 

ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

વીઅય્ઊ ઘીદૉ ઈષૉવ ઙઅયૂળબૃળી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૬૮૫ (૪૱-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ફધીયીઊ બડૉવ (પીફૉળી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીફી ઊણળ દીવૃગીફી વીઅય્ઊ ઘીદૉ ઈષૉવ 
ઙઅયૂળબૃળી ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીફી ઊણળ દીવગૃીફી વીઅય્ઊ ઘીદૉ ઈષૉવ ઙઅયૂળબૃળી ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ 

ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ઘૉણ જીઅળીથૂ ઘીદૉફૂ ફીઙળળીથૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૬૮૭ (૪૱-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ગીન્દૂયીઊ ઘળીણૂ (નીઅદી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીફી િઽઅરદફઙળ દીવૃગીફી ઘૉણ જીઅળીથૂ 
ઘીદૉ ઈષૉવ ફીઙળ ળીથૂ ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફગૄૃશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઼ીમળગીઅઢી ુઞ ીફી િઽઅરદફઙળ દીવૃગીફી ઘૉણ જીઅળીથૂ ઘીદૉ ઈષૉવ ફીઙળ ળીથૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી 

મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ર્ણી઼ી ઘીદૉફૂ ષથજાળૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૬૮૯ (૪૱-૨૩-૪૨૩૯) ૂ સૂષીયીઊ યૃળૂલી (િનલ્નળ): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઇળષ ૂ ુઞ ીફી ર્ણી઼ી ઘીદૉ ઈષૉવ ષથજાળૂ ષીષ 
ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 
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ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઇળષ ૂ ુઞ ીફી ર્ણી઼ી ઘીદૉ ઈષૉવ ષથજાળૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ 

ફધૂ. 

-------- 

સીરશીજી ઘીદૉ ઈષૉવ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૬૯૯ (૪૱-૨૩-૪૨૩૯) ણૌ. ઇુફવ જોહૂલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઇળષ ૂ ુઞ ીફી ુયવ્ણી દીવૃગીફી સીરશીજી ઘીદૉ 
ઈષૉવ ષીષ ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઇળષ ૂ ુઞ ીફી ુયવ્ણી દીવૃગીફી સીરશીજી ઘીદૉ ઈષૉવ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

ઽશષનરીઅ ઈષૉવ ષૂળજી ષ્ળીફૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ ૉ ુષગ઼ીષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૭૭૨૯ (૪૱-૨૩-૪૨૩૯) ૂ ફૐસીનજી ઼્વઅગૂ (ન઼ીણી): રીફફૂલ ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ઽશષનરીઅ ઈષૉવ ષૂળજી ષ્ળીફૂ ષીષ 
ષી઼ફ રીડૉ  ઇફૃગૄશ ઞથીલૉવ ઝૉ દૉ ઽગૂક્દ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી ઋક્દ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ સૂ ગીલર્ષીઽૂ ધઊ ઝૉ ? 

ષી઼ફ રઅ ૂ ૂ  : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઇફૉ (૪)  દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૱ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્રીઅ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙફી ષી઼ફ યીઙ 
ીળી ઼ૃળૉ ન્ ફઙળ ુઞ ીફી ઽશષનરીઅ ઈષૉવ ષૂળજી ષ્ળીફૂ ષીષફૉ ષી઼ફ ક્ષૉ  દળૂગૉ  ુષગ઼ીષષી મીમદ ગ્ઊ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ફધૂ. 

-------- 

નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ રળૂફ ફૉસફવ બીગર્રીઅ ઘુફઞ ઘફફ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૭૯૬ (૪૪-૨૫-૪૨૪૩) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ નૉષયૄુર ીળગી ઇફૉ બ્ળમઅનળ ુઞ ીરીઅ રળૂફ ફૉસફવ બીગર્રીઅ ઙૉળગીલનૉ઼ળ 
ઘુફઞ ઘફફ ધીલ ઝૉ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, ઇફૉ 

(૪) જો ઽી, દ્ ઋક્દ ઙૉળગીલનૉ઼ળ ઘફફ ઇડગીષષી ઼ળગીળૉ  ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ સી બઙવીઅ વૂપી ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (ઘીથ-ઘુફઞ) : (૪૮-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ફી, જી. 

(૪)   ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ.  

-------- 
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યીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ભૂક઼્ બઙીળફી ગરર્જીળૂફી રૅત્લૃ ઇન્ષલૉ ઼ઽીલ  

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૮૨ (૫૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ળચૃયીઊ નૉ઼ ીઊ (ળીપફબૃળ): રીફફૂલ બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

 (૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ બીથૂ બૃળષઢી યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ 
ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી 
ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઊ, દૉષી ષઙર્-૫ફી ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૪૨/૨૯/૪૨૩૯ફી ઢળીષ રઞૃમ ઋક્દ મીમદૉ દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ 
ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ભળૂલીન્ફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

બીથૂ બૃળષઢી રઅ ૂ ૂ : (૪૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩)  ઙીઅપૂફઙળ ુઞ ીરીઅ જાઽૉળ ઈળ્ગ્લ ઼ૃઘીગીળૂ બૉડી ુષયીઙ, ફઅ.૩ફૂ ગજૉળૂરીઅ ભળઞ મજાષદી ૂ બૂ.મૂ.ઙતષૂ, 
઼ઽીલગ ઞૃફૂલળ ક્વીગર્ફૂ ુફરણુઅગ દી.૨૬-૨૩-૪૨૨૭ બળઅદૃ ઇુફલુરદ ઼ૉષીફી ગીળથૉ દૉકફૃઅ ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ધલૉવ ફ 
ઽ્લ દૉ નળમ્લીફ દૉકફૃઅ દી.૨૬-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ. ઈર, ુઞ ીરીઅ ૨૩ (ઑગ) ગરર્જીળૂ ફ પીલૉવ ઝૉ. ઇન્લ 
ુઞ ીફૂ રીિઽદૂ સૄન્લ ઝૉ. 

(૪)  ઼નળ ઢળીષ ઇન્ષલૉ ષ. ૂ બૂ.મૂ.ઙતષૂ, ઼ઽીલગ ઞૃફૂલળ ક્વીગર્ફૃઅ દી.૨૬-૨૯-૪૨૩૫ફી ળ્ઞ ઇષ઼ીફ  
ધદીઅ ષ. ૂફી ઈુ દ બત્ફૂફૉ ઈુધર્ગ ઋચ્જગ ઼ઽીલ .૬,૨૨,૨૨૨/- (ઇઅગૉ  ુબલી જીળ વીઘ બળૃી) મ્ણર્  ગજૉળૂફી  
દી.૨૩-૨૱-૪૨૩૱ફી ગી.ઈ.કર્રીઅગ: રઽૉગર સીઘી-૩/ઊ઼ૂ-૪૪૨૩૱/૭૩૯ ધૂ જગૄષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 
-------- 

નીઽ્ન ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ઞરૂફ ભીશષથૂ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૮૯૯૮ (૨૪-૨૫-૪૨૪૨) ૂરદૂ જઅ ૂગીમૉફ મીળૂલી (ઙળમીણી): રીફફૂલ રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૩-૩૪-૪૨૩૯ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી મૉ ષહર્રીઅ નીઽ્ન ઇફૉ ફરર્ની ુઞ ીરીઅ ષહર્ષીળ ુઞ ીષીળ ઼ળગીળૂ બણદળ, 
ઘળીમ્, ઙૐજળફૂ ગૉડવૂ ઞરૂફ ક્લી યીષૉ, ગ્ફૉ, ક્લી ઽૉદૃ઼ળ ભીશષષીરીઅ ઈષૂ, ઇફૉ  

(૪) ઋક્દ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞરૂફ ઇન્ષલૉ ઼ળગીળફૉ ષહર્ષીળ ગૉડવૂ ઈષગ ધઊ ?  

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૪૬-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) નીઽ્ન ુઞ ્આ *બ ગ-ઇ રૃઞમ. 

  ફરર્ની ુઞ ્આ *બ ગ-મ રૃઞમ. 

(૪)   
ુઞ ્ ષહર્ ૪૨૩૱ 

ઈષગ .રીઅ 
ષહર્ ૪૨૩૯ 
ઈષગ .રીઅ 

નીઽ્ન ૩૫,૯૫,૭૱૱/- ૪,૭૭,૮૱,૱૪૮/-
ફરર્ની ૩,૯૯,૨૬,૨૱૨/- ૭,૬૯,૨૬૩૨/-

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

-------- 

ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ઼ળગીળૂ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙફી ગૉ઼્ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૨૫૮ (૨૬-૩૪-૪૨૪૨) ૂ ગીન્દૂયીઊ બળરીળ (ઢી઼ળી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

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

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

(૬) દીવૃગીષીળ ગૉડવૂ ઼ળગીળૂ ઞરૂફ્ બળદ વૉષીરીઅ ઈષૂ ? 

રઽૉ઼ૄવ રઅ ૂ ૂ  : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ગ્ઊ ગૉ઼્ ધ્લીફૉ ઈષૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઘૉણી ુઞ ીરીઅ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઙૐજળ ઞરૂફરીઅ સળદયઅઙ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૱૯૬૬ (૩૮-૨૩-૪૨૪૩) ૂ ગીન્દૂયીઊ બળરીળ  (ઢી઼ળી): રીફફૂલ રઽૉ઼વૄ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી 
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૩૪-૪૨૪૨ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ઘૉણી ુ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 ૂ ૂ : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ૮૭,૫૪૭ જ્.રૂ. ઞરૂફ ઞૉડગ્ફી ઼મ ડૉસફ મફીષષીફી ઽૉદ ૃરીડૉ  દધી ૩૪૭૨ જ્.રૂ. ઞરૂફ ઈળ્ગ્લફી 
઼મ ઼ૉન્ડળ મફીષષીફી ઽૉદૃ઼ળ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

(૪) સળદયઅઙ ધલૉવ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૬)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૨૱ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુષથયીઊ રૃ઼ણૂલી (ગીવીષણ): રીફફૂલ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ 
ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી 
ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ 
બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઊ, દૉષી ષઙર્-૫ફી ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક 
ફ પીલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ રઞૃમ ઋક્દ મીમદૉ દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ 
ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ભળૂલીન્ફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી રઅ ૂ ૂ : (૪૮-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ગૃવ ૨૩ (ઑગ)  

(૪) ફધૂ. 

(૫)  ળઽૉદ્ ફધૂ. 

-------- 

ઋજાર્ યીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂફી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફફ્ વીય 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૮૱ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ણૌ. ઇુફવ જોુહલીળી (ુયવ્ણી): રીફફૂલ ઋજાર્રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી  
ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઋજાર્ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૉડવી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ 
ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼અમઅુપદ ઼ ીરઅણશ દળભધૂ બૉન્સફ જૄગષણુઅ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ ગૉ  ગૉર, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ દરીર ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઑગ બથ ફઽૂ (સૄન્લ). 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવી ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૯૪ (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઞસૃયીઊ બડૉવ (મીલણ): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બૉડર્ ્ ગૉ ુરગ ઼ યીઙ/ુષયીઙફી દીમી 
ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ગજૉળૂષીળ, ઼અષઙર્ષીળ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૉડવી 
ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼અમઅુપદ ઼ ીરઅણશ દળભધૂ બૉન્સફ જૄગષણુ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ દરીર ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼પૃૂ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼) : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ ગ્ઊ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂફૃઅ 
ઇષ઼ીફ ધલૉવ ફધૂ, 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 
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ભૂક઼્ બઙીળરીઅ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ષઙર્-૫ફી ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૱૩ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઼અઞલયીઊ ઼્વઅગૂ (ઞઅમૃ઼ળ): રીફફૂલ રખૃ્લરઅ ૂ ૂ (બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼) 
ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼ યીઙ/ુષયીઙફી દીમી 
ઽૉઢશફૂ ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલરૂદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ 
ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્લ, 

(૪) ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ રઞૃમ ઋક્દ મીમદૉ દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ 
ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઇળજીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (બૉડર્ ્ગૉ ુરગ ઼) : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ િભક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલરૂદ ઞગ્લીક ઋબળ ગ્ઊ ુફરથૄઅગ ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ફધૂ. 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ ફીથીઅગૂલ ઼ઽીલ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૯૯ (૩૬-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ૉરુ઼અઽ ષ઼ીષી (ફીઅન્ન): રીફફૂલ ઋજાર્રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ઌજાર્ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલુરદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ 
઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઊ, દૉષી ષઙર્-૫ફી ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ રઞૃમ ઋક્દ મીમદૉ દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ 
ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ગૉડવૂ ભળૂલીન્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ભળૂલીન્ફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ઋજાર્ રઅ ૂ ૂ : (૨૩-૨૯-૪૨૪૩) 

(૩) ઑગ બથ ફઽૂ (સૄન્લ). 

(૪)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ભૂક઼્ બઙીળરીઅ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ષઙર્-૫ફી ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૯૯ (૪૨-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ઼ૃળૉ સગૃરીળ બડૉવ (રીથ઼ી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (મઅનળ્) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ મઅનળ્ યીઙ/ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ળીજ્લફૂ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલરૂદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ ગળીળૂલ 
઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઊ, દૉષી ષઙર્-૫ફી ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ રઞૃમ ઋક્દ મીમદૉ દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ 
ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ગૉડવૂ ઇળજીક ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ઇળજીક ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 
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રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (મઅનળ્) : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૪) ઇફૉ (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ષીઽફ લષઽીળ યીઙફી દીમી ઽૉ ઢશફૂ ગજૉળૂકફી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ગરર્જીળૂકફૉ ઋચ્જગ ફીથીગૂલ ઼ઽીલ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૮૱૪ (૪૫-૨૯-૪૨૪૩) ૂ મશનૉષજી ઢીગ્ળ (ગવ્વ): રીફફૂલ ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ળીજ્લરીઅ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ષીઽફ લષઽીળ યીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ુઞ ીષીળ ળીજ્લ ઼ળગીળફૂ ભૂક઼્ બઙીળફૂ ફૂુદ ઇન્ષલૉ ુફલરૂદ ઞગ્લીક ઋબળ ુફરથૄઅગ બીરૉવ ઇફૉ બીઅજ ષહર્ફ્ 
ગળીળૂલ ઼રલઙીશ્ બૄથર્ ગલીર્ બઽૉવી ઇષ઼ીફ બીરૉવ ઽ્ઊ, દૉષી ષઙર્-૫ફી ગૃવ ગૉડવી ગરર્જીળૂક ફ પીલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૪૨-૨૯-૪૨૩૯ફી ઢળીષ રઞૃમ ઋક્દ મીમદૉ દૉકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઋચ્જગ 
ફીથીગૂલ ઼ઽીલ જૄગષષીફૂ મીગૂ ઝૉ, દૉષૂ ગૉડવૂ ભિળલીન્ ઋક્દ ુ ધુદઑ બણદળ ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ભિળલીન્ફ્ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ ુફગીવ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ? 

ષીઽફ લષઽીળ રઅ ૂ ૂ : (૪૮-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ગ્ઊ ગરર્જીળૂ ઇષ઼ીફ બીરૉવ ફધૂ. 

(૪)  સૄન્લ. 

(૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

-------- 

ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ઼અઙૉ ષીળ઼નીળ્ફૉ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષી મીમદ 

ઇદીળીઅુગદઆ ૯૯૩૪ (૩૯-૨૯-૪૨૪૩) ૂ ુષકર્રયીઊ રીણર (ઘઅયીુશલી): રીફફૂલ રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (મઅનળ્) ઞથીષષી 
ગૅબી ગળસૉ ગૉ .- 

(૩) દી.૫૨-૨૮-૪૨૪૩ફૂ ુ ધુદઑ ઝૉ ી થ ષહર્રીઅ ળીજ્લરીઅ ુઞ ીષીળ મઅનળ્ યીઙ/ુષયીઙફી દીમી ઽૉઢશફૂ 
ગજૉળૂકરીઅ ગજૉળૂષીળ, ઼અષઙર્ષીળ ફષ-ષુપર્દ બૉન્સફ લ્ઞફીરીઅ જોણીલૉવ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક બોગૂ ગૉડવી ઇુપગીળૂક/ 
ગરર્જીળૂકફી ઇષ઼ીફ ધલૉવ ઝૉ, 

(૪) ઋક્દ ુ ધુદઑ ઋક્દ ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ઼અમઅુપદ ઼ ીરઅણશ દળભધૂ બૉન્સફ જૄગષણુઅ સ  
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફધૂ દૉ ઽગૂગદ ઼ીજૂ ઝૉ, જો ઽી દ્ દૉફી ગીળથ્ સી ઝૉ, ઇફૉ 

(૫) ઋક્દ ુ ધુદઑ મીગૂ દરીર ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફી ષીળ઼નીળ્ફૉ ક્લીઅ ઼ૃપૂરીઅ બૉન્સફફ્ વીય ઈબષીરીઅ 
ઈષસૉ ? 

રૃખ્લરઅ ૂ ૂ (મઅનળ્) : (૫૩-૨૱-૪૨૪૩) 

(૩) ઑગ બથ ફઽીં. 

(૪) ઇફૉ (૫)  ઋબુ ધદ ધદ્ ફધૂ. 

 

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

કર્ર ુષયીઙફૃઅ ફીર  કર્રીઅગ ગૃવ 

૩ ગૅુહ, ઘૉણૄદ ગ લીથ ઇફૉ ઼ઽગીળ ુષયીઙ ૯૱૭૨, ૯૱૭૩, ૩૨૨૫૭ ૨૫ 

૪ ુસક્ષથ ુષયીઙ ૫૯૯૩ ૨૩ 

૫ ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ુષયીઙ ૯૮૭૬, ૯૯૫૫, ૯૱૮૪, ૯૱૮૭, ૯૯૨૩, ૯૯૩૱ ૨૮ 

૬ ઈળ્ગ્લ ઇફૉ બિળષીળ ગ લીથ ુષયીઙ ૯૪૯૮, ૯૮૨૨, ૯૯૫૩ ૨૫ 

૭ ઙૅઽ ુષયીઙ ૯૱૯૯, ૯૯૩૫, ૯૬૬૮, ૯૬૬૯, ૯૯૨૨, ૯૯૫૨ ૨૮ 

૮ ઋ ્ઙ ઇફૉ ઘીથ ુષયીઙ ૭૫૨૪, ૭૫૩૬, ૭૫૪૨, ૭૫૬૱, ૭૫૮૮, ૭૫૮૱, 

૭૫૮૯, ૭૫૯૱, ૭૫૯૫, ૭૫૯૯, ૭૫૯૯, ૭૬૨૩, 

૭૬૨૯, ૭૬૮૫, ૭૬૮૭, ૭૬૮૯, ૭૬૯૯, ૭૭૨૯, 

૯૭૯૬ 

૩૯ 

૯ ફરર્ની, ઞશ઼અબુ , બીથૂ બૃળષઢી ઇફૉ 

ગ બ઼ળ ુષયીઙ 

૯૮૮૨ ૨૩ 

૱ રઽૉ઼ૄવ ુષયીઙ ૮૯૯૮, ૱૨૫૮, ૱૯૬૬ ૨૫ 

૯  ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ ૯૯૨૱ ૨૩ 

૩૨ ઋજાર્ ઇફૉ બૉડર્ ્ગૉરૂગ ઼ ુષયીઙ ૯૮૮૱, ૯૮૯૪, ૯૯૱૩, ૯૯૯૯ ૨૬ 

૩૩ મઅનળ્ ઇફૉ ષીઽફ લષઽીળ ુષયીઙ ૯૮૯૯, ૯૮૱૪, ૯૯૩૪ ૨૫ 

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  

 

 




