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જાજાઽૉળીદઽૉળીદ  
ઇધર્સી  ઇધર્સી    ઇફૉઇફૉ  ઈઅગણીસી  ઈઅગણીસી    ુફલીરગફૂુફલીરગફૂ  ગજૉળૂગજૉળૂ  અ઼ષઙર્ફૂ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ઞગ્ લીઅ઼ષઙર્ફૂ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ઞગ્ લીક ક ગળીળ ઈપીિળદ પ્ળથૉ ગળીળ ઈપીિળદ પ્ળથૉ ૩૩ ૩૩ રી઼ રીડૉ રી઼ રીડૉ 

ઇધષી ઼ળગીળ ીળી રીન્ લઇધષી ઼ળગીળ ીળી રીન્ લ યળદૂ બધ્ પ યળદૂ બધ્ પુદધૂ ુફલુરદ ઋરૉનષીળ્ ઙઞૃળીદ જાઽૉળ ૉ઼ષી ઈલ્ઙુદધૂ ુફલુરદ ઋરૉનષીળ્ ઙઞૃળીદ જાઽૉળ ૉ઼ષી ઈલ્ઙ/ / ઙૃઞળીદ ઙૃઞળીદ ઙૐથ ૉ઼ષી બ અ઼નઙૂ રઅણશ ઙૐથ ૉ઼ષી બ અ઼નઙૂ રઅણશ 
ીળી ઋબવબ્ પીળી ઋબવબ્ પ ધીલ દૉ બોગૂ ઞૉ ષઽૉ ધીલ દૉ બોગૂ ઞૉ ષઽૉ વૃઅ ઽ્લ દૉડવી ઼રલ રીડૉ વૃઅ ઽ્લ દૉડવી ઼રલ રીડૉ ગળીળ ઈપીિળદ પ્ળથૉ યળષી રીડૉ ગળીળ ઈપીિળદ પ્ળથૉ યળષી રીડૉ વીલગ ઋરૉનષીળ્ બી ૉ઼ધૂ ુફલદ ફરૃફી વીલગ ઋરૉનષીળ્ બી ૉ઼ધૂ ુફલદ ફરૃફી 
રૃઞમફૂ ઇળજીરૃઞમફૂ ઇળજી  ઞ ળૂ રીથબ ્ ઞૉષી ગૉ  ઞ ળૂ રીથબ ્ ઞૉષી ગૉ  સોક્ષુથગ વીલગીદસોક્ષુથગ વીલગીદ, , ઉંરળઉંરળ, , જાુદ ઇઅઙૉફી ઞ ળૂ રીથબ ્ફૂ રીુથદ ફગવ ઼ીધૉજાુદ ઇઅઙૉફી ઞ ળૂ રીથબ ્ફૂ રીુથદ ફગવ ઼ીધૉ  
ઇ ૉફૂ ગજૉળૂફૉ ઇ ૉફૂ ગજૉળૂફૉ દીદી..૩૯૩૯  --૨૨૭ ૭ --૪૨૩૪૨૩૯૯  ઼ૃપૂ઼ૃપૂરીઅ રશૂ જાલ દૉ ળૂદૉરીઅ રશૂ જાલ દૉ ળૂદૉ  ળજીળજી..ઑઑ..ણૂણૂ..// બૂણ બ્બૂણ બ્ ડ ડ ધૂ ધૂ   ર્ગવૂ ઈબષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉર્ગવૂ ઈબષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . .   
૩૩..  ઞગ્ લીઞગ્ લીફૂ ુષઙદ ફૂ ુષઙદ ::--    
ઞગ્ લીઞગ્ લીફૃઅ ફૃઅ 
ફીરફીર  

ગૃવ ગૃવ 
ઞગ્ લીઞગ્ લી  

ગક્ષીષીળ ઞગ્ લીગક્ષીષીળ ઞગ્ લીકક ગક્ષીષીળ ઞગ્ લીગક્ષીષીળ ઞગ્ લીક બોગૂ રિઽવી ક બોગૂ રિઽવી 
ઋરૉનષીળ રીડૉ ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઋરૉનષીળ રીડૉ ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ 

ઈષૉવ ઞગ્ લીઈષૉવ ઞગ્ લીકક..  

ગૃવ ઞગ્ લીગૃવ ઞગ્ લીક બોગૂ ક બોગૂ 
PP..HH..  ઇફૉ રીજી ઇફૉ રીજી 
઼ોુ ફગ રીડૉ ઇફીરદ઼ોુ ફગ રીડૉ ઇફીરદ  

ુમફ ઇફીરદુમફ ઇફીરદ  
((઼ીરીન્લ઼ીરીન્લ))  

઼ી઼ી..સોસો..  
બબ..ષઙર્ષઙર્

ઇફૃઇફૃ..  
જાુદજાુદ

ઇફૃઇફૃ..  
ઞફજાુદઞફજાુદ

ુમફ ઇફીરદુમફ ઇફીરદ 
((઼ીરીન્લ઼ીરીન્લ))

઼ી઼ી..સોસો..  
બબ..ષઙર્ષઙર્

ઇફૃઇફૃ..  
જાુદજાુદ  

ઇફૃઇફૃ..  
ઞફજાુદઞફજાુદ  

PP..HH.. રીજી ઼ોુ ફગરીજી ઼ોુ ફગ

઼અસ્પફ ઼અસ્પફ 
ઇુપગીળૂઇુપગીળૂ  ૩૭૯૩૭૯  ૱૪૱૪  ૬૫૬૫  ૩૨૩૨ ૪૬૪૬  ૪૯૪૯  ૩૬૩૬  ૨૫૨૫  ૨૱૨૱  ૨૨૬૬  ૨૩૨૩  
઼અસ્પફ ઼અસ્પફ 
રનનફૂસ રનનફૂસ   ૪૪૮૪૪૮  ૩૩૩૩૬૬  ૮૩૮૩  ૩૮૩૮ ૫૭૫૭  ૫૱૫૱  ૪૨૪૨  ૨૭૨૭  ૩૩૩૩  ૨૨૯૯  ૪૪૪૪  
ઈઅગણી ઈઅગણી 
રનનફૂસ રનનફૂસ   ૩૨૯

૩૨૯  ૭૬૭૬  ૪૮૪૮  ૨૮૨૮  ૪૩૪૩  ૩૱૩૱  ૨૱૨૱  ૨૪૨૪  ૨૯૨૯  ૨૭૨૭  ૩૨૩૨  
  
  

ફ પફ પ::--  અ઼સ્પફ અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ ઇુપગીળૂ , , અ઼સ્પફ રનનફૂસઅ઼સ્પફ રનનફૂસ  ઇફૉઇફૉ  ઈઅગણી રનનફૂસફૂ ઞૉ ઈઅગણી રનનફૂસફૂ ઞૉ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઽસૉ દૉડવૂ ઞગ્લીક બળ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઽસૉ દૉડવૂ ઞગ્લીક બળ   
કર્રસકર્રસ::  ુફુફરથૄગ રથૄગ ઈબષીઈબષીરીઅ રીઅ ઈષસૉઈષસૉ. .   
૪૪. .   સોક્ષુથગ વીલગીદ સોક્ષુથગ વીલગીદ ::--    અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂઅ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ  ,,  અ઼સ્પફ રનનફૂસ દધી ઈઅગણી રનનફૂસફૂ અ઼સ્પફ રનનફૂસ દધી ઈઅગણી રનનફૂસફૂ   થૉલ થૉલ   ઞગ્ લીઞગ્ લીક રીડૉક રીડૉફૂ ફૂ         
                                                                                    સોક્ષુથગ વીલગીદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉસોક્ષુથગ વીલગીદ ફૂજૉ રૃઞમ ઝૉ . .   

૩૩..      ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ રીડૉ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ રીડૉ  
  ““ઈઅગણીસી  ઈઅગણીસી   ઇધષી ઑપ્ વી ઇધષી ઑપ્ વીઉણ ઈઅગણીસી  ઉણ ઈઅગણીસી   ઇધષી ઙીુથદૂગ ઈઅગણીસી   ઇધષી ઙીુથદૂગ ઈઅગણીસી    ઇધષી ઇધષી ઇધર્સીઇધર્સી         

ઇધષીઇધષી  ઑપ્ વીઑપ્ વીઉણ ઇધર્સી  ઉણ ઇધર્સી    ઇધષી ષીુથઞલ ઇધર્સી  ઇધષી ષીુથઞલ ઇધર્સી    ઇધષી ઉગ્ફ્રૉડર્ ૂગ઼ ઇધષીઇધષી ઉગ્ફ્રૉડર્ ૂગ઼ ઇધષી  ઙુથદસી  ઙુથદસી    
રૃખ્લ ુષરૃખ્લ ુષહલહલ  ઼ીધૉફૂ ઇફૃ  ફી઼ીધૉફૂ ઇફૃ  ફીદગફૂ મૂજા ષઙર્ફૂ બનષૂ ઇધષી ઈઞ દગફૂ મૂજા ષઙર્ફૂ બનષૂ ઇધષી ઈઞ રૃખ્ લરૃખ્ લ ુષહલ  ુષહલ ઼ીધૉફૂ ઼ીધૉફૂ ફીદગફૂફીદગફૂ  

કઝીરીઅ કઝીકઝીરીઅ કઝી  ૭૭૭૭%%  રીગર્ ઼ ઼ીધૉફૂ રીગર્ ઼ ઼ીધૉફૂ બનષૂબનષૂ””..  
૪૪..      ઼અસ્પફ રનનફૂસ રીડૉ઼અસ્પફ રનનફૂસ રીડૉ  
  ““ઈઅગણીસી  ઈઅગણીસી   ઇધષી ઑપ્ વી ઇધષી ઑપ્ વીઉણ ઈઅગણીસી  ઉણ ઈઅગણીસી   ઇધષી ઙીુથદૂગ ઈઅગણીસી   ઇધષી ઙીુથદૂગ ઈઅગણીસી    ઇધષી ઇધષી ઇધર્સીઇધર્સી         

ઇધષી ઇધષી   ઑપ્ વીઑપ્ વીઉણ ઇધર્સી  ઉણ ઇધર્સી    ઇધષી ષીુથઞલ ઇધર્સી  ઇધષી ષીુથઞલ ઇધર્સી    ઇધષી ઉગ્ફ્રૉડર્ ૂગ઼ ઇધષીઇધષી ઉગ્ફ્રૉડર્ ૂગ઼ ઇધષી  ઙુથદસી  ઙુથદસી    
રૃખ્લ ુષહલરૃખ્લ ુષહલ  ઼ીધૉફૂ ઇફૃ  ફી઼ીધૉફૂ ઇફૃ  ફીદગફૂ મૂજા ષઙર્ફૂ બનષૂ ઇધષી ઈઞ દગફૂ મૂજા ષઙર્ફૂ બનષૂ ઇધષી ઈઞ રૃખ્ લરૃખ્ લ ુષહલ  ુષહલ ઼ીધૉફૂ ઼ીધૉફૂ ફીદગફૂફીદગફૂ  

કઝીરીઅ કઝી કઝીરીઅ કઝી ૭૭૭૭%%  રીગર્ ઼ ઼ીધૉફૂ રીગર્ ઼ ઼ીધૉફૂ બનષૂબનષૂ””..  
૫૫.   .   ઈઅગણી રનનફૂસ રીડૉઈઅગણી રનનફૂસ રીડૉ  
  ““ઈઅગણીસી  ઈઅગણીસી   ઇધષી ઑપ્ વી ઇધષી ઑપ્ વીઉણ ઈઅગણીસી  ઉણ ઈઅગણીસી   ઇધષી ઙી ઇધષી ઙીુથદૂગ ઈઅગણીસી  ુથદૂગ ઈઅગણીસી    ઇધષી ઇધષી ઇધર્સીઇધર્સી         

ઇધષીઇધષી    ઑપ્ વીઑપ્ વીઉણ ઇધર્સી  ઉણ ઇધર્સી    ઇધષી ષીુથઞલ ઇધર્સી  ઇધષી ષીુથઞલ ઇધર્સી    ઇધષી ઉગ્ફ્રૉડર્ ૂગ઼ ઇધષીઇધષી ઉગ્ફ્રૉડર્ ૂગ઼ ઇધષી  ઙુથદસી  ઙુથદસી    
રૃખ્લ ુષહલરૃખ્લ ુષહલ  ઼ીધૉફૂ ઇફૃ  ફી઼ીધૉફૂ ઇફૃ  ફીદગફૂદગફૂ  બનષૂ ઇધષી ઈઞ બનષૂ ઇધષી ઈઞ રૃખ્ લરૃખ્ લ ુષહલ  ુષહલ ઼ીધૉફૂ ઼ીધૉફૂ ફીદગફૂફીદગફૂ  મૂજા ષઙર્ફૂ મૂજા ષઙર્ફૂ 

બનષૂબનષૂ””  
  ૬૬..  ગ્મ્ પ્ લૃગ્મ્ પ્ લૃડળ ડળ ગૐસ  લગૐસ  લફૂ ફૂ   વીલગીદ ઇઅવીલગીદ ઇઅઙૉ ઼ીરીન્ લઙૉ ઼ીરીન્ લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી..૩૫૩૫--૱૱--૪૨૨૱૪૨૨૱ફી ઢળીષ કર્રીઅગફી ઢળીષ કર્રીઅગ: : 
    ઼ૂઈળઈળ઼ૂઈળઈળ--૩૨૩૨--૪૨૨૯૪૨૨૯--૩૪૨૫૪૨૩૪૨૫૪૨--ઙઙ..૭ ૭ ધૂ ુફલદ ધલૉવ વીલગીદ ધૂ ુફલદ ધલૉવ વીલગીદ ઇધષી ઼ળગીળ ઇધષી ઼ળગીળ ીળી ષઘદ્ષઘદ ીળી ષઘદ્ષઘદ 
    ફગગૂ ગળૉ વી  દફગગૂ ગળૉ વી  દળફૂ ગ્મ્ પ્ લૃળફૂ ગ્મ્ પ્ લૃડળફી ઋબલ્ઙફૂ બીલીફૂ જાથગીળૂ પળીષદ્ ઽ્ષ્ જોઉઑડળફી ઋબલ્ઙફૂ બીલીફૂ જાથગીળૂ પળીષદ્ ઽ્ષ્ જોઉઑ. .   
  ૭૭..  ઙૃઞળીદૂ ઇધષી િઽન્ નૂઙૃઞળીદૂ ઇધષી િઽન્ નૂ ઇધષી મઅફૉફૃઅ બૃળદૃ ી ઇધષી મઅફૉફૃઅ બૃળદૃ ીફ પળીષદ્ ઽ્ષ્ જોઉઑફ પળીષદ્ ઽ્ષ્ જોઉઑ. .   
  ૮૮..  ઙૃઞળીદ રૃ  ગૂઙૃઞળીદ રૃ  ગૂ ૉ઼ષીક ષઙીર્ગળથ ઇફૉ યળદૂ  ૉ઼ષીક ષઙીર્ગળથ ઇફૉ યળદૂ ((઼ીરીન્ લ઼ીરીન્ લ) ) ુફલર્ુફલર્, , ૩૯૮૯૩૯૮૯ફૂ જોઙષીઉક ઇફૃ઼ીળ ફૂ જોઙષીઉક ઇફૃ઼ીળ 
    ઋબવૂ ષલ રલીર્નીરીઅ ઝૃડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉઋબવૂ ષલ રલીર્નીરીઅ ઝૃડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. .   



  2 

  
૫૫..  િભગ઼ બઙીળિભગ઼ બઙીળ  ::--  ૩૩. . અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂઅ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ  રીુ઼ગ ીરીુ઼ગ ી. . ૫૱૫૱,,૨૨૨૨૨૨//--                                                                                                                    
                                                                          ૪૪. . અ઼સ્પફ રનનફૂસ અ઼સ્પફ રનનફૂસ રીુ઼ગ ીરીુ઼ગ ી..૫૭૫૭,,૨૨૨૨૨૨//--  
      ૫૫. . ઈઅગણી રનનફૂસ ઈઅગણી રનનફૂસ રીુ઼ગ ીરીુ઼ગ ી..૪૱૪૱,,૨૨૨૨૨૨//--              
૬૬..  ષલ રલીર્નીષલ રલીર્ની  ::        ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ  વૂઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ  વૂ દીળૂઘફૂ ુ  ધ દીળૂઘફૂ ુ  ધુદઑ ુદઑ ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ રીડૉ અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ રીડૉ ૫૯ ૫૯   ષહર્ષહર્, , અ઼સ્પફ રનનફૂસઅ઼સ્પફ રનનફૂસ    

                  રીડૉ રીડૉ ૫૯ ૫૯ ષહર્ષહર્  ઇફૉ ઈઅગણી રનનઇફૉ ઈઅગણી રનનફૂસ રીડૉફૂસ રીડૉ   ૫૫૯૯  ષહર્ધૂ ષપૃ ફઽીંષહર્ધૂ ષપૃ ફઽીં. .   
૭૭..  સળદ્સળદ્  ::--    

૩૩..  ઋરૉનષીળ્ઑ ઋરૉનષીળ્ઑ ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ, , અ઼સ્પફ રનનફૂસ ઇફૉ અ઼સ્પફ રનનફૂસ ઇફૉ ઈઅગણી રનનફૂસફૂ ઞઈઅગણી રનનફૂસફૂ ઞગ્લીગ્લીક રીડૉ ઇળજી ક રીડૉ ઇળજી     
                        ગળષી ગળષી ઇઅઙૉઇઅઙૉ  ુફલદ ફરૃફીફૃઅ ઇળજી ભ્રર્ રૉશષષી ુફલદ ફરૃફીફૃઅ ઇળજી ભ્રર્ રૉશષષી ઇધર્સી  ઇધર્સી  ઇફૉ ઇફૉ ઈઅગણીસી  ઈઅગણીસી   ુફલીરગફૂ ુફલીરગફૂ  ગજૉળૂફૂગજૉળૂફૂ    
  ષૉમ઼ીઉડષૉમ઼ીઉડ  wwwwww..gguujjeeccoossttaatt..gguujjaarraatt..ggoovv..iinnજોષીફૂ ળઽૉસૉ દધી દૉ રૃઞમફી ુફલદ ગળૉ વ ફરૃફી જોષીફૂ ળઽૉસૉ દધી દૉ રૃઞમફી ુફલદ ગળૉ વ ફરૃફી                       
  રીથૉ ઞ ઇળજી ઞ ળૂ રીથબ ્ ઼િઽદ ગળષીફૂ ળઽૉસૉરીથૉ ઞ ઇળજી ઞ ળૂ રીથબ ્ ઼િઽદ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. .     
૪૪..  ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋ દ ષઙર્રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉ઼ીરીુઞગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋ દ ષઙર્રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ ફૃઅ 

઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી ુષયીઙફી દી઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી ુષયીઙફી દી..૨૮૨૮//૨૪૨૪//૩૯૯૮૩૯૯૮ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ બિળુસ  ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ બિળુસ  ((ગગ) ) 
((ઙૃઞળીદૂરીઅઙૃઞળીદૂરીઅ))ફી ફરૃફીરીઅ રીથબ  ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉફી ફરૃફીરીઅ રીથબ  ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. . ઈ રીથબ  થ ફીથીઅગૂલ ષહર્ નળમ્લીફ ઈ રીથબ  થ ફીથીઅગૂલ ષહર્ નળમ્લીફ 
રૉશષૉવ ઽ્રૉશષૉવ ઽ્ષૃ ષૃ જોઉઑજોઉઑ, , ઞૉરીઅ જાઽૉળીદ ુ઼ધ્પ ધલૉવ ઽ્લ દૉ ફીથીગૂલ ષહર્ફ્ બથ ઼રીષૉઞૉરીઅ જાઽૉળીદ ુ઼ધ્પ ધલૉવ ઽ્લ દૉ ફીથીગૂલ ષહર્ફ્ બથ ઼રીષૉસ ધલૉવ ઽ્ષ્ સ ધલૉવ ઽ્ષ્ 
જોઉઑજોઉઑ. . ઋ દ ઋ દ ષઙર્રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ  રીદીષઙર્રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ  રીદી--ુબદીફૂ ઈષગફી અ઼નયર્રીઅ ુબદીફૂ ઈષગફી અ઼નયર્રીઅ 
ઈબષીરીઅ ઈષદૃઅ ઽ્ષીધૂ ઈ રીથબ  ઇળજી ઼ીધૉ ળઞૄ ગળદૂ ષઘદૉ ઈબષીરીઅ ઈષદૃઅ ઽ્ષીધૂ ઈ રીથબ  ઇળજી ઼ીધૉ ળઞૄ ગળદૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળફૂ રીદીઋરૉનષીળફૂ રીદી--ુબદીફૂ ુબદીફૂ 
ઈષગરીઅ ભૉ ળભીળ ધદ્ ઽ્લ દ્ ઋરૉનષીળૉઈષગરીઅ ભૉ ળભીળ ધદ્ ઽ્લ દ્ ઋરૉનષીળૉ //ઇળઞનીળૉ  ષલઅ ઈષી ષપીળીઇળઞનીળૉ  ષલઅ ઈષી ષપીળી--પડીણીફૂ રીુથદ જાઽૉપડીણીફૂ રીુથદ જાઽૉ ળીદ ળીદ 
રીથબ  ઈબફીળ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ઼રરીથબ  ઈબફીળ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ઼રક્ષ ગળષીફૂ ળઽૉસૉક્ષ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. . ઈ ળૂદૉ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂફૉ જાથ ગલીર્ મીનઈ ળૂદૉ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂફૉ જાથ ગલીર્ મીન, , 

઼ક્ષર ઇુપગીળૂઑ ઞૉ ુફથર્લ વૂપૉવ ઽ્લ દૉફૂ જાથ ઇ ૉફૂ ગજૉળૂફૉ બથ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂઑ ઞૉ ુફથર્લ વૂપૉવ ઽ્લ દૉફૂ જાથ ઇ ૉફૂ ગજૉળૂફૉ બથ ગળષીફૂ ળઽૉસૉગળષીફૂ ળઽૉસૉ..  ઞૉ ઞૉ 
ઋરૉનષીળઋરૉનષીળ//ઇળઞનીળ ઈષૂ ષોુચ્ઝગઇળઞનીળ ઈષૂ ષોુચ્ઝગ  જાઽૉળીદ ફ ગળૂફૉ ઈષગરીઅ ષપીળ્ ઝૄબીષસૉ દ્ દૉફૉ રજાઽૉળીદ ફ ગળૂફૉ ઈષગરીઅ ષપીળ્ ઝૄબીષસૉ દ્ દૉફૉ રશૉશૉવ્ વીયવ્ વીય  ળન ળન 
ગળષીબી  ઢળસૉ ગળષીબી  ઢળસૉ ઇફૉઇફૉ  બિળથૂદ રિઽવી બિળથૂદ રિઽવી ઋરૉનષીળ્ઑ ઈષૃ રીથબ  દૉરફી રીદીઋરૉનષીળ્ઑ ઈષૃ રીથબ  દૉરફી રીદી--ુબદીફૂ ઈષગફી ુબદીફૂ ઈષગફી 
અ઼નયર્રીઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉઅ઼નયર્રીઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ, , જો ઈષી ઋરૉનષીળ્જો ઈષી ઋરૉનષીળ્ઑ દૉરફી બુદફૂ ઈષગફી અ઼નયર્રીઅ ઈષૃઅ રીથબ  ઑ દૉરફી બુદફૂ ઈષગફી અ઼નયર્રીઅ ઈષૃઅ રીથબ  

ળઞૃ ગળૉ વ ઽસૉ દ્ દૉરફૂ ઇળજી ળન ગળષીરીઅ ળઞૃ ગળૉ વ ઽસૉ દ્ દૉરફૂ ઇળજી ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉઈષસૉ..ઇળજી ઼ીધૉ ઇળજી ઼ીધૉ બિળુસ  ડબિળુસ  ડ--ગ ફી ગ ફી મનવૉ મનવૉ AAnnnneexxuurree--
AA((ઇઅગર્ૉજીરીઅઇઅગર્ૉજીરીઅ) ) ળઞૃ ગળૉ વ ઽસૉ દ્ બથ ઇળજી ળઞૃ ગળૉ વ ઽસૉ દ્ બથ ઇળજી ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. . ગૉરગૉ  ગૉરગૉ  AAnnnneexxuurree--AA  યીળદ ઼ળગીળ યીળદ ઼ળગીળ 
ઽૉઢશફૂ ફ્ગળૂ રીડૉફૃઅ ઝૉઽૉઢશફૂ ફ્ગળૂ રીડૉફૃઅ ઝૉ . . જો ઋરૉનષીળૉ  ઈ રીથબજો ઋરૉનષીળૉ  ઈ રીથબ   ((બિળુસબિળુસ --ગગ) ) ઇળજી ઼ીધૉ ળઞૃ ગળૉ વ ફઽૂ ઽ્લ ઇળજી ઼ીધૉ ળઞૃ ગળૉ વ ફઽૂ ઽ્લ 
દ્ દૉકફૂ ઇળજી ઇરીન્લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ુમફ ઇફીરદ ઞગ્લી રીડૉ બથ ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ દ્ દૉકફૂ ઇળજી ઇરીન્લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ુમફ ઇફીરદ ઞગ્લી રીડૉ બથ ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ 
ઈષસૉ ફઽૂઈષસૉ ફઽૂ. .   

૫૫..  ઇફીરદ ગક્ષીફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ષદર્રીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઝૄડઝીડ રશષીબી  ધસૉઇફીરદ ગક્ષીફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ષદર્રીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઝૄડઝીડ રશષીબી  ધસૉ..  
૬૬..  રિઽવીક રીડૉફૂ ઇફીરદ ઞગ્ લીરિઽવીક રીડૉફૂ ઇફીરદ ઞગ્ લીક રીડૉ જો રિઽવી ઋરૉનષીળ ઋબવબ્ પક રીડૉ જો રિઽવી ઋરૉનષીળ ઋબવબ્ પ ફઽીં ધીલ દ્ દૉષૂ ઞગ્ લી ફઽીં ધીલ દ્ દૉષૂ ઞગ્ લી દૉ ઞ  દૉ ઞ 
  ગક્ષીફી બૃ હ ઋરૉનષીળ રીડૉ ભીશષૂ સગીસૉગક્ષીફી બૃ હ ઋરૉનષીળ રીડૉ ભીશષૂ સગીસૉ. .   
૭૭..  ઋરૉનષીળ્ઑ  ફીઋરૉનષીળ્ઑ  ફીદગ દધી ઇફૃ  ફીદગ દધી ઇફૃ  ફીદગફૂ દગફૂ રીગર્રીગર્ સૂસૂડ દૉરઞ ણૂગર્ૂડ દૉરઞ ણૂગર્ૂ  ઼ડીર્ફૂ ફગવ મૂણષીફૂ ળઽૉસૉ઼ડીર્ફૂ ફગવ મૂણષીફૂ ળઽૉસૉ. . ષપૃરીઅષપૃરીઅ, , 
  ણૂગર્ૂ ઼ડીર્િભગૉ ડરીઅ રૃખ્ લણૂગર્ૂ ઼ડીર્િભગૉ ડરીઅ રૃખ્ લ ુષહલ  બ ુષહલ  બ  ડ ડ ળૂદૉ નસીર્ષષીફ્ ઽ્ષ્ જોઉઑ ળૂદૉ નસીર્ષષીફ્ ઽ્ષ્ જોઉઑ. . જો ણૂગર્ૂજો ણૂગર્ૂ  ઼ડીર્િભગૉ ડરીઅ રૃખ્ લ઼ડીર્િભગૉ ડરીઅ રૃખ્ લ ુષહલ  ુષહલ 
   બ બ  ડ ડ નસીર્ષૉવ ફ ઽ્લ દ્ ગ્વૉઞ ઇધષી લૃુફષ઼ીર્ડૂફી રૃખ્ લ નસીર્ષૉવ ફ ઽ્લ દ્ ગ્વૉઞ ઇધષી લૃુફષ઼ીર્ડૂફી રૃખ્ લ ુષહલ દળૂગૉ ફ્ વૉુઘદ ઈપીળ ળઞૄ ગળષીફ્  ુષહલ દળૂગૉ ફ્ વૉુઘદ ઈપીળ ળઞૄ ગળષીફ્ 
  ળઽૉસૉળઽૉસૉ. . રૃખ્ લરૃખ્ લ ુષહલ  બ ુષહલ  બ  ડ ડ    ધદ્ ફ ઽ્લ દૉષૂ ઇળજી ઇરીન્ લધદ્ ફ ઽ્લ દૉષૂ ઇળજી ઇરીન્ લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.  .    
૮૮..  ઞૉ લૃુફષુ ર઼્ડૂ ીળી ડગીષીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ ડગીષીળૂ ઙથષી રીડૉફૂ ઞૉ લૃુફષુ ર઼્ડૂ ીળી ડગીષીળૂ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ ડગીષીળૂ ઙથષી રીડૉફૂ રીન્લરીન્લ  

ભ્મ્લૃર્વીભ્મ્લૃર્વી//ઈપીળ ઇળજી ઼ીધૉ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉઈપીળ ઇળજી ઼ીધૉ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ. .   

૯૯. .   ઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષલૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ લૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીફ ફ ઇફૃકર્ર ફઅઇફૃકર્ર ફઅ..૫૫રીઅરીઅ  નસીર્  લીનસીર્  લી રૃઞમ  રૃઞમ   
  રીુ઼ગ રીુ઼ગ   િભગ઼ બઙીળિભગ઼ બઙીળ//રીફદ્ ષૉદફ રશસૉરીફદ્ ષૉદફ રશસૉ. . દૉકફૂ ુફરથૄઅગ ગળીળફી પ્ળથૉ ગળષીરીઅ ઈષસૉ દધી દૉકફૂ ુફરથૄઅગ ગળીળફી પ્ળથૉ ગળષીરીઅ ઈષસૉ દધી 
  ગળીળફૂ રૃદ્દગળીળફૂ રૃદ્દ  ૩૩ ૩૩ રી઼ફૂ ળઽૉસૉરી઼ફૂ ળઽૉસૉ..    
૱૱. .   ઋયલબક્ષૉ ઑગ રી઼ફૂ ફ્િડ઼ ઇધષી ઑગ રી઼ફી િભગ઼ બઙીળફૂ ળગરઋયલબક્ષૉ ઑગ રી઼ફૂ ફ્િડ઼ ઇધષી ઑગ રી઼ફી િભગ઼ બઙીળફૂ ળગર//રીફદ્ ષૉદફ ઼ીધૉફ્ ફ્િડ઼ રીફદ્ ષૉદફ ઼ીધૉફ્ ફ્િડ઼ 
  બઙીળ ઈબૂફૉ ગળીળફ્ ઇઅદ વીષૂ સગીસૉબઙીળ ઈબૂફૉ ગળીળફ્ ઇઅદ વીષૂ સગીસૉ..  
૯૯. .   ુફલદ િભગ઼ બઙીળુફલદ િભગ઼ બઙીળ//રીફદ્ ષૉદફ બળ ગ્ઉબથ જાદફી યથ્ ધીઅરીફદ્ ષૉદફ બળ ગ્ઉબથ જાદફી યથ્ ધીઅ રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ..  
૩૨૩૨. .   ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીફ ફ ઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષલૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ લૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ િભગિભગ઼ બઙીળ઼ બઙીળ//રીફદ્ ષૉદફરીફદ્ ષૉદફરીઅ રીઅ 
  ગ્ઉબથ ગીળફ્ ષપીળ્ ગૉ  ઉજાભ્ રશષીબી  ધસૉ ફઽૂગ્ઉબથ ગીળફ્ ષપીળ્ ગૉ  ઉજાભ્ રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ. . ર ચષીળૂ યથ્ ધૃઅર ચષીળૂ યથ્ ધૃઅ, , ષજઙીશીફૂ ળીઽદ ઇધષી ષજઙીશીફૂ ળીઽદ ઇધષી 
  બઙીળ બઅજફી મૂજા વીય્ ગૉ  ૉ઼ષી ુષહલગ ઇન્ લબઙીળ બઅજફી મૂજા વીય્ ગૉ  ૉ઼ષી ુષહલગ ઇન્ લ ગ્ઉ વીય્ રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ ગ્ઉ વીય્ રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ..  
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૩૩૩૩. .   ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીફ રૉણૂગવ ળૂઑમ્ મફ રૉણૂગવ ળૂઑમ્ મ ર઼્રૉન્ ડર઼્રૉન્ ડ રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ..  

૩૪૩૪. .   ગગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીફ મજાષૉવ ૉ઼ષીફ મજાષૉવ ૉ઼ષી//ફ્ગળૂ બૉન્ સફ્ગળૂ બૉન્ સફફ, , મ્ફ઼મ્ફ઼, , ઑવઑવ..ડૂડૂ..઼ૂ઼ૂ.., , ઑન્ ગૉઑન્ ગૉ સરૉન્ ડસરૉન્ ડ કભ  કભ 

  વૂષવૂષ, , બૉસઙૂ ગૉ  દૉષી ગ્ઉ ઇન્ લબૉસઙૂ ગૉ  દૉષી ગ્ઉ ઇન્ લ ગ્ઉ ફીથીગૂલ વીય્ ઼ળગીળ ૂ બી ૉ઼ધૂ રૉશષષીફૉ બી  ઙથીસૉ ફઽૂ ગ્ઉ ફીથીગૂલ વીય્ ઼ળગીળ ૂ બી ૉ઼ધૂ રૉશષષીફૉ બી  ઙથીસૉ ફઽૂ..  

૩૫૩૫..  ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીફ ગરર્જીળૂફૃઅ ઇષ઼ીફ ધીલ દ્ દૉરથૉ મજાષૉવૂ ભળઞફી ઼રલઙીશીફૂફ ગરર્જીળૂફૃઅ ઇષ઼ીફ ધીલ દ્ દૉરથૉ મજાષૉવૂ ભળઞફી ઼રલઙીશીફૂ  િભભ઼ િભભ઼ 

  બઙીળબઙીળ//રીફદ્ ષૉદફફૂ વૉથૂ ળગર ગરર્જીળૂફી ગૃડૃઅમૂઞફ્ફૉ રશષીબી  ધસૉરીફદ્ ષૉદફફૂ વૉથૂ ળગર ગરર્જીળૂફી ગૃડૃઅમૂઞફ્ફૉ રશષીબી  ધસૉ. . બળઅ દૃ મૂજા વીય બળઅ દૃ મૂજા વીય 

  ઑગ઼ગર્ૉ઼ૂલી વીય ગૉ  ળઽૉરળીઽૉ  ફ્ગળૂ ઞૉષી ઈફૃહીઅુઙગ વીય રશષીબી  ધસૉ ફઽૂઑગ઼ગર્ૉ઼ૂલી વીય ગૉ  ળઽૉરળીઽૉ  ફ્ગળૂ ઞૉષી ઈફૃહીઅુઙગ વીય રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ..  

૩૬૩૬. .   ઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષલૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ લૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ અ઼ષઙર્ફી ઇુપગીળૂઅ઼ષઙર્ફી ઇુપગીળૂ//ગરર્જીળૂગરર્જીળૂઑ ઞૉ ભળજો મજાષષીફૂ ધદૂ ઽ્લ ઑ ઞૉ ભળજો મજાષષીફૂ ધદૂ ઽ્લ 

  દૉદૉષૂષૂ  ભળજો મજાષષીફૂ ળઽૉસૉ દૉ રીડૉ ગજૉળૂરીઅ ભળઞ બીવફફ્ ઞૉ ઼રલ ુફલદ ગળૉ વ ઽ્લ દૉ ઼રલ રીથૉ ભળજો મજાષષીફૂ ળઽૉસૉ દૉ રીડૉ ગજૉળૂરીઅ ભળઞ બીવફફ્ ઞૉ ઼રલ ુફલદ ગળૉ વ ઽ્લ દૉ ઼રલ રીથૉ 

  ગજૉળૂરીઅ ગજૉળૂરીઅ   ઽીઞળૂ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ દૉરઞ ીઉષૉડ ૉગડૂ઼ ગૉ  ઇન્ લઽીઞળૂ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ દૉરઞ ીઉષૉડ ૉગડૂ઼ ગૉ  ઇન્ લ  બીડર્ડીઉર ફ્ગળૂ ગળૂ સગીસૉ ફઽૂ બીડર્ડીઉર ફ્ગળૂ ગળૂ સગીસૉ ફઽૂ. . 

  જાઽૉળ ળજાફી િનષ ૉ઼કૉ બથ ઼ળગીળૂ ગીરઙૂળૂફૂ ઞ િળલીદફૉ ઇફૃવક્ષૂફૉ ભળઞ મજાષષીજાઽૉળ ળજાફી િનષ ૉ઼કૉ બથ ઼ળગીળૂ ગીરઙૂળૂફૂ ઞ િળલીદફૉ ઇફૃવક્ષૂફૉ ભળઞ મજાષષી  ઞથીષષીરીઅ ઞથીષષીરીઅ 

  ઈષૉ દ્ ઈષૉ દ્   દૉ રૃઞમ ભળઞ મજાષષીફૂ ળઽૉસૉદૉ રૃઞમ ભળઞ મજાષષીફૂ ળઽૉસૉ. . ળીઞગૂલ ષૅુ રીઅ યીઙ વઉ સગીસૉ ફઽૂળીઞગૂલ ષૅુ રીઅ યીઙ વઉ સગીસૉ ફઽૂ..  

૩૭૩૭. .   ઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષલૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ લૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ ગળીળફી ઼રલ નળમ્ લીગળીળફી ઼રલ નળમ્ લીફ ષીુહર્ગ પ્ળથૉ ફ ષીુહર્ગ પ્ળથૉ ૩૩ ૩૩ બળજૄળથ ળજા બળજૄળથ ળજા 

  રશષીબી  ધસૉરશષીબી  ધસૉ. . ઇન્ લઇન્ લ ગ્ઉ ળજા રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ ગ્ઉ ળજા રશષીબી  ધસૉ ફઽૂ. . દૉ ુ઼ષીલફૂ ળજા ય્ઙષસૉ દ્ દૉ ળજાદૉ ુ઼ષીલફૂ ળજા ય્ઙષસૉ દ્ દૉ ળજાફી િનષ઼ફી ફી િનષ઼ફી 

  બઙીળફૂ ગબીદ ગળૂ વૉષીરીઅ ઈષસૉબઙીળફૂ ગબીદ ગળૂ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. .     

૩૮૩૮. .   ઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષલૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ લૉ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળફૉ દૉકઑ ગીલર્રધગ બળ ળઽૉઢીથૉ ળઽૉષીફૃઅ ભળજીલીદ ળઽૉસૉ ઇફૉ દૉકઑ ગીલર્રધગ બળ ળઽૉઢીથૉ ળઽૉષીફૃઅ ભળજીલીદ ળઽૉસૉ ઇફૉ 

  ઇુપગૅદ ઇુપગૅદ   ઇુપગીળૂફૂ બળષીફઙૂ ષઙળ રૃખ્ લઇુપગીળૂફૂ બળષીફઙૂ ષઙળ રૃખ્ લ રધગ ઝ્ણૂ સગસૉ ફઽૂ રધગ ઝ્ણૂ સગસૉ ફઽૂ. .   

૩૯૩૯. .   ભળઞફી યીઙ બૉ રૃખ્ લભળઞફી યીઙ બૉ રૃખ્ લ રધગધૂ  રધગધૂ ૱ ૱ િગિગ..રૂરૂ. . મઽીળ ઞષીફૃઅ ધીલ દ્ મઽીળ ઞષીફૃઅ ધીલ દ્ ૮ ૮ ગવીગધૂ ષપૃ ઇફૉ ગવીગધૂ ષપૃ ઇફૉ ૩૪ ૩૪ ગવીગ ઼ૃપૂફી ગવીગ ઼ૃપૂફી 

  ળ્ગીથ રીડૉ ળ્ગીથ રીડૉ ીી..૩૪૨૩૪૨//--  ઇફૉ ઇફૉ ૩૪ ૩૪ ગવીગધૂ ષપૃ ઼રલફી ળ્ગીથ રીડૉ ગવીગધૂ ષપૃ ઼રલફી ળ્ગીથ રીડૉ ીી..૪૬૨૪૬૨//--  નોુફગ યથ્ ધૃઅનોુફગ યથ્ ધૃઅ રશષીબી   રશષીબી  

  ધસૉ દૉરઞ રૃ઼ીભળૂ યીણી બૉડૉ ઑ઼ધસૉ દૉરઞ રૃ઼ીભળૂ યીણી બૉડૉ ઑ઼..ડૂડૂ..મ઼મ઼//ળૉ  ષૉળૉ  ષૉફૃઅ મૂજા ષઙર્ફૃઅ યીણૃઅ રશષીબી  ધસૉફૃઅ મૂજા ષઙર્ફૃઅ યીણૃઅ રશષીબી  ધસૉ. .   

૩૱૩૱. .   ગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીગળીળફી ઼રલઙીશી નળમ્ લીફફૂ ઇ અ઼દ્હગીળગ ગીરઙૂળૂ ગૉફફૂ ઇ અ઼દ્હગીળગ ગીરઙૂળૂ ગૉ   ઇુસ  દઇુસ  દ મનવ ગ્ઉબથ જાદફૂ ફ્િડ઼  મનવ ગ્ઉબથ જાદફૂ ફ્િડ઼ 

  ઈપ્ લીઈપ્ લી ુ઼ષીલ ગ્ઉબથ ઼રલૉ ફ્ગળૂ ઼રીપ્ દ ુ઼ષીલ ગ્ઉબથ ઼રલૉ ફ્ગળૂ ઼રીપ્ દ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ગળષીરીઅ ઈષસૉ..  

૩૯૩૯. .   ઼ળગીળ ૂ દળભધૂ ષઽૂષડૂ િઽદરીઅ મૂજી ગ્ઉ ઞ ળૂ સળદ્ ફક્કૂ ધીલ દ્ દૉ બથ મઅપફગદીર્ ળઽૉસૉ઼ળગીળ ૂ દળભધૂ ષઽૂષડૂ િઽદરીઅ મૂજી ગ્ઉ ઞ ળૂ સળદ્ ફક્કૂ ધીલ દ્ દૉ બથ મઅપફગદીર્ ળઽૉસૉ..  

૪૨૪૨. .    લ લષ઼ીલ ષૉળીફૂ ગબીદ ુફલરીફૃ઼ીળ િભગ઼ બઙીળષ઼ીલ ષૉળીફૂ ગબીદ ુફલરીફૃ઼ીળ િભગ઼ બઙીળ//રીફદ્ ષૉદફરીઅધૂ ગળૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉરીફદ્ ષૉદફરીઅધૂ ગળૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ..  

૪૩૪૩. .   ુફરથૄઅગફી ઼રલ ુફરથૄઅગફી ઼રલ નળમ્ લીનળમ્ લીફ ફ દૉરઞ મજાષૉવ ઼ળગીળૂ ૉ઼ષીફૂ મીમદ ઇઅઙૉ ગ્ઉબથ ગીળફૂ ભ્ઞનીળૂ ગૉ  દૉરઞ મજાષૉવ ઼ળગીળૂ ૉ઼ષીફૂ મીમદ ઇઅઙૉ ગ્ઉબથ ગીળફૂ ભ્ઞનીળૂ ગૉ  

  િનષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼મમ ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ગ્ઉબથ ઞષીમનીળૂ ળઽૉસૉ ફઽૂિનષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼મમ ળીઞલ ઼ળગીળફૂ ગ્ઉબથ ઞષીમનીળૂ ળઽૉસૉ ફઽૂ..  

૪૪૪૪. .   ગળીળ ઈપીિળદ ઋચ્ જગળીળ ઈપીિળદ ઋચ્ જગ ષૉદફધૂગ ષૉદફધૂ//રીફદ્ ષૉદફધૂ ુફરથૄઅગ બીરૉવ  લરીફદ્ ષૉદફધૂ ુફરથૄઅગ બીરૉવ  લુક્દફૉ ઼ળગીળૂ રઽૉગર ઋબળ ુક્દફૉ ઼ળગીળૂ રઽૉગર ઋબળ 

  ઼રીુષ  ડ઼રીુષ  ડ ધષી રીડૉ ધષી રીડૉફ્ ગ્ઉ ઽક્ક ીપ્ દફ્ ગ્ઉ ઽક્ક ીપ્ દ ધસૉ ફઽૂ ધસૉ ફઽૂ..  

૪૫૪૫. .   ઋબળ્ગદ સળદ્ ુફરથૄઅગઋબળ્ગદ સળદ્ ુફરથૄઅગ  બીરફીળ  લબીરફીળ  લુક્દફૉ  ષૂુક્દફૉ  ષૂગીલર્ ઝૉ  દૉ ઇઅઙૉફૃઅ અ઼રુદબ  ગીલર્ ઝૉ  દૉ ઇઅઙૉફૃઅ અ઼રુદબ  ઈબષીફૃઅ ઈબષીફૃઅ ળઽૉસૉળઽૉસૉ..  

૪૬૪૬. .   ઈ યળદૂ ઞૉઈ યળદૂ ઞૉ--દૉ અ઼ષઙર્ફી યળદૂ ુફલર્ફૃ઼ીળ લ્ગ્ લદૉ અ઼ષઙર્ફી યળદૂ ુફલર્ફૃ઼ીળ લ્ગ્ લ વીલગીદ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ધૂ યળદૂફૂ ુફલદ  વીલગીદ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ધૂ યળદૂફૂ ુફલદ 

  ગળીલૉવ િકર્લીફૉ ઇફૃ઼ળૂફૉ ઞ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉગળીલૉવ િકર્લીફૉ ઇફૃ઼ળૂફૉ ઞ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉ  ુફલદ ઇળજીબ ગરીઅુફલદ ઇળજીબ ગરીઅ  ઞ ઞ ઇળજી ગળષીફૂ ળઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉસૉઽૉસૉ. .     

૪૭૪૭. .   ઈ ગળીળ ઈપીિળદ ભળઞ ઋઈ ગળીળ ઈપીિળદ ભળઞ ઋબળ જોણીદી બઽૉવીઅ સીળૂિળગ લ્બળ જોણીદી બઽૉવીઅ સીળૂિળગ લ્ગ્લદીગ્લદી  ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ  ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉઇઅઙૉફૃઅ રીથબ  ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ..  

૪૮૪૮. .   ઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષઈ જાઽૉળીદ ઇન્ ષલૉ ગળીળ ઈપીિળદ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળ લૉ ગળીળ ઈપીિળદ ુફરથૄઅગ રૉશષફીળ  લ લુક્દઑ ગળીળ ગળષીફૃઅ  ષૂુક્દઑ ગળીળ ગળષીફૃઅ  ષૂગીળદી બઽૉવીઅ દૉરફૂ ગીળદી બઽૉવીઅ દૉરફૂ 

  ૉ઼ષી વૉફીળ ઼ ીુપગીૉ઼ષી વૉફીળ ઼ ીુપગીળૂફૉ લ્ગ્ લળૂફૉ લ્ગ્ લ વીઙૉ દ્ બ ર઼્ફવ ઑુક઼્ણન્ ડ વીઙૉ દ્ બ ર઼્ફવ ઑુક઼્ણન્ ડ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ુષર્ રૉશષૂ વૉષીફ્ લ્ઞફી ઇઅદઙર્દ ુષર્ રૉશષૂ વૉષીફ્, , 
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  ઇ દફ ઇ દફ   ગળીષષીફ્ દધી દૉફ્ ઈપીળ ગજૉળૂરીઅ ળઞૄ ગળષીફ્ ળઽૉસૉગળીષષીફ્ દધી દૉફ્ ઈપીળ ગજૉળૂરીઅ ળઞૄ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. . ઈ ઇઅઙૉ ુષરીફી ૂુરલરફ્ ઘજર્ ઈ ઇઅઙૉ ુષરીફી ૂુરલરફ્ ઘજર્ 

  ગજૉળૂ ીળી ય્ઙષષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂગજૉળૂ ીળી ય્ઙષષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. .   

૪૯૪૯..  ગળીળફૂ રૃનદ બૄથર્ ધલૉધૂ ઇબીલૉવ ુફરથૄઅગફ્ ઈબ્ઈબ ઇઅદ ઈષૉવ્ગળીળફૂ રૃનદ બૄથર્ ધલૉધૂ ઇબીલૉવ ુફરથૄઅગફ્ ઈબ્ઈબ ઇઅદ ઈષૉવ્  ઙથીસૉઙથીસૉ..  

૪૱૪૱.  .      અ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ દધી અ઼સ્પફ રનનફૂસ ઇફૉ ઈઅગણી રનનફૂસઅ઼સ્પફ ઇુપગીળૂ દધી અ઼સ્પફ રનનફૂસ ઇફૉ ઈઅગણી રનનફૂસફૂ થૉલ ઞગ્લીક રીડૉ ફૂ થૉલ ઞગ્લીક રીડૉ ઑગઑગ  ઞ ઞ 

  ઇળજી ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉસૉગળષીફૂ ળઽૉસૉ..  ઑગધૂ ષપૃ ગળૉ વ ઇળજીબ ગ્ ઇરીન્લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉઑગધૂ ષપૃ ગળૉ વ ઇળજીબ ગ્ ઇરીન્લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. . ઇળજી ઇળજી ભ્ભ્રર્રીઅરર્રીઅ  ઈબ ઈબ ઞૉ ઞૉ 

  ઞગ્ લીઞગ્ લીક ક રીડૉરીડૉ   AAppppllyy  ગળષી ગળષી રીઅઙદી ઽ્લ દૉ રીઅઙદી ઽ્લ દૉ     ઞગ્ લીઞગ્ લીફી ફી ફીરફૂ ઼ીરૉ ફીરફૂ ઼ીરૉ ☑☑  ુફસીફૂ ુફસીફૂ ગળષીગળષીફૂ ફૂ ળળઽૉઽૉ સૉસૉ. .   

૪૯૪૯..  ૩૩ ૩૩ રી઼ફી ગળીળરી઼ફી ગળીળફી ફી પ્પ્ળથૉ ળથૉ યળષીયળષીબી  બી  અ઼સ્પઅ઼સ્પફ ઇુપગીળૂફ ઇુપગીળૂ, , અ઼સ્પફ રનનફૂસ દધી ઈઅઅ઼સ્પફ રનનફૂસ દધી ઈઅગણી ગણી રનનફૂસ રનનફૂસ 

  થૉલ થૉલ ઞઞગ્ લીગ્ લી  રીડૉ બ અ઼નઙૂ રીડૉ બ અ઼નઙૂ બીરદીઅ બીરદીઅ ઋરૉનષીળ્ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ રીડૉ ઑગ ઋરૉનષીળફૉ દૉકઑગ ઋરૉનષીળફૉ દૉકઑ ઑ ઈબૉવ ઈબૉવ PPrreeffeerreenncceeફી ફી 

  ઈપીળૉ  ઈપીળૉ  ઑગ ઑગ ઞ ઞગ્ લીઞ ઞગ્ લી બળ  બળ ુફરથૄઅગ ુફરથૄઅગ ઈબષીરીઅ ઈષસૉઈબષીરીઅ ઈષસૉ. .     

૫૨૫૨..  જો જો ઈ અ઼ષઙર્ફૂ ઇન્લ ઈ અ઼ષઙર્ફૂ ઇન્લ ગજૉળૂફૂ ગજૉળૂફૂ ુદુફુદુફલૃુક્દલૃુક્દફૂ ફૂ ઞગ્લી બળ ઼નળ ગજૉળૂ ીળી ુફરથૄગ ઇબીલૉવ ઞગ્લી બળ ઼નળ ગજૉળૂ ીળી ુફરથૄગ ઇબીલૉવ ઽસૉ ઽસૉ દ્ દ્ 

દૉડવૂ દૉડવૂ ઞગ્લીફૂ ઞગ્લીફૂ ુફરથૄગુફરથૄગ  કઝૂ કઝૂ ધસૉધસૉ.  .    
૫૩૫૩..  ઋબળ્ગદ ઞગ્ લીઋબળ્ગદ ઞગ્ લીક રીડૉ ક રીડૉ ુફલીરગ ૂુફલીરગ ૂ, , ઇધર્સી  ઇધર્સી   ઇફૉ ઈઅગણીસી   ઇફૉ ઈઅગણીસી   ુફલીગફૂ ગજૉળૂ ુફલીગફૂ ગજૉળૂ, , ઙૃઞળીદ ળીઞલઙૃઞળીદ ળીઞલ, , 

઼ૉગડળ઼ૉગડળ--૩૱૩૱, , ઙીઅપૂફઙળફૉ ઙીઅપૂફઙળફૉ દીદી..૩૯૩૯--૨૭૨૭--૪૨૩૯૪૨૩૯  ઼ૃપૂરીઅ રશૂ જાલ દૉ ળૂદૉ ઇળજી ળજી઼ૃપૂરીઅ રશૂ જાલ દૉ ળૂદૉ ઇળજી ળજી..ઑઑ..ણૂણૂ././ બૂણ બૂણ 

બ્ ડ ધૂ  ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉબ્ ડ ધૂ  ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ. . ગજૉળૂરીઅ ઼ીનૂ ગજૉળૂરીઅ ઼ીનૂ બ્ ડ મ  ગૉ  ગૃિળલળધૂ ર્બ્ ડ મ  ગૉ  ગૃિળલળધૂ ર્ગવૉવ ગવૉવ ઇળજી  ષૂઇળજી  ષૂગીળષીરીઅ ગીળષીરીઅ 

ઈષસૉ ઈષસૉ ફઽૂફઽૂ.  .  ુફલદ ઼રલરલીર્ની મીન રશૉવ ઇળજી  ષૂુફલદ ઼રલરલીર્ની મીન રશૉવ ઇળજી  ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. . દૉરઞ ઇપૃળૂ દૉરઞ ઇપૃળૂ 

ુષઙદષીશૂ ઇળજી  ષૂુષઙદષીશૂ ઇળજી  ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીંગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. . ઇળઞનીળૉ  ઇળજી ફૂજૉફી ઼ળફીરૉ ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉઇળઞનીળૉ  ઇળજી ફૂજૉફી ઼ળફીરૉ ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ. . ઈ ઈ 

જાઽૉળીદ ઇઅઙૉ ષપૃ રીિઽદૂ રીડૉ ઈ ગજૉળૂફી ભ્ફ ફઅજાઽૉળીદ ઇઅઙૉ ષપૃ રીિઽદૂ રીડૉ ઈ ગજૉળૂફી ભ્ફ ફઅ. (. (૨૯૯૨૯૯) ) ૪૫૪૪૫૪--  ૭૪૮૫૯ ૭૪૮૫૯ દધી દધી ((૨૯૯૨૯૯) ) ૪૫૪૪૫૪--

૭૪૱૮૫ ૭૪૱૮૫ દધી દધી ((૨૯૯૨૯૯) ) ૪૫૪૪૫૪--૭૪૭૭૬ ૭૪૭૭૬ ઋબળ અ઼બગર્  ગળષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉઋબળ અ઼બગર્  ગળષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .  .    
  

  

ઇધર્સી  ઇધર્સી    ઇફૉઇફૉ  ઈઅગણીસી  ઈઅગણીસી    ુફલીરગફૂુફલીરગફૂ  ગજૉળૂગજૉળૂ  
઼ૉગડળ઼ૉગડળ--૩૱૩૱, , બ્વૂ઼ યષફફૂ મીઞૃરીઅબ્વૂ઼ યષફફૂ મીઞૃરીઅ, , ફષૃઅ ુમ  ણીંફષૃઅ ુમ  ણીંઙઙ  

ઙીઅપૂફઙળઙીઅપૂફઙળ--૫૱૪૨૫૱૪૨૨૯૨૯  
                      

 ધ ધશ   શ   : : ઙીઅપૂફઙળ ઙીઅપૂફઙળ       ઼ઽૂ઼ઽૂ//--  
((ઑ઼ઑ઼..ગૉગૉ ..ઽૃ ીઽૃ ી) )   
ુફલીરગુફલીરગ    

  ઇધર્સી  ઇધર્સી   ઇફૉ ઈઅગણીસી   ઇફૉ ઈઅગણીસી      
ઙીઅપૂફઙળઙીઅપૂફઙળ..  

  
  


