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k\m �જુરાતી નામ�જુરાતી નામ�જુરાતી નામ�જુરાતી નામ �હ દ��હ દ��હ દ��હ દ� સ�ં �ૃસ�ં �ૃસ�ં �ૃસ�ં �ૃતતતત ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ 

1 અગથીયોઅગથીયોઅગથીયોઅગથીયો 
અગ� તઅગ� તઅગ� તઅગ� ત , 

હિથયાહિથયાહિથયાહિથયા, અગ��તઅગ��તઅગ��તઅગ��ત 
અગ� � યઅગ� � યઅગ� � યઅગ� � ય આધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશી, પેટરોગપેટરોગપેટરોગપેટરોગ 

2 અઘેડોઅઘેડોઅઘેડોઅઘેડો ચીરચીટાચીરચીટાચીરચીટાચીરચીટા અપામાગ'અપામાગ'અપામાગ'અપામાગ' ભ� મભ� મભ� મભ� મકકકક    રોગરોગરોગરોગ, સરળ +,િુતસરળ +,િુતસરળ +,િુતસરળ +,િુત 

3 

અમરવેલઅમરવેલઅમરવેલઅમરવેલ, 

આકાશવ/લર�આકાશવ/લર�આકાશવ/લર�આકાશવ/લર�; 

આકાશવેલઆકાશવેલઆકાશવેલઆકાશવેલ; િન0 ૂ'ળ�િન0 ૂ'ળ�િન0 ૂ'ળ�િન0 ૂ'ળ� 

અમરબેલઅમરબેલઅમરબેલઅમરબેલ અમરવ/ લીઅમરવ/ લીઅમરવ/ લીઅમરવ/ લી લોહ�લોહ�લોહ�લોહ�    િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ, ચામડ�નારોગોચામડ�નારોગોચામડ�નારોગોચામડ�નારોગો 

4 અરણીઅરણીઅરણીઅરણી, 4ીપણ54ીપણ54ીપણ54ીપણ5 
અરનીઅરનીઅરનીઅરની,ગળ�યાગળ�યાગળ�યાગળ�યા

ર�ર�ર�ર� 
અ�6નમથંઅ�6નમથંઅ�6નમથંઅ�6નમથં,મથંનકા� ટમથંનકા� ટમથંનકા� ટમથંનકા� ટ તાવતાવતાવતાવ,શર�રનાશર�રનાશર�રનાશર�રના    સો7સો7સો7સો7 

5 અર8સૂોઅર8સૂોઅર8સૂોઅર8સૂો 
અર9ુઅર9ુઅર9ુઅર9,ુ 

મહાલી: બમહાલી: બમહાલી: બમહાલી: બ 
અર9ુઅર9ુઅર9ુઅર9,ુ મહા;<ૃમહા;<ૃમહા;<ૃમહા;<ૃ ધ=વુા'ધ=વુા'ધ=વુા'ધ=વુા' ,,વુારોગ,વુારોગ,વુારોગ,વુારોગ 

6 

અર8સૂીઅર8સૂીઅર8સૂીઅર8સૂી, >ાલી >ાલી >ાલી >ાલી 

અર8સૂીઅર8સૂીઅર8સૂીઅર8સૂી; વાસકવાસકવાસકવાસક; 

વિસકાવિસકાવિસકાવિસકા; અડઅડઅડઅડ 

અ8ુસાઅ8ુસાઅ8ુસાઅ8ુસા, બાકસબાકસબાકસબાકસ વાસાવાસાવાસાવાસા કફકફકફકફ,ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ,<ય<ય<ય<ય 
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અનતં0ળૂઅનતં0ળૂઅનતં0ળૂઅનતં0ળૂ, 

ઉપલસર�ઉપલસર�ઉપલસર�ઉપલસર�, @રૂ�વેલ@રૂ�વેલ@રૂ�વેલ@રૂ�વેલ; 

નાની Aૂધીનાની Aૂધીનાની Aૂધીનાની Aૂધી; કાળ� કાળ� કાળ� કાળ� 

AૂધીAૂધીAૂધીAૂધી; 

ગૌર�સરગૌર�સરગૌર�સરગૌર�સર    

સાલસાસાલસાસાલસાસાલસા 
સાર�વાસાર�વાસાર�વાસાર�વા, અનતં0ળુઅનતં0ળુઅનતં0ળુઅનતં0ળુ 

0Cૂરોગ0Cૂરોગ0Cૂરોગ0Cૂરોગ, � વ� વ� વ� વચાનો રંગ ચાનો રંગ ચાનો રંગ ચાનો રંગ 

,ધુારવા,ધુારવા,ધુારવા,ધુારવા 

8 
અDુ 'નઅDુ 'નઅDુ 'નઅDુ 'ન, સાજળસાજળસાજળસાજળ, 

સાદડોસાદડોસાદડોસાદડો, ક�ુભક�ુભક�ુભક�ુભ 
અDુ 'નઅDુ 'નઅDુ 'નઅDુ 'ન , કાEુકાEુકાEુકાEુ અDુ 'નઅDુ 'નઅDુ 'નઅDુ 'ન હદયરોગહદયરોગહદયરોગહદયરોગ, ફFકચરફFકચરફFકચરફFકચર 

9 અર�ઠાઅર�ઠાઅર�ઠાઅર�ઠા ર�ઠાર�ઠાર�ઠાર�ઠા અર�H ટઅર�H ટઅર�H ટઅર�H ટકકકક કFશકFશકFશકFશ    ર<ક ર<ક ર<ક ર<ક , IગદાહIગદાહIગદાહIગદાહ 

10 IJરIJરIJરIJર IJરIJરIJરIJર IJરIJરIJરIJર    રાજોડKબરરાજોડKબરરાજોડKબરરાજોડKબર 
શર�રશર�રશર�રશર�ર    LિુH ટLિુH ટLિુH ટLિુH ટ,પેટરોગપેટરોગપેટરોગપેટરોગ, 

કબJયાતકબJયાતકબJયાતકબJયાત 

11 MકોલMકોલMકોલMકોલ IકોલIકોલIકોલIકોલ, ઢFરાઢFરાઢFરાઢFરા IકોલIકોલIકોલIકોલ િવષનાશકિવષનાશકિવષનાશકિવષનાશક, PડપોઈઝનPડપોઈઝનPડપોઈઝનPડપોઈઝન 

12 આકડોઆકડોઆકડોઆકડો આકઆકઆકઆક, અકવનઅકવનઅકવનઅકવન અક'અક'અક'અક'  વાતરોગવાતરોગવાતરોગવાતરોગ, ચામડ�ના રોગચામડ�ના રોગચામડ�ના રોગચામડ�ના રોગ 

13 આવડઆવડઆવડઆવડ તરવલતરવલતરવલતરવલ આવ'તક�આવ'તક�આવ'તક�આવ'તક� , ચમ'રગાચમ'રગાચમ'રગાચમ'રગા દાતંરોગદાતંરોગદાતંરોગદાતંરોગ, મારચોટમારચોટમારચોટમારચોટ,મચકોડમચકોડમચકોડમચકોડ 

14 MબોMબોMબોMબો આમકાઆમકાઆમકાઆમકા    પેડપેડપેડપેડ આS;<ૃઆS;<ૃઆS;<ૃઆS;<ૃ 
પાચનરોગપાચનરોગપાચનરોગપાચનરોગ, શર�રLિુH ટશર�રLિુH ટશર�રLિુH ટશર�રLિુH ટ, 9 ુ9 ુ9 ુ9 ુ

લાગવીલાગવીલાગવીલાગવી 

15 આAુઆAુઆAુઆAુ અદરખઅદરખઅદરખઅદરખ આદ'કઆદ'કઆદ'કઆદ'ક 
શરદ�શરદ�શરદ�શરદ�----ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ, મદંા�6નમદંા�6નમદંા�6નમદંા�6ન, 

અJણ'અJણ'અJણ'અJણ' 

16 આમળાઆમળાઆમળાઆમળા આવલાઆવલાઆવલાઆવલા આમલકઆમલકઆમલકઆમલક    ધાCીધાCીધાCીધાCી 
આખરોગઆખરોગઆખરોગઆખરોગ,વાળરોગવાળરોગવાળરોગવાળરોગ,આVHુ યઆVHુ યઆVHુ યઆVHુ ય    

વધારનારવધારનારવધારનારવધારનાર 

17 MબાMબાMબાMબા    હળદરહળદરહળદરહળદર MબાMબાMબાMબા    હ/ દ�હ/ દ�હ/ દ�હ/ દ� વનવનવનવન    હર�Wાહર�Wાહર�Wાહર�Wા પાચનરોગપાચનરોગપાચનરોગપાચનરોગ, 0 ૂર્ઢમાર0 ૂર્ઢમાર0 ૂર્ઢમાર0 ૂર્ઢમાર, સોજોસોજોસોજોસોજો 

18 અYગધંાઅYગધંાઅYગધંાઅYગધંા અસગધંઅસગધંઅસગધંઅસગધં અYગધંાઅYગધંાઅYગધંાઅYગધંા 
શ�કતવધ'કશ�કતવધ'કશ�કતવધ'કશ�કતવધ'ક, વીય';િૃZ ધવીય';િૃZ ધવીય';િૃZ ધવીય';િૃZ ધ, 

અિનWાઅિનWાઅિનWાઅિનWા, લો બીપીલો બીપીલો બીપીલો બીપી 

19 આમલીઆમલીઆમલીઆમલી ઈમલીઈમલીઈમલીઈમલી અમલીકાઅમલીકાઅમલીકાઅમલીકા 9ુ9ુ9ુ9 ુ   લાગવીલાગવીલાગવીલાગવી, મારચોટમારચોટમારચોટમારચોટ 

20 એખરોએખરોએખરોએખરો તાલમખાનાતાલમખાનાતાલમખાનાતાલમખાના કોક�લા<કોક�લા<કોક�લા<કોક�લા< ધા\LુિુH ટધા\LુિુH ટધા\LુિુH ટધા\LુિુH ટ, યોનીસકંોચનયોનીસકંોચનયોનીસકંોચનયોનીસકંોચન 

21 એલચોએલચોએલચોએલચો બડ�બડ�બડ�બડ�    ઈલાયચીઈલાયચીઈલાયચીઈલાયચી � ] ૂ� ] ૂ� ] ૂ� ]લૂલલલ    એલાએલાએલાએલા મસાલામસાલામસાલામસાલા    તર�કFતર�કFતર�કFતર�કF, 0Cૂ કાH ટ0Cૂ કાH ટ0Cૂ કાH ટ0Cૂ કાH ટ 

22 એરંડોએરંડોએરંડોએરંડો રF ડ�રF ડ�રF ડ�રF ડ�, Iડ�Iડ�Iડ�Iડ� એરંડએરંડએરંડએરંડ 
વાતરોગવાતરોગવાતરોગવાતરોગ, IડવિZ ધIડવિZ ધIડવિZ ધIડવિZ ધ    , 

કબJયાતકબJયાતકબJયાતકબJયાત 

23 ઈ દા્ઈ દા્ઈ દા્ઈ દા્રમણારમણારમણારમણા છોડ�છોડ�છોડ�છોડ�    ઈ Wાઈ Wાઈ Wાઈ Wામણમણમણમણ યે દ�યે દ�યે દ�યે દ�ગવાિ� કગવાિ� કગવાિ� કગવાિ� ક 
શીળસશીળસશીળસશીળસ, _દર�_દર�_દર�_દર�, ચમ'રોગ ચમ'રોગ ચમ'રોગ ચમ'રોગ ((((રFચક રFચક રFચક રFચક 

અને ઝેર�અને ઝેર�અને ઝેર�અને ઝેર�    છેછેછેછે)))) 

24 bગોર�યાbગોર�યાbગોર�યાbગોર�યા હcગોટહcગોટહcગોટહcગોટ b�દુ�b�દુ�b�દુ�b�દુ� ખીલખીલખીલખીલ , 0ખુની કાળાશ0ખુની કાળાશ0ખુની કાળાશ0ખુની કાળાશ 

25 ઉમરોઉમરોઉમરોઉમરો , ઉમરડોઉમરડોઉમરડોઉમરડો �લુર�લુર�લુર�લુર ઉAુ: બઉAુ: બઉAુ: બઉAુ: બરરરર ઝેરઝેરઝેરઝેર    નાશક નાશક નાશક નાશક , વાJકરણવાJકરણવાJકરણવાJકરણ 
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26 ઉટકંટોઉટકંટોઉટકંટોઉટકંટો ઉટકંટારાઉટકંટારાઉટકંટારાઉટકંટારા ઉ� કંઉ� કંઉ� કંઉ� કંટકટકટકટક અિત+સવેદઅિત+સવેદઅિત+સવેદઅિત+સવેદ, ઉટાટ�Vુઉટાટ�Vુઉટાટ�Vુઉટાટ�V ુ

27 _દરકરણી_દરકરણી_દરકરણી_દરકરણી 0Hુ કા0Hુ કા0Hુ કા0Hુ કાનીનીનીની આર;પુરણીઆર;પુરણીઆર;પુરણીઆર;પુરણી 
ગાડંપણગાડંપણગાડંપણગાડંપણ, કાટો કF કાચ વાગે કાટો કF કાચ વાગે કાટો કF કાચ વાગે કાટો કF કાચ વાગે 

� યા� યા� યા� યારરરર 

28 કદંબકદંબકદંબકદંબ કદમકદમકદમકદમ કદંબકદંબકદંબકદંબ 0ખુપાક0ખુપાક0ખુપાક0ખુપાક, 0CુકાH ટ0CુકાH ટ0CુકાH ટ0CુકાH ટ 

29 કરંજકરંજકરંજકરંજ ડ�ઠો◌રૈ�ડ�ઠો◌રૈ�ડ�ઠો◌રૈ�ડ�ઠો◌રૈ� કરંજકરંજકરંજકરંજ દાતદાતદાતદાત    પેઢાના રોગપેઢાના રોગપેઢાના રોગપેઢાના રોગ, રકતશોધકંરકતશોધકંરકતશોધકંરકતશોધકં 

30 કડોકડોકડોકડો, કારFખડોકારFખડોકારFખડોકારFખડો �ુડાછાલ�ુડાછાલ�ુડાછાલ�ુડાછાલ �ુટજ� વ�ુટજ� વ�ુટજ� વ�ુટજ� વકકકક રકતશોધકરકતશોધકરકતશોધકરકતશોધક , અિતસારઅિતસારઅિતસારઅિતસાર,મરડોમરડોમરડોમરડો 

31 કરFણકરFણકરFણકરFણ કનેરકનેરકનેરકનેર કરવીરકરવીરકરવીરકરવીર 
સાપસાપસાપસાપ,વીછ�=ુવીછ�=ુવીછ�=ુવીછ�= ુ   ઝેર ઝેર ઝેર ઝેર , હરસહરસહરસહરસ----

મસામસામસામસા((((ઝેર� હોય છેઝેર� હોય છેઝેર� હોય છેઝેર� હોય છે)))) 

32 કરમદ�કરમદ�કરમદ�કરમદ� કરા:ં દ�કરા:ં દ�કરા:ં દ�કરા:ં દ� કરમદ'કકરમદ'કકરમદ'કકરમદ'ક \ષૃારોગ\ષૃારોગ\ષૃારોગ\ષૃારોગ, ગરમીનો દાહગરમીનો દાહગરમીનો દાહગરમીનો દાહ 

33 કાચંનારકાચંનારકાચંનારકાચંનાર કંચનારકંચનારકંચનારકંચનાર કાચંનારકાચંનારકાચંનારકાચંનાર 
ગાઠગાઠગાઠગાઠ ,ગલગડંગલગડંગલગડંગલગડં, ગડંમાળગડંમાળગડંમાળગડંમાળ, 

રકતિપતરકતિપતરકતિપતરકતિપત 

34 કા,ુ Wોકા,ુ Wોકા,ુ Wોકા,ુ Wો કસૈુદ�કસૈુદ�કસૈુદ�કસૈુદ� કાસમલકાસમલકાસમલકાસમલ 
સફFદકોઢસફFદકોઢસફFદકોઢસફFદકોઢ, બાળકોની Mચક�બાળકોની Mચક�બાળકોની Mચક�બાળકોની Mચક�, 

હાથીપગોહાથીપગોહાથીપગોહાથીપગો 

35 કાટંાકાટંાકાટંાકાટંા    સર�યોસર�યોસર�યોસર�યો કટસરfયાકટસરfયાકટસરfયાકટસરfયા સૈરFયકસૈરFયકસૈરFયકસૈરFયક વાળવાળવાળવાળ    વધારનારવધારનારવધારનારવધારનાર, આમવાતઆમવાતઆમવાતઆમવાત 

36 ક�ડામાર�ક�ડામાર�ક�ડામાર�ક�ડામાર� ક�ડામાર�ક�ડામાર�ક�ડામાર�ક�ડામાર� ક�ટમાર�ક�ટમાર�ક�ટમાર�ક�ટમાર� , gSુપCાgSુપCાgSુપCાgSુપCા 
ઋ\મુાઋ\મુાઋ\મુાઋ\મુા    લાવનારલાવનારલાવનારલાવનાર, પશપશપશપશ----

◌+ુાણીના જi મ◌+ુાણીના જi મ◌+ુાણીના જi મ◌+ુાણીના જi મ 

37 �બૂો�બૂો�બૂો�બૂો �મુા�મુા�મુા�મુા દોણLHુ પીદોણLHુ પીદોણLHુ પીદોણLHુ પી આધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશી, મેલેર�યામેલેર�યામેલેર�યામેલેર�યા 

38 �ુવાડ�યો�ુવાડ�યો�ુવાડ�યો�ુવાડ�યો પવાડપવાડપવાડપવાડ , ચકવડચકવડચકવડચકવડ ચjમદ'ચjમદ'ચjમદ'ચjમદ'  
લોહ�લોહ�લોહ�લોહ�    િવકારિવકારિવકારિવકાર, ચમરોગચમરોગચમરોગચમરોગ, ખસખસખસખસ----

ખરજ; ુખરજ; ુખરજ; ુખરજ; ુ, દાદરદાદરદાદરદાદર 

39 �ુવારપાkુ�ુવારપાkુ�ુવારપાkુ�ુવારપાkુ 6 વા6 વા6 વા6 વારપાઠારપાઠારપાઠારપાઠા gતુ�ુમાર�gતુ�ુમાર�gતુ�ુમાર�gતુ�ુમાર� ,�હૃક યા�હૃક યા�હૃક યા�હૃક યા દાJજ;ુદાJજ;ુદાJજ;ુદાJજ; ુ, સધંીવાસધંીવાસધંીવાસધંીવા, � ત� ત� ત� તનગાઠંનગાઠંનગાઠંનગાઠં 

40 કFતક�કFતક�કFતક�કFતક�  વનકFતક�વનકFતક�વનકFતક�વનકFતક� કાનનોકાનનોકાનનોકાનનો    Aુખાવો Aુખાવો Aુખાવો Aુખાવો ,0CુકાH ટ0CુકાH ટ0CુકાH ટ0CુકાH ટ 

41 કFવડોકFવડોકFવડોકFવડો કFવડાકFવડાકFવડાકFવડા કFતકકFતકકFતકકFતક હરસહરસહરસહરસ,વાઈવાઈવાઈવાઈ----    �હ� ટ��હ� ટ��હ� ટ��હ� ટ�યાયાયાયા 

42 કFળકFળકFળકFળ કFલકFલકFલકFલ કદલી;<ૃકદલી;<ૃકદલી;<ૃકદલી;<ૃ 
પેટરોગપેટરોગપેટરોગપેટરોગ, બEુ0Cુતા બEુ0Cુતા બEુ0Cુતા બEુ0Cુતા , 

વજનવધારનારવજનવધારનારવજનવધારનારવજનવધારનાર 

43 કFરડોકFરડોકFરડોકFરડો કર�લકર�લકર�લકર�લ કર�રકર�રકર�રકર�ર પાચકપાચકપાચકપાચક, વાVરુોગવાVરુોગવાVરુોગવાVરુોગ, અથાl ુથાયઅથાl ુથાયઅથાl ુથાયઅથાl ુથાય 

44 કોળકંદકોળકંદકોળકંદકોળકંદ , પાણકંદોપાણકંદોપાણકંદોપાણકંદો જગંલીm યાજગંલીm યાજગંલીm યાજગંલીm યાજજજજ વનપલા8ુવનપલા8ુવનપલા8ુવનપલા8ુ ચામડ�નાચામડ�નાચામડ�નાચામડ�ના    મસામસામસામસા, SnC રFચનSnC રFચનSnC રFચનSnC રFચન 

45 કંકોળાકંકોળાકંકોળાકંકોળા ખેખસાખેખસાખેખસાખેખસા કકોરટક�કકોરટક�કકોરટક�કકોરટક� વાV=ુ ુવાV=ુ ુવાV=ુ ુવાV=ુ ુ   મ� તમ� તમ� તમ� તક oળૂક oળૂક oળૂક oળૂ, � ત� ત� ત� તનપીડાનપીડાનપીડાનપીડા 

46 કૌચાકૌચાકૌચાકૌચા કFવાચંકFવાચંકFવાચંકFવાચં,કૌચકૌચકૌચકૌચ કપીકp qકપીકp qકપીકp qકપીકp q, � વ� વ� વ� વય�ંmુ તાય�ંmુ તાય�ંmુ તાય�ંmુ તા 
વાJકરવાJકરવાJકરવાJકર, ગભ'ધારણ ગભ'ધારણ ગભ'ધારણ ગભ'ધારણ , હાથની હાથની હાથની હાથની 

કંપાર�કંપાર�કંપાર�કંપાર� 

47 ખDૂરખDૂરખDૂરખDૂર ખDૂરખDૂરખDૂરખDૂર ખDુ 'રખDુ 'રખDુ 'રખDુ 'ર શ�કતવધ'કશ�કતવધ'કશ�કતવધ'કશ�કતવધ'ક , લોહ�વધ'કલોહ�વધ'કલોહ�વધ'કલોહ�વધ'ક, 



www.pgondaliya.blogspot.in                          Gondaliya Puran 

_ચાઈવધ'ક_ચાઈવધ'ક_ચાઈવધ'ક_ચાઈવધ'ક 

48 
ખણસલીયોખણસલીયોખણસલીયોખણસલીયો,પીતપાપપીતપાપપીતપાપપીતપાપ

ડોડોડોડો 

પીતપાપડાપીતપાપડાપીતપાપડાપીતપાપડા 

,સાહતારાસાહતારાસાહતારાસાહતારા 
પપ'ટપપ'ટપપ'ટપપ'ટ, વત5કતવત5કતવત5કતવત5કત IગદાહIગદાહIગદાહIગદાહ ,rખુલગાડFrખુલગાડFrખુલગાડFrખુલગાડF 

49 
ખરખોડ�ખરખોડ�ખરખોડ�ખરખોડ�, 

ડોડ�ડોડ�ડોડ�ડોડ�,JવતંીJવતંીJવતંીJવતંી 
JવતંીJવતંીJવતંીJવતંી,ડોડ�ડોડ�ડોડ�ડોડ� JવતંીકાJવતંીકાJવતંીકાJવતંીકા 

WિH ટWિH ટWિH ટWિH ટ    તેજ વધારFતેજ વધારFતેજ વધારFતેજ વધારF, ધા\LુHુ ટ�ધા\LુHુ ટ�ધા\LુHુ ટ�ધા\LુHુ ટ�, 

આVHુ યઆVHુ યઆVHુ યઆVHુ યકરકરકરકર 

50 ખરFટ�ખરFટ�ખરFટ�ખરFટ�,ખપાટખપાટખપાટખપાટ,બલાબલાબલાબલા ખરfટ�ખરfટ�ખરfટ�ખરfટ�,બર�યાર�બર�યાર�બર�યાર�બર�યાર� બલાબલાબલાબલા,ખરવ� ટ�ખરવ� ટ�ખરવ� ટ�ખરવ� ટ�કાકાકાકા 
બળ+દબળ+દબળ+દબળ+દ, ઓજવધારનારઓજવધારનારઓજવધારનારઓજવધારનાર, 

� તં� તં� તં� તભંકભકભકભક,<ય<ય<ય<ય----ટ�બીટ�બીટ�બીટ�બી 

51 ખાખરોખાખરોખાખરોખાખરો 
ઢાકઢાકઢાકઢાક, ટF, ુકા ટF, ુકા ટF, ુકા ટF, ુકા 

પેડપેડપેડપેડ 
પલાસપલાસપલાસપલાસ 

સધંીવાસધંીવાસધંીવાસધંીવા, 0Cુ સાફ લાવે0Cુ સાફ લાવે0Cુ સાફ લાવે0Cુ સાફ લાવે, 

સતંાન+ાિm તસતંાન+ાિm તસતંાન+ાિm તસતંાન+ાિm ત 

52 9ણુી9ણુી9ણુી9ણુી લોનીયાલોનીયાલોનીયાલોનીયા tWુામ/ લીtWુામ/ લીtWુામ/ લીtWુામ/ લીકાકાકાકા 
હાથહાથહાથહાથ----પગનીપગનીપગનીપગની  બળતરાબળતરાબળતરાબળતરા, uણuણuણuણ----

જખમ ◌vુંઝવનારજખમ ◌vુંઝવનારજખમ ◌vુંઝવનારજખમ ◌vુંઝવનાર 

53 ખીજડોખીજડોખીજડોખીજડો 
છwકરછwકરછwકરછwકર,સફFદકcકસફFદકcકસફFદકcકસફFદકcક

રરરર 
સમીવ<સમીવ<સમીવ<સમીવ< , મગંલીયામગંલીયામગંલીયામગંલીયા 

ખસખસખસખસ----ખરજ;ુખરજ;ુખરજ;ુખરજ;,ુ ચામડ� રોગચામડ� રોગચામડ� રોગચામડ� રોગ, 
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www.pgondaliya.blogspot.in                          Gondaliya Puran 

63 �લુછડ��લુછડ��લુછડ��લુછડ�,રજનીગધંારજનીગધંારજનીગધંારજનીગધંા �લુશy બો�લુશy બો�લુશy બો�લુશy બો રજનીગધંારજનીગધંારજનીગધંારજનીગધંા સ�ંધુીLHુ પસ�ંધુીLHુ પસ�ંધુીLHુ પસ�ંધુીLHુ પ , કFશ;િૃZ ધકFશ;િૃZ ધકFશ;િૃZ ધકFશ;િૃZ ધ 

64 �લુબાશ�લુબાશ�લુબાશ�લુબાશ �લુબાશ�લુબાશ�લુબાશ�લુબાશ �ૃH ણ�ૃH ણ�ૃH ણ�ૃH ણકFલીકFલીકFલીકFલી, સZં યાસZં યાસZં યાસZં યાકલીકલીકલીકલી વાJકરવાJકરવાJકરવાJકર, વાળકાઢવા માટFવાળકાઢવા માટFવાળકાઢવા માટFવાળકાઢવા માટF 

65 �લુદાવર��લુદાવર��લુદાવર��લુદાવર�    oવુતંીoવુતંીoવુતંીoવુતંી �લુડાબર��લુડાબર��લુડાબર��લુડાબર� િશવવ/ લાિશવવ/ લાિશવવ/ લાિશવવ/ લાનાનાનાના,શેવતંીશેવતંીશેવતંીશેવતંી ક�ડનીનીક�ડનીનીક�ડનીનીક�ડનીની    પથર�પથર�પથર�પથર�, દાJજ;ુદાJજ;ુદાJજ;ુદાJજ; ુ

66 �લુાબ�લુાબ�લુાબ�લુાબ �લુાબ�લુાબ�લુાબ�લુાબ શતપCીશતપCીશતપCીશતપCી 
ગરમીમાગરમીમાગરમીમાગરમીમા    શરબત પી; ુશરબત પી; ુશરબત પી; ુશરબત પી; ુ, અિત અિત અિત અિત 

પરસેવોપરસેવોપરસેવોપરસેવો 

67 �ગુળ�ગુળ�ગુળ�ગુળ �ગુલ�ગુલ�ગુલ�ગુલ �6ુ �ુ�6ુ �ુ�6ુ �ુ�6ુ �લુલલલ 
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ર�ર�ર�ર� 
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79 �ચCક�ચCક�ચCક�ચCક , �ચCો�ચCો�ચCો�ચCો �ચતા�ચતા�ચતા�ચતા, �ચCક�ચCક�ચCક�ચCક �ચCક�ચCક�ચCક�ચCક , અનલઅનલઅનલઅનલ � ત� ત� ત� તનગાઠંનગાઠંનગાઠંનગાઠં    અજ5ણઅજ5ણઅજ5ણઅજ5ણ 

80 �ચમેડ�ચમેડ�ચમેડ�ચમેડ 
બન�ુલથીબન�ુલથીબન�ુલથીબન�ુલથી 

,બનારબનારબનારબનાર 
ચt�ુ યાચt�ુ યાચt�ુ યાચt�ુ યા MખનાMખનાMખનાMખના    રોગરોગરોગરોગ 

81 ચદંનચદંનચદંનચદંન (YેતYેતYેતYેત)))), ,ખુડ,ખુડ,ખુડ,ખુડ સફFદસફFદસફFદસફFદ    ચદંનચદંનચદંનચદંન ચદંનચદંનચદંનચદંન સૌદય'વધ'કસૌદય'વધ'કસૌદય'વધ'કસૌદય'વધ'ક, સગંધંીસગંધંીસગંધંીસગંધંી, 
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રકતશોધકરકતશોધકરકતશોધકરકતશોધક 

82 
ચદંનચદંનચદંનચદંન (લાલલાલલાલલાલ)))), 

રતાજંળ�રતાજંળ�રતાજંળ�રતાજંળ� 
રકતરકતરકતરકત    ચદંનચદંનચદંનચદંન રકતરકતરકતરકત    ચદંનચદંનચદંનચદંન,રકતસારરકતસારરકતસારરકતસાર રકતિપતરકતિપતરકતિપતરકતિપત, ચહFરાની કાળાશચહFરાની કાળાશચહFરાની કાળાશચહFરાની કાળાશ 

83 
ચી◌ોલભાJચી◌ોલભાJચી◌ોલભાJચી◌ોલભાJ    

ચદંનબાટવાચદંનબાટવાચદંનબાટવાચદંનબાટવા 
બડાબડાબડાબડા    બ]આુબ]આુબ]આુબ]આુ પડં�કાપડં�કાપડં�કાપડં�કા , �ચલીકા�ચલીકા�ચલીકા�ચલીકા બળવધ'કબળવધ'કબળવધ'કબળવધ'ક, Mચક� િનવારકMચક� િનવારકMચક� િનવારકMચક� િનવારક 

84 ચપંોચપંોચપંોચપંો સફFદસફFદસફFદસફFદ    ચપંાચપંાચપંાચપંા Yેત�<રYેત�<રYેત�<રYેત�<ર    ચપંકચપંકચપંકચપંક ચાદં�ચાદં�ચાદં�ચાદં� (િશફ�લીશિશફ�લીશિશફ�લીશિશફ�લીશ)))), સદંરLHુ પસદંરLHુ પસદંરLHુ પસદંરLHુ પ 

85 જળ�ા: હ�જળ�ા: હ�જળ�ા: હ�જળ�ા: હ�,જળલીમડોજળલીમડોજળલીમડોજળલીમડો જલનીમજલનીમજલનીમજલનીમ,�: હ��: હ��: હ��: હ� જલની: બજલની: બજલની: બજલની: બ,લ~�ુા: હ�લ~�ુા: હ�લ~�ુા: હ�લ~�ુા: હ� 
માનિસકમાનિસકમાનિસકમાનિસક    રોગરોગરોગરોગ, અવાજબેસી અવાજબેસી અવાજબેસી અવાજબેસી 

જવોજવોજવોજવો, 

86 7મફળ7મફળ7મફળ7મફળ અમvુદઅમvુદઅમvુદઅમvુદ 0Aુુફલ0Aુુફલ0Aુુફલ0Aુુફલ શ�કતદાયકશ�કતદાયકશ�કતદાયકશ�કતદાયક , કબJયાતકબJયાતકબJયાતકબJયાત 

87 7યફળ7યફળ7યફળ7યફળ 7યપCી7યપCી7યપCી7યપCી 7િતપCી7િતપCી7િતપCી7િતપCી 
વાJકરવાJકરવાJકરવાJકર, � તં� તં� તં� તભંક ભક ભક ભક , સિંધવાસિંધવાસિંધવાસિંધવા----

ગઠ�યોવાગઠ�યોવાગઠ�યોવાગઠ�યોવા 

88 7,દુ7,દુ7,દુ7,દુ �ડુહલ�ડુહલ�ડુહલ�ડુહલ જપાજપાજપાજપા સફFદવાળસફFદવાળસફFદવાળસફFદવાળ ,માથાની ટાલમાથાની ટાલમાથાની ટાલમાથાની ટાલ 

89 પી9ુપી9ુપી9ુપી9 ુ, 7ળ7ળ7ળ7ળ 
પી9ુપી9ુપી9ુપી9 ુ   છોટાછોટાછોટાછોટા, 

7લ7લ7લ7લ 
પી9ુપી9ુપી9ુપી9 ુ,�ડુફલ�ડુફલ�ડુફલ�ડુફલ સધંીવાસધંીવાસધંીવાસધંીવા, આમવાતઆમવાતઆમવાતઆમવાત, કબJયાતકબJયાતકબJયાતકબJયાત 

90 7{ંુ7{ંુ7{ંુ7{ં ુ 70નુ70નુ70નુ70નુ કલે દકલે દકલે દકલે દ, 7ંબે7ંબે7ંબે7ંબે મ~+ુમેહમ~+ુમેહમ~+ુમેહમ~+ુમેહ, 0Cુરોગ0Cુરોગ0Cુરોગ0Cુરોગ, પથર�પથર�પથર�પથર� 

91 7{ંુ7{ંુ7{ંુ7{ં ુ(સફFદસફFદસફFદસફFદ)))) �લુાબ70નુ�લુાબ70નુ�લુાબ70નુ�લુાબ70નુ 7: {ુ7: {ુ7: {ુ7: {ફુલફલફલફલ સારણગાઠંસારણગાઠંસારણગાઠંસારણગાઠં, હોજર�ના ચાદંાહોજર�ના ચાદંાહોજર�ના ચાદંાહોજર�ના ચાદંા 

92 DુઈDુઈDુઈDુઈ Dુહ�Dુહ�Dુહ�Dુહ� VિુથકાVિુથકાVિુથકાVિુથકા , ગ�ણકાગ�ણકાગ�ણકાગ�ણકા ના,રુના,રુના,રુના,રુ, ભગદંરભગદંરભગદંરભગદંર, 0ખુપાક0ખુપાક0ખુપાક0ખુપાક 

93 �ઠ�મધ�ઠ�મધ�ઠ�મધ�ઠ�મધ 0લેુઠ�0લેુઠ�0લેુઠ�0લેુઠ� યિH ટયિH ટયિH ટયિH ટમ@ુમ@ુમ@ુમ@ ુ કફઉધરસકફઉધરસકફઉધરસકફઉધરસ, રસાયણ ઔષધરસાયણ ઔષધરસાયણ ઔષધરસાયણ ઔષધ 

94 ઝીપટોઝીપટોઝીપટોઝીપટો, ભરવાડોભરવાડોભરવાડોભરવાડો 
ચીકટ�ચીકટ�ચીકટ�ચીકટ�, 

છ�રછ�ટાછ�રછ�ટાછ�રછ�ટાછ�રછ�ટા 
ઝcઝીર�યાઝcઝીર�યાઝcઝીર�યાઝcઝીર�યા, કટકલીકટકલીકટકલીકટકલી 0Cૂાતીસાર0Cૂાતીસાર0Cૂાતીસાર0Cૂાતીસાર, રકતઝાડારકતઝાડારકતઝાડારકતઝાડા, 

95 ટcબvુટcબvુટcબvુટcબvુ તે Aુતે Aુતે Aુતે Aુ તી Aુતી Aુતી Aુતી Aુકકકક લકવાલકવાલકવાલકવા, Jભ અચકાવવીJભ અચકાવવીJભ અચકાવવીJભ અચકાવવી 

96 ટ��ુટ��ુટ��ુટ��ુ , તલવારતલવારતલવારતલવાર સોનાપાઠાસોનાપાઠાસોનાપાઠાસોનાપાઠા � યો� યો� યો� યોનકનકનકનક,ક�ટંકક�ટંકક�ટંકક�ટંક સધંીવાસધંીવાસધંીવાસધંીવા, કમળોકમળોકમળોકમળો,ઘા vુઝવવાઘા vુઝવવાઘા vુઝવવાઘા vુઝવવા 

97 મરવોમરવોમરવોમરવો મvુવામvુવામvુવામvુવા મvુબકમvુબકમvુબકમvુબક ,મજંર�કમજંર�કમજંર�કમજંર�ક 
�ૃિમનાશક�ૃિમનાશક�ૃિમનાશક�ૃિમનાશક , કણ'oળૂકણ'oળૂકણ'oળૂકણ'oળૂ, પેઢાની પેઢાની પેઢાની પેઢાની 

પીડાપીડાપીડાપીડા 

98 ડાભડાભડાભડાભ ,દભ'દભ'દભ'દભ', ડાભડોડાભડોડાભડોડાભડો �ુશ�ુશ�ુશ�ુશ, ડાભડાભડાભડાભ �ુશ�ુશ�ુશ�ુશ,દભ'દભ'દભ'દભ' 
ઈ Wીઈ Wીઈ Wીઈ Wીયમાથીયમાથીયમાથીયમાથી    ર�ત� Cાર�ત� Cાર�ત� Cાર�ત� Cાવવવવ, 

સગભા'oળૂસગભા'oળૂસગભા'oળૂસગભા'oળૂ 

99 ડ�કામાર�ડ�કામાર�ડ�કામાર�ડ�કામાર�, માલણમાલણમાલણમાલણ 
ડ�કામાલીડ�કામાલીડ�કામાલીડ�કામાલી, 

કમર�કમર�કમર�કમર� 
નાડ�હc�ુનાડ�હc�ુનાડ�હc�ુનાડ�હc�,ુ હcગપCીહcગપCીહcગપCીહcગપCી વાVરુોગવાVરુોગવાVરુોગવાVરુોગ, ચામડ� રોગચામડ� રોગચામડ� રોગચામડ� રોગ, 

100 
વારાહ�વારાહ�વારાહ�વારાહ�    કંદકંદકંદકંદ,8ુકકર 8ુકકર 8ુકકર 8ુકકર 

કંદકંદકંદકંદ 
વારાહ�વારાહ�વારાહ�વારાહ�    કંદકંદકંદકંદ વારાહ�વારાહ�વારાહ�વારાહ�    કંદકંદકંદકંદ રસાયનરસાયનરસાયનરસાયન, મદંકામ શ�કતમદંકામ શ�કતમદંકામ શ�કતમદંકામ શ�કત 
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101 તમાલપCતમાલપCતમાલપCતમાલપC 
તમાલપCતમાલપCતમાલપCતમાલપC, 

તેજપતાતેજપતાતેજપતાતેજપતા 
તમાલપCતમાલપCતમાલપCતમાલપC, તેજપતાતેજપતાતેજપતાતેજપતા તાવતાવતાવતાવ, અજ5ણઅજ5ણઅજ5ણઅજ5ણ, ઉદરoળુઉદરoળુઉદરoળુઉદરoળુ 

102 તર{ચુતર{ચુતર{ચુતર{ચુ તર{જુતર{જુતર{જુતર{જુ કાલcગકાલcગકાલcગકાલcગ, માસંફલમાસંફલમાસંફલમાસંફલ 
િપતરોગિપતરોગિપતરોગિપતરોગ, અ/ મઅ/ મઅ/ મઅ/ મિપત િપત િપત િપત ,ગરમી= ુગરમી= ુગરમી= ુગરમી= ુ

ગાડંપણગાડંપણગાડંપણગાડંપણ 

103 તાદંળજોતાદંળજોતાદંળજોતાદંળજો ચૌલાઈચૌલાઈચૌલાઈચૌલાઈ મેઘનાદમેઘનાદમેઘનાદમેઘનાદ વાતરકવાતરકવાતરકવાતરક, રકતિપતરકતિપતરકતિપતરકતિપત, 

104 \લુસી\લુસી\લુસી\લુસી (રામરામરામરામ)))) \લુસી\લુસી\લુસી\લુસી ; ૃદંા; ૃદંા; ૃદંા; ૃદંા 
શરદ�શરદ�શરદ�શરદ�----ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ, કફ કફ કફ કફ ,તાવતાવતાવતાવ, 

પિવC અને Lજુનીય છોડપિવC અને Lજુનીય છોડપિવC અને Lજુનીય છોડપિવC અને Lજુનીય છોડ 

105 \લુસી\લુસી\લુસી\લુસી (| યા| યા| યા| યામમમમ)))) \લુસી\લુસી\લુસી\લુસી ; ૃદંા; ૃદંા; ૃદંા; ૃદંા ટાઈફોડટાઈફોડટાઈફોડટાઈફોડ----સફFદસફFદસફFદસફFદ    દાગદાગદાગદાગ, 

106 નીલગીર�નીલગીર�નીલગીર�નીલગીર�, તૈલપરણીતૈલપરણીતૈલપરણીતૈલપરણી 
નીલગીર�નીલગીર�નીલગીર�નીલગીર�,VકુFVકુFVકુFVકુF

લીm ટલીm ટલીm ટલીm ટસસસસ 
એકલીm તોએકલીm તોએકલીm તોએકલીm તો 

શરદ�શરદ�શરદ�શરદ�,શળેખમશળેખમશળેખમશળેખમ, ફ9ુફ9ુફ9ુફ9,ુ નાકબધં નાકબધં નાકબધં નાકબધં 

થઈ જ;ુથઈ જ;ુથઈ જ;ુથઈ જ; ુ

107 થોરથોરથોરથોર----હાથલીયોહાથલીયોહાથલીયોહાથલીયો 
નાગફનીનાગફનીનાગફનીનાગફની    ]હુર]હુર]હુર]હુર, 

હતા]હુરહતા]હુરહતા]હુરહતા]હુર 
ક થાક થાક થાક થાર�ર�ર�ર�, કંભર�કંભર�કંભર�કંભર� 

લીવરલીવરલીવરલીવર, બરોળ િવકારબરોળ િવકારબરોળ િવકારબરોળ િવકાર, રકત રકત રકત રકત 

વધ'કવધ'કવધ'કવધ'ક 

108 થોરથોરથોરથોર----ચોધારચોધારચોધારચોધાર 
]હુર]હુર]હુર]હુર, કાટંા કાટંા કાટંા કાટંા 

]હુર]હુર]હુર]હુર 
� =ુ� =ુ� =ુ� =હુ�હ�હ�હ�, ,ધુા,ધુા,ધુા,ધુા મસામસામસામસા, YાસYાસYાસYાસ, <ય<ય<ય<ય 

109 થોરથોરથોરથોર----Cણધાર�યોCણધાર�યોCણધાર�યોCણધાર�યો તીધારતીધારતીધારતીધાર    ]હુર]હુર]હુર]હુર વજવજવજવજ    કંટક વજ Cીધારાકંટક વજ Cીધારાકંટક વજ Cીધારાકંટક વજ Cીધારા દાદરદાદરદાદરદાદર    મટા8ુમટા8ુમટા8ુમટા8ુ,સધંીવાતસધંીવાતસધંીવાતસધંીવાત, નખલોનખલોનખલોનખલો 

110 થોરથોરથોરથોર----ખરસાણીખરસાણીખરસાણીખરસાણી �રુાશાની�રુાશાની�રુાશાની�રુાશાની સm તસm તસm તસm તલાલાલાલા વીછ�=ુવીછ�=ુવીછ�=ુવીછ�= ુ   કરડકરડકરડકરડ, શર�રના મસાશર�રના મસાશર�રના મસાશર�રના મસા 

111 દાડમદાડમદાડમદાડમ અનારઅનારઅનારઅનાર દાડ�મદાડ�મદાડ�મદાડ�મ 
પાચનપાચનપાચનપાચન    ,ધુારF,ધુારF,ધુારF,ધુારF, ઝાડા મટાડFઝાડા મટાડFઝાડા મટાડFઝાડા મટાડF, 

�દુાભશ�દુાભશ�દુાભશ�દુાભશ 

112 દાvુડ�દાvુડ�દાvુડ�દાvુડ�, સ� યાસ� યાસ� યાસ� યાનાશીનાશીનાશીનાશી 
સ� યાસ� યાસ� યાસ� યાનાશીનાશીનાશીનાશી , 

ભડભાડંભડભાડંભડભાડંભડભાડં 
� વ� વ� વ� વણ'<ીર�ણ'<ીર�ણ'<ીર�ણ'<ીર�,હFમદ6 ધાહFમદ6 ધાહFમદ6 ધાહFમદ6 ધા 

નLસુકંતાનLસુકંતાનLસુકંતાનLસુકંતા, ચામડ�ના રોગચામડ�ના રોગચામડ�ના રોગચામડ�ના રોગ, 

આખ= ુMજણ બનેઆખ= ુMજણ બનેઆખ= ુMજણ બનેઆખ= ુMજણ બને 

113 Wા<Wા<Wા<Wા< દાખદાખદાખદાખ , I�રુI�રુI�રુI�રુ દાર્<ાદાર્<ાદાર્<ાદાર્<ા 
રકતવધ'કરકતવધ'કરકતવધ'કરકતવધ'ક , તાજગી દFનારતાજગી દFનારતાજગી દFનારતાજગી દFનાર, 

અJણ'અJણ'અJણ'અJણ', કબJયાતકબJયાતકબJયાતકબJયાત 

114 ઘરોઘરોઘરોઘરો AુબAુબAુબAુબ દવા'દવા'દવા'દવા', શતવા'શતવા'શતવા'શતવા' નસકોર�નસકોર�નસકોર�નસકોર�    PટવીPટવીPટવીPટવી, રકત+દરરકત+દરરકત+દરરકત+દર 

115 ધ\રુોધ\રુોધ\રુોધ\રુો ધ\રુાધ\રુાધ\રુાધ\રુા ધ\રુધ\રુધ\રુધ\રુ , કનકકનકકનકકનક YાસYાસYાસYાસ, હાથીપગોહાથીપગોહાથીપગોહાથીપગો, બહFરાશબહFરાશબહFરાશબહFરાશ 

116 નગોડનગોડનગોડનગોડ સ: હાસ: હાસ: હાસ: હા9ુ9ુ9ુ9 ુ ની�ુ�ડ�ની�ુ�ડ�ની�ુ�ડ�ની�ુ�ડ� વાતરોગવાતરોગવાતરોગવાતરોગ, ગડંમાળગડંમાળગડંમાળગડંમાળ, સધંીવાતસધંીવાતસધંીવાતસધંીવાત 

117 નસોતરનસોતરનસોતરનસોતર નીશોથનીશોથનીશોથનીશોથ િC;તૃરFયનીિC;તૃરFયનીિC;તૃરFયનીિC;તૃરFયની ઉતમઉતમઉતમઉતમ    રFચકરFચકરFચકરFચક, વાતરકવાતરકવાતરકવાતરક,જળોદરજળોદરજળોદરજળોદર 

118 નાગરવેલનાગરવેલનાગરવેલનાગરવેલ પાનપાનપાનપાન 
તા{ંલુવલીતા{ંલુવલીતા{ંલુવલીતા{ંલુવલી, 

નાગવ/ લનાગવ/ લનાગવ/ લનાગવ/ લર�ર�ર�ર� 

પાચનકતા'પાચનકતા'પાચનકતા'પાચનકતા', 0ખુoિુZ ધ0ખુoિુZ ધ0ખુoિુZ ધ0ખુoિુZ ધ, શરદ�શરદ�શરદ�શરદ�----

કફકફકફકફ 

119 નાળ�યેરનાળ�યેરનાળ�યેરનાળ�યેર નાર�યેલનાર�યેલનાર�યેલનાર�યેલ નાર�કFલનાર�કFલનાર�કFલનાર�કFલ, 4ીફલ4ીફલ4ીફલ4ીફલ શ�કતદાયકશ�કતદાયકશ�કતદાયકશ�કતદાયક, ધાવણ વધારFધાવણ વધારFધાવણ વધારFધાવણ વધારF, 
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પિવC ફલપિવC ફલપિવC ફલપિવC ફલ 

120 નેપાળોનેપાળોનેપાળોનેપાળો જમાલગોટાજમાલગોટાજમાલગોટાજમાલગોટા જયપાલજયપાલજયપાલજયપાલ 
કબJયાતકબJયાતકબJયાતકબJયાત    ,આધાશીશી આધાશીશી આધાશીશી આધાશીશી 

((((અિતરFચકઅિતરFચકઅિતરFચકઅિતરFચક)))) 

121 નોળવેલનોળવેલનોળવેલનોળવેલ ચાદંમvુઆચાદંમvુઆચાદંમvુઆચાદંમvુઆ ના�ુલીના�ુલીના�ુલીના�ુલી, સપા'<ીસપા'<ીસપા'<ીસપા'<ી 
સપ'સપ'સપ'સપ', વીછ� �વા Jવના ઝેર વીછ� �વા Jવના ઝેર વીછ� �વા Jવના ઝેર વીછ� �વા Jવના ઝેર 

પરપરપરપર 

122 પપૈVુપપૈVુપપૈVુપપૈV ુ પપીતાપપીતાપપીતાપપીતા અરંડકરકટ�અરંડકરકટ�અરંડકરકટ�અરંડકરકટ� 
અજ5ણઅજ5ણઅજ5ણઅજ5ણ, મેદ� વીમેદ� વીમેદ� વીમેદ� વીતાતાતાતા, ચેહરાની ચેહરાની ચેહરાની ચેહરાની 

સદંરતાસદંરતાસદંરતાસદંરતા 

123 પાનપાનપાનપાન    અજમોઅજમોઅજમોઅજમો 
અજવાયનઅજવાયનઅજવાયનઅજવાયન    

પતાપતાપતાપતા 
પણ'પણ'પણ'પણ'    પવાનીપવાનીપવાનીપવાની 

ગેરગેરગેરગેર -વાVુવાVુવાVુવાV,ુ અJણ' અJણ' અJણ' અJણ' , ભમર�નો ભમર�નો ભમર�નો ભમર�નો 

ડખંડખંડખંડખં 

124 પાતાલપાતાલપાતાલપાતાલ    ગાvુડ�ગાvુડ�ગાvુડ�ગાvુડ� જલજમનીજલજમનીજલજમનીજલજમની પાતાલપાતાલપાતાલપાતાલ    ગvુડગvુડગvુડગvુડ અિ� થઅિ� થઅિ� થઅિ� થભગંભગંભગંભગં, રકત િવકારરકત િવકારરકત િવકારરકત િવકાર 

125 પનરવોપનરવોપનરવોપનરવો, પાર�ભદપાર�ભદપાર�ભદપાર�ભદ મદંારમદંારમદંારમદંાર, ફરહદફરહદફરહદફરહદ પ�રભWપ�રભWપ�રભWપ�રભW કF , ૃકF , ૃકF , ૃકF ,રૃરરર----વાJકરવાJકરવાJકરવાJકર, �ૃિમ�ૃિમ�ૃિમ�ૃિમ 

126 પારસપારસપારસપારસ    પીપળોપીપળોપીપળોપીપળો પારસપારસપારસપારસ    પીપલપીપલપીપલપીપલ પાર�સપાર�સપાર�સપાર�સ,\લુ\લુ\લુ\લુ LCુદાતાLCુદાતાLCુદાતાLCુદાતા, ચમ'રોગચમ'રોગચમ'રોગચમ'રોગ, વાળરોગવાળરોગવાળરોગવાળરોગ 

127 પાલખપાલખપાલખપાલખ    ભાJભાJભાJભાJ પાલકપાલકપાલકપાલક પાલક�યાપાલક�યાપાલક�યાપાલક�યા 
પથર�પથર�પથર�પથર�, લોહ� વધ'ક લોહ� વધ'ક લોહ� વધ'ક લોહ� વધ'ક , 

િવષ+ભાવિવષ+ભાવિવષ+ભાવિવષ+ભાવ 

128 પાર�7તપાર�7તપાર�7તપાર�7ત હારસcગાહારસcગાહારસcગાહારસcગા પાર�7રપાર�7રપાર�7રપાર�7ર,હારoૃગંારહારoૃગંારહારoૃગંારહારoૃગંાર સાયટ�કાસાયટ�કાસાયટ�કાસાયટ�કા, વાJકરવાJકરવાJકરવાJકર, શરદ�શરદ�શરદ�શરદ�----કફકફકફકફ 

129 પીપરપીપરપીપરપીપર પાકરપાકરપાકરપાકર , પકડ�પકડ�પકડ�પકડ� m લm લm લm લ<<<<, પરકટ�પરકટ�પરકટ�પરકટ� રકતિપતરકતિપતરકતિપતરકતિપત, રતવારતવારતવારતવા 

130 પીપળોપીપળોપીપળોપીપળો પીપલપીપલપીપલપીપલ અY� થઅY� થઅY� થઅY� થ , પીપલપીપલપીપલપીપલ 
ગભ'� થાગભ'� થાગભ'� થાગભ'� થાપકપકપકપક , વાJકર વાJકર વાJકર વાJકર 

,    ◌0ુખુપાક◌0ુખુપાક◌0ુખુપાક◌0ુખુપાક 

131 પી9ડુ�પી9ડુ�પી9ડુ�પી9ડુ� મકોયમકોયમકોયમકોય કાકમાચીકાકમાચીકાકમાચીકાકમાચી 
લીવરલીવરલીવરલીવર    રોગરોગરોગરોગ, જળોદરજળોદરજળોદરજળોદર, 

હદયરોગહદયરોગહદયરોગહદયરોગ 

132 ફળસફળસફળસફળસ કટહલકટહલકટહલકટહલ કનસકનસકનસકનસ , કંટક�ફલકંટક�ફલકંટક�ફલકંટક�ફલ હદયરોગહદયરોગહદયરોગહદયરોગ, કંઠ રોગકંઠ રોગકંઠ રોગકંઠ રોગ 

133 ફં�દનોફં�દનોફં�દનોફં�દનો Pદ�નાPદ�નાPદ�નાPદ�ના Lદુ�નLદુ�નLદુ�નLદુ�ન 
પાચનરોગપાચનરોગપાચનરોગપાચનરોગ, પાચક ચટણી પાચક ચટણી પાચક ચટણી પાચક ચટણી 

બનેબનેબનેબને, કોલેરાકોલેરાકોલેરાકોલેરા 

134 
બકાયનબકાયનબકાયનબકાયન, બકાયન બકાયન બકાયન બકાયન 

લીમડોલીમડોલીમડોલીમડો, 
બકાયનબકાયનબકાયનબકાયન મહામીનમહામીનમહામીનમહામીન 

AુજતાAુજતાAુજતાAુજતા    હરસહરસહરસહરસ, ચમ'રોગ ચમ'રોગ ચમ'રોગ ચમ'રોગ 

,મોઢાના ચાદંામોઢાના ચાદંામોઢાના ચાદંામોઢાના ચાદંા 

135 બEુફળ�બEુફળ�બEુફળ�બEુફળ� ચxચચxચચxચચxચ ચ�ંુચ�ં ુચ�ં ુચ�ં ુ
� વ� વ� વ� વm નm નm નm નદોષદોષદોષદોષ, શી>પતનશી>પતનશી>પતનશી>પતન, +દર +દર +દર +દર , 

કમરપીડાકમરપીડાકમરપીડાકમરપીડા 

136 બહડાબહડાબહડાબહડા બહFડાબહFડાબહFડાબહFડા બીભીતકબીભીતકબીભીતકબીભીતક સફFદવાળસફFદવાળસફFદવાળસફFદવાળ, કંઠરોગકંઠરોગકંઠરોગકંઠરોગ, કફકફકફકફ----ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ 

137 બાવળબાવળબાવળબાવળ બ{લુબ{લુબ{લુબ{લુ બ{લુબ{લુબ{લુબ{લુ -કcકરકcકરકcકરકcકર 
0ખુપાક0ખુપાક0ખુપાક0ખુપાક, �કચર �કચર �કચર �કચર , મોઢાના મોઢાના મોઢાના મોઢાના 

ચાદંાચાદંાચાદંાચાદંા 
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138 બીજોvુબીજોvુબીજોvુબીજોvુ બીજોરાની: {ુંબીજોરાની: {ુંબીજોરાની: {ુંબીજોરાની: {ુ ં મા\9ુ ુગંમા\9ુ ુગંમા\9ુ ુગંમા\9ુ ુગં પેટરોગપેટરોગપેટરોગપેટરોગ, પાચકરોગપાચકરોગપાચકરોગપાચકરોગ, મરડોમરડોમરડોમરડો 

139 બીલીબીલીબીલીબીલી બેલબેલબેલબેલ બી/ વબી/ વબી/ વબી/ વ;<ૃ;<ૃ;<ૃ;<ૃ, શાડં�/ યશાડં�/ યશાડં�/ યશાડં�/ ય મરડોમરડોમરડોમરડો, ઝાડા ઝાડા ઝાડા ઝાડા ,પાચનરોગપાચનરોગપાચનરોગપાચનરોગ 

140 વીકળોવીકળોવીકળોવીકળો, બેહFકળબેહFકળબેહFકળબેહFકળ બેકલબેકલબેકલબેકલ વીકંકતવીકંકતવીકંકતવીકંકત કમળોકમળોકમળોકમળો, રકતિવકારરકતિવકારરકતિવકારરકતિવકાર 

141 બોરડ�બોરડ�બોરડ�બોરડ� 

બડFબડFબડFબડF    

બોરબોરબોરબોર,અજમેર� અજમેર� અજમેર� અજમેર� 

બોરબોરબોરબોર 

રાજબદરરાજબદરરાજબદરરાજબદર રકતરકતરકતરકત    વધ'કવધ'કવધ'કવધ'ક, કબJયાતકબJયાતકબJયાતકબJયાત, 

142 બોરસલીબોરસલીબોરસલીબોરસલી મૌલસર�મૌલસર�મૌલસર�મૌલસર� બ�ુલબ�ુલબ�ુલબ�ુલ, કFશવકFશવકFશવકFશવ દાતંદાતંદાતંદાતં    મજ{તુ બનાવેમજ{તુ બનાવેમજ{તુ બનાવેમજ{તુ બનાવે, હરસહરસહરસહરસ 

143 �ા: હ��ા: હ��ા: હ��ા: હ� 
�ા: હ��ા: હ��ા: હ��ા: હ� 

,કોટયાલીકોટયાલીકોટયાલીકોટયાલી 
બાર્: હ�બાર્: હ�બાર્: હ�બાર્: હ�, મ8ુંકપરણીમ8ુંકપરણીમ8ુંકપરણીમ8ુંકપરણી 

યાદશ�કતયાદશ�કતયાદશ�કતયાદશ�કત    વધારનારવધારનારવધારનારવધારનાર,મગજની મગજની મગજની મગજની 
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144 બીટકંદબીટકંદબીટકંદબીટકંદ બીટબીટબીટબીટ રકતગજંનરકતગજંનરકતગજંનરકતગજંન રકતવધ'કરકતવધ'કરકતવધ'કરકતવધ'ક, વાJકરવાJકરવાJકરવાJકર 

145 બારમાસીબારમાસીબારમાસીબારમાસી સદાબહારસદાબહારસદાબહારસદાબહાર સદાબહારસદાબહારસદાબહારસદાબહાર 
ડાયાબીટ�શડાયાબીટ�શડાયાબીટ�શડાયાબીટ�શ, લોહ�વાલોહ�વાલોહ�વાલોહ�વા, 

ભમર�નો ડખંભમર�નો ડખંભમર�નો ડખંભમર�નો ડખં 

146 ભાગંરોભાગંરોભાગંરોભાગંરો ભાગંરાભાગંરાભાગંરાભાગંરા rૃગંરાજr ૃગંરાજr ૃગંરાજr ૃગંરાજ 
વાળરોગવાળરોગવાળરોગવાળરોગ, રસાયનરસાયનરસાયનરસાયન, 

આVHુ યઆVHુ યઆVHુ યઆVHુ યવધ'કવધ'કવધ'કવધ'ક 

147 ભોયભોયભોયભોય    આમલીઆમલીઆમલીઆમલી rયુઆમલીrયુઆમલીrયુઆમલીrયુઆમલી rિુમયાrિુમયાrિુમયાrિુમયા    આમલક�આમલક�આમલક�આમલક� લીવરલીવરલીવરલીવર    રોગરોગરોગરોગ, કમળોકમળોકમળોકમળો 

148 ભોભોભોભો    રcગણીરcગણીરcગણીરcગણી કટFલીકટFલીકટFલીકટFલી કંટકાર�કંટકાર�કંટકાર�કંટકાર� કફકફકફકફ----YાસYાસYાસYાસ, દમદમદમદમ, _દર�_દર�_દર�_દર� 

149 મરડામરડામરડામરડા    સcગસcગસcગસcગ મરોડમરોડમરોડમરોડ    ફ/ લીફ/ લીફ/ લીફ/ લી આવ'તક�આવ'તક�આવ'તક�આવ'તક�, રંગલતારંગલતારંગલતારંગલતા અિતસારઅિતસારઅિતસારઅિતસાર, િશરોરોગિશરોરોગિશરોરોગિશરોરોગ, મોતીયોમોતીયોમોતીયોમોતીયો 

150 મર�યાદમર�યાદમર�યાદમર�યાદ    વેલવેલવેલવેલ મર�યાદમર�યાદમર�યાદમર�યાદ    બેલબેલબેલબેલ મર�યાદમર�યાદમર�યાદમર�યાદ    વે/ લીવે/ લીવે/ લીવે/ લી જળોદરજળોદરજળોદરજળોદર, IગજકડનIગજકડનIગજકડનIગજકડન 

151 મEુડોમEુડોમEુડોમEુડો મEુવામEુવામEુવામEુવા, મEુઆમEુઆમEુઆમEુઆ મ@કુમ@કુમ@કુમ@કુ, �ડુLHુ પ�ડુLHુ પ�ડુLHુ પ�ડુLHુ પ વાયવાયવાયવાય----ગાડંપણગાડંપણગાડંપણગાડંપણ, હ�� ટ�હ�� ટ�હ�� ટ�હ�� ટ�ર�યાર�યાર�યાર�યા 

152 માલકાગંણીમાલકાગંણીમાલકાગંણીમાલકાગંણી માલકા�ંનુીમાલકા�ંનુીમાલકા�ંનુીમાલકા�ંનુી જયોિતષમતીજયોિતષમતીજયોિતષમતીજયોિતષમતી 
યાદશ�કતયાદશ�કતયાદશ�કતયાદશ�કત    વધારનારવધારનારવધારનારવધારનાર, 

નLષુકંતાનLષુકંતાનLષુકંતાનLષુકંતા 

153 મીઠોમીઠોમીઠોમીઠો    લીમડોલીમડોલીમડોલીમડો મીઠાનીમમીઠાનીમમીઠાનીમમીઠાનીમ મીH ટમીH ટમીH ટમીH ટનીમનીમનીમનીમ 
ઉદરoળૂઉદરoળૂઉદરoળૂઉદરoળૂ, યાદશ�કતયાદશ�કતયાદશ�કતયાદશ�કત, હોજર�નીહોજર�નીહોજર�નીહોજર�ની    

નબળાઈનબળાઈનબળાઈનબળાઈ 

154 મી ઠ�મી ઠ�મી ઠ�મી ઠ�    આવળઆવળઆવળઆવળ 
rઈુrઈુrઈુrઈુ    ખાખસા ખાખસા ખાખસા ખાખસા , 

સોના0ખુીસોના0ખુીસોના0ખુીસોના0ખુી 
માક'ડ�કામાક'ડ�કામાક'ડ�કામાક'ડ�કા , અજoૃગંીઅજoૃગંીઅજoૃગંીઅજoૃગંી રFચકરFચકરFચકરFચક, કબJયાકબJયાકબJયાકબJયા----વાVુવાVુવાVુવાV ુ

155 મામેજવોમામેજવોમામેજવોમામેજવો 
છોટા◌ાછોટા◌ાછોટા◌ાછોટા◌ા    

ક�રાયતાક�રાયતાક�રાયતાક�રાયતા 
મામેજકમામેજકમામેજકમામેજક ડાયાબીટ�શડાયાબીટ�શડાયાબીટ�શડાયાબીટ�શ , તાવતાવતાવતાવ----ફ9ુફ9ુફ9ુફ9 ુ

156 0દંૃગ0દંૃગ0દંૃગ0દંૃગ    ફળફળફળફળ, કમરખકમરખકમરખકમરખ કમરખકમરખકમરખકમરખ કમ'રંગકમ'રંગકમ'રંગકમ'રંગ , ધારાફલધારાફલધારાફલધારાફલ 
ગાડંપણગાડંપણગાડંપણગાડંપણ, અિત\ષૃાઅિત\ષૃાઅિત\ષૃાઅિત\ષૃા, 

અ/ પઅ/ પઅ/ પઅ/ પધાવણધાવણધાવણધાવણ 
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157 0Aુૃગપણ50Aુૃગપણ50Aુૃગપણ50Aુૃગપણ5    ,0ખુવેલ0ખુવેલ0ખુવેલ0ખુવેલ 
વન0ુગંવન0ુગંવન0ુગંવન0ુગં , 

મગંવનીમગંવનીમગંવનીમગંવની 
0દંૃગપણ50દંૃગપણ50દંૃગપણ50દંૃગપણ5 ઉપદંશઉપદંશઉપદંશઉપદંશ ,નબળ�WિH ટનબળ�WિH ટનબળ�WિH ટનબળ�WિH ટ 

158 મહFદ�મહFદ�મહFદ�મહFદ� મહKદ�મહKદ�મહKદ�મહKદ�, હ�નાહ�નાહ�નાહ�ના મZ યમZ યમZ યમZ યિ તિ તિ તિ તકાકાકાકા, રંચકારંચકારંચકારંચકા હાથપગમાંહાથપગમાંહાથપગમાંહાથપગમા ં   દાહદાહદાહદાહ, ત7 ગરમીત7 ગરમીત7 ગરમીત7 ગરમી 

159 મોગરોમોગરોમોગરોમોગરો 
મોગરામોગરામોગરામોગરા    

વનમ/ લીવનમ/ લીવનમ/ લીવનમ/ લીકાકાકાકા 
મ/ લીમ/ લીમ/ લીમ/ લીકાકાકાકા, રાજLCુીરાજLCુીરાજLCુીરાજLCુી 

ધાવણ,કુવનારધાવણ,કુવનારધાવણ,કુવનારધાવણ,કુવનાર,�મુડાની�મુડાની�મુડાની�મુડાની    vુઝ vુઝ vુઝ vુઝ 

લાવેલાવેલાવેલાવે 

160 મોગલીમોગલીમોગલીમોગલી    એરંડોએરંડોએરંડોએરંડો ભદંદંતીભદંદંતીભદંદંતીભદંદંતી ભWદંતીકાભWદંતીકાભWદંતીકાભWદંતીકા 
દાતનાદાતનાદાતનાદાતના    પેઢાપેઢાપેઢાપેઢા, ભગદંરભગદંરભગદંરભગદંર, 

રકતિપતરકતિપતરકતિપતરકતિપત 

161 મોરવેલમોરવેલમોરવેલમોરવેલ 0વુા0વુા0વુા0વુા, 0રુહર�0રુહર�0રુહર�0રુહર� 0વુા'0વુા'0વુા'0વુા',િCપણ5િCપણ5િCપણ5િCપણ5 ગડંમાળગડંમાળગડંમાળગડંમાળ, કોઢકોઢકોઢકોઢ, વાVદુોષવાVદુોષવાVદુોષવાVદુોષ 

162 મોસબંીમોસબંીમોસબંીમોસબંી મોસમંીમોસમંીમોસમંીમોસમંી, મોસબંીમોસબંીમોસબંીમોસબંી મ@જુબંcરમ@જુબંcરમ@જુબંcરમ@જુબંcર    ફલફલફલફલ શ�કતદાયકશ�કતદાયકશ�કતદાયકશ�કતદાયક,થાકથાકથાકથાક, નબળાઈનબળાઈનબળાઈનબળાઈ 

163 રગતરો�હડોરગતરો�હડોરગતરો�હડોરગતરો�હડો 
રોહડારોહડારોહડારોહડા, 

રકતરો�હડારકતરો�હડારકતરો�હડારકતરો�હડા 
રો�હતકરો�હતકરો�હતકરો�હતક, દાડ�મLHુ પદાડ�મLHુ પદાડ�મLHુ પદાડ�મLHુ પકકકક 0ઠુમાર0ઠુમાર0ઠુમાર0ઠુમાર, રકતકણ બનાવxરકતકણ બનાવxરકતકણ બનાવxરકતકણ બનાવx 

164 
રતરતરતરત    વેલીયોવેલીયોવેલીયોવેલીયો, રતવા રતવા રતવા રતવા 

વેલવેલવેલવેલ 

જલજલજલજલ    િપપલીિપપલીિપપલીિપપલી, 

rઈુ ઓકરાrઈુ ઓકરાrઈુ ઓકરાrઈુ ઓકરા 

જલજલજલજલ    િપપલીિપપલીિપપલીિપપલી, 

મ� � યમ� � યમ� � યમ� � યગધંાગધંાગધંાગધંા 

વાસનાવાસનાવાસનાવાસના    ઘટાડવાઘટાડવાઘટાડવાઘટાડવા, પીડાVકુત પીડાVકુત પીડાVકુત પીડાVકુત 

0Cૃ � યા0Cૃ � યા0Cૃ � યા0Cૃ � યાગગગગ 

165 રામફળરામફળરામફળરામફળ રામફલરામફલરામફલરામફલ રામફલરામફલરામફલરામફલ, ભવનીભવનીભવનીભવની ઝાડાઝાડાઝાડાઝાડા, મરડોમરડોમરડોમરડો,4મ4મ4મ4મ, થાકથાકથાકથાક 

166 રાયણરાયણરાયણરાયણ ખીરનીખીરનીખીરનીખીરની, ખી નીખી નીખી નીખી ની રા7દનરા7દનરા7દનરા7દન,<ીર�ણી<ીર�ણી<ીર�ણી<ીર�ણી ભH મભH મભH મભH મકકકક    રોગરોગરોગરોગ, 0ખુના કાળા ડાઘ0ખુના કાળા ડાઘ0ખુના કાળા ડાઘ0ખુના કાળા ડાઘ 

167 
રામબાવળરામબાવળરામબાવળરામબાવળ, 

ગાડંોબાવળગાડંોબાવળગાડંોબાવળગાડંોબાવળ 

િવલાયતીિવલાયતીિવલાયતીિવલાયતી    

બ{લુબ{લુબ{લુબ{લુ, �કકર�કકર�કકર�કકર 
�ક��કરાટ�ક��કરાટ�ક��કરાટ�ક��કરાટ,િવદFશીિવદFશીિવદFશીિવદFશી    બ{લુબ{લુબ{લુબ{લુ +મેહ+મેહ+મેહ+મેહ, 0Cુ રોગ0Cુ રોગ0Cુ રોગ0Cુ રોગ, રકત િવકારરકત િવકારરકત િવકારરકત િવકાર 

168 �રસામણી�રસામણી�રસામણી�રસામણી,લ7મણીલ7મણીલ7મણીલ7મણી 
લખા9ુંલખા9ુંલખા9ુંલખા9ુ,ં 

qઈ0ઈુqઈ0ઈુqઈ0ઈુqઈ0ઈુ 
લ79ુંલ79ુંલ79ુંલ79ુ,ં નમH કાનમH કાનમH કાનમH કાર�ર�ર�ર� યોની�સંયોની�સંયોની�સંયોની�સં, �દુા�સં�દુા�સં�દુા�સં�દુા�સં 

169 �ફ<�ફ<�ફ<�ફ< �ફ<�ફ<�ફ<�ફ< �ફ<�ફ<�ફ<�ફ<, િશવા<ંિશવા<ંિશવા<ંિશવા<ં 
હદયહદયહદયહદય    ર<કર<કર<કર<ક, બીબીબીબી....પીપીપીપી...., પિવC પિવC પિવC પિવC 

ફળફળફળફળ 

170 લલલલ1મણામણામણામણા,હ=મુાનવેલહ=મુાનવેલહ=મુાનવેલહ=મુાનવેલ 
લલલલ1મણામણામણામણા,બનંકબનંકબનંકબનંક

લનીલનીલનીલની 
લલલલ1મણામણામણામણા, LCુદાLCુદાLCુદાLCુદા 

LCુદાતાLCુદાતાLCુદાતાLCુદાતા,બાળકનાબાળકનાબાળકનાબાળકના    પોષણ પોષણ પોષણ પોષણ 

માટFમાટFમાટFમાટF 

171 લાબંડ�લાબંડ�લાબંડ�લાબંડ�, લાબંડ�લાબંડ�લાબંડ�લાબંડ� 
િસર�યાર�િસર�યાર�િસર�યાર�િસર�યાર�, સફFદ સફFદ સફFદ સફFદ 

0ગુા'0ગુા'0ગુા'0ગુા' 
િશતીવારિશતીવારિશતીવારિશતીવાર, ,િુનષ� ક,િુનષ� ક,િુનષ� ક,િુનષ� ક 0Cુરોગ0Cુરોગ0Cુરોગ0Cુરોગ, પથર�પથર�પથર�પથર� 

172 લીચીફળલીચીફળલીચીફળલીચીફળ   

લીવરલીવરલીવરલીવર    મજ{તુ કરFમજ{તુ કરFમજ{તુ કરFમજ{તુ કરF, IગIગIગIગ----

નેCદાનેCદાનેCદાનેCદા 

173 લc{ુલc{ુલc{ુલc{(ુ(((કાગદ�કાગદ�કાગદ�કાગદ�)))) િન: {ુિન: {ુિન: {ુિન: {,ુિન{ુિન{ુિન{ુિન{ ુ િન: {ુિન: {ુિન: {ુિન: {કુકકક, �લ: પા�લ: પા�લ: પા�લ: પાકકકક અJણ'અJણ'અJણ'અJણ', મદંા�6નમદંા�6નમદંા�6નમદંા�6ન, � વ� વ� વ� વચા સોદય'ચા સોદય'ચા સોદય'ચા સોદય' 

174 
લીલીલીલીલીલીલીલી    ચાચાચાચા, લેમન લેમન લેમન લેમન 

�ાસ�ાસ�ાસ�ાસ 

હ�રહ�રહ�રહ�ર    ચાઈચાઈચાઈચાઈ, ગધં ગધં ગધં ગધં 

\ણૃ\ણૃ\ણૃ\ણૃ 
સગંધસગંધસગંધસગંધ    7\ણૃ7\ણૃ7\ણૃ7\ણૃ 

તાવમાંતાવમાંતાવમાંતાવમા ં   પરસેવો લાવેપરસેવો લાવેપરસેવો લાવેપરસેવો લાવે, ઉદર ઉદર ઉદર ઉદર 

રોગરોગરોગરોગ 
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175 લcડ�પીપરલcડ�પીપરલcડ�પીપરલcડ�પીપર 
િપપલીિપપલીિપપલીિપપલી, િપપલ િપપલ િપપલ િપપલ 

છોટ�છોટ�છોટ�છોટ� 
િપપલીિપપલીિપપલીિપપલી, માગધીમાગધીમાગધીમાગધી કફકફકફકફ, ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ, અપચોઅપચોઅપચોઅપચો, મદંા�6નમદંા�6નમદંા�6નમદંા�6ન 

176 લીમડોલીમડોલીમડોલીમડો િનમિનમિનમિનમ િનમિનમિનમિનમ, +ભ�્ +ભ�્ +ભ�્ +ભ�્      
રકતરકતરકતરકત    શોધકશોધકશોધકશોધક, તાવતાવતાવતાવ, માથાની માથાની માથાની માથાની 

ઉદર�ઉદર�ઉદર�ઉદર�----ખોળોખોળોખોળોખોળો 

177 9ણૂી9ણૂી9ણૂી9ણૂી �ુલફા�ુલફા�ુલફા�ુલફા, નોનાનોનાનોનાનોના લોણાલોણાલોણાલોણા,ઘોટ�કાઘોટ�કાઘોટ�કાઘોટ�કા ઉનવાઉનવાઉનવાઉનવા, 0Cુદા0Cુદા0Cુદા0Cુદા, રકતિપતરકતિપતરકતિપતરકતિપત 

178 વચનાગવચનાગવચનાગવચનાગ 
વp છવp છવp છવp છનાગનાગનાગનાગ, 

મીઠા તેલીયામીઠા તેલીયામીઠા તેલીયામીઠા તેલીયા 
વ� સવ� સવ� સવ� સનામનામનામનામ, િવષિવષિવષિવષ કંઠમાળકંઠમાળકંઠમાળકંઠમાળ, ખસખસખસખસ----ખરજ;ુંખરજ;ુંખરજ;ુંખરજ;ુ-ં---દાદરદાદરદાદરદાદર 

179 વડવડવડવડ બડબડબડબડ, બરગદબરગદબરગદબરગદ વડવડવડવડ 
દાતંનોદાતંનોદાતંનોદાતંનો    AુઃખાવોAુઃખાવોAુઃખાવોAુઃખાવો, નLુષંકતાનLુષંકતાનLુષંકતાનLુષંકતા, 

+મેહ+મેહ+મેહ+મેહ 

180 વાદંોવાદંોવાદંોવાદંો બાદંાબાદંાબાદંાબાદંા, બદંાલબદંાલબદંાલબદંાલ બ દાબ દાબ દાબ દાકકકક, ;<ૃરો�હણી;<ૃરો�હણી;<ૃરો�હણી;<ૃરો�હણી 
કણ'oળૂકણ'oળૂકણ'oળૂકણ'oળૂ, ગભ'� થાગભ'� થાગભ'� થાગભ'� થાપનપનપનપન, તાવતાવતાવતાવ----

સો7સો7સો7સો7 

181 વાLુભંાવાLુભંાવાLુભંાવાLુભંા કટણીકટણીકટણીકટણી, કરહ�કરહ�કરહ�કરહ� કદમીકદમીકદમીકદમી �ૃમી�ૃમી�ૃમી�ૃમી, શરદ� કફશરદ� કફશરદ� કફશરદ� કફ, સપ'દંશસપ'દંશસપ'દંશસપ'દંશ 

182 વાયવરણોવાયવરણોવાયવરણોવાયવરણો વvુનાવvુનાવvુનાવvુના, બરનાબરનાબરનાબરના વ�ણવ�ણવ�ણવ�ણ, �રકત સાત�રકત સાત�રકત સાત�રકત સાત 
પથર�પથર�પથર�પથર�, 0Cુ રોગ0Cુ રોગ0Cુ રોગ0Cુ રોગ, વાV ુરોગથી વાV ુરોગથી વાV ુરોગથી વાV ુરોગથી 

Iગ જકડનIગ જકડનIગ જકડનIગ જકડન 

183 વાસંવાસંવાસંવાસં બાસંબાસંબાસંબાસં વશંવશંવશંવશં, વેlુવેlુવેlુવેl ુ
સવ'સવ'સવ'સવ'    +મેહ+મેહ+મેહ+મેહ, બાળકોની ઉધરસબાળકોની ઉધરસબાળકોની ઉધરસબાળકોની ઉધરસ, 

બEુ0Cુ રોગબEુ0Cુ રોગબEુ0Cુ રોગબEુ0Cુ રોગ 

184 િવ�qડોિવ�qડોિવ�qડોિવ�qડો ખકંાણીખકંાણીખકંાણીખકંાણી  હરસહરસહરસહરસ, ગડ0મુડગડ0મુડગડ0મુડગડ0મુડ, જખમની vુજજખમની vુજજખમની vુજજખમની vુજ 

185 સm તસm તસm તસm તપણ5પણ5પણ5પણ5,   મેલેર�યામેલેર�યામેલેર�યામેલેર�યા    તાવ પરતાવ પરતાવ પરતાવ પર, �ુHઠરોગ�ુHઠરોગ�ુHઠરોગ�ુHઠરોગ 

186 સપ'ગધંાસપ'ગધંાસપ'ગધંાસપ'ગધંા   ઉ માઉ માઉ માઉ માદદદદ, અિનફઅિનફઅિનફઅિનફ, હાઈ બીપીહાઈ બીપીહાઈ બીપીહાઈ બીપી 

187 સફરજનસફરજનસફરજનસફરજન સેવસેવસેવસેવ, સેબસેબસેબસેબ સેવસેવસેવસેવ, િસિ: બિસિ: બિસિ: બિસિ: બિતકાિતકાિતકાિતકા 

મેદિ� વમેદિ� વમેદિ� વમેદિ� વતાતાતાતા,ઝાડાઝાડાઝાડાઝાડા----

મરડોમરડોમરડોમરડો,શ�કતદાતાશ�કતદાતાશ�કતદાતાશ�કતદાતા,હદયનીહદયનીહદયનીહદયની    

નબળાઈનબળાઈનબળાઈનબળાઈ 

188 વળધારોવળધારોવળધારોવળધારો,સ0Wુશેષસ0Wુશેષસ0Wુશેષસ0Wુશેષ �બધારા�બધારા�બધારા�બધારા uધદાvુકuધદાvુકuધદાvુકuધદાvુક, સ0Wુશેષસ0Wુશેષસ0Wુશેષસ0Wુશેષ જi મજi મજi મજi મનીનીનીની    �ઝ�ઝ�ઝ�ઝ,શ�કતવધ'કશ�કતવધ'કશ�કતવધ'કશ�કતવધ'ક 

189 સરગવોસરગવોસરગવોસરગવો સહજનસહજનસહજનસહજન, 0જુ70જુ70જુ70જુ7 િશ�ુિશ�ુિશ�ુિશ�,ુશોભાજંનશોભાજંનશોભાજંનશોભાજંન વાતરોગવાતરોગવાતરોગવાતરોગ, મેદહરમેદહરમેદહરમેદહર 

190 સરપખંોસરપખંોસરપખંોસરપખંો સરકwકાસરકwકાસરકwકાસરકwકા સરLુ7ંસરLુ7ંસરLુ7ંસરLુ7ં, િપલહાર�િપલહાર�િપલહાર�િપલહાર� 
ચામડ�રોગચામડ�રોગચામડ�રોગચામડ�રોગ, પેટરોગપેટરોગપેટરોગપેટરોગ, 

અ/ મઅ/ મઅ/ મઅ/ મિપતિપતિપતિપત 

191 સરસડોસરસડોસરસડોસરસડો િશર�ષિશર�ષિશર�ષિશર�ષ િશર�ષિશર�ષિશર�ષિશર�ષ સો7સો7સો7સો7    મટાડનાર શીરો રોગમટાડનાર શીરો રોગમટાડનાર શીરો રોગમટાડનાર શીરો રોગ 

192 સઘેંસરોસઘેંસરોસઘેંસરોસઘેંસરો  િસZ ધિસZ ધિસZ ધિસZ ધનાથનાથનાથનાથ, �ુ◌Hૃ ણ�ુ◌Hૃ ણ�ુ◌Hૃ ણ�ુ◌Hૃ ણ�ડુા�ડુા�ડુા�ડુા 
િવ�છ�િવ�છ�િવ�છ�િવ�છ�    ઝેર ઉપરઝેર ઉપરઝેર ઉપરઝેર ઉપર, પેશાબ પેશાબ પેશાબ પેશાબ 

અટકાવ Aૂર કરFઅટકાવ Aૂર કરFઅટકાવ Aૂર કરFઅટકાવ Aૂર કરF 

193 સાગસાગસાગસાગ સાગવાનસાગવાનસાગવાનસાગવાન, શાકશાકશાકશાક, મહાપાCમહાપાCમહાપાCમહાપાC શીતિપતશીતિપતશીતિપતશીતિપત, પથર�પથર�પથર�પથર�, મેદરોગમેદરોગમેદરોગમેદરોગ 
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સાગોનસાગોનસાગોનસાગોન 

194 સાટોડ�સાટોડ�સાટોડ�સાટોડ� 
પનન'વાપનન'વાપનન'વાપનન'વા, 

ગદરLરુનાગદરLરુનાગદરLરુનાગદરLરુના 
Lનુન'વાLનુન'વાLનુન'વાLનુન'વા સો7સો7સો7સો7, પથર�પથર�પથર�પથર�,મCરોગમCરોગમCરોગમCરોગ, પેટરોગપેટરોગપેટરોગપેટરોગ 

195 સા{દુાણાસા{દુાણાસા{દુાણાસા{દુાણા   

તાવનીતાવનીતાવનીતાવની    નબળાઈનબળાઈનબળાઈનબળાઈ, 

ફરાળમાંફરાળમાંફરાળમાંફરાળમા,ંિપતદોષિપતદોષિપતદોષિપતદોષ 

196 સાટલાસાટલાસાટલાસાટલા,AૂધેલીAૂધેલીAૂધેલીAૂધેલી AુધીAુધીAુધીAુધી Aુિ6 ધAુિ6 ધAુિ6 ધAુિ6 ધકાકાકાકા,નાગાDુિન�નાગાDુિન�નાગાDુિન�નાગાDુિન� દમદમદમદમ,YાસYાસYાસYાસ,Yાસનળ�નોYાસનળ�નોYાસનળ�નોYાસનળ�નો    સોજોસોજોસોજોસોજો 

197 સીસમસીસમસીસમસીસમ િશશપિશશપિશશપિશશપ શીશપાશીશપાશીશપાશીશપા, �ૃH ણ�ૃH ણ�ૃH ણ�ૃH ણસારાસારાસારાસારા 
ચામડ�ચામડ�ચામડ�ચામડ�    રોગરોગરોગરોગ, વણ' વણ' વણ' વણ' 

,ધુારક,ધુારક,ધુારક,ધુારક,+દર+દર+દર+દર----+મેહ રોગ+મેહ રોગ+મેહ રોગ+મેહ રોગ 

198 સીતાફળસીતાફળસીતાફળસીતાફળ 
શર�કાશર�કાશર�કાશર�કા, 

સીતાફલસીતાફલસીતાફલસીતાફલ 
સીતાફલસીતાફલસીતાફલસીતાફલ,બ�ુJજકબ�ુJજકબ�ુJજકબ�ુJજક 

DુDુDુDુ----લીખલીખલીખલીખ,ખોડોખોડોખોડોખોડો,હાઈહાઈહાઈહાઈ    બી બી બી બી 

પીપીપીપી,ભ� મભ� મભ� મભ� મક રોગક રોગક રોગક રોગ 

199 સોપાર�સોપાર�સોપાર�સોપાર� ,પુાર�,પુાર�,પુાર�,પુાર� LગુLગુLગુLગુ, ક0કુક0કુક0કુક0કુ 0ખુ0ખુ0ખુ0ખુ    Aુગ�ધAુગ�ધAુગ�ધAુગ�ધ, આધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશી 

200 ,રૂજ0ખુી,રૂજ0ખુી,રૂજ0ખુી,રૂજ0ખુી �રૂ�જૂ�રૂ�જૂ�રૂ�જૂ�રૂ�જૂ,સwગલીસwગલીસwગલીસwગલી 
આ�દ� યઆ�દ� યઆ�દ� યઆ�દ� યભકતાભકતાભકતાભકતા, 

,યૂા'વગ',યૂા'વગ',યૂા'વગ',યૂા'વગ' 
YાસYાસYાસYાસ, દમદમદમદમ,Dુલાબ કરાવવાDુલાબ કરાવવાDુલાબ કરાવવાDુલાબ કરાવવા 

201 શખંાવલીશખંાવલીશખંાવલીશખંાવલી, શખંLHુ પીશખંLHુ પીશખંLHુ પીશખંLHુ પી સખંાવલીસખંાવલીસખંાવલીસખંાવલી શખંLિુH પશખંLિુH પશખંLિુH પશખંLિુH પ,િવH lુિવH lુિવH lુિવH lકુા તાકા તાકા તાકા તા 
યાદશ�કતયાદશ�કતયાદશ�કતયાદશ�કત    વધારવાવધારવાવધારવાવધારવા, અિનWા અિનWા અિનWા અિનWા 

માટFમાટFમાટFમાટF 

202 શતાવર�શતાવર�શતાવર�શતાવર� શતવારશતવારશતવારશતવાર શતાવરશતાવરશતાવરશતાવર, બEુ0લૂબEુ0લૂબEુ0લૂબEુ0લૂ 

શ�રરLિુH ટશ�રરLિુH ટશ�રરLિુH ટશ�રરLિુH ટ,બળવધ'કબળવધ'કબળવધ'કબળવધ'ક, 

અપ� માઅપ� માઅપ� માઅપ� મારરરર,ધાવણ વધારનારધાવણ વધારનારધાવણ વધારનારધાવણ વધારનાર, 

+મેહ+મેહ+મેહ+મેહ----+દર+દર+દર+દર 

203 શીમળોશીમળોશીમળોશીમળો સેમલસેમલસેમલસેમલ, સ7ંતીસ7ંતીસ7ંતીસ7ંતી શા મશા મશા મશા મલીલીલીલી, \લુીની\લુીની\લુીની\લુીની 
ધા\ ુધા\ ુધા\ ુધા\ ુ   પૌિH ટપૌિH ટપૌિH ટપૌિH ટકકકક, ખીલખીલખીલખીલ, Mખોના Mખોના Mખોના Mખોના 

કાળા ચકરડાકાળા ચકરડાકાળા ચકરડાકાળા ચકરડા 

204 સેવનસેવનસેવનસેવન, સવનસવનસવનસવન ગભંાર�ગભંાર�ગભંાર�ગભંાર� કા| મીકા| મીકા| મીકા| મીર�ર�ર�ર�, 4ીપળ�4ીપળ�4ીપળ�4ીપળ� 
અ/ મઅ/ મઅ/ મઅ/ મિપતિપતિપતિપત, રકતિપતરકતિપતરકતિપતરકતિપત,દાહ દાહ દાહ દાહ 

થવોથવોથવોથવો,,વુારોગ,વુારોગ,વુારોગ,વુારોગ 

205 િશવલcગીિશવલcગીિશવલcગીિશવલcગી ગડ�ુડંલગડ�ુડંલગડ�ુડંલગડ�ુડંલ �ચCફલા�ચCફલા�ચCફલા�ચCફલા,િશવલcગીિશવલcગીિશવલcગીિશવલcગી ગભ'ધારણગભ'ધારણગભ'ધારણગભ'ધારણ    માટFમાટFમાટFમાટF 

206 શે\રુશે\રુશે\રુશે\રુ \તુ\તુ\તુ\તુ, સm તસm તસm તસm ત\તૂ\તૂ\તૂ\તૂ \તુ\તુ\તુ\તુ, મ@િુપપળ�મ@િુપપળ�મ@િુપપળ�મ@િુપપળ� દાહદાહદાહદાહ, ગરમીગરમીગરમીગરમી, હદયની નબળાઈહદયની નબળાઈહદયની નબળાઈહદયની નબળાઈ 

207 શેરડ�શેરડ�શેરડ�શેરડ� vુtુvુtુvુtુvુt ુ �ખ�ખ�ખ�ખ, ન નાન નાન નાન ના 
કમળોકમળોકમળોકમળો, ગરમીગરમીગરમીગરમી, 9 ૂલાગવી 9 ૂલાગવી 9 ૂલાગવી 9 ૂલાગવી 

ચકકર આવવાચકકર આવવાચકકર આવવાચકકર આવવા 

208 હરડFહરડFહરડFહરડF હરડહરડહરડહરડ હ�રતક�હ�રતક�હ�રતક�હ�રતક�, અજયાઅજયાઅજયાઅજયા 
સવ'રોગસવ'રોગસવ'રોગસવ'રોગ    હરનારહરનારહરનારહરનાર, કબJયાતકબJયાતકબJયાતકબJયાત, 

અપચોઅપચોઅપચોઅપચો 

209 
હરફાહરફાહરફાહરફા    રFવડ�રFવડ�રFવડ�રFવડ�, 

રાયઆમળ�રાયઆમળ�રાયઆમળ�રાયઆમળ� 

હરકાશેર�હરકાશેર�હરકાશેર�હરકાશેર�, 

યલમેર�યલમેર�યલમેર�યલમેર� 
લવલીલવલીલવલીલવલી,કોમલવકકલતાકોમલવકકલતાકોમલવકકલતાકોમલવકકલતા અ/ સઅ/ સઅ/ સઅ/ સરરરર,અપચોઅપચોઅપચોઅપચો 
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210 હસંરાજહસંરાજહસંરાજહસંરાજ 
હસપડ�હસપડ�હસપડ�હસપડ�, 

શીગાગંીશીગાગંીશીગાગંીશીગાગંી 
હસંપડ�હસંપડ�હસંપડ�હસંપડ� ,શીગાગંીશીગાગંીશીગાગંીશીગાગંી ચમ'રોગચમ'રોગચમ'રોગચમ'રોગ, કમળોકમળોકમળોકમળો,ર<વાર<વાર<વાર<વા 

211 હળદરહળદરહળદરહળદર હ/ દ�હ/ દ�હ/ દ�હ/ દ�, હદ�હદ�હદ�હદ� હ�રWાહ�રWાહ�રWાહ�રWા, િનશાિનશાિનશાિનશા 

સૌદય'વધ'કસૌદય'વધ'કસૌદય'વધ'કસૌદય'વધ'ક,  રસોઈ રસોઈ રસોઈ રસોઈ 

મસાલામસાલામસાલામસાલા,0ઢુમાર0ઢુમાર0ઢુમાર0ઢુમાર,મચકોડશરદ�મચકોડશરદ�મચકોડશરદ�મચકોડશરદ�----

ફ9ુફ9ુફ9ુફ9,ુ ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ 

212 આસોપાલવઆસોપાલવઆસોપાલવઆસોપાલવ દFવહાર�દFવહાર�દFવહાર�દFવહાર� કાH ટકાH ટકાH ટકાH ટદાસદાસદાસદાસ,નરનરનરનર    અશોકઅશોકઅશોકઅશોક હાઈહાઈહાઈહાઈ    બીપીબીપીબીપીબીપી,તાવતાવતાવતાવ, લોહ�વાલોહ�વાલોહ�વાલોહ�વા 

213 નાગફણીનાગફણીનાગફણીનાગફણી સિપ�નીસિપ�નીસિપ�નીસિપ�ની સિપ�નીસિપ�નીસિપ�નીસિપ�ની સપ'નાસપ'નાસપ'નાસપ'ના    િવષ ઉપરિવષ ઉપરિવષ ઉપરિવષ ઉપર 

214 પરતવે�લયોપરતવે�લયોપરતવે�લયોપરતવે�લયો અરનીઅરનીઅરનીઅરની કp ચીકp ચીકp ચીકp ચી, કp �ુકp �ુકp �ુકp � ુ
િપતિપતિપતિપત    +કોપ+કોપ+કોપ+કોપ,�ૃિમ�ૃિમ�ૃિમ�ૃિમ,પેશાબની પેશાબની પેશાબની પેશાબની 

બળતરાબળતરાબળતરાબળતરા 

215 બીયોબીયોબીયોબીયો, હ�રા દખલહ�રા દખલહ�રા દખલહ�રા દખલ 

�બજયસાર�બજયસાર�બજયસાર�બજયસાર, 

બીજસાલ બીજસાલ બીજસાલ બીજસાલ 

અસનઅસનઅસનઅસન 

બીજકબીજકબીજકબીજક, બધંકLHુ પબધંકLHુ પબધંકLHુ પબધંકLHુ પ 
ડાયાબીટ�શડાયાબીટ�શડાયાબીટ�શડાયાબીટ�શ, નેC જયોિત નેC જયોિત નેC જયોિત નેC જયોિત 

વધારવાવધારવાવધારવાવધારવા,િવયારોગિવયારોગિવયારોગિવયારોગ 

216 એલીફ ટાએલીફ ટાએલીફ ટાએલીફ ટા    

217 કાસદકાસદકાસદકાસદ    

218 કFનાકFનાકFનાકFના    

219 કોડ�Vુકોડ�Vુકોડ�Vુકોડ�V ુ    

220 કટcગકટcગકટcગકટcગ----લાડડલાડડલાડડલાડડ    

221 ગાડં�વેલગાડં�વેલગાડં�વેલગાડં�વેલ((((દર�યાઈદર�યાઈદર�યાઈદર�યાઈ))))    

222 ઘાઘાઘાઘા    {રુ�{રુ�{રુ�{રુ�    

223 ધીતીધીતીધીતીધીતી    

224 ચીનીચીનીચીનીચીની    �લુાબ�લુાબ�લુાબ�લુાબ    

225 Dુર�Dુર�Dુર�Dુર�    

226 ટગરટગરટગરટગર    

227 ડમરોડમરોડમરોડમરો    

228 તકમર�યાતકમર�યાતકમર�યાતકમર�યા    

229 દ7વેલદ7વેલદ7વેલદ7વેલ    

230 પા8ુંવેલપા8ુંવેલપા8ુંવેલપા8ુંવેલ    

231 ફગીયોફગીયોફગીયોફગીયો((((િવદાર�કંદિવદાર�કંદિવદાર�કંદિવદાર�કંદ))))    

232 બોગનવેલબોગનવેલબોગનવેલબોગનવેલ    

233 બદામબદામબદામબદામ (મોટ�મોટ�મોટ�મોટ�))))    
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234 બદામબદામબદામબદામ    (,કુોમેવો,કુોમેવો,કુોમેવો,કુોમેવો))))    

235 ભWા<ભWા<ભWા<ભWા<    

236 મ@મુાલતીમ@મુાલતીમ@મુાલતીમ@મુાલતી    

237 મVરુપખંમVરુપખંમVરુપખંમVરુપખં    

238 મનીm લામનીm લામનીm લામનીm લા ટ ટ ટ ટ    

239 રતનજયોતરતનજયોતરતનજયોતરતનજયોત    

240 સાતરાણીસાતરાણીસાતરાણીસાતરાણી    

241 રy બરy બરy બરy બરm લારm લારm લારm લા ટ ટ ટ ટ    

242 લસણવેલલસણવેલલસણવેલલસણવેલ    

243 શત0લુીશત0લુીશત0લુીશત0લુી    

244 ટ�કોચાટ�કોચાટ�કોચાટ�કોચા    

245 વસતંવસતંવસતંવસતં    

246 ડોલરડોલરડોલરડોલર    

247 બટમોગરોબટમોગરોબટમોગરોબટમોગરો    

248 કFરડોકFરડોકFરડોકFરડો    

249 શકર�યાશકર�યાશકર�યાશકર�યા    

250 AૂધેલીAૂધેલીAૂધેલીAૂધેલી    

251 ચરFલચરFલચરFલચરFલ    

252 ક�રુોક�રુોક�રુોક�રુો    

253 પ� થપ� થપ� થપ� થરરરર    ચટાચટાચટાચટા    

254 કંઢFરકંઢFરકંઢFરકંઢFર    

255 કો�ુકો�ુકો�ુકો�ુ    

256 ખાજવાણીખાજવાણીખાજવાણીખાજવાણી    ખપાટખપાટખપાટખપાટ    

257 ઓલીવઓલીવઓલીવઓલીવ    � પા� પા� પા� પાઈઈઈઈ    

258 શણશણશણશણ----ધોરવાધોરવાધોરવાધોરવા    

 


