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઼ીરી�લ ઋબલ્ઙૂ ચળઙ�ધૃ ઋબીલ્ 

ઋપળ઼ ,ઘીઅ઼ૂ [઼ીરી�લ] 
1] �ી� ઘીઅ઼ૂરીઅ ઋ�ર બળથીર ઈબૉ ઝૉ. 1 ગબ �ી�ફ્ �લૃ઼રીઅ 1 જરજૂ રપ ઌરૉળૂ બૂષૃઅ. 

2] ઼ૄગૂ ઘીઅ઼ૂરીઅ મનીર ઋ�ર ઝૉ. 7 મનીર વઊ દૉફૉ બીથૂરીઅ ઈઘૂ ળીદ બવીણૂ ળીઘ્. મૂઞ ૉ નષ ૉ઼ દૉફી ઝ્દળી ગીતૂ 

ફીઘૂ દૉફૂ બૉ'ડ મફીષ્. દૉરીઅ 20 )ીર મડળ ઇફૉ 20 )ીર ઘીઅણ યૉશષૂ ઼ષીળ ઼ીઅઞ મૉ ષઘદ વૉષીધૂ ઘૄમ ળીઽદ 

ળઽૉસૉ. 

3] ગીઅનીફી ળ઼રીઅ રપ યૉશષૂ વૉષીધૂ ઋપળ઼ રડૉ  ઝૉ. 

4] વુષઅઙફૉ ર2રી ળીઘૂ જૃ઼ષીધૂ ઋપળ઼ રડૉ  ઝૉ. 

5] રળૂફીઅ જૄથ3રીઅ ઼ીગળ ઇફૉ ચૂરીઅ યૉષૂ વૉષીધૂ ઋપળ઼રીઅ ળીઽદ ળઽૉસૉ. 

6] નીણરફી ભશફૂ ઝીવ જૄ઼ષીધૂ ઋપળ઼રીઅ ળીઽદ ળઽૉસૉ. 

7] ઈનૃફી ળ઼રીઅ રપ યૉશષૂ બૂષૃઅ. 

8] ઈરવૂફી ુજજૃગીફૉ સૉગૂ દૉફૃઅ જૄથ3 મફીષૂ દૉરીઅ રપ ઇફૉ ચૂ ઋરૉળૂફૉ વૉષીધૂ ગભરીઅ બણદૃઅ વ્ઽૂ મઅપ ધીલ ઝૉ. 

6ૂ વીયસઅગળ ઢીગળ8ફી ઋબજીળ ઇફૃ઼ીળ 
  
ષૉઙષીશૂ ઘીઅ઼ૂ ઈષદૂ ઽ્લ 9લીળૉ  મીષુશલ્ ઙૃઅનળ વીષૂ ઼ીભ ગળૂ દૉફ્ ઑગ ડૃગણ્ ર2રી ળીઘષ્ ઇફૉ બૂબળર;ડફૂ ઞ ૉર 

જૄ઼્.. મીષુશલી ઙૃઅનળફૂ જૂગીસફૉ ગીળથૉ ઼ૄગીલૉવી ઙશીફૂ ઘીઞ સરૂ ઞસૉ ઇફૉ ઘીઅ઼ ૂ સીઅદ ધઊ ઞસૉ.  
  
઼ૄગૂ ઘીઅ઼ૂફૉ ગીળથૉ ઙશૃ ઼ૄગીઊ <લ ઝૉ ઇફૉ બૉડ ઼ીભ ફ ઈષૉ 9લીળૉ  ઊ઼મઙૃવફ્ =લ્ઙ ગળષ્. 
1 ગબ ઋગીશૂફૉ ઢીળૉવી નૄપરીઅ 1 જરજૂ ઘીઅણ, 1 જરજૂ ચૂ ફીઘૂ ઽવીષૂ નૄપ ળમણૂ ઞ ૉષૃઅ ધીલ 9લીળૉ   જરજૂ જરજૂ બૂષૃઅ. 

઼ીદ નષ઼ ઈ =લ્ઙ ગળષ્.  
  
ઞ ૉઢૂરપફ્ સૂળીફ્ ડૃગણ્ ર2રી ળીઘૂ જૄ઼્.  
  
ઑગ જરજૂ ગીઅનીફ્ ળ઼ ઑગ જરજૂ ઈનૃફ્ ળ઼ મૉ જરજૂ રપ઼ીધૉ યૉશષૂફૉ બૂષીધૂ ઋપળ઼ બળ ળીઽદ ળઽૉસૉ. 
  
 ઽૃઅ ભીશૃઅ બીથૂ બૂષીધૂ ઋપળ઼રીઅ ળીઽદ ળઽૉ  ઝૉ. 
ફીઙળષૉવફીઅ બીફફૉ મીશગફૂ ઝીદૂ ઋબળ રૄગૂ ગબણીઅફી ઙ્ડીફ્ સૉગ ગળષીરીઅ ઈષૉ દ્ ઝીદૂફ્ ગભ ઝૄડ્ બણૂ ઋપળ઼ 

મૉ઼ૂ ઞસૉ. 
ળી>ૉ રૂઢીફૂ ગીઅગળૂ ર2રી રૄગૂ ળીઘષીધૂ ઋપળ઼ કઝૂ ઈષસૉ.  
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઼ીરી�લ સળનૂફ્ ચળઙ�ધૃ ઋબીલ:- 

1] વ;મૃ ઽઅરૉસી સળનૂ રીડૉ  ઋ�ર ળ@ૃઅ ઝૉ ઞ ૉ ઽરૉસી સળૂળફૂ =ુદળ્પગદી ષપીળૉ  ઝૉ. 1 Aવી઼ ઽૃઅભીશી બીથૂરીઅ 1 જરજૂ 

વ;મૃફ્ ળ઼ ઋરૉળૂ દૉરીઅ 1 જરજૂ રપ ઋરૉળૂ નષ઼રીઅ મૉ ષઘદ વૉષૃઅ. 

2] 1 જરજૂ રળૂ બીઋણળફૉ 1 ગબ નૄપરીઅ ઋગીશષૃઅ. દૉરીઅ ½ જરજૂ ઽશનળ ઋરૉળ્ દધી 'ષીન રીડૉ  ઼ીગળ બથ ઋરૉળૂ સગ્ 

ઝ્. ઈ ઋગીશૉવૃઅ નૄપ >થ નષ઼ ઼ૃપૂ નષ઼રીઅ ઑગષીળ વૉષીધૂ સળનૂરીઅ ળીઽદ ળઽૉસૉ. 

3] 3 ધૂ 4 જરજૂ ણૃઅઙશૂફી ળ઼રીઅ 3 ધૂ 4 જરજૂ રપ યૉશષૂ વઊ સગ્ ઝ્. 

4] ઼ૄઅઢ ગીશી રળૂ ઇફૉ દૃવ઼ૂફીઅ બીફફ્ ઋગીશ્ સળનૂ ઋબળ વીયનીલગ ઝૉ. 

5] ગીશી રળૂફી 2 ધૂ 3 નીથી દૃવ઼ૂફી બીફ ઼ીધૉ જીષષીધૂ સળનૂ નૄળ ધસૉ. 

6] વુષઅઙફી દૉવફૉ Bરીવરીઅ ફીઘૂ ઼ૄઅચષીધૂ સળનૂરીઅ ળીઽદ ળઽૉસૉ. 

7] દૃવ઼ૂ,઼ૄઅઢ, રળૂ ઇફૉ ઙ્શફ્ ઋગીશ્ સળનૂ બળ ળીઽદ ઈબૉ ઝૉ. 

સળનૂ ઇફૉ ઼શૉઘરધૂ નૄળ ળઽૉષી ફીગ બળ ઼ૂપૂ ઽષી વીઙૉ દૉર ફ મૉ઼ષૃઅ. રૃ઼ીભળૂ નળુરલીફ ુષBC નસીરીઅ મૉ઼ ષૃઅ. 

  
઼ષીળૉ  ઇફૉ ળી>ૉ ઼ૄષીફી 1 ગવીગ બઽૉવી 1 Aવી઼ ઙળર બીથૂરીઅ1 જરજૂ ઼ૄઅઢ ફીઘૂ બૂષીધૂ ઞૄફૂ સળનૂ- ઼શૉઘરરીઅ 

ળીઽદ ળઽૉસૉ. 
  
ઇઞરીફૉ સૉગૂફૉ ઇફૉ ષીડૂફૉ દૉફૂ બ્ડવૂ મફીષૂફૉ ઼ૄઅચષીધૂ સળનૂ રડૉ  ઝૉ. 

 સળનૂ બળ રળૂ, દઞ ઇફૉ ઈનૃફ્ ઋગીશ્ ળીઽદ ઈબૉ ઝૉ. 

નષૉવરીઅ ગબૄળ ફીઘૂ દૉફીઅ મૉ ડૂબીઅ ફીગરીઅ ફીઘષીધૂ સળનૂધૂ મઅપ ધલૉવૃઅ ફીગ ઘૄવૂ <લ ઝૉ. 
ફલથીગ્ઢૉ  દૃવ઼ૂફીઅ બીફ ઘીષીધૂ સળનૂ ઇફૉ ગભરીઅ ળીઽદ ળઽૉ  ઝૉ. 
  
ુફવઙૂળૂફીઅ ડૂબીઅફ્ ફી઼ વૉષીધૂ સળનૂધૂ મઅપ ધલૉવૃઅ ફીગ ઘૄવૂ ઞસૉ. 
ળ્ઞ ઼ષીળૉ  દૃવ઼ૂફી બીફ ઼ીધૉ મૉ ગીશી રળૂ જીષૂ ઞષીધૂ ગભ ધદ્ ફધૂ. 

઼ીરી�લ દીષફ્ ચળઙ�ધૃ ઋબીલ:- 

1] દીષરીઅ �ી� ઋ�ર ગીલ3 ગળૉ  ઝૉ ઞ ૉ દળ઼ ુઝબીષૉ ઝૉ ઇફૉ દીષધૂ ઋ9બE ધલૉવૂ ઙળરૂ બથ નૄળ ગળૉ  ઝૉ. 1 Aવી઼ �ી�ફ્ 

�લૃ઼ ½ Aવી઼ બીથૂ ઼ીધૉ વૉષીધૂ ભીલન્ ધસૉ. 

2] મૂF ઑગ ઋબીલ દૉ ફીળઅઙૂફ્ [ઔળIઞફ્] �લૃ઼ ઝૉ. ઞ ૉફી ૉ઼ષફધૂ બૉસીમ ષપીળૉ  ધીલ ઝૉ ઞ ૉફીધૂ દીષફૂ ઙળરૂ નૄળ 

ધીલ ઝૉ. ફીળઅ ઙૂફ્ ળ઼ બીજફ સુKદ ષપીળૉ  ઝૉ ઇફૉ LભૉKસફ ઼ીરૉ સુKદ ષપીળૉ  ઝૉ. 
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3] ઼ઘદ દીષરીઅ મળભફીઅ બીથૂફીઅ બ્દી રૄગષીધૂ દીષ ઋદળૉ  ઝૉ. 

દૃવ઼ૂ ઇફૉ ઼ૄળઞરૃઘૂફીઅ બીફ ષીડૂફૉ દૉફ્ ળ઼ બૂષીધૂ મપૂ <દફી દીષ રડૉ  ઝૉ.  
  
ગસૃઅ ગીળથ ફ બગણીદૃઅ ઽ્લ ઇફૉ સળૂળરીઅટૂથ્ દીષ ળઽૉદ્ ઽ્લ દ્ ઘીળૉગ, ઼ ૄઅઢ, ગીશૂ �ી�, ઼ ીગળ, ચૂ, નૄપરીઅ ફીઘૂ નૄપ 

ઋગીશૂફૉ ઢઅ ણૃ ધલૉ બૂષૃઅ. ઘીળૉગ [઼ૃગષૉવૃઅ ઘઞૄળ] વ્ઽૂરીઅધૂ ુબ� ગીતૂ દૉફૉ 'ષNઝ ગળૉ  ઝૉ.  
દીષ ઋદીળષી પીથીફૃઅ બીથૂ ઇફૉ ઼ીગળ બૂક. બળ ૉ઼ષ્ ષશસૉ દ્ દીષ ઋદળસૉ. 
 
ગીળૉવીફી ૉ઼ષફધૂ દીષ,ઋપળ઼, જીરણૂફૉ વઙદી ળ્ઙ્,ઑુફુરલી, ણીલીુમડૂ઼ દૉરઞ ગૅુર બળ વીયનીલગ ઝૉ. 

ણીલીુમડૂ઼ફ્ ચળઙ�ધૃ ઋબીલ:- 

1] 15 ઈઅમીફીઅ દી< બીફ વ્ ઇફૉ 1 Aવી઼ બીથૂરીઅ ઋગીશ્. ઈઘૂ ળીદ ળઽૉષી ન્ ઇફૉ મૂઞ ૉ નષ ૉ઼ ઼ષીળૉ  ઙીશૂફૉ 

બૂક. 

2] નષ઼ફી >થ )ૉબPૃQ઼[બબફ઼] >થ ષઘદ ઘીક. 

3] ઈબRઅ નૉસૂ ઙૃ઼મૉળૂ ુષડીુરફ ઼ૂધૂ યળબૄળ ઽ્લ ઝૉ ઞ ૉ ણીલીુમડૂ઼ રીડૉ  ઋબલ્ઙૂ ઝૉ. 1 જરજૂ ઙૃ઼મૉળૂફ્ ળ઼ 

ઇફૉ 1 ગબ ગીળૉવીફી ળ઼ ઼ીધૉ યૉશષૂફૉ 2 રઽફી ઼ૃપૂ બૂક.. 

મૂવૂબ>ફીઅ બીફફૉ ½ ગવીગ બીથૂરીઅ બવીણૂ ળીઘૂફૉ દૉફૉ ઘૄમ વ઼્ડૂ દૉફ્ ળ઼ ગીતૂ બૂષીધૂ ઋ�ર બળથીર ઈબૉ 

ઝૉ.   
  
 ઼ીળી બીગી <અમૃફૉ ઼ૄગષૂ મીળૂગ ઘીઅણૂ જૄથ3 મફીષૂ બીથૂ ઼ીધૉ નષ઼રીઅ મૉ ષીળ વૉષીધૂ ણીલીુમડૂ઼રીઅ 
ળીઽદ ળઽૉસૉ.  
  
 ચSફી �ષીળીફ્ ળ઼ ુફલરૂદ બૂષીધૂ ણીલીુમડૂ઼ બળ ળીઽદ ળઽૉ  ઝૉ. 
રૉધૂફીઅ નીથી ળીદફીઅ બવીણૂ ઼ષીળૉ  જીષૂફૉ ઘીષીધૂ ણીલીમૂડૂ઼રીઅ ભળગ બણૉ ઝૉ. 

઼ૄગી ઽ્ઢફ્ ચળઙ�ધૃ ઋબીલ્:- 

1] બૃTગશ બીથૂ બૂક 

2] ગીગણૂફૉ બીદશૂ જૂળૂ ગળૂ ઼ૄગીલૉવી ઽ્ઢ બળ ળઙણ્. 

3] ગણષી વૂરણીફ્ ળ઼ ઽ્ઢ્ બળ વઙીણ્. 

ળીદફી ઼ૄદી બઽૉવી ઽ્ઢ્ બળ નષૉવ વઙીણ્.  
  
ઙૃવીમફૂ બીઅનણૂફ્ ળ઼ ગીતૂ દૉ ઽ્ઢ બળ વઙીણષીધૂ ઽ્ઢ ઙૃવીમૂ ધીલ ઝૉ 
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઼ૃગી ળઽૉદી ઽ્ઢ બળ નષ઼રીઅ ઑગષીળ ગ્બળૉવ ઇધષી ઔુવષ ઔઊવફૃઅ બીઅજ ુરુફડ રીુવસ ગળષીધૂ ભીલન્ ધીલ ઝૉ. 
 ઽ્ઢફૂ ગૃનળદૂ જરગ વીષષી રીડૉ  દી< Uૂરરીઅ વ;મફૃ્ ળ઼ યૉશષૂ વઙીણષ્.. 

ઇુદ઼ીળ ઇધષી ટીણીફ્ ચળઙ�ધૃ ઋબીલ:- 

1] બીગી ગૉશીફૉ મળીમળ ઝૄઅનૂ ગીતૂ દૉરીઅ 1 જરજૂ ઈરવૂફ્ ઙળ ઇફૉ જબડૂ રૂઢૃઅ  ઋરૉળૂ નષ઼ફી મૉ ષઘદ વ્. 

2] નૄપ ષઙળફૂ ગણગ ગ્ભૂ ઇધષી જી બૂક. 

3] ઘૄમ <થૂદ્ ઇગ઼ૂળ ઋબીલ ઑ ઝૉ ગૉ  15 ધૂ 20 દી< રૂઢી વૂરણીફી બીફ વઊ દૉફૂ બૉ'ડ મફીષૂ દૉરીઅ 1 જરજૂ 

રપ યૉશષૂ બૂક. 

4] ઝૄઅનૉવી બીગી ગૉશીરીઅ ¼ જરજૂ <લભશફ્ બીઋણળ યૉશષૂફૉ વ્. 

5] 1 જરજૂ ઘઞૄળફૂ બૉ'ડરીઅ 1 જરજૂ રપ યૉશષૂ નષ઼ફી 4 ધૂ 5 ષઘદ વૉષીધૂ ઇુદ઼ીળ [ટીણી] બળ ઋ�ર ઊવીઞ 

ઝૉ. 

1 જરજૂ ઘઞૄળફૂ બૉ'ડરીઅ 1 જરજૂ રપ યૉશષૂ નષ઼ફી 4 ધૂ 5 ષઘદ વૉષીધૂ ઇુદ઼ીળ [ટીણી] બળ ઋ�ર ઊવીઞ ઝૉ. 
ઝીસરીઅ ઑગ જરજૂ ઼ૄઅઢ યૉશષૂ બૂષીધૂ ટીણી [ઇુદ઼ીળ] બળ ળીઽદ ળઽૉ  ઝૉ.  
   

ગીફરીઅ ધદ્ નૃઆઘીષ્:- 

1]  3 ધૂ 4 વ઼થફૂ ગશૂ વઊ દૉફૉ ઘીષીફી દૉવરીઅ ઙૃવીમૂ ધીલ 9લીઅ ઼ૃપૂ ઙળર ગળૂ ઢઅ ણૃ બણૉ ઙીશૂફૉ ઑ દૉવ ગીફરીઅ 

ફીઘષીધૂ ગીફફીઅ નૃઆઘીષીરીઅ ળીઽદ ળઽૉસૉ. 

2]  વ઼થફી ળ઼ફૉ નૃઆઘદી ગીફરીઅ ફીઘ્. ઑફૂ ઐઅડમીલ્ડગ ઙૃથ નૃઆઘીષીરીઅ ળીઽદ ળઽૉ  ઝૉ. 

3]   ગીફફી નૃઆઘીષ્ ધદ્ ઽ્લ 9લીળૉ  નૄપ, મડળ, જૂટ ષઙૉળૉ  ઘીષીફૃઅ ડીશ્. ુષડીુરફ ઼ૂ ઇફૉ ટ;ગ ઞ ૉરીઅ ઈષદૃઅ ઽ્લ 

દૉફ્ ઘ્ળીગરીઅ ઋરૉળ્ ગળ્. 

ગીફરીઅ ફઽીદૂ ષઘદૉ બીથૂ ફ <લ દૉફૃઅ Xલીફ ળીઘ્. 
'ષરૄ>ફીઅ 3 ધૂ 4 ડૂબી ગીફરીઅ ફીઘષીધૂ ભીલન્ ધીલ ઝૉ.  
દૃવ઼ૂફી બીફફી ળ઼રીઅ ધ્ણૃઅગ ગબૄળ યૉશષૂ ઞળીગ ઙળર ગળ્. ઈ ઙળર ળ઼ફીઅ ડૂબીઅ ગીફરીઅ ફીઘષીધૂ ગીફફૃઅ ગશદળ 

નૄળ ધસૉ. 
  
ફીફી મીશગ્ફૉ ઝીસ બૂષણીષષીધૂ નીઅદ ફૂગશષીરીઅ દગવૂભ ધદૂ ફધૂ. 
 રપફીઅ ડૂબીઅ ગીફરીઅ ફીઘષીધૂ ગીફફ્ નૃઆઘીષ્ ઇફૉ ળ઼ૂ રડૉ  ઝૉ.  
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નીઅદફ્ નૃઆઘીષ્ 

1] વુષઅઙફૃઅ દૉવ વઊ બૉતી બળ વઙીણ્ ઇધષી વુષઅઙફૉ ર2રી રૄગૂ ળીઘૂ પૂળૉ  પૂળૉ  જીષ્. 

2] 1 Aવી઼ બીથૂરીઅ રૂઢૃઅ  યૉશષૂ દૉફી નષ઼ફી મૉ ષીળ ગ્ઙશી ગળ્. બૉતી બળ ઈષૉવી ઼્<ફૉ રડીણષીરીઅ રનન ગળસૉ. 

ઇળણૄ઼ૂફી 2 બીફ જીષૂફૉ ઘીષી ઇફૉ નૄપ બૂષૃઅ. ઈફીધૂ નીઅદરીઅધૂ ધદ્ ળKદYીષ મઅપ ધસૉ.  
  
ઈરશીફૂ ુ઼ટફરીઅ ઈરશીફ્ ળ઼ બૂક.  
  
ફીળલૉશફૂ ઝીવફૉ મીશૂ ટૂથ્ યૄગ્ ગળૂ નીઅદૉ વઙીણષીધૂ નીઅદ ઼ીભ ધીલ ઝૉ.  
વ;મૃફૂ ઝીવફૉ ઼ૄગષૂ દૉફ્ બીઋણળ મફીષૂ દૉરીઅ રૂઢૃઅ  યૉશષૂ નીઅદૉ ચ઼ષીધૂ નીઅદ રઞમૄદ ઇફૉ જરગૂવી મફૉ ઝૉ. 
  
ઇઘળ્ડફી ટીણફૂ ઝીવ નીઅદૉ ચ઼ષીધૂ નીઅદફૉ નૃઆઘીષ્ નૄળ ધીલ ઝૉ ઇફૉ નીઅદ જરગૂવી મફૉ ઝૉ.  
ભૄનૂફીફી બીફ જીષષીધૂ રૃઘરીઅધૂ ઈષદૂ નૃઙZપ નૄળ ધસૉ ઇફૉ નીઅદફ્ ઼ણ્ નૄળ ગળસૉ. 
  
વ;મૃફ્ ળ઼ નીઅદ બળ ચ઼ષીધૂ નીઅદરીઅધૂ ફૂગશદૃઅ વ્ઽૂ મઅપ ધીલ ઝૉ. 
નીતરીઅ નૃઆઘદૃઅ ઽ્લ દ્ વુષઅઙફૃઅ દૉવ વઙીણષૃઅ. 
રૂઢૃઅ , ઘીષીફી ઼્ણી ઇફૉ ઽશનળ ઼ળઘી =રીથરીઅ વઊ નીઅદૉ ચ઼ષીધૂ નૃઆઘદી નીઅદરીઅ ળીઽદ ળઽૉસૉ. 
મૉ ડૂબીઅ ઼ળ઼ષફી દૉવરીઅ ઑગ જબડૂ રૂઢૃઅ  યૉશષૂ નીઅદ ઼ીભ ગળષીધૂ નીઅદ ઇફૉ બૉતી રઞમૄદ ધીલ ઝૉ. 

ઘળદી ષીશફ્ ચળઙ�ધૃ ઋબીલ:- 

1] રીધીરીઅ ઈઅઙશૂફી ડૉળષીધૂ ર઼ીઞ ગળ્. ઞ ૉફીધૂ વ્ઽૂફૃઅ [રથ ષપસૉ. 

2] ઈરશીફૃઅ દૉવ ષીશફીઅ રૄશ ઼ૃપૂ વઙીણ્. 

3] ગ્બળીફૃઅ નૄપ ષીશફીઅ રૄશરીઅ વઙીણૂ પૂળૉ  પૂળૉ  ર઼ીઞ ગળ્. 

ુસલીશીરીઅ ળ્ઞ 3 ધૂ 4 ઈરશી ઘીક. 
ુફલુરદ 1 જરજૂ ુ>ભશીફૃઅ જૄથ3 બીથૂ ઼ીધૉ વ્. 
ળીદફી ઙીલફૃઅ ચૂ બઙફી દુશલૉ ચ઼્.  
 વ્ઘઅણફી ષી઼થરીઅ ઈરશીફી જૄથ3ફૉ બીથૂરીઅ બવીણૂ રીધીરીઅ વઙીણષીધૂ ઇગીશૉ ષીશ પ્શી ધદીઅ ઇડગૉ  ઝૉ ઇફૉ ષીશ 

રઞમૄદ ધીલ ઝૉ. 
ઇઢષીણલૉ ઑગ ષઘદ ઽૌડ ડૌષૉવ ઇફૉ ઔઊુવઅઙ ગલી3 બઝૂ 10 ધૂ 15 ુરુફડ રીડૉ  ષીશરીઅ નઽ; ફીઘષૃઅ ષીશફીઅ ડૉ Kસજળ 

=રીથૉ સૉ]બ ૄગળષૃઅ ઈફીધૂ ષીશફ્ )્ધ ષપૉ ઝૉ ઇફૉ ઘળદીઅ ઇડગૉ  ઝૉ. 
ઈઅમીફૂ ઙ્ડવૂ ઇફૉ ઈરશીફૉ બીથૂરીઅ બવીણૂ જ્શૂફૉ રીધીરીઅ વૉબ ગળષીધૂ ષીશ ગીશી ઇફૉ વીઅમી ધીલ ઝૉ. 
ષીશફૉ વીઅમી ઇફૉ જરગનીળ મફીષષી રીડૉ  ઇઢષીણલીરીઅ ઑગ ષઘદ રીધીરીઅ ઽૃઅ ભીશૃ દૉવ વઙીણષૃઅ ઇફૉ ધ્ણી ગવીગ મીન 

ફષસૉગી ઙળર બીથૂરીઅ બવીણૉવી રીધી બળ વબૉડૂ 'ડૂર ઈબષૂ. 
ગ્બળૉવ ઇફૉ વૂરણીફૃઅ દૉવ ઼ળઘી =રીથરીઅ યૉશષૂ ઽવગૉ  ઽીધૉ ષીશફૂ રીુવસ ગળષીધૂ ઘળદ ષીશ ઘળદીઅ ઇડગૂ ઞસૉ. 


