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ઇઽૉષીવ 

  ઽૃઅ  જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફૂ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદકફી 

ગ લીથ રીડૉફૂ ઼ુરુદફ્ રૃઘ ઼ુરુદફ્ ફષર્ ઇઽૉષીવ ળઞૃ ગ અ  ઝૃઅ. 

૪.   ઼ુરુદઑ ઙૅઽ ુષયીઙ ઽ દગફૂ ગજૉળૂકરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ 

ષઙર્ફી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂકફૂ ફ્ગળૂરીઅ ડગીષીળૂ અ઼મઅુપદ 

રઽૉગર ઇઅઙૉફૂ દબી઼ ઽીધ પળૂ ઽદૂ. 

૫.    ઼ુરુદફૂ દી.૪૫/૩૩/ ૪૨૪૩ ઇફૉ દી.૪૫/૱/૪૨૪૪ ઑર મૉ 

મૉઢગ્ રશૂ ઽદૂ, ઞૉરીઅ ઙૅઽ ુ ષયીઙ દળભધૂ રશૉવ  દી.૪૪/૩૩/૪૨૪૩ 

ઇફૉ દી.૱/૬/૪૨૪૪ફી ઼ ીિઽત્લ ઋબળ ુ ષયીઙફી ુદુફુપ ૂકફૂ 

મ  દબી઼ ગળૂ ઽદૂ. 

૬.   ઼ુરુદઑ દૉફૂ દી.૪૨/૨૯/૪૨૪૪ફી ળ્ઞ રશૉવ મૉઢગરીઅ ઈ 

ઇઽૉષીવફી રૃ઼ ી ઋબળ ુષજીળથી ગળૂ દૉફૉ રઅઞૄળ ગલ  ઽદ્. 

૭.   ઼ુરુદઑ દી. ૪૫/૩૩/૪૨૪૩ ળ્ઞ રશૉવૂ મૉઢગરીઅ, ળીજ્લરીઅ 

ફીલમ બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગફૂ ઞગ્લીક મીમદ બૅચ્ઝી ગળદીઅ ુષયીઙૉ 

ઑ઼.બૂ.જી.ક ળૉ ષૉ ઼ૃળદ દધી ષણ્નળી ુ઼ષીલફૂ દરીર મૉઢગ્ 

યળૉવૂ ઽ્ષીફૃઅ ઞથી લૃઅ ઽદૃ.  ઼ુરુદઑ બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ઇફૉ 

રૃખ્લ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ ઇફૃ.ઞફજાુદફૂ ુ઼ુફલળ 

ક્વીગર્ફૂ ૫૨ ઞગ્લીક મતદૂધૂ ઘીવૂ ઽ્ષી મીમદ બૅચ્ઝી ગળદીઅ 
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ુષયીઙૉ લ્ગ્લ ઋરૉનષીળ્ ફ રશદી ઈ ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૂ ઽ્ષી ઼ ીધૉ 

઼નળ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  ઙૃઞળીદ ઙૐથ ૉ઼ષી બ અ઼નઙૂ રઅણશ રીળભદ 

ગીલર્ષીઽૂ જીવૂ ળઽૂ ઽ્ષીફૃઅ ઞથી લૃઅ ઽદૃઅ.  

૮.  ઼ુરુદઑ ષઙર્-૬ફૂ ૪૭૫ ઞગ્લી ઘીવૂ ઽ્ષી મીમદ દધી ઈ 

ઞગ્લીકરીઅ ઇફૃ઼ૃુજદ ઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ીપીન્લ ઈબષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર દૉ અ઼મઅપરીઅ બૅચ્ઝી ગળદી ુષયીઙૉ ઈ ઞગ્લીક ઘીફઙૂ 

ઑઞન્ ઼ ૂ ીળી યળષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્ષીધૂ દૉરીઅ ગ્ઊ ડગીષીળૂ વીઙૃ 

બણદૂ ફ ઽ્ષીફૃઅ ઇફૉ ઈ ઞગ્લીક ઼ક્ષર ઋરૉનષીળ્ફૂ ઋબવુબ્પ 

રીથૉ યળષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્ષીફૃઅ ઞથી લૃઅ ઽદૃ. ઼ુરુદ ષઙર્-૬ફૂ  

ઞગ્લીકરીઅ ઈિનષી઼ૂ ઋરૉનષીળ્ફૉ ીપીન્લ ઈબષી યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૯.   ડૉગુફગવ કબળૉડળફૂ યળદૂ િકર્લી ઝૉ ી બીઅજ ષહર્ધૂ જીવદૂ ઽ્ષી 

મીમદૉ ઼ુરુદફૂ બૅચ્ઝી અ઼મઅપરીઅ ુષયીઙૉ ઞથી લૃઅ ગૉ  ઈ રીડૉ  ઑગ 

ગુરડૂ ફક્કૂ ધલૉવ ઝૉ  ઞૉફી ઽૉઢશ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઝૉ. ઝૉ ી મૉ ષહર્ધૂ 

ગ્ળ્ફીફૉ ગીળથૉ યળદૂ ધઊ સગૂ ફ ઽ્દૂ ઞૉ ઽષૉ ડૄઅ ગ ઼રલરીઅ બૄથર્ 

ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ુષયીઙૉ ઈઙશ ઞથી લૃઅ ગૉ  ડૉગુફગવ ગુરડૂ ઼રક્ષ 

ગૃવ ૫૫૫ ઞગ્લીક ઝૉ ઞૉરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ૫૬ બૃ હ ઇફૉ 

૩૭ રિઽવી ઼િઽદ ૬૯ ઞગ્લીક ઝૉ  ઞૉફૂ જાઽૉળીદ ઈબૂ નૉષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ. ઈ ઞગ્લીક ષઽૉવૂ દગૉ  યળષી ઇફૉ ઼ુરુદફૉ દૉફૂ જાથ 

ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 
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૱.    ઼ુરુદઑ ુષુષપ ગૉડૉઙળૂફૂ ડૉગુફગવ ઞગ્લીક દધી ઇુપગ બ્વૂ઼ 

રઽીુફનસગ ઇફૉ ઞૉવ્ફી ઊન્ બૉક્ડળ ઞફળવ ૂફૂ ગજૉળૂ, 

ઇરનીષીનરીઅ ઞૃુફલળ ક્વીગર્ફૂ ઼ૂપૂ યળદૂફી રીઙથૂ બ ગ્ ઝૉ ી 

બીઅજ ષહર્ધૂ ર્ગ લી ઽ્ષી મીમદ બૅચ્ઝી ગળદીઅ ુષયીઙૉ ઼ળગીળરીઅધૂ 

રઅઞૄળૂ ફ રશષીફૉ ગીળથૉ ડૉગુફગવ ઞગ્લીકફૂ યળદૂ િકર્લી ઽીધ 

પળૂ સગીઊ ફ ઽ્ષીફૃઅ ઞથી લૃઅ ઽદૃ. ઈ મપૂ ઞગ્લીક ષઽૉવૂ દગૉ  

યળષી ઇફૉ દૉફૂ જાથ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૯.   ુ઼બીઽૂફૂ ઼ૂપૂ યળદૂફૂ ૱૩ ઞગ્લી મીમદ દધી દૉરીઅ વૉષીરીઅ 

ઈષૉવ ષીઅપી મીમદ ઼ુરુદઑ બૅચ્ઝી ગળદી ુ઼બીઽૂફૂ યળદૂ રીડૉ  

બ્વૂ઼ યળદૂ મ્ણર્રીઅ દૉફ્ ઼રીષૉસ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૉ ઝૉ દૉષૃઅ 

ુષયીઙૉ ઞથી લૃઅ. ઼ુરુદફૉ વીઙૉ ઝૉ ગૉ  ઙૅઽ ુષયીઙ ઽ દગફૂ 

ગજૉળૂકરીઅ રઅઞૄળ રઽૉગર રૃઞમફૂ ઞગ્લીક યળષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ 

દૉફી ગીળથૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ ગૉડૉઙળૂરીઅ ચથી ઋરૉનષીળ્ 

મૉળ્ઞઙીળ ળઽૂ જાલ ઝૉ દ્ ઈ ઞગ્લીક ગૃવ રઅઞૄળ રઽૉગર રીથૉ 

યળષી ઇફૉ ઼ુરુદફૉ દૉફૂ જાથ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૩૨. બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ઇફૉ રૃખ્લ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ  

઼ૂફૂલળ ક્વીગર્ફૂ ૪૫ ઞગ્લી ઘીવૂ ઽ્ષી મીમદ બૅચ્ઝી ગળદીઅ ુષયીઙૉ 

ઞથીષૉવ ગૉ  બીઅજ(૭) ઞગ્લી મતદૂધૂ યળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.  
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ઈ ઞગ્લીરીઅ ઞૃફૂલળ ક્વીગર્રીઅધૂ મતદૂ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્ઊ મીગૂ 

ઞગ્લીક વીલગ ઋરૉનષીળ ફ રશષીફૉ ગીળથૉ ઘીવૂ ઝૉ. દીઞૉદળરીઅ 

ઙૃઞળીદ ઙૐથ ૉ઼ષી બ અ઼નઙૂ રઅણશૉ વૂપૉવ બળૂક્ષીફી બિળથીર મીન 

જો ઙૅઽ ુષયીઙ રઅઞૄળૂ ઈબસૉ દ્ મતદૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઙૅઽ 

ુષયીઙ રઅઞૄળૂ ઈબસૉ દ્ ઞગ્લીક યળષીરીઅ ઈષસૉ દૉષ્ ઞષીમ 

ઇલ્ગ્લ ઝૉ. ઈ ઞગ્લીક ષઽૉવૂ દગૉ  યળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૩૩. બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ઇફૉ ઞૉવ્ફી ઊન્ બૉક્ડળ ઞફળવ ૂફૂ ગજૉળૂરીઅ 

ુષુષપ ડૉગુફગવ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  દી.૫૨/૯/૪૨૪૩ફી ળ્ઞ 

ુ઼  ગળષીરીઅ ઈષૉવ જાઽૉળીદફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઽીવ ગલી દમક્કૉ  ઝૉ દૉ 

મીમદ ઼ુરુદઑ બૅચ્ઝી ગળદીઅ ુષયીઙૉ ઞથીષૉવ ગૉ  ઈ બળૂક્ષી ધઊ 

ઙલૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉફૃઅ બિળથીર બથ ઈષૂ ઙલૉવ ઝૉ. ઽીવ ન દીષૉઞ 

જગી઼થૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૉ ઝૉ. ઞૉ બૄથર્ ધલૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ ુફરથૄગ 

ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઈ ુફરથૄગ્ દીત્ગીુવગ ગળૂ ઼ુરુદફૉ જાથ 

ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૩૪. બ્વૂ઼ ુષયીઙરીઅ ઝૉ ી ઈઢ રિઽફીરીઅ ઼ૂપૂ યળદૂફૂ ઞગ્લીકરીઅ 

ગઊ ઞગ્લીક ઋબળ ઑ઼.ડૂ ઋરૉનષીળ્ફૂ યળદૂ ધઊ દૉ મીમદ 

઼ુરુદઑ બૅચ્ઝી ગળદીઅ ુષયીઙૉ બ્વૂ઼ ઼મ ઊન્ બૉક્ડળફૂ યળદૂફૂ 

ગીલર્ષીઽૂ બૄથર્ ધઊ ઝૉ ઇફૉ દૉરીઅ ડગીષીળૂ રીથૉ ઇફૃ઼ૄુજદ 
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ઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ફૂ યળદૂ ધઊ ઽ્ષીફૃઅ ઞથી લૃ ઽદૃ. મૂઞૃ 

ઽુધલીળૂ, ુમફ ઽુધલીળૂરીઅ ઑ઼.ઈળ.બૂ.ફી ગ્ન્ ડૉમવફૂ યળદૂ 

િકર્લી જીવૃ ઽ્ષીફૃઅ ઇફૉ દૉરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ફૂ 

યળદૂ ધઊ ઞસૉ દૉર ઞથી લૃઅ ઽદૃ. ઞૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી 

ઋરૉનષીળ્ ઞફળવ ગૉડૉઙળૂરીઅ ઈષદી ઽસૉ, દૉરફૉ ઇવઙ ઙથષીરીઅ 

ઈષસૉ દૉ ઼ીધૉ  ુષયીઙૉ રીિઽદૂ ઈબૂ ઽદૂ ગૉ  ડૉગુફગવ િળગૅડરૉન્ ડ 

મ્ણર્  ઽ દગફૂ બ્વૂ઼ ઼મ ઉફ બૉક્ડળ ષીલળવૉ઼ફૂ બીઅજ ઞગ્લી, 

ડૉગુફગવ કબળૉડળફૂ ૭૪ ઞગ્લી, બ્વૂ઼ ઼ મ ઉન્ બૉક્ડળ ઑ઼.ડૂ.રીઅ 

બીઅજ ઞગ્લી ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ ષઙર્ફૂ ઝૉ ઞૉફૂ બળૂક્ષી વૉષીઊ ઙઊ 

ઝૉ બળઅદૃ રૉડળ ઼મ જ્લૃણૂસ ઽ્ઊ ક્વૂલળ  ધલૉ ુફરથૄગ ઈબષીરીઅ 

ઈષસૉ. ઈ મપૂ ઞગ્લીક ષઽૉવૂ દગૉ  યળષી ઇફૉ ઼ુરુદફૉ દૉફૂ 

જાથ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ.  

૩૫. ઼ફ.૪૨૩૯ ધૂ ૪૨૪૩ફી ઙીશી નળુરલીફ ઈિનજાુદ ુષ દીળરીઅ 

મફૉવ ઘૄફફી ૭૭, રઽી લધીફી ૯૬ ઇફૉ ઘી઼ ગળૂફૉ ઈિનષી઼ૂ 

રિઽવીક બળ મશીત્ગીળફી ૩૩૫ મફીષ્ફૂ ઼ુરુદ ઙઅયૂળ ફ પ વૉ 

ઝૉ ઇફૉ ઑડર્ ઼્ૂડૂ ઑક્ડફૂ ગણગ ઇરવષીળૂ ધીલ દધી ઞૉ ગઅઊ ઋબીલ્ 

વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉફૉ ઼ચફ મફીષષીરીઅ ઈષૉ દૉષૂ ઼ુરુદ યવીરથ 

ગળૉ  ઝૉ.  
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૩૬.  ઼ુરુદ,  ઙૅઽ ુષયીઙફૂ દબી઼ નળુરલીફ ઼ુરુદ ઼રક્ષ ઋબુ ધદ 

ળઽૂફૉ ઼ુરુદફૉ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવ રીિઽદૂ દધી  ઈબષીરીઅ 

ઈષૉવ ઼ીધ-઼ઽગીળ ઈબષી મનવ ુષયીઙફી ઇુપગીળૂક દધી 

ઇન્લ ડીભફ્ ઈયીળ રીફૉ ઝૉ. ઈ ઼ીધૉ ઼ુરુદફૉ રનન બ ધષી 

મનવ ુષપીફ઼યી ઼ુજષીવલફી ઇુપગીળૂક દધી ગરર્જીળૂકફ્ 

બથ  ઼ુરુદ ઈયીળ રીફૉ ઝૉ. 

     

 

 

  

ઙીઅપૂફઙળ   
દી.૪૨/૨૯/૪૨૪૪  

ર્ઽફયીઉ ત્િણલી 
રૃઘ 

 ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદકફી ગ લીથ 
રીડૉફૂ ઼ુરુદ 
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઼ુરુદફૂ યવીરથ્ 

કર્ર 
ફઅ. 

ભગળીઅ 
કર્રીઅગ 

યવીરથ 

૩ ૮ ઼ુરુદ ષઙર્-૬ફૂ ઞગ્લીકરીઅ ઈિનષી઼ૂ ઋરૉનષીળ્ફૉ 
ીપીન્લ ઈબષી યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૪ ૯ ડૉગુફગવ ગુરડૂ ઼રક્ષ ગૃવ ૫૫૫ ઞગ્લીક ઝૉ ઞૉરીઅ 
ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ૫૬ બૃ હ ઇફૉ ૩૭ રિઽવી ઼િઽદ 
૬૯ ઞગ્લીક ઝૉ  ુષયીઙફી ઈ ઞષીમફી ઇફૃ અ઼પીફૉ ઈ 
ઞગ્લીક ષઽૉવૂ દગૉ  યળષી ઇફૉ ઼ુરુદફૉ દૉફૂ જાથ ગળષી 
઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૫ ૱ ુષુષપ ગૉડૉઙળૂફૂ ડૉગુફગવ ઞગ્લીક દધી ઇુપગ બ્વૂ઼ 
રઽીુફનસગ ઇફૉ ઞૉવ્ફી ઊન્ બૉક્ડળ ઞફળવ ૂફૂ ગજૉળૂ, 
ઇરનીષીનરીઅ ઞૃુફલળ ક્વીગર્ફૂ ઼ૂપૂ યળદૂફી રીઙથૂ 
બ ગ્ ઝૉ ી બીઅજ ષહર્ધૂ ર્ગ લી ઽ્ષીફૂ  મીમદફૉ  
઼ળગીળરીઅધૂ રઅઞૄળૂ ફ રશષીફૉ ગીળથૉ ડૉગુફગવ 
ઞગ્લીકફૂ યળદૂ િકર્લી ઽીધ પળૂ સગીઊ ફ ઽ્ષી ઇઅઙૉ ઈ 
મપૂ ઞગ્લીક ષઽૉવૂ દગૉ  યળષી ઇફૉ દૉફૂ જાથ ગળષી 
઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૬ ૯ ઙૅઽ ુષયીઙ ઽ દગફૂ ગજૉળૂકરીઅ રઅઞૄળ રઽૉગર રૃઞમફૂ 
ઞગ્લીક યળષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ દૉફી ગીળથૉ ઇફૃ઼ૄુજદ 
ઞફજાુદ ગૉડૉઙળૂરીઅ ચથી ઋરૉનષીળ્ મૉળ્ઞઙીળ ળઽૂ જાલ ઝૉ  
દ્ ઈ ઞગ્લીક ગૃવ રઅઞૄળ રઽૉગર રીથૉ યળષી ઇફૉ 
઼ુરુદફૉ દૉફૂ જાથ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૭ ૩૨ બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ઇફૉ રૃખ્લ બ્વૂ઼ ઇુપગીળૂ ૂફૂ 
ગજૉળૂરીઅ  ઼ૂફૂલળ ક્વીગર્ફૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક વીલગ 
ઋરૉનષીળ ફ રશષીફૉ ગીળથૉ ઘીવૂ ઝૉ. ઙૃઞળીદ ઙૐથ ૉ઼ષી 
બ અ઼નઙૂ રઅણશૉ વૂપૉવ બળૂક્ષીફી બિળથીર મીન જો ઙૅઽ 
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કર્ર 
ફઅ. 

ભગળીઅ 
કર્રીઅગ 

યવીરથ 

ુષયીઙ રઅઞૄળૂ ઈબસૉ દ્ મતદૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ દૉષ્ 
ુષયીઙફ્ ઞષીમ ઇલ્ગ્લ ઝૉ. ઈ ઞગ્લીક ષઽૉવૂ દગૉ  
યળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૮ ૩૩ બ્વૂ઼ રઽીુફનસગ ઇફૉ ઞૉવ્ફી ઊન્ બૉક્ડળ ઞફળવ ૂફૂ 
ગજૉળૂરીઅ ુષુષપ ડૉગુફગવ ઞગ્લીક યળષી રીડૉ  
દી.૫૨/૯/૪૨૪૩ફી ળ્ઞ ુ઼  ગળષીરીઅ ઈષૉવ 
જાઽૉળીદફૂ બળૂક્ષીફૃઅ  બિળથીર ઈષૂ ઙલૉવ ઝૉ ઇફૉ 
ન દીષૉઞ જગી઼થૂફૂ ગીલર્ષીઽૂ જીવૃ ઽ્ષીફી ુષયીઙફી 
ઞષીમરીઅ ઈ ુફરથૄગ્ દીત્ગીુવગ ગળૂ ઼ુરુદફૉ જાથ 
ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

૯ ૩૪ ઽુધલીળૂ, ુમફ ઽુધલીળૂરીઅ ઑ઼.ઈળ.બૂ.ફી ગ્ન્ ડૉમવ, 
ડૉગુફગવ િળગૅડરૉન્ ડ મ્ણર્  ઽ દગફૂ બ્વૂ઼ ઼ મ ઉફ બૉક્ડળ 
ષીલળવૉ઼ફૂ બીઅજ ઞગ્લી, ડૉગુફગવ કબળૉડળફૂ ૭૪ 
ઞગ્લી, બ્વૂ઼ ઼મ ઉન્ બૉક્ડળ ઑ઼.ડૂ.રીઅ બીઅજ ઞગ્લી, 
ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ ષઙર્ફૂ  વૉષીઉ ઙલૉવ ઇફૉ ઼મ 
જ્લૃણૂસ ઽૉઢશફૂ ુષઙૉળૉ   ઞગ્લીક ષઽૉવૂ દગૉ  યળષી ઇફૉ 
઼ુરુદફૉ દૉફૂ જાથ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ.  

૱ ૩૬   ઼ફ. ૪૨૩૯ધૂ ૪૨૪૩ફી ઙીશી નળુરલીફ ઈિનજાુદ 
ુષ દીળરીઅ મફૉવ ઘૄફફી ૭૭, રઽી લધીફી ૯૬ ઇફૉ ઘી઼ 
ગળૂફૉ ઈિનષી઼ૂ રિઽવીક બળ મશીત્ગીળફી ૩૩૫ 
મફીષ્ફૂ ઼ ુરુદ ઙઅયૂળ ફ પ વૉ ઝૉ  ઇફૉ ઑડર્ ઼્ૂડૂ ઑક્ડફૂ 
ગણગ ઇરવષીળૂ ધીલ દધી ઞૉ ગઅઊ ઋબીલ્ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ 
દૉફૉ ઼ચફ મફીષષીરીઅ ઈષૉ દૉષૂ ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ  ઝૉ. 

-------------- 
઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 


