યીઙ-૫
મૉન્ગ્ રીડૉ જાઽૉ ળ ળજાક, ળ૨૩૯
કર્રીઅગઆ ઙ઼-૫૪-ળ૨૩૱- -ઞ઼ળ-૩૨ળ૨૩૱-૩૬૩૩-ચઆ- યીળદ ઼ળગીળફી ઙૅઽ રઅ ીવલફી દીળૂઘ ૱રૂ રૉ, ૩૯૮૱ફી
જાઽૉ ળફીરી કર્રીઅગઆ ૫૯-૩-૮૱-ઞૉલૃણૂઑવ-૫ ઼ીધૉ ષઅજીથરીઅ વૉદીઅ ૩૱૱૩ફી ષડીઋઘદ ઇુપુફલર (૩૱૱૩ફી ળ૮રી)ફૂ
ગવર-ળબફી ઘૃવી઼ીફૉ ઇફૃ઼ળૂફૉ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ, ળૂટષર્ મૉન્ગ કભ ઉુન્ણલી, ઇરનીષીનફી બળીરસર્રીઅ ળ૨૩૯ફી ષહર્ નળમ્લીફ
ફૂજૉફી િનષ઼્ફૉ મૉન્ગ્ રીડૉ જાઽૉ ળ ળજા દળૂગૉ જાઽૉ ળ ગળૉ ઝૉ .
કર્રીઅગ જાઽૉ ળ ળજાફૃઅ ફીર
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮

રગળ઼અકર્ીઅુદ
રઽીુસષળી ૂ(રઽી ષન-૩૫)
ઽ્શૂ મૂજો િનષ઼ (પૃશડૉ ૂ)
રઽીષૂળ ઞન્ર ગ લીથગ
ઙૃણ ીઉણૉ
ળરજાફ ઉન (ઉન-ઋવ-િભ )
(સ ષીવ-૩વ્) (રૃ વૂર ુસલી ઇફૉ
઼ૃ ૂ)
૨૯ મગળૂ ઉન (ઉન-ઋવ-ઇનઽી)
૨૱ ળક્ષીમઅપફ ( ીષથ ઼ૃન-૩૭)
ષીદઅ લ િનફ
૨૯ બીળ઼ૂ ફૄદફ ષહર્ િનફ (બદૉદૂ) (બીળ઼ૂ
સઽૉ ફસીઽૂ)
૩૨ ઼અષત઼્ળૂ (યી બન ઼ૃન-૬) (જદૃધીર્ બક્ષ)
૩૩ રઽ્ળર (ઈસૄળી)
૩૪ રઽીત્રી ઙીઅપૂફ્ ઞન્રિનફ
૩૫ નસૉળી (ુષઞલી નસરૂ)
૩૬ ફૄદફ ષહર્ િનફ /ુષકર્ર ઼અષદ-૪૨૯૮,
મૉ઼દૃઅ ષહર્ (ગીળદગ ઼ૃન-૩)
૩૭ ઼ળનીળ ષ યયીઉ બડૉ વફ્ ઞન્રિનફ
૩૮ ફીદીવ
ફ પઆ- (૩) ફૂજૉફૂ ળજા જ્ધી સફૂષીળૉ ઇફૉ ળુષષીળૉ
૨૩
જા઼ ીગ િનફ
૨૪
ૂ ળીર ફષરૂ (જો ઼ૃન-૯)
૨૫ ણૌ.મીમી઼ીઽૉ મ ઈઅમણૉ ગળફ્ ઞન્રિનફ
૨૬ ઞન્રી રૂ( ીષથ ષન-૱)
૨૭ િનષીશૂ (િનબીષવૂ) (ઈ઼્ ષન-૫૨)
૨૮ ઉન-ઑ-ુરવીનૃ મૂ (મીળી ષભીદ રઽરન
બલઙઅમળ ઼ીઽૉ મફ્ ઞન્રિનફ)

દીળૂઘ

સગ ઼અષદ

ઇઢષીિણલીફ્
ષીળ
૩૬રૂ જાન્લૃઈળૂ, ૪૨૩૯ ૪૬, બૐહ, ૩૯૬૨
઼્રષીળ
૨૬ધૂ રીજર્, ૪૨૩૯
૩૫, ભી ઙૃફ, ૩૯૬૨ ઼્રષીળ
૪૩રૂ રીજર્, ૪૨૩૯
૫૨, ભી ઙૃફ, ૩૯૬૨ ઙૃ ષીળ
૩૯રૂ ઑુ વ,૪૨૩૯
૪૯, જો , ૩૯૬૩
મૃપષીળ
૩૯રૂ ઑુ વ,૪૨૩૯
૪૯, જો , ૩૯૬૩
સૃકર્ષીળ
૨૮ ૂ ઞૃ ફ,૪૨૩૯
૩૭, ઞલૉ , ૩૯૬૩ ઙૃ ષીળ

૩૪રૂ ઔઙ
૩૭રૂ ઔઙ
૩૭રૂ ઔઙ
૩૯રૂ ઔઙ

ડ, ૪૨૩૯
ડ, ૪૨૩૯
ડ, ૪૨૩૯
ડ, ૪૨૩૯

૨૪જી ઼પ્ડૉ મ્મળ, ૪૨૩૯
૩૩રૂ ઼પ્ડૉ મ્મળ, ૪૨૩૯
૪જી, કક્ડ્મળ, ૪૨૩૯
૨૱રૂ કક્ડ્મળ, ૪૨૩૯
૪૱રૂ કક્ડ્મળ, ૪૨૩૯

૪૩,
૪૬,
૪૬,
૪૮,

ીષથ, ૩૯૬૩
ીષથ, ૩૯૬૩
ીષથ, ૩૯૬૩
ીષથ, ૩૯૬૩

૩૩, યી બન,૩૯૬૩
૪૨, યી બન,૩૯૬૩
૩૨, ઈુ ફ,૩૯૬૩
૩૮, ઈુ ફ,૩૯૬૩
૨૮, ગીુદર્ગ, ૩૯૬૩

઼્રષીળ
ઙૃ ષીળ
ઙૃ ષીળ
સુફષીળ
઼્રષીળ
મૃપષીળ
મૃપષીળ
રઅઙશષીળ
઼્રષીળ

૫૩રૂ કક્ડ્મળ, ૪૨૩૯ ૨૯, ગીુદર્ગ, ૩૯૬૩ ઙૃ ષીળ
મૃપષીળ
૪૭રૂ િણ઼ૉમ્મળ, ૪૨૩૯ ૨૬, બૐહ, ૩૯૬૩
ઈષદૂ ઽ્ઉ જાઽૉ ળ ળજાફી િનષ઼ દળૂગૉ જાઽૉ ળ ગળૉ વ ફધૂ.
જ્ધ્ સુફષીળ
૪૮રૂ જાન્લૃઈળૂ, ૪૨૩૯ ૨૮, રીચ, ૩૯૬૨
૩૬રૂ ઑુ વ,૪૨૩૯
૪૬, જો , ૩૯૬૩
ળુષષીળ
૩૬રૂ, ઑુ વ,૪૨૩૯
૪૬, જો , ૩૯૬૩
ળુષષીળ
૪૬રૂ કઙ ડ, ૪૨૩૯
૨૪, યી બન,૩૯૬૩ જ્ધ્ સુફષીળ
૪૯રૂ કક્ડ્મળ, ૪૨૩૯ ૨૭, ગીુદર્ગ, ૩૯૬૩ ળુષષીળ
૩૨રૂ ફષૉમ્મળ, ૪૨૩૯
૩૯, ગીુદર્ગ, ૩૯૬૩ ળુષષીળ

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ ઙૃઞળીદ ળીઞલરીઅ ઈષૉવૂ મૉન્ગ્, ઙૃઞળીદ ળીઞલફૂ બઙીળ ઇફૉ િઽ઼ીમૂ ગજૉળૂ, ુદજોળૂ / બૉડી ુદજોળૂ ગજૉળૂક
રીડૉ ઼્રષીળ, દીળૂઘ ૩વૂ, ઑુ વ, ળ૨૩૯/ ૩૩, જો , ૩૯૬૩ફી િનષ઼ૉ દૉક દૉરફી ષીુહર્ગ િઽ઼ીમ્ મઅપ ગળૂ સગૉ દૉ ઼ી
જાઽૉ ળ ળજાફી િનષ઼ દળૂગૉ જાઽૉ ળ ગળૉ ઝૉ .
ઙૃઞળીદફી ળીઞલબીવ ૂફી ઽૃગરધૂ ઇફૉ દૉરફી ફીરૉ,
જ્ષવઅદ ુ ષૉનૂ,
઼ળગીળફી ઇુપગ ઼ુજષ
઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙ
ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ.
H-527-3
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