
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 33  ‚t.11-07-2019 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

 

rð»tÞ :- BÞwr™. þt¤tytu{tk ð]ûtthtu…ý fhðt ƒtƒ‚. 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™t yt[tÞo©eytu™u sýtððt™wk fu nt÷{tk y{ŒtðtŒ þnuh{tk ð»ttoÉ‚w™wk 

yt„{™ ÚtE [qfÞwk Au. þt¤tytu{tk ð]ûtthtu…ý fhðt {txu [tu{tËt™e É‚w W¥t{ „ýtÞ. ‚uÚte yt…ýe þt¤tytu{tk 

ðÄw™u ðÄw ð]ûttu ðtððt, WAuhðt™wk yËhfthf ytÞtus™ þt¤t fûttyu fhðt™wk ÚttÞ Au. 

yt ËtÚtu™e ÞtŒe{tk sýtÔÞt {wsƒ Œhuf þt¤t{tk y…urût‚ ËkÏÞt {wsƒ ð]ûtthtu…ý™wk ytÞtus™ fhðt™wk 

hnuþu. þt¤t{tk {wÏÞíðu Ëh„ðtu,÷e{ztu yÚtðt „h{t¤t suðt ytÞwðuorŒf y™u …tu»tý ût{‚t Ähtð‚t ð]ûttu™e 

…ËkŒ„e fhðe. Ët{tLÞ he‚u h{‚™t {uŒt™{tk ð]ûtthtu…ý ™ fhðwk. þt¤t™e fB…tWLz ðtu÷™e fh‚u 1 r{xh™t 

yk‚hu ƒu nhtu¤{tk ð]ûtthtu…ý fhe þftþu. su þt¤tytu{tk …wh‚e søÞt Au ‚u{ýu þt¤t{tk ð]ûtthtu…ý™tu yuf Ã÷tux 

‚iÞth fhe™u íÞtk ƒt¤ðtxeft/™Ëohe™wk ™t{tr¼Ät™ fhðwk.  V¤V¤tŒe, þtf¼tS, …t÷f™t Ã÷tux …ý ‚iÞth fhe 

þftÞ.  

þt¤tyu ð]ûtthtu…ý™t ¾tzt fh‚e ð¾‚u, ð]ûtthtu…ý fh‚e ð¾‚u ‚Útt Œh {tËu ð]ût™t rðftË™t Vtuxt …tze 

ht¾ðt, yt Vtuxt™tu nðu …Ae sÞthu sýtððt{tk ytðu ‚u …tuxo÷ …h y…÷tuz fhðt™t hnuþu.  

þt¤t™wk …Þtoðhý nrhÞt¤wk y™u hr¤Þt{ýwk ƒ™e þfu ‚u {txu Œhuf ð]ût™e ò¤ðýe ð„o rþûtf™u ËtU…ðe ð„o 

rþûtfu …tu‚t™t ð„o™t rðãtÚteoytu™u ‚u ð]ût™t s‚™™e sðtƒŒthe ËtU…ðe. {wÏÞ rþûtf©eyu …tu‚t™e ËeÄe Œu¾hu¾ 

nuX¤ ð]ûttu™t s‚™™e ft{„ehe r™¼tððe. 

yºtuÚte þt¤t {w÷tft‚ ŒhBÞt™ ‚{the þt¤t{tk ÚtÞu÷ ð]ûtthtu…ý™wk r™heûtý fhðt{tk ytðþu BÞwr™. 

þt¤t{tk sYrhÞt‚ {wsƒ™t ð]ûttu ™Sf™e ™Ëohe yÚtðt BÞwr™. ftu…tuohuþ™™t ƒ„e[t¾t‚t™tu Ëk…fo fhe {u¤ððt.  

 yt ÞtŒe rËðtÞ™e þt¤tytu{tk …ý sYrhÞt‚ {wsƒ™wk ð]ûtthtu…ý yÚtðt ÷tuƒe{tk fu ÞtuøÞ søÞtyu 

„tzo™ª„ fhðt™wk hnuþu.  

 

‚t. 11-07-19              ztì. yu÷.ze.ŒuËtE          

          þtMtLttrÄfthe 
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1 બહ�રામ�રુા 
જુ ૨ ગૌતમનગર સોસાયટ�, બહ�રામ�રુા દ��ણ ૧૦૦

2 બહ�રામ�રુા 
જુ ૪ આનદં� ક!યાણ� "લોક સામ,ે બહ�રામ�રુા દ��ણ ૧૦૦

3 બહ�રામ�રુા 
જુ ૬ જગ&ાથ મ(ંદર પાસે , જમાલ�રુ દ��ણ ૧૦૦

4 બહ�રામ�રુા 
જુ ૮ +એુઝ ફામ/ પાસે, પીરાણા રોડ દ��ણ ૧૦૦

5 બહ�રામ�રુા 
જુ ૧૦ કમલાનેહ2ુ પાક/ બહ�રામ�રુા દ��ણ ૫૦

6 બહ�રામ�રુા 
જુ ૧૮ કદમેર+લુ દરગાહ પાસે દ��ણ ૫૦

7 બહ�રામ�રુા 
જુ ૨૨ દબાણ4ુ ંગોડાઉન , સતંોષનગર દ��ણ ૫૦

8 દાણીલીમડા 
જુ ૨ દાણીલીમડા ગામ દ��ણ ૫૦

9 દાણીલીમડા 
જુ ૩ ક4ભુાઇની ચાલી, દાણીલીમડા દ��ણ ૩૦

10 દાણીલીમડા 
જુ ૫ પટ�લ4ુ ંમેદાન, દાણીલીમડા દ��ણ ૩૦

11 રાયખડ 
જુ ૨ હ<દર� મેદાન, જમાલ�રુ પગથીયા દ��ણ ૨૫

12 રાયખડ 
જુ ૮ �ુ=ંલાલની ચાલી, રાયખડ દ��ણ ૫૦

13 મહાલ>મી ?ાયો�ગક શાળા ખમાસા DIET દ��ણ ૫૦

14 ગણેશ નગર પBપળજ 
જુ ૧ પBપળજ ગામ દ��ણ ૧૦૦

15 ખા(ડયા શાળા ન.ં ૨ પાચં Dુવા  દરવા=, દ��ણ ૫૦

16 ખા(ડયા શાળા ન.ં ૧૪ બઉઆની પોળ, ખા(ડયા દ��ણ ૨૦

17 જમાલ�રુ 
જુ ૪ GHુમન IDૂલ પાસે, જમાલ�રુ દ��ણ ૫૦

18 જમાલ�રુ 
જુ ૧૨ મહાજનનો વડંો, વૈLય સભા પાસે, જમાલ�રુ, 

અમદાવાદ
દ��ણ ૫૦

19 જમાલ�રુ શાળા ન.ં ૨૪ દાણાપીઠ દ��ણ ૫૦

20 કાકં(રયા 
જુ ૨ વેદમ(ંદર, કાકં(રયા, અમદાવાદ દ��ણ ૫૦

21 કાકં(રયા 
જુ ૪ કાતંો(ડયા બગીચા પાસે, કાકં(રયા દ��ણ ૩૦

22 કાકં(રયા 
જુ ૬ મOયમવગ/ સોસાયટ�, કાકં(રયા, અમદાવાદ દ��ણ ૩૦

23 કાકં(રયા 
જુ ૮ કાકં(રયા ટ��લફોન એPસચેQજ, કાકં(રયા, અમદાવાદ દ��ણ ૩૦

24 કાકં(રયા 
જુ ૧૦ +તુર�યાની ચાલી, ગીતામ(ંદર, કાકં(રયા, અમદાવાદ દ��ણ ૨૦

25 િમ!લતનગર ૨ ઇસન�રુ પો.Iટ�શનની પાસે દ��ણ ૩૦

26 ઇસન�રુ પ"લીક IDૂલ ગેબન  શાહ દગા/ ઝરણા પાટS Tલોટ પાસ,ે વટવા ક�નાલ દ��ણ ૫૦

27 વટવા 
જુ ૨ પાણીની ટાકં� પાસે, વટવાગામ દ��ણ ૫૦

28 વટવા 
જુ ૪ EWS Pવાટસ/મા ંG�બકા ટXબુ  વટવા દ��ણ ૫૦

29 શાહવાડ� 
જુ ૨ શાહવાડ� ગામમાં દ��ણ ૩૦

30 રા�ણ�રુ 
જુ ૨ રાણી�રુ ગામમાં દ��ણ ૩૦

31 જશોદાનગર 
જુ ૨ મેલડ� માતાના મ(ંદર સામે, જશોદાનગર ટ�કરા ઉપર, 

જશોદાનગર
દ��ણ ૩૦

32 િવનોબાભાવેનગર 
જુ ૧ િવનોબાભાવેનગરમાં દ��ણ ૫૦

33 િવYઝોલ 
જુ ૨ િવYઝોલ ગામમાં દ��ણ ૩૦

34 હાથીજણ 
જુ ૧ હાથીજણ ગામમાં દ��ણ ૩૦

35 બાગે(ફરદોશ 
જુ.1 ર�ટા નગર,વZાલ રોડ,ક�નાલ પાસે,અમદાવાદ દ��ણ ૩૦

36 મ�ણનગર 
જુ ૨ જય(હદ ચાર રIતા મણીનગર દ��ણ ૫૦

37 મ�ણનગર 
જુ ૬ એલ� કોન/ર, �\ૃવી હોટલ પાછળ દ��ણ ૩૦

38 ઘોડાસર 
જુ.2 વેરાઈ માતાના મ(ંદર પાસે,ઘોડાસર દ��ણ ૧૦૦
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39 Dુમાર� હ�ના વોરા ?ા શાળા +રુ`ય aલેટ પાસ,ે િનગમ બસIટ�Qડ, Ibિૃત મ(ંદર રોડ દ��ણ ૨૨૦

40 ઇસન�રુ પc"લક શાળા ઝરણા પાટS Tલોટની પાસે દ��ણ ૧૦૦

41 ઇQd�રુ� પc"લક IDૂલ ઝરણા પાટS Tલોટની પાસે દ��ણ ૧૦૦

42 ઠકકરનગર 
જુ.૧ ઠકકરનગર ઉeર ૫૦

43 એસ.આર.પી 
જુ.૧ એસ.આર.પી ક�`પસ ઉeર ૧૦૦

44 સૈજ�રુ 
જુ.૨ સૈજ�રુ ઉeર ૫૦

45 સૈજ�રુ 
જુ.૧ આય/સમાજ પાસે ,સૈજ�રુ ઉeર ૨૦

46 સૈજ�રુ 
જુ.૬ મે`કો ચાર રIતા પાસે ઉeર ૨૦

47 નરોડા 
જુ.૧ પચંાયત ઓ(ફસ પાસે,નરોડા ઉeર ૧૦૦

48 નરોડા 
જુ.૪ ભરવાgવાસ પાસે નરોડા ઉeર ૩૦

49 નોબલનગર 
જુ.૪ ખો(ડયારનગર પાસે ઉeર ૪૦

50 છારાનગર 
જુ.૧ નરોડા પા(ટયા પાસે ઉeર ૫૦

51 Dુબેરનગર Ghે� ૪ નરોડા પા(ટયા પાસે ઉeર ૨૫

52 બા�નુગર 
જુ.૧૪ ઘટં� IટQડ બા�નુગર ઉeર ૧૦૦

53 અસારવા ૧૦ ઓમનગર અસારવા ઉeર ૧૫

54 નરોડા રોડ.૨ મે`કો iટ માકjટ પાસે ઉeર ૧૫

55 અસારવા મરાઠ� ૨ ફાયર Iટ�શન પાસે ઉeર ૧૦૦

56 અસારવા 
જુ.૬ અરિવYદ મીલ પાસે ઉeર ૨૫

57 િ?તમ�રુા 
જુ.૧ �ગરધરનગર ઉeર ૧૦૦

58 િ?તમ�રુા 
જુ.૪ કાનમનગર ઉeર ૧૦૦

59 દ(રયા�રુ .૧૬ જોડ/ન રોડ ઉeર ૨૫

60 દ(રયા�રુ ૧૮ જોડ/ન રોડ ઉeર ૨૫

61 મેઘાણીનગર 
જુ.૪ ઓ.એન.�.સી ઉeર ૨૫

62 મેઘાણીનગર 
જુ.૨ રામેlર મ(ંદર પાસે ઉeર ૫૦

63 સરદારનગર 
જુ ૧ જવાહરનગર પાસે ઉeર ૨૫

64 સરદારનગર અhે�.૧ જવાહરનગર પાસે ઉeર ૨૫

65 કોતર�રુ 
H્ુ.૧ કોતર�રુ ગામ ઉeર ૧૦૦

66 હાસંોલ 
જુ.૧ હાસંોલ ગામ ઉeર ૧૦૦

67 અસારવા .૧૫ હોળ� ચકલા પાસે ઉeર ૧૦૦

68 અસારવા .૧૮ પાણીની ટાકં� પાસે અસારવા ઉeર ૫૦

69 અસારવા 
જુ.૬ અસારવા ચકલા પાસે ઉeર ૫૦

70 અસારવા 
જુ.૪ અસારવા ચકલા પાસે ઉeર ૫૦

71 અસારવા 
જુ.૨૦ ચમન�રુા ઉeર ૨૫

72 સરસ�રુ 
જુ.૨૪ ચાbુડંાnી= પાસે ઉeર ૨૫

73 સરસ�રુ 
જુ.૧૪ મીઠા પાણીના દરવા= પાસે ઉeર ૫૦

74 સરસ�રુ 
જુ.૩ િવopનુગર સામે ઉeર ૫૦

75 સરસ�રુ 
જુ.૧૯ િવopનુગર સામે ઉeર ૫૦

76 b(ુઠયા 
જુ .૧ b(ુઠયા ગામ ઉeર ૫૦

77 Dુબેરનગર rબાવાડ� ૧ છારાનગર ફાટક આગળ ઉeર ૨૫

78 Dુબેરનગર Ghે� ૧ રા=વીર સક/લ પાસે Dુબેરનગર ઉeર ૨૦

79 Dુબેરનગર 
જુ.૪ � વોડ/ Dુબેરનગર ઉeર ૨૫

80 Dુબેરનગર મરાઠ� ૧ ભાગ/વ રોડ ઉeર ૨૫

81 અમsુ�રુા 
જુ.૧ કાt�ુરુ �nજના છેડ� ઉeર ૨૦
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82 સરદાર પટ�લ પc"લક IDૂલ બીઆરટ�એસ બસ Iટ�Qડ પાસે ઉeર ૧૦૦

83 G�બકા નગર ૨ પાણીની ટાકં� પાસે …qðo ૧૦૦

84 ઓઢવ - ૨ ઓઢવ ગામમા …qðo ૫૦

85 ઓઢવ - ૩ મહ�lર� ત��ીલાિવv wયાલય પાસે …qðo ૨૦૦

86 ઓઢવ - ૪ પાણીની ટાકં� પાસે, ઓઢવ ટ�કરા …qðo ૧૦૦

87 �.આઇ.ડ�.સી ૨ ઓઢવ પોલીસ Iટ�શન પાસે …qðo ૨૦૦

88 કરસન નગર ૨ રબાર� કોલોની, ઓઢવ …qðo ૫૦

89 �રુષોeમ નગર ૨ િવરાxનગર પાસે …qðo ૫૦

90 લીલાનગર ૨ િનકોલ મIટર Iટ�શન પાસે …qðo ૧૦૦

91 કાt�ુરુ 6 ર�લીફ રોડ …qðo ૨૫

92 મ�ણનગર ૪ દ�ીણી સોસાયટ�,મણીનગર …qðo ૫૦

93 રાજ�રુ 
જુ શાળા ન.ં ૨ `y.ુ હ�!થ Pવાz્/સ રાજ�રુ …qðo ૫૦

94 રાજ�રુ 
જુ શાળા ન.ં ૪ {લતા િમનારા પાસે રાજ�રુ …qðo ૫૦

95 રાજ�રુ 
જુ શાળા ન.ં ૫ પોપ(ટયા વાડ |ન દ�રાસર રાજ�રુ …qðo ૫૦

96 રાજ�રુ 
જુ શાળા ન.ં ૮ ઉeમ ડ�ર� સામે રાજ�રુ …qðo ૫૦

97 રાજ�રુ 
જુ શાળા ન.ં ૧૨ ગોમતી�રુ બાલ ભવનની બાHુમા ંરા}�રુ …qðo ૫૦

98 રાજ�રુ 
જુ શાળા ન.ં ૧૮ +ુદંરમ નગર …qðo ૨૫૦

99 ર�ખયાલ 
જુ. શાળા ન.ં ૨ ર�ખયાલ ચાર રIતા પાસે, ર�ખયાલ …qðo ૨૦૦

100 ર�ખયાલ G. શાળા ન.ં ૧ નવો વાસ, ર�ખયાલ ગામ …qðo ૧૦૦

101 બા�નુગર 
જુ. શાળા ન.ં ૨ ડ�-૧૨ િવમા યોજના દવાખાના પાસે બા�નુગર …qðo ૨૦૦

102 બા�નુગર 
જુ. શાળા ન.ં ૪ ક!યાણ ક�Qd બા�નુગર …qðo ૨૦૦

103 બા�નુગર 
જુ. શાળા ન.ં ૬ જનરલ હો~Iપટલ પાસે બા�નુગર …qðo ૧૦૦

104 બા�નુગર 
જુ. શાળા ન.ં ૧૬ મગંલમ aલેટ પાસે બા�નુગર …qðo ૧૦૦

105 બા�નુગર 
જુ. શાળા ન.ં ૧૦ ગાય�ી મ(ંદર સામે બા�નુગર …qðo ૧૦૦

106 ગોમતી�રુ 
જુ. શાળા ન.ં ૨ ગોમતી�રુ ફાયર Iટ�શનની બાHુમા,ં ગોમતી�રુ …qðo ૫૦

107 અમરાઈવાડ�-૧ અમરાઈવાડ� શાક માકjટ …qðo ૫૦

108 અમરાઈવાડ�-૭ અમરાઈવાડ� ,મૈ�ીપાક/ …qðo ૩૦

109 અમરાઈવાડ�-૧૧ અમરાઈવાડ� શાક માકjટ …qðo ૫૦

110 અમરાઈવાડ�-૧૩ અમરાઈવાડ� પોલીસ Iટ�શન …qðo ૫૦

111 અમરાઈવાડ�-૧૬ અમરાઈવાડ�,નાગરવેલ હ4મુાન …qðo ૧૦૦

112 ખોખરા-૨ ખોખરા સક/લ …qðo ૫૦

113 ખોખરા-૧૨ ખોખરા ,તલાવડ� બાHુમાં …qðo ૧૦૦

114 ખોખરા મ.-૩ ખોખરા ,બાજખેડા …qðo ૫૦

115 લીલાનગર ?ાથિમક શાળા - …qðo ૨૦૦

116 ™thý…wht þt¤t ™k-2 htÄf]»ý {kŒeh …tËu,™thý…wht „t{ …rù{ ૨૦૦

117 ™thý…wht þt¤t ™k-4 huÕðu ¢tuËª„,ËhŒth …xu÷™t ƒtð÷t …tËu,™thý…wwht …rù{ ૫૦

118 ™thý…wht þt¤t ™k-6 Ëtu÷t ftuB…÷uût ƒË MxuLz …tA¤,Ëtu÷t …rù{ ૫૦

119 yu÷eËƒúes þt.™k-2 …„h¾t ƒòh …tËu,„e‚tƒt„ ËtuËtÞxe …rù{ ૫૦

120 yu÷eËƒúes þt.™k-6 ftu[hƒ „t{{tk,™htu¥t{ Íðuhe ntu÷ …tËu,…t÷ze. …rù{ ૨૦૦

121 yu÷eËƒúes þt.™k-8 „w÷ƒtE xufht …rù{ ૫૦

122 yu÷eËƒúes þt.™k-10 ™ðhk„…wht ƒË MxuLz …tA¤,™ðhk„…wht …rù{ ૫૦

123 yu÷eËƒúes þt.™k-12 V‚un…wht „t{™e Ët{u,…t÷ze …rù{ ૫૦
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124 yu÷eËƒúes þt.™k-14 r«‚{™„h™tu …nu÷tu Zt¤,…t÷ze …rù{ ૫૦

125 yu÷eËƒúes þt.™k-17 ™ðt ytÞfh ¼ð™™e ƒtsw{tk,…tksht …tu¤. …rù{ ૧૦૦

126 yu÷eËƒúes þt.™k-22 …t÷ze „t{{tk xufht W…h [tuht …tËu. …rù{ ૫૦

127 yu÷eËƒúes þt.™k-26 Aztðtz …tu.[tufe …tËu,ytkƒtðtze …rù{ ૨૦૦

128 yu÷eËƒúes þt.™k-28 ™thtÞý™„h htuz,…t÷ze. …rù{ ૫૦

129 yu÷eËƒúes þt.™k-30 ©uÞË xufht,htSð™„h …rù{ ૫૦

130 ðtËýt þt¤t ™k-2 ðtËýt ƒË MxuLz™e …tA¤,ðtËýt …rù{ ૫૦

131 ðtËýt þt¤t ™k-4 fuËheÞtS [th hM‚t …tËu. …rù{ ૧૦૦

132 ðtËýt þt¤t ™k-8 „ýuþ™„h ¼tXt „t{,ðtËýt …rù{ ૫૦

133 þtneƒt„ þt¤t ™k-2 ŒrhÞt¾t™ ½wB{x …tËu,þtneƒt„ …rù{ ૫૦

134 þtneƒt„ þt¤t ™k-6 …tu÷eË fr{þ™h©e™e f[uhe Ët{u,þtneƒt„ …rù{ ૫૦

135 ƒthztu÷…wht þt¤t ™k-2 ntS…wht „tzo™ …tËu,{tÄw…wht …rù{ ૫૦

136 þtn…wh þt¤t ™k-6 „tkÄeƒúes™t Auzu,þkfh¼wð™ …rù{ ૫૦

137 þtneƒt„ þt¤t ™k-4 {tÄw…wht …tu÷eË ÷tE™,þtneƒt„ …rù{ ૫૦

138 þtn…wh þt¤t ™k-12 ¼hrzÞt ðtË,¾t™…wh …rù{ ૨૫

139 ŒqÄuïh þt¤t ™k-2 sq™t BÞwr™.õðtxoË …tËu,ŒqÄuïh …rù{ ૫૦

140 ŒqÄuïh þt¤t ™k-4 {nUŒefqðt,ŒqÄuïh …rù{ ૫૦

141 ŒqÄuïh þt¤t ™k-6 sq™t BÞwr™.õðtxoË …tËu,ŒqÄuïh …rù{ ૫૦

142 ðtzs þt¤t ™k-2 sq™t ðtzs „t{{tk. …rù{ ૫૦

143 fuþð™„h þt¤t ™k-2 yth.xe.ytu.Ëfo÷ …tËu,Ëw¼t»tƒúes …rù{ ૨૫

144 {ntí{t „tkÄe þt¤t ™k-2 {ntí{t „tkÄe yt©{ Ët{u. …rù{ ૫૦

145 ht{Œuð…ehS™tu xufhtu ht{Œuð…eh xufht,ðtzs …rù{ ૧૦૦

146 „tkÄe™„h þt¤t ™k-2 rfhý …tfo …tËu,…týe™extkfe Ët{u. …rù{ ૨૫

147 ™ðt ðtzs þt¤t ™k-2 ¼hðtz ðtË,™ðt ðtzs …rù{ ૫૦

148 ™ðt ðtzs þt¤t ™k-4 ¼hðtz ðtË,™ðt ðtzs …rù{ ૫૦

149 ™ðt ðtzs þt¤t ™k-10 ©e™tÚt ntWËª„ Ët{u,™ðt ðtzs …rù{ ૫૦

150 Ëtƒh{‚e þt¤t ™k-6 sðtnh [tuf Ëtƒh{‚e. …rù{ ૫૦

151 Ëtƒh{‚e þt¤t ™k-8 Ëtƒh{‚e …tu÷eË Mxþ™™e Ët{u,ht{™„h …rù{ ૫૦

152 Ëtƒh{‚e þt¤t ™k-10 ðhËtuzt™e [t÷e Ä{o™„h,Ëtƒh{‚e. …rù{ ૫૦

153 WM{t™…wht þt¤t ™k-2 WM{t™…wht [th hM‚t,yt©{ htuz …rù{ ૨૫

154 s{t÷…wh W.þt.™k.1 s{t÷…wh Œhðtò WŒqo ૨૫

155 s{t÷…wh W.þt.™k.8 {wkzt Œhðtò …tËu, s{t÷…wh WŒqo ૨૫

156 þtn…wh W.þt.™k.5 hk„e÷t [tufe …tËu, þtn…wh WŒqo ૪૦

157 hts…wh W.þt.™k.1 „tu{‚e…wh „tzo™ …tËu, WŒqo ૫૦

158 hts…wh W.þt.™k.4 nðtzt …tËu, WŒqo ૫૦

159 ƒt…w™„h W.þt.™k.h y{™ [tuf WŒqo ૫૦

160 ƒt…w™„h W.þt.™k.8 {÷ufþƒt™ MxurzÞ{ …tËu, {h½tVt{o, rðhtx™„h WŒqo ૫૦

૧૦૧૫૦

þtË™trÄfthe

™„h «t.rþ.Ër{r‚

y{ŒtðtŒ


