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઼ૠડૉ ુફૠણઅઙ કણળૠ ળ ઇબૂવ

સૃઅ દરૉ દરીળૂ રીદૅયીહી રીઅ ષીઅજૂ, વઘૂ ગૉ મ્વૂ ફધૂ સગદી? દરૉ

ઽીવફૂ લૃગૉ ફૂ રઅન ૂ ફૉ પૠલીફરીઅ વઉફૉ ઽ્વ ફૉ યીણૉ ઈબષીફૂ રીઅઙ રીઅ પળઘર ચડીણ્

ઈઞૉ ઞ સૠળૂ બળૠઞીબુદ ઼રીઞ રીઅ જીવદી ઙૃઞળીદૂ ષઙળૠ રીઅ ઞ્ણીષ્.

ઇફૃયષૂ ઑ ઝૂઑ ઞૉફીધૂ ઈબ ઼ૐ ષીગૉ ભ ઝ્. ઈર ઝદીઅ ઈબથી ઼રીઞ ઇફૉ

઼રલ:
઼રલ ઼ીઅઞ ૉ ૯:૩૭ ધૂ ળીદૠળૉ ૱:૬૭ ઼ૃપૂ
઼અબગળૠ : સૠળૂરુદ ફલફીમૉફ ઑફ ુર઼ૠૂ, ભ્ફ ૨૩૪૩ ૫૭૭ ૪૨૬૯
ઇઅન ીઞૉ ઘજળૠ ગૉ ડવ્? ડરળૠ ફી રીદૠળ ૪૨ બૐઅણ

ઈબથૂ ઼અ઼ૠગળૠૃુદફૉ ઞીશષૂ ળીઘષૂ ઑ ઈબથી ઼ૐફૂ ભળઞ મફૉ ઝૉ . ઈ ઽBગગદફૉ
પૠલીફરીઅ વઉ ઞળૄળૂ ભઅણભીશ્ ઌચળીષષી ઼રીઞૉ ઑગ ઼ૠડૉ ુફૠણઅઙ કણળ ભ્રળૠફૂ ષૠલષ઼ૠધી
ગળૉ વ ઝૉ . ઈ ભ્રળૠ યળષૃઅ ઘળૉ ઘળ ઼ઽૉ વૃઅ ઝૉ . ઈર ઝદીઅ દરફૉ દગવૂભ ફ બણૉ ઑડવી રીડૉ
દરીળી ુષ઼ૠદીળફી ગીલળૠગદીળૠ દરફૉ ડૄઅ ગ ઼રલરીઅ રશસૉ ઇફૉ મપૃઅ ુષઙદૉ ઼રઞીષસૉ.
દૠલીળમીન દરફૉ લ્ઙૠલ વીઙૉ દ્ ઼ૠષૉજૠઝીઑ ઈઙશ ઈષૂ નીફ ફ્અપીષષી ુષફઅુદ.

બળૠરૃઘ સૠળૂ ફ્ ઼અનસ
ૉ
઼ૐફૉ ફર઼ૠદૉ, ઞલસૠળૂ ગૅ હૠથ ઇફૉ ફૄદફ ષહીળૠુયફઅન ફ
રફૉ ભળૂ ઑગષીળ ૪૨૩૬ ફૂ ઼ીવ રીડૉ મુરળૠઙસીઘી ફી બળૠરૃઘ દળૂગૉ ફૂ
ઞષીમનીળૂ ઼્અબષી રીડૉ ઽઅ ૃ ઈબ ઼ૐફ્ ઈયીળૂ ઝૃઅ. ઼રીઞફૉ ભળૂ ઑગષીળ
ઈઙશ વઉ ઞષીફૂ દગ ફૉ ઽઅ ૃ ઽળૠનલબૄષગ
ળૠ ઼ૠષૂગીળ ગળૃઅ ઝૃઅ. ઈબથૂ બી઼ૉ ઑગ
દળૃથ બથ ઋઙળૠ પઙસ ષીશૂ ઼ુરુદ ઝૉ ઞ ૉ દૉરફી ફુષફ ુષજીળ્ ઈબથૂ
઼રગૠહ ળઞૃ ગળસૉ ઑષૂ ઈસી ળીઘૃઅ ઝૃઅ. ઈ ગીલળૠ રીઅ ઼ભશ ધષી રીડૉ
઼ૄગૠહર નૅુહૠ, ઞળૄળૂ ઼રઞસુગૠદ, ઈબથી ળૂદ Bળષીઞ ફૂ ઼રઞથ,
ઈલ્ઞફ ઇફૉ દૉ રીડૉ ફૂ બળૠુદમનૠદી ઇઙૠદૠલફી ઽ્લ ઝૉ ઞૉફીધૂ દૉક ષીગૉ ભ
ઝૉ .
Bનષીશૂ ગીલળૠગળૠરફૂ ઞ્ળનીળ ઼ભશદી ધૂ ઙદ ષહળૠ ઼અબૄથળૠ ધલૃઅ. ઈબથી ફીફી
યૄવગીઅ ઇફૉ ઼ીઅબન ઑુસલફ ઈડળૠ ઼ૉ ઼ૐફૉ ઈફઅન ુષય્ળ ગળદ્ રફ્ળઅઞ ફ
ગીલળૠગળૠર બૃળ્ બીણૠ્. ઈબથી ષણૂવ્ઑ બથ દૉરફૂ Bગળૠ઼ર઼ બીડૂળૠ
પીરપૄરધૂ ઋઞષૂ. ઈર ઝદીઅ ઘૉન ઼ીધૉ ગઽૉ ષૃઅ બણૉ ગૉ ઑરીઅ ઈબથી ઼યૠલ્
ફૂ ઘળૉ ઘળ ઌથબ ળઽૂ. ઑ રીડૉ દરૉ દરીળૂ ઞીદ ફૉ ઞ ઼ષીવ ગળ્ સી રીડૉ ?
ઈ ષહળૠફ્ રૃઘૠ લ પૠલૉલ ઈબ ઼ૐફૂ ઼ીધૉફ્ ઼અનસ
ૉ ષૠલષઽીળ ઼ૃપીળષી ફ્ ળઽૉ સ ૉ.
ઈ ષહૉળૠ ઇરીળ્ પૠલૉલ ઞૉર મફૉ દૉર ષપૃ ભઅણ ઑગદૠળ ગળૂ ઼રીઞ ફી રગીફફૃઅ
રળરૠરદ બૃળૃઅ ગળૂ સગૂઑ દૉ ઼ીધૉ ઼ીધૉ ઇફૠલ જૈBળડૂ ઼અ઼ૠધી ઇફૉ નૃુફલી રીઅ
ધદૂ ર્ડૂ ઽ્ફીળદ રીઅ બથ રનન ર્ગવૂ સગીલ દૉઞ ઝૉ .
઼રીઞ રગીફ ફી રળરૠરદ ફી મીગૂ ફી ગીર્ બોગૂ, ઼ૠડૉ ઞફૂ બીઝશફ્ ળૄર,
ઈઙશફ્ બળૠષૉસ નૠીળ, કBભ઼, ડ્ઉવૉડ઼ ઇફૉ મીગૂ ળઽૉ વી રગીફ ફૃ
ળઅઙળ્ઙીફ રૃઘૠલ ઝૉ . ઈ મપી ગીર્ બૃળી ગળષી ઽર્ ફૉ ઼પૠપળ ળગર દધી
ઈબફી બૃળી ઼ીધ ઇફૉ ઼ઽગીળફૂ ઞળૄળ બણસૉ.
ઽર્ ઙલી ષહૉળૠ ઼ીઅબણૉ વ પીુરળૠગ ગીલળૠગળૠર્ ફૂ ઼ભશદી દૉરઞ બીષળ બ્ઉફૠડ બળ
ઈબૉવ ઼રઞ ષઙૉળૉ ફૉ ઈ ષહૉળૠ બથ જીવૃ ળીઘષી ફી દરીર બળૠલી઼્ ગળૂસૃઅ.

઼રીઞ ફી ણળૠ ીભૠડ મઅપીળથ ફૉ ઈ નૉસફી ફષી ૪૨૩૩ ફી ગીલની ફૉ ઈપૂફ
જૈBળડૂ ગરૂસફફૂ ઇફૃર ુદ રશૂ ઝૉ . દૉ ઼ીધૉ દૉફૉ રપૠલ઼ૠધ ઼અ઼ૠધીફૂ
રઅઞૄ ળૂ બથ દી. ૩૯રૂ ઞીફૠલૃઈળૂ ૪૨૩૬ રશૂ ઝૉ . ઑ મઅપીળથ ફૉ ઽષૉ
ભગૠદ ઈબ ઼ૐફૂ ઇફૃર ુદ ફૂ ઞળૄળ ઝૉ ઞૉ ઽર્ ૭રૂ ઑુબળૠવ ફી રૉશષષી
ઉજૠઝૂઑ ઝૂઑ. ઈસી ઝૉ ઈબ ઼ૐ ર્ડૂ ઼અઘૠલી રીઅ ઽીઞળ ળઽૂ ઈબફ્
઼ીધ ફ્અપીષસ્.
ઋબળ્ગૠદ ુફપીળૠBળદ ગીર્ ફૂ ઼ભશદી ઈબ ઼ૐફી ઼ઽગીળ ઇફૉ રનન ુષફી
ઘળૉ ઘળ સગૠલ ફધૂ. ઼રીઞફૂ ઼ભશદી ઑ નળૉ ગ ઼યૠલફૂ ઞષીમનીળૂ ઝૉ .
ઈબથૉ ઼ૐ બળૠઞીબુદ ઝૂઑ ઑષ્ ઈબથૉ ઼ૐફૉ ઙષળૠ ઽ્ષ્ ઞ્ઉઑ.
ઇઅદૉ ઞૉરથૉ બ્દીફી Bગરદૂ ઼રલ ફ્ ય્ઙ ઈબૂ ઇરફૉ રનન ગળૂ ઝૉ ઑ
઼ષૉળૠ ફ્ ઽઅ ૃ ઽીBનળૠગ ઈયીળ રીફૃઅ ઝૃઅ. ઈબ ઼ૐફ્ ભગૠદ ઼ીધ ઇફૉ ઼ઽગીળ
રશૉ ઑઞ દ્ ઽર્ ઽઅરૉસી ઉજૠઝૂઑ ઝૂઑ. ઝૉ વૠૉ ઈબ ઼ૐ ઈબફી મીશગ્ ફૉ
઼રીઞરીઅ ઈષષી બળૠૉBળદ ગળસ્ ઑઞ ઇયૠલધળૠફી ઼ીધૉ,
ભળૂ ઑગષીળ ઼ૐફૉ ઞલસૠળૂ ગૅ હૠથ
બળૠઞીબુદ ઝ્ ઑફ્ ઽઅરસ
ૉ ી ઙષળૠ ળીઘ્
ુવ. ુષબૃવયીઉ ઽળBગસફયીઉ ુર઼ૠૂ

઼રીઞ ઼ૠફૉઽ ઼અરવ
ૉ ફ
ઽૉદ:ૃ બળૠઞીબુદ ઼રૃનીલરીઅ ઼ીરીુઞગ ઼અમપ
અ ્ ફૉ ભળૂ ધૂ બળૠજુવદ ગળષી,

ઈબથી ગૃ શ, પરળૠ ઇફૉ ઼અ઼ૠગીળ ફૉ ઞીશષષી, દધી ઼રીફ ુષજીળ્
પળીષદી બળૠઞીબુદ ક ઼ીધૉ ઼ૠફૉઽ ઼અર ૉવફ. ગૠલીઅ? ઼રીઞ ફી ઽ્વ રીઅ
ગૠલીળૉ
ગૠલીળૉ ? સૃગળૠષીળ, દી. ૪૱ રીજળૠ ૪૨૩૬, ઼ીઅઞ ૉ ૯:૨૨ ધૂ ૯:૫૨ ઼ૃપૂ.
ભોજન ની સગવડ કરલ છે . તમને ગમ ું પીું ઘર થી લાવવા
િવનંિત. ઉદાર હાથે આપેલ દાન #વીકારાશે. ષપૃ રીBઽદૂ રીડૉ ઼ૃુરમૉફ
ફળૉ ફૠનળૠયીઉ ુર઼ૠૂ ફૉ 07949 187709 અથવા જય'ીબેન )દ*લપભાઇ
દા, ને 0774 607 3311 ફોન કરવા િવનંિત.

઼રીઞ રી જીવદૂ ુફલુરદ બળૠષૅુદૠદક

ઈ મીમદૉ ષણૂવ્ ઇરફૉ બૃળ્ ઼ીધ ઇફૉ ઼ઽગીળ ઈબૉ ઑષૂ ઇબૉગૠહી ળીઘૃઅ ઝૃઅ.

મૈણુરફૠડફ:
ુરફૠડફ: નળ ઼્રષીળૉ , ઼ીઅઞ ૉ ૯:૫૨ મીન

ઞ્ દરૉ ઼રીઞરીઅ ઈષસ્ દ્ ઞ દરીળી મીશગ્ ફૉ ઼રીઞ ફી ગીલળૠગળૠરરીઅ

ષણૂવ્ ફૃ ુરવફ:
ુરવફ: નળ રBઽફી ફી મૂઞી મૃપષીળૉ

યીઙ વૉષ ી Bઽરૠરદ ઈષસૉ.

ઙૃઞ ળીદૂ ષઙળૠ: નળ ઙૃળૄષીળૉ , ઼ીઅઞ ૉ ૯:૩૭ ધૂ ૱:૬૭

ઈસી ળીઘૃઅ ઼રીઞફૂ લૃષી બૉતૂ ફષી જૄડ
અ ીલૉવ લૃધ વૂણળ સૠળૂ ુફુઘવયીઉ
ષૂફ્નયીઉ ુર઼ૠૂ ફૉ દૉરફ્ બૃળ્ ડૉ ગ્ ઈબસૉ. દૉ ઼ીધૉ ઞ રફૉ ુષસૠી઼ ઝૉ ગૉ
ઞૃ ફૂ લૃષ ી ઼ુરુદ ઑરફૉ ઞળૄળૂ રીઙળૠનસળૠફ ઇફૉ રનન ગળસૉ ઞ.

રીુ઼ગ ઼યી:
઼યી: નળ રBઽફી ફી બઽૉ વી ઙૃળૄષીળૉ મૃપષીળૉ
સૠળૂ ઼દૠલ ઼ીઅઉમીમી યઞફ:
યઞફ: નળ ઙૃળૄષીળૉ , ઼ીઅઞ ૉ ૯:૫૨ ધૂ ૯:૨૨
લ્ઙી ષઙળૠ ( ુષફી રૃવૠલૉ):
): નળ ઙૃળૄષીળૉ , ઼ીઅઞ ૉ ૯:૨૨ ધૂ ૱:૨૨

January 2014 ● Issue 2.1 ● Shree Prajapati Association Birmingham ● www.spabirmingham.org.uk

ુષસૠગરીળૠ ઞલઅદૂ રઽ્દૠ઼ષ ઇફૉ રઽીુસષળીુદૠળ યઞફ

Announcements

ુષસૠફી ઼ઞળૠફઽીળ સૠળૂ ુષસૠગરીળૠ બળૠયૃ ફ્ ઞફૠર Bનષ઼

Membership Form / ID card:
Life Membership

દીળૂઘ:
દીળૂઘ: ૩વૂ રીજળૠ ૪૨૩૬ ફૉ સુફષીળૉ

£25 per person

઼ૠધશ:
઼ૠધશ: ઼રીઞ ઽ્વ
઼રલ:: ઼ીઅઞ ૉ ૭:૨૨ ધૂ૯:૨૨ દૠલીળમીન યઙષીફ સૠળૂ ુષસૠગરીળૠ ુષહૉ બીષળ બ્ઉફૠડ બળ ઼રઞથ
઼રલ

Annual Membership

£5 per person

ઈબથી ઼ઽૃ બBળષીળફ્ યુગૠદ યલ્ળૠ યીષ ઼ીગીળ ગળષીફ્ સૃય Bનષ઼ ઑડવૉ "સૠળૂ ુષસૠગરીળૠ નીની ઞલઅુદ
રઽ્દૠ઼ષ". ઈBન ગીશરીઅ ઼ૅુહૠફૂ ળજફી રીડૉ મળૠઽૠીઑ જીળ ધૂ બીઅજ ષીળ દબ઼ૠલી ગળૂ દૠલીળૉ નળૉ ગ ષઘદૉ ઑગ

Hall Bookings
Shri Gulabbhai Vallabhbhai
Mistry on mobile:

ઑગ રૃઘફૂ ષૅુનૠ ધઊ. ઌપૠષળૠ રૃઘરીઅધૂ ફીનફૂ ઋદૠબુદૠદ ધઊ, ફીનધૂ કર ફૂ દધી કર ધૂ ઼ર઼ૠદ ષૉનસી઼ૠ
ફૂ ળજફી ધઊ. ઈર ઇફૉગ ઞૠઠીફધૂ મળૠઽૠીઑ ઼ૅુહૠ ઼ઞૂળૠ બથ ઼ૅુહૠફ્ ગ્ઊ ઈપીળ ફ ઽદ્, ઈ રીડૉ યઙષીફ

0782 155 7417,
or e-mail:

ુષસૠગરીળૠ ફૉ દૉફૃઅ ુફરીળૠથ ગીલળૠ ઼્અબૠલૃ.અ

spabirmingham@btinternet.com

સૠળૂ ુષસૠગરીળૠ ઈ ઼અ઼ ીળ ઇફૉ ઼અ઼ૠગૅ ુદ ફી બળૠધર ઇુષહૠગીળગ ળઽૠી ઝૉ . ઞૠલીળૉ રફૃહૠલ બળૠીગૅ ુદગ ઇષ઼ૠધીરીઅ ઘીષી

Address book Updates:
Contact the branch Secretary,
Shri Miteshbhai A Mistry

રીડૉ ભશ ભૄ વ ગૉ ગઅનફી બીઅન ણીફ્ ઋબલ્ઙ ગળદ્ ઇફૉ ળઽૉ ષી રીડૉ ઙૃભ ી ક ઞ રીદૠળ ઽદૂ દૠલીળધૂ ઈઞ ઼ૃપૂફૂ
ઋફૠુદફૂ ઈ ઇષ઼ૠધી ઼ૃપૂ બઽ્અજષી રીડૉ ફૃઅ સૠળૉલ ુષસૠગરીળૠ ુસવૠબ ુષઞૠઠીફફૉ ઞીલ ઝૉ . ઈઞફી ઈ ુયફૠ ુયફૠ
બળૠગીળફી ઈષી઼્, ુફષી઼ ઼ૠધીફ્, ળૄબ ઼અબફૠ ષ઼ૠ્, ઇફૉ ઙુદ જીવગ લઅદૠળ ઼ીપફ્ રીઅ બથ ુસવૠબ ુષઞૠઠીફફૃઅ

249 Warwick Road

ચથૃઅ લ્ઙનીફ નૠુહૠગ્થ ધીલ ઝૉ .

Greet

ઈબથી બળૠઞીબુદ ઼રીઞ ફી ઈળીપૠલ નૉષદી રૃઘૠ લ સૠળૂ ુષસૠગરીળૠ યઙષીફ ઝૉ . સૠળૂ ુષસૠગરીળૠ યઙષીફફી ષઅસઞ

Birmingham

બળૠઞીબુદ ઽદી. ઈબથૂ ઼ૅુહૠ ફી ઼ઞળૠફઽીળ યઙષીફ સૠળૂ મળૠઽૠી ઽદી. સૠળૂ મળૠઽૠી યઙષીફ બથ બળૠઞીબુદ ઽદી.
ઈબથૃઅ ઙૐદૠળ મળૠીઽૠથૂ રીદી ઝૉ . રીઅ મળૠીઽૠથૂ રીદીફૃઅ રઅBનળ ઋઅઞીરીઅ ઈષૉવૃઅ ઝૉ .

B11 2QX

ઈર ઞ્ઊઑ દ્ ઈબથી યીળદ નૉસ ઇફૉ બળનૉસરીઅ બળૠઞીબુદકફૂ ચથૂ મપૂ ષ઼ૠદૂ ઝૉ . નળૉ ગ સઽૉ ળ ઇફૉ

United Kingdom

ઙીર્રીઅ દૉરઞ ુષનૉસરીઅ ઈબથ્ બળૠઞીબુદ ઼રીઞફ્ ુષ઼ૠદીળ ભૉ વીલૉવી ઝૉ . યીળદ નૉસ ફી બળૠઞીબુદફ્

TEL: 0121 708 0695,

ઉુદઽી઼, યીળદ નૉસફી ઼ીઅ઼ૠગૅ ુદગ ઞૉડવી બૃળીથ્ ઝૉ ઑડવ્ ઞ બૃળીથ્ ઼રીઞ ઈબથૂ બળૠઞીબુદ ઞૠઠીુદફ્ ઝૉ .
સૂષયગૠદ્ રીડૉ સૂષયગૠદૂ ઇફૉ ઋબી઼ફીફ્ ઇફૉળ્ નૂષ઼ ઑડવૉ રઽીસૂષળીદૠળૂ.
ઈ ષહૉળૠ રઽીસૂષળીદૠળૂ સૃગળૠ ષીળ દી ૪૱રૂ ભૉ મળૠૃઈળૂ ફી ઈષૉ ઝૉ . દૉ ુફુરદૠદૉ ઼રીઞ દળભધૂ
સુફષીળ દી. ૩વૂ રીજળૠ ૪૨૩૬ ફૉ સુફષીળૉ યઞફ ફ્ ગીલળૠગળૠર ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉર ીઅ ઈબ
઼ૐફૉ ઈષષી યીષયલૃળૠ ઈરઅદૠળથ ઝૉ .

Mobile: 0781 394 5322
E-Mail:

mitesh_mistry81@yahoo.co.uk
secretary@spabirmingham.org.uk

Web Site:

ળીર ફષરૂ/ઽફૃરીફ ઞલઅદૂ યઞફ

www.spabirmingham.org.uk

ળીર ફષરૂ ઑ યઙષીફ સૠળૂ ળીરફ્ ઞફૠર્દૠ઼ષ ઝૉ ઑડવૉ સુફષીળ દી. ૭રૂ ઑુબળૠવ ૪૨૩૬ ફી ઼રીઞ દળભ
ધૂ ઽફૃર ીફ જીવૂ઼ી ઇફૉ ળીર યઞફ ફ્ ગીલળૠગળૠર ળીઘષીરીઅ ઈષૠલ્ ઝૉ ઞૉરીઅ બપીળષી ઈબ ઼ૐફૉ યીષયૂફૃઅ
ઈરઅદૠળથ ઝૉ . ઈ મીમદૉ ષપૃ રીBઽદૂ ડૄઅ ગ ઼રલરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.

Be Proud to be
Prajapati

ષણૂવ્ઑ પીરપૄરધૂ ઋઞષૂ Bગળૠ઼ર઼

ષણૂવ્ઑ Bગળૠ઼ર઼ બીડૂળૠ દી. ૱રૂ Bણ઼ૉરૠમળ ૪૨૩૫ફી, ૯૨ ઞૉડવી ઼યૠલ્ ફૂ ઽીઞળૂરીઅ ઞીટ ઙળૠૃબ ફી ઼અઙૂદ ઇફૉ ૫ ગ઼્ળૠ રૂવ ઼ીધૉ પીરપૄરધૂ ઋઞષૂ.

લૃષી ડૂર
ડૂર

લૃષી ડૂર ફ્ ૪૨૩૬ ફ્ રૃઘૠલ ઋનૠૉ સ ઝૉ દૉરફી દરીર ઼યૠલ્ ફૉ ફષૂફ બળૠષૅુદૠદ ઇફૉ ઇફૃયષ્ ફૂ દગ બૃળૂ બીણષૂ. ઙદ ષહળૠફૂ મીઉગ ળીઉણ ફૂ ઼ભશદી ફૉ
પૠલીફરીઅ ળીઘૂ ઈ ષહૉળૠ ઼રળ નળરૠલીફ ઑષૂ ઞ ષપૃ મીઉગ ળીઉણફૂ ષૠલષ઼ૠધી ગળષી ુષજીલૃળૠ ઝૉ . દૉ ઼ીધૉ ઽર્ ફષ્Bનદ રીડૉ રીઋફૠડૉ ઉફ મીઉગૂઅઙ,
દૉરઞ ઙ્વૠભ ણળૠ ીઊુષઅઙ ળૉ ફૠઞ ઇફૉ ઙ્ ઑઉબ ઞૉષૂ ળરદ્ ફૃઅ બથ ઈલ્ઞફ ગળષી ુષજીળૂ ળઽૠી ઝૂઑ. ષપૃ રીBઽદૂ રીડૉ ઼રીઞ ફી ઉ રૉઉવ ુવ઼ૠડ બળ દરીળૄ
ફીર ઽ્ષૃઅ ઇદૠલઅદ ઞળૄળૂ ઝૉ . ષપૃ રીBઽદૂ રીડૉ ુફુઘવયીઉ ષૂફ્નયીઉ ુર઼ૠૂ ફૉ 07515 279 349 ભ્ફ ગળષી ુષફઅુદ.

ઈઽીળ ઼ૠષજૠઝદીફૂ દીવૂર
ઋબળ્ગૠદ ડળૠૉ ુફઅઙ ગ઼્ળૠ દી. ૯રૂ રીજળૠ ૪૨૩૬ ફૉ ળુષષીળૉ ઼રીઞ ફી ઽ્વરીઅ ઼ષીળૉ ૯:૫૨ ધૂ ૬:૫૨ નળરૠલીફ ઽસૉ ઞૉફૂ ગૄ વ ભૂ ૫૭ બૐઅણ ઝૉ .
યીઙ વૉષ ીફૂ ઉજૠઝી ઽ્લ દૉરફૉ ઞ્ઈફ ઙૃઞળ ફૉ 0794 443 5093 બળ ભ્ફ ગળૂ દી. ૪૱ ભૉ મળૠૃઈળૂ ૪૨૩૬ ઼ૃપૂ રીઅ ફીર ફ્અપીષષી ુષફઅુદ.

ઞૃ ફૂ ફગીરૂ ષ઼ૠદૃફ ૉ ળૂ઼ીઉગવ ગળ્
દરીળી ઞૃ ફી ફગીરી ઇધષી ફBઽ ષબળીલૉવ વૉબ ડ્બ, ર્મીઉવ ભ્ફ, ગૉ ર ૉળી, બૂણૂઑ, ઉઅગ ઞૉડ બળૠૂફૠડળ્, ડૉ મવડૉ ઼ ષઙૉળૉ ફૉ ભૉઅ ગૂ નૉષી ગળદી ઼રીઞ રીઅ
ર્ગવીષ્ ઞૉ ઑ મપીફૉ ળૂ઼ીઉગવ ગળષી ર્ગવીષસૉ. ઑરીઅધ ૂ ધદૂ ઈષગ ઼રીઞ ફી ભઅણ ભીશી રીઅ ષીબળષીરીઅ ઈષસૉ. ષપૃ રીBઽદૂ રીડૉ સૠળૂ ુષબૃવયીઉ
ફ્ 07968776304 બળ ઼અબગળૠ ઼ીપ્.

રૅદૠલૃફ્અપ

ઽર્ ફૉ ઞથીષદી ચથ્ ઞ ઘૉન ધીલ ઝૉ ગૉ ઈબથી મૉ ષણૂવ ઼યૠલ્ ઼ૠષઙળૠષી઼ બીરૠલી ઝૉ .
ઙઅ.઼ૠષ. વીણૃ મૉફ ફળ્દૠદરયીઉ ુર઼ૠૂ દી.૫૨રૂ Bણ઼ૉરૠમળ ૪૨૩૫ ઇફૉ ઙઅ.઼ૠષ. ઇઅમીમૉફ ષસફઞૂયીઉ ુર઼ૠૂ દી.૪૪રૂ ઞીફૠલૃઈળૂ ૪૨૩૬.
બળૠયૃ ઑ મફૠૉ ઼નઙદ ફી ઈદૠરી ફૉ સીઅુદ ઇબ્ળૠ ઇફૉ ઑરફી ગૃ ડૃઅ મૂઞફ્ ફૉ ઑરફૂ ઘ્ડ ઼ઽફ ગળષીફૂ સBગદ ઈબ્.
ૡ સીઅુદ સીઅુદ સીઅુદ
January 2014
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