€ ~EDâ € ™ એક શબ્દો ગાઇ - હું ક્યારે ય માટે સરળતાથી યાદ
ઉદાહરણ તરીકે: મધર smiled, સદ
ું ર,
મધર, સદ
ું ર smiled smiled લખી અને વાુંચી કપ
ૃ ા કરીને,
આ મહાન કારણ માટે, નેશનલ ઈન્ટ્રે સ્ટ, સરહદ, જીવન અને
મમલકત, ભોગ જીવન, જમીન, સ્વાથથને, બધ ું રક્ષણ, દે શના સૌથી
સારું . સાચવેલા જીવન, મમલકત, લોકો, પાક, સત્ય, યોગ્ય રીતે,
વાસ્તવમાું, shouldered જવાબદારી, અહીં અને ત્યાું, આનુંદ
માટે, આંખો શાુંમત માટે સત્ય, પ્રકાશ, શોધ જણાવ્ ું હત ું
કે, smiled મધર, સદ
ું ર, તેને જો્,ું કદરત, સ ૂયથ, મોટેથી
shouted , એ, painfully મદદ માટે, મોટા સાચવવા માટે,
હહિંમત, કાગળ, પ્રમાણપત્ર, spoak સત્ય, વ ૃક્ષ, fluently,
ઇંગલલશ, બહાદરી, જોડણી સાચી દશાથ વે છે , બગડેલ ું કારહકદી,
ભમવષ્યમાું, સ્પ્રે છાુંટી શકાય પાણી, અત્તર, બહાદરી, કોઈ રન
નોંધાયો નહીં આગ હતી પ્રવેશ, સારી રીતે અભ્યાસ કાયથક્રમ,
પ્રમાણપત્ર, નમ્રતાપ ૂવથક, તાવ પીડાતા રજૂ, દૂર, ત્યાું સમય ટાુંકાું
અહીં, ચોરી પાણી, નાણા, પસ્તક, નવ બચાવે રહ્યા તેને
અટકાવયો, ચપચાપ, વગથ, સમ ૂહ, લોકો, બધા
વટાવી બધા, ્એસ, સવેક્ષણ મવસ્તાર, સદભાગ્યે, હકટ, તમામ
અવરોધો સામે, showered ફૂલ, પાુંદડીઓ, પાણી, આશીવાથ દ
માગી ન્ટ્યાય, શાુંમત, આનુંદ, સત્ય, રાહત, મદદ, રાન્ટ્સફર, ટકી

સત્ય શ્રેષ્ઠ પીરસવામાું બચી ગયા, મને આશ્ચયથ આપની, મવશ્વાસ,
દે શ માટે, કટું બ, રાષ્રીય હહતમાું, ખોરાક, કાપડ, ભવય, મવમવધ
સદ
ું ર, ખોટા સાચા, સમસ્યા હલ એકસરખ ું લાગત ું હત,ું સમસ્યા,
કેસ, મદ્દો સ્થાયી છે ,
વેચાઈ સામાન, કેરી, ખરાબ, શુંકા, લાલ, મીઠી, મજબ ૂત,
અનમાન ભય, ધમકી, ભમવષ્યમાું, છૂટા વતળ
થ , કટું બ,
દે શ smelled, આગળ ટ્રુપ, બળ, પોલીસ, અક્ષર, નાણાું,
અણસાર મશ્કેલી, શુંકા, ભય, જોખમ મોકલવામાું , મત્રકોણ,
મમશ્રણ, Shaked વેલ, આકારની ભમવષ્યમાું, જીવન, શેર રૂમ,
ખોરાક, દ: ખ અને આનુંદ, sharpened પેંમસલ, સાધન,
મને, ્એસ, બધા મવખેરાઇ ઘર, અહીં અને ત્યાું વસ્તઓ, જીવન,
પ્રેમ, આશા, સામાન, ઘર, પછાડતા કાચ ખસેડી ગસ્સે ભરાયેલા,
આઘાત મને, ્એસ, બધા શાુંત બધા મવવેચક લોકો,
Solemnised લગ્ન, તેનાથી દૂર રહે છે હહિંસા , તોફાન, સલામ
રાષ્રીય ધ્વજ, શહીદ, જવાન, મુંજૂર નાણાું, ગુંભીર, અમેહરકા,
પવથત, સ્કેન મગજ નાન ું તેમને scolded
ટાઇ, કરાર રદ, તે પર ભાર મ ૂક્યો હતો આ લબિંદ પર, આ સમસ્યા
પર servive માટે, સફળતા માટે, હાડથ સુંઘર્થ, સારી રીતે, ચસ્ત
ખરાબ થયો હતો, soaked પાણી, હવા,
ટી

સમસ્યા, હહિંસા, ટોળું , તોફાન, આતુંક નાથવામાું, રસ, ચાર્જ, તક,
તક વાત ધીમી, ખડતલ, રાજદ્વારી, મૈત્રીપ ૂણથ, લચ્ચાઈથી,
મોટેથી, ચેડા સાલબતી, અક્ષર, સીલ, નળ પાણી, સુંપમત્ત, પ્રમતભા,
લલક્ષત દશ્મન લીધો દશ્મન સ્સ્થમત,
શીખવવામાું ઇંગલલશ વગથ, સારી રીતે, સપરત રાજીનામ,ું
ભયગ્રસ્ત લોકો, મને, તેને પરીક્ષણ લોહી, તેને આભાર માન્ટ્યો,
મને થોટ વેલ, હકારાત્મક, નકારાત્મક, યોગ્ય રીતે, ભયાનક
પહરણામો સાથે, અમને તેને મને ધમકી, અમને મને રોમાુંલચત ,
મવદ્યાથીઓ, મને સ્પશથ, આ બોલ, પાણી દીધો, પ્રેમથી, પ્રેમથી,
સરળતાથી, માયાળ, ્એસ, છોકરાઓ, લશ્કર, વયસ્તત, તે કરવા
માટે, તાલીમ અને અનભવ, સારી સારવાર રાન્ટ્સમમટ પાવર,
warmly, અમને મૈત્રીપ ૂણથ ઝડપી Travelled , પ્રકાશ ઝડપે,
, ભય પવથત, Tremblled Treckked ઘર, દે શ, મવશ્વસનીય મમત્ર
ઉલ્લુંઘન કરવાનો પ્રયાસ કયો હતો શ્રેષ્ઠ, ફરી, ફરી ફરી, આપની,
સફળતાપ ૂવથક,
આર
Raged /, સુંઘર્થ ્દ્ધ બન્ટ્્ ું
ઘરમાું દરોડો પાડયો મદ્દો, સમસ્યા, તોડફોડ ઘર ઊભા,
સધી પહોંચી ઘર, ત્યાું, સમય, અંતમાું, પ્રમતભાવ આપ્યો તીવ્ર,
ચપચાપ, હહિંસક, ઝન ૂની, વગથ વી પસ્તક, વાુંચો પૈસા, પસ્તક,

અંતઃકરણપ ૂવથક, warmly, મહેમાન, મને ઓળખી પ્રાપ્ત થાય છે ,
તેને આ Theif, ગનેગાર, એવોડથ , મારું નામ, હરકોડે ડ ગીત, વાણી,
વેલ, ભ ૂલ, ભ ૂલ સધારી, ઝડપથી પ્રાપ્ત ધીમે ધીમે ઘટાડાના માટે
આગ્રહણીય, ઝડપથી, તેમના હકસ્સામાું Reffered ્દ્ધ, હહિંસા
અટકાવે પ્રકાશ પ્રમતલબિંલબત, ક્રમમાું પાળે ઇનકાર કયો હતો,
નકારી કાઢ્યા ખચથ, પાછો મેળવયો તાકાત, પાવર, સૌંદયથ, ઉત્સાહ,
તેમના નામ કેસ દાખલ તેમને માટે બદલ, તેમના કામ માટે,
અરજી, ઓર્ ડર, કરાર, મવનુંતી, ફી સુંબમું ધત ફગાવી, કેસ, તેમજ
હળવા, તેમના પર પ્રસારણ બતાવા્,ું પ્રકૃમત પર, તેને યાદ,
સમય યાદ તેમના મહાન સેવા મહાન કાયો, કેદી, પાણી, પૈસા,
ચ ૂકવણી, મશ્કેલી, પીડા મને રાહત ત્યાું રહી, શાુંત, વફાદાર, ઘર,
વન પ્રકામશત થાય છે , huddles, અવરોધો દૂર રે ન્ટ્ડર મહાન
સેવા, નવેસરથી રસ, પ્રયાસ, આતુંક, હહિંસા, ધમ્રપાન ત્યાગ
મુંહદર, ઘર, કામ, રીપેર કરાવી ચક્ર, ઘર નવીનીકરણ કરવામાું
આવેલી, જૂની એક બદલાઈ જાય છે , તેને, replyed પ્રશ્ન ફરીથી
પનરાવતથન લોકો, દે શ રજૂ, મદદ માટે મવનુંતી રાહત, નાણાું,
નમ્રતાપ ૂવથક, નાણાું તે જરૂરી છે , પસ્તક, હાથ, તાકીદે , શહેરમાું,
ઘરમાું રહેતા, મને, ્એસ, ગે સ્ટ અસુંતોર્ સમસ્યા મદ્દો ઉકેલાઈ,
જમીન વડીલો, વૈમવધ્યપ ૂણથ, પરું પરા, કાયદો આદર , સારી રીતે,
સમય, શાુંમતપ ૂણથ મનરાુંતે પનઃસ્થામપત શાુંમત, કાયદો અને
વયવસ્થા, મસસ્ટમ, પાણી પરવઠો, પ્રમતબુંમધત પ્રવેશ, આંદોલન,

ડ્રાઇમવિંગ, પહરણામે હહિંસાઓડીઆઇ માુંથી આરામ આપ્યો
જવાબ આપ્યો, ફરજ, કાયથ, પાવર, ભવયતા, retalilated દશ્મન,
મનવ ૃત્ત હદવસ જાળવી રાખ્ ું ફરી શરૂ સેવા, કામ પરથી સરલક્ષત
રીતે, સમય, કરાર ટાઇ ઘડતર સત્ય જાહેર, હકીકતમાું, ઓડથ ર,
શરત, સધારે લા લચહ્ન, ક્રમમાું સમીક્ષા, મહહમા કરાવી સુંબધ
ું ો રદ,
કરાર, તેને મને મળ્યા, ઘરે પરત ફયાથ , સજા, જીવન લાુંબા સેવા
માટે, મહાન કાયથ માટે, રાષ્ર માટે મારી સેવા માટે, જીવન risked
ભમવષ્યમાું, કારહકદી બરબાદ, દે શ પર શાસન ક્ું લોકો,
અમેહરકા,
પી
ભરે લા ખોરાક, સામગ્રી, ચસ્ત, પેઇનન્ટ્ટિંગ ઘર, બારણ,ું કલા, લકવો
શહેર, જીવન, પગ, બહાર, રમત માું, સારી રીતે ભાગ લીધો
ચટ
ું ૂ ણીમાું, તેમજ ટેસ્ટ, પરીક્ષા પાસ, તેમને માફ કયાથ સ્થળ,
મવસ્તાર, વાહન પાકથ તે ધીમે ધીમે, હદવાલ, વાતાથ જોવામાું
માુંમવદ્યાથીઓ, કલાકારો પ્રોત્સાહન પૈસા ચ ૂકવણી, ફી, શાળા ફી,
સમય, ઘર ભાડું , ઘ ૂસી વેલ, ઊંડે, હકીકત એ છે કે આ ઘટના,
સારો દે ખાવ હહિંસા, આતુંક કાયમી માટે, ભમવષ્ય માટે
કશળતાઓનો ઉપયોગ કરીને કશળતાપ ૂવથક, અગાઉથી યોગ્ય
રીતે, સારી રીતે આયોજન ક્ું છે , સસ્પેન્ટ્શન હેઠળ, તેના અમધકાર
જગ્યાએ, ક્રમમાું મ ૂકવામાું આવે છે , તેને લોકો, મતદારો

મવદ્યાથીઓ, સારી રીતે, ચપચાપ, અભ્યાસ persued સમજાવયા
ઘર, સ્થળ, મવસ્તાર pervaded મવકાસ, ન્ટ્યાય, શાુંમત, સ્વતુંત્રતા
માટે, દોમર્ત ઠરાવવામાું અમને ગમી, ફૂટબૉલ, હક્રકેટ રમાય છે ,
મને, તેને ગે સ્ટ, હત્યા મારવા ગોઠવેલા ફૂલ, ફળ આમળી, રોડ,
વાહન પર ગડી, સુંપમત્ત લટૂું ી, સૌમ્ય આ હીરક, ફ્લોર, પથ્થર,
પ્રદૂમર્ત વાતાવરણ, હવા, પાણી, રાષ્ર માટે ધમકી લબકમ,
સરક્ષા, ક્રમમાું પત્ર પોસ્ટ બેઠક મોકફ
ૂ રાખવામાું, મલાકાત,
પરીક્ષા, કાયથ, સત્તા લોકો, સ્ત્રીઓ, તેને પ્રશુંસા, મશક્ષક, સારા કામ,
પ્રાથથના ભગવાન, fervently, શાુંમત, સારા સ્વાસ્થ્ય, ન્ટ્યાય માટે,
ધમથ ઉપદે શ ચા, માછલી, મનયત દવા, સાચવેલ ખોરાક, ફળ,
સ્મારકો પસુંદ ભમવષ્યમાું, ચક્રવાત, હવામાન, સત્ય, આગાહી, આ
બેઠકમાું પ્રમખ, સત્ર, હાડથ દબાવવામાું , અમેહરકા, હક્રયા માટે,
તાત્કાલલક પગલાું, મુંજૂરી, કરાર, નાણાું, લોન, ભય, અકસ્માત,
ઝઘડાની, મશ્કેલી, ભય ધારણા,,,, જૂઠાણ ું કહેવ ું ઢ્ોંગ આગ, ઈજા,
મપ્રન્ટ્ટેડ કાગળ, પસ્તક, અગ્રતા મલાકાત તેને કારણે લોન, રાહત,
ખાનગીકરણ અથથતત્ર
ું , ઉદ્યોગ, કેસ તપાસ ઘટના, ધીમે ધીમે,
સાવધાનીપ ૂવથક, ઝડપથી રજા પર, એપ્પ્લકેશન, ફી, કેસ પ્રહક્રયા
માટે, વટહકમ, સત્ય, મેળવવામાું માલ, પસ્તકો, ઉત્પાદન કાર
જાહેર ક્ું, કોમ્પ્્ટર, ચોખા, પ્રોગ્રામ કોમ્પ્્ટર, ઠીક છે , ધીમે
ધીમે પ્રગમત, ઝડપથી, ઝડપી, મવજ્ઞાન, મશક્ષણ, દે શ, પ્રમતબુંમધત
એતટ, ક્રમમાું, મવસ્તાર, વધ સારી રીતે ભમવષ્યમાું, સારા

પહરણામ, બઢ્તી લબઝનેસ, હફલ્મ, જાહેરાત માટે, મનયમ, કાન ૂન,
વચન તેના જોવાઈ, શાુંમત, પ્રેમ, હહિંસા, ધમથ, સત્ય, લગ્ન માટે
પ્રસ્તાવ મ ૂક્યો, કરાર, કાર લોન માટે પ્રચાર, આ યોજના, ખચથ
અંદાજ રાષ્ર, દે શ, જીવન, લોકો, મમલકત સરલક્ષત છે , ખોટું ,
સાચા, ખોટા, સાચ ું સાલબત પ ૂરી પાડવામાું તક, આશ્રય, સહાય,
સહાય, મદદ, હમથયારો, પૈસા, સામગ્રી, કેસ મવગતો / ઘટના, બળ
સાથે, દરવાજા ખેંચાય, ્એસ, મને, મવદ્યાથીઓ, પ્રકામશત
પસ્તક, લેખ, લોકો ભડકી કાગળ નહીં , ચોર, ગનેગાર, purifyed
પાણી, હવા, મુંહદર, શરીર સજા મશક્ષણ, કેસ પીછો છે , અલબત્ત,
આપની, ગુંભીરતાપ ૂવથક, ચપચાપ, યોગ્ય જગ્યાએ મ ૂકવામાું આવે
છે , ક્રમમાું, મને મશ્કેલી, મન આશ્ચર્ ય
ક્ય ૂ
ટેસ્ટ માું, પરીક્ષા લાયક, રમતો માું ભાગ લેવા માટે, કારણ મવના,
લબનજરૂરી, ઘર, સત્ય, શાુંમત, આનુંદ માટે તવેસ્ટ તેની તરસ
quenched ક્રમમાું, ચકાદો નકારી, પ્રયત્ન quickened,
સપ્લાય, મસનેમા હોલ quitted હુંમેશા ઝઘડો ધમ્રપાન, સત્તા,
સફળતા, સભ્યો, મવદ્યાથીઓ પ્રશ્ન તેના શબ્દો, રે ખા, પ્રખયાત
શબ્દો, રે ખા નોંધાયેલા
એમ

મલાઇન્ટ્ડ ખયામત, પ્રમતષ્ઠા, નામ, સ્પેસ સ્ટેશન, પોસ્ટ બહાર,
સરહદ, વયવસ્થામપત હોટેલ, કાયથ, વયવસાય, શાળા, સારી રીતે,
સફળતાપ ૂવથક, સત્ય, દૃશ્યો, ચાલાકીથી વાતાથ, ઝડપી, હહિંમતથી
હહિંમતથી યોગ્ય રીતે લચહ્નહ્નત થયેલ કચ
ૂ પ્રગટ બનેલી, જમીન,
મવસ્તાર, તેની સાથે, ટેપ દ્વારા યોગ્ય રીતે માપવામાું, સારી રીતે
મેળ ખાતી તેને દ: ખ સાથે ભળી વાઘ, પહરણામે, બહાદરી,
ઓગાળવામાું, મેટલ, ભળી અને મમશ્ર સ્થળાુંતર પક્ષી લોકો,
રચાયેલા મવસ્તાર, ઝોન, મળ્યા, આનુંદ, ઘટાડી જોખમ, નકસાન,
કાયથક્રમ, મને, અમને લોકો, એમા મવદ્યાથીઓ, લોકો,
mishandl એડ કેસ, મશીન, વયસ્તત ચ ૂકી છે , પ્રમાણપત્ર,
miraculously, મને ગે રસમજ તેને, પાવર દરપયોગ, નાણા,
પહોંચી વળાય દ: ખ, પીડા, મશ્કેલી, મશ્કેલી misbehaved ,
વેદના, યાતના, આ પ્રોજેતટ માટે, સરળતાથી તેને બળ, લશ્કર,
સુંપમત્ત, પૈસા જમાવટની પ્રેહરત, કામ, મવદ્યાથીઓ, મતદારો લોકો,
સભ્યો, દ: ખ, દબાણ માઉન્ટ્ટ ખસેડવામાું ઝડપી, ધીમે ધીમે,
ઝડપથી ખ ૂબ જ ઝડપી, હૃદય અને મન, અહીં અને ત્યાું, વસુંત,
ઝરણ,ું પવથત વસુંત ગણગણ્યા
N
ચોર, ગનેગાર nabbed,,,, ગનેગાર ભ ૂલ તેને લટકાવવામાું
વાતાથ, ઘટના, કમવતા, કેસ, તથ્યો વણથન તફાવતો, દૃશ્યો, ગે પ
સુંકલચત, તરત જ જરૂરી મવમાન નેમવગે ટ, તાત્કાલલક, તે દવા,

ખોરાક, આમ્સથ , નાણાું, આશ્રય, ત્યજાયેલા તેના કટું બ, સ્વ
નેશનલ ઈન્ટ્રે સ્ટ, ફરજ, કાયથ, વલણ, હરપેર, ભમવષ્યમાું, વાટાઘાટ
શાુંમત, કરાર, ચચાથ , પહરસ્સ્થમત સામાન્ટ્ય આવવા જણા્ ું છે ,
જોડાવા માટે, શરણાગમત,
, ખાુંડ, કેરી, આઇસક્રીમ, બ્રેડ, પીવાના પાણી, દૂધ ખાય પસ્તક,
સમાચાર કાગળ, નવલકથા, કમવતા વાુંચી
, આ શબ્દો, કમવતા, ઇંગલલશ લખ્ ું
હક્રકેટ, ફૂટબૉલ, આ રમત રમી હતી,
ટીવી, મસનેમા, સ્કાય જો્ ું
, અવાજ, વાતાથ, અવાજ, ક્રાય, અવાજ સાુંભળ્યો
પેન, પેસ્ન્ટ્સલ, રબર લીધો,
, પાણી, નાણા, પસ્તક આપ્્ ું
નકલ, પાણી, પેન લાવયા,
આ પસ્તક, પ્રવેશ, પરવાનગી, હટકીટના મળ્્,ું
, હટહકટ, બેઠક, પ્લોટ બક
શાળા, મસનેમા, પાકથ ગયા, જમીન, નદી, સમદ્ર, બજાર ભજવે છે ,
ઘરમાું આવયા હતા, શાળા, અંતમાું, પ્રથમ,
ગીત ગા્,ું પેન માટે મવનવણી કરવી
મદદ, પાણી માટે સ ૂત્રોચ્ચાર કયાથ
, સામાન, પસ્તકો, શાકભાજી વેચી

પસ્તકો, શાકભાજી, પેન, માલ ખરીદી
માછલી, બોલ કેચ
બેટ, પેન યોજાય છે ,
, યોગ્ય સ્થળે , પસ્તક રાખવામાું
કાગળ કાપી,
જમીન પામ્યો, સાદડી,
દૂર ચાલી હતી, ખ ૂબ જ ઝડપી,
, કાર તેમાું લઈ જાય છે
કામ ક્,ું હાડથ વકથ , સારા કામ, તે સારી રીતે, યોગ્ય રીતે, યોગ્ય
રીતે,
દૂર ઉડાન ભરી
સારું , ભ ૂખયા, તુંદરસ્ત લાગ્્ ું
, આ પસ્તક, કાચ મળી
વાતાથ, વાતાથ, સત્ય, અસત્ય કહ્ ું હત ું કે,
મોટેથી વાત કરી, ધીમે ધીમે, મને, ઇંગલલશ,
વાત સત્ય, ઇંગલલશ, ઉહડયા, fluently, યોગ્ય રીતે, સદ
ું ર,
સ્વયુંભ ૂ, હહિંમતથી સભ્યતા, નમ્રતાપ ૂવથક
આ ઇંગલલશ ભાર્ા, ગલણત શીખી,
તે જાણતા હતા, હકીકત એ છે , વાતાથ,
ભાગ II

€ ~EDâ € ™ -II â શબ્દો ગાઇ ક્યારે ય માટે સરળતાથી યાદ
ઉદાહરણ તરીકે: મધર smiled, સદ
ું ર,
એલ
હાડથ Laboured, હદવસ અને રાત, રસ, સત્ય અભાવ મ ૃત્્,
પડવાળું કાગળ, પ્રમાણપત્ર શોક વયતત કયો હતો, મવમાન
ઉતરાણ ક્ું હત,ું સરળતાથી સરલક્ષત રીતે, જેલ, જેલ, રદ
થયેલી તારીખ, સમય માું languished લાુંબા સમય સધી
ચાલી, મવજય પ્રશુંસા, ્દ્ધ, હમલો, રોકેટ લોન્ટ્ચ , અવકાશ યાન,
મની, લોકો, મવદ્યાથીઓ, રાષ્ર, સભ્ય, લીક, પ્રશ્નપત્ર, પહરણામે
દોરી, શીખી સરળતાથી, ઇંગલલશ, મવદે શી ભાર્ા,
પાઠ, ઘણો, લીઝ જમીન, મમલકત, ઘર છોડી, દે શ, સમતળ કરે લ ું
જમીન , સાઇટ, મવસ્તાર, સુંપકથ વેલ, મને ગમ્્ ું પ્રકૃમત, કોટથ , મતત
કેદી પ્રકામશત ઘર, ગામ, રોડ, પાકથ ટી ખોટું બોલ્યા, ્એસ, તેને,
મવદ્યાથીઓ, લોકો, જન્ટ્મભ ૂમમ, રે હડયો, માછલી, ન ૃત્ય, તરવ,ું
મીઠી મયાથ હદત સત્તા, મવકલ્પ, પરવઠો, આંદોલન, રોડ કડી ભાવ,
નામો, સામગ્રી, ઘરગથ્થ ચીજવસ્તઓ, લેખો, જપ્તી વસ્તઓ
યાદી થયેલ છે , કાળજીપ ૂવથક, રે હડયો, સુંગીત, ભરે લી રક વાહન,
કોલસો, લૉક બારણ,ું મોટર સાયકલ સાુંભળવામાું
ઘસી એફઆઈઆર,penetratingly, લચ્ચાઈથી, વાઘ જેવા
હેરોઇન, હીરો જેમ, હહિંસક, તુંગ કેટલાક સદ
ું ર, સ્માટથ , જ ુંગલી,

શાુંત, તીવ્ર, શાુંત મીઠી, નવથસ, ગુંભીર, મનસ્તેજ, પીડાદાયક,
કાવયાત્મક હાથ જોવામાું ફહરયાદ , ભવય, ભયાનક લબહામણ,ું
રહસ્યમય, મવલચત્ર, નીડર, પ્રેમથી, પ્રેમથી, મધર, warmly,
સહાનભ ૂમતપ ૂવથક, બહાદરીથી, તુંદરસ્ત, આકાશમાું, સમદ્ર, મને,
મવલચત્ર, ભાવનાપ્રધાન, ઉત્તમ નમ ૂનાના સહાય, રાહત, સહાય
માટે મદદ, માટે જેમ,મજબ ૂત, ટેમ્પર, આશા, મવશ્વાસ, માન્ટ્યતા
loosedકલાત્મક, splindid, gergeous, ચમકતા, dazzling,
bouyant beaming, મવજયી, કબર, ઉદાસી, આશાવાદી,
મનરાશાવાદી, ખ ૂબ મોહક, ખ ૂબ જ ખશી, ઈંહદ્રયોન,ું સુંત,લટૂું ી લીધ ું
આ બેન્ટ્ક, ઓહફસ લોકો, ગમાવી આશા, ્દ્ધ, પૈસા, ઘર, જીવન
અને મમલકત, માતા, મપતા, મને, ્એસ, જન્ટ્મભ ૂમમ, દે શ, ફૂલ,
પ્રકૃમત, ઘર, મીઠી, heartily, સાચે જ, આપની, પ્રેમથી કાળજી
સાથે પ્રેમ ,
K
તેમને ખબર, પગ બોલ લાત છોકરો અપહરણ, બારણ ું માયો,
સત્ય, હકીકત એ છે કે અગાઉ બાદ, તે પહેલાું, કશું જ નથી, બધ ું
ઓ
પાલન માટે, સ ૂચના, કાયદો, વડીલો,
પ્રવેશ, આંદોલન, દશ્મન, લશ્કર, મેળવી પરવાનગી પસાર
કરવા માટે, સ્થળ પર કબજો મેળવયો, ઘર, જમીન રોકાયેલા, તે

ઉપદ્રવ છે , ખોટા આક્ષેપ, પહરસ્સ્થમત, લોકો, જમીન, આકાશ,
જગ્યા, હવામાન, આંદોલન, પ્રવ ૃમત્તન ું મનરીક્ષણ, તેને બુંધાયેલા
મવરોધ પ્રદે શ, જગ્યા, હદવસ માું આવી, રાત્રે, હદવસ પ્રકાશ, બોડથ
હદવસ પ્રકાશ, જાહેરસ્થળ, ફૂલ, પ્રાથથના, બેઠક, રાહત, સહાય,
દરે ક વસ્ત, રક, સામાન વેચ્યાું બારણ ું મવન્ટ્ડો
ખોલી ઓફર કાળજીપ ૂવથક, ધીમે ધીમે, સાવધાનીપ ૂવથક, લોક, દ્વાર,
ગપ્ત, હકીકત, સત્ય, બધા માટે, વીઆઇપી માટે જ, ટેન્ટ્ડર, સારી
રીતે, એપ્ન્ટ્જન, મશીન, તેને ઝન ૂની, સીધા, નમ્રતાપ ૂવથક,
નરમાશથી મવરોધ, કાળજીપ ૂવથક સુંચાલન, મને, ્એસ,
મવદ્યાથીઓ લોકો, પહરણામ ઑનપ્ટમાઇઝ, ચુંદ્ર, પ ૃથ્વી,
અવકાશયાન, સેટેલાઈટ, કામ કરવા માટે આદે શ આપ્યો
ઘહડયાળ, કાયથ, ફરજ રાઉન્ટ્ડ, તે લાવવા માટે, આયોજન બેઠક,
કાયથ, પરીક્ષા લેવા માટે, જાઓ, આ યોજના દશાથ વેલપરીક્રમા ,
પ્રોજેતટ, કામગીરી, પર મશ્કેલી, દઃખ, તકલીફ, દ: ખ, મશ્કેલી,
અવરોધ, હાર, ભય, તમામ અવરોધો, ગીચ શહેર, ઘર, સ્થળ,
પાકથ જતાું, પર પાણી, પ ૂર પાણી વહે છે , દૂધ, લાવા, નદી આવયા
, ફાુંસી વાદળો પર, પર જોવામાું, ભ ૂલ, હકીકત પર સુંચાલલત
દશ્મન, ્એસ, અમારા વાહન પ્રમતબુંમધત મવસ્તાર, કાયથ, તેને
સત્તા પરથી, સરકારી પથ્થરમારો પર દાખલ કરવા માટે,
J

Jeopardised રસ, સરક્ષા, જાહેર સલામતી, આકાશમાું,
હહિંમતથી વાજબી હક્રયાને, મવમાન, આગ પર, છે લ્લા ડયટીમાું
ફેરવાઇ હતી, હદવસ અમારી સાથે, આમી, સમય, મવજય,
મવદ્યાથીઓ, લોકો, મહેમાનો jubilated પ્રથમ ગયો જોડાયા ,
ક્રમમાું, દરે ક અન્ટ્ય આનુંદ અને દ: ખ juxtaposed,
જી
મશક્ષક, નેતા, ભગવાન, કન્ટ્યા, મહેમાનો, પેદા શસ્તત, વીજળી,
પૈસા મળી, સત્ય, હોમશયાર સોન,ું ગાય, કાર, મમલકત આપ્યો,
જીવન, સપ્રીમ બલલદાન, ક્રમમાું, સ ૂચના હાર પહેરાવવામાું,
જમીન, શસ્તત, સ્સ્થમત, તાકાત મેળવી, તક આપી હતી, ચેતવણી,
સલાહ, આશા, સહાય, સહાય, રાહત, આનુંદ, પીડા, મશ્કેલી, દ:
ખ, મવજય, સફળતા, ધ્યેય, આનુંદ, વીજળી, પાણી, દૂધ, કાપડ,
ખોરાક, આશ્રય, દવા, હાથ, દારૂગોળો, ચકાદો , હટપ્પણી, ઈનામ,
પરસ્કાર, સજા, ફાુંસીની સજા, મવગતો, યાદી, નામો, જવાબ,
જવાબ તેની સદ
ું રતા glimps, દે શ, રાષ્ર, લોકો, મવજય,
સફળતા, મસહ્નદ્ધ, મ ૃત્્, શહીદ, બલલદાન અંગે માહહમાસ્ન્ટ્વત કરતી
હફલ્મ, ઉમદા કારણ, ઉમદા ખત, ઉમદા એતટ, અમારી શાળા,
અમારા કોલેજ, કમવ, કલાકાર, સ્વાતુંત્ર્ય સેનાની, સરળતાથી
ચાલ્્,ું ધીમે ધીમે ગયા શાળા, કોલેજ, મસનેમા, ્દ્ધ, ચચથ, જ ુંગલ,
જમીન પર ધીમી ગમત માું, યોગ્ય હદશામાું, ઝડપથી ગયા ,

અમારા દે શમાું સુંચાલલત, ચક્ર, બસ, કાર દ્વારા, સમય, દૂર, પરું ત
કમનસીબે, રાજીખશીથી, ઉજવણી, જમીન રમવા શાુંમત, આનુંદ,
આનુંદ, પ્રેમ, સત્ય, હકીકતમાું, યોગ્ય રીતે, તેમને વધાવવામાું,
નેતા, પ્રધાન grasped રહી , મશક્ષક, warmly, પ્રેમથી, મહેમાન,
દરે ક અન્ટ્ય લોકો, મવદ્યાથીઓ, ચસ્ત, મનમશ્ચતપણે, સાધન, એર
હસ્તકલા, પાયલોટ, સારી રીતે વધારો થયો હતો તુંદરસ્ત,
સાવચેતીભ્ું રાષ્રીય હહત લેવાયો કસીને મજબ ૂત રીતે પકડવ,ું
દે શના સરક્ષા જમીન, વીજળી, તક પકડીને , સરહદ, પોસ્ટ,
હદવસ અને રાત, રાઉન્ટ્ડ ધ તલોક, બધા હવામાન,
મવદ્યાથીઓ માગથદમશિત લોકો, બાળકો, યોગ્ય રીતે, ખાલી લબિંદએ,
નીચે ધરાવતો, તેમને,
એચ
આડે સુંબધ
ું , રસ, મનયુંમત્રત કાળજીપ ૂવથક સફળતાપ ૂવથક યોગ્ય
રીતે, આજે ગઈ કાલે, અગાઉ પહેલાું, સામાન્ટ્ય રીતે નકસાન
લોકો, મવદ્યાથીઓ, બાળક, ્એસ, એક મહાન માગથ , અમારા રસ,
સુંબધ
ું , ઘણો જગલબુંદીના અસર, જેમાું વસવાટ કરો છો થ્ ું ,
વાઘ ત્રાસી, પાવર, વીજળી, harvesed પાક harnessed
આ બેઠકમાું, તપાસ, ટીમના સભ્યો, અમધકારીઓ બોડથ ,
પ્રમતમનમધમુંડળ, જૂથ, લોકો, સાઉન્ટ્ડ, ઝઘડાની, સુંગીત, રે હડયો,
દલીલ, કેહફયત લોકો, સમસ્યા ધમધોકાર, અવાજ સાુંભળ્યો

લાકડી, લોખુંડ, પાણી, દૂધ ગરમ નેત ૃત્વ , દલીલ, મુંત્રણા,
ઉદારતાપ ૂવથક, માયાળ ખતરો, ભય, પ ૂર પીહડતો, ચક્રવાત ભોગ,
આગ ભોગ બનેલા છે , ચહેરા, જીવન જોખમ, બધા ખચે એક કરાર
સધી પહોંચવામાું, ગરીબ, નાણાું, પસ્તક મદદ કરી
સહાનભ ૂમતપ ૂવથક, જરૂર સમયે, પ્રામાલણકપણે, smilingly, તમામ
અવરોધો સામે, એક પ્રમતકળ
ૂ પહરસ્સ્થમત માું, મોટા પ્રમાણમાું,
રાષ્રીય ધ્વજ, સત્ય નહહવત ્ લેવા માટે, લાવવા માટે, કામ કરવા
માટે, જાઓ ખચકાયા, સત્ય, હકીકત, ચક્ર hided , પસ્તક, એર
હસ્તકલા અપહરણ તેમના કામ, મહત્વપ ૂણથ લીટીઓ, સમાચાર
પ્રકામશત, રાષ્રીય ધ્વજ ફરકાવવામાું, ચસ્ત ધરાવે છે ,
મનમશ્ચતપણે, જમીન, સત્ય, આશા સામે સફળતા, મવજય, ચકાદો,
સારા પહરણામ, મદદ, અદ્રશ્ય મદદ, શ્રેષ્ઠ માટે આશા અમને
અપમાન લોકો,
એફ
સરળ પ્રવેશ મલાકાત, તેને, મવદ્યાથીઓ, ક્રમમાું, મનણથય, મ ૃત્્,
લોકો ભય મને તેને, છબી, રું ગ, સદ
ું રતા, મનષ્ફળ મવદ્યાથી,
ઉછે રવામાું આવતી જમીન, મને શકન અમેહરકા, તેને પ્રભાવ,
મવજય, શો ઝાુંખ મને તરફેણ ઘોસ્ટ, દશ્મન, બાળક feeded
ખાલી તેને સન્ટ્માન, મને, શબ્દો, હટપ્પણી, પ્રેરણા, દાખલ
હકસ્સામાું, ગે પ ભરવામાું, કાયથક્રમ, યોજના, કાયથસ ૂલચ અંમતમ

સ્વરૂપ, સત્ય, હકીકત એ છે કે બોલ જોવા મળે છે , આ પ્રોજેતટ
કામ પ ૂરું ચસ્ત ફીટ, યોગ્ય રીતે, મનયત ધ્રવ, ફોટોગ્રાફ,
જવાબદારી, અમેહરકા, ચોર, પોલીસ, મને, મ ૃત્્, કામ કરવા માટે,
અમને ફરજ પડી, તેના પર લબિંદ, લાઇટ પર ધ્યાન કેનન્ટ્દ્રત હોડી,
જહાજ, પ ૂરથી ગામ, શરૂ મારી પાછળ કરવા માટે, એટલે કે,
ભમવષ્યમાું, ભમવષ્ય, સફળતા, ભય, મશ્કેલી, બનાવટી સુંબધ
ું ,
ટાઈ foresaw, મને, શાળા, વાતાથ, તમે બધા મને માફ કરી દે ,
્એસ, મવદ્યાથીઓ, નગર, મવસ્તાર, સરહદ ફોહટિફાઇડ ભ ૂલી ગયા
છો, આ હકસ્સામાું, તેને નવા શાળા, ફ્રેમવાળા ચાર્જશીટ સ્થાપના
કરી હતી, સુંબધ
ું , ટાઈ, મમત્રતા દરકાર, ખોટી રીતે, ઈરાદાપ ૂવથક,
કેદીઓ, પોપટ, freezd માછલી, vegitable, ફળ મતત મને
ભયલભત, તેને ભય, યોગ્ય રીતે frisked, મલાકાતી,
passanger, ચોર, એરપોટથ , લોકો, મને હતાશ તણાવ, હહિંસા,
પ ૂણથ વચન, સ્વપ્ન, શબ્દો ચાલત,ું સુંસ્થા, આતુંકવાદી
સજાવવામાું હકીકત, મવગત, ઘર ભુંડોળ પ ૂરું પાડવામાું.
ઇ
મળ્્ ું નાણાું, નામ અને ખયામત, સારા નામ, ખરાબ પ્રમતષ્ઠા, હેત,
ખાય ખાુંડ, મીઠી, ફળ, માછલી, સમાચાર કાગળ, મશલક્ષત મહહલા
સામ ૂહહક લોકો, ચટ
ું ૂ ાયેલા સભ્ય પ્રમખ પદામધકારી, એલલવેટેડ
લેન્ટ્ડસ્કેપ, કદરત, સ્કાય ફેરફાર , માહહતી, સત્ય, હકીકત

elicited દશ્મન દશ્મન, મવરોધી દૂર, બધા મવરોધ, જે સુંપ ૂણથપણે
મને eluded તેને, ્એસ, પહરબળ, emancipated કેદીઓ
લોકો, મને શરમમિંદગી અનભવે તેને, ્એસ, મહેમાન, વીઆઇપી,
તેના ભેટી , મહેમાન, warmly, પ્રેમથી, બધા તેના હૃદય સાથે,
બોદ્ધ ધમથ, ્એસ, મને કામ કરવા માટે સક્ષમ, તે પર, સમસ્યા,
લબિંદ, રોજગારી લોકો, મવદ્યાથીઓ, ફેતટરીમાું, સત્તા સ્ત્રીઓ, દે શ,
રાષ્ર પર ભાર મ ૂક્યો છે , તેને મને સુંમોહહત , કમવ, બુંધ ફોમથ,
ડ્રાફ્ટ, પ્રમાણપત્ર નકલ, દસ્તાવેજ, પત્ર, મને, ્એસ, લોકો,
મવદ્યાથીઓ, બાળકો, સ્ત્રીઓ, encroached જમીન, જ ુંગલ,
શસ્તત, સારી રીતે અંત આવયો, તેમને પ્રોત્સાહહત, દશ્મની, લડાઈ,
હહિંસા, આતુંક, કાયથક્રમ બેઠક, સત્ર, ભયુંકર જીવન, વાઘ, જ ુંગલી
પ્રાણી, ચલાવો, શ્રેષ્ઠ, બધા, પ ૂણથ પાલન સફળતા, સમાપ્ત કરવા
માટે પ્રયત્નો ક્રમમાું લાગ કફ્થ, કાયદો, ્દ્ધ, હહિંસા, લડાઈ, હદવસ
અને રાત રોકાયેલા છે , ઉન્નત પાવર, ફી, ખચથ, ભાવ, આનુંદ
બ્્ ૂટી, કદરત, ડાન્ટ્સ, હફલ્મ, સમ ૃદ્ધ સુંસ્કૃમત, અનભવ, રાષ્રો,
સુંસ્કૃમત, આનુંદ, દ: ખ, ઊંડે લાગ્્ ું સરહદ, ઘર, સરલક્ષત રીતે
બહાદરી, કરાર, મનષ્કર્થ દાખલ કરે લ હોય, મવજય ખાતરી ,
સફળતા, સલામતી, સરક્ષા, વીજ પરવઠો, રાહત, વયવસ્થા, ભય,
તે મ ૃત્્ નાબ ૂદ ગરીબી, મનરક્ષરતા, રોગ, બાુંધવામાું ઘર, મકાન,
જ્વાળામખી, હહિંસા ફાટી નીકળી, કાયથ, કામ, જવાબદારી, તેને
સોંપવામાું ઘટના કલ્પના વીઆઇપી તેને સરલક્ષત રીતે, 1966,

ક્રમમાું, પહરબળ, કાયદો, સત્તા માું સ્થાપના કરી, મ ૃત્્, ભય,
દશ્મન હમલો ભાગી હહિંસા, ખરાબ આદત, ધમ્રપાન eschewed,
પીવાન ું મહેમાન એસ્કોટથ ,હહિંસા, તણાવ, ્દ્ધ, લડાઈ મનકળ્યા ,
શાળા, કોલેજ, ફેતટરી, અંદાજજત ખચથ, ખચથ, યોજના, પ્રોજેતટ,
કમવ તેને eulogized લોકો, નીચા રે ખા, પ ૂર મવસ્તાર, સમદ્ર
હકનારા, બાષ્પીભવન પાણી, અવગણના ધરપકડ, મ ૂલ્યાુંકન
જવાબ શીટ, કામગીરી, સાુંજે આકાશમાું, કલાક ખાલી , સમય,
તારો, કબ્જો મત્રમામસક, સારી રીતે, તેને ઉમેદવારો, ખોદકામ
મવસ્તાર, કામ, યોગ્ય રીતે તપાસ, તેને મહાનભાવ મન, હૃદય,
રાજ્ય મવકમસત, પ્રમતભાવ, સમાન પ્રમતભાવ, તાત્કાલલક જવાબ
evoked મયાથ દા, પાવર, મનયુંત્રણ ઓળું ગાઈ ગઈ છે , સાધી બધા
ક્ષેત્રો, મવજ્ઞાન, બધા ક્ષેત્રમાું, આનુંદ, ક્રોધ, દલીલ, ચચાથ જોવાઈ,
મવચારો, નોટ્સ, પસ્તકો, ભાગો, ઉત્સાહહત ઓફર, તક, સૌંદયથ,
પ્રકૃમત, મન, લે તેમને બાકાત રાખવામાું મને, તે મને માફ તેને
સર, ભ ૂલ, આ સમય માટે, ઉદાહરણ ફી, ટ્શન ફી, શાળા ફી,
કસરત શસ્તત, સત્તા, મનયુંત્રણ, સારી રીતે પ્રદમશિત ખાલી લાગણી,
શરીર, બધા સ્રોતો, આનુંહદત અનભવ, કદરત, અલભવયસ્તત હકમ
ચલાવવામાું સલાહ મારી ભ ૂલ, હદવસ માટે મવસ્તારવામાું હદવસ
અપેક્ષા સારી હરકવરી સારા પહરણામ, સારા વરસાદ પતન,
બમ્પર પાક છે , શાુંમત અને સમ ૃહ્નદ્ધ, હેપી રીટનથ exonerated,
મને, ્એસ, મવદ્યાથીઓ, લોકો, ત્યાું ક્રમમાું અસ્સ્તત્વમાું (સલાહ

આપી), તો તમે તેને કરવા માટે તે હાુંસલ કરવા માટે, તે પહરપ ૂણથ
કરવા માટે તે ચલાવવા માટે ખ ૂબ જ, વધ, કું ઈ, જવાબ, અનભવી
ઠું ડા, ગરમ, બરફ, જગ્યા જની, સત્ય, દૈ વી, તારીખ સમયસીમા
સમાપ્ત થઈ ગઈ, દવા ઝડપથી હકીકત એ છે ઘટના સમજાવી
સ્સ્થમત, હક્રયા, બધ ું યોગ્ય રીતે મવગતવાર, સારી રીતે, કારણ કે,
આ સુંજોગોમાું, ખલ્લી, મહહલાઓ, બાળક, સમવધા શોર્ણ નવી
લક્ષમતજ શક્યતાઓ, તક, પરસ્પર હહત મવસ્તાર, મનકાસ ચોખા,
ઘઉં, કોલસો, આતુંક શોધવામાું તેને મને, એજન્ટ્ટ, હકીકત, સત્ય,
ખોટા એક, કવર, સારી રીતે વયતત કરી, સદ
ું ર, નમ્રતાપ ૂવથક,
યોગ્ય રીતે, તેજસ્વી, મનરાુંતે, મનષ્ઠાવાન ઇચ્છા, સ્પષ્ટ રીતે,
magnifiscently, સ્વયુંભ ૂ, સુંપ ૂણથપણેઆશ્ચયથજનક, સારી ઇચ્છા,
સારી ભાવના, સારી ભાવના હાવભાવ ચચાથ માટે ગુંભીરતા,
શાુંમત, સારી રીતે, રહસ્યમય, સ્પષ્ટ રીતે, ઓડથ ર, ચકાદો
સમવસ્તાર વયાખયા આગ બઝાઇ ગયેલ, અમને મને શકન, સારી
રીતે, સુંપ ૂણથપણે કાઢ્વામાું રસ, સત્ય,
ભાગ III
€ ~EDâ € ™ એક શબ્દો ગાઇ ક્યારે ય માટે સરળતાથી યાદ
ઉદાહરણ તરીકે: મધર smiled, સદ
ું ર,
લખવા અને smiled મધર, સદ
ું ર smiled તરીકે વાુંચી કરો
સી

, માપાુંહકત પ્રયાસ યોગ્ય રીતે ગણતરી સુંભાળ, મતદાન,
આધાર, બેઠક માટે ઝુંબેશ ચલાવી હતી, મદદ માટે, ફરીથી અને
ફરીથી, તેને મને કહેવામાું આવે છે આ કાયથક્રમ ની મલાકાત લો,
ટેન્ટ્ડર, capsized હોડી રદ મને પ્રભાવ વેન ગો, તેને, ચોર,
ગનેગાર કબજે વેલ, હુંમેશા આપની, પ્રેમ અને સ્નેહ, ધરવામાું
ચોખા, ફળ, સાથે તેને તેના કાયથ માટે, ખરાબ કામ કરે છે , મશ્કેલી,
તણાવ, મશ્કેલી, ભય, પીડા, દ: ખ, આનુંદ, મ ૃત્્, હાડમારી,
સમસ્યા કારણે સમસ્યા ઘણો castigated , અગાઉથી, મને,
અમને લોકો, ભય, ભય આગળ અનસરવા માટે, ખસેડવા માટે,
આગળ વધવા માટે ચેતવણી મવજય, સફળતા, જન્ટ્મ હદવસ, હું
હદવસ, લગ્ન, લગ્ન સમારું ભ, કાયથ ઉજવણી ઘણ ું સહન કત
ૂ રો,
ગાય, દશ્મન, તેને સુંકળાયેલ હોઈ શકે, આ હફલ્મ, ગીત, પસ્તક,
કેનન્ટ્દ્રય શસ્તત censured મને પ્રમાલણત, વયસ્તત, ગે સ્ટ અધ્યક્ષ
હલ કરવાની યોજના, વ્ ૂહરચના રીતે બહાર chalked, મને,
્એસ, દશ્મન, તે કરવા માટે પડકાર બદલ્યાું મોસમ, દૃશ્ય, દ્રશ્ય,
વલણ, મન, હૃદય, મવચાર, મ ૂડ, મનણથય, દૃશ્યો, યોજના, પ્રોજેતટ,
ૂ
વ્ ૂહરચના, માગથ, વયવસાય, શટથ , ધીમે ધીમે, ઝડપથી, ટું ક
સમયમાું, ભાગો, વાહન, સફળતાપ ૂવથક, શુંકાસ્પદ તરીકે મને ચાર્જ
સરકારી.મનનષ્ક્રયતા માટે, તેને ભ ૂલ માટે, બેટરી, બધા મને ચામ્ડથ
પીછો કેસ, વાઘ, ચોર, સફળતાપ ૂવથક, આપની, સારી રીતે,

હહિંમતથી મને cheated, ્એસ, કાયદો, લોકો, કેદી, વાહન,
આંદોલન, જવાબ કાગળ ચકાસાયેલ છે , હટહકટ, અક્ષર, સ્તવેડથ,
લલકેજ, પાણી ઝમણ, સફળતાપ ૂવથક, સુંપ ૂણથપણે, ્એસ, મને,
ઉદાહરણ તરીકે ટાુંકવામાું, મોટેથી shouted ગરદન, મ ૃત્્,
પરવઠો, પ્રવાહ સ્થલગત, ઓર્ ડર, સ ૂચના, નોંધો ફરતા cheered,
સસુંસ્કૃત રાષ્ર લોકો, દે શમાું સ્પષ્ટતા લબિંદ, અવલોકન, શુંકા,
હક્રયા, સ્સ્થમત, સ્ટેન્ટ્ડ, મનણથય, મદ્દાઓ, દરે ક અન્ટ્ય શેરીમાું, સાફ
ઘર, જગ્યા, સારી રીતે, સરસ રીતે સુંપ ૂણથપણે વ ૃક્ષ, રોક, પવથત
આરોહણ સામસામે આવી ગઈ ઘર, દકાન બુંધ લબઝનેસ, બેંક,
બારણ,ું મવન્ટ્ડો, વાદળ જેવા આકાશમાું, સહ અસ્સ્તત્વ પ્રકૃમત,
શાુંમતથી, ટાવર, ઘર, વીજ પરવઠો, શહેર જીવન એકમત્રત પ્રયાસ,
પ્રયાસ, જવાબદારી, લાકડા, માલ, રે શન, ફળો પડી ભાુંગી જ ુંગલ
ૂ સમયમાું સફળતાપ ૂવથક
મવસ્તાર combed , તેમને સું્તત ટું ક
સરલક્ષત રીતે, સમય, સામાન્ટ્ય રીતે મનયમમત નજીક બુંધ, ધીમે
ધીમે, ઝડપથી ખતરનાક, ઝડપી, પ્રથમ, અંતમાું, ખ ૂબ અંતમાું,
ક્રમમાું, સૈમનકો આજ્ઞા આવયા, કાયથ ઉજવવામાું, આર હદવસ,
પ્રસન્નતાપ ૂવથક આ પ્રસુંગે, મવજય હદવસ, લગ્ન હદવસે, પ્રવાસ,
કાયથ, સારી રીતે, પરીક્ષા, બેઠક, વાણી, ્દ્ધ શરૂ મને તેને, સારી
રીતે, અસરકારક રીતે સફળતાપ ૂવથક, ્એસ, બધા, દરે ક માટે
વાતચીત પ્રોજેતટ, ફેતટરી, સોંપ્્ ું અન્ટ્ય, ક્રમમાું, પહરપત્ર, સુંદેશ,
શભેચ્છા, સારી ઇચ્છા, સરખામણીમાું પત્ર, યોગ્ય રીતે, સારી રીતે,

તે મને કહ્,ું અમેહરકા, મશક્ષક, પોલીસ, પ ૂણથ કામ, કાયથ, કોઈપણ
કારણ વગર, વારું વાર હુંમેશા ફહરયાદ પ્રોજેતટ ફરજ
ૂ સમયમાું, અસરકારક, સમજવા માટે,
સફળતાપ ૂવથક સુંપ ૂણથ, ટું ક
મદ્દો, કેસ જહટલ ક્રમમાું બનેલા કમવતા, સારી રીતે, યોગ્ય રીતે,
સત્ય, વાતાથ, હફલ્મ, ગણતરી અલુંકાહરક ખ ૂબ જ ઝડપી, ગપ્ત
સત્ય હકીકત, વાસ્તમવકતા, સારી કલ્પના પાલન સત્ય, હકીકત
સુંબમું ધત વયસ્તત, છોકરો, સું્તત પ્રયાસ, તેના એતટ, જઓ મનિંદા,
મલાકાત, આ તપાસ તારણ કાઢ્્ ું પણ આયોજન તેમના મ ૃત્્
દરગજર, આ મવસ્તાર, ઘરમાું મયાથ હદત પરીક્ષા, કામગીરી, ટેસ્ટ,
આશ્ચયથ ચેક, તપાસ, પનષ્ટ સમાચાર, હકીકતમાું, મ ૃત્્, મવજય
માટે, સફળતા માટે, દરે ક અન્ટ્ય, warmly, પ્રેમથી, નેતા, કેપ્ટન,
મુંત્રી તેને નાણાું, મમલકત જપ્ત મને, અમને લોકો, મવદ્યાથીઓ,
અક્ષર, મનવેદન ગે રસમજ, મને અલભનુંદન , રોડ, લોકો, મવજય
મેળવયો જમીન, પ્રદે શ, જગ્યા, પમવત્ર સ્થળ, મુંહદર સુંકલ
જોડાયેલ, હફલઝમશયન મલાકાત આવવા સુંમમત આપી, તમારા
હકસ્સામાું, મવનુંતી, એપ્પ્લકેશન, પરવાનગી, રાન્ટ્સફર, તે બધા
ખ ૂણા માુંથી, બધા તથ્યો ગણવામાું , વાસ્તવમાું, આપની,,,,
નકસાન, હાર, હત્યા, તેમની સ્સ્થમત મજબ ૂત બનાવી મારવા
ર્ડયુંત્ર, તેના મને તેને હદલાસો, લાકડા, લોખુંડ, રે તી, પ્લાનસ્ટક

સમાવેશ સમમમત, બોડથ , તપાસ રચના, ઘર, મુંહદર બાુંધવામાું ડેમ,
રોડ, લબ્રજ, મને સલાહ, ્એસ, ડૉતટર, વકીલ,
કમ્પોનન્ટ્ટ દવા, ઝેરી, દૂધ, વકીલ પોલીસ સુંપકથ મારી સાથે આ
પોસ્ટ માટે, ચટ
ું ૂ ણી લડી સત્ય હકીકત, વાતાથ, ઇરાદો સીસ,ું લોહ,
દૂમર્ત પાણી, હવા, સમાયેલ, પરવઠા, પાણી પરવઠો, વીજ
પરવઠો ચાલ રાખ્ ું અલબત્ત, અભ્યાસ, મવપહરત, દરે ક અન્ટ્ય
મવપહરત દરે ક અન્ટ્ય, મોટે ભાગે , નમ્રતાપ ૂવથક, આપની,
વાસ્તવમાું, એક મહાન કારણ માટે, તેમના જીવન, લોકો,
મવસ્તાર, નગર, સફળતાપ ૂવથક, અસરકારક રીતે દૂરસ્થ, હહિંસા,
ગનાખોરી, મવદ્યાથીઓ મનયુંમત્રત ફાળો , સ્ટાફ, લબઝનેસ, બાળકો,
ઠીક છે , મને, અમને લોકો, મવદ્યાથીઓ, તેમના ધમથ, યાુંમત્રક શસ્તત
રૂપાુંતહરત સમાચાર, સુંદેશ, દ: ખ, આનુંદ, સત્ય, સારી
શભેચ્છાઓ, પ્રેમ, સારી ભાવના પાઠવી આરોપી દોમર્ત તેમને
ખાતરી , રાુંધવામાું ખોરાક, અમને સહ સુંચાલલત લોકો, તપાસ,
મને હુંમેશા બેઠક માટે અમારી સાથે સહ સુંકલલત ભ ૂલ, નોંધ, પત્ર,
હક્રયા, ખોટું , સારી રીતે, સમય, તે ઘટી સુંબમું ધત સધારાઈ, હકીકત
ગણાશે નોંધો, માલ, યોગ્ય રીતે, મત, તે મને, ટેબલ, બેડ, તેને
ટીકા, તે સાઇટ ક્રેશ સ્પોટ બનાવનાર આવરી, તેમના કૃત્ય, જઓ,
હક્રયા, સરકારી, મયાથ દા, બધા મયાથદા, નદી, પવથત પાસ ઓળું ગી
, ગીચ સ્થળ, શહેર, મવસ્તાર, ફેર, ખ ૂબ જ ગીચ, પૈસા માટે, રમકડું

માટે, લલબટી માટે, ન્ટ્યાય માટે, મદદ માટે, મોટેથી ખેતી જમીન
બમરાણ આતુંક, હહિંસા, ગનાખોરી લાદ્ય મને શ્રાપ, તેને દોમર્ત
અપરાધ ખરાબ ખત,
ડી
સ્ટેજ પર નાચતા, સદ
ું ર, હોમશયારીથી, આકાશમાું, મને તેમના
પ્રવેશ, ચટ
ું ૂ ણી, તેને, આંદોલન, ક્ષીણ શરીર, ખરશી, મકાન
બાકાત છે તરતી, અમેહરકા, લચ્ચાઈથી, દશ્મન, tactfully,
વાઘ, હમલો હહિંમત સદ
ું રતા dazzledમવકેનન્ટ્દ્રત પાવર, નક્કી ક્ું
પહરબળ છે , તેના ભામવ તેમની અરજી, પ્રવાસ, લગ્ન તારીખ,
હાુંસલ કરવા માટે, સમાપ્ત કરવા માટે, લેવા માટે, કામ કરવા
માટે, આપે છે , કરવ,ું અભ્યાસ, સ્વતુંત્રતા, મવજેતા, તેમની જીત,
ચટ
ું ૂ ણી જાહેર ્દ્ધ, શાુંમત, ધીમે ધીમે ઘટાડો થયો છે , ઝડપી,
ગપ્ત, સુંદેશ, સશોલભત ઘર, મુંહદર, સદ
ું ર, દે શમાું, જીવન, સેવા,
ડી માટે, પોતાની જાતને, હદવસ, પાણી ટેબલ, પાણીન ું સ્તર,
જમીન, પાણી, ઉત્પાદન હદવસે ઘટાડો સમમપિત હડકોડેડ escalated તણાવ, ્દ્ધ, હહિંસા, મવકૃત દીવાલ, સારી રીતે
હરાવયો ્દ્ધ, સુંપ ૂણથપણે, પાહકસ્તાન, ખશી, સનાવણી, સારી રીતે
મનણથય મલતવી હક્રયા, તેમના માનમાું, સ્વતુંત્રતા, દે શ, નેશનલ
ઈન્ટ્રે સ્ટ, કોઈ રન નોંધાયો નહીં તણાવ, કટોકટી defused જોવા
માટે ની મલાકાત લો, કદરત, સપ્તરું ગી, દૃશ્યાવલલ, ડાન્ટ્સ,

તહેવાર, મવજય, અમેહરકા, મને, મવદ્યાથીઓ, મસનેમા, મોટા
પ્રમાણમાું, ન્ટ્યાય, માલ, ન્ટ્યાય, ખોરાક, નાણાું, વધ, ઓછી,
હુંમેશા, હક્રયા, રાહત માગણી પહોંચાડાય સીમાુંહકત જમીન,
મવસ્તાર, તોડી માળખ,ું મુંહદર, નકારી સત્ય હકીકત છે , ઘટના,
સુંડોવણી, તે મ ૃત આત્મા, કલાક, ્એસ, સમય, દ: ખ, પીડા,
ક્યારે ય માટે, અમારા પર આધાહરત, તેને, પાણી, હવા, ખોરાક,
દવા , વરસાદ, નદી, એક મહાન રીતે, હુંમેશા તેમના મ ૃત્્, શરત
deplored બળ, પોલીસ, લશ્કર, પૈસા જમા, માટી, ઘઉં, કી, ફી,
રોકડ, વુંલચત બાકી, અમધકાર, derogated શબ્દ તૈનાત કરી,
સારી રીતે લચત્ર દશાથ વવામાું , હટપ્પણી, ભાર્ણ, અક્ષર, વાતાથ,
ઘટના, તેમના હકસ્સામાું વણથવે છે , સદ
ું ર, મને ઉજ્જડ, ્એસ, ઠીક
છે , તે માટે રચાયેલ પરસ્કાર, પ્રશુંસા, ઇનામ, સદ
ું ર,
artistically, કશળ, હવા હસ્તકલા, અવકાશ યાન, ઇપ્ચ્છત
લાયક સારા સ્વાસ્થ્ય, સારી શભેચ્છાઓ, સખ, કામ કરવા માટે,
સમાપ્ત કરવા માટે, મળવા માટે, લખવા માટે, મનવ ૃમત્ત માટે
અભ્યાસ કરવા માટે સોંપણી મ ૃત્્ પામે છે , લડવા માટે, સેવા
આપવા માટે, રહેવા માટે, ઘર, મશલબર, દશ્મન પોસ્ટ નાશ કરવા
માટે નક્કી શુંકા, ચોર, મને, તેને સમયસર, બોમ્બ, તે કથળી
શોધાયેલ સ્સ્થમત અટકાયતમાું જીવન અને મમલકત, વન, હદવસે
હદવસે, પ ૂણથ કરવા માટે, કામ કરવા માટે, સમાપ્ત કરવા માટે,
મવનાશ વેયો પ ૂર, આગ, ચક્રવાત, ગામ, મવકમસત દે શ, રાષ્ર,

સારી, ઝડપી, હકીકત એ છે deviated, સત્ય, ઘડી પદ્ધમત,
યોજના, સમમપિત જીવન, નાણાું, રાષ્ર માટે, સમાજ, મનદાન રોગ,
સમય,,,, મને, તેને ટેલલફોન ડાયલ નોંધ અસર ડ્રાફ્ટ, ક્રમમાું,
શરતો, મને, ્એસ, લોકો, મવદ્યાથીઓ, કામ કરવા માટે, જાઓ,
કરવા માટે, શાુંમતપ ૂણથ કદરતી મ ૃત્્, પ્રમતનષ્ઠત રીતે, પદ્ધમત, ભળે
ૂ
પાણી મ ૃત્્ પામ્યા હતા મને હદગ્દશથન અદ્રશ્ય તરત, ટું ક
સમયમાું, મને, અમને મનરાશ પહરણામ સાુંભળવા, મને, તેમને,
peole disbelieved, દશ્મન, ચોર લોકો મનઃશસ્ત્ર નાણાું તેમાું
મવતહરત, હકીકત એ છે કે, વાસ્તવમાું, સત્ય, તારણો છોડવામાું
ફરજ મવસજર્જત, સત્ય, હકીકત, સુંપમત્ત, હવેપ્રચલલત અભ્યાસ,
કામ, સહાય જાહેર મને, ્એસ, ખેલાડીઓ, શોધ્્ ું સત્ય તેને, તે
સમસ્યા ચચાથ , સમસ્યા, ક્રમમાું અનાદર, સ ૂચના, તેજસ્વી, સદ
ું ર,
સુંપ ૂણથપણે અદભ ૂત, enchantingly, હહિંમતથી મને ઉપેલક્ષત
પ્રદમશિત, વડીલ, વહરષ્ઠ, રાષ્રીય ધ્વજ, ભાુંગી મનાઈ કામ,
નામાુંહકત કમવ, પ્રેક્ષકો, મવકૃત હકીકત, મવતહરત નાણાું, રાહત,
માલ, જમીન, પસ્તકો, અમેહરકા, મને, તમે મને, તમે તેને
વાળવામાું ફું ડ, નદી, ધ્યાન, હુંમેશા વયગ્ર શુંકાસ્પદ દે શ હાઉસ
હડવાઇડેડ , divulged the plan, did well, it, easily, work,
donated blood, money, doubled the effort,
downloaded the data, downplayed the issue, it, fact,
drafted the letter, well, beautifully, drained water,
money, talents, dreamed for future, for better future,

for success, dressed well, elegantly, traditionally,
drilled the door, drank water, milk, dropped food
packets
હું
Identifyed મને, વાતાથ સલચત્ર તેને, તે ચોર, સદ
ું ર, સારી
ભાવના, સારા મશક્ષણ આત્મસાત તેમના પર અસર તેમના નામ,
ખયામત, અમવનાશી, સારી રીતે, ઉપર મહાલભયોગ પ્રમખ, જજ,
આયાત ખાુંડ, ચોખા, કોલસો, લાદવામાું મુંજૂરી , કર, હદવસ માટે
સધારી હદવસ, દૈ મનક, પહરસ્સ્થમત, શરત, આરોગય
્ , અમેહરકા,
મને, તે સમાવેશ થાય છે , મને વધેલા ભાવ, ખચથ, વાણી, કાયથ,
શાળા, ઓહફસ ઉદ્ઘાટન લોકો incited સારી હરકવરી સારી
મનશાની સુંકેત , ્દ્ધ, હહિંસા, ઝઘડાની બનતો લોકો પ્રભામવત,
મતદાર, ્એસ, લોકો, મવદ્યાથીઓ જાણ, ્એસ, ઓસ્તસજન
શ્વાસમાું, હક્રયા, પ્રવાસ, કામ, અભ્યાસ, કેસ શરૂ, દવા, નવી
ભાવના ઇન્ટ્જેતટ, મને ઘાયલ, સ્વ માટે, સ્ટાફ, તે મવશે, હકીકત એ
છે , સત્ય તપાસ કરી, કરાર, સોદો, શોધ મવચાર, હડઝાઇન,
યોજના પર હસ્તાક્ષર કયાથ શાળા, ઓહફસ પરીક્ષણ, સ્થળ લોકો,
ઘર મલાકાત લીધી, ફેતટરી સ્થામપત કરો, ચીમની, મવદ્યાથીઓ
સ ૂચના આમ કરવા માટે, અપમાન શબ્દ, હક્રયા, મને, અમને,
પ્રયાસ, ્દ્ધ, હહિંસા, તોફાન તીવ્ર વેલ, શાુંમતપ ૂણથ મૈત્રીપ ૂણથ,
મવજ્ઞાન, ગલણત ખ ૂબ જ રસ, વાતાથ રસ સુંદેશ, પત્ર કપા્ ું

એકબીજા જોડાયેલા દરે ક અન્ટ્ય વયવહાર , નદીઓ, સમદ્ર, સમદ્ર,
તેમજ રજૂ કમવ, પ્રથમ વખત, ઉત્પાદન, મને, ગે સ્ટ, નાણાું રોકાણ
ચક્ર શોધ તેમને ઉન્ટ્મત્ત હકીકત, સત્ય, ચોરી કેસ, હત્યા, આમુંમત્રત
મહેમાન તપાસ, મને, આર, મને લોકો, મવદ્યાથીઓ, મને
બાબતોથી ત્રાસી સામેલ છે , તેને ઇજાગ્રસ્ત અને શરમ, અને
અપમાન જમીન મસિંચાઈ, હહિંસા irrupted, લાવા, અલગ દદી,
કેદી, તેમને, ઓડથ ર જારી, પરમમટ ,
બી
તેને તેના blackmailed આક્ષેપ, તેમને, વીજ પરવઠો, પર
પ્રમતબુંધ પ્રવેશ, આંદોલન, છાલવાળી કત
ૂ રો, મોટેથી,
bestowed આશીવાથ દ સમમથિત, મને blazed સ ૂયથ, મને
આશીવાથ દ, તેને, રોડ, પ્રવેશ અવરોમધત બગીચામાું, સદ
ું ર મોર,
બેઠા આ રે ન, બાફેલી ઇંડા, ચોખા, તાપમાન, સુંબધ
ું , લબઝનેસ,
ઉધાર નાણાું, પસ્તક વધારો ઠું ડા, ગરમ, ગરમી, ભય, મશ્કેલી,
તમામ અવરોધો braved, હટહકટ, ઘર, પ્લોટ બક તફાવત,
તફાવત, briefed બ્રીજવાળા અમેહરકા, મને, બધ ું લાવવામાું
પાણી, તે
એક
કાયદો, મનયમ, આદે શ દ્વારા abided ગના સાહહજત્યક આતુંક,
હહિંસા, આ ધારો, સતી મસસ્ટમ નાબ ૂદ કરી, લાુંબા બહાર જતો રહ્યો

રજા પછી, સારી રીતે, પાણી શોર્ાઈ બેઠક વેગ પ્રયાસ, ઝડપ,
પ્રયાસ છે , પ ૂછપરછ, જવાબ ના, મતદાન દૂર , પ્રયાસ, સ્વીકૃત
ભેટ, સામાન, ઈનામ, પરસ્કાર, મશક્ષક તેને વખાણી કામ, કાયથ,
સમય, સારી રીતે, સુંલચત સુંપમત્ત, મમલકત, પૈસા પહરપ ૂણથ છે ,
આરોપ, મને સરળતાથી સફળતા, લક્ષયાુંક, મવજય, પહરણામ
પ્રાપ્ત , તમામ ખચથ તેને મનદોર્ છુટકારો, રસીદ, હસ્તગત જ્ઞાન,
કૌશલ્ય, તાલીમ, જમીન સ્વીકાર કમ્પ્્ટર સહક્રય, મોબાઇલ, વધ
ખાુંડ, મીઠું ઉમેરી, શહેર, નગર વહીવટ મહેમાન ગોઠવયો બેઠકમાું
સત્ર, સ્થલગત, તેને પ્રશુંસા , કમવ, નેતા, મશક્ષક, અદ્યતન, ધીમે
ધીમે ઝડપથી સાવધાનીપ ૂવથક, ઉત્પાદન જાહેરાત અમને સલાહ
આપી, તેને અગાઉ ખ ૂબ કાળજી રાખો, સધારવા માટે સલાહ
આપી, અપરાધ, ભ ૂલ સ્વીકા્ું નીમત, પત્ર દત્તક, મને, અભ્યાસ ,
સત્ય, તેમના મત તરફેણ વાુંચવા માટે, મને, તેને ફોટો, ઉઠાવી
પૈસા, ફું ડ, ખોરાક, આશ્રય, હાથ, વાહન, વયાકળ લોકો,
મવદ્યાથીઓ affixed, સમાજ, કદરત, ગામ અમને અસર ભ ૂલ
માટે નારાજી વયતત કરી, હકીકતમાું , મ ૃત્્, પ્રસ્થાન, ઘટના, ખ ૂબ
ખ ૂબ, આંસ, અનભવ, તેને સહાયક, લબિંદ, તેને માટે સુંમત થયા,
સફળતા ધ્યાનમાું રાખીને પ ૂર ભોગ, યોગ્ય રીતે, આખલો પર,
પક્ષી, લક્ષય પર, મને, માટે મુંજૂરી આપી હતી તેને રહેવા પર
જવા માટે બરોબરી સુંપમત્ત, મમલકત, સોન,ું કોલસો, લેવા માટે,
માું, જેલમાું anguished, વૈજ્ઞામનક તે મવશ્લેર્ણ, આ યોજના,

અક્ષર, ડ્રાફ્ટ સધારો અમેહરકા, મને મવદ્યાથીઓ, બધા
આશ્ચયથચહકત થઇ ગયા, અને સુંમોહહત જેલમાું, ત્યાું, મશક્ષક,
પહરણામ, ઇનામ, તારીખ, દું ડ તારીખ, રજા, ચકાદો જાહેર કરી
હતી મને નારાજ છે , તેને, મહેમાન, મશક્ષક, તે પહેલાું, ઘટના, મને
માફી માગી અપેલક્ષત, જમીન, પ્રદે શ સાથે જોડી તરત દે ખાયા
કોટથ માું, આકાશમાું, તે માટે અરજી કરી, મન, મન હાજરી,
સફળતાપ ૂવથક મનયમ, પોસ્ટ, ઘર, લોન માટે, બધ ું તેને મને,
સરકારી હકીકત, સત્ય appraised. ,,,,, આગળ ભય ધરપકડ
મને સુંપકથ સાધ્યો હતો, મને, મશક્ષક, સારા કામ, કામગીરી,
પ્રદશથન, મસહ્નદ્ધ, અક્ષર, ચકાદો, વાણી, સૌંદયથ, કલા, હસ્તકલા,
પ્રયાસ, ઉમદા કારણ, હહિંમત, છોકરો, તેને આપણે તેમને પ્રશુંસા
કાયદો, કોટથ , ડૉતટર, સત્તા, મદદ માટે મદદ માટે, તે પ્રોજેતટ ખચથ,
ફાઈલ, કામ ક્ું યોજના મુંજૂર, પગલાું લેવામાું, સારી રીતે,
લબનજરૂરી, મારી સાથે, ્એસ, બેઠક, કાયથ, પક્ષ આયોજન દલીલ
કરી હતી શરૂઆતમાું, સમયસર, સમય, પ્રશ્ન પ ૂછવામાું ભાગો
લોકો, મવદ્યાથીઓ, હહિંસા ભારપ ૂવથક જણાવ્ ું આકારણી સ્પોટ,
બજાર, જમીન વાસ્તમવકતા સોંપાયેલ કાયથ, કામ, જવાબદારી
એસેમ્બલ, સત્ય, હકીકત એ છે કે વાતાથ આત્મસાત પહોંચ્યા, ચોર
ધરપકડ મદદ મને તેને, પ ૂછપરછ, બોડથ , ચાર્જ, ફરજ ધારી મને
આશ્ચયથ, ્એસ, બધા, વૈજ્ઞામનકો, જોડાયેલ મમલકત, મને, તેને, તે
તેમના પર હમલો કયો, દશ્મન પર, 60 વર્થ બેઠક પ્રાપ્ત હોય તો

તે મારી અમધકત
ૃ તક, સમવધા, વાહન, સાધન, ટાળી ઝઘડાની,
ધમ્રપાન, મને તપાસ, ધરપકડ, કોટથ , ધીરજથી રાહ જોઈ રહ્ ું હત
છોડી availed, તેના બદલામાું આપવામાું સજા, ફાુંસીની સજા,
પ્રમાણપત્ર, ભેટ, તેને, કમવ, મવદ્યાથી,
્
પસાર કામગીરી, ફેરફાર, સમદ્ર ફેરફાર સારી રીતે સમજી, યોગ્ય
રીતે, કમવતા, વાતાથ, સત્ય, મને તેને વાસ્તમવકતા, કાયદો, પ્રકમૃ ત
કાયદા, મળી સત્ય હકીકત છે , કોલસો, ફરકાવયો રાષ્રીય ધ્વજ,
્નાઇટેડે લોકો, મવદ્યાથીઓ, અનલોડ કાયથ , રક, અનલૉક રૂમ,
દ્વાર, unmanning પોસ્ટ, માહહતી અપડેટ, સમાચાર, પસ્તક,
મસસ્ટમનો સધારો મશીન, કોમ્પ્્ટર, upheaving સાઇન ઇન
કરો, સમથથન સન્ટ્માન, સ્વ અહેસાન લોકો માટે, સરકારી, તરત જ
કામ કરવા માટે મવનુંતી, વ ૃક્ષ, ઘર ઉન્ટ્મ ૂલન, શસ્તત મદદથી
મવદ્યાથીઓ માટે, પાણી, હવા, વાહન, હુંમેશા, વધ, દરે ક હદવસ,
અસરકારક રીતે યોગ્ય રીતે, જમીન, પૈસા, સુંપમત્ત, uttering
નામ, સત્ય ઉપયોગ કરે છે ,
વી
ઓરડામાું, ઘર, મત્રમામસક, પોસ્ટ ખાલી, જલ્દી અદ્રશ્ય હકીકત,
સત્ય, દસ્તાવેજો, પ્રમાણપત્ર ગુંભીરતાથી જોવામાું સ્થામપત હહત,
સત્ય સમથથન મળ્્,ું તે ઉલ્લુંઘન ક્રમમાું, કાયદો, મસદ્ધાુંત મલાકાત

લીધી મશક્ષક, વયાખયાન, ઓરડો, સ્થળ ચકાસણી , ડૉતટર, ન્ટ્યાય
માટે અવાજ આપ્યો, હક્રયા માટે, ભ્રષ્ટાચાર સામે, અન્ટ્યાય સામે,
કરવા માટે કામ કરવા માટે સ્વૈપ્ચ્છક છે , સમાપ્ત કરવા માટે,
કરવા માટે હાકલ કરી હતી
W
્દ્ધ, હમલો બન્ટ્્ ું છે , ખ ૂબ ખ ૂબ તેને મોંઘી હકિંમતથી, નાણાું, શાુંમત,
જેમ કે, aimlessly અહીં અને ત્યાું રઝળપાટ ઇચ્છતા, ઝડપી,
દૂર, ધીમે ધીમે લોકો ચાલતા જતા હતા, ડૉતટર, બસ માટે, બસ
સ્ટોપ માું, ત્યાું, ધીરજથી, લબનજરૂરી રૂમ waited વાદળ, તેને
મને, મવદ્યાથીઓ ચેતવણી આપી કાપડ, સારી રીતે, મોટર
સાયકલ, દૂર પાક, ઘર, વેડફાઇ જતી સમય, શસ્તત, પૈસા ધોવાઇ,
તેના કન્ટ્યા વણી, તેમને લોકો જોયા ઘર, ફી waived, ઇચ્છા સખ,
ૂ સમયમાું તમે જોવા
પ્રેમ, આનુંદ, સફળતા, તુંદરસ્તી સારી છે , ટું ક
માટે, હેપી વળતર, લાુંબા જીવન, સખી વ ૃદ્ધાવસ્થા, પાછી ખેંચી
લીધી પાવર, સમવધા, પરવઠો, આધાર, રાઉન્ટ્ડ ધ તલોક,
અસરકારક, સારી રીતે કામ ક્ું હત,ું આપની, પ્રમાલણકતા, મને
લચિંતા અમને, ગુંભીરતાપ ૂવથક, અને ઘાયલ, મને ઘાયલ,
ભગવાન, મશક્ષક, કદરત, સ ૂયથ, ચુંદ્ર, મ ૂમતિ પ ૂજા વેલ, શબ્દો, સજા,
અક્ષર, વાતાથ, કમવતા, નવલકથા, નાટક લખ્ ું
Y
પહરણામ હાુંસલ,

Z
લચત્ર, અક્ષર ઝૂમ કરે લ ું હોય,
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