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ઙૃઞળીદફ્ ઉુદઽી઼ 
 

 

 

ઙૃઞળીદ-રઽીષૂળ્ફૂ પળદૂ  

ઙૃઞળીદ યીળદફી બુ�ર �ગફીળૉ  ઈષૉવૃઅ ઝૉ. ઞ ૉફ્ 

ઋ�ળ ઼ૂરી બી�ગ� દીફ ઇફૉ ળીઞ� ધીફ ઼ીધૉ બૄષ# 

઼ૂરી ર$ લ&નૉસ ઼ીધૉ, નુ)થ ઼ૂરી રઽીળી+ ડ- , 

ગૉ. /સીુ઼દ &નૉસ �નષ, નરફ, નીનળી ઇફૉ ફઙળ 

ઽષૉવૂ ઇફૉ બૄષ# ઇફૉ નુ)થ ઼ૂરી ઇળમૂ 

રઽી઼ીઙળ ઼ીધૉ 1ણીલૉવૂ ઝૉ.  

 

 ઙૃઞળીદ : ળી4લફૃઅ ફીર ઙૃઞળીદ ઙૃ5ળ, બળધૂ બણૉવ ઝૉ. ઞ ૉરથૉ ઉ.઼. ૯૨૨ ઇફૉ ઉ.઼. ૱૨૨ નળુરલીફ 

ઇઽ: ળીઞ ગલૃ; ઽદૃઅ. 

 
� �ીજૂફ ઉુદઽી઼ 

઼ૐ &ધર ઙૃઞળીદ &ીઅદરીઅ ઙૃ5ળ્ઑ ષ઼ષીડ ગલ>. ઞ ૉ યીળદ ઇફૉ ઽીવફી બી�ગ� દીફ ઇફૉ 

ઇભચીુફ� દીફફ્ યીઙ ઝૉ. ઽૃથ્ઑ ઋ�ળ યીળદ ઇફૉ ઼ૐળી+ ડ-ફી ઈAરથ ગલૃ;. દૉ Bુદફી ફીર બળધૂ 

ઙૃઞળ ધલૃઅ. ઞ ૉ બઝૂધૂ �ઽઅ નૃ, રૃુ� વર, ુC� દૂ ઇફૉ સૂઘ પર#રીઅ બ�ળષુદ#દ ધલૃઅ.

 

યૄ�દળ સી� Eૂકફૉ યૄુર ઋGઘફફ નળુરલીફ બીહથ લૃઙફી ઇષસૉહ્ ઙૃઞળીદફૂ યૄુરરીઅધૂ દૉરઞ 

઼ીમળરદૂ ઇફૉ રઽૂ ફનૂ બી ૉ઼ફી &નૉસરીઅધૂ રશૂ ઈJ લી. ઽણK બી અ઼� ગૅુદ ઼રલફી સઽૉળ્ વ્ધવ, 

ળીરબૃળ, ઇજળઞ ઇફૉ મૂB ઞN લીકફી બથ ઇષસૉહ્ રશૂ ઈષૉવ ઝૉ.

 

&ીજૂફ ઙૃઞળીદ બળ ર્લ# સી઼ગૉ  બથ સી઼ફ ગળૉ વૃઅ. ઙૃઞળીદફી ગૉ ડવીગ � ધશ્ ઼Oીડ જઅ/ઙૃK દ 

ર્લ#ઑ Pદૉવી. 4લીળૉ  દૉફી બૐE ઼Oીડ ઇસ્ગૉ  દૉરીઅ ુષ� દીળ ગળૉવ્. સQઈદફી Eથ રૐલ#ફી �દૄબ્ 

રશૂ ઈષૉવ ઽદીઅ. ઉ.઼. બૄષ# ૪૫૪ ઼Oીડ ઇસ્ગફૃઅ રૅG લૃ ધષીધૂ દૉફી ઼ીOી4લરીઅ ળીઞગૂલ રદયૉન્ફૉ 

વૂપૉ દૉ ઇઅદ દળભ ઈઙશ ષ$ લૃઅ. ળીB સૃઅઙીTઑ ળીઞગૂલ ગૄફૉઽધૂ રૐલ# ઼ીOી4લફ્ ઇઅદ ગલ>.

 

રૐલ# ઼ીOી4લફી બદફ બઝૂ ગૉધૉુવ� ડઑ ઈ &ીઅદરીઅ ઉ.઼. ૩૫૨ધૂ ૫૯૨ સી઼ફ ગલૃ;. Q/ નરફફી 
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સી઼ફ ઽૉઢશ ઼ીOી4લરીઅ રીવષી (ર$ લ&નૉસ), ઼ૐળી+ ડ- , ગZ ઝ ઇફૉ ળીઞ� ધીફ રૉશJ લી. ઉ.઼. 

૫૨૨ધૂ ૬૨૨ નળુરલીફ ઈ ુષ� દીળ ઙૃK દ ઼ીOી4લફી દીમી ઽૉઢશ ઈJ લૃઅ ઞ ૉ બઝૂધૂ રોEગી ફીરધૂ 

કશઘીલૃઅ. ]ૃષ ૉ઼ફીફી સી઼ફ ગીશ નળુરલીફ રઽીફ જીઉફૂટ &ષી઼ૂ ઇફૉ ુષજીળગ ઽૃ-ઑફ-

G ઼ ીઅઙઑ ઉ.઼. ૮૬૨રીઅ યીળદફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ 

રૐલ# ઼ીOી4લફી બદફ ઇફૉ ઼અ&દૂ ઼ૐળી+ ડ-  ઈષષીફી નળુરલીફ, ણૉરૉડ- ૂ� ડફી દીમી ઽૉઢશ `ૂગ 

ઈAરથ ઙૃઞળીદ બળ ધલૉવ ઽદૃઅ. � ધીુફલ ળઞષીણીકફૂ અ઼a લી ૪૫ ઽદૂ. દૉરીફી રaૃ લ Eથ �ઽ. નૃ 

ળઞષીણીક જીષૃળી, ઼્વઅગૂ ઇફૉ મીચૂવીઽ ઽદી દૉરથૉ યીળદ બળ ૭૯૭ ષહ# ઼ૃપૂ સી઼ફ ગલૃ;. 4લીળૉ  

ઙૃઞળીદ ર્ઽઅરૉન. ઼ ફી ગc Bરીઅ ઽદૃઅ. જષૃળી Bુદઑ ૩૯૮ ષહ# ઼ૃપૂ સી઼ફ ગલૃ;. દૉરફી બઝૂ ઼્વઅગૂ

Bુદઑ સી઼ફ ગલૃ; 

ઉ.઼. ૯૨૨ નળુરલીફ ઼્વઅગૂ સી઼ફ ઈJલૃઅ. ઼્વઅગૂ સી઼ફ નળુરલીફ ઙૃઞળીદફ્ ઼ૐધૂ ુષસીશ 

ુષ� દીળ દૉરફી દીમીરીઅ ઽદૃઅ. ઙૃઞ #ળ્ ઼્વઅગૂ Bુદફૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ઽદીઅ. ગીળથગૉ  &ુદઽીળીક, 

બળરીળ્ ઇફૉ ઼્વઅગૂ ઙૃઞળ્ફૉ રશદી ઈષૉ ઝૉ. &ીજૂફ ઙૃઞળીદફી ઝૉd વી �ઽ. નૃ સી઼ગ ઼્વઅગૂ ઇફૉ

ળીઞબૃદ ઽદી. ઞ ૉરથૉ ઉ.઼. ૯૮૨ ધૂ ૩૪૬૫ ઼ૃપૂ સી઼ફ ગલૃ;. ઑર રીફષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ઙૃઞળીદફી 

ઝૉd વી �ઽ. નૃ સી઼ગ ગળફનૉષ ષીચૉવી ઉ.઼. ૪૯૯રીઅ �નd ઽૂફી ઼ૃવદીફ ઇવીeૂફ ઘૂવPધૂ બળીઞલ 

બીf લી ઽદીઅ. 

 
� ર� લગીવૂફ ઈ�રથ્ : 

રૃુ� વર્ફૃઅ સી઼ફ ૬૨૨ ષહ# ઼ૃપૂ ળgૃઅ. ટભળઘીફ રૃટhભળૉ  દૉ ઼રલફી ફમશી �નd ઽૂફી ઼ૃવદીફફ્ 

ભીલન્ ઋઢીષૂફૉ ઙૃઞળીદફ્ બઽૉવ્ � ષદઅE ઼ૃવદીફ મ. લ્. દૉથૉ બ્દીફૃઅ ફીર રૃટhભળ સીઽ Bઽૉળ ગલૃ;. 

ઇઽરન બઽૉવ્, ઞૉથૉ ઙૃઞળીદ &ીઅદરીઅ &ધર �ષદઅE રૃુ� વર સી઼ગ દળૂગૉ  ઉ.઼. ૩૬૩૩રીઅ ઼ીમળરદૂ 

�ગફીળૉ  ઇરનીષીન ુષગ઼ીJ લૃઅ 

ઈ ઇઙીઋ, ઉ.઼. ૩૨૪૮ ર્ઽઅરન ઙઞફૂઑ ઙૃઞળીદ બળ ઈAરથ ગલૃ;. દૉ રૄુદ# બૄBફ્ ુષળ્પૂ ઽદ્. 

દૉથૉ ળી4લરીઅ રૄુદ#કફ્ ફીસ ગળીJલ્, ગી�ભળ્ફૉ રીલી#, લૃiરીઅ બગણીલૉવી ો઼ુફગ્ફૉ મઅનૂ મફીJલી 

ઇફૉ ઼રૅi ઙૃઞળીદફૂ અ઼બુ�ફૂ વૄઅડ જવીષૂ. ઞ ૉ અ઼બુ� - ષોયષ રીડૉ  ઙૃઞળીદ ઞઙ રસઽૃળ ઽદૃઅ. 

Gલીળમીન ઇવીઋeૂફ ઘૂવP ઉ.઼. ૩૪૯૱રીઅ ઙૃઞળીદરીઅ ઈJ લ્.

 

ઙૃઞળીદફી દGગીુવફ ઼ૃવદીફ ઉ.઼. ૩૭૯૮ ઼ૃપૂ � ષદઅE ળgી. રૃઙવ ઼Oીડ ઇગમળૉ  ઙૃઞળીદફૉ રૃઙવ 

઼ીOી4લરીઅ યૉશષૂ નૂપૃઅ. દૉથૉ રવષી ઇફૉ ઙૃઞળીદફૉ રૃઙવ ઼ીOી4લરીઅ ઉ.઼. ૩૭૯૨રીઅ ઼ીરૉવ ગલી#. 

રૃઙવ્ઑ મૉ ઼નૂક ઼ૃપૂ સી઼ફ ગલૃ;. ૩૱રૂ ઼નૂફી ર$ લરીઅ રઽીફ રળીઢી ઼ૉફીબુદ ઝEબુદ 
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ુસષીPઑ બ્દીફી &યીષ ઇફૉ ગૄફૉઽધૂ ઙૃઞળીદ &ીઅ.દ ગમઞ ૉ ગલ>.  

 
� ઇ�દફ બ�ુદફ્ �યીષ :  

ઉ.઼. ૩૮૨૨રીઅ ણજ, jૉ. જ, ઇઅ ૉ̀ઞ ઇફૉ બ્ડૃ# ઙૂટ, નળૉગ ઙૃઞળીદફી ન�ળલી �ગફીળૉધૂ ઈJલી ઇફૉ 

બ્દીફી ુષ� દીળ્ ુષગ઼ીJ લી ઞ ૉરીઅ નરથ, નૂષ ઇફૉ નીનળી ઇફૉ ફઙળઽષૉવૂફી &નૉસ્ રૃaલ ઽદીઅ.

 

ુk�ડસ ઉ� ડ ઉુ. ણલી ગઅ બફૂઑ બ્દીફી ષૉબીળૂ ગીરગી1 ઉ. ઼. ૩૮૩૬રીઅ ઼ૃળદ ઘીદૉ સT ગલી#. બળઅ દૃ 

ઉ.઼. ૩૮૮૱ બ્ડૃ#ઙૂટૉ બી ૉ઼ધૂ રૃઅમઉફ્ ગમ1 વૂપી મીન દૉકઑ દૉરફી ષૉબીળૂ ગીરગી1 રૃઅમઉ વઉ 

ઙલી. ગઅ બફૂઑ ઙૃઞળીદફી ર્ડી યીઙફ્ ઇઅગૃસ રળીઢી સી઼ગ બી ૉ઼ ળg્. ચથી � ધીુફગ સી઼ગ ઞ ૉરગૉ  

ષણ્નળીફી રળીઢી ઙીલગષીણ બ્દીફૂ સીઅુદષીદી# ુk�ડસ ઼ળગીળ ઼ીધૉ ગલી# મીન ુk�ડસ સી઼ફ 

ઽૉઢશ દૉરથૉ બ્દીફૃઅ સી઼ફ જવીJ લૃઅ 

ઙૃઞળીદફૂ સી઼ફ J લષ� ધી દGગીુવફ મ્f મૉફી સી઼ગ lીળી ગળષીરીઅ ઈષદૂ ઽદૂ. ઞ ૉરીઅ ષણ્નળી 

઼ીરૉવ ફ ઽદૃઅ, ઞ ૉ ઼ૂપી ઞ યીળદફી ઙષ#ફળ ઞફળવફી દીમી ઽૉઢશ ઽદૃઅ. ઉ.઼. ૩૱૩૱ધૂ ઉ.઼.૩૯૬૯ 

નળુરલીફ ઈઞફૃઅ ઙૃઞળીદ ઇફૉગ ફીફી-ફીફી ુષ� દીળ્ ઞ ૉષીગૉ  ગી�ઢલીષીણ, ગZ ઝ ઇફૉ ઋ�ળ બુ�ર 

ઙૃઞળીદરીઅ ષઽmજીલૉવૃઅ ઽદૃઅ. બથ ચથી ર$ લફી ુઞd વી ઞ ૉષી ગૉ  ઇરનીષીન, યQજ, ઘૉણી, બઅજરઽીવ ઇફૉ 

઼ૃળદ &ીઅ.દ્ ઼ૂપી ઞ ુk�ડસ ઼ળગીળફી દીમી ઽદીઅ.

 

ર્ઽફની઼ ગળરજઅન ઙીઅપૂફી � ષદઅEદીફી ઈઅન્વફધૂ ફષી લૃઙફૂ સQઈદ ધઉ. ઞ ૉરીઅ દૉરફૂ ઼ીધૉ 

઼ળનીળ ષd વયયીઉ બડૉવ, ર્ળીળP નૉ઼ીઉ, ર્ઽફવીવ બઅણલી, યૃવીયીઉ નૉ઼ીઉ, ળુષસઅગળ રઽીળીઞ 

ષઙૉળૉ  ઞ ૉષી ઙૃઞળીદૂ ફૉદીકઑ ઈK લ્. ઙૃઞળીદ ચથૂ ળીn-ૂલ ચડફીકફ્ ઼ી)ૂ ળg્ ઝૉ. ઼G લી`ઽ, 

મીળણ્વૂફ્ ઼G લી`ઽ, મ્ળ઼નફ્ ઼G લી`ઽ ઇફૉ રૂઢીફ્ ઼G લી`ઽ.  

 
� રઽીઙૃઞળીદ ઈઅન્વફ : 

� ષદઅEદી બઝૂ ઉ.઼. ૩૯૬૱રીઅ રઽીઙૃઞળીદ ઼અરૉવફ ધલૃઅ ઞ ૉરીઅ ઙૃઞળીદૂ મ્વફીળ ષ� દૂ પળીષદી 

ુષ� દીળૉ  બ્દીફી ઇવઙ ળી4લફૂ રીઅઙ ગળૂ ઇફૉ ઉ.઼. ૩૯૮૨, ૩વૂ રૉફી ળ્ઞ અ઼લૃoદ રૃઅમઉ-

ઙૃઞળીદફૃઅ ુષયીઞફ ગળૂ રઽીળી+ ડ-  ઇફૉ ઙૃઞળીદ ઑર મૉ ળી4લ્ફૂ ઇવઙ ળજફી ગળષીરીઅ ઈષૂ.

ઙૃઞળીદૂ યીહી મ્વફીળ ુષ� દીળરીઅ ઙૃઞળીદ, ઼ૐળી+ ડ-  ઇફૉ ગZ ઝફ્ ઼રીષૉસ ગળીલ્. ઈર 

બઽૉવૂષીળ ઙૃઞળીદૉ �ષીલદ ળી4લફ્ નળ5્ રૉશષૂ વૂપ્. 
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ળીઞગૂલ J લષ� ધી : 

ઉ.઼. ૩૯૬૯રીઅ � ષદઅEદી રૉશJ લી મીન, ઉુ. ણલફ ફૉસફવ ગp ૉ̀ ૉ઼ રૃઅમઉ ળી4લ બળ સી઼ફ ગલૃ;. 

(મ્f મૉ ઈઞફૃઅ રઽીળી+ ડ-  ઇફૉ ઙૃઞળીદ નસી#ષૉ ઝૉ.) ુષયીઞફ મીન બથ ઙૃઞળીદરીઅ ગp ૉ઼̀ફૃઅ સી઼ફ 

જીવૃઅ ળgૃઅ. ઉ.઼. ૩૯૯૭-૩૯૯૯ નળુરલીફરીઅ વીનષીરીઅ ઈષૉવૂ ગડ્ગડૂફૉ બ�ળથીરૉ ગp ૉ઼̀ફૂ ુ� ધદૂ 

ઙૃઞળીદરીઅ ફમશૂ બણૂ. ઝદીઅ બથ ગp ૉ઼̀ૉ ઼ફૉ ૩૯૯૭ ઼ૃપૂ ઙૃઞળીદરીઅ ળીઞ ગલૃ;.

 

ુષયીઞફ મીન ઉ.઼. ૩૯૮૨ધૂ ઙૃઞળીદરીઅ ૩૬ રૃa લરઅEૂ ઈJ લી. ઙૃઞળીદફી &ધર રૃa લરઅEૂ ણૌ. 

Pષળીઞ ફીળીલથ રઽૉદી મ.લી. ઞ ૉરથૉ ૩વૂ રૉ ૩૯૮૨ધૂ ૩૯રૂ ઼K ડૉ f મળ ૩૯૮૫ ઼ૃપૂ સી઼ફ ગલૃ;. 

ઉ.઼. ૩૯૯૭ફૂ ુષપીફ઼યીફૂ જૄઅડથૂરીઅ ગp ૉ઼̀ફ્ બળીઞલ ધલ્ ઇફૉ યીળદૂલ ઞફદી બીડrફી sૂ

ગૉસૃયીઉ બડૉવૉ ળી4લફૂ સી઼ફ પૄળી ઼અયીશૂ.

 

઼ફૉ ૪૨૨૩રીઅ, ષદ#રીફ રૃa લરઅEૂ sૂ ફળૉ. / ર્નૂ સી઼ફરીઅ ઈJ લી. યીળદૂલ ઞફદી બીડrઑ ૪૨૨૪ 

ફૂ જૃઅડથૂરીઅ બથ મઽૃરદ રૉશJ લ્ ઇફૉ ફળૉ . / ર્નૂ ૯ કગડ્મળ ૪૨૨૩ધૂ ષદ#રીફ ઼રલ ઼ૃપૂ

રૃa લરઅEૂ ઝૉ. ૩ ઞૃફ, 2012 ફી ળ્ઞ દૉક ઼ૐધૂ વીઅમ્ સી઼ફ ગળફીળ રૃa લરઅEૂ મ. લીઅ.  
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