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ળનલરીઅ ષી	ષફૃઅ સૃઅ ગીર ઽ્લ ઝૉ? 

ઇ�લ ગ્ઉબથ બઅબફૂ ઞ ૉર ઞ �નલરીઅ બથ વ્ઽૂફૉ ઉુ�ઝદ �નસીરીઅ પગૉવષી રીડૉ  ષી�ષફૂ ઞ�ળ બણૉ  ઝૉ. 
�નલરીઅ જીળ ષી�ષ ઽ્લ ઝૉ. ણીમૂ મીઞૃ ઇફૉ ઞરથૂ મીઞૃફીઅ �નલફીઅ ઘીફીઅ મૉ 'ષદઅ( બઅબફૂ ઞ ૉર ઞ ગીર 
ગળદીઅ ઽ્ષીધૂ ઑ મઅફૉ ઘીફીઅરીઅ મૉ-મૉ ષી�ષ ઽ્લ ઝૉ. નળૉગ ઘીફીરીઅ ઑગ ષી�ષ ગથ,ગ (ઑડ- ૂલર) ઇફૉ 

/ૉબગ (ષૉ�ડ- ૂગવ) ષ�જૉ ઇફૉ મૂ0 ષી�ષ /ૉબગ ઇફૉ પરફૂ ષ�જૉ ઽ્લ ઝૉ. 

મઽીળધૂ ઈષદૃઅ વ્ઽૂ ઼ૐધૂ બઽૉવીઅ ગથ,ગરીઅ 4ષૉસૉ ઝૉ ઇફૉ 5લીઅધૂ ષફ-ષૉ (ઑગ રીઙ8લ) ષી�ષ બ઼ીળ 
ગળૂફૉ /ૉબગરીઅ બઽ9જૉ ઝૉ. /ૉબગ (ષૉ�ડ- ૂગવ) વ્ઽૂફૉ પરફૂ દળભ પગૉવષીફૃઅ બઅબફૃઅ રૃ;લ ગીર ગળૉ  ઝૉ. 
ઞલીળૉ  /ૉબગરીઅ વ્ઽૂ યળીઉ =લ ઇફૉ ઑ ઼અગ્જીષીફૃઅ સ� ધીલ ઑડવૉ દળદ બઽૉવ્ 'ષફ-ષૉ ષી�ષ મઅપ 
ધઉ =લ ઝૉ ઇફૉ વ્ઽૂફૉ ભળૂ બીઝૃઅ ગથ,ગરીઅ ઞદૃઅ ઇડગીષૉ ઝૉ. /ૉબગ ઼અગ્જીલ ઑડવૉ દળદ /ૉબગ ઇફૉ 

પરફૂ ષ�જૉફ્ મૂ0 'ષફ-ષૉ ષી�ષ ઘૄવૉ ઝૉ ઇફૉ ઞ ૉષૃઅ મપૃઅ વ્ઽૂ �નલરીઅધૂ 
પરફૂરીઅ ઞદૃઅ ળઽૉ  ગૉ  દળદ ઈ મૂ0 ષી�ષ બથ મઅપ ધઉ =લ ઝૉ, ઞ ૉધૂ પરફૂરીઅ 
પગૉવીલૉવૃઅ વ્ઽૂ બીઝૃઅ  /ૉબગરીઅ ફ ઈષૂ =લ.  

  �નલરીઅ પમગીળ ઼અયશીષીફૃઅ ગીળથ સૃઅ? 

�નલ ઑગ ષઘદ વ્ઽૂફૉ પરફૂકરીઅ પગૉવૉ 5લીળૉ  ફીણૂરીઅ ઑગ પમગીળ્ 

ઇફૃયષીલ ઝૉ બળઅ દૃ ઑ ઞ ઼રલૉ �નલરીઅ ષીળીભળદૂ મૉ પમગીળીફી ઇષીઞ ઈષૉ 

ઝૉ. ઈ મૉ પમગીળી ધષીફૃઅ ગીળથ �નલફીઅ મઅફૉ ઘીફીફીઅ મAમૉ 0ણૂ ષી�ષ ઝૉ. 
ઞલીળૉ  ઈ ષી�ષ મઅપ ધીલ 5લીળૉ  મૉ ઘૃBી મીળથીઅ 0ળધૂ ઇભશીલ 5લીળૉ  ઞ ૉષ્ ઇષીઞ ઈષૉ ઑષ્ ઇષીઞ 
ફીફી બીલૉ �નલરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ગ્ઉબથ દઅનૃળ'દ રીથ઼ફૂ ઝીદૂ બળ ગીફ રૄગૂફૉ ઈ �નલફી ષી�ષ મઅપ 
ધષીફી ઇષીઞ ઼ીઅયશૂ સગીલ ઝૉ. વ..મ...ણ.મ, વ..મ...ણ.મ ઑ વલરીઅ મૉફી 0ણગીરીઅ �નલફી ઈ 

ઇષીઞ ઼દદ ઈCલી ઞ ગળૉ  ઝૉ. 'ડૉધ્'ગ્બફૂ રનનધૂ મઽૃ ઼ીળૂ ળૂદૉ ઈ ઇષી0 ઼ીઅયશૂ સગીલ ઝૉ. 
ઇફૉ ઑરીઅ ગ્ઉ ઘળીમૂ ઈષૉ દ્ ઑફૉ ઈપીળૉ  ળ્ઙફૉ બીળઘૂ બથ સગીલ ઝૉ. 

�નલફી પમગીળી ગૉડવી ઽ્ષી 0ઉઑ? 

�નલફી પમગીળીફૂ ઙુદફ્ ઈપીળ ઞ ૉ દૉ CલુDદફી Eરળ, પઅપી ઇફૉ ગીર બળ ળઽૉવ્ ઝૉ. ઙય,રીઅ ળઽૉવ 
મીશગફૃઅ �નલ નળ ુરુફડૉ  ૩૬૨ ધૂ ૩૮૨ ષીળ પમગૉ  ઝૉ. મીશગફી ઞ�ર ષઘદૉ બથ ઈ નળ ૩૪૨ ધૂ ૩૬૨ 
ઞ ૉડવ્ ઽ્લ ઝૉ. ઈ બઝૂ Eરળ ઼ીધૉ �નલફી પમગીળી ચડદી =લ ઝૉ. બૃ;દષલૉ �નલફી પમગીળી નળ 
ુરુફડૉ  ૮૨ધૂ ૩૨૨ફૂ ષ�જૉ ઽ્ષી =ઉઑ. 

ષપૃ બ�ળLર ગળષ્ બણૉ , દીષ ઈષૉ, ુજઅદી ધીલ, રીફુ઼ગ ઈષૉસ ઈષૉ 5લીળૉ  �નલફૂ ઙુદ ષપૂ =લ ઝૉ, 
ઞલીળૉ  Mપ નળNલીફ ગૉ  ઈળીરફી ઼રલૉ �નલફૂ ઙુદ 4રીથરીઅ પૂરૂ ઽ્લ ઝૉ. ષશૂ, રઞમદૄ મીઅપીષીશી 
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ગ઼ળદમી0ફીઅ �નલ બથ ગ઼ળદધૂ ઑષૂ ળૂદૉ ડૉષીઉ ઙલી ઽ્લ ઝૉ ગૉ  ઞલીળૉ  ગ઼ળદ ફ ગળદી ઽ્લ 5લીળૉ  
ઈ વ્ગ્ફી �નલફૂ ઙુદ ઇ�લ ઼ીરી�લ વ્ગ્ફી �નલફૂ ઙુદ ગળદીઅ 
કઝૂ ઽ્લ ઝૉ. 

�નલફૉ બ્હથ ગૉષૂ ળૂદૉ રશૉ ઝૉ? 

ઞ ૉ ળૂદૉ રગીફફી બઅબફૉ જીવષી રીડૉ  ષૂઞશૂ ગૉ  ણૂટવફૂ ઞ�ળ બણૉ ઝૉ, ઑ 

ઞ ળૂદૉ �નલ �બૂ બઅબફૉ બથ બ્હથફૂ ઞ�ળ દ્ બણૉ ઞ. ર=ફૂ ષીદ ઑ 

ઝૉ ગૉ  �નલફૉ રશદ્ ર્ડીયીઙફ્ ક�ગ઼ઞફ ઇફૉ Qવૃગ્ટ �નલરીઅધૂ 
મઽીળ પગૉવીલૉવ વ્ઽૂરીઅધૂ ઞ રશૉ ઝૉ. 

ઈબથૉ ઈઙશ 0ઉ ઙલી ગૉ , ણીમી �નલરીઅધૂ સળૂળફી મપી ઇષલષ્ રીડૉ  ઞૃનૂ ઞૃનૂ પરફૂકરીઅ વ્ઽૂ 
પગૉવીલ ઝૉ. ણીમી �નલરીઅધૂ મઽીળ પગૉવીલૉવ વ્ઽૂરીઅધૂ ઞ �નલફૉ બ્હથ રશૉ ઝૉ. ણીમી �નલરીઅધૂ 
મઽીળ ફૂગશદૃઅ મપૃઅ વ્ઽૂ સ�ઈદરીઅ ઑગ ર્ડૂ પરફૂરીઅ =લ ઝૉ. ઞ ૉફી ઈઙશ ઞદીઅ ઇફૉગ ભીઅડીક બણૉ 
ઝૉ. ઈ ર્ડૂ પરફૂફી સ�ઈદફી યીઙરીઅધૂ ઞ (઼ૐધૂ બઽૉવીઅ) �નલફૉ વ્ઽૂ ઈબષી રીડૉ  મૉ ફીફૂ 
પરફૂ ઝૃડૂ બણૉ  ઝૉ. દમૂમૂ યીહીરીઅ ઈ પરફૂક ગ્ળ્ફળૂ ઈડ,ળૂટ (ણીમૂ ઇફૉ ઞરથૂ ગ્ળ્ફળૂ 
પરફૂક) દળૂગૉ  કશઘીલ ઝૉ. ણીમૂ મીઞૃફ્ ભીઅડ્ (ણીમૂ ગ્ળ્ફળૂ પરફૂ) ભળૂ બીઝી મૉ ર્ડી 
ુષયીઙરીઅ ષઽRજીલ ઝૉ. બ�ળથીરૉ, �નલફૉ વ્ઽૂ બઽ9જીણષી રીડૉ , રૃ;લ (થ પરફૂક ગીલ,ળદ ઽ્લ ઝૉ - 
ઑગ ઞરથૂ મીઞૃઑ ઇફૉ મૉ ણીમૂ મીઞૃઑ. 

ઈર, ઈઘી સળૂળફૉ વ્ઽૂ બઽ9જીણદૃઅ �નલ બ્દીફી રીડૉફૃઅ વ્ઽૂ બથ ગીલનૉ઼ળ પરફૂક Sીળી ઞ 

રૉશષૉ ઝૉ (ગૉર ગૉ  સળૂળરીઅ TUીજીળ જીવદ્ ફધૂ). ઞલીળૉ  �નલફૉ વ્ઽૂ બઽ9જીણદૂ પરફૂકરીઅ ઘળીમૂ 

ઈષૉ 5લીળૉ  રીથ઼ '�નલળ્ઙફ્ ુસગીળ મફૂ =લ ઝૉ.       


