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ઇ�લઅદ ઋબલ્ઙૂ, બલીષળથ–ષૅ� વૂરણ્ 

� s>kls>kls>kls>kln n n n     ::::    gi[>D(lyi p&rN a[.gi[>D(lyi p&rN a[.gi[>D(lyi p&rN a[.gi[>D(lyi p&rN a[.----    {ai(s.(Sxk : Frmp&r p{ai(s.(Sxk : Frmp&r p{ai(s.(Sxk : Frmp&r p{ai(s.(Sxk : Frmp&r p\\\\i.SiLi}i.SiLi}i.SiLi}i.SiLi}    
� બ�ળજલ           

              વૂરણીફૃઅ ઼અ�ગૅદ ફીર ‘ય�’ ઇફૉ ‘બી�ળય�’ ઝૉ. ય� ઑડવૉ યવૃઅ ગળફીળ. બી�ળય� ઑડવૉ જીળૉ  

દળભધૂ બ�ળબૄથ� ગળફીળ. વૂરણીઑ ઈબથી ઈઅઙથૉ ઈઅઙથૉ, ઘૉદળફી સૉતૉ , ળ�દીક બળ ઇફૉ 

મીઙમઙૂજીરીઅ ઌઙૂફૉ ઈબ(અ ચ(અ ચ(અ ગ*લીથ ગલૃ� ઝૉ. 

વૂરણ્ ગણષ્ ઝૉ ઝદીઅ ઑ ઈબથફૉ રૂઢ્ ઝીઅલ્ ઈબૉ ઝૉ. સૃ�, ઼ ીુ0ષગ ઇફૉ ઈળ્1લ2ન ઽષી ઈબૉ ઝૉ. 

ષીદીષળથફી યૉઞ ઇફૉ ઙળરૂફ્ ફીસ ગળૉ  ઝૉ. ઑફીઅ ઇઅઙૉ ઇઅઙ ઈબથફૉ ુફન6હ ખહપ ઈબૂ �ષીષવઅમૂ 

ળીઘૉ ઝૉ. 

જો; રી઼રીઅ ઈઞૉ બથ ચૉળ ચૉળ વૂરણીફી ગૄથીઅ બીફ, ગળર�ળલીઅ ઇધષી જો;ૂ બઅજીઙ (વૂરણીફીઅ ગ્રશ 

બ; ગૉ  ભૄવ, રળૂ, �ઽઅઙ, ુ઼અપષ, => ઇફૉ ઇઞર્)ફૃઅ ઼ૉષફ ગળષીધૂ જો; રી઼ ગૉ  ષ઼અદૢદૃરીઅ ધદી 

ળ્ઙ્ફ્ 2ુદગીળ ગળૂ સગીલ દૉષૂ રીAલદી ઝૉ; દૉ ઈબથ્ વૂરણી ઼ીધૉફ્ ઼અમઅપ 2ુદષહ� દીB ળઘીષૉ ઝૉ. 

ઙૃણૂ બણષીફૉ �નષ઼ૉ વૂરણીફી ગ્રશ બ; યઙષીફફૉ બથ પળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ણૌ. ઑDીઉણ, ણૌ. ઈળ. ઑફ. ઘ્ળૂ, ણૌ. રૉઞળ ણૂ. મૂ. �બૉA઼ળ, ણૌ. ષ્�ળઅઙ ષઙૉળૉઑ વૂરણીફૉ રવૉ�ળલીફૃઅ 

ુ઼F ખહપ ઼ીુમદ ગલૃ� ઝૉ. ણૌ. ગીળુફ઼ ગઽૉ  ઝૉ : ‘રH ુ઼અગ્ફીફૂ ઝીવ, ઼્રવ ઇફૉ વૂરણીફૂ 

ઇઅદળઝીવફ્ Dરસ: ઋબલ્ઙ ગળૂ ઑગ �ષદઅ; ળુઞ�ડળ ગલૃ� ઝૉ. રH ઝ �નષ઼ફૂ ઇઅનળ રવૉ�ળલીફીઅ ૮૨ 

નળનૂક બળ ઼Lગ્ફીફ્ 2લ્ઙ ગલ6 ઇફૉ દૉફૃઅ બ�ળથીર Bલૃઅ દ્ દૉરીઅ ૬૮ નળનૂફૉ વીય ધલ્ ઝૉ. ૬૱ 

નળનૂક બળ ઼્રવફ્ 2લ્ઙ ગલ6 ઝૉ દ્ દૉફી બ�ળથીરૉ ૪૯ નળનૂકફૉ વીય ધલ્ ઝૉ. બઝૂ ઝૉષડૉ , ૪૫૬ 

નળનૂ બળ Rલીળૉ  વૂરણીફ્ 2લ્ઙ ગલ6 ઝૉ 0લીળૉ  રી; ૮ �નષ઼રીઅ ૩૯૯ નળનૂફૉ ઈળીર ધલ્ ઝૉ, ઑડવૃઅ ઞ 

ફ�ઽઅ  બથ રવૉ�ળલી દીષધૂ સળૂળરીઅ ઞ ૉ ઈસુTદ ઽદૂ દૉ બથ ુફષીળથ ધઊ ઝૉ ઇફૉ સુTદ ઈષૂ ઝૉ. 

� ઙૃથન્હ  

વૂરણ્ ઢઅ ણ્, ઽશષ્ ઇફૉ વૄઘ્ ઝૉ. ળ઼રીઅ ગણષ્ ઝૉ ઇફૉ ગભ દધી ુબVફૃઅ સરફ ગળૉ  ઝૉ. 

Wથ, ગળુરલીઅ, ુ ષહ, જીરણૂફી ળ્ઙ્, દીષ, દળ઼, ઇ>ુજ, વ્ઽૂુષગીળ, રપૃરૉઽ (ણીલીુમડૂ઼), ટીણી, 

ુષ�ભ્ડગ (ભડ�ગલ્ દીષ), ઙૄરણીઅ, સૂશ઼, ઌફષી, ઈઅઘ્ ઈષષૂ, નીઅદફી ળ્ઙ્, રZ ઈષૂ ઞષૃઅ, ગીફફી 
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ળ્ઙ્, રઙઞરીઅ =ષીદ બણષૂ, ર઼ૄણીફી ળ્ઙ્, ઙશીફી ળ્ઙ્, ળTદુબV, નૄટદી ર઼ી, સૂદશી, ગરશ્, 

નીટષૃઅ, ઙ્શ્, ઈરષદ, ઘ્ડૂ ઙળરૂ, ઙીઅઢ, ઼શૉઘર, મળવ ષપષૂ ષઙૉળૉ  ળ્ઙ્રીઅ વૂરણીફ્ ઋબલ્ઙ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ઞઘર (Wથ), જીરણૂફી ળ્ઙ્, દીષ ઇફૉ ગૅુરરીઅ વૂરણ્ ચથ્ ભીલનીગીળગ ઝૉ. 

� લ્ઙ  

૩.      �થ-ઞઘર-ઙીઅઢ : (૩) ગ્ઊ બથ �ધીફૉ ઙીઅઢ ધઊ ઽ્લ દ્ વૂરણીફીઅ બીફ ષીડૂ, ઙળર ગળૂ 

મીઅપષી ઇધષી દૉફૂ ઝીવ ષીડૂ ઙળર ગળૂ વઙીણષૂ.  

(૪) ઙૄરણૃઅ  : ઙૄરણૃઅ  બગીષષી રીડૉ  વૂરણી ઼ીધૉ રૂઢૃઅ  ઇધષી બીળૉષીફૂ જળગ રૉશષૂ, ષીડૂ, ઙળર ગળૂ 

વઙીણષૃઅ ઇધષી દૉફી ળ઼રીઅ ગમૄદળફૂ ઽઙીળ ફીઘૉવૂ બ્ડૂ઼ મીઅપષૂ.  

(૫) �થ : Wથરીઅધૂ બ> ઘHજૂ વૉષી, ધ્ણૃઅ  ર્ળધૄધૃઅ ફીઘૉવ વૂરણીફી ળ઼રીઅ ઽશનળ રૉશષૉવ બ્ડૂ઼ 

મીઅપષૂ.  

(૬) �થફ્ જૉબ : Wથફ્ જૉબ ઇફૉ ઘઞષીશ ઇડગીષષી વૂરણીફી ઋગીશીધૂ પ્ષૃઅ ઇફૉ વૂરણીફ્ ળ઼ 

મૉ-;થ જરજૂ બૂષ્. 

 (૭) �થળ્બથ : Wથફૉ >ટષષી વૂરણીફી ઋગીશીધૂ પ્ઊ દૉફીઅ બળ ઼ૄગીઅ બીફફૉ મીશૂ દૉફૂ ળીઘ 

ઑળઅ �ણલીરીઅ ગીવષૂ મફીષૉવ્ રવર વઙીણષ્. દૉફી બૉફ, ઽશનળ ઇફૉ ઞ ૉઢૂરપફૃઅ જૄથ� રપરીઅ રૉશષૂફૉ 

વઙીણષીધૂ બથ દૃળદ >ટ ઈષૉ ઝૉ.  

(૮) �થરીઅ ઼ણ્ : Wથરીઅ ઼ણ્ ધલ્ ઽ્લ દ્ વૂરણીફી બીફફૉ દવ ઼ીધૉ ષીડૂ દૉ ગ*ગ વઙીણષ્ ઇધષી 
દૉ ગ*ગરીઅ બગીષૉવૃઅ દૉવ ગૉ  વLમ્શૂફૃઅ દૉવ વઙીણષૃઅ. 

૪.      જીરણૂફી ળ્ઙ્ : 

 (૩) ઘઞષીશ-ઘૄઞવૂ : વૂરણીફી ઋગીશીધૂ �ફીફ ગળષૃઅ ઇફૉ દૉફ્ ળ઼, ૪-૬ નીથી રળૂ ફીઘૂ બૂષ્. 

વૂરણીફી ળ઼રીઅ બગીષૉવૃઅ ઼ળ઼ષ દૉવ ગૉ  વLમ્ુશફી દૉવફૂ રીુવસ ગળષૂ.  
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(૪) ઘળઞષૃઅ : વૂરણીફી બીફરીઅ ઼ઽૉઞ ર્ળધૄધૃઅ રૉશષૂ, ઙ્રૄ;રીઅ ષીડૂ જ્બણષૃઅ. ઙ્રૄ; ઼ીધૉ ગૉ  �ષદઅ; 

મૉજીળ જરજૂ ળ઼ ળ્ઞ ઼ષીળૉ  બૂષ્. વૂરણીફી બીફ ઋગીશૂ દૉફીધૂ ઘળઞષૃઅ પ્ષૃઅ.  

(૫) રીધીરીઅ ઘ્ણ્ ઇફૉ ઞૄ : રીધીરીઅ ઘ્ણ્ ઇફૉ ઞૄ ધલી ઽ્લ દ્ વૂરણીફી બીફફ્ વૉબ ગળષ્. દૉફી 

ઋગીશીધૂ રીધૃઅ પ્ષૃઅ ઇફૉ દૉફી મૉ જરજૂ ળ઼રીઅ ૪ રળૂફી નીથીફૃઅ જૄથ� ફીઘૂ ળી;ૉ બૂ ઞષૃઅ.  

(૬) નીનળ-નળીઞ :  દૉફીઅ બીફ ઼ીધૉ ગૄઅ ષી�ણલીફી મૂ ષીડૂ જ્બણષીઅ ઇફૉ વૂરણીફ્ ળ઼ મૉજીળ જરજૂ 

ળ્ઞ ઼ષીળૉ  બૂ ઞષ્.  

(૭) ુષ"ભ્ડગ : વૂરણીફૂ ગ્રશ દૂળઘૂધૂ બષફ ફીઘષ્. વૂરણીફી બીફફ્ ૭ જરજૂ ળ઼, ઈરશીઅફૂ 

યૄગૂ ૩ જરજૂ, ઙશ્ફ્ ળ઼ ૩ જરજૂ ઇફૉ દૉરીઅ જબડૂ ગીશૂ=ળૂ ષીડૂફૉ �નષ઼રીઅ મૉ ષઘદ બીષૃઅ. 

 (૮) ઘ઼ : ઼ળુ઼લૃઅ દૉવ, ગળઅઞ દૉવ ગૉ  દવદૉવરીઅ વૂરણીફ્ ળ઼ ફીઘૂ દૉવ બગીષૂ વઙીણષૃઅ ઇધષી 

ધ્ણ્ ઙઅપગ ઇફૉ ધ્ણૃઅ  ર્ળધૄધૃઅ રૉશષૂ, વૂરણીફીઅ ઼ૄગીઅ બીફફૂ જીળ ઙથૂ ળીઘ, પ્શીઅ રળૂ ઇફૉ ઞૄફૃઅ ગઅ ગૃ 

઼ળઘૉ યીઙૉ  રૉશષૂ, ગળઅઞદૉવરીઅ રવર ગળૂ વઙીણષૃઅ. ઘ઼ફી નળનૂફૉ ખહપ ]બૉ વૂરણીફી બીફફ્ ળ઼ ગૉ  

ઝીવફ્ ઋગીશ્ ઈબષ્.  

(૯) ગ્ત-ગૃ'ળ્ઙ : મપૂ ઞ _દફી ગ્તરીઅ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ બળૉ= બીશૂ વૂરણીફ્ ળ઼ બૂપી ગળષ્ 

ઇફૉ દૉફી ઋગીશીધૂ �ફીફ ગળષૃઅ.  

(૱) ઙૄરણીઅ : ઈઘી સળૂળૉ  ઙૄરણીઅ ભૄડૂ ફૂગશૉ 0લીળૉ  વૂરણીફી ળ઼રીઅ ગૉ  ઋગીશીરીઅ ધ્ણૂ ઽળણૉ  રૉશષૂફૉ 

બીષૃઅ ઇફૉ દૉફી ઋગીશીધૂ નળનૂફૉ �ફીફ ગળીષૂ, વૂરણીફી ળ઼રીઅ ગગણીષૉવૃઅ ઼ળુ઼લૃઅ દૉવ વઙીણષૃઅ. 

૫.      ુષહ : 

(૩) ઼બ(ુષહ ુદગીળ : વૂરણીફીઅ ગ્રશ બીઅનણીઅરીઅ ઼રીફ યીઙૉ ર઼ૄળફૂ નીશ ષીડૂ જો; રી઼રીઅ ળ્ઞ 

બૂઑ દૉફૉ ઑગ ષહ� ઼ૃપૂ ઼બ�ુષહ ષઙૉળૉ  ુષહ જણદૃઅ ફધૂ.  

(૪) ઼બ(ુષહ: વLમ્શૂ, ર્ળધૄધૃઅ ઇફૉ ગીશીઅ રળૂ ઼ળઘૉ યીઙૉ વૂરણીફી ળ઼રીઅ બૂ઼ૂ, જથી ઞ ૉષણૂ 

ઙ્શૂ ગળૂ ળીઘૂ રૄગષૂ. ઞ ૉફૉ ઼બ� ગળ`્ ઽ્લ દૉફૂ ઈઅઘરીઅ મીશગફી રૄ;રીઅ ચ઼ૂફૉ ઈઅઞષૂ ઇફૉ ૩ ધૂ ૪ 

ઙ્શૂ ચૂરીઅ બીષૂ. દૉ ઙ્શૂફી ઇયીષૉ વૂરણીફ્ ળ઼ ગીતૂ દૉરીઅ રળૂફૃઅ જૄથ� ફીઘૂ, ઌવડૂ ધીલ 0લીઅ ઼પૃૂ 

ઘીદીઅ ળઽૉ ષૃઅ. ઼બ�ુષહ જ`ૃઅ ઝૉ ગૉ  ફઽL દૉ _થષી વૂરણ્ જષળીષષ્. ગણષ્ ફ વીઽૉ  દ્ ુષહ જણૉવૃઅ રીફષૃઅ.  
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(૫) "ધીષળ-ઞઅઙર ગ્ઊબથ ુષહ : ુ઼અપષ, રળૂ ઇફૉ વLમ્શૂફી મૂ ઼ળઘૉ યીઙૉ રપ ઇફૉ ચૂ ઼ીધૉ 

ઈબષીધૂ �ધીષળ ઇફૉ ઞ અઙર ુષહ ફીસ બીરૉ ઝૉ. 

 (૬) ઇ+લ ટૉળૂ -ષ : યરળૂ, ગીફઘઞૄળ્ ગૉ  ઇAલ ટૉળૂ =ષણીફી ગળણષીધૂ ધદી નૉઽ ઇફૉ ઼્_ બળ 

વૂરણીફીઅ બીફ ષીડૂ ચૂ ઇફૉ ઽશનળ ઼ીધૉ જ્બણષીઅ ઇફૉ દૉ બીષૃઅ.  

(૭) ુષહય/થ : ગ્ઊ બથ 2ગીળફૃઅ ટૉળ ઘષીઊ ઙલૃઅ ઽ્લ દ્ વૂરણીફ્ ળ઼ ઇફૉ ચૂ ઼દદ ુબષળીષૂ 

ઌવડૂ ગળીષૂ ફીઘષૂ. 

૬.      દીષ-�ષળ : 

 (૩) ુબ01ષળ (ઙળરૂફ્ દીષ) : ડૉaબળૉજળ ચ(અ ષપૂ ઙલૃઅ ઽ્લ 0લીળૉ  વૂરણીફીઅ બીફ ષીડૂ, ધ્ણૃઅ  ગબૄળ 
રૉશષૂ રીધૉ મીઅપષી ઇફૉ દૉફૂ ઇઅદળઝીવફ્ ળ઼ ઑગ-મૉ જરજૂ મૉ ષઘદ બીષ્.  

(૪) ુષહર1ષળ (ડી�તલ્ દીષ-રવૉ�ળલી) : વૂરણીફૂ ઇઅદળઝીવફ્ ઋગીશ્ ગળૂ દૉરીઅ ઼ૄઅઢ ઇફૉ 

પીથીફૃઅ ૭ bીર જૄથ� રૉશષૂ ઼ષીળ-઼ીઅઞ ઈબષ્, દૉ ઇT઼ૂળ ઝૉ.  

(૫) -થ(1ષળ : વૂરણીફૂ ઇઅદળઝીવ, ઙશ્ ઇફૉ ગીશૂ �ીc ઼ળઘૉ યીઙૉ વઊ દૉફ્ ઋગીશ્ ઈબષ્. 

 (૬) મીશગફ્ દીષ : ગૅુરફી ગીળથૉ મીશગફૉ ઈષૉવી દીષરીઅ વૂમ્શૂફ્ ઢુશલ્ ષીડૂફૉ બીષ્. 

 (૭) ષીદ1ષળ : ષીલૃફી દીષરીઅ ળ્ઞ ૪-૫ ષીળ ૮-૱ વLમ્શૂ ષીડૂફૉ બીષૂ. 

 

 

૭.     ગૅુર-ગળુરલીઅ : 

(૩) ગૅુર : નળનૂઑ ૪ ધૂ ૬ વLમ્શૂ ળ્ઞ ઘીષૂ. મીશગ્ફી ગળુરલીરીઅ ૪ ધૂ ૬ ષીષ�ણઅઙ ઇફૉ ૩ ધૂ ૪ 

વLમ્શૂ ષીડૂફ્ બીષૂ. ઇધષી મગળૂફૉ વૂરણીફી બીફફ્ જીળ્ ઘષળીષષ્ ઇફૉ દૉફૃઅ નૄપ ષીષ�ણઅઙ 

ફીઘૂફૉ બીષીફી ઋબલ્ઙરીઅ વૉષૃઅ.  
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(૪) નઅદગૅુર : ગૅુરફૉ ગીળથૉ ઙશબથ ઘીપી બઝૂ નીત નૃઘદૂ ઽ્લ ઇફૉ ઇષીશૃ ભૄવદી ઽ્લ દ્ વૂરણીફૃઅ 

નીદથ ગળષૃઅ ઇફૉ ળી;ૉ દૉફ્ મૉ જરજૂ ળ઼ બૂષ્.  

(૫) રઙઞફીઅ ગૅુર : ળ્ઞ ઼ષીળૉ  ઇફૉ ઼ીઅઞ ૉ ૬-૬ વLમ્શૂ ષીડૂ દૉફીઅ ડૂબીઅ ફીગરીઅ ફીઘષીઅ ઇફૉ દૉફીઅ 
બીફફ્ ળ઼ ળ્ઞ ળી;ૉ ૱-૩૨ નીથી રળૂ ફીઘૂફૉ બીષ્.  

(૬) ગૅુરફ્ ઙ્શ્ : ગૅુરફી ગીળથૉ બૉડરીઅ ઙ્શ્ જણૉ  0લીળૉ  વLમ્શૂ ઘષળીષષૂ ઇધષી વLમ્શૂફી 

ગ*ગરીઅ બગષૉવ �નષૉવ ઑગ જરજૂ  બીષૃઅ. ઑ ઞ દૉવફૂ ુબજગીળૂ બથ ઈબૂ સગીલ.  

(૭) �થરીઅ ગૅુર : Wથરીઅ ગૅુર બ`ીઅ ઽ્લ દ્ વૂરણીફીઅ બીફ ઼ીધૉ �ઽઅઙ ષીડૂ દૉફ્ રવર જ્બણષ્. 

૮.      સૂદશી : 

 (૩) સૂદશીફી ષીલળી ષઘદૉ દૉફીધૂ મજષી ચળરીઅ વૂરણીફ્ પૄબ ગળષ્. દૉફ્ ઋગીશ્ ગળૂ ચળરીઅ 

ઝીઅડષ્; મીશગ્ફૉ દૉફી ઋગીશીધૂ ફષળીષષીઅ. દૉફ્ ૩ જરજૂ ળ઼ ઼ષીળૉ-઼ીઅઞ ૉ મીશગ્ફૉ બીદીઅ ળઽૉ ષૃઅ. 

મીશગફીઅ બીળથૉ ગૉ   બધીળૂઑ વૂરણ્ મીઅપષ્ ઇફૉ બધીળૂરીઅ વૂરણીફીઅ બીફ બીધળષીઅ. (૪) સૂદશી 

ફૂગdી ઽ્લ દ્ દૉફૉ >ટષષી વૂરણીફીઅ ઼ૄગીઅ બીફફૂ મીળૂગ ળીઘ બધીળૂરીઅ બીધળૂ દૉફી બળ નળનૂફૉ 

઼ૃષળીષષ્ ઇફૉ ભૄડૂ ઙલૉવી નીથી બળ દૉ ળીઘ વઙીષષૂ. (૫) સૂદશી ડઅ ગીeલી મીન >ટ રીડૉ  બથ દવફી 

દૉવરીઅ વૂરણીફીઅ બીફ ફીઘૂ બગીષૉવૃઅ દૉવ ઇધષી વLમ્શૂફૃઅ દૉવ વઙીણષૃઅ. વૂરણીફ્ ળ઼ ૩ જરજૂ 

઼ષીળૉ-઼ીઅઞ ૉ બીષ્ ઇફૉ દૉફી ઋગીશી ષણૉ  મીશગફૉ ફષળીષષૃઅ. 

૯.      કળૂ-ઇઝમણી :  

ઈ ળ્ઙફી ષીલળી ષઘદૉ મીશગ્ફીઅ બીળથીઅ બળ ઇફૉ ચળરીઅ વૂરણ્ મીઅપષ્. દૉ ફરૂ ઙલી મીન દૉફી 

ઋગીશીધૂ નળનૂફૉ ફષળીષષી. 

૱.      ઼ શૉઘર-સળનૂ :  

દૉરીઅ ફીગ મઅપ ધઊ ઞદૃઅ ઽ્લ દ્ વLમ્શૂફી દૉવફૃઅ ફ�લ ઈબષીધૂ ચથ્ ભીલન્ ધીલ ઝૉ. દૉ ફ ઽ્લ દ્ 

વૂરણીફીઅ બીફરીઅ બગીષૉવ ઼ળુ઼લૃઅ ગૉ  દવદૉવફૃઅ ફ�લ ઈબષૃઅ. 

૯.      ગરશ્ : 
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 વૂરણીફૂ ઇઅદળઝીવફી મૉ જરજૂ ળ઼રીઅ ગૉ  ઋગીશીરીઅ ઑગ જરજૂ રપ ઇફૉ જબડૂ વLણૂબૂબળફૃઅ જથૄ� 

રૉશષૂ ઈઢ-ન઼ �નષ઼ ઈબષૃઅ. ઇધષી વૂરણીફ્ ળ઼ ઙ્રૄ; ગૉ  રૄશીફી ળ઼ રીધૉ બીષ્. 

૩૨.    ગૌવૉળીફ્ +ુદગીળ : 

 ગૌવૉળીધૂ મજષી રીડૉ  વૂરણીફીઅ ૩૨ bીર બીફરીઅ, ૩૨ bીર ગબૄળ ઇફૉ ૩૨ bીર �ઽઅઙ રૉશષૂ, ષીડૂફૉ ઙ્શૂ 

ગળષૂ. દૉરીઅધૂ ૭ bીર ઙ્શૂ ળ્ઞ ળી;ૉ fચદી બઽૉવીઅ ઙ્શરીઅ ઘીઊ ઞષૂ. ગૌવૉળીફી નળનૂફૉ ુબઅણૂક બળ 

દધી બઙૉ વLમ્શૂફૃઅ દૉવ જ્શષૃઅ. 

૩૩.     વ્ઽૂુષગીળ :  

વૂરણીફીઅ બીફફ્ ળ઼ ઇધષી ઋગીશ્ ઈબષ્ ઇફૉ દૉફીધૂ �ફીફ ગળષૃઅ. 

૩૪.     નીટષૃઅ : 

ન1પWથ ઋબળ ૩૨૨ bીર ચૂ, ૩૨ bીર બૂશૂ ળીશ ઇફૉ ૪ �ગવ્ વૂરણીફ્ ળ઼ રૉશષૂફૉ ચૂ બગીષષૃઅ. ઢળૉ  

0લીળૉ  દૉરીઅ ગબૄળ ફીઘૂ દૉ રવર વઙીણષ્, ઇધષી વૂરણીફીઅ ઼ૄગીઅ બીફફૂ ળીઘ, ૩૨૨ ષીળ પ્લૉવી ચૂરીઅ 

રૉશષૂ ગબૄળ ઋરૉળૂફૉ વઙીણષૂ. 

૩૫.     ઋળઆ�દ : 

 ૭-૯ વLમ્શૂ �નષ઼રીઅ મૉ ષઘદ ઘષળીષષૂ ઇધષી વLમ્શૂફી ગ*ગરીઅ બગીષૉવૃઅ ચૂ જડીણષૃઅ. 

૩૬.    ઇ3થ :  

રૂઢી ઼ીધૉ વૂરણીફીઅ ભૄવ ગૉ  ગૄથીઅ બીફ ઘીષીઅ. 

૩૭.    ઈરષીદ : 

 નળનૂફૉ વLમ્શૂ ઘષળીષષૂ ઇફૉ વૂરણીફૂ બધીળૂરીઅ બળ઼ૉષ્ ષશૉ દૉડવ્ સૉગ ઈબષ્. ઋબળીઅદ, ઼ ૄઅઢ ગૉ  

વૂરણીફૂ ઇઅદળઝીવફ્ ઋગીશ્ બીષ્ ઇફૉ દૉફીઅ મીભૉવીઅ બીફ Rલીઅ ષૉનફી ઽ્લ 0લીઅ મીઅપષીઅ 
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૩૮.     વૄ :  

વૄ વીઙૂ ઽ્લ દૉરીઅ ઇધષી વૄફ્ 2ુદગીળ ગળષી વૂરણીફીઅ ગૄથીઅ બીફ, ઈરવૂ દધી રૂઢી ઼ીધૉ ષીડૂ 

ઘષળીષષીઅ. 

૩૯.    ઽળ઼-ર઼ી :  

વLમ્શૂફૉ વLમ્શૂફી દૉવરીઅ ગૉ  દવદૉવરીઅ મીશૂ, ઘળવ ગળૂ દૉરીઅ ઼ઽૉઞ ર્ળધૄધૃઅ રૉશષૂફૉ દોલીળ ગળૉવ્ 

રવર ર઼ી બળ વઙીણષીધૂ દૉ ઘળૂ _લ ઝૉ. નૄટદી ઽળ઼રીઅ વLમ્શૂફૉ ર્શૂ ઝીસરીઅ  ષીડૂફૉ બીષૂ. 

૩૱.     ઈઅજગૂ : 

 વLમ્શૂફૃઅ દૉવ ફીફૂ જરજૂ નળર બીથૂરીઅ બીષૃઅ ઇફૉ રીધીફી દીશષૉ દધી બઙફી દુશલૉ ચ઼ષૃઅ ઇફૉ 

ફીગરીઅ દૉફીઅ મૉ ડૂબીઅ બીણષીઅ. 

૩૯.    સૄવ :  

સૄવ ફૂગશદૃઅ ઽ્લ દૉ �ધીફરીઅ વLમ્શૂફૃઅ દૉવ જ્શૂ, સૉગ ગળષીધૂ ઈળીર ધીલ ઝૉ. ઇધષી વLમ્શૂ 

દધી વ઼થ ષીડૂ ઙળર ગળૂ દૉફ્ વૉબ વઙીષષ્. 

૪૨.    ઼ ્: :  

઼ીડ્ણૂ ઇફૉ દીઅનશ_ફીઅ બીફ ઼ીધૉ વૂરણીફીઅ બીફ ષીડૂ, ઽશનળ ફીઘૂ ઙળર ગળૂ દૉફ્ વૉબ વઙીષષ્. 

૪૩.     ષીદળ;દ (ળ;દુબ= – વૉ+઼ૂ) : 

 સળૂળૉ  વLમ્શૂફૃઅ દૉવ જ્શષૃઅ. વLમ્શૂફૃઅ દૉવ ઑગ જરજૂ ઼ષીળ-઼ીઅઞ બીષૃઅ ઇધષી વૂરણીફૂ 

ઇઅદળઝીવફ્ ઋગીશ્ બીષ્. દૉફીઅ બીફફી ઋગીશીધૂ નળનૂફૉ ફષળીષષ્ દધી જીઅનીઅ બ`ીઅ ઽ્લ 0લીઅ દૉફીઅ 

બીફફૂ મીળૂગ ળીઘ વઙીષષૂ. 

૪૪.     ?દ@લનૃુA : 
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 પીષથ મઙ`ૃઅ ઽ્લ દૉ ઼ૃપીળષી ઇધષી દૉફૉ ચડીણષી બીફ ષીડૂફૉ �દફ બળ વઙીણષીઅ. 

૪૫.     ઇBવુબ= : 

 વૂરણીફીઅ બીફ ગૉ  રૄશફૉ બૂ઼ૂફૉ મૉ જરજૂ વઊ, દૉરીઅ ૭ bીર ઽળણૉફૂ યૄગૂ ફીઘૂફૉ બૂષૃઅ. 

૪૬.    ઌફષી :  

વૂરણીફીઅ બીફફ્ ૪ ધૂ ૫ જરજૂ ળ઼ વઊ દૉરીઅ ૪ નીથી રળૂ ઇફૉ ૩૨ bીર ઼ીગળ ઇધષી �ીc રૉશષૂફૉ 

ઈબષૃઅ. 

૪૭.    ઈઅઘ્ ઈષષૂ : 

 (૩) ુદગીળ 6બૉ : ઈઅઘ્ ઈષષીફી ષીલળી ષઘદૉ વૂરતીફી ઋગીશીધૂ ઈઅઘ્ પ્ષૂ, દૉધૂ જૉબ 

વીઙષીફ્ યલ ળઽૉદ્ ફધૂ.  

(૪) ફૉ7નીઽ : નૃઘદૂ ઈઅઘ્રીઅ ઘૄમ મશદળી ધદૂ ઽ્લ દ્ દૉફીઅ બીફ ષીડૂ ધૉબવૂ રૄગૂ બીડ્ મીઅપષ્ ઇફૉ 

ગબીશૉ વૂરણીફીઅ ગૄથીઅ બીફ મીઅપષીઅ.  

(૫) મીશગ્ફૂ ઈઅઘ્ ઈષષૂ : મીશગ્ફૉ ગૅુરફી ઋબ�ષ ]બૉ ઈઅઘ્ ઈષૂ ઽ્લ દ્ દૉરીઅ વLમ્શૂ ષીડૂ 
઼ષીળ-઼ીઅઞ બીષૂ દધી વૂરણીફીઅ બીફફી બીડી મીઅપષી.  

(૬) ઈઅઘ્ નૃઘષૂ : નૃઘદૂ ઈઅઘ્રીઅ ઼્B, બૂણી ઇફૉ મશદળી ધદૂ ઽ્લ દ્ વૂરણીફીઅ બીફ ષીડૂ 

ઽશનળ ફીઘૂ, ધ્ણી ઙળર બીડી મીઅપષી. 

૪૮     રૃઘળ્ઙ :  

રZરી ઈષદૂ નૃઙgપ, ગૅુરફી ગીળથૉ નીતરીઅ ધદૂ બૂણી, બૉતીફ્ ઼ણ્ ઇફૉ બૉતીરીઅધૂ વ્ઽૂ-બ> ઈષષૃઅ 

(બીલ્�ળલી), ગીગણી ષપષી, રZ ઈષૂ ઞષૃઅ ઇફૉ ઙશીરીઅ નીઽ ધદ્ ઽ્લ દૉ દરીર ળ્ઙ્રીઅ, ળ્ઞ ઼ષીળૉ  રZ 

઼ીભ ગળૂ ષHદ-ન્ત ષHદફૃઅ _ણૃઅ , ગૄ(અ ઇફૉ દીઞૃ અ નીદથ જીષષૃઅ ઇફૉ દૉફી ળ઼ફી ચૄઅડણી ધૄઅગૂ ફીઘષીફૉ મનવૉ 

બૂ ઞષી. ગીગણીફી નળનૂફૉ વૂરણીફી મૉ જરજૂ ળ઼રીઅ ૩ જરજૂ ઽશનળફૃઅ જૄથ� ઇધષી મૉ જરજૂ વૂવૂ 

ઽશનળફ્ ળ઼ રૉશષૂ બીષૃઅ. દૉધૂ ચથ્ ઞ ભીલન્ ધસૉ. 
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૪૯.    ગથબીગ : 

 ગીફરીઅધૂ વ્ઽૂ ફૂગશષૃઅ, બ> ફૂગશષૃઅ ગૉ  ઘઞષીશ ઈષષૂ ષઙૉળૉરીઅ વLમ્શૂફૃઅ દૉવ ગીફરીઅ ફીઘષૃઅ 

ઇધષી દૉફીઅ બીફરીઅ બગીષૉવ ઼ળ઼ષદૉવફીઅ ૬-૮ ડૂબીઅ ળી;ૉ ફીઘષીઅ. 

૪૱.     +઼ૄદીફૉ સૉગ : 

 ઼ૃષીષણૂ hૂફૉ સૉગ ઈબદૂ ષઘદૉ બધીળૂરીઅ વૂરણીફીઅ બીફ બીધળષીઅ. 

૪૯.    જૉબૂળ્ઙફ્ +ુદગીળ : 

 ગ્ઊ બથ જૉબૂ ળ્ઙફૉ 2નળદ્ ઇડગીષષી ચળઈઅઙથૉ વૂરણીફૃઅ દ્ળથ મીઅપષૃઅ. નળનૂ ફૂ બધીળૂ બી઼ૉ 

વૂરણ્ ળીઘષ્ ઇફૉ વૂરણીફીઅ બીફફ્ ઼ષીળૉ-઼ીઅઞ ૉ પૄબ ગળષ્. 

૫૨.    દૅહી, મશદળી, ર્ઽ :  

વૂરણીફૂ ગૄઅ બશ્ફૉ બીથૂરીઅ ઘૄમ ષવ્ષષીધૂ ઞ ૉ ભૂથ ધીલ દૉ ભૂથફ્ નળનૂફી સળૂળૉ  વૉબ ગળષીધૂ દૅહી, 

મશદળી ઇફૉ ર્ઽ રડૉ  ઝૉ. 

िन�ब: शीतो लघुमाह� कटु�ःत�ोड��नवातकृत ઁ  

अ��ः ौमतडकास वरा"िचकृिमूणुत ઁ 

ोण'प)कफ+छ-द/कुषठ॑3लासमेहनुत ्ઁ  

વૂરણ્ ઢઅ ણ્, ઽશષ્, bીઽૂ, ુષબીગૉ  દૂઘ્, ળ઼રીઅ ગણષ્, ઞઢળીુiફૉ ષપીળફીળ્ ઇફૉ ષીલૃગીળગ ઝૉ. દૉ 

ઇુ2લ (દૉફ્ �ષીન jનલફૉ ઇથઙરદ્) ઝૉ. ધીગ, દળ઼, ઋપળ઼, દીષ, ઇ>ુજ ઇફૉ ગૅુરફૉ રડીણૉ  ઝૉ. 

ઋબળીઅદ દૉ Wથ, ુ બદદ, ગભ, ઌવડૂ, જીરણૂફી મપી ઞ ળ્ઙ્, ઌમગી ઇફૉ 2રૉઽફૉ રડીણૉ  ઝૉ 

िन�बपऽं ःमतंृ नेऽयं कृिम'प)'वषूणन ्ઁ 

वातलं कटुपाकं च सवा/रोचककुषठनुत ्ઁઁ 
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વૂરણીફીઅ બીફ ઈઅઘ્ રીડૉ  �ઽદગળ, ગૅુર, ુ બV ઇફૉ ુષહફ્ ફીસ ગળૉ  ઝૉ. દૉ ષીલૃગીળગ, ુ ષબીગરીઅ દૂઘીઅ, 

મપૂ _દફૂ ઇ>ુજ ઇફૉ મપૂ _દફી જર�ળ્ઙફૉ રડીણૉ  ઝૉ. 

नै�बं फलं रस ित�ं, पाके तु कटु भेदनम ्ઁ 

�ःन�ध ंलघुषणं कुषठ<नं गु3माश/कृिममेहनुत ्ઁઁ 

વLમ્શૂ ળ઼રીઅ ગણષૂ, ુ ષબીગરીઅ ુદઘૂ ઇફૉ રશીફૃઅ યૉનફ ગળફીળૂ ઝૉ. દૉફૃઅ દૉવ, ુ �ફ1પ, વચૃ ઇફૉ ઋlથ 

ઝૉ. દૉ જીરણૂફી મપી ળ્ઙ્, ઙ્શ્, ર઼ી, ગૅુર ઇફૉ રપૃ2રૉઽફૉ રડીણૉ  ઝૉ. 

 

 


