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�નલળ્ઙ રીડૉ  ઞષીમનીળ બ�ળમશ્ 

               �નલળ્ઙ રીડૉ  ઞષીમનીળ ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ બળ ષહ� ઼ૃપૂ ઼અસ્પફ ગળૂફૉ ષો ીુફગ્ઑ 
સ્પૂ ગી!ૃઅ ઝૉ ગૉ , ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ ગળદીઅ ઇધષી ઑ ધષીફૂ ટણબ ષપીળદીઅ, ઇરૃગ બ'ળમશ્ 
રીથ઼ફી ઼ૂપી ઇઅગૃસરીઅ ઝૉ ઇફૉ રીથ઼ પીળૉ  દ્ ઑરીઅ લ્*લ ભૉળભીળ ગળૂફૉ ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ ધષીફૂ 
ઙુદફૉ પૂરૂ બીણૂ સગૉ  ઝૉ. ઈબથૉ ઑગ બઝૂ ઑગ મપીઅ બ'ળમશ્ફૉ કશઘૂઑ. 

૩. �રળ :  

ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ (ળગદ- ષી'ઽફૂ ઼ીઅગણૂ ઇફૉ ગઢથ) ધષીફૂ 4'5લી 
6રળફૂ ઼ીધૉ ષપૉ ઝૉ. જીશૂ઼ ધૂ ૮૨ ષહ:ફૂ 6રળ ઼ૃપૂફી રીથ઼રીઅ 
ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ફૉ ગીળથૉ �નલળ્ઙ ધષીફૂ સગલદી જીશૂ઼ ષહ:ધૂ ફીફી 

રીથ઼ ગળદીઅ બીઅજ ઙથૂ ષપીળૉ  ઽ્લ ઝૉ. ઑઅ઼ૂ ડગી ઞ ૉડવી ;ષવૉથ ઽીડ:  ઑડૉગ, 
૮૭ ષહ:ધૂ ર્ડૂ 6રળફૂ =લુ>દકરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞ ૉર ઞ ૉર 6રળ ષપદૂ ?લ ઝૉ 

દૉર દૉર ઽીડ:  ઑડૉગ ઈષષીફૂ ઇફૉ ઽીડ:  ઑડૉગધૂ રૅAલૃ ધષીફૂ સગલદીક ષપદૂ ?લ ઝૉ. 

નસ ષહ:ફૂ 6રળધૂ પરફૂકરીઅ જળમૂફી ધળ ?રષીફૂ સBઈદ ધઉ ?લ ઝૉ ૩(ઞૄક ઼અનય:઼ ૄુ જ બીફી ફઅ - ૩૪૨) . 
યુષIલરીઅ ઞ ૉ ઞ*લીઑ પરફૂરીઅ ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ ધઉફૉ ઇષળ્પ ઌય્ ધદ્ ઽ્લ ઝૉ ઑ ઞ ઞ*લીઑ 
ફીફબથધૂ જળમૂફી ધળ ?રષીફૂ સBઈદ ધઉ ?લ ઝૉ. 6રળ ષપદીઅ ઈ ધળ ષપદી ?લ ઝૉ ઇફૉ બઝૂ 
ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ દળૂગૉ  કશઘીદૂ પરફૂક ગઢથ ઇફૉ ઼ીઅગણૂ ધષીફૂ 4'5લી સB ધઉ ?લ ઝૉ. ઞ ૉ 
ઝૉષડૉ  �નલફૉ વ્ઽૂ બઽKજીણદૂ પરફૂકરીઅ ઇષળ્પ ઌય્ ગળૉ  ઝૉ. ઈર, �નલળ્ઙફૂ સBઈદ ઘૄમ ફીફૂ 
6રળધૂ ધીલ ઝૉ બથ �નલળ્ઙફીઅ વLથ્ ઇફૉ ઑફૉ ગીળથૉ ઋનયષદૂ દગવૂભ્ 6રળ ષપદીઅ ષપદૂ ?લ ઝૉ. 

૪. 	ુદ :  

ઈસળૉ  ૪૮ ષહ: ઼ૃપૂ જીવૉવી 4Nલીદ OૉરPઙઽીર ઽીડ:  �ડણૂફૃઅ દીળથ ઑષૃઅ ઽદૃઅ ગૉ , 
�નલળ્ઙફી ગૃવ નનQક બોગૂ ૮૨ ડગી બૃRહ ઇફૉ ૬૨ ડગી Tૂક ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ 
બૃRહ્રીઅ �નલળ્ઙફૉ ગીળથૉ રૅAલૃ ધષીફૃઅ 4રીથ Tૂક ગળદીઅ મરUઅ ઽ્લ ઝૉ. 
બૃRહ્રીઅ �નલળ્ઙફૂ સBઈદ Tૂક ગળદીઅ ઈસળૉ  નસ ષળ઼ ષઽૉવૂ ધીલ ઝૉ.  

Tૂકરીઅ ઇઅદ:Wી◌ીષ દૉરફી સળૂળફૉ ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ ઇફૉ �નલળ્ઙ ઼ીરૉ ળLથ ઈબૉ ઝૉ. ઑડવૉ 

ઞલીઅ ઼ૃપૂ ુફલુરદ રીુ઼ગ ઈષદૃઅ ઽ્લ Aલીઅ ઼ૃપૂ Tૂકરીઅ �નલળ્ઙફૂ સગલદી ઘૄમ કઝૂ ળઽૉ  ઝૉ, 
બથ ળYુફષૅુZ બઝૂ �નલળ્ઙફૃઅ Yઘર ઑગનર ટણબધૂ ષપષી વીઙૉ ઝૉ ઞ ૉધૂ વઙયઙ ૮૨-૮૭ ષહ:ફૂ 6રળ 
બઝૂ Tૂ ઇફૉ બૃRહ્રીઅ �નલળ્ઙફૂ સગલદી ઑગ઼ળઘૂ ધઉ ળઽૉ  ઝૉ. 
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Tૂકરીઅ ણીલીુમડૂ઼ફૂ મૂરીળૂ ઽ્લ દ્, �નલળ્ઙફૃ Yઘર ઘૄમ ષપૂ ?લ ઝૉ ઇફૉ ફીફૂ 6રળૉ  બથ 
�નલળ્ઙ ધઉ સગૉ  ઝૉ. ઑ ઞ ળૂદૉ, Tૂફી વ્ઽૂરીઅ કઝૃઅ ઑજ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઇફૉ ષપૃ 
ડ[ ીલ*વૂ઼ળીઉણ ઽ્લ દ્ ઑફૉ વૂપૉ �નલળ્ઙ ધષીફૂ સગલદી બૃRહ્ ગળદીઅ બથ ષપૂ ?લ ઝૉ. 

         ઈફૃષઅુસગ બ'ળમશ્ 

         રૉન(�ષદી  

         રીફુ઼ગ દીથ, ઽદીસી ઇફૉ ઙૃ�઼્ 

         ઽીઉ \વણ4ૉસળ 

 


