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�નલળ્ઙ રીડૉફૂ ઞૃનૂ ઞૃનૂ દબી઼ 

ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઇફૉ વ્ઽૂફૂ ઇલ જળમૂ (વૂબૂણ �્ભીઉવ)ફૂ દબી઼ 

                    �નલળ્ઙફી નન�કરીઅ ગૃવ "ઘરૂ બ$ળમશ્ફૂ ઽીઞળૂ 'થષીફૂ દબી઼ફી યીઙ+બૉ 
વ્ઽૂરીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઇફૉ ઇલ જળમૂફૃઅ �રીથ રીબષીફૂ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દઅનૃળ�દ /લુ1દરીઅ 
઼ીરીલ ળૂદૉ બઽૉવીઅ રી2 ગૃવ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઇફૉ ઑજ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વફૃઅ �રીથ ઞ રીબષીરીઅ ઈષૉ 

ઝૉ. ગૃવ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપીળૉ  ઈષૉ દ્ ઇધષી ઑજ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઈઝૃઅ ઈષૉ દ્ બઝૂ, મપૂ 
�ગીળફીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઇફૉ ડ6 ીલ7વૂ઼ળીઉણફૂ દબી઼ (વૂબૂણ �્ભીઉવ) ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. �નલળ્ઙફી 

નન�રીઅ બઽૉવૉધૂ ઞ ઼અબૄથ: વૂબૂણ �્ભીઉવફૂ દબી઼ ગળીષષૂ $ઽદીષઽ ઝૉ.   

                      ફ્ર:વ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ગૉડવૃઅ ઽ્લ? ગ્વૉ�ડૉળ્વફી જીળ �ગીળ ઝૉ - ઑજ.ણૂ.ઑવ., 
ઑવ.ણૂ.ઑવ., ષૂ.ઑવ.ણૂ.ઑવ. ઇફૉ ઈઉ.ણૂ.ઑવ.. ઈરીઅધૂ ઑજ.ણૂ.ઑવ. �ગીળફૃઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ 
ઋબળ્ઙૂ ('઼ી=અ ) ગઽૉષીલ ઝૉ ઞલીળૉ  મીગૂફી મપીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ફૃગ઼ીફગીળગ ('ઘળીમ) ગઽૉષીલ ઝૉ. 
ઑજ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપીળૉ  ઽ્લ દ્ �નલળ્ઙફૂ સગલદી ષપષીફૉ મનવૉ ચડૉ  ઝૉ! દઅનૃળ�દ 
/લુ1દકરીઅ ઑજ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વફૃઅ �રીથ ૫૭ ુર.Cી./ણૉ .ુવ. ગળદીઅ ષપીળૉ  ઽ્ષૃઅ "ઉઑ ઇફૉ ૬૭ 

ુર.Cી./ણૉ .ુવ. ગળદીઅ ષપીળૉ  ઽ્લ દ્ ઋFર. ગૃવ ગ્વૉ�ડૉળ્વ G◌ીધી ઑજ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વફ્ 

ઙૃથ્Fળ જીળ ગળદીઅ કઝ્ ઽ્લ દ્ �નલળ્ઙફૂ સગલદી ઘૄમ કઝૂ ળઽૉ  ઝૉ ઞલીળૉ  ઝ ધૂ ષપૃ ઙૃથ્Fળ 

ધદીઅ ઈષૂ સગલદી ઘૄમ ષપષી વીઙૉ ઝૉ. દઅનૃળ�દ /લુ1દકરીઅ ઑવ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વફૃઅ �રીથ ૩૩૨ 
ુર.Cી./ણૉ .ુવ. ગળદીઅ કઝૃઅ ઽ્ષૃઅ ઞ "ઉઑ ઇફૉ ૯૨ ુર.Cી./ણૉ .ુવ. ગળદીઅ કઝૃઅ ઽ્લ દ્ ઋFર. 

                    ફ્ર:વ ડ6 ીલ7વૂ઼ળીઉણ ગૉડવૃઅ ઽ્લ? યીળદફૂ દઅનૃળ�દ /લુ1દરીઅ યૄLલી બૉડૉ  ગળૉવ 
વ્ઽૂફૂ દબી઼રીઅ ડ6 ીલ7વૂ઼ળીઉણફૃઅ �રીથ નળ ૩૨૨ ુર.વૂ. ઑ ૩૭૨ ુર.Cી.ધૂ ઈઝૃઅ ઽ્ષૃઅ "ઉઑ. ૩૭૨ 

ધૂ ૪૭૨ ુર.Cી. ષNજૉફૃઅ �રીથ 'મ્ણ:ળવીઉફ ષપીળૉ  ગઽૉષીલ ઝૉ ઇફૉ ૪૭૨ ુર.Cી.ધૂ ષપૃ �રીથ 'ષપીળૉ  
દળૂગૉ  કશઘીલ ઝૉ 

૯ . 

યીળદૂલ વ્ગ્ફી વ્ઽૂરીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વફીઅ ચડગ્ફૃઅ �રીથ ૯  

વ્ઽૂરીઅ 

ગ્વૉ�ડૉળ્વ 

ઈનસ: �રીથ 

(ુર.Cી./ણૉ .ુવ.) 

મ્ણ:ળવીઉફ 

(ુર.Cી./ણૉ .ુવ.) 

ફૃગ઼ીફગીળગ 

(ુર.Cી./ણૉ .ુવ.) 

ગૃવ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ૩૯૨ ધૂ કઝૃઅ ૩૯૨ ધૂ ૪૨૨ ૪૨૨ ધૂ ષપૃ 

ગૃવ ૩૭૨ ધૂ કઝૃઅ ૩૭૨ ધૂ ૪૭૨ ૪૭૨ ધૂ ષપૃ 
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ડ6 ીલ7વૂ઼ળીઉણ 

ઑજ.ણૂ.ઑવ. 

ગ્વૉ�ડૉળ્વ 
૬૭ ધૂ ષપૃ ૫૭ ધૂ ૬૭ ૫૭ ધૂ કઝૃઅ 

ઑવ.ણૂ.ઑવ. 

ગ્વૉ�ડૉળ્વ 
૯૨ ધૂ કઝૃઅ ૯૨ ધૂ ૩૩૨ ૩૩૨ ધૂ ષપૃ 

ગ્વૉ�ડૉળ્વફૂ દબી઼ યૄLલી બૉડૉ  ગળષૂ ગૉ  ઙરૉ Pલીળૉ? 

           ગ્વૉ�ડૉળ્વફ્ ઼અમઅપ ઘ્ળીગફૂ જળમૂ ઇફૉ ઘ્ળીગફી ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઼ીધૉ ઽ્લ ઝૉ. ઈઞૉ વૂપૉવ 
જળમૂષીશી ઘ્ળીગફૉ ગીળથૉ ઈઞૉ ફૉ ઈઞૉ ગઅઉ વ્ઽૂફૃઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ફધૂ ષપૂ ઞષીફૃઅ! ઇQલી઼્ ઞથીષૉ 

ઝૉ ગૉ  ઘ્ળીગફૂ જળમૂફૂ ઇ઼ળ વ્ઽૂફી ગ્વૉ�ડૉળ્વ બળ ધદીઅ ઑગધૂ મૉ ઇઢષી$ણલી ઞ ૉડવ્ ઼રલ વીઙૉ 

ઝૉ. ઑડવૉ ગ્વૉ�ડૉળ્વ રબીષદી બઽૉવીફીઅ 2થ ઇઢષી$ણલીઅ ઼ૃપૂફ્ ઘ્ળીગ ઑગ઼ળઘ્ ઽ્ષ્ ઞ+ળૂ ઝૉ. ઈ 

2થ ઇઢષી$ણલીઅ નળSલીફ ઑગ $નષ઼ ઋબષી઼ ઇફૉ મૂઞ ૉ $નષ઼ૉ ઢીઅ઼ૂ ઢીઅ઼ૂફૉ ઘીફીળીરીઅ દૉરઞ +ડૂફ 
ઘ્ળીગ ગળદીઅ ષપીળૉ  જળમૂષીશ્ ઘ્ળીગ (ની.દ. વT ગૉ  ઇલ ઼રીળઅયરીઅ) વૉફીળફી ગ્વૉ�ડૉળ્વરીઅ 

ઇથપીલી: ભૉળભીળ્ "ષી રશૂ સગૉ . ડૄઅ ગરીઅ, ગીલરૂ, +ડૂફ ઘ્ળીગ 2થ ઇઢષી$ણલીઅ ઼ૃપૂ ઘીપી બઝૂ ઞ 

ગ્વૉ�ડૉળ્વફૂ દબી઼ ગળીષષૂ "ઉઑ. ઈ 2થ ઇઢષી$ણલીઅ ઼ૃપૂ ષઞફરીઅ બથ ઘી઼ ષપચડ ધષૂ ફ 

"ઉઑ. દબી઼ફી 2થ $નષ઼ બઽૉવીઅધૂ ની+ બૂષીફૃઅ મઅપ ગળષૃઅ "ઉઑ. 

                        ઞલીળૉ  રી2 ગૃવ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઞ રીબષૃઅ ઽ્લ Pલીળૉ  $નષ઼ફી ગ્ઉબથ ઼રલૉ. ઙરૉ Pલીળૉ  
ઘીપી બઝૂ ગૉ  બઽૉવીઅ દબી઼ ધઉ સગૉ  ઝૉ. બળઅ દૃ ગ્વૉ�ડૉળ્વફૂ ઼ીધ઼્ીધ ડ6 ીલ7વૂ઼ળીઉણ ઇફૉ 

ઑવ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વ રીબષૃ ઽ્લ દ્ દબી઼ રીડૉ  વ્ઽૂ વૉદીઅ બઽૉવીફી મીળ ગવીગ ઼ૃપૂ ગ્ઉ બથ 
ઘીU બનીધ: નન�ઑ ઘીપ્ ફ ઽ્ષ્ "ઉઑ. મીળ ગવીગફી ઋબષી઼ બઝૂ ઞ ડ6 ીલ7વૂ઼ળીઉણ ઇફૉ 

ઑવ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વફી ઼ીજી $ળબ્ડ:  રશૂ સગૉ  ઝૉ.   

                                                    ગ્વૉ�ડૉળ્વફૂ દબી઼ રીડૉફૃઅ વ્ઽૂ /લુ1દ ઌયીઅ ઌયીઅ ઈબૉ ગૉ  

મૉઢીઅ મૉઢીઅ ગૉ  ઼ૄદીઅ ઼ૄદીઅ ઈબૉ ઑરીઅ ગઅ ઉ ભળગ બણૉ? W ઽી! દરફૉ 'થૂફૉ ફષીઉ વીઙસૉ બળઅ દૃ ઈ ઽગૂગદ 

ઝૉ ગૉ  ઌયીઅ ઌયીઅ વૂપૉવ વ્ઽૂ ગળદીઅ ષૂ઼ ુરુફડ મૉઢીઅ બઝૂ વૂપૉવ વ્ઽૂફૂ ઇઅનળ ગ્વૉ�ડૉળ્વરીઅ ઝ 
ડગીફ્ ચડીણ્ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ષૂ઼ ુરુફડ ઼ૄદીઅ બઝૂ વૂપૉવ વ્ઽૂફૂ ઇઅનળ ગ્વૉ�ડૉળ્વરીઅ નસ ધૂ બઅનળ 
ડગી ઞ ૉડવ્ ચડીણ્ ફXપીલ ઝૉ! /લુ1દફૂ સીળૂ$ળગ ુ�ધુદફૉ ગીળથૉ ગ્વૉ�ડૉળ્વફી $ળબ્ડ:રીઅ ભૉળભીળ ફ 
ઈષૉ ઑ રીડૉ , ઇરૉ$ળગીફી ફૉસફવ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઑઞલૃગૉસફ �્Cીરફૂ રીઙ:ન(સ:ગી રૃઞમ, નન�  
વૉમ્ળૉડળૂરીઅ બીઅજ ુરુફડ મૉઢૉવ્ ઽ્લ ઑ બઝૂ ઞ દબી઼ રીડૉ  વ્ઽૂ વૉષૃ "ઉઑ. 
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ગ્વૉ�ડૉળ્વફૂ દબી઼ રીડૉ  વ્ઽૂ વૉષીરીઅ ઇલ સૃઅ ગીશW ળીઘષૂ? વ્ઽૂ દબી઼ રીડૉ  વૉદૂ ષઘદૉ, ફ઼ 
(ષૉઉફ) બગણષી ઼ીરીલ ળૂદૉ મીષણીફી યીઙૉ ડીઉડ ળમળ, ન્ળૂ, ડૃફ�ગૉડ ગૉ  ઽીધ ષણૉ  નમીથ ઈબષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. " ઈ ળૂદૉ નમીથ ઈબૂફૉ વ્ઽૂફૉ મૉ ુરુફડધૂ ષપૃ ઼રલ ઼ૃપૂ રૃગદ ળૂદૉ ભળદૃઅ ઇડગીષષીરીઅ 

ઈષૉ દ્ ગ્વૉ�ડૉળ્વફી �રીથરીઅ મૉધૂ બઅનળ ડગી ઞ ૉડવ્ ષપીળ્ ધઉ 'લ ઝૉ! રીડૉ , ગ્વૉ�ડૉળ્વફૂ દબી઼ 
ગળષી વ્ઽૂ વૉદૂ ષઘદૉ મીષણી બળ મીઅપૉવ ડૃફ�ગૉડ ગૉ  નમીથ ઑગ ુરુફડધૂ ષપૃ ઼રલ ફ ળીઘષૃઅ. " ઑગ 

ઽીધરીઅ ફ઼ ફ બગણીલ દ્ દળદ મૂ' ઽીધૉ ફ઼ બગણષીફ્ �લPફ ગળષ્, ઞ ૉધૂ ઑગ ઞ ઽીધૉ વીઅમ્ ઼રલ 

ડૃફ�ગૉડ ગૉ  નમીથ ફ ળીઘષૃઅ બણૉ . 

             ઑગ રીથ઼ફૃઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઑગ઼ળઘ્ ઘ્ળીગ ઽ્લ દ્ ઈઘૃઅ ષળ઼ ઑગ ઼ળઘૃ ળઽૉ  ગૉ  મનવીલ? 
દીઞ ૉદળફી ગૉડવીગ $ળબ્ડY નસી:ષૉ ઝૉ ગૉ  ઍદૃ �રીથૉ ગ્વૉ�ડૉળ્વફી �રીથરીઅ ષપચડ ધીલ ઝૉ. ચથી 
વ્ગ્રીઅ ુસલીશી નળSલીફ ગ્વૉ�ડૉળ્વફૃઅ �રીથ ધ્ણૃઅ ગ ષપૂ 'લ ઝૉ. 

                      જળમૂષીશી ઘ્ળીગ ુ઼ષીલફી ગ્ઉ બ$ળમશ ગૉ  મૂરીળૂધૂ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપૂ સગૉ? 
ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપીળષીરીઅ ષીળ઼ીઙદ બ$ળમશ્ ઘૄમ ઇઙPલફ્ ભીશ્ ઈબૉ ઝૉ. ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપષીફૂ 
�$[લી ઞુફફધૂ ુફલઅ2ૂદ ઝૉ. ઈ ુ઼ષીલ વૂષળ, ગૂણફૂફૂ મૂરીળૂ દધી ધીઉળ્ઉણ ચડૂ ઞષીફૂ 
દગવૂભરીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપૂ 'લ ઝૉ. ઼ઙયી:ષ�ધીફૉ ગીળથૉ બથ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપૉ ઝૉ. (ણૂુવષળૂફી જીળ 
ર$ઽફી બઝૂ ઞ ગ્વૉ�ડૉળ્વ દબી઼ ગળીષષૂ) 

                      ગ્ઉ નષી વૉષીફૉ ગીળથૉ ગ્વૉ�ડૉળ્વ બળ ઇ઼ળ બણૉ? W ઽી! ઑડૉફ્વ્વ ઞ ૉષૂ 
ઽીઉ\વણ�ૉસળફૂ નષી; ધીલૉટીઉણ ઞૄધફૂ બૉસીમ ષપીળદૂ નષીક; ઙય:ુફળ્પગ ઙ્શૂક; ઽ્રYફ 
ળૂ^વૉ઼રૉડ ધૉળબૂ રીડૉ  ષબળીદૂ ઉ�ડ6 ્ઞફ ષઙૉળૉ  નષીક સળૂળરીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વફૃઅ �રીથ ષપીળૂ રૄગૉ  ઝૉ. 

                                       ગ્ઉ મૂરીળૂફૉ ગીળથૉ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડૂ 'લ ઑષૃઅ મફૉ? દરફૉ 'થૂફૉ 
ફષીઉ વીઙસૉ બથ ઑ ઽગૂગદ ઝૉ ગૉ  યવૉ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપષીધૂ �નલળ્ઙફ્ ઽૃરવ્ ધદ્ ઽ્લ, બળઅ દૃ 
�નલળ્ઙફ્ ઽૃરવ્ ધલી બઝૂ નન�ફી સળૂળરીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વફૃઅ �રીથ ચડૂ 'લ ઝૉ. (ગનીજ વીઅમી ઼રલ 
઼ૃપૂ ઼ૄઉ ળઽૉષીધૂ / ઈળીર ગળષીધૂ ગૉ  ઇલ ગ્ઉ ગીળથ઼ળ), ઑ ઞ ળૂદૉ બૉળૉ ુવુ઼઼ફ્ ઽૃરવ્ બથ 
(ષપીળૉ  ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ઽ્ષી ઝદીઅ) ગ્વૉ�ડૉળ્વફૃઅ �રીથ ચડીણૂ નૉ ઝૉ. ઇળૉ , ગઅઉ બથ 
ષીઙષીધૂ, મૉગડૉ $ળલી ગૉ  ષીઉળ઼ફી જૉબધૂ બથ ધ્ણી $નષ઼ રીડૉ  ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડૂ 'લ ઝૉ. ઑડવી રીડૉ  ઞ 

ગ્વૉ�ડૉળ્વફૂ દબી઼ ગળષીફૂ ઽ્લ ઑફી ઇઙીઋફી મૉ ર$ઽફીરીઅ નન�ફૉ ગ્ઉબથ �ગીળફૂ યીળૉ  ઉ', ઽીડ:  
ઑડૉગ, બૉળૉ ુવુ઼઼ફ્ ઽૃરવ્, યીળૉ  કબળૉસફ, મૉગડૉ $ળલીફ્ જૉબ ગૉ  ષીઉળ઼ફ્ જૉબ ધલ્ ઽ્ષ્ "ઉઑ 

ફઽ_. 

                               ઑગ ઞ ષઘદફ્ ગ્વૉ�ડૉળ્વફ્ $ળબ્ડ:  યળ઼્ીબી2 ઙથીલ ગૉ  મૉ-જીળ ષઘદ 

ગળીષષ્ "ઉઑ? ઑગ ઞ ષઘદ રીબૉવ ગ્વૉ�ડૉળ્વરીઅ ચથૂ મપૂ ઞ7લીઑ યૄવ્ફૂ સગલદી ળઽૉ  ઝૉ ઑડવૉ 
રી2 ઑગ ષઘદફી ગ્વૉ�ડૉળ્વફૉ ઼અબૄથ: યળ઼્ીબી2 ઙથૂ સગીલ ફઽ_. ઇરૉ$ળગીફી ફૉસફવ ગ્વૉ�ડૉળ્વ 
ઑઞલૃગૉસફ �્Cીરફૂ રીઙ:ન(સ:ગીરીઅ ઞથી/લી રૃઞમ જીળ ષઘદ ગ્વૉ�ડૉળ્વ (ઘી઼ ગળૂફૉ ઑવ.ણૂ.ઑવ. 
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ઇફૉ ઑજ.ણૂ.ઑવ.) રીબષીફૃઅ ઈનસ: ઙથીલ, બળઅ દૃ ઘજ: ઇફૉ /લષઽી$ળગદીફૂ `ુaઑ કઝીરીઅ કઝૂ 

મૉ ષઘદ ઑગ-મૉ ઇઢષી$ણલીફી ઇઅદળૉ  ગળીષૉવ દબી઼ ગ્વૉ�ડૉળ્વફ્ યળ઼્ીબી2 ઇઅનીઞ ઈબૂ સગૉ  ઝૉ. 

મૉ ષઘદ વૂપૉવ ગ્વૉ�ડૉળ્વ (ઇફૉ ઞૃની ઞૃની �ગીળ્) ફી બ$ળથીરરીઅ ૪૭ ડગીધૂ ષપૃ ભળગ ફ ઽ્ષ્ "ઉઑ 

ઇફૉ ઈ મઅફૉફૂ ઼ળૉળીસ /લુ1દફૃઅ ઼ીજૃ ગ્વૉ�ડૉળ્વ નસી:ષૉ ઝૉ. 

                    ઑગ ષઘદ ગ્વૉ�ડૉળ્વફૂ દબી઼રીઅ ષપૃ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઈષૉ બઝૂ કઝીરીઅ ઈઝૃઅ નળ ષહc 
ઑગ ષઘદ ગ્વૉ�ડૉળ્વ જૉગ ગળીષષૃઅ ઞ+ળૂ ઝૉ. ગૉ ડવીગ નન�કરીઅ (ઘી઼ દ્ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણષીફૂ નષી 
વૉદી નન�કરીઅ) નળ 2થ ગૉ  ઝ ર$ઽફૉ ગ્વૉ�ડૉળ્વ જૉગ ગળદીઅ ળઽૉ ષૃઅ બણૉ  ઝૉ.   

               બીદશી વ્ગ્રીઅ બથ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપીળૉ  ઽ્લ? ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઑ વ્ઽૂરીઅ ભળદૂ જળમૂ ઝૉ ઇફૉ 

બીદશી દૉરઞ 'ણી મઅફૉ �ગીળફી વ્ગ્રીઅ ઑ ષપીળૉ  ઽ્ઉ સગૉ . દરૉ બીદશી ઽ્ ઑફ્ ઇધ: ઑડવ્ ઞ ઝૉ ગૉ  

દરીળી સળૂળરીઅ જળમૂફી ધળ ફધૂ 'Sલી બળઅ દૃ દરીળી વ્ઽૂરીઅ જળમૂફૃઅ �રીથ ષપૃ ઽ્ઉ સગૉ  ઝૉ. 
ઇવમF, દીઞ ૉદળફી $ળબ્ડ:  રૃઞમ 'ણી વ્ગ્રીઅ ષપૃ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઽ્ષીફૂ સગલદી ષપીળૉ  ળઽૉ  ઝૉ દૉરઞ 
'ણીબથીફૉ વૂપૉ ગ્વૉ�ડૉળ્વ (ઘી઼ ગળૂફૉ ઑવ.ણૂ.ઑવ.) ઇફૉ ડ6 ીલ7વૂ઼ળીઉણ ષપૉ ઝૉ ઞ ૉ ઼ઽૉવીઉધૂ 

(ની.દ. ઘ્ળીગફી બ$ળષદ:ફધૂ) ગીમૄરીઅ ફધૂ ઈષદી. (ઞ ૉડવૂ ઼ઽૉવીઉધૂ બીદશી રીથ઼રીઅ ષપૂ ઙલૉવ 

ગ્વૉ�ડૉળ્વ ગીમૄરીઅ ઈષૉ ઝૉ.) ડૄઅ ગરીઅ, ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણષૃઅ ઽ્લ દ્ 'ણીરીઅધૂ બીદશી ધષૃઅ ભીલનીગીળગ 
ઝૉ.  

 


