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�નલળ્ઙફી ઘજી�શ ઝદીઅ ગીરજવીઋ ઋબીલ્ 

�નલળ્ઙફી નન
ઑ વીઅમ્ ઼રલ વૉષૂ બણૉ  ઑષૂ નષીક 

           ઑુ�બ�ળફ: દીઞ ૉદળરીઅ ઞ �ુ઼� ધલૉવ ઈઅદળળી!"ૂલ ઇ$લી઼ફી દીળથ રૃઞમ ' ણ્ગડળફૂ 
઼વીઽ રૃઞમ લ્+લ ણ્ટરીઅ ઑુ�બ�ળફ વૉષીરીઅ ઈીષૉ દ્ ુષ-રીઅ નળ ષહ/ ઑગ વીઘ વ્ગ્ફૂ ુઞ અનઙૂ 
વઅમીષૂ સગીલ ઇફૉ ઑડવી ઞ મૂ2 વ્ગ્રીઅ �નલળ્ઙ ગૉ  બૉળૉ ુવુ઼઼ફ્ ઽૃરવ્ ઇડગીષૂ સગીલ. 

                 ઑગવી યીળદરીઅ ઞ નળ ષહ/ ન઼ વીઘ વ્ગ્ફીઅ રૅ6લૃ ઽીડ7  ઑડૉગ ગૉ  �ડ" ્ગફૉ ગીળથૉ ધીલ ઝૉ. ' 
ઈ ળ્ઙ્ રીડૉ  ઞષીમનીળ બ�ળમશ્ફૉ ઼રલ઼ળ કશઘૂ વૉષીરીઅ ઈષૉ દ્ ચથીઅ રૅ6લૃ ઇડગીષૂ સગીલ ઝૉ. 
�નલ ગૉ  રઙઞફૉ વ્ઽૂ બઽ;જીણદૂ ળગદષી�ઽફૂકરીઅ =ીગગથ ઙઅઢીઉ ઞષીધૂ ઇષળ્પ ઈષૂ 2લ 6લીળૉ  
ઽીડ7  ઑડૉગ ગૉ  બૉળૉ ુવુ઼઼ફ્ ઽૃરવ્ ઈષૉ ઝૉ. રી= ઇણપૂ ઑુ�બ�ળફ વૉષીધૂ વ્ઽૂફી =ીગગથ્ફૉ ઙઅઢીદી 
ઇડગીષૂ સગીલ ઝૉ ઇફૉ ઑડવૉ વ્ઽૂફ્ ઇુષળદ �ષીઽ �નલ ઇફૉ રઙઞફી ગ્હ્ફૉ રશદ્ ળઽૉ  ઝૉ. 
બ�ળથીરૉ �નલળ્ઙ ગૉ  �ડ" ્ગફી ઽૃરવીધૂ મજૂ 2લ ઝૉ. 

               ' ગૉ  નળૉગ રીથ઼ૉ �નલળ્ઙધૂ મજષી રીડૉ  ઑુ�બ�ળફ વૉષૂ ઞAળૂ ફધૂ. ઞ ૉ રીથ઼ફૉ 
ઑB2ઉફી ઽીડ7  ઑડૉગ ગૉ  �ડ" ્ગ (બૉળૉ ુવુ઼઼) ઇધષી ઞ ૉરથૉ મીલબી઼ ઼ઞ7ળૂ, ઑુBઞલ્Eવી�ડૂ ગૉ  �નલફૃઅ 
ઇBલ ગ્ઉ કબળૉસફ ગળીFલૃઅ ઽ્લ ઑષૂ FલુGદકઑ ઈHષફ, ઑુ�બ�ળફફૂ ઙ્શૂ ણ્ગડળફૂ 
઼વીઽધૂ ઇફૉ ઑરફૂ નૉઘળૉઘ ઽૉઢશ વૉષૂ 'ઉઑ. ઞ ૉ વ્ગ્રીઅ ઈષી ગ્ઉ ળ્ઙ ગૉ  કબળૉસફ ફ ઽ્લ ઑરફૉ 
઼ીરીBલ ળૂદૉ ઈ નષી વૉષીફૂ ઞAળ ફધૂ ઽ્દૂ. 

                 ઑુ�બ�ળફફૂ બૉડ (ઞઢળ) બળ ઈણઇ઼ળ ધીલ ઝૉ ઑ ઋબળીઅદ ઇBલ ઈણઇ઼ળ્ બથ ધઉ 
સગૉ  ઝૉ. ઇરૃગ વ્ગ્ફૉ =ીગગથ ઙઅઢીષીફૂ ��Jલીરીઅ ુષKૉબ ધષીફૉ વૂપૉ ફીફૂ ફીફૂ ઉ2કરીઅ બથ ષપીળૉ  
બણદૃઅ વ્ઽૂ ફૂગશષીફૂ દગવૂભ ધઉ સગૉ . મૉગીમૄ ઽીઉNવણ�ૉસળ, બૉડરીઅ ઇO઼ળ, ઇBલ વ્ઽૂ ફૂગશષીફૂ 
દગવૂભ ષઙૉળૉ  ઽ્લ દ્ ઑુ�બ�ળફ ફ વૉષૂ 'ઉઑ. ઈર નળૉગ નષી મૉપીળૂ દવષીળ ઞ ૉષૂ ઽ્લ ઝૉ. લ્+લ 
�રીથરીઅ લ્+લ ણ્ગડળફૂ ઼વીઽધૂ વૂપૉવ નષી ુઞ અનઙૂ મજીષૂ સગૉ  ઝૉ. 

          Hય ફૂજૉ રૄગષીફૂ ફીઉડ"ૉ ડ ઞૄધફૂ નષી-ઙ્શૂ ગઉ ળૂદૉ ગીર ગળૉ  ઝૉ? �નલળ્ઙફી નન
કફૉ 
ઝીદૂરીઅ નૃ:ઘીષ્ ધીલ 6લીળૉ  Hય ફૂજૉ રૄગષી રીડૉ  'ફીઉડ"ૉ ડ ઞૄધફૂ નષીક (ની.દ. ઼્મ
ડ"ૉડ, ઈઉ઼્ણ
વ 
ષઙૉળૉ ) ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈ નષી Hય ફૂજૉ રૄગદીફૂ ઼ીધૉ ઞ ર્ડી યીઙફી નન
કરીઅ ઝીદૂફ્ નૃ:ઘીષ્ 
(ઑB2ઉફી બૉગડ્�ળ઼) ચડષી વીઙૉ ઝૉ. 

'             ફીઉડ"ૉ ડ ઞૄધફૂ નષી વૉષીધૂ ળગદષી�ઽફૂકફી �ફીલકૃ ઽશષીસ ઇફયૃષૉ ઝૉ. (ળૂવૉગK ધીલ 
ઝૉ) ઇફૉ બ�ળથીરૉ ળગદષી�ઽફૂક ધ્ણૂ બઽ્શૂ ધીલ ઝૉ. પરફૂક ગળદીઅ ષપૃ ઇ઼ળ ુસળીક બળ ધીલ 
ઝૉ ઈફૉ ગીળથૉ ુસળીકરીઅ ષપૃ વ્ઽૂ ઞરી ધીલ ઝૉ ઇફૉ �નલરીઅ ઈષદ્ વ્ઽૂફ્ ઞQધ્ ચડૉ  ઝૉ, બ�ળથીરૉ 
�નલ બળ વ્ઽૂફી બઅબRઙફૃઅ યીળથ ચડૉ  ઝૉ - �નલફૂ ક�ગ઼ઞફફૂ ઞA�ળલીદ ચડૉ  ઝૉ ઇફૉ �નલફૉ રશદ્ 
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વ્ઽૂફ્ �ષીઽ (પરફૂક ધ્ણૂ બઽ્શૂ ધષીફૉ ગીળથૉ) ષપૉ ઝૉ. ઈ મપૂ ઇ઼ળ્ફ્ ઼ળષીશ્ નન
ફૉ 
ઑB2ઉફીફી નૃ:ઘીષીધૂ નૄળ ળીઘૉ ઝૉ. 

                        ર્ડી યીઙફી નન
કફૉ Hય ફૂજૉ 'ફીઉડ"ૉ ડ ઞૄધફૂ નષી રૄગલી બઝૂ બીઅજૉગ ુરુફડરીઅ ઞ 
ળીઽદ ધઉ ઞદૂ ઽ્લ ઝૉ. ઇફૉ ' ળીઽદ ફ ધીલ દ્ નળ બીઅજ ુરુફડૉ  ઇણપૂ ગૉ  ઑગ ઙ્શૂ ષપૃરીઅ ષપૃ =થ 
ષઘદ Hય ફૂજૉ રૄગષૂ બણૉ  ઝૉ. ઞલીળૉ  ઈ નષી ળ્ઞ �નષ઼રીઅ મૉ ગૉ  =થ ડીઉર ઙશષી રીડૉ  ઈબષીરીઅ ઈષૉ 
6લીળૉ  વીઅમૉ ઙીશૉ ઑફૂ ઇ઼ળગીળગદી ચડૂ ઞઉ સગૉ  ઝૉ. ળ્ઞ નષીફૂ ઇ઼ળ ષઙળફ્ ૩૪ ગવીગફ્ ઙીશ્ ળઽૉ  
દ્ વીઅમી ઙીશી ઼ૃપૂ નષીફૂ ઇ઼ળગીળગદી ઞશષીઉ ળઽૉ  ઝૉ. ઈ રીડૉ  ઙ્શૂ ઙશષીફી ઼રલરીઅ ઘૄમ 
ગીશH ળીઘષૂ ઞAળૂ ઝૉ. વીઅમી ઼રલ રીડૉ  ઼્મ
ડ"ૉ ડ ગૉ  ઈઉ઼્ણ
વ ઙ્શૂ �નષ઼રીઅ =થ ષઘદ વૉષીફૂ 
ઽ્લ 6લીળૉ  બઽૉવૂ ઙ્શૂ ઼ષીળૉ  ઈઢ ષીઙૉ, મૂH મબ્ળૉ  ઑગ ષીઙૉ ઇફૉ =ૂH ઼ીઅઞ ૉ ઝ ષીઙૉ વૉષૂ 'ઉઑ. 
ઈ ઞ ળૂદૉ ઈઉ઼઼્્મ
ણ ર્ફ્ફીઉડ"ૉ ડ નષી મૉ ષઘદ વૉષીફૂ ઽ્લ 6લીળૉ  મીળ-મીળ ગવીગફી ઇઅદળૉ  
વૉષીફૉ મનવૉ ઼ષીળૂ ઙ્શૂ ઈઢ ષીઙૉ ઇફૉ મૂH ઙ્શૂ મબ્ળૉ  =થ-જીળ ષીઙૉ વૉષૂ 'ઉઑ. મપૂ નષીક 
ણ્ગડળફૂ ઼વીઽ રૃઞમ ઇફૉ ણ્ગડળૉ  ઼ૄજષૉવી ણ્ટરીઅ ઞ વૉષૂ ઞAળૂ ઝૉ. રી= નષીફી ઼રલરીઅ યવૄ ફ ધીલ 
ઑ રીડૉ  ઇઽR ઼રલફૂ જ્G઼ીઉ ઇઅઙૉ Uલીફ ન્લૃ7 ઝૉ. ' ણ્ગડળૉ  ગ્ઉ ઇBલ ઼રલૉ નષી વૉષીફૃઅ ઼જૄFલૃઅ ઽ્લ 
દ્ ઑફૃઅ બીવફ ગળષૃઅ ઞAળૂ ઝૉ. 

• મૂડી �વ્ગ �઼ ઞૄધફૂ નષીક:  

�નલળ્ઙફ્ ઽૃરવ્ ઈષૂ ઙલી બઝૂ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ઈ ઞૄ◌ૄધફૂ નષીક (રૉડ્�્વ્વ, ઑડૉફ્વ્વ, 
બૉૠળીબૉૠળફ્વ્વ ષઙૉળૉ ) વૉષીધૂ ઈલૃXલ વઅમીલ ઝૉ ઑષૃઅ બૄળષીળ ધલૃ ઝૉ. ઑડવૉ ઞ ઑડૉગ ઈષૂ ઙલી બઝૂ 
કઝીઅરીઅ કઝીઅ ઑગ-મૉ ષહ7 ઼ૃપૂ ઈ નષી વૉષીફૂ ઼વીઽ ર્ડી યીઙફી નન
કફૉ રશૉ ઝૉ. ઈ નષીક 
�નલફી પમગીળી ઇફૉ �નલ બળફ્ ગીલ7મ્ઞ ચડીણૉ  ઝૉ; ઞ ૉફૉ વૂપૉ �નલફૂ ક�ગ઼ઞફફૂ ઞA�ળલીદ ચડૉ  ઝૉ 
ઇફૉ કઝૃઅ વ્ઽૂ રશૉ દ્ બથ ફૃગ઼ીફ ષઙળ �નલ ગીલ7ળદ ળઽૉ  ઝૉ. ઈ નષી વૉષીધૂ ભળૂ ઑડૉગ ઈષષીફૂ 
સગલદી ફ;પબી= �રીથરીઅ ચડૂ 2લ ઝૉ. ઞ ૉ નન
કફૃઅ Nવણબૉૠળસળ ચડૂ ઙલૃઅ ઽ્લ ગૉ  ઇ�ધરીફૂ મૂરીળૂ 
ઈ નષીધૂ ષપદૂ ઽ્લ ઑષી નન
કફૉ ઈ નષી ઈબૂ સગીદૂ ફધૂ. 

ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણદૂ નષીક ગ્ફૉ ઞAળૂ? ગૉડવૂ ઼વીરદ?: ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપૂ ઞષીધૂ �નલળ્ઙફૂ 
સગલદી ઘૄમ ષપૉ ઝૉ, ઇફૉ યીળદરીઅ દ્ ઈનસ7 ગ્વૉ�ડૉળ્વફૃઅ �રીથ ૩૯૨ ુર.[ી./ણૉ .વૂ. ગળદીઅ કઝૃઅ 
ઽ્ષૃઅ ઞAળૂ ઝૉ. ૪૨૨ ુર.[ી./ણૉ .વૂ. ગળદીઅ ઞ ૉડવૃઅ ષપીળૉ  ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઽ્લ ઑફી મરથી ઞ ૉડવૂ ડગીષીળૂરીઅ 
�નલળ્ઙ ધષીફૂ સગલદી ષપૉ ઝૉ. 

ષપૉવૃઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણષી રીડૉફ્ ઼ૐધૂ ઼ીળ્ ઋબીલ ઘ્ળીગરીઅધૂ જળમૂ (ઘી઼ ગળૂફૉ ઼અદૅ^ જળમૂ) 
ચડીણષીફ્ ઝૉ. ચૂ, દૉવ, રીઘથ, રવીઉ, જૂટ ઑગનર કઝૃઅ ગળૂ ફીઘષીરીઅ ઈષૉ દધી રીઅ઼ીઽીળ, _ણીઅ 
ષઙૉળૉફ્ ઼અબૄથ7 6લીઙ ગળષીરીઅ ઈષૉ દ્ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડૉ  ઞ ઝૉ. દીઞ ૉદળરીઅ ધલૉવી ગૉડવીગ ઇ$લી઼્ 
ઞથીષૉ ઝૉ ગૉ , ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણષૃઅ ઽ્લ દ્ બઽૉવીઅ ષઞફ ચડીણ્ ઇફૉ ઑધૂ બથ બઽૉવીઅ ગ઼ળદ ગળષીફૃઅ સA 
ગળૂ ન્. ગ઼ળદધૂ યવૉ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણષીરીઅ ધ્ણ્ગ ઞ ભીલન્ રશદ્ ઽ્લ બળઅ દૃ ઑફૉ ગીળથૉ �નલળ્ઙ 
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ઇડગીષષીરીઅ; ષઞફ ચડીણષીરીઅ ઇફૉ દઅનૃળ�દૂ 2શષૂ ળીઘષીરીઅ ઑડવી મપી ભીલની ધીલ ઝૉ ગૉ  ુફલુરદ 
ગ઼ળદ ષઙળ ઼ીળૂ ઇફૉ ઼ીજૂ દઅનૃળ�દૂ 2શષષૂ ઇસગલ ધઉ બણૉ  ઝૉ. ઈ ઋબળીઅદ, જીવષીધૂ 
ઑજ.ણૂ.ઑવ. દળૂગૉ  કશઘીદૃઅ ઼ી અ̀  ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપૉ ઝૉ, દૉરઞ ડ" ીલ+વૂ઼ળીઉણ ફીરફ્ જળમૂફ્ ઇBલ 
ચડગ ચડૉ  ઝૉ. સળૂળફી ઇરૃગ જ્ગગ઼ �ફીલૃક રઞમૄદ ગળષીફૂ ગ઼ળદ્ધૂ ગૃવ ગ્વૉ�ડૉળ્વ બથ 
ફ;પબી= �રીથરીઅ ચડૂ સગૉ  ઝૉ. ષપૉવૃઅ ષઞફ ચડીણષીધૂ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઇફૉ ડ" ીલ+વૂ઼ળીઉણ ચડીણષીરીઅ 
ઇઙ6લફ્ ભીશ્ રશૉ ઝૉ. 2ણી વ્ગ્ ગળદીઅ બીદશી વ્ગ્ ષપૉવૃઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ટણબધૂ ચડીણૂ સગૉ  ઝૉ. 

                               ઞ ૉ વ્ગ્ ઘ્ળીગફૂ બળૉH ઇફૉ ગ઼ળદ્ ગળષી ઝદીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણૂ ફધૂ 
સગદી ઑ વ્ગ્ રીડૉ  ઝૉaી ઋબીલ દળૂગૉ  ઞ નષીકફ્ ઋબલ્ઙ ળઽૉ  ઝૉ. ફષૂ ફષૂ ષપૃફૉ ષપૃ ઇ઼ળગીળગ 
નષીક ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણષી રીડૉ  સ્પીલી ગળૉ  ઝૉ. ઇફૉ ઑફ્ ષબળીસ બથ �નફ-�ુદ�નફ ષપદ્ 2લ ઝૉ. 
નળૉગ રીથ઼ૉ ઈ નષી વૉદીઅ બઽૉવીઅ ઇફૉ નષીફૂ ઼ીધ઼્ીધ ઘ્ળીગફૂ જળમૂ ચડીણષૂ ઘૄમ ઞ ઈષbલગ ઝૉ. 
ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણષી રીડૉ  ઈઞગીવ ઼ૐધૂ ષપૃ ષબળીદૂ નષીકરીઅ '�ડૉડૂફ ઞૄધફૂ નષીકફ્ ઼રીષૉસ 
ધીલ ઝૉ. વૂષળરીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વફી ઋ6બીનફ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ઑજ.ઑર.H.ગ્.ઑ. ળૂણગૉડ઼ ફીરફી 
ઋ6઼ૉજગફૂ ગીરઙૂળૂ ચડીણષીફૃઅ ગીર ઈ �ડૉડૂફ ઞૄધફૂ નષીક ગળૉ  ઝૉ. વ્ષી�ડૉડૂફ (વ્�ડૉડૂફ, 
ળ્ષીગ્ળ, ળૂગ્વ, વૂબૂ�ડૉડ ષઙૉળૉ ); ઼ૂરષી�ડૉડૂફ (઼ૂરષ્ડૂફ ષઙૉળૉ ); બીષી7�ડૉડૂફ; ભવૃષી�ડૉડૂફ 
ઇફૉ ઑડ્ષી7�ડૉડૂફ ષઙૉળૉ  ગૉડવૂગ ઈ ઞૄધફૂ 2થૂદૂ નષીકફીઅ ઋનીઽળથ ઝૉ. વૂષળરીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વફૃઅ 
ઋ6બીનફ ચડષીધૂ ઇફૉ વૂષળફી ગ્હ્ બળ ઑવ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વફી ળૂ઼ૉEડળ ષપષીધૂ, વ્ઽૂરીઅ 
ઑવ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વફી �રીથરીઅ ૪૭ ધૂ ૬૨ ડગી ઞ ૉડવ્ ઇફૉ ષૂ.ઑવ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વ ઇફૉ 
ડ" ીલ+વૂ઼ળીઉણફી �રીથરીઅ ૩૨ ધૂ ૪૨ ડગી ઞ ૉડવ્ ચડીણ્ ફ;પીલ ઝૉ. ઈફૂ ઼ીધૉ ઑજ.ણૂ.ઑવ. 
ગ્વૉ�ડૉળ્વરીઅ બીઅજ ધૂ નસ ડગી ઞ ૉડવ્ ષપીળ્ ફ;પીલ ઝૉ. 

                     �ડૉડૂફ ઞૄધફૂ નષીક વૉષીધૂ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડૉ  ઝૉ ઇફૉ ઑફૂ ઼ીધૉ ઼ીધૉ �નલફૂ 
પરફૂક ઼ીઅગણૂ ધષીફૂ ��Jલી બથ પૂરૂ બણૉ  ઝૉ. ગૉ ડવીગ વ્ગ્રીઅ દ્ પરફૂફી ઇષળ્પ બઽૉવીઅ ગળદીઅ 
બથ કઝી ધીલ ઝૉ. ઇવમe, પરફૂફી ઇષળ્પ ઘ્વષી રીડૉ  ઈ નષી ગળદીઅ બથ ષપૃ ઇ઼ળગીળગ 
ઘ્ળીગફીઅ બ�ળષદ7ફ્, લ્ઙી઼ફ-Uલીફ, ગ઼ળદ ઇફૉ Fલ઼ફ રૃુGદફ્ ઼ષીfઙૂ Hષફ સોવૂફી ભૉળભીળ્ફ્ 
ગીલ7Jર ઝૉ, ઑષૃઅ ણ્. ણૂફ કફ
સૉ ઇરૉ�ળગીરીઅ ળૂ઼જ7 ગળૂફૉ ઼ીુમદ ગળૂ ઈEલૃઅ ઝૉ. ઑરફી ઇ$લી઼રીઅ 
Hષફસોવૂફી ઼ષીfઙૂ બ�ળષદ7ફધૂ પરફૂફી ઇષળ્પરીઅ ફ;પબી= ચડીણ્ ફ;પીલ્ ઽદ્. ષશૂ, નષીક 
ઞલીઅ ઼ૃપૂ જીવૃ ઽ્લ 6લીઅ ઼ૃપૂ ઞ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડદૃઅ ઽ્ષીધૂ, નષી મઅપ ધદીઅફૂ ઼ીધૉ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપષી 
વીઙૉ ઝૉ. 

                       �ડૉડૂફ ઞૄધફૂ નષીક ફ;પબી= �રીથરીઅ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણૉ  ઝૉ ઇફૉ પરફૂફ્ 
ઇષળ્પ ઈઙશ ષપષીફૂ ઙુદ ચડીણૉ  ઝૉ. ઈ નષીક �રીથરીઅ ઼વીરદ ઇફૉ ઇBલ ગ્વૉ�ડૉળ્વ 
ચડીણફીળૂ નષીક ગળદીઅ કઝૂ ઈણઇ઼ળ્ ગળૉ  ઝૉ. �ડૉડૂફ ઞૄધફૂ નષીક વૉફીળ ઼્રીઅધૂ બીઅજૉગ 
ઞથીફૉ ઈણઇ઼ળફ્ ઇફૃયષ ધીલ ઝૉ. ઈસળૉ  મૉ ડગી ઞ ૉડવી નન
કરીઅ �ડૉડૂફ નષીફૉ ગીળથૉ વૂષળફૂ 
ગીરઙૂળૂરીઅ ુષKૉબ બઽ;જૉ ઝૉ ઇફૉ વ્ઽૂરીઅ વૂષળફી ઋ6઼ૉજગ્ફૃઅ (ઑ઼.H.બૂ.ડૂ.) �રીથ =થ ઙhઅ ષપૂ 
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2લ ઝૉ. ઼્ઑ ઑગધૂ બથ કઝી ગૉ઼રીઅ �ફીલૃક બળ ઙઅયૂળ ઈણઇ઼ળ ઈ નષીધૂ ધઉ સગૉ  ઝૉ. 
રીલ્બૉધૂ દળૂગૉ  કશઘીદૂ ઈ દગવૂભરીઅ ઽીધ-બઙફી �ફીલૃકરીઅ ઼ઘદ નૃ:ઘીષ્ ધીલ, ધીગ વીઙૉ, 
ગીર ગળષીરીઅ ઇસુGદ વીઙૉ ષઙૉળૉ  દગવૂભ્ ઞથીલ ઝૉ. વૉમ્ળૉડળૂ દબી઼રીઅ �ફીલૃફી ઋ6઼ૉજગ 
(઼ૂ.બૂ.ગૉ .) ફૃઅ �રીથ ઘૄમ ષપૂ ઙલૉવૃઅ ઞથીલ ઝૉ. ઈષૃઅ ધષીફૂ સગલદી, ઞલીળૉ  ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણષીફૂ 
નષીક ઑગ ગળદીઅ ષપીળૉ  ષીબળષીરીઅ ઈષૉ 6લીળૉ  ષપૂ 2લ ઝૉ. 

                     �ડૉડૂફ ઋબળીઅદ, ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણષીરીઅ મૂH મૉ-=થ �ગીળફૂ નષીક ષહiધૂ 
ષબળીલ ઝૉ. ુબe-મઅપગ ળૉ ુ઼ફ દળૂગૉ  કશઘીદૂ ગ્વૉ�ડીઉળૉરીઉફ ઇફૉ ગ્વૉ�ડૂબ્વ ફીરફૂ નષીક 
ઑવ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વરીઅ ૪૨ ધૂ ૫૨ ડગીફ્ ચડીણ્ ગળૉ  ઝૉ, બળઅ દૃ ઑ નષીફી ષબળીસધૂ 
ડ" ીલ+વૂ઼ળીઉણ ષપૂ 2લ ઝૉ. મૂઞૃ અ ઈ નષીકફ્ ણ્ટ ઘૄમ ર્ડ્ (નસ-મીળ [ીર �નષ઼રીઅ મૉ-=થ ષીળ) 
ઽ્લ ઝૉ, ઞ ૉફૉ ગીળથૉ નન
ફૉ ઇ઼ૃુષપી વીઙૉ ઝૉ. ઈ નષી વૉષીધૂ ગમુઞલીદ, ઙૉ઼, ઇબજ્, ર઼ી ષઙૉળૉ  
દગવૂભ ધીલ ઝૉ. ઈઞગીવ ઈ નષીકફ્ ષબળીસ �રીથરીઅ કઝ્ ધીલ ઝૉ. 

                        ઇBલ નષીકરીઅ ુફગ્ડૂફૂગ ઑુ઼ણ ઞૄધફૂ નષીક ચથૂ ઋબલ્ઙૂ ઼ીુમદ ધઉ ઝૉ. 
ફીલીુ઼ફ ફીરફૂ ઈ ઞૄધફૂ નષી વૉષીધૂ વૂષળરીઅ ઑવ.ણૂ.ઑવ. ઇફૉ ષૂ.ઑવ.ણૂ.ઑવ. રીડૉ  ઞAળૂ 
�્ડૂફ ચડગફૃઅ ઋ6બીનફ મઅપ ધઉ 2લ ઝૉ. ઞ ૉફૉ બ�ળથીરૉ, ડ" ીલ+વૂ઼ળીઉણરીઅ ૪૭ ધૂ ૱૭ ડગીફ્; 
ષૂ.ઑવ.ણૂ.ઑવ.રીઅ ૪૭ ધૂ ૫૭ ડગીફ્ દધી ઑવ.ણૂ.ઑવ.રીઅ ૩૭ ધૂ ૪૭ ડગીફ્ ચડીણ્ ધીલ ઝૉ. ઈ નષી 
ષીબળષીફ્ ઈસળૉ  =ૂ઼ૉગ ષહ7ફ્ ષોુ-ગ ઇફૃયષ ઞથીષૉ ઝૉ ગૉ  નષી �રીથરીઅ ઼વીરદ ઝૉ. દૉ ઝદીઅ ગૉડવૂગ 
ઈણ-ઇ઼ળ્ ઑફી Fલીબગ ષબળીસરીઅ ફણૂ ઝૉ ઈ નષી વૉષીધૂ ઈઘી સળૂળફૂ જીરણૂરીઅ ઙળરીષ્ ગૉ  
મશદળી ધઉ સગૉ . ગલીળૉગ ઈઘી સળૂળૉ  ઘઅઞષીશ ઈષૉ ઑષૃઅ મફૉ ઝૉ. ષશૂ, ણીલીમૂડૂ઼ ગૉ  ઙીઋડ ઞ ૉષૂ 
મૂરીળૂફૉ ષગળીષષીફૃઅ ગીર ઈ નષી ગળૉ  ઝૉ ઇફૉ ઑડવૉ ઑ મૂરીળૂફૂ ઽીઞળૂરીઅ ઈ નષી ષીબળૂ સગીદૂ 
ફધૂ. ઑ ઞ ળૂદૉ ઑુ઼ણૂડૂ, બૉEડૂગ ઇO઼ળ દધી �નલફી પમગીળીફૂ ઇુફલુરદદીફી નન
કરીઅ બથ 
નળન ષગળૂ ઞષીફૂ સગલદીફૉ ગીળથૉ ઈ નષી ષીબળષૂ ફ 'ઉઑ. ગલીળૉગ વૂષળફી ગીરરીઅ બથ ઈ 
નષીધૂ Kુદ બઽ;જૂ સગૉ  ઝૉ. 

                  ઈ ઋબળીઅદ ડ" ીલ+વૂ઼ળીઉણ ષપીળૉ  ઽ્લ દ્ ઑફૉ ચડીણષી ભીઉlૂગ ઑુ઼ણ ણૉળૂષૉડૂF઼ 
દળૂગૉ  કશઘીદૂ નષીક (ની.દ. ઞ ૉરભીઉl્ટૂવ) ષબળીલ ઝૉ. ઈ નષીધૂ ઑજ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વ ષપૉ 
ઝૉ, બળઅ દૃ ઼ીધૉ ઼ીધૉ ફૃગ઼ીફગીળગ ઇઑવ.ણૂ.ઑવ. ગ્વૉ�ડૉળ્વ બથ ષપૂ સગૉ  ઝૉ. ષશૂ નષીફૉ વૂપૉ 
વૂષળ ઇફૉ �ફીલૃક ઋબળ બથ ઈણઇ઼ળ ધદૂ ઽ્ષીધૂ ઑફ્ ષબળીસ રલી7�નદ ઝૉ. 

                   ઈર, ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડીણદૂ નષીક મૉ-પીળૂ દવષીળ ઞ ૉષૂ ઝૉ. રલી7�નદ ઇફૉ નીગદળૂ 
નૉઘળૉઘ ઽૉઢશફ્ ઋબલ્ઙ ઈલૃXલ વઅમીષૂ ઈબૉ ઝૉ, દ્ મૂH મીઞૃ ઈણઇ઼ળ્ ઑફી ઋબલ્ઙફૉ રલી7�નદ 
મફીષૉ ઝૉ. ષશૂ, નષી ઞલીઅ ઼ૃપૂ જીવૃ ઽ્લ 6લીઅ ઼ૃપૂ ઞ ગ્વૉ�ડૉળ્વ ચડૉવૃઅ ળઽૉ  ઝૉ (ઑડવૉ ઞ ઑ ગીલર 
વૉષૂ બણૉ  ઝૉ).  

 


