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વ્ગબીવ ુમવ  
42 ષહ�ધૂ ળીઞફૂુદરીઅ ઇડષીઉ બણૉવી વ્ગબીવ ુમવફૂ �થ્ ઽગૂગદ 
 
42 ષહ� બઝૂ બથ યીળદરીઅ ઞફ વ્ગબીવ મૂવ ઽઞૃ બૉુ �ણઅઙ ઝૉ. યીળદરીઅ ઼ૐધૂ બઽૉવૃઅ વ્ગબીવ ુમવ જ્ધૂ 
વ્ગ઼યીરીઅ સીઅુદ યૄહથ #ીળી 1969રીઅ ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈ%લૃઅ ઽદૃઅ. ઈ મૂવ વ્ગ઼યીરીઅ દ્ બ઼ીળ ધઉ ઙલ ૃ

ઽદૃ બથ ળી(લ ઼યીરીઅ ઇડગૂ બ+ૃઅ ઽદૃઅ. મ઼ ,લીળધૂ ઽઞૃ દૉ વડગૉ વૃઅ ઞ ઝૉ. ,લીળમીન વ્ગ઼યી ુમવફૉ 1971, 
1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 ઇફૉ 2008રીઅ ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈ%લૃઅ ઝૉ બથ ઽઞૃ ઼ૃપૂ 
બ઼ીળ ધઉ સ/લૃઅ ફધૂ. 

�  વ્ગબીવફૃઅ રૃલ ગીર સૃઅ ઽસૉ? 
                                     0 લ્1લ 2ષ3બરીઅ વ્ગબીવ ુમવ બ઼ીળ ગળૂ નૉષીરીઅ ઈષસૉ દ્ વ્ગબીવ 
4પીફરઅ5ૂ ઼6ઽદ ઇ�લ રઅ5ૂક, ઼ીઅ઼ન્ ઇફૉ ઇ�લ 8ઽૉળ ઼9ી ઇુપગીળૂક ઼ીરૉ દબી઼ ગળષીફૂ ઼9ી 
4ી: ધસૉ. વ્ગબીવફી ગીળથૉ ફ રી5 વ્ગ્ફી રફરીઅધૂ ;< ઼ળગીળ ઇઅઙૉફૂ રી�લદી નૄળ ધસૉ બથ ઼ળગીળૂ 
દઅ5ફી ગીરગીઞરીઅ બથ ઼ૃપીળ્ ધસૉ.  
                               0ગૉ  ળી(લ ઼યીરીઅ વ્ગબીવ ુમવ બ઼ીળ ફ ધઉ સ/લૃઅ ,લીળમીન વ્ગ઼યીફૃઅ 
ુષ઼ઞ�ફ ધદી દૉ ઇડગૂ બ+ૃઅ ઽદૃઅ. ,લીળમીન (લીળૉ  બથ વ્ગ઼યીરીઅ ુમવ બ઼ીળ ગળષીરીઅ ઈ%લૃઅ ,લીળૉ  દૉફૉ 

ગ્ઉ ઇ�લ ગુરડૂ બી ૉ઼ ઼ૃપીળી-ષપીળી રીડૉ  ર્ગવૂ નૉષીરીઅ ઈ%લૃઅ ઽદૃઅ. ઈ ઼ૃપીળી-ષપીળી મીન બથ દૉ ુમવ 

વ્ગ઼યીરીઅ બ઼ીળ ફધૂ ધઉ સ/લૃઅ. 0ગૉ  મીનરીઅ ઉુ�ણલી ઇઙૉ�2ડ ગળ>સફફી ગીલ�ગળ્ઑ ઑગ ણ@ ીAડ દોલીળ 
ગલC ઽદ્. 

�  ઇ�થી ઽ�ળૉફૂ યૄુરગીઆ 
ઙીઅપૂષીનૂ ગીલ�ગદી� ઇDથી ઽ8ળૉઑ વ્ગબીવ ુમવફૂ રીઅઙથૂ ઼ીદૉ 6નEઽૂફી ઞદળ-રઅદળ ગીદૉ ઇફસફ 
ઈઅન્વફ સ3 ગલૃ� ઽદૃઅ. 9રૂ ઑુ4વૉ ઇDથી ઽ8ળૉફી 98 ગવીગફી ઋબષી઼ મીન ઼ળગીળૉ  ઇDથી ઽ8ળૉફૉ 
રફીષષી રીડૉ  ઙૉડૉટ ફ્6ડ6ભગૉસફરીઅ 8ઽૉળીદ ગળૂ ઽદૂ. ઈ ફ્6ડ6ભગૉસફરીઅ 10 ઼Iલ્ફૂ અ઼લ/ૃદ ઼ુરુદ 

મફીષષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ. ઈ ઼લૃ/દ ઼ુરુદરીઅ ઼ળગીળ ઇફૉ ુ઼ુષવ ઼઼્ીલડૂફી ઼ન2લ્ફ્ ઼રીષૉસ 

ધીલ ઝૉ. વ્ગબીવ ુમવફી ઼રધ�ફરીઅ ઼રJ નૉસફી ઽ8ળ્ વ્ગ્ઑ બ્દીફૃઅ ઼રધ�ફ %લ/દ ગલૃ� ઽદૃ ઇફૉ 
વ્ગ્ઑ કફવીઉફ ગૉ Kબૉઉફ બથ જવી%લૃઅ ઽદૃઅ.  

�  �ષદ�રીફ બ�ળુ ધુદઆ 
                                                             ઽીવરીઅ ઼ળગીળ ઇફૉ ુ઼ુષવ ઼઼્ીલડૂફી ઼ન2લ્ ષLજૉ 
વ્ગબીવ રૃMૉ ઑગરદ 4ષદ�દ્ ફધૂ. મNૉ બO્ફી ફૉદીક બ્દ બ્દીફી રૃMીક વ્ગબીવરીઅ ઼રીષષી રીડૉ  
ઇણઙ ષવથ ઇબફીષૂ ળPી ઝૉ. મૂQ મીઞૃ ઇDથી ઽ8ળૉઑ 0 બ્દીફૂ રીઅઙથૂ ફઽR ુ2ષગીળીલ દ્ 16રૂ 
કઙ<ધૂ ભળૂધૂ ઇફસફ ગળષીફૂ પરગૂ ઈબૂ નૂપૂ ઝૉ. ઈ રૃMૉ ઼ળગીળૉ  3Q ઞૃવીઉઑ ઼ષ�બOૂલ મૉઢગ 
મ્વીષષીફૂ બથ 8ઽૉળીદ ગળૂ ઝૉ. 
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� ઞફ વ્ગબીવ ુમવ ઇફૉ ઼ળગીળફી વ્ગબીવ ુમવરીઅ  
                                  સૃઅ ઇઅદળ ઝૉ? 

� વ્ગબીવ ુમવ 
 
1 - ઼ૂમૂઈઊ વ્ગબીવફી નીલળીફૂ મઽીળ ળઽૉસૉ. 
2 - ળીઞફોુદગ નશ્ બથ વ્ગબીવફી નીલળીધૂ મઽીળ ળઽૉસૉ.  
3 - પીુર�ગ ઼અઙઢફ વ્ગબીવફી નીલળીરીઅ ફઽૂ ઽ્લ. 
4 - ુસOી ઼અ2ધીફ વ્ગબીવફી નીલળીરીઅ ફઽૂ. 
5 - દબી઼ બઽૉવી ઼ળગીળૂ ગર�જીળૂ બ્દીફ્ બO ળીઘૂ ળગસૉ.  
6 - ઼ળગીળૂ રનનષીશી ઑફQક વ્ગબીવફી નીલળીધૂ મઽીળ ળઽૉસૉ.  
7 - ફૉદી ુષબO, 2બૂગળ, બૂઑ, જૂભ ઞ2ડૂ઼ ગળસૉ વ્ગબીવફૂ ુફલૃુ/દ. 
8 - ળી<@બુદ ઈબસૉ વ્ગબીવફૂ ુફલૃુ/દફૉ ઈઘળૂ રઅઞૄળૂ 
9 - ઼ૂમૂઈઊ ક6ભ઼ળફૂ મનવૂફ્ વ્ગબીવફૉ ઇપૂગીળ ફઽૂ ળઽૉ .  
10 - વ્ગબીવફી ઼Iલ્ ગ્ઊ બીડWફી ઼Iલ ફઽૂ ઽ્લ. 
 

� ઞફ વ્ગબીવ ુમવફી રૃલ ઇઅસ્આ 
1. -ઈ ુમવરીઅ ;<ીજીળફી ઈળ્બ્ફૂ દબી઼ રીડૉ  ગૉ �Xરીઅ વ્ગબીવ ઇફૉ ળી(લરીઅ વ્ગીલૃ/દફૂ 

ુફરથૄઅગ ગળષીફ્ 42દીષ ઝૉ. 
2. -;<ીજીળફૂ ગ્ઉ બથ ભ6ળલીન રશૉ ,લીળૉ  વ્ગબીવ ઇફૉ વ્ગીલૃ/દૉ ઑગ ષહ�રીઅ દબી઼ બૃળૂ 
ગળષૂ બણસૉ દૉષૂ 0ઙષીઉ ઝૉ. 

3. -દૉફી બઝૂફી ઑગ ષહ�રીઅ ઈળ્બૂકફૂ ઼ીરૉ ગૉ઼ જવીષૂફૉ ગીલનૉ઼ળફૂ 46Yલી બૃળૂ 

ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ન્ુહદ્ફૉ ઼8 ભડગીળષીરીઅ ઈષસૉ. 
4. -ઈડવૃઅ ઞ ફઽR ;<ીજીળ ઇઅઙૉ ન્હૂદ ઢૉળષષીરીઅ ઈષૉવી ન્ુહદ્ફૉ ફૃગ઼ીફફૂ યળબીઉ 

ગળષીફૂ ભળઞ બીણષીરીઅ ઈષસૉ. 
5. -0 ગ્ઉ ઇુપગીળૂ ઼રલ઼ળ ગીર ફ ગળૉ  દ્ દૉફૉ નઅણ ભડગીળષીફૂ 0ઙષીઉ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 
6. -11 ઼ન2લ્ફૂ ઑગ ગુરડૂ વ્ગબીવ ઇફૉ વ્ગીલૃ/દફૂ ુફરથૄઅગ ગળસૉ. 
7. -વ્ગબીવ ઇફૉ વ્ગીલૃ/દફૂ ઼ીરૉ રૃગષીરીઅ ઈષૉવી ઈળ્બફૂ બથ દી,ગીુવગ દબી઼ 

ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
8. -઼ીધૉ ઞ ઞફ વ્ગબીવ ુમવરીઅ ઑષી વ્ગ્ફૉ ઼ૃળOી બૃળૂ બીણષીફ્ 42દીષ રૃગષીરીઅ ઈ%લ્ 

ઝૉ ઞ ૉ ;<ીજીળફૂ ુષZ[રીઅ ઇષીઞ ઋઢીષસૉ. 


