ુઙળફીળ બષદ
 ધશ ઇફૉ રઽ ષ
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ુઙળફીળ બષદ ઑ યીળદ નૉસફીઅ બુર યીઙરીઅ ઈષૉવ ઙૃઞળીદ ળીઞલફીઅ ઞૃ ફીઙત સઽૉ ળધૂ બીઅજ
ગવ્રૂડળ ઋદળૉ ઈષૉવ બષદ્ફ્ ઼રૃઽ ઝૉ .ઞલીઅ ુ઼%પ જ્ળી઼ૂફીઅ મૉ઼થીઅ ઝૉ .ઈ ુઙળફીળ બષદરીઅ
બીઅજ )જી ુસઘળ્ ઈષૉવી ઝૉ .ઞૉરીઅ ઙ્ળઘ ુસઘળ ૫૮૨૨ ,ઇઅમી0 ૫૫૨૨ ,ઙૐરૃઘૂ ુસઘળ ૫૩૪૨ ,
ઞોફ રઅનળ ુસઘળ ૫૫૨૨ ઇફૉ રીશૂબળમ ૩૱૨૨ ભૃડફૂ )જીઊક પળીષૉ ઝૉ .ઞૉધૂ ુઙળફીળ બષદ
ઙૃઞળીદફ્ બથ )જીરીઅ )જ્ બષદ ઝૉ .ુઙળફીળફી બીઅજ બષદ્ બળ ગૃ વ ધઉફૉ ૱૮૮ રઅનળ્ ઈષૉવી
ઝૉ .બ;ધળ્ફીઅ મફીષૉવ નીનળી ઇફૉ ળ<દ્ ઑગ ડ્જ બળધૂ મૂ0 ડ્જ બળ વઉ =લ ઝૉ .ઑષૃ ગઽૉ ષીલ
ઝૉ ગૉ ગૃ વ ૯,૯૯૯ બઙુધલી ઝૉ ,બથ ઘળૉ ઘળ ગનીજ ૱,૨૨૨ બઙુધલી ઝૉ .નળ ષહ@ ુઙળફીળફૂ બળAરી
ધીલ ઝૉ ઞૉરીઅ વીઘ્ વ્ગ્ Bણીઉ ઝૉ .નળ ષહ@ ુઙળફીળ જણષીફૂ ઽળભીઉ બથ ઙ્ઢષીલ ઝૉ .<ધીુફગ
વ્ગ્ફ્ નીષ્ ઝૉ ગૉ ઇ;લીળ કઝીરીઅ કઝ્ ઼રલ ૬૭ ુરફૂડ ફ્ ફGપીલ્ ઝૉ .઼ીરીHલ રીથ઼ફૉ
ુઙળફીળ જણૂ બીઝી ઈષદી ૭-૱ ગવીગ વીઙૉ ઝૉ .
઼્ળઢ નૉસ ફ ઼અજલJ ,ફ જણલ્ ઙત ુઙળફીળ;
ફ ફીL્ નીર્-ળૉ ષદૂ ,ઇભશ ુઙલ્ ઇષદીળ.
઼્ળઢ સૃળ્ ફ ઼ળુઞલ્ ,ફ જણલ્ ઙત ુઙળફીળ;
ફ ફીL્ ઙઅઙી-ઙ્રદૂ ,ઑફ્ ઑશૉ ુઙલ્ ઇષદીળ.
ઽૂHનૃ પરરી MNીશૃક રીફૉ ઝૉ ગૉ ઋચીણીબઙૉ ુઙળફીળ ફી બઙધૂલી
જણષીધૂ <ષઙફૂ PીQૂ ધીલ ઝૉ .ુઙળફીળ ઙૃઞળીદફીઅ પીુરગ <ધશ્ રીઅફ્ ઑગ ઝૉ .ઞૉફૃઅ ઇઅદળ
ઇરનીષીન ધૂ ૫૪૯ ગૂ.રૂ .ધીલ ઝૉ .Pીજૂફ ઇફૉ ઇષીજૂફ ,મSૉ ળૂદૉ ઈ બુષT <ધશ ુઙળફીળ ઝૉ .
ઞૉ ઽઅ નૃ પર ઇફૉ ઞોફ પરફીઅ વ્ગ્ રીડૉ રઽ;ષફૃઅ લીTીપીર ઝૉ .ઇઽU ચથીમપી રઅનળ્ ઈષૉવી ઝૉ .
઼ૃઅનળ ઽળૂલીશૂ ઇફૉ ુઙળરીશીક ઼ળ઼ ર=ફૃઅ પીુરગ ષીદીષળથ ળજૉ ઝૉ .ઈ મપી ઼ીધૉ ઇઽU
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ઈષૉવ રૃુ<વરફીઅ પર <ધીફગ્ ઈષૉવ ઝૉ ઞૉધૂ રૃ઼વરીફ લીTીશૃક ફૉ બથ ઇઽU ઈગહ@ ઝૉ .
ઈર ુઙળફીળ યીળદફૂ " ઇફૉગદી રી ઑગદી " ફૃ ઼જ્ડ ઋનીઽળથ બૃW બીણૉ ઝૉ .

ઊુદઽી઼

઼ૐળીXY રીઅ રૐલ ષઅસ ,Zૂગ ,[Tબ ઇફૉ ઙૃQ ષઅસ્ફ્ ઊુદઽી઼ ઋઞશ્ ઝૉ .
રઙપફી ફઅનષઅસફ્ ફીસ ગળૂ ,ઙથળીઞલ્ફૉ ઘદર ગળૂ ,યીળદફૉ ઑગજAૂ મફીષફીળ જઅ\ઙૃQ રૐલ@
ઊ.઼ .બૄષ@ ૫૪૪ બઝૂ ઼ૐળીXY 0દૂ વૂપૃઅ .ઈર દૉ ઼રલરીઅ ઼ૐળીXY ફી બીડફઙળ
ઞૃ ફીઙત)ુઙળફઙળ(રીઅ બૃ`લુરT ફીરફ્ બ્દીફ્ ઼ૃમ્ રૃaલ્ ઽદ્ .ઈર ઈ રૐલ ષઅસફી ળી=ક
ઑ ગ્દળીષૉવ ુસવીવૉઘ્ \ીળી ુઙળફીળ બષદફૉ ઞઙદરીઅ Pુ઼ુ%પ ઇબીષૉવ ઝૉ .રૐલગીશરીઅ ુઙળફીળ
બષદફૉ ઋઞbલદ ઇફૉ ઞૃ ફીઙત સઽૉ ળફૉ ુઙળફઙળ ફીઅ ફીરધૂ કશઘીદી ઽદીઅ.
ઈર ઼રલફીઅ ષઽૉ થફૂ ઼ીધૉ ઞૃ ફીઙત ઋબળ ચથી ળી=કઑ ળીઞ ગલૃ .ઊ.઼.૩૩૭૪ફૂ ઈ઼બી઼
;લીફીઅ ળી= ગૃ રીળબીશૉ ુઙળફીળ જણષી રીડૉ cલષુ<ધદ બઙુધલી મફીષdી ઽદીઅ .;લીળ મીન
઼રલફીઅ બળષદફફૂ ઼ીધૉ ઇ;લીળૉ ઘૃમઞ ઼ીળી બઙુધલીફૃઅ ુફરીથ ધલૉવ ઝૉ .ુઙળફીળ બષદફૂ
઼ીરૉ ઞ નસ-ઇુઙલીળરૂ ઼નૂધૂ ઇગમઅપ ઋયૉવ્ ઋબળગ્ડફ્ ગe્ બથ ુઙળફીળફૃઅ ફઞળીfઅ ઝૉ .
ળી= ળી'Zઽળબૃઑ મઅપીષૉવી ઈ ગeીઑ ઼્ળઢફીઅ ઼દીબવડી ઇફૉ ઙથી ઘઅણફ-રઅણફ ુફઽીdી ઝૉ .
ઑગ ઑષૂ ગધી બથ ઇઽU Pજુવદ ઝૉ ગૉ ઞલીળૉ ુ઼Nળીઞ ઞલુ઼અઽઑ ઞૃ ફીઙત બળ જણીઉ ગળૂ ઇફૉ
;લીઅફી ળી= ળી'ઘhઙીળફૉ રીળૂ દૉફૂ ળીથૂ ળીથગનૉષૂફૉ વઉ ઞદ્ ઽદ્ ,;લીળૉ ઼દૂ ળીથગનૉષૂઑ
ુઙળફીળફૉ ગLૃ ગૉ ,
ઙ્ટીળી ુઙળફીળ ,ષશીરથ ષૉળૂફૉ ગલ્?
રળદી ળી'ઘhઙીળ ,ઘણૉ ણૂ ઘીઅઙ્ ફ ુધલ્?
ઞૉરગૉ દીળ્ ળી= ઽથીલ્ ઝદી દૃ ઽ0 ઋય્ ઝૉ ? ઈ ષઘદૉ ુઙળફીળ બણષી રીઅk્ ઇફૉ
ળીથગનૉષૂઑ દૉફૉ બણદ્ ળ્ગષી ગLૃ ગૉ ' બણરી બણરી રીળી ઈપીળ .'ુઙળફીળ ;લીળૉ ુ<ધળ ધઉ ઙલ્
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ઇફૉ દૉફૂ ચથૂ ુસવીક બણદી બણદી ળ્ગીઉ ઙઉ ઽ્લ દૉષૂ નૉઘીલ ઝૉ .ઋબળગ્ડ ઇફૉ ફૂજવ્ ગ્ડ
ઈ સૂવીક Bષી રીડૉ ફી <ધશ ઝૉ .
બૃળીથ્રીઅ ઊુદઽી઼
બૃળીથગીળ્ઑ ,વૉઘગ્ઑ ઇફૉ ગુષકઑ બ્દીફૂ ગવર \ીળી
ુઙળફીળફૉ ુમળનીcલ્ ઝૉ ઇફૉ ઋબ઼ીcલ્ ઝૉ .ુઙળફીળફૃઅ બળર ઼lનલ ુષુસX ઇફૉ ષોુષ%લ઼યળ
ષફ<બુદકફૉ ઈયીળૂ ઝૉ .લ્ઙૂક ,઼અદ્ ,ુ઼%પ્ ઇફૉ ઼ીપૃકફૃઅ ુઙળફીળ ુફષી઼<ધીફ ઝૉ .દૉફૂ
ઙૉમૂ ઙૃભીક ઇફૉ ગ્દળ્રીઅ ઇચ્ળૂક ષ઼ૉ ઝૉ .ુઙળફીળફૉ ઊુદઽી઼]]-બૃળીથ[રીઅ ળો ષદ ,ળૉ ષઅદ ,
ળો ષદગ ,ગૃ રૃન ,ળો ષદીજશ ઇફૉ ઋઞbલઅદ બષદ દળૂગૉ ઋeૉઘ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
ુઙળફીળફૉ ષoીબધ [ૉT બથ ગઽૉ ઝૉ .ગીળથગૉ ષo્ફ્ ;લીઙ ગળૂ
ઞલીઅ ુ઼%પ્ઑ દબ ગલૃ દૉધૂ ઈ [ૉTફૉ ષoીબધ ગઽૉ ઝૉ .ુઙળફીળ [ૉTફૂ ુ઼રીક ઋદળૉ યીનળ ,
નુ[થૉ મૂવઘી ,બૄષરીઅ બળમપીર-દી.યૉ઼ીથ ઇફૉ બુરૉ ષઅધવૂ ઼ૃપૂફૂ ઙથીલ ઝૉ .ઑગ ષીદી
રૃઞમ બઽૉ વી બષદ્ફૉ બીઅઘ્ ઽદૂ ઇફૉ દૉક ઋણદી ઽદી .ઉH\ઑ મપી બષદ્ફૂ બીઅઘ્ ષpધૂ
ગીબષી રીઅણૂ ;લીળૉ ળો ષદગ બષદ ઝૃબીઉ ઙલૉવ્ .qીળગીરીઅ bલીળૉ ગૅ `થ ળીbલ ગળદી ઽદી ,ઇફૉ ઇઞૃ ફ
bલીળૉ ષફષી઼ નળુરલીફ દૉરફૉ રશષી ઈcલ્ ;લીળૉ ,ઈ બષદ બી઼ૉ ઞ ગૅ `થઑ દૉફૉ ઼ૃય\ી મદીષૂ
ઽદૂ .ઇફૉ ઇઽUધૂ ઞ ઼ૃય\ીફૃઅ ઇબઽળથ ગળૂ ઇઞૃ ફ વઉ ઙલ્ ઽદ્.
ઊ઼ૃફૂ ઼ીદરૂ ઼નૂરીઅ ળજીલૉવી <ગઅન બૃળીથફી Pયી઼ઘઅણરીઅ
ુઙળફીળફૃઅ રઽી;sલ ઈબૉવૃઅ ઝૉ ,દૉ રૃઞમ ુઙળફીળફૃઅ [ૉT નસ-નસ ઙીઋફી બળચરીઅ ભૉ વીલૉવૃઅ ઽદૃઅ .
ુઙળફીળરીઅ ઈફઅન ,ગીવળ્પ ,઼ફગ ,tૄહ ,ફૂવ ,Aૄ `થ ઇફૉ W\ ઞૉષી ઇફૉગ બૃuલ<ધશ્ ઇફૉ ુષષળ્
ઝૉ .Pયી઼ઘઅણ ુઙળફીળફૃઅ ષથફ ઈબદી ુષસૉહ ગઽૉ ઝૉ ગૉ ,ુઙળફીળ ુસષુવઅઙીગીળ ઝૉ .દૉફી યોળષ ,
ઙઞબન ,ળીરીફઅન ,રઽીસૄઅઙ ,ઇઅુમગી ઇફૉ MૂજA ષઙૉળૉ ુસઘળ્ દધી ુ઼અઽ ,ુષઞલ ,ગરવ ,ુTવ્જફ ,
ગૃ મૉળ ઇફૉ ઇv;ધીરી ષઙૉળૉ સૄઅઙ્ ઝૉ .ઈ ુસઘળ્ ઇફૉ સૄઅઙ્ ઈઞૉ બથ ઝૉ .બળઅદૃ ઼રલ ઞદીઅ દૉફીઅ
ફીર્ફૃઅ બળષદફ ધઊ ઙલૃઅ ઝૉ .
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ુઙળફીળફૂ બળરી: બળરીફૃઅ રઽષ
ુઙળફીળઑ ઇુwAૄ દ બષદ ઝૉ .ઞૉફી ઋબળ ુ઼%પજ્ળી઼ૂ
઼અદ્ફીઅ મૉ઼થી ઝૉ .઼અદ્-સૃળીક ઇફૉ ઼દૂકફૂ ઈ બીષફગીળૂ યૃુર ઝૉ ,ગૉ ઞૉફી ગથ ગથરીઅ
ઈન ગુષ ફળુ઼અઽ રઽૉ દી,઼ીઽ;લગીળ્ ,ગુષક ઇફૉ ઞઙુષxલીદ ુઙળફી ઼ીષઞફૂ ઞઙPુ઼%પૂફૂ
રઽૉ ગ P઼ળૂ ળઽૂ ઝૉ ઈષૂ ઈ પળદૂ રીધૉ ચથી ષહJધૂ લ્=દૂ બળAરી નળષહ@ લ્=લ ઝૉ .ઞૉફૉ
વ્ગયીહીરીઅ બળગsરી ઇફૉ વૂવૂ બળગsરી બથ ગઽૉ ષીલ ઝૉ .ઙળષી ુઙળફીળફૂ ભળદૉ લ્=દૂ ઈ ૫૮
ગૂ.રૂ .ફૂ જીળ નષ઼ બળAરીરીઅ ઞૃ ની ઞૃ ની <ધશ્ઑધૂ યગદ્ ઈષૉ ઝૉ .ઈ બળAરી ગીળદગ ઼ૃન
ઇઙૂલીળ઼ૉ જીવૃ ધીલ ઝૉ ઇફૉ બૄફરફૉ નષ઼ૉ ઑડવૉ ગૉ નૉષ નષીશૂફીઅ નષ઼ૉ બૃથ ધીલ ઝૉ .ઈ
બળAરી ગૉ ડવી ઼રલધૂ સW ધઊ દૉફ્ બીગ્ ઼રલ રશદ્ ફધૂ બળઅદૃ ઇઙીઋફી ઼રલરીઅ ભગદ ઼ીપૃ઼અદ્ઞ ગ્ઊ બથ =દફીઅ ઼ળ઼ીરીફ વૂપી ુષફી ગળદી ઽદી ઇફૉ દૉ નળુરલીફ યઞફ યગદ ધદૂ
ઽદૂ .;લીળ મીન ઼રલ મનવીદી ,ઈ બળૂAરી ઼અ઼ીળૂ રીથ઼્ બથ ગળષી વીyલી ઞૉરીઅ ય્ઞફ
P઼ીન ધષી વીyલ્ ઇફૉ ઼ીરી0ગ ઼અ<ધીક qીળી ઇS[ૉT બથ જવીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ુઙળફીળફૂ ઈ
બળAરી <ષલઅયૃ ઝૉ .
ઈ બળAરીફૃઅ રઽ;ષ ઘી઼દ્ ઑડવી રીડૉ ષપૂ =લ ઝૉ ,ગીળથગૉ ઈષી
પીુરગ <ધશૉ ઑગ ઼ીધૉ ઇવઙ ઇવઙ Pીઅદ ,ળૂદળૂષીઞ ઇફૉ બઽૉ ળષૉસફીઅ વ્ગ્ફૂ ઼અ<Aૃ ુદફૉ
=થષીફ્ ર્ગ્ રશૉ ઝૉ .સઽૉ ળફૂ દરીર ઼ૃઘ ઼ૃુષપીધૂ નૃળ PAૃ ુદફીઅ ઘ્શૉ ઇફૉ ઞઙઅ વફી ચડીડ્બ
ષફળીઊફૂ ષzજૉ ઘશઘશ ષઽૉ દી ટળથીકફૂ ઼અઙીધૉ ઼ૃરપૃળ ગળદી બ[ૂકફીઅ ગવળષ ઼ીધૉ PAૃ ુદફૂ
ઙ્નરીઅ 0ષફફીઅ ુTુષપ દીબધૂ ળીઽદ રૉશષષી દૉરઞ દરીર Pગીળફીઅ નૃ:ઘ યૃવૂફૉ ઈષફીળ
઼રલરીઅ મફૉ દૉડવૃઅ લધી સુaદ બૃuલફૃઅ યીધૃ મીઅપષી રીડૉ બળર ઼;લફૉ બીરષી રીડૉ ઈ બઙબીશી
બળAરી લ્=લ ઝૉ .દૉ નળુરલીફ ગૉ ણૂક ,પૃશૂલી ળ<દીક ,ણૃ અ ઙળ્ ,ફીફી ર્ડી ટળથીક ,
઼્શૉગશીઑ ઘૂવૉવૂ ષફળીઊ ઇફૉ ગૃ નળદૂ ઼lનલ ઞૉ ગી|રૂળફૂ ષીનૂકફૉ લીન ગળીષૉ ઝૉ .ઞૉ લીુTગ્ફૉ
રઅTરૃyપ ગળૉ ઝૉ ઇફૉ ઈસળૉ ૫૮ ગૂ.રૂ.ફ્ બઙબીશી ળ<દ્ ગલીળૉ બૃથ ધઊ =લ ઝૉ ઇફૉ ધીગ બથ
ગલીઅ ઙીલમ ધઊ =લ ઝૉ દૉ ઘમળ બણદૂ ફધૂ.
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બળરીફીઅ ધશ
ઞૃ ફીઙત સઽૉ ળધૂ ૭ ગૂ.રૂ .નૃળ ઙળષી ુઙળફીળફૂ ઙ્નરીઅ
ગીળદગ ઼ૃન ઇઙૂલીળ઼ૉ ઼ષીળધૂ ઞ યષફીધ દશૉડૂરીઅ લીુTગ્ યૉઙી ધઊ =લ ઝૉ .દૉઞ નષ઼ૉ
રપળીદૉ Wબીલદ ,Mૂ નૃપૉvળ રઽીનૉષ રઅનૂળૉ ધૂ ઼અદ્-રઽઅ દ્ ,ુઞeી ષઽૂષડૂ ઇુપગીળૂક ઇફૉ ઇફૉગ
ઇZથૂક ઼ીધૉ ઇ઼અxલ યaદ્ફૂ ઽીઞળૂરીઅ નબ Pઙડીષૂફૉ મઅપૃગફીઅ યણીગી ઼ીધૉ બળAરીફ્
Pીળઅય ધીલ ઝૉ .
મૂ= નષ઼ૉ ઈ ગીરથઙીળૂ પળીફૉ ઘૃઅનદી PAૃ ુદફૉ ુફઽીશદી ઇફૉ ઈફઅન Pર્ન ગળદી બઙબીશી બઅધ
ગીબદી =લ ઝૉ .નષ઼ નળુરલીફફ્ ધીગ Pધર નષ઼ૉ ધ્ણ્ કઝ્ વીઙૉ ઝૉ .ઇફૉ મબ્ળફીઅ ય્ઞફ
રીડૉ મપી લીુTગ્ બ્દબ્દીફૂ ળૂદૉ ઞરષીફૃ મફીષૂફૉ દૄQ ધીલ ઝૉ .ઈર મૂ= નષ઼ૉ ળીુT ળ્ગીથ
0થીમીષીફૂ રતૂઑ ધીલ ઝૉ .લીુTગ્ રીડૉ ઈ Pધર ુષ઼ીર્ ઝૉ .ઇઽU સWઈદરીઅ ષણવૂષીવી
રીદી0ફૂ ઞyલી ઈષૉવૂ ઝૉ .દૉ બઝૂ 0થીમીષીફૂ રતૂ ઈષૉ ઝૉ .ઇઽU ફષીમૂ ગીશરીઅ
0થીમીષી ફીરફીઅ ઼અદ પૃથૂ પઘીષૂફૉ ળઽૉ દી ઽદીઅ .ઞૉફી ફીર ઋબળધૂ ઈ <ધશફૃઅ ફીર બણલૃ ઝૉ .
બઽૉ વી દ્ ઇઽU ઑગ ટૃઅબણૂ ઞ ઽદૂ .ઈઞૉ દ્ ઇઽU યઙષીફ ુસષફૃઅ રઅનૂળ ઇફૉ 0થીમીષીફ્ પૃથ્
બથ ઈષૉવ્ ઝૉ .ઈણૉ નષ઼ૉ ગ્ઊ બથ રીથ઼ Bષી ફ રશૉ ;લીઅ વીઘ્ રીથ઼્ ઼ીધૉ ળીુT ળ્ગીથ
ગળૉ ઝૉ .ઈ નળુરલીફ ચથૂમપૂ ઼ીરી0ગ ઼અ<ધીક qીળી ઇS[ૉT જીવૉ ઝૉ .ઈર દૉળ઼ફીઅ નષ઼ૉ
યઙષીફ ઼ૃલફીળીલથફીઅ Pધર ગળથ્ પળદૂ ઋબળ બણદીફૂ ઼ીધૉ ઞ મપી જીવષીફૃઅ સW ગળૉ ઝૉ .
Tૂ= નષ઼ૉ ઼ષીળધૂ ઞ ફષૂ દીઞઙૂ ઼ીધૉ લીુTગ્ ઞલ
ુઙળફીળૂ ,ઞલ ય્વૉફીધ ,ઽળ ઽળ રઽીનૉષ ,ઞલ ઙૃWનદ ઞૉષી ફીળી વઙીષદી વઙીષદી ઈઙશ ષપૉ
ઝૉ .મબ્ળફ્ ઼રલ ધદી લીુTગ્ ઼ીધૉ વીષૉવ્ ફી<દ્ ગળૉ ઝૉ ઇધષી દ્ ળ઼્ઊ મફીષૉ ઝૉ .ઇફૉ ઼ીઅઞ
બણદી ઞ ઞઙઅ વફીઅ ઙૂજ ટીણૂ ઽ્ષી ઝદીઅ ઙરૉ ;લીઅ ઞyલી રૉશષૂફૉ બણીષ ફીઘૉ ઝૉ .ઈર Tૂ=
નષ઼ફૃઅ ળીુT ળ્ગીથ રીશષૉવી ધીલ ઝૉ .ઈ <ધશ ુઙળફીળફીઅ ઞઙઅ વફીઅ ર%લરીઅ ઈષૉવૃ ઇુદ
ળરથૂલ ઝૉ .ઇઽU ઘૃમઞ ઋજૂ ષૉવ્ ધીલ ઝૉ .ઞલીઅ નષ઼ફીઅ ઼ૃલફી ગળથ્ બથ બઽGજૂ સગદી ફધૂ
ઇફૉ દૉધૂઞ દૉફૃ ફીર રીશષૉવી બણલૃઅ ઝૉ .ઞલીઅ બથ ળીTૉ યઞફૂગ્ qીળી યઞફ ઇફૉ ળી઼રઅણશૂફૂ
ઞરીષડ ધીલ ઝૉ .ઈર લીુTગ્ બ્દીફ્ ધીગ યુaદરલ ઇફૉ ગૃ નળદૂ ઼lનલધૂ યળબૃળ ઞyલીઑ ઋદીળૉ
ઝૉ .ઈર જૐનસફૂ ઼ષીળૉ મપી ;લીઅધૂ જીવષીફૃઅ સW ગળૉ ઝૉ .
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જ્ધી નષ઼ૉ ઼ષીળૉ લીુTગ્ફૂ ષથ=ળ રીશષૉવીધૂ
ફૂગશૂફૉ ુઙળફીળફૂ બૃષરીઅ ધઊફૉ નુ[થ દળભ ષશૉ ઝૉ .ઇફૉ પૂળૉ પૂળૉ જીવદી ુષ઼ીર્ વૉદી ઈઙશ
ષપૉ ઝૉ .ઈ નષ઼ૉ લીTી ઇઅુદર જળથ ઽ્ષીધૂ સીળળૂગ ળૂદૉ ઇસaદ ષૄ%પ લીુTગ્ ુષ઼ીર્ વૉદી
વૉદી પૂરૉ પૂરૉ ઈઙશ ષપદી ઽ્લ ઝૉ .ઇફૉ ઼ીઅઞફીઅ ઼રલૉ ઈષૉ ઝૉ મ્ળનૉષૂ .ઈર બળAરીફૃઅ
જ્ધી નષ઼ફૃઅ ઇફૉ ઝૉ eી નષ઼ફૃઅ ળીુT ળ્ગીથ ઈષૉ ઝૉ .ળશૂલીરથી ઇફૉ રફ્ઽળ ઑષી ઈ
મ્ળનૉષૂ રીદી0ફૂ ઞyલીરીઅ ઞલીઅ ઙીત ઞઙઅ વ ઝૉ ;લીઅ મ્ળનૉષૂ રીદી0ફૃઅ ુસઘળમઅપ રઅનૂળ ઈષૉવૃ
ઝૉ .ઈ રઅનૂળફી રઽઅ દ Mૂ ળીરફીળીલથની઼ ઙૃW Mૂ ઞફીનફની઼0ફીઅ ઞથીcલી રૃઞમ <ગઅનબૃળીથરીઅ
ઈ ઞyલીફ્ ઋeૉઘ Bષી રશૉ ઝૉ .દૉ રૃઞમ Mૂ Aૃ `થફીઅ મઽૉ ફ ઼ૃય\ીફી ઇફૉ ઇઞૃ ફફી વw ઇઽU
ધલૉવ ઝૉ .ઞઙનઅમી રીઅ ઇઅુમગી રીદી0 ઇઽU મ્ળણૂરીઅધૂ Pઙડ ધલૉવ ઝૉ દૉધૂ ઈ <ધશફૃઅ ફીર
મ્ળનૉષૂ બણૉ વ ઝૉ દૉષૂ વ્ગષીલગી ઝૉ .ઞૉફૂ ઑગ દળભ બીથૂ ઇફૉ મૂ0 દળભ ઙત ુઙળફીળફૂ વૂવૂ
ષફળીઊક 0ષફફ્ દરીર ધીગ ઋદીળૂ ફીઘૉ ઝૉ .ઈર મ્ળનૉષ રીદી0ફીઅ નસફ ગળૂફૉ ળીુTફૂ રૂઢૂ
ુફઅનળ રીથૂ મપી ઼ષીળફીઅ લીTીફ્ બઅધ ઈઙશ ગીબષીફ્ જીવૃ ગળૉ ઝૉ .
લીTીફીઅ ઝૉ eી ઇફૉ બીઅજરી નષ઼ૉ ઑડવૉગૉ ગીળદગ ઼ૃન
બૄફરૉ નૉષ નષીશૂઑ મપી લીુTગ્ યષફીધ દળભ ષશૉ ઝૉ .ઈર ઈ લીTીફીઅ ચથી ઘળી લીુTગ્
ુઙળફીળ જણૉ ઝૉ .ઇફૉ ;લીઅ ુમળીઞરીફ મપી નૉષ<ધીફ્ફીઅ નસફ ગળૉ ઝૉ .દૉ ુ઼ષીલફીઅ લીુTગ્
યષફીધ રઽીનૉષફીઅ નસફ ગળૂફૉ ;લીઅધૂ નીર્નળ ગૃઅ ણરીઅ <ફીફ ગળૂફૉ ઈ લીTી બૃથ ગળૉ ઝૉ .ઈર ઈ
ગીળદગ ઼ૃન ઇઙૂલીળ઼ધૂ સW ધદૂ લીTી નૉષ નષીશૂઑ સીળળૂગ [રદીફૂ ગ઼્ડૂWબ બળAરી બૃળૂ
ધીલ ઝૉ .

બળરીરીઅ ઼ૉષીગૂલ ૄુદ
ુઙળફીળ ભળદૉ નળષહ@ લ્=દૂ ઈ બીષફગીળૂ
બળAરીરીઅ વીઘ્ વ્ગ્ ઈષદી ઽ્ષીધૂ દૉરફૂ cલષ<ધી =શષષી રીડૉ ઞૃ ફીઙતફીઅ બ્વૂ઼ <ડીભ
દળભધૂ ઼ીળૂ cલષ<ધી ઙ્ઢષીલ ઝૉ .બળઅદૃ ઈ ઋબળીઅદ રઽ;ષફૂ મીમદ ઑષૂ ઝૉ ગૉ બળAરીરીઅ
ઈષફીળ લીુTગ્ફૉ ઞરષીફૂ દધી ઈળીર રીડૉ ઼ઙષશદી રશૉ ,દ્ ઈ ગીર ચથી ષહJધૂ ઼ીરી0ગ
઼અ<ધીક ગળૂ ળઽૂ ઝૉ .ઈર બથ ઼ૐળીXY ફૂ P= ય્ઞફ ગળીષષીરીઅ ઇફૉ યઞફ ગળષીરીઅ ઈઙશ ઝૉ .
ઞૉફીઅ નીઘવી ઙuલી ઙથીલ દૉર ફધૂ.
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)૩) #ૂ ઘ્ણૂલીળ ળી઼ રઅણશ-ળીઞગ્ડ-:
ઈર ઼રZ બળAરીરીઅ ઼ૉષી ઇફૉ ઇS[ૉT જવીષષીરીઅ
ર્ઘળીફૃઅ <ધીફ પળીષદૃઅ ળીઞગ્ડ સઽૉ ળફૃઅ Mૂ ઘ્ણૂલીળ ળી઼ રઅણશ .ઈ ઼અ<ધી ઊ.઼.૩૯૮૩ ધૂ ઼દદ
નળ ષહ@ ુઙળફીળફૂ બળAરીરીઅ ઈષદી લીુTગ્ફૉ મSૉ ડીઊર ય્ઞફ ઇફૉ યઞફ બૂળ઼ૂફૉ દૄQ ગળૂ
ળઽૂ ઝૉ .ળીઞગ્ડફીઅ Zૂફ રળજHડ ષૉબીળૂ ુરT્ qીળી <ષ .વીયૃયીઊ બડૉ વ qીળી સW ગળીલૉવ ઈ
ઇS[ૉTફૉ ઈઙશ જવીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઇફૉ ઇ;લીળૉ દ્ ઑગ ષડtૄ[ મફૂ ઙલૉવ ઝૉ .ઈ ઼ૉષી
ઇ;લીળૉ 0થીમીષીફૂ રતૂઑ બૃળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
ઈર Mૂ ઘ્ણૂલીળ ળી઼ રઅણશ દળભધૂ ળ્ઞ લીુTગ્ફૉ જ્xઘી ચૂફૂ ઙૃઅનૂ ,ઙીઅઢૂલી ,વૂવી સીગયી0
દધી ગઢ્શફૃઅ સીગ ,઼અયીળ્ ,ઘૂજણૂ ઇફૉ ગતૂ ષઙૉળૉ બૂળ઼ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઈ ઋબળીઅદ જી,નૃપ ઇફૉ
બીથૂફૂ P઼ીનૂ ઇુષળદ જીવૃ ઽ્લ ઝૉ .દૉરઞ ળીTૉ ફીઅરીઅગૂદ ગવીગીળ્ qીળી યઞફ ઇફૉ યષીઊ ઇફૉ
ફીડગરઅણશૂ qીળી વ્ગ્ફ્ ધીગ ઋદીળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઈ ઋબળીઅદ ગ્ઉ ઇગ<રીદ ઼=લ દ્ Pીધુરગ
઼ીળષીળ રશૂ ળઽૉ દૉ ઽૉ દૃધૂ ઑs}લૃવH઼ દધી નષીક ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઈર રીફષદીફીઅ Pષીઽફૉ
0ષઅદ ળીઘષી રીડૉ દૉક ઑગ યઙૂળધ ગીલ ગળૂ ળLી ઝૉ .

૪ (ષણીવ ઇ-.ૉ/-:
ઊ.઼.૩૯૭૯ ધૂ ુઙળફીળફૂ બળAરીરીઅ ઈષદી
લીુTગ્ફૉ ઼ઙષશદી રશૂ ળઽૉ દૉ ઽૉ દૃધૂ ષણીવ Zીરઞફ્ qીળી ઈ ઇS[ૉT સW ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽદૃઅ
ઞૉ ઈઞૉ બથ ઼દદ જીવૃ ઞ ઝૉ .યૃxલીફૉ ઇS ,દળ<લીફૉ ઞશ ઇફૉ ઞલીઅ ડૃ ગણ્ ;લીઅ ઽળ તૃ ગણ્ ઑ
ષીદફૉ ઼ીધગ ગળદી ષણીવ Zીરઞફ્ ઈ ઇS[ૉT ઼ૃળઞગૃઅ ણધૂ રીશષૉવીફૂ ષzજૉ સૃગફીશી બી઼ૉ
જવીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઞલીઅ લીુTગ્ફૉ ઈળીર રીડૉ બથ cલષ<ધી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .દૉરઞ જીબીથૂફૂ P઼ીનૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .

(3)રૂળી નીદીળ ઇ-.ૉ/-:
ઈર દ્ રૂળી નીદીળફૂ ઞyલી ઑ ઇ;લીળફીઅ ઼રલરીઅ ગ્રૂ
ઑગદીફૃઅ ઋદર ઋનીઽળથ ઝૉ .ગીળથગૉ ઈ ઞyલીરીઅ ઞુરલવસી બૂળફૂ નળઙીઽ ઈષૉવૂ ઝૉ .ઞૉફીઅ
~વૂફ રઽઅ દ Mૂ બડૉ વમીબૃ qીળી ઈસળૉ ઊ.઼.૩૯૭૪ફૂ ઼ીવધૂ સW ગળષીરીઅ ઈષૉવી ઈ
ઇS[ૉTફૉ ઽીવ દૉરફી ુસ`લ ઇફૉ ઽીવફીઅ રઽઅ દ જવીષૉ ઝૉ .ઞૉ ઼ૃળઞગૃઅ ણફૂ ઞyલીઑ જીવૉ ઝૉ .ઈ
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ઞyલીઑ ઞરષીફૂ દધી જી-બીથૂફૂ ઼ીળૂ cલષ<ધી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઈર ુઙળફીળફૂ બળAરીઑ
ઈષદી નળૉ ગ પરફીઅ લીુTગ્ દૉફ્ વીય વૉ ઝૉ .ઇફૉ યીઊજીળીફૂ યીષફી ગૉ શષૉ ઝૉ .
ઈ ઋબળીઅદ ઇHલ ચથૂમપૂ ઼અ<ધીક qીળી ઈ પીુરગ ગીલરીઅ બ્દીફીધૂ ધઊ સગૉ દૉષૃ લધીસુaદ
ગીલ ગળૉ ઝૉ .દૉરઞ મૂ0 ચથૂ Pષૄુદ ઞૃ ફીઙત ફઙળબીવૂગી qીળી ઼ૃુષપીક બૃળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉ
ઝૉ .ઞૉષૂગૉ ઇસગદ ષૄ%પ લીુTગ્ફૉ ડૉ ગી રીડૉ વીગણૂફૃ ુષદળથ ગળષૃઅ ,ઇવઙ ઇવઙ ઞyલીઑ બીથૂફીઅ
ડૉ Hગળ ઙ્ઢષષી દધી ઈઙ કવીષષીફીઅ o્દ ,ઑs}લવH઼ દધી નષીઘીફીફૉ વઙદૂ ઼ૃુષપીક બૃળૂ
બીણૉ ઝૉ .

યષફીધફ્ રૉશ્
રફૃ`લફૃઅ 0ષફ ષૉનફી ઇફૉ ઼અષૉનફીફૂ ઘૂથરીઅધૂ બ઼ીળ ધીલ ઝૉ .
ઑથૉ ઞૉ ગઅઊ ઼ઽફ ગલૃ ,0ળcલૃઅ ,Bલૃઅ ઑફૂ ષૉનફી ઇધષી ઈફઅન cલગદ ગળદ્ ળઽૉ ઝૉ .cલગદ ગળષી
રીડૉ ફૃઅ રી%લર ગીcલ ગૉ વૉઘ મફૉ ઝૉ ઇફૉ ઇફૃયષષી રીડૉ ઇવઙ ઇવઙ ઞyલીઑ લ્=દી રૉશીકરીઅ
=લ ઝૉ .ઈર ઼ૐળીXY રીઅ રૃxલ ઞૉષીગૉ ળીરફષરૂફી નષ઼ૉ યળીદ્ રીપષબૃળફ્ રૉશ્ યગદગૂદફફ્ રૉશ્ યળીલ ઝૉ ,ઍુહબઅજરૂફી નષ઼ૉ દળથૉદળફ્ રૉશ્ લૐષફ,ળઅઙ,Wબ,ર<દૂ,વ્ગઙૂદ,નૃઽી
ઇફૉ વ્ગૄ;લફ્ રૉશ્ યળીલ ઝૉ .ઞલીળૉ ઙળષી ુઙળફીળફૂ ઙ્નરીઅ ુસષળીુT ફીઅ નષ઼ૉ યળીદ્
યષફીધફ્ રૉશ્ ઇવઘફી ઈળીપગ્ફૃ ુરવફ <ધશ ઝૉ ઞલીઅ યીળદ યળફીઅ ઼ીપૃ ઼અદ્ યૉઙી ધીલ ઝૉ .
ઞૉ યીળદરીઅ ગૃઅ યફી રૉશી બઝૂ મૂ= <ધીફૉ ઈષૉ ઝૉ .

બૃળીથ્ ઊુદઽી઼
ુઙળફીળ જ્લીસૂ ુ઼%પ્ફૃઅ ુફષી઼ <ધીફ ઝૉ .લ્ઙૂકફૂ
દબ્યૄુર ઝૉ .઼ીપૃ-઼અદ્ રીડૉ રીફ્ ઘ્શ્ ઙથીલ ઝૉ .઼અ઼ીળફી દીબધૂ નીટૉવીક રીડૉ બળર સીદી
ઈબદૃઅ <ધીફ ઝૉ .યષફીધફ્ ઼hગણ્ ષહJધૂ ઼ીપૃ-઼અદ્ફ્ રૉશ્ યળીલ ઝૉ .નૉસ ુષનૉસધૂ ઼ીપૃ઼અદ્ફૂ ષzજૉ ઼અદ ઼રીઙર દધી ઼;઼અઙ ગળષી ુઙળફીળફૂ ઙ્નરીઅ ઈ યષફીધફીઅ રૉશૉ ઈષૉ ઝૉ .
ઇરળી;રી ઇv;ધીરી ઇફૉ બીઅજ બીઅણષ્ ઈ યષફીધફીઅ રૉશીરીઅ ુસષળીુTફૂ રપળીદૉ રૅઙૂગૃઅ ણરીઅ
<ફીફ ગળૂ ઇફૉ યષફીધ રઽીનૉષફીઅ નસફ ગળષી ઈષૉ ઝૉ દૉષૂ બથ ઑગ વ્ગષીલગી ઝૉ .ઈર બથ
ઈ રૉશીફૂ ઼ીધૉ Bણીલૉવ રઽ;ષફૂ મૉ ઞyલીફ્ બૃળીથ્ ઊુદઽી઼ ઝૉ .
)૩) યષફીધ રઽીનૉષ -:
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ઈબથી સીo્રીઅ ગ્ઊબથ રઅનૂળફીઅ Pીઙડલ ુષહૉફૂ ઞૉ ષીદ્ Bષી રશૉ ઝૉ દૉ રૃઞમ યષફીધ
રઽીનૉષફૂ ગધી Pજુવદ ઝૉ દૉ Pરીથૉ ઞલીળૉ Pવલ ધલ્ ઇફૉ ~ીફીઅ નષ઼ફ્ ઇઅદ ઈcલ્ ,;લીળૉ
઼ૅX W\રીઅ વલ બીરૂ .Pયીદ ધલૃઅ ;લીળૉ ~ી ,ુષ`f દધી W\ ઼;ષ ,ળઞ઼ ઇફૉ દર઼ Wબૉ Pઙડ
ધલી .Pવલ ષઘદૉ ુસષ ઞશરીઅ ઼રીુપ<ધ ઽદી .~ી ,ુષ`f ઇફૉ W\ ષzજૉ ગ્થ ર્ડૃઅ ઑ ઇઅઙૉ
ુષષીન =yલ્ .દૉ ઼રલૉ ુસષ ષzજૉ બણલી ઇફૉ ~ીફૉ ઋ;બુદ ,ુષ`fફૉ બીવફ બ્હથ ઇફૉ W\ફૉ
઼અઽીળફૃઅ ગીર ઼Gબૂ દગળીળફ્ ઇઅદ ઈuલ્.
ઞૉધૂ ઞઙદુબદી ~ીઑ ુસષ0ફૉ ઼અ઼ીળરીઅ ળઽૂફૉ ઼અ઼ીળૂકફી ઼ૃઘનૃ:ઘફૃઅ ઼રીબફ ગળષી ુષફઅદૂ
ગળૂ .ઈધૂ યઙષીફ ુસષઑ બૅષૂ બળ ફઞળ ન્ણીષૂ .ષફળી0ધૂ ઈયૃુહદ ઑષી ઋઞલદ બષદ
)ુઙળફીળ (દૉરફૂ ફઞળૉ જણલ્ .ઞૉધૂ ુઙળફીળફીઅ ઘ્શૉ યઙષીફ ુસષઑ ઈ઼ફ ઞરીcલૃઅ .મૂ0 દળભ
ગો વીસરીઅ રઽીનૉષફૉ ફ Bદી બષદૂઑ સ્પઘ્શ ઈળઅયૂ .ુસષફૉ નૉષ્ઑ ઼ૅX બળ ર્ગલી ઝૉ દૉ
=થૂફૉ બીષદૂ A્પૉ યળીલી .બુદફૂ સ્પ ગળદી ગળદી બીષદૂ રઽીનૉષૉ ઞલીઅ ઈ઼ફ ઞરીષૉવૃઅ ;લીઅ
ઈcલીઅ .ઞૉફૂ ઼ીધૉ મૂ= નૉષદીક બથ ઽદીઅ .દૉ નષ઼ૉ યઙષીફ ુસષ યષફીધWબૉ Pઙડ ધલી દૉ
નષ઼ ષોસીઘ ઼ૃન બૄફરફ્ ઽદ્ .બીષદૂઑ ઇઅુમગીWબૉ ુઙળફીળ ઋબળ દધી ુષ`fઑ નીર્નળ દળૂગૉ
નીર્નળ ગૃઅ ણરીઅ ષી઼ ગલJ .ઇHલ નૉષદીક ,લ[્ ,ઙીઅપષJઑ ુઙળફીળફીઅ ઇવઙ ઇવઙ <ધીફ્ફૉ
બ્દીફી ુફષી઼ મફીcલી ઽદી દૉર વ્ગષીલગી ઝૉ .

રૅઙૂગૃઅ ણ-:
યષફીધ રઽીનૉષફૂ મીઞૃ રીઅ ઈષૉવી ઈ રૅઙૂગૃઅ ણફૂ બથ
ઈષૂઞ ુષ<રલયળૂ ગધી ઝૉ .ગીHલગૃ }ઞફીઅ ળી=ય્ઞફૉ દૉફી ઇફૃજળૉ ઑગ નષ઼ ગLૃ ગૉ
ળૉ ષદીજશફીઅ ઞઙઅ વરીઅ ઽળથફીઅ ડ્શીરીઅ રીફષ સળૂળપીળૂ ગ્ઊ oૂ ભળૉ ઝૉ .ઽળથફૂ ઞૉર દૉ ગૃ નૉ ઝૉ
ઞૉફૃઅ ર્તૃઅ ઽળથફૃઅ ઝૉ ઞલીળૉ દૉફૃઅ સળૂળ oૂફૃઅ ઝૉ .ઞૉધૂ ળી= નષ઼્ફૂ રઽૉ ફદ મીન ઈ ફષદળ
Pીથૂફૉ બ્દીફી રઽૉ વરીઅ વઊ ઈcલી .;લીળમીન બઅણૂદ્ફૉ ઈ યૉન ઋગૉ વષી ુષફઅદૂ ગળૂ .ુષqીફ્ ગ્ઊ
રીઙ ફ સ્પૂ સગદી ળી= ય્ઞ ગૃ W[ૉTરી દબ ગળૂ ળઽૉ વ ઋ%ષળૉ દી ફીરફી ઍુહ બી઼ૉ =લ ઝૉ .
ઋ%ષળૉ દી ઍુહઑ રૅઙૂરૃઘૂફૉ રીફષૂફૂ ષીજી ઈબૂ ઞૉધૂ દૉથૉ બ્દીફી ઙદ ઞHરફૂ ષીદ ગળૂ ગૉ ,
ઈઙવી યષરીઅ ળી= ય્ઞ ુ઼અઽ ઽદ્ ઇફૉ રૅઙરૃઘૂ રૅઙવૂ ઽદૂ .ુ઼અઽૉ રૅઙવૂફ્ ુસગીળ ગલJ ;લીળૉ
યીઙષી ઞદી ષીઅ઼ફૂ ટીણૂરીઅ દૉફૃઅ ર<દગ ઇડષીઊ ઙલૃઅ ઇફૉ મીગૂફૃઅ સળૂળ ઼ૃષથળૉ ઘી ફનૂફી
બીથૂરીઅ બkૃઅ .ફનૂફી બુષT બીથૂરીઅ સળૂળ બણષીધૂ દૉ રીફષઞHર બીરૂ .બળઅદૃ ર્તૃઅ ટીણૂરીઅ
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ઽ્ષીધૂ રૃઘ ઽળથૂફૃઅ ળLૃઅ .ઞૉધૂ ઋ%ષળૉ દી ઍુહફીઅ ઈનૉસ Pરીથૉ ળી= ય્ઞૉ દબી઼ ગળીષૂ દ્
ટીણૂરીઅધૂ ઽળથૂફૂ ઘ્બળૂ રશૂ ઈષૂ .દૉ ઼ૃષથળૉ ઘીફીઅ ઞશરીઅ બપળીષષીરીઅ ઈષૂ .દૉધૂ
રૅઙરૃઘૂફૃઅ ઼રZ સળૂળ રીફષૂફૃઅ મHલૃઅ .ઇફૉ ળી= ય્ઞૉ ુષqીફ્ફીઅ ઈસૂષીન વઊફૉ દૉફૂ ઼ીધૉ વw
ગલી .;લીળ મીન બ;ફૂફૃઅ ઼ૃજફ રીફૂફૉ ળી=ઑ ળૉ ષદીજશ) ુઙળફીળ(ફૂ દશૉડૂરીઅ ઑગ ગૃઅ ણ
મફીષણીcલ્ .દૉ ગૃઅ ણ ઑડવૉ ઈ રૅઙૂગૃઅ ણ .ઈ ગધી વ્ગીપીળદ ઝૉ .ઇફૉ ઈઞ ગૃઅ ણરીઅ ુસષળીુTઑ
઼ીપૃક ફીઽષી બણૉ ઝૉ .

રઽષ ઇફૉ ષથફ
યષફીધફ્ રૉશ્ ુઙળફીળફીઅ Pધર બઙુધલીફૂ ઈ઼બી઼ ઈષૉવૂ યષફીધ દશૉડૂરીઅ નળષહ@ રઽી
઼ૃન ફ્ર ધૂ રઽી ઼ૃન બૄફર ઑડવૉગૉ ુસષળીુT ઼ૃપૂ યળીલ ઝૉ .ઈ રૉશ્ <ષઅલરયૃ ઝૉ દૉરઞ ઈ
રૉશીફી ગૉ H\<ધીફૉ ઼અ઼ીળૂક ફઽU બળઅદૃ ઼ીપૃક ઝૉ .ઈ રૉશીફ્ Pીળઅય ફ્રફૉ નષ઼ૉ યષફીધ
રઽીનૉષફીઅ રઅનૂળૉ પ= જણીષૂફૉ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .દૉ ઼રલૉ નૉસ-ુષનૉસરીઅધૂ ુષુષપ ઼અPનીલ્ફી
઼ીપૃ-઼અદ્-રઽઅ દ્ ઑગઢી ધીલ ઝૉ .ઈ રૉશીરીઅ ઼ીપૃકફૉ ળઽૉ ષી રીડૉ ફી ઇઘીણીફૂ cલષ<ધી
ઞૃ ફીઙતફીઅ ઇુપગીળૂક qીળી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઑગ મીઞૃ ઑ ઼ીપૃ-઼અદ્ફી ઋદીળી દ્ મૂ0
મીઞૃ ઑ ઈ રૉશીરીઅ ઼ૉષીગૂલ Ptૄુદ ગળદૂ ઼ીરી0ગ ઼અ<ધીક ,પીુરગ ઞyલીકફૂ ળીષડૂક
ઙ્ઢષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
ઈ રૉશીરીઅ ઇ;લીળૉ દ્ ઼રલફીઅ બળષદફફૂ ઼ીધૉ ચથ્મપ્ ભૉ ળભીળ ધઊ ઙલ્ ઝૉ .ઞૉર ગૃઅ યફ્ રૉશ્
લ્=લ ;લીળૉ દૉરીઅ ઼ીપૃ-઼અદ્ફૉ ળઽૉ ષી રીડૉ ફૂ ઼ીળૂ ઑષૂ cલષ<ધી ઙ્ઢષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ,ગીળથગૉ
ઑગ ઼ીધૉ ષપૃ ઼અxલીરીઅ ઼ીપૃ દધી ઼અ઼ીળૂક ઙઅઙી ફનૂરીઅ સીઽૂ <ફીફ ગળષી રીડૉ ઑગુTદ ધદી
ઽ્લ ઝૉ .ઈર ઇઽU ઙળષી ુઙળફીળફૂ ઙ્નરીઅ ુસષળીુTઑ લ્ઞદી યષફીધફીઅ રૉશીરીઅ બથ ઼ીપૃ઼અદ્ફૉ ળઽૉ ષી રીડૉ cલષ<ધી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ,ગીળથગૉ ઇઽU ચથી મપી ઼ીપૃ-઼અદ્ રૅઙૂગૃઅ ણરીઅ <ફીફ
ગળૉ ઝૉ .ઈ રૉશીરીઅ યીળદયળરીઅધૂ નસરફીઅ નષ઼ધૂ ઞ ઼ીપૃ-઼અદ્ દધી ઼અ઼ીળૂ વ્ગ્ ઈષષી વીઙૉ
ઝૉ .
ુઙળફીળફૂ યષફીધ દશૉડૂરીઅ યષફીધ રઅનૂળફૂ ઞરથૂ મીઞૃ ઑ ભગદ ઼ીપૃકફૉ ળઽૉ ષી રીડૉ ,દૉરફી
પૃથી રીડૉ ઇવઙ ઇવઙ ઼ીઊટફૂ ળીષડૂ મફીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઞૉ ઼ીરૉ ઼ીરૉ મૉ વીઊફરીઅ
ઙ્ઢષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ,ગીળથગૉ =ઽૉ ળ ઞફદીફૉ ઈ ઼ીપૃ રઽી;રીકફી નસફફ્ વીય રશૂ સગૉ ઝૉ .
ઞલીળૉ ઈ ઼ીપૃક ઈષૉ ઝૉ ;લીળૉ બ્દબ્દીફી ઼ૉષગ્ફૉ બથ ઼ીધૉ વીષૉ ઝૉ .ઞૉધૂ રૉશીરી ળ્ગીથ
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નળુરલીફ ઞૉ દૉ ઼ીપૃફૉ Bઊદૂ દરીર ષ<દૃક દૉફી ઼ૉષગ્ ઞ બૃળૂ બીણૉ ઝૉ .ઞૉષૂગૉ જી-બીથૂ ,નૃપ ,
પૃથી રીડૉ ફીઅ વીગણી ષઙૉળૉ ...ઞલીળૉ ફ્રફૉ નષ઼ૉ ઼ષીળૉ યષફીધ રઽીનૉષફીઅ રઅનળૉ પ= જણૉ ;લીળૉ
મપી ઼ીપૃ ;લીઅ ઑગઢી ધીલ ઝૉ .;લીળ મીન દૉફૉ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઞyલીઑ બ્દીફી પૃથી પઘીષૉ
ઝૉ .

ફીઙીમીષીફૃઅ ઼ળપ઼
યીળદ ષહફીઅ ઊુદઽી઼રીઅ ળધલીTી ,સ્યીલીTી ,ટૃવૃ઼ ,
઼ળચ઼ ઞૉષી ઇફૉગ ઞyલીઑ પીુરગ દૉરઞ ઼ીરી0ગ ગીલAર્ લ્=દી ઽ્લ ઝૉ .ઞૉષૂ ળૂદૉ ઇહીત
઼ૃન મૂઞફૉ નષ઼ૉ ઑડવૉગૉ ઇહીતૂ મૂઞફૉ નષ઼ૉ કળ<઼ીફીઅ બૃળૂ ,ઙૃઞળીદફીઅ ઇરનીષીન ઇફૉ
યીષફઙળ ઞૉષી સઽૉ ળ્રીઅ યઙષીફ ઞઙSીધફૂ ળધલીTી લ્=લ ઝૉ ,દૉરઞ યીનળષી ઼ૃન જ્ધફી
નૂષ઼ૉ ઑડવૉગૉ ઙથૉસ જદૃધ ફીઅ નષ઼ૉ રઽીળીXY ફીઅ રૃઅમઊસઽૉ ળરીઅ દૉરઞ નૉસફીઅ ઇHલ સઽૉ ળ્રીઅ બથ
યઙષીફ ઙથૉસફૂ ળધલીTીફૂગશૉ ઝૉ .રઽ્ળર રી઼રીઅ દી0લીફૃઅ ટૃવૃ઼ ફૂગશૉ ઝૉ .ઈષૂઞ ળૂદૉ
યષફીધફીઅ રૉશીફૃઅ રૃxલ ઈગહથ ુસષળીુTફીઅ ળ્ઞ ળીTૉ ૯ ષીyલૉધૂ ફીઙીમીષીકફૃઅ ઼ળચ઼ ઝૉ .
ઈ ઼ળચ઼ ુસષળીુTફૂ ળીTૉ ૯ ષીyલીફીઅ ઇળ઼ીરીઅ યષફીધ રઅનૂળફૂ બીઝશ ઈષૉવી ઞૃ ફી નસફીરૂ
બઅધ-ઇઘીણી ઘીદૉધૂ ઼ીપૃકફૃઅ ઼ળચ઼ ફૂગશૉ ઝૉ .ફીઙીમીષીકફૃઅ ઈ ઼ળચ઼ ઝ નષ઼ફીઅ
યષફીધફીઅ રૉશીફૂ જળર઼ૂરી ઝૉ .઼ળચ઼રીઅ Pધર બઅજનસફીરૂ ઇઘીણીફૂ બીવઘૂ યઙષીફ
ન ીTૉલફૂ ઽ્લ ઝૉ .દૉ ઋબળીઅદ ઇયીષ ઇઘીણીફી ઙીનૂબુદફૂ બીવઘૂ ઇફૉ ઇુw ઇઘીણીફી
ઙીલTૂ0ફૂ બીવઘૂ ઼ીધૉ ઈઘી ુષ<દીળરીઅ ભળૉ ઝૉ .ઈ ઼ળચ઼રીઅ ઇવઙ ઇવઙ ઞyલીઑધૂ
ઈષૉવી ઼ીપૃ-઼અદ્ બ્દબ્દીફી ળ઼ીવી ,પરપ= ઇફૉ પરનઅણ ઼ીધૉ બ્દીફી ુસ`લ્ ઼ીધૉ ફૂગશૉ ઝૉ .
ઞૉરીઅ ફીઙીમીષીકફી યીવી ,દવષીળ દધી બડીમી0ફીઅ ઘૉવ ઇફૉ વીઢૂ)વીગણૂ(ફીઅ ઽૉ ળદયલી
Pલ્ઙ્ Bષી વ્ગ્ ઋરડૂ બણૉ ઝૉ .
ઈ ઼ળચ઼ ઞૉ ઞૉ ઞyલીઑધૂ
ફૂગશષીફૃઅ ઽ્લ ઝૉ દૉ <ધશૉ વ્ગ્ ુસષળીુTફૂ ઼ષીળધૂ દણગ્ ,ઙળરૂફૂ બળષી ગલી ુષફી યૃxલી
દળ<લી મૉ઼ૂ ળઽૉ ઝૉ .ઈઞૃ મીઞૃ રીઅ ઈષૉવી પરસીશીફૂ નષીવ્ ઋબળ જણૂફૉ દધી ઞલીઅ ઞyલી રશૉ
;લીઅ વ્ગ્ મૉ઼ૂ =લ ઝૉ .ઈ નષ઼ૉ ઼ષીળધૂઞ જૃ<દ બ્વૂ઼ મઅન્મ<દ ઙ્ઢષીલ =લ ઝૉ .ઈ
઼ળચ઼રીઅ ગૉ ડવીગ ફીઙીમીષીક બ્દીફૂ ઊH\ૂલ ષણૉ ષીઽફ્ફૉ ઘhજૂફૉ વ્ગ્ફૉ રઅTરૃyપ ગળૂ રૃગૉ ઝૉ .
વ્ગરીHલદી રૃઞમ ઇરળી;રી ઇv;ધીરી ,બીઅજ બીઅણષ્ ,ળી= ઙ્બૂજઅન ઇફૉ યળધળૂ બથ ઼ીપૃષૉસૉ
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ઈ ઼ળચ઼રીઅ ઽ્લ ઝૉ .ઈર ઈ ઼ળચ઼ ભળદૃ ભળદૃ ઝૉ eૉ યષફીધ રઅનૂળફીઅ મૂઞૉ નળષીઞૉધૂ મીઞૃ રીઅ
ઈષૉવ રૅઙૂગૃઅ ણ બી઼ૉ ઈષૉ ઝૉ .;લીળ મીન ફીઙીમીષીક ઇHલ ઼ીપૃ-઼અદ્ ઇફૉ રઽઅ દ્ ષીળી ભળદૂ
ઈ રૅઙૂગૃઅ ણરીઅ <ફીફ ગળષી બણૉ ઝૉ .ઞૉર ગૃઅ યફી રૉશીરીઅ સીઽૂ <ફીફફૃઅ રઽ;ષ ઝૉ દૉર ઈ
યષફીધફીઅ રૉશીરીઅ રૅઙૂગૃઅ ણરીઅ <ફીફફૃઅ રઽ;ષ ઘૃમઞ ઝૉ .ગઽૉ ષીલ ઝૉ ગૉ ઈ ગૃઅ ણરીઅ ફઽીષી બણૉ વ
ઇરૃગ ઼ીપૃક મઽીળ ઈષદી ફધૂ ઇફૉ ;લીધૂ ઞ ઇ\|લ ધઊ =લ ઝૉ .ઇઽૂધૂ <ફીફ ગલીમીન
યષફીધ રઽીનૉષફૂ ઈળદૂ દધી રઽીબૃ= ગળૉ ઝૉ .
ુસષળીુTફીઅ ઼ષીળ ઼ૃપૂરીઅ ઈ રૉશ્ બૃળ્ ધઊ =લ ઝૉ .
મૂઞૉ નષ઼ૉ ઼ષીળૉ ફીઙીમીષીક ,઼ીપૃ-઼અદ્ ઇફૉ ઇવઙ ઇવઙ ઞyલીઑધૂ બપીળૉ વી રઽઅ દ્ બ્દ
બ્દીફી <ધીફ્ઑ ઞષી ળષીફી ધઊ =લ ઝૉ .ઈર ઞૃ ફીઙત સઽૉ ળરીઅ ઈષૉવ ઙળષી ુઙળફીળરીઅ
લ્=દી યષફીધફીઅ ઈ યીુદઙશ ઇફૉ યુaદફી Pુદગ ઼રી રૉશીરીઅ ઼ૐવ્ગ્ ઝ નષ઼ફીઅ ઇઅદૉ
બૃuલફૃઅ યીધૃ મીઅપૂફૉ બ્દબ્દીફી ગીરરીઅ વીઙૂ =લ ઝૉ .દૉરઞ ઼ીપૃ-઼અદ્ ઇફૉ રઽઅ દ્ બથ
યઙષીફફીઅ %લીફરીઅ વૂફ ધીલ ઝૉ .

ળીષડૂ ઇફૉ ઋદીળી
ઞૉર ઼ૐળીXY ફીઅ ઼ીપૃ-઼અદ્ફૂ ઈઙષૂ ઝીબ ળઽૂ
ઝૉ ગૉ ઞલીઅ ડૃ ગણ્ ;લીઅ ઽળ તૃ ગણ્ ,઼અદ ગુમળ ગઽૉ ગરીવગૃ ન્ મીદૉ ઼ૂઘવૉ ,ગળ ઼ીઽૉ મગૂ મઅનઙૂ ખળ
યૃઘૉ ગ્ ઇS નૉ .દૉફૉ ઼ીધગ ગળદૂ ઼ૐળીXY ફૂ પીુરગ ઞyલીક ,઼ીરી0ગ ઼અ<ધીક ઇફૉ દૉફૉ ઼ઽગીળ
ઈબદી નીદીMૂક બ્દીફ્ ગીભવ્ વઊફૉ યષફીધફીઅ ુસષળીુTફી ઈ રૉશીરીઅ વઙયઙ બીઅજરધૂ ઞ
ઈષૂ =લ ઝૉ .ઞૉ ઼અ<ધીક ઈ રૉશીરીઅ ઼ૉષી ગળષી ઈષૉ ઝૉ દૉફૂ બઽૉ વૉધૂ ગ્ઊ જ્ગગ઼ ઞyલી ફૂ
ઽ્લ ઝૉ દૉ વ્ગ્ નળ ષહ@ ;લીઅઞ બ્દીફ્ રૃગીર ળીઘૉ ઝૉ ઞૉફૉ મપી ળીષડૂ ઇધષી ઋદીળ્ મ્વૉ ઝૉ .ઈ
ઋબળીઅદ ઇવઙ ઇવઙ ીુદ દધી ઙીરફૂ ઞyલી દધી ઋદીળી ઈષૉવી ઽ્લ ઝૉ .ઈર ઈ ળીષડૂ દધી
ઋદીળી qીળી વ્ગ્ફૉ ઞરષીફૃ દધી ળઽૉ ષીફૂ ઼ઙષશ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
ચથીઅ ષહJધૂ લ્=દ્ ુસષળીુTફ્ યષફીધફ્ રૉશ્ નૉસ ુષનૉસરીઅ બથ xલીુદ રૉશષૉ ઝૉ .ઈ રૉશીરીઅ
ઞૉળીરમીબીફ્ ુઙળફીળૂ ઋદીળ્ ,દ્ળથૂલીફ્ ઋદીળ્ ,બળમફ્ ઋદીળ્ ,યૃળીયઙદફૂ ળીષડૂ ,વરથ
મીળ્ડફ્ ઋદીળ્ ,ઘ્ણૂલીળ ળી઼ રઅણશફૂ ળીષડૂ ,રીઘીષણફ્ જૂફૃમીબૃફ્ ઋદીળ્ ,દૉરઞ ઇવઙ
ઇવઙ ીુદફૂ ઞyલીક qીળી ઼ષીળ ,મબ્ળ ઇફૉ ઼ીઅઞ ૉ ફીઅ Tથૉલ ડીઊરફીઅ ય્ઞફફૂ cલષ<ધી
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .દૉરઞ ળીTૉ ઼ૃષીરીડૉ ફૂ cલષ<ધી ગળષીરી ઈષૉ ઝૉ .ઈ ઋબળીઅદ ઞલીઅ ય્ઞફ ઽ્લ
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;લીઅ યઞફ ગૉ ર યૃવીલ .ઞૉરીઅ ુઙળફીળૂ ઋદીળ્ ,દ્ળથૂલીફ્ ઋદીળ્ ,વરથ મીળ્ડફ્ ઋદીળ્ ,
બળમફ્ ઋદીળ્ ,યીળદૂ ઈMર ઞૉષી <ધશ્ઑ ય્ઞફફૂ ઼ીધૉ ળીTૉ યઞફ ઑડવૉગૉ ઼ૐળીXY ફીઅ
ફીરીઅગદ ગવીગીળ્ qીળી ઼અદષીથૂ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઞૉ ઞૉ ળીષડૂ દધી ઋદીળીફીઅ બણીષ ઽ્લ ઝૉ
દૉફૉ ઞWળૂ દરીર ષ<દૃક બ્દીફૂ ળૂદૉ ઼ીધૉ વીષૉ ઝૉ .દૉરઞ ઞૉ ઞyલીક દૉ ષીબળદી ઽ્ઊઑ દૉફૃ
યીણૃ બથ દૉઞ જૃગષૉ ઝૉ .ઈર યષફીધફીઅ ઈ રૉશીરીઅ ઈષદી દરીર ઼ીપૃ-઼અદ્ ઇફૉ વ્ગૉ ફૉ
ય્ઞફ ઇફૉ ઇવઘફૉ ઈળીપષી રીડૉ ફૃઅ ઞૉ રી%લર યઞફ ઝૉ દૉફૂ cલષ<ધી ઈ ઼અ<ધીક ઞ ગળૉ ઝૉ .
ઈ ુ઼ષીલ ઈ રૉશીરીઅ ઘીષી-બૂષીફીઅ <ડ્વ દૉરઞ યુaદફૂ ઼ીધૉ રફ્ળઅઞફ રશૉ દૉ ઽૉ દૃધૂ ધ્ણી
઼રલધૂ ઇવઙ ઇવઙ =ળફીઅ ભઞળ ,જગળણૂક દૉરઞ ળ્સફૂ ઙ્ઢષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઈ ઈલ્ઞફ
ઞૃ ફીઙત સઽૉ ળફૂ ફઙળબીુવગી દળભધૂ દધી બ્વૂ઼ ણષૂટફ qીળી ઙ્ઢષીલ ઝૉ .ઈર દ્ bલીળૉ રૉશ્
જીવૃ ધીલ ;લીળધૂ ઞ મઽીળધૂ બપીળૉ વી ઼ીપૃ-઼અદ્ ઇફૉ રઽઅ દ્ફૉ બી઼ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઞૉધૂ
દૉફૂ ઙીણૂક ળ્ગષીરીઅ ઈષદૂ ફધૂ મીગૂફીઅ દરીર ષીઽફ્ફૉ ઇરૃગ ઽન ઼ૃપૂ ઞ ઞષી નૉષીલ ઝૉ .
ઞૉધૂ ષપીળૉ ુઙળનૂ ફ ધીલ ઇફૉ cલષ<ધી ઞશષીલ ળઽૉ .ઈ ઋબળીઅદ ઞૃ ની ઞૃ ની [ૉT્રીઅધૂ ઈષદી
વ્ગ્ફૉ ઈષષી દધી ઞષી રીડૉ ષપીળીફૂ ડYૉ ફ ઇફૉ મ઼ફૂ cલષ<ધી ઼ળગીળ દળભધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ
ઝૉ .ઈર ઈ રૉશીફ્ વીય વૉષ્ દૉ 0નઅઙૂફ્ ઑગ વીઽષ્ ઙથીલ ઝૉ .ઇફૉ ઼ીરૃઽગ ઼ીપૃ-઼અદ્ફી
નસફફ્ વીય બથ રશૉ ઝૉ .
રઅનળ્

ફૉરૂફીધ6 યઙષીફ - ુઙળફીળ) ઞૃ ફીઙત
ુઙળફીળફૂ રઽદી પીુરગ \Xઑ બથ
ચથૂ ર્ડૂ ઈઅગષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ .ઞોફ પરફી ઞૉ બીઅજ લીTીપીર ઈષૉવી ઝૉ દૉરીફૃઅ ઑગ લીTીપીર
ઑડવૉ ુઙળફીળHબષદ બળફીઅ ફૉરૂફીધ0ફીઅ નૉળી઼ળ .ુઙળફીળ ઼ીધૉ ફૉરૂફીધ0 ઇફૉ ળીઞરદૂફૃઅ ફીર
Bણીઊ ઙલૃ ઝૉ .બ્દીફી વw ઼રીળઅય ષઘદૉ ષપ ગળષીરીઅ ઈષફીળી બસૃકફીઅ યીઅયળણી ઼ીઅયશૂફૉ
ળીઞગૃ રીળ ફૉરૂફીધફૃઅ ઽનલ ઽજરજૂ ઌઢલૃઅ .ઞૉધૂ ળીઞબૃદ ગૃઅ ષળૉ ;લીઙફૂ નસી વૂપૂ ,ળીઞરદૂઑ
બથ <ષૉzઝીઑ ;લીઙફૂ ષીડ બગણૂ .ુઙળફીળ ઑરફૂ દબ<લી યૃુર મHલ્ .ફૉરૂફીધ0 ઇફૉ
ળીઞરદૂફૂ ઇબૄષ ;લીઙયીષફીધૂ ુઙળફીળ ઞોફ્ફૃઅ દૂધપીર મHલ્ ઝૉ .ઈ ઞોફ નૉળી઼ળફૃઅ ઞરૂફધૂ
વઙયઙ ુસઘળ ૫૫૨૨ ભૃડ )જૉ ઝૉ .
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ુઙળફીળ ઋબળ નૉષગ્ડ નળષી=રીઅધૂ ઇઅનળ ઞદી ઞોફ નૉળી઼ળ્
\Xઙ્જળ ધીલ ઝૉ .ુઙળફીળફીઅ ુદધફીલગ ફૉરૂફીધ0 ઝૉ .ઑડવૉ ુષસીશ રૃxલ નઽh W દૉરફૃઅ ઝૉ .રઅનૂળ
ભળદ્ મઽીળફ્ ળઅઙ રઅણબ ,જ્ગ ઇફૉ ુફઞરઅનૂળ ગવીફી રફ્ઽળૂ ફરૃફી ઝૉ .દૉરીઅ ફૉરૂફીધ0ફૂ
|લીર રૃુદ ુમળીઞરીફ ઝૉ .ઈ નૉળી઼ળ ુષAર ઼અષદ ૮૨૯ રીઅ ગીુ|રળષી઼ૂ ળદફસી ફીરફી Mીષગૉ
મઅપીcલૃઅ ઽ્ષીફૃઅ ગઽૉ ષીલ ઝૉ .;લીળ મીન ઼રલ ઞદીઅ નૉળી઼ળફ્ 0થJપીળ ુષAર ઼અષદ ૩૪૱૭ રીઅ
ધલૉવ ઝૉ .ફૉરૂફીધ0ફી નૉળી઼ળ બી઼ૉ ઍહયનૉષફૂ ઈ઼ફ<ધ ુષસીશ Pુદરી ઝૉ .ઞોફ્ દૉફૉ
ઇનમન0 નીની દળૂગૉ કશઘૉ ઝૉ .ફૉરૂફીધ0ફી ઈ નૉળી઼ળરીઅ જીળ ુસવીવૉઘ્ ઝૉ .દૉરીઅ
ળી'રીઅણુવગઑ ઈ નૉળી઼ળફૉ ઼્ફીફીઅ બદળીધૂ રતીcલૃઅ ઽદૃઅ ઇફૉ રૉષીણી ીુદફી ઼ૄTપીળ ઙીઅઙફી બૃT
ઽળબીવફૉ રઅનૂળ્ફી વૉઘ્ ગ્દળષીફ્ ઽગ ષઅસબળઅબળીઑ ઈલીફ્ ઋeૉઘ ઝૉ .ફૉરૂફીધ0ફી રઅનૂળફૂ
બીઝશ ઞઙરીવ ઙ્ળપફફૃઅ નઽૉ Wઅ ઝૉ .ઞઙરીવ ઞોફ રઅનૂળ્ફી રૃફૂર ઽદીઅ .દૉરફી ફીર ઋબળધૂ
ઞૃ ફીઙત સઽૉ ળરીઅ ઞઙરીવ જ્ગ બથ ઝૉ .
ઈ ુ઼ષીલ ઼ઙળીર ઼્ફૂ ઇફૉ રીફ઼અઙ ય્ઞળીઞૉ મઅપીષૉવી નૉળી઼ળ્ ,઼ૃલગૃઅ ણ ,ળી'ફી ઼રલફી
ઇષસૉહ્ ,ગૃ રીળબીશૉ મઅપીષૉવૃઅ નૉળી઼ળ ,઼અPુદ ળી=ફૃઅ રઅનૂળ ,ઽીધૂગૃઅ ણ ,ળીઞૃ વફૂ ઙૃભી ષઙૉળૉ લીુTગ્
Pષી઼ૂકફૉ ઈગહ@ ઝૉ .ુઙળફીળ બળ ઼ૐધૂ ગવી;રગ ઇફૉ Mૉ ગીળૂઙળૂષીશી નૉળી઼ળ્ દ્ ષ<દૃબીવ
ઇફૉ દૉઞબીવૉ મઅપીcલી ઝૉ .ઊ.઼.૩૪૫૪ ધૂ ૩૪૬૪ ષzજૉ મઅપીલૉવી બીvફીધ0ફી ઈ નૉળી઼ળ્
<ધીબ;લગવીફી ઋદર ફરૃફી ઝૉ .રઅનૂળરીઅ ઼ીદૉગ ઇુયવૉઘ્ ઝૉ .ઞોફ vૉદીઅમળ રૃુદબૃઞગ ઼અપફી
ષઽૂષડ ફૂજૉ ુઙળફીળફી નૉળી઼ળ્ ઈષૉ ઝૉ .નઙઅમળૂ ઼અપફી બથ ગૉ ડવીગ નૉળી઼ળ્ ઝૉ .ઈર Mૂ
ફૉરૂફીધ0ફી નૉળી઼ળ્ ુઙળફીળ બષદ બળ ઘૃમઞ ઞૃ ફીઅ ષઘદધૂ ઈષૉવી ઝૉ .

ઇઅમી6ફૃઅ રઅનળ
ુઙળફીળફીઅ નસફૉ ઈષફીળ નળૉ ગ લીTીશૃક ચથૂ ષઘદ
મપીઞ ુસઘળ્ ઋબળ જણૂ સગદી ફધૂ બળઅદૃ ઞરૂફધૂ વઙયઙ ૫૫૨૨ ભૃડફૂ )જીઊઑ ઈષૉવ Mૂ
ઇઅમી0 રઅનૂળૉ બઽGજૂફૉ પHલદી ઇફૃયષૉ ઝૉ .ુઙળફીળ જણદૂ ષઘદૉ Pધર બઙુધલીફૂ ઈ઼બી઼ફીઅ
<ધશફૉ યષફીધ દશૉડૂ ગઽૉ ઝૉ .;લીઅધૂ જણષીફૂ સWઈદ ગળૂઑ ઑડવૉ બીઅણષ ણૉ ળૂ ,ઽફૃરીફ ષીવૃફૂ
ઈઅમવૂ ,પ્શૂ ણૉ ળૂ ,ગીશૂ ણૉ ળૂ ઇફૉ યળધળૂફૂ ઙૃભી ઞૉષીઅ <ધીફ્ ઈષૉ ઝૉ .ઈ યળધળૂફૂ ઙૃભી બી઼ૉ
ુઙળફીળરીઅ મળ્મળ ઇપજતીથૉ રીશૂ બળમફૂ ઞyલી ઈષૉ ઝૉ .ઇઽU ૩૫રૂ ઼નૂરીઅ મઅપીલૉવ ગૃઅ ણ ઝૉ .
દૉફૂ બી઼ૉ ઘીઅઙ્ બીથ્ ઝૉ .;લીઅધૂ ઋબળગ્ડ ડૃ ગ ધઊફૉ ફૉરૂફીધ0ફીઅ નૉળી઼ળ ઈષૉ ઝૉ .નૉળી઼ળ બઝૂ
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ઽઅ નૃકફીઅ નૉષ<ધીફ્ સW ધીલ ઝૉ ,ઞૉરીઅ Pધર યૂરગૃઅ ણ ઈષૉ ઝૉ ;લીઅધૂ ઇઅમી0 રઅનૂળૉ ઞદી ઑગ
ળ<દ્ ઼ીદબૃણીફૂ ઙૃભીક દળભ =લ ઝૉ .bલીઅ ઞડીસઅગળૂ પરસીશી ,ુફરશ ઞશફ્ ગૃઅ ણ ,ઙૐરૃઘૂ
ઙઅઙી ઈષૉ ઝૉ .;લીઅધૂ ધ્ણૉ નૃળ ળીરીફૃઞ ઼અPનીલફૂ બધળજૂ ફીરફૂ ઞyલી ઈષૉ ઝૉ ,મળ્મળ દૉફૂ
઼ીરૉ ઞ યોળષઞબફ્ બધળ ઈષૉવ્ ઝૉ ;લીઅફૂ ઑગ Pજુવદ રીHલદી ઝૉ ગૉ ઈ બધળ બળધૂ બણદૃ
રૃગૂફૉ ઈબચીદ ગળષીધૂ ળીઞબન રશૉ ઝૉ .બથ ઇ;લીળફીઅ ઼રલરીઅ ઈષૃ મફદૃ ફધૂ .યોળષઞબ
બી઼ૉ ઊ.઼.૩૱૪૬ રીઅ ુઙળફીળરીઅ ઈષૂફૉ ષ઼ૉવી લ્ઙૂ ઼ૉષીની઼0ફૂ ઞyલી ઝૉ .ઇઽUધૂ ફૂજૉ
ઋદળદી સૉહીષફ ,યળદષફ ,ઽફૃરીફ પીળીફી <ધીફગ્ ઈષૉ ઝૉ .ુઙળફીળ ઋબળ જણષીફ્ ઈ ઞૃ ફ્
રીળઙ ઝૉ .
ઈર યૂરગૃઅ ણધૂ ઇઅમી0 રઅનૂળૉ ઞદી ળ<દીરીઅ ઈષદી ઇHલ <ધશ્ઑ નસફ ગળૂફૉ ભળૂધૂ લીTીશૃક
રૃશ ળ<દૉ ઈષૂફૉ ઇઅમી0 રઅનૂળૉ બઽGજૉ ઝૉ .ઈર' ઞલ ુઙળફીળૂ 'ફીઅ ફીરફ્ ફીન ઞૉફી ફીરૉ ઙીઞૉ
ઝૉ દૉ ઇઅમી0ફૃઅ યcલ રઅનૂળ બુરીુયરૃઘ ઈષૉવૃઅ ઝૉ ,ઞૉ ઙૃઞળ તમફૃઅ ઝૉ .યઙષીફ ુસષ યષફીધ
Wબૉ ઇફૉ બીષદૂ ઇઅમીયષીફૂ Wબૉ બુષT ુઙળફીળરીઅ ષ઼ૉ ઝૉ દૉષૂ વ્ગ્રીઅ ઑગ Pગીળફૂ M%પી ઝૉ .
ઞૉર યીળદરીઅ ઇHલ ઞyલીઑ ણૃ અ ઙળ ઋબળ ઇઅમી0 રીદી0ફીઅ મૉ઼થી ઝૉ દૉર ુઙળફીળ ઞૉષી બુષT
ણૃ અ ઙળ ઋબળ બથ ઝૉ .
[ઙ્ળઘફીધફ્ પૃથ્

ઙ્ળઘફીધફૂ ડૃ ગ
ઈર ઇઅમી0રીદી0ફીઅ નસફ ગલી મીન ઙૃઞળીદ
ળીઞલફીઅ ઼ૐધૂ )જી <ધશરીઅ ઞૉરફૂ ઙથફી ધીલ
ઝૉ .દૉ ુઙળફીળ બષદફૂ ઼ૐધૂ )જૂ ડૃ અ ગ ઑડવૉ ગૉ
ઙ્ળઘડૃ અ ગ .ઞૉ ૫૮૨૨ ભૃડફૂ )જીઊ ષીશૃ ઙ્ળઘ
ુસઘળ ઈષૉ ઝૉ .ઇઽU ફીધ ઼અPનીલફીઅ ફષફીધ રીફીઅ ઙ્ળઘફીધ0ફ્ પૃથ્ ઇફૉ દૉરફૂ જળથ
બીનૃગી ઈષૉવૂ ઝૉ .ઈ ઞyલીઑ બઽ્જદીફૂ ઼ીધૉ ઞ ગ્ઊ બથ રીથ઼ફીઅ ઋળરીઅ ઈફઅન ઋયળીષી
રીઅણૉ ઝૉ .ઇઽUધૂ બૃષમીઞૃ કચણફીધફૂ ડૃ અ ગ ઈષૉવૂ ઝૉ .
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ઇઽUધૂ બઙુધલીઅ ફૂજૉ ઌદળૂફૉ ગરઅણશ ગૃઅ ણ દળભ ઞષીલ ઝૉ .ગૃઅ ણ બી઼ૉ ઙૃભી ,ન ીTૉલ યઙષીફફૃઅ ઼ૃઅનળ
રઅનૂળ ઈષૉવૃ ઝૉ ઞૉરી ન ીTૉલફ્ પૃથ્ ઝૉ .ઇઽU ઼ીપૃકફૃઅ ઇS[ૉT ુફલુરદ જીવૉ ઝૉ .ઈષફીળ
દરીર લીુTગ્ફૉ Pૉરધૂ નીશ ,યીદ ,સીગ ઇફૉ ળ્ડવૂફ્ P઼ીન ઞરીણૉ ઝૉ .મીઞૃ રીઅઞ ફઅનૂvળ
રઽીનૉષફૃ રઅનૂળ ઈષૉવૃ ઝૉ .ધ્ણૉ નૃળ ઇફ઼ૃલીફૂ ડૃ અ ગ ઈષૉવૂ ઝૉ .ઈર ઈઙશ ઞદી ળ<દ્ ઘૃમઞ
ધગીષફીળ્ ઽ્લ ઝૉ .દૉરઞ ઇઽૂફૃઅ \|લ ઘૃમઞ ઼ૃઅનળ નૉઘીલ ઝૉ ગીળથગૉ ષીદીષળથરીઅ ચૃss઼ફૃઅ
Pરીથ Bષી રશૉ ઝૉ .ઇફૉ ઑષૃ વીઙૉ ઝૉ ગૉ ઈબથૉ ષીનશફૂ ષzજૉ ઞ ઋયી ઽ્લ .ઈર ુઙળફીળફૂ
)જીરીઅ )જૂ ડૃ અ ગ ઙ્ળઘફીધ ડૃ અ ગધૂ ઈઙશ ષપીલ ઝૉ .
]નદીTૉલફ્ પૃથ્

નદી/ૉલ ડૃ ગ
ઙ્ળઘફીધ ડૃઅ ગધૂ ન ીTૉલ ડૃ અ ગ ઼ૃપૂ બઽGજષી રીડૉ ફ્
ળ<દ્ ઘૃમઞ ગઢૂફ ઙથીલ ઝૉ .ઇઽU જણષી રીડૉ
બઙુધલી દ્ ઝૉ ,બળઅદૃ ઼રZ ઈળ્ઽથફ્ ધીગ યૉઙ્ ધીલ ઝૉ .ઈર પૂળૉ પૂળૉ ધીગ ઘીદી લીુTગ્
બઽ્જૂ સગૉ દૉષૂ ઈઘળૂ ન ીTૉલડૃઅ ગ ઈષૉ ઝૉ .ઇઽU યઙષીફ ન ીTૉલ ફૃઅ રઅનળ Tૉદીલૃઙફી ઼રલફૃઅ
ઑડવૉ ગૉ યઙષીફ ળીરફી ઞHર બઽૉ વીફૃઅ ઝૉ .ગઽૉ ષીલ ઝૉ ગૉ ~ી ,ુષ`f ઇફૉ ુસષફી <ષWબૉ
ઇફ઼ૄલીફૂ ગ્ઘૉ Pઙડૉ વી ન ીTલ યઙષીફૉ ઇઽU ૩૪૨૨૨ ષહ દબ ગલૃ ઽદૃઅ .દૉરફીઅ બઙવીઅ ઇઽU
<ષલઅયૄ Pઙી ઝૉ .ઇફૉગ ુ઼N વ્ગ્ ઇફૉ નcલ જૉદફીક ઈ <ધશફૂ રૃવીગીદ વૉ ઝૉ .હડગ્થ
ઈગીળ રઅનળરીઅ યઙષીફ ન ફીઅ બઙવીઅ ુમળીઞૉ ઝૉ .દૉરફૃઅ ઼ૃઅનળ <ષWબ ઇફૉ બીનૃગીક ળીઘષીરીઅ
ઈષૉવૂ ઝૉ .ઈ <ધશૉ ઑગ ચઅડ બથ ઈષૉવ ઝૉ .ઞૉ Tથ ષઘદ ષઙીણષીફૂ રીHલદી ઝૉ .
ઈ ુસઘળધૂ ઈઙશ' ગીવગી ડૃ અ ગ 'ઈષૉવૂ ઝૉ .;લીઅ ઞષી રીડૉ બઙુધલીઅ ફધૂ ,બૃષ મીઞૃ ફૂ ઈ ડૃ અ ગ
ઋબળ ગીુવગીરીદીફીઅ મૉ઼થી ઝૉ .ઞૉફી નસફ ઇઽUધૂ ગળષી બણૉ ઝૉ .ઈ ન ીTૉલ ડૃ અ ગધૂ ઼અબૃથ ુષઽઅ ઙ
\|લ ધીલ ઝૉ .નૃળ દશૉડૂ રીશષૉવ્ ,મ્ળનૉષૂ ,ઙ}મળફ્ ણૃ અ ઙળ Bઊ સગીલ ઝૉ .ઈર ુઙળફીળફીઅ ઑગ
ઝૉ ણૉ ઙૃWન ફીઅ મૉ઼થી ઝૉ ,દ્ ફોઍ;લરીઅ ઞુરલવસી નીદીળફૃઅ ઈ઼ફ ઝૉ .ઇઽUધૂ ઋદળષી રીડૉ બળદ
ભળષીફૃઅ ઽ્લ ઝૉ .ઋદળદૂ ષઘદૉ વઙયઙ મબ્ળ બઝૂફ્ ઼રલ ધઊ ઙલ્ ઽ્લ ઝૉ ઞૉધૂ દણગીફ્ દીબ
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બથ ષપીળૉ વીઙૉ ઝૉ .ઞૉધૂ ધીગ ઘીદી ઘીદી ફૂજૉ ઋદળીથ ધીલ ઝૉ .ઞૉ નળુરલીફ ચથી <ધશ્
Bષીફી મીગૂ ળઽૂ ઙલી ઽ્લ દ્ Bદી ઞષીલ ઝૉ

રૂળી નીદીળ
ુઙળફીળફીઅ ઑગ ઝૉ ણૉ ઙૃWનદફી મૉ઼થીઅ ઝૉ ,દ્ ફોઍ;લરીઅ
Pૃષૂફૂ ઼બીડૂઑધૂ ૪૯૭૨ ભૃડફૂ )જીઊઑ રૂળી નીદીળફૂ ઞyલી ઈષૉવૂ ઝૉ .;લીઅ ઞુરલવસી
નીદીળફૃઅ ઈસફ ઝૉ .ગઽૉ ષીલ ઝૉ ગૉ ઞુરલવસી ઊળીફધૂ ુ઼અપ ધઊફૉ ઊ.઼.૩૬૯૨ રીઅ ઇઽU ઈષૂફૉ
ષ<લી ઽદી .ઈ નીદીળફૂ ઞyલીફૂ બીઝશ યષફીધફ્ પૃથ્ ઈષૉવ્ ઝૉ .રૂળી નીદીળફૂ ઞyલીઑ
ઽઅ નૃ ,રૃ઼વરીફ ઇફૉ નળૉ ગ ગ્રફીઅ રીથ઼્ નસફીધ@ ઈષૉ ઝૉ .ઞૉધૂ ગ્રૂ ઑગદીફૃઅ Pુદગ ઼રૃ ઈ
<ધશ ઈષૉવૃઅ ઝૉ .ઞલીઅ ઈઞધૂ ૭૨ ષહ બઽૉ વી ;લીઅફી રઽઅ દ બડૉ વ મીબૃઑ સW ગળૉ વ ઇS[ૉT ઽઞૃ
બથ જીવૃ ઝૉ .ઞલીઅ ગ્ઊ બથ =દફીઅ યૉનયીષ ષઙળ P઼ીન ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .દૉરઞ ઈ ઞyલી
દળભધૂ ુઙળફીળરીઅ નળ ષહ@ લ્=દૂ બળAરીરીઅ યaદ્ફૉ ઞરષીફૂ ુષફીરૃલૉ cલષ<ધી ગળષીરીઅ ઈષૉ
ઝૉ .ઈ દરીર cલષ<ધી ઽીવફીઅ રઽઅ દ Mૂ દળભધૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .ઑગ યઞફરીઅ બથ નીદીળફ્
રઽૂરી ઙીષીરીઅ ઈcલ્ ઝૉ ગૉ )જ્ ઝૉ ઙળષ્ નીદીળ ,ફૂજૉ ઝૉ ઞુરલવસી નીદીળ.
ઇસ્ગફ્ ુસવીવૉઘ
ઇસ્ગફ્ ુસવીવૉઘ ઞૃ ફીઙતધૂ ુઙળફીળફીઅ
નસફૉ ઞદી ળ<દીરીઅ ઞરથૂ મીઞૃ ઑ ઑગીન ગવ્રૂડળૉ ઈષદૃ Pધર ઓુદઽી઼ૂગ <ધશ ઝૉ .ઈ
ુસવીવૉઘ રૐલ ષઅસરીઅ ધલૉવ ઇસ્ગફી ફીરધૂ Pજુવદ ઝૉ .ઈ ૯૭ ભૃડફીઅ ચૉળીષીરીઅ ઈસળૉ ૪૪૨૨
ષહધૂ બણૉ વી ઊુદઽી઼ફી ઇરૃલ ષીળ઼ી ઼રી ઇસ્ગફીઅ ુસવીવૉઘરીઅ ૩૬ ઈીક ગ્દળૉ વૂ ઝૉ .
દૉરીઅ લ ગૉ ુસગીળ રીડૉ બસૃષપ ફ ગળષીફ્ ,રીથ઼્ ઇફૉ ઞફીષળ્ રીડૉ ખહુપકફૃઅ ષીષૉદળ
ગળષીફ્ ,વ્ગ્ફૉ પર મળીમળ બીશષીફ્ ,ુરT્ ,~ીથ્ ઇફૉ Mરથ્ફ્ ઼;ગીળ ગળષીફ્ ,નળૉ ગ પર
ઇફૉ ઼અPનીલ P;લૉ ઼ઽ`fદી ગૉ શષષીફ્ ઑર ુષુષપ ઋબનૉસ ઇબીલી ઝૉ .૪૪૨૨ ષહધૂ ઼જષીલૉવ
ઈ ુસવીવૉઘફૉ ઇ;લીળૉ યીળદ ઼ળગીળફીઅ બૃળીદફ ુષયીઙ qીળી ઼ીજષષીરીઅ ઈcલ્ ઝૉ .ઇફૉ દૉફૂ
નૉઘળૉ ઘ ફૂજૉ ઝૉ .ુઙળફીળફૂ લીTીઑ ઞદી લીુTગ્ઑ ઈ <ધશફૂ રૃવીગીદ વૉષૂ Bઊઑ.
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નીર્નળ ગૃઅ ણ
ઞૃ ફીઙત સઽૉ ળધૂ Tથૉગ ગવ્રૂડળ ુઙળફીળ દળભ ઞદી રીઙ@
બૃળીથPુ઼N Pીજૂફ દૂધ નીર્નળ ગૃઅ ણ ઈષૉવ ઝૉ ,ઞૉફૃઅ બૐળીુથગ ફીર ~ગૃઅ ણ ઽદૃઅ .;લીઅ ~ીઑ
લ ગલJ ઽ્ષીધૂ ઈ દૂધફૉ Pીજૂફગીશરીઅ ~ગૃઅ ણ દળૂગૉ કશઘષીરીઅ ઈષદૃઅ .નીર્નળગૃઅ ણફૂ
ઋ ળરીઅ ગૃ રૄન બષદ ઈષૉવ્ ઝૉ ઞૉફૃઅ મૂઞૃ અ ફીર’ ઇv;ધીરી બષદ ‘ગઽૉ ષીલ ઝૉ .઼ીદ ુજળઅ0ષરીફીઅ
ઑગ ઇv;ધીરી Pુદનફ Pીદ:ગીશૉ ~રૃઽૄદરીઅ ઼અ%લીષઅનફ ગળષી ઈ દૂધરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉષૂ
રૃરૃ[ૃકફૂ ઇફૃયૄુદ ઝૉ .ઈન યaદ ગુષ દૉરઞ ઼અદુસળ્રથૂ Mૂ ફળુ઼અઽ રઽૉ દી ઙીરરીઅધૂ જીવૂ
Pુદનફ Pીદ:ગીશૉ નીર્નળ દૂધરીઅ મીળૉ રી઼ <ફીફ ગળષી ઈષદી દૉરઞ ઇઽU નીર્નળ રઅનળરીઅ
મૉ઼ૂ ઇઘઅણ યઞફ ઇફૉ યુaદ ગળદી .દૉરઞ ઈ ગૃઅ ણફૂ મળ્મળ ઼ીરૉ ઞ Mૂ ળીપી નીર્નળ0ફૃઅ
ઘૃમઞ બૐળીુથગ ઇફૉ ઞૃ ફી ઼રલફૃઅ ઓુદઽી઼ૂગ રઅનૂળ ઈષૉવૃઅ ઝૉ .
ઈ નીર્નળ ગૃઅ ણ ઼ીધૉ Mૂ નીર્નળળીલૉ ફળુ઼અઽ રઽૉ દીફૃઅ Wબ પીળથ ગળૂફૉ યીનળષી ષન-૭ ફૉ સુફષીળૉ
)MીN બ[(ફી નફૉ ફળુ઼અઽ રઽૉ દીફી ુબદીફૃઅ MીN ઼ળીષૂ દબથ ગળૉ વૃઅ ઽદૃઅ .ગીવલષફ ળી[઼ફી ફીસ
રીડૉ Mૂ ગૅ `થ ળથ ઝ્ણૂફૉ યીyલી ઑડવૉ ળથઝ્ણ ગઽૉ ષીલી ઇફૉ ;લીળમીન દૉક ઼નૉઽૉ ઈ બીષફ
દૂધ બળ બપીલી ઽદી .ઑગ વ્ગષીલગી ઇફૃ઼ીળ યઙષીફ Mૂ ગૅ `થફીઅ ઇ<ધૂફૃઅ ુષ઼ઞફ બથ દૉરફીઅ
બૐT ઇુફN0ફી ઽ<દૉ ઈ ગૃઅ ણરીઅ ગળષીરીઅ ઈcલૃઅ ઽદૃઅ .ઈ ઋબળીઅદ ઙૃઞળીદફીઅ ચથીઘળી
Pનૉસરીઅધૂ વ્ગ્ બ્દીફી <ષઞફફીઅ ઇ<ધૂ બપળીષષી ઽળqીળરીઅ ઙઅઙીફનૂરીઅ બપળીષષી ફ ઞઊ સગૉ
દૉ વ્ગ્ નીર્નળ ગૃઅ ણરીઅ ઇ<ધૂ બપળીષૉ ઝૉ .ઈ઼બી઼ફ્ ઈઘ્ Pનૉસ ઘૄમ ઽળલીશ્ સીઅદ ઇફૉ
બુષT ઝૉ .ઞૃ ની ઞૃ ની પરફીઅ ઼અદ્ઑ બથ ઈ નીર્નળ ગૃઅ ણરીઅ <ફીફ ગળૂફૉ પHલદી ઇફૃયષૉવ ઝૉ .
ઞૉરીઅ ગુષMૂ ફળુ઼અઽ રઽૉ દી ,<ષીુરફીળીલથ ઼અPનીલ ફીઅ ઈ <ધીબગ Mૂ <ષીુરફીળીલથ
યઙષીફ)઼ઽ=ફઅન <ષીરૂ/Mૂ0 રઽીળીઞ (ગૉ ઞૉકઑ બ્દીફી <ષરૃઘૉધૂ યઙષીફ Mૂ નીર્નળ0ફૉ
Mૂર યીઙષદ ઼Qીઽ ઼અયશીષૉવ ઽદૂ ,.ષૂળબૃળફીઅ ઼અદMૂ ઞવીળીર મીબી ,઼દીપીળફીઅ ઼અદMૂ
ઈબીઙૂઙી દૉરઞ Mૂ ષૉવફીધ0 ષઙૉળૉ ઼અદ્ઑ ઈ ગૃઅ ણરીઅ <ફીફ ગળૉ વ ઝૉ .ઑડવૉગૉ ઈ દૂધરીઅ ૯
ફીધ ,૱૬ ુ઼%પ ,૮૬ Bઙથૂ ,૭૪ ષૂળ ઇફૉ ૮૱ દૂળધ ફ્ ષી઼ ળઽૉ વ્ ઝૉ .ઞૉધૂ ઇઽU <ફીફ ગળૂફૉ
મપી બુષTદી ઇફૃયષૉ ઝૉ .
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