ઽીડ ઑડૉ ગ ઈષૉ લીળૉ સૃઅ ગળષૃઅ?
ઽ્ુબડવ બઽ જદીઅ બઽૉ વી
ઝીદૂરીઅ ષજ્ષજ (ઇઅનળફી યીઙરીઅ) ઞલીળૉ ઼ઘદ નૃ:ઘીષ્ ધીલ, ઈઘી સળૂળૉ બળ઼ૉષ્
ષશૂ %લ, ઙયળીરથ ધીલ 'લીળૉ ઞળી બથ ઼રલ મઙીણલી ષઙળ નન*ફૉ ઽ્ુબડવ બઽ જીણૂ નૉષ્ +ઉઑ.
ઽીડ/ ઑડૉ ગફી નન*ફૉ ઞૉડવૂ ઞવનૂ ઼ીળષીળ રશષૂ સ1 ધીલ ઑડવૃઅ +ઘર ઈઝૃઅ. ઽીડ/ ઑડૉ ગફી નન*ઑ ઑડૉ ગ
ષઘદૉ રફ ષધ ળીઘૂ ુજઅદી ગલી/ ષઙળ ઈળીર ગળષ્ ઘૄમ ઞ1ળૂ ઝૉ . ઑ34લૃવ5઼ મ્વીષષીફૃઅ ગૉ મૂ6
ગ્ઉ ળૂદૉ ઽ્ુબડવ ઼ૃપૂ બઽ જીણષીફૂ 8લષધી ગળષીફૃઅ, ન્ણીન્ણૂફૃઅ ગીર ચળરીઅ ઽીઞળ ઇ5લ 8લુ:દફૉ
ફુજઅદબથૉ ઼ બૂ નૉષૃઅ +ઉઑ.
+ ઑ34લૃવ5઼ ગૉ ણ્ગડળફૉ ઈષષીરીઅ બઅનળ ષૂ઼ ુરુફડધૂ ષપૃ ઼રલ ધષીફ્ ઽ્લ
દ્ ઇ5લ ગ્ઉ ષીઽફરીઅ ટણબયૉળ ઽ્ુબડવ યૉઙી ધઉ ઞષૃઅ ષપૃ ઼વીરદ ઝૉ . ષીઽફરીઅ ઞૉ ુધુદરીઅ
કઝીરીઅ કઝૃઅ નન/ ધીલ ઑ ુધુદરીઅ મૉ઼ષૃઅ +ઉઑ. ઼ીરી5લ ળૂદૉ મૉ઼ષીરીઅ નન/ કઝૃઅ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ
઼ૃષીધૂ ષપૂ સગૉ ઝૉ . ઽ્ુબડવ બઽ જષીરીઅ ગવીગધૂ ષપૃ ઼રલ વીઙૉ ઑર ઽ્લ દ્ ઽીડ/ ઑડૉ ગફૂ સઅગી
વીઙદૂ ઽ્લ ઑષી નન*ઑ ઑબૂળૂફ (૫૨૨ ુર.@ી.) ફૂ ઇણપૂ ઙ્શૂ વઉ વૉષૂ +ઉઑ. ઈ ઙ્શૂ ઽીડ/
ઑડૉ ગધૂ ધદીઅ ફૃગ઼ીફ ઇફૉ ર્દફૂ સગલદી ચડીણૉ ઝૉ . ઼ઘદ ઑુ઼ણૂડૂષીશી, મૉગીમૄ
ઽીઉ4વણAૉસળષીશી, ઑડૉ ગફૉ ગીળથૉ 4વણAૉસળ ઑગનર ચડૂ ઙલૃઅ ઽ્લ ઑષી ઇફૉ ઑબૂળૂફધૂ
ળૂઑગસફ ઈષદૃ ઽ્લ ઑષી નન*કઑ ઑબૂળૂફ ઙ્શૂ ફ વૉષૂ +ઉઑ.
ફ6ગફૂ ઽ્ુબડવ ઞૉરીઅ ઽીડ/ -બૉCલીવૂડ ઇફૉ ઈઉ.઼ૂ.઼ૂ.લૃ.ફૂ ઼ઙષણ ઽ્લ
ઑફૂ બઽૉ વૉધૂ ફ પ ળીઘૂ રૄગ્, ઞૉધૂ ઉરળઞ5઼ૂફી ઼રલૉ ઑગ ઽ્ુબડવરીઅધૂ મૂ6 ઽ્ુબડવફી
પગગીધૂ મજૂ ઞષીલ ઝૉ ઇફૉ ઼રલ઼ળ લ્Dલ ઼ીળષીળ સ1 ધીલ. ઽીડ/ ઑડૉ ગફૂ સઅગી બથ ધદૂ ઽ્લ દ્
બથ ઽ્ુબડવરીઅ ઞઉફૉ દળદ દબી઼ ગળીષૂ વૉષૂ ઑ ચળૉ મૉઢી દુમલદ મઙણષીફૂ ળીઽ +ષી ગળદીઅ ષપૃ
઼વીઽયલૃF ઝૉ .
ઽ્ુબડવ વઉ ઞદૂ ષઘદૉ નન*ફૃઅ ઘી઼ Gલીફ ળીઘષૃઅ. + ઽીડ/ ઑડૉ ગફ્ નન* મૉયીફ ધઉ
%લ, ઑફૂ ફીણૂફી પમગીળી ઞદી ળઽૉ ઇફૉ ઝીદૂ બળ ગીફ રૄગષીધૂ બથ પમગીળી ફ ઼અયશીલ દ્ દળદ
ગીHણ/ લૉગ ર઼ીઞ ઈબષ્ %ઉઑ. નળૉ ગ ફીઙHળગૉ ઈષૂ બHળુધુદ ઼%/લ ઑ ઇઙીઋ ઞ ગીHણ/ લગૉ ર઼ીઞફૂ
દીવૂર વૉષૂ +ઉઑ.
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