નલળ્ઙફી નષી ઇફૉ કબળૉસફ ુ઼ષીલફી ઋબીલ્ ઇફૉ
નલળ્ઙ ધદ્ ઞ ઇડગીષષીફી ળદીક
ઉ.઼. ૩૯૯૯રીઅ ઇરૉ ળગફ ઽીડ ઑ઼્ુ઼ઑસફ
ીળી ુ઼ ધદૂ ુદુતદ ઞફવ '઼ગલૃવૉસફરીઅ ઑગ ઇ$લી઼બૄથ વૉઘ
ઝબીલ્ ઝૉ ઞૉ ઈબથફૉ મપીફૉ મીલબી઼ ઼ઞળૂ દધી ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ ઇઅઙૉ
ુષજીળદી ગળૂ રૄગૉ ઝૉ . વૉઘફ્ ઼ીળીઅસ ઑડવ્ ઞ ઝૉ ગૉ ''મીલબી઼ ઼ઞળૂ ગૉ
ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂધૂ /ડૉ મવ ઑ-3ઉફીફી (5નલળ્ઙફી) નન8રીઅ ઽીડ ઑડૉ ગ
૫૨
ઈષષીફૂ સગલદી ચડદૂ ફધૂ . (/ડૉ મવ ઑ-3ઉફી ઑડવૉ 5નલળ્ઙફૂ ઑષૂ
ઞૄ ફૂ દગવૂભ ગૉ ઞૉરીઅ =ર બણષીધૂ ઑ-3ઉફીફ્ નૃ:ઘીષ્ ધીલ ઇફૉ નષી-ઈળીરધૂ ઼ીAઅ ધઉ 3લ)
ઞલીળૉ ગ્ઉ BલુCદરીઅ મીલબી઼ ઼ઞળૂ ગૉ ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ
Dલીળૉ ઑષૃઅ રીફૂ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ E ગ્ળ્ફળૂ પરફૂ (5નલફૉ વ્ઽૂ બઽFજીણદૂ પરફૂ) રીઅ ષપૃ Gવ્ગ
ઽ્લ દ્ ઑ Eઘરૂ ઝૉ ઇફૉ કબળૉ સફ ગૉ .વી/ડૂધૂ ઈષી Gવ્ગ નૄળ ગળષીધૂ જ્ગગ઼ ભીલન્ ધસૉ.
ઽગૂગદરીઅ, ઽીડ ઑડૉ ગ ર્ડી યીઙૉ 5નલફી ઑ યીઙરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઞલીઅ બઽૉ વૉધૂ ગ્ળ્ફળૂ પરફૂરીઅ ઘી઼
ફFપબીJ Gવ્ગ ફ ઽ્લ. ધૉવૂલર /ડKૉ ઼ ડૉ /ડ દળૂગૉ કશઘીદી ડૉ /ડરીઅ 5નલફી ગલી યીઙરીઅ વ્ઽૂ કઝૃઅ
બઽFજૉ ઝૉ દૉ નૉઘીલ ઝૉ . ઈ ડૉ /ડફી ઈપીળૉ બથ ઑષૃઅ ઼ીુમદ ધઉ જૄગલૃઅ ઝૉ ગૉ ઑડૉ ગ ઈષદીઅ બઽૉ વીઅ 5નલફી
ઞૉ યીઙરીઅ વ્ઽૂ ઈઝૃઅ બઽFજદૃઅ ઽદૃઅ ઑ યીઙરીઅ ઑડૉ ગ ઈષષીફૉ મનવૉ 5નલફી મૂ3 ઞ ગ્ઉ યીઙરીઅ
ઑડૉ ગફૂ ઇ઼ળ ધીલ ઝૉ .
ગ્ળ્ફળૂ ઈડ ળૂ ઼ઞળૂ /ડણૂ (઼ૂ.ઑ.ઑ઼.ઑ઼.) ફીરફી ર્ડી ઇ$લી઼રીઅ
ઑષૃઅ 3થષી રMૃ ગૉ ઞૉ પરફૂરીઅ ૭૨ ડગીધૂ કઝ્ Gવ્ગ ઽદ્ Dલીઅ ઽીડ ઑડૉ ગફૉ ગીળથૉ પરફૂ ઼અબૄથ
Gવ્ગ ધઉ ઞષીફૂ સગલદી (૭૨ ડગી ગળદી ષપૃ Gવ્ગ પળીષદૂ પરફૂ ગળદીઅ) ઼ીણી ઼ીદ ઙથૂ ષપીળૉ ઝૉ .
ઇDલીળૉ ઼ીરી-લ ળૂદૉ ઞૉ પરફૂરીઅ ષપૃ Gવ્ગ ઽ્લ (૯૨-૱૨ ડગીધૂ ષપૃ Gવ્ગ ઽ્લ) Dલીઅ ઞ મીલબી઼
઼ઞળૂ ગૉ ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઑફ્ ઼ૂપ્ ઇધ ઑ ફૂગશૉ ગૉ ઑુ-ઞલ્Pીભૂફૂ રનનધૂ
યુષલરીઅ ઽીડ ઑડૉ ગફૉ ગીળથૉ ગઊ પરફૂ Gવ્ગ ધસૉ ઑ 3થૂ સગીદૃઅ ફધૂ ઇફૉ મીલબી઼ ઼ઞળૂ ગૉ
ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ ગળીષષીધૂ યુષલરીઅ ઈષફીળ ઑડૉ ગફૉ ઇડગીષૂ સગીદ્ ફધૂ. ઑડૉ ગફૉ ગીળથૉ Gવ્ગ
૫૩
ધલૉવ પરફૂરીઅ, ઑડૉ ગ ઈષદીઅ બઽૉ વીઅ ગળૉ વ ઑુ-ઞલ્Pીભૂરીઅ ફFપબીJ Gવ્ગ નૉઘીદ્ ફધૂ . મૂ3
ચથી ઇ$લી઼્ફૃઅ દીળથ ઑષૃઅ ઝૉ ગૉ ઑડૉ ગરીઅ ઼અણ્ષીલૉવૂ પરફૂકરીઅધૂ રીJ ૩૫% પરફૂકરીઅ ઞ ઑડૉ ગ
બઽૉ વીઅ, ૯૭ ડગીધૂ ષપૃ Gવ્ગ ઽદ્.
ઈ ઞ ળૂદૉ, મીલબી઼ ઼ઞળૂ ગૉ ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ ગલી બઝૂ, ઑગીન ર ઽફીરીઅ
ઞ ઑડૉ ગ ઈષૉ ઝૉ દૉ ચથૂ ષઘદ ઞૉફૂ ગ્ઉ ઼ીળષીળ ગળષીફૂ ઞSળ ફ ઞથીઊ ઽ્લ ઑષૂ પરફૂકરીઅ
ફષૉ઼ળધૂ Gવ્ગ ઋનયષષીધૂ ધીલ ઝૉ . ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ ગલી બઝૂ ઈષદી ઑડૉ ગફી ૭૯% ગ/઼ીકરીઅ
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ઞલીઅ ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ ગળીષીફૂ ઞSળ ફ ઞથીઉ ઽ્લ ઑષૂ ઘૃUૂ (ફFપબીJ Gવ્ગ ષઙળફૂ) પરફૂક
Gવ્ગ ધઉ ઞષીધૂ ઑડૉ ગ ઈBલ્ ઽદ્.
ઞૉરફી 5નલફૃઅ બઅબVઙ ઼ીAઅ ઽદૃઅ (શWઊપ ◌અ ૭૨ %) ઑ વ્ગ્રીઅ Yષવૉથ ફ ઽ્લ
ઑષી ઽીળડ ઑડૉ ગ ઈષષીફૃઅ રીથ મીલબી઼ ગળૉ વ નન8રીઅ ૬૯ ડગીરીઅ ઇફૉ ફ ગળૉ વ નન8રીઅ ૬૩ ડગી
૫૪
ગ/઼ીરીઅ Eષી રMૃઅ ઽદૃઅ . ઇવમ\, ઑડૉ ગફૉ ગીળથૉ રૅDલૃ ધષીફૂ સગલદી કબળૉ સફ ગળૉ વ નન8રીઅ
કઝૂ ઽદૂ. મીલબી઼ ઼ઞળૂ બઝૂ બીઅજ ષહ ઼ૃપૂ ઑડૉ ગ ઈષષીફૃઅ રીથ મીલબી઼ ઼ઞળૂ ગળૉ વ ઞૄ ધરીઅ
૫૫
૬૨ ડગી ઇફૉ ફ ગળૉ વરીઅ ૪૫ ડગી ઞૉડવૃ ઽદૃઅ ઇફૉ રૅDલૃફૃઅ રીથ મઅફૉ ઞૄ ધરીઅ ઼ળઘી ઞૉષૃઅ ઽદૃઅ .
ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ બથ ઑડૉ ગ ઈષષીફૂ સગલદી ચડીણૉ ઝૉ ઑષૃઅ ઼ીુમદ ધઉ સગલૃ ફધૂ. ઇ-લ ઑગ
ળ઼ન ઇ$લી઼રીઅ ઞૉ નન8કફૉ ણ્ગડળૉ દીDગીુવગ મીલબી઼ કબળૉ સફ ગળીષષીફૃઅ ગઽૉ વૃઅ બળઅદૃ ઈ
૪૱
નન8કઑ ફી બીણૉ વૂ, ઑરફી (ફી બીણલી બઝૂફી) ઈલૃલફૂ ુષઙદ ઽદૂ . ઈષી ૩૭૨ નન8ક ફી
બીણલી બઝૂ, મૉ ધૂ ઈઢ ષહ YBલી ઽદી. ઞૉરફૂ ઑગ ઇધષી મૉ ઞ ફશૂ Gવ્ગ ઽદૂ ઑ દ્ ન઼ ષહ બઝૂ
બથ Yષદી ઽદી!
ઈર, ઞૉષૃઅ 5નલળ્ઙફૃઅ ુફનીફ ધીલ ગૉ દળદ ઑુ-ઞલ્Pીભૂ- ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ ઇફૉ
મીલબી઼ ઼ઞળૂફી જગગળરીઅ જતૂ ઞષીફૂ ઞSળ ફધૂ. ર્ડી યીઙફી ગ/઼ીકરીઅ નષીક, ઘ્ળીગફૂ
બળૉ Y, ગ઼ળદ, દથીષ-રૃુCદ ઇફૉ Bલ઼ફરૃુCદધૂ 5નલળ્ઙફૉ ગીમૄરીઅ ળીઘૂ સગીલ ઝૉ . /ડKૉ ઼ ડૉ /ડ ઇફૉ
ઉગ્ગી ણ લ્Pીરફૂ રનનધૂ, નન8ફૂ દગવૂભ્ ઇફૉ વaથ્ફૉ bલીફરીઅ વઉફૉ નન8ફૉ કબળૉ સફ/.વી/ડૂફૂ
ઞSળ ઝૉ ગૉ ફઽV ઑ ફગગૂ ધઉ સગૉ ઝૉ . ઑુ-ઞલ્Pીભૂફૂ ઞSળ દ્ ઞલીળૉ કબળૉ સફ/.વી/ડૂ ગળષૂ ઞ
બણસૉ ઑષૃઅ ફગગૂ ધઉ 3લ બઝૂ ગઉ ળૂદૉ કબળૉ સફ ગળષૃઅ ઑ ફગગૂ ગળષી રીડૉ ઞ બણૉ ઝૉ .
''઼ૉગ-ણ કબૂફૂલફ ડK ીલવ ફીરફી ઑગ ઇ$લી઼રીઅ ઞૉ નન8કફૉ ણ્ગડળ્ઑ ઑુ-ઞલ્Pીભૂ
રીડૉ ર્ગdલી ઽદી ઑરફી ગૉ ઼રીઅ ુફથીદ ણ્ગડળ્ફૂ બૉફવ ીળી મૂE ઇુયીલ વૉષણીષષીરીઅ ઈBલ્
૫૬
દ્ ૩૨૨રીઅધૂ રીJ Jથ ઞ નન8ફૉ ઘળૉ ઘળ ઑુ-ઞલ્Pીભૂ ઞSળૂ ઽદૃ ઑષૃઅ ઼ીુમદ ધલૃઅ ! ઈષી ઞ ઑગ
મૂ3 ઇ$લી઼રીઅ ઞથીલૃ ગૉ ુeળડફરીઅ ધદૂ મીલબી઼ ઼ઞળૂરીઅધૂ રીJ ૭૭ ડગી ઞૉડવૂ ઼ઞળૂ ઞ ઘળૉ ઘળ
૫૭
ઞSળૂ ઽદૂ . ઇઽV ઑ લીન ળીઘષૃઅ ઞSળૂ ઝૉ ગૉ ુeળડફ ગળદીઅ ઇરૉ ળગીરીઅ મીલબી઼ કબળૉ સફફૃઅ રીથ
઼ીદ ઙfઅ ષપીળૉ ઝૉ ! ઑડવૉ Dલીઅ ગૉ ડવીઅ કબળૉ સફ્ ુમફઞSળૂ ધદીઅ ઽસૉ ઑ ગdબફીફ્ ઞ ુષહલ ઝૉ . ૩૯૱૨
ધૂ ૩૯૯૪ નળgલીફ ઇરૉ ળગીરીઅ ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂફૃઅ રીથ ૮૨૨૨ ડગી ઞૉડવૃઅ ષbલૃ ઝૉ .
ઞૉ ળૂદૉ /ડૉ મવ ઑ-3ઉફીરીઅ કબળૉ સફધૂ ુષસૉહ ભીલન્ ફધૂ ધદ્ ઑ ઞ ળૂદૉ રીઉdણ
ઽીડ ઑડૉ ગરીઅ બથ Sડૂફ દDગીવ કબળૉ સફ ગૉ .વી/ડૂધૂ ગ્ઉ ભીલન્ ધદ્ ફધૂ. ''ફ્ફ-ગલૃ ષૉષ દળૂગૉ
કશઘીદી રીઉdણ ઽીડ ઑડૉ ગરીઅ નષીકધૂ ળ્ઙફૉ ગીમૄરીઅ વૉષીફૃઅ કબળૉ સફ ગૉ .વી/ડૂ ગળદીઅ ષપૃ
૫૮
઼વીરદ ઇફૉ ઇ઼ળગીળગ ઝૉ . ઇDલીળ ઼ૃપૂરીઅ જીળ ર્ડી ઇ$લી઼્ ઈષી ઑગ ઼ળઘી દીળથ બળ
ઈBલી ઝૉ દૉ ઝદીઅ ઈષીઅ દDગીવ કબળૉ સફ ગૉ .વી/ડૂફૃઅ રીથ ષપદૃઅ 3લ ઝૉ . ીઉરળૂ
ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ દળૂગૉ કશઘીદૂ, નળૉ ગ ઽીડ ઑડૉ ગફી નન8ફૉ નીઘવ ધદીફૂ ઼ીધૉ ઞ ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ
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ગળૂ ફીઅઘષીફૂ ઈ ળૂદ નન8ક રીડૉ ગીઉૉ ુષસૉહ ભીલન્ ફધૂ ગળદૂ ઋવડૃઅ ઘજફ્ મ્ઞ ઇફૉ ગ્ુg.વગૉ સફ
ધષીફૂ સગલદી ષપીળૉ ઝૉ .
ડૄઅ ગરીઅ, રFચૂ ઇફૉ ઘજીશ ઼ીળષીળ ઽઅરૉસી ઼વીરદ ઇફૉ ઇ઼ળગીળગ ઽ્લ ઑ ઞSળૂ ફધૂ.
મીલબી઼ કબળૉ સફ ઇફૉ ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ ચથી ગ/઼ીરીઅ વીયનીલૂ, Yષફળaગ ઼ીુમદ ધીલ ઝૉ બથ
ઑફૂ ઞSળ ઇરૃગ ઞ Eઘરૂ ગૉ ઼રીઅ ઋયૂ ધીલ ઝૉ . ઼ીની 5નલળ્ઙફી ર્ડીયીઙફી ગ/઼ીક કબળૉ સફ
ષઙળ ઞ ગીમૄરીઅ ળઽૉ ઝૉ . નષીધૂ ગીમૄરીઅ ફ ળઽૉ દી; 5નલફૃઅ બઅબVઙ ઘૄમ ઈઝૃઅ ઽ્લ ઑષી ઇધષી /ડKૉ ઼ ડૉ /ડ
Eઘરૂ ઞથીલ દૉષી નન8રીઅ કબળૉ સફ ગળષૃઅ બણૉ ઝૉ .
ઝૉ Uીઅ ધ્ણીઅ ષહiધૂ ઇરૉ ળગીરીઅ ણ્. ણૂફ કફ8સ ફીરફી ણ્ગડળૉ ઑષૃઅ ઼ીુમદ ગળૂ
મદીBલૃઅ ગૉ કબળૉ સફ ગલી ષઙળ બથ રીJ Yષફ Yષષીફૂ બુદરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીધૂ 5નલફૂ Gવ્ગ ધઉ
ઙલૉવ પરફૂક બીઝૂ ઘૄવૂ સગૉ ઝૉ . ઘૄમ ઞ કઝૂ જળમૂષીશ્ સીગીઽીળૂ ઘ્ળીગ, ુફલુરદ ગ઼ળદ,
bલીફ, Bલ઼ફરૃુCદ ષઙૉળૉ ઇબફીષષીધૂ 5નલળ્ઙ ધદ્ ઇડગૉ ઝૉ ઑડવૃઅ ઞ ફઽV ધઉ ઙલૉવ ળ્ઙ ઇફૉ
Gવ્ગ ધલૉવ પરફૂક બીઝૂ ઘૄવૂ બથ સગૉ ઝૉ . હઊડ ફીરફૂ ઇDલીપૄુફગ દબી઼ધૂ ઈ ણ્ગડળૉ ઼ીુમદ
ગલૃj ઝૉ ગૉ જીળ ઞ ષહરીઅ ઼ળૉ ળીસ ઈઢ ડગી ઞૉડવૃઅ Gવ્ગૉ ઞ રીJ Yષફ બુદફી ભૉ ળભીળધૂ ચડલૃઅ!!
ઇરૉ ળગીરીઅ ઑગ મીલબી઼ ઼ઞળૂ ગળષીફ્ ઘજ ઈસળૉ ૭૨,૨૨૨ ણ્વળ ઈષૉ ઝૉ . નળ ષહk ઇરૉ ળગીરીઅ ગૃ વ
ઇતીળ ઇમઞ ણ્વળ મીલબી઼ ઼ઞળૂ બીઝશ ઇફૉ ૮ ઇમઞ ણ્વળ ગ્ળ્ફળૂ ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ બીઝશ
ઘજીલ ઝૉ . E વ્ગ્ બ્દીફૂ Yષફ સોવૂરીઅ ઞSળૂ ભૉ ળભીળ્ ગળૉ દ્ ઇમE ણ્વળફ્ ઘજi મજૂ સગૉ . ષશૂ,
મીલબી઼ ઼ઞળૂ ગૉ ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ ગઅઉ ગીલર રીડૉ 5નલળ્ઙફૉ રડીણૂ ફધૂ નૉદૂ ઑ દ્ રીJ દીDગીુવગ
ળીઽદ બૄળૂ બીણૉ ઝૉ . ઇણપ્ઇણપ મીલબી઼ ઼ઞળૂ બીઅજધૂ નસ ષહરીઅ ભળૂધૂ Gવ્ગ ધઉ 3લ ઝૉ ઇફૉ
Jૂ3 યીઙફૂ ઑુ-ઞલ્.વી/ડૂ રીJ ઝ ર ઽફીરીઅ ઞ બીઝૂ Gવ્ગ ધઉ 3લ ઝૉ . ઑડવૉ 5નલળ્ઙધૂ
મજષીફ્ ગીલરૂ ઋબીલ રીJ ઑગ ઞ ઝૉ ઇફૉ ઑ નન8ફૂ ુમફદઅનૃળ/દ Yષફ બુદ મનવષીફ્! ઞૉડવૂ ઽનૉ
નન8 દઅનૃળ/દ Yષફ સોવૂ ઇબફીષૉ ઝૉ ઑડવી રીથરીઅ 5નલળ્ઙ ચડૉ ઝૉ ઑષૃઅ ણ્.કફ8સૉ બૄળષીળ ગલૃ ઝૉ .
રીથ઼ E બ્દીફૂ Yષફ બુદફૉ ઼અલુરદ ળીઘૉ દ્ ગ્ળ્ફળૂ પરફૂરીઅ ઋનયષૉવ
Gવ્ગ ગ્ઉ 3દફી કબળૉ સફ ષઙળ ઘૄવૂ સગૉ ઝૉ . ુફલુરદ લ્ઙી઼ફ-bલીફ ગળષીધૂ; ઘ્ળીગરીઅ જળમૂફૃઅ
રીથ ઘૄમ ઞ ચડીણૂ નૉષીધૂ; Bલ઼ફરૃુCદધૂ ઇફૉ ુફલુરદ ગ઼ળદધૂ 5નલળ્ઙફૉ ઇવુષની ગઽૂ સગીલ
ઝૉ . રીJ ઞSળ ઝૉ ઈ મપી Yષફ બુદફી ભૉ ળભીળ્ ગીલરૂ ડગીષૂ ળીઘષીફૂ. ઈ ઼ીળૂ ડૉ ષ્ ગૉ શષષીધૂ
મીલબી઼ કબળૉ સફધૂ મજૂ સગીલ ઇફૉ Yષફ Yષષીફ્ ઈફઅન બીઝ્ રૉશષૂ સગીલ ઝૉ . ઞૉરફૉ ળ્ઙ ફ
ધલ્ ઽ્લ બથ ગૃ ડૃઅ મરીઅ ળ્ઙફ્ ઉુદઽી઼ ઽ્લ દૉષી વ્ગ્ઑ ફીફબથધૂ ઞ ઈષૂ ડૉ ષ્ (ગ઼ળદ - લ્ઙ bલીફ - ુફBKલ઼ફૂબfઅ - /ષ/ધ ઘ્ળીગ) ુષગ઼ીષષૂ Eઉઑ ઞૉધૂ 5નલળ્ઙફૉ ધદ્ ઞ ઇડગીષૂ સગીલ.
ઈ નળૉ ગ બી઼ી ઇઅઙૉ ઇઽV જીળ યીઙરીઅ ુષઙદૉ 3થગીળૂ ઈબૂ ઝૉ (૩) ગ઼ળદ; (૪) રફ: સીઅુદ; (૫)
/ષ/ધ ઘ્ળીગ ઇફૉ (૬) Bલ઼ફરૃુCદ. Yષફફી ઈ નળૉ ગ બી઼ીઅક બળ ઑગ ઼ીધૉ bલીફ ઈબષૃઅ ઇફૉ
ઑરીઅ ઽગીળીDરગ ભૉ ળભીળ્ ગળષી ઞSળૂ ઝૉ . ઞૉડવૂ ષપૃ દઅનૃળ/દ Yષફ બુદ ઽ્લ ઝૉ ઑડવીઅ ષપૃ ઼ીળીઅ
બ ળથીર્ રશૉ ઝૉ .
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