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યીષફઙળ    
s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

                                        ઈઙીરૂ ઋફીશૃ ષૉગૉસફરીઅ ભળષી ઞષી રીડૉફીઅ �ધશ્રીઅ 

ઽષૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફ્ યીષફઙળ �નૉસ બથ �ષી઼ફ �ધશ દળૂગૉ  ુષગ઼ૂ ળ!્ ઝૉ. 
યીષફઙળધૂ ૭૫ &ગવૉીરૂડળૉ  ઈષૉવી બીુવદીથીફી સૉ(ૃઞ અલ દૂધ)રીઅ ઞોફ પર)ફી �ધર 

દૂધ,ગળ -ૂ ઍહયનૉષ યઙષીફ ઈ દૂધ)રીઅ બૄષ1 ૯૯ષીળ ઼ર઼્લી) ઽદી. ઞોફ્ફી ૬૪ 

દૂધ,ગળ્રીઅધૂ -ૂ ફૉુરફીધ યઙષીફ ુ઼ષીલફી ૪૫ દૂધ,ગળ્ઑ ઈ દૂધ) બળધૂ ુષ6ફૉ 

ઞોફ પર)ફ્ રઅઙવગીળૂ અ઼નૉસ ઈ7લ્. રઅ&નળ્ફૂ રઽીફઙળૂ ઞૉષૃઅ સૉ(ૃઅઞલ દૂધ) ઑ ઈઙર 

સી6દ ુ઼8 9ૉ( ઝૉ. રૄશફીલગ 6ૉદષથ:લ ુઙ&ળળીઞફૂ ;જીઊ ૩૮૬૨ ભૄડ ઝૉ. ઑફી 

બળફ્ ુષ�દીળ ષૂ઼ ઑગળરીઅ બધળીલૉવ્ ઝૉ. ુઙ&ળળીઞ બળ ઈષૉવૂ ૯ ડૄગ્રીઅ ૩૨૱ ર્ડી 

નૉળી઼ળ ઇફૉ ૱૯૪ ફીફૂ નૉળૂક ઈષૉવૂ ઝૉ. ઋબળીઅદ ૯૨૨૨ ઞ ૉડવૂ Eફ �ુદરી ઝૉ. 

દશૉડૂધૂ ુસઘળ બઽGજષી લી(ૂકઑ મૉ રીઊવફ્ બઅધ ગીબૂ ૫૯૭૨ બઙુધલીફૃઅ જતીથ 

ગળષૃઅ બણૉ  ઝૉ. 

                          સૉ(ૃઅઞલ ુઙ&ળળીઞ જતદી ઞ ઞરથૂ મીઞૃઑ ુઙ&ળળીઞફૉ ઙ્નરીઅ 

઼રષ઼થ રઽીરઅ&નળ ઈષૉવૃઅ ઝૉ. ઈ રઅ&નળ ૬૨૨ ધૂ ૬૭૨ ભૄડ વઅમીઊ – બઽ્શીઊષીશૂ 

ુષસીશ ઞરૂફરીઅ બધળીલૉવૃઅ ઝૉ. રઽીરઅ&નળફૂ ુષસીશ ઞરૂફરીઅ બધળીલૉવૃઅ ઝૉ. 

રઽીરઅ&નળફૂ ;જીઊ ૩૨૱ ભૄડ ઝૉ. ઈ રઅ&નળફ્ ઙ્શ ચૃLરડ ૬૪ ભૄડ ;જ્ ઇફૉ ૯૨ ભૄડ 

બઽ્શ્ ઝૉ. ઑ ૩૮ ભૄડ બઽ્શ્ ઇM રઅઙવ ઝૉ. ણ્રફૂ ઙ્શીઊરીઅ જીળૉ  &નસીરીઅ ૪૯૪૯ફી 

ુષયીઙરીઅ ૩૨૱ -ૂ બી6)ફીધફૂ રૄુદ)ક ધીઅયવી ુષફીફૂ ટૄવદૂ ગરીફ્ ઋબળ �ુદુOદ 

Pષી રશૉ ઝૉ. 

                           લી(ીશૃકફી ળઽૉષી રીડૉ  પર)સીશીક, ઽ્ડવ્ દધી ઙૉ�ડ 

ઽીઋ઼ફૂ બૃQગશ ઼ઙષણ ઝૉ. ઇઽR ગીળદગૂ બફૄર ઑ ભીઙથ ઼ૃન દૉળફી મૉ યSલ રૉશી 

યળીલ ઝૉ દ્ ઢૉળઢૉળધૂ વીઘ્ લી(ીશૃક ઈષૉ ઝૉ. ઼ૐળીMVફી ઼ૐધૂ ર્ડ્ સૉ(ૃઅE ણૉર બથ 
બીુવદીથીરીઅ ;જ્ ઝૉ. મઅપફૉ બીલ્. �ષ. બઅ&ણદ ઞષીઽળવીવ ફઽૉWઑ ૩૯૭૭રીઅ ફીઅXલ્ 

ઽદ્. 
                        યીષફઙળધૂ નૉસયળરીઅ �Xલીુદરીઅ ષપૃ ઑગ લસગવઙૂ ઇઽR ષ઼દી 

ગીુશલીળફૉ ગીળથૉ ઝૉ. ઽીવરીઅ ષૉશીષનળ ઋબળીઅદ ુઞYીફી યીવ ુષ�દીળરીઅ ઇફૉ ઇZલ( 

રશૂફૉ ગૃવ ૬૨૨૨ ઞ ૉડવીઅ ગીુશલીળ્ફૂ અ઼બુ[ ઇઽR ઝૉ. ઋબળીઅદ લળૃ્ુબલફ &ડવ્ળ ઇફૉ 

ઑ ઽૉ &ળઇળ બ9ૂક ઇઽR ુસલીશી ઇફૉ જ્રી઼ીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઼ર\ ુષ6રીઅ &ડવ્ળ 
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(ઘણર્ળ)ફૂ અ઼Xલી ૩૪૨૨ ધૂ ૩૮૨૨ ઝૉ. ઈ બોગૂ ૭૨ ધૂ ૮૨ ઑગ઼ીધૉ જ્રી઼ીરીઅ ઈષૉ 
ઝૉ. 

                        ઙૃઞળીદફી ઼્વઅગૂ ળીઞષૂ બ્દીફી રીરી ઼ીરઅદુ અ઼ઽ જીષણીફૉ 

રીળૂફૉ ઙીનૂ બળ ઈSલ્ દૉધૂ રીરી ઽ^લીફૃઅ બીબ ઋદીળષી દૉથૉ બૄષી) _ી`થ્ફૉ મ્વીષૂફૉ 

ુસઽ્ળ બળ ઙથીફૃઅ નીફ ગલૃ,. ઑ બઝૂ ઇુઙલીળરૂ ઼નૂરીઅ ઙૃઞળીદફી ઼્વઅગૂ ળીa 

ઞલુ અ઼ઽ ઑગષીળ ઇઽR ઈSલી દૉરફી મઅફૉ ઽીધ ગીઅણી ઼ૃપૂ bલીર ઽદી ઇફૉ દૉફ્ બણીષ 
ુસઽ્ળફૂ ુ઼8ીળીઞ ૉ �દીફ ગલૃ, ઇફૉ ઈ-લcબૉ દૉફી મઅફૉ ગીઅણી ઞ ૉ bલીર ઽદી દૉ 

ઋઞઞષશ મફૂ ઙલી દૉદૂ દૉથૉ ુષજીલૃ, ગૉ  ઇઽRફૂ યૄુરરીઅ ગીઅઊ ઑષૃઅ દ^ષ ઝૉ. ઞ ૉરીઅ 

ફઽીષીધૂ ગ્ત રડૉ  ઝૉ દૉધૂ દૉથૉ ^લીઅ _`ગૃઅ ણફૃઅ �ધીબફ ગલૃ, ઇફૉ ઞરૂફ aઙૂળ ઈબૂ ઞ ૉ 

ઈસળૉ  ઇુઙલીળરૂ ઼નૂ ઈ઼બી઼ફ્ ઼રલ ઽ્ઊ સગૉ . 
_`ગૃઅ ણફૂ ળજફી ઼રજ્ળ઼ ઝૉ. ગૃઅ ણરીઅ જીળૉમીઞૃધૂ બઙુધલી dીળી ઋદીળૂફૉ �ફીફ ગળૂ 

સગીલ દૉષૂ ળજફી ઝૉ. ઈષ્ ગૃઅ ણ ઊણળ, ર્તૉળી ષઙૉળૉ  �ધશૉ ઝૉ. દૉરીઅ ગૃઅ ણફી બઙુધલી બી ૉ઼ 

ષeજૉ ષeજૉ ઞ ૉ �ધીબ^લ ઇફૉ ુસfબ ગઅ ણીળ ળઞૄ ધલી ઝૉ દૉ ઼્વઅગૂ લૃઙફૂ બળઅબળીફી Pઊ 

સગીલ ઝૉ. ઈઞ ૉ ર્ડૉયીઙૉ ઈ ુસfબ્ફૉ વ્ગ્ઑ ફૃગ઼ીફ બઽGજીણલૃઅ ઝૉ. બળઅદૃ ઼્વઅગૂ 

ગીશફૂ ુસfબ ગશીફી દૉ ફરૄફી ઝૉ. ઑ બઝૂ બીઝશધૂ કઙથૂ઼રૂ ઼નૂરીઅ ઋબળફ્ 

&ગY્, ઈઞૃમીઞૃફૂ કળણૂક, ળઽૉષી રીડૉ  ફીફૂ-ફીફૂ કળણૂ મઅપીઊ દૉરીઅ 

કઙથૂ઼રૂ ઼નૂફીઅ ુસfબ્ ગઅ ણીળૉવ Pઊ સગીલ ઝૉ. _`ગૃઅ ણફૂ ઈ઼બી઼ફ્ ઞ ૉ ુષ�દીળ 

ઝૉ ^લીઅ ઑગ ગીશૉ ષ઼ીઽદ્ ઽસૉ ગીળથગૉ  ^લીઅધૂ સઅઘરીઅધૂ મફીષૉવ્ જૃણવીકફ્ સઅઘ 

ષવલ્ રશૉ ઝૉ. ઞ ૉ જ્ધૂ બીઅજરૂ ઼નૂફી ગીશફ્ Xલીવ ઈબૉ ઝૉ. દશીaધૂ ઈઙશ 

ઙ્બફીધ ન&ળલીગીઅઢૉ  ઈષૉવૃઅ ર્ડૃઅ  સૂષદૂધ) પીર ઝૉ. ઇઽR ઙૃh ુસષુવઅઙ ઽદૃઅ ઇફૉ ઑગ 

ઙીલફી ઈઅજશરીઅધૂ દૉફી બળ નૄપફ્ ઇુયહૉગ ધદ્ ઑષૂ નઅદગધી ઝૉ. દૉ બઝૂ દૉ 

ુસષુવઅઙફૃઅ �ીઙડલ ધલૃઅ. 

                      ઙ્બ યળષીણૉ  ઈ �ધીફ મદીSલૃઅ દૉધૂ ઙ્બફીધ ફીર બણલૃઅ. ઙ્બફીધ 

મૂE ળૂદૉ Pઊઑ દ્ ઙ્બૂફીધ ઑડવૉ ગૅQથફૉ બથ વઙદૃઅ ફીર ઝૉ. દૉફી બીઝશ ઑગ ગીળથ 

દૉ યગદ ફળ ો઼લીફૉ ઇઽRલી બઅનળરૂ ઼નૂરીઅ �ધર ુસષફી ઇફૉ બઝૂફી ળી઼વૂવીફ 

નસ)ફ ધલી ઑર ગઽૉષીલ ઝૉ ઑડવૃઅ ઞcળ ગઽૂ સગીલ ગૉ  ઙૃઞળીદફી બઽૉવી ઼^ષસૂવ ગુષ 

ફળ ો઼લીફૂ મીફૂ ઋબળ �ધર ગુષદીફૃઅ �ભૃળથ ઇઽR ધલૃઅ. દૉધૂ ઈ �ધશ ઈબથી ઈ&ન 

ગુષ ફળુ અ઼ઽફૂ ગીSલ �ભૃળથીફૉ ષપીષદૃઅ ઙથીલ દૉફૃઅ યીષફઙળ ુઞY્ ઙૐળષ વઊ સગૉ . 
—————- 

 


