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ઞઙદયળરીઅ ટઙરઙદૃઅ ઙૃઞળીદફૃઅ યળદગીર 

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

                           નૉસફી બુ	ર યીઙરીઅ ઈષૉવૃઅ ઈબ�અ ઙૃઞળીદ ો઼ગીકધૂ ગીબણ 

ઋ�્ઙફૃઅ રૃ લ ગૉ"# ળ$ૃઅ ઝૉ. ઇઽ)ફી ઇફૃબર યળદગીર, ળઅઙ્ફૂ ઇ*દૃ રૉશષથૂ ઇફૉ 
ળઅઙ્ફૂ ઇ*દૃ રૉશષથૂ ઇફૉ રફર્ઽગ -ણટીઊફ્ફી ઝીબગીરફૉ વૂચૉ રી1 નૉસરીઅ ઞ ફઽ) 

બથ ુષનૉસ્રીઅ બથ ઈબથૂ ષ2ગશીઑ ઘૄમ 7ુ઼ુ8 રૉશષૂફૉ ઈઙષૂ કશઘ ઌયૂ 

ગળૂ ઝૉ. દૉળરૂ ઼નૂરીઅ ષૉુફ઼ધૂ ઈષૉવ્ ઼ીઙળ઼ભળૂ રીગ;બ્વ્ ઇઽ)ફૂ ગવીધૂ ઘૄમ 
7યીુષદ ધલ્ ઽદ્. યળદગીરરીઅ ઙૃઞળીદફી ગવીગીળ્ફૂ મળીમળૂ ગ્ઊબથ ઇ"લ 

ળીઞલફી ગીળૂઙળ ગળૂ સગૉ  ફઽ). દૉક ઼્ફી – જીઅનૂફૃઅ ગવી=રગ ઞળૂગીર બથ ઋ>ર ગળૉ  
ઝૉ . 
                         ઞઽીઅઙૂળફી બૃ1 ઘૃળ?રૉ ઼્શરૂ ઼નૂરીઅ ઈ ગવીફૉ ઘી઼ 7્=઼ીઽફ 

ઈબષીધૂ દૉફી પઅપીનીળૂ Aદળૉ  ુષગી઼ ધલ્. ઑરીઅલ ળીલBફ ઋ>ળ – બુ	ર ઝૉણૉ  

ઈષૉવી ગCઝ 7નૉસફી મDૂ ુષAદીળરીઅ નૄળ – નૄળ ઈષૉવી ઙીરણીઅકરીઅ બઙ રૄગદી ઞ 

ળઅઙ્ફૂ ઝડી દરીFઅ  ુજ>ણૃઅ  જ્ળૂ વૉ ઝૉ. ઙૃઞળીદફી ળઅઙમઅળૉઙૂ ઽૂળીફી ન્ળી ઇફૉ ઈયવીઅ 
યળૉવીઅ ગવી=રગ ષ2્ Gદીઅ દૉ ઽીધ યળદધૂ યળૉવીઅ ઝૉ ઑષૃઅ બશષીળ રીડૉ  દ્ રી"લીરીઅ ઞ 
ફધૂ ઈષદૃઅ. 

                    ઑગ – ઑગ જ-ણલીદૂ ઋ>ર -ણટીઊફ્, ળઅઙ્ફૂ ઇ*દૃ રૉશષથૂ ઇફૉ ઘૄમ 

ઞ જ્ગ઼ૂધૂ યળૉ વૃઅ યળદ Gઊફૉ, Gથૉ દૉ ઝીબૉવૃઅ રસૂફધૂ યળૉ વૃઅ ઽ્લ, ઑષૃઅ ઞ વીઙૉ. 
યળદગીરફૂ ઈ -ણટીઊફ્ફ્ રૃ લ ુષહલ 7ગૅુ>7ૉર ઝૉ. ઈ વ્ગ્ ષ2્ બળ 7ીથૂક, 
઼ૄલ?, જઅ#, ષૅJ્ ષઙૉળૉ ફૃઅ યળદ યળૉ  ઝૉ. દૉરફૂ ગૅુદકરીઅ વ્ગ બળઅબળી ઇફૉ ગૃનળૂદ 

#Kલ્ફૂ ટીઅઘૂ ળઞૄ ધીલ ઝૉ. ઑ ઞ ળૂદૉ મDૂફી વ્ગ્ બ્સીગરીઅ ળઅઙૂફ યળદગીરધૂ 

મફીષૉવૂ ભૄવબીઅનણૂક ષCજૉ ઞ ૉ ળૂદૉ ઈયવી ડીઅગૉ  ઝૉ, ઑ દ્ મૉફરફૄ ઝૉ. મDૂફી રૄડષી 
યીળદરીઅ ફીફીઅ – ફીફીઅ ઈયવીઅધૂ યૐુરુદગ -ણટીઊફ્ મફીષષીરીઅ ઈષ ઝૉ. ઇઽ) 

યળષીરીઅ ઈષદી ‘ ઈગૂ યળદ ડીઅગી’રીઅ 7ીથૂકફૂ -ણટીઊફ્ ષપીળૉ  ઽ્લ ઝૉ. 
મફીળ઼ગીઅઢી ુઞNીરીઅ ‘ ર્જૂ યળદ’ દળૂગૉ  કશઘીદૂ -ણટીઊફ્રીઅ રૃ લ=ષૉ બ્બડ 
ષપીળૉ  ઽ્લ ઝૉ. ગCઝ દૉફૂ મીઅપથૂ ઑડવૉ ‘ડીઊ ઑ"ણ ણીઊ’ ગીર રીડૉ  બથ 7 લીદ ઝૉ. 
મીઅપથૂફૂ મઽૃળઅઙૂ ઼ીણૂક, નૃબOી ઇફૉ ગબણીરીઅ ટૂથૂ -ણટીઊફ્ ઽ્લ ઝૉ. ઈ ગવીફીઅ 

રૃ લ ગૉ"# યૃઞ ઇફૉ Bરફઙળ. યૃઞરીઅ જીઅનૂફૃઅ ગીર બથ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.રીઅણષૂરીઅ ર઼P 

ગીબણફૃઅ ષથીડગીર ધીલ ઝૉ.ગCઝરીઅ ુષુષપ Bુદકફૂ કશઘ દૉરફી બઽૉળષૉસ બળધૂ 

ધીલ ઝૉ. નળૉગ Bુદ દૉરઞ ષઙ?ફી વ્ગ્ ઇઽ) ઞૃની – ઞૃની ળઅઙ ઇફૉ -ણટીઊફ્ષીશી બ્સીગ 
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બઽૉળૉ  ઝૉ. બ-ળથીરૉ, ગબણીઅફી ળઅ ઙ ઇફૉ દૉરીફૃઅ યળદગીર Gદીઅ ગઊ Qલ-ગદ ગઊ Bુદ ગૉ  
ષઙ?ફૂ ઝૉ. દૉફી ઼ઽૉવીઊધૂ  લીવ ઈષૂ Bલ ઝૉ. ઇઽ)ફૂ 2ૂક ઽીધ઼ીશફી ગીબણફી 
યીળદ યળૉવી ચીચળી ઇફૉ યળદ યળૉવી બૂઢ ઘૃNૂ ળઽૉ  ઑષીઅ ગબણીઅ બઽૉળૉ  ઝૉ. દૉફૂ ઼ીધૉફી 

ચીચળી બળ ‘ ઞઅRળી ડીઅગી’ દળૂગૉ  કશઘીદૃઅ ઘી઼ 7ગીળફૃઅ યળદ યળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ગCઝફ્ ‘ ઼ૄભૂ ડીઅગ્’ ુ અ઼પફૂ નૉથ ઝૉ. ઈ ુ઼ષીલ, Sવીઋટ ઇધષી ગબણીઅફૂ ુ઼વીઊ 

બળધૂ દૉ બઽૉળફીળૂ ર-ઽવી બ-ળથૂદી ઝૉ ગૉ  ઇબ-ળથૂદી, દૉફ્  લીવ ઈષૂ Bલ ઝૉ. 

ગCઝફી ળમીળૂ Bુદફી વ્ગ્ ઞૃનીઅ – ઞૃનીઅ ગબણીઅ Gણૂફૉ ઼ૃઅનળ રBફૃઅ બૉજષગ?  ગૉ  ઑુTવગષગ?  

ગળૉ  ઝૉ. ઈ Bુદફૂ ઇબ-ળથૂદ ઝ્ગળૂક ગૉ઼ળૂ ળઅઙફી ઇફૉ બ-ળથૂદીક વીવ ળઅઙફીઅ 

ષ2્ બઽૉળૉ  ઝૉ. ળમીળથ ફષષપૄ બી ૉ઼ 1થ ગવી=રગ -ણટીઊફ્ષીશીઅ ગબણીઅ, ઈયવીઅ, 
યળૉવૂ મીઅપથૂષીશૂ સીવ ઇફૉ ઑુTવગષગ?ષીશૂ ળBઊઈદ્ ઽ્ષૂ Gઊઑ. ઑુTવગ 

ષગ?ષીશૂ ળBઊ બળધૂ =લીઅફી વ્ગ્ફૂ અ઼બDદીફ્  લીવ ઈષૉ ઝૉ. બૉજષગ?ધૂ ઼ૃઅનળ યળદ 

યળૉવૂ ળBઊક બથ ઘૄમ ઈગહ?ગ ઽ્લ ઝૉ. 

                  ઇઽ)ફી ગ઼મૂક -ઽઅ નૃ ઇફૉ ષથગળ રૃ઼વરીફ્ ઝૉ. ગCઝફી ગવી=રગ 
મૄડ-જઅબવ બથ સઽૉળ્રીઅ ઘૄમ 7 લીદ ઝૉ. ઈ ગવીફૃઅ નળૉગ Bુદ ઇફૉ ઼રૃનીલફી વ્ગ્ઑ 

઼ીFઅ  ઑષૃઅ ઞદફ ગલૃV ઝૉ. ઈ ઇફૃબર ઽAદુસWબગવીફી 7જીળ7઼ીળરીઅ ઙૃઞળીદ 
ઽીસ઼ીશ ુષગી઼ ુફઙરફ્ ભીશ્ બથ રઽ=ષબૄથ? ઝૉ. 

 


