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ઇઽૉ ષીવ
ઽઅૃ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદકફી ગ લીથ રીડૉ ફૂ ઼ુરુદફ્ રૃઘ,
જૐનરૂ ઙૃઞળીદ ુષપીફ઼યીફૂ ઼ુરુદફ્ ઼ીદર્ ઇઽૉ ષીવ ળઞૄ ગ ઝૃઅ.
૪.
઼ુરુદઑ સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ ઽ દગફૂ
ઙૃઞળીદ ળીજ્લફૂ ઈઢ રઽીફઙળબીુવગીકરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદ ષઙર્ફી
ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફૂ ફ્ગળૂરીઅ ઼અખ્લી ઇફૉ ડગીષીળૂ ઼અમઅપફૃઅ ઼ીિઽત્લ
રઅઙી લૃઅ ઽદૃ. ઈ ઼અમઅપરીઅ દી.૪૯રૂ ઞૃ વીઊ, ૪૨૪૩ફી ળ્ઞ રશૉવ ઼ુરુદફૂ
મૉઢગરીઅ સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ ઇફૉ ઈઢ
રઽીફઙળબીુવગીકફી ુદુફુપકફૂ મ દબી઼ ઽીધ પળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ.
૫. ઼ુરુદઑ દૉફૂ દી.૨૯/૨૫/૪૨૪૪ફી ળ્ઞ રશૉવ મૉઢગરીઅ ઈ
ઇઽૉ ષીવફી રૃ઼ ી ઋબળ ુષજીળથી ગળૂ દૉફૉ રઅઞૄળ ગલ ઽદ્.
ઇરનીષીન રઽીફઙળબીુવગી
૬. ઼ુરુદઑ ઇરનીષીન રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી
ગરર્જીળૂકફૂ ડગીષીળૂ મીમદૉ બૅચ્ઝી ગળદી ુષયીઙફી ુદુફુપ ીળી
ઞથીષષીરીઅ ઈ લૃ ઽદૃઅ ગૉ , ઇરનીષીન રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ષઙર્-૩રીઅ ઇરૃગ
઼અષઙર્રીઅ ષપ ઝૉ ઇફૉ ઇરૃગ ઼અષઙર્રીઅ ચડ ઝૉ . ષઙર્-૬ફૂ ઞગ્લીકફૂ યળદૂરીઅ
઼ૐધૂ ષપૃ રૃ ગૉ વૂ ઈષૉ ઝૉ ઞૉરીઅ ઼ભીઉ ગીરનીળ ઇફૉ રૉન્લૃઇવ રઞૄ ળ્ ઝૉ ઇફૉ
ત્લીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ રશદી ફધૂ. ષપૃરીઅ ઞથી લૃઅ ઽદૃઅ ગૉ ,
રઽીફઙળબીુવગી ીળી ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ુ઼ુષવ ઼ુષર઼્ૂ઼ વ ઑણ્પ્ડ
ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઞૉ રીથૉ ઇવઙ ઇવઙ ગૉ ડૉઙળૂ રીડૉ રૂફૂરર ગડ કભ ઽ્લ
ઝૉ ઇફૉ ગૉ ડવીગ ડર્ ીલમવ ઋરૉનષીળ રૂફૂરર ગડકભધૂ ઋબળ ઈ લી ફધૂ
દૉરઞ ગૉ ડવીગ ઋરૉનષીળ સઽૉ ળરીઅ ઘજર્ ષપૃ ઽ્ષીધૂ બથ ફ્ગળૂ ઝ્ણૂફૉ ઞદી ળઽૉ
ઝૉ . ઈ ચડ ક્લી ઼ૃપૂરીઅ યળષીરીઅ ઈષસૉ દૉ મીમદૉ ઼ુરુદઑ બૅચ્ઝી ગળદી
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ુષયીઙફી ુદુફુપઑ ઞથી લૃઅ ગૉ ગ્ળ્ફી બઽૉ વી યળદૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .
ઽષૉ ગ્ળ્ફીફૃઅ ઼અગડ કઝૃઅ ધીલ ઑડવૉ ફષૂ યળદૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઼ુરુદઑ
ઈઋડ઼઼્ીર્ંઙધૂ ધદૂ યળદૂ મીમદૉ બૅચ્ઝી ગળદી ગુર ળ ૂ ીળી ઞથીષષીરીઅ
ઈ લૃઅ ઽદૃ ગૉ , ષઙર્-૬રીઅ ઈઋડ઼઼્ીર્ંઙધૂ ઞ ગીલર્ વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઼ુરુદઑ
ફષૂ યળદૂ િકર્લી દીત્ગીુવગ સ ગળષી ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી
ઋરૉનષીળ્ફૉ ગડ કભ રીક઼્ર્ફી વીય ઈબૂ સગદી ઽ્લ દ્ દૉરીઅ ચડીણ્ ગળૂફૉ
બથ ઈ જાુદફી ઋરૉનષીળ્ફૂ યળદૂ ગળષી ઋબળીઅદ ષઙર્-૬ફૂ ઈળ્ગ્લ ઼ીધૉ
઼અગશીલૉવ ઞગ્લીક બળ ગીલરૂ યળદૂ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી
૭.
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ઇઅઙૉ ુષયીઙફી ુદુફુપ ીળી ઞથીષષીરીઅ
ઈ લૃ ઽદૃઅ ગૉ , ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ષઙર્-૩,૪ ઇફૉ ૫ ઼અષઙર્રીઅ
યળષીબી ઞગ્લીધૂ ષપૃ ઞગ્લીક ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદકફી ઋરૉનષીળ્ ીળી
યળીલૉવ ઝૉ , દૉરઞ ષઙર્-૬ફૂ ઞગ્લીકરીઅ ઼ભીઉ ગીરનીળ્રીઅ ઇફૃ઼ૄુજદ
ઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ રશદી ફ ઽ્ષીફી ગીળથ઼ળ ચડ ઝૉ . ષઙર્-૬ફૂ ઞગ્લીઑ
કઝૃ યથૉવ્ ફીફ્ રીથ઼ ઈષદ્ ઽ્લ ઝૉ ઑડવૉ રીફષદીફી પ્ળથૉ જાઽૉ ળીદ
ઈબૂફૉ બથ ઈ ઞગ્લી દીત્ગીુવગ યળીલ દૉ રીડૉ લ્ગ્લ ગીલર્ષીઽૂ ગળષી
઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
ળીઞગ્ડ રઽીફઙળબીુવગી
૮.
ળીઞગ્ડ રઽીફઙળબીુવગી ઇઅઙૉ ુષયીઙફી ુદુફુપ ીળી ઞથીષષીરીઅ
ઈ લૃ ઽદૃઅ ગૉ , ળીઞગ્ડ રઽીફઙળબીુવગીરીઅ નળૉ ગ ઼અષઙર્ જોદી ૪૯ ઞગ્લી
યળષીબી ધીલ ઝૉ . ઞૉરીઅ ઼ૐધૂ ષપૃ ૩૫ ઞગ્લીક ઞૃ ુફલળ ક્વીગર્ ફૂ ઝૉ , ૩૪૪
ઞૃ ુફલળ ક્વીગર્ ફૂ જાઽૉ ળીદ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ઑગ-મૉ રિઽફીરીઅ
યળદૂ ગળૂ નૉષીરીઅ ઈષસૉ દૉરઞ ઼ભીઉ ગીરનીળ્ફૂ ઼ૂપૂ યળદૂ ધલૉવ ફ
ઽ્ષીધૂ ર્ડી યીઙૉ ઞગ્લીક ઘીવૂ ળઽૉ ઝૉ . ઞૃ ુફલળ ક્વીગર્ ફૂ ૩૫ ઞગ્લીક
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ઑગ-મૉ રિઽફીરીઅ યળૂ નૉષીફૃઅ ુદુફુપઑ ઼ુરુદફૉ ઞથી લૃઅ ઽદૃઅ દ્ દૉ
ઞગ્લીક યળીઊ ગૉ ફઽૂ દૉ દધી મીગૂફૂ ૩૮ ઞગ્લીક બથ યળીઊ ગૉ ગૉ ર દૉફૂ
઼ુરુદફૉ જાથ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ . ઈ ઋબળીઅદ ઼ભીઊ ગીરનીળ્ફૂ
ઞગ્લી ઼ૂપૂ યળદૂ ધઊ ફ ઽ્ષીફી ગીળથૉ ઘીવૂ ળઽૉ દૂ ઽ્ષીફૃઅ ુષયીઙફી
ુદુફુપઑ ઞથી લૃઅ ઽદૃઅ દ્ જો ઼ૂપૂ યળદૂધૂ યળૂ સગીદૂ ઽ્લ દ્ ઈ
ઞગ્લી ઼ૂપૂ યળદૂ ીળી યળૂ નૉષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
ષપૃરીઅ ઈળ્ગ્લ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ષઙર્-૬ફૂ ઞગ્લી દ્ ઼ૂપૂ યળદૂધૂ
ગીલરૂ પ્ળથૉ યળષી ઼ુરુદ ઘી઼ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
જારફઙળ રઽીફઙળબીુવગી
૯. જારફઙળ રઽીફઙળબીુવગી ઇઅઙૉ ુષયીઙફી ુદુફુપ ીળી ઞથીષષીરીઅ
ઈ લૃ ઽદૃઅ ગૉ , જારફઙળ રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ઇરૃગ ઼અષઙર્રીઅ ષપ ઝૉ ઇફૉ
ઇરૃગ ઼અષઙર્રીઅ ચડ ઝૉ . દૉ બોગૂ ષઙર્-૬ફૂ ઇરૃગ ઞગ્લીક ફીમૄન ધઉ ઙલૉવ ઝૉ
ઇફૉ મીગૂ ઞગ્લીક યળષીરીઅ ઈષસૉ. ઈધૂ ઞૉ ઼અષઙર્રીઅ ચડ ઝૉ દૉ ઞગ્લીક
દીત્ગીુવગ પ્ળથૉ યળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
ઞૄ ફીઙત રઽીફઙળબીુવગી
૱.
ઞૄ ફીઙત રઽીફઙળબીુવગી ઇઅઙૉ ુષયીઙફી ુદુફુપ ીળી ઞથીષષીરીઅ
ઈ લૃ ઽદૃઅ ગૉ , ઞૄ ફીઙત રઽીફઙળબીુવગી મન્લી બઝૂ ઼ૂપૂ યળદૂધૂ ુફરથૄઅગ
ધલૉવ ફધૂ ઇફૉ રઽીફઙળબીુવગીફી િળકર્ૃડરૉન્ડ ઼ ઽષૉ ભીઉફવ ધસૉ ઇફૉ
બઝૂ ફષૂ યળદૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઞૄ ફીઙત રઽીફઙળબીુવગીફૂ ળજફી ઼ફ
૪૨૨૪રીઅ ધલી બઝૂ ૩૯ ષહર્ ઞડૉ વ્ ઼રલ ુષત્લી મીન યળદૂ ુફલર્
મફીષષીરીઅ ઈ લીફૂ ઇક્ષમ્લ મૉનળગીળૂફ્ ફરૄફ્ ઝૉ . ઽષૉ ષપૃ ુષવઅમ ફ
ગળદીઅ ષઽૉ વૂ દગૉ દરીર યળદૂક ધઊ જાલ દૉફૂ ગીશજી વૉષી ઼ુરુદ
યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
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ઙીઅપૂફઙળ રઽીફઙળબીુવગી
૯.
ઙીઅપૂફઙળ રઽીફઙળબીુવગી ઇઅઙૉ ુષયીઙફી ુદુફુપ ીળી
ઞથીષષીરીઅ ઈ લૃ ઽદૃઅ ગૉ , ઙીઅપૂફઙળ રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ષઙર્-૩ ઇફૉ ૪ ફૂ
઼અખ્લી ઼ૂુરદ ઽ્ઉ િળટષસફરીઅ ફધૂ ઈષદૂ, ષઙર્-૫રીઅ ગડકભ રીગર્ ઼
ક્ષ્ુવભીઉ ફિઽ ધષીફી ગીળથૉ ઈ ષઙર્ફી ગરર્જીળૂકફૂ ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ ઇફૉ
મીગૂફૂ ગૉ ણળરીઅ જી.બૂ.ઑ઼.઼ૂ., જી.ડૂ.લૃ. ઇફૉ ઙૐથ ઼ૉષી બ઼અનઙૂ રઅણશ
રીળભદૉ યળદૂ િકર્લી જીવૃ ઝૉ . ઼ીક્ષૂ ીળી ઑષૃ બથ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવ ગૉ ,
ઙીઅપૂફઙળ રઽીફઙળબીુવગીફૂ ઽન ુષ દળથ ધઉ ઽ્ષીધૂ ઑફી રીથરીઅ ફષૃઅ
રઽૉ ગર રઅઞૄળ ધલૉધૂ ફષૂ યળદૂ ઇઅઙૉ જાઽૉ ળીદ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ફષૃ રઽૉ ગર
ષઽૉ વૂ દગૉ રઅઞૄળ ગળૂ ઞર
ૉ મફૉ દૉર ઞવનૂ યળદૂ િકર્લી બૄથર્ ગળષી ઼ુરુદ
યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
઼ૃળદ રઽીફઙળબીુવગી
૩૨. ઼ૃળદ રઽીફઙળબીુવગી ઇઅઙૉ ુષયીઙફી ુદુફુપ ીળી ઞથીષષીરીઅ
ઈ લૃ ઽદૃઅ ગૉ , ઼ૃળદ રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ષઙર્-૩ફૂ દરીર ઞગ્લીક યળીલૉવ
ઝૉ , ષઙર્-૪રીઅ ઘીવૂ ઞગ્લી યળષી રીડૉ જાઽૉ ળીદ ઈબૉવ ઝૉ , ઞૃ ુફલળ
ઑન્જીફૂલળ(ુ઼ુષવ)રીઅ મતદૂ રીડૉ વીલગ ઋરૉનષીળ ફી રશદી દૉરીઅ ઞગ્લી
ઘીવૂ ઝૉ , ષઙર્-૫રીઅ ઘીવૂ ઞગ્લીક યળષી જાઽૉ ળીદ ઈબૉવ ઝૉ દૉરઞ મતદૂધૂ
યળષીફૂ ગૉ ડવૂગ ઞગ્લીકરીઅ ઇફૃયષ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ ફ ઽ્ષીધૂ ઞગ્લીક
ઘીવૂ ઽ્ષીફૃઅ ઼ુરુદફૉ ઞથીષૉવ. ઼ુરુદઑ બૅચ્ઝી ગળૂ ઽદૂ ગૉ ૱૯ ઞડૉ વૂ
મતદૂધૂ યળષીફૂ ધદૂ ઞગ્લીક ઋબળ વીલગ ઋરૉનષીળ્ ફી રશૉ દ્ સૃઅ ગળૂ
સગીલ દૉ ઇઅઙૉ ુષયીઙફી ુદુફુપઑ ઼ુરુદફૉ ઞથી લૃઅ ઽદૃઅ ગૉ ઈષી
઼અજોઙ્રીઅ ઇફૃયષરીઅ ઝૄ ડઝીડ રૄગૂફૉ ઞગ્લીક યળૂ સગીલ ઑર ઝૉ . ઈધૂ
ઈષૂ ઘીવૂ ઞગ્લીક બળ ઇફૃયષરીઅ ઝૄ ડઝીડ રૄગૂફૉ ઞગ્લીક યળષી ઼ુરુદ
ઈધૂ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
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યીષફઙળ રઽીફઙળબીુવગી
૩૩. યીષફઙળ રઽીફઙળબીુવગી ઇઅઙૉ ુષયીઙફી ુદુફુપ ીળી
ઞથીષષીરીઅ ઈ લૃ ઽદૃઅ ગૉ , યીષફઙળ રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ષઙર્-૩રીઅ ઑગ
ઞગ્લી યળષીફૂ ધીલ ઝૉ ઞૉરીઅ ક્ષ્ુવભીઉણ ઇુપગીળૂ ીળી મતદૂ ષૂગીળષીફૂ
ફી બીણદી ઘીવૂ ઝૉ , ષઙર્-૪રીઅ ઑગ ઞગ્લી ઘીવૂ ઝૉ ઞૉ રીડૉ ઽીવ જાઽૉ ળીદ
મઽીળ બીણૉ વ ઝૉ , ષઙર્-૫રીઅ ૪૪ ઞગ્લીક ઘીવૂ ઝૉ ઞૉરીઅ ૪૨૩૭ફૂ ુ ધુદફૉ
જોદી ુષયીઙૉ ઼ીળૂ ઙુદ ગળૉ વ ઝૉ , ઋબળીઅદ ૩૯૯૱ફૂ ઼ીવરીઅ ઉન્ણ ડર્ ૂલવ
િડર્ બ્લૃફવ બી઼ૉ ધલૉવ ઼ૉડવરૉન્ડ રૃઞમ ૫૨ ડગી ઞગ્લીક ઼ૂપૂ યળદૂધૂ
યળષીફૂ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ફીરનીળ ઽીઉગ્ડ ૪૨૩૯રીઅ ઼ૉડવરૉન્ડફૉ ષશઙૂ ળઽૉ ષીફી
ણીલળૉ ક્સફ ઈબૉવ ઝૉ ઞૉ ઇફૃ઼ીળ રઽીફઙળબીુવગીફી ઞફળવ મ્ણ ઇરીળૂ
઼ૉડ-ઇબ ઼ૃપીળષીફૂ નળઘી દ ઽીવ રઅઞૄળ ગળૉ વ ઝૉ ઞૉધૂ ઽષૉ યળદૂ િકર્લી
ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઼ુરુદ ીળી ળ્ ડળ ળજી ડળ રીુથદ ગળષી મીમદૉ બૅચ્ઝી
ગળદી ુષયીઙૉ ઞથી લૃઅ ગૉ , યીષફઙળ રઽીફઙળબીુવગીફી ળ્ ડળ ળજી ડળ
૪૨૩૪રીઅ રીુથદ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ૪૨૩૯રીઅ ળ્ ડળ રીુથદ ગળષીફૂ
ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ બળઅદૃ ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙ
ીળી ષીઅપ્ ગતીદી ઽષૉ ઑગ રિઽફીરીઅ ળ્ ડળ ળજી ડળ રીુથદ ગળષીરીઅ
ઈષસૉ. ઼ૉડ-ઇબ ઼ૃપીળષીફૂ નળઘી દ રઅઞૄળ ધદીઅ યળદૂ િકર્લી દીત્ગીુવગ
બૄથર્ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
૩૪. દરીર ફઙળબીુવગીકરીઅ ષઙર્-૬ફૂ ઈઋડ ઼઼્ીર્ંઙધૂ યળીદૂ જ્ગ્લીક
બોગૂ ઈળ્ગ્લ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ઞગ્લીક ગીલરૂ પ્ળથૉ યળીલ ઇફૉ દૉરીઅ
ઈિનષી઼ૂ ઋરૉનષીળ્ફૉ ીપીન્લ ઈબષીરીઅ ઈષૉ દૉષૂ ઼ુરુદ ઘી઼
યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
૩૫. ઼ુરુદફૂ દબી઼ નળુરલીફ સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ
ુષયીઙ ઇુપગીળૂકફૂ દધી ળીજ્લફૂ ઞૃ નૂ ઞૃ નૂ રઽીફઙળબીુવગીફી
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મ્લૃુફુ઼બવ ગુર ળ ૂકફ્ દધી ઇન્લ ુદુફુપકફ્, ઼ુરુદ ઼રક્ષ
ઋબુ ધદ ળઽૂ રીિઽદૂ ઈબષી ઇફૉ ઼ીધ-઼ઽગીળ ઈબષી મનવ ઼ુરુદ
દૉરફ્ ઈયીળ રીફૉ ઝૉ દૉરઞ ઼ુરુદફૉ રનન બ ધષી મનવ ઼ુરુદફી
ઇુપગીળૂ/ગરર્જીળૂકફ્ બથ ઼ુરુદ ઈયીળ રીફૉ ઝૉ .

ઙીઅપૂફઙળ
દી.૩૨રૂ રીજર્, ૪૨૪૪.

ર્ઽફયીઉ ત્િણલી
રૃઘ
ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદકફી ગ લીથ
રીડૉ ફૂ ઼ુરુદ

6

઼ુરુદફૂ યવીરથ્
સઽૉ ળૂ ુષગી઼ ઇફૉ સઽૉ ળૂ ઙૅઽ ુફરીર્થ ુષયીઙ
કર્ર ભગળીઅ

યવીરથ

ફઅ. કર્રીઅગ
૩

૬

઼ુરુદઑ ફષૂ યળદૂ

િકર્લી દીત્ગીુવગ સ

ગળષી ઇફૉ

ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ગડ કભ રીક઼્ર્ફી વીય
ઈબૂ સગદી ઽ્લ દ્ દૉરીઅ ચડીણ્ ગળૂફૉ બથ ઈ જાુદફી
ઋરૉનષીળ્ફૂ યળદૂ ગળષી ઋબળીઅદ ષઙર્-૬ફૂ ઈળ્ગ્લ ઼ીધૉ
઼અગશીલૉવ ઞગ્લીક બળ ગીલરૂ યળદૂ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ
ગળૉ ઝૉ .
૪

૭

ષઙર્-૬ફૂ ઞગ્લીઑ કઝૃ યથૉવ્ ફીફ્ રીથ઼ ઈષદ્ ઽ્લ ઝૉ
ઑડવૉ રીફષદીફી પ્ળથૉ જાઽૉ ળીદ ઈબૂફૉ બથ ઈ ઞગ્લી
દીત્ગીુવગ યળીલ દૉ રીડૉ લ્ગ્લ ગીલર્ષીઽૂ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ
ગળૉ ઝૉ .

૫

૮

ઞૃ ુફલળ ક્વીગર્ ફૂ ૩૫ ઞગ્લીક ઑગ-મૉ રિઽફીરીઅ યળૂ નૉષીફી
ુષયીઙફી ઞષીમફી ઇફૃ઼અપીફૉ દૉ ઞગ્લીક યળીઊ ગૉ ફઽૂ દૉ
દધી મીગૂફૂ ૩૮ ઞગ્લીક બથ યળીઊ ગૉ ગૉ ર દૉફૂ ઼ુરુદફૉ
જાથ ગળષી ઋબળીઅદ ઼ભીઊ ગીરનીળ્ફૂ ઞગ્લી ઼ૂપૂ યળદૂધૂ
યળૂ સગીદૂ ઽ્લ દ્ ઈ ઞગ્લી ઼ૂપૂ યળદૂ
઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
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ીળી યળૂ નૉષી

કર્ર ભગળીઅ

યવીરથ

ફઅ. કર્રીઅગ
ષપૃરીઅ ઈળ્ગ્લ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ષઙર્-૬ફૂ ઞગ્લી દ્ ઼ૂપૂ
યળદૂધૂ ગીલરૂ પ્ળથૉ યળષી ઼ુરુદ ઘી઼ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
૬

૯

જારફઙળ રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ઞૉ ઼અષઙર્રીઅ ચડ ઝૉ દૉ ઞગ્લીક
દીત્ગીુવગ પ્ળથૉ યળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .

૭

૱

ઞૄ ફીઙત રઽીફઙળબીુવગીફૂ ળજફી ઼ફ ૪૨૨૪રીઅ ધલી બઝૂ ૩૯
ષહર્ ઞૉડવ્ ઼રલ ુષત્લી મીન બથ રઽીફઙળબીુવગીફી િળકર્ૃડરૉન્ડ
઼ મન્લી ફધૂ ઞૉ ઇક્ષમ્લ મૉનળગીળૂફ્ ફરૄફ્ ઝૉ . ઽષૉ ષપૃ
ુષવઅમ ફ ગળદીઅ ષઽૉ વૂ દગૉ દરીર યળદૂક ધઊ જાલ દૉફૂ
ગીશજી વૉષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .

૮

૯

ઙીઅપૂફઙળ રઽીફઙળબીુવગીફૂ ઽન ુષ દળથફી રીથરીઅ ફષૃઅ
રઽૉ ગર ષઽૉ વૂ દગૉ રઅઞૄળ ગળૂ ઞૉર મફૉ દૉર ઞવનૂ યળદૂ િકર્લી
બૄથર્ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .

૯

૩૨

૱૯ ઞૉડવૂ મતદૂધૂ યળષીફૂ ધદૂ ઞગ્લીક ઋબળ વીલગ
ઋરૉનષીળ્ ફી રશદી ઽ્ષીફી ુષગ બ બૉ ઇફૃયષ ઇધષી ઇન્લ
ઝૄડઝીડ રૄગૂફૉ ઞગ્લીક જો યળૂ સગીદૂ ઽ્લ દ્ ઈષૂ ઘીવૂ
ઞગ્લીક બળ ઝૄડઝીડ રૄગૂફૉ ઞગ્લીક યળષી ઼ુરુદ ઈધૂ
યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
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યવીરથ

ફઅ. કર્રીઅગ
૱

૩૩

઼ૉડ-ઇબ ઼ૃપીળષીફૂ નળઘી દ રઅઞૄળ ધદીઅ યળદૂ

િકર્લી

દીત્ગીુવગ બૄથર્ ગળષી ઼ુરુદ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .
૯

૩૪

઼ુરુદ, દરીર ફઙળબીુવગીકરીઅ ષઙર્-૬ફૂ ઈઋડ ઼઼્ીર્ંઙધૂ
યળીદૂ જ્ગ્લીક ગીલરૂ પ્ળથૉ યળીલ ઇફૉ દૉરીઅ ઈનૂષી઼ૂ
ઋરૉનષીળ્ફૉ ીપીન્લ ઈબષીરીઅ ઈષૉ દૉષૂ યવીરથ ગળૉ ઝૉ .

*******

઼ળગીળૂ રધ્લ ધ રૃ થીવલ, ઙીઅપૂફઙળ.
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