
રીદૅયીહી ઇુયલીફ 

     યીહીકફીઅ રૅ
લૃ ુષહૉ જજી� ગળદી બઽૉવી યીહીફૂ ઈઞફૂ 

બ�ળુ�ધુદ ુષહૉ જજી� ગળષૂ ઞ�ળૂ ઝૉ. ઑ"ફ્વ્ઙ ફીરફૂ ઇરૉ�ળગફ અ઼�ધીફી રદ 'રીથૉ 

નૃુફલીફી ૯૬% વ્ગ્ ભ.દ ૮% યીહીક મ્વૉ ઝૉ . ઈફ્ ઇધ� ઑષ્ ધલ્ ગૉ  ભ.દ ૮% વ્ગ્ 

મીગૂફૂ ૯૬% યીહીક મ્વૉ ઝૉ . ઈફૃઅ ઑગ ગીળથ ઈપૃુફગ ષો3ીુફગ સ્પ્ફૂ ુષ56લીબગદી 

ઞૉફી વૂપૉ ધ્ણૂ યીહીકરીઅ ષપૃ ઇફૉ ષપૃ વ્ગ્ મ્વષી વી8લી ઝૉ. જૂફફૂ યીહી રૉ9ણળૂફ 
મ્વફીળી ઈસળૉ  ૱૬.૭ ગળ્ણ વ્ગ્, �બૉફૂસ મ્વફીળી મ્વફીળી ઈસળૉ  ૫૪.૯ ગળ્ણ વ્ગ્, 
ઇઅ>ૉ? મ્વફીળી ઈસળૉ  ૫૪.૱ ગળ્ણ વ્ગ્. યીળદરીઅ ઈઞૉ �ઽ9નૂ યીહૂ ૫૮.૮ ગળ્ણ, 
ઙૃઞળીદૂ યીહૂ ૬.૮ ગળ્ણ વ્ગ્ ઝૉ. ૩૫૫ યીહીક ઑષૂ ઝૉ  ગૉ  ઞ ૉ ૩૨ ધૂ કઝી વ્ગ્ મ્વૉ ઝૉ. 

૩૯૯૪ફી વૂપૉવૂ ઙથBૂ 'રીથૉ ઈઞૉ ુષ5રીઅ ૮૨૨૨ધૂ ષપૃ યીહીક મ્વીલ ઝૉ. લૃફૉ�ગ્ફી 

ઇઽૉષીવ ઇફૃ઼ીળ ઈ મપૂ ુષ5 યીહીકરીઅધૂ ઈસળૉ  ૫૨૨૨ યીહીક ૩૨૨ ષહ�રીઅ ફીસ 

બીરૉવૂ ઽસૉ. ઈઞૉ ુષજીળ્ફૃઅ ઈનીફ 'નીફ ગળીષફૃઅ ઇફૉ ઼ીરૃ�ઽગ ળૂદૉ ઑગB ધષીફૃઅ ઇફૉ ળ્ઞ 

મ ળ્ઞફૃઅ રૃCલ રીDલર ઇફૉ �ધશ મફૉવૃઅ ઝૉ દૉ ુષ5Fશૃઅ (ઉ9ડળફૉડ) નૃુફલીફૂ ૯૨% 

યીહીક રીડૉ  ઋબવLપ ફધૂ!   ણૂ ૉ઼Nમળ ૪૨૩૬રીઅ બૃળી ધફીળૂ યીહીકફૂ ઙથદળૂ 'રીથૉ 

યીળદરીઅ ૯૱૨ યીહી ઇફૉ મ્વૂક ઇફૉ  ૮૮ ુવુબક ઝૉ. ઇPથીજવ 'નૉસરીઅ ૯૨ યીહીક, 
ઙૃઞળીદરીઅ ૬૱ યીહીક, રઽીળીQRરીઅ ૫૯ યીહીક, ઇફૉ બુSર મઅઙીશરીઅ ૫૱ યીહીક Tીળી 

ઈ ળીUલ્રીઅ ઼ૐધૂ ષપીળૉ  યીહી ષોુષDલ ઝૉ . ઙૃઞળીદૂ ર્ળૂ ર્ળૂ ળૉ… રીB ઑષૃઅ ઙીWઅ ઙીલી 

ગળષીધૂ ગસૃઅ ફ ષશૉ. F>દ ળઽૂફૉ ઼ૐઑ ઼ીધૉ રશૂફૉ ઑષ્ રીઽ્વ ળજષ્ બણસૉ. 

ઞૉ �નષસૉ ઈબથૉ ઈબથૂ યીહી રીડૉ  ઙૐળષ ઇફૃયષસૃઅ  દૉ �નષસૉ યીહી ?ષસૉ 

..?ષીણષૂ  ફઽૂ બણૉ  

યીહી રીB અ઼બગ�ફ્ ઼ૉદૃ ફધૂ. યીહી ઑગ બડીળ્ ઝૉ , ઞૉરીઅ ઼અ�ગૅુદફ્ ઼ર> ઘFફ્ ઼જષીઊફૉ 

ળઽૉ  ઝૉ. ઼રીઞફૂ ઼Zલદી, ઼અ�ગીળ ઇફૉ ઼અ�ગૅુદફૂ ળઘૉષીશ યીહી ઝૉ. ઈબથ્ ઇરૄ\લ 

઼ી�ઽ
લફ્ ષીળ઼્ યીહીઑ ઼ીજ6લ્ ઝૉ  ઇફૉ યીહી બઝૂફૂ બૉતૂફૉ ઑ ષીળ઼્ યીહીફૂ અ઼નૄગરીઅ 

઼ૃળુ^દ ઼_બસૉ.  

ઙૃઞળીદૂ યીહી  `ઘરરીઅ ઝૉ  

ઝીસ ફૂ ઞ8લી ગ્ગીગ્વી .ઇફૉ ઙૃઞળીદૂફૂ ઞ8લીઑ ઇઅ>ૉ? ..઼ીુ
ષગ સૃઅ ઑ ઈબથૉ 

ુષજીળષીફૃઅ ઝૉ  ….. 
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રીદૅયીહી ` ફમશૂ બણદૂ ઽ્લ દ્ દૉફ્ બઽૉવ્ ઞષીમનીળ દૉ ષીબળદ્ ઙૃઞળીદૂ ઞફ ઝૉ  ઇફૉ દૉ 

઼ૐ ઙૃઞળીદૂફૉ ુષફઅદૂ ગૉ  વીઉaૉળૂરીઅ Fષ ઇફૉ ઼ીળી બૃ�દગ્ ઞૉષી ગૉ  ઼ળ�ષુદજઅb. ઙઞૃળીદફ્ 

ફીધ ગૉ  ગવીબૂફ્ ગૉગીળષ ગૉ  ળુષ9bફીધ ડીઙ્ળફૂ ઙૂદીઅઞવૂ ષીઅજ્ ઇફૉ ર્ડી ધદી મીશગ્ફૉ 

ઙૃઞ �ળ અ઼�ગીળફૂ ઼ૃઅનળ ષીદ્ ઼રFષ્. વ્ગયીહી ફમશૂ બણૉ  ઝૉ  ગીળથ ગૉ  ઙૃઞળીદૂ 'F ઞૉડવૂ 
Pુબલી ગૉ  ણ્વળફૂ યીહી ઼ીળૂ ળૂદૉ ઼ર? સગૉ  ઝૉ  દૉડવૂ ઼ીળૂ ળૂદૉ ઞ9રFદ રીદૅયીહી 

઼રઞષીફૂ દ�નૂ વૉદૂ ફધૂ દૉ ગનીજ ઈબથીઅ ઼ૐફૃ નૃયી�8લ ઝૉ . 

રીદૅયીહી ઈબથૂ ઈઅઘ ઝૉ .ઑફૉ જcરીફૂ રીભગ બઽૉળષીફૃઅ ઝ્ણૂ d્  ુરB્  ..યીહીફૉ દ્ 

ઈઅ` ફલફ રીઅ… 

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી લૃષી ઇફૉ ઼ીઅ�ગૅુદગ ુષયીઙફી ઼ુજષ યી�લૉસ ઞઽીઑ  ઞથી6લૃઅ ગૉ , 
ઈબથૉ રીદૅયીહીફૃઅ રઽ
ષ યૄવષૃઅ ફ `ઊઑ. વીઙથૂકફૂ રૂઢીસ ઞૉ રીદૅયીહી 6લ.દ ગળૂ 

સગૉ  દૉ ઇ9લ યીહી ફ ગળૂ સગૉ . fનલફી gણીથફૂ ઇઅદળરફ વીઙથૂક બથ રીદૅયીહીરીઅ ઞ 

઼ીળૂ ળૂદૉ 6લ.દ ગળૂ સગીલ ઝૉ. ઇઅ>ૉ? યીહીફ્ ઋhૉઘ ગલી� ુષફી દૉરથૉ ઞથી6લૃઅ ગૉ , ગ્ઊ 

યીહી દરૉ ઼ીળૂ ળૂદૉ સૂઘ્ ઝ્ બથ દૉ સૂઘૉવૂ યીહી ઝૉ. સૂઘૉવૂ યીહીરીઅ ચથૂષીળ મ્વફીળ 
ગૉડવીગ ુષજીળ્ ઇ઼ળગીળગ ળૂદૉ મ્વૂ સગદ્ ફધૂ. ઈ ુષસૉફૃઅ દૉરથૉ ઋનીઽળથ ઈબદીઅ 

ઞથી6લૃઅ ગૉ  રફૉ ગ્ઊ બૄઝૉ  ગૉ  દરીળૂ દુમલદ ગૉર ઝૉ ? રj ગkૃઅ ગૉ , ઽૃઅ  જીવષી Fઋ ઝૃઅ  ઑડવૉ .. દ્ 

રફૉ વ્ગ્ ઑર બથ ગઽૉ  ઝૉ ગૉ  ઙીઅપૂફઙળરીઅ જીવૉ દૉ મપૉ ઞ જીવૉ..! ઈ ઼અષીનફ્ ઽીન� ઇફૉ દૉફૉ 

રીથષીફૂ રFફૉ ઇ9લ યીહીરીઅ ઑડવૂ ઞ ઇચળૂ ઝૉ. 

સૃઅ યીહીફૃઅ રૅ લૃ ડીશષૃઅ ઞ#ળૂ ઝૉ? ઑ ડીશૂ સગીલ ઘ(અ ? 

Thanks For This Info. ુષઞલ )સૂ 

ળીQR ૂલ સો^થૂગ ઇફૃ઼અપીફ ઇફૉ 'ુસ^થ બ�ળહન ઇફૃ઼ીળ ઇઅ>ૉ? યીહી ઇફૉ ળીUલયીહી 

મફૉરીઅ ગ્ફૉ ઇફૉ ગૉડવૃઅ રઽ
ષ ઈબષૃઅ ઑ મીમદરીઅ ભ.દ રીદી-ુબદી ઞ ફ�ઽ બથ ુસ^થ 

અ઼�ધીક ઇફૉ ળીઞગૂલ-઼ીરીુઞગ  ફૉદીક રીડૉ  બથ ઈ ુષહૉ ઑગ ર્ડૂ ઼ર�લી ઝૉ. ઞ ૉફી 

વૂપૉ ઈ TઅT લૃm નળૉ ગ ળીUલરીઅ જીવૃ ઝૉ બથ ઇઅ>ૉ? યીહી ુષઞૉદી મફદૂ Fલ ઝૉ ઑષૃઅ ઞથીલ 

ઝૉ, ૪૮ ળીUલ્રીઅ ઇઅ>ૉ?ફૉ 'ીપી9લ ઇબીઑવૃઅ ઝૉ . ઇઅ>ૉ? યીહીફી ષપદી ઞદી રઽ
ષ, 'યીષ 
ઇફૉ ઇબીદી 'ીપી9લફૉ વૂપૉ સઽૉળ્રીઅ રDલષઙnલ ઼રીઞરીઅ  ઇફૉ ુસ^થફૉ વૂપૉ ઼રૅુm ષપૂ 

ળઽૂ ઝૉ. ઇફૉ >ીNલ ઇફૉ સઽૉળ્રીઅ રઞૃળગીર (ચળગીર ગળફીળી. ળ્?ધૂ ગીર ગળફીળી, 
ગીળઘીફીકરીઅ રઞૃળૂ ગળફીળી ષઙૉળૉ ) ફૂજવી ષઙ�રીઅ ઇઅ>ૉ?ફી ઇયીષૉ ઈધnગ ુફoભશદી ષપૂ 

ળઽૂ ઝૉ. મૉ દpફ ઞૃની યીળદ મફૂ ળkી ઝૉ . ઞર�ફૂ, બ્વ9ણ, ળુસલી, �ષૂણફ, ષઙૉળૉ  ષઙૉળૉ  

વઙયઙ નળૉગ નૉસરીઅ ઼ૃુસુ^દ દPથ ષઙ� ઇઅ>ૉ? યીહી વઘૂ, મ્વૂ ઇફૉ ઼ર? સગૉ  ઝૉ, 
ઞલીળૉ  ર્ડૂ qરળફી 'Fઞફ્ ભ.દ રીદૅયીહીરીઅ ઞ ષીદજૂદ ગળૂ સગૉ  ઝૉ . ઑગ ળ઼નીલગ ુગ�઼્ 
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લીન ઈષૉ ઝૉ . લૃળ્બરીઅ �ષૂણૂસ, ણજ, ઉડીુવલફ નૉસ્ફી વ્ગ્ઑ ઑગ ફષૂ ગઅબફૂ મફીષૂ. 

ગઅબફૂફી નોફઅ�નફ ગીળયીળ રીડૉ  ઇઅ>ૉ? યીહી ળીઘષૂ બણૂ ગીળથગૉ  ઈ ઑગ ઞ યીહી ગઅબફૂફી 

નળૉગ ઼Zલ રીડૉ  ઇફૃગૃશ ઽદૂ! 

યીળદફૂ ઼ળઘીરથૂ લૃળ્બ ઼ીધૉ ગળૂઑ દ્ Dલીફરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ગૉ  લૃળ્બરીઅ યવૉ નળૉગ નૉસફૂ 

બ્દીફૂ યીહી ઝૉ  બથ નળૉ ગ નૉસ �ષદઅB ઽ્ષીધૂ ઑગમૂF ઼ીધૉ યીહીફૂ મીમદરીઅ ુષષીન ધદી 

ફધૂ ઞલીળૉ  યીળદરીઅ નળૉગ ળીUલફૂ બ્દી બ્દીફૂ યીહી ઽ્ષીધૂ ઑગમૂF ઼ીધૉફી 6લષઽીળ 

રીડૉ  �ષદઅB યીળદરીઅ ળીQRયીહી દળૂગૉ  �ઽ9નૂ યીહીફૉ ઇબફીષૂ ઝૉ ઞ ૉફ્ નુ^થ યીળદફી ર્ડી 

યીઙફી વ્ગ્ફ્ ુષળ્પ ઝૉ . ઑગ ળીUલફી વ્ગ્ મૂF ળીUલફી વ્ગ્ ઼ીધૉ મ્વદૂ ષઘદૉ �ઽ9નૂ 

ઇધષી ઇઅ>ૉ? યીહીફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ બણૉ  ઝૉ. બળનૉસ્રીઅ ષ ૉ઼વી યીળદૂલ્ફૉ બથ ઈ ઞ 

ળૂદૉ ઑગ મૂF ઼ીધૉ ષીદ ગળીષૂ બણૉ  ઝૉ . ુaડૂસ ઼rીUલ ુષ5રીઅ Uલીઅ Uલીઅ ઽદૃઅ દૉ નૉસ્રીઅ 

રૃCલ મૉ Fદફી નૉસ્ ઽદી. ઑગ મીઞૃ ઞ ૉફૂ રીદૅયીહી ઇઅ>ૉ? ઽદૂ ઑષી ક�ડRૉવૂલી, 
9લૃઅટૂવઅણ, ઇરૉ�ળગી ષઙૉળૉ  નૉસ્ ઇફૉ મૂ? મીઞૃ યીળદ ઞ ૉષી નૉસ્ Uલીઅ '
લૉગ ળીUલફૂ બ્દીફૂ 

ળીUલયીહી ઽદૂ ઇફૉ ઇઅ>ૉ?ફૉ ઼ળગીળૂ 6લષઽીળ રીડૉ  બ્દીફૂ ઼ઙષણ ઘીદળ ઇઅ>ૉ? ઽૃગૃરદૉ 

નીઘવ ગળૉવૂ. ઑગ ષીદ Dલીફરીઅ ળીઘષી ઞ ૉષૂ ઝૉ  ગૉ  ૪૨૨૨ ઼ીવરીઅ Y2Kફૂ ઼ર�લી ઌયૂ 

ધઊ 
લીળૉ  ઇરૉ�ળગીરીઅ “ગ્મ્વ” ઞૉષૂ ગNબૃડળફૂ ઞૄફૂ યીહીક Fથફીળી વ્ગ્ફ્ ઇયીષ ઽદ્ 

ઇફૉ દૉ ષઘદૉ ળુસલી, દીઊષીફ, �ભવૂબૂ9઼, યીળદ ષઙૉળૉ  નૉસ્રીઅ ચથૂ ર્ડૂ અ઼Cલીરીઅ લૃષીફ 

વ્ગ્ ઈ યી઼ી વઘૂ સગદી ઽદી ઇફૉ ઋબવLપ ઽદી બથ ભ.દ યીળદ ઞ ઑગ ઑષ્ નૉસ ઽદ્ 

Uલીઅ ઑગ ષઘદફી ુaડૂસ ઼ીrીUલફૂ ઇ઼ળફૉ વૂપૉ લૃષીફ્રીઅ ઇઅ>ૉ? યીહીફૃઅ 3ીફ, ઈ મૂF 

મપી નૉસ્ ગળદી ચWઅ ષપીળૉ  ઽદૃઅ દૉધૂ ઈ ગીર ર્ડી યીઙૉ યીળદફૂ ગઅબફૂકફૉ ઈબષીરીઅ 

ઈ6લૃઅ. ગNબૃડળફૂ યીળદરીઅ ધલૉવૂ uીઅુદફૂ સ�ઈદ ઈ બઝૂ ઞ ધલૉવૂ ઝૉ. 

યીળદરીઅ બીવગ્ Fથૉ ઝૉ  ગૉ  ઇઅ>ૉ?ફૉ રઽ
ષ ઈબષીધૂ 'ીનૉુસગ રીદૅયીહીફૉ ફૃગ઼ીફ ધીલ ઝૉ 

બથ ઑ બથ ઘમળ ઝૉ  ગૉ  ઈઞ ફી યીળદરીઅ ઈઙશ ષપષૃઅ ઽ્લ, ઈધnગ 'ઙુદ ઼ીપષૂ ઽ્લ દ્ 

ઈષૃઅ ગળષૃઅ ઇુફષીલ� ઝૉ . લૃળ્બ, Fબીફ, જૂફ, ગ્�ળલી ષઙૉળૉ  નૉસ્રીઅ સઽૉળૂ ુષ�દીળ્રીઅ લૃષીફ 

રDલર ષઙnલ વ્ગ્ ઇઅ>ૉ? યીહીફૃઅ ુસ^થ ઙૐથ યીહી દળૂગૉ  વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  બથ બ્દીફૂ 

ળીQR  યીહીકફૃઅ રઽ
ષ Fશષૂ ળીઘષીરીઅ ઈ6લૃઅ ઝૉ  ઈ ર્ડ્ ભૉળ યીળદફૂ બ�ળુ�ધુદ ઇફૉ 

ઇ9લ નૉસ્ફૂ ઈઞ ફૂ બ�ળ�ધદૂરીઅ ઝૉ. . 

ુસ^થ ુફoથીદ ઽૉવફ બૂફ્ગ ગઽૉ ઝૉ  ગૉ .. 

* ુગ9ણળઙીડ�ફ ઇફૉ 'ીધુરગ સીશીકરીઅ ુસ^થ રીદૅયીહીરીઅ ઈબષૃઅ `ઊઑ. 

* ઈષૃઅ ગળષીધૂ ુષdીધnફૂ ઼રઞ ઇફૉ ઼રીઞફૂ સો^ુથગદી ઇફૉ ઼ી^ળદી ઇફૉ રફફ ગૉ  

ુજઅદફ ગળષફૂ ^રદી ષપસૉ. 
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* ુસ^ગફૂ દીવૂર ઇફૉ ગીલ�ુ઼ુmફૃઅ અ઼જીવફ ગળષી રીડૉ  ુસ^ગૉ  ુષdીધnકફૂ 'ીનૉુસગ 

અ઼�ગૅુદફૂ રી�ઽદૂ રૉશષષૂ `ઊઑ. 

ઈ ઋબળીઅદ ઽૉવૉફ બૂફ્ગ ગઽૉ ઝૉ  ગૉ  યીહીફૂ ુવુબ યીહીફૉ ગીલનૉ઼ળદી 'નીફ ગળૉ  ઝૉ બ્દીફૂ 

'ીનૉુસગ ઼અ�ગૅુદ '
લૉ ઇુયરીફ ુફરી�થ ગળૉ  ઝૉ. ઈ�નષી઼ૂ વ્ગ્રીઅ 'જુવદ 'દૂગ્ ષીબળૂફૉ 

ુવુબફૃઅ ુફરી�થ ગળષીધૂ વ્ગ્ફૉ ુવુબ ઼રઞષીરીઅ રનદ�બ ધીલ ઝૉ . ઈ ઌબળીઅદ 'ીનૉુસગ 

ુવુબ 'ીનૉુસગ મ્વૂફી ઋvજીળ્  ઋબળ ઈપી�ળદ ઽ્ષીધૂ સૂઘષીરીઅ ઼ળશદી ઈષૉ ઝૉ . 

ટણબૂ ઇઅ>ૉ?ગળથ ધઊ ળઽૉવ્ ઇફૉ રીદૅયીહીરીઅ વઘૂ ગૉ  ષીઅજૂ ફ સગફીળ્ ઇઅ>ૉ? રીDલરરીઅ 

યથૉવ્ યીળદૂલ રDલષઙnલ ઼રીઞ ઙૃઞળીદરીઅ ઇફૉ ઇ9લ ળીUલ્ યુષoલરીઅ ગૉડવૂ બૉતૂક 

઼ૃપૂ �ષદઆફૂ યીહી Fશષૂ ળીઘસૉ ઑ ચથ્ ર્ડ્ ઇફૉ ઙઽફ 'x ઝૉ. ઈ ઞ ગીળથધૂ ઞ ૉ 

યીહીક ફીસ બીરષીફૂ ષપીળૉ  સ.લદી ઝૉ  ઑષૂ યીહીકફૃઅ નૃવ�^ ધદૃઅ ઈ6લૃઅ ઝૉ . ૪૪ રૃCલ 

યીહીકફૉ યીળદ ઼ળગીળૉ  રી9લ ગળૉવૂ ઝૉ  ઇફૉ ળીUલ્ફૉ ઈ યીહીકફૃઅ ઞદફ ગળષીરીઅ ઈુધ�ગ 

રનદ ગળૉ  ઝૉ. ૩૯૯૩ફૂ ઙથદળૂ 'રીથૉ ૫૪૭૯ યીહીક ઇફૉ મ્વૂક ઙથષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ  

બથ રૃCલ યીહીક ુસષીલ મીગૂફૂ ઙૐથ  યીહીક ઇફૉ મ્વૂકફૂ ઇષઙથફી ધલૉવૂ ઝૉ. 

ઑગ દળભ રૃCલ યીહીકરીઅ ઼ી^ળદી ષપૂ ઝૉ  દ્ મૂ? દળભ ઙૐથ યીહીક ફીસ બીરદૂ Fલ 

ઝૉ. 

નૃુફલીફી નૉસ્ Uલીઅ નૉસફૂ ચથૂ ર્ડૂ ષ�દૂફૉ રીદૅયીહીરીઅ ુસ^થ રશદૃઅ ફધૂ ઑષી નૉસ્રીઅ 

ઇરૉ�ળગી ચથી gજી uરીઅગરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ઞ ૉફી વૂપૉ 
લીઅ સો^ુથગ ુફoભશદી ઇફૉ ઇ9લ યીહીફૃઅ 

ઇ3ીફ ષપૂ ળkૃઅ ઝૉ . નૃુફલીફી ઼ષ� નૉસ્રીઅધૂ ઇરૉ�ળગીરીઅ વ્ગ્ ઈષૂફૉ ષ ૉ઼વી ઝૉ  ઇફૉ ઼ીધૉ 

બ્દીફૂ રીદૅયીહી ઇફૉ ઼અ�ગૅુદ વી6લી ઝૉ. બઽૉવૂ બૉતૂ ઈ મપૃઅ Fશષૂ ળીઘષીફ્ 'લી઼ 

ગળદી ળઽૉ  ઝૉ બથ ઈઙશફૂ બૉતૂકરીઅ પૂરૉ પૂરૉ ઇરૉળૂગફ ઇઅ>ૉ? ઇફૉ ઇરૉ�ળગફ ઼અ�ગૅુદફ્ 

બઙણ્ ષપદ્ ઞ Fલ ઝૉ. ૩૨૨ ષહ� બઽૉવી ઈષૉવી વ્ગ્ફૂ ઉડીુવલફ, લઽૄનૂ, ઞર�ફ, 
ઈઊળૂસ, ષઙૉળૉ  યીહીક ઈ ષઙyફૂ ફષૂ બૉતૂકરીઅ ફીસ બીરૂ ઝૉ . બીઝવી ૭૨ ષહ�રીઅ 
ઈષૉવી યીળદૂલ, બીુગ�દીફૂ,  નુ^થ ઇરૉ�ળગીરીઅધૂ ઇફૉ બૄષ� લૃળ્બફી ઑગ ઼રલફી 

઼ીNલષીનૂ નૉસ્રીઅધૂ ઈષૉવી વ્ગ્ફૂ બ્વૂસ, ઙૃઞળીદૂ, દીુરવ, મીઅ8વીનૉસૂ, ઽઅઙૉ�ળલફ, 
જૂફૂ, ગ્�ળલફ ષઙૉળૉ  યીહીક બથ ઇરૉ�ળગીરીઅધૂ પૂરૉ પૂરૉ ફQ બીરસૉ ઑ બથ ચથૂ 

નૃયી�8લફૂ ષીદ ઝૉ. 

યીહી ઼રીઞફૂ ઼ીરૃ�ઽગ ઼ીઅ�ગૅુદગ 'થીુવગી 'નુસ�દ ગળૉ  ઝૉ  ઇફૉ ઼ીઅ�ગૅુદગ ષીળ઼્ ઝૉ. 

ઑડવી રીડૉ  ુષ5ફૂ યીહીકફૃઅ ઞદફ ગળૂ ઼ીઅ�ગૅુદગ ષોુષDલ ઼ીઅજષૂ ળીઘષૃઅ ઑ રઽ
ષફૃઅ ઝૉ. 

યીહીકફી રઽ
ષ ુષહૉ ળીઞગૂલ ઇફૉ ઼ીરીુઞગ Fઙૅુદ ધષૂ ચથૂ રઽ
ષફૂ ઝૉ. 
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