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• ગૉ ડવૂગ ષઘદૉ ઑષૃઅ મફૉ ઝૉ  ગૉ  ગ્ઊ લુક્દફૉ દૉફૃઅ ઞ િળલીદ ઞૉડવૃઅ ગીલનીફૂ ળૂદૉ લ્ગ્લ ળૂદૉ રશદૃઅ ફધૂ  દૉ રીડૉ  બથ દૉ 
લુક્દ ીજીળફી રીઙ ષશૉ ઝૉ. 

• ઘળીમ જીિળ લ પળીષદૂ લુક્દક બ્દીફી ઇઅઙદ ષીધર્ રીડૉ  ઙરૉ દૉડવ્ ીજીળ ગળષીરીઅ ણળ ગૉ  ઼અગ્જ ઇફૃયષદૂ ફધૂ. 
• યીળદરીઅ ઞૉ ળીઞગૂલ લષ ધી ઑષી ગીળફૂ ઝૉ  ગૉ  ઞૉ ગ્ઊ ળીઞગૂલ ફૉદી જૃઅડથૂ રીડૉ  ઞૉ લુક્દફૂ રનન વૉ ઝૉ  જૃઅડથૂ 

જીત્લી બઝૂ ગ્ઊ ળીઞગૂલ બન રૉશ લી બઝૂ રનન ઈબફીળ લુક્દફૂ ઼ૉષી ગળષીરીઅ ચથ્ ીજીળ ધીલ ઝૉ. 
• ઑગ ઘૃમ ઇગ્લદફૃઅ ઇફૉ ચણુઅ ઞષીમનીળ ગીળથ ઑ ઝૉ ગૉ  ઇરૃગ ક્ષૉ ફી ગરર્જીળૂકફૉ દૉરફી ગીરફી રીથ રીઅ લ્ગ્લ ષશદળ 

ગૉ  ષૉદફ ઈબષીરીઅ ઈષદૃઅ ફધૂ ઑડવૉ ઈષી ગરર્જીળૂક બ્દીફૃઅ ઙઞૃળીફ જવીષષી રીડૉ  ીજીળ ગળષી રીડૉ  ૉળીલ 
ઝૉ.ગીળથ ગૉ  દૉફીરીઅ ુષળ્પ ગળષીફૂ ક્ષરદી ઽ્દૂ ફધૂ. 

•  ઽષૉ યીળદરીઅ ઑગ ગ થદી ઑષૂ ઝૉ ગૉ  ીજીળરીઅ બગણીલૉવ ગ્ઊ બથ લુક્દફૂ ુસક્ષી મઽૃ ઞ ફજીષી રીથરીઅ ગળષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ.ઑડવૉ ઼ઘદ ુસક્ષીફૂ જોઙષીઊફ્ ઇયીષ ઝૉ. 

• ષદર્રીફ ઼રલરીઅ દ્ વીઅજ દ ઘીદીફી ગરર્જીળૂક બથ વીઅજ વૉદી બગણીલ ઝૉ.ઇફૉ ઝૃડૂ બથ જાલ ઝૉ.ઑડવી રીડૉ  
ીજીળફૉ ષપીળૉ  ઋદૉઞફ રશૉ ઝૉ. 

 

ઝૉ ીઅ ગૉ ડવીઅગ ષહ ધૂ યીળદરીઅ ગીશૃઅ ફીણુઅ ઑગ ર્ડ્ ળીઞગૂલ રૃ ્ મફૂ ઙલ્ ઝૉ.ષણી પીફ ફળૉ ન્  ર્નૂઑ બથ ગશી ફીથીફી 
ગીશ્દળીફૉ ફીધષીફૂ ષીદ્ ષીળઅ ષીળ ગળૂ ઝૉ. બથ ઽઞૃ ઈ િનસીરીઅ ફક્કળ બઙવી વૉષીફૃઅ ઽઞૃ મીગૂ ઝૉ.ગૃવ રશૂફૉ ૪૩ વીઘ 
ુબલીફૃઅ ગશી ફીથીફઅ ઼રીઅદળ ઇધર્દઅ  યીળદરીઅ જીવૉ ઝૉ.બ્વૉગરફૂફી ઈ ય્ળીંઙફૉ બગણષી,ગજણૂ ફીઘષી ઇત્લીળ ઼ૃપૂરીઅ ચથી 
મપી લી઼્ ધલી ઽસૉ બથ ગ્ઊ પીળૂ ઼ભશદી રશદૂ ફધૂ.ઈઞૉ ઞલીળૉ  ઈઘૃઅ ુષ  રઅનૂફી જગળીષીરીઅ ભ઼ીલૃઅ ઝૉ  ત્લીળૉ  
યીળદરીઅ ઙયર્ ૂરઅદ્ફ્ ઑષ્ ઑગ ષઙર્ ઝૉ ગૉ  ઞૉફૉ રઅનૂફૃઅ ઑગીન ફીફૃઅ ર્ઞૃઅ બથ ફ ૃઅ ફધૂ .ઇધર્સી ૂક ઑર રફૉ ઝૉ  ગૉ  
યીળદરીઅ ર્ઞ સ્ઘફૂ ષ દકૃ ઇફૉ ઽૂળી ટષૉળીદ બીઝશ રમવઘ ફીથી ઘજર્દી ઽ્લ દ્ ઈષગષૉળ્ ઈડવ્ કઝ્ 
ગૉ ર.ફૉસફવ ગીઋુન઼્વ કભ ઑપ્વીઊણ ઉગ્ફ્ુરગ ળૂ઼જર્ ડણૂટફ્ ઇભ્લી઼ ગઽૉ  ઝૉ  ગૉ  ળ્ઞ ઼ષીળ બણૉફૉ ઑગ ફષ્ વઘબુદ બૉની 
ધીલ ઝૉ.ઈઞૉ ઽિળલીથી ઞૉષી ફીફી ળીજ્લરીઅ બથ ગળ્ણબુદફૂ ઼અખ્લી૮૪૭ ફ્ ઈઅગ ષડીષૂ ઙઊ ઝૉ. 
 

3. ીજીળફી ઋબીલ્ 
યીળદફૂ વ્ગસીઽૂફૃઅ ઑગ ગવઅગ મફૂ ઙલૉવ ીજીળફૂ ફીમૃનૂ રીડૉ , ઞૉષૂ ળૂદૉ રઽીત્રી ઙીઅપૂઑ નૉસફૂ ઈટીનૂ રીડૉ  ઇફૉ વ્ગ 
જાઙૅુદ રીડૉ  ઋબષી઼ફી સ ફ્ ઋબલ્ઙ ગળૉ વ્ ઑરીઅધૂ ૉળથી વઊફૉ, જાથૂદી ઙીઅપૂષીનૂ વ્ગ ઼ૉષગ ઇ ી ઽટીળૉ  ઈઞૉ નૉસરીઅ 
લીબૉવ ીજીળફૉ નૃળ ગળષી રીડૉ  ઼ળગીળ ઇફૉ ઞફદીફૉ જાઙૅદ ગળષી ર્ડૂ વણદ જવીષૂ ળ ી ઝૉ. રધ્લ ધ ઼ળગીળ ઞૉર મફૉ 
ઑર ઞ નૂ વ્ગ્ફૉ રીન્લ ઽ્લ ઑષૃઅ ઞફ વ્ગબીવ ુમવ બીવીર્રૉન્ડરીઅ બ઼ીળ ગળૉ  ઑ રીડૉ ફૂ ઈ વણદફૉ વ્ગ્ફ્ ઋત઼્ીઽયૉળ ઼ીધ 
રશૂ ળ ્ ઝૉ. 
• ીજીળ ઑ ગ્ઊ ફીફૂ ઼ર લી ફધૂ રીડૉ  જો દૉફૉ નૃળ ગળષૂ ઞ ઽ્લ દ્ દૉફૂ સ ઈદ ઈબથૉ બ્દીફીધૂ ઞ ગળષૂ બણૉ  ગ્ઊફૉ 
વીઅજ ઈબષૂ ફઽૂ ઇફૉ ગ્ઊફૂ બી ૉ઼ધૂ વીઅજ વૉષૂ ફિઽ.દ્ ગનીજ ીજીળ કઝ્ ધીસૉ ઼અબૄથર્ નૃળ દ્ ફિઽ ઞ ધીલ. 

• ઼ ળગીળ ીળી ીજીળ નૃળ ગળષી રીડૉ ફી ઞૉ ગીલનીક ઝૉ  દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષ્ બણસૉ ઇફૉ ઞૉ ઙૃફૉઙીળ ઝૉ  દૉફૉ ઼જારીઅ બથ 
઼ખ્દીઊ ષીબળષૂ જોઊઑ.દ્ ીજીળ ઞૉષી ળીક્ષ઼ફૉ ફીધૂ સગસૉ. 

• ઈઞૉ ીજીળ ઇઅઙૉ ષીદ્ ગળષૂ ઑ ઑગ ભૉ સફ ધઊ ઙઊ ઝૉ. ીજીળ રીડૉ ફી ગીળથ્ ઇ઼ળ્ દૉ નૄળ ગળષીફી ઋબીલ્ ઇઅઙૉ 
ુજઅદી ઇફૉ ુજઅદફ ીળી ુષજીળૂફૉ ીજીળ ુફષીળથફૂ ગીરઙૂળૂ સ  ગળષી રીડૉ ફી કઝી લી઼્ ધીલ ઝૉ. ીજીળ ઑ 
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ગૉ ન઼્ળ ઞૉષ્ જીષવૉથ ઈુધર્ગ ઼ીરીુઞગ ળીઞગૂલ ષોલુક્દગ રઽીળ્ઙ ઝૉ. દૉ ગ્ઊ ઑગ લુક્દ ગૉ  ઞૄધ ીળી નૄળ ફ ધઊ સગૉ . દૉ 
રીડૉ  દ્ લીબગ ઞફજૉદફી ઞઙીષષી ઇફૉ નળૉ ગફી િનવ ઇફૉ િનરીઙફૉ તઅત્શષી રીડૉ  લીબગ વ્ગ ઈઅન્વફ ઞૉ ચળ-ચળ ઙીર-
ઙીર ફઙળ-ફઙળ ઼ૃપૂ બઽ જૉ દૉ ઞ ળૂ ઝૉ.ગીલની ીળી ીજીળ ુફષીળથ ફઽીં ધીલ.ઈ રીડૉ  ઼રઞથ બૄષર્ગફૂ ષોજીળૂગ 
બિળષદર્ફસૂવદી રીડૉ  રીફુ઼ગ ગૉ  ષોજીિળગ કર્ીઅુદ ઞ ળૂ ઝૉ. 

• ીજીળ નૃળ ગળષી રીડૉ ફૃઅ ધર ઼્બીફ રીુથગદી,ઊરીફનીળૂ,ષભીનીળૂ ઞૉષી ઙૃથ્ ઈબથી ઇઅનળ ઽ્ષી જોઊઑ.ઈધૂ ઞૉર 
ીજીળૂકફૉ નઅણ ઈબષીફૂ જોષીઊ ઝૉ  દૉર રીુથગ વ્ગ્ફૉ દૉરફૂ ુફ ી રીડૉ  ષૉદફ ગૉ  મૂફષૉદફ વીય ઈબષી 

જોઊઑ.રીડૉ  નળૉ ગ ક્ષૉ ્રીઅ ષૉદફ્ફૉ ગીરફી રીથ ઇફૉ ષ બ ઼ીધૉ ઼ીઅગશષીફૂ ઞ ળ ઝૉ.ષપીળૉ  ઼ી અ  ગીર ઊરીફનીળૂબૄષર્ગ ગળૉ  
ઇફૉ ગ્ઊ બથ ળૂદૉ ીજીળ ફ ઈજળૉ  દૉફૉ ષપીળૉ  ષૉદફ ઊજાભ્ યથ્ધીક ઈબષી જોઊઑ. જ્લીળૉ  ગીરજ્ળૂફૂ ઼ીધૉ ીજીળ 
ઈજળફીળફૉ કઝીરીઅ કઝૃઅ ષૉદફ ઇફૉ ગ્ઊ વીય ફ રશૉ દૉષૂ લષ ધી ધષૂ જોઊઑ. 

• ઈઙશ ઞથીષૉવ ીજીળ ુફષીળથ રીડૉ  ગીલન્ ગૉ  રી  ઘ્ઘવૂ લષ ધી ગીળઙદ ફઽીં ફૂષણૉ . બથ ઈ રીડૉ  
઼રઞથબષૄર્ગફૂ ષોજીળૂગ કર્ીઅુદ ઞ ળૂ ઝૉ. રીફ઼બિળષદર્ફધૂ ઞ રીથ઼ બિળષદર્ફ ધસૉ ઇફૉ ઼નીજીળૂ ઼ ફ્ફૃઅ ઼ઞર્ફ ઑ ઞ 

ીજીળફૉ ુરડીષૂ સગસૉ. 
• ીજીળ નૃળ ગળષી રીડૉ  ઞૃની ઞૃની ળીઞગૂલ બક્ષ્ ઇફૉ ળીઞગૂલ ફૉદીકફૃઅ ફોુદગ દળ ઊંજૃઅ વીષષૃઅ ઇફૉ ફોુદગદીફી ઋચ્જ 
ઈનસ ફૃઅ બીવફ ધષૃઅ જોઊઑ દ્ વ્ગ્ જોસૉ ઇફૉ દૉફૃઅ ઇફૃગળથ ગળસૉ. 

• ફીફીઅ ઙૃફીક ઞૉષી ગૉ  યૉશ ૉ઼શ ગળષૂ,ગીશીમજાળ,઼અગર્ઽઘ્ળૂ ષઙૉળૉ રીઅ ઙૃફૉઙીળફૉ ઼જા રશદૂ ફધૂ ઇધષી કઝૂ ઼જા રશૉ 
ઝૉ.ઈષી ઇબળીપૂકફૉ ઼ઘદ ઇફૉ ગણગ ઼જા ધષૂ જોઊઑ. 

• ગૉ ડવીગ ઼ળગીળૂ ઘીદીક ઞૉષી ગૉ  બ્વૂ઼ ઘીદૃઅ ,઼ળગીળૂ ગજૉળૂક દધી ન્લીલદઅ  રીઅ ઼ૃપીળીક ગળષી જોઊઑ.ઞૉધૂ ગળૂફૉ દૉ 
ઘીદીરીઅ ઞ ધદી ીજીળ કઝી ધીલ ઇફૉ દૉફી વૂપૉ ઈઘી નૉસરીઅ ીજીળ બળ ગીમૃ રૉશષૂ સગીલ. 

• યીળદરીઅ ુસક્ષથ રીથ કઝૃ ઝૉ ઑ બથ ીજીળ રીડૉ ફૃઅ ઑગ રઽત્ષફૃઅ ગીળથ ઝૉ.જો ુસક્ષથફૃઅ રીથ ઊંજૃઅ ઈષૉ દ્ વ્ગ્ફૉ 
લ્ગ્લ રીિઽદૂ ી  ધીલ,઼રઞથ ઈષૉ ઞૉધૂ ીજીળ ઇડગીષૂ સગીલ.  

• ઋબળીઅદ યીળદ ઼ળગીળૉ  ઑષી બથ લત્ફ ગળષી જોઊઑ ગૉ  ઞૉધૂ નૉસરીઅ ળ્ઞઙીળૂફૂ ષપૃફૉ ષપૃ દગ્ ઋયૂ ધીલ.ઞૉધૂ ઈષગ 
ી  ધદી વ્ગ્ ીજીળફી રીઙ ફ ષીશદી દૉફૉ નૃળ ગળષીફીઅ લત્ફ્રીઅ જોણીલ ઝૉ. 

 

4. ઋબ઼અઽીળ  
ઈર,઼રીઞરીઅધૂ ીજીળફૉ નૄળ ગળષી રીડૉ  વ્ગ્રીઅ ીજીળ ઼ીરૉ જાઙૅુદ વીષષૂ બણસૉ દૉરઞ ીજીળૂ ઼ીરૉ ગણગ ગીલર્ષીઽૂ 
ગળૂ દૉરફૉ લ્ગ્લ ઼જા ગળષીધૂ ઞ ઈ ઼ર લીફૉ ઽવ ગળૂ સગીસૉ. ીજીળફૂ ઼ર લી ફીફૂ ઼ર લી ફધૂ ઇફૉ મઽૃ ર્ડૂ બથ 
ફધૂ ગૉ  દૉફૉ નૃળ ગળષૃઅ ઇસક્લ ઝૉ. ીજીળ નૃળ ગળષ્ ઑ ભક્દ ઼ળગીળફૂ ઞ ઞષીમનીળૂ ફધૂ બળઅ દ ૃ઼રગર્ ફીઙળૂગફૂ ઞષીમનીળૂ 
ઝૉ.ઇફૉ ઈ ઼ર લીફૉ નૃળ ગળષીફી નળૉ ગ લત્ફરીઅ બથ રીુથગદી ઇફૉ ફોુદગદી ઞ ળૂ ઝૉ. ઈર, યીળદરીઅ ીજીળફૂ 
઼ર લી ઇુદ લીબગ ઇફૉ ઙઅયૂળ ઇફૉ ઞિડવ મફૂ ઝૉ  ત્લીળૉ  ીજીળફૉ નૄળ ગળષી રીડૉ  ગણગ બઙવીઅ વૉષીફૂ ઞ િળલીદ ઋયૂ ધઉ 
ઝૉ. ીજીળ ગળફીળ રીડૉ  ઈજીષફ ગૉ નફૂ ઼જાફૂ જોઙષીઉ ગળષીફ્ ઼રલ બીગૂ ઙલ્ ઝૉ. ીજીળૂક ઼ીરૉ ઼રીઞફૃઅ ષવથ 
ગણગ ઽ્ષૃઅ જોઉઑ. 

઼_નયર્  
1. ઼ીપફી ઼ી ીિઽગ 2. ઙૃઞળીદ ઼રીજીળ 3. વૉડૉ ડ ભૉ ક્ડ઼ ઉફ ઞફળવ ફ્વૉઞ 


