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રીધીધૂ વઊ બઙફૂ બીફૂ ઼ૃપૂ મપૂ ઞ મૂરીળૂક 

રડસૉ, ગળ્ રી� ઈ 1 ગીર 

યૃઞઅઙી઼ફ 
• ઼ૐઞ�લ – �ન�લયી!ગળ- ઽૉ$ધ ણૉ !ગ ( અ઼ગવફ – બૃળથ ઙ)ણુવલી ) 

• બૉડ ઘ�જીષીધૂ બૉડ બળ રૉવૂ જળમૂ   નૄળ ધીલ ઝૉ. 
• ઞ�લી બઝૂ બૉડરીઅ ષીલૃ ધદ્ ઽ્લ દ્ ઈ 

ઈ઼ફધૂ ઇડગૉ  ઝૉ 
• રઙઞરીઅધૂ ફૂગશદી #ીફદઅદૃક મશષીફ મફૉ ઝૉ   
• યૃઞઅઙ ઑડવૉ ઼ીબ. ઈ ઈ઼ફરીઅ સળૂળફ્ નૉઘીષ 

઼બ� ભૉથ રીઅણૂફૉ ઞરૂફધૂ �જ્ ધીલ - દૉફી ઞ ૉષ્ 

ધદ્ ઽ્ઊ ઈ ઈ઼ફફૉ યૃઞઅઙી઼ફ ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ 

ઝૉ. 

• ઈ઼ફફૂ ળૂદ: 
• સષી઼ફરીઅ ઞ ૉષૂ ળૂદૉ ઈગીસ દળભ 

રૃઘ ળીઘૂ જ'ી ઼ૄઊ ઞષીફૃઅ ઽ્લ ઝૉ 

દૉફીધૂ ુમવગૃવ ુષ+, મઅફૉ બઙ બૄળી 
઼ૂપી ગળૂ બઙફી બઅ. વઅમીષૂ બૉડ 

ઋબળ �પી ઼ૄઊ .ક. ઈ ઼રલૉ 

ગબીશ ઞરૂફફૉ ઇણગસૉ ઇફૉ મઅફૉ ઽીધ 

મીઞૃ બળ બ઼ીળૉવી ઽસૉ. 
• ઽષૉ ઞરથી ઽીધફ્ બઅ3 ઞરથૂ ઝીદૂ 
બી ૉ઼ ઇફૉ ણીમી ઽીધફ્ બઅ3 ણીમૂ 

ઝીદૂ બી ૉ઼ ઙ્ઢષ્. નીતૂફૉ વઅમીષૂફૉ 

મઽીળ ગીત્. નીતૂ સ6લ દૉડવૂ વઅમીષષીફૂ ઼ીધૉ ઼ીધૉ રીધૃઅ �જૃઅ ગળ્ ઇફૉ બઝૂ ઝીદૂ 
7જૂ ગળ્. નીતૂ, રીધૃઅ ઇફૉ ઝીદૂફૂ 89લી ઇફૃ9રૉ પૂરૉધૂ ગળષીફૂ ઝૉ. ઑગનર ઝીદૂ 
ઋઢીષષીફૂ ફધૂ. ઽીધફ્ ડૉગ્ બથ વૉષીફ્ ફધૂ. 

• ઈ ઼રલૉ બઙફી ઇઅઙૄઢીધૂ ફીુયબલ:દફૃઅ સળૂળ ઞરૂફફૉ ઇણગીણૉ વૃઅ ઽસૉ. ઽીધફૂ 
ઽધૉશૂકફૉ ઞરૂફ બળ ઽસૉ ઇફૉ બૂઢફૂ રીઅ઼બૉસૂકફી મશધૂ સળૂળ ઝીદૂ ઼ૃપૂ �જૃઅ 
ધલૉવૃઅ ઽસૉ. 

• ઝીદૂ ઼ૃપૂફ્ યીઙ �જ્ ગલી� બઝૂ ઝીદૂ ફૂજૉફી યીઙધૂ સ; ગળૂ ફીુય ઼ૃપૂ બૉડ 
�જગષીફૃઅ ઝૉ. ઈ ષઘદૉ મઅફૉ ઽીધફ્ ધ્ણ્ ડૉગ્ વૉષીફ્ ઝૉ  ઇફૉ ઙન�ફધૂ ગરળ ઼ૃપૂફૂ 
ગળ્ણફૉ બીઝશફૂ મીઞૃ ષીશષીફૂ ઝૉ. મઅફૉ ગ્થૂક બણઘૉધૂ નૄળ ઞદૂ ફ ળઽૉ  દૉફૂ ગીશ< 
ળીઘ્. 

• ઽષૉ ઇઅુદર ુ=ધુદઑ બઽ>જષી રીડૉ  ઈગીસ દળભ 3ઊ ગળ્ણફૉ ધ્ણ્ગ ષપીળૉ  ષશીઅગ ઈબ્. 

ઽીધ બૄળૉ બૄળી ઼ૂપી ગળષીફી ફધૂ ગૉ  ઘયી �જગષીફી ફધૂ. ગ્થૂરીઅધૂ ગીડઘૄથીધૂ ધ્ણી 
ર્ડ્ ઘૄથ્ બણૉ  દૉર, મઅફૉ ઽીધ ળઽૉષી 3ઊઑ. ઇઽ? ઈ઼ફ બૄ+અ  ધલૃઅ. 
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• ઈ ુ=ધુદરીઅ ન઼ધૂ ષૂ઼ ૉ઼ગ@ણ ુ=ધળ ળઽ્. બઝૂ ઋવડી 9રરીઅ ઑડવૉ ગૉ  બઽૉવી ફીુય, 
બઝૂ બૉડ, ઝીદૂ ષઙૉળૉ  ફરીષદી ફરીષદી ઝૉષડૉ  નીતૂ ઇઅનળ ઘAજૂ વઊ રૄશ ુ=ધુદરીઅ ઈષૂ 

ઞષૃઅ. 
• ઈ઼ફફ્ ઇBલી઼ ુ઼, ધલી બઝૂ ઈ઼ફ ગળદીઅ Cી઼ યળૂફૉ ગૃઅયગ ગળષ્ ઇફૉ ઈ઼ફ 

રૄ6લી બઝૂ રૄશ ુ=ધુદરીઅ ઈDલી મીન Cી઼ ઘૄમ ઞ પૂળૉધૂ ઝ્ણષ્. 
• ઈ઼ફ ુ઼, ધદીઅ સળૂળફ્ યીળ નઅણફૂ રીભગ ઽીધ બળ ફ8ઽ ડૉગષદીઅ નમીથ રીE 

રીઅ઼બૉસૂક બળ ઈષૉ દૉ ળૂદૉ ઈ઼ફ ધસૉ. 
• ઈ ઈ઼ફરીઅ ઼રલ ષપીળષી ગળદીઅ ઑગષીળ ધ્ણૂગ ૉ઼ગ@ણ ુ=ધળ ળીઘૂ, ભળૂ ગળષૃઅ 8ઽદીષઽ 
ઝૉ. સુ6દ Fરીથૉ ઈઙશ ષપદીઅ Eથધૂ ઼ીદ ઼ૃપૂફી ઈષદ�ફ્ ગળૂ સગીલ. 

• ઘયીફૂ રીઅ઼બૉસૂક ઇફૉ ઝીદૂ ુષગ ૉ઼ ઝૉ. ભૉભ઼ીઅફૉ FCી઼ ષઘદૉ બૄળૉ બૄળી ુષગ઼ષીફ્ 
ઇષગીસ રશષીધૂ C઼ફદઅE ષપૃ ગીલ�Gર મફૉ ઝૉ  દધી Hનલ મશષીફ મફૉ ઝૉ. 

• ઙયી�સલ ઇફૉ મૂ.સલ ઼ૃપળૉ  ઝૉ  દૉધૂ રીુ઼ગ ુષફી ગIૉ  ઈષૉ ઝૉ  ઇફૉ મઽૉફ્ફૉ રીુ઼ગ 

અ઼મઅપૂ ભ8ળલીન્ નૄળ ધીલ ઝૉ. 
• ઇુદ Jર ઇફૉ ધીગફૉ ગીળથૉ ધદ્ મળણીફ્ નૃઘીષ્ યૃઞઅઙી઼ફફી ઇBલી઼ધૂ રડૉ  ઝૉ. 
• રઙઞરીઅધૂ ફૂગશદી Kીફદઅદૃક મશષીફ મફૉ ઝૉ. 
• ગભ, ુબ' Fગૅુદફી વ્ગ્ રીડૉ  ઈ ઈ઼ફ 8ઽદગળ ઝૉ. 

• ઼ ીષપીફૂ: 
 

• ઞૉરફૂ ગળ્ણ ઇMણ ઽ્લ દૉથૉ ઼ઽૉવીઊધૂ ષીશૂ સગીલ દૉડવૂ ઞ ષીશષૂ. બળીથૉ 3ળ 
ગળૂફૉ ગૉ  ઈઅજગી રીળૂફૉ ષપીળૉ  ષીશષીફ્ FલNફ ઽળઙૂટ ફ ગળષ્. ઇBલી઼ધૂ ઞૉર ઞૉર 
ગળ્ણ ુ=ધુદ=ધીબગ ધદૂ ઞસૉ દૉર દૉર ષપીળૉ  ષશીસૉ. ઋN઼ીઽરીઅ ઈષૂફૉ ઋદીષશ ફ 
ગળષૂ. 

• ઈ ઈ઼ફ ગળદી બૂઢરીઅ નૃઘીષ્ ધઊ ઈષૉ દ્ ઇુદસલદી ધઊ ઝૉ, ઑર .થૂ ઑગીન મૉ 
8નષ઼ ઈળીર ગળૂ નૃઘીષ્ રડૉ  બઝૂ ઼ીષજૉદૂબૄષ�ગ ભળૂ સ; ગળષૃઅ. ઼ીરી@લ ળૂદૉ ગ્ઊ બથ 
ઈ઼ફ બઝૂ નૃઘીષ્ ગૉ  મૉજૉફૂ ફ ધષીઅ 3ઊઑ બથ ઋN઼ીઽ ઇફૉ =ભૃુદ�ફ્ ઇફૃયષ ધષ્ 
3ઊઑ. 

 
 


