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ઑણ્� ભ �ઽડવળ- ુષ�ફ્ �ૄળ�ર ઼ળરૃ� લીળ 
રૅ� લૃ �નફ - ૫૨ ઑુ�વૉ ઈબચીદ  

ઘ્ડૂ ષીદફૉ પળીળ ઼ીજૂ ઢૉળષષી ઙ્મૉ" ઼  �જીળફ્ મૉદીઞ મીનસીઽ 

અ઼ગવફ – બૃળથ ઙ*ણુવલી 
               ૪૨ ઑુ�વ ૩૱૱૯ફી ળ્ઞ ‘‘ �ીઋફષ'' રીઅ ઞ� ર ધલૉવ : �ઽડવળફી ુબદી 

ઑવીઊ  ડ �ઽડવળ ક  ડ"ૉ ુવલફ ઼ળગીળરીઅ ઼ફનૂ ઇુપગીળૂ ઽદી 

: �ઽડવળ ઽરૉસ બ્દીફી ુષજીળ્રીઅ ઇણૂઘર 

ળઽૉવ. ભ્ડ્.ીભળફૂ નૃગીફરીઅ ગીર ગળદૂ ઊષી �ીઋફ    ઼ ીધૉ વ0 

ગળૉવ :: �ઽડવળફી ગૃવ ૮ યીઊ - મઽૉફ્ ઽદી : ફીટૂ બીડ6 

  ધીબૂ દૉફી ષણી દળૂગૉ  ૩૯૫૫ ધૂ ૩૯૬૭ ઼ૃપૂ ૩૪ ષહ; 

ઞર;ફૂ બળ ળીઞલ ગલૃ; : વીઘ્ લઽૃનૂકફૂ ઽ< લી ગળૂ : ઇફૉગ 

ળી= ડ" ્ બળ ઽૃરવી ગલી; : �ઽડવળફી ુબદી ુષસૉ બથ ુષષીન 

઼?;લૉવ : �ઽડવળૉ  ુફ= ભશ મશષ્ ગળૉવ, ઞૉવરીઅ ઙલૉવ ઇફૉ 

ઞ ૉવષી઼ નળુરલીફ દૉથૉ ુષB �ુ઼C બૃ  દગ રીળ્ ઼અચહ; - ‘‘ રૉઊ� ગીE ભ'' વF લૃ ઽદૃઅ : 

�ઽડવળૉ  દૉઞ-દૂઘી યીહથ્ ઈબૂ ઼ર. ઞર;ફૂરીઅ ળી= ડ"ષીન ઇફૉ ફીટૂ બHફ્ �જઅણ 
ભૉવીષ્ ગલI : રૄણૂષીન ઇફૉ ઼ીE લષીન મઅફૉફૉ દૉ લઽૃનૂકફી ગીષKી દળૂગૉ  કશઘીષદ્ 

ળઽૉવ : ૩૯૫૫રીઅ દૉફૂ ફીટૂ બીડ6ફ્ યL લ ુષઞલ ધલી મીન દૉ ઑગ ઽM ધૃ ઼Nી ઼ીધૉ 

ુષBફ્ OૄળNર ઼ળરૃF લીળ મફૂ ઙલ્ : ઞફરીફ઼રીઅ ફીટૂ બHફૉ મનવૉ બ્દીફૃઅ ફીર 

ઇઅુગદ ગળષીરીઅ દૉ ઼ભશ ળP્ : ઼ીધ઼્ીધ લઽૃનૂકફૃઅ L લષુ  ધદ ુફગઅનફ ગીતષીફૃઅ સR ગલૃ; 

: ૩૯૫૯રીઅ બ્વૉ� ણ બળ ઽૃરવ્ ગલI - ળસૂલી બળ ઽૃરવ્ ગલI : ૩૯૬૩ફી ઇઅદ ઼ૃપૂરીઅ 

઼ર. લૃળ્બ - ઋNળ ઈSૂગીરીઅ �ઽડવળફી ફીરફ્ ઽીઽીગીળ ઼?;લૉવ : ળસૂલી ઋબળ ઽૃરવ્ 

ગલી; મીન �ઽડવળફૃઅ વT ગળ યૄઅણૂ ળૂદૉ ભ઼ીઊ ઙલૃઅ ઇફૉ �ઽડવળૉ  યૄવ્ફૂ બળઅબળી સR ગળૂ ઞ ૉ 
દૉફી બદફફૃઅ - ઈબચીદફૃઅ ગીળથ મફૂ :  
 
ષહ; 1945ફી સRઈદરીઅ �ઽડવળફૂ બગણ ઞર;ફૂ બળ ફમશૂ બણષી વીઙૂ ઽદૂ ઇફૉ ુરK 

નૉસ્ફૂ ૉ઼ફીક મુવ;ફ દળભ દૉUધૂ ઈઙશ ષપૂ ળઽૂ ઽદૂ <લીઅ ઞ ઞર;ફ ૉ઼ફી ઼દદ 

બ્દીફી HૉKફૉ સ્પૂ ળPૂ ઽદૂ. 20 ઑુ�વફૉ �ઽડવળફી ઞ�ર�નષ઼ધૂ ઞર;ફૂફૂ ળીઞપીફૂ 

મુવ;ફ બળ ઼્ુષલૉદ દ્બઘીફીફૉ યીળૉ  મ્Eમરીળૂ સR ગળૂ નૂપૂ ઽદૂ ઇફૉ ઼ીઅઞ ઼ૃપૂરીઅ દ્ 

વીવ ૉ઼ફીફી ડWગ સઽૉળફી ઼ળઽન બળ બઽXજૂ જૃYલી ઽદી. જ્ળૉ  દળભધૂ ચૉળીઉ ઞષી મીન 30 

ઑુ�વફી �ઽડવળૉ  બ્દીફી મઅગળરીઅ ઙ્શૂ ઘીઉફૉ ઈ<રઽ<લી ગળૂ વૂપૂ ઽદૂ. �ઽડવળૉ  દ્ 

ઈ<રઽ<લી ગળૂ બથ દૉફૂ ઼ીધૉ દૉફૃઅ ગણષૃઅ ઼<લ દૉ બથ ળPૃઅ ઝૉ  ગૉ  દૉફૂ ઼ીધૉ \ણીલૉવી 
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દૉરફી ઼ઽલ્ઙૂફૉ ુરK નૉસ્ફૂ ઼ૉફી ]ીળી બગણીઉ ઞષી ઇફૉ રીળૂ ફીઘષીફી યલધૂ ફી 

રીK બ્દીફૂ ?દફૉ રીળૂ ફીઘૂ બળઅ દૃ બ્દીફી મીશગ્ફૉ બથ રીળૂ ફીઘષીરીઅ દૉ ફી 

ઇજગીલ્. �ઽડવળફૂ ઈ<રઽ<લીફી ઇરૃગ ગવીગ્ મીન \ ૉ઼ભ ઇફૉ દૉરફૂ બ<ફૂ રો_ણીઑ 

બથ બ્દીફી 6 મીશગ્ફૉ રીળૂફૉ બ્દીફૂ ?દફૉ ઘદર ગળૂ ફીFલી ઽદી. Uષફયળ વ0 

ુષફી ઼ીધૉ ળઽૉવ ઊષી �ીઋફ ઼ીધૉ �ઽડવળૉ  રૅ< લૃફી મૉ �નષ઼ બૄષa વ0 ગલી; ઑણ્b ભ �ઽડવળ 

ઈઞૉ બથ ઇફૉગફી cનલરીઅ ઈનસ;Rબ બૄ?લ ઝૉ  : દૉફી ઇd ર ઇફૉ ઼ળરૃઘ< લીળૂઑ ૭૨ 

વીઘ વ્ગ્ફી Uષફ ઽળૂ વૂપૉવ : ઑગ ઽM ધૃ ઼Nી ઇફૉ L લુગદ બૄ?ફ્ દૉ બલી;લ મફૂ 

ઙલૉવ.  


