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ણૌ. યૂરળીષ ળીર� ઈઅમૉણગળ 

  ઼અગવફ – બૃળથ ઙ�ણુવલી 

ઞ�ર-ઑુ�વ૩૬, ૩૱૯૩  રઽૃ,  

રલ �નૉસ, યીળદ[૪]
 

 

રૅ�લૃફૂ ુષઙદ 

�ણ ૉ઼�મળ ૮  ૩૯૭૮�ન�ઽૂ,યીળદ 

ઇ�લી઼ 

ઑર.ઑ. , ઑર.ઑ઼.઼ૂ, બૂ.ઑજ.ણૂ, 

ણૂ.ઑ઼.઼ૂ, ઑવ.ઑવ.ણૂ , ણૂ.વૂડ ,મીળ 

ઑડ.વ્ , ઞૉ.બૂ.[૬]
 

�લષ઼ીલ યીળદફી �ધર ગીલની �પીફ 

ષદફ ઇઅમીષીણૉ , ળ.ફીુઙળૂ, રઽીળી01  

ુઘદીમ યીળદ ળ.ફ (૩૯૯૨ - રળથ્બળીઅદ) 

ળીઞગૂલ બ� �ળબ6વૂગફ બીડ7 કભ ઉુ;ણલી 

પર� - મૐ= 

 

�ષફ઼ીધૂ 
ળરીમીઊ ઈઅમૉણગળ (૨૩)(૩૯૨૮)[૭]

 

઼ુષદી ઈઅમૉણગળ(૨૪) (૩૯૬૱)[૮]
 

રીદી-ુબદી યૂરીમીઊ, ળીરA ઼Bબીવ[૯]
 

ઽ દી�ળ  
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 યૂરળીષ� ઈઅમૉણગળ  

(૩૬ ઑુ�વ ૩૱૯૩ – ૮ �ણ઼ૉ�મળ ૩૯૭૮) 

               ઑગ ગીલનીસીDૂ,ળીઞફૉદી,દ.ષુજઅદગ,ફૅષઅસસીDૂ, 
ઉુદઽી઼ગીળ ઇફૉ ઇધFસીDૂ ઽદી. દૉક મીમી઼ીઽૉમ ફી 

ઽૃવીરથી ફીરધૂ બથ Gથૂદી ઝૉ . દૉકઑ યીળદરીઅ મૐ= 

બૃફFGઙળથ ઈઅન્વફફૂ સIઈદ ગળૂ. દૉક યીળદૂલ 

મઅપીળથફી ચણષોલી ઇફૉ �ધર ગીલનીરઅLૂ ઽદી. 

ઑગ ઙળૂમ રઽીળ બ�ળષીળરીઅ ઞ;રૉવી ઈઅમૉણગળૉ  યીળદફૂ ષથFMલષNધીફી ફીરૉ કશઘીદૂ 

઼ીરીુઞગ યૉનયીષફૂ બળઅબળી ુષI= ટૃઅમૉસ જવીષૂ. દૉકઑ મૐ= પરFફ્ ઇઅઙૂગીળ ગલR ઇફૉ 

વીઘ્ નુવદ્ફૉ ધૉળીષીન મૐ= બળઅબળીરીઅ પરF બળૂષદFફ ગળષી રીડૉ  �ૉળૂદ ગલીF. ઈઅમૉણગળફૉ 

રળથ્બળીઅદ યીળદફી ઼ષRSજ ફીઙ�ળગ બૃળNગીળ યીળદ ળ.ફધૂ 1990રી ફષીઞષીરી ઈMલી 
ઽદી.

[૱]
 દૉક સIઈદફી ઙXલીઙીઅYી નુવદ Nફીદગ્રીફી ઑગ ઽદી. દૉરફૉ દૉરફી 

ગીલનીસીD,ઇધFસીD ઇફૉ ળીઞફૂુદસીDફી અ઼સ્પફ રીડૉ  ગ્વુ�મલી લૃુફષુ F઼�ડ ઇફૉ વઅણફ 

Nગૃવ ઔભ ઉગ્ફ્ુરB઼ [ીળી ણ્Bડળૉડફૂ બનષૂ ઑફીલદ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ. ઈર ઑગ ુષ[ીફ 

દળૂગૉ  ફીરફી ગી\ી બઝૂ દૉકઑ ધ્ણી ઼રલ રીડૉ  ષગૂવીદ ગળૂ ઽદૂ. .લીળમીન દૉકઑ 

યીળદફી નુવદ્ફી ળીઞફોુદગ ઽગ્ ઇફૉ ઼ીરીુઞગ NષદઅLદી રીડૉ  વણદ ઈનળૂ ઽદૂ. 

યીળદફી મૐ=્ [ીળી દૉરફૉ મ્ુપ઼.ષ રીફષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ,] ગૉ  ઈષ્ ગ્ઊ નીષ્ દૉરથૉ ગલR 

ફધૂ
[૯]

 

�  ઞ�ર ઇફૉ મીશબથ 

યીળદળ.ફ ણૌ. યૂરળીષ ળીર� ઈઅમૉણગળફ્ ઞ;ર ૩૬રૂ ઑુ�વ ૩૱૯૩રીઅ રઽૃ, રલ 

�નૉસ[૩૨] (દૉ ઼રલફી ઼ૉ;ડ1વ �્ુષ;઼) રૃગીરૉ ઑગ ઼ીરી;લ ઇઝૄદ ઙથીદી રઽીળ ગૃડૃઅમરીઅ 

ધલ્ ઽદ્. દૉરફી ુબદીફૃઅ ફીર ળીર� રીવ્� ઼,બીવ[૩૩] ઇફૉ રીદીફૃઅ ફીર યૂરીમીઊ ઽદૃઅ. 

યૂરળીષ ઈઅમૉણગળ ઑ ળીરA ઼Bબીવફી જૐન અ઼દીફ્રીઅફૃઅ ઝૉ_ૃઅ ઼અદીફ ઽદી[
૩૪]. યૂરળીષફી 

ુબદી ુરુવડળૂરીઅ ઼ૃમૉનીળફી ઽ્ની બળ ઽદી. વ`ગળફૂ સીશીરીઅ દૉક ઽૉણ રીNડળ ઽદી. 

ફીફબથધૂ ઞ મીશગ યૂરળીષરીઅ રીદીુબદીફી અ઼Nગીળ્ ઋદલીF. ઞલીળૉ  યૂરળીષ ૮ ષહFફૂ 
ઋરળફી ધલી .લીળૉ  દૉરફૂ રીદી યૂરીમીઊફૃઅ ઇષ઼ીફ ધલૃઅ. 
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� ુસ�થ 

યૂરળીષફૂ �ીધુરગ ગૉશષથૂફૂ સIઈદ ધઊ. યૂરળીષફી ુબદીફૂ ઇડગ ઼Bબીવ ઽદૂ. દૉક 

રૄશ રઽીળી01ફી ળ.ફીુઙળૂ ુઞ_ીફી ઇઅમીષીણૉ  ઙીરફી ષદફૂ ઽદી દૉધૂ ુફસીશરીઅ યૂરળીષફૂ 

ઇડગ ઈઅમીષણૉ ગળ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવૂ. બળઅ દૃ ુફસીશફી ઑગ ુસcગ ગૉ  ઞ ૉ યૂરળીષફૉ ઘૃમ જીઽદી 
ઽદી, દૉરફૂ ઇડગ ઈઅમૉણગળ ઽદૂ દૉધૂ દૉરથૉ યૂરળીષફૂ ઇડગ ુફસીશફી ળANડળરીઅ ઼ૃપીળૂફૉ 
ઈઅમીષણૉ ગળફૉ મનવૉ ઈઅમૉણગળ ળીઘૂ. સIઈદફૂ �ીધુરગ ગૉશષથૂ યૂરળીષૉ રૃ`ગૉવૂક ષSજૉ 

બૄળૂ ગળૂ. ઇNબૅ`લદીફી વૂપૉ દૉકઑ ચdઅ ઞ ઼ઽફ ગળષૃઅ બeૃઅ. યૂરળીષફી ુબદીફૉ રૃઅમઊરીઅ 

ળઽૉષીફૃઅ ધલૃઅ ઑડવૉ યૂરળીષૉ ઽીઉNગૄવફૃઅ ુસcથ રૃઅમઊફૂ ઑ�ભૂ;Nડફ ઽીઉNગૄવરીઅ વૂપૃઅ ઇફૉ 

઼ફૉ ૩૯૨૯રીઅ રૉડ1 ૂગફૂ બળૂcી બ઼ીળ ગળૂ.રૉ�ડ1ગ બી઼ ધલી બઝૂ યૂરળીષફી વf "ળીરૂ" 

ફીરફૂ મીશી ઼ીધૉ ધલી. ઞૉફૃઅ ફીર યૂરળીષૉ બીઝશધૂ "ળરીમીઊ" ળીhલૃઅ. યૂરળીષફી ગ્વૉઞ 

ુસcથ રીડૉ  ષણ્નળીફી રઽીળીG ઼લીAળીષ ઙીલગષીણૉ  Nગ્વળસૂબફૂ Mલષધી ગળૂ, ઇફૉ 

યૂરળીષ રૃઅમઊફૂ �hલીદ ઑ�ભૂ;Nડફ ગ્વૉઞરીઅ નીઘવ ધલી. યૂરળીષૉ ઊ.઼. ૩૯૩૪રીઅ ઇઅiૉA 

રૃhલ ુષહલ ઼ીધૉ રૃઅમઊ લૃુફષ઼7ડૂફૂ મૂ.ઑ.ફૂ બળૂcી બ઼ીળ ગળૂ.Nફીદગ ધલી બઝૂ યૂરળીષ 

ષપૃ ઇjલી઼ ગળૂ સગૉ  ઑષી ઑરફી ગૃડૃઅમફી અ઼]ઙ્ ળkી ફ ઽદી. ષણ્નળીફી રઽીળીG 

઼લીAળીષ ઙીલગષીણૉ  યૂરળીષફૂ ુફરdગ ળીlલફી વ`ગળરીઅ ઑગ વ`ગળૂ ઇુપગીળૂ દળૂગૉ  ગળૂ. 
ષણ્નળીરીઅ લૃષીફ યૂરળીષૉ ઈયણઝૉડફીઅ વૂપૉ ઘૃમ ઞ ઽૉળીફ ધષૃઅ બeૃઅ .ઈ ઼રલૉ દી. ૪ 
ભૉmૃઈળૂ ૩૯૩૫ફી ળ્ઞ યૂરળીષફી ુબદી ળીરA ઼Bબીવફૃઅ ઇષ઼ીફ ધલૃઅ. યૂરળીષફૉ ફ્ગળૂફૉ 

ુદવીઅઞુવ ઈબષૂ બણૂ. ુબદીફૃઅ રૅ.લૃફી ગીળથૉ રઽ.ષીગીઅcૂ ુયરળીષફૉ ઘૃમઞ નૃ:ઘ ધલૃ.ઈ 

઼રલૉ ષણ્નળીફી રઽીળીG pૂ ઼લીAળીષ ઙીલગષીણ ગૉડવીગ દૉઞNષૂ ઇઝૄદ ુષqીધ7કફૉ 

બ્દીફી ઘજr, ઋSજ ઇjલી઼ રીડૉ , ઇરૉ�ળગી ર્ગવષી રીઅઙદી ઽદી. યૂરળીષફૂ ઑ રીડૉ  બ઼અનઙૂ 

ધઊ. ઈર ઼ફૉ ૩૯૩૫ફી ઞૃવીઊફીઅ LૂG ઇઢષી�ણલીરીઅ યીળદફ્ ઑગ ઇઝૄદ ુષqીધ7 ુષqીફી 

ઙઽફ ુસઘળ્ સળ ગળષી ;લૃલ્ગF  બઽ્જૂ ઙલ્. ઇરૉ�ળગીફૂ �hલીદ ગ્વુ�મલી લૃુફષુ઼Fડૂરીઅ 

યૂરળીષૉ ઘઅદબૄષFગ ઇjલી઼ સt ગલR. ઇjલી઼ફી બ�ળબીગ Iબૉ યૂરળીષૉ '�ીજૂફ યીળદૂલ 

Mલીબીળ' ુષહલ ઋબળ રઽીુફમઅપ વઘૂ ૩૯૩૭રીઅ ગ્વુ�મલી લૃુફષ઼7ડૂફૂ ઑર.ઑ.ફૂ ઋSજ 

બનષૂ �ીu ગળૂ. .લીળ મીન ઼દદ ઇjલી઼ જીવૃ ળીઘૂ ૩૯૩૮ રીઅ ઑરથૉ બૂ.ઑજ.ણૂ. રીડૉ  

'ુmડૂસ યીળદરીઅ રૃ�ગૂ ઇધFMલષNધીફ્ ુષગી઼' ુષહલ ઋબળફ્ રઽીુફમઅપ ગ્વુ�મલી 

લૃુફષ઼7ડૂફૉ ળઞૃ ગળૂ નૂપ્, ઇફૉ ઼ષRSજ ઑષૂ બૂ.ઑજ.ણૂ.ફૂ ણૂiૂ રૉશષષી યીvલસીશૂ 
મ;લી. ઈર ઈઅમૉણગળ ઽષૉ ણૌ. ઈઅમૉણગળ મફૂ ઙલી. 

ઽઞૃ ઑરફૂ xીફ રીડૉફૂ યૃઘ અ઼દ્હીલૉવૂ ફઽ્દૂ. ઼ફૉ ૩૯૩૮ રીઅ દૉક ઇરૉ�ળગીધૂ yvવૉ;ણ 
ઙલી. ઇફૉ વઅણફરીઅ ગીલનીફ્ ઇjલી઼ સt ગલR ઼ીધૉ ઼ીધૉ ઑરથૉ ઇધFસીDફ્ ઇjલી઼ બથ 

જીવૃ ઞ ળીhલ્. બળઅદૃ �ુદગૃશ ઼અ]ઙ્ફૉ ઇફૉ ઈુધFગ દૉરઞ ગૐડૃઅ ુમગ રૃ`ગૉવૂકફૉ ગીળથૉ 
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ુષqીjલી઼ ઝ્ણૂ દૉરફૉ યીળદ બીઝી ભળષૃઅ બeૃઅ . yvવૉ;ણધૂ બીઝી ઈMલી બઝૂ દૉક ષણ્નળી 
ફ્ગળૂ રીડૉ  ઙલી. રઽીળીG ઙીલગષીણૉ  ઈઅમૉણગળફૂ ુફરdગ ષણ્નળી ળીlલફી રૂવૂડળૂ ઼ૉzૉડળૂ 

દળૂગૉ  ગળૂ. બળઅ દૃ રૃ`ગૉવૂક, ઈયણઝૉડ ઇફૉ ઇબરીફ્ફી વૂપૉ દૉક ષણ્નળીરીઅ ુNધળ ધઉ 

સBલી ફ�ઽ,ભળૂષીળ ષણ્નળીફૉ દૉરથૉ ઝૉ_ૂ ઼વીર ગળૂ ુષનીઊ વૂપૂ. 

ણૌ.ઈઅમૉણગળ �ઽઅરદ ઽીળૂ Gલ દૉષી બ્જી ફઽ્દી. દૉરફી �લ.ફ્ફૉ ઼ભશદી રશૂ ૩૯૩૱રીઅ, 
રૃઅમઊફૂ ુ઼ણફઽીર ગ્વૉઞરીઅ દૉક �્ભૉ઼ળ દળૂગૉ  ]ણીલી. ઈધ7ગ ય{઼ કઝૂ ધષીધૂ ઇફૉ 
ધ્ણી બો઼ી મજીષૂફૉ દૉરઞ ગૉડવૂગ ળગરફૂ ુરL્ બી઼ૉધૂ MલષNધી ગળૂફૉ ભળૂષીળ ણૌ.ઈઅમૉણગળ 

yvવૉ;ણ ઙલી, ઇફૉ ગીલનીફ્ દધી ઇધFસીDફ્ ઇjલી઼ જીવૃ ળીhલ્. ણૌ.ઈઅમૉણગળફૂ 

yvવૉ;ણફૂ ઼ભળ બઽૉવી દૉરફી બ.ફૂ ળરીમીઊઑ ૩૯૪૨રીઅ ઑગ મીશગફૉ ઞ;ર ઈ|લ્. ઞ ૉફૃઅ 

ફીર લસષઅદ ળીઘષીરીઅ ઈMલૃઅ, મૂG મૉ ઼અદીફ્ ધલી બળઅ દૃ દૉ Aષૂ સBલી ફ�ઽ. ૩૯૪૫રીઅ 

ણૌ.ઈઅમૉણગળ મૉ�ળNડળ ધલી. ઈઞ ષઘદૉ ણૌ.ઈઅમૉણગળફૉ દૉરફી રઽીુફમઅપ "Iુબલીફ્ �}" ઑ 

ુષહલ ઋબળ વઅણફ લૃુફષ઼7ડૂ ઑ "ણૌBડળ કભ ઼ીલ;઼"ફૂ ઋSજ ણૂiૂ ઑફીલદ ગળૂ. વઅણફરીઅ 
ઇjલી઼ બૄથF ધષીધૂ ણૌ.ઈઅમૉણગળ ઞરFફૂ ઙલી, ઇફૉ .લીઅ �hલીદ મ્ફ લૃુફષ઼7ડૂરીઅ 

ુષqીjલી઼ સt ગલR.બળઅ દૃ ઞરFફૂરીઅ દૉક વીઅમ્ ઼રલ ળઽૂ સBલી ફ�ઽ. દૉરફૉ યીળદ બીઝી 
ભળષૃઅ બeૃઅ. 

ઞૃફ ૩૯૪૱ રીઅ ણૌ.ઈઅમૉણગળ રૃઅમઊફૂ ઙષરr;ડ વ્ ગ્વૉઞરીઅ �્ભૉ઼ળ દળૂગૉ  ]ણીલી દૉક 

ગીલનીફી ઇjલી઼રીઅ ુફબૃથ ઽદી.દૉક ુષqીધ7કરીઅ ચથીઞ ુ�લ ધલી .ઈ ઼રલૉ "઼ીલરફ 

ગુરસફ" ફૉ રનનIબ ધષી ુmડૂસ યીળદરીઅ ઞૃનૂ ઞૃનૂ �ીઅદૂલ ઼ુરુદકફૂ ળજફી ગળષીરીઅ 

ઈષૂ.દી.૫ કઙNડ ૩૯૪૱ રીઅ ઼ળગીળૉ  ણૌ.ઈઅમૉણગળફૉ રૃઅમઊફૂ ગુરડૂરીઅ ફૂ�લી.રૃઅમઊફૂ 

પીળી઼યીરીઅ ઇફૉ મઽીળ Gઽૉળ ઼યીકરીઅ ણૌ.ઈઅમૉણગળફ્ ઇષીઞ ઙીઞષી વીvલ્.દી.૪૫ 

કBડ્મળ ૩૯૪૱ રી ણૌ.ઈઅમૉણગળ "઼ીલરફ ગુરસફ" ઼રc ઇઝૄદ્ફી �ીથ �}્ ઇફૉ દૉફી 

ુફળીગળથ ઋબળ ળઞૄઈદ ગળૂ ઈઞ ઼રલૉ દૉરથૉ ઑગ ઑlલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂફૂ Nધીબફી 
ગળૂ.રઞૃળ જશષશફી બથ દૉક �થૉદી મ;લી,ઇફૉ ઑરફી ઽ~્ દધી ઼ઙષણ્ મીમદરીઅ 

ચથીઞ �લ.ફ્ ગલીF. ણૌ.ઈઅમૉણગળ ફૃઅ ફીર ઽષૉ નૉસયળરીઅ Gથૂદૃઅ ધઉ ઙલૃઅ ઽદૃઅ. 

� /ધર ઙ્શરૉ� બ0ળહનરીઅ 

યીળદફી ઉુદઽી઼રીઅ ઇ;લ ઇઙ.લફૂ ઼ીવ્ફૂ રીભગ ૩૯૫૨ ફૂ ઼ીવ ચથૂઞ ઇઙ.લફૂ ઝૉ. 

૩૯૫૨ રીઅ ઼ીલરફ ગુરસફ ફ્ ળૂબ્ડF  મઽીળ બe્ ઇફૉ ુmડૂસ ઼ળગીળ ઇફૉ યીળદફી ળીઞગૂલ 

ફૉદીકફૂ ષSજૉફૂ વણદફૂ સIઈદ ધઉ �ીઅદૂલ Nષીલ�ી �ુદ નૉસ ઈઙશ ષપૉ ઑષી ુજ;ઽ્ 
ઞથીદી ઽદી.પીળી઼jલ્રીઅ મૉઢગ્ફૂ ભીશષથૂ મીમદરીઅ ગ�iૉ઼ બc ,રૃુNવર વૂઙ ઇફૉ 

ણૌ.ઈઅમૉણગળ ષSજૉ રદયૉન ળkી ઇફૉ ઑગરદૂ ઼પીલ સગૂ ફ�ઽ .ઈ રણીઙીઅઢફ્ દ્ણ વીષષી 
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ુmડૂસ ઼ળગીળૉ  વઅણફરીઅ મપી ઞ બc્ફી ફૉદીકફૂ ઑગ ઙ્શરૉA બ�ળહન મ્વીષૂ.દી ૮ 

ણૂ઼ૉ�મળ ૩૯૫૨ રીઅ યીળદફી ષીઊ઼ળ્લ દળભધૂ ઙ્શરૉA બ�ળહનરીઅ ઽીઞળ ળઽૉષી 

ણૌ.ઈઅમૉણગળફૉ ઈરઅLથ ર�ૃઅ.ઈ બ�ળહનરીઅ ણૌ.ઈઅમૉણગળૉ  યીળદફી ઇઝૄદ્ફી �}્ફૂ 

ુષસન(�ણીથબૃષFગ) ઇફૉ દવNબસ7 ળઞૄઈદ ગળૂ દૉરફૉ ઘી઼ ગળૂફૉ ઇઝૄદ્ફી ળીઞગૂલ ઇફૉ 

઼ીરીુઞગ ઽ~્ રીડૉ  ુmડૂસ ઼ળગીળ બી઼ૉ મીઽૉપળૂ રીઅઙૂ .ણૌ.ઈઅમૉણગળફૂ ળઞૃઈદૉ બ�ળહનફી 
�ુદુફુપક ઋબળ.�ણૂ ઇ઼ળ ગળૂ ણૌ.ઈઅમૉણગળ ઑગ મીઽ્સ ઇફૉ ફૂણળ ષBદી ઽદી 
.ણૌ.ઈઅમૉણગળ દૉક ગણષૃઅ બથ ઼.લ મ્વદી. ણૌ.ઈઅમૉણગળ યીળદ બીઝી ભલીF ઇફૉ દૉરફી 

ગીલFરીઅ રસઙૃવ મફૂ ઙલી. 

� ઙીઅપૂ� ઼ીધૉ /ધર રૃવીગીદ 

દી.૩૬ રૂ કઙNડ ૩૯૫૩ રીઅ ણૌ.ઈઅમૉણગળ ઇફૉ ઙીઅપૂAફૂ �ધર રૃવીગીદ ધઉ.દી. ૯ રૂ 

઼|ડૉ �મળ ૩૯૫૩ રીઅ વઅણફરીઅ મૂA ઙ્શરૉA બ�ળહન રશૂ ઇફૉ ઑરીઅ ણૌ.ઈઅમૉણગળ ઇ;લ 

યીળદૂલ ફૉદીક ઼ીધૉ ઽીઞળ ળkી .ણૌ.ઈઅમૉણગળૉ  ઇઝૄદ્ફી ઋ=ીળ રીડૉ  ઇવઙ રદીુપગીળ ઇફૉ 
ઇવઙ ઇફીરદ મૉઢગ્ફૂ રીઅઙથૂ ગળૂ.ણૌ.ઈઅમૉણગળ ઇફૉ ઙીઅપૂA ષSજૉ ઈ મીમદરીઅ નવૂવ્ 

ધઉ ઇફૉ ઝૉષડૉ  ઋi રદયૉન ધલી.ઙીઅપૂA રૃુNવર્ ઼ીધૉ ઑગરદ ઼ીપષીરીઅ ુફ�ભશ ઙલી 

ણૌ.ઈઅમૉણગળ બથ દૉરફૂ રીઅઙથૂકરીઅ ર~ર ળkી.મૂA ઙ્શરૉA બ�ળહન યીઅઙૂ બણૂ.મૂA 

ઙ્શરૉA બ�ળહનરીઅ ઙીઅપૂAફ્ ુષળ્પ ગળષીધૂ ઇફૉ દૉરફૂ ઇવઙ રદીુપગીળફૂ રીઅઙથૂફી 

વૂપૉ ણૌ.ઈઅમૉણગળ ચથીઞ ઇુ�લ ધલી .઼રીજીળબL્ઑ ણૌ.ઈઅમૉણગળ ઋબળ ડૂગીકફૂ ટણૂ 

ષળ઼ીષૂ ઇફૉ ગ�iૉ઼ફી ફૉદીકઑ દૉરફી ગૅ.લફૉ ષઘ્ણૂ ગી\ૃઅ.ઈર ઝદીઅ ણૌ.ઈઅમૉણગળ 

યીળદફી ઇઝૄદ્ફી �}્ ઼ભશ ઇફૉ ઼ીજૂ ળૂદૉ ળઞૃ ગળષીરીઅ સુBદરીફ ધલી.વઅણફ ધૂ બીઝી 

ઈMલી બઝૂ ણૌ.ઈઅમૉણગળ નૉસફી ઞૃની ઞૃની યીઙ્રીઅ lલીઅ ઞઊ સBલી .લીઅ ઙલી ઇફૉ નુવદ્ફૂ 

ઇસઅhલ રૂડ{ઙ્ ઇફૉ બ�ળહન્ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળૂફૉ ઇફૉ ઇઝૄદ-઼રીઞફૉ Gઙૅદ ગલR. 

� વ્ગફૉદી 

દી . ૩૬ રૂ કઙNડ ૩૯૫૪ રી ુmડૂસ ષણી�પીફૉ " ગ્�લૃફવ ઑષ્ણF  " ફૂ Gઽૉળીદ ગળૂ. ઑરીઅ 

ણૌ.ઈઅમૉણગળફૂ રીઅઙથૂકફૉ ;લીલ ઈબષીરીઅ ઈMલ્ ઽદ્.ઞ ૉ ણૌ ઈઅમૉણગળફૂ ઼ભશદી ઽદૂ. 

ઈ ઑષ્ણFફી ુષળ્પરીઅ ઙીઅપૂAઑ દી. ૪૨રૂ ઼|ડૉ �મળૉ  બૃફી ઞ ૉવરીઅ ઈરળથીઅદ ઋબષી઼ સt 

ગલીF. ઈઘીલૉ નૉસફૃઅ લીફ ણૌ.ઈઅમૉણગળ ઋબળ ગૉ ુ;�દ ધલૃઅ. ઙીઅપૂAફૃઅ Aષફ યલરીઅ ઽદૃઅ. નૉસફી 

ફૉદીક ષSજૉ રઅLથીક ધઊ. ણૌ. ઈઅમૉણગળફૂ ઙીઅપૂA ઼ીધૉ રૃવીગીદ ધઉ ઙીઅપૂA. �ઽઅ નૃ 
ફૉદીક ઇફૉ ણૌ. ઈઅમૉણગળ ઝૉષડૉ  દી. ૪૬ ઼|ડ�મળ ૩૯૫૪ રીઅ 'બૃફી ગળીળ ' ધલી, ઇફૉ ઼રીપીફ 

ધલૃઅ. ઙીઅપૂAઑ દી. ૪૮ ઼|ડૉ �મળૉ  ઋબષી઼ફી બીળથી ગલીF. LૂA ઇફૉ ઝૉ_ૂ ઙ્શરૉA બ�ળહન 

દી. ૩૯ ફષૉ�મળ ૩૯૫૪ રીઅ રશૂ. ણૌ. ઈઅમૉણગળ ઽષૉ ળીઞગીળથફી ઼ીળી ઑષી ઇફૃયષૂ ધઉ 
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ઙલી ઽદી.ણૌ. ઈઅમૉણગળ ફૉ �ધરધૂ ઞ �hલીદ બૃNદગ્ ષીઅજષીફ્ ઇફૉ ઼અiઽ ગળષીફ્ સ્ઘ 

ઽદ્. ણૌ. ઈઅમૉણગળૉ  ,નીનળ ,રૃઅમઊ રીઅ ળઽૉષી રીડૉ  ઇફૉ ચથી બૃNદગ્ફૂ ુષસીશ �ીઉષૉડ વીઊmૉળૂ 

ઋયૂ ગળષી 'ળીઞઙૅઽ' ફીરફૃઅ ઼ૃઅનળ રગીફ મઅપીMલૃઅ. ણૌ. ઈઅમૉણગળ ઽષૉ વ્ગફૉદી મફૂ ઙલી ઽદી. 

દૉક ઽઅરૉસી �ષૅુદરલ ળઽૉદી ઽદી. નુવદ ઼રીઞફી ગીલૌફી ગીળથૉ દૉક દૉરફૂ બ.ફૂ દૉરઞ 

બૃL ઋબળ ઘી઼ લીફ ળીઘૂ સગદી ફ�ઽ.દી.૩ ઞૃફ ૩૯૫૭ રીઅ રૃઅમઊફૂ ઼ળગીળૉ  ણૌ. ઈઅમૉણગળફૂ 

ુફરdગ ઼ળગીળૂ વ્ ગ્વૉઞ રૃઅમઊ ફી ુ�;઼ૂબીવ દળૂગૉ  ગળૂ. ઇફૉગ �ષૅુ� ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવી 
ઽ્ષી ઝદીઅ ણૌ. ઈઅમૉણગળૉ  ુ�;઼ૂબીવ દળૂગૉફૂ ભળ] ઼ભશ ળૂદૉ મGષૂ.કઙNડ ૩૯૫૮ રીઅ ણૌ. 

ઈઅમૉણગળૉ  ઊ;ણૂબૉફણ;ડ વૉમળ બીડ7 (NષદઅL રઞૃળ બc) ફૂ Nધીબફી ગળૂ. ૩૯૫૯ફૂ જૃઅડથૂરીઅ 

ણૌ. ઈઅમૉણગળ પીળી઼યીરીઅ જૃઅડીઊ ઈMલી. ઇફૉ .લીઅ દૉરફૉ �યૃ.ષ ઞરીMલૃઅ. કBડ્મળ ૩૯૫૯ 

રીઅ ફઽૉtફૂ ણૌ. ઈઅમૉણગળ ઼ીધૉ �ધર રૃવીગીદ ધઉ. ૩૯૬૨ રીઅ ણૌ. ઈઅમૉણગળ ફૃઅ બૃNદગ 

"બીુગNદીફ ઋબળ ુષજીળ્" �ગીુસદ ધલૃઅ. ઞૃવીઊ ૩૯૬૩ રીઅ ણૌ. ઈઅમૉણગળ યીળદફી 

ષીઉ઼ળ્લફૂ ઑBટૂBલૃડૂષ ગીઋ;઼ૂવરીઅ �ુદુફુપ ુફરીલી.ણૌ.ઈઅમૉણગળૉ  Nષમશૉ ઇફૉ 

઼રીઞફી ડૉગી ઼ીધૉ ઋSજ ઽ્નીક રૉશષષી જીવૃ ળીhલી. દી.૩૬ રૂ ઑુ�વ ૩૯૬૪ રીઅ ઇુઘવ 

યીળદૂલ પ્ળથૉ નુવદ ઼રીઞૉ ણૌ. ઈઅમૉણગળફૂ ૭૨ુર ષહFઙીઅઢફૂ ઋઞષથૂ ગળૂ ઇફૉ દૉરફૉ 

ઇુયફઅનફ ઇફૉ ઈસૂષીFન ઈ|લી. દી. ૪૨ ઞૃવીઊ ૩૯૬૪ રીઅ ણૌ. ઈઅમૉણગળૉ  યીળદફી 

ષીઉ઼ળ્લફૂ ગૉમૂફૉડ રીઅ વૉમળ રૉ�મળ દળૂગૉ  ફ્ જીઞF અ઼યીશૂ વૂપ્. ઼ળગીળફી વૉમળ રૉ�મળ 

દળૂગૉ  દૉરથૉ "બૂબ�઼ ઑlલૃગૉસફ ઼઼્ીલડૂ" ફી ફૉG ઽૉઢશ રૃઅમઊરીઅ ુ઼=ીધF ગ્વૉઞફૂ 

સIઈદ ગળૂ. ઈર ણૌ. ઈઅમૉણગળૉ  Aષફફી ુષુષપ cૉL્ રીઅ દૉરફ્ ફ� ભીશ્ ઈબષી ગ્ુસહ 
ગળૂ. ષશૂ ણૌ. ઈઅમૉણગળૉ  "સૃ�્ ગ્થ ઽદી? " ફીરફૃઅ બૃNદગ વhલૃઅ ઇફૉ દૉ �ગીુસદ ગળીMલૃઅ. 

� મૐ4 પર� ઇઅઙૂગીળ 

ણૌ ઈઅમૉણગળૉ  ુષ�ફી રઽીફ પરR ફ્ �ણ્ ઇjલી઼ ગલR ઽદ્ .લીળ મીન દૉરફૉ મૃ= ઇફૉ દૉરફ્ 

પ�ર બૃNદગ વઘૂ �ુ઼= ગલૃ� .દૉકફૂ યૄદગીશફૂ �ુદxી 'ઽૃઅ �ઽઅ નૃ પરFરીઅ ઞફ�લ્ ઑ રીળી ઽીધ 

ફૂ ષીદ ફઽ્દૂ બથ ઽૃઅ  �ઽઅ નૃ પરFરીઅ ળઽૂ ફૉ રળૂસ ફ�ઽ દૉ �રીથૉ દી.૩૬ કBડ્મળ ૩૯૭૮ રીઅ 

ણૌ.ઈઅમૉણગળ ફીઙબૃળ નૂcીયૄુર રીઅ ૫,૱૨૨૨૨ નુવદ્ ઼ીધૉ મૐ= પરFફ્ ઇઅઙૂગીળ 
ગલR.નૃુફલીફી ઉુદઽી઼ રીઅ ઈષી પરF બ�ળષદFફ્ ઘૃમઞ કઝી ]ષી રશૉ ઝૉ. દૉકઑ નુવદ્ફૉ 

૪૪ �ુદxીક ઈબૂ.ઈ �ુદxીક નુવદ્ફૉ ઇઅપ p=ી ઇફૉ ુષળ્પયી઼ધૂ Giૃદ ગળષી રીડૉ  
ઈબૂ. 

� 0ન�ીયૄુર ફીઙબૃળ ઘીદૉ ૪૪ /ુદ7ીકફ્ વૉઘ 

૪૪ �ુદxીક:[૩૫] 
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૩.ઽૃઅ m�ી-ુષ�d-રઽૉસફૉ ઊ�ળ રીફૂસ ફઽૂ દૉરઞ દૉરફૂ બૄG ગળૂસ ફઽૂ. 

૪.ઽૃઅ ળીરઇફૉગૅ�થફૉ ઊ�ળ રીફૂસ ફઽૂ દૉરઞ દૉરફૂ બૄG ગળૂસ ફઽૂ. 

૫.ઽૃઅ  ઙૐળૂ-ઙથબુદ ઊ.લી�ન ગ્ઊ બથ �ઽ;નૃપરFફી નૉષ - નૉષૂક ફૉ રીફૂસ ફઽૂ દૉરઞ દૉરફૂ 

બૄG ગળૂસ ફઽૂ. 

૬.ઽૃઅ  ઑષૂ ષીદ ગનીબૂ રીફૂસ ફઽૂ ગૉ  ઊ�ળૉ  ઇષદીળ વૂપ્ ઝૉ  . 

૭.ઽૃઅ  ઑષૃઅ Bલીળૉલ રીફૂસ ફઽ{ ગૉ  યઙષીફ મૃ= ુષ�dફ્ ઇષદીળ ઝૉ.ઽૃઅ  દૉફૉ બીઙવ �જીળ 

઼રAસ. 

૮.ઽૃઅ  pીપ દધી બ{ણનીફ ગનીુબ ગળૂસ ફઽૂ. 

૯.ઽૃઅ મૐપપરF ુષIપફૃઅ ગ્ઊ ઈજળથ ગળૂસ ફઽૂ. 

૱.ઽૃઅ  ગ્ઊ બથ પીુરFગ �zલીગરF mી�થફી ઽીધૉ ગળીષૂસ ફઽૂ. 

૯.ઽૃઅ  મપી રફૃ�લ્ ઼રીફ ઝૉ,દૉ ુ઼પીઅદફૉ ઞ રીફૂસ. 

૩૨.ઽૃઅ  ઼રીફદીફૂ Nધીબફી રીડૉ  �લ.ફ ગળૂસ. 

૩૩.ઽૃઅ યઙષીફ મૃ=ફીઅ ઈલF ઇ0ીઅઙ રીઙૈફૃઅ ઼અબૄથૈબથૉ બીવફ ગળૂસ. 

૩૪.ઽૃઅ યઙષીફ મૃ=ફીઅ મદીષૉવ નસ બીળુરદીફૃઅ બીવફ ગળૂસ. 

૩૫.ઽૃઅ  �ીથૂ રીL બળ ગIથી ળીઘૂસ ઇફૉ દૉરફૃઅ વીવફ-બીવફ ગળૂસ. 

૩૬.ઽૃઅ  જૌળૂ ગળૂસ ફઽૂ. 

૩૭.ઽૃઅ  ઇ઼.લ(ઞૃઢૃઅ ) મ્વૂસ ફઽૂ. 

૩૮.ઽૃઅ  ુર�લીજીળ જીળ ગળૂસ ફઽૂ. 

૩૯.ઽૃઅ  સળીમ ષઙૉળૉ  ગૉભૂ(રીનગ)બનીધRફ્ ફસ્ ગળૂસ ફઽૂ. 

૩૱.ઽૃઅ  રીળી Aષફફૉ મૐ= પરFફી Lથ દ.ષ્ �xી-સૂવ ગIથીફી ુ઼પીઅદ ઇફૃ઼ીળ રીળી 

Aષફફૉ તીશષી �લ.ફ ગળૂસ. 
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૩૯.ઽૃઅ રફૃ�લ રીLફી ઋ.ગહF રીડૉ  ઽીફૂગીળગ ઇફૉ રફૃ�લ રીLફી રીડૉ  ઇ઼રીફ ગૉ  

�જફૂજ,રીફષીષીશી રીળી ઞૃફી �ઽ;નૃપરૈફ્ ઼અબૃથF ળૂદૉ .લીઙ ગt ઝૃઅ  ઇફૉ ઽૃઅ મૐપપરૈફ્ 
Nષૂગીળ ગI ઝૃઅ . 

૪૨.રીળ્ �અબૃઅથF ઇડવ ુષ�ી઼ ઝૉ  ગૉ  મૐપપરF ઑ ઞ ઼નપરF ઝૉ. 

૪૩.ઽૃઅ  રીફૃઅ ઝૃઅ  ગૉ ,રીળ્ ઈઞધૂ બૃફૈઞ;ર ધઉ ળk્ ઝૉ. 

૪૪.ઽૃઅ  બુષL �ુદxી વઋ ઝૃઅ  ગૉ ,ઈઞધૂ મૐપપરFફીઅ ુ઼પીઅદ ઇફૃ઼ીળ ઈજળથ ગળૂસ. 

� મઅપીળથફી ચણષોલી 

૩૯૬૮ રીઅ ષજઙીશીફૂ ઼ળગીળ ળજષીફ્ દૉરઞ મઅપીળથ઼યી મ્વીષૂ યીળદફૃઅ મઅપીળથ 
ચણષીફ્ ુફથFલ વૉષીલ્. ણૌ. ઈઅમૉણગળ યીળદફૂ મઅપીળથ઼યીરીઅ જૄડીલી દી. ૯ ણૂ઼ૉ�મળ 

૩૯૬૮ રીઅ �ધરષીળ મઅપીળથ઼યી �ન�ઽૂરીઅ રશૂ ણૌ. ઈઅમૉણગળ યીળદફી મઅપીળથફી રીશઘી 

દૉરઞ વચૃરદૂ ગ્રફી ઽ~્ ુષસૉ ઼જ્ડ ુષજીળ્ MલBદ ગલીF દી.૪૯ ઑુ�વ ૩૯૬૯ રીઅ 

મઅપીળથ ઼યીઑ ઇ`બૅ`લદીફૉ ગીલની [ીળી યીળદયળરીઅધૂ ફીમૃન ધલૉવૂ Gઽૉળ ગળૂ �ઽઅ નૃ-
રૃુNવર ઑગદી ઼ીપૂ સગીઊ ફ�ઽ ઝૉષડૉ  યીળદફી યીઙવી ુફુ�દ મ;લી યીળદ-બીુગNદીફ 

ઇવઙ ળીlલ્ ઇુNદ.ષરીઅ ઈMલી. દી. ૫ કઙNડ ૩૯૬૯ રીઅ યીળદફૂ ષજઙીશીફૂ ઼ળગીળ 

ળજીઊ. યીળદફૂ ષજઙીશીફૂ ઼ળગીળરીઅ ણૌ. ઈઅમૉણગળ યીળદફી /ધર ગીલની /પીફ મ;લી. 

દી. ૪૯ કઙNડૉ  ણૌ. ઈઅમૉણગળફૂ યીળદફી મઅપીળથૂ ણ1 ીભડ{ઙ ગુરડૂફી �રૃઘ દળૂગૉ  ષળથૂ 

ધઉ.ઑગ ઇઝૄદ ગઽૉષીદી MલુBદફૂ નૉસ ફૃઅ મઅપીળથ ચણષી રીડૉ  બ઼અનઙૂ ધીલ ઑ ઘળૉઘળ ઑ 

઼રલ રીઅ ઘૃમઞ ઇઙ.લફૂ ષીદ ઽદૂ. ઇફૉગ રૃ`ગૉવૂક ઇફૉ ફીનૃળNદ દુમલદ ષSજૉ બથ 
ણૌ.ઇ�મૉણગળૉ  ભૉmૃઈળૂ ૩૯૬૱ફ ઝૉવી ઇઢષીણૂલીરીઅ યીળદફી મઅપીળથફૂ ગીજૂ ફગવ દોલીળ 

ગળૂ ઇફૉ મઅપીળથ ઼યીફી �રૃઘ ણૌ.ળીઞ ૉ;��સીન ફૉ ઼ૃ�દ ગળૂ ણૌ.ઈઅમૉણગળૉ  દી.૩૭ ઇુ�વ 

૩૯૬૱ રીઅ ણૌ.સીળની ગમૂળ ઼ીધૉ વf ગલીF .બ.ફૂ ણ્Bડળ ઽ્ષીધૂ દૉરફૂ મઙણૉવૂ દુમલદરીઅ 

ચથ્ ઼ૃપીળ્ ઈMલ્ ઇફૉ દૉરફૃઅ ગીલF ભળૂધૂ જીવૃ ગલૃ� .યીળદફી મઅપીળથ ફી ગીજી રૃ઼નીફૉ 

નૉસફી વ્ગ્ફૂ ઞફ રીડૉ  ઇફૉ દૉકફી �.લીચીદ્ Gથષી રીડૉ  ૮ રી઼ ઼ૃપૂ Gઽૉળરીઅ રૃગષીરીઅ 

ઈMલ્ દી ૬ ફષૉ�મૉળ ૩૯૬૱ રીઅ ણૌ.ઈઅમૉણગળૉ  યીળદફી મઅપીળથફૉ મઅપીળથ ઼યીફૂ મઽીવૂ 

રીડૉ  ળઞૃ ગલૃ� .રૃhલ.ષૉ ણૌ.ઈઅમૉણગળ ળુજદ મઅપીળથરીઅ ૫૩૭ ગવર્ ઇફૉ ૱ બ�ળુસ0 ઽદી દી 

૪૮ ફષૉ�મળ ૩૯૬૯ર યીળદફૂ મઅપીળથ ઼યીઑ નૉસફૃઅ મઅપીળથ બ઼ીળ ગલૃ� .ઈ ષઘદૉ 

મઅપીળથફી �ુદુફુપક દૉરઞ ણૌ.ળીઞ ૉ;� �સીનૉ ણૌ.ઈઅમૉણગળફૂ ઼ૉષી ઇફૉ ગીલFફી રૃBદ ગીઅઢૉ  

ષઘીથ ગલીF.દી ૪૮ G;લૃઈળૂ ૩૯૭૨ ધૂ યીળદફૃઅ મઅપીળથ ઇરવરીઅ ઈMલૃઅ ઇફૉ નૉ઼ 

�G઼દીગ મ;લ્. 
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૩૯૭૪ રીઅ NષદઅL યીળદફૂ �ધર ઼ીરી;લ જૃઅડથૂરીઅ ણૌ.ઈઅમૉણગળ રૃઅમઊ રીઅધૂ બીવીFરૉ;ડ 

મૉઢગ રીડૉ  ઋયી ળkી બળઅ દૃ pૂ ગીઞળ્વગળ ઼ીરૉ દૉરફૂ ઽીળ ધઊ .રીજF ૩૯૭૪ રીઅ ણૌ.ઈઅમૉણગળ 

રૃઅમઊફૂ પીળી઼યીફૂ મૉઢગ ઋબળ ળીlલ ઼યીફી ઼jલ દળૂગૉ  જૃઅડીઊ ઈMલી ઇફૉ ળીlલ ઼યીફી 

઼jલ મ;લી.દી. ૩ ઞૃફ ૩૯૭૪ રીઅ દૉક ;લૃલ્ગF  ઙલી ઇફૉ દી.૭ ઞૃફ ૩૯૭૪ રીઅ ગ્વુ�મલી 

લૃફૂષ઼7ડૂઑ ઑરફૉ ઼ષRજ ઑષૂ "ણ્Bડળ ઑડ વ્"ફૂ બનષૂ ઈબૂ .દી ૩૪ G;લૃઈળૂ ૩૯૭૫ 

રીઅ યીળદફૂ કNરીુફલી લૃફૂષ઼7ડૂઑ ણૌ.ઈઅમૉણગળફૉ "ણ્Bડળ કભ વૂડળૉજળ" ફૂ ઋSજ બનષૂ 
ઈબૂ . દૉકફૂ ઘળીમ દુમલદ ફી ગળફૉ મઽૃ વીઅમૃ Aષૂ સBલી ફ�ઽ.દી ૮ ણૂ઼ૉ�મૉળ ૩૯૭૮ ફૂ 

ષઽૉવૂ ઼ષીળૉ  દૉક ફૃઅ �ન_ૂ રીઅ રઽીબળૂફૂળષીથ ધલૃઅ. 


