યીળદફૃઅ ળીઞબ
ઇ઼ીપીળથ
યીઙ-૪ ઘઅણ-૩
ઇુપગૅ ુદ ધૂ ગીુસદ
઼અ.૱ ફષૂ િન ઽૂ, સૃકર્ષીળ, જાન્લૃ-૯, ૪૨૨૯/બ્હ ૩૯, ૩૯૫૨
ઈ યીઙરીઅ ઇવઙ બૅ ઢ કર્રીફૃ઼ીળ ઈબષીરીઅ ઈ લી ઝૉ. ઞધૉ ૂ દૉ ઇવઙ ઼અગવફ બૉ યળૂ સગીલ.
ગીલન્ ઇફૉ ન્લીલ રઅ ીવલ
(ુષપીફ઼યી ુષયીઙ)
ફષૂ િન ઽૂ, ૯-જાન્લૃ, ૪૨૨૯/બ્હ ૩૯, ૩૯૫૨ (સગ)
઼અ઼નફી ફૂજૉફી ઇુપુફલરફૉ ૯, જાન્લૃઈળૂ, ૪૨૨૯ફી ળ્ઞ ળી ડર્ બુદઑ ઼અરુદ ઈબૂ ઽદૂ ઇફૉ,
ઈધૂ ઼ીરીન્લ જાથગીળૂ ઼ી ગીુસદ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.
ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ઇુપુફલર, ૪૨૨૱
૪૨૨૯ફ્ ફઅ.૯
(૯ જાન્લૃઈળૂ, ૪૨૨૯)
ઇધર્સી , ષ઼ુદ ઼અખ્લી, ઼ીરીુઞગ, ષો ીુફગ ઇફૉ બલીર્ષળથ વક્ષૂ બિળમશ્ ઇફૉ દૉ ઼ીધૉ
઼અગશીલૉવૂ દૉરઞ દૉફૉ ઈફૃહીઅુઙગ મીમદ્ રીડૉફી ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગીલર્ષીઽૂ ઼ળશ મફીષષી
ઇુપુફલર યીળદફી ઙથદઅ ફી કઙથ઼ીઢરીઅ ષહર્રીઅ ઼અ઼ન ીળી ફૂજૉ રૃઞમ ચણષીરીઅ ઈષૉ-
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ગળથ-૩
ીળઅુયગ
૩.

૪.

ક્ષૉ -ુષ દીળ ઇફૉ ીળઅય
(૩)

ઈ ઇુપુફલરફૉ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ઇુપુફલર, ૪૨૨૱ ગઽૉ ષીરીઅ ઈષૉ

(ળ)

ઞમ્રૃ ઇફૉ ગીશ્રૂળ ળીઞલ ુ઼ષીલફી ઼રગર્ યીળદરીઅ દૉ ુષ દીળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.

(૫)

઼ ીષીળ ળીઞબ રીઅ જાઽૉ ળફીરીઅ ીળી ગૉન્ ઼ળગીળ ફક્કૂ ગળૉ દૉ દીળૂઘૉ દૉ ઇરવરીઅ
ઈષસૉ.

લીખ્લી
ઇન્લધી જાઞગૄ ળ ફ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલ ઈ ઇુપુફલરરીઅ
(ગ)

‘‘ઑઞન઼્ૂ’’ રીઅ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ત્લક્ષળૂદૉ ઇધષી ઈઋડ઼઼્ીર્ંઙધૂ લ્ગ્લ
઼ળગીળ ીળી ગીરૉ વઙીણષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉષૂ લુક્દકફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ.

(ઘ) ‘‘લ્ગ્લ ઼ળગીળ’’ ઑડવૉ
(૩)

ગૉન્ ઼ળગીળરીઅ ગ્ઉબથ રઅ ીવલ ગૉ ુષયીઙ, ઇધષી

(ળ)

ળીઞલ ઼ળગીળ ગૉ ગૉન્ સીુ઼દ લષ ધીદઅ રીઅ ગ્ઉબથ રઅ ીવલ ગૉ ુષયીઙ,
ઇધષી

(૫)

લધી ઼અઙૉ બઅજીલદ્ ગૉ ફઙળબીુવગીક ગઽૉ ષીલ દૉષૂ ગ્ઉબથ ધીુફગ ઼ળગીળ

ઞ ૉ ઇફૃયીઙ-૫ ઽૉ ઢશ દૉફી ીળી મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવી ઈનૉસ ઽૉ ઢશ ઈઅગણી
ઑગ ૂગળથ ઼અમઅુપદ ઽ્લ ;
(ઙ) ‘‘રીિઽદૂ ઈબફીળ’’ ઑડવૉ ઑષૂ ગ્ઉબથ લુક્દ, ઞ ૉ ઈઅગણીગૂલ જાથગીળૂ બૄળૂ બીણદૂ
ઽ્લ ઇધષી બૄળૂ બીણષી દૉ ઈષ લગ ઽ્લ ઇફૉ દરીઅ યીળદૂલ ઇુપુફલર, ૩૯૫૪ ઽૉ ઢશ
ફ પીલૉવૂ લુક્દક ગૉ બૉતૂ, ઇધષી ગ્ઉબથ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ
ફ પીલૉવૂ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂ ગૉ ગઅબફૂ ઇુપુફલર, ૩૯૭૮ ઽૉ ઢશ ફ પીલૉવૂ ગઅબફૂ ગૉ રઅણશૂ
ફ પથૂ ઇુપુફલર, ૩૱૮૨ ઽૉ ઢશ ફ પલૉવૂ રઅણશૂ ગૉ ગીરજવીઋ ઇરવરીઅ ઽ્લ દૉષી
ગ્ઉબથ ગીલની ઽૉ ઢશ રીન્લ ગૉ ફ પીલૉવ ગ્ઉબથ ઼અઙઢફ ઼અમઅુપદ રીુવગ ગૉ ય્ઙષડ્
ગળફીળ ગૉ યીળૂ લુક્દ ગૉ દૉફી ઇુપગૅ દ ુદુફુપકફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ.
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(ચ) ‘‘રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ’’ ઑડવૉ ઑષૃઅ ગ્ઉબથ બૃ દગ, ન દીષૉઞ, ભ્રર્, ગીણર્, ડૉબ િણ ગ ગૉ
ગ્ઉબથ ઼અગર્ઽ રીધ્લર્ ઞફૉ ી ઇઅઙૉફૂ ઞ ળૂ રીિઽદૂ ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઈઅગણીગૂલ
ઽૉ દૃ઼ળ ફ પષીરીઅ ગૉ ળૉગણર્ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ ઇધષી ફ પષૂ ગૉ ળૉગણર્ ગળષૂ ઞ ળૂ ઽ્લ.
(જ) ‘‘ુફલદ’’ ઑડવૉ ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ચણષીરીઅ ઈષૉવી ુફલર્ ીળી ુફલદ ગળષીરીઅ
ઈષૂ ઽ્લ.
(ઝ) ‘‘ફરૄફ્’’ ઑડવૉ ઞ ૉ ઈઅગણીગૂલ ગીલર્બધ્પુદ ીળી લુક્દકફૂ ગૃ વ ઼અખ્લી ઇધષી
દબી઼ફી ક્ષૉ ફૉ ઼ૃ઼અઙદ ઑગર્ફી રીથ ઼અમઅુપદ રૉશષષીરીઅ ઈષૉવૂ રીિઽદૂફૉ
ઈઅગણીગૂલ દગુફગ્ વીઙૃ બીણૂફૉ દબી઼ફી ઘી઼ ક્ષૉ ફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ રૉશષષીરીઅ ઈષૂ
ઽ્લ દૉ ઈઅગણીગૂલ ગીલર્બધ્પુદ ;
(ઞ) ‘‘ઈઅગણીગૂલ ર્ઞથૂ’’ ઑડવૉ લ્ગ્લ ઈઅગણીગૂલ ગીલર્બધ્પુદ ીળી િકર્લી ગળષીફી ગૉ
઼અુક્ષપ્દ ગળષીફી ઽૉ દૃ઼ળ ઼અબૄથર્બથૉ ગૉ ીધુરગ પ્ળથૉ ઈ ઇુપુફલર ઇધષી ઇન્લ
ગ્ઉબથ ઼ૃ઼ઙઅ દ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ લ્ગ્લ ઼ળગીળ ીળી દબી઼ફી ક્ષૉ રીઅ દરીર રીિઽદ
ઈબફીળ બી઼ૉધૂ ગૉ દૉફી ફરૄફીરીઅધૂ ઞફૉ ી ીળી રીિઽદૂ ઑગુ દ ગળૂ ઽ્લ દૉ ષ઼ુદ
ઙથદળૂ ઇધષી ર્ઞથૂ.
(ટ) ‘‘ઈઅગણી’’ ઑડવૉ ગીુસદ ગૉ ઇ ગીુસદ ષ બરીઅ ઽ્લ દૉ બોગૂફૂ ઈઅગણીગૂલ
ર્ઞથૂક, ષઽૂષડૂ ઇફૉ ફ પથૂ ળૉ ગણર્ ઇફૉ ઇન્લ ફરૄફી દૉરઞ ન દીષૉજો, ઈઅગણીગૂલ
ર્ઞથૂરીઅધૂ લ્ગ્લ ઼ળગીળ ીળી ઘી઼ ગળૂફૉ ર્ડી ઞથ્ધીરીઅ ગૉ ર્ડૂ ઼અખ્લીરીઅ ઇધષી
દૉફી રીડૉ ઈઅગણી ઑગુ દ ગળૂફૉ બૅધક્કળથ ગળૂફૉ દૉરઞ દૉફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂફૉ ીપ્દ ગળૉ વી
ઈઅગણી.
(ડ)

‘‘ઈઅગણી ઇુપગીળૂ’’ ઑડવૉ ઈ ઇુપુફલરફૂ ગવર ૫ ઽૉ ઢશ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવી
ગ્ઉબથ ુફનૉસફી ઽૉ દૃ઼ળ ગવર-૬ ઽૉ ઢશ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગ્ઉબથ ઇુપગીળ.

Page 9 of 36

ગળથ-૪
ઈઅગણીફૃઅ ઑગ ૂગળથ
૫.

ઈઅગણીફૃઅ ઑગ ૂગળથ
લ્ગ્લ ઼ળગીળ ઼ળગીળૂ ળીઞબ રીઅ જાઽૉ ળફીરીઅ ીળી ઈનૉસ ઈબૉ ગૉ, ઇધર્દઅ , ષ઼ુદ ઼અખ્લી,
઼ીરીુઞગ, ષો ીુફગ ઇફૉ બલીર્ષળથ વક્ષૂ બી઼ીક ઇઅઙૉફી ઈઅગણી ઈઅગણીગૂલ ર્ઞથૂ ીળી ગૉ
ઇન્લ ળૂદૉ ઑગુ દ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઈ ઇુપુફલરફૂ દૉ ઇઅઙૉફૂ જોઙષીઉક ઈ ઈઅગણી
મીમદૉ વીઙૃ બીણષીરીઅ ઈષસૉ ;
સળદ ઑ ઝૉ ગૉ,
(ગ)

ઈ ગવરરીઅ ગીઅઉ રઞગૄ ળ ફ ઽ્લ દ્ ઼અુષપીફફૂ ઼ીદરૂ ઇફૃ઼ૄુજરીઅ લીનૂ (઼અચ
લીનૂ)રીઅ ુફિનર્ ડ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ગ્ઉબથ ફ પથૂક ઽૉ ઢશ ઈષદૂ ગ્ઉબથ મીમદ
઼અમઅુપદ ઈઅગણીકફી ઑગ ૂગળથફૂ મીમદ ઇઅઙૉ ગ્ઉબથ ઈનૉસ ગળષી ળીઞલ ઼ળગીળ ગૉ
ગૉન્ સીુ઼દ નૉસ ષઽૂષડૂદઅ ગૉ ગ્ઉબથ ધીુફગ ઼ળગીળફૉ ઇુપગૅ દ ઙથષીરીઅ
ઈષૉસ ; ઇધષી

(ઘ) ગ્ઉબથ મીમદફૉ વઙદી ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઈ ઇફૃયીઙ ઽૉ ઢશ ગૉન્ ઼ળગીળૉ
ગ્ઉબથ ઈનૉસ મઽીળ બીણલ્ ઽ્લ દ્ ગ્ઉબથ ળીઞલ ઼ળગીળ ગૉ ગૉન્ સીુ઼દ નૉસ
લષ ધીદઅ ઇધષી ગ્ઉબથ ધીુફગ ઼ળગીળ, ગૉન્ ઼ળગીળફૂ બૄષર્ રઅઞૄળૂ રૉશ લી ષઙળ,
ગૉન્ ઼ળગીળ ીળી ઈષી ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ મીગૂ ઽ્લ ત્લીઅ ઼ૃપૂ, ઈષ્
ગ્ઉબથ ઈનૉસ મઽીળ બીણસૉ ફઽૂ, ઇધષી
(ઙ) ગ્ઉબથ મીમદૉ વઙદીઅ ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઈ ઇફૃયીઙ ઽૉ ઢશ ળીઞલ ઼ળગીળ ગૉ
ગૉન્ સીુ઼દ નૉસ લષ ધીદઅ ઇધષી ગ્ઉબથ ધીુફગ ઼ળગીળૉ ઈનૉસ મઽીળ બીણલ્
ઽ્લ દ્ ગૉન્ ઼ળગીળ મૉ ગૉ દૉધૂ ષપૃ ળીઞલ્ ઇધષી ગૉન્ સીુ઼દ નૉસ્ ઼અનય ઈષી
ઈઅગણી ઑગુ દ ગળષીફી ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલફી િગ ઼ીરીઅ ળીઞલ ઼ળગીળ ીળી ઈષી ઈઅગણી
ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ મીગૂ ઽ્લ ત્લીઅ ઼ૃપૂ ઈષ્ ગ્ઉબથ ઈનૉસ મઽીળ બીણસૉ ફિઽ.

૬.

ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ષઙૉળૉફૂ ુફરથૄગઅ ગળષીફૂ લ્ગ્લ ઼ળગીળફૂ ઼ ી
(૩)

લ્ગ્લ ઼ળગીળ દૉફી ીળી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવી ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફી ઽૉ દૃ઼ળ
ગ્ઉબથ યૐઙ્ુવગ ઑગર રીડૉફી ઈઅગણી ઇુપગીળૂ રીડૉ ઇુપગીળૂફૂ ુફરથૄઅગ ગળૂ સગૉ
ઇધષી ગળીષૂ સગૉ.
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૭.

(ળ)

લ્ગ્લ ઼ળગીળ ગ્ઉબથ ુફિનર્ ડ ઑગરરીઅ ઈઅગણીફૃઅ ઑગ ૂગળથ ગળષી ઇધષી દૉરીઅ રનન
ગળષી ઇધષી દૉફૃઅ ુફળૂક્ષથ ગળષી ઑઞન઼્ૂ ઇધષી ઈષૂ ઑઞન઼્ૂકરીઅ ગીર ગળદૂ
લુક્દકફૂ ુફરથૄગઅ ગળૂ સગૉ ઇફૉ ઈ ળૂદૉ ુફરથૄઅગ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ઈષૂ
ઑઞન઼્ૂક ઇધષી લુક્દક દદ્ ફૃ઼ીળ ભળઞ મજાષષી મઅપીલૉવૂ ળઽૉ સૉ.

(૫)

લ્ગ્લ ઼ળગીળ દૉફી ીળી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવી ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફી ઽૉ દૃ઼ળ ફક્કૂ
ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉષૂ સળદ્ ઇફૉ દૉષૂ ઼વીરદૂક બળ ગ્ઉબથ ઑઞન઼્ૂ ગૉ ગઅબફૂ ગૉ
઼અઙઢફ ગૉ ઼અ ધી ગૉ લુક્દફૉ ગળીળ ઈપીળૉ ગીરૉ ળીઘૂ સગૉ.

(૬)

લ્ગ્લ ઼ળગીળ દૉફૉ લ્ગ્લ ઞથીલ દૉષી ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૉ ઑઞન઼્ૂક ગૉ ઈષૂ
ઑઞન઼્ૂકરીઅ ગીર ગળદૂ લુક્દકફૂ ુફરથૄઅગ ગળષીફૂ ઇધષી, ઞફૉ ી રીડૉ ઈષી
ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૂ ુફરથૄઅગ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉષી યૐઙ્ુવગ ઑગરરીઅ બૉડી ગવર
(ળ) ઇફૉ (૫) ીળી દૉફૉ ઑફીલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ગ્ઉબથ ઑઞન઼્ૂ ગૉ ગઅબફૂ ગૉ ઼અ ધી
ગૉ લુક્દકફી ઼અઙઢફફૉ ગળીળ ઈપીળૉ ગીરૉ ળીઘષીફૂ ઼ ી ઈબૂ સગૉ.

(૭)

લ્ગ્લ ઼ળગીળ ઽૃ ગરધૂ ભ્રર્, ઞ ળૂ ુષઙદ્ ઇધષી ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ીળી ઞ ૉ
઼રલીઅદળરીઅ ઇફૉ ઞ ૉ ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૉ ઈઅગણી-રીિઽદૂ ળઞૄ ગળષીફૂ ઽ્લ દૉ ુફિનર્ ડ
ગળૉ.

(૮)

લ્ગ્લ ઼ળગીળ ઽૃ ગરધૂ ઼ળગીળૂ ળીઞબ રીઅ ગીુસદ ધલૉવ ગવર-૫ ઽૉ ઢશ દૉફી ીળી
મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઈનૉસ ઽૉ ઢશ, ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફી ઽૉ દૃ઼ળ બૉડી-ગવર (બ)
ઽૉ ઢશ ઇબીલૉવૂ ગ્ઉબથ ઼ ી દૉફૉ લ્ગ્લ વીઙૉ દૉષી ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૉ ઼ બૂ
સગૉ.

ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૂ રીિઽદૂ રીઅઙષીફૂ ઼ ી
ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ઞફૉ ી રીડૉ ઋગદ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ુફરીલી ઽ્લ દૉષી ગ્ઉબથ યૐઙ્ુવગ
ઑગરરીઅ ુફિનર્ ડ ગ્ઉબથ ુષહલ ઇઅઙૉફી ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથફી ઽૉ દૃ઼ળ
(ગ)

ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળ બળ ઇફૃયીઙ-૬ફૂ બૉડી ગવર(બ) ઽૉ ઢશ રીિઽદૂ ળઞૄ ગળષી
દૉરફૉ ઞથીષષી વૉુઘદરીઅ ફ્િડ઼ ઈબષૂ ઇધષી ઇબીષષૂ ઇધષી રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ
યળષીફી ઽૉ દૃ઼ળ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળફૉ ઈબષીફૂ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ દોલીળ ગળીષૉ.

(ઘ) ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળ બી઼ૉધૂ જાથષીફી ુષહલફૉ વઙદીઅ દરીર

્ દોલીળ ગળીષૉ.

(ઙ) ડૉુવભૉ ગ઼, ગૉ ડૉુવભ્ફ ગૉ ઉ-રૉઉવ ગૉ ઇન્લ ગ્ઉબથ ુષજાણુઅ ગીળૉ ઇધષી ઈ ળૂદૉ
ુફિનર્ ડ રીિઽદૂફી ઞૃ ની-ઞૃ ની ઼ૉડ રીડૉફી ઞૃ ની-ઞૃ ની ગીળફી જોણીથ્રીઅ રીિઽદૂ
રીઅઙષૂ.
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૮.

જાથગીળ/રીિઽદઙીળફૂ ભળઞ
ઈ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક ઽૉ ઢશ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ બૄળૂ બીણષી ઞથીષષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽ્લ દૉષૂ
રીિઽદૂ ઈબફીળ લુક્દ બૄળૉબૄળૂ જાથગીળૂ ઇધષી રીન્લદી રૃઞમ ુફલદ બધ્પુદરીઅ રીઅઙષીરીઅ
ઈષૉવૂ રીિઽદૂ ળઞૄ ગળષી મઅપીલૉવ ઝૉ ઇફૉ ઘી઼ ષઙર્ફી યીઙ ગૉ લુક્દકફી ઞૄ ધ ગૉ ઑગર્ફૉ ઞ
ગ્ઉબથ ફરૄફીફૂ ગીલર્બધ્પુદફી ગીળથૉ જાથગીળૂ-રીિઽદૂ ઈબષી ઞથીષષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽ્લ દૉષી
િગ ઼ીરીઅ દૉ રીિઽદૂ ઈબષી ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળફી બક્ષૉ ધલૉવૂ જૄગ મજીષ દળૂગૉ ળઽૉ સૉ
ફઽૂ, જો ઑર ઞથીષષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽ્લ દ્.

૯.

રનન ગળષી દરીર ઑઞન઼્ૂક
નળૉગ ઑઞન઼્ૂ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ગૉ વૉુઘદરીઅ દૉરફી ીળી ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ લુક્દ ગૉ
઼અ ધીફૉ દૉરફૂ ગીરઙૂળૂફી બીવફ રીડૉ દૉરફૉ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉષૂ રનન ઇફૉ ઼ઽીલ ઇફૉ દૉષૂ
રીિઽદૂ ઈબસૉ, ઇફૉ ઞ ળ બ ૉ ઈષી ળૉ ગણર્, પ્વીન઼્ ઇફૉ ઇન્લ ન દીષૉજોફૂ જગી઼થૂ દબી઼
રીડૉ ઋબવબ્પ ગળીષસૉ.

૱.

ળૉ ગણર્ ગૉ ન દીષૉજો રૉશષષીફ્ ઽગ
ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ગૉ દૉરફી ષદૂ વૉુઘદરીઅ દૉરફી ીળી ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ગ્ઉબથ લુક્દ
ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફી ઽૉ દૃ઼ળ, ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ગ્ઉબથ
રીિઽદૂ-જાથગીળૂ ળઞૄ ગળષી ઞ ળૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળફૂ રીુવગૂરીઅ ગ્ઉબથ ઼ૃ઼અઙદ
ળૉગણર્ ગૉ ન દીષૉઞ ીપ્દ ગળસૉ ઇફૉ દૉ ળૉગણર્ ગૉ ન દીષૉઞ ળીખ્લી ઽ્ષીફૃઅ રીફદી ઽ્લ દૉષૂ ગ્ઉબથ
રગીફ ઽનરીઅ ગ્ઉબથ ષીઞમૂ ઼રલૉ ષૉસ ગળૂ સગસૉ ઇફૉ ઼ૃ઼અઙદ ન દીષૉજો ગૉ ળૉગર્ ણફૂ
જગી઼થૂ ગળૂ સગૉ ઇધષી દૉફૂ ફગવ્ રૉશષૂ સગૉ ઇધષી ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ બૄળૂ બીણષી રીડૉ
ઞ ળૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ રૉશષષી ઞ ળૂ ગ્ઉબથ
બૄઝૂ સગૉ.

Page 12 of 36

ગળથ-૫
જ્ક્ક઼ િગ ઼ીકરીઅ રીિઽદૂ જાઽૉ ળ ગળષૂ દૉરઞ દૉફ્ ઋબલ્ઙ ુફલઅુ દ ગળષ્.
૯.

રીિઽદૂફૂ ઼વીરદૂ
(૩)

ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ગૉ ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઇુપગૅ દ ગ્ઉબથ લુક્દ ગૉ ઑઞન઼્ૂકફૉ
ઈબષીરીઅ ઈષૉવૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂફ્ ઈઅગણીગૂલ ઽૉ દૃ઼ળ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.

(ળ)

ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગૉ ઈષી ઑગ ૂગળથરીઅ બિળથીરફૂ
ઈઅગણીફૂ દોલીળૂફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલફૂ ગ્ઉબથ લુક્દફૉ
ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ જોષી ઇધષી ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ગીર જવીષષીફૃઅ ઽ્લ દૉ
ુ઼ષીલફી ઽૉ દૃ઼ળ, બૄઝીલૉવી ્ ગ્ઉબથ ઞષીમ ઈબષીફૂ બળષીફઙૂ ળઽૉ સૉ ફિઽ.

(૫)

ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ગીર જવીષષી ુ઼ષીલફી ઽૉ દૃ઼ળ, ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજરીઅ
઼રીુષ ડ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ દૉરઞ બૄઝષીરીઅ ઈષૉવ ગ્ઉબથ ્ફી ઞષીમ ગ્ઉબથ
ઑઞન઼્ૂફી રીિઽદૂ ઈબફીળફૂ કશઘ ઝૄ બી લી ષઙળ ઇવઙ ળૂદૉ ગીુસદ ગળષીરીઅ ગૉ
જાઽૉ ળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.

(૬)

ગ્ઉબથ ઼અ ધી ીળી ગીુસદ દરીર ઈઅગણીગૂલ રીિઽદૂ ઑષૂ ળૂદૉ ઙ્ઢષષીરીઅ ઈષસૉ
ઞધૉ ૂ, ળન ગળષીફૂ િકર્લી ધઉ ઽ્ષી ઝદીઅ, દૉ બૄળૂ બીણૂ ઽ્લ દૉ રીિઽદૂ ઈબફીળફૉ
વઙદૂ ુષઙદ્ દળૂગૉ, ગ્ઉબથ લુક્દ (ઈ ુષઙદ્ ઞફૉ ી ીળી ર્ગવષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉ
ુ઼ષીલફૂ ) ીળી ગ્ઉબથ ુષઙદ રૃગળળ ધષીફૂ સગલદી ઇડગીષૂ સગીલ.
ુ઼ષીલ ગૉ,
(ગ)

રીિઽદૂ ઈબફીળૉ દૉ ળૂદૉ દૉફી ગીસગફૉ ઼અરુદ ઈબૂ ઽ્લ, ઇધષી

(ઘ) દૉ ળૂદૉ દૉરફૃઅ ગીસફ ઼અમઅુપદ ઑઞન઼્ૂ ગૉ દૉફી ગ્ઉબથ ગરર્જીળૂ ીળી ષીઞમૂ
ળૂદૉ જાઽૉ ળ ધઉ સગૉ દૉર ફ ઽ્લ.
(૭)

બૉડી-ગવર (૬)ફી ઽૉ દૃ઼ળ, ગૉન્ ઼ળગીળ દૉફૂ ઞ ળૂ ઞથીલ દૉ ળૂદૉ, ઈષી ુફલર્ ગૉ
ઈષૂ લષ ધી દોલીળ ગળૉ.

૩૨. જ્ક્ક઼ રીિઽદૂ જાઽૉ ળ ગળષી ઇુપગૅ દ લ્ગ્લ ઼ળગીળ
ઈ ઇુપુફલરફૂ ગવર-૯ રીઅ જોઙષીઉક ઼રીુષ ડ ઽ્ષી ઝદીઅ, લ્ગ્લ ઼ળગીળ ફૂજૉફૂ રીિઽદૂ
જાઽૉ ળ ગળૉ, ઞષૉ ૂ ગૉ ;
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(ગ)

રીિઽદૂ ઈબફીળ ીળી ઇધષી ઋગદ રીિઽદઙીળ ીળી ઇુપગૅ દ ગ્ઉબથ લુક્દ ીળી
વૉુઘદરીઅ ઞફૉ ી ઼અમઅુપદ જાઽૉ ળ ગળષીફૂ ઼અરુદ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉષૂ રીિઽદઙીળ
ીળી બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉવૂ રીિઽદૂ ;

(ઘ) ગ્ઉબથ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઇધષી જાઽૉ ળ ન દીષૉઞ દળૂગૉ ઞફદીફૉ ઇન્લધી ઋબવબ્પ
રીિઽદૂ ;
(ઙ) દૉકફૉ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ષઙીર્ગળથ જો ઽ્લ દ્ દૉરઞ ઼ીરૉવ લુક્દકફૂ ઼અખ્લી
઼િઽદફૂ રીિઽદૂ ઈબફીળફી ફીર ઇફૉ ઼ળફીરીકફૂ ઼ૄુજ ઇધષી લીનૂફી ષ બરીઅ
રીિઽદૂ.

૩૩. સૃધ્પ ઈસલધૂ ઼અસ્પફ ગૉ ઈઅગણીગૂલ ઽૉ દ઼
ૃ ળ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ુૄ જ જાઽૉ ળ ગળષૂ.
(૩)

ઈ ઇુપુફલરફૂ ગવર-(૯)રીઅ જોઙષીઉક ઼રીુષ ડ ઽ્ષીઝદીઅ, લ્ગ્લ ઼ળગીળ ઇન્લ
ઑઞન઼્ૂ ગૉ લુક્દ ગૉ ઼અ ધીક ગૉ લૃુફષુ઼ર્ડૂકફૉ દૉરફી ગીલ ઇફૉ ભળજોફૉ ઼ૃ઼અઙદ
ઋનૉૠસ્ મઅફૉ સૃય ઈસલધૂ ઼અસ્પફ રીડૉ ઞ લુક્દઙદ ઈષગ ગૉ ભ્રડ ગૉ રીિઽદૂ
ઇફૃ઼ૄુજક જાઽૉ ળ ગળૉ.

(ળ)

ગ્ઉ લુક્દઙદ ઈષગ ગૉ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ ઈ ગવર ઇફૃ઼ીળ જાઽૉ ળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ
ફઽૂ, ુ઼ષીલ ગૉ...
(ગ) ઞફૉ ી ીળી ઇફૃ઼ૄુજ ગૉ ઼અવગ્ફ રીિઽદૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉષી રીિઽદૂ
ઈબફીળફૃઅ ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઅ ગીતૂ ફીઘષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽ્લ;
(ઘ) ઼અસ્પફ ગૉ ઈઅગણીગૂલ લ્ઞફીરીઅ ઼રીુષ ડ નળૉગ ઑઞન઼્ૂ ગૉ લુક્દ ગૉ ઼અ ધી ગૉ
લૃુફષુ઼ર્ડૂઑ સૃધ્પ ઈસલધૂ ઼અસ્પફ ગૉ ઈઅગણીગૂલ ઽૉ દૃ઼ળ ઞ દૉરફૉ જાથગીળૂ
ફ ઽ્લ દૉષૂ ઇફૃ઼ૄુજકફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીફૂ જાઽૉ ળીદ ગળૂ ઽ્લ;
(ઙ) ઈષૂ જાઽૉ ળીદ ગળદૂ લ્ગ્લ ઼ળગીળફૉ ઑષૂ ઘીદળૂ ઽ્લ ગૉ ઇફૃ઼ૄુજક દૉરઞ
દૉરીઅ ઼રીુષ ડ ગ્ઉબથ રીિઽદૂફૂ ઼વીરદૂ જોઘરીસૉ ફિઽ.

(૫)

ગ્ઉ બથ ઼અસ્પફ ગૉ ઈઅગણીગૂલ લ્ઞફીફી ગીુસદ બિળથીર્ ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ
ઈઅગણી-ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઇુપગૅ દ ઼અ ધી ગીુસદ ગળૂ સગૉ દૉફીધૂ ગ્ઉબથ ષપૃ રીિઽદૂ
જાઽૉ ળ ગળસૉ ફિઽ.

(૬)

ઈ ઇફૃયીઙ ઽૉ ઢશ ઞફૉ ૉ ગ્ઉબથ લુક્દઙદ ઈષગ ગૉ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ જાઽૉ ળ ગળષીરીઅ
ઈષૂ ઽ્લ દૉ નળૉ ગ ઑઞન઼્ૂ ગૉ લુક્દ ગૉ ઼અ ધી ગૉ લૃુફષુ઼ર્ડૂ ગ્ઉબથ ઇફૃ઼ૄુજ ગૉ દૉરીઅ
઼રીુષ ડ રીિઽદૂ જાઽૉ ળ ગળદીઅ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઇુપગૅ દ ઑઞન઼્ૂ ીળી
ઈબષીરીઅ ઈષૉવી ઈનૉસ્ફૃઅ બીવફ ગળસૉ.
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૩૪. ઓુદઽીુ઼ગ ન દીષૉજો જાઽૉ ળ ગળષી.
ઈ ઇુપુફલરફૂ ગવર-(૯)રીઅ ગ્ઉબથ રઞગૄ ળ ઽ્લ દૉર ઝદીઅ ઞરૉ ીઅ ઼ળગીળફી ઇુય ીલફૉ
ઓુદઽીુ઼ગ રઽત્ષ ઈબષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽ્લ દૉષૂ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજકફૉ વઙદીઅ ન દીષૉજો ઼ળગીળ
મઽીળ બીણૉ.
૩૫.

ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ઇધષી ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ગ્ઉબથ લુક્દ
ઇધષી ઑઞન઼્ૂ લુક્દઙદ ઈષગ, રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજક, ગીલર્બ ગ્ ઇધષી ગીણર્, ડૉબ, િણ ગ,
િભ ર ઇધષી િકર્લી રીડૉ ગ્ણ પળીષદૂ ઇધષી ઼ળશ યીહી દૂગ્ફ્ ઋબલ્ઙ ગળષૂ ગ્ઉબથ
ઇન્લ બધ્પુદફ્ રીધ્લર ીળી ગ્ઉબથ ઇન્લ ુષ ઼ફૂલ ્દરીઅધૂ ઈ ઇુપુફલર ઇફૃ઼ીળ
ઑગુ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ રીિઽદૂફૂ ફગવ ઇધષી દૉફૉ ળૉ ગણર્ ગળદૂ ષઘદૉ ઈ ઇુપુફલરફૂ
઼ૃળક્ષી જોઙષીઉકફૃઅ બીવફ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽ્ષીફૃઅ ઼ૃુફુ દ ગળષી ઞ ળૂ ઽ્લ દૉષી બઙવીઅ વૉ
દૉરઞ વૉષણીષૉ.

૩૬. રીિઽદૂફી ઋબલ્ઙ બળ ુફલઅ થ્
ઇન્લ મીમદ્ફૉ લીન ળીઘષી ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ,
(ગ)

ઈ ઇુપુફલર રૃઞમ ીપ્દ ગળૉવૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ દૉરઞ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળ
બી઼ૉફૂ રીિઽદૂફૂ ફગવ ગ્ઉબથ ગીલર્ષીઽૂરીઅ બૃળીષી દળૂગૉ જાઽૉ ળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ
ઇધષી દૉફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ, દૉરઞ

(ઘ) ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથરીઅ ઼ ીષીળ ઽ્ ીફી ગીળથૉ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ પળીષદૂ ઽ્લ
દૉષૂ લુક્દફૉ ગ્ઉબથ ગીલર્ષીઽૂરીઅ રીિઽદૂ ઇઅઙૉફી રૐુઘગ બૃળીષી ઈબષી ઇધષી ઈ
ઇુપુફલર ઽૉ ઢશફૂ ગીલર્ષીઽૂરીઅ રૉશષૉવૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઼અમઅુપદ ઇફૃ઼ૄુજ,
ન દીષૉઞ ગૉ ળૉગણર્ ળઞૄ ગળષીફૂ ભળઞ બીણષીરીઅ ઈષસૉ,
ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ બધ્પુદ ઞથીષષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલ.
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ગળથ-૬
ઙૃફી ઇફૉ નઅણ
૩૭. ુષઙદ્ બૄળૂ બીણષીફૂ ઇષઙથફી ગૉ ઉફગીળ ગળષી મનવ નઅણ
(૩)

ગ્ઉબથ િઽ઼ીમફ્ જ્બણ્, ષીઋજળ, ન દીષૉજો ઇધષી ઇન્લ લીષ઼ીુલગ ળૉગણર્ ળઞૄ
ગળષીફૃઅ જૄગૂ જાલ દૉષૂ લુક્દ ઇધષી ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજરીઅ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉષૂ
ુષઙદ્ ઇધષી લુક્દફૉ ઈબષીરીઅ ઇધષી બઽ જીણષીરીઅ ઈષૉવૃઅ બ ગ યળૂફૉ બૄ અ
બીણષીફ્ ઉફગીળ ગળદૂ લુક્દ ઇધષી ઈ ઇુપુફલરફૂ ગ્ઉબથ જોઙષીઉ દૉરઞ દૉ
ઽૉ ઢશ ચણૉવી ુફલર્ ઽૉ ઢશ ગૉ દૉફી ઽૉ દૃ઼ળ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉ રૃઞમ દૉફૉ ઇફૃવક્ષૂફૉ ગ્ઉબથ
ઇધષી દબી઼ફ્ ઞષીમ ઈબષીફૂ ઇષઙથફી ગૉ ઉફગીળ ગળૉ દૉષૂ લુક્દ ઑગ ઽજાળ
ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવ્ નઅણ ઇધષી, ગઅબફૂફી ગૉ઼રીઅ, બીઅજ ઽજાળ ુબલી
઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવી નઅણ ઼ીધૉફૂ ુસક્ષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.

(ળ)

ઙૃફી રીડૉફૂ લુક્દ ઇધષી ગઅબફૂફૂ ઙૃફી-઼ીુમદૂધૂ બૉડી-ગવર (૩) ઽૉ ઢશફૂ
ઞષીમનીળૂકરીઅધૂ લુક્દ ઇધષી ગઅબફૂ રૃગદ ધસૉ ફઽૂ, ઇફૉ ઙૃફી઼ીુમદૂફૂ
દીળૂઘધૂ જૐન િનષ઼ બૄળીઅ ધલીઅ બઝૂ, લુક્દ ઇધષી ગઅબફૂ ઞ ળૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૃઅ
જૄગૂ જાલ ઇધષી ુષઙદ્ યળૂફૉ બઽ જીણષીફૂ ઇધષી
ગૉ દબી઼ફ્ ત્લૃ ળ
ઈબષીફૂ ઇષઙથફી ગૉ ઉફગીળ ગળષીફૃઅ જીવૃઅ ળીઘૉ દ્ દૉ લુક્દ ઇધષી ગઅબફૂ ઑગ ઽજાળ
ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ. દૉડવ્ નઅણ ઇધષી, ગઅબફૂફી ગૉ઼રીઅ જૄગૂ ઞષીફૃઅ જીવૃ ળીઘૉ
દૉષી ધર ઼રલઙીશી બઝૂફી નળૉગ િનષ઼ રીડૉ બીઅજ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ
દૉડવીઅ નઅણ ઼ીધૉ ુસક્ષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.

૩૮. ઘ્ડી ુફષૉનફ ગળષી મનવ નઅણ
જાથૂમૄટૂફૉ ઘ્ડૃ અ ઇધષી ઙૉળરીઙ ન્ળદૃઅ ુફષૉનફ ગળૉ ઇધષી ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ
ઇધષી બ ગ યળૂફૉ ર્ગવીષષીરીઅ ઇધષી ઈ ઇુપુફલર ઇધષી દૉ ઽૉ ઢશ ચણૉવી ુફલર્ ઽૉ ઢશ
દૉફૉ બૄઝષીરીઅ ઈષૉવી ગ્ઉબથ ફી ઞષીમરીઅ ગ્ઉ ઼ીરગર્ૂ જૄગૂ જાલ દૉષૂ લુક્દ ઝ રિઽફી
઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉષૂ ઼ીનૂ ગૉન ઇધષી ઑગ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવીઅ નઅણ
ઇધષી ગઅબફૂફી ગૉ઼રીઅ બીઅજ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવીઅ નઅણ ઇધષી મઅફૉ રીડૉ
ુસક્ષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.
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૩૯. રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ ભીણૂ ફીઘષી ઇધષી ુષગૅ દ ગળષી મનવ નઅણ
ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઑગુ દ ગળીલૉવૂ ુષઙદ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળદૂ ઇધષી ઈષૂ ગ્ઉબથ
ુષઙદ્ રીઅઙદૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ ભ્રર્ ઇધષી ઇન્લ ન દીષૉઞફ્ ફીસ ગળદૂ, ુષગૅ દ
ગળદૂ, ભગૂ નૉદૂ ઇધષી ભીણૂ ફીઘદૂ લુક્દ ઝ રિઽફી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવૂ રૃદ્દ રીડૉફૂ
઼ીનૂ ગૉન ઇધષી મૉ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવીઅ નઅણ ઇધષી ગઅબફૂફી ગૉ઼રીઅ ન઼
ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવીઅ નઅણ ઇધષી મઅફૉ ુસક્ષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.

૩૱. ગરર્જીળૂકફૉ રૃ ગૉવૂરીઅ રૄગષી મનવ નઅણ
ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઈબષીરીઅ ઈષૉવૂ ગ્ઉબથ ઼ ી ઇધષી ભળઞફૂ ઑ ગ્ઉબથ
ગરર્જીળૂફૉ ુષધ્ફ ગૉ રૃ ગૉવૂરીઅ રૄગૂફૉ નળુરલીફઙૂળૂ ગળદૂ લુક્દ, ઝ રિઽફી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ
સગીલ દૉડવૂ રૃદ્દ રીડૉ ઼ીનૂ ગૉન ઇધષી મૉ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવીઅ નઅણ ઇધષી
ગઅબફૂફી ગૉ઼રીઅ ન઼ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવીઅ નઅણ ઇધષી મઅફૉ ુસક્ષીફૉ બી
ળઽૉ સૉ.

૩૯. ઇન્લ ઙૃફીક રીડૉ નઅણ
ઑષૂ ગ્ઉબથ લુક્દ ગૉ ઞ,ૉ
(ગ)

ઈ ઇુપુફલરફૂ ગ્ઉબથ જોઙષીઉફૃઅ ઇધષી ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ વીનષીશી ઈષૉવૂ
ગ્ઉબથ ઞ િળલીદફૃઅ ઋ વઅચફ ગળૉ ઇધષી દૉફૃઅ બીવફ ગળષીફૃઅ જૄગૂ જાલ.

(ઘ) ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ઇધષી ગ્ઉબથ ઑઞન઼્ૂ ઇધષી દૉફી ગરર્જીળૂ ઼ીધૉ
જાથૂમૄટૂફૉ ઝૉદળુબઅણૂ ગળૉ ઇધષી ઝૉદળુબઅણૂ ગળષીફ્ લત્ફ ગળૉ દ્ દૉ ઝ રિઽફી ઼ૃપૂ
ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવૂ રૃદ્દ રીડૉફૂ ઼ીનૂ ગૉન ઇધષી મૉ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ
સગીલ દૉડવીઅ નઅણ ઇધષી ગઅબફૂફી ગૉ઼રીઅ ન઼ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવીઅ
નઅણ ઇધષી મઅફૉ ુસક્ષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.

૪૨. ગરર્જીળૂ ીળી ભળજો દૉરઞ ગીરઙૂળૂક મજાષષીરીઅ ધદૂ યૄવ મનવ નઅણ
ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ગ્ઉબથ ભળઞ ગૉ ગીરઙૂળૂફી બીવફરીઅ ુફરીલૉવૂ ગ્ઉબથ લુક્દ જો,
(ગ)

ગીફૄફૂ ગીળથ ષઙળ દૉફૂ ભળઞ મજાષષીફૃઅ જૄગૂ જાલ ઇધષી જાથૂમૄટૂફૉ ગ્ઉબથ ઘ્ડૃ અ
ુફષૉનફ, જાઽૉ ળીદ ગૉ બ ગ દોલીળ ગળૉ; ઇધષી,

(ઘ) દૉફૂ ભળજો મજાષષીફ્ ણ્શ ગળૉ ઇધષી દૉ ીપ્દ ગળષી રીડૉ ઇુપગૅ દ ફ ઽ્લ દૉષૂ રીિઽદૂ
ઑગુ દ ગળૉ ઇધષી ઑગુ દ ગળષીફ્ લત્ફ ગળૉ ઇધષી,
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(ઙ) ઈ ઇુપુફલર રૃઞમ ઑગુ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજરીઅ ઑગઢૂ ગળષીરીઅ
ઈષૉવૂ ફ પષીરીઅ ઈષૉવૂ રીિઽદૂફૂ ઙ્બફૂલદી ઼ીજષષીફૃઅ જૄગૂ જાલ દૉરઞ ઈ
ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ બળષીફઙૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલ, ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ
ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળ ીળી યળષીરીઅ ઈષૉવૂ ગ્ઉબથ ઇફૃ઼ુૄ જફૂ ઇધષી દૉરફી
ીળી ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂફૂ ુષઙદ્ જાઽૉ ળ ગળૉ દ્ દૉ ઝ રી઼ ઼ૃપૂ
ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવૂ રૃદ્દ રીડૉફૂ ઼ીનૂ ગૉન ઇધષી મૉ ઽજાળ ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ
દૉડવીઅ નઅણ ઇધષી ગઅબફૂફી ગૉ઼રીઅ, ન઼ ઽજાળ ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવ્ નઅણ ઇધષી
મઅફૉ ઼જાફૉ બી ળઽૉ સૉ.

૪૩. ગરર્જીળૂફૃઅ ફીર પીળથ ગળષી રીડૉ નઅણ
ઈ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક ઽૉ ઢશ ઈઅગણી ઑગુ દ ગળષી ઇુપગૅ દ ફ ઽ્લ દૉષૂ
ગ્ઉબથ લુક્દ, સબ્ન, ષદર્ફ ગૉ લષઽીળ ધૂ દૉ ઈર ગળષી રીડૉ ઇુપગૅ દ ઝૉ દૉષ્ નૉઘીષ ગળૉ દ્ દૉ
ઝ રી઼ ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવૂ રૃદ્દ રીડૉ ઼ીનૂ ગૉન ઇધષી મૉ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ
સગીલ દૉડવીઅ નઅણ ઇધષી ગઅબફૂફી ગૉ઼રીઅ ન઼ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉડવીઅ નઅણ
ઇધષી મઅફૉ ુસક્ષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.

૪૪. ઼ીરીન્લ નઅણ
ઞફૉ ી રીડૉ ઈ ઇફૃયીઙ ુ઼ષીલ ઇન્લ નઅણ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ફ ઽ્લ દૉષ્, ઈ
ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઙૃફ્ ગળદૂ લુક્દ ઝ રી઼ ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉષૂ ઼ીનૂ ગૉન ઇધષી મૉ ઽજાળ
ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ સગીલ દૉષ્ નઅણ ઇધષી ગઅબફૂફી ગૉ઼રીઅ ન઼ ઽજાળ ુબલી ઼ૃપૂ ુષ દીળૂ
સગીલ દૉડવીઅ નઅણ ઇધષી મઅફૉ ુસક્ષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.

૪૫. ગઅબફૂક ીળી ઙૃફી
(૩)

ગઅબફૂ ીળી ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઙૃફ્ ધલૉવ ઽ્લ દ્, ઙૃફ્ ઈજળષીરીઅ ઈ લ્ ઽ્લ દૉ
઼રલૉ યીળૂ ઽ્લ દૉષૂ દૉરઞ દૉફૉ ઞષીમનીળ ઽ્લ દૉષૂ નળૉ ગ લુક્દ, ગઅબફૂફૃઅ ગીર ગીઞ
ઞફૉ ી રીડૉ ગળષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽ્લ દૉ ગઅબફૂ દૉરઞ ગઅબફૂફી ઙૃફીફી ગ઼ૄળષીળ ઙથષીરીઅ
ઈષસૉ ઇફૉ દૉરફૂ ઼ીરૉ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂફૉ દ ફૃ઼ીળ ુસક્ષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.
સળદ ઑ ઝૉ ગૉ, ઙૃફ્ દૉરફૂ જાથ મઽીળ મન્લ્ ઝૉ ઇધષી ઈષ્ ઙૃફ્ મફદ્
ઇડગીષષી દૉથૉ દરીર લ્ગ્લ લત્ફ ગલીર્ ઝૉ દૉષૃઅ દૉ બૃળષીળ ગળૉ દ્ ઈષૂ ગ્ઉબથ લુક્દ
ઈ બૉડી ગવરરીઅ ઼રીુષ ડ ગ્ઉબથ ુષઙદધૂ ઈ ઇુપુફલરરીઅ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવૂ
ગ્ઉબથ ુસક્ષી રીડૉ બી ઢળસૉ ફિઽ.

(ળ)

બૉડી-ગવર (૩) રીઅ ઞ ૉ ગ્ઉ રઞગૄ ળ ઽ્લ દૉર ઝદીઅ, ગઅબફૂ ીળી ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ
ઙૃફ્ ધલ્ ઽ્લ ઇફૉ ગઅબફૂફી ગ્ઉબથ ુફનસગ, ઼અજીવગ, ઼ુજષ ગૉ ઇન્લ ગ્ઉબથ
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ઇુપગીળૂફૂ ઼અરુદ ઇધષી જસરબ્સૂધૂ ઇધષી દૉરફૂ મૉનગીળૂફી ગીળથૉ ઈ ઙૃફ્
ધલ્ ઽ્ષીફૃઅ બૄળષીળ ધીલ દ્, ઈષી ુફનસગ, ઼અજીવગ, ઼ુજષ ઇધષી ઇન્લ ઇુપગીળૂફૉ
બથ ઙૃફીફી ઙૃફૉઙીળ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉફૂ ઼ીરૉ ગીલર્ષીઽૂ ગળૂફૉ દ ફૃ઼ીળ દૉક
ુસક્ષીફૉ બી ળઽૉ સૉ.
બ ડૂગળથ - ઈ ઇફૃયીઙફી ઽૉ દૃ઼ળ(ગ)

‘‘ગઅબફૂ’’ ઑડવૉ ગ્ઉબથ ગ્બ ળૉ ડ ઇફૉ દૉરીઅ બૉતૂ ઇધષી લુક્દકફી ઼અઙઢફફ્
઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ; ઇફૉ

(ઘ)

બૉતૂફી ઼અનયર્રીઅ ‘‘ ુફનસગ’’ ઑડવૉ બૉતૂરીઅ યીઙૂનીળ.

૪૬. ઙૃફીફૂ જાથગીળૂ
લ્ગ્લ ઼ળગીળ ીળી ઇધષી ઈષૂ લ્ગ્લ ઼ળગીળ ષદૂ ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવી ઇુપગીળૂ
ગૉ લધી ઼અઙૉ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ીળી ભિળલીન ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલ ગ્ઉબથ ઇનીવદ
ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ગ્ઉબથ ઙૃફીફૂ જાથગીળૂ રૉશષસૉ ફઽૂ ઇફૉ રૉડર્્બ્ુવડફ રૉુઞ ડર્ ૉ ડ
ઇધષી ધર ષઙર્ફી જ્લૃિણુસલવ રૉુઞ ડર્ૉ ડધૂ ઋદળદૂ ગ્ઉબથ ગ્ડર્ ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ુસક્ષી
બી ગ્ઉબથ ઙૃફીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળસૉ ફિઽ.

૪૭. ઙૃફી રીડૉ ગીર જવીષષી રીડૉફૂ રઅઞૄળૂ
ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૂ રઅઞૄળૂ ુ઼ષીલ, ગ્ઉબથ રીિઽદઙીળ ીળી ઈજળષીરીઅ ઈષૉવી ઙૃફી
઼ીરૉ ગીર જવીષષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ, ઇફૉ લ્ગ્લ ઼ળગીળફૂ ઼અુરદ ષઙળ રીિઽદૂ ઈબફીળ
ુ઼ષીલફૂ લુક્દક ીળી ગળષીરીઅ ઈષૉવી ઙૃફી રીડૉફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.

૪૮. ટણબધૂ ગૉ઼ જવીષષીફૂ ઇનીવદફૂ ઼ ી
ભ્ઞનીળૂ ગીલર્બધ્પુદ ઼અિઽદી, ૩૯૯૫ રીઅ ગ્ઉબથ રઞગૄ ળ ઽ્લ દૉર ઝદીઅ, ૩૯૯૬ફ્
મૂજો ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશફી દરીર ઙૃફી ધર ષઙર્ફી જ્લૃિણુસલવ રૉુઞ ડર્ ૉ ડ ીળી ઇધષી
રૉડર્્બ્ુવડફ રૉુઞ ડર્ ૉ ડ ીળી ટણબધૂ જવીષષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઈ ઼અિઽદીફૂ ગવર ૪૮૪ ધૂ
૪૮૭ ફૂ જોઙષીઉક ઈષૂ ગીલર્ષીઽૂફૉ સગલ ત્લીઅ ઼ૃપૂ વીઙૃ બીણષીરીઅ ઈષસૉ.
સળદ ઑ ઝૉ ગૉ, ઈ ઇફૃયીઙ ઽૉ ઢશ ટણબૂ ગીલર્ષીઽૂ નળુરલીફ રૉુઞ ડર્ૉ ડફૉ ગ્ઉબથ
ગીળથ઼ળ ઑર ઞથીલ ગૉ, ઈ ગીળફ્ ગૉ઼ ટણબધૂ જવીષષી ઞષૉ ્ ફધૂ દૉ રૉુઞ ડર્ ૉ ડ બક્ષ્ફૂ
઼ૃફીષથૂ બઝૂ દૉ રદવમફ્ ઽૃ ગર ગળસૉ ઇફૉ ત્લીળબઝૂ દબી઼ષીશી ઈ લી ઽ્લ દૉષી ગ્ઉબથ
઼ીક્ષૂફૉ ભળૂ મ્વીષૂફૉ ઋગદ ઼અિઽદી ીળી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉવૂ ળૂદૉ ગૉ઼ફૂ ઼ૃફીષથૂ ઇફૉ ભૉ ળ઼ૃફીષથૂ ગળષીફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળસૉ.
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ગળથ-૭
ઽીનર્ બ ઈઅગણી ઼અમુઅ પદ ઼ ી
૪૯. ઈ ઇુપુફલરરીઅ ઼રીુષ ડ જોઙષીઉક બળત્ષૉ બૄષર્ગર્ઽ ળીખ્લી ષઙળ, ગૉન્ ઼ળગીળ ઼ ીષીળ
ળીઞબ રીઅ જાઽૉ ળફીરીઅ ીળી ‘‘ ઽીનર્ બ ઈઅગણી’’ દળૂગૉ ળીુ ડર્ લ રઽત્ષફી ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથ
રીડૉફી ગ્ઉબથ ુષહલ ષઘદ્-ષઘદ જાઽૉ ળ ગળૉ ઇફૉ ઈષી જાઽૉ ળ ગળૉ વી ુષહલ ઇઅઙૉફી ઈઅગણીફી
ઑગ ૂગળથ ઇફૉ જીળફી ુષુફલરફ રીડૉ દૉફૉ ઞ ળ ઞથીલ દૉષ્ ગળીળ ગળૉ .
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ગળથ-૮
ગૂથર્
૪૱. ઈનૉસ્ ઈબષીફૂ ઼ ી
ગૉન્ ઼ળગીળ ગ્ઉબથ ળીઞલ ઼ળગીળ ઇધષી ગૉન્ સીુ઼દ નૉસ ઇધષી ગ્ઉબથ ધીુફગ ઼ળગીળફૉ,
ળીઞલરીઅ ઇધષી લધી ઼અઙૉ ગૉન્ સીુ઼દ નૉસ ગૉ બઅજીલદ્ ઇધષી ફઙળબીુવગીકરીઅ ઈ
ઇુપુફલરફ્ ઇરવ ગળષી મીમદૉ બઅજીલદ્ ગૉ ફઙળબીુવગીકફૉ ઞથીષષીફ્ ઈનૉસ ગળૉ ,

૪૯. ઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂક
ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ દૉરઞ ઈ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક ઽૉ ઢશ ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથ
ઇધષી ઼ ીષીળ ઈઅગણીફૂ દોલીળૂ રીડૉ ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ગ્ઉબથ લુક્દ યીળદૂલ નઅણ
઼અિઽદી, ૩૱૮૨ફૂ ગવર-(ળ૩)ફી ઇધર્ચડફરીઅ ઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

૫૨. ક્ષૉ ીુપગીળફ્ મીપ
ઈ ઇુપુફલર ીળી ગૉ દૉ ઽૉ ઢશ ઞફૉ ી રીડૉ ુફથર્લ વૉષી લ્ગ્લ ઼ળગીળ ગૉ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ગૉ
ઑઞન઼્ૂ ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉષૂ ગ્ઉબથ મીમદ ઼અમુઅ પદ ગ્ઉબથ નીષ્ ગૉ ગીલર્ષીઽૂ
ગળષીફ્ ક્ષૉ ીુપગીળ ગ્ઉબથ િનષીફૂ ઇનીવદફૉ ળઽૉ સૉ ફિઽ ઇફૉ, ઈ ઇુપુફલર ીળી ગૉ દૉ ઽૉ ઢશ
ઇબીલૉવૂ ગ્ઉબથ ઼ ી ઇફૃ઼ીળ ગળીલૉવૂ ગૉ ગળષીફૂ ગ્ઉબથ ગીલર્ષીઽૂ ઼અમઅુપદ ગ્ઉબથ રફીઉ
ઽૃ ગર ગ્ઉબથ ઇનીવદ ગૉ ઇન્લ ઼ ીુપગીળૂ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.

૫૩. ઼ીળૂ યીષફીધૂ વૉષીલૉવી બઙવીફૃઅ ળક્ષથ
ઈ ઇુપુફલર ગૉ દૉ ઽૉ ઢશફી ુફલર્ ગૉ ઽૃ ગર્ ઇફૃ઼ીળ ઼ીળૂ યીષફીધૂ ગળીલૉવ ગૉ ગળષી પીળૉવ
ગ્ઉબથ મીમદ ઼અમઅુપદ લ્ગ્લ ઼ળગીળ ગૉ ઑઞન઼્ૂ ગૉ ઇન્લ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ગૉ ઇન્લ ઇુપગીળૂ
ગૉ ગરર્જીળૂક ઼ીરૉ ગ્ઉ નીષ્ ગૉ ઇન્લ ગીફૄફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.

૫૪. ઋબળષડ ઇ઼ળ
ઈ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક, ષ઼ુદઙથદળૂ ઇુપુફલર, ૩૯૬૱ ઽૉ ઢશ જો ગ્ઉ ઈનૉસ્
મઽીળ બીણષીરીઅ ઈ લી ઽ્લ દ્ દૉ રૃઞમ રીફષ ષ઼ુદ ઙથદળૂફી ઼અજીવફ ઼અમઅુપદ ઽ્લ દૉ
ુ઼ષીલ ગીરજવીઋ ઇરવરીઅ ઽ્લ દૉષી ઇન્લ ગ્ઉબથ ગીલનીરીઅ ઼રીુષ ડ મીમદ દૉફૂ ઼ીધૉ
ઇ઼અઙદ ઽ્લ દૉર ઝદીઅ, ઇરવરીઅ ળઽૉ સ.ૉ
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૫૫. ુફલર્ ચણષીફૂ ઼ ી
(૩)

ગૉન્ ઼ળગીળ ઼ ીષીળ ળીઞબ રીઅ જાઽૉ ળફીરીઅ ીળી ઈ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉકફ્
ઇરવ ગળષી રીડૉ ુફલર્ ચણૉ.

(ળ)

ઘી઼ ગળૂફૉ ઇફૉ બૄષર્ષદીર્ ઼ ીફૂ લીબગદી બળત્ષૉ બૄષર્ગર્ઽ ળીખ્લી ષઙળ ગૉન્ ઼ળગીળ
ફૂજૉફૂ મીમદ્ બોગૂ દરીર ઇધષી ગ્ઉબથ રીડૉ ઈ ઇફૃયીઙ ઽૉ ઢશ ુફલર્ ચણૉ ઑડવૉ
ગૉ :(ગ)

ગૉન્ ઼ળગીળ ીળી ઈઅગણી ઇુપગીળૂકફૂ ુફરથૄઅગ ઇફૉ ફ પથૂ ઼િઽદ ઇફૃયીઙ
થફી ઋનૉસ્ ુ઼ધ્પ ગળષી દૉરઞ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ુમફઞ ળૂ મૉષણીલ ફઽૂ દૉ
રીડૉ બથ સગલ દૉડવૂ ઇ઼ળગીળગ ળૂદૉ ઼અગવફ ગળષી રીડૉફી ુ઼ધ્પીઅદ્,

(ઘ) ઞ ૉ ઽૉ ઢશ ઇફૃયીઙ-૬ફી બૉડી ઇફૃયીઙ-(૫) ઽૉ ઢશ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફી
ઽૉ દૃ઼ળ ઋુજદ ઼ળગીળ ીળી ગ્ઉબથ લુક્દ ગૉ ઑઞન઼્ૂ ગૉ ગઅબફૂ ગૉ ઼અ ધી ગૉ
઼અઙઢફ ઼ીરૉવ ગળીલી ઽ્લ દૉષૂ સળદ્ ઇફૉ ઼ીષજૉદૂક.
(ઙ) ઞરૉ ી રીિઽદૂ ળઞૄ ગળષૂ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉષી ભ્રર્ ઇફૉ બધ્પુદ ુફલદ ગળષી રીડૉફી
ુ઼ધ્પીઅદ્
(ચ) ઞરૉ ીઅ ઇફૃયીઙ-૱ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ્ ન દીષૉજો રૉશષષીફ્ ઽક્ક ઇફૉ
ફ પથૂફી ઽક્કફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીફ્ ઽ્લ દૉષૂ બધ્પુદ ુફલદ ગળષી રીડૉફી
ુ઼ધ્પીદ્; ઇફૉ
(જ) ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ુફલદ ગળષીફૂ ઽ્લ ઇધષી ગળીઉ ઽ્લ દૉષૂ ઇન્લ
ગ્ઉબથ મીમદ.
(૫)

ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ગૉન્ ઼ળગીળ ીળી ચણષીરીઅ ઈષૉવી નળૉ ગ ુફલર દૉ ચણષીરીઅ ઈષૉ
બઝૂ સગલ દૉડવ્ ટણબધૂ ઼અ઼નફી ઑગ ગૉ ઋ ળ્ ળ મૉ ગૉ દૉધૂ ષપૃ ઼ રીઅ ઼રીુષ ડ
ગૃ વ-૫૨ િનષ઼ફી ઼રલઙીશી રીડૉ ઼અ઼ન જીવૃ ઽ્લ ત્લીળૉ ઼અ઼નફી નળૉગ ઙૅઽ ઼રક્ષ
રૄગષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઼ ગૉ ઋબળ ઞથીષૉવ ઋ ળ્ ળ ઼ ્રીઅ બ઼ીળ ધલી બઝૂ દળદ ઞ
઼ ઼રીપ્દ ધીલ દૉ બઽૉ વી મઅફૉ ઙૅઽ્ ુફલરરીઅ ગ્ઉબથ ઼ૃપીળ્ ગળષીરીઅ ઼અરદ ધીલ
ઇધષી મઅફૉ ઙૅઽ્ ુફલર ફ ચણષીરીઅ ઼અરદ ધીલ દ્ ત્લીળબઝૂ ુફલર ઈષી ઼ૃપીળી બૄળદ્
ઞ ઇરવરીઅ ળઽૉ સૉ ઇધષી લધી ઼અઙૉ ઇરવરીઅ ળઽૉ સૉ ફિઽ જો ગૉ ઈષ્ ઼ૃપીળ્ ઇધષી
વ્બ ુફલર ઽૉ ઢશ ઇઙીઋ ઞ ૉ ગ્ઉ મીમદ ચણષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉફૂ ગીલનૉ઼ળદી બળત્ષૉ
બૄષર્ગર્ઽ ળીખ્લી ષઙળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
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૫૬. વ્બ ઇફૉ ઇબષીન
(૩)

ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ઇુપુફલર, ૩૯૭૮ ઽષૉ ળન ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.

(ળ)

ઈ ળૂદૉ ળન ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઽ્ષી ઝદીઅ, ઋગદ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ગળષીરીઅ ઈષૉવ
ગ્ઉબથ મીમદ ઇધષી ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ગ્ઉબથ ગીલર્ષીઽૂ ઈ ઇુપુફલરફૂ ઇફૃ બ
જોઙષીઉક ઽૉ ઢશ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્ષીફૃઅ રીફષીરીઅ ઈષસૉ.

(૫)

ઋગદ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ચણષીરીઅ ઈષૉવી દરીર ુફલર્ ઈ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ફષી
ુફલર્ ચણષીરીઅ ફ ઈષૉ ત્લીઅ ઼ૃપૂ ઇરવરીઅ ળઽૉ સૉ.

ડૂ. ગૉ. ુષ ફીધફ
઼ુજષ ૂ, યીળદ ઼ળગીળ
==================================================
઼ીરીન્લ ઼અજીવગ, યીળદ ઼ળગીળ રૃ થીવલ, ુરન્ડ્ રીઙર્, ફષૂ િન ઽૂ ીળી રૃિ દ ઇફૉ ગીસફ
ુફલઅ ગ, િન ઽૂ, ૪૨૨૯ ીળી ગીુસદ
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ઈઅગણી ઇફૉ ગીલર્કર્ર ઇરવ રઅ ીવલ
જાઽૉ ળફીરૃઅ
ફષૂ િન ઽૂ, ૩૮ રૉ, ૪૨૩૩
જીઑ઼ઈળ. ૫૱૯ (ઉ), ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ઇુપુફલર, ૪૨૨૱ફૂ ગવર-૫૫ ધૂ ઈબૉવૂ ઼ ીફૂ ઑ
ઈધૂ ગૉન્ ઼ળગીળ ફૂજૉફી ુફલર્ ચણૉ ઝૉ, ઑડવૉ ગૉ ;

ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ુફલર્, ૪૨૩૩
૩.

૪.

ડૄ અગૃ સૂહર્ગ ઇફૉ ીળઅય :
(૩)

ઈ ુફલર્ફૉ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ુફલર્, ૪૨૩૩ ગઽૉ ષીરીઅ ઈષસૉ.

(ળ)

દૉ ઼ ીષીળ ળીઞબ રીઅ દૉફી ગીસફફૂ દીળૂઘૉ ઇરવરીઅ રૄગષીરીઅ ઈષસૉ.

લીખ્લીક
(૩)

ઈ ુફલર્રીઅ ઇન્લધી ઼અનય ઞ ળૂ ફ ઽ્લ દ્(ગ)

‘‘ ઇુપુફલર’’ ઑડવૉ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ઇુપુફલર, ૪૨૨૱

(ઘ) ‘‘ ભ્રર્’’ ઑડવૉ ઈ ુફલર્ ઼ીધૉ જોણષીરીઅ ઈષૉવી ભ્રર્ ;
(ઙ) ‘‘ફ્ણવ ઇુપગીળૂ’’ ઑડવૉ ઈ ુફલર્ફી ુફલર-૫ ઽૉ ઢશ ફ્ણવ ઇુપગીળૂ
દળૂગૉ બનફીુરદ ગળષીરીઅ ઈષૉવી ઇુપગીળૂ.
(ચ) ‘‘ લુક્દઙદ રીિઽદૂ ’’ ઑડવૉ રીિઽદૂ ઈબફીળ ઇઅઙૉફૂ ઑષૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ
ઞ ૉ ઼ીજૂ ઽ્લ ગૉ ફ ઽ્લ દૉરઞ ઼ીરગર્ૂ ષ બૉ ળૉગર્ ણ ગૉડવૂ ઽ્લ ગૉ ફ ઽ્લ દધી
ઈષૂ રીિઽદૂ બળધૂ રીિઽદૂ ઈબફીળફૂ કશઘ લીઞમૂ ળૂદૉ ઼ૃુફુ દ ગળૂ
સગીદૂ ઽ્લ.
(જ) ‘‘ ઼અનયર્ ઼રલઙીશ્ ’’ ઑડવૉ ઑષ્ ઼રલઙીશ્ ઞફૉ ી ઇઅઙૉ ઑગુ દ ગળીલૉવૂ
ઈપીળ-રીિઽદૂ બળધૂ ઙથદળૂફી ઑગર્ફૂ વીક્ષુથગદીક બિળષુદર્દ ધદૂ
ઽ્લ.
(ઝ) ગૉન્ સીુ઼દ નૉસફી ઼અનયર્રીઅ ‘‘ ળીઞલ ઼ળગીળ ’’ ઑડવૉ દૉફૃઅ લષ ધીદઅ , ઇફૉ
(ઞ) ‘‘ ઈઋડ઼઼્ીર્ંઙ ’’ ઑડવૉ ઈ ુફલર્ફી ઽૉ દૃ઼ળ ઘીફઙૂ ઼ૉષી ઈબફીળફૂ
઼ૉષીકફ્ ઋબલ્ઙ.
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(ળ)

ઇઽીં ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીલૉવી બળઅદૃ લીખ્લીુલદ ફ ગળૉ વી સબ્ન્ ઇફૉ ગધફ્ ઇુપુફલરરીઅ
દૉરફૉ કર્રીફૃ઼ીળ ઈબષીરીઅ ઈષૉવી ઇધર્ પળીષસૉ.

(૫) ફ્ણવ ઇુપગીળૂ
(૩)

ગૉન્ ઼ળગીળ ઈ ુફલર્ ઽૉ ઢશફૂ ઼ ીફ્ ઋબલ્ઙ ગળષી ઇફૉ ભળજો મજાષષી ફ્ણવ
ઇુપગીળૂ દળૂગૉ ઈઅગણીગૂલ મીમદ્ફૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળદી ફ્ણવ ુષયીઙરીઅ યીળદ ઼ળગીળરીઅ
઼અલૃગદ ઼ુજષ ૂ ધૂ ફૂજૉફૂ ગક્ષીફી ફ ઽ્લ દૉષી ઇુપગીળૂફૂ ુફરથૄઅગ ગળસૉ.

(ળ)

નળૉગ ળીઞલ ઼ળગીળ ઈ ુફલર્ ઽૉ ઢશફૂ ઼ ીફ્ ઋબલ્ઙ ગળષી ઇફૉ ભળજો મજાષષી રીડૉ
ફ્ણવ ઇુપગીળૂ દળૂગૉ ઈઅગણીગૂલ મીમદ્ ઇઅઙૉ ગીલર્ષીઽૂ ગળદી ફ્ણવ ુષયીઙરીઅ ળીઞલ
઼ળગીળરીઅ ફીલમ ઼ુજષધૂ ફૂજૉફ્ ઽ્ ્ ફ પળીષદીઅ ઽ્લ દૉષી ઇુપગીળૂફૂ ુફરથૄઅગ
ગળસૉ.

(૬) ફ્ણવ ઇુપગીળૂફૂ ઼ ીક ઇફૉ ભળજો
(૩)

ુફલર-૫ફી બૉડી ુફલર-(૩) ઽૉ ઢશ ગૉન્ ઼ળગીળ ીળી ુફરીલૉવી ફ્ણવ ઇુપગીળૂ
(ગ)

ગૉન્ ઼ળગીળ ીળી ુફરષીરીઅ ઈષૉવી ઈઅગણી ઇુપગીળૂકફી ળજી ડળ ુફયીષૂફૉ
ઇબણૉડ ળઘીસૉ,

(ઘ) ગૉન્ ઼ળગીળફી ઞૃ ની-ઞૃ ની ુષયીઙ્ ઇફૉ ળીઞલ્રીઅ ફ્ણવ ઇુપગીળૂક બી઼ૉ
ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક ઽૉ ઢશ ઑગુ દ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ ગૉ ફ ઽ્લ,
ઑગર ગક્ષી ઈપીળ રીિઽદૂ ઼િઽદ ઈઅગણીફૂ ઋબવભ્લદી ઇઅઙૉફૂ રીિઽદૂ
ષઘદ્-ષઘદ રૉશષૂફૉ દૉફ્ ુફયીષ ગળસૉ,
(ઙ) ષઽૂષડૂ ળૉ ગણર્રીઅ ઋબવબ્પ ઈઅગણીગૂલ રીિઽદૂ ઑગઢૂ ગળષી રીડૉ ઇવઙ
ઈઅગણીગૂલ ઼ષ ુફષીળૂફૉ ષઽૂષડૂ ળૉગણર્ફૂ ઈઅગીણગૂલ ઼રધર્દી ઼ૃપીળષી ઈષી
ષઽૂષડૂ ળૉગર્ ણરીઅ ઼રીુષ ડ ઇધષી ઼રીષૉસ ગળષી ઼ૄુજદ ઈઅગણી ઑગુ દ
ગળષીફી બઙવીઅ ઇઅઙૉ ળીઞલ્રીઅ ફ્ણવ ઇુપગીળૂક ઇફૉ ગૉન્ ઼ળગીળફી
ુષયીઙ્ફૉ ઼વીઽ ઈબસૉ,
(ચ) ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફી ગીલર્કર્ર્ ુમફઞ ળૂ મૉષણીલ ફિઽ દૉ રીડૉ ઇફૉ રૃ ીક
ઇઅઙૉ ગૉન્ ઼ળગીળ ઇફૉ ળીઞલ્ફી ુષયીઙ્રીઅ ગ્ઉ ુષષીન ગૉ રદ-રઅદીદળ ઽ્લ દૉ
ઋગૉવષી ગૉન્ ઼ળગીળ ઇફૉ ળીઞલ્ફી ઞૃ ની-ઞૃ ની ુષયીઙ્ફી ઑગર ગક્ષી ઈપીળ
રીિઽદૂ ઼િઽદ ઈઅગણીગૂલ રીિઽદૂફૂ વૉષણ-નૉષણ ્ત઼્ીિઽદ ગળષી ષઘદ્ષઘદ ઼ૄજફીક મઽીળ બીણસૉ ઇફૉ,
(જ) ગીરગીઞ ઇઅઙૉ ગૉન્ ઼ળગીળ ઼રક્ષ ષીુહર્ગ ઇઽૉ ષીવ ળઞૄ ગળસૉ.
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(ળ)

ુફલર-૫ફી બૉડી ુફલર-(ળ) ઽૉ ઢશ ળીઞલ ઼ળગીળ ીળી બનફીુરદ ફ્ણવ ઇુપગીળૂ.
(ગ)

ળીઞલરીઅ ષઘદ્-ષઘદ ુફરીલૉવી ઈઅગણી ઇુપગીળૂકફી ળુઞ ડળ ુફયીષૂફૉ
ઇબણૉડ ગળષી,

(ઘ) ળીઞલરીઅ ઞૃ ની-ઞૃ ની ઼ળગીળૂ ુષયીઙ્ ઇફૉ ધીુફગ ઼ળગીળ્ બી઼ૉ ઇુપુફલરફૂ
જોઙષીઉક ઽૉ ઢશ ઑગુ દ ઽ્લ ગૉ ફ ઽ્લ, ઑગર ગક્ષી ઈપીળ રીિઽદૂ ઼િઽદ
ઈઅગણીફૂ ઋબવભ્લદી ઇઅઙૉ રીિઽદૂ ષઘદ્-ષઘદ રૉશષૂફૉ ુફયીષષૂ,
(ઙ) ષઽૂષડૂ ળૉ ગર્ ણફૂ ઈઅગણીગૂલ સગલદી ઼ૃપીળષી, ઇવઙ ઈઅગણીગૂલ ર્ઞથૂક
ગળષીફૃઅ ડીશષી, ઈષી ષઽૂષડૂ ળૉ ગર્ ણરીઅ ઼રીુષ ડ ઇધષી ઼રીષષી રીડૉ ઼ૄુજદ
ઈઅગણી ઑગુ દ ગળષીફી બઙવી ઇઅઙૉ ળીઞલરીઅ ળીઞલ ઼ળગીળ ઇફૉ ધીુફગ
઼ળગીળ્ફી ુષયીઙ્ફૉ ઼વીઽ ઈબસૉ,
(ચ) ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ગીલર્કર્ર્ ુમફઞ ળૂ મૉષણીલ ફિઽ દૉ રીડૉ દૉરઞ ગ્ઉ રૃ ી
ઇઅઙૉ દૉકરીઅ ુષષીન ગૉ રદરદીઅદળ ઽ્લ દ્ દૉ ઋગૉવષી ળીઞલરીઅ ળીઞલ ઼ળગીળફી
ુષયીઙ્ ઇફૉ બઅજીલદ્રીઅ ઑગર ગક્ષી ઈપીળ રીિઽદૂ ઼િઽદ ઈઅગણીગૂલ
રીિઽદૂફૂ વૉષણ-નૉષણ ્ત઼્ીિઽદ ગળષી ષઘદ્-ષઘદ ઼ૄજફીક ઈબસૉ.
(જ) ળીઞલ્રીઅ ઼ળગીળૂ ુષયીઙ્ ઇફૉ ધીુફગ ઼ ીદઅ બી઼ૉધૂ ઈ ઇુપુફલરફૂ
ગીરઙૂળૂ ઇઅઙૉ ઞ ળૂ બ ૉ ઇઽૉ ષીવ્ રૉશષૂફૉ ળીઞલરીઅ ઈ ઇુપુફલરફૂ
ગીરઙૂળૂ ઇઅઙફૉ ી ષીુહર્ગ ઇઽૉ ષીવ્ ગૉન્ ઼ળગીળ ીળી ુફરીલૉવી ફ્ણવ ઇુપગીળૂ
઼રક્ષ ળઞૄ ગળસૉ.

(૭) ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ઇઅઙૉ ઈનૉસ
(૩)

ળીઞલરીઅ ગ્ઉબથ ુષયીઙ ગૉ ળીઞલરીઅ ગ્ઉબથ ધીુફગ ઼ ીદઅ દૉફી ઇુપગીળક્ષૉ
ગ્ઉબથ યૐઙ્ુવગ ઑગરરીઅ ગ્ઉબથ ઼અનયર્ રીડૉફી ગ્ઉબથ ુષહલ ઇઅઙૉ ઈઅગણી
ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઇુપુફલરફી ગવર-૫ ઽૉ ઢશ ઈનૉસ ગળદીઅ બઽૉ વીઅ ઈઅગણી
ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ ુમફઞ ળૂ મૉષણીલ ફિઽ દૉ રીડૉ ળીઞલરીઅ ફ્ણવ ઇુપગીળૂ ઼ીધૉ
બળીરસર્ ગળસૉ.

(ળ)

ગૉન્ ઼ળગીળફ્ ગ્ઉબથ ુષયીઙ દૉફી ઇુપગીળૂક્ષૉ ઽૉ ઢશ ગ્ઉબથ યૐઙ્ુવગ ઑગરરીઅ
ગ્ઉબથ ઼અનયર્ ઼રલઙીશી રીડૉ ગ્ઉબથ ુષહલ ઇઅઙૉફી ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ રીડૉ
ઇુપુફલરફૂ ગવર-૫ ઽૉ ઢશ ઈનૉસ ગળદીઅ બઽૉ વીઅ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ
ુમફઞ ળૂ મૉષણીલ ફઽૂ દૉ રીડૉ ગૉન્ ઼ળગીળફી ફ્ણવ ઇુપગીળૂ ઼ીધૉ બળીરસર્ ગળસૉ.
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(૫)

ફ્ણવ ઇુપગીળૂ બૉડી-ુફલર-(૩) ઇધષી બૉડી-ુફલર (ળ) ઽૉ ઢશ ગ્ઉબથ રીઅઙથૂ
રશદી, ઑગ રિઽફીફી ઼રલઙીશીરીઅ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ મૉષણીલ ફઽૂ દૉ
રીડૉ ઼અમઅુપદ ગજૉળૂફૉ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉષૂ ઼વીઽ ઈબસૉ.

(૬)

બૉડી ુફલર-(૫) ઽૉ ઢશ ઼વીઽ રશદીઅ લ્ગ્લ ઼ળગીળ ઇુપુફલરફૂ ગવર-(૫) ઽૉ ઢશ
જાઽૉ ળફીરૃઅ મઽીળ બીણષીફી કઝીરીઅ કઝૃ અ બઅનળ િનષ઼ બઽૉ વીઅ ઈષૂ ઼વીઽ ઼ીધૉ
ઇ઼અરુદફી દરીર ગૉ઼્રીઅ ગીળથ્ ફ્ણવ ઇુપગીળૂફૉ ઞથીષસૉ.

(બ) ઇુપુફલરફૂ ગવર-૫ ઽૉ ઢશ નળૉ ગ જાઽૉ ળફીરીરીઅ ફૂજૉફૂ ુષઙદ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ
ઈષસૉ. ઑડવૉ ગૉ ;
ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ રીડૉફ્ ુષહલ ઇફૉ ઽૉ દૃ.
ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ રીડૉફ્ યૐઙ્ુવગ ુષ દીળ
ઈપીળ-રીિઽદૂ ઑગ ૂગળથફૂ બધ્પુદ
ઞફૉ ૂ બી઼ૉધૂ રીિઽદૂ ઑગુ દ ગળષીફૂ ઽ્લ દૉ રીિઽદૂ ઈબફીળફ્ ગીળ.
ઞ ૉ ઼રલઙીશીરીઅ રીિઽદૂ ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ બૄળૂ ગળષીફૂ ઽ્લ દૉ
઼રલઙીશ્.
(ઝ) ઼અનયર્ ઼રલઙીશ્.
(ઞ) ઑગુ દ ગળષીફૂ રીિઽદૂફ્ ગીળ.
(ટ) રીિઽદૂઙીળ ીળી રીિઽદૂ ઞ ૉ યીહીરીઅ ળઞૄ ગળષીફૂ ઽ્લ દૉ યીહી.
(ડ) રીિઽદૂઙીળફૂ ભળઞ.
(ઢ) ગીરગીઞ ળૉગર્ ણ ઇફૉ દબી઼ષીફી ઽ્લ દૉષી મૂજા ળૉગણર્ફ્ ગીળ ઇફૉ
(ણ) દબી઼ફૂ બધ્પુદ.

(ગ)
(ઘ)
(ઙ)
(ચ)
(જ)

(૮)

બૉડી ુફલર-(બ)રીઅ ઞથીષીલૉવી નળૉ ગ જાઽૉ ળફીરીફૂ ફગવ ગૉન્ ઼ળગીળફી ફ્ણવ
ઇુપગીળૂ દૉરઞ ઼અમઅુપદ ળીઞલફી ફ્ણવ ઇુપગીળૂફૉ ળષીફી ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

(૮) રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ ુફલદ ગળષી રીડૉફી ુ઼ધ્પીઅદ્
ગ્ઉબથ ુષહલ ઇઅઙૉફી ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ રીડૉફૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજ ુફલદ ગળષી
મીમદૉ લ્ગ્લ ઼ળગીળ ઇધષી લધી ઼અઙૉ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ બ્દૉ ફૂજૉફૂ મીમદૉ ઘી ૂ ગળસૉ.
(૩)

દૉ ઇુપુફલરફૂ ગવર-૫ફી બળઅદૃગરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષૉવી ુફલઅ થ્ફૂ ઈપૂફ ળઽૂફૉ
ઇુપુફલર ઽૉ ઢશફી ુષહલ ઇઅઙૉફી ઈઅગણી ઼ૂપી ઑગુ દ ગળષીફૂ ઼ ી પળીષૉ ઝૉ.

(ળ)

ઞફૉ ી ઇઅઙૉ રીિઽદૂ ઑગુ દ ગળષીફૂ ઽ્લ દૉષૂ મીમદ્ ઇઅઙૉ ુફથર્લ વૉષીફી ઽૉ દૃ઼ળ ઇન્લ
઼ળગીળૂ ુષયીઙ્ફૂ ઞ િળલીદ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષી ફ્ણવ ઇુપગીળૂ ઼ીધૉ બળીરસર્ ગળષીરીઅ
ઈ લૃઅ ઝૉ.
Page 27 of 36

(૫)

ઽૃ ગર ગળૂફૉ રીિઽદૂ ઈબફીળ બળ ષપીળૉ નમીથ ગળષીફૃઅ ઽ્દૃઅ ફધૂ ઇફૉ ઈ ઽૉ દૃ઼ળ ઞ ળ
બણૉ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજફૂ ક્ષૉ દબી઼ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ,

(૬)

ગ્ઉબથ ુષહલ ઇઅઙૉફી ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ુફિનર્ ડ ગળીલૉવૂ રીિઽદૂ
ઇફૃ઼ૄુજકરીઅ લીબ ઇફૉ ુષઙદ બૄળૉબૄળૂ ઞ ળૂ મીમદ ઼ૃપૂ રલીર્િનદ ળીઘષીરીઅ
ઈષસૉ,

(બ) ઇઽૉ ષીવ ઞષીમનીળૂ લ્ગ્લ ફરૄફીઉ બધ્પુદ ીળી સગલ દૉડવીઅ ષપૃ રીિઽદૂ ઈબફીળ
વ્ગ્ બળ રૄગષીરીઅ ઈષસૉ,
(૮)

ગીરગીઞરીઅધૂ રીઅઙષીરીઅ ઈષૉવૂ રીિઽદૂ દૉફૃઅ ઑગ ૂગળથ ઼ળશ મફીષષી સગલ ઽ્લ
ત્લીઅ ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવી દૉરફી ઑગીઋન્ડ ઇફૉ ઉવૉગડર્ ્ુફગ રીધ્લર્રીઅધૂ સગલ
દૉડવૂ ટણબધૂ ઋબવબ્પ ગળષીરીઅ ઈષસૉ,

(૯)

ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળ બી઼ૉ જ્ક્ક઼ ુષઙદ્ દત્ગીશ ઋબવબ્પ ફ ઽ્લ ત્લીળૉ
બૄઝષીરીઅ ઈષૉવૂ રીિઽદૂફૂ ગ્ઉબથ મીમદ ઇઅઙૉફી ઼ષ દર ઇઅનીઞ ઇફૉ ઇડગશ્
ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ,

(૱)

ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળ બી઼ૉધૂ ઈઅગણી ઑગુ દ ગળષી રીડૉ ઋબલ્ઙરીઅ વૉષીલૉવૂ નળૉ ગ
રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજરીઅ ઞ ળ બણૉ રીિઽદૂ ઈબફીળફી ુષષૉગીુપગીળફૉ ઈુપફ ઞફૉ ી ઇઅઙૉ
રીિઽદૂ બૄળૂ બીણષીરીઅ ઈષૉ દૉ ુષઙદ્ રીડૉફૂ લષ ધી ઝૉ,

(૯)

નળૉ ગ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજરીઅ ુષઙદ્ યળષી રીડૉફૂ દૉરઞ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથરીઅ ઼ીરૉવ
ગળષીફૂ ઼અમઅુપદ લુક્દફૂ ઼ઽૂ ગળષીફૂ લષ ધી ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ,

(૩૨) નળૉગ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજરીઅ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ રીિઽદૂ ઈબફીળીક બી઼ૉધૂ ઈઅગણી
ઑગુ દ ગળદીઅ બઽૉ વીઅ લ્ગ્લ ઼ળગીળફી રદૉ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઇધષી જાઽૉ ળ ન દીષૉઞ
દળૂગૉ વ્ગ્ફૉ ઋબવબ્પ ઽ્લ દૉષૂ ઇધષી રીિઽદૂ ઈબફીળીકફૉ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવી
ષઙીર્ગળથ જો ઽ્લ દ્ ઼િઽદ રીિઽદૂ ઈબફીળીકફી ફીર ઇફૉ ઼ળફીરીકફૂ
ઇફૃ઼ૄુજ ઇધષી લીનૂ ષ બૉ ઽ્લ દૉષૂ દૉક બી઼ૉધૂ ઑગુ દ ગળૉવૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ
જાઽૉ ળ ગળષી દૉફૂ લ્ઞફી જો ઽ્લ દ્ દૉરઞ ઼ીરૉવ લુક્દકફૂ ઼અખ્લી નસીર્ષ્,
(૩૩) ઞ ૉ રીિઽદૂ ઈબફીળફૂ ઘઅણ (૩૨)રીઅ ઈષળૂ વૉષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉ ુ઼ષીલફૂ રીિઽદૂ
દૉથૉ જાઽૉ ળ ગળષી ઼ૄુજદ ગળૂ ઽ્લ દૉષી નળૉગ રીિઽદૂ ઈબફીળ બી઼ૉધૂ વૉુઘદરીઅ ઼અરુદ
વૉષી નળૉ ગ રીિઽદૂ ઇફૄ઼ૄુજરીઅ જોઙષીઉ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ.
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(૯) ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૂ ુફરથૄગઅ
(૩)

ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૂ ુફરથૄઅગ ગળદીઅ ઇુપુફલરફૂ ગવર-(૬) ઽૉ ઢશ નળૉગ જાઽૉ ળફીરીરીઅ
ફૂજૉફૂ ુષઙદ્ફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઑડવૉ ગૉ,
(ગ)

ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ રીડૉફી નળૉ ગ યૐઙ્ુવગ ઑગર રીડૉ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ દળૂગૉ
ુફરષીરીઅ ઈષૉવી ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર, ઽ્ ્ ઇફૉ ઼ળફીરૃઅ,

(ઘ) ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઼ીરૉવ ગ્ઉબથ ઑઞન઼્ૂ ગૉ ગઅબફૂ ગૉ ઼અ ધી ગૉ
઼અઙઢફ ગૉ લુક્દફૂ ુષઙદ્ દૉરઞ દૉ ઽૉ દૃ઼ળ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ઼ીરૉવઙૂળૂ
ઇફૉ ઼વીરદૂફૂ સળદ્,
(ઙ) ઞ ળૂ ભ્રર્ ઇફૉ ુષઙદ્ ઇધષી ઞ ૉ ઼રલીઙીશીરીઅ ઇફૉ ઞ ૉ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ
઼રક્ષ રીિઽદૂ ઈબફીળ ીળી ઈઅગણીગૂલ રીિઽદૂ ળઞૄ ગળષીફૂ ઽ્લ દૉ ુષઙદ્,
(ચ) ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૉ ઇુપુફલર -૬ ફૂ બૉડી ગવર-(૬) ઇધષી (૮)
ઽૉ ઢશ ઈબષીરીઅ ઈષૉવૂ ઼ ી, જો ઽ્લ દ્.
(ળ)

નળૉગ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ુફરથૄગઅ ધદીઅ દળદ ઋુજદ ઼ળગીળફૉ ભ્રર્-૩ રીઅ ઞષીમનીળૂ
ઞથીષસૉ.

(૱) ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૂ ફીર ફ પથૂ
ઋુજદ ઼ળગીળ ભ્રર્-(ળ)રીઅ ઈઅગણી ઇુપગીળૂકફૂ ઞફૉ ી રીડૉ ુફરથૄગઅ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ દૉ
ુફરથૄઅગ, દૉફૂ સળદ્ ઇફૉ યૐઙ્ુવગ ુષ દીળ ઼અમઅુપદ દૉકફ્ ળૉ ગણર્ ુફયીષસૉ.

(૯) ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૂ ઼ ી ઇફૉ ગીરઙૂળૂક
ગ્ઉબથ યૐઙ્ુવગ ઑગરરીઅ ગ્ઉબથ ુષહલ ઇઅઙૉ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફી ઽૉ દૃ઼ળ ુફરષીરીઅ
ઈષૉવી ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ફૂજૉફૂ ગીરઙૂળૂ ગળસૉ.
(૩)
(ળ)
(૫)

(૬)

ઈઅગણી ઑગુ દ ગળૂફૉ દૉફૃઅ ઼ષક્ષથ ગળષૃઅ ;
ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઑઞન઼્ૂકફૂ ુફરથૄઅગ ગળીષષૂ,
ભ્રર્-૩ રીઅ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ દરીર લુક્દક બી઼ૉધૂ
મીઅઽૉપળૂ રૉશષૂફૉ ઋુજદ ઼ળગીળફૉ ઇધષી દૉ ઼ળગીળ ીળી ઈ ઽૉ દૃ રીડૉ ઇુપગૅ દ ગળીલૉવ
ઇુપગીળૂફૉ ળષીફી ગળષીફૂ,
઼ૃ઼અઙદ રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજક દૉરઞ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ બધ્પુદ ઇધષી બધ્પુદક
ફક્કૂ ગળ્ ઇધષી ગળીષષૂ,

Page 29 of 36

(૭)

ઈ ઽૉ દૃ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ ઞૃ નૂ-ઞૃ નૂ લુક્દક દૉરઞ ઑઞન઼્ૂકફૉ દૉરફી
ઇુપગીળક્ષૉ રીઅ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ ભીશષ્ ઇધષી ભીશષણીષ્,

(૮)

઼ીરૉવ ઼અ ધીકફૉ ુષદળૂદ ગળષીફૂ દરીર ઼ૃ઼અઙદ ઼ીરગર્ૂ બૄળૂ બીણ્ ઇફૉ ઈઅગણી
ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ળશ મફીષષી દૉરફૂ દીવૂર ઙ્ઢષષીફૂ,

(૯)

ઋુજદ ઼રલૉ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઞ ળૂ જીળ ગળષીફ્,

(૱)

ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફી ઼રલીઙીશી નળમ્લીફ દરીર ઑઞન઼્ૂકફૂ ગીરઙૂળૂફૃઅ ઼અગવફ
ગળ્ ઇફૉ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ળશ ગળષી રીડૉ ધીુફગ ઼ ીુપગીળૂક ઼ીધૉ
઼અબગર્ ગળષીફ્,

(૯)

રીિઽદૂ ઈબફીળ્કફૉ દૉરફૂ ઼ઽૂધૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવૂ રીિઽદૂ ળઞૄ ગળષીફૂ ફ્િડ઼્
ઇબીષ્ ઇફૉ ઈષી રીિઽદૂ ઈબફીળીક બી઼ૉધૂ ષૂગીળીલૉવૂ બીષદૂક ઼ૃળુક્ષદ
ગ ડણૂરીઅ રૄગષીફૂ,

(૩૨) ળઞૄ ગળષૂ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉ ઇફૉ ઞડૉ વીઅ ઼રલઙીશી રીડૉ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉ ઼રલીઙીશીફ્
઼અનયર્ નસીર્ષદૂ નળૉ ગ રીિઽદૂ ઈબફીળફૉ ઑગ ઞ ફ્િડ઼ ઞૃ ની-ઞૃ ની ઼અનયર્ ઼રલઙીશી
઼ીધૉ રીિઽદૂ ઈબફીળફી ઼ળઘી ઼ૉડ પળીષદીઅ ઈઅગણીગૂલ ર્ઞથૂફી ગૉ઼રીઅ બઙવીઅ
વૉષીફૂ,
(૩૩) વૉુઘદરીઅ દૉરફી ીળી ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ઇફૉ દૉરફી ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવી
ભ્ડી કશઘ ગીણર્ વઉફૉ ઈષદૂ ગ્ઉબથ લુક્દફૉ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ગ્ઉબથ
રીિઽદૂ ઈબફીળફૂ રગીફ ઽનરીઅ ષૉસ ઈબષી નૉષીફૂ,
(૩૪) રીઅઙષીરીઅ ઈષૉવૂ રીિઽદૂ ળઞૄ ગળષી રીડૉ રનન ઞ ળૂ ઽ્લ દૉષી રીિઽદૂ બૄળૂ બીણફીળફૉ
ઞ ળૂ રનન બૄળૂ બીણષીફૂ,
(૩૫) ગ્ઉબથ ઇજ્ક્ક઼ રીિઽદૂ ઇઅઙૉફી ઼ૃપીળી ગૉ ભૉળભીળફૂ જાથ ઼ળશ ગળષી રીડૉ દૉ રીિઽદૂ
ઈબફીળ બી઼ૉધૂ ઑગુ દ ગળૉ વૂ રીિઽદૂ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળફૉ બૄળૂ બીણષીફૂ,
(૩૬) ગ્ઉબથ રીિઽદૂ ઈબફીળ ીળી ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ રીિઽદૂફૂ ઘળીઉ ગળીષષીફૂ,
(૩૭) ઈ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક દૉરઞ ઈ ુફલર્ ઇફૃ઼ીળ યૄવ ગળદૂ લુક્દક દૉરઞ
ઇન્લ ઼ીરૉ ભિળલીન્ફી ઈપીળૉ ગૉ ઇન્લધી ગીલર્ષીઽૂ ગળીષષીફૂ,
(૩૮) ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ દરીર ઑઞન઼્ૂક બી઼ૉધૂ દરીર
રીિઽદૂ ઇફૃ઼ૄુજક, ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ઼ીરૉવ લુક્દક બી઼ૉધૂ
રૉશષૉવૂ દરીર ઞષીમનીળૂક દૉરઞ ગીરઙૂળૂ બૄળૂ ધદીઅ દરીર ઇન્લ ઼ૃ઼અઙદ ળૉગર્ ણ
ઇફૉ ન દીષૉજો રૉશષૂફૉ દૉ રદવમફી રીથબ ઼ીધૉ ઋુજદ ઼ળગીળ ઇધષી ઼ળગીળ
ીળી ઇુપગૅ દ ગ્ઉબથ ઇુપગીળૂફૉ ળષીફી ગળીષષીફૂ,
(૩૯) ઈઅગણીફી ઼ભશ ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઞ ળ બ ૉ ઈષૂ ઇન્લ ગીરઙૂળૂક ગળષીફૂ, ઇફૉ
(૩૱) ઋુજદ ઼ળગીળ ીળી ુફિનર્ ડ ગલીર્ રૃઞમ ઼ીરુલગ ઇઽૉ ષીવ્ ળઞૄ ગળષીફી.
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(૩૨) ઈઅગણીફી ઑગ ૂગળથરીઅ રનન
(૩)

ગૉન્ ઼ળગીળ ગૉ ળીઞલ ઼ળગીળ ગૉ ધીુફગ ઼ળગીળફૉ નળૉગ ુષયીઙ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉડવીઅ
઼રલરીઅ ઇફૉ દૉ ષ બૉ રીિઽદૂ ઈબફીળીકફૂ લીનૂ ઇફૉ ઈ ુફલર્ ઽૉ ઢશ ગ્ઉબથ
ઈઅગણીગૂલ ર્ઞથૂ ગળષી રીડૉ ઼ૃ઼અઙદ દૉરફૂ બી઼ૉ ઋબવભ્લ ઽ્લ દૉષૂ ઇન્લ રીિઽદૂ
ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ગૉ ઇન્લ ઑઞન઼્ૂ ગૉ ઋુજદ ઼ળગીળ ીળી ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ
લુક્દ ઼રક્ષ દૉ ળઞૄ ગળષી રદવમફૂ ફ્િડ઼ ર ૉ ળઞૄ ગળીસૉ.

(૪)

ઋુજદ ઼ળગીળ ગૉ લધી ઼અઙૉ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ગૉન્ ઼ળગીળ ગૉ ળીઞલ ઼ળગીળ ઞ ૉ ગ્ઉબથ
ધીુફગ ઼ળગીળફી ગ્ઉબથ ુષયીઙફૉ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ રીડૉ ઞ ળૂ
રનનફી ગીળ ુફિનર્ ડ ગળદ્ બ વઘૉ ઇફૉ ઈષ્ બ રશદીઅ ુષયીઙ સગલ દૉડવૂ
ઞ િળલીદફ્ ઇરવ ગળસૉ.

(૫)

઼અષનૉ ફસૂવ ુષ દીળ્રીઅ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફી ગૉ઼રીઅ ઼અમઅુપદ ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૉ ઞ ળ
બણૉ દૉષૂ રનન બ્વૂ઼, ઇપર઼્ળગીળૂ ઇફૉ ઼સ નશ બૄળૂ બીણસૉ.

(૩૩) રીિઽદૂ ળઞૄ ગળષીફૂ ભળઞ : ઇુપુફલરફૂ ગવર-૮ફૂ જોઙષીઉકફૉ ઈપૂફ,
(૩)

નળૉગ રીિઽદૂ બૄળૂ બીણફીળ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૉ ઼ૃ઼અઙદ દૉરફૂ બી઼ૉ
ઽ્લ દૉષી ગ્ઉબથ િઽ઼ીમફી જ્બણી, ષીઋજળ, ન દીષૉઞ ઇધષી દૉરફી ગીરગીઞ ળૉગણર્ ગૉ
લુક્દઙદ ળૉ ગર્ ણ ઇધષી ન દીષૉઞફૂ ફગવ રીઅઙષીરીઅ ઈષદીઅ ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૉ
ઇધષી દૉરફી ીળી ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ દૉરઞ દૉરથૉ ઈબૉવી ભ્ડી કશઘગીણર્
઼ીધૉ ઈષદૂ ગ્ઉબથ લુક્દફૉ ઈબસૉ ઇધષી દૉરફૂ ઼રક્ષ ળઞૄ ગળસૉ દૉરઞ ઈઅગણી
ઇુપગીળૂ ઇધષી લધી ઼અઙૉ ઇુપગૅ દ ગળીલૉવૂ લુક્દ ઈષી ળૉગર્ ણ ગૉ ન દીષઞફૉ ી
ઋદીળીફૂ ફગવ રૉશષૉ ઇફૉ,

(ળ)

નળૉ ગ ગૃ ડૃ અમફી ષણી ઞ ૉ ગૃ ડૃ અમફી દૉ ઈુ દ ઼િઽદફી ષણી ઽ્લ દૉ ગૃ ડૃ અમફી ઞ ળ બણૉ ઼ભ્લ્ફી
ફીર ઇફૉ ઼ળફીરીઅફૂ ઼ીજૂ ુષઙદ્, ઇન્લ ુષઙદ્, ળૉ ગણર્ ઇફૉ ન દીષૉજો ળઞૄ ગળષી ગૉ
ગળીષષી ઞષીમનીળ ળઽૉ સૉ. સળદ ઑ ઝૉ ગૉ, ઇફીધી ર્, ષૅધ્પી ર્ ઇફૉ બીઙવઘીફી
ઞષૉ ૂ ઼અ ધીફી ઼ભ્લ્ફૉ વીઙૉ ષશઙૉ ઝૉ ત્લીઅ ઼ૃપૂ, ઞ ળૂ ુષઙદ્ ળૉગણર્ દૉરઞ ન દીષૉજો
બૄળૂ બીણષીફૂ ગૉ બણીષષીફૂ ઞષીમનીળૂ ઼અ ધીફી ષણીફૂ ળઽૉ સૉ.

(૩૪) ઈઋડ઼઼્ીર્ંઙ રીડૉ ઼ીરીન્લ ુફલર્, સળદ્ ઇફૉ ઼વીરદૂક :
ગ્ઉબથ લુક્દ ગૉ ઑઞન઼્ૂ ગૉ ગઅબફૂ ગૉ ઼અ ધી ગૉ ઼અઙઢફ ીળી ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઈઅગણી
ઑગ ૂગળથ રીડૉફી નળૉગ ગળીળ ગૉ ઼રઞૄ દૂ ફૂજૉફી ુફલર્, સળદ્ ઇફૉ ઼વીરદૂકફૉ ઈપૂફ
ળઽૉ સૉ ઑડવૉ ગૉ,
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(ગ)

ઈઋડ઼઼્ીર્ંઙ ગળીળ ખબજીિળગ ઇફૉ ઼ષર્ગર્ીઽૂ વૉુઘદ ગળીળફૉ ઈપૂફ ળઽૉ સૉ;

(ઘ) ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ લ્ગ્લ ઼ળગીળ ીળી ફક્કૂ ગળૂફૉ ઇરવ ગળષીફૂ ઽ્લ દૉષૂ
ગીરઙૂળૂકફૃઅ ઈઋડ઼઼્ીર્ંઙ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.
(ઙ) લ્ગ્લ ઼ળગીળ ગૉ ઼ળગીળ ીળી ઈ ઽૉ દૃ઼ળ ઇુપગૅ દ ગળીલૉવ ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૉ ઽક્કફ્
દૉરઞ ઈઋડ઼઼્ીર્ંઙ ઼ૉષી બૄળૂ બીણફીળફૂ રગીફ-ઽનરીઅ ધશ દબી઼ ગળષી ગૉ દૉફ્
ઽૃ ગર ગળષીફ્ ઽક્ક દૉરઞ ઇ઼અદ્હગીળ ગીરઙૂળૂફી ગૉ઼રીઅ ગળીળ ળન ગળષીફ્ ઽક્ક ળઽૉ સૉ.
(ચ) ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ નળૉ ગ ઑઞન઼્ૂ દૉફૂ ગીરઙૂળૂ ગળષી
રીડૉ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉષૂ રનન દૉરઞ દૉષૂ રીિઽદૂ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ઇધષી વૉુઘદરીઅ
દૉરફી ીળી ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ઑઞન઼્ૂફૉ બૄળૂ બીણસૉ દૉરઞ ઞ ળૂ ઽ્લ દૉષી
ળૉગણર્, ઈલ્ઞફ્ ઇફૉ ઇન્લ ન દીષૉજો દબી઼ ઑફ જગી઼થૂ રીડૉ બૄળી બીણસૉ,
(જ) ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ ગ્ઉબથ ઑઞન઼્ૂ ીળી ઼અગીશલૉવૂ લુક્દકફૉ
ઑઞન઼્ૂફૂ ઞષીમનીળૂકધૂ ષીગૉભ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ દૉક ઼અમઅુપદ ઇુપગીળૂકફૉ
ભ્રર્ ફઅ.-(૩)રીઅ દૉરફૂ ફ્ગળૂફૂ ભળજો ગૉ ગળીળમધ્પ ઞષીમનીળૂક ુ઼ષીલ લુક્દઙદ
રીિઽદૂ ફ દ્ રૉશષષી ગૉ દૉફ્ ઋબલ્ઙ, જાઽૉ ળ ગૉ બી઼ૉ ફ ળીઘષીફૂ વૉુઘદ મીઅઽૉપળૂ
ઈબસૉ, ઇફૉ દૉકફૉ ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ, ઈ ઇુપુફલર ઇફૉ ઈ ુફલીર્ફૂ
જોઙષીઉકફૃઅ બીવફ ગળષીરીઅ યૄવ દૉકફૉ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક રૃઞમ ુસક્ષી
ગળષીફ્ ઙૃફ્ ઙથીલ ઝૉ.
(ઝ) ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફૉ વઙદૂ ગ્ઉબથ ષૅુ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ નળૉ ગ લુક્દ ઈ
ઇુપુફલર ઇફૉ ઈ ુફલર્ફૂ જોઙષીઉકધૂ મઅપીલૉવૂ ઝૉ. ઞફૉ ી યઅઙ મનવ દૉક
ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક રૃઞમ ુસક્ષીફૉ બી ળઽૉ સૉ,
(ઞ) રીિઽદૂ જાઽૉ ળ ગળષીફૉ વઙદૂ જોઙષીઉક ઇફૉ ઇુપુફલરફૂ ગવર ૯, ૩૨, ૩૩, ૩૪,
૩૫ ઇફૉ ૩૬ દૉરઞ ઈ ુફલર્ ઽૉ ઢશ દૉફી ઋબલ્ઙફી ુફલઅ થ્ ગળીળરીઅ ઈબષીરીઅ
ઈષૉવી ઈઅગણી ઑગ ૂગળથફી ઼રલ નળુરલીફ ઇફૉ લધી ઼અઙૉ ગળીળ ળન ધદીઅ ગૉ બૄળ્
ધલી બઝૂ બથ ઇરવરીઅ ળઽૉ સૉ,
(ટ) ઋુજદ ઼ળગીળ ગૉ ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ગ્ઉબથ ભિળલીન રશદીઅ, ઈઅગણી ઑગ
ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ળ્ગીલૉવૂ ઑઞન઼્ૂફૉ દળદ ઞ ભિળલીનફૂ ભગદ ઑ ુષઙદ્ફૂ જાથ
ગળસૉ ગૉ ઞ ૉ ગળીળફ્ યઅઙ ધષીફૃઅ રીથ ચડીણષી ઇધષી ગળીળફ્ ષપીળૉ યઅઙ ધદ્
ઇડગીષષી ઇધષી ઇુપુફલરફૂ ગ્ઉબથ જોઙષીઉક ગૉ ઈ ુફલર્ફી બીવફરીઅ
ુફ ભશદી ઇડગીષષી રીડૉ ઞ ળૂ ઽ્લ,
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(ડ)

ઈઅગણી ઑગ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ળ્ગીલૉવૂ ગ્ઉબથ ઑઞન઼્ૂફૉ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ
ઈબફીળ લુક્દ દળભધૂ ભિળલીન રશસૉ દ્ દળદ ઞ ઈ ભિળલીન ુષહૉ ઋુજદ ઼ળગીળ
ઇધષી ઼અમઅુપદ ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૂ જાથ ગળસૉ.

(ઢ)

ઋુજદ ઼ળગીળ ઇધષી ઈઅગણી ઇુપગીળૂ, ઘઅણ (ટ) ઇધષી (ડ) ઽૉ ઢશ ગ્ઉબથ રીિઽદૂ
રશદીઅ ઑઞન઼્ૂફૉ ઞ ળૂ ઼ૄજફીક ઈબસૉ ઇફૉ,

(ણ)

ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ઇફૉ ઈઅગણી ઑગ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ળીગીલૉવૂ નળૉ ગ લુક્દ દૉકફૃઅ
ગીલર્ બૄથર્ ધદીઅ, ઋુજદ ઼ળગીળફૉ ઇધષી ઼ળગીળ ીળી ઈ ઽૉ દૃ રીડૉ ુફલૃગદ ગળષીરીઅ
ઈષૉવી ઇુપગીળૂફૉ દરીર ળૉ ગણર઼્ ઇફૉ ન દીષૉજો ઼ૃ દ ગળસૉ ઇફૉ ઑ રદવમફૃઅ
રીથબ ઈબસૉ.

(૩૫) લુક્દઙદ રીિઽદૂફ્ ઋબલ્ઙ ગળષી બળ ુફલઅ થ :
ઈઅગણી ઑગ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ળ્ગીલૉવૂ નળૉ ગ ઑઞન઼્ૂ ફૂજૉફૂ મીમદ્ ઼ૃુફુ દ
ગળષી રીડૉ લ્ગ્લ બઙવીઅ વૉસૉ.
(ગ)

લુક્દઙદ રીિઽદૂફૉ ઇફુપગૅ દ ઋબલ્ઙ, જાઽૉ ળીદ ઇધષી ઇન્લ નૃળબલ્ઙ ઼ીરૉ ઼ૃળુક્ષદ
ળીઘષૂ,

(ઘ) ઑઞન઼્ૂઑ લુક્દઙદ રીિઽદૂફ્ ઋબલ્ઙ ુફિનર્ ડ ગળીળ ઽૉ ઢશફૂ બ્દીફૂ ઞષીમનીળૂક
બૄથર્ ગળષીફી ઽૉ દૃ રીડૉ ઞ ગળષ્.
(ઙ) ઑગ ઼ળઘી રીિઽદૂ ઈબફીળ્ક ઼ીધૉફૂ બૃફળીષુદર્દ ઈઅગણીગૂલ ર્ઞથૂફી િગ ઼ીરીઅ,
ઑઞન઼્ૂઑ ઇઙીઋ ઑગ ગળીલૉવૂ લુક્દઙદ રીિઽદૂફ્ ઋબલ્ઙ ભગદ રીિઽદૂ
ઈબફીળ ઼ીધૉ ઉન્ડ લૃર્ ઙ્ઢષષી રીડૉ ઇધષી રીિઽદૂ ઈબફીળફ્ ઼અબગર્ ગળષી રીડૉ ગળષ્.
(ચ) ઑઞન઼્ૂઑ ણૉડી ઼્ૉ઼ીંઙ રીડૉ લુક્દઙદ રીિઽદૂફૉ ઋબલ્ઙ બૄળદૂ ઼ૃળક્ષી દબી઼ ઼ીધૉ
ગળષૂ.

(૩૬) રીિઽદૂ નીદીફી ીઅઙથરીઅ ષૉસ ગળષીફ્ ઇુપગીળ :
ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ઇધષી દૉફી ીળી વૉુઘદરીઅ ઇુપગૅ દ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઇફૉ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ
ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ભ્ડ્ કશઘબ પળીષદીઅ ગ્ઉબથ લુક્દ, ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ઈઅગણી
ઑગ ગળષીફી ઽૉ દૃ રીડૉ ઈઅગણી ઑગ ગળષીફી ઼રલઙીશી નળુરલીફ ઇધષી દૉ ઼અમઅપરીઅ ળૉ ગણર઼્
ઇફૉ ન દીષૉજોફી ુફળૂક્ષથ ઇફૉ દબી઼ રીડૉ, ગ્ઉબથ િનષ઼ૉ ૩૨.૨૨ ષીગ્લી ધૂ ૩૯.૨૨ ષીગ્લી
઼ૃપૂ ઇધષી મઅફૉ બક્ષફૉ ઇફૃગૄશ ઽ્લ દૉષી ઼રલૉ, ઼ીરીન્લ ળૂદૉ રૃવીગીદૂક ઇધષી રઽૉ રીફ્
ઇધષી રીિઽદૂ નીદી ીળી ઼ૃુજદ લુક્દક રીિઽદૂનીદીફી ીઅઙથફી ઞ ૉ યીઙરીઅ ષૉસ ગળદીઅ
ઽ્લ દૉષી ીઅઙથરીઅ ષૉસ ગળષીફ્ ઇુપગીળ પળીષસૉ.
Page 33 of 36

(૩૭) ભિળલીન િકર્લી :
(૩)

ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક ઇફૃ઼ીળ ગ્ઉબથ રીિઽદૂનીદી ીળી ગઽૉ ષીદ્ ઙૃફ્ ગળષીરીઅ
ઈ લ્ ઽ્લ દૉષી િગ ઼ીરીઅ ગ્ઉબથ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ લ્ગ્લ દબી઼ ગલીર્ મીન
રીિઽદૂનીદીફૉ ગઽૉ ષીદ્ ઙૃફ્ ગલીર્ મનવ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ભ્ઞનીળૂ ગીલર્ષીઽૂ સી રીડૉ ફ
ગળષૂ દૉફૃઅ ગીળથ લ્ગ્લ ઼રલઙીશીરીઅ નસીર્ષષીફૃઅ ઞથીષદૂ વૉુઘદ ફ્િડ઼ ઈબસૉ.

(ળ)

ઈઅગણી ઇુપગીળૂ, બૉડી ુફલર (૩) ઽૉ ઢશ ઈબષીરીઅ ઈષૉવૂ ફ્િડ઼ફી ઇફૃ઼અપીફૉ
રીિઽદૂનીદી ીળી ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈષૉવી ઘૃવી઼ી (જો ઽ્લ દ્) બળ ુષજીળથી ગળસૉ ઇફૉ
દૉફૉ વૉુઘદરીઅ નસીર્ષષીરીઅ ઈષૉવી ગીળથધૂ ઼અદ્હ ઞથીલી મીન રીિઽદૂનીદી બળ
ભ્ઞનીળૂ ગીલર્ષીઽૂ સ ગળષીફૂ રઅઞૄળૂ ઈબસૉ.

(૫)

રીિઽદૂનીદી ુ઼ષીલ ગ્ઉબથ લુક્દ ીળી ગઽૉ ષીદ્ ઙૃફ્ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઽ્લ દૉષી
િગ ઼ીરીઅ ઋુજદ ઼ળગીળ લ્ગ્લ દબી઼ ગલીર્ મીન ઼અમઅુપદ લુક્દફૉ ગઽૉ ષીદ્ ઙૃફ્ ગલીર્
મનવ ઇુપુફલર ઽૉ ઢશ ભ્ઞનીળૂ ગીલર્ષીઽૂ સી રીડૉ ફ ગળષૂ દૉફૃઅ ગીળથ લ્ગ્લ
઼રલઙીશીરીઅ નસીર્ષષીફૃઅ ઞથીષદૂ વૉુઘદ ફ્િડ઼ ઈબસૉ.

(૬)

ઋુજદ ઼ળગીળફૉ ઞ ળૂ વીઙૉ દ્, ઈ ુફલરફી બૉડી ુફલર -(૫) ઽૉ ઢશ ઈબષીરીઅ
ઈષૉવૂ ગીળથનસર્ગ ફ્િડ઼ ઇફૉ ગઽૉ ષીદી ઙૃફૉઙીળ લુક્દ દળભધૂ રશૉવી ઘૃવી઼ી (જો
ઽ્લ દ્) ફૂ ઑગ ફગવ ઼અમઅુપદ ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૉ ર્ગવસૉ ઇફૉ દૉ મીમદ બળ દૉફૂ
યવીરથ્ રૉશષસૉ ઇફૉ ગઽૉ ષીદી ઙૃફૉઙીળફી ઘૃવી઼ી ઇફૉ ઈઅગણી ઇુપગીળૂફૂ યવીરથ
બળ ુષજીળથી ગલીર્ મીન......

(૩૮) ણૉડી ઇફૉ ળૉગણર઼્ફ્ ઼અગર્ઽ :
ઇુપુફલરફૂ ગવર ૩૫ ફૂ જોઙષીઉકફૉ ઇપૂફ, ઋુજદ ઼ળગીળ ઇધષી ઼ળગીળ ીળી
ઇુપગૅ દ ઇુપગીળૂ ઑષૂ ુષઙદ્ બૄળૂ બીણસૉ ગૉ ઞફૉ ી ીળી ગ્ઉબથ રીિઽદૂનીદી બ્દીફૂ ગ્ઉબથ
ઘ્ડૂ રીિઽદૂરીઅ ઼ૃપીળ્ ઇધષી સૃુધ્પફૂ જાથ ગળષી રીડૉ બ્દીફૂ રીિઽદૂફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂ સગૉ,
ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક ઽૉ ઢશ ઑગ ગળષીરીઅ ઈષૉવી ઈઅગણીકફ્ ઑષૂ ળૂદૉ ઼અગર્ઽ ગળસૉ ગૉ
ઞધૉ ૂ ઞ ળૂ ઽ્લ દ્ રીિઽદૂનીદીફી ઋબલ્ઙ રીડૉ ગ્ઉબથ રીિઽદૂનીદી દળભધૂ રશૉવૂ
રીિઽદૂફૂ ઼ળશદીધૂ બૃફ: ીુપ્દ ગળૂ સગીલ, ઇફૉ ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ઇફૉ ઈઅગણી ઑગ ગળષીફૂ
ગીરઙૂળૂરીઅ ળ્ગીલૉવી ઇન્લ લુક્દક ગૉ ઑઞન઼્ૂ દળભધૂ રશૉવ દરીર ઋબકર્ર્ ઇફૉ ઇન્લ
઼ીરગર્ૂ ઼વીરદ ગમજારીઅ ળઽૉ .
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ભ્રર્-૩
[ઞૃ ક ુફલર ૯ (ળ), ૯(૫), ૩૪ (જ)]
ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ઇફૉ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ઇુપુફલર, ૪૨૨૱ (૪૨૨૯ ફ્ ૯)ફૂ
જોઙષીઉક ઽૉ ઢશ ઈઅગણી ઑગ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ગ્ઉબથ ક્ષરદીધૂ ળ્ગીફીળ ઇન્લ
લુક્દક ીળી મીઅઽૉપળૂ.
ઽૃ અ _________________________(બૄ અ ફીર), ઞન્ર_________
(ઞન્ર દીળૂઘ), ____________________ફી બૃ /બૃ ૂ/બુત્ફ ( લુક્દફૃઅ
ફીર), ળઽૉ થીઅગ _________________________(઼ળફીરૃઅ) ઼ત્લુફ ઢીબૄષગર્
ઞથીષૃઅ ઝૃઅ, ગૉ ઽૃ અ ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ઇુપુફલર, ૪૨૨૱ (૪૨૨૯ ફ્ ૯) ઇફૉ ઈઅગણી
ઑગ ૂગળથ ુફલર્, ૪૨૩૩ ઽૉ ઢશ _________________ (ઇુપુફલરફૂ ગવર-૫
ઽૉ ઢશ ઼ૄજફી)ફી ઼અનય ઈઅગણી ઑગ ગળષી રીડૉ રફૉ ઼ બષીરીઅ ઈષૉવૂ
______________ (ગીરફ્ ગીળ)ફૂ ઞષીમનીળૂ ષૂગી ઝૃઅ, ગૉ ઽૃ અ ઈઅગણી ઑગ
ગળષીફી ઼અનયરીઅ રીળૂ ભળઞ ૉ મજાષષી ઇધષી ગળીળૂલ ઞષીમનીળૂક ુફયીષષીફૂ ગીરઙૂળૂ
ુ઼ષીલ ગ્ઉબથ રીિઽદૂનીદીફૉ લુક્દઙદ રીિઽદૂફ્ ઋબલ્ઙ, જાઽૉ ળીદ ગૉ ઼અગર્ઽ ફઽૂ ગ અ
ઇફૉ ઈ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉઑ ઇફૉ દૉ ઽૉ ઢશ ચણષીરીઅ ઈષૉવી ુફલર્ફૃઅ બીવફ ગળષીરીઅ
રીળી બક્ષૉ ગ઼ૄળ ધષીફી િગ ઼ીરીઅ ઇુપુફલરફૂ જોઙષીઉક ઽૉ ઢશ ઽૃ અ ઼જાબી ધઉસ.
ધશ :- ____________
દીળૂઘ :-_____________
ઈઅગણી ઇુપગીળૂ ઇધષી ઈઅગણી ઑગ
ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂરીઅ ગ્ઉબથ
ક્ષરદીધૂ ળ્ગીલૉવી લુક્દફૂ ઼ઽૂ
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ભ્રર્-૪
(ઞૃ ક ુફલર- ૱)
ઋુજદ ઼ળગીળ ીળી ુફયીષષીફૃઅ ઈઅગણી ઇુપગીળૂકફૃઅ ળજી ડળ
૩.
૪.
૫.

ઈઅગણી ઑગ ૂગળથ ઇુપુફલર, ૪૨૨૱ ફૂ ગવર-(૫) ઽૉ ઢશ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઽૃ ગરફૂ
ુષઙદ્.
ઽૃ ગર ઈબફીળ ઋુજદ ઼ળગીળફૃઅ ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઅ :
ઋબલૃર્ગદ ઽૃ ગર ઽૉ ઢશ ઈઅગણી ઑગ ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂ રીડૉ ુફલૃગદ ઈઅગણી ઇુપગીળૂકફૂ
ુષઙદ્.

કર્ર

ઈઅગણી
ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર

ગીલરૂ
઼ળફીરૃઅ

સોક્ષુથગ વીલગીદ
ઇફૉ ઈઅગણી ઑગ
ગળષીફૂ ગીરઙૂળૂફ્
ઇફૃયષ
(જો ઽ્લ દ્)

ઞૉફી રીડૉ
ુફરથૄગઅ ગળષીરીઅ
ઈષૂ ઝૉ દૉ
યૐઙ્ુવગ ઑગર
ઇફૉ ુફરથૄગઅ ફ્
઼રલઙીશ્

(૩)

(ળ)

(૫)

(૬)

(૭)

ઇુપુફલરફૂ
ગવર-૬
(૬) ઇફૉ
(૮) ઽૉ ઢશ
઼ બષરીઅ
ઈષૉવ
઼ ીક
(જો ઽ્લ દ્)
(૮)

ુફરથૄગઅ ફૂ
દીળૂઘ

ુફરથૄગઅ ફૂ
઼રીુપ્દ
દીળૂઘ

(૯)

(૱)

ધશ :- ____________
દીળૂઘ :-_____________
ઈઅગણી ઇુપગીળૂકફ્ ળૉ ગણર્ ુફયીષષી
રીડૉ ઞષીમનીળ ઇુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ
ગજૉળૂફૂ રઽ્ળ.
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