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 �તરરાષ્ટ્ર�ા ાાળાઓરું ્ાભ 

આપણારદ��માઓરજાઞત તદેભેરો ા્રભામતરભામતરામરતેરર્ર ત ,ર એરએકર�ા રંચહર ત .ર

પરઓ� ારએળાઓરસ્ાભર ત્ર્વગ તદેરો રર ાર તરુભતરુ ેરએકર એ્વગળાઓરઞભમાગણર્નાઓર ત .રઆર્વગભાર

આ્શ્કતાાભતરુળાોલાભતરુ ેરહ �તકા માઓરક� ોાકર ક્ ્�ા ટરપ� ોકરસલ�ોેર�ૂર્ ર તા .ર

 ત્રએરજરોકારભારુ્્ારએભા્ાર્ર્ ાર ક્ ્રભરા્તારુભતર ક્ઞૈકરકલાભારઞ�લણભેરદા્ેર

કરતારક� ોાકર�તરરાષ્ટ્ર�ા ાાભારએકર�કઓ�ોારુ ેર�ૂર્ ર ત.ર 

સ્તઓં તાભારોા પતરપ ટરઞ�લણરલતં ભેરણ્ાપર તે દર્ભતેરવ્ે .રપરઓ� ારએમાઓરએકરતરફર

ઞ�લકેરુભતરઞ�લણભારણાણ્�ાભારકા  રોત્ ાલરભા રુભતરેા રતરફરઆરલતં તરર�કલંણકર

ું �ા�તારભા રભરા્તારમ�ાભા�ેરુભતરુન્રંેભ�કલંણકરપારે ેભેરો ા્ર્ભ્ે.રતતભાર

પારણામતર�ાખ્રભારાભાર�ા ાાળાઓરકા ગ્રક્ �ાઓરવનાઓ .રએરમા ત્રમામાન્રોરમાઓરમાભભરમવ્સેર

્ભ્ાભારમા ત્રઉચચર ્ભભેરણરુભતરમારાઓરઞ�લણરમા �ભારમાઓવરપણર્ભા .રઆરોેકેભતરભ્ાર

�તરરાષ્ટ્ર�ા ાાભારઉપ મમાઓરઆ�ાળાઓરાકરણરદ��ાનાઓ .ર એભા્ારોેરમાા તર્લભતરએકરતરફર

ક� ોાકરમારટર�ા ાાળાઓર�તરરાષ્ટ્કરણર્નાઓરુભત ર ેા રતરફર  આરોકારભારભ્ાર�ા ાારર

એકરપ ટરએકર મતર�ૂર્લ .રઆર�ા ાારણ્ા્માઞ્કરલતં તરોચંોતર marketing strategy,ર

ેરરભાઓર્ોણભેરોા રોત્ ાભેરણન � રુપભા્ાર રટફાલમાઓરઆવ ર્ભ્ારમા � રglobalization, 

્કઞૈકટકરણરમાઓોતરો્ા રમા ત્રાામત રભરા્તાર ર ગા કોલારમાભભરાાઞ્ભાારુભતર્ ટ્ ટર

લમતાર્ભારતારવલ.ર 

માઓોતર ્ભમાઓરઉદારટકરણરુભતર કૈ્ ાકરણભેરભ્ાભર્ ાઓકરઆણ્ેરતતભારો ા ત્રઆપણાર

ભાભાઓરમે ાર� �રેમાઓ  mega shopping malls,રઞ્રા કા્ર્સ� ા ઓસારેર�ૂર્્ા,ર�ણતરગા કેભાર

મત્ ામાઓર ક્ઞૈકરકલાભારમવ્સેરુભતરકા ગ્પરઞતારાાો રરકરટરઆપા.ર�તરરાષ્ટ્ર�ા ાા,ર

કેોતજેરુભતરસટમસરનાઞભ્મસ ટારએરોકારભારમત્ાારઞ�લણરલત તંરા ાો રકર્ાભેરો્રભરકરટરર ટર

 ત.રરુભતર્સ� ા ઓસારેભારતરા ભાર�મરઆરમઓસ્ાાભારક� ોાઓકરમમ ગ્રમઓચાોકેરઆરલતં તર્ ારભતર

્ ાર ક્ ્ારણ્્સ્ારા ારકર્ાભાર ેસમાઓરમે�ર�રર �્ ાભાર �� ામરરભાભારમે ટરુન્રમઓસ્ાાર
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મા ત્રમ ્ેવરમાભારક�રોર્લર્ારપરેલરરટતતરએમભેર્ ટ્ ર સતવતરકરટભતરઞ્રા કા્રઞ�લણર

મઓલાોેરરચ્ામાઓરો્ ક�ર્્ાર ત.રઆમરઆપણારદ��માઓરણ્ા્માઞ્કરલતં ભાર ત્પારટરુભતર અેંવકર

પતઢટારુભતરએમભારમઓલાોેભારરમમકલરક� ોાકરમઓપંર�કલંણકરપતઢટારુભતરમઓલાોેળાઓરઞભમાગણર્નાઓર

ુભતરએમભારઞ�લણરલતં તરુપા ત્ોારઞ્ઞ�ષ રર્ેવદાભરમા ત્રએમણતરર કૈ્ ાકરણભાઓરું ્ાભભતર

આવ રભપા્્ાભારરોઞતષ ારોાપતરકરટ. 

આમરતેર ર શારુરઞ િ્દરઆશમરુભતરારેઞ્ોભા ,ર ણા�ાદ�્ર ાવેરભારઞ્ૈ ારતાભારક�ર� .ર

લકષણ� �ઞતતએર�ૂરકર�ોારુભતરએરોકારભારેારરક� ોાઓકરઞ�લણરરક�નએેરપણરપેતપેતાભારરટતતર ક્ઞૈકરર

�ક �ષ ં િે�ા રભરા ત્ર ત .રએમભારમમલરમાભ્ર ્ભરુભતરએભાઓર ાઞ્રવવતરએકરમ ગ્ગા ટરદ�ગભરર �્ ાઓર

 ત.રઆરદ�ગભમાઓરએકરએ્ારઞ્ૈમાભ્ભારમઓકકપભારઉપમારર ટર ત ,ર�ર� �્ ગરુભતરપઞિમભાઓર તદે્ા ,ર

દ��રુભતરભમગભાઓ,રરઞતરક�ર્વગર્ાર્ણગભાઓરતમામર તદેરુભતર�ા્ ગગ ે્ારુંોપતર ે્રુભતરમમસતર

ઞ્ૈરએભેરપાર્ારર ે્રએ્ાર ા્ભારમત્ ત .રએભાઓર ્ભમાઓરઆભ્ાારમકરુભતર  ઞતકર� �ક્ેભેર

તતમજર�તેાગ રમ� કસરભેરાા વરમમન્્રમભા્ર તરુભતરમાભ્રણ્ાનતરણ્ાનત,રણ્ાનતરુભતર

મમ�ષ રત્ારમળાષ્રુભતર વ્ાભર્ચચતભેરોતમર ્ભભારતમામરવઞતઞ્ઞભાળાઓરઞભ્ામકર

પારે રરેભતર ત. 

પરઓ� ારઆર�તરરાષ્ટ્ર�ા ાાભેરોતરણારેતરુભતરોત્રકાઓ કર ાદાર ત .એમભારોતરણાર

પઞિમભારમભ્તારુભતર ્ભર�કોાભારો ા્માઓરર �ોાર ત .રઆપણેરદ��રઆઝાદર્્ેરર્ારેાદર

ુ ેરરણ ત્રુરણ ત્ર imported goods,રઆ્ાતારચાજ્સ� ાાભાર�મ ર imported life-style, 

આ્ાતાર ્ભ�કોાભેરપણરમા માર્્ારોાગ્ે,રતતભારકારણતરઆર�ા ાાભતરઞ્�તષરોઞતષ ારોાપતર

્ . 

આપણાર�ાખ્રભારાભારો્તગમાભર�ા ાાળાઓર� � રમતકેોતભારઞ�લણરભાઞતમાઓરર �્ ાઓર ત .રઆર

ભાઞતળાઓરપા્ાળાઓર�ક �ષ ં િે�ા રએર � ાઓરક�રઆરદ��ભેરઞ�ંલતરમ�ાદા્રુ ેભાઓર ાભ્ાણારઆચારર

ઞ્ચારભારપકસમાઓ્ ાર� કારેરમત ત્રુભતરતતભાઓર ્ભમાઓરપઞિમભારદ��ેભારોવઞત�ાોરઆ ાઞભકર

મભ્તારમા �રોવા્રપતદાર્ા્ ,ર તતમજરુ ેભાઓર ંબ ટ�ર�ામભભાઓરાાચા�ારમઓચાોભરમા �ર્ફાદારર

ુભતરકા ગ્દલરકમગચારટારમ ટરર � .રઆપણતરદ��ોતમ્ારોતરાલભતરએમભાર�ામભરમામતરમાેાઓર�ચંાઓર
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તતભારપારણામતરઆઝાદટરતેરઆ્ા,રપરઓ� ારુવાઉભાર�ામભભારઞ�લણરોણાોાભારો ા્માઓ્ ાર

�ાર�� ારાર�ાનતર્ ર�શારભા .રઆમરઆઝાદટરઆ્તાઓરએકરતરફરવગતજેએરુ ે્ારઞ્દા્રોાભાર

ુભતરેા રતરફરઆપણતરએમભાર�્ારાામભ્રેભારર ટએરએ્ાઓર્ોણભેરજભમાભમમાઓરમઓચારર

્્ેરુભતરઆપણારદ��્ામાામાઓરપાિાર્રમભ્તારમા �ભેરોવા્ર્ભતેરવ્ેરત્ારએમળાઓરુભતર

મઞ્�તષરઆપણાર એ્વગળાઓરપઞિમાકરણર�ૂર્નાઓ .ર પઞિમાકરણભારઆરોા ્ાભતર ક્ઞૈકટકરણભાર

ો્ કઞ�ર�ારાર ત્વરમે્ે .રપારણામતરઆર એ્વગરઆપણારમામાાજક ,રઆઞ ત્કરુભતરરાજકટ્રલતં ેભાર

�મરઞ�લણરલતં ભારમેસોભાર�ેભમાઓરપઞિમભારદ��ેરતરફર્ે્ેરુભતરર્ાઓભારઞ�લણરમઓસ્ાારત્ાર

એમભારભાઞતરટઞતળાઓરુ ેરવ ર્ર્્ારોાગનાઓરભતરએળાઓરુળાકરણરુ ેર�ૂર્નાઓ. 

આમતર્રઆપણાર્તગમાભરર �રર ્ભમાઓરઞ�લણરલતં ભારકાઓલકરઉપતલાર્ ર તરુભતર

રાજકટ્રતતમજર�ામકટ્રદ�ોવારટભારકારણતરએરઉ�રે�રરક્ �ાઓરર્ર ત .ર રારરરામમે ભર

રે્ભારમમ્્ાર ારતભારભ્રવરણળાઓરમકોરઞ્ૈભતરમાવગદ�ગકરેભ્ાભારલમતારભરા્� ાઓર

�ક �ષ ્ઓતરું ્ાભર�ૂર્નાઓ,રએરમા ત્ર ારતભારઆવ્ારોઞત ારોવ ર્ .રઆરોઞત ામાઓરઆપણાર

દ��ભતરક�્ રએભારુ્દ�ામાઓ્ ારઉવાર્ાભારજરભા ,રપણરઞ્ૈભારોવઞત�ાોરદ��ેભારમ�ાદા્માઓર

એભતરવ ર્ ના�રસ્ાભરુપા્્ાભારલમતારર �ોાર તા .રપરઓ� ારઆઝાદટરમે્ારેાદરકેલરુવમ્ર

કારણતરએરોઞત ારમા ત્રમઓકંોતરઆપણારઆદ�ગ્ ાાદતામાઓરા રઆ્ારુભતરઆપણારોાણ�ાનતર

કાઓ કરમઓદરપસટ .ર ઉપરાઓતરએરમમ ત્રદ��ભતરઆપણાર ાતરટરુાગભભતરોપ્ંોતરકરટર�ક�રએ્ાઓર

 ાનતદ�સરુભતરમમ ગ્રભત� કર્રમેનાઓરભા .ર 

આરાસ્ઞતમાઓરપાિાર્રદ��ેભારોવઞત્ારો ાઞ્તર્ ત્ોારઆપણારુગણાાએરર્ાઓભાર

ભાઞતરટઞતરુળામારરઆપણારરાજકટ્ ર ુભતરઆઞ ત્કરણ્્સ્ાળાઓરઆ્ેજભર ા્રભના� .ર એભેરો ા્ર

આપણારઞ�લણરભાઞતરઉપરરપણરપસપેરુભતરર્ાઓભારઞ�લણરમઓસ્ાાભારો ા્�ા ટરમા ેોરમા �ર

ુ ેરુ ે ા્રપતદાર્્ે.રઆપણારઉ�મરઞ્અા્સારનારેપરુભતરુમતારકાભારનાઞભ્મસ ટામાઓરર

ો ત્�્ારમા �ર્ભવભ્ારોાગ્ા ,રતતમરજરુ ેરપણરર્ાઓભાર�્ારક� ્ણાભારજેવ્ાલર્ા્રએ્ાર

ો્રભેર ા્રભરા્ા .ર આપણાર એરમમાજભતરક�ામબજભારુભતરએભાર�્ારુન્રપરટલાાભાર

ઉપ મમાઓરપેતાભારઆ�ારઆકાઓલાાભાર� �ઞતતરમા �ભાર�શતારદ��ાલ,રતત્ ારએરોકારભાર
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પરટલાામાઓરમફ તારુપા ત્રએ્ાઓરરઞ�લણભારજેવ્ાલરકર્ાભારઆ�્્ારએર્વગભારમે ારુભતર

 ્ભ�કોાભતરુળાૂ પરમાભભરમવ્સરભરા્તાર�તરરાષ્ટ્ર�ા ાાર�ૂર્ .રએમાઓ્ ારક� ોાકર

�ા ાાભારકામવારટળાઓરમ ઓચાોભરપણરનારેપરુમતારકાભારઞભષણાતેભારમાભારરા ેરટરભાચતર્્ાર

ોાગનાઓ.રએ ્ાઓરજરભા ,રર્ાઓભારકેલરોઞત�ષ તરમઓમ્ાભારમઓસ્ાભરેભારર �્ ા ઓરએરવ ર્ોદરેાેતર

વણાલ.રઆમરુવાઉભારરાજકટ્રમઓસ્ાભાકરણળાઓરસ્ાભરમાઓસલકઞતકરમઓસ્ાભાકરણતરોા ાઓ. 

***** 

�તરરાષ્ટ્ર�ા ાાએરઞ�લણરલતં તર ક્ઞૈકરકલાભારમવ્સેરુભતરમાભભરમામગારત્ાર

શતષ રકેા ભારકા ગ્પરઞતભારરજેવ્ાલરકરટભતરઞ�લણળાઓરસ્કટ્રે ર્ભતરએરાદ�ામાઓરાાણ્્ાસ્તર

ો્ કઞ�ર�ૂરકરટરએરુ્શ્રરઆ્કારદા્કર ત.રપરઓ� ારએભારોત્રત્ારકા ગ્રપરઞતરેાેતતરઞ્�તષર

ઞ્ચારરઆ્શ્કરેન્ેર ત.ર 

આર�ા ાાભારમમગરકા ગ્ મભેરુભ્ામરકરતારએરોતાઞતર્ા્ર તરક�રએમળાઓરોત્રએર

 ે્ર તરક�રઞ્અા્સારઞ�લણરમત ણ્ારેાદર એ્વસ્ર ્ભ�કોાભતરુળાૂ પરમવ્સેભારજેવ્ાલર

મા �રપ્ાગપતરઆ્કરર તાર્ા્રુભતરપદરોઞતષ ારત્ારમ� કસરભાર ેસમાઓરમદારમે�ર�રર �.રઆર

ોત્ભતરપામ્ારમા �ભાર્ેગ્તારઉ�મરસટગાભારોા પતરપરરુ્ોઓે તર ત,રતત્ ારએમભારપરટલાામાઓર

મારેરદ��ા્ર્ા્રએર�ક �ષ ભતરએમભારકા ગ્ મમાઓરોાભાન્રમેનાઓ.રઆરકા ગ્ મળાઓરઞ્્રણરઉદા�ર

 ્ભર� �ક્ેરુભતરમભે ક્જાઞભકરઞમરાઓતેભારંચ�ાકષગકરુભતરમે ામણારપાર ાષામાઓર ોતરર �રર્� ાઓર

 ે્,રપરઓ� ાર ત્ �રએરઉપ મરપરટલાોલારેભારજતાઓરપરટલામાઓરમારેરદ��ા્રએરએભારફોએાઞતરુભતર

�ા ાાભારા �રેભારર ટ.ર 

આપણાર ત્પાર્ાંણ�્રુભતરઉઅેવભારલતં તરતતમજરક� ોાઓકર corporateર units,રમરકારટર

ુભતરુન્રઞભવમેમાઓરકા ગ્માભકતાભતરુળાોલાભતર professional management,રણ્ા્માઞ્કર

્ ટ્ ભારકા ગ્પરઞતભેરરઞ્ઞભ્ેવર�ૂર્્ે.રએમાઓરઞ્વત્ારરઆ્ેજભભેરઝાણ્ ્ારઞ્ચારર

્ા્ર તરુભતરઞભભાગારતરોત્રઞભ્તરમમ્માઓર� ��ાઓર્ા્રએરમા �રમઓે ઓઞભતરરકમગચારટાભારોા્કાતર

ુભતરઉપ્ેંવતાભતરભ્ાભમાઓરરા�ાભતરકામકાજભારઞ્ઞ્ભરપામાઓારપરર ત્રએમભારુોવરુોવર
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જ્ાેદારટરુવાઉ્ારભ�ટરકર્ામાઓરઆ ત્ર ત.રએરમા ત્રએભેરરઞ્ઞભમરરુમોર્ા્રએર �� ામરર

જૂરટરઞભદ��ભરુભતરઞભ્મભરમા �રતતમરજરમમગરકા ગ્ મમાઓરઞભ્ેાજતરકમગચારટાભાર�ાનતાભેર

ત્ારઉપો ભરમાભભરાાઞ્ભાાભેરરમ �મરઉપ્ેવર્ા્રુભતરએભેરુપણ્્રક�ર�ા ણ ગ્્ રભર્ા્ર

એરમા �રએભાઓરઉપરરમતતરચાઓપતારભજરરરા�્ાભારણ્્સ્ારકર્ામાઓરઆ ત્ર ત.   ત્ર�કલંણકર

ઉપો  ભારમા �રપણરએ્ારકા ગ્લમરણ્્સ્ારા ારકર્ાભાર �� ા્ ારઆરકા ગ્પરઞતભારરઆરલતં તર

પણરઆ્ાતર્ ર ત.ર 

તદળામારરઆર�ા ાામાઓરઞ�લણકા ગ્ભારમ ગ્ગા ટરઆ્ેજભરુભતરુમરકારકર

ુમોાકરણભારરચે�માલ રટરણ્્સ્ારકર્ામાઓરઆ્ા.રએમાઓરુભ્ામરઞ્ષ્રત્ારએભાર

પરઞતમરભારમા્જતરવવતભારઞ�લકેભારક �ક્ેભતરોાભાન્રઆપારઆરક �ક્ેભારું ્ કસરભાર

 �� ામરરએમભાઓરોઞ�લણરમા �રઞભષણાતેભારરમાવગદ�ગભમાઓરમતઞમભારરુભતરકા ગ્ઞ�ંેરેળાઓરઆ્ેજભરર

એમભારકા ગ્ મમાઓરુગસ્ાભતર�ાકાનાઓ.રએરમા ત્રએ્ારજેવ્ાલરકર્ામાઓરઆ્ારક�રઞ�લકેભતર

ુવાઉ્ારઞભભાગારતરોત્ભારરણકારટરમા ત્રએમભાઓરકા ગ્ભારઞ્વત્ારરૂપર��ારઆપ્ામાઓરઆ ત્ર

ુભતરતતર�ાજેરરુપતં લતરકામરઞભ્તરમમ્માઓરુમરકારકરરટતતરમઓપંર્ા્રએરમા �રઞ્અા્સાર

ુભતરઞ�લકેભારકામવારટળાઓરઞભ્ઞમતરઞભરટલણરુભતરઞભ્મભર્�ાઓરર �રએભાર�ામરકા  રોત્ ા્.ર 

પરઓ� ારઆરમમગરકામવારટભાર�કલંણકરમફ તારઞ્અા્સાભારકલારુભતરમાભમરવવતભાર

ઞ�લકેભાર�તા �ગઝરરઉપરરતતમજરએમભારમ ંોકતારુભતરમેભ�ાોતારઉપરરુભતર�ામરતેરઞ�લણર

ેાેતમાઓરએમભારોઞતેરતારુભતરઞભષ ારતતમજરઞ્અા્સારમા �ભારુળારાવરઉપરરઞભ ગરરર �ર ત.ર

આરણાણેભારક� ્ણારસ્્ઓરઞ�લકેભારમીજતાભારણ્ાપમાઓરઆ્ારર્ર ત,રતત્ ારતતમભારવદરરઆર

ેાેતતરમ ાભતારક� ્ા્રએર �� ામરરઆરમઓસ્ાામાઓરઉચચરપવારભેરણરુભતરોેરમા કરોા ેભાર

જેવ્ાલરકર્ામાઓરઆ્ા.ર 

પરઓ� ારઆરઞ્ષ્માઓર કટકતરએર તરક�રઆરણાણરરઆમર�રટદટર�કાતારભ્ારક�રએરએ્ારકેલર

ણ્્સ્ાર�ારારપતદારપણર્તાઓરભ્ા.રએરમા �રુોવરોકારભારું વમરુભતર્ાતા્રણભારજૂરર

ર �ર ત.રણ્ા્માઞ્કર્ ટ્ માઓરેા રવલા�રુઞભ્ા ગ્ર ે્ાભેર�રઆગ રમત્ ા્ર તરતતરઆરઞ્ષ્ભાર

મઓ્ તદભ�ાોતાભેરુ ા્ભેરઞભદ��રકર�ર ત.રુ ેરઞ�લકભારસ્્ઓોતરણાળાઓરસ્ાભરેા રપારે ેળાઓર
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ઞભદ��ભરુભતરઞભ્ઓં ણરો રોતર તરતત્ ારએમભારકામવારટમાઓર્ાઓઞંકતારઆ્ારજ્ાભારુભતરએમભાર

�તા �ગઝરત્ારમેભ�ાોતારવ ણરસ્ાભતરભક�ોાલરજતાઓરએરઞભષોાણરેભારજ્ાભારમઓ ા્ભારર �ર

 ત.રઆમરત્ાકઞ્તરુમરકારકરકામભારોવભામાઓરઞ�લકભાર initiative,રપ �ોરકર્ાભારમભે્ કઞ�ર

મા �ર�ામરુ્કા�રભા રર �તાઓરતતળ ાઓરકા્ાગો્ભારએકરકમગચારટમાઓરુ્્ારએમરક ેરક�રુન્ર

ઉપકરણેર�્ારએકરઉપકરણમાઓરૂપાઓતરર્ રર્ર ત.રએભારજ્ાેદારટરએકરશઞમકભાર�મર

મ �ભતાણાભારુ ત્જમાઓરઞભ્તરકા ગ્રઞભ્તરમમ્માઓરઞ્ઞભમરર� ��ાઓરકર્ાર� �રતારમાઞમતરેભારર્ર

 ત.ર 

આર�ા ાારઉરલકષ રઞ�લણભાર �� ામરરએભારમત્ ામાઓરઉ�મે�મરમાભભરાાઞ્ભારુભતર

કા ગ્પરઞતરોસ� ાતરકર�રએરુ્શ્રઆ્કારદા્કર ત.રપરઓ� ાર� �રપા રુભતરવતરઉપ્ામાાદર

ુળાષ ાભેમાઓરુ ્ાલરવ ત્ોારભાઞમતકતારપેતાળાઓર�ાખ્રોત્રય �કટરર્ર ત,રતતમરઆર�ા ાાર

ે�ાભાર્ ારઉરલકષ રમાભભરાાઞ્ભારુભતરકા ગ્પરઞતરપરભારએકાઓઞતકરએકાગતાભતરોલભતરએમભાર

પ ેજણમાઓ,રરએમભાર glamour,રમેા ભામાઓરગસતરેભારર્ર તરર્ાર�રમાભભરએરજરમાભ્રેભાર

જતાઓરઞ�લણરએભાઓરસ્ર્્ારઞ્�ા�ર્ા્ર ત.ર 

્ાસત્માઓરકા ગ્ઞમસરરમા �રક�્ ર good intentions,ર�ા ા�્રપ્ાગપતરભ્ા.રએરમા �ર

ુપભા્ાતારકા ગ્પરઞતરઞભભાગારતરઆ�્ભતરુળાૂ પર ે્રએરપણરઆ્શ્કર ત.રુન્્ારએર

ેા કેભારરઞ�સતેરતાભાર�ા ા�્્ાર્તાઓરએમભારપરભારુઞતર�ક ્ાગરદેાણભાર�મર  counter-

productive,રઞ્પરટતરપારણામળાઓરકારણરેભારર્ર ત.રએરએકરાાઞ્ાદતર કટકતર તરક�રેા કભાર

માભમભાર�સટરા �ઝરમા ત્રઞ�સતભારઆ�્ભતરુળાૂ પરું વમરુભતરકા ગ્પરઞતરપણરુપભા્ાલર

 ે્રર્ાર�રજરએરઆ�્ભારપાર� �ઞતતર્ા્ર ત.ર રર

ઞ્અા્સારુભતરઞ�લકેરચતતભર સતાર ત,રએમભારમા્જતરસે � ર સતારતરટક�ર્ા્રર્ાર�ર

ઞ�લણભારવતસતરર્ભે,રએભાઓરઆરમાભેરોેપર્ા્ર ત.રઞ�લણમાઓર્ ટ્ ભતરુગતારમ તરુભતર

એભારમા્જતરએકરણ્્મા્રતરટક�ર્ા્રર્ાર�રઞ્અા્સરએકરગા ક, ર clientરેભારર �ર તરુભતર

ઞ�લકરત્ાર�ા ારએભતરજૂરટરમાા તારત્ારક �ક્ેભાર service provider,રઉંચતર� �ક્રો ર
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તરમઓે ઓભારમત્ ાાભારજેવ્ાલરકરભારરમઓસ્ા.રઆર્ોણરર ત્રએ્ાઓર�કઢર્નાઓર તરક�રઞ�લણરમઓસ્ાર

ુભતરએભારોા ા્સાર્ચચતભારઞ્્ાદમાઓરઆપણારન્ા્ાો્ેરપણરઆર�ક �ષ રુપભા્ાર ત.ર 

્ાસત્માઓરઞ�લકર�ા ાભેરએકરકમગચારટરક�રઉપકરણરભા રપરઓ� ારરઞ્અા્સાભેરોતરણારેતર

 ે્રર્ાર�રઞ�લણરએળાઓર્્ા ગ્રસ્ૂપરપામતર ત.રઞ�લણભાઓર્ાસતઞ્કરોત્ેભારઞમસરરમા �ર

ાાણ્્ાસ્તરઆ્ેજભરજૂરટર તરતતમર�ાનતર ્ારપણ.રએ્ાર�ાનતર ્ામાઓરરઞ�લકભારોઞત ાર�ાોતરર

ુભતરએભાઓરપારણામતરઞ્અા્સાભારોઞત ારપણર� �ણગરક ાએરર�ાોતરએર્્ા ગ્રઞ�લણભારપરમર

આ્શ્કતાર ત. 

***** 

આપ�ાઓર ્ભરે�ાભારેા �ાગ�ારરરાઓર તરુભતરરેા રમાભભેરુભતરઉપકરણેરત્ારકા ગ્ઞ્ઞભર

પરભેરુ ોરઞ્ૈામરઆપ�ાઓરોલકઞતવતરોલણરેનનાઓર ત.રઆરઞ્ૈામરઞ�લણરલતં તરકા ગ્લમરણ્્સ્ાર

મા �ળ ાઓરોતરકરે ર ત.રપરઓ� ારઞ�લણરકા ગ્માઓરએરેભાભેરઉપ્ેવરજૂરટર ત,ર તાઓર� � હ �તરરટતતર

ઞ�લણભેરમઓે ઓભરઞ્અા્સારુભતરઞ�લકેભાર�તચનતભારુભતરએમભારપારસપારકરમઓે ઓભરમા ત્ર ત.ર

એળાઓર ાદગ રઞ્અા્સભારુભતરઞ�લકભારએમર તેરચતતભાાભાર interaction,ર�તરા ્ામાઓ,રએમભાર

ુન્ેન્રમઓે ઓભમાઓરર �્ ાઓર ત.રઆરમઓે ઓભરુભતરએભાઓરપારણામભતર�કસામાઓર� �કટર�કા્રએમરભ્ા,ર

 તાઓરમાભ્ર ્ભમાઓરએભાઓરુભતરાઓરમ ર્ભતરોાભતરએભતરભજરરવદાજરપણરકરટર�કા� ાઓરભ્ા.રએર

મળાષ્ભતરરમાચેરુભતરઉ�મરમળાષ્રેભ્ાભારાદ�ામાઓરદેરટરર્રએરજરઉ�મરઞ�લણભારફોએાઞતર

 ત.રર 

આર કટકતભારમઓદ ગમાઓરજરરતમામરેા રવઞતઞ્ઞભાભતરમાયાઓર�કલંણકર� �ક્રોાપતર્ા્ર ત.ર

તત્ ારઞ�લણભારમા ગ્કતારમા �રએળાઓરinternalization,ર�તરટકરણર્ા્રુભતરએમાઓરમાભ્ા્રુભતર

ચકતઞમકરું વમરુપભા્્ામાઓરઆ ત્રએરરજૂરટર ત.રુભતર ત્રતેરુ ગ્તઓં ભારઉરકષગરમા �રપણર

એ્ાઓરું વમભાર ોામણર્ા્ર ત,રકારણરક�ર ત્ �રએભેરમઓે ઓભરપણરમાભ્ા્રશત્ રમા ત્ર તરુભતર

મળાષ્ળાઓરમાયાઓરશત્ રમાભ્ા્રરટતતરજરમાભાર�કા્.રપરઓ� ાર�તરરાષ્ટ્ર�ા ાાભારણ્ા્માઞ્કર
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મા ેોમાઓરઆરેાેતર�ામરઞ્ચારાલરભ્ારુભતરતતમાઓરએરમા �ભારઞ્�તષરોઞતેરતારક�ર

મઓ્ તદભ�ાોતારપણરદ��ાતારભ્ા. 

***** 

આર�ા ાાભારવઞતઞ્ઞભરેા તામાઓરુ ્ાલરર્ર તરએભારોતાઞતરપરટલાભારપારણામર

મા ત્રમઓકંોતરએમભારોઞત ા્માઓરમ ટરર �ર ત.રઞ�લણરલતં તરપરટલામાઓરઞ્અા્સભારદ��ા્રઉપરર

એકાઓઞતકરરએકાગતાર્તાઓરએભતરમા �રુપભા્ા ત્ોારભાઞતરટઞતભારંચિતારવ ણરેભ્ાભાર�શતારર �ર

 તરુભતરતતમાઓરવતરરટઞતારમા �ભેરુ્કા�રપણરા ેર્ા્ર ત.રપરઓ� ારઆરઞ્ષ્માઓરએ્ારદોાોર

્ા્ર તરક�રરઆર�ા ાામાઓરઞ્અા્સાભારપામતરદર�કરઞ્ષ્માઓરપરઞતમરરપારશમરકરા્ા્ર તરુભતર

મા્ચતતારમા �રુવાઉ્ારજૂરટરવલા�ેભારજેવ્ાલરપણર્ા્ર ત.રપારણામતરવતરરટઞતારમા �ર�ામર

ુ્કા�રર �તેરભ્ા.ર 

આમરપરટલામાઓરવતરરટઞતરઆચરા્રભા રએભેરમઓતેષરુ્શ્રો ર�કા્.રપરઓ� ારઆર કટકતર

માંરણ્્સ્ારક�રદેાણભારઉપજર ે્રતેરઞ્અા્સભાર્તગ�ાઓકરમારટરદ��ા્રએરમા ત્રએરસ્્ઓરમારેર

ેન્ાભારોતાઞતર્તારભ્ા.રઞ�લણભતરોલભતરઞ્અા્સરમારેરદ��ા્રએરમા�ાઓર ત,રપણરપ્ાગપતરભ્ા.ર

એરસ્્ઓરમારેરેભતરુભતરમારેરદ��ા્રપણ,રએળાઓરમારાઓપ�ાઓરએભાર�તારકરમારપભારરું ણ્ાનતરર ે્ર

એમાઓરઞ�લણભારમા ગ્કતારર �ોાર ત.રકેલર�ા ારઆરોત્્ાર ોતર��રર ે્,રપરઓ� ારએભારોઞતર

ું �ા�ર ે્રએરએભાઓર�કલંણકર� �ક્ભારપરમરઆ્શ્કતાર ત.ર�્ાર�રઆપણારમમગર�કલંણકર

ુભતરમાઓસલકઞતકરું વમમાઓરઆરેાેતતરભનભપાંરરણકઞતરઆ્ારભ્ા.રપરઓ� ારઞ�લણરઞ્ચારમાઓરતેર

એભારુ્શ્રુપતલારર �ર ત,ર�રરઆર�ા ાાભારું વમમાઓર�ામર્રતાતારભ્ા.ર 

્ાસત્માઓરઞ�લણરકા ગ્રદરઞમ્ાભરઞ્અા્સભારવદરરએકરઞ્ઞ�ષ રઆરમવ ર્ભેરોા�ા ાગ્ર

્્ેરજેલએ,ર�્ારવતરરટઞતારતરફરદેરટરજતારોાોચરતતભારવદરરપતદારભર્ા્.રઆરોકારભાર

ઉપો  ભરતતભારસ્્ઓરઞ્કામભારોા ્ાળાઓરપારણામર ે્ર ત.રઆરોા ્ાળાઓરોતરકરે રમાંરઞ�લકેભાર

ઉમદારકામવારટરજરભા રપરઓ� ાર�ાખ્ર ત્રએમભેરઉંતરો ા્ર ે્ર ત.રઞ�લણળાઓર્ાસતઞ્કરકા ગ્રતતર

આર ત.રઆરકા ગ્રજાભરુભતરક �ક્ભારોા પતમાઓરપારમમાપતર્ રજ� ાઓરભ્ા,રચાાર�્રઞભમાગણરએળાઓર
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ો�ા�રોત્ર ત.રઆર કટકતરભજરરવદાજર્તાઓરમે ામાઓરમે ટરઉપો  ભારએમળાઓરમાભ્ા્ર� �ક્ર

�ેલરદ�ર ત.ર 

***** 

આરમઓદ નરએકરેા રેાેતરપણરઞ્ચાર્ાભારર �ર ત.રઞ્અા્સારઞ�લણરમઓસ્ામાઓરતાોામર

મત ણ્ારેાદરપેતાભાર ાઞ્ર ્ભમાઓર successful adjustment,રમફ રમમા્ેજભરમાભતરુભતર

કેલરઉમદારણ્્મા્રુપભા્ારતતમાઓરોવઞતરકર�રએરજૂરટર ત,રપરઓ� ારપ્ાગપતરભ્ા.રુભતરએમાઓ્ ર

જેરણ્્મા્ભારપમઓદવારઞ્અા્સભારોલકઞતરુભતરોઞત ાભતરેદોતરો્તગમાભર્ોણરુળામારર

ણ્્મા્ભારોચંોતરર� �ક્ભતરુળાોલાભતર્ ર ે્રતેરએર ્ભમાઓરઞ્મઓ્ ાાદતારમજ નર ત.રજેરક�ર

આર�ા ાામાઓરઆરઞ્ષ ત્ર counseling,રપરામ�ગભારજેવ્ાલભતરકારણતરઆર�ાશક�ોાળાઓરા�ઓ્ ંાઓરર

ઞભ્ારણરુ્શ્ર્નાઓર ત.રપરઓ� ારઆરઞ્ષ્માઓરમ રર્� �ણગરેાેતરએર તરક�રમાંરમફ રમમા્ેજભળાઓર

ોત્રperpetuation of the present order of life, ો્તગમાભર ્ભરણ્્સ્ાભતરંચરસ્ા્ા  

કર્ાળાઓરઞભઞમ�રેભતર ત.  આમર�રણ્્સ્ાભતરકારણતરરમળાષ્રરઞતરુજ ઓપારુભતર તા�ાભાર

મભેદ�ામાઓરભક�ોાલરતતરસ્ા્ાર્ા્રુભતરઞ�લણરએળાઓરઞભઞમ�રેભતરતેરમારાઓર ઞ્ષ્ભારઆ�ાર

લાણર્ રર્ર ત.ર્ાસત્માઓરઞ�લણભારમા ગ્કતારએર agent of social change and progress, 

મામાાજકરપાર્તગભરુભતરોવઞતળાઓરકરણરેભત  એર કટકતમાઓરર �ોાર ત.રઆરેાેતભારઉપતલાર્ા્ર

એરઞ�લણભતરએભાર્ાસતઞ્કરુ ગ્્ ારઞ્�ા�રકર�ર ત. 

ઉપરાઓતરઆર�ા ાાભાર ક્ ્ાર્ાતા્રણમાઓરમ દઓ�તર એ્વસ્રમ ર્ાકાઓલાારપેષાતાર

 ે્ાભારઞભદ��રમ તર તરુભતરએભારઞ્અા્સારમા �રે�ાજભમમાજરમા ત્રમાભારમઓપકગભેર�ામર

ુ્કા�રર �તેરભ્ા.રઆરાસ્ઞતમાઓરોેકેભતરુન્ા્રુભતર�ેષણભતરકારણતર�રપાસાારમ �્ ારપસ�ર તર

તતભારુભતરએમભાર ક્ ્ભારપા્ામાઓરશાઓકરભતરશાઓકરએરપાસાારર �ોાર તરતતભારઞ્અા્સાભતર

રણકારટરમ તરુભતરઆરઞ્ષ્માઓરએમભારમઓ્ તદભ�ાોતારક� ્ા્રએભાર�ામરકા  રોત્ ાલરભર

 ે્રતેરમમાજમાઓર્તાઓરુન્ા્રુભતર�ેષણભતરોર્લર્ારપરેલર �કેરમ તર ત,ર�રઞ્ ાજકરુભતર

ઞ્ઘ ભકારટરપારે ેભતર�ાષ રકર�ર ત. 
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***** 

ુ ેરએકરેારર�ાદાભેરઞ્ચારરકર્ેરઆ્શ્કર ત.રઆર�ા ાારપઞિમભારદ��ેભારુભતર

મઞ્�તષર�ગોતનસરુભતરુમતારકાભારઞ�લણરમઓસ્ાાભારકા ગ્પરઞતમાઓ્ ારોતરણારમત ત્ર તરત્ાર

એમભારમા ત્ભારમઓોગભતામાઓરપેતાળાઓરા તર ાએર ત.રએરકારણતરએમભાર્ાતા્રણમાઓરપઞિમભાર

 ્ાભેરો ા્ર્ભતેરજતેરદ��ા્ર ત.રઆરઞ્ષ્માઓરએકર કટકતરસ્ાકાર્ાભારર �ર તરક�રમાભ્ર

ઞ્કામર મમાઓરપાિાર્રમઓસલકઞતાળાઓરમ ર્� �ણગરોદાભરરરાઓર ત,રતત્ ારર્ાઓભારઉપો  ભારુભતર

પા્ાભાર� �ક્ેભતરઞ�લણભારકા ગ્ મમાઓર્્ેંચતરસ્ાભરમ તરએર ષ રવણા્ાઓરજેલએ.રપરઓ� ારએરમા �ર

ઞ્�તષરોઞત ારુભતરપારશમભારુપતલારર �ર ત,રતત્ ારઆર�ા ાામાઓરએરઉપો  ભાભારસ્ાભતર

ર્ાઓભારોરભારમપા ટરપરભારર �ણાકરણાળાઓરઞ્�તષરુળાકરણર્�ાઓરદ��ા્ર ત,રશાર�કરતેરએમાઓર

આ કોાલરપણરઆ્ારર્ર ત. 

ેા રતરફરપાિાર્રમભ્તાભાર  ઞતક્ાદટરુઞતર�કભાર�ા ષપારણામે્ારંચિઞતતરર્ાઓભાર

ક� ોાકર�ારટ�ાોેર ારતભારઆભ્ાારમકરમઓસલકઞતરુભતર્ેવરતરફર્ે્ારુભતરએમણતર� �્ ગરુભતર

પઞિમભારમમન્્ભારઆ્શ્કતાભેર�ારસકારરક્ .ર આર કટકતે્ારોતરાલભતરઆર�ા ાાએરપણર

્ેવા,ર્ેવરભા રપરઓ� ાર્ેવાભતરુભતરએભારમા ત્રોા ગ્ભારુભતરભ્ાભર�્ારઉપ મભતરત્ારતરમઓે ઓભાર

ક� ોાઓકરશોેકરુભતરઆળાષઓંવકરમઓવાતભતરપણરએમભારકા ગ્ મમાઓરસ્ાભરઆપનાઓ .રપરઓ� ારએભારવણભાર

ઞ્અા્સાભાર�ારટારકરુભતરમાભઞમકરઆરેગ્ભારઉપકરણરતરટક�રકર્ામાઓરઆ્ા ,રએમભારુભતકર

ઞ્ષ્ેમાઓરએકર્ભારાભારઞ્ષ્રતરટક�.ર 

ઞ્દ��ેમાઓરતણા્ ્ાગર ્ભમાઓરરા તર્ા્રએરઆ�્્ાર્ેવભેરમારેરએ્ેરોમારર્્ેર

 તરુભતરએળાઓરો ા્લતં રઞ્સતર� ાઓરર્ર ત .રઆપણતરપઞિમભારેા રચાજ્સ� ાાભાર�મરઆર

્ેવાભારપણરઆ્ાતરકરટરુભતરુ ેરક� ોાઓકરમે ારઉઅેવણક ેરુભતરણ્ા્માઞ્કરપતઢટાએર

પેતાભારકમગચારટાભારકા ગ્લમતાર્ભાર્ાભાર �� ા્ ારતતમભારણ્્મા્રમઓે ઓભારતાોામભાર

કા ગ્ મમાઓર્ેવાભારતાોામભેરપણરમમા ત્�રક્ ,રુભતરએરમા ત્રઆપણારદ��ભારક� ોાકરર

મરકારેએરપણર�ા ાકટ્રુભ્ામ મેમાઓરએભતરસ્ાભરઆપનાઓ. 
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આમર્ેવારુભતરભ્ાભર્વતર�ભતરઆર�ા ાામાઓરસ્ાભરતેરુપાનાઓ ,રપરઓ� ારએરમ ગ્ભાર� � ર

આભ્ાારમકર �� ારએમભાર�ાંચભેરઞ્ષ્રેભાર�શેરભા .ર મણાઓર મણાઓરઆપણારઞ�લણલતં તરઆપણાર

ોાચાભરણાૂ લા ભારપરઓપરાભારમારટરએ્ારો�ાસતર્ા્ર ત ,ર તત્ ારક� ોાકર�તરરાષ્ટ્ર�ા ાાર

ણાૂ લા ભારપરઞતભતરુળામર્ાભેરુભતરએભારમા ત્રઆ ાઞભકર �કભેોે ભેરમમન્્રકર્ાભેરદા્ેર

કર�ર ત .રપરઓ� ારઆપણારક� ોાઓકરુમારેરપેતાભારઆોા�ાભર ્ભેરમા �રોાચાભરઞ�કપસ્ાપર્ભાર

સટઝાલભેરપમઓદરકર�ર ત ,ર તતમરણા�ાલા ભેરઆરંોેામરઆર�ા ાારમા �રે�ાભારએકરમે ામણાર

ુોઓકારભારજરવરજરમાર�ર ત .ર ેાકટરએમભારમમગરકા ગ્ મળાઓરોત્રતેરઞ્અા્સાભતરાા�ર

મા �ે ા ્ાગર ્ભરમા �રજૂરટરાામ ઓપંરકારાકદદરમા �રતક્ ારરકર્ાળાઓરજરર �ર ત.રુભતરતતાર રક�ર

માતર�કસાભારક�રએભા્ાર્ર્ભાર�રઆ્કરર તાર્ા્,રતતમાઓરએમભતરપેતાભારકા ગ્ મભારમા ગ્કતાર

દ��ા્ર ત .રઉપરાઓત ,ર આર�ા ાાભારમમગર્ાતા્રણરુભતરરેાજિદાર ્ભરણ્્ ારમાઓરપાિાર્ર

 ્ભ�કોારુભતર� �ક્ેભેરો ા્રુ્્ારએમરક ેરક�રએભેર્ વાસરસપષ પણતરઆવ રતરટરઆ ત્ર

 ત.રુોે�રઆરઞ્ષ્માઓરક� ોાઓકરુપ્ાદરુ્શ્ર ત રુભતરએરુપ્ાદેમાઓરમાચારાદ�ાભેરરમઓક�તર

ર �ોેર ત 

પાિાર્ભારર�મરપ ્ાગર્રુભતરમઞ્�તષર ારતા્રમઓસલકઞતભારમાભ્રઞ્કામ મમાઓરઞ્�તષર

ોદાભભારનારેપરુમતારકાભાર�ારટ�ાોેર�ારાર�રકદરર્ રતતભતરુળાોલાભતરઆર�ા ાામાઓરઆપણાર

ક� ોાકરપારઓપારકરૂાઢારુભતરરટઞતાર્ાજેભેરપારચ્રપણરકરા્્ામાઓરઆ ત્ર ત.રએરમા ત્રએમણતર

એ્ારોતાઞતરકરા્્ામાઓરઆ ત્ર તરક�રએરમ ગ્ભારર્તગમાભર ્ભમાઓરકેલ રrelevance,રોામઓં વકતાર

ભ્ારતતમરજરઆ ાઞભકતારુભત�ાસર�ાોતારમા ત્રએમભેરકેલરમત રભ્ા.રપારણામતરએમળાઓરમ રર્ર

ઐઞત ાઞમકરુભ્ામરમા �રજૂરટરોાચાભરુ્�તષર� �ર� ાઓરમાઞમતર્ રર્ર ત. 

આમરઆર�ા ાારરણ ત્રુરણ ત્રઞમ�ભરટર�ા ાાભારપારપા ટભતરુળામરતારદ��ા્ર ત.ર

આમતર્રઆપણારુઞ�ંલતરક�રુભગઞ�ંલતરજભમ�ાદા્માઓરવગત રમાભ્મભાર�ા ાભારા �ર

ઞમ�ભરટર�ા ારતરટક�ભાર ત.રઆમરઆર�ા ાાભારઞ્અા્સાભતરએમભારપાર્ારમાઓરક�રુન્ર

મઓસ્ાારુભતરક�નએેરમા ત્ભારમઓે ઓભભતરકારણતરઆપણારભમગરુભતરમઓસલકઞતરમા �રઆદરર્ા્રએ્ાઓર

મઓસકારેરભરમે્ાર ે્રતેરતતમભારમાભમમાઓરરઆપણારદ��ભારમભ્તારમા �ર ટણપતભેર ા્રપતદાર
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્ા્ર તરુભતરતતારુ ેરપરા્ાપ�ાઓ, ર self alienationરુળા ત્ર તરુભતરતતારુ ેભાર

્ાતા્રણમાઓરમ�ાં ચતરમમા્ેજભરમાભ્ામાઓરુભતરજૂરટરભત� કર્ર� ��ાઓરપાસ્ામાઓરઉણારાતર�ર ત. 

 એ્વગરુભતરઆર�ા ાાભારભાઞતરટઞતભેરો ા્રક�્ રએર�ા ાાભારકા ગ્લતં ર� �રતેર

માઞમતરભ્ારર ે.રએમભારોઞતષ ાભતરોલભતરક� ોાકર�ા ાાભારઞ્અા્સાભાઓરરુભતરક� ોાકરુન્ર

ના્ ાભેભાઓરરમાભમરાાભારએભારણ્ાપભેરઞ્સતારર્્ેર ત.રુભતર ક્ઞૈકટકરણભારો્ કઞ�ભતરોલભતર

consumerism,રઉપ ેનતા્ાદભેર�રોમારર્્ેરતતભારોાભતરરઆરો ા્રાા�કઢર્્ેર ત.રરકેલર

 ેસભતરએભારઉ તરરદરઞમ્ાભરએભારોલકઞતભતરુળાૂ પર્ાતા્રણરુભતરપેષણરમ ્ાઓરજેલએરએભતર

ેદોતરએભતરપેતાભાર� � રભરતામાઓ્ ારએકાએકરઉ�ાસટભતરપરાલરભરતામાઓરરેપારદ�્ા્રએ્ારાસ્ઞતર

આપણારરના્ ાભરપતઢટભારરએકર્વગભારર્ ર ત.રઆરના્ ાભેરઞં�ઓલાભારુ્ઢ્માઓર�ાકા્ાર ત. 

ેા ા ઓ,રઆરમઓદ નરએકરુન્રેાેતરભ્ાભરપરરોત્ ારજેલએ.ર ત્ર� �્ ગરુભતરપઞિમભાર

મમન્્ર�ારાર ્ભભારઞ્ઞ્ભરલતં તર ક્ઞૈકરુભતરમાભ્ા્રપારોતત્ભેરોા�ા ાગ્ર્ રર ેર તરુભતર

મળાષ્રમળાષ્,રદ��રદ��રુભતરમઓસલકઞતરમઓસલકઞતર્ચચતભારવતરેરઘ ટરર ાર ત,રતતમજરઞ્ૈરમઓસલકઞતભેર

ઉદ્ર્્ાભારમઓક�તેરમ ટરર ાર ત.રઆમરમાભ્રઞતભારઉીજ્ ર ાઞ્ભારમાચારાદ�ાભાઓર

ો્ાણભેરઆરઓ ર્ રયાશેર ત.રઆરોા ્ામાઓરમ ્ેવાર્્ાભતરેદોતરઆર�ા ાાભારક� ્ણાર

�ણતરરઞ્ૈભતરક ેક ટભારઆર�રોા્ાર�ાં ા ઓર તરએરપાિાર્રમભ્તાભારણ્ામે માઓરરાસ્ઞતયાસતર

સ્ાઞપતરા તેળાઓરકરણરેભારક� ોાઓકરપા ાઓરપવોાઓર ર્ાળાઓરઞભઞમ�રેભતરએરએકરુર્ઓતરવઓ ારર

ેાેતરોત�ા્ારજેલએ. 

રઆર�ા ાારપામતરમાભભરમવ્સેભેર ક્ ્ર ત,રુભ્્ભરુભ્ાપભભારઉ�મે�મર

પરઞતાભેરકા્ાગળ ા ્ર ત.રએરચે�મરએમળાઓરજમારપાાાઓર ત.રપરઓ� ારએરમ ગ્ળ ાઓર�કલંણકર� �ક્રએર

કેભારમત્ ામાઓરોસ� ાતર્ા્ર ત,  कस्म  देवा  हेवव हेवद् ,રએરક્ારઆદ�ગભતરમત્ તર તરએભાઓરઉપરર

ઞભ ગરરર �ર ત.રઆર�ા ાાર્તગમાભરસ્ાઞપતરા તેભાર્ વણ્ાર�ાનતર્ ર્ાસતઞ્કર ક્ઞૈકર

પારોતત્ભતરુળાોલાભતરપેતાભારમમગરકા ગ્ મળાઓર�ાભારા્ેજભરકર�રતેર ારતભારઞ�લણરજવતભાર
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