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-:: પોજદાયી કામયયીતી અધધનીમભ-૧૯૭૩ (૧૯૭૪ના ન.ં૨) ની કરભ-૧૪૪ તથા 
જી.ી.એક્ટ કરભ- ૩૭ (૪) અન્લમે કયેર   હુકભ ::-  

ક્રભાકં:એસ.ફી./કોયોના લામયસ/૧૬૨/ય૦૨૧ 

લચંાણે રીધા 
(૧) ગ્રહુધલબાગ સચચલારમ ગાધંીનગય ક્રભાકં:ધલ-૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨- A  તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧  

(૨) ગ્રહુ ભતં્રારમ બાયત સયકાયના તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૧ ના ત્રક્રભાકં:  40-3/2020- DM-I (A) અન્લમે  
 

 
 

૧.           નલેર કયના લામયવ (covid-19) ને WHO  દ્વાયા લૈમિક ભશાભાયી જાશયે કયલાભા ંઆલેર છે. આ 
વફંધંભા ં કેન્દ્ર વયકાય તથા યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વભમાતંયે સચુનાઓ તેભજ ભાગગદમળિકાઓ ફશાય ાડલાભા ં
આલેર છે. ગ્રશુ ભતં્રારમ બાયત વયકાયના તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૧ ના  હકુભ ક્રભાકં:  40-3/2020 -DM-I (A) થી 
કયના વકં્રભણને યકલા અધતન સચુનાઓ  આલાભા ંઆલેર છે.  
૨       યાજ્મભા ં covid-19 ના વકં્રભણની ફાફતને ધ્માને રેતા યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ગ્રશુ  મલબાગના  
તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૧ ના હકુભ ક્રભાકં: મલ-૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨-A  થી યાજ્મભા ં૦૮ ળશયેભા ંદયયજ યાત્રીના 
ક.૧૧/૦૦ થી વલાયના કરાક ૦૬:૦૦ સધુી યાત્રી કપગય ુતથા કેટરાક મનમતં્રણ અભરભા ંમકુલાભા ંઆલેર. જે 
તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૧ ના હકુભ ક્રભાકં:  મલ-૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦-૪૮૨- એ થી તા.૨૮/૦૮/૨૧ સધુી રફંાલલાભા ં
આલેર છે.  
    
૩.        યાજ્મભા ંછેલ્રા કેટરાક દદલવથી કયનાના દૈમનક કેવભા ંવતત ઘટાડ નોંધામેર છે. જેથી પ્રલતગભાન 
દયસ્થથમતની પનુ:વમભક્ષા કયી સયુત ળશયેભા ં તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ યાત્રીના ક.૧૧/૦૦ થી તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૧ 
વલાયના ક. ૦૬/૦૦ સધુી યાત્રી કપરુગ  રફંાલલાભા ંઆલે છે.   
 

સયુત ળશયે મલથતાય લથતીની રષ્ટીએ ગીચ અને બીડબાડ લાળુ શમ નલેર કયના લામયવ 
ઝડી વકં્રભણને ધ્માને રતેા રકની સયુક્ષા ફાફતે તકેદાયીના ગરા રૂે જાશયે જનતાના દશતભા ં પજદાયી 
કામગયીતી અમધમનમભ વને ૧૯૭૩ ની કરભ ૧૪૪ અન્દ્લમે હું અજમકુભાય તોભય (આઇ.ી.એસ.) ોરીસ કધભશ્નય, 
સયુત ળહયે નીચે મજુફન હકુભ કરંુ છ.ં   

-:ધલસ્તાય:- 
 

     સયુત  ળશયે રીવ કમભશ્નયેટ શકુભત શઠેન વભગ્ર મલથતાય. 
 

-:હુકભ :-  
                  આ સદંબે ગ્રહુ ધલબાગના તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧ ના હુકભ ક્રભાકં:- ધલ-
૧/કઅલ/૧૦૨૦૨૦/૪૮૨ થી તા.૩૦/૦૮/૨૦૨૧ ના યોજ જન્ભાષ્ટભી ના તહલેાયની ઉજલણી તથા તા. 
૦૯/૦૯/૨૦૨૧ તા. ૧૯/૦૯/૨૦૨૧ દયમ્માન ગણેળ  ભહોત્સલના  તહલેાયની ઉજલણી સદંબે યાત્રી કપયય ુ
ભા ંઆલાભા ંઆલેર છુટછાટ તે સભમ પયુતી અભરી યહળેે. 
યાત્રી કપયુય સભમગાા દયધભમાન પકત આલશ્મક સેલાઓ ચાલ ુયહળેે.આ ઉયાતં નીચેની ફાફતો ણ 

અભરભા ંયહળેે. 

(૧) બફભાય વ્મસ્તત,વગબાગઓ,અળકત વ્મસ્તતઓને વાયલાય ભાટે એટેન્દ્ડન્દ્ટ વાથે અલયજલયની  છટ યશળેે. 
(૨) મવુાપયને યેલ્લે,એયટગ  ST કે વીટી ફવની ટીકીટ યજુ કમેથી તેઓને અલયજલયની યલાનગી             

     આલાની યશળેે. 

(૩) યાત્રી  કપયુગના વભમગાા દયમ્માન રગ્ન  મજી ળકાળે નશી. 
(૪) આલશ્મક વેલા વાથ ેવકંામેર નાગદયક/અમધકાયીઓ/કભગચાયીઓએ અલયજલય દયમ્માન ભાગંણી  



     કમ ેથી જરૂયી ઓખત્ર યજુ કયલાના યશળેે. 
( ૫) અમનલામગ વજંગભા ંફશાય મનકેર વ્મસ્તતઓએ તેભનુ ંઓખત્ર , ડકટયનુ ંપ્રીથક્રીપ્ળન,વાયલાયને   
      રગતા ંકાગ અને અન્દ્મ પયુાલાઓ યજુ કમેથી અલયજલયની યલાનગી આલાની યશળેે. 
(૬)  અમનલામગ વજંગભા ંફશાય મનકેર વ્મસ્તતઓ વાથે પયજ યના અમધકાયી/કભગચાયીએ ભાનલીમ     
     અબબગભ દાખલલાન યશળેે. 

૪.                                      ::ધનમતં્રણો:: 
                 ગ્રહુ ધલબાગના સભાન ક્રભાકંના હુકભથી અભરી કયલાભા ં આલેર નીચે મજુફના 
ધનમતં્રણો તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ ના સલાયના  ક.૦૬/૦૦  થી તા.૧૫/૦૯//૨૦૨૧ ના સલાયના  ક.૦૬/૦૦ 
સધુીના સભગ્ર સભમગાા દયમ્માન સયુત ળહયેભા ંનીચે મજુફના ધનમતં્રણો અભરભા ંમકૂલાભા ંઆલે છે.    

 

A. તભાભ દુકાન, લાણીજ્મક વથંથાઓ,રાયી-ગલ્રાઓ, ળીંગ કમ્રેક્ષ, ભાકેટીંગ માડગ, અઠલાડીક 
ગજુયી/ફજાય/શાટ, શયે કટીંગ વલનૂ, બ્યટુી ારગય,તેભજ અન્દ્મ વ્માાદયક ગમતમલમધ  યાત્રીના ૦૯:૦૦ 
કરાક સધુી ખલુ્રા યાખી ળકાળે.  

B. યેથટયેન્દ્ટવ  યાત્રીના  ક. ૧૦/૦૦  સધુી ફેવલાની ક્ષભતાના  ભશત્તભ ૬૦% ક્ષભતા વાથે કયના 
ગાઇડરાઇનનુ ંારન કયલાની ળયતે મનમત S.O.P.ને આમધન ચાલ ુયાખી ળકળે.  

C. યેથટયેન્દ્ટવ HOME Deliveryની સમુલધા યાત્રીના ૧૨/૦૦ કરાક સધુી ચાલ ુયાખી ળકાળે. 
D. જીભ ૬૦ % ક્ષભતા વાથે કયના ગાઇડરાઇનનુ ંારન કયલાની ળયતે મનમત S.O.P ને આમધન ચાલ ુયાખી 

ળકાળે.  
E. જાશયે ફાગ-ફગીચાઓ યાત્રીના  ૦૯/૦૦ સધુી જાશયે જનતા ભાટે કયના ગાઇડરાઇનનુ ંારન કયલાની 

ળયતે મનમત S.O.P ને આમધન ખલુ્રા યાખી ળકાળે.  
F. આ વભમગાા દયમ્માન રગ્ન ભાટે  ખલુ્રા  અથલા ફધં થથએ ભશતભ ૧૫૦ (એકવ ચાવ) 

વ્મસ્તતઓની ભજૂંયી યશળેે .રગ્ન ભાટે DIGITAL GUJARAT PORTAL  ય નોંધણીની જગલાઇ મથાલત 
યશળેે. 

G. અંમતભ દક્રમા / દપન લીધી ભાટે ભશતભ  ૪૦ (ચારીવ) વ્મસ્તતઓની ભજૂંયી યશળેે. 
H. તભાભ પ્રકાયના યાજકીમ/વાભાજજક/ળૈક્ષબણક/ વાથંુમતક/ધામભિક કામગક્રભભા ંતેભજ ધામભિક થથભા ં કયના 

ગાઇડરાઇનનુ ં ારન કયલાની ળયતે મનમત S.O.P ને આમધન , ખલુ્રાભા ં . ભશત્તભ  ૪૦૦ (ચાય વ) 
વ્મદકતઓની યંત ુફધં થથએ, જગ્માની  ક્ષભતાના ૫૦ % (ભશત્તભ  ૪૦૦  વ્મદકતઓની ભમાગદાભા)ં  
વ્મસ્તતઓ એકમત્રત થઇ ળકળે. 

I. ધયણ ૯ થી થટ ગ્રેજ્યએુટ કગ સધુીના કચીંગ વેન્દ્ટય/ ટળુન તરાવીવ તેભજ તભાભ પ્રકાયની 
થધાગત્ભક/બયતી અંગનેી યીક્ષાઓ ભાટેના કબચિંગ વેન્દ્ટય  થથની ક્ષભતાના ભશતભ ૫૦% મલધાથીઓ 
વાથે ફેચલાઇઝ કયના ગાઇડરાઇનનુ ંારન કયલાની ળયતે મનમત S.O.P વાથે ચાલ ુયાખી ળકાળે.  

J. ળૈક્ષણીક વથંથાઓ મળક્ષણ મલબાગ દ્વાયા ફશાય ાડલાભા ંઆલતી સચુનાઓને આમધન ચાલ ુયાખી ળકાળે.  
K. ળાા , કરેજ અન્દ્મ વથંથાઓની પ્રલેળ યીક્ષાઓ તભેજ  થધાગત્ભક /બયતી અંગેની યીક્ષાઓ કયના 

ગાઇડરાઇનનુ ંારન કયલાની ળયતે મનમત S.O.P વાથે મજી ળકાળે. 
L. લાચંનારમ ૬૦% ક્ષભતા વાથે કયના ગાઇડરાઇનનુ ંારન કયલાની ળયતે મનમત S.O.P ને આમધન ચાલ ુ

યાખી ળકાળે.  
M. બ્બ્રક તથા પ્રાઇલેટ ફવ  ટ્રાન્દ્વટગની નન એ.વી ફવ વેલાઓ ૧૦૦ % ક્ષભતા વાથે (Standing not 

allowed) જ્માયે એ.વી. ફવ વેલાઓ ભશતભ ૭૫% ેવેન્દ્જય કેેવીટીભા ચાલ ુ યશળેે.  ફવ  ટ્રાન્દ્વટગ 
વેલાઓને યાત્રી કપગયભુાથંી મસુ્તત આલાભા ંઆલે છે 

N. પ્રેક્ષકની ઉસ્થથતી લગય થર્ ગવ  કમ્રકે્ષ/ થટગવ થટેડીમભ/ વકુંરભા ંયભત-ગભત ચાલ ુયાખી ળકાળે.  
O. મવનેભા મથમેટય, ઓડીટયીમભ, એવેમ્ફરી શર, ભનયંજક થથૉ ભશતભ ૬૦% કેેવીટીભા ં ચાલ ુ યાખી 

ળકાળે.  
P. લટય ાકગ , તથા  સ્થલમભિંગ પરૂ ભશતભ ૬૦% કેેવીટીભા ંચાલ ુયાખી ળકાળે 

Q. યાજ્મભા ંવાલગજમનક ગણેળ ભશત્વલભા ંભશતભ ૪ ફૂટની ઉંચાઇ ધયાલતી મતુીની થથાના કયલાની ભજૂંયી 
આલાભા ંઆલે છે.  આ અંગે અન્દ્મ મનણગમ જે તે વભમની કયનાની જે દયસ્થથતી યશળેે તે પ્રભાણે મનણગમ 
રેલાભા ંઆલળે.   



R. થા વેન્દ્ટય ફધં યશળેે.  
S. ઉયતત A, B, D, I, L, M, N,O,P ભા ંજણાલેર  ફાફત વદંબગભા ંતભાભ ભાબરક, વચંારક, કભગચાયીઓ, 

તેભજ કાભગીયી વાથે વકંામેર તભાભ વ્મસ્તતઓ ભાટે લેસ્તવનન પ્રથભ ડઝ પયજીમાત યશળેે.  જે 
વ્મસ્તતઓના RTPCR ટેથટ બઝટીલ આલેર શમ તેલા દકથવાઓભા ંRTPCR ટેથટ બઝટીલ આવ્માના ૧૪ 
દદલવ થી / શથીટરની ડીથચાર્જ વભયીની તાયીખ થી ૯૦ દદલવ પણૂગ થમા ફાદ તતુગજ લેસ્તવનન પ્રથભ 
ડઝ રેલાન યશળેે.  

૪. (૧) આ સભમગાા દયધભમાન નીચે મજુફની આલશ્મક સેલા/પ્રવધૃતઓ કોઇ ણ ધનમતં્રણ લગય  

        ચાલ ુયહળેે. 
(૧)  COVID-19ની કાભગીયી વાથે વીધી યીતે વકંામરે વેલા તભેજ આલશ્મક/તાત્કાબરક વેલા વાથે   

     વકંામરે વેલાઓ. 

(૨)  ભેડીકર,ેયાભેડીકર તથા તેને આનુબંગક આયગ્મરક્ષી વલેાઓ.  

(૩)  ઓસ્તવજન ઉત્ાદક અને મલતયણ વ્મલથથા. 

(૪)  ડયેી,દુધ-ળાકબાજી,પ-પાદી ઉત્ાદન,મલતયણ અને લેચાણ તથા તેની શભ ડીરીલયી વેલા. 

(૫)  ળાકબાજી ભાકેટ તથા ફ્રુટ ભાકેટ . 

(૬)  કદયમાણુ,ંફેકયી,ફધા પ્રકાયની ખાધ વાભગ્રીનુ ંલેચાણ અને તે લશેંચલા ભાટેની ઓનરાઇન તભાભ  

      વલેાઓ. 

(૭)  અનાજ તથા ભવારા દલાની ઘટંી 

(૮)  ઘયગથ્થ ુટીપીન વમલિવીવ અને શટેર/યેથટયન્દ્ટભાથંી Take away facility આતી વેલાઓ. 

(૯)  ઇન્દ્ટયનેટ/ટેબરપન/ભફાઇર વમલિવ પ્રલાઇડય/આઇ.ટી અને આઇ.ટી વફંમંધત વેલાઓ. 

(૧૦) મપ્રન્દ્ટ અને ઇરેકટ્રમનક મભડીમા,ન્દ્યઝુ ેય ડીથટ્રીબ્યળુન. 

(૧૧)ેટ્રર, દડઝર, એર.ી.જી /વી.એન.જી /ી.એન.જી ન ે વફંમંધત ં, ઓયેળન ઓપ પ્રડકળન  

     યમુનટ,ટગ ઓપ રડીંગ,ટમભિનર ડેઝ,પ્રાન્દ્ટવ તથા તેને વફંમંધત ટ્રાન્દ્વટેળન ,દડથટ્રીબ્યળુન  

     અને યીેયીંગ વલેાઓ  

(૧૨) થટ અને કુયીમય વમલિવ 

(૧૩) ખાનગી મવક્યયુીટી વેલાઓ 

(૧૪) શ ુઆશાય ઘાવ ચાય તથા શઓુની દલા તથા વાયલાય વફંધીત વેલાઓ 

(૧૫) કૃમ કાભગીયી, ેથટ કંટ્રર અને અન્દ્મ આલશ્મક વેલાઓના ઉત્ાદન,યીલશન અને પયુલઠા 

      વ્મલથથા 

(૧૬) ઉતત્ત તભાભ આલશ્મક ચીજ લથતઓુના યીલશન, વગં્રશ અને મલતયણને રગતી તભાભ વેલાઓ 

(૧૭) આંતય યાજ્મ, આંતય જીલ્રા, અને આંતય ળશયેની  ટ્રાન્દ્વટગ વેલાઓ અને તેને વરંગ્ન ઇ-કભવગ         

      વલેાઓ  

(૧૮) તભાભ પ્રકાયના ઉત્ાદન/ઔધબગક એકભ અને તેને ય ભટીયીમર પયુ ાડતા એકભ ચાલ ુ 

       યશળેે અને તેભના થટાપ ભાટેની લાશનવ્મલથથા ચાલ ુ યશળેે.જે દયમભમાન COVID-19 વફંધંીત         

       ભાગગદળગક સચુનાઓનુ ંચથુતણે ારન કયલાનુ ંયશળેે. 

(૧૯) ફાધંકાભને રગતી પ્રવમૃત ચાલ ુ યશળેે.  જે દયમભમાન COVID-19 વફંધંીત ભાગગદળગક સચુનાઓનુ ં           

      ચથુતણ ેારન કયલાનુ ંયશળેે. 
૫.   આ વભમગાા દયમભમાન એ.ટી.એભ.ભા ંનાણાન પયુલઠ વતત જલાઇ યશ ેતે અંગ ેફેંક     

     ભેનેજભેન્દ્ટે કાજી  રલેાની યશળેે. 

૬.  તભાભે પેવ કલય,ભાથક અને વશ્મર  ડીથટન્દ્વીંગનુ ંચથુતણ ેારન કયલાન ુયશળેે. 
 

 



-:ધળક્ષા:- 
 

        આ  હુકભન બગં કયનાય અથલા ઉલ્રઘંન કયનાય  THE EPIDEMIC DISEASES ACT 1897 

અન્દ્લમે  THE GUJARAT EPIDEMIC DISEASES COVID-19 REGULATION, 2020 ની જગલાઇઓ,  

બાયતીમ પજદાયી અમધમનમભ વને-૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮, જી.ી.એતટ ૧૩૫ તથા,  The Disaster 

Management Act,  ની  જગલાઇઓ મજુફ મળક્ષાને ાત્ર થળે. 

 

-:જાહયે ધલજ્ઞાન:- 

 

   હુ ંઆથી આદેળ આપુ ંછ ં કે, આ હુકભની જાશયેાત ઉય જણાલેર મલથતાયભા ંવશરેાઇથી 
દેખી ળકામ તેલી જગ્માઓએ તેની નકર ચોંટાડી, રાઉડ થીકય લાશન દ્વાયા તેભજ થથામનક લતગભાન ત્ર, 
આકાળલાણી અને દૂયદળગન કેન્દ્ર ઉયથી પ્રમવધ્ધ કયાલવુ.ં 

 

આ હુકભ અન્દ્લમે સયુત  કમભશ્નયેટભા ંપયજ ફજાલતા અનાભગ આમવથટન્દ્ટ વફ ઇન્દ્વેકટય 
અન ેતેનાથી ઉયના દયજ્જજાના કઇ ણ રીવ અમધકાયીશ્રીઓને આ જાશયેનાભાનં બગં કયનાય ઇવભ 
વાભ ેબાયતીમ પજદાયી અમધમનમભ વને-૧૮૬૦ ની કરભ ૧૮૮, જી.ી.એતટ ૧૩૫ , THE GUJARAT 

EPIDEMIC DISEASES COVID-19 REGULATION, 2020 અને રાગ ુઅન્દ્મ કાનનૂી જગલાઈઓ વદશત, 

The Disaster Management Act, 2005 મજુફ પયીમાદ ભાડંલા ભાટે અમધકૃત કયલાભા ંઆલે છે.     

આજ તા.૨૬/૦૮/૨૦૨૧ ના યજ ભાયી વશી અને મવક્કા કયી આેર છે. 
 

 

પ્રધત, 
(૧) અમધક રીવ કમભશ્નયશ્રી, વકેટય-૧,૨તથા ટ્રાદપક એન્દ્ડ ક્રાઇભ સયુત ળશયે. 
(૨) . નામફ રીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ,સયુત ળશયે 
(૩). ભદદનીળ રીવ કમભશ્નયશ્રી, તભાભ સયુત ળશયે 
(૪). તભાભ .થટે./ ળાખા ઈન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, સ૨ુત ળશે૨.(નકર ચોંટાડી રાઉડ થ ીક૨, લાશન ઘ્લાયા જાશયેાત કયાલલા વારૂ) 
(૫) કંટ્રર ઇન્દ્ચાર્જશ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે (તભાભ લતગભાનત્ર તથા ન્દ્યઝુ ચનેરન ેએક-એક નકર આલી). 
સધલનમ નકર ૨લાના :- 
(૧) અમધક મખુ્મ વબચલશ્રી, ગશૃ મલબાગ, ગાધંીનગ૨. 
(૨) રીવ ભશામનદેળકશ્રી અન ેરીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૩) અમધક રીવ ભશામનદેળકશ્રી (ઈન્દ્ટે.), ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૪) રીવ કમભશ્નયશ્રી અભદાલાદ ળશ૨ે, યાજકટ ળશે૨/લડદયા ળશ૨ે. 
(૫) રીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી  સ૨ુત યેન્દ્જ, સ૨ુત. 
(૬) કરકેટ૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે. 
(૭) મ્યમુનમવ૫ર કમભશ્ન૨શ્રી, સ૨ુત ળશ૨ે 
(૮) નામફ રીવ ભશામનયીક્ષકશ્રી, (ઈન્દ્ટેં.) સ૨ુત યીજીમન, સ૨ુત  
(૯) રીવ અમધક્ષકશ્રી, સ૨ુત રૂ૨ર. 
(૧૦) મનમાભકશ્રી, ભાદશતી ખાત,ુ ગ.ુયા., ગાધંીનગ૨. 
(૧૧) જીલ્રા વ૨કાયી લકીરશ્રી, વવેન્દ્વ કટગ , સ૨ુત. 
(૧૨) ભનેેજ૨શ્રી, ગલગનભને્દ્ટ પ્રવે લડદયા, (ગેઝટે બાગ-૧ ભા ંપ્રમવઘ્ધ ક૨લા વારૂ).  
(૧૩) .ઈન્દ્વ.શ્રી, સ૨ુત યેલ્લ ે.થટે. 
(૧૪) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, શાઈકટગ , ગ.ુયા., વરા યડ, અભદાલાદ. 
(૧૫) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, ડીથટ્રીકટ એન્દ્ડ વળેન્દ્વ કટગ , સ૨ુત . 
(૧૬) ૨જીથટ્રા૨શ્રી, ચીપ જયડુીશ્મર ભજેી.શ્રી કટગ , સ૨ુત. 
(૧૭) લધાયાના એકઝીકયટુીલ ભેજી.શ્રી, સ૨ુત ળશે૨.( નાનપયુા ફહુભાી સયુત ) 
(૧૮) વફ ડીલીઝનર ભજેી.શ્રી, વીટી પ્રાતં. ( જીલ્રા વલેા વદન અઠલારાઇન્દ્વ સયુત 
(૧૯) વયંકુત ભાશીતી મનમાભકશ્રી, સ૨ુત ( થથામનક લતગભાનત્ર, આકાળલાણી તથા દુયદળગન કેન્દ્રભા ંપ્રમવધ્ધ કયલા વારૂ.) 


