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આ.પ્રો. એચ.લી. ટેર
અર્થળાસ્ત્ર
વયકાયી વલનમન કોરેજ, ફામડ, જજ- અયવ્લ્રી
ગ્રોફર લોવભિંગ અને બાયતીમ અર્થત્ર 
ત ય ડતી અવયો
“GLOBAL WARMING & IMPACT ON INDIAN ECONOMY”

પ્રસ્તાલના
ુ ાયગ
ુ નો આદિભાનલ વત ૂર્થ યીતે “બૌવતક ભાનલ” (biological or physical man ) શતો. કુ િયતને
ગપ
ુ મ કતથવ્લમ ોતાન તુ જીલન અને અસ્સ્તત્લ ટકાલી યાખલાન તુ
વત ૂર્થ ર્ે યાધીન એલા એ ભાનલીન તુ મખ્
શત.તુ
વભમ જતાત ભાનલી “વાભાજજક ભાનલી” (Social Man) ફન્મો. ભાનલીની બધ્ુ ધધળસ્તતનો વલાાંગી વલકાવ
ર્તાત ભાનલી ક્રભળ: અર્થકાયર્ યચતો ર્મો, અને તેભાતર્ી “આવર્િક ભાનલી” (Economic man) ઉિબવ્લમો.
ુ ના ભતડાર્ ર્મા.
આવર્િક પ્રવ ૃવતઓના વલકાવભાત વલવલધ ળોધખોો અને વતળોધનો અને આધવુ નક મત્ર યગ
ભાનલીન તુ આ આજન તુ સ્લરૂ છે જેભાત તે “તકનીકી” ( Technological Man) ફન્મો છે . ખાવ કયીને જોતાત
આ ફધા તફક્કાઓભાત ભાનલીની માથ લયર્ વાર્ેની ભ ૂવભકા વતત ફિરાતી યશી છે . ળરૂઆતભાત
ભાનલી માથ લયર્નો ઉમોગ કયતો શતો. વભમ જતાત ઉબોગ ળરૂ ર્મો અને આજે ભાનલી
માથ લયર્ન તુ ળોર્ કયતો ર્મો છે . આજે ભાનલી ટેકનોરોજીના જોયે ોતાના સ્ર્ાવત દશતોને ોલા
ુ ી જલા ભાતડયો છે .
ભાટે ગભેતે શિ સધ
ભાનલીની આ વલકાવગાર્ા િયમ્માન ઘર્ા ગતબીય પ્રશ્નો ર્ ઉિબવ્લમા અને વાતપ્રત સ્સ્ર્વતભાત
લૈવિક કક્ષાએ નલા નલા સ્લરૂે

ુ મ પ્રશ્ન ગ્રોફર
ઘર્ા પ્રશ્નો ઉવી યહ્યા છે . તેભાતનો દુવનમાનો મખ્

લોવભિગનો છે .

ગ્રોફર લોવભિગ
આફોશલાભાત આલી યશેલ તુ દયલતથન તે માથ લયર્ ક્ષે્ર  વાભે આલી ડેરા ખ ૂફ જ ભશત્લ ૂર્થ લૈવિક
ુ ે વધામેરી વભજૂતીને
ડકાય છે . 1992 ભાત “ વતયતુ ત યાષ્ટ્ર આફોશલા દયલતથન વતભેરન “ ભાત આ મિ
ગરે આ ડકાયની લાસ્તવલકતાને ભાન્મતા ર્ ભી ચ ૂકી છે . વતયતુ ત યાષ્ટ્રો દ્વાયા આફોશલા
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ુ ે યચામેરી આંતવયકાય વભીવત (આઇ.ી.વી.વી.) ના જર્ાવ્લમા મજ
ુ ફ
દયલતથન મિ
અને તેરના લધતા જતા લયાળ વાર્ે આફોશલા દયલતથનની

વલિભાત કોરવા

યપતાય તેજ ફનળે. વલવલધ સ્ત્રોત

ભાયપતે કાફથન ડામોકવાઇડ , વભર્ેન અને નાઇરવ ઓકવાઇડ જેલા ગે વન તુ ર્ત તુ ઉત્વજૉન લાતાલયર્ભાત
ગ્રીન શાઉવ ગે વન તુ પ્રભાર્ લધાયે છે . ગ્રીન શાઉવ ઇપેતટ ળબ્િ પ્રમોગ વલથ પ્રર્ભ ઇ.વ. 1827 ભાત જે.
ુ ે
પોયીઅયે એ ક્ર્મો શતો. 1996 ભાત વલજ્ઞાનીઓના વમશ
ગ્રોફર લોવભિંગ

ર્ એ લાતને વભર્થન આપય તુ શત તુ કે કૃવ્ર ભ

ુ યી 2007 ભાત
અર્ાથ ત ગ્રીન શાઉવ ગે વનો પ્રબાલ લધતો ચા્મો છે . પેબ્રઆ

ુ ફ લાતાલયર્ભાત અંગાયલાયન
ુ તુ પ્રભાર્ ઐવતશાવવક વલક્રભરૂ
આઇ.ી.વી.વી. એ આેરા અશેલાર મજ
ુ તુ છે . આ ગ્રીન શાઉવ ગે વ  ૃથ્લીની પયતે ના લાતાલયર્ભાત એક વલવળષ્ટ્ટપ્રકાયના
વાટીએ શોંચી ચક્
ડન તુ

વજૉન કયે છે , આ ડ સ ૂમથદકયર્ના

ઇન્રા – યે ડ દકયર્ોત્વગથ ને

જીરીને અલયોધતા શોલાર્ી

 ૃથ્લી યન તુ તાભાન લધે છે .

ગ્રીન શાઉવ ગેવોન તુ ઉત્વજૉન કયતા ક્ષે્ર ો

ક્રભ

ગ્રીન શાઉવ ગે વોન તુ ઉત્વજૉન કયતા ક્ષે્ર ો

પ્રભાર્ % ભાત

1

ાલય સ્ટેળન

21.3

2

ઉધોગક્ષે્ર 

16.3

3

લાશન વ્લમલશાય

14

4

ખેતીપ્રવ ૃવત

12.5

5

જીલાસ્ભ ફતર્ના ઉમોગર્ી

11.3

6

યશેઠાર્ક્ષે્ર ો

10.3

7

ફામોગે વ ફલાર્ી

10

8

કચયો વગાલલાર્ી

3.4

ુ વ ૃવતમ
વલજ્ઞાનીઓન તુ ભાનવ તુ છે કે ગ્રોફર લોવભિંગના ગરે વલષલ

ુ વ ૃવતમ
અને ેટા વલષલ

પ્રિે ળોભાત આફોશલાભાત દયલતથન આલતાત માથ લયર્ ય જોખભી અવયો ડી ળકે છે .
‘ભાનલ વજજૉત કાફથન ડામોકવાઇડની આલયર્ીમ અવયને રીધે  ૃથ્લીની વાટીના ક્રવભક લધાયો
ર્લાની દયસ્સ્ર્વતને શદયતગૃશ અવય કશે છે ’. 1975 ર્ી વમદ્રુ ની વાટી લધી છે . તાજેતયના િામકાઓ
િયવભમાન  ૃથ્લીની નજીકના શલાના ડ અને વમદ્રુ જના તાભાન ઉંચા જલાની ઘટનાને ગ્રોફર
ુ ફ લાતાલયર્ભાત 100 લથ
લોવભિંગ તયીકે ઓખલાભાત આલે છે . આઇ.ી.વી.વી.ના અશેલાર મજ
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ુ ફની ચેતલર્ીસ ૂચક ઘતટડીનો
વેંટીગ્રેડ જેટરી વ ૃદ્ધિ ર્ઇ છે . આ અશેલાર તે એ મજ

યર્કાય છે કે ભાનલ વજજૉત ગે વના ઉત્વજૉનના દયર્ાભે વલિ એક ભોટી શોનાયતના ઉંફયે આલીને ઉભ તુ
છે .

ગ્રીન શાઉવ ગેવના લધ ુ ઉત્ાિન ભાટે જલાફિાય િે ળો
જી.એવ.જી. ઉત્વજૉન કયતા વલિના ટોચના િળ િે ળો (2005)
િે ળો

CO2 ઉત્વજૉન અફજ ટનભાત (જી.ટી)

અભેયીકા

5.96

ચીન

5.32

યવળમા

1.70

જાાન

1.23

બાયત

1.17

જભથની

0.84

કેનેડા

0.63

બ્રિટન

0.58

િબ્રક્ષર્ કોદયમા 9.5
ઇટારી

0.47

સ્ત્રોત – નેધયરેન્ડ એંલામયભેન્ટ એજન્વી
ુ ી અભેયીકા 7.07 ના દશવાફે વલિભાત વૌર્ીલધ ુ પ્રભાર્ભાત ગ્રીન શાઉવ ગે વન તુ
શભર્ાત સધ
ુ ાય ગ્રીનશાઉવ
ઉત્વજૉન કયત તુ આવ્લય ુ યત ત ુ નેધયરેંડની એક માથ લયર્ વતસ્ર્ાએ જર્ાવ્લમા અનવ
ઉત્વજૉનભાત ચીને શલે અભેદયકાને ર્ ાછ છોડી િીધ તુ છે . લથ 2006 ભાત ચીન ભાત કાફથન
ડામોકવાઇડ ઉત્વજૉનન તુ પ્રભાર્ 8% યહ્ત ુ શત.તુ
વલિભાત જી.એવ,જી. ઉત્વજૉનના મદ્દુ ે બાયતન તુ સ્ર્ાન ટોચના િળ િે ળોની માિીભાત
છે . યત ત ુ લતથભાનભાત કાફથન ડામોકવાઇડ વદશતના ગે વના ઉત્વજૉનના લૈવિક પ્રભાર્ભાત બાયત
3% જેટરા જી.એવ.જી.ન તુ ઉત્વજૉન કયે છે . ગ્રોફર લોવભિગની વલિના િે ળોભાત આફોશલા,
Page | 48

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed)

Research Guru

Volume-5 (March, 2015)

(ISSN: 2349-266X)

ુ ક્ર,યર્વલસ્તાયો લગે યે ય ખતયનાક અવયો
શ,ુ ક્ષી,વમદ્રુ ની વાટી,જ તગરો,ગ્રેવળમયો,ઋતચ
છે ્રા ્ર ર્

િામકાર્ી જોલાભી યશી છે જેના અનેક ઉિાશયર્ો છે . આજ યીતે બાયત ર્

ગ્રોફર લોવભિગની અવયોભાતર્ી ફચી ળકે તેભ નર્ી.

ગ્રોફર લોવભિંગની બાયતના અર્થત્ર 
ત ય ડી યશેરી અવયો
1

પ્રા. એભ.એવ.સ્લાભીનાર્નના જર્ાવ્લમા પ્રભાર્ે ગ્રોફર લોવભિંગના કાયર્ે ખેતીના વલવલધ

ાકો ય ભાઠી અવયો ડી યશી છે . જો તાભાનભાત 1 ર્ી 2 વેંટીગ્રેડનો લધાયો ર્ામતો
ચોખાનો ાક એકયિીઠ 0.35 ટન ઓછો ઉતયે અને વળમાાભાત 0.5 વેંટીગ્રેડનો લધાયો ર્ામતો
ઘઉંનો ાક પ્રવત શેકટયે 0.45 ટન ઓછો ઉતયે છે . તેભજ ળાકબાજીના ાકોભાત યોગોન તુ પ્રભાર્
ુ ામ છે આની અવયો બાયતના 33
લધે છે .તેભજ તેરીફીમાતના ાકોના ઉત્ાિનભાત કા મક
જજ્રાઓભાત ખેતી વલમક કટોકટી ઉબી ર્ઇ છે જેભાત વલિબથનો વલસ્તાય લધ ુ પ્રબાવલત છે .
2

ુ યાત િે ળભાત વૌર્ી રાતફા િદયમાદકનાયા વદશત ભોટા પ્રભાર્ભાત જ તગરો અને યર્ વલસ્તાય
ગજ

ુ યાતની આવાવન તુ િદયમાઇ સ્તય પ્રવત લથ એક ર્ી ાતચ ભીરીભીટય ઉંચ ુ આલી
ધયાલે છે .ગજ
યહ્ત ુ છે . જે બવલષ્ટ્મભાત બાયતીમ અર્થત્ર 
ત ય ગતબીય પ્રશ્નો ઉબા કયી ળકે તેભ છે .
3

છે ્રા ્ર ર્ િામકાર્ી દશિંભખતડો ઓગલાન તુ પ્રભાર્ લધતાત અને આગાભી વભમભાત આ

ુ જ લધી જળે ફયપ ઓગલાની પ્રદક્રમા ર્ ય
ુ
પ્રભાર્ ચાલ ુ યશેળે તો ગતગા નિીનો ટ ખફ
અને જભીન ધોલાર્ ની સ્સ્ર્તી વજી ળકે છે . કેિાયનાર્ જેલી ઘટનાઓન તુ પ્રભાર્ લધી ળકે છે .
આભ ર્લાર્ી ગતગાનિીનો પ્રલાશ ઘટલા રાગતાત ગતગા ર્ લયવાિી નિી ફની જળે
ુ ારન ય વ્લમાક પ્રભાર્ભાત અવય ર્ામ તેભ
જેર્ી ગતગા દકનાયાના વલસ્તાયોભાત ખેતી અને શ
છે .
4 આઇ.ી.વી.વી.ના એક અશેલાર પ્રભાર્ે શલાભાનભાત આલી યશેરા વ્લમલધાનો જર્ાવ્લમા છે
ુ ફ
તેભાત લધ ુ બમજનક બમસ્ર્ાન ભ ૂગબથજ ય તરાઇભેંટ ચેંજની અવય છે . આ અશેલાર મજ
ુ ીભાત લાવિક ભાર્ાિીઠ આલશ્મક જ 1,140 ઘન વભટય ર્ઇ જળે, આ પ્રભાર્
આગાભી 2050 સધ
2001 ના અશેલાર પ્રભાર્ે 1,820 ઘન વભટય છે . ાર્ીજન્મ યોગોનો ખોપ પેરાઇ યહ્યો છે . તે
આર્ા િે ળના રોકોના આયોગ્મ ભાટે ખતયાની ઘતટી વભાન છે . તેભજ ખેતીક્ષે્ર ભાત ાર્ીના
ૂ ોની િળા ભાઠી
અછતના યીર્ાભે નાળ ાભળે જેની િે ળના ખેતીક્ષે્ર  વાર્ે વતકામેરા ખેડત
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ર્ળે.
5 સિ
તુ યલન પ્રિે ળના માથલયર્ભાત ર્ ફિરાલ ર્ઇ યહ્યો છે . આફોશલા દયલતથનને કાયર્ે
હુગરી નિી સકુ ાઇ યશી છે , જો તાકીિે ગરાત રેલાભાત નશીં આલેતો ભયયુ ાક્ષી, અજમ, િભોિય,
રૂનાયામર્ જેલી નિીઓ સકુ ાઇ જળે .દયર્ાભે તેના કભાન્ડ વલસ્તાયભાત વવિંચાઇના અબાલે
ખેતી અને વતરગ્ન ઉધોગો નષ્ટ્ટ ર્ઇ જળે.
ુ ાઇ ળકે છે .બાયતની ખેતી ભોટાબાગે
6 બાયતની અનાજ વરાભતી ર્ બવલષ્ટ્મભાત જોખભભાત મક
લયવાિ ય નબે છે . તાભાનભાત લધાયો ર્તાત બ્રફનવવિંચાઇ ખેતીની ઉજ ઘટી ળકે છે , આ
ુ મ ાકોની ઉજ 25% જેટરી ઘટી ળકે છે . તેભજ વમદ્રુ તટ પ્રિે ળભાત ર્ ચોખાન તુ
વતજોગોભાત મખ્
પ્રવત શેકટયે 0.75 ટન ઘટી ળકે છે . ( દશિંદુ 23 એવપ્રર 2007)
7

વતયતુ ત યાષ્ટ્રોના માથલયર્ વલબાગના જર્ાવ્લમા પ્રભાર્ે વમદ્રુ જની વાટી લધલાર્ી 27

િે ળોને વલયીત અવયોનો વભનો કયલાનો ર્ળે એભાત બાયતનો વભાલેળ ર્ામ છે .
8

ુ ી
િદયમાના ાર્ીની વાટી ઉંચી આલતાત ખાયાટનો વલસ્તાય લધી ળકે તેભ છે . 2100 સધ

બાયતભાત િદયમાની વાટી 40 વે.ભી. જેટરી લધતાત દકનાયા વલસ્તાયભાત લવી યશેરા 5 કયોડ
રોકોને સ્ર્ાતતયનો વાભનો કયલો ડળે. (ઇંદડમા ટુડે 23 એવપ્રર 2007) દયર્ાભે ભાછીભાયી,
કૃવ,ીલાના ાર્ી ભાનલ લવાશતો અને પ્રલાવનના પ્રશ્નો ઉબા ર્ળે. તાવભરનાડુ, મફ
તુ ઇ,
ુ યાત, આંધ્રપ્રિે ળ લગે યે યાજ્મોને લાલાઝોડા,દુષ્ટ્કા અને અચાનક આલતી બયતી જેલા
ગજ
પ્રશ્નોનો વાભનો કયલો ડળે.
9 લૈવિક માથલયર્ભાત આલી યશેરા દયલતથનો બાયતભાત ભાનલ આયોગ્મ ય વલયીત અવય
ુ ફ તાભાન
વજી ળકે છે . લધ ુ ડતા તાભાન અને લયવાિર્ી વલજ્ઞાનીઓના ભત મજ
વફતવધત ચેના યોગો,ભેરેદયમા, ડેંગ્ય,ુ ચાભડીન તુ કેન્વય, કાા અઝુય જેલા યોગોન તુ પ્રભાર્ લધી
ળકે છે .
10

લયવાિની અવનવિતતાઓ બાયતના જ તગરોન તુ ઝડી ધોલાર્ કયળે, આય. સકુ ુ ભાયના

ુ ફ ગ્રોફર લોવભિંગને દયર્ાભે િે ળના 80% જ તગરોભાત લનયાજીની તયાશ ફિરાળે
જર્ાવ્લમા મજ
અને જ તગરોભાત નબતા લન્મ જીલો ય નોંધા્ર  અવયો ડળે. બાયતના જ તગરોભાતર્ી અનેક
ુ ાળે.
પ્રકાયની દુરથબ લનસ્વત,લન્મ જીલોન તુ અસ્સ્તત્લ જોખભભાત મક
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ુ ફ વલિના ગયીફભાત
આઇ.ી.વી.વી.ના 2007 ના અધમક્ષ યાજેન્દ્ર ચૌયીએ જર્ાવ્લમા મજ

ગયીફ ભાર્વ ગ્રોફર લોવભિંગની વલયીત અવયોભાત ળેકાલાનો છે . બાયતભાત ાર્ીની
કટોકટી,પ્રદુર્, જ તગરોનો નાળ, દુષ્ટ્કા, લાલાઝોડા, યુ જેલી સ્સ્ર્વતઓન તુ વનભાથ ર્ ળરૂ ર્ઇ
ગઇ છે .
12

છે ્રા ફે િામકાભાત શલભાનભાત અર્ધામાથ પેયપાયો જોલા ભી યહ્યા છે . બાયતભાત ગ્રીન

ુ ક્ર અવનમવભત ફન્ય તુ છે . જેભાત વૌર્ી લધાયે લયવાિ ચેયાજી
શાઉવ ઇપેકટના રીધે ઋતચ
તુ ભાત
ડતો શતો ત્માત છે ્રા કેટરાક લોભાત લયવાિભાત નોંધા્ર  ધટાડો ર્મો છે . તેભજ અન્મ
ુ ઠત ડી ભોડી ળરુ ર્લી અને ઉનાાભાત 47 ડીગ્રી સધ
ુ ી તાભાન લધી
પ્રિે ળોભાત વળમાાની ઋતભાત
જવ તુ શલે વભાન્મ ર્ઇ ગય તુ છે ,દયર્ાભે વભગ્ર બાયતભાત ખેતીના ાકભાત ઉત્ાિનભાત ક્ાતક
લધાયો તો ક્ાતક ઘટાડો અને અનેક પ્રિે ળોભાત ાકોની તયે શભાત દયલતથન કયવ તુ ડળે જેર્ી
િે ળના અનેક પ્રિે ળોભાત ખેતેિાળોના ફજાયો ફિરાળે.
13 21 ભી વિીનો વૌર્ી ભોટો ખતયો ગ્રોફર લોવભિગનો શળે એભ ભાનલાભાત આલી યહ્ત ુ છે આ
ખતયો ત ૃતીમ વલિયધુ ધધ ર્ી ર્ ભોટો ભાનલાભાત આલી યહ્યો છે કાયર્ કે આનાર્ી વલિયધુ ધ
કયતાત ર્ લધ ુ જાન- ભારની શાની ર્ળે જેભાત બાયત ર્ ફાકાત નશી યશી ળકે.
14

ુ ફ ફેંકક્ષે્ર , ખેતીક્ષે્ર  અને
વતયતુ ત યાષ્ટ્ર માથલયર્ કામથક્રભ (U.N.E.P) ના જાર્ાવ્લમા મજ

દયલશનક્ષે્ર  લગે યે ગ્રોફર વલવભિંગર્ી લધાયે પ્રબાવલત ર્ળે.

 તાયર્ટૂતકભાત એટલ ત ુ કશી ળકામ

ુ
કે વલકવવત અને વલકાવોન્મખ

િેળોએ તેભની

જીલનળૈરીઓ અને લયાળ કયલાની ધધવતભાત ફિરાલ રાલલની જરૂય છે .
ુ તી ફનાલલાની જરૂય છે . ગ્રોફર લોવભિંગ
ગ્રીનશાઉવ ગેવને ઘટાડલા યાજકીમ વલાથ નભ
તે ભા્ર  માથલયર્નો પ્રશ્ન નર્ી યત ત ુ લૈવિક વરાભતી અને અસ્સ્તત્લ વાર્ે વતકામેરો
પ્રશ્ન છે . વલિના ફધા િે ળોએ ક્ોટો વતવધન તુ ારન કયવ તુ ડળે. માથ લયર્ને શાવનકાયક
ગેવોન તુ ઉત્વજૉન ઓછત કયવ તુ ડળે વલકવવત િે ળોએ ઔધોબ્રગક ઉત્ાિન ઘટાડીને ર્
ગ્રીન શાઉવ ગેવ ઘટાડલા તૈમાયી યાખલી ડળે.તેભજ દુનીમા બયના િે ળોએ
અંગાયલાય ુ ના પ્રભાર્ને ઘટાડલા નલી ઉજાથ કામથક્ષભ ટે કનોરોજી અનાલલી જોઇએ.
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લન ઉજાથ, વૌયઉજાથ,વમદ્રુ ના ભોજાભાતર્ી ભતી ઉજાથ જેલા સ્ત્રોતો તયપ
ુ ામો,વયકાયો એકજૂર્ ર્ઇને બાયતભાત
નલેવયર્ી ભીટ ભાતડલી ડળે. નાગયીકો,વમિ
ગ્રોફર લોવભિંગનો વાભનો કયી ળકાળે. તે ભાટે િે ળ અને દુવનમાભાત ગ્રોફર લોવભિંગની
ડનાય અવયોની જાર્કાયી અને તેના વનલાયલાના ઉામો વલળે તભાભ નાગયીકોને
જાગૃત કયલા ડળે .
માિ યાખો કે ટીે ટીે ઘડો બયામ છે . જો આર્ે એવ તુ વલચાયીએકે ભાયા
ુ યલાર્ી શતુ ર્લાન તુ છે . તો આ લાતન તુ ધમાન યાખો કે હુત સધ
ુ યીળતો જગત
એકરા સધ
ુ યળે. ફધા રોકો ોતાની જલાફિાયી વભજે તો ગ્રોફર લોવભિંગને ર્ યાસ્ત કયી
સધ
ળકામ. વલિના તભાભ િે ળોભાત

ોતાની પયજ વભજી ગ્રોફર લોવભિંગ ને યોકલાના

પ્રમાવો યુ ી વનષ્ટ્ઠાર્ી કયલાભાત આલળે તો જરૂય વપતા ભળે.

વતિબથ સ ૂચી(1) વતિબથ સ્ુ તકો
નાભ

રેખક

પ્રકાળન

1 પ્રદૂ ર્

પ્રા.એભ.એભ.વ્ર લેિી

ુ ય પ્રકાળન  ૃષ્ટ્ઠ- 10,11
ગજૉ

2 ઔધોબ્રગક માથલયર્

પ્રા. કેળલરાર ટે ર

ુ ય પ્રકાળન  ૃષ્ટ્ઠ-2,3
ગજૉ

3

વભાજ અને માથ લયર્

ડો.જે.વી.ટે ર

ાિ પ્રકાળન  ૃષ્ટ્ઠ-

47,48,78,79
4 ભાનલી અને કુ િયત
5 ભાનલ અને માથ લયર્

પ્રા.કેળલરાર ટેર

ુ ય પ્રકાળન  ૃષ્ટ્ઠ-36,37
ગજૉ

ડો.એન,જી.દિબ્રક્ષત

અરૂર્ોિમ પ્રકાળન
 ૃષ્ટ્ઠ- 124,125,126,127,128

6

બાયતની આવર્િક ભ ૂગો

ુ ય પ્રકાળન  ૃષ્ટ્ઠપ્રા. ભશેળબાઇ વ્ર લેિી ગજૉ

42,43,44
7 બાયતીમ વભાજ (વતયચનાઔયદયલતથન) એવ.એર.િોળી,ી.વી.જૈન

 ૃષ્ટ્ઠ-

439,440
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વાભવમકો
1 અર્થવક
ત રન,
2 વલચાયભતર્ન
3 મોજના

Wikipedia.org ભાતર્ી ભેલેર ભાદશતી
લતથભાન ્ર ોુ યાત વભાચાય
1 ગજ
2 વતિેળ
3 દિવ્લમ બાસ્કય
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