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પ્રતિ 

ભહંિ શ્રી / કોઠાયી શ્રી 

શ્રી નયનાયામણ દેલ દેળ, કારુુય 

ના અતધકાયક્ષેત્ર હેઠના ફધા ભંદદયો 

 

સફ: સોતળમર ભીદડમા અન ેિેન ેસંફંતધિ ધાર્મભક પ્રચાય ફાફિ ે

 

ભહંિ શ્રી / કોઠાયી શ્રી,     

શ્રી સ્લાતભનાયામણ ભંદદય, કારુુય (એકભાત્ર ભૂ સંપ્રદામ) ાસ ેિેનુ ં મુટ્મુફ, પેસફુકથી રઈન ેઇન્સસ્ટાગ્રાભ, તટ્લટય લગેય ેજેલા આતધકાયીક સોશ્મર 

ભીદડમા પ્રેટપોભમ છે, જેભ કે આ સંફંતધિ અતધકાય, જેભાં શ્રી સ્લાતભનાયામણ ભંદદય, કારુુયની ભાતરકી અને કફજો છે. 

 

આંિયીક પ્રદિમા, પ્રકાળનો, ોસ્ટ્સ, અરોડ, તટ્લટ, લગેય ેઅથલા કોઈણ અન્સમ સંફંતધિ ળબ્દન ેઅનુસમામ છી સંફંતધિ તલબાગ / સત્તા, છફીઓ, 

તલદડઓઝ, ઇલેન્સટ્સ સતહિના ચોક્કસ નાભની જે ણ નાભથી , િેને કહેલાળે. 

 

શ્રી સ્લાતભનાયામણ ભંદદય, કારુુયના ધ્માન ય આવમંુ છે કે અભુક ભંદદયો, િે 'તળખયફંધ ભંદદય' અથલા 'હદય ભંદદય' હોઈ ળક ેછે અથલા કોઈ સંસ્થા િયીક ે

અથલા વમતક્િગિ ક્ષભિા, ોસ્ટ્સ, અરોડ લગેય ેઅથલા ગભ ે િે નાભથી શ્રી સ્લાતભનાયામણ ભંદદય, કારુુયના સત્તાલાય સોતળમર ભીદડમા પ્રેટપોભમ 

યથી અથલા િેભના ોિાના ય, રેતખિભા ંઅથલા કોઈણ યલાનગી તલના અરોડ કય ેછે, જેભા ંકેટરીક છફીઓ, તલદડઓઝ, ઇલેન્સટ્સ, રાઇલ 

સ્રીમભગ લગેયે ળાભેર છે. આ કામમલાહી  હેરા સંસ્થા ની રેતખિ ભંજૂયી હોલી જરૂયી છે. 

  

ઉયોક્િ ફાફિોના સંદબે આથી આ સલેન ેતલનંિી કયલાભા ંઆલ ેછે ક ેસોતળમર ભીદડમાના ુન:ઉત્ાદન, તલિયણ, ુન--પ્રલાહ, ોસ્ટ, અરોડ, 

તટ્લટ લગેયે અથલા જે નાભથી િે ફોરાલાઈ ળક,ે  છફીઓ, તલદડઓઝ, ઇલેન્સટ્સના, રાઇલ સ્રીમભગ લગેય ેકામમલાહી  હેરા શ્રી સ્લાતભનાયામણ ભંદદય, 

કારુુયથી સંફંતધિ, રેતખિ ભંજૂયી હોલી જરૂયી છે. 

 

શ્રી સ્લાતભનાયામણ ભંદદય, કારુુય અને આ ભાટે તનમુક્િ અતધકાયની અગાઉની રેતખિ ભંજૂયી તલના ઉયોક્િ ભાગમદર્મળકા-કભ-તલનંિીનુ ંઉલ્રંઘન કયિી 

કોઈણ કોતળળ અથલા કામમલાહીન ેખૂફ ગંબીયિાથી જોલાભા ંઆલળ ેઅને જે િેની વમતક્િગિ ક્ષભિાભા ંસંફંતધિ સંસ્થા અન ે/ અથલા સંફંતધિ વમતક્િ 

સાભે કામમલાહીની કામમલાહી ળરૂ કયી ળક ેછે. 

 

આ સભગ્ર પ્રદિમાના બાગ રૂ,ે  શ્રી સ્લાતભનાયામણ ભંદદય, કારુુય એલો ઠયાલ કયેછે કે, કોઈણ સંસ્થા છફીઓ, તલદડઓઝ, ઇલેન્સટ્સ, રાઇલ સ્રીમભગ 

લગેયે સતહિ સ્લાતભનાયામણ સંપ્રદામ સંફંતધિ કોઈણ સાભગ્રી પ્રકાતળિ, ોસ્ટ, અરોડ કયલા ભાંગે છે, િેણે િેની  તલનંિી સ્લરૂ ે અયજી, 

social@swaminarayan.in ય ભોકરલી જરૂયી છે, કે જેનું  સભગ્ર સંચારન, તનમુક્િ કયેર ઓથોદયટી કય ેછે,  િે િેને સ્લીકાયળે અથલા યિ કયળ.ે 

 

આ ભાટે અન્સમ કોઈ ણ રૂભા ંકોઈ તલનંિી, શ્રી સ્લાતભનાયામણ ભંદદય, કારુુય દ્લાયા ભાન્સમ કયલાભાં આલળ ેનહીં. 

 

   


