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શળ બ્રેક િંગ માર્ડ અરંગના સ્થાંતયીતો ય થમેર વાંસ્કૃશત

અવયો એ

અભ્માવ

પ્રસ્તાલના
વભાજ વલકાવનો ઇવતશાવ તાવીએ તો જોઇ ળકામ છે કે વળકાયી વભાજ અલસ્થાભાાંથી વેલાકીમ
વભાજ અલસ્થા સુધીની વપયભાાં વાભાજજક રયલતતનની ્રકરરિયમાની ગવતળીરતા દ્ોિગક રિયાાંવત છીથી લધી
છે . ઇંગ્રેન્ડભાાં રગબગ 1760ભાાં થમેરી દ્ોિગક રિયાાંવતના ગરે યુયોભાાં દ્ોિગક વભાજના ઉદબલવલકાવની ્રકરરિયમાનો આયાં બ થમો, ત્માયફાદ રગબગ એક વદી છી બાયતભાાં િિટીળ ળાવન દયમ્માન
દ્ોિગક વભાજના ફીજ લલામા. અક્ષમકમ ભાય દસ વાઇ નોંધે છે તેભ, બાયતભાાં 1850 થી 1855 ની વારના
લોભાાં સુતયાઉ કાડની શેરી વભર, ળણની થોડી વભરો અને કોરવાની ખાણોનો આયાં બ થમો. એકલીવભી
વદીભાાં આ દ્ોિગક ગવતળીરતા જાણે કે ચયભ વીભા ઉય શોંચી શોમ તેલો બાવ થામ છે . આધુવનક
વભાજવલદો અને વાભાજજક િચિંતકોને આ ગવતળીરતાની રદળા અને સ્લરૂ વભાજના ટકાઉ વલકાવ તયપ જ રઇ
જળે તેવ ુાં રાગતુાં નથી.
બાયતભાાં દ્ોિગકયણની ્રકરરિયમાએ વાભાજજક વાંસ્થાઓ અને તેના મ ૂલ્મોભાાં રયલતતન વર્જયુું છે .
ઉ્ોગીકયણે શ્રભ વલબાજનનુ ાં સ્લરૂ ફદલ્યુ છે , કૃવ આધારયત ગ્રાભીણ અથતવ્મલસ્થા કુટુાંફ આધારયત શતી.
ઉ્ોગીકયણ વ્મક્તત આધારયત અથતવ્મલસ્થા છે . વેલાઓના વાંફધ
ાં ોને ફદરે કયાયી વાંફધ
ાં ો ઉય અને અવિત
દયજ્જજાને ફદરે ્રકાપ્ત દયજ્જજા ઉય તેની અથત વ્મલસ્થા છે . આ નલી અથતવ્મલસ્થાએ બાયતીમ વાંસ્કૃવત ય
ઘેયી અવય નીજાલી છે .
દ્ોિગકયણ દ્વાયા સ્થાાંતયને ્રકોત્વાશન ભે છે . રયણાભે વાંયતુ ત કુટુાંફથી અરગ લવલાટ કયલાનુ ાં
વ્મક્તત ભાટે જરૂયી ફને છે . વલબતત કુટુાંફોનુાં ્રકભાણ લધે છે . ઉ્ોગીકયણ વ્મક્તત સ્લાતાંત્ર્મ ્રકેયે છે , નલી ેઢી
લધુ વળિિત ફને છે , વળિિત ફનતાાં અને ફાહ્ય વાંકો લધતાાં વલચાયોભાાં રયલતતન ઉદબલે છે . આ વલચાયોનુ ાં
રયલતતન ોતાની બાા, યશેણી-કયણી, લતતન, ખોયાક તથા ોળાકની ઢફ અને ભનોયાં જન જેલી વાાંસ્કૃવતક
ફાફતોભાાં ણ રયલતતન રાલે છે . ્રકસ્ત ુત અધ્મમનભાાં ઉયોતત એલી ફાફતોને ધ્માને રઇ, એલા જ એક
વલમ “વળ િેરકિંગ માડત -અરાંગ ઉ્ોગના સ્થાાંતયીતો ય થમેર વાાંસ્કૃવતક અવયો” ચકાવલાનો ્રકમાવ
કયલાભાાં આવ્મો છે .
મ
અભ્માવના શસતઓ
મુખ્મ શેત ુ

: અરાંગ ઉ્ોગથી સ્થાાંતયીતોભાાં વાાંસ્કૃવતક રયલતતનની ચકાવણી

ુ
ગૌણ શેતઓ
: અરાંગ ઉ્ોગભાાં કાભ કયતા સ્થાાંતયીતોભાાં
(1)

યશેણી-કયણીભાાં આલેર રયલતતન જાણવુ.ાં

(2)

ખોયાક અને ોળાકની ઢફભાાં આલેર પેયપાયો તાવલા
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(3)

ભનોયાં જનની ્રકવ ૃવિભાાં થમેર રયલતતન ચકાવવુ.ાં

અભ્માવન ંમ ક્ષેત્ર અને નમ ૂના વંદગી
શળ બ્રેક િંગ માર્ડ – અરંગ
અભ્માવનુ ાં િેત્ર એ વળ િેરકિંગ માડત – અરાંગ અને તેભાાં કાભ કયતા સ્થાાંતયીતો છે . આણા ગુજયાત
યાર્જમના બાલનગય જીલ્રાના ત્રાજ ગાભથી અંદય 10 રક.ભી. દિિણે દરયમા રકનાયા ય આલેરા અરાંગભાાં
1982ની વારભાાં વળ િેરકિંગ માડત નો ઉદબલ થમો. ગુજયાત યાર્જમના તત્કારીન નાણાભાંત્રીશ્રી વનત ભશેતાએ
ગુજયાતના દરયમા રકનાયે વળ િેરકિંગ માડત ફની ળકે તેલી વાંબાલના જોઇ અને અરાંગ ખાતે વળ િેરકિંગ માડત
્રકસ્થાવત કયાવ્યુ.ાં આ અરાંગ વળ િેરકિંગ માડત નો ઉદબલ અને તેની આવાવના ગ્રાભીણ વભાજ ભાટે એક
નલીન ઘટના ફની યહ્ુ.ાં આ અરાંગ વળ િેરકિંગ માડત ભાાં તા. 13 રડવેમ્ફય 1983 એ વૌથી શેલ ુાં જશાજ બાાંગલા
ભાટે રાાંગયલાભાાં આવ્યુાં અને અરાંગભાાં જશાજ બાાંગલાના આ ઉ્ોગની વલકાવમાત્રા ળરૂ થઇ. આ માડત ભાાં
વલવલધ ભાના પ્રોટ ફનાલલાભાાં આવ્મા છે . આ પ્રોટોની પાલણી જશાજોના કદ ્રકભાણે કયી છે . આ માડત ની
ળરૂઆત (1982ભાાં) ભેટર સ્રિયે ટ્રાન્વોટત કોોયે ળન (MSTC) દ્વાયા લશેરા તે શેરાના ધોયણે પાલણી
કયલાભાાં આલી શતી. યાં ત ુ ત્માયફાદ િેકવતના અવાંતોને કાયણે 1994ભાાં લતતભાન ત્રોભાાં જાશેયાત ્રકવવદ્ધ
કયીને પ્રોટ્વ પાલણીના ટે ન્ડય ભાંગાલીને શયાજી કયીને લધુ બાલ આનાયને પ્રોટો 10 લતની રીઝ ય
પાલલાભાાં આલેર છે . અરાંગ માડત ના વલકાવ વાથે લધતી જતી પ્રોટ્વની જરૂરયમાતોને કાયણે અરાંગ વાથે
જોડામેર “વોંવીમા” વળ િેરકિંગ માડત ની ળરૂઆત ણ થઇ છે . આ જશાજ બાાંગલાની ્રકવ ૃવિ અવલયત વલકવતી
જામ છે જે નીચેના કોષ્ટક યથી જોઇ ળકામ છે . (ભારશતી દય 5 લતની ક્સ્થવતએ)
ક્રભ

લડ

ળીની વંખ્મા

લજન ભે.ટન

1

1982-83

5

24716

2

1987-88

61

395139

3

1992-93

104

563568

4

1997-98

188

1252830

5

2002-03

261

2122220

6

2007-08

333

2727223

7

2012-13

374

3037882

આભ, આ અરાંગ માડત ભાાં જશાજો બાાંગલાની ્રકવ ૃવિ વતતત લધતી યશી શોલાને કાયણે શારભાાં આ
્રકવ ૃવિભાાં વીધી કાભગીયીભાાં અંદાજે 25000 રોકો યોકામેરા છે . જે અરાંગની આવાવના ગ્રાભીણ
વલસ્તાયોભાાંથી ઉયાાંત આવાવાના જીલ્રાઓ અને વભગ્ર દે ળના અમુક યાર્જમોભાાંથી સ્થાાંતરયત થઇ આ
જશાજ બાાંગલાની ્રકવ ૃવિભાાંથી યોજગાયી ્રકાપ્ત કયી યહ્યા છે .
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નમ ૂના વંદગી
અરાંગ વળ િેરકિંગ માડત ભાાં કાભ કયતા સ્થાાંતયીતોભાાંથી ભારશતી એકત્રીકયણની ્રકયુક્તત ‘મુરાકાત
અનુસ ૂિચ’ દ્વાયા જલાફ આલા વાંભત થામ તેલા ઉિયદાતાઓને ધ્માને રઇ વાંળોધન ભાટે ના ઉિયદાતાઓની
ુ ૂલતક વનદળતન કયલાભાાં આવ્યુ ાં
નમ ૂના વાંદગી િફન મદ્દચ્છ વનદળતન દ્ધવત અંતગતત 80 ઉિયદાતાઓનુ ાં શેત
છે .
આ ઉિયદાતાઓ ક્ાાંથી સ્થાાંતયીત થમા તે ભારશતી નીચેના કોષ્ટક યથી જાણી ળકાળે.
ક્રભ

યાજ્મ

આવ ૃશિ

ટ ા

1

ગુજયાતભાાંથી

62

77.50

2

ગુજયાતની ફાજુના યાર્જમોભાાંથી

10

12.50

3

ગુજયાતથી ખ ૂફ દૂ યના યાર્જમોભાાંથી

08

10.00

કમ ર

80

100.00

ઉયોતત કોષ્ટક યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે અભ્માવ શેઠના ભોટાબાગના એટરે કે 77.50 ટકા અરાંગભાાં
કાભ કયતા ઉિયદાતા સ્થાાંતયીતો ગુજયાત યાર્જમના અરગ અરગ વલસ્તાયોભાાંથી જ આલેર છે . ર્જમાયે ફીજા
નાંફયે એટરે કે 12.50 ટકા સ્થાાંતયીતો ગુજયાત યાર્જમની ફાજુના યાર્જમોભાાંથી તો વૌથી ઓછા એટરે કે 10
ટકા સ્થાાંતયીતો ખ ૂફ દૂ યના યાર્જમોભાાંથી યોજગાયી ભેલલા અત્રે આલેરા છે .
ભાનલી વાભાજજક ્રકાણી છે એને ોતાના વભાજ કે કુટુાંફથી દૂ ય થવુ ાં ગભત ુ ાં ન શોઇ, ઉયોતત વલગત
યથી સ્ષ્ટ થામ છે કે અરાંગભાાં કાભ કયતા સ્થાાંતયીતોભાાં ખ ૂફ દૂ યથી આલી યોજગાયી ભેલતા
સ્થાાંતયીતો ખ ૂફ ઓછા છે , ર્જમાયે ગુજયાત યાર્જમના જુદા-જુદા વલસ્તાયોભાાંથી અને ખાવ કયીને નજીકના
વલસ્તાયના સ્થાાંતયીતો લધુ ્રકભાણભાાં છે . આ અરાંગ ઉ્ોગભાાં કાભ કયતા સ્થાાંતયીતો કેલા-કેલા વમુદામો કે
જ્ઞાવતઓભાાંથી આલેર છે ? તે જાણલા ભાટે નીચેની ભારશતી ભદદરૂ થળે.
ક્રભ

મ ામ
જ્ઞાશત / વમદ

આવ ૃશિ

ટ ા

1

વલણત

16

20.00

2

ફિીાંચ

32

40.00

3

દિરત

18

22.50

4

આરદલાવી

14

17.50

કમ ર

80

100.00

ઉયોતત કોષ્ટક યથી જોઇ ળકામ છે કે આ ઉ્ોગભાાં કાભ કયતા સ્થાાંતયીતોભાાં વૌથી લધુ ફિીાંચ
જ્ઞાવત-વમુદામના રોકો છે . ત્માયફાદ અનુરિયભે દિરતો, વલણો અને આરદલાવીઓ છે . દયે ક
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જ્ઞાવત-વમુદામની એક અરગ વાંસ્કૃવત શોમ છે . સ્થાાંતય થતાાં દયે ક જ્ઞાવત-વમુદામના રોકોને અન્મ વમુદામની
વાંસ્કૃવત, લાતાલયણ અવય કયતાાં મ ૂ વાંસ્કૃવતભાાં રાાંફે ગાે રયલતતન થતા યશે છે .
શળ બ્રેક િંગ માર્ડ – અરંગ ઉદ્યોગ અને વાંસ્કૃશત કયલતડનો
્રકત્મેક ઐવતશાવવક યુગભાાં આણા ભાનલ વભાજભાાં રયલતતન રાલતા રયફોનુ ાં અક્સ્તત્લ યશેલ ુાં છે .
આણા દે ળભાાં મુક્સ્રભ અને ભોગરયુગ દયમ્માન કેટરાક યાજકીમ અને વાાંસ્કૃવતક રયફોએ આણા વભાજ
ય અવય ઉજાલી, તો િિરટળ યુગ દયમ્માન િિરટળ ળાવન અને સ્લાતાંત્ર્મ ભાટે ની યાષ્ટ્રીમ ચલ જેલા
રયફોએ યાં યાગત બાયતીમ ગ્રાભીણ વભાજ ય દીઘતકારીન અને રિયાાંવતકાયી અવયો ઉજાલી. જેને રીધે
ગ્રાભીણ વભાજભાાં રયલતતનની ્રકરરિયમા ઝડી ફનલા ઉયાાંત રયલતતનની રદળા નક્કી થલા ાભી.
ુ ૂલતકના ફનલા
સ્લાતાંત્ર્મોિય બાયતભાાં ભાનલ વભાજભાાં વાભાજીક વલકાવ અને રયલતતનો ઝડી અને શેત
રાગ્મા. ભ ૂવભ સુધાયણા, વશકાય, ાંચામતી યાજ, શરયમાી રિયાાંવત, વાંકત વ્મલશાય, વળિણ અને દ્ોિગકયણ
જેલા અનેકવલધ રયફોએ ભાનલ વાંસ્કૃવતના રયલતતનને ઝડી ફનાવ્મા છે .
્રકસ્તુત અભ્માવ વળ િેરકિંગ માડત –અરાંગ ઉ્ોગના સ્થાાંતયીતોભાાં વાાંસ્કૃવતક રયલતતનો કેલા ્રકકાયના
થમા શળે ? તે જાણલા ભાટે નીચેની ભારશતીઓ યથી ખ્માર આલી ળકળે.
યશસણી- યણીભાં આલેર કયલતડન દળાડ લત ંમ ોષ્ટ
ક્રભ

યશસણી- યણી

આવ ૃશિ

ટ ા

1

યાં યાગત યશેણી કયણી

22

27.50

2

આધુવનક યશેણી કયણી

58

72.50

કમ ર

80

100.00

ઉયોતત ભારશતી યથી ખ્માર આલે છે કે સ્થાાંતયીતોભાાંથી રગબગ ચોથા બાગના એટરે કે 27.50
ટકા સ્થાાંતયીતો આજે ણ યાં યાગત એટરે કે ોતાના ગાભ, કુટુાંફ કે વમુદામભાાં જેવુ ાં જીલન જીલતા શતા
એલી જ યશેણી કયણીથી જીલન જીલે છે . યાં ત ુ ભોટાબાગના સ્થાાંતયીતો એટરે કે 72.50 ટકાના જીલનની
યશેણીકયણીભાાં ફદરાલ આલેર છે . આ સ્થાાંતયીતોના જીલનભાાં આધુવનક રયલતતન જેલા કે ઘયભાાં બૌવતક
સુવલધાઓથી વજ્જજ જીલન જીલતા થમા છે જે સુધાયાત્ભક રયલતતન જોલા ભે છે .
ોા ની ઢફ વંફધ
ં ી ભાકશતી દળાડ લત ંમ ોષ્ટ
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ક્રભ

ોા ની ઢફ

આવ ૃશિ

ટ ા

1

યાં યાગત ોાક

12

15.00

2

આધુવનક ોાક

68

85.00

કમ ર

80

100.00
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ોાક દ્વાયા જે તે વમુદામની વાંસ્કૃવતના દળતન થામ છે . અત્રેના સ્થાાંતયીતોના યાં યાગત ોાક પતત 15
ટકા રોકો જ શેયે છે . ભોટાબાગના સ્થાાંતયીતો એટરે કે 85 ટકા રોકો ોતાનો મ ૂ ોાક ત્મજી
આધુવનક/પેળન ્રકભાણેના ોાકો શેયતા થમા છે જે ભોટુાં વાાંસ્કૃવતક રયલતતન દળાત લે છે .
ખોયા ની યં યા વંફધ
ં ી ભાકશતી દળાડ લત ંમ ોષ્ટ
આવ ૃશિ

ટ ા

યાં યાગત ખોયાક

55

68.75

લધુ ખચાત  ખોયાક

25

31.25

કમ ર

80

100.00

ક્રભ

ખોયા ની

1
2

યં યા

અત્રેના સ્થાાંતયીતોભાાં તેભની ખોયાકની ટે લો જાલી યાખતા એલા 68.75 ટકા જે ભોટાબાગના
ઉિયદાતા છે . યાં ત ુ આ સ્થાાંતયીતોભાાં ત્રીજા ફાગના એટરે કે રગબગ 31.25 ટકા ઉિયદાતાઓ ોતાના
યાં યાગત ખોયાકભાાં લધુ ખચત કયી અ્તન ખોયાક દ્ધવત તયપ લધતા જોલા ભે ર છે .
ભનોયં જન-ધાશભિ

તશસલાયોની ઉજલણી, યભત-ગભત પ્રવ ૃશિ લગે યસભાં થતા પસયપાય વંફધ
ં ી ભાકશતી દળાડ લત ંમ

ોષ્ટ
ક્રભ

પ્રવ ૃશિ

આવ ૃશિ

ટ ા

1

ભનોયાં જન - ાયાં યીક

10

12.50

70

87.50

- યાં યાગત યીતે

08

10.00

- આધુવનક યીતે

72

90.00

- યાં યાગત યભતો

12

15.00

- આધુવનક યભતો

68

85.00

- આધુવનક ્રકલાવ, વતચય જોલા, ભોફાઇર લગેયે
2
3

ધાવભિક તશેલાયોની ઉજલણી
યભત ગતભ

ઉયોતત ત્રણે ફાફતો વાંસ્કૃવતનુ ાં વલળે ્રકવતવનવધત્લ કયે છે . એ અનુવધ
ાં ાને જોઇ ળકામ છે કે
ભનોયાં જનના ાયસ્રયક સ્ત્રોતોનો ઉમોગ કયતા અભ્માવ શેઠના પતત 12.5 ટકા સ્થાાંતયીતો છે જેની વાભે
87.5 ટકા સ્થાાંતયીતો ભનોયાં જન ભાટે ્રકલાવે જવુ,ાં વતચય જોલા જવુ ાં કે ભોફાઇર અને ટીલીનો ઉમોગ કયે
છે . જેથી જીલન જીલલાની દ્રષ્ષ્ટભાાં ઝડી ફદરાલ જોઇ ળકામ છે . એ જ યીતે ધાવભિક તશેલાયોની ઉજલણીભાાં
ભોટે બાગે એટરે કે 90 ટકા સ્થાાંતયીતો આધુવનક વાધનો/દ્ધવતઓનો ઉમોગ કયતા થમા છે . તો યભતગભતભાાં ણ કુર સ્થાાંતયીતોભાાંથી ભોટાબાગના એટરે કે 85 ટકા ઉિયદાતાઓ રરિયકેટ જેલી આધુવનક યભતો
તયપ લળ્મા છે .
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તાયણો
વળ િેરકિંગ માડત -અરાંગ ઉ્ોગની સ્થાાંતયીતો ય થમેર વાાંસ્કૃવતક અવયનો અભ્માવ કયતાાં નીચે
મુજફની અવયો દ્રશ્યમભાન થઇ છે .
1. 1982-83ભાાં સ્થામેર વળ િેરકિંગ માડત

ઉ્ોગ – અરાંગ (બાલનગય)નો વલકાવ છે લ્રા 32 લતભાાં

ખ ૂફ ઝડી થમો શોઇ તેના લધુ વલકાવ ભાટે તેની ફાજુની ‘વોંવીમા’ માડત ભાાં આ ઉ્ોગની ્રકવ ૃવિઓ
ચાલુ કયલી ડી છે .
2. આ ઉ્ોગભાાં કાભ કયતા ભોટાબાગના સ્થાાંતયીતો ગુજયાત યાર્જમના જુદા જુદા વલસ્તાયોભાાંથી આલેર

છે .
3. અરાંગ ઉ્ોગના ભોટાબાગના સ્થાાંતયીતોની યશેણી-કયણીભાાં આધુવનક રયલતતન જોલા ભે છે . જેભાાં

બૌવતક સુવલધાઓથી વજ્જજ યશેણી કયણી લધતી જામ છે .
4. અભ્માવ શેઠના સ્થાાંતયીતોની નલી ેઢીના યુલાનોનાાં ોાકો ણ ભોટે બાગે આધુવનકતાથી વબય

જોલા ભે છે .
5. આ સ્થાાંતયીતોના ખોયાકની ઢફભાાં રયલતતન ઓછાં જોલા ભળ્યુ.ાં ભોટાબાગના એટરે કે 69 ટકા

સ્થાાંતયીતો ોતાનો યાં યાગત ખોયાક રે છે , ર્જમાયે 31 ટકા સ્થાાંતયીતો ોતાના ખોયાકની
ફાફતોભાાં લધુ ખચત કયી, ખોયાકભાાં સુધાયાત્ભક રયલતતન કયી જીલન જીલતા થમા છે .
6. અભ્માવ શેઠના સ્થાાંતયીતો ોતાના ભનોયાં જન ભાટે ાયાં યીક ભનોયાં જન છોડી ્રકલાવ, મ ૂલી તથા

ટીલી અને ભોફાઇરના ઉમોગ દ્વાયા ભોટે બાગે ભનોયાં જન ભેલતા થમા છે . આ ઉયાાંત ધાવભિક
ઉજલણીભાાં ણ ખ ૂફ ખચત કયી 90 ટકા ઉિયદાતાઓ જફયદસ્ત ઉત્વાશ વાથે ધાવભિક ઉજલણી કયે છે .
તો યભત-ગભતોભાાં 85 ટકા એટરે કે ભોટાબાગના ઉિયદાતાઓ રરિયકેટ જેલી આધુવનક યભતો તયપ
લળ્મા છે .
આભ, આજના આ દ્ોિગકયણને કાયણે યોજગાયી ભાટે થતા સ્થાાંતયો લધ્મા છે ત્માયે સ્થાાંતયોને કાયણે
ભાનલ વાંસ્કૃવતભાાં જે રયલતતનો થતા શોમ છે . તેભાાં અત્રેના આ વળ િેરકિંગ માડત -અરાંગભાાં કાભ કયતા
સ્થાાંતયીતોના અભ્માવ યથી જોલા ભતા વાાંસ્કૃવતક રયલતતનોભાાં જોઇએ તો તેભની યશેણી-કયણીભાાં
આધુવનકતાની અવય જોલા ભી છે . ોાક વાંફધ
ાં ી ભોટુાં રયલતતન દ્રશ્યમભાન થામ છે . આ રયલતતનથી મ ૂ
જ્ઞાવત-વમુદામની ઓખ લુપ્ત થઇ ગઇ છે . વાથે ખોયાકની ઢફભાાં ખ ૂફ ઓછાં રયલતતન જોલા ભે છે તો
ભનોયાં જનના વાધનોભાાં ફદરાલ, ધાવભિક તશેલાયોની ઉજલણીભાાં આધુવનકતા તથા યભત-ગભતની ભેદાની
યભતો ણ લુપ્ત થઇ છે .
આભ, દ્ોિગકયણને કાયણે થતા સ્થાાંતયને રયણાભે ભાનલ વાંસ્કૃવતના જુદા-જુદા ાવાાંઓ થોડા કે ઘણે
અંળે જરૂયથી ્રકબાવલત થતા યશે જ છે .
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વંદબો
I.

અિબમાન ભેગેઝીન – રેખ : “લશાણોના વલવર્જનથી વમદ્ધૃ દ્ધનુ ાં વર્જન”, 12 ઓતટોફય, 1992.
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