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( )

)ુ ં ગોવીદભાઈ ભાણાભાઈ મા-ુ, 405, સરગમ કો–ઑપર/ ટવ હાઉસ1ગ સોસાયટ,
કાશી બાગ, નવસાર, 6ૃષી 9ુનીવસ:ટના ;થમ ગેટ સામે, વીજલપોર. પો%ટ: એ-ુ,
એ>ીક?ચરલ કૉલેજ – 396 450 ખાતે કાયમી વસવાટ ક-ું Cં. )ુ ં રD શનલ વીચારસરણી
સહત રD શનલ Eવન Eવતો આFયો Cં અને હEયે વGુ રD શનલ Eવન Eવવાનો
;યાસ કર રHો Cં. તે બાબતથી મારો પરવાર, સગાં–સIબધી, સમાજ અને મી ો
વાક/ફ છે . તેથી મારા અવસાન બાદ માર આ વીચારસરણી વી-ુLMું કાંઈ પણ ન
કરવામાં આવે તેવી માર તીN ઈ છા અને મારો મOમ નીધા ર છે . માર વય 57 વષની
છે . મારાં પPની મણીબહ/ન માર સાથે ઉપરોQત સરનામે વસવાટ કર/ છે . મારો મોટો Rુ
પવન6ુમાર તેમ જ Rુ વGુ સંઘમી ા Rુના (મહારાST)માં નોકર અથU હંગામી વસવાટ
કર/ છે . નાનો Rુ

મ9ુર VુIબઈ (મહારાST)માં નોકર અથU હંગામી વસવાટ કર/ છે . મા-ું

%વા%Wય એકંદર/ Xુબ જ સા-ું હોવા છતાં; ગમે Pયાર/ અચાનક 6ુદરતી ક/ અ6ુદરતી VPૃ 9ુ
થાય તે %વાભાવીક છે . એ હકકતને લZમાં લેતાં )ુ ં મારા થનાર VPૃ 9ુના અતીમ દવસો
અને અતીમ[યા બાબતમાં માર ઈ છાઓ આ વીલ–પ

]ારા %પSટપણે ^હ/ર કર

રHો Cં. કોઈ પણ FયQતીનો આ>હ ક/ દાબ–દબાણ ક/ દરIયાનગીરને કારણે આ
વસીયતના અમલમાં જરા સરખી પણ બાંધછોડ ક/ Cટછાટ ન લેવાની મOમ _ુચના, )ુ ં
મારા ઉ`રાધીકારઓને ક-ું Cં.
આપણે Eવતા હોઈએ Pયાર/ સમાજની સેવા કરએ તે ;શંસનીય છે . પણ
VPૃ 9ુબાદ આપaું શરર, મૅડકલમાં અcયાસ કરતા વીdાથ:ઓને અcયાસ માટ/ ઉપયોગી
થાય; શરરની રચના અને તેમાં થતા વીવીધ ;કારના રોગો eગે નવાં સંશોધનો ]ારા
નવી દશા મળે તે માટ/ , દ/ હદાન કરfું જ-ુર છે . ઉપરાંત gેઈન ડ/થ થયા બાદ જો તરત
ૃ કનાં ક/ટલાંક eગો કાઢ લઈ જ-ુરયાતવાળ FયQતીઓનાં શરરમાં આ eગોMું
જ Vત
;Pયારોપણ કરવામાં આવે તો તેવી Fયકતીઓને નવEવન ;ાiત થાય છે . આમ, મારા
VPૃ 9ુ બાદ પણ મારા શરરનાં eગો ક/ મારો દ/ હ સમાજને ઉપયોગી થાય તેવી માર
અતીમ ઈ છા છે . માર Eદગીના છે ?લા દવસોમાં કોઈ અક%માતથી અથવા અસાjય
બીમારથી અથવા 6ુદરતી રતે જો લાંબા સમય _ુધી )ુ ં બેભાન અવ%થા (કોમા)માં
આ અતીમ ઈ છાપ

ઝા સરળ જોડણી એક જ ‘ઈ’ (દઘ) અને એક જ ‘ઉ’ (હ%વ)માં છે .
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ૃ (gેઈન
ચા?યો ^, કશો નીણય કરવા સZમ ન ર)ુ ં અને ડૉQટરો મારા મગજને Vત
ડ/થ) ^હ/ર કર/ Pયાર/ , મારા Rુ ો તેમ જ આ વીલ–પ ના અતે જણાવેલ મારા મી ો kી
નર/ શભાઈ આર. દ/ સાઈ અને kી શૈલેષભાઈ કનૈયાલાલ દવેએ નીSણાત ડૉQટરો સાથે
સલાહ–મસલત કરને, (જો મારા Rુ ો  я    kી દ/ સાઈ અને kી દવેએ યોnય
ડૉQટરો સાથે સલાહ–મસલત કર, તેઓ o નીણય કર/ તે Vુજબ) મારાં ચpુ, કડની,
લીવર, Pવચા ક/ શરરMું કોઈ પણ eગ, જ-ુરયાતવાળા દરદને મળ શક/ એ માટ/
વીqાસપા

હૉ%પીટલ, સં%થા અને ડૉQટરોનો સIપક કર દાન કર દ/ વાં. જ-ુર જણાય

તેવા સંજોગોમાં મા-ું મગજ (gેઈન)ને પણ કોઈ સંશોધન ક/ યોnય ઉપયોગ માટ/ મારા
ૃ દ/ હમાંથી કાઢ લેવાની માર ઈ છા ;ગટ ક-ું Cં. આ કાયમાં કોઈએ અવરોધ ઉભો
Vત
કરવો નહ1; બલક/ તેઓને સહકાર આપવો. કોઈ પણ સંજોગોમાં મારા શરરનાં eગોMું
દાન શr ના હોય અને દ/ હદાન પણ શr ના બને તો મારા શરરને યોnય ડાઈનો
ખાડો ખોદને છે વટ/ દાટ દ/ વો. પયા વરણMું જતન કરવા માટ/ કોઈ પણ સંજોગોમાં તેને
અnનીદાહ નહ1 આપવાની માર %પSટ _ુચના છે .
)ુ ં Eવનભર _ુધારક વીચારનો અને વીવેકsુLવાદ રHો Cં. માનવ ;Pયે
સIવેદનાસભર હt9 ું અને માનવ સાથે તેવો Fયવહાર એ જ ધમ. એવા માનવધમ સીવાય
અય કોઈ ધમ પરPવે મને લગાવ નથી. તેથી માર _ુચના છે ક/–
મારા મરણની ઘડએ મuમાં ગંગાજળ, vુલસીપ , _ુખડ–_ુવણ–રજત Vુકવાની
ક/ એવી કોઈ [યા કરવી નહ1 ક/ મારા કાનમાં wલોક પઠન ક/ કોઈ ધામ:ક વાચન કરfું
નહ1 ક/ ;ાણપોક Vુકવી નહ1. મારા મરણ પછ માર પાછળ કોઈ પણ ;કારના
[યાકાંડો, ઉ`ર[યા, અ%થીવીસyન, તપણ, kાL, દાન–Rુzય ક/ પારાયણ, છમાસી–
વરસી ક/ એવો કશો પણ નીરથક વીધી કરવાની )ુ ં ચોOસપણે મનાઈ ક-ું Cં. ઉઠમaુ,ં
બેસaુ,ં બારVુ–ં તેરVુ,ં મu ઢાંકfુ,ં સોગ(શોક) ભાંગવો, મટન–મીSટા{ મોઢ/ કરfું ક/ એfું
અને હ|ુ પણ આ પ માં oનો સમાવેશ કરવાMું રહ ગ9ું હોય એfુ,ં તથા સામાEક કોઈ
પણ [યા, રત–રસમ તેમ જ માર વીચારસરણીથી વી-ુLMું હોય એfુ,ં કંઈ પણ
કરવાની માર ચો}ખી મનાઈ છે . જો આપ મને ખર/ ખર ચાહતા હો તો )ુ ં વીનતી ક-ું Cં
ક/ આ પ માં મ~ FયQત કર/ લી માર ઈ છા પરRુણ થાય તેf ું જ કરશો અને બી|ુ ં કોઈ
આ અતીમ ઈ છાપ

ઝા સરળ જોડણી એક જ ‘ઈ’ (દઘ) અને એક જ ‘ઉ’ (હ%વ)માં છે .
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તેમ થવા દ/ વામાં આડખીલી ઉભી કર/ તો કડકપણે તેને તેમ કરતા અટકાવવા વીનતી
છે .
;ાjયાપકkી, ઍનૅટૉમી વીભાગ, _ુરત I9ુનીસીપલ ઈ%ટટુટ ઓફ મૅડકલ
ઍ9ુક/શન એડ રસચ, ‘’ હૉ%પીટલ, બૉIબે માક ટની સામે ઉમરવાડા, _ુરત
ૃ દ/ હMું દ/ હદાન નuધણી નંબર: , તારખ:  //"થી મારા Vત
ૃ દ/ હનો
તરફથી Vત
સંક?પપ

%વીકાર કરવામાં આવેલ છે . oથી મારા VPૃ 9ુની ^ણ oને પણ સૌથી પહ/લી

થાય તેણે, તેની ખબર તાબડતોબ મારા બે મી ો kી દ/ સાઈ અને kી દવેને કરવી અને
મારા VPૃ 9ુના

(#) કલાકમાં ;ાjયાપકkી, ઍનૅટૉમી વીભાગ, ‘’ હૉ%પીટલ,

ૃ દ/ હ પહuચાડવા વીનતી છે .
_ુરત’ને Vત
મારા આ અતીમ ઈ છાપ

(મરણો`ર વીલ) મારફત )ુ ં સIRુણ સ`ા આપી

જણાfું Cં ક/, નીચે જણાવેલી FયQતીઓ મારા eગત મી ,

ુ ચીતક તથા ભરોસાપા
ભ

હોઈ, તેઓ મારા આ અતીમ વીલની -ુએ ફકરા નં. 02માં જણાવેલ સંજોગોમાં મારા
શરરનાં eગોMું દાન અથવા દ/ હદાન કરવાની તમામ કાયવાહ કરવા હકદાર રહ/શે.

[1]

kી નર/ શભાઈ આર. દ/ સાઈ, સેલફોન નં. 99989 49817, 102, _ુગમ કો–
ઑપર/ ટવ હાઉસ1ગ સોસાયટ, કાશી બાગ, નવસાર 6ૃષી 9ુનીવસ:ટના ;થમ
ગેટ સામે, વીજલપોર. પો%ટ: એ-ુ એ>ી. કૉલેજ – 396 450.

[2]

kી શૈલેષભાઈ કનૈયાલાલ દવે, સેલફોન નં. 98980 28400, ઘરનો ફોન નં.
(02637) 234 5678 કાશીબાગ સોસાયટ, નવસાર 6ૃષી 9ુનીવસ:ટના ;થમ
ગેટ સામે, વીજલપોર, પો%ટ: એ-ુ એ>ી. કૉલેજ – 396 450.
મારા આ અતીમ ઈ છાપ

(મરણો`ર વીલ)ની Vુળ નકલ તેમ જ દ/ હદાન

નuધણી નંબર: , તારખ:  //"ની અસલ પહuચ kી દ/ સાઈ અને kી દવે પાસે
છે . સંજોગોવશાv ્ તે હાથવગી ન હોય તો તેની ફોટોકૉપી મારાં માvુkી, પPની, Rુ ો–
Rુ વGુઓ, બહ/ન–બનેવી, વેવાઈઓ, મારા q_ુરપZ, kી રોહદાસ વંશી સોરઠયા
સમાજ, નવસારના હોે દારો તેમ જ મને યોnય જણાઈ તેવી FયQતીઓને, અગાઉથી,
નીચે માર અસલ સહ કરને તેમની ^ણ માટ/ આપી રાખી છે . કોઈને પણ આપેલી
આ અતીમ ઈ છાપ

ઝા સરળ જોડણી એક જ ‘ઈ’ (દઘ) અને એક જ ‘ઉ’ (હ%વ)માં છે .
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માર અસલ સહવાળ અતીમ વીલની આ નકલને અધી6ૃત ગણી તેનો અમલ કરવાને
તે પા

ગણાશે.
આ અતીમ ઈ છાપ

(મરણો`ર વીલ) મ~ માર ઈ છાથી, %વ%થ ચી`ે,

બીનક/ફ હાલતમાં અને કોઈના પણ દાબદબાણ ક/ કોઈ પણ ;કારના ;લોભન વગર ક9ુ
છે .
%&/- (()*  *  *   +,)

નવસાર
તારખ: 21મી ઓQટોબર, 2011

સાZીની સહ/– ___________________________
નામ:

kી _ુર/શભાઈ શાતીલાલ દ/ સાઈ

સરનાVુ:ં 28/બી, અલકા હાઉસ1ગ સોસાયટ, છાપરા રોડ, નવસાર.
સાZીની સહ/– ____________________________
નામ:

kી ુપેભાઈ ઝવેરભાઈ પટ/ લ

સરનાVુ:ં 102, શીવ6ૃપા હાઉસ1ગ સોસાયટ, ગડકર માગ, નવસાર.

Notary Sticker

BEFOR ME
Sd/TUSHAR CHANRAKANT SULE
ADVOCATE & NOTARY
21 OCT 2011
SERIAL NO 221/2011
CETIFICATE REG. NO. 751
GOVERNMENT OF GUJARAT
INDIA

અZરાંકન: ગોવીદ મા-ુ – ^તેપોતે
http://govindmaru.wordpress.com/
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NOTARIAL

FIVE RUPEES STAMP
NOTARIAL
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E. mail: govindmaru@yahoo.co.in

ુફવાચન: ઉ`મ ગજર–_ુરત
E. mail: uttamgajjar@gmail.com

આ અતીમ ઈ છાપ

ઝા સરળ જોડણી એક જ ‘ઈ’ (દઘ) અને એક જ ‘ઉ’ (હ%વ)માં છે .

