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નાજ વગં્રશ ન ેજાલણી 

 ભાનલ જીલનના સ્ તીત્ લ ને તેના વલકાવ ભાટે, તેની જ ષદી જ ષદી પ્રલૃવિઓ 

ભાટે,  તેને શલા - ાણી ને ખોયાકની ભ ખ્ મ જરૂય ડે છે. અ શલા ને ાણી તો 

ક દયતી વંતી છે. યંત  ખોયાક ભાટે નાજની જરૂય ડે છે. અ નાજને ેદા કયલા 

ભાટેનો  સવશ પાો ખેડૂતનો શોમ છે. દેળનો ખેડ ત તનતોડ ભશેનત કયી અભ જનતાના 

ેટનો ખાડો  યામ તે ભાટે ઢક નાજ ેદા કયે છે, યંત  અ નાજ વંગ્રશની 

યીતોની જાણકયીનો બાલ તથા યંયાગત વંગ્રશ વ્મલસ્ થાભાં યશેરી ખાભીઓને કાયણે 

ઘય અંગણે થતાં નાજ વંગ્રશ દયમ્ માન અળયે ૧૦ ટકા જેટરો ફગાડ થામ છે. 

 નાજની  ખેતયભાંથી કાણી ળરૂ કયીને તેને લાયનાયી વ્ મવ તઓ વ ધી 

શોંચતા શેરાં જ ષદા જ ષદા તફ કઓ જેલા કે, ખાભાં દાણા છ ટા ાડલાની પ્રક્રિમા, 

દાણાની શેયાપેયીની પ્રક્રિમા, વયકાયી ને જથ્ થાફંધ લેાયીઓના  કોઠાયોભાં ભોટા ામા 

ય વંગ્રશ  યલાની પ્રક્રિમા ને ત્ માંથી છ ટક લેાયીઓને ત્ માં ને નાજ લાયનાયી 

વ્ મવ તઓને ત્ માં વંગ્રશ કયલાની પ્રક્રિમા લગેયેભાંથી વાય થામ છે. અ વભગ્ર પ્રક્રિમા 

દયમ્ માન તેભાં જ ષદી જ ષદી યીતે  નાજનો ફગાડ થામ છે. 

 અણે  જાણીએ છીએ કે નાજ ભ ખ્ મત્ લે સ્ ટાચચ, પ્રોટીન, વલટાભીન, ખનીજ 

તત્ લો, યેવામ  ત વે્ મ રોજ તથા બેજ સ્ લરૂે ાણી ધયાલે છે. નાજના ફગાડ ભાટે 

ભ ખ્ મત્ લે જલાફદાય એલા જૈવલક યીફો જેલા કે, કીટકો, ઉંદય, ક્ષીઓ ને વ ક્ષ્ભ 

જીલોથી નાજની વંગ્રશીત લસ્ થા દયમ્ માન વીથી લધ  પ્રભાણભાં ન કળાન થામ છે. 

નાજભા ંથત  ન કળાન  

ખાભાં થત  ન કળાન     ૧.૬૮ ટકા 

શેયપેય દયમ્ માન થત  ન કળાન     ૦.૧૫ ટકા 

પ્રોવેવીંગ દયમ્ માન થત  ન કળાન     ૦.૯૨ ટકા 
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વંગ્રશીત લસ્ થાભાં થત  ન કળાન  

       (૧) ઉંદયથી     ૨.૫૦ ટકા 

      (ય) ક્ષીઓથી     ૦.૮૫ ટકા 

   (૩) કીટકો થી     ૨.૫૫ ટકા 

    (૪) બેજથી    ૦.૬૮ ટકા 

  ક ર એકદંય ેન કળાન     ૯.૩૩ ટકા 

 શેરાનાં લખતભાં નાજભાં જીલાતનો ઈદ્રલ  રીકીક  યીતે થતો શોલાન ં 

ભાનલભાં અલત  શત ં. યંત  વલજ્ઞાનની જાણકાયી વાથે અ ભાન્ મતા દ ય થઇ ગઆ. 

નાજભાં કીટકના ઈદ્રલ ન ં ઈદગભ સ્ થાન ફાહ્ય  શોમ છે. અણા દેળભાં વંગ્રશીત 

નાજભાં ન કળાન કયતાં કેટરાક કીટકોનો ઈદ્રલ  ખેતયભાંથીજ ળરૂ થામ છે. દા.ત. 

કઠોભાં કેટરાક પ્રકયના બોટલાનો ઈદ્રલ , જ ષલાયભા નાજન  ફુદ  તથા ચોખાભાં 

ચાંચલાનો ઈદ્રલ  અ કીટકો ઈડી ળકતા શોઆ તેભનો પેરાલો એક ખેતયભાંથી ફીજા 

ખેતયભાં થલા એક કોઠાયભાંથી ફીજા કોઠાયભાં વશેરાઆથી થઇ ળકે છે. ખેતયભાંથી 

ઈદ્રલ  ાભેરા દાણાને મોગ્મ ભાલજત લગય જો કોઠાયભાં વંગ્રશલાભાં અલે તો વંગ્રશ 

દયમ્ માન અ જીલાતનો ઈદ્રલ  ખ ફ ઝડથી લધી જામ છે. 

 ખાની તીયાડોભાં ણ અલા વંગ્રશામેરા નાજભાં ન કળાન કયતા કીટકો 

બયાઆ યશેતા શોમ છે. જેથી દાણા ભવતી લખતે અ તીયાડભાં બયાઆ યશેરી જીલાતો 

નલા દાણાભાં ઈદ્રલ  ળરૂ કયે છે. અ ઈયાંત દાણાને બયલા ભાટે તથા વાપ કયલા ભાટે 

લયાતા વાધનો જેલા કે, વ ડ , લાવના ટોરા, ચાયણા લગેયે તથા શેયપેય ભાટે લયાતા 

વાધનો જેલા કે, ગાડા, યે્ લેના લેગન, ખટાયા લગેયે ઘ્ લાયા ણ અ જીલાતનો પેરાલો 

કયલાભાં જલાફદાય છે.  

 બાયતભાં નાજના વંગ્રશ કયલા ભાટે ખાવ કયીને કોથાનો ઈમોગ લધ  

પ્રભાણભાં કયલાભાં અલે છે. લાય નલાય ઈમોગભાં રેલાભાં અલતા કોથા ઘ્ લાયા ણ 

અ જીલાતનો પેરાલો થામ છે. કોઠાભાં ખાવ કયીને ખ ણે ખાંચયે તથા તીયાડોભાં 

વંગ્રશીત નાજભાં ન કળાન  યતી જીલાતોની કોઆ ણ એક લસ્ થા વંતાઆ યશેતી શોમ 
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છે. જેનો ઈદ્રલ  વંૂણચણે દૂય કયલો ભ શ્કેર છે. અથી અલી એકાદ લસ્ થા ણ નલા 

વંગ્રશેરા નાજભાં વશેરાઆથી ઈદ્રલ  કયી ળકે છે. 

વગં્રશીત નાજની ભ ખ્ મ જીલાતો : 

૧. ચોખાન  ચાંચલ ં: દાણાની ંદય યશીને દાણાને ોરો ફનાલે છે. 

૨. રેવય ગ્રેઆનઃ દાણાને કોયી ખામ છે. 

૩. યાતા વયવીમાઃ રોટ, વોજીને ન કળાન  યીને રોટ ીો ાડે છે. 

૪. ચોખાન  ફુદ ઃ ત ટેરા નાજના દાણા ખામને જીલે છે. 

૫. નાજન  ફુદ ઃ દાણાને ોરો ફનાલે છે. 

૬. રોટન  ફુદ ઃ રોટની અવાવ ફાલા ફનાલીને ન કળાન  યે છે. 

૭. ડાંગયન  ફુદ ઃ દાણાને કોયી દાણાને એક ફીજાની વાથે ચોંટાડે છે. 

 અ ઈયાંત વસ્ તન લગચન  પ્રાણી ઉંદય નાજને ખાઆને ન કળાન કયે છે. 

ઈયાંત રીંડી, ભ ત્ર તથા લા ઘ્ લાયા નાજને  પ્રદ વત કયે છે. 

વગં્રશીત નાજભા ંન કળાન  યતી જીલાતોન ેવનમતં્રણભા ંરલેાના ઈામો : 

વંગ્રશેર નાજભાં અલતી જીલાતોના વનમંત્રણના ઈામો ફે વલબાગભાં લશેચી ળકામ 

જેભકે, ટકામતી ઈામો ને લયોધક ઈામો  

ટકામતી ઈામો : 

૧. નાજને બયતા શેરા વ કલી ને વાપ  યલ ં જોઆએ. નલા તૈમાય થમેર નાજભાં   

બેજન ં પ્રભાણ વલળે શોમ છે. જેથી તેનો વંગ્રશ કયતા શેરાં વ મચના તાભાં ફે થી 

ત્રણ ક્રદલવ વ ધી વ કલલ ં. તાલેરા નાજને બયતાં શેરાં ઠંડ  ાડો. વ કલરે તથા 

વાપ કયેર નાજ રાંફો વભમ જીલાત ભ  ત વંગ્રશી ળકમ છે. નાજભાં ૧૦ ટકા 

જેટરો કે તેનાથી ઓછો બેજ થામ ત્ માયે વંગ્રશ  યલો જોઆએ. 

 નાજનો વંગ્રશ કયતા શેરાં જે કોઠા, ી કેઠીઓ કે કોથાભાં વંગ્રશ  યલાનો ૨.

શોમ તેને ફયાફય વાપ કયલા તેભજ તાભાં તાવ્ મા ફાદ જ નલા નાજ બયલા 

ભાટે ઈમોગભાં રેલા.  
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 ગ ણોભાં બયેર નાજને બેજથી ફચાલલા ભાટે ગ ણોને રાકડાના ાટરા થલા ૩.

ોરીથીરીન ચાદય ઈય ગોઠલો. જો ગ ણો વીધા બોમતીમા ઈય ગોઠલી દેલામ 

તો જભીનભાં નાજને બેજ રાગે તથા દાણા નયભ ડે. અથી ગ ણોની થપ્ ીને 

રાકડાના ાટીમા કે લાંવની ચાદય ઈય ગોઠલલાભાં અલે તો જભીનનો બેજ 

નાજને રાગે નશીં. 

 નાજને બયલા ભાટે ધાત ની શલાચ સ્ ત ફંધ કોઠીઓ કે ીનો ઈમોગ  યો. ૪.

 નાજનો વંગ્રશ કયતાં શેરાં તેને દય ૧૦૦ ક્રકરો દીઠ એક ક્રકરો એયંડાના તેર ૫.

(ક્રદલેર) નો ટ અી વંગ્રશ  યલો જોઆએ. 

 કઠો જેલા કે, ભગ, ત લેય, ચણા, ડદ લગેયેની દા ફનાલી વંગ્રશ કયલાભાં અલે તો ૬.

તેભાં બોટલાનો ઈદ્રલ  થતો નથી. 

 નાજનો વંગ્રશ કયતાં શેરાં કોઠાભાં તેભજ કોથા ઈય ભેરોથીઓન ૫૦ ટકા ૭.

(પ્રીભીમભ ગ્રેડ) ૧૦ રીટય ાણીભાં ૨૦ ભી.રી. બેલીને કોઠાની ંદય ને 

ફશાયની ક્રદલારો, બોંમતીમા ને છત ઈય છાંટલી તેભજ કોથાને ઈરટાલીને 

તેના ય છંટકાલ કયલો. ને ફયાફય વ  વ્ મા ફાદ તેભાં વંગ્રશ  યલાથી તેભાં જીલાત 

રાગતી નથી. 

 કોઠાની ક્રદલાર કે બોમતીમાભાં તીયાડો  શોમ કે ઉંદયના દય  શોમ તો વીભેન્ ટથી ૮.

બયી દેલા. 

 નાજના કોઠાભાં વંગ્રશ  યલાનો શોમ ત્ માયે કોઠાના બોમતીમા ઈય રાકડાની ૯.

ટીઓ થલા રાકડાની ાટરીઓ યાખી તેના ઈય કોથાની થપ્ ી કે ી 

ક્રદલારથી ૩૦ વે.ભી. દ ય યશે ને તેભની ફે લચ્ ચે ઓછાભાં ઓછ ં ૭૫ વે.ભી. 

ંતય યાખલ ં. જેથી શલા તેભજ પ્રકાળની લયજલય થઆ ળકે. ને વાપ  યલાભા ં

ન ક તા યશે. 

જ ષના ને નલા નાજને જ ષદા જ ષદા ડબ્ ફા કે ીભાં બયલા ફંનેનો વંગ્રશ એકી ૧૦.

વાથે ન  યલો. 
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 અગના લચભાં નાજનો વંગ્રશ કયેર ી કે કોઠાને ફયાફય વાપ વ પી કયી ૧૧.

છી જ નલ ં નાજ બયલ ં. 

 જ ષદા જ ષદા કોઠાને ઝીણી યેતી/ વાથે વભશ્ર  યી વંગ્રશ કયલાથી તેભાં બોટલાનો ૧૨.

ઈદ્રલ  થતો નથી. કઠો બમાચ છી તેભાં ઈયની ફાજ ષએ ઝીણી યેતી કે દન ં 

ઢીથી ત્રણ વે.ભી. જેટર ં ડ ફનાલલાથી બોટલા કે જીલાત વાભે  વારૂ યક્ષણ 

ભે છે. 

 યાખ બેજ ળોક તયીકે વારૂ કાભ અે છે. અથી ફાજયી કે કોદયી જેલા નાજ ૧૩.

વાથે યાખ વભશ્ર  યી વંગ્રશ  યલાથી નાજભાં યશેર લધાયાનો બેજને ળોી રે છે. 

જેથી જીલાતનો ઈદ્રલ  રાગતો નથી. 

૧૪. ગાભડાભાં રોકો વલવલધ પ્રકાયની લનસ્ વતની ેદાળોના ઈમોગ  યી જીલાતને  

કાફ ભાં રેતા શોમ છે. તેભાં ખાવ કયીને રીભડાના વ કા ાન, રીંફોીના તેરન ં 

ભોલાણ, રીભડાના ફીજનો બ કો લગેયેનો ઈમોગ કયી ઘઉં, ભગ, ચોા, લટાણાભાં 

જીલાત ડતી ટકાલી ળકામ છે. કેટરાક રોકો રવણ, અંફરી કે ફુદીનાના 

ાનનો બ કો ણ લાયે છે. અ દાથો લાયલા ભાટે કોઆ ચો  વ પ્રભાણ નથી 

યંત  રોકો ોત ોતાના ન બલના અધાયે તેનો ઈમોગ કયતા શોમ છે. અલી 

યીતે નાજને જીલાત ભ  ત યાખલા પ્રમત્ ન કયતા શોમ છે. 

લયોધક ઈામો : 

 ઘણી લખત કાજી ૂલચક ઈામો કયલા છતાં ણ તેની ંદય રાંફા વભમે 

જીલાતનો ઈદ્રલ  જોલા ભે છે. અલા વભમે ધ ભીકયણ કયલ  જરૂયી ફને છે. નીચે 

ભ જફની દલા ધ ભીકયણભાં લાયલાભાં અલે છે. 

આ.ડી.ફી. એમ્ પ્ મ ્ વ : 

અ નાભની ળીળીઓભાં આથીરીન ડાઆબ્રોભાઆડ નાભની  ધ ભ ય દલા શોમ છે. કાચની 

એમ્ પ્ મ ્ વની અજ ષફાજ ષ રૂ લીટાીને તેને ાતા કાડની થેરીભાં રટેરી શોમ છે. 

અલી એમ્ પ્ મ ્ વ ૩ ભી.રી., ૬ ભી.રી. ને ૧૦ ભી.રી. ની ભે છે. ૧૦ કીરો 

નાજભાં ૩ ભી.રી. એમ્ પ્ મ ્ વ  યતી છે. ધ ભીકયણ કયતી લખતે અ એમ્ પ્ મ ્ વ 

નાજભાં ભઘ્ મભાં ઈતાયીને તોડી નાખલાભાં અલે છે. કડાની કોથીના એમ્ પ્ મ ્ વ 



7 

 

લીટાેરી શોલાથી તોડતી લખતે કાચના ટ કડા કડાભાં યશે છે. અ ઘ્ ધવતભાં 

ધ ભીકયણનો વભમ ૭ ક્રદલવનો યાખલાથી જીલાતન ં વારૂ વનમંત્રણ ભે છે. 

ઘ્ માનભા ંયાખલાના ભ ઘ્ દાઓ : 

૧  ખાલાના નાજભાં  માયેમ જંત નાળક દલા બેલલી નશીં. 

૨. ફીજ ભાટે વંગ્રશેર નાજભાં જો જંત નાળક દલાની બ કી બેલી શોમ તો તેલા 

લધેરા ફીમાયણનો ઈમોગ ભન ષ્ મ તેભજ ારત  પ્રાણીઓને ખાલા ભાટે ન કયલો. 

૩. જે કોઠાભાં કે ઓયડાભાં ધ ભીકયણ કયલાભાં અલેર શોમ તે જગ્ માએ ભન ષ્ મોએ 

ફેવલ ં કે વ લ  જોઆએ નશીં. 

ઉંદય વનમતં્રણ : 

 ખ ફજ નાન  દેખાત  અ પ્રાણી એટર  ફધ  ખતયનાક છે કે તેને ભાનલ જાતીનો 

ભશાન દ શ્ ભન ગણી ળકામ. તે ળશેય કે ગાભડ , યણ કે જંગર, ઘય કે દ કાન, લખાયો કે 

ખેતયો ફધેજ જોલા ભે છે તથા ન કળાન કયે છે. અ ઈયાંત યોગો ણ પેરાલતા યશે છે. 

તેનો લસ્ તી લધાયાનો દય ણ ખ ફજ ઝડી શોમ છે. બાયત જેલા ખેતી પ્રધાન દેળભાં 

ઉંદય વનમંત્રણએ દેળના થચતંત્રને સ્ ળચ કયતી ફાફત છે. 

ઉંદય વનમતં્રણ ઘ્ ધવત 

ઘ્ ધવત-૧  વફન ઝેયીધ્ધવત  

 ગંદકી થલા ન દેલી કાયણ કે ઉંદયો તેનાથી લધાયે થામ છે. 

 ખાલા ીલાની લસ્ ત ઓ ફંધ ડબ્ ફાભાં વ યવક્ષત જગ્ માએ યાખો. 

 એંઠલાડો જમાં ત્ માં ન પેકે તેને ખાતય ફનાલલાભાં લાયો. 

 ઘયની અવાવ ઘાવ ઉંચ  લધલા ન દો.  

 કચયો તથા લસ્ ત ઓના ઢગરાઓ થલા ન દો. 

 ઘયના છાયા ઈય નજી ના લૃક્ષોની ડાી નભી અલેરી શોમ તો તેને કાી નાખો. 

 ફાયી દયલાજાના નીચેના બાગે ૧૦ વે.ભી. જાડ  તરૂ જડી દો. 

બોમતીમ ં ાક  ફનાલો. કાચા બોમતીએ ઉંદયોના દય ફનાલેરા શોમ તો તેને કાચના 

ટ કડા બયી યેતી વીભેન્ ટ લડે ફંધ કયી દો. 
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ધ્ધવત-૨ જૈવલક વનમતં્રણ : 

 અ એક ક દયતી પ્રક્રિમા છે. વફરાડી થલા વા અ કાભગીયી કયે છે. ક તયાને 

ઉંદય કડલા ભાટે તારીભ ફઘ્ ધ તૈમાય  યલા જોઆએ. ખેતયભાં જમાયે ાક તૈમાય થલા 

અલે  ત્ માયે તે જગ્ માએ લાંવ ઈબા કયી દેલાથી ઘ લડ તથા ચીફયી જેલા વળકાયી, વનળાચય 

ક્ષીઓને ઉંચાણલાી જગ્ માએ ફેવલાની વગલડતા ભે તેથી ઉંદય જેલા વનળાચય 

પ્રાણીઓનો વળકાય થઆ જામ છે. ખેતયભાં ધાભણ પ્રકયના વા લડે ણ ઉંદય વનમંત્રણ 

થામ છે. અ વા  વફન ઝેયી છે તેને ભાયી ન નાખલા જોઆએ. 

ઘ્ ધવત-૩ સજય લડ ેવનમતં્રણ : 

સજયા ફે થી ત્રણ પ્રકાયના શોમ છે. તાયની જાીલા  સજરૂ, રાકડાની સ્ પ્રીંગલા  

સજરૂ અભા તાયની જાીલા  સજરૂ વયતાથી લાયી ળકામ છે. ઉંદય ખ ફજ ચારાક 

પ્રાણી છે. તેથી સજરૂ લાયતી લખતે નીચેની ફાફતોન ં ઘ્ માન યાખલ ં જરૂયી છે. 

 જમાયે સજરૂ ગોઠલલાન ં શોમ ત્ માયે તેને વાફ  તથા ાણીથી વાપ કયીને જ ગોઠલો. 

 ઉંદયની લયજલય લધાયે શોમ તેલી જગ્ માએ સજરૂ ગોઠલો. 

 ઉંદયને બાલતો ખોયાક સજયાભાં ભ કો. 

 પ્રથભ ફે ક્રદલવ સજયાભાં વાયો ખોયાક ભ કો. તેભાંથી ફશાય વનકલાનો ભાગચ ખ ્રો 

યાખી ઉંદયોને ત્ માં અલલાની ટેલ ાડલી જોઆએ. ત્ માય છીના ક્રદલવે ફશાય 

વનકલાનો ભાગચ ફંધ યાખલાથી લધાયે વંખ્ માભાં ઉંદયો પવામ છે. 

 સજયાભાં પવામેરા ઉંદયોનો નાળ કયો.  

 ભયેરા ઉંદયોને મોગ્મ વનકારા કયો જેથી દ ગચધ / યોગચાો પેરામ નવશ  

ઘ્ ધવત-૪ ઝેયી દલાઓ લડ ેઉંદય વનમતં્રણ : 

 અ ઘ્ ધવત ખ ફજ વયકાયક તથા વપ વાફીત થમેર છે. યંત  તેભાં ઝેયી 

દલા લયાતી શોલાથી જોખભી ણ છે. તેના ઈમોગભાં વાલધાની યાખલી ત્ મંત 

અલશ્ મક છે. અ ઘ્ ધવત ભોટે બાગે ખેતયોભાં તેભજ નાજના ગોડાઈનભાં ઉંદયના 

વનમંત્રણ ભાટે લાયી ળકામ છે. શારભાં ફે પ્રકાયની ઉંદય વનમંત્રણની દલા ઈરબ્ ધ છે. જે 

તીવ્ર ઝેય ઝીંક પોસ્ પાઆડ તથા ધીભ  ઝેય ય તગંઠન લયોધક તયીકે ઓખામ છે. 
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ઝીંક પોસ્પાઆડ ખ ફજ પ્રચરીત છે. અ દલા ઉંદયના બાલતા ખાધદાથચ વાથે ૧:૪૯ 

પ્રભાણથી વભશ્રણ ફનાલીને ઉંદયોની લધાયે લયજલય યશેતી શોમ તેલી જગ્ માએ યાત્રીના 

વભમ ેજ ભ કલી જોઆએ. અ ઝેયી ખોયાક ઉંદયના ટેભા ંગમા છી ઉંદય તાત્ કવરક ભૃત્ મ  

ાભે છે. ઝીંક પોસ્પાઆડના વ્ મલવસ્ થત ઈમોગથી ઘય તથા ખેતય એભ ફંને સ્ થે ઉંદયથી 

થતાં ન કળાનને ટકાલી ળકામ છે. 

 ધીભા ઝેયભાં ઓછી ભાત્રાભાં એક કયતાં લધ  લખત ખલડાલલાભાં અલે છે. 

ફજાયભાં અલા ઝેયી વફસ્  ીટના સ્ લરૂભાં ભે છે. અલા ઝેયભાં બ્રોભાડીઓરોન 

૦.૦૦૫ ટકા લેક્ષ કેક ઉંદયના દય દીઠ ૧૦ ગ્રાભ પ્રભાણે દલા ભ મા ફાદ ૪ થી ૬ ક્રદલવે 

પયીથી ભયેરા ઉંદય એ ઠા કયી જભીનભાં દાટી દેલાં. દલા ભ કતા શેરાં જીલંત દય ન  ી 

કયી રેલા. 

નાજ વગં્રશ ભાટ ેઅટર  લશ્ મ કયો : 

૧.  વંગ્રશેરા નાજની જીલાતને ઓખી તેના વનમંત્રણ ભાટેની જાણકયી ભેલો. 

૨. નાજને ફયાફય વ કલો. નાજભાં ૧૦ ટકાથી ઓછો બેજ યશેલો જોઇએ. 

૩. નાજ બયલાના કોઠાની ફયાફય વપાઆ કયો. 

૪. નાજ બયલાના વાધનોની મોગ્ મ વંદગી કયો . 

૫. ફને ત્ માં વ ધી નાજને ક્રદલેર, રીભડાના ાન તથા ફીજા વનષ્ િીમ દાથોથી 

વંગ્રશીત  યો. 

૬. ફોયીક ાલડય થલા ાયાની ગોીઓ ઘ્ લાયા નાજ વંગ્રશ કયલાને ફદરે 

આ.ડી.ફી. જેલા ધ ભકયની એમ્ પ્ મ ્ વનો ઈમોગ  યો. 

૭. વંગ્રશેરા નાજભાં જીલાતનો ઈદ્લ થામ તે શેરાં ઈદ્રલ  ટકાલલા ભાટેના 

પ્રમત્ નો  યો. 
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