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શલાભાન ફદરલાની વલનાળક અવય 
 

      શલાભાન ફદરાલાની વલનાળક અવયો ׃ 

અંતભાાં ભાનલવલકાવ અશલેાર 2007-08 પ્રભાણે પથૃ્લીના લાતાલયણભાાં  કાફબન ડામોક્વાઈડ લાયનુા ભાત્રા 

અત્માયે 380 ાર્બવ ય વભલરમન ય શોંચી છે. જેનાથી 21ભી વદીભાાં  પથૃ્લીન ુાં તાભાન 50 વેન્ટર્ગ્રેડ જેર્લુાં 

લધી ળકે છે. આભ ઉયોક્ત રયસ્થથવતના વનલાયણ ભારે્ ઘણા ફધા ઉામો સચૂલી ળકામ તેભ છે. કેર્રાક 

દેળોએ આ રદળાભાાં  શરે કયી ોતાની યીતે પ્રમત્નો ણ ળરૂ કયી દીધા છે. એક જ લાક્યભાાં કશવે ુાં શોમ તો આ 

તભાભ રયસ્થથવત ભારે્ ભાનલી ોતે જ જલાફદાય છે. 

 પ્રાથતાવલક ׃ 

 કાફબન ડામક્વાઈડના રીધે થૃ્લી ગ્રીન શાઉવ ફની ળકે એવ ું બાવલ વનદાન 1908 ભાું સ્વલડડળ યાવામણળાસ્ત્રી 

વલાન્ટ એશવનિવે કય ું શત  ું. ટ ુંકભાું થૃ્લીને હ  ુંપાી યાખતી ઘટનાને ‘ગ્રીન શાઉવ ઈપેક્ટ’ અને તેભાું વડિમ પા આતા 

કાફબન ડામક્વાઈડ, વભથેન, નાઈટ્રવ ઓક્વાઈડ, ક્રય ફ્રય કાફબન, આલ્કશર કાફબનને ગ્રીન શાઉવ લાય ઓ 

તયીકે ઓખલાભાું આલ ે છે. આજે શલાન  ું પ્રદ ણ અને તે ભાટે શલાભાું બતા ઉયક્ત જ દા જ દા લાય ઓના 

ડયણાભે વભગ્ર શલાભાનભાું ફદરાલ આવ્મ છે. જેનાથી બોવતક તાભાન, લૈવિક ળીતભાન અન ેજ-લાય  

ડયલતબન (ક્રાઈભેટ ચેન્જ) ના પ્રશ્ન ઊબા થમા છે. 

 

 આભ ક દયતે યચી આેરી વભત  રાભાું 1750 સ  ધી મથાલત શતી, યુંત   તે છી થમેરી ઔદ્યગગ િાુંવતએ 

વભગ્ર વલિને આવથિક વલકાવની આંધી દટ અન ેબોવતક વમદૃ્ધિની રારવા તયપ ધકેરી દીધ ું. તેના પ વલરૂ એક 

ફાજ  ક દયતી વુંવિન વોંથ લી ગમ અને ફીજી ફાજ  પ્રદ ણની ભાત્રા લધતી ગઈ. જેનાથી ક દયતી વભત  રાભાું 

બુંગાણ વર્જબય ું. આભ લાતાલયણભાું ગ્રીન શાઉવ લાય ઓન  ું પ્રભાણ લધલાથી લૈવિક તાભાનભાું લધાય થમ છે. 

આજે લૈવિક તાભાનભાું કાફબન ડામક્વાઈડન 64 ટકા, વભથેનન 19 ટકા, નાઈટ્રવ ઓક્વાઈડન 65 ટકા અન ેશરે 

કાફબનન શવવ 5 ટકા છે. જેનાથી ાછ વ લબભાું લાતાલયણના તાભાનભાું 0.60 વે.ન લધાય થમ છે. 

 

 શલાભાન રયલતબન - ગ્રીનશાઉવ લાયઓુના લાશકો ׃ 

(1) કાફબન ડામોક્વાઈડ (CO2) ׃ 
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 શલાભાન ડયલતબન ભાટે ભશત્લન અને જલાફદાય લાય  કાફબન ડામક્વાઈડ છે. જે ગ્રીન શાઉવ લાય ઓના 

નેતા તયીકેની ભ  વભકા બજલે છે. તે અસ્મભજન્મ ફતણના દશન, જ ુંગરના વલનાળ, લીજભથક કાયખાના અને 

લાશના ધ ભાડા, તેભ જ ભાનલ લયાળના વાધનથી પેરામ છે. એક અંદાજ પ્રભાણે વલિભાું 36 ટકા કાફબન 

ડામક્વાઈડ કરવાના ડશતથી પેરામ છે. આજથી વ લબ શરેા લાય ભુંડભાું કાફબન ડામક્વાઈડની ભાત્ર - 275 

(ી.ી.એભ.) શતી, જે આજે 350 (ી.ી.એભ.) થઈ છે અને 2035 સ  ધીભાું 450 (ી.ી.એભ.) થલાન અંદાજ છે. એક 

અંદાજે થભબર ાલય ભથકભાું 200 ભેગાલટ લીજ વાભે 9 રાખ ટન તેભ જ વલિબયના ેવેન્જય વલભાન., ભટયકાય 

દ્વાયા દય લે 17 કયડ ટન કાફબન ડામક્વાઈડન  ું ઉત્ાદન થામ છે. વલિભાું ભાથાદીઠ કાફબન ડામક્વાઈડ છડલાન  ું 

પ્રભાણ 4.2 ભેટ્રીક ટન છે. જે અભેડયકાભાું ભાથાદીઠ 15.53 ભેડટ્રક ટન અને બાયતભાું 0.82 ભેડટ્રક ટન છે. ઈ.વ. 2006 ભાું 

વલિભાું ક ર 29 અફજ ટન કાફબન ડામક્વાઈડ લાય   લાતાલયણભાું ઠરલામ શત. જેભાું નીચેના દેળન ડશવવ 

નોંધાત્ર શત. 

 ચીન   6.2 અફજ ટન 

 અભેયીકા  5.8 અફજ ટન 

 યવળમા  4.7 અફજ ટન 

 બાયત  1.3 અફજ ટન 

 ર્જાન  0.862 અફજ ટન 

 જભબની  0.639 અફજ ટન 

 કેનેડા    0.580 અફજ ટન 

 ગિટન  0.580 અફજ ટન 

 દગિણ આડિકા 0.430 અફજ ટન 

 િાુંવ   0.406 અફજ ટન 

 ઈયાન  0.402 અફજ ટન 

 ભેસ્ક્વક  0.385 અફજ ટન 

 ઓવટે્રરીમા  0.386 અફજ ટન 

 વા.અયેગફમા 0.365 અફજ ટન 

 ય િેન   0.364 અફજ ટન 

 વેન   0.362 અફજ ટન 

 િાગઝર  0.334 અફજ ટન 

 તાઈલાન  0.308 અફજ ટન 

 અન્મ દેળ  2.841 અફજ ટન 

 ભાનલ લયાળના વાધન દ્વાયા ડદલવના વયેયાળ 6 કરાક લયાત  ું એક ટનન  ું એય કન્ન્ડળનય દય લે 2230 
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ડક.ગ્રા. કાફબન ડામક્વાઈડન  ું વજૉન કયે છે. તેજ પ્રભાણે ઈરેક્ટ્રીક વટયેજ ગીઝય 3200 ડક.ગ્રા., લવળિંગ ભળીન 320 

ડક.ગ્રા., એય ક રય 272 ડક.ગ્રા., ટેરીવલઝન 19 ડક.ગ્રા., 60 લટન ફલ્ફ 96 ડક.ગ્રા., વવરીંગ પેન 95 ડક.ગ્રા., ટ  ફ રાઈટ 

88 ડક.ગ્રા., વલડડમ પ્રેમય 64 ડક.ગ્રા., અને યજના 8 કરાક લયાત  ું એક કમ્પપ્ય ય લે 130 ડક.ગ્રા. તેભ જ 24 કરાક 

ચાલ  યશતે   યેિીજયેટય 920 ડક.ગ્રા. કાફબન ડામક્વાઈડન  ું ઉત્વજૉન કયે છે. 

(2) વભથેન (CH4) ׃ 

 શલાભાનના ફરાલ ભાટે ફીજ ભશત્લન લાય  વભથેન છે. 

 ઔદ્યગગકયણ શરેા વભથેનની ભાત્રા 315 (ી.ી.એભ.) શતી. જે લધીને 2005 ભાું 1734 (ી.ી.એભ.) થઈ 

છે. તેની ઝડી વદૃ્ધિ ભાટે થૃ્લી ય આલેરા કયડ નાના-ભટા શ ઓ રૂી કાયખાના જલાફદાય છે. શ ના 

ઉચ્છલાવ અન ેચમાચમની ડિમા દ્વાયા લાવિક 14 કયડ ટન, ડાુંગયની ખેતી દ્વાયા લાવિક 15 કયડ ટન, ઊધઈના 

યાપડાઓ દ્વાયા 15 કયડ ટન, વેન્ન્િમ કચય વડલાથી 7 કયડ ટન, ડાભયના યવતાઓ ગયભ થલાથી 50 રાખ ટન તેભ 

જ જૈવલક જથ્થાઓના દશનથી રાખ ટન વભથેન લાય  લાતાલયણભાું પેરામ છે. 

(3) નાઈટ્રવ ઓક્વાઈડ (N2O) ׃ 

 નાઈટ્રવ ઓક્વાઈને ભાત્રા 270 (ી.ી.એભ.) થી લધીને 319 (ી.ી.એભ.) થઈ છે. રુંડનથી ન્ય  મકબ જત  ું 

એક ફઈંગ 747 ેવેન્જય પ્રેન દ્વાયા 780 ડક.ગ્રા., નાઈટ્રજન ય ક્ત ખાતય અન ેઅસ્મભજન્મ ફતણના દશનથી લે 

50 રાખ ટન ઉયાુંત લીજભથક અન ેભટય લાશનના લયાળથી રાખે ટન નાઈટ્રવ ઓક્વાઈટ લાય  મ ક્ત થામ છે. 

(4) ક્રોયોપરોયો કાફબન (CFCL3) ׃ 

 એયવર, વપ્રે, પભ, પ્રાન્વટક કભાું, યેડિજયેટભાું, એયકન્ન્ડળનયભાું, વઈર ેઈન્ટભાું, આગ ઓરલલાના 

પીણભાું અન ેશસ્વટરભાું વશજ યીતે લયામ છે. 1985 સ  ધીભાું 15 રાખ ટન જેટલ ું આ યાવામણ લાતાલયણભાું 

ઉભેયાય  ું છે. 

 ટ ુંકભાું ઉયક્ત મ ખ્મ ચાય લાય ઓ ઉયાુંત અન્મ લાય ઓન  ું પ્રભાણ લાતાલયણભાું ડદન-પ્રવતડદન લધત  ું 

ર્જમ છે. જે વભગ્ર લાતાલયણના તાભાનભાું લધાય કયે છે. જેના ડયણાભે વભગ્ર શલાભાનભાું ફદરાલ આલ ેછે. આ 

પ્રડિમાને ક્રાઈભેટ ચેન્જ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે. 

 

 શલાભાન ફદરાલની વલનાળક અવયો ׃ 

(1) ઋત ુચક્રભાાં રયલતબન ׃ 

 શલાભાન ફદરાલથી ઋત ચિ ખયલાતા લેયાન પ્રદેળભાું  ષ્ક લયવાદ ડલાથી અવતવનૃ્ષ્ટ અન ેકેટરાક 

અનાવનૃ્ષ્ટ વર્જબળે. જેભ કે ઈઝયામેર જેલા સ  કા પ્રદેળભાું લયવાદન  ું પ્રભાણ લધય ું છે, ત દેળના ચેયા  ુંજીભાું લયવાદન  ું 

પ્રભાણ ઘટત  ું ર્જમ છે. ત કેટરાક વતે ડદલવાભાું  ષ્ક લયવાદ ત  ટી ડે છે. 

(2) લાલાઝોડાભાાં  લધાયો ׃ 
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 વમ િ વાટીન  ું તાભાન લધલાથી વમ િી લાલાઝડાની વુંખ્મા ત લધળે જ ણ વાથે વાથે આજની 

ત  રનાભાું 50 ટકાથી લધ  ઝડે ફુંકાળે અને ડકનાયે ત્રાટક્યા ફાદ અવાધાયણ તાયાજી પેરાલળે. 2005 ભાું અભેડયકાભાું 

કેટયીના લાલાઝડાથી ન્ય   ઓસ્મમમન્વ ળશયે ાણીભાું ડ બય  ું શત  ું. આથી ત અન ેઘટનાઓ છે. 

(3) ફયપન ુાં વગવ ુાં ׃ 

 થૃ્લીન  ું 75 ટકા ભીઠ ું ાણી ધ્ર લ પ્રદેળ વયશતના ડશભ પ્રદેળભાું 2.20 કયડ ઘન ડકરભીટય જેટરા ફયપ 

વલરૂે છે. ફયપ ીગલાથી વાગય વાટીભાું વદૃ્ધિ થલાથી ભારદ્વી દેલા નીચાણલાા દેળ ઉયાુંત 20 દેળના 

તટલતી વલવતાય ડ ફળે. જેભ કે ફાુંગ્રાદેળ 22000 ચ. ડક.ભી. પ્રદેળ ગ ભાલળે તેનાથી વલવથાીતન  ર ઊબ થળે. 

(4) જભીનનો ફગાડ ׃ 

 લાલાઝડાની વુંખ્મા અન ેભાત્રાભાું લધાય થલાથી યણપ્રદેળ ફાજ ની પદ્ર   જભીન ગફનપદ્ર   જભીનભાું 

પેયલાળે. ત દડયમાની વાટી લધલાથી ડકનાયે આલેરી જભીનભાું ખાયાળન  ું પ્રભાણ લધલાથી ખેતી ય વલયત 

અવય થળે. તાજેતયભાું ગ જયાત ઈકરજી કવભળના પ્રાથવભક તાયણ પ્રભાણે છેલ્રા 20 લોભાું ગ જયાતની દડયમાની 

વાટીભાું 25 વે.ભી.ન લધાય થમ છે. જે ન  કવાનકતાબ કશી ળકામ. 

(5) જવભથમા ׃ 

 જે નદીઓના ાણીના સ્ત્રતન મ ખ્મ આધાય લબતીમ ફયપ છે. તેની જ યાવળના જથ્થાભાું ઘટાડ થળે. 

ઉય ગયભીના કાયણે ાણીની ભાુંગ લધળે. વમ િ ડકનાયાના પ્રદેળભાું ખાયા ાણી જભીન ય પયી લતા 

ભ  તકાના ભીઠા ાણીને ખાયા કયે છે. જેભ કે ગ જયાતના વમ િ ડકનાયાથી અંદય 5 થી 25 ડક.ભી. વલવતાયના ાણી 

ખાયા થઈ ગમા છે. 

(6) કૃવ ઉત્ાદનભાાં  ઘર્ાડો ׃ 

 દડયમા ડકનાયાની ખેતીરામક જભીન ડ ફલાથી. જભીનની ખાયાળભાું વદૃ્ધિ, લયવાદની ફદરાતી તયાશ, 

લધતી જતી ગયભી તેભ જ લાતાલયણભાું કાફબન ડામક્વાઈડન  ું લધત  ું પ્રભાણ લગેયે કાયણથી ખેત ઉત્ાદકતા અને 

ગ ણલિાભાું ઘટાડ થલાથી અન્નની વભવમા વલકયા ફનળે. 

(7) ભાનલ થલાથથ્મ ׃ 

 શલાભાન ફદરાલાથી અવતળમ ગયભી અન ેઅવતળમ ઠુંડીથી ભાનલીના મતૃ્ય  ભાું લધાય થમ છે. 2003 ભાું 

ય યભાું ગયભીથી એક જ ભડશનાભાું 35000 જ્માયે ઠુંડીથી વભગ્ર વલિભાું 17 રાખ રક મતૃ્ય   ામ્પમા છે. ઉયાુંત 

ગયભીથી આિભક યગન પ્રભાણ લધલાથી કરેયા, ડેન્ગ્ય  વ ભેરેડયમા, મર ડપલય જેલા યગને ત ઠુંડીથી વલાઈન 

ફ્લ   જેલા યગને ઉિજેન ભે છે. 

(8) શુારન ઘર્ાડો ׃ 

 શલાભાન ડયલતબનથી શ ઓની યગપ્રવતકાયક પ્રજનન અને ાચન ળસ્ક્ત ઘટલાથી દ ધ, ઈંડા,, ભાુંવ, ઉન, 
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લગેયેના ઉત્ાદન ય વલડયત અવય થામ છે. ઉયાુંત યગલાશક જીલાણ ુંઓની વદૃ્ધિ, ગોચયની ઘટતી જભીન ને 

ઘાવન  ું ઓછું પ્રભાણ તેભના ભાટે જીલરેણ વાગફતથામ છે. જેનાથી તેના ય આધાય યાખતા રાખ રકની યજગાયી 

છીનલાળે. 

(9) અટમ અવયો ׃ 

 લબ 2006 ભાું વભગ્ર વલિના જ ુંગરભાું દાલાનના રીધે 1 કયડ એકય જભીન યના જ ુંગર ફીને વાલ 

વાપ થઈ ગમા શતા. જેભાું યશરેી લન્મ જીલસનૃ્ષ્ટન ણ નાવ થમ શત. ઉયાુંત ડશભાચ્છાડદત વલવતાયના રય 

યીંછ, ેંગ્લીન, ળીર ભાછરી લગેયેન  ું જીલન ણ જખભભાું છે. 

 ફયપ ીગીને ફનતા તાલના ાણીના નીકારના યવતા ય ફયપની વળરાઓ અલયધ રૂે આલે છે. 

અન ેજ્માયે તે અલયધ ત  ટે છે ત્માયે ભટા ામા ય યેર આલ ેછે. નેાભાું આલી દ ઘબટનાઓ જલા ભે છે. 

 શલાભાન ડયલતબનથી લતબભાનભાું વભગ્ર વલિને લૈવિક ળીતભાનન વાભન કયલ ડય. પેબ્ર  આયી 2010 

ના પ્રથભ વપ્તાશભાું અભેડયકાભાું ફયપન  ું તપાન થતા 20 થી 30 ઈંચ ફયપ ડય. ડયણાભે લાશન વ્મલશાય 

ખયલાઈ ગમ. લીજરાઈન ત  ટી જતા 1.20 રાખ કયતા લધાયે ભકાનભાું અંધાયટ છલામ. આજ પ્રભાણે 2008 ના 

વલિને બમાનક કાવતર ઠુંડીન અન  બલ થમેર. યવળમા, અભેડયકા, ચીન, ેરેવટાઈન અને અન્મ દેળભાું ડશભલાબથી 

તાભાન ભાઈનવ, 30 થી 40 ડડગ્રી નીચ ું ગય ું શત  ું. 
 

 અંતભાું ભાનલવલકાવ અશલેાર 2007-08 પ્રભાણે થૃ્લીના લાતાલયણભાું કાફબન ડામક્વાઈડ લાય ના ભાત્રા 

અત્માયે 380 ાટબવ ય વભગરમન ય શોંચી છે. જેનાથી 21 ભી વદીભાું થૃ્લીન  ું તાભાન 50 વેન્ટીગ્રેડ જેટલ ું લધી 

ળકે છે. આભ ઉયક્ત ડયસ્વથતના વનલાયણ ભાટે ઘણા ફધા ઉામ સ  ચલી ળકામ તેભ છે. કેટરાક દેળએ તે 

ડદળાભાું શરે કયી તાની યીતે પ્રમત્ન ણ ળરૂ કયી દીધા છે. એક જ લાક્યભાું કશવે  ું શમ ત આ તભાભ ડયસ્વથવત 

ભાટે ભાનલી તે જ જલાફદાય છે. તેથી તે તાની જરૂડયમાતની વદૃ્ધિ ય અંક ળ નશીં મ  કે ત આલનાયા લોભાું 

ક દયતી વલનાળક આપત ણ વભગ્ર ભાનલર્જત ભાટે અકલ્નીમ વાગફત થળે તે વનશ્ચીત છે. 

 

 શલાભાન રયલતબન વનલાયલના ઉામો ׃ 

 વમ િાભાું લનવવતના લગબના પ્રેન્કટન નાભના તયર જીલ  ષ્ક શલાથી તેઓ પ્રકાળ વુંમરેણની ડિમા 

ભાટે કાફબન ડામક્વાઈડન ઉમગ કયે છે. તેથી તેના વલકાવ ભાટે 1980 ના દામકાભાું જ્શન ભાટીન નાભના 

વુંળધકે તભાભ વમ િ ય રશકણન છુંટકાલ કયલાન  ું સ  ચન કય ું શત  ું. જેન અભર થલ જઈએ. 

 લાતાલયણભાું ળક્ય તેટરા કાફબન ડામક્વાઈડ લાય ને અરગ તાયલી કઈ વરાભત જગ્માએ કેદ કયલ 

જઈએ. જેભ કે નલેની વટેટ ઓઈર કુંની દય લે 10 રાખ ટન કાફબન ડામક્વાઈડને વમ િના તીમાની 

જભીનભાું ધકેરી દે છે. જેનાથી ત્માું કાફબન ડામક્વાઈડના પ્રદ ણની ભાત્રા 3 ઘટી છે. 
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 લતબભાનભાું 410 અફજ ટન જેટર કાફબન થૃ્લીના વિૃ અને એરાએ જકડી યાખ્મ છે. તેથી થૃ્લી ય 

જ ુંગરન  ું વજૉન કયલાભાું ાાલે ત ફીર્જ અફજ ટન કાફબનને તેઓ ળી રે. 

 થૃ્લી ય આલતા સ  મબના ભાત્ર 2 ટકા ડકયણને ણ જ યકી ળકામ ત લાતાલયણભાું કાફબન ડામક્વાઈડ 

લાય ભાું કઈ જ પેયપાય થત નથધી. આભ, છતાું રાુંફાગાે તાભાન ઘટી ળકે છે. 

 અસ્મભજન્મ ફતણના દશન કે વલદ્ય  ત ભથકની વુંખ્મા લધાયલાના ફદરે સ  મબળસ્ક્ત, લનળસ્ક્ત, 

બયતીળસ્ક્ત, ભ  તાતીમ ળસ્ક્ત, શ ળસ્ક્ત જેલા ઊર્જબના ફનયુંયાગત સ્ત્રતન ઉમગ લધાયલ જઈએ। 

 શલાભાન ડયલતબન ટાલા ભાટે વજીલ ખેતી અનાલલી જઈએ. જેભાું જભીનને ખ લ્રી ન યાખલી, દેળી 

છાગણમા ખાતયન લયાળ, રીર ડલાળ, અલળેને ફાલા નડશ, વિૃન લાલણી, વમતભાું ઘટાડ અને 

જભીનભાું વેન્િીમ દાથોન ઉભેય કયલ જઈએ. 

 શ ઓના જઠયભાું વભથેન ેદા કયતા ફેક્ટેડયમા અંક ળભાું યશ ેઅને જરૂયી ફેક્ટેડયમા કામબયત યશ ેતેલા વેન્િીમ 

ફામટીકન ભુંદ ઠીક જદ ઘાવચાયા વાથે બેલી દેલામ ત વભથેન લાય  અંક ળભાું યશ.ે 

 ગશૃલયાળના તભાભ ઈરેન્ક્ટ્રક વાધન જેલા કે યેડિજયેટય, ટેગરવલઝન, લવળિંગ ભળીન, એયકન્ન્ડળનય, 

ગીઝય, એયક રય, ઘયઘુંટી, કમ્પપ્ય ટય લગેયેને વલલેક બ દ્ધિ   લબક ઉમગ કયલ જઈએ. અન્મથા લયાળ 

ય ભમાબદા મ  કલી જઈએ. 

 લાશનવ્મલશાયભાું લયાતા ેટ્રર અને ડીઝરના વથાને ફામપર  ર તેભજ વોમબ ઊર્જબ આધાયીત ફેટયીન 

લયાળ લધે તેલા પ્રમત્ન કયલા જઈએ. 

 તભાભ વલકવવત અન ેવલકવતા દેવએ ઉત્વાજૉન ઓછું થામ તે ભાટે કડટફિ થવ  ું જઈએ. આ ભાટે કાફબનીવત, 

ટેક્નરજીભાું ડયલતબન અન ેલતબણ  ુંક ડયલતબનને અલયધતા ડયફ દ ય કયલા જઈએ. 

 ફધા જ દેળએ વભમ અન ેવુંજગ અન  વાય અન  ક  ગવત ઘડલી જઈએ. આંતયયાષ્ટ્રીમ વમ દામ લૈવિક 

ર્જશયે લવત   વેલાભાું મ  ડીયકાણ કયી વશામરૂ ફનવ  ું જઈએ. 

 ક્રયપરય કાફબનના પ્રદ ણથી ફચાલા તેન  ું ઉત્ાદન તત્કાર ફુંધ કયી તેના વથાને અન્મ વલકલ્ ળધલ 

જઈએ. 
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