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લયાલામાં રાખો ળાલની ખાસ સંભાલ 

ભેકઓલય - ળશનેાઝ હુવેન   

શળમાાની વીઝનભા ંલાતાલયણ ફહ ુજ ડ્રામ ફની જામ છે ત્માયે સ્કકનની  

વાથે વાથે લાને ણ ખાવ પ્રકાયની વાયવબંાની જરૂય ડતી શોમ છે. 
શળમાા દયશભમાન લાને શયે પોર , ડેન્ડ્ડ્રપ, દ્વિમખુી લા અને  ડ્રામ શયે જેલી 
અનેક વભકમાઓનો વાભનો કયલો ડતો શોમ છે. શળમાાભા ંઆણે  સ્કકનની 
તો કાજી રઈએ છીએ યંત ુલાની ભાલજત રેલાનુ ંમાદ ણ નથી 
આલતુ.ં શળમાાભા ંલાની ભાલજત કેલી યીતે કયલી તેના શલળે જાણીએ 
અમકુ પામદેભદં ટિપ્વ. 

શળમાાભા ંલાને શનમશભતણે કસ્ન્ડ્ડળનય કયવુ ંફહ ુજ જરૂયી ફની જામ છે , 

કાયણ શળમાાભા ંભાથાની સ્કકન ડ્રામ થઈ જામ છે અને એના રીધે ડેન્ડ્ડ્રપ 
જેલી વભકમા ઊબી થતી શોમ છે , ત્માયે લાને જરૂય છે શયે કસ્ન્ડ્ડળનય અને 
શયે વીયમ્વની જે લાને  વોફ્િ અને ળાઇની  ફનાલલાભા ંભદદ કયે છે તેભજ 
લાને કલય કયી તેની વબંા ણ કયે છે. 

યપરભૂની ફોિરભા ંથોડુ ંાણી અને કસ્ન્ડ્ડળનય શભક્વ કયી લા ય  કપ્રે કયી 
ભાથુ ંઓલાથી લાને જરૂયી ોકતત્ત્લો ભી યશ ેછે અને લા વોફ્િ થામ 
છે. શળમાાભા ંલાની વબંા ભાિે આ ફહ ુજ અવયકાયક અને પામદેભદં 
ટિ છે. 

લાને ળેમ્થૂી વાપ કમાા ફાદ જો કસ્ન્ડ્ડળનય કયલાનુ ંભરુાઈ ગયુ ંશોમ  તો 
તેભા ંફે િીા ંઓલરલ ઓઈર અથલા વનફ્રાલય ઓઈર રગાલી ળકામ. 
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ઓલરલ ઓઈર અથલા  વનફ્રાલય ઓઈર લા ભાિે કસ્ન્ડ્ડળનયનું કાભ કયળે 
અને આવુ ંકયલાથી લાને વાચલલા ફહ ુવય ફની જામ છે. 

જો તભે શયે ડ્રામયનો ઉમોગ કયતા શો તો તેને તભાયા લાથી ૧૦ ઈંચ  દૂય 
યાખો. તેભજ ફને ત્મા ંસધુી લાને નેચયર યીતે સકૂા થલા દો. શયે ડ્રામય  

લાને લધ ુડ્રામ ફનાલી દે છે અને લા યપ ફની જામ છે. 

અઠલાટડમાભા ંફે લખત લાભા ંદશં અથલા ઈંડા ંરગાલી અડધો કરાક 
યશલેા દો અને ત્માયફાદ જ ભાથુ ંધઓૂ. લાભા ંદશં અથલા ઈંડા ંકસ્ન્ડ્ડળનયનુ ં
કાભ કયે છે. દશં લાને જરૂયી ફધા ંજ ોકતત્ત્લો યૂા ંાડે છે તેભજ તભે 
જ્માયે ણ ઘયની ફશાય જાલ ત્માયે લાને કલય કયી નીકો જેથી તડકાભા ં
લાની ળાઇન ન જતી યશ.ે 

અઠલાટડમાભા ંફે લખત નલવેકા ગયભ તેરથી લાભા ંભવાજ કયલાથી 
ડેન્ડ્ડ્રપ અને દ્વિમખુી લાની વભકમાથી છુિકાયો ભે છે. 

નાટયમેના તેરને વશજે ગયભ કયી લાભા ંરગાલી આખી યાત યશલેા દો 
અને વલાયના રંબનુો યવ ૧૫ શભશનિ રગાલી ધોઈ નાખો. લા વોપિ અને 
ભજબતૂ ફનળ.ે                       
 

 


