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�નલળ્ઙફીઅ વ�થ્ 
૩. ઝીદૂરીઅ ઇજીફગ ઌઢૂ ઈષદ્ નૃ:ઘીષ્ ઑ��ઉફી બૉગડ્�ળ઼ 

           ગૉડવીગ વ્ગ્ ઞ ૉફૉ 'ઽીડ�ઑડૉગફૂ બીઉવ્ડ ગીળ દળૂગૉ  કશઘૉ ઝૉ ઑષી �નલફી નૃ:ઘીષી ઋભ�  

ઑ� ઉફી બૉગડ્!ળ઼ફૉ ઼રલ઼ળ કશઘૂ વૉષ્ ઘૄમ ઞ&ળૂ ઽ્લ ઝૉ. 

             �નલળ્ઙફૂ સ&ઈદ નસી�ષદી ઈ નૃ:ઘીષીફૂ લ્+લ ઼ીળષીળ નન, રીડૉ  ઞ ૉડવૂ ઋબગીળગ 
઼ીુમદ ધીલ ઝૉ; ઑડવૂ ઞ ઈ નૃ:ઘીષીફૂ ઋબૉ/ી ફૃગ઼ીફગીળગ ઼ીુમદ ધીલ ઝૉ. 

                               બઅજીષફ ષહ�ફી ળરૉસયીઉફૂ ષીદધૂ ઈબથૉ ઑ� ઉફી (�નલસૄશ) ફૉ 

઼ર7ઑ. ળરૉસયીઉ ળઅઙૂવી ઇફૉ સ્ઘૂફ. ઼ૃળદફૂ નળૉગૉ  નળૉગ ઽ્ડૉવરીઅ ગલીળૉગ ફૉ ગલીળૉગ ઞઉ જગૄૉવી. 
મૉઢીણૃ ુઞ અનઙૂ. ષશૂ, બીઝી ષૉબીળૂ. !નષીશૂરીઅ ભળષી રીડૉ  ઼ીબૃદીળી ઙલૉવી, ;લીઅ ળી<ૉ બૉડ યળૂફૉ ઞ=લી 
બઝૂ ઙૃવીમૂ ઢઅ ણૂરીઅ ુ઼ઙળૉડફ્ ગસ વૉદી વૉદી ઈઅડ્ રીળષી ફૂગ>ીઅ. જીવદીઅ જીવદીઅ ઑગ તીશ ઇણપ્ 
બણપ્ જણલીઅ ;લીઅ ઇજીફગ ઝીદૂરીઅ ષAજ્ષજ ઇઅનળફી યીઙરીઅ ઼ઘદ નૃ:ઘીષ્ ઋબણલ્.  થૉ ઝીદૂ બળ 
ઑગ ણૃઅઙળ ઞ ૉડવ્ યીળ ઈષૂ ઙલ્ ઽ્લ ઑષૃઅ વીઙષી રીઅણલૃઅ. ળરૉસયીઉઑ ;લીઅ ફૉ ;લીઅ મૉ઼ૂ ઞષૃઅ બણલૃઅ. 
મૉઢી બઝૂ બીઅજૉગ ુરુફડરીઅ નૃ:ઘીષ્ કઝ્ ધષી વી+લ્ ઇફૉ ન઼ બઅનળ ુરુફડરીઅ દ્ ઑગનર ઼ીBઅ  ધઉ 
ઙલૃઅ. 

                    બથ ઈ બીઅજ ુરુફડ નળ=લીફ ઼ઽફ ગળૉવ્ નૃ:ઘીષ્ ઑડવ્ ઙયળીષૂ ફીઘૉ ઑષ્ ઽદ્ ગૉ  
મૂઞ ૉ ઞ !નષ઼ૉ ળરૉસયીઉ ણ્ગડળફૂ ઼વીઽ વૉષી ન્ણૂ ઙલી. દૉરફૂ ષીદ ઼ીઅયશૂફૉ ણ્ગડળૉ  ઑરફ્ 
ગી!ણ�લ્Cીર વૂપ્. D ગૉ  ;લીળૉ  ગી!ણ�લ્Cીરરીઅ દ્ ગીઅઉ ઘળીમૂ Dષી ફ રશૂ બથ ળરૉસયીઉફૂ ઈઘૂ ષીદ 
બળધૂ ણ્ગડળ ઑષી ુફથ�લ બળ ઈEલી ગૉ  ળરૉસયીઉ ઑ� ઉફી બૉગડ્!ળ઼ (�નલસૄશ) ફ્ ય્ઙ મ�લી 

ઽદી ઇફૉ ભળૂ ઈષ્ નૃ:ઘીષ્ ધીલ દ્ ઑ ષઘદૉ 7ય ફૂજૉ રૄગષી રીડૉફૂ ઘી઼ ઙ્શૂક બથ ણ્ગડળૉ  
ઈબૂ. 

                                             ણ્ગડળૉ  ઼ર Eલૃઅ ગૉ  D ગ્ઉ ગીળથ઼ળ �નલફૂ ઞ&!ળલીદ ઞ ૉડવ્ 
ક!ગ઼ઞફફ્ બૃળષઢ્ દૉફૂ ળગદષી!ઽફૂક બૄળ્ બીણૂ સગૉ  ફઽF દ્ ઼દદ ગીર ગળૂ ળઽૉવી �નલફી 
Gફીલૃક ઙૄઅઙશીરથ ઇફૃયષષી વીઙૉ ઝૉ. �નલફૂ ઞ&!ળલીદ ગળદીઅ કઝ્ ક!ગ઼ઞફ રશષીધૂ ઼ �દૂ 
બ!ળુGધુદ ગ્ળ્ફળૂ ઽીડ�  ણૂ઼ૂટ (�નલળ્ઙ) દળૂગૉ  કશઘીલ ઝૉ. 

                                       D ક!ગ઼ઞફફૂ રીઅઙ ઇફૉ બૃળષઢી ષAજૉફૃઅ ઇઅદળ ધ્ણૃઅગ ઇફૉ /ુથગ ઞ 
ઽ્લ દ્ �નલફી Gફીલૃક રી< ઙૄઅઙશીરથફ્ ઇફૃયષ ગળૂફૉ ભળૂ બીઝી લધીષI ગીરૉ વીઙૂ સગૉ  ઝૉ. 
�નલળ્ઙફૂ ઈ સ&ઈદફૂ ુGધુદ ઝૉ ઇફૉ દમૂમ્ ઑફૉ ઑ� ઉફી બૉગડ્!ળ઼ફી (�નલસૄશ) ફીરૉ 
કશઘૉ ઝૉ. ઈ દમગગૉ  �નલફી Gફીલૃકફૉ ગ્ઉ Jગીળફૃઅ ગીલરૂ ફૃગ઼ીફ ફધૂ ધદૃઅ બળઅ દૃ D �નલફી 
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Gફીલૃકફૂ ક!ગ઼ઞફફૂ રીઅઙફી Jરીથરીઅ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ઘૄમ કઝ્ બૃળષઢ્ રશૉ દ્ �નલફી 

ઙૄઅઙશીલૉવી Gફીલૃક ગીલર રીડૉ  ફીસ બીરૉ ઝૉ ઇફૉ નન, �નલળ્ઙફી ઽૃરવીફ્ ય્ઙ મફૉ ઝૉ.   

� ઑ��ઉફીફી વ"થ્ : 

                                      ઈઙશ Dઉ ઙલી ઑર ઑ� ઉફી �નલફી Gફીલૃકફૂ ઙૄઅઙશીરથફૉ 

ગીળથૉ Dષી રશદ્ ળ્ઙ ઝૉ. ઼ીરી�લ ળૂદૉ ૭૨-૮૨ ષહ�ફૂ Oરળફી બૃBહ્રીઅ ઈ ળ્ઙ ષપૃ Dષી રશૉ ઝૉ. 

(ઑ� ઉફીફી ગૃવ નન,રીઅધૂ ૱૨ ડગી નન, બૃBહ ઽ્લ ઝૉ.) �નલફી Gફીલૃકફૉ ક!ગ઼ઞફ કઝ્ 

રશષીધૂ ઝીદૂરીઅ યીળ, ઙૄઅઙશીરથ ગૉ  નૃ:ઘીષીફ્ ઇફૃયષ ધીલ ઝૉ. નૃ:ઘીષ્ ર્ડૉ  યીઙૉ ષAજ્ષજ ઝીદૂફી 
ઽીણગીફૂ બીઝશફી યીઙરીઅ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ ઼ીરી�લ ળૂદૉ ઑફ્ ુષGદીળ ર્ડ્ દધી ઑગ ઈઅઙશૂધૂ 

જ્ગગ઼બથૉ નસી�ષૂ ફ સગીલ ઑષ્ ઽ્લ ઝૉ. ચથૂષીળ ઈ નૃ:ઘીષ્ ણીમી ઘયી, ણીમી ઽીધ, ઙશી ગૉ  ઞણમી 
઼ૃપૂ બથ ઇફૃયષીદ્ ઽ્લ ઝૉ. 

                            નૃ:ઘીષીફૂ સ&ઈદ ર્ડૉ  યીઙૉ ગ઼ળદ, બ!ળRર ગૉ  રીફુ઼ગ દીથફૉ ગીળથૉ ધદૂ 
ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ ઼ીરી�લ ળૂદૉ ઈળીર વૉષીધૂ નૃ:ઘીષ્ ઙીલમ ધઉ  લ ઝૉ. ઑ� ઉફીફ્ નૃ:ઘીષ્ ગનૂ ૫૨ 
ુરુફડધૂ ષપૃ ઼રલ જીવૃ ફધૂ ળઽૉદ્. ઞ ૉ નૃઘીષ્ ગીલર Rરધૂ ષપૉ ઇફૉ ઈળીરધૂ ચડૉ  ઇફૉ વીઅમી 

઼રલધૂ ઑગપીળૂ દૂTદીધૂ ધલી ગળૉ  દૉફૉ Gડૉમવ ઑ� ઉફી ગઽૉષીલ. ઈળીરફી ઼રલૉ ધદ્ નૃઘીષ્ 

ઇધષી ફષ્◌ૉ સ& ધલૉવ નૃઘીષ્ ઇધષી બઽૉવીધૂ ષપૃ દૂTદીધૂ ધદ્ નૃઘીષ્ ઇફGડૉમવ ઑ� ઉફી 
દળૂગૉ  કશઘીલ ઝૉ. 

� ઑ��ઉફીફૂ દબી઼  

                                     ઞલીળૉ  નૃ:ઘીષ્ ધદ્ ઽ્લ ;લીળૉ  ગી!ણ�લ્Cીર વૉષીધૂ દૉરીઅ ઘળીમૂ ઈષૉ ઝૉ 
બથ નૃ:ઘીષ્ મઅપ ધઉ ઙલી બઝૂ ગી!ણ�લ્Cીર ઑગનર ફ્ર�વ બથ ઈષૂ સગૉ . ઈષી નન,રીઅ GડVૉ઼ 

ગી!ણ�લ્Cીર વૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. D નન,રીઅ ષીળઅષીળ ઘૄમ ષપીળૉ  નૃ:ઘીષ્ ધદ્ ઽ્લ ઇફૉ નષીધૂ ગીમૄરીઅ ફ 
ઈષદ્ ઽ્લ દ્ ઑષી ઑ� ઉફીફી નન,રીઅ ગ્ળ્ફળૂ ઑુ�ઞલ્◌ૉCીભૂ ફીરફૂ દબી઼ ગળીષષૂ બણૉ  ઝૉ. 

� ઑ��ઉફીફૂ ઼ીળષીળ  

                            ઑગષીળ ગ્ળ્ફળૂ ઈડ�ળૂ ણૂ઼ૂટફૃઅ ુફનીફ ધઉ  લ બઝૂ નન,ફૂ ઞ&ળ Jરીથૉ 
લ્+લ નષી ઇફૉ ઼વીઽ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઑ� ઉફી (�નલસૄશ) ફી મપી નન,ઑ ઑગ ષીદ મઽૃ 
Wલીફધૂ ઼ર7 વૉષૂ Dઉઑ ગૉ  દૉરફૉ ધદી નૃ:ઘીષીફૃઅ ગીળથ �નલફૉ ઞ&!ળલીદ ગળદી કઝ્ રશદ્ 

ક!ગ઼ઞફ ઝૉ. ઑડવૉ D જ્ગગ઼ ગીર (ની.દ. બઙુધલીઅ જણષીઅ) ફૂ ટણબ ચડીણૂ ફીઘષીરીઅ ઈષૉ દ્ ગ્ઉ 
ઑગ ઼રલૉ �નલફૉ ક!ગ઼ઞફફૂ ઞ&ળ બથ ચડીણૂ સગીલ ઝૉ ઇફૉ ઑ ળૂદૉ ઑ� ઉફીફૉ ઘીશૂ સગીલ. 
ઙૃG઼ી ઇફૉ વીઙથૂફૉ ગીમૄરીઅ ળીઘષીધૂ બથ �નલસૄશ ઇડગીષૂ સગીલ. 
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                       ઈ ઋબળીઅદ ઞલીળૉ  �નલસૄશ ઋબણૉ  ;લીળૉ  ઞ ફીઉડVૉ ડ {isordil, sorbitrate} Cબૃફૂ 
નષીક વૉષીધૂ સળૂળફૂ ળગદષી!ઽફૂક બઽ્શૂ ધીલ ઝૉ ઞ ૉ �નલફી ગીરફી મ્ઞફૉ ચડીણૉ  ઝૉ ઇફૉ �નલફૉ 
બૄળદ્ ક!ગ઼ઞફ બૄળ્ બીણષીરીઅ ઋબલ્ઙૂ ધીલ ઝૉ. 7યફૂ ફૂજૉ ળીઘૂફૉ જૄ઼ષીરીઅ ઈષદૂ ઈ નષીફૂ 

ઇ઼ળ ઙથદળૂફૂ ઼ૉગઅ ણ્રીઅ સ& ધઉ  લ ઝૉ ઇફૉ ઼ીરી�લ ળૂદૉ મૉધૂ બીઅજ ુરુફડરીઅ નન,ફૉ નૃ:ઘીષીરીઅધૂ 
ળીઽદ રશૂ  લ ઝૉ. ઈ નષીધૂ ગલીળૉગ રીધીરીઅ ઼થગી રીળૂફૉ નૃ:ઘીષ્ ધષીફૂ ગૉ  XવણJૉસળ ચડૂ ઞષીફૂ 
ઈણઇ઼ળ Dષી રશૉ ઝૉ. ઑડવૉ ઞ નળૉગ નન,ફૉ ણ્ગડળૉ  ફગગૂ ગળૉવ ણ્ટ Jરીથૉ ઞ ઇફૉ મૉઢીઅ મૉઢીઅ ગૉ  ઼દૄીઅ 
઼ૄદીઅ ઞ નષી વૉષીફૃઅ ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઞ ૉધૂ જગગળ ઈષષીફૂ સગલદી ચડૂ સગૉ . 

              ઑગ ષઘદ નૃ:ઘીષ્ ગીમૄરીઅ ઈષૂ  લ બઝૂ ભળૂ ષીળઅ ષીળ ઑ� ઉફીફ્ નૃ:ઘીષ્ ફ ધીલ ઑ 
રીડૉ  બથ ફીઉડVૉ ડ ઞૄધફૂ નષીક ષીબળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ગલીળૉગ ઇ�લ નષીક બથ ઋરૉળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 
ઑ� ઉફીફી નન,રીઅ ઽીડ�  ઑડૉગફી ઽૃરવીફૂ સગલદીક કઝૂ ગળષી રીડૉ  કઝી ણ્ટરીઅ ઑGબૂળૂફ બથ 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઞ ૉ ુઞ અનઙૂયળ જીવૃ ળીઘષૂ બણૉ  ઝૉ. 

                     D ઑ� ઉફીફ્ નૃ:ઘીષ્ નષીધૂ ગીમૄરીઅ ફ ઈષૉ; ઈળીરફી ઼રલૉ બથ નૃ:ઘીષ્ ઋબણૂ 
ઈષૉ ગૉ  નૃ:ઘીષીફૂ દૂTદી ઇફૉ રી<ીરીઅ ષપીળ્ ધલી ગળદ્ ઽ્લ ઑષી નન,ફૉ ઽ્ુGબડવરીઅ નીઘવ ગળૂફૉ 
દબી઼-઼ીળષીળ ગળીષષીફૃઅ ઞ&ળૂ ધઉ  લ ઝૉ. ઞ ૉ નન,રીઅ નષીધૂ નૃ:ઘીષ્ ગીમૄરીઅ ફ ઈષદ્ ઽ્લ દૉરફીરીઅ 

ગ્ળ્ફળૂ ઑુ�ઞલ્Cીભૂફૂ દબી઼ ઇફૉ બઝૂ ઞ&ળ બણલૉ મીલબી઼ ઼ઞ�ળૂ ગૉ  ઑુ�ઞલ્YવીGડૂ ગળષૂ બણૉ .  

 


