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ચટ
ૂં ૂ ણી ની અવલરોપ્મ ળાશી ની અજાણી ભાહશતી
અંગ્રેજીભાૂં indelible ink કશેલાતી આલી ળાશી આણે તમાૂં ભૈસયુ ેઈન્ટ્વ એન્ટડ લોનીળ રીભીટે ડ કૂં ની ફનાલે
ુ ા જો કે હદલ્શી ખાતે આલેર નેળનર હપઝીકર
છે ,જેની ભાલરકી કનાાટક વયકાયની છે .ળાશીની ખાવ પોમાર
ુ મ એટરે કે 23% દાથા વવલ્લય
રેફોયે ટયીએ તૈમાય કયી છે .પોર્મયર
ા ુ ા ખાનગી છે ,છતાૂં તેભાૂં લયાતો મખ્
નાઈટ્રેટ શોલાન ૂંુ જાણીત ૂંુ છે .1937 ભાૂં સ્થામેરી કૂં નીનો મ ૂ ધૂંધો તો ેઈન્ટટ અને લોનીળ ફનાલલાનો છે ,ણ
ચટ
ૂં ૂ ણી લખતે તેના કાયીગયો ૈકી રગબગ 80 જણાને અવલરોપ્મ ળાશી ફનાલલાના કાભે રગાડી દે લામ
છે .ભતદાન કેન્ટરો ભાટે તેઓ 5.5 વભરીરીટય ની અને 7.5 વભરી રીટય ની કુ ર 17 રાખ નાની ળીળીઓ તૈમાય
કયે છે .વૌથી લધ ુ ખત આંદાભાન વનકોફાય ના ોટા બ્રેય ભાૂં થામ છે .

વવલ્લય નાઈટ્રેટ જયા ભોંઘો દાથા છે ,ભાટે કેટરાક લા શેરા રેફોયે ટયીએ એલી પોર્મયર
ા ુ ા તૈમાય કયી કે જેના
ુ ફ 23% ને ફદરે 13% વવલ્લય નાઈટ્રે ટ લાયલાભાૂં આલે તો ણ ભતદાય ની આંગી ય રગાલેર
મજ
ુ ી નાબદ
ુ થત ૂંુ નથી.
ળાશીન ૂંુ ટકુૂં હદલવો સધ
ુ લાન ૂંુ કાયણ એ કે ળાશી ચાભડી ની તેભજ નખ ની ભાત્ર વાટી ય
આ ળાશીનો ડાઘ રાૂંફો વભમ ન ભવ
ુ ી શોંચી ળકત ૂંુ નથી.તેથી
યશેતી નથી.કેટરીક ળાશી નીચરા થય ભાૂં ણ ચી જામ છે .વાબ ુ ન ૂંુ પીણ તમાૂં સધ
ુ ી ળાશી નો ડાઘ જલામ છે .હદલવો વલતતા જામ અને ભયે રી ચાભડી ની સક્ષ્ુ ભ
કભ વે કભ 20 હદલવ સધ
પોતયીઓ ખયતી જામ તેભ ળાશી ણ તેભના બેગી ખમાા કયે છે .ળાશીના ટકા લાો નખ ણ ક્રભળ આગ
ુ ી શોંચે એટરે નખનો આ બાગ ણ નેઈર કટય લડે દુય થામ એટરે ડાઘ કામભ ભાટે દુય
લધીને ટેયલા સધ
થામ છે .
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