પ્રશ્ન ભંચ બાગ-1 જલાફ
નભસ્કાય
ગમા અઠલાડડમે પ્રશ્ન ભંચ બાગ-1 ભાં યજુ કયલાભાં આલેર વલાર નો જલાફ આલા ભાટે
આ વૌ મભત્રો ઉત્વાશ  ૂલવક જોડાણા તે ભાટે વૌનો આબાય
ગમા મલક નો વલાર આભ શતો- ૃથ્લીના કેન્દ્રભાં એક ડકગ્રા દાથવન ંુ લજન કેટલ ં ુ થામ?
ુ જ વયવ અને વાચા જલાફો આેર છે તેભને ધન્દ્મલાદ.વૌ શેરા આ
ઘણા મભત્રોએ ખફ
વલાર નો વાચો જલાફ જોઈ રઈએ
જલાફ- ૃથ્લીના કેન્દ્રભાં એક ડકગ્રા દાથવન ંુ લજન શ ૂન્દ્મ ડકગ્રા થામ કેભ કે કોઈ ણ દાથવન ંુ
ુ ુ ત્લાકવણ ફ ન ંુ મલ્ુ મ.આ ફ અંતય
લજન એટરે જે તે સ્થ ય તે દાથવ ય રાગત ંુ ગર
ય આધાડયત છે . ૃથ્લી ની વાટી યથી જેભ જેભ તેના કેન્દ્ર નજીક જતા જઈએ તેભ તેભ
ુ ુ ત્લાકવણ ફ લધત ંુ જામ છે એટરે સ્લાબામલક યીતે આણને
અંતય ઘટત ંુ જામ છે અને ગર
ુ ુ ત્લાકવણ ફ રાગત ંુ શળે ણ એવ ંુ નથી.કેન્દ્ર ભાં યશેર
એભ થામ કે કેન્દ્ર ભાં વૌથી લધ ુ ગર
ુ ુ ત્લાકવણ ફ નો એક ફીજા વાથે છે દ ઉડી જામ છે
દાથવ ય પયતી તયપથી રાગતા ગર
ુ ુ ત્લાકવણ ફ શ ૂન્દ્મ ફને છે એટરે કે ત્માં દાથવન ંુ લજન ણ શ ૂન્દ્મ ફને
અને ડયણાભી ગર
છે .
વાચો જલાફ આનાય મભત્રોની નાભાલરી
1-રતીપ ખાન-ારનયુ
2-દે હુતી જોળી-ખંબારીમા
3-મલનોદ જોગડડમા - બાલનગય
4-કયં ગીમા મલનોદ-ફાભણાવા
5-ભીના યાઠોડ-ખંબારીમા
6-દે લયાજ યભાય-ટં કાયા
7-ભીનાક્ષી ફાયોટ-નડીમાદ
8-દુષ્મંત ભશેતા-તારારા ગીય

9-જતીન મલયયીમા
10-ડદનેળ ટં ડેર-લરવાડ
વૌથી સદ
ંુ ય અને મલસ્ત ૃત વાચો જલાફ આનાય
1-વંદી ચૌધયી-ભરેકયુ (ખે)) ગાય કેન્દ્ર ળાા , તા - ખેયાલ,ુ જી- ભશેવાણા
જલાફ આી આ પ્રશ્ન ભંચ ભાં જોડાનાય અન્દ્મ મભત્રો
1-જમેળ ચૌધયી-ારનયુ
ુ ેળ વોરંકી-ડીવા
2-મક
ુ ખફ
ુ અભબનંદન કે જેઓ
આ તભાભ મભત્રો ને www.vigyan-vishwa.blogspot.in તયપથી ખફ
આ પ્રશ્ન ભંચ ભાં બાગીદાય થમા અને મલજ્ઞાન ના યશસ્મો વભજલાભાં યવ દાખવ્મો...........
પ્રશ્ન ભંચ બાગ-2 શલે છી આ બ્રોગ ય યજુ થળે
www.vigyan-vishwa.blogspot.in

