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નભસ્કાય વભત્રો  
અશી આ વલબાગ ભાાં હ ાં આના ભાટે ભાનલ ળયીયના વલવલધ અલમલો નો એક અરગ યીતે રયચમ કયાલતો ભારશતી 
રેખ યજ  કયી યહ્યો છાં. 
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1-આણા ળયીયભાાં ફધ ાં ભીને 206 શાડકા છે.દયેક શાડક ાં અત્માંત ભજબ ત છે-અને તે ભજબ ત શોવ ાં જરૂયી ણ 
છે,કેભ કે ળયીયના જે તે બાગનો ફોજો તેભણે ખભલાનો શોમ છે.જેભ કે 70 રકગ્રા ની વ્મક્તત ચારતી શોમ ત્માયે 
તેના વાથ ના શાડકાને દય ચોયવ વેભી એ 840 રકગ્રા ન ાં જબ્ફય દફાણ લતાામ છે.દોડતી કે ક દતી લખતે તો 
દફાણ ગ ણાકાય ભાાં લધી જામ છે.નલાઈ ની લાત તો એ છે કે યોજયોજ વખત દફાણ ખભી રેતા શાડકા ોતે 
લજનભાાં અત્માંત શલા છે.ળયીયના લજનભાાં તેભનો પાો 16% થી લધ  શોતો નથી. 
 

 
 

2-વૌથી ભોટ ાં અને લજનભાાં ચાભડી છી ફીજા ક્રભન ાં અલમલ મકૃત છે. ખ્ત વ્મક્તતન ાં મકૃત 1560 ગ્રાભ લજન 
ધયાલે છે.રોશીનો 10%  યલઠો કોઈ ણ વભમે મકૃતભાાં ભોજ દ શોમ છે. 
 

 
 

3-દય વભવનટે 70 લખત ધફકત ાં હૃદમ કરાકભાાં 4200 લખત,રદલવભાાં 1,00,800 લખત,એક લાભાાં 3,67,92,000 

લખત અને 70 લાના આય ષ્મભાાં 2,57,54,40,000 લખત ધફકી ચ ક્ ાં શોમ છે.પ્રત્મેક ધફકાયે હૃદમ જયા 
વલસ્તયે છે અને ત્માયે થોડી ઘણી ઊજાા મ તત કયે છે.24 કરાક દયવભમાન હૃદમે મ તત કયેર ઊજાા ને જો કોઈ 
કામાભાાં રગાડી શોમ તો 900 રકગ્રા ના લજન ને 41 ફૂટ જેટરો ઉઠાલી ળકે છે. 
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4-ળયીયને ઓક્તવજન ય તત શલાનો ક્યાયે કેટરો  યલઠો જોઈએ તે શલે જોઈએ.થાયીભાાં આયાભ પયભાલતી 
લખતે દય વભવનટે 7.5 રીટય,વનયાાંતે ફેઠા મ ઉબા શોલ ત્માયે વભનીટ દીઠ 15 રીટય,ચારતી લખતે 22 રીટય 
અને દોડતી લખતે તો  યા 48 રીટય ઓતવીજન ય તત શલા રે છે. 
 

5-રોશીનો દયેક યતતકણ તેના 120 રદલવની આલયદા દયવભમાન આખા ળયીયભાાં 1,72,000 લખત ભ્રભણ કયી 
ક ર 1100 રકરોભીટય ન ાં અંતય કાી નાખે છે.ળયીયભાાં દય વેકન્ડે 80,00,000 રેખે રદલવ બય ભાાં 28.8 અફજ 
યતતકણો ભાયી યલાયે છે.તેની વાભે પ્રવતરદન 207 અફજ નલા યતતકણ ેદા થઇ એ ઘટ વયતા થી યૂી દે 
છે. 
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