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ભાનલ ળયીયની જાણલા જેલી વલસ્ભમકાયક વલગતો બાગ-1 

 

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. 
 

ભાનલ ળયીયની વલસ્ભમકાયક વલગતો  
 

1-ભાનલ ળયીયને જો જગતન ાં વૌથી વાંકીણણ ભળીન ગણો તો આ ભળીન ન ાં વાંચારન કયત   CPU ભગજ છે.જેભાાં 
વલવલધ પ્રકાયના વાંદેળા વલદ્ય ત વવગ્નર રૂે ઉત્પ્ન થઈને આખા ળયીયભાાં થયામેરા ટોટર 1,50,000 

રકરોભીટય રાાંફા જ્ઞાન તાંત  ઓ ના નેટલકણભાાં વતત લશતેા યશ ેછે.ધાત  ના ફનેરા ઇરેક્ટ્રિક કેફર ભાાં વલદ્ય તન ાં 
લશન પ્રકાળ લેગ ના 96% રેખે થત  ાં શોમ તો ,ળયીયના જ્ઞાનતાંત  ઓ ભાાં લશતેા વવગ્નરો ની ઝડ વેકાંડ દીઠ 
0.11 રકભી થામ.ળયીય ની કોઈ ીડા નો વાંદેળ શોમ તો તેનો લેગ 0.001 રકભી પ્રવત વેકાંડ કયતા લધાયે શોતો 
નથી! 

 
 

2-ભગજના કોોને ફાદ કયતા ભાનલ ળયીયભાાં જ દા જ દા 200 પ્રકાયના કોોની વાંખ્મા 50 અફજ જેટરી 
છે.ઘણા ખયા કોોનો વ્માવ 0.02 ભીરીભીટય કયતા લધ  નથી.આભ છતાાં ળયીયના ફધા કોો ને એક જ શયો 
ભાાં અડો અડ ગોઠલલાભાાં આલે તો 1000 રકભી રાાંફી રાઈન ફને.આ અંતય અભદાલાદ થી રદલ્શી જેટલ ાં થય ાં!! 
 

 
 

3-વીતેય લણની ઉભય દયમ્માન વયેયાળ વ્મક્રત 60,000 રીટય ાણી અને 25 ટન જેટરો ખોયાક ોતાના 
ળયીયને ઉજાણ રૂે આે છે.આ ઉજાણના દશન થી પ્રા્ત થતી યવામણણક ઉજાણ વલવલધ ફામોરોજીકર કામોભાાં 
લયામ છે.એક કામણ ચારલાન ાં ણ ખર ાં ।ભાણવ વીતેય લણની ઉભયે શોંચે ત્પમાાં સ  ધીભાાં તેણે ક ર 22,500 રકભી 
નો ગ ાા પ્રલાવ ખેડી નાખ્મો શોમ છે. 
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4-ભાનલ હૃદમ દય ભીનીટે વયેયાળ 72 લખત ધફકે છે અને દયેક ધફકાયે 59 ઘન વેભી રોશીન ાં મ્ીંગ કયે 
છે.આ રશવાફે 70 લણના વભમ ગાાભાાં ભાણવન ાં હૃદમ 15,50,00,000 રીટય રોશીન ાં મ્ીંગ કયી ચ ક્ ાં શોમ 
છે.આટરો જથ્થો 10 ફોઇંગ -747 જમ્ફો જેટ ની પય ર ટેન્કને 70 લણ સ ધી દય લે એકેક લખત છરોછર બયી 
દે !! 
 

 
 

5-ળયીયન ાં વૌથી લજનદાય અલમલ ત્પલચા છે.70 રકગ્રા ના વયેયાળ વ્મક્રતની ત્પલચાન ાં લજન 10,880 ગ્રાભ શોમ 
છે.વાટ રાદી ય આ ત્પલચા ાથયી દીધી શોમ તો 1.8 ચોયવ ભીટયના વલસ્તાયને તે આલયી રે.ચાભડીન ાં 
Epidermis કશલેાત  ાં ફાહ્ય ડ ચાય જ દા જ દા આલયણો ન ાં ફનેલ ાં છે.વૌથી ઉયન ાં આલયણ ફાયીક પોતયીઓ 
રૂે ખયત  ાં જામ છે તેભ નીચેના આલયણ ના કોો ધીભે ધીભે વાટી તયપ આલતા જામ છે.થોડા વભમ ફાદ 
એ કોો ણ ભયીને ખયી ડે છે.આલી યીતે  ખ્ત લમની વ્મક્રત એક કરાકભાાં ત્પલચાના 6,00,000 કોો ગ ભાલે 
છે. 
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