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દુનનમાનુું અલનવુું   

કાુંગારૃું ઊંધા ગે ચારી ળકતા નથી. 

ેંગ્વલન ખાયા ાણીને ીલારામક ફનાલી ળકે છે. 

અમકુ પ્રકાયના કયોળમા અઢી લષ સધુી ખોયાક નલના યશી ળકે છે. 

દોઢ કયોડ લષ શરેાું એન્ટાકષ ટટકા ખુંડ ય ડામનોવોય અગ્તતત્લ ધયાલતા શોલાના યુાલા ભળ્મા 

છે. 

જ ુંગરી ઢેર ૨૫ ભાઈર પ્રનત કરાકની ઝડે દોડી ળકે છે. 

ળફરાડીને એક કાનભાું ૩૨ શાડકાું શોમ છે. 

નભઆભીભાું કોઈ ણ પ્રાણીની નકર કયલી એ ગનુો ફને છે. 

જજયાપ નાભન ુપ્રાણી ાણીભાું તયી ળકત ુું નથી 

ફાજ ૮ ટકભી દૂયથી લતતનેુ ાયખી ળકે છે. 

પક્ત ફે પ્રાણીઓ પમાષ લગય ાછની ફાજુએ જોઈ ળકે છે જેભાું એક વવલુું અને ફીજો ોટ છે. 

શાથીનાું દાુંતનો લજન નલ ાઉન્ડથી ણ લધાયે શોમ છે. 

ળાકષ ભાછરી ૧૦૦ લષ ઉય જીલે છે. 

અજગય લષભાું છ લાય કાુંચી ઉતાયે છે. 

યણપ્રદેળના લીંછી ૧૧૬ ટડગ્રી પેયનશીટ ગયભીભાું ણ જીલતા યશી ળકે છે. 

આટિકન સગુયી યશલેા ભાટે વત્તય ફૂટ ઘેયાલો ધયાલતો ભાો ફાુંધે છે. 
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કતૂયાની જ એક જાનત રાબ્રાડોયનો ૧૯ભી વદીભાું નળકાય કયલા ભાટે ઉમોગ કયલાભાું આલતો 

શતો. 

ગે્ર પાઉન્ડ નાભના કતૂયાની દોડલાની ઝડ વૌથી લધ ુશોમ છે. 

લોરયવના દાુંત ૪૦ વેભી રાુંફા શોમ છે. 

નવિંશને જડફાુંભાું ત્રીવ દાુંત શોમ છે. 

ભગય યુંગોને ઓખી ળકતા નથી. 

આટિકન સગુયી યશલેા ભાટે વત્તય ફૂટ ઘેયાલો ધયાલતો ભાો ફાુંધે છે. 

યણપ્રદેળના લીંછી ૧૧૬ ટડગ્રી પેયનશીટ ગયભીભાું ણ જીલતા યશી ળકે છે. 

એક યેળભી કીડો એક લાયભાું ૧,૦૦૦ ભીટય રાુંફા તાય ઉત્ન્ન કયે છે. 

જીયાપની જીબ ૨૧ ઈંચ રાુંફી શોમ છે. 

ભધભાખીઓના ચાય પ્રકાયોભાું ભજૂય ભધભાખી વૌથી નાની શોમ છે. 

ડુક્કય ક્યાયેમ આકાળ તયપ નથી જોઈ ળકતા. 

વાની યોગપ્રનતકાયક ળગ્ક્ત તેના ઝેયભાું યશરેી શોમ છે. 

નવુું જન્ભેલુું કા ુંગાયાનુું ફચ્ુું ભાત્ર એક ઈંચ રાુંબુું શોમ છે. 

ચાભાચીટડમાનુું વૌથી ભોટુું નળલ્ ઇજજપ્તના ગીઝાના નયાનભડ નજીક આલેલુું છે. 

ળફરાડીને એક કાનભાું ૩૨ શાડકાું શોમ છે. 

છછુંદય એક યાતભાું ૩૦૦ ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદી ળકે છે. 

એળરફ્નન્ટ વીર નાભના દટયમાઈ પ્રાણીનુું લજન ૫,૦૦૦ ટકગ્રા શોમ છે. 



 

 

એળરપન્ટ વીર દવ નભનનટ જેટરા વભમ સધુી ોતાનો શ્વાવ યોકી ળકે છે. કોઈ ણ દટયમાઈ જીલ 

આટરો રાુંફો વભમ સધુી શ્વાવ યોકી નથી ળકત ુું. 

ભાખીઓ ક્યાયેમ ઊંઘતી નથી. 

ળફરાડી ૨૦ ટકભી પ્રનત કરાકની ઝડે દોડી ળકે છે. 

ળચત્તો ૭૬ ટકભી પ્રનત કરાકની ઝડે દોડી ળકે છે. 

ફટયફ્નરામ એટરે કે તુંળગમાને પટયફ્નરામ તયીકે ઓખલાભાું આલતુું શત ુું. 

કાુંગારુઓ ૫૦થી ણ લધાયે જાનતના શોમ છે. 

ભાછરીઓની આંખો ય ાુંણ નથી શોતી. તે ફે ફૂટથી લધ ુદૂયની લતત ુનથી જોઈ ળકતી. 

કાકાકૌઆ તેની કરગીનો ઉમોગ એકફીજાને ઈળાયો કયલા ભાટે કયે છે. 

કેટરાક કયોળમા નદીની નજીક યશીને નાની ભાછરીઓને ખોયાક તયીકે ઉમોગ કયતા શોમ છે. 

ભગયી દટયમાટકનાયે યેતીભાું એકવાથે લીવ કે તેથી લધ ુઈંડાું મકેૂ છે. 

ભેગ્ક્વકોના અખાતભાું થતી નભકગાટડિઆ નાભની ભાછરીને ફાય શાથ શોમ છે. 

કાકાો નાભનો ોટ નલશ્વનો વૌથી ભોટો ોટ છે જે કદી ઊડી ળકતો નથી. 

ળખવકોરી ૧૦૦ ફૂટની ઊંચાઈએથી કદૂકો ભાયી ળકે છે. 

ટટિંટોડી ખલુ્રી જભીન ય ચાયે ફાજુ કાુંકયા મકૂી ભાો ફનાલે છે. 

થાઈરેન્ડનુું યાષ્ટ્રીમ પ્રાણી શાથી છે. 

ળાકષ અન્મ ભાછરીઓને તેભના હૃદમના ધફકાયાઓને વાુંબીને ળોધી ાડે છે. 

ેગ્વલન્વ ખાયાું ાણીને ીલાના ાણીભાું કન્લટષ કયલાની ળગ્ક્ત ધયાલે છે. 

કાુંગારુ ાછાું ગે ચારી ળકતાું નથી. 



 

 

ળાકષ કયતાું લધાયે ગામથી હુભરો થલાની ળક્યતા લધાયે યશતેી શોમ છે. 

ચાભળચડીમા ગપુાભાું પ્રલેળ દયમ્માન શુંભેળા ડાફી ફાજુથી લાુંક રેતાું શોમ છે. 

ઉંદય અને ઘોડા ક્યાયેમ ઉરટી કયતા નથી. 

ળફરાડીનુું મતૂ્ર અંધાયાભાું ચભકે છે. 

ઓસ્ટ્તરચની આંખ તેના ભગજ કયતાું કદભાું ભોટી શોમ છે. 

શાથી એકભાત્ર એવુું પ્રાણી છે જે કદૂી ળકત ુું નથી. 

તટાયટપળને ભગજ શોતા નથી. 

દયેક ોરય ળફમવષ ડાફોડી શોમ છે 

ભાનલ અને ડોસ્ટ્લ્પનભાું વેક્વ આનુંદ ભાટે ભાણલાનો ગણુ વભાન શોમ છે. 

નાઈર નદી ૬,૬૯૦ કિભી રફંાઈ ધયાલે છે. 

સ્ેનનો અથથ વવરાનં   ંળશયે એલો થામ છે. 

એિ ેન્સવરની ભદદથી ૩૫ ભાઈર રાફંી યેખા દોયી ળિામ છે. 

વલશ્વભા ંવૌથી લધ  લેવનરા ફ્રેલયનો આઈસ્રીભ વદં િયલાભા ંઆલે છે. 

અલિાળમાત્રી નીરથ આભથસ્રોંગે ચદં્ર ય શરેા ંડાફો ગ મકૂ્યો શતો. 

ફયપને પ્રલાશી એભોવનમાભા ંયાખલાભા ંઆલે તો તે ીગતો નથી. 

ેંન્વલન એ એિભાત્ર એવ  ંક્ષી છે જે ાણીભા ંતયી ળિે છે ણ ઊડી નથી ળિત  .ં 

અફયખ ધાત  ન   ંવૌથી લધ  ઉત્ાદન બાયતભા ંથામ છે. 

રક્કડખોદ ક્ષી એિ વેિસડભા ં20 લખત ોતાની ચાચંથી પ્રશાય િયી ળિે છે. 



 

 

દ વનમાની તભાભ િીડીઓન  ંલજન વલશ્વના તભાભ ભન ષ્મો િયતા ંલધાયે છે. 

લોલ્ટ કડવની િે જેઓ વભકિ ભાઉવ િાર્ થનના ંયચવમતા છે, તેઓ લાસ્તલભા ંઉંદયથી ડયતા શતા.ં 

ભોના લરવા નાભના પ્રખ્માત લચત્રભા ંનજય આલતી ભકશરાની આંખો ય આઈબ્રો નથી િાયણ િે તે 

જભાનાભા ંઈટારીભા ંઆઈબ્રો દૂય િયાલલાની પેળન શતી. 

કશભારમ લથત થૃ્લીના દવભા ંબાગની વાટી ય પેરામો છે. 

ફાલફિ નાભની પ્રખ્માત કઢિંગરીન  ંનાભ Barbie Millicent Roberts નાભની વ્મલવામી ભકશરા યથી 

ડ્  ંછે. 

પ્રખ્માત લચત્ર ભોના લરવા એિ વભમે નેોલરમન ફોનાાટથના ફેડફૃભભા ંરટિાલલાભા ંઆલત  ંશત  .ં 

ભોટાબાગે ફાિોની ઉંચાઈ તેના વતા અને લજન તેની ભાતા ય વનધાથકયત શોમ છે. 

The Wizard of Oz નાભની કપલ્ભભા ંવવિંશના ચાભડાભાથંી ફનાલેરા લસ્ત્રોનો ઉમોગ િયલાભા ં

આવ્મો શતો. 

િાગના વાભાસમ ર્ૂંિડાને વાતથી લધ  લખત લાલો ખફૂ જ મ શ્િેર છે. 

િીડી ક્યાયેમ ઊંઘતી નથી. 

આણા વૌયભડંભા ંશ ર એિભાત્ર ગ્રશ છે જે ઘકડમાના િાટંાની જેભ પમાથ િયે છે. 

ચસદ્ર ય અલિાળમાત્રીઓના ગરા ં10 વભલરમન લથ સ ધી ટિી યશ ેછે. 

ભ ૂડંની ચાભડી સમૂથના કિયણોથી દાઝે છે. 

િોિા-િોરાનો લાસ્તવલિ યંગ રીરો શતો. 

ભન ષ્મ ાણી ીધા વલના 11 કદલવ જીલી ળિે છે. 

લઝબ્રા વપેદ યંગ વાથે િાા ટ્ટાલાા શોમ છે નશીં િે િાા યંગ વાથે વપેદ ટ્ટાલાા. 



 

 

અંગે્રજી બાાભા ંવલશ્વના તભાભ ખડંોના ંનાભનો પ્રથભ અને અંવતભ અક્ષય વભાન છે. 

જ્માયે તભે ભેઘધન ષ્મ વનશાી યહ્ા ંશોમ ત્માયે સમૂથ તભાયી ાછની ફાજ એ શોમ છે. 

વલશ્વભા ંવૌથી લધ  વવનેભા વથમેટય યવળમાભા ંઆલેરા છે. 

એિ ેન્સવરભાથંી આળયે 35 ભાઈર રાફંી રીંટી દોયી ળિામ છે. 

નવથયીના અભ્માવભા ંJack ળબ્દનો ઉમોગ વૌથી લધ  થામ છે. 

ભોટાબાગના રોિો ોતાની િોણીએ જીબ અડાડી ળિતા નથી. 

ચાય લથના ફાિો એિ કદલવભા ંવયેયાળ 437 પ્રશ્નો છૂતા શોમ છે અને તેભા ંખાવને આભ ળા 

ભાટે ફને છે ? તેલો પ્રશ્ન લાયંલાય િયતા શોમ છે. 

િાિાિૌઆ નાભન  ંક્ષી આયાભ િયતી લખતે ચાચંને ીંછા ંય ગોઠલી દે છે. 

ભન ષ્મોના દાતં ખડિ જેટરી ભજબતૂાઈ ધયાલતા શોમ છે. 

બાયતની વૌથી ઊંચી દીલાદાડંી વલળાખાટ્ટનભભા ંઆલેરી છે. 

લૈદ્ય સ શ્ર  તને લચકિત્વાદ્ધવતના પ્રણેતા ભાનલાભા ંઆલે છે. 

૧૮૯૬ સ ધી એિભાત્ર બાયતભા ંજ શીયા ભી આલતા શતા. 

ચદં્રન  ંિદ અને ેવવકપિ ભશાવાગયન  ંિદ એિ વભાન છે. 

શરેી લાય રેકડટ િાડથ ૧૯૫૧ભા ંઈશ્ય  િયલાભા ંઆવ્ય  ંશત  .ં 

ેય ક્લરની ેટસટ જોશાનન લારેયે વૌ પ્રથભ લાય ૧૯૦૧ભા ંરીધી શતી. 

ઉતય બાયતભા ં૬૦ ટિા રોિો શ દ્ધ ળાિાશાયી છે જ્માયે આખા બાયતભા ં૩૬ ટિા રોિો શ દ્ધ 

ળાિાશાયી છે. 

ભાણવ ૨૪ િરાિભા ંરગબગ ૪,૮૦૦ ળબ્દો ફોરી ળિે છે. 



 

 

વલશ્વભા ંવૌથી લધ  ખલાત   ંઅને રોિવપ્રમ પ ટાભેર્ ં છે. 

ાંણન  ંભશત્તભ આય ષ્મ ાચં ભકશના શોમ છે. 

વલશ્વન  ંવૌથી ઝડી એલરલેટય એટરે િે લરફ્ટ બ ર્જ ખરીપાભા ંનાખલાભા ંઆલી છે. 

૧૮૩૦ના વભમગાાભા ંિેચઅનો ઉમોગ દલા તયીિે િયલાભા ંઆલતો શતો. 

અટાિાભા નાભના યણભા ંચાયવો લથથી લયવાદ નથી ડમો. 

વાભાસમ યીતે વ્મન્લત એિ વભવનટભા ંફાય લાય રિ ઝિાલે છે. 

યોભને વાત શાડોના ળશયે તયીિે ઓખલાભા ંઆલે છે. 

બાયતભા ંટારખાતાભા ંીનિોડ પ્રથાની ળરૃઆત ૧૯૭૨ભા ંઅભરભા ંઆલી શતી. 

નાગારેસડની ભાતબૃાા અંગે્રજી છે. 

સ્લાદભા ંખાર્ ં ભધ એિભાત્ર બ્રાલઝરના જગંરોભા ંજોલા ભે છે. 

લદંો ોતાના 6 ગ લડે એિ વેિસડભા ંએિ ભીટય િલય િયનાય વૌથી ઝડી પ્રાણી છે. 

જાણીતા નભેરા વવાના ટાલય યથી અત્માય સ ધી 50 રોિો ડયા છે. 

‘Bookkeeper’ એ એિ એલો ળબ્દ છે જેભા ંત્રણ મૂાક્ષયો વંગ એિવાથે ફે લખત આલે છે. 

પ્રત્મેિ ભચ્છય એિ લાય રોશી ચવેૂ તો 12,00,000 ભચ્છય ભન ષ્મન  ંવંણૂથ રોશી ખેંચી ળિે. 

ભન ષ્મની આંખોની વાઈઝ જસભથી વયખી જ શોમ છે જ્માયે નાિ અને િાન લધતા ંયશ ેછે. 

એભકયિન એયરાઈસવે 1987ભા ંવરાડભા ંપલત ઓલરલ ન ીયવતા 40000 ડોરયની ફચત િયી 

શતી. 

લાવંન  ંઝાડ કદલવભા ંરગબગ ત્રણ ફુટ જેટલ  લધે છે. 

અભેકયિાભા ંદયયોજ રગબગ ૭૫ એિ૨ વઝા ખાલાભા ંઆલે છે. 



 

 

શાડિા સ્ટીર િયતા ાચં ગણા લધાયે ભજબ ત શોમ છે. 

ઊધઈન  ંઆય ષ્મ લીવ લથ શોમ છે. 

તાયા ભાછરી (સ્ટાય કપળ) એિ વભવનટભા ં૬ ઈંચ જેટલ  ંજ અંતય િાી ળિે છે. 

ચીનન  ંળાઘંાઈ ળશયે એ વલશ્વન  ંવૌથી લધ  લસ્તી ધયાલત   ંળશયે છે. 

વલશ્વભા ંજ દા ંજ દા ંદેળોભા ંએયોટથ  ય ફડથ શીટની વભસ્મા વનલાયલા ફાજ ક્ષીનો ઉમોગ 

િયલાભા ંઆલે છે. 

વઆનોને ધ કિિંગ ઓપ ધ ઈસસ્ુભેસ્વ એટરે િે લાદ્યોનો વયતાજ તયીિે ઓખલાભા ંઆલે છે. 

વલશ્વના વૌથી જૂના લથતો સ્િોટરેસડના શાઈરેસડ છે. આ લથતો ૪૦ િયોડ લથ જૂના ભાનલાભા ં

આલે છે. 

વા િયડલાને િાયણે થતા મતૃ્ય ની વ્મન્લતઓની વયખાભણીભા ંભધભાખીના િાયણે થતા મતૃ્ય ની 

વખં્મા લધ  છે. 

ભકશનાની શરેી તાયીખ યવલલાયે આલતી શોમ તે ભકશનાઓભા ં૧૩ભી તાયીખે શ રલાય જ આલતો 

શોમ છે. 

'ટોભ વોમય' નલરિથા રખલા ભાટે શરેીલાય ટાઈ યાઈટયનો ઉમોગ થમો શતો. 

વલશ્વનો વૌથી વલળા વઆનો ચેરાન િોસવટથ  ગ્રાસડ છે. આ વઆનો ૧૧ ફૂટ રફંાઈ ધયાલે છે. 

કદલવ દયવભમાન વ્મન્લત વાભાસમ યીતે ફે થી ત્રણ વભવનટના વના જોતી શોમ છે. 

એિ વળંોધન મ જફ વલશ્વભા ંયોજ ઓછાભા ંઓછી લીવ ફેસિોભા ંલ ૂટં થામ છે. 

લામોલરન રાિડાનંા ૭૦ ર્ િડાઓંને જોડીને ફનાલલાભા ંઆલે છે. 

એિ ઔંવ વભલ્િ ચોલરેટભા ં૬ વભલરગ્રાભ િેકપન શોમ છે. 



 

 

એિ કદલવભા ં૮૬,૪૦૦ વેિસડ શોમ છે. 

એલોિાડો(જભરૃખના પ્રિાયન  ંપ)ભા ંવૌથી લધ  પ્રોટીન યશલે   ંશોમ છે. 

એિ ઔંવ વભલ્િ ચોલરેટભા ં૬ વભલરગ્રાભ િેકપન શોમ છે. 

વ્મન્લત વલચાયો િયલાની પ્રકરમા ભાટે ભાત્ર ૩૫ ટિા ભગજનો ઉમોગ િયે છે. 

પ્ય વભવ નાભનો થ્થય ાણીભા ંતયી ળિે છે. 

૨૦ ટિા જેટરો ઓન્લવજન એભેઝોનના ંલયવાદી જગંરો દ્વાયા ેદા થામ છે. 

ઉત્તય ધ્ર લ ય એિ લથભા ં૧૮૬ કદલવ સમૂથને નથી જોઈ ળિાતો. 

સમૂથભડંભા ંગ્રશો ઘકડમા િાટંાની કદળાની વલર દ્ધભા ંપયતા શોમ છે. ભાત્ર ગ ર  ગ્રશ ઘકડમાના 

િાટંાની જેભ પયતો શોમ છે. 

ગ ર ત્લાિથણફના િાયણે ચદં્ર જ્માયે વીધો ભાથા ય શોમ ત્માયે તભાર ં  લજન વશજે ઓછં થામ 

છે. 

જ્માયે િાચ તટેૂ છે, ત્માયે તેની વતયાડો પ્રવત િરાિ 3000 ભાઈરની ઝડે ડે છે. 

કૃવત્રભ યેવાની ળોધ ૧૮૯૨ભા ંથઈ શતી. 

એિ વકૃ્ષભાથંી આળયે ૪૦૦ જેટરા ંવભાચાયત્રો ફની ળિે તેટરો િાગ ભતો શોમ છે. 

રજાભણીના છોડને સ્ળથ િયલાભા ંઆલે તો તેના ંાદંડા ંવભેટાઈ જામ છે અને શાથ દૂય િયલાભા ં

આલે તો તે પયીથી ખીરી ઊઠે છે. 

એમ્બબ્ય રસવની શરેલશરેી કડઝાઈન ફેયોન ડોવભવનિ જીન રેયી દ્વાયા િયલાભા ંઆલી શતી. 

એિ વકૃ્ષભાથંી આળયે ૪૦૦ જેટરા ંવભાચાયત્રો ફની ળિે તેટરો િાગ ભતો શોમ છે. 

દાતં યન  ંસ્તય એ ળયીયન  ંવૌથી ભજબતૂ ડ છે. 



 

 

વોલરડ િાફથન ડામોલવાઈડ ડ્રામ આઈવ િશલેામ છે. લાતાલયણભા ંઆલતા ંતે ીગતો નથી ણ 

શલાભા ંઊડી જામ છે. 

ટેલ્િભ ાલડય ટેલ્િ નાભના યાવામલણિ ઘટિભાથંી ફનાલલાભા ંઆલે છે. 

વેિયીન એ સ ગયની વયખાભણીભા ં૫૦૦ થી ૭૦૦ ગણી લધાયે ભીઠાળ ધયાલે છે. 

લીજપ્રલાશ ૫૦ લોલ્ટ શોમ અને લફરાડીને આવાવ યાખલાભા ંઆલે તો તેની  ૂછંડી ઉત્તય ધ્ર લ 

તયપ જ યશ ેછે. 

ડ ંગી વભાયતી લેા ચ્ય ઈંગ-ગભ ચાલલાભા ંઆલે તો આંખભાથંી ાણી નથી નીિત .ં 

ચદં્ર જ્માયે ણૂથ િાએ ખીરે છે ત્માયે તે વાભાસમ કદલવો િયતા ંનલ ગણો લધ  પ્રિાળભમ શોમ છે. 

અંજીયન  ંઝાડ ાદંડા ંનીિે એ શરેા ંપ આે છે. 

વલજ્ઞાનીઓના ભતે ભગં, બ ધ અને શ ર ગ્રશ ય વોન  ંઅન્સ્તત્લ ધયાલે છે. 

ઉત્તય ધ્ર લ ય ૧૮૬ કદલવ સમૂથને નથી જોઈ ળિાતો. 

શ ર એ એિભાત્ર ગ્રશ છે જે ઘકડમાની િાટંાની જેભ પયે છે. 

ય લાન સ્ત્રી િે  ર નો લા તેની રફંાઈ િયતા ંખેંચીને 25 ટિા જેટરો રાફંો થઈ ળિે છે. 

પલત ભન ષ્મના ભોં ભા ંદ વનમાની લસ્તી િયતા ંલધ  ફેલટેકયમા શોમ છે. 

ય લાન વ્મન્લતના ળયીયભા ં206 શાડિા ંશોમ છે જ્માયે ફાિભા ં300, વદૃ્ધદ્ધ ાભતા અમ િ શાડિા 

ીગી જામ છે. 

100 લથ અગાઉ છોડ અને પ્રાણીઓભા ંવૌ પ્રથભ લામયવ જોલા ભળ્મા શતા.ં 

ભગં યથી ઓછાભા ંઓછા 12 ખડિના ર્ િડા થૃ્લી ય ઊતમાથન   ંભનામ છે. 

થૃ્લી ય દય વભવનટે 6000 લખત લીજી ચભિે છે. 



 

 

દયેિ વ્મન્લતની કપિંગયવપ્રસટની જેભ જીબની વપ્રસટ ણ અરગ શોમ છે 

સ્ેવભા ંએસ્રોન્વ ગ ર ત્લાિથણફના અબાલે આંસ  વયી ન ળિતા ંમોવમ યીતે યડી ળિતા ંનથી. 

રોન ટેવનવની ળરૃઆત ૧૩ભી વદીભા ંફ્રાસવભા ંથઈ શતી. 

વલમ્બફલ્ડન ચેન્મ્બમનવળ ર્ નાથભેસટ દયવભમાન ૪૨,૦૦૦ ટેવનવ ફોરનો લયાળ થામ છે. 

છેલ્રી ત્રણ વદીભા ંનલા ત્રણ ગ્રશો ળોધામ છે. ૧૭૮૧ભા ંય યેનવ, ૧૮૪૬ભા ંનેપ્ચ્ય ન અને 

૧૯૩૦ભા ંપ્લ ટોની ળોધ થઈ શતી. 

કપવળિંગ એિ એલી યભત છે જેભા ંવૌથી લધાયે બાગ રેનાયા શોમ છે. 

ફોન્લવિંગ યભત લથ 1901 વત્તાલાય ફની શતી. 

રગબગ 100 વભલરમન રોિો ાવે વળિાય િયલાન  ંરામવસવ છે. 

Jean Genevieve નાભની ેયાશકૂટસ્ટે 1799ભા ંશોટ એય ફલનૂભાથંી ઉડનાય પ્રથભ ભકશરા શતી. 

1898ભા ંવૌ પ્રથભ પ્રોગ્રાભ યેકડમો ય બ્રોડિાસ્ટ થનાયો માિ યેવ શતો. 

ટીલી ય વૌથી લધ  વભય ઓલરન્મ્બલવ, લલ્ડથ િ ફૂટફોર અને પોમ્બય થરા લન યેવ જોલામ છે. 

ગોલ્પના ફોર ઉય વાભાસમ યીતે 336 ખાડા શોમ છે. 

લાઈબે્રટયની ળોધ ૧૯ભી વદીભા ંિયલાભા ંઆલી શતી. 

વફભયીનની કડઝાઈન શરેી લાય ૧૫૭૮ભા ંયજૂ િયલાભા ંઆલી શતી. 

ભાઇરોલેલ વાધન ળોધામાના એિ લથ ફાદ ભાઈરોલેલનો ઉમોગ યવોઈ ફનાલલા ભાટે ણ 

થઈ ળિે તેલી ળોધ થઈ. 

ફીજા વલશ્વય દ્ધ દયવભમાન યડાય વવસ્ટભને ભદદરૃ થલા વલજ્ઞાનીઓએ જે મતં્ર ળોધય  ંશત   ંતે - 

ભાઈરોલેલ. 



 

 

ગે્રશાભ ફેરેએ પોનની ળોધ િયી શતી યંત   ક્યાયેમ ભાતા િે ત્નીને પોન િમો ન શતો. િાયણિે ફનેં 

ફશયેા શતા.ં 

૧૮૬૮ભા ંલબ્રકટળ યેરયોડ વવવનર એક્સજવનમય જે.ી. નાઈટે રાકપિ વવવનરની ળોધ િયી શતી. 

વૌપ્રથભ લનચક્કી ઈ.વ. લેૂ ૬૫૦ભા ંફનાલલાભા ંઆલી શતી. 

વૌથી લધ  લયાળભા ંરેલાતા ગગૂર વચથ એક્સજન શરેા ંફેરફના નાભે ઓખાત   ંશત  .ં 

અભેકયિાના ફોસ્ટન ળશયેભા ંવૌથી જૂના િમ્બપ્ય ટયથી રઈને લતથભાન વભમના રેટેસ્ટ િમ્બપ્ય ટયન  ં

વગં્રશારમ આલેલ  ંછે. 

ેય ક્લરની ળોધ ૧૯૦૧ભા ંજ્શોન લેરયે િયી શતી. 

લરઓનાડો વલસચીએ ૧૫૭૮ભા ંવફભયીનની કડઝાઈન તૈમાય િયી શતી. 

ઈસટયનેટનો વૌથી લધ  લયાળ સ્લીડનભા ંથામ છે. ટિાલાયીની દૃષ્ષ્ટએ ૭૫ લયાળિાયો વાથે તે 

પ્રથભ નફંયે છે. 

આકફ્રિાભા ં૩ ટિા રોિો ઈસટયનેટનો ઉમોગ િયે છે. 

ફોઈંગ ૭૪૭ભા ં૫૭,૨૮૫ ગેરન ફતણ લયામ છે. 

શારભા ંટાઈવિંગ ભાટે જે િી-ફોડથ લાયલાભા ંઆલે છે તેની ળોધ અને કડઝાઈન ૧૮૬૮ભા ંકરસ્ટોપય 

ળોલ્વે તૈમાય િયી શતી. 

વલશ્વની પ્રથભ લીકડમો ગેભ વલરી કશિંલગિંગફોથભ દ્વાયા ળોધલાભા ંઆલી શતી. 

વલશ્વની પ્રથભ પોટોગ્રાકપિ ઈભેજ જોવેપ વનપ્વે ૧૮૨૭ભા ંડેલરો િયી શતી. 

વૌ પ્રથભ ઈભેર ઈસટયનેટ ય લથ 1972ભા ંિયલાભા ંઆવ્મો શતો. 

ઈરેલરીિ ચેય અલ્ફે્રડ વાઉથવલિ નાભના ડેષ્સટસ્ટે ળોધી શતી. 



 

 

િોમ્બેલટ કડસ્િ અંદયથી ફશાયની ફાજ  તયપ યીડ િયે છે, જે યીતે યેિોકડિંગ થય  ંશોમ તેભ. 

ફોઈંગન  ં747s વલભાનની ાખં યાઈટ બ્રધવથના શરેા વલભાન (120 ફૂટ) િયતા ંરાબ  ંછે. 

અભેકયિાન  ંવૌપ્રથભ વલભાન 1911ભા ંફે દકયમાકિનાયા લચ્ચેન  ંશત   ંજેને ાય િયતા ં49 કદલવ 

રાવમા શતા ં

યેકડમો તયંગ ધલવન તયંગ િયતા ંઝડી શોમ છે જે અલાજને ણ બ્રોડિાસ્ટ િયી ળિે છે. 

દય વેિસડે એિ અફજ િયતા ંણ લધ  રાસઝીસ્ટવથ ભેસય પેલચય થામ છે. 

1956ભા ંવૌ પ્રથભ લીવીઆય ફનાલાય  ંશત   ંજે પ્માનો જેટરી વાઈઝન  ંશત  .ં 

લનચક્કીની ળોધ વૌપ્રથભ લથ AD644ભા ંઈયાનભા ંથઈ શતી જેનો ઉમોગ અનાજ દલા ભાટે 

થતો. 

ચીનભા ંએિ અજીફ પ્રિાયની ભાસમતા પ્રલતે છે. આ ભાસમતા મ જફ જો ભાથ  ંદ ખત   ંશોમ ત્માયે 

શાથ શરાલલાભા ંઆલે તો ભાથ  ંદ ખત   ંભટી જામ છે. 

૧૯૮૩ભા ંએસટાિથ કટિા ખડંન  ંતાભાન ભાઈનવ ૧૨૯ કડગ્રી પેયનશીટ નોંધાય  ંશત  .ં 

અરાસ્િાભા ંવલભાનભાથંી વાફય જોવ  ંગ નો ગણામ છે. 

િેલરપોવનિમાભા ંભકશરાઓએ શાઉવિોટ શયેીને િાય ચરાલલી ગ નો ગણામ છે. 

સમૂથભાાનો વૌથી વલળા જ્લાામ ખી ઓલરમ્બવ ભોસવ ભગં ગ્રશ ય આલેરો છે. 

૧૯૮૨ભા ંબાયતીમ વૈસમ દ્વાયા રદ્દાખભા ંફાધંલાભા ંઆલેરો ફૈરી લબ્રજ વલશ્વભા ંવૌથી લધ  ઊંચાઈ 

ય આલેરો લબ્રજ છે. 

અભેકયિા વલશ્વની ૩૩ ટિા વલજી અને ૨૯ ટિા ેરોરનો ઉમોગ િયે છે. 

અભેકયિાભા ંઆલેરી 'Statue of Liberty' નાભની પ્રવતભાની વૌથી ભોટી આંગીની રફંાઇ ૮ ફૂટ ૧ 

ઇંચ છે. 



 

 

એકયઝોનાભા ંઊંટ ચરાલલા ગેયિામદેવય ભાનલાભા ંઆલે છે. 

વલશ્વની વૌથી ઊંચી ઈભાયત બ ર્જ ખરીપા છે 

ન્સ્લત્ઝરેસડ એિભાત્ર એલો દેળ છે જેણે ક્યાયેમ િોઈ દેળભા ંદખર નથી િયી. 

વલશ્વની લસ્તી છેલ્રા 40 લથભા ં3.1 અફજ લધી છે. 

બ્રાલઝરભા ંચાય રાખથી ણ લધાયે િાય ેરોરને ફદરે "ગવોશોર" નાભના ંઈંધણથી ચારે છે અને 

તે ઈંધણ ્ચાઈનીઝ ળેયડીભાથંી ફને છે. 

યવળમાભા ંઆલેરા શે્વત યણભા ંભાઈનવ ૨ કડગ્રી વેસટીગે્રડ જેટલ  ંતાભાન શોમ છે. 

વાઈલફયીમાભા ં૧૯ભી વદી સ ધી ચરણ તયીિે ચાનો ઉમોગ િયલાભા ંઆલતો શતો. 

વલશ્વના અસમ દેળોની વયખાભણીભા ંિેનેડાભા ંવૌથી લધ  તાલો આલેરા ંછે. 

જભીનભા ંડેરા અત્માય સ ધીનો વૌથી ઊંડો ખાડો ટેલવાવભા ંઆલેરો છે. જે એમ્બામય સ્ટેટ 

લફષ્લ્ડિંગ જેટરો ઊંડો છે. 

ચીનભા ંઅંગે્રજી ફોરનાયા ંરોિોની વખં્મા અભેકયિા િયતા ંલધાયે છે. 

વલશ્વની વૌપ્રથભ ાલયફોટ યેવ આમરેસડભા ંમોજલાભા ંઆલી શતી. 

ઓસ્રેલરમાને ઊનની ભવૂભ તયીિે ઓખલાભા ંઆલે છે. 

આજે ણ ૬ દેળો એલા છે જેઓ ઈસટયનેટન  ંજોડાણ નથી ધયાલતા. 

વભઆભીભા ંિોઈ ણ પ્રિાયની નિર િયલી તેને ગ નો ભાનલાભા ંઆલે છે. 

વલશ્વભા ંવૌથી લધ  વભાચાયત્રો અભેકયિા અને િેનેડાભા ંપ્રિાવળત થામ છે. 

વલશ્વન  ંવૌથી સકૂ ં સ્થ લચરીભા ંઆલેલ  ંઅટિાભાન  ંયણ છે. 

લોવળિંવટનભા ંદય 19 ઘયે એિ લિીર જોલા ભે છે. 



 

 

બાયતભા ંભન ષ્મના કતૂયા ંવાથે રવન િયલાની િામદાિીમ ભજૂંયી છે. 

થૃ્લી ય એિભાત્ર એસટાિથ કટિા એલી જવમા છે જે િોઈ દેળની નથી. 

દય લે 24000 અભેકયિનોને ઉંદય દ્વાયા િયડલાભા ંઆલે છે. 

સ્ત્રી ગબથલતી શોમ ત્માયે નાચોવ એ વૌથી લધાયે ખલાતી ફૂડ આઈટભ છે 

િેલરપોવનિમાએ ઓછાભા ંઓછા 6 રોિોને જીવવ રાઈસ્ટના નાભે રામવસવ ઈશ્ય ૂિમાથ છે. 

અભેકયિાભા ંકયમર ફ્રેવભિંગો િયતા પ્રાષ્સ્ટિ ફ્રેવભિંગો લધાયે છે. 

દ વનમાનો વૌથી જૂનો ચ્યઈૂંગ ગભનો ર્ િડો 9000 લથ જૂનો છે. 

વ્શાઈટ શાઉવભા ં13,092 ચપ્ા, િાટંા ચભચી અને ચભચીઓ છે. 

ફાવંરાદેળભા ં15 લથની ઉયના વલદ્યાથીને લાવિિ યીક્ષાભા ંચોયી ભાટે જેર થામ છે 

તાઈલાનભા ંએિ િંની કડનયપ્રેટ ઘઉંભાથંી ફનાલે છે જેથી તભે પ્રેટ ણ ખાઈ ળિો 

આકફ્રિાભાથંી ઉડેરી યેતી આખા ફ્રોકયડાભા ંપયી ળિે છે. 

ટોકિમોભા ંકતૂયાના લા ભાટે લીગ લેચલાભા ંઆલે છે. 

રગબગ 3000 લથ શરેા ંઈજજક્પ્તમનો 30 લથની જ ઉંભયે મતૃ ાભતા શતા. 
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