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“ૃથ્લીના કોઈ ણ બાગના વાટ કાગ યના આરેખને 
આણ ે‘નકળો’ કશીએ છીએ.”  

          Map ળબ્દ ભૂ રેટટન ળબ્દ Mappa-mundi 

એટર ેકે ‘શાથરૂભારના કદનો કાડનો ટુકડો’ યથી ઊતયી 

આવ્મો છે. તેના યથી Map ળબ્દ આવ્મો છે. નકળાની 

ભદદથી જ-ેતે પ્રદેળનુું વાચુું ચચત્ર જાણી ળકામ છે.       
NATMO (નેળનર એટરાવ ચથભટૈટક ભે 

ઓગેનાઈઝેળન) વુંસ્થા કોરકાતાભાું આલેરી છે. તે ચલતયણ 
દળાાલતા નકળાઓનુું ચનભાાણ કયે છે. 
 

 નકળાની પ્રતીકાત્ભક ચલશ્વવ્માી વય અન ે
વલાભાન્મ બાા છે. આલી વુંજ્ઞાઓ કે પ્રતીકોના ઉમોગની 
ફાફતભાું આુંતયયાષ્ટ્રીમ વભજ ણ છે, જને ે નકળાની ‘રૂઢ 

વુંજ્ઞાઓ’ કશે છે. 

 નકળાભાું જુદાજુદા યું ગોથી ચલચબન્ન બૌગોચરક 
ફાફતો જાણી ળકામ છે. જભે કે કથ્થાઈ યું ગ ઊંચાઈ દળાાલલા, 

રીરો યું ગ જ ુંગર અન ેલનસ્ચત ભાટે, ીો યું ગ ભેદાન ભાટે 

લયામ છે. 
 

 

 ૃથ્લીનો ગોો રઈન ે તેનુું ચનટયક્ષણ કયો. કેટરીક 
આડી અને ઊબી યેખાઓ શળ.ે તે કાલ્ચનક જ છે. આલી 
યેખાઓ ૃથ્લી ય કમાુંમ દોયેરી નથી; યું ત ુ આલી આડી 

લતુાાકાય યેખાઓન ે અક્ષાુંળલૃત્તો અન ે ઊબી યેખાઓને 
(અધાલતુા) યેખાુંળલૃત્તો કશે છે. 
  

ૃથ્લી તાભાન અન ેપ્રકાળ, ગયભી-ઠુંડીના આધાયે 

સ્ષ્ટ્ યીત ે જુદા જુદા ચલબાગો (ઝોન્વ)ભાું લશેંચાઈ જામ છે; 

જનેે ‘કટટફુંધો’ કશે છે. આલા કુર ત્રણ કટટફુંધ છે.  
 

: વમૂાનાું વીધાું ટકયણો, અચતળમ 

ગયભી 
: વૂમાનાું થોડાું ત્રાુંવા ટકયણો 

ગયભી-ઠુંડી વયખી 
: વૂમાનાું ત્રાુંવાું ટકયણો, અચતળમ ઠુંડી  

 

 ૃથ્લીના ગોાન ે જોઈએ એટરે ાણી અને જભીન 
શેરી નજયે જ સ્ષ્ટ્ થઈ જામ  છે. જભીન ધયાલતા બાગોન ે

‘ખુંડો’ અન ે ાણી ધયાલતા બાગોન ે ‘ભશાવાગયો’ કશે છે. 

ૃથ્લી ય વાત ખુંડો અને ચાય ભશાવાગયો આલેરા છે. 

(૧) એચળમા 
(૨) મુયો 
(૩) આટિકા 
(૪) ઉ.અભેટયકા 
(૫) દ.અભેટયકા 
(૬) ઓસ્ટરે ચરમા 
(૭) એન્ટાકાટીકા  
                 

 વાતભો બૂચભખુંડ એન્ટાકા ટટકા ચલશ્વભાું એક એલો 
બૂચભખુંડ છે જ ે ટશભાચ્છાટદત યશે છે. આ બચૂભખુંડ ભાનલ 
લવલાટ ધયાલતો નથી. કોઈ ણ દેળની ભાચરકી ન ધયાલતો 
આ બચૂભખુંડ છે. 

(૧) ેચવટપક ભશાવાગય 
(૨) ટશું દ ભશાવાગય 
(૩) એટરને્ટીક ભશાવાગય  
(૪) આકા ટટક ભશાવાગય 

 

 

ઘઉં, જલ, ફકયી, ઘેટાું, ગામ ભેશયગઢ (શારનુું ાટકસ્તાન) 

ચોખા, ગામ ભશાગઢ (ઉત્તયપ્રદેળ) 

ઘઉં,  કૂતયાું, ગામ, બેંવ, ઘેટાું, 

ફકયી 

ફુજ ાશોભ (કશ્ભીય) 

ઘઉં,  ચણા, જલ, બેંવ, ફદ ચચયાદ (ચફશાય) 

જાય-ફાજયો,  ગામ, ઘેટાું, ફકયી શુલ્લય (આુંધ્રપ્રદેળ) 
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 ગુજયાત યાજ્મ બાયતના ચિભ બાગભાું અયફ 
વાગયને ટકનાયે 200 .06’ ઉત્તય અક્ષાુંળલૃત્તથી 240 .42’ 

ઉત્તય અક્ષાુંળલૃત્ત વુધી અને 680.10’ ૂલા યેખાુંળલતૃ્તથી 

740.28’ લૂા યેખાુંળલતૃ્ત લચ્ચ ેચલસ્તયેરુું છે. 
 

 ગુજયાતની ચિભે દટયમાઈ વીભાએ અયફ વાગય 
આલેરો છે. ગુજયાતભાું આ વાગયની વીભા આળયે 1600 
ટકભીની રુંફાઈ ધયાલ ેછે; જ ેબાયતભાું વૌથી રાુંફી દટયમાઈ 

વીભા છે. અન્મ કોઈ યાજ્મન ેઆટરી કુદયતી રાુંફી દટયમાઈ 
વીભા ભી નથી. અયફ વાગયભાું કચ્છનો અખાત અને 
ખુંબાતનો અખાત આલેરો છે. 

ગુજયાતનુું સ્થાન બાયતભાું ચલસ્તાયની દૃષ્ટ્ીએ 
વાતભુું છે અને લસ્તીની દૃષ્ટ્ીએ ઈ.વ. 2011ની 
લસ્તીગણતયી અનુવાય દવભુું છે. 

 

 ગુજયાતની ઉત્તય-દચક્ષણ રુંફાઈ આળયે 590 ટકભી 
અને લૂા-ચિભ રુંફાઈ આળયે 500 ટકભી જટેરી છે. 
ગુજયાત યાજ્મનો બૌગોચરક ચલસ્તાય (કે્ષત્રપ) આળયે 
1,96,024 ચોટકભી જટેરો છે. જ ે બાયતના કુર ચલસ્તાયના 

આળયે 6 ટકા જટેરો છે. ગુજયાતનો બૂચભપ્રદેળ ાુંચ બાગભાું 
લશેંચામેરો છે. ઉત્તય ગુજયાત, ભધ્મ ગુજયાત, દચક્ષણ ગુજયાત, 

વૌયાષ્ટ્ર અને કચ્છ. 

 જભીન ય આલેરાું જુદાું જુદાું બચૂભ સ્લરૂોન ેબૂષૃ્ઠ 
કશેલાભાું આલ ે છે. ગુજયાતનુું બૂષૃ્ઠ ચલચલધતાલાુું છે. 
બૂષૃ્ઠની દૃષ્ટ્ીએ ગુજયાતના ાુંચ બાગ ડે છે :  
(1) ભેદાન પ્રદેળ  
(2) ડુુંગયા પ્રદેળ  
(3) ઉચ્ચપ્રદેળ  
(4) યણ પ્રદેળ  
(5) દટયમાટકનાયો 

 ગુજયાતનો ભોટા બાગનો પ્રદળે ભેદાન ચલસ્તાય છે. 
ભેદાન પ્રદેળભાું લશેતી નદીઓએ કાુંથી ફનાલેર ભેદાનો 
પદ્રુ છે;  જભેાું દચક્ષણ ગુજયાત અને ભધ્મ ગુજયાતનુું ભેદાન 

ખૂફ જ પદ્રુ છે. આ ભેદાનભાું ખેતી અને લવલાટની ઉત્તભ 
વુચલધાથી લસ્તીનુું પ્રભાણ લધાયે છે. ઉત્તય ગુજયાતનો ભોટા 
બાગનો ચલસ્તાય ભેદાન પ્રદેળ છે.  

 ગુજયાતનો ડુુંગયા પ્રદેળ ત ગુજયાતનો ડુુંગયા 
પ્રદેળ, વૌયાષ્ટ્રનો ડુુંગયા પ્રદેળ અને કચ્છનો ડુુંગયા 

પ્રદેળ એભ ત્રણ બાગભાું લશેંચામેરો છે.  

 વભુદ્રની વાટીથી ઊંચ ેઆલેરા ભેદાન જલેા વાટ 
પ્રદેળને ઉચ્ચપ્રદેળ ગણલાભાું આલ ે છે. ગુજયાતભાું કચ્છના 

ભધ્મ બાગભાું તેભજ વૌયાષ્ટ્રના ભધ્મબાગભાું આલા 
ઉચ્ચપ્રદેળો આલેરા છે. વૌયાષ્ટ્રની ભધ્મભાુંથી ઊંચો અને 
વભુદ્રટકનાયા તયપ જતાું ઉચ્ચપ્રદેળ નીચો જામ છે. 

 કચ્છના યણ પ્રદેળની જભીન ખાયી છે. આ પ્રદેળ 
યેતા ન શોલા છતાું ત ેયણ પ્રદેળ છે. આ યણ એ ખાયો ાટ 
છે. જ ે આ યણની ચલળેતા છે. ૂનભની યાતે ખાયા ાટનુું 
યણ વપેદ ચાદય જલેુું રાગ ેછે. તેન ેજોલાનો આનુંદ અનેયો છે.  

  બાયતનાું અન્મ યાજ્મોની વયખાભણીભાું 
ગુજયાતનો દટયમાટકનાયો 1600 ટકભી રાુંફો છે. આથી આ 

દટયમાટકનાયો લશાણલટા ભાટે ખૂફ ઉમોગી છે. પ્રાચીન 
વભમભાું ભોટા બાગનો લેાય ખુંબાત, ઘોઘા, બરૂચ, વુયત 

લગેયે ફુંદયોથી થતો શતો.  

 

 કોઈ ણ જગ્મા કે સ્થની શલાભાું યશેરા તાભાન 
અને બેજની રાુંફા ગાાની ચસ્થચતન ે‘આફોશલા’ કશે છે. 

 ગુજયાતની આફોશલાભાું લચૈલધ્મ છે. ગુજયાતનો 
ભોટા બાગનો ચલસ્તાય ઉષ્ણ કટટફુંધભાું છે.  
 

 

 ડડસેમ્ફય થી પેબ્રુઆયી સુધી ગુજયાતભાું ફધ ેજ 
તાભાન એકુંદયે નીચુું યશે છે. બૂભધ્મ વભુદ્ર તયપથી આલતા 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


Geography Textbook 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  3 
 

ઠુંડા અન ે તોપાની લનો ગજુયાત યથી વાય થામ છે, 

ત્માયે ગુજયાતના કેટરાક બાગોભાું કેટરીક લાય થોડો 
લયવાદ થામ છે, જનેે ‘ભાલઠુું ’ (કભોવભી લયવાદ) કશે છે. 

 ભાર્ચથી ભ ે ભાસ સુધી ગજુયાતના ફધા બાગોભાું 
તાભાન ઊંચુ યશે છે. ઉનાાભાું લાતા ગયભ લનોને ‘રૂ’ 

કશેલામ છે.  

 ભે ભટશના છી નૈઋત્મના ભોવભી લનોની 
અવયથી શલાભાું બેજનુું પ્રભાણ લધતાું જૂનથી સપ્ટેમ્ફય 
સુધી વષાચઋતુ યશે છે. જને ેઆણ ે‘ચોભાવ’ુ કશીએ છીએ. 
 

 વવવવધ પ્રકાયની સંવિ એટરે સંસાધન. 
કેટરાુંક વુંવાધન આણન ે કુદયત ે જ આપમાું છે. કુદયતે 
આેરાું એ વુંવાધનન ે ‘કુદયતી વુંવાધન’ કશે છે. દયેક 

યાજ્મના આચથાક ચલકાવનો ભુખ્મ આધાય યાજ્મભાું યશેરી 
કુદયતી વુંચત્ત છે. 
 

 ગુજયાતનાું જવુંવાધનોભાું નદીઓ, વયોલયો, 

કૂલા, લાલ, ઝયણાું, તાલો અને વાગયોનો વભાલેળ થામ 

છે. ગુજયાતભાું ફનાવ, વયસ્લતી, રૂેણ, ભેશ્વો, વાફયભતી, 

લાત્રક, ભશી, ચલશ્વાચભત્રી, ઢાઢય, નભાદા, કીભ, તાી, ણૂાા, 

કાલેયી, કુંકાલતી, બૂખી, આજી, બાદય, ળેત્રુુંજી, ભચ્છુ જલેી 

નદીઓ લશે છે. ઉત્તય ગુજયાતની ફનાવ, વયસ્લતી અને 

રૂેણ આ ત્રણેમ નદીઓ કચ્છના નાના યણભાું જ વભાઈ જામ 
છે, એટરે તેન ેઅુંતસ્થ નદીઓ કશે છે. ગુજયાતની નદીઓભાું 

નભાદા, તાી, ભશી, વાફયભતી ભુખ્મ છે. નભાદા નદી 

ગુજયાતની વૌથી ભોટી નદી છે. 

 
 

તાી નદી ઉકાઈ મોજના; કાકયાાય મોજના 

ભશી નદી કડાણા મોજના; લણાકફોયી મોજના 

વાફયભતી નદી ધયોઈ મોજના 
ફનાવ નદી દાુંતીલાડા મોજના 
ળેત્રુુંજી નદી ળેત્રુુંજી મોજના 
નભાદા નદી વયદાય વયોલય મોજના 
બાદય નદી બાદય મોજના 

 ગુજયાતનો દટયમાટકનાયો આળયે 1600 ટકભી રાુંફો 
છે. આ દટયમાટકનાયે નાનાું ભોટાું 40 ફુંદયો આલેરાું છે; જભેાું 

કું ડરા, બાલનગય, ોયફુંદય, લેયાલ, ઓખા, ફેડી, 

નલરખી, ભુુંદ્રા, ીાલાલ, ોચળત્રા, દશેજ, ભગદલ્લા, શજીયા 

ભુખ્મ ફુંદયો છે. તેભાું વૌથી ભોટુું  કું ડરા ફુંદય છે. 
 

 

કચ્છ  નાયામણ વયોલય 
લડોદયા  આજલા વયોલય 
અભદાલાદ અન ેવુયેન્દ્રનગય  ન વયોલય 
નભાદા  વયદાય વયોલય 

 

કચ્છના અખાતભાું જાભનગય ચજલ્લાના ચયોટન ટા ુ
ાવથેી ભોતી આતી ઓઈસ્ટય છીભાુંથી ભતી કાર ુ
ભાછરી, ઓકટોવ અન ેડોચલ્પન ભાછરી જોલા ભે છે. 

દટયમાટકનાયા નજીકના ચલસ્તાયો જલેા જાભનગયના ઓખા 
અને રાુંફા ખાત ે એચળમાનુું વૌથી ભોટુું  ચલન્ડપાભા (Wind 

farm) આલેરુું છે તેભજ કચ્છના ભાુંડલીભાું લનચક્કીઓ 

દ્વાયા ચલદુ્યત ઉત્ન્ન કયલાભાું આલ ેછે. 
ઓખા અન ે લેયાલ ફુંદયના દટયમાકાુંઠે કીભતી 

એલી વ્શેર અન ે ળાકાભાછરી ચળમાાભાું આ દટયમાકાુંઠે 
આલતી શોમ છે. 

 

ગુજયાતના જુદા-જુદા બાગોની આફોશલા અન ે
બૂષૃ્ઠ ચલચલધતાન ે રીધ ે ગજુયાતનાું જ ુંગરોના ચાય પ્રકાય 
ડે છે : 

  

આ પ્રકાયના જ ુંગરો 120 કે તેથી લધુ લયવાદલાા 
પ્રદેળોભાું આલેરાું છે. 

  

આ પ્રકાયના જ ુંગરો 60 વભેીથી 120 વેભી જટેરા 
ભધ્મભ લયવાદલાા પ્રદેળોભાું આલેરાું છે. 

  

આ પ્રકાયનાું જ ુંગરો 60 વેભી કયતાું ઓછા 
લયવાદલાા પ્રદેળોભાું એટર ેકે ઉત્તયના વૂકા બાગોભાું વૂકાું 
ઝાુંખયાલાાું જ ુંગરો આલેરાું છે.  

  

કચ્છના ચિભ ટકનાયે તથા દટયમાટકનાયાના અન્મ 
કાદલ – કીચડલાા પ્રદેળભાું ભેન્રુલ જ ુંગર જોલા ભે છે. 
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બેજલાાું ાનખય જુંગરો નલવાયી, લરવાડ, ડાુંગ, ુંચભશાર, 

દાશોદ, નભાદા, જૂનાગઢ 

વાગ, વાર, લાુંવ, વીવભ, ળીભો, 

વાદડ, ચફમો, ચળયવ, શદયલો, 

ધાલડો, ભોદડ, ટીભરું , ખાખયો, ખેય 

વૂકાું ાનખય જુંગરો જાભનગય, લડોદયા, દાશોદ, નભાદા, 

જૂનાગઢ, અભયેરી, 

વાગ, લાુંવ, ખેય, ફાલ, ળીભો, 

ટીભરું , કેવુડો, રીભડો 

વૂકાું ઝાુંખયલાાું જ ુંગરો કચ્છ, યાજકોટ, બાલનગય, જૂનાગઢ, 

ફનાવકાુંઠા  

ફાલ, ભોદડ, થોય, ફોયડી, વાદડ, 

ખાખયો, યામણ, રીભડો, ઉભયડો, 

ગયભાો 

ભેન્રુલ જ ુંગરો (બયતીનાું જ ુંગરો) જાભનગય, જૂનાગઢ, કચ્છ ચેયનાું લૃક્ષો અને ઊંચા પ્રકાયનુું ઘાવ 
 

2જી ભાર્ચ વવશ્વ વન ડદવસ 

5ભી જૂન વવશ્વ માચવયણ ડદવસ 

17ભી જૂન યણ અટકાવવા ભાટેનો ડદવસ 

જુરાઈ  

(ચોભાવાની ળરૂઆતભાું) 

વનભહોત્સવ 

 

ળીભાનાું લૃક્ષોનાું રાકડાભાુંથી દીલાવીની ટેી, 

ેટકુંગઉદ્યોગ ભાટે વાભાન અને પરામલુડ ઉદ્યોગ ચલકસ્મો છે. 
વારના રાકડાને રાુંફા વભમ વુધી ઊધઈ રાગતી નથી. 
તેથી તેનુું રાકડુું  યેરલેના સ્રીય, યેરલેના ડબ્ફા 

ફનાલલાભાું અન ે ઈભાયતો તથા પચનાચય ફનાલલાભાું કાભ 
રાગે છે. જ ુંગરોભાુંથી ભતા રાકડાનો ઉમોગ ફાયી-
ફાયણાું, શોડીઓ, શાડાફોડા , કાડાફોડા , ચલચલધ ઓજાયોના 

શાથા, ચભરોનાું ફોચફનો, ગાડાનાું ૈડાું, ભાર બયલાનાું ખોખાું 

લગેયે ફનાલલાભાું થામ છે.  
ખાખયાનાું ાનભાુંથી ટડમાું-તયાાું અને 

ભશુડાના પભાુંથી તેર કાઢી તેભાુંથી વાફુ ફનાલલાભાું કાભ 
રાગે છે. લાુંવ, શદયલો, ફશેડાું, કાકડ, ભોઘ લગેયે જાતનાું 

રાકડાનો ઉમોગ કયીન ે તભેાુંથી કાગ ફનાલલા ભાટેનો 
ભાલો (રૂગદી) તમૈાય કયલાભાું આલ ે છે. જ ુંગરભાુંથી રાખ, 

ગુુંદય, ભધ, કાથો, ગૂગ, કણજી, ઈન્દ્રજલ, વાગુંધા, 

અશ્વગુંધા, ળુંખાલરી જલેી ચલચલધ પ્રકાયની ઔચધઓ ભે 

છે. 

લૃક્ષો લયવાદનાું લાદોને ખેંચી રાલ ે છે. 
લાતાલયણભાું ઓચકવજનની ભાત્રા લધાયે છે. 
ફાષ્ોત્વજાનની ટિમા કયે છે. યણપ્રદેળન ે આગ લધતુું 
અટકાલ ેછે અન ેજભીનોના ધોલાણન ેણ અટકાલ ેછે. 

 

 ગુજયાતભાું જ ુંગરો શેઠનો ચલસ્તાય ઘણો ઓછો છે, 

ણ એ જુંગરો ચલચલધ પ્રકાયનાું લન્મ પ્રાણીઓ અને 
ક્ષીઓથી વભૃદ્ધ છે. ગુજયાતનાું જ ુંગરોભાું ચવુંશ, દીડા, 

શયણ, ઝયખ, ચચત્તર, વાફય, નીરગામ, ચોચળુંગા, જુંગરી 

બૂુંડ, યીંછ, કાીમાય, ચચુંકાયા જલેાું લન્મ પ્રાણીઓ અને 

વુયખાફ, ગીધ, વાયવ, વભડી, ઘુલડ, કુું જ, ફટય, તેતય, 

ભોય, ોટ જલેાું ક્ષીઓ જોલા ભે છે. ચવુંશ અન ે ઘુડખય 

જલેાું પ્રાણીઓ તો વભર બાયતભાું ભાત્ર ગુજયાતભાું જ જોલા 
ભે છે. ચવુંશ એચળમાબયભાું ભાત્ર વાવણગીયનાું જ ુંગરોભાું 
જ જોલા ભે  છે. 
 

 જ્માું ળુુંખી ચનબામતાથી યશી ળકે, તેભનુું વુંલધાન 

થઈ ળકે અને જ્માું ચળકાય ય પ્રચતફુંધ શોમ તેલા ચલસ્તાયને 
‘અબમાયણ્મ’ કશે છે. અબમાયણ્મોભાું ભાનલીના 

શયલાપયલા અને ારત ુ પ્રાણીઓના ચયાણ ભાટે પ્રચતફુંધ 
નથી; ણ પ્રાણીઓના ચળકાય ઉય પ્રચતફુંધ છે. 

અભદાલાદ અને વુયેન્દ્રનગય ચજલ્લાની વયશદ ે
આલેરા નવયોલયભાું સ્થાુંતટયત (મામાલય) ક્ષીઓ 
ભાટેનુું “ક્ષી અબમાયણ્મ’ આલેરુું છે. કચ્છના નાના યણભાું 

ઘુડખય અન ે નાયામણ વયોલય ચલસ્તાયભાું ચચુંકાયાનુું 
અબમાયણ્મ તથા કચ્છનુું ઘોયાડ ક્ષીનુું અબમાયણ્મ 
આલેર છે. ફનાવકાુંઠાભાું જવેોય યીંછ અબમાયણ્મ આલેરુું 
છે. ડાુંગ ચજલ્લાભાું વાફય ભાટે ફયડીાડાનુું અબમાયણ્મ 
આલેરુું છે. નભાદા ચજલ્લાભાું ડેટડમાાડાભાું યીંછ અબમાયણ્મ 
આલેરુું છે. જાભનગય ચજલ્લાભાું ખીજટડમા અન ેગાગા ક્ષીઓ 
ભાટેનાું અબમાયણ્મો આલેરાું છે. દાશોદ ચજલ્લાભાું યતનભશાર 
યીંછ અબમાયણ્મ જાણીતુું છે. અભયેરી ચજલ્લાભાું ચવુંશ, દીડા 

તથા ચચુંકાયા ભાટે ાચણમા અબમાયણ્મ આલેરુું છે. યાજકોટ 
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ચજલ્લાભાું નીરગામ અન ેચચુંકાયા ભાટેનુું યાભુયા અબમાયણ્મ 
આલેરુું છે અન ે ટશુંગોગઢ ખાતે નીર ગામનુું અબમાયણ્મ 
આલેરુું છે. ુંચભશારના જાુંફુઘોડા ખાત ે યીંછ, ઝયખ, 

દીડાનુું અબમાયણ્મ આલરેુું છે. ભશેવાણા ચજલ્લાના થો 
ખાતે ચલચલધયું ગી ક્ષી અબમાયણ્મ આલેરુું છે. ચવુંશ 
બાયતભાું ભાત્ર વાવણગીયભાું જ જોલા ભે છે. 

 

 યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન એ લન્મજીલન અન ેકુદયતી વૌંદમાની 
જાલણી વુયચક્ષત ચલસ્તાય છે. અશીં ચળકાય, ારતુું 

પ્રાણીઓનાું ચયાણ અને વશેરાણીઓના શયલાપયલા ય 
વુંૂણા પ્રચતફુંધ છે. 

૧ જૂનાગઢ ગીય યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 258.71 ચવુંશ, દીડા, ચચત્તર, ઝયખ, વાફય, ચચુંકાયા, 

નીરગામ (યોઝ) 

૨ જાભનગય દટયમાઈ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 162.89 દટયમાઈ જીલવૃચષ્ટ્, ઓકટોવ, દટયમાઈ જઘોડો, 

ડોચલ્પન, ડુગોંગ (દટયમાઈ ગામ) 

૩ લરવાડ લાુંવદા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 23.99 દીડા, ચચત્તર, ચોચળુંગા 

૪ બાલનગય લેાલદય કાચમાય યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 34.53 કાચમાય, લર, ખડભોય, નીરગામ 

 
 વૂમાાસ્ત છીના એક કરાકભાું ચવુંશ ગજ ાના કયે છે. 

 ડામનાવોયનો અથા બમાનક ગયોી થામ છે. 

 બાયતનુું વૌથી જૂનુું પ્રાણીવુંરશારમ જૂનાગઢનુું 
વક્કયફાગ પ્રાણીવુંરશારમ છે. જનેી સ્થાના ઈ.વ. 
1863ભાું થઈ શતી. 

 કૂતયા ઉયાુંત ચફરાડી, લર, યીંછ, ચળમા, 

ચાભાચીટડમાના કયડલાથી ણ શડકલા થઈ ળકે છે. 

 યીંછન ેલાગલાથી કે ભાયલાથી ત ેભનુષ્મની ભાપક યડે છે. 
 

 ગુજયાત ખનીજોની ફાફતભાું વભૃદ્ધ છે. 
ગુજયાતભાુંથી ભી આલેરાું ખનીજોએ યાજ્મના ઝડી 
ઔદ્યોચગક ચલકાવભાું પાો આપમો છે. ગુજયાતભાુંથી ભી 
આલતાું ખનીજોભાું ચૂનાનો થ્થય, ચચનાઈ ભાટી, ડોરોભાઈટ, 

ફોકવાઈટ, ફ્રોયસ્ાય, ચચયોડી, અકીક, કેલ્વાઈટ, 

ચરગ્નાઈટ, ચવચરકા, તાુંફ,ુ જવત, વીવુું, ભેંગેનીઝ, 

ફેન્ટોનાઈટ, રેપાઈટ, ખનીજતેર, કુદયતી લામુ જલેાું ચલચલધ 

ખનીજોનો વભાલેળ થામ છે. 

1 ચચનાઈ 
ભાટી 

વાફયકાુંઠા, ભશેવાણા, વુયત, 

ુંચભશાર 

કાગ, કાડ, જ ુંતુનાળક દલાઓ, પરાચસ્ટક, વૌંદમાનાું 

પ્રવાધનો અન ેચવભેન્ટ જલેા ઉદ્યોગોભાું લયામ છે. 

2 ફ્રોયસ્ાય લડોદયા, બરૂચ ધાતુઓને ચગાલા ભાટે ફ્રોયસ્ાય ખફૂ જ ઉમોગી છે. 
(વભર એચળમાભાું ભાત્ર ગુજયાતભાુંથી જ ભે છે.) 

3 ચૂનાનો 
થ્થય 

જૂનાગઢ, જાભનગય, કચ્છ, ખેડા, 

અભયેરી, ફનાવકાુંઠા, બરૂચ, વુયત, 

ુંચભશાર, વાફયકાુંઠા, બાલનગય 

ચવભેન્ટ, રોખુંડ, ોરાદ, વોડાએળ, વાફ,ુ કાગ, યું ગ, 

ખાુંડ-ળુદ્ધીકયણ લગેયે જલેા ઉદ્યોગોભાું લયામ છે. 

4 ફોકવાઈટ કચ્છ, જાભનગય, જૂનાગઢ, અભયેરી, 

લરવાડ, ખેડા, વાફયકાુંઠા, ુંચભશાર, 

બાલનગય, અભયેરી, ોયફુંદય 

એલ્મુચભચનમભ આધાટયત કાયખાનાભાું ફોકવાઈટનો 
ઉમોગ થામ છે. 

5 ડોરોભાઈટ લડોદયા, અભયેરી, ફનાવકાુંઠા, બરૂચ, 

વાફયકાુંઠા, નભાદા 

કાચ, સ્ટીર, ખાતય, ભોજકે ટાઈલ્વ, દટયમાનાું ાણીના 

ળુદ્ધીકયણભાું લયામ છે. 

6 ચચયોડી જાભનગય, જૂનાગઢ, કચ્છ, અભયેરી યાવામચણક ખાતયો, કાચ, યું ગ, જુંતુનાળક દલાઓ 
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ફનાલલાનાું કાયખાનાુંઓભાું લયામ છે. 

7 અકીક કચ્છ, બરૂચ, બાલનગય, ખુંબાત ળૃુંગાયની ચીજલસ્તુઓની ફનાલટભાું લયામ છે. 

8 ચરગ્નાઈટ કચ્છ, બરૂચ, ભશેવાણા, બાલનગય, 

વુયત 

તાચલદુ્યતના ઉત્ાદનભાું અને ડાભય, યવામણ ઉદ્યોગોભાું 

લયામ છે. 

9 રેપાઈટ લડોદયા, ુંચભશાર, દાશોદ થયભોકોર, ેચન્વર, સ્પોટક દાથો, ડામનેભો, વૂકી 

ફેટયી જલેી લસ્તુઓની ફનાલટભાું લયામ છે. 

10 વીવુું, 

જવત, તાુંફુું 

ફનાવકાુંઠા તાુંફાનો ઉમોગ લીજીના તાયની ફનાલટભાું તથા 
લાવણો અને વોનાના દાગીના ફનાલલાભાું થામ છે. 
વીવાનો ઉમોગ સ્ટોયેજ ફટેયી અને ચઝુંક ઓકવાઈડની 
ફનાલટભાું થામ છે. જવતનો ઉમોગ ગેલ્લનેાઈઝ 
તયાભાું ઢો ચડાલલા ભાટે અને લાવણો ફનાલલાભાું 
થામ છે. 

11 ખનીજતેર 
અને કુદયતી 
લામ ુ

અભદાલાદ, ખેડા, બરૂચ, ગાુંધીનગય, 

ભશેવાણા, વુયત, લડોદયા 

ડીઝર, ટેર ોર, નેપથા, કેયોવીન, યું ગ, ડાભય, કૃચત્રભ યેવા, 

ેટર ોચરમભ ગેવ લગેયે જલેા ઉદ્યોગોભાું લયામ છે.   

 

 

 “ખેતી એક પ્રાથચભક પ્રલૃચત્ત છે, જભેાું અનાજ, 

તેરીચફમાું, કઠો, પ, ળાકબાજી, અને પૂરોનુું ઉત્ાદન 

થામ છે અને ળુારનનો ણ તેભાું વભાલેળ થઈ જામ છે. 

 

  ફાજયી ભાટે યેતા અન ે

ગોયાડુ જભીન અનકૂુ છે. ફાજયીના લાલેતય, ચલસ્તાય અને 

ઉત્ાદનભાું ગુજયાત બાયતભાું ફીજા નુંફયે છે. ગુજયાતભાું 
ફાજયીનુું વૌથી લધુ ઉત્ાદન ફનાસકાંઠા વજલ્લાભાં થામ 
છે. ફાજયી ભાટે ઓછો લયવાદ, ભધ્મભ તાભાન અન ેૂયતો 

વૂમાપ્રકાળ જરૂયી છે. 

 ઘઉં બેજ વુંરશી ળકે તેલી કાી 

ચીકણી જભીનભાું લધુ થામ છે. ઘઉંના ાકના ચલકાવ ભાટે 
ભધ્મભ તાભાન, લયવાદ અને રણણી (કાણી) વભમે 

તડકાની જરૂય શોમ છે. ગજુયાતભાું અભદાલાદ, બાલનગય 

અને વુયેન્દ્રનગયભાું ઘઉંની વાયી ખેતી થામ છે. 
અભદાલાદનો બારપ્રદેળ (ધુંધૂકા તારુકાનો ચલસ્તાય) 
બાચરમા ઘઉં ભાટે પ્રખ્માત છે. 

 ડાુંગયના ાકને પદ્રુ 

અને લધુ લયવાદી ચલસ્તાયની જરૂય ડે છે. ડાુંગયનો ાક 
ભુખ્મત્લે ાણીથી બયામેરાું ખેતયોભાું થામ છે. ગુજયાતભાું 
ડાુંગયનુું વૌથી લધુ ઉત્ાદન ખેડા વજલ્લાભાં થામ છે. 

  લાલેતયની દૃષ્ટ્ીએ જુલાય 

ગુજયાતનો ફીજો અગત્મનો ાક છે. જુલાય ગુજયાતભાું ભોટા 
બાગના ચલસ્તાયોભાું થામ છે. ઉનાો અન ેચળમાો આ ફુંને 
ઋતુભાું જુલાયનો ાક રલેાભાું આલે છે. જુલાયના છોડનો 
ભુખ્મ ઉમોગ ળુઓના ખોયાક તયીકે કયલાભાું આલે છે. 

 ભગપી ભાટે ઓછી 

પદ્રુ અન ેભધ્મભ કાી યેતી – ચભચિત જભીન ભાપક આલ ે
છે. ગુજયાતભાું ભગપીના ાકનુું વૌથી લધુ ઉત્ાદન 
જૂનાગઢ વજલ્લાભાં થામ છે. 

  કાવ ભાટે કાી જભીન 

વૌથી લધુ ઉમોગી છે. ગજુયાતનો બરૂર્ ાસે આવેર 
કાનભ પ્રદશે રાુંફા તાયના ઉત્તભ પ્રકાયના કાવના 
ઉત્ાદન ભાટે જાણીતો છે. કાવના ઉત્ાદનભાું બાયતભાું 
ગુજયાત પ્રથભ સ્થાન ધયાલ ેછે. 

  ળેયડી ભાટે પદ્રુ 

જભીન, વાયો લયવાદ અને ચવુંચાઈનીએ વગલડ ભી યશે 

તેલો ચલસ્તાય મોગ્મ છે. ગુજયાતભાું સુયત, નવસાયી અને 

સૌયાષ્ટ્રના વજલ્લાઓભાં લધુ પ્રભાણભાું ળેયડીનો ાક 
રેલાભાું આલે છે.  
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 તભાકુના છોડન ે ગોયાડુ અને 

પદ્રુ જભીન તથા ભધ્મભવયનો લયવાદ જોઈએ છે. 
ગુજયાતભાું વૌથી લધુ તભાકુ ર્યોતય (ખેડા-લડોદયા) 
ચલસ્તાયભાું થામ છે. તભાકુનાું ાન વુકાઈ જામ ત્માયે વોના 
જલેાું ીાું રાગે છે. તથેી ચયોતયને વોનેયી ાનનો ભૂરક 
કશે છે. 

 દચક્ષણ ગુજયાતની પદ્રુ જભીનભાું 

પપાટદની ખેતીનો લધુ ચલકાવ થમો છે. કેયી, ચીકુું , 

મૈા, દ્રાક્ષ, સ્ટર ોફેયી લગેયે પોનુું ઉત્ાદન થામ છે. 

દટયમાકાુંઠાના ચલસ્તાયોભાું નાચમેય ણ થામ છે. 

  

જભીનન ે ોચી અન ે પદ્રુ ફનાલલા ભાટે કઠોના ાક 
ઉગાડલાભાું આલે છે. ગુજયાતભાું ચણા, ભગ, અડદ, તુલેય જલેા 

કઠોનુું ઉત્ાદન કયલાભાું આલે છે. ભવારાભાું ભયચાું, 

જીરું , લટયમાી, ઈવફગુર, યાઈનુું લાલેતય કયલાભાું આલ ે

છે.  
ગુજયાતભાું તર અન ે એયુંડા (Castor)નુું વારું  

ઉત્ાદન થામ છે. બાયતભાું એયું ડા વૌથી લધુ ગુજયાતભાું 
થામ છે. 
 બાયતભાું જીરું  અને ઈવફગુર ભશેવાણા ચજલ્લાના 
ઊંઝાથી વભર દેળભાું અને યદેળભાું ણ ભોકરલાભાું આલ ે
છે. 

 
   

ગુજયાતભાું કૃચચલકાવ ાછ વૌથી અગત્મનુું 
કાયણ ચવુંચાઈની વગલડોભાું થમેરો લધાયો છે. આણ ેત્માું 
કૂલાઓ, ફોય, નાના-ભોટા ફુંધો દ્વાયા કૃચત્રભ વ્મલસ્થાથી 

ાણીનુું ચવુંચન કયલાભાું આલે છે, જને ેચવુંચાઈ કશે છે. 

 ગુજયાતભાું નભાદા જલેી અન્મ ભશત્ત્લની ચવુંચાઈ 
મોજનાઓ છે, જભેાું ફુંધો દ્વાયા જવુંરશ કયલાભાું આલ ેછે. 

નશેયોની ભદદથી ખેતયો વુધી ાણી શોંચાડલાભાું આલે છે. 
નશેયોનાું ાણીનો ચવુંચાઈ ભાટે વતત ઉમોગ કયલાભાું 
આલ,ે તો જભીનની પદ્રુતાભાું ઘટાડો થામ છે. 

  ખેત તરાલડી ખતેયભાું 

ઢોાલલાી જભીન ય ફાુંધલાભાું આલ ે છે. લયવાદના 
ાણીનો વુંરશ કયલાભાું આલે છે. લયવાદ ફુંધ થમા છી 
ાકને ાણીની જરૂટયમાત શોમ ત્માયે ચવુંચાઈ ભાટે ઉમોગી 
ફને છે 

  નદી, ઝયણાું કે લશેણનુું ાણી લશી જતુું 

અટકાલલા તનેી આગ ાકો આડફુંધ ફાુંધલાભાું આલ ેછે; 

તેને ચેકડેભ કશે છે. ચેકડેભ ફાુંધલાથી કૂલા અન ેફોયના ત 
ઊંચા આલ ેછે. 

 વયદાય વયોલય મોજના 

ગુજયાતની ભુખ્મ ચવુંચાઈ મોજના છે. તેભાુંથી 66,000 ટકભી 

રાુંફી નશેયો ાથયલાભાું આલેર છે. દયયોજ 35,000 રાખ 

ચરટય ાણી ીલા ભાટે આલાભાું આલે છે. 

“એલુું કામા જભેાું કાચા ભારનો ઉમોગ કયીન ે જુદી-જુદી 
લસ્તુઓ ફનાલલાભાું આલ ે તેને ‘ઉદ્યોગ’ (ભેન્મુપેકચટયુંગ) 

કશેલાભાું આલ ેછે." 

 

૧. ખેતી (ખેત ેદાળો) આધાટયત ઉદ્યોગો  
૨. ખનીજ આધાટયત ઉદ્યોગો 
૩. વભુદ્ર આધાટયત ઉદ્યોગો 
૪. લનેદાળો ય આધાટયત ઉદ્યોગો 
 

  

આલા ઉદ્યોગોનો આધાય ખેતી છે. 
: ગુજયાતભાું અભદાલાદ કાડ ઉદ્યોગનુું 

ભુખ્મ કેન્દ્ર છે. આ ચવલામ લડોદયા, વુયત અને યાજકોટભાું 

ણ કાડની ચભરો આલેરી છે. 
: ગુજયાતના દચક્ષણ બાગભાું ખાુંડના 

કાયખાનાુંઓ આલેરા છે, જભેાું ફાયડોરી અને ગણદેલી ભુખ્મ 

છે, જ્માયે અન્મ એક કાયખાનુું જૂનાગઢ ચજલ્લાના કોડીનાય 

ખાતે આલેરુું છે. 
:  ગુજયાતભાું દૂધવાગય ડેયી (ભશેવાણા), 

અભૂર ડેયી (આણુંદ), ફનાવ ડેયી (ારનુય), વાફય ડેયી 

(ટશુંભતનગય) લગેયે ડેયીઓ આલેરી છે. 

 

:  ચવભેન્ટ ઉદ્યોગના ચલકાવ ભાટે ચૂનાનો 
થ્થય અને ચચયોડી અગત્મનો કાચો ભાર છે. ગુજયાતભાું 
ોયફુંદય, કોડીનાય અને ચવક્કા ખાતે ચવભેન્ટનાું કાયખાનાું 

આલેરાું છે.  
: ગુજયાતભાું આ ઉદ્યોગ ઝડથી ચલકવી 

યહ્યો છે. લડોદયા તેનુું ભુખ્મ કેન્દ્ર છે. આ ઉદ્યોગ ભાટે 

ટયપાઈનયીભાુંથી નીકતો નકાભો કચયો કાચા ભાર રૂ ેખૂફ 
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જ જરૂયી છે. તેભાુંથી કૃચત્રભ યેવાઓ, ડાભય, યફય લગેયે 

તૈમાય કયલાભાું આલ ે છે. લડોદયા નજીક કોમરી ખાત ે
‘ગુજયાત ટયપાઈનયી’ આલરે છે. લરવાડ (અતુર) ખાત ે

યું ગયવામણનાું કાયખાનાુંઓ આલેર છે. 
 જાભનગય ખાત ે બાયતની વૌથી ભોટી ખચનજતેર 
ળુદ્ધીકયણની ટયપાઈનયી આલેર છે. 

:  ભોટા ઉદ્યોગોભાું લયાતા નાનાુંભોટા 
વાધનો તથા તેના સ્ેયાટાસ   ફનાલલાનો ઉદ્યોગ ઈજનયેી 
ઉદ્યોગ કશેલામ છે. 
 યાજકોટ, લડોદયા, બાલનગય અને નલવાયી તેનાું 

કેન્દ્રો છે. 
: ગુજયાતભાું 

ચચનાઈભાટીનાું લાવણો થાન, લાુંકાનેય અને ધ્રાુંરધ્રાભાું 

ફનાલલાભાું આલે છે, જ્માયે ટાઈલ્વનો ઉદ્યોગ ભોયફી ખાતે 

ચલકસ્મો છે. 
:  ખેતીભાું લયાતા 

યાવામચણક ખાતયનાું કાયખાનાું ગુજયાતભાું લડોદયા, કુંડરા, 

કરોર, વુયત ખાત ેઆલેરાું છે. 

: ગુજયાતભાું ઘણા રોકો શીયા ઉદ્યોગ વાથે 

વુંકાઈન ે ોતાની યોજગાયી ભેલ ે છે. વુયત, બાલનગય 

અન ેઅભયેરી ચજલ્લાભાું તથા અન્મ ચલસ્તાયોભાું તેનો વાયો 
એલો ચલકાવ થમો છે. 

 ગુજયાતના દટયમાકાુંઠે આલેરા લેયાલ, 

ફેડી ફુંદય, જાપયાફાદ તથા ઉભયગાુંલભાું ભત્સ્મ ઉદ્યોગનો 

ચલકાવ થમો છે. લેયાલ ખાતે ળાકા  ભાછરીના તેરને ળદુ્ધ 
કયલા ટયપાઈનયી ફનાલલાભાું આલી છે. 
આટરું જાણો 
દટયમાઈ ભાછરીઓ, ચઝુંગા લગેયેની િીરુંકા, ભરેચળમા, 

જાાન, ઈન્ડોનેચળમા અન ેલૂા આટિકાભાું ચનકાવ કયલાભાું 

આલ ેછે. 

  કાગ ફનાલલા ભાટે 

ોચાું રાકડાુંના લૃક્ષોન ેકાલાભાું આલ ેછે, ત્માય ફાદ તનેી 

રૂગદી ફનાલી તેભાું યવામણો ઉભેયીન ે કાયખાનાભાું કાગ 
ફને છે. ગુજયાતભાું તાી અને યાજકોટ ચજલ્લા ખાત ે કાગ 
ફનાલલાનો ઉદ્યોગ સ્થામો છે. 

 ટયલશન એક 

તુંત્ર છે, જભેાું ભુવાપયો અન ે ભારવાભાનને એક સ્થાનથેી 

ફીજા સ્થાને રાલલા-રઈ જલાભાું આલે છે. 
  

ટયલશનના ભુખ્મ ત્રણ પ્રકાય છે :  
(1) જભીનભાગા  
(2) શલાઈભાગા  
(3) જભાગા 

 જભીન આધાટયત ટયલશનભાું ફ ે
પ્રકાયનો વભાલેળ થામ છે. 

    
 ગુજયાત યાજ્મ ભાગા અને લાશનવ્મલશાય ચનગભ 
(G.S.R.T.C) ગુજયાતભાું જાશેય ટયલશન ભાટેની વૌથી 

અગત્મની વુંસ્થા છે, જ ે ગુજયાતનાું ભોટા બાગનાું ળશેયો 

અને ગાભડાુંઓન ેોતાની વલેા આે છે. 
 વય અન ેવસ્તા દયે ભારની શેયપેય તથા 

ભુવાપયી ભાટે યેલ્લ ે ઉમોગી છે. યેરભાગા ગુજયાતનાું 
ભશત્ત્લનાું ળશેયોને બાયતનાું ભશત્ત્લનાું ળશેયો વાથે જોડે છે. 
ગુજયાતભાું ત્રણ પ્રકાયના યેરભાગો છે :  
(1) બ્રોડગેજ  
(2) ભીટયગેજ  
(3) નેયોગેજ 

 નેયોગેજનો ઉમોગ શાડી ચલસ્તાયોભાું લધુ થામ છે. 

 ગુજયાતભાું યેરલનેી ળરૂઆત 1855ભાું ઉતયાણ અને 
અુંકરેશ્વય લચ્ચ ેથઈ શતી. 

 ચલભાન જ ે ભાગે ઊડે છે, તેને શલાઈભાગા 

કશેલાભાું આલ ે છે. ચલભાન દ્વાયા ભુવાપયી ઝડી થામ છે, 

યું ત ુત ેખૂફ જ ખચાા છે. ગુજયાતભાું અભદાલાદ, લડોદયા, 

બાલનગય, કેળોદ, ોયફુંદય, યાજકોટ, બૂજ, કુંડરા અને 

જાભનગય ખાત ે ચલભાની ભથકો આલેરાું છે. ગુજયાતભાું 
આુંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથક અભદાલાદભાું આલેરુું છે. 

  ગુજયાતના દટયમાટકનાયે ઘણાું ફુંદયો 
આલેરાું છે, જભેાું કું ડરા ફુંદય ભુખ્મ છે. કું ડરા ફુંદયેથી દળે-

ચલદેળભાું ભાર-વાભાનની આમાત-ચનકાવ થામ છે. 
ગુજયાતભાું આુંતટયક જભાગાનો ચલકાવ થમો નથી. 
જભાગા પ્રાકૃચતક ભાગા છે; જનેે ફનાલલો ડતો નથી. 

 ગુજયાતભાું ાલાગઢ, અુંફાજી અને વાુતાયા 

ખાતે યો-લેની વુચલધા છે. 
 

 ઉત્તય ધ્રુલનો ચલસ્તાય આકા ટટક અન ેતેની ચલરદ્ધનો 
ચલસ્તાય એટર ેકે દચક્ષણ ધ્રલુનો ચલસ્તાય એચન્ટ-આકા ટટક જ ે
એન્ટાકા ટટકા નાભે ઓખામ છે. એ એકું દયે મુયો અન ે
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અભેટયકા ફુંન ે ભીન ે જટેરો ચલસ્તાય થામ છે તટેરો 
ચલસ્તાય ધયાલે છે. 
 એન્ટાકા ટટકા ખુંડ ય ૃથ્લી વાટીનો 90% ફયપ 
જોલા ભે છે.  
 દ.ધ્રલુના અુંચતભ ચફુંદએુ આલેરા આ પ્રદેળભાું લા 
દયચભમાન છ ભાવ ટદલવ અન ે છ ભાવ અુંધકાયરૂી યાચત્ર 
જોલા ભે છે. વૂમા ઘણા ભટશનાઓ વુધી ચક્ષચતજની 
વાટીથી ઉય આલતો નથી, તેથી વમૂાટકયણોના 

યાલતાનથી આકાળભાું યું ગફેયું ગી ટ્ટાઓ જોલા ભે છે, જનેે 

સુભેરુ જ્મોવત (અયોયા) કશે છે. 
 એન્ટાકા ટટકા ખુંડ ટાુભમ સ્થાન ધયાલતો શોલાન ે
રીધ ેશજાયો ટકરોભીટય રાુંફો દટયમાટકનાયો ભળ્યો છે. ચરે, 

વીર, લોરયવ જલેાું જીલોના અશીં લવલાટને કાયણે તેને 

‘ભશાકામ દટયમાઈ જીલોની સ્લગાબચૂભ’ તેભજ ‘ેંચગ્લન બચૂભ’ 

તયીકે ણ ઓખલાભાું આલે છે. 

 

 અશીંની આફોશલાની એક રાક્ષચણકતા છે. જભે કે 
ટશભલાા, ઝાક, ઘુમ્ભવ અને તેજ ફપીરા તોપાની લનો 

છે, તેથી લનસ્ચતનો ચલકાવ થતો નથી. કમાુંક-કમાુંક ટૂું કુ 

ઘાવ, રીર, ળેલા અન ે યુંગીન પૂરોલાા છોડ જોલા ભે 

છે. 
 એન્ટાકા ટટકા ખુંડ ભાનલલવલાટ ભાટે પ્રચતકુ 
આફોશલા અન ે વતત શાડભાયીઓનો પ્રદેળ શોલાથી ભાત્ર 
ટકનાયાલાા પ્રદેળોભાું છૂટાછલામાું કુટુું ફો લવ ેછે. 
 કેપટન જમે્વ કૂક એ વૌપ્રથભ વાશચવક છે કે જ ે
ઈ.વ. 1772ભાું એન્ટાકા ટટકા ખુંડભાું પ્રલેશ્મા શતા. તો ઈ.વ. 
1903 થી 1926 દયચભમાન યોનાલ્ડ એભૂન્ડવન (નોલે) 
વૌપ્રથભ દચક્ષણ ધ્રુલ વુધી શોંચનાય વ્મચકત શતા. 

 

 ઓસ્ટરે ચરમા ટા,ુ ખુંડ અન ે દેળ છે. બાયત અને 

ાટકસ્તાન કયતાું કદભાું ફભણો, યું તુ લવચતની દૃષ્ટ્ીએ 

બાયતના ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મ જટેરો છે. દેળની ભોટા બાગની 
લવચત એટર ેકે 90 ટકા રોકો ભશાનગયોભાું લવ ેછે. ઉત્તયના 
ચલસ્તાયો ભોટા બાગ ે ચનજ ાન છે, તેથી લવચતની દૃષ્ટ્ીએ 

ચલશ્વનો નાનાભાું નાનો ખુંડ છે. ખુંડના ભધ્મ બાગભાુંથી 
ભકયલૃત્ત વાય થામ છે. ખુંડની રુંફાઈ-શોાઈ રગબગ 
વયખી છે. ચલશ્વનો 7 ટકા બૂચભબાગ યોકે છે અન ે ટાભુમ 
સ્થાનને કાયણ ે ખફૂ જ રાુંફો દટયમાટકનાયો ધયાલે છે. 

કાુંગાર, ભેટયનો ઘેટુું , કોઆરા અને યલાાના ટાઓુનો 

વભૂશ રેટફટેયમય યીપ ભાત્ર આ ખુંડની જ નટશ, યું તુ 

ચલશ્વની પ્રાકૃચતક અજામફી છે. 
 એન્ટાકા ટટક ખુંડ ય વૌપ્રથભ ગ ભુકનાય કેપટન 
જમે્વ કૂક ઓસ્ટરે ચરમાનો ણ ળોધક છે. ટપરન્ડવ ે આ 
ખુંડને ઓસ્ટરે ચરમા તેલુું નાભ આપમુું. 
 

આટરું જાણો 
 ઓસ્ટરે ચરમાની યાજધાની કેનફયા તથા ચબ્રસ્ફને, 

વીડની, એટડરેડ, ભેરફના, થા જલેાું ળશેયોભાું ભોટા-બાગની 

લવચત લવ ેછે. ન્મઝુીરને્ડ ણ ટાુકીમ દેળ છે. તેની 1/3 
લવચત ઉત્તયના ટાુભાું લવ ેછે. 

 

 બ્રહ્ાુંડના દયેક ગચતભાન દાથોની જભે ૃથ્લીની 
ણ ફ ે પ્રકાયની ગચત છે : દૈચનક ગચત અને લાચાક ગચત. 
ૃથ્લી ોતાની ધયી ય પયે છે અન ેવૂમાની આવાવ ણ 
પયે છે. વૂમા, ચુંદ્ર અને ૃથ્લી ફધા જ અલકાળીમ દાથો 

બ્રહ્ાુંડભાું ગચતભાન છે. 
  ૃથ્લીની ગચત 

ટયભ્રભણ 

(ધયીભ્રભણ) 

ટયિભણ  
(કક્ષા ભ્રભણ) 

 

 એક બભયડો જભે ોતાની ધયી ય પયે છે, તેભ 

ૃથ્લી ોતાની કાલ્ચનક ધયી ય ચલુલલૃત્ત ય કરાકના 
1670 ટકભીની ઝડ ેપયી એક ચિ ૂણા કયે છે. આ ચિ ૂણા 
કયતાું ચોલીવ કરાક થામ છે. 
 

   

ૃથ્લી ોતાની ધયી ય પયતાું પયતાું વમૂાની ણ 
ટયિભા કયે છે. વૂમાની પયત ે એક પ્રદચક્ષણા ૂયી કયતાું 
રગબગ 365 ટદલવ રાગ ેછે. આ વભમગાાન ેઆણ ેએક 
લા કશીએ છીએ.  

અલકાળભાું ૃથ્લીન ે આ યીતે ચનયું તય પયલા ભાટે 
એક કચલ્ત ભાગા નક્કી થમરે છે, આ ભાગાન ે‘કક્ષા’ (Orbit) 

કશે છે. ૃથ્લીની કક્ષા લતુાાકાય નટશ; યું તુ રુંફગોાકાય કે 
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ઈંડાકાય છે. ભાટે જ લાબય ૃથ્લી અન ે વૂમાનુું અુંતય 
એકવયખુું યશેતુું નથી. એક ચભચનટભાું 1760 ટકભીની ઝડ ે
ૃથ્લી વૂમાની ટયિભા કયી યશી છે. 
 ચુંદ્ર ૃથ્લીની પ્રદચક્ષણા કયે છે અન ે ૃથ્લી વમૂાની 
પ્રદચક્ષણા કે ટયિભા કયે છે. ૃથ્લીની આલી એક ટયિભાના 
વભમગાાન ે એક લા ગણલાભાું આલે છે. તેનાથી ઋતઓુ 
થામ છે. ઋતુઓ થલાભાું ટયિભણ ઉયાુંત ૃથ્લીની ધયીનુું 
નભન ણ બાગ બજલે છે. ૃથ્લી ોતાની ધયી ય 23.50  

નભેરી યશીન ે અન ે કક્ષાની વાથે 66.50 નો ખૂણો ફનાલીને 
પયે છે. ૃથ્લીના ધયી નભનના કાયણ ેઋતુઓ થામ છે. તેભ 
ટદલવ-યાત ણ રાુંફા-ટૂું કા થામ છે. 
 

 21ભી જૂને કકાલતૃ્ત અન ે 22ભી ટડવેમ્ફયે ભકયલૃત્ત 
ય વૂમાનાું ટકયણો ફયાફય વીધાું ડે છે. જ્માું વૂમાનાું 

ટકયણો વીધાું ડે છે, ત ેઅન ેતેની આજુફાજુના ચલસ્તાયોભાું 

ટદલવ રાુંફા યશે  છે. જ્માું વૂમાનાું ટકયણો ત્રાુંવા ડે છે, ત ે

અને તનેી આજુફાજુના ચલસ્તાયોભાું ટદલવ ટૂું કા યશે છે. 
  

  

ૃથ્લી ોતાની ધયી એક જ ટદળાભાું નભતી યાખીન ે
વૂમાની આવાવ પયે છે. તથેી લાયાપયતી ઉત્તય-દચક્ષણ ધ્રુલ 
વૂમાની વાભે આલે છે. વૂમાનાું વીધાું ટકયણો ચલુલલૃત્તની 
ઉત્તયે કે દચક્ષણ ે ડે છે. આભ થલાથી જ ટદલવ-યાતની 
રુંફાઈભાું તપાલત ડે છે. જભે લા થામ તેભ લધાયે વભમ 
વૂમાપ્રકાળ ભેલતા ચલસ્તાયોભાું ઉનાો અન ેઓછો વભમ 
વૂમાપ્રકાળ ભેલતા ચલસ્તાયોભાું ચળમાો અનબુલામ છે. 
21ભી વપટેમ્ફય ઉત્તય ગોાધાભાું ઉનાો શોમ છે. તે જ 
વભમે દચક્ષણ ગોાધાભાું ચળમાાની ઋત ુ અનબુલામ છે. 
ઋત ુટયલતાન ભાનલજીલનને વીધી અવય કયનાયી ઘટના 
છે. 
 મુયોના નોલે દેળભાું ભે ભટશનાના ભધ્મથી જુરાઈના 
અુંત વુધી વમૂા આથભતો નથી; એટર ેકે વમૂાાસ્ત થતાું થતાું 

વૂમોદમ થઈ જામ છે. નોલભેાું યાચત્રના 12 લાગ ે વૂમા જોલા 
ભે છે. 
 

22 ભી ટડવેમ્ફયથી વમૂાનુું 

વીધુું ટકયણ ઉત્તય તયપ એટર ે કે ચલલુલૃત્ત તયપ ડલાનુું 
ળરૂ થામ છે. આભ, ઉત્તયામણ 14 જાન્મઆુયી નટશ ણ 22 

ટડવેમ્ફયે થામ છે. વાભાન્મ યીત ે14ભી જાન્મઆુયીએ વૂમા 
ભકય યાચળભાું પ્રલેળ કયે છે ભાટે ‘ભકયવુંિાુંચત’ છે. 

  22ભી જૂનથી વૂમાનાું વીધાું ટકયણ 

કકાલૃત્તથી ખવીને દચક્ષણ ે ચલલુલતૃ્ત તયપ જામ છે, જનેે 

‘દચક્ષણામન’ કશે છે. 

 અુંધકાય અને પ્રકાળન ે

છેદતી ફુંન ેધ્રુલોન ેજોડતી કાલ્ચનક એક વીધી યેખા સ્ષ્ટ્ 
થામ છે, તેને ‘પ્રકાળ લતુા’ કશે છે. 

 કોઈ ણ લસ્તુ કે વ્મચકતન ે જભણી ફાજુ 

યાખીન ેતનેી આવાવ પયલુું તે. 

 વેચલ્વમવ તાભાનનો એકભ છે. 

સ્લીડનના ખગોળાસ્ત્રી એન્ડવા વેચલ્વમવના નાભ 
યથી આ નાભ યાખલાભાું આવ્મુું છે. (1701-1744)  
 

 ૃથ્લીના ગોા ય આડી અને ઊબી કાલ્ચનક 
યેખાઓ ૃથ્લી ય દોયેરી નથી. આલી આડી યેખાઓને 
અક્ષાુંળલતૃ્તો કશેલામ છે અને ઊબી યેખાઓન ે યેખાુંળલૃત્તો 
કશેલામ છે. 
 ૃથ્લીના કેન્દ્રભાુંથી ચલલુલતૃ્ત વાથ ે ફનતો ખૂણો 
એટરે લતુાનો અક્ષાુંળ (Latitude). 

ૃથ્લી વાટી યના કોઈણ સ્થને જો 

વીધી યેખાથી ૃથ્લીના કેન્દ્ર વાથ ે જોડલાભાું આલ,ે તો ત ે

યેખાથી ચલલુલતૃ્તીમ કાલ્ચનક વાટી વાથ ે કેન્દ્ર આગ 
જટેરા અુંળનો ખૂણો થામ તેટરો ત ેસ્થનો અક્ષાુંળ. 

  ૃથ્લી ઉય ઉત્તય અથલા દચક્ષણ ગોાધાભાું 

ચલુલલૃત્તથી વયખા કોણીમ અુંતયે સ્થોને જોડનારું  લૂા-
ચિભ વુંગ લતુાન ેઅક્ષલતૃ્ત કશેલામ. 

  ૃથ્લી વાટી યના કોઈણ સ્થન ેજો વીધી 

યેખાથી ૃથ્લીની ધયી વાથે કાટખૂણે જોડી દઈએ, તો ત ે

યેખાથી ભૂ યેખાલૃત્તની કાલ્ચનક વાટી (જ ેૃથ્લી-ધયીને 
અડકે છે) વાથ ે ધયી આગ જટેરા અુંળનો ખૂણો ફનાલ;ે 

તેટરો તે સ્થનો યેખાુંળ. 

 :  ૃથ્લીની ધયીથી ભૂ યેખાલૃત્તની કાલ્ચનક 

વાટી વાથ ે ૃથ્લી વાટીએ વયખા કોણાત્ભક અુંતયે 
આલેરાું સ્થોન ે જોડનાયી ઉત્તય-દચક્ષણ વુંગ યેખાન ે
યેખાલૃત્ત (અધાલતુા) કશે છે. 
 

 ગ્રોફર ોચઝળચનુંગ ચવસ્ટભ દ્વાયા આ વાધન 
ભાયપતે અુંતટયક્ષભાું તયતા ઉરશના ભાધ્મભથી કોઈ ણ 
સ્થનો વાચો અક્ષાુંળ અને યેખાુંળ જાણલા ભે છે. શલે 
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એલી વુચલધાલાા ઘણા ભોફાઈર પોનભાું ણ GPRS અન ે

ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભથી તભાયા સ્થ અુંગ ે જાણલા “My 

Location” કરીક કયતાું તભાયા ગાભ કે ળશેયના અક્ષાુંળ 

અને યેખાુંળ ભી જામ છે. 

 

 ૃથ્લીના ગોા ઉય ઉત્તય-દચક્ષણ ઊબી દોયેરી 
કાલ્ચનક યેખાઓન ેયેખાુંળલૃત્ત કશે છે.  

 ઈંગ્રેન્ડભાું ચરચનચ યથી વાય થતા 00 

યેખાુંળલૃત્તન ે ‘ચરચનચ યેખા’ કશે છે. તેનાથી ૃથ્લીના ૂલા 

અન ે ચિભ એભ ફ ે બાગ ડે છે. જ ે અનુિભે લૂા ગોાધા 
અને ચિભ ગોાધા તયીકે ઓખામ છે. ચરચનચ યેખાથી 
1800 વુધીના યેખાુંળો ફુંને તયપ ગણામ છે. 

  

 1800 યેખાુંળલૃત્તન ે ‘આુંતયયાષ્ટ્રીમ ટદનાુંતય યેખા’ 

કશે છે. આ યેખાુંળલૃત્ત ભાત્ર એક જ છે. આ યેખા ઓુંગતા 
તાયીખ અન ેલાય ફદરામ છે. આુંતયયાષ્ટ્રીમ ટદનાુંતય યેખા 
ેચવટપક ભશાવાગયભાુંથી વાય થામ છે. ત ે કેટરાુંક 
સ્થોએ ફયાફય 1800 યેખાુંળ ય નથી, યુંત ુલાુંકીચકૂી 

છે. 
 00 યેખાુંળથી લૂા બાગ એ થૃ્લીનો ૂલા ગોાધા છે. 
00 યેખાુંળથી ચિભ બાગ એ ૃથ્લીનો ચિભ ગોધા છે. 

 

 જ ેયેખાુંળલૃત્ત ફયાફય વૂમા વાભ ેઆલે છે, તે યેખાુંળ 

ય આલેરાું ફધાું સ્થોએ ફોયના 12:00નો વભમ 
ગણામ છે. આ યીત ે ભધ્માહ  ન પ્રભાણે નક્કી કયેરા જ-ેત ે
સ્થના વભમને ‘સ્થાચનક વભમ’ કશે છે. એક જ યેખાુંળ 

ય જુદાું જુદાું સ્થોનો સ્થાચનક વભમ એક જ શોમ છે, 

જ્માયે એક જ દેળભાું જુદાું જુદાું સ્થોનો સ્થાચનક વભમ 
અરગ અરગ શોમ છે. 
 

 દેળના ભધ્મ બાગભાું આલેરા કોઈ સ્થના 
સ્થાચનક વભમન ે તે આખા દેળ ભાટેનો વભમ ગણલાભાું 

આલે છે. એટર ે કે દેળના કોઈ એક યેખાુંળ ઉયથી આખા 
દેળનો એક જ વભમ નક્કી કયલાભાું આલ ે છે, તેને ‘પ્રભાણ 

વભમ’ (સ્ટાન્ડડા  ટાઈભ) કશે છે. આણા દેળનો 

પ્રભાણવભમ અલ્શાફાદ ાવેથી વાય થતા 82.50 ૂલા 
યેખાુંળ યથી નક્કી કયલાભાું આલેર છે. એટર ે કે ત્માું 
ફોયના 12:00 લાગ્મા શોમ તો આખા દેળભાું ફધાું 
સ્થોએ ફોયના 12:00નો વભમ ગણામ છે. આથી 
દેળબયના વ્મલશાયભાું વભમ વ્મલસ્થા જલામ છે. 

ચરચનચ યેખાથી કોઈ સ્થ લૂાભાું શોમ તો, તેના 

યેખાુંળના આુંકડા વાથે લૂા (.ૂ) રખામ છે. જો ચિભભાું 
શોમ તો ચિભ (.) રખામ છે. 

 આુંતયયાષ્ટ્રીમ ટદનાુંતય યેખાને International Date Line 

ટૂું કભાું IDL કશે છે. 

 ૂલા-ચિભ ચલસ્તાયભાું ભોટા શોમ તેલા દેળોભાું એક 
કયતાું લધુ પ્રભાણ વભમ શોમ છે. 

 ચલુલલૃત્તથી કોઈ ણ સ્થ ઉત્તયભાું છે કે દચક્ષણભાું ત ે
દળાાલલા ભાટે ત ે સ્થના અક્ષાુંળના આુંકડાઓ વાથ ે
ઉત્તય (ઉ.) કે દચક્ષણ (દ.) રખલાભાું આલે છે. 

 ફે અક્ષાુંળલૃત્તો લચ્ચેનુું અુંતય પકત ચલલુલતૃ્ત ઉય 
આળયે 111 ટકભીનુું અુંતય શોમ છે. 

 ફે યેખાુંળલૃત્તો લચ્ચેનુું અુંતય પકત ચલલુલૃત્ત ઉય 
આળયે 111 ટકભીનુું શોમ છે. 

 

 બાયત 8.40 ઉત્તય અક્ષાુંળથી 37.60  ઉત્તય અક્ષાુંળ 
વુધી અને 68.70 ૂલા યેખાુંળથી 97.250 લૂા યેખાુંળ વુધી 
ચલસ્તયેરો છે. 

 ઉત્તયે કશ્ભીયથી દચક્ષણ ેકન્માકુભાયી વુધીની ઉત્તય-
દચક્ષણ રુંફાઈ આળયે 3214 ટકભી છે. જ્માયે ૂલે 
અરણાચરથી ચિભે દ્વાયકા વુધીની લૂા-ચિભ 
શોાઈ 2933 ટકભી છે. બાયતનુું કે્ષત્રપ રગબગ 
32,87,263 ચોયવ ટકભી જટેરુું છે; જથેી ચલસ્તાયની દૃષ્ટ્ીએ 

દુચનમાના દેળોભાું બાયતનુું સ્થાન વાતભુું છે. 
 બાયતનો આકાય ઉત્તયભાું વાુંકડો, ભધ્મભાું શોો 

અન ેદચક્ષણ ેવાુંકડો થતો જામ છે. બાયતભાું કુર 29 યાજ્મો, 1  

કેચટર સ્ટેટ ટદલ્લી અન ે6 કેન્દ્રળાચવત પ્રદેળો આલેરા છે. 
 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


Geography Textbook 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  12 
 

 જભીનની વાટીન ે બૂષૃ્ઠ કશેલાભાું આલ ે છે. 
બૂષૃ્ઠની દૃષ્ટ્ીએ બાયતને ાુંચ બાગભાું લશેંચી ળકામ :  
(1) ઉત્તયનો લાતીમ પ્રદેળ  
(2) ઉત્તયનો ભેદાન પ્રદેળ  
(3) ભધ્મ અને દચક્ષણ બાયતનો ઉચ્ચ પ્રદેળ  
(4) દટયમાટકનાયાનાું વાુંકડાું ભેદાનોનો પ્રદેળ  
(5) દ્વીવભુશ 
 

 ટશભારમ એ કોઈ એક લાત નથી, ણ ત્રણ 

લાતોની શાયભાા છે. તનેે ટશભારમની લાતભાા કશે છે; 

જ ે ચલશ્વની વૌથી ઊંચી લાતભાા છે. ઉત્તયના લાતીમ 
પ્રદેળના ફે ચલબાગ છે.  
(1) ટશભારમની લાતભાા  
(2) ટશભારમની ૂલાનો ડુુંગયા પ્રદેળ. 
 ચીન તયપની લાતભાા ભશા ટશભારમ, લચ્ચેની 

ભધ્મ ટશભારમ અને બાયત તયપની લાતભાા ચળલાચરકની 
ટેકયીઓ તયીકે ઓખામ છે. 

 બાયતનુું ભાઉન્ટ ગોડલીન ઓચસ્ટન (K2) ચળખય 

8611 ભીટય ઊંચુું છે. જ ે કાયાકોયભની લાતભાાભાું છે. 
ટશભારમનુું નેાભાું આલરેુું દુચનમાનુું વૌથી ઊંચુું ચળખય 
ભાઉન્ટ એલયેસ્ટ (8848 ભીટય) છે. આ ઉયાુંત બાયતના 
બાગની લાતભાાભાું કાુંચનજુંઘા (8598 ભીટય), નુંદાદેલી 

(7817 ભીટય) અન ે ફદ્રીનાથ (7138 ભીટય) લગેયે ખૂફ 
ઊંચાું ચળખયો આલેરાું છે. 

 ટશભારમની ૂલાભાું આલેરા આ પ્રદેળનો ભોટો બાગ 
ડુુંગયા છે. અશીં તકોઈ અને રુળાઈની ડુુંગયભાાઓ તથા 
દચક્ષણ બાગભાું લૂા-ચિભ ચલસ્તયેરી ગાયો, ખાવી, જ ેંચતમા 

અને નાગાની ડુુંગયભાા આલેરી છે. આ ડુુંગયભાાઓ ફશુ 
ઊંચી નથી. 
 

 ઉત્તયના લાતીમ પ્રદેળની દચક્ષણ ે આલેરા પ્રદેળની 
યચના ટશભારમભાુંથી નીકતી ભોટી નદીઓ અન ે તભેને 
ભતી નદીઓના કાુંથી થઈ છે. આ ભેદાનોનો પ્રદેળ ઉત્તય 
બાયતનો ઘણો ભોટો ચલસ્તાય યોકે છે. આથી તે ઉત્તયનો 
ભેદાની પ્રદેળ કશેલામ છે. નદીઓનાું વભતર ભેદાનોનો આ 
પ્રદેળ બાયતનો વૌથી વભૃદ્ધ અન ેગીચ લસ્તીનો પ્રદેળ છે. 
 

 નદીઓનાું વભતર ભેદાનોના પ્રદેળની દચક્ષણ ે ભધ્મ 
અને દચક્ષણ બાયતનો ઉચ્ચપ્રદેળ આલેરો છે. આ પ્રદેળ ઊંધા 
ચત્રકોણ આકાયભાું ચલસ્તયેરો છે. દચક્ષણ બાયતનો આ 
બૂચભબાગ વાુંકડો અને ફુંને ફાજુ ચલળા જયાચળ ધયાલ ે
છે ભાટે તે દ્વીકલ્ કશેલામ છે. આ પ્રદેળ ખૂફ જ જૂનો અને 
વખત ખડકોનો ફનેરો છે. આ ઉચ્ચપ્રદેળની લચ્ચ ે નભાદા 
અને ળોણ નદીની ખીણ આલેરી છે. આથી તેના ફે બાગ ડે 
છે. ઉત્તયનો બાગ ભાલાનો ઉચ્ચપ્રદેળ અને દચક્ષણનો બાગ 
દખ્ખણના ઉચ્ચપ્રદેળના નાભે ઓખામ છે. આ 

ઉચ્ચપ્રદેળની જભીન ભેદાનોના પ્રદેળ જટેરી પદ્રુ નથી, 

તેભ છતાું કાી છે. આથી ઘણા ચલસ્તાયોભાું ખેતી વાયી થામ 
છે. આ ઉચ્ચપ્રદેળ બાયતનો ખનીજ બુંડાય કશેલામ છે. 
 

 બાયતની ત્રણ ે ફાજુ દટયમાટકનાયો આલેરો છે. આ 
દટયમાટકનાયો આળયે 7517 ટકરોભીટય રાુંફો છે. આ 
દટયમાટકનાયે વાુંકડાું ભેદાનો આલેરાું છે. બાયતના લૂા 
ટકનાયે આલેરુું ભેદાન લૂા ટકનાયાના ભેદાન તયીકે ઓખામ 
છે. દટયમાટકનાયો ભત્સ્મ ઉદ્યોગ ભાટે જાણીતો છે. આ 
ભેદાનોના દટયમાટકનાયે ચને્નાઈ, ોંટડચેયી, ભછરીટ્ટનમ   

અને ચલળાખાટ્ટનમ   જલેાું ભોટાું ળશેયો આલેરાું છે, જ ે

બાયતનાું જાણીતા ફુંદયો છે. 
 બાયતના ચિભ ટકનાયે આલેરુું ભેદાન ચિભ 
ટકનાયાનુું ભેદાન કશેલામ છે. ચિભ ટકનાયાનુું ભેદાન 
લાશનવ્મલશાય અન ે ભત્સ્મઉદ્યોગ ભાટે જાણીતુું છે. આ 
ભેદાનોભાું કું ડરા, ભુુંફઈ, ભેંગરોય, કાચરકટ અને 

ચથરૂલનુંથુયમ   દટયમાટકનાયે આલેરાું ભોટાું ફુંદયો અન ે
જાણીતા ળશેયો છે. 
 

 ચાયે ફાજુ ાણીથી ઘેયામેરા જભીન બાગન ે ‘ટાુ 

(દ્વી)’ કશે છે. 

 બાયતના ચિભ તયપના અયફ વાગયભાું રક્ષદ્વી 
અન ેચભચનકોમના ટાુઓ છે; જનેુું લશીલટી ભથક કૈલયત્તી છે. 

બાયતના લૂા તયપના ફુંગાાના ઉવાગયભાું અુંદભાન અને 
ચનકોફાયના ટાુઓ આલરેા છે; જનેુું લશીલટી ભથક 

ોટા બ્રેય છે. 
 

 અયલલ્લીની ચગટયભાાની ચિભે આલેરો 
યાજસ્થાનનો બાગ યણપ્રદળે છે. તેની જભીન યેતા છે. 
યણની આફોશલા વકૂી અને ચલભ છે. ભોટે બાગે અશીં 
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લયવાદ ફશુ જ ઓછો (20 વેભીથી ઓછો) ડે છે. આથી 
આ પ્રદેળનો ઘણો બાગ વકૂો, લેયાન અન ેઉજ્જડ છે. 

 યાજસ્થાનના ઉત્તય બાગભાું યણપ્રદેળભાું વતરુજ 
નદીભાુંથી ઈચન્દયા ગાુંધી નશેય દ્વાયા ચવુંચાઈ ૂયી ાડલાભાું 
આલતાું યણપ્રદેળનો ઉત્તય બાગ શટયમાો ફન્મો છે અને 
ત્માું ખતેીનો ચલકાવ વાયા પ્રભાણભાું થમો છે. 
 કચ્છનો યણપ્રદેળ યાજસ્થાનના યણપ્રદેળથી જુદો 
છે. ગુજયાતભાું આલેરુું કચ્છનુું યણ એ ચલળા  છે. 
આ યણ ભોટુું  યણ અન ેનાનુું યણ એલા ફ ેબાગભાું છે. અશીં 
ધયતીએ જાણ ેવપેદ ચાદય ઓઢી શોમ તલેો આખો ચલસ્તાય 
દેખામ છે. ચલશ્વભાું આ પ્રકાયનુું યણ ભાત્ર કચ્છભાું જ છે. 
 

 શલાભાનની રાુંફા વભમની ચસ્થચતન ેઆફોશલા કશે 
છે. બૂચભની ઊંચાઈ, લાતોનાું સ્થાન અને ઢોાલો, વભુદ્રથી 

અુંતય, વભુદ્રોના પ્રલાશો અન ે જ ુંગરો આ આફોશલાના 

ચનભાાણભાું અગત્મનો બાગ બજલે છે. 
બાયતનુું બૌગોચરક સ્થાન ઉત્તય ગોાધાભાું 80 ઉત્તયથી 370 

ઉત્તય અક્ષાુંળો લચ્ચ ે આલેરુું છે. દેળની ભધ્મભાુંથી કકાલતૃ્ત 
વાય થામ છે, આથી ઉત્તય બાયતભાું ઠું ડી અન ે ભધ્મ 

બાયતભાું ગયભી યશે છે. દેળનાું કેટરાુંક સ્થો 
દટયમાટકનાયેથી આળયે 1500 ટકભી કયતાુંમ દૂય આલેરાું છે. 
ભોવભ પ્રભાણે ટદળા ફદરતા લનો એ બાયતની 
આફોશલાની ખાવ ચલળેતા છે. બાયતભાું ત્રણમે ઋતુઓનો 
અનુબલ થામ છે. ચળમાો, ઉનાો અન ે લાાઋતુ 

(ચોભાવ)ુ. 

 
 બાયતભાું ટડવેમ્ફય, જાન્મુઆયી, પેબુ્રઆયી આ 

ત્રણેમ ભટશનાના વભમગાાભાું બાયતભાું ચળમાાની ઋતનુો 
અનુબલ થામ છે. વમૂાનાું ટકયણો ત્રાુંવા ડતાું શોલાથી 
તાભાન નીચુું જામ છે. 

 બાયતભાું ભાચાથી ભે ભાવ વુધીના વભમગાાભાું 

ઉનાાની ઋતનુો અનબુલ થામ છે. 

 બાયત ભાટે ઘણી જ ભશત્ત્લની 

ઋત ુ છે. જૂનથી વપટેમ્ફય ભાવના વભમગાાભાું 
ચોભાવાની ઋત ુઅનુબલામ છે. 

 

 “ભાનલ દ્વાયા વુંગૃટશત અને ચલશ્વાવ ફેવ ે તેલી 
લસ્ત ુ કે દાથાનાું ગુણ, ક્ષભતા અન ે કામા – જ ે ભાનલની 

ચભરકત ફની જામ છે; વુંવાધન કશેલામ છે.” અશીં ચોક્કવ 

ઉદે્દળોની ૂચતા ભાટે જ ેણ ઉામ કાભભાું રેલાભાું આલે છે, તે 

‘વુંવાધન’ શોમ છે. આભ કોઈ ણ લસ્તુનો ભાનલની 

જરૂટયમાત ૂયી કયલાના શેતથુી ઉમોગ કયલાથી વુંવાધન 
ફની જામ છે. ત ેદાથો ભાનલકલ્માણના રાબ તથા તભેની 
જરૂટયમાતોના વુંતો ખાતય કાભ કયે છે, તેથી તેભના ભાટે ત ે

‘વુંવાધન’ છે. 
 

  

ૃથ્લી ય કુદયતી યીતે (આભેે) વજાામેરા, 

વયતાથી ભી આલતા અને ભાનલીન ેઉમોગભાું આલતાું 
કુદયતી દાથોન ેકુદયતી વુંવાધનો કશે છે. આ વુંવાધનોના  
ત્રણ પ્રકાય છે :  
(1) જ-વુંવાધન  
(2) ખનીજ વુંવાધન  
(3) બૂચભ વુંવાધન. 

 બાયતનાું જ-વુંવાધનોભાું નદીઓ, 

વયોલયો, વાગયોનો વભાલળે થામ છે. બાયતની નદીઓનાું 

તેના ઉદ્દબલ, સ્લરૂ અને ચલળેતાના આધાયે ફે બાગભાું 

લશેંચલાભાું આલે છે :  
(1) ઉત્તય બાયતની નદીઓ  
(2) દચક્ષણ બાયતની નદીઓ. 

 ઉત્તય બાયતની નદીઓભાું 

ચવુંધુ, ગુંગા, મભુના, બ્રહ્તુ્રનો વભાલેળ થામ છે. આ 

નદીઓભાું ફાયેભાવ ાણી યશે છે. ગુંગા નદીન ેબગીયથી ણ 
કશે છે. આ ઉયાુંત ઝેરભ , ચચનાફ, યાલી, ચફમાવ, વતરુજ 

જલેી નદીઓ ણ લશે છે. ચફશાયભાું કોવી નદીભાું દય લ ે
બમુંકય ૂય આલે છે. તે ચફશાયના ઘણા ચલળા ચલસ્તાયોન ે
નુકવાન શોંચાડે છે. 

 નભાદા, તાી, ભશા નદી 

જલેી નદીઓ ભધ્મ બાયતભાું આલેરા લાતોની 
શાયભાાભાુંથી લશે છે. નભાદા અને તાી ચિભ તયપ લશી 
અયફવાગયને ભે છે. જ્માયે ગોદાલયી, કૃષ્ણા, કાલયેી, 

તુુંગબદ્રા લૂા તયપ લશી ફુંગાની ખાડીને ભે છે. ચવુંચાઈ 
અને જચલદુ્યત ભાટે આ નદીઓનાું ાણીનો ઉમોગ 
કયલાભાું આલ ેછે. 
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નભાદા  નભાદા મોજના ગુજયાત, ભધ્મપ્રદેળ, 

યાજસ્થાન, ભશાયાષ્ટ્ર 

કૃષ્ણા  નાગાજુ ાન મોજના આુંધ્રપ્રદેળ 

તુુંગબદ્રા  તુુંગબદ્રા મોજના આુંધ્રપ્રદેળ 

કોવી  કોવી મોજના ચફશાય 

ભશા  શીયાકુું ડ મોજના ઓટયસ્વા 

વતરુજ  બાખયાનાુંગર મોજના ુંજાફ, શટયમાણા, યાજસ્થાન 
  

નભાદા મોજના ગુજયાતની વૌથી ભોટી ફશુશેતુક 
મોજના છે. નભાદા મોજનાભાું ભુખ્મ નશેય ક્ષભતાની દૃષ્ટ્ીએ 
ચલશ્વની વૌથી ભોટી નશેય ફનળ.ે જનેુું વભર નશેયતુંત્ર 
66,000 ટકભી રાુંફુું શળ.ે નભાદા મોજનાથી ગુજયાતના 8215 

ગાભડાું અન ે 135 ળશેયો – નગયોન ે ીલાનુું ાણી ભળ.ે 
નભાદા મોજનાથી ગુજયાતના 14 ચજલ્લાના 75 તારુકાનાું 3360 
ગાભડાુંઓને ચવુંચાઈનો રાબ ભળ.ે 
 

કશ્ભીય દાર અને લુરય ભીઠુું  ાણી 

આુંધ્રપ્રદેળ કોરાય ભીઠુું  ાણી 

તચભરનાડુ ુરીકટ ખારું  ાણી 

ઓટયસ્વા ચચલ્કા ખારું  ાણી 

યાજસ્થાન વાુંબય ખારું  ાણી 

ગુજયાત ન વયોલય અુંળત : ખારું  ાણી 
 

ટશભાચરપ્રદેળ વતરુજ નદી ગોચલુંદવાગય 

આુંધ્રપ્રદેળ કૃષ્ણા નદી નાગાજુ ાનવાગય 

આુંધ્રપ્રદેળ ભાુંજયા નદી ચનઝાભવાગય 

ગુજયાત નભાદા નદી વયદાય વયોલય 

ભધ્મપ્રદેળ ચુંફર નદી ગાુંધીવાગય 
 

  

જચૈલક અન ે અજચૈલક દાથો ગયભી અને દફાણન ે
રીધ ેટયલતાન ાભીને ચોક્કવ યાવામચણક ફુંધાયણ ધયાલે 

છે. આલા દાથોન ે ખચનજ કશે છે. ૃથ્લીના આુંતટયક 
કે્ષત્રોભાુંથી ખચનજો ળુદ્ધ સ્લરૂે ભતી નથી, તેભાું 

અળચુદ્ધઓ શોમ છે. તથેી તેન ે‘અમસ્ક’ કશે છે.  

દા.ત. રોશઅમસ્ક, અમસ્કનુું ળુદ્ધીકયણ કમાા છી 

જ ચલચલધ ખચનજો ળુદ્ધ સ્લરૂે ભે છે. ખચનજો કુદયતની 
ફચક્ષવ છે. 
ખચનજોન ેત્રણ પ્રકાયભાું લશેંચી ળકામ છે. 

             :   રોશ-અમસ્ક, તાુંફુું, 

વોનુું, જવત, કરાઈ, 

ચનકર, ાયો, પરેટટનભ 

લગેયે. 

     :  શીયા, ભાણેક, ચૂનાનો 

થ્થય, ચચનાઈ ભાટી, 

ડોરોભાઈટ, ફોકવાઈટ, 

ફ્રોયસ્ાય, ચચયોડી, 

અકીક, કેલ્વાઈટ, 

ચવચરકા, રેપાઈટ, ોટાળ, 

પોસ્પેટ લગેયે. 

    :    કોરવો, કુદયતી 

લામ,ુ ખનીજ તેર, 

મુયેચનમભ, થોટયમભ, 

યેટડમભ લગેયે. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


Geography Textbook 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  15 
 

1. કોરવો ઝાયખુંડ, છત્તીવગઢ, આુંધ્રપ્રદેળ, ગોલા, ઓટયસ્વા, તચભરનાડુ, કણાાટક, ચફશાય, ભધ્મપ્રદેળ, 

ભશાયાષ્ટ્ર, ગુજયાત 

2. ભેંગેનીઝ આુંધ્રપ્રદેળ, ગોલા, ગુજયાત, યાજસ્થાન, ઝાયખુંડ, ઓટયસ્વા, તચભરનાડુ, કણાાટક, ચિભ 

ફુંગા, ભશાયાષ્ટ્ર 

3. તાુંફ ુ(કોય) આુંધ્રપ્રદેળ, ગુજયાત, કણાાટક, ચિભ ફુંગા, ભશાયાષ્ટ્ર, ચવચક્કભ, ભેઘારમ 

4. ફોકવાઈટ ઓટયસ્વા, આુંધ્રપ્રદેળ, છત્તીવગઢ, ગુજયાત, ઝાયખુંડ, ભશાયાષ્ટ્ર 

5. અફયખ આુંધ્રપ્રદેળ, ઝાયખુંડ, ચફશાય, યાજસ્થાન 

6. વીવુું (રીડ) યાજસ્થાન, આુંધ્રપ્રદેળ, તચભરનાડુ, ગુજયાત 

7. ચૂનાનો થ્થય ભધ્મપ્રદેળ, છત્તીવગઢ, યાજસ્થાન, ગુજયાત, કણાાટક, ટશભાચર પ્રદેળ 

8. વોનુું (ગોલ્ડ)  કણાાટક, આુંધ્રપ્રદેળ 

9. ખચનજતેર અન ે
કુદયતી લામ ુ

આુંધ્રપ્રદેળ, ગુજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર, અવભ, અુંદભાન-ચનકોફાય 

10. થોટયમભ, 

મુયેચનમભ 

યાજસ્થાન, ઝાયખુંડ 

  

ભેંગેચનઝ યાવામચણક ઉદ્યોગો, જુંતુનાળક દલાઓ, 

કાચ, લાચનાળ તથા છાકાભ ઉદ્યોગોભાું લયામ છે. તાુંફાનો 

ઉમોગ લીજીના તાય, સ્પોટક દાથા, યું ગીન કાચ, ચવક્કા 

અન ે છાકાભભાું થામ છે. ફોકવાઈટનો ઉમોગ ચલદુ્યતનાું 
વાધનો, યું ગો, શલાઈજશાજોનાું ફાુંધકાભો, કેયોવીન 

ળુચદ્ધકયણ અન ે ચવભેન્ટની ફનાલટભાું લયામ છે. 
અફયખનો ઉમોગ યેટડમો, ટેચરપોન, ચલભાન, રાભોપોન, 

ધ્લચનળોક ડદા લગેયેની ફનાલટભાું લયામ છે. 
ફ્રોયસ્ાયનો ઉમોગ  ધાતુગાણ ઉદ્યોગભાું, પરાચસ્ટક 

ઉદ્યોગોભાું, શાઈડર ોકરોટયક એચવડભાું, ચચનાઈ ભાટીની 

લસ્તનુી ફનાલટભાું લયામ છે. 
 

  

લૃક્ષોના વભૂશને જ ુંગરો કશેલાભાું આલે છે. બાયતભાું 
5000 જાતનાું લૃક્ષો થામ છે. લનસ્ચતની ચલચલધતાની 
દૃષ્ટ્ીએ ચલશ્વભાું બાયતનુું સ્થાન દવભુું છે. આમુલદેભાું 2000 
લૃક્ષો અન ેછોડલાઓનુું લણાન છે.  

ઈળાન બાયતભાું શાડી યાજ્મો અુંદભાન અને 
ચનકોફાય દ્વીવભૂશોભાું ચનત્મ રીરાું જ ુંગરો આલેરાું છે. 
અશીં લૃક્ષોનાું ાુંદડાું એક વાથ ેખયી ડતાું નથી. તથેી આ 
જુંગરો ફાયેભાવ રીરાું યશે છે. અશીં લૃક્ષોની ઊંચાઈ 30 થી 
35 ભીટય શોમ છે. અશીં લાુંવ, વાગ, વાર, ભેશોગની, વીવભ 

લગેયે ભુખ્મ લૃક્ષો છે. 

ચલુંધ્મ અને વાતુડા લાતો, ટશભારમના કેટરાુંક 

ઢોાલો, લૂાઘાટ અને ચિભઘાટની શાયભાાઓના 

ઢોાલો ય ખયાઉ જ ુંગરો ચલકસ્માું છે. અશીં ભુખ્મ લૃક્ષોભાું 
વાગ, વાર, ભશૂડો, લડ, ીો છે. અશીં લૃક્ષોનાું ાુંદડાું 

ાનખય ઋતુભાું ખયી ડે છે. 
વભુદ્રટકનાયે જ્માું નદીઓનાું ભુખચત્રકોણપ્રદેળોભાું 

બયતીનાું ાણી બયાઈ જામ છે, ત્માું બયતીનાું જ ુંગરો આલેરાું 

છે. ગુંગાના ભુખચત્રકોણભાું ફનેરુું જ ુંગર ‘વુુંદયલન’ તયીકે લધુ 

જાણીતુું ફન્મુું છે. અશીં તાડ, કેલડો, વુુંદયી, ચેય લગેયે લકૃ્ષો 

આલેરાું છે. 
ટશભારમના ઊંચા લાતીમ ચલસ્તાયોભાું ળુંકુદ્રુભનાું 

જ ુંગરો ફન્માું છે. અશીં દેલદાય, ાઈન, સ્પ્રુવ-ફીચ લગેયે 

લૃક્ષો ગીચ પ્રભાણભાું ઊગે છે. 
નૈઋત્મ ુંજાફ, ચિભ શટયમાણા, યાજસ્થાન, 

ઉત્તયપ્રદેળના દચક્ષણ અન ે ચિભ પ્રદેળોભાું કાુંટાી 
લનસ્ચતનાું જ ુંગરો આલરેાું છે. આભાું ફોયડી, થોય, 

ખીજડો, ફાલ લગેયે લૃક્ષો જોલા ભે છે. 

 

વુુંદયલનભાું થતાું વુુંદયીનાું લૃક્ષોભાુંથી શોડી કે 
સ્ટીભયો ફન ે છે. લાુંવભાુંથી ટોરા, ટોરી, વાદડી, 

યભકડાું, પચનાચય લગેયે કરાત્ભક નભૂના ફનાલલાભાું આલ ે

છે. તાડ અન ે ખજૂયીનાું ાનભાુંથી વાલયણી અન ે ખેયનાું 
લૃક્ષોભાુંથી કાથો ફનાલલાભાું આલ ે છે. દલેદાય અન ે ચીડનાું 
રાકડાભાુંથી કાગનો ભાલો, દલા તથા ચાની ટેીઓ, 
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દીલાવી, યભતગભતનાું વાધનો અને કૃચત્રભ યેવા 

ફનાલલાના ઉદ્યોગો ચલકસ્મા છે. ચીડના યવભાુંથી 
ટને્ટાઈન ફને છે. રાખનો ઉમોગ લાચનાવ, છાકાભની 

ળાશી, ચલદુ્યતનાું કેટરાુંક વાધનો અને રાભોપોન ફનાલલાભાું 

થામ છે. 

 

કણાાટક, કેય, અવભભાું ભશાકામ શાથી જોલા ભે 

છે. બાયતભાું ત ે વૌથી ભોટુું  વસ્તન પ્રાણી છે. જ ુંગરોભાું 
રાકડાું ખવેડલા, ભારવાભાન શેયપેય કયલાભાું તેનો ઉમોગ 

થામ છે. એકચળુંગી ગેંડો બાયતનુું ચલચળષ્ટ્ પ્રાણી છે. ત ે
અવભ અને ચિભ ફુંગાનાું દરદરનાું કે્ષત્રોભાું લવ ે છે. 
કચ્છના નાના યણભાું ઘડુખય (જુંગરી ગધેડા) અને 
ભશાભરસ્થના યણપ્રદેળભાું ઊંટ જોલા ભે છે. બાયતભાું 
ચવુંશ તથા લાઘ ફન્ન ે જોલા ભે છે. ટશુંવક પ્રાણીઓભાું 
એચળમાઈ ચવુંશ ગુજયાત યાજ્મનાું ગીયનાું જ ુંગરોભાું લવ ેછે. 

ચિભ ફુંગાનો લાઘ (યોમર ફેંગાર ટાઈગય) એ 
ચલશ્વબયની લાઘની આઠ જાચતઓભાુંથી એક છે. લાઘ 
ભધ્મપ્રદેળ, ચિભ ફુંગા, ઉત્તયાખુંડ અન ે ટશભારમ 

ચલસ્તાયભાું જોલા ભે છે. ટશભારમ ચલસ્તાયભાું ચતફેટટમન 
યીંછ અન ે ગુજયાતના ડેટડમાાડાનાું જ ુંગરોભાું યીંછ જોલા 
ભે છે. 

દીડા, ઝયખ, નીરગામ, લર, કાચમાય, ભૃગ લગેયે 

જલેાું પ્રાણીઓ બાયતભાું જોલા ભે છે. રુંગૂય, ચગફન અન ે

શુરોક અન ેભાુંકડાું લગેયે લાુંદયાની જાચતઓ દેળનાું જ ુંગરોભાું 
લવ ે છે. બાયતભાું ક્ષીઓની ચલચલધતા અજોડ છે. ફતક, 

ફાજ, ોટ, કાફય, કફૂતય, ભેના લગેયે જાચતનાું ક્ષીઓ 

ખૂફ જ ભોટી વુંખ્માભાું જોલા ભે છે. બાયતનાું ખ્માતનાભ 
ક્ષીઓભાું યાષ્ટ્રીમ ક્ષી ભોય અચત વુુંદય છે. દોઢ ભીટયથી 
લધુ ઊંચાઈલાુું વાયવ અને વૌથી લજનદાય ક્ષી ઘોયાડ 
આકાક ક્ષીઓ છે. કચ્છના ભોટા યણભાું કાદલકીચડના ઢગ 
ફનાલીને વુયખાફ ક્ષીઓ ઈંડાું ભૂકે છે. યાજસ્થાનભાું 
ચલશ્વપ્રચવદ્ધ કેલરાદેલ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનભાું અઢી રાખ કયતાુંમ 
લધુ ક્ષીઓનુું ચનલાવસ્થાન ફન્મુું છે, તો ગુજયાતભાું 

નવયોલય દેળચલદેળનાું ક્ષીઓ ભાટે જાણીતુું અબમાયણ્મ 
છે. બાયતના ૂલા-ચિભ વાગયટકનાયાભાું ભેકયર, ઝીંગા, 

ફુભરા, ોમ્િટે, શેટયું ગ, વાભન, ળાકા , ડોચલ્પન લગેયે જાતનાું 

ુષ્ક ભાછરાું ભી આલે છે. 
 

બાયતભાું 490 અબમાયણ્મો અને 89 યાષ્ટ્રરીમ 
ઉદ્યાનો આલેરા છે. 

 

1 કાઝીયું ગા અવભ ગેંડા, જુંગરી બેંવ, શયણ 

2 થયનુું યણ યાજસ્થાન યણનુું લર, યણની 

ચફરાડી, ઘોયાડ 

3 કાન્શા ભધ્મપ્રદેળ લાઘ, વાફય 

4 ગીય યાષ્ટ્રીમ 
અબમાયણ્મ 

ગુજયાત ચવુંશ, દીડા, ચચત્તર 

5 લેાલદય 
યાષ્ટ્રીમ 
ઉદ્યાન 

ગુજયાત કાચમાય, ખડભોય, 

નીરગામ 

6 કેલરાદેલ યાજસ્થાન ચલચલધ ક્ષીઓ 

7 ફાુંદીુય કણાાટક  શાથી, યીંછ, વુલય, 

જુંગરી ચફરાડા 

8 દચચગાભ જમ્ભુ અન ે
કશ્ભીય 

કસ્તૂયી ભૃગ 

9 કોફટે  ઉત્તયાખુંડ લાઘ, શાથી, દીડા, 

શયણ 

 

ાણી એ ભશત્ત્લનુું યાષ્ટ્રીમ કુદયતી વુંવાધન છે. 
ૃથ્લીની વાટી ય ભાનલીને ીલારામક ભીઠુું  ાણી 2% 
કયતાું ણ ઓછુું છે. 

 

 આણો દેળ કૃચપ્રધાન દળે છે. દેળના આળયે 
70% રોકો ખેતીના વ્મલવામ વાથ ેવુંકામેરા છે. દેળની 
આફાદી અન ે વભૃચદ્ધનો આધાય આ વ્મલવામના ચલકાવ 
ઉય છે. 
 

 ભાત્ર 

લયવાદ ઉય આધાય યાખીને થતી ખતેી વાભાન્મ અથલા 
આકાળીમ ખેતી કશેલાભાું આલ ે છે. તેભાું થતા ાકો નીચ ે
ભુજફ છે : 
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: - જુલાય અને ફાજયીના ાક ભાટે 

ઓછા કવલાી જભીન ભાપક આલે છે.  
: ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, યાજસ્થાન, ગુજયાત, 

કણાાટક, આુંધ્રપ્રદેળ તથા તચભરનાડુભાું ાકે છે. 

 : - યાજસ્થાન, ગુજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર, શટયમાણા, 

ઉત્તયપ્રદેળભાું થામ છે. ફાજયીનુું વૌથી લધુ ઉત્ાદન 
યાજસ્થાનભાું થામ છે. 

: ભકાઈનો ઉમોગ અનાજ અને ળઓુના 

ખોયાક તયીકે ણ થામ છે. ભકાઈ ઉત્ાદનનાું ભુખ્મ યાજ્મો 
કણાાટક, ઉત્તયપ્રદેળ, ચફશાય, આુંધ્રપ્રદેળ અન ેભધ્મપ્રદેળ છે. 

: ભગપીન ે ાકલા ભાટે લધાયે લયવાદની 

જરૂય યશેતી નથી. ભગપીના ઉત્ાદનભાું ગુજયાતનુું સ્થાન 
ભોખયે છે. આ ચવલામ આુંધ્રપ્રદેળ, તચભરનાડુ, ભશાયાષ્ટ્ર 

અને ભધ્મપ્રદેળભાું તેનુું ઉત્ાદન થામ છે. ભાત્ર ભગપીભાુંથી 
જ દેળનુું 50% ખાદ્યતેર પ્રાપ્ત કયલાભાું આલ ેછે. 
 

 ચોભાવાભાું જ્માું ાણીનો વુંરશ થતો શોમ, તેલી 

નીચાણલાી જભીનભાું ાણી વુકાઈ ગમા ફાદ જ ેખેતી થામ 
છે, તેને ‘વૂકી ખેતી’ કશેલાભાું આલે છે. આલી જભીનભાું 

ઘઉંનો ાક વાયો થામ છે. 
 

 જ ે જભીનભાું કૂલા, તાલ, નશેયો લગેયેના આધાયે 

ચવુંચાઈ કયીને ખેતી થતી શોમ, તેને ચવુંચાઈની ખેતી કશેલાભાું 

આલ ે છે. બાયતભાું 30% જભીનભાું આ પ્રકાયની ખેતી થામ 
છે. 

 દુચનમાભાું વૌથી લધુ ળેયડીનુું ઉત્ાદન આણા 

દેળભાું થામ છે. ળેયડીને ગયભ અને બેજલાી આફોશલા 
લધુ ભાપક આલે છે. ળેયડીનુું લાલતેય ુંજાફ, ગુજયાત, 

ઉત્તયપ્રદેળ, આુંધ્રપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, શટયમાણા અન ે

તચભરનાડુભાું થામ છે. 
 કાવના ાકને તમૈાય થતાું 6થી 8 ભટશના રાગ ે

છે. કાવનો ાક તૈમાય થામ, ત્માયે આકાળ ચોખ્ખુું શોલુું 

જોઈએ. કાવ ભુખ્મત્લ ે ગુજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર, શટયમાણા અન ે

ુંજાફભાું વૌથી લધુ થામ છે. 
 

ઘઉંના ઉત્ાદનભાું ુંજાફ ભોખયાનુું સ્થાન ધયાલે 
છે. તેન ે ‘ઘઉંનો બુંડાય’ કશે છે. આ ઉયાુંત શટયમાણા, 

ઉત્તયપ્રદેળ, ચફશાય, યાજસ્થાન, ગુજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર, અને 

કણાાટકભાું તનેો ાક રલેાભાું આલ ે છે. ગુજયાતભાું બાર 
પ્રદેળભાું થતા ‘બાચરમા ઘઉં’ પ્રખ્માત છે. 

કાવના ફીભાુંથી તેર કાઢલાભાું આલ ે છે, જનેે 

આણ ેકાચવમા તેર કશીએ છીએ. 
 ળણના ાકન ેતમૈાય થતાું 8થી 10 ભટશનાનો વભમ 

રાગે છે. ળણનુું ઉત્ાદન ચિભ ફુંગા, અવભ, ચફશાય, 

ઓટડળાભાું થામ છે. 
 ડાુંગય બાયતનો ભશત્ત્લનો ાક છે. ડાુંગય આણા 

દેળના ભોટા બાગના રોકોનો ભુખ્મ ખોયાક છે. ચિભ 
ફુંગા, ચફશાય, ુંજાફ, અવભ, ભધ્મપ્રદેળ, ઓટયસ્વા, 

કેય, તચભરનાડુ અને ગુજયાતભાું તનેુું ઉત્ાદન વારું  થામ 

છે. 
 

ફગીચાની દ્ધચતએ વાયવુંબા રઈને થતી ખતેી 
ફાગામતી ખેતી કશેલાભાું આલે છે. ફાગામતી ખેતીભાું ચા, 

કોપી, પ-પાદી, નાટયમે લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. 

 લાતના ઢોાલો ય જ ુંગરો વાપ કમાાં શોમ તલેી 
જગ્માએ ચાના ફગીચાઓ શોમ છે. ચાના ભૂભાું થતો 
ાણીનો બયાલો ચાના છોડને નુકવાન કયે છે, તેથી જ એ 

ઢોાલલાી જભીન ઉય થામ છે. અવભભાું વૌથી લધુ 
ચાનુું ઉત્ાદન થામ છે. આ ઉયાુંત ચિભ ફુંગા, કેય, 

કણાાટક અન ેતચભરનાડુભાું ણ તેનુું ઉત્ાદન થામ છે. ચાના 
ઉત્ાદનભાું બાયત ચલશ્વભાું પ્રથભ િભે છે. 

કારદી દયયોજ ફકયીઓ ચયાલલા ભાટે જતો શતો. 
ોતાની ફકયીઓની ઊછ-કૂદથી ત ે યેળાન શતો. એક 
ટદલવ તેણ ેોતાની ફકયીઓ જ ેછોડભાુંથી પો ખાતી શતી, 

તે તેણ ે ખાધુું અન ે તનેે ણ એક તાજગીનો અનુબલ થમો. 
ત્માય ફાદ કોપીની ખોજની લાત તે દુચનમા વાભ ે રાવ્મો. 
બાયતભાું કોપી કણાાટક, તચભરનાડુ અને કેયભાું થામ છે. 
 

ભૂડીયોકાણ, િચભકોની વુંખ્મા અન ે ઉત્ાદનના 

પ્રભાણના આધાયે ઉદ્યોગના ત્રણ પ્રકાય ાડલાભાું આલે છે. 
 

  

જ ે ઉદ્યોગભાું રોકો ોતાના ઘયભાું શાથેથી લસ્તુઓ 
ફનાલ,ે જભેાું ભૂડીયોકાણ ઓછુું શોમ ત ેઉદ્યોગને કુટટયઉદ્યોગ 

કશેલાભાું આલ ેછે. જભે કે અગયફત્તી, ાડ, પચનાચય, થાણાું 

ફનાલલાું લગેયે  
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જભેાું એક કાયખાનુું શોમ, થોડાું મુંત્રો શોમ, લધાયે 

ભજૂયો શોમ, જનેુું ભૂડીયોકાણ કુટટયઉદ્યોગ કયતાું લધુ શોમ તેન ે

રઘુઉદ્યોગ કશેલાભાું આલે છે. રઘુઉદ્યોગભાું યભકડાું, ટીલી, 

િીઝ, પરાચસ્ટકની લસ્તુઓ લગેયે ફનાલલાભાું આલે છે. 
 

  

અનેક ઉદ્યોગો એલા છે, જભેાું લસ્તુઓ ભાટે ભોટાું-

ભોટાું કાયખાનાું શોમ, ભોટાું મુંત્રો શોમ, શજાયોની વુંખ્માભાું 

ભજૂયો કાભ કયતા શોમ અને વૌથી લધુ ભૂડીયોકાણ શોમ, તેન ે

બાયે ઉદ્યોગો કશેલાભાું આલે છે. બાયે ઉદ્યોગભાું રોખુંડ-
ોરાદ, ભોટય, ચવભેન્ટ લગેયેનો વભાલેળ કયલાભાું આલે છે. 
 

 બાયતભાું અભદાલાદ વુયત, ભુુંફઈ, કોઈમ્બ્તુય 

ળશેયોભાું વુતયાઉ કાડ ઉદ્યોગ ચલકસ્મો છે. ઈ.વ 1818ભાું 
પોટા  ગ્રોસ્ટ (કોરકાતા)ભાું શેરી વતુયાઉ કાડની ભીર 
ળરૂ થઈ શતી. 

  ઊની કાડ ઉદ્યોગ ુંજાફ 

(પ્રભુખ કેન્દ્ર રચુધમાણા), ભશાયાષ્ટ્ર, ગુજયાત (જાભનગય, 

અભદાલાદ), શટયમાણાભાું ચલકાવ ામ્મો છે. 

 બાયતભાું ખાુંડનાું કાયખાનાું ભુખ્મત્લે 

ઉત્તયપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, કણાાટક, ગુજયાત, આુંધ્રપ્રદેળ, અને 

તચભરનાડુભાું આલેરાું છે. 

 ગુજયાત, ભધ્મપ્રદેળ, ચફશાય, 

આુંધ્રપ્રદેળ, કણાાટક, તચભરનાડુ લગેયે યાજ્મો આ ઉદ્યોગો 

ભાટે જાણીતાું છે. 

 બાયતભાું ચિભ ફુંગા, 

ઉત્તયપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, તચભરનાડુ અન ે ગુજયાતભાું કાગ 

ફનાલલાની ચભરો આલેરી છે. ભધ્મપ્રદેળના નેાનગયભાું 
લતાભાનત્રભાું લયાતો કાગ ફન ે છે. શોળુંગાફાદ અને 
દેલાવભાું ચરણી નોટો ફનાલલાનો કાગ ફન ેછે. 

 ટાુંકણીથી ભાુંડી ચલળાકામ 

મુંત્રો અને તનેા બાગો રોખુંડ અને ોરાદભાુંથી ફન ે છે.       
આણાું દેળભાું ચબરાઈ (ભધ્મપ્રદેળ), ફોકાયો (ચફશાય), 

બદ્રાલતી (કણાાટક), જભળેદુય (ઝાયખુંડ) લગેયે સ્થોએ 

રોખુંડ-ોરાદનાું કાયખાનાું આલેરાું છે. બાયતભાું ‘ોરાદ-

ઉદ્યોગના ચતા’ તયીકે જભળેદજી ટાટાનુું નાભ પ્રખ્માત છે. 

 ળણના યેવાભાુંથી ળચણમુું કાડ, 

ળણના કોથા, કુંતાન લગેયે ફન ે છે. ટદલવ-ેટદલવ ેકુંતાન 

અને કોથાની ભાુંગ ઓછી થતી જામ છે. તનેા સ્થાને કૃચત્રભ 
યેવાભાુંથી ફનેર કોથા ઉમોગભાું રેલાઈ યહ્યા છે. 

 ૃથ્લીના ટેાભાુંથી 

ખચનજતેર ભે છે. તેભાું ઘણા દાથો બેરા શોમ છે. 
બેરા દાથોન ે ળુદ્ધ કયીન ે તેભાુંથી કેયોવીન, ડીઝર, 

ેટર ોર, ડાભય લગેયે જુદાું ાડલાભાું આલે છે. આ ઉદ્યોગ 

ખચનજતેર આધાટયત ઉદ્યોગ છે. લડોદયા, જાભનગય, ભુુંફઈ, 

ચલળાખાટ્ટનભ, ચેન્નાઈ લગેયે ળશેયોભાું ખચનજતેર ળુદ્ધ 

કયલાની યીપાઈનયીઓ આલરેી છે. 
 યાવામચણક ખાતયનાું કાયખાનાું કરોર, લડોદયા, 

ચવુંદયી, ભુુંફઈ, ગોયખુય અને દુગાાુય ખાત ેઆલેરાું છે. 

 
  

બાયતભાું વડકભાગા, શલાઈભાગા, યેરભાગા અન ે

જભાગા આલેરા છે. આ ઉયાુંત યો-લેનો ણ ઉમોગ 
થામ છે. ાઈરાઈન દ્વાયા પ્રલાશી-લસ્તુ રલામ-ભોકરામ 
છે. 

 રાભભાગા તભાયા ગાભને તારુકાના કે ચજલ્લાના  

ભુખ્મ ભથક વાથ ેજોડે છે. 

 આ ભાગા ચજલ્લાનાું ભુખ્મ ભથક અને સ્થાનો, 

તારુકા અને નગયોને જોડતો ભાગા છે. 

 આ ભાગા યાજ્મના ાટનગય, ચજલ્લાનાું 

ભથકો તથા ભશત્ત્લનાું નગયોને એકફીજા વાથ ેજોડે છે. 

 યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગા ભશત્ત્લનો 

વડકભાગા છે. ત ે એક યાજ્મને ફીજા યાજ્મ વાથ ે જોડલાનુું 
કાભ કયે છે. દેળનાું ભુખ્મ ળશેયો, ફુંદયો, લશીલટી ભથકો 

લગેયેન ે જોડલાનુું કાભ કયે છે. દેળભાું રગબગ 50 થી લધુ 
યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગો આલેરા છે. 

 વૌથી રાુંફો ધોયીભાગા છે. તે 

લાયાણવીથી કન્માકુભાયી વધુી શોંચ ેછે. 

 વૌથી ટૂું કો ધોયીભાગા છે ત ે

કોરકાતાથી ફાુંગ્રાદેળની વયશદ ે આલેર ફોનગાઉ વુધી 
શોંચ ેછે. 
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       વુલણા ચતુબુાજ (ગોલ્ડન કોયીડોય) બાયતભાું ફની યહ્યો 
છે. તે ભુુંફઈ-ટદલ્શી-કોરકાતા-ચેન્નાઈ એભ ચાય ભોટાું 
ળશેયોન ેજોડળ,ે જનેી રુંફાઈ 5846 ટકભી શળ.ે તેભાું એક ણ 

યેરલ-ેિોચવુંગ નશીં શોમ; યું ત ુ 75 જટેરા ઓલયબ્રીજ 

ફનાલલાભાું આલળ.ે 
 

બાયતીમ યેર વૌથી ભશત્ત્લનુું ટયલશનનુું વાધન 
છે. તેભાું એકવાથ ે ઘણા રોકો ભુવાપયી કયી ળકે છે. લધુ 
પ્રભાણભાું ભાર એક વભમ ે જ-ેત ે જગ્માએ શોંચાડી ળકામ 
છે. કોરવાને ફદર ે ડીઝર અને લીજીથી ચારતા 
એચન્જનનો ઉમોગ થામ છે. બાયતભાું ટદલ્શી અન ે
કોરકાતાભાું ભેટર ો ટરેન આલેરી છે. 
 

બાયતભાું ગુંગા, બ્રહ્ુત્ર લગેયે ભોટી નદીઓભાું 

ફાયેભાવ ાણી યશેતુું શોલાથી નાની સ્ટીભયો અને શોડીઓ 
દ્વાયા ભુવાપયો તથા ભારની શેયપેય થામ છે. 
 

આણા દેળભાું આુંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથકો 
અભદાલાદ, ભુુંફઈ, ટદલ્લી, કોરકાતા, ચેન્નાઈ અન ે

ચથરલનુંથુયમ  ભાું આલેર છે. આુંતટયક શલાઈ ભુવાપયી 
ભાટે ‘ઈચન્ડમન એય રાઈન્વ’ અને યદેળની શલાઈ 

ભુવાપયી ભાટે ‘એય ઈચન્ડમા’ નાું ચલભાનો વલેા આે છે. આ 

ઉયાુંત ખાનગી ચલભાની કુંનીઓન ે ણ ભાન્મતા 
આલાભાું આલી છે. 
 

લાતીમ પ્રદેળોભાું જ્માું યેરભાગા કે વડકભાગા ળકમ 
નથી, ત્માું યો-લ ેળરૂ કયલાભાું આવ્મા છે. 

 

 ઉત્તય અભેટયકા બચૂભખુંડ એ મ.ુએવ.એ. 
(અભેટયકાનાું વુંમુકત યાજ્મો) કેનેડા, ભેચકવકો અને 

કેયેચફમન ચલસ્તાયના દેળો અન ે દ્વીોનો ફનેરો ખુંડ છે. 
2.44 રાખ ચોટકભી ચલસ્તાય ધયાલતો ૃથ્લીનો 16 ટકા 
બૂચભબાગ યોકે છે. અશીંના ભૂચનલાવી તયીકે ‘યેડ-

ઈચન્ડમન’ જાચત ગણામ છે.  

 “અભેટયકાનુું નાભ ખુંડના ળોધક ટિસ્ટોપય 
કોરુંફવના નાભે નટશ, યું ત ુ વુંળોધનકતાા ઈટારીના 

અભેટયગો લસે્ુચીના નાભે ડ્ુું છે.” 

 ઉત્તય અભેટયકા ખુંડની ઉત્તય-દચક્ષણ રુંફાઈ 9654 
ટકભી છે, જ્માયે તનેી શોાઈ ઉત્તયે કેનેડાભાું 6033 ટકભી છે. 

જ્માયે દચક્ષણે 482 ટકભીથી લધુ નથી. આભ, દચક્ષણ ે તે 

વાુંકડો થતો જામ છે. 
 ઉત્તય અભેટયકા ખુંડભાું કેનેડા અને અરાસ્કા તથા 
રીનરેન્ડ જલેા ઉત્તય બાગના ચલસ્તાયો ટશભાચ્છાટદત 
ખડકા ચલસ્તાય ધયાલે છે. તેથી ખેતી ભાટે ચફનઉમોગી 
છે, યું તુ ઘવાયાની પ્રટિમાન ેરીધ ેઆ પ્રદેળભાું નાનાું-ભોટાું 

વયોલયોનુું ચનભાાણ થમુું છે. જભેકે ાુંચ ભશાન વયોલયો 
(Five Great Lakes) વુીટયમય, હ્યુયોન, એયી ઓન્ટાટયમો 

અને ચભચચગન જ ેવુંમુકત યાજ્મ અભેટયકા અને કેનેડા લચ્ચ ે
કુદયતી વયશદની યચના કયે છે. 
 ઉત્તય અભેટયકા ખુંડભાું ચલળા ભેદાનો આલેરાું છે, 

જભેાું ચભચવચવી, ચભવુયી, ભેકેન્ઝી નદીઓન ે રીધ ે કાુંનાું 

પદ્રુ ભેદાનોની યચના થઈ છે, જ ે‘પ્રેડયઝના ભેદાન’ તયીકે 

ઓખલાભાું આલે છે. તે ઘઉંની ખેતી અન ે તેના ચલુર 
ઉત્ાદન ભાટે ચલશ્વચલખ્માત છે. 
 ઉત્તય અભેટયકા ખુંડભાું લૂે અને ચિભ ટકનાયે ફ ે
ચલચળષ્ટ્ લાતભાાઓ આલેરી છે. ચિભ ટકનાયાન ે
વભાુંતય એલી યોટકઝ લાતભાા જભેાું ભાઉન્ટ ભોટકન્ર ે
(અરાસ્કા) વૌથી ઊંચુું ચળખય છે. અશીં ‘એચસ્કભો’ જાચત, 

અરાસ્કા ચલસ્તાયભાું ‘ઈગ્ર’ુ જલેાું ચલચળષ્ટ્ યશેઠાણો 

ફનાલીને લવ ેછે, તથા યેચન્ડમય, વીર, લોરયવ અને વપેદ 

યીંછ જલેા ચલચળષ્ટ્ પ્રાણીઓ જોલા ભે છે.  

 

 ઉત્તય અભેટયકાભાું ઉત્તયના કેનેડા, અરાસ્કા અને 

લાતીમ ચલસ્તાયોભાું ઠું ડી અને ળુષ્ક એલી ટુું ડર  પ્રકાયની 
આફોશલા અનુબલામ છે. ટેકવાવ યાજ્મભાું અચતળમ 
ગચતલાા ચિલાતો પૂું કામ છે, જનેે ‘ટોનેડો’ તયીકે ણ 

ઓખલાભાું આલે છે.  
 

  

કેનેડા ચિભ ગોાધાના ઉત્તય અભેટયકાખુંડનો 
વૌથી ભોટો દેળ છે. કેનેડાનો અધો બાગ વખત અને નક્કય 
ખડતા બચૂભના દ્વીવભુશોનો ફનેરો છે. 
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 કેનેડા ખચનજોભાું એસ્ફસે્ટોવાના ઉત્ાદનભાું 
ચલશ્વભાું પ્રથભ સ્થાન ે  છે. ચનકર અને પરેટટનભના વૌથી 
લધુ ઉત્ાદનભાું ણ ત ે પ્રથભ સ્થાન ે છે. ઓટાલા તનેી 
યાજધાનીનુું કેન્દ્ર છે. અશીં ભોન્ટર ીમર, ટોયેન્ટો, ચલચનગે, 

શેચભલ્ટન જલેાું ળશેયો આલેરાું છે. 
 “કેનેડાની યાષ્ટ્રીમ યભત આઈવ શોકી છે.”  
 કૃચ, વ્માાય અને ઉદ્યોગોની દૃષ્ટ્ીએ વભૃદ્ધ અન ે

ચલકચવત વભલામી પ્રજાવત્તાક દેળ એટર ે મુ.એવ.એ. આ 
પ્રદેળનાું ભૂચનલાવી યેડ ઈચન્ડમનો શતા. 

 

 દચક્ષણ અભેટયકા ખુંડ ચિભ ગોાધાભાું આલેરો 
દુચનમાનો ચોથો ભોટો ચત્રકોણાકાય ખુંડ છે. ૃથ્લીના કુર 
જભીન ચલસ્તાયના 13 ટકા ચલસ્તાયભાું થયામેરા નકળાભાું 
આજચેન્ટના, બ્રાચઝર, ચચરી જલેાું યાષ્ટ્રો આલેરાું છે. 

 

ચલશ્વભાું પ્રથભ સ્થાન ધયાલતી 4,827 ટકભી રાુંફી 

એભેઝોન નદીનુું જકે્ષત્ર વૌથી ભોટુું  છે. 
 

 દચક્ષણ અભેટયકા ખુંડનો ભધ્મ બાગ ઉષ્ણકટટફુંધભાું 
આલેરો છે. તેથી અશીં ફાયેભાવ ઊંચુું તાભાન અન ે
લયવાદ અનબુલામ છે. ચલશ્વનાું 21% જુંગરો અન ે 14% 
ઘાવબચૂભ આ ખુંડભાું આલેરી છે. બ્રાચઝર અને 
આજચેન્ટનાભાું ઉષ્ણ કટટફુંધીમ ફાયેભાવ રીરાું યશેતાું 
જ ુંગરો તેભજ ુંાઝ અને વલાના ઘાવના પ્રદેળો આલેરા છે. 
ુંાઝ ભેદાનોનુું ‘આલ્પાલ્પા’ ઘાવ જાણીતુું છે. 

 

ચલશ્વની 90% કોપી આ ખુંડના બ્રાચઝર, કોરુંચફમા, 

લેનેઝએુરા, ઈકલેડોય જલેા દળેભાુંથી પ્રાપ્ત થામ છે. ઘઉં અને 

ળેયડીના ઉત્ાદનભાું આજચેન્ટના અને બ્રાચઝર અરસ્થાને 
છે. 
 ખનીજની દૃષ્ટ્ીએ અશીંથી ભેંગેનીઝ, તાુંફ,ુ 

ખચનજતેર, કોરવો પ્રાપ્ત થામ છે. અશીં વૌથી લધાયે કરાઈ 

અને ખચનજતેર ભે છે. ચલશ્વનુું 4.6% ખચનજતરે 
લેનેઝએુરા દેળભાુંથી ભે છે. 

 

દચક્ષણ ગોાધાભાું ચલસ્તાયની દૃષ્ટ્ીએ પ્રથભ સ્થાન 
અને ચલશ્વભાું ાુંચભુું સ્થાન ધયાલ ેછે. રુંફાઈ અન ેશોાઈ 
રગબગ વયખી છે. બ્રાચઝરભાું શેરાું ોટુાગીઝ રોકોનુું યાજ 
શતુું, તેથી તેની બાા ણ ોટુા ગીઝ છે. ચચરી અને ઈકલેડોય 

ચવલામ દચક્ષણ અભેટયકાના અન્મ દેળોની વયશદોને સ્ળે 
છે. અશીં ‘એનાકોન્ડા’ નાભનો અજામફ અજગય જોલા ભે 

છે.  

 

અશીં 68% ળશેયી લવચત જોલા ભે છે અને 
ભુખ્મત્લે સ્ેનીળ બાા ફોરામ છે. બ્મએુનોવ એયચવ તેનુું 
ાટનગય છે. 
 મુયેચળમા તયીકે ઓખાતો દુચનમાનો ભોટાુંભા ભોટો 
દ્વીકલ્ એચળમાથી મુયર (URAL) લાત છૂટો ડે છે. 

એક કયોડ છ રાખ ચોટકભી ચલસ્તાય ધયાલતો આળયે 64 
કયોડની જનવુંખ્મા ધયાલતો આ ખુંડ છે.  
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