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 બાયતનાો બાૌગાોલરક ઈતતશાવ  
  નાભાભબધાન :- 

 ‘બાયત’ન ું નાભ આા જ નાભના આૅક પ્રાચીન ળાવક થકી થમ ું શાૅલાન ું ભનામ છૅ. જભૅણૅ આા કૅ્ષત્રની આાધાયબૂત આૅકતાની 
રયકલ્પના કયી શતી.  

 ઋગ્લૅદભાું તૅનૅ આામાોની આૅક વભથથ આારદલાવી જાતતના ૅનૅતા ફતાવ્ા ૅછૅ.  
 લામ  યાણના આૅક આન્ય વુંદબથભાું દ ષ્યુંતના  ત્ર ’બયત’નાૅ ઉલ્લૅખ ભ ૅછૅ. જભૅના નાભ યથી આા બૂ બાગન ું નાભ બાયત 

ડ્ ું શાૅલ ું જાૅઈઆૅ.  
 શકીકતભાું ‘બાયત’ ળબ્દના ૅવા પ્રથભ ઉલ્લૅખ  યાણાભૅાું જ ભ ૅછૅ.  
 બાયતના માથમ રૂૅ ઉમાૅગભાું રૅલાતા ઈિમા(India) ળબ્દની વ્ ત્પતત ભૂ ગ્રીક ળબ્દા ૅ‘ઈિાૅઈ’ (Indoi) - “ઈિાૅવની 

નજીકના કૅ્ષત્ર” ભાુંથી  થઈ શાલૅાન ું ભનામ છૅ.  
 યાૅભન રાૅકા ૅઆા નદીન ૅ’ઈિવ’ આનૅ તૅની ૂલથભાું આાલૅરા બૂબાગન ૅ‘ઈિમા’ નાભથી આાૅખાલતા શતા.  
 ધવિમનાઆૅ ૅધવિંધ  નદીન ૅરશિં દ  આન ૅઆા પ્રદૅળન ૅ‘રશિં દ સ્તાન’ નાભ આાપ્ ું શત ું.  
 દૅળના ફુંધાયણ ભ જફ આાજ ૅદૅળના ફૅ જ નાભા ૅસ્વીકામથ છૅ. ‘બાયત’ આન ૅ‘ઈું રડમા’.  
 

 સ્થાન અનો તલસ્તાય :- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

બાયત + તલશ્વ બૂગાો  
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6807’  (પ.ૂરે) 

3706’(ઉ.અ) 

804’ (ઉ.અ) 

97025’(પ.ૂરે) 



 

 બાયતની ભ ખ્ય બૂમભ 804’ ઉત્તય આક્ષાુંળથી 3706’ ઉત્તય આક્ષાુંળ તથા 6807’ ૂલથ યૅખાુંળ થી 97025’ ૂલથ યૅખાુંળ 
દયમભમાન વ્ાપ્ત છૅ.  

 તૅના ૅઆક્ષાુંળીમ તથા યૅખાુંળીમ તલસ્તાય રગબગ 300 છૅ.   
 બાયતની ભ ખ્ય બૂમભકાથી દૂય આાલૅરા કૅન્દ્રળાધવત પ્રદૅળ આુંદભાન આન ૅદનકાૅફાય રી વભૂશન ું દધક્ષણતભ ધફિંદ  ’ઈપિયા 

ાૅઈન્ટ’ (Indira Point) 6045’ ઉ. આ. ય આાલૅર ું છૅ. જ ૅઆગાઉ ૄગ્ભૅદરમન ાૅઈન્ટ તયીકૅ જાણીત ું શત ું.  
 કાશ્ભીયથી કન્યાક ભાયી વ ધી ઉત્તય - દધક્ષણ રદળાભાું બાયતની દધક્ષણાૅત્તય રુંફાઈ 3214 રક.ભી. છૅ, જ્યાયૅ ગ જયાત કચ્છ 

દજલ્લાથી આરૂણાચર પ્રદૅળ (આૅન્દ્જાૅલ દજલ્લા)ૅ વ ધી ૂલથ - દિભ રદળાભાું તૅની શાૅાઈ 2933 રક.ભી. છૅ.  
 બાયતન ું સ્થાન ૂલથ ગાૅાધથના રગબગ ભધ્ય બાગ ૅજાૅલા ભ ૅછૅ.  
 આાળયૅ 30 યૅખાુંળીમ તલસ્તાયનૅ કાયણ ૅદૅળન ૅફૅ વભમટ્ટાભાું લશૅચી ળકામા ૅશતા.ૅ યુંત  આા વભસ્યાન ું વભાધાન 82030’ 

ૂલથ યૅખાુંળલૃતન ૅબાયતીમ પ્રભાણ વભમની (IST) યૅખાના  દનધાથયણથી થમ ું છૅ.  
 કકથલૃત દૅળની ભધ્યભાું (ગ જયાત, યાજસ્થાન, ભધ્યપ્રદૅળ, છત્તીવગઢ, ઝાયખુંડ, દિભ ફુંગા, તત્ર યા આન ૅ મભઝાયૅભ 

યાજ્યાભૅાું) થઈનૅ વાય થામ છૅ.  
 આૅટર ૅતા ૅબાયત ફ ૅતાીમ કરટફુંધા ૅ - દધક્ષણ બાગ ઉષ્ણ કરટફુંધ આનૅ ઉત્તય બાગ ઉાૅષ્ણ આથલા વભળીતાષૅ્ણ 

કરટફુંધભાું લશેં ચામ છૅ.  
 બાયતના આા આક્ષાુંળીમ વ્ાન ૅ કાયણૅ વભગ્ર લથ દયમભમાન બાયતના વ દ ય આાલરૅા દધક્ષણ વીભાલતી બાગ (જ ૅ

તલૃલલૃતથી નજીક છૅ) રદલવ - યાતની વભમાલતધભાું 45 મભદનટ જટૅરા ૅતપાલત ડૅ છૅ.  
 જ્યાયૅ તલૃલલૃતથી દૂય આાલરૅ બાયતની ઉત્તયના વીભાલતી બાગ ૅઆા આલતધભાું રગબગ 5 કરાકના ૅતપાલત ડૅ છૅ.  
 બાયતના યૅખાુંળીમ વ્ાનૅ કાયણ ૅસ્થાદનક વભમભાું આાળયૅ ફૅ કરાક જટૅરા ડતા તપાલતન ૅરીધ ૅઆરૂણાચર પ્રદૅળ 

આન ૅગ જયાત (કચ્છ)ભાું થતા વૂમાોદમના વભમભાું ણ તપાલત જાૅલા ભ ૅછૅ.  
 આરૂણાચર પ્રદૅળ ગ જયાતની ૂલથભાું છૅ, તૅથી ત્ાું વૂમાોદમ શૅરાૅ થળ.ૅ  
 ગ જયાત (કચ્છ આન ૅઆરૂણાચર પ્રદૅળ લચ્ચૅ રગબગ 300 યૅખાુંળના ૅતપાલત શાલૅાન ૅરીધૅ સ્થાદનક વભમભાું આાળયૅ ફ ૅ

કરાકના ૅતપાલત ડૅ છૅ, કાયણ કૅ વૂમથ વાભથૅી ૃથ્વી યન ું આૅક યૅખાુંળ 4 મભદનટભાું પ્રવાય થામ છૅ. (30 X 4 = 120 
મભદનટ).        

 બાયતની પ્રભાણ વભમ યૅખા 82030’ ૂલથ યૅખાુંળલૃત ઉત્તયપ્રદૅળના મભઝાથ ય દજલ્લાભાુંથી (ખયાલડા ગાભ  82030’ ૂલથ 
યૅખાુંળલૃત ) તથા ચુંા છત્તીવગઢ (82029’ ૂલથ યૅખાુંળલૃત) યથી વાય થામ છૅ.  

 બાયતન ું ક ર કૅ્ષત્રપ 32, 87,263 ચા.ૅરક.ભી. છૅ, જ ૅતલિના ક ર કૅ્ષત્રપના 2. 42 ટકા છૅ.  
 કૅ્ષત્રપની દૃનિ આ ૅબાયત તલિભાું વાતભા ક્રભ ૅઆાલતા ૅભાટૅા ૅદૅળ છૅ.  

1. યદળમા (170.75 રાખ ચાૅ.રક.ભી.)  
2. કૅનૅડા (99.76 રાખ ચાૅ.રક.ભી.) 
3. ચીન (95.97 રાખ ચાૅ.રક.ભી.) 
4. મ .આૅવ.આૅ. (90.72રાખ ચાૅ.રક.ભી.) 
5. બ્રાઝીર (85.12 રાખ ચા.ૅરક.ભી.) 
6. આાૄસૅ્ટ્રદરમા (76.82 રાખ ચાૅ.રક.ભી.) 
7. બાયત (32,87,263 રાખ ચાૅ.રક.ભી.)  

 કકથલૃત બાયતના રગબગ ભધ્યબાગભાુંથી વાય થામ છૅ આન ૅતૅનૅ રગબગ ફ ૅબાગાભૅાું લશેં ચૅ છૅ યુંત  દધક્ષણ બાગની 
વયખાભણીઆ ૅઉત્તયબાગ શાૅા ૅછૅ.    

  રશિ ભશાવાગય ફૅ બાગાૅભાું લશેં ચામ છૅ.  દિભભાું આયફ વાગય આન ૅૂલથભાું ફુંગાની ખાડી.  
 બાયતની ઉત્તયભાું રશભારમ લથત શજાયા ૅ રક.ભી. રુંફાઈ ધયાલતી આતલચ્છચ્છન્ન શ્ૃુંખરાની જભૅ ઉબાૅ છૅ ત ૅઆા લથત 

તુંત્રના ૅબાગ ૅછૅ જ ૅઆૅદળમાના શદમસ્થ આૅલા ાભીયગ્રુંથથભાુંથી ચાયૅ ફાજ  તલસ્તીણથ થામ છૅ. 
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 બાયતની વીભાઅાો :-  
 
 

 
 

 

 સ્થીમ અથલા બૂતભ વીભા:- 

 બાયતની સ્થીમ વીભાની રુંફાઈ 15, 200 રક.ભી. છૅ.  
 બાયતના જ્મ્મ - કાશ્ભીય, રશભારમ પ્રદૅળ, ઉત્તયાખુંડ, ધવફિભ તથા આરૂણાચર પ્રદૅળના યાજ્યાૅની વીભાઆા ૅચીન વાથ ૅ

સ્પળો છૅ.  
 નૅાની વીભા ણ બાયતના ઉત્તયાખુંડ, ઉત્તય પ્રદૅળ, ધફશાય, દિભ ફુંગાના લથતીમ કૅ્ષત્ર તથા ધવફિભ વાથ ૅ

જાૅડામૅરી છૅ.  
 બૂતાનની ૂલથભાું ભૅકભાૅશન યૅખા (Mc Mohan Line) રશભારમની ળીથ યૅખા (Crest Line) ફતાલ ૅછૅ. ત ૅબાયત આન ૅ

ચીનની લચ્ચ ૅવીભા - યૅખાન ું કાભ કયૅ છૅ. તૅન ું 1914ભાું શૅનયી ભૅકભાૅરૂનૅ વીભાુંકન કમ થ શત ું.  
 બાયતની ઉત્તય - દિભૅ આપઘાદનસ્તાન દૅળની વીભા (800રક.ભી.) ણ સ્પળો છૅ.   
 બાયતના જમ -કાશ્ભીય, ુંજાફ, યાજસ્થાન, ગ જયાત યાજમા ૅબાયત - ારકસ્તાન વીભાન ૅસ્પળો છૅ.  
 ૂલથભાું મભશ્ભી, ટકાઈ, નાગા, ફયૅર તથા મભઝાૅની ટૅકયીઆા ૅબાયતની વીભા દનધાથયીત કયૅ છૅ.  
 મ્યાનભાયની આાયાકાન માભૅા લથત શ્ૅણી બાયત આન ૅમ્યાનભાયની લચ્ચૅ રાુંફી વીભા-યૅખા ફનાલ ૅછૅ.  
 બાયતના આરૂણાચર પ્રદૅળ, નાગારૅિ, ભણ ય તથા મભઝાૅયભ યાજ્ય, બાયત તથા મ્યાનભાયની લચ્ચૅ આાુંતયયાષ્ટ્રીમ 

વીભા વાથ ૅજાૅડામૅરા છૅ.  
 ઉત્તય - ૂલીમ યાજ્યા ૅ(આવભ, ભૅઘારમ, તત્ર યા, મભઝાૅયભ) તથા દિભ ફુંગાની લચ્ચૅ ફાુંગ્રાદૅળ છૅ.  
 ફાુંગ્રાદૅળ આનૅ બાયત લચ્ચૅ વુંૂણથણૅ ભાનલકૃત વીભા છૅ જ ૅઆાણા દૅળની વાથી રાુંફી વીભા (4096 રક.ભી.) ધયાલ ૅ

છૅ. 
   
 જરીમ વીભાઅાો (દરયમાઈ વીભા) :- 

 બાયતની ભ ખ્ય બૂમભન ૅ6100 રક.ભી. રાુંફી તટયૅખા (દરયમારકનાયા)ૅ ભી છૅ.  
 તલિના 46 દૅળા ૅની વીભા ણ રશિી - ભશાવાગય વાથ ૅસ્પળો છૅ.  
 વ આૅઝ  નશૅય આન ૅભરાિા—વાભ રધૂદન તલિના આતતવ્સ્ત જભાગાો છૅ. જભૅાુંથી દય લો રગબગ 20,000 જશાજા ૅ

વાય થામ છૅ.  
 બાયતભાું વાથી લધ  રાુંફા ૅદરયમારકનાયા ૅગ જયાત યાજમ ધયાલ ૅછૅ.  ત્ાય ફાદ આાુંધ્રપ્રદૅળ ધયાલૅ છૅ.  
 બાયતભાું ક ર 9 યાજ્યા ૅદરયમારકનાયા ૅધયાલ ૅછૅ. 1. ગ જયાત 2. ભશાયાષ્ટ્ર 3. ગાૅલા 4. કણાથટક 5. કૅય 6. તમભરનાડ   7. 

આાુંધ્રપ્રદૅળ 8. આારૅડળા 9. દિભ ફુંગા.  
 
 પ્રાદોભળક યાજ્ય વીભા :- 

 બાયતની પ્રાદૅદળક યાજ્યવીભા જ્યાું બાયતન ૅવુંૂણથ કૅ્ષત્રાતધકાય પ્રાપ્ત છૅ ત ૅરકનાયાથી 12 નાૅરટકર ભાઈર (વભ ર ભાઈર) 
વ ધી છૅ. 

 
 વંરગ્ન ક્ષોત્ર અથલા અતલયછન્ન ભંડ :- 

 વભ ર રકનાયાથી 24 નાૅરટકર ભાઈર વ ધીના ૅ તલસ્તાય ’વુંરગ્ન કૅ્ષત્ર ભુંડ’ કશૅલામ છૅ. આા તલસ્તાય વ ધી બાયતન ૅ
યાજકાૅીમ આતધકાય, વીભાળ લ્ક વુંફુંધી, પ્રદૂણ - દનમુંત્રણ વુંફુંધી તથા આપ્રલાવી કામદા રાગ  કયલાના ૅઆતધકાય 
પ્રાપ્ત છૅ.  

બાયતની વીભાઅાો 

જરીમ વીભા (દરયમાઈ વીભા)   સ્થીમ અથલા (બૂતભવીભા)  

3 



 

 અનન્ય અાર્થિક ક્ષોત્ર :- 

 વભ ર રકનાયાથી 200 નાૅરટકર ભાઈર વ ધીના ૅ તલસ્તાય જમાું બાયતન ૅખનીજ વુંદા, વાગયીમ જરળરકત, વાગયીમ 
જીલા ૅલગૅયૅનાું વુંયક્ષણ વુંળાૅધનનાૅ આતધકાય પ્રાપ્ત છૅ.    

1 ભાઈર = 1.6 રક.ભી.  
1 નાૅરટકર ભાઈર = 1.85 રક.ભી.  

 બાયત તલનબન્ન સ્થાકૃતત ધયાલતા ૅ આૅક તલળા દૅળ છૅ બાયતભાું દયૅક પ્રકાયની બ-ૂઆાકૃતતઆા ૅ જાૅલા ભૅ છૅ.  
ઉ.દા. લથત, ભૅદાન, યણપ્રદૅળ લગૅયૅ.  

 દૅળના આાળયૅ 10.6% કૅ્ષત્ર ય લથત, 18.5% કૅ્ષત્ર ય શાડીઆા,ૅ 27.7% કૅ્ષત્ર ય ઉચ્ચપ્રદૅળ તથા 43.2% કૅ્ષત્ર ય 
ભૅદાની તલસ્તાય છૅ.   

 
  
 

 
 

 
  
  
  
 
 
 

 
 ઉત્તય અનો ઉત્તય - ૂલી લવતભાા :- 
 બાયતના ઉત્તય આન ૅઉત્તય- ૂલથભાું રશભારમની તલળા આન ૅરાુંફી થગરયભાા આાલૅરી છૅ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

બાયતન  ંબૂૃષ્ઠ  

1. ઉત્તય બાયતનાો તલળા લવતીમ પ્રદોળ   3. દ્વી ક્લ્પીમ ઉચ્ચપ્રદોળ 2. ઉત્તયના તલળા ભોદાનાો  

બાયતના ભ ખ્ય બૂ– યચનાકીમ પ્રદોળાો 

 6. યણપ્રદોળ   5. દ્વી વભૂશ    4. તટીમ ભોદાનાો    
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 રશભારમનાો તલસ્તાય :- 

 બાયતની ઉત્તય વયશદભાું 2500 રક.ભી. રુંફાઈ, 240 થી 320 રક.ભી. શાૅાઈ 5,00,000 ચાૅયવ રક.ભી. કૅ્ષત્રપભાું 
પૅરામૅર છૅ.  

 રશભારમ લથતભાાની શાૅાઈ દિભથી ૂલથ તયપ જતાું ઘટતી જામ છૅ.  
 રશભારમ તલિની વાથી મ લાન આનૅ તલિની વાથી ઊુંચી લદરત લથતભાા છૅ.  
 
 રશભારમના ભ ખ્ય ભળખયાો :- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 લવત શ્રોણીઅાો ભ જફ રશભારમનો નીચો ભ જફના ચાય બાગભા ંલશેંચી ળકામ છો  :- 

1. ટ્રાન્સ/ તતફટૅ રશભારમ  
2. ફૃશદ રશભારમ આથલા આાુંતરયક રશભારમ  
3. ભધ્ય રશભારમ આથલા રઘ  રશભારમ  
4. ઉરશભારમ આથલા દળલારીક  

 
1. ટ્રાન્સ/ તતફોટ રશભારમ :-  

 1906ભાું સ્વૅન શૅડન નાભના બૂગાૅલૅત્તાઆ ૅકાયાકાયૅભ શ્ૅણીનૅ’આૅદળમાની કભયના ૅભણકાૅ’ કહ્ ું શત ું.  
 કાયાકાૅયભ શ્ૅણી આા બાગની આગત્ની શ્ૅણી છૅ.  
 રશભારમની આા શ્ૅણીઆાૅના ૅભાૅટા ૅબાગ તતફૅટભાું આાલૅરા ૅશાૅલાથી તૅનૅ ‘તતફૅટ રશભારમ’ ણ કશૅલામ છૅ.  
 ટ્રાન્સ રશભારમની આગત્ની લથતશ્ૅણીઆા:ૅ કાયાકાયૅભ, રદ્દાખ, કરાવ, ઝાસ્કય.  
 કાયાકાૅયભ શ્ૅણીભાું આાલૅરા ૅ’ કાયાકાૅયભ ઘાટ (5654 ભી) ’ બાયતના ૅવાથી ઊુંચા ૅઘાટ છૅ.  
 વાથી ભાૅટ ું  ગ્રૅદળમવથ ’ધવમાચીન’ છૅ. જ ૅ72 રક.ભી. રાફ ું છૅ.   
 કાયાકાૅયભ શ્ૅણીભાું આાલૅર ું ભાઉન્ટ K2 (ગાૅડતલન આાસૅ્ટીન) (8611 ભીટય) આ ૅતલિન ું ફીજા નુંફયન ું આન ૅબાયતન ું વાથી 

લધ  ઊુંચાઈ ધયાલત ું દળખય છૅ.  
 રદ્દાખ શ્ૅણીના ૅતલસ્તાય રદ્દાખના ઉચ્ચપ્રદૅળ તયીકૅ ણ આાૅખામ છૅ. જ ૅકાયાકાયૅભના ઉ/ૂ. તયપ આાગ લધૅ છૅ.  
 “રદ્દાખનાૅ ઉચ્ચપ્રદૅળ બાયતનાૅ વાથી લધ  ઊુંચાઈ ધયાલતા ૅઉચ્ચપ્રદૅળ છૅ.  

ક્રભ ભળખયાો ઊંચાઈ (ભીટય)  સ્થાન  
1 ભાઉન્ટ આૅલયૅસ્ટ  8, 848  નૅા- તતફૅટ  

2 ભાઉન્ટ K2 (ગાૅડલીન આાૅસ્ટીન)  8, 611  બાયત  

3 કાુંચનજુંઘા  8, 598  નૅા - બાયત  

4  ધારાથગરય  8, 172  નૅા  

5  નુંગાલથત  8, 126  બાયત  

6  આન્નૂણાથ  8, 078  નૅા  

7  ગ્રૅળૅયબ્ર ભ  8, 068  બાયત  

8               નુંદાદૅલી  7, 817  બાયત  

9  ભાઉન્ટ કાભૅત  7, 756  બાયત  

10 ગ રૂરા ભાન્ધાતા 7,728 તતફૅટ  

5 



 

 ફૃશદ રશભારમ/ રશભારિ/ ભશાન રશભારમ/ અાંતરયક રશભારમ/ ફપીરા રશભારમ/ ભ ખ્ય રશભારમ  :- 

 ફૃશદ રશભારમભાું તલિન ું વાથી લધ  ઊુંચાઈ ધયાલત ું દળખય ભાઉન્ટ આૅલયૅસ્ટ / ચાૅભાર ુંગભા/ વાગયભાથા (8848 ભીટય) 
આાલૅર ું છૅ.  

 ફૃશદ રશભારમભાું આાલૅરી ઘાટીઆાૅભાું બારૅટમા પ્રજાતતના રાૅકા ૅલવૅ છૅ, જ ૅળ  ચયાલનાયા છૅ.  
 આા ઉયાુંત ઉત્તયાખુંડભાું શૅભક ું ડ વારશફ આન ૅગાયીક ું ડ આાલૅરા છૅ.  
 
 ભધ્ય રશભારમ/ રઘ  રશભારમ/ રશભારમ શ્રોણી :- 

  તૅ ભશાન રશભારમની દધક્ષણભાું છૅ તથા તૅનૅ વભાુંતય પૅરામૅરી છૅ.  
 સ્રૅટ, ચૂનાના ૅથ્થય, કલાટથઝ ભી આાલ ૅછૅ.  
 તૅ જકૃત આનૅ રૂાતુંરયત ખડકાૅના ૅફનૅરા ૅછૅ.  
 તૅના ભ ખ્ય બાગાૅભાું કાશ્ભીય રશભારમ, રશભાચર આન ૅગઢલાર રશભારમના ૅવભાલૅળ થામ છૅ.  
 ભધ્ય રશભારમભાું આાલૅરી આગત્ની લથતભાાઆા ૅ ધારાધાય (રશભાચર પ્રદૅળ), ીય ુંજાર (કાશ્ભીય), નાગતીબા 

(ઉતયાખુંડ), ભવૂયી (ઉતયાખુંડ) છૅ.  
 જાણીતા લથતીમ મથટન સ્થા ૅજલૅા કૅ દળભરા, ચર, યાણીખૅત, ભવૂયી, નનીતાર, આલ્ાૅડા, દાદજિદરિંગ, ધભથળાા, 

કવારી, રૅન્સડાઉન ભધ્ય રશભારમભાું આાલૅર છૅ.    
 
 ઉરશભારમ/ ભળલાલરક શ્રોણી :- 

 રશભારમના ૅવાથી નલીન બાગ છૅ.  
 રઘ  રશભારમ આનૅ દળલાદરકની શ્ૅણીઆાૅન ૅઆરગ કયનાયી ઘાટીઆાૅનૅ દિભભભાું દૂન આન ૅૂલથભાું દ્વાય કશૅલાભાું આાલ ૅ

છૅ.   
 
 ભળલાલરક ળબ્દની ઉત્પતત :- 

 દૅશયાદૂન નજીક દળલાલાર ૂખાત ૅજાૅલા ભતી બૂગનબિક યચનાઆાૅના નાભકયણથી થઈ છૅ.  
 ચાઆાવૅ: દળલાદરક શ્ૅણીના ૅદિભ ુંજાફભાું આાલૅરા ૅબાગ, લનયરશત તથા યૅતા નદીઆાૅના કાયણ ૅ યૅતા છૅ. તૅનૅ 

સ્થાદનક બાાભાું ચાઆાૅવ કશૅ  છૅ.   
 
 

 

 

 
 

રશભારમન  ંપ્રાદોભળક તલબાજન 
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1. કાશ્ભીય/ ંજાફ રશભારમ:- 

 ધવિંધ  આન ૅવતર જ નદીઆા ૅલચ્ચૅના ૅરશભારમના ૅતલસ્તાય ’કાશ્ભીય’ ુંજાફ રશભારમ’ ના નાભ ૅઆાૅખામ છૅ.  
 આગત્ની શ્ૅણીઆા:ૅ કાયાકાૅયભ, રદ્દાખ, ઝાસ્કાય- વાથી ઊુંચ ું દળખય - કાભૅત (7756 ભીટય ) ીયુંજાર, ધારાધય.  
 તીથથસ્થાન:- લષ્ણાૅદૅલી, આભયનાથ, ચયાયૅ ળયીપ  
 ભીઠા ાણીના વયાૅલય:- ડાર લૂરય  
 ખાયા ાણીના વયાૅલય:- ેંગાૅગ- ત્ા ૅ 
 કયૅલા:- કાશ્ભીય રશભારમ ’કયૅલા’ ભાટૅ પ્રધવધ્ધ છૅ. જ્યાું ’જાપયાન’ (કૅવયની ખૅતી થામ છૅ).    
 
2. ક ભાઉ રશભારમ:- 
 ક ભાઉ રશભારમ વતર જ નદીથી કારી નદીની લચ્ચૅ 320 રક.ભી. રુંફાઈ ધયાલતા કૅ્ષત્રભાું વ્ાપ્ત છૅ.  
 
 
 
 
 
 
 
 નુંદાદૅલી (7817 ભીટય) આશીંન ું વલાોચ્ચ દળખય છૅ.  
 ક ભાઉ રશભારમભાું આાલૅરાું આન્ય દળખયાૅ: ફદયીનાથ, કૅદાયનાથ, તત્રળૂર, ભાના, ગુંગાૅત્રી - શૅભક ું ડ વારશફ.  
 તલખ્યાત: ’પ રાૅની ઘાટી’  આા પ્રદૅળાભૅાું જ આાલૅરી છૅ.  
 તીથથસ્થાન : કૅદાયનાથ, ફદયીનાથ, ગુંગાૅત્રી, મભનાૅત્રી  
 વયાૅલયા:ૅ બીભતાર, નનીતાર, વાતતાર. 
   
3. નોા રશભારમ:- 

 કારીનદીથી તતસ્તા નદી વ ધી રગબગ 800 રક.ભી.ની રુંફાઈભાું વ્ાપ્ત છૅ.  
 રશભારમના આા બાગભાું જ તલિન ું વાથી ઊુંચ ું દળખય આૅલયૅસ્ટ (8,848 ભીટય) આાલરૅ ું છૅ. તૅન ું નાભ બાયતના વલોક્ષણ 

તલબાગના ભ ખ્ય આતધકાયી વય જ્યાૅજથ આૅલયૅસ્ટના નાભ ય યાખલાભાું આાવ્ ું છૅ.    
 આન્ય દળખયાૅ: આન્નૂણાથ, ઘારાથગરય, ગાૅવાઈ થાન, કાુંચનજુંઘા, ભકાર.ૂ  
 કાઠભુંડ  આશીંની વાથી જાણીતી ખીણ છૅ.  
 દાદજિદરિંગ રશભારમ ’આારૅકિડ’ ભાટૅ જાણીતા ૅછૅ. ‘રૅચા’  જનજાતત આા પ્રદૅળભાું લવલાટ કયૅ છૅ.  
 
4. અવભ રશભારમ:- 
 તતસ્તા નદીથી બ્રહ્મ ત્ર નદી વ ધી (750 રક.ભી.) ના ૅ તલસ્તૃત બાગ આવભ રશભારમ કશૅલામ છૅ. તૅના ૅવ્ા ધવિીભ, 

આવભ તથા આરૂણાચર પ્રદૅળભાું છૅ.  
 દળખયા:ૅ નાભચા, ફયલા, ક રા કાુંગડી તથા ચાૅભાૅરશાયી, કાફવ ભુંગ, વાુંગરા ાશ .  
 ભ ખ્ય નદીઆા:ૅ બ્રહ્મ ત્ર, રાૅરશત, રદફાુંગ તથા રદશાુંગ.  

તોના ભ ખ્ય ફો બાગ છો .  

ૂલીવ્ય  બાગ  લશ્વભી બાગ   

ક ભાઉ રશભારમ    ગઢલાર રશભારમ   
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ઉત્તય– બાયતનાો ભોદાની પ્રદોળ :- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ઉત્તય - બાયતના ૅતલળા ભૅદાની પ્રદૅળ ધવિંધ , ગુંગા આન ૅબ્રહ્મ ત્રાના કાુંના દનકૅ્ષણથી ફનૅરાૅ છૅ.  
 આા ભૅદાનની વાથી લધ  ઊુંચાઈ 291 ભીટય આુંફારાથી વયશાન ય લચ્ચૅ છૅ.  
 બાયતની 50% લસ્તી ઉત્તયના ભૅદાની પ્રદૅળાૅભાું લવૅ છૅ.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. બાફય:- 
 આા  કૅ્ષત્ર દળલાદરક લથતશ્ણૅીની તૅટીભાું તૅનૅ વભાુંતય ધવિંધ  નદીથી તતસ્તા વ ધી વ્ાપ્ત છૅ.  
 બાફય 8 થી 16 રક.ભી. શાૅાઈ ધયાલતી વાુંક્ડી ટ્ટી છૅ.  
 

2. તયાઈ:- 
 બાફયની દધક્ષણૅ આાલૅરા ૅભદૅાનના ૅઆૅલા ૅબાગ જમાું બાફયની ર પ્ત થમૅરી નદીઆા ૅ ન: વાટી ય દૅખામ છૅ તૅનૅ 

તયાઈના ૅપ્રદૅળ કશૅ છૅ.  
 આા પ્રદૅળ 15 થી 30 રક.ભી. શાૅાઈ ધયાલ ૅછૅ.  

ઉત્તય - બાયતનાો ભોદાની પ્રદોળ  વીભાઅાો 

બાબય/ બાફય ખાદય (નલાોકાં)  તયાઈ/ તયાઈન   ફાંગય (જૂનાો કાં) 

 યોશ/કલ્લય  બૂડ 

નદીઅાોના રકનાયાના ંકાંન  ંભોદાન  ભ ખ તત્રકાોણન  ંકાંન  ંભોદાન  

 ચય  ભફર 
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3. ખદય :- 
 ખદય પ્રદૅળ આૅલા ૅનીચા ૅકૅ દનમ્ન બાગ છૅ જ્યાું નદીઆાૅનાું ૂયનાું ાણી દય લો શાેંચૅ છૅ. દય લો નદીઆાૅનાું ૂયનાું ાણી 

નલાૅ કાું રાલી તૅ આશી ાથયૅ છૅ. તૅથી નલા કાું થકી ખદયન ું દનભાથણ થામ છૅ.  
 
4. ફાંગય:- 
 ભૅદાનના આૅલા બાગન ૅફાુંગય કશૅ છૅ જ્યાું નદીઆાૅના ૂયનાું ાણી શાેંચી ળકતા નથી. આા કૅ્ષત્ર જ ના કાુંથી ફનૅર ું છૅ.  
 

 ડોલ્ટા/ ભ ખતત્રકાોણ પ્રદોળનાો ભોદાની પ્રદોળ :- 
 આા ખદયના ભૅદાનન ું જ તલસ્તયૅર ું સ્વરૂ છૅ.  
 ગુંગા તથા બ્રહ્મ ત્ર નદીઆા ૅાૅતાના ભ ખપ્રદૅળભાું ડૅલ્ટાના ભદૅાનાૅની યચના કયૅ છૅ.  
 ડૅલ્ટાના ૅજૂના ૅબાગ બાયતભાું છૅ તથા નલા ૅયચામૅરા ૅબાગ ફાુંગ્રાદૅળભાું છૅ.  
 બાયતભાું દિભ ફુંગાભાું વ ુંદયલનના ૅડૅલ્ટા આાલૅરા ૅછૅ. જભૅાું ડાુંગય આન ૅળણન ું ઉત્પાદન તલ ર પ્રભાણભાું થામ છૅ. 
 
1. ચય :- 
 આા  ડૅલ્ટાના ઉયના બાગભાું ઘણી જગ્માઆ ૅઉવૅરા ટૅકયા જલૅા જાૅલા ભ ૅછૅ.  
 
2.  ભફર :- 
 ચય લચ્ચૅની દનમ્ન બૂમભ આ ૅધફર કશૅલામ છૅ.  
 ડૅલ્ટાનૅ ’ખ યાસ્થર’ ણ કશૅ છૅ.  
 
 યોશ :- 

 ફાુંગય  પ્રદૅળના જ ૅબાગાૅભાું લધ  ધવિંચાઈ કયલાભાું આાલ ૅછૅ, આૅભાું કૅટરીક જભીના ૅય આૅક ભીઠાના ૅવપૅદ ાૅડાૅ થયાઈ 
જામ છૅ તૅનૅ યૅશ આથલા કલ્લય  કશૅ છૅ.   

 
 બૂડ :- 

 ફાુંગય પ્રદૅળના કૅટરાક બાગાૅભાું ઘવાયણનૅ કાયણૅ ઉયની ભ રામભ જભીન નિ થઈ ગઈ છૅ આન ૅત્ાું શલૅ કાુંકયા 
જભીન જાૅલા ભૅ છૅ. આાલી જભીનાૅન ૅબૂય કશૅ છૅ.    

 
ઉત્તયનાો ભોદાની પ્રદોળ વીભાઅાો 

ંજાફ - શરયમાણાન   
ભોદાન  

ગંગાન  ંભોદાન   યાજસ્થાનન  ંભોદાન    બ્રહ્મ ત્રન  ંભોદાન  

ઉયી ગંગા ભોદાન   નીચર ં ગંગાન  ંભોદાન   ભધ્ય ગંગા ભોદાન   
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 ંજાફ - શરયમાણાન ં ભોદાન :- 
 આા આૅક રગબગ ચાૅયવ ભૅદાન છૅ જનૅા ૅઉદ્દબલ તલળૅત: વતર જ, ધફમાવ આન ૅયાલી નદીઆાૅના દનકૅ્ષણથી થમા ૅછૅ.  
 તૅના ૅ તલસ્તાય ભ ખ્યત્વ ૅુંજાફ, શરયમાણા તથા રદલ્હીભાું જાૅલા ભ ૅછૅ.  
 આાભ, તા ૅવતર જ ધફમાવ, યાલી,  થચનાફ તથા ઝૅરભ આભૅ ાુંચ નદીઆા ૅથકી ફનૅરા ભૅદાન આૅટર ૅજ “ુંજાફન ું ભૅદાન” 

કશૅ છૅ.  
 આા કૅ્ષત્રભાું દાૅઆાફની વુંખ્યા લધાયૅ છૅ.  
 દાૅઆાફના ૅઆથથ છૅ ફ ૅનદીઆા ૅલચ્ચૅ બ-ૂ બાગ ‘દા’ૅ આૅટર ૅ‘ફૅ’ તથા ‘આાફ’ આૅટર ૅ‘ાણી’ ળબ્દથી દા ૅઆાફ ફનૅર છૅ.  
 
 યાજસ્થાનન  ંભોદાન :- 
 ુંજાફ - શરયમાણાના તલળા ભૅદાનના ૅફીજા ૅબાગ યાજસ્થાનન ું ભૅદાન છૅ. જનૅાૅ તલસ્તાય આયલલ્લી લથતભાાના 1.75 

રાખ લગથ રક.ભી. ભાું પૅરામૅર છૅ. જ ૅભ ખ્યત્વ ૅઆધથળ ષ્ક આન ૅળ ષ્ક પ્રદૅળ છૅ.  
 રૂણી નદી યાજસ્થાનના ભૅદાનની પ્રભ ખ નદી છૅ. જ ૅકચ્છના નાના યણન ૅભ ૅછૅ. આા ભૅદાન ફાુંગય પ્રકાયન ું છૅ.  
 આા ભૅદાનના દિભભાું થાયન ું યણ આાલૅર ું છૅ.  
 ખાયાાણીના વયાોલય :- વાુંબય, દૅગાની, રડિંડલાડા, ક ચભાન, ર ણકવાય, તાલ આન ૅુંચપ્રદા.    
 
 ગંગાન  ંભોદાન :- 
 આા ભૅદાન ભ ખ્યત્વ ૅઉત્તયપ્રદૅળ, ધફશાય તથા દિભી ફુંગાભાું વ્ાપ્ત જાૅલાું ભૅ છૅ.  
 તૅના ૅડૅલ્ટા પ્રદૅળ દિભી ફુંગા તથા ફાુંગ્રાદૅળભાું વ્ાપ્ત છૅ.  
 ગુંગાનાૅ ડૅલ્ટા આાખા જગતભાું વાથી ભાટૅા ૅડૅલ્ટા ગણામ છૅ.  
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ઉત્તયનાો ભોદાની પ્રદોળ વીભાઅાો 



 

 
 
 

 
 
 
 ઉયી ગંગા ભોદાન :- 

 આા ભૅદાન  ઉચ્ચપ્રદૅળના 2/3 બાગભાું પૅરામૅર છૅ.  
 જ ૅગુંગા તથા તૅની વશામક નદીઆા ૅજલૅી કૅ મભ ના, યાભગુંગા, ળાયદા, ગાૅભતી, ઘાઘયા આ ૅફનાલૅર છૅ.  
 
 ભધ્ય ગંગા ભોદાન :- 

 તૅ ભ ખ્યત્વ ૅ ધફશાય આન ૅ દધક્ષણ ધફશાયભાું પૅરામૅર ું છૅ. ઘાઘયા, ગુંડક આનૅ કાૅવી આા ભૅદાનની ભ ખ્ય નદીઆા ૅ છૅ. જૅ 
લાયુંલાય ાૅતાના ૅભાગથ ફદરતી યશૅ છૅ.  

 કાૅવી નદીન ૅ ’ધફશાયના ૅળાૅક’ કશૅલામ છૅ. તૅભાું ભ ખ્ય ફૅ શ્ૅણી ( ‘U’ આાકાયની ઘાટી) જાણીતી છૅ.  1. ગોરખપરુ, 2. 

રક્ષલુ-મોતીહારી.  
 
 લનમ્ન ગંગાન  ંભોદાન :- 

 તૅનૅ ’દિભ ફુંગાન ું ભૅદાન’ તથા ’ગુંગાના ૅડૅલ્ટા પ્રદૅળ’ ણ કશૅ છૅ.  
 
 ગંગા વાગય/ વ ંદયલન :- 

 દિભ ફુંગાભાું આાલૅરા ગુંગાના ડૅલ્ટાનૅ ’ગુંગાવાગય’ આથલા ’વ ુંદયલન’ કશૅલામ છૅ.   
 
 બ્રહ્મ ત્રન  ંભોદાન  :- 

 ‘બ્રહ્મ ત્રની ખીણ’ તયીકૅ આાૅખાતા ૅઆા તલસ્તાય રગબગ આવભભાું શાૅઈ કૅટરાક તનૅૅ ‘આવભખીણન ું ભૅદાન’ ણ કશૅ 
છૅ.  

 ‘બ્રહ્મ ત્રા નદીના ટભાું આાલૅર ’ભાજૂરી દ્વી’ આ ૅનદીના ટભાું આાલરૅ તલિનાૅ વાથી ભાટૅા ૅટા  
( નદી દ્વી) છૅ.    

 
 
 
 
 
 
 દ્વી કપીમ ઉચ્ચપ્રદોળ :- 

 જભીનના ૅાણીથી ઘૅયામૅરા ૅઆૅલા ૅબાગ જ ૅળીથ કૅ ગયદનના બાગૅથી ભ ખ્ય બૂમભ વાથૅ જાૅડામૅર શાૅમ તૅનૅ દ્વીકલ્પીમ 
ઉચ્ચપ્રદૅળ કશૅલામ છૅ.   

 દ્વીકલ્પીમ બૂ-બાગ પ્રાચીન ’ગાેંડલાના રેંિ’ ના ૅબાગ છૅ.  
 દધક્ષણ બાયતના ૅદ્વીકલ્પીમ ઉચ્ચપ્રદૅળ આાકૃતતની દૃનિથી આદનમમભત તત્રબ જાકાય છૅ.   
 દ્વીકલ્પીમ ઉચ્ચપ્રદૅળની ઉત્તય - ૂલથ તથા દિભ ૅશાડીઆા ૅઆાલૅર છૅ તૅની ઉત્તયી વીભા ય આયલલ્લી, તલિંધ્યાચર આન ૅ

વાત ડાની લથતભાા છૅ.  

ઉયી ગંગા ભોદાન   નીચર ં ગંગા ભોદાન   ભધ્ય ગંગા ભોદાન   

ગંગાના ભોદાનાો / વીભાઅાો 

ઉચ્ચ અવભ ઘાટી   લનમ્ન અવભ ઘાટી 

અવભ ઘાટી  
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1. ભાલાનાો ઉચ્ચપ્રદોળ :- 

 આા ઉચ્ચપ્રદૅળ નભથદા આન ૅતાી નદીઆા ૅતથા તલિંધ્યાચર લથતની ઉત્તય - દિભભાું તત્રબ જાકાયૅ વ્ાપ્ત છૅ.  
 તૅથી આા ઉચ્ચપ્રદૅળ યથી લશૅતી નદીઆા ૅ ઉત્તય - ૂલથ રદળાભાું લશીનૅ મભ નાન ૅ ભ ૅ છૅ. જભૅાું ચુંફર, ફૅતલા જલૅી 

નદીઆાૅના ૅવભાલૅળ થામ છૅ.  
 ુંચભઢીથી દધક્ષણ - દિભ વાત ડાન ું વલાોચ્ચ દળખય ધૂગઢ (1350) ભીટય આાલૅર ું છૅ.  

દ્વીકપીમ ઉચ્ચપ્રદોળ (ફૃશદ પ્રદોળાો) 

ભાલાનાો ઉચ્ચપ્રદોળ   દખ્ખણનાો ઉચ્ચપ્રદોળ   ભોઘારમનાો ઉચ્ચપ્રદોળ  છાોટા - નાગ યનાો 
ઉચ્ચપ્રદોળ  

દંડકાયણ્મનાો ઉચ્ચપ્રદોળ  

શજાયીફાગનાો 
ઉચ્ચપ્રદોળ  

કાોડયભાનાો 
ઉચ્ચપ્રદોળ  

યાંચીનાો ઉચ્ચપ્રદોળ  

તોરંગાણાનાો 
ઉચ્ચપ્રદોળ  

રાલા - ભશાયાષ્ટ્રનાો 
ઉચ્ચપ્રદોળ  

કણાવટકનાો 
ઉચ્ચપ્રદોળ  

ગ્રાલરમયનાો 
ઉચ્ચપ્રદોળ 
(ભધ્યપ્રદોળ)  

ફ ંદોરખંડનાો  
ઉચ્ચપ્રદોળ    

(ઉત્તયપ્રદોળ )  

ફઘોરખંડનાો 
ઉચ્ચપ્રદોળ   
(ભધ્યપ્રદોળ) 
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દ્વી કપીમ ઉચ્ચપ્રદોળ  



 

2. દખ્ખણનાો ઉચ્ચપ્રદોળ :- 

 નભથદાની દધક્ષણભાું તત્રકાૅણકાય સ્વરૂૅ આાલૅરા ૅછૅ.   
 
 તોરંગાણાનાો ઉચ્ચપ્રદોળ :- 

 તૅ કૅચ્છિમન મ ગની નીવ-ખડક વુંયચના ધયાલૅ છૅ.   
 જનૅી ઉત્તય આનૅ ઉત્તય - ૂલથ વયશદૅ ગાૅદાલયી નદીની ઘાટી આાલૅરી છૅ.     
 
 ભશાયાષ્ટ્રનાો ઉચ્ચપ્રદોળ/ રાલાનાો ઉચ્ચપ્રદોળ :- 

 આા ઉચ્ચપ્રદૅળ જલાાભ ખી રાલાભાુંથી 60 થી 65 કયાૅડ લથ ૂલથ દનભાથણ ાભૅરા જ ૅફૅવાલ્ટના ખડકાૅ રૂૅ ભ ખ્યત્વૅ 
ભશાયાષ્ટ્ર, ભધ્યપ્રદૅળ આન ૅકણાથટકભાું પૅરામૅર છૅ. તૅભાુંથી રાૅખુંડ, ભેંગૅનીઝ, વાૅન ું, આફયખ, ફાૄકવાઈટ લગૅયૅ ખનીજાૅ 
ભી આાલ ૅછૅ તથા તૅની જભીન ળૅયડી, કાવ, ઘઉું  ભાટૅ ઉમાૅગી છૅ.     

 
 કણાવટકનાો/ ભૌવૂયનાો ઉચ્ચપ્રદોળ :- 

 ક રૅભ ખ ાવૅ આાલૅર ભ રાન થગરય (1923 ભીટય) આ ૅવાથી ઊુંચ ું દળખય છૅ.  
 ફાફા ફૂદાનની ટૅકયીઆા ૅઆા ઉચ્ચપ્રદૅળના ૅબાગ છૅ.  
 તૅભાુંથી ફાકૅ્સાઈટ, ભેંગૅનીઝ લગૅયૅ ભી આાલ ૅછૅ.   
 
3. છાોટાનાગ યનાો ઉચ્ચપ્રદોળ :- 

 છાૅટાનાગ ય ઉચ્ચપ્રદૅળના ૅઘણા ૅખયાૅ બાગ ઝાયખુંડભાું પ્રાપ્ત છૅ.  
 બાયતના 3/4 બાગ જટૅરા ૅકાૅરવાના ૅજથ્થા ૅધયાલૅ છૅ.  
 દાભાૅદય, ફયાકય, વ લણથયૅખા, ઉત્તય કાૅમર, દધક્ષણ કાૅમર તૅની ભ ખ્ય નદીઆા ૅછૅ.  
 આા છાૅટાનાગ યના ૅઉચ્ચપ્રદૅળ ખનીજ વુંતત્તના ૅબુંડાય શાૅલાથી તૅનૅ ’બાયતના ૅરૂશય’ પ્રદૅળ ણ કશૅલામ છૅ.   
 
4. છત્તીવગઢન  ંલનમ્ન ભોદાન/ ભશાનદી ફોભવન :- 

 છત્તીવગઢની નીચી બૂમભના ૅઉચ્ચપ્રદૅળ રાલાભાુંથી યચામરૅ છત્તીવગઢના ભૅદાન તયીકૅ આાૅખામ છૅ.  
 છત્તીવગઢની બૂમભ ઉજાઉ શાૅલાથી ’ઘાનના ૅકટાૅયા’ૅ ણ કશૅલામ છૅ.  
 આા ઉયાુંત દૂગથના ૅ ઉચ્ચપ્રદૅળ, યામ યના ૅઉચ્ચપ્રદૅળ, રાૅભીના ૅઉચ્ચપ્રદૅળ, પ્રેંન્દ્ટ્રાના ૅઉચ્ચપ્રદૅળ, યામગઢની ટૅકયીઆા,ૅ 

યાજશયાની ટૅકયીઆા ૅલગૅયૅનાૅ વભાલૅળ થામ છૅ.  
 યાજશયાની ટૅકયીઆાૅભાું ઘાયલાડ મ ગના ખડકાૅ ભી આાલ ૅછૅ. જભૅાુંથી ભતા રાૅખુંડનાૅ ઉમાૅગ નબરાઈ સ્ટીર પ્લાન્ટભાું 

કયલાભાું આાલ ૅછૅ.  
 
5. ભોઘારમનાો ઉચ્ચપ્રદોળ :- 

 આા ઉચ્ચપ્રદૅળભાું ગાયા,ૅ ખાવી, જૈંન્તિમા તથા ફશાયના બાગ ૅમભરકય આન ૅયેંગ્ભાની ટૅકયીઆાૅના ૅવભાલૅળ થામ છૅ.  
 દળરાેંગ (1961 ભીટય) આા ઉચ્ચપ્રદૅળન ું વાથી ઊુંચ ું દળખય છૅ.  
 ગાયા ૅશ્ૅણીન ું વાથી ઊુંચ ું દળખય નાૅકયૅક છૅ.  
 આાવાભના ૅ ઉચ્ચપ્રદૅળ આ ૅ કાફીઆેંગરાેંગના ૅ ઉચ્ચપ્રદૅળ ણ કશૅલામ છૅ તથા આા ઉચ્ચપ્રદૅળના ૅ દધક્ષણ બાગ “લાૄય 

કન્દ્ટ્રી” (war country) તયીકૅ ણ આાૅખામ છૅ.    

13 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 અયલલ્લી લવતભાા :- 

 આયલલ્લી તલિની વાથી પ્રાચીન લથતભાા છૅ.  
 ઉત્તય- ૂલથભાું રદલ્હીથી દધક્ષણ - દિભભાું આભદાલાદ (ગ જયાત) વ ધી પૅરામૅર છૅ.  
 વાથી ઊુંચ ું દળખય યાજસ્થાન ભાઉન્ટ આાફ  ખાતૅ ગ રૂ દળખય (1722 ભીટય) છૅ.  
 આયલલ્લી લથતશ્ૅણી ધવિંધ  - વતરજ નદી તુંત્ર આન ૅગુંગા - મભ ના નદીતુંત્ર લચ્ચૅ જ - તલબાજકન ું કાભ કયૅ છૅ.  
 વયૅયાળ ઉું ચાઈ 1500 ભીટય આન ૅરુંફાઈ 1800 ભીટય રક.ભી.   
 
 તલિંધ્યાચ લવતભાા :- 

 તલિંચ્યાચ લથતભાા ગ જયાતથી ળરૂ થામ છૅ ણ તૅનાૅ ભ ખ્ય બાગ જાૅફત ભધ્યપ્રદૅળથી વાવાયાભ ધફશાય વ ધી 
પૅરામૅરા ૅછૅ.  

 ભકર લથત તલિંધ્યાચ આન ૅવાત ડાન ૅજાૅડૅ છૅ.  
 વયૅયાળ ઉું ચાઈ 500 થી 600 ભીટય આન ૅરુંફાઈ 1200 રક.ભી.   
 
 વાત ડા શ્રોણી :- 

 વાત ડા શ્ૅણી વ્ા દિભના યતન યથી ૂલથના આભયકું ટક વ ધી જાૅલા  ભૅ છૅ.  
 વયૅયાળ રુંફાઈ 900 રક.ભી. આન ૅઉું ચાઈ 770 ભીટય  
 વલાોચ્ચ ઉું ચાઈ ધયાલત ું ધૂગઢ 1350 ભી. વુંયચનાત્મક દૃનિ આ ૅવાત ડા શ્ૅણીન ૅત્રણ તલબાગાભૅાું તલબાદજત કયી ળકામ 

છૅ. 
 
 

દ્વીકપીમ ઉચ્ચપ્રદોળ લવતભાાઅાો 

અયલલ્લી   તલિંધ્યાચ   ૂલવ ઘાટ   વાત ડા લશ્વભઘાટ (વહ્યારિ) 

તલિંધ્યાચ  કૌભૂય 

જયગા (ઉદમ ય) શવનાથ (અરલય)   રદલ્હી શાડી (રદલ્હી) 

બાયનોય  યાજભશોરની 
ટોકયીઅાો  

ભૌકર   ભશાદોલ  વાત ડા  

દભક્ષણ  
વહ્યારિ 

 ભધ્ય 
વહ્યારિ 

ઉત્તય 
વહ્યારિ  

 નલ્લભાર  ારકાોન્ડા  કાોન્ડાતલક  

યાજીાની ટોકયીઅાો   ભશાદોલની ટોકયીઅાો   ભૌકર લવતશ્રોણી 

વાત ડા 
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 તૅ ગ જયાતભાું યાજીાની ટૅકયીઆાૅથી ભધ્યપ્રદૅળભાું ભકર લથત વ ધી પૅરામૅર છૅ.  
 નભથદા નદી ય આાલૅરા ૅ’ધ ુંલાધાય જધાૅધ’ વાત ડા લથતભાાભાું જ આાલૅરા ૅછૅ.  
 ભકર લથતન ું વાથી ઉું ચ ું દળખય - આભયકું ટક (ભધ્યપ્રદૅળ) (1036 ભીટય) 
 યાજભશૅરની ટૅકયીઆાૅભાું ાયવનાથ (1366 ભીટય) વાથી ઉું ચ ું દળખય છૅ.  
 વાત ડાની લથતભાા ’બરાકૅ લથત’ન ું ઉદાશયણ છૅ.  
 વાત ડા આન ૅઆજુંતા લથતભાા લચ્ચૅના બાગન ૅ’ખાનદૅળ’ કશૅલાભાું આાલ ૅછૅ.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. નીરર્ગરયની ટોકયીઅાો (કોય - તાતભરનાડ ):- વાથી ઉું ચ ું દળખય - ડાૅડા ફૅટ્ટા (તમભરનાડ ું ) (263 ભીટય)  

લશ્વભ ઘાટ વહ્યારિ 

ઉત્તય વહ્યારિ 
(ગ જયાત,ભશાયાષ્ટ્ર) 

 વાૌથી ઉંચ ં ભળખય - 
કવ ફાઈ (ભશાયાષ્ટ્ર)  

 અા ઉયાંત ભશાફોશ્વય 
ણ જાણીત  ંભળખય છો .  

ભધ્ય વહ્યારિ (કણાવટક)  
 વાૌથી ઉંચ  ભળખય - 
ભ રાનર્ગરય (ક િોભ ખ કણાવટક)   

દભક્ષણ વશમારિ  
(કોય, તતભરનાડ ) 

 વાૌથી ઉંચ  ભળખય 
અનાઈભ ડી (કોય) (2695 
ભીટય) 
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દ્વીકપીમ ઉચ્ચપ્રદોળ લવતભાાઅાો 



 

 પ્રભવધ્ધ મવટન સ્થ :- ‘ઉટકભુંડક/ ઉટી’ નીરથગરયભાું જ આાલૅર છૅ. (તમભરનાડ )  
2. અનાભરાઈની ટોકયીઅાો (કોય) :- વાથી ઊુંચ  દળખય - આનાઈભ ડી (કૅય)  
3. કાડવભભ (ઈરામચીની  ટોકયીઅાો (કોય - તાતભરનાડ ) :- ’ળૅનકાૅટ્ટા’ ગૅલ’ કાડથભભની ટૅકયીઆાૅભાું આાલૅર છૅ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 કણાથટકભાું કાલૅયી નદી ઉય દળલવભ રના ૅધાૅધ, ફૅરગાભ દજલ્લાભાું ગાૅિ નદી ઉય ગાૅિ ધાૅધ આન ૅળયાલતી નદી 
ઉય ભશાત્મા ગાુંધી ધાૅધ આાલૅરા ૅછૅ.  

 ભૅરાથગરય લથતશ્ૅણી ’ચુંદનના લન” ભાટૅ જાણીત ું છૅ.   
 
 ૂલીઘાટ :- 
 ૂલીઘાટ ૂલી વભ રતટન ૅવભાુંતયૅ ભશાનદીની ઘાટીથી દધક્ષણભાું નીરથગરય વ ધી આાલૅરા ૅછૅ. 
 ૂલીઘાટભાું લચ્ચૅ લચ્ચ ૅગાૅદાલયી, ભશાનદી, કૃષ્ણા આન ૅકાલૅયી નદીના ડૅલ્ટા આાલૅરાું છૅ.  
 ૂલથઘાટ પ્રાચીન ગૅડ લથતન ું આલદળિ સ્વરૂ છૅ. 
 ૂલથઘાટભાું ફૅ દળખયા ૅઆાલૅર છૅ. દનભારથગરય (1515 ભીટય) આન ૅભશૅન્દ્રથગરય (500 ભીટય)   
 

ઘાટ  યાજ્ય  ભાગવ 

ારઘાટ  કૅય  કાૅચીન - ચૅન્નાઈ (રકકડ કાૅઈમ્બત ય વડક યૅલ્લ ૅભાગથ) 

ળૅનકાૅટ્ટા  કૅય - તામભરનાડ ું  કાૅલ્લભ - ભદ યાઈ લચ્ચૅનાૅ વડક આન ૅયૅલ્લ ૅભાગથ  

થારઘાટ ભશાયાષ્ટ્ર ભ ુંફઈ - નાધવક - કાૅરકતા લચ્ચૅના ભાગથ  

બાૅયઘાટ  ભશાયાષ્ટ્ર ભ ુંફઈ -ૂણો - ચૅન્નાઈ  લચ્ચૅના ભાગથ  

લશ્વભ ઘાટભાં જાણીતા ભ ખ્ય ત્રણ ઘાટ અાલોરા છો .  

ૂલીઘાટ 

1. ઉત્તય લવતભાા (ઉત્તયી વયકાય)   2. ક ડપ્પા લવતભાા (અાંધ્રપ્રદોળ) 3. તતભરનાડ ની લવતભાા  

 d. ભળશ ભરાઈ  

B. લોરીકાોન્ડાની 
લવતભાા 

C. ારકાોન્ડાની 
લવતભાા  

D. ઈયયાભારા 
લવતભાા 

a.જલાદી  b. ળોલયાોમ c. ંચ્છીભરાઈ 

E. ળોાચરભ 
લવતભાા  

A. નલ્લભારની 
લવતભાા 
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 પ્રામદ્વીીમ ઠાયના ફુંનૅ રકનાયૅ વુંકીણથ તટીમ ભૅદાનાૅના ૅતલસ્તાય છૅ.  ૂલથની વાૅકૅ્ષ દિભભાું આા ભૅદાના ૅવાુંકા છૅ.  
 આા ભૅદાનાૅન ું દનભાથણ નદીઆા ૅદ્વાયા રઈ આાલૅરા દનકૅ્ષા ૅતથા વભ રી ભાૅજાું દ્વાયા થમૅરા દનકૅ્ષણથી થમ ું છૅ.  
 આા ભૅદાન દિભભાું આયફવાગયથી રઈ ૂલથભાું ફુંગાની ખાડી વ ધી પૅરામૅરાું છૅ.  
 
 દરયમારકનાયા ભોદાન અનો તોભના રકનાયો અાલોરા ફંદયાો:- 

 ભાુંડલી, કું ડરા, ફૅડી, દ્વાયકા, ાૅયફુંદય, બાલનગય, બરૂચ, શજીયા.  
 
 ગ જયાતના દરયમારકનાયાના ભોદાન :- 

 ભ ખ્યત્વ ૅગ જયાત, દભણ આન ૅ દીલ, દાદયા આન ૅનગય શલૅરીના કૅન્દ્ર ળાધવત પ્રદૅળાભૅાું રગબગ 1,79,320 ચાૅ. રક.ભી. 
તલસ્તાય ધયાલત ું આા ભૅદાન છૅ.  

 વાફયભતી, ભશી આન ૅકૅટરીક આન લતી નદીઆાૅના કાું - દનૅક્ષણથી ફનૅર ું ભૅદાન છૅ.  
 
 કાેંકણન ં દરયમારકનાયાન  ંભોદાન:- 

 કાેંકણના તટીમ ભૅદાનની રુંફાઈ 550 રક.ભી. આન ૅશાૅાઈ 30 - 50 રક.ભી. જાૅલા ભ ૅછૅ.  
 વ યત (લરવાડ)થી ગાૅલા વ ધીન ું ભૅદાન. 
 નારયમૅ, ડાુંગય આન ૅકૅયીની ખૅતી વાથી લધ  થામ છૅ.  
 
 કણાવટકન  ંદરયમારકનાયાન  ંભોદાન:- 

 કણાથટકન ું તટીમ ભૅદાન 525 રક.ભી. રાુંફ  આન ૅ8 આન ૅ24 રક.ભી. શાૅ ું છૅ.  
 ગાૅલાથી ભેંગ્રાૅય વ ધી  
 આૅકદભ વાુંકડ ું  ભૅદાન  
 
 ભરફાયન ં/કોયર દરયમારકનાયાન  ંભોદાન:- 

 ભરફાયના ૅતટીમ બાગ 550 રક.ભી. રુંફાઈ આન ૅ20-100 રક.ભી. શાૅાઈ ધયાલૅ છૅ.  

દરયમા રકનાયાના ભોદાની પ્રદોળ 

લિભ દરયમારકનાયાના ભોદાન  ૂલી દરયમારકનાયા ભોદાન  

કાેંકણ દરયમારકનાયાના  
ભોદાન 

ઉત્કરન ં દરયમારકનાયાન  ં
ભોદાન/ ઉત્તયી વયકાય   

ગ જયાત દરયમારકનાયાના  
ભોદાન 

અાંધ્રન  ંદરયમારકનાયાન  ં
ભોદાન/કાકીનાડાતટ   

તતભરનાડ ન ં 
દરયમારકનાયાન  ંભોદાન/

કાોયાોભંડર તટ    

કણાવટક  
દરયમારકનાયાના  ભોદાન 

ભરફાય/ કોયર   
દરયમારકનાયાના  ભોદાન 
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 ભેંગ્રાૅયથી કન્યાક ભાયી  
 ગયભભવારા, નારયમૅ આન ૅડાુંગયની ખૅતી આા ભૅદાનભાું વાયા પ્રભાણભાું થામ છૅ.  
 
 ઉત્કરન  ંદરયમારકનાયા ભોદાન/ ઉત્તયી વયકાય:- 

 આાૅરડળા તટના વશાયૅ 400 રક.ભી.ની રુંફાઈભાું આા ભૅદાન છૅ.  
 
 અાંધ્રન  ંદરયમારકનાયાન  ંભોદાન/ કાકીનાડા તટ:- 

 આા ભૅદાનના ૅતલસ્તાય ફૅયશભ યથી  દરકટ વયાૅલય લચ્ચૅનાૅ છૅ.  
 આશીં કૃષ્ણા તથા ગાૅદાલયી નદીના ભ ખતત્રકાૅણ પ્રદૅળ આાલરૅા છૅ.  
 
 તાતભરનાડ ન  ંદરયમારકનાયાન ં ભોદાન/કાોયાોભંડર તટ:- 

 આા ભૅદાનના ૅતલસ્તાય  દરકટ વયાૅલયથી કન્યાક ભાયી વ ધીનાૅ છૅ.  
 આા ભૅદાનન ૅદધક્ષણ બાયતના ૅ“આન્ન બુંડાય” કશૅલામ છૅ.  
 
 વાૌથી રાંફાો દરયમારકનાયાો:- 

1. આુંદભાન - દનકાફૅાય - 1962 રક.ભી.  
2. ગ જયાત—1600 રક.ભી. (990 ભાઈર)  
3. આાુંધ્ર પ્રદૅળ - 976 રક.ભી. (606 ભાઈર)  
4. તામભરનાડ ું  - 1076 રક.ભી. (669 ભાઈર)  
5. ભશાયાષ્ટ્ર - 720 રક.ભી. (450 ભાઈર)  

 
 
 
 

 ફંગાની ખાડીના ટા વભશૂ:- 

 ફુંગાની ખાડીભાું આાલૅર આુંદભાન - દનકાૅફાય દ્વીવભૂશ મ્યાનભાયભાું ચ્છસ્થત આયાકાન માભૅાના ૅજ દધક્ષણ તલસ્તાય છૅ.  
 ફૅ જ્મ્લાાભ ખી ધયાલતા ૅટા  :- નાકાોરડભ ટા  
 વરક્રમ જલાાભ ખી ધયાલતા ૅટા  :- ફૅયનદ્વી   
 બાયત આન ૅ શ્ીરુંકાની લચ્ચૅની ભન્નાયની ખાડીભાું ’ાભલન દ્વી’ આાલૅરા ૅ છૅ. જનૅૅ ’આાદભના  રનાૅ આૅક આુંળ’ 

ભાનલાભાું આાલ ૅછૅ.  
 આા ઉયાુંત શ ગરીનદીના  ભ ખપ્રદૅળ વાભ ૅ20 રક.ભી. રાુંફા ૅ’ગુંગાવાગય” ટા  આાલૅરા ૅછૅ.    
 
 
 

બાયતના ટા વભૂશાો 

2. અયફી વભ િના ટા  વભૂશ   1. ફંગાની ખાડીના ટા વભૂશ   3. અતટીમ (રકનાયાની નજીકના) ટા વભૂશ   
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 આુંદભાન - દનકાફૅાયન ું વાથી ઉું ચ ું દળખય: વડર ચાૅટી (ઉતયી આુંદભાન)  
 યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન ધયાલતા ટા આા:ૅ- ભાઉન્ટ શૅરયમૅટ આનૅ સ્વયાજ દ્વી (શૅલરાૅક ટા )   
 આુંદભાન - દનકાફૅાય ટા વભશૂભાું વાથી દધક્ષણ ૅઆાલૅરા ૅટા : ગ્રૅટ દનકાફૅાય  
 આુંદભાન - દનકાફૅાયન ૅઆરગ કયનાય ચૅનર: 10 રડગ્રી  
 આુંદભાન વભૂશના ૅવાથી ભાૅટા ૅટા :- ભધ્ય આુંદભાન 
 આુંદભાન વભૂશના ૅવાથી નાના ૅટા :- નૅતાજી વ બાચુંર ફાૅઝ ટા  (યાૅવ ટા )   
 દનકાૅફાય વભૂશના ૅવાથી ભાૅટા ૅટા :- ગ્રૅટ દનકાૅફાય 
 દનકાૅફાય વભૂશના ૅવાથી નાનાૅ ટા :- મરાૅમભરા ૅ 
 દનકાૅફાય વભૂશના ૅવાથી ઉું ચા ૅટા :- ભાઉન્ટ થ દરમય  
 આુંદભાન - દનકાૅફાય દ્વીવભૂશના ૅદધક્ષણતભ છૅડાૅ: ઈપિયા ાૅઈન્ટ (મગભૅદરમન ાૅઈન્ટ)  (રા- શૅન્ન્સિંગ) 6.70 N & 

93.80 E 
 આુંદભાનભાું ક ર 240 ટા આા ૅછૅ. જ્યાયૅ દનકાફૅાયભાું 18 ટા આા ૅઆાલૅરા છૅ.    
 
 અયફી વભ િના ટા વભૂશ:- 

 તૅભાું રક્ષદ્વીનાૅ વભાલૅળ થામ છૅ.  
 રક્ષદ્વીભાું 36 ટા આા ૅઆાલરૅા છૅ.  
 જભૅાું ક ર તલસ્તાયના 25% તલસ્તાયભાું પ્રલૅળ પ્રતતફુંતધત છૅ.  
 રક્ષદ્વી “આૅટાૅર પ્રલાર દનકૅ્ષ”ના ૅઆૅક પ્રકાય છૅ.  
 નારયમૅ આશીંન ું આૅકભાત્ર કૃત ઉત્પાદન છૅ. 
 રક્ષદ્વીનાૅ વાથી  ભાૅટા ૅટા  : આાુંરાતૅ ટા   
 રક્ષદ્વીનાૅ વાથી  ભાૅટા ૅટા  વભૂશ: આભીનદીલી ટા  વભશૂ  
 આગાતી રક્ષદ્વીનાૅ આૅકભાત્ર ટા  વભૂશ જ્યાું આૅયાટૅથ છૅ.  

બાયતના દરયમારકનાયાનાો ભોદાની પ્રદોળ  
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 રક્ષદ્વીની યાજધાની: કલયતી 
 કલયતી આન ૅમભદનકાૅ ટા નૅ આરગ ાડનાય ચૅનર: 90 ચૅનર  
 રક્ષદ્વીભાું ક્ષી આભ્યાયણ્મ ધયાલતા ૅટા : મટરીદ્વી  
 
 અતટીમ ટા વભૂશ:- 

 લશ્વભી તટ ઉય:- 
 કચ્છના દરયમારકનાયા ાવ ૅઆાલૅરા ટા આા ૅ: બૅડા, નાયા, કાયુંબય, મયાૅટન  
 કારઠમાલાડ ાવૅ આાલૅરા ટા આા ૅ: દીલ, ીયભ, બેંવરા   
 

 ૂલીતટ ઉય:- 
 ભન્નાય ખાડી ભાું : 10 ટા આા ૅઆાલૅરા છૅ.  
 આાુંધ્રભાું  દરકટ વયાૅલય ાવૅ શ્ી શરયકાૅટા (પ્રલારદ્વી) દ્વી આાલૅરા ૅછૅ.  
 

 બાયતના જાણીતા વયાોલયાો:- 
 લ રય, દાર, ેંગાૅગ-ત્ા,ૅ ત્ા-ૅભાૅયીયી :  જમ  કાશ્ભીય  
 રાૅનાય      :  ભશાયાષ્ટ્ર  
 કાૅલ્લૅરૂ,  દરકટ    : આાુંધ્રપ્રદૅળ  
 રાૅકટક      : ભણ ય  
 નનીતાર, બીભતાર    : ઉત્તયાખુંડ  
 વાૅલ્ટ રૅક     : કાૅરકતા 
 થચલ્કા      : આારૅડળા 
 લૅમ્બાનદ કામર, આિાભ ડી   : કૅય  
 વાુંબય, નખીરૅક,  ષ્કય, ઉદમ ય  : યાજસ્થાન  
 વ કના      : છત્તીવગઢ  
 યળ યાભક ું ડ     : આરૂણાચર પ્રદૅળ  
 દનઝાભ વાગય      : શ દયાફાદ   
 
 
 
 બાયતની અાફાોશલા:- 

 બાયત આૅક ’ઉષ્ણ ભાૅવભી આાફાૅશલા’ ધયાલતા ૅદૅળ છૅ.  
 ‘ભાૅન્સ ન’ ભૂ આયફી બાાના “ભાધવભ” ળબ્દભાુંથી ફન્યાૅ છૅ જનૅાૅ આથથ છૅ ઋત .  
 બાયતના શલાભાન તલબાગ દ્વાયા બાયતની આાફાૅશલાન ૅચાય ઋત આાભૅાું તલબાદજત કયલાભાું આાલી છૅ.   
 
 
 
 
 
 ભળમાાો:- 
 વભમગાા:ૅ રડવૅમ્બયથી પૅબ્ર આાયી  
 ઉત્તય બાયતભાું દળમાાની ઋત  નલૅમ્બયના ભધ્યબાગથી પ્રાયુંબ થામ છૅ તથા જાન્ય આાયી આનૅ પૅફ આાયી વાથી લધ  ઠું ડા 

ભરશના આન બલામ છૅ.  

અાફાોશલા 

અાફાોશલા 
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 ઉનાાો:- 
 વભમગાા:ૅ ભાચથથી ભૅ 
 ઉનાાની ઋત  દયમભમાન વૂમથ ઉત્તયગાૅાધથભાું શાૅમ છૅ આન ૅતૅના વીધા રકયણા ૅકકથલૃત કૅ્ષત્ર ય શાૅમ છૅ. રયણાભૅ 

તાભાન લધાયૅ આન બલામ છૅ.  
 બાયતના લધાયૅ ડતા બાગભાું વાભાન્ય યીત ૅ300 થી 320 વૅન્િમવ તાભાન આન બલામ છૅ.  
 જ્યાયૅ આૅમપ્રરભાું ગ જયાત, ભધ્યપ્રદૅળ લગૅયૅ યાજ્યન ું તાભાન 380 થી 450 વૅન્િમવ લચ્ચૅ જામ છૅ.  
 ઉત્તય - દિભ બાયતભાું ળ ષ્ક - ગયભ લૅગીરા લનાૅનૅ “રૂ” નાભ ૅઆાૅખલાભાું આાલ ૅછૅ.  
 ઉનાાભાું આાલતાું લયવાદન ૅ“ભાલઠ ું ” કશૅ છૅ.  
 દિભ ફુંગા આનૅ ૂલથ બાયતભાું તીવ્ર આારથ લનાૅ લશૅ છૅ. દિભ ફુંગાભાું તૅન ૅ“કાર લળાખી” આન ૅૂલાોત્તય બાયતભાું 

તૅનૅ “નાૅલોસ્ટય લનાૅ” કશૅ છૅ. કણાથટકભાું “ચયી બરાૅવભ” કશૅ છૅ જ ૅકાૅપીના ાક ભાટૅ રાબદામી છૅ. કૅય, તમભરનાડ ું ભાું 
તૅનૅ “આામ્રલાથ” ણ કશૅ છૅ.  

 બાયતભાું ઉનાાભાું વાથી લધાયૅ તાભાન ભૅ ભરશનાભાું  નાેંધામ છૅ. જ્યાયૅ તલિભાું જ રાઈ ભરશનાભાું નાેંઘામ છૅ. 
  
 ચાોભાવ ં :- 
 વભમગાા:ૅ જ નથી વપૅ્ટમ્બય  
 આમૅપ્રર આન ૅભ ૅભરશના દયમભમાન જ્યાયૅ વમૂથ કકથલતૃ ય રુંફલ્ ત પ્રકાળતા ૅશામૅ છૅ. ત્ાયૅ બાયતના ઉત્તય - દિભ બાગ 

ય આૅક તીવ્ર દનમ્ન દાફકૅ્ષત્ર તલકધવત થામ છૅ.   
 

 ાછા ંપયતા ંભાોવભી લનાોની ઋત :- 
 વભમગાા:ૅ આાૅકટાફૅયથી ભધ્ય રડવૅમ્બય   
 
 
 

ક્રભ ઋત   બાયતીમ કોરોન્ડય પ્રભાણો ભરશનાો  અંગ્રોજી કોરોન્ડય પ્રભાણો ભરશનાો  

1 લવુંત  ચત્ર—લળાખ  ભાચથ - આૅમપ્રર  

2  ગ્રીષ્મ  જઠૅ - આાઢ  ભૅ - જૂન  

3    લાથ  શ્ાલણ - બાદયલા ૅ જ રાઈ - આાૅગસ્ટ  

4  ળયદ  આાવા ૅ- કાયતક  વપૅ્ટમ્બય - આાકૅ્ાફૅય  

5  શૅભુંત  કાયતક - ભાગળય  નલૅમ્બય - રડવૅમ્બય  

6  દળદળય  ભશા - પાગણ જાન્ય આાયી - પૅબ્ર આાયી 

બાયતીમ ઋત  યંયા 
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