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ઈબથી ઙૃઞળીદ ફી ઇલીળથ્ 
 

�  �ગર િસ�હ	ુ ંઅભયાર�ય�ગર િસ�હ	ુ ંઅભયાર�ય�ગર િસ�હ	ુ ંઅભયાર�ય�ગર િસ�હ	ુ ંઅભયાર�ય 

� થળ : �ૂનાગઢ �જ� લો. �ૂનાગઢથી 64  ક. મી. અને 

વેરાવળથી 32  ક. મી. 

િવ� તાર : 1412 ચોરસ  ક. મી. 

વ' ય (ાણી*,ૃ-ટ : િસ�હ, દ0પડા, કા�ળયાર, ચોિશ�ગા, હરણ, 

સાબર, જગંલી 

5ડૂ,ં મગર તથા િવિવધ (કારના પ7ીઓ. 

*િુવધા : અભયાર�યમા ંફરવા માટ: વાહનો ભાડ: મળે છે. ગાઈડ તથા =�ુ તકાલય 

છે. વ' ય (ાણીને લગતી  ફ� મો અન ે� લાઈડ શૉ ગોઠવવામા ંઆવ ેછે. Aે- ઠ સમય : 

B' Cઆુર0થી મ ેમ હનો. 

ર:લવે મથક : વેરાવળ-સાસણગીર. 

 

� બરડા બરડા બરડા બરડા : : : : િસ�હ અભયાર�યિસ�હ અભયાર�યિસ�હ અભયાર�યિસ�હ અભયાર�ય 

� થળ : �ૂનાગઢ �જ� લો. પોરબદંરથી લગભગ 14  ક. મી. 

ના Eતર: છે. 

િવ� તાર : 192 ચોરસ  ક. મી. 

વ' ય *,ૃ-ટ : જગંલી 5 ૂડં, દ0પડો, �ચFલ, સાભંર, નીલગાય, 

વાદંરા. 

Aે- ઠ સમય : નવGે બરથી માચH. 

ર:� વે મથક : રાણાવાવ-પોરબદંર 
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�  સાI ુJક ઉLાન સાI ુJક ઉLાન સાI ુJક ઉLાન સાI ુJક ઉLાન ////અભયાર�યઅભયાર�યઅભયાર�યઅભયાર�ય 

� થળ : Bમનગર �જ� લો, કN છના અખાતમા ંજો ડયાથી 

ઓખા *ધુીના દ રયાકાઠંા િવ� તારમા.ં 

િવ� તાર : 163 ચોરસ  ક. મી. મા ંરા- P0ય ઉLાન, 458 

ચોરસ  ક. મી.મા ંઅભયાર�ય. 

વ' ય (ાણી*,ૃ-ટ : િવિવધ (કારના પરવાળાના ટા=ઓુ, 

કાળા કોનH�લયા નામના જળચળ Qવ વસ ેછે. ડો,�ફન માછલી	ુ ંRુદરતી 

આAય� થાન. િવિવધ જળપખંી જોવા મળે છે. 

*િુવધા : વનિવભાગ તરફથી પરવાળાના ટા=ઓુ જોવા માટ: યાિS�ક બોટ. 

Aે- ઠ સમય :  ડસGે બરથી મે મ હનો 

ર:લવે મથક : Bમનગર. 

 

� વેળાવદર વેળાવદર વેળાવદર વેળાવદર : : : : કા�ળયાર અભયાર�યકા�ળયાર અભયાર�યકા�ળયાર અભયાર�યકા�ળયાર અભયાર�ય 

� થળ : ભાવનગર �જ� લો. ભાવનગરથી 65  ક. મી.ના 

Eતર: વલભી=રુના ર� ત ેઅમદાવાદ-ભાવનગરની વN ચે. 

િવ� તાર : 18 ચોરસ  ક. મી. 

વ'ય (ાણી*,ૃ-ટ : કા�ળયાર, વTુ. 

*િુવધા : ભાવનગર ખાતે	ુ ંઅિતિથUહૃ ઉપરાતં (વાસીઓ 

માટ: વેળાવદર ખાતે વનિવભાગની એક લWગ હટ છે. જમવાની પણ સગવડ છે. 

Aે- ઠ સમય : નવGે બરથી મ ેમ હનો. 

ર:લવે મથક : ભાવનગર. 

�  નળસરોવર પ7ી અભયાર�યનળસરોવર પ7ી અભયાર�યનળસરોવર પ7ી અભયાર�યનળસરોવર પ7ી અભયાર�ય 

� થળ : *રુ:' Jનગર �જ� લો, અમદાવાદ-*રુ:' Jનગરના ર� તે 

સાણદં પાસે 35  ક. મી. 

િવ� તાર : 115 ચોરસ  ક. મી. 

વ'ય (ાણી*,ૃ-ટ : યાયાવર જળચર પ7ીઓ Xવા ંક: િવિવધ 

(કારના ંબગલાઓં, બતકો, � =નુબીલ, બાજ અને � થળાતંર0 

પ7ીઓની અનેક Bતો. 
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*િુવધા : પ7ીિનર07ણ માટ: સરોવરમા ંજવા નાની હોડ0ઓ. બાયનોYલુર પણ 

ભાડ: મળ0 શક: છે. 

Aે- ઠ સમય : નવGે બરથી ફ:Zઆુર0. 

ર:લવે મથક : સાણદં. 

�  [ડુખર અભયાર�ય[ડુખર અભયાર�ય[ડુખર અભયાર�ય[ડુખર અભયાર�ય 

� થળ : *રુ:' Jનગર/કN છ �જ�લો, *રુ:' Jનગરથી 65  ક. મી. 

હળવદ તરફ કN છના નાના રણમા ં

િવ� તાર : 4953 ચોરસ  ક. મી. 

વ' ય (ાણી*,ૃ-ટ : જગંલી ગઘેડા, દ0પડા, કા�ળયાર, વTુ, 

નીલગાય, િશયાળ, જગંલી ]ુ^ર તથા પ7ીઓ. 

*િુવધા : _ાગં_ામા ંસરકાર0 િવAામUહૃો છે. 

Aે- ઠ સમય : ફ:Zઆુર0થી મ ેમ હનો. 

ર:લવે મથક : હળવદ 

�   હ�ગોલગઢ  હ�ગોલગઢ  હ�ગોલગઢ  હ�ગોલગઢ : : : : (ાRૃિતક િશ7ણ અભયાર�ય(ાRૃિતક િશ7ણ અભયાર�ય(ાRૃિતક િશ7ણ અભયાર�ય(ાRૃિતક િશ7ણ અભયાર�ય 

� થળ : રાજકોટ �જ� લો. 

જસદણથી 10  ક. મી. ના Eતર: છે. 

િવ� તાર :7 ચોરસ  ક. મી. 

વ' ય (ાણી*,ૃ-ટ : નીલગાય, છ`કારા,ં � થળાતંર0 પ7ીઓ Xવા ં

ક: હજં, ફલેિમ�ગો વગેર:. 

*િુવધા : જસદણમા ંસરકાર0 ગ�ે ટ હાઉસ. 

Aે- ઠ સમય : નવGે બરથી માચH. 

ર:લવે મથક : રાજકોટ-જસદણ. 

�  વાસંદા વાસંદા વાસંદા વાસંદા : : : : રા- P0રા- P0રા- P0રા- P0ય ઉLાનય ઉLાનય ઉLાનય ઉLાન 

� થળ : વલસાડ �જ� લો, બીલીમોરાથી 40  ક. મી. ના િવ� તારમા.ં 

િવ� તાર : 7 ચોરસ  ક. મી. 

વ'ય (ાણી*,ૃ-ટ : વાઘ, દ0પડો, જગંલી 5 ૂડં, ઝરખ, સાબર, ચોિશ�ગા વગેર:. 

*િુવધા : Bહ:ર બાધંકામ ખાતા અન ેપચંાયતના ંિવAામUહૃો પણ છે. 

Aે- ઠ સમય : નવGે બરથી ફ:Zઆુર0. 

ર:લવે મથક : બીલીમોરા. 


