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ઈબથી ઙૃઞળીદ ફૃઅ યૄબૅ� 

s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

 

�ાચીન સમયમા ં �જુરાતના િવિવધ ભાગો નીચેના ં

નામે ઓળખાતા 

(1) ‘આનત�આનત�આનત�આનત�‘  : તળ�જુરાતનો ઉ�રનો ભાગ 

(2) ‘લાટ‘ : હાલના �જુરાતનો મ!ય અન ે દ$%ણ નો 

ભાગ 

(3) ‘'રુા( )'રુા( )'રુા( )'રુા( )‘ : હાલના સૌરા( )નો +,પક/પીય ભાગ 

02ૂ(ૃ ઠ : 02ૂ(ૃ ઠની દ� 6(ટએ �જુરાતના ચાર િવભાગો છે 

: 

(1) �જુરાતનો દ9રયા9કનારો તથા રણિવ;તાર 

(2)�જુરાતના ંમેદાનો 

(3)સૌરા( )નો ઉ<ચ �દ=શ અન ે

(4) �જુરાતના ?ુગંરાળ �દ=શો. 

(૧૧૧૧) ) ) ) �જુરાતનો દ9રયા9કનારો તથા રણિવ;તાર �જુરાતનો દ9રયા9કનારો તથા રણિવ;તાર �જુરાતનો દ9રયા9કનારો તથા રણિવ;તાર �જુરાતનો દ9રયા9કનારો તથા રણિવ;તાર :::: 

દ9રયા9કનારો દ9રયા9કનારો દ9રયા9કનારો દ9રયા9કનારો :::: ભારતના Cુલ દ9રયા-9કનારાનો આશર= Eીજો ભાગ �જુરાત ધરાવે છે. 

દમણગગંા અને તાપી વ<ચેનો દ9રયા9કનારો કાદવકFચડનો બનેલો છે. ‘'વુાલીની 

ટ=કરFઓ‘ને નામ ે ઓળખાતો તાપીનો ઉ�ર 9કનારો ર=તાળ ટ=કરFઓનો બનલેો છે. 

તાપીથી ખભંાત 'ધુીનો 9કનારો ખાચંાI ૂચંીવાળો છે. ખભંાતના અખાતમા ંઅ$લયાબેટ 

અન ે પીરમ બેટ છે. ભાવનગર નJક 'લુતાન2રુ અન ે KગરF બેટ છે. 9દ % ણ 

સૌરા( )ના 9કનાર= દFવ, િસયાલ અને સવાઈ બેટ છે. સૌરા( )ના પિMમ 9કનાર= બેટ 

,ારકા, નોરા બટે અન ે ભેડા બેટ છે. બેટ ,ારકાથી ક<છના નાના રણ 'ધુીનો 9કનારો 

ખાચંાI ૂચંીવાળો અન ે %ારFય કાદવીકFચડવાળો છે. Nમનગર નJકનો પરવાળાનો 

િપરોટન ટા2 ુ�Oયાત છે. ક<છનો ૧૦ ? થી ૧૩  9ક.મી. પહોળો પિMમ તથા દ$% ણનો 

9કનારો કાદવ-કFચડવાળો છે. અહR ક=ટલીક જSયાએ ‘લ�નૂ‘ની રચના થયેલી છે. 
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રણિવ;તાર રણિવ;તાર રણિવ;તાર રણિવ;તાર :::: ક<છની ઉ�ર= મોTંુ રણ અને મ!યમા ં નાUુ ં રણ છે, તેUુ ં %ેEફળ 

૨૭,૨૦૦  ચોરસ 9ક.મી. છે. ક<છના મોટા રણમા ંપ<છમ, ખદFર, બેલા અને ખાવડાના 

Yચ 0િૂમભાગો આવેલા છે. 

(૨૨૨૨) ) ) ) �જુરાતના ંમેદાનો �જુરાતના ંમેદાનો �જુરાતના ંમેદાનો �જુરાતના ંમેદાનો :::: 

(i) ઉ�ર �જુરાતUુ ંમદેાન ઉ�ર �જુરાતUુ ંમદેાન ઉ�ર �જુરાતUુ ંમદેાન ઉ�ર �જુરાતUુ ંમદેાન ::::  

                                            સાબરમતી અન ે બનાસ નદFઓએ કર=લા કાપંના 

િન%ેપણથી આ મેદાન બZ[ુ ં છે. આ મેદાન મહ=સાણા, પાટણ, સાબરકાઠંા અન ે

બનાસકાઠંા \જ/લાના િવ;તારમા ંપથરાય]ે ુ ં છે. બનાસકાઠંા \જ/લાની પિMમે આવલેો 

અધ� રણિવ;તાર ‘ગોઢા‘ તરFક= ઓળખાય છે. 

(ii) મ!ય �જુરાતUુ ંમેદાન મ!ય �જુરાતUુ ંમેદાન મ!ય �જુરાતUુ ંમેદાન મ!ય �જુરાતUુ ંમેદાન ::::  

                           આરસગં, ઢાઢર, િવ_ાિમEી, મહF, શેઢF, મહોર, વાEક અને સાબરમતી 

નદFએ કર=લા કાપંના િન%પેણથી આ મેદાન બZ[ુ ંછે. આ મેદાન વડોદરા, આણદં, ખેડા, 

ગાધંીનગર અને અમદાવાદ \જ/લાના િવ;તારમા ંપથરાયે]ુ ંછે. વાEક અન ેમહF નદF 

વ<ચેનો �દ=શ ‘ચરોતર‘ તરFક= ઓળખાય છે. ચરોતરની વાય`યમા ં અમદાવાદના 

મેદાનમા ં થલતેજ અન ે જોધ2રુની ર=તીની બનેલી ગોળ માથાવાળF ટ=કરFઓ છે. 

(iii) દ$%દ$%દ$%દ$%    ણ �જુરાતUુ ંમેદાન ણ �જુરાતUુ ંમેદાન ણ �જુરાતUુ ંમેદાન ણ �જુરાતUુ ંમેદાન :::: દમણગગંા, પાર, ઔરંગા, b$બકા, 2ણૂા�, મRઢોળા, તાપી, 

કFમ અને નમ�દા નદFએ કાપંના િન%પેણથી આ મેદાન બZ[ુ ંછે. આ મદેાન વલસાડ, 

નવસારF અન ે ભcચ \જ/લાના િવ;તારમા ંપથરાયે]ુ ં છે. આ મેદાન ‘2રૂના મેદાન‘ 

તરFક= ઓળખાય છે. 

(3) સૌરા( )સૌરા( )સૌરા( )સૌરા( )નો ઉ<ચ �દ=શ નો ઉ<ચ �દ=શ નો ઉ<ચ �દ=શ નો ઉ<ચ �દ=શ ::::  

આ ઉ<ચ �દ=શ બેસા/ટના અdSનCૃત ખડકનો બનેલો છે. આ ઉ<ચ �દ=શમા ં $ગરનાર, 

ચોટFલો, બરડો, શેeુજંો વગેર= ?ુગંરો છે. ઉ�રની માડંવની ટ=કરFઓ અન ે દ$% ણની 

ગીરની ટ=કરFઓ મ!યમા ંઆવેલા સાકંડા, Yચા િવ;તાર ,ારા જોડાયેલી છે.? 
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(૪૪૪૪) ) ) ) �જુરાતના ?ુગંરાળ �દ=શો �જુરાતના ?ુગંરાળ �દ=શો �જુરાતના ?ુગંરાળ �દ=શો �જુરાતના ?ુગંરાળ �દ=શો :::: 

(i) તળ�જુરાતના ?ુગંરાળ �દ=શો તળ�જુરાતના ?ુગંરાળ �દ=શો તળ�જુરાતના ?ુગંરાળ �દ=શો તળ�જુરાતના ?ુગંરાળ �દ=શો ::::  

                                                   દાતંા અન ે પાલન2રુ નJકની ટ=કરFઓ ‘Kસોરની 

ટ=કરFઓ‘ તરFક= તમેજ ખેડghા, ઈડર અને શામળાJ નJકની ટ=કરFઓ ‘આરા'રુની 

ટ=કરFઓ‘ તરFક= ઓળખાય છે. મ!ય �જુરાતમા ંપાવાગઢ અને રતનમાલની ટ=કરFઓ 

છે. પાવાગઢ 936.2 મીટર Yચી છે. નમ�દાની દ$% ણે રાજપીપળાની ટ=કરFઓ છે. 

તાપીની દ$% ણે સાતમાળા (સjા9k) પવ�તોના ભાગcપ આવેલી ટ=કરFઓ છે. ડાગં 

\જ/લાUુ ંસા2તુારા (૯૬૦  મીટર) �જુરાતUુ ંએકમાE $ગ9રમથક છે. વલસાડ \જ/લામા ં

પારનેરાની ટ=કરFઓ આવેલી છે. 

(ii) ક<છનો ?ુગંરાળ �દ=શ ક<છનો ?ુગંરાળ �દ=શ ક<છનો ?ુગંરાળ �દ=શ ક<છનો ?ુગંરાળ �દ=શ ::::  

                                        ક<છમા ં ઉ�ર ધાર, મ!ય ધાર અને દ$% ણ ધાર એમ Eણ 

હારમાળાઓ આવેલી છે. ઉ�ર ધારમા ં કાળો (૪૩૭.૦૮  મીટર), ગારો, ખ9ડયો વગેર= 

?ુગંરો છે. મ!ય ધાર લખપતથી વાગડ વ<ચે આવેલી છે. આ હારમાળામા ંઘીણોધર 

(૩૮૮  મીટર), 0\ૂજયો, લી$લયો વગેર= ?ુગંરો છે. દ$% ણની ધાર પાpંો તેમજ માતાના 

મઢથી શc થઈ 2વૂ�મા ંbNર 'ધુી ફ=લાયેલી છે. એમા ંઉિમયા (૨૭૪  મીટર) અન ેqરા 

(૩૧૬ મીટર) ?ુગંરો આવેલા છે. 0જુની વાય`ય ેવરાર (૩૪૯ મીટર) ?ુગંર છે. વાગડના 

મેદાનમા ં કંથકોટના ?ુગંરો આવેલા છે. ક<છમા ં સrkુ-9કનારાની નJકના ં મેદાનો 

‘ કંઠFના મદેાન‘ તરFક= ઓળખાય છે.? 

(iii) સૌરા( )સૌરા( )સૌરા( )સૌરા( )નો ?ુગંરાળ �દ=શ નો ?ુગંરાળ �દ=શ નો ?ુગંરાળ �દ=શ નો ?ુગંરાળ �દ=શ ::::  

                                               ઉ�રની માડંવની ટ=કરFઓમા ં Yચામા ં Ysુ ં િશખર 

ચોટFલા (૪૩૭  મીટર) છે. 9દ % ણની ગીરની ટ=કરFઓમા ંસરકલા (૬૪૩  મીટર) સૌથી 

Yચી ટ=કરF છે. tૂનાગઢ પાસેનો $ગરનાર (૧૧૫૩.૨ ૨  મીટર ) �જુરાતનો સૌથી Yચો 

પવ�ત છે. તેUુ ં િશખર ગોરખનાથ (૧૧૧૭  મીટર) �જુરાતUુ ં સૌથી Ysુ ં િશખર છે. 

પા$લતાણા નJક શeેુજંો (૬૯૭.૫  –? મીટર), ભાવનગરની ઉ�રમા ં ખોખરા તથા 
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તળાNના ?ુગંરો, પોરબદંર નJક બરડો, મvવુાની ઉ�ર= લwગડF વગેર= સૌરા( )ના 

અગxયના ?ુગંરો છે. સૌરા( )મા ં શeેુજંો ભાદર નદFના ં મેદાનો, ઘોઘાUુ ં મેદાન અને 

મોરબીના ંમેદાનો અdSનCૃત ખડકોમાથંી yટા પડ=લા કાપંના િન%ેપણથી બનેલા છે. 

 


