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ગાય  આપણને  સૌથી  વ� ુ ઉપયોગી  પ� ુ છે. 

તેના   માથે   બે   વાકં#ડયા ં  િશ&ગડા ં  હોય  છે. 

તેના લાબંા ) ૂછંડાને છેડ�  +,ુછાદાર વાળ હોય છે. 

ગાય  ./ુય0વે  લી1ુ ં તેમજ  34ંુૂ  ઘાસ ખાય છે. 

તે   આપણને   સરસ   મ78ુ ં  9ૂધ   આપે  છે. 

તે આપણને  ખેતી  માટ� ઉપયોગી બળદ આપે છે. 

ગાયના  બ,ચાને  Ôવાછર<ુÕં  કહ�વામા ં  આવે  છે. 

ભારતમા ંલોકો ગાયને પિવ? ગણે છે અને )Aૂ છે. 

લોકો ગાયને ÔમાતાÕ કહ� છે અને એના �કુન લે છે. 



 

 

 

 

 

ભCસ 

 

9ૂધ આપતા ં7નવરોમા ંભCસ Dબૂ ઉપયોગી પ� ુછે. 

ભCસના  શરEરનો  રંગ   કાળો  ક�  Fખૂરો  હોય  છે. 

એ8ુ ં શરEર  ભાર�ખમ  અને  ) ૂછં<ુ ં લાGં ુ ં હોય  છે. 

એના  માથે  બે  મોટા  અને  વાકંા ંિશ&ગડા ંહોય  છે. 

લી1ુ ંઅને 34ંુૂ ઘાસ તેમજ ખાણ  એનો  ખોરાક  છે. 

એના  9ૂધમાથંી  દહH,  માખણ  અને  ઘી  બને  છે. 

ભCસને    પાણીમા ં   રહ�વા8ુ ં   Dબૂજ    ગમે   છે. 

ભCસના    બ,ચાને   Ôપા<ુÕં    કહ�વામા ં  આવે   છે. 



 

 

બકરE 

બકરE ના8ુ,ં ગરEબ Jવભાવ8ુ ંઅને ઉપયોગી પ� ુછે. 

એનો  રંગ  કાળો,  સફ�દ  ક�  કાબરચીતરો  હોય  છે. 

એના  કાન  લાબંા  અને  ) ૂછંડE  સાવ  LૂંકE હોય છે. 

એને    નાની   મ7ની   બે   િશ&ગડEઓ   હોય   છે. 

બકરE   બધા   જ   �કારની   વનJપિત   ખાય  છે. 

એ    ટ�કરEઓ   ઉપર   સહ�લાઈથી   ચડE   શક�  છે. 

એ8ુ ં 9ૂધ પચવામા ં હલ4ંુ  અને  +ણુકારE  હોય  છે. 

બકરE    બC.....    બC.....    એવો   અવાજ   કર�   છે. 

બકરEના    બ,ચાને    ÔલવાNંુÕ   કહ�વામા ં  આવે છે. 



 

 

ઘLંુે 

ઘLંુે  Dબૂ  ગરEબ  Jવભાવ8ુ ં અને  ભોOં પ� ુછે. 

એ8ુ ં શરEર ભાર�ખમ અને એના પગ Lૂંકા હોય છે. 

એને સાવ નાના ંબે િશ&ગડા ંઅને Lૂં4ંુ ) ૂછં<ુ ંહોય છે. 

ઘાસ  અને  ઝાડ-પાન  ઘેટાનો  ./ુય  ખોરાક  છે. 

એ8ુ ં આDુ ં શરEર  સફ�દ  ઊનથી  ભર�1ુ ંહોય છે. 

ઘટેાના ઊનમાથંી ગરમકાપડ અને ધાબળા બને છે. 

ઘટેા8ુ ં ટોOં ભરવાડોના નેસમા ં ક� વાડામા ંરહ�  છે. 

ઘટેા ંનીચા ંમS રાખીને એકબી7ની પાછળ ચાલે છે. 

ઘટેાના   બ,ચાને   ÔગાડNંુÕ   કહ�વામા ં  આવે  છે. 



 

 

TબલાડE 

TબલાડE  દ�ખાવમા ંવાઘને મળUુ ંઆવUુ ંના8ુ ં�ાણી છે. 

એ  આપણા  ઘરમા ં ક�  આસપાસમા ં  જોવા  મળે  છે. 

એના રાખોડE રંગના શરEર ઉપર કાળા ચટાપટા હોય છે. 

TબલાડE  સાવ કાળE, સફ�દ ક� કાબરચીતરE પણ હોય છે. 

એની   Vખો   Wધારામા ં  Wગારા   Aવી  ચળક�  છે. 

તે  રાતના  Wધારામા ં પણ  સારE  રEતે  જોઈ  શક� છે. 

TબલાડE   Xદરને   જોતા ં  જ  એનો   િશકાર   કર�  છે. 

પણ   4ૂતરાને   જોતા ં જ  એ  ઝટપટ  ભાગી 7ય છે. 

તેને    9ૂધ,    દહH    અને    ઘી    Dબૂ   ભાવ   છે. 

TબલાડE  વાઘ Aવી હોવાથી Ôવાઘની માસીÕ કહ�વાય છે. 



 

 

4તૂરો 

4તૂરો    શેરEમા ં    રહ�નાNંુ     વફાદાર    �ાણી   છે. 

દ�શ-દ�શના 4ૂતરાઓના ંYપ અને રંગ Zુદા ંZુદા ંહોય છે. 

4તૂરાની   ) ૂછંડE   વાકંE   અને   [ભ  લાબંી હોય છે. 

4તૂરો   અ7\યા    માણસને    જોતા ં  જ   ભસે   છે. 

તે   થોડોક    અવાજ    થતા ં જ   7ગી    7ય   છે. 

પાળેલો   4ૂતરો    આપણા  ઘરની  સરસ ચોકE કર� છે. 

ઘણા  લોકો  પોતાના  ઘરમા ં પાળેલા  4તૂરા  રાખે છે. 

ક�ળવાયેલા  4તૂરા ચોરને  શોધવામા ંઉપયોગી થાય છે. 

4તૂરો   માનવ7તને    Dબૂ    ઉપયોગી    �ાણી  છે. 

4તૂરાના    બ,ચાને    Ôગ1#ુડ]ુÕં   કહ�વામા ં આવે  છે. 



 

 

 

^ટ 

 

^ટ  Fખૂરા બદામી  રંગ8ુ,ં ^_ુ ંઅને મોLંુ �ાણી છે. 

એના  પગ  લાબંા  હોય  છે. ડોક પણ લાબંી હોય છે. 

એના પગના તTળયા ંપહોળા ંઅને ગાદEવાળા ંહોય છે. 

તેથી  તે  ર�તીમા ં પણ   સહ�લાઈથી  ચાલી  શક�  છે. 

^ટ  રણમા ં .સુાફરE  કરવા  માટ� Dબૂ ઉપયોગી છે. 

તેથી  આપણે  તેને   રણ8ુ ં  વહાણ    કહEએ  છEએ. 

^ટ  આકડા  િસવાયની  સઘળE  વનJપિત  ખાય છે. 

^ટની  પીઠ  ઉપર  મોટE  D ૂધં   નીકળેલી  હોય  છે. 



 

 

ગધે<ુ ં

 

ગધે<ુ ં આછા   ધોળા  રંગ8ુ ં મaયમકદ8ુ ં  �ાણી  છે. 

ગધેડાના કાન લાબંા હોય છે અને પગ પાતળા હોય છે. 

તે  હS.....ચી.....  હS.....ચી.....  એવા  અવાA  F ૂકં�  છે. 

ગધેડાને  �ળૂમા ંક�   ઉકરડામા ં આળોટવા8ુ ં ગમે  છે. 

ગધે<ુ ં ગમે  તે  જગાએ રખડUુ ંક� ચરU ુ ંજોવા મળે છે. 

તે  ઘાસ ઉપરાતં રJતા પરનો કચરો ફંફોસીને ખાય છે. 

4ંુભાર     અને      ધોબી     ગધેડાનેં     પાળે    છે. 

તે  બોજ  ^ચકEને  લાવવા  લઇ જવામા ંઉપયોગી છે. 

ગધેડાના   બ,ચાને   Ôખોલ4ંુÕ   કહ�વામા ં  આવે   છે. 



 

 

ઘોડો 
 

ઘોડો  શરEર�  મજGતૂ  અને  દ�ખાવે  3ુદંર  �ાણી  છે. 

તેની  ગરદન  ઉપર  ભરાવદાર  ક�શવાળE  હોય   છે. 

તે  Dબૂ  ઝડપથી  દોડનાNંુ  અને  વફાદાર  �ાણી છે. 

ઘોડો     સવારE     કરવાના     કામમા ં   આવે   છે. 

ગાડEએ જોડવામા/ંિશકાર કરવામા ંપણ એ ઉપયોગ છે. 

પહ�લાનંા  વખતમા ં એનો ઉપયોગ લડાઈમા ંથતો હતો. 

ઘોડો   ./ુય0વે   ઘાસ,   ચણા  અને   મઠ   ખાય  છે. 

ઘોડા8ુ ં       રહ�ઠાણ       તબેલો      કહ�વાય     છે. 

ઘોડાના    બ,ચાને    ÔવછેNંુÕ     કહ�વામા ં  આવે   છે. 



 

 

વાદંરો 

વાદંરો    જગંલમા ં   રહ�નાNંુ   ચપળ    �ાણી   છે. 

તે   બાગબગીચામા ં ક�  ગામમા ં પણ  જોવા મળે છે. 

તેના  આખા શરEર� ધોળા રાખોડE રંગના વાળ હોય છે. 

તે8ુ ં મોdુ ં કાOં  અને  ચપLંુ તેમજ નાક G_ૂુ ંહોય છે. 

વાદંરાની    ) ૂછંડE    Dબૂ    જ    લાબંી    હોય  છે. 

વાદંરા ં હમેંશા  ઝાડ  ઉપર  અને ટોળામા ં જ રહ�  છે. 

એ છલાગં મારEને એક ડાળથી બી[ ડાળે 4દૂE શક� છે. 

તે  પોતાના  બ,ચાને  છાતીએ  વળગાડEને  દોડ�  છે. 

વાદંરા ં  ઝાડપાન    અને    ફળફળા#દ    ખાય   છે. 

તે     eપૂ     eપૂ     એવો     અવાજ     કર�    છે. 



 

 

 

િસ&હ 

 

ભારતમા ં િસ&હ  મા?  ગીરના ં જગંલોમા ં જ વસે છે. 

િસ&હ8ુ ંમોdુ ંભરાવદાર અને એની ક�ડ પાતળE હોય છે. 

તેની  ગરદન  આસપાસ દમામદાર ક�શવાળE હોય છે. 

િસ&હ  બધા ં#હ&સક પ�ઓુમા ંસૌથી બળવાન ગણાય છે. 

વળE તે  Jવભાવે  ઉમદા  અને  ગૌરવવાન �ાણી  છે. 

તેથી  સૌ  તેને  જગંલના  રા7   તરEક�   ઓળખે  છે. 

િસ&હની  ગfનાથી જગંલના ં�ાણીઓ ભયભીત બને છે. 

િસ&હ  ÔવનરાજÕ  ક�  Ôક�સરEÕ  તરEક� પણ ઓળખાય  છે. 



 

 

 

વાઘ 

 

વાઘ   જગંલમા ં વસનાNંુ  ભયાનક  #હ&સક  �ાણી  છે. 

શરEરનો  રંગ  લાલાશ પડતો, પીળો ક� બદામી હોય છે. 

એના આખા શરEર  ઉપર કાળા રંગના ચટાપટા હોય છે. 

એના  દાતં અને  નહોર મજGતૂ અને ધારદાર  હોય છે. 

વાઘ  Dબૂ જ  િનદgય  અને  ઘાતકE  �ાણી  ગણાય છે. 

એ  ગમે  તે  �ાણીને જોતા ંજ એના  ઉપર UટૂE પડ� છે. 

વાઘ  જગંલની  ગીચ  ઝાડE   વ,ચે  બોડમા ં રહ�  છે. 

એ   પાણીમા ં પણ   Dબૂ   ઝડપથી   તરE   શક�  છે. 



 

 

 

રHછ 

 

રHછ  ભાર�ખમ શરEરવાOં  ભયાનક  જગંલી  �ાણી  છે. 

એના   આખા  શરEર�  કાળા  ભરાવદાર વાળ  હોય  છે. 

ક�ટલાક દ�શોમા ંધોળા ક� તપખી#રયા ંરંગના પણ હોય છે. 

રHછ   નીચા  મSએ  ધીમી  લથડતી   ચાલે   ચાલે  છે. 

જગંલના   નાના ં  �ાણીઓ   તેનો   ./ુય  ખોરાક  છે. 

તેને   ફળફળા#દ,   .Tૂળયા ં અને   મધ  પણ ભાવે  છે. 

તે   ^ચા ં  ઝાડ  ઉપર   સહ�લાઈથી   ચડE   શક�   છે. 

તે    પાણીમા ં  લાબંા   Wતર   3ધુી   તરE  શક�   છે. 

મદારEના ંક� સરકસના ંરHછ િવિવધ �કારના ખેલ કર� છે. 



 

 

હરણ 

 

હરણ  ગભNંુ Jવભાવ8ુ,ં ચપળ અને દ�ખાવ<ુ ં�ાણી છે. 

એ   જગંલમા ં  ક�  સીમમા ં  ચરUુ ં  જોવા   મળે  છે. 

એના  શરEરનો  રંગ  લાલાશ  પડતો  બદામી હોય છે. 

એના   ઉપર   ધોળા ં   મ7ના ં   ટપકા ં   હોય   છે. 

એના   પગ   Dબૂ  લાબંા  અને  ) ૂછં<ુ ં Lૂં4ંુ  હોય  છે. 

એની   Vખો   Dબૂ   ચચંળ   અને   3ુદંર  હોય  છે. 

ઘાસ   અને  ઝાડ - પાન   એનો   ./ુય   ખોરાક  છે. 

જરાક  અવાજ  થતા ંએ કાન  ^ચા  કરE બધે Zુએ છે. 

એ  મોટE  લાબંી  ફાળ  ભરEને  4દૂકા  મારU ુ ં દોડ�  છે. 

હરણ એના નમણા દ�ખાવ અને Jવભાવથી સૌને ગમે છે. 



 

 

 

[રાફ 

 

[રાફ    9ુિનયાભર8ુ ં   સૌથી    ^_ુ ં   �ાણી   છે. 

એ   ./ુય0વે   આ#hકાના ં જગંલોમા ં જોવા  મળે  છે. 

એ8ુ ં મોdુ ં દ�ખાવે   હરણના   Aiુ ં નમjુ ં  હોય  છે. 

એની  ડોક  ^ટના Aવી  ^ચી અને  લાબંી  હોય  છે. 

એના  પગ  પણ  ^ટની  Aમ  Dબૂ  લાબંા  હોય  છે. 

[રાફ જગંલમા ંવસે છે પણ એ માસંાહારE �ાણી નથી. 

જગંલના ં ઝાડ-પાન  અને ઘાસ એનો ./ુય ખોરાક છે. 



 

હાથી 

હાથી  જમીન ઉપર  રહ�નાNંુ  સૌથી મહાકાય �ાણી  છે. 

તેને  3પૂડા  Aવા   મોટા,  kલતા  બે  કાન  હોય  છે. 

તેને   મોઢા   આગળ   લાબંી   લટકતી  3 ૂઢં હોય  છે. 

3 ૂઢં વડ� એ પાણી પીએ છે અને બી7ં ઘણા ંકામ કર� છે. 

હાથીને મોઢા આગળ બે મોટા દંત�ળૂ નીકળેલા હોય છે. 

આ  કHમતી  દંત�ળૂમાથંી  _ડૂગર  _ડૂEઓ બનાવે  છે. 

હાથીની પીઠ પર WબાડE .કૂE સવારE કરવામા ંઆવે છે. 

Zૂના  વખતમા ં હાથી િશકારમા/ંલડાઈમા ંપણ વપરાતો. 

હાથી   જગંલમા ં સપંીને  ટોળાબધં  રહ�નાNંુ  �ાણી  છે. 

હાથીના    બ,ચાને    Ôમદિન]ુÕં   કહ�વામા ં  આવે   છે. 


