ુ રાતન ુંુ ભ ૂપષ્ૃ ઠ
ગજ
પ્રાચીન સમયમાાં ગુજરાતના વિવિધ ભાગો નીચેનાાં નામે ઓળખાતા
:
(1) ‘આનતત‘ : તળગુજરાતનો ઉત્તરનો ભાગ
(2) ‘લાટ‘ : હાલના ગુજરાતનો મધ્ય અને દક્િણનો ભાગ
(3) ‘સુરાષ્ટર‘ : હાલના સૌરાષ્ટરનો િપકલ્પી્ીય ભાગ
ભ ૂપ ૃષ્ટઠ : ભ ૂપ ૃષ્ટઠની ્ત ્ષ્ટટ

ગુજરાતના ચાર વિભાગો ેે :

(1) ગુજરાતનો ્દકરયાદકપનારો તથા રણવિસ્તાર
(2) ગુજરાતનાાં મે્ાનો
(3) સૌરાષ્ટરનો ઉ ચ પ્ર્અ ન અને
(4) ગુજરાતના ડુગ
ાં રાળ પ્ર્અ નો.
ુ રાતનો દરરયારિનારો તથા રણવિસ્તાર :
(1) ગજ
દરરયારિનારો : ભારતના કુલ ્દકરયા-દકપનારાનો આનરઅ ત્રીજો ભાગ ગુજરાત ધરાિે ેે . ્મણગાંગા
અને તા્ી િ ચેનો ્દકરયાદકપનારો પા્િપીચડનો બનેલો ેે . ‘સુિાલીની ટઅ પરીઓ‘ને નામે
ઓળખાતો તા્ીનો ઉત્તર દકપનારો રઅ તાળ ટઅ પરીઓનો બનેલો ેે . તા્ીથી ખાંભાત સુધીનો દકપનારો
ખાાંચાખચીિાળો
ાં ૂ
ેે . ખાંભાતના અખાતમાાં અલલયાબેટ અને ્ીરમ બેટ ેે . ભાિનગર નજીપ
સુલતાનપુર અને જેગરી બેટ ેે . દક્િણ સૌરાષ્ટરના દકપનારઅ ્ીિ, વસયાલ અને સિાઈ બેટ ેે .
સૌરાષ્ટરના ્વમ કમ દકપનારઅ બેટ પકલારપા, નોરા બેટ અને ભેડા બેટ ેે . બેટ પકલારપાથી પ ેના નાના રણ
સુધીનો દકપનારો ખાાંચાખચીિાળો
ાં ૂ
અને િારીય પા્િીપીચડિાળો ેે . જામનગર નજીપનો ્રિાળાનો
વ્રોટન ટાપુ પ્રખ્યાત ેે . પ ેનો 10? થી 13 દકપ.મી. ્હોળો ્વમ કમ તથા ્લિણનો દકપનારો પા્િપીચડિાળો ેે . અહીં પઅટલીપ જગ્યા

‘લગ ૂન‘ની રચના થયેલી ેે .

રણવિસ્તાર : પ ેની ઉત્તરઅ મોટુાં રણ અને મધ્યમાાં નાનુ ાં રણ ેે , તેન ુ ાં િેત્રફળ 27,200 ચોરસ
દકપ.મી. ેે . પ ેના મોટા રણમાાં ્ ેમ, ખ્ીર, બેલા અને ખાિડાના ઊંચ ભ ૂવમભાગો આિેલા ેે .
ુ રાતનાું મેદાનો :
(2) ગજ
ુ રાતન ુંુ મેદાન : સાબરમતી અને બનાસ ન્ીઓ
(i) ઉત્તર ગજ

પરઅ લા પાાં્ના વનિે્ણથી આ

મે્ાન બન્ુાં ેે . આ મે્ાન મહઅસાણા, ્ાટણ, સાબરપાાંઠા અને બનાસપાાંઠા જજીલાના વિસ્તારમાાં
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્થરાયેલ ુાં ેે . બનાસપાાંઠા જજીલાની ્વમ કમે આિેલો અધત રણવિસ્તાર ‘ગોઢા‘ તરીપઅ ઓળખાય ેે .
ુ રાતન ુંુ મેદાન : આરસાંગ, ઢાઢર, વિશ્વાવમત્રી, મહી, નેઢી, મહોર, િાત્રપ અને સાબરમતી
(ii) મધ્ય ગજ
ન્ી

પરઅ લા પાાં્ના વનિે્ણથી આ મે્ાન બન્ુ ાં ેે . આ મે્ાન િડો્રા, આણાં્, ખેડા,

ગાાંધીનગર અને અમ્ાિા્ જજીલાના વિસ્તારમાાં ્થરાયેલ ુાં ેે . િાત્રપ અને મહી ન્ી િ ચેનો
પ્ર્અ ન ‘ચરોતર‘ તરીપઅ ઓળખાય ેે . ચરોતરની િાયવ્યમાાં અમ્ાિા્ના મે્ાનમાાં થલતેજ અને
જોધપુરની રઅ તીની બનેલી ગોળ માથાિાળી ટઅ પરીઓ ેે .
ુ રાતન ુંુ મેદાન : ્મણગાંગા, ્ાર, ઔરાં ગા, અંલબપા, પ ૂણાત , મીંઢોળા, તા્ી, પીમ અને
(iii) દક્ષિણ ગજ
નમત્ા ન્ી

પાાં્ના વનિે્ણથી આ મે્ાન બન્ુ ાં ેે . આ મે્ાન િલસાડ, નિસારી અને ભરૂચ

જજીલાના વિસ્તારમાાં ્થરાયેલ ુાં ેે . આ મે્ાન ‘પ ૂરના મે્ાન‘ તરીપઅ ઓળખાય ેે .
(3) સૌરાષ્રનો ઉ પ્ દદે શ : આ ઉ ચ પ્ર્અ ન બેસાીટના અગ્ગ્નકૃત ખડપનો બનેલો ેે . આ ઉ ચ
ુાં ો િગેરઅ ડુાંગરો ેે . ઉત્તરની માાંડિની ટઅ પરીઓ અને
પ્ર્અ નમાાં લગરનાર, ચોટીલો, બરડો, નેત્જ
્લિણની ગીરની ટઅ પરીઓ મધ્યમાાં આિેલા સાાંપડા, ઊંચા વિસ્તાર પકલારા જોડાયેલી ેે .?
ુ રાતના ડુુંગરાળ દદે શો :
(4) ગજ
ુ રાતના ડુુંગરાળ દદે શો : ્ાાંતા અને ્ાલનપુર નજીપની ટઅ પરીઓ ‘જેસોરની ટઅ પરીઓ‘
(i) તળગજ
તરીપઅ તેમજ ખેડબ્રહ્મા, ઈડર અને નામળાજી નજીપની ટઅ પરીઓ ‘આરાસુરની ટઅ પરીઓ‘ તરીપઅ
ઓળખાય ેે . મધ્ય ગુજરાતમાાં ્ાિાગઢ અને રતનમાલની ટઅ પરીઓ ેે . ્ાિાગઢ 936.2 મીટર
ઊંચી ેે . નમત્ાની ્લિણે રાજ્ી્ળાની ટઅપરીઓ ેે . તા્ીની ્લિણે સાતમાળા (સહ્યાદકિ)
્િતતોના ભાગરૂ્ આિેલી ટઅ પરીઓ ેે . ડાાંગ જજીલાનુ ાં સાપુતારા (960 મીટર) ગુજરાતનુાં

પમાત્ર

લગદકરમથપ ેે . િલસાડ જજીલામાાં ્ારનેરાની ટઅ પરીઓ આિેલી ેે .
(ii) િ છનો ડુુંગરાળ દદે શ : પ ેમાાં ઉત્તર ધાર, મધ્ય ધાર અને ્લિણ ધાર

મ ત્રણ હારમાળાઓ

આિેલી ેે . ઉત્તર ધારમાાં પાળો (437.08 મીટર), ગારો, ખદકડયો િગેરઅ ડુગ
ાં રો ેે . મધ્ય ધાર
લખ્તથી િાગડ િ ચે આિેલી ેે . આ હારમાળામાાં ઘીણોધર (388 મીટર), ભ ૂજજયો, લીલલયો
િગેરઅ ડુગ
ાં રો ેે . ્લિણની ધાર ્ાાંધ્રો તેમજ માતાના મઢથી નરૂ થઈ પ ૂિતમાાં અંજાર સુધી ફઅલાયેલી
ેે .

માાં ઉવમયા (274 મીટર) અને ઝુરા (316 મીટર) ડુગ
ાં રો આિેલા ેે . ભુજની િાયવ્યે િરાર

(349 મીટર) ડુગ
ાં ર ેે . િાગડના મે્ાનમાાં પાંથપોટના ડુગ
ાં રો આિેલા ેે . પ ેમાાં સમુિ-દકપનારાની
નજીપનાાં મે્ાનો ‘પાંઠીના મે્ાન‘ તરીપઅ ઓળખાય ેે .?
(iii) સૌરાષ્રનો ડુુંગરાળ દદે શ : ઉત્તરની માાંડિની ટઅપરીઓમાાં ઊંચામાાં ઊંચુ ાં વનખર ચોટીલા (437
મીટર) ેે . દક્િણની ગીરની ટઅપરીઓમાાં સરપલા (643 મીટર) સૌથી ઊંચી ટઅ પરી ેે . જૂનાગઢ
્ાસેનો લગરનાર (1153.2 મીટર ) ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો ્િતત ેે . તેન ુ ાં વનખર ગોરખનાથ
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ુ ાં ો (697.5 --? મીટર),
(1117 મીટર) ગુજરાતનુ ાં સૌથી ઊંચુ ાં વનખર ેે . ્ાલલતાણા નજીપ નેત્જ
ભાિનગરની ઉત્તરમાાં ખોખરા તથા તળાજાના ડુગ
ાં રો, ્ોરબાં્ર નજીપ બરડો, મહુિાની ઉત્તરઅ
ુ ાં ો ભા્ર ન્ીનાાં મે્ાનો, ઘોઘાનુ ાં
લોંગડી િગેરઅ સૌરાષ્ટરના અગનયના ડુગ
ાં રો ેે . સૌરાષ્ટરમાાં નેત્જ
મે્ાન અને મોરબીનાાં મે્ાનો અગ્ગ્નકૃત ખડપોમાાંથી છૂટા ્ડઅલા પાાં્ના વનિે્ણથી બનેલા ેે .
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