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    (૧) િમલેિનયમ ગેલેર  : 

        યાર વીસમી સદ  ણૂ થઇ હતી યાર ડ સે બર ૨૦૦૦મા ંલગભગ 

તમામ વતમાન પ ોમા ંવીસમી સદ મા ંબનેલા બનાવોની  િવગતો ચ ા મક 

ર  ્આવી હતી ને િમલેિનયમ ગેલેર  ‘ કહ છે. 
 
   (૨) અ ભલેખો : 

       ધા  ુક પ થર ઉપર કોતર ુ ંલખાણ  
 
   (૩) અ ભલેખાગાર : 

        યા ંઅ ભલેખો સાચવવામા ંઆવે તેને અ ભલેખાગાર કહ છે  
 
   (૪) તા પ  : 

       તાબંાના પતરા ઉપર કોતર ને લખવામા ંઆવ ુ ંલખાણ  
 
  (૫)નકશો :- 

     ૃ વીના કોઈ પણ ભાગના સપાટ કાગળ પરના આલેખનને નકશો કહવાય  
 
    (૬) ઢસં ા :- 

       નકશાની પણ તીકા મક િવ યાપી સરળ અને સવ સામા ય ભાષા 

છે.આવી સં ાઓ ક તીકોના ઉપયોગની બાબતમા ં તરરા ય સમજ પણ છે 

ને નકશાની ઢ સં ાઓ કહ છે.   
 
    (૭)  નાગ રક :- 

        સામા ય ર તે નાગ રક એને કહવાય ક  દશમા ંવસતો હોય,  દશ 

તરફથી મળતા તમામ રાજક ય અને સામા જક હકો ભોગવતો  હોય  અને દશ 

યેની પોતાની ફરજો બ વતો હોય. 
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     (૮) નાગ રકતા :- 

       રા યમા ંવસ ુ,ંરા યને વફાદાર રહ ુ,ંરા ય તરફથી મળતા હક ભોગવવા 

અને રા યની ફરજો અદા કરવી તેને નાગ રકતા કહ છે. 
 
   (૯) અ ાશં તૃો :- 

         ૃ વીના ગોળા પર દોરલી કા પિનક આડ  રખાઓને અ ાશં તૃ કહ છે. 
 
   (૧૦) રખાશં તૃો :- 

        ૃ વીના ગોળા પર દોરલી કા પિનક ઉભી  રખાઓને અ ાશં તૃ કહ છે. 
 
   (૧૧) ક ટબધંો :- 

          ૃ વીના તાપમાન અને કાશ,ગરમી અને ઠંડ ના આધાર પ ટ ર તે ુદા 

ુદા િવભાગોમા ંવહચાઈ ય છે ને ક ટબધંો કહ છે. 
 
  (૧૨) ખડંો :- 

        ૃ વી પર આવેલા જમીન ધરાવતા ંભાગોને ખડંો કહવાય. 
 
  (૧૩) મહાસાગરો :- 

       ૃ વી પર આવેલા પાણી ધરાવતા ંભાગોને મહાસાગરો કહવાય. 
 
(૧૪)  ૂ ૃ ઠ :- 

       જમીન પર આવેલા ુદા ુદા િૂમ વ પોને ૂ ૃ ઠ કહવાય. 
 
 (૧૫) ઉ ચ દશ :- 

      સ ુ ની સપાટ થી ચે આવેલા મેદાન વા સપાટ દશને ઉ ચ દશ કહ 

છે. 
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(૧૬) અવશેષો :_ 

    ઉ ખનન કરતા ંમળ  આવેલા િસ ાઓ, હિથયારો, ઓ રો, વાસણો, ઘરણા,ં 

રમકડા ંવગેરને અવશેષો કહ છે. 
                     
(૧૭) પ ર મણ  ગિત :- 

    ૃ વી પોતાની ધર  પર ફર છે તેને પ ર મણ ગિત કહ છે. 
 
 (૧૮) ક ા :- 

     અવકાશમા ં ૃ વીને િનરંતર ફરવા માટ એક ક પત માગ ન  થયેલ છે,આ 

માગને ક ા કહ છે. 
 

(૧૯) સામંત :- 

     રાજ તૂ ગુમા ં  તે દશની કરવ લુી ને સ પવામાં આવતી તેને સામંત 

કહ છે.  
  
(૨૦) વૂ મ ય કાળ :- 

     આઠમી થી બારમી સદ ના સમયકાળને વૂ મ યકાળ કહ છે. 
  
(૨૧) અ ાશં તૃ :- 

  ૃ વીના ગોળા પર દોરલી કા પિનક આડ  રખાઓને અ ાશં તૃો કહ છે. 

 

(૨૨) રખાશં તૃ :- 

   ૃ વીના ગોળા પર દોરલી કા પિનક ઉભી રખાઓને અ ાશં તૃો કહ છે. 
 
(૨૩) વ ળુનો અ ાં  :- 

      ૃ વી સપાટ  પરના કોઈ પણ થળને જો સીધી રખાથી ૃ વીના ક  સાથે 

જોડવામા ંઆવે તો તે રખાથી િવ વુ તૃીય કા પિનક સપાટ  સાથે ક  આગળ 

ટલા શનો ણૂો થાય તેટલો તે થળનો અ ાશં. 
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(૨૪) અ તૃ :- 

    ૃ વી ઉપર ઉ ર અથવા તો દ ણ ગોળાધમા ંિવ વુ તૃથી સરખા કોણીય 

તર મળેલા થળોને જોડના ું વૂ પિ મ સળંગ વ ળુને અ તૃ કહવાય. 
 
(૨૫) રખાશં :- 

      ૃ વી સપાટ  પરના કોઈ પણ થળને જો સીધી રખાથી ૃ વીની ધર  સાથે 

કાટ ણેૂ જોડ  દઈએ તો તે રખાથી ળૂરખા તૃની કા પિનક સપાટ  સાથે ધર  

આગળ ટલા શનો ણૂો બનાવે તેટલો તે થળનો રખાશં. 
 
(૨૬) રખા તૃ :- 

     ૃ વી ધર થી ળૂ રખા તૃની કા પિનક સપાટ  સાથે ૃ વી સપાટ એ સરખા 

કોણા મક તર આવેલા થળોને જોડનાર  ઉ ર દ ણ સળંગ રખાને રખા તૃ 

કહ છે. 
 
(૨૭) ઉ ર ગોળાધ અને દ ણ ગોળાધ :- 

        ૦ િવ વુ તૃથી ઉપર તરફનો ભાગ તે ઉ ર ગોળાધ અને નીચેની 

તરફનો ભાગ તે દ ણ ગોળાધ કહવાય છે. 
 
 (૨૮) ીનીચ રખા :- 

   લે ડમા ં ીનીચ પરથી પસાર થતાં ૦ રખાશં તૃને ીનીચ રખા કહ છે. 
 
(૨૯) વૂ અને પિ મ ગોળાધ :- 

     ૦ રખાશં તૃથી ૃ વીના વૂ ભાગ ને વૂ ગોળાધ અને પિ મ ભાગને 

પિ મ ગોળાધ કહ છે. 
 
(૩૦) તરરા ય દ નાતંર રખા :- 

      ૧૮૦ રખાશં તૃને તરરા ય દ નાતંર રખા કહ છે. 
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 (૩૧) થાિનક સમય :- 

    મ યાહન માણે ન  કરલા  તે થળના સમયને થાિનક સમય કહ છે. 
 
 (૩૨) માણ સમય : 

      દશના કોઈ એક રખાશં ઉપરથી આખા દશનો એક જ સમય ન  કરવામા ં

આવે છે.તેને માણ સમય કહ છે. 
 
 (૩૩) ૂ ૃ ઠ :- 

     જમીનની સપાટ ને ૂ ૃ ઠ કહ છે. 
 
(૩૪) િવધાનસ ય :- 

     િવધાનસભાના સ યને િવધાનસ ય ક ધારાસ ય કહ છે.  
 
(૩૫) દૃાવરણ :- 

   આપણે ૃ વીના  ભાગ પર વસવાર કર એ છ એ તે ભાગને દૃાવરણ કહ 

છે. 
 
(૩૬) ઘનાવરણ :- 

    ૃ વીનો ઉપરનો પોપડો માટ  અને ખડકો વા ઘન પદાથ નો બનેલો છે 

તેથી તે ઘનાવરણ ક િશલાવરણ પણ કહ છે. 
 
 (૩૭) મે મા :- 

     ૃ વીના પેટાળમા ંરહલા પીગળેલ રસને મે મા કહ છે. 
 
(૩૮) જલાવરણ :- 

    ૃ વીની સપાટ નો નીચાણવાળો ભાગ પાણીથી ઘેરાયેલો છે ને જલાવરણ 

કહ છે. 
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 (૩૯) મહાસાગર :- 

    જલાવરણમા ંિવશાલ જળ ભડંાર ધરાવતા ંભાગો એટલે મહાસાગરો  
 
(૪૦) વાતાવરણ :- 

    ૃ વીની ચાર બા ુ વ ટળાઈને આવેલા હવાના આવરણને વાતાવરણ કહ છે. 
 
 (૪૧) ભેજ :- 

     ગરમીથી બા પ બની પાણી વરાળ વ પે હવામા ંભળે છે તેને ભેજ કહ છે. 
 
(૪૨) ઘનીભવન :- 

    ભેજ ઠરવાની યા એટલે ઘનીભવન  
 
 (૪૩) વાવરણ :- 

    ૃ વીના દૃાવરણ,જલાવરણ અને વાતાવરણના  ભાગમા ં વ ૃ ટ યાપી 

છે તેને વાવરણ કહ છે. 
 
 
 (૪૪) બધંારણ :- 

      કોઈ પણ દશ ુ ંશાસન ચલાવવા માટ બનાવવામા ંઆવેલા િનયમોના 

યવ થત સં હને દશ ુ ંબધંારણ કહ છે. 

 

 (૪૫) બનસાં દાિયક :- 

    દશ ુ ંશાસન કોઈ સં દાયની ક ધમની મા યતાને આધાર ન ચાલે  
 
(૪૬) સ ાક :- 

    સતાક એટલે રા યના વડા,રા  ખુ વશં પરંપરાગત અ કુ ુ ુંબની 

ય ત ન હોય  
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 (૪૭) કંૂપ :- 

     ૃ વીના પેટાળમા ંથતા ંઝડપી સુચંલન અને દબાણને કારણે સુપાટ ને 

અ કુ નબળો ભાગ એકાએક વેગથી ુ  ઉઠ છે.આ આક મક ુ ર ને કંૂપ કહ 

છે.  

 

(૪૮) કંૂપક  :- 

    કંૂપ યાના ઉદભવ થાનેથી કંૂપના મો  પેદા થાય છે ને કંૂપ ક  

કહ છે.  
 
(૪૯) કંૂપ િનગમન ક  :- 

    કંૂપ ક થી ૃ વીની સપાટ  ન કના થળ ક ક ને કંૂપ િનગમન ક  

કહ છે. 
 
(૫૦) વાળા ખુી :- 

     વાળા ખુી એટલે -ૂસપાટ ના નબળા ંખડક તરોમા ંપડલી ફાટ ક િછ ુ ં

નામ છે, મા ંથઈને પેટાળનો ધગ ધગતો લાલચોળ મે મા,િવિવધ કદ અને 

આકારના ખડક,રાખ,વરાળ અને અ ય વા ઓુ સુપાટ  ઉપર ધસી આવે છે. 
 
 (૫૧) લાપીલી :- 

       વાળા ખુીમાથંી ફકાતા િવખં ડત ખડક પદાથ ના નાના પ થરો લાપીલી 

તર ક ઓળખાય છે. 

 

(૫૨) નુામી :- 

    સ ુ ના ત ળયે આવેલા વાળા ખુી ફાટવાથી ક ત ળયે કંૂપ થવાથી 

સ ુ ની સપાટ  પર બુ શ તશાળ  િવનાશક મ  ઉ પ  થાય છે આ મો ને 

નુામી કહ છે. 
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 (૫૩) રુ :- 

     નદ મા ંએકાએક આવતા ંધસમસતા પાણીના વાહને રુ કહ છે. 
 
 (૫૪) ુ કાળ :- 

   વરસાદ ન આવવાથી ખોરાક પાણીની અછત સ ય અને જમીનમા ંપાણી 

કુાઈ જવાની યાને ુ કાળ કહ છે. 
 
 (૫૫) દાવાનળ :- 

    જગંલોમા ં ૃ ોના પર પર ઘષણ અથવા આકાશમાથંી પડતી વીજળ  થક  ક 

બી  કોઈ કારણસર આગ લાગે છે ને દાવાનળ કહ છે. 
 
 (૫૬) ૂ ખલન :- 

    કટલીવાર જમીન ક િૂમ દશનો ઉપરનો ભાગ નીચે તરફ ખસી ય છે 

તેને ૂ ખલન કહ છે. 
 
 (૫૭) વાતાવરણ :- 

   ૃ વીની ચાર બા ુ વ ટળાઈને  આવેલા હવાના આવરણને વાતાવરણ કહ છે. 

 

 (૫૮) આબોહવાના ફરફાર :- 

    વૈિ ક તાપમાન વધવાથી તાપમાનં,પવનની દશા અને ભેજ વગેરમા ં  

ફરફાર થાય છે તેને આબોહવાના ફરફાર કહ છે. 
 
(૫૯) હવામાન :- 

    કોઈ દશના તાપમાન,ભેજ અને વરસાદની ૂંકાગાળાની સરરાશ થિત 

એટલે હવામાન  
 
(૬૦) આબોહવા :- 

    કોઈ પણ દશના ૩૫ થી વધાર વષ ના સરરાશ તાપમાન,ભેજ અને 

વરસાદની સરરાશ થિત એટલે આબોહવા 
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(૬૧) ીનહાઉસ ઇફ ટ :- 

      ઠંડ  આબોહવા વાળા દશમા ં ૃ ોને પયા ત મા ામા ંગરમી મળ  રહ તે 

માટ કાચ ક કાપડની છત રાખવામા ંઆવે છે. ને ીન હાઉસ ઇફ ટ કહ છે. 
 
 
(૬૨) લોબલ વોિમગ :- 

     લોબલ વોિમગ એટલે ૃ વીના વાતાવરણને ગરમ કરનાર  ીન હાઉસ 

ઇફ ટ. 
 
 (૬૩) સભાપિત :- 

    રા યસભા ુ ંસચંાલન કરનારને સભાપિત (ચેરમેન) કહ છે. 

 

  


