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ભારતની ભગૂોળ  

 ભારત ઉપમહાદીપ કહવેાય છે, ભારતીય ઉપમાહાદ્વીપ ની ઉત્પશત અલ્ફેડ વેગનરના શસદ્વાતં અનસુાર 35 કરોડ વર્ક પવેૂ થઈ હ્તી. ભારતીય 

ઉપમહાદ્વીપમા ંપાચં દેિો ભારત, પાકક્તાન, નેપાળ, ભતૂાન  અને બાગંલાદેિનો સમાવેિ થાય છે. 

 નામકરર્: પૌરાણર્ક કાળમા ં(રામાયર્ કાળમા)ં ભરતવિંી રાજાઓના નામ પરથી ભારત વિં, અને નામ પડ્ુ ં‘ભારત’ દેિ. 

 ઇંન્ન્સડયા: શસિંધ ુનદીના કકનારે રહનેારા લોક (ભારતીયો) કહન્સદુ કહવેાયા. અંગે્રજો કહન્સદુને બદલે ઈન્સદુ કહતેા, અને શસિંધ ુનદીને બદલે Indus નામ આપ્ુ ં

તેના પરથી િબ્દ આવ્યો ‘India’ 

 ્થાન : પથૃ્વી ઉપર ઉત્તર ગોળાધકમા ંએશિયા ખડંની દણક્ષર્મા ંકહિંદ મહાસાગરના કકનારે ભારતીય ઉપમહાદ્વીપ આવેલ છે. 

 સ્્થશત: અક્ષાિં ભારતની મખુ્ય ભશૂમ: ૮.૪ ઉ અક્ષાિં - ૩૭.૬ ઉ. અશ્ાિં 

 સપંરૂ્ક ભારતભશૂમ: ૬.૪ ઉ. અશ્ાિં ૩૭.૬ ઉ. અક્ષાિં(લક્ષદ્વીપ સાથે) 

 કકકવતૃ્ત: ૨૩.૫ ઉ. અશ્ાિં ભારતની મધ્યમાથંી કુલ ૮ રાજ્યોમાથંી પસાર થાય છે. (પશશ્મથી પવૂક તરફના રાજયો)  

ગજુરાત, રાજ્થાન, મધ્યપ્રદેિ, છત્તીસગઢ, શિપરુા, પશશ્મ બગંાળ, ઝારખડં,શમઝોરમ   (ગરમ છિી પઝાશમ)   

 કકટબધં: કકકવતૃ મધ્યમાથંી પસાર થાય છે, એટલે ભારતનો દણક્ષર્નો ભાગ – ઉષ્ર્ કકટબધંમા ંઅને ભારતનો ઉત્તરનો ભાગ સમિીતોષ્ર્ કકટબધંમા.ં 

 રેખાિં: ભારતભશૂમ : ૬૮.૭ પવૂક રેખાિંથી ૯૭.૨૫ પ.ૂ રેખાિં, ૮૨.૫ પ.ૂરેખાિં-ભારતની આિક પ્રમાર્ભતૂ સમયરેખા ભારતના બે છેડા વચ્ચેના 

સમયનો તફાવત ૨ કલાકનો છે. દેિમા ંસૌપ્રથમ સયૂોદય – અરુર્ાચલ પ્રદેિ. દેિમા ંસૌથી છેલ્લો સયૂાક્ત – ગજુરાત,   

 ૮૨.૫ પવૂક રેખાિં અલાહાબાદ અને વારાર્સી વચ્ચે શમરઝાપરુ પાસેથી પસાર થાય છે, ૮૨.૫ પવૂક રેખાિં પાચં (૫) રાજ્યોમાથંી પસાર થાય છે. 

પાચં રાજ્યો ઉત્તરથી દણક્ષર્ તરફ જતા: ઉત્તરપ્રદેિ, મધ્યપ્રદેિ, છત્તીસગઢ, ઓકરસા, આંધ્રપ્રદેિ. 

 ભારતના અગત્યના ણબિંદુઓ: ઉત્તરમા-ંઇન્ન્સદરા કોલ (જમ્મ-ુકિમીર), દણક્ષર્મા-ંકન્સયાકુમારી (તાશમલનાડુ), દણક્ષર્મા-ંઇન્ન્સદરા પોઇન્સટ (ગે્રટ શનકોબાર), 

પણક્ષમમા-ંશસરક્રીક, પવૂકમા-ંવાલાગં ૂ(અરૂર્ાચલ પ્રદેિ) 

  ઉત્તર-દણક્ષર્ લબંાઇ-૩૨૧૪ કક.મી., પવૂક – પશશ્મ પહોળાઇ-૨૯૩૩ કક.મી. 

 કે્ષિફળ: ૩૨,૮૭,૨૬૩ ચો. કક.મી કે્ષિકળની દક ન્ષ્ટએ ભારત શવશ્મા ંસાતમ ુ્થાન ધરાવે છે.  જે શવશ્નો  ૨.૪૨% ભાગ રોકે છે. 

 વ્તી: ૨૦૧૨ અનસુાર ભારતની વ્તી ૧૨૧.૦૨ કરોડ વ્તીની દક ન્ષ્ટએ ભારતમા ં શવશશ્મા ંબીંુ  ં (૨) ્થાન ધરાવે છે, વ્તીની દક ન્ષ્ટએ ભારતમા ં

સમગ્ર વસતી ના ૧૭.૫% ભાગ રોકે છે. 

 જમીન સરહદ   

 ભારત જમીન સરહદથી ૭ દેિો સાથે જોડાયેલ છે. કુલ જમીન સરહદ ૧૫,૨૦૦ કક.મી. છે. 

1. ભારત – પાકક્તાન ( 3323 કકમી)  : રેડક્લલફ રેખા   – ગજુરાત, રાજ્થાન, પજંાબ, જમ્મ-ુકસ્મમર. 

2. ભારત - અફગાશન્તાન( 106 કકમી)   : ડુરન્સડ રેખા (from 1896)   – જમ્મ ુકમમીર, ભારતની સૌથી ટંુકી સરહદ. 

3. ભારત – ચીન( 3488 કકમી)   : મેકમોહન રેખા   – જમ્મ ુકમમીર, કહમાચલ પ્રદેિ, ઉત્તરાખંડં, શસક્કિમ, અરૂર્ાચલ પ્રદેિ. 

4. ભારત – નેપાલ( 1451 કકમી)   :      ઉત્તરાખંડં, શસક્કિમ, ્પુી, ણબહાર, પ.બગંાળ. 

5. ભારત – ભટૂાન ( 699 કકમી)  :       શસક્કિમ, પ.બગંાળ, અસમ, અરૂર્ાચલ પ્રદેિ. 

6. ભારત – મ્યાનમાર( 1643 કકમી)   :    અરૂર્ાચલ પ્રદેિ, નાગાલેન્સડ, મર્ીપરુ, શમઝોરમ. 

7. ભારત – બાગંલાદેિ( 4096 કકમી)   :     પ.બગંાળ, અસમ, મેઘાલય, શમઝોરમ, શિપરુા  
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રાજ્યો : (ભારત) 

રાજ્યો પાટનગર શવિેર્તા 
1. જમ્મ ુકમમીર  શ્રીનગર  ભારતનુ ં્વીટ્ઝરલેન્સડ, એશિયાનુ ંહ્દય, પ્રથુ્વી પરનુ ં્વગક 
2. પજંાબ  ચદંીગઢ  પાચં નદીની ભશુમ, અમતૃસર-સવુર્કનગરી કહમાચલપ્રદેિ  
3. ઉત્તરાખડં  દેહરાદુન  લીચીનગર/વનનગર, મસરુી-પરકતોની રાર્ી 
4. બીહાર  પટના  ભગવાનનુ ંજન્સમ ્થળ 
5. પશશ્રમ બગંાલ  કોલકતા  મહલેોનુ ંિહરે (ભારતનુ ંટેલીવડુ) 
6. ઉત્તરપ્રદેિ  લખનૌ  નવાબોનુ ંિહરે, કાનપરુ-ઉત્તર ભારતનુ ંમાન્સચે્ટર, કાનપરુ-ચામડા ઉદ્યોગ માટે જાર્ીત ુ,ં 

બરેલી-સરુમા નગરી, અલીગઢ-તાળા ંનગરી  
7. ઝારખડં  ચચંી  જમિેદપરુ–ટાટાનગરી ધનબાદ-ભારતનુ ંપીટ્સબગક, કોલસાનગરી   
8. છત્તીસગઢ   રાયપરુ  ધાન્સયનો કટોરો 
9. ઉડીસા  ભવુનેશ્ર  ણલિંગરાજ મકંદર માટે જાર્ીત ુ,ં પરુી-જગન્નાથપરુી (રથયાિા માટે જાર્ીત ુ)ં 
10. આંધ્રપ્રદેિ  હૈદરાબાદ  શસકન્સદરાબાદ – ટ્વીનસીટી 
11. તશમલનાડુ  ચેન્નાઇ  સપુર પ્રસાકરત નગર કોઇમ્બતરુ-દણક્ષર્ ભારતનુ ં માન્સચે્ટર મદુરાઇ-તહવેારોનુ ં નગર, 

શમનાક્ષી નગર 
12. કેરલ  શતરૂવનતંપરુમ  મસાલાઓનો બગીચો, કોચીન-પવૂકન ુ ંવેશનસ  
13. કેરલ  શતરૂવનતંપરુમ ્ મસાલાઓનો બગીચો, કોચીન-પવુકન ુ ંવેશનસ 
14. કર્ાકટક  બેંગલરુૂ  ઇલેકટ્રોશનક િહરે,અંતકરક્ષનુ ંિહરે ભારતનો બગીચો,મૈસરુ-કર્ાકટકનુ ંહકદય 
15. રાજે્થાન  જ્યપરુ ગલુાબી િહરે, પવુકન ુ ંવેશનસ માઉન્સટ આબ-ુરાજે્થાનનુ ંસીમલા જોધપરુ-કકલ્લાઓનુ ંિહરે 

જેસલમેર-સયુકનગરી, ઉદયપરુ-તળાવોનુ ંિહરે 
16. શસિીમ  ગગંટોક  ફળઉધાનનુ ં્વગક (ભતૂાન અને નેપાળ વચ્ચે આવેલુ ંછે)  
17. ગજુરાત  ગાધંીનગર  Salt City, અમદાવાદ-ભારતનુ ંમાન્સચે્ટર  
18. મહારાષ્ટ્ર  મુબંઇ  ભારતનુ ં પ્રવેિદ્વાર, સાત ટાપઓુનુ ં િહરે સતુરાઉ કાપડની રાજધાની ભારતનુ ંઆશથિક 

પાટનગર, ભારતનુ ંહોલીવડુ. 
19. ગોવા  પર્જી  સલીમઅલી બડક અભ્યારણ્ય આવેલ છે .  
20. મધ્ય ભોપાલ  સોયાપ્રદેિ 
21. તેલગર્ા  હૈદરાબાદ તમાકુના ઉત્પાદનમા ંદેમમા ંપ્રથમ ્થાન 
 

અરૂર્ાચલ પ્રદેિ - ઇટાનગર મર્ીપરુ - ઇમ્ફાલ નાગાલેન્સડ - કોકહમા અસમ – કદસપરુ 

શમઝોરમ - આઇઝોલ શિપરુા – અગરતલ મેઘાલયા – શિલોંગ  

 

 કેન્સરિાશસત પ્રદેિ   

1. કદલ્લી National Capital of India (રેલીઓનુ ંિહરે) 
2. ચદંીગઢ 

3. દીવ અને દમર્ – દમર્ 

4. દાદરા અને નગરહવેલી સેલ્વાસ (બોમ્બે હાઇકોટક ) 
5. લક્ષદ્વીપ સમરુપિુ – કરાવતી (કવરશત) (લક્ષદ્વીપના શવહલદ્વીપ ઉપર પક્ષીઓનુ ંઅભયારર્ – કેરલ હાઈકોટક ) 
6. પડુુચેરી ના ચાર ક્કજલ્લાઓમા ંમાહ ેસૌથી નાનો  

7. આંદમાન – શનકોબાર પોટકબ્લેર. આંદમાન-શનકોબાર ટાપસુમહુને ૧૦ degree Channel અલગ પાડે છે. અહીં ભારતના એકમાિ સકક્રય જવાળામખુી 
‘બૈરન દ્વીપ’ આવેલો છે. તેની નજીકમા ં નારકોડેમ ટાપ ુ જ્યા બે સષુપુત જવાળામખુી આવેલા ં છે. (ત્યા ં કોલકાતા હાઈકોટક  લાગે છે). અંદમાન 
શનકોબારનુ ંસૌથી ઊચુ ંશિખર સૈડલ છે. શવવાકદત ‘ન્સ્મૂરે દ્વીપ’ ભારતનો છે. 
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સરોવર 

ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ મીઠા પાર્ીનુ ંસરોવર  વલુર સરોવર ( કામમીર ) 
ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ ખારા પાર્ીનુ ંસરોવર   વલુર સરોવર ( કામમીર ) 
ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ સરોવર  સાભંર સરોવર  ( રાજ્થાન ) 
ભારતનુ ંસૌથી મોટુ લગનુ સરોવર   ણચલ્કા સરોવર ( ઓરી્સા ) 
ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ માનવશનશમિત સરોવર (જે પજંાબના સતલજ નદી પર ભાખરા – નાગંલ બધં પાસે )  ગોશવદસાગર સરોવર ( પજંાબ ) 
ભારતનુ ંસૌથી ઊંચાઈંએ આવેલુ ંસરોવર   ચોલાસ ુસરોવર ( શસિીમ )   
 

                            ભારતની કૃશર્   

 

 

 ભારતમા ંલેવામા આવતા પાક અને તેમનો સમયગાળો જર્ાવો ,  

  ખરીફ પાક ( ંૂ ન – ઓલટોબર )  ચોમાસામા ં

  રવી પાક   ( નવેમ્બર – માચક )  શિયાળામા ં 

  જાયદ પાક ( માચક – ંૂ ન )   ઊનાળામા ં
 

 ભારતનો મખુ્ય ખાદ્યપાક ક્યો છે. ? ચોખા  

 ઝુમ ખેતી એટલે શ ુ?  

- ્થાયી જમીન ન રાખવી અને અલગ – અલગ જમીન પર ખેતી કરવી અથાકત જગંલો કાપતા જાય અને જ્યા ંસધુી જમીનમા ંઉત્પાદન ક્ષમતા હોય 

ત્યા સધુી જ ખેતી કરવી, ઉત્પાદન ક્ષમત ઘટતા જગંલો કાપીને બીજી જમીન પર ખેતી કરવી આવી ખેતીને ઝુમખેતી  કહ ેછે.   

 ભારતના ક્યા રાજ્યોમા ંઝુમખેતી જોવા મળે છે. ? , મેઘાલય, આસામ , નાગાલેન્સડમા ંરેહતા આકદવાઈઓ દ્વારા ઝુમ ખેતી થાય છે.  

 હકરયાળી ક્રાશંત એટલે શુ ં ? ઉચ્ચ કક્ષાના ણબયારર્ૉ , રાસાયણર્ક ખાતરો , જતંનુાિક દવાઓ , યાશંિક સાધનો , ખેડુતોની જાગશૃત એ સરકારના 
પ્રયત્નો દ્વારા ૧૯૬૫-૬૬ દરમ્યાનથી ભારતના અનાજના ઉત્પાદનમા ંજે અમલૂ્ય વદૃ્ધિ નોધાઈ છે. તેને હકરયાળી ક્રાશંત કહ ેછે.   

 હકરયાળી ક્રાશંત ના જનક કોર્ છે. એમ.એસ. ્વામીનાથન  

 હકરયાળી ક્રાશંતનો લાભં ક્યા પાકને સૌથી વધ ુમળ્યો, ? ઘઉ, ચોખા  

 ક્યા શવ્તાકરને તેનો સૌથી વધ ુલાભ મળ્યો, ? ઉત્તરપ્રદેિ , અને પજંાબ   

 શે્તક્રાશંત એટલે શુ ં? દૂધ ઉત્પાદનમા ંવધારો કરવા માટે જે પ્રયત્નો થયા તેને શે્તક્રાશંત કહ ેછે.  – જનક = ડૉ. વગીસ કુકરયન 

 ઓપરેિન ફલડનો હતે ુ ંિો છે. દૂધ ઉત્પાદમા ંવધારો કરવાનો .  

 મેઘધનુરં્કાશંતનો હતે ુ ંિો છે. ? ખેતી કે્ષિે સવાકગી શવકાસનો   

 એપીકલ્ચર એટલે શુ ં? કૃશિમ રીતે મધનુ ંઉત્પાદન વધારવુ ં  દાાઃત , મધમાખીપાલન, મરઘાપાલન , બતકાપાલન  

 ફ્લોરીનકલ્ચર એટલે  શુ ં? ફૂલોનો ઉત્પાદનમા ંવધારો કરવો  

 પીસીકલ્ચર એટલે શુ ં? માછલીઓના ઉત્પાદનમા ંવધારો કરવો  

 વમીકલ્ચર એટલે શુ ં?  અળશસયાઓની મદદથી જમીનની ઉત્પાદકતા વધારવાનો પ્રયાસ કરવો એટલે વમીકલ્ચર,  

 એલવાકલ્ચર, એટલે શુ ં? સમદુ્વમાથી વન્પશતજન્સય અને પ્રાર્ીજન્સય એમ બનેં પ્રકારના આહરનુ ંઉત્પાદન કરવુ ંતેને એલવાલલ્ચર કહે છે ,  

 હોટીકલ્ચર એટલે શુ ં? આ્ુકવેકદક દવાઓ , ઔર્શધઓ અને સિુોભન માટેની વનં્પશતનુ ંઉત્પાદન  કરત ુ ંતેને હોટીકલ્ચર કહ ેછે.  

 િેરીકલ્ચર એટલે શુ ં? રેિમના ઉત્પાદન માટે રેિમના કીડાનો ઉછેર  

 વીટીકલ્ચર એટલે શુ ં? દ્વાક્ષના ઉત્પાદનમા ંવધારો કરવો, 
 શવશ્મા ંસૌથી વધ ુભસંો ક્યા ંજોવા મળે છે. ? – ભારત 

 શવશ્મા ંસૌથી વધ ુગાયો ક્યા ંછે. ? – ભારતમા ં
 ભારતનુ ંશવશ્ ્થાન : - પશઓુની સખં્યા મા ં– બીંુ  ં 

 દુધાળા પશઓુની સખં્યામા ં:- પ્રથમ  

 ઈંડાના ઉત્પાદનમા ં:- પાચંમુ ં 

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુભેસોની ક્યા ંજોવા મળે છે. ? = ઉત્તરપે્રદેિ 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમા ંપાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  4 

 શવશ્મા ંસૌથી વધ ુઘેટા ંક્યા ંજોવા મળે છે. ? – ઓ્ટે્રણલયા  

 ભારત ઘેટાનંી સખં્યામા ંક્ુ ં્થાન ધરાવે છે. ? – છઠ્ઠુ  

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુધેટા ક્યા જોવા મળે છે. ? – આંધ્રપ્રદેિમ  

 શવશ્મા ંસૌથી વધ ુ બકરીઓ ક્યા જોવા મળે છે. ? – ભારતમા ં 

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુબકરીઓ ક્યા જોવા મળે છે. ? – પશંશ્મ બગંાળ  

 ભારત દૂધ ઉત્પાદનામા ંશવશ્મા ંક્ુ ં્થાન ધરાવે છે. ? – પ્રથમ 

 દૂધની બનાવટોમા ંક્યો દેિ પ્રથમ ્થાને છ ? – ડેન્સમાકક   

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુદૂધ ઉત્પાદન ક્યા રાજ્યમા ંથાય છે. ? – ઉત્તરપ્રદેિ 

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુઈંડાનુ ંઉત્પાદન ક્યા રાજ્યમા ંથાય છે. ? – આંધ્રપ્રદેિ 

 ચામડાના ઉત્પાદનમા ંભારત શવશ્મા ંક્ુ ં્થન ધરાવે છે. ? – પ્રથમ 

 ભારતનુ ંક્ુ ંિહરે ચામડાના ઉત્પાદનમા ંમાટે જાર્ીત ુ ંછે. ? – કનપરુ ( ઉત્તરપ્રદેિ) 
 ભારતમા ંઊંન ઉત્પાદનમા ંપ્રથમ ક્ુ ંરાજ્ય  ? – રાજ્થાન 

 

 પરંપરાગત અને ણબનપરંપરાગત ઉજાક સ્ત્રોત એટલે શુ ં?  

      પરંપરાગત ઉજાક સ્ત્રોત : - જે ઉજાક સ્રોત મયાકકદત જથ્થામા ંછે. તથા જેનાથી પ્રદુર્ર્  વધ ુથાય છે. તેને પરંપરાગત ઉજાકસ્ત્રોત કહ ેછે.    

                                               દા, ત, ખનીજ તેલ, કુદરતી વા્ ુકોલસો  

 ભારતમા પવનઉજાક , સૌર ઉજાક, ભરતી ઉજાક અને ભ ૂ– તાપીય ઉજાકની સ્્થશત જર્ાવો , -  

ણબનપરંપરાગત ઉજાક કે્ષિે ભારતમા ંપ્રથમ નબંરે રહલેા રાજ્યોમા ં 

 પવન ઉજાકઓ - તશમલનાડુ  

 ભરતી ઉજાકમા ં-(ગજુરાત) ભાવનગર અને વેરાવળ  

 સૌર ઉજાક  -ગજુરાત , રાજ્થાન, મહારાષ્ટ્ર  

 શવશ્નુ ંસૌર ઉજાકથી ચાલત ુ ંસૌથી મોટામા ંમોટંુ રસોડંુ શતરૂપશત બાલાજી 

 શવશ્નુ ંસૌથી મોટુ સોલાર પલાન્સટ – ભજૂ ( ગજુરાત )  

 રેલવે કોચ , એક્ન્સજન , પૈડા, ઈલેલટ્રીક સાધનો ક્યા ંબને છે. ? – રેલવેના કોચ – ઈન્સટીગરલ કોચ ફેલટરી પેરામ્બરુ ( તાશમલનાડુ )  

 રેલવે કોચ ફેલટરી – કપરુથલા ( પ,ં બગંાળ) ,  

 રેલવે ના એન્સજીન – ણચતરંજન ( પ,ં બગંાળ) , ભોપાળ (મધ્યપ્રદેિ), વારાર્સી (ઉત્તરપ્રદેિ)  

 રેલવેના પૈડા – “ભારત અથક મવુસક” બેગ્લોર ( કર્ાકટક ),  છપરા (ણબહાર)  

 રેલવેના ઈલેલટ્રોશનક સાધન – પકટયાલા ( પજંાબ )  

 ભારતમા ંશવમાનોનુ ંઉત્પાદન ક્યા ંથાય છે. ? – બેગ્લોર 

 શમગ શવમાનોનુ ંએક્ન્સજન ક્યા ંબને છે. ? – કોરાપટ (ઓકર્સા) 
 એર ઈન્ન્સડયા અને ઈન્ન્સડયન એરલાઈન્સસ વચ્ચેનો તફાવત જર્ાવો , .  એર ઈન્ન્સડયા International   કે્ષિે કામ કરે છે. ઈન્ન્સડયન એરલાઈન્સસ Domestic 

airline (રાષ્ટ્રીય તેમજ નજીકના પડૉિી દેિો પાકક્તાન,ચીન, નેપાળ બાગં્લાદેિમા ંકાયકરત છે. )  

 ભારતના ઉડ્ડયન કે્ષિમા ંકોને મહારાજા ગર્વામા ંઆવે છે. ? – એર ઈન્ન્સડયા  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ શવમાન ઉડ્ડયન ની િરૂઆત ક્યારે થઈ ? ક્યા ? -  ૧૯૧૧, અલાહાબાદ અને નૈની વચ્ચે (ઉત્તરપ્રદેિ) તે સાથે જ શવશ્ની સૌપ્રથમ 
શવમાન દ્વારા ટ્પાલસેવાનો પ્રારંભ થયો 
 

         હવાઈમથકનુ ંનામ              િહરે          હવાઈમથકનુ ંનામ              િહરે 

ઈન્ન્સદરા ગાધંી એરપોટક          કદલ્હી  અટલણબહારી બાજપાઈ એરપોટક           બેંગ્લોર  

સરદાર પટેલ એરપોટક          અમદાવાદ  શમનામ્બકમ એરપોટક  (ડમડમ ંૂ ન ુનામ )         ચેન્નાઈ  

સભુાર્ચરં બોઝ એરપોટક  (નવુ ંનામ)         કોલકાતા  રાજાસાસી એરપોટક         અમતૃસર  
રાજીવ ગાધંી એરપોટક          હૈદરાબાદ  રાજા માનશસિંહ એરપોટક          જયપરુ  

છિપશત શિવાજી એરપોટક          મુબંઈ  ડેબોલીન એરપોટક          પર્જી (ગોવા )  

ચૌધરી ચરર્શસિંહ એરપોટક          લખનૌ    
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ખનીજ ઉત્પાદન  

તાબં,ુ હીરા  મધ્યપ્રદેિ  

કોલસો ,  ઝારખડ  

રોક સલ્ફેટ  કહમાચલપ્રદેિ  

અન્સય ઉત્પાદનો   પ્રથમ ્થાને રાજ્ય  

પવન ઉજાક  તશમલનાડુ  

ટોટલ ટુ વ્હીલર  તશમલનાડુ 

મકાઈ  આંધ્રપ્રદેિ  

મરચા ં આંધ્રપ્રદેિ 

તમાકુ  આંધ્રપ્રદેિ 

હળદર  આંધ્રપ્રદેિ 

કઠોર  મધ્યપ્રદેિ 

ચર્ા  મધ્યપ્રદેિ  

સોયાબીન  મધ્યપ્રદેિ  

કુલ તેણલબીયા ં મધ્યપ્રદેિ  

તાબં ુ ં મધ્યપ્રદેિ  

્રેુશનયમ  મધ્યપ્રદેિ  

ચોખા  પ,ં બગંાળ 

િર્  પ,ં બગંાળ  

માછલી  પ,ં બગંાળ  

ચા  આસામ  

વાસં  આસામ  

અન્સય ઉત્પાદનો પ્રથમ ્થાને રાજ્યો  

બટાટા, દૂધ , િેરડી  ઉત્તરપ્રદેિ  

 કેસર , સફરજન   જમ્મ ુકમમીર , 

કાર, સાઈકલ  હકરયાર્ા  

ગરમ  કાપડ  પજંાબ  

બાજરી , ઊન  રાજ્થાન  

મોટા અનાજ  રાજ્થાન  

ડંુગળી, સતંરા  મહારાષ્ટ્ર  

ખાડં, દ્વાક્ષ, ્કુટર  મહારાષ્ટ્ર  

સયૂકમખુી , ચદંન  કર્ાકટક  

સોનુ,ં કોફી, શવમાન  બેંગ્લોર  

કાંુ , નાણળયેળ  કેરલ  

કુદરતી રબર  કેરલ  

મોન્સઝાઈત, રોઝવડુ  કેરલ  

લશવિંગ  તાશમલનાડુ  

 

* ધઉંના ઉત્પાદનમા ંઉત્તરપ્રદેિ પ્રથમ ્થાને છે.  

* ધઉંના પ્રશત હલેટર દીઠ ઉત્પાદન – પજંાબ પ્રથમ  

* મરી – મસાલા ( સોપારી, ઈલાયચી, કાળા ંમરી, જાયફળ, જાંવિી )  

* થોકરયમ – શવશ્નુ ંસૌથી વધ ુઉત્પાદન ભારતમા ં 

 

 

અન્સય ઉત્પાદનોમા ંગજુરાત ભારતમા ંપ્રથમ ્થાને છે જેમ કે, =- લપાસ, એંરડા, ઈસબગલુ, વકરયાર્ી, જીરૂ, મગફળી, મીઠંુ, કેળા, ખાતર, રંગ, દવાઓ, 

ઘકડયાળ, ખનીજતેલ, એન્સડ, કુદરતી વા્,ુ ણબનપરંપરાગત ઉંજાક, ભરતી ઉજાક, બાયોગેસ  

 

સમગ્ર શવશ્મા ંઅન્સય ઉત્પાદનોમા ંભારતનો પ્રથમ ક્રમ ,   કઠોળ , એરંડા, જીરૂ, વકરયાળી , ઈસબગલુ, તલ ,દૂધ, તેણલણબયા, ટીબી રોગ, ડાયણબટીિ , 

હાટકએટેક, અપગંતા, અંધત્વ, માઉથ કેન્સસર, ટપાલતિં  

 

* સાઈકલ , ઘઉ , ચોખા, િાકભાજી, ફળ, રેિમના ઉત્પાદનમા ંશવશ્મા ંપ્રથમ ્થાને ચીન અને બીજા ્થાને ભારત છે.  

* િર્ના ઉત્પાદનમા ંશવશ્મા ંપ્રથમ ્થાને બાગં્લાદેિ અને બીજા ્થાને ભારત છે.  

* કપાસના ઉત્પાદનમા ંપ્રથમ ્થાને અમેકરકા ,બીજા ્થાને ભારત છે.  

* તમાકુના ઉત્પાદનમા ંપ્રથમ ્થાને ચીન , બીજા ્થાને ભારત છે.  

* ડંુગળી, એઈડ્સ રોગમા ંપ્રથમ ્થાને ચીન ,બીજા ્થાને ભારત છે.  

* રેલવે તથા વ્તી પ્રથવ ્થાને ચીન , બીજા ્થાને ભારત  

* અનાજ તથા લમકરમા ંપ્રથમ ચીન િીજા ્થાન ભારત છે.  
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                     ભારતીય ઉદ્યોગ  

 

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ લોખડંના ંકારખાનાની ્થાપના ક્યા ંઅને કયારે કરવામા ંઆવી ? -  ૧૮૭૫ ( કુલ્હી, પ,ં બગંાળ )  

 TISCO નુ ંપરુુ નામ ? – TATA IRON AND STEEL COMPANY  ્થાપના – ૧૯૦૭ , જમેિેદપરુ , ઝરખડં  

 TISCO અંતગકત ભારતના ક્યા લોખડં કરખાનાઓનો સમાવેિ થાય છે. ? – કુલ્હી , બનકપરુ , હીરાપરૂ ( પ,ં બગાળ )  

 દ્વીતીય પચંવર્ીય યોજના દરમ્યાન ્થાપેલી લોંખડના કારખાના જર્ાવો, Hindustan steel limited ના બેનર હઠેળ રશિયાના સહાયતાથી ણભલાઈ 
(છત્તીસગઢ) ખાતે કારખાનુ ં્થપા્ુ,ં ણિટનના સહયોગથી દુગાકપરુ ( પ,ં બગંાળ ) ખાતે કરખાનુ ં્થપા્ુ,ં જમકનીના સહયોગથી રાઉરકેલા ( ઓકર્સા ) 
ખાતે લોખડં નુ ંકારખાનુ ં્થાપા્ુ ં 

 SALI, : ( steel authority of India limited ) ્થાપના ૧૯૭૩  

 લોખડના ઉત્પાદનમા ંભારતનુ ં્થાન ક્ુ ંછે, ? – ચોથુ ં 

 પ્રથમ – ચીન   બીજા ક્રમે – જાપન  

 િીજા ક્રમે – અમેકરકા  ચોથા ક્રમે – ભારત  

 ખનીજતેલના વપરાિમા ંભારતનુ ં્થાન ક્ુ ંછે. ? – ચોથુ ં  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ સતુરાઉ કાપડની મીલ ક્યારે, ? અને ક્યા ્થપાઈ ? ૧૮૫૪મા ં, કાવસજી દાવર દ્વારા મુબંઈમા ં  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ િર્નુ ંકારખાનુ ંક્યારે ? ક્યા ં્થપા્ુ ં?  - ૧૮૫૪ મા ં, કરસરા ખાતે ( પ,ં બગાળ )  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ ઉનની મીલ ક્યારે અને ક્યા ં્થપાઈ ? – ૧૮૭૦ મા ં, કાનપરુ ખાતે  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ કાગળનુ ંકારખાનુ ંક્યાર અને ક્યા ્થપા્ુ ં? – ૧૮૧૨ મા ંશ્રીરામપરુ ( પ, બગંાળ ) ખાતે 

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ રેઓનનુ ંકારખાનુ ંક્યારે અને ક્યા ં્થપા્ુ ં? – ૧૮૫૦ મા ંરાયપરુમ ( કેરલ )  

 કોને ગોલ્ડન ફાઈબર કહવેાય છે. ? – િર્  

 ભારતમા ંસૌથી વધ ુસતુરાઉ કાપડની મીલ ક્યા ંઆવેલી છે. ? – કોઈમ્બતરુ ( તશમલનાડુ)   

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ ખાડંનુ ંકારખાનુ ંક્યા ં્થપા્ુ ં? –ણબહાર ( ૧૯૦૩ )  

 BALCO :- bharata aluminum company limited   - 1965  

 BALCO , ( બાલ્કો) ના પલાન્સટ જર્ાવો . ?- અંણબકાપરુ, કરેબા ( છત્તીસગઢ ) , રત્નાણગરી ( મહારાષ્ટ્ર )  

 Nalco , national aluminium company limited  , ્થાપના , ૧૯૮૧ , કારાપરુ (ઓકર્સા )  

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ શસમેન્સટ ઉદ્યોગ ક્યારે અને ક્યા ં્થપાયો ? – ૧૯૧૨ મા ંપોરબદંરમા ં( ઈન્ન્સડય શસમેન્સટ કંપશન )  

 ભારતામા ંસૌપ્રથમ સાઈકલ નુ ંકારખાનુ ંક્યારે અને ક્યા ં્થપા્ુ ં? – ૧૯૪૦ મુબંઈમા ં 

 ભારતમા ંજહાજ બનાવવાના કારખાના જર્ાવો ,  

  ૧, શસશધયા ્ટીલ નેવીગેિેન ણલ, દ્વારા “કહન્સદુ્તાન િીપ યાડક” શવિાખાપટ્ટનમમા ં 

  ૨, કોચીન િીપ યાડક” કોચીન  

  ૩, હગુલી ડોક એન્સડ પોટક  એન્સજીશનયરીગ ંણલ. કોલકાતામા ં 

  ૪, ગોદા મઝગાવં” મુબંઈમા ં 

 એરોપલેનના કારખાના જ્ર્ાવો  

  ૧, એરોનોકટલસ ઈન્ન્સડયા ણલ.  – બેગ્લરુૂ 

  ૨, ભારવાહક શવમાન – કાનપરુ  

  ૩, શમગ શવમાનના પાટકસ – લખનૌ  

  ૪, શમગશવમાનના ઈલેલટ્રોશનક ઉપકરર્ – હૈદરાબાદ  

 ભારતમા ંinternet ની િરૂઆત ક્યાર થઈ  - ૧૫ ઓગષ્ટ્ર ૧૯૯૫ 

 ભારતીય ટપાલતિંનો શવશ્મા ંક્યૉ ક્રમ આવે છે. ? – પ્રથમ 

 ભારતમા ંટેણલગ્રામની િરૂઆત ક્યારે ? – ૧૯૫૩ , કોલકતાથી આગ્રા,  

 ભારતમા ંપો્ટલ ઝોન કેટલ છે. ? – આઠ 

 ટેણલફોન નેટવકકમા ંભારતનુ ંશવશ્મા ંક્ુ ં્થાન છે. ? – દ્ધદ્વતીય ( પ્રથમ – ચીન ) 

 ભારતની સૌથી મોટામા ંમોટી એરટેલ કંપની ?- ભારતી એરટેલ   

 લાલ , લીલા અને પીળા રંગનુ ંપો્ટબોકસ શુ ંસચુવે છે. ? – લાલ – જનરલ ટાપાલ અને લીલુ ં– ્થાશનક ટપાલ, પીળં – મેટ્રો ટપાલ 
 


