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ભારતની ભ ૂગોળ


ભારત ઉપમહાદીપ કહેવાય છે , ભારતીય ઉપમાહાદ્વીપ ની ઉત્પશત અલ્ફેડ વેગનરના શસદ્વાંત અનુસાર 35 કરોડ વર્ક પ ૂવે થઈ હ્તી. ભારતીય
ઉપમહાદ્વીપમાં પાંચ દે િો ભારત, પાકક્તાન, નેપાળ, ભ ૂતાન અને બાંગલાદે િનો સમાવેિ થાય છે .



નામકરર્: પૌરાણર્ક કાળમાં (રામાયર્ કાળમાં) ભરતવંિી રાજાઓના નામ પરથી ભારત વંિ, અને નામ પડ્ું ‘ભારત’ દે િ.



ઇંન્ન્સડયા: શસિંધ ુ નદીના કકનારે રહેનારા લોક (ભારતીયો) કહન્સદુ કહેવાયા. અંગ્રેજો કહન્સદુને બદલે ઈન્સદુ કહેતા, અને શસિંધ ુ નદીને બદલે Indus નામ આપ્ું
તેના પરથી િબ્દ આવ્યો ‘India’



્થાન : પ ૃથ્વી ઉપર ઉત્તર ગોળાધકમાં એશિયા ખંડની દણક્ષર્માં કહિંદ મહાસાગરના કકનારે ભારતીય ઉપમહાદ્વીપ આવેલ છે .



સ્્થશત: અક્ષાંિ ભારતની મુખ્ય ભ ૂશમ: ૮.૪ ઉ અક્ષાંિ - ૩૭.૬ ઉ. અશ્ાંિ



સંપ ૂર્ક ભારતભ ૂશમ: ૬.૪ ઉ. અશ્ાંિ ૩૭.૬ ઉ. અક્ષાંિ(લક્ષદ્વીપ સાથે)



કકક વ ૃત્ત: ૨૩.૫ ઉ. અશ્ાંિ ભારતની મધ્યમાંથી કુ લ ૮ રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે . (પશશ્મથી પ ૂવક તરફના રાજયો)
ગુજરાત, રાજ્થાન, મધ્યપ્રદે િ, છત્તીસગઢ, શિપુરા, પશશ્મ બંગાળ, ઝારખંડ,શમઝોરમ

(ગરમ છિી પઝાશમ)



કકટબંધ: કકક વ ૃત મધ્યમાંથી પસાર થાય છે , એટલે ભારતનો દણક્ષર્નો ભાગ – ઉષ્ર્ કકટબંધમાં અને ભારતનો ઉત્તરનો ભાગ સમિીતોષ્ર્ કકટબંધમાં.



રે ખાંિ: ભારતભ ૂશમ : ૬૮.૭ પ ૂવક રે ખાંિથી ૯૭.૨૫ પ ૂ. રે ખાંિ, ૮૨.૫ પ ૂ.રે ખાંિ-ભારતની આિક પ્રમાર્ભ ૂત સમયરે ખા ભારતના બે છે ડા વચ્ચેના
સમયનો તફાવત ૨ કલાકનો છે . દે િમાં સૌપ્રથમ સ ૂયોદય – અરુર્ાચલ પ્રદે િ. દે િમાં સૌથી છે લ્લો સ ૂયાક ્ત – ગુજરાત,



૮૨.૫ પ ૂવક રે ખાંિ અલાહાબાદ અને વારાર્સી વચ્ચે શમરઝાપુર પાસેથી પસાર થાય છે , ૮૨.૫ પ ૂવક રે ખાંિ પાંચ (૫) રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે .
પાંચ રાજ્યો ઉત્તરથી દણક્ષર્ તરફ જતા: ઉત્તરપ્રદે િ, મધ્યપ્રદે િ, છત્તીસગઢ, ઓકરસા, આંધ્રપ્રદે િ.



ભારતના અગત્યના ણબિંદુઓ: ઉત્તરમાં-ઇન્ન્સદરા કોલ (જમ્મુ-કિમીર), દણક્ષર્માં-કન્સયાકુ મારી (તાશમલનાડુ), દણક્ષર્માં-ઇન્ન્સદરા પોઇન્સટ (ગ્રેટ શનકોબાર),
પણક્ષમમાં-શસરક્રીક, પ ૂવકમાં-વાલાંગ ૂ (અરૂર્ાચલ પ્રદે િ)



ઉત્તર-દણક્ષર્ લંબાઇ-૩૨૧૪ કક.મી., પ ૂવક – પશશ્મ પહોળાઇ-૨૯૩૩ કક.મી.



ક્ષેિફળ: ૩૨,૮૭,૨૬૩ ચો. કક.મી ક્ષેિકળની દક ન્ષ્ટએ ભારત શવશ્માં સાતમુ ્થાન ધરાવે છે . જે શવશ્નો ૨.૪૨% ભાગ રોકે છે .



વ્તી: ૨૦૧૨ અનુસાર ભારતની વ્તી ૧૨૧.૦૨ કરોડ વ્તીની દક ન્ષ્ટએ ભારતમાં શવશશ્માં બીં ુ ં (૨) ્થાન ધરાવે છે , વ્તીની દક ન્ષ્ટએ ભારતમાં
સમગ્ર વસતી ના ૧૭.૫% ભાગ રોકે છે .

જમીન સરહદ
ભારત જમીન સરહદથી ૭ દે િો સાથે જોડાયેલ છે . કુ લ જમીન સરહદ ૧૫,૨૦૦ કક.મી. છે .
1. ભારત – પાકક્તાન ( 3323 કકમી) : રે ડક્લલફ રે ખા

: ડુરન્સડ રે ખા (from 1896)

2. ભારત - અફગાશન્તાન( 106 કકમી)
3. ભારત – ચીન( 3488 કકમી)

: મેકમોહન રે ખા

4. ભારત – નેપાલ( 1451 કકમી)
5. ભારત – ભ ૂટાન ( 699 કકમી) :

7. ભારત – બાંગલાદે િ( 4096 કકમી)

– જમ્મ ુ કમમીર, ભારતની સૌથી ટંુ કી સરહદ.

– જમ્મ ુ કમમીર, કહમાચલ પ્રદે િ, ઉત્તરાંખડ
ં , શસક્કિમ, અરૂર્ાચલ પ્રદે િ.

ુ ી, ણબહાર, પ.બંગાળ.
ઉત્તરાંખડ
ં , શસક્કિમ, ્પ

:

6. ભારત – મ્યાનમાર( 1643 કકમી)

ુ રાત, રાજ્થાન, પંજાબ, જમ્મ-ુ કસ્મમર.
– ગજ

શસક્કિમ, પ.બંગાળ, અસમ, અરૂર્ાચલ પ્રદે િ.
અરૂર્ાચલ પ્રદે િ, નાગાલેન્સડ, મર્ીપરુ , શમઝોરમ.

:
:

પ.બંગાળ, અસમ, મેઘાલય, શમઝોરમ, શિપરુ ા
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રાજ્યો : (ભારત)
રાજ્યો

પાટનગર

શવિેર્તા

1. જમ્મુ કમમીર

શ્રીનગર

ભારતનું ્વીટ્ઝરલેન્સડ, એશિયાનું હ્દય, પ્રુથ્વી પરનું ્વગક

2. પંજાબ

ચંદીગઢ

પાંચ નદીની ભુશમ, અમ ૃતસર-સુવર્કનગરી કહમાચલપ્રદે િ

3. ઉત્તરાખંડ

દે હરાદુન

લીચીનગર/વનનગર, મસુરી-પરક તોની રાર્ી

4. બીહાર

પટના

ભગવાનનું જન્સમ ્થળ

5. પશશ્રમ બંગાલ

કોલકતા

મહેલોનું િહેર (ભારતનું ટેલીવુડ)

6. ઉત્તરપ્રદે િ

લખનૌ

નવાબોનું િહેર, કાનપુર-ઉત્તર ભારતનું માન્સચે્ટર, કાનપુર-ચામડા ઉદ્યોગ માટે જાર્ીત,ંુ
બરે લી-સુરમા નગરી, અલીગઢ-તાળાં નગરી

7. ઝારખંડ

ચંચી

જમિેદપુર–ટાટાનગરી ધનબાદ-ભારતનું પીટ્સબગક , કોલસાનગરી

8. છત્તીસગઢ

રાયપુર

ધાન્સયનો કટોરો

9. ઉડીસા

ભુવનેશ્ર

ણલિંગરાજ મંકદર માટે જાર્ીત,ંુ પુરી-જગન્નાથપુરી (રથયાિા માટે જાર્ીત)ંુ

10. આંધ્રપ્રદે િ

હૈદરાબાદ

શસકન્સદરાબાદ – ટ્વીનસીટી

11. તશમલનાડુ

ચેન્નાઇ

સુપર પ્રસાકરત નગર કોઇમ્બત ુર-દણક્ષર્ ભારતનું માન્સચે્ટર મદુરાઇ-તહેવારોનું નગર,
શમનાક્ષી નગર

12. કેરલ

શતરૂવનંતપુરમ

મસાલાઓનો બગીચો, કોચીન-પ ૂવકન ંુ વેશનસ

13. કેરલ

શતરૂવનંતપુરમ્

મસાલાઓનો બગીચો, કોચીન-પુવકન ંુ વેશનસ

14. કર્ાક ટક

બેંગલુરૂ

ઇલેકટ્રોશનક િહેર,અંતકરક્ષનું િહેર ભારતનો બગીચો,મૈસરુ -કર્ાક ટકનું હક દય

15. રાજે્થાન

જ્યપુર

ગુલાબી િહેર, પુવકન ંુ વેશનસ માઉન્સટ આબુ-રાજે્થાનનું સીમલા જોધપુર-કકલ્લાઓનું િહેર
જેસલમેર-સુયકનગરી, ઉદયપુર-તળાવોનું િહેર

16. શસિીમ

ગંગટોક

ફળઉધાનનું ્વગક (ભ ૂતાન અને નેપાળ વચ્ચે આવેલ ં ુ છે )

17. ગુજરાત

ગાંધીનગર

Salt City, અમદાવાદ-ભારતનું માન્સચે્ટર

18. મહારાષ્ટ્ર

મુબ
ં ઇ

ભારતનું પ્રવેિદ્વાર, સાત ટાપુઓનું િહેર સુતરાઉ કાપડની રાજધાની ભારતનું આશથિક
પાટનગર, ભારતનું હોલીવુડ.

19. ગોવા

પર્જી

સલીમઅલી બડક અભ્યારણ્ય આવેલ છે .

20. મધ્ય

ભોપાલ

સોયાપ્રદે િ

21. તેલગર્ા

હૈદરાબાદ

તમાકુ ના ઉત્પાદનમાં દે મમાં પ્રથમ ્થાન

અરૂર્ાચલ પ્રદે િ - ઇટાનગર

મર્ીપુર - ઇમ્ફાલ

નાગાલેન્સડ - કોકહમા

શમઝોરમ - આઇઝોલ

શિપુરા – અગરતલ

મેઘાલયા – શિલોંગ

અસમ – કદસપુર

કેન્સરિાશસત પ્રદે િ
1.

કદલ્લી National Capital of India (રે લીઓનું િહેર)

2.

ચંદીગઢ

3.

દીવ અને દમર્ – દમર્

4.

દાદરા અને નગરહવેલી સેલ્વાસ (બોમ્બે હાઇકોટક )

5.

લક્ષદ્વીપ સમુરપુિ – કરાવતી (કવરશત) (લક્ષદ્વીપના શવહલદ્વીપ ઉપર પક્ષીઓનું અભયારર્ – કેરલ હાઈકોટક )

6.

પુડુચેરી ના ચાર ક્કજલ્લાઓમાં માહે સૌથી નાનો

7.

આંદમાન – શનકોબાર પોટક બ્લેર. આંદમાન-શનકોબાર ટાપુસમુહને ૧૦ degree Channel અલગ પાડે છે . અહીં ભારતના એકમાિ સકક્રય જવાળામુખી

‘બૈરન દ્વીપ’ આવેલો છે . તેની નજીકમાં નારકોડેમ ટાપુ જ્યા બે સુષપુ ત જવાળામુખી આવેલાં છે . (ત્યાં કોલકાતા હાઈકોટક લાગે છે ). અંદમાન
શનકોબારનું સૌથી ઊચું શિખર સૈડલ છે . શવવાકદત ‘ન્સ્ ૂમરે દ્વીપ’ ભારતનો છે .

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 2
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સરોવર
ભારતનું સૌથી મોટંુ મીઠા પાર્ીનું સરોવર

વુલર સરોવર ( કામમીર )

ભારતનું સૌથી મોટંુ ખારા પાર્ીનું સરોવર

વુલર સરોવર ( કામમીર )

ભારતનું સૌથી મોટંુ સરોવર

સાંભર સરોવર ( રાજ્થાન )

ભારતનું સૌથી મોટુ લગુન સરોવર

ણચલ્કા સરોવર ( ઓરી્સા )

ભારતનું સૌથી મોટંુ માનવશનશમિત સરોવર (જે પંજાબના સતલજ નદી પર ભાખરા – નાંગલ બંધ પાસે )

ગોશવદસાગર સરોવર ( પંજાબ )

ભારતનું સૌથી ઊંચાંઈએ આવેલ ં ુ સરોવર

ચોલાસુ સરોવર ( શસિીમ )

ભારતની કૃશર્



ભારતમાં લેવામા આવતા પાક અને તેમનો સમયગાળો જર્ાવો ,
ખરીફ પાક ( ં ૂન – ઓલટોબર ) ચોમાસામાં
રવી પાક

( નવેમ્બર – માચક ) શિયાળામાં

જાયદ પાક ( માચક – ં ૂન )

ઊનાળામાં



ભારતનો મુખ્ય ખાદ્યપાક ક્યો છે . ? ચોખા



ઝુમ ખેતી એટલે શુ ?
- ્થાયી જમીન ન રાખવી અને અલગ – અલગ જમીન પર ખેતી કરવી અથાક ત જ ંગલો કાપતા જાય અને જ્યાં સુધી જમીનમાં ઉત્પાદન ક્ષમતા હોય
ત્યા સુધી જ ખેતી કરવી, ઉત્પાદન ક્ષમત ઘટતા જ ંગલો કાપીને બીજી જમીન પર ખેતી કરવી આવી ખેતીને ઝુમખેતી કહે છે .



ભારતના ક્યા રાજ્યોમાં ઝુમખેતી જોવા મળે છે . ? , મેઘાલય, આસામ , નાગાલેન્સડમાં રે હતા આકદવાઈઓ દ્વારા ઝુમ ખેતી થાય છે .



હકરયાળી ક્રાંશત એટલે શું ? ઉચ્ચ કક્ષાના ણબયારર્ૉ , રાસાયણર્ક ખાતરો , જ ંત ુનાિક દવાઓ , યાંશિક સાધનો , ખેડુતોની જાગૃશત એ સરકારના
પ્રયત્નો દ્વારા ૧૯૬૫-૬૬ દરમ્યાનથી ભારતના અનાજના ઉત્પાદનમાં જે અમ ૂલ્ય વ ૃદ્ધિ નોધાઈ છે . તેને હકરયાળી ક્રાંશત કહે છે .



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



હકરયાળી ક્રાંશતનો લાંભ ક્યા પાકને સૌથી વધુ મળ્યો, ? ઘઉ, ચોખા



ક્યા શવ્તાકરને તેનો સૌથી વધુ લાભ મળ્યો, ? ઉત્તરપ્રદે િ , અને પંજાબ



શ્ેતક્રાંશત એટલે શું ? દૂ ધ ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા માટે જે પ્રયત્નો થયા તેને શ્ેતક્રાંશત કહે છે . – જનક = ડૉ. વગીસ કુ કરયન



ઓપરે િન ફલડનો હેત ંુ િો છે . દૂ ધ ઉત્પાદમાં વધારો કરવાનો .



મેઘધનુર્
ં કાંશતનો હેત ંુ િો છે . ? ખેતી ક્ષેિે સવાક ગી શવકાસનો



એપીકલ્ચર એટલે શું ? કૃશિમ રીતે મધનું ઉત્પાદન વધારવું



ફ્લોરીનકલ્ચર એટલે શું ? ફૂલોનો ઉત્પાદનમાં વધારો કરવો



પીસીકલ્ચર એટલે શું ? માછલીઓના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવો



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



એલવાકલ્ચર, એટલે શું ? સમુદ્વમાથી વન્પશતજન્સય અને પ્રાર્ીજન્સય એમ બંને પ્રકારના આહરનું ઉત્પાદન કરવું તેને એલવાલલ્ચર કહે છે ,



હોટીકલ્ચર એટલે શું ? આ્ુવ
ક ેકદક દવાઓ , ઔર્શધઓ અને સુિોભન માટેની વંન્પશતનું ઉત્પાદન કરત ંુ તેને હોટીકલ્ચર કહે છે .



િેરીકલ્ચર એટલે શું ? રે િમના ઉત્પાદન માટે રે િમના કીડાનો ઉછે ર



વીટીકલ્ચર એટલે શું ? દ્વાક્ષના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવો,



શવશ્માં સૌથી વધુ ભંસો ક્યાં જોવા મળે છે . ? – ભારત



શવશ્માં સૌથી વધુ ગાયો ક્યાં છે . ? – ભારતમાં



ભારતનું શવશ્ ્થાન : - પશુઓની સંખ્યા માં – બીં ુ ં



દુધાળા પશુઓની સંખ્યામાં :- પ્રથમ



ઈંડાના ઉત્પાદનમાં :- પાંચમું



ભારતમાં સૌથી વધુ ભેસોની ક્યાં જોવા મળે છે . ? = ઉત્તરપ્રેદેિ

દાાઃત , મધમાખીપાલન, મરઘાપાલન , બતકાપાલન

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 3
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શવશ્માં સૌથી વધુ ઘેટાં ક્યાં જોવા મળે છે . ? – ઓ્ટ્રે ણલયા



ભારત ઘેટાંની સંખ્યામાં ક્ું ્થાન ધરાવે છે . ? – છઠ્ઠુ



ભારતમાં સૌથી વધુ ધેટા ક્યા જોવા મળે છે . ? – આંધ્રપ્રદે િમ



શવશ્માં સૌથી વધુ બકરીઓ ક્યા જોવા મળે છે . ? – ભારતમાં



ભારતમાં સૌથી વધુ બકરીઓ ક્યા જોવા મળે છે . ? – પંશશ્મ બંગાળ



ભારત દૂ ધ ઉત્પાદનામાં શવશ્માં ક્ું ્થાન ધરાવે છે . ? – પ્રથમ



દૂ ધની બનાવટોમાં ક્યો દે િ પ્રથમ ્થાને છ ? – ડેન્સમાકક



ભારતમાં સૌથી વધુ દૂ ધ ઉત્પાદન ક્યા રાજ્યમાં થાય છે . ? – ઉત્તરપ્રદે િ



ભારતમાં સૌથી વધુ ઈંડાનું ઉત્પાદન ક્યા રાજ્યમાં થાય છે . ? – આંધ્રપ્રદે િ



ચામડાના ઉત્પાદનમાં ભારત શવશ્માં ક્ું ્થન ધરાવે છે . ? – પ્રથમ



ભારતનું ક્ું િહેર ચામડાના ઉત્પાદનમાં માટે જાર્ીત ંુ છે . ? – કનપુર ( ઉત્તરપ્રદે િ)



ભારતમાં ઊંન ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ક્ું રાજ્ય ? – રાજ્થાન



પરં પરાગત અને ણબનપરં પરાગત ઉજાક સ્ત્રોત એટલે શું ?
પરં પરાગત ઉજાક સ્ત્રોત : - જે ઉજાક સ્રોત મયાક કદત જથ્થામાં છે . તથા જેનાથી પ્રદુર્ર્ વધુ થાય છે . તેને પંરપરાગત ઉજાક સ્ત્રોત કહે છે .
દા, ત, ખનીજ તેલ, કુ દરતી વા્ુ કોલસો



ભારતમા પવનઉજાક , સૌર ઉજાક , ભરતી ઉજાક અને ભ ૂ – તાપીય ઉજાક ની સ્્થશત જર્ાવો , ણબનપરં પરાગત ઉજાક ક્ષેિે ભારતમાં પ્રથમ નંબરે રહેલા રાજ્યોમાં



પવન ઉજાક ઓ - તશમલનાડુ



ભરતી ઉજાક માં -(ગુજરાત) ભાવનગર અને વેરાવળ



ુ રાત , રાજ્થાન, મહારાષ્ટ્ર
સૌર ઉજાક ગ
- જ



શવશ્નું સૌર ઉજાક થી ચાલત ંુ સૌથી મોટામાં મોટંુ રસોડું શતરૂપશત બાલાજી



શવશ્નું સૌથી મોટુ સોલાર પલાન્સટ – ભ ૂજ ( ગુજરાત )



રે લવે કોચ , એક્ન્સજન , પૈડા, ઈલેલટ્રીક સાધનો ક્યાં બને છે . ? – રે લવેના કોચ – ઈન્સટીગરલ કોચ ફેલટરી પેરામ્બુર ( તાશમલનાડુ )



રે લવે કોચ ફેલટરી – કપુરથલા ( પં, બંગાળ) ,



રે લવે ના એન્સજીન – ણચતરં જન ( પં, બંગાળ) , ભોપાળ (મધ્યપ્રદે િ), વારાર્સી (ઉત્તરપ્રદે િ)



રે લવેના પૈડા – “ભારત અથક મુવસક” બેગ્લોર ( કર્ાક ટક ), છપરા (ણબહાર)



રે લવેના ઈલેલટ્રોશનક સાધન – પકટયાલા ( પંજાબ )



ભારતમાં શવમાનોનું ઉત્પાદન ક્યાં થાય છે . ? – બેગ્લોર



શમગ શવમાનોનું એક્ન્સજન ક્યાં બને છે . ? – કોરાપટ (ઓકર્સા)



એર ઈન્ન્સડયા અને ઈન્ન્સડયન એરલાઈન્સસ વચ્ચેનો તફાવત જર્ાવો , . એર ઈન્ન્સડયા International ક્ષેિે કામ કરે છે . ઈન્ન્સડયન એરલાઈન્સસ Domestic
airline (રાષ્ટ્રીય તેમજ નજીકના પડૉિી દે િો પાકક્તાન,ચીન, નેપાળ બાંગ્લાદે િમાં કાયકરત છે . )



ભારતના ઉડ્ડયન ક્ષેિમાં કોને મહારાજા ગર્વામાં આવે છે . ? – એર ઈન્ન્સડયા



ભારતમાં સૌપ્રથમ શવમાન ઉડ્ડયન ની િરૂઆત ક્યારે થઈ ? ક્યા ? - ૧૯૧૧, અલાહાબાદ અને નૈની વચ્ચે (ઉત્તરપ્રદે િ) તે સાથે જ શવશ્ની સૌપ્રથમ
શવમાન દ્વારા ટ્પાલસેવાનો પ્રારં ભ થયો
હવાઈમથકનું નામ

િહેર

હવાઈમથકનું નામ

િહેર

ઈન્ન્સદરા ગાંધી એરપોટક

કદલ્હી

અટલણબહારી બાજપાઈ એરપોટક

બેંગ્લોર

સરદાર પટેલ એરપોટક

અમદાવાદ

શમનામ્બકમ એરપોટક (ડમડમ ં ૂન ુ નામ )

ચેન્નાઈ

સુભાર્ચંર બોઝ એરપોટક (નવું નામ)

કોલકાતા

રાજાસાસી એરપોટક

અમ ૃતસર

રાજીવ ગાંધી એરપોટક

હૈદરાબાદ

રાજા માનશસિંહ એરપોટક

જયપુર

છિપશત શિવાજી એરપોટક

મુબ
ં ઈ

ડેબોલીન એરપોટક

પર્જી (ગોવા )

ચૌધરી ચરર્શસિંહ એરપોટક

લખનૌ

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 4
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:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ખનીજ ઉત્પાદન
તાંબ,ુ હીરા

મધ્યપ્રદે િ

કોલસો ,

ઝારખડ

રોક સલ્ફેટ

કહમાચલપ્રદે િ

અન્સય ઉત્પાદનો

પ્રથમ ્થાને રાજ્ય

પવન ઉજાક

તશમલનાડુ

ટોટલ ટુ વ્હીલર

તશમલનાડુ

મકાઈ

આંધ્રપ્રદે િ

મરચાં

આંધ્રપ્રદે િ

તમાકુ

આંધ્રપ્રદે િ

હળદર

આંધ્રપ્રદે િ

કઠોર

મધ્યપ્રદે િ

ચર્ા

મધ્યપ્રદે િ

સોયાબીન

મધ્યપ્રદે િ

કુ લ તેણલબીયાં

મધ્યપ્રદે િ

તાંબ ંુ

મધ્યપ્રદે િ

્ુરેશનયમ

મધ્યપ્રદે િ

ચોખા

પં, બંગાળ

િર્

પં, બંગાળ

માછલી

પં, બંગાળ

ચા

આસામ

વાંસ

આસામ

અન્સય ઉત્પાદનો પ્રથમ ્થાને રાજ્યો
બટાટા, દૂ ધ , િેરડી
કેસર , સફરજન

ઉત્તરપ્રદે િ
જમ્મુ કમમીર ,

કાર, સાઈકલ

હકરયાર્ા

ગરમ કાપડ

પંજાબ

બાજરી , ઊન

રાજ્થાન

મોટા અનાજ

રાજ્થાન

ડુંગળી, સંતરા

મહારાષ્ટ્ર

ખાંડ, દ્વાક્ષ, ્કુ ટર

મહારાષ્ટ્ર

ુ ી , ચંદન
સ ૂયકમખ

કર્ાક ટક

સોનુ,ં કોફી, શવમાન

બેંગ્લોર

કાં ુ, નાણળયેળ

કેરલ

કુ દરતી રબર

કેરલ

મોન્સઝાઈત, રોઝવુડ

કેરલ

લશવિંગ

તાશમલનાડુ

* ધઉંના ઉત્પાદનમાં ઉત્તરપ્રદે િ પ્રથમ ્થાને છે .
* ધઉંના પ્રશત હેલટર દીઠ ઉત્પાદન – પંજાબ પ્રથમ
* મરી – મસાલા ( સોપારી, ઈલાયચી, કાળાં મરી, જાયફળ, જાંવિી )
* થોકરયમ – શવશ્નું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ભારતમાં

અન્સય ઉત્પાદનોમાં ગુજરાત ભારતમાં પ્રથમ ્થાને છે જેમ કે, =- લપાસ, એંરડા, ઈસબગુલ, વકરયાર્ી, જીરૂ, મગફળી, મીઠું, કેળા, ખાતર, રં ગ, દવાઓ,
ઘકડયાળ, ખનીજતેલ, એન્સડ, કુ દરતી વા્ુ, ણબનપરં પરાગત ઉંજાક , ભરતી ઉજાક , બાયોગે સ
સમગ્ર શવશ્માં અન્સય ઉત્પાદનોમાં ભારતનો પ્રથમ ક્રમ ,

કઠોળ , એરં ડા, જીરૂ, વકરયાળી , ઈસબગુલ, તલ ,દૂ ધ, તેણલણબયા, ટીબી રોગ, ડાયણબટીિ ,

હાટક એટે ક, અપંગતા, અંધત્વ, માઉથ કેન્સસર, ટપાલતંિ
* સાઈકલ , ઘઉ , ચોખા, િાકભાજી, ફળ, રે િમના ઉત્પાદનમાં શવશ્માં પ્રથમ ્થાને ચીન અને બીજા ્થાને ભારત છે .
* િર્ના ઉત્પાદનમાં શવશ્માં પ્રથમ ્થાને બાંગ્લાદે િ અને બીજા ્થાને ભારત છે .
* કપાસના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ્થાને અમેકરકા ,બીજા ્થાને ભારત છે .
* તમાકુ ના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ્થાને ચીન , બીજા ્થાને ભારત છે .
* ડુંગળી, એઈડ્સ રોગમાં પ્રથમ ્થાને ચીન ,બીજા ્થાને ભારત છે .
* રે લવે તથા વ્તી પ્રથવ ્થાને ચીન , બીજા ્થાને ભારત
* અનાજ તથા લમકરમાં પ્રથમ ચીન િીજા ્થાન ભારત છે .

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 5

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │
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ભારતીય ઉદ્યોગ


ભારતમાં સૌપ્રથમ લોખંડનાં કારખાનાની ્થાપના ક્યાં અને કયારે કરવામાં આવી ? - ૧૮૭૫ ( કુ લ્હી, પં, બંગાળ )



TISCO નું પુરુ નામ ? – TATA IRON AND STEEL COMPANY ્થાપના – ૧૯૦૭ , જમેિેદપુર , ઝરખંડ



TISCO અંતગક ત ભારતના ક્યા લોખંડ કરખાનાઓનો સમાવેિ થાય છે . ? – કુ લ્હી , બનકપરુ , હીરાપ ૂર ( પં, બગાળ )



દ્વીતીય પંચવર્ીય યોજના દરમ્યાન ્થાપેલી લોંખડના કારખાના જર્ાવો, Hindustan steel limited ના બેનર હેઠળ રશિયાના સહાયતાથી ણભલાઈ
(છત્તીસગઢ) ખાતે કારખાનું ્થપા્ુ,ં ણિટનના સહયોગથી દુગાકપરુ ( પં, બંગાળ ) ખાતે કરખાનું ્થપા્ુ,ં જમકનીના સહયોગથી રાઉરકેલા ( ઓકર્સા )
ખાતે લોખંડ નું કારખાનું ્થાપા્ું



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



લોખડના ઉત્પાદનમાં ભારતનું ્થાન ક્ું છે , ? – ચોથું
પ્રથમ – ચીન

બીજા ક્રમે – જાપન

િીજા ક્રમે – અમેકરકા

ચોથા ક્રમે – ભારત



ખનીજતેલના વપરાિમાં ભારતનું ્થાન ક્ું છે . ? – ચોથું



ભારતમાં સૌપ્રથમ સુતરાઉ કાપડની મીલ ક્યારે , ? અને ક્યા ્થપાઈ ? ૧૮૫૪માં , કાવસજી દાવર દ્વારા મુબ
ં ઈમાં



ભારતમાં સૌપ્રથમ િર્નું કારખાનું ક્યારે ? ક્યાં ્થપા્ું ? - ૧૮૫૪ માં , કરસરા ખાતે ( પં, બગાળ )



ભારતમાં સૌપ્રથમ ઉનની મીલ ક્યારે અને ક્યાં ્થપાઈ ? – ૧૮૭૦ માં , કાનપુર ખાતે



ભારતમાં સૌપ્રથમ કાગળનું કારખાનું ક્યાર અને ક્યા ્થપા્ું ? – ૧૮૧૨ માં શ્રીરામપુર ( પ, બંગાળ ) ખાતે



ભારતમાં સૌપ્રથમ રે ઓનનું કારખાનું ક્યારે અને ક્યાં ્થપા્ું ? – ૧૮૫૦ માં રાયપુરમ ( કેરલ )



કોને ગોલ્ડન ફાઈબર કહેવાય છે . ? – િર્



ભારતમાં સૌથી વધુ સુતરાઉ કાપડની મીલ ક્યાં આવેલી છે . ? – કોઈમ્બત ુર ( તશમલનાડુ)



ભારતમાં સૌપ્રથમ ખાંડનું કારખાનું ક્યાં ્થપા્ું ? –ણબહાર ( ૧૯૦૩ )



BALCO :- bharata aluminum company limited - 1965



BALCO , ( બાલ્કો) ના પલાન્સટ જર્ાવો . ?- અંણબકાપુર, કરે બા ( છત્તીસગઢ ) , રત્નાણગરી ( મહારાષ્ટ્ર )



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



ભારતમાં સૌપ્રથમ શસમેન્સટ ઉદ્યોગ ક્યારે અને ક્યાં ્થપાયો ? – ૧૯૧૨ માં પોરબંદરમાં ( ઈન્ન્સડય શસમેન્સટ કં પશન )



ભારતામાં સૌપ્રથમ સાઈકલ નું કારખાનું ક્યારે અને ક્યાં ્થપા્ું ? – ૧૯૪૦ મુબ
ં ઈમાં



ભારતમાં જહાજ બનાવવાના કારખાના જર્ાવો ,



૧, શસશધયા ્ટીલ નેવીગે િેન ણલ, દ્વારા “કહન્સદુ્તાન િીપ યાડક ” શવિાખાપટ્ટનમમાં



૨, કોચીન િીપ યાડક ” કોચીન



૩, હુગલી ડોક એન્સડ પોટક એન્સજીશનયરીગં ણલ. કોલકાતામાં



૪, ગોદા મઝગાંવ” મુબ
ં ઈમાં



એરોપલેનના કારખાના જ્ર્ાવો



૧, એરોનોકટલસ ઈન્ન્સડયા ણલ. – બેગ્લુરૂ



૨, ભારવાહક શવમાન – કાનપુર



૩, શમગ શવમાનના પાટક સ – લખનૌ



૪, શમગશવમાનના ઈલેલટ્રોશનક ઉપકરર્ – હૈદરાબાદ



ભારતમાં internet ની િરૂઆત ક્યાર થઈ - ૧૫ ઓગષ્ટ્ર ૧૯૯૫



ભારતીય ટપાલતંિનો શવશ્માં ક્યૉ ક્રમ આવે છે . ? – પ્રથમ



ભારતમાં ટેણલગ્રામની િરૂઆત ક્યારે ? – ૧૯૫૩ , કોલકતાથી આગ્રા,



ભારતમાં પો્ટલ ઝોન કેટલ છે . ? – આઠ



ટેણલફોન નેટવકક માં ભારતનું શવશ્માં ક્ું ્થાન છે . ? – દ્ધદ્વતીય ( પ્રથમ – ચીન )



ભારતની સૌથી મોટામાં મોટી એરટેલ કં પની ?- ભારતી એરટે લ



લાલ , લીલા અને પીળા રં ગનું પો્ટબોકસ શું સુચવે છે . ? – લાલ – જનરલ ટાપાલ અને લીલું – ્થાશનક ટપાલ, પીળં – મેટ્રો ટપાલ

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 6

