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 ● ●   ●ગુજરાતના અભયારણો  ●ગુજરાતના અભયારણો

 ■   િગર િસહનું અભયારણય
→  સથળ :   ગીર સોમનાથ િજલલો.  જૂનાગઢથી 64 િક. મી.   અને વેરાવળથી 32 િક. મી.
→  િવસતાર : 1412  ચોરસ િક. મી.
→   વનય પાણીસૃિષ : િસહ, દીપડા, કાિળયાર, ચોિશગા, હરણ, સાબર,  જંગલી ભૂડ,ં     મગર તથા િવિવધ પકારના પકીઓ.
→  સુિવધા :       અભયારણયમાં ફરવા માટે વાહનો ભાડે મળે છે.    ગાઈડ તથા પસુતકાલય છે.     વનય પાણીને લગતી િફલમો અન ે

    સલાઈડ શૉ ગોઠવવામાં આવે છે.
→   શષે સમય :   જનયુઆરીથી મે મિહનો.
→   રેલવે મથક : વેરાવળ-સાસણગીર.

 ■  બરડા :  િસહ અભયારણય
→  સથળ :  પોરબંદર િજલલો.   પોરબંદરથી લગભગ 14 િક. મી.   ના અતંરે છે.
→  િવસતાર : 192  ચોરસ િક. મી.
→   વનય સૃિષ :  જંગલી ભૂંડ, દીપડો, િચતલ, સાંભર,નીલગાય, વાંદરા.
→   શષે સમય :  નવેમબરથી માચર.
→   રેલવે મથક : રાણાવાવ-પોરબંદર

 ■   સામુિદક ઉદાન /અભયારણય
→  સથળ :  જમનગર િજલલો,       કચછના અખાતમાં જોિડયાથી ઓખા સુધીના દિરયાકાંઠા િવસતારમાં.
→  િવસતાર : 163  ચોરસ િક. મી.   માં રાષીય ઉદાન, 458  ચોરસ િક. મી.  માં અભયારણય.
→   વનય પાણીસૃિષ :    િવિવધ પકારના પરવાળાના ટાપુઓ,       કાળા કોનરિલયા નામના જળચળ જવ વસે છે.  ડોિલફન માછલીનું 

 કુદરતી આશયસથાન.     િવિવધ જળપંખી જોવા મળે છે.
→  સુિવધા :        વનિવભાગ તરફથી પરવાળાના ટાપઓુ જોવા માટે યાિતક બોટ.
→   શષે સમય :   િડસેમબરથી મે મિહનો
→   રેલવે મથક : જમનગર.

 ■  વેળાવદર :  કાિળયાર અભયારણય
→  સથળ :  ભાવનગર િજલલો.  ભાવનગરથી 65 િક. મી.     ના અંતરે વલભીપુરના રસતે અમદાવાદ-  ભાવનગરની વચચ.ે
→  િવસતાર : 18  ચોરસ િક. મી.
→   વનય પાણીસૃિષ : કાિળયાર, વર.



→  સુિવધા :             ભાવનગર ખાતેનું અિતિથગૃહ ઉપરાતં પવાસીઓ માટે વેળાવદર ખાતે વનિવભાગની એક લોગ હટ છે.  
   જમવાની પણ સગવડ છે.

→   શષે સમય :   નવેમબરથી મે મિહનો.
→   રેલવે મથક : ભાવનગર.

 ■  ઘુડખર અભયારણય
→  સથળ : સુરેનદનગર/  કચછ િજલલો.  સુરેનદનગરથી 65 િક. મી.     હળવદ તરફ કચછના નાના રણમાં.
→  િવસતાર : 4953  ચોરસ િક. મી.
→   વનય પાણીસૃિષ :  જંગલી ગઘેડા, દીપડા, કાિળયાર, વર,નીલગાય, િશયાળ,    જંગલી ડુકકર તથા પકીઓ.
→  સુિવધા :    ધાગંધામાં સરકારી િવશામગહૃો છે.
→   શષે સમય :   ફેબુઆરીથી મે મિહનો.
→   રેલવે મથક : હળવદ

 ■   નળસરોવર પકી અભયારણય
→  સથળ :  સુરેનદનગર િજલલો. અમદાવાદ-     સુરેનદનગરના રસતે સાણંદ પાસે 35 િક. મી.
→  િવસતાર : 115  ચોરસ િક. મી.
→   વનય પાણીસૃિષ :        યાયાવર જળચર પકીઓ જેવાં કે િવિવધ પકારનાં બગલાંઓ, બતકો, સપુનબીલ,   બાજ અને સથળાતંરી 

  પકીઓની અનેક જતો.
→  સુિવધા :      પકીિનરીકણ માટે સરોવરમાં જવા નાની હોડીઓ.      બાયનોકયુલર પણ ભાડે મળી શકે છે.
→   શષે સમય :  નવેમબરથી ફેબુઆરી.
→   રેલવે મથક : સાણંદ.

 ■  રતનમહાલ :  રીછ અભયારણય
→  સથળ :  પંચમહાલ િજલલો,  લીમખેડા તાલુકો,  બાિરયાથી 45 િક. મી.   ના અતંરે છે.
→   વનય પાણીસૃિષ : રીછ, દીપડો, છીકારાં, નીલગાય,ડુકકર.
→  સુિવધા : પીપરગોટા,          સાગટાળામાં અને બાિરયામાં વનખાતાનાં િવશામગૃહો તથા જહેર બાંધકામ ખાતાનું િવશામગૃહ.
→   શષે સમય :  િડસેમબરથી માચર.
→   રેલવે મથક :   બાિરયા અને પીપલોદ

 ■  જેસોર :  રીછ અભયારણય
→  સથળ :  બનાસકાંઠા િજલલો.  પાલનપુરથી 45 િક. મી.   ના અંતરે છે.
→  િવસતાર : 181  ચોરસ િક. મી.
→   વનય પાણીસૃિષ : રીછ, દીપડો, સાંભર, નીલગાય, ભૂંડ,શાહુડી, પકીઓ.
→  સુિવધા :       અમીરગઢ ખાતે જહેર બાધંકામ ખાતાનો સટોર 10 િક. મી.       ના અંતરે તથા દાંતીવાડા િસચાઈ િનરીકણ બંગલો 

     અને બાલારામ ખાતે હોિલડે હોમ 20 િક. મી.   ના અંતરે છે.

 ■  ડુખમલ :  રીછ અભયારણય
→  સથળ :  ભરચ િજલલો,  ડેિડયાપડાથી 30 િક. મી.
→  િવસતાર : 151  ચોરસ િક. મી.
→   વનય પાણીસૃિષ : રીછ, દીપડા, સાબર, ચોિશગા,ઝરખ,    સસલંુ તથા િવિવધ પકીઓ.
→  સુિવધા :  ડેિડયાપાડાથી 30 િક. મી.   ના અતંરે છે.      જહેર બાંધકામખાતું અને પંચાયતનું િવશામગૃહ છે.
→   શષે સમય :  નવેમબરથી માચર.
→   રેલવે મથક : અંકલેશવર.



 ■  િહગોલગઢ :   પાકૃિતક િશકણ અભયારણય
→  સથળ :  રાજકોટ િજલલો.

 જસદણથી 10 િક. મી.   ના અતંરે છે.
→  િવસતાર :7  ચોરસ િક. મી.
→   વનય પાણીસૃિષ : નીલગાય, છીકારા,ં     સથળાંતરી પકીઓ જેવાં કે હંજ,  ફલેિમગો વગેરે.
→  સુિવધા :    જસદણમાં સરકારી ગસેટ હાઉસ.
→   શષે સમય :  નવેમબરથી માચર.
→   રેલવે મથક : રાજકોટ-જસદણ.

For more new info and material daily visit www.vishalvigyan.in

For facebook updates, like our facebook page Vishal Vigyan or click on 
www.facebook.com/vishalvigyan


