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કેલા છે દક્ષીણ ધ્રલુ ખડંના બાયતીમ વળંોધન ભથકો? 

 

મભત્રો,દક્ષક્ષણ ધ્રલુ ખડં ય બાયતના દક્ષક્ષણ ગગંોત્રી,ભૈત્રી અને બાયતી નાભના વળોધન ભથકો આલેરા છે.અશી 
આણે ભૈત્રી ભથક મલળે મલગતથી જાણલાનો પ્રમત્ન કયશુ ં
 

દક્ષક્ષણ ધ્રલુ ખડં એટરે એન્ટાકકટીકા ખડં.જેનો નકળો નીચે આલાભા ંઆવ્મો છે. 
 

 
 

1911 ભા ંયોઆલ્ડ આમનુ્ડવન નાભના વાશમવકે પ્રથભ લાય દક્ષક્ષણ ધ્રલુ ખડં ય ગ મકુ્યો ત્માયથી ભાડંીને 
અત્માય સધુી મલશ્વના અનેક દેળોએ આ પ્રદેળ ય ોત ોતાના વળંોધન ભથકો સ્થાપ્મા છે. 
 

દક્ષક્ષણ ધ્રલુ ખડંય આજે તો વળંોધક ટીભોની કભી નથી.યમળમા,જાાન,નોલે,સ્લીડન,અભેરયકા લગેયે અનેક 
દેળોએ ત્મા ંકામભી છાલણી સ્થાી છે.બાયતે તેની પ્રથભ છાલણી દક્ષીણ ગગંોત્રી 1982 ભા ંસ્થાી અને ત્માય 
ફાદ 1988 ભા ંભૈત્રી નાભનુ ંભથક સ્થાપ્્ુ ંઅને ત્માય ફાદ 2012 ભા ંબાયતી નાભનુ ંભથક સ્થાપ્્ુ ં
 

1981 ભા ંડો.એવ.કાવીભના નેજા શઠે 21  વળંોધકો અને મલજ્ઞાનીઓની ટુકડી દક્ષક્ષણ ધ્રલુ ખડં ય જલા યલાના 
થઇ.1982 ના યોજ બાયતીમ ટુકડી દક્ષક્ષણ ધ્રલુ ખડં ય શોંચી લૂક કાઠેં તેભને દક્ષીણ ગગંોત્રી નાભનુ ંબાયતનુ ં
પ્રથભ સ્ટેળન સ્થાપ્્ુ ં 
 

 
   

દક્ષક્ષણ ગગંોત્રી  
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1987 ભા ંઆ દક્ષક્ષણ ગગંોત્રી વંણૂક ણે કામકયત થ્ુ.ંએ જ લે આ ભથકે એન્ટાકકટીકાના શલાભાનને રગતા 
યીોટક  શરેીલાય બાયત ભોકલ્મા 
 

 
 

ડો.એવ.કામવભ  

 

થૃ્લીના બૌગોક્ષરક દક્ષક્ષણ ધ્રલુ સધુી શોંચનાય પ્રથભ બાયતીમ કનકર જે.કે.ફજાજ શતા.એન્ટાકકટીકા ય કુર 
50 રદલવોભા ંઆળયે 1200 રકરોભીટય સ્કીઈન્ગ કયીને જાન્્આુયી 1989 ના યોજ તેઓ બૌગોક્ષરક દક્ષક્ષણ ધ્રલુ 
શોંચ્મા 
 

 
 

 
 

કનકર જે.કે.ફજાજ 
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1982 થી 2000 દયમભમાન બાયતના મલજ્ઞાનીઓ અને વળંોધકોની કુર 17 ટુકડીઓ દક્ષક્ષણ ગગંોત્રી ની મરુાકાત 
રઇ ચકુ્યા છે.બાયત નુ ંજીઓરોજીકર વલે ઓપ ઇન્ન્ડમા દય લે 20 થી 25 વળંોધકોની એક ટુકડીને દક્ષક્ષણ 
ધ્રલુ ય ભોકરે છે. 
 

બાયતનુ ંદક્ષક્ષણ ધ્રલુ ખડં યનુ ંવળંોધન કેન્ર-ભૈત્રી  
 

 
 

1988 ભા ંભૈત્રી ની સ્થાના થમા છી બાયત વયકાયે દક્ષક્ષણ ગગંોત્રી ભથક શભેળ ભાટે ફધં કયી દીધુ ંકેભ કે 
આ ફનેં ભથકો એકફીજાની તદ્દન નજીક જ શતા. 
 

ભૈત્રી ટીભના વળંોધકો મખુ્મત્લે એન્ટાકકટીકાના શલાભાન,ચુફંકીમ ધ્રલુો અને લાતાલયણભા ંઓઝોન ના પ્રભાણ 
ને ભાે છે.દક્ષક્ષણ ધ્રલુનુ ંતાભાન યોજે યોજ નોંધે છે.તેભજ બાયતના શલાભાન ખાતાને વેટેરાઇટ લડે ઈ -
ભેઈર દ્વાયા ભારશતી આે છે.વેટ -કોભ ટમભિનર કેન્ર ભૈત્રીની નજીકભા ંછે જે " ક્ષગયનાય " તયીકે ઓખામ 
છે.આ ટમભિનર બાયતના ઉગ્રશો વાથે ડામયેક્ટ વંકક  ધયાલે છે. 
 

ભૈત્રી નુ ંફાધંકાભ મપ્રમદમળિની નાભના ોણો ચોયવ રકરોભીટય ના વયોલય ના કાઠેં કયલાભા ંઆવ્્ુ ંછે.આ 
વયોલયનુ ંાણી ભૈત્રી ના વળંોધકો ઉમોગ ભા ંરે છે. 
 

ભૈત્રીનુ ંભથક મખુ્મત્લે ચાય બ્રોક ભા ંમલબાજીત કયામેર છે.આ ૈકી મખુ્મ બ્રોક યશલેા ભાટે,ખાલા તથા 
આયાભ કયલા ભાટે થામ છે.ફીજા અરગ અરગ બ્રોક ભા ંલકકળો ,મતં્રો,ાલય વપ્રામ યાખલાભા ંઆવ્મા 
છે.આ બ્રોક ભા ંકુર ચાય જનયેટય યાખલાભા ંઆવ્મા છે.દયેક જનયેટય 62.5 રકરો લોટ ાલય ેદા કયે છે જે 
ભૈત્રી ભાટે નો મખુ્મ ઉજાક સ્ત્રોત છે.મનષણાતંો એ આ જનયેટય નુ ંનાભ આરદત્મ યાખ્્ુ ંછે.1994 ભા ંબાસ્કય નાભના 
લધ ુાલયફુર જનયેટય ભૈત્રી ને વોલાભા ંઆવ્માઆ જનયેટય ડીઝર દ્વાયા ચારે છે અને તેભનુ ંવચંારન 
યીભોટ કંટ્રોર લડે દુય થી ણ કયી ળકામ છે. 
 

ભૈત્રીના બ્રોક નફંય-3 ભા ંયવોડંુ છે.આખા ભથકભા ંહુંપ પેરાલતી વેન્ટ્રર રશટીંગ વીસ્ટભ ની તેભજ ાણી ની 
મખુ્મ ટાકંીઓની ણ વગલડ યૂી ાડલાભા ંઆલી છે. 
 

નાશલા ધોલા ભાટે ભૈત્રીભા ંચોથા નફંય નો બ્રોક છે.ફપીરા પ્રદેળભા ંડ્રેઈનેજ મવસ્ટભના અબાલે આ બ્રોકભા ં
ખાવ પ્રકાયની સ્ટોયેજ ટેંક ણ મકુલાભા ંઆલી છે.જેભા ંજભા થતો કચયો દય થોડા રદલવે ખાવ કેમભકર પ્રરિમા 
લડે મનકાર કયલાભા ંઆલે છે. 
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ભૈત્રી ભથક નુ ંવભગ્ર ફાધંકાભ એિેક્ષરક ,રાકડંુ અને પ્રાન્સ્ટક લડે ફનાલલાભા ંઆવ્્ુ ંછે.ભથકની ફધી દીલારો 
પોલ્ડીંગ છે.ષુક ઠંડી વાભે ટીભના વળંોધકો ને યક્ષણ ભી યશ ેતે ભાટે DRDO દ્વાયા ખાવ જાત ના ોક 
તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે.ફેસ્ટ પ્રકાયનુ ંરૂ જેભા ંલયા્ુ ંશોમ તેલા જેકેટ,લન વાભે યક્ષણ આે તેલી 
ટોીઓ,લજન ભા ંશરકા અને હુંપ આે તેલા ટ્રાવુઝંય  તેભજ શાથના ભોજા લગેયે વાભગ્રી યૂી ાડલાભા ંઆલે 
છે. 
 

ભૈત્રીની ટીભ ભાટે જભલાના ફધા જ પ્રકાયની વાભગ્રી ણ DRDO દ્વાયા જ તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે.એક વાથે 
15 ભરશના સધુી ચારે તેટરો ખોયાક નો યુલઠો ભૈત્રી ના વળંોધકોને આલાભા ંઆલે છે.આ યુલઠો 
વળંોધકોએ એન્ટાકકટીકાનો પ્રલાવ ળરુ કયે તે શરેા શસ્તગત કયી રેલાનો શોમ છે.આ યુલઠાભા ંતયત યેડી ત ુ ં
ઈટ પ્રકાયની ચાતી તેભજ યોઠા,ફ્રોઝન ળાકબાજી,બે્રડ,ભધ,રુાલ,ઉભા,ખીય તેભજ શલા લગેયે નો 
વભાલેળ થામ છે.આ યુલઠા વાથે ચોખાની ગણુ તેભજ ચા,કોપી અને ખાડં નો ણ જથ્થો શોમ છે. 
 

ભૈત્રી ના વળંોધકો જમાયે દક્ષક્ષણ ધ્રલુ ય શોંચે ત્માયે તેનો વભગ્ર જગત વાથે વંકક  તટૂી જામ છે.ઘયથી દુય 
મલભ રયસ્સ્થમતભા ં15 ભરશના રગાતાય એકાતંલાવભા ંમલતાલલા ડે છે. 
 

 
 

બાયતી વળંોધક ભથક  
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