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પ્રકરણ – ૧ 

કચ્છ જિલ્લો : જિહગંાિલોકન 

સ્થાન :  

 કચ્છ જિલ્લો પોતાની આગિી સંસ્કૃજત ધરાિતો જિજિષ્ટ પ્રદેિ છે. તેની સરહદ પાકકસ્તાનને અડીને આિેલી હોિાથી 

આંતરરાષ્ટ્રીય રીતે ઘણંિ વ્યુહાત્મક મહત્િ ધરાિે છે. જિલ્લાનો કુલ જિસ્તાર ૪૫૬૫૨ ચો.કી.મી. છે.  

 કચ્છ એ ગુિરાત રાજ્યના જિલ્લાઓ પૈકી નો એક જિલ્લો છે. તે લગભગ ૨૨.૪૪.૧૧૦ થી ૨૪.૪૧.૨૫૦ ઉત્તર 

અક્ાંિ અને ૬૮.૯.૪૬૦ થી ૭૧.૫૪.૪૭૦ આિરે પૂિવ રેખાંિ િચ્ચ ેઆિેલો છે. તેની ઉત્તર અને િાયવ્યે કચ્છનુ ંરણ આિેલું 

છે. અને રણ પુરુ થતા પાકકસ્તાનનો સસંધ પ્રદેિ, ઈિાનમા ંરાિસ્થાન, પૂિવમા ંબનાસકાંઠા અને રાિકોટ જિલ્લાનો માળીયા 

તાલુકો, દજક્ણે કચ્છનો અખાત અને પજચચમ નૈરુત્યમા ંઅરબી સમુદ્ર આિેલ છે. 

 જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ભુિ છે. જિલ્લો દિ તાલુકાઓમાં િહેંચાયેલો છે. ૨૦૧૧ ની િસજત ગણતરી મુિબ જીલ્લાની 

િસજત ૨૦૯૨૨૩૭૧ ની છે. આ પૈકી ૧૩૬૩૮૩૬ ગ્રામ્ય િસજત અને ૭૨૮૫૩૫ ની િહેરી િસજત છે. જિલ્લામાં કુલ 

િસજતિાળા ૮૭૭ અને ૪૭ ગામો ઉજ્િડ છે. જિલ્લામા ં૧૪ િહેરો આિેલા છે. ૨૦૧૧ ની િસજત પ્રમાણે જિલ્લામા ં

અનુસુજચત જાતની િસજત ૨૫૮૮૫૯ અને અનુસુજચત િનજાજતની િસજત ૨૪૨૨૮ છે. 

 

ભપૂષૃ્ઠ  : 

 કચ્છ જિલ્લો ઉતરે અને પૂિે ખારા પટનાં રણથી ઘેરાયેલો છે. કચ્છ એ સુકો જિસ્તાર અને સમુદ્રની સપાટીથી ઊંચાઈએ 

આિેલો છે. સમગ્ર પ્રદેિ ઉજ્િડ અને ખડકાળ હોિા છતાં ભૌગોલીક પકરજસ્થજતમાં ટેકરીઓની હારમાળાઓ અને છુટાછિાયા 

ડંુગરો િચ્ચે આિતી ઊંડી અને અસમાન પટિાળી નદીઓ તેમની ખીણો અને ફળદ્રુપ િમીન િગેરેની િૈજિધ્યતા છે. 

 કચ્છ જિલ્લો ખેતી પ્રધાન હોઈ જિલ્લામા ંમોટા ભાગના લોકો ખેતી અને પિુપાલન ધંધામાં રોકાયેલા છે. કચ્છ 

જિલ્લાની જિષમ આબોહિાની પકરજસ્થજતના કારણે અછતના સમયે દરમ્યાન લોકો સ્થળાંતર કરતા રહે છે. કચ્છ જિલ્લાની 

િસજત કરતા પણ િધારે િસજત કચ્છ બહારના ભારતના અન્ય જિસ્તારના તેમિ જિચિનાં િુદા િુદા જિસ્તારમાં આજીજિકા 

માટે િસે છે. જિલ્લાની િસજત ગણતરીના આંકડા ઉપર નિર નાખતા િણાિે કે જિલ્લામાં સ્રીઓ કરતા પુરુષોની સંખ્યા 

િધાર ેપ્રમાણમા ંછે. 

 કચ્છ જિલ્લામાં એક પણ બારે માસ િહેતી નદી નથી છૂટી-છિાઈ ટેકરીઓની હારમાળાને લીધે તેમાંથી ઉત્તર અને 

દજક્ણ તરફ ઝરણા િહ ેછે. તેમિ મધ્યમનાં ઉચ્ચ પ્રદેિ માંથી નદીઓનાં કદને મયાવકદત કરે છે. આ નદીઓ ઉત્તરમા ંકચ્છનાં 

રણને અને દજક્ણમા ંકચ્છનાં અખાત તરફ િહે છે. ઉત્તર તરફ િહેતી નદીઓમા ંખારી નદી મુખ્ય છે. આ નદીઓ ઉત્તરના 

કચ્છનાં રણમા ંભળી જાય છે. દજક્ણ તરફ િહેતા પ્રિાહમાં મોટામા ંમોટી નદીઓ મધ અને તેરા છે. તેની લંબાઈ આિરે ૩૦ 

કી.મી. છે. અબડાસાના ંમેદાનમાં પસાર થઈ િખૌ નજીક કચ્છનાં અખાતને મળે છે. 

 
 

આબોહિા અન ેિરસાદ : 

જિલ્લાની આબોહિા એકંદરે ગરમ છે. િષવન ેજિસ્તૃત રીતે રણ મોસમમાં િહેંચી િકાય. 

૧. િુલાઈથી સપ્ટેમ્બર સુધીની ગરમ ભેિિાળી ઋતુ. 

૨. ઓક્ટોબરથી ફેબ્રુઆરી સુધી ઠંડી અને સુકી ઋતુ. 

૩. માચવથી િુન સુધીની ઘણી િ ગરમ અને સુકી છે. 
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 િધુમાં ટેકરીઓની ઉંચી હારમાળાઓ અને િંગલોના અભાિે મોસમી પિનો રોકાઈ િકતા નથી. િેન ે પકરણામે 

ચોમાસુ ઘણી િ ટૂંકી મુદતનું છે. િુનથી સપ્ટેમ્બર િચ્ચે િાતા મોસમી પિનો િરસાદ લાિે છે. દસ િષવની સરેરાિમાં બે કે રણ 

િષવ દુષ્કાળના હોય છે. ચારથી પાંચ િષવ નબળા અછતિાળા હોય છે. િયાર ેભાગ્યે િ બે થી રણ િષવ સારા હોય છે. જિલ્લાના 

િષાવઋતુ પહેલાંનો અને જિયાળુ િરસાદી માિઠું લગભગ જબલકુલ હોતંુ નથી. જિલ્લાનો િાર્ષવક સરેરાિ િરસાદ ૩૪૬ મી.મી. 

છે. િરસાદિાળા કદિસોની સંખ્યા ૨૦ થી ૨૫ િેટલો છે. 

 કચ્છ જિલ્લાનાં િડા મથક ભુિનંુ  િષવ ૨૦૧૬ દરમ્યાન િધુમાં િધુ ઉષ્ણતામાન ૪૫.૬૦ સે.ગ્રે. અને ઓછામાં ઓછંુ 

ઉષ્ણતામાન ૧૧.૫૦ સે.ગ્રે. નોંધાયેલ હતંુ. સામાન્ય રીતે જિલ્લામા ંિરસાદ િુલાઈથી િરૂ થઈ સપ્ટેમ્બર માસ સુધી પડે છે. 

 

ભજૂમ 

કચ્છ જિલ્લાની િમીનના મુખત્િે ચાર જિભાગ પાડી િકાય : 

૧. કાંઠાની કાંપિાળી ફળદ્રુપ િમીન    ૨. રેતાળ 

૩. કાળી િમીન      ૪. કાદિિાળી િમીન. 

 જિલ્લાના બીજા ભાગોની સરખામણીમાં િાગડ જિસ્તારની િમીન ઘણી ફળદ્રુપ છે. એકંદરે િમીનની ભેિ 

સંગ્રહિજક્ત ઘણી િ ઓછી છે. અિારનિાર િરસાદની અછત રહ્યા કરે છે. િેથી ઝાડપાનનો ઉછેર ઘણો િ મુશ્કેલ બને છે. 

સામાન્ય રીતે િમીન ખરીફ પાક માટે ઉપયોગી છે. 

 

કદુરતી અન ેભૌજતક સાધનો 

 કચ્છ જિલ્લાની નાની ટેકરીઓ બહુ ઉંચાઈ િાળી નહી હોિા છતાં તેની મુખ્ય કુદરતી આકૃજત પૈકી એક છે. તેને રણ 

િુથમાં િહેંચી િકાય. કચ્છની નાની ટેકરીઓ, પુિવની િાગડની ટેકરીઓ અને ઉતરની રણ જિસ્તારની ટેકરીઓ, બધી િ 

હારમાળા અને મોટાભાગના ડંુગરો સીધા ચઢાણિાળા છે. ઉતરમા ંસીધા ઢોળાિિાળા અને દજક્ણમાં મોટા પ્રમાણમાં સમથળ 

છે. પજચચમ ેબેટની નૈઋત્યમાં બન્ની નામનો નીચાણિાળો જિિાળ ૮૦૪ ચો.કી. મીટર િેટલો બીડ પ્રદેિ આિેલ છે. આ 

જિસ્તારમાં સારી જાતનું ઘાસ પુષ્કળ પ્રમાણમાં થાય છે. તેથી આ જિસ્તારમાં ખેતીને બદલે પિુપાલનનો ધંધો િધુ થાય છે. આ 

જિલ્લામાં બારેમાસ િહેતી એક પણ નદી નથી. િે નદીઓ છે તે માર ચોમાસામાં િરસાદ પડે તેટલો સમય િ િહેતી હોય છે. 

 

િંગલો 

 કચ્છ જિલ્લમાં એકપણ િંગલ આિેલું નથી. િો કે મોટા ઘાસના બીડ િે રખાલના નામથી ઓળખાય છે. તેમાં 

બાિળ અને કંડો િેિા કાંટાળા ઝાડ થાય છે. આ ઘાસના બીડનો જિસ્તાર આિરે ૨૦૦ ચો. માઈલ િેટલો છે. અને તે જિલ્લામાં 

ઠેરઠેર િોિા મળે છે. િંગલનો જિસ્તાર ૩૦૬૭ ચો.કી.મી. નો છે. આમ જિલ્લામાં ૮ ટકા જિસ્તારમાં િંગલ છે. 

 

જિસ્તાર અન ેિસજત 

 ૧.     ૨૦૧૧ ની િસજત ગણતરી પ્રમાણે જિલ્લામાં કુલ ૮૭૭ ગામો અને ૧૪ િહેરો  આિલેા છે.  િેની તાલુકાિાર સંખ્યા      
         નીચે પ્રમાણે છે. 
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ક્રમ તાલુકાનંુ નામ   ગામોની સંખ્યા    િહેરોની સંખ્યા 

૧                      ૨         ૩    ૪. 

૧. લખપત    ૮૬    ૦  

૨. રાપર    ૯૭    ૧ 

૩. ભચાઉ    ૬૯    ૧ 

૪. અંજાર    ૬૬    ૧ 

૫. ભુિ    ૧૪૯    ૫ 

૬. નખરાણા   ૧૨૦    ૦ 

૭. અબડાસા   ૧૩૩    ૦ 

૮. માંડિી    ૯૨    ૧ 

૯. મુન્દ્રા    ૫૯    ૧ 

૧૦. ગાંધીધામ   ૬    ૪ 

કુલ     ૮૭૭    ૧૪ 

 

૨.     ૨૦૧૧ની િસજત ગણતરી પ્રમાણે જિલ્લાની કુલ િસજત ૨૦૯૨૩૭૧ છે. તે પૈકી ૧૦૯૬૭૩૭ પુરુષો અને ૯૯૫૬૩૪  
        સ્રીઓ છે. 
 

સામાન્ય માજહતી (સને્ સસ ૨૦૧૧ અનસુાર)  

૧. જિલ્લાનો જિસ્તાર     : ૪૫૬૫૨ ચો. કી. મી. 

૨. જિલ્લાની િસજત    : ૨૦૯૨૩૭૧ 

૩. જિલ્લાના કુલ તાલુકા     : ૦૧૦ 

૪. જિલ્લાનાં કુલ ગામો    : ૯૨૪ 

૫. જિલ્લાના િહેરો     : ૧૪ 

૬. જિલ્લાની કુલ ગ્રામ પંચાયતો    : ૬૩૦ 

૭. અનુસુજચત જાજતની િસજત (૨૦૧૧)  : ૨૫૮૮૫૯ 

૮. અનુસુજચત િનજાજતની િસજત (૨૦૧૧)   : ૨૪૨૨૮ 

 

અ.ન.ુન ં જિગત 
જિસ્તાર (હ.ે) 

િષવ : ૨૦૧૭-૧૮  

૧ િંગલો  ૩૦૬૭૭૦ 

૨ ઉજ્િડ અને ખેડી ન િકાય તેિી િમીન  ૪૧૨૪૯૯ 

૩ જબન ખેતી જિષયક ઉપયોગમાં લેિાયેલ િમીન  ૫૮૩૫૪ 

૪ ખેડિા લાયક પડતર  ૧૮૮૫૨૩  

૫ કાયમી ગૌચર અને ચરાણની િમીન  ૭૦૦૫૮ 

૬ ખેડી િકાય તેિી િમીન  ૮૦૨૮૩૨ 

૭ ચાલુ પડતર  ૨૧૮૦૯૦  

૮ ચોખ્ખો િાિેતર જિસ્તાર  ૫૮૪૭૪૨  

૯ એક કરતા િધુ િખત થયેલ િાિેતર જિસ્તાર  ૧૩૪૦૭૩  

૧૦ કુલ િાિેતર જિસ્તાર  ૮૦૨૮૩૨  

૧૧ કુલ ભૌગોજલક જિસ્તાર ૧૯૫૭૬૨૯ 
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િાહન વ્યિહાર : (પકરિહન) કી.મી. 

૧. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગવ ૨૩૦.૮૧૭  

૨. રાજ્ય ધોરીમાગવ  ૧૫૫૫.૬૫૧  

૩. જિલ્લાનાં મુખ્ય માગો ૮૧૩.૪  

૪. અન્ય માગો  ૬૧૬.૭૦૪  

૫. ગ્રામ્ય માગો ૪૫૬૬.૮  

૬. રેલ્િે સ્ટેિનની સંખ્યા  ૩૦  

૭. પોસ્ટ ઓકફસની સંખ્યા  ૪૯૩  

૮. બસના રૂટિાળા ગામની સંખ્યા (સીધી સેિા મેળિતા) ૬૧૦ 

૯. િીિળીકરણ થયેલ ગામોની સંખ્યા ૯૦૭  

 

િકૈ્જણક સસં્થાઓ  સખં્યા 

૧. પ્રાથજમક િાળાઓ ૧૭૧૬  

૨. માધ્યજમક િાળાઓ ૨૦૯  

૩. ઉચ્ચ માધ્યજમક િાળાઓ ૧૫૨  

૪. કોલેિો ૪૧  

૫. અન્ય - 

 

આરોગ્ય સિેાઓ સખં્યા 

૧. પ્રાથજમક આરોગ્ય પેટા કેન્દ્રો ૪૪૨  

૨. પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રો ૬૭  

૩. સામૂજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧૭  

૪. ફરતા દિાખાના ૧૮ 

૫. આયુિેદ દિાખાના ૨૦ 

૬. એલોપેથીક ડીસ્પેન્સરી ૩૦ 

 

પિુપાલન સિેાઓ સખં્યા 

૧. પિુ દિાખાના ૩૩  

૨. પ્રા. પિુ સારિાર કેન્દ્ર ૨૯ 

૩. ફરતા પિુ દિાખાના ૦૩ 

૪. કૃજરમ બીિદાન કેન્દ્ર ૧૧ 
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