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અનકુ્રભણણકા 



 

 
=  બાયતની વૌથી ર્િભ ફાજુએ આલેલુ ંઅને અને વૌથી લધ ુદરયમારકનાયો ધયાલત ુ ંયાજમ    

 એટરે ગજુયાત 

=  ગજુયાત નાભનો વૌપ્રથભ ઉલ્રેખ આબયુવ ભાથંી જમાયે ગજુયાત નાભનો વૌપ્રથભ ર્લશ્વવનીમ 

 ઉલ્રેખ ગજુયાતી બાાના પ્રથભ પ્રફધં કાન્શાડે પ્રફધંભાથંી ભી આલે છે વોરકંી યગુભા ં 

 ગજુયાતને ગજુૉયત્રા તયીકે ઓખલાભા ંઆલતુ.ં યંત ુભશભદ ગઝનલીના ગજુયાત યના    

 આક્રભણો છી ગજુયાત કશલેાયુ.ં 



 

=  ગજુયાત કુર 1,96,024 ચોયવ રકરોભીટય ભા ંપેરાયુ ંછે જે બાયતના કુર ભરૂ્ભ બાગનો 6%     

  રશસ્વા વાથે છટ્ઠા ક્રભે છે. 

=   ગજુયાત 20..06’  ઉ.અ. થી 24..42’  ઉ.અ. અને 68..10’ .ૂયે થી  74..28’ લચ્ચે આલેલુ ંછે. 

ગજુયાત 1600 km જેટરા ર્લળા દરયમારકનાયા વાથે બાયતભા ંવૌથી લધ ુદરયમારકનાયો 

ધયાલત ુ ંયાજમ છે. તથા ગજુયાતના કુર 15 જીલ્રા દરયમારકનાયો ધયાલે છે. 

=  ગજુયાતભા ંકુર ૩૩ જીલ્રાઓ તથા ૨૫૨ તાલકુાઓ આલેરા છે. 

=  ગજુયાત મખુ્મ ફે પ્રકાયની વયશદો ધયાલે છે. 

i. આંતયયાષ્રીમ   ii. આંતયયાજમ 

=  ગજુયાતનો એક ભાત્ર કયછ જીલ્રો ારકસ્તાન વાથે આંતયયાષ્રીમ વયશદ ધયાલે છે. 

=  ગજુયાત 3 યાજમો યાજસ્થાન,ભધ્મપ્રદેળ અને ભશાયાષ્ર વાથે આંતયયાજમ વયશદ ધયાલે છે. 

=  યાજસ્થાન વાથે વયશદ ધયાલતા જીલ્રા  

    1. કયછ     2. ફનાવકાઠંા   3. વાફયકાઠંા   4. અયલલ્રી 5. ભશીવાગય 6. દાશોદ 

=   ભધ્મપ્રદેળ વાથે વયશદ ધયાલતા જીલ્રા  

 1. દાશોદ     2. છોટાઉદેયુ 

=   ભશાયાષ્ર વાથે વયશદ ધયાલતા જીલ્રા 

 1. છોટાઉદેયુ 2.નભમદા  3. તાી       4. ડાગં 5. નલવાયી      6. લરવાડ 

=   ગજુયાતના કુર 6 જીલ્રાભાથંી કકમવતૃ્ત વાય થામ છે. 

 1. કયછ   2. ાટણ   3. ભશવેાણા   4. ગાધંીનગય   5 . વાફયકાઠંા     6. અયલલ્રી  

    

 

 

 

 



 

              

ભૂષૃ્ઠ 

              

 

 
 

 

 

 

 

 

1. ગજુયાતના ડંુગયો: 
 
 

 

 

 

 

1. ઉત્તયધાય     1. અયલલ્રી            1. ઉત્તયની ટેકયીઓ/ભાડંલ 

2. ભધ્મધાય     2. ર્લધ્માચંર      2. દણિણની ટેકયીઓ/ગીયની  

3. દણિણધાય    3. વાતડુા      ટેકયીઓ  

      4. વશાદ્રામી/ર્શ્વભ ઘાટ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગજુયાતનુ ંભૂષૃ્ઠ  

ડંુગય યણ ઉચ્ચપ્રદેળ ભેદાન 

1.કચ્છના ડંુગયો 2.તગજુયાત ના ડંુગયો 3. વૌયાષ્ર ના ડંુગયો 



 

 

 
 

1. કચ્છના ડંુગયો: 
= કચ્છભા ંડંુગય ભાટે ધાય ળબ્દ લયામ છે. 
 

 ઉત્તયધાય: 

1. કાો   2. ખાડીમો    3. ગાયો  4. િભ  5. ખરદય    6. ફેરા 

7. ખાલડા 

= કાો ડંુગય કચ્છનો વૌથી ઊચો ડંુગય (ધાય) છે. (ઉંચાઈ = 437.08 ભીટય) 

= કાા ડંુગય ય દાતાતે્રમની વભાર્ધ અને ભરંદય આલેલુ ંછે. 

= કાો ડંુગય ભેગ્નેરટક ોર છે. (તમા ંફધં ગાડી ભેગ્નેરટક અવયને રીધે ઢાલ ય ચઢી જામ છે.)  
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= દરયમો, ારકસ્તાનની ફોડમય અને યણ ત્રણે લસ્ત ુકાા ડંુગય યથી જોઈ ળકામ છે. 

= ચ્છભ, ખરદય, ફેરા ભાટીના ફનેરા ડંુગય છે જે યણભા ંઆલે છે. 

= ખદીય ફેટ ાવેથી ધોાલીયા ભી આવયુ ંછે (લણુી નદીના રકનાયે) 
 

 ભધ્મધાય: 

= ભધ્મધાય રખથ થી યાય સધુી ર્લસ્તયેરી છે.  

= જે ર્શ્વભભા ંરખત ભા ંગદામ થી  લૂમભા ંયાયના ચાડલા ની ટેકયીઓ સધુી ર્લસ્તયેરી છે. 
 

1. ગદામ     2. યતનાર   3. ધીણોધય    4. શફા   5. રીરીમો     6. ભજુીમો     7. ચાડલા 

8. ઝુયા 9. લયાય   

= ધીણોધય ડંુગય ભધ્મધાયભા ંવૌથી ઉચો ડંુગય છે. (ઉંચાઈ – 387 ભીટય) 

= ધીણોધય ડંુગય યથી કકમવતૃ્ત વાય થામ છે. 

= ધીણોધય ડંુગય ય ગોયખનાથની વભાર્ધ આલેરી છે. 

= ભજુીમા ડંુગય ાવે ભજુ ળશયે આલેર છે જમા ંભજુનો રકલ્રો પ્રખ્માત છે. 

= ભેકયણ દાદા (કચ્છના વાધ)ુની વભાર્ધ શફા ડંુગય ય આલેર છે. 

= જમાયે ધીણોધય ડંુગય ભેકયણ દાદાની તોભરૂ્ભ ભનામ છે. 

=  ભધ્મધાય કચ્છના યણ અને કચ્છના અખાતની લચ્ચે જ ર્લબાજક તયીકે કાભ કયે છે.  

 દણિણધાય: 

1. ાન્રો 2. ભાતાનો ભઢ 3. ઉર્ભમા 4. નનાભો 5. કંથકોટ 

= દણિણધાય ર્શ્વભે ાન્રો અને ભાતાનો ભઢ(રખત) ાવેથી ળરુથઈ લાગડના ભેદાન સધુી 

ર્લસ્તયેરી છે. 

= દણિણધાયનો વૌથી ઉંચો ડંુગય “નનાભો” ડંુગય છે. (ઉંચાઈ 322 ભીટય) 

= અરશ લૂમ કચ્છભા ંલાગડની ટેકયીઓ આલેર છે, તેભા ંઆલેર અઘોઈની ટેકયી મખુ્મ છે  

(82 ભીટય ઉંચાઈ) 

= લાગડના ભેદાનભા ંકંથકોટના ડંુગયો આલેરા છે. 



 

=  ાન્રોભા ંશાર ખાણ આલેર છે જમાથંી ણરગ્નાઈટ ભે છે જે ગજુયાતભા ંઆલેર ણરગ્નાઈટની 

વૌથી ભોટી ખાણ છે, તમા ંથભમર ાલય સ્ટેળન છે. 

= ભાતાના ભઢ ાવે આળાયુા ભાતાજીનુ ંભરંદય છે અને તમાથંી ભગંગ્રશના અલળેો ભી આવમા 

છે. (નોંધ: આવુ ંર્લશ્વભા ંપ્રથભ લાય ફનેર અને તેની જાણકાયી NASA દ્વાયા જાશયે કયલાભા ં

આલેર.) 

     2. વૌયાષ્રનાના ડંુગયો: 
* વૌયાષ્રના ડંુગયા પ્રદેળોને ફે બાગભા ંલશચેી ળકામ છે. 
 

 ઉત્તયની ટેકયીઓ અથલા ભાડંલની ટેકયીઓ 

 દણિણની ટેકયીઓ અથલા ગીયની ટેકયીઓ 

 

 ભાડંલની ટેકયીઓનો ર્લસ્તાય  1.સયેુન્દ્રનગય  2.યાજકોટ 3.જાભનગય 4.ોયફદંય 5.દ્વાયકા 

જીલ્રાભા ંર્લસ્તયેર છે. 

= ભાડંલની ટેકયીઓ લૂમભા ંસયેુન્દ્રનગયના બાડરાથી ર્શ્વભભા ંયાજકોટના આનદંયુ સધુી   

ર્લસ્તયેર છે. 

1. સયેુન્દ્રનગય: 

= સયેુન્દ્રનગય જીલ્રાનો વૌથી ઉચો ડંુગય ચોટીરા છે.(340 ભી) 

= ચોટીરાનો ડંુગય જ્લાામખુીભાથંી ફનેર છે. 

= ચોટીરાના ડંુગયના ર્ળખય ય ચામુડંાભાતાનુ ંભરંદય છે. 

2. યાજકોટભા ંજવદણની ટેકયીઓ: 

= રશિંગોગઢ ભા ંિી અબમાયણ્મ આલેર છે. 

= તેની આજુ-ફાજુ આનદંયનો ઉચ્ચપ્રદેળ આલેર છે. 

= યાજકોટભા ંજવદણની ટેકયીઓ નજીકથી ભચ્ુ,બાદય અને સખુબાદય ત્રણ નદીઓ વાય થામ છે  

= ાટણલાલ ભા ંઆલેરો ઓવભનો ડંુગય આનો જ બાગ છે.  



 

= તદુયાતં ઢંુઢીનો ડંુગય યાજકોટ – જુનાગઢ ફોડમય ાવે આલેર છે જેની ાવે થી ળેત્રજુી નદી 

નીકે છે. 
 
 

3. જાભનગયભા ંવતમાદેલનો ડંુગય: 
 

4. દ્વાયકા-જાભનગય- ોયફદંય ફોડમય ય ફયડો ડંુગય આલેર છે. 
 

= ફયડા ડંુગયના ફધા પ્રખ્માત ર્ળખયો ોયફદંયના યાણાલાલ તાલકુાભા ંઆલેર છે. 

= ફયડા ડંુગયનુ ંવૌથી ઊંચુ ંળીખય આબયા છે. 

= ફયડા ડંુગયથી લાઈટ ર્વભેન્ટ ભે છે તથા અરશ રશભારમા કંનીનો પ્રાન્ટ આલરો છે. 

= ફે અબમાયણ્મ   1. ફયડો અબમાયણ્મ (ર્વિંશ) 

    2. કાભધેનુ ંઅબમાયણ્મ (ગામ) 

= અરશ જડું ચંારયસ્ટની કંની આલેરી છે. 

= તદુયાતં અરશ જંાબલુતની ગપુા આલેરી છે. 
 

 ગીયની ટેકયીઓ : જુનાગઢ  – ગીયવોભનાથ – અભયેરી - બાલનગય  

= ગીયની ટેકયીઓ અરગ-અરગ જગ્માએ અરગ- અરગ નાભે ઓખામ છે. 

   જેભ કે જુનાગઢ ભા ંણગયનાય, ગીય વોભનાથભા ંગીયની ટેકયીઓ , અભયેરીભા ંગીયની ટેકયીઓ           

તથા દણિણ બાગભા ંનાનાગીય અને બાલનગયભા ંળેત્રુજંમ.  

= ગીયનાય અબમાયણ્મ જુનાગઢ જીલ્રા ખાતે આલેર છે.   

= ગીય નેળનર ાકમ  અને ગીય વેન્ચયયુી ફનેં ગીય વોભનાથભા ંઆલેર છે. 

ગીયનાય : 1. ગોયખનાથ 2. અંણફકા (અંફાજી) 3. આઘેડ 4. કાણરકા 5. દાતાય 

= ણગયનાય એટરે વાધઓુનુ ંર્મય 

= દાતાયભા ંજભમરવાીયની દયગાશ છે. 



 

= ભશાલદ તેયવે બલનાથની તેટીભા ંબલનાથ/ભશાર્ળલયાત્રીનો નાગાફાલાનો ગજુયાતનો વૌથી 

ભોટો ભેો બયામ છે. 

= કાયતકી સદુ અણગમાયવના રદલવે રીરી રયક્રભા થામ છે. 

= તમા ંફાફાપ્માયે અને ઉયકોટની ગપુા છે. 

= ઐર્તશાર્વક અળોકનો ર્ળરારેખ તમાથી ભળ્મો છે. (ર્ત્રરેખ) 

= ભૌમમકાભા ંસદુળમન તાલ શત ુ ંતેલી ભાન્મતા છે.  
 

 

ગીયની ટેકયીઓ: 1. વાવણગીય 2. તરુવીશ્માભ ૩. વયકરા(વૌથી ઊંચી ટેકયી અભયેરી ભા ંછે) 

= વાવણગીય ર્વિંશ દળમન ભાટે પ્રખ્માત છે.  

= તરુવીશ્માભ ગયભાણીના કંુડ ભાટે પ્રખ્માત છે જમા ંાચં કંુડ આલેરા છે. 

= ગીયની ટેકયીઓનો નીચે તયપનો બાગ નાના ગીય/ભોયધય તયીકે ઓખામ છે. 
 

ળેત્રુંજમ:  

= મખુ્મતલે બાલનગયભા ંજ છે 

1. ારીતાણા  2. તાજા    ૩. ખોખયા 4. ારીતાણા (વૌથી ઊંચુ)ં    5. ર્વિંશોય  

= ારીતાણા ર્ળખય ય 863 જેટરા ભરંદયો આલેરા છે. 

= ારીતાણાભા ંવૌપ્રથભ ભરંદય/વૌથી જુનુ ંભરંદય નાગાજુ મન (નારદંા ર્લદ્યાીઠના આચામમ) દ્વાયા 

ફધંામેર ઋબદેલનુ ંભરંદય ધ્રલુવેન પ્રથભના વભમભા ંફીજી જૈન રયદ દયમ્માન ફધંામેલુ.ં 

= ારીતાણા:- ગજુયાતની અરશિંવાયુી  

= શભેચદં્રાચામમની વભાર્ધ આલેર છે. 

= વાસં્કૃર્તક લન આલેર છે. નયેન્દ્રભોદી દ્વાયા 2004 થી દયલે વાસં્કૃર્તક લન ભશોતવલ અંતગમત = 

2016 સધુીભા ંકુર 16 લન ફનાલામા છે (ાલક લન ારીતાણાભા ંઆલેર છે.) 

= ન વયોલય લચ્ચે ાનલટ ટા ુઆલેરો છે. 
 



 

2. ત ગજુયાતના ડંુગયો: 
1. અયલલ્રી  2. ર્લધ્માચંર ૩. વાતડુા  4. વશાદ્રામી / ર્શ્વભધાટ 

 

[અયલલ્રી] 

= ર્લશ્વની વૌથી પ્રાણચનતભ લમતભાા શોલાથી તેણે ‘ઘયડી’ કશલેામ છે 

= અયલલ્રી અલર્ળષ્ટ ગે પ્રકાયની લમતભાા છે. 

= ગજુયાતના ભશવેાણા જીલ્રાના તાયંગાથી રઇને રદલ્રીના રારરકલ્રા (યાષ્રર્તબલન) સધુી 

ર્લસ્તયેરી છે. 

= અયલલ્રી રદલ્શી-ભધ્મપ્રદેળ-ઉત્તયપ્રદેળ-શરયમાણા-યાજસ્થાન-ગજુયાત એભ છ યાજમ ભા ંપેરામેર   

છે.  

= અયલલ્રી નુ ંવૌથી ઉચુ ંર્ળખય યાજસ્થાનના આબ ુભા ંઆલેલુ ંગરુૂર્ળખય છે. 

= ગજુયાતભા ંઅયલલ્રી નુ ંવૌથી ઉચુ ંર્ળખય અંફાજી છે. 

ફનાવકાઠંા 

= જેવોયની ટેકયીઓભા ંએક યીંછ અબમાયણ્મ છે. 

= અંફાજી ાવે આયાસયુ નો ડંુગય આલેર છે જેને ગબ્ફયનો ડંુગય ણ કશલેામ છે.  

= આળાયુા ની ટેકયીઓ ભાથંી તાબં,ુ જવત અને ર્ળશ ુતથા વપેદ અને કાા યંગના આયવશાણ 

ભે છે. 

= કૃષ્ણબગલાનનુ ંવૌપ્રથભ લાય મુડંન (ચૌરરક્રમા) આયાસયુભા ંથઇ શોલાનુ ંભનામ છે. 

= આયાસયુભા ંભાગંલ્મ લન આલેલુ ંછે.  

= આયાસયુની ટેકયીઓભા ંચૌયીના ડંુગયભાથંી વયસ્લતી નદી નીકે છે તથા તમા ંબીભદેલ પ્રથભના 

દંડનામક ર્લભરભતં્રીના કંુબારયમાના દેયા આલેરા છે.  
 

= ટૂંગાનો ડંુગય ણ તમાજ આલેર છે જેભાથંી રૂેણ નદી નીકે છે. 

= ગરુૂનો બાખયો ડંુગય જેવોય ાવે આલેર છે. 

= ઉયાતં તમા ંદાતાયનો ડંુગય ણ આલેર છે. 



 

= તાયંગા એકભાત્ર ભશવેાણાના વતરાવણા તાલકુાભા ંઆલેર અયલલ્રીનો ડંુગય છે. 

= વાફયભતી ય ધયોઈડેભ તાયંગા ાવે આલેર છે. 

= તાયંગાભા ંઅજીતનાથનુ ંજૈન દેયાવય આલેલુ ંછે જે કુભાયા દ્વાયા ફનાલાભા ંઆલેર. 

= તાયંગાદેલીનુ ંભરંદય  

= જોગીડાની ગપુા 

= તીથંકય લન આલેલુ ંછે. 

= ફહુચયાજી ળક્તતીઠ આલેર છે. 
 
 

વાફયકાઠંા 

1. ખેડબ્રમ્શાનો ડંુગય= ગજુયાત ભા ંચાયમખુ લાા બ્રમ્શાજીનુ ંએકભાત્ર ભરંદય તમા ંઆલેર છે. 

2. ઈડરયમોગઢ/ડંુગય= ડંુગય ય ઈડરયમો રકલ્રો આલેર છે. 

3. ર્લજમનગય ડંુગય = I. રુકભણીનુ ંભાણયુ ં  II. યણભર ચોક   

       III. યણભર તાલ  IV. રાકડાના યભકડા ભાટે પ્રખ્માત 

         V. ગથીમાનુ ંર્નભામણ કુભાયા (ગજુયાતનો અળોક) દ્વાયા  

4. ળાભાજી  = ર્લષ્ણબુગલાનની કાાકરયની ગદા લાી પ્રર્તભા લાળં ભરંદય છે તેથી       

ળાભાજીને ગદાધય યુી  કશલેામ છે. 

  = ળાભાજીનો ભેો જે ગજુયાતનો વૌથી રાફંો 21 રદલવનો ભેો કાર્તિકી 

ણૂણિભાના રદલવે બયામ છે જે ગજુયાતનો વૌથી ભોટો આરદલાવી ભેો છે  

  તેભા ંકાવંકો આી રગ્ન ભાટે વદંગી થામ છે   

  = તમાથંી  ભેશ્વો નદી વાય થામ છે જમા ંભેશ્વો ડેભ છે જેના ય શ્માભ વયોલય 

આલેર છે તથા શ્માભર લન ણ આલેર છે. 
 

 

 

 



 

[ ર્લધ્માચંર] 

 = ગજુયાતભા ંચંભશાર જીલ્રાના ાલાગઢથી રઈને ભધ્મપ્રદેળ-છત્તીવગઢ થઈ ણફશાય સધુી 

ર્લસ્તયેર છે. 

 = ર્લધ્માચંર લમતભાા ઉત્તયબાયત અને દણિણબાયતને અરગ ાડે છે. 

=  ર્લધ્માચંર લમતભાા નુ ંવૌથી ઊંચુ ંર્ળખય જમાથંી નભમદા નીકે છે એ અભયકંટક 

છત્તીવગઢભા ંઆલેર છે. 

=  ગજુયાતભા ંવૌથી ઊંચુ ંર્ળખય ચંભશાર ભા ંઆલેર ાલાગઢ છે. 
 

ચંભશાર 

 = ાલાગઢ ગજુયાતનો વૌથી ભોટો જ્લાામખુીથી ફનેરો  ડંુગય છે 

 = ાલાગઢભા ંળક્તતીઠ આલેર છે. 

 = તમા ંજ્લાામખુીના મખુથી યચામેરા ત્રણ વયોલય આલેરા છે. 

1. દૂર્ધયુ ંતાલ  2. છાર્વયુ ંતાલ  3. તેરીયુ ંતાલ 

= ર્લશ્વાર્ભત્રી નદી ાલાગઢભાથંી નીકે છે જેભા ંવૌથી લધ ુભગય જોલા ભતા શોલાથી તેને 

ગજુયાત ની રીંોો તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. 

= તમા ંર્લશ્વાર્ભત્ર આશ્રભ તથા ર્લયાવત લન આલેર છે. 

= તમા ંઆલેર ચાંાનેયનો રકલ્રો લલ્ડમ શયેીટેજ વાઈટ ભા ંસ્થાન ાભેર છે. 

= ર્ળલયાજયુ ડંુગય ભાથંી શાર ખાણ થઇ ગઈ છે જમાથંી ષુ્ક પ્રભાણ ભા ંભેંગેનીઝ ભે છે. 
 

દાશોજ  

= યતનભશારની ટેકયીઓભા ંયતનભાર યીછ અબમાયણ્મ આલેર છે. 
 

છોટાઉદમયુ = આંફાડંુગય    

   = ડંુગયયુ    પોયસ્ાય (આખા એર્ળમાભા ંભાત્ર ગજુયાત ભાથંી  

   = નીર્તની ટેકયી   ભીઆલે છે) 
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= નભમદા નદી ર્લધ્માચંર અને વાતડુા લચ્ચે ર્લબાજક નુ ંકામમ કયે છે. 
 

અયલલ્રી=  

 

ભશીનદી =    -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ર્લધ્માચર = 

 

નભમદાનદી =     ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

વાતડુા =  
 

તાીનદી =     ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

વશાદ્રામી/ર્શ્વભધાટ =  

 

[વાતડુા] 

= વાતડુા લમતભાા આખાબાયતની એકભાત્ર ખડંલમત (Block Mountain) નુ ંઉદાશયણ છે. 

= ગજુયાતના નભમદા જીલ્રાભા ંયાજીાથી રઈને ભધ્મપ્રદેળ થઈ ણફશાય સધુી ર્લસ્તયેર છે. 

= વાતડુા લમતભાાનુ ંવૌથી ઊંચુ ંર્ળખય ભધ્મપ્રદેળભા ંઆલેર ધૂગઢ છે. 

= ગજુયાતભા ંવાતડુા લમતભાાનુ ંવૌથી ઊંચુ ંર્ળખય યાજીાની ટેકયીઓભા ંઆલેર    

 ભાથાવય છે. 

= ભાથાવય ાવે આલેર યાજીાની ખાણ અકીક(યંગીન થ્થય) ભાટે પ્રખ્માત છે. 

= તાીનદી વાતડુા અને વશાદ્રામીને અરગ ાડે છે. 

 

 
 



 
 

= ગજુયાતભા ંતાી નદીથી રઇ દણિણભા ંભશાયાષ્ર-ગોલા-કણામટક થઈ કેય સધુી ર્લસ્તયેરી છે. 

= ર્િભઘાટ નુ ંવૌથી ઊંચુ ંર્ળખય કેયભા ંઆલેર અન્નામડુી છે. 

= ગજુયાતભા ંર્િભઘાટ નુ ંવૌથી ઊંચુ ંર્ળખય વાતુાયા છે કે જે ગજુયાતનુ ંએકભાત્ર શલાખાલાનુ ં     

સ્થ/રશરસ્ટેવન છે 

= વાતુાયાભા ંભધભાખી ઉછેય કેન્દ્ર આલેલુ ંછે. 

= ઋત ુબંયા યનુીલવીટી (ણૂણિભાફેન કલાવા દ્વાયા સ્થાલાભા ંઆલેર)  

ડાગં  = આશલાનો ડંુગય (આશલાભા)ં, લઘઈનો ડંુગય (ગજુયાતનુ ંએકભાત્ર ફોટનીકર ગાડમન) 

તાી = વોનગઢનો ડંુગય  

નલવાયી = લાવદંા ડંુગય  

 = લાવદંા નેળનર ાકમ 

 = જાનકી લન (2015ભા ંઆનદંીફેન ટેર દ્વાયા) 

લરવાડ = ર્લરવન ડંુગય/ર્લલ્વનની ટેકયીઓ (લરવાડ વીટી) 

 = ાયનેયા ના ડંુગય / ાયનેયાની ટેકયીઓ (ર્ળલાજીના કુદેલીનુ ંભરંદય) 

 = ધયભયુનો ડંુગય કે જમા ંગજુયાતનો વૌથી લધ ુલયવાદ ડતો શોલાથી તેણે   

ગજુયાતનુ ંચેયાુજંી અથલા ભોવીન્નયભ કશલેાભા ંઆલે છે. 

 = તમા ંઅતરુ કેર્ભકલ્વનુ ંપ્રખ્માત કાયખાનુ ંઆલેલુ ંછે. રીધે ાયનેયાની ટેકયીઓ       

 પ્રદુર્ત ભાનલાભા ંઆલે છે. 

 

 

 

 

 

 

[વશાદ્રામી/ર્શ્વભઘાટ] 



 

 
 વૌયાષ્રનો ઉચ્ચપ્રદેળ 

= ડંુગયથી નીચા અને ભેદાનોથી ઊંચા ભભુીબાગને ઉચ્ચપ્રદેળ કશલેામ છે. 

= ગજુયાતભા ંઉચ્ચપ્રદેળ ભાત્રા યાજકોટજીલ્રા ના વયધાય ગાભભા ંઆલેર છે જે ડાઈક પ્રકાય છે.     

(ડાઈક એ એક જલાામખુી નો પ્રકાય છે.)  

= આ ઉચ્ચપ્રદેળ 60 KM ભા ંપેરામેરો છે. 

= આજીનદી વયધાય ના ઉચ્ચપ્રદેળ ભાથંી નીકે છે. 

= ગજુયાતના ઉચ્ચપ્રદેળો અક્ગ્નકૃત/ફેવાલ્ટીક/રાલાના ખડકોના ફનેરા છે. 
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 ગજુયાતના ભેદાનો 
= ભેદાન:- ભેદાન એટરે દરયમાની વાટી ને વભાતંય વભતર ભભુીબાગ. 

1. કચ્છના ભેદાન 

2. વૌયાષ્રનુ ંભેદાન  

       I. ઉત્તય ગજુયાતનુ ંભેદાન 

3. તગજુયાતનુ ંભેદાન :-   II. ભધ્મ ગજુયાતનુ ંભેદાન 

      III. દણિણ ગજુયાતનુ ંભેદાન 

 

કચ્છના ભેદાનો 
લાગડ 

= કચ્છના નાના યણ અને ભોટા યણ લચ્ચે યાય તાલકુા સધુીનો ર્લસ્તાય.  

= લાગડ પ્રદેળ બયતકાભ ભાટે પ્રખ્માત છે. 
 

ફન્ની 

= કચ્છના ભોટા યણ થી નીચેનો તથા ભજુ અને નખત્રાણાનો ઉયનો કાદલ કીચડ લાો ર્લસ્તાય. 

= ફન્ની પ્રદેળનુ ંઘાવ ઝુડા(ભ ૂગંા) ફનાલલા અને ધાવચાયાભા લયામ છે. 

= ફન્ની પ્રદેળની બેવ વૌથી લધ ુપેટ લાળં દૂધ આે છે. 

= કચ્છભા ંફનાલાતા ઝુડા ભ ૂગંા તયીકે ઓખામ છે તથા ભ ૂગંાના વમશૂ ને લાઢં કશલેાભા ંઆલે 

છે. 

કંઠીનુ ંભેદાન  

= કચ્છના દરયમારકનાયાનો કંઠી આકાયનો ર્લસ્તાય. 

= તમા ં5 નદીઓ (ખયી, રુકભાલતી, નાગભતી, કાકાલતી, ભખૂી) શોલાને રીધે ખેતી ળક્ય છે. જેથી    

તમા ંખજુય, ખાયેક અને કાજુ વાયાએલા પ્રભાણ ભા ંથામ છે તથા કચ્છ જીલ્રા ના મુદં્રાભા ં 

  “ખજુય-ખાયેક વળંોધન કેન્દ્ર” આલેર છે.  



 

વૌયાષ્રના ભેદાનો 
ગોરશરલાડ 

= બાલનગયનો ધેરોનદી અને ળેત્રુંજમનદી લચ્ચેનો ર્લસ્તાય. 

= અશીની જભીન કાલાી, કાી અને િાયલાી છે. 

= અરશ ડંુગયી (ભહુલા,તાજાભા)ં, દાભ, જાભપ અને જુલાય નુ ંવૌથી લધ ુલાલેતય થામ છે. 

= બાલનગયજીલ્રા ના ભહુલાની “જભાદાય કેયી” પ્રખ્માત છે.  

રીરીનાઘેય 

= ગીયવોભનાથ જીલ્રાના ઊના તાલકુા થી જુનાગઢ જીલ્રાના ચોયલાડ સધુીનો ર્લસ્તાય. 

= આખા ગજુયાતભા ંવૌથી લધ ુસકુા જગંરો આ ર્લસ્તાયભા ંઆલેરા છે. 

= કેયી નુ ંવારંુ આવુ ં ઉતાદન તથા નાયીમેયી તથા નાગયલેરના ાન નુ ંવૌથી લધ ુઉતાદન અરશ 

થામ છે. 

= અરશની જભીન મખુ્મતલે કાી છે. 

ઘેડ 

= જૂનાગઢના ભાણાલદય થી રઈને ોયફદંય સધુીનો ર્લસ્તાય. 

= કાની કાી જભીન ને રીધે ભગપીના ઉતાદનભા ંઆ પ્રદેળ બાયતબયભા ંપ્રખ્માત છે  

= આ પ્રદેળ વમદુ્ર વાટીથી નીચો છે. 

શારાયપ્રદેળ 

= દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા થી રઇ જાભનગય સધુી નો ર્લસ્તાય. 

= અરશ ખેતી નુ ંપ્રભાણ ઓુ છે. 

= અશીંથી વાયા પ્રભાણભા ંચનુાના થ્થય, જીપ્વભ, ફોતવાઈટ લગેયે જેલી ખનીજો ભે છે. 

= તદુયાતં દ્વાયકાનો થોડો બાગ દારૂકાલન તયીકે ઓખામ છે 

1. દ્વારયકા જગતભરંદય  2. ળાયદાભઠ (આરદ ળકંયાચામમ/લલ્રબાચામમ)  

3. નાગેશ્વય જમોર્તિણરિંગ          4. નાગેળલન (વાસં્કૃર્તક લન)              અરશ આલેર છે. 



 

ઝારાલાડ  

= કચ્છના નાનાયણ અને નવયોલય લચ્ચેનો બાગ તથા સયેુન્દ્રનગયનો ઉત્તયનો બાગ. 

= ગજુયાતભા ંવૌથી લધ ુકાવ સયેુન્દ્રનગય જીલ્રાભા ંથામ છે. 

= િાયલાી જભીન 

નોંધ:- કાઠીમાલાડ ળબ્દ વભગ્ર વૌયાષ્ર ભાટે લયામ છે.  

 

 

I. ઉત્તયગજુયાત નુ ંભેદાન 

ગોઢ પ્રદેળ/ગૌઢાનુ ંભેદાન   

= ફનાવકાઠંાભા ંફનાવનદીની ર્શ્વભ બાગભા ંઆલેર છે. 

= આ પ્રદેળ ઉફ-ખાફ યેતાપ્રદેળ છે, અરશ વાયા પ્રભાણ ભા ંફાજયી અને ફટેટાનુ ંઉતાદન     

થામ છે.           

લરઢમાય પ્રદેળ   

= ફનાવકાઠંા અને ાટણભા ંફનાવ અને વયસ્લતી નદી લચ્ચે આલેરો પ્રદેળ. 

= અશીની જભીન કાંલાી શોલાથી અરશ કાવ, લરયમાી, ઘઉં, ફાજયી, ઇવકબરુ ષુ્ક  

પ્રભાણભા ંથામ છે. 

= આ પ્રદેળની લારઢમાી બેંવ અને કાકંયેજી ગામ પ્રખ્માત છે. 

= કાકયેજી ગામના દૂધભા ંયશરે A2 ર્ભનયલ્વ કેન્વયના ઉચાયભા ંઉમોગી છે. 

ગઢલાા 

= ભશવેાણા જજલ્રાના વતરાવણા તાલકુાનો પ્રદેળ ગઢલાા તયીકે ઓખામ છે, જે વાફયભતી     

નદીના ર્શ્વભ ફાજુએ આલેરો છે. 

= અશીની કાંની ફનેર જભીનો તથા ધયોઇડેભની ર્વિંચાઇની વમલસ્થા ને રીધે ગજુયાતભા ંઘઉંનુ ં

વૌથી લધ ુલાલેતય વતરાવણાભા ંથામ છે. 

= અશી મખુ્મ ાકોભા ંલરયમાી, ઇવકબરુ, જીરંુ છે. 

ત ગજુયાતના ભેદાન 



 

= ભશવેાણાભા ંઆલેર “ઊંજા” એર્ળમાનુ ંવૌથી ભોટંુ ભવારા ભાકેટ છે.  

(ઊંજા=ગજુયાતની ભવારા નગયી) 

ચોલા  

= ભશવેાણાના ફહુચાયી તાલકુાભા ંઆલેરો પ્રદેળ છે. 

= આ પ્રદેળની જભીન િાયીમ શોલાથી અરશ ખાયરેન્ડ એતટ શઠે િાયનુ ંપ્રભાણ ધટાડલા પ્રમતન     

કયાઇ યહ્યા છે. 

થો 

= ભશવેાણાના કી તાલકુાનો દણિણીપ્રદેળ કાદલ કીચડ અને દરદણરમ બાગનો ફનેર છે, જેને   

થો કશલેાભા આલે છે.   

= અશીમા ચોભાવાભા ંભોટંુ વયોલય યચામ છે તથા અરશમા ંથો િી અબમાયણ્મ ણ આલેર છે. 

ખાખયીમો ટપ્ો 

= ગાધંીનગય ઉયાતં થોડો બાગ ભશવેાણાના કી તથા થોડો બાગ અભદાલાદના કરોરનો પ્રદેળ 

ખાખયીમા ટપ્ા તયીકે ઓખામ છે. 

= અશીની જભીન કાથી ફનેર છે તથા અરશ ખનીજતેર ના બડંાય ભી આલેર છે. 

ોવીનો ટ્ટો 

= વાફયકાઠંાના ખેડફમ્શા, ર્લજમનગય, ોવીના તાલકુાભા ંઆલેરો ર્લસ્તાય. 

= જગંરીમ ર્લસ્તાય ના આરદલાર્વઓ દ્વાયા તૈમાય થતી ઔધી ભાટે પ્રખ્માત છે. 

= “ોયોતવલ” ભશોતવલ ગજુયાત વયકાય દ્વાયા અરશ ળરૂ કયલાભા ંઆલેર છે. 

2.ભધ્મ ગજુયાતના ભેદાન (શરયમાો ફગીચો) 

ર્લયભગાભનુ ંકાવનુ ંભેદાન 

= અભદાલાદના ર્લયાભગાભ તાલકુાભા ંચોલા અંને થો પ્રદેળની ફાજુનો બાગ. 

= અરશ કાવ ભાટે જરૂયી કાી જભીનનુ ંપ્રભાણ લધ ુછે. 

= અભદાલાદનો ફાકીનો યશરેો બાગ ફે બાગભા ંલશચેામ છે નકાઠંો અને બાર કાઠંો. 

= વયંતુત યીતે અભદાલાદનુ ંભેદાન વાફયભતીના ભેદાન તયીકે ણ ઓખામ છે. 



 

નકાઠંો 

= િારયમ જભીન શોલાથી (ખાયોાટ) અરશ ખેતી નુ ંપ્રભાણ ઓુ છે. 

= ભશદ અંળે ાક તયીકે કાવ અને ઘઉં થામ છે. 

= યંત ુદાભ અને જાભપ ષુ્ક પ્રભાણભા ંથામ છે. 

બારકાઠંો 

= અભદાલાદભા ંતથા થોડો બાગ ફોટાદને ભીને નકાઠંાની નીચેનો બાગ બારકાઠા તયીકે 

ઓખામ છે.  

= અશીની જભીન કાી, કાની અને િાયલાી છે. 

= અશી ઘઉંનુ ંવૌથી લધ ુઉતાદન થામ છે અને તેથીજ બારપ્રદેળ ને ગજુયાતનો ઘઉંનો કોઠાય  

કશલેાભા ંઆલે છે. 

ચયોતય 

= ળેઢીનદી અને ભશીનદી આગ જતા લાત્રકનદી અને ભશીનદી લચ્ચેનો પ્રદેળ.  

= ખેડા અને આણદનો ર્લસ્તાય. 

= તભાકુના ઉતાદન ભાટે પ્રખ્માત. 

= કાની-કાી-યેતા પ્રકાયની અથલા રોમવ ફેવય પ્રકાયની જભીન. 

= ગજુયાતભા ંવૌથી લધ ુડાગંય, ટાભેટા, ભયચા, કેા અને ૈમા અરશ થામ છે. 

કાનભ પ્રદેળ 

= લડોદયા-બરૂચ તથા થોડો બાગ છોટાઉદેયુ અને નભમદાનો.  

= ઢાઢયનદી અને નભમદાનદી લચ્ચેનો પ્રદેળ. 

= અરશ આલેર કાીજભીન ને રીધે ગજુયાતભા ંવૌથી લધ ુકાવ કાનભપ્રદેળ ભા ંથામ છે. 

લાકપ્રદેળ 

= ભશાનદી અને ઢાઢયનદી લચ્ચે આલેરો પ્રદેળ.  

3.દણિણ ગજુયાતના ભેદાન = મખુ્મતલે નભમદાની નીચેનો બાગ નદીઓને રીધે આલતા યુ ને રીધે 

વયંતુત પ્રદેળ ”યુના ભેદાનો” એક જ નાભે ઓખામ છે. 



 
 

 ગજુયાતના ભેદાનો 

 કચ્છના ભેદાનો 

= લાગડના ભેદાનો 

= ફન્ની 

= કંઠીનુ ંભેદાન 
 

 ત ગજુયાતના ભેદાનો: 

1.- ઉત્તયગજુયાતના ભેદાન 

= ખાખયીમા ટપ્ા (ગાધંીનગય અને કડી-કરોર)  = લરઢમાય (ફનાવકાઠા + ાટણ) 

= ગઢલાા (ભશવેાણા)      = ગોઢપ્રદેળ (વાફયકાઠા)  

= થો (ભશવેાણા)       = ોવીનો ટ્ટો (વાફયકાઠંા) 

= ચોલા (ભશવેાણા)   
 

2.- ભધ્મ ગજુયાતના ભેદાન 

= ર્લયભગાભનુ ંભેદાન (અભદાલાદ)    = નકાઠંો (અભદાલાદ) 

= બારાકાઠંો (અભદાલાદ)      = ચયોતય (ખેડા+આણદં) 

= લાક (બરૂચ)       = કાનભ (બરૂચ+લડોદયા) 
 

3.- દણિણ ગજુયાતના ભેદાન 

= યુનુ ંભેદાન (નભમદાનદીની નીચેનો બાગ)   = દંડકાયણ્મ (ડાગં) 

= ખાયોાટ (નભમદાની નીચે આલેરા દરયમારકનાયાનો બાગ) 
 

 વૌયાષ્રના ભેદાનો 

= ગોરશરલાડ (બાલનગય)        = રીરીનાઘેય (ગીય વોભનાથ+જુનાગઢ) 

= વોયઠ (ગીય વોભનાથ+જુનાગઢ દરયમા રકનાયો)      = ઘેડ (જુનાગઢ+ોયફદંય) 

= દારૂકાલન (દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા)       = શારાય (દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા થી જાભનગય) 

= ઝારાલાડ (સયેુન્દ્રનગય) 



 

 
 

= ગજુયાતનો દરયમારકનાયો 1600 KM રાફંો છે. 

= બાયતભા ંવૌથી રાફંો દરયમારકનાયો ગજુયાતભા ંઆલેર છે.  

(બાયતનો 28% દરયમારકનાયાનો રશસ્વો) 

= ગજુયાતભા ંકુર 45 ફદંયો આલેરા છે. જેભાથંી 1 ભશાફદંય, 11 ભધ્મભકિાના ફદંય,  

29 રધફુદંય, જમાયે 4 PPP ભોડર  

PPP = Public-Private Partnership  

SEZ = Special Economic Zone 

SIR = Special Investment Regions 

ગજુયાતનો દરયમારકનાયો 
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કચ્છનો દરયમારકનાયો  

= કોટેશ્વય થી ર્શ્વભનો કાદલ કીચલાો બાગ. 

= તમા ંભેન્ગલૃના જગંરો આલેરા છે 

= સથુીભા ંએક રધફુદંય ણ આલેર છે. 

= સથુારીભા ંફલતંવાગય વયોલય આલેર છે. (ફલતંયામ-ચંામતીયાજ) 

= અરશ યેતા પ્રકાયની જભીન આલેર છે. 

ભાડંલી 

= અરશ યા’ખેંગાય-1 એ ઈ.વ. 1800ભા ંભાડંલી ફદંય ફનાવયુ ંશત ુ.ં  

= ભાડંલી – કંકાલતી નદીના કાઠેં આલેલુ ંછે. 

= અરશ ભાડંલી ફીચ આલેર છે જે આખા બાયતનો એક ભાત્ર પ્રાઇલેટ ફીચ છે. 

= ર્લજમર્લરાવ ેરેવ ભાડંલીભા ંઆલેર છે. 

મુદં્રા 

= મુદં્રા ોટમ  ભખુી નદીના રકનાયે આલેર છે. 

= જશાજો ફનાલલાનો ઉદ્યોગ અરશ વાયા પ્રભાણભા ંર્લકસ્મો છે. 

કંડરા 

= કંડરા ફદંયનુ ંર્નભામણ યા’ખેંગાય-3જા દ્વાયા 1920-31 દયમ્માન ફનાલલાભા ંઆલેર છે. 

= કંડરા ફદંય 1955ભા ંબાયતનુ ંપ્રથભ SEZ ફદંય ફન્યુ.ં 

= કંડરા બાયતનુ ંએકભાત્ર મકુત વમાાય ફદંય (રિ રેડ ઝોન) છે. 

= કંડરાોટમ  રસ્ટ (કેન્દ્ર વયકાયની વસં્થા) કંડરાોટમની દેખયેખ યાખે છે.  

વૌયાષ્રનો દરયમારકનાયો  

= ભોયફી થી દેલભરૂ્ભદ્વાયકા સધુી આલેરો દરયમારકનાયો. 

ભોયફી 

= નલરખી ફદંય જે ફાયભાવી ફદંય છે. 

= ભોયફીના યાજા લાઘજી ઠાકોયે ફનાલડાવયુ ંશત ુ.ં 



 
 

જાભનગય 

= જોરડમા ફદંય  :- બયતી ઉજામ ભાટેનો પ્રોજેતટ શંવસ્થી ગાભે  

= વચાણા        :- જશાજં બાગંલા ભાટે પ્રખ્માત ફદંય 

= ર્વક્કા 

= ફેડી  

= જાભનગય અને દેલભરૂ્ભ દ્વાયકાના દરયમારકનાયે એક ટાઓુનો વમશૂ આલેરો છે, જેને ીયોટન 

ટા ુકશલેાભા ંઆલે છે. 

= તમા ંજાભનગયભા ંઅબમાયણ્મ તથા જાભનગય અને દેલભરૂ્ભદ્વાયકાભા ંયાષ્રીમ ઉદ્યાન આલેલુ ંછે. 

= ીયોટનને યલાાના ખયાફા ણ કશલેાભા ંઆલે છે. 
 

દેલ ભરૂ્ભદ્વાયકા 

= ઓખાફદંયભા ંભાછરા ેરકિંગ ભાટેનો પ્રાન્ટ આલેરો છે. 

= વરામા ફદંય  

= રૂેણ ફદંય 

= અરશ ોવીત્રા ટા ુઆલેરા છે જે ગજુયાતનુ ંપ્રથભ ગ્રીન ઝોન (ગ્રીન ફેલ્ટ) છે. 

= દ્વાયકા અને તેના એક ટા ુચંનાદ લચ્ચે રુ ફનાવમો છે જેનુ ંનાભ “સદુાભા વેત”ુ છે. 
 

દેલ ભરૂ્ભદ્વાયકા થી લેયાલ  

= વૌયાષ્ર નો દણિણ-ર્િભ નો દરયમારકનાયો ખાચા ખચુી લગય નો શોલાથી તમા ંફીચ નો ર્લકાવ 

થમેર જોલા ભે છે. 

= દ્વાયકાફીચ 

= ભીઠાયુભા ંTATA કેર્ભકલ્વ આલેર છે. 
  

ોયફદંય 

= ોયફદંય ફીચ આલેર છે.  

= ોયફદંય ખાતે બાયતભા ંપ્રથભ લાય LPG ની આમાત અરશ થઇ શતી. 



 

= નલીફદંય       :- બાદયનરદ ના રકનાયે  

= ભાધલયુ ફીચ :- ભાધલયામ શ્રી કૃષ્ણનુ ંભરંદય  

                   :- ભાધલયામનો ભેો (આરદલાવી) 

જુનાગઢ 

= ભાગંયો ફદંય 

= ચોયલાડ ફદંય :- જુનાગઢના નલાફનો ભશરે અરશ દરયમારકનાયે આલેર છે. 
 

ગીય વોભનાથ  

= લેયાકુર ફદંય(લેયાલ) :- ગજુયાતનુ ંવૌથી ભોટંુ ભતસ્મફદંય છે.   

= અરશ ર્ળમાાભા ંળાકમ  જોલા ભે છે, અરશ ળાકમ  ઓઈર યીપાઈનયી આલેર છે. 

= અરશ ફયપની વૌથી લધ ુ પેતટયી આલેર છે. 

 

લેયાલ થી ગોનાથ 

ગીય વોભનાથ: = સતુ્રાાડા ફદંય   

                = વોભનાથ ભરંદય   

                = અશભેદયુ ભાડંલી ફીચ  

અભયેરી  

= ીાલાલફદંય : પ્રથભ PPP ભોડર 1998ભા)ં 

= આ ફદંયનુ ંજુનુ ંનાભ ોટમ  ર્લતટય શત ુ ં વતં ીા યથી નવુ ંનાભ ીાલાલ યખાયુ.ં 

= બાયતની પ્રથભ પ્રાઇલેટ રડપેન્વની કંની ીાલાલભા ંઆલેરી છે. 

= જાપયાફાદ ફદંય: ભાછરા કરટિંગ-ેરકિંગ અને સ્ટોયેજનો વૌથી ભોટો પ્રાન્ટ અરશ આલેર છે. 

= અશીની જાપયાફાદી બેંવ પ્રખ્માત છે. 

= જાપયાફાદ નજીક જબંવુય ગાભભા ંઆરિકાના વીદી રોકો યશ ેછે જેનુ ંધભાર નતૃમ પ્રખ્માત છે. 
 

 



 

બાલનગય  

= અરગંફદંય: એર્ળમાનુ ંવૌથી ભોટંુ જશાજ બાગંલાનુ ંફદંય 

= અરગંફદંય ના ર્લકાવ ભા ંરારચદં શીયાચદં ળેઠ નુ ંભોટંુ મોગદાન છે. 

   (ટુક વભમભા ંપેયપાય થળે તો ચીનનુ ંળાઘંાઈનુ ંફદંય) 

= અરશનો દરયમા રકનાયો ખફુ જ ખાચંા-ખુચંી લાો છે. 

= ગોનાથ ફદંય:અરશ ફીચ ણ આલેર છે 

= ગોનાથ ભશાદેલનુ ંભરંદય આલેર છે જમા ંનયર્વિંશ ભશતેા ને કષૃ્ણરીરા ના દળમન થમાનુ ં  

ભાનલાભા ંઆલે છે. 

= અરશ શ્રાલણી અભાવભા ંગોનાથનો ભેો બયામ છે. 

 

ગોનાથથી વાફયભતી નુ ંમખુ 

બાલનગય 

બાલનગયફદંય: બાલર્વિંશજીએ અને તખ્તર્વશજીએ તેનો ર્લકાવ કયેરો. 

ઘોઘા: ધોધાફદંયથી દશજે ફદંય લચ્ચે યો-યો પેયી ચાલ ુકયામ છે. 

= ઘોઘા થી બરૂચના શાવંોટ લચ્ચે ડેભ ફનાલી દરયમાના ખાયા ાણીને ભીઠંુ ાણી ફનાલલા 

“કલ્વય પ્રોજેતટ” ચારી યહ્યો છે. 

= ઉયાતં તમા ંડેભ ફાધંી ડેભ ય યોડ ફનળે જે વૌયાષ્રને દણિણ ગજુયાત વાથે જોડાળે. 

= કલ્વય મોજના નો વંણૂમ ખ્માર M.S. Univercity ના પ્રોપેવય અનીર કાણે દ્વાયા અામો છે. 

અભદાલાદ 

ધોરેયા ફદંય:- બાયતનુ ંપ્રથભ SIR બાયતનુ ંપ્રથભ આટમવીટી ફનળે. 

 

વાફયભતીના મખુથી ભશીનદી સધુી  

આણદં 

ખબંાતફદંય: પ્રાચીનફદંય 



 

ભશીનદી થી ઉભયગાઉ 

બરૂચ  

= કંફોઈ ફદંય 

= કંફોઈ ફીચ, ર્ળલભરંદય, ગજુયાતનુ ંએકભાત્ર વાસ-ુલહુનુ ંભરંદય 

= બરૂચ ફદંય: જે શારભા ંશમાત નથી 

= બરૂચનુ ંપ્રાચીન નાભ ફાયીગાઝા શત ુ ં

દશજે ફદંય(કેર્ભકર ોટમ ): 

= દશજે ફદંયનુ ંર્નભામણ  2001ભા ં(25/01/2001) કેસબુાઇ ટેર દ્વાયા કયલાભા ંઆલેર. 

= બાયતનુ ંએક ભાત્ર તથા એર્ળમાભા ંવૌથી ભોટંુ યવામણ ફદંય છે. 

= અરશ જશાજ ફનાલલાનો ઉદ્યોગ છે.  

સયુત:  

શજીયા= બાયતભા ંેરોરની આમાત-ર્નકાવ ભાટેનુ ંફદંય, ડુમ્ભવ ફીચ 

ભગદલ્રા = તાીનદી ના મખુની અંદય આલેર છે. 

= પ્રાચીનકાભા ંસયુત ફદંય શત ુ ંજેને ભક્કાફાયી તયીકે ઓખલાભા ંઆલતુ.ં 

નલવાયી: 

= લાયવી-ફોયવી ફદંય   

= ઉબયાક દરયમારકનાયો, દાડંી ફીચ 

= ફીરીભોયા 

લરવાડ 

= તીથર 

= ઉભયગાલ 

 

 

 



 
 

 ગજુયાત નો દરયમારકનાયો 

1. કચ્છનો દરયમા રકનાયો:- 

= કોટેશ્વય થી શ્વીભનો બાગ    

= કોટેશ્વય થી સથુી 

= સથુી થી ભાડંલી    

= ભાડંલી થી કંડરા  

2. વૌયાષ્રનો દરયમા રકનાયો:- 

1. કંડરા થી દ્વાયકા  

=  નલરખી (ભોયફી)   =  જોરડમા (જાભનગય) 

=  ફેડી    (જાભનગય)   =  ર્વક્કા   (જાભનગય) 

=  વચાણા (જાભનગય) 

 ીયોટન ટા ુ

=  ઓખા   (દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા)   =  વરામા (દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા) 

=  ોર્ળત્રા (દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા)   =  રૂેણ   (દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા) 

 સદુાભા વેત ુ(દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા) 

 

2. દ્વાયકા થી લેયાલ 

=  દ્વાયકા ફીચ (દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા)   =  ભીઠાયુ ફદંય (દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા) 

=  ોયફદંય ફદંય (ોયફદંય)   =  નલીફદંય (ોયફદંય) 

=  ભાધલયુ ફીચ (ોયફદંય)   =  ભાગંયો ફદંય (જુનાગઢ) 

=  ચોયલાડ ફદંય (જુનાગઢ) 
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3. લેયાલ થી ગોનાથ 

=  લેયાલ ફદંય (ગીય-વોભનાથ)   =  સતુ્રાાડા ફદંય (ગીય-વોભનાથ) 

=  વોભનાથ ફદંય (ગીય-વોભનાથ)   =  ીાલાલ ફદંય (અભયેરી)  

=  અરગં ફદંય (બાલનગય)   =  જાપયાફાદ ફદંય (અભયેરી) 

=  ગોનાથ ફદંય (બાલનગય) 
 

4. ગોનાથ થી વાફયભતી ન ુમખુ 

=  બાલનગય ફદંય (બાલનગય)   =  ઘોઘા ફદંય (બાલનગય) 

=  યો-યો પેયી (બાલનગય) 

 કલ્વય મોજના 

=   ધોરેયા (SIR) (અભદાલાદ) 
 

3. ત ગજુયાત નો દરયમારકનાયો:- 

1. વાફયભતી નદી થી ભશી નદી લચ્ચે   2. ભશી નદી થી નભમદા નદી લચ્ચે 

 = ખબંાત ફદંય(આણદં)   = બરૂચ ફદંય (લડોદયા) 

         = કંફોઈ ફીચ (લડોદયા)          

   = દશજે ફદંય (PPP) (લડોદયા) 

 

3. નભમદા નદી થી  તાી નદી લચ્ચે   4. તાી થી દણિણ તયપ 

 = શજીયા ફદંય (સયુત)   = લાયવી-ફોયવી (નલવાયી) 

 = ભગદલ્રા (સયુત)   = ફીરીભોયા ફદંય (નલવાયી) 

 

5. દાડંી ફીચ,ઉબયાટ દરયમા કાઠો 

= તીથર (લરવાડ) 

= ઉભયગાભ (લરવાડ) 



 

 
 

 
 

 ગજુયાત ભા ંમખુ્મતલે ઉષ્ણકરટફધંીમ આફોશલા જોલા ભે છે. 

 શલાભાન અને આફોશલા લચ્ચે નો તપાલત... 

               શલાભાન                                   આફોશલા  

ટૂંકા વભમગાા ની લાતાલયણ ની             રાફંા વભમગાા ની લાતાલયણ ની               

વયેયાવ રયક્સ્થર્ત.                  વયેયાવ રયક્સ્થર્ત. 

35-લમ થી ઓછા વભમ ની વયેયાળ            35-લમ થી લધ ુવભમ ની વયેયાળ   

રયક્સ્થર્ત           રયક્સ્થર્ત   

દા.ત.-રદલવ-યાત્રી,તાભાન,લયવાદ            દા.ત.-ર્ળમાો,ઉનાો 
  

  

ગજુયાતની આફોશલા 
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ગજુયાતભા ંઋતઓુ  

1. ર્ળમાો:- ડીવેમ્ફય થી પેબ્રઆુયી (3 ભરશના) 

           :- સમૂમના રકયણો ત્રાવંા  

           :- વૌથી લધ ુઠંડી જાન્યઆુયી ભરશનાભા ં 

           :- ગજુયાત ભા ંવૌથી લધ ુઠંડી કચ્છ ના નણરમા ભા ંનોંધામ છે. 

           :- જો ર્ળમાા દયર્ભમાન લયવાદ થામ તો તેને ‘ભાલઠુ’ કશલેાભા ંઆલે છે. 

2. ઉનાો:- ભાચમ થી ભેં (3 ભરશના) 

          :- વૌથી લધ ુગયભી ભેં ભરશનાભા ં 

          :- ગજુયાતભા ંવૌથી લધ ુગયભી વાફયકાઠંા ના ઇડય અને ફનાવકાઠા ના ડીવા ભા ં          

       નોંધામ છે.   

          :- ઉનાા ભા ંલાતા સ્થાર્નક ગયભ લનો ને ‘લ’ૂ કશલેાભા ંઆલે છે. 

3. ચોભાસ:ુ- જુન થી વપ્ટેમ્ફય (4 ભરશના) 

          :- જુરાઈ ભા ંલયવાદ નુ ંપ્રભાણ લધ ુજોલા ભે છે. જમાયે ઓગસ્ટ ભા ંરાફંા ગાા ના  

            લયવાદ જોલા ભે છે. 

          :- ગજુયાતભા ંવૌથી લધ ુલયવાદ લરવાડ ના કયાડા તથા ધયભયુ તાલકુા ભા ં             

       નોંધામ છે તથા ગજુયાતભા ંલયવાદ નુ ંઆગભન ણ લરવાડ થી થામ છે. 

    :- એક અઠલારડયુ ંકે દવ રદલવ વતત આલતા લયવાદ ને ‘શરેી’ કે ‘ખાયડ્ુ’ં કશલેામ છે   

          :- કચ્છ ર્લસ્તાયભા ંલયવાદ નુ ંપ્રભાણ ઓુ શોલાને રીધે તેને ‘નાણ્મો’ ર્લસ્તાય ણ            

       કશલેામ છે.   

4. ાછા પયતા ભોવભી લનો ની ઋત:ુ- ઓકટોમ્ફય થી નલેમ્ફય (2 ભરશના) 
 

 

 

 



 

ગજુયાતનુ ંનદીતતં્ર 

 ગજુયાતભા ંકુર નદીઓની વખં્મા 185 છે. 

 
 

 

 

 

 

 

 

તગજુયાતની નદીઓ:-  

= ત ગજુયાતની નદીઓની વખં્મા 17 છે.  

= ત ગજુયાતની નદીઓના ફે પ્રકાય ડ ેછે, ફાયભાવી નદીઓ અને શગંાભી નદીઓ  

 

કચ્છની નદીઓ:-  

= કચ્છની નદીઓની કુર વખં્મા 97 છે. 

= કચ્છની નદીઓ મખુ્મત્લે શષુ્ક અને અધધ શષુ્કનદીઓ છે. 
 

 

વૌયાષ્રની નદીઓ:-  

= વૌયાષ્રની નદીઓની વખં્મા 71 છે.  

= વૌયાષ્રભા ંકેન્દ્રત્માગી અથલા ત્રીજ્માકાય નદીતતં્ર જોલા ભે છે.   
 

 

 

 

ગજુયાત ની નદીઓ 

કચ્છ (97 નદી) વૌયાષ્ર (71 નદી) ત ગજુયાત (17 નદી) 

ફાયભાવી નદીઓ શંગાભી નદીઓ 



 

 
ત ગજુયાતની નદીઓ 

1. ઉતય ગજુયાત ની નદીઓ 
1] ફનાવ(ણામળા): આ એક કુલાયીકા અને અંત:સ્થ નદી છે, 

= યાજસ્થાનની ઉદમયુની ટેકયીઓભા ંનવિંશોયી જીલ્રાના વયગલારાના ડુગંયથી નીકે છે. 

= ફનાવકાઠાભા ંપ્રલળેી ાટણ થી કચ્છના નાનાયણભા ંઅંત ાભે છે. 

= ફનાવકાઠાના દાતંીલાા ાવ ેદાતંીલાા ડેભ છે, તેની ફાજુભા ંદાતંીલાા કૃન-યનુનલવીટી 

આલેરી છે,જ્મા ંગજુયાતનો વૌથી ભોટો ફામોગેવ (ગોફયગેવ) પ્રાન્દ્ટ આલેર છે, 

 

Admin
Typewriter
Click Here To Our Telegram Channel For Current Affairs & GK

Admin
Typewriter
Click Here To Our Facebook Page For Current Affairs & GK

https://t.me/worldinboxrajkot
https://www.facebook.com/groups/1989904624637355/


 

વશામક નદીઓ:-   

(1) વી ુઅને ફનાવનદીના વગંભ ાવે ડીવા આલેલુ ંછે, 

(2) ફારાયાભ નદી ના કાઠે ારનયુ આલેલ ુછે, તથા આ નદીના જ કાઠેં ફારાયાભ યીંછ     

અભ્માયણ અને ફારાયાભ ેરેવ ફન્ને ારનયુભા ંઆલેર છે, 

= છ કુલાયીકા નદીઓભા ંફનાવ વૌથી ભોટી છે, 

 

2]. વયસ્લતી                        

=  વયસ્લતી એક કુલાયીકા નદી છે. 

=  ફનાવકાઠાના દાતંા તાલકુાભા ંઆલેર ચોયી ના ડુગંય ભાથંી નનકી નવધ્ધયુ ાટણ થી વાય 

થઈ કચ્છ ના નાનાયણ ભા ંવભાઈ જામ છે , 

=  ફનાવકાઠંા ના લડગાભ તાલકુા ભા ંતનેા ય મકુ્તેશ્વય ડેભ આલેર છે જેની ફાજુભા ંમકુ્તેશ્વયી 

   ભાતા નુ ંભદંદય આલેલ ુછે, 

=  મકુ્તેશ્વય ાવે કાનતિકી અગીમાયવ નો ભેો બયાઈ છે , 

=  આ નદી ના કાઠે નવધ્ધયુ ભા ંરુરભશારમ આલેરો છે, તથા અલ્ા વયોલય અને બફિંદુ વયોલય 

   (ભાતા ના શ્રાધ્ધ ભાટે જાણીત)ુ આલેલ ુછે, 

=  નવધ્ધયુ ભા ંકાનતિકી બૂણિભા/દેલદદલાી  ના યોજ કાત્મોકનો ભેો  બયાઈ છે, આ ભેાના 

દદલવે જ ત્મા ંઆલેલ ુકાનતિકેમ ન ુભદંદય ખોરલાભા ંઆલે છે ઉયાતં આ ઊંટ ની રે-લચે 

ભાટેનો ગજુયાતનો વૌથી ભોટો ભેો છે. 

=  ગજુયાત નુ ંપ્રથભ શ્ભવાનગશૃ જે ઓનરાઈન વેલા ધયાલે છે, જેન ુનાભ “કૈરાવધાભ” છે, 

=  નવધ્ધયુ ભા ંઉતયામણ દળેયા ના દદલવ ેઉજલામ છે, 

=  ાટણ ભા ંવયસ્લતી નદીના દકનાયે યાણકીલાલ આલેરી છે,જેને 2014 ભા ંલલ્ડધ શયેીટેજ વાઈટભા ં 

સ્થાન ભળયુ ંછે જે 7 ભાની અને જમા  પ્રકાય ની લાલ છે તથા વશસ્ત્રરીંગ તાલ ણ 

વયસ્લતી નદીના કાઠે આલેલ ુછે તથા વશસ્ત્રરીંગ તાલ ના કાઠે દળાલતાય નુ ંભદંદય ણ 

આલેલુ ંછે. 



 

3] રૂેણ  

=  રૂેણ એક કુલાયીકા નદી છે. 

=  ફનાવકાઠા ના દાતંા તાલકુાભા ંઆલેર ટૂંગા ના ડુગંય ભાથંી નીકી ાટણ થી વાય થઇ     

 કચ્છના નાનાયણ ભા ંભી જામ છે, 

= તેના કાઠે ભશવેાણા આલેલુ ંછે, 

= તેની વશામક નદી ષુ્ાલતી છે, તેના દકનાયે ત્રણ ગાભ આલરેા છે, 

(1) ઐઠોય- અશી ગણનત ભદંદય આલરે છે, (૮૦૦લધ જુન)ુ 

(2) ઉનાલા- ભીયાદાતાયની દયગાશ જ્મા ંઉધનો ભેો બયામ છે 

(3) ભોઢેયા- સમૂધભદંદય આલેલ ુછે,(જે ઈયાની ળૈરીનુ ંફનેલુ ંછે,) 

 

2. ભધ્મ ગજુયાત ની નદીઓ. 

1] વાફયભતી  

= વાફયભતી ગજુયાત ની વૌથી રાફંી નદી છે, જે ૩૨૧ દકભી રફંાઈ ધયાલે છે. 

=  વાફયભતી 7 જીલ્રા ભાથંી વાય થામ છે. 

= જે ઉતય ગજુયાત ની અંફા તયીકે ણ ઓખામ છે, 

= યાજસ્થાન ના ઉદમયુ ની ટેકયી ભા ંઆલેર ઢેફય વયોલય લકેીમા ગાભ ાવેથી નીકે છે.  

= ગજુયાતભા ંવાફયકાઠંાના ોળીના તાલકુાભા ંથી પ્રલેળ કયે છે. 

=  ત્માયફાદ  ફનાવકાઠંા-ભશવેાણા-ગાધંીનગય-ખેડા –આણદં-અભદાલાદ થઈ ખબંાત ના અખાત            

 ને ભે છે. 

=  તે ફે જીલ્રા ઓ લચ્ચે ફોડધય ફનાલી વાય થામ છે, ફનાવકાઠંા-વાફયકાઠંા,  

   ભશવેાણા-વાફયકાઠંા, ગાધંીનગય=અભદાલાદ, ખેડા-અભદાલાદ, આણદં – અભદાલાદ. 

=  વાફયભતી ય ભશવેાણાભા ંતાયંગા ાવે  ધયોઈ ડેભ અભદાલાદ ભા ંલાવંણા ડેભ અને       

 ગાધંીનગય ભા ંઇન્દ્રોડાાકધ ાછ વતંવયોલય ડેભ (2016) એભ ત્રણ ડેભ આલરેા છે, 



 

= વાફયભતી ના પ્રલળે સ્થાન ોળીના ાવે આલેર ગણુબાખયી ગાભ ભા ં‘બચત્ર-નલબચત્ર’ નો ભેો  

 બયામ છે, 

= ભશવેાણા ભા ંધયોઈ ડેભ ાવે અજીતનાથ નુ ંજૈન દેયાવય , જોગીાની ગપુા તથા તાયંગાદેલીનુ ં   

 ભદંદય તથા એક વસં્કૃનતક લન આલેલુ ંછે, 

= ગાધંીનગય ભા ંવાફયભતી નદી ના દકનાયે જૈન ભદંદય ભહડુી (પ્રાચીન નાભ ભધુયુી) સખુડી 

 ભાટે પ્રખ્માત છે, ત્મા ંઘટંાકણધ ભશાલીય નુ ંભશારમ આલેર છે. 

= ગાધંીનગયભા ંજ ‘વાસં્કૃનતક લન’ આલલેુ ંછે, જમા લવતં ચંભીએ દય લે લવતંઉત્વલ  

 ઉજલામ છે,  

= ગાધંીનગય ભા ંઇન્દ્રોડાાકધ આલેલુ ંછે, જેને ડાઈનોવોય વીટી ણ કશલેામ છે. 

= ઇન્દ્રોાાકધ ની ફાજુભા ં“નભધદા ઘાટ” ચીભનબાઈ ટેર ની વભાધી આલેરી છે. 

= ગીફ્ટ વીટી (ગજુયાત ઈન્દ્ટયનવેનર પાઈનાન્દ્વટેક વીટી) આલલેુ ંછે, ત્મા ંગજુયાત નુ ંવૌથી ઉચુ ં

 બફલ્ડીંગ શીયા નદંાણી નવગ્નેચય ટાલય આલલેુ ંછે, (જે ને 35 ભાનુ ંછે) 

= અભદાલાદ ભા ંયીલયફ્રન્દ્ટ(રફંાઈ 12.5 km.)ની  ફાજુભા ંઆલરે શાઈ-લે નુ ંનવુ ં નાભ 

 “પ્રમખુસ્લાભી” ભાગધ યખાયુ ંછે. 

= ગજુયાત નો વૌથી શાો રુ ઋન દનધચી બિજ અભદાલાદ ભા ંવાફયભતી નદી ય છે. 

= આણદં-અભદાલાદ ફોડધય ય લૌઠા ાવે વાફયભતી ને લાત્રક નદી ભે છે, 

= લૌઠા ભા ંવાત નદી નુ ંવગંભ થામ છે શાથભતી, ભાઝભ, વાફયભતી, ભેશ્વો, લાત્રક, ખાયી, ળેઢી 

 (સતુ્ર-શા.ભા.વા.ભે.લા.ખા.વે) 

= ત્મા ંલૌઠા નો ભેો બયામ છે જે ગધડેા ની રે-લેચ  નો વૌથી ભોટો ભેો છે તથા તેને ગધંબધ 

 નો ભેો ણ કશલેામ છે. 

= વાફયભતી નદી જમાખબંાત ના અખાત ને ભે છે તે જગ્મા ન ેકોારાની ખાડી કશલેામ છે, 

= વાફયભતી નદી ની વાત વશામક નદીઓ છે, 

 

 



 

(1) શાથભતી નદી  

= અયલલ્રી ભાથંી નીકી દશિંભતનગય થઇ ને ભલી ાવે પ્રાનંતજ ખાતે વયસ્લતી નદીન ેભે છે, 

= તેના ય દશિંભતનગય ળશયે આલેલ ુછે તથા શાથભતી ડેભ આલેરો છે, 

(2) ભેશ્વો નદી  

= યાજસ્થાન થી નીકી અયલલ્રી ભા ંપ્રલળેી અયલલ્રીભા ંજ લાત્રક ને ભે છે. 

= તેના ય ભેશ્વો ડેભ આલેરો છે, જેના રીધે ત્મા ંશ્માભ વયોલય યચાયુ ંછે. 

= ત્મા ંળાભાજીનો ભેો બયામ છે, જે ૨૧ દદલવ ચારે છે જે ગજુયાતનો વૌથી રાફંો ભેો છે. 

(3) ભાઝભ નદી  

=  યાજસ્થાન થી નીકી અયલલ્રીભા ંપ્રલળેી ત્મા ંજ લાત્રક ને ભે છે અન ેતેના ય ભાઝભ 

 ડેભ અયલલ્રી જીલ્રાભા ંજ આલેરો છે. 

=  તેના દકનાયે ભોડાવા ળશયે આલેલુ ંછે. 

(4) લાત્રક નદી 

=  યાજસ્થાન થી નીકી અયલલ્રી ભા ંપ્રલળેી ખેડા થઇ આણદં – અભદાલાદ ફોડધય ય 

 વાફયભતી નદી ભા ંલૌઠા નાભના સ્થે ભે છે તેના ય લાત્રક ડેભ આલેરો છે, 

=  તેના દકનાયે ભશભેદાફાદ ળશયે આલલેુ ંછે.                                                  

(5) ળેઢી નદી  

=  ભશીવાગય જીલ્રાના  ના ધાભોદ અને લયધાયી ની ટેકયીઓભાથંી નીકી ખેડા જીલ્રા ભા ં

 લાત્રક ને ભી જામ છે. 

=  ળેઢી નદીના દકનાયે નદડમાદ ળશયે આલલે ુછે, 

(6) ખાયી નદી 

=  ખાયી નદી અભદાલાદ ના યઢુ ગાભે વાફયભતી ને ભે છે. 

(7) રીંફડી બોગાલો નદી  

=  સયેુન્દ્રનગય ના બીભોયાના ડુગંય ભાથંી નીકી વામરા અને રીંફડી થઈને લશ ેછે. 

=  તે વાફયભતી ને ભતી વૌયાષ્ર ની એકભાત્ર નદી છે.   



 

2]. ભશી નદી  

(ટોરેભી કશતેો= ભોપીવા , -અલ્ફરુની કશતેો= ભશને્દ્રી,ભશી નદી નો આવાવ નો નલસ્તાય ભાશમે) 

=  ભધ્મપ્રદેળ ભા ંનલધ્માચંર લધત શ્રેણી ભા ંઆલેરા ભેશદ વયોલય ભાથંી નીકે છે. 

=  ત્માયફાદ યાજસ્થાન ભા ંફે લાય કકધવતૃ ને ઓંગી ને ગજુયાતભા ંભશીવાગય જીલ્રા ભા ંપ્રલેળે 

 છે અને ચંભશાર–ખડેા-આણદં–લડોદયા-બરૂચ થઇ લૈયાની ખાડી ને ભે છે. 

= ભશી નદી ય ત્રણ ડેભ આલરેા છે, 

i. ભધ્મપ્રદેળ ભા ંજભનારાર ફજાજ ડભે, 

ii. ભશીવાગય જીલ્રા ભા ંકડાણા ડેભ જ્મા ંજનલદ્યતુ ભથક ણ આલેલ ુછે, 

iii. લણાકંફોયી જે નવિંચાઈ ડેભ છે ત્મા ંગજુયાત નુ ંવૌથી ભોટુ થભધરાલય સ્ટેવન આલેલ ુછે. 

વશામક નદી  

(1) ાનભ નદી  

(2) ગરતી નદી (ખેડા) જેના દકનાયે ગરતશે્વય ભશાદેલ નુ ંભદંદય આલેલ ુછે, 

= લૈયાની ખાડીભા ંભશીવાગય વાસં્કૃનતકલન (2016) આલલેુ ંછે. 

3]. ઢાઢય નદી (છોટાઉદેયુ) 

= ઉદેયુ ની ટેકયીઓ ભાથંી નીકી લડોદયા-બરૂચ થઈ ખબંાતના અખાત ભા ંભે છે. 

= તેની વશામક નદી નલશ્વાનભત્રી છે. 

(1). નલશ્વાનભત્રી નદી  

= ચંભશાર ભા ંાલાગઢ થી નીકી લડોદયા જીલ્રા ભા ંઢાઢયનદી ને ભે છે. 

= તેના કાઠેં લડોદયા ળશયે આલેલુ ંછે. 

= લડોદયાભા ંઆજલા ાવે આજલા ડેભ આલેરો છે. 

= આ ડેભ વમાજીયાલ ગામકલાડ ત્રીજા ના વભમ ભા ંફન્દ્મો શોલાથી ગજુયાત વયકાય દ્વાયા  તેને 

 “વમાજી વયોલય” નાભ આપ્યુ ંછે. 

= નલશ્વાનભત્રી ભા ંષુ્ક પ્રભાણ ભા ંભગયો શોલાથી તેને ભગયોની નદી કશલેામ છે. 



 

 
3.દબિણગજુયાતની નદીઓ 

1]. નભધદા 

= નભધદા ને ભૈકરકન્દ્મા, અભયકોકાયે, યેલા, તથા વભોદબલા જેલા નાભો થી ણ ઓખલાભા ં

 આલે છે. 

= નભધદાને ગજુયાતની રાઈપરાઈન/જીલાદોયી ભાનલાભા ંઆલ ેછે. 

= ાણી ના જથ્થાની રષ્ષ્ટએ નભધદા ગજુયાતની વૌથી ભોટી નદી છે. 

= છનિવગઢ ભા ંનલિંધ્માચર લધતશ્રેણી ના અભયકંટક ભાથંી યેલા નીકે છે તથા ભધ્મપ્રદેળ 

 ના વાતડુા લધત શ્રણેી ના ભૈકર લધત ભાથંી નભધદા નાભ નુ ંઝયણુ ંનીકે છે, 

= ત્માયફાદ યેલા અન ેનભધદા ઝયણુ ંભધ્મપ્રદેળભા ંવગંભ થઇ નભધદા ફને છે. 
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= નભધદા ગજુયાત ભા ંછોટાઉદેયુ થી પ્રલળેે છે તે સ્થ  શાપેંશ્વય કશલેામ છે તથા ત્મા ં

 ભધ્મપ્રદેળ,ભશાયાષ્ર, ગજુયાતની ફોડધય સ્ળે  છે ત્માથંી નભધદા-લડોદયા-બરૂચ ને અંતે 

 અલ્માફટે થઈ ને ખબંાત ના અખાત ને ભે છે, 

= નભધદા નદી ય આલેરા ડેભ  

(1) ભધ્મપ્રદેળ ભા ં= ઇષ્ન્દ્દયા ગાધંી ડેભ 

              = નભધદા વાગય ડેભ  

(2) ગજુયાત ભા ં  = વયદાય વયોલય ડભે (નભધદા જીલ્રો) નલાગાભ ાવે 138.64.km ઉચાઇ  

 ધયાલે છેજે ગજુયાત નો વૌથી ઉંચો ડેભ છે. 

               =  બાભતૂ ડભે (બરૂચ જીલ્રો)  

 મોજના  

=  નભધદા કેનાર મોજના ઉતયગજુયાત ના છ જીલ્રા ફનાવકાઠંા, વાફયકાઠંા, ાટણ, ભશવેાણા, 

 ગાધંીનગય, અયલલ્રી  ઉયાતં કચ્છ, અભદાલાદ, ખેડા અને ભશીવાગય જીલ્રા ભાટે સજુરાભ 

 સપુરાભ મોજના કશલેામ છે, 

=  ભધ્મગજુયાત ભા ંયીમેજ તાલ મોજના તથા વૌયાષ્ર ભા ંવૌની મોજના તયીકે ઓખલાભા ં

 આલે છે. (વૌની = વૌયાષ્ર નભધદા અલતયણ ઈયીગેળન મોજના) 

2].તાી નદી  

= તાી નદી ને સમૂધતુ્રી અને તતી તયીકે ણ ઓખલાભા ંઆલે છે. 

= તાી એકભાત્ર એલી નદી છે કે જેનો જન્દ્ભ દદલવ ઉજલામ છે. 

= ભધ્મપ્રદેળ ભા ંવાતડુાલધતભાા ની ભશાદેલ ની ટેકયી ાવે આલેરા ફૈતરુ વયોલય ભાથંી 

 નીકી શયણપા નાભ ના સ્થે થી ગજુયાત ભા ંપ્રલેળ કયી તાી-સયુત થઇ ડુમ્ભવ ાવે 

 અયફવાગયને ભે છે, 

= તાી નદી ઉય ફ ેડેભ આલેરા છે, 

i. ઉકાઈ ડભે(તાી જીલ્રો)= જ નલદ્યતુ ભથક(શાઇડ્રોાલય સ્ટેવન) અને                     

         તાનલદ્યતુ ભથક  (થભધરાલય સ્ટેવન) 



 

ii. કાકંયાાય ડભે – નવિંચાઈ મોજના ,અણભુથક(સયુત) 

= ઉકાઈ ડેભ દ્વાયા યચામેલ ુવયોલય લલ્રબવાગય વયોલય કશલેામ છે, 

 

3] ણૂાધનદી (બૂણિભા) 

= ડાગં ભા ંઆલેર ીનયે ની ટેકયીઓભાથંી નીકી નલવાયી થઇ અયફવાગય ને ભે છે, 

 

4] અંબફકાનદી  

=  ડાગં ભાથંી નીકી નલવાયી ભા ંથઈ અયફવાગય ને ભે છે. 

=  ડાગં ભા ંતેના ય ગીયા નો ધોધ આલેરો છે જે ગજુયાતનો વૌથી ઉચો ધોધ છે. 

=  નલવાયી જીલ્રા ભા ંતેના ય ભધય ઇષ્ન્દ્ડમા ડેભ આલરેો છે.  

 

5] કોરકનદી  

=  તેના કાઠે ઉદલાા (ાયવીઓનુ ંકાળી) આલેલુ ંછે. 

=  ત્માથંી ભોતી આતી કાલભુાછરી ભી આલે  છે. 

 

6] ઓયંગાનદી  

=  તેના કાઠે લરવાડ લવેલ ુછે, 

 

7] દભણગગંાનદી  

=  તેના દકનાયે લાી-દભણ-વેરલાવ ળશયે આલેરા છે. 

=  દભણગગંા ફે કેન્દ્ર ળાનવત પ્રદેળ વફંનધત છે જેભા ંદીલ–દભણ ૈકીના દભણ અન ે

 દાદયાનગય શલેરી ના વેરલાવ નો વભાલળે થામ છે. 

=  ગજુયાત ના પ્રદુણ ને રીધે પ્રદુનત શોલાથી તેને ગરુાફી અથલા રાર નદી કશલેામ છે. 

          



 

વૌયાષ્રની નદીઓ 

ઉતય તયપ જતી નદીઓ:- 
1] ભયછુ નદી 

= ભચ્છુ નદી ને ભારધાયી ની ભાતા કેશલામ છે. 

= ભચ્છુ એક કુલાયીકા નદી છે. 

= યાજકોટ જીલ્રાના જવદણ તાલકુાના આણદંયુ ના ઉચ્ચપ્રદેળ ભાથંી નીકી યાજકોટ-ભોયફી    

 થઈ કચ્છના નાનાયણ ભા ંઅંત ાભે છે 

= ભચ્છુનદી ના કીનાયે ભોયફી અને લાકંાનયે ળશયે લવેરા છે. 

= ભચ્છુ નદી ય ફે ડેભ આલરેા છે, 

i. ભચ્છુ-1(યાજકોટ જીલ્રો) 

ii. ભચ્છુ-2(ભીયફી જીલ્રો) 

 (1979 ભચ્છુભા ંભચ્છુ-2 ડેભ તટૂતા ભોયફી અને લાકંાનેય તેભા ંડબૂ્મા શતા,ત્માયે ગજુયાતના  

 મખુ્મભતં્રી ફાબબુાઈ ટેર શતા.) 

=  િાહ્મણી, અને પાલ્કુ નદી સયેુન્દ્રનગય જીલ્રા ભાથંી નીકી કચ્છના નાનાયણભા ંઅંતાભે છે 

 ભાટે તે ફન્ને ણ કુલાયીકા છે, 

2] આજીનદી  

=  યાજકોટ જીલ્રા ના વયધાય ાવથેી વયધાય ની ટેકયીઓભાથંી નીકી યાજકોટ વીટી થી 

 કચ્છના અખાત ને ભે છે. 

=  યાજકોટ ભા ંઆજીનદી ય આજીડભે આલેર છે જેનાથી રારયી વયોલય યચામેલુ ંછે. 

=  2016 “વૌની મોજના” અંતગધત આજી-3(જાભનગય ના ધ્રોર) ભા ંાણી છોડલાભા ંઆવયુ ંશત ુ.ં 

=  જાભનગય જીલ્રા ભા ંભાડંલની ટેકયીઓભાથંી ઘણી નાની-ભોટી નદીઓ નીકે છે જેભ કે 

 વોવાઈ, યંગભતી, નાગભતી, નવિંશણ, ફૂરજય અને ઘી લગેયે કચ્છના અખાત ને ભે છે તથા 

 ગોભતીનદી  દેલ-ભનૂભદ્વાયકા થઇ કચ્છના અખાતને ભે છે. 



 

= જાભનગય ળશયે નાગભતી અને યંગભતી લચ્ચે આલેલુ ંછે. 

= નાગભતી નદી ય યણજીત વાગય વયોલય/ડભે આલરે છે. 

= ઘી નદી ના કાઠેં ઘી ભાટે પ્રખ્માત જાભ-ખબંાીમા આલેલુ ંછે. 

= ગોભતી નદી ના કાઠેં દ્વાયકા આલેલુ ંછે. 

 દણિણ તયપ જતી નદીઓ 
3] બાદયનદી 

= બાદયનદી વૌયાષ્ર ની વૌથી ભોટી નદી છે  
= બાદયનદી ને વૌયાષ્ર ની ગગંા કશલેાભા ંઆલે છે. 
= બાદયનદી યાજકોટ જીલ્રાના જવદણ તાલકુાના આનદંયા ના ઉચ્ચપ્રદેળ ભાથંી નીકી 

 ોયફદંય ભા ંનલીફદંય ખાતે અયફવાગય ને ભે છે. 
=  બાદયનદી ગજુયાતભા ંજ જથ્થા ની રષ્ટી એ ાચંભા ંનફંય ની નદી છે. 
=  બાદયનદી ગજુયાત ભાથંી નીકી ગજુયાતભા ંજ અંતાભનાયી વૌથી ભોટી નદી છે.  
=  બાદયનદી ય જવદણ,આટકોટ,નલાગઢ,જેતયુ,ધોયાજી,ઉરેટા,કુનતમાણા,ગણોદ અને 

 નલીફદંય જેલા ળશયેો લવેરા છે. 
= બાદયનદી ય આલેર ફે ડેભ આલેર છે. 

i.  નીરાખાફધં ગોભટાગાભ    (યાજકોટ જીલ્રો) 

ii.  બાદયફધં શ્રીનાથગઢ ગાભ ાવે         (યાજકોટ જીલ્રો)  
= ઉફેય(જુનાગઢ જીલ્રાભા ંભે છે), ઓજત અને ભોજ બાદયની વશામક નદીઓ છે.  

= આ ઉયાતં ોયફદંયભા ંળનન નાભની નદી ણ છે. 

4] દશયણ 

= દશયણનદી ગીય-વોભનાથ જીલ્રાભા ંગીયની ટેકયીઓભાથંી નીકે છે. 

 

 



 

વશામકનદી:-  

= 1. વયસ્લતી      2. કનરા     

  = ત્રણેમ નદીના વગંભ ાવે દેશત્માગ (ભોિ-ીો) આલેર 

   છે જે માદલાસ્થી નાભે ઓખામ છે. 

  = દશયણનદી અયફવાગયને ભે ત્મા ંવોભનાથભદંદય અન ે

   પ્રબાવાટણ આલરે છે. 

 

 લૂમ તયપ જતી નદીઓ 

 
5]. ળેત્રુંજમનદી 
= યાજકોટ જીલ્રાની ઢંુઢીની ટેકયીઓભાથંી નીકી અભયેરી-બાલનગય થઈ ખબંાતના અખાતને       

 ભે છે.  

= ળેત્રુંજમનદી ય ધાયી(ભીતમારા અબમાયણ્મ-અભયેરી જીલ્રો), ારીતાણા જેલા ળશયેો લવેરા   

 છે. 

= ળેત્રુંજમનદી ય ફે ડેભ આલેરા છે. 

i. ધાયી ખાતે ખોડીમાય ડેભ. 

ii. ારીતાણા ખાતે યાજસ્થી ડેભ. 

 

6]. ઘેરોનદી  

= યાજકોટ-ફોટાદ-બાલનગય થી વાયથઈ ખબંાતના અખાત ને ભે છે. 

= ઘેરોનદીના કાઠે યાજકોટ જીલ્રાભા ંઘેરાવોભનાથ ભરંદય આલેલુ ંછે. 

= ઘેરોનદીના કાઠે ફોટાદ જીલ્રાભા ંગઢા ખાતે સ્લાભીનાયામણ વપં્રદામનુ ંભરંદય આલેલુ ંછે.  

= ઘેરોનદીના કાઠે બાલનગય જીલ્રાભા ંલલ્રબીયુ (લલ્રબી-ર્લદ્યાીઠ) આલેર છે.  

કર્
રા

 



 

7]. સકુબાદય  

= જેના કાઠેં સયેુન્દ્રનગય જીલ્રાનુ ંયંગયુ અને અભદાલાદ જીલ્રાનુ ંધોરેયા ળશયે  આલેલુ ંછે. 

 

8]. રીભડી બોગાલો 

= તેના ય વામરા ાવે ખોડીમાયડભે આલેર છે. 

= અંત વાફયભતીનદીભા ંથામ છે. 

 

9]. લઢલાણ બોગાલો 

= તેના ય સયેુન્દ્રનગય જીલ્રા ભા ંફે ડેભ આલેરા છે.    

   i. ધોીધજા ડેભ   ii. નામકા ડેભ 

= આ નદીનો અંત લૂધતયપ નવયોલયભા ંથામ છે. 

 

 

1] ખાયીનદ 

= ખાયીનદી કચ્છની વૌથી ભોટી નદી છે. 

= ચાડલાના ડુગંયભાથંી નીકી ભજુ થઈ કચ્છના ભોટાયણ ભા ંભી જામ છે યંત ુક્યાયેક 

 લધલુયવાદ ને કાયણે કચ્છના અખાતભા ંણ ભે છે. 

= ખાયીનદી ય ભજુ ભા ંરુરભાતા ડેભ આલરેો છે જે કચ્છ નો વૌથી ભોટો ડેભ છે. 

 

2] રુકભાલતીનદી =આ નદીના કાઠે સથુી ગાભ  આલેલુ ંછે, 

 

3] કંકાલતીનદી =આ નદી ના કાઠે ભાડંલી ળશયે આલેલુ ંછે, 

 

 

 કચ્છ ની નદીઓ 



 

4] નાગભતીનદી  

 

5] ભખૂીનદી= આ નદીના કાઠે મુરંા ળશયે આલેલુ ંછે,(કેલી અને ભખૂી ના વગંભ કાઠે)  

 

6] કેલીનદી = ભખૂીનદી ની વશામક નદી છે, 

 

7] નવિંધનુદી= જે અલ્રાયખા ફધં લાી ઘટના ને રીધે લપુ્ત થઈ ગઈ છે. 

 

8] લણુીનદી= યાજસ્થાનના યણ ભાથંી નીકી કચ્છના ભોટાયણભા ંઅંત ાભે છે. 

      [યણભાથંી નીકતી અને યણ ભા ંઅંતાભતી બાયત ની વૌથી ભોટી નદી છે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

1.જભીનના પ્રકાય             1.ખનીજના પ્રકાય                    1.લીજી  

2.એગ્રોક્રાઈભેન્દ્ટ ઝોન       2.ખાણ                               2.અન્દ્મ બાયે ઉદ્યોગો 

3.ાક તથા ાક             3.ઉદ્યોગો                             3.ઉદ્યોગો  

  વાથેના ઉદ્યોગો અને  

  વભસ્માઓ. 

4.નલનલધ ક્ાનંત       

1.કૃન આધાદયત ઉદ્યોગો 

= થૃ્લીની વાટી નો 2થી3 ભીટય નો ઉયનો બાગ જે જૈનલક અને અજૈલીક રવમોનો ફનેરો    

 શોમ તથા જમા ંખેતી થઈ ળકે તનેે જભીન કશલેામ. 

જભીનના પ્રકાય 

 
 

  
              1. ધેડ 
              2. ઘાય 

              3. ક્યાયા 

 

 

 

 

 

કાંની 

જભીન 

િાયીમ 

જભીન 

શાડી 

જભીન 

ડખાઊ 

જભીન 

 

  અન્મ યેતા 

જભીન 

કાી 
જભીન 

જગંરપ્રકાયની 

જભીન 

ખદય/બાઠા 
(નલા કાંની) 

ફાગંય/ગોયાડ 

(જૂના કાંની) 

ઊંડી 

કાી 

જભીન 

ભધ્મભ 

સ્લમ ં

ખેડાતી 

કાી 
જભીન 

છીછયી

કાી 

જભીન 

આનથિક ભગૂો 

1.કૃન આધાદયત               2.ખનીજ આધાદયત 3.અન્દ્મ  



 

કાની જભીન 

= નદીઓના નનિેથી ફનતી જભીન. 

= વીરીકોન તથા પોસ્પયવ નુ ંપ્રભાણ વારુ શોલાથી ખેતી ભાટે ખફુ અનકુુ. 

= ઉજાલ જભીન કશલેામ. 

= ઘઉં,લયમાી,એયંડા,નાબમેયી,જીરંુ,તયબચૂ જેલા ાક ભાટે અનકુુ. 

= કાંની જભીન ના 2 ેટા પ્રકાય ડે છે i. ખદય= નદીઓદ્વાયા ઠરલામરે નલાકાં ની જભીન.  

                                          ii. ફાગંય= જુના કાં ની જભીન. 

કાી જભીન  

= જલાામખુી ભાથંી ફનેરી જભીન. 

= આખા વૌયાષ્ર તથા દબિણગજુયાતભા ંઆ પ્રકાય ની જભીન જોલા ભે છે. 

= ાણીનો વગં્રશ કયી ળકે. 

= ભગપી, જુલાય, ળયેડી, કાવ ભાટે અનકુુ. 
 

િાદયમ જભીન  

= િાય નુ ંપ્રભાણ લધાયે શોમ છે.  

= દદયમાદકનાયા ના 15 જીલ્રાભા ંતથા સયેુન્દ્રનગય, ાટણ, અભદાલાદ, અને ભશવેાણા જીલ્રાભા ં

 ણ જોલા ભે છે  

= ખેતી ભાટે ઓછી અનકુુ યંત ુ કાવ તથા એયંડા ભાટે અનકુુ છે. 
 

યેતા જભીન  

= ાણી નો વગં્રશ ન કયી ળકે.  

= વૌથી લધ ુકચ્છ ત્માયફાદ ફનાવકાઠંા,ાટણ, અને દદયમાકાઠા ના નલસ્તાયોભા ંજોલા ભે છે.  

= ોક તત્લોની ઉણ અને પોસ્પયવ ની ઉણ યંત ુનાઈરોજન લધ ુશોમ છે.  

= ફટાકા અને ફાજયી ભાટે અનકુુ.  

 



 

શાડી જભીન   

= શાડી નલસ્તાયભા ંજોલા ભતી જભીન.  

= વિૃો નુ ંપ્રભાણ લધાયે તથા ઢોાલ લાડી.  

= નાઈરોજન નુ ંપ્રભાણ લધ.ુ 

= ગજુયાતના લૂધના ટ્ટા/ આદદલાવી ટ્ટો(વાફયકાઠા થી લરવાડ સધુી)ભા ંજોલા ભે છે. 
 

ખાઉ જભીન   

= લયવાદના ધોલાણથી  ઉખી જલાથી જેનુ ં ખલામ ગય ુશોમ તેલી જભીન.   

= 200cm થી લધ ુલયવાદ લાા લધતીમ નલસ્તાયભા ંજોલા ભતી રારવ ડતી જભીન.  

= નાઈરોજન ષુ્ક પ્રભાણભા ં

= લરવાડ,ડાગં,અને નલવાયીભા ંજોલા ભે (ત્મા ંવયેયાવ 120cm લયવાદ ડે છે.) 
 

જગંર પ્રકાયની જભીન   

= જગંર નલસ્તાય ની જભીન.  

= લધાયે પદ્રુ જભીન.  
 

અન્દ્મ જભીન   

ઘેડ જભીન   

= વમરુ વાટી થી નીચો ભનૂભબાગ એટરે ઘેડ જભીન.  

= ોયફદંય અને જુનાગઢભા ંજોલા ભે.  

= ડાગંય લધાયે થામ છે.  
 

ધાય ની જભીન   

= ખેતય ભા ંાણી ને વાચલલા પયતે ફનાલાતી ા ને ધાય કશલેામ છે  

= અભયેરી તથા જુનાગઢ ભા ંઆ પ્રકાય ની જભીન જોલા ભે છે. 

= ભશવેાણા, ાટણ અને ફનાવકાઠ ભા ંતેને ક્યાયા ની જભીન કશલેામ છે  



 

  

 એગ્રોક્રાઈભેન્દ્ટ ઝોન 

= કુર ખેતીના પ્રકાય ના આધાયે 8 બાગ ાડલાભા ંઆવમા છે. 

= અરગ-અરગ ઝોન પ્રભાણે રેલાતા ાકો નો નકવો નીચ ેછે.                 
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 3.   ાક અને ક્યા ંતે વૌથી લધ ુથામ છે. 

ાક 

 

1. ધાન્દ્મ ાકો  2. યોકદડમાાકો  3. અન્દ્મ ાક 

 

 

 

 

 

  

 ઘઉં  

 ડાગંય  

 ફાજયી  

 ભકાઇ 

 જુલાય  

 યાગી  

 કાવ  

 ભગપી  

 તભાકુ  

 એયંડા  

 ઇવફગરુ 

 જીરંુ 

 લયમાી  

 ડુગંી  

 ફટેટા  

 કેયી  

 કેા  

 દાડભ  

 જાભપ 

 ચીકુ  

 ૈમા ં 

 ખજૂય  



 

 ઘઉં ના વળંોધન કેન્દ્ર = 1. નલજાયુ (ભશવેાણા) 

                         2. અયણેજ (અભદાલાદ) 

 ડાગંય વળંોધન કેન્દ્ર  = નાબમાદ (ખેડા) 

 ભકાઇ વળંોધન કેન્દ્ર = ગોધયા (ચંભશાર) 

 ભગપી વળંોધન કેન્દ્ર = જુનાગઢ  

 ખજૂય અને ખાયેક વળંોધન કેન્દ્ર = મુરંા (કચ્છ) 
 કાવના લાલતેય ભાટે જો પ્રદેળ કશ ેતો પ્રથભ નફંયે કાનભ યંત ુજો કોઈ જજલ્રો કશ ેતો 

પ્રથભ નફંયે સયેુન્દ્રનગય. 

 તભાકુના ઉત્ાદન ભા ંપ્રદેળ તો ચયોતય અને જીલ્રો તો ખેડા પ્રથભ અને ત્માયફાદ આણદં  

 ઈવફગરુ, જીરંુ, લદયમાી વૌથી  લધ ુભશવેાનભા.ં 

 વૌથી લધ ુડુગંી બાલનગય ભા(ંતાજા, ભહુલા) થામ અને ગાધંીનગય ભા ંડુગંી થતી જ 

નથી.  

 

 કેયી ના પ્રકાય :  

1. કેવય (ગીય – વોભનાથ )                                

2. શાફૂવ (લરવાડ) (વૌથી લધ ુકેયીનુ ંઉત્ાદન ણ લરવાડભા)ં 

3. જભાદાય (બાલનગય) 

4. વયદાય (સયુત) 

5. રગંો  

6. તોતાયૂી     દબિણ ગજુયાત ભા ં 

7. દળેયી  

 

 

 



 

ાક વાથેના ઉદ્યોગો  

ઉદ્યોગો 

 

1. કાડ ઉદ્યોગ           2. ખાડં ઉદ્યોગ            3. તેરીબફમા 

1. કાડ ઉદ્યોગ   

સતુયાઉ  

= પ્રથભ નભર 1861 ભા ંયણછોડબાઈ યેંદટમાલાા દ્વાયા ખોરલાભા ંઆલી શતી.  

= અભદાલાદ ભા ંકાડ ઉદ્યોગ ના વાયા એલા નલકાવ ને રીધે અભદાલાદ ને ગજુયાત નુ ં

 ભાચંેસ્ટય કશલેામ છે.  

= શાર વૌથી લધ ુસતુયાઉ કાડ નુ ંઉત્ાદન સયુતભા ંથામ છે. 

 ગયભકાડ :- ગયભ કાડનો ઉદ્યોગ જાભનગય તથા લડોદયાભા ંનલકવેરો છે. 

 નવલ્ક       :- ગજુયાત ભા ંવૌથી લધ ુસયુતભા ં થામ છે. 

 જયી ઉદ્યોગ :- ઉધના (સયુત) GIDCભા ં

 તદુયાતં સયુત બયતકાભ અને ટોા ભાટે ણ પ્રખ્માત 

2. ખાડં ઉદ્યોગ  

= ળેયડી  :-  

= ગો  :- 
 

3. તેરીફીમા 

= કાનવમા તેર       :- કડી (ભશવેાણા)ભા ં51 કાનવમા તેર ની નભરો આલેર છે. 

= નવિંગ/ભગપી તેર  :- જુનાગઢ ભા ંવૌથી લધ ુઉત્ાદન. 

= લનસ્નત(ડાલ્ડા) ઘી :- વૌથી લધ ુઅભદાલાદ છી ના ક્ભે બાલનગય અને ોયફદંય ભા ંથામ 

 છે. 

 
 

વૌપ્રથભ ફાયડોરી ભા ંએનળમાની પ્રથભ ખાડંની નભર સ્થાઈ શતી.  

ગણદેલી- ગો ભાટે પ્રખ્માત છે. 



 

નલનલધ ક્ાનંતઓ:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ખનીજ આધારયત ઉદ્યોગો 

     

 

    
 ધાતઓુ    અધાતઓુ        ભાટી    ેરોરીમભ      ગેવ        કોરવો 
 

= ગજુયાતભા ંકુર 29 ખનીજો ભે છે, જેભા ં5 ધાત ુજમાયે 24 અઘાત ુછે. 

=  ગજુયાતભા ંકુર 430 ખાણો આલેરી છે ખાણો ની વખં્મા ભા ંગજુયાત બાયતભા ંફીજા ક્ભે છે. 

= જમાયે ખનન કામધભા ંગજુયાત બાયતભા ંછટ્ઠા ક્ભે છે. 

 

1. ખનીજના પ્રકાયો 

= ભાટી અને થ્થયભાથંી ભતા ખનીજો. 

ક્રારં્ત અને ાક 

શરયત ક્રારં્ત ધાન્મ (ઘઉં,ડાગંય) ઉતાદન 

નીરી-લાદી-બ્લ ુક્રારં્ત ભતસ્મ ઉતાદન 

રાર ક્રારં્ત ટાભેટા & ભાવ 

ગરુાફી ક્રારં્ત ઝીંગા-ભાછરી 
ર્વલ્લય ક્રારં્ત ઈંડા 
વોનેયી ક્રારં્ત પ ઉતાદન 

ભેઘધનુ ક્રારં્ત વલાંગીર્લકાવ ભાટે 

બ્રાઉન ક્રારં્ત  લૈકલ્લ્ક ઉજામસ્ત્રોત ભાટે 

લતુમ/ગો ક્રારં્ત ફટાટા ઉતાદન 

ભયુી ક્રારં્ત ખાતય 

શે્વત ક્રારં્ત દૂધઉતાદન (ઓયેળન પરડ) 

ીી ક્રારં્ત તેરીફીમા 
 

ભાટી અને થ્થયભાથંી ભતા ેટાભાથંી ભતા દદયમાના િાયલાા ાણીભાથંી 

યવામણ સ્લરૂ ે



 

1. ધાતઓુ 

 

 

 

 
 

 

2. અધાતઓુ 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ભાટી 

 

 

 

 

 

 

 

ધાતઓુ ઉતાદનભા ંપ્રથભ જીલ્રો જાણીતી ખાણ ઉમોગ 

ફોકવાઇટ જાભનગય અને કચ્છ નશડેીખાણ (કચ્છ) એલ્યરુ્ભર્નમભ ફને 

ભેંગેનીઝ ચંભશાર ર્ળલયાજયુ ખાણ 

(ગજુયાતની 1 ભાત્ર) 
યવામણણક પ્રરક્રમાભા ં

 

તાબં ુ ફનાવકાઠંા દાતંાની ખાણ ઇરેતરોર્નતવભા ં
જવત ફનાવકાઠંા દાતંાની ખાણ સકુી ફેટયીભા ં
વીસુ ં ફનાવકાઠંા દાતંાની ખાણ કેર્ભકર ઇન્ડસ્રીઝભા ં 

 

અધાતઓુ કમો જીલ્રો પ્રથભ જાણીતી ખાણ ઉમોગીતા/નલળેતા 

ફ્રોયસ્ાય છોટાઉદેયુ આંફાડુગંય, ડુગંયગાભ, 
નૈનતની ટેકયી 

આખા લીશ્વભા ં2જા ક્ભે 

એનળમાભા ંએકભાત્ર 

અદકક બરુચ-બાલનગય-કચ્છ-નભધદા યાજીા ખાણ શળુોબન, આભુણ 

ોરીવીંગનુ ંકાભ ખબંાત અને 
જાભનગયભા ં 

ચનૂાનો થ્થય કચ્છ અને જાભનગય નારા-ડીોઝીટ  

(ગીય-વોભનાથ) 

નવભેન્દ્ટ, નવયાનભક ઉદ્યોગભા ં 

ડોરોભાઈડ  

(રીરા યંગના) 

છોટા ઉદેયુ છુછાયુા   

કેલ્વાઇડ જાભનગય અને બાલનગય   

ભાટી કમો જીલ્રો પ્રથભ જાણીતી ખાણ ઉમોગીતા/નલળેતા 

બચનાઈ ભાટી 1.વાફયકાઠંા  

2.સયેુન્દ્રનગય 

આયવોડીમા 
થાન,ચોટીરા 

આખા બાયતનો 60% દશસ્વો 
વાફયકાઠંાનો છે. 

નવયાનભક ઉદ્યોગભા ંલયામ 

અગ્ગ્નજીત ભાટી સયેુન્દ્રનગય મુી,ચોટીરા,થાન 1500 C.તાભાને ટકી યશ ેછે. 
મરુતાની ભાટી બાલનગય, બરૂચ, કચ્છ  એન્દ્ટીવેષ્પ્ટક, એન્દ્ટીફામોદટકભા ં

લયામ છે.  

ઓઈર ળોલાનો ગણુ 

પ્રાસ્ટીકની ભાટી સયેુન્દ્રનગય  ગયભ કયતા પ્રાષ્સ્ટક જેભ 
ફધંાયણ જોલા ભે.  
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 ેટાભાથંી ભતા ખનીજો 

 

 

 

1. ેરોરીમભ (કાચતુરે) 

= ગજુયાતભા ંેરોરીમભનો પ્રથભ કુલો 1958 ભા ંલણુેજ (આણદં જીલ્રો) ભાથંી ભી આવમો શતો. 

= વૌથી લધ ુેરોરીમભ બરૂચ ખાતે થી ભે છે. 

= વૌથી ભોટંુ તેરિેત્ર    1. અંકરેશ્વય      2. ભશવેાણા       3. ગાધંીનગય 

= ગજુયાતની વૌથી ભોટી વયકાયી યીપાઇનયી કોમરી (લડોદયા જીલ્રો)(બાયત ની ફીજા નફંયની) 

= ગજુયાતની વૌથી ભોટી પ્રાઇલેટ યીપાઇનયી દયરામન્દ્વ (વણૂધ એનળમાની પ્રથભ નફંયની) 

 

2. ગેવ 

= પ્રથભ ગેવ આધાદયત કુલો ગાધંાય (બરૂચ જીલ્રો)  

   (કુદયતીગેવ વૌથી લધ ુબરૂચ જીલ્રાભા ંભે છે.) 

= વૌથી ભોટંુ ગેવિેત્ર ણ ગાધંાય છે. 

 

3. કોરવો:- 

= ગજુયાતભા ંબરગ્નાઇટ પ્રકાયનો કોરવો વૌથી લધ ુપ્રભાણભા ંભી આલે છે. 

= કોરવાની વૌથી ભોટી ખાણ ાન્દ્ધ્રો કચ્છ ખાતે આલેરી છે. 

= તે ઉયાતં બરૂચ ખાતે ભયુીખાણ ણ આલેરી છે. 

= ગજુયાતભા ંકોરવાનો વૌથી લધ ુઅનાભત જથ્થો ભશવેાણા જીલ્રાના નલળનગય તાલકુાના         

  કંવાઈકુઈ ગાભે આલરેો છે. 

 

ેરોરીમભ ગેવ કોરવો 



 

 ખનીજ ય આધાદયત ઉદ્યોગો 

    

     

1. ભીઠંુ= આખા બાયતભા ં78% વાથે ગજુયાત બાયતભા ંપ્રથભ નફંયે છે. 

= ગજુયાતભા ંવૌથી લધ ુભીઠંુ સયેુન્દ્રનગયભા ંથામ છે. 

= સયેુન્દ્રનગયના ાટડી તાલકુાનુ ંખાયાઘોડા ભીઠાનુ ંભશત્લનુ ંકેન્દ્ર છે. (કચ્છના નાના યણભા)ં 

   જમાયે ફીજા નફંયે બાલનગય છે. 

= ભીઠાનુ ંળળંોધન કેન્દ્ર બાલનગય ખાતે આલેર છે. 

“વેન્દ્રર વોલ્ટ એન્દ્ડ ભયીન કેભીકર યીવચધ ઇન્દ્સ્ટીટયટુ-બાલનગય” 

 

2. વોડાએવ 

= આખા બાયતનુ ં98% વોડાએળ ભીઠાયુભા ંTATA Camicals (દેલભનૂભ દ્વાયકા) ભા ંતૈમાય થામ  

 છે. 

 

3. કોષ્સ્ટકવોડા:- 

= બાયતભા ં50% દશસ્વા વાથે ગજુયાત પ્રથભ છે. 

= રીભડી (સયેુન્દ્રનગય)ભા ંગજુયાત ઓક્વીજન રીભીટેડ 

= નયોડા (અભદાલાદ)ભા ંદશન્દ્દુસ્તાન ઓક્વીજન રીભીટેડ 

 

 

 

 

 

 

યંગ અને યવામણ ઉદ્યોગ ખાતય ઉદ્યોગ ર્વયાર્ભક ઉદ્યોગ 



 

IFFCO= “ઇષ્ન્દ્ડમન પાભધય પટીરાઈઝય કો-ઓયેટીલ રીભીટેડ”  

ગજુયાતભા ં 1. કરોર (ગાધંીનગય) કસ્તયુીનગય ાવે. અન ે

             2. કંડરા (કચ્છ) 

= દુયમાનુ ંઉત્ાદન 

 

GNFC= “ગજુયાત નભધદાલેરી પટીરાઈઝય કંની”  

= બરૂચ જીલ્રાના ચાલજગાભભા ંનભધદાનગય GIDC ભા ંછે. 

= વૌથી ભોટી યદુયમાની ઉત્ાદક 

 

GSFC =“ગજુયાત સ્ટેટ પટીરાઈઝય કંની”  

= લડોદયા જીલ્રાના ફાજલાગાભભા ંજલાશયનગય GIDCભા ંછે. 

= વૌથી ભોટી યદુયમાની  કંની 

 

KRIRBHCO= “દક્વક બાયતીમ કો-ઓયેટીલ રીભીટેડ”  

= સયુતના શજીયાભા ં

  નવભેન્દ્ટ ઉદ્યોગ 

= અભયેરીના યાજુરા તથા જાપયાફાદભા ંઅલ્રાટેક નવભેન્દ્ટ 

= ગીયવોભનાથભા ંઅંબજુા નવભેન્દ્ટ  

= લડનગયભા ંશાઇટેક નવભેન્દ્ટ 

= ોયફદંયના યાણાલાલભા ંવશાઈટ નવભેન્દ્ટ ભાટેનુ ંદશભારમા નવભને્દ્ટ 

= જાભનગયના નવક્કાભા ંદદગ્ગ્લજમ નવભેન્દ્ટ 

= બરૂચભા ંLND નવભને્દ્ટ                                       

= કચ્છભા ંGP નવભેન્દ્ટ  
 



 

 અન્દ્મ ઉદ્યોગ 
 લીજી (1960ભા ંGEBની યચના થઇ) 

    

  

    

    

     

 
 

  

યંયાગત ઉજામ સ્ત્રોત ણફનયંયાગત ઉજામ સ્ત્રોત 

તા 

ર્લદ્યતુ 

જ 

ર્લદ્યતુ 

અણ ુ

ર્લદ્યતુ 

લન 

ર્લદ્યતુ 

વોરાય 

ર્લદ્યતુ 

ફામોગેવ 

 

દરયમાઈ બયતી 

ઉજામ 
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1. ધડીમા = ભોયફી                               

2. ધડીમાના ટ્ટા = યાજકોટ        

3. જશાજં ફનાલલાનો ઉદ્યોગ = મુદં્રા, ીાલાલ, દશજે, શજીયા 

4. જશાજ બાગંલાનો ઉદ્યોગ = અરગં (બાલનગય), વચાણા (જાભનગય)          

5. રડઝર એન્જીન = યાજકોટ                      

6. બ્રાવ ાટમ  = જાભનગય 

7. ખેતીના ઓજાયો = જુનાગઢ                     

8. કાડના ભળીનો = અભદાલાદ, સયેુન્દ્રનગય   

9. રોખડંની બટ્ડી અને સ્ટીરનો ઉદ્યોગ = અભદાલાદ                    

10. શીયા ઉદ્યોગ = સયુત (શીયાનુ ંકરટિંગ અને ોરીવીંગ) 

11. રેથ ભળીન = અભદાલાદ                     

12. યેરડમો અને રાન્જેસ્ટય = કરોર 

13. ઇરેક્ટ્તરક લસ્ત ુ= ગાધંીનગય                  

14. ઓટો ભોફાઈર ાટમ  = નરડમાદ 

15. વામકર ઉદ્યોગ = લડોદયા                    

16. રેનના ડબ્ફા = લડોદયાના વાલરીભા ં 

17. શીયા ઉદ્યોગ = લડોદયા, સયુત                 

18. ઇરેક્ટ્તરક ભીટય = લડોદયા 

19. લોટય રશટય = સયુત                 

20.  ઓટો ભોફાઈર ઉદ્યોગ=અભદાલાદના વાણદંભા ંNANO(TATA), ભશવેાણાના ફહચુયાજીભા ં

 તથા અભદાલાદના ર્લટ્ડરયૂભા ં ભારુર્ત, કચ્છના વાભખમાયીભા ંઓયેલા, ચંભશારભા ં

 શારોરભા ં જનયર ભોટવમ ના પ્રાન્ટ આલેરા છે. 

ઉદ્યોગ અને તેના ભાટે જાણીત ુ ંસ્થ 



 

 

 
 

 

i. યાષ્રીમ ધોયીભાગમ           i. બ્રોડગેજ                     i. આંતયયાષ્રીમ    i. ખાનગી ફદંય 

ii. યાજમ ધોયીભાગમ               (1.67 ભીટય)               ii. આંતયયાજમ      ii. જાશયે ફદંય 

iii. જીલ્રાના મખુ્મ ભાગમ       ii. ભીટયગેજ iii. યો-યો પેયી 

iv. જીલ્રાના અન્મ ભાગમ          (1 ભીટય)              

v. એપ્રોચ યોડ/ર્લકાવયોડ/     iii. નેયોગેજ 

   પ્રગર્ત યોડ/ગ્રાભ ભાગમ          (0.76 ભીટય) 
 

 

NH = National Highway (યાષ્રીમ ધોયીભાગમ) 

NE = National Express Way (યાષ્રીમ દુદમગર્તતભાગમ)   

=    યાષ્રીમ ધોયીભાગમ ના નલા નફંય ની થમેરી જાશયેાત મજુફ બાયતભા ંઉત્તય થી દણિણ      

 તયપ જતા યાષ્રીમ ધોયીભાગમને ફેકી તથા લૂમ થી ર્િભ તયપ જતા યાષ્રીમ ધોયીભાગમને 

 એકી નફંયો આલાભા ંઆવમા છે.(અભેરયકા યથી ખ્માર રેલામો.)  

યાષ્રીમધોયી ભાગમ      

1). DMIC (રદલ્શી મુફંઈ ઇન્ડસ્રીમર કોયીડોય) 

જુનો નફંય NH-8,નલો નફંય NH-48,  

= રદલ્શીથી ગજુયાતભા ંઅયલલ્રીના ળાભાજી - વાફયકાઠંાના રશભતનગય અને પ્રારં્તજ– 

 ગાધંીનગય–અભદાલાદ – ખેડાના નરડમાદ – આણદં – લડોદયા – બરૂચ – અંકરેશ્વય –  

 સયુત –  નલવાયી – લરવાડી – મુફંઈ સધુી 

= સલુણમચતભુુમજ નો એક બાગ છે.    
 

વડક 

ભાગમ 
યેરલે 

ભાગમ 

યજ્જુભાગમ/

યો-લે 

શલાઈ 

ભાગમ 
દરયમાઈ 

ભાગમ 

દયલશન તતં્ર 



 

2). કોસ્ટર શાઇલે 

= નલો નફંય-51, જુનો નફંય NH-8E 

= બાલનગય-ભહુલા – વોભનાથ – લેયાલ – ોયફદંય – દ્વાયકા 

3). NH-151=  જુનો નફંય NH-8D (જેતયુ - લેયાલ) 

4). NH-41=   જુનો નફંય NH-8A (વાભખમાયી - કોટેશ્વય) 

5). NH-141=  જુનો નફંય NH-8A (ગાધંીધાભ - કંડરા) 

6). 27 EW (ઇસ્ટ ટુ લેસ્ટ કોયીડોય) 

=  જૂના નફંય  ારનયુ –14, યાઘનયૂ –15, ભોયફી –8A, જેતયુ –8B શરેા 4 શતા. 

= ોયફદંય–જેતયુ–ઉરેટા(યાજકોટ) -ફાભણફોય(સયેુન્દ્રનગય) –ભોયફી –સયુજફાયી – 

 યાઘનયુ(ાટણ) – ારનયુ(ફનાવકાઠંા) – જમયુ(યાજસ્થાન) – રદગ્ફોઈ(અવભ) 

7). NH-47 = ફાભણફોય– રીભડી(સયેુન્દ્રનગય) –અભદાલાદ –ગોધયા(ચંભશાર) –દાશોદ–કોરકત્તા 

8). NH-147= વયખેજ (અભદાલાદ) – ણચયોા (ગાધંીનગય) 

9). NH- 68= યાઘનયુ(ાટણ) – લાલ(ફનાવકાઠા) – થયાદ(ફનાવકાઠા) – જેવરભેય(યાજસ્થાન) 

10). NH- 56= દાશોદ – ભશીવાગય – રદલ્શી 

11). NH – 53= શજીયા(સયુત) – વમાયા(તાી) – નાગયુ(ભશાયાષ્ર) 

12). દાડંીભાગમ NH-64= ગાધંી આશ્રભ (અભદાલાદ) થી દાડંી (નલવાયી)  

(UN દ્વાયા લલ્ડમ શરેયટેજ વાઇટભા ંવભાલેળ.) 

 

યાષ્રીમ દુદમગર્તત ભાગમ 

= ભશાતભાગાધંી નેળનર એતવપે્રવ નફંય-1  

= અભદાલાદ થી લડોદયા 2003 ભા ં93 રકભી રાફંો આ ભાગમ ફન્મો. 

= બર્લષ્મભા ંઅભદાલાદ થી મુફંઈ સધુી એતસ્પે્રવશાઇલે ફનાલલા 2015ના ફજેટભા ંચચામ કયામેર     

 છે.                   

 



 

કુ 

 

 
                                                  
                                                                      

 

 બાયતભા ંજગંરો 24% છે.  

 જમાયે ગજુયાતભા ંજગંરો 10% છે. 

 

લનસ્નત 

 ગજુયાતભા ંજગંરોના પ્રકાય,   

1. ઉષ્ણકદટફધંીમ બજેલાા ાનખય ના જગંરો. 

= બેજ અને ગયભી લધાયે શોમ છે, 

= ાનખયભા ંફધાાન ખયી જામ(ભાચધ અને એનપ્રર ભા)ં   

= 12૦cm કયતા લધ ુલયવાદલાા નલસ્તાયભા.ં 

= લરવાડ,નલવાયી,ડાગં,ગીય-વોભનાથ ભા.ં 

= વાગ,ળીળભ,શયડે જેલી ેદાવો. 

= ઈભાયતી રાકડા અને પનીચય ભાટે ઉમોગી. 

= ગજુયાતભા ંવૌથી વારુ વાગ લરવાડી વાગ ગણામ છે. 

 

2. ઉષ્ણકદટફધંીમ સકુા ાનખય ના જગંરો  

= 80cm થી 120cm લયવાદ લાા જગંરો.  

= ભધ્મગજુયાત(8 જીલ્રા),દિીણગજુયાત,ઉિયગજુયાત(લૂધ નો ટ્ટો),ભધ્મ વૌયાષ્ર ભા.ં 

લનસ્ર્ત પ્રાણીવંતી 

જગંરો ના પ્રકાય જગંરો પ્રદેળ વસં્કૃતી લન  

અને ઉદ્યોગ 

પ્રાણીઓ શઓુ 

કુદયતી લનસ્નત અને પ્રાણીવંતી 



 

૩. સકુા ઝાખંયાલાા જગંરો  

= 80cm અથલા તેથી ઓછા લયવાદ લાો નલસ્તાય  

= કચ્છ,ફનાવકાઠા,ાટણ,સયેુન્દ્રનગય,ભોયફી ભા.ં 

= ફાલ,થોય,ખાખયા લગેયે જેલી લનસ્નત. 

 

4. ભેન્દ્ગલૃ જગંરો  

= દદયમા નલસ્તાયભા ંકાદલ-કીચ શોમ ત્મા ંજોલા ભે છે.  

= ગજુયાત બાયતભા ંભેન્દ્ગલૃ જગંરોના પ્રભાણ ભા ંફીજા નફંયે છે.(પ્રથભ નિભફગંા) 

= ગજુયાતભા ંવૌથી લધ ુકચ્છ ભા ંજોલા ભે છે. 

= જભીન નુ ંધોલાણ અટકાલે છે. 

 

 જગંર વંનત આધાદયત ગજુયાતના ઉદ્યોગો  

1. ઈભાયતી રાકડુ   

= લરવાડી વાગ,લાવ,ળીળભ,કરભ અને આંફો લગેયે ભાથંી ભે  છે. 

= વાગ ભાટે નડતાડ(લરવાડ). 

= વોનગઢ,વખંેડા,ઈડય લગેયે ભા ંઇભાયતી રાકડા આધાદયત ઉદ્યોગો નલકાવ ામ્મા છે.  

= 2007 થી 2012 ભા ંલાવ નલકાવ મોજના અંતગધત યાજીા ભા ંકામધક્ભો મોજામા શતા. 

 

2. ફીડી   

= ટીભરુ ના વ્રિુની ત ેગોણ ેદાળ છે. 

= મખુ્મત્લે દિીણ ગજુયાત ભાથંી ભે  છે. 

 

 

 



 

૩. રાખ  

= રાખ ભાટે ‘ઇષ્ન્દ્ડમન રાખ દયવચધ ઈન્સન્દ્સ્ટટયટુ’ અને ‘ગજુયાત પોયેસ્ટ દયવચધ ઈન્સન્દ્સ્ટટયટુ’ કામધયત     

= ળીર ભાયલા ભાટે રાખ ઉમોગી છે. 

 

4.યતનજમોત(જેરોપા) 

= જેરોપા એ ફામો ડીઝર છે. 

=આજી-GIDC(યાજકોટ)ભા ંતેનો પ્રોવેનવિંગપ્રાન્દ્ટ છે. 

 

5. કાથો  

= ખેય ના વિૃ ભાથંી ફને છે. 

 

6. ગગુ  

= વૌથી લધ ુકચ્છ તથા વૌયાષ્ર અને ભશીનદી ના ટભા ંભે છે. 

= ગગુ નુ ંવૌથી ભોટુભાકેટ અંફાજી છે, ઉયાતં ભાતાનોભઢ(કચ્છ)  

 

7. કાગ ઉદ્યોગ અન ેભાલો 

= વેન્દ્રર લ્વ નભર(વોનગઢ-તાી) બાયત વયકાય દ્વાયા વચંાબરત પ્રાન્દ્ટ આલેરો છે.   

= ફાલા અને ફાયેજડી(અભદાલાદ) ભા ંપ્રાઈલેટ પ્રાન્દ્ટ આલરેા છે. 

 

8. યેમોન  

= આટધ નવલ્ક ઉદ્યોગ.  

= ઉધના (સયુત) અને લેયાલ ભા.ં 

 

 



 

9. ઔનધ  

= ઔનધ ભાટે ગજુયાત વયકાયે 1991ભા ંધનલતંયી મોજના રાગ ુકયી.  

= 1991-લડોદયા ના યભણગાભણી ભા ંધનલતંયી દયવચધ ઈન્દ્ટીટયટુ.ધનલતંયી શોગ્સ્ટર 

   અને ધનલતંયી કોરેજ(શાર યનુીલવીટી)ચાલ ુકયાયુ.ં 

= યોઈવા ઘાવ(લાઢીમા તથા ગ ના લા ભાટે ભરભ ફને)કલાટં અને ડુગંયાણી(છોટાઉદેયુ)           

 ભા ંતેને આધાદયત ઉદ્યોગો.  

 

10. દીલાવી  

= નળભા ના ાન ભાથંી ફને છે. 

= ચોયલા અને યાજીા ભા ંથામ છે. 

 

11. દડમા અને તયાા   

= ખાખયા ના ાન ભાથંી ફને છે. 

= મખુ્મત્લે દિીણ ગજુયાતભા ંથામ છે. 

 

12. ચાયકોર   

= ગાડંાફાલ ભાથંી ફને છે. 

= ાણી ને શધુ્ધ કયલા અને ટુથેસ્ટભા ંલયામ છે.  

 

13. ભહડુો   

 

 

 

 



 

  

વાસં્કૃનતક લન 
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 ગજુયાત ના વાસં્કૃનતક લન  

= બાયતીમ નલદ્યાવબા(ક.ભા.મનુવી) દ્વાયા 1952 થી ચોભાવાભા ંલાનોત્વલ ઉજલામ છે. 

1. નુીત લન - ગાધંીનગય-2004 

2. ભાગંલ્મ લન - અંફાજી(ફનાવકાઠ)-2005 

3. તીથધકય લન - તાયંગા(ભશવેાણા)-2006   

4. શદયત લન  - વોભનાથ-2007 

5. બગ્ક્ત લન - ચોટીરા(સયેુન્દ્રનગય)-2008 

6. શ્માભર લન - ળાભાજી(અયલલ્રી)-2009 

7. ાલક લન - ારીતાણા(બાલનગય)-2010 

8. નલયાવત લન - ચાંાનેય(ાલાગઢ-ગોધયા)-2011       

9. ગોલીંદગરુુ સ્મનૃતલન - ભશીવાગય(પતેયુ તાલકુો ભાનગઢ)-2012 

10. નાગેવલન - દેલભનૂભ દ્વાયકા – 2013-(1 થી 10 નયેન્દ્રબાઈ ભોદી દ્વાયા) 

11. ળગ્ક્ત લન - ખોડરધાભ(કાગલડ-યાજકોટ)-2014 

12. જાનકી લન - લાવદંા(નલવાયી)-2015 

13. આમ્રલન – ધયભયુ(લરવાડ)-2016 

14. એકતા લન – ફાયડોરી(સયુત)-2016 

15. ભશીવાગય લન – આણદં(લયેાની ખાડી ાવે)-2016-(11 થી 15 આનદંીફેન ટેર દ્વાયા) 

16. વશીદ લન – ભચૂયભોયી,ધ્રોર(જાભનગય)-2016 

17. લીયાજંરી લન – વાફયકાઠા -2017 

18. યિક લન- ભજુ (કચ્છ)-2018 

19. સ્મનૃત લન- ભજુીમો ડુગંય (કચ્છ)-2018-(16 થી 19 નલજમબાઈ રુાણી દ્વાયા)    

 

 

 



 

  

 

= જૈલનલનલધતાભા ંગજુયાત છઠા ક્ભે છે. 

= ગજુયાત ભા ંવસ્તનલગધ ના પ્રાણીઓ -107 

= ગજુયાત ભા ંિીઓ ની જાત -526 

       

 ગીધ ના પ્રકાય અને નલસ્તાય 

= વાશી મમુ્મવુ – કચ્છ 

= રીરી નવયકીય – લરવાડ  

= બગયનાયી ગીધ – ઉિયગજુયાત  

= ખાખી ગીધ – વૌયાષ્ર  

= વપેદ ીઠ લાળુ ગીધ – નકાઠો(ન વયોલય) 

= શ્માભ ગરુડ – દિીણ ગજુયાત  

= નલરામતી ીઢાઈ – બાર તથા લેાલદય 

      

 વાયવ ના પ્રકાય અને નલસ્તાય   

= ઢોર કંુજડો – નકાઠો 

= યાભવતા – નલયાભગાભ થી દેશગાભ લચ્ચે  

= ફાદળાશ નાભનુ ંનળકાયી િી લેાલદય તથા બાલનગય ભા ંજોલા ભે. 

 

 

 

 

 

પ્રાણી વંર્ત 



 

 
પ્રાણીઓ 

= યાષ્રીમ ઉદ્યાન (NP), 

= અભ્માયણ્મ (Sanctuary),  

= જૈલ આયણિત િેત્ર (Biosphear) 

 

યાષ્રીમ ઉદ્યાન ( ગજુયાતભા ંકુર 4 છે.) 

= કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ફનાલામ છે.  

= તમા ંશયલા-પયલા તથા ર્ળકાય ય ણ પ્રર્તફધં શોમ છે. 



 

1. લાવંદા યાષ્રીમ ઉદ્યાન  

 નલવાયી જજલ્રા ના લાવંદા તાલકુાભા ં 

 પ્રાણીઓ : લાધ, રદડો.  

2. કાણમાય યાષ્રીમ ઉદ્યાન  

 લેયાલદય ગાભ, લલ્રબીયુ તાલકુો,બાલનગય જજલ્રો  

 પ્રાણીઓ : કાણમાય  

 ર્લશ્વભા ંકાણમાય ના યાષ્રીમ ઉદ્યાન ભા ંર્લસ્તાય ની દ્રક્ટ્ષ્ટ એ વૌથી ભોટંુ યાષ્રીમ ઉદ્યાન. 

3. ગીય યાષ્રીમ ઉદ્યાન  

 ઉના- ણગયવોભનાથ જજલ્રો  

 પ્રાણી : ર્વિંશ  

 ગજુયાત ભા ંવૌથી પ્રથભ યાષ્રીમ ઉદ્યાન ગીય યાષ્રીમ ઉદ્યાન ફન્યુ.ં (ઇ.વ.1971) 

4. ભયીન યાષ્રીમ ઉદ્યાન  

 ીયોટન ટા ુજાભનગય જજલ્રા ભા ં(કચ્છના અખાતભા ં) 

 ગજુયાત નો એક ભાત્ર યાષ્રીમ ઉદ્યાન જે દરયમા ભા ંઆલેરો છે.  

 પ્રાણીઓ : દરયમાઈ જીલશ્રકુ્ટ્ષ્ટ  

 

અભ્માયણ્મ ( ગજુયાતભા ંકુર – 25 છે. ) 

= યાજમ વયકાય દ્વાયા ફનાલલાભા ંઆલે છે. 

= તમા ંર્ળકાય ય પ્રર્તફધં શોમ છે અને શયલા-પયલા ની છૂટ શોમ છે. 

= વૌથી લધ ુઅબમાયણ્મ કચ્છ ભા ંઆલેરા છે (4 અબમાયણ્મ). 

1). ણચિંકાયા અભ્માયણ્મ /ણચિંકાયા નાયામણ વયોલય અભ્માયણ્મ  

= નાયામણ વયોલય-રખત તાલકુો- કચ્છ જજલ્રો  

= પ્રાણી : ણચિંકાયા શયણ    

 



 

2). કચ્છ અભ્માયણ્મ  

= અફડાવા તાલકુો-કચ્છ જજલ્રો  

= પ્રાણી : ઘોયાડ િી  

3). સયુખાફ નગય અભ્માયણ્મ ( Flamingo City) 

= ભોટંુ યણ – યાય તાલકુો – કચ્છ જજલ્રો  

= ગજુયાતભા ંર્લસ્તાય ની દ્રક્ટ્ષ્ટએ  વૌથી ભોટંુ અભ્માયણ્મ.  

= પ્રાણી : સયુખાફ  

= અતમાય સધુી બાયત ભા ંસયુખાફ ભાટે એક ભાત્ર. 

4). ઘડૂખય અભ્માયણ્મ  

= નાનુ ંયણ – કચ્છ તથા સયેુન્દ્રનગય ( પ્રલેળ દ્વાય ધાગંરા ) 

= પ્રાણી : જગંરી ગધેડા/ઘડૂખય  

5). જૈવોય અભ્માયણ્મ (અભીયગઢ/ઈકફારગઢ તયીકે ણ ઓખાઈ છે.) 

= અભીયગઢ – ફનાયવ જજલ્રો 

= પ્રાણી : યીંછ 

= યીંછ ભાટે નુ ંગજુયાત ભા ંવૌથી ભોટંુ અભ્માયણ્મ.  

6). ફારાયાભ અભ્માયણ્મ  

= ારનયુ તાલકુો ફનાવકાઠંા જજલ્રો  

= પ્રાણી : યીંછ  

7). થો િી અભ્માયણ્મ 

= કી તાલકુો ભશવેાણા જજલ્રો  

8). યતરભા યીંછ અભ્માયણ્મ  

= રીભખેડા તાલકુો – દાશોદ જજલ્રો  

= પ્રાણી : યીંછ  

 



 

9). જંાબધુોડા યીંછ અભ્માયણ્મ  

= જંાબધુોડા તાલકુો – ચંભશાર જજલ્રો  

= પ્રાણી : યીંછ  

10). સરુાણેશ્વય યીંછ અભ્માયણ્મ (ડૂંખર અભ્માયણ્મ ) 

= ડેડીમાાડા તાલકુો નભમદા જજલ્રો ( ગાભ : ડંુખર ) 

= પ્રાણી : યીંછ, દીડો  

11). ણૃામ અભ્માયણ્મ  

= આશલા તાલકુો - ડાગં જજલ્રો (ગાભ : ફયડીાડા) 

= પ્રાણી : લાધ, લાદંયા, શયણ, નીરગામ  

12). નવયોલય અભ્માયણ્મ 

= ગજુયાત નુ ંવૌથી ભોટંુ િી અભ્માયણ  

= વાણદં (અભદાલાદ) થી રખતય (સયેુન્દ્રનગય) સધુી  

= ગજુયાત ની એકભાત્ર યાભવય વાઇટ ( રયભ્રભણ કયતા ંિીઓ ભાટે નુ ં)  

13). શાથફ અભ્માયણ્મ  

= ધોધા તાલકુો – બાલનગય જજલ્રો  

= પ્રાણી : કાચફા  

14). ાર્નમા અભ્માયણ્મ  

= અભયેરી તાલકુો – અભયેરી જજલ્રો  

= પ્રાણી : ર્વિંશ  

15). ર્ભર્તમારા અભ્માયણ્મ  

= ધાયી તાલકુો – અભયેરી જજલ્રો  

= પ્રાણી : ર્વિંશ  

 

 



 

16). ગીય અભ્માયણ્મ  

= ઉના તાલકુો – ગીય વોભનાથ જજલ્રો  

= પ્રાણી : ર્વિંશ  

= બાયત નુ ંવૌપ્રથભ અભ્માયણ્મ (ઇ.વ.1965 ) 

17). ણગયનાય લન્મજીલ અભ્માયણ્મ  

= જુનાગઢ  

= પ્રાણી : ર્વિંશ  

18). ફયડો ડંુગય ર્વિંશ અભ્માયણ્મ 

= યાણાલાલ તાલકુો (ફયડો ડંુગય) ોયફદંય જજલ્રો  

= પ્રાણી : ર્વિંશ 

19). ોયફદંય િી અભ્માયણ્મ  

= ોયફદંય ર્વટી – ોયફદંય જજલ્રો  

20). કાભધેન ુઅભ્માયણ્મ  

= યાણાલાલ તાલકુો – ોયફદંય જજલ્રો (ગાભ-ધયભયુ) 

= પ્રાણી:- ગામ 

= ગજુયાતનુ ંગામો ભાટેનુ ંએકભાત્ર અભ્માયણ્મ. 

21). ભશાગગંા િી અભ્માયણ્મ /ગાગા િી અભ્માયણ્મ  

= કલ્માણયુ તાલકુો – દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા જજલ્રો  

22). ભયીન અભ્માયણ્મ (વમદુ્રી જીલસકૃ્ટ્ષ્ટ અભ્માયણ્મ) 

= ીયોટનટા ુ– જાભનગય તથા દેલભરૂ્ભ દ્વાયકા 

= વમદુ્ર સકૃ્ટ્ષ્ટ 

= ખાર્વમત જેરી રપવ તથા ભોતી આતી કાલ ુભાછરી(રમ પીવ)  

23). ખીજડીમા િી અભ્માયણ્મ  

= જાભનગય જજલ્રો 



 

24). રશિંગોગઢ િી અભ્માયણ્મ  

= જવદણ તાલકુો – યાજકોટ જજલ્રો  

= ગજુયાતનુ ંવૌથી ભોટંુ પ્રાકૃર્તક તારીભ કેન્દ્ર  

25). યાભયા અભ્માયણ્મ 

= લાકંાનેય તાલકુો – ભોયફી જજલ્રો 

= પ્રાણીઓ:- સયુખાફ, ધોયાડ, ધડૂખય, ર્વિંશ 

 

જૈલ આયણિતિેત્ર (Biosphere)(matra 1) 
= ર્લર્લધ લનસ્ર્તઓના યિણ તથા વલંધમન ભાટે આયણિત ર્લસ્તાય. 

= 2008 ભા ંકચ્છન ુવંણૂમ નાનુ ંયણ તથા ભોટા યણ નો થોડો બાગ કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા જાશયે થયુ.ં 

નોંધ- 

= કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા જાશયે થામ તો “ફામોક્ટ્સ્પમય”  

= યાજમવયકાય દ્વ્રાયા જાશયે થામ તો “ગેઇનરયજલમ” 
 

“ગેઇન રયઝલમ” 

= ર્લર્લધ પ્રકાયના ભોટી વખં્માભા ંવિૃો ઉગાડી તેનો અભ્માવ થતો શોમ તેલો ફગીચો.  

= ડાગં ના લધઈ ભા.ં  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

= આખા બાયતની 4.5% શ ુવંર્ત ગજુયાતભા ંછે.  

= બાયતભા ંશધુનની વખં્મા ભા ગજુયાત ચોથા ક્રભે છે.  

= ગજુયાતભા ંવૌથી લધ ુજોલા ભડત ુ ંશ ુબેવ છે. 

= વૌથી લધ ુદૂધાડા શઓુ ખેડાભા.ં  

= વૌથી લધ ુગામો યાજકોટભા.ં 

= વૌથી લધ ુબેવો ભશવેાણાભા.ં   

= વૌથી લધ ુઘેટા ંકચ્છ ભા ં. 

= વૌથી લધ ુફકયા કચ્છ ભા.ં 

= વૌથી લધ ુઊંટ કચ્છ ભા.ં 
 

ગામ    

(1) કાકંયેજી ગામ  

= ઉત્તય ગજુયાત ,લારઢમાડ પ્રદેળ, ાટણ, ફનાવકાઠંા ભા ંલધ ુજોલા ભેે છે. 

= કાકંયેજી ગામ ના દૂધ ભાથી કેન્વય વાભે યિણ આતુ ંA2 ર્ભનયલ્વ લધ ુપ્રભાણ ભા ંભે  છે. 

(2) ગીય ગામ  

= વૌથી લધ ુદૂધ આતી ગામો 

= ગીય ગામો વૌયાષ્રભા ંઅભયેરી, જુનાગઢ, ગીય-વોભનાથભા ંલધ ુજોલા ભે છે. 

= ર્લશ્વભા ંવૌથી લધ ુબ્રાઝીરભા ં 

(3) ડાગંી ગામ 

= દણિણ ગજુયાત, ડાગં અને સયુતભા ંલધ ુપ્રભાણ ભા ંજોલા ભે છે. 

(4) થયાકય ગામ 

= કચ્છ જીલ્રાના ર્લસ્તાયભા ંલધ ુપ્રભાણભા ંજોલા ભે છે. 

 

શવુંર્ત 



 

બેંવ 

(1). ભશવેાણી  બેંવ 

= આ બેંવ ભશવેાણા જીલ્રાભા ંતેભજ ઉત્તય ગજુયાતભા ંલધ ુપ્રભાણ ભા ંજોલા ભે છે. 

(2). લઢીમાી બેંવ  

= આ પ્રકાયની બેંવો ફનાવકાઠંા અને ઉત્તય ગજુયાતના ર્લસ્તાયભા ંજોલા ભે છે. 

(3). સયુતી બેંવ 

= દણિણ ગજુયાત અને સયુતભા ંજોલા ભે છે. 

(4). જાપયાફાદી બેંવો 

= વૌથી લધ ુદૂધ આતી બેંવો 

= અભયેરીભા ંલધ ુપ્રભાણભા ંજોલા ભે છે. 

(5). ફન્ની 

= વૌથી પ્રકાયની બેંવભા ંપેટનુ ંપ્રભાણ વૌથી લધાયે જલા ભે છે. 

= કચ્છભા ંજોલા ભે છે. 

ફકયી 

(1). કચ્છી ફકયી 

= કચ્છભા ંલધ ુપ્રભાણભા ંજોલા ભે 

(2). ગોશીરલાડી ફકયી 

= બાલનગય જીલ્રા ના ર્લસ્તાયભા ંલધ ુપ્રભાણભા ંજોલા ભે છે. 

(3). ભેંવાણી ફકયી 

= ભશવેાણા જીલ્રા ના ર્લસ્તાયભા ંલધ ુપ્રભાણભા ંજોલા ભે છે. 

(4). ઝારાલાડી ફકયી 

= સયેુન્દ્રનગય જીલ્રા ના ર્લસ્તાયભા ંલધ ુપ્રભાણભા ંજોલા ભે છે. 

(5). સયુતી ફકયી 

= સયુત જીલ્રા અને તેના ર્લસ્તાયભા ંલધ ુપ્રભાણભા ંજોલા ભે છે. 



 

ધેંટા 

(1). ાટણલાી ધેંટા 

= ઉત્તય ગજુયાતભા ંલધ ુપ્રભણભા ંજોલા ભે છે. 

= 1.5 રકરોગ્રાભ જેટલુ ંઊન આે છે. 

(2). ભેયીના ધેટંુ (વકંયણ) 

= 2.5 રકરોગ્રાભ જેટલુ ંઊન આે છે. 

(3). ભાયલાડી ધેંટા 

= કચ્છ ભા ંજોલા ભે 

= 1 રકરોગ્રાભ ઊન 

=  તેના ઊનથી રાફંા યેવા ફને છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

= ગજુયાતની પ્રથભ વશકાયી ડેયી સયુતના ચોમામવી તાલકુા ખાતે ફનેર. 

= નાભ:- ચોમામવી દૂધ ઉતાદક વશકાયી ભડંી રીભીટેડ. 
 

1. AMUL (આણદં ર્ભલ્ક યરુ્નમન રીભીટેડ કંની) – આણદં 

= સ્થાક  - ર્ત્રભલુનબાઈ ટેર 

= સ્થાના – 1946ભા ંખેડા દૂધ ઉતાદન ભડંી તયીકે 

= 1955ભા ંયનેુસ્કોની ગ્રાન્ટ દ્વાયા અમરુ ફની. 

= ડો. લગીવ કુરયમન શે્વતક્રારં્ત રાવમા. 

= ખાદ્ય ફેવીન ફનાલલાનુ ંળરુ થયુ.ં (ર્લશ્વભા ંઅગે્રવય) 

= NDDB (નેળનર ડયેી ડેલરોભેન્ટ ફોડમ) લણગિવ કુરયમન દ્વાયા સ્થાયુ.ં 

= ભેન્યપેુતચયીંગ પ્રાન્ટની દ્રક્ટ્ષ્ટએ ર્લશ્વની વૌથી ભોટી ડેયી.  

= દુધના ઉતાદનભા ંબાયત ર્લશ્વભા ંપ્રથભ.  

= (શે્વતક્રારં્ત- ચોથી ચંલર્િમ મોજના- ઓયેળન પરડ-ઇક્ટ્ન્દયા ગાધંી દ્વાયા) 

= અમતૃા ટેર ર્ત્રભલુનબાઈ ટેરના દીકયી શાર સધુીના એકભાત્ર ભરશરા MD. 

= શાર તમાના MD દીક યથ (૨૦૧૭થી) 
 

2. દૂધ વાગય ડેયી (ભશવેાણા) 

= સ્થાક   :- ભાનર્વિંગ ટેર 

= સ્થાના  :- 1964 (દૂધ વાગય વાગય દાન તયીકે) 

= છીથી   :- દૂધ વાગય ડયેી 

= આખા ગજુયાતભા ંવૌથી લધ(ુ25% જેટલુ ં) દુધનુ ંકરેતળન કયતી ડેયી.  

= પ્રથભ ડેયી જેણે રેનથી ગજુયાત થી રદલ્શી દૂધ ભોકલ્યુ.ં 

= અન્મ  :- વાગય છાવ, વમદૃ્ધ ધી. 

= યરુ્નમન:- વશમોગ 

ડેયી ઉદ્યોગ 



 

3. ફનાવ ડેયી (ફનાવકાઠંા) 

= ફનાવ ડેયી નુ ંઉદઘાટન નયેન્દ્રબાઈ ભોદી દ્વાયા કયાયુ ંશત ુ.ં 

= સ્થાક   :- ગલ્ફાબાઈ નેનજીબાઈ ટેર 

= સ્થાના  :- 1969 

= આઇવક્રીભ ાલડય ભાટે પ્રખ્માત 

= A2 ર્ભનયલ્વ ફનાલલાભા ંભશતલનો પાો 

 

4 વાફયડેયી:- (વાફયકાઠંા) 

= સ્થાક :- બોાબાઈ ટેર 

= ભડંીઓની વૌથી લધ ુવખં્મા ધયાલતી ડેયી. 

1.  

  

જીલ્રો ડયેી જીલ્રો ડયેી 
કચ્છ  1. ભાધાય ડયેી (ભાધાય-ભજુ) 

2. વયશદ ડયેી (અંજાય) 
 

અભયેરી 1. ચરારા ડયેી 
2. અભય ડયેી 

ગાધંીનગય 1. ભધયુ ડયેી         

2. ભધય ડયેી 
યાજકોટ ગોાર ડયેી 

અભદાલાદ 1. ઉત્તભ ડયેી 
2. અજોડ ડયેી 
3. આફાદ ડયેી 

જુનાગઢ વોયઠ ડયેી 

ચંભશાર ચંામતૃ ડયેી (ગોધયા) લડોદયા 1. ફયોડા ડયેી 
2. સગુભ ડયેી 

 

બરૂચ દૂધધાયા ડયેી સયુત 1. અમરુ ડયેી  

2. ચોયીમાવી ડયેી 
નલવાયી લસુધંયા ડયેી બાલનગય દૂધ વરયતા ડયેી 

સયેુન્દ્રનગય સયુ-વાગયડયેી (શાર નાભ સયેુન્દ્રનગય 
ડયેી) 

  



 

 

= બાયત ની કુર લસ્તીભા ં4.99% રશસ્વો ગજુયાતનો છે. 

= ગજુયાતની કુર લસ્તી 6,04,39,692 છે. 

  જેભા,ં રુુો 3,14,19,260 (52.10%) છે અને સ્ત્રીઓ 2,89,48,432 (48.90%) છે. 

= લસ્તીનીદ્રષ્ટીએ 2011 ભા ં ગજુયાત નો બાયતભા ંક્રભ 10 ભો શતો યંત ુ2014 ભા ંતેરગંાના 

 યાજમ અક્સ્તતલભા ંઆલતા ગજુયાત 9 ભા ંક્રભે આલી ગાઉ છે.  

= 2001 થી 2011 ભા ંગજુયાતનો વયેયાવ લસ્તીવદૃ્ધદ્ધદય 19.3% છે. 

  જેભા,ં રુુો 19.4% અને સ્ત્રીઓ ભા ં19.2% છે. 

= ગજુયાતની કુર ળશયેી લસ્તી 25,745,083 છે. 

  જે કુર ગજુયાતની કુર લસ્તીના 42.60% છે. 

= ગજુયાતની કુર ગ્રાર્ભણ લસ્તી 3,46,94,609 છે. 

  જે કુર ગજુયાતની કુર લસ્તીના 57.40% છે. 

= ગજુયાતનો વૌથી લધ ુલસ્તી લાો જીલ્રો અભદાલાદ છે. 

= ગજુયાતનો વૌથી ઓછો લસ્તી લાો જીલ્રો ડાગં છે. 

= ગજુયાતનુ ંવૌથી લધ ુલાળ ળશયે ણ અભદાલાદ છે. 

લસ્તીગીચતા 

= ગજુયાતભા ંલસ્તીગીચતા 308 વમક્તત/ચોયવ કી.ભી. છે. 

= 2001 ભા ંગજુયાતભા ંલસ્તીગીચતા નો દય 258  વમક્તત/ચોયવ કી.ભી. છે. 

= 2001 ની વાેિે 2011 ભા ંથમેર લસ્તીગીચતાનો લધાયો 50 વમક્તત/ચોયવ કી.ભી. છે. 

= વૌથી લધ ુલસ્તીગીચતા ધયાલતો જીલ્રો સયુત(1337 વમક્તત/ચો.કી.ભી.) છે. 

= વૌથી લધ ુલસ્તીગીચતા ધયાલત ુ ંળશયે ણ સયુત છે. 

= વૌથી ઓછી લસ્તીગીચતા ધયાલતો જીલ્રો કચ્છ(46 વમક્તત/ચો.કી.ભી.)  છે. 

= વૌથી લધ ુલસ્તીગીચતા નો દય સયુતભા(ં40%) છે. 

= વૌથી ઓછી લસ્તીગીચતા નો નલવાયી ભા ં છે. 

ભાનલ લસ્તી (2011) 



 

      ણરિંગપ્રભાણ 

= 1000 રુુો એ સ્ત્રીઓ ની વખં્મા એટરે ણરિંગપ્રભાણ. 

= ગજુયાત નુ ંવયેયાવ ણરિંગપ્રભાણ 919/1000 છે. 

= ગજુયાત નુ ંળશયેી  ણરિંગપ્રભાણ 880/1000 છે. 

= ગજુયાત નુ ંગ્રાર્ભણ ણરિંગપ્રભાણ 949/1000 છે. 

= ગજુયાતભા ંવયેયાવ ર્ળશ(ુ0-6 લમ) ણરિંગપ્રભાણ 890/1000 છે. 

= ગજુયાત નુ ંળશયેી ર્ળશ(ુ0-6 લમ) ણરિંગપ્રભાણ 852/1000 છે.  

= ગજુયાત નુ ંગ્રાર્ભણ ર્ળશ(ુ0-6 લમ) ણરિંગપ્રભાણ 914/1000 છે. 

= વૌથી ઓુ ળશયેી ણરિંગપ્રભાણ ભશવેાણા ભા ંછે. 

= વૌથી લધ ુજાર્તપ્રભાણ ડાગં ભા ં(1007/1000) છે. 

= વૌથી ઓુ જાર્તપ્રભાણ સયુત ભા ં(863/1000) છે. 

= વૌથી લધ ુ ર્ળશણુરિંગપ્રભાણ ડાગં ભા ં(963/1000) છે. 

= વૌથી ઓુ ર્ળશણુરિંગપ્રભાણ સયુત ભા ં(863/1000) છે. 

વાિયતાદય 

= ગજુયાતભા ંવયેયાવ વાિયતાદય 78% છે. 

= ગજુયાતભા ંરુુ વાિયતાદય 85.8% છે. 

= ગજુયાતભા ંભરશરા વાિયતાદય 69.7% છે. 

= ગજુયાતભા ંળશયેી વાિયતાદય 86.3% છે. 

= ગજુયાતભા ંગ્રાર્ભણ વાિયતાદય 71.7% છે. 

= વૌથી લધ ુસ્ત્રી-રુુ વાિયતાદય તપાલત ફનાવકાઠંા(26.5%) છે. 

= વૌથી ઓછો સ્ત્રી-રુુ વાિયતાદય તપાલત સયુત(8.82%) છે. 

 

 

 



 

   લધ ુ   ઓુ 

જીલ્રો  સયુત ,અભદાલાદ (85.5%) દાશોદ(58.8%) 

રુુ ગાધંીનગય (92%) દાશોદ(70%) 

ભરશરા સયુત(80.4%) દાશોદ(47.6%) 

ળશયેી નલવાયી(88.8%) જાભનગય(79.2%) 

ગ્રાર્ભણ આણદં(82.7%) દાશોદ(58.8%) 
 

ધભમ અને લસ્તી 

  ધભમ      ટકાલાયી        લસ્તી 
રશન્દુ 85.57 5,55,33,988 
મકુ્સ્રભ 9.67 58,46,761 
ણિસ્તી 0.52 3,16,178 
ળીખ 0.10 58,246 
ફૌદ્ધ 0.05 30,483 
જૈન 0.96 5,79,654 
અન્મ ધભમ 0.03 16,480 
ધભમ ન દળામલનાય 0.10 57,902 
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