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વલબાગ-૧ આણુું ગજુયાત 

 ગજુયાતનો સ્થના હદલવ – ૧ ભે ૧૯૯૬૦  

 પ્રથભ ાટનગય – અભદાલાદ  

 લતતભાન ાટનગય- ગાુંધીનગય  

 ગાુંધીનગય કમાયે ગજુયાતનુું ાટનગય ફન્યુું - ૧૧ પેબ્રઆુયી ૧૯૭૧  

 ગજુયાતનુું યાજમ ગીત- જમ જમ ગયલી ગજુયાત  

 ગજુયાતની યાજ્મ બાા- ગજુયાતી  

 યાજમ પ્રાણી –વવિંશ  

 યાજમ ક્ષી – ફ્રાભીન્ગો  (સયુખાફ) 

 ગજુયાતનુું ક્ષેત્રપ – ૧,૯૬,૦૨૪ ચો હકભી  

 ગજુયાતનો વૌથી લધ ુક્ષેત્રપ ધયાલતો જીલ્રો – કયછ 

 વૌથી ઓછું ક્ષતે્રપ ધયલતો જીલ્રો – ડાુંગ  

 ગજુયાતની કુર લસ્તી -૮૯.૩૬  

 આહદલાવી ની વૌથી લધ ુલસ્તી કમા જજલ્રાભાું છે –ડાુંગ જીલ્રા  

 ગજુયાતના પ્રથભ યાજ્માર –શ્રી ભશેંદી નલાઝજ ુંગ 

 ગજુયાતના પ્રથભ મખુ્મભુંત્રી –ડો. જીલયાજ ભશતેા  

 ગજુયાતના લતતભાન યાજમાર –શ્રી ઓભ પ્રકાળ કોશર 

 ગજુયાતના લતતભાન મખુ્મભુંત્રી –શ્રી વલજમબાઈ રૂણી  

 ગજુયાતના લતતભાન વલધાનવબાના અધ્મક્ષ – શ્રી યભણબાઈ લોયા  

 ગજુયાતભાું વલધાનવબાની ફેઠકો – ૧૮૨  

 ગજુયાતભાું યાજમવાબાની ફેઠકો – ૧૧  

 ગજુયાતભાું રોકવબાની ફેઠકો -૨૬  

 ગજુયાતભાું ુંચામતનો અભર -૧ એવપ્રર ૧૯૯૬૩  

 ગજુયાતભાું ભશાનગયાલરકો – ૮ (અભદાલાદ,લડોદયા,સયુત,યાજકોટ,બાલનગય,જાભનગય,જુનાગઢ અને 

ગાુંધીનગય) 

 ગજુયાતના જીલ્રા – ૩૩  

 ગજુયાતના તાલકુા – ૨૫૧  

 ગજુયાતના ગાભડા – ૧૮,૨૨૫ 

 ગજુયાતભાું કુર અબમાયણ્મ -૨૩  
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 ગજુયાતભાું કુર નેળનર ાકત – ૦૪ 

 ગજુયાતનો કુર દહયમાઈ હકનાયો -૧૬૦૦ હકભી  

 ગજુયાતભાું કુર લસ્તીગીચતા -૩૦૮  

 બાયતના યાજમભા લસ્તી પ્રભાણે ગજુયાતનુું સ્થાન – નલમ ુ 

 ગજુયાતભાું વૌથી લધ ુલસ્તી ધયાલતો જીલ્રો – અભદાલાદ  

 ગજુયાતભાું વૌથી ઓછી લસ્તી ધયાલતો જીલ્રો –ડાુંગ  

 ગજુયાતભાું વૌથી લધ ુલસ્તીગીચતા ધયાલતો જીલ્રો –સયુત  

 ગજુયાતભાું વૌથી ઓછી લસ્તીગીચતા ધયાલતો જીલ્રો –કયછ  

 ગજુયાતભાું વૌથી લધ ુલસ્તી લધાયાનો દય – સયુત  

 ગજુયાતભાું કુર જાતીપ્રભણ કેટલુું – ૯૧૮  

 ગજુયાતભાું વૌથી લધ ુજાતીપ્રભાણ ધયલતો જીલ્રો – ડાુંગ (૧૦૦૭) 

 ગજુયાતભાું વૌથી ઓછ જાતીપ્રભાણ ધયલતો જીલ્રો – સયુત (૭૮૮) 

 ગજુયાતભાું વૌથી લધ ુવાક્ષયતા ધયાલતો જીલ્રો – અભદાલાદ અને સયુત  

 

૨.ગજુયાતના જીલ્રાઓ 

  

 ૧ ભેં ૧૯૬૦ ના યોજ ગજુયાત યાજમની સ્થાના વભમે કેટરા જીલ્રા શતા?– ૧૭  

 ગજુયાતભાું ઈ.વ.૧૬૬૪ અને ઈ.વ.૧૯૬૬ કઈ જીલ્રાની યચના થઈ? – ગાુંધીનગય અને લરવાડ  

 ગજુયાતભાું ૨ ઓક્ટોફય ૧૯૯૭ યોજ કેટરા જીલ્રા ની યચના થઈ? – ાુંચ (આણુંદ,દાશોદ,નભતદા,નલવાયી 

અને ોયફુંદય) 

 ગજુયાતભાું ઈ.વ.૨૦૦૦ ભા કઈ જીલ્રાની યચના થઈ? – ાટણ  

 ગજુયાતભાું ૨ ઓક્ટોફય ૨૦૦૭ ના યોજ કઈ જીલ્રાની યચના થઈ? – તાી 

 ગજુયાતભાું ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ ના કેટરા જીલ્રાની યચના થઇ? –વાત  (ગીય-

વોભનાથ,ફોટાદ,ભશીવાગય,ભોયફી,દેલભવૂભ દ્વાયકા,છોટા ઉદમયુ અને અયલલ્રી) 

 ગજુયાતભાું કુર કેટરા જીલ્રા છે? – ૩૩ 

 ગજુયાતના કુર તાલકુા – ૨૫૧ 

 ગજુયાતના કુર ગાભડા - ૧૮,૨૨૫  

 

૨.ગજુરાતની ભગૂોલ 
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 ગજુયાત યાજ્મ ની સ્થાના – “બશૃદ મુુંફઈ” યાજમભાુંથી ૧ભે ૧૯૯૬૦ ના યોજ  

 ગજુયાતનુું સ્થાન – બાયતના વળભ બાગભાું અયફ વાગયના હકનાયે  

 ગજુયાત ભાુંથી કક્્ુુંત કમાુંથી વાય થાઈ છે? – ગજુયાત યાજમના ઉતય બાગ ભાુંથી (પ્રાુંવતજ અને 

હશભતનગય) 

 ગજુયાતનુું ક્ષેત્રપ – ૧,૯૬,૦૨૪ ચોયવ હકભી  

 ગજુયાતની ઉતય-દલક્ષણની રુંફાઈ – ૫૯૦ હકભી  

 ગજુયાતની લૂત –ક્ષીભ રુંફાઈ – ૫૦૦  

 ગજુયાતની દહયમાઈ વીભા -૧,૬૦૦  

 ગજુયાતભાું કેટરા અખાત આલેરા છે? – વિભે કોયીના અને કયછનો અખાત દલક્ષણે ખુંબાતનો અખાત 

 ગજુયાતનુું ભોટુું ફુંદય – કુંડરા  

 ગજુયાતનુું આંતયાષ્ટ્રીમ શલાઈ ભથક – અભદાલાદ  

 ગજુયાતભાું કુર યેલ્લે ભાગત – ૫,૬૯૬ 

 ગજુયાતભાું વડક ભાગત – ૭૨,૧૬૫ 

   

૩.ભુષુ્ટ્ઠ 

 

 ગજુયાત નાભ કેભ ડ્ુું શળે –ગરુ્જય જાવતના નાભ યથી 

 આનતત – તગજુયાતનો ઉત્તય બાગ  

 રાટ – ગજુયાતનો ભધ્મ અને દલક્ષણનો બાગ 

 સયુાષ્ટ્ર – વૌયાષ્ટ્રનો દ્રીક્લ્ીમ બાગ  

 બાયતભાું વૌથી લધાયે દહયમા હકનાયો ગજુરાતને ભળ્મો છે. 

 બાયતના કુર દહયમાહકનાયાનો આળયે ચોથો બાગ ગજુરાત ધયાલે છે. 

 તાીનો ઉત્તય હકનાયો કમા નાભે ઓખામ છે – સળુાાની ટેકરીઓ  

 ખુંબાતના અખાતભાું ક્યા ફટે આલેરા છે – આલયા બેટ અને પીરમ બેટ 

 બાલનગય નજીક કમા ફેટ આલેરા છે – સરુતાનયુ અને જેગયી ફેટ  

 ભાણાલદયથી નલીફુંદય સધુીના બાગને કમા નાભે ઓખામ છે – ઘડે  

 જાભનગય અને દેલભવૂભ દ્વાયકા જજલ્રાભા કમા ટા ુઆલેરા છે – ીયોટન ટા ુ

 કચ્છ ના યણનો વલસ્તાય કેટરો છે – ૨૭,૨૦૦ ચોયચ હકભી  

 ફનાવકાુંઠા જજલ્રાની વિભે આલેરા યણ વલસ્તાયને કમા નાભે ઓખામ છે – ગોઢા  
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 લાત્રક અને ભશી નદી લયચનેા પ્રદેળને કમા નાભે ઓખામ છે – ચયોતય  

 વૌયાષ્ટ્રનો ઉયચપ્રદેળ કમા ખડકોનો ફનેરો છે – ફેવાલ્ટ અગ્નનકૃત  

 દાુંતા અને ારનયુ નજીક કઈ ટેકયીઓ આલેરી છે – જેવોયની  

 નભતદાની દલક્ષણ ેકઈ ટેકયીઓ આલેરી છે – યાજીાની ટેકયીઓ  

 ગજુયાતનુું એકભાત્ર લગહયભથક – ડાુંગ જજલ્રાનુું વાતુાયા  

 લરવાડ જજલ્રાભાું કઈ ટેકયીઓ આલેરી છે – ાયનેયાની  

 ઉતયની ભાુંડલીની ટેકયીભાું કઈ વળખય આલેલુું છે – ચોટીરા 

 ગજુયાતનો વૌથી ઉંચો લતત – ગીયનાય  

 ગજુયાતનુું વૌથી ઊંચુું વળખય – ગોયખનાથ  

 

 

૪.પળવત-શખર 

 વાતુાયા - (જજ.ડાુંગ) 

 યતનભશાર – (જજ.દાશોદ) 

 ફયડો – (જજ.ોયફુંદય) 

 વતીમાદેલી – (જજ.જાભનગય) 

 ભજુજમો – (જજ.કયછ) 

 ઓવભ – (જજ.યાજકોટ) 

 આયાસયુ – (જજ.ફનાવકાુંઠ) 

 વલલ્વન – (જજ.લરવાડ) 

 ઇડય – (જજ.વાફયકાુંઠા) 

 ાલાગઢ – (જજ.ુંચભશાર) 

 ચોટીરા – (જજ.સયેુન્દ્રનગય) 

 તાયુંગા – (જજ.ભશવેાણા) 

 નખત્રાણા – (જજ.કયછ) 

 

  



ગજુયાતની વાભાન્મ ભાહશતી બાગ-૧ 

 

www.garvi-gujarat.com Page 5 
 

 ૫. નદીઓ અને વયલયો 

(૧) દલક્ષણ ગજુયાતની નદીઓ  

 

 નભતદા 
 

 નભતદા નદી ભધ્મ પ્રદેળના ભૈકર લતતભાાના અભયકુંટક ભાુંથી નીકી બરૂચથી ૨૪ હકભી દુય ખુંબાતના 

અખાતને ભે છે. 

 તેની કુર રુંફાઈ ૧૩૧૨ હકભી છે. 

 ગજુયાતભાું તેની રુંફાઈ ૧૬૦ હકભી છે. 

 નભતદા ગજુયાતભાું શાુંપેિય ાવે પ્રલેળે છે. 

 નભતદા નદી ય નલા ગાભ ાવે વયદાય વયોલય મોજના વાકાય થઈ છે. 
 

 તાી 
 

 ભધ્મ પ્રદેળના ભશાદેલની ટેકયીઓભાું ફેતફુ ાવેથી નીકી સયુત ાવે ખુંબાતના આખાતાભા અયફ વાગયને 

ભે છે. 

 તેની કુર રુંફાઈ ૭૨૪ હકભી છે. 

 તાી ગજુયાતભાું શયણપા નાભના સ્થે પ્રલેળે છે. 

 તાી નદી ઉય ઉકાઈ અને કાકયાાય મોજના આલરે છે. 
 

 

 કોરક 

 

 આ નદીના ટભાુંથી કાલુું ભાછરી ભી આલેળે. 

 આ નદી યેતીના ઢગભાું પેયલાઈ જામ છે. 
  

 ઓયુંગા  

 

 ધયભયુના ડુુંગયભાુંથી નીકી ૧૩ હકભી દુય અયફ વાગયને ભે છે. 

 લરવાડ ળશયે ઓયુંગા નદીય આલેલુું ળશયે છે. 
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(૨) ભધ્મ ગજુયાતની નદીઓ 

 

 

 વાફયભતી  

 

 વાફયભતી ઉદમયુ ાવેના ઢેફય વયોલય નજીકથી નીકી લૌઠાથી આગ ખુંબાતના અખાતને ભે છે. 

 તેની કુર રુંફાઈ ૩૨૧ હકભી છે. 

 અભદાલાદ જજલ્રાની આગ લૌઠા ાવે વાત નદીઓના વુંગભ થતો શોલાનુું ભનામ છે. 

 ખયી, લાત્રક, ભાઝભ, બોગલો, ભેિો, સકુબાદય, ળેઢી, શાથભતી અને અંધરી નદીઓ ભે છે. 
 

 

 ભશી  

 

 ભધ્મ પ્રદેળના અંઝેયા ાવેથી નીકી યાજસ્થાનના લાુંવલાડ જજલ્રાભાું થઈ ગજુયાતભાું પ્રલેળે છે અને ખુંબાતના 

અખાતને ભે છે. 

 તેની કુર રુંફાઈ ૫૦૦ હકભી છે 

 ગજુયાતભાું તેની કુર રુંફાઈ ૧૮૦ હકભી છે. 

 આથી તે ભશીવાગય તયીકે ઓખામ છે 

 લણાકફોયી અને કડાણા મોજના આ નદી ય આલેર છે.  

(3)  ઉતય ગજુયાતની નદી 

 ફનાવ  

 

 યાજસ્થાનના વળશોયી જજલ્રના વળયણલાના શાડભાુંથી નીકી ફનાવકાુંઠા,ાટણ અને કચ્છ જજલ્રાભાું થઈ કચ્છના 

નાના યણભાું વભાઈ જામ છે. 

(૪) વૌયાષ્ટ્રની નદીઓ  

 બાદય 

 આ નદી આણયના ઉચ્ચપ્રદેળભાુંથી નીકી નલીફુંદય ાવે અયફ વાગયને ભે છે 

 તેની કુર રુંફાઈ ૧૯૪ છે. 
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 જેતયુ ાવે રીરખા અને નલાગાભ ાવે બાદય ફુંધ આલેરા છે. 
 

 

 ળેત્ુુંજી  

 

 ગીયની ધુુંડી ટેકયીભાુંથી નીકી સરુતાનયુ ાવે ખુંબાતના આખાતને ભે છે. 

 તેની કુર રુંફાઈ ૧૭૩ છે. 

 ધાયી નજીક ખોડીમાય ભાતાના સ્થાનક ાવે અન ેારીતાણા નજીક યાજસ્થી ાવે ફુંધો ફુંધામા છે 

 

 લઢલાણ બોગાલો 
  

 ચોટીરા તાલકુાના નલાગાભ ાવેના ડુુંગયભાુંથી નીકી ચોટીરા, વામરા, મુી અને લઢલાણ થઈ ન વયોલયને 

ભે છે. 

 આ નદી ય ગૌતભગઢ ાવે નામકા અને સયેુન્દ્રનગય ાવે ધોીધજા નાભના ફુંધ આવ્મા છે . 

 

 

 

 ન વયોલય  

 

 ન વયોલય કયછના નાના યણ અને ખુંબાતના અખાતને જોડતી નીચી ભવૂભના પ્રદેળના બાગભાું આલેર છે. 

 ન વયોલયની રુંફાઈ ૩૨ હકભી અને શોાઈ ૬.૫ હકભી છે. 

 ટનર વયોલયનુું ક્ષેત્રપ ૧૨૦.૮૨ ચોયચ હકભી છે. 

 તેની ઊંડાઈ ૫ થી ૮ ભીટય છે. 

 તેભાું ાનલડ વૌથી ભોટો ટા ુછે. 

 ન વયોલયના વલસ્તાયને અભ્માયણ જાશયે કયલાભાું આલેર છે. 

૬. નદીને હકનાયે લવેરા ળશયેો 

 નદી  

 

 નભતદા – બરુચ,ચાુંદોદ, કયનાી, નાયેિય અને શકુરતીથત  

 તાી – સયુત, ભાુંડલી, વનઝય  

 ણૂાત – નલવાયી,ભહલુા,જરારોય  

 વાફયભતી – ભહડુી,ગાુંધીનગય,અભદાલાદ,લૌઠા  
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 વલિાવભત્રી – લડોદયા  

 શાથભતી – હશભતનગય  

 ષુ્ટ્ાલતી –ભોઢેયા,ઉનાલા,ભીયાદાતાય 

 ભેિો – ળાભાજી 

 ળેત્ુુંજી – ધાયી,ખોડીમાય,ારીતાણા 

 ભયછ – ભોયફી,લાુંકાનેય,ભાલમા 

 આજી –યાજકોટ  

 રૂેણ – ભશવેાણા 

 ગોભતી – દ્વાયકા  

 વયસ્લતી – દાતા,ાટણ,વીધ્યુ       

૭. ગજુયાતની ફહશુતેકુ મોજનાઓ 

બહષુતે ુયોજના નદીઓ જીલ્ો 
નલાગાભ નભતદા નભતદા 
ઉકાઈ તાી તાી 
કુંડાણા ભશી ભશીવાગય 

દાુંતીલાડા ફનાવ ફનાવકાુંઠા 
બાદય બાદય યાજકોટ 

લાત્રક લાત્રક અયાલલ્રી 
લણાકફોયી ભશી ખેડા 
શાથભતી શાથભતી વાફયકાુંઠા 
ધયોઈ વાફયભતી ભશવેાણા 
ાનભ ાનભ ભશીવાગય 

 

 

 

૮. કૃશવશપંશત  

1. ફાજયી  

 

 ગજુયાત ફાજયીના ઉત્ાદનભાું પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે. 

 ફનાવકાુંઠા ગજુયાતભાું પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે. 
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2. જુલાય 

  

 જુલાય ઉનાળુ અને વળમાળુ એભ ફે ઋત ુરેલાઈ છે.  

 જાભનગય જુલાયભાું વારુું ઉત્ાદન ધયાલે છે. 
 

3. ઘઉં 

 

 ગજુયાતભાું બાર વલસ્તાયભાું થતા ઘઉં પ્રખ્માત છે. 

 તે બારીમા ઘઉં નાભે ઓખામ છે. 

 ગજુયાતભા વૌથી લધ ુઘઉં ભશવેાણાભાું થામ છે.  

 

4. ભકાઈ 

  

 ભકાઈનુું વૌથી લધ ુઉત્ાદન ભશીવાગય જજલ્રાભાું થામ છે. 
 

5. ભગપી 
  

 બાયતભાું ગજુયાત ભગપીના ઉત્ાદનભાું પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે.  

 ગજુયાતભાું જૂનાગઠ જીલ્રો પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે. 
 

6. કાવ  

 

 ગજુયાતભાું લડોદયા જીલ્રો કાવનુું લધ ુઉત્ાદન કયે છે. 

 બરૂચના કાનભના પ્રદેળભાું કાવનુું ઉત્ાદન વૌથી લધ ુથામ છે. 
 

7. તભાકુ  

 

 બાયતભાું તભાકુના ઉત્ાદનભાું ગજુયાત ફીજા ક્રભે છે. 

 ગજુયાતભાું ખેડા જજલ્રાનો ચયોતયનો પ્રદેળ તભાકુના ઉત્ાદનભાું જાણીતો છે. 
 

8. ળેયડી  

 

 ગજુયાતભાું ળેયડીનુું ઉત્ાદન સયુતભાું વૌથી લધાયે થામ છે. 
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 ૯.ળન શપંશત  

 ગજુયાતનો લનવલસ્તાય ૧૮,૮૪,૬૦૦ જેટરો છે. 
 

 

૧૦.ગજુરાત રાજ્ય દ્વારા મષત્ળના દદળશો 
 

 ૨ પેબ્રઆુયીમ  - વલિ જરપ્રાવલત હદલવ  

 ૨૧ ભાચત      - વલિ લન હદલવ  

 ૧૮ એવપ્રર    - વલિ શયેીટેઝ હદલવ  

 ૨૨ એવપ્રર    - વલિ થૃ્લી હદલવ  

 ૩ ભે           - વલિ ઊજાત હદલવ  

 ૫ જુન         - વલિ માતલયણ હદલવ  

 ૧૧ જુરાઈ     - વલિ જનવુંખ્મા હદલવ  

 ૧૬ વપ્ટેમ્ફય   - વલિ ઓઝન હદલવ 

 ૬ ઓક્ટોમ્ફય   - વલિ શફેીટેટ હદલવ  

 ૧૪ હડવેમ્ફય    - ઊજાત વુંયક્ષણ હદલવ  

૧૧.ગજુયાતના નેળનર ાકત અને અબમાયણ્મ  

 

 ગજુયાતભાું ૪ નેળનર ાકત અને ૨૩ અબમાયણ્મ આલરેા છે. 

 તેભાું ૧૧ પ્રાકૃવતક અબમાયણ્મ આલેરા છે. 
 

નેળનર ાકતનુું નાભ                સ્થાના                       સ્થાન  

 

 ગીય નેળનર ાકત                 એવપ્રર -૧૯૬૫              વાવણગીય (જજ-ગીય વોભનાથ) 

 બ્રેકફક નેળનર ાકત            જુરાઈ -૧૯૭૬               લેાલદય (જજ-બાલનગય) 

 લાુંવદા નેળનર ાકત             એવપ્રર-૧૯૭૯                લાુંવદા (જજ.નલવાયી) 

 ભયીન નેળનર ાકત              ઓગસ્ટ-૧૯૮૦               જોહડમાથી ઓખા સધુી 
 

અબમાયણ્મ 
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 ગીય પ્રાકૃવતક અભ્માયણ્મ        એવપ્રર -૧૯૯૬                 વાવણગીય (જજ-ગીય વોભનાથ) 

 જેવોય યીંછ અબમાયણ્મ        ભ ે-૧૯૯૭૮                    જેવોયની ટેકયી (જજ-ફનાવકાુંઠા) 

 નાયામણ વયોલય ક્ષી         એવપ્રર-૧૯૮૧                 નાયમણ વયોલય (જજ-કયછ) 

 યતનભશાર અબમાયણ્મ       ભાચત -૧૯૮૨                  યતનભશાર (જજ-દાશોદ) 

 સયુાણેિય અબમાયણ્મ       ભાચત -૧૯૮૨                  સયુાણેિય (જજ-નભતદા) 

 યાભયા અબમાયણ્મ          નલેમ્ફય -૧૯૮૮              યાભયા (જજ-યાજકોટ) 

 ાણીમા અબમાયણ્મ          જુન -૧૯૮૯                   ાણીમા (જજ-અભયેરી) 

 ફારાયાભ અભ્માયણ         ઓગસ્ટ –અને ૧૯૮૯         ફારાયાભ અંફાજી –(જજ-ફનાવકાુંઠ) 

 ણૂાત અબમાયણ્મ             જુરાઈ -૧૯૯૦                 ણૂાત (જજ-ડાુંગ) 

 વભવતમારા અબમાયણ્મ        પેબ્રઆુયી -૨૦૦૪              વભવતમારા (જજ-અભયેરી) 

 


