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અભદાલાદ જીલ્રો 

 
 

 અભદાલાદ જીલ્રાની ઉત્તય દદળાભાાં  ભશવેાણા, વાફયકાાંઠા અને ગાાંધીનગય જજલ્રાઓ આલેરા છે. 
લૂવ દદળાએ  ખેડા જજલ્ર, દક્ષિણ દદળાએ  ખાંબાતન અખાત  અને બાલનગય જજલ્ર  તથા શ્ચિભ 
દદળાએ  સયેુન્દ્રનગય જજલ્ર  આલેર આલેરા છે. 

 અશભદળાશ ેતા.૨૬/૨/૧૪૧૧ના યજ ભાણેક બરુ્જ ાવે અભદાલાદન ામ નાંખામ શત. અભદાલાદ 
નલી યાજધાની તા. ૪/૩/૧૪૧૧ના યજ નક્કી થઇ શતી. 

 કે્ષત્રપ :- ૮,૦૮૬ચ દકભી 
 સ્થાના : ૧૯૬૦ 

 વલધાનવબાનીકુરવીટો:- ૨૧ {શ્ચલયભગાભ,વાણાંદ,ઘાટરડીમા,લેજરયુ,લટલા,એરીવબ્રીજ,નાયણયુા, 
શ્ચનકર,નયડા,ઠક્કયફાાનગય,ફાનુગય,અભયાઈલાડી,દદયમાયુ-કાલુયુ,જભારયુ-ખાડીમા, 
ભણીનગય,દાણીરીભડા (એવ.વી), ધાંધકુા,દવકઈ,અવાયલા(એવ.વી) , વાફયભતી અને ધકા } 

 લસ્તી :-૭૨,૧૪,૨૨૫ (૨૦૧૧મજુફ ) 

 અક્ષય જ્ઞાન :-૮૫.૩૧% 

 સ્ત્રી પરુૂ પ્રભાણ:-૯૦૪(દયશજાયે) 

 લસ્તી ગીચતા :-૯૮૩ એક ચ.દકભી (વ્મક્તત દીઠ) 

 મખુ્મ ભથક :-અભદાલાદ 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AA%BE_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A0%E0%AA%BE_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AA%B0_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%BE_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AA%B0_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AA%B0_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
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 તાલકુાઓ : -10(1) ધરેયા , ( 2) દસ્કઈ, ( 3) ફાલા, ( 4) વાણાંદ , ( 5) ધકા, ( 6)ધાંધકુા, 
(7)દેત્રજ, (8)ભાાંડર, (9)શ્ચલયભગાભ  

 તાલકુા ચંામતની કુર વીટો :-૯ (ફેઠક-૧૭૬) ( બાજ-૮૧, કોંગ્રેવ-૭૭ અન્દ્મ-૩ ) 

 (ધાંધકુા- ૧૬, ફાલા-૧૮, શ્ચલયભગાભ-૨૦, ધરેયા-૧૬, દવકઇ- ૨૮,દેત્રજ-૧૬, ઘકા-૨૨, વાણાંદ-
૨૪ અને ભાાંડર-૧૬) 

 જિલ્રા ચંામતની કુર વીટો :- ૩૪ ( બાજ-૧૬, કોંગ્રેવ-૧૮ અન્દ્મ-૦ ) 

(ધાંધકુા- ૨, ફાલા-૪, શ્ચલયભગાભ-૪, ધરેયા-૨, દવકઇ- ૭ ,દેત્રજ-૨, ઘકા-૫ વાણાંદ-૬ અને 
ભાાંડર-૨) 

 જિલ્રા ચંામત પ્રમખુ :- ષુ્ાફેન ડાબી 
 જિલ્રા ચંામત ઉપ્રમખુ :- અભયશ્ચવિંશ વરાંકી  
 નગયાલરકા વખં્મા અને લોર્ડ :- ૩( ૨૭) (કુર ફેઠક-૧૦૮) ( બાજ-૭૮, કોંગ્રેવ-૨૬, અન્દ્મ-૪ ) 

( ફર-ઘભુા-૯(૩૬) ( બાજ-૩૫, કોંગ્રેવ-૦૧ અન્દ્મ-૦ ) ,ધકા-૯(૩૬)( બાજ-૨૬, કોંગ્રેવ-૦૯, 
અન્દ્મ-૧ )અને શ્ચલયભગાભ-૯(૩૬) ( બાજ-૧૭, કોંગ્રેવ-૧૬,અન્દ્મ-૩ ) 

 અભદાલાદ મ્યવુનવવર કોોયેળનની કુરવીટો :- ૪૮(કુર વભ્મ :-૧૯૨)( બાજ-૧૪૨,કોંગ્રેવ-
૪૯,અન્દ્મ-૧)         

 અભદાલાદના ભેમય :-  ક્ષફજર ટેર   

 અભદાલાદના ર્પે્યટુી ભેમય :-  

 અભદાલાદના પ્રથભ ભેમય  :- ચીનબુાઈ ફેયોનેટ  
 ગાભર્ાઓં :-૫૧૧ 

 ગ્રાભ ચંામતો :- ૪૬૮ 

 આયટીઓ નફંય :- GJ-01, GJ-27 

 શલાઈભથક :-અભદાલાદ (આંતયયાષ્રીમ) વયદાય ટેર શલાઈભથક, અભદાલાદ 

 ફદંય :- ધરેયા, શ્ચલઠ્ઠર  
 નદીઓ:- વાફયભતી. ભેશ્વ, ખાયી, બગાલ, સખુબાદય  
 લાલ :- દાદા શયીનીલાલ,ભાતય બલાની લાલ, આળાયુાની લાલ  
 અબમાયણ્મ :- ન વયલય િી અબમાયણ્મ(વાણાંદ) 

 તાલ :- કાાંકદયમા,ચાંડા અને લસ્ત્રાયુ તાલ (અભદાલાદ)મનુવય તાલ અને ગાંગાવાગય 
(શ્ચલયભગાભ),ભરાલ તાલ (ભીનદેલીએ ફાંધાલેર)(ધકા) 

 વયોલય :- નવયલયઅને ખાન વયલય (ઘકા) 

 ાક:- કાવ ,ઘઉં ,ડાાંગય,એયાંડા, જાભપ,ફટાકા અને જુલાય  

 ઉદ્યોગ :- ઓટશફ, ટેક્ષ્ટાઈર અને ાલયલભુ,જ્લેરયી, પ્રાસ્સ્ટક, યેડીભેઈડ ગાયભેન્દ્્વ ડટેા 
પ્રવેશ્ચવિંગ , દલા ઉદ્યગ નોંધાત્ર છે. 

 અગત્મના ળશયેો :-અભદાલાદ, ધકા ,શ્ચલયગાભ ધાંધકુા ,લોઠા ,રથર ,વાણાંદ 
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 ઉચ્ચ ળૈક્ષલણક તથા વળંોધન વસં્થા :- 
 ઇસ્ન્દ્ડમન ઇન્દ્સ્ટીટયટુ ઓપ ભેનેજભેન્દ્ટ (આઇઆઇએભ)(સ્થાના – ૧૯૬૧) 

 નેળનર ઇન્દ્સ્ટીટયટુ ઓપ ડીઝાઈન (એન.આઈ.ડી) (સ્થાના-૧૯૬૧) 

 એર.ડી.ઇન્દ્સ્ટીટયટુ ઓપ ઇન્દ્ડરજી 

 ફી.જે.ભેડીકર કરેજ, અભદાલાદ  

 એભ.ી.ળાશ કેન્દ્વય દયવચવ ઇન્દ્સ્ટીટયટુ,અભદાલાદ 

 ય.ુએન.ભશતેા દકડની શક્સ્ટર, અભદાલાદ  

 વામન્દ્વ શ્ચવટી, અભદાલાદ  

 વેન્દ્ટય પય એન્દ્લામયભેન્દ્ટ પ્રાશ્ચનિંગ એન્દ્ડ ટેકનરજી(વેપ્ટ), અભદાલાદ(૧૯૬૩) 

 સ્ેળ એપ્રીકેળન વેન્દ્ટય (SAC) 

 અભદાલાદ ટેતવટાઈર ઇન્દ્ડસ્રીઝ એન્દ્ડ દયવચવ એવવીએળન (અટીયા) 

 ગજુયાત યશુ્ચનલશ્ચવિટી,અભદાલાદ (સ્થાના-૧૯૪૯) 

 ગજુયાત શ્ચલદ્યાીઠ,અભદાલાદ (સ્થાના -૧૯૨૦) 

 યિાળક્તત યશુ્ચનલશ્ચવિટી,અભદાલાદ (સ્થાના-૨૦૦૯) 

 ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય યશુ્ચનલશ્ચવિટી,અભદાલાદ (સ્થાના-૧૯૯૧) 

 ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યશુ્ચનલશ્ચવિટી,અભદાલાદ (સ્થાના-૧૯૮૫) 
 ગજુયાત ટેકનરજી યશુ્ચનલશ્ચવિટી,અભદાલાદ (સ્થાના- ૨૦૦૭) 

 ઇસ્ન્દ્ડમન સ્ેવ યીવચવ ઓગેનાઈઝેળન(ઈવય),અભદાલાદ (સ્થાના -૧૯૪૭) 
 િોલારામક સ્થો : -  શડપ્ા વાંસ્કૃશ્ચતના અલળે(રથર) , વીદીવૈમદની જાી ,ઝૂરતા શ્ચભનાયા 

,શઠીશ્ચવિંશના દેયા ,કાાંકદયમાતાલ ,તાંગ મ્યઝુીમભ , બાલશ્ચનઝવય ,ગાાંધી આશ્રભ ,વત્માગ્રશ આશ્રભ , 
બરન દકલ્ર (૧૪૧૧), (ત્રણ દયલાજા ,દાદા શદયની લાલ ,ગજુયાત શ્ચલદ્યાીઠ (અભદાલાદ -૧૯૪૯), 
વાફયભતી આશ્રભ (૧૯૧૭) વાફયભતી યીલયપન્દ્ટ(અભદાલાદ),િી દળવન નવયલય 
(શ્ચલયભગાભ),વાાંગયુ શનભુાન ભાંદદય,બટુબલાનીભાંદદય,ગણેળયુાનુાં ગણશ્ચતનુાં ભાંદદય(ગણેળયુા), 
વયદાયટેર સ્ભાયક  બલન(૧૯૮૦ ),અંતયીિ ઉમગ કેન્દ્ર, જુમ્ભા ભક્સ્જદ ,બાગલત શ્ચલદ્યાીઠ , 
વાયાંગયુ , સપૂી વાંત ભશાંભદ ગજન યજ (વયખેજ) , શડપ્ા વાંસ્કૃશ્ચત(રથર), વાત નદીઓન 
વાંગભ (લોઠા),  

 વલળે નોંધ : 
 ળેખઅશભેદ ખટુ ગાંજફિ નાભના મકુ્સ્રભ વાંતના શાથે અભદાલાદ ળશયેન ામ નખામ. 
 બાયતનુાં ભાન્દ્ચેસ્ટય ગણાત ુાં અભદાલાદની સ્થાના ઈ.વ.૧૪૧૧ભાાંએશભદળાશ ફેગડાએ કયી શતી. 
 અભદાલાદ વાફયભતીની દકનાયે લવેલુાં ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં ળશયે છે. 
 ગજુયાત યાજ્મનુાં પ્રાચીન ાટનગય અભદાલાદ ( ૧૯૬૦ થી ૧૯૭૦)શતુાં. 
 અભદાલાદનુાં પ્રાચીન નાભ કણાવલતીનગય શત ુાં. 
 અભદાલાદભાાં આલેરી જાભા ભક્સ્જદ ફાદળાશ અશભદળાશ (ઈ.વ.૧૪૨૩) ફાંધાલી શતી. 
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 ગજુયાતનુાં વોપ્રથભ તરથ ભાકેટ અભદાલાદભાાં સ્થાાયુાં શત ુાં. 
 અભદાલાદભાાં આલેરી આઈ.આઈ.એભ વાંસ્થા એશ્ચળમાભાાં પ્રથભ ક્રભે આલે છે. 
 બાયતભાાં લસ્તીની રષ્ટીએ અભદાલાદ વાતભાાં નાંફયનુાં અને ગજુયાતભાાં પ્રથભ ળશયે છે . 
 ઈ.વ.૧૯૪૭ભાાં લેધળાા ની સ્થાના અભદાલાદભાાં થઇ શતી. 
 ગજૂયાત શ્ચલધાીઠને ડીમ્ડ યશુ્ચનલશ્ચવિટીન દયજ્જ ઈ.વ.૧૯૬૩ભાાં ભળ્મ શત. 
 અભદાલાદ મ્યશુ્ચનશ્ચવર  કોયેળન( એ .એભ.વી) ની  સ્થાના ૧૯૫૦ભાાં  થઇ  શતી.  અને 

અભદાલાદના પ્રથભ ભેમય ચીનબુાઈ ફેયનેટ શતા. 
 શડપ્ા વાંસ્કૃશ્ચત ફાંદય બગાલ નદીને કાાંઠે રથર ફાંદયે આલેર છે.  
 ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં િી અબમાયણ્મ ન વયલય આ જજલ્રાભાાં આલેર છે.  
 ધકા તાલકુાના લોઠા  વાત નદીઓનુાં વાંગભસ્થાન થામ છે.ત્માાં શઓુન ભે (લોઠાન ભે) 

પ્રચક્ષરત છે. 
 વાફયભતી નદીના દકનાયે દધીક્ષચ રૂશ્ચન આશ્રભ આલેર છે. 
 અભદાલાદન ામ ઈ .વ 1411ભાાં નખામ  શત, સ્લતાંત્રતા વભમે ગાાંધીજીની કભવભશુ્ચભ શત ુાં . 
 ભશાબાયત વભમનુાં   શ્ચલયાટનગય ભનાત ુાં ધકા તેના જાભપ અને દાડભના ફગીચાઓ ભાટે 

જાણીત ુાં છે  
 ‘ અટીયા’ ( અભદાલાદ ટેતવટાઈર ઇન્દ્ડસ્રીઝ એન્દ્ડ દયવચવ એવવીએળન)( કાડ અંગેનુાં વાંળધન) 

વાંસ્થાઅભદાલાદભાાં આલેરી છે. 
 બાયતબયભાાં આદકિટેતચયના અભ્માવ ભાટે જાણીતી વાંસ્થા  ‘ CEPT ‘ ( વેન્દ્ટય  પય એન્દ્લામયભેન્દ્ટ  

પ્રાશ્ચનિંગ એન્દ્ડ ટેકનરજી સ્થાના-૧૯૬૩) અભદાલાદભાાં આલેરી છે. 
 અલકાળ વાંળધનિેતે્ર કાભ કયતી વાંસ્થા સ્ેળ એપ્રીકેળન વેન્દ્ટય (SAC) અભદાલાદભાાં આલેરી છે. 
 એશ્ચળમાની વોથી ભટી શક્સ્ટર શ્ચવશ્ચલર શક્સ્ટર, અભદાલાદ છે.  
 વાયાંગયુભાાં પ્રખ્માત સ્લાશ્ચભનાયામણ ભાંદદય અને શનભુાનજીનુાં ભાંદદય આલેલુાં છે. 
 બડીમાદ મકુ્સ્રભ માત્રાધાભ આલેલુાં છે. 
 લડદયા જીલ્રાના કમરી ખાતે ઓઈર યીપાઈનયી અને ેરકેશ્ચભકલ્વ વાંકુર ભાટે જાણીત ુાં છે. 
 એશ્ચળમાની વોથી ભટી શ્ચવશ્ચલર શક્સ્ટરની યચના અને શ્ચલકાવન મળ કને જામ છે? –  ડૉ. 

જીલયાજ ભશતેા 
 અભદાલાદનુાં કાાંકદયમા તાલ સરુતાન કુત્બદુીને  અને જુમ્ભા ભક્સ્જદ અશભદળાશ ફાદળાશ ે

ફાંધાલેર છે. 
 શડપ્ીમ વાંસ્કૃશ્ચતના ભશત્લનુાં સ્થ રથરની ળધ ડૉ.એવ.આય.યાલ નાભના યુાતત્લળાસ્ત્રીએ કયી 

શતી. 
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