ગુજરાત

 વીભાઓ :-ઉત્તયે ાકકસ્તાન અને યાજસ્થાન, દક્ષિણભાાં અયફી વમદ્રુ શ્ચિભભાાં ભધ્મપ્રદે ળ
 િેત્રપ :-૧,૯૬,૦૨૪ (ચ.કકભી.)
 બોગક્ષરક સ્થાન :- 20.1 ઉ. અિાાંળથી 24.7ઉ.અિાાંળ અને 86.4  ૂ.યે ખાાંળથી74.4

 ૂ. યે ખાાંળ

 દે ળભાાં સ્થાન :- વાતમ ાંુ
 સ્થાના :- તા. ૧/૫/૧૯૬૦
 યાજ્મના ઉદ્દઘાટન :- યશ્ચલળાંકય ભશાયાજ
 શાઈકટટ :- અભદાલાદ (સ્થાના :- તા.૧/૦૫/૧૯૬૦)
 કુ ર ન્મામાધીળ વાંખ્મા :- ૩૧
ુ મ ન્મામાધીળ :- આય.સબ
ુ ાયે ડ્ડી
 મખ્
ુ મ ચટ
 મખ્
ાં ૂ ણી કશ્ચભળનય :- ડૉ.લયે ળ શ્ચવિંશા
 ાટનગય :- ગાાંધીનગય
 વોથી ભટાંુ ળશેય :- અભદાલાદ
 યાજ્માર :- ઓભપ્રકાળ કશરી
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ુ મભાંત્રી :- શ્રી શ્ચલજમબાઈ રૂાણી
 મખ્
 ડે.મખ્ુ મભાંત્રી :- શ્રી નીશ્ચતનબાઈ ટેર
 સ્ીકય :- શ્રી યભણરાર લયા
 લતટભાન શ્ચલયધ િના નેતા :- શ્રી ભશનશ્ચવિંશ યાઠલા
 લતટભાન સ્ીકય :- શ્રી યભણરાર લયા
ુ ઠાકય
 લતટભાન ઉાધ્મિ :- શ્રી ળાંભજી
ુ :- શ્રી જીતબાઈ
ુ
 લતટભાન બાજા પ્રદે ળ પ્રમખ
લાઘાણી
ુ :- શ્રી બયતશ્ચવિંશ વરાંકી
 લતટભાન કગ્રેવ પ્રદે ળ પ્રમખ

 રકવબાની વીટ :- ૨૬
 શ્ચલધાનવબાની વીટ :- ૧૮૨
 યાજ્મવબાની વીટ :- ૧૧
 જીલ્રાની વાંખ્મા :- ૩૩ (વોથી ભટ કચ્છ અને વોથી નાન ડાાંગ)
 ાંચામતયાજ્મનીસ્થાના :-

૧ એશ્ચપ્રર ૧૯૬૩

ુ મભાંત્રી :  યાજ્મના પ્રથભમખ્

ડૉ. જીલયાજભશેતા

 યાજ્મન ુાં પ્રથભ ાટનગય :-અભદાલાદ
ુ યાતનાપ્રથભયાજ્માર:- ભશેદીનલાફ જ ાંગ
 ગજ
ુ યાતનાપ્રથભ સ્ત્રીયાજ્માર:- ળાયદામખ
ુ યજી
 ગજ
ુ યાતનાપ્રથભ મખ્
ુ મભાંત્રી: ગજ

ડ. જીલયાજભશેતા

ુ યાતના પ્રથભ ભકશરા મખ્
ુ મભાંત્રી ;- શ્રીભતી આનાંદીફેન ટે ર
 ગજ
ુ યાત શ્ચલધાનવબાના પ્રથભ અધ્મિ :- કલ્માણ લી. ભશેતા
 ગજ
ુ યાતી ન્મામમ ૂશ્ચતિ :- શયીરાર કક્ષણમા
 વલોચ્મ અદારતભાાં વોપ્રથભ ગજ

 ભશાનગય ાક્ષરકા ;- ૬ ( અભદાલાદ, યાજકટ, બાલનગય, સયુ ત, લડદયા અને જાભનગય)
 નગયાક્ષરકા :- ૫૭
 તાલકુ ાઓ:-૨૫૦
 તાલકુ ા ાંચામત :- ૨૪૮
 ગાભડાઓ :- ૧૮,૫૮૪
 ગ્રાભાંચામત :- ૧૪,૦૧૭
ુ ફ)
 કુ રલસ્તી :- ૬,૦૩,૮૩,૬૨૮,(૨૦૧૧નીમજ

 રુ ુ –સ્રીપ્રભાણ :- ૧૦૦૦: ૯૨૮ રુ ુ  :- ૩,૧૪,૮૨,૨૮૨ સ્રીઓ;- ૨,૨૮,૯૦,૩૪૬
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 લસ્તીવ ૃદ્ધિનદય :- ૧૯.૧૭%
 લસ્તીનીગીચતા:- ૩૦૮(ચ .કકભી. )
ુ ીચતા:- સયુ તજીલ્ર (૧૩૭૬દયચ .કકભી.)
 લસ્તીનીવોથીલધગ

 લસ્તીનીવોથીઓંછીગીચતા:- કચ્છજીલ્ર (૪૬ વ્મક્તતદય ચ .કકભી.)
ુ સ્તીધયાલતાળશેય:-અભદાલાદ(55,70,585), સયુ ત(44,62,002) ,લડદયા(16,66,703),
 વોથીલધલ
યાજકટ (12,86,995) બાલનગય(5,29,768), જાભનગય(5,29,308), જૂનાગઢ(3,20,250), અને
ગાાંધીનગય (2,92,752)
ુાં ભાણ :- ૭૯.૩૧% (રુ ુ  :૮૭.૨૩% , સ્ત્રીઓ: ૭૦.૭૩%) (૨૦૧૧ મજ
ુ ફ)
 વાિયતાનપ્ર

 મ્યશ્ચુ નશ્ચવરકોયે ળન :- ૮ (અભદાલાદ,લડદયા, સયુ ત,યાજકટ,બાલનગય,જાભનગય,જૂનાગઢ
અને ગાાંધીનગય)

 ભશા નગયાક્ષરકાઓ :- ૫૬
 નગય ાક્ષરકા :-૧૫૯
 નગય :- ૨૬૪
 જેરન વાંખ્મા :- ૧૩૮
 ભશાફાંદય :- ૧ (કાં ડરા )કુરફાંદય - ૪૦
 યાજ્મ િી- સયુ ખાફ (ફ્રેશ્ચભિંગ)
 યાજમ પ્રાણી- શ્ચવિંશ
ુ યાતી (89.36%)
 યાજ્મની મખ્ુ મ બાા :- ગજ

 યાજ્મ વ ૃિ – આંફ
ુ યાત........(નભટદ)
 યાજ્મ ગીત- જમ જમ ગયલી ગજ

 યાજમ ન ૃત્મ – ગયફા
 યાજ્મન ુાં ફૂર – જાસ ૂદ
 યાજ્મની યભત :- કિકેટ,કફડ્ડી
 દકયમા કકનાય :- ૧૬૦૦ કક.ભી.
 અખાત:- ફે (કચ્છન અખાત અને ખાંબાતન અખાત)
ુ યાતની વોથી ભટી નદી-નભટદાનદી
 ગજ
ુ યાતની વોથી રાાંફી નદી–વાફયભતી
 ગજ
ુ યાતન વોથી ઊંચાભાાંઉંચ લટતછે - ક્ષગયનાય (જૂનાગઢ)
 ગજ
ુ યાતની ડેયીઓ – દૂ ધવયીતા(બાલનગય), વાફય ડેયી (કશિંભતનગય સ્થાક:- ), સ ૂમર
ુ ડેયી
 ગજ
(સયુ ત),

ભધય

ડેયી(

(ભશેવાણા),આફાદ
(સયુ ે ન્દ્રનગય),
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ગાાંધીનગય),

ડેયી,ઉત્તભ

દૂ ધધાયાડેયી

ડેયી
(બરૂચ),

અમ ૂર

ડેયી

(આણાંદ-૧૯૪૬ભાાં),

(અભદાલાદ),ાંચામ ૃત
લસધ
ાંુ યા

ડેયી(ગધયા),

ડેયી(લરવાડ),વયઠ

દૂ ધવાગય

ડેયી

સ ૂયવાગયડેયી
ડેયી(જુનાગઢ),
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વયશદડેયી(કચ્છ),ગા ડેયી(યાજકટ), અભય ડેયી,ચરારાડેયી

(અભયે રી), ફનાવ ડેયી

(ફનાવકાાંઠા)

 યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન – ૪ ( ગીય-જૂનાગઢ,લાાંવદા(નલવાયી),કાીમાય (લેાલ) અને દકયમાઈ (
જાભનગય)

 અબમાયણ્મ :- ૨૨
 ફાંદય :- ૪૧ ( ભટા-૧૧,૨૯ ભધ્મભ અને ૨૦ નાના)
ુ યાતયાજ્મબાયતન ૧૬૦૦કકભીનવોથીરાાંફદકયમાકકનાયધયાલેછે.
 ગજ

 યણ શ્ચલસ્તાય :- ૨૭,૨૦૦ કક.ભી.
 જર પ્રાશ્ચલત શ્ચલસ્તાય :- ૩૪,૭૫૦ ચ.કક.ભી.
ુ યાતન વભાલેળ થામછે .યે લ્લેભાગટ :- 5,328 કકભી
 બાયતીમ યે રલેના શ્ચિભ યે લ્લેઝનભાાં ગજ
(3,193 કકભી બ્રડગે જ,1,364 કકભી ભીટયગે જઅને 771 કકભીનેયગે જ)

 લીજિભતા :- ૧૩૨૫૮ભેગાલટ
 જ ાંગર :- ૧૯,૧૬,૦૯૯ (ચકકભી) (યાજ્મનાકુ રશ્ચલસ્તાયના 9.77%)
 ાકાયસ્તાઓની રાંફાઈ :- ૭૧,૫૦૭કકભી
 લાડીઓન જીલ્ર- લરવાડ
 વોથી ભટ જજલ્ર (શ્ચલસ્તાય) - કચ્છ, (૪૫,૬૫૨ચ .કકભી )
 વોથી ભટજજલ્ર (લવતી) - અભદાલાદ, (૫૮,૦૮,૩૭૮)(૨૦૧૧)
 વોથી નાન જજલ્ર (લસ્તી) – ડાાંગ (૨,૨૬,૭૬૯) (૨૦૧૧)
ુ - ગલ્ડન ક્ષબ્રજ (બરૂચ ાવે નભટદા નદી ય), રાંફાઇ: ૧૪૩૦ભીટય
 વોથી ભટર

 વોથી ભટભશેર - રક્ષ્ભી શ્ચલરાવ ેરેવ, લડદયા
 વોથી ભટી ઔધ્મક્ષગકવાંસ્થા - કયરામન્વ
 વોથી લધ ુ ઠાં ડી – નરીમા (કચ્છ)
ુ ,દાશદ અને ડીવા
 વોથી લધ ુ ગયભી – ભજ

 વોથી ભટીડેયી - અમ ૂર ડેયી, આણાંદ
 વોથી ભટીનદી - નભટદા,(૯૮૯૪ચ.કક.ભી.)
 વોથી ભટી રાાંફીનદી - વાફયભતી(૩૨૦કક.ભી).
ુ યાત યશ્ચુ નલશ્ચવિટી. (૧૯૪૯)
 વોથી ભટી યશ્ચુ નલવીટી - ગજ

 વોથી ભટી શ્ચવિંચાઇમૉજના - વયદાય વયલય ફાંધ (વયદાયવયલયડેભ)
 વોથી ભટુ ફાંદય - કાં ડરા ફાંદય (કચ્છ જજલ્ર)
 વોથી ભટી શૉક્સ્ટર - શ્ચવશ્ચલર શક્સ્ટર, અભદાલાદ
 વોથી ભટુ ળશેય - અભદાલાદ
ુ યાત યશ્ચુ નલશ્ચવિટી, અભદાલાદ
 વોથી ભટી યશ્ચુ નલશ્ચવિટી :- ગજ

 વોથી ભટુ યે રલેસ્ટેળન –અભદાલાદ
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 વોથી ભટાંુ િી ગૃશ ;- ઇન્દ્રડા ાકટ
 વોથી ભટાંુ પ્રેનેટકયભ :- લડદયા
 વોથી ભટાંુ ગીતાભાંકદય :- અભદાલાદ
 વોથી ભટુ વયલય - ન વયલય (૧૮૬ચ .કકશ્ચભ)(કચ્છ જજલ્ર)
 વોથી ભટુ વાંગ્રશસ્થાન – ફયડા મ્યક્ષુ ઝમભ એન્ડ શ્ચકચય ગે રેયી
 વોથી ભટુ સ્ુ તકારમ - વેન્રરરાઇબ્રેયી, લડદયા
 વોથી ભટ દકયમાકકનાય - જાભનગય, ૩૫૪ કક.ભી.
ુ લટતશ્ચળખય - ગયખનાથ (દત્તાત્રેમ)--ક્ષગયનાય, ઊચાઇ૧,૧૭૨ભીટય
 વોથી ભટુઊંચ

 વોથી ભટાંુ કુ શ્ચત્રભ વયલય- વયદાય વયલય
ુ ઉત્ાદન કયત જીલ્ર- ભશેવાણા
 વોથી લધ ુ ઇવફગર
ુ ાયણ
 વોથી ભટાંુ થભટર ાલય સ્ટે ળન- ધલ

 શ્ચલશ્વની વોથી ભટી ફ્રેશ્ચભિંગ લવાશત- કચ્છ
 એળીમાન ુાં વોથી ભટાંુ ઓન શ્ચથમેટય- ડ્રાઈલ-ઇન-શ્ચવનેભા,અભદાલાદ
 વોથી ભટાંુ ળીફેન્કીગ માડટ - અરાંગ , બાલનગય
 વોથી નાન જીલ્ર- ગાાંધીનગય
 વોપ્રથભ તેર િેત્ર : –લ ૂણેજ
 વોથી ભટાંુ ખશ્ચનજિેત્ર :-અંકરેશ્વય
 વોથી ભટ શ્ચલસ્તાયની દ્રષ્ટ્રીએ તાલકુ - ઉના
 વોથી ભટ વામકુ શક ફામગે વ પ્રાન્ટ- ભેથાણ
 વોથી લધ ુ કેયીન ુાં ઉત્ાદન કયત જીલ્ર-લરવાડ
 વોથી લધ ુ ડુાંગી ઉત્ાદન – ભહુલા
 વોથી ભટાંુ લનસ્શ્ચત ઉદ્યાન :- લઘઈ
 વોથી ભટાંુ ગીતાભાંકદય- અભદાલાદ
 વોથી શેરા સ ૂમોદમ દાશદ જજલ્રાભાાં થામ છે .
 વોથી છે લ્રે સ ૂમાટસ્ત –કચ્છ જીલ્રાભાાં થામ છે .
 વોથી લધ ુ લયવાદ શ્ચલસ્તાય ધયાલત જીલ્ર- લરવાડ અને ડાાંગ
 વોથી લધ ુ લન શ્ચલસ્તાય ધયાલત જીલ્ર-ડાાંગ
 વોથી નાન ુાં અભ્માયણ-ાણીમા
 વોથી લધ ુ નદીઓ ધયાલત જીલ્ર- કચ્છ
 વોથી લધ ુ ભાંકદયલાળુ ળશેય- ારીતાણા,(૮૬૩જૈનદે યાવય)
 વોથી ભટપ્રકાળન વાંસ્થા - નલનીત પ્રકાળન
ુ યાત નભટદાલેરી પકટિરાઇઝય કાં ની ક્ષર. ,ગાભઃચાલજ, .
 વોથી ભટુ ખાતય કાયખાન ુ – ગજ
નભટદાનગય, બરૂચ જજલ્ર
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 વોથી ભટુ ખેતઉત્ાદન ફજાયઃ - ઊંઝા, ભશેવાણા જજલ્ર
ુ ધગ એકભ ધયાલત જીલ્ર- અભદાલાદ
 વોથી લધ ુ રઘઉ

 વોયઉજાટ ન વોથી ભટ વરાય ાકટ - ચાયકા (૨૦૧૨)
ુ
 વોથી લધ ુ દૂ ધાા શઓ
ધયાલત જીલ્ર- આણાંદ

 વોથી ભટી શ્ચવિંચાઈ મજના- વયદાય વયલય મજના
 વોથી લધ ુ રાાંફ દકયમાઈ કકનાય ધયાલત જજલ્ર- જાભનગય
 શ્ચલશ્વની વોથી ભટી યીપાઈનયી – જાભનગય
ુ ાયણ
 વોથી ભટાંુ થભટર ાલય સ્ટે ળન :- ધલ

 વોથી ભટાંુ ઊંચ ાંુ શ્ચળખય :- ગયખનાથ (૩૬૬૬ ફૂટ)
ુ ના ભે- લોઠા (અભદાલાદ જીલ્ર)
 વોથી ભટ શઓ
ુ યાતન વોથી ભટ ભયીનાકટ યફાંદયભાાં આલેર છે .
 ગજ

 વોપ્રથભ યાં ગીન ચરક્ષચત્ર :- રીલડુ ી ધયતી
ુ યાતન ુાં વોપ્રથભ ટી.લી. સ્ટે ળન ીજ શત.ાંુ
 ગજ

 વાિય નગયી – નડીમાદ
ુ ,
 શલાઈભથઈ :-અભદાલાદ (વયદાય ટેર આંતયાટષ્ટ્રીમ શલાઈભથક), લડદયા, બાલનગય, ભજ
સયુ ત, જાભનગય, કાં ડરા, કેળદ, યફાંદય અને યાજકટ

 યશ્ચુ નલવીટીઓ:- ૫૬ (ડ.આંફેડકયઓનયશ્ચુ નલવીટી,અભદાલાદ )
 વડાએળ ઉત્ાદન (98%)ભીઠાઉત્ાદન (૭૮%)શીયાઉદ્યગ(૮૦ %) પ્રાસ્સ્ટકઉધગ (૬૫%),
ઉત્ાદન (૬૨%),ખનીજતેર (૫૩%),યવામણઉદ્યગ (૫૧%),દલાઉદ્યગ (૩૫%) ,કાડઉદ્યગ
(૩૧%)

 કાવઉદ્યગ (૩૧%) વાથેવભગ્રદે ળભાાંનોંધાત્રછે .
 ખેતી શ્ચલસ્તાય :- ૧,૦૫,૬૪,૦૦૦ શેતટય
 ેટાઆયગ્મકેન્દ્ર :- ૭૨૭૪
 શ્ચવશ્ચલરશક્સ્ટર:- ૫૬
 તેરના કલ
ૂ ા :- ૨૦૦
 ગયીફીયે ખાશેઠનાકયલાય :- ૬.૫૫રાખ
 યાજ્મની વયકાયી ભેડીકર કરેજ :- અભદાલાદ, લડદયા, સયુ ત, બાલનગય,જાભનગય,
સયુ ે ન્દ્રનગય
 યાજ્મની યશ્ચુ નલવીટીઓ :ુ યાત યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,અભદાલાદ
ગજ
ુ યાત શ્ચલદ્યાીઠ, અભદાલાદ (૧૯૨૦)
ગજ
ુ યાત શેભચાંદ્રાચામટ યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,ાટણ
ઉત્તય ગજ
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ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,લડદયા
બાલનગય યશ્ચુ નલશ્ચવિટી, બાલનગય(૧૯૭૮)
ગણત યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,ભશેવાણા (૨૦૦૫)
કડી વલટ શ્ચલશ્વ શ્ચલદ્યારમ , ગાાંધીનગય (૨૦૦૯)
ડ.ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યશ્ચુ નલશ્ચવિટી, અભદાલાદ (૧૯૯૭)
શ્ચનયભા યશ્ચુ નલશ્ચવિટી ઓપ વામન્વ એન્ડ ટે કનરજી (૧૯૯૮)
ધીરૂબાઈ અંફાણી ઇન્સ્ટીટયટુ ઓપ ઇન્પભેળન એન્ડ કમ્યશ્ચુ નકેળન ,ગાાંધીનગય
(૨૦૦૧)
ારુર યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,લડદયા (૨૦૧૫)
ાંકડત દીનદમાર ેરરીમભ યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,ગાાંધીનગય(૨૦૦૭)
ચયતય યશ્ચુ નલશ્ચવિટી ઓપ વામન્વ એન્ડ ટે કનરજી ,ચાાંગા (૨૦૦૭)
યાઈ યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,અભદાલાદ
આય કે યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,યાજકટ (૨૦૦૫)
ુ યાત, ગાાંધીનગય (૨૦૦૫)
વેન્રર યશ્ચુ નલશ્ચવટ
િ ી ઓપ ગજ
ધભટશ્ચવિંશ દે વાઈ યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,નડીમાદ
ઇન્ડુવ યશ્ચુ નલશ્ચવટ
િ ી,અભદાલાદ (૨૦૦૬)
વયદાય ટે ર યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,લલ્રબશ્ચલદ્યાનગય
ુ યાત યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,યાજકટ
લીય નભટદ દક્ષિણ ગજ
ુ યાતની પ્રથભ કશ્ચૃ  યશ્ચુ ન.)
દાાંતીલાડા કશ્ચૃ  યશ્ચુ નલશ્ચવિટી,દાાંતીલાડા (૧૯૭૩) (ગજ
ુ મ ાક :- ઘઉં, ફાજયી, ભકાઈ, ભગપી, કાવ,ચખા,કઠ,ઇવફગર
ુ
 મખ્
 જભીન :- કાી અને યે તા જભીન
ુ મ ઉધગ :- શીયા ઉદ્યગ,સત
ુ યાઉ કાડ,ઈજનેયી,યવામણ,લીજી અને શ્ચવભેન્ટ
 મખ્
 ફાંદય :-કાં ડરા, ઓખા, મન્ુ દ્રા, નલરખી,ભગદલ્રા,દશેજ,ીાલાલ, લેયાલ, બાલનગય, ઘઘા
 ખનીજ :- ભીઠુાં,ચ ૂનાના થ્થય,ભેંગેનીઝ,ફતવાઈટ, કેલ્વાઈટ ક્ષચનાઈભાટી, ડરભાઇટ, પેલ્સ્ાય
ફતવાઈટ (ખેડા,જાભનગય અને કચ્છ )
ભેંગેનીઝ (લડદયા અને ાંચભશાર જીલ્ર)
અકીક (ખાંબાત)
ક્ષચનાઈ ભાટી (થાન, ભયફી)
આયવશાણ (અંફાજી)
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ખનીજતેર( ફમ્ફે શાઈ, ગાાંધાય)
તાાંબ ુ (અંફાજી)
ફ્રયસ્ાય (આંફાડુાંગય –એશ્ચળમાની વોથી ભટી ખાણ)
ક્ષરગ્નાઈટ કરવ ( ાન્ર,કચ્છ)
ુ મ નદીઓ :- વાફયભતી, વયસ્લતી,નભટદા, ભશી,ફનાવ,  ૂણાટ, ગભતી શ્ચલશ્વાશ્ચભત્રી,તાી,
 મખ્
લાત્રક
ુ
 લટત :- ક્ષગયનાય,ચટીરા,ાલાગઢ,આયાસયુ ,ધીણધય, ફયડ અને ળેત્રજી
ુ ાયા
 ક્ષગકયભથક;- વાત
 કયમજનાઓ :- ઉકાઈ મજના, કડાણા મજના, કાકયાાય મજના, નભટદા મજના,
 જભનારાર ફજાજ કયમજના (ભશીનદી)
 ઉકાઈ કયમજના (તાી નદી)
 વાફયભતી કયમજના (વાફયભતી)
 વયદાય વયલય કયમજના (નભટદા)
 કડાણા મજના
 જાળમ ડેભ :- વયદાય વયલય મજના (કુ શ્ચત્રભ વયલય)
ુ ભથક :- કાકયાાય શ્ચલદ્યત
ુ મજના,
 શ્ચલદ્યત
 કાયખાના :ુ
ુાં યાં ગ યવામણ કાયખાન ુાં (લરવાડ)
 અતરન
 જનયર ભટવટન ુાં કાયખાન ુાં ( શારર)
 જલારામક સ્થ :- અંફાજી, અિયધાભ ભાંકદય(ગાાંધીનગય),ળાભાજી ભાંકદય, વભનાથ ભાંકદય,
સ ૂમટભકાં દય (ભઢેયા),અભદાલાદ, યફાંદય, ક્ષગયનાય, જુનાગઢ,ાટણ, લડદયા, યાજકટ,
ડાકય,બાલનગય,
 ભશત્લની મજનાઓ :જનની સયુ િા મજના
ુ મભાંત્રી અમ ૃતભ મજના
મખ્
ુ સ્કાય મજના
ભાતા મળદા ય

ુ મભાંત્રી સ્લાલરાંફન મજના
મખ્
શ્ચભળન ભાંગર મજના
ભકશરા વમ ૃદ્ધિ મજના
શ્ચલદ્યારક્ષ્ભી ફન્ડ મજના
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શ્રલણતીથટ મજના
વયસ્લતી વાધના મજના

 શ્ચલળે ભાકશતી :ુ યાત દે ળની શ્ચિભ કદળાભાાં આલેલ ાંુ છે .
ગજ
ુ  જથ્થ છે .
ગાંધાય દે ળન ુાં વોથી ભટ કુ દયતી લાયન
ુ યાતના ગીયના જ ાંગરભાાં છે .
એશ્ચળમાભાાં વોથી શ્ચવિંશની લસ્તી ગજ
ુ ગઝનલીએ ૧૭ લખત એના
વભનાથભાંકદય ફાય જ્મશ્ચતક્ષરિંગ ૈકીન ુાં એક છે . ભશમદ
ય આિભણ કયું ુ શત.ાંુ
કયરામન્વઈનડસ્રીઝનાભાક્ષરકીનીજાભનગયભાાં
કયપાઈનયીએશ્ચલશ્વનીવોથીભટીકયપાઈનયીછે .
ુ યાતભાાં શ્ચલશ્ચધલત આકાળલાણીન પ્રાયાં બ થમ શત.
૧૬ એશ્ચપ્રર ૧૯૪૯ના યજ ગજ
ુ યાતભાાં નૈઋત્મકણીમ ભવભી લન લયવાદ આે છે .
ગજ
ુ યાતભાાં પ્રથભ યે ડીમ સ્ટે ળનની ળરૂઆત ૧૯૩૪ભાાં લડદયા ખાતે ળરૂ થઇ શતી.
ગજ
શ્ચલશ્વભાાં વલટપ્રથભ પયે ક્ન્વક વામન્વ યશ્ચુ નલશ્ચવિટીની સ્થાના ગાાંધીનગયભાાં થઇ શતી.
ુ યાતભાાં વોપ્રથભ ટાર વેલા ઈ.વ.૧૮૩૮ભાાં અભદાલાદ ખાતે ળરૂ થઇ શતી.
ગજ
ુ યાતીભાાં અક્સ્ભતા ળબ્દન વોપ્રથભ પ્રમગ કનૈમારાર મન્ુ ળીએ કમો શત.
ગજ
ુ યાતી બાા ભાટે વોપ્રથભ ‘ ગજૉ
ુ ય બાા’ ળબ્દપ્રમગ કયનાય બારણ શતા.
ગજ
શ્રીકૃષ્ટ્ણ જુનાગઢ જીલ્રાના બારકાતીથટ અલવાન ામ્મા શતા.
ુ યાતભાાં ળાાઓભાાં ભધ્માહ્ન બજન મજના ભાધલશ્ચવિંશ વરાંકીએ ળરૂ કયી શતી.
ગજ
ુ યાતભાાં કકટ વ ૃત્ત ચાય જીલ્રાભાાંથી વાય થામ છે .
ગજ
ુ યાતભાાં ઇન્પભેળન ટે કનરજીની નીશ્ચત કેશબ
ુ ાઈ ટે રે જાશેય કયી શતી.
ગજ
ુ યાતન દાશદ જીલ્ર ભધ્મપ્રદે ળ અને યાજસ્થાન યાજ્મની વકશમાયી જભીન
ગજ
વયશદ ધયાલે છે .
ુ યાતભાાં વોથી લધ ુ ડાાંગયન ુાં લાલેતય લરવાડ જીલ્રાભાાં થામ છે .
ગજ
ુ યાતભાાં ાંચામતીયાજના પ્રણેતા શ્રી ફલાંતયામ ભશેતા શતા.
ગજ
ુ યાતના જરાયાભ ભાંકદય, લીયયુ ભાાં દાન-ધભાટદા સ્લીકાયત નથી.
ગજ
ુ યાતભાાં ડુાંગીન વોથી લધાયે ાક બાલનગય જીલ્રાભાાં થામ છે .
ગજ
ુ યાતભાાં વોપ્રથભ કરેજની સ્થાના ગજ
ુ યાત કરેજ,અભદાલાદ ખાતે ઈ.વ.
ગજ
૧૮૮૭ભાાં થઈ શતી.
ASHWIN DIVEKAR

Page 9

ુ યાતન ુાં સયુ ત ળશેય ભક્કાન ુાં પ્રલેળદ્વાય તયીકે ગણાત ાંુ શત.ાંુ
ગજ
ુ યાત યાજ્મન ભધ્મ ગજ
ુ યાત પ્રદે ળ ‘ ગજ
ુ યાતના ફગીચા’ તયીકે ઓખામ છે .
ગજ
ુ યાતભાાં નક્ષરમા શ્ચલસ્તાયભાાં શ્ચળમાા દયશ્ચભમાન વોથી ઓછાં તાભાન નોંધામ
ગજ
છે .
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