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Gujarat :  Port (ગજુરાતના બદંરો) 

ગજુયાતભાાં એક ભોટુાં અને 41 નાના ફાંદયો આલેરા છે. આભ, ગજુયાતભાાં કુર 42 ફાંદયો આલેરા છે.  તે ૈકી કાંડરાનો લશીલટ ‘ કાંડરા ોટટ  ટ્રસ્ટ’ થાકી 

કેન્દ્ર વયકાય કયે છે. જ્માયે ફાકીના 41 ફાંદયોનો લશીલટ ગજુયાત વયકાયનુાં ભેયીટાઈભ ફોડટ ’ દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે. ફાંદયોના વલકાવ ભાટે યાજ્મ વયકાયે 

ઈ.વ. 1995ભાાં ગજુયાત ભેયીટાઈભ ફોડટની યચના કયી શતી. જેભાાં 12 ભધ્મભકક્ષાના ફાંદયો અને 29 નાના ફાંદયોનો વભાલેળ થામ છે.  

ગજુયાતભાાં ‘ ીાલાલ’ ફાંદય ઈ.વ. 1998ભાાં દેળનુાં વૌપ્રથભ ખાનગી ફાંદય તયીકે કામટયત થયુાં શત ુાં.  

ક્રભ  જીલ્રાનુાં નાભ  ફાંદયનુાં નાભ વલળે નોંધ  

૧ કચ્છ  કોટેશ્વય, જખૌ, મનુ્દ્રા, કાંડરા, ભાાંડલી  
(વૌથી લધ ુાાંચ ફાંદયો)  

 કાંડરા બાયતનુાં એકભાત્ર મકુ્ત વ્માાય કે્ષત્ર ધયાલતુાં ફાંદય છે.  
 ઈ.વ. ૧૯૬૫ભાાં કાંડરાને બાયતનુાં વૌપ્રથભ વેઝ જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. ત્માયછી ૧૯૬૭ભાાં 

EPZ- Ex-port Processing Zone જાશયે કયુું શત ુાં.  
 ભાાંડલી રાઈટ ગેજ પ્રકાયનુાં ફાંદય છે. રૂકભાલતી નદીને કકનાયે આલેલુાં દકયમાઈ જકાતનુાં થાણુાં છે.  
 મનુ્દ્રા કચ્છના અખાતના ઉત્તય કકનાયે ભખૂી અને કેલડી નદીના વાંગભ ય આલેલુાં વૌથી જૂનુાં ફાંદય 

છે.  

૨ ભોયફી  નલરખી (વૌથી ઓછા ફાંદયો ધયાલે 
છે) 

 નલરખીએ ફાયભાવી ફાંદય છે. આ ફાંદય ય જ ાંગી ગોદાભો અને ભાર ચડાલલા ભાટે આધવુનક 
વગલડો ઉરબ્ધ છે. નલરખી અને કાંડરા  લચ્ચે પેયી વવલિવ ચારે છે.  

૩ જાભનગય  જોકડમા , ફેડી અને વવક્કા   વવક્કા એ ફાયભાવી ફાંદય છે. કયરામન્દ્વ ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઝ દ્વાયા વવક્કા નજીક ખનીજતેરણી યીપાઈનયી 
આલેરી છે.  

 ફેડી એ રાઈટેજ ફાયભાવી ફાંદય છે. ફેડી ફાંદય નજીક નવુાં ફેડી ફાંદય અને યોઝ ફાંદય 
વલકવાલલાભાાં આવ્મા છે.  
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૪ દેલભવૂભ દ્વાયકા  વરામા, ીંઢાય, રૂેણ અને ઓખા   લડોદયાના યાજલી ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ દ્વાયા ઓખા ફાંદયને વલકવાલલાભાાં આવ્યુાં છે. 
ઈ.વ. ૧૯૨૬ભાાં તેભના શસ્તે ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  

૫ ોયફાંદય  ોયફાંદય અને નલી ફાંદય   ોયફાંદય દકયમાઈ ભાગે વલશ્વભાાં એર.ી.જી. આમાત કયનાય વૌપ્રથભ ફાંદય છે. દકયમાઈ ભોજા 
વાભે યક્ષણ ભે તે ભાટે દકયમાભાાં ‘ બે્રકલોટય’ ફાાંધલાભાાં આવ્યુાં છે.  

૬ જૂનાગઢ  ભાાંગયો અને ભાઢલડ    

૭ ગીય વોભનાથ  લેયાલ, યાજયા, નલા ફાંદય   લેયાલ અવતપ્રાચીન ફાંદય છે. આ ફાંદય રાઈટયેજ ભોવભી ફાંદય છે. લેયાલ ફાંદયનો વલકાવ ‘ 
ભત્સ્મ ફાંદય’ તયીકે લધ ુપ્રભાણભાાં થામ છે.  

 લેયાલ ફાંદયથી કેનેડાથી અનાજની અને જાાનથી ખાતયની આમાત થામ છે.  
૮ અભયેરી  જાપયાફાદ, ીાલાલ કોટડા   ીાલાલ ફાંદય શરેા ‘ ોટટ  વલક્ટય’ નાભે જાણીત ુાં શત ુાં. ીાલાલ વળમા ફેટ, વલાઈ ફેટ અને 

ચાાંચ ફેટથી ઘેયામેલુાં છે. જે ફાંદયને ચોભાવાના તોપાની લનોથી યક્ષણ આે છે. 
 ઈ.વ. ૧૯૯૨ભાાં ‘ ગજુયાત  ીાલાલ ોટટ  લર.ણી યચના કયલાભાાં આલી શતી.  
 ઈ.વ. ૧૯૯૮ભાાં ીાલાલ એ વભગ્ર બાયતનુાં વૌપ્રથભ ‘ ખાનગી ફાંદય’ તયીકે કામટયત થમેલુાં 

ફાંદય છે.  

૯ બાલનગય  ભહલુા, બાલનગય , ઘોઘા અનેતાજા   વલશ્વભાાં જશાજ બાાંગલાના ઉધોગભાાં અરાંગ બાયત અને ગજુયાતભાાં પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે.  
 અરાંગનુાં વળ બ્રકકિંગ માડટ વલશ્વભાાં વૌથી ભોટુાં છે.  
 ઈ.વ. ૧૯૮૨ભાાં ળરૂ થમેર ૧૯૮૩ભાાં  M.V. Kota Te Jong જશાજને બાગલા વાથે ળરૂઆત થઇ 

શતી.  

 બાલનગય ફાંદય ગજુયાતનુાં ભાધ્મભ કક્ષાનુાં ફાયભાવી પ્રકાયનુાં ‘ રોક-ગેટ’ની વગલડ ધયાલતુાં 
ફાંદય છે.  આ ફાંદયે જશાજોના યીેયીંગ ભાટેની વગલડ છે.  

૧૦ અભદાલાદ  ધોરેયા     

૧૧ આણાંદ  ખાંબાત    

૧૨ બરૂચ  દશજે અને બરૂચ   વભગ્ર એવળમાનુાં વૌપ્રથભ ‘ કેવભકર ોટટ ’  Gujarat canudle port Tarminal co- GCPTCL તયીકે 
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ઓખામ છે.  
 એવળમાનુાં વૌપ્રથભ કેવભકર ોટટ  25 જાન્દ્યઆુયી 2001ભાાં તત્કારીન મખુ્મભાંત્રી શ્રી કેશબુાઈ 

ટેરના શસ્તે ખલૂ્લુાં મકુલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  
૧૩ સયુત  બગલા, ભગદલ્રા અને શજીયા   ભગદલ્રા તાી નદીના મખુ ય આલેલુાં ભોવભી ફાંદય છે.  

 શજીયાને ગજુયાતનુાં ેટ્રોયવામણ ફાંદય તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે.  
૧૪ નલવાયી  ઓજર, લાાંવી, ફોયવી અને 

ફીરીભોયા  

  

૧૫ લરવાડ  કોરક, ભયોરી, ઉભયવાડી, લરવાડ 
અને ઉભયગાભ  

  

 


