
 

ASHWINDIVEKAR Page1 
 

અભદાલાદ જીલ્ર 

 
 

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

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

 િેત્રપ :- ૮,૦૮૬ચ દકભી 
 સ્થાના : ૧૯૬૦ 

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાદશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય Gnan 
Bhandar ભફાઈર એપ્રીકેળન 

 શ્ચલધાનવબાનીકુરવીટ:-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 ) 
 અિય જ્ઞાન :-૮૬.૬૫% 

 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:-૯૦૪(દયશજાયે) 

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%96%E0%AA%82%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AA%A8%E0%AB%8B_%E0%AA%85%E0%AA%96%E0%AA%BE%E0%AA%A4
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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 લસ્તી ગીચતા :-૯૮૩ એક ચ.દકભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 મખુ્મ ભથક :-અભદાલાદ 

 તાલકુાઓ :-10(1) ધરેયા , (2) દસ્કઈ, (3) ફાલા, (4) વાણાંદ , (5) ધકા, (6)ધાંધકુા, (7)દેત્રજ, 
(8)ભાાંડર, (9)શ્ચલયભગાભ  

 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટ :-૯ (ફેઠક-૧૭૬)  

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટ :- ૩૪  

 નગયાક્ષરકા વાંખ્મા અને લડવ :- ૩( ૨૭) (કુર ફેઠક-૧૦૮)  

 અભદાલાદ મ્યશુ્ચનશ્ચવર કોયેળનની કુરવીટ :- ૪૮(કુર વભ્મ :-૧૯૨) 
 અભદાલાદના પ્રથભ ભેમય  :- ચીનબુાઈ ફેયનેટ  

 ગાભડાાંઓ :-૫૧૧ 

 ગ્રાભ ાંચામત :- ૪૬૮ 

 આયટીઓ નાંફય :- GJ-01, GJ-27,GJ - 38 

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

 ફાંદય :- ધરેયા, શ્ચલઠ્ઠર  

 નદીઓ:- વાફયભતી. ભેશ્વ, ખાયી, બગાલ, સખુબાદય,લાત્રક 

 લાલ :- દાદા શયીનીલાલ,ભાતય બલાની લાલ, આળાયુાની લાલ,અમ્રતુલશ્ચિણી લાલ,જેઠાબાઈની લાલ 

 યાજ્મકિાનુાં લન:-  વાાંસ્કૃશ્ચતક લન  (૨૦૧૯, ઓઢલ,જડશે્વય) 
 ડયેી :- આફાદ ડેયી,ઉત્તભ ડેયી 
 અબમાયણ્મ :- ન વયલય િી અબમાયણ્મ(વાણાંદ) 
 તાલ :- કાાંકદયમા,ચાંડા અને લસ્ત્રાયુ તાલ (અભદાલાદ) મનુવય તાલ અને ગાંગાવાગય 

(શ્ચલયભગાભ),ભરાલ તાલ (ભીનદેલીએ ફાંધાલેર)(ધકા) 
 વયલય :- નવયલય અને ખાન વયલય (ઘકા) 
 ાક:- કાવ ,ઘઉં ,ડાાંગય,એયાંડા, જાભપ,ફટાકા અને જુલાય 

 ભે :- લોઠાન ભે (ધકા) 
 ઉદ્યગ :- ઓટશફ, ટેક્ષ્ટાઈર અને ાલયલભુ,જ્લેરયી, પ્રાસ્સ્ટક, યેડીભેઈડ ગાયભેન્દ્્વ ડટેા પ્રવેશ્ચવિંગ , 

દલા ઉદ્યગ નોંધાત્ર છે. 
 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાદશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય Gnan 

Bhandar ભફાઈર એપ્રીકેળન 
 મ્યકુ્ષઝમભ :- કેક્ષરક મ્યકુ્ષઝમભ ઓપ ટેકવટાઇર (અભદાલાદ), શે્રમવ મ્યકુ્ષઝમભ (અભદાલાદ- ૧૯૭૭), 

શ્ચલન્દ્ટેજકાય મ્યકુ્ષઝમભ (કઠલાડા), રારબાઈ દરતબાઈ પ્રાચ્મ શ્ચલદ્યાભાંદદય મ્યકુ્ષઝમભ (અભદાલાદ-
૧૯૫૬), આદદલાવી – નલૃાંળશ્ચલદ્યા મ્યકુ્ષઝમભ (અભદાલાદ-૧૯૬૧), વી.એન. વાંગ્રશારમ (અભદાલાદ-
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૧૯૬૧), બ.જે. શ્ચલદ્યાભાંદદય અને વાંળધન મ્યકુ્ષઝમભ (અભદાલાદ), ફી.જે. ભેદડકર મ્યકુ્ષઝમભ 
(અભદાલાદ) 

 અગત્મના ળશયે :-અભદાલાદ, ધકા ,શ્ચલયગાભ ધાંધકુા ,લોઠા ,રથર ,વાણાંદ 

 ઉચ્ચ ળૈિક્ષણક તથા વાંળધન વાંસ્થા :- 
 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) 
 શ્ચનયભા યશુ્ચનલશ્ચવિટી,અભદાલાદ (સ્થાના- ૨૦૦૩) 
 ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય યશુ્ચનલશ્ચવિટી,અભદાલાદ (સ્થાના-૧૯૯૧) 
 ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યશુ્ચનલશ્ચવિટી,અભદાલાદ (સ્થાના-૧૯૮૫) 
 ગજુયાત ટેકનરજી યશુ્ચનલશ્ચવિટી,અભદાલાદ (સ્થાના- ૨૦૦૭) 
 ઇસ્ન્દ્ડમન સ્ેવ યીવચવ ઓગાનાઈઝેળન(ઈવય),અભદાલાદ (સ્થાના -૧૯૪૭) 
 ગજુયાત કેન્દ્વય એન્દ્ડ દયવચવ ઇન્સન્દ્સ્ટટયટૂ, અભદાલાદ (સ્થાના – ૧૯૬૧) 
 ડૉ. શ્ચલક્રભ વાયાબાઈ કમ્યશુ્ચનટી વામન્દ્વ વેન્દ્ટય, અભદાલાદ (સ્થાના-૧૯૬૨) 
 ઇસ્ન્દ્ડમન સ્ેવ દયવચવ ઓગાનાઇઝેળન (ઇવય)- અભદાલાદ (સ્થાના- ૧૯૬૯) 
 સ્ેળ એપ્રીકેળન વેન્દ્ટય, અભદાલાદ (સ્થાના- ૧૯૭૨) 
 લેધળાા, અભદાલાદ (સ્થાના – ૧૯૫૬) 
 ગજુયાત વામન્દ્વ શ્ચવટી (સ્થાના- ૨૦૦૧) 
 અભય બાયતી ભદશરા ગ્રાભ શ્ચલદ્યાીઠ, ભટી ાલઠી  
 ભશાત્ભા ગાાંધી રેફય ઇન્સન્દ્સ્ટટયટૂ, અભદાલાદ  

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાદશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ 
ડાઉનરડ કય Gnan Bhandar ભફાઈર એપ્રીકેળન 
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 જલારામક સ્થ :-  શડપ્ા વાંસ્કૃશ્ચતના અલળે(રથર ),વીદીવૈમદની જાી ,ઝૂરતા શ્ચભનાયા 
,શઠીશ્ચવિંશના દેયા ,કાાંકદયમાતાલ ,તાંગ મ્યઝુીમભ ,બાલશ્ચનઝવય ,વાફયભતી આશ્રભ 
(૧૭/૬/૧૯૧૭),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),જગન્નાથનુાં ભાંદદય (જભારયુ) 

 
 

 શ્ચલળે નોંધ :- 
 ળેખઅશભેદ ખટુ ગાંજફિ નાભના મકુ્સ્રભ વાંતના શાથે અભદાલાદ ળશયેન ામ નખામ. 
 અભદાલાદ ળશયેભાાં કુર ૨૧ દયલાજા આલેરા છે. વાયાંગયુ દયલાજા ાવે આલેરા ઝૂરતા શ્ચભનાયાનુાં 
શ્ચનભાવણ કુબબુદુ્દીન ળાશ ેગરુાભ વીદી ફળીય ાવે શ્ચનભાવણ કયાવ્ય ુશત ુાં. 

 ઇ.વ. ૧૫૭૩ભાાં વીદી વઇદે બરભાાં રાર દયલાજા ાવે વીદી વૈમદની ભક્સ્જદ ફનાલી શતી. આ ભક્સ્જદ 

તેની જાી ભાટે શ્ચલખ્માત છે.  

 અભદાલાદ ળશયેની વોથી જૂની ભક્સ્જદભાાંની એક જભા ભક્સ્જદ ફાદળાશ અશભદળાશ ે ઇ.વ. 1424ભાાં 

ફાંધાલી શતી. ભક્સ્જદની નજીકભાાં અશભદળાશની ત્નીઓની કફય આલેરી છે જે યાણીના શજીયા તયીકે 

ઓખામ છે.જાભા ભક્સ્જદ ઇસ્રાભી સ્થાત્મ કરાન ફેનમનુ નમનુ છે.  

 અભદાલાદ ળશયેના કટ શ્ચલસ્તાયભાાં આલેર આ ભક્સ્જદ ભશભદ ફેગડાની દશન્દ્દુ યાણી અવભીએ  દ્વાયા 

ઇ.વ. 1514ભાાં ફાાંધલાભાાં આલી શતી. શઠીશ્ચવિંશના દેયા અભદાલાદના ધનલાન જૈન નગયળેઠ શઠીશ્ચવિંશ 

કેવયીશ્ચવિંશ દ્વાયા ઇ.વ. 1848ભાાં આ દેયાનુાં ફાાંધકાભ કયલાની મજના શતી.  

 અભદાલાદભા આલેર એક્ષરવક્ષબ્રજ રુનુાં ફાાંધકાભ ઇ.વ. 1889ભાાં યાલફશાદુય દશિંભતરાર ધીયજરાર 

ગજુયાતી ઇજનેયએ કયુું શત ુાં. 

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાદશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય Gnan 
Bhandar ભફાઈર એપ્રીકેળન 

 ગજુયાતનાાં સલુ્તાન અશભદળાશ ેઇ.વ.૧૪૧૧ભાાં અભદાલાદને યાજધાની ફનાલી શતી. 

 એશ્ચળમાનુાં ત્રીજુ ાં અને બાયતનુાં પ્રથભ લલ્ડવ ડયેીટેજ શ્ચવટી અભદાલાદને અબરુ પઝરે ‘ દુશ્ચનમાનુાં ફજાય’ 

કહ્ુાં શત ુાં.  

 અભદાલાદભા આલેર ‘ ક્ષચિંતાભણી ાશ્વવનાથ જૈન ભાંદદય’ ળાાંશ્ચતદાવ ઝલેયીએ ફાંધાવ્યુાં શત ુાં.  
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 અભદાલાદ મઘુરકારીન ગજુયાતભાાં શ્ચળિણ અને વાદશત્મનુાં ભશત્લન ુકેન્દ્ર શત ુાં.  
 બાયતનુાં ભાન્દ્ચેસ્ટય ગણાત ુાં અભદાલાદની સ્થાના ૨૬ પેબ્રઆુયી ૧૪૧૧ભાાં એશભદળાશ ફેગડાએ કયી 
શતી.અભદાલાદનુાં કાાંકયીમા તાલ કુતબુદુ્દીન ભશમ્ભદ ળાશ ેફાંધાવ્યુાં શત ુાં.  

 ઇ.વ. 1423ભાાં અશભેદળાશ ેઅભદાલાદભાાં જાભા ભક્સ્જદ ફાંધાલી શતી.  
 ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં પ્રાણી વાંગ્રશારમ કભરા નશરેૂ જુઓરજજકર ાકવ , અભદાલાદભાાં છે.  
 અભદાલાદ વાફયભતીની દકનાયે લવેલુાં ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં ળશયે છે. 
 ગજુયાત યાજ્મનુાં પ્રાચીન ાટનગય અભદાલાદ ( ૧૯૬૦ થી ૧૯૭૦)શત ુાં. 
 અભદાલાદનુાં પ્રાચીન નાભ કણાવલતીનગય શત ુાં. 
 ઇ.વ.1850ભાાં ‘ અભદાલાદન ઇશ્ચતશાવ’ સુ્તકના રેખક ળેઠ ભગનરાર લખતચાંદ શતા. જે આ શ્ચલમ 
યનુાં પ્રથભ ગજુયાતી સુ્તક છે.  

 ‘ અભદાલાદ એટરે અભદાલાદ’ સુ્તકનાાં રેખક શ્ચલનદ બટ્ટ છે.  
 ધકા ગજુયાતભાાં લાઘેરા લાંળની યાજધાની શતી.  
 અભદાલાદભાાં દેળી નાટક વભાજ ભાંડી આલેર છે.  
 અભદાલાદભાાં ઇભાભળાશ ેઈયાનથી આલીને ીયાણા ાંથની સ્થાના કયી શતી.  
 અભદાલાદભાાં આલેરી જાભા ભક્સ્જદ ફાદળાશ અશભદળાશ (ઈ.વ.૧૪૨૩) ફાંધાલી શતી. 
 અભદાલાદ ખાતે વયખેજન યજ મકુ્સ્રભના વાંત ળેખ અશભદ ખટ્ટુગાંજ ફિીની દયગાશ આલેરી છે.  
 ગજુયાતનુાં વોપ્રથભ તરથ ભાકેટ અભદાલાદભાાં સ્થાાયુાં શત ુાં.અને કાડ ફજાયનુાં ભશત્લન ુભથક શત ુાં.  
 અભદાલાદ ળશયેભાાં દકનખાફ ઉદ્યગ બાયતબયભાાં પ્રખ્માત છે.  
 અભદાલાદભાાં આલેરી આઈ.આઈ.એભ વાંસ્થા એશ્ચળમાભાાં પ્રથભ ક્રભે આલે છે. 
 બાયતભાાં લસ્તીની રષ્ટ્ટીએ અભદાલાદ વાતભા નાંફયનુાં અને ગજુયાતભાાં પ્રથભ ળશયે છે . 
 એશ્ચળમાનુાં વોથી ભટુાં ઓન શ્ચથમેટય- ડ્રાઈલ-ઇન-શ્ચવનેભા,અભદાલાદ  
 ઈ.વ.૧૯૪૭ભાાં લેધળાા ની સ્થાના અભદાલાદભાાં થઇ શતી. 
 ગજુયાત શ્ચલદ્યાીઠ વોપ્રથભ ડાહ્યાબાઇ ભશતેાના ફાંગરાભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી.  
 ગજૂયાત શ્ચલધાીઠને ડીમ્ડ યશુ્ચનલશ્ચવિટીન દયજ્જ ઈ.વ.૧૯૬૩ભાાં ભળ્મ શત. 
 અભદાલાદભા યામખાંડ શ્ચલસ્તાયભાાં ઇ.વ.૧૮૭૪ભાાં ભશારક્ષ્ભી દપભેર રેનીંગ કરેજ આલેરી છે જે 
ભશારક્ષ્ભીનુાં અકાે અલવાન થલાથી તેભની માદભાાં સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી. 

 અભદાલાદ બર ખાતે આલેર વસ્ત ુાં વાદશત્મ લધવક કામાવરમની સ્થાના રલ્લબુાઈ જગજીલનદાવ ઠક્કયે 
કયી શતી.  

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાદશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય Gnan 
Bhandar ભફાઈર એપ્રીકેળન 

 અભદાલાદ મ્યશુ્ચનશ્ચવર કોયેળન( એ.એભ.વી) ની સ્થાના ૧૯૫૦ભાાં થઇ શતી. અને અભદાલાદના 
પ્રથભ ભેમય ચીનબુાઈ ફેયનેટ શતા. 

 અભદાલાદ ળશયેની ભાાં આલેરી શયકઈ ળેઠાણીની શલેરી કાષ્ટ્ઠકરા ભાટે સપુ્રશ્ચવદ્ધ છે.  
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 બાયતીમ અલકાળ કામવક્રભના શ્ચતાભશ ડૉ. શ્ચલક્રભ વાયાબાઈન જ્ન્દ્ભ ૧૨ઓગસ્ટ ૧૯૧૯ના યજ 
અભદાલાદભા થમ શત. તેભણે બાયતીમ અલકાળ વાંળધન વાંસ્થા (ઇવય)ની સ્થાના કયી શતી.  

 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 ( વાફયભતી, શાથભતી , લાત્રક, ભેશ્વ, ભાઝભ, ળેઢી અને 
ખાયી)  વાંગભસ્થાન થામ છે.ત્માાં શઓુન ભે (લોઠાન ભે) પ્રચક્ષરત છે. આ ભે કાયતક સદુ 
નૂભના દદલવે બયામ છે.  

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાદશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય Gnan 
Bhandar ભફાઈર એપ્રીકેળન 

 બદડમાદ ખાતે ભશબેફૂળાશ બખુાયીની શ્ચલત્ર દયગાશ આલેરી છે જ્માાં ઉવવન ભે બયામ છે.  
 ધકાભાાં શ્ચભનરદેલીએ ભરાલ તાલ ફાંધાવ્યુાં શત ુાં.  
 ધકા ાવે યાંગયુ આલીને યાભફાલાએ યાભદેલીયનુાં ભાંદદય ફાંધાવ્યુાં શત ુાં.  
 વાફયભતી નદીના દકનાયે દધીક્ષચ રૂશ્ચન આશ્રભ આલેર છે. 
 અભદાલાદન ામ ઈ.વ.૧૪૧૧ભાાં 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) 
વાંસ્થાની સ્થાના ડતટય શ્ચલક્રભ વાયાબાઈએ કયી શતી.  

 બાયતબયભાાં આદકિટેતચયના અભ્માવ ભાટે જાણીતી વાંસ્થા‘CEPT ‘ ( વેન્દ્ટય પય એન્દ્લામયભેન્દ્ટ પ્રાશ્ચનિંગ 
એન્દ્ડ ટેકનરજીસ્થાના-૧૯૬૩) અભદાલાદભાાં આલેરી છે. 

 દપક્ષઝકર દયવચવ રેફયેટયી, અભદાલાદ(PRL- બોશ્ચતક અનવુાંધાન પ્રમગળાા)ની સ્થાના ૧૧ નલેમ્ફય  
૧૯૪૭ભાાં ડ. શ્ચલક્રભ વાયાબાઈએ કયી શતી. 

  સ્ત્રીઓને સ્લાલરાંફી ફનાલલા ભાટે સ્થામેરી જમશ્ચતવાંઘની સ્થાના અભદાલાદભાાં મદુૃરા વાયાબાઈ 
કયી શતી. તેનુાં નાભકયણ અને ઉદ્દઘાટન ભશાત્ભા ગાાંધીજી કયુું શત ુાં.   

 અભદાલાદ ખાતે કેક્ષરક મ્યકુ્ષઝમભ ઓપ ટેકવટાઇરની સ્થાના ઇ.વ. ૧૯૪૯ભાાં શ્રી ગોતભ વાયાબાઈએ 
કયી શતી. જે વભગ્ર બાયતભાાં કાડ ઉદ્યગને રાગતુાં એકભાત્ર મ્યકુ્ષઝમભ છે.  

 અલકાળ વાંળધનિેતે્ર કાભ કયતી વાંસ્થા સ્ેળ એપ્રીકેળન વેન્દ્ટય (SAC) અભદાલાદભાાં આલેરી છે. 
 એશ્ચળમાની વોથી ભટી શક્સ્ટર શ્ચવશ્ચલર શક્સ્ટર, અભદાલાદ છે.  
 ગજુયાતી કશ્ચલ અખ અભદાલાદભાાં ખાદડમા શ્ચલસ્તાયભાાં આલેરી દેવાઈની ભાાં કલૂાલાા ખાાંચાભાાં 
યશતે શત.  

 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. 



 

ASHWINDIVEKAR Page7 
 

 એશ્ચળમાની વોથી ભટી શ્ચવશ્ચલર શક્સ્ટરની યચના અને શ્ચલકાવન મળ કને જામ છે? –  ડૉ. જીલયાજ 
ભશતેા 

 એશ્ચળમાની વોથી ભટી શ્ચવશ્ચલર શક્સ્ટર અભદાલાદ ક્સ્થત છે જેનુાં શયકુાંલય ળેઠાણી છે.  
 અભદાલાદનુાં કાાંકદયમા તાલ સરુતાન કુત્બદુીને  અને જુમ્ભા ભક્સ્જદ અશભદળાશ ફાદળાશ ેફાંધાલેર 
છે. 

 શડપ્ીમ વાંસ્કૃશ્ચતના ભશત્લનુાં સ્થ રથરની ળધ ઇ.વ. ૧૯૫૪ભાાં ડૉ.એવ.આય.યાલ નાભના 
યુાતત્લળાસ્ત્રીએ કયી શતી. 

 કેક્ષરક મ્યકુ્ષઝમભ ઓપ ટેકવટાઇર , અભદાલાદભા આલેલુાં છે અને તેની સ્થાના 1949ભાાં ગોતભ 

વાયાબાઈએ કયી શતી.  

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાદશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય Gnan 
Bhandar ભફાઈર એપ્રીકેળન 

 વોપ્રથભ સતુયાઉ કાડની શ્ચભર અભદાલાદભા ઇ.વ. ૧૮૬૧ભાાં યણછડરાર છટારાર યેંદટમાલાાએ 

ળરૂ કયી શતી.  

 બગલાન ભન્સલ્રનાથનુાં શ્ચલત્ર માત્રાસ્થ “ બમણી” અભદાલાદ જીલ્રાભાાં આલેર છે.  

 ગજુયાત યશુ્ચનલશ્ચવિટીની સ્થાના ૨૩ નલેમ્ફય ૧૯૪૯ના યજ થઈ શતી અને તેના પ્રથભ કુરશ્ચત 

શયશ્ચવદ્ધબાઈ દદલેદટમા શતા.  

 શ્ચલક્રભ વાયાબાઈનાાં તુ્ર કાશ્ચતિકેમ વાયાબાઈને અભદાલાદ ખાતે Centre For Envirnoment Education’ 

વાંસ્થાની સ્થાના કયી શતી.  

 શ્ચલશ્વના વોથી ભટા દક્રકેટ સ્ટેદડમભ ‘ નયેંર ભદી સ્ટેદડમભ’ અભદાલાદભાાં પ્રથભ શ્ચવતવય ભાયલાન યેકડવ 

ઈળાાંત ળભાવએ ફનાવ્મ . ઈળાાંત ળભાવની ટેસ્ટ દક્રકેટભાાં ણ તેની પ્રથભ શ્ચવતવય શતી.  

 શ્ચલશ્વના વોથી ભટા દક્રકેટ સ્ટેદડમભ ‘ નયેંર ભદી સ્ટેદડમભ’ ભાાં પ્રથભ વદી પટકાયનાય બાયતીમ ખેરાડી 

દયબ ાંત છે.  

 ૨૬  જાન્દ્યઆુયી ૧૯૯૧ના યજ વયદાય ટેર આંતયયાષ્ટ્રીમ એયટવ , અભદાલાદની સ્થાના ક્યાયે 

કયલાભાાં આલી શતી.  

 અભદાલાદન એક્ષરવક્ષબ્રજ (શ્ચલલેકાનાંદ રુ)નુાં ફાાંધકાભ યાલ ફશાદુય દશિંભતરાર ધીયજરાર ઇ.વ. 

1889ભાાં કયાવ્ય ુશત ુાં જેને શજુ સધુી કાટ નથી રાગ્મ.   

 ધકા તાલકુાભાાં જલા ભતુાં ઠાય નતૃ્મભાાં કાઠી રક રાકડીઓન અડધ બાગ ધાતનુ અને અડધ 

બાગ રાકડાન શમ છે જે ઠકીને જુદા જુદા અલાજ કાઢી નતૃ્મ કયે છે.  
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 ધકા તાલકુાભાાંલોઠા ખાતે કાયતક સદુ નૂભના દદલવે લોઠાનભે બયામ છે. આ ભે ગધેડાના 

લેચાણ ભાટે ખફૂ જ જાણીત છે.  

 ગજુયાતની વોપ્રથભ કરેજ ગજુયાત કરેજની સ્થાના ૧૮૮૭ભાાં અભદાલાદભાાં થઈ શતી.  

 ગજુયાતનુાં વોપ્રથભ થ્રીડી શ્ચથમેટય, વામન્દ્વ શ્ચવટી ડામાબાઇ ઝલેયીએ કયી શતી.  

 જશાાંગીયે અભદાલાદ ળશયેને ‘ ગદાવફાદ’ ધકૂ્ષયુાં ળશયે કહ્ુાં શત ુાં.  

 લવ ૨૦૧૧ લસ્તી ગણતયી પ્રભાણે વોથી લધ ુવાિયતા ધયાલત જજલ્ર છે.  

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાદશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય Gnan 
Bhandar ભફાઈર એપ્રીકેળન 

 અભદાલાદભાાં લેદપ્રચાયની પ્રવશૃ્ચતઓ ભાટે સ્લાભી ગાંગેશ્વયાનાંદજીએ ઇ.વ. ૧૯૪૭-૪૮ભાાં લેદભાંદદયની 
સ્થાના કયી શતી.  

 અભદાલાદભા આલેર સપુ્રશ્ચવદ્ધ જગન્નાથ ભાંદદયની સ્થાનાભાાં ભશાંત નશૃ્ચવશદાવજીન પા વશ્ચલળે શત.  
 અભદાલાદભા આલેર વી.એન. શ્ચલદ્યાભાંદદયની સ્થાના ઇંદુભતીફેન ળેઠે કયી શતી.  
 અભદાલાદભા વરા ખાતે આલેર બાગલત શ્ચલદ્યાીઠના સ્થાક કૃષ્ટ્ણળાંકય ળાસ્ત્રી શતા. 
 કચયફ આશ્રભ ગાાંધીજી જીલણરાર ફેદયસ્ટયના ભકાનને બાડ ેયાખી આશ્રભની ળરૂઆત કયી શતી.  
 શ્ચલયભગાભ ાવે આલેર કભીજરા ગાભભાાં બાણવાશફેની વભાશ્ચધ આલેરી છે.  
 ગજુયાતી કશ્ચલ ળાભ બટ્ટ અભદાલાદના લેગણયુ(ગભતીયુ)ન લતની શત.  
 ગજુયાતભાાં ઘઉંનુાં વોથી લધ ુઉત્ાદન અભદાલાદ જીલ્રાભાાં થામ છે. 
 અભદાલાદ જીલ્રાભાાં અયણેજ ખાતે ક્ષફન શ્ચમત ઘઉંનુાં વાંળધન કેન્દ્ર આલેલુાં છે.  
 ગજુયાતનુાં ડરેઇટ તયીકે ઓખાત ુાં વાણાંદ કાયની ફનાલટ ભાટે જાણીત ુાં છે. 
 અભદાલાદભા આલેર શે્રમવ મ્યકુ્ષઝમભ બાયતભાાં રકતરા દળાવલત ુપ્રથભ મ્યકુ્ષઝમભ છે. 
 રથર ખફૂ જ જૂની વાંસ્કૃશ્ચત સ્થ છે જે અભદાલાદભાાં આલેર છે. 
 અભદાલાદ જજલ્રાના શ્ચલયભગાભ તાલકુાભાાં વાસ ુલહનુા ઓયડા તયીકે પ્રખ્માત ોયાક્ષણક ભાંદદય આલેલુાં 
છે. 

 અભદાલાદ એયટવ ને ‘ આંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈ ભથકન દયજ્જ’ ઇ.વ. ૧૯૯૧ભાાં ભળ્મ શત.  
 ગજુયાતભાાં વલવપ્રથભ અંગે્રજી ળાાની ળરૂઆત- અભદાલાદ (૧૮૪૬ભાાં) 
 ગજુયાતભાાં વલવપ્રથભ ઉર્દ્દવ ળાાની ળરૂઆત - અભદાલાદ  
 ગજુયાતની વલવપ્રથભ કન્દ્મા રીટેકનીક વાંસ્થા- અભદાલાદ (૧૯૬૪ભાાં) 
 ગજુયાતની વલવપ્રથભ કન્દ્માળાા – ભગનબાઈ કયભચાંદ , અભદાલાદ  
 ગજુયાતની વલવપ્રથભ કભવવ કરેજ-એચ.એર.કભવવ કરેજ, અભદાલાદ ( ૧૯૭૯ભાાં) 
 ગજુયાતની વલવપ્રથભ કરેજ – ગજુયાત કરેજ , અભદાલાદ (૧૮૮૭ભાાં ) 
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 ગજુયાતની વલવપ્રથભ ર કરેજ, અભદાલાદ ખાતે ઇ.વ. ૧૯૨૭ભાાં  વય રલ્લબુાઈ આવાયાભ ળાશ ે
સ્થાના કયી શતી.    

 ગજુયાતભાાં વલવપ્રથભ વાાંજની અદારત (ઇલશ્ચનિંગ કટવ )ની ળરૂઆત- તા.૧૪/૧૧/૨૦૦૬, શ્ચભયઝાયુ  
 ગજુયાતભાાં વલવપ્રથભ  શ્ચલશ્ચલધબાયતીની ળરૂઆત – ૧૯૬૫ભાાં (અભદાલાદ) 
 ગજુયાતભાાં વલવપ્રથભ અનાથાશ્રભ – અભદાલાદ (૧૮૯૨ભાાં) 
 ગજુયાતભાાં વલવપ્રથભ ઉગ્રશ વાંકવ  કેન્દ્ર – અભદાલાદ (૧૯૬૭ભાાં 
 ગજુયાતની વલવપ્રથભ કાડ શ્ચભર- કટન શ્ચભર.અભદાલાદ (૧૮૬૦ભાાં) 
 ગજુયાતની વલવપ્રથભ ગ્રાઈડીંગ તરફ- અભદાલાદ (૧૯૬૨ભાાં) 
 ગજુયાતની વલવપ્રથભ ભદશરા વયકાયી ફેંક-૧૯૭૪ભાાં, અભદાલાદ  
 ગજુયાતભાાં વોપ્રથભ વાાંધ્મ અદારતની ળરૂઆત – શ્ચભઝાવયુ (અભદાલાદ) 
 અભદાલાદભા વોપ્રથભ આયુવલેદ કરેજની સ્થાના ક્ષબ ુઅખાંડાનાંદએ કયી શતી. જે અત્માયે આયુવલેદદક 
અખાંડાનાંદ તયીકે જાણીતી છે.  

 ગજુયાતનુાં એકભાત્ર શ્ચવનેગગ – અભદાલાદ  
 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાદશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય Gnan 
Bhandar ભફાઈર એપ્રીકેળન 

 પામય ક્ષબ્રગેડ ડ્રન ધયાલનાયી દેળની પ્રથભ પામય ક્ષબ્રગેડ – અભદાલાદ  
 એમ્્યરુન્દ્વ ભાટે યેડ શ્ચવગ્નરને ગ્રીન શ્ચવગ્નરભાાં પેયલતી શ્ચવસ્ટભન શ્ચલશ્વન વલવપ્રથભ પ્રમગ કયનાય 

ગજુયાતનુાં ળશયે- અભદાલાદ     

 ગજુયાતભાાં પ્રથભલાય  COVID-19ના ટેસ્સ્ટિંગ ભાટે ભફાઈર લાન ળરૂઆત – અભદાલાદ 

 ગજુયાતનુાં પ્રથભ ‘ શ્ચનળાચય પ્રાણી વાંગ્રશારમ’– કાાંકયીમા, અભદાલાદ (૨૦૧૮) 

 ગજુયાતભાાં ટેક્ષરપન વેલાન પ્રાયાંબ- ૧૮૯૭ભાાં , અભદાલાદ 

 દેળની પ્રથભ ગજુયાતભાાં ગગૂર સ્કરૂ – ચાાંદરડીમા પ્રા.ળાા (અભદાલાદ) 

 ગજુયાતી વાદશત્મની પ્રથભ દયદ – અભદાલાદ (1905)   

 ગજુયાતભાાં વલવ પ્રથભ ‘ વપાઈ શ્ચલદ્યારમ’ની ળરૂઆત કયનાય- વાફયભતી આશ્રભ,અભદાલાદ  

 અભદાલાદ જજલ્રાનુાં ધકા  ભેઘાડાંફય કાડ ભાટે જાણીત ુાં છે.  

 અભદાલાદ ળશયેભાાં આલેરા ઝૂરતા શ્ચભનાયા ફનાલનાય શ્ચવદી ફળીય શતા.  

 ગજુયાતભાાં પ્રથભ આકાળલાણી કેન્દ્ર ઇ.વ. ૧૯૪૯ભાાં અભદાલાદભાાં ળરૂ થયુાં શત ુાં, 

 અભદાલાદ જજલ્રાના ધાંધકુા તાલકુાભાાં સકૂબાદય નદીને દકનાયે બાયતીમ યુાતત્લીમ શ્ચલબાગ દ્વાયા 

ભાધલ સ્લરૂ લત્વના લડણ શઠે ઉત્ખન્ન દયશ્ચભમાન શડપ્ાકારીન શ્ચવિંધ ુવાંસ્કૃશ્ચતના અલળે વોપ્રથભ 

ભી આવ્મા ત્માયફાદ ઇ.વ. ૧૯૫૩ભાાં એવ.આય.યાલ દ્વાયા ઉત્ખન્ન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. શડપ્ાકારીન 
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શ્ચવિંધ ુવાંસ્કૃશ્ચતના અલળેભાાં કાા ને રાર ભણકાની થાીઓ અને ભટા ગાની ફયણીઓ ભી આલી 

શતી.  

 યાંગયુ અને રથરભાાંથી ચખાની ખેતીના યુાલા ભળ્મા છે.  

 

 

 

 

 

 


