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આણદં જીલ્ર 

 
 આણદં જીલ્રાની યચના ખેડા જજલ્રાભાથંી કયલાભા ંઆલી શતી. આ જીલ્રાની આજુફાજુ શ્ચિભભા ં

અભદાલાદ, ઉત્તયે ખેડા,લૂવભા ંલડદયા અને દક્ષિણભા ંબરૂચ જજલ્રા આલેરા છે.  

 િેત્રપ :-૨,૯૪૧ચ. કકભી 
 સ્થાના :- તા. ૨/ ૧૦/ ૧૯૯૭ (મખુ્મભતં્રી ળકંયશ્ચવિંશ લાઘેરા)  

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટ :-૭ { ખબંાત, ફયવદ, આંકરાલ, ઉભયેઠ, આણદં, ેટરાદ અને વજીત્રા} 
 લસ્તી :-૨૦,૯૨,૭૪૫ (૨૦૧૧મજુફ ) 
 લસ્તીભા ંજીલ્રાન ક્રભ :- ૧૪ભ  

 અિય જ્ઞાન :-૮૪.૩૭ % 

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય 
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 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:- ૯૨૫ (દયશજાયે)  

 લસ્તી ગીચતા :-૭૧૧ એક ચ.કકભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 મખુ્મ ભથક :-  આણદં 

 ગાભડાઓ:- ૩૫૪ 

 ગ્રાભચંામતની વખં્મા :-૩૫૨  
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 તાલકુાઓ :-૮ (૧) આણદં ,(૨) ફયવદ, (૩) ખબંાત, (૪) ેટરાદ,(૫) વજીત્રા,(૬) ઉભયેઠ,(૭) 
તાયાયુ અને  (૮) આંકરાલ  

 તાલકુા ચંામતની કુર વીટ :-૮ (ફેઠક-૧૯૬) (આણદં- ૩૪, ઉભયેઠ-૨૨, તાયાયુ-૧૬, વજીત્રા-
૧૬, આંકરાલ-૨૦ ેટરાદ-૨૪ ,ફયવદ-૩૪,વજીત્રા-૧૬ અને ખબંાત-૨૬) 

 જજલ્રા ચંામતની કુર વીટ :-૪૨  

 નગયાક્ષરકાની વખં્મા :-૧૧  

(૧)આણદં-૧૩(૫૨),(૨)ેટરાદ-૯(૩૬),(૩)ખબંાત-૯(૩૬),(૪)ફયવદ-૯(૩૬),(૫)ઉભયેઠ-
૭(૨૮),(૬)ઓડ, (૭)લલ્રબશ્ચલદ્યાનગય, (૮)કયભવદ, (૯) આંકરાલ,(૧૦) ફયીઆલી,(૧૧) વજીત્રા  

 ફદંય:- ખબંાત (નાનુ ંફદંય) 
 નદીઓ:- વાફયભતી,ભશી ,ળેઢી અને આનદંા,નાલીડા  

 યાષ્ટ્રીમ ધયી ભાગવ :- ભાગવ-૮ (નલ નફંય ૪૮)અને એતવપે્રવ શાઈ લે ન.ં-૧ વાય થામ છે.  

 તાલ અને વયલય :-લેયાઈ ભાતાનુ ંતાલ (આણદં),નાયેશ્વય તાલ(ખબંાત) અને ગભતી તાલ( 
ડાકય) ,ભગયી તાલ (આણદં), 

 લાલ :- જ્ઞાનલાી લાલ અને લડલાી લાલ,બૈયલનાથની લાલ 

 મ્યકુ્ષઝમભ :- એગ્રીકલ્ચયર મ્યકુ્ષઝમભ (આણદં) 
 ઇન્સસ્ટીટયટુઓપ રૂયર ભેનેજભેન્સટ (ઇયભા)નુ ંમખુ્મ ભથક આણદં ખાતે આલેલુ ંછે. 
 ઉધગ:- ફીડી , તભાકુ વળંધન કેન્સર,  અને ખબંાતના અકીકના થ્થય ય રીળ કયલાન 

ઉદ્યગ. 
 એવટીડી કડ નફંય:- ૦૨૬૯૨ 

 આયટીઓ નફંય:- GJ-23 

 ખશ્ચનજ :- ૧૯૫૮ભા ંલણેૂજ ખાતેથી ગજુયાતભા ંવોપ્રથભ ખનીજતેર ભી આવ્યુ ંશત ુ.ં તથા ખબંાત 
ખાતેથી ણ ખનીજતેર ભી આવ્યુ ંછે. 

 મખુ્મ ાક :- તભાકુ, કેા,ં ળેયડી, ફાજયી, યાઈ,ચીકુ અને ફટાકા  

 જભીનન પ્રકાય :- ગયાડંુ અને કાી  

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય 
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 યાજ્મકિાનુ ંલન:- ભશીવાગય લન ( ૨૦૧૬, લશયેાખડી) 
 મખુ્મ ળશયે : આણદં,લલ્બશ્ચલદ્યાનગય ,ખબંાત 

 ડયેી :- અમરૂ ડયેી (શ્ચત્રભલુનદાવ ગજજયે સ્થાના કયી શતી) 
 વળંધન કેન્સર :- તભાકુ વળંધન કેન્સર (ધભવજ), યાઈવ વળંધન કેન્સર (નલાગાભ), ફીડી વળંધન કેન્સર 

(આણદં) 
 અગત્મના ળશયે : ધલુાયણ ,ેટરાદ ,લણેુજ 
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 ઉચ્ચ ળૈક્ષિણક વસં્થાઓ :- 
 ઇન્સસ્ટીટયટુ ઓપ રૂયર ભેનેજભેન્સટ ( IRMA)આણદં (સ્થાના -૧૯૭૯) 
 આણદં એગ્રીકલ્ચય યશુ્ચનલશ્ચવિટી ( આણદં) (સ્થાના- ૨૦૦૪) 
 વયદાય ટેર યશુ્ચનલશ્ચવિટી (લલ્રબશ્ચલદ્યાનગય) (સ્થાના- ૧૯૫૫) 
 ચયતય યશુ્ચનલશ્ચવિટી ઓપ વામન્સવ એન્સડ ટેકનરજી (ચાગંા) ભેડીકર કરેજ 
(કયભવદ) 

 આયટીઓ નફંય :- GJ-23 

 જલારામક સ્થ  : અમરુ ડયેી (આણદં) સ્લાશ્ચભનાયામણ ભકંદય (લડતાર )  શ્ચલદ્યાધાભ 
(લલ્બશ્ચલદ્યાનગય), વતં કેલર ભકંદય (વાયવા), ભશાકારેશ્વય ભકંદય(ફયવદ),સ્લાભીનાયામણ ભકંદય 
(ફચાવણ), ભશાકારેશ્વય ભકંદય (ફયવદ),ખબંાત, સ્લાભીનાયામણ ભકંદય ફચાવણ તથા કયભવદ 

શ્ચલળે નોંધ : 
 

 એશ્ચળમાની વોથી ભટી ડયેી અને બાયતની પ્રખ્માત અમરુ ડયેી આલેરી છે જેના સ્થાક 
શ્ચત્રભલુનદાવ ટેર શતા.વયદાય ટેરની વરાશથી તા. ૧૪ કડવેમ્ફય ૧૯૪૬ના યજ 
શ્ચત્રભલુનદાવ ટેરના ચેયભેનદ શઠે અમરૂ (આણદં શ્ચભલ્ક યશુ્ચનમન ક્ષરશ્ચભટેડ)ની  સ્થાના 
કયલાભા ંઆલી શતી.  

 એન .ડી.ડી .ફી (નેળનર ડયેી ડલેરભેન્સટ ફડવ )નુ ંલડંુ ભથક આણદંભા ંઆલેરી છે . 
 આણદંગીય ગવાઈએ નલભી વદીભા ંઆણદં ળશયે લવાવ્યુ ંશત ુ.ં આણદં ળશયે ‘ વપેદ ક્રાશં્ચત’ ભાટે 
જાણીત ુ ંછે.  

 ખબંાતભા ંઅકીક ઉધગ શ્ચલકસ્મ છે તેનુ ંજુનુ ંનાભ સ્તબંતીથવ શત ુ ં. 
શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય 
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 વયદાય લલ્રબબાઇ ટેરની જન્સભભશૂ્ચભ કયભવદછે. 
 ફયવદ યશ્ચલળકંય ભશાયાજની કભવભશૂ્ચભ શતી. 
 ઈ.વ. ૧૯૪૬ભા ંખેડા દૂધ ઉત્ાદક વઘંની સ્થાના કયલાભા ંઆલી શતી. 
 ખબંાતનુ ંપ્રાચીન નાભ સ્તબંતીથવ છે. ભોમવકારથી તેના ય આલેરા ળાવનન ઇશ્ચતશાવ ભે છે.  

 લલ્રબશ્ચલદ્યાનગય ખાતે ગજુયાતની વોપ્રથભ એન્સજીનીમયીંગ કરેજની સ્થાના બાઈરારબાઈ 
ટેરના પ્રમત્નથી થઈ શતી.  લલ્રબશ્ચલદ્યાનગય શ્ચલદ્યાનગયી તયીકે જાણીત ુ ંછે. 
 આણદં વપેદ ક્રાશં્ચત ભાટે સપુ્રશ્ચવદ્ધ છે. ડૉ. લગીવ કુકયમન બાયતભા ંશે્વત ક્રાશં્ચતના પ્રણેતા છે. 
 આણદંની લાવદ તલેુયની દા ભાટે જાણીત ુ ંછે.  

 અકીકના લેાયના ભશત્લનુ ંકેન્સર ખબંાત છે.  

 પ્રાદેશ્ચળક પ્રદેળ ચયતય તયીકે ઓખામ છે. 
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 ફચાવણનુ ં નાભ બચેુશે્વય ભશાદેલ યથી ડ્ુ ં છે. અશીં સ્લાશ્ચભનાયામણવપં્રદામ અિય 
યુવત્તભ વસં્થાનુ ંમખુ્મ ભથક આલેલુ ંછે. 
 ગજુયાતનુ ંવોથી ભટંુ તા શ્ચલદ્યતુભથક ધલુાયણભા ંઆલેલુ ંછે.જે ની સ્થાના લૂવ ફલતંયામ 
ભશતેાના ળાવનકા દયમ્માન થયુ ંશત ુ.ં 
 આણદં શે્વતક્રાશં્ચતની ભશૂ્ચભ તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે.  

 ઐશ્ચતશાશ્ચવક રડાઈની યદુ્ધભશૂ્ચભ તયીકે અડાળ જાણીત ુ ંસ્થ છે. 
 ખબંાત તાા,ં સતૂયપેણી અને શરલાવન જાણીત છે. તથા લાવદ તલેુય દા, ઉભયેઠના અસ્ત્રા 
ભાટે જાણીત ુ ંછે. 
 ખબંાતભા ંફદાભી, ગયભી અને ભજુંડી એભ ત્રણ કાડની જાત આલેરી છે.  

 ખબંાતની નજીક કાકા કૈરાની કફય લશયા કભનુ ંશ્ચલત્ર માત્રાધાભ છે.  

 ખબંાતભા ંઅન્સમ ચાલીથી ન ખરેૂ તેલા ભજબતૂ તાા ંફનાલલાન ઉદ્યગ શ્ચલકસ્મ છે.  

 ખબંાત નજીક ‘ કાકાની કફય’ લશયા કભનુ ંતીથવસ્થાન આલેલુ ંછે.  

 ઇ.વ. ૧૪૯૭ભા ંલાસ ુવભા અને તેના કુટંુફ લડ ેફધંાલામેરી ફયવદ લાલ અશીં આલેરી છે.  
 ખબંાતથી વાત કકરભીટય દૂય યારેજભા ંનલવ લવ જૂનુ ંોયાક્ષણક શ્ચવકતય ભાતાજીનુ ંભકંદય 
આલેલુ ં છે. આ ભકંદય જગદુળાળેઠએ ફધંાલેર શલાનુ ં ભનામ છે. ચૈત્રી સદુ નુભ તેભજ 
યશ્ચલલાયના કદલવે ભટી વખં્માભા ંરક દળવનાથે આલે છે.  

 ખબંાતભા ંજશાગંીયે તાના જીલનભા ંપ્રથભલાય ખીચડીની ભજા ભાણી શતી. 
 ખબંાત ાવે આલેર નગયા ગાભભા ં ખદકાભ દયશ્ચભમાન બ્રહ્માની ચતમુુવખ મશૂ્ચતિ ભી આલી 
શતી. આ ગાભભા ંસમૂવતુ્રી યનના યાજદેલીનુ ંભકંદય આલેલુ ંછે તે લસ્તુારે ફધંાવ્યુ ંછે.  

 લાવદની તલેુય દા, ઉભયેઠના અસ્ત્રા ભાટે જાણીત ુ ંછે. 
શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ કય 
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 ખબંાતને ભશત્લન ુફદંય ગણાલનાય ઇટાક્ષરમન લેાયી ભાકોર શત.  

 આણદં ાવે બાયતન વોથી ભટ લટય એન્સડ એમ્યઝુભેન્સટ ાકવ  “ ધ એન્સજમ શ્ચવટી’ આલેર છે.  

 ગજુયાતભા ંવોપ્રથભ ખશ્ચનજતેર અને કુદયતી લાય ુઇ.વ. 1958ભા ંલણેૂજ ખાતેથી ભળયુ ંશત ુ.ં 
 જવી તથા શલ્સલ્સ્ટમન કપઝીમન ઓરાદ ભાટેનુ ંશવુલંધવન કેન્સર આણદં ખાતે આલેર છે. 
 તાયાયુ ખાતે બાયતના વોપ્રથભ યભાણ ુઉજાવ કેન્સરની સ્થાના ઇ.વ. 1969ભા ંકયલાભા ંઆલી 
શતી.  

 ખબંાત તાલકુાના ંગરાણા ખાતે દેળન પ્રથભ આત્ભશ્ચનબવય લામબ્રન્સટ ઈન્સડસ્રીમર ાકવ  ફનળે.  

 બાયતન પ્રથભ કશ્ચલડ -19  સ્ેશ્ચળમર સ્ટય ળરૂ કયનાય ગજુયાતનુ ંળશયે – આણદં  

 ગજુયાતનુ ંવોથી ભટંુ શ્ચલદ્યતુ ભથક ધલુાયણ તા શ્ચલદ્યતુ ભથક જે ધલુાયણ ખાતે આલેર છે.  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%B8%E0%AA%A6_%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B5
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 આણદં જજલ્રાનુ ંધભવજ ગાભને ‘ અભીયનુ ંગાભ’ તયીકે જાણીત ુ ં છે. અશી દયેક ઘયભાથંી એક 
વ્મક્તત શ્ચલદેળભા ં(NRI) છે 

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

 
 


