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કચ્છ જિલ્લો 

 

 કચ્છ જીલ્લાની આિુબાિુ પરૂ્વમાાં બનાસકાાંઠા, પાટણ અન ે મોરબી જિલ્લા,દજિણ અન ે પજચિમમાાં અરબ સાગર , ઉત્તરમાાં 

પાકકસ્તાનની સરહદ અન ેઉત્તર-પરૂ્વ રાિસ્થાન રાજ્ય આર્ેલુાં છે. 

 કચ્છનુાં નામ કાિબા િેર્ા આકારન ેકારણ ેપડયુાં છે.પ્રાિીન નામ જસરક્રીક (બાણગાંગા)  હતુાં. કચ્છ  પ્રાિીન સસાંધ ુસાંસ્કજૃતનો ભાગ 

ગણાય છે. 

 કચ્છના રણનો કાદર્ કીિડર્ાળો જર્સ્તાર બન્ની પ્રદશે તરીક ેઓળખાય છે. િે પશપુાલન ઉદ્યોગ ર્ધ ુજર્કસ્યો છે. જ્યાર ેકચ્છના 

અખ્તની બાિુમાાં ય ુઆકારનુાં ફળદ્રુપ મદેાન કાંઠીનુાં મદેાન તરીક ેઓળખાય છે. 

 િેત્રફળ :-  ૪૫,૬૫૨ િો.કકમી.  (જર્સ્તાર દ્રષ્ટીએ ભારતનો સૌથી મોટો જીલ્લો) 

 સ્થાપના :-તા.૧/૫/૧૯૬૦ 

 ર્ડુાં મથક :- ભિુ  

 મહત્ર્ના શહરેો :- ગાાંધીધામ, કાંડલા, અાંજાર, માાંડર્ી અન ેમનુ્દ્રા  

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 ર્સ્તી :-  ૨૦,૯૦,૩૧૩ (૨૦૧૧) 

 જીલ્લાનો ક્રમ :- ૧૩મો  

 સાિરતા :-  ૭૮.૫૮ % (૨૦૧૧) 

 ર્સ્તી ગીિતા :-૦૪૬ એક િો.કકમી (વ્યજતત દીઠ) 
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 જાજત પ્રમાણ (૧૦૦૦ પરુુષોએ) :- ૯૦૭  

 હર્ાઈ મથક :- ભિૂ  

 જર્ધાનસભાની કલુ સીટો :-૬ (અબસાડા,માાંડર્ી,ભિુ,અાંજાર,ગાાંધીધામ(એસ.સી), અન ેરાપર ) 

 તાલકુાઓ:-  ૧૦  

(1)  ભૂિ  (2)  લખપત  (3)  અબડાસા  (4)  નખત્રાણા  (5)  માાંડર્ી  (6)  મનુ્દ્રા (7)  અાંજાર  (8)  ભિાઉ  (9)  રાપર  (10)  

ગાાંધીધામ 

 તાલકુા પાંિાયતની સીટો :- ૧૦ ( બેઠકો-૨૦૬)( મદુ્રા-૨૦,ગાાંધીધામ-૧૬, રાપર-૨૪, ભિૂ-૩૨, માાંડર્ી-૨૦,  નખત્રાણા-૨૦, 

અબસાડા-૧૮,લખતર-૧૬, અાંજાર-૨૦, ભિાઉ-૨૦)  

 જિલ્લા પાંિાયત સીટ :- ૪૦  

 નગરપાજલકાઓ :- ૬ (૧) અાંજાર-૯ ,(૨) ભિુ-૧૧,(૩)ગાાંધીધામ-૧૩,(૪),માાંડર્ી-૯,(૫)ભિાઉ અન ે(૬) રાપર) 

 ગામડાાંઓ :-૯૫૦ 

 ગ્રામ પાંિાયત :-૬૯૫  

 શહરેોની સાંખ્યા :- ૮  

 હર્ાઈમથક :-  ભિૂ 

 આરટીઓ નાં.:-GJ-12 

 એસટીડી કોડ નાંબર :- ૦૨૮૩૨  

 રાષ્ટ્રીય ધોરી માગવ :- ૮ /A 

 બાંદરો :-  કાંડલા ( ગુિરાતનુાં સૌથી મોટુાં બાંદર),  િખૌ,  મનુ્દ્રા,  માાંડર્ી,  કોટચેર્ર 

 બેટ :- પચ્છમ બટે  

 કકલ્લો :- મજણયારો,શેહાનો, શઠેાનો અન ેલખપતનો કકલ્લો, રોહાનો કકલ્લો  

 મહલે :- આયના મહલે (ભુિ), રાર્ પ્રાગમલજીનો મહલે (ભુિ) 

 પર્વતો:-ભુજીયો,  ધીણોધર,  કાળો,  ખાર્ડો,  લીલીયો,  ગારો,  ખાત્રોડ,  કકરો,  ધબકો,  માાંડર્ા,ઝુરો, ર્રાર, ઉજમયા,  ખકડયો, હબા 

ડુાંગર. 

 નદીઓ :-  ખારી,  રૂદ્રમાતા,  કનકાર્તી,  રુકમાર્તી,  ભુખી,  ર્ેખડી,  કાળી,  ખારોડ.સજુર્, નાગર્તી,ઘરૂડ,          સાકાર,ભાદર 

 ડરેી :- સરહદડરેી (અાંજાર), માધાપર ડરેી (ભિુ) 

 િળધોધ :- કકડયો ધોધ (નખત્રાણા), 

 બાંદર :- દશેલપર, ધોળાર્ીરા  

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગેર ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 ર્ાર્:- સેલોરર્ાર્ (નજલયા) , દજુધયા ર્ાર્  (ભદ્રેસર),રામકુાંડ ર્ાર્ (ભુિ) 

 રાજ્યકિાનુાં ર્ન:-  રિક ર્ન ( ૨૦૧૮, રૂદ્રમાતા ડમે સાઈડ) 

 મળેો :- મકેરણદાદાનો મળેો (ખોભાંડી) 

 કકલ્લાઓ :- ભજૂિયો કકલ્લો, લખપતનો કકલ્લો, કાંથકોટનો કકલ્લો, તરેાનો કકલ્લો (અબડાસા) અન ેરોહાનો કકલ્લો  

 મ્યજુઝયમ :- કચ્છ મ્યુજઝયમ (ભિુ) , માનર્ સાંસ્કજૃતનુાં સાંગ્રહાલય (ભુિ) 

 તળાર્ :- હમીરસર તળાર્ (ભિુ),અલીયાસર (અબસાડા),ફુલસર (ભદ્રેસર) 

 દકરયાકકનારો :- ૪૦૬ કક.મી. 

 પરૂાતત્ર્ીય સ્થળો :- દસેલપર (નખત્રાણા), સરુકોટડા (રાપર), ધોળાર્ીરા (ભિાઉ), જશકારપરુ (ભિાઉ) 

 અભ્યારણ્ય :-ઘુડખર અભયારણ્ય,નારાયણ સરોર્ર,સુરખાબનગર અભયારણ્ય (રાપર) 

 િળાશયો (ડમે) :- કનકાર્તી ડમે, નાગમતી ડમે,ફતહેગઢ ડમે, જનરોણ ડમે   

 નદી કકનાર ેર્સેલા શહરે :- રામપર ર્ેકરા (રૂકમાર્તી) અન ેમાાંડર્ી(કનકાર્તી) 

 મખુ્ય  પાકો :-  બાિરી,  િુર્ાર,  ખારકે,  ઇસબગલુ,ઘઉં . 

 િમીનનો પ્રકાર :- રતેાળ, ખનીિર્ાળી  

 સાંશોધન કને્દ્ર :- ખારકે સાંશોધન કને્દ્ર (મુાંદ્રા) 

  ઉદ્યોગો:-  કાંડલામાાં રાસાયજણક ખાતર બનાર્ર્ાનુાં કારખાનુાં આર્ેલુાં છે. મીઠાઉદ્યોગ,                 પશપુાલન ઉદ્યોગ,  શીપીંગઉદ્યોગ, 

સુતરાઉ કાપડ, ર્ગરે ે  
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 અભયારણ્ય :- નારાયણ સરોર્ર, સિાંકારા અભયારણ્ય, સરુખાબનગર અભયારણ્ય(અબસાડા) તથા ઘડુખર અભયારણ્ય (નાનુાં રણ) 

 ડરેી :- માધાપર, માધર્પરુ(ભૂિ) અન ેસરહદ ડરેી (અાંજાર) 

 થમવલ જર્દ્યતુ મથક :- પાનન્રો અન ેકાંડલા  

 ડુાંગર :- કાળો ડુાંગર, ધીણોધરડુાંગર, બરડો ડુાંગર, નનામો ડુાંગર  

 ખનીિ : - ગિુરાતમાાં પાનધ્ધ્રો ખાત ે જલગ્નાઈટ નો સમગ્ર ભારતમાાં સૌથી ર્ધ ુ િથ્થો સાંગ્રહાયલેો છે.  બને્ટોનાઈટ 

અન ે  િનુાનો  પથ્થરના ઉત્પાદનમાાં પ્રથમ સ્થાન ધરાર્ ેછે.જિરોડી,મલુતાની માટી અન ેઅકીક પણ મળી આર્ ેછે. 

 િોર્ાલાયક  સ્થળો :  આઈના  મહેલ (ભૂિ),  પ્રાગ  મહલે (ભૂિ),  હમીરસર  તળાર્ (ભિૂ),   

િેસલ-તોરલની  સમાધી (અાંજાર),  નારાયણ  સરોર્ર,  કોટચેર્ર (લખપત), આશાપરુી માતાનો  મઢ 

(ગઢશીશા) ,  હાજીપીર,  કચ્છ  મ્યઝુીયમ,  પ્રાિીન નગરના અર્શષેો(ધોળાર્ીરા),  ભદ્રચેર્ર,  મુન્દ્રા, માાંડર્ી, જશકારપરુ 

(ભિાઉ),સરુકોટડા( રાપર) અન ેદશેલપર(નખત્રાણા),નારાયણ સરોર્ર કોટચેર્ર(લખપત),કચ્છ સાંગ્રહાલય, 

 
 
 
 
 
 

   જર્શષે  નોંધ  
 જર્સ્તારની  દ્રષ્ટીએ  ભારતનો સૌથી મોટો  જીલ્લો કચ્છ છે. 

 મોટુાં રણ સફદે રણ સરુખાબનગર અન ેનાનુાં રણ સૌન્દયવ છે. 

 ગુિરાતમાાં છેલ્લ ેસૂયાવસ્ત આ જિલ્લામાાં થાય છે. 

 કચ્છમાાં ૪૦ સ.ેમી.ઓછો ર્રસાદ પડ ેછે.  

 કચ્છની  એક  જર્જશષ્ટ  સાંસ્કજૃત  છે.  ભારતના  ક્રાાંજતર્ીર  શ્યામજી  કષૃ્ણ  ર્માવની  ભૂજમ  છે. 

 કચ્છના નાના રણ અન ેનળસરોર્ર ર્ચ્િનેો પ્રદશે ઝાલાર્ાડ તરીક ેઓળખાય છે. 

 કચ્છના  મોટા  રણમાાં  સુરખાબ  પિીઓ  જશયાળામાાં  મોટા  પ્રમાણમાાં  આર્ ે છે. 

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 કચ્છના ભદ્રચેર્રમાાં આર્ેલ ભગર્ાન મહાર્ીરના દરેાસરોનો જીણોધ્ધ્ધાર કચ્છના દાનર્ીર િગદશુા શેઠન ેકરાવ્યો હતો.  

 કચ્છમાાં 1664માાં ખાાંભડા ગામમાાં રાિપતૂ કોમના દાદા મકેરણ થઈ ગયા હતા. દાદા મકેરણ લાજલયા ગધડેા અન ેમોજતયા કતૂરાની 

મદદથી કચ્છના રણમાાં ભૂલા પડલેાન ેમદદ કરી જીર્ બિાર્તા હતા. દાદા મકેરણની કચ્છી ભાષામાાં લખેલી સાખીઓ સપુ્રજસદ્ધ 

છે.  

 િેસલ તોરલની સમાજધ કચ્છ જિલ્લાના અાંજારમાાં આર્ેલ છે. ૧૪ મી સદીના મધ્ધ્યભાગમાાં કચ્છની ધરતીનો કાળો નાગ ગણાતો 

બહારર્ટીયો અન ેલૂાંટારોત્યારબાદ સાધ ુબનલે િેસલ જાડેજાની અને કાકઠયાર્ાડમાાં સલડી ગામના સાાંસજતયાજીની પત્ની તોરલની 

સમાજધ છે. 

 આ જિલ્લામાાં ઘોરડ પિી ર્ધ ુિોર્ા મળ ેછે. 

 ભારતભરમાાં  િાંગલી  ગધડેા  (ઘુડખર)  પણ  કચ્છના  નાના  રણમાાં  િોર્ા  મળ ે છે. 

 ગાાંધીધામ તાલકુામાાં આર્ેલ કાંડલા  ભારતનુાં  મોટુાં  અન ે એકમાત્ર  મતુત  વ્યાપારી  બાંદર  છે. ૧૯૫૫ આ આાંતરાષ્ટ્રીય મહાબાંદર 

જાહરે કરર્ામાાં આવ્યુાં છે. 

 માાંડર્ી ખાત ેઆર્ેલ ર્ૈષ્ણર્ સાંપ્રદાયનુાં સુાંદરર્ન નામનુાં માંકદર કચ્છના રા’ર્ ખેંગારર્જીએ બાંધાવ્યુાં હતુાં.  

 ઇ.સ. 1673માાં કચ્છની ભુિની ટાંકશાળામાાં કોરીના જસતકા પાડર્ાની શરૂઆત થઈ હતી.  

 આઝાદી પછી કરાાંિી બાંદર પાકકસ્તાનમાાં િતાાં તનેા જર્કલ્પરૂપ ે કસ્તરુભાઇ લાલભાઈ સજમજતની ભલામણથી કાંડલા બાંદરની 

સ્થાપના કરર્ામાાં આર્ી હતી. આ બાંદરનુાં ઉદ્દઘાટન િર્ાહરલાલ નહરેૂના  હસ્ત ેથયુાં હતુાં.  

 ઈ.સ.૧૯૬૫માાં કાંડલા ભારતનુાં સૌથી પ્રથમ SEZ જાહરે કરર્ામાાં આવ્યુાં હતુાં. મહારાિ ખેંગારજીએ ઇ.સ. ૧૯૩૦-૩૧માાં િેટી 

બાાંધી હતી.  

 ઈજન્ડયા પોટવ એતટ, ૧૯૦૮માાં અાંતગવત ૨૦૧૭થી આ બાંદરન ે“ પાંકડત કદનદયાળ પોટવ” નામ આપર્ામાાં આવ્યુાં છે.   
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 ગાાંધીધામ  ઔદ્યોજગક  શહરે  છે. 

 આકદપરુ  એ  કચ્છનુાં  શૈિજણક  શહેર  છે. 

 કચ્છ જીલ્લામાાં મગે્રોર્ િાંગલો સૌથી ર્ધ ુિોર્ા મળ ેછે.  

 અાંજાર  સડુી-િપ્પા  તથા  િાદરો,  ઓછાડ,  લુાંગી  માટ ે પ્રખ્યાત  છે. 

 દકરયાકકનાર ે આર્ેલા  નારાયણ  સરોર્ર  અન ે કોટચેર્ર  યાત્રાધામો  છે. 

 લખપત  તાલકુાના  પાનન્રોમા  જલગ્નાઈટ નો  જર્શાલ  િથ્થો  છે. 

 માાંડર્ી  રમણીય  અન ે સુાંદર  શહરે  છે. 

 ગુિરાતમાાં સૌથી ર્ધાર ેઘટેાાં બકરાાં કચ્છ જીલ્લામાાં છે.  

 ઊંટના સાંર્ધવન માટ ેધારી  કને્દ્ર જાણીતુાં છે. 

 હડપ્પા સાંસ્કજૃતનુાં મહત્ર્નુાં કને્દ્ર ધોળાર્ીરા કચ્છ જિલ્લાના ભિાઉ તાલકુાનાાં ખકદરબટે જર્સ્તારમાાં આર્ેલુાં છે. 1967-68ના 

અરસામાાં િગતપજત િોશીએ શોધ કરી હતી. 27 િુલાઇ 2021માાં યનુસે્કો જર્ચર્ ધરોહર સ્થળ જાહરે કયુું છે.  

 ડાયનાસોરના સૌથી ર્ધ ુઈંડાઓનો સમૂહ અજશ્મભતૂ મળી આવ્યા હતા. 

 ગુિરાતનુાં સૌથી િૂનુાં મ્યુઝીયમ કચ્છ મ્યુઝીયમ ભિૂમાાં આર્ેલુાં છે.  

 એજશયાનુાં સૌપ્રથમ સૌર તળાર્નુાં જનમાવણ ભુિ ખાત ેકરર્ામાાં આવ્યુાં છે.  

 કચ્છ ખારકે અન ેખિુરના ઉત્પાદનમાાં પ્રથમ સ્થાન ધરાર્ ેછે. મનુ્દ્રામાાં ખારકે સાંશોધન કને્દ્ર પણ આર્ેલ છે. 

 કચ્છ જિલ્લામાાં જલગ્નાઇટ કોલસો મોટા પ્રમાણમાાં મળી આર્ ેછે. 

 કચ્છ ‘અિરખત’ નામની બ્લોક પ્રાાંત ટકેનીક માટ ેજાણીતુાં છે.કચ્છ જિલ્લામાાં કાંઠીનુાં મદેાન આર્ેલુાં છે. 

 ધીણોધર ડુાંગર કચ્છનો સૌથી ઉંિો ડુાંગર છે. અન ેભાદર કચ્છની સૌથી લાાંબી નદી છે.  

 કાંડલા ગુિરાતનુાં એક માત્ર સૌથી મોટુાં આાંતરરાષ્ટ્રીય બાંદર છે. 

 કચ્છમાાં રાજ્યનુાં ૭૦% મીઠુાં પકર્ ેછે અન ેજનકાસ કર ેછે. 

 માાંડર્ી લાકડાના નર્ા િહાિો ખરીદી તથા સમારકામ થાય છે. 

 ભુિ સોના િાાંદીના કલાત્મક આભૂષણો માટ ેજાણીતુાં છે. 

 સૌથી ર્ધ ુ૯૭ નદીઓ  કચ્છ જિલ્લામાાં આર્ેલી છે. 

 ગુિરાતનો સૌથી લાાંબો દકરયા કકનારો ૪૦૦ કકલોમીટર જર્સ્તાર ધરાર્ ેછે. 

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 દર ર્ષ ેરણોત્સર્ ઘોરડો ગામ ેભરાય છે. 

 રાપરમાાં જત્રકમ સાહબેની સમાધી છે. 

 કચ્છના રાિર્ીઓના કળુદેર્ી આશાપરુા માતાનુાં માંકદર (માતાનો મઢ) 

 ભદ્રચેર્ર િૈનોનુાં તીથવધામ છે િે પ્રાિીનકાળમાાં ભદ્રાર્તી તરીક ેઓળખાતુાં હતુાં. 

 કચ્છના રણન ેઆગળ ર્ધતુાં અટકાર્તી કદુરતી રિના ત ેસરુિબારી છે. 

 કાંડલા ભારતનુાં મોટુાં અન ેએકમાત્ર મતુત વ્યાપારી બાંદર છે. 

 લખપત તાલકુાના પાનન્રોમાાં જલગ્નાઇટનો જર્શાળ િથ્થો છે.  

 સુરકોટડા સ્થળ કચ્છ જિલ્લાના ભિુ નજીક આર્ેલ ભારતમાાં આર્ેલી સસાંધ ુખીણના સાંસ્કજૃત સ્થળના શોધક િગપજત િોશી હતા. 

તમેાાં ઘોડાના અર્શષેો મળી આવ્યા હતા.  

 કચ્છના સમુદ્રકકનાર નજીક આર્ેલ મદેાનન ે‘ કાંઠીનુાં મદેાન’ કહેર્ામાાં આર્ ેછે. 

 એજશયાનુાં એકમાત્ર ધડૂખર અભયારણ્ય ધાાંગ્રધા તાલકુામાાં ઇ.સ. ૧૯૭૩માાં સ્થાપના થઈ હતી.  આ અભયારણ્યમાાં ઘડૂખર, 

નીલગાય, જશયાળ, સિાંકારા, ર્રૂ િેર્ા પ્રાણીઓ િોર્ા મળ ેછે.  

 કચ્છના અખાતમાાં ર્રસાિોઠી અન ેસઈૂખાડી નદીના સાંગમસ્થાન ેનર્લખી બાંદર આર્ેલ છે.  

 કચ્છના કબીર તરીક ેસાંત મકેરણ દાદાન ેઓળખર્ામાાં આર્તા હતા. તમેની સમાજધ કચ્છના હબા ડુાંગર પર આર્ેલી છે.  

 કચ્છ જિલ્લાના લખતર તાલકુાના ખોભાંડી ગામમાાં મકેરણદાદાનો મળેો મહાજશર્રાત્રીના કદર્સ ેભરાય છે.  

 કચ્છના મોટા રણ અન ેનાના રણ ર્ચ્િનેો જર્સ્તાર ર્ાગડનુાં મદેાન તરીક ેઓળખાય છે. કચ્છમાાં દર ર્ષ ેરણોત્સર્ ઉિર્ાય છે.  

 કચ્છના દકરયાકકનારાનો મદેાની જર્સ્તાર કાંઠીનુાં મદેાન તરીક ેઓળખાય છે.  
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 ભુિ ખાત ેઆર્ેલ આયના મહલે (હૉલ ઓફ જમરસવ) ઇન્ડો- યરુોપીયન શલૈીમાાં બનાર્ેલ છે. આ મહલેના કસબી રામસસાંહ માલમ 

હતા.  

 બરડા ડુાંગરનુાં સૌથી ઊંિુાં જશખર આભપરા છે.  

 મોરઈ નદીના કકનાર ેર્સલેુાં દશેલપર હડજપ્પય સાંસ્કજૃતનુાં નગર આર્ેલુાં છે.  

 લૂણી નદીના કકનાર ેર્સેલુાં ધોળાર્ીરા હડજપ્પય સાંસ્કજૃતનુાં નગર આર્ેલુાં છે.  

 ગુિરાતમાાં 90% મધનુાં સૌથી ર્ધ ુઉત્પાદન કરતો જિલ્લો કચ્છ છે.  

 જર્ચર્નુાં સૌથી ઊંિુાં હાઇબ્રીડ પર્ન ટબાવઇન િનરટેર કચ્છમાાં સ્થાજપત કરર્ામાાં આવ્યુાં છે.  

 કચ્છ જિલ્લો મહાિન ભરત માટ ેજાણીતો છે.  

 ગુિરાતનુાં જર્સ્તારની દ્રજષ્ટએ સૌથી મોટુાં અભ્યારણ્ય સુરખાબનાગર અભ્યારણ્ય છે.  

 ગુિરાતનુાં જર્સ્તારની દ્રજષ્ટએ સૌથી નાનુાં  અભ્યારણ્ય કચ્છ અભ્યારણ્ય (અબડાસા) છે.  

 ઇજન્ડયન ફામવસ ફર્ટવલાઇઝર કો-ઓપરકેટર્ જલ. (IPCL)નુાં કારખાનુાં કાંડલા ખાત ેસ્થાપર્ામાાં આવ્યુાં છે. 

 ભારતનો સૌથી લાાંબો દકરયા કકનારો ધરાર્તો જિલ્લો કચ્છ છે. 

 ભારતનો જર્સ્તારની દ્રજષ્ટએ સૌથી મોટોમાાં જિલ્લો કચ્છ છે.  

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 કચ્છના રાપર ખાત ેરર્િેીનો મળેો  ભાદરર્ા સદુ સાતમ-આઠમ ેભરાય છે આ મળેાન ેકચ્છનુાં ‘ તળપદી તોરણ’ કહરે્ાય છે.  

 અબડાસા તાલકુાનુાં સુથરી ગામમાાં િૈન પાંિતીથવમાનુાં સપુ્રજસદ્ધ  સ્થળ આર્ેલુાં છે.  

 ગુિરાતનુાં સૌથી િૂનુાં અન ેસૌપ્રથમ ગ્રામીણ લોકતલા મ્યજુઝયમ ભિુમાાં ઇ.સ. 1877માાં સ્થાપ્યુાં હતુાં. આિાયવ િે.ડી. એસ્પને્સના 

માગવદશવન હેઠળ કચ્છના મહારાજા ખેંગારજી ત્રીજાએ સ્થાપના કરી હતી) 

 કચ્છ જિલ્લાના માાંડર્ી તાલકુાનુાં રૂકમાર્તી નદીન ેકકનાર ેઆર્ેલ રામપર ર્ેકરા પજર્ત્ર યાત્રાધામ આર્ેલુાં છે.  

 કચ્છમાાં ‘ પીરોટન’ ટાપઓુ આર્ેલા છે.  

 કચ્છનો ડુાંગરાળ જર્સ્તાર અજગ્નકતૃ પ્રકારના ખડકો ધરાર્ ેછે.  

 કચ્છનો ધીણોધર ડુાંગર ભારતનો એકમાત્ર ડુાંગર છે િેની મધ્ધ્યમાાંથી કકવર્ૃત પસાર થાય છે.  

 ગુિરાતમાાં સર્વપ્રથમ મધ સાંર્ધવન માટ ેમ્યજુઝયમ – અડર્ા રખાલ નજીક (કચ્છ) 

 રોહાનો કકલ્લો કચ્છ જિલ્લાના  નખત્રાણા તાલકુાનાાં રોહા ગામની સીમા પર આર્ેલ છે. રાર્ ખેંગારજી પ્રથમના ભાઇ સાહબેજીએ 

રોહા ગામની સ્થાપના કરી હતી. આ કકલ્લો ઠાકોર નર્ઘણજી દ્ર્ારા બાંધાર્ર્ામાાં આવ્યો છે. 

 નારાયણ સરોર્ર કચ્છ જિલ્લાના લખપત તાલકુામાાં આર્ેલુાં છે. જહન્દ ુ પૌરાજણક કથાઓ પ્રમાણ ે પાાંિ પજર્ત્ર સરોર્રમાાં આ 

સરોર્રનો સમાર્ેશ થાય છે. આ સરોર્રમાાં 18 પ્રકારના સપવ પ્રજાજત , 184 જાતના પિીઓ, 19 પ્રકારના રપેડ અન ે252 પ્રકારની 

ર્નસ્પજતઓ આર્ેલી છે. આ સ્થળ ેર્ૈષ્ણર્ સાંપ્રદાયના માંકદરો આર્ેલા છે િે રાર્ દશેળજી ત્રીજાની રાણીએ બાંધાવ્યા છે. 

 આશાપરુા માતાનુાં માંકદર ( માતાનો મઢ) કચ્છ જિલ્લાના લખપત તાલકુામાાં આર્ેલ છે. અહી આશાપરુા માતાની છ ફૂટની ઊંિી 

અન ેછ ફૂટ પહોળી સ્વ્યાંભ ૂમરૂ્તવ જબરાિમાન છે. આ માંકદર દરે્િાંદ ર્ાજણયાએ બાંધાવ્યુાં હતુાં.  


