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     ગજુરાતમાાં કોનુાં શુાં વખણાય ? 

ક્રભ લસ્ત ુ સ્થ (જજલ્રો) 
૧ ટોા ાટણ  

૨ જયીકાભ, ઘાયી સયુત 
૩ જાભપ,દાડભ  ધોકા (અભદાલાદ જજલ્રો) 
૪ ૈયુું ાદયા (લડોદયા જજલ્રો) 
૫ હાફૂસ કેયી, ચીકુ   લરસાડ  
૬ યામણ, ખાયેક  કચ્છ  
૭ નારયમે  ભાુંગયો (જુનાગઢ જજલ્રો) 
૮ ાઈનેર,ગાુંરિમા.ભયચુું    બાલનગય  
૯ કેાું  ઘાયી  સયુત  
૧૦ તલેુયદા લાસદ (આણુંદ જજલ્રો) 
૧૧ જીફૃ, લરયમાી ઊંઝા (ભહસેાણા જજલ્રો) 
૧૨ તભાકુ  ચયોતય  
૧૩ ેંડા  થાન, શળહોય (સયેુન્દ્રનગય જજલ્રો) 
૧૪ બાખયલડી   લડોદયા (લડોદયા જજલ્રો) 
૧૫ સતૂયપેણી, હરલાસન  ખુંબાત (આણુંદ જજલ્રો) 
૧૬ અથાણુું  અભદાલાદ  
૧૭ ફટાકા  ચકરાસી (ખેડા જજલ્રો) 
૧૮ બાજી  બફૃચ  
૧૯ ઘોરડમાું સુંખેડા (છોટા ઉદેપયુ જજલ્રો) 
૨૦ જીફૃ  ઊંઝા (ભહસેાણા જજલ્રો) 
૨૧ ફાુંધણી, સડૂી, કાતય, ભીિાઇ, ભેંળ અને કુંકુ   જાભનગય  
૨૨ ઘઉં બારપ્રદેળ  
૨૩ ભયચુું  ળેયથા (ગાુંધીનગય જજલ્રો)  
૨૪ ગોટા  ડાકોય (ખેડા જજલ્રો) 
૨૫ ભકાઇ  દાહોદ  
૨૬ બાજી   બફૃચ  
૨૭ બેંસ  જાપયાફાદ(અભયેરી), ભહસેાણા   
૨૮ ઘેટુું  નેરોયી  
૨૯ અત્તય  ારનપયુ (ફનાસકાુંિા જજલ્રો) 
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૩૦ રાડલા હલદ (ભોયફી જજલ્રો) 
૩૧ ચાદય, લ ૂુંગી  અંજાય (કચ્છ જજલ્રો) 
૩૨ ચપ્ા  ફુદેડા (ભહસેાણા જજલ્રો) 
૩૩ ચલાણુું  નરડમાદ  (ખેડા જજલ્રો)  
૩૪ જયીકાભ, નાનખટાઈ  સયુત  
૩૫ રાખકાભ  ઇડય (સાફયકાુંિા જજલ્રો) 
૩૬ ખાયી શસિંગ  સયેુન્દ્રનગય  
૩૭ ભગદ , રાડુું શસધ્ધપયુ (ાટણ જજલ્રો) 
૩૮ ઘોડી    કાિીમાલાડ, કચ્છ 
૩૯ ઘરડમા  ભોયફી (સયેુન્દ્રનગય જજલ્રો) 
૪૦ તાુંબ,ુ શત્તના લાસણો  શળહોય, લઢલાણ અને શલસનગય  
૪૧ અકીક ખુંબાત ( આણુંદ જજલ્રો) 
૪૨  કેયી લરસાડ, જુનાગઢ  
૪૩  ગામ  કાુંકયેજ (ફનાસકાુંિા) 
૪૪  ઘઉં બાર 
૪૫ રાખકાભ  ઇડય (સાફયકાુંિા જજલ્રો) 
૪૬ ગો ગણદેલી (નલસાયી જજલ્રો) 
૪૭ પનીચય રાકડાના યભકડાું સુંખેડા (છોટા ઉદેપયુ જજલ્રો) 
૪૮ રીરો ચેલડો  નડીમાદ (ખેડા જજલ્રો ) 
૪૯ છયી, ચપ્ા અને સડૂી  અંજાય (કચ્છ જજલ્રો) 
૫૦ ગાુંિીમા  બાલનગય  
૫૧ ભયચુું  લઢલાણ (સયેુન્દ્રનગય જજલ્રો) 
૫૨ જભફૃખ  ધોકા ( અભદાલાદ જજલ્રો) 
૫૩ તોરભાના કાુંટા  સાલયકુુંડરા (અભયેરી) 
૫૪ સાડીનુું છાકાભ  જેતપયુ (યાજકોટ જજલ્રો) 
૫૫ તાા, હલો અને અકીક  ખુંબાત ( આણુંદ જજલ્રો) 
૫૬ દીલાર ઘરડમા  ભોયફી  
૫૭ શસયાશભક, ભાટીના યભકડાું અને ેંડા  થાન (સયેુન્દ્રનગય જજલ્રો) 
૫૮ તાુંફાના લાસણો શલસનગય (ભહસેાણા જજલ્રો) 
૫૯ શત્તના લાસણો શળહોય (બાલનગય જજલ્રો) 
૬૦   

 


