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ગુજરાતમાાં સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા : – ગુજરાતી 
 ઉર્ુ ુ(બીજા ક્રમે)  
ગુજરાતની કુલ વસ્તી – ૬,૦૩,૮૩,૬૨૮ 
પુરુષ – ૩,૧૪,૮૨,૨૮૨     

સ્ત્રી – ૨,૮૯,૦૧,૩૪ 
ગુજરાતના જજલ્લા – ૩૩  
ગુજરાતના તાલુકા – ૨૫૦ 
છેલે્લ બનેલ તાલુકો – ગરુડેશ્વર (નમુર્ા જજલ્લો)  
રર્ થયેલ તાલુકો – ગોઝારરયા (મહેસાણા જજલ્લો)  
ગુજરાતની સ્થાપના – ૧ મે ૧૯૬૦  
 

તિતિધ રિિસો  
ભાર્રવા સુર્ ૧૧ - પરાવજતનુી એકાર્શી 
અષાઢ સુર્ ૧૧ – ર્ેવશયની એકાર્શી 
યમુના નર્ીમાાં શ્રીકૃષ્ણના ગોપીઓ સાથેના નૌકાજવહારની 
યાર્ી   

જઠે સુર્ ૧૧ - ભીમ એકાર્શી  
કારતક સુર્ ૧૧ – ર્ેવ ઉઠી અજગયારસ- ર્હીંનુાં ર્ાન 

ઘરેણાં 
 

કડલાાં   પગ   અકોટી  કાન 

અભરામી  ડોક  કામ્બી  પગ  

નાગલા  કાન  ડોડી/માાંડલીયા  ડોક 

હાાંસળી  પગ   વેઢલા  કાન 

એક ર્ાણીયુાં ડોક  રામ જોડ  પગ  

પાાંખણી   કાન  કાં ર્ોરો  કમર 

વઢે  આાંગળી  નખલી   કાન 

બલોયા  હાથ  કરડો (વીંટી)  આાંગળી 

ઝાલ  કાન  ચૂડામણી  હાથ  

 

ક્રમ ગીિ રાગ 

(૧) વાંર્ે માતરમ્ ગીત ર્ેશ 
(ર) જમલે સુર મેરા તુમ્હારા    ભૈરવી 
(૩) મધુવન મે રાજધકા નાચ ે  હમીર 
(૪) જાન ેકહા ગયે વો રર્ન      જશવરાં જની 

 
 ભારિીય સંસ્કૃતિની દૃતિએ પાંચ પતિત્ર સરોિરો 
 - માન સરોવર (ચીન) 
 - પાંપટ સરોવર (મધ્યપ્રર્ેશ) 
 - નારાયણ સરોવર (કચ્છ) 
 - જબાંર્ુ સરોવર (જસદ્ધપુર) 
 - જબાંર્ુ સરોવર (ઓરરસ્સા) 

શહેર અને નિીઓનો રકનારો 
શહેર નિીઓનો રકનારો 

મોરબી, વાાંકાનેર મચ્છુ 

ગોંડલ ગોંડલી 

દ્વારકા ગોમતી 

વઢવાણ, સુરેન્દ્રનગર ભોગાવો 

જસદ્ધપુર સરસ્વતી 

રહાંમતનગર હાથમતી 

શામળાજી મેશ્વો 

નવસારી પૂણા ુ

ગાાંધીનગર સાબરમતી 

મોઢેરા પુષ્પાવતી  

ભરૂચ  નમુર્ા 

વલસાડ  ઔરાં ગા 

સુરત તાપી 

વડોર્રા  જવશ્વાજમત્રી 

નરડયાર્ શેઢી 

રાણપુર સૂકભાર્ર 
બોટાર્, ગઢડા, વલભીપુર ઘેલો 

પાવાગઢ  જવશ્વાજમત્રી અન ેઢાઢર 

ખેડબ્રહ્મા હરણફાળ 

અમર્ાવાર્ સાબરમતી  

 

ભારિની મોક્ષિાતયની નગરીઓ 

અયોધ્યા, માયાનગરી, અવજન્દ્તકા (ઉજ્જનૈ), મથુરા, 
કાાંચી, દ્વારકા અને કાશી (મહાપુરી).  
 

ભારિીય સંસ્કૃતિની દૃતિએ અમર પાત્રો 

ભતુુહરી (ભરથરી), પરશુરામ, હનુમાનજી, કૃપાચારી 
અને અશ્વત્થામા. 

 

ભગિાન તિષ્ણુના ૧૦ અિિાર 

  ૧. મત્સ્ય અવતાર 

  ર. કુમુ અવતાર (કાચબો) 
 ૩. વરાહ અવતાર (સુવ્વર) 

  ૪. નરજસાંહ અવતાર 
 પ. વામન અવતાર 

  ૬. પરશુરામ અવતાર 
 ૭. રામ 

  ૮. કૃષ્ણ 
 ૯. બુદ્ધ 

  ૧૦. કલકી અવતાર 
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િિતમાન નામ બીજુ ંનામ  
ડભોઈ ર્ભાવુતી 

નવસારી નાગસારીકા 

બનાસકાાંઠા પણાુશા 

ખેડા ખેટક 

સુરત સૂયુપુર, બાબુલ મક્કા, મક્કાની બારી  

જસદ્ધપુર જસદ્ધકે્ષત્ર, શ્રી સ્થળ  

કડી કજતપુર 

તારાં ગા તારણરુ્ગ ુ

ઈડર ઈલ્વ ર્ુગ ુ 

જામનગર હાલાર, નવાનગર સ્ટેટ, સૌરાષ્ટ્રનુાં 
પેરરસ, છોટે કાશી, કારઠયાવાડનુાં રત્ન  

મોઢેરા ભગવદ્દનગર 

ધોળકા ધવલ્લક, જવરાટનગરી 

ખાંભાત સ્તાંભતીથ ુ

ભરૂચ ભૃગુકચ્છ, મારહષ્મતી  

વડોર્રા વટપટ્ટ 

વલસાડ વલ્લરખાંડ 

દ્વારકા કુશસ્થળી, દ્વારાવતી  

પાલનપુર પ્રહલાર્નપુર 

ર્ાહોર્ ર્જધપટ 

અમરેલી અમરાવતી 

મહુડી,મહુવા મધુપુરી  

ગોધરા ગોરૂહક 

રહાંમતનગર અહમર્નગર 

મોડાસા મહુડાસુ 

રાધનપુર પાંચાસર 

જૂનાગઢ  જગરરનગર,મુસ્તફાબાર્,જીણુર્ુગુ,સોરઠ  

સાબરકાાંઠા શ્વભ્ર 

અડાલજ ગઢ પાટણ  

વડનગર  આનાંર્પુર,ચમત્કારપુર   

પાટણ અણરહલપુર પટ્ટણ  

ભાવનગર ગોરહલવાડ, યુકેજલપ્ટસ, સૌરાષ્ટ્રની 
સાંસ્કાર નગરી, ગુજરાતની સાાંસ્કૃજતક 
નગરી  

વલભીપુર  વળા  

પોરબાંર્ર અશ્વામજત, અસ્માપુરી, બડુ જસટી, 
સુર્ામાપુરી   

અમર્ાવાર્ અહમર્ાબાર્, કણાવુતી, ગર્ાુબાર્, 
ભારતનુાં માન્દ્ચસે્ટર, ગુજરાતની 
આજથકુ રાજધાની, આશાવલ  

લુણાવાડા લુણેશ્વર  

િિતમાન નામ બીજુ ંનામ  
વઢવાણ વધુમાનપુર  

પાલીતાણા પાર્જલપ્તપુર  

ગણર્ેવી  ગુણ પારર્કા  

ચાાંપાનેર મુહમ્મ્ર્ાબાર્  

નરડયાર્  સાક્ષર ભજૂમ  

રાજકોટ માસુમાબાર્,સૌરાષ્ટ્રની શાન  

સુરેન્દ્રનગર  ઝાલાવાડ  

ડાકોર  ડાંકપુર  

કપડવાંજ  કપડવણજ  

પીપાવાવ  જવક્ટર પોટુ  

વેરાવળ  જબલાવલ  

મોરબી ઢેલડી  

ચોરવાડ  લીલી નાઘેર  

 

પ્રાચીન જોડી  
 

રામ સીતા 

અજભમન્દ્ય ુ ઉત્તરા  

લક્ષ્મણ ઉજમુલા 

બલરામ રેવતી 

શત્રુધ્ન શ્રુતકીજતુ  

ભરત માાંડવી 

  

િાદ્ય 

 

૧. સુતિર િાદ્ય 

આ વાદ્ય એ ફૂાં કથી વાગતુાં વાદ્ય છે. આ જસવાય તાડયુાં , 
શરણાઈ, શાંખ, પાવરી, પાવો, ભૂાંગળ, વેણુ (વાાંસળી)અન ે
મોરલી પણ ફૂાં કથી વાગતાાં વાદ્ય છે.  
 

ર. ધન િાદ્ય 

આ વાદ્યમાાં બ ે ધાતનુે અથડાવીને અવાજ ઉત્પન્ન 
કરવામાાં આવે છે. ઝાાંઝ, કરતાલ, કાાંસી જોડા, માંઝીરા, માણ 
વગેરે આ પ્રકારનાાં વાદ્ય છે. ધાજમુકલાલ પાંડ્યા આધુજનક 
માણભટ્ટ તરીકે જાણીતા છે.  
 

૩. િંિુ િાદ્ય 

આ પ્રકારના વાદ્યમાાં તારનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ ેછે. 
તેમાાં તારનો રણકાર ઉત્પન્ન કરીને અવાજ ઉત્પન્ન કરવામાાં 
આવે છે. એક તારો, જ ાંતર, રાવણ હથ્થો,[સુરાં ર્ો (સોરાં ર્ો) 
-કચ્છનુાં વાદ્ય)] વગેરે આ પ્રકારનાાંવાદ્ય છે.  
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૪. અિનદ્ય 

આ પ્રકારના વાદ્યમાાં ચામડાનો ઉપયોગ થાય છે. તેમાાં 
ચામડા પર પ્રહાર કરીન ે અવાજ ઉત્પન્ન કરવામાં આવ ે છે. 
ઢોલ,તબલાાં, પખવાજ, નગારુ, ડમરુ વગેરે આ પ્રકારનાાં 
વાદ્ય છે.  
 

વ્યતતિ ચરરત્ર   
૧. જયશંકર સંુિરી : 

તેમનુાં મૂળ નામ જ્યશાંકર ભોજક છે. તેમનુાં તખલ્લુસ 
‘સુાંર્રી’  છે. તેમનો જન્દ્મ ઊંઢઈ, તા. જવસનગર જજ. 
મહેસાણા ખાત ે થયો હતો. તેમનુાં જાણીતુાં નાટક સૌભાગ્ય 
સુાંર્રી છે. તેમની આત્મકથાનુાં નામ ‘થોડા ફૂલ થોડા આાંસુ’ 
છે. તેમન ેઈ.સ. ૧૯પરમાાં રણજીતરામ પુરસ્કાર આપવામાાં 
આવ્યો હતો. ભારત સરકાર દ્વારા તેમને પદ્મભષૂણથી પણ 
સન્દ્માજનત કરવામાાં આવેલ છે.  

 

ર. સોનલ માનતસંઘ : 

તેમનુાં વતન મુાંબઈ છે. તેઓ ઓડીસી નૃત્યની નૃત્યાાંગના 
છે. તેમન ે ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મભૂષણ પુરસ્કાર 
આપવામાાં આવેલ છે.   
 

૩. ઈલાક્ષી ઠાકોર :  
તેઓ ભરત નાટ્યમની નૃત્યાાંગના છે. તેમણે ઈ.સ. 

૧૯૬૦માાં અમર્ાવાર્ ખાત ેનતૃ્ય ભારતી સાંસ્થાની સ્થાપના 
કરી હતી.  

 

૪. કાનજી બુટા બારોટ  

તેઓ લોકસારહત્યકાર અને વાતાુકાર છે. તેમણે જીથરો 
ભાભો નામે કૃજતની રચના કરી છે.  
 

પ. નરતગસ િિ  
તેઓ સાંજયર્ત્તનાાં માતા છે અને જાણીતાાં રફલ્મ 

અજભનેત્રી પણ છે. તેમની જાણીતી રફલ્મ મધર ઈજન્દ્ડયા છે. 
તેઓ રાજ્યસભાની સભ્ય બનનાર પ્રથમ રફલ્મી અજભનેત્રી 
છે. આ જસવાય પણ બરસાત, શ્રી ૪ર૦, અાંર્ાજ, આવારા 
વગેરે પણ તેમની જાણીતી રફલ્મો છે. 

 

૬. અન્ય લોકસારહત્યકાર   

કજવર્ાર્,  હેમુ ગઢવી , પીંગળજી ગઢવી, જયમલ પરમાર, 
નાથભુાઈ પરમાર વગેરે.  
 

૭. બૈજુ બાિરા    

બૈજુ બાવરાનુાં વતન ચાાંપાનેર છે. તનેુાં મૂળ નામ 
બૈજનાથ જમશ્રા છે. તેના ગરુુ હરરર્ાસ હતા. બૈજુ શેરી ગાઈકી 
માટે જાણીતો હતો. ત ે જવજવધ રાગ જવેા કે ગુજરુી તોડી, 
મૃગરાં જની તોડી, માંગલ ગુજરુી વગેરેમાાં ગાઈ શકતો. તનેો 
જમત્ર તાનસેન હતો. તાનસને ર્રબારી રાગમાાં ગાઈ શકતો 
હતો. બૈજુએ ઓકર્ેશા, રામસાગર, સાંગીતગ્રાંથ વગેરે ગ્રાંથની 
રચના કરી છે. 
  
૮. પંરડિ ઓમકારનાથ ઠાકુર  

તેમનો જન્દ્મ ખાંભાતમાાં થયો હતો. તેઓ શાસ્ત્રીય સાંગીત 
માટે જાણીતા હતા. તેમણે ગાાંધવુ જનકેતન નામે સાંસ્થાની 
સ્થાપના કરી હતી. તેમણ ે ઈ.સ. ૧૯૫૩માાં જવશ્વ શાાંજત 
સાંમેલન ર્રમ્યાન ભારતનુાં પ્રજતજનજધત્વ કયુું હતુાં. તમેને 
ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મશ્રી એવોડુ આપવામાાં આવેલ છે. 

‘પગ ઘૂાંઘરુાં  બાાંધ મીરા નાચ ઊઠી’ એ તેમની પ્રજસદ્ધ રચના 
છે. તેમણે રાષ્ટ્રીય ગીત “વાંર્ે માતરમ” નુાં સ્વરાાંકન કયુું હતુાં. 
વાંર્ે માતરમ રાગ ર્ેશમાાં ગાવામાાં આવે છે.  
 
૯. તનમેિ િેસાઈ  

તેઓ નાટ્યકલા કે્ષત્ર ે જાણીતા છે. તેમણે ‘રાં ગપવ’ુ નામે 
નાટ્ય સામજયક શરૂ કયુું હતુાં.  
  
૧૦. પ્રભાશકંર સોમપુરા  

તેમનો જન્દ્મ પાલીતાણામાાં થયો હતો. તેઓ સોમનાથ 
માંરર્રના આરકુટેક (સ્થપજત) છે. તેમને “જશલ્પ 
જવશારર્”ની ઉપમા આપવામાાં આવેલી છે.  
 
૧૧. તસ્મિા શાસ્ત્રી 

તેઓ ભરતનાટ્યમની જાણીતી નૃત્યાાંગના છે. આ 
ઉપરાાંત તેઓ કૂચપુુડી નૃત્ય પણ સારી રીત ેજાણે છે.  
 
૧૨. મૃણાલીની સારાભાઈ 

તેઓ જવક્રમ સારાભાઈનાાં પજત્ન હતાાં. તેઓ ભરત 

નાટ્યમની જાણીતી નૃત્યાાંગનાાં હતાાં. તેમણે ૧૯૪૯માાં ‘ર્પુણ 
સાંસ્થા’ની સ્થાપના કરી હતી.  
 
૧૩. મતિકા સારાભાઈ  

તેઓ ભરતનાટ્યમ્ અન ેકથ્થકનાાં નૃત્યાાંગના અને રફલ્મ 

અજભનેત્રી હતાાં. તેમણે ‘મેના ગુજરુી’ રફલ્મમાાં અજભનેત્રી 
તરીકે કામ કરેલ છે.  
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૧૪. કુમુરિની લાતિયા  
તેઓ કથ્થક નૃત્યની નૃત્યાાંગના હતાાં. તેમણે ૧૯૬૭માાં 

‘કર્ાંબ’ સાંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી.  
 

૧૫. નરતસંહ મહેિા 
 તેમની પત્નીનુાં નામ માણેકબાઈ હતુાં. તેમની પુત્રીનુાં 
નામ કુાંવરબાઈ હતુાં. તેમના પુત્રનુાં નામ શામળશા હતુાં. 
કુાં વરબાઈની પુત્રીનુાં નામ શજમુષ્ઠા હતુાં. વડનગરમાાં તેમના 
નામ પરથી શજમષુ્ઠા તળાવ આવેલ છે. શજમુષ્ઠાની બે 
પુત્રીઓ હતી. તાના અન ે રીરી. તેમના નામ પરથી 
વડનગરમાાં ર્ર વષ ેતાના-રીરી મહોત્સવ થાય છે.  

 

ગુજરાિી સુગમ સંગીિ 

પરેશ ભટ્ટ, ગૌરાાંગ વ્યાસ, હજષુર્ા રાવલ, કૌમુર્ીની 
મુનશી, પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય, જનાધુન રાવલ, માજલની 
પાંરડત, હાંસા ર્વ,ે કે્ષમુ રર્વટેીયા, સુધા રર્વટેીયા, 
રાસજવહારી ર્ેસાઈ, નયન પાંચોળી, અજવનાશ વ્યાસ, હેમા 
ર્ેસાઈ, નૈમષે જાની, સોલી કાપડીયા, જનશા કાપડીયા, 
જનરુપમા શેઠ, અનાર કઠીયારા, આરતી મુનશી, સૌજમલ 
મુનશી વગેરે આ કે્ષત્ર ેજાણીતાાં નામો છે.  

 

જાણીિા ભજનીક 

પ્રાણલાલ વ્યાસ, નારાયણ સ્વામી, કાનર્ાસ બાપ,ુ 
હેમાંત ચૌહાણ વગેરે આ કે્ષત્ર ેજાણીતાાં નામો છે.  
 

લોકસંગીિ અને ભજન 

ડાુ. જનરાં જન રાજ્યગુરુ 

(નોંધ – જન્દ્માષ્ટ્મીના રર્વસ ેઠાકોર માંરર્રમા ભજન કરે છે.) 

 

 

 

જાણીિાં રત્નો 

રર્વાળીબને ભીલ (લોક સાંગીત), શ્યામ સાધ,ુ 
હનીફ મહાંમર્ (રક્રકેટર), ભીખુર્ાન ગઢવી, મનોજ ખાંડેરરયા 
(ગઝલ કે્ષત્રે), પ્રાણલાલ વ્યાસ વગેરે કલા કે્ષત્ર ે જાણીતાાં 
નામો છે. 
   

 ગુજરાિના મેળાઓ 

૧. શામળાજીનો મેળો   
શામળાજીનો મેળો કારતક સુર્ અજગયારસથી થી 

કારતક સુર્ પનૂમ એટલે કે ર્ેવઉઠી અજગયારસથી પૂનમ 
ર્રમ્યાન ભરાય છે. 

  
ર. કાત્યોકનો મેળો    

કત્યોકનો મેળો પાટણ જજલ્લાના જસદ્ધપુર ખાત ે
કારતક સુર્ પૂનમના રોજ ભરાય છે. અહીં ઊંટનુાં વેચાણ 
મોટા પાયે થાય છે. જસદ્ધપરુ એ માતૃશ્રાદ્ધ માટે પ્રજસદ્ધ છે. 
અહીં જબાંર્ુ સરોવર આવલુેાં છે, જ્યાાં અજસ્થ જવસજનુ 
કરવામાાં આવ ેછે. 

  
૩. િરણિેરનો મેળો  

 તરણેતરનો મેળો સુરેન્દ્રનગર જજલ્લામાાં ભાર્રવા 
સુર્ ચોથથી છઠ ર્રમ્યાન ભરાય છે. અહીં જત્રનતે્રશે્વર 
મહાર્ેવનુાં માંરર્ર આવેલુાં છે. આ સ્થળ અજુનુ દ્વારા રૌપર્ી 
માટે કરવામાાં આવેલ મત્સ્યવેધ માટે પ્રજસદ્ધ છે. 

 
૪. િૌઠાનો મેળો   
  વૌઠાનો મેળો કારતક સરુ્ અજગયારસથી થી 
કારતક સુર્ પૂનમ ર્રમ્યાન અમર્ાવાર્ જજલ્લાના ધોળકા 
તાલુકાના વૌઠા ગામે ભરાય છે. આ સ્થળે સાત નર્ીઓનો 
સાંગમ થતો હોવાથી તેને સપ્ત સાંગમ સ્થળ તરીકે પણ 
ઓળખવામાાં આવ ે છે.આ મેળો ગધેડાઓના વેચાણ (કાઠી 
ગધેડા – સારી જાત) માટે પ્રજસદ્ધ છે. સપ્ત સાંગમમાાં શાખા 
નર્ીઓ સરહત નીચ ે મુજબની આઠ નર્ીઓનો સાંગમ થાય 
છે.  
હાથમતી, માઝમ, સાબરમતી, મેશ્વો, ખારી, વાત્રક, મહોર, 
શેઢી 
(યાર્ રાખવાનુાં સૂત્ર : હા મા સામે ખાવા મળશે )  
 
પ. ભિનાથનો મેળો   
  આ મેળો જૂનાગઢ ખાતે સુવણુરેખા નર્ી પાસે 
મહાજશવરાત્રીએ જગરનારની તળેટીમાાં ભરાય છે. અહીં 
ભવનાથનુાં માંરર્ર  આવેલુાં છે. આ વખત ે મૃગી કુાં ડમાાં શાહી 
સ્નાન કરવામાાં આવ ેછે. અહીં ભવાઈનો વેશ પણ ભજવાય 
છે. તે ઉપરાાંત રાવટીઓ પણ ફરકાવવામાાં આવ ેછે. 
  
૬. માણકે ઠારીનો મેળો:-  
  આ મેળો શરર્ પજૂણુમાના રર્વસે ડાકોર ખાત ે
ભરાય છે.  
૭. તચત્ર-તિતચત્રનો મેળો  

 આ મેળો સાબરકાાંઠા જજલ્લાના ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના 
ગુણભાખરી ગામમાાં હોળી પછી ભરાય છે. આ મેળો 
મહાભારત સાથ ે સાંકળાયેલ છે. શાન્દ્તનુના પુત્ર જચત્ર અન ે
જવજચત્રના નામના આધારે આ મેળાને પણ જચત્ર-જવજચત્રના 
નામે ઓળખવામાાં આવે છે.  
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૮. ગોળ ગધેડાનો મેળો  
આ મેળો ર્ાહોર્, પાંચમહાલ, છોટા ઉર્ેપુર, વડોર્રા વગેરે 

જજલ્લાઓમાાં ભરાય છે. તેમાાં ચોક્કસ ઊંચાઈએ માટલીમાાં 
ગોળ મૂકવામાાં આવ ેછે. તેમાાં પરુુષો વચ્ચે સ્પધા ુથાય છે. 
તેમને અવરોધવામાાં આવે છે. જ ે જવજતેા થાય છે તનેાાં 
મનપસાંર્ છોકરી સાથ ેલગ્ન કરવામાાં આવે છે.  
 

૯. રંગપંચમી મેળો  
આ મેળો વડોર્રા અને છોટા ઉર્ેપુર ખાત ેભરાય છે. ત ે

આરર્વાસી સાંસ્કૃજત સાથ ે જોડાયેલ છે. તેમાાં ગાયોન ે
રાં ગવામાાં આવે છે. 
  
૧૦. માધિરાયનો મેળો   

આ મેળો પોરબાંર્ર ખાત ેચતૈ્ર સુર્ ૯ થી ભરાય છે અન ે
૧૯ રર્વસ સુધી ચાલે છે. આ સ્થળ  કૃષ્ણ – રુકમણી 
જવવાહ સાથે જોડાયેલ છે.  
 
૧૧. ચૂલ મેળો   

આ મેળો પાંચમહાલ, ર્ાહોર્, વડોર્રા, છોટા ઉર્ેપુર વગેરે 
જજલ્લાઓમાાં હોળી સમયે ભરાય છે. તેમાાં એક લાંબચોરસ 
ખાડો કરવામાાં આવ ે છે અને ત ે ખાડામાાં બાવળના લાકડાાં 
પ્રગટાવવામાાં આવ ેછે. આ સમયે લોકો બાળકો અન ેઢોર – 
ઢાાંખરની સલામતીની કામના કરે છે.  

 

૧૨. ગરીબ િાસજીનો મેળો  
આ મેળો કચ્છમાાં નારાયણ સરોવર ખાત ેભરાય છે.  

 
૧૩. રિાડીનો મેળો 

રવાડીનો મેળો એ કચ્છનો મેળો છે. ત ેમાાંડવીમાાં આસો 
સુર્ ૯ના રર્વસે ભરાય છે.  
 
૧૪. ગોકુળીયાં લગ્ન   

ગોકુળીયાાં લગ્ન એ કચ્છનો મેળો છે. ત ેઆહાર સમાજના 
લોકોનો મેળો છે. 
 
૧૫. િાગડનો મેળો  

તેને રવેચીનો મેળો પણ કહેવાય. આ મેળો મહાભારત 
સાથે સાંકળાયેલ છે.  
 

૧૬. િાિા – મકેરણનો મેળો  
કચ્છના ર્ાર્ા મેકરણની યાર્માાં મહાજશવરાત્રીના રર્વસ ે

આ મેળો ભરાય છે. ર્ાર્ા મેકરણ એક સાંત હતા અને તઓે 

રણમાાં રસ્તો ભૂલી ગયેલા રાહર્ારીન ેરસ્તો બતાવતા અને 
તેમને મર્ર્ પણ કરતા હતા. તેમનાાં બે પાલતુ પ્રાણીઓ 
હાં મેશાાં તેમની સાથે રહેતા હતા. તેમાાં એક ગધેડો અન ેએક 
કૂતરો હતો. ગધેડાનુાં નામ લાજલયો અને કૂતરાનુાં નામ 
મોજતયો હતુાં. 
     
૧૭. હાજીપીરનો મેળો  

આ મેળો કચ્છમાાં ભરાય છે.  
 

લોકકલાઓ 

 
૧.  ભિાઈ   

 અસાઈત ઠાકરન ેભવાઈના પ્રણેતામાનવામાાં આવ ે
છે. તેઓ જસદ્ધપુરના વતની હતા. તેમન ે૩૬૦ જટેલા વેશની 
રચના કરી હતી. ભવાઈની નાજયકાન ે રાં ગલી કહેવામાાં આવ ે
છે. ભવાયાની ટોળીન ે પેંડુ કહેવામાાં આવે છે. ભવાઈના 
વેશની શરૂઆત  ભૂાંગળ વગાડીન ે થાય છે. ભૂાંગળ એ એક 
પ્રકારનુાં વાજજ ાંત્ર છે. 

- આવણુાં (સુાંર્રભાઈ નાયક-માનવીની ભવાઈ) 
- સ્ત્રીનુાં પાત્ર (પુરુષો ભજવ)ે – કાચળીયુાં 
 

૨. નાટ્ય કલા 

જનમેષ ર્ેસાઈ, સૌમ્ય જોષી, રર્ના ગાાંધી, રજસકલાલ 
પરીખ, ડાુ. કૃષ્ણકાાંત કડરકયા, પ્રાણસુખલાલ નાયક વગેરે 
નાટ્યકલા કે્ષત્ર ેજાણીતાાં નામો છે.  
  
૩. ચલતચત્ર 

પ્રથમ ગુજરાતી રફલ્મ નરજસાંહ મહેતા છે. તેના   રર્ગ્ર્શુક 
નાનભુાઈ વકીલ છે. આ રફલ્મ ૯ એજપ્રલ, ૧૯૩રના રોજ 
રીલીઝ થઈ હતી. ગુજરાતની પ્રથમ રાં ગીન રફલ્મ લીલુડી 
ધરતી છે.  

ઉપને્દ્ર જત્રવેર્ીને નટ સમ્રાટ તરીકે ઓળખવામાાં આવ ેછે. 
તેમની પ્રથમ રફલ્મ જસેલ – તોરલ હતી. ગુજરાતના અન્દ્ય 
કલાકારોમાાં જવષ્ણુકુમાર વ્યાસ (ગરુૂજી) (જજથેરો ભાભો), 
અરજવાંર્ રાઠોડ (જઠેો), મહેશ – નરેશ, રર્પક ઘી વાલા, 
મૂળરાજ રાજડા, રાજીવ રણજીત રાજ, રફરોઝ ઈરાની, 
સજમતા મહેતા અને અજભનેત્રીઓમાાં સ્નેહલત્તા, રીટાભાર્ુરી, 
જયશ્રી ટી, રાગીણી, પર્મારાણી, જયશ્રી પરીખ વગેરેનો 
સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતના હાસ્ય કલાકારોમાાં રમેશ 
મહેતા, રજનીબાળા, ર્ીનુ જત્રવેર્ી, પી. ખરસાણી અન ેમાંજરી 
ર્ેસાઈ જાણીતાાં નામો છે.   
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નૃત્ય  
૧. મેરાયો    

મેરાયો એ બનાસકાાંઠાના વાવ તાલુકાના ઠાકોરોનુાં શૌય ુ
નૃત્ય છે. તેનુાં શૌયુ ગાન હુડીલા છે. આ વખતે તલવાર યદુ્ધ 
કરવામાાં આવ ેછે. તેમાાં મેરાયોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવતો 
હોવાથી તેને મેરાયો નૃત્ય કહે છે. મેરાયો સરખડ અન ે
ઝૂાંઝારી ઘાસમાાંથી બને છે.  
 

ર. મંજીરા નૃત્ય  

માંજીરા નૃત્ય એ ભાલ જવસ્તારના પઢારોનુાં નૃત્ય છે. આ 
લોકો બીડ (કાં ર્મૂળ)નો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે.  
 

૩. ધમાલ નૃત્ય   
ધમાલ નૃત્ય એ જૂનાગઢના(ખાસ કરીને જ ાંબુસર ગામ) 

સીર્ીઓનુાં નૃત્ય છે. તેમાાં તેઓ મશીરા ખખડાવ ે છે. જ ે
નાજળયેરની આખી કાચલીમાાં કોડીઓ ભરીને બનાવવામાાં 
આવ ેછે.   

 

૪. ચાળો નૃત્ય   
ચાળો નૃત્ય એ ડાાંગ જજલ્લાના હળપતી આરર્વાસીઓનુાં 

નૃત્ય છે. આ નૃત્ય ર૭ તાલ ધરાવે છે.  
 

પ. ગરબો   
વલ્લભ મેવાડાનો ગરબો પ્રજસદ્ધ છે.  

 

૬. ગરબી     

ર્યારામ, નરજસાંહ મહેતા, ન્દ્હાનાલાલ વગેરેની ગરબીઓ 
પ્રજસદ્ધ છે.  
 
૭. રાસ ,ગરબી : આ નૃત્ય પુરુષો માટે છે.   
૮. રાસડા, ગરબો :  આ નતૃ્ય સ્ત્રીઓ માટે છે.  
 

૯.  તશકાર નૃત્ય  
આ વલસાડ જવસ્તારની આરર્વાસી જાજતનુાં નૃત્ય છે. 

તેમાાં તીર, ભાલા, માંજીરા, પુાંગી અન ે ઢોલ સાથે નતૃ્ય 
કરવામાાં આવ ેછે.  
 

૧૦. િૂર નૃત્ય  
આ નૃત્ય ર્જક્ષણ ગુજરાતમાાં હળપજતનુાં નૃત્ય છે. તૂર એ 

એક વાદ્ય છે. 
 

 

 

૧૧. માંડિા નૃત્ય 

આ નૃત્ય વડોર્રા અન ે છોટા ઉર્પેુર જજલ્લાના તડવી 
આરર્વાસીઓનુાં નૃત્ય છે. ડાાંગના આરર્વાસી પણ આ નતૃ્ય 
કરે છે. 
 

૧૨. ઘેર નૃત્ય  
આ નૃત્ય ર્જક્ષણ ગુજરાતના ર્ૂબળા આરર્વાસીઓનુાં 

નૃત્ય છે અને મા અાંજબકા અને કાજલકા સાથ ેસાંકળાયેલ છે. 
તે નવરાત્રી અન ેકાળી ચૌર્શ જનજમત્ત ેકરવામાાં આવે છે. આ 
નૃત્યમાાં પુરુષો પણ સ્ત્રીઓના વેશમાાં હોય છે.  
 
૧૩. આગિા નૃત્ય  

આ નૃત્ય ભરૂચ અને નમુર્ા નર્ીના જવસ્તારમાાં થાય છે.  
 

૧૪. ઢોલા-રાણા નૃત્ય  
આ નૃત્ય એ ભાવનગરના ગોરહલવાડ જવસ્તારના કોળી 

પટેલોનુાં નૃત્ય છે. આ નૃત્ય ખેડૂતોનુાં પાક લે તે વખતનુાં નતૃ્ય 
છે.  
 

૧૫. ઠાગા નૃત્ય   
આ નૃત્ય એ ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોરનુાં તલવાર સાથેનુાં 

શૌયુ નૃત્ય છે.  
 

૧૬. અશ્વ નૃત્ય 

આ નૃત્ય એ ઉત્તર ગુજરાતના કોળી, ઠાકોર લોકોનુાં 
તલવાર સાથેનુાં  શૌય ુનૃત્ય છે; જ ેકારતક સુર્ – ૧પ (ર્ેવ 
રર્વાળી)ના રર્વસે કરવામાાં આવ ેછે. 
૧૭. ટીપણી નૃત્ય   

ટીપણી નૃત્ય કોળી, મેર અને શ્રમહારી સ્ત્રીઓ ધાબ ુ
ભરતી વખત ેકરે છે.  
 
૧૮. રાંિલનો ઘોડો  

આ નૃત્ય લગ્ન અથવા શ્રીમાંત પ્રસાંગે કરવામાાં આવે છે.  
 
૧૯. હમંચી િુંિિી 
 આ પણ નૃત્યનો એક પ્રકાર છે.  
 
૨૦. ગોફ ગંુથણ  (સોળંગા રાસ) 

આ નૃત્યમાાં એક ઊંચાઈએ ગુચ્છ બાાંધવામાાં આવે છે. 
ગોફ ગૂાંથણ એ સૌરાષ્ટ્રનુાં નૃત્ય છે.  
 
૨૧. ચાબિી નૃત્ય 

ચાબખી એ મેર જાજતનુાં નૃત્ય છે.  
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૨૨. હીંચ નૃત્ય 

હીંચ એ સૌરાષ્ટ્ર અને ભાલ કાાંઠાનુાં નૃત્ય છે.  
 
૨૩. ડોકા રાસ અને હુડા રાસ  

ડોકા રાસ અને હુડા રાસ એ સૌરાષ્ટ્રના ભરવાડ 
સમાજનુાં નૃત્ય છે.  
 
૨૪. ઘેરીયા નૃત્ય 

ઘેરીયા નૃત્ય એ પાંચમહાલ, ર્ાહોર્, છોટા ઉર્પેુર અન ે
ભરૂચ જવસ્તારમાાં કરવામાાં આવ ેછે.  
 
૨૫. િડિી આરિિાસી નૃત્ય 

 

૨૬. આલણેી – હાલેણી નૃત્ય  

આલેણી હાલેણી નૃત્ય એ તડવી અન ે ભીલ જાજતની 
કન્દ્યાઓનુાં નૃત્ય છે. તેનાાં નૃત્ય ગીતોને તડવીઓ ‘ટોળા’ 
અને ભીલ લોકો ‘અલોણીયા’ કહે છે. 
 
૨૭. ઠાંકરયા નૃત્ય, ભાચા 

આ નૃત્ય ડાાંગ જવસ્તારમાાં કરવામાાં આવે છે. ડાાંગમાાં આ 
નૃત્યન ે‘ચાળો’ પણ કહેવાય છે. 
 
૨૮. કાકડા નૃત્ય  

કાકડા નૃત્ય એ શીતળામાતા અને બળીયાર્વેન ે
રીઝવવાનુાં નૃત્ય છે. આ નૃત્ય ર્જક્ષણ ગુજરાતમાાં પ્રચજલત છે.  

 

ગુજરાિના જાણીિા પુલ 

 

૧. હોપ પુલ 

હોપ પુલ સુરતમાાં આવેલો ગુજરાતનો સૌથી જૂનો પુલ 
છે. ઈ.સ. ૧૮૭૭ માાં તાપી નર્ી પર તને ે બાાંધવામાાં આવ્યો 
હતો.   
  
ર. એતલસ બ્રીજ 

આ પુલ ઈ.સ. ૧૮૮૭માાં અમર્ાવાર્માાં ઈજનેર શ્રી 
રહાંમતલાલ ધીરજરામ દ્વારા બાાંધવામાાં આવ્યો હતો.  

 

૩. ગોલ્ડન બ્રીજ 

ઈ.સ. ૧૮૮૧માાં ભરૂચમાાં ૩ કરોડ જટેલો ખચુ કરીન ે
અાંગ્રેજો દ્વારા બાાંધવામાાં આવ્યો હતો. આ પુલ નર્ીના પુરન ે
કારણે વારાં વાર ધોવાઈ જતાાં તેને બાાંધવામાાં એટલો ખચુ થયો 

કે તટેલી રકમથી સોનાનો પલુ પણ બાાંધી શકાય. આથી આ 
પુલને ગોલ્ડન બ્રીજ એવુાં નામ આપવામાાં આવ્યુાં. 

 

ગુજરાિના તજિાઓનો ઈતિહાસ 

ગુજરાતની સ્થાપના સમયે ૧૭ જજલ્લા હતા. ઈ.સ. 
૧૯૬૪માાં મુખ્યમાંત્રી શ્રી બળવાંતરાય મહેતાના સમયમાાં 
ગાાંધીનગર જજલ્લાની સ્થાપના થતાાં આ સાંખ્યા ૧૮ થઈ. 
ઈ.સ. ૧૯૬૬માાં મુખ્યમાંત્રી શ્રી રહતને્દ્રભાઈ ર્ેસાઈના સમયમાાં 
વલસાડ જજલ્લાની સ્થાપના થતાાં જજલ્લાઓની સાંખ્યા ૧૯ 
થઈ. ૨ ઑક્ટોબર, ઈ.સ. ૧૯૯૭ના રોજ મુખ્યમાંત્રી શ્રી 
શાંકરજસાંહ વાઘેલા દ્વારા આણાંર્, નવસારી, નમરુ્ા, 
પોરબાંર્ર, ર્ાહોર્  એમ કુલ પાાંચ જજલ્લાઓની સ્થાપના થતાાં 
૨૪ જજલ્લા થયા.  

(યાર્ રાખવાનુાં સૂત્ર - િાન ન આપો) 

ઈ.સ. ૨૦૦૦માાં મુખ્યમાંત્રી શ્રી કેશુભાઇ પટેલ દ્વારા 
મહેસાણામાાંથી પાટણ જજલ્લાની સ્થાપના થતાાં જજલ્લાઓની 
સાંખ્યા ૨૫ થઈ. ઈ.સ. ૨૦૦૭માાં મુખ્યમાંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોર્ી 
દ્વારા તાપી જજલ્લાની સ્થાપના થતાાં જજલ્લાઓની સાંખ્યા ૨૬ 
થઈ. ઈ.સ. ૨૦૧૩- મુખ્યમાંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોર્ી દ્વારા છોટા 
ઉર્ેપુર, અરાવલી, મહીસાગર, મોરબી, બોટાર્, ગીર 
સોમનાથ, ર્ેવભૂજમ દ્વારકા એમ કુલ ૭ જજલ્લાઓની સ્થાપના 
થતાાં જજલ્લાઓની કુલ સાંખ્યા ૩૩ થઈ.  

(અમોએ ગીર સોમનાથનો છોટા બોમ િેિભૂતમ 

દ્વારકામાાં ફોડ્યો.) 

 

૧. જૂનાગઢ   

(તગરરનગર/મુસ્િફાબાિ/જીણત િુગં/ સોરઠ)  
મુખ્યમથક : જૂનાગઢ  

જુનાગઢન ે ર્રરયારકનારો સ્પશે છે. ત ે
મહાનગરપાજલકા ધરાવે છે.  

 

જોિાલાયક સ્થળ   

૧. સક્કરબાગ – ભારતનો એક માત્ર પાકુ છે, જયાાં આરિકન 
જચત્તા જોવા મળે છે.  
ર. ર્રબાર હોલ મ્યજુઝયમ – અહીં રજવાડાાંઓના સમયનાાં 
હજથયાર સાચવવામાાં આવેલાાં છે.  
૩. નરજસાંહ મહેતાનો ચોરો.  
૪. નવઘણ કૂવો  
પ. અડીકડીની વાવ  
૬. ઉપરકોટ 

અહીં રાણકરે્વીનો મહેલ છે. 
૭. ગાયત્રી માંરર્ર 
૮. વાઘેશ્વરી માંરર્ર 
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૯. ભવનાથ માંરર્ર 
૧૦. ભૂતનાથ મહાર્ેવ 
 

૧૧. િામોિર કંુડ (િામા કંુડ) 
     અહીં નરજસાંહ મહેતાનાાં માતાનુાં અજસ્થ જવસજનુ 
કરવામાાં આવેલ છે.  
૧ર. રેવતી કુાં ડ 
૧૩. મૃગી કંુડ  
  આ સ્થળ રર્ગાંબર સાધુઓનુાં શાહી સ્નાનનુાં સ્થળ 
છે. 
૧પ. જમીયલ શા ર્ાતાર 
૧૬. અશોકનો તશલાલેિ  

આ જશલાલેખ કનુલ ટોડ નામના જવદ્વાન દ્વારા 
શોધવામાાં આવેલ છે. 
૧૭. િેતલંગ્ટન ડેમ 

વેજલાંગ્ટન ભારતના ગવનુર હતા. 
૧૮. મુચકાં ર્ ગુફા 
૧૯. જબલખા – ચેલૈયા (શેઠ શગાળશા – ચાંગાવતી) 
ર૦. સિાધાર 

અહીં આપાગીગાની સમાજધ આવેલી છે. આ સ્થળ 
તેમના ચમત્કારી પાડા સાંબાંધમાાં પણ પ્રજસદ્ધ છે. 
ર૧. પરબ (આશ્રમ) – ર્ેવીર્ાસ સાંત, અમરમા 
રર. ચોરિાડ 

આ સ્થળ રીલાયન્દ્સ કાંપનીના સ્થાપક શ્રી 
ધીરુભાઈ અાંબાણીનુાં વતન છે. આ પ્રરે્શ લીલી નાગેરના 
નામે ઓળખાય છે. 
ર૩. અહીં રૂપાયતન નામની હસ્તકલા ઉદ્યોગની સાંસ્થા 
આવેલી છે.  
ર૪. જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યજુનવજસુટી આવેલી છે. 
રપ. એજશયાનુાં સૌથી મોટુાં  મગફળી સાંશોધન કેન્દ્ર પણ 
અહીં આવેલુાં છે. 
ર૬. તગરનાર પિતિ   

તેનુાં જુનૂાં નામ ઉજ્જ્યાંત/રૈવતક/મૈનાાંક હતુાં. તને ે
આશરે ૯૯૯૯ પગજથયાાં આવેલાાં છે. તનેી સૌથી ઊંચી ટૂક 
ર્ત્તાત્રેય છે. અહીં જત્રમુખધારી બ્રહ્મા, જવષ્ણુ અન ે મહેશની 
બારમી સર્ીની મૂજતુઓ આવેલી છે. આ પવુતની પહેલી ટૂક 
પર નેમીનાથ માંરર્ર (જનૈ માંરર્ર) આવેલ છે. તનેી બીજી ટૂક 
પર અાંબાજીનુાં માંરર્ર આવલુેાં છે. આ પવતુનુાં સૌથી ઊંચ ુ
જશખર ગોરખનાથ છે.  

જાણીતી અજભનેત્રી પરવીન બાબી જૂનાગઢની વતની 
હતી. તાજતેરમાાં તેની સાંપજત્તની બાબતમાાં બોમ્બે હાઈકોટુ 
દ્વારા ચુકાર્ો આપવામાાં આવેલ છે. નરજસાંહ મહેતાનાાં 
સમકાલીન એવાાં ‘રા’ગાંગાજળીમા પણ અહીનાાં વતની હતાાં. 

તેમનુાં મૂળનામ  ‘રા’ માાંડલીક હતુાં. 
 

 

ર. મહેસાણા    

મુખ્ય મથક : મહેસાણા  
અહીં ૭ર કોઠાની 

વાવ અને રૂ્ધ સાગર ડેરી 
આવેલ છે.  િારંગામા ં
અતજિનાથનુાં જનૈમાંરર્ર 

આવેલ છે, જ ે
કુમારપાળના સમયમાાં 
બાાંધવામાાં આવેલ છે. 
ઉનાવા ખાત ે મીરાાં ર્ાતાર 
ર્રગાહ આવેલ છે. 
મોઢેરામાાં સૂયુમાંરર્ર 
આવેલુાં છે, જનેુાં સોલાંકી 
શાસક ભીમરે્વ પહેલાના 
સમયમાાં જનમાુણ  થયેલ 

છે. મોઢેરાનુાં સૂયતમંરિર એ ગુજરાતનુાં એકમાત્ર સૂયુમાંરર્ર 
છે. અહીં ઉત્તરાધુ મહોત્સવ (નૃત્ય મહોત્સવ) થાય છે. 

  
િડનગર (આનંિપુર, ચમત્કારપુર) 

વડનગરનુાં પ્રાચીન નામ આનાંર્પુર છે. તેની 
આસપાસનો પ્રરે્શ પ્રાચીન સમયમાાં હાટકેશ્વર તરીકે 
ઓળખાતો હતો. વડનગર એ  ગુજરાતની પ્રાચીન રાજધાની 
છે. અહીં હાટકેશ્વર માંરર્ર આવેલ છે, જ ેનાગરના ઇષ્ટ્ર્વે છે. 
તે પ્રથમ સવુણુ જશવજલાંગ છે. વડનગરમાાં તાના – રીરી 
મહોત્સવ થાય છે. અહીં  તોરણમાંરર્ર, શજમુષ્ઠા તળાવ અન ે
રકતીસ્તાંભ (૧૪ મીટર ઊંચો) પણ આવેલ છે.  

 

ઊંઝા   
ઊંઝા એ વરીયાળી, જીરુાં  અને ઈસબગુલના ગાંજ બજાર 

માટે પ્રજસદ્ધ છે. અહીં ઉમીયામાતાજીનુાં માંરર્ર આવેલ છે.  
 

તિસનગર 

વીસલર્વે વાઘેલાના નામ પરથી તેને જવસનગર નામ 
આપવામાાં આવેલ છે. તનેી સ્થાપના જવભાજી જાડેજા દ્વારા 
કરવામાાં આવી હતી. જવસનગર તાાંબા – જપત્તળનાાં વાસણ 
માટે ખાસ જાણીતુાં છે. 

 

બહુચરાજી  
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આ જવસ્તાર ચુાંવાળ પાંથક તરીકે ઓળખાય છે. અહીં 
ચૈત્રી પૂનમનો મેળો ભરાય છે. આ સ્થળ વલ્લભ મેવાડાનુાં 
જન્દ્મસ્થળ છે. તેની પુત્રીઓ વાલી અને તારા હતી.  

 

૩. સાબરકાંઠા (શ્વભ્ર)  
મુખ્યમથક : રહાંમતનગર  

રહાંમતનગરનુાં જૂનુાં નામ અહમર્નગર છે. તેની સ્થાપના 
અહમર્શાહ પ્રથમ દ્વારા કરવામાાં આવી છે. તે હાથમતી 
નર્ીના રકનારે આવેલ છે.  

અહીં સાબરડેરી, કાજીવાવ, રાજમહેલ વગેરે આવેલ છે. 
ઈડરમાાં ઈડરીયો ગઢ આવલે છે. સારહત્યકાર પન્નાલાલ 
પટેલ અને ઉમાશાંકર જોષી અહીંના વતની છે. સાબરકાાંઠા 
ખરાર્ી કામ માટે પ્રજસદ્ધ છે.  

 

િેડબ્રહ્મા  
ખેડબ્રહ્મા ખાત ેઅાંબાજી માતાજીનુાં માંરર્ર આવેલુાં છે. આ 

ઉપરાાંત અહીં  ચતુમુુખ બ્રહ્માજી નુાં માંરર્ર પણ છે. 
આ જજલ્લામાાં જવજયનગરનાાં પોળોના જ ાંગલો સહેલગાહ 

માટે મહત્ત્વનાાં છે.  
 

૪. પાટણ (અણરહલપુર પટ્ટણ)   
મુખ્ય મથક : પાટણ  

ઈ.સ. ૨૦૦૦માાં મુખ્યમાંત્રીશ્રી કેશુભાઇ પટેલે દ્વારા 
મહેસાણામાાંથી પાટણ જજલ્લાની સ્થાપના કરી હતી. પાટણનાાં 
પટોળાાં પ્રજસદ્ધ છે. અહીં હેમચાંરાચાયુ યજુનવજસુટી અન ે
જ્ઞાનમાંરર્ર (વેર્ માંરર્ર) આવલે છે.  

 

રાણકી િાિ   
 

પાટણમાાં રાણકી 
વાવ આવેલ છે. 
રાણકી વાવને સાત 
મજલા છે. તે સોલાંકી 
રાજા ભીમર્ેવ 
પહેલાની રાણી 
ઉર્યમતીએ બાંધાવેલ 
છે.  
 

સહસ્ત્ર તલંગ િળાિ  

સહસ્ત્રજલાંગ તળાવ પાટણમાાં આવેલ છે, જ ેસોલાંકી રાજા 
જસદ્ધરાજ જયજસાંહ દ્વારા બનાવવામાાં આવેલ છે. ત ેઅગાઉ 
રુ્લુભ સરોવર તરીકે ઓળખાતુાં હતુાં. તેન ુ જનમાુણ સોલાંકી 
રાજા ર્ુલભુરાજ દ્વારા કરવામાાં આવેલ હતુાં. તેની જગ્યાએ 

સમારકામ કરીન ે જસદ્ધરાજ જયજસાંહ દ્વારા સમારકામ 
કરીન ે નવુાં સરોવર બનાવવામાાં આવ્યુાં અને તનેા રકનારે 
તેણે ૧૦૦૮ જશવાલય અન ે૧૦૮ ર્ેવી માંરર્રનુાં જનમાુણ કરાવ્યુાં. 
આથી ત ે સરોવર ત્યાર બાર્ સહસ્ત્રજલાંગ સરોવર તરીકે 
ઓળખાવા લાગ્યુાં. 

 

તસદ્ધપુર (શ્રી સ્થલ, તસદ્ધ કે્ષત્ર)   

જસદ્ધપુરનુાં જૂનુાં નામ શ્રીસ્થલ અન ે જસદ્ધ કે્ષત્ર છે. ત ે
સરસ્વતી નર્ીના રકનારે આવેલ છે. અહીં જબાંરુ્સરોવર 
આવેલુાં છે, જ્યાાં અજસ્થ જવસજનુ કરવામાાં આવ ે છે. અહીં 
કારતક સુર્ પૂનમના રોજ મેળો ભરાય છે. આ મેળામાાં ઊંટનુાં 

વેચાણ મોટા પાયે થાય છે. 
જસદ્ધપુર એ માતૃશ્રાદ્ધ માટે 
પ્રજસદ્ધ છે. અહીં જસદ્ધરાજ 
જયજસાંહ દ્વારા બાાંધવામાાં 
આવેલ રુદ્ર મહાલય પણ 
આવેલ છે. તનેે અલાઉદ્દીન 
ખલજીના સરર્ારો દ્વારા 
જ્યારે ૧૩૯૯માાં આક્રમણ 
કરવામાાં આવેલ; ત્યારે 

તોડવામાાં આવ્યો હતો.    
આ ઉપરાાંત કપીલમુનીનો આશ્રમ, શાંખેશ્વરનુાં 

પાશ્વુનાથ માંરર્ર, ચારણખા ખાતે સોલર પ્લાન્દ્ટ આવેલ છે. 
 

પ. અરિિી   
મુખ્ય મથક : મોડાસા  

મોડાસા માઝમ નર્ીના રકનારે આવેલ છે. આ જજલ્લો 
સાબરકાાંઠામાાંથી છૂટો પડ્યો છે. ઈ.સ. ૨૦૧૩- મુખ્યમાંત્રી 
નરેન્દ્ર મોર્ી દ્વારા અરાવલી તેની રચના કરવામાાં આવી છે.  

શામળાજી ખાત ે ચૌલુક્ય શૈલીનુાં ગર્ાધરપુરીનુાં માંરર્ર 
આવેલ છે. આ ઉપરાાંત  કૃષ્ણનુાં માંરર્ર, કમોબાઈનુાં તળાવ 
અને હરરશ્ચાંરની ચોરી આવલે છે. અહીં ખડોર્ા ખાત ેસોલર 
ઊજાુ પ્લાન્દ્ટ સ્થાપવામાાં  આવેલ છે. આ ઉપરાાંત વણઝારી 
વાવ, ઝાાંઝરીનો ધોધ, હીરુ વાવ,  વાત્રકડેમ અન ેમેશ્વોડેમ 
આવેલ છે.  
 

૬. આણંિ  
મુખ્ય મથક : આણાંર્  

આ જજલ્લાન ે ર્રરયારકનારો સ્પશે છે. અહીં ર્જક્ષણ ે
ખાંભાતનો અખાત આવેલ છે.  

આણાંર્માાં અમૂલ ડેરી (અમૂલ – સાંસ્કૃતમાાંથી)આવેલ 
છે, જનેી સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૪૬માાં કરવામાાં આવી હતી. તેમાાં 
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જત્રભોવનર્ાસ પટેલ, સરર્ાર પટેલ, મોરારજી ર્ેસાઈ અન ે
વગીસ કુરરયનનો ફાળો હતો.  

અહીં ખાંભાતમાાં અકીકના પથ્થર મળી આવ ે છે. આ 
ઉપરાાંત આણાંર્ જજલ્લામાાં કાકાની કબર પણ આવેલી છે. 
લૂણેજ ખાતે  ૧૯પ૮માાં ખનીજતેલ મળ્ય ુ હત.ુ ખાંભાત નજીક 
ધુવારણ ખાતે થમુલ પાવર સ્ટેશન (તાપ જવદુ્યત મથક) 
આવેલુાં છે. આણાંર્ કેળાાં અન ેતમાકુના ઉત્પાર્ન માટે જાણીત ુ
છે. 
 

૭. ગાંધીનગર  
મુખ્ય મથક – ગાાંધીનગર  

ઈ.સ. ૧૯૬૪માાં મુખ્યમાંત્રી શ્રી બળવાંતરાય મહેતાના 
સમયમાાં ગાાંધીનગર જજલ્લાની સ્થાપના થઈ હતી. ગાાંધીનગર 
શહેરની સ્થાપના ર ઓગસ્ટ, ૧૯૬પના રોજ થઈ હતી. 
ગાાંધીનગર શહેરના જનમાુણમાાં ચાંર્ીગઢનુાં જનમાુણ કરનાર 
ઈજનરે લા’કાબુુઝીયર (િને્દ્ચ જશલ્પી)નો મુખ્ય ફાળો છે. આ 
જસવાય તેમાાં  બાલકૃષ્ણ ર્ોષીનુાં પણ  યોગર્ાન રહેલુાં છે. 

 
જાણીિાં સ્થળો 

અહીં સ્વામી 
નારાયણ સાંપ્રર્ાયનુાં 
માંરર્ર અક્ષરધામ  
આવેલુાં છે. આ 
ઉપરાાંત જચલ્ડરન યજુન., 
ઈન્દ્રોડા પાકુ, જગફ્ટ 
સીટી, સરરતા ઉદ્યાન,  
ફોરેન્દ્સીક સાયન્દ્સ 
લેબ                                   (ભારતની સૌપ્રથમ યજુન. + 
લેબ), મહાત્મા માંરર્ર, PDPU (પાંરડત ર્ીનર્યાળ 
પેટર ોજલયમ યુજન.), સાંત સરોવર, નમુર્ા ઘાટ (મુખ્યમાંત્રી શ્રી 
ચીમનલાલ પટેલની સમાજધ) આવેલ છે.  

અહીં તમામ માગોન ે ક, ખ, ગ, ઘ, ચ, છ અન ે જ એમ 
નામ આપેલાાં છે. ‘ચ’ માગનુ ેઈજન્દ્ર્રા ગાાંધી માગુ અન ે  ‘ઘ’ 
માગુને રજવશાંકર મહારાજ માગુ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.  

 

અડાલજ (ગઢ પાટણ)   
અડાલજ ખાતે આવેલી વાવ અડાલજની વાવ તરીકે 

ઓળખાય છે. આ વાવ વાઘેલા રાણા વીરજસાંહના પજત્ન 
રૂડાબાઈએ મહમૂર્ બેગડાના સમયમાાં ઈ.સ. ૧૪૯૯માાં 
બાંધાવેલ છે. તેન ેપાાંચ મજલા છે. અહીં સાંસ્કૃતમાાં જશલાલેખ 
પણ છે. અડાલજનુાં બીજુ નામ ગઢ પાટણ છે.  
 

મહુડી (મધુપુરી)  

મહુડી ખાતે ઘાંટાકણ ુ મહાર્વેનુાં માંરર્ર આવેલ છે. તનેા 
સ્થાપક બજુદ્ધસાગરસૂરરજી છે. મહુડીની સુખડી સમગ્ર 
ગુજરાતમાાં પ્રખ્યાત છે.  

 

રૂપાલ  
રૂપાલ ખાત ેનવરાત્રી ર્રમ્યાન પલ્લીનો મેળો ભરાય છે. 

આ મેળામાાં જવપુલ પ્રમાણમાાં ઘી માંરર્રને ર્ાન સ્વરૂપ ે પ્રાપ્ત 
થાય છે. અહીં વરર્ાજયની માતાનુાં માંરર્ર છે.  

 ઉપરાાંત ગાાંધીનગરમાાં પ્લાઝમા રીસચુ સેન્દ્ટર પણ 
આવેલ છે.  

 

૮. ડાંગ   
મુખ્યમથક : આહવા 

અહીં “ડાાંગની ર્ીર્ી” તરીકે ઓળખાતાાં પજૂણુમાબને 
પકવાસા દ્વારા સ્થાપવામાાં આવેલ ઋતુાંભરા જવદ્યાપીઠ પણ 
આવેલી છે. ગાાંધીજીએ એક માત્ર તેમને જ શસ્ત્ર રાખવાની 
પરવાનગી આપી હતી. તઓે જ્યારે આગાખાન જલેમાાં કેર્ 
હતાાં; ત્યારે તેમણે કસ્તુરબાને પણ ભણાવેલાાં છે.  

અહીં આવેલ સાપુતારા એ ગુજરાતનુાં એક માત્ર 
જગરીમથક છે; જ ે સહ્યારર પવુતમાળામાાં આવેલ છે. ડાાંગનુાં 
ઈમારતી લાકડુાં  પ્રખ્યાત છે.  

હોળીના રર્વસ ે ડાાંગના લોકો દ્વારા “ડાાંગ ર્રબાર” 
લોકોત્સવ ભરાય છે.  
 

અન્ય તિતિધિા : 

આ જસવાય ડાાંગમાાં સપુગાંગા નર્ી, સનરાઈઝ પોઈન્દ્ટ, 
બોરટાં ગ, જત્રફળા વન, રર્પકલા ઉદ્યાન, વાઘબારી, 
બરડીપાડાનુાં અભ્યારણ્ય, મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર, વઘઈનો  
બોટજનકલ ગાડુન આવેલ છે.  
 

૯. િડોિરા (િટપટ્ટ)   
 મુખ્ય મથક : વડોર્રા 

વડોર્રા જજલ્લાન ે ર્રરયા રકનારો સ્પશે છે. તેની પજશ્ચમે 
ખાંભાતનો અખાત આવેલો છે. વડોર્રા શહેર 
મહાનગરપાજલકા ધરાવે છે. 
   

વડોર્રા જવશ્વાજમત્રી નર્ીના રકનારે આવેલુાં છે. તને ે
સાંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. (સૌરાષ્ટ્રની 
સાંસ્કારી નગરી – ભાવનગર) અહીં સૂરસાગર તળાવ, 
રકતી માંરર્ર (નાંર્લાલ બોઝના જચત્ર), કારેલી બાગ, ન્દ્યાય 
માંરર્ર, ર્ાાંડીયા બજાર, ખાાંડેરાવ માકેટ, નજરબાગ પેલસે, 
ફતેજસાંહ મ્યજુઝયમ, લક્ષ્મી તિલાસ પેલેસ, મહજષ ુ

અરજવાંર્નુાં જનવાસસ્થાન, સયાજી બાગ, નવલખી વાવ, 
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આઈ.પી.સી.એલ., આજવા ડેમ આવેલ છે. આ ઉપરાાંત 
બાજવા ખાત ે ૧૯૬રમાાં સ્થાપવામાાં આવેલ જી.એસ. 
એફ.સી. (Gujarat State Fertilizer Compony)નુાં 
ખાતરનુાં કારખાનુાં આવેલ છે. અહીં તાજતેરમાાં જ જવશ્વ 
કક્ષાના એર ટજમુનલનુાં વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોર્ીના 
હસ્તે ઉર્ઘાટન કરવામાાં આવ્યુાં છે.  
 

ડભોઈ  (િભાતિિી)  
ડભોઈનો રકલ્લો જવસલર્ેવ વાઘેલા દ્વારા બાાંધવામાાં 

આવેલ છે. આ ઉપરાાંત અહીં હીરા ભાગોળની વાવ, તેન 
તળાવ, નાગેશ્વર તળાવ આવેલ છે. ડભોઈ એ કજવ 
ર્યારામનુાં જન્દ્મસ્થળ છે.  

 
ચાંિોિ 

ચાાંર્ોર્માાં આવેલ કરનાળી ગામને અરૂણ જટેલીએ ર્ત્તક 
લીધેલ છે. તને ે ર્જક્ષણનુાં કાશી માનવામાાં આવ ે છે. ત ે જપત ૃ
શ્રાદ્ધ માટે જાણીતુાં છે.  
 
નારેશ્વર  

અહીં શ્રી રાં ગ અવધૂતનો આશ્રમ આવેલો છે.  
 

વડોર્રામાાં ૧૯૧૬માાં પ્રેમાનાંર્ સારહત્ય સભા સ્થાપના 
થઈ હતી. શરૂઆતમાાં તનેુાં નામ ‘વડોર્રા સારહત્ય સભા’ 
હતુાં.  
 
 

 

૧૦. ભાિનગર 

(ગોરહલિાડ, યુકેતલ્ટસ સૌરાિરની સંસ્કાર 

નગરી અને ગુજરાિની સાંસ્કૃતિક નગરી) 

મુખ્ય મથક :- ભાવનગર 

ભાવનગરન ે ર્રરયારકનારો સ્પશે છે. ભાવનગર 
મહાનગરપાજલકા ધરાવ ે છે. ભાવનગરને સૌરાષ્ટ્રની 
“સાંસ્કાર નગરી” અને ગજુરાતની “સાાંસ્કૃજતક નગરી” 
તરીકે ઓળખવામાાં આવ ેછે. અહીંના ગાાંઠીયા, પટારા ખાસ 
વખણાય છે.  ભાવનગરની સ્થાપના રાજા ભાવજસાંહ દ્વારા 
ઈ.સ. ૧૭ર૩માાં કરવામાાં આવી હતી.  

અહીં શામળર્ાસ કોલેજ આવેલ છે; જ્યાાં ગાાંધીજી અન ે
ઝવેરચાંર્ મેઘાણી જવેા મહાનભુાવોએ અભ્યાસ કયો છે. આ 
ઉપરાાંત આકાર કલા માંડળ,  અને “લોક જમલાપ” સાંસ્થા 
(આટુ માટે) આવેલી છે. “લોક જમલાપ” સાંસ્થાના સ્થાપક 
શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી છે. “અડધી સર્ીની વાચનયાત્રા” એ 
તેમના દ્વારા લખાયેલુાં પુસ્તક છે. આ ઉપરાાંત ભાવનગરમાાં 
રૂ્ધ સરરતા ડેરી, બાટુન મ્યજુઝયમ, બોર તળાવ આવેલ છે.  

આાંબલા ગામમાાં ર્જક્ષણામૂજતુ 
સાંસ્થા આવેલી છે, જનેી  
સ્થાપના નાનાભાઈ ભટ્ટ દ્વારા 
કરવામાાં આવી છે. સણોસરા 
ખાતે  બુજનયાર્ી જશક્ષણ આપતી 
મનુભાઈ પાંચોળી ‘ર્શુક’ દ્વારા 
સ્થાપવામાાં આવેલ ‘લોકભારતી’ 
સાંસ્થા આવેલી છે. 

તે જસવાય ગૌરીશાંકર તળાવ, તખ્તેશ્વર માંરર્ર, 
નીલમબાગ પેલેસ, સોનગઢ ખાત ે ક્ષયરોગની હોજસ્પટલ 
અને CSMCRI સાંસ્થા આવેલ છે.  
 
િલભીપુર  (િળા) 

વલભીપુર એ ઘેલો નર્ીના રકનારે છે. વલભીપુર એ 
પ્રાચીન સમયમાાં મૈત્રક વાંશની રાજધાની હતી અન ેવલભીની 
જવદ્યાપીઠ ત ેસમયે સમગ્ર ભારતમાાં પ્રખ્યાત હતી.  

   

પાલીિાણા  (પાિલીપ્તપુર) 

 અહીં શેત્રુાંજય પવુત પર 
જનૈ ધમુના પ્રથમ તીથુંકર 
ઋષભનાથનુાં મૂળ સ્થાનક 
આવેલુાં છે.  આ શહેરમાાં ૮૬૩ 
માંરર્ર આવેલાાં હોવાથી તનેે 

‘માંરર્રોનુાં શહેર’ કહેવામાાં 
આવ ેછે. 
 

મહુિા (મધુપુરી) 

તેને સૌરાષ્ટ્રનુાં કાશ્મીર કહેવામાાં આવ ેછે. મહુવા માલણ 
નર્ીના રકનારે આવેલુાં છે. આ શહેર સમગ્ર ગુજરાતમાાં ડુાંગળી 
માટે પ્રખ્યાત છે.  
 

 

 

ઘોઘા  
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ઘોઘા એ એક બાંર્ર છે. અહીં પાશ્વુનાથ માંરર્ર આવેલુાં 
છે. આ ઉપરાાંત અહીં ગોપનાથ મહાર્ેવનુાં માંરર્ર પણ આવલેુાં 

છે, જ્યાાં નરજસાંહ મહેતાન ેજશવ પ્રસન્ન થયા હતા. 
 
િળાજા  

તળાજા નરજસાંહ મહેતાનુાં જન્દ્મસ્થળ છે.  
 
મજાિર  

મજાર્ર એ ર્ુલાભાયા કાગનુાં જન્દ્મસ્થળ છે.  
 
િલગાજરડા  

અહીં મોરારી બાપુનો આશ્રમ આવેલો છે. અહીં 
અજસ્મતા પવ ુઉજવાય છે.  
 
રાજપરા   

અહીં ખોરડયાર માતાનુાં માંરર્ર આવેલુાં છે.  
 
તશહોર 

અહીં બ્રહ્મકુાં ડ આવેલો છે.  
 
અલંગ 

અલાંગમાાં જહાજ ભાાંગવાનો ઉદ્યોગ આવેલો છે.  
 
હાથબ 

હાથબમાાં કાચબા ઉછેર કેન્દ્ર આવેલ છે.  
 

૧૧.રાજકોટ (સૌરાિરની શાન, માસુમાબાિ) 

મુખ્ય મથક : રાજકોટ 

તે મહાનગરપાજલકા ધરાવે છે. રાજકોટને ‘સૌરાષ્ટ્રની 
શાન’ માનવામાાં આવ ે છે. તેની સ્થાપના ઈ.સ. ૧૬૧૦માાં 
જવભોજી જાડેજા દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. ૧૫ એજપ્રલ ૧૯૪૮ 

થી ૧૯૫૫ ર્રમ્યાન રાજકોટ ‘યુનાઈટેડ સ્ટેટસ ઑફ 
સૌરાષ્ટ્ર’ની રાજધાની હતી. ઈ.સ. ૧૭ર૦માાં રાજકોટનુાં નામ 

‘માસુમાબાર્’ રાખવામાાં આવ્યુાં હતુાં. આ નામ માસુમ હુસેન ે
રાખ્યુાં હતુાં. ઈ.સ. ૧૭૩રમાાં રાવ રણમલે ફરીથી તનેુાં નામ 
“રાજકોટ” કયુું. રાજકોટ આજી અન ે ન્દ્યારી નર્ીના રકનારે 
આવેલુાં છે. અહીં લાલપરી સરોવર અને આલ્િેડ હાઈસ્કૂલ 
આવેલ છે. ગાાંધીજીએ આલ્િેડ હાઈસ્કૂલમાાં અભ્યાસ કયો 
હતો. હાલમાાં તેનુાં નામ  મોહનર્ાસ ગાાંધી જવદ્યાલય છે. 

રાજકોટ એ રામકૃષ્ણ જમશનનુાં ગુજરાતનુાં વડુાં  મથક છે. 
અહીં જ્યુબીલી ગાડુન, કબા ગાાંધીનો ડેલો, રોટરી ડોલ્સ 
મ્યુજઝયમ, વોટસન મ્યજુઝયમ, રાજકુમાર કોલેજ આવેલ છે. 
રાજકોટ સમગ્ર ભારતમાાં રડઝલ એજન્દ્જન માટે પ્રજસદ્ધ છે. 

અહીંના પેડા અન ેફરસાણ વખણાય છે. ત ેઉપરાાંત ચાાંર્ીકામ 

પણ પ્રજસદ્ધ છે. આ જસવાય અહીં જામ ટાવર, રેસ કોસુ, 
લેંગ લાયબ્રેરી, હેમુ ગઢવી નાટ્યગૃહ, ઘેલો સોમનાથનુાં માંરર્ર,  
ગેબન શાહપીરની ર્રગાહ, રણછોડર્ાસ આશ્રમ અન ેહસન 
શાહપીરની ર્રગાહ આવેલી છે.  
 
ગોંડલ 

ગોંડલ એ ગોંડલી નર્ીના રકનારે આવેલુાં છે. અહીં 
મહારાજા ભગવતજસાંહજીનુાં શાસન હતુાં. તમેણે 
‘ભગવર્ગોમાંડલ’ની રચના કરી હતી.  
 
ઘોઘાિિર  

ઘોઘાવર્ર નવલખા ર્રબાર અને ર્ાસી જીવણનુાં 
જન્દ્મસ્થળ છે.  
 
જિેપુર 

જતેપુર સાડી ઉદ્યોગ (રાં ગાટી કામ) માટે પ્રજસદ્ધ છે.  
 
િીરપુર 

વીરપુરમાાં જલારામ માંરર્ર આવેલુાં છે.  
 
રુજા 

રણુજામાાં રામર્ેવપીરનુાં માંરર્ર આવેલુાં છે.  
 

૧ર. િાપી 

મુખ્ય મથક : વ્યારા  
ઈ.સ. ૨૦૦૭માાં મુખ્યમાંત્રી નરેન્દ્ર મોર્ી દ્વારા તાપી 

જજલ્લાની સ્થાપના કરવામાાં આવી. તાપી જજલ્લાનુાં ડોલવણ 
એ પવૂુ મુખ્યમાંત્રી અમરજસાંહ ચૌધરીનુાં જન્દ્મસ્થળ છે. 
હરણફાળ એ તાપી નર્ીનુાં ગુજરાતનુાં પ્રવેશદ્વાર છે. તાપી 
નર્ી પર ઉકાઈ અન ેકાકરાપાર ડેમ આવેલા છે. તાપી નર્ીન ે
સૂયુની પતુ્રી માનવામાાં આવ ેછે.  
   

૧૩. જામનગર (નિાનગર સ્ટેટ, સૌરાિરનું 

પેરરસ, છોટે કાશી અને કારઠયાિાડનું રત્ન) 

મુખ્ય મથક : જામનગર  
જામનગર જજલ્લાન ે ર્રરયારકનારો સ્પશ ે છે. ત ે

મહાનગરપાજલકા ધરાવે છે. જામનગરની સ્થાપના ઈ.સ. 

૧૫૪૦માાં જારાવળે કરી હતી. તેનુાં બીજુ નામ ‘નવાનગર સ્ટેટ’ 
છે. તેન ે‘સૌરાષ્ટ્રનુાં પરેરસ’, ‘છોટે કાશી’ અને ‘કારઠયાવાડનુાં 
રત્ન’ કહેવામાાં આવ ેછે.  
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જામનગરની કાં કુ, સુરમો, કાજળ અન ેબાાંધણી વખણાય 
છે. અહીં રરલાયન્દ્સની 

રરફાઈનરી, સોલેરરયમ, 
રણમલ  તળાવ, લિોટા 

િળાિ, ભૂજજયો કોઠો, 
જપરોટન ટાપુ વગેરે આવેલ છે.  

અહીં પ્રથમ ઈલેકટર ોજનક 

સ્મશાન ‘માણેકબાઈ મુજક્તધામ’ અને ૧૯૬૭માાં સ્થાપવામાાં 
આવેલી ર્ેશની પ્રથમ આયવુરે્ યજુનવજસુટી આવેલી છે.  
 
રાજકોટના રક્રકેટરો  

જવનુ માાંકડ, રજવન્દ્ર જાડેજા, સલીમ ર્ુરાની, અજય 
જાડેજા, કરશન ઘાવરી વગેરે રાજકોટના આાંતરરાષ્ટ્રીય 
ખ્યાજત ધરાવતા રક્રકેટરો છે.  
 
સચાણા 

અહીં જહાજ ભાાંગવાનો ઉદ્યોગ આવેલો છે.    

 
બાલાછડી 

અહીં સૈજનક સ્કૂલ આવેલી છે.  
 
િાલસૂરા 

અહીં  નૌસેના તાલીમ કેન્દ્ર આવેલુાં છે.  
     

૧૪. પોરબંિર  
(સુિામાપુરી, અશ્વામતિ, Bird City) 

 મુખ્યમથક : પોરબાંર્ર  

સ્કાં ર્પુરાણ મુજબ પોરબાંર્રનુાં જૂનુાં નામ ‘અશ્વામજત’ છે. 
તેને ર્રરયારકનારો સ્પશે છે. તનેી નજીક અરબસાગર 
આવેલો છે.  

પોરબાંર્ર એ જઠેવા રાજવાંશની રાજધાની હતી. આ 

શહેરને  Bird City પણ કહે છે. પોરબાંર્રની સ્થાપના 
રાણા સરતાનજી દ્વારા થઈ હતી. અહીં ગાાંધીજીનુાં 
જન્દ્મસ્થળ કીજત ુમાંરર્ર આવેલુાં છે. આ ઉપરાાંત જવક્ટોરરયા 

જ્યુજબલી મરેસા, ભૂલભૂલામણી, ભારત માંરર્ર, તારા માંરર્ર, 
હરજસદ્ધ માંરર્ર (જમયાણી), માધવરાયનો રકલ્લો, સાાંરર્પની 
આશ્રમ,  આયુકન્દ્યા ગરુૂકુળ, સુર્ામા ચોક, ખાંભાળા તળાવ, 
ફોર્ાણા તળાવ વગેરે આવલે છે.  અહીં ગુજરાતની પ્રથમ 
જવશ્વ કક્ષાની કાઉ સેન્દ્ચ્યુરી(ગૌ અભયારણ્ય) આવેલ છે.  

નવીબાંર્ર થી માણાવર્ર સધુીનો જવસ્તાર ઘેડ પ્રર્ેશ 
તરીકે ઓળખાય છે. રાણાવાવમાાં જાાંબવુતીનુાં ભોંયરુ આવેલુાં 
છે.  
 

 

 

Bio Village  

અહીં આવેલ મોછા ગામ એ Bio Village છે.  

 
માધિપુર 

માધવપુરમાાં ચૈત્ર સુર્ – ૯ના રોજ માધવરાયનો મેળો 
ભરાય છે.   
 
ઉદ્યોગપતિઓ  

ર્ેવકરણ નાનજી પોરબાંર્રના વતની છે. તેમના નામ 
પરથી ર્નેા બેંકનુાં નામકરણ થયેલ છે. અહીંના સુમજત 
મોરારજીએ પણ જહાજ ઉદ્યોગમાાં સારી પ્રગજત કરેલ છે.  
 

૧પ. મોરબી (ઢેલડી) 

 મુખ્ય મથક : મોરબી  
મોરબીન ે ર્રરયારકનારો સ્પશે છે. તનેી નજીક કચ્છનો 

અખાત આવેલો છે. મોરબી મચ્છુ નર્ીના રકનારે આવેલ છે. 
આ નર્ી પરનો મચ્છુ ડેમ ૧૯૭૯માાં તૂટવાથી મોરબીને મોટુાં  

નુકસાન થયુાં હતુાં. રાવત રણજી, ર્ાણલ ર્ે અન ે ખીમડીયો 
કોટવાડ અહીના જાણીતા વ્યજક્તઓ છે.  

અહીં નવલખી બાંર્ર આવલે છે. મોરબીનાાં મેંગ્લોરી 
નજળયાાં સમગ્ર ગુજરાતમાાં જાણીતાાં છે. આ ઉપરાાંત ઘરડયાળ 

ઉદ્યોગ, ઝુલતો પુલ, પરશુરામ પોટરી વગેરે મોરબીની 
જવશેષતા છે. અહીં વાઘજી ઠાકોરે રાણી મણીની યાર્માાં 
બાંધાવેલ મણીમાંરર્ર આવેલ છે. આ જજલ્લાનુાં ટાં કારા નજીકનુાં 
જીવાપર એ સ્વામી ર્યાનાંર્ સરસ્વતીનુાં જન્દ્મસ્થાન છે. 
અહીં વાાંકાનેરમાાં અમર પેલસે આવેલ છે.  

 આ જજલ્લાના કલાકારોમાાં જસતારવાર્નમાાં જાણીતાાં 
માંજુલા મહેતા અને  તબલા માટે જાણીતા નાંર્ન મહેતાનો 
સમાવેશ થાય છે. મોરબીમાાં સપ્તક સ્કૂલ ઓફ મ્યુજઝક 
આવેલ છે; જ્યાાં ૧૯૮૦ જાન્દ્યુ.ના પ્રથમ સપ્તાહમાાં કાયકુ્રમ 
થયો હતો.               

 

૧૬. નમતિા  
મુખ્ય મથક : રાજપીપળા  

અહીં આવેલ હાાંફેશ્વરન ે નમુર્ાનુાં ગુજરાતમાાંનુાં 
પ્રવેશદ્વાર માનવામાાં આવ ે છે. આ જજલ્લામાાં નવાગામ ખાત ે
સરર્ાર સરોવર આવેલુાં છે. અહીં સાધ ુબેટમાાં 182 મીટરની 

ઊંચાઈ ધરાવતા ‘Statue of Unity’ની સ્થાપના થવાની છે. 

આ જજલ્લો ઈમારતી લાકડા માટે જાણીતો છે. અહીં 

http://www.current663.wordpress.com/


કલા અને સંસ્કૃતિ 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.current663.wordpress.com  
 

16 

રાજપીપળામાાં ૧૦૦૦ બારીવાળો મહેલ મહેલ આવેલો છે. 
ડેરડયાપાડામાાં સૂરપાણશે્વર અભયારણ્ય આવેલ છે.  

  

૧૭. અમિાિાિ  
(અહમિાબાિ, આશાિલ, કણાતિિી, ગિાતબાિ, 

ભારિનું માન્ચેસ્ટર, ગુજરાિની આતથતક રાજધાની) 

મુખ્યમથક : અમર્ાવાર્  
અમર્ાવાર્ન ે ર્રરયારકનારો સ્પશે છે. અમર્ાવાર્ 

મહાનગરપાજલકા ધરાવે છે.  
અમર્ાવાર્માાં આશા ભીલનુાં શાસન હતુ. તે આશાવલ 

તરીકે ઓળખાતુાં હતુાં. આશાવલ એટલે હાલનો જમાલપરુ 
જવસ્તાર. તેન ે હરાવી કણરુ્ેવ સોલાંકીએ કણાવુતી નગર 
વસાવ્યુાં. કણાુવતી એ હાલના પાલડી જવસ્તારમાાં 
વસાવવામાાં આવ્યુાં હતુાં એમ અહીંથી પ્રાપ્ત થયેલા અવશષેો 
પરથી જાણવા મળે છે. અમર્ાવાર્ની સ્થાપના મુજસ્લમ 

કેલેન્દ્ડર પ્રમાણે રહજરી સાંવત ૮૧૩, ઝીલકાર્ મરહનાની બીજી 
તારીખે એટલે કે ર૬ ફેબુ્રઆરી, ૧૪૧૧ને ગરુૂવારના રોજ 
બાર્શાહ અહમર્શાહ પ્રથમ દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. રહાં રુ્ 

કેલેન્દ્ડર પ્રમાણે જવક્રમ સાંવત ૧૪૬૮, વૈશાખ સુર્ સાતમના 
રોજ એટલે કે ૧૭ એજપ્રલ, ૧૪૧૨ને રજવવારના રોજ કરવામાાં 
આવી હતી. 

ઈ.સ. ૧૬૧૮માાં જ્યારે જહાાંગીર અહીં રોકાયો હતો, ત્યારે 
તેણે અહીંની ગરમી અન ે ધૂળથી ત્રાસીન ે અમર્ાવાર્ન ે
ગર્ાુબાર્ (ધૂજળયુાં શહેર) કહ્યુાં હતુાં.  

આ શહેરની સ્થાપના બાબતમાાં એક કહેવત પણ 
પ્રચજલત છે કે 

 “જબ કુિે પે સસ્સા આયા, 
  િબ બાિશાહને શહેર બસાયા”.  

અમર્ાવાર્ ભારતનુાં માન્દ્ચસે્ટર પણ કહેવાય છે. 
અમર્ાવાર્ એ ગુજરાતનુાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતુાં શહેર 
અન ે જજલ્લો છે. અમર્ાવાર્માાં કાાંકરરયા તળાવ ખાત ે કમલા 
નેહરુ જજયોલોજજકલ પાકુ આવેલો છે. કાાંકરરયા તળાવની 
રચના ઈ.સ.૧૪૫૧માાં ગજુરાતના સુલતાન કુતુબદુ્દીન 
અહમર્શાહ દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. અહીં રપ રડસેમ્બર 
થી ૩૧ રડસેમ્બર ર્રમ્યાન ર્ર વષે કાાંકરરયા કાજનવુલ 

યોજાય છે, જનેી શરૂઆત ગુજરાતના પૂવ ુ મુખ્યમાંત્રી શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોર્ીએ કરી હતી. આ ઉપરાાંત અહીં અટલ 
એક્સપે્રસ ટરેન (બાળકો માટે) પણ છે. અહીં નગીનાવાડી 

પણ આવેલ છે, જ ેકુતુબુદ્દીન અહમર્શાહ દ્વારા બનાવવામાાં 
આવેલ છે. ત ેઅગાઉ ‘બાગે નગીના’ તરીકે ઓળખાતી હતી. 
તેનો હેતુ સુલતાનોના ગ્રીષ્મકાલીન જનવાસસ્થાન હતો. 
અહીં બાલ વારટકા પણ આવલે છે.  
 મહાંમર્ બેગડાની પજત્નઓના નામે અમર્ાવાર્માાં 

રાણી સીપ્રીની મજસ્જર્ અને રાણી રૂકમતીની મજસ્જર્ 
આવેલ છે. ગુજરાતનો સૌથી મોટો ઘુમ્મટ ર્રરયાખાન ઘુમ્મટ 
પણ અહીં આવેલ છે.  

ગાાંધીજીએ અમર્ાવાર્માાં પાલડી ખાતે ૨૫ મે, ૧૯૧૫ના 
રોજ કોચરબ આશ્રમની 
સ્થાપના કરી હતી. 
તેને ૧૭ જૂન,  ૧૯૧૭ના 
રોજ સાબરમિી ખાત ે
ખસેડવામાાં આવ્યો. જ ે 
ચાંરભાગા નર્ીના 
રકનારે આવેલો છે. 
ચાંરભાગા નર્ી પર ર્ાાંડી 
પુલ પણ આવેલ છે.  

અમર્ાવાર્માાં સરર્ાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક પણ 

આવેલ છે. અહીં શાહજહાાંએ મોતીશાહ મહેલ બાંધાવ્યો હતો, 
ત્યાાં આ સ્મારક હતુાં. રજવન્દ્રનાથ ટાગોરે “Hungry 

Stone” (ભૂખ્યા પથ્થર) ની રચના આ મહેલમાાં કરી. 
ગુજરાત જવદ્યાપીઠમાાં આરર્વાસી અન ે નૃવાંશ જવજ્ઞાન 

પ્રાચ્ય જવદ્યામાંર્ીર આવેલુાં છે. ગુજરાતનુાં એક માત્ર 
આાંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક સરર્ાર પટેલ આાંતરરાષ્ટ્રીય 
હવાઈ મથક પણ અમર્ાવાર્માાં આવેલ છે. અહીં મોઢેરા 
સરર્ાર પટેલ રક્રકેટ સ્ટેરડયમ, સીિી સૈયિની જાળી,  

હઠીજસાંગના ર્ેરા, 
શાહઆલમનો રોઝો, 
ઝૂલતા જમનારા 

(કાલપુુર),

 શાહીબાગ – 
(જનમાુણ – શાહ 
આઝમ એ), ર્ાર્ા 

હરીની વાવ (હરીરે નામની સ્ત્રીએ બાંધાવેલ), ચાંડોળા 
તળાવ (જમની પારકસ્તાન), ચાાંર્લોરડયા તળાવ, જુમ્મા 
મજસ્જર્, ઈસ્કોન માંરર્ર, ભાવ જનઝુર (સ્વાધ્યાય 
(યોગશે્વર) પ્રવૃજત્તનુાં મુખ્યમથક), જતલક બાગ, સરર્ાર 
બાગ,  નરજસાંહ મહેતા સરોવર, લો ગાડુન, સુાંર્રવન, 

સી.જી.રોડ (ચીમનલાલ જગરધરલાલ રોડ), એજલસજબ્રઝ, 
રરજલફ રોડ, ડર ાઈવ ઈન જસનેમા, પાાંચ કૂવા ર્રવાજા, ભરનો 
ર્રવાજો જ ે અરકનો રકલ્લો પણ કહેવાય છે, શાહ આલમ 
ર્રવાજા, રાયખડ ર્રવાજા, આસ્ટોરડયા ર્રવાજા, 
એમ.જ.ેલાયબે્રરી, જબ્રરટશ લાયબ્રેરી, સ્વામી જવવેકાનાંર્ 
માગુ, મૃર્ુલાબેન સારાભાઈ દ્વારા સ્થાપવામાાં આવેલ જ્યોજત 
સાંઘ સાંસ્થા, શિે અહમિ િટુ્ટ ગંજ બક્ષનો રોઝો 
(સરિેજ),  CEPT યુજન. (Centre For 

Envieronment & Planning Tech), રક્ષાશજક્ત 
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યુજન., ૧૯૬૧માાં સ્થાપવામાાં આવેલ IIM (Indian 

Institute Of Management), PRL – Physical 

Research Laboratory, ૧૯ર૦માાં સ્થાપવામાાં આવલે 
ગુજરાત જવદ્યાપીઠ, પતાંગ મ્યજુઝયમ, રજવન્દ્રનાથ ટાગોર હોલ 
(પાલડી), NID (National Institute Of Design), 
CEE (Centre For Environment Education), 
રાણીનો હજીરો, ATIRA (A’bad Textile 

Industries Research Association)(કાપડ ઉદ્યોગ 
સાથે સાંકળાયેલ) વગેરે આવેલ છે.  

 

 

 

 

લોથલ  (લાશનો ટેકરો) 

લોથલ એ જસાંધુ ખીણની સાંસ્કૃજતની સમૃદ્ધ બાંર્ર હતુાં. 
તેનુાં સાંશોધન ઈ.સ. ૧૯૫૪માાં ડાુ. એસ. આર. રાવ દ્વારા 
કરવામાાં આવેલ છે.  
 

નળ સરોિર 

નળ સરોવર એ યાયાવર પક્ષીઓ માટે જાણીતુાં જાણીતુાં 
છે.  
 

ધોળકા (ધિિક/તિરાટનગરી) 

ધોળકાનાાં જામફળ પ્રખ્યાત છે. ધોળકામાાં મલાવ તળાવ 
(મીનળ તળાવ) આવેલ છે, જ ે જસદ્ધરાજ જયજસાંહની માતા 
મીનળરે્વીએ બાંધાવેલ છે. આ તળાવના સાંબાંધમાાં એક ઉજક્ત 
પણ પ્રચજલત છે કે, “ન્દ્યાય જોવો હોય તો મલાવ તળાવ 
જુઓ.”  
 

તિરમગામ 

અહીં મુનસર તળાવ આવેલ છે, જ ે મીનળરે્વીએ 
બાંધાવ્યુાં હતુાં. આ ઉપરાાંત અહીં ગાંગાસર તળાવ પણ આવેલુાં 
છે, જ ેગાંગ ુવણઝારાએ બાંધાવ્યુાં હતુાં. 

 

સાળંગપુર 

સાળાંગપુરમાાં હનુમાનજીનુાં માંરર્ર આવેલુાં છે. 

 

િૌઠા 

વૌઠાના મેળામાાં ગધેડાની લે વેચ થાય છે. અહીં સાત 
નર્ીઓનો સાંગમ થતો હોવાથી આ સ્થળ સપ્તસાંગમ તરીકે 
ઓળખાય છે. આ સાત નર્ીઓના નામ નીચે મુજબછે.  

હાથમતી, માઝમ, સાબરમતી,મેશ્વો,વાત્રક, ખારી, શેઢી 
 (હા માસા મેવા ખાશે)  
  

૧૮. ભરૂચ (ભૃગુકચ્છ, મારહષ્ણમિી)  
મુખ્ય મથક : ભરૂચ  

ભરૂચન ે ર્રરયારકનારો સ્પશે છે. તેની નજીક ખાંભાતનો 
અખાત આવેલો છે. 

અહીં જવક્ટોરીયા ટાવર,  (જનેો ર૦૦૧ના ભૂકાંપમાાં નાશ 
થયો), ગોલ્ડન જબ્રજ (નમુર્ા નર્ી પર ભરૂચ પાસે ), 
GNFC (Gujrat Narmda Fertilizer Company), 
ર્હેજ (પેટર ોકેજમકલ્સ બાંર્ર) વગેરે આવેલ છે.  
 

અંકલેશ્વર   
ગુજરાતની સૌથી મોટી ઔદ્યોજગક વસાહત છે તેમજ 

રસાયણ ઉદ્યોગ માટે જાણીતુાં છે. 
 

ગાંધાર 

ગુજરાતનુાં સૌથી મોટુાં  ખનીજતેલ કે્ષત્ર છે.   
 

શુતલ િીથત 
શુક્લેશ્વર મહારે્વનુાં માંરર્ર  તમેજ કબીરવડ આવેલો છે.  

અહીં નમુર્ા નર્ી પર અજલયા બેટ આવેલો છે.  
 

સુજની  
ભરૂચની શાન ગણાતી “સુજની રજાઈ” પણ અહીં બન ે

છે, જને ેએક પણ ટાાંકો લીધા વગર બનાવવામાાં આવે છે. 

 

૧૯. સુરિ (સૂયતપુર, બાબુલ મક્કા, નમતિ 

નગરી, સોનાની મુરિ, મક્કાની બારી)  
મુખ્ય મથક : સુરત  

સુરતને અરબ સાગરનો ર્રીયા રકનારો સ્પશે છે. 
સુરત મહાનગરપાજલકા ધરાવે છે. પતાંગન ે સુરતી લોકો  
“કનકવો” કહે છે. સુરત જવશે એક કહેવત પ્રચજલતછે કે,  
“સુરતનુાં જમણ અને કાશીનુાં મરણ.” 

સુરતમાાં કાપડ ઉદ્યોગ, એન્દ્ડુઝ લાયબ્રેરી, જરી ઉદ્યોગ, 
હીરા ઉદ્યોગ વગેરે આવેલ છે. સુરત ભારતનુાં સૌથી વધુ 
ઓવરબ્રીજ ધરાવતુ શહેર છે. અાંગ્રજેો દ્વારા  ભારતમાાં 
સૌપ્રથમ વેપારી કોઠી પણ સુરતમાાં જ નાાંખવામાાં આવી 
હતી. આ ઉપરાાંત સુરતમાાં મુઘલ સરાઈ અન ે હોપ પુલ 
આવેલા છે.  હઝીરા ખાત ેકૃભકોનુાં ખાતરનુાં કારખાનુાં આવેલ 
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છે. બારડોલી સત્યાગ્રહ પણ સુરત જજલ્લામાાં થયો હતો. 
ગુજરાતનુાં સૌપ્રથમ ખાાંડનુાં કારખાનુાં પણ અહી6 શરૂ 
કરવામાાં આવેલ છે. અહીં ઘઉં સાંશોધન કેન્દ્ર પણ આવેલ છે. 
ર્રરયારકનારે આવેલ  ડુમસ  બીચ પયટુકો માટે મહત્ત્વનુાં 
સ્થળ છે. આ ઉપરાાંત અહીં મગર્લ્લા, હજીરા,ભગવા વગેરે 
બાંર્ર પણ આવેલાાં છે.   

 

ર૦. કચ્છ 

મુખ્યમથક : ભૂજ 

કચ્છન ે અરબ સાગરનો ર્રરયા રકનારો સ્પશે છે. તેન ે
પારકસ્તાનની સરહર્ પણ સ્પશે છે. 

ગુજરાતમાાં સૌથી ઓછી વસ્તી ગીચતા કચ્છમાાં છે. 
કચ્છ એ ગુજરાતનો જવસ્તારની રજષ્ટ્એ સૌથી મોટો જજલ્લો છે 
અને જવસ્તારની દૃષ્ટ્ીએ રે્શમાાં બીજા ક્રમનો મોટો જજલ્લો છે. 
અહીં માધાપર ડેરી અને શાંખાસર તળાવ આવેલ છે.   

  

 

 

અન્ય જાણીિાં સ્થળ 

આયના મહેલ, પ્રાગ મહેલ, શરર્ બાગ મહેલ, રૂરાણી 
માંરર્ર, ફત ે મહાંમર્નો હજીરો, હમીરસર તળાવ, રે્સલસર 
તળાવ, હાજીપીરની ર્રગાહ ,મુહમ્મર્ પન્ના મજસ્જર્ અન ે
ગુજરાતનુાં સૌથી પ્રાચીન મ્યુજઝયમ કચ્છ મ્યજુઝયમ અહીં 
આવેલાાં અન્દ્ય જાનીતાાં સ્થળ છે.  

 

માંડિી 

માાંડવી કનકાવતી નર્ીના 
રકનારે આવેલુાં છે. અહીં 
એજશયાનુાં પ્રથમ જવન્દ્ડફામુ, 
શ્યામજી કૃષ્ણણ િમાતની  

સમાજધનુાં સ્થળ ક્રાાંજતજતથુ, 
વાાંકી તીથ ુ(જનૈ માંરર્ર), મઝારે 
નૂરાની (વોરાનો હજીરો), 
જવજય જવલાસ પેલેસ (લગાન 
અન ેહમ રર્લ રે્ ચૂકે સનમ અહીં બની હતી.) વગેરે જાણીતાાં 
સ્થળ આવેલાાં છે.  
 

મુંદ્રા 
મુાંરામાાં વસહી જનૈ માંરર્ર (મુાંરા અન ે અાંજાર વચ્ચ)ે 

ખારેક સાંશોધન કેન્દ્ર અને અર્ાણી પોટુ આવેલ છે. મુાંરાન ે
કચ્છનુાં પેરીસ અને કચ્છનુાં ટેજનસ પોઈન્દ્ટ કહેવામાાં આવે છે.  
 

 ધોળાિીરા 

ભચાઉ તાલુકામાાં ખર્ીરબટેમાાં આવેલા આ સ્થળ ે
જસાંધુખીણની સાંસ્કૃજતના અવશેષો મળી આવેલા છે. તેનુાં 
સાંશોધન ઈ.સ. ૧૯૬૦માાં ડૉ. રજવન્દ્રજસાંહ જબસ્ટ દ્વારા 
કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં.  
 

આશાપુરા 
આશાપુરામાાં માતાનો મઢ આવેલ છે. તનેી સ્થાપના 

ખેંગારજી પહેલા દ્વારા કરવામાાં આવી હતી. 
  
અંજાર 

અાંજારમાાં જસેલ – તોરલની સમાજધ આવેલી છે. 
અાંજારનાાં છરી-ચપ્પાાં પણ સમગ્ર ગુજરાતમાાં પ્રખ્યાત છે.  
 

ભચાઉ 

અહીં સાંત ર્ાર્ા મેકરણની સમાજધ આવેલી છે. 
 

અિાહ બંધ 

૧૮૧૭માાં ભૂકાંપથી સુનામી મોજાાં ઉત્પન્ન થતાાં ટેકરા જવેો 
ભાગ ઉપસી આવ્યો અન ેઆ ટેકરા પર લોકોનુાં રક્ષણ થયુાં 
હતુાં. તેન ેલોકો દ્વારા અલ્લાહનો બાંધ નામ આપવામાાં આવ્યુાં 
છે.  
 

 કંથકોટ 

મહાંમર્ ગઝનીના આક્રમણ સમયે ભીમરે્વ પહેલાએ અહીં  
 આશ્રય લીધો હતો. 
 
ગાંધીધામ 

ભારત – પારકસ્તાનના ભાગલા પછી જસાંજધઓના 
વસવાટ માટે આ શહેર વસાવવામાાં આવ્યુાં છે.  
  
કોટાય 

અહીં સૂયુમાંરર્ર આવેલુાં છે.  
 
રાપર 

અહીં જત્રકમ સાહેબની સમાજધ આવેલી છે. આ શહેર 
મહારાવ સખપતજસાંહની સુાંર્ર છત્રીઓ માટે પણ જાણીતુાં છે. 
  
ભદ્રેસર 

અહીં ભરેસરના ર્ેરા , ર્જૂધયાવાવ, માધાપર ડેરી વગેરે 
આવેલ છે. ભરેસરનો ગુલાબપાક વખણાય છે. 
  

ર૧. છોટા ઉિેપુર 

મુખ્ય મથક : છોટા ઉર્પેુર  
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ઈ.સ. ૨૦૧૩- મુખ્યમાંત્રી નરેન્દ્ર મોર્ી દ્વારા છોટા ઉર્પેુર 
જજલ્લાની રચના વડોર્રામાાંથી કરવામાાં આવી.  અહીં સુખી 
નર્ી પર સુખી ડેમ બાાંધવામાાં આવેલો છે. આ જજલ્લાના ડુાંગર 
ગામના આાંબાડુાંગર જવસ્તારમાાં ફલોરસ્પાર મળી આવ ે છે. 
આ જથ્થો એજશયાનો ફ્લોરસ્પારનો સૌથી વધુ જથ્થો છે. 
કડીપાણી ખાતે ફલોરસ્પાર શુજદ્ધકરણનુાં કારખાનુાં આવેલુાં 
છે. 

છોટા ઉર્ેપુરમાાંથી લીલા રાં ગનો આરસ મળી આવે છે. 
તેને ડોલોમાઈટ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. આ જજલ્લાનુાં 
સાંખેડા ખરાર્ી કામ માટે જાણીતુાં છે. અહીં રાઠવા 

આરર્વાસીઓની જચત્રશૈલી જોવા મળે છે, જે “જપઠોરા 

જચત્ર” તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. આજજ લ્લામાાં કવાાંટનો 
મેળો ભરાય છે. 

 

રર. મહીસાગર    
મુખ્યમથક : લુણાવાડા (પ્રાચીન નામ :- લૂણેશ્વર) 

ઈ.સ. ૨૦૧૩- મુખ્યમાંત્રી નરેન્દ્ર મોર્ી દ્વારા મહીસાગર 
જજલ્લો ખેડા અને પાંચમહાલ જજલ્લામાાંથી બનાવવામાાં આવેલ 
છે. અહીં આવેલ બાલાજસનોરમાાં ગાડુન પેલેસ આવેલ છે. 
બાલાજસનોરના રેયાલી ખાતે સૌપ્રથમ ડાયનાસોરના ઈંડાાં 
મળી આવ્યાાં હતા. અહીં  મહી નર્ી પર કડાણા ડેમ અને 
વણાકબોરી ડેમ આવેલા છે. મરહસાગર જજલ્લામાાંથી ફાયર 
કલે મળી આવ ેછે. 
 

ર૩.પંચમહાલ 

મુખ્યમથક :- ગોધરા 
પાંચમહાલમાાં પાંચામૃત ડેરી આવેલી છે.  

 

હાલોલ 

હાલોલમાાં “લકી” રફલ્મ જથયટેર અને ફોડુ કાંપનીનુાં 
કારખાનુાં આવેલુાં છે. 
  
ચાંપાનેર (જૂનંુ નામ :- મુહમ્પમિાબાિ) 

વનરાજ ચાવડાએ તેના જમત્ર ચાાંપા વાણીયાના નામ 
પરથી નગર  વસાવ્યુાં અને તેને ચાાંપાનેર નામ આપ્યુાં. 
ચાાંપાનેર એ બૈજુ બાવરાનુાં વતન છે. તેન ે ઈ.સ. ૧૪૮૩માાં 
મહમૂર્ બેગડા દ્વારા જીતવામાાં આવ્યુાં હતુાં અન ે ત્યાર બાર્ 
તેનુાં નામ તેણે મુહમ્મર્ાબાર્ આપ્યુાં અને ગુજરાતની રાજધાની 
બનાવી હતી .ત્યાર બાર્ આ શહેર ૫૦  વષ ુસુધી ગુજરાતની 
રાજધાની તરીકે રહ્યુાં હતુાં. 
 

ચાંપાનેરનાં જાણીિા સ્થળો 

૧. જામા મજસ્જર્ 

ર. નગીના મજસ્જર્ 

૩. કેવડા મજસ્જર્ 

૪.ખજૂરી મજસ્જર્ 

૫.જત્રવેણી કૂાં ડ, 
૬.અષ્ટ્કોણી કૂાં ડ 

૭.  વડા તળાવ 

 

પાિાગઢ 

અહીં ભારતની ૫૨ શજક્તપીઠાાંમાાંની એક શજક્તપીઠ 
આવેલી છે. પાવાગઢના ડુાંગર પર માહાકાળી માતાનુાં માંરર્ર 
આવેલુાં છે. પાવાગઢનો મેળો ચૈત્ર સુર્ આઠમના રોજ ભરાય 
છે. આ ઉપરાાંત પાવાગઢમાાં જવશ્વાજમત્રી અને ઢાઢર નર્ી, 
ર્ૂજધયુાં તળાવ, છાજસયુાં તળાવ અને તેજલયુાં તળાવ આવેલુાં છે. 
પાવાગઢની નજીક ટુાં વા ખાતે ગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે.  
 

ર૪.ગીર સોમનાથ  
મુખ્યમથક :-વેરાવળ(જબલાવલ) 

ગીર સોમનાથ જજલ્લાની રચના ઈ.સ. ૨૦૦૭માાં 
મુખ્યમાંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોર્ીના સમયમાાં થઈ છે. ગીર 
સોમનાથન ે ર્રરયા રકનારો સ્પશે છે. અહીં માછલી ઉદ્યોગ 
જવકસ્યો છે અને શાકુ ઓઈલ પોઈન્દ્ટ પણ છે.  
 

ચોરિાડ 

ચોરવાડ એ  લીલીનાઘેરનો પ્રર્ેશ કહેવાય છે અને આ 
શહેર એ ધીરુભાઈ અાંબાણીનુાં વતન છે.  
 

અહમુિપુર માંડિી 
અહમર્પુર માાંડવી એ કુર્રતી સૌંર્ય ુમાટે જાણીતુાં છે.  

  
ભાલકાિીથત 

ભાલકા તીથુન ે ર્હેોત્સગ ુતીથુ તરીકે ઓળખવામાાં આવ ે
છે. અહીં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ પારધીના બાણથી રે્હ ત્યાગ 
કયો હતો. તેમણે જ ેપીપળાના ઝાડ નીચે રે્હત્યાગ કયો હતો, 
તે પીપળો પણ અહીં આવેલો છે. તનેે મોક્ષ પીપળો કહેવામાાં 
આવ ેછે.  

  સોમનાથનુાં જૂન ુ
નામ પ્રભાસ પાટણ છે. 
સોમનાથ મંરિરની 
રક્ષા માટે ઝફરખાનના 
આક્રમણ સામે લડતાાં 
લડતાાં પોતાના પ્રાણનો 
ત્યાગ કરનાર “હમીરજી 
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ગોરહલ” નુાં પૂતળુાં સોમનાથ માંરર્રની સામે રાખવામાાં 
આવેલ છે.  
 

િુલસીશ્યામ 

તુલશીશ્યામ ખાત ેગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે.  
 

ગુપ્ત પ્રયાગ મંરિર 

આ માંરર્ર અહમર્પુર માાંડવીની બાજુમાાં આવેલ છે.  
 

રપ. સુરેન્દ્રનગર (ઝાલાિાડ) 

મુખ્ય મથક : સુરેન્દ્રનગર  
સુરેન્દ્રનગર કપાસના ઉત્પાર્ન માટે જાણીતો જજલ્લો છે. 

આ જસવાય સૂતરાઉ કાપડનુાં ઉત્પાર્ન પણ સારા પ્રમાણમાાં 
થાય છે. 
 

િઢિાણ (િધતમાનપુર) 

વઢવાણની નજીક રાણકર્ેવી સતી થઈ હતી.  
 

માધાિાિ 

માધાવાવ ખાત ેરાણકર્ેવીની ર્ેરી આવેલી છે.  
 

િરણિેર 

અહીં જત્રનેત્રશે્વર માંરર્રમાાં ભાર્રવા સુર્ ચોથથી 
ભાર્રવા સુર્ છઠ સુધી ભરાતો મેળો ર્ેશ –જવર્ેશમાાં પ્રખ્યાત 
છે. આ મેળામાાં ગ્રામીણ ઓજલજમ્પક્સ રમાય છે. આ સ્થળ 
અજુનુ દ્વારા રૌપર્ી માટે  કરવામાાં આવેલ મત્સ્યવેધ માટે 
જાણીતુાં છે. અહીં કામર્ેવની પજત્ન રજતએ મહાર્ેવની પૂજા 
કરી હતી.  
 

ચોટીલા 
ચોટીલામાાં ચામુાંડા માતાનુાં માંરર્ર આવેલુાં છે. આ સ્થળ 

ઝવેરચાંર્ મેઘાણીનુાં જન્દ્મસ્થળ પણ છે.  
 

ધાંગ્રધા 
અહીં  અષાઢી બીજના રર્વસ ેરૂ્ધરેજનો મેળો ભરાય છે.  

  

ર૬. િેડા (િેટક)  
મુખ્ય મથક : ખેડા  

ગુજરાતમાાં સૌથી વધુ ર્ૂધાળાાં પશ ુઅહીં છે. આ ઉપરાાંત 
ગુજરાતમાાં લાકડાાં વહેરવાની સૌથી વધુ જમલો પણ અહીં 
આવેલી છે. 
નરડયાિ (સાક્ષરભૂતમ)  

નરડયાર્માાં સાંતરામ માંરર્ર આવેલુાં છે. નરડયાર્ શેઢી 
નર્ીના રકનારે આવેલુાં છે. તનેે સાક્ષરભજૂમ 
તરીકેઓળખવામાાં આવ ેછે.  
  
કરમસિ 

કરમસર્ એ સરર્ાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્દ્મભજૂમ છે.  
 

મહેમિાબાિ 

મહેમર્ાબાર્ વાત્રક નર્ીના રકનારે આવેલુાં છે. અહીં 
ભમ્મરરયો કૂવો અન ે ચાાંર્ા-સૂરજનો મહેલ તથા મહમૂર્ 
બેગડાનો રોજો આવેલો છે. આ શહેર મહમૂર્ બેગડાએ 
વસાવ્યુાં હતુાં. તેણે અહીં ભમ્મરરયો કૂવો અને ચાાંર્ા-સૂરજનો 
મહેલ પણ બનાવ્યો હતો.  
 

ડાકોર (ડંકપુર) 

ડાકોર એ સાંત બોડાણાનુાં વતન છે. તેમનુાં મૂળનામ 
વજજેસાંગ કાઠી હતુાં.  
 

ફાગિેલ 

ફાગવેલમાાં ભાથીજીનુાં માંરર્ર આવેલુાં છે. અહીં કારતક 
સુર્ પનૂમના રર્વસે મેળો ભરાય છે.  
 

ઉત્કંઠેશ્વર 

અહીં ઊંટરડયા મહાર્ેવનુાં માંરર્ર આવેલુાં છે.  
 

 

 

 

કપડિંજ  (કપડિણજ)  
અહીં તોરણમાંરર્ર આવેલુાં કપડવાંજનુાં બીજુ નામ 

કપડવણજ પણ છે.  
 

લસંુદ્રા  
લસુાંરામાાં ગરમ પાણીના કૂાં ડ આવેલા છે.  

 

િડિાલ 

વડતાલમાાં સ્વાજમનારાયણ માંરર્ર આવેલુાં છે.  

 

ર૭. બનાસકાંઠા (પણાતશા)  
મુખ્ય મથક : પાલનપુર (પ્રહલાર્નપુર) 

બનાસકાાંઠા એ ગુજરાતનો સૌથી વધુ ૧૪ તાલુકાઓ 
ધરાવતો જજલ્લો છે. 
 

પાલનપુર (પ્રહલાિનપુર)  

http://www.current663.wordpress.com/


કલા અને સંસ્કૃતિ 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.current663.wordpress.com  
 

21 

પાલનપુરનુાં બીજુ ાં નામ પ્રહલાર્નપુર છે. તેને ફૂલોની 
નગરી કે  સુગાંધી નગરી તરીકે ઓળખવામાાં આવ ેછે. અહીં  
આવેલા કીજતુસ્તાંભ ખાત ે જસદ્ધરાજ જયજસાંહનો જન્દ્મ થયો 
હતો એમ એક જનૈ અનુશુ્રજતના આધારે જાણવા મળે છે. 
આઝાર્ી સમયે પાલનપુરનો નવાબ રસુલ ખાન હતા.  

બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં અાંબાજી માંરર્રમાાં યાંત્ર સ્વરૂપ ે
ર્ેવીપૂજા કરવામાાં આવે છે. અહીં કુાંભારરયાનાાં રે્રાાં આવલેાાં 
છે, જ ે ભીમરે્વ સોલાંકીના અમાતત્ય વસ્તપુાલ ે બનાવ્યાાં 
હતાાં. 
 

મગરિાડા 
મગરવાડામાાં મજણભદ્રરત વીરર્ાર્ાનુાં  જનૈ તીથુધામ 

આવેલુાં છે. અહીં આસો સુર્ પાાંચમના રોજ મેળો ભરાય છે.  
 

બાલારામ 

બાલારામ એ એક પયટુન સ્થળ છે. અહીં આવેલ 
બાલારામ રીસોટુ ખાત ે અજમતાભ બચ્ચ્નની રફલ્મ 
‘સૂયુવાંશમ’નુાં શુટીંગ થયુાં હતુાં. આ ઉપરાાંત બાલારામ ખાત ે
ગાંગા સરોવર આવેલ છે.  

બનાસકાાંઠામાાં બાજરી, બટાટા, ઘાસચારાનુાં સૌથી વધુ 
ઉત્પાર્ન થાય છે.   
 

ગોઢા, ગંૂઢ  
બનાસકાાંઠાનો પજશ્ચમ રણજવસ્તાર ગોઢાના મેર્ાન 

તરીકે ઓળખાય છે, જમેાાં રેતીના ઊંચા ઢગ આવેલા છે. 
 

 

નિીઓ 

બનાસ, જસપુ, સરસ્વતી વગેરે બનાસકાાંઠાની મહત્ત્વની 
નર્ીઓ છે.   ર્ાાંતીવાડા તાલકુામાાં બનાસ નર્ી પર ર્ાાંતીવાડા 
ડેમ અને જસપ ુ નર્ી પર જસપુ ડેમ તથા વડગામ તાલુકામાાં 
સરસ્વતી નર્ી પર મોકેશ્વર ડેમ આવેલ છે.   
 

અભયારણ્ય 

૧. જસેોર (અમીરગઢ િાલુકો)રીંછ, નીલગાય 

 ૨.  બાલરામ (પાલનપુર િાલુકો) રીંછ માટે  

 

ર૮. િાહોિ 

મુખ્ય મથક : ર્ાહોર્ 

ઔરાં ગઝેબનો જન્દ્મ ર્ાહોર્માાં થયો હતો.  
 

લીમિેડા 
અહીં રીંછ અભયારણ્ય આવલે છે.  

 

િેિગઢબારીયા 

અહીં જુના સમયનો રાજાનો મહેલ આવેલ છે.  

 

ર૯. નિસારી (નાગસારરકા)  
મુખ્ય મથક : નવસારી 

ર્રરયારકનારો સ્પશે છે. ખાંભાતનો અખાત આ જજલ્લાન ે
સ્પશે છે.  
નિસારી  

નવસારીન ેપસુ્તકોની નગરી તરીકે ઓળખાવામાાં આવ ે
છે. નવસારી જમશેર્જી તાતાનુાં જન્દ્મસ્થળ પણ છે. 
બોલીવુડના અજભનેતા જકેી શ્રોફ નવસારીના છે. 
 

ઉભરાટ 

ઉભરાટ એ ર્રરયારકનારે આવેલ પયટુન સ્થળ છે.  
 

ગણિેિી  (ગણુ પારિકા)  
ગણર્ેવીમાાં ખાાંડ ઉદ્યોગ સારા પ્રમાણમાાં જવકસ્યો છે.  

 

િાંડી બીચ 

અહીં ગાાંધીજીએ મીઠાના કાયર્ાનો ભાંગ કયો હતો. અહીં 
ર્ાાંડી સ્મારક આવેલ છે.  
 

ઉનાઈ 

ઉનાઈમાાં ગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે.  
 

 

૩૦. િલસાડ (િિરિંડ)  
મુખ્ય મથક : વલસાડ  

વલસાડ ઔરાં ગા નર્ીના રકનારે આવેલુાં છે.  
 

િાપી 
વાપી રેલવ ેસુરક્ષા ર્ળનુાં તાલીમ કેન્દ્ર છે.  

 

િીથલ 

ર્રરયારકનારે આવેલ પયટુન સ્થળ છે.  
 

સંજાણ 

પારસીઓએ સૌપ્રથમ ઉતરાણ અહીં કયુું હતુાં.  
 

ઉમરગામ 

ઉમરગામમાાં વૃાંર્ાવન સ્ટુરડયો આવેલો છે. રામાનાંર્ 
સાગરની રામાયણનુાં શટુીંગ અહીં થયુાં હતુાં.  
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ધરમપુર 

ગુજરાતનો સૌથી વધુ વરસાર્ અહીં પડે છે.  
 

નંિીગ્રામ આશ્રમ 

કુાં ર્નીકા કાપડીયા અન ે મકરાં ર્ ર્વ ે દ્વારા સ્થાપવામાાં 
આવેલ છે.  
 

ઉિિાડા 
ઉર્વાડા એ પારસીઓનુાં કાશી કહેવાય છે. અહીં ૧૨૦૦ 

વષથુી પ્રજ્વજલ્લત પારસીઓનો પજવત્ર અજગ્ન આતશ 
બહેરામ આવેલો છે. આ અજગ્ન તેઓ પોતાના ર્ેશ પોરસ 
એટલે કે ઈરાનથી પોતાની સાથ ેઅહીં લાવ્યા હ્તા. 
 

નાગરોલ 

નાગરોલ તેના સૌંર્યુ માટે જાણીતુાં છે. અહીં મહજષ ુ
અરજવાંર્નો આશ્રમ આવેલો છે.  
 

૩૧.અમરેલી (અમરાિિી) 

 મુખ્ય મથક : અમરેલી   
અમરેલી  

અમરેલીમાાં સાંત મૂળર્ાસની સમાજધ આવેલી છે. 

 

સાિરકંુડલા 
સાવરકુાં ડલા વજનીયાાં અને ત્રાજવાાં માટે પ્રખ્યાત છે. 

 

 

જાફરાબાિ 

જાફરાબાર્ એ સીર્ી જાજતના લોકોનુાં મહત્ત્વનુાં સ્થળ છે. 
  
પીપિાિ (તિતટર પોટત) 

પીપાવાવનુાં જૂનુાં નામ જવક્ટર પોટુ છે. આ નામ આલ્બટુ 
જવક્ટરના નામના આધારે આપવામાાં આવેલુાં છે. પીપાવાવ 
ર્ેશનુાં પ્રથમ ખાનગી બાંર્ર છે. 

 

૩ર. બોટાિ 

મુખ્યમથક : બોટાર્  
 

બોટાિ 

બોટાર્ એ કજવ ખુશાલર્ાસ બોટાર્કરની જન્દ્મભજૂમ છે. 
બોટાર્ એ ઝવેરચાંર્ મેઘાણીની કમુભજૂમ  પણ છે. જો કે 
ઝવેરચાંર્ મેઘાણીની જન્દ્મભૂજમ ચોટીલા છે. 
 

  

ગુજરાિના તજિાઓની અન્ય રાજય સાથે 

સરહિો 

૧. મહારાિર :- (CNDTV) 

   C – છોટા ઉર્પેુર 
   N – નમુર્ા, નવસારી 
  D – ડાાંગ 
  T – તાપી 

   V – વલસાડ 

ર. મધ્યપ્રિેશ :- (CD) 

  C – છોટાઉર્પેુર  
  D – ર્ાહોર્  
૩. રાજસ્થાન :- (A D M K Bk Sk) 

  A – અરાવલી  
  D – ર્ાહોર્ 

  M – મહીસાગર 

  K – કચ્છ  
  Bk – બનાસકાાંઠા  
  Sk – સાબરકાાંઠા   
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