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બ્ળમઅનળ
અ�ાશંઅ�ાશંઅ�ાશંઅ�ાશંર�ખાશંર�ખાશંર�ખાશંર�ખાશં - - - -  ૨૧°૩૮

અિધ�ૃત ભાષાઅિધ�ૃત ભાષાઅિધ�ૃત ભાષાઅિધ�ૃત ભાષા ))))ઓઓઓઓ((((  �જુરાતી

સમય �ે!સમય �ે!સમય �ે!સમય �ે! આઇએસટ& 

પોરબદંરપોરબદંરપોરબદંરપોરબદંરભારતના �જુરાત 

છે  .તે મહા/મા ગાધંી અને 1દુામા

વ3ુમંથક પણ છે. 

� શહ�રશહ�રશહ�રશહ�ર    

                     પોરબદંરપોરબદંરપોરબદંરપોરબદંર નામ બે શ7દોની સધંી વડ� બને9ુ ં છે

માતા:; ુ નામ અને ઘણી જ=યાએ આ >થળને 

'પૌરવેલા�ુલ' તર&ક� પણ ઓળખાવેલ છે

હોવા;ુ ંજણાય છે) સદંભB આપો( આ શહ�રને 

1દુામા �ૃCણ ના બાલસખા હતા D અહE િનવાસ કરતા

કાઠં� વસે9ુ ંછે.  

પોરબદંર અરબી સGHુ પર;ુ ંમહ/વ;ુ ંબારમાસી બદંર છે

વ>તી ગણતર& Gજૂબ( થી વJનુી વ>તી ધરાવે છે

હોવાન ેકારણ,ે પોરબદંર આD KતરરCL&ય Mવાસ >થ
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બ્ળમઅનળ 
૩૮′N ૬૯°૩૬′E  

�જુરાતી,PહQદ&[૧[ 

આઇએસટ& +)૦૫:૩૦(  

 રાWયના પોરબદંર XજYલામા ંઆવ9ેુ ં સGHુકાઠંા;ુ ં શહ�ર 

1દુામા ના જZમ>થાન તર&ક� પણ Mિસ[ છે અને XજYલા

નામ બે શ7દોની સધંી વડ� બને9ુ ં છે પોરઇ"

મતલબ ક� પોટB .ઘણી જ=યાએ આ >થળને

તર&ક� પણ ઓળખાવેલ છેમી સદ& 1ધુી વપરાશમા ં

આ શહ�રને '1દુામા]રુ&' તર&ક� પણ ઓળખવામા ંઆવે છે

ના બાલસખા હતા D અહE િનવાસ કરતાઆ શહ�ર ભારતના પિ^મ 

પર;ુ ંમહ/વ;ુ ંબારમાસી બદંર છે  ._દાD ૧ ,૫૦

થી વJનુી વ>તી ધરાવે છે .મહા/મા ગાધંી સાથે સબંધં ધરાવ` ુ ં

પોરબદંર આD KતરરCL&ય Mવાસ >થળ બZaુ ંછે અને એરપોટB તથા 

મા ંઆવ9ેુ ં સGHુકાઠંા;ુ ં શહ�ર 

ના જZમ>થાન તર&ક� પણ Mિસ[ છે અને XજYલા;ુ ં

" :પોરઇ , >થાિનક 

"બદંર "મતલબ ક� પોટB

 .આ નામ ૧૦મી સદ& 1ધુી વપરાશમા ં

તર&ક� પણ ઓળખવામા ંઆવે છે .

 .આ શહ�ર ભારતના પિ^મ 

૫૦,૦૦૦ )૨૦૦૧ 

સાથ ેસબંધં ધરાવ` ુ ં

ળ બZaુ ંછે અને એરપોટB તથા 
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ર�Yવેલાઇનથી જોડાય9ેુ ં છે  .અહE; ુ બદંર લગભગ ૨૦મી સદ&ના _તભાગમા ં

બનાવવામા ંઆbaુ ંછે.  

� �ષીવીલગ �ધશ્ 
• Pકિતc મPંદર  )મહા/મા ગાધંીની 

જZમdમુી( 

• 1દુામા મPંદર 

• ભારત મPંદર 

• ગીતા મPંદર 

• ગાય!ી મPંદર 

• રોકડ&યા હ;મુાન મPંદર 

• સાPંદપની િવeયાિનક�તન 

• પ�ી અfયારણ 

• રાણાસાહ�બ નો મહ�લ 

• ચોપાટ& 

• સ/યનારાયણ ;ુ ંમPંદર 

• કમલાનહ�h બાગ 

• સાઇંબાબા મPંદર 

• iીહર& મPંદર 

• તારા મPંદર 

• >વામીનારાયણ મPંદર 

સો�ુથગ ઼અ�ધીક 

• પોરબદંર;ુ ંઆયB કZયા �hુ�ુલ આખાય ભારતમા ંjી િશ�ણ �ે! ેkબુજ 

Mlયાત અને મહ/વ;ુ ંશૈ�ણીક સ�ુંલ છે  .આ અનોખી સ>ંથામા ંMાચીન વૈPદક 

ભારતની અન ેઆJિુનક િશ�ણ પeધતીના સમZવયhપ િશ�ા આપવાનમા ં

આવ ેછે .આ સ>ંથા iી નાન: કાલીદાસ મહ�તાએ >થાપ ◌ી છે. 

• એમ .ઇ.એમ .>�ુલ :પોરબદંરની Mથમ oગલીશ િમડ&યમ >�ુલ Dમા ંઘણા 

ડોpટર, વક&લો, Mોફ�સરોએ િશ�ણ મેળવેલ છે )સદંભB આપો (.  

• િવpટોર&યા Waબુીલી મH �સા બોયસ & ગલBસ હાઇ>�ુલ  :શઠે હા: અબrુYલા 

ઝવરે&એ આ ૧૨૦ વષB tૂની શૈ�ણીકસ>ંથાનો પાયો નાખેલ , તેઓ નાતાલ 

ઇZડ&યન કોZuેસના >થાપક MGખુ હતા  .તમેણે ગાધંી:ને Mથમ વખત દ .

આv&કા બોલાવેલા .િવ.D.એમ .ગલBસ હાઇ>�ુલ IGNOU;ુ ંપોરબદંર ખાતે 
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>પેશીયલ >ટડ& સZેટર ધરાવે છે  .આ સ>ંથાનો કારભાર પોરબદંર મH �સા L>ટ , 

ડરબન )દ.આv&કા (કર� છે.  

• ડૉ  .વી.આર .ગોઢાણીયા કોલજે :સચંાલન iી માલદ�વ: ઓડ�દરા >મારક L>ટ , 

પોરબદંર કર� છે  .આ કોલેજ સૌરાCL aિુનવિસcટ& સાથ ેસલં=ન છે .કોલેજમ ◌ા◌ં 

ફpત બહ�નો માટ� સવાર� વાyણWય અન ેિવનયન શાખાના >નાતક ક�ા 

)�જુરાતી અને _u:ે માeયમ( , િવzાન >નાતક )�હૃ િવzાન- Home Science) 

અને બપોર પછ& સહિશ�ણમા ંબી .સી.એ. , પી .ગી.ડ&.સી.એ. , ડ& .સી.એસ. , 

િવનયન શાખાના અ;>ુનાતક )_uે: yલટર�ચર (અન ેબી.એડ.ના અfયાસ{મો 

ચાલ ેછે  .ડૉ .બાબાસાહ�બ Kબેડકર aિુનવિસcટ& , �જુરાત |ારા અહE An English 

Language Laboratory (ELL)પણ ચાલે છે. 

ઉુદઽી઼ 

હડ}પન સ>ં�ૃિતહડ}પન સ>ં�ૃિતહડ}પન સ>ં�ૃિતહડ}પન સ>ં�ૃિત ))))ઇસઇસઇસઇસ . . . .]વૂ~]વૂ~]વૂ~]વૂ~ . . . .૧૬૦૦૧૬૦૦૧૬૦૦૧૬૦૦ - - - -૧૪૦૦૧૪૦૦૧૪૦૦૧૪૦૦((((     

પોરબદંર અને આસપાસમા ંકરવામા ંઆવલેા ]રૂાત/વીય સશંોધનોથી �ણવા મળે 

છે ક� આ િવ>તાર ઇસિવસન ]વૂB ૧૬મીથી ૧૪મી સદ&ની હડ}પન સ>ં�ૃિત સાથ ેસબંધં 

ધરાવ ેછે  .D બેટ |ારકા સલં=ન પણ છે  .પોરબદંર હડ}પન સમયમાં સૌરાCL 

િવ>તાર;ુ ંમહ/વ;ુ ંસGHૂી બદંર હશે તેમ અહEની ખાડ&મા ંમળ& આવલે Mાચીન Dટ& 

તથા અZય ]રૂાવાઓથી �ણવા મળે છે. 

રા�શાહ& પોરરા�શાહ& પોરરા�શાહ& પોરરા�શાહ& પોરબદંરબદંરબદંરબદંર))))ઇઇઇઇ ....સસસસ....૧૬૦૦૧૬૦૦૧૬૦૦૧૬૦૦    પછ&પછ&પછ&પછ&((((     

_uેજ શાસન ના સમયમા ં પોરબદંર રજવા3ુ ં હ` ું  .રાWયકતાBઓ Dઠવા વશંના 

રાજ]તૂ રા�ઓ હતા, Dમણ ે૧૬મી સદ&ના મeયભાગમા ંરાWય >થા}aુ ંહ` ું .રાWય;ુ ં

�ે!ફળ ૧૬૬૩ ચો . Pક .મી .૧૦૬ ગામડાઓ અને વ>તી ૧ ,૦૦,૦૦૦ ઉપર )ઇ.સ .૧૯૨૧ (
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મા ંરાWયની મહ�1લૂી આવક h .

નો yખતાબ અને ૧૩ તોપની સલામી હતી)

સાMંત �>થિતસાMંત �>થિતસાMંત �>થિતસાMંત �>થિત    
મહા/મા ગાધંી 

ગીતા મPંદર, પોરબદંર 

મહા/મા ગાધંી:ની જZમdિૂમ હોવાના કારણે અહE દ�શ િવદ�શના ંMવાસીઓ આવે છે

પરં` ુ Mવાસી સગવડોનો હtૂ થોડો અભાવ લાગે છે

િવ>તાર ]નુ િનમાBણ કર& અને તેને 

પોરબદંરનો 1ુદંર દર&યાPકનારા અન ેચોપાટ& પર સ�ાવાળાઓએ સરસ બઠેકો તથા 

>ક�ટEગરEગ વગેર� બનાવેલ છે

ફ&શર&ઝ અને મ�છ&ની િનકાસપોરબદંરના Glુય રોજગાર છે

અહE દ�શ અન ેરાWયના ંટોચના િનકાસકારો છે.

પોરબદંરના હાલના સસંદસfય iી િવ�લભા

ધારાસfય iી બા�ભુાઈ બોખીર&યા છે

dગૂોળdગૂોળdગૂોળdગૂોળ    

પોરબદંર;ુ ંભૌગોલીક >થાન 

Kકડાક&ય માPહતીKકડાક&ય માPહતીKકડાક&ય માPહતીKકડાક&ય માPહતી    

ભારતની ૨૦૦૧ની વ>તી ગણતર& અ;સુાર 

]hૂષો ૫૧  % અન ે મPહલાઓ 

૫૯ .૫  % કરતા ં �ચો છે]hૂષ શૈ
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હતી .૧૯૪૭મા ંરાWયની મહ�1લૂી આવક h ૨૧,૦૦,૦૦૦ /- હતી) સદંભB આપો

"મહારા� રાણાસાહ�બ"નો yખતાબ અને સદંભB આપો

મહા/મા ગાધંી:ની જZમdિૂમ હોવાના કારણ ેઅહE દ�શ િવદ�શના ંMવાસીઓ આવે છે

પરં` ુ Mવાસી સગવડોનો હtૂ થોડો અભાવ લાગ ે છે  .હા , Pકત�મPંદર આસપાસનો 

:િનમાBણ કર& અને તેને 'શાિંત;ુ ં મPંદર' બનાવવા;ુ ં કામ થાય છે

દર&યાPકનારા અન ેચોપાટ& પર સ�ાવાળાઓએ સરસ બેઠકો તથા 

>ક�ટEગરEગ વગેર� બનાવેલ છે. 

ફ&શર&ઝ અન ેમ�છ&ની િનકાસપોરબદંરના Glુય રોજગાર છેD ]Cુકળ માણસોને 

રો:રોટ& ]રુ& પાડ� છે .અહE દ�શ અન ેરાWયના ંટોચના િનકાસકારો છે

પોરબદંરના હાલના સસંદસfય iી િવ�લભાઈ હસંરાજભાઈ રાદડ&યા છે અન ે

ધારાસfય iી બા�ભુાઈ બોખીર&યા છે. 

પોરબદંર;ુ ંભૌગોલીક >થાન ૨૧૬૩.° N ૬૯૬.° E[૧]. સGHુથી �ચાઇ 

    

ની વ>તી ગણતર& અ;સુાર [૨] પોરબદંરની વ>તી ૧

અન ે મPહલાઓ ૪૯ %. િશ�ણનો દર ૭૩ % હતો, D રાCL&ય એવર�જ 

 :]hૂષ શૈ �ણીકતા ૭૯ %, અને jી શ�ૈણીકતા 

સદંભB આપો ( .રાWયકતાBને 
સદંભB આપો (.  

મહા/મા ગાધંી:ની જZમdિૂમ હોવાના કારણ ેઅહE દ�શ િવદ�શના ંMવાસીઓ આવે છે, 

Pકત�મPંદર આસપાસનો 

બનાવવા;ુ ં કામ થાય છે .

દર&યાPકનારા અન ેચોપાટ& પર સ�ાવાળાઓએ સરસ બઠેકો તથા 

 .D ]Cુકળ માણસોને 

રો:રોટ& ]રુ& પાડ� છે 

ઈ હસંરાજભાઈ રાદડ&યા છે અન ે

સGHુથી �ચાઇ 0 મી0) . �ટ.( 

૧,૩૩,૦૮૩ હતી .

D રાCL&ય એવર�જ 

અન ે jી શ�ૈણીકતા ૬૭ %. 
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વ>તીના ૧૧  %૬ વષBથી િનચેના ં બાળકો છે . અિશ�ીત -૨૨૦૬૬૩/િશ�ીત-૩૧૬૧૭૨ .

)માPહતી :�જુરાત સરકાર() સદંભB આપો( 

પોરબદંર તા9કુાના ંગામોપોરબદંર તા9કુાના ંગામોપોરબદંર તા9કુાના ંગામોપોરબદંર તા9કુાના ંગામો    
• અડવાણા  .તા)

(પોરબદંર 

• Kબારાબંા 

(પોરબદંર .તા) 

• બગવદર  .તા)

(પોરબદંર 

• બખરલા  .તા)

(પોરબદંર 

• બળેજ  .તા)

(પોરબદંર 

• બરડ&યા  .તા)

(પોરબદંર 

• બાવળવાવ 

(પોરબદંર .તા) 

• બેરણ  .તા)

(પોરબદંર 

• ભાદ .તા) 

પોરબદંર( 

• બરવાળા  .તા)

(પોરબદંર 

• ભાવપરા  .તા)

(પોરબદંર 

• ભેટકડ&  .તા)

• ફટાણા  .તા)

(પોરબદંર 

• ગર�જ  .તા)

(પોરબદંર 

• ગોઢાણા  .તા)

(પોરબદંર 

• ગોરસર  .તા)

(પોરબદંર 

• ગોસા  .તા)

(પોરબદંર 

• ઇ�ર&યા  .તા)

(પોરબદંર 

• કડછ  .તા)

(પોરબદંર 

• કાટં�લા  .તા)

(પોરબદંર 

• કાટવાણા .તા) 

પોરબદંર( 

• ક�શવ  .તા)

(પોરબદંર 

• 9શુાળા  .તા)

(પોરબદંર 

• ખાભંોદર  .તા)

• મ:વાણા 

 .તા)

(પોરબદંર 

• મડં�ર  .તા)

(પોરબદંર 

• િમ!ાળા  .તા)

(પોરબદંર 

• િમયાણી  .તા)

(પોરબદંર 

• મોઢવાડા  .તા)

(પોરબદંર 

• મોરાણા  .તા)

(પોરબદંર 

• નાગકા  .તા)

(પોરબદંર 

• નટવર નગર 

 .તા)

(પોરબદંર 

• નવીબદંર 

 .તા)

(પોરબદંર 

• ઓડદર  .તા)

(પોરબદંર 

• ર&ણાવાડા 

 .તા)

(પોરબદંર 

• રોઝીવાડા 

 .તા)

(પોરબદંર 

• સખપર  .તા)

(પોરબદંર 

• િશQગડા  .તા)

(પોરબદંર 

• iીનગર  .તા)

(પોરબદંર 

• સીમાણી  .તા)

પોરબદંર( 

• સીમર  .તા)

(પોરબદંર 

• િશશલી  .તા)

(પોરબદંર 

• સોઢાણા  .તા)

(પોરબદંર 

• �ુકડા ગોસા 

 .તા)

(પોરબદંર 
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(પોરબદંર 

• ભોિમયાવદર 

(પોરબદંર .તા) 

• બોર&ચા  .તા)

(પોરબદંર 

• yચકાસા  .તા)

(પોરબદંર 

• yચQગર&યા  .તા)

(પોરબદંર 

• દ�ગામ  .તા)

(પોરબદંર 

• દ�ળોદર  .તા)

(પોરબદંર 

• એરડા  .તા)

(પોરબદંર 

(પોરબદંર 

• yખjી  .તા)

(પોરબદંર 

• PકQદરખેડા 

 .તા)

(પોરબદંર 

• કોલીખડા  .તા)

(પોરબદંર 

• �ુછડ&  .તા)

(પોરબદંર 

• �ુણવદર  .તા)

(પોરબદંર 

• માધવ]રુ ઘેડ 

• પાલખડા  .તા)

(પોરબદંર 

• પાડંાવદર 

 .તા)

(પોરબદંર 

• પારાવાડા 

 .તા)

(પોરબદંર 

• પાતા  .તા)

(પોરબદંર 

• રાજપર  .તા)

(પોરબદંર 

• રતનપર  .તા)

(પોરબદંર 

• રાતડ&  .તા)

(પોરબદંર 

• રાિતયા  .તા)

(પોરબદંર 

• �ુકડા િમયાણી 

 .તા)

(પોરબદંર 

• �ટડા  .તા)

પોરબદંર( 

• વાછોડા  .તા)

(પોરબદંર 

• વડાળા  .તા)

(પોરબદંર 

• િવQજરાણા 

 .તા)

(પોરબદંર 

• િવસાવાડા 

• ઝવેર પોટB 

 .તા)

(પોરબદંર 

• છાયંા  .તા)

(પોરબદંર 

 


