ઙૃઞળીદ ફી ભળષી વીલગ ધશ્ ુષહૉ રીઽદૂ
s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.
1. દાંડ::
6 એિ લ, 1930ના રોજ નવસારથી પિમે દણ ુજરાતના દરયાકાંઠ" આવેલ
દાંડના સ$ુ%તટ" ગાંધી બા*ુએ ચપટ મી,ું ઉપાડ.ુ,ં સિવનય કા/ ૂન ભંગ કય2
અને 4ટશ શાસનની 6ઘ ઊડ ગઈ.
2. બારડોલી

:

;ુરતથી 34 કમી <ૂર * ૂવ=માં આવે> ું આ ઐિતહાિસક Aથળ સરદાર પટ"લના ‘ના
નાનાકર‘સD
સરદાર Aવરાજ
કર યાEહની A$ ૃિતઓ સંEહને બે,ું છે . અહIના ‘સરદાર
વરાજ આJમ‘માં
આJમ
ગાંધી િવચારધારાને લગતી

K ૃિLઓ ચાલે છે . અહIની સહકાર

K ૃિLઓએ

દ" શને નવીન માગ= ચIMયો છે .
3. વેડછ

:

બારડોલીની * ૂવ=માં આવેલા વેડછમાં ગાંધીNના Oતેવાસી Pુગતરામભાઈનો
આJમ દશ=નીય છે . Dયાં તેમણે આદવાસી અને પછાત

Qના િશણ અને

ઉDથાનની K ૃિL આરં ભી અને િવકસાવી.
4. ;ુરત

:

તાપી નદના કનાર" વસે> ું ;ુરત એક સમયે પિમ ભારત/ુ ં મહDવ/ુ ં બંદર હR ું
અને દ" શપરદ" શનાં વહાણો પર 84 બંદરના વાવટા ફરકતા એમ કહ"વાય છે .
આT ઔVોગક શહ"ર તરક" એની

િતWઠા વધતી Qય છે . સને 1994 ના

ઓકટોબરમાં Xલેગની બમાર ફાટ નીકળ Dયાં ;ુધી ;ુરત ‘ગં
ગંદામાં ગં<ું
ં ૂ ના\]ુ ં
શહ"ર‘ કહ"વાRુ.ં જોક" માY બે વષન
= ા ગાળામાં ;ુરતે પોતા/ુ ં કલંક [સી
અને 1996 ના સવ^ણ
નામના

ાXત

માણે ‘ભારતના
ભારતના બીQ નંબરના Aવ_
વ_છ શહ"ર‘ તરક"ની
કર.

અને

;ુરત

` ૂબ;ુરત

બa]ુ.ં

*ુરાણા ;ુરતની એક તરફ તાપી વહ"તી હતી અને બાકની Yણ બાPુએ માટનો
બનેલો કોટ હતો. િશવાNના આbમણ બાદ આ કોટ cટોથી બનાવવામાં આdયો
હતો.
‘નમ
નમ=દ સાહDય સભા‘ની
સભા

K ૃિLઓથી કિવ નમ=દની A$ ૃિતઓ જળવાઈ રહ છે .
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K ૃિLએ ‘આD
આDમાનં
માનંદ ફામસ
= ીી‘ આપી

બાપાલાલ ગ. વૈV Tવા આ]ુવ^દાચાય=ની
છે .

મોગલ

સમયમાં

મfા

માટ" ‘$ુ
લસરાઈ‘ નામની
$ુગલસરાઈ

હજ

જgયા

‘મfાબાર
મfાબાર‘
મfાબાર અથવા ‘બાhુ
બાhુલ

કરવા
હતી.

જતા
તેથી

મfા‘ તરક"
મfા

યાYીઓની

સવલતો

;ુરત ‘મfા
મfા

ર‘,
બંદર

પણ

ઓળખાR.ું

એajુઝ લાઇ4ેરમાં 150 – 300 વષ= Pૂનાં અ$ ૂmય *ુAતકો છે . બેન$ ૂન કલાnૃિતને
ઐિતહાિસક સામEી ધરાવR ું િવaચેAટર o]ુઝયમ અDયાર" સરદાર સંEહાલય
તરક" QણીRું છે . ;ુરત ટ" કસટાઇલ માકp ટ એિશયાભરમાં િવ\યાત છે . તેમાં સૌથી
વrુ આકષ=ક છે 50 મીટર 6ચાઈવાsં ફરRું ર" Aટોરાં. નવેoબર- ડસેoબરમાં
હQરો શોખીનો નદના કાંઠ" આવેલ પtકનગરમાં પtકની લuજત માણે છે .
અહI/ુ ં ચvતામણી પાw=નાથ/ુ ં દ" રાસર ઘxુ ં Pૂ/ ુ ં છે . આ ઉપરાંત ગોપી*ુરા/ુ ં
આગમ મંદર પણ જોવાલાયક છે . વૈyણવાચાય= Jી વmલભાચાયન
= ી ષWઠપીઠ
નtધપાY છે . અિwનીnુમારના ઘાટનો અયવડ કણન
= ે લગતી પૌરાણક કથા
સાથે સંકળાયેલો ગણાય છે . હરા, મોતી, ઝવેરાત અને જરના ઉVોગ ઉપરાંત
આટ= િસmક પાવર> ૂoસ અને િમલોનો ઘણો િવકાસ થયો છે . ઉતરાણ/ુ ં
ં
પાવરહાઉસ, ;ુ$ ૂલ ડ"ર, હNરા/ુ ં ખાતર/ુ ં જગી
કારખા/ુ ં અને મગદmલા
બંદરના િવકાસે ;ુરતને સ$ ૃz બનાd]ુ ં છે .‘;ુ
જમણ‘, ‘ઘાર
તની‘,
;ુરત/ુ ં જમણ
ઘાર તો ;ુરતની
‘{િધ]ુ
{િધ]ુ‘ં અને ‘[
[ ૂ;ુ‘ં એ

;ુરતની

ુ : વલસાડ પાસે ‘અR
ુલ /ુ ં
અRલ
અR ુલ‘

Qની

રિસકતા

dયકત

કર"

છે .

\યાત રં ગ-રસાયણ અને દવાઓ/ુ ં િવશાળ

કારખા/ુ ં છે . આ કારખા/ુ ં ઉVોગપિત કAR ુરભાઈ લાલભાઈના nુ|ુંબ/ુ ં છે .
5. jુ મસ

:

;ુરતથી આશર" 15 કમી <ૂ ર દરયાકનાર" jુમસ આવે> ું છે . આ એક િવહારધામ
છે . નNકમાં ભીમપોર અને ;ુલતાનાબાદ નામનાં િવહારધામો છે . તાપી નદ
અને દરયાનો સંગમ jુમસ નNક થાય છે .
6. હNરા

:

;ુરતથી આશર" 25 કમી <ૂ ર હNરા એના જહાજવાડા અને ખાતરસંnુલ યોજના
માટ"

\યાત છે . nૃભકો, એAસાર, લાસ=ન એaડ |ુ4ો તથા રલાયaસ કંપનીઓનાં

િવશાળ ઉDપાદન ક"a%ો છે . }ૂવા ગામે એક OEેજ jૂબી ગયા પછ તેનો હNરો
બનાdયો હતો તેથી તે/ ુ ં નામ હNરા પડ]ુ ં છે .
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7. કાકરાપાર : અહI તાપી નદ ઉપર એક બંધ બાંધવામાં આdયો છે . હાલમાં અહI
એક

અxુશ~ત

ઉDપાદન

મથક

શ

થ]ુ ં

છે .

સોનગઢ : ગાયકવાડની ગાદની Aથાપના પહ"લાં અહI અને પછ વડોદરા થઈ.
8. ઉકાઈ

:

" ુક
;ુરતથી 100 કમી <ૂર તાપી નદ પર આવેલ ઉકાઈ યોજના મોટ બુહR
યોજના છે . Dયાં એક nૃિYમ િવશાળ સરોવર તૈયાર કરવામાં આd]ુ ં છે .
9. ઉભરાટ

:

લીલી વનરાજ અને દરયાકનારાના સદયથ
= ી મઢાયે> ું ઉભરાટ દણ
ં
ુજરાત/ુ ં ;ુદર
િવહારધામ છે . સ ુ અને તાડનાં 6ચાં ઝાડ આ Aથળની
િવશેષતા છે .
10. વલસાડ

:

વલસાડ જmલા/ુ ં $ુ\ય મથક છે . નNકમાં ઔરં ગા નદ વહ" છે . Tમાં વહાણ
મારફતે વાંસ, લાકડાં અને Jીફળ આવે છે . ર" લવે/ ુ ં મો|ું વક=શોપ તથા ર" લવે
;ુરાદળ/ુ ં તાલીમક"a% છે .
11. તીથલ : લગભગ વલસાડ/ુ ં પ ું બની ગયે> ું તીથલ દરયાકનાર" આવે> ું હવા
ખાવા/ુ ં

Aથળ

છે .

કનાર"

સાંઈબાબા/ુ ં

મંદર

જોવાલાયક

સંQણ

છે .
:

ઈરાન છોડને ભારત આવેલાં પારસી કોમનાં ક"ટલાંક nુ|ુંબોને સૌ થમ સંQણના
રાQએ રણ આX]ુ ં હRુ.ં સંQણની આસપાસ ચીnુ, બાના *ુWકળ K ૃ છે .
12. ઉદવાડા

:

પારસીઓ/ુ ં પિવY તીથ=ધામ છે . ઈરાનમાંથી લાવેલ અ~gનયોત (આતશ
બહ"રામ) િનરં તર

વલત રાખવામાં આવી છે .

13. વાપી

:

છે mલા થોડાંક વષ2માં વાપીએ ઔVોગક ેYે હરણફાળ ભર છે . પરં R ુ
કારખાનાંઓ ઘxુ ં કરને રસાયણના હોઈ આ િવAતારમાં

<ૂ ષણનો મોટો ભય

ઊભો થયો છે .
14. દમણ

:

[ ૂત* ૂવ= પો|= ુ ગીઝ સંAથાન આT ક"a%સરકાર સંચાલત

દ" શ છે . દમણના

કનારાની ર" R ુ [ ૂખર અને ઝાંખા રં ગની છે . દમણની મMયમાંથી દમણગંગા નદ
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વહ" છે અને નગરને બે ભાગમાં વહચે છે . દણ ભાગમાં ‘સે
સે ક"થેલ‘
લ નામ/ુ ં મો|ું
દ" વળ છે . નાની દમણમાં ‘ફોટ
ફોટ= ઓફ સેaટ Tરોમી‘
Tરોમી કmલો છે .
15. દાદરાદાદરા-નગર

હવેલી

500 ચો કમીથી પણ ઓછો િવAતાર ધરાવતો આ ક"a%શાિસત
બાબતમાં િવરલ છે . 1954 માં આ
Dયારથી 1961 ;ુધી આ

:
દ" શ એક

દ" શને પો|= ુ ગીઝોના શાસનથી $ુત કરાયો

દ" શ પર લોકો/ું રાજ રું હR.ું

16. ઉનાઈ

:

ગરમ પાણીના nુંડ માટ" QણીR ું ઉનાઈ એક આરોgયધામ છે .
17. બલીમોરા

:

અહI/ુ ં સોમનાથ મહાદ" વ/ુ ં મંદર અિત

િસz છે . રાચરચીલાંનાં કારખાનાં

િવકAયાં છે .
18. નવસાર

:

નવસાર * ૂણા= નદના કનાર" વસે> ું ગાયકવાડ નગર છે . કાપડની િમલો,
વાસણનાં કારખાનાં તથા હરાનો ઉVોગ િવકાસ પાoયાં છે . નવસૈયદ પીરની
મઝાર હa<ુ – $ુ~Aલમોમાં

િસz છે

19. નારગોળ

:

\યાત િવVાધામ છે . દરયાકનારા/ુ ં આ સદયધ
= ામ દણ ુજરાત/ુ ં
પંચગીની – મહાબળે wર ગણાય છે .
20. સા*ુતારા

:

સા%ી પવ=તમાળાના પિમ છે ડ" દરયાની સપાટથી આશર" 2900 ટની
6ચાઈએ આવેલ સા*ુતારા આયોજન* ૂવ=ક િવકાસ પામે> ું ગરમથક છે . અહI બે
તરફ પાણીથી વIટળાયેલો ીપકmપ બાગ છે . ‘રોઝ
રોઝ ગાડ=ન‘ અને િYફળા બાગ
પણ જોવા Tવો છે . મધમાખી ઉછે ર ક"a%ોનો dયાપારક ધોરણે િવકાસ થઈ રો
છે .
21. આહવા

:

ડાંગ/ુ ં $ુ\ય શહ"ર છે . દરયાની સપાટથી આશર" 1800 ટની 6ચાઈએ આવે> ું
છે . ડાંગ દરબાર ડાંગી

Qનો સૌથી મોટો લોક-ઉDસવ છે . હોળ (િશમગા)ના

સાતેક દવસ અગાઉ Pૂના ડાંગીરાQ અ~gન પેટાવે છે Tને સતત 168 કલાક
;ુધી જલતો રાખવામાં આવે છે .
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22. ભચ

:

[ ૃુઋિષએ આ નગર વસાd]ુ ં હોવાથી એ/ુ ં નામ [ ૃુક_છ અથવા [ ૃુતીથ=
પડ]ુ ં હRુ.ં પાછળથી અપંશ થઈને ભચ થઈ ગ]ુ.ં નમ=દાના * ૂરને કારણે
વારં વાર જરત થઈ ગયે> ું ભચ, નમ=દાબંધને કારણે ;ુરત થRું Qય છે .
ફટલાઇઝર, િસમેaટ વગેર"નાં મોટાં કારખાનાંથી ભચ સ$ ૃz તરફ જઈ રું છે .
$ ૂળ ‘ગોm
ગોmડન
ડન 4જ‘
4જ OEેજોએ ઈ. સ. 1881 માં બંધાવેલો.
23. ુકલતીથ=

:

ભચથી 16 કમી <ૂર આવે> ું ુકલતીથ= યાYાધામ છે . અહI દર કાિતક * ૂનમે
નમ=દા નદના કાંઠ" મેળો ભરાય છે . આ Aથળ િવહારધામ તરક" િવકસી રું છે .
24. કબીરવડ

:

ુકલતીથ=ની નNક, નમ=દાના પટની મMયમાં આ િવશાળ વડ આવેલો છે .
માaયતા એવી છે ક" કબીરNએ ભારતમણ દરિમયાન દાતણ ફક]ુ ં Tમાંથી આ
વડ ઊગી નીકયો. વડ/ુ ં $ ૂળ થડ શોધKુ ં $ુyક"લ છે . આ વડ આશર" 600 વષ=
Pૂનો હોવા/ુ ં અ/ુમાન છે .
25. રાજપીપળા
રજવાડાની

:
રાજધાની/ુ ં શહ"ર

છે .

અહIનો

હQર

બારવાળો

રાજમહ"લ

જોવાલાયક છે . આ Aથળ તેની રમણીયતાને કારણે ુજરાતી ફmમોનાં ુટvગ/ુ ં
Aથાન બની ગ]ુ ં છે .
26. Oકલેwર

:

ભચથી 12 કમી દણે આવે> ું Oકલેwર ખિનજ તેલ માટ" QણીRું છે .
ુજરાતમાં સૌથી સા ું અને સૌથી વrુ તેલ આપના ું તેલેY છે . અહIથી
નીકળR ું તેલ ુz થવા વડોદરા પાસેની કોયલી રફાઇનરમાં મોકલવામાં આવે
છે .
27. ભાડ[ ૂત

:

ભચથી આશર" 23 કમી <ૂ ર આવેલા આ ધાિમક Aથળે દર 18 વષ^ nુંભમેળો
ભરાય છે .
28. કરજણ

:

રં ગઅવr ૂત મહારાજનો આJમ અહI છે .
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29. બોચાસણ : અર *ુ ુ ષોતમ સંAથા/ુ ં વjું મથક બોચારણ બોરસદ – તારા*ુર
માગ= પર આવે> ું છે .
30. ડાકોર

:

નડયાદથી લગભગ 40 કમી * ૂવ^ આવે> ું ડાકોર-$ ૂળ ડંક*ુર-nૃWણભતો/ુ ં મો|ું
ધામ છે . ;ુ િસz ડાકોર/ુ ં મંદર ઈ. સ. 1828 માં Jી ગોપાળરાવ જગaનાથ
તાoવેકર" વૈદક િવિધથી બંધાd]ુ ં હRું તેવા લેખ મળે છે . આ મંદરને 8 rુoમટ
છે અને 24 િશખરો છે . િનજમંદરમાં બરાજતી $ ૂિત સાડા Yણ ટ 6ચી અને
દોઢ ટ પહોળ છે . આખી $ ૂિત કાળા કસોટ પથરની બનેલી છે . અને તે 11 મી
સદની હોવા/ુ ં મનાય છે .
31. ગળતેwર

:

ડાકોરથી 16 કમી <ૂર મહ કાંઠ" આવે> ું સોલંક]ુગ/ુ ં આ િશવાલય જોવા TKુ ં છે .
મહ અને ગળતી નદ/ુ ં આ સંગમતીથ= એક િપકિનક Aથળ બa]ુ ં છે .
32. કપડવંજ : કપડવંજ Pૂ/ ુ ં ઐિતહાિસક Aથાન છે . અહIની nુંકાવાવ Qણીતી છે .
કપડવંજના કિતAતંભ (તોરણ)

ાચીન ]ુગની કિતગાથા ગાતાં અકબંધ ઊભાં

છે .
33. ઉDકંઠ"
ઠ"wર

:

કપડવંજથી દસેક કમી <ૂ ર વાYક કાંઠ" ઉDકંઠ"wર/ું િશવાલય છે . 108 પગિથયાં
ચઢતાં જમણી બાPુએ ગોખ છે . તેમાં Jી જગદં બા/ુ ં Aથાનક છે . અહI િવિવધ
Aથાનેથી લોકો વાળ ઉતરાવવા આવે છે .
34. શામળાN

:

ં રો વ_ચે મેwો નદના કનાર" આવે> ું આ વેyણવતીથ=
સાબરકાંઠા જmલામાં jુગ
ં ી ગદા ધારણ
િશmપસદય=ની દ=Wટએ અવલોકનીય છે . અહI ચRુ[જ
= ુ િવWxુન
કર" લ yયામ $ ૂિત િવરાT છે એટલે આ Aથળ ગદાધર* ૂર પણ કહ"વાય છે . દર
કારતક ;ુદ * ૂનમે યોQતા અહIના મેળામાં QતQતના પુઓની લે-વેચ થાય
છે .
35. ઈડર

:

હvમતનગરની ઉLર" ઈડર ગામમાં જ લગભગ 800 ટ 6ચો jુગ
ં ર છે . એક વાર
આ ગઢ Nતવો એટ>ું કપ ું ગણાR ું ક" ‘ઈડરયો
ઈડરયો ગઢ NDયા‘
યા એવી લોકો~ત
ચલત થઈ.
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36. ખેડ4ા

:

હvમતનગરથી 57 કમીના Oતર" આવેલ ખેડ4ામાં હરણાી નદના કાંઠ"
ૃ ઋ
ુ િષના આJમ તરક"
ચR ુ$ુખ
= 4ાN/ુ ં િવરલ મંદર આવે> ું છે . નNકમાં [
ઓળખાતા આJમની નNક હરણાી, ભીમાી અને કોસાંબી નદઓનો સંગમ
થાય છે .
37. મહ"સાણા

:

મહ"સાણાની ભસો વખણાય છે અને અહIની ‘<
<ૂધસાગર‘
સાગર ડ"ર Qણીતી છે .
અમદાવાદ – દmલી હાઈવે પર મહ"સાણા આવતાં પહ"લા ‘શં
શંnુ ઝ‘ વોટરપાક=
પય=ટકો માટ" મનોરં જનના Aથળ તરક"

િસz થયો છે .

38. પાટણ

:

સરAવતી નદના તટ" વસે> ું આ એક વખત/ુ ં મહાનગર ુજરાતની રાજધાની
હRુ.ં પાટણ એટલે ‘પતન
પતન – શહ"ર‘. આ/ુ ં $ ૂળ નામ અણહલ*ુર પાટણ હR.ું
લગભગ હQર વષ= પહ"લાં બંધાયેલ સહAYલvગ તળાવના અવશેષો પરથી તેની
િવશાળતા, કારગર અને ભdયતાનો પરચય મળે છે . િશmપ AથાપDયની
ં
ભdયતા/ુ ં દશ=ન કરાવતી રાણક વાવ ;ુિવ\યાત છે . પાટણમાં અનેક ;ુદર
જનાલયો છે તથા 800 – 1000 *ુરાણા અલય Eંથો સચવાયા છે .
39. િસz*ુર

:

માR ૃJાz માટ" QણીRું િસz*ુર સરAવતી નદને કનાર" આવે> ું છે . પરં R ુ
િસz*ુરની \યાિત તેના

ુ %મહાલયને કારણે છે . Tના 1600 માંથી આT માY

ં બ_]ુ ં છે . િસz*ુરથી થોડ" <ૂર 12 *
ચાર" ક થાંભલા અને ઉપર કમાન TKુ ં થોjુક
12 મીટરનો એક nુંડ છે T બv<ુ સરોવર નામે ઓળખાય છે .
40. તારં ગા

:

મહ"સાણા જmલાની ઉLર" આવે> ું નો/ુ ં આ યાYાધામ 1200 ટ 6ચા અDયંત
ં ર પર આવે> ું છે .
રમણીય jુગ
41. મોઢ"રા

:

ભારતમાં માY બે ; ૂય=મ ંદરો છે . એક કોણાક= (ઓરAસા)માં અને બીPુ ંમોઢ"રામાં.
*ુWપાવતી નદને કનાર" આવે> ું આ મંદર ઈ. સ. 1026-27 માં રાQ ભીમદ" વના
સમયમાં બંધા]ુ ં છે .
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42. વડનગર : મહ"સાણાથી 30 કમી <ૂર આવેલા બે પથરના તોરણો િશmપકળા
અને વાAR ુકળાના

તીક તરક" ભારતભરમાં િવ\યાત છે . દપક રાગ ગાયા

પછ તાનસેનના શરરમાં થયેલા દાહ/ુ ં શમન અહIની બે સંગીત

બહ"નો

તાના અને રરએ મmહાર રાગ છે ડને ક]ુ¡ હRુ.ં
43. બાલારામ : બનાસકાંઠા જmલા/ુ
લા/ુ ં આ એક ઉLમ

ાnૃિતક સદય=ધામ છે . તે ટ"કર

પર આવે> ું છે .
44. OબાN :ુજરાતની ઉLર સરહદ" અરવmલીની
ં ર
લીની પવ=તમાળામાં આરા;ુર jુગ
ં
પર OબાN/ુ ં ;ુ િસz મંદર આવે> ું છે . ઉપરાંત આસપાસના જગલોની
પેદાશ
લાખ,
લાખ ખેર, મીણ,
મીણ મધ,
મધ  ૂગળ વગેર"/ ુ ં પણ બQર છે . OબાN/ુ ં િવશેષ આકષ=ણ
તેની નNક આવેલો ગબર
બર પહાડ છે . ગબરની
બરની ટોચ પર માતાN/ુ ં મંદર
આવે> ું છે .
45. .[ુ
[ુજ

:

ક_છ/ુ
ં રની તળે ટમાં આવે> ું
છ/ુ ં $ુ\ય મથક [ુજ 580 ટ 6ચા [ ૂજયા jુગ
લગભગ 500 વષ= *ુરાxુ ં નગર છે . સીમાંત નગર હોઈ લyક
કર
ર છાવણી અને
હવાઈ મથક વગેર" અહI િવકAયાં છે . વાંક¢ ૂક ગલીઓવાળા [ુજમાં ખાસ
ં
જોવાલાયક છે . આયનામહલ,
આયનામહલ મહારાવ લખપતNની ;ુદર
કોતરણીવાળ
છYીઓ,
છYીઓ તળાવ અને તેમાં માઈલો <ૂ રથી પાણી લાવતી [ ૂગભ= નહ"ર. ક_છની
છની
કલા/ુ ં િશખર એટલે આયના મહલ.
મહલ.
46. OQર

:

[ુજથી * ૂવ-= દણે આવે> ું OQર પાણીદાર છર-ચXપાં, ; ૂડઓના ઉVોગ તથા
બાંધણી કળા માટ" QણીRું છે . જળે wર મહાદ" વ તથા Tસલ-તોરલની સમાિધ
ં
િવ\યાત છે . OQરથી લગભગ 4 કમીના Oતર" જગલી
ગધેડા (£ુડખર)
ુ રથી Pૂન ;ુધીમાં જોઈ શકાય છે .
ફ"¤આ
47. ધીણોધરનો

ં ર
jુગ

:

ં ર દાદા ગોરખનાથની તપો [ ૂિમ
[ુજગી આશર" 60 કમી <ૂ ર આવેલો આ jુગ
તરક"

ં ર લગભગ 1250 ટ 6ચો છે . આ jુગ
ં રમાં થાન મઠ
\યાત છે . jુગ

આવેલો છે ક" T પીર અને યોગીઓની રહ"વાની જgયા છે .
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48. વે$ ુ

:

ક_છના મોટા રણની દણ સરહદ" એક ના/ુ ં ગામ છે . છે mલાં 250 વષ2થી આ
ગામના લોકો પોતાના $ુખીની શહાદતનો શોક પાળ રાં છે .
49. નારાયણ

સરોવર

:

ભારતનાં પાંચ $ુ\ય સરોવરોમાં નારાયણ સરોવરની ગણના થાય છે . આ Aથળ
વૈWણવ ધમ¥ઓ/ુ ં યાYાધામ છે .
50. $ુ%ં ા

:

$ુ%ં ા વાડ – બગીચા અને તં<ુરAત આબોહવાને કારણે ક_છના લીલા
તરક" ઓળખાય છે . અહI ખાર" ક/ુ ં ઉDપાદન *ુWકળ

દ" શ

માણમાં થાય છે .

51. માંડવી

:

[ુજથી દણ-પિમમાં આશર" 60 કમીના Oતર" માંડવી (મડઈ) બંદર તરક"
િવકાસ પામી રહ"> ું Aથળ છે . માંડવીનો કનારો ` ૂબ રળયામણો હોવાથી એક
ે ોરયમ પણ છે . પવનચfથી વીજળ/ુ ં dયાપાર ધોરણે ઉDપાદન
ટબી સેનટ
થાય છે .
52. ધોળાવીરા

:

ઈ. સ. 1967-68 માં ભચાઉ તા>ુકામાં ધોળાવીરા ટIબાની
*ુરાતન તDવના શોધ કાય=

થમ Qણ થઈ.

માણે આ Aથળે 4500 વષ= પહ"લાં એક િવશાળ અને

ભdય નગર હR.ું
53. કંડલા : ક_છ/ુ ં આ બંદર અવા=ચીન પણ ભારતનાં અગDયનાં બંદરોમાં/ ુ ં એક
બની રું છે . તે ¦ પોટ= છે .
54. વઢવાણ : વઢવાણ (Pૂના સમય/ુ ં વધમ
= ાન*ુર) અને આrુિનક ;ુર"a%નગરની
ં
વ_ચે ભોગાવો નદ વહ" છે . ગામમાં ;ુદર
– િશmપAથાપDયભર માધાવાવ છે .
સતી રાણકદ" વીની દ" ર

\યાત છે . વઢવાણ સૌરાW§નો દરવાજો કહ"વાય છે .

આઝાદ પછ ભારતમાં સૌ થમ િવલીન થના ું રાય વઢવાણ હR.ું
55. ચોટલા

:

ં ર પર આવે> ું છે .
ઝવેરચંદ મેઘાણી/ું ચોટલા ;ુર"a%નગરથી 57 કમી <ૂર jુગ
jુગ
ં રની ટોચ પર ચા$ુડં ાદ" વી/ુ ં મંદર છે .
56. તરણેતર

:

તરણેતર એ િYનેY શદ/ુ ં અપંશ છે . રાજકોટથી ઉLર-* ૂવ=માં 65 કમી <ૂ ર
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આવે> ું તરણેતર એના મેળા માટ" િવwભરમાં

િસz છે . હાલ/ુ ં મંદર ઈ. સ.

1902 માં બંધા]ુ ં હRુ.ં
57. ગાંધીનગર : સને 1964-65 માં ગાંધીનગર ુજરાતની નવી રાજધાની/ુ ં શહ"ર
બa]ુ ં આ`ું નગર જ નવેસરથી વસાવા]ુ.ં ચંડગઢના Aથપિત લા કાhુ= ઝયેરના
નગરયોજના પર ગાંધીનગરની આયોજન-કmપના કરવામાં આવી. આ`ું શહ"ર
30 સેકટરમાં િવભાજત કરવામાં આd]ુ.ં િવધાનસભા/ુ ં AથાપDય કલાDમક છે .
ં
;ુદર

શહ"રમાં

બગીચાઓ

ઉપરાંત

લાખો

K ૃો

ઉગાડાયાં

છે .

ગાંધીનગર/ુ ં અનો`ું આકષ=ણ છે . અરધામ. ભગવાન Jી Aવામીનારાયણની
ે ું આ સંAnૃિત તીથ= nુલ 23 એકર ધરતી પર પથરાયે> ું છે . છ
A$િૃ તમાં સQ=ય>
વષ=ના સમયગાળામાં બંધાયે> ું આ મંદર 108 ટ 6¢ુ,ં 240 ટ લાંh ુ ં અને 131
ટ પહોsં છે . મંદરના મMયAથ ખંડમાં ભગવાન Aવામીનારાયણની સાત ટ
6ચી ;ુવણમ
= ં ડત $ ૂિત બરાજમાન છે .
58. અડાલજ : ગાંધીનગરથી અમદાવાદના રAતે 10 કમીના Oતર" અડાલજ ગામની
¨િતહાિસક વાવ/ુ ં AથાપDય િવwના
રાણી

વાસીઓ/ુ ં આકષ=ણ બa]ુ ં છે . આ વાવ

ુ દાબાઈએ તેના પિત રાQ વીરિસvહની યાદમાં સને 1499 માં બંધાવી

હતી. તેને 5 માળ છે . વાવની nુલ લંબાઈ 84 મીટર Tટલી છે .
59. લોથલ

:

અમદાવાદની પિમે 84 કમીના Oતર" આવેલા લોથલમાંથી હડXપા સંAnૃિતના
લગભગ ચાર હQર વષ= * ૂવ^ના અવશેષો મળ આdયા છે . આ સ$ ૃz બંદરનો
નાશ * ૂરને કારણે થયો હોવા/ુ ં મનાય છે .
60. ધોળકા

:

લોથલની * ૂવ^ આવેલા ધોળકા ગામમાં મીનળદ" વીએ બંધાવે> ું મલાવ તળાવ
છે . ધોળકા Qમફળની વાડઓ માટ"

QણીR ું છે . Dયાંથી દણ-* ૂવ=માં

અમદાવાદ-ખેડા જmલાની સરહદ" Yણ નદઓનાં સંગમ Aથળે વૌઠાનો મેળો
ભરાય છે .
61. નળ

સરોવર

:

અમદાવાદથી દણ-પિમે આશર" 60 કમીના Oતર" આવે> ું નળ સરોવર
આશર" 115 ચો કમીનો ઘેરાવો ધરાવે છે . વચમાં આશર" 350 Tટલા નાના બેટ
છે . નળ સરોવર/ુ ં તરરાW§ય મહDવ છે , કારણ ક" િશયાળા દરિમયાન
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દ" શપરદ" શનાં પીઓનાં ટોળે ટોળાં આવે છે . આમાં ; ૂરખાબ/ું આકષ=ણ વrુ રહ"
છે .
62. અમદાવાદ : સાબરમતીના કનાર" આશાવલ અને કણા=વતી નામનાં બે નગરો
હતાં. Dયારથી શ થઈને અવા=ચીન અમદાવાદ ;ુધીનો એક રાજકય અને
સાંAnૃિતક ઈિતહાસ છે . સને 1411ના એિ લ માસની પહ"લી તારખે અહમદ શાહ"
થમ cટ $ ૂક શહ"ર/ુ ં િનમા=ણ શ ક]ુ.¡ અમદાવાદમાં બે કmલા છે : ભ%નો અને
ગાયકવાડની હવેલીનો. Yણ દરવાQની Oદર જતાં જમણે હાથે િવશાળ Qમે
મ~Aજદ આવેલી છે T સને 1423 માં બંધાયેલી. આ િસવાય ઝકરયા મ~Aજદ,
રાણી પમતીની મ~Aજદ પણ

\યાત છે . સને 1572 માં બંધાયેલી સીદ

ુ તળાવ 1451 માં
સૈયદની Qળઓ િવwિવ\યાત છે . nુR ુhુ©ન હૌT nુRબ
બંધાવે> ું T આT કાંકરયા તળાવ તરક" ઓળખાય છે . 76 એકર Tટલી જમીન
રોકતા આ તળાવનો ઘેરાવો લગભગ 2 કમી Tટલો છે તથા dયાસ 650 મીટર
ં
છે . વચમાં આવેલી નગીનાવાડ તેની ;ુદરતામાં
વધારો કર" છે . nુશળ
બીન ડ"િવડના
બાળbડાંગણ,

ાણીિવ©

યાસોથી કાંકરયાની આસપાસની ટ"કરઓ પર િવકસેલા
ાણીસંEહ, જળચરસંEહ ુજરાત/ુ ં આગKુ ં ગૌરવ ગણાય છે .

સને 1450 માં સીદ બશીરની મ~Aજદના ªલતા િમનારાઓની રચના થઈ.
1850માં દmલી દરવાQ બહાર

ે ચંદ સલાટ" સફ"દ આરસ/ુ ં હઠિસvગ/ુ ં
મ

જનાલય ર_]ુ.ં બીQં ધમA= થાનોમાં પાંjુરંગ આઠવલેN/ુ ં ભાવિનઝ=રમાં/ ુ ં
યોગેwર/ુ ં મંદર, ચaમય િમશન, હર" nૃWણ સં દાય/ુ ં ઇAકોન મંદર અને સોલા
ખાતે

ભાગવત

િવVાપીઠ

છે .

/ ૃDયેYે Jીમતી $ ૃણાલની સારાભાઈની દપ=ણ સંAથા અને nુ$ુ દની લાખયાની
કદંબ સંAથા કામ કર રહ છે . AથાપDયિશણેYે Anૂલ ઓફ આકટ"કચર, કલાનો
રોજvદો Nવન સાથે સંદભ= રચતી એન.આઈ.ડ. અને ઉVોગ સંચાલનના િશણ
માટ" ની આઈ. આઈ. એમ. ભારતભરની બેન$ ૂન સંAથાઓ છે . ગાંધીNએ
Aથાપેલી ુજરાત િવVાપીઠ AવતંY િવVાપીઠ તરક" ગાંધી િવચારને ક"a%માં
રાખીને િશણ આપી રહ છે . િવ ાન ેYે ફઝકલ રસચ= લેબોર" ટર, ઔVોગક
સંશોધન માટ"ની અટરા તો Oધ-બહ"રાં$ ૂગાં માટ" ની બી. એમ. એ. સંAથાઓની
નામના દ" શ-િવદ" શમાં છે . સરખેજ નNક િવશાલા એક િવિશWટ

કાર/ુ ં

નાAતાૃહ છે . Tમાં ગામડા/ુ ં વાતાવરણ ઊ[ુ ં કરવામાં આd]ુ ં છે . અહI િવિવધ
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કારના

વાસણોનો

સંEહ

છે .

સને 1915માં રાW§િપતા મહાDમા ગાંધીNએ સાબરમતીના કાંઠ" ‘સD
સDયાEહ
યાEહ
આJમ‘ની
Aથાપના કર હતી. અહIયા ગાંધીN/ુ ં િનવાસAથાન «દયnુંજ આવે> ું
આJમ
છે .
63. મોરબી

:

મ_¬ નદને કનાર" મોરબી વA]ુ ં છે . િશmપ]ુત મણમંદર કળાનો ઉDnૃWટ
ન$ ૂનો છે . મોરબીમાં ઘડયાળ તથા પોટર બનાવવાના ઉVોગ ` ૂબ િવકAયા છે .
નNકમાં નાનકjું ગામ ટંકારા આયસ
= માજના Aથાપક Aવામી દયાનંદN/ુ ં
જaમAથાન છે .
64. વાંકાનેર

:

રાજકોટથી 38 કમી <ૂર વાંકાનેરમાં મહારાQનો મહ"લ દશન
= ીય છે . મહારાQના
િવિશWટ શોખની યાદગીર પે *ુરાણી મોટરોનાં મોડલો (િવaટ"જ કારો)નો મોટો
સંEહ પણ છે . પોટર ઉVોગ િવકાસ પાoયો છે .
65. રાજકોટ

:

રાજકોટની Aથાપના સોળમી સદમાં nુંવર િવભોN Qડ"Q નામના રાજ* ૂત
સરદાર" કર. અહIની રાજnુમાર કોલેજ Qણીતી િશણ સંAથા છે. મહાDમા
ગાંધીના પરવાર/ુ ં પૈR ૃક Aથાન કબા ગાંધીનો ડ"લો, વોસન સંEહાલય
\યાતનામ છે .
66. ગtડલ
રાજકોટથી

:
30

કમીના

Oતર"

આવે> ું

ગtડલ

[ુવનેwર

દ" વી

તથા

Aવામીનારાયણ સં દાયના મંદરોને લીધે QણીR ું છે . ગtડલ ગtડલી નદના
કનાર" વસે> ું છે .
67. વીર*ુર

:

રાજકોટથી દણે 38 કમી <ૂર વીર*ુર સંત જલારામના Aથાનકને કારણે
\યાતનામ બa]ુ ં છે .
68. Qમનગર

:

સને 1540 માં Qમ રાવળે ક_છ છોડને Qમનગર શહ"ર વસાવે>.ું શહ"ર
વ_ચેના રણમલ તળાવમાં આવેલો લાખોટા મહ"લ વીરતા અને

ેમ/ુ ં

તીક છે .

સૌરાW§/ુ ં પેરસ કહ"વાR ું Qમનગર એક વખત છોટ" કાશી તરક" પણ ઓળખાR.ું
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આ]ુવ^દાચાય= ઝંjુ ભ®Nએ Aથાપેલી રસાયણ શાળાઓએ આT ઝંjુ ફામસ
= ી/ુ ં
પ ધારણ ક]ુ¡ છે . શહ"રમાં આવેલી આ]ુવ^ દક ]ુિનવિસટ અને સૌર – ચકDસા
માટ" / ુ ં સોલેરયમ

\યાત છે . અહI/ુ ં Aમશાન માણેકબાઈ $ુ~તધામ અનો`ું છે .

રણમલ તળાવની અ~gન દશાએ બાલા હ/ુમાન મંદર છે . T/ુ ં નામ ‘ગને
ગનેસ
hુક‘માં નtધા]ુ ં છે , કારણ ક" 1 ઓગWટ 1964 થી શ થયેલ Jી રામ… અખંડ
rુન િનરં તર ચા>ુ રહ છે . Qમનગરની એક તરફ બંધ બાંધીને બનાવે> ું
રણNતસાગર છે તો બીN બાPુ બેડ બંદર છે . બેડમાં હવાઈદળ તથા
નૌકાદળ/ુ ં મહDવ/ુ ં મથક છે . નNકના બાલાછડમાં સૈિનકશાળા છે . દરયામાં 22
ં
કમી <ૂર પરવાળાના ;ુદર
રં ગોના ખડકોવાળા ટા*ુઓ પીરોટન ટા*ુઓ તરક"
ઓળખાય છે . આ ટા*ુઓની આસપાસનો 170 ચો કમી િવAતાર ‘દરયાઈ
દરયાઈ
રાW§ય
§ય ઉVાન‘
ઉVાન Qહ"ર કરાયો છે .
69. ારકા

:

ારકા હa<ુઓનાં ચાર યાYાધામો પૈક/ુ ં એક છે . ારકામાં 2500 વષ= Pૂ/ ુ ં
ારકાધીશ/ુ ં મ ંદર છે . પાંચ માળ/ુ ં િવશાળ મંદર 60 Aતંભો પર ઊ[ુ ં છે .
નNકમાં જ Jીમદ શંકરાચાય/
= ુ ં શારદાપીઠ આવે> ું છે . ારકાથી 32 કમી <ૂ ર
શંખોાર બેટ છે ક" T બેટ ારકા તરક" ઓળખાય છે . Qમનગર અને ારકા
વ_ચે મીઠા*ુરમાં ટાટા ક"િમકલ/ુ ં મીઠા/ુ ં કારખા/ુ ં છે .
70. પોરબંદર

: સૌરાW§ના

દરયાકનાર"

આવે> ું

પોરબંદર

મહાDમા

ગાંધી/ુ ં

જaમAથાન છે . આને ;ુદામા*ુર પણ કહ" છે . અહI મોટ સં\યામાં ‘સી©
સી©‘
સી© Qિતના
લોકો વAયા છે , Tઓ/ુ ં $ ૂળ વતન આ¦કા માનવામાં આવે છે . અહIના
જોવાલાયક Aથળોમાં ગાંધીNવનની ઝાંખી કરાવRું કિતમં દર, ;ુદામામંદર,
ે ોરયમ, ભારત મંદર તથા સ$ુ%તટ વગેર" ગણાવી શકાય.
નેહ ુ ૫લેનટ
71. અહમદ*ુર

–

માંડવી

:

દરયાકનાર" આવે> ું નયનરoય નૈસગ°ક સદય= ધરાવR ું Aથળ છે .
72. Pૂનાગઢ

:

ગરનારની છાયામાં િવAતર" > ું નગર Pૂનાગઢ ભત નરિસvહ મહ"તાની નગર
ગણાય છે . હડXપાની સંAnૃિત પહ"લાંના અવશેષો અહIથી મળ આdયા છે .
ગરનાર જવાના રAતે અશોક" કોતરાવેલ િશલાલેખ છે .
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73. ગરનાર : ગરનાર પવત
= ની 600 મીટરની 6ચાઈ ;ુધી પહtચવા માટ" દસ હQર
પગિથયાં ચડવાં પડ" છે . ગરનાર $ુ\યDવે ન તીથધ
= ામ છે . ગરનાર
ર± વતાચલના નામે પણ ઓળખાય છે . ટોચ પર સૌથી મો|ું નેિમનાથN/ુ ં દ" રાસર
છે . છે ક ટોચે OબાN/ુ ં મંદર છે .
74. સાસણગીર

:

ગીરની તળે ટમાંથી સ$ુ% ;ુધીના દણ સૌરાW§ના િવAતારમાં િવAતર" > ું
સાસણગીર/ુ ં

ં
જગલ

િસvહોના

અભયાર²ય

તરક"

\યાત

છે .

વનAપિતશાAYીઓના અભ ાય $ુજબ અહI લગભગ 50 Qતનાં ઘાસ ઊગે છે .
ગીરનાં બીQં નtધપાY

ાણી છે નીલગાય અને મોટાં શIગડાંવાળ ભસ.

75. Rુલસીyયામ
યામ
ગર

:

દ" શની મMયમાં આવેલા આ Aથળે સાત nુંડ છે . તે/ ુ ં પાણી 70 થી 80 C

Tટ>ું ગરમ રહ" છે .
76. ચોરવાડ : [ ૂતકામાં ચાંચયાઓ માટ"ના Aથળ ચોરવાડ/ુ ં $ ૂળ નામ ચા ુ વાડ છે .
આ Aથળ નારયેળ, નાગરવેલનાં પાન અને સોપાર માટ"

િસz છે . Pૂનાગઢના

નવાબો માટ" આ ઉનાળાનો $ુકામ હતો. નવાબનો EીWમ મહ"લ આT હોલીડ"હોમમાં ફ"રવાઈ ગયો છે .
77. સોમનાથ

:

સોમનાથ એ ભારતમાં શૈવ સં દાયનાં અDયંત પિવY એવા બાર યોિતલ³ગોમાં
થમ ગણાય છે . વેરાવળથી 5 કમી <ૂ ર દરયાકનાર" આવે> ું સોમનાથ 17
વખત >ટં ૂ ા]ુ ં અને બંધાRું રું છે . સને 1950 માં સોમનાથના નવિનમા=ણ/ુ ં કામ
શ થ]ુ.ં Tમાં સરદાર પટ" લનો િસvહ ફાળો રો. સને 1995માં સોમનાથની
ફરથી નવરચના કરાઈ હતી. મંદરની નNકમાં ભગવાન JીnૃWણને પારધીએ
તીર મા]ુ¡ હR ું તે ભાલકાતીથ= છે .
78. લાઠ

:

અમર" લી/ુ ં લાઠ ગામ રાજવી કિવ કલાપીની જaમ[ ૂિમ અને કમ=[ ૂિમ છે .
79. ભાવનગર

:

ભાવનગરની Aથાપના મહારાજ ભાવિસvહN પહ"લાએ 1723 માં વડવા ગામ
નNક કર. hુિનયાદ િશણ માટ" દણા$ ૂિત સંAથાની શઆત અહI થઈ.
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ં ૂ ા શાળા, લોકિમલાપ, સોmટ રસચ=
ગાંધી A$ ૃિત, બાટ=ન લાઇ4ેર, બહ"રા – $ગ
ઈ´aAટટµ ૂટ, ગૌરશંકર તળાવ, તખતેwર મ ંદર વગેર" Qણીતાં છે .
80. ગઢડા : ભાવનગરથી ઉLર – પિમે આવે> ું ગઢડા Aવામીનારાયણ સં દાય/ુ ં
મહDવ/ુ ં ધામ છે .
81. પાલતાણા

:

ુ ં ય પવ=તમાળા પરનાં 108 મોટાં
પાલતાણા પાસેના 503 મીટર 6ચા શે¶
દ" રાસર અને 872 નાની દ" રઓ િવw

ં
િસz છે . આ પવ=તને *ુડરક
ગર પણ

કહ" છે . અગયારમાં સૈકાનાં આ મંદરો મોટ" ભાગે આરસપહાણ અને સફ"દ
ુ ં ય ચડતાં જમણી બાPુએ આrુિનક ]ુગમાં
પથરોથી બંધાયેલાં છે . શે¶
બંધાયે> ું સમવસરણ મંદર આવે> ું છે .
82. વેળાવદર

:

અમદાવાદ-ભાવનગર રAતા ઉપર વલભી*ુર નNક 8 ચો કમી િવAતારમાં
વેળાવદરનો <ુિનયાનો સૌથી મોટો કાળયાર રાW§ય પાક= આવેલો છે .
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