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લા નો પર(ચય

ૂિમ ારકા જ લો

મનગર અને પોરબંદર

લાની સરહદો આવેલી છે .

મનગરના અ!ુક તા$ુકા %ટા પાડ(ને નવો દવ ૂિમ ારકા

લાની રચના કરવામાં આવી છે .

*ે+ફળ :- ૫,૬૮૪ ચો.2કમી.
3થાપના :- ૨૦૧૩
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૨ { ારકા અને ખંભા?ળયા}
વ3તી :- ૭,૫૨,૪૮૪ (૨૦૧૧)
તા$ુકાઓ :– 4 ( ારકા, ખંભા?ળયા,ભાણવડ અને ક યાણFુર)
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૪(બેઠકો-૮૦ ) ( ભાજપ-૪૩, કHIેસ-૩૫ અJય-૦૨ ) ( ારકા ૧૬, ભાણવડ-૧૬,ખંભા?ળયા- ૨૪ અને ક યાણFુર-૨૪)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૨૨ ( ભાજપ-૦૯, કHIેસ-૧૧ અJય-૦૨)
જ લા પંચાયત L!ુખ :- િમMલબેન ગોર(યા
જ લા પંચાયત ઉપL!ુખ :- ગીતા વાઢર(ભાજપ)
નગર પા?લકાની સંPયા અને વોડQ :- ૧ ખંભા?ળયા-૭ (૨૮) ( ભાજપ-૧૯, કHIેસ-૦૯ અJય-૦ )
!ુPય મથક :- ખંભા?ળયા
હવાઈમથક :-

ારકા

બંદરો :-વાડ(નાર, ારકા
પવQતો :–સતીયાદવ
નદ(ઓ :- ગોમતી
!ુPય પાકો :- બાજર(, મગફળ(, લસણ,કપાસ, Sુવાર, ચીકોર(
ઉTોગો :- િસમેJટ, યં+ ઉTોગ,મU3ય ઉTોગ
ખનીજ :- V ૂનો,બોWસાઈટ ,?ચરોડ(
જોવાલાયક 3થળો :- રણછોડરાયXુ ં મં2દર, ગોમતી નદ(ના 2કનાર આવેલ ગોપીતળાવ , નાગેશ
નાગનાથ મં2દર
િવશેષ નHધ
ારકા ગોમતી નદ(ના 2કનાર વસે$ ું શહર છે .
પ*ીઓ માટXુ ં મહાગંગા અભયાર[ય ક યાણFુરમાં આવે$ ું છે .
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ભાવનગર
લાની આSુબાSુ બોટાદ,અમરલી

ભાવનગર
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લો

લાની સરહદો આવેલી છે .

*ે+ફળ :- ૬,૫૨૪ ચો.2ક.મી.
3થાપના :- ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૯ મ]વ
ુ ા(એસ.ટ(), તળા , ગાર(યાધાર, પાલીતણા, ભાવનગર-Iા_ય,
ભાવનગર-વે3ટ, ગઢડા (એસ.સી), બોટાદ}
વ3તી :- ૨૩,૯૩,૨૭૨ (૨૦૧૧)
`ી Fુaષ Lમાણ:– ૯૩૩ (દર હ ર)
સા*રતા :- ૭૫.૫૨%
તા$ુકાઓ :- ૯(ભાવનગર,વ લભીFુર.ઉમરાળા,િશહોર,ઘોઘા,ગાર(યાધાર,પાલીતાણા,તળા

અનેમ]વ
ુ ા)

તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૯(બેઠકો-૨૧૦) ( ભાજપ-૮૯, કHIેસ-૧૧૦ અJય-૧૧ ) ( ભાવનગર-૨૦,
ઉમરાના-૧૮, વ લભીFુર-૧૬,ઘોઘા-૧૮, મ]વ
ુ ા-૩૪,પાલીતણા-૨૦,ગાર(યાધાર-૧૬,તળા -૩૨ અને dસર૧૬)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૪૦ ( ભાજપ-૧૭, કHIેસ-૨૩ અJય-૦ )
જ લા પંચાયત L!ુખ :- સંજયભાઈ સરવૈયા
જ લા પંચાયત ઉપL!ુખ :- બાલચંદ લfબાણી
નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ :- ૨ (મ]વ
ુ ા-૯ (૨૮) ( ભાજપ-૨૩, કHIેસ-૧૩, અJય-૦ )અને
પાલીતાણા-૯ (૩૬)( ભાજપ-૨૨, કHIેસ-૧૩ અJય-૦૧ ))
ભાવનગર _gુિનિસપલ કોપhરશન ની ;ુલ વોડQ અને સીટો :- 13 ( બેઠકો-૫૨) ( ભાજપ-૩૪, કHIેસ૧૮,અJય-૦)
ભાવનગરના મેયર :- ની!ુબેન બાંભ?ણયા
ભાવનગરના ડigુટ( મેયર :- મનભા મોર(
ભાવનગરના _gુિન.કિમશનર :- jી જયLકાશ િશવાહર
!ુPય મથક : – ભાવનગર
હવાઈમથક : – ભાવનગર
બંદરો :- અલંગ, મ]વ
ુ ા, તળા

,ઘોઘા

ુ ં ય, તળા ના lુગ
પવQતો :– શેkજ
ં રો,
નદ(ઓ :- શેkુ , ઘેલો નદ(, માળન, બગડ
!ુPય પાકો :- મગફળ(, કપાસ, બાજર(, lુગ
ં ળ(, દાડમ, કળાં, ઘm,નાર(યેળ, દાડમ અને

મફળ

ઉTોગો :- જહાજ ભાંગવાનો ઉTોગ, ખાંડ ઉTોગ, હ(રા ઘસવાનો ઉધોગ, ખેતીના ઓ રો, િસમેJટ, કાગળ,
રબર, વન3પિત ઘી, માટ(નાં વાસણો
ખનીજ :–

iસમ, ડોલોમાઈટ, ?લnનાઈટ, ચોક
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જોવાલાયક 3થળો : – પાલીતાણાનાં oન મં2દરો,ગોLજ મહાદવXુ ં મં2દર, કોડ(યાર માતાXુ ં
મં2દર,વ લભીFુર,
િવશેષ નHધ
આ

લાનો મોટો િવ3તાર અરબ સાગરને 2કનાર આવેલો છે .

ભાવનગર એ \ુજરાતની સાં3;ૃિતક નગર( તર(ક ઓળખાય છે .
ભાવનગર એ િવકિસત બંદર અને ઔTો?ગક શહર છે .
સેJrલ સો ટ એJડ મર(ન ર(સચQ ઇJ3ટ(ટgુટ આવેલી છે .
લાકડાની ખરાદ(કામ માટ મ]વ
ુ ા

ણીt ું છે .

મ]વ
ં ળ( ઉUપાદન માટ પણ
ુ ામાં નાળ(યેર અને lુગ

ણીt ું છે .

\ુજરાતમાં સૌથી વvુ મં2દરો ધરાવt ું શહર પાલીતણા છે .આથી મં2દરોના નગર તર(ક ઓળખાય છે .
ગાંધી એ શામળદાસ કોલેજ, ભાવનગરમાં અwયાસ કયh હતો.
અલંગમાં જહાજ ભાંગવાનો ઉધોગ િવxભરમાં

ણીતો છે .

ભાવનગરમાં yુલQભ િસzાઓ,ફોટો{_સ, હિથયારો, ૂ3તર(ય શોધોના ન! ૂનાઓ dવી ચીજોXુ ં સંIહ ધરાવt ું
બેરટોન _gુઝીયમ આવે$ ું છે .

તાપી -જ.લો
તાપી જ લો ભારત દશના \ુજરાત રા}યમાં દ?*ણે આવેલો એક જ લો છે તેની આSુબાSુ ~ુરત નવસાર(
લાની સરહદો આવેલી છે .
ઇસ ૨૦૦૭ દર_યાન ~ુરત

લાના અ! ૂક તા$ુકા •ટા પાડ( તાપી જ લાની રચના થઇ છે .

*ે+ફળ : – ૩,૨૪૯ ચો.2કમી
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૨ { €યારા (એસ.ટ() અને િનઝર (એસ.ટ()
3થાપના :– ૨૦૦૭
વ3તી :- ૮,૦૬,૪૮૯ (૨૦૧૧)
અ*ર •ાન :- ૬૮.૨૬%
`ી Fુaષ Lમાણ :- ૧૦૦૭ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- €યારા
તા$ુકાઓ :- 5 ( €યારા, સોનગઢ ,વાલોડ, ઉ‚છલ અને િનઝર )
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૭ (બેઠકો-૧૨૪) ( ભાજપ-૩૫, કHIેસ-૮૬ અJય-૦૪ ) ( ઉ‚છલ-૧૬,
સોનગઢ-૨૪, €યારા-૨૦, િનઝર-૧૬, વાલોડ-૧૬ ;ુંકર!ુડં ા -૧૬ અને દોલવણ-૧૬)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :-૨૬ ( ભાજપ-૦૫, કHIેસ-૨૧ અJય-૦ )
જ લા પંચાયત L!ુખ :- ગજરાબેન ચૌધર(
જ લા પંચાયત ઉપL!ુખ :- રમણ સાળવે
અમાર દરક અપડટ Whats app પર મેળવવા માટ ૭૫૬૭૮૦૭૮૧૯ પર “join yash Dodiya” લખી મેસેજ કરો
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નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ :- ૧ (€યારા-૭ (૨૮)) ( ભાજપ-૧૬, કHIેસ-૧૨ અJય-૦ )
ગામડાંઓ :- ૫૨૨
પાક:- ઘm,Sુવાર,શેરડ(,t ુવેર,કપાસ,ડાંગર,કઠોળઅને ફળો
ઉTોગ:- ખાંડ ઉTોગ, કાગળ ઉTોગ અને મરઘા ઉTોગ
ખનીજ:- V ૂનો, ;ુદરતી વાgુ અને તેલ, ?લnનાઈટ, લાઈમ 3ટોન
નદ(ઓ:- તાપી,મfઢોળા, F ૂણાQ ,ƒ?બકા અને ને~ ુ dવી નદ(ઓ આવેલી છે .
પવQતો:અગUયના 3થળો :- બીલીમોરા :€યારા ,સોનગઢ
િવશેષ નHધ :અહfતાપી નદ( પર વીયર બંધ બાંધવામાં આવેલો છે .
અહ(ના જગલોમાં
ં
દ(પડો, હરણ,ઝરખ,સસલા અને િશયાળ વગેર Lાણીઓ જોવા મળે છે .
ઉકાઈ અને કાકરાપાર બ]હ
ુ t ુક યોજનાઓ છે . અહf તાપી નદ( પર િવશાળ બંધ અને જળ િવ„ુત મથક
આવેલાં છે . આ ઉપરાંત અહf કોલસા આધાર(ત થમQલ િવ„ુત મથક પણ આવે$ ું છે .
વેછડ( ખાતે Sુગતરામ દવેનો આjમ આવેલો છે .
સોનગઢ તા$ુકાના દવલપાડા ગામે દવલી માડ(Xુ ં મંદ(ર આવે$ ુ છે .
સોનગઢ ખાતે પીલા રાવ ગાયકવાડ બંધાવેલ 2ક લો આવેલો છે .
ઉTોગોમાં ખાંડ અને કાગળના કારખાના તેમજ મરઘા ઉછે ર (પો r(ફામQ) !ુPય છે .
સોનગઢ તા$ુકાના !ુPય મથકથી ડાંગના જગલ
ં
તરફ જતા ર3તામાં આ 3થળ આવે છે . }યા …ચા lુગ
ં ર
પર પ†થરમાંથી બનાવેલા ગાયનાં !ુખમાંથી બારમાસ સતત પાણી નીક‡યા કર છે .
પદમlુગ
ં ર( \ુજરાત રા}ય વન િવભાગ ારા L;ૃિત Lેમી લોકો માટ L;ૃિત Lવાસન કJˆ ઉ ુ ં કરવામાં
આવે$ ું છે .

/રુ ત -જ.લો
~ુરત જ લો ભારત દશના પિ‰મ ભાગમાં આવેલો દ?*ણ \ુજરાતનો Šુબ જ મહUવ ધરાવતો જ લો છે .
~ુરત જ લાની આSુબાSુ ભaચ,નવસાર(, ડાંગ,ભaચ અને નમQદા

લાની સરહદો આવેલી છે .

*ે+ફળ : ૪,૪૧૮ ચો.2કમી
3થાપના :- ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૧૮ { ઓલપાડ,માંગરોલ (એસ.ટ(), માંડવી(એસ.ટ(), કામરજ, ~ુરતઈ3ટ, ~ુરત-નોથQ,વરાછારોડ,કારં જ, ?લ‹બાયત,ઉધના,!ુજ
ં રા, કતારગામ,~ુરત-વે3ટ, ચોયાQ સી,
બારડોલી(એસ.સી) અને મ]વ
ુ ા}
વ3તી :- ૬૦,૭૯,૨૩૧ (૨૦૧૧)
અ*ર •ાન :– ૮૫.૫૩%
અમાર દરક અપડટ Whats app પર મેળવવા માટ ૭૫૬૭૮૦૭૮૧૯ પર “join yash Dodiya” લખી મેસેજ કરો
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`ી Fુaષ Lમાણ:- ૭૮૭ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- ~ુરત
તા$ુકાઓ:- ૯ (૧) બારડોલી , (૨)કામરજ (૩) મ]વ
ુ ા (૪)ઓલપાડ (૫) માંડવી (~ુરત જ લો
) (૬) ચોયાQ સી (૭) પલસાણા (૮)માંગરોળ (૯) ઉમરવાડા
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૯ (બેઠકો-૧૯૬)( ભાજપ-૧૨૭, કHIેસ-૬૩ અJય-૬ )(માંડવી-૨૪, ચૌયાQ સી
-૨૨, માંગરોળ-૨૪, બારડોલી- ૨૨,ઓલપાડ-૨૪, મ]વ
ુ ા-૨૦,પલસાણા -૨૦, કામરજ-૨૪ અને ઉમરવાડા૧૬)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૪૦ ( ભાજપ-૨૭, કHIેસ-૧૨ અJય-૦૧ )
જ લા પંચાયત L!ુખ :- ~ુરશભાઈ પટલ
જ લા પંચાયત ઉપL!ુખ :- લલીતાબેન પટલ નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ :- ૩ (બારડોલી-૯(૩૬)(
ભાજપ-૨૫, કHIેસ-૧૧ અJય-૦ ),કડોદરા-૭ (૨૮) ( ભાજપ-૨૧, કHIેસ-૦૭ અJય-૦ ) અને સ?ચન-૭ (૨૮)(
ભાજપ-૨૬, કHIેસ-૦૨ અJય-૦ ) )
~ુરત _gુિનિસપલ કોપhરશનની ;ુલ વોડQ અને સીટો :- ૨૯ ( બેઠકો- ૧૧૬) ( ભાજપ-૮૦, કHIેસ-૩૬ અJય૦)
~ુરતના મેયર :- અŒ3મતા િશરોયા
~ુરતના ડigુટ( મેયર:- શંકર ચેવલી
~ુરત _gુિન.કિમશનર :- jી િમ?લ‹દ તોરવાને
ગામડાંઓ :- ૧૨૮૦
પાક:- ઘm,Sુવાર,શેરડ(,t ુવેર,કપાસ,ડાંગર,કઠોળઅને ફળો
ઉTોગ:- હ(રા ઉTોગ ,કાપડ ઉTોગ ,જર( ઉTોગ,ટWસટાઈલ ઉTોગ
ખનીજ:- V ૂનો, ;ુદરતી વાgુ અને તેલ, ?લnનાઈટ, લાઈમ 3ટોન
નદ(ઓ:- તાપી
બંદરો :- મગદ લા ,~ુરત,હ રા,lુ_મસ
અગUયના 3થળો :- બારડોલી ,lુમસ ,હ રા ઉકાઈ ઉતરાણ ,ઉધાન
જોવાલાયક 3થળો :- ~ુરત હ(રા ઉTોગ ,કાપડ ઉTોગ ,જર( ઉTોગ, lુ_મસ Lવાસધામ માટ ભારતભરમાં
ણીt ું છે .
િવશેષ નHધ :
ƒIેજ સરકારની પહલી વેપાર( કોઠ( ની 3થાપના ~ુરતમાં કરવામાં આવી હતી.
~ુરત તાપી 2કનાર વસે$ ું શહર છે . ~ુરત હ(રા ઉTોગ, કાપડ ઉTોગ અને જર( ઉTોગ માટ ભારતભરમાં
LPયાત છે .
~ુરત \ુજરાતXુ ં અIગ[ય વેપાર( મથક અને ઓTો?ગક શહર છે .
ઉધનામાં રયોન, જર(,અર(સા,ઘ2ડયાળ અને મશીન •ૂ સ ઉTોગ િવક3યા છે .
એિશયાની સૌLથમ ફરતી ર3ટોરJટ ~ુરતમાં આવેલી છે .
~ુરત

લામાં yુબળા આ2દવાસીઓXુ ં હાલી X ૃUય

ણીt ું છે .
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~ુરતમાં સૌLથમ iલેટો2રયમની 3થાપના થઇ હતી.
બંદર-એ- !ુબારક તર(ક ~ુરત ઓળખાય છે .
~ુરત જ લામાં સૌથી વvુ િસ‹ચાઈ નહરો ારા થાય છે .

વલસાડ -જ.લો
વલસાડ જ લોભારત દશના પિ‰મ ભાગમાં આવેલા \ુજરાત રા}યની દ?*ણમાં છે વાડ,આવેલો છે .
વલસાડ જ લાની આSુબાSુ નવસાર(

લાની સરહદ આવેલી છે .

*ે+ફળ :- ૩,૦૩૪ચો.2કમી
3થાપના :- ૧૯૬૬
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૪ {ધરમFુર(એસ.ટ(),પારડ(,કપરાડા (એસ.ટ() અને ઉમરગામ (એસ.ટ( }
વ3તી :- ૧૭,૦૩,૦૬૮ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :- ૭૮.૫૫%
?લ‹ગ અXુપાત:- ૯૨૨ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- વલસાડ
તા$ુકાઓ :- ૫ (૧)વલસાડ (ર) પારડ( (૩) ઉમરગામ (૪) કપરાડા અને (પ) ધરમFુર
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૬ (બેઠકો-૧૫૮)( ભાજપ-૮૩, કHIેસ-૭૨ અJય-૦૩ ) ( વલસાડ-૩૨,
ધરમFુર-૨૪,કપરાડા-૩૦, ઉમરગામ-૩૦,વાપી-૨૦ અને પાટડ(-૨૨
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :-૩૮( ભાજપ-૨૧, કHIેસ-૧૬ અJય-૦૧ )
જ લા પંચાયત L!ુખ :-

તેJˆભાઈ ટંડલ

જ લા પંચાયત ઉપL!ુખ :- ગૌદશQના પટલ
ગામડાંઓ :- ૨૪૧
પાક:- ડાંગર, Sુવાર,શેરડ(,કŽું,ચી;ુ અને કઠોળ
ઉTોગ:- િસમેJટ, ચમQ ઉTોગ, કાગળ,રસાયણો,~ુતરાઉ કાપડ, 3ટનલેસ 3ટ(લ, ખાંડ,તેલની િમલ, નાના
ઈજનેર( ઉTોગ, ઇમારતી લાકlું અને ફામાQ 3gુ2ટકલ
નદ(ઓ– ઔરં ગા, પાર, દમણગંગા, કોલક
ખનીજ:પવQતો:- િવ સન, સ•ાˆી પવQતમાળા, પારનેરાના lુગ
ં ર
બંદરો:- ઉમરગામ, વલસાડ, કોલક, મરોલી, ઉમરસાડ(
અગUયના 3થળો : ધરમFુર ,નારગોલ ,વાપી ,ઉનાઈ ,િતથલ,મરોલી,િતથલનો દર(યાક(નારો,ઉદવાડાની
પારસી અ?ગયાર(, લેડ( િવ સન સંIહાલય( ધરમFુર), •ુદાવન
ં
3•ુ2ડયો (ઉમરગામ), ઉનાઈ ગરમ પાણીના
ૂ , સાંઈ બાબાXુ ં મં2દર (વલસાડ)
;ંડ
િવશેષ નHધ :
\ુજરાતમાં સૌથી વધાર વરસાદXુ ં Lમાણ ૨૦૦ સે.મી.થીવધાર છે .
અમાર દરક અપડટ Whats app પર મેળવવા માટ ૭૫૬૭૮૦૭૮૧૯ પર “join yash Dodiya” લખી મેસેજ કરો
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વલસાડ અને અમલસાડ હા‘સની કર( માટ
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ણીt ું છે

વલસાડ શહર ઔરં ગા નદ(ને 2કનાર વસે$ ું શહર છે .
વલસાડ ખાતે ર વે ~ુર*ા દળXુ ં !ુPય મથક તેમજ rનfગ સેJટર ધરાવે છે .
\ુજરાત રાજયમાં સૌ Lથમ ધરમFુર તા$ુકા ખાતે, રા’r(ય િવ•ાન સંIહાલય ારા સંચા?લત એ“ુ ં આ કJˆ
૨૭ એિLલ, ૧૯૮૪નાં રોજ ભારત સરકારનાં સાં3;ૃિતક અને Lવાસન મં+ાલય ારા જ લા િવ•ાન કJˆ
Šુ $ું !ુકવામાં આ€gુ.ં
“સ•ા”• ~ ૃ–’ટ સેJટર” વલસાડ અને નાસીક વ‚ચેના !ુસાફરો માટ Š ૂબજ આકષQણXુ ં કJ• છે . જયાં
;ુદરતના અણમોલ ખ નામાંથી અસંPય ઔષધીઓનો ખ નો ભરલો છે . અહfના આ2દવાસી
વનવાસીઓની સંપિM છે . તેમાં રપ૦

તના “ ૃ*ો તથા રરપ થી વvુ

તની ઔષધીઓના છોડ છે .

અહfના જગલોમાં
ં
સાગ,અને ચી;ુ,સીતાફળ અને કળાં Š ૂબ થાય છે .
તીથલ અને નારગોલ હવાખાવાના 3થળો છે .
ઉમરગામ \ુજરાતXુ ં છે $ું 3ટશન છે . Uયારબાદ મહારા’r રા}યની હદ શa થઇ છે .
વાપીમાં અનેક કારખાનાઓ અને ઔધો?ગક વસાહતો આવેલી છે .

નવસાર( જ લો
નવસાર( જ લો ભારત દશના પિ‰મ ભાગમાં આવેલા \ુજરાત રા}યના દ?*ણ ભાગમાં આવેલો મહUવનો
જ લો છે ,
નવસાર( જ લાની ઉMરમાં~રુ ત જ લો, F ૂવQમાં ડાંગ જ લો અને દ?*ણમાં વલસાડ

લો આવેલા છે ,

*ે+ફળ :- ૨,૨૧૧ચો.2કમી
3થાપના :- ૧૯૯૭
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૪ { જલાલFુર, નવસાર(, ગણદવી અને વાંસદા (એસટ()}
વ3તી :- ૧૩,૩૦,૭૭૧ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :- ૮૩.૮૮%
`ી Fુaષ Lમાણ :- ૯૬૧ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- નવસાર(
તા$ુકાઓ :- ૫ ( જલાલપોર , નવસાર(, ગણદવી,ચીખલી અને વાંસદા )
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૬ (બેઠકો- ૧૩૪)( ભાજપ-૭૨ કHIેસ-૬૧ અJય-૧ ) ( નવસાર(-૧૮,
ગણદવી-૨૪,જબલFુર-૨૦, વાસંદા-૨૮,ચીખલી-૨૮ અને ખેરગામ-૧૬)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :-૩૦ ( ભાજપ-૧૮, કHIેસ-૧૨, અJય-૦ )
જ લા પંચાયત L!ુખ :- 2દનેશભાઈ પટલ
જ લા પંચાયત ઉપL!ુખ :- ગીતા ગાવીત
નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ :– ૧ (નવસાર(-૧૧)(૪૪)( ભાજપ-૩૦, કHIેસ-૧૪,અJય-૦ )
ગામડાંઓ :- ૩૭૦
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પાક:- ડાંગર, કપાસ, Sુવાર, કર(,શેરડ(,કઠોળ
ઉTોગ:- કાગળ,લાકડા ઉTોગ ,ખાંડ ઉTોગ
ખનીજ:નદ(ઓ:- F ૂણાQ , ƒ?બકા, કાવેર(, ઔરં ગા, ભૈરવી અને મfઢોળા
પવQતો:બંદરો:- જલાલપોર , ઓજલ બીલીમોરા
અગUયના 3થળો : બીલીમોરા ,સં ણ,ગણદવી, દાંડ( ,ઉભરાટ,ઉદવાડા
િવશેષ નHધ :
ઉભરાટ હવા ખવાXુ ં 3થળ છે .
‘ Fુ3તકોની નગર(’ તર(ક નવસાર( ઓળખાય છે .
નવસાર( F ૂણાQ નદ(ને 2કનાર વસે$ ું શહર છે .
બીલીમોરા કાગળ ઉધોગ તેમજ લાકડાના ઉTોગ માટ

ણીt ું છે .

ગણદવી ખાંડ ના કારખાના છે .
નવસાર( પિ‰મ ર વેX ુ ં મહUવXુ ં 3ટશન છે .
\ુજરાતમાં પારસી— સૌLથમ સં ણ,બંદર ઉતયાQ હતા.
દાંડ( મીઠાના સUયાIહ માટ

ણીt ું છે .

ઉદવાડ પારસી—Xુ ં કાશી કહવાય છે .
નવસાર( શહરના ]ુદ
ં રાજના દાણા-ચણા અને સોનાની €યા˜બી ભાવની ખર(દ( પણ મશ]ર
ુ છે .
નવસાર( જ લામાંથી F ૂણાQ નદ( , ƒ?બકા નદ( ,કાવેર( નદ(, ખરરા નદ(,કોસખાડ( નદ( વગેર નદ(ઓ પસાર
થાય છે .
નવસાર(માં yૂિધયા તળાવ આવે$ ું છે .
નવસાર(

લાના વાસંદામાં વાઘ, ચMા,દ(પડો,જરખ અને ચૌિશ‹ગા પ™ુઓXુ ં વાસંદા નેશનલ પાકQ આવે$ ું

છે .
નવસાર(

લાXુ ં ઉભરાટ િવહારધામ છે .

નમQદા જ લો
નમQદા જ લો વડોદરા, ભaચ અને ~ુરત

લાની સરહદો આવેલી છે .

*ે+ફળ :- ૨,૭૪૯ચો.2કમી
3થાપના :- ૧૯૯૭
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૨ { નાંદોદ (એસ.ટ() અને ડડ(યાપાડા(એસ.ટ()}
વ3તી :- ૫,૯૦,૩૭૯ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :- ૭૨.૭૧ %
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`ી Fુaષ Lમાણ :- ૯૬૧ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- રાજપીપળા
તા$ુકાઓ :- ૪ ( ૧) નાંદોદ (૨)ડડ(યાપાડા(૩)િતલકવાડા અને (૪)સાગબારા
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૫ (બેઠકો-૯૦) ( ભાજપ-૨૭, કHIેસ-૪૪ અJય-૧૯ ) ( િતલકવાડા-૧૬,
નાંદોદ-૧૮, ડડ(યાપાડા-૨૨, સાગબારા-૧૮,અને ગaડxર-૧૬)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૨૨( ભાજપ-૬, કHIેસ-૧૦ અJય-૦૬ )
નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ :- ૧ ( રાજપીપળા-૭(૨૮)( ભાજપ-૧૫, કHIેસ-૦૭ અJય-૬ ))
ગામડાંઓ :- ૫૩૮
પાક:- Sુવાર, ડાંગર, બાજર(,કપાસ,મકાઈ અને ઘm
ઉTોગ:- ઇમારતી લાકlુ,ં 2ફ મ ઉTોગ અને અક(ક
ખનીજ:નદ(ઓ:- નમQદા
પવQતો:- રાજપીપળાની ટકર(ઓ
અગUયના 3થળો:- કવડ(યા કોલોની, ~ુરપાણેxર, કવડ(યા,રાજપીપળા
િવશેષ નHધ :
આ જ લો \ુજરાત રા}યનો +ી

šમનો પછાત જ લો છે .

રાજપીપળામાં એક હ ર બાર(વાળો રાજમહલ છે .
€યાયામ િવTાલયો આવેલા છે .
કવ2ડયા ખાતે આવેલ સરદાર સરોવર ( નમQદા યોજના ) આપણા દશ ની મહUવની બ]હ
ુ t ુક યોજના છે .
~ ૂરપાણે›ર રfછ અભયાર[ય આવે$ ું છે .

વડોદરા

લો

વડોદરા ભારત દશના પિ‰મ ભાગમાં આવેલા\ુજરાત રા}યના મœય ભાગમાં આવેલો જ લો છે .
વડોદરા

લાની આSુબાSુ પંચમહાલ, ખેડા, આણંદ, ભaચ અને નમQદા

લાની સરહદો આવેલી છે .

*ે+ફળ :- ૪,૩૧૨ ચો .2કમી
3થાપના :-૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૧૩ {સાવલી, વાઘોડ(યા,છોટાઉદFુર (એસ.ટ(), dતFુર(એસ.ટ(),
સંખેડા(એસ.ટ(),ડભોઇ, વડોદરા(એસ.સી), સયા ગંજ,અકોટા,રાવFુરા,માંજલFુર,પાદરા અને કરજણ}
વ3તી :- ૩૦,૯૩,૭૯૫ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :- ૭૮.૯૨ %
`ી Fુaષ Lમાણ:-૯૩૪ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- વડોદરા
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તા$ુકાઓ :- ૭ (૧) પાદરા ,(૨)વડોદરા (૩)કરજણ (૪)ડભોઇ (૫)વાઘોડ(યા (૬)સાવલી (૭)િશનોર
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૮ (બેઠકો-૨૦૭) ( ભાજપ-૭૧, કHIેસ-૧૬૪, અJય-૦૯ ) ( વડોદરા -૩૬,
ડભોઇ-૨૦, વાઘોડ(યા-૨૦,સાવલી-૨૨ િશનોર-૧૬,કરજણ-૨૦,પાદરા-૨૬ અને દસર-૧૬)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :-૩૧( ભાજપ-૧૦, કHIેસ-૨૧, અJય-૦ )
વડોદરા _gુિનિસપલ કોપhરશન ની ;ુલ વોડQ :- ૧૯ (સwયો- ૭૬) ( ભાજપ-૫૮, કHIેસ-૧૪ અJય-૪ )
વડોદરાના મેયર :- ભરત ડાંગર
વડોદરાના ડigુટ( મેયર :- યોગેશ પટલ
વડોદરા _gુિન.કિમશનર :- jી એચ.એસ.પટલ
નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ - ૨ (ડભોઇ- ૯(૩૬) ( ભાજપ-૪, કHIેસ-૨૮, અJય-૪) અને પાદરા-૭
(૨૮) ( ભાજપ-૨૩, કHIેસ-૦૩, અJય-૨ )
ગામડાંઓ :પાક:- કપાસ,ડાંગર,Sુવાર,મગફળ(, ઘm,બાજર(
ઉTોગ:- કાપડ, રસાયણ,દવાઓ,કાચ,એJ નીયરfગ,રાસાય?ણક ખાતર,મU3ય,ડર( ઉTોગ અને Lેrોકિમક સ
ખનીજ:- ખનીજતેલ, કોŒ3તક સોડા ખાર,આરસ
નદ(ઓ:- િવxાિમ+ી, ઢાઢર, ઓરસંગ, હ(રહા, ૂખી, ભારજ ,ગોમા,
પવQતો:અગUયના 3થળો : છોટાઉદFુર,ડભોઇ ,સંખેડા ,બાવ

,વાઘો2ડયા ,પાદરા ,કરજણ

જોવાલાયક 3થળો : લ•મીિવલાસ પેલેસ (વડોદરા ) હ(રા ભાગોળની વાવ,~ુરસાગર તળાવ,આજવા
તળાવ, મોહમદ તળાવ,Lતાપ િવલાસ પેલેસ, 2કતžમં2દર,કમાટ(બાગ ,કાયાવરોહણ
િવશેષ નHધ :
વડોદરા પેxા ગાયકવાડ ની રાજધાની હતી.
વડોદરા શહર િવxાિમ+ી નદ(ને 2કનાર વસે$ ું શહર છે .
વડોદરા ‘ મહલોના શહર’ તર(ક ઓળખાય છે .
વડોદરા એમ.એસ.gુિનવિસŸટ( તથા સરકાર( મેડ(કલ કોલેજ આવેલી છે .
\ુજરાતXુ ં સૌથી મો•ું Fુ3તકાલય સેJrલ લાઈ ેર(,વડોદરામાં આવેલી છે .
\ુજરાત ઈકોલો કલ કમીશન વડોદરામાં આવેલ છે .
ર વે rઈનfગ કોલેજ વડોદરામાં આવેલી છે .
લાલ રં ગનો ડોલોમાઈટ આરસ •છાFુરમાં આવેલ છે .
\ુજરાત ઉ Q િવકાસ િનગમ વડોદરામાં કાયQરત છે .
શૈ*?ણક L“ ૃિતમાં વડોદરા અIેસર ર¡ું છે .
વડોદરા રા}ય માં સયા રાવ ગાયકવાડ ફર યાત Lાથિમક િશ*ણ કgુ¢ હt.ું
વડોદરામાં આઈ.પી.સી.એલ ર(ફાઈનર( (પેrોલ બનાવટો) આવેલી છે .
વડોદરામાં બાજવા ખાતે

.એસ.એફ.સી. ખાતરXુ ં મોટામાં મો•ું કારખાXુ ં આવે$ ું છે .

અમાર દરક અપડટ Whats app પર મેળવવા માટ ૭૫૬૭૮૦૭૮૧૯ પર “join yash Dodiya” લખી મેસેજ કરો

www.misionexam.in

www.impgkguru.in

www.ojasjobinfo.in

સારાભાઇ કિમક સ (દવાઓ અને મશીનર( બનાવવાXુ ં કારખાXુ)ં તથા એલે£_બક (દવાઓ બનાવવાXુ ં
કારખાXુ)ં આવે$ ું છે .
\ુજરાતXુ ં સૌLથમ ર2ડયો કJˆ વડોદરામાં મહારા

સયા રાવ ગાયકવાડ શa કgુ¢ હt.ું

દાહોદ જ લો
દાહોદ જ લો ભારત દશના પિ‰મ ભાગમાં આવેલા \ુજરાત રા}યની F ૂવQ તરફ આવેલો જ લો છે .
\ુજરાત રાજયની F ૂવQ સરહદ પર આવેલાપંચમહાલ

લામાંથી િવભા ત કરવામાં આવેલ છે .

દાહોદ

લાની પંચમહાલ,છોટાઉદFુર

લાની સરહદો આવેલી છે .

દાહોદ

લો \ુજરાતની સરહદ પર,રાજ3થાન અને મœયLદશ એમ બે રા}યોને અડ(ને આવેલો છે .

*ે+ફળ :- ૩,૬૪૨ચો. 2કમી
3થાપના:- ૦ર-૧૦-૧૯૯૭
િવધાનસભાની;ુલ સીટો :-૭ (૧)ફતેહFુરા(એસ.ટ(), (૨)ઝાલોદ (એસ.ટ(), (૩)લીમખેડા(એસ.ટ(),
(૪)દાહોદ(એસ.ટ(),(૫) ગરબાડા(એસ.ટ(), (૬)દવગઢબા2રયા(એસ.ટ(),(૭) સંતરામFુર (એસ.ટ() }
તા$ુકાઓ :- ૭ (૧) ઝાલોદ ,(૨) ગરબાડા (૩)દાહોદ (૪)દવગઢબા2રયા,(૫)ધાનFુર ,(૬)ફતેFરુ ા ,(૭)
લીમખેડા ,(૮)સંdલી
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૮ (બેઠકો-૨૩૦) ( ભાજપ-૭૫, કHIેસ-૧૨૭, અJય-૦૩) ( દાહોદ૩૮,ગરબાડા-૨૪,ધનFુરા-૨૪, લીમખેડા-૨૪, લોદ-૩૮, દવગઢબા2રયા-૨૮,ફતેFરુ ા-૨૮,સંdલી-૧૬)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :-૫૦ ( ભાજપ-૨૪, કHIેસ-૨૬, અJય-૦ )
નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ :- ૧ ( દાહોદ-૯ (૩૬)) ( ભાજપ-૨૨, કHIેસ-૧૩ અJય-૧ )
વ3તી :- ૨૧,૨૬,૫૫૮ (૨૦૧૧ !ુજબ )
`ી Fુaષ Lમાણ:- ૯૯૦ ( દર હ ર)
અ*ર •ાન :- ૫૮.૬૨%
!ુPય મથક :- દાહોદ
ગામડાંઓ :- ૬૯૬
ઉTોગ:- ટબાQ ઈન,હળવા વાહનો,ઓટોમોબાઇલ
ખનીજ:- િસ?લકા, Iેનાઈટ,Iેવલ,¤લેક rપ
નદ(ઓ:- પાનમ, હડફ,માચનકાલી અને વા વા
પાક :- મકાઈ,મગફળ(, ડાંગર,કપાસ,બાજર(,જવ,ચણા અને તમા;ુ
પવQતો:- રતનમહાલ
અગUયના 3થળો :- દવગઢ બાર(યા ,ઝાલોદ ,સંતરામFુર
િવશેષ નHધ :
દાહોદ વેપાર( કJˆો છે .
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દવગઢબાર(યા SુX ુ ં રજવાડ( શહર છે .અહf મોટા ભાગે આ2દવાસી વ3તી વસે છે .
આ જ લામાં !ુPયUવે મકાઈ, ચણા અને અડદ તેમ જ અJય શાકભા ના પાક લેવામાં આવે છે .
આ જ લામાં yુœમતી ,પાનામ,માછણ,હડફ ,કાલી ખાન નદ(ઓ આવેલી છે .
દાહોદ જ લાનો લીમખેડા તા$ુકો સૌથી પછાત તા$ુકા તર(ક રાજયમાં બી

પંચમહાલ

šમે આવે છે .

લો

પંચમહાલ જ લો ભારત દશના પિ‰મ ભાગમાં આવેલા \ુજરાત રા}યમાં આવેલો એક મહUવનો જ લો છે .
પંચમહાલ જ લાની દાહોદ,વડોદરા,મહ(સાગર છોટાઉદFુર

લાની સરહદો આવેલી છે .

*ે+ફળ :- ૫૦૮૩ચો. 2કમી
3થાપના :– ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૬ { શેહરા, મોરવાહડફ,ગોધરા, કાલોલ ,હાલોલ અને $ુણાવાડા }
વ3તી :- ૧૬,૪૨,૨૬૮ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :- ૭૦.૭૯%
`ી Fુaષ Lમાણ:-૯૪૯ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- ગોધરા
ુ ોડા ,(૫)શહરા (૬)ઘોઘંબા અને (૭)મોરવા હડફ
તા$ુકાઓ :- ૭ (૧) હાલોલ ,(૨)કાલોલ (૩)ગોધરા,(૪) ં¥ઘ
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૭(બેઠકો-૧૭૮)( ભાજપ-૧૩૬, કHIેસ-૩૧ અJય-૮ ) (ઘોઘંબા-૨૬, ગોધરા૩૪,

ુ ોડા-૧૬, કાલોલ-૨૪, શહરા-૩૦,વામોલ-૨૪ અને મોરવાહડફ -૨૪)
ં¥ઘ

જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૩૮ ( ભાજપ-૩૪, કHIેસ-૦૪અJય-૦ )
જ લા પંચાયત L!ુખ :- કt ુબેન દસાઈ
જ લા પંચાયત ઉપL!ુખ :- ખાt ુભાઇ પગી
નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ - ૧ ( ગોધરા-૧૧ (૪૪)) ( ભાજપ-૧૮, કHIેસ-૦૧ અJય-૨૫ )
ગામડાંઓ :પાક:- મકાઈ, બાજર(,ડાંગર,t ુવેર,જવ,કોદરા, તમા;ુ અને lુગ
ં ળ(
ઉTોગ:-ટબાQ ઈન,હળવા વાહનો,ઓટોમોબાઇલ અને 2ફ મ ઉTોગ
ખિનજ:- િસ?લકા, Iેનાઈટ,Iેવલ,¤લેક rપ
નદ(ઓ:- મહ(, મેસાર(, પાનમ, વેર(,ગોમા,ભાદર, ~ુખી
પવQતો:- પાવાગઢ
અગUયના 3થળો :- હાલોલ ,$ુણાવાડા ,•ુવા ,પાવાગઢ, ચાંપાનેર ,
િવશેષ નHધ :
આ

લાની મોટા ભાગ ની વ3તી આ2દવાસી છે .

ગોધરા વેપાર Xુ ં કJˆ છે .
સરહદ( lુગ
ં રોમાં આમળાં,મધ ,ચારોળ( વગેર થાય છે .
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•ુવામાં ગરમ પાણીના ;ુંડા આવેલા છે .
પાવાગઢXુ ં મહાકાળ( Xુ ં મં2દર અહf આવે$ ું છે .
રfછ,?ચMા માટXુ ં

ણીt ું

ુ ોડા અભયાર[ય
ં¥ઘ

¥ુઘોડામાં
ં
આવે$ ું છે .

ડઝર િવહારધામ આ જ લામાં આવેલ છે .
હાલોલમાં 2ફ મ 3•ુ2ડયો આવેલો છે .
પાવાગઢમાં yૂિધgુ ં તળાવ અને છાિસયા તળાવ આવે$ ું છે .

ખેડા
ખેડા

લો

લો ગાંધીનગર,અમદાવાદ,મહસાણા,આણંદ,મહ(સાગર , પંચમહાલ, અરવ લી અને વડોદરા

જ લાઓની સરહદ 3પશ¦ છે .
*ે+ફળ :- ૩૯૫૯ ચો. 2કમી
3થાપના :- ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૭ { માતર, નડ(યાદ, મહમદાવાદ,મ]ધ
ુ ા,ઠાસરા,કપડવંજ અને બાલાિસનોર}
વ3તી :- ૨૦,૫૩,૭૬૯ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન : ૮૨.૬૫ %
`ી Fુaષ Lમાણ:- ૯૭૦ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- ન2ડયાદ
તા$ુકાઓ :- ૮
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સંPયા અને સીટો :- ૮ (બેઠકો-૧૬૬) ( ભાજપ-૭૨, કHIેસ-૮૪ અJય-૧૦ )( ખેડા૧૮,નડ(યાદ-૨૬, માતર-૨૦, મ]ધ
ુ ા-૧૮, ઠાસરા-૨૪, વસો-૧૬ અને ગળતેxર-૧૮)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ( ભાજપ-૦, કHIેસ-૦૦ અJય-૦ )
જ લા પંચાયત L!ુખ :જ લા પંચાયત ઉપL!ુખ :નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ – ૩ ( ભાજપ-૨, કHIેસ-૧ અJય-૦ )(નડ(યાદ- ૧૩(૫૨)( ભાજપ-૪૧,
કHIેસ-૦૨ અJય-૦૯ ) અને કપડવંજ-૭ (૨૮) ( ભાજપ-૧૫, કHIેસ-૦૧ અJય-૧૨ ), ઠાસરા-૭ ( ભાજપ-૦,
કHIેસ-૦ અJય-૭ )
!ુPય શહરો :- ન2ડયાદ
પાક:- ડાંગર ,ઘm , Sુવાર,મકાઈ,તમા;ુ,શેરડ(,એરં ડા,વર(યાળ(,મગફળ( અને t ુવેર
ઉTોગ:- ડર( ઉTોગ,ઇલેWrોિનકસના સાધનો,કબલો,બીડ( અને ખાંડ
ખનીજ:- બોWસાઈટ,લાઈમ3ટોન, Iેનાઈટ, બેJટોનાઈટ
નદ(ઓ:- ખાર(,મેxો,વા+ક, શેઢ(
પવQતો:બંદરો:અમાર દરક અપડટ Whats app પર મેળવવા માટ ૭૫૬૭૮૦૭૮૧૯ પર “join yash Dodiya” લખી મેસેજ કરો

www.misionexam.in

www.impgkguru.in

www.ojasjobinfo.in

અગUયના 3થળો :- ડાકોર ,કપડવંજ,નડ(યાદ
જોવાલાયક 3થળો :- 3વાિમનારાયણ Xુ ં મં2દર (વડતાલ ,બોચાસણ ),સંતરામ મં2દર (ન2ડયાદ )
રણછોડરાય

મં2દર (ડાકોર )ગરમપાણીના ઝારા (લ~ુJˆા).ગળતેxર,

િવશેષ નHધ :
તમા;ુનો LPયાત ચરોતર Lદશ અહf આવેલો છે .
!ુPય પાક તમા;ુ હોવાથી સોનેર( પણQની

ૂિમ પણ કહવામાં આવે છે .

નડ(યાદમાં ધરમિસ‹હ પોલીટકનીક આવેલી છે .
ડાકોરXુ ં Lાચીન નામ ડંકFુર હt.ું
\ુજરાતમાં સૌથી વvુ પાક( સડકો ખેડા જ લામાં આવેલી છે .

આણંદ
આણંદ

લો

લાની આSુબાSુ અમદાવાદ,ખેડા,વડોદરા જ લા આવેલા છે .

*ે+ફળ :- ૨,૯૫૧ ચો. 2કમી
3થાપના :- ૧૯૯૭
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૭ { ખંભાત, બોરસદ, §કલાવ, ઉમરઠ, આણંદ, પેટલાદ અને સો +ા}
વ3તી :- ૨૦,૯૦,૨૭૬ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :- ૮૪.૩૭ %
`ી Fુaષ Lમાણ:- ૯૨૫ (દરહ ર)
!ુPય મથક :- આણંદ
ગામડાઓ:- ૩૫૪
તા$ુકાઓ :- ૮ (૧) આણંદ ,(૨) બોરસદ, (૩) ખંભાત, (૪) પેટલાદ,(૫) સો +ા,(૬) ઉમરઠ,(૭) તારાFુર
અને (૮) §કલાવ
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૮ (બેઠકો-૧૯૬) ( ભાજપ-૬૬, કHIેસ-૧૩૨ અJય-૩ )(આણંદ- ૩૪,
ઉમરઠ-૨૨, તારાFુર-૧૬, સો +ા-૧૬, §કલાવ-૨૦ પેટલાદ-૨૪ ,બોરસદ-૩૪,સો +ા-૧૬

અને ખંભાત-

૨૬)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :-૪૨ ( ભાજપ-૧૨, કHIેસ-૩૦ અJય-૦ )
નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ - ૫ ( ભાજપ-૦૨, કHIેસ-૦૧ અJય-૦૧ ) (બેઠકો-૧૮૮) ( ભાજપ-૯૧,
કHIેસ-૬૮ અJય-૨૯ )આણંદ -૧૩(૫૨)( ભાજપ-૨૮, કHIેસ-૨૨, અJય-૨ ), પેટલાદ-૯(૩૬)( ભાજપ-૧૪,
કHIેસ-૨૦, અJય-૨ ), ખંભાત-૯(૩૬) ( ભાજપ-૨૦, કHIેસ-૧૬, અJય-૦ ) , બોરસદ-૯ (૩૬) ( ભાજપ-૦૭,
કHIેસ-૧૦ અJય-૧૯ ) ,ઉમરઠ-૭(૨૮) ( ભાજપ-૨૨, કHIેસ-૦૦ અJય-૬ )
બંદરો:- ખંભાત
નદ(ઓ:- સાબરમતી,મહ(
ઉધોગ:- બીડ(ઉધોગ,દર( ઉધોગ અને અક(ક
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!ુPય પાક :- તમા;ુ, કળાં, શેરડ(, બાજર(, રાઈ,ચી;ુ અને બટાકા
!ુPય શહરો : આણંદ,વ ભિવTાનગર ,ખંભાત
અગUયના શહરો : vુવારણ ,પેટલાદ ,$ુણેજ
જોવાલાયક 3થળો : અ!ુલ ડર( (આણંદ) 3વાિમનારાયણ મં2દર (વડતાલ ) િવTાધામ
(વ ભિવTાનગર)મહાકાલેxરમં2દર(બોરસદ),ખંભાત, 3વામીનારાયણ મં2દર બોચાસણ તથા કરમસદ
ભારતની LPયાત અ!ુલ ડર(ઉધોગ સરદાર પટલ ના માગQદશQન હઠળ નખાયો અને એન .ડ(.ડ( .બી
(નેશનલ ડર( ડવલપમેJટ બોડQ )Xુ ં વlું મથક કરમસદ માં આવેલી છે .
િવશેષ નHધ :
ખંભાતમાં અક(ક ઉધોગ િવક3યો છે તેX ુ ં SુX ુ ં નામ 3તંભતીથQ હt ું .
સરદાર પટલની જJમ ૂિમ કરમસદ છે .
આણંદમાં ;ૃિષ gુિનવિસŸટ(Xુ ં વlુમ
ં થક આવે$ ું છે .
ખંભાતXુ ં Lાચીન નામ 3તંભFુર છે .
LPયાત શૈ*?ણકધામ વ લભિવTાનગર જોવાલયક છે .
આણંદ સફદ šાંિત માટ ~ુLિસ¨ છે .(અ!ુલ ડર()
અક(કના વેપારના મહUવXુ ં કJˆ ખંભાત છે .

અમરલી
અમરલી

લો

લાની આSુબાSુ ગીર સોમનાથ, Sુનાગઢ,ભાવનગર,બોટાદ,

મનગર અને રાજકોટ જ લા

આવેલા છે .
*ે+ફળ :- ૬,૭૬૦ચો. 2કમી
3થાપના :- ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૫ { ધાર(, અમરલી, લાઠ( , સાવર;ુંડલા અને રાSુલા }
વ3તી :- ૧૫,૧૩,૬૧૪ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :- ૭૪.૨૫%
`ી Fુaષ Lમાણ:-૯૬૪ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- અમરલી
તા$ુકાઓ : -૧૧ (1) અમરલી, (2) બાબરા, (3) ધાર(, (4)

ફરાબાદ. (5) બગસરા, (6) ખાંભા,(7) લાઠ(, (8)

લી?લયા (9) રાSુલા , (10) સાવર;ુંડલા, (11) વડ(યા-;ુંકાવાવ
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૧૧ (બેઠકો-૧૯૦) ( ભાજપ-૫૧, કHIેસ-૧૩૪ અJય-૪ )( અમરલી-૧૮,
લાઠ(-૧૬, બાબરા-૧૮, લીલીયા-૧૬,ધાર(-૧૮,રાSુલા-૨૦,;ુકાવાવ,વા2ડયા-૧૬, સાવર;ુંડલા-૨૦,બગસરા૧૬, ફરાબાદ-૧૬, ખાંભા-૧૬ )
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :-૩૪ ( ભાજપ-૦૫, કHIેસ-૨૯ અJય-૦ )
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નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ - ૩ (બેઠકો-૧૦૮) ( ભાજપ-૩૫, કHIેસ-૬૯ અJય-૦૪ )( અમરલી૧૧(૪૪) (ભાજપ-૦૬, કHIેસ-૩૫ અJય-૩ ), બગસરા-૭(૨૮) ( ભાજપ-૧૩, કHIેસ-૧૪ અJય-૧ ) અને
સાવર;ુંડલા-૯(૩૬) ( ભાજપ-૧૬, કHIેસ-૨૦ અJય-૦ ))
ગામડાંઓ :- ૭૮૪
બંદર :-

ફરાબાદ,પીપાવાવ,અમરલી ધારા બંદર

ખિનજ :- ક સાઈટ,V ૂનાનો પ†થર, બોWસાઈટ, જiસમ, કાચી ધાt ુ-લોખંડ
ઉધોગ:- ખાંડ ઉધોગ, મU3ય ઉધોગ,િસમેJટ ઉધોગ,તેલની િમલ અને હ(રા ઉધોગ.
પાક:- Sુવાર,કપાસ, કઠોળ,ઘm ,બાજર(, મગફળ(,શેરડ( અને તલ
પવQતો:- ગીરની ટકર(ઓ, સરકલા
અગUયના શહરો : મ]વ
ુ ા ,પાલીતાણા ,િશહોર ,તળા

,ગઢડા ,બોટાદ ,ઢસા,પા?ળયાદ,વેળાવદર

,ગાર(યાધાર ,સાવર;ુંડલા,સણોસરા
જોવાલાયક 3થળો : oન મં2દરો (પાલીતાણા )ગોપનાથ મહાદવ (પીથલFુર)કા?ળયાર હરણ Xુ ં
અભયાર[ય(વેળાવદર )3વાિમનારાયણ Xુ ં મં2દર (ગઢડા ),અમરાબાFુની જnયા (પા?ળયાદ ), લાઠ(Xુ ં
હXુમાન મં2દર,લાઠ(નો રાજમહલ .
િવશેષ નHધ :
આ

લા નો મોટો િવ3તાર અરબસાગર ના 2કનાર આવેલો છે .

ઈ Iામ, િવx Iામ યોજનાની શaઆત અમરલી

લામાંથી થઇ હતી.

\ુજરાતXુ ં સૌLથમ બાળસંIહાલય અમરલી જ લામાં શaઆત થઇ હતી.
કJˆ સરકારની સેJrલ સો ટ એJડ મર(ન 2રસચQ ઇJ3ટ(ટgુટ અહf આવેલી છે .
લોકભારતી સં3થા સણોસરામાં આવેલી છે .
લાઠ( \ુજરાતી કિવ કલાપીXુ ં જJમ3થાન છે .
અમરલી વેપારકJˆ છે .
તલગાજરડા F ૂ.મોરા2રબાFુX ુ ં વતન પણ અહf છે .
સયા રાવ ગાયકવાડ સૌLથમ મફત અને ફર યાત િશ*ણની શaઆત અમરલીથી કર( હતી.

પોરબંદર
પોરબંદર

લા

લાની આSુબાSુ દવ ૂિમ ારકા,Sુનાગઢ, મનગર અને રાજકોટ જ લા આવેલા છે .

*ે+ફળ :૨,૨૯૫ ચો. 2કમી
3થાપના :- ૧૯૯૭
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૨ { પોરબંદર અને ;ુિતયાણા }
વ3તી : – ૫,૮૬,૦૬૨ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન : – ૭૫.૭૮%
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`ી Fુaષ Lમાણ:-૯૫૦ (દર હ ર)
!ુPય મથક :– પોરબંદર
તા$ુકાઓ : – 3 (1)પોરબંદર, (2)રાણાવાવ, (3);ુિતયાણા
તા$ુકા પંચાયતની સંPયા અને ;ુલ સીટો :- ૩ (;ુલ સીટો-૫૬) ( ભાજપ-૪૧, કHIેસ-૧૫ અJય-૦
)(પોરબંદર-૨૪( ભાજપ-૨૦, કHIેસ-૪ અJય-૦ ),;ુિતયાણા-૧૬( ભાજપ-૧૨, કHIેસ-૦૪ અJય-૦ ) અને
રાણાવાવ-૧૬( ભાજપ-૦૯, કHIેસ-૦૭ અJય-૦ )
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૧૮ ( ભાજપ-૧૪, કHIેસ-૦૪ અJય-૦ )
નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ :- ૧ (પોરબંદર-૧૧) (બેઠકો-૪૪) ( ભાજપ-૧૪, કHIેસ-૦૪ અJય-૦ )
ગામડાંઓ :– ૧૮૬
અગUયના શહરો : – રાણાવાવ ,;ુિતયાણા ,નવીબંદર
પવQતો:- બરડો
નદ(ઓ:- ઓઝત,~ુખભાદર,મીનસર અને વt Q ુ
બંદરો:- પોરબંદર,નવી બંદર
ઉધોગો:- ~ુતરાઉ કાપડ,િસમેJટ,વીજળ(,મU3ય,દવાઓ અને રસાયણો, વન3પિત ઘી
!ુPય પાક :- કપાસ, શેરડ(, ફળો, lુગ
ં ળ(,બાજર(, Sુવાર અને કઠોળ
જોવાલાયક 3થળો : – ક(િતŸમ2ં દર (પોરબંદર )ભારત મં2દર ,ગાંધી 3! ૃિત ,iલેનેટો2રયમ (પોરબંદર
)~ુદામા મં2દર (પોરબંદર),હષQદમાતાXુ ં મં2દર(માધવFુર)
િવશેષ નHધ :
Lાચીન ~ુદામાનગર( અને અવાQ ચીન પોરબંદર રા’•્ િપતા jી મહાUમા ગાંધી નીજJમ ૂિમ છે .
પોરબંદર કાઠ(યાવાડXુ ં 3તન તર(ક ઓળખાય છે .

રાજકોટ

લો

*ે+ફળ :– ૧૧,૦૪૩ ચો. 2કમી
રાજકોટ

લાની આSુબાSુ

મનગર, અમરલી,Sુનાગઢ,બોટાદ, ~ુરJˆનગર અને મોરબી જ લા આવેલા

છે .
3થાપના :- ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :વ3તી :– ૩૦,૧૫,૨૨૯ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :– ૮૦.૯૬%
`ી Fુaષ Lમાણ:- ૯૨૭ (દર હ ર)
!ુPય મથક: –રાજકોટ
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તા$ુકાઓ :– ૧૧(૧) રાજકોટ, (૨) માળ(યા, (૩) પણધર( , (૪) જસદણ, (૫) લોિધકા, (૬)ગHડલ, (૭) ધોરા ,
(૮) ઉપલેટા, (૯)

મખંભાળ(યા, (૧૦) dતFુર, (૧૧) પંચપીપળા

તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :-૧૧ (બેઠકો-૨૦૪) ( ભાજપ-૫૦, કHIેસ-૧૪૬ અJય-૬ )( રાજકોટ-૨૪,
લોિધકા-૧૬,જલાલFુર-૨૨, ગHડલ-૨૨, ઉપલેટા-૧૮, કોટડાસાંગાઈ-૧૬,dતFુર પાવી-૨૦, પડધર(-૧૬,
મકોટડા-૧૬ અને િવ‹છ(યા-૧૮)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૩૬ ( ભાજપ-૦૨, કHIેસ-૩૪ અJય-૦ )
નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ :- ૧ (ગHડલ-૧૧) (બેઠકો-૪૪) ( ભાજપ-૨૮, કHIેસ-૧ અJય-૧૫ )
રાજકોટ _gુિનિસપલ કોપhરશન ની ;ુલ સીટો :- ૧૮ (બેઠકો-૫૨) ( ભાજપ-૩૮, કHIેસ-૩૪ અJય-૦ )
રાજકોટના મેયર :- ડૉ.oિમન ઉપાœયાય
રાજકોટના ડigુટ( મેયર :- ડૉ. દિશŸતા શાહ
રાજકોટ _gુિન.કિમશનર :- jી િવજય નેહરા
લાના !ુPય શહરો :–વીરFુર,ગHડલ , dતFુર ,ઉપલેટા ,જસદણ,પડધર( ,મા?ળયા
જોવાલાયક 3થળો:– રામ;ૃ’ણ આjમ (રાજકોટ )રડšોસ(રાજકોટ )વોટસન_gુ?ઝયમ(રાજકોટ
),જલારામ મં2દર (વીરFુર)3વાિમનારાયણ મં2દર તથા

ુ નેxર(િવTાપીઠ(ગHડલ )યા•વ કય “ ૃ*મં2દર
વ

(રાજકોટ ).
પવQતો:- ઓસમ
નદ(ઓ:- આ ,ભાદર,ગHડલી,વે«,ુ ં ઉતાવાડ(
પાક:- ડાંગર, બાજર(,મગફળ(,3પાસ, Sુવાર,શેરડ(
ખનીજ:- V ૂનો, કોલસો અને િસ?લકા
ઉધોગ:- વન3પિત ઘી,કાપડની િમલ,સા¥ુ,યં+ ઉધોગ,સાડ( બાંધણી
બંદર:- નવલખી
િવશેષ નHધ :
સૌરા’rXુ ં !ુPય શહર રાજકોટ ગણાય છે .,રાજકોટ એક શૈ*?ણક,વેપાર અને ઔTો?ગક કJˆ ,સૌરા’r gુિનવસžટ(
આવેલી છે .
સૌથી વvુ ચેકડમ ધરાવતો
આ

લો છે .

લાનો િવ3તાર પાંચાળનામે ઓળખાય છે .

રાજકોટ જ લાને સૌથી વધાર
રાજકોટ 3ટટની 3થાપના િવભો

લાની સરહદ 3પશ¦ છે .
ડ

રાજવીએ કર( હતી.

~રુ Jˆનગર

લો

*ે+ફળ :-૧૦,૪૮૯ ચો 2કમી
~ુરJˆનગર

લાની આSુબાSુ અમદાવાદ,મોરબી,બોટાદ,પાટણ,ક‚છ અને રાજકોટ જ લા આવેલા છે .
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3થાપના :- ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :-૫ { દસાડા (એસ.સી), લીમડ(, વઢવાણ, ચોટ(લા, અને ધાંગ¬ા }
વ3તી :-૧૫,૮૫,૨૬૮ (૨૦૧૧ )
અ*ર •ાન :-૭૨.૧૩%
`ી Fુaષ Lમાણ:- ૯૩૦ (દર હ ર )
!ુPય મથક:- ~ુરJˆનગર
તા$ુકાઓ :- ૯ (1) ~ુરJˆનગર, (2) પાટડ(, (3) ધાંગ¬ા, (4) લખતર,(5) ! ૂળ(, (6) લfમડ((7)ચોટ(લા,
(8) વઢવાણ, (9) હળવદ
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૧૦ (બેઠકો-૧૮૪) ( ભાજપ-૮૫, કHIેસ-૯૦ અJય-૭ )
થાનગઢ-૧૬ (2) દસાડા-૨૨ (3) ધાંગ¬ા-૨૦, (4) લખતર-૧૮,(5) ! ૂળ(-૧૮, (6)લfમડ(-૧૮, (7) ચોટ(લા-૧૮
(8) વઢવાણ-૧૮, (9) Vુડા-૧૬ (૧૦) સાયલા- ૨૦
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૩૪ ( ભાજપ-૨૪, કHIેસ-૧૦ અJય-૦ )
નગરપા?લકા સંPયા અને વોડQ :- ૩( ૨૫) (;ુલ બેઠકો-૧૦૦) ( ભાજપ-૫૩, કHIેસ-૪૬, અJય-૧ )( ધાંગ¬ા
– ૯(૩૬) ( ભાજપ-૨૫, કHIેસ-૧૧ અJય-૦ ) ,લીબંડ(- ૭(૨૮)( ભાજપ-૧૬, કHIેસ-૧૨, અJય-૦ ) અને
વઢવાણ -૯ (૩૬) ( ભાજપ-૧૨, કHIેસ-૨૩,અJય-૧ )
ગામડાંઓ:- ૬૬૧
આ

લાના !ુPય શહરો :-¬ાગ¬ા,ચોટ(લા ,હળવદ ,લfમડ(,સાયલા, થાન ,! ૂળ(,લખતર

નદ(ઓ:- કંકાવતી, ગોદરા,ભોગાવો ,~ુખભાદર,ફલ;ુ
પવQતો- ચોટ(લો
!ુPય પાક:- કપાસ, બાજર(, ઘm, Sુવાર,ઇસબ\ુલ
ખિનજ:- િસ?લકા સેJડ, ¤લેક 3ટોન, સેJટ 3ટોન, V ૂનાનો પ†થર
ઉધોગ:- િસરાિમક, ?ચનાઈ માટ(નાં વાસણો,મશીનર(
તળાવો – જોગાસર, રામસાગર, ધરમ, છા?લયા તળાવો છે .
જોવાલાયક 3થળો :-િ+ને+ેxર મહાદવ Xુ ં મં2દર (તરણેતર ,થાન ) શરણેxર મહાદાવXુ ં મં2દર
(હળવદ) ~ુદર(
ં
ભવાની (હળવદ ),ચા!ુડં ા માતા Xુ ં મં2દર (ચોટ(લા),રાણકદવી મં2દર,-ુડખર
અભયાર[ય,~ુદર(
ં
ભવાની મં2દર (હળવદ),સાયલા
િવશેષ નHધ :
~ુરJˆનગર

લો સૌરા’r અને ક‚છ ને જોડ છે

ચોટ(લામાં LPયાત ચા!ુડં ા માતા Xુ ં મં2દર આવે$ ુ છે
~ુરJˆનગર ભોગાવો નદ(ના 2કનાર વસે$ ું છે
~ુરJˆનગર રાણકદવીના મં2દર માટ LPયાત છે
~ુરJˆનગરમાં દવા,રં ગ ,રસાયણ બનાવાવનો ઉTોગ િવક3યો છે
ઝf®વાડા 3થાપUયકલાનો ઉMમ ન! ૂનો છે .
¬ાગ¬ામાં સોડાએશ તથા થાનમાં ચીનાઈ માટ(નો ઉધોગ િવક3યો છે
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થાન પાસે િ+ને+ેxર મહાદવના મં2દર માં પાંચ 2દવસનો િવxLિસ”¨ તરણેતર નો મેળો ભરાય છે
આ

લાના કપાસ ,મગફળ( શેરડ( ઘm !ુPય પાકો છે

ધોળ(ધ

ા¯ણી ડમ, ફલ;ુ ડમ, વાસલ ડમ, થોળ(યાળ( ડમ.જળાશયો આવેલા છે .

ડમ,

~ુરJˆનગરને ઝાલાવાડના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે .
~ુરJˆનગર જ લામાં !ુPયUવે કાબhસેલ અને Iેનાઇટ ખનીજ આવેલ છે .
લોક મેળાઓ-તરણેતરનો મેળો,લfખડ(નો મેળો,અષાઢ( બીજનો મેળો,િવસત માતાનો 2દવાસાનો મેળોઆદર(યાણા,ચરમા2રયા દાદાનો મેળો – ~ુJદરગઢ (~ુયાQ નગર),દ2રયા?ળ મેળો – ર?ણજતગઢ નાર(ચાણા
મેળો – નાર(ચાણા
!ુPય ઉTોગ બેરfગ ,મશીનર( અને દવાઓ બનાવવાનો છે . આ જ લામાં આવેલા થાનમાં સીરાિમક અને
દસાડામાં મીઠાંના !ુPય ઊTોગો આવેલા છે

અમદાવાદ
અમદાવાદ

લો

લાની આSુબાSુ ગાંધીનગર, ખેડા,મહસાણા.~ુરJˆનગર,પાટણ, અને મોરબી

લાઓ

આવેલા છે .
*ે+ફળ :- ૮,૦૮૬ ચો 2કમી
3થાપના : ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૨૧ {િવરમગામ,સાણંદ,ઘાટલોડ(યા,વેજલFુર,વટવા,એલીસ ીજ,નારણFુરા,
િનકોલ,નરોડા,ઠzરબાપાનગર,બાFુનગર,અમરાઈવાડ(,દ2રયાFુર-કા$ુFરુ ,જમાલFુર-ખાડ(યા, મણીનગર,
દાણીલીમડા (એસ.સી), ધંvકુ ા,દસકોઈ,અસારવા(એસ.સી) , સાબરમતી અને ધોળકા }
વ3તી :- ૭૦,૪૫,૩૧૩ (૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :- ૮૫.૩૧%
`ી Fુaષ Lમાણ:-૯૦૪ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- અમદાવાદ
તા$ુકાઓ :- 10 (1)અમદાવાદ, (2) દ3કોઈ, (3) બાવળા, (4) સાણંદ , (5) ધોળકા, (6) ધંvકુ ા, (7) બોપલ,
(8)દ+ોજ, (9) માંડલ, (10) િવરમગામ
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૯ (બેઠકો-૧૭૬) ( ભાજપ-૮૧, કHIેસ-૭૭ અJય-૩ )(ધંvકુ ા- ૧૬, બાવળા૧૮, િવરમનગર-૨૦, ધોલેરા-૧૬, દસકોઇ- ૨૮,દ+ોજ-૧૬, ઘોળકા-૨૨, સાણંદ-૨૪ અને માંડલ-૧૬)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૩૪ ( ભાજપ-૧૬, કHIેસ-૧૮ અJય-૦ ) (ધંvકુ ા- ૨, બાવળા-૪,
િવરમનગર-૪, ધોલેરા-૨, દસકોઇ- ૭ ,દ+ોજ-૨, ઘોળકા-૫ સાણંદ-૬ અને માંડલ-૨)
નગરપા?લકા સંPયા અને વોડQ :- ૩( ૨૭) (;ુલ બેઠકો-૧૦૮) ( ભાજપ-૭૮, કHIેસ-૨૬, અJય-૪ )( બોપલ-ુમા-૯(૩૬) ( ભાજપ-૩૫, કHIેસ-૦૧ અJય-૦ ) ,ધોળકા-૯(૩૬) ( ભાજપ-૨૬, કHIેસ-૦૯, અJય-૧ )
અને િવરમગામ-૯(૩૬) ( ભાજપ-૧૭, કHIેસ-૧૬,અJય-૩ )
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અમદાવાદ _gુિનિસપલ કોપhરશનની ;ુલસીટો :- ૪૮(;ુલ સwયો :-૧૯૨)( ભાજપ-૧૪૨,કHIેસ-૪૯,અJય૧)
અમદાવાદના મેયર :- ગૌતમ શાહ
અમદાવાદના ડigુટ( મેયર :- Lમોદા~ુતર(યા
અમદાવાદ _gુિન.કિમશનર :- jી ડ(. થારા
ગામડાંઓ :- ૫૫૧
હવાઈમથક :- અમદાવાદ (§તરરા’r(ય) સરદાર પટલ હવાઈમથક,અમદાવાદ
નદ(ઓ:- સાબરમતી. નીલકા
પાક:-કપાસ ,ઘm ,ડાંગર આ

લાના !ુPય પાકો છે

અગUયના શહરો :- ધોળકા ,િવરગામ ધંvકુ ા ,વૌઠા ,લોથલ ,સાણંદ
3થળો :- હડiપા સં3;ૃિતના અવશેષો(લોથલ ),સીદ(સૈયદની

ળ( ,±લતા િમનારા ,હઠ(િસ‹હના દરા

,કાંક2રયાતળાવ , ભાવિનઝQર , ગાંધી આjમ , સUયાIહ આjમ , ભˆનો 2ક લો(૧૪૧૧)(, +ણ દરવા દાદા
હ2રની વાવ ,\ુજરાત િવTાપીઠ (અમદાવાદ-૧૯૪૯),સાબરમતી ર(વરફJટ(અમદાવાદ), નળસરોવર
(િવરમગામ),સાળંગFુર હXુમાન મં2દર,¥ુટભવાની મં2દર,ગણેશFુરાXુ ં ગણપિતXુ ં મં2દર, સરદાર પટલ
3મારક ભવન (૧૯૮૦)
િવશેષ નHધ :
ભારતXુ ં માJચે3ટર ગણાt ું અમદાવાદની 3થાપના ઈ.સ.૧૪૧૧માંએહમદશાહ બેગડાએ કર( હતી.
અમદાવાદ સાબરમતીની 2કનાર વસે$ ું \ુજરાતXુ ં સૌથી મો•ું શહર છે .
\ુજરાત રા}યXુ ં Lાચીન પાટનગર અમદાવાદ ( ૧૯૬૦ થી ૧૯૭૦) હt.ું
અમદાવાદXુ ં Lાચીન નામ કણાQ વતીનગર હt.ું
અમદાવાદમાં આવેલી

મા મŒ3જદ બાદશાહ અહમદશાહ (ઈ.સ.૧૪૨૩) બંધાવી હતી.

\ુજરાતXુ ં સૌLથમ Wલોથ માક² ટ અમદાવાદમાં 3થાપાgુ ં હt.ું
અમદાવાદમાં આવેલી આઈ.આઈ.એમ સં3થા એિશયામાં Lથમ šમે આવે છે .
ભારતમાં વ3તીની ˆ’ટ(એ અમદાવાદ સાતમાં નંબરXુ ં અને \ુજરાતમાં Lથમ શહર છે .
ઈ.સ.૧૯૪૭માં વેધશાળા ની 3થાપના અમદાવાદમાં થઇ હતી.
\ ૂજરાત િવધાપીઠને ડ(_ડ gુિનવિસŸટ(નો દર³જો ઈ.સ.૧૯૬૩માં મ‡યો હતો.
અમદાવાદ _gુિનિસપલ કોપhરશન( એ.એમ.સી) ની 3થાપના ૧૯૫૦માં થઇ હતી.
અમદાવાદના Lથમ મેયર ચીXુભાઈ બેરોનેટ હતા.
હડiપા સં3;ૃિત બંદર ભોગાવો નદ(ને કાંઠ લોથલ બંદર આવેલ છે .
\ુજરાતXુ ં સૌથી મો•ું પ*ી અભયાર[ય નળ સરોવર આ જ લામાં આવેલ છે .
ધોળકા તા$ુકાના વૌઠા સાત નદ(ઓXુ ં સંગમ3થાન થાય છે .Uયાં પ™ુઓનો મેળો (વૌઠાનો મેળો) Lચ?લત
છે .
સાબરમતી નદ(ના 2કનાર દધી?ચ aિષનો આjમ આવેલો છે .
શેખઅહમદ ખ•ુ ગંજબ* નામના !ુŒ3લમ સંતના હાથે અમદાવાદ શહરનો પાયો નખાયો.
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ઈ .સ .1411 માંનખાયો હતો 3વતં+તા સમયે ગાંધી ની કમQ િુ મ હt ું .
મહાભારત સમયXુ ં િવરાટનગર મનાt ું ધોળકા તેના

મફળ અને દાડમના બગીચાઓ માટ

ણીt ું છે

‘ અટ(રા’ ( અમદાવાદ ટWસટાઈલ ઇJડ3r(ઝ એJડ 2રસચQ એસોસીએશન) ( કાપડ ƒગેX ુ ં સંશોધન) સં3થા
અમદાવાદમાં આવેલી છે .
ભારતભરમાં આ2ક´ટWચરના અwયાસ માટ
ટકનોલો

ણીતી સં3થા ‘ CEPT ‘ ( સેJટર ફોર એJવાયરમેJટ iલાિન‹ગ એJડ

3થાપના-૧૯૬૩) અમદાવાદમાં આવેલી છે .

અવકાશ સંશોધન *ે+ે કામ કરતી સં3થા 3પેશ એiલીકશન સેJટર (SAC) અમદાવાદમાં આવેલી છે .

સાબરકાંઠા

લો

સાબરકાંઠા જ લોભારતના પિ‰મ ભાગમાં આવેલા \ુજરાત રા}યના ઉMર ભાગમાં આવેલો સાબરકાંઠા
લાની આSુબાSુ મહસાણા, ગાંધીનગર અને અરવ લી જ લા આવેલા છે .
*ે+ફળ :– ૪,૧૭૩ ચો 2કમી.
3થાપના :- ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૪ { 2હ‹મતનગર,ઇડર (એસ.સી), ખેડ ¯ા(એસ.ટ(),અને Lાંિતજ }
વ3તી :-૧૩,૮૮,૬૭૧ (૨૦૧૧ !ુજબ ).
અ*ર •ાન :– ૭૫.૭૯%
`ી Fુaષ Lમાણ:- ૯૫૨ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- 2હ‹મતનગર
તા$ુકાઓ :- ૭ (1) 2હ‹મતનગર, (2) તલોદ, (3) Lાંિતજ, (4) ઇડર , (5) ખેડ ¯ા, (6)ધન~ુરા, (7) વડાલી
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૮(બેઠકો-૧૭૨) ( કHIેસ-૧૦૭,ભાજપ-૬૨,અJય-૩)
(2હ‹મતનગર-૩૦,ખેડ ¯ા-૨૦, િવજયનગર-૨૨,ઇડર-૨૮,તલોદ-૨૦,Lાંિતજ-૨૦,વડાલી-૧૬ અને પોશીના૨૦)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૩૬( કHIેસ-૨૯,ભાજપ-૭)
નગરપા?લકા :- ૧ 2હમતનગર (૯ વોડQ ) (બેઠકો-૩૬) ( કHIેસ-૯,ભાજપ-૨૭)
ગામડાંઓ :- ૧,૩૮૯
!ુPય શહરો :- 2હ‹મતનગર,મોડાસા ,તલોદ ,ઇડર, ખેડ ¯ા,Lાંિતજ,શામળા

,બાયડ

જમીન:- ગોરાlુ,ં કાળ(, ખડકાળ, પ†થર(યાળ, રતાળ, lુગ
ં રાળ તેમજ ખડકોવાળ(
નદ(ઓ:- સાબરમતી,ખાર(,મેxો ,હાથમતી,હરણાવ,વા+ક અને માSુમ
પાક:- ડાંગર,બાજર(, કપાસ,ઘm ,Sુવાર,તમા;ુ,મગફળ(,એરં ડા રાયડો
જોવાલાયક 3થળો :- સાબર ડર( (2હ‹મતનગર)jીમµરાજચંˆ નો આjમ (શામળા

),અને

¯ાના મં2દરો

(ખેડ ¯ા).
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િવશેષ નHધ :આ

લાXુ ં આસhડ(યા Xુ ં *ે+ચીનાઈમાટ( માટ LPયાત છે ,

ઇડરમાં ઈડ2રયો ગઢ જોવાલાયક છે .
2હમંતનગરએ વેપાર( કJˆ છે . આ શહરમાં રાજમહલ અને કા વાવ આવેલો છે .
મોડાસા અને તલોદ શૈ*?ણક કJˆો આવેલા છે .
આરસોડ(યાXુ ં *ે+ ?ચનાઈ માટ(Xુ ં ભારતમાં સૌથી મો•ું *ે+ છે .
Lાંિતજમાં મU3ય ઉTોગ િવક3યો છે .
2હમતનગરમાં િસરિમક ઉTોગ િવકિસત થયો છે .
મેxો નદ(ને કાંઠ આવેલ શામળા

3થળે શામળા નો મેળો ભરાય છે .

મહસાણા

લો

*ે+ફળ :- ૪.૩૯૩ચો 2કમી
મહસાણા

લાની આSુબાSુ સાબરકાંઠા,ગાંધીનગર,અમદાવાદ,પાટણ અને બનાસકાંઠા જ લા આવેલા છે .

3થાપના :- ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૭ { ખેરા$ુ, mઝા, િવસનગર,બેચરા , કડ( (એસ.સી),મહસાણા અને િવ Fુર }
વ3તી :- ૨૦,૨૭,૭૨૭(૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :-૮૩.૬૧%
`ી Fુaષ Lમાણ:- ૯૨૬ (દર હ ર)
!ુPય મથક :-મહસાણા
તા$ુકાઓ :- ૯ (1)મહસાણા, (2)કડ(, (3)બ]ચ
ુ રા , (4)વડનગર, (5)િવસનગર, (6)િવ Fુર, (7)mઝા,
(8)સાંતલFુર, (9)કલોલ
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૧૦ (૨૧૬) ( કHIેસ-૧૩૪, ભાજપ-૬૧,અJય- ૧૩) (મહસાણા-૩૨ , કડ( ૩૦,ખેરા$ુ-૧૮, સતલાસણા-૧૬ ,િવસનગર- ૨૪, …ઝા-૧૮,વડનગર-૧૮,બેચરા -૧૬, જોટાણા-૧૬,
િવ Fુર-૨૮ )
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૪૨ ( ભાજપ-૯ ,કHIેસ-૩૩)
નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ સંPયા :- ૪ (ભાજપ-૧ ,કHIેસ-૨,અJય-૧) (;ુલ બેઠકો-૧૫૨)મહસાણા૧૧(૪૪) [ભાજપ-૧૫, કHIેસ-૨૯] , િવસનગર-૯(૩૬) [ભાજપ-૭, કHIેસ-૧૨,અJય-૧૭] ,કડ(-૯ (૩૬)
[ભાજપ-૨૮, કHIેસ-૮], …ઝા-૯ (૩૬) [અપ*–૩૫, કHIેસ-૧]
ગામડાંઓ:-૬૨૨
!ુPય શહર :-મહસાણા
નદ(ઓ :- Fુ’પાવતી, aપેણ,ખાર(,
પવQતો :- તારં ગા
ખનીજો:-?ચનાઈ માટ(, ;ુદરતી વાgુ,તેલ, અને અક(ક
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અગUયના શહરો :-િવસનગર,…ઝા ,કડ( ,વડનગર,મોઢરા ,તારં ગા ,બ]ચ
ુ રા

www.ojasjobinfo.in
,ખેરા¸ અને હાર(જ

જોવાલાય 3થળો :-~ ૂયQમ2ં દર(મોઢરા )તારં ગા 2હલ3ટશન તેમજ oન તીથQ3થાન ,ઉિમયામાતા Xુ ં મં2દર
(…ઝા )ચેહર માતા Xુ ં મં2દર (મરતોલી),બ]ચ
ુ રા

માતા Xુ ં મં2દર (બ]ુચરા )

િવશેષ નHધ :
મહસાણામાં yૂધસાગર ડર( આવેલી છે .
\ુજરાતમાં સૌથી વvુ ઈસબ\ુલXુ ં ઉUપાદન મહસાણા જ લામાં થઇ છે .
મહસાણા ઔધો?ગક શહર તેમ જ !ુPય વેપાર કJˆ છે .
કડ(માં કાચ ઉધોગ િવક3યો છે
વડનગરમાં નાગરોના ઇ’ટદવ હાટકxરમં2દર તેમજ શિમŸ’ઠા તળાવ અને તાનાર(ર( 3મારક અને
2કતžતોરણ માટ LPયાત છે .
વડનગરXુ ં Lાચીન નામ આનતQFરુ અથવા આનંદFુર હt.ું
રા}ય સરકાર ારા દર વષ¦ મોઢરા ના ~ુયQ મં2દરમાં શા`ીય XુUયકારો નો મેળો ભરાય છે
આ મં2દરXુ ં િનમાQ ણ સોલંક( વંશના ભીમદવ પહલા ારા બંધાવવા માં આ€gુ ં હt ું .
…ઝાના ઉનાવામાં મીરાદાતારની દરગાહ ~ુLિસ¨ છે .

પાટણ

લો

પાટણ જ લો ભારત દશના પિ‰મ ભાગમાં આવેલા \ુજરાત રા}યના ;ુલ ૩૩ જ લાઓ પૈક(નો ઉMર
ભાગમાં આવેલો જ લો છે
પાટણ

લાની આSુબાSુ બનાસકાંઠા,ક‚છ,~ુરJˆનગર,અમદાવાદ અને મહસાણા જ લા આવેલા છે .

*ે+ફળ :- ૫,૬૬૭ ચો 2કમી
3થાપના :- ૨૦૦૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૪ { રાધનFુર, ચાણ3મા, પાટણ અને િસœધFુર }
વ3તી :- ૧૩,૪૨,૭૪૬(૨૦૧૧ !ુજબ )
અ*ર •ાન :- ૭૨.૩૦%
`ી Fુaષ Lમાણ:- ૮૩૫ (દર હ ર)
!ુPય મથક :- પાટણ
તા$ુકાઓ :- ૯ (1) પાટણ , (2) હાર(જ, (3)ચાણ3મા, (4)િસœધFુર, (5) સર3વતી (6)સમી, (7)સાંતલFુર
(8)રાધનFુર (9) શંખેxર
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૯ કHIેસ-૬ , ભાજપ-૨ )(;ુલ બેઠકો- ૧૬૮) (ભાજપ- ૫૫, કHIેસ૧૦૪, અJય-૨૪)( પાટણ-૧૮,સાંતલFુર-૧૮, િસ¨Fુર-૨૨,સમી-૧૮ ,રાધનFુર-૧૮, હાર(જ-૧૬, ચાણ3મા૧૮,શંખેxર-૧૬ અને સર3વતી-૨૪)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૩૨ (ભાજપ-૧૦,કHIેસ-૨૧)
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નગરપા?લકાની સંPયા અને વોડQ :- ૨ (;ુલ બેઠકો-૮૦) (ભાજપ-૨૪,કHIેસ-૪૨,અJય-૧૨) [પાટણ -૧૧(૪૪)
(કHIેસ-૩૩,ભાજપ-૯) ]અને {િસ¨Fુર-૯(૩૬) (કHIેસ-૯,ભાજપ-૧૫,અJય-૧૨ )}
ગામડાંઓ :- ૫૯૯
વlું મથક :- પાટણ
!ુPય શહરો :- પાટણ ,રાધનFુર
નદ(ઓ:- સર3વતી,બનાસ
અગUયના અJય શહરો :- િસœધFુર,શંખેxર
જોવાલાયક 3થળો :- સહ`?લ‹ગ તળાવ ,રાણક(વાવ,Žુˆમહાલય(પાટણ )પાટણનાપટોળા દશભર માં LPયાત
છે .
િવશેષ નHધ :
નમQદ ઉતર \ુજરાત gુિનવસžટ(Xુ ં વlું મથક પાટણ ખાતે આવે$ ું છે .
િસœધFુરXુ ં ?બ‹yુ સરોવર માt ૃjાધ માટ

ણીt ું છે .

િસ¨FુરXુ ં Lાચીન નામ jી3થળ( હt ું અને તે સર3વતી નદ(ના 2કનાર વસે$ ું શહર છે .
પાટણના પટોળા દશભરમાં Š ૂબ જ LPયાત છે .
પાટણ શહર સર3વતી નદ(ને 2કનાર વસે$ ું શહર છે .
પાટણમાં હમચંˆાચાયQ 3થાપેલ •ાનમં2દર આવે$ ું છે .
પાટણમાં ઘેટાંસવ
ં ધQન કJˆ આવે$ ું છે .
\ુજરાતમાં સLQથમ આgુવ
Q ેદ કોલેજની 3થાપના પાટણમાં ઈ.સ.૧૯૨૩માં કરવામાં આવી હતી.

બનાસકાંઠાએ \ુજરાતનો સૌથી ઉMર આવેલ જ લો છે .
બનાસકાંઠાની આSુબાSુ ક‚છ ,મહસાણા,સાબરકાંઠા અને પાટણ વગેર

લાઓ આવેલા છે .

*ે+ફળ :- ૧૦,૭૫૧ ચો. 2કમી.
3થાપના :- ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :-૯ {વાવ,થરાદ,ધાનેરા,દાંતા(એસ.ટ(.),વડગામ(એસ.સી),પાલનFુર,ડ(સા,2દયોદર
અને કાંકરજ }
વ3તી :- ૩૧,૧૬,૦૪૫ (૨૦૧૧)
સા*રતા :- ૬૫.૩૨%
`ી Fુaષ Lમાણ:- ૯૩૮ (દર હ ર)
!ુPય શહર :- પાલનFુર
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તા$ુકા :-૧૪(1) પાલનFુર(2) થરાદ(3) ધાનેરા(4) ડ(સા(5) 2દયોદર
(6) કાંકરજ (7)દાંતીવાડા (8) વડગામ(9) ભાભર (10) ~ુઈ ગામ (11) લાખાણી (12) અમીરગઢ , (13)વાવ ,
(14) દાંતા
નગર પા?લકાની સંPયા અને વોડQ :- ૨(ભાજપ-૧,કHIેસ-૦,અJય-૧) (ડ(સા-૧૧(૪૪) (ભાજપ-૨૧,કHIેસ૬,અJય-૧૭) અને પાલનFુર-૧૧(૪૪) (ભાજપ-૨૩,કHIેસ-૨૧ )
નદ(ઓ :- િસFુ, બનાસ, સર3વતી
!ુPય પાકો :- બટાકા, બાજર(,

Žું, ઇસબ\ુલ, Sુવાર, તલ, ઘm, તમા;ુ

ઉTોગો :- ડર( ઉTોગ, અMર ઉTોગ, િસમેJટ ઉTોગ, હ(રા ઘસવાનો ઉTોગ,
પવQતો :ખનીજ :- આ

લામાંથી આરસના પ†થરો, લાઈમ3ટોન, તાં¥,ુ ક સાઈટ, “ુલે3ટોનાઈટ મળે છે .

જોવાલાયક 3થળો :- બાલારામ અને dસોર તીથQ3થળો છે , ધરણીધર મં2દર
િવશેષ નHધ :
પાલનFુર હ(રા ઉTોગ અને અMર ઉTોગ માટ LPયાત છે .
રાણાLતાપ વડ તર(ક ઓળખાતો વડ આ જ લામાં આવેલ છે .
ડ(સામાં બટાટાનો પાક Fુ’કળ થાય છે .
પાલનFુરમાં આવેલી સાબર ડર(ની 3થાપના ભોળાભાઈ ખોડ(દાસ પટલે કર( હતી.
ઢ(મા પ™ુમેળા માટ LPયાત છે . Uયાં ધરણીધરXુ ં મં2દર છે .
ડ(સા, વાવ, થરાદ, ખેતી અને વેપારના !ુPય કJˆો છે .
`ી Fુaષ સા*રતા વ‚ચે સૌથી મો•ું ƒતર છે .
બનાસકાંઠા

લાXુ ં લોકX ૃUય ‘ મેરાયો’ છે .

આ જ લામાં ખેતી હઠળની જમીન સૌથી વvુ છે .
કાંકરજ તા$ુકો વ2ઢયાણી ભ¹સ અને ગાયો માટ

ણીતો છે .

\ુજરાતમાં સૌથી વvુ બાજર(Xુ ં ઉUપાદન આ જ લામાં થાય છે .
\ુજરાતમાં સૌથી તા$ુકા આ જ લામાં આવેલા છે .

ડાંગ

લો

પિ‰મ 2દશાને અડ(ને તાપી જ લો ,નવસાર( જ લો તેમ જ મહારા’r રા}ય આવેલ છે .
ડાંગ

લાની આSુબાSુ તાપી, નવસાર( જ લા આવેલા છે .

*ે+ફળ :- ૧,૭૬૪ ચો. 2કમી.
3થાપના :-૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૧ ડાંગ (એસ.ટ()
વ3તી :- ૨,૨૬,૭૬૯ (૨૦૧૧)
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સા*રતા :- ૭૫.૧૬%
`ી Fુaષ Lમાણ :- ૧૦૦૬( દર હ ર)
!ુPય મથક :- આહવા
તા$ુકા :- ૩

(1) ડાંગ (2 ) વઘઈ (3 ) આહવા

તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૩ (;ુલ બેઠકો- ૪૮) (ભાજપ- ૨૬,કHIેસ-૨૧,અJય-૧)(આહવા-૧૬, વઘઈ૧૬ અને ~ુબીર-૧૬)
જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૧૮ ( કHIેસ- ૯, ભાજપ-૯)
ગામડાઓ :- ૩૧૨
પવQતો :- સાFુતારા
નદ(ઓ :- ƒ?બકા, F ૂણાQ , સપQગગ
ં ા, ખાખર(, ?ગરા
!ુPય પાકો :- નાગલી, વર(, મકાઈ, ડાંગર, કોદરા, રાગી, અડદ, t ુવર
જોવાલાયક 3થળો :- સાFુતારા, ?ગ2રમથક, વઘઈનો બોટિનકલ ગાડQ ન, aપગઢનો 2ક લો
િવશેષ નHધ :
ડાંગ જ લાના પિ‰મ ભાગમાં આવેલાવઘઈ ન ક સરકાર( આgુવ¦2દક દવા ઉગાડવાXુ મો•ું ઉTાન(ગાડQ ન)
આવે$ ું છે . (બોટોિનકલ ગાડQ ન)
ડાંગનાં જગલોમાં
ં
અનેક દવાઓ માટ વપરાતી વન3પિતઓ ઉગે છે .
\ુજરાતનો વ3તીની ˆ’ટ(એ સૌથી નાનો જ લો છે .
\ુજરાતમાં સૌથી વધાર વરસાદ ડાંગ જ લામાં પડ છે
આ જ લામાંસાગ, સાદડ અને વાંસના ગાઢ જગલો
ં
આવેલા છે .
ડાંગ વનવાસી અને આ2દવાસી વ3તીવાળો જ લો છે .
આ િવ3તાર lુગ
ં રાળ છે . \ુજરાતમાં સૌથી વધાર ૨૦૦ સે.મી.થી વvુ વરસાદ પડ છે .
સાગ અને અJય ઇમારતી લાકડાના િવશાળ ગાઢ જગલો
ં
આવેલા છે .
સાFુતારાએ સૌJદયQ ધામ છે , d અJય+ ?ગ2રમથક છે .
દ(પડા અને સાબર માટ

ણીt ું બરડ(પાડાXુ ં અwયારણ આવે$ ું છે .

\ુજરાતમાં સૌથી ઓ•ં પ™ુધન ધરાવતો જ લો છે .

મનગર જ લો
*ે+ફળ :- ૮,૪૪૧ ચો. 2કમી.
મનગરની આSુબાSુ દવ ૂિમ ારકા,મોરબી,રાજકોટ અને પોરબંદર જ લા આવેલા છે .
3થાપના :- ૧૯૬૦
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િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :-૬કાલાવડ(એસ.સી), મનગર ઉMર,

www.ojasjobinfo.in
મનગર દ?*ણ,

મજોધFુર, અને

ખંભા?ળયા
વ3તી :- ૧૪,૦૭,૬૩૫(૨૦૧૧)
સા*રતા :- ૭૩.૬૫%
`ી Fુaષ Lમાણ:- ૯૩૮ (દર હ ર)
!ુPય શહર :-

મનગર

તા$ુકાઓ :- ૭ (1)

મનગર (2) ખંભા?ળયા (3) (6) લાલFુર (4) કાલાવડ (5)

મજોધFુર (6) ¬ોળ

(7) જો2ડયા
મનગર મહાનગર પા?લકાની ;ુલ વોડQ અને સીટો :- ૧૬ બેઠકો (૬૪ સwયો) (ભાજપ-૩૮,કોJIેસ૨૪,અJય-૨)
મનગરના મેયર :- Lિતભાબેન કનખરા
મનગરના ડigુટ( મેયર :- ભરત મહતા
મનગર _gુિન. કિમશનર :- jી હષQદ પટલ
તા$ુકા પંચાયતની ;ુલ સીટો અને બેઠકો :- ૬ (બેઠકો- ૧૧૨) ( કHIેસ-૬ (૮૪) , ભાજપ-૦(૨૮ ))(
મનગર-૨૬, લાલFુર-૧૮, જો2ડયા-૧૬, ¬ોળ-૧૬,

મજોધFુર-૧૮,કાલાવાડ-૧૮)

જ લા પંચાયતની ;ુલ સીટો :- ૨૪ ( કHIેસ- ૧૭ , ભાજપ-૭ )
નદ(ઓ :– ‘લઝર, ભોગત, નાગમતી, રં ગમતી, …ડ, ઘી, િસ‹હણ, સાની, aપારલ, સસાઈ
બંદરો :- ઓખા, બેડ(, િસzા, સલાયા, વાડ(નાર, aપેણ, જોડ(યા, ારકા
પવQતો :- સિતયાદવ
હવાઈ મથક :-

મનગરઉTોગો:-

િસમેJટ, યં+, ?ચનાઈ માટ(ના વાસણો, દવા, રસાયણો, ~ુતરાઉ કાપડ, ગરમ કાપડ,
મીºું, કાગળ, મU3ય ઉTોગ, જહાજ ભાંગવાનો ઉTોગ અહfનો િપMળ ઉTોગ ઇસ. ૧૯૬૦થી શŽુ થયો છે .
મનગર જ લામાં િપMળનાં અસંPય કારખાનાઓ પણ આવેલા છે
!ુPય પાકો :- બાજર(, મગફળ(, લસણ, કપાસ, Sુવાર, બટાકા, ઘm, ચીકોર(, lુગ
ં ળ(
ખનીજ :- V ૂનો, ?ચનાઈ માટ(, બોWસાઈટ, ?ચરોડ(.
જોવાલાયક 3થળો:ારકા, નાગેxર, લાખોટા પેલેસ,

મનગર, બેટ ારકા, vુમલી, ખીજડ(યા પ*ી અwયારણ, નકલંગ ર«ુ ,

િપરોટન ટાFુ, હરિસ¨ મં2દર.
િવશેષ નHધ :
2રલાયJસ ઈJડ3ટ(ઝ – ભારતની સૌથી મોટ( ખાનગી *ે+ની કંપનીએ

મનગર જ લાની ન ક મોટ(

ખાવડ( ગામે િવxની સૌથી મોટ( 2રફાયનર( આવેલી છે .
મહારા

;ુમાર jી રણ તિસ‹હ ના સમયમાં આ જ લો ‘નવાનગર‘ ના નામે

“સૌરા’rXુ ં પે2રસ”એ

ણીતો હતો.

મનગર ગણાય છે .

સૌથી વધાર લાંબો દ2રયા 2કનારો ધરાવતો જ લો

મનગર છે .
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મનગર એ ધાિમŸક નગર( ગણાય છે . અહfના
\ુજરાતની એક મા+ આgુવ
Q ેદ gુિનવિસŸટ(
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ા¯ણો Šુબ િવ ાન હતા.

મનગરમાં આવેલી છે .(3થાપના-૧૯૬૭)

મનગર બાંધણી માટ ~ુLિસ¨ છે ,
મનગરમાં 3મશાન \ૃહ, સ2ક´ટ હાઉસ, રાજમહલ, લખોટા તળાવ જોવાલાયક છે .
દ2રયાઈ રા’r(ય ઉTાન પણ

મનગરની ઉMર ક‚છના અખાતમાં આલમ છે .

મનગરમાં પરવાળાના ટાFુઓ આવેલા છે . dમાં 42 dટલા નાના મોટા પરવાળા બેટ છે .
jી;ૃ’ણ રાજધાની અને જગત\ુŽુ શંકરાચાય¦ 3થાપેલા ચાર આjમો પૈક( શારદાપીઠ એક આjમ છે
પોરબંદર જવાના માગQ પર LPયાત હરિસ¨ માતાXુ ં મં2દર આવે$ ું છે .
મીઠાFુરમાં તાતાની સોડાએશની િવશાળ ફWટર( છે .
મનગર એ

ાસપાટQ ના ઉTોગ માટ LPયાત છે .

રાણાવાવ અને િસzામાં મોટ( ફWટર(ઓ છે .

Sુનાગઢ

લો

*ે+ફળ :-૮,૭૬૨ ચો. 2કમી.
Sુનાગઢની આSુબાSુ ગીર સોમનાથ ,રાજકોટ, પોરબંદર અને અમરલી

જ લા આવેલા છે .

3થાપના :- ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :-૪ માણાવદર, Sુનાગઢ, િવસાવદર,માંગરોળ
પોરબંદર,અમરલી,રાજકોટ Sૂનાગઢ જ લાની આSુબાSુ આવેલા જ લાઓ છે .
તેની દ?*ણે અરબી સ!ુˆ આવેલો છે
વ3તી :- ૧૫,૨૫,૬૦૫ (૨૦૧૧)
`ી Fુaષ Lમાણ :- ૯૫૩( દર હ ર)
સા*રતા :- ૭૩.૬૫%
!ુPય મથક :- Sુનાગઢ
તા$ુકાઓ:-(૦૮) (1)Sુનાગઢ(2)માણાવદર(3) વંથળ( (4)ભ¹સાણ (5) િવસાવદર(6) શેરગઢ
(7) મ¹દરડા (8) બીલખા
તા$ુકા પંચાયતની સીટો અને બેઠકો :- ૯ (;ુલ બેઠકો:- ૧૫૮)( Sૂનાગઢ-૧૮,ભ¹સાણ- ૧૬, કશોદ૧૮,માળ(યા-હ2ડયા-૨૦, માણાવદર-૧૬,માંગરોળ-૨૦, મ¹દરડા-૧૬ . વંથલી- ૧૮ અને િવસાવદર-૧૮ ),
જ લા પંચાયત સીટ :- ૩૦ (કHIેસ- ૨૭, ભાજપ-૩)
નગરપા?લકાઓ અને વોડQ :-૧ (બેઠકો-૩૬ ) ( કશોદ- ૯ ) (ભાજપ-૨૩, કHIેસ-૧૨,અJય-૧ )
!ુPય શહર :- Sુનાગઢ,
હવાઈ મથક :- કશોદ
પવQતો :- ?ગરનાર
નદ(ઓ :- ઓઝત, 2હરણ, સર3વતી, િશ‹ગવડો, મ‚•, છાસી, માલશ, ઉબેણ, મvુવતી
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!ુPય પાકો :- મગફળ(, કર(, Sુવાર, તલ, કપાસ, બાજર(, ના2રયેળ, ચી;ુ
ઉTોગો :- મU3ય ઉTોગ, િસમેJટ, સોડાએશ, ખાંડ
ખનીજ :- સફદ પ†થર, Vુનાનો પ†થર
જોવાલાયક 3થળો:અશોકનો િશલાલેખ, અડ(કડ( વાવ, સzર બાગ, ± નવઘણ ;ુવો, ખાપરા કો2ડયાનો મહ
લ, ;ૃિષ કોલેજ, દામોદર ;ુંડ, નરિસ‹હ મહતાનો
ુ શી»યામ, સતા
ચોરો, ?ગરનાર, અહમદFુરમાંડવી િવહાર, દરબાર _gુઝીયમ હોલ, સાસણગીર અwયારણ, tલ
ધાર, હોલી ડ ક_પ-ચોરવાડ, ન†¼ુરામ શમાQ આjમ-બીલખા.
િવશેષ નHધ :Sુનાગઢના જ લામાં jી;ૃ’ણનો દહોUસગQ ભાલકાતીથQ ~ુLિસ¨ છે .
\ુજરાતનો સૌથી mચો lુગ
ં ર ?ગરનાર છે .
મહાિશવરા+ીના 2દવસે ભવનાથનો મેળો Sૂનાગઢમાં ભરાય છે .
Sૂનાગઢમાં !ુPય પાક મગફળ( છે . Sુનાગઢમાં મગફળ( રા’r(ય સંશોધન કJˆ આવે$ ું છે .
અહ(Xુ ં સાસણગીરXુ ં અwયારણ સમI એિશયામાં િસ‹હોXુ ં એકમા+ િનવાસ3થાન છે .
t ુલશી»યામમાં ગરમ પાણીના ;ુંડ છે .
માંગરોળ ના2રયેલ માટ LPયાત છે . તથા નાગરવેલના પાનની ખેતી પણ થાય છે .
અહમદFુર માંડવી િવહાર ધામ છે .
ચોરવાડ એ ‘લીલી નાઘેર’ Lદશ તર(ક

ણીતો છે .

Sુનાગઢ અને કશોદની કશર કર( ભારતમાં LPયાત છે .
Sુનાગઢ

લો ખેતીવાડ(ની ˆ’ટ(એ સ! ૃ¨ છે .

ગાંધીનગર

લો

*ે+ફળ :- ૨,૧૬૩ ચો. 2કમી.
ગાંધીનગર

લાની આSુબાSુ મહસાણા.અમદાવાદ, ખેડા, અરવ લી અને સાબરકાંઠા

લાઓ આવેલા છે .

3થાપના :– ૧૯૬૪
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :-૫ { દહગામ, ગાંધીનગર દ?*ણ,ગાંધીનગર ઉMર,માણસા અને કલોલ }
વ3તી :- ૧૩,૮૭,૪૭૮ (૨૦૧૧ !ુજબ)
સા*રતા :- ૮૫.૭૮%
?લ‹ગ Lમાણ :- ૯૨૦ ( દર હ ર)
!ુPય મથક :- ગાંધીનગર
તા$ુકાઓ :- (4 ) (1) ગાંધીનગર (2) દહગામ (3) કલોલ (4) માણસા
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તા$ુકા પંચાયતની સીટો અને બેઠકો :- ૪ (બેઠકો:- ૧૧૬) (ભાજપ-૦, કHIેસ-૩)(ગાંધીનગર– ૩૬(Vટણી
ંૂ
યો ઈ નથી) , દહગામ–૨૮, કલોલ– ૨૮, અને માણસા–૨૪ )
જ લા પંચાયત સીટ :- ૩૦ (કHIેસ-૨૫, ભાજપ-૫)
નગરપા?લકાઓ :- ૩(બેઠકો- (ગાંધીનગર- ૮ , દહગામ-૭, કલોલ- ૭, અને માણસા-૬ ) ( ગાંધીનગર-૩૨
વોડQ (કHIેસ-૧૬, ભાજપ-૧૭), કલોલ-૧૧વોડQ (૪૪) (કHIેસ-૨૦, ભાજપ-૨૪) ,અને દહગામ-૭ વોડQ (૨૮)
(કHIેસ-૦૯, ભાજપ-૨૦)
ગાંધીનગર _gુિન.કિમશનર :- jી ડ(.એન.મોદ(
ગામડાઓ :- ૨૧૬
નદ(ઓ :- સાબરમતી, ખાર(, મેxો, વા+ક
!ુPય પાકો :- Sુવાર, ડાંગર, બાજર(, ઘm, મગ, એરં ડા, વર(યાળ(, બટાકા
ઉTોગો:- ડર( ઉTોગ, રાસાય?ણક ખાતર, ઈલેWrોિનWસ, ખેતીના ઓ રો, પાક સંર*ણ દવાઓ,
જોવાલાયક3થળો:- અ*રધામ, ઇJˆોડા પાકQ , અડાલજની વાવ, થોળ પ*ી, અwયારણ, બરફXુ ં િશવ?લ‹ગ–
અમરનાથ, ઘંટાકણQ મહાવીર (મ]ડ
ુ ()
િવશેષ નHધ :
ગાંધીનગર સાબરમતીને 2કનાર વસે$ ું છે ,
\ુજરાતXુ ં પાટનગર ગાંધીનગર ~ુઆયો જત શહર છે .
આ શહર 30 સેWટરોમાં વહચાયે$ ું છે .
સ2રતા ઉTાન વગેર અનેક બગીચાઓ જોવાલાયક છે .
સેWટર 20 માં આવે$ ું ‘અ*રધામ’ િવxભરમાં LPયાત છે .
અનેક િવશાળ સરકાર( ઓ2ફસો આવેલી છે .
ગાંધીનગરથી થોડ yુર અડાલજની વાવ, ફનવ ડQ , ઇJˆોડા Lા;ૃિતક િશ*ણ કJˆ અને ડાયનાસોર પાકQ ,
િવધાનસભા \ૃહ,ધોળે xર મહાદવ જોવાલાયક3થળો છે .
ગાંધીનગર જ લાના મ]ડ
ુ ( oન મં2દર ઘંટાકણQ મં2દર આવે$ ું છે dની ~ુખડ(ની Lસાદ( LPયાત છે .
અડાલજમાં અડાલજની વાવ રાણી aડાબાઈએ બંધાવેલી છે . તેની લંબાઈ ૮૪ મીટર છે .
પં2ડત 2દન દયાલ પેrોલીયમ gુિનવિસŸટ( d રાયસણમાં આવેલી છે .
oન આરાધના કJˆ કોબામાં આવેલ છે .
ગાંધીનગરમાં ગી½ટ િસટ(( \ુજરાત ઇJટરનેશનલ ફાઈનાJસ ટક- સીટ( ) આવેલી છે .
ગાંધીનગર

લાના aપાલમાં આસો ~ુદ નોમના 2દવસે વરદાિયની માતા ના મં2દર ™ુ¨ ઘી ચડાવવામાં

આવે છે .
iલાઝમા 2રસચQ ઇJ3ટ(ટgુટ સં3થા ભાટ, ગાંધીનગર આવેલી છે .
નેશનલ ઇJ3ટ(ટgુટ ઓફ ફશન ટકનોલો (NIFD) સં3થા ગાંધીનગરમાં આવેલી છે .

ભaચ

લો
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*ે+ફળ :– ૫,૨૫૩ ચો. 2કમી
ભaચ

લાની આSુબાSુ નમQદા, વડોદરા અને ~ુરત

લાઓ આવેલા છે .

3થાપના :– ૧૯૬૦
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- (૫) { જ¥ુ
ં સર, વાગરા, ઝઘડ(યા (એસ.ટ(),ભaચ અને ƒકલેxર}
વ3તી :– ૧૫,૫૦,૮૨૨
સા*રતા :– ૭૩.૦૩%
?લ‹ગ Lમાણ :– ૩૨૪ (દર હ ર)
!ુPય મથક :– ભaચ
તા$ુકાઓ:-૮ભaચ (2) આમોદ (3) ƒકલેxર (4) વાગરા (5) હાંસોટ (6) જ¥ુ
ં સર (7)ઝગડ(યા(8) વા?લયા
તા$ુકા પંચાયતની સીટો અને બેઠકો :- ૯ ( ભાજપ-૩ ,કHIેસ-૧)(;ુલ બેઠકો- ૧૭૮)( ભaચ-૨૮,વાગરા-૧૬,
ƒકલેxર-૨૬, વા?લયા-૧૬,ઝઘડ(યા-૨૨, હાંસોટ-૧૬, જ¥ુ
ં સર-૨૨,આમોદ-૧૬ અને ને+ગ
ં -૧૬)
જ લા પંચાયત સીટ :- ૩૪ (ભાજપ-૧૨, કHIેસ-૧૩,અJય-૯)
નગરપા?લકાઓ સંPયા અને વોડQ :- ૩ (બેઠકો-૧૦૮) (ભાજપ-૬૮,કHIેસ-૩૬, અJય-૯)(ƒકલેxર -૯, ભaચ૧૧ અને જ¥ુ
ં સર -૭ )
ગામડાંઓ :– ૭૧૭
!ુPય શહર :– ભaચ
નદ(ઓ :– નમQદા, કરઝણ, અમરાવતી, ક(મ, મેણ, ઢાઢર, ભાદર
પવQતો :– ક2ડયા, lુગ
ં ર, સારસા માતાનો lુગ
ં ર
બંદરો :– ભaચ, દહજ, હાંસોટ.
ઉTોગો:–
રાસાય?ણકખાતર, ડર(ઉTોગ, રસાયણો, દવાઓ, સાયકલઉTોગ, િસમેJટ, પેrોકિમક સ,?ચનાઈ માટ(ના વાસણો,
~ુતરાઉ કાપડ, કપાસXુ ં જન
ખનીજ : ;ુદરતી વાgુ, તેલ, V ૂનો, ?લnનાઈટ
ુ ર.
!ુPય પાકો : કપાસ, ઘm, ડાંગર, કઠોળ, મગફળ(, લિવ‹ગ, કર(, Sુવાર, tવ
જોવાલાયક 3થળો : ™ુકલતીથQ, કબીરવડ, ભાડ ૂતેxર મહાદવ, ™ ૂલપાણેxર મં2દર
િવશેષ નHધ :કાનમ Lદશ કપાસના પાક માટ

ણીતો છે .

ભaચ નમQદા 2કનાર વસે$ ું શહર છે . ભaચ પહલાં

ૃ\ુક‚છ નામે ધીકt ું બંદર હt.ું

ઝઘડ(યા તા$ુકાના રાજપારડ(માં ?લnનાઇટની ખાણો આવેલી છે .
\ુજરાતXુ ં સૌથી મહUવXુ ં ખનીજતેલ *ે+ ƒકલેxર છે .ખનીજતેલનો ઉTોગ િવક3યો છે .
એિશયાની સૌથી મોટ(

.આઈ.ડ(.સી. ƒકલેxરમાં આવેલી છે .

ભaચ જ લામાં ભાડ ૂતેxર મહાદવXુ ં મં2દર આવેલી છે .
ભaચ

લનો કાનમ Lદશ કપાસના પાક માટ

ણીતો છે .
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ક‚છ જ લો
ક‚છ

લાની આSુબાSુ ~ુરJˆનગર, મોરબી, પાટણ

લાઓ આવેલા છે ..

*ે+ફળ :- ૪૫,૬૫૨ ચો.2કમી. (િવ3તાર ˆ’ટ(એ ભારતનો સૌથી મોટો

લો)

3થાપના :- ૧૯૬૦
વ3તી :- ૨૦,૯૦,૩૧૩ (૨૦૧૧)
સા*રતા :- ૭૮.૫૮ % (૨૦૧૧)
ુ ,ƒ ર,ગાંધીધામ(એસ.સી), અને રાપર )
િવધાનસભાની ;ુલ સીટો :- ૬ (અબસાડા,માંડવી, જ
તા$ુકાઓ:- ૧૦ (1)

ૂજ (2) લખપત (3) અબડાસા (4) નખ+ાણા (5) માંડવી (6) !ુJˆા (7) ƒ ર

(8) ભચાઉ (9) રાપર (10) ગાંધીધામ
તા$ુકા પંચાયતની સીટો :- ૧૦ ( બેઠકો-૨૦૬) ( ભાજપ-૧૨૪, કHIેસ-૮૮)( !ુˆા-૨૦,ગાંધીધામ-૧૬,
રાપર-૨૪,

ૂજ-૩૨, માંડવી-૨૦, નખ+ાણા-૨૦, અબસાડા-૧૮,લખતર-૧૬, ƒ ર-૨૦, ભચાઉ-૨૦)

જ લા પંચાયત સીટ :- ૪૦ ( ભાજપ-૨૭,કHIેસ-૧૩)
ુ -૧૧, ગાંધીધામ-૧૩,
નગરપા?લકાઓ અને વોડQ :- ૪ (બેઠકો-૧૬૮) (ભાજપ-૪,કHIેસ-૦)( ƒ ર-૯ , જ
અને

માંડવી-૯)

ગામડાંઓ :- ૯૫૦
!ુPય શહર :-

ૂજ

હવાઈ,મથક :

ૂજ

બંદરો :- કંડલા ( \ુજરાતXુ ં સૌથી મો•ું બંદર), જખૌ, !ુJˆા, માંડવી, કોટxર
?લ‹ગ Lમાણ :- ૯૦૭ દર હ ર (૨૦૧૧)
પવQતો:ુ યો, ધીણોધર, કાળો, ખાવડો, લીલીયો, ગારો, ખા+ોડ, 2કરો, ધબકો, માંડવા, ®રો, વરાર, ઉિમયા, ખ2ડયો
.
નદ(ઓ : ખાર(, aˆમાતા, કનકાવતી, Žુકમાવતી,

ુ ી, વેખડ(, કાળ(, ખારોડ.
ખ

!ુPય પાકો : બાજર(, Sુવાર, ખારક, ઇસબ\ુલ.
ઉTોગો :- ચાંદ(કામ, ~ુતરાઉ કાપડ, રાસાય?ણક ખાતરો, કલાકાર(ગર(ના હ3ત ઉTોગો.
ખનીજ : કોલસો, Vુનાનો પ†થર, બોWસાઈટ, ?ચરોડ(.
જોવાલાયક 3થળો : આઈના મહલ ( ૂજ), Lાગ મહલ ( ૂજ), હમીરસર તળાવ( ૂજ), dસલ–
તોરલની સમાધી (ƒ ર), નારાયણ સરોવર, કોટxર(લખપત), આશાFુર( માતાનો મઢ (ગઢશીશા), હા પી
ર, ક‚છ _gુઝીયમ, ધોળાવીરા, ભˆxર, !ુJˆા, માંડવી, -ુડખર અwયારણ,?ચકાર અભયાર[ય.
િવશેષ નHધ
\ુજરાતનો િવ3તારની ˆ’ટ(એ સૌથી મોટો

લો છે .

\ુજરાતમાં છે લે ~ ૂયાQ 3ત આ જ લામાં થાય છે .
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ક‚છમાં ૪૦ સે.મી.ઓછો વરસાદ પડ છે .
ક‚છની એક િવિશ’ટ સં3;ૃિત છે . ભારતના šાંિતવીર »યામ

;ૃ’ણ વમાQ ની

ૂિમ છે .

ક‚છના નાના રણ અને નળસરોવર વ‚ચેનો Lદશ ઝાલાવાડ U¾ીક ઓળખાય છે .
ક‚છના મોટા રણમાં ~ુરખાબ પ*ીઓ િશયાળામાં મોટા Lમાણમાં આવે છે .
આ જ લામાં ઘોરડ પ*ી વvુ જોવા મળે છે .
ભારતભરમાં જગલી
ં
ગધેડા (-ુડખર) પણ ક‚છના નાના રણમાં જોવા મળે છે .
કંડલા ભારતXુ ં મો•ું અને એકમા+ !ુWત €યાપાર( બંદર છે .
ગાંધીધામ ઔTો?ગક શહર છે .
આ2દFુર એ ક‚છXુ ં શૈ*?ણક શહર છે .
ƒ ર ~ુડ(-ચiપા તથા ચાદરો, ઓછાડ, $ુગ
ં ી માટ LPયાત છે .
દ2રયા2કનાર આવેલા નારાયણ સરોવર અને કોટxર યા+ાધામો છે .
લખપત તા$ુકાના પાનJ¬ોમા લીnનાઈટનો િવશાલ જ†થો છે .
માંડવી રમણીય અને ~ુદર
ં
શહર છે .
\ુજરાતમાં સૌથી વધાર ઘેટાં બકરાં ક‚છ
…ટના Lજજનમાટ ઘોર( કJˆ

લામાં છે .

ણીt ું છે .

હડiપા સં3;ૃિતXુ ં મહUવXુ ં કJˆ ધોળાવીરા ક‚છ જ લામાં આવેલ છે .
ડાયનાસોરના સૌથી વvુ ¿ડાઓનો સ! ૂહ અŒ»મ ૂત મળ( આ€યા હતા.
\ુજરાતXુ ં સૌથી SૂX ુ ં _gુઝીયમ ક‚છ _gુઝીયમ

ૂજમાં આવે$ ું છે .

!ુJˆામાં ખારક સંશોધન કJˆ આવેલ છે .
ક‚છ જ લામાં લીnનાઈટ કોલસો મોટા Lમાણમાં મળ( આવે છે .
ક‚છ ‘અજરખ ત’ નામની ¤લોક Lાંત ટકનીક માટ

ણીt ું છે .ક‚છ જ લામાં કંઠ(Xુ ં મેદાન આવે$ ું છે .
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