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ગીયવોભનાથ  જજલ્રો 

 
 ગીય વોભનાથ જજલ્રો ઉત્તયે જૂનાગઢ,અને અભયેરી જીલ્રાની વયશદો આલેરી છે. 
 જૂનાગઢ જીલ્રાના અમકુ તાલકુાને છૂટા ાડીને નલો ગીય વોભનાથ જીલ્રાની યચના કયલાભાાં 

આલી છે. 
 કે્ષત્રપ :  ૩,૭૫૪ ચો.કકભી.  
 સ્થાના :- ૧૫/૮/૨૦૧૩  

 વલધાનવબાની કુર વીટો :-  ૪ { વોભનાથ, તરારા, કોડીનાય(એવ.વી) અને ઉના } 
 લસ્તી :-  ૧૨,૧૭,૪૭૭ 

  વાક્ષયતા :-  ૭૬% 

 તાલકુાઓ:-૬ ( લેયાલ. તરારા, કોડીનાય, ઉના, સતુ્રાાડા અને ગીય ગઢડા )  
 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૬(ફેઠકો-૧૨૬)( બાજ-૫૩, કોંગે્રવ-૫૫ અન્મ-૧૭) ( લેયાલ-૨૨, 

કોડીનાય-૨. સતૂ્રાડા-૧૮, તરારા-૧૮, ઉના-૨૮, અને ગીય ગઢડા-૧૮)   
 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :- ૨૮ ( બાજ-૧૩, કોંગે્રવ-૧૩ અન્મ-૦૨ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાલરકાની વાંખ્મા અને લોડડ- ૨ ( લેયાલ-૧૧ (૪૪)( બાજ-૨૭, કોંગે્રવ-૧૭ અન્મ-૦ )અને 

ઉના-૯(૩૬)      (બાજ-૩૫, કોંગે્રવ-૦૧ અન્મ-૦ ) )  
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 ગાભડાાંઓ :-૪૮૫( લેયાલ. તરારા(૫૯), કોડીનાય, ઉના, સતુ્રાાડા અને ગીય ગઢડા ) 
 ગ્રાભ ાંચામતો :- ૩૨૯  

 ીનકોડ નાં :- ૩૮૦૦૨૪ 

 આયટીઓ નાં :- GJ- 

 મખુ્મ  ભથક  :- લેયાલ   

 નેળનર શાઈ લે :- નાં.-૮ફી 
 શલાઈભથક :-વોભનાથ   

 ફાંદયો :- લેયાલ,ભાઢલ, ધાભયેજ, શીયાકોટ 

 લરિંગ  પ્રભાણ : - 
 લડતો:- વાણાનો ડુાંગય   
 નદીઓ : - ળીંગલડા, ભારણ અને ભછુન્રી  
 મખુ્મ  ાકો :-  ભગપી,  કેયી,  જુલાય,  તર,  કાવ,  ફાજયી,  નાકયમે,  ચીકુ 

 ઉદ્યોગો :- ભત્સસ્મ ઉદ્યોગ,  વવભેન્ટ,  વોડાએળ,  ખાાંડ, વવભેન્ટ અને યેમોન ઉદ્યોગ  
 ખનીજ :-  વપેદ  થ્થય,  ચનુાનો  થ્થય,વીસુાં, ફોકવાઈટ 

  જોલારામક  સ્થો :-  પ્રબાવ ાટણ વોભનાથ ભાંકદય, ગીય, વલષ્ણભુાંકદય, રૂક્ષ્ભણી ભાંકદય, ગયભ 
ાણીના ઝયા(તરુવી શ્માભ), વાવણગીય,અશભદપયુ ભાાંડલી   

   વલળે નોંધ  

  પ્રબાવ ાટણભાાં વોભનાથનુાં પ્રાચીન ભાંકદય છે. 
 વયસ્લતી,કશયણ્મા અને કવરા નદીનો વત્રલેણી વાંગભ વોભનાથભાાં થામ છે. 
 વોભનાથ વાંસ્કૃત યવુનલવવિટીની સ્થાના લેાલ ખાતે લડ- ૨૦૦૮ભાાં થઈ શતી. 
 ગીય યાષ્રીમ ઉધાનભાાં એવળમાઈ વવિંશોનુાં એકભાત્ર લવલાટ છે. 
 વોભનાથની ગણના વલશ્વના દ્વાદળ જ્મોવતલરિંગભાાં વલડપ્રથભ તયીકે થામ છે.  
 વોભનાથ ભાંકદયની ખ્માવત આકાડઈને અપઘાન ભશભદ ગઝ્લી દ્વાયા આ ભાંકદય ય ૧૭ લખત 

હભુરા કયલાભાાં આવ્મા શતા. વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરના નેતતૃ્સલ શઠે આ ભાંકદયનો જીણોધ્ધાય 
કયલાભાાં આવ્મો શતો. 

 બારકાતીથડ એ શ્રીકૃષ્ણ વનલાડણ સ્થ છે.  
 ગીય નેળનર ાકડ  એવળમાભાાં લવતા વવિંશોના અંવતભ લવલાટ તયીકે ઓખામ છે. 

 


