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જાભનગય જજલ્રો 

 
 કે્ષત્રપ :-  ૮,૪૪૧ચો. કિભી. 
 વીભાઓ :- જાભનગયની આજુફાજુ લૂવભાાં યાજિોટ જીલ્રો, દક્ષક્ષણભાાં ોયફાંદયજીલ્રો, શ્ચિભભાાં 

દેલભશૂ્ચભ દ્વાયિા જીલ્રો અને ઉત્તયે િચ્છનો અખાત આલેરો છે. નાભ શારાય પ્રદેળ તયીિે 
ઓખામ છે. 

 જાભનગય વૌયાષ્ટ્રનુાં ેયીવ,િાઠીમાલાડનુાં યત્ન અને છોટા િાળી તયીિે ઓખામ છે.  

 સ્થાના :-તા. ૧/૫/૧૯૬૦ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :-૬િારાલડ(એવ.વી),જાભનગય ઉત્તય, જાભનગય દક્ષક્ષણ, 
જાભજોધયુ, અને  ખાંબાક્ષમા  

 લસ્તી :-  ૧૪,૦૭,૬૩૫(૨૦૧૧)   
 વાક્ષયતા :-  ૭૩.૬૫% 

 લસ્તી ગીચતા :-૧૫૨ એિ ચો.કિભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:-  ૯૩૮ (દય  શજાયે) 
 મખુ્મ  ળશયે :-  જાભનગય 
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 તાલિુાઓ :-   ૬  (1) જાભનગય (2) રારયુ (3) િારાલડ (4)  જાભજોધયુ (5)   ધ્રો (6) જોકડમા 
 જાભનગય ભશાનગય ાક્ષરિાની કુર લોડવ અને વીટો :- ૧૬ ફેઠિો  (૬૪ વભ્મો) (બાજ-

૩૮,િોન્ગ્રેવ-૨૪,  
અન્ગ્મ-૨) 

 જાભનગયના ભેમય :-  

 જાભનગયના ડેપ્યટુી ભેમય :-  

 તાલિુા ાંચામતની કુર વીટો અને ફેઠિો :- ૬  (ફેઠિો- ૧૧૨) ( િોંરેવ-૬ (૮૪) , બાજ-૦(૨૮ 
)) 
( જાભનગય-૨૬, રારયુ-૧૮, જોકડમા-૧૬, ધ્રો-૧૬, જાભજોધયુ-૧૮,િારાલાડ-૧૮)  

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :- ૨૪ ( િોંરેવ- ૧૭ , બાજ-૭ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :- મૂજીબાઈ લાઘેરા   
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :- જમેન્ગ્રબાઈ મુાંગયા   
 આયટીઓ નાંફય :-GJ -10 

 નદીઓ : -ફુરઝય,  બોગત,  નાગભતી,  યાંગભતી,  ઊંડ,  ઘી,  શ્ચવિંશણ,  વાની,  રૂાયેર,  વવાઈ 

 તાલ અને વયોલય :-રખોટા તાલ અને યણભર તાલ (જાભનગય), યણજીત વાગય 
(જાભનગય) 

 શ્ચવિંચાઈ મોજનાઓ :- યણજીત વાગય ફાંધ (નાગભતી), ઉંડ ફાંધ (ઉંડ) 
 અબમાયણ્મ :-વામકુરિ જીલસષૃ્ટ્ટી અબમાયણ્મ, ખીજડીમા ક્ષી અબમાયણ્મ  

 નેળનર ાિવ  :- ભયીન નેળનર ાિવ , શ્ચયોટન (દકયમાઈ જીલો) 
 ડેયી ઉદ્યોગ :- જાભનગય ડેયી  
 ફાંદયો :-  ઓખા,  ફેડી,  શ્ચવક્કા,  વરામા,  લાડીનાય,  રૂેણ,  જોડીમા,  દ્વાયિા અને વચાણા  

 લવતો :-  વશ્ચતમાદેલ, લેણ,ુ ગોની ટેિયીઓ, ફયડો   
 શલાઈ ભથિ :-  જાભનગય 

 ઉદ્યોગો:-  શ્ચવભેન્ગ્ટ,  માંત્ર,  ક્ષચનાઈ  ભાટીના  લાવણો,  દલા,  યવામણો,  સતુયાઉ  િાડ,  ગયભ  િાડ, 

ભીઠુાં,  િાગ,  ભત્સ્મ  ઉદ્યોગ,  જશાજ  બાાંગલાનો  ઉદ્યોગ અશીંનો શ્ચત્ત ઉદ્યોગ ઇવ. ૧૯૬૦થી ળરુ 
થમો છે. સડૂીચપ્ા ગશૃ ઉદ્યોગ ણ શ્ચલિસ્મો છે. જાભનગય જજલ્રાભાાં શ્ચત્તનાાં અવાંખ્મ 
િાયખાનાઓ ણ આલેરા છે  

 મખુ્મ  ાિો :-  ફાજયી,  ભગપી,  રવણ,  િાવ,  જુલાય,  ફટાિા,  ઘઉં,  ચીિોયી,  ડુાંગી 
 ખનીજ : -  ચનૂો,  ક્ષચનાઈ  ભાટી,  ફોતવાઈટ,  ક્ષચયોડી, વૌથી લધ ુફોતવાઈટ અને ક્ષચયોડી 

(જજપ્વભ) ભી આલે છે. 
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 ળૈક્ષક્ષણિ વાંસ્થાઓ :- 
 ગજુયાત આયુવલેદ યશુ્ચનલશ્ચવિટી, જાભનગય  
 વયિાયી ભેડીિર, િોરેજ , જાભનગય  
 ભીરેત યીવચવ સ્ટેળન, જાભનગય  

 જોલારામિ  સ્થો:-દ્વાયિા,  નાગેશ્વય,  રાખોટા  ેરેવ, પ્રતાશ્ચલરાવ ભશરે, વોરેયીમભ 
મકુ્તતધાભ, વોદાએળનુાં િાયખાનુાં(ભીઠાયુ), શ્ચવભેન્ગ્ટની પેતટયી(શ્ચવક્કા) વૌય ક્ષચકિત્વારમ , 
,બીડબાંજન ભશાદેલ,(  જાભનગય),  ફેટ  દ્વાયિા,  ધભુરી,  ખીજડીમા ક્ષી  અભ્માયણ,   

નિરાંગ  યણજુા,  શ્ચયોટન  ટા,ુ  શયશ્ચવદ્ધ  ભાંકદય. 
 

 શ્ચલળે  નોંધ : 
 કયરામન્ગ્વ ઈન્ગ્ડસ્ટીઝ - બાયતની વૌથી ભોટી ખાનગી કે્ષત્રની િાંનીએ જાભનગય જજલ્રાની 

નજીિ ભોટી ખાલડી ગાભે શ્ચલશ્વની વૌથી ભોટી કયપામનયી આલેરી છે. 
 ભશાયાજા કુભાય શ્રી યણજીતશ્ચવિંશજીના વભમભાાં આ જજલ્રો 'નલાનગય' ના નાભે જાણીતો શતો.  
 જાભ યણજીતશ્ચવિંશજીની માદભાાં જ આજે બાયતભાાં કિિેટની યભતભાાં ‘ યણજી રોપી’ યભામ છે.  

 “વૌયાષ્ટ્રનુાં  ેકયવ”એ  જાભનગય  ગણામ  છે. 
 વૌથી  લધાયે  રાાંફો  દકયમા કિનાયો ધયાલતો જજલ્રો જાભનગય  છે. 
 જાભનગય  એ  ધાશ્ચભિિ  નગયી  ગણામ  છે.અશીંના  બ્રાહ્મણો  ખફુ  શ્ચલદ્વાન  શતા. 
 દેળની પ્રથભ અને ગજુયાતની એિ ભાત્ર આયુવલેદ યશુ્ચનલશ્ચવિટી જાભનગયભાાં આલેરી 

છે.(સ્થાના-૧૯૬૭) 
 જાભનગય  િાંકુ,ભેળ અને ફાાંધણી દેળબયભાાં સપુ્રશ્ચવદ્ધ છે, 
 જાભનગયભાાં  સ્ભળાન  ગશૃ,  વકિિટ  શાઉવ,  યાજભશરે,  રખોટા  તાલ  જોલારામિ  છે. 
 દકયમાઈ  યાષ્ટ્રીમ  ઉદ્યાન  ણ  જાભનગયની  ઉત્તયે  િચ્છના  અખાતભાાં  આરભ  છે. 
 જાભનગયભાાં યલાાના ટાઓુ આલેરા છે. જેભાાં  42  જેટરા  નાના  ભોટા  યલાા  ફેટ  છે. 
 શ્રીકૃષ્ટ્ણ  યાજધાની  અને  જગતગરુુ  ળાંિયાચામે  સ્થાેરા  ચાય  આશ્રભો  ૈિી  ળાયદાીઠ  એિ  આ

શ્રભ  છે 

 ોયફાંદય  જલાના  ભાગવ  ય  પ્રખ્માત  શયશ્ચવદ્ધ  ભાતાનુાં  ભાંકદય  આલેલુાં  છે. 
 ભીઠાયુભાાં  તાતાની  વોડાએળની  શ્ચલળા  પેતટયી  છે. 
 જાભનગય  એ  બ્રાવાટવના  ઉદ્યોગ  ભાટે  પ્રખ્માત  છે. 
 વચાણા જશાજ બાાંગલાના ઉધોગ ભાટે જાણીત ુાં છે.  

 શ્ચત્તની શાથિાયીગયીની ફનાલટો ભાટે જાભનગય જાણીત ુાં છે. 
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 ફારાછડીભાાં ભશૂ્ચભદ ‘ વૈશ્ચનિળાા’ની સ્થાના િયલાભાાં આલી છે. તથા લાલસયુાભાાં નૌિાવેના 
તારીભળાા આલેરી છે. 

 ફેડીફાંદયભાાં નૌવેના અને લાયવેુનાનુાં થાણુાં છે. 
 ગજુયાતભાાં એશ્ચળમાનુાં વૌથી ભોટુાં શ્ચલન્ગ્ડપાભવ રાાંફાભાાં આલેર છે. 
 જાભનગયભાાં શ્ચવક્કા થભવર ાલય સ્ટેળન આલેલુાં છે. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


