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જુનાગઢ જીલ્રો 

 
 કે્ષત્રપ :- ૮,૭૬૨  ચો. કિભી. 
 વીભાઓ :-જુનાગઢની આજુફાજુ દક્ષિણભાાં ગીય વોભનાથ અને અયફી વમદુ્ર  ,ઉત્તયે યાજિોટ, લૂવભાાં 

ોયફાંદય અને શ્ચિભભાાં  અભયેરી  જજલ્રા આલેરા છે. 
 સ્થાના :-૧૯૬૦ 

 વલધાનવબાની કુર વીટો :-૪ ભાણાલદય, જુનાગઢ, શ્ચલવાલદય,ભાાંગયો 

 લસ્તી :-  ૧૫,૨૫,૬૦૫ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ગીચતા :- ૩૧૧ એિ ચો.કિભી (વ્મક્તત દીઠ) 

 સ્ત્રી પરુૂ પ્રભાણ :-  ૯૫૩(  દય  શજાયે) 

 વાક્ષયતા :-  ૭૫.૮૦% 

 મખુ્મ  ભથક :-  જુનાગઢ 

 ગાભડાઓ :- ૯૬૯  
 તાલકુાઓ:-(૦૮ ) (1)જુનાગઢ(2)ભાણાલદય(3) લાંથી (4)બેંવાણ (5) શ્ચલવાલદય(6) ળેયગઢ  

(7)  ભેંદયડા  (8)  ફીરખા   
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 તાલકુા ચંામતની વીટો અને ફેઠકો :- ૯ (કુર ફેઠિો:- ૧૫૮) 

 ( જૂનાગઢ-૧૮,બેંવાણ- ૧૬, િેળોદ-૧૮,ભાીમા-શકડમા-૨૦, ભાણાલદય-૧૬,ભાાંગયો-૨૦, ભેંદયડા-૧૬ 
. લાંથરી- ૧૮ અને શ્ચલવાલદય-૧૮ ), 

 જિલ્રા ચંામત વીટ :- ૩૦ (િોંગ્રેવ- ૨૭, બાજ-૩) 

 જિલ્રા ચંામત પ્રમખુ :-  
 જિલ્રા ચંામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાલરકાઓ અને લોડડ  :-૧(ફેઠિો-૩૬ )( િેળોદ- ૯ )(બાજ-૨૩, િોંગ્રેવ-૧૨,અન્મ-૧ ) 
 મખુ્મ  ળશયે :-  જુનાગઢ,  

 શલાઈ  ભથક :-  િેળોદ  

 આયટીઓ નફંય:- GJ-11 

 લડતો :-  ક્ષગયનાય 

 તાલ :- સદુળવન તાલ  
 નદીઓ :-  ઓઝત,  કશયણ,  વયસ્લતી,  શ્ચળિંગલડો,  ભચ્છુ,  છાવી,  ભારળ,  ઉફેણ,  ભધલુતી 
 લાલ :- અડીિડીની લાલ, ઉયિોટની લાલ  

 કંુડ :- િભરકુાંડ, દાભોદય કુાંડ,યેલતીકુાંડ  

 ફદંયો:- ભાાંગયો અને ચોયલાડ  
 અભ્માયણ્મ :- વાવણગીય અભ્માયણ્મ (શ્ચવિંશો),ફયડો  
 નેળનર ાકડ  :- ગીય નેળનર ાિવ  
 વલશાયધાભ :- અશભદયુ ભાાંડલી  

 મખુ્મ  ાકો :-  ભગપી,  િેયી,  જુલાય,  તર,  િાવ,  ફાજયી,  નાકયમે,  ચીકુ 

 ઉદ્યોગો :- ભત્સસ્મ ઉદ્યોગ,  શ્ચવભેન્ટ,  વોડાએળ,  ખાાંડ 

 ખનીિ :-  વપેદ  થ્થય,  ચનુાનો  થ્થય 

 િોલારામક  સ્થો:અળોિનો  શ્ચળરારેખ,  અડીિડી  લાલ,  વક્કય  ફાગ,  ઝૂ  નલઘણ  કુલો,   ખાયા  િો
કડમાનો  ભશરે,  કૃશ્ચ  િોરેજ,  દાભોદય  કુાંડ,  નયશ્ચવિંશ  ભશતેાનો ચોયો ,   ક્ષગયનાય,  અશભદયુ 
ભાાંડલી  શ્ચલશાય,  દયફાય  મ્યઝુીમભ  શોર,  વાવણગીય  અભ્માયણ, તરુળીશ્માભ,  વતાધાય,  શોરી 
ડ ે િેમ્-ચોયલાડ,  ભીયાાં દાતાયની દયગાશ, ગામત્રી ભાંકદય,ખેંગાયનો ભશરે ,યાણિદેલીનો 
ભશરે,વક્કયફાગ વાંગ્રશારમ   નથ્થયુાભ  ળભાવ  આશ્રભ-ફીરખા. 

 વલળે  નોંધ : 
 સદુળવન તાલનુાં ફાાંધિાભ ચાંદ્રગપુ્ત સફુાષુ્ ગપુ્તે ફાંધાવ્યુાં શત ુાં. 
 ગજુયાતનો વૌથી ઉંચો ડુાંગય ક્ષગયનાય છે. 
 ભશાશ્ચળલયાત્રીના કદલવે બલનાથનો ભેો જૂનાગઢભાાં બયામ છે.  



 

ASHWIN DIVEKAR Page 3 
 

 જૂનાગઢભાાં વૌથી લધ ુઉત્સાદન ભગપીનુાં થામ છે. જુનાગઢભાાં ભગપી યાષ્રીમ વાંળોધન િેન્દ્ર 
આલેલુાં છે.  

 અશીનુાં  વાવણગીયનુાં  અભ્માયણ  વભગ્ર  એશ્ચળમાભાાં  શ્ચવિંશોનુાં  એિભાત્ર  શ્ચનલાવસ્થાન  છે. 
 તરુળીશ્માભભાાં  ગયભ  ાણીના  કુાંડ  છે. 
 ભાાંગયો  નાકયમેર  ભાટે  પ્રખ્માત  છે. તથા નાગયલેરના ાનની ખેતી ણ થામ છે.  
 અશભદયુ  ભાાંડલી  શ્ચલશાય  ધાભ  છે. 
 ચોયલાડ  એ  ‘રીરી  નાઘયે’  પ્રદેળ  તયીિે  જાણીતો  છે. 
 જુનાગઢ  અને  િેળોદની  િેવય  િેયી  બાયતભાાં  પ્રખ્માત  છે. 
 જુનાગઢ જીલ્રો  ખેતીલાડીની  દ્રષ્ટીએ  વમદૃ્ધ  છે. 
 ક્ષગયનાય ગજુયાતનો વૌથી ઉંચો ૧૧૧૭ભી ની ઊંચાઈ ધયાલે છે. દત્તાતે્રમ વૌથી ઊંચુાં ગોયખનાથ 

શ્ચળખય છે. તેટીથી દત્તાતે્રમ સધુીના ૧૨૦૦૦ ગથીમા આલેરા છે. તેટીભાાં બલનાથ ભાંકદય, 
દાભોદય કુાંડ તથા અળોિના શ્ચળરારેખ છે.  

 જુનાગઢ ગજુયાતી િશ્ચલ નયશ્ચવિંશ ભશતેાની જન્ભભશૂ્ચભ છે, વૌયાષ્રનુાં વૌથી પ્રાચીન નગય છે. 
 

 


