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કચ્છ જજલ્રો 

 

 કચ્છ જીલ્રાની આજુફાજુ લૂવભાાં ફનાવકાાંઠા, ાટણ અને ભોયફી જજલ્રા,દક્ષિણ અને શ્ચિભભાાં 
અયફ વાગય , ઉત્તયભાાં ાકકસ્તાનની વયશદ અને ઉત્તય-લૂવ યાજસ્થાન યાજ્મ આલેલુાં છે. 

 કચ્છનુાં નાભ કાચફા જેલા આકાયને કાયણે ડ્ુાં છે.પ્રાચીન નાભ શ્ચવયક્રીક (ફાણગાંગા)  શતુાં. કચ્છ  
પ્રાચીન શ્ચવિંધ ુવાંસ્કૃશ્ચતનો બાગ ગણામ છે. 

 કચ્છના યણનો કાદલ કીચડલાો શ્ચલસ્તાય ફન્ની પ્રદેળ તયીકે ઓખામ છે. જે શુારન ઉદ્યોગ લધ ુ
શ્ચલકસ્મો છે. જ્માયે કચ્છના અખ્તની ફાજુભાાં ય ુઆકાયનુાં પદ્રુ ભેદાન કાંઠીનુાં ભેદાન તયીકે 
ઓખામ છે. 

 કે્ષત્રપ :-  ૪૫,૬૫૨ ચો.કકભી.  (શ્ચલસ્તાય દ્રષ્ટીએ બાયતનો વૌથી ભોટો જીલ્રો) 

 સ્થાના :-તા.૧/૫/૧૯૬૦ 

 લડ ું ભથક :- ભજુ  
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 ભશત્લના ળશયેો :- ગાાંધીધાભ, કાંડરા, અંજાય, ભાાંડલી અને મનુ્દ્દ્રા  
 લસ્તી :-  ૨૦,૯૦,૩૧૩ (૨૦૧૧) 

 જીલ્રાનો ક્રભ :- ૧૩ભો  
 વાક્ષયતા :-  ૭૮.૫૮ % (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ગીચતા :-૦૪૬ એક ચો.કકભી (વ્મક્તત દીઠ) 

 જાતત પ્રભાણ (૧૦૦૦ પ ર ોએ) :- ૯૦૭  

 શલાઈ ભથક :- ભજૂ  
 તલધાનવબાની ક ર વીટો :-૬ (અફવાડા,ભાાંડલી,ભજુ,અંજાય,ગાાંધીધાભ(એવ.વી), અને યાય ) 

 તાલ કાઓ:-  ૧૦  

(1)  ભજૂ  (2)  રખત  (3)  અફડાવા  (4)  નખત્રાણા  (5)  ભાાંડલી  (6)  મનુ્દ્દ્રા (7)  અંજાય  (8)  બચાઉ  (9)  

યાય  (10)  ગાાંધીધાભ 

 તાલ કા ુંચામતની વીટો :-  ૧૦ ( ફેઠકો-૨૦૬)( બાજ-૧૨૪, કોંગ્રેવ-૮૮)( મદુ્રા-૨૦,ગાાંધીધાભ-૧૬, 
યાય-૨૪, ભજૂ-૩૨, ભાાંડલી-૨૦,  નખત્રાણા-૨૦, અફવાડા-૧૮,રખતય-૧૬, અંજાય-૨૦, બચાઉ-૨૦)  

 જિલ્રા ુંચામત વીટ :- ૪૦ ( બાજ-૨૭,કોંગ્રેવ-૧૩) 
 જિલ્રા ુંચામત પ્રમ ખ :-  
 જિલ્રા ુંચામત ઉપ્રમ ખ:-  
 નગયાલરકાઓ :- ૬ (૧)  અંજાય-૯ ,(૨) ભજુ-૧૧,(૩)ગાાંધીધાભ-૧૩,(૪),ભાાંડલી-૯,(૫)બચાઉ અને 

(૬) યાય) 
 ગાભડાુંઓ :-૯૫૦ 

 ગ્રાભ ુંચામત :-૬૯૫  
 ળશયેોની વુંખ્મા :- ૮  

 શલાઈભથક :-  ભજૂ 

 આયટીઓ નું.:-GJ-12 

 એવટીડી કોડ નુંફય :- ૦૨૮૩૨  

 યાષ્ટ્રીમ ધોયી ભાગગ :- ૮ /અ 

 ફુંદયો :-  કાંડરા ( ગજુયાતનુાં વૌથી ભોટુાં ફાંદય),  જખૌ,  મનુ્દ્દ્રા,  ભાાંડલી,  કોટેશ્વય, 
 કકલ્રો :- ભક્ષણમાયો,ળેશાનો, ળેઠાનો અને રખતનો કકલ્રો  
 લગતો:-ભજુીમો,  ધીણોધય,  કાો,  ખાલડો,  રીરીમો,  ગાયો,  ખાત્રોડ,  કકયો,  ધફકો,  ભાાંડલા,ઝુયો, લયાય, 

ઉશ્ચભમા,  ખકડમો, શફા ડુાંગય. 
 નદીઓ :-  ખાયી,  રૂદ્રભાતા,  કનકાલતી,  રુકભાલતી,  ભખુી,  લેખડી,  કાી,  ખાયોડ.સશુ્ચલ, નાગલતી,ઘરૂડ,          

વાકાય,બાદય 

 લાલ:- વેરોયલાલ , દુશ્ચધમા લાલ  (બદ્રવેય) 

 તાલ :- શભીયવય તાલ (ભજુ), અરીમાવય (અફવાડા), ફુરવય (બદ્રવેય) 
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 દકયમાકકનાયો :- ૪૦૬ કક.ભી. 
 િાળમો (ડભે) :- કનકાલતી ડભે, નાગભતી ડભે,પતેશગઢ ડભે, શ્ચનયોણ ડભે   
 નદી કકનાયે લવેરા ળશયે :- યાભય લેકયા (રૂકભાલતી) અને ભાાંડલી(કનકાલતી) 

 મ ખ્મ  ાકો :-  ફાજયી,  જુલાય,  ખાયેક,  ઇવફગરુ,ઘઉં . 
 િભીનનો પ્રકાય :- યેતા, ખનીજલાી  
  ઉદ્યોગો:-  કાંડરાભાાં યાવામક્ષણક ખાતય ફનાલલાનુાં કાયખાનુાં આલેલુાં છે. ભીઠાઉદ્યોગ,                 

શુારન ઉદ્યોગ,  ળીીંગઉદ્યોગ, સતુયાઉ કાડ, લગેયે   

 અબમાયણ્મ :-  નાયામણ વયોલય ક્ષચિંકાયા અબમાયણ્મ, સયુખાફનગય અબમાયણ્મ(અફવાડા) તથા 
ઘડુખય અબમાયણ્મ (નાનુાં યણ) 

 ડયેી :- ભાધાય, ભાધલયુ(ભજૂ) અને વયશદ ડયેી (અંજાય) 

 થભગર તલદ્ય ત ભથક :- ાનન્દ્રો અને કાંડરા  
 ખનીિ : - ગજુયાતભાાં ાનધ્ધ્રો ખાતે ક્ષરગ્નાઈટ નો વભગ્ર બાયતભાાં વૌથી લધ ુજથ્થો વાંગ્રશામેરો છે.  

ફેન્દ્ટોનાઈટ અને   ચનુાનો  થ્થયના ઉત્ાદનભાાં પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે.ક્ષચયોડી,મરુતાની ભાટી અને 
અકીક ણ ભી આલે છે. 

 િોલારામક  સ્થો :  આઈના  ભશરે (ભજૂ),  પ્રાગ  ભશરે (ભજૂ),  શભીયવય  તાલ (ભજૂ),   

જેવર-તોયરની  વભાધી (અંજાય),  નાયામણ  વયોલય,  કોટેશ્વય (રખત), આળાયુી ભાતાનો  ભઢ 
 (ગઢળીળા),  શાજીીય,  કચ્છ  મ્યઝુીમભ,  પ્રાચીન નગયના અલળેો( ધોાલીયા),  બદ્રશે્વય,  મનુ્દ્દ્રા, 
ભાાંડલી, શ્ચળકાયયુ (બચાઉ),સયુકોટડા( યાય) અને દેળરય(નખત્રાણા),નાયામણ વયોલય 
કોટેશ્વય(રખત),કચ્છ વાંગ્રશારમ, 

   તલળે  નોંધ  
   શ્ચલસ્તાયની  દ્રષ્ટીએ  બાયતનો વૌથી ભોટો  જીલ્રો કચ્છ છે. 
 ભોટુાં યણ વપેદ યણ સયુખાફનગય અને નાનુાં યણ વૌન્દ્દમવ છે. 
 ગજુયાતભાાં છેલ્રે સમૂાવસ્ત આ જજલ્રાભાાં થામ છે. 
 કચ્છભાાં ૪૦ વે.ભી.ઓછો લયવાદ ડ ેછે.  
 કચ્છની  એક  શ્ચલશ્ચળષ્ટ  વાંસ્કૃશ્ચત  છે.  બાયતના  ક્રાાંશ્ચતલીય  શ્માભજી  કૃષ્ણ  લભાવની  ભશૂ્ચભ  છે. 
 કચ્છના નાના યણ અને નવયોલય લચ્ચેનો પ્રદેળ ઝારાલાડ ત્રીકે ઓખામ છે. 
 કચ્છના  ભોટા  યણભાાં  સયુખાફ  િીઓ  શ્ચળમાાભાાં  ભોટા  પ્રભાણભાાં  આલે  છે. 
 આ જજલ્રાભાાં ઘોયડ િી લધ ુજોલા ભે છે. 
 બાયતબયભાાં  જ ાંગરી  ગધેડા  (ઘડુખય)  ણ  કચ્છના  નાના  યણભાાં  જોલા  ભે  છે. 
 કાંડરા  બાયતનુાં  ભોટુાં  અને  એકભાત્ર  મતુત  વ્માાયી  ફાંદય  છે. ૧૯૫૫આ આંતયાષ્રીમભશાફાંદય જાશયે 

કયલાભાાં આવ્યુાં છે. ઈ.વ.૧૯૬૫ભાાં કાંડરા બાયતનુાં વૌથી પ્રથભ SEZ જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  

 ગાાંધીધાભ  ઔદ્યોક્ષગક  ળશયે  છે. 
 આકદયુ  એ  કચ્છનુાં  ળૈિક્ષણક  ળશયે  છે. 
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 અંજાય  સડુી-ચપ્ા  તથા  ચાદયો,  ઓછાડ,  લુાંગી  ભાટે  પ્રખ્માત  છે. 
 દકયમાકકનાયે  આલેરા  નાયામણ  વયોલય  અને  કોટેશ્વય  માત્રાધાભો  છે. 
 રખત  તાલકુાના  ાનન્દ્રોભા  રીગ્નાઈટનો  શ્ચલળાર  જથ્થો  છે. 
 ભાાંડલી  યભણીમ  અને  સુાંદય  ળશયે  છે. 
 ગજુયાતભાાં વૌથી લધાયે ઘટેાાં ફકયાાં કચ્છ જીલ્રાભાાં છે.  
 ઊંટના પ્રજજનભાટે ઘોયી કેન્દ્દ્ર જાણીત ુાં છે. 

 શડપ્ા વાંસ્કૃશ્ચતનુાં ભશત્લનુાં કેન્દ્દ્ર ધોાલીયા કચ્છ જજલ્રાભાાં આલેર છે. 
 ડામનાવોયના વૌથી લધ ુઈંડાઓનો વમશૂ અક્શ્ભભતૂ ભી આવ્મા શતા. 
 ગજુયાતનુાં વૌથી જૂનુાં મ્યઝુીમભ કચ્છ મ્યઝુીમભ ભજૂભાાં આલેલુાં છે.  
  કચ્છ ખાયેક અને ખજુયના ઉત્ાદનભાાં પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે. મનુ્દ્દ્રાભાાં ખાયેક વાંળોધન કેન્દ્દ્ર ણ 

આલેર છે. 
 કચ્છ જજલ્રાભાાં ક્ષરગ્નાઇટ કોરવો ભોટા પ્રભાણભાાં ભી આલે છે. 
 કચ્છ ‘અજયખત’ નાભની બ્રોક પ્રાાંત ટેકનીક ભાટે જાણીત ુાં છે .કચ્છ જજલ્રાભાાં કાંઠીનુાં ભેદાન આલેલુાં 

છે. 
 ધીણોધય ડુાંગય કચ્છનો વૌથી ઉંચો ડુાંગય છે. અને બાદય કચ્છની વૌથી રાાંફી નદી છે.  
 કાંડરા ગજુયાતનુાં એક ભાત્ર વૌથી ભોટુાં આંતયયાષ્રીમ ફાંદય છે. 
 કચ્છભાાં યાજ્મનુાં ૭૦% ભીઠુાં કલે છે અને શ્ચનકાવ કયે છે. 
 ભાાંડલી રાકડાના નલા જશાજો ખયીદી તથા વભાયકાભ થામ છે. 
 ભજુ વોના ચાાંદીના કરાત્ભક આભૂણો ભાટે જાણીતુાં છે. 
 વૌથી લધ ુ૯૭ નદીઓ  કચ્છ જજલ્રાભાાં આલેરી છે. 
 ગજુયાતનો વૌથી રાાંફો દકયમા કકનાયો ૪૦૦ કકરોભીટય શ્ચલસ્તાય ધયાલે છે. 
 દય લે યણોત્વલ ઘોયડો ગાભે બયામ છે. 
 યાયભાાં શ્ચત્રકભ વાશફેની વભાધી છે. 
 કચ્છના યાજલીઓના કુદેલી આળાયુા ભાતાનુાં ભાંકદય (ભાતાનો ભઢ) 
 બદ્રશે્વય જૈનોનુાં તીથવધાભ છે જે પ્રાચીનકાભાાં બદ્રાલતી તયીકે ઓખાતુાં શતુાં. 
 કચ્છના યણને આગ લધતુાં અટકાલતી કુદયતી યચના તે સયુજફાયી છે. 
 કાંડરા બાયતનુાં ભોટુાં અને એકભાત્ર મતુત વ્માાયી ફાંદય છે. 
 રખત તાલકુાના ાનન્દ્રોભાાં ક્ષરગ્નાઇટનો શ્ચલળા જથ્થો છે.  
 કચ્છના વમદુ્રકકનાય નજીક આલેર ભેદાનને ‘ કાંઠીનુાં ભેદાન’ કશલેાભાાં આલે છે. 
 ભાાંડલીભાાં  એશ્ચળમાનુાં વૌથી શલેુાં શ્ચલન્દ્ડપાભવ અને ટી.ફી વેનેટોકયમભ આલેલુાં છે. 
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