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ખેડા જીલ્રો 

 
 ખેડા જીલ્રો ઉત્તયે ગાાંધીનગય અને અયલલ્રી ,લૂવભાાં અભદાલાદ,ભશવેાણા,દક્ષિણભાાં આણાંદ, 

શ્ચિભભાાં ાંચભશાર, અયલલ્રી  અને લડોદયા જજલ્રાઓની વયશદ સ્ળે છે.  
 આ જીલ્રાનો મખુ્મ ાક તભાકુ શોલાથી આ શ્ચલસ્તાયને વોનેયી ણવની ભશૂ્ચભ કશ ેછે. 
 િેત્રપ :-૩૯૫૯ ચો. કકભી 
 સ્થાના :- ૧૯૬૦ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :- ૭ { ભાતય, નડીમાદ, ભશભેદાલાદ,ભહધુા,ઠાવયા,કડલાંજ અને 
ફારાશ્ચવનોય} 

 લસ્તી :-૨૨,૯૯,૮૮૫ (૨૦૧૧મજુફ ) 
 જીલ્રાનો ક્રભ :- દવભો  
 અિય જ્ઞાન :૮૪.૩૧ % 

 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:- ૯૪૦ (દય શજાયે) 
 લસ્તી ગીચતા :-૬૪૧ એક ચો.કકભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 મખુ્મ ભથક :- નકડમાદ 



 

ASHWIN DIVEKAR Page 2 
 

 શલાઈ ભથક :- નથી  
 ગાભડા :-૬૧૪  

 ગ્રાભ ાંચામતો:- ૫૫૯  
 તાલકુાઓ :-૮ (૧) ખેડા,(૨) નડીમાદ,(૩) ભાતય,(૪) ભહધુા,(૫)ઠાવયા,(૬)લવો (૭) ગતેશ્વય  
 તાલકુા ાંચામતની કુર વાંખ્મા અને વીટો :- ૮ (ફેઠકો-૧૬૬) ( બાજ-૭૨, કોંગે્રવ-૮૪ અન્મ-૧૦ ) 

( ખેડા-૧૮,નડીમાદ-૨૬, ભાતય-૨૦, ભહધુા-૧૮,  ઠાવયા-૨૪,  લવો-૧૬ અને ગતેશ્વય-૧૮)   
 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :-( બાજ-૦, કોંગે્રવ-૦૦ અન્મ-૦ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાક્ષરકાની વાંખ્મા :- ૧૧  (૧)નડીમાદ- ૧૩(૫૨)( બાજ-૪૧, કોંગે્રવ-૦૨ અન્મ-૦૯),(૨) 

કડલાંજ-૭ (૨૮) ( બાજ-૧૫, કોંગે્રવ-૦૧ અન્મ-૧૨ ), (૩) ઠાવયા-૭ ( બાજ-૦, કોંગે્રવ-૦ અન્મ-
૭ )(૪)ખેડા, (૫) ચતરાળી, (૬) ફારાશ્ચવનોય, (૭) ભશભેદાલાદ, (૮) ભહધુા,(૯) કઠરાર,(૧૦)ઠાવયા 
અને (૧૧) ડાકોય  

 એવટીડી કોડ નાંફય:- ૦૨૬૮  

 આયટીઓ નાંફય:- GJ-07 

 ાક:- ડાાંગય,ઘઉં, જુલાય,ભકાઈ,તભાકુ,ળેયડી,એયાંડા,લયીમાી,ભગપી અને તલેુય 

 જભીનનો પ્રકાય :- ગોયાડુાં,કાી, ભધ્મભ કાી અને યેતા   

 ઉદ્યોગ:- ડયેી ઉદ્યોગ,ઇરેતરોશ્ચનકવના વાધનો,કેફરો,ફીડી , ખાાંડ અને શ્ચવભેન્ટ  

 ખનીજ:- ફોતવાઈટ,રાઈભસ્ટોન, ગે્રનાઈટ, ફેન્ટોનાઈટ  

 નદીઓ:- ખાયી,ભેશ્વો,લાત્રક, ળેઢી, ભશાય  

 વમદુ્ર કકનાયો :- નથી  
 લાલ :- કાાંઠાની લાલ, યાણીલાલ અને વીગયલાલ 

 તાલ :- ગોભતી તાલ (ડાકોય), યીમેજ તાલ (ભાતય), ખેતા તાલ,ભાણેક તાલ અને 
ઉડફે તાલ(નકડમાદ) 

 કુાંડ  :- યેલતી કુાંડ અને કભાંડરકુાંડ( રસનુ્દ્રા) 
 લવતો:-  

 ફાંદયો:- નથી  

 અગત્મના સ્થો :- ડાકોય ,કડલાંજ,નડીમાદ 

 જોલારામક સ્થો :- સ્લાશ્ચભનાયામણ નુાં ભાંકદય (લડતાર ,ફોચાવણ ),વાંતયાભ  ભાંકદય (નકડમાદ ) 
યણછોડયામજી ભાંકદય (ડાકોય )ગયભાણીના ઝાયા (રસનુ્દ્રા).ગતેશ્વય,,ઉત્કાંઠેશ્વય ભશાદેલ, બમ્ભકયમો 
કલૂો, ધયભશ્ચવિંશ ોરીટેકનીક, ગરતેશ્વય , બાથીજી ભાંકદય(પાગલેર),વેલાક્ષરમા   

શ્ચલળે નોંધ : 
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 તભાકુનો પ્રખ્માત ચયોતય પ્રદેળ અશીં આલેરો છે . 
 મખુ્મ ાક તભાકુ શોલાથી વોનેયી ણવની ભશૂ્ચભ ણ કશલેાભાાં આલે છે. 
 નડીમાદભાાંધયભશ્ચવિંશ ોરીટેકનીક આલેરી છે. 
 ડાકોયનુાં પ્રાચીન નાભ ડાંકયુ શત ુાં. 
 ગજુયાતભાાં વૌથી લધ ુાકી વડકો ખેડા જજલ્રાભાાં આલેરી છે. 
 ડાકોય એ ગજુયાતનુાં કાળી તયીકે ઓખામ છે. 
 ડાકોયના ગોટા અને નકડમાદનો રીરો ચેલડો લખણામ છે. 
  

 

 

 

 

  

 

 


