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ભશવેાણા જીલ્રો 

 
 

 વીભાઓ :-ભશવેાણા જીલ્રાની આજુફાજુ ઉત્તયે ાટણ અને સયેુન્દ્રનગય દક્ષિણભાાં અભદાલાદ 
વાફયકાાંઠા,ગાાંધીનગય, અને ફનાવકાાંઠા જજલ્રા આલેરા છે.  

 િેત્રપ :- ૪.૩૯૩ચો કકભી 
 સ્થાના :-૧૯૬૦ 

 મખુ્મ ભથક  :-ભશવેાણા 
 શલાઈ ભથક :- નથી  
 લસ્તી :- ૨૦,૨૭,૭૨૭ (૨૦૧૧મજુફ ) 
 ક્રભ :- ાંદયભો   
 અિય જ્ઞાન :- ૮૪.૨૬% 

 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:-  ૯૬૨  (દય  શજાયે) 
 લસ્તી ગીચતા :-૪૬૨ એક ચો.કકભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 વલધાનવબાની કુર વીટો :- ૭ { ખેયાલ,ુ ઉંઝા,  વલવનગય,ફેચયાજી, કડી (એવ.વી),ભશવેાણા અને 

વલજાયુ } 
 તાલકુાઓ : -૧૦ ( 1)ભશવેાણા, ( 2)કડી, ( 3)ફહચુયાજી, ( 4)લડનગય, ( 5)વલવનગય, ( 6)વલજાયુ, 

(7)ઉંઝા, (8) વતરાવણા , (9)ખેયાલ ુ(10) જોટાણા 
 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૧૦ (૨૧૬) ( કોંગે્રવ-૧૩૪, બાજ-૬૧,અન્દ્મ- ૧૩) 
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(ભશવેાણા-૩૨ , કડી-૩૦, ખેયાલ-ુ૧૮ ,વતરાવણા-૧૬, વલવનગય-૨૪, ઊંઝા-૧૮, લડનગય  ૧૮, 
ફેચયાજી -૧૬,જોટાણા-૧૬, વલજાયુ-૨૮ )  

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :- ૪૨ ( બાજ-૯ ,કોંગે્રવ-૩૩) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાક્ષરકાની વાંખ્મા વાંખ્મા :-  ૭ (૧) ભશવેાણા, (૨) વલવનગય, (૩) કડી, (૪) ઊંઝા, (૫) વલજાયુ, 

(૬) ખેયાલ ુ (૭) લડનગય. (૧) ભશવેાણા-૧૧  (૪૪) [બાજ-૧૫, કોંગે્રવ-૨૯] , (૨) વલવનગય-
૯(૩૬)[બાજ-૭, કોંગે્રવ-૧૨,અન્દ્મ-૧૭],(૩) કડી -૯  (૩૬) [બાજ-૨૮, કોંગે્રવ-૮], (૪) ઊંઝા-૯ (૩૬) 
[અિ--૩૫, કોંગે્રવ-૧] (૫) વલજાયુ, (૬) ખેયાલ ુ (૭) લડનગય ,  

 ગાભડાાંઓ :- ૬૧૬ ( 1)ભશવેાણા (૧૧૬), ( 2)કડી (૧૨૧), ( 3)ફહચુયાજી(૫૨), ( 4)લડનગય(૪૫), 
(5)વલવનગય(૬૦), (6)વલજાયુ(૬૫), (7)ઉંઝા (૩૨), (8) વતરાવણા(૭૩) અને  (9)ખેયાલ ુ(૫૨) 

 ગ્રાભાંચામત :- ૫૮૯ 

 આયટીઓ નાંફય :- GJ-02 

 નદીઓ :- ષુ્ાલતી, રૂેણ,ખાયી,વાફયભતી,વયસ્લતી  
 જાળમ મોજના :- ધયોઈ ડભે(વાફયભતી નદી)  
 લવતો :- તાયાંગા  
 વયોલય અને તાલ :- ળવભિષ્ઠા તાલ (લડનગય),યવલ તાલ (ભશવેાણા),ક્ષચભનાફાઈ તાલ 

(ખેયાલ)ુ,દેક્ષયુાંતાલ,ીંડાકયમા તાલ, ભરાલ તાલ (વલવનગય) 
 લાલ :- ફોતે્તય કોઠાની લાલ (ભશવેાણા), ધભેશ્વયી લાલ(ભોઢેયા), નયવવિંશ ભશતેાની લાલ(લડનગય) 
 કુાંડ :- સમૂવ કુાંડ (ભોઢેયા), ગૌયીકુાંડ(લડનગય),ળક્તત કુાંડ(આખજ) 
 ખનીજો :- ક્ષચનાઈ ભાટી, કુદયતી લાય,ુતેર, અને અકીક 

 ઉદ્યોગ :- તાાંફા વત્તના લાવણો (વલવનગય) કાચ ઉધોગ (કડી) તથા ડયેી ઉદ્યોગ   
 ડયેી :- દૂધવાગય ડયેી (ભશવેાણા)  
 ાક:- લયીમાી,જીરૂ, ઇવફગરુ, ડાાંગય,ઘઉં,કાવ અને તેરીક્ષફમાાં    
 જભીનનો પ્રકાય :- કાી અને યેતા  
 અગત્મના ળશયેો :-વલવનગય,ઊંઝા ,કડી ,લડનગય,ભોઢેયા ,તાયાંગા ,ફહચુયાજી ,ખેયાળુ અને શાયીજ 

 જોલારામક સ્થો : - સમૂવભાંકદય(ભોઢેયા )તાયાંગા કશરસ્ટેળન તેભજ જૈન તીથવસ્થાન ,ઉવભમાભાતા નુાં 
ભાંકદય (ઊંઝા )  ચેશય ભાતાજીનુાં ભાંકદય (ભયતોરી), ફહચુયાજી ભાતાજીનુાં ભાંકદય (ફહચુયાજી), 
ભીયાદાતાયની દયગાશ (ઉનાલા), ળાંખેશ્વય જૈન ભાંકદય,શાડકેશ્વય ભાંકદય, ળવભિષ્ઠા તાલ,ચોયી, ળીતા 
ભાતાનુાં ભાંકદય,તોયણ, અને તાનાયીયીનુાં ભાંકદય (લડનગય),  

 ઉચ્ચ ળૈિક્ષણકવાંસ્થાઓ :- 
 ગણત  યવુનલવવિટી, ગણતવલદ્યાનગય, ભશવેાણા  
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 જીએભઆયઈ ભેડીકર કોરેજ, લડનગય  
 વલળે નોંધ : 
 ભશવેાણાભાાં દૂધવાગય ડયેી આલેરી છે . 
 ગજુયાતભાાં વૌથી લધ ુઈવફગરુનુાં ઉત્ાદન ભશવેાણા જજલ્રાભાાં થઇ છે. 
 ભશવેાણા ઔધોક્ષગક ળશયે તેભ જ મખુ્મ લેાય કેન્દ્ર છે.  
 લડનગય લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભોદીનુાં જન્દ્ભસ્થ છે. ળવભિષ્ઠા તાલનુાં નાભ નયવવિંશ ભશતેાની દીકયી 

કુાંલયફાઈ ની દીકયી ળવભિષ્ઠાના નાભ ઉયથી ાડલાભાાં આવ્યુાં છે.ળવભિષ્ઠા તાલભાાં કવરા નદીનુાં 
ાણી વપ્તવિના આયા દ્વાયા આલે છે.  

 કડીભાાં કાચ ઉધોગ વલકસ્મો  છે 

 લડનગયભાાં નાગયોના ઇષ્ટદેલ શાટકેશ્વયભાંકદય તેભજ ળવભિષ્ઠા તાલ અને તાનાયીયી સ્ભાયક અને 
કકતીતોયણ ભાટે પ્રખ્માત છે. કીવતિતોયણ નયવવિંશ ભશતેાનો ચોયો તયીકે ણ ઓખામ છે. 

 તાના અને યીયી કુાંલયફાઈની દીકયીઓના નાભ છે. તાનાયીયીએ વાંગીતની આકયી વાધના કયીને 
યાગ યાક્ષગણીઓને આત્ભવાત કમાવ શતા. 

 લડનગયનુાં પ્રાચીન નાભ આનતવયુ અથલા આનાંદયુ શત ુાં. ઐવતશાવવક યુાલાઓ એભ કશ ેછે કે આ 
સ્થ ૪,૫૦૦ લવ લેૂ ણ ભાનલ લવાશત શતી. 

 યાજ્મ વયકાય દ્વાયા દય લે ભોઢેયા ના સમુવ ભાંકદયભાાં ળાસ્ત્રીમ નતુ્મકાયો નો ભેો બયામ છે . આ 
ભાંકદયનુાં વનભાવણ વોરાંકી લાંળના બીભદેલ શરેા દ્વાયા ફાંધાલલા ભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

 ભશવેાણા જજલ્રાભાાં ાતાકલૂા વૌથી લધ ુવાંખ્માભાાં આલેરા છે. 
 વવિંચાઈનો વૌથી ભોટો વલકાવ ભશવેાણા જજલ્રાભાાંથી થમો છે. 
 દેલભાર લોયા વભાજ ભાટેનુાં વલત્ર માત્રાધાભ આલેલુાં છે.  
 ઊંઝાભાાં  ઉવભમાભાતાનુાં બવ્મ ભાંકદય આલેલુાં છે. આ ઉયાાંત ખેતેદાળોભાાં દેળનુાં વૌથી ભોટુાં ભાકેટ 

માડવ છે. 
 ભીયાાં દાતાયની દયગાશ એ ફધા ધભવના ભાનવવક યીતે નફા રોકો ભાટે જૂા કયલાનુાં ઘણુાં ભશત્લનુાં 

સ્થ છે.  
 ભશવેાણાભાાં ળાંકુ લોટય ાકવ  એ ગજુયાતનો પ્રથભ અને બાયતભાાંના વૌથી ભોટો લોટયાકવ  છે.  
 ભશવેાણા જજલ્રાનુાં જોટાણા તાલકુાનુાં  ભયતોરી ગાભે ચેશયભાતાનુાં પ્રાચીન અદ્દભતૂ ભાંકદય આલેલુાં છે.  

 

 

  


