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નલવાયી જીલ્રો 

 
 

 નલવાયી જજલ્રો  બાયત દેળના શ્ચિભ બાગભાાં આલેરા  ગજુયાત યાજ્મના દક્ષિણ બાગભાાં આલેરો 
ભશત્લનો જજલ્રો છે,  

 નલવાયી જજલ્રાની ઉત્તયભાાં  સયુત જજલ્રો , પલૂવભાાં ડાાંગ જજલ્રો  અને દક્ષિણભાાં  લરવાડ અને શ્ચિભે 
અયફીવમદુ્ર આલેરા છે, 

 નલવાયીનો પલૂવ અને શ્ચિભ લચ્ચેનો શ્ચલસ્તાય ફગીચા રામક ‘ ગ્રીન ફેલ્ટ’ તયીકે જાણીતો છે.  
 િેત્રપ :- ૨,૬૫૭ચો.કકભી 
 સ્થાના :- તા.૨/૧૦/૧૯૯૭ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :-  ૪ { જરારપયુ, નલવાયી, ગણદેલી અને લાાંવદા (એવટી)} 
 લસ્તી :- ૧૩,૩૦,૭૭૧ (૨૦૧૧મજુફ ) 
 લસ્તી ગીચતા :- ૬૦૨  
 અિય જ્ઞાન :-૮૩.૮૮% 

 સ્ત્રી પરુૂ પ્રભાણ:- ૯૬૧(દય શજાયે) 
 મખુ્મ ભથક :- નલવાયી 
 તાલકુાઓ :-૬ ( જરારોય, નલવાયી, ગણદેલી, ક્ષચખરી અને લાાંવદા) 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%AA%E0%AB%8B%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%B5%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%A3%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%96%E0%AA%B2%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%B8%E0%AA%A6%E0%AA%BE
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 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૬ (ફેઠકો - ૧૩૪)( બાજ-૭૨ કોંગે્રવ-૬૧ અન્મ-૧ ) ( નલવાયી-૧૮, 
ગણદેલી-૨૪,જફરપયુ-૨૦, લાવાંદા-૨૮,ચીખરી-૨૮ અને ખેયગાભ-૧૬) 

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :- ૩૦ ( બાજ-૧૮, કોંગે્રવ-૧૨, અન્મ-૦ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાક્ષરકાની વાંખ્મા અને લોડવ:- ૧ (નલવાયી-૧૧)(૪૪)( બાજ-૩૦, કોંગે્રવ-૧૪,અન્મ-૦ ) 
 ગાભડાાંઓ :-૩૯૨ 

 ગ્રાભ ાંચામત :- ૩૬૮  
  આયટીઓ નાં.:-GJ-21 

 ોસ્ટ ીનકોડ નાંફય :- ૩૯૬૪૪૫    
 ઉચ્ચ ળૈિક્ષણક વાંસ્થાઓ :- એગ્રીકલ્ચય યશુ્ચનલશ્ચવિટી, નલવાયી  
 ાક:- ડાાંગય, કાવ, જુલાય, કેયી,ળેયડી,કઠો  

 ઉદ્યોગ:- કાગ,રાકડા ઉદ્યોગ ,ખાાંડ ઉદ્યોગ, શીયા ઉદ્યોગ, સતુયાઉ કાડ અને લશાણ ઉદ્યોગ   

 ખનીજ:- 
 ફાંદયો :- જરારોય, ઓંજર અને ફીરીભોયા  
 નદીઓ:- પણૂાવ, અંક્ષફકા, કાલેયી, ઔયાંગા, બૈયલી અને ભીંઢોા 
 તાલ :- દૂશ્ચધયુાં  
 યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગવ નાં:- ૮  
 લવતો:-  

 અગત્મના સ્થો : વોભનાથનુાં ભાંકદય( ફીરીભોયા) ,વાંજાણ,ગણદેલી,દાાંડી ,ઉબયાટનો દકયમો, 
ઉદલાડા, દાાંડી  

શ્ચલળે નોંધ : 
 ઉબયાટ શલા ખલાનુાં સ્થ છે. 
 ‘ પસુ્તકોની નગયી’ તયીકે નલવાયી ઓખામ છે. 
 નલવાયી પણૂાવ નદીને કકનાયે લવેલુાં ળશયે છે. 
 ફીરીભોયા કાગ ઉધોગ તેભજ રાકડાના ઉદ્યોગ ભાટે જાણીત ુાં છે. 
 ગણદેલી ખાાંડ ના કાયખાના છે. 
 નલવાયી શ્ચિભ યેલ્લેનુાં ભશત્લનુાં સ્ટેળન છે.  
 ગજુયાતભાાં ાયવીઓં વૌપ્રથભ વાંજાણ,ફાંદયે ઉતમાવ શતા. 
 દાાંડી ભીઠાના વત્માગ્રશ ભાટે જાણીત ુાં છે. 
 ઉદલાડા ાયવીઓંનુાં કાળી કશલેામ છે. 
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 નલવાયી ળશયેના હુાંદયાજના દાણા-ચણા અને વોનાની વ્માજ્ફી બાલની ખયીદી ણ ભળહયુ છે. 
 નલવાયી જજલ્રાભાાંથી  પણૂાવ નદી , અંક્ષફકા નદી , કાલેયી નદી , ખયેયા નદી , કોવખાડી નદી  લગેયે 

નદીઓ વાય થામ છે. 
 નલવાયીભાાં દૂશ્ચધમા તાલ આલેલુાં છે. 
 નલવાયીજીલ્રાનાલાવાંદાભાાં લાઘ , ચત્તા ,દીડો,જયખ અને ચૌશ્ચળિંગા  શઓુનુાં લાવાંદા નેળનર ાકવ  

આલેલુાં છે. 
 નલવાયી જીલ્રાનુાં ઉબયાટ શ્ચલશાયધાભછે. 
 નલવાયી ળશયે જભળેદજી તાતાનુાં જન્ભસ્થ છે. 

 

 

 

  

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%82%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3%E0%AA%BE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%96%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B8%E0%AA%96%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1

