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 ચંભશાર જીલ્રો 

 
 ચંભશાર જજલ્રો બાયત દેળના શ્ચિભ બાગભા ંઆલેરા ગજુયાત યાજ્મભા ંઆલેરો એક ભશત્લનો 

જજલ્રો છે.  
 ચંભશાર જજલ્રાની દાશોદ,લડોદયા,ઉત્તયે ભશીવાગય છોટાઉદેપયુ જીલ્રાની વયશદો આલેરી છે. 
 કે્ષત્રપ :-૫૦૮૩ચો. કકભી 
 સ્થાના :- ૧૯૬૦ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :-૬ { ળેશયા, ભોયલાશડપ,ગોધયા, કારોર ,શારોર અને લણુાલાડા} 
 લસ્તી :-૨૩,૯૦,૭૭૬ (૨૦૧૧મજુફ ) 
 અક્ષય જ્ઞાન :-૭૦.૭૯% 

 સ્ત્રી પરુૂ પ્રભાણ:-૯૪૯(દય શજાયે) 
 લસ્તી ગીચતા :-૪૯૮ એક ચો.કકભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 મખુ્મ ભથક :- ગોધયા 
 તાલકુાઓ :-૭ (૧)શારોર,(૨)કારોર,(૩)ગોધયા,(૪)જાંબઘુોડા,(૫)ળશયેા,(૬)ઘોઘફંા, અને 

(૭)ભોયલા(શડપ)) 
 તાલકુા ચંામતની કુર વીટો :- ૭(ફેઠકો-૧૭૮)( બાજ-૧૩૬, કોંગે્રવ-૩૧ અન્મ-૮ ) (ઘોઘફંા-૨૬, 

ગોધયા-૩૪, જાંબઘુોડા-૧૬, કારોર-૨૪, ળશયેા-૩૦,લાભોર-૨૪ અને ભોયલાશડપ -૨૪) 

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
http://studyingon.com/gk/wp-admin/post-new.php?post_type=page
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%B2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%B2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%8B%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AB%81%E0%AA%98%E0%AB%8B%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%98%E0%AB%8B%E0%AA%98%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%B5%E0%AA%BE(%E0%AA%B9%E0%AA%A1%E0%AA%AB)
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 જજલ્રા ચંામતની કુર વીટો :- ૩૮ ( બાજ-૩૪, કોંગે્રવ-૦૪અન્મ-૦ ) 
 જજલ્રા ચંામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ચંામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાલરકાની વખં્મા અને લોડડ- ૧ ( ગોધયા-૧૧ (૪૪)) ( બાજ-૧૮, કોંગે્રવ-૦૧ અન્મ-૨૫ ) 
 ગાભડાઓં :-૬૦૦ 

 ગ્રાભ ચંામત :- ૪૮૭ 

 આયટીઓ નફંય :- GJ- 17  

 ોસ્ટ ીનકોડ ન ં:-  
 ાક:- ભકાઈ, ફાજયી,ડાગંય,તલેુય,જલ,કોદયા, તભાકુ અને ડંુગી  
 ઉદ્યોગ:- ભાટીના ંલાવણો , શ્ચવભેન્ટ ઉદ્યોગ, ટફાડઈન,શલા લાશનો,ઓટોભોફાઇર અને કપલ્ભ ઉદ્યોગ  
 ખશ્ચનજ:- શ્ચવલરકા, ગે્રનાઈટ,ગે્રલર,બ્રેક ટે્ર,રાઈભસ્ટોનઅને ભેગેનીઝ 

 ડયેી :- ચંામતૃ ડયેી (ગોધયા)    

 નદીઓ:- ભશી, ભેવાયી, ાનભ, લેયી,ગોભા,બાદય, સખુી,સકુરા અને કયાડ  
 અબમાયણ્મ :- યતનભશાર ક્ષી અબમાયણ્મ,જાંબઘુોડા અભ્માયણ   
 જાળમ :- શડપ ડભે  
 લડતો:- ાલાગઢ 

 અગત્મના સ્થો :-શારોર ,લણુાલાડા ,ગયભ ાણીના ઝયા(ટુલા) ,ભશાકાી ભાતાનુ ંભકંદય 
(ાલાગઢ), ચાંાનેય , 

શ્ચલળે નોંધ : 
 આ જીલ્રાની ભોટા બાગ ની લસ્તી આકદલાવી છે. 
 ગોધયા લેાય નુ ંકેન્ર છે. 
 વયશદી ડંુગયોભા ંઆભા,ંભધ ,ચાયોી લગેયે થામ છે. 
 ટુલાભા ંગયભ ાણીના કંુડા આલેરા છે. 
 ાલાગઢનુ ંભશાકાી નુ ંભકંદય અશીં આલેલુ ંછે . 
 યીંછ,લચત્તા ભાટેનુ ંજાણીત ુ ંજાંબઘુોડાઅબમાયણ્મ જાબુઘંોડાભા ંઆલેલુ ંછે. 
 ડઝેય શ્ચલશાયધાભ આ જજલ્રાભા ંઆલેર છે. 
 શારોરભા ંકપલ્ભ સ્ટુકડમો આલેરો છે. 
 ાલાગઢભા ંદૂશ્ચધયુ ંતાલ અને છાશ્ચવમા તાલ આલેલુ ંછે. 
 ાલાગઢભા ંભશાકારી ભાતાનુ ંશ્ચલત્ર ભકંદય આલેલુ ંછે 
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