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ાટણ જીલ્રો 

 
 પ્રાચીન નાભ અશીરપયુાટણ શતુું તે લનયાજ ચાલડાએ લવાવ્ુું શત ુું. 
 ાટણ જીલ્રાની યચના ફનાવકાુંઠા અને ભશવેાણા જીલ્રાભાુંથી કયલાભાું આલી શતી. 
 ાટણ જજલ્રો  બાયત દેળના શ્ચિભ બાગભાું આલેરા  ગજુયાત યાજ્મના  કુર ૨૬ જજલ્રાઓ ૈકીનો 

ઉત્તય બાગભાું આલેરો જજલ્રો છે 

 ાટણ જીલ્રાની ઉત્તયે ફનાવકાુંઠા જજલ્રા,પલૂવભાું ભશવેાણા જીલ્રાની,દક્ષિણભાું સયેુન્દ્રનગય 
જીલ્રાની તથા શ્ચિભભાું કચ્છ જીલ્રાની, કચ્છનુું ભોટુું અને નાનુું યણની વયશદ આલેરી છે. 

 િેત્રપ  :-૫,૭૯૨ચો કકભી 
 સ્થાના :-૨૦૦૦ (કેશબુાઈ મખુ્મભુંત્રી ) 
 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :- ૪ { યાધનપયુ, ચાણસ્ભા, ાટણ અને શ્ચવધ્ધપયુ } 
 લસ્તી :-૧૩,૪૨,૭૪૬(૨૦૧૧મજુફ ) 
 અિય જ્ઞાન  :-૭૨.૩૦% 

 લસ્તી ગીચતા :-૨૩૪ એક ચો.કકભી (વમક્તત દીઠ) 
 જાશ્ચત પ્રભાણ (૧૦૦૦ પરુુોએ) :- ૯૩૫  

 મખુ્મ ભથક  :- ાટણ 

 તાલકુાઓ  : -૯(1) ાટણ , ( 2)શાયીજ, ( 3)ચાણસ્ભા, ( 4)શ્ચવધ્ધપયુ, ( 5)વભી, ( 6)વાુંતરપયુ  
(7)યાધનપયુ (૮) ળુંખેશ્વય (૯) વયસ્લતી  

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
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 તાલકુા ુંચામતની કુર વીટો :- ૯ કોંગે્રવ-૬ , બાજ-૨ )(કુર ફેઠકો-૧૬૮) (બાજ- ૫૫, કોંગે્રવ-
૧૦૪,અન્દ્મ-૨૪)(ાટણ-૧૮,વાુંતરપયુ-૧૮, શ્ચવદ્ધપયુ-૨૨, વભી-૧૮ ,યાધનપયુ-૧૮, શાયીજ-૧૬, 
ચાણસ્ભા-૧૮,ળુંખેશ્વય-૧૬ અને વયસ્લતી-૨૪) 

 જજલ્રા ુંચામતની કુર વીટો :- ૩૨ (બાજ-૧૦,કોંગે્રવ-૨૧) 
 જજલ્રા ુંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ુંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાક્ષરકાની વુંખ્મા અને લોડવ:- ૨ (કુર ફેઠકો-૮૦) (બાજ-૨૪,કોંગે્રવ-૪૨,અન્દ્મ-૧૨) 

  [ાટણ -૧૧(૪૪) (કોંગે્રવ-૩૩,બાજ-૯)]અને [ શ્ચવદ્ધપયુ-૯(૩૬)(કોંગે્રવ-૯,બાજ-૧૫,અન્દ્મ-૧૨ )] 
 ગાભડાુંઓ :-૫૨૫(1) ાટણ(૧૪૦) , (2)શાયીજ (૪૦), (3)ચાણસ્ભા (૬૦), (4)શ્ચવધ્ધપયુ(૫૭), (5) વભી 

(૯૮), (6)વાુંતરપયુ(૭૩)  (7)યાધનપયુ (૫૭)  

 લડુું ભથક  :- ાટણ  
 આયટીઓ નુંફય :- GJ-24 

 મખુ્મ ળશયેો :- ાટણ ,યાધનપયુ 

 વુંસ્થાઓ :-   
 શભેચુંરાચામવ ઉત્તય ગજુયાત ્શુ્ચનલશ્ચવિટી,ાટણ  

 નદીઓ:- વયસ્લતી,ફનાવ  
 તાલ અને વયોલય :- ક્ષફિંદુ વયોલય, અલ્ા વયોલય, અને શ્ચવદ્ધવય તાલ(શ્ચવદ્ધપયુ), ખાન વયોલય 

અને વશસ્ત્રક્ષરિંગ તાલ (ાટણ) 
 લાલ :- યાણીકીલાલ (ાટણ) 
 ાક :- ઇવફગરુ, જીરુું , ફાજયી, જુલાય, ઘઉં, ફટાકા, લયીમાી, એયુંડા અને તર  
 ઉદ્યોગ :- ‘ટોા’ ફનાલલાનો ઉદ્યોગ, કુશ્ચત્રભ યેળભ અને સતૂયના ઉમોગી ભળરૂનુું કાડ    

ફનાલલાનો ઉદ્યોગ. 
 ખનીજ :- 
 યાષ્ટ્રીમ ધોયી ભાગવ નું.;- ૨૭ અને ૨૮ વાય થામ છે.  
 અગત્મના અન્દ્મ ળશયેો :- શ્ચવધ્ધપયુ,ાટણ,યાધનપયુ  
 જોલારામક સ્થો :- વશસ્ત્રક્ષરિંગ તાલ ,યાણકીલાલ,(ાટણ )ાટણના  ટોા દેળબય ભાું પ્રખ્માત 

છે. કનકેશ્વયી ભાતાનુું ભુંકદય (ાટણ).રુરભશારમ(શ્ચવધ્ધપયુ  ), કશ્ચરમનુીનો આશ્રભ (શ્ચવધ્ધપયુ), જૈન 
ભુંકદયો (ાટણ),જૈન દેયાવય (ળુંખેશ્વય) 

 ઉચ્ચ ળૈિક્ષણક વુંસ્થાઓ :- 
 શભેચુંરાચામવ ઉત્તય ગજુયાત ્શુ્ચનલશ્ચવિટી,ાટણ( ૧૯૮૬) 
 જીએભઇઆયએવ ભેડીકર કોરેજ, ધાયપયુ  

 શ્ચલળે નોંધ : 
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 ાટણ ળશયે અણકશર બયલાડની માદભાું લનયાજ ચાલડાએ લવાવ્ુું શત ુું તેનુું મૂ નાભ 
અણકશરપયુ ાટણ શત ુું. 

 શભેચન્દ્રાચામવ ઉત્તય ગજુયાત ્શુ્ચનલવીટીનુું લડુું ભથક ાટણ ખાતે આલેલુું છે . 
 શ્ચવધ્ધપયુનુું ક્ષફિંદુ વયોલય ભાતશૃ્રાધ ભાટે જાણીત ુું છે.  આ વયોલયનુું લણવન ભશાબાયત અને 

યાભામણભાું ણ જોલા ભે છે.ભશાનરૂશ્ચ યશયુાભે ોતાની ભાતાનુું શ્રાદ્ધ ક્ષફિંદુ વયોલયને કકનાયે 
ક્ુું શત ુું. 

 શ્ચવદ્ધપયુનુું પ્રાચીન નાભ શ્રીસ્થી શત ુું અને તે વયસ્લતી નદીના કકનાયે લવેલુું ળશયે છે. 
 ાટણ ભાટીકાભ, ભળરૂ અને  ટોા દેળબયભાું ખફૂ જ પ્રખ્માત છે.  
 ાટણ ળશયે વયસ્લતી નદીને કકનાયે લવેલુું ળશયે છે.  
 ાટણભાું શભેચુંરાચામવ સ્થાેર જ્ઞાનભુંકદય આલેલુું છે.  
 ાટણભાું ઘેટાુંવુંલધવન કેન્દ્ર આલેલુું છે. 
 ગજુયાતભાુંવલવપ્રથભ આ્ુવલેદ કોરેજની સ્થાના ાટણભાું ઈ.વ.૧૯૨૩ભાું કયલાભાું આલી શતી. 
 વયસ્લતીનુું પ્રાચીન નાભ અજુ વના અને વાયસ્લત છે.  
 એશ્ચળમાનો વૌથી ભોટો વોરાય ાકવ  સ્લક્ષણિભ સમૂવતીથવ ાકવ  વાુંતરપયુના ચાયણકા ગાભે આલેરો છે. 
 ાટણની તરુના ધાયા-નગયી વાથે થઇ શતી. 
 ળુંખેશ્વયનુું પ્રાચીન નાભ ળુંખપયુ શત ુું ળુંખેશ્વયભાું જૈનો ભાટે ારીતણા છી ફીજા ક્રભનુું ભશત્લનુું 

સ્થ  છે.  
 યાણીકી લાલ ૨૨/૬/૨૦૧૪ના યોજ આ સ્થ લલ્ડવ શયેીટેજ વાઈડભાું સ્થાન ાભેર છે. ૧૦૬૩ભાું  

વોરુંકી ળાવનના યાજા બીભદેલપ્રથભની માદભાું ોતાની ત્ની ઉદમભતીએ લાલ ફુંધાલી શતી. 
 ઇન્દ્ટયનેટના ઉમોગથી અંશ્ચતભવુંસ્કાયના ઓનરાઈન દળવન કયાલતુું ગજુતવનુું વૌ પ્રથભ સ્ભળાનગશૃ 

શ્ચવદ્ધપયુભાું ળરૂ થ્ુું છે.  
 ગજુયાતનુું વૌપ્રથભ વૌય ઉજાવ ગાભ ાટણ જીલ્રાનુું ખાુંકડમા ગાભ છે. 
 રુરભશારમ(શ્ચવધ્ધપયુ) ઈ.વ. ૯૪૩ભાું વોરુંકીલુંળના યાજા મૂયાજ વોરુંકીએ ફાુંધકાભ ળરૂ કયેર અને 

ઈ.વ.૧૧૪૦ભાું શ્ચવદ્ધયાજ જમશ્ચવિંશ ફાુંધકાભ પણૂવ ક્ુું શત ુું. 
 ાટણભાું વશસ્ત્રક્ષરિંગ તાલ શ્ચવદ્ધયાજ જમશ્ચવિંશ ેફુંધાવ્ુું શત ુું. 

 

 


