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  વાફયકાાંઠા  જીલ્રો 

 
 વીભાઓ :- લૂવભાાં અયલલ્રી જજલ્રો, દક્ષિણભાાં ગાાંધીનગય, શ્ચિભભાાં ભશવેાણા અને વાફયકાાંઠા , 

ઉત્તયભાાં યાજસ્થાન યાજ્મની વયશદો આલેરી છે. 
 િેત્રપ  :-૪,૧૭૩  ચો કકભી. 
 સ્થાના :-૧૯૬૦ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :- ૪ { કશિંભતનગય,ઇડય (એવ.વી), ખેડબ્રહ્મા(એવ.ટી),અને પ્ાાંશ્ચતજ } 
 લસ્તી  :-૨૪,૨૭,૩૪૬ (૨૦૧૧મજુફ ). 
 અિય જ્ઞાન  :-૭૫.૭૯% 

 સ્ત્રી રુૂ પ્ભાણ:-  ૯૫૨  (દય  શજાયે) 
 લસ્તી ગીચતા :-૩૩૦ એક ચો.કકભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 મખુ્મ ભથક :- કશિંભતનગય 

 તાલકુાઓ : -૮(1)કશિંભતનગય, (2)તરોદ, (3)પ્ાાંશ્ચતજ, (4)ઇડય , ( 5)ખેડબ્રહ્મા,(6)ધનસયુા, (7)લડારી (8) 
શ્ચલજમનગય  

 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :-૮(ફેઠકો-૧૭૨) ( કોંગે્રવ-૧૦૭,બાજ-૬૨,અન્મ-૩) 
કશિંભતનગય-૩૦,ખેડબ્રહ્મા-૨૦, શ્ચલજમનગય-૨૨,ઇડય-૨૮,તરોદ-૨૦,પ્ાાંશ્ચતજ-૨૦,લડારી-૧૬ અને 
ોળીના-૨૦) 

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :- ૩૬( કોંગે્રવ-૨૯,બાજ-૭) 
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 જજલ્રા ાંચામત પ્મખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્મખુ :- 
 નગયાક્ષરકા :- ૧ કશભતનગય (૯ લોડવ) (ફેઠકો-૩૬) ( કોંગે્રવ-૯,બાજ-૨૭) 
 ગાભડાાંઓ :-૬૮૨ 

 મખુ્મ ળશયેો :- કશિંભતનગય,ભોડાવા ,તરોદ ,ઇડય, ખેડબ્રહ્મા,પ્ાાંશ્ચતજ,ળાભાજી ,ફામડ,લડારી  

 યાષ્ટ્રીમ ધોયી ભાગવ :- નેળનર શાઈલે નાં.-૪૮ (જુનો નાંફય-૮) 
 જભીન:- ગોયાડુાં, કાી, ખડકા, થ્થયીમા, યેતા, ડુાંગયા તેભજ ખડકોલાી 
 નદીઓ:- વાફયભતી, ખાયી, ભેશ્વો, શાથભતી, શયણાલ, લાત્રક, ભાજુભ, બીભાિી ,ગશુાઈ ,આકુર, કોવાંફી,  

વ્માકુર.  

 લાલ :- કાજી લાલ (કશિંભતનગય ), 
 કુાંડ:- લેણી લત્વયાજનો કુાંડ (ઇડય),ફાર વમદુ્રકુાંડ (યામગઢ), વપ્તનાથ ભશાદેલનો કુાંડ(વપ્તેશ્વય) 
 તાલ :- શાંવરેશ્વયતાલ , યણભરવય યાણી તાલ (ઇડય), કભાાંફાઈનુાં તાલ (ળાભાજી), 

બાાંખડીમાતાલ (પ્ાાંશ્ચતજ), શાંવરેશ્વય તાલ (દાલડ)  
 વયોલય :- શ્માભ વયોલય(ળાભાજી) 
 ડભે મોજના :- શયણાલ ફાંધ અને ગશુાઈ ફાંધ  
 જ શ્ચવિંચાઈ મોજના :- ભેશ્વો શ્ચવિંચાઈ મોજના (ભેશ્વો-ળાભાજી) 
 લવત :-ઈડકયમો ગઢ, ખેડબ્રહ્મા ડુાંગય  
 ઉદ્યોગ :-શ્ચવયાશ્ચભક ઉદ્યોગ (કશિંભતનગય) અને કલોયી ઉદ્યોગ  
 ખનીજ :- આયવોડીમા અને એકરાયા ક્ષચનાઈ ભાટીનુાં બાયતભાાં વૌથી ભોટુાં િેત્ર છે 

 ાક:- ડાાંગય, ફાજયી, કાવ, ઘઉં, જુલાય, તભાકુ, ભગપી, એયાંડા, યામડો અને લયીમાી. આધશુ્ચનક 
ખેતી ભાટે જાણીતો જજલ્રો છે.  

 ડયેી :- વાફય ડયેી (બોાબાઈ ટેર દ્વાયા સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી. 
 જોલારામક સ્થો : - વાફય ડયેી (કશિંભતનગય)શ્રીભદ્દયાજચાંદ્રનો આશ્રભ (ળાભાજી) ,અને   બ્રહ્માના 

ભાંકદયો (ખેડબ્રહ્મા). , ઈડકયમો ગઢ, ભાક્ષયુાં (ઇડય) યાજભશરે (કશિંભતનગય), ોોનુાં જ ાંગર  (ોળીના), 
ગણુબાખયી , વપ્તેશ્વય,લીયેશ્વય,શ્માભર લન (ળાભાજી) 

 આયટીઓ :-GJ-09 

 ઉચ્ચ ળૈક્ષિણક વાંસ્થાઓ :- 
 જીએભઈઆયએવ ભેડીકર કોરેજ, કશિંભતનગય  

 

 શ્ચલળે નોંધ :- 
 

 આ જીલ્રાનુાં આવોડીમા નુાં િેત્ર ચીનાઈભાટીનુાં બાયતભાાં વૌથી ભોટુાં િેત્ર છે. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%A4%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AB%8B_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A5%E0%AA%AE%E0%AA%A4%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%B0%E0%AA%A3%E0%AA%BE%E0%AA%B5_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%95_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%81%E0%AA%AE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%98%E0%AA%89%E0%AA%82
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%95%E0%AB%81
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%97%E0%AA%AB%E0%AA%B3%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A1%E0%AB%8B
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 ઇડયભાાં ઈડકયમો ગઢ જોલારામક છે. અને રાકડાના યભકડા ભાટે જાણીત ુાં છે. 
 કશભાંતનગયએ લેાયી કેન્દ્ર છે. પ્ાચીન નાભ અશભદનગય શતુાં  તે નાવીરુદ્દીન અશભદળાશ શરેાએ 

લવામેર શત ુાં. આ ળશયેભાાં યાજભશરે અને કાજીલાલ આલેરો છે.  
 ભોડાવા અને તરોદ ળૈિક્ષણક કેન્દ્રો આલેરા છે. 
 દેળની પ્થભ એશ્ચનભર શોસ્ટેર કશિંભતનગય તાલકુાના આકોદયા ગાભભાાં આલેર છે.  
 તાજેતયભાાં આકોદયા ગાભને બાયતનુાં ડીજીટર શ્ચલરેજ તયીકે જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 
 પ્ાાંશ્ચતજભાાં ભત્સ્મ ઉદ્યોગ શ્ચલકસ્મો છે. 
 કશભતનગયભાાં શ્ચવયેશ્ચભક ઉદ્યોગ શ્ચલકશ્ચવત થમો છે. 
 ભેશ્વો નદીને કાાંઠે આલેર ળાભાજી સ્થે ળાભાજીનો ભેો બયામ છે. 
 પ્ાાંશ્ચતજભાાં ભત્સ્મ ઉદ્યોગ કેન્દ્ર તથા કશિંભતનગયભાાં શ્ચવયેશ્ચભક ઉદ્યોગ શ્ચલકસ્મો છે. 
 વાંણૂવ સશુ્ચલધાયતુત ગોકક્ષયુાં ગાભ  ૂાંછયી આ જજલ્રાભાાં આલેર છે. 
 ભશાબાયતના વભમભાાં આ પ્દેળ કશકડમ્ફાલન તયીકે ઓખાતો શતો. 
 ખેડબ્રહ્માભાાં અંફાજીભાતાનુાં ભાંકદય આલેલુાં શોલાથી તેને ‘ નાના અંફાજી’ તયીકે ણ ઓખામ છે. 
 ફોલનુ્દ્રાભાાં શ્ચળલના અલતાય તયીકે જૂાતા કારબૈયલનુાં ગજુયાતની એકભાત્ર શ્ચળખયલાળાં ઐશ્ચતશાશ્ચવક 

ભાંકદય આલેલુાં છે.  
 ગજુયાતી કશ્ચલ ઉભાળાંકય જોળી વાફયકાાંઠા જીલ્રાના ફાભણા ગાભના લતની શતા. 
 ખેડબ્રહ્મા, ઇડય અને ળાભાજીની ટેકયીઓ આયાસયુની ટેકયીઓ તયીકે ઓખામ છે. 

 
 


