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સયુત જીલ્રો 

 

 સયુત જજલ્રો  બાયત દેળના શ્ચિભ બાગભાાં આલેરો દક્ષિણ  ગજુયાતનો ખફુ જ ભશત્લ ધયાલતો 
જજલ્રો છે.  

 સયુત જજલ્રાની આજુફાજુ  બરૂચ,નલવાયી, ડાાંગ,બરૂચ અને નભમદા જીલ્રાની વયશદો આલેરી છે. 
 િેત્રપ : ૪,૪૧૮ચો.કિભી 
 સ્થાના :- ૧૯૬૦ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :- ૧૮ { ઓરાડ,ભાાંગયોર (એવ.ટી), ભાાંડલી(એવ.ટી), િાભયેજ, સયુત-
ઈસ્ટ, સયુત-નોથમ,લયાછાયોડ,િાયાંજ, ક્ષરિંફામત,ઉધના,મુાંજયા, િતાયગાભ,સયુત-લેસ્ટ, ચોમામવી, 
ફાયડોરી(એવ.વી) અને ભહલુા}  

 લસ્તી :- ૬૦,૭૯,૨૩૧ (૨૦૧૧) 
 લસ્તી ગીચતા :- ૧૩૩૭  
 અિય જ્ઞાન  :- ૮૫.૫૩% 

 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:- ૭૮૭(દય શજાયે) 
 મખુ્મ ભથિ :- સયુત 

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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 તાલિુાઓ:- ૧૦ (૧ )ફાયડોરી, (૨)િાભયેજ, (૩) ફાયડોરી  (૪ )ભહલુા, (૫ ) ઓરાડ, 
(૬) ભાાંડલી  (૭)રવાણા, (૮)ભાાંગયો, (૯)ઉભયલાડા અને (૧૦)ચોમામવી  

 તાલિુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૧૦ (ફેઠિો-૧૯૬)( બાજ-૧૨૭, િોંગે્રવ-૬૩ અન્મ-૬ ) (ભાાંડલી-૨૪, 
ચૌમામવી -૨૨, ભાાંગયો-૨૪, ફાયડોરી- ૨૨,ઓરાડ-૨૪, ભહલુા-૨૦,રવાણા-૨૦, િાભયેજ-૨૪ 
અને ઉભયલાડા-૧૬) 

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :- ૪૦ ( બાજ-૨૭, િોંગે્રવ-૧૨ અન્મ-૦૧ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :- સયેુળબાઈ ટેર    
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :- રરીતાફેન ટેર    
 નગયાક્ષરિાની વાંખ્મા અને લોડમ:- ૩ (ફાયડોરી-૯(૩૬ )( બાજ-૨૫, િોંગે્રવ-૧૧ અન્મ-૦ ) ,િડોદયા-

૭ (૨૮)( બાજ-૨૧, િોંગે્રવ-૦૭ અન્મ-૦ )અને વક્ષચન-૭ (૨૮)( બાજ-૨૬, િોંગે્રવ-૦૨ અન્મ-૦ ) ) 
 સયુત મ્યશુ્ચનશ્ચવર િોોયેળનની કુર લોડમ અને વીટો :- ૨૯ ( ફેઠિો- ૧૧૬) ( બાજ-૮૦, િોંગે્રવ-૩૬ 

અન્મ-૦ ) 
 સયુતના ભેમય :-   
 સયુતના ડપે્યટુી ભેમય:-  

 ગાભડાાંઓ :-૧૨૮૦  
 ાિ:- ઘઉં,જુલાય,ળેયડી,તલેુય,િાવ,ડાાંગય,િઠોઅનેપો 
 ઉદ્યોગ:-શીયા ઉદ્યોગ ,િાડ ઉદ્યોગ ,જયી ઉદ્યોગ ,ટેક્વટાઈર ઉદ્યોગ,ખાાંડ અને િાગ ઉદ્યોગ,ાલય 

ઉદ્યોગ અને યાવામક્ષણિ ખાતય ઉદ્યોગ  
 ખનીજ:- ચનૂો, કુદયતી લાય ુઅને તેર, ક્ષરગ્નાઈટ, રાઈભ સ્ટોન  

 નદીઓ:- તાી,િીભ અને ભીંઢોરી 
 તાલ :- ગોી તાલ (સયુત) 
 લાલ :- વોઢાી લાલ (ભાાંગયો) 
 કુાંડ :- િતાય કુાંડ (િતાય ) 
 જાળમ (ડભે):- િાિયાાય ડભે  

 લમતો:-  

 ફાંદયો :- ભગદલ્રા ,સયુત,શજીયા,ડુમ્ભવ 

 આયટીઓ :- GJ-05 , GJ-28  

 અગત્મના સ્થો :- ફાયડોરી ,ડુભવ ,શજીયા ઉિાઈ ઉતયાણ ,ઉધાન 

 જોલારામિ સ્થો : - સયુત શીયા ઉદ્યોગ ,િાડ ઉદ્યોગ ,જયી ઉદ્યોગ , ડુમ્ભવ  પ્રલાવધાભ ભાટે 
બાયતબયભાાં જાણીત ુાં છે, શજીયા શ્ચલશાયધાભ . 

શ્ચલળે નોંધ : 
 અંગે્રજ વયિાયની શરેી લેાયી િોઠી ની સ્થાના સયુતભાાં િયલાભાાં આલી શતી. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%9C
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AA%BE,_%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AA%BE,_%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%B5%E0%AB%80(%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B)
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%B2%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%B3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%89%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%80
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 સયુત તાી કિનાયે લવેલુાં ળશયે છે.  સયુત  શીયા ઉદ્યોગ,  િાડ  ઉદ્યોગ અને જયી ઉદ્યોગ ભાટે 
બાયતબયભાાં પ્રખ્માત છે. 

 સયુત ગજુયાતનુાં અગ્રગણ્મ લેાયી ભથિ અને ઓદ્યોક્ષગિ ળશયે છે  તણવાઈનુાં િાડ ળશયેની 
શ્ચલશ્ચળષ્ટતા છે.  

 ઉધનાભાાં યેમોન, જયી,અયીવા,ઘકડમા અને ભળીન ટલૂ્વ ઉદ્યોગ શ્ચલિસ્મા છે. 
 એશ્ચળમાની વૌપ્રથભ પયતી યેસ્ટોયન્ટ સયુતભાાં આલેરી છે. 
 સયુત જીલ્રાભાાં દુફા આકદલાવીઓનુાં શારી નતૃ્મ જાણીત ુાં છે. 
 સયુતભાાં વૌપ્રથભ પ્રેટોકયમભની સ્થાના થઇ શતી. 
 સયુત ‘ભક્કાનુાં પ્રલેળદ્વાય’ તયીિે ઓખામ છે. આ ઉયાાંત ‘ફાંદય -એ- મફુાયિ’  તયીિે સયુત 

ઓખામ છે. 
 સયુત જજલ્રાભાાં વૌથી લધ ુશ્ચવિંચાઈ નશયેો દ્વાયા થામ છે. 

 

 

   

 


