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સયેુન્દ્રનગય જીલ્રો 

 
 સયેુન્દ્રનગય  જીલ્રાની આજુફાજુ લૂવ અભદાલાદજજલ્રો ,શ્ચિભભાાં ભોયફી યાજકોટ  ,દક્ષિણ 

બાલનગય  જજલ્રો ઉત્તયે કચ્છ અને ભશવેાણા  જજલ્રાની વયશદો  આલેરીછે. આ જીલ્રાનો શ્ચલસ્તાય 
ઝારાલાડ તયીકે ઓખામ છે.  

 સયેુન્દ્રનગય વૌયાષ્ટ્રનુાં પ્રલેળરાય ભાનલાભાાં આલે છે. 
 િેત્રપ :-૯,૨૭૧ ચો કકભી 
 સ્થાના :-તા.૧/૫/૧૯૬૦ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :-૫ { દવાડા (એવ.વી), રીભડી, લઢલાણ, ચોટીરા, અને ધાાંગધ્રા } 
 લસ્તી :-૧૭,૫૬,૨૬૮  (૨૦૧૧ ) 
 અિય જ્ઞાન :-૭૨.૧૩% 

 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:- ૯૩૦(દય શજાયે ) 
 લસ્તી ગીચતા :-૧૭૧એક ચો.કકભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 મખુ્મ ભથક:- સયેુન્દ્રનગય (પ્રાચીન નાભ લઢલાણ, લધવભાનયુ) 
 શ્ચન કોડ નાં :- ૩૬૩૦૩૧ 

 આયટીઓ નાંફય :-GJ -13 

 તાલકુાઓ :-૧૦ (1)ચડૂા , (2) દવાડા , (3)ધાાંગધ્રા, (4)રખતય,(5)મૂી, (6)રીંભડી(7) ચોટીરા, 
(8)લઢલાણ, (9)થાનગઢ  (૧૦) વામરા  
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 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :-૧૦ (ફેઠકો-૧૮૪) ( બાજ-૮૫, કોંગે્રવ-૯૦ અન્દ્મ-૭ ) 
(1) થાનગઢ-૧૬ (2)દવાડા-૨૨(3) ધાાંગધ્રા-૨૦, (4) રખતય-૧૮,(5) મૂી-૧૮, (6)રીંભડી-૧૮, (7) 

ચોટીરા-૧૮ (8) લઢલાણ-૧૮, (9)ચડુા-૧૬ (૧૦) વામરા- ૨૦  

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :- ૩૪ ( બાજ-૨૪, કોંગે્રવ-૧૦ અન્દ્મ-૦ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાક્ષરકા વાંખ્મા અને લોડવ :- ૩( ૨૫) (કુર ફેઠકો-૧૦૦) ( બાજ-૫૩, કોંગે્રવ-૪૬, અન્દ્મ-૧ ) 
    ( ધાાંગધ્રા -૯(૩૬) ( બાજ-૨૫, કોંગે્રવ-૧૧ અન્દ્મ-૦ ) ,રીફાંડી- ૭(૨૮)( બાજ-૧૬, કોંગે્રવ-૧૨, 

અન્દ્મ-૦ )અને લઢલાણ -૯ (૩૬) ( બાજ-૧૨, કોંગે્રવ-૨૩,અન્દ્મ-૧ ) 
 ગાભડાાંઓ:- ૬૬૧ 

 ળૈિક્ષણક વાંસ્થાઓ :-  
 ભેડીકર કોરેજ , સયેુન્દ્રનગય  
 વી.શ્ચલ.ળાશ એન્દ્જીશ્ચનમયીંગ એન્દ્ડ ટેકનોરોજી કોરેજ  

 આ જીલ્રાના મખુ્મ ળશયેો :-ધ્રાગધ્રા,ચોટીરા ,શલદ ,રીંભડી,વામરા, થાન ,મૂી, રખતય 

 યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગવ :- નાં.-૪૭ આ જીલ્રાભાાંથી વાય થામ છે. 
 નદીઓ:- કાંકાલતી, ગોઘયા,બોગાલો ,સખુબાદય,રૂેણ, બ્રહ્માણી, પાલ્કુ  
 લવતો- ચોટીરા ડુાંગય, બીભોયા ડુાંગય, ભાાંડલ અને થાાંગા 
 વયોલય :- ન વયોલય ( રખતય તાલકુો), છાક્ષરમા,યાભવાગય અને જોગવય  
 લાલ :- ભાધાલાલ (લઢલાણ), ભાત્રાભોતી લાલ (યામયા) અને ગાંગાયાલ  
 જાળમો(ડભે) :- ધોીધજાડભે(લઢલાણ), બ્રાહ્મણી ડભે, પરકુ ડભે, થોરીમારી ડભે,નામકા 

ડભે(રીંફડી) 
 મખુ્મ ાક:- કાવ, ફાજયી, ઘઉં, જુલાય,ઇવફગરુ  
 ખશ્ચનજ:- શ્ચવક્ષરકા વેન્દ્ડ, બ્રેક સ્ટોન, વેન્દ્ટ સ્ટોન, ચનૂાનો થ્થય,કોરવો અને ગે્રનાઈટ ભીઠુાં 

(ખાયાઘોડા) 
 ઉધોગ:- દૂધ વાગય ડયેી, શ્ચવયાશ્ચભક, ક્ષચનાઈ ભાટીનાાં લાવણો (થાનગઢ),ભળીનયી,વોડાએળ (ધાાંગધ્રા) 
 ડયેી ઉદ્યોગ :- સયુવાગય (સયેુન્દ્્નગય)  
 અબમાયણ્મ ;- ન વયોલય િી અબમાયણ્મ (રખતય)અને ઘડુખય અબમાયણ્મ (ઘડુખય) 
 જોલારામક સ્થો :-શ્ચત્રનેતે્રશ્વય ભશાદેલ નુાં ભાંકદય (તયણેતય ,થાન ) ળયણેશ્વય ભશાદાલનુાં 

ભાંકદય  (શલદ )  સુાંદયી બલાની (શલદ ),ચામુાંડા ભાતાજીનુાં ભાંકદય (ચોટીરા),યાણકદેલી 
ભાંકદય,ઘડુખય અબમાયણ્મ,સુાંદયી બલાની ભાંકદય (શલદ),વામરા , યાજયાજેશ્વય ભાતાનુાં ભાંકદય 
ઝીંઝુલાડા, શલા ભશરે (લઢલાણ), રારજી ભશાયાજની જગ્મા (વામરા), ફીએીએવ સ્લાભીનાયામણ 
ભાંકદય (સયેુન્દ્રનગય) , નલરખા શ્ચળલ,ભાંકદય (વેજકય), યાણકદેલીનુાં ભાંકદય (લઢલાણ) 
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શ્ચલળે નોંધ : 
 સયેુન્દ્રનગય ળશયેનુાં નાભ યાજા સયેુન્દ્રશ્ચવિંશજીના નાભ યથી ડલેુાં છે.  
 ભશાન તવલીયકાય ઝલેયીરાર નશતેા શલદના લતની શતા. 
 બાયતભાાં ટેરીકોભ િેતે્ર ક્ાાંશ્ચત રાલનાય વાભ શ્ચત્રોડા ણ શલદ ગાભના લતની શતા. 
 સયેુન્દ્રનગય જીલ્રો વૌયાષ્ટ્ર અને કચ્છ ને જોડ ેછે 

 લઢલાણના ‘ ભયચાાં ‘ પ્રખ્માત છે.  
 ગજુયાતભાાં કાવનુાં વૌથી લધ ુઉત્ાદન થામ છે. 
 ગજુયાતભાાં વૌથી લધ ુાતાર કલૂા સયેુન્દ્રનગયભાાં છે. 
 ચોટીરાભાાં  પ્રખ્માત ચામુાંડા ભાતાજીનુાં ભાંકદય૩૬૫ ભીટયની ઊંચાઈએ  આલેલ ુછે 

 સયેુન્દ્રનગય બોગાલો નદીના કકનાયે લવેલુાં છે 

 ધ્રાાંગધ્રા ળશયે ગોઘયા નદીને કકનાયે લવેલુાં છે. 
 સયેુન્દ્રનગય  યાણકદેલીના ભાંકદય ભાટે પ્રખ્માત છે 

 સયેુન્દ્રનગયભાાં દલા,યાંગ ,યવામણ ફનાલાલનો ઉદ્યોગ શ્ચલકસ્મો છે 

 ઝીંઝુલાડા સ્થાત્મકરાનો ઉત્તભ નમનૂો છે.  
 ધ્રાગધ્રાભાાં વોડાએળ તથા  થાનભાાં ચીનાઈ ભાટીનો ઉધોગ શ્ચલકસ્મો છે 

 થાન ાવે  શ્ચત્રનેતે્રશ્વય ભશાદેલના ભાંકદય ભાાં ાાંચ કદલવનો શ્ચલશ્વપ્રશ્ચવદ્ધિ તયણેતય નો ભેો બયામ છે 

 આ જીલ્રાના કાવ ,ભગપી ળેયડી ઘઉં મખુ્મ ાકો છે 

 સયેુન્દ્રનગયને ઝારાલાડના નાભે ણ ઓખલાભાાં આલે છે. 
 સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાભાાં મખુ્મત્લે કાફોવેર અને ગે્રનાઇટ ખનીજ આલેર છે. 
 રોક ભેાઓ-તયણેતયનો ભેો,રીંખડીનો ભેો,અાઢી ફીજનો ભેો,શ્ચલવત ભાતાનો કદલાવાનો 

ભેો-આદયીમાણા,ચયભાકયમા દાદાનો ભેો – સનુ્દ્દયગઢ (સમુાવનગય),દેકયમાક્ષ ભેો – 

યક્ષણજતગઢનાયીચાણા ભેો – નાયીચાણા 
 મખુ્મ ઉદ્યોગ ફેયીંગ ,ભળીનયી અને દલાઓ ફનાલલાનો છે. આ જજલ્રાભાાં આલેરા થાનભાાં 

વીયાશ્ચભક અને દવાડાભાાં ભીઠાાંના મખુ્મ ઊદ્યોગો આલેરા છે. 
 ગજુયાતની પ્રથભ યુાતત્લ વાઈટ યાંગયુભાાં આલેરી છે.  

 


