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વડોદરા જીલ્લો 

 
 લડોદયા બાયત દેળના શ્ચિભ બાગભાાં આલેરા  ગજુયાત યાજ્મના ભધ્મ બાગભાાં આલેરો 

એક જજલ્રો છે.  
 લડોદયા જીલ્રાની આજુફાજુ ઉત્તયે ખેડા અને ાંચભશાર જીલ્રાની,પલૂવભાાં છોટાઉદેપયુ જીલ્રાની, 

દક્ષિણભાાં નભવદા અને બરૂચ જીલ્રાની અને શ્ચિભભાાં આણાંદ જીલ્રાની વયશદ આલેરી છે. 
 લડોદયા ઢાઢય અને નભવદા લચ્ચેનો ‘ યેગયુ’ પ્રકાયની જભીનલાો પ્રદેળ કાનભ પ્રદેળ તયીકે 

ઓખામ છે. 
 િેત્રપ :- ૪,૩૧૨ચો .કકભી 
 સ્થાના :-૧/૫/૧૯૬૦ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :- ૧૩ {વાલરી, લાઘોડીમા, છોટાઉદેપયુ (એવ.ટી), જેતપયુ(એવ.ટી), 
વાંખેડા(એવ.ટી), ડબોઇ, લડોદયા(એવ.વી), વમાજીગાંજ, અકોટા,યાલપયુા, ભાાંજરપયુ,ાદયા અને 
કયજણ} 

 લસ્તી :- ૪૧,૬૫,૬૨૬  (૨૦૧૧મજુફ ) 
 અિય જ્ઞાન :- ૭૮.૯૨ % 

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
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B


 

ASHWIN DIVEKAR  Page 2 
 

 સ્ત્રી પરુૂ પ્રભાણ:-૯૩૪(દય શજાયે) 
 મખુ્મ ભથક :- લડોદયા 
 તાલકુાઓ : -૮ (૧ )ાદયા, (૨ )લડોદયા, (૩)કયજણ, (૪)ડબોઇ, (૫ )લાઘોકડમા, (૬)વાલરી, 

(૭)શ્ચળનોય(૮) દેવય  

 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૮ (ફેઠકો -૨૦૭)( બાજ-૭૧, કોંગે્રવ-૧૬૪, અન્મ-૦૯ )( લડોદયા -
૩૬, ડબોઇ-૨૦, લાઘોડીમા-૨૦,વાલરી-૨૨  શ્ચળનોય-૧૬,કયજણ-૨૦,ાદયા-૨૬ અને દેવય-૧૬) 

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :-૩૧( બાજ-૧૦, કોંગે્રવ-૨૧, અન્મ-૦ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :- ઘનશ્માભબાઈ ટેર    
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :- આઈ.ય.ુટેર    
 લડોદયા મ્યશુ્ચનશ્ચવર કોોયેળન ની કુર લોડવ  :- ૧૯ (વભ્મો- ૭૬)( બાજ-૫૮, કોંગે્રવ-૧૪ અન્મ-૪ 

) 
 લડોદયાના ભેમય :-   

 લડોદયાના ડપે્યટુી ભેમય :-  
 નગયાક્ષરકાની વાંખ્મા અને લોડવ- ૨ ડબોઇ- ૯(૩૬ )( બાજ-૪, કોંગે્રવ-૨૮, અન્મ-૪)અને ાદયા-૭ 

(૨૮) ( બાજ-૨૩, કોંગે્રવ-૦૩, અન્મ-૨ ) 
 ગાભડાાંઓ :- ૬૫૮ 

 ગ્રાભાંચામત :- 
 ડયેી ઉદ્યોગ :- ફયોડા ડયેી , સગુભ ડયેી (લડોદયા) 
 યાષ્ટ્રીમ ધોયી ભાગવ :- નાં.-૪૮ આ જજલ્રાભાાંથી વાય થામ છે. તથા યાષ્ટ્રીમ ધોયી નાં.-૧ લડોદયા 

અને અભદાલાદને જોડ ેછે. 
 આયટીઓ નાં. :- GJ-06  અને GJ-29 

 ાક:- કાવ,ડાાંગય,જુલાય,ભગપી,ઘઉં,ફાજયી 
 ઉદ્યોગ:- ગયભ કાડ , યવામણ, દલાઓ, કાચ, એન્જીનીમયીંગ, યાવામક્ષણક ખાતય,ભત્સસ્મ,ડયેી ઉદ્યોગ 

અને પે્રરોકેશ્ચભકલ્વ  

 કાયખાનુાં :-  

 ઈ.વ. ૧૯૬૨ભાાં યાવામક્ષણક ખાતય ફનાલલાનુાં એશ્ચળમાનુાં વશકાયી િેતે્ર ચારતુાં વૌથી ભોટુાં 
કાયખાનુાં ગજુયાત સ્ટેટ પટીરાઈઝય કોોયેળન કેશ્ચભકલ્વ (જીએવએપવી)ની સ્થાના 
કયલાભાાં આલી. 

 ઈ.વ. ૧૯૬૫ભાાં કોમરીભાાં ખનીજ તેર શધુ્ધીકાનવની યીપાઈનયી સ્થાલાભાાં આલી. 
 ઈ.વ. ૧૯૬૯ભાાં બાયતભાાં વૌપ્રથભ ઇન્ન્ડમન ેરોકેશ્ચભકલ્વ કોોયેળન ક્ષરશ્ચભટેડ 

(આઇીવીએર)ની સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી. 
 લડોદયાભાાં એરેમ્મ્ફકનુાં દલા ફનાલલાનુાં કાયખાનુાં આલેલુાં છે. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%9C%E0%AA%A3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A1%E0%AA%AD%E0%AB%8B%E0%AA%87
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%98%E0%AB%8B%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%80
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 લાઘોકડમાભાાં ગજુયાત વાઈકલ્વ ક્ષરશ્ચભટેડ વાઈકર ફનાલલાનુાં કાયખાનુાં આલેલુાં છે.  
 ખનીજ:- ખનીજતેર, કોન્સ્ટક વોડા ખાય,આયવ, કેલ્વાઈટ અને ચનૂાના થ્થય ણ ભી આલે છે. 
 ઉચ્ચ ળૈિક્ષણક વાંસ્થાઓ :-  

 ભશાયાજા વમાજીયાલ યશુ્ચનલશ્ચવિટી, લડોદયા (સ્થાના-૧૯૫૦) 
 સભુનદી યશુ્ચનલશ્ચવિટી, લાઘોકડમા  
 વયકાયી ભેડીકર કોરેજ, લડોદયા  
 ભાંગ બાયતી ગ્રાભ શ્ચલદ્યાીઠ, ગોરબાખયી 
 સભુનદી શ્ચલદ્યાીઠ,ીીમા, લડોદયા  
 નલયચના યશુ્ચનલશ્ચવિટી, લડોદયા  
 ગલભેન્ટ ભેડીકર તેભ જ જીએભઇઆય એવ ભેડીકર કોરેજ (લડોદયા  
 ારૂર ભેડીકર કોરેજ લાઘોકડમા  

 વાંળોધન કેન્ર :-  
 ગજુયાત આલ્કરીઝ એન્ડ કેશ્ચભકર ક્ષરશ્ચભટેડ  
 ગજુયાત એનજી ડલેરભેન્ટએજન્વી  
 ગજુયાત એમ્ન્જનીમયીંગ કયવચવ ઇન્સ્ટીટયટુ 

 ગજુયાત કમ્યનુીકેળન એન્ડ ઇરેક્ટ્રોનીક્ટ્વ ક્ષરશ્ચભટેડ  
 નદીઓ:- શ્ચલશ્વાશ્ચભત્રી, ઢાઢય, ઓયવાંગ, શીયણ,ભખૂી, બાયજ ,ગોભા,ભેવયી, ભશી  
 લવતો:- છોટાઉદેપયુની ટેકયીઓ  
 શ્ચવિંચાઇ મોજના :- આજલા ફાંધ  
 યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગવ :- નાંફય-૪૮ જજલ્રાભાાંથી વાય થામ છે. યાષ્ટ્રીમ ધોયી ભાગવ નાંફય-૧ લડોદયાને 

અભદાલાદથી જોડ ેછે.  
 લાલ :- નલરખી લાલ (લડોદયા) શીયા બાગોની લાલ (ડબોઇ) 
 તાલ :- આજલા , સયુવાગય મશુમ્ભદ તાલ (લડોદયા),ડબાવા તાલ, દળાપયુાનુાં તાલ ( 

ાદયા) અને નાગેશ્વય તાલ, તેન તાલ(ડબોઇ ) 
 અગત્સમના સ્થો :- છોટાઉદેપયુ,ડબોઇ ,વાંખેડા,ફાલજા ,લાઘોકડમા ,ાદયા ,કયજણ 

 જોલારામક સ્થો : - રક્ષ્ભીશ્ચલરાવ ેરેવ (લડોદયા ) શીયા બાગોની લાલ , સયુવાગય  તાલ,  
આજલા તાલ, ભોશભદ તાલ ,પ્રતા શ્ચલરાવ ેરેવ,  કકતીભાંકદય, કભાટીફાગ, કામાલયોશણ, 
વાંખેડા,ચાાંદોદ, લડોદયા મ્યઝુીમભ, યાધાલલ્રબભાંકદય    

શ્ચલળે નોંધ : 
 લડોદયા ેશ્વા ગામકલાડ ની યાજધાની શતી. 
 લડોદયા ળશયે શ્ચલશ્વાશ્ચભત્રી નદીને કકનાયે લવેલુાં ળશયે છે. 
 ગજુયાતનુાં પ્રથભ સ્ભાટવ  ફવ સ્ટેળન લડોદયા છે.  
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 લડોદયા‘ ભશરેોના ળશયે’ તયીકે ઓખામ છે. 
 લડોદયા એભ.એવ.યશુ્ચનલશ્ચવિટી તથા વયકાયી ભેડીકર કોરેજ આલેરી છે. 
 ગજુયાતનુાં વૌથી ભોટુાં પસુ્તકારમ વેન્રર રાઈબે્રયી,લડોદયાભાાં આલેરી છે. 
 ગજુયાત ઈકોરોજીકર કભીળન લડોદયાભાાં આલેર છે. 
 યેલ્લે રેઈનીંગ કોરેજ લડોદયાભાાં આલેરી છે. 
 રાર યાંગનો ડોરોભાઈટ આયવ છુછાપયુભાાં આલેર છે. 
 ગજુયાત ઉજાવ શ્ચલકાવ શ્ચનગભ  અને ગજુયાત ઇકોરોજી કશ્ચભળન વાંસ્થા લડોદયાભાાં આલેરી છે.  
 ળૈિક્ષણક પ્રવશૃ્ચતભાાં લડોદયા અગે્રવય યહ્ુાં છે. 
 લડોદયા યાજ્મભાાં વમાજીયાલ ગામકલાડ ેપયજીમાત પ્રાથશ્ચભક શ્ચળિણ કયુું  શતુાં. 
 લડોદયાભાાં આઈ.ી.વી.એર યીપાઈનયી (ેરોર ફનાલટો) આલેરી છે. 
 લડોદયાભાાં ફાજલા ખાતે જી.એવ.એપ.વી. ખાતયનુાં ભોટાભાાં ભોટુાં કાયખાનુાં આલેલુાં છે. 
 વાયાબાઇ કેશ્ચભકલ્વ (દલાઓ અને ભળીનયી ફનાલલાનુાં કાયખાનુાં ) તથા  એરેમ્મ્ફક (દલાઓ 

ફનાલલાનુાં કાયખાનુાં) આલેલુાં  છે.  એરેમ્મ્ફક કેશ્ચભકલ્વ લકવવ કાંની રીભીટેડની સ્થાના 
શ્ચત્રભલુનદાવ ગજ્જયે કયી શતી. 

 ગજુયાતનુાં વૌપ્રથભ યેકડમો કેન્ર લડોદયાભાાં ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ ેળરૂ કયુું શત ુાં. 
 લડોદયા જજલ્રો કાવના ઉત્સાદનભાાં પ્રથભ સ્થાને આલે છે. 
 લડોદયા નજીક આજલાભાાં શ્ચલશ્વાશ્ચભત્રી નદી ય ફાંધ ફાાંધલાભાાં આવ્મો છે. 
 ચાાંદોદ એ દક્ષિણના કાળી તયીકે ઓખાત ુાં અને શ્ચતશૃ્રાદ્ધ ભાટે જાણીત ુાં સ્થ છે. અશીં નભવદા, 

ઓયવાંગ અને કયજણ નદીઓનો વાંગભ થામ છે. 
 ડબોઈ (દબવલતી)નો કકલ્રાનો આકાય સ્લસ્સ્તક જેલા આકાયનો  શીયા નાભના વરાટના નાભ યથી 

કકલ્રાનો પલૂવ દયલાજો શીયા બાગો તયીકે ઓખામ છે.  
 લડોદયાનો ‘ રીરો ચેલડો’ અને ‘બાખયલડી’ પ્રખ્માત છે.  
 કોમરીભાાં ઈ.વ.૧૯૬૫ભાાં ખનીજતેર શદુ્ધદ્ધકયણની યીપાઈનયી સ્થાલાભાાં આલી શતી. 

અંકરેશ્વયભાાંથી નીકતા ખનીજતેરને આ યીપાઈનયીભાાં શદુ્ધ કયલાભાાં આલે છે. 
 ગાંધાય તેરિેત્ર લડોદયા જીલ્રાભાાં  આલેલુાં છે.  
 ગજુયાતભાાં વૌપ્રથભ પાઈન આટવવ કોરેજની સ્થાના લડોદયાભાાં થઇ શતી.  
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