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લરવાડ જીલ્રો 

 

 લરવાડ જજલ્રો  બાયતદેળના શ્ચિભ બાગભાાં આલેરા  ગજુયાત યાજ્મની દક્ષિણભાાં 
છેલાડે,આલેરો છે. 

 લરવાડ જજલ્રા ની આજુફાજુ ઉત્તયે નલવાયી જીલ્રાની,શ્ચિભભાાં અયફી વમદુ્ર , લૂવભાાં 
દાદયાનગય અને દક્ષિણભાાં ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મની વયશદ આલેરી છે.  

 િેત્રપ :- ૩,૦૩૪ચો.કકભી 
 સ્થાના :- ૧૯૬૬ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :- ૪ {ધયભયુ(એવ.ટી),ાયડી,કયાડા (એવ.ટી) અને ઉભયગાભ 
(એવ.ટી } 

 લસ્તી :- ૧૭,૦૩,૦૬૮  (૨૦૧૧મજુફ ) 
 અિય જ્ઞાન :- ૭૮.૫૫% 

 ક્ષરિંગ અનુાત:- ૯૨૨(દય શજાયે) 
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 મખુ્મ ભથક :- લરવાડ 

 તાલકુાઓ :-૫ (૧) લરવાડ (ય) ાયડી (૩) ઉભયગાભ (૪) કયાડા, અને () ધયભયુ. 

 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૬ (ફેઠકો -૧૫૮)( બાજ-૮૩, કોંગે્રવ-૭૨ અન્મ-૦૩ ) ( 
લરવાડ-૩૨, ધયભયુ-૨૪,કયાડા-૩૦, ઉભયગાભ-૩૦,લાી-૨૦ અને ાટડી-૨૨  

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :-૩૮( બાજ-૨૧, કોંગે્રવ-૧૬ અન્મ-૦૧ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 ગાભડાાંઓ :-૪૬૦  
 ગ્રાભ ાંચામત :- ૩૮૩  
 આયટીઓ નાં. :- GJ-15 

 ોસ્ટ ીનકોડ નાં. :- ૩૯૬૦૦૧ 

 ાક:- ડાાંગય, જુલાય,ળેયડી,કેરુાં ,ચીકુ અને કઠો  

 ઉદ્યોગ:- શ્ચવભેન્ટ, ચભવઉદ્યોગ, કાગ,યવામણો,સતુયાઉ કાડ, સ્ટેનરેવ સ્ટીર, ખાાંડ,તેરની 
શ્ચભર, નાના ઈજનેયી ઉદ્યોગ, ઇભાયતી રાકડુાં અને પાભાવસ્યકુટકર 

 નદીઓ- ઔયાંગા, ાય, દભણગાંગા, કોરક 

 ખનીજ:- 
 લવતો:- શ્ચલલ્વન, વહ્યાદ્રી લવતભાા, ાયનેયાના ડુાંગય  

 ફાંદયો:- ઉભયગાભ, લરવાડ, કોરક, ભયોરી, ઉભયવાડી 
 અગત્મના સ્થો : ધયભયુ ,નાયગોર ,લાી ,ઉનાઈ ,શ્ચતથર, ભયોરી , શ્ચતથરનો  

દયીમાકીનાયો,ઉદલાડાની ાયવી અક્ષગમાયી,રેડી શ્ચલલ્વન વાંગ્રશારમ( ધયભયુ), વ્ુાંદાલન 
સ્ટુકડમો(ઉભયગાભ), ઉનાઈ ગયભ ાણીના કૂાંડ, વાાંઈ ફાફાનુાં ભાંકદય (લરવાડ) 

શ્ચલળે નોંધ : 
 ગજુયાતભાાં વૌથી લધાયે લયવાદનુાં પ્રભાણ ૨૦૦ વે.ભી.થીલધાયે છે. 
 લરવાડ અને અભરવાડ શાફુવની કેયી ભાટે જાણીત ુાં છે  
 લરવાડ ળશયે ઔયાંગા નદીને કકનાયે લવેલુાં ળશયે છે. 
 લરવાડ ખાતે યેલ્લેઔ સયુિા દનુાં મખુ્મય ભથક તેભજ રેનીંગ વેન્ટય ધયાલે છે.  

 ગજુયાત યાજમભાાં વૌ પ્રથભ ધયભયુ તાલકુા ખાતે , યાષ્ટ્રીમ શ્ચલજ્ઞાન વાંગ્રશારમ દ્વાયા 
વાંચાક્ષરત એવુાં આ કેન્દ્ર ૨૭ એશ્ચપ્રર , ૧૯૮૪નાાં યોજ બાયત વયકાયનાાં વાાંસ્કૃશ્ચતક અને 
પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા જજલ્રા શ્ચલજ્ઞાન કેન્દ્ર ખલુ્લુાં મકુલાભાાં આવયુાં. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%A1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A1%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%89%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0
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  "વહ્યાદ્ગિ સષૃ્ષ્ટ્ટ વેન્ટય" લરવાડ અને નાવીક લચ્ચેના મવુાપયો ભાટે ખફૂજ આકવણનુાં કેન્િ 
છે. જમાાં કુદયતના અણભોર ખજાનાભાાંથી અવાંખ્મડ ઔધીઓનો ખજાનો બયેરો છે. અશીંના 
આકદલાવી લનલાવીઓની વાંશ્ચત્ત છે. તેભાાં ય૦ જાતના વિૃો તથા યય થી લધ ુજાતની 
ઔધીઓના છોડ છે. 

 અશીંના જ ાંગરોભાાં વાગ,અને ચીકુ,વીતાપ અને કેાાં ખફૂથામ છે. 
 તીથર અને નાયગોર શલાખાલાના સ્થો છે. 
 ઉભયગાભ ગજુયાતનુાં છેલ્લુાં સ્ટેળન છે. ત્માયફાદ ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મની શદ ળરૂ થઇ છે. 
 લાીભાાં અનેક કાયખાનાઓ અને ઔધોક્ષગક લવાશતો આલેરી છે. 
 લરવાડ વાગ ભાટે જાણીત ુાં છે. 
 લરવાડ જજલ્રાભાાં દકયમા કકનાયો ૭૦ કક.ભી. ધયાલે છે.  
 લરવાડ બાયતના લૂવ લડાપ્રધાન ભોયાયજીબાઈ દેવાઈનુાં જન્ભસ્થાન છે. 
  

 

 


