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અભયેરી જીલ્રો 

 
 કે્ષત્રપ :-૬,૭૬૦ચો. કિભી 
 અભયેરી જીલ્રાની  આજુફાજુ ગીયવોભનાથ,જુનાગઢ,બાલનગય,ફોટાદ, જાભનગય અને યાજિોટ 

જજલ્રા આલેરા છે.  

 સ્થાના :-૧૯૬૦ 

 વલધાનવબાની કુર વીટો :- ૫ { ધાયી, અભયેરી, રાઠી , વાલયકુુંડરા અને યાજુરા } 
 લસ્તી :-૧૫,૧૩,૬૧૪ (૨૦૧૧મજુફ ) 
 અક્ષય જ્ઞાન :-૭૪.૨૫% 

 વલવલધ વલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, િયુંટ અપેવસ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ િયો 
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 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:-૯૬૪(દય શજાયે) 
 લસ્તી ગીચતા :-૨૦૫ એિ ચો.કિભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 મખુ્મ ભથિ :-અભયેરી  

 શલાઈભથિ :- અભયેરી  



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 2 
 

 તાલિુાઓ  : -૧૧ (1) અભયેરી, (2) ફાફયા, (3)  ધાયી, (4) જાપયાફાદ. (5) ફગવયા, (6) ખાુંબા,(7) 
રાઠી, (8) રીલરમા (9) યાજુરા , (10) વાલયકુુંડરા, (11) લડીમા-કુુંિાલાલ   

 તાલિુા ુંચામતની કુર વીટો :- ૧૧ (ફેઠિો-૧૯૦)  

( અભયેરી-૧૮, રાઠી-૧૬, ફાફયા-૧૮, રીરીમા-૧૬,ધાયી-૧૮,યાજુરા-૨૦,કુિાલાલ,લાકડમા-૧૬, 
વાલયકુુંડરા-૨૦,ફગવયા-૧૬,જાપયાફાદ-૧૬, ખાુંબા-૧૬ ) 

 જજલ્રા ુંચામતની કુર વીટો :-૩૪  

 નગયાલરિાની વુંખ્મા:- ૯ (ફેઠિો-૧૦૮)  

( અભયેરી-૧૧(૪૪),ફગવયા-૭(૨૮) અને વાલયકુુંડરા-૯(૩૬) યાજુરા,રાઠી,ચરારા, દાભનગય અને 
ફાફયા ) 

 ગાભડાુંઓ :-  ૬૧૭  

 ગ્રાભુંચામતો:- ૫૯૫  

 ળશયેો :-૮  

 વલવલધ વલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, િયુંટ અપેવસ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ િયો 
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 ફુંદય :- જાપયાફાદ,ીાલાલ (મખુ્મ ફુંદય),અભયેરી ,ધાયા ફુંદય, િોટડા(નાનુું ફુંદય) 
 ખવનજ :- િેલ્વાઈટ,ચનૂાનો થ્થય, ફોતવાઈટ, જજપ્વભ, િાચી ધાત-ુરોખુંડ  

 ઉધોગ:- ખાુંડ ઉધોગ, ભત્સસ્મ ઉધોગ,વવભેન્ટ ઉધોગ,તેરની વભર અને શીયા ઉધોગ,યુંગાટીિાભ. 
 મખુ્મ ાિ:- જુલાય,િાવ, િઠો,ઘઉં ,ફાજયી, ભગપી,ળેયડી અને તર  

 ડયેી :- અભય ડેયી (અભયેરી), ચરારા ડેયી  

 લસતો:- ગીયની ટેિયીઓ, વયિરા 
 લાલ :- ળાશગૌયાલાલ  

 નદીઓ :- ળેત્રજુી, વળિંગોડો , વાતિરી,,િાળુબાય, ભારણ અને ઘેફી 
 કુુંડ :- ુંચ કુુંડ (અભયેરી) 
 અભ્માયણ્મ :- ાણીમા પ્રાકૃવતિ અભ્માયણ્મ, ભીવતમાી પ્રાકૃવતિ અભ્માયણ્મ  

 જાળમ (ડભે) :- ખોકડમાય ડભે, િાભનાથ ડભે 

 જ વવિંચાઈ મોજના :- ખોકડમાય વવિંચાઈ મોજના (ળેત્રજુી નદી) 
 વમદુ્ર કિનાયો :- ૬૨ કિભી. 
 ફુંદય :- ીાલાલ,જાપયાફાદ  

 આયટીઓ નું.:-GJ- 14 

 એવટીડી િોડ નું:- ૦૨૭૯૨   

 ઉચ્ચ ળૈક્ષલણિ વુંસ્થાઓ :- કૃવ યવુનલવવિટી, અભયેરી  
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 અગત્સમના ળશયેો : ભહલુા ,ારીતાણા ,વળશોય ,તાજા ,ગઢડા ,ફોટાદ ,ઢવા,ાલમાદ,લેાલદય 
,ગાયીમાધાય ,વાલયકુુંડરા,વણોવયા 

 જોલારામિ સ્થો : જૈન ભુંકદયો (ારીતાણા )ગોનાથ ભશાદેલ (ીથરયુ)િાલમાય શયણ નુું 
અબમાયણ્મ (લેાલદય )સ્લાવભનાયામણ નુું ભુંકદય (ગઢડા ),અભયાફાનુી જગ્મા (ાલમાદ ), 
રાઠીનુું શનભુાન ભુંકદય,રાઠીનો યાજભશરે,જીલન મતુતેશ્વય ભુંકદય, િૈરાવ મકુ્તતધાભ, અભયેરી ટાલય, 
િરાી તીથસ અને શનભુાન ભુંકદય  (રાઠી), િરાીનુું જન્ભસ્થાન (રાઠી) 

વલળે નોંધ : 
 અભયેરીનુું પ્રાચીન નાભ અભયલલ્રી શત ુું. 
 આ જીલ્રા નો ભોટો વલસ્તાય અયફવાગય ના કિનાયે આલેરો છે. 
 ઈ ગ્રાભ, વલશ્વ ગ્રાભ મોજનાની ળરૂઆત અભયેરી જીલ્રાભાુંથી થઇ શતી. 
 ગજુયાતનુું વૌપ્રથભ ગીયધયબાઈ ફાવુંગ્રશારમ સ્થાના ૧૯૫૫ભાું ળરૂઆત થઇ શતી.  

 િેન્દ્ર વયિાયની વેન્રર વોલ્ટ એન્ડ ભયીન કયવચસ ઇન્સ્ટીટયટુ અશીં આલેરી છે . 
 રોિબાયતી વુંસ્થા વણોવયાભાું આલેરી છે. 
 વલવલધ વલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, િયુંટ અપેવસ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ િયો 
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 અભયેરીથી ૨૪કિભી દૂય અંતય ય િવલ િરાી તીથસ છે. જે ગજુયાતી િવલ સયૂવવિંશજી તખ્તવવિંશજી 
ગોકશર “િરાી ” ની માદોભાું ફનાલેર છે.  

 તરગાજયડા .ૂભોયાકયફાનુ ુું લતન ણ અશીં છે. 
 વમાજીયાલ ગામિલાડ ેવૌપ્રથભ ભપત અને પયજીમાત વળક્ષણની ળરૂઆત અભયેરીથી િયી શતી. 
 યાજુરાભાું દેળનો વૌથી ભોટો વવભેન્ટ પ્રાન્ટ આલેરો છે.  

 અભયેરીભાું આભોદયા ખાતે ભશાત્સભા મૂદાવની વભાવધ આલેરી છે.  

 અભયેરી જજલ્રાના યાજુરા તાલિુાભાું વુંત કપપા થઈ ગમા તેભના નાભ યથી ીાલાલ ફુંદય નાભ 
આલાભાું આવ્યુું છે.  

 અભયેરી જજલ્રાના ધયી તાલિુાનાું આંફયડી ગાભભાું રામન વપાયી ાિસ  આલેલુું છે.  

 િાઠી ફશનેો દ્વાયા િાઠીબયત અને ભોચી બાયત ભાટે જાણીતો જજલ્રો છે.  

 અભયેરી જીલ્રાભાું દડલા ખાતે યાુંદર ભાતાજીનુું ભુંકદય આલેલુું છે જે ભકદય વુંતાનપ્રાપ્પ્ત ભાટે 

જાણીત ુું છે. આ ભુંકદય ય ભાતાજીની પ્રાથસના િયલાથી વુંતાન પ્રાપ્પ્ત થામ છે.  

 ગજુયાતની પ્રવવદ્ધ રોિગાવમિા ‘ ગજુયાતની િોમર’ કદલાીફેન બીરનો જન્ભ અભયેરીભાું થમો 

શતો. 

 ીાલાલ  દેળનુું વૌપ્રથભ ખાનગી ફુંદય તયીિે 1998થી િામસયત છે. 
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 અભયેરી જજલ્રાનુું જાપયાફાદ તાલિુાનુું ફાફયિોટ સ્થ વવિંધ ુખાઇનની વુંસ્કૃવત વાથે જોડામેર 

યુાતત્સલીમ સ્થ અને ગાભ છે. આ સ્થ યથી ફાજયી ાિના અલળેો ભી આવ્મા શતા. 

 ગજુયાતભાું વમાજીયાલ ગામિલાડ ેવલસપ્રથભ ભપત અને પયજીમાત વળક્ષણભાું અભરનો અભયેરીભાું 

થમો શતો.  

 અભયેરી જજલ્રાના યાજુરા તાલિુાભાું ભજાદય ગજુયાતી િવલ, રેખિ દુરા બામા િાગનુું જન્ભસ્થ 

છે. જે િાગધાભ તયીિે ઓખામ છે.  

 અભયેરી જીલ્રાભાું ધાયી તાલિુાભાું આલેર ાણીમા પ્રાકૃવતિ અભ્માયણ્મની સ્થાના ઇ.વ. 1989ભાું 

િયલાભાું આલી શતી. અશી મખુ્મત્સલે નીરગામ, વવિંશ, લચિંિાયા અને દીડા જેલા પ્રાણીઓ જોલા ભે 

છે.  

 વલવલધ વલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, િયુંટ અપેવસ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ િયો 
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 અભયેરી જજલ્રાના વાલયકુુંડરા તાલિુાભાું આલેર ભીવતમાી પ્રાકૃવતિ અભ્માયણ્મની સ્થાના 

૨૦૦૪ભાું િયલાભાું આલી શતી. આ અભ્માયણ્મભાું વવિંશ, દીડા, લચત્તર અને લચિંિાયા જેલા પ્રાણીઓ 

જોલા ભે છે. લચિંિાયાને સ્થાવનિ રોિોની બાાભાું  ‘ હ’ુ તયીિે ઓખલાભાું આલે છે.  

 


