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અયલલ્રી  જજલ્રો 

 

 અયલલ્રી જજલ્રો ઉત્તયે યાજસ્થાન યાજ્મ, લૂવભાાં ભશીવાગય,દક્ષિણભાાં ખેડા,અને ગાાંધીનગય અને 
વાફયકાાંઠા જીલ્રાની વયશદો આલેરી છે. 

 આંતયયાજ્મ વયશદ :- યાજસ્થાન  

 વાફયકાાંઠાજીલ્રાના અમકુ તાલકુા વલબાજીત કયીને નલો અયલલ્રી જીલ્રાની યચના કયલાભાાં 
આલીશતી. (લૂવ મખુ્મભાંત્રી નયેન્દ્ર ભોદીના ળાવન દયમ્માન) 

 િેત્રપ :-  ૩,૨૧૭  ચો.કકભી.  
 સ્થાના :- ૧૫/૮/૨૦૧૩ 

 વલવલધ વલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ કયો 
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 વલધાનવબાની કુર વીટો :-  ૩ બીરોડા (એવ.ટી), ફામડ,ભોડાવા  

 લસ્તી :-  ૯,૦૮,૭૯૭ (૨૦૧૧ મજુફ) 
  વાિયતા :-  ૭૪% 

 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:-૯૪૬(દયશજાયે) 
 લસ્તી ગીચતા :-૨૭૫ એક ચો.કકભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 ીનકોડ નાંફય :- ૩૬૫૬૦૧  
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 તાલકુાઓ:-૬ ( ભોડાવા, ભારયુ, ધનસયુા, ભેઘયજ, બીરોડા અને ફામડ ) 
 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૬ (ફેઠકો-૧૨૮) (ભોડાવા-૨૨, ક્ષબરોડા-૨૬, ભેઘયજ-૨૨, ભારયુ-

૧૬,ધનસયુા-૧૮ અને ફામડ-૨૪) 
 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :- ૩૦   

 નગયાક્ષરકાની વાંખ્મા અને લોડવ :- ૧  ભોડાવા-૯(૩૬) 
  ગાભડાાંઓ :-૬૭૬ ( ભોડાવા(૧૦૬), ભારયુ (૯૯), ધનસયુા (૭૧), ભેઘયજ(૧૨૭), બીરોડા (૧૬૬) 

અને ફામડ(૧૨૪) ) 
 ગ્રાભ ાંચામત :- ૩૧૮ 

 મખુ્મ  ભથક  :- ભોડાવા  
 આયટીઓ નાંફય:- GJ-33     

 લવતો:- અયલલ્રી આયાસયુની લવતભાાઓ  

 નદીઓ :- લાત્રક, ભેશ્વો ,ભાઝભ અને શાથભતી  

 ડભે :- ભેશ્વો ડભે(ળાભાજી) લાત્રક ડભે (લાત્રક),ભાઝભ ડભે(ભોડાવા) 
 ધોધ :- ઝાાંઝયીનો ધોધ (ફામડ) 
 લાલ :- લણઝાયી લાલ (ભોડાવા), શીરૂલાલ(ભોડાવા) 
 કુાંડ :- દેવણનો ભગૃકુુાંડ (ક્ષબરોડા) 
 વલવલધ વલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ કયો 
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 ભેો :- ળાભાજીનો ભેો  

  મખુ્મ  ાકો :-  ફાજયી, ભકાઈ, કાવ, એયાંડા. ઘઉં, તલેુય અને ભગપી  

  ઉદ્યોગો :-  તાાંબ,ુજવત અને વીસુાં , જ ાંગર ેદાળ જેલી કે રાખ, ખેય,ભધ,ગગૂ જેલી ેદાળો  

  ખનીજ :-  આયવ થ્થયો 
 વવિંચાઇ મોજના :- ભાઝભ ફાંધ, શ્માભ વયોલય ફાંધ (ભેશ્વો નદી) અને શાથભતી ફાંધ  

 યાષ્ટ્રીમ જાણ ભાગવ :- નાંફય-૮ (નલો નાંફય ૪૮) 
 જોલારામક  સ્થો:-, ળાભાજીનુાં ભાંકદય, દેલામત ાંકડતની વભાવધ,ગેફીનાથ ભાંકદય ,  

   વલળે નોંધ 
 ગજુયાતભાાં વૌથી લધ ુવાિયતા ધયાલતો આકદલાવી જજલ્રો છે. 
 લાત્રક નદી યાજસ્થાનના ડુાંગયયુ નજીક અયલલ્રી ક્ષગકયભાાભાાંથી નીકી વાફયભતીભાાં બી 

જામ છે. એરૂ, ભાઝભ અને ળેઢી લાત્રકની ઉનદીઓ છે. 
 ળાભાજીનુાં પ્રાચીન નાભ ગદાધયયૂી છે, ળાભાજી ભાંકદય ચૌલકુમ ળૈરી પ્રાચીન ળૈરી છે. 

ળાભાજીભાાં પ્રખ્માત લૈષ્ટ્ણલ તીથવ આલેલુાં છે. 
 ળાભાજી ખાતે શકયશ્ચાંરની ચોયી તયીકે ઓખાત ુાં પ્રાચીન ભાંકદય આલેલુાં છે.  



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 3 
 

 ળાભાજી ખાતે કાયતક સદુ નુભે ળાભાજીનો ભેો મોજામ છે.   
 ભોડાવા ાવે ફાજકોટભાાં દેલામત ાંકડતની વભાવધસ્થ આલેર છે.  
 ભોડાવા અને ભેઘયજ લચ્ચેથી કકવવતૃ વાય થામ છે.  
 ગજુયાતભાાં અયલલ્રી લવતશે્રણીનુાં વૌથી ઊંચુાં વળખય જેવોયની ટેકયીઓ છે. અયલલ્રી શે્રણીનુાં વૌથી 

ઊંચુાં વળખય ગરુૂવળખય છે જે યાજસ્થાનના આબભુાાં આલેલુાં છે.  
 અયલલ્રી લવતભાા વલશ્વની વૌથી પ્રાચીન લવતભાા છે અને તે ધાયલાડ વભમનો વલકૃત ખડક 

છે.  
 વલવલધ વલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ કયો 
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 અયલલ્રી લવતભાાનુાં  વૌથી ઊંચુાં વળખય ગરુૂવળખય છે.  
 ગજુયાતભાાં ભશાત્ભા ગાાંધીનુાં વભાવધસ્થ અયલલ્રીના ભશાદેલ ફાયકોરભાાં આલેર છે.  

 ભેશ્વો નદીને કકનાયે આલેર ળાભાજી ખાતે દેલ ઉઠી અક્ષગમાયવથી આ ભેો મોજામ છે. ભેાનો 

મખુ્મ કદલવ કાયતકસદૂ નુભ ગણલાભાાં આલે છે. અકશમાાં ‘ કાક્ષમા ફાલજી’ એટરે કે ળાભાજીભાાં 

અતટૂ શ્રધ્ધા અને વલશ્વાવ યાખનાય આકદલાવીઓ વલળા જનભેદની ઉભટી ડ ેછે.  

 અયલલ્રી જજલ્રાના ગજુયાત –યાજસ્થાનની વયશદે આલેર ભાનગઢ નાભની ટેકયીઓ ય ૧૭ 

નલેમ્ફય ૧૯૧૩ના યોજ થમેર શત્માકાાંડને ગજુયાતનો જક્ષરમાલાા ફાગ શત્માકાાંડ કશલેામ છે. 

બીરોના નેતા અને વભાજ સધુાયક ગોવલિંદ ગરુૂના નેતતૃ્લભાાં આકદલાવી સ્ત્રી-રુૂો એકઠા થમા શતા. 

આકદલાવી વભાજભાાં જાગ્રત અને વમદૃ્ઘ કયલા ભાટે ગરુૂ ગોવલિંદે ‘ બગત આંદોરન’ ળરૂ કયુું શત ુાં. 

ગરુૂથી પે્રયાઈ આકદલાવીઓ અંગે્રજોની દભનનીવતનો વલયોધ કયતાાં શતા. અંગે્રજો દ્વાયા આ વલસ્તાય 

ખારી કયી જતાાં યશલેા આદેળ કમો બીરોએ તેનો ઇનકાય કમો કયણાભે જેભાાં ૧૫૦૦થી લધ ુ

આકદલાવીઓઓને અંગે્રજોએ દ્વાયા ભાયી નાખલાભાાં આવ્મા શતા.  આ શત્માકાાંડનો જલાફદાય અંગે્રજ 

ફોયો શવેભરટન શતો.  
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