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dfdfબનાસકાાંઠા જિલ્લો 

 
 
 ફનાવકાાંઠા એ ગજુયાતનો વૌથી ઉત્તયે આલેર જજલ્રો છે.  
 વીભાઓ:-ફનાવકાાંઠાની ઉત્તયે યાજસ્થાન યાજ્મ, લૂવભાાં વાફયકાાંઠા અને ભશવેાણા જીલ્રો, દક્ષિણભાાં 

ાટણ જીલ્રો તથા શ્ચિભભાાં કચ્છનુાં ભોટુાં યણ આલેલુાં છે. 
 િેત્રપ :-  ૧૦,૭૫૧ચો. કકભી. 
 સ્થાના :-તા.૧/૫/૧૯૬૦ 

 શ્ચલધાનવબાનીકુરવીટો:-
૯{લાલ,થયાદ,ધાનેયા,દાાંતા(એવ.ટી.),લડગાભ(એવ.વી),ારનયુ,ડીવા,કદમોદય અને કાાંકયેજ } 

 લસ્તી :-  ૩૧,૧૬,૦૪૫ (૨૦૧૧) 
 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ કયો 
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 વાિયતા :-  ૬૫.૩૨% 

 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:-  ૯૩૮  (દય  શજાયે) 
 લસ્તી ગીચતા :-૨૯૦ એક ચો.કકભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 મખુ્મ ભથક  :-  ારનયુ( પ્રાચીન નાભ પ્રશરાદનયુ ) 
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 ળશયેો :- ારનયુ,ડીવા,અંફાજી થયાદ, દાાંતીલાડા, નડાફેટ અને ધાનેયા  

 ગાભડાઓ :- ૧૨૪૯  

 ગ્રાભ ાંચામત :- 
 આયટીઓ નાંફય :-GJ-08 

 તાલકુા :- ૧૪(1) ારનયુ(2) થયાદ(3) ધાનેયા(4) ડીવા(5) કદમોદય (6) કાાંકયેજ(7)દાાંતીલાડા(8) 

લડગાભ (9) બાબય(10) સઇુગાભ (11) રાખાણી (12) અભીયગઢ , (13) લાલ , (14) દાાંતા 
 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો અને લોડવ  :- 
 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :-  

 નગય ાક્ષરકાની વાંખ્મા અને લોડવ :- ૨ 

(ડીવા-૧૧(૪૪) અને ારનયુ-૧૧(૪૪) 
 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ કયો 
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 વાંસ્થાઓ :- વયદાય ટેર એગ્રીકલ્ચય યશુ્ચનલશ્ચવિટી (દાાંતીલાડા), રોકશ્ચનકેતન ગ્રાભશ્ચલદ્યાીઠ 

(યતનયુ) , નતૂન ગ્રાભશ્ચલદ્યાીઠ(ભડાણા ગઢ) 
 વાંળોધન વાંસ્થાઓ :- ફટાકા વાંળોધન કેન્દ્ર (ડીવા), કૃશ્ચ શ્ચલજ્ઞાન કેન્દ્ર , કઠો વાંળોધન કેન્દ્ર 

(દાાંતીલાડા)  

 નદીઓ :-  શ્ચવધ,ુ  ફનાવ,  વયસ્લતી, અરુ્ વની, વાફયભતી અને ફારાયાભ,વી ુ

   ફનાવ નદીનુાં પ્રાચીન નાભ ણવવા છે.  

 જાળમ (ડભે) :- વી ુડભે અને ફનાવ ડભે,( ફાંને ફનાવ નદી ય આલેર છે.) દાાંતીલાડા 
ડભે,(ફનાવ નદી) મતુતેશ્વય ડભે (વયસ્લતી નદી) 

 જ શ્ચવિંચાઈ મોજના :- દાાંતીલાડા શ્ચવિંચાઈ મોજના (ફનાવ નદી) 
 તાલ અને વયોલય :- ગાંગા વયોલય , ફારાયાભ અને ભાન વયોલય(ારનયુ) ,દાાંતીલાડા 

જાળમ  
 મખુ્મ ાકો :-  ફટાકા,  ફાજયી,  જીરુાં ,  ઇવફગરુ,  રુ્લાય,  તર,  ઘઉં,  તભાકુ 

 ઉદ્યોગો :-  ફનાવ ડયેી (ારનયુ) જેના સ્થાક ગરફાબાઈ ટેર શતા.  અત્તય ઉદ્યોગ,  શ્ચવભેન્દ્ટ 
ઉદ્યોગ,  શીયા ઘવલાનો ઉદ્યોગ, અભીયગઢભાાં શ્ચવભેન્દ્ટ ઉધોગ શ્ચલકસ્મો છે. 

 લવતો :-  આયાસયુના ડુાંગયો, અયલલ્રીની લવતભાાની ટેકયીઓ,ગરુૂનો બાખયો ડુાંગય,દાાંતાનો 
ડુાંગય ભાતાનુાં ભાંકદય, ગબ્ફયનો ડુાંગય, ચીતરોદય 

 ટેકયીઓ :- જેવોયની ટેકયીઓ  

 ખનીજ :-  આયવના  થ્થયો,  રાઈભસ્ટોન,  તાાંબ,ુ  કેલ્વાઈટ,  વરેુસ્ટોનાઈટ, જવત ભે છે. આયવના 
થ્થયો ભાટે આયાસયુ ની ખાણ જાણીતી છે. 
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 અબમાયણ્મ :- જેવોય યીંછ અભ્માયણ્મ(યતનભશાર) (ધાનેયા-1978), ફારાયાભ યીંછ 
અબમાયણ્મ(ઇકફારગઢ) 

 યાજ્મકિાનુાં લન:- ભાાંગલ્મ લન (૨૦૦૫) (અંફાજી) 
 શ્ચલદ્યાીઠ :-  

 નતૂન બાયતી ગ્રાભ શ્ચલદ્યાીઠ, ભડાણાગઢ  

 ફનાવગ્રાભ શ્ચલદ્યાીઠ, અભીયગઢ   

 રોકશ્ચનકેતન ગ્રાભ શ્ચલદ્યાીઠ,યતનયુ  

 વઘન ભકશરા ગ્રાભ શ્ચલદ્યાીઠ, ક્ષચત્રાવણી 
 વાફયગ્રાભ શ્ચલદ્યાીથ્ભ વણોવણ 

 જોલારામક સ્થો :-  પ્રાકૃશ્ચતકધાભ,ફારાયાભ અને જેવોય તીથવસ્થો છે, ધયણીધય ભાંકદય,કોટેશ્વય 

ભાંકદય , અંફાજી, કુાંબાકયમા, નડશે્વયભાતાનુાં ભાંકદય નડાફેટ, દાાંતીલાડા,કોટેશ્વય ભશાદેલનુાં ભાંકદય 
(ફારાયાભ) 

 યાષ્ટ્રીમ ધોયી ભાગવ :- ૧૪ (નલો નાંફય ૨૭) તથા ભાગવ નાં.-૧૫ (નલો નાંફય ૬૮) વાય થામ છે. 
 નતૃ્મ :- ભેયામો નતૃ્મ  

શ્ચલળે નોંધ :- 
 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ કયો 
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 ફનાવકાાંઠા જીલ્રો વૌથી લધ ુગાભડા અને તાલકુા ધયાલતો જીલ્રો છે. 
 ફનાવકાાંઠા ઘાવના ભેદાન ભાટે જાણીત ુાં છે. 
 ારનયુ  શીયા  ઉદ્યોગ  અને  અત્તય  ઉદ્યોગ  ભાટે  પ્રખ્માત  છે. 
 ારનયુ ફગીચાઓનુાં ળશયે, ફૂરોનુાં ળશયે તથા અત્તયનુાં ળશયે તયીકે ઓખામ છે.  

 યાણાપ્રતા લડ તયીકે ઓખાતો લડ આ જજલ્રાભાાં આલેર છે. 
 ડીવાભાાં  ફટાટાનો  ાક  ષુ્ટ્ક  થામ  છે.તેથી તે ફટાકાનગયી તયીકે ણ ઓખામ છે. 
 ફટાટા વાંળોધન કેન્દ્ર ડીવાભાાં આલેર છે.  

 ારનયુભાાં આલેરી વાફય ડયેીની સ્થાના બોાબાઈ ખોડીદાવ ટેરે કયી શતી.  

 ઢીભા  શભેુા  ભાટે  પ્રખ્માત  છે.  ત્માાં  ધયણીધયનુાં  ભાંકદય  છે. 
 ડીવા,  લાલ,  થયાદ,  ખેતી  અને  લેાયના  મખુ્મ  કેન્દ્રો  છે. 
 લાલ તાલકુાના યાધાનેવડા ગાભે ગજુયાતનો વૌથી ભોટો વોરાય ાકવ  તૈમાય થઈ યહ્યો છે. 
 જજલ્રાભાાં સ્ત્રી રુૂ વાિયતા લચ્ચે વૌથી ભોટુાં અંતય છે. 
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 ફનાવકાાંઠા જીલ્રાના લાલ તાલકુાનાાં ઠાકોયોનુાં રોકનતૃ્મ ‘ ભેયામો’ છે.વયખડ અથલા ઝાંઝાી 
નાભના ઘાવભાાંથી તોયણ જેલાાં ઝભખાાં ગ ૂાંથીને ભેયામો ફનાલલાભાાં આલે છે.હડૂરા એ આ 
શ્ચલસ્તાયનુાં ળૌમવગાન છે.  

 આ જજલ્રાભાાં ખેતી શઠેની જભીન વૌથી લધ ુછે.  

 કાાંકયેજ તાલકુો લકઢમાણી બેંવ અને ગામો ભાટે જાણીતો છે. 
 ગજુયાતભાાં વૌથી લધ ુફાજયીનુાં ઉત્ાદન  આ જજલ્રાભાાં થામ છે. 
 ળક્તત વાંપ્રદામનુાં ગજુયાતનુાં વૌથી ભોટુાં અને પ્રાચીન તીથવધાભ જગ પ્રશ્ચવદ્ધ ળક્તતીઠ 

અંફાજીભાતાનુાં ભાંકદય, અંફાજી ખાતે આલેર છે. અંફાજી ભાંકદયે ભાતાજીની પ્રશ્ચતભાને ફદરે 
શ્ચલળેમાંત્રોની જૂા થામ છે.  

 અંફાજીભાાં કાક્ષમાભતૂનો ભેો મોજામ છે.  

 અંફાજીનુાં મૂ સ્થાનક નજીકભાાં આલેરા ગબ્ફયલવત ય આલેલુાં છે. 
 ગજુયાતનુાં પ્રથભ કેળરેવ દાન સ્લીકાયનાય ભાંકદય તયીકે અંફાજી ફન્દ્યુાં છે.  

 ભગયલાડાભાાં ૧૦૦૦ લવ રુ્નુાં ભાણીબર જૈન તીથવસ્થાન આલેલુાં છે. 
 ફારાયાભભાાં ચાંદનના વિૃો જોલા ભે છે. 
 અંફાજીભાાં આયવ,વીસુાં અને તાાંફાની ખાણો આલેરી છે. 
 દાાંતા અને ારનયુની લચ્ચે  જેવોય ટેકયીઓ આલેરી છે. 
 ગજુયાતની વૌપ્રથભ કૃશ્ચ યશુ્ચનલશ્ચવિટીની સ્થાના ઈ.વ. ૧૯૭૩ભાાં દાાંતીલાડા ખાતે કયલાભાાં આલી 

શતી. 
 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ કયો 
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 ગજુયાતભાાં વૌથી લધાયે ઘાવચાયો ફનાવકાાંઠા જીલ્રાભાાં થામ છે.  

 ગજુયાતભાાં વૌથી લધ ુફાજયીનુાં ઉત્ાદન કયતો જજલ્રો ફનાવકાાંઠા છે.  

 ગજુયાતનો વભળીતોણ કકટફાંધ ધયાલતો એકભાત્ર ફનાવકાાંઠા જજલ્રો છે.  

 વરેુસ્ટોનાઈટ ખનીજ ભી આલતુાં શોમ તેલો એકભાત્ર ફનાવકાાંઠા જજલ્રો છે. 
 ચાંદનના વિૃોનુાં લન ધયાલતુાં સ્થ ફારાયાભ આ જીલ્રાભાાં આલેર છે.  

 ઇભાયતી રાકડા ભાટેનુાં વ્માાય કેન્દ્ર ારનયુ તાલકુાના  આશલા ખાતે આલેલુાં છે.  

 અંફાજી નજીક આલેરા કુાંબાકયમાના જૈન ભકદયો શ્ચલભરભાંત્રીએ ફાંધાવ્મા શતા છે.  

 વૌથી લધ ુતાલકુા  ધયાલતો જીલ્રો ફનાવકાાંઠા છે જે 14 તાલકુા ધયાલે છે. 
 ગજુયાતભાાં વૌથી લધ ુગાભડાઓ ધયાલતો જીલ્રો ફનાવકાાંઠા છે.  

 ગજુયાતની વલવપ્રથભ કૃશ્ચ યશુ્ચનલશ્ચવિટી દાાંતીલાડા ખાતે આલેર છે. (૧૯૭૩ભાાં) 
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 દેળ અને દુશ્ચનમાના કયોડો રોકોની આસ્થાનુાં કેન્દ્ર અંફાજીધાભ ગજુયાતનુાં વૌપ્રથભ 

ISO9001:2015 વટીપેકેટ ધયાલતુાં શ્ચલત્ર માત્રાધાભ ફન્દ્યુાં છે . 

 

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, કયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરોડ કયો 
Gnan Bhandar ભોફાઈર એપ્રીકેળન 

 

 

 


