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દવેભમૂિ દ્વારકા મિલ્લો 

 
 

 દેવ ભમૂિ દ્વારકા મિલ્લોઉત્તર ેઅરબ સાગર, પૂવવિાાં જાિનગર અન ેદમિણિાાં પોરબાંદર અન ેપમચિિિાાં નવસારી મિલ્લાની 

સરહદો આવેલી છે. 

 જાિનગરના અિકુ તાલકુા છૂટા પાડીન ેનવો દવેભમૂિ દ્વારકા જીલ્લાની રિના કરવાિાાં આવી છે. 

 િેત્રફળ :-  ૪,૦૫૧િો.કકિી.  

 સ્થાપના :- ૨૦૧૩ 

 મવધાનસભાની કલુ સીટો :- ૨  { દ્વારકા  અન ેખાંભામળયા}   

 વસ્તી :-  ૭,૫૨,૪૮૪(૨૦૧૧) 

 સાિરતા :-  ૬૯% 

 તાલકુાઓ :- 4 ( દ્વારકા, જાિ ખાંભામળયા,ભાણવડ અન ે કલ્યાણપરુ) 

 તાલકુા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૪(બેઠકો-૮૦ ) ( દ્વારકા -૧૬, ભાણવડ-૧૬, ખાંભામળયા- ૨૪ અન ેકલ્યાણપરુ-૨૪)  

 મિલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૨૨  

 નગરપામલકાની સાંખ્યા અન ેવોડવ :- ૧ ખાંભામળયા-૭ (૨૮) 

 મવમવધ મવષય ની િામહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટેસ્ટ, કરાંટ અફસેવ વગરે ેિાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

િોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ગાિડાાંઓ :-૨૪૯ 

 ગ્રાિપાંિાયતો :- ૨૩૯  

 આરટીઓ નાંબર:- GJ-37 
 િખુ્ય  િથક  :-જાિ  ખાંભામળયા 

  હવાઈિથક :-  દ્વારકા 

 બાંદરો :- વાડીનાર,દ્વારકા,સલાયા, રૂપેણ,લાાંબા,પોમશત્રા,પીંઢારા  

  લલાંગ  પ્રિાણ :-   
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 પવવતો:-સતીયાદવે 

 નદીઓ :- ગોિતી, સાની અન ેભોગત  

  િુખ્ય  પાકો :- બાિરી, િગફળી, લસણ,કપાસ, િુવાર, િીકોરી   

 વાવ :- કાંસારી વાવ અન ેમવકકયા વાવ (ઘિૂલી) 

 ઉદ્યોગો :-  મસિને્ટ, યાંત્ર ઉદ્યોગ,િત્સસ્ય ઉદ્યોગ,ગરિ કાપડ,સોડા એંશ, કોમસ્ટક સોડા  

  ખનીિ :-  િનૂો,બોક્સાઈટ ,મિરોડી 

 રાજ્યકિાનુાં વન:- નાગશે વન ( દ્વારકા-૨૦૧૩) 

   િોવાલાયક  સ્થળો :-  રણછોડરાયનુાં િાંકદર, ગોિતી નદીના કકનાર ે આવેલ ગોપીતળાવ , નાગશે નાગનાથ 

િાંકદર,દ્વારકાધીશનુાં િાંકદર(િગતિાંકદર)દીવાદાાંડી, શારદાપીઠ, સોિનાથ, ભાલકાતીથવ, નવલખા િાંકદર, હરમસમદ્ધ િાંકદર 

અન ેશાંકરાિાયવ િઠ 

   મવશષે નોંધ  

 દ્વારકા ગોિતી નદીના કકનાર ેવસેલુાં શહરે છે.દ્વારકા ગિુરાતની પ્રથિ રાિધાની હોવાનુાં િાનવાિાાં આવ ેછે.  

 દ્વારકાન ે‘િોિપરુી’,‘ દ્વારકાિતી’ અન ેદ્વારકાવતી તરીક ેઓળખવાિાાં આવ ેછે.  

 પિીઓ િાટનેુાં િહાગાંગા અભયારણ્ય કલ્યાણપરુિાાં આવેલુાં છે. 

 સૌથી વધ ુબટે ધરાવતો મિલ્લો દવેભૂમિ દ્વારકા છે.  

 ભારતનુાં પ્રથિ કોરલ રીફ ગાડવન દ્વાકરકા નજીક િીઠાપરુ ખાત ેઆવેલ છે. 

 દ્વાકરકા ખાત ેપાંિનાદતીથવ તથા ગોિતીઘાટન ેિોડતો સતે ુસદુાિા સેત ુતરીક ેઓળખાય છે.  

 દ્વારકા થી વેરાવળ મવસ્તારિાાં આવેલો રિણીય બીિ િોરવાડ બીિ તરીક ેઓળખાય છે.  

 મવમવધ મવષય ની િામહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરેે િાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

િોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 દેવભમૂિ દ્વારકા મિલ્લાનો બરડો ડુાંગરથી દમિણ પમચિિ દકરયાકકનારોનો મવસ્તાર  હાલાર તરીક ેઓળખાય છે.  

 દેવભમૂિ દ્વારકા મિલ્લાના ભાણવડ તાલકુાનાાં ઘિૂલી ખાત ેસપુ્રમસદ્ધ નવલખા િાંકદર આવેલુાં છે. ઘિૂલીનુાં નવલખા િાંકદર 

િેઠવા શાસકો દ્વારા 11િી સદીિાાં બનાવયુાં હતુાં. ગુિરાતનુાં સૌથી પ્રાિીન સયૂવ િાંકદર છે નવલખા િાંકદર નવ લાખના ખિ ે

બાંધવાિાાં આવયુાં તથેી તનેુાં નાિ નવલખા પડયુાં છે.  

 ભારતની પ્રથિ કોસ્ટલ પોમલલસાંગ એકડેિી  દવેભૂમિદ્વારકા (ગુિરાતિાાં) આવેલી છે. ઈન્રચેવર િહાદેવનુાં િાંકદર, 

સોનકાંસારી િાંકદર પણ  આવેલુાં છે.   

  ભાણવડના સ્થાપક િેઠવા શાસક રાણા ભાણજી િેઠવા પરથી નાિ પડયુાં છે.   

 દ્વારકા િાંકદર (િગત િાંકદર) દ્વારકાિાાં આવેલ છે. શ્રીકૃષ્ણના પ્રપૌત્ર વજ્રનાભ ેઆ િાંકદરની રિના કરી હતી  .ઇ.સ. 1861િાાં 

વડોદરાના િહારાજા ખાંડરેાવ ગાયકવાડ ે દ્વારકા િાંકદરનો જીણોધ્ધાર કરાવયો હતો  .ઇ.સ . 1903િાાં વડોદરાના િહારાજા 

સયાજીરાવ ગાયકવાડ ેત્રીજા દ્વારા સુવણવકળશ િઢાવવાિાાં આવયો હતો. 

 
 
 
 
 
 


