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જામનગર જિલ્લો 

 
 ક્ષતે્રફળ :-  ૮,૪૪૧ચો. કિમી. 

 સીમાઓ :- જામનગરની આિુબાિુ પરૂ્વમાાં રાિિોટ જીલ્લો, દજક્ષણમાાં પોરબાંદરજીલ્લો, પજચચમમાાં દરે્ભૂજમ દ્ર્ારિા 

જીલ્લો અન ેઉત્તર ેિચ્છનો અખાત આર્લેો છે. નામ હાલાર પ્રદશે તરીિ ેઓળખાય છે. 

 જામનગર સૌરાષ્ટ્રનુાં પરેીસ,િાઠીયાર્ાડનુાં રત્ન અન ેછોટા િાશી તરીિ ેઓળખાય છે.  

 સ્થાપના :-તા. ૧/૫/૧૯૬૦ 

 જર્ધાનસભાની િલુ સીટો :-૬િાલાર્ડ(એસ.સી),જામનગર ઉત્તર, જામનગર દજક્ષણ, જામિોધપરુ, અન ે ખાંભાજળયા  

 ર્સ્તી :-  ૧૪,૦૭,૬૩૫(૨૦૧૧)   

 સાક્ષરતા :-  ૭૩.૬૫% 

 ર્સ્તી ગીચતા :-૧૫૨ એિ ચો.કિમી (વ્યજતત દીઠ) 

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસવ ર્ગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ િરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:-  ૯૩૮ (દર  હજાર)ે 

 મખુ્ય  શહરે :-  જામનગર 

 તાલિુાઓ :-   ૬  (1) જામનગર (2) લાલપરુ (3) િાલાર્ડ (4)  જામિોધપરુ (5)   ધ્રોળ (6) િોકડયા 

 જામનગર મહાનગર પાજલિાની િલુ ર્ોડવ અન ેસીટો :- ૧૬ બઠેિો  (૬૪ સભ્યો)  

 તાલિુા પાંચાયતની િલુ સીટો અન ેબઠેિો :- ૬  (બઠેિો- ૧૧૨) ( જામનગર-૨૬, લાલપરુ-૧૮, િોકડયા-૧૬, ધ્રોળ-૧૬, 

જામિોધપરુ-૧૮,િાલાર્ાડ-૧૮)  

 જિલ્લા પાંચાયતની િલુ સીટો :- ૨૪  

 આરટીઓ નાંબર :-GJ -10 
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 નદીઓ : -ફુલઝર,  ભોગત,  નાગમતી,  રાંગમતી,  ઊંડ,  ઘી,  સસાંહણ,  સાની,  રૂપારેલ,  સસાઈ 

 તળાર્ અન ેસરોર્ર :- લખોટા તળાર્ અન ેરણમલ તળાર્ (જામનગર),રણજીત સાગર(જામનગર) 

 સસાંચાઈ યોિનાઓ :- રણજીત સાગર બાંધ (નાગમતી), ઉંડ બાંધ (ઉંડ) 

 અભયારણ્ય :-સામુકિિ જીર્સષૃ્ટી અભયારણ્ય, ખીિડીયા પક્ષી અભયારણ્ય(1981),મહાગાંગા પક્ષી અભ્યારણ્ય 
(1988) 

 નશેનલ પાિવ :- મરીન નશેનલ પાિવ, જપરોટન (દકરયાઈ જીર્ો) 

 ડરેી ઉદ્યોગ :- જામનગર ડરેી  

 બાંદરો :-  ઓખા,  બડેી,  જસતિા,  સલાયા,  ર્ાડીનાર,  રૂપણે,  િોડીયા,  દ્ર્ારિા અન ેસચાણા  

 પર્વતો :-  સજતયાદરે્, ર્ણેુ, ગોપની ટિેરીઓ, બરડો ડુાંગર   

 હર્ાઈ મથિ :-  જામનગર 

 ટાપ ુ:- પીરોટન ટાપ ુિે જામનગર દકરયા કિનાર ેઆર્લે છે.  

 કિલ્લાઓ :- લાખોટાનો કિલ્લો  

 મહલે :- જામરણજીતસસાંહ પ્રતાપ જર્લાસ મહલે, જર્ભા પલેસે, લખોટા મહલે    

 રાજ્યિક્ષાનુાં ર્ન:- શહીદ ર્ન (૨૦૧૬, ભચૂર મોરી) 

 ઉદ્યોગો:-  જસમને્ટ,  યાંત્ર,  જચનાઈ  માટીના  ર્ાસણો,  દર્ા,  રસાયણો,  સતુરાઉ  િાપડ,  ગરમ  િાપડ, 

મીઠુાં,  િાગળ,  મત્સ્ય  ઉદ્યોગ,  િહાિ  ભાાંગર્ાનો  ઉદ્યોગ અહીંનો જપત્તળ ઉદ્યોગ ઇસ. ૧૯૬૦થી શરુ થયો છે. 

સડૂીચપ્પા ગહૃ ઉદ્યોગ પણ જર્િસ્યો છે. જામનગર જિલ્લામાાં જપત્તળનાાં અસાંખ્ય િારખાનાઓ પણ આર્લેા છે  

 મખુ્ય  પાિો :-  બાિરી,  મગફળી,  લસણ,  િપાસ,  િુર્ાર,  બટાિા,  ઘઉં,  ચીિોરી,  ડુાંગળી 

 ખનીિ :-  ચનૂો,  જચનાઈ  માટી,  બોતસાઈટ,  જચરોડી, સૌથી ર્ધ ુબોતસાઈટ અન ેજચરોડી (જિપ્સમ) મળી આર્ ેછે. 

 ઉદ્યોગ :- િહાિ ભાાંગર્ાનો ઉદ્યોગ ( સચાણા) 

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસવ ર્ગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ િરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 શૈજક્ષણિ સાંસ્થાઓ :- 

 ગુિરાતની સર્વપ્રથમ આયુવર્ેકદિ યજુનર્ર્સવટી – જામનગર (૧૯૬૭) 

 સરિારી મડેીિલ, િોલિે , જામનગર  

 મીલતે રીસચવ સ્ટશેન, જામનગર  

 ગુિરાતમાાં સર્વપ્રથમ સજૈનિશાળા – બાલાછડી ( જામનગર) 

  

 િોર્ાલાયિ  સ્થળો:-દ્ર્ારિા,  નાગચેર્ર,  લાખોટા  પલેસે, પ્રતાપજર્લાસ મહલે, સોલરેીયમ મજુતતધામ, સોદાએશનુાં 

િારખાનુાં(મીઠાપરુ), જસમને્ટની ફતેટરી(જસતિા) સૌર જચકિત્સાલય , ,ભીડભાંિન 

મહાદરે્,(  જામનગર),  બટે  દ્ર્ારિા,  ધમુલી,  ખીિડીયા પક્ષી  અભ્યારણ,   

નિલાંગ  રણુજા,  જપરોટન  ટાપ,ુ  હરજસદ્ધ  માંકદર, માણિેભાઈ મ્યજુઝયમ (જામનગર), સોલકેરયમ (જામનગર),  

ખાંભાજળયાનો દરર્ાિો (જામનગર), બાલા હનમુાન માંકદર (જામનગર) 
 

 જર્શષે  નોંધ : 

 જામનગર આઝાદી પહલેા નર્ાનગર તરીિ ેઓળખાતુાં હતુાં. રાંગમજત અન ેનાગમતીન ેનદીન ે કિનાર ેર્સલેુાં જામનગરની 

સ્થાપના ઇ.સ. 1540માાં જામ રાર્ળ ેસ્થાપના િરી હતી.  

 કરલાયન્સ ઈન્ડસ્ટીઝ - ભારતની સૌથી મોટી ખાનગી ક્ષતે્રની િાંપનીએ જામનગર જિલ્લાની નજીિ મોટી ખાર્ડી ગામે 

જર્ચર્ની સૌથી મોટી કરફાયનરી આર્લેી છે. 

 મહારાજા િમુાર શ્રી રણજીતસસાંહજીના સમયમાાં આ જિલ્લો 'નર્ાનગર' ના નામ ેજાણીતો હતો.  

 જામ રણજીતસસાંહજીની યાદમાાં િ આિે ભારતમાાં કિિેટની રમતમાાં ‘ રણજી ટ્રોફી’ રમાય છે.  

 “સૌરાષ્ટ્રનુાં  પકેરસ”એ  જામનગર  ગણાય  છે. 
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 સૌથી  ર્ધાર ે લાાંબો  દકરયા કિનારો ધરાર્તો જિલ્લો જામનગર  છે. 

 જામનગર  એ  ધાર્મવિ  નગરી  ગણાય  છે.અહીંના  બ્રાહ્મણો  ખુબ  જર્દ્ર્ાન  હતા. 

 દશેની પ્રથમ અન ેગિુરાતની એિ માત્ર આયુવર્દે યજુનર્ર્સવટી જામનગરમાાં આર્લેી છે.(સ્થાપના-૧૯૬૭) 

 જામનગર  બાાંધણી તેમિ જપત્તળના ર્ાસણો માટ ેદશેભરમાાં સપુ્રજસદ્ધ છે 

 જામનગરમાાં  સ્મશાન  ગહૃ,  સર્િવટ  હાઉસ,  રાિમહલે,  લખોટા  તળાર્  િોર્ાલાયિ  છે. 

 દકરયાઈ  રાષ્ટ્રીય  ઉદ્યાન  પણ  જામનગરની  ઉત્તર ે િચ્છના  અખાતમાાં  આલમ  છે. 

 જામનગરમાાં પરર્ાળાના ટાપઓુ આર્લેા છે. િેમાાં  42  િેટલા  નાના  મોટા  પરર્ાળા  બટે  છે. 

 શ્રીિૃષ્ણ  રાિધાની  અન ે િગતગરુુ  શાંિરાચાય ે સ્થાપલેા  ચાર  આશ્રમો  પિૈી  શારદાપીઠ  એિ  આશ્રમ  છે 

 પોરબાંદર  િર્ાના  માગવ  પર  પ્રખ્યાત  હરજસદ્ધ  માતાનુાં  માંકદર  આર્લેુાં  છે. 

 મીઠાપરુમાાં  તાતાની  સોડાએશની  જર્શાળ  ફતેટરી  છે. 

 જામનગર  એ  બ્રાસપાટવના  ઉદ્યોગ  માટ ે પ્રખ્યાત  છે. 

 સચાણા િહાિ ભાાંગર્ાના ઉધોગ માટ ેજાણીતુાં છે.  

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસવ ર્ગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ િરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 જપત્તળની હાથિારીગરીની બનાર્ટો માટ ેજામનગર જાણીતુાં છે. 

 બાલાછડીમાાં ભજૂમદળ ‘ સજૈનિશાળા’ની સ્થાપના િરર્ામાાં આર્ી છે. તથા ર્ાલસરુામાાં નૌિાસનેા તાલીમશાળા આર્લેી 

છે.તથા ર્ાયદુળનુાં તાલીમ િને્િ બડેી ખાત ેઆર્લેુાં છે.  

 બડેીબાંદરમાાં નૌસેના અન ેર્ાયસુનેાનુાં થાણુાં છે. 

 ગિુરાતમાાં એજશયાનુાં સૌથી મોટુાં જર્ન્ડફામવ લાાંબામાાં આર્લે છે. 

 જામનગરમાાં જસતિા થમવલ પાર્ર સ્ટશેન આર્લેુાં છે. 

 જામનગર જિલ્લાનુાં ધ્રોલ ગામમાાં ઇ.સ.આ 1591માાં રાજા જામ સતાજી (િાઠીયાર્ાડની સનેા) અન ેઅિબરના સબૂા 

જમઝાવ અઝીઝ િોિા (મઘુલ સામ્રાિયની સનેા) ર્ચ્ચ ેભચૂર મોરીની લડાઈ થઈ હતી.િેમાાં મઘુલ સનેાનો જર્િય થયો 

હતો.  

 જામનગર જિલ્લાની સરહદ પર નાગમતી અન ેઅન ેસાસોઈ નદીના મખુપ્રદશેમાાં આર્લેો ટાપ ુજપરોટન ટાપ ુછે.  

 કરલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ જલ. દ્ર્ારા સાંચાજલત જર્ચર્ની સૌથી મોટી ગસે િિેર કરફાઇનરી (ROGC) જામનગરમાાં આર્લેી છે.  

 જામનગર ખાત ેઇ.સ. 1967માાં ગિુરાતની પ્રથમ આયુવર્દે યજુનર્ર્સવટીની સ્થાપના થઈ હતી.  

 લખોટા કિલ્લો,જામનગરમાાં આર્ેલ છે. આ કિલ્લો ૯મી સદીથી ૧૮મી સદી દરજમયાનની સ્થાપત્યનુાં એિ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. 

અન ેત ેજામનગરના શાહી પકરર્ાર ેબનાવ્યો હતો. 

 ભારતનુાં પ્રથમ દકરયાઈ જીર્સજૃષ્ટ નશેનલ પાિવ મરીન નશેનલ પાિવ િે જામનગરના પીરોટન ટાપ ુપર 1982માાં જનમાવણ પામ્યો 

હતો.  

 જામનગર જિલ્લાના આઈએનએસ નૌિા સનેા માટનેુાં તાલીમ િને્િ આર્ેલુાં છે.  

 જામનગારના લાખોટા મહેલમાાં સાસ ુર્હુના ગોખલા આર્ેલા છે.  

 ગુિરાતનુાં સૌપ્રથમ ર્ીિળીથી ચાલતુાં સ્મશાન ગૃહ- જામનગર  

 જામનગરમાાં આર્ેલુાં બાલા હનમુાન માંકદરમાાં ર્ષવ ૧૯૬૪થી સતત રામધનૂ ચાલ ેછે.  

 જામનગર જિલ્લાના િોકડયા તાલિુામાાં ખીિડીયા પક્ષી અભ્યારણ્ય આર્ેલુાં છે.  

 જામનગરમાાં આર્ેલ બરડા ડુાંગરનુાં સૌથી ઊંચુાં જશખર આભપરા છે િેની ઊંચાઈ ૬૩૭ મીટર છે.  

 રણમલ લખોટા તળાર્ જામનગરમાાં આર્ેલુાં છે અન ેતનેુાં જનમાવણ નર્ાબ રણમલજી બીજાએ ઇ.સ. 1820 થી 1852માાં િરાવ્ય ુ

હતુાં.  

 


