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જુનાગઢ જીલ્લો 

 
 ક્ષેત્રફળ :- ૮,૭૬૨  ચો. કિમી. 

 સીમાઓ :-જુનાગઢની આજુબાજુ દક્ષક્ષણમાાં ગીર સોમનાથ અન ે અરબી સમુદ્ર  ,ઉત્તર ે રાજિોટ, પૂર્વમાાં પોરબાંદર અન ે

પક્ષચચમમાાં  અમરલેી  ક્ષજલ્લા આર્ેલા છે. 

 સ્થાપના :-૧૯૬૦ 

 ક્ષર્ધાનસભાની િલુ સીટો :-૪ માણાર્દર, જુનાગઢ, ક્ષર્સાર્દર,માાંગરોળ 

 ર્સ્તી :-  ૧૫,૨૫,૬૦૫ (૨૦૧૧) 

 ર્સ્તી ગીચતા :-૩૧૧ એિ ચો.કિમી (વ્યક્ષતત દીઠ) 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ :-  ૯૫૩(  દર  હજાર)ે 

 સાક્ષરતા :- ૭૫.૮૦% 

 મખુ્ય  મથિ :-  જુનાગઢ 

 ક્ષર્ક્ષર્ધ ક્ષર્ષય ની માક્ષહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસવ ર્ગરે ે માટ ે આજે જ ાાઉનલોા િરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 ગામાાઓ :- ૯૬૯  

 તાલિુાઓ:-(૦૮ ) (1)જુનાગઢ(2)માણાર્દર(3) ર્ાંથળી (4)ભેંસાણ (5) ક્ષર્સાર્દર(6) શરેગઢ  

(7)  મેંદરાા  (8)  બીલખા   

 તાલિુા પાંચાયતની સીટો અન ેબઠેિો :- ૯ (િલુ બેઠિો:- ૧૫૮) 

 ( જૂનાગઢ-૧૮,ભેંસાણ- ૧૬, િશેોદ-૧૮,માળીયા-હકાયા-૨૦, માણાર્દર-૧૬,માાંગરોળ-૨૦, મેંદરાા-૧૬ . ર્ાંથલી- ૧૮ 

અન ેક્ષર્સાર્દર-૧૮ ), 

 ક્ષજલ્લા પાંચાયત સીટ :- ૩૦  
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 નગરપાક્ષલિાઓ અન ેર્ોાવ  :-૧(બઠેિો-૩૬ ) 

 મખુ્ય  શહરે :-  જુનાગઢ,  

 હર્ાઈ  મથિ :-  િશેોદ  

 આરટીઓ નાંબર:- GJ-11 

 પર્વતો :-  ક્ષગરનાર 

 નદીઓ :-  ઓઝત,  ક્ષહરણ,  સરસ્ર્તી,  શશાંગર્ાો,  મચ્છુ,  છાસી,  માલશ,  ઉબણે,  મધુર્તી 

 ર્ાર્ :- અાીિાીની ર્ાર્, ઉપરિોટની ર્ાર્,નર્ઘણ િરૂ્ો, રા’ ખેંગારની ર્ાર્ (ર્ાંથલી), મકુ્ષતત ર્ાર્ (લોજપરુ)  

 િુાંા :- િમલિુાંા, દામોદર િુાંા,રરે્તીિુાંા,ગાંગાજીનો િુાંા, મગૃીિુાંા,,યમનુાજીનો િુાંા, પ્રયાગરાજનો િુાંા    

 બાંદરો:- માાંગરોળ અન ેચોરર્ાા  

 અભ્યારણ્ય :- સાસણગીર અભ્યારણ્ય (શસાંહો),બરાો  

 નશેનલ પાિવ :- ગીર નશેનલ પાિવ  

 ક્ષર્હારધામ :- અહમદપરુ માાંાર્ી 

 ારેી :- સોરઠ ારેી (જુનાગઢ) 

 ામે :- ક્ષર્શલાંગ્ટન ામે, રાર્તસાગર ામે (ક્ષબલખા) 

 તળાર્ :- સદુશવન તળાર્ (જુનાગઢ) 

 મળેો :- ભર્નાથનો મળેો  

 મ્યકુ્ષઝયમ :- દરબાર હૉલ સાંગ્રહાલય (જૂનાગઢ-1947), જૂનાગઢ મ્યુક્ષઝયમ (1901) 

 બાંધ :- િમલચેર્ર (ક્ષહરણનદી) 

 કિલ્લો :- ઉપરિોટ કિલ્લો (ક્ષગકરદગુવ ) 

 ક્ષર્ક્ષર્ધ ક્ષર્ષય ની માક્ષહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆજે જ ાાઉનલોા િરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 મખુ્ય  પાિો :-  મગફળી,  િરેી,  જુર્ાર,  તલ,  િપાસ,  બાજરી,  નાકરયળે,  ચીિ ુ

 ઉદ્યોગો :-મત્સસ્ય ઉદ્યોગ,  ક્ષસમને્ટ,  સોાાએશ,  ખાાંા 

 ખનીજ :-  સફદે  પથ્થર,  ચનુાનો  પથ્થર 

 જોર્ાલાયિ  સ્થળો:- 

અશોિનો  ક્ષશલાલેખ,   અાીિાી  ર્ાર્,  સતિર  બાગ,  ઝૂ  નર્ઘણ  િુર્ો,  ખાપરા  િોકાયાનો  મહલે,  િકૃ્ષષ  િોલેજ, દામોદર િુાં

ા, નરશસાંહ મહતેાનોચોરો,   ક્ષગરનાર,  અહમદપરુમાાંાર્ી  ક્ષર્હાર,  દરબાર  મ્યુઝીયમ  હોલ,  સાસણગીર  અભ્યારણ, 

તલુશીશ્યામ,  સતાધાર,  હોલી ા ે િમે્પ-ચોરર્ાા,  મીરાાં દાતારની દરગાહ, ગાયત્રી માંકદર,ખેંગારનો મહલે ,રાણિદેર્ીનો 

મહલે,સતિરબાગ સાંગ્રહાલય  નથ્થરુામ  શમાવ  આશ્રમ-બીલખા. 

   
 

 ક્ષર્શષે  નોંધ : 
 જુનાગઢના  ક્ષજલ્લામાાં  શ્રીિષૃ્ણનો દહેોત્સસગવ  ભાલિાતીથવ સપુ્રક્ષસદ્ધ છે.  

 ગુજરાતનો સૌથી ઉંચો ાુાંગર ક્ષગરનાર છે. 

 મહાક્ષશર્રાત્રીના કદર્સ ેભર્નાથનો મળેો જૂનાગઢની ક્ષગરનારની તળટેીમાાં ભરાય છે.  

 જૂનાગઢમાાં સૌથી ર્ધ ુઉત્સપાદન મગફળીનુાં થાય છે. જુનાગઢમાાં મગફળી રાષ્ટ્રીય સાંશોધન િને્દ્ર આર્ેલુાં છે.  

 અહીનુાં  સાસણગીરનુાં  અભ્યારણ  સમગ્ર  એક્ષશયામાાં  શસાંહોનુાં  એિમાત્ર  ક્ષનર્ાસસ્થાન  છે. 

 તલુશીશ્યામમાાં  ગરમ  પાણીના  િુાંા  છે. 

 માાંગરોળ  નાકરયલે  માટ ે પ્રખ્યાત  છે. તથા નાગરર્ેલના પાનની ખેતી પણ થાય છે.  

 અહમદપરુ  માાંાર્ી  ક્ષર્હાર  ધામ  છે. 

 ચોરર્ાા  એ  ‘લીલી  નાઘરે’  પ્રદશે  તરીિ ે જાણીતો  છે. 

 જુનાગઢ  અન ે િશેોદની  િસેર  િરેી  ભારતમાાં  પ્રખ્યાત  છે. 

 જુનાગઢ જીલ્લો  ખેતીર્ાાીની  દ્રષ્ટીએ  સમદૃ્ધ  છે. 
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 ક્ષગરનાર ગુજરાતનો સૌથી ઉંચો ૧૧૧૭મી ની ઊંચાઈ ધરાર્ ેછે. દત્તાત્રેય સૌથી ઊંચુાં ગોરખનાથ ક્ષશખર છે. તળટેીથી દત્તાત્રેય 

સુધીના ૧૨૦૦૦ પગથીયા આર્ેલા છે. તળટેીમાાં ભર્નાથ માંકદર, દામોદર િુાંા તથા અશોિના ક્ષશલાલખે છે.  

 જુનાગઢ ગજુરાતી િક્ષર્ નરશસાંહ મહતેાની જન્મભૂક્ષમ છે, સૌરાષ્ટ્રનુાં સૌથી પ્રાચીન નગર છે. 

 જુનાગઢ ક્ષજલ્લાના ચોરર્ાા પાસ ેઆર્ેલ િિુસર્ાાા ઉદ્યોગપક્ષત ધીરૂભાઈ અાંબાણીનુાં ર્તન છે.  

 ગુજરાતમાાં મગફળીનુાં સૌથી ર્ધ ુઉત્સપાદન જૂનાગઢ જીલ્લામાાં થાય છે. 

 ગુજરાતમાાં સૌથી ર્ધ ુિરૂ્ાઓની સાંખ્યા જૂનાગઢ જીલ્લામાાં છે. 

 જૂનાગઢમાાં િાઠી જાતના ઘોાાનુાં અચર્ સાંર્ધવન ફામવ જોર્ા મળ ેછે.  

 ગુજરાતમાાં માછલીના જાળર્ણી માટ ેબરફના સૌથી ર્ધ ુિારખાના જૂનાગઢમાાં આર્ેલા છે. 

 જુનાગઢ ક્ષજલ્લાનો ચોરર્ાા ક્ષર્સ્તાર લીલી નાઘરે તરીિ ેઓળખાય છે.  

 જૂનાગઢમાાં હસ્તિળા ઉદ્યોગ સાથ ેસાંિળાયેલ સાંસ્થા રૂપાયતન આર્ેલી છે.  

 સતાધાર િાહત ેસાંત આપાગીગાની સમાક્ષધ સ્થળ આર્ેલુાં છે.  

 દાતાર ખાત ેજમીયલશાપીરની પક્ષર્ત્ર દરગાહ આર્ેલી છે. 

 ક્ષગરનાર પરનુાં અક્ષભનાંદન સ્ર્ામીનુાં દરેાસર િમુારક્ષર્હાર તરીિ ેપણ ઓળખાય છે. 

 જૂનાગઢમાાં આર્ેલ સદુશવન તળાર્ સમ્રાટ અધોિ ેબાંધાવ્યુાં હતુાં॰ 

 ક્ષર્ક્ષર્ધ ક્ષર્ષય ની માક્ષહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆજે જ ાાઉનલોા િરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 જૂનાગઢમાાં આર્ેલ ક્ષગરનારના ક્ષશલાલેખની શોધ િનવલટોા ેિરી હતી.  

 જૂનાગઢમાાં આર્ેલ ઉપરિોટ કિલ્લો (ક્ષગકરદગુવ ) સમ્રાટ ઉગ્રસને ેબાંધાવ્યો હતો. આકિલ્લો ખેંગારગઢ નામ ેપણ ઓળખાય છે. 

અહી આકદિાાી ર્ાર્ અન ેનર્ઘણ િરૂ્ો પણ આર્ેલ છે.  

 જુનાગઢ ક્ષજલ્લાનુાં સતાધાર પક્ષર્ત્ર સાંત આપાગીગાની સ્માક્ષધસ્થળ આર્ેલુાં છે. 

 જૂનાગઢ તાલિુાનાાં ક્ષબલખા ગામમાાં આર્ેલ આનાંદ આશ્રમએ નથરુામ શમાવ નામના સાંત દ્ર્ારા બનાર્ર્ામાાં આવ્યો હતો. આ 

ઉપરાાંત શામળશા શઠે અથર્ા ચેલયૈાની જગ્યા નામ ેએિ સ્થળ આર્ેલુાં છે.  

 સદુશવન તળાર્નુાં ક્ષનમાવણ સોનરખેા નદી આગળ બાંધ બાાંધીન ે બનાર્ર્ામાાં આવ્યુાં હતુાં. તનેુાં પષુ્પિતૃ( ચન્્ગપુ્ત મૌયવનો 

સૂબો)એ બાંધાવ્યુાં હતુાં. ‘તષુાશ્પ’ે (અશોિનો સૂબો)એ તળાર્માાંથી નહેરો િઢાર્ી હતી.  

 મહાબતનો મિબરો, જુનાગઢ રાજ્યના નર્ાબ મહોબ્બતખાન બીજોએ 1878માાં બાંધાર્ેલ છે.જે 1892માાં નર્ાબ 

બહાદરુખાન ત્રીજાના શાસન દરક્ષમયાન સમાપ્ત થયુાં હતુાં. આ મિબરો પ્રાચીન સ્મારિો અન ેપરુાતક્ષત્સર્ય સ્થળો અન ેઅર્શષેો 

અક્ષધક્ષનયમ 1965 હેઠળ રાજ્ય સાંરક્ષક્ષત સ્મારિ છે.  

 

 

 


