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ખેડા જીલ્લો 

 
 ખેડા જીલ્લો ઉત્તર ેગાાંધીનગર અન ેઅરવલ્લી ,પૂવવમાાં અમદાવાદ,મહસેાણા,દક્ષિણમાાં આણાંદ, પક્ષચિમમાાં પાંિમહાલ, 

અરવલ્લી  અન ેવડોદરા ક્ષિલ્લાઓની સરહદ સ્પર્શ ેછે.  

 આ જીલ્લાનો મખુ્ય પાક તમાક ુહોવાથી આ ક્ષવસ્તારન ેસોનરેી પણવની ભૂક્ષમ કહ ેછે. 

 િેત્રફળ :-૩૯૫૯ િો. કકમી 

 સ્થાપના :- ૧૯૬૦ 

 ક્ષવધાનસભાની કલુ સીટો :- ૭ { માતર, નડીયાદ, મહેમદાવાદ,મહુધા,ઠાસરા,કપડવાંિ અન ેબાલાક્ષસનોર} 

 વસ્તી :-૨૨,૯૯,૮૮૫ (૨૦૧૧મિુબ ) 

 જીલ્લાનો ક્રમ :- દસમો  

 અિર જ્ઞાન :૮૪.૩૧ % 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:- ૯૪૦ (દર હજાર)ે 

 વસ્તી ગીિતા :-૬૪૧ એક િો.કકમી (વ્યક્ષતત દીઠ) 

 ક્ષવક્ષવધ ક્ષવષય ની માક્ષહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકરે્શન 

 મખુ્ય મથક :- નકડયાદ 

 હવાઈ મથક :- નથી  

 ગામડા :-૬૧૪  

 ગ્રામ પાંિાયતો:- ૫૫૯  

 તાલકુાઓ :-૮ (૧) ખેડા,(૨) નડીયાદ,(૩) માતર,(૪) મહુધા,(૫)ઠાસરા,(૬)વસો (૭) ગળતચેવર  

 તાલકુા પાંિાયતની કલુ સાંખ્યા અન ેસીટો :- ૮ (બેઠકો-૧૬૬)  
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( ખેડા-૧૮,નડીયાદ-૨૬, માતર-૨૦, મહુધા-૧૮,  ઠાસરા-૨૪,  વસો-૧૬ અન ેગળતચેવર-૧૮)   

 ક્ષિલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :- 

 નગરપાક્ષલકાની સાંખ્યા :- ૧૧  (૧)નડીયાદ- ૧૩(૫૨) (૨) કપડવાંિ-૭ (૨૮), (૩) ઠાસરા-૭ ( (૪)ખેડા, (૫) 

િતલાર્શી, (૬) બાલાક્ષસનોર, (૭) મહમેદાવાદ, (૮) મહુધા,(૯) કઠલાલ,(૧૦)ઠાસરા અન ે(૧૧) ડાકોર  

 એસટીડી કોડ નાંબર:- ૦૨૬૮  

 આરટીઓ નાંબર:- GJ-07 
 પાક:- ડાાંગર,ઘઉં, િુવાર,મકાઈ,તમાક,ુર્શરેડી,એરાંડા,વરીયાળી,મગફળી અન ેતવુેર 

 િમીનનો પ્રકાર :- ગોરાડુાં,કાળી, મધ્યમ કાળી અન ેરતેાળ ( બેસર િમીન) 

 ઉદ્યોગ:- ડરેી ઉદ્યોગ,ઇલતેરોક્ષનકસના સાધનો,કબેલો,બીડી , ખાાંડ અન ેક્ષસમેન્ટ  

 ખનીિ:- બોતસાઈટ,લાઈમસ્ટોન, ગ્રનેાઈટ, બેન્ટોનાઈટ  

 નદીઓ:- ખારી,મચેવો,વાત્રક, ર્શઢેી, મહાર  

 િળધોધ :- ગઝરી ધોધ (કપડવાંિ) 

 સમદુ્ર કકનારો :- નથી  

 વાવ :- કાાંઠાની વાવ, રાણીવાવ અન ેસીગરવાવ,કુાંકાવાવ (કપડવાંિ) 

 કૂવો :- ભમ્મકરયો કવૂો  

 મળેો :- માણકેકારીનો મળેો (ડાકોર),ફાગવેલનો મળેો  

 તળાવ :- ગોમતી તળાવ (ડાકોર), પરીયેિ તળાવ (માતર), ખેતા તળાવ,માણકે તળાવ અન ેઉડબેળ તળાવ(નકડયાદ) 

 કુાંડ  :- રેવતી કુાંડ અન ેકમાંડલકુાંડ( લસનુ્દ્રા),ક્ષર્શવ કુાંડ(કપડવાંિ) 

 બાંદરો:- નથી  

 અગત્યના સ્થળો :- ડાકોર ,કપડવાંિ,નડીયાદ 

 ક્ષવક્ષવધ ક્ષવષય ની માક્ષહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકરે્શન 

 િોવાલાયક સ્થળો :- સ્વાક્ષમનારાયણ નુાં માંકદર (વડતાલ ,બોિાસણ ),સાંતરામ  માંકદર (નકડયાદ ) રણછોડરાયજી માંકદર 

(ડાકોર )ગરમપાણીના ઝારા (લસુન્દ્રા),ગળતચેવર,ઉત્કાંઠચેવર મહાદવે, ભમ્મકરયો કવૂો, ધરમસસાંહ પોલીટકેનીક, ગલતચેવર , 

ભાથીજી મહારાિ માંકદર(ફાગવલે), રાાંદલમાતાનુાં માંકદર (દડવા) 
 
 

ક્ષવર્શષે નોંધ : 

 તમાકનુો પ્રખ્યાત િરોતર પ્રદરે્શ અહીં આવેલો છે . 

 મખુ્ય પાક તમાક ુહોવાથી સોનરેી પણવની ભૂક્ષમ પણ કહેવામાાં આવે છે. 

 નડીયાદમાાંધરમસસાંહ પોલીટકેનીક આવેલી છે. 

 કઠલાલ તાલકુાનાાં લસનુ્દ્રામાાં ગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે. 

 ઠાસરા તાલકુામાાં આવેલુાં ડાકોરનુાં પ્રાિીન નામ ડાંકપરુ હતુાં.ડાકોરમાાં રણછોડરાનુાં માંકદર આવેલુાં છે િે તાાંબકેર પકરવાર દ્વારા 

બાાંધવામાાં આવ્યુાં હતુાં. આ માંકદરના સ્થપક્ષત ઇનામદાર તાિબકેર હતા. આ માંકદર ભતત બોડાના સાથ ેિોડાયલેુાં છે.  

 ગોમતી નદીન ેકકનાર ેઆવેલ ડાકોરના રણછોડરાનુાં માંકદરમાાં ર્શરદપરૂ્ણવમાના કદવસ ેમાણકેઠારીનો મળેો ભરાય છે.   

 નડીયાદ તાલકુાનુાં વડતાલ એ સ્વાક્ષમનારાયણ સાંપ્રદાયનુાં મહત્વન ુકને્દ્ર છે.  

 ગુિરાતમાાં સૌથી વધ ુપાકી સડકો ખેડા ક્ષિલ્લામાાં આવેલી છે. 

 ડાકોર એ ગિુરાતનુાં કાર્શી તરીક ેઓળખાય છે. 

 ડાકોરના ગોટા અન ેનકડયાદનો લીલો િવેડો વખણાય છે. 

 ગુિરાતમાાં સૌથી વધ ુદધૂાળા પર્શ ુખેડા જીલ્લામાાં છે.  

 વડતાલમાાં સ્વામી સહજાનાંદ ેવસાંતપાંિમીના કદવસ ેક્ષર્શિાપત્રી લખવાની ર્શરૂઆત કરી હતી અન ેત ેઅનષુુ્ટપ છાંદમાાં રિના કરી 

છે.  

 ડાકોરનુાં સપુ્રક્ષસદ્ધ રણછોડરાયનુાં માંકદર સતારાના ગોપાલ િગન્નાથ તાાંબકેાર ેબાંધાવ્યુાં છે.  

 ખેડા ક્ષિલ્લાનો ર્શેઢી નદીની ઉત્તરમાાં આવેલો પ્રદરે્શ માળ પ્રદરે્શ તરીક ેઓળખાય છે.  
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 ખેડા જીલ્લામાાં લાકડા વહરેવાની ક્ષમલો સૌથી વધ ુઆવેલી છે.  

 ખેડા ક્ષિલ્લામાાં ઠાસરા તાલકુાનુાં ઢૂાંઢી ગામમાાં ક્ષવચવની સૌપ્રથમ સૌર ઉજાવ સહકારી માંડળીની સ્થાપના કરવામાાં આવી છે.  

 ખેડા ક્ષિલ્લાના રઢ ુગામમાાં આવેલ મહાદેવના માંકદરમાાં ૬૦૦ વષવ િૂનુાં ઘી કાળા માટલામાાં સિવાયલેુાં છે િે હિુ સધુી ફૂગ 

નથી ક ેજીવાત નથી પડી અન ેદીવા માટ ેવપરાતુાં હોવા છતાાં કયારેય ખૂટતુાં નથી.  આ માંકદર ૧૪૪૫માાં બન્યુાં હતુાં.  

 પટેલાદમાાં આરોગ્યમાતાનુાં ધામ આવેલુાં છે.  

 નકડયાદ તાલકુાના પીિ ગામમાાં 15 ઓગસ્ટ 1975માાં ગિુરાતમાાં ટેલીક્ષવઝન સેવાની ર્શરૂઆત થઈ હતી.  

 મહાગુિરાતના આાંદોલનના પ્રણતેા ઇન્દલુાલ યાક્ષજ્ઞકનુાં િન્મસ્થળ નકડયાદ છે.  

 ખેડા સત્યાગ્રહ ગિુરાતનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ માનવામાાં આવ ેછે.  

 ખેડામાાં રાષ્ટ્રીય કિાનુાં પર્શ ુસાંવધવન કને્દ્ર આવેલુાં છે. 

 ક્ષવક્ષવધ ક્ષવષય ની માક્ષહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકરે્શન 

 ખેડા ક્ષિલ્લાના ઠાસરા તાલકુામાાં આવેલ ઢૂાંડી ખાત ેપ્રથમ સોલાર ઉજાવ સહકારી માંડળીની સ્થાપના કરવામાાં આવી છે. 

 ખેડા ક્ષિલ્લાના મહમેદાવાદમાાં મોગલ રાિવી મહાંમદ ર્શાહ ત્રીજાએ હરણોની જાળવણી માટ ેએક ઉદ્યાન બનાવ્યો છે.  

 ખેડા ક્ષિલ્લાના કુાંકાવાવ તાલકુાનાાં દડવા ગામમાાં પ્રક્ષસદ્ધ રાાંદલમાતાનુાં મળૂ સ્થાનક આવેલુાં છે.  

 ખેડા ક્ષિલ્લાના કુાંકાવાવ તાલકુાના ખડખડ ગામમાાંસુપ્રક્ષસદ્ધ સાંત વેલનાથની સમાક્ષધ આવેલી છે. 

 ખેડા ક્ષિલ્લાના કુાંકાવાવ તાલકુામાાં કુાંકાર્શાહપીરની દરગાહ આવેલી છે િે ક્ષહન્દ ુમકુ્ષસ્લમ એકતાનુાં પ્રક્ષતક છે. િયા દર વષ ે

અષાઢ સદુન ેબીિના કદવસ ેમળેો ભરાય છે.  

 ગુિરાતી લખેક, નવલકથાકાર અન ે ક્ષવવેિક અન ેગુિરાતી ભાષાન ેપ્રથમ  મહાનવલકથા લખનાર ગોવધવનરામ ક્ષત્રપાથીનુાં 

િન્મસ્થળ નકડયાદ છે. િેમણ ેસરસ્વતીિાંદ્ર ભાગ – ૧ થી ૪ નવલકથા લખી છે.   

 

 

 

 

  

 

 


