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મહેસાણા જીલ્લો 

 
 

 સીમાઓ :-મહેસાણા જીલ્લાની આજુબાજુ ઉત્તર ેબનાસકાાંઠા જજલ્લો, દજિનમાાં અમદાવાદ જજલ્લો, પજચિમમાાં સુરને્દ્રનગર 

અન ેપાટણ જજલ્લો, પવૂવમાાં ગાાંધીનગર અન ેસાબરકાાંઠા જજલ્લાની સરહદો આવેલી છે. છે.  

 િેત્રફળ :- ૪.૩૯૩િો કકમી 

 સ્થાપના :-૧૯૬૦ 

 મખુ્ય મથક  :-મહેસાણા 

 હવાઈ મથક :- નથી  

 વસ્તી :- ૨૦,૨૭,૭૨૭(૨૦૧૧મજુબ ) 

 ક્રમ :- પાંદરમો   

 અિર જ્ઞાન :- ૮૪.૨૬% 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:-  ૯૬૨  (દર  હજાર)ે 

 વસ્તી ગીિતા :-૪૬૨ એક િો.કકમી (વ્યજતત દીઠ) 

 જવધાનસભાની કલુ સીટો :- ૭ { ખેરાલ,ુ ઉંઝા,  જવસનગર,બિેરાજી, કડી (એસ.સી),મહસેાણા અન ેજવજાપરુ } 

 તાલકુાઓ :-૧૧ (1)મહેસાણા, (2)કડી, (3)બહુિરાજી, (4)વડનગર, (5)જવસનગર, (6)જવજાપરુ, (7)ઉંઝા, (8) 

સતલાસણા , (9)ખેરાલ ુ(10) જોટાણા (૧૧) ગોજાકરયા  

 તાલકુા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૧૦ (૨૧૬)  

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

(મહેસાણા-૩૨ , કડી-૩૦,ખેરાલ-ુ૧૮,સતલાસણા-૧૬,જવસનગર-૨૪, ઊંઝા-૧૮,વડનગર૧૮,બિેરાજી-૧૬,જોટાણા-૧૬, 

જવજાપરુ-૨૮ ) 

 જજલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૪૨  

 નગરપાજલકાની સાંખ્યા સાંખ્યા :-  ૭ (૧) મહેસાણા, (૨) જવસનગર, (૩) કડી, (૪) ઊંઝા, (૫) જવજાપરુ, (૬) ખેરાલ ુ (૭) 

વડનગર. (૧) મહેસાણા-૧૧(૪૪), (૨) જવસનગર-૯(૩૬),(૩) કડી-૯  (૩૬), (૪) ઊંઝા-૯ (૩૬) (૫) જવજાપરુ, (૬) 

ખેરાલ ુ (૭) વડનગર ,  
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 ગામડાાંઓ:-૬૧૬ (1)મહેસાણા (૧૧૬), (2)કડી (૧૨૧), (3)બહુિરાજી(૫૨), (4)વડનગર(૪૫), (5)જવસનગર(૬૦), 

(6)જવજાપરુ(૬૫), (7)ઉંઝા (૩૨), (8) સતલાસણા(૭૩) અન ે (9)ખેરાલ ુ(૫૨) , (10) ગોજાકરયા  

 ગ્રામપાંિાયત :- ૫૮૯ 

 આરટીઓ નાંબર :- GJ-02 

 નદીઓ :- પષુ્પાવતી, રૂપણે,ખારી,સાબરમતી,સરસ્વતી  

 જળાશય યોજના :- ધરોઈ ડમે(સાબરમતી નદી) 

 પવવતો :- તારાંગા  

 સરોવર અન ે તળાવ :- શર્મવષ્ઠા તળાવ (વડનગર),રજવ તળાવ (મહસેાણા),જિમનાબાઈ તળાવ (ખેરાલ)ુ, 

દજેળયુાંતળાવ,પીંડાકરયા તળાવ, મલાવ તળાવ (જવસનગર) 

 વાવ :- બોત્તરે કોઠાની વાવ (મહસેાણા), ધમચેવરી વાવ(મોઢેરા), નરસસાંહ મહતેાની વાવ (વડનગર),વલ્લભ ભટ્ટની વાવ 

(બહિેરાજી),માણસાની વાવ (માણસા) 

 કુાંડ :- રામ કુાંડ (મોઢેરા), ગૌરીકુાંડ(વડનગર),શજતત કુાંડ(આખજ),જલચેવર કુાંડ(જવસનગર), 

 ગફુાઓ :- બજૃધધસ્ટની ગફુાઓ  (તારાંગા જહલ અન ેવડનગર) 

 ખનીજો:-જિનાઈ માટી, કદુરતી વાય,ુતેલ, અન ેઅકીક 

 ઉદ્યોગ :- તાાંબા જપત્તળના વાસણો (જવસનગર) કાિ ઉધોગ (કડી) તથા ડરેી ઉદ્યોગ  

 ડરેી :- દધૂસાગર ડરેી (મહેસાણા)  

 તળાવ :- શર્મવષ્ઠા તળાવ (વડનગર), ગુાંજા તળાવ (ગુાંજા), દજેળયુાં તળાવ(જવસનગર) 

 પાક:- વરીયાળી,જીરૂ, ઇસબગલુ, ડાાંગર,ઘઉં,કપાસ અન ેતલેીજબયાાં  

 સાંશોધન કને્દ્ર :- મસાલા સાંશોધન કને્દ્ર, જગદુણ 

 અભ્યારણ્ય :- થોળ પિી અભ્યારણ્ય  (કડી તાલકુો) (1988) 

 જમીનનો પ્રકાર :- કાળી અન ેરતેાળ  

 ડમે :- ધરોઇ ડમે (સાબરમતી નદી) 

 મહોત્સવ :- ઉત્તરાધવ શાસ્ત્રીય નતૃ્ય મહોત્સવ (મોઢેરા), તાનારીરી સાંગીત મહોત્સવ (વડનગર), 

 નતૃ્ય :- રૂમાલ નતૃ્ય  

 મળેો :- બહુિરાજીનો મળેો, પાલોદરનો મળેો, શાંખલપરૂનો મળેો 

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 રાજ્યકિાનુાં વન:- તીથવકર વન (૨૦૦૬, તારાંગા) 

 અગત્યના શહરેો :-જવસનગર,ઊંઝા ,કડી ,વડનગર,મોઢેરા ,તારાંગા ,બહુિરાજી ,ખેરાળ ુઅન ેહારીજ 

 જોવાલાયક સ્થળો :-સૂયવમાંકદર(મોઢેરા),તારાંગા જહલસ્ટશેન તમેજ જૈન તીથવસ્થાન ,ઉજમયામાતા નુાં માંકદર (ઊંઝા)િેહર 

માતાજીનુાં માંકદર (મરતોલી),બહુિરાજી માતાજીનુાં માંકદર (બહુિરાજી), મીરાદાતારની દરગાહ (ઉનાવા), શાંખેચવર જૈન 

માંકદર,હાડકચેવર માંકદર, શર્મવષ્ઠા તળાવ,િોરી, શીતળા માતાનુાં માંકદર,તોરણ, અન ેતાનારીરીનુાં માંકદર (વડનગર), ભગવાન શ્રી 

મજલ્લનાથ (ભોયણી), શ ાંકઝુ વોટર પાકવ(મહેસાણા), સીમાંધર જૈન માંકદર(મહેસાણા), શ્રી મોઢેચવરી માતાનુાં માંકદર (મોઢરેા) 

 ઉચ્િ શિૈજણકસાંસ્થાઓ :- 

 ગણપત યુજનવર્સવટી, ગણપતજવદ્યાનગર,(ખેરવા)(૨૦૦૫) 

 એમ.એન.આટ્સવ,કોમસવ  અન ેસાયન્દ્સ કોલેજ, જવસનગર  

 જવશષે નોંધ : 

 મહસેાણા શહરેની સ્થાપના મેસોજી િાવડાએ કરી હતી.  

 રૂમાલ નતૃ્ય મહસેાણા જજલ્લાના ઠાકોરો હોળી તથા મળેાના પ્રસાંગોએ હાથમાાં રૂમાલ રાખી નતૃ્ ય કરતા હોય છે. ઘોડા ક ેઅન્દ્ ય 

પશનુુાં મહોરાં પહરેીન ેપણ આ નતૃ્ ય કરાય છે. 

 મહસેાણામાાં દધૂસાગર ડરેી આવેલી છે. તનેી સ્થાપના ઇ.સ. 1960માાં માનસસાંહભાઈ િૌધરીએ કરી હતી.મોતીભાઈ િૌધરી 

ધવારા ‘ ફરતી પશરુોગ જનદાન પ્રયોગશાળા’ શરૂ કરવામાાં આવી. 

 ગુજરાતમાાં સૌથી વધ ુઈસબગલુનુાં ઉત્પાદન મહેસાણા જજલ્લામાાં થઇ છે. 

 મહસેાણા ઔધોજગક શહરે તમે જ મખુ્ય વેપાર કને્દ્ર છે.  
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 મહસેાણાની લાાંઘણજ ખાતથેી રોબટવ બ્રસુ કટૂ ેઇ.સ. ૧૮૯૩માાં પ્રાગઐજતહાજસક સમયના તથા ‘ કોટ પરેામલી’ ખાત ેહડપ્પીય 

સાંસ્કજૃતના અવશષેો મળી આવ્યા છે. જેમાાં ડને્દ્ટલેઇએં દકરયાઈ પ્રાણીના અવશષેો, િશ્મછરા અન ેિશ્મકઠુાર જેવા પથ્થરના 

ઓજારો મળી આવ્યા હતા. 

 મહસેાણા જજલ્લાના કડી પાસ ેઝૂલાસણ ગામ અાંતકરિયાત્રી સજુનતા જવજલયમ્સનુાં મળૂ વતન છે.   

 વડનગરનુાં પ્રાિીન નામ આનતવપરુ અથવા આનાંદપરુ હતુાં. વડનગર વડાપ્રધાન નરને્દ્ર મોદીનુાં જન્દ્મસ્થળ છે.  

 કડી (પ્રાિીન નામ કનીપરુ) માાં કાિ ઉધોગ જવકસ્યો  છે. કડીમાાં ઐજતહાજસક કકલ્લાનુાં બાાંધકામ સૈયદ મસુ્તાઝખાન બખુારીએ 

બાંધાવ્યો હતો જે ‘રસુલાબાદ’ તરીક ેઓળખાતો હતો.  

 મહસેાણા જજલ્લાનો સતલાસણા તાલકુાનો જવસ્તાર ગઢવાડા તરીક ેઓળખાય છે.  

 વડનગરમાાં નાગરોના ઇષ્ટદેવ હાટકચેવરમાંકદર તમેજ શર્મવષ્ઠા તળાવઅન ેતાનારીરી સ્મારક અન ેકકતીતોરણ માટ ેપ્રખ્યાત છે. 

 મહસેાણાની દધૂ સાગર ડરેીની સ્થાપના માનસસાંહભાઈ પટલે ેકરી હતી.  

 ગુજરાતમાાં સૌપ્રથમ પાતાળ કૂવો 1935માાં મહેસાણામાાં વડોદરાના સયાજીરાવ ગાયકવાડ ધવારા ખોદાવવામાાં આવ્યો હતો.  

 મહસેાણા જજલ્લાના આસજોલ ખાત ેકુાંતા માતાજીનુાં માંકદર આવેલુાં છે.  

 મહસેાણા જજલ્લાના ખેરવામાાં ગજુરાતમાાં કન્દ્યાઓ માટનેી સૌપ્રથમ સજૈનકશાળા આવેલી છે.  

 મહસેાણા જજલ્લાના જવસનગર તાલકુામાાં આવેલ વાલમ ગામ ેસુલચેવર માતાજીનાનાાં સ્થાનક ેિતૈ્ર વદ છઠ થી નોમ સધુી 

હજથયા-ઠાઠુાંનો મળેો યોજાય છે.  

 જવશળદેવ વાઘલેાએ જત્રભુવનપાળન ેહરાવીન ેજવસનગર (પ્રાિીન નામ જવસલનગર)ની સ્થાપના કરી હતી. જવસનગર તાાંબા-

જપત્તળના વાસણ માટ ેજાણીતુાં છે.  

 અસાઇત ભવાઇ વેશના જાણીતા જયશાંકર સુાંદરીનુાં જન્દ્મ સ્થળ જવસનગર છે. જવસનગર પાસ ે આવેલ ખાાંડોસન ગામ ે

સવવમાંગલા દવેીનુાં જોકડયા માંકદર આવેલુાં છે.  

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 મહસેાણા જજલ્લાના ખેરાલ ુતાલકુાનાાં તારાંગા ખાત ેભગવાન અજીતનાથની પ્રજતમા ધરાવતુાં પ્રજવત્ર સ્થળ આવેલુાં છે/  

 રાજ્ય સરકાર ધવારા દર વષ ેમોઢેરા ના સયુવ માંકદરમાાં શાસ્ત્રીય નતુ્યકારો નો મળેો ભરાય છે 

 પષુ્પાવતી નદીન ેકકનાર ેઆવેલુાં મોઢેરા (પ્રાિીન નામ ભગવદ ગામ)માાં  મોઢેરાનુાં સયૂવમાંકદરનુાં જનમાવણ ઇ.સ. ૧૦૨૭માાં સોલાંકી 

વાંશના ભીમદેવ પહલેા ધવારા બાંધાવવામાાં આવ્યુાં હતુાં.જે કકવવૃત પર આવેલુાં છે.  

 મહસેાણા જજલ્લામાાં પાતાળકૂવા સૌથી વધ ુસાંખ્યામાાં આવેલા છે. 

 સસાંિાઈનો સૌથી મોટો જવકાસ મહસેાણા જજલ્લામાાંથી થયો છે. 

 દેવમાલ વોરા સમાજ માટનેુાં પજવત્ર યાત્રાધામ આવેલુાં છે. 

 મસાલાનુાં શહરે તરીક ે જાણીતુાં ઊંઝામાાં  કડવા પાટીદારના કળુદવેી ઉજમયામાતાનુાં ભવ્ય માંકદર આવેલુાં છે. આ ઉપરાાંત 

ખેતપદેાશોમાાં દશેનુાં સૌથી મોટુાં માકટે યાડવ છે. 

 મહસેાણા જજલ્લાના ઊંઝા તાલકુાનુાં ઉનાવા ગામમાાં પુષ્પાવતી નદીન ેકાાંઠ ેમીરાાં દાતારદરગાહ સપૂ્રજસધધ છે. મીરા દાતાર સયૈદ 

અલીની દરગાહ એ બધા ધમવના માનજસક રીત ેનબળા લોકો માટ ેપજૂા કરવાનુાં ઘણાં મહત્વનુાં સ્થળ છે.  

 મહસેાણામાાં શાંક ુવોટર પાકવ એ ગજુરાતનો પ્રથમ અન ેભારતમાાંના સૌથી મોટો વોટરપાકવ છે.  

 મહસેાણા જીલ્લાના મરતોલી ગામ ેસપુ્રજસધધ િહેરમાતાનુાં પ્રાિીન અદ્દભતૂ માંકદર આવેલુાં છે. વસાંતપાંિમીના રોજ માતાજીનો 

જન્દ્મકદન હોવાથી આ કદવસ ેમળેો ભરાય છે.  

 મહસેાણા જજલ્લાના મોઢરેાના સયૂવમાંકદર પરથી કકવવૃત પસાર થાય છે. અહી દર વષ ેજાન્દ્યઆુરી મજહના અાંતમાાં ‘ ઉત્તરાધવ 

મહોત્સવ’ યોજાય છે જેમાાં શાસ્ત્રીય નતૃ્યનુાં આયોજન કરવામાાં આવ ેછે.  

 મહસેાણા જીલ્લામાાં આવેલ વડનગર (પ્રાિીન નામ આનાંદપરુ,આનતવપરુ, અનાંતપરુ) સ્કાંદપરુાણ સમયમાાં રિાયુાં હોવાનુાં મનાય 

છે.  વડનગરમાાં નરસસાંહ મહતેાની દોજહત્રી (કુાંવરબાઈની પતુ્રી) શર્મવષ્ઠાની પતુ્રીઓ તાના અન ેરીરીની સમાજધ સ્થળ ેદર વષ ે

સાંગીત મહોત્સવનુાં આયોજન કરવામાાં આવ ેછે. 

 મહસેાણા જજલ્લાના વડનગર તાલકુામાાં આવેલ છે. નરસસાંહ મહતેાની પતુ્રી કુાંવરબાઈની દીકરી શર્મવષ્ઠાના નામ પરથી તળાવ 

નામ પાડવામાાં આવ્યુાં છે.  
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 વડનગરમાાં આવેલ તાનારીરી સ્મારક નરસસાંહ મહતેાની પતુ્રી કુાંવરબાઈની દીકરી શર્મવષ્ઠાન ેવડનગર પરણાવી હતી અન ેતને ે

તાના અન ેરીરી બ ે(જોકડયા) દીકરીઓ હતી. સાંગીત સમ્રાટ તાનસનેના દાહનુાં મઘેમલ્હાર રાગ ગાઈન ેશમન કરનાર તાનારીરી 

બહનેોની સમાજધ સ્થળ છે. દર વષ ેઅહી ગુજરાત પ્રવાસન જવભાગ તાનારીરી સાંગીત સમારોહનુાં આયોજન કર ેછે. 

 વડનગરમાાં શર્મવષ્ઠા તળાવ અન ેશામળશાની િોરી, કીર્તવતોરણ, પ્રાિીન હાટકચેવર માંકદર  આવેલા છે. વડનગરની િીની યાત્રાળ ુ

હ્ય-ુએન-ત્સાાંગ ેમલુાકાત લીધી હોવાનુાં મનાય છે.  

 વડનગર શહરેની ફરત ે૬ દરવાજા આવેલા છે. જેમાાં અજુવનબારી દરવાજો જશલાલખે વડનગરની સમજૃધધની માજહતી આપ ેછે.  

 ઉત્તર ગુજરાતનાાં િુાંવાળ પરદશેમાાં બહુિરાજી ખાત ેબહુિરાજી માતાજીનુાં માંકદર આવેલ છે. આ માંકદરમાાં બાળકોના િૌર કમવ 

તથા સાંતાનપ્રાજપ્તની માનતા માટ ેલોકો આવ ેછે.  

 મહસેાણાના જવસનગરના સફૂી સાંત અનવર કાઝી રાધા-કૃષ્ણના ભજનો માટ ેજાણીતા હતા.  

 ગુજરાતમાાં ઘઉંનુાં સૌથી વધ ુવાવેતર  કરતો મહસેાણા જીલ્લામાાં થાય છે.  

 જવજાપરુ ખાત ેજપયત ઘઉંનુાં સાંશોધન કને્દ્ર આવેલુાં છે.  

 વડોદરા રાજ્ય તરફથી ગજુરાતમાાં સૌપ્રથમ પાતાળકૂવો મહેસાણા ખાત ેબન્દ્યો.  

 દશેનો પ્રથમ કનેાલ ટોપ સોલાર પ્રોજેકટ નમવદા નદી પર મહસેાણા જજલ્લાના િાંરાસણ ખાત ેઆવેલ છે.  

 ગુજરાતમાાં સૌથી વધ ુ કવૂા ધવારા સસાંિાઇ મહસેાણા જીલ્લામાાં થાય છે. ગજુરાતમાાં વાવેતર હેઠળની જમીનમાાં સૌથી વધ ુ

સસાંિાઇ મહેસાણા જજલ્લો પ્રથમ છે. 

 ઘઉંના વાવેતરમાાં મહસેાણા જજલ્લો પ્રથમ ક્રમ ેઆવ ેછે. અન ેઘઉંના ઉત્પાદન રજષ્ટએ બીજા ક્રમ ેઆવ ેછે.  

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 મહસેાણા જજલ્લાના પાલોદર ખાત ેિોસઠ જોગણી માંકદર આવેલુાં છે.જ્યાાં ફાગણ વદ અજગયારસ થી તરેસ સધુી મળેો ભરાય 

છે.  

 મહસેાણા જીલ્લામાાં સૌથી ઓછુાં જશશસુલાંગ પ્રમાણ ધરાવતો જજલ્લો છે.  

 ગુજરાતમાાં મોટા કદના સૌથી વધ ુખેતરો ધરાવતો જજલ્લો છે.  

 ગુજરાતમાાં સૌથી વધ ુ ભેંસો મહેસાણા જીલ્લામાાં જોવા મળ ે છે. મહસેાણા જજલ્લાનુાં કડી તાલકુાનુાં ઝૂલાસણ ગામ 

અાંતકરિયાત્રી સજુનતા જવજલયમ્સનુાં વતન છે. 

 પષુ્પાવતી નદીન ેકકનાર ેઆવેલુાં ઐઠોર (પ્રાિીન નામ અરવતી, અયજધ) ખાત ેજમણી બાજુ સૂાંઢવાળા ગણપજતજીની મરૂ્તવવાળુાં 

પ્રાિીન માંકદર આવેલુાં છે.  

 મહસેાણા જજલ્લાના જવજાપરુ તાલકુાનાાં લાડોલ ખાત ેબટાટા સાંશોધન કને્દ્ર આવેલુાં છે.  

 બહુિરાજી ખાત ે૫૧ શજતતપીઠો પકૈીનુાં એક બહુિરાજી ખાત ે  બહુિરાજી માંકદર આવેલુાં છે. માતાજીનુાં મળૂ સ્થાનક નજીકમાાં 

આવેલ શાંખલપરુ છે. અહી િતૈ્ર સદુ પનુમના રોજ મળેો ભરાય છે. અહી કકન્દ્નરોની ગાદી આવેલી છે.  

 માતાજીનો ગરબો લખનાર વલ્લભ મવેાડા બહુિરાજીના વતની છે. 

 મસાલા સાંશોધન કને્દ્ર જગદુણ ખાત ેઅન ેઘઉં કરસિવ સેન્દ્ટર જવજાપરુ ખાત ેઆવેલ છે.  

 ઉત્તર ગુજરાતની મહસેાણી ભેંસ પ્રખ્યાત છે.  

 પષુ્પાવતી નદીન ે કકનાર ેઆવેલુાં મોઢેરાનુાં સયૂવમાંકદર ભીમદેવ સોલાંકી પહેલાએ  ઇ.સ. 1026-27માાં  બાંધાવેલ છે. મોઢેરાનુાં 

સૂયવમાંકદરની સ્થાપત્ય શલૈી જહન્દ્દ ુમાંકદર સ્થાપત્ય(મર ગજુવર) છે. મોઢેરાનુાં સયૂવમાંકદર પરથી કકવવૃત પસાર થાય છે.  
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 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 


