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નર્મદા જીલ્લો 

 
 નર્મદા જિલ્લો વડોદરા, ભરૂચ અન ેસરુત જીલ્લાની સરહદો આવેલી છે. 

 ક્ષેત્રફળ :- ૨,૭૪૯ચો.કિર્ી 

 સ્થાપના :-૧૯૯૭  

 જવધાનસભાની િલુ સીટો :- ૨ { નાાંદોદ (એસ.ટી) અન ેડડેીયાપાડા(એસ.ટી)} 

 વસ્તી :-૫,૯૦,૩૭૯ (૨૦૧૧ર્િુબ ) 

 અક્ષર જ્ઞાન :- ૭૨.૭૧ % 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રર્ાણ:- ૯૬૧(દર હજાર)ે 

 ર્ખુ્ય ર્થિ :- રાિપીપળા 

 રાષ્ટ્રીય ધોરી ર્ાર્મ :- નાં.-૫૬  

 તાલિુાઓ :-૪( ૧)નાાંદોદ,(૨)ડડેીયાપાડા,(૩)જતલિવાડા અન ે(૪)સાર્બારા) 

 તાલિુા પાંચાયતની િલુ સીટો :- ૫ (બેઠિો-૯૦) ( જતલિવાડા-૧૬, નાાંદોદ-૧૮, ડડેીયાપાડા-૨૨, સાર્બારા-૧૮,અન ે 

ર્રૂડશે્વર-૧૬) 

 જિલ્લા પાંચાયતની િલુ સીટો :- ૨૨ 

 જવજવધ જવષય ની ર્ાજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસમ વર્રે ે ર્ાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ િરો Gnan Bhandar 

ર્ોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 નર્રપાજલિાની સાંખ્યા અન ેવોડમ :- ૧ ( રાિપીપળા-૭(૨૮) 

 ર્ાર્ડાાંઓ :-૬૦૯ 

 આરટીઓ નાંબર:- GJ-22 
 પાિ:- િુવાર, ડાાંર્ર, બાિરી,િપાસ,ર્િાઈ અન ેઘઉં 

 ઉદ્યોર્:- ઇર્ારતી લાિડુાં,કફલ્ર્ ઉદ્યોર્ અન ેઅિીિ  

 ખનીિ:- 

 નદીઓ:- નર્મદા,િરિણ 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8B%E0%AA%A6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A1%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AB%80%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AA%95%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE
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 ધોધ :- ઝરવાણી ધોધ (ર્રુડશે્વર), જનનાઈ ધોધ,શલૂપાણશે્વર ધોધ નાાંદોદ તાલિુાના (ર્ોખરીઘાટ), પાાંિરી ધોધ  

 અભ્યારણ્ય :- ડરુ્ખલ વન્ય અભ્યારણ્ય,સરુપાણશે્વરઅભ્યારણ્ય,ડડેીયાપાડા અભ્યારણ્ય(રાિપીપળા) 

 િળાશય ડરે્ :- સરદાર સરોવર (િેવડીયા િોલોની),િરિણ ડરે્ 

 પવમતો:- રાિપીપળાની ટિેરીઓ  

 અર્ત્યના સ્થળો:- િવેડીયા િોલોની, સરુપાણશે્વર, િેવડીયા, રાિર્હેલ (રાિપીપળા),ર્રૂડશે્વર  

જવશષે નોંધ : 

 આ જિલ્લો ર્િુરાત રાજ્યનો ત્રીજા ક્રર્નો પછાત જિલ્લો છે.  

 રાિપીપળાર્ાાં એિ હજાર બારીવાળો રાિર્હલે છે. 

 વ્યાયાર્ જવદ્યાલયો આવેલા છે. 

 િેવકડયા ખાત ેઆવેલ ર્ુિરાતનુાં સૌથી ર્ોટુાં િજૃત્રર્ સરોવર સરદાર સરોવર (નર્મદા યોિના) આપણા દશે ની ર્હત્વની 

બહુહતેિુ યોિના છે. 

 સૂરપાણશે્વ્રર રીંછ,જચત્તા, દીપડા,િાંર્લી જબલાડી, ઝરખ અન ેહાયનેા ર્ાટનેુાં  અભયારણ્ય આવેલુાં છે. 

 ર્ુિરાતની પ્રથર્ જનભમયા સ્િવોડ નર્મદા જીલ્લાર્ાાં છે.  

 જવશ્વનુાં પ્રથર્ ર્ોલ્ડ પ્લટેડે ગ્રાંથ ર્ાંકદર નારશે્વર ખાત ેઆવેલ છે.  

 જવજવધ જવષય ની ર્ાજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસમ વર્રે ે ર્ાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ િરો Gnan Bhandar 

ર્ોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 નર્મદા પવૂમથી પજશ્ચર્ કદશાર્ાાં વહેતી ભારતની સૌથી ર્ોટી નદી છે.   

 િેવડીયા ખાતાએ સાધ ુબટેર્ાાં જવશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રજતર્ા સ્ટચેયુાં ઓફ યજુનટી ખાત ેસરદાર પટલેની પ્રજતર્ા આવેલ છે. િે 

182 ર્ીટર ઊંચાઈ ધરાવ ેછે. આ સ્ટેચયુાંના જશલ્પિાર રાર્સુથાર હતા.   

 નર્મદા નદીન ેકિર્ાર ેઆવેલુાં નારશે્વર શ્રી રાંર્ અવધૂત ર્હારાિનુાં તીથમસ્થાન આવેલુાં છે.  

 િેવડીયા દશેનુાં પ્રથર્ ઇિો ફ્રડેલી રલેવ ેસ્ટશેન છે. િવેડીયા રલેવ ેસ્ટશેનનુાં નાર્ બદલી એિતાનર્ર િરવાર્ાાં આવ્યુાં છે.  

 

 

  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%B0%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B0_%E0%AA%B8%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%B5%E0%AA%B0_%E0%AA%AC%E0%AA%82%E0%AA%A7

