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નવસારી જીલ્લો 

 
 

 નવસારી જિલ્લો ભારત દશેના પજચિમ ભાગમાાં આવેલા ગુિરાત રાજ્યના દજિણ ભાગમાાં આવેલો મહત્વનો જિલ્લો છે,  

 નવસારી જિલ્લાની ઉત્તરમાાં સુરત જિલ્લો, પૂવવમાાં ડાાંગ જિલ્લો અન ેદજિણમાાં વલસાડઅન ેપજચિમ ેઅરબીસમદુ્ર આવેલા 

છે, 

 નવસારીનો પૂવવ અન ેપજચિમ વચ્િનેો જવસ્તાર બગીિા લાયક ‘ ગ્રીન બલે્ટ’ તરીક ેજાણીતો છે.  

 િેત્રફળ :- ૨,૬૫૭િો.કકમી 

 સ્થાપના :- તા.૨/૧૦/૧૯૯૭ 

 જવધાનસભાની કલુ સીટો :-  ૪ { િલાલપરુ, નવસારી, ગણદેવી અન ેવાાંસદા (એસટી)} 

 વસ્તી :- ૧૩,૩૦,૭૭૧ (૨૦૧૧મુિબ ) 

 વસ્તી ગીિતા :- ૬૦૨  

 અિર જ્ઞાન :-૮૩.૮૮% 

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:- ૯૬૧(દર હજાર)ે 

 મખુ્ય મથક :- નવસારી 

 તાલકુાઓ :-૬ ( િલાલપોર, નવસારી, ગણદેવી, જિખલી અન ેવાાંસદા) 

 તાલકુા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૬ (બેઠકો- ૧૩૪)( નવસારી-૧૮, ગણદેવી-૨૪,િબલપરુ-૨૦, વાસાંદા-૨૮,િીખલી-૨૮ 

અન ેખેરગામ-૧૬) 

 જિલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૩૦  

 નગરપાજલકાની સાંખ્યા અન ેવોડવ:- ૧ (નવસારી-૧૧)(૪૪) 

 ગામડાાંઓ :-૩૯૨ 

 ગ્રામ પાંિાયત :- ૩૬૮  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%AA%E0%AB%8B%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%B5%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%A3%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%96%E0%AA%B2%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%B8%E0%AA%A6%E0%AA%BE
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 આરટીઓ નાં.:-GJ-21 

 પોસ્ટ પીનકોડ નાંબર :- ૩૯૬૪૪૫  

 ઉચ્િ શિૈજણક સાંસ્થાઓ :- એગ્રીકલ્િર યજુનવર્સવટી, નવસારી  
 પાક:- ડાાંગર, કપાસ, િુવાર, કરેી,શરેડી,કઠોળ  

 ઉદ્યોગ:- કાગળ,લાકડા ઉદ્યોગ ,ખાાંડ ઉદ્યોગ, હીરા ઉદ્યોગ, સતુરાઉ કાપડ અન ેવહાણ ઉદ્યોગ  

 ખનીિ:- 

 બાંદરો :- િલાલપોર, ઓંિલ અન ેબીલીમોરા  

 નદીઓ:- પણૂાવ, અાંજબકા, કાવરેી, ઔરાંગા, ભરૈવી અન ેમીંઢોળા 

 અભ્યારણ્ય :- વાસાંદા નશેનલ પાકવ (નવસારી)  

 તળાવ :- દજૂધયુાં  

 રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગવ નાં:- ૮  

 રાજ્યકિાનુાં વન:- જાનકી વન (૨૦૧૫ – ભીનાર, વાસાંદા) 

 અગત્યના સ્થળો : સોમનાથનુાં માંકદર(બીલીમોરા),સાંજાણ,ગણદવેી,દાાંડી ,ઉભરાટનો દકરયો, ઉદવાડા, દાાંડી  

જવશષે નોંધ : 

 ઉભરાટ હવા ખવાનુાં સ્થળ છે. 

 ‘ પસુ્તકોની નગરી’ તરીક ેનવસારી ઓળખાય છે. 

 નવસારી પણૂાવ નદીન ેકકનાર ેવસેલુાં શહરે છે. 

 બીલીમોરા કાગળ ઉધોગ તમેિ લાકડાના ઉદ્યોગ માટ ેજાણીતુાં છે. 

 ગણદેવી (પ્રાિીન નામ ગણુપાકદકા) ખાાંડ ના કારખાના છે. 

 નવસારી પજચિમ રલે્વનેુાં મહત્વનુાં સ્ટશેન છે. 

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ગુિરાતમાાં પારસીઓં સૌપ્રથમ સાંજાણ,બાંદર ેઉતયાવ હતા. 

 દાાંડી મીઠાના સત્યાગ્રહ માટ ેજાણીતુાં છે. 

 ઉદવાડા પારસીઓંનુાં કાશી કહેવાય છે. 

 નવસારી શહરેના હુાંદરાિના દાણા-િણા અન ેસોનાની વ્યાજ્બી ભાવની ખરીદી પણ મશહુર છે. 

 નવસારી જિલ્લામાાંથી પણૂાવ નદી, અાંજબકા નદી, કાવેરી નદી, ખરરેા નદી, કોસખાડી નદી વગરે ેનદીઓ પસાર થાય છે. 

 નવસારીમાાં દજૂધયા તળાવ આવેલુાં છે. 

 નવસારીજીલ્લાનાવાસાંદામાાં વાઘ, િત્તા,દીપડો,િરખ અન ેિૌશશાંગા પશઓુનુાં વાસાંદા નશેનલ પાકવ આવેલુાં છે. 

 નવસારી જિલ્લાના વાાંસદા તાલકુાનાાં ઉનાઇ ખાત ેગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે. 

 નવસારી જીલ્લાનુાં ઉભરાટ જવહારધામછે. 

 નવસારી શહરે િમશદેજી તાતાનુાં િન્મસ્થળ છે. 

 ભારતનુાં પ્રથમ ધમુાડામકુ્ત ગામ નવસારી જિલ્લાનુાં ગણદેવી છે.  

 ઉનાઇ- વાાંસદા ખાત ેગરમપાણીના કુાંડ આવેલા છે.  

 નવસારીમાાં સતગુરૂનરૂની ગાદી આવેલી છે. 
 

 

 

  

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%82%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3%E0%AA%BE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%96%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B8%E0%AA%96%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1

