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 પંચમહાલ જીલ્લો 

 
 પચંમહાલ જિલ્લો ભારત દશેના પજચચમ ભાગમા ંઆવેલા ગુિરાત રાજ્યમા ંઆવેલો એક મહત્વનો જિલ્લો છે.  

 પચંમહાલ જિલ્લાની દાહોદ,વડોદરા,ઉત્તર ેમહીસાગર છોટાઉદપેરુ જીલ્લાની સરહદો આવેલી છે. 

 ક્ષેત્રફળ :-૫૦૮૩ચો. કકમી 

 સ્થાપના :- ૧૯૬૦ 

 જવધાનસભાની કલુ સીટો :-૬ { શહેરા, મોરવાહડફ,ગોધરા, કાલોલ ,હાલોલ અન ેલણુાવાડા} 

 વસ્તી :-૨૩,૯૦,૭૭૬ (૨૦૧૧મિુબ ) 

 અક્ષર જ્ઞાન :-૭૦.૭૯% 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:-૯૪૯(દર હજાર)ે 

 વસ્તી ગીચતા :-૪૯૮ એક ચો.કકમી (વ્યજતત દીઠ) 

 મખુ્ય મથક :- ગોધરા 

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરટં અફેસસ વગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 
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 તાલકુાઓ :-૭ (૧)હાલોલ,(૨)કાલોલ,(૩)ગોધરા,(૪)જાંબઘુોડા,(૫)શહરેા,(૬)ઘોઘંબા, અન ે(૭)મોરવા(હડફ)) 

 તાલકુા પચંાયતની કલુ સીટો :- ૭(બેઠકો-૧૭૮) (ઘોઘંબા-૨૬, ગોધરા-૩૪, જાબંુઘોડા-૧૬, કાલોલ-૨૪, શહરેા-

૩૦,વામોલ-૨૪ અન ેમોરવાહડફ -૨૪) 

 જિલ્લા પચંાયતની કલુ સીટો :- ૩૮  

 નગરપાજલકાની સંખ્યા અન ેવોડસ- ૧ ( ગોધરા-૧૧ (૪૪) 

 ગામડાંઓ :-૬૦૦ 

 ગ્રામ પચંાયત :- ૪૮૭ 

 આરટીઓ નબંર :- GJ- 17 

 પોસ્ટ પીનકોડ ન ં:-  

 પાક:- મકાઈ, બાિરી,ડાગંર,તુવેર,િવ,કોદરા, તમાક ુઅન ેડુગંળી  

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
http://studyingon.com/gk/wp-admin/post-new.php?post_type=page
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%B2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%B2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%8B%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AB%81%E0%AA%98%E0%AB%8B%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%98%E0%AB%8B%E0%AA%98%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%B5%E0%AA%BE(%E0%AA%B9%E0%AA%A1%E0%AA%AB)
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 ઉદ્યોગ:- માટીના ંવાસણો , જસમને્ટ ઉદ્યોગ, ટબાસઈન,હળવા વાહનો,ઓટોમોબાઇલ અન ેકફલ્મ ઉદ્યોગ  

 ખજનિ:- જસજલકા, ગ્રનેાઈટ,ગ્રેવલ,બ્લકે ટ્રપે,લાઈમસ્ટોનઅન ેમગેનેીઝ 

 ડરેી :- પચંામતૃ ડરેી (ગોધરા) 

 નદીઓ:- મહી, મેસારી, પાનમ, વેરી,ગોમા,ભાદર, સુખી,સકુલા અન ેકરાડ  

 વાવ :- ગેબનશાહની વાવ(ચાપંાનરે),સાસુવહુની વાવ(લવાણા) 

 મહલે :- મરાઠાનો મહેલ (પાવાગઢ), પતઈ રાવળનો મહેલ (ચાપંાનરે), ખાપરા –ઝવેરીનો મહલે  

 અભયારણ્ય :- રતનમહાલ પક્ષી અભયારણ્ય,જાંબુધોડા રીંછ અભયારણ્ય  

 િળાશય :- હડફ ડમે  

 ધોધ :- હાથણી માતા ધોધ (જાબંુઘોડા), પોયણી ધોધ (કાલી નદી પર) (ઘોઘબા તાલકુો),ખૂજણયા મહાદેવનો ધોધ (પાવાગઢ) 

 કુડં :- જત્રવેણી કુડં અન ેઅષ્ટકોણી કુડં (ચાપંાનરે), 

 પવસતો:- પાવાગઢ 

 નતૃ્ય :- યદુ્ધ નતૃ્ય , ભીલ નતૃ્ય  

 રાજ્યકક્ષાનુ ંવન:- જવરાસત વન ( પાવાગઢ- ૨૦૧૧) 

 અગત્યના સ્થળો :-હાલોલ ,લુણાવાડા ,ગરમ પાણીના ઝરા(ટુવા),મહાકાળી માતાનુ ંમકંદર (પાવાગઢ), ચાપંાનરે , 
 

જવશષે નોંધ : 

 આ જીલ્લાની મોટા ભાગ ની વસ્તી આકદવાસી છે. 

 ગોધરા વેપારનુ ંકને્ર છે.ત ેમસેરી નદીના કકનાર ેઆવેલુ ંછે.  

 સરહદી ડુગંરોમા ંઆમળા,ંમધ ,ચારોળી વગરે ેથાય છે. 

 ગોઘરા તાલકુામા ંટુવા–ટીંબામા ંગરમ પાણીના કુડં આવેલા છે. 

 પાવાગઢનુ ંમહાકાળી નુ ંમકંદર અહીં આવેલુ ંછે . 
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 રીંછ,જચત્તા માટનેુ ંજાણીતુ ંજાંબઘુોડાઅભયારણ્ય જાબુંઘોડામા ંઆવેલુ ંછે. 

 ડેઝર જવહારધામ આ જિલ્લામા ંઆવેલ છે. 

 હાલોલમા ંકફલ્મ સ્ટકુડયો આવેલો છે. 

 11મી સદીમા ંરચાયલે ચદં બારોટના કાવ્યમા ંપાવાગઢનો ઉલ્લેખ િોવા મળ ેછે.  

 પાવાગઢમા ંમહાકાલી માતાનુ ંપજવત્ર મકંદર આવેલુ ંછે. આ ઉપરાતં સદનશા પીરની દરગાહ પણ આવેલી છે.  

 હાલોલ તાલકુામા ંઆવેલ પાવાગઢ ડુગંર િવાળામખુી જવસ્ફોટથી બનલેો ગિુરાતનો સૌથી મોટો િવાળામુખી પવસત છે. આ 

ડુગંર પર જવચવાજમત્ર ઋજષની ગફુાઓ આવેલી છે.  

 પાવાગઢ ડુગંર પર દજૂધયા, તજેલયા અન ેછાજશયા તળાવો આવેલા છે.  

 મઘુલ બાદશાહ િહાંજગર ગિુરાતમા ંઆવ્યો ત્યાર ેચાપંાનરે િંગલોમા ંહાથીનો જશકાર કરવા િતો હતો.  

 હાલોલમા ંહહદંસુ્તાન મોટસસનો હળવા વ્યાપારી વાહનો બનાવવાનો પ્રોિેકટ આવેલો છે.  

 પાવાગઢ ડુગંર ઉપર સૌથી પ્રાચીન મકંદર લકલુીશ મકંદર આવેલુ ંછે િે આજગયારમા સકૈાનુ ંજશલ્પ સ્થાપત્યનો નમનૂો છે.  

 ગોધરા તાલકુાના ટુવા ખાત ેગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે.  

 ચાપંાનરેનો કકલ્લો, પાવાગઢમા ં આવેલો છે. ચાવડા વંશના વનરાિ ચાવડાએ પોતાનુ ં રાજ્ય પાછંુ મળેવવામા ં  મદદરૂપ 

થનારા ચાપંા વાજણયા (વનરાિનો જમત્ર અન ેકશુળ મતં્રી)ની યાદમા ંતને ેચાપંાનરે વસાવ્યુ.ં  

 પચંમહાલમા ંજિકટશ જવરુદ્ધ ‘ નાયકદાસ આકદવાસી ચળવળ’  રૂપહસંઘ નતેતૃ્વ હઠેળ થયુ ંહતુ.ં  

 જાંબુઘોડા તાલકુામા ંજાંબઘુોડા અભ્યારણ્યની સ્થાપના ઇ.સ. 1990મા ંકરવામા ંઆવી હતી. આ અભ્યારણ્યમા ંરીંછ, દીપડા, 

વરૂ િેવા પ્રાણીઓ િોવા મળ ેછે. અહી દલુસભ ઊડતી જખસકોલી િોવા મળ ેછે. 

 પ્રથમ મગેનેીઝ ખાણ પચંમહાલ જિલ્લાના જશવરાિપરુ ખાત ેમળી હતી.   

 પચંમહાલના હાલોલ તાલકુામા ંઆવેલુ ંચાપંાનરેની સ્થાપના ચાવડા વંશના રાજા વનરાિ ચાવડાએ ૮મી સદીમા ંકરી હતી. 

મહમદ બગેડાએ ચાપંાનરે પર જવિય મળેવ્યા બાદ થોડા સમય માટ ે ચાપંાનરેન ે તનેી રાિધાની બનાવી હતી અન ે તને ે

મુહમ્માદાબાદ નામ આપ્યુ ંહતુ.ં યનુસે્કોએ તને ેઇ.સ. 2004મા ંવૈજચવક વારસાના સ્થળોની યાદીમા ંસ્થાન પામનાર પ્રથમ છે. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C_%E0%AA%9A%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AA%BE
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