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પાટણ જીલ્લો 

 
 
 

 પ્રાચીન નામ અહીલપરુપાટણ હતુું ત ેવનરાજ ચાવડાએ વસાવ્ુું હતુું. 

 પાટણ જીલ્લાની રચના બનાસકાુંઠા અન ેમહેસાણા જીલ્લામાુંથી કરવામાું આવી હતી. 

 પાટણ જજલ્લો ભારત દશેના પજચચમ ભાગમાું આવેલા ગુજરાત રાજ્્ના કલુ ૨૬ જજલ્લાઓ પકૈીનો ઉત્તર ભાગમાું આવેલો 

જજલ્લો છે 

 પાટણ જીલ્લાની ઉત્તર ેબનાસકાુંઠા જજલ્લા,પૂવવમાું મહસેાણા જીલ્લાની,દજિણમાું સરુને્દ્રનગર જીલ્લાની તથા પજચચમમાું કચ્છ 

જીલ્લાની, કચ્છનુું મોટુું અન ેનાનુું રણની સરહદ આવેલી છે. 

 િેત્રફળ  :-૫,૭૯૨ચો કકમી 

 સ્થાપના :-૨૦૦૦ (કશેુભાઈ મખુ્્મુંત્રી ) 

 જવધાનસભાની કલુ સીટો :- ૪ { રાધનપરુ, ચાણસ્મા, પાટણ અન ેજસધ્ધપરુ } 

 વસ્તી :-૧૩,૪૨,૭૪૬(૨૦૧૧મજુબ ) 

 અિર જ્ઞાન  :-૭૩.૭૪% 

 જવજવધ જવષ્ ની માજહતી અન ે રગે્્ુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરુંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 વસ્તી ગીચતા :-૨૩૪ એક ચો.કકમી (વ્જતત દીઠ) 

 જાજત પ્રમાણ (૧૦૦૦ પરુુષોએ) :- ૯૩૫  

 મખુ્્ મથક  :- પાટણ 

 તાલકુાઓ  :-૯(1) પાટણ , (2)હારીજ, (3)ચાણસ્મા, (4)જસધ્ધપરુ, (5)સમી, (6)સાુંતલપરુ  (7)રાધનપરુ (૮) શુંખેચવર 

(૯) સરસ્વતી  

 તાલકુા પુંચા્તની કલુ સીટો :- ૯ (કલુ બઠેકો-૧૬૮) (પાટણ-૧૮,સાુંતલપરુ-૧૮, જસદ્ધપરુ-૨૨,સમી-૧૮ ,રાધનપરુ-૧૮, 

હારીજ-૧૬, ચાણસ્મા-૧૮,શુંખેચવર-૧૬ અન ેસરસ્વતી-૨૪) 

 જજલ્લા પુંચા્તની કલુ સીટો :- ૩૨  

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
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 નગરપાજલકાની સુંખ્્ા અન ેવોડવ:- ૨ (કલુ બેઠકો-૮૦)  

પાટણ -૧૧(૪૪)અન ેજસદ્ધપરુ-૯(૩૬) 

 ગામડાુંઓ :-૫૨૫(1) પાટણ(૧૪૦) , (2)હારીજ (૪૦), (3)ચાણસ્મા (૬૦), (4)જસધ્ધપરુ(૫૭), (5) સમી (૯૮), 

(6)સાુંતલપરુ(૭૩)  (7)રાધનપરુ (૫૭)  

 વડુું મથક  :- પાટણ  

 આરટીઓ નુંબર :- GJ-24 

 મખુ્્ શહરેો :- પાટણ ,રાધનપરુ 

 સુંસ્થાઓ :-   

 હેમચુંરાચા્વ ઉત્તર ગજુરાત ્જુનવર્સવટી,પાટણ  

 નદીઓ:- સરસ્વતી,બનાસ,રૂપણે અન ેપષુ્પાવતી 

 જમીન :- ગોરાડુું, રતેાળ અન ેિારી્ છે.  

 તળાવ અન ેસરોવર :- બબુંદ ુસરોવર, અલ્પા સરોવર, અન ેજસદ્ધસર તળાવ(જસદ્ધપરુ),ખાન સરોવર અન ેસહસ્ત્રબલુંગ તળાવ 

(પાટણ) 

 વાવ :- રાણીકીવાવ (પાટણ),રા’ખેંગારની  વાવ,જમનળદવેીની વાવ(ધાુંધલપરુ),જત્રકમ બારોટની વાવ(પાટણ), જત્રકમ 

બારોટની વાવ(પાટણ) 

 પ્રાચીન દરવાજા :- મોતીશાહ દરવાજા અન ે ફાટીપળ દરવાજા(પાટણ) 

 પાક :- ઇસબગલુ, જીરુું, બાજરી, જુવાર, ઘઉં, બટાકા, વરી્ાળી, એરુંડા અન ેતલ  

 ઉદ્યોગ :- ‘ પટોળા’ બનાવવાનો ઉદ્યોગ, કજુત્રમ રશેમ અન ેસતૂરના ઉપ્ોગી મશરૂનુું કાપડ    બનાવવાનો ઉદ્યોગ. 

 રાષ્ટ્રી્ રાજમાગવ :- ૧૫ અન ે૧૪ (નવો નુંબર ૨૭ અન ે૬૮) 

 ખનીજ :- 

 મળેા :- કાત્્ો્નો મળેો અન ેવરાણાનો મળેો  

 જવજવધ જવષ્ ની માજહતી અન ે રગે્્ુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરુંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 રાષ્ટ્રી્ ધોરી માગવ નું.;- ૨૭ અન ે૨૮ પસાર થા્ છે.  

 અગત્્ના અન્દ્્ શહરેો :- જસધ્ધપરુ,પાટણ,રાધનપરુ  

 જોવાલા્ક સ્થળો :- સહસ્ત્રબલુંગ તળાવ ,રાણકીવાવ, પુંચાસર દરેા, (પાટણ ), હમેચુંરાચા્વ સ્મારક 

(પાટણ)પાટણના  પટોળા દશેભર માું પ્રખ્્ાત છે. કનકચેવરી માતાનુું મુંકદર (પાટણ), રુરમહાલ્(જસધ્ધપરુ ), કજપલમનુીનો 

આશ્રમ (જસધ્ધપરુ), જૈન મુંકદરો (પાટણ),જૈન દરેાસર (શુંખેચવર), ખોકડ્ાર માતાનુું મુંકદર(વરાણા), હસનપીર દરગાહ 

(દવેમાલ), સરસ્વતીમુંકદર (જસદ્ધપરુ), કજપલમનુીનો આશ્રમ (જસદ્ધપરુ),  

 ઉચ્ચ શિૈજણક સુંસ્થાઓ :- 

 હેમચુંરાચા્વ ઉત્તર ગજુરાત ્જુનવર્સવટી,પાટણ( ૧૯૮૬) 

 જીએમઇઆરએસ મડેીકલ કોલજે, ધારપરુ  

 જવશષે નોંધ : 

 વનરાજ ચાવડાએ સુંવત ૮૦૨ વૈશાખ સદુ બીજના રોજ અણહીલ નામના ભરવાડના નામ પરથી અણહીલપરૂ પાટણ 

નામ આપ્્ુું હતુું.  

 હેમચન્દ્રાચા્વ ઉત્તર ગજુરાત ્જુનવસીટીનુું વડુું મથક પાટણ ખાત ેઆવેલુું છે . 

 જસધ્ધપરુનુું બબુંદ ુસરોવર માતશૃ્રાધ માટ ેજાણીતુું છે. બબુંદ ુસરોવરમાું ભગવાન પરશરુામ ેમાતાનુું શ્રાદ્ધ ક્ુું હોવાનુું મના્ 

છે. જસદ્ધપરુમાું કારતક સદુ પનૂમ વખત ેકાત્્ો્નો મળેો ભરા્ છે.  છે જે ઊંટ લ-ેવેચ માટ ેજાણીતો છે.  

 જસદ્ધપરુનુું પ્રાચીન નામ શ્રીસ્થળી હતુું અન ેત ેસરસ્વતી નદીના કકનાર ેવસલેુું શહરે છે. 

 જસદ્ધપરુમાું રૂર મહાલ્, બબુંદ ુસરોવર અન ેકજપલમનુીનો આશ્રમ આવેલો છે.જસદ્ધપરુ ખાત ેઆવેલ રુર મહાલ્નો નાશ 

સૌપ્રથમ અલાઉદ્દીન ખીલજી દ્વારા કરવામાું આવ્ો હતો.  

 પાટણ માટીકામ, મશરૂ અન ે પટોળા દશેભરમાું ખૂબ જ પ્રખ્્ાત છે. પટોળાું સાડીના વનાતનો ઉદ્દભવ સોલુંકી શાસકોના 

સમ્માું થ્ો હતો.  
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 પાટણ શહરે સરસ્વતી નદીન ેકકનાર ેવસલેુું શહરે છે. અન ેસરસ્વતીનુું પ્રાચીન નામ અજુવના અન ેસારસ્વત છે.  

 પાટણમાું ઘટેાુંસુંવધવન કને્દ્ર આવેલુું છે. 

 ગુજરાતી આખ્્ાનના જપતા ભાલણ નુું જન્દ્મસ્થળ પાટણ છે.  

 ગુજરાતમાું સવવપ્રથમ આ્ુવવેદ કોલજેની સ્થાપના પાટણમાું ઈ.સ.૧૯૨૩માું કરવામાું આવી હતી. 

 એજશ્ાનો સૌથી મોટો સોલાર પાકવ સ્વર્ણવમ સૂ્વતીથવ પાકવ સાુંતલપરુના ચારણકા ગામ ેઆવેલો છે. 

 પાટણની તલુના ધારા-નગરી સાથ ેથઇ હતી. 

 જવજવધ જવષ્ ની માજહતી અન ે રગે્્ુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરુંટ અફેસવ વગરે ે માટ ે આજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan 

Bhandar મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 પાટણ જજલ્લાના દલેમાલ  ખાત ેહસનપીરની પજવત્ર દરગાહ આવેલી છે.  

 શુંખેચવરનુું પ્રાચીન નામ શુંખપરુ હતુું શુંખેચવરમાું જૈનો માટ ેપાલીતણા પછી બીજા ક્રમનુું મહત્વનુું સ્થળ  છે.  

 રાણી કી વાવ ચૌલુત્ વુંશના શાસન દરજમ્ાન બનાવવામાું આવી હતી. નરવરહ ખાુંગરાની પતુ્રી ઉદ્મતીએ ભીમદવેની 

્ાદમાું સહસ્ત્રબલુંગાના મજહમાન ેવટાવી શ્રીપટ્ટણા (પાટણ) ખાત ેઆ વાવ બનાવી હતી. વાવમાું મજહસાસરુ મદવનીની 

પ્રજતમા આવેલી છે. રાણી કી વાવ વષવ-૨૦૧૪માું વલ્ડવ હરેીટજે સાઈડમાું સ્થાન પામલે છે. 
 

 ઇન્દ્ટરનટેના ઉપ્ોગથી અુંજતમસુંસ્કારના ઓનલાઈન દશવન કરાવતુું ગુજરાતનુું સૌ પ્રથમ સ્મશાનગૃહ જસદ્ધપરુમાું શરૂ થ્ુું 

છે.  

 ગુજરાતનુું સૌપ્રથમ સૌર ઉજાવ ગામ પાટણ જીલ્લાનુું ખાુંકડ્ા ગામ છે. 

 ગુજરાતનો સૌપ્રથમ બા્ોગસે પ્લાન્દ્ટ મથેાણ ખાત ેઆવેલ છે.  

 ઇ.સ. ૧૯૩૯માું શ્રી હમેચુંરાચા્વ જૈન જ્ઞાનમુંકદર કનૈ્ ાલાલ મનુશી ઉદ્દઘાટન ક્ુું હતુું.  

 ચાણસ્મા તાલકુાનાું દલેમાલ ગામમાું હસનપીર દરગાહ આવેલી છે. 

 વરાણા ખાત ેમહાસદુ આઠમના કદવસ ેખોકડ્ાર માતાના મુંકદર ેવરાણા નો મળેો ્ોજા્ છે.  

 પાટણ પાસ ેઆવેલ પળી ગામમાું ઉનાવાના મીરદાતાર હતા.  

 પાટણ જજલ્લાનો બનાસ અન ેસરસ્વતી નદી વચ્ચનેો જવસ્તાર વકિ્ાર તરીક ેઓળખા્ છે.  

 પાટણ જજલ્લાના જસદ્ધપરુ નજીક આવેલ સુણક ગામમાું અજગ્ારમી સદીનુું સોલુંકીકાળનુું નીલકુંઠ મહાદવેનુું મુંકદર 

આવેલુું છે જેનુું જશખર જત્રનાજસકા રેખાવાળુું છે. એમાું ગભવગહૃ, મુંડપ અન ેમખુમુંડપ છે.  

 પાટણ જજલ્લાનુું ઊંઝા શહરે વકર્ાળી અન ેઈસબગલુ માટ ેજાણીતુું છે.  

 પાટણ જીલ્લાના સાજમ તાલકુાનાું વરાણા મકુામ ેમહાસદુ નોમના કદવસ ેખોકડ્ાર માતાજીની જ્ુંજત પ્રસુંગ ેઆ મળેો 

ભરા્ છે.  

 પાટણમાું આવેલ ખાન સરોવરખાન અઝીઝ કોકા દ્વારા બાુંધવામાું આવ્ુું છે. 

 જસદ્ધપરુ એ ભવાઈના વેશ લખનાર અસાઇટ ઠાકર સાથ ેસુંકળા્ેલ શહરે છે.   

 સહસ્ત્રબલુંગ તળાવ પાટણમાું આવેલુું એક મધ્્્ુગનુું કજૃત્રમ તળાવ છે. તનેુું બાુંધકામ સોલુંકી વુંશના શાસક જસધ્ધરાજ 

જ્બસુંહ (1140)એ બુંધાવેલ છે.  

 જત્રકમ બારોટની વાવ પાટણમાું આવેલી છે. ત ેવડોદરાના શાસક આનુંદરાવ ગા્કવાડદ્વારા બુંધાવવામાું આવી છે. જત્રકમ 

બારોટ કચ્છના મહાન સુંત હતા. 
 

 

 


