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પોરબંદર જીલ્લો 

 
 

 જુનાગઢ  જજલ્લામાથંી પોરબદંર જજલ્લાનુ ંજિભાજન થયુ ંછે. (પિૂવ મખુ્યમતં્રી શકંરસ હં િાઘલેાના  મય કાળમા)ં 

 પોરબદંર જજલ્લાની ઉત્તર ેરાજકોટ અન ેજામનગર જજલ્લો,પૂિવમા ંજુનાગઢ જજલ્લો, દજિણમા ંઅરબ ાગર અન ેપજચિમમાં 

દેિભજૂમદ્િારકા જજલ્લાની  રહદો આિેલી છે.  

 િેત્રફળ :- ૨,૨૯૫િો.કકમી 

 સ્થાપના :- ૧૯૯૭ 

 જિધાન ભાની કલુ  ીટો :-૨ { પોરબદંર અન ેકજુિયાણા } 

 િસ્િી  : - ૫,૮૬,૦૬૨ (૨૦૧૧મુજબ ) 

 િસ્િી ગીિિા :- ૨૫૩ 

 અિરજ્ઞાન  : - ૭૫.૭૮% 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:-૯૫૦(દર હજાર)ે 

 જિજિધ જિષય ની માજહિી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરટં અફે વ િગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 મખુ્યમથક :-પોરબદંર 

 િાલકુાઓ : - 3 (1)પોરબદંર, (2)રાણાિાિ, (3)કજુિયાણા  

 િાલકુા પિંાયિની  ંખ્યા અન ેકલુ  ીટો :- ૩ (કલુ  ીટો-૫૬) (પોરબદંર-૨૪,કજુિયાણા-૧૬ અન ેરાણાિાિ-૧૬ 

 જજલ્લા પિંાયિની કલુ  ીટો :- ૧૮  

 નગરપાજલકાની  ંખ્યા અન ેિોડવ:- ૧ (પોરબદંર-૧૧) (બેઠકો-૪૪)  

 ગામડાંઓ :-૧૮૬ 

 ગ્રામ પિંાયિો :-૧૪૯  
 અગત્યનાશહરેો : - રાણાિાિ,કજુિયાણા,નિીબદંર 

 પિવિો:- બરડો  
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 નદીઓ:- ઓઝિ, ુખભાદર,મીન ર અન ેિિુવ  

 અભયારણ્ય :- પોરબદંર પિી અભયારણ્ય, બરડા અભયારણ્ય (રાણાિાિ) 

 બદંરો:- પોરબદંર,નિી બદંર  

 પાક :- કપા , શરેડી, ફળો, ડુગંળી, બાજરી, જુિાર અન ેકઠોળ  

 આરટીઓ :-GJ-25 

 ઉધોગો:- જ મને્ટ, કોલ ો, િનૂાના પથ્થર,  ોડા એશ,  િુરાઉ કાપડ,િીજળી,મત્સ્ય,દિાઓ અન ેર ાયણો, િનસ્પજિ ઘી  

 ખનીજો :- િનૂાના પથ્થર ,બોક ાઈટ 

 ગફુાઓ :- જાંબિિી ગફુા (રાણાિાિ) 

 મહલે :- ખંભાળાનો મહેલ (બરડા ડુગંરમા)ં 

 િાિ :- પૂજારી િાિ (કજુિયાણા) 

 જિજિધ જિષય ની માજહિી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરટં અફે વ િગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 મળેો :- ઘડેનો મળેો (માધિપર) 

 િળાિો :- ખંભાળા િળાિ અન ેફદેાળા િળાિ  

 મખુ્ય પાક :- કપા , શરેડી, ફળો, ડુગંળી,બાજરી, જુિાર અન ેકઠોળ  

 હિાઈ મથક :- પોરબદંર  

 રાષ્ટ્રીય રાજમાગવ :- નબંર- 8 (E) (નિો નબંર -51),નબંર- 8 (B) (નિો નબંર -27) 

 જોિાલાયકસ્થળો:- ગાધંીજીની જન્મભૂજમ,કીર્િવમકંદર (પોરબદંર )ભારિમકંદર,ગાધંીસ્મજૃિ,પ્લનેટેોકરયમ (પોરબદંર), 

શજનચિર બૌદ્ધ ગફુાઓ,  દુામામકંદર (પોરબદંર),હષવદમાિાનુ ં મકંદર(માધિપરુ),  ાદંીપની જિદ્યાપીઠ, ભોજેચિર 

બગલો,માધિપરુ,કજુિયાણા  

જિશષે નોંધ : 

 પ્રાિીન કાળમા ં અહી ભગિાન શ્રીકષૃ્ણના  ખા ઋજષ  દુામાની જન્મભજૂમ િથેી   દુામાનગરી િરીક ે ઓળખાય 

છે.અનઅેિાવિીનપોરબદંરરાજષ્પપિાશ્રીમહાત્માગાધંીનીજન્મભૂજમછે. 

 પોરબદંર કાઠીયાિાડનુ ંસ્િન િથા બડવ જ ટી િરીક ેઓળખાય છે. 

 બરડા અભયારણ્ય સ ંહ, જિત્તા, જિત્તલ, દીપડા, નીલગાય અન ેિાદંરા  રંિણ માટ ેઆિેલુ ંછે. 

 રાષ્ટ્રજપિા મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મભજૂમ પોરબદંર છે.ગાધંીજીનુ ંજન્મસ્થળ ‘ કકિી મકંદર’ નાનજીભાઈ કાલીદા  મહિેાએ 

બંધાવયુ ંહિુ.ં  

 િારકમહિેાના મખુ્ય કલાકાર દીલીપ જોશી (જેઠાલાલ)નુ ંિિન પોરબદંર છે. 

 પોરબદંર ખાિ ેLPG આયાિ કરિુ ં ૌપ્રથમ ખાનગી બદંર આિેલુ ંછે.  

 ગુજરાિની પ્રથમ બોટ એમ્બ્યુલન   ેિા પોરબદંર ખાિ ેશરૂ થઈ હિી.  

 દશેનુ ંપ્રથમ ગીર ગાય અભયારણ્ય પોરબદંર ખાિ ેબનશ.ે  

 મગફળી ખેિી માટ ેજાણીિો ઘડે પ્રદશેનો મોટાભાગનો જિસ્િાર પોરબદંર જીલ્લામા ંઆિ ેછે.  

 પોરબદંર જજલ્લાનુ ંમોછા ગામ બાયોજિલેજ ગામ જાહરે કરિામા ંઆવયુ ંછે.  

 રાણાિાિમા ંજહમાજલયા જ મને્ટ ઈજન્સ્ટઝનુ ંકારખાનુ ં ફદે જ મને્ટમાટ ેજાણીિુ ંછે.  

 ભારિનુ ંએકમાત્ર ભગિાન શ્રી કષૃ્ણના જમત્ર  દુામાનુ ં“  દુામા મકંદર” ગજુરાિના ંપોરબદંર જીલ્લામા ંઆિેલુ ંછે.  

 પોરબદંર જજલ્લાના જમયાણી ખાિ ે  કોયલા ડુગંર પર આિેલુ ંહરજ દ્ધ માિાજીનુ ં ંધ્યા આરિી  મય ેમાિાજીનો ઝૂલો 

આપમેળ ેઝૂલિા લાગ ેછે.  

 જિસ્િારની દ્િજિએ  ૌરાષ્ટ્રનો  ૌથી નાનો જજલ્લો પોરબદંર છે.  

 જમયાણી ખાિ ેહરજ દ્ધમાિાનુ ંપ્રજ દ્ધ મકંદર આિેલુ ંછે. જયા ંદર બ ેિષ ેઘડેનો મળેો ભરાય છે.  

 માધિપરુમા ંશ્રીકષૃ્ણ ેરાની રૂકમાિિી  ાથ ેલગ્ન કયાવનુ ંમાનિામા ંઆિ ેછે. અહી િતૈ્રી પનૂમના કદિ  ેમળેો ભરાય છે.  

 પોરબદંરના માધિપરુ ખાિ ેઘડેનો મળેો િતૈ્ર  દુ નોમ થી િતૈ્ર  દુ િરે ના દરજમયાન આ મળેો યોજાય છે.  

 ગુજરાિનુ ં ૌથી નાનુ ંઅભ્યારણ્ય પોરબદંર પિી અભ્યારણ્ય છે.  

 ગુજરાિનો  ૌથી ઓછા ગામડા ંધરાિિો જીલ્લો પોરબદંર છે.  
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 ગુજરાિનુ ં ૌપ્રથમ બાયો જિલેજ – મછુા (પોરબદંર) 

 જિજિધ જિષય ની માજહિી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરટં અફે વ િગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan 

Bhandar મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ગુજરાિનુ ંપ્રથમ જશશ ુસ્િાગિ કને્ર (પારણા કને્ર)- રૂપાળી બા હોજસ્પટલ, પોરબદંર  

 પોરબદંરના જિ ાિડા ખાિ ેજિઝાિ ભગિ ેદ્િારકામા ંઆિેલ ભગિાન કષૃણ જેિ ુજ મકંદર બધંાવયુ ંછે.  

 ભારિ મકંદર પોરબદંરમા ંઆિેલ  છે. ઇ. . 1959મા ં રાજરત્ન નાનજી કાજલદા  મહિેા દ્િારા બનાિિામા ંઆવયુ ં છે. 

ભિનના જુદા જુદા સ્િભંો પર માનિ  સં્કજૃિના બજેોડ નમનૂા જોિા મળ ેછે. 

 ભારિનુ ંએક માત્ર ભગિાન શ્રીકષૃ્ણના જમત્ર  દુામાનુ ં મકંદર પોરબદંરમા ંઆિેલુ ં છે. િનેુ ં ઇ. . 1903મા ં પોરબદંરના 

મહારાજા ભાિસ ંહજીએ આ મકંદરન ુનિજનમાવણ કરાવય ુહિુ.ં    

 કીર્િવમકંદર મહાત્મા ગાંધીનુ ંજન્મસ્થળ જે પોરબદંરમા ંઆિેલુ ંછે. મહાત્મા ગાંધી અન ેકસ્િરુબા ગાધંીની યાદમા ંબાધંિામાં 

આિેલ છે. કીર્િવ મકંદરના બાધંિામા ંપોરબદંરના મહારાજા શ્રી નટિરર્ િંહજી અન ેરાજરત્ન શ્રી નાનજી કાજલદા  મહેિાનો 

મોટો ફાળો છે. અન ેિનેુ ંબાધંકામ પરુ ોિમ જમસ્ત્રીએ કયુિં હિુ.ં  

 

 
 

  

 

 


