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રાજકોટ જીલ્લો 

 
 ક્ષેત્રફળ :-  ૧૧,૦૪૩ચો.કકમી 

 રાજકોટ જીલ્લાની આજુબાજુ ઉત્તર ેમોરબી , દક્ષક્ષણમાાં અમરલેી,જુનાગઢ, પરૂ્વમાાં જામનગર, અન ેદક્ષક્ષણમાાં અમરેલી,જુનાગઢ, 

જીલ્લાની સરહદો આર્ેલી છે.  

 સ્થાપના :-  ૧૯૬૦ 

 ક્ષર્ધાનસભાની કલુ સીટો :- 

 ર્સ્તી :-    ૩૮,૦૪,૫૫૮ (૨૦૧૧મુજબ ) 

 અક્ષરજ્ઞાન :- ૮૦.૯૬% 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:- ૯૨૭ (દર હજાર)ે 

 ર્સ્તી ગીચતા :-૩૯૨ એક ચો.કકમી (વ્યક્ષતત દીઠ) 

 મખુ્યમથક: -રાજકોટ 

 ગામડાઓ :-૫૭૬ 

 ક્ષર્ક્ષર્ધ ક્ષર્ષય ની માક્ષહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 તાલકુાઓ :-  ૧૧ (૧)રાજકોટ, (૨)માળીયા, (૩)પણધરી , (૪)જસદણ, (૫)લોક્ષધકા, (૬)ગોંડલ, (૭)ધોરાજી, (૮)ઉપલટેા, 

(૯)જામખાંભાળીયા, (૧૦)જેતપરુ, (૧૧)પાંચપીપળા  

 તાલકુા પાંચાયતની કલુ સીટો :-૧૧ (બઠેકો-૨૦૪)  

( રાજકોટ-૨૪, લોક્ષધકા-૧૬,જલાલપરુ-૨૨, ગોંડલ-૨૨, ઉપલટેા-૧૮, કોટડાસાાંગાઈ-૧૬,જેતપરુ-પાર્ી-૨૦, પડધરી-૧૬, 

જામકોટડા-૧૬ અન ેવર્ાંછીયા-૧૮) 

 ક્ષજલ્લા પાંચાયતની કલુ સીટો :- ૩૬  

 નગરપાક્ષલકાની સાંખ્યા અન ેર્ોડવ:- ૧ (ગોંડલ-૧૧) (બઠેકો-૪૪)  
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 રાજકોટ મ્યકુ્ષનક્ષસપલ કોપોરશેન ની કલુ સીટો :- ૧૮ (બઠેકો-૫૨)  

 જીલ્લાના મખુ્યશહેરો :-ર્ીરપરુ,ગોંડલ, જેતપરુ,ઉપલેટા,જસદણ,પડધરી,માક્ષળયા 

 આરટીઓ નાંબર:- GJ-03 
 પર્વતો:- ઓસમ,લોક્ષધકા  

 નદીઓ:- આજી,ભાદર,ગોંડલી,ર્ેણાં,ઉતાર્ાડી, ઘેલો,મચ્છુ  

 તળાર્ :- લાલપરી તળાર્,રાાંદરેડા તળાર્(રાજકોટ) 

 સરોર્ર :- લાલપરી સરોર્ર  

 ર્ાર્ :- મનુ્જેશ્ર્રી ર્ાર્ (ઉપલટેા),ભાડલાની ર્ાર્ (જસદણ), મીનળ ર્ાર્ (ર્ીરપરુ) 

 પાક:- ડાાંગર, બાજરી,મગફળી,કપાસ , જુર્ાર,શરેડી,ઘઉં અન ેડુાંગળી  

 ડરેી :- ગોપાલ ડરેી(રાજકોટ) 

 ખનીજ:- ચનૂો, અકીક, કોલસો અન ેક્ષસક્ષલકા  

 ઉધોગ:- ર્નસ્પક્ષત ઘી,કાપડની ક્ષમલ,સાબ,ુયાંત્ર ઉધોગ,સાડી બાાંધણી, ક્ષસરાક્ષમતસ, 

 જળાશય (ડમે) :- આજીડમે, 

 મહલે :- નર્લખા મહેલ (ગોંડલ) 
 ક્ષર્ક્ષર્ધ ક્ષર્ષય ની માક્ષહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 રાજ્યકક્ષાનુાં ર્ન:- શક્ષતત ર્ન (૨૦૧૪- કાગર્ાડ), સાાંસ્કકૃ્ષતક ર્ન ( ૨૦૨૦, અબવન ફોરસે્ટ, આજીડમે  પાછળ) 
 અભયારણ્ય :- ક્ષહગોલગઢ પ્રાકકૃ્ષતક ક્ષશક્ષણ અભયારણ્ય(જસદણ), રામપરુા અભયારણ્ય (ર્ાાંકાનરે)  

 જોર્ાલાયકસ્થળો:- રામકષૃ્ણઆશ્રમ (રાજકોટ ),રડેક્રોસ(રાજકોટ ),ર્ોટસનમ્યકુ્ષિયમ(રાજકોટ), જલારામમાંકદર(ર્ીરપરુ), 

સ્ર્ાક્ષમનારાયણમાંકદરતથાભુર્નશે્ર્રીક્ષર્દ્યાપીઠ(ગોંડલ )યાજ્ઞર્લ્કયર્કૃ્ષમાંકદર (રાજકોટ ). નર્ા રણાંજા, નર્લખા દરબાર ગઢ 

(ગોંડલ), ઘલેા સોમનાથનુાં માંકદર,કબા ગાાંધીનો ડલેો,રેસકોસવ ,  

 ક્ષર્શષે નોંધ : 
 રાજકોટ શહરેની સ્થાપના ક્ષર્ભોજી જાડેજાએ કરી હતી.  

 સૌરાષ્ટ્રનુાંમખુ્યશહરેરાજકોટગણાયછે.,રાજકોટએકશકૈ્ષક્ષણક,ર્ેપારઅનઔેદ્યોક્ષગક કને્ર,સૌરાષ્ટ્રયુક્ષનર્ર્સવટી આર્ેલીછે. 

 સૌથી ર્ધ ુચકેડમે ધરાર્તો જીલ્લો છે. 

 આ જીલ્લાનો ક્ષર્સ્તાર પાાંચાળનામ ેઓળખાય છે.  

 રાજકોટ ક્ષજલ્લાન ેસૌથી ર્ધાર ેજીલ્લાની સરહદ સ્પશ ેછે. 

 રાજકોટ સ્ટટેની સ્થાપના ક્ષર્ભોજી જાડેજા રાજર્ીએ કરી હતી. 

 રાજકોટ પેંડા, ફરસાણ, તલપાપડી,ચીકી અન ેચાાંદીકામ માટ ેજાણીતુાં છે.  

 રાજકોટની ધમને્રવસાંહજી કોલજે ક્ષર્ખ્યાત છે. 

 આયવસમાજના સ્થાપક સ્ર્ામી દયાનાંદ સરસ્ર્તીનો જન્મ રાજકોટ જીલ્લાના ટાંકારામાાં થયો હતો. 

 મોરબીના મહારાજ લખાધીરજી ની સખાર્તથી ઇ.સ. 1927માાં રાજકોટમાાં રામકષૃણ ક્ષમશનની સ્થાપના કરી હતી.  

 જસદણ નજીક ઘલેો નદીન ેકાાંઠ ેઘલેા સોમનાથનુાં પક્ષર્ત્ર માંકદર આર્ેલુાં છે.  

 ગુજરાતમાાં મગફળીનુાં સૌથી ર્ધ ુર્ાર્ેતર  રાજકોટ જીલ્લામાાં થાય છે.  

 ગુજરાત  રાજ્યની અાંદર સૌથી ર્ધ ુગાય રાજકોટ જીલ્લામાાં છે અન ેગાયની જાતોમાાં ગીર ગાય સૌથી ર્ધ ુદધૂ આપતી ગાય 

છે.  

 ગુજરાતની પ્રથમ GIDC ભક્ષતતનગર,રાજકોટ ખાત ેઆર્ેલ છે. 

 સૌરાષ્ટ્રમાાં સૌપ્રથમ ર્ીજળીની શરૂઆત 1924માાં ભગર્તવસાંહજીએ ગોંડલમાાં કરી હતી. 

 જસદણના ઘેલા સોમનાથ ખાત ેરા’ મક્ષહપાલની પતુ્રી ક્ષમનલદેર્ીની સમાક્ષધ આર્ેલી છે.  

 ધોરાજી ખાત ેહસરત  લાલશાહ બાર્ાપીરની પક્ષર્ત્ર દરગાહ આર્ેલી છે. જ્યાાં ઉસવનુાં આયોજન થાય છે.  

 રાજકોટ જીલ્લામાાં ‘ શક્ષતતર્ન અન ે‘ રામ ર્ન’ એમ  બ ેસાાંસ્કકૃ્ષતક ર્ન આબેલા છે તથેી બ ેસાાંસ્કકૃ્ષતક ર્ન ધરાર્તો 

ગુજરાતનો એકમાત્ર ક્ષજલ્લો રાજકોટ ક્ષજલ્લો છે.  
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 રાજકોટ ખાત ેર્ોટસન સાંગ્રહાલય આર્ેલુાં છે.  

 ક્ષર્ક્ષર્ધ ક્ષર્ષય ની માક્ષહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટેસ્ટ, કરાંટ અફસેવ ર્ગરે ેમાટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ભાદર નદીન ેકકમાર ેઆર્ેલ રોજડી સાંસ્કકૃ્ષત સ્થળ રાજકોટ ક્ષજલ્લાના ગોંડલ તાલકુામાાં આર્ેલ છે. 

 ગુજરાતની સર્વપ્રથમ ઔદ્યોક્ષગક ર્સાહત – રાજકોટ  (૧૯૬૦માાં) 

 ગુજરાતમાાં સર્વપ્રથમ સાંગીત નાટક અકાદમીની શરૂઆત- ૧૯૬૧માાં, રાજકોટ  

 ગુજરાતની સર્વપ્રથમ હાઈટકે અન ેટેબલેટર્ાળી શાળા- શ્રી સાાંગણર્ા પ્રાથક્ષમક શાળા(જી.રાજકોટ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


