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  સાબરકાાંઠા જીલ્લો 

 
 સીમાઓ :- પૂર્વમાાં અરર્લ્લી જિલ્લો, દજિણમાાં ગાાંધીનગર, પજચિમમાાં મહેસાણા અન ે સાબરકાાંઠા , ઉત્તરમાાં રાિસ્થાન 

રાજ્યની સરહદો આર્ેલી છે. 

 િેત્રફળ  :-૪,૧૭૩  િો કકમી. 

 સ્થાપના :-૧૯૬૦ 

 જર્ધાનસભાની કલુ સીટો :- ૪ { હહાંમતનગર,ઇડર (એસ.સી), ખેડબ્રહ્મા(એસ.ટી),અન ેપ્ાાંજતિ } 

 ર્સ્તી  :-૨૪,૨૭,૩૪૬ (૨૦૧૧મુિબ ). 

 અિર જ્ઞાન  :-૭૫.૭૯% 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્માણ:-  ૯૫૨  (દર  હજાર)ે 

 ર્સ્તી ગીિતા :-૩૩૦ એક િો.કકમી (વ્યજતત દીઠ) 

 મખુ્ય મથક :- હહાંમતનગર 

 તાલકુાઓ :-૮(1)હહાંમતનગર, (2)તલોદ, (3)પ્ાાંજતિ, (4)ઇડર , (5)ખેડબ્રહ્મા,(6)ધનસરુા, (7)ર્ડાલી (8) જર્િયનગર  

 તાલકુા પાંિાયતની કલુ સીટો :-૮(બેઠકો-૧૭૨)  

હહાંમતનગર-૩૦,ખેડબ્રહ્મા-૨૦, જર્િયનગર-૨૨,ઇડર-૨૮,તલોદ-૨૦,પ્ાાંજતિ-૨૦,ર્ડાલી-૧૬ અન ેપોશીના-૨૦) 

 જિલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૩૬ 

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 નગરપાજલકા :- ૧ જહમતનગર (૯ ર્ોડવ) (બઠેકો-૩૬)  

 ગામડાાંઓ :-૬૮૨ 

 મખુ્ય શહરેો :- હહાંમતનગર,મોડાસા ,તલોદ ,ઇડર, ખેડબ્રહ્મા,પ્ાાંજતિ,શામળાજી ,બાયડ,ર્ડાલી  

 રાષ્ટ્રીય ધોરી માગવ :- નશેનલ હાઈર્ ેનાં.-૪૮ (િુનો નાંબર-૮) 

 િમીન:- ગોરાડુાં, કાળી, ખડકાળ, પથ્થરીયાળ, રતેાળ, ડુાંગરાળ તમેિ ખડકોર્ાળી 

 નદીઓ:- સાબરમતી, ખારી, મચેર્ો, હાથમતી, હરણાર્, ર્ાત્રક, માિુમ, ભીમાિી ,ગુહાઈ ,આકલુ, કોસાંબી,  વ્યાકલુ.  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%A4%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AB%8B_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A5%E0%AA%AE%E0%AA%A4%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%B0%E0%AA%A3%E0%AA%BE%E0%AA%B5_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%95_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%81%E0%AA%AE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
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 ર્ાર્ :- કાજી ર્ાર્ (હહાંમતનગર ),નાગરાણી ર્ાર્,દાર્ડની ર્ાર્(દાર્ડ) 

 કુાંડ:- ર્ેણી ર્ત્સરાિનો કુાંડ (ઇડર),બાલ સમદુ્રકુાંડ (રાયગઢ), સપ્તનાથ મહાદરે્નો કુાંડ(સપ્તચેર્ર),બાલસમદુ્ર કુાંડ 

 તળાર્ :- હાંસલચેર્રતળાર્ , રણમલસર રાણી તળાર્ (ઇડર), કમાાંબાઈનુાં તળાર્ (શામળાજી), ભાાંખડીયાતળાર્ (પ્ાાંજતિ), 

હાંસલચેર્ર તળાર્ (દાર્ડ)  

 સરોર્ર :- શ્યામ સરોર્ર(શામળાજી) 

 કકલ્લાઓ :- ઇલર્ાનો કકલ્લો (ઇડર) 

 ડમે યોિના :- હરણાર્ બાંધ અન ેગુહાઈ બાંધ  

 િળ હસાંિાઈ યોિના :- મચેર્ો હસાંિાઈ યોિના (મચેર્ો-શામળાજી) 

 પર્વત :-ઈડકરયો ગઢ, ખેડબ્રહ્મા ડુાંગર 

 મળેો :- જિત્રજર્જિત્ર મળેો (ગણુભાખરી) 

 પલેેસ :- દોલત જનર્ાસ પલેેસ (હહાંમતનગર) 

 ઉદ્યોગ :-જસરાજમક ઉદ્યોગ (હહાંમતનગર) અન ેકર્ોરી ઉદ્યોગ  

 ખનીિ :- આરસોડીયા અન ેએકલારા જિનાઈ માટીનુાં ભારતમાાં સૌથી મોટુાં િતે્ર છે 

 પાક:- ડાાંગર, બાિરી, કપાસ, ઘઉં, િુર્ાર, તમાક,ુ મગફળી, એરાંડા, રાયડો અન ે ર્રીયાળી. આધજુનક ખેતી માટ ે જાણીતો 

જિલ્લો છે.  

 ડરેી :- સાબર ડરેી (હહાંમતનગર -ભોળાભાઈ પટલે દ્ર્ારા સ્થાપના કરર્ામાાં આર્ી હતી.) 

 રાજ્યકિાનુાં ર્ન:- શ્યામલ ર્ન ( ૨૦૦૯, શામળાજી), ર્ીરાાંિજલ ર્ન ( ૨૦૧૭,પાલ દઢર્ાર્) 

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 િોર્ાલાયક સ્થળો :- સાબર ડરેી (હહાંમતનગર)શ્રીમદ્દરાિિાંદ્રનો આશ્રમ (શામળાજી),અન ે  બ્રહ્માના માંકદરો (ખેડબ્રહ્મા), 

ઈડકરયો ગઢ, માજળયુાં (ઇડર) રાિમહલે (હહાંમતનગર), પોળોનુાં િાંગલ  (પોશીના), ગણુભાખરી , સપ્તચેર્ર,ર્ીરચેર્ર,શ્યામલ ર્ન 

(શામળાજી) 

 આરટીઓ :-GJ-09 

 ઉચ્િ શજૈિણક સાંસ્થાઓ :- 

 જીએમઈઆરએસ મડેીકલ કોલિે, હહાંમતનગર  
 

 જર્શષે નોંધ :- 
 

 આ જીલ્લાનુાં આસોડીયા નુાં િતે્રિીનાઈમાટીનુાં ભારતમાાં સૌથી મોટુાં િેત્ર છે. 

 ઇડરમાાં ઈડકરયો ગઢ િોર્ાલાયક છે. અન ેલાકડાના રમકડા માટ ેજાણીતુાં છે. 

 જહમાંતનગરએ ર્ેપારી કને્દ્દ્ર છે. પ્ાિીન નામ અહમદનગર હતુાં ત ેનાસીરુદ્દીન અહમદશાહ પહેલાએ ર્સાયેલ હતુાં. અહમદનગર 

તરીક ેઓળખાતુાં આ શહરેનુાં નામ રાજા પ્તાપહસાંહજી પોતાના ર્ારસદારનુાં નામ સાથ ેિોડી હહાંમતનગર રાખ્યુાં હતુાં.  

 મોડાસા અન ેતલોદ શિૈજણક કને્દ્દ્રો આર્ેલા છે. 

 દશેની પ્થમ એજનમલ હોસ્ટલે હહાંમતનગર તાલકુાના આકોદરા ગામમાાં આર્ેલ છે.  

 તાિેતરમાાં આકોદરા ગામન ેભારતનુાં ડીજીટલ જર્લિે તરીક ેજાહરે કરર્ામાાં આવ્યુાં છે. 

 પ્ાાંજતિમાાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ જર્કસ્યો છે. 

 જહમતનગરમાાં જસરજેમક ઉદ્યોગ જર્કજસત થયો છે. 

 મચેર્ો નદીન ેકાાંઠ ેઆર્ેલ શામળાજી સ્થળ ેશામળાજીનો મળેો ભરાય છે. 

 શામળાજી પાસ ેઆર્ેલ દરે્ની મોરી સ્તપૂમાાં બદુ્ધની પ્જતમાઓ મળી આર્ેલ છે. 

 પ્ાાંજતિમાાં મત્સ્ય ઉદ્યોગ કને્દ્દ્ર તથા હહાંમતનગરમાાં જસરજેમક ઉદ્યોગ જર્કસ્યો છે. 

 સાંપણૂવ સજુર્ધાયતુત ગોકજળયુાં ગામ પૂાંછરી આ જિલ્લામાાં આર્ેલ છે. 

 મહાભારતના સમયમાાં આ પ્દશે જહકડમ્બાર્ન તરીક ેઓળખાતો હતો. 

 ખેડબ્રહ્મામાાં અાંબાજીમાતાનુાં માંકદર આર્ેલુાં હોર્ાથી તને ે‘ નાના અાંબાજી’ તરીક ેપણ ઓળખાય છે. 

 બોલનુ્દ્દ્રામાાં જશર્ના અર્તાર તરીક ેપજૂાતા કાલભરૈર્નુાં ગિુરાતની એકમાત્ર જશખરર્ાળુાં ઐજતહાજસક માંકદર આર્ેલુાં છે.  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%98%E0%AA%89%E0%AA%82
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%95%E0%AB%81
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%97%E0%AA%AB%E0%AA%B3%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A1%E0%AB%8B
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 ગુિરાતી કજર્ ઉમાશાંકર િોશી સાબરકાાંઠા જીલ્લાના બામણા ગામના ર્તની હતા. 

 હહાંમતનગર અન ેપ્ાાંજતિ શહરેની ર્ચ્િેથી કકવર્ૃત પસાર થાય છે. 

 સાબરકાાંઠા જિલ્લાની મખુ્ય નદી હાથમતી નદી છે.  

 અહમદનગર હાલન ુજહમાંતનગર ર્સાર્નાર નાજસરરૂદ્દીન અહમદશાહ ઇ.સ. 1426માાં ર્સાવ્યુાં હતુાં. હહાંમતનગર હાથમતી નદીન ે

કકનાર ેર્સલેુાં છે.  

 ઇડરમાાં આર્ેલી રણમલ િોકી ર્ાસ્તશુાસ્ત્રના જનયમાનુસાર જનમાવણ ઇમારત િે અત્યાર ેખાંકડયરે હાલતમાાં િોર્ા મળ ેછે.  

 સાબરકાાંઠા જિલ્લાના હહાંમતનગર તાલકુામાાં રોડા ગામમાાં આર્ેલ છ પ્ાિીન માંકદરોની સ્થાપત્ય શલૈી ગિુવર પ્જતહાર અથર્ા 

રાષ્ટ્રકળૂ છે.  

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 સાબરકાાંઠા જિલ્લાના ઇડર તાલકુામાાં દોલત જનર્ાસ પલેસે ઇ.સ. ૧૯૨૨-૨૮ દરજમયાન મહારાજા દોલતહસાંહજીએ હાથમતી 

નદીન ેકકનાર ેબાંધાવ્યો હતો. િેન ે“ લાર્ાદગુવ”તરીક ેપણ ઓળખાય છે. 

 રૂઠી રાણીનો મહલે ઇડરના ઈડકરયા ગઢની ટોિ પર આર્ેલ છે. આ મહેલ ક્રોજધત રાણીનો મહેલ પણ કહરે્ામાાં આર્ ેછે.  

 સાબરકાાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા તાલકુાનાાં દલેર્ાડા ગામ પાસ ે ગણુભાખરી ગામમાાં ફાગણર્દ િૌદશન ે કદર્સ ે જિત્રજર્જિત્રનો 

મળેો ભરાય છે. આ મળેો મહાભારતના શાાંતન ુરાજાના પતુ્રો જિત્રજર્યવ અન ેજર્જિત્રજર્યવની યાદમાાં યોજાય છે.  

 સાબરકાાંઠા જિલ્લામાાં પોશીના ખાત ેચર્તેાાંબર િૈન બાંધઓુ માટનેુાં પજર્ત્ર સ્થળ આર્ેલુાં છે.  

 માઉન્દ્ટ એર્રસે્ટ સર કરનાર પ્થમ ગુિરાતી – મહુેલ િોશી (જહમાંતનગર) (2018) 

 
 


