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સુરત જીલ્લો 

 

 સુરત જિલ્લો ભારત દશેના પજચિમ ભાગમાાં આવેલો દજિણ ગુિરાતનો ખુબ િ મહત્વ ધરાવતો જિલ્લો છે.  

 સુરત જિલ્લાની આિુબાિુ  ભરૂિ,નવસારી, ડાાંગ,ભરૂિ અન ેનમમદા જીલ્લાની સરહદો આવેલી છે. 

 િેત્રફળ : ૪,૪૧૮િો.કિમી 

 સ્થાપના :- ૧૯૬૦ 

 જવધાનસભાની િલુ સીટો :- ૧૮ { ઓલપાડ,માાંગરોલ (એસ.ટી), માાંડવી(એસ.ટી), િામરિે, સરુત-ઈસ્ટ, સરુત-

નોથમ,વરાછારોડ,િારાંિ, લલાંબાયત,ઉધના,મુાંિરા, િતારગામ,સરુત-વેસ્ટ, િોયામસી, બારડોલી(એસ.સી) અન ેમહુવા}  

 વસ્તી :- ૬૦,૭૯,૨૩૧ (૨૦૧૧) 

 વસ્તી ગીિતા :- ૧૩૩૭  

 અિર જ્ઞાન  :- ૮૫.૫૩% 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:- ૭૮૭(દર હજાર)ે 

 મખુ્ય મથિ :- સરુત 

 તાલિુાઓ:- ૧૦ (૧)બારડોલી, (૨)િામરેિ, (૩) બારડોલી  (૪)મહુવા,(૫)ઓલપાડ,(૬) માાંડવી (૭)પલસાણા, 

(૮)માાંગરોળ, (૯)ઉમરવાડા અન ે(૧૦)િોયામસી  

 તાલિુા પાંિાયતની િલુ સીટો :- ૧૦ (બઠેિો-૧૯૬) (માાંડવી-૨૪, િૌયામસી -૨૨, માાંગરોળ-૨૪, બારડોલી- ૨૨,ઓલપાડ-

૨૪, મહુવા-૨૦,પલસાણા-૨૦, િામરેિ-૨૪ અન ેઉમરવાડા-૧૬) 

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસમ વગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ િરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 જિલ્લા પાંિાયતની િલુ સીટો :- ૪૦  

 નગરપાજલિાની સાંખ્યા અન ેવોડમ:- ૩ (બારડોલી-૯(૩૬),િડોદરા-૭ (૨૮)અન ેસજિન-૭ (૨૮) 

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
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%9C
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AA%BE,_%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AA%BE,_%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%B5%E0%AB%80(%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B)
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%B2%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%B3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%89%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%80
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 સુરત મ્યજુનજસપલ િોપોરશેનની િલુ વોડમ અન ેસીટો :- ૨૯ ( બઠેિો- ૧૧૬) 

 ગામડાાંઓ :-૧૨૮૦  

 પાિ:- ઘઉં,િુવાર,શરેડી,તુવેર,િપાસ,ડાાંગર,િઠોળઅનફેળો 

 ઉદ્યોગ:-હીરા ઉદ્યોગ ,િાપડ ઉદ્યોગ ,િરી ઉદ્યોગ,ટકે્સટાઈલ ઉદ્યોગ,ખાાંડ અન ેિાગળ ઉદ્યોગ,પાવર ઉદ્યોગ અન ેરાસાયજણિ 

ખાતર ઉદ્યોગ  

 ખનીિ:- િનૂો, િદુરતી વાય ુઅન ેતલે, જલગ્નાઈટ, લાઈમ સ્ટોન  

 નદીઓ:- તાપી,િીમ અન ેમીંઢોલી 

 ડરેી :- સમુુલ ડરેી  

 તળાવ :- ગોપી તળાવ (સરુત) 

 વાવ :- સોઢાળી વાવ (માાંગરોળ) 

 રાજ્યિિાનુાં વન:-:- એક્તા વન (મૌતા-૨૦૧૬) 

 િુાંડ :- િતાર િુાંડ (િૌયાસી ) 

 નતૃ્ય :- હાલી નતૃ્ય  

 મ્યજુિયમ :- સરદાર વલ્લભભાઇ પટલે મ્યજુિયમ (સુરત- 1891) 

 િળાશય (ડમે):- િાિરાપાર ડમે  

 સાંશોધન િને્દ્ર :-  મખુ્ય િપાસ સાંશોધન િને્દ્ર, સરુત  

 બાંદરો :- મગદલ્લા ,સરુત,હજીરા,ડમુ્મસ 

 આરટીઓ :- GJ-05 , GJ-28  

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસમ વગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ િરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 અગત્યના સ્થળો :- બારડોલી ,ડમુસ ,હજીરા ઉિાઈ ઉતરાણ ,ઉધાન 

 િોવાલાયિ સ્થળો :- સરુત હીરા ઉદ્યોગ ,િાપડ ઉદ્યોગ ,િરી ઉદ્યોગ, ડુમ્મસ પ્રવાસધામ માટ ેભારતભરમાાં જાણીતુાં છે, હજીરા 

જવહારધામ . 

જવશષે નોંધ : 

 અાંગ્રેિ સરિારની પહેલી વેપારી િોઠી ની સ્થાપના સુરતમાાં િરવામાાં આવી હતી. 

 સુરત એ મઘુલ યગુ દરજમયાન ગુિરાતનુાં સમદૃ્ધ બાંદર હતુાં અન ેમક્િાનુાં પ્રવશેદ્વાર તરીિ ેજાણીતુાં બાંદર હતુાં.  

 હાલીનૃત્ ય સુરત જિલ્ લામાાં દૂબળા આકદવાસીઓનુાં નતૃ્ ય છે. એિ પરુુષ અન ેએિ સ્ ત્રી ગોળાિારમાાં ગોઠવાઇન,ે િમ્ મર ઉપર 

હાથ રાખીન ેનાિ ેછે. સાથ ેઢોલ અન ેથાળી વગાડતાાં હોય છે. 

 સુરત તાપી કિનાર ેવસલેુાં શહરે છે. સુરત હીરા ઉદ્યોગ, િાપડ ઉદ્યોગ અન ેિરી ઉદ્યોગ માટ ેભારતભરમાાં પ્રખ્યાત છે. 

 ઇ.સ. 1938માાં સુરત જિલ્લાના હકરપરુા ગામમાાં િોંગ્રેસ અજધવેશનના પ્રમખુ તરીિ ેસુભાષિર બોિ હતા.  

 ઇ.સ. 1802માાં દામાજી ગાયિવાદન ેસરુત આપીન ેજિકટશ સામ્રાજ્યમાાં િોડાવવાની સાંજધ િરી હતી.  

 સુરત ગિુરાતનુાં અગ્રગણ્ય વેપારી મથિ અન ેઓદ્યોજગિ શહરે છે. 

 ઉધનામાાં રયેોન, િરી,અરીસા,ઘકડયાળ અન ેમશીન ટલૂ્સ ઉદ્યોગ જવિસ્યા છે. 

 એજશયાની સૌપ્રથમ ફરતી રસે્ટોરન્દ્ટ સરુતમાાં આવેલી છે. 

 સુરત જીલ્લામાાં દબુળા આકદવાસીઓનુાં હાલી નતૃ્ય જાણીતુાં છે. 

 સુરતમાાં સૌપ્રથમ પ્લટેોકરયમની સ્થાપના થઇ હતી. 

 બાંદર-એ- મબુારિ તરીિ ેસરુત ઓળખાય છે. 

 સુરતમાાં લક્ષ્મી જવિય નાટિ માંડળી આવેલ છે.  

 સુરત જિલ્લામાાં સૌથી વધ ુલસાંિાઈ નહરેો દ્વારા થાય છે. 

 સુરત જિલ્લાના િામરેિ ખાત ેનારદ- િહ્માની અનોખી પ્રજતમા ધરાવતુાં માંકદર આવેલુાં છે.  

 દશેનુાં પ્રથમ સ્માટમ જવલેિનો એવોડમ માાંડવી તાલિુાનાાં પીપકરયા ગામન ેમળલે છે.  

 દશેની પ્રથમ વૈકદિ જવલિે સ્િલૂ સરુતમાાં આવેલી છે.  

 નહરેો દ્વારા સૌથી વધ ુલસાંિાઇ િરતો જિલ્લો સરુત છે.  

 િુવારનુાં સૌથી વધાર ેઉત્પાદન િરતો જિલ્લો સરુત છે.  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
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 100% સૌર ઉજામ ધરાવતા આરોગ્ય િને્દ્રવાળો દશેનો પ્રથમ જિલ્લો સરુત છે.  

 ભારતની પ્રથમ ટકે્સટાઇલ યજુનવર્સમટી સરુત ખાત ેઆવેલ છે.  

 ભારતનુાં પ્રથમ ઇિો જવલેિ સરુત જિલ્લાનુાં માાંડવી તાલિુાનુાં ધિ ગામ છે. 

 એજશયામાાં માનવસર્િમત યાનમનુાં સૌથી મોટુાં માિટે સરુતમાાં આવેલ છે.  

 ઇ.સ. 1850માાં િપાસન ેલોઢવા માટ ેસૌપ્રથમ જીનની સ્થાપના િરવામાાં આવી હતી.  

 ઇ.સ. 1956માાં ગુિરાત નુાં સૌપ્રથમ સહિારી ધોરણ ેિાલતુાં ખાાંડનુાં િારખાનુાં બારડોલી ખાત ેસ્થાપવામાાં આવયુાં હતુાં.  

 ઇ.સ. 1939માાં ગુિરાતની સૌપ્રથમ દધૂ ઉત્પાદિ સહિારી માંડળી સુરત ખાત ેસ્થાપવામાાં આવી હતી.  

 બારડોલી તાલિુામાાં આવેલ મઢી તુવેરદાળ અન ેખમણી માટ ેજાણીતુાં છે.  

 હજીરા અન ે ઘોઘા પાસ ે િુાંડા ગામમાાં સપુ્રજસદ્ધ દકરયાઈ દવેી જશિોતરી માતાનુાં માંકદર આવેલુાં છે. જશિોતરી માતા ઘોઘાના 

વાજણયા અન ેખારવા િોળીના િળુદેવી છે. 

 લાખા ફુલાણીનો પાજળયો િસદણ તાલિુાનાાં આટિોટમાાં આવેલો છે.  

 ઇ.સ. 1855માાં ગુિરાતમાાં સૌપ્રથમ રલેવ ેઉતરાણ- અાંિલચેવર સ્ટશેનો વચ્િ ેશરૂઆત થઈ હતી.  

 સુરતમાાં આવેલ ગોપી તળાવનુાં બાાંધિામ ઇ.સ. 1510માાં મલિે ગોપી નામના િાહ્મણ વેપારીએ િરાવય ુહતુાં. આ તળાવન ે16 

બાિુએ 16 ખૂણા આવેલા છે. વષમ 2016થી ગોપીિલા મહોત્સવનુાં આયોિન િરવામાાં આવ ેછે.  

 સુરત જિલ્લાના ઇમરોડ ખાત ેસરિાર સાંિાજલત સાંશોધન િને્દ્ર સને્દ્રલ િટેલ જિડડાંગ ફામમ આવેલુાં છે. 

 સુરતમાાં પ્રથમ છાપખાનાની શરૂઆત દગુામરામ મહેતા દ્વારા િરવામાાં આવી  હતી. 

 શરેડીનુાં સૌથી વધ ુઉત્પાદન સરુત જીલ્લામાાં થાય છે.  

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, િરાંટ અફેસમ વગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ િરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 ગુિરાતનુાં સૌપ્રથમ ઇિો ગામ – ધિગામ (માાંડવી, સુરત) 

 ગુિરાતની  પ્રથમ અાંગ્રેજી શાળા સુરત ખાત ે  ઇ.સ.1834માાં દલપતરામ ભગુભાઈએ શાહપરુનાાં  મસુાફરખાના’ પાસે  શરૂ 

િરી હતી.  

 ગુિરાત રાજ્યમાાં પ્રથમ મજહલા પોલીસ િોલ સને્દ્ટર – સરુત 

 ગુિરાતમાાં સૌપ્રથમ પ્લનેટેોરીયમ – સરુત  

 પ્રથમ છાપખાનુાં િાઢનાર :- દગુામરામ મહતેાજી , સરુત (૧૮૪૨) 

 દશેનુાં સૌથી લાાંબ ુBRTS નટેવિમ ધરાવતુાં ગિુરાતનુાં શહરે –સુરત  

 ગુિરાતમાાં સરુત ખાત ેઆવેલ ભારતનુાં સૌપ્રથમ િાટૂમન નટેવિમ થીમ પાિમનુાં નામ – અમાિીયા 

 સૂયમઉજામ આધાકરત ૧૦૦% આરોગ્ય િને્દ્રો ધરાવનાર ગિુરાતનો પ્રથમ જિલ્લો- સરુત  

 

 

 

   

 


