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સુરેન્દ્રનગર જીલ્લો 

 
 સુરને્દ્રનગર  જીલ્લાની આજુબાજુ પરૂ્વ અમદાર્ાદજજલ્લો ,પજચિમમાાં મોરબી રાજકોટ  ,દજિણ ભાર્નગર  જજલ્લો ઉત્તર ે

કચ્છ અન ેમહેસાણા  જજલ્લાની સરહદો  આર્ેલીછે. આ જીલ્લાનો જર્સ્તાર ઝાલાર્ાડ તરીક ેઓળખાય છે.  

 સુરને્દ્રનગર સૌરાષ્ટ્રનુાં પ્રર્શેરાર માનર્ામાાં આર્ ેછે. 

 િેત્રફળ :-૯,૨૭૧ િો કકમી 

 સ્થાપના :-તા.૧/૫/૧૯૬૦ 

 જર્ધાનસભાની કલુ સીટો :-૫ { દસાડા (એસ.સી), લીમડી, ર્ઢર્ાણ, િોટીલા, અન ેધાાંગધ્રા } 

 ર્સ્તી :-૧૭,૫૬,૨૬૮  (૨૦૧૧ ) 

 અિર જ્ઞાન :-૭૨.૧૩% 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:- ૯૩૦(દર હજાર ે) 

 ર્સ્તી ગીિતા :-૧૭૧એક િો.કકમી (વ્યજતત દીઠ) 

 મખુ્ય મથક:- સરુને્દ્રનગર (પ્રાિીન નામ ર્ઢર્ાણ, ર્ધવમાનપરુ) 

 જપન કોડ નાં :- ૩૬૩૦૩૧ 

 આરટીઓ નાંબર :-GJ -13 

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 તાલકુાઓ :-૧૦ (1)િડૂા , (2) દસાડા , (3)ધાાંગધ્રા, (4)લખતર,(5)મળૂી, (6)લીંમડી(7) િોટીલા, (8)ર્ઢર્ાણ, (9)થાનગઢ  

(૧૦) સાયલા  

(1) તાલકુા પાંિાયતની કલુ સીટો :-૧૦ (બઠેકો-૧૮૪) થાનગઢ-૧૬ (2)દસાડા-૨૨(3) ધાાંગધ્રા-૨૦, (4) લખતર-૧૮,(5) 

મળૂી-૧૮, (6)લીંમડી-૧૮, (7) િોટીલા-૧૮ (8) ર્ઢર્ાણ-૧૮, (9)િડુા-૧૬ (૧૦) સાયલા- ૨૦  

 જજલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૩૪  

 નગરપાજલકા સાંખ્યા અન ેર્ોડવ :- ૩( ૨૫) (કલુ બેઠકો-૧૦૦) ( ધાાંગધ્રા -૯(૩૬),લીબાંડી- ૭(૨૮)અન ેર્ઢર્ાણ -૯ (૩૬)  

 ગામડાાંઓ:- ૬૬૧ 
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 શિૈજણક સાંસ્થાઓ :-  

 મડેીકલ કોલેજ , સુરને્દ્રનગર  

 સી.જર્.શાહ એન્દ્જીજનયરીંગ એન્દ્ડ ટકેનોલોજી કોલજે  

 આ જીલ્લાના મખુ્ય શહરેો :-ધ્રાગધ્રા,િોટીલા ,હળર્દ ,લીંમડી,સાયલા, થાન ,મળૂી, લખતર 

 રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગવ :- નાં.-૪૭ આ જીલ્લામાાંથી પસાર થાય છે. 

 નદીઓ:- કાંકાર્તી, ગોઘરા,ભોગાર્ો ,સુખભાદર,રૂપણે, બ્રહ્માણી, ફાલ્ક ુ 

 ડમે :- નાયકા અન ેધોળીધજા ડમે(ભોગાર્ો નદી) 

 પર્વતો- િોટીલા ડુાંગર, ભીમોરા ડુાંગર, માાંડર્ અન ેથાાંગા 

 સરોર્ર :- નળ સરોર્ર ( લખતર તાલકુો), છાજલયા,રામસાગર અન ેજોગસર  

 ર્ાર્ :- માધાર્ાર્ (ર્ઢર્ાણ), માત્રામોતી ર્ાર્ (રાયપરા),રાજબાઈ ર્ાર્(રામપરુ),ગાંગાર્ાર્ અન ેલાખુર્ાર્ 

(ર્ઢર્ાણ),િૌમખુી ર્ાર્(િોબારી-િોટીલા) 

 કુાંડ :- જત્રદરે્ કુાંડ(સુરને્દ્રનગર), ગાંગર્ો કુાંડ (ર્ઢર્ાણ) નળ દમયાંજત કુાંડ (ઝીંઝુર્ાડા) 

 મળેો :- તરણતેરનો મળેો  

 ડરેી :- સરૂસાગર ડરેી (સરુને્દ્રનગર) 

 કકલ્લાઓ :- ર્ઢર્ાણનો કકલ્લો, કાંડોલનો કકલ્લો ઝીઝૂર્ાડાનો કકલ્લો  

 જળાશયો(ડમે) :- ધોળીધજાડમે(ર્ઢર્ાણ), બ્રાહ્મણી ડમે, ફલક ુડમે, થોલીયાલી ડમે,નાયકા ડમે(લીંબડી) 

 મખુ્ય પાક:- કપાસ, બાજરી, ઘઉં, જુર્ાર,ઇસબગલુ  

 ખજનજ:- જસજલકા સેન્દ્ડ, બ્લકે સ્ટોન, સને્દ્ટ સ્ટોન, િનૂાનો પથ્થર,કોલસો અન ેગ્રનેાઈટ મીઠુાં (ખારાઘોડા) 

 ઉધોગ:- દધૂ સાગર ડરેી, જસરાજમક, જિનાઈ માટીનાાં ર્ાસણો (થાનગઢ),મશીનરી,સોડાએશ (ધાાંગધ્રા) 

 ડરેી ઉદ્યોગ :- સરુસાગર (સરુને્દ્્નગર) 

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 રાજ્યકિાનુાં ર્ન:- ભજતત ર્ન (૨૦૦૮, િોટીલા) 

 અભયારણ્ય ;- નળ સરોર્ર પિી અભયારણ્ય (લખતર)અન ેઘડુખર અભયારણ્ય (ઘડુખર) 

 જોર્ાલાયક સ્થળો :-જત્રનતે્રચેર્ર મહાદરે્ નુાં માંકદર (તરણતેર ,થાન ) શરણચેર્ર મહાદાર્નુાં માંકદર  (હળર્દ )  સુાંદરી ભર્ાની 

(હળર્દ ),િામુાંડા માતાજીનુાં માંકદર (િોટીલા),રાણકદરે્ી માંકદર,ઘડુખર અભયારણ્ય,સુાંદરી ભર્ાની માંકદર (હળર્દ),સાયલા , 

રાજરાજેચર્ર માતાનુાં માંકદર ઝીંઝુર્ાડા, હર્ા મહેલ (ર્ઢર્ાણ), લાલજી મહારાજની જગ્યા (સાયલા), બીએપીએસ 

સ્ર્ામીનારાયણ માંકદર (સરુને્દ્રનગર), નર્લખા જશર્,માંકદર (સજેકપર), રાણકદરે્ીનુાં માંકદર (ર્ઢર્ાણ) 

જર્શષે નોંધ : 

 સુરને્દ્રનગર શહરેનુાં નામ રાજા સરુને્દ્રસસાંહજીના નામ પરથી પડલેુાં છે.  

 મહાન તસર્ીરકાર ઝર્ેરીલાલ મહતેા હળર્દના ર્તની હતા. 

 ભારતમાાં ટલેીકોમ િતે્ર ેક્ાાંજત લાર્નાર સામ જપત્રોડા પણ હળર્દ ગામના ર્તની હતા. 

 સુરને્દ્રનગર જીલ્લો સૌરાષ્ટ્ર અન ેકચ્છ ન ેજોડ ેછે 

 સુરને્દ્રનગર જજલ્લાનો કચ્છના નાન રન અન ેનળ સરોર્રનો જર્સ્તાર ઝાલાર્ાડ તરીક ેઓળખાય છે.  

 ર્ઢર્ાણના ‘ મરિાાં ‘ પ્રખ્યાત છે.  

 ગુજરાતમાાં કપાસનુાં સૌથી ર્ધ ુઉત્પાદન થાય છે. 

 ગુજરાતમાાં સૌથી ર્ધ ુપાતાલ કરૂ્ા સુરને્દ્રનગરમાાં છે. 

 િોટીલામાાં  પ્રખ્યાત િામુાંડા માતાજીનુાં માંકદર ૩૬૫ મીટરની ઊંિાઈએ  આર્ેલ ુછે 

 સુરને્દ્રનગર ભોગાર્ો નદીના કકનાર ેર્સલેુાં છે 

 ધ્રાાંગધ્રા શહરે ગોઘરા નદીન ેકકનાર ેર્સલેુાં છે. 

 સુરને્દ્રનગર  રાણકદરે્ીના માંકદર માટ ેપ્રખ્યાત છે 

 સુરને્દ્રનગરમાાં દર્ા,રાંગ ,રસાયણ બનાર્ાર્નો ઉદ્યોગ જર્કસ્યો છે 

 ઝીંઝુર્ાડા સ્થાપત્યકલાનો ઉત્તમ નમનૂો છે.  
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 ધ્રાગધ્રામાાં સોડાએશ તથા  થાનમાાં િીનાઈ માટીનો ઉધોગ જર્કસ્યો છે 

 થાન પાસ ે જત્રનતે્રચેર્ર મહાદરે્ના માંકદર માાં પાાંિ કદર્સનો જર્ચર્પ્રજસજધધ તરણતેર નો મળેો ભરાય છે 

 આ જીલ્લાના કપાસ ,મગફળી શરેડી ઘઉં મખુ્ય પાકો છે 

 સુરને્દ્રનગરન ેઝાલાર્ાડના નામ ેપણ ઓળખર્ામાાં આર્ ેછે. 

 સુરને્દ્રનગર જજલ્લામાાં મખુ્યત્ર્ ેકાબોસેલ અન ેગ્રનેાઇટ ખનીજ આર્ેલ છે. 

 લોક મળેાઓ-તરણતેરનો મળેો,લીંખડીનો મળેો,અષાઢી બીજનો મળેો,જર્સત માતાનો કદર્ાસાનો મળેો-

આદરીયાણા,િરમાકરયા દાદાનો મળેો – સુન્દ્દરગઢ (સયુાવનગર),દકેરયાળી મળેો – રજણજતગઢ,નારીિાણા મળેો – નારીિાણા 

 મખુ્ય ઉદ્યોગ બરેીંગ ,મશીનરી અન ેદર્ાઓ બનાર્ર્ાનો છે. આ જજલ્લામાાં આર્ેલા થાનમાાં સીરાજમક અન ેદસાડામાાં મીઠાાંના 

મખુ્ય ઊદ્યોગો આર્ેલા છે. 

 ગુજરાતની પ્રથમ પરુાતત્ર્ સાઈટ રાંગપરુમાાં આર્ેલી છે. 

 ઝર્ેરિાંદ મઘેાણીનુાં જન્દ્મસ્થળ િોટીલા છે. િોટીલા પાાંિાળ પ્રદશે તરીક ેજર્સ્તાર ઓળખાય છે.  

 થાનગઢ માટીના રમકડાાં બનાર્ર્ા માટનેુાં જાણીતુાં સ્થળ છે.  

 ગુજરાતમાાં મીઠા ઉદ્યોગના મહત્ર્ના કને્દ્રો ખારાઘોડા અન ેપાટડી આર્ેલા છે. 

 ઝીઝૂર્ાડાનો કકલ્લો ૧૧મી સદીમાાં સોલાંકી શાસક જસધ્ધરાજ જયસસાંહનેા માંત્રી ઉદયન ધર્ારા બાંધાર્ેલ હતો.  

 જર્ચર્નુાં સૌથી મોટુાં ર્ોટર પસ્પાંગ સ્ટશેન સરુેન્દ્રનગરમાાં આર્ેલુાં છે.  

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 જૂનાગઢનો રાજા રા’ ખેગારની રાણી રાણકદેર્ી  રાજાનુાં મતૃ્ય ુથર્ાન ેકારણ ેર્ઢર્ાણમાાં સતી થઈ હતી.  

 સુરને્દ્રનગર જજલ્લાના થાનગઢ તાલકુાનાાં તરણતેર ખાત ેપ્રજસધધ ભગર્ાન જત્રનતે્રચેર્ર મહાદરે્ના માંદીર ખાત ેભાદરર્ા ર્દ 

િોથથી છઠ્ઠ સધુી યોજાય છે. તરણતેરનો મળેો એ યૌર્ન, રાંગ, રૂપ, મસ્તી, લોકગીત, દહુા અન ેલોકનતૃ્યનો મળેો છે. 

 સુરને્દ્રનગર જજલ્લાનુાં ર્ઢર્ાણ જસધધરાજ જયસસાંહના નામ સાથ ેર્ણાયલેુાં છે. આઝાદી પહેલા રજર્ાડાનુાં પાટનગર હતુાં.  

 સુરને્દ્રનગર જજલ્લાનુાં લીંબડી દશેના ક્ાાંજતર્ીર સરદારસસાંહ રાણાનુાં જન્દ્મસ્થળ છે.  

 સુરને્દ્રનગર જજલ્લાનુાં સાયલા ગામ લાલજી મહારાજની જગ્યા આર્ેલી છે જે ‘ ભગર્તનુાં ગામ’ તરીક ેજાણીતુાં છે.  

 સુરને્દ્રનગર જજલ્લાના િડૂા તાલકુાના રાંગપરુમાાંથી પણ હડપ્ પા સાંસ્કજૃતના અર્શષેો મળી આવ્યાાં છે. 
 


