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વડોદરા જીલ્લો 

 
 વડોદરા ભારત દશેના પશ્ચિમ ભાગમાાં આવેલા ગજુરાત રાજ્યના મધ્ય ભાગમાાં આવેલો એક શ્જલ્લો છે.  

 વડોદરા જીલ્લાની આજુબાજુ ઉત્તર ે ખેડા અન ે પાંિમહાલ જીલ્લાની,પૂવવમાાં છોટાઉદપેરુ જીલ્લાની, દશ્િણમાાં નમવદા અન ે

ભરૂિ જીલ્લાની અન ેપશ્ચિમમાાં આણાંદ જીલ્લાની સરહદ આવેલી છે. 

 વડોદરા ઢાઢર અન ેનમવદા વચ્િનેો ‘ રગેરુ’ પ્રકારની જમીનવાળો પ્રદશે કાનમ પ્રદશે તરીક ેઓળખાય છે. 

 િેત્રફળ :- ૪,૩૧૨િો .કકમી 

 સ્થાપના :-૧/૫/૧૯૬૦ 

 શ્વધાનસભાની કલુ સીટો :- ૧૩ {સાવલી, વાઘોડીયા,છોટાઉદપેરુ (એસ.ટી), જેતપરુ(એસ.ટી), સાંખેડા(એસ.ટી),ડભોઇ, 

વડોદરા(એસ.સી), સયાજીગાંજ,અકોટા,રાવપરુા,માાંજલપરુ,પાદરા અન ેકરજણ} 

 વસ્તી :- ૪૧,૬૫,૬૨૬  (૨૦૧૧મુજબ ) 

 અિર જ્ઞાન :- ૭૮.૯૨ % 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:-૯૩૪(દર હજાર)ે 

 મખુ્ય મથક :- વડોદરા 

 શ્વશ્વધ શ્વષય ની માશ્હતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 તાલકુાઓ :-૮ (૧)પાદરા,(૨)વડોદરા, (૩)કરજણ, (૪)ડભોઇ,(૫)વાઘોકડયા, (૬)સાવલી,(૭)શ્શનોર(૮) દસેર  

 તાલકુા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૮ (બેઠકો-૨૦૭)( વડોદરા -૩૬, ડભોઇ-૨૦, વાઘોડીયા-૨૦,સાવલી-૨૨  શ્શનોર-

૧૬,કરજણ-૨૦,પાદરા-૨૬ અન ેદસેર-૧૬) 

 શ્જલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :-૩૧ 

 વડોદરા મ્યશુ્નશ્સપલ કોપોરશેન ની કલુ વોડવ  :- ૧૯ (સભ્યો- ૭૬) 

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%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%BE%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%9C%E0%AA%A3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A1%E0%AA%AD%E0%AB%8B%E0%AA%87
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%98%E0%AB%8B%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%80
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 નગરપાશ્લકાની સાંખ્યા અન ેવોડવ- ૨ ડભોઇ- ૯(૩૬)અન ેપાદરા-૭ (૨૮) 

 ગામડાાંઓ :-૬૫૮ 

 ગ્રામપાંિાયત :- 

 ડરેી ઉદ્યોગ :- બરોડા ડરેી , સગુમ ડરેી (વડોદરા) 

 રાષ્ટ્રીય ધોરી માગવ :- નાં.-૪૮ આ શ્જલ્લામાાંથી પસાર થાય છે. તથા રાષ્ટ્રીય ધોરી નાં.-૧ વડોદરા અન ેઅમદાવાદન ેજોડ ેછે. 

 આરટીઓ નાં. :- GJ-06અને GJ-29 

 પાક:- કપાસ,ડાાંગર,જુવાર,મગફળી,ઘઉં,બાજરી 

 ઉદ્યોગ:- ગરમ કાપડ, રસાયણ,દવાઓ,કાિ,એન્જજીનીયરીંગ,રાસાયશ્ણક ખાતર,મત્સસ્ય,ડરેી ઉદ્યોગ અન ેપ્રટે્રોકશે્મકલ્સ  

 કારખાનુાં :-  

 ઈ.સ. ૧૯૬૨માાં રાસાયશ્ણક ખાતર બનાવવાનુાં એશ્શયાનુાં સહકારી િેત્ર ેિાલતુાં સૌથી મોટુાં કારખાનુાં ગજુરાત સ્ટટે 

ફટીલાઈઝર કોપોરશેન કશે્મકલ્સ (જીએસએફસી)ની સ્થાપના કરવામાાં આવી. 

 ઈ.સ. ૧૯૬૫માાં કોયલીમાાં ખનીજ તેલ શશુ્ધધકરણની રીફાઈનરી સ્થાપવામાાં આવી. 

 ઈ.સ. ૧૯૬૯માાં ભારતમાાં સૌપ્રથમ ઇશ્ન્જડયન પટે્રોકશે્મકલ્સ કોપોરશેન શ્લશ્મટડે (આઇપીસીએલ)ની સ્થાપના 

કરવામાાં આવી હતી. 

 ગુજરાતમાાં સવવ પ્રથમ દવાનુાં કારખાનાની શરૂઆત- ૧૯૦૫માાં (એલમે્બીક , વડોદરા)  

 વાઘોકડયામાાં ગજુરાત સાઈકલ્સ શ્લશ્મટડે સાઈકલ બનાવવાનુાં કારખાનુાં આવેલુાં છે.  

 વડોદરામાાં ગજુરાત એનર્જી ટ્રનેીંગ એન્જડ કરસિવ ઈશ્ન્જસ્ટટ્યટૂ આવેલી છે.  

 ખનીજ:-ખનીજતલે,કોશ્સ્ટક સોડા ખાર,આરસ, કલે્સાઈટ અન ેિનૂાના પથ્થર પણ મળી આવ ેછે. 

 શ્વશ્વધ શ્વષય ની માશ્હતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ઉચ્િ શિૈશ્ણક સાંસ્થાઓ :-  

 મહારાજા સયાજીરાવ યશુ્નવર્સવટી, વડોદરા (સ્થાપના-૧૯૫૦) 

 સુમનદીપ યશુ્નવર્સવટી, વાઘોકડયા  

 સરકારી મડેીકલ કોલજે, વડોદરા  

 માંગળ ભારતી ગ્રામ શ્વદ્યાપીઠ, ગોલભાખરી 

 સુમનદીપ શ્વદ્યાપીઠ,પીપળીયા, વડોદરા  

 નવરિના યશુ્નવર્સવટી, વડોદરા  

 ગવમને્જટ મડેીકલ તમે જ જીએમઇઆર એસ મડેીકલ કોલેજ (વડોદરા  

 પારૂલ મડેીકલ કોલેજ વાઘોકડયા  

 ગુજરાત એન્જજીશ્નયરીંગ કરસિવ ઇશ્ન્જસ્ટટયટૂ, વડોદરા  

 સાંશોધન કને્જર :-  

 ગુજરાત આલ્કલીઝ એન્જડ કશે્મકલ શ્લશ્મટડે  

 ગુજરાત એનર્જી ડેવલપમને્જટએજન્જસી  

 ગુજરાત એશ્ન્જજનીયરીંગ કરસિવ ઇન્જસ્ટીટયટુ 

 ગુજરાત કમ્યનુીકશેન એન્જડ ઇલકે્ટ્ટ્રોનીક્ટ્સ શ્લશ્મટડે  

 ઇશ્ન્જડયન પટે્રો કશે્મકલ્સ કોપોરશેન લી. (IPCL) (1969) 

 ગુજરાત નમવદાવલેી ફર્ટવલાઇઝર કાંપની (GSFC) 

 નદીઓ:- શ્વચવાશ્મત્રી, ઢાઢર, ઓરસાંગ, હીરણ,ભૂખી, ભારજ ,ગોમા,મેસરી, મહી  

 પવવતો:- છોટાઉદપેરુની ટકેરીઓ  

 સસાંિાઇ યોજના :- આજવા બાંધ  

 રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગવ :- નાંબર-૪૮ શ્જલ્લામાાંથી પસાર થાય છે. રાષ્ટ્રીય ધોરી માગવ નાંબર-૧ વડોદરાન ેઅમદાવાદથી જોડ ેછે.  

 વાવ :- નવલખી વાવ (વડોદરા) હીરા ભાગોળની વાવ (ડભોઇ) 

 ધોધ :- નલધા જળધોધ  
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 તળાવ :- આજવા , સરુસાગર મહુમ્મદ તળાવ (વડોદરા),ડભાસા તળાવ, દશાપરુાનુાં તળાવ ( પાદરા) અન ેનાગચેવર તળાવ, 

તને તળાવ(ડભોઇ ) 

 કકલ્લો :- ડભોઇનો કકલ્લો  

 મ્યશુ્ઝયમ :- મહારાજા ફતહેસસાંહરાવ મ્યશુ્ઝયમ (1961), હલે્થ મ્યશુ્ઝયમ,એગ્રીકલ્િરલ મ્યુશ્ઝયમ (વડોદરા ) 

 અગત્સયના સ્થળો :- છોટાઉદપેરુ,ડભોઇ ,સાંખડેા,બાવજા ,વાઘોકડયા ,પાદરા ,કરજણ 

 જોવાલાયક સ્થળો :- લક્ષ્મીશ્વલાસ પલેેસ (વડોદરા ) હીરા ભાગોળની વાવ,સરુસાગર તળાવ,આજવા તળાવ, મોહમદ 

તળાવ,પ્રતાપ શ્વલાસ પલેેસ, કકતીમાંકદર,કમાટીબાગ,કાયાવરોહણ, સાંખેડા,િાાંદોદ, વડોદરા મ્યુઝીયમ, રાધાવલ્લભમાંકદર  

 
 

શ્વશષે નોંધ : 
 વડોદરા પચેવા ગાયકવાડ ની રાજધાની હતી.વડોદરાના ગાયકવાદ રાજવાંશના પહલેા શાસક પીલાજી હતા.  

 વડોદરા શહરે શ્વચવાશ્મત્રી નદીન ેકકનાર ેવસલેુાં શહરે છે. 

 ગુજરાતનુાં પ્રથમ સ્માટવ બસ સ્ટશેન વડોદરા છે.  

 વડોદરા‘ મહલેોના શહરે’ તરીક ેઓળખાય છે. 

 વડોદરા એમ.એસ.યશુ્નવર્સવટી તથા સરકારી મડેીકલ કોલેજ આવેલી છે. 

 ગુજરાતનુાં સૌથી મોટુાં પસુ્તકાલય સેન્જટ્રલ લાઈબ્રરેી,વડોદરામાાં આવેલી છે. 

 ગુજરાત ઈકોલોજીકલ કમીશન વડોદરામાાં આવેલ છે. 

 રલે્વ ેટ્રઈેનીંગ કોલજે અન ેદશેની પ્રથમ રલેવ ેયશુ્નવર્સવટી વડોદરામાાં આવેલી છે. 

 લાલ રાંગનો ડોલોમાઈટ આરસ છુછાપરુમાાં આવેલ છે. 

 શ્વશ્વધ શ્વષય ની માશ્હતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ગુજરાત ઉજાવ શ્વકાસ શ્નગમ  અન ેગુજરાત ઇકોલોજી કશ્મશન સાંસ્થા વડોદરામાાં આવેલી છે.  

 શિૈશ્ણક પ્રવશૃ્તમાાં વડોદરા અગ્રસેર રહ્ુાં છે. 

 વડોદરા રાજ્યમાાં સયાજીરાવ ગાયકવાડફેરજીયાત પ્રાથશ્મક શ્શિણ કયુું  હતુાં. 

 વડોદરામાાં આઈ.પી.સી.એલ રીફાઈનરી (પટે્રોલ બનાવટો) આવેલી છે. 

 વડોદરામાાંિાવજ  ખાત ેજી.એસ.એફ.સી.યકુરયા ખાતરનુાંસૌથી મોટુાં કારખાનુાં આવેલુાં છે. 

 સારાભાઇ કશે્મકલ્સ (દવાઓ અન ેમશીનરી બનાવવાનુાં કારખાનુાં) તથા એલશે્મ્બક (દવાઓ બનાવવાનુાં કારખાનુાં) આવેલુાં 

છે.એલેશ્મ્બક કશે્મકલ્સ વકવસ કાંપની લીમીટડેની સ્થાપના શ્ત્રભુવનદાસ ગજ્જર ેકરી હતી. 

 ગુજરાતનુાં સૌપ્રથમ રકેડયો કને્જર વડોદરામાાં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ ેશરૂ કયુું હતુાં. 

 વડોદરા શ્જલ્લો કપાસના ઉત્સપાદનમાાં પ્રથમ સ્થાન ેઆવ ેછે. 

 વડોદરા નજીક આજવામાાં શ્વચવાશ્મત્રી નદી પર બાંધ બાાંધવામાાં આવ્યો છે. 

 િાાંદોદ એ દશ્િણના કાશી તરીક ે ઓળખાતુાં અન ે શ્પતશૃ્રાધધ માટ ે જાણીતુાં સ્થળ છે. અહીં નમવદા, ઓરસાંગ અન ે કરજણ 

નદીઓનો સાંગમ થાય છે. 

 ડભોઈ (દભવવતી)નો કકલ્લાનો આકાર સ્વશ્સ્તક જેવા આકારનો  હીરા નામના સલાટના નામ પરથી કકલ્લાનો પવૂવ દરવાજો 

હીરા ભાગોળ તરીક ેઓળખાય છે. 

 ઇ.સ. 1711માાં સરસનેાપશ્ત ત્ર્યાંબકરાવ દાભાડ ેઅન ેબાજીરાવ પચેવા વચ્િ ેડભોઇમાાં યધુધ થયુાં હતુાં.  

 ડભોઈ ખાત ેઆવેલ વૈધનાથ માંકદરનો જીણોધરાર લવણપ્રસાદ ેકયો હતો.  

 વડોદરાનો ‘ લીલો િેવડો’ અન ે‘ભાખરવડી’ પ્રખ્યાત છે. 

 કોયલીમાાં ઈ.સ.૧૯૬૫માાં ખનીજતલે શશુ્ધધકરણની રીફાઈનરી સ્થાપવામાાં આવી હતી. અાંકલચેવરમાાંથી નીકળતા 

ખનીજતેલન ેઆ રીફાઈનરીમાાં શધુધ કરવામાાં આવ ેછે. 

 ગાંધાર તલેિતે્ર વડોદરા જીલ્લામાાં  આવેલુાં છે. 

 ડભોઈ ખાત ેગુજરાતી કશ્વ દયારામનો તાંબરૂો,િશ્મા અન ેહસ્તપ્રત  સ્મશૃ્તશ્િહન રૂપ ેસિવાયેલ છે. 

 વડોદરા પાસ ેઆવેલ કારવણ (કાયાવરોહણ)માાં લકલુીશની જન્જમભશૂ્મ માનવામાાં આવ ેછે.  
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 કાયાવરોહણના યોગ માંકદરની સ્થાપનામાાં મહત્સવન ુ યોગદાન શ્રી કપૃાલ્વાનાંદ સ્વામી  આપ્યુાં હતુાં. આ ત્રણ માળના 

યોગમાંકદરમાાં બ્રહ્મલોક, શ્વષ્ણુલોક અન ેશ્શવલોક આવેલા છે.  

 ઇ.સ. 1947માાં અાંબુભાઇ પરુાણીએ અરસવાંદ કને્જરની સ્થાપના કરી હતી.  

 ગુજરાતમાાં સૌપ્રથમ ફાઈન આટવસ કોલજેની સ્થાપના વડોદરામાાં થઇ હતી.  

 વડોદરા શ્જલ્લાના ડસેર ખાત ેગજુરાતની પ્રથમ સ્પોટ્સવ યશુ્નવર્સવટી ૨૦૨૨માાં કાયવરત થશ.ે  

 િાણોદ શ્પતકૃાયવ , શ્રાધધ તપવણ તથા કાલવસપવદોષની શ્વશ્ધ માટ ેજાણીતુાં સ્થળ છે. તથા ગુજરાતી કશ્વ દલપતરામનુાં જન્જમસ્થળ 

છે.   

 િાણોદ અન ેકરનાળી પાસ ેશષેનારાયણનુાં ભવ્ય શ્વશાળ વૈષ્ણણવ માંકદર આવેલુાં છે.  

 વડોદરા નજીક રમણગામડી ખાત ેધન્જવાંતરી પકરયોજના અાંતગવત આયુવેકદક ઔષધીઓનુાં શ્નમાવણ કરવામાાં આવેલ છે.  

 ઇ.સ. 1939માાં વડોદરા ખાત ેગજુરાતનુાં સૌપ્રથમ રકેડયો કને્જરની શરૂઆત થઈ હતી.  

 ભારતનુાં સૌપ્રથમ પટે્રો કશે્મકલ્સ સાંકલૂ ઇ.સ. 1969માાં ઇશ્ન્જડયન પટે્રો કશે્મકલ્સ કોપોરશેન લી. (IPCL)ની સ્થાપના કરવામાાં 

આવી હતી.  

 મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ ેઇ.સ. 1908માાં બેંક ઓફ બરોડાની સ્થાપના કરી હતી. જેનુાં વડમુથક વડોદરા છે.  

 નારચેવર ખાત ેરાંગ અવધૂતનો આશ્રમ આવેલો છે.  

 વડોદરામાાં આવેલ પ્રતાપ શ્વલાસ પેલસેનુાં શ્નમાવણ રાજા રણજીતસસાંહજી વષવ 1907 થી 1915 દરશ્મયાન યરુોપીયન 

પધ્ધશ્તમાાં ઇન્જડો-સેરશે્સશ્નક શલૈીમાાં કરાવ્ય ુ હતુાં. 1968માાં મહારાજા રણજીતસસાંહ ેઆ પલેેસન ેકદુરતી ઉદ્યાનમાાં ફરેવી દીધો 

હતો. 

 ગુજરાતનો પ્રથમ હેવી પ્લાન્જટ વડોદરામાાં આવેલો છે. 

 શ્વશ્વધ શ્વષય ની માશ્હતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ે માટ ેઆજે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ગુજરાતમાાં પાઈપલાઈન ધવારા રાાંધણગેસ પરૂો પડવાની યોજના સવવપ્રથમ અમલ – વડોદરા શહરે  

 ગુજરાતમાાં સવવપ્રથમ રડેીયો  કને્જરની સ્થાપના- ૧૯૨૦માાં વડોદરા 

 ગુજરાતનુાં સવવપ્રથમ સૌરઉજાવ ગામ- ૧૯૮૪માાં ખાાંડીયા ( વડોદરા) 

 ગુજરાતનુાં પ્રથમ મમે ુટ્રને ઓટોમકેટક વોશ શ્સસ્ટમ- વડોદરા  

 ગુજરાતનુાં પ્રથમ રકેડયો કને્જર ઇ.સ. 1939માાં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ વડોદરામાાં શરૂ કયુું હતુાં.  

 ગુજરાતની પ્રથમ સ્પોટ્સવ યશુ્નવર્સવટી વડોદરા શ્જલ્લાના સાવલી તાલકુાનાાં ડસેર ગામમાાં આવેલી છે જેનુાં નામ “ સૌની 

યુશ્નવર્સવટી” રાખવામાાં આવ્યુાં છે.  

 ગુજરાતનો  સવવપ્રથમ કફલ્મ સ્ટડુીયો – લક્ષ્મી કફલ્મ લેબોરટેરી અન ેસ્ટડુીયો, વડોદરા  

 ડભોઈનો કકલ્લો ડભોઇમાાં આવેલો ડભોઇના કકલ્લાનુાં બાાંધકામ શ્સધધરાજસસાંહ જયસસાંહના શાસનકાળ દરશ્મયાન બાાંધવામાાં 

આવ્યો છે. જેનો શ્શલ્પકાર હીરા કડીયો હતો. આ કકલ્લાનો આકાર સ્વશ્સ્તક જેવો છે.   

 

 

 

 

 

 


