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વલસાડ જીલ્લો 

 

 વલસાડ જિલ્લો ભારતદશેના પજચિમ ભાગમાાં આવેલા ગુિરાત રાજ્યની દજિણમાાં છેવાડ,ેઆવેલો છે. 

 વલસાડ જિલ્લાની આિુબાિુ ઉત્તર ે નવસારી જીલ્લાની,પજચિમમાાં અરબી સમદુ્ર , પવૂવમાાં દાદરાનગર અન ે દજિણમાાં 

મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની સરહદ આવેલી છે.  

 િેત્રફળ :- ૩,૦૩૪િો.કિમી 

 સ્થાપના :- ૧૯૬૬ 

 જવધાનસભાની િલુ સીટો :- ૪ {ધરમપરુ(એસ.ટી),પારડી,િપરાડા (એસ.ટી) અન ેઉમરગામ (એસ.ટી } 

 વસ્તી :- ૧૭,૦૩,૦૬૮  (૨૦૧૧મુિબ ) 

 અિર જ્ઞાન :- ૭૮.૫૫% 

 લલાંગ અનપુાત:- ૯૨૨(દર હજાર)ે 

 મખુ્ય મથિ :- વલસાડ 

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

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 તાલિુાઓ :-૫ (૧) વલસાડ (ર) પારડી (૩) ઉમરગામ (૪) િપરાડા, અન ે(પ) ધરમપરુ. 

 તાલિુા પાંિાયતની િલુ સીટો :- ૬ (બેઠિો-૧૫૮)( વલસાડ-૩૨, ધરમપરુ-૨૪,િપરાડા-૩૦, ઉમરગામ-૩૦,વાપી-૨૦ અન ે

પાટડી-૨૨  

 જિલ્લા પાંિાયતની િલુ સીટો :-૩૮ 

 ગામડાાંઓ :-૪૬૦  

 ગ્રામ પાંિાયત :- ૩૮૩  

 આરટીઓ નાં. :- GJ-15 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%A1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A1%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%89%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0
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 પોસ્ટ પીનિોડ નાં. :- ૩૯૬૦૦૧ 

 પાિ:- ડાાંગર, િુવાર,શરેડી,િેરાં,િીિ ુઅન ેિઠોળ  

 ઉદ્યોગ:- જસમેન્ટ, િમવઉદ્યોગ, િાગળ,રસાયણો,સતુરાઉ િાપડ, સ્ટનેલસે સ્ટીલ, ખાાંડ,તલેની જમલ, નાના ઈિનરેી ઉદ્યોગ, 

ઇમારતી લાિડુાં અન ેફામાવસ્યકુટિલ 

 નદીઓ- ઔરાંગા, પાર, દમણગાંગા, િોલિ 

 રાજ્યિિાનુાં વન:- મારૂજતનાંદનવન (૨૦૨૧, િલગામ તા. ઉમરગામ) 

 પાિ : - િોખા  

 ડરેી :- વસુાંધરા ડરેી 

 ધોધ :- િોકડયા ધોધ, શાંિર ધોધ,માવલીનો ધોધ 

 વન :- મારૂજત નાંદનવન ( િલગામ, તા. ઉમરગામ) 

 પવવતો:- જવલ્સન, સહ્યાદ્રી પવવતમાળા, પારનરેાના ડુાંગર  

 બાંદરો:- ઉમરગામ, વલસાડ, િોલિ, મરોલી, ઉમરસાડી 

 મ્યજુિયમ :- લડેી જવલ્સન મ્યજુિયમ (ધરમપરુ- 1928) 

 અગત્યના સ્થળો : ધરમપરુ ,નારગોલ ,વાપી ,ઉનાઈ ,જતથલ,મરોલી,જતથલનો દરીયાિીનારો,ઉદવાડાની પારસી અજગયારી,લડેી 

જવલ્સન સાંગ્રહાલય( ધરમપરુ), વ્ુાંદાવન સ્ટકુડયો(ઉમરગામ), ઉનાઈ ગરમ પાણીના િૂાંડ, સાાંઈ બાબાનુાં માંકદર (વલસાડ) 

જવશષે નોંધ : 

 ગુિરાતમાાં સૌથી વધાર ેવરસાદનુાં પ્રમાણ ૨૦૦ સ.ેમી.થીવધારે છે. 

 વલસાડ અન ેઅમલસાડ હાફુસની િરેી માટ ેજાણીતુાં છે  

 વલસાડ શહરે ઔરાંગા નદીન ેકિનાર ેવસલેુાં શહરે છે. 

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

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 વલસાડ ખાત ેરલે્ વ ેસરુિા દળનુાં મખુ્ ય મથિ તમેિ ટ્રનેીંગ સેન્ટર ધરાવ ેછે.  

 ગુિરાત રાિયમાાં સૌ પ્રથમ ધરમપરુ તાલિુા ખાત,ે રાષ્ટ્રીય જવજ્ઞાન સાંગ્રહાલય દ્વારા સાંિાજલત એવુાં આ િને્દ્ર ૨૭ એજપ્રલ, 

૧૯૮૪નાાં રોિ ભારત સરિારનાાં સાાંસ્િજૃતિ અન ેપ્રવાસન માંત્રાલય દ્વારા જિલ્લા જવજ્ઞાન િને્દ્ર ખુલ્લુાં મિુવામાાં આવયુાં. 

 "સહ્યાજદ્ગ સજૃિ સેન્ટર" વલસાડ અન ેનાજસિ વચ્િનેા મુસાફરો માટ ેખૂબિ આિષવણનુાં િને્દ્ગ છે. િયાાં િદુરતના અણમોલ 

ખજાનામાાંથી અસાંખ્ ય ઔષધીઓનો ખજાનો ભરલેો છે. અહીંના આકદવાસી વનવાસીઓની સાંપજત્ત છે. તમેાાં રપ૦ જાતના 

વૃિો તથા રરપ થી વધ ુજાતની ઔષધીઓના છોડ છે. 

 વલસાડ જિલ્લો જિકટશ શાસન સમય ે‘ બુલસર’ તરીિ ેઓળખાતો હતો અન ેત ેસમય ેવલસાડ બોમ્બ ેસાંસ્થાનો ભાગ હતો.  

 વલસાડ જીલ્લામાાં આવેલ માલવણ સાંસ્િજૃત સ્થળ આવેલુાં છે િેન ેિે.પી.િોશી અન ેએફ.આર. ઓલિીન દ્વારા 1967માાં 

શોધ િરવામાાં આવી હતી.  

 લડેી જવલ્સન મ્યજુિયમ મુાંબઈના તત્િાજલન ગવનવર સર લસે્લી જવલ્સન વષવ 1921માાં ધમવપરુની મલુાિાત ેઆવયા હતા તમેની 

યાદગીરીરૂપ ેરાજા રણજીતલસાંહ ેિયુજબલી હૉલ બાંધાવયો હતો. િે વષવ 1928માાં લડેી વલસણ મ્યુજિયમમાાં પકરવર્તવત િરવામાાં 

આવયો છે. આ મ્યુજિયમ ગિુરાતનુાં સૌપ્રથમ આકદવાસી મ્યજુિયમ છે ત ેમાનવજાજત શાસ્ત્ર સાંબાંજધત છે.  

 અહીંના િાંગલોમાાં સાગ,અન ેિીિ,ુસીતાફળ અન ેિળેાાં ખૂબથાય છે. 

 તીથલ અન ેનારગોલ હવાખાવાના સ્થળો છે. 

 ઉમરગામ ગિુરાતનુાં છેલ્લુાં સ્ટશેન છે. ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની હદ શરૂ થઇ છે. 

 વાપીમાાં અનિે િારખાનાઓ અન ેઔધોજગિ વસાહતો આવેલી છે. 

 વલસાડ સાગ માટ ેજાણીતુાં છે. 

 વલસાડ જિલ્લામાાં દકરયા કિનારો ૭૦ કિ.મી. ધરાવ ેછે.  

 વલસાડ ભારતના પવૂવ વડાપ્રધાન મોરારજીભાઈ દસેાઈનુાં િન્મસ્થાન છે. 

 ગુિરાતમાાં ડાયસ્ટફનુાં સૌથી વધ ુઉત્પાદન િરતુાં એિમ અતલુ પ્રોડક્ટસ વલસાડ ખાત ેઆવેલુાં છે.  

 વલસાડ જિલ્લો થમોપોલીના જિલ્લા તરીિ ેજાણીતો છે.  

 પ્રથમ ગુિરાતી વડાપ્રધાન મોરારજીભાઇ દસેાઈનુાં િન્મસ્થળ ભદલેી આ જીલ્લામાાં આવેલ છે.  

 નવસારી જિલ્લાની એિમાત્ર સરહદ ધરાવતો એિમાત્ર જિલ્લો વલસાડ છે.  
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 ગુિરાતનો સૌથી મોટો વનસ્પજત ઉદ્યાન વઘઇ બોટજનિલ ગાડવન છે.  

 વલસાડ જિલ્લાના મોટી ખાવડી ખાત ેકરલાયન્સ ઓઇલ કરફાઇનરીનુાં િને્દ્ર આવેલુાં છે.  

 પારનરેાની ટિેરીઓ વલસાડ જીલ્લામાાં આવેલ છે. 

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

મોબાઈલ એપ્લીિશેન 

 વલસાડના ધરમપરુમાાં સપવદાંશ સાંશોધન સાંસ્થાનુાં જનમાવણ થશ.ે 

 વડોદરા જિલ્લાનુાં પારડી તાલિુાનુાં ઉદવાડા ‘ પારસીઓનુાં િાશી’ તરીિ ેજાણીતુાં છે.  

 ગુિરાતમાાં સૌથી વધ ુિોખાનુાં ઉત્પાદન િરતો વલસાડ જિલ્લો છે.  

 ગુિરાતનુાં સૌપ્રથમ WIFI ગામ વલસાડ જિલ્લાનુાં “તીઘરા” ગામ છે. ત ેગામના જવદશેમાાં અભ્યાસ િરતાાં જવદ્યાથીઓ દ્વારા 

ગામન ેWIFI યુક્ત બનાવયુાં છે. 

 ગુિરાતની પ્રથમ સરિારી સ્માટવ શાળા – વાપી  

 
 


