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ાચનકાળમાં ખંભાત િવુ ં હદય હ ુ અવા ચીન ુગનો આધ ઇિતહાસ ખંભાતને માટ#
ુરોપીય & અને વાસીઓની અવરજવર સાથે સંબધ ધરાવે છે . ાદ ઇિતહાસમાં ખંભાતના
નવાબોની ન-ધ ભ.ય ઐિતહાસીક વૈભવ સાચવીને બેઠ#લા ખંભાતની કાલ અને આજને સરખાવવા
અહ3 યાસ કરાયો છે . સાથે સાથે ખંભાતની વા4તવીકતા પણ છતી કર3 રહયો છે . દ6રયાઇ માગ
ધરવા ુ છે વાડાુ ં ગામ ધાિમ8ક 4થળોથી છલકા ુ ખંભાત ાચીનકાળમાં ધંધા રોજગારથી ધમધમ ુ
હ ુ હાલમાં અક3ક,હ3રા, :ુતરફ#ણી, હલવાસન <વા ઉધોગથી :ુિવ>યાત છે . ખંભાત તા?ુકો ખેતી
ધાન છે .
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ઇ.સ. ૧૮૩૦ માં ખેડા DEલાને ખંભાત આણંદ DEલાુ ં ાચીન- ઐિતહાસીક વૈભવ અને
અમદાવાદ
સામવેશ

DEલાના
કરાયો

ભાગGપે અક3ક-હ3રા-ઉધોગની

એક

૧૮૩૩

કલાOકમાને

કારણે

આ<

પણ

બIે જગિવ>યાત એવા ખંભાતને રાQટમાં પોતાની આગવી

માં

DEલાનો વહ3વટ Jુદો કરવામાં આ.યો ઓળખ 4થાિપત કર3 છે . પાંચમી સદ3 :ુધી ખંભાત
તા.

૨/૧૦/૧૯૯૭ ના

DEલો

અ4તીOવમાં

તા?ુકાુ ં

આણંદ

રોજ

આ.યો
DEલામાં

આણંદ ભારત ખંડમાં મોRુ અને સSુT બંદર ગણા ુ હ ુ પરં  ુ
ખંભાત સમયાંતર# અખાતમાં કાંપ Uુરાતા દર3યો Vુર ચાલયો ગયો
સમાવેશ અને બંદર Uુરાઇ ગુ આ< માW 4થાનીક ઉધોગ અને

કરવામાં આ.યો.

ઓ.એન.D.સી. ના સહાર# અથતW
ં ને ટકાવીને બેઠ#? ુ
ખંભાત દયનીય X4થિતમાં છે . છતા પણ ખંભાતે અનેક
િવિવધ YેWે રાજય, રાQZ, અને [તરરાQટ3ય YેWે
નામના મેળવી છે .
Uુ_ુષ :- ૯૭૨૨૫

(1)

વ4તી (૨૦૧૧)

cી :- ૮૯૨૯૦
dુલ :- ૧૮૬૫૧૫

(2)

&તીવાર માણે (દર ૧૦૦૦

૯૧૯

UુGષોએ cીઓની સં>યા)
Uુ_ુષ :-૮૭.૨૩

(3)

અYરhાનનો દર

(4)

ખંભાત તા?ુકાુ ં YેWફળ ચો.ક3મી

૮૯૨

(5)

ખંભાત તા?ુકો

૨૨.૦૭ થી ૨૩.૨૯ ઉkર અYાંશ

cી :-૭૦.૭૩

૭૨.૧૫ થી ૭૨.૪૮ U ૂવ ર# ખાશ
(6)

ખેoુત

૩૪%

(7)

ખેતમJુ રો

19%

(8)

મહOવની ખેતપેદાશ

ધઉ,ડાંગર,બાજર3,ચણા

(9)

જમીન

કાળ3,ચીકણી અને ગોરoુ

(10) નદ3ઓ

મહ3,શેઢ3 સાબરમતી

(11) આબોહવા

િવષમ

(12) મહતમ ઉQણતામ

૩૫ સે થી ૩૭ સે.:ુધી

(13) ?ુધતમ ઉQણતામાન

૨૪ સે. થી ૨૬ સે. :ુધી

(14) ર# Eવે

મેS ુ ટ#ન, vોડગેજ
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ટપાલની કચેર3ઓ-૪૬ Sુ>ય કચેર3-૧ Sુ>ય ટ# લીફોન
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