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બરૂચ જીલ્રો 

 
 બરૂચ જીલ્રાની ઉત્તયે લડોદયા જજલ્રાની ,દક્ષિણભાાં સયુત જીલ્રાની , લૂવભાાં નભવદા જીલ્રાની અને 

શ્ચિભભાાં ખાંબાતના અખાતની વયશદ આલેરી છે.  
 િેત્રપ :-  ૫,૨૫૩  ચો. કિભી 
 બરૂચ જીલ્રાની આજુફાજુ નભવદા, લડોદયા અને સયુત જીલ્રાઓ આલેરા છે.  
 સ્થાના :-૧૯૬૦ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :- (૫) { જ ાંબવુય, લાગયા, ઝઘડીમા (એવ.ટી),બરૂચ અને અંિરેશ્વય} 
 લસ્તી :-  ૧૫,૫૦,૮૨૨(લવ-૨૦૧૧) 
 ક્રભ :- ૧૮ભો  

 વાિયતા :- ૮૩.૦૩% 

 લસ્તી ગીચતા :-૨૬૧ એિ ચો.કિભી (વ્મક્તત દીઠ) 
 જાશ્ચત પ્રભાણ (૧૦૦૦ રુુોએ) :- ૯૨૫ 

 મખુ્મભથિ :-  બરૂચ 

 શલાઈ ભથિ :- નથી  
 તાલિુાઓ:-૯ 

(1)બરૂચ (2) આભોદ (3) અંિરેશ્વય (4) લાગયા (5) શાાંવોટ (6) જ ાંબવુય(7) ઝગડીમા(8) લાક્ષરમા(9) 
નેત્રાંગ 

 તાલિુા ાંચામતની વીટો અને ફેઠિો :- ૯ ( બાજ-૩ ,િોંગે્રવ-૧)(કુર ફેઠિો- ૧૭૮) 
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( બરૂચ-૨૮,લાગયા-૧૬, અંિરેશ્વય-૨૬, લાક્ષરમા-૧૬,ઝઘડીમા-૨૨, શાાંવોટ-૧૬, જ ાંબવુય-૨૨,આભોદ-
૧૬ અને નેત્રાંગ-૧૬) 

 જજલ્રા ાંચામત વીટ :- ૩૪(બાજ-૧૨, િોંગે્રવ-૧૩,અન્મ-૯) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાક્ષરિાઓ વાંખ્મા અને લોડવ  :- ૩ (ફેઠિો-૧૦૮) (બાજ-૬૮,િોંગે્રવ-૩૬, અન્મ-૯) 

(અંિરેશ્વય -૯, બરૂચ-૧૧ અને જ ાંબવુય -૭ ) 
 ગાભડાાંઓ :-૬૬૩ 

 ગ્રાભ ાંચામત :- ૫૪૭  

 મખુ્મળશયે :- ૮, બરૂચ 

 આયટીઓ નાંફય :- GJ-16 

 એવટીડી  િોડ નાં :-૦૨૬૪૨ 

 નદીઓ :-  નભવદા,  િયઝણ,  અભયાલતી,  િીભ,  ભેણ,  ઢાઢય,  બાદય, ભધભુતી ,ભખૂી  
 લવતો :-  િકડમા, ડુાંગય,  વાયવા  ભાતાનો  ડુાંગય,ફાફાઘોયનો ડુાંગય  
 ફાંદયો :-  બરૂચ, દશજે,  શાાંવોટ.િાલી, ટાંિાયી  

 અમદુ્ર કિનાયો :- ૧૨૭ કિ.ભી (અંદાજીત) 
 ઉદ્યોગો:-

યાવામક્ષણિખાતય, ડયેીઉદ્યોગ, યવામણો, દલાઓ, વામિરઉદ્યોગ, શ્ચવભેન્ટ, ેટ્રોિેશ્ચભિલ્વ,ક્ષચનાઈ  ભાટી
ના  લાવણો,  સતુયાઉ  િાડ,  િાવનુાં  જજન,િાચ ઉદ્યોગ  

 ખનીજ :  કુદયતી લાય,ુ  તેર,  ચનૂો,  ક્ષરગ્નાઈટ 
 મખુ્માિો :  િાવ,  ઘઉં,  ડાાંગય,  િઠો,  ભગપી,  રશ્ચલિંગ,  િેયી,  જુલાય,  તલુય. 

 જભીનનો પ્રિાય :- િાી અને ીી  
 જોલારામિ  સ્થો :   શિુરતીથવ,  િફીયલડ,  બાડભતેૂશ્વય  ભશાદેલ,  શરૂાણેશ્વય  ભાંકદય, ભનન 

આશ્રભ, શઠીરા શનભુાનનુાં ભાંકદય, યતનો, અરીમાફેટ સ્તાંબેશ્વય, નાયેશ્વય  
શ્ચલળે નોંધ :- 
 બરૂચનો પ્રદેળ જૂના જભાનાભાાં રાટ તયીિે ઓખાતો શતો. 
 બરૂચ જજલ્રાભાાં ૧૦૦ કિ.ભી. રાાંફો દકયમા િોનાયો છે. 
 િાનભ પ્રદેળ િાવના ાિ ભાટે જાણીતો છે. 
 બરૂચ નભવદા કિનાયે લવેલુાં ળશયે છે. બરૂચ શરેાાં ભગૃિુચ્છ નાભે ધીિત ુાં ફાંદય શત ુાં. 
 બરૂચનો ગોલ્ડનક્ષિજ જુનો અને જાણીતો છે.   
 ઝઘડીમા તાલિુાના યાજાયડીભાાં ક્ષરગ્નાઇટની ખાણો આલેરી છે. 
 ગજુયાતનુાં વૌથી ભશત્લનુાં ખનીજતેર િેત્ર અંિરેશ્વય છે.ખનીજતેરનો ઉદ્યોગ શ્ચલિસ્મો છે. 
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 એશ્ચળમાની વૌથી ભોટી જી.આઈ.ડી.વી. અંિરેશ્વયભાાં આલેરી છે. 
 બરૂચ જજલ્રાભાાં બાડભતેૂશ્વય ભશાદેલનુાં ભાંકદય આલેરી છે.  
 બરૂચ જીલ્રનો િાનભ પ્રદેળ િાવના ાિ ભાટે જાણીતો છે.  
 નાયેશ્વય ખાતે શ્રી યાંગ અલધતુનો આશ્રભ આલેરો છે. 
 બરૂચભાાં ગજુયાત નભવદા લેરી પટીરાઈઝય િોોયેળન (જીએનએપવી)નુાં ભથિ આલેલુાં છે. જે 

ગજુયાતનુાં વૌથી ભોટુાં ખાતયનુાં િાયખાનુાં છે. 
 પ્રાચીનિાભાાં ગજુયાતનુાં આ ફાંદય ભાયી ભવારા અને યેળભના વ્માાય ભાટે જાણીત ુાં છે. 
 બરૂચ જીલ્રાની ફાલાધોયની ખાણ અિીિ ભાટે જાણીતી છે. 

 

 

 

 

  

 

 


