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ભાવનગરજિલ્લો 

 
 બાલનગય યાજ્મની સ્થાના ઈ.વ.૧૭૪૩ લૈળાખ સદુ-૩ ના યોજ લડલા ગાભ નજીક ભશાયાજા 

બાલસવિંશજીએ કયી શતી. 
 બાલનગય જીલ્રાની આજુફાજુ ઉત્તયે ફોટાદ,અભદાલાદ લૂવભાાં ખાંબાતનો અખાત, દક્ષિણે 

અયફવાગય અને સિભભાાં અભયેરી જીલ્રાની વયશદો આલેરી છે. 
 િેત્રપ :- ૬,૫૨૪ ચો.કક.ભી. 
 સ્થાના :- તા. ૧/૫/૧૯૬૦ 

 સલધાનવબાની કુર વીટો :- ૯  ભહલુા(એવ.ટી), તાજા, ગાયીમાધાય, ારીતણા, બાલનગય-ગ્રામ્મ, 
બાલનગય-લેસ્ટ, ગઢડા (એવ.વી), ફોટાદ} 

 લસ્તી :- ૨૮,૭૭,૯૬૧ (૨૦૧૧) 
 લસ્તી ગીચતા :- ૨૮૭  

 ગાભડાઓ :-૭૮૪  

 ગ્રાભ ાંચામત :- ૬૫૬  

 ડયેી :- દૂધ વકયતા ડયેી, બાલનગય  
 આયટીઓ નાં.:- GJ-04  
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 ોસ્ટ સનકોડ નાં. :-  
 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ:- ૯૩૩(દય શજાયે) 
  વાિયતા :-   ૭૫.૫૨% 

 તાલકુાઓ:- ૧૦  બાલનગય, લલ્રબીયુ. ઉભયાા, સળશોય, ઘોઘા, ગાયીમાધાય, ારીતાણા, તાજા 
,ભહલુા અને જેવય )  

 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૯(ફેઠકો -૨૧૦)( બાજ-૮૯, કોંગે્રવ-૧૧૦ અન્મ-૧૧ ) ( બાલનગય-
૨૦, ઉભયાના-૧૮, લલ્રબીયુ-૧૬, ઘોઘા-૧૮, ભહલુા-૩૪, ારીતણા-૨૦,ગાયીમાધાય-૧૬,તાજા-
૩૨ અને જેવય-૧૬)  

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :- ૪૦ ( બાજ-૧૭, કોંગે્રવ-૨૩ અન્મ-૦ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાક્ષરકાની વાંખ્મા અને લોડવ :- ૨ (ભહલુા-૯ (૨૮ )( બાજ-૨૩, કોંગે્રવ-૧૩ , અન્મ-૦ )અને 

ારીતાણા-૯ (૩૬)( બાજ-૨૨, કોંગે્રવ-૧૩ અન્મ-૦૧ )) 
 બાલનગય મ્યસુનસવર કોોયેળન ની કુર લોડવ અને વીટો :- 13 ( ફેઠકો-૫૨)( બાજ-૩૪, કોંગે્રવ-

૧૮,અન્મ-૦) 
 બાલનગયના ભેમય :- નીમફેુન ફાાંબક્ષણમા 
 બાલનગયના ડપે્યટુી ભેમય :- ભનબા ભોયી  

 મખુ્મ  ભથક  : - બાલનગય 

  શલાઈભથક : - બાલનગય 

 આયટીઓ નાંફય:- GJ-04 

 ઉચ્ચ ળૈિક્ષણક વાંસ્થાઓ :- ભેડીકર,આયુવલેદ અને શોસભમોેથીક કોરેજ, વયકાયી એન્જીસનમયીંગ 
કોરેજ, ોરીટેકનીક કોરેજ તથા વય પ્રબાળાંકય ટ્ટણી ઇન્સ્ટીટયટુ ઓપ વામન્વ.  

 યાષ્ટ્રીમ ધોયી ભાગવ :- નાં..-૫૧ વાય થામ છે. 
 ફાંદયો :-  અરાંગ, ભહલુા, તાજા ,ઘોઘા, બાલનગય  
 દકયમા કકનાયો :- ૧૨૦ કક.ભી. 
 લવતો:- ળેત્ુાંજમ, તાજાના  ડુાંગયો,  સળશોયી ભાતાનો ડુાંગય, થાો, ળાાંતળેયી, ભોયધાય અને 

સભસતમાા,રોંગડી   
 અબમાયણ્મ :- શાથફ કાચફા ઉછેય કેન્ર , કાીમાય નેળનર ાકવ  ,લેાલદય  
 નદીઓ :- ળેત્જુી, ઘેરો નદી, ભારણ, ફગડ,સકુબાદય,કાળુબાય ભારણ  અને કેયી  
 તાલ અને વયોલય :- ગૌયીળાંકયતાલ (બાલનગય), સળશોયતાલ અને ફોય તાલ  (બાલનગય) 
 સવિંચાઇ મોજના :- ળેત્ુાંજી મોજના (યાજસ્થી) 
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  મખુ્મ  ાકો :- ભગપી , કાવ , તર,ફાજયી , ડુાંગી , દાડભ , કેાાં , ઘઉં,નાયીમે, દાડભ  અને 
જાભપ    

 જભીન :- કાી જભીન  
 ઉદ્યોગો :- અરાંગ જશાજ  બાાંગલાનો ઉદ્યોગ,  ખાાંડ ઉદ્યોગ, શીયા ઘવલાનો ઉધોગ,  ખેતીના ઓજાયો, 

સવભેન્ટ, કાગ, યફય, લનસ્સત ઘી, ભાટીનાાં લાવણો અને ભત્સસ્મ ઉદ્યોગ     

 ખનીજ : - જીપ્વભ,ડોરોભાઈટ, ક્ષરગ્નાઈટ, ચોક, કેલ્વાઈટ,રાઈભસ્ટોન,સવક્ષરકા  
  જોલારામક  સ્થો : - ારીતાણાનાાં જૈન ભાંકદયો, ગોપ્રજ ભશાદેલનુાં  ભાંકદય, ખોડીમાય ભાતાનુાં ભાંકદય 

(યાજયા) ,પ્રાચીન સલદ્યાીઠ(લલ્રબીયુ),‘તાતણીમો ધયો’, ફગદાણા, નીરભફાગ ેરેવ,તખ્તેશ્વય 
ભશાદેલનુાં ભાંકદય  (બાલનગય) ,  તખ્તેશ્વયનુાં ભાંકદય અને જગદીશ્વયનુાં ભાંકદય (બાલનગય) , શાથફનો 
દકયમા કકનાયો   

 ઉચ્ચ ળૈિક્ષણક વાંસ્થા :-  
 ગલભેન્ટ ભેડીકર કોરેજ , બાલનગય  
 ભશાયાજા કૃષ્ટ્ણકુભાયસવિંશજી યસુનલસવિટી, બાલનગય  
 રોકબાયતી સલદ્યાીઠ, વણોવયા  
 વેન્રર વોલ્ટ એન્ડ ભયીન કેસભકલ્વ કયવચવ ઇન્સ્ટીટયટુ, બાલનગય  
 ડ્રામ પાસભિંગ સ્ટેળન , લલ્રબીયુ 

 કેન્રીમ િાય અને વાગય યવામણ વાંળોધનળાા   
   સલળે નોંધ  

 આ જીલ્રાનો ભોટો સલસ્તાય અયફ વાગયને કકનાયે આલેરો છે. 
 બાલનગય એ ગજુયાતની વાાંસ્કૃસતક નગયી તયીકે ઓખામ છે. 
 બાલનગય એ સલકસવત ફાંદય અને ઔદ્યોક્ષગક ળશયે છે. 
 વેન્રર વોલ્ટ એન્ડ ભયીન યીવચવ ઇન્સ્ટીટયટુ આલેરી છે. 
 રાકડાની ખયીદીકાભ ભાટે ભહલુા જાણીત ુાં છે. 
 ભહલુાભાાં નાીમેય અને ડુાંગી ઉત્સાદન ભાટે ણ જાણીત ુાં છે. 
 ગજુયાતભાાં વૌથી લધ ુભાંકદયો ધયાલતુાં  ળશયે ારીતણા છે.આથી ભાંકદયોના નગય તયીકે ઓખામ 

છે. ાક્ષરતાણાભાાં કુર -૮૬૩ ભાંકદયો આલેરા છે. 
 બાલનગયના ગાાંકઠમા પ્રચક્ષરત છે. 
 અરાંગભાાં જશાજ બાાંગલાનો ઉધોગ સલશ્વબયભાાં જાણીતો છે.લશાણો તોડલાની ગાદી. 
 બાલનગયભાાં દુરવબ સવક્કાઓ, પોટોફે્રમ્વ, શસથમાયો,ભસૂ્તયીમ ળોધોના નમનૂાઓ જેલી ચીજોનુાં વાંગ્રશ 

ધયાલતુાં ફેયટોન મ્યઝુીમભ આલેલુાં છે. 
 ગાયીમાધાય તાલકુાભાાં કણફી કોભની ભકશરાઓ કણફી બયતકાભ કયે છે. 
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 લેાલદયભાાં કાીમાય વૌથી લધ ુલસ્તી લેાલદયભાાં છે સલશ્વનો વૌથી ભોટો નેળનર ાકવ  આલેરો 
છે. 

 ફગદાણા વાંતશ્રી ફજયાંગદાવ ફાાનો આશ્રભ આલેરો છે. તથા ફગડશે્વય ભશાદેલનુાં પ્રાચીન ભાંકદય 
ણ અકશ આલેર છે. 

 ગોનાથભાાં ગોનાથનુાં સળલક્ષરિંગ આલેલુાં છે જ્માાં નયસવિંશ ભશતેાએ સળલ આયાધના કયતાાં 
બગલાન સળલે કૃષ્ટ્ણરીરાના દળવન કયાવ્મા શતા. 

 તરગાજયડા કથાકાય ભોયાયીફાનુ ુાં જન્ભસ્થ છે.  
 ભહલુા એ ‘ વૌયાષ્ટ્રના કાશ્ભીય’ તયીકે જાણીત ુાં છે. રાકડાના યભકડા તથા રાકડાની કોતયણી તથા 

શાથીના દાાંતની ફનાલટો ભાટે જાણીત ુાં છે.  
 ભજાદય એ દુરાબામા કાગનુાં ગાભ છે.  
 તાજા ગજુયાતી કસલ નયસવિંશ ભશતેાનુાં જન્ભસ્થ છે. અકશના ડુાંગયો ય ફૌદ્ધ ગપુાઓ આલેરી છે. 
 ગાાંધીજીએ બાલનગયની ળાભદાવ કોરેજભાાં અભ્માવ કમો છે.  
 બાલનગય દાડભ , ‘ગાાંઠીમા’ અને ‘ ટાયા’ ભાટે જાણીત ુાં છે. 
 સલશ્વભાાં કાક્ષમાયનો વૌથી ભોટો નેળનર ાકવ  લલ્રબીયુભાાં આલેરો છે.  
 આ જજલ્રાભાાં વૌથી લધ ુયકેુક્ષરપ્ટવ( નીરક્ષગયી)ના વિૃો શોલાથી તે યકેુક્ષરપ્ટવ જીલ્રો કશલેામ છે. 
 ગજુયાતભાાં બાલનગયનુાં યેલ્લે સ્ટેળન એકભાત્ર એવુાં છે કે , જ્માાં ભકશરાઓ કરૂી તયીકે કાભ કયે છે. 
 સળશોય ળશયેભાાં ોરાદ યોરીન્ગની સભરો આલેરી છે. 
 બાલનગયની સલસળષ્ટ્ઠ સળિણવાંસ્થા ‘ દક્ષિણામસૂતિ’ જે ક્ષગજુબાઈ ફધેકાએ સ્થાના કયી શતી. 
 વૌયાષ્ટ્રની પ્રતઃભ કોરેજ ળાલ્દાવ કોરેજની સ્થાના થઇ જેભાાં ગાાંધીજીએ સળિણ રીધુાં શત ુાં. 
 બાલનગયનો તાતણીમા ધયાભાાં દુષ્ટ્કાભાાં ણ ાણી ખટૂત ુાં નથી  

 


