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બરૂચ જીલ્ર 

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

શ્ચિભભાાં ખાંબાતના અખાતની વયશદ આલેરી છે.  

 િેત્રપ :-  ૫,૨૫૩  ચ. કિભી 
 બરૂચ જીલ્રાની આજુફાજુ નભવદા, લડદયા અને સયુત જીલ્રાઓ આલેરા છે.  

 સ્થાના :-૧૯૬૦ 

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

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, િયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ િય 
Gnan Bhandar ભફાઈર એપ્રીિેળન 

 વાિયતા :- ૮૩.૦૩% 

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

 મખુ્મભથિ :-  બરૂચ 

 શલાઈ ભથિ :- નથી  

 તાલિુાઓ:-૯ 
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(1)બરૂચ (2) આભદ (3) અંિરેશ્વય (4) લાગયા (5) શાાંવટ (6) જ ાંબવુય(7) ઝગડીમા(8) લાક્ષરમા(9) 
નેત્રાંગ 

 તાલિુા ાંચામતની વીટ અને ફેઠિ :- ૯ કુર ફેઠિ- ૧૭૮) 
( બરૂચ-૨૮,લાગયા-૧૬, અંિરેશ્વય-૨૬, લાક્ષરમા-૧૬,ઝઘડીમા-૨૨, શાાંવટ-૧૬, જ ાંબવુય-૨૨,આભદ-
૧૬ અને નેત્રાંગ-૧૬) 

 જજલ્રા ાંચામત વીટ :- ૩૪ 

 નગયાક્ષરિાઓ વાંખ્મા અને લડવ  :- ૩ (ફેઠિ-૧૦૮) (અંિરેશ્વય -૯, બરૂચ-૧૧ અને જ ાંબવુય -૭ ) 
 ગાભડાાંઓ :-૬૬૩ 

 ગ્રાભ ાંચામત :- ૫૪૭  

 મખુ્મળશયે :- ૮, બરૂચ, અંિરેશ્વય, જ ાંબવુય, ઝઘડીમા, શાાંવટ, 
 આયટીઓ નાંફય :- GJ-16 

 એવટીડી  િડ નાં :-૦૨૬૪૨ 

 નદીઓ :-  નભવદા,  િયઝણ,  અભયાલતી,  િીભ,  ભેણ,  ઢાઢય,  બાદય, ભધભુતી ,ભખૂી  

 લવત :-  િકડમા, ડુાંગય,  વાયવા  ભાતાન  ડુાંગય,ફાફાઘયન ડુાંગય  

 ફાંદય :-  બરૂચ, દશજે,  શાાંવટ.િાલી, ટાંિાયી 
 ડયેી :- દૂધ ધાયા ડયેી (બરૂચ) 
 કુાંડ :- ફડફકડમ કુાંડ(અંિરેશ્વય), સમૂવ કુાંડ(શાાંવટ) 
 ભે :- યીખલદેલ જૈન ભે (બરૂચ) 
 અમદુ્ર કિનાય :- ૧૨૭ કિ.ભી (અંદાજીત) 
 ઉદ્યગ:-

યાવામક્ષણિખાતય, ડયેીઉદ્યગ, યવામણ, દલાઓ, વામિરઉદ્યગ, શ્ચવભેન્ટ, ેટ્રિેશ્ચભિલ્વ,ક્ષચનાઈ  ભાટી
ના  લાવણ,  સતુયાઉ  િાડ,  િાવનુાં  જજન,િાચ ઉદ્યગ  

 ખનીજ :  કુદયતી લાય,ુ  તેર,  ચનૂ,  ક્ષરગ્નાઈટ 
 મખુ્માિ :  િાવ,  ઘઉં,  ડાાંગય,  િઠ,  ભગપી,  રશ્ચલિંગ,  િેયી,  જુલાય,  તલુય. 

 જભીનન પ્રિાય :- િાી અને ીી  

 વાંળધન િેન્દ્ર :- પ્રાદેશ્ચળિ િાવ વાંળધન િેન્દ્ર (બરૂચ) 
 નતૃ્મ :- આગલા નતૃ્મ  

 જલારામિ  સ્થ :  શિુરતીથવ,  િફીયલડ,  બાડભતેૂશ્વય  ભશાદેલ,  શરૂાણેશ્વય  ભાંકદય, ભનન 
આશ્રભ, શઠીરા શનભુાનનુાં ભાંકદય, યતન, અરીમાફેટ સ્તાંબેશ્વય, નાયેશ્વય  

 

શ્ચલળે નોંધ :- 
 બરૂચન પ્રદેળ જૂના જભાનાભાાં રાટ તયીિે ઓખાત શત. 
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 બરૂચ જજલ્રાભાાં ૧૦૦ કિ.ભી. રાાંફ દકયમા િનાય છે. 
 િાનભ પ્રદેળ િાવના ાિ ભાટે જાણીત છે. 
 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, િયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ િય 
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 બરૂચ નભવદા કિનાયે લવેલુાં ળશયે છે. બરૂચ શરેાાં ભગૃિુચ્છ નાભે ધીિત ુાં ફાંદય શત ુાં. 
 બરૂચન ગલ્ડનક્ષિજ જુન અને જાણીત છે.   

 ઝઘડીમા તાલિુાના યાજાયડીભાાં ક્ષરગ્નાઇટની ખાણ આલેરી છે. 
 ગજુયાતનુાં વોથી ભશત્લનુાં ખનીજતેર િેત્ર અંિરેશ્વય છે.ખનીજતેરન ઉદ્યગ શ્ચલિસ્મ છે. 
 એશ્ચળમાની વોથી ભટી જી.આઈ.ડી.વી. અંિરેશ્વયભાાં આલેરી છે. 
 બરૂચ જજલ્રાભાાં બાડભતેૂશ્વય ભશાદેલનુાં ભાંકદય આલેરી છે.અશી દય 18 લે શ્ચભની કુાંબભે બાડભતૂ 
ખાતે બયામ છે.  

 બરૂચ જજલ્રાન િાનભ પ્રદેળ િાવના ાિ ભાટે જાણીત છે.  

 નાયેશ્વય ખાતે શ્રી યાંગ અલધતુન આશ્રભ આલેર છે. 
 બરૂચભાાં ગજુયાત નભવદા લેરી પટીરાઈઝય િોયેળન (જીએનએપવી)નુાં ભથિ આલેલુાં છે. જે 
ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં ખાતયનુાં િાયખાનુાં છે. 

 પ્રાચીનિાભાાં ગજુયાતનુાં આ ફાંદય ભાયી ભવારા અને યેળભના વ્માાય ભાટે જાણીત ુાં છે. 
 બરૂચ જજલ્રાના જ ાંબવુય તાલિુાભાાં િાલી ખાતે ગયભ ાણીના ઝયા આલેરા છે. 
 છટે વયદાય તયીિે ઓખાતા ડૉતટય ચાંદુરાર દેવાઇએ ગાાંધીજીની પે્રયણાથી ઇ.વ. 1926ભાાં બરૂચ 
ખાતે વેલાશ્રભની સ્થાના િયી શતી.  

 એશ્ચળમાના વોપ્રથભ યવામણ ફાંદય તયીિે 25 જાન્યઆુયી 2001ના યજ દશજે ફાંદય ખલુ્લ ુમિૂલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં.  

 બરૂચના શિુરતીથવ ાવે િફીયલડ ટા ુઆલેર છે.  

 બરૂચન કિલ્ર વરાંિી લાંળના યાજલી કુભાયાે ફાંધાવ્મ છે. તેની તશ્ચતિંગ અડીખભ િટ આજેમ 
આ ‘ બાગ્યુાં બાાંગ્યુાં તમ બરૂચ’ના યુાતન ગોયલની વાિી યુાલે છે.  

 ભેઘયાજાની છડીન ઉત્વલ ભે બરૂચ ખાતે ઉજલામ છે.  

 દકયમાઈ ખનીજ તેરનુાં ઉદ્દબલસ્થાન આરીમાફેટ બરૂચ જીલ્રાભાાં આલેર છે.  

 ગજુયાતની વલવપ્રથભ િાડ શ્ચભર( અંગે્રજની)- બરૂચ િટન શ્ચભર, બરૂચ (૧૮૫૩ભાાં) 
 ગજુયાતનુાં પ્રથભ COVID -19 ભાટેનુાં સ્ભળાન ગશૃ િયનાય ળશયે – બરૂચભાાં  

 ગ્રશણ દયશ્ચભમાન ખલુ્લ ુયશતે ુાં બાયતનુાં  અને ગજુયાતનુાં એિભાત્ર શ્ચળલભાંકદય – સ્તાંબેશ્વય તીથવ (િાલી-

િાંફઇ, બરૂચ જજલ્રાન જ ાંબવુય તાલિુભાાં) 

 બરૂચભાાં રવણ અને ડુાંગી વાંળધન િેન્દ્ર આલેરા છે.  
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 ગજુયાતી બાાના જાણીતા રેખિ અને શ્ચળિણળાસ્ત્રી િનૈમારાર ભાણેિરાર મનુળીન જન્ભ ૩૦ 

કડવેમ્ફય ૧૮૮૭ના યજ બરૂચભાાં થમ શત. તેભણે ઇ.વ. ૧૯૩૮ભાાં બાયતીમ શ્ચલદ્યાબલનની 

સ્થાના િયી શતી. તેભણે ગજુયાતી બાાભાાં ઐશ્ચતશાશ્ચવિ નલરિથાઓ  આી છે.   

 શ્ચલશ્ચલધ શ્ચલમ ની ભાકશતી અને યેગ્યરુય ફ્રી ટેસ્ટ, િયાંટ અપેવવ લગેયે ભાટે આજે જ ડાઉનરડ િય 
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