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ભાવનગર જિલ્લો  

 
 

 ભાવનગર રાજ્યની સ્થાપના ઈ.સ.૧૭૪૩ વૈશાખ સદુ-૩ ના રોિ વડવા ગામ નજીક મહારાજા ભાવસસિંહજીએ કરી હતી. 

 ભાવનગર જીલ્લાની આિુબાિુ ઉત્તર ે બોટાદ,અમદાવાદ પવૂવમાિં ખિંભાતનો અખાત, દજિણ ે અરબસાગર અન ે પજચિમમાિં 

અમરેલી જીલ્લાની સરહદો આવેલી છે. 

 િેત્રફળ :- ૬,૫૨૪ િો.કક.મી. 

 સ્થાપના :- તા. ૧/૫/૧૯૬૦ 

 જવધાનસભાની કલુ સીટો :- ૯  મહુવા(એસ.ટી), તળાજા, ગારીયાધાર, પાલીતણા, ભાવનગર-ગ્રામ્ય, ભાવનગર-વેસ્ટ, ગઢડા 

(એસ.સી), બોટાદ} 

 વસ્તી :- ૨૮,૭૭,૯૬૧(૨૦૧૧) 

 વસ્તી ગીિતા :- ૨૮૭  

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ગામડાઓ :-૭૮૪ 

 ગ્રામ પિંિાયત :- ૬૫૬  

 ડરેી :- દધૂ સકરતા ડરેી, ભાવનગર  

 આરટીઓ નિં.:- GJ-04  
 પોસ્ટ જપનકોડ નિં. :-  

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:- ૯૩૩(દર હજાર)ે 

  સાિરતા :-   ૭૫.૫૨% 

 તાલકુાઓ:- ૧૦  ભાવનગર,વલ્લભીપરુ,ઉમરાળા,જશહોર,ઘોઘા,ગારીયાધાર,પાલીતાણા,તળાજા ,મહુવા અન ેિેસર )  
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 તાલકુા પિંિાયતની કલુ સીટો :- ૯(બેઠકો-૨૧૦) ( ભાવનગર-૨૦, ઉમરાના-૧૮, વલ્લભીપરુ-૧૬,ઘોઘા-૧૮, મહુવા-

૩૪,પાલીતાણા-૨૦,ગારીયાધાર-૧૬,તળાજા-૩૨ અન ેિેસર-૧૬)  

 જિલ્લા પિંિાયતની કલુ સીટો :- ૪૦  

 નગરપાજલકાની સિંખ્યા અન ેવોડવ :- ૨ (મહુવા-૯ (૨૮)અન ેપાલીતણા-૯ (૩૬) 

 ભાવનગર મ્યજુનજસપલ કોપોરશેન ની કલુ વોડવ અન ેસીટો :- 13 ( બઠેકો-૫૨ 

 મખુ્ય  મથક  : - ભાવનગર 

  હવાઈમથક : - ભાવનગર 

 આરટીઓ નિંબર:- GJ-04 
 ઉચ્િ શૈિજણક સિંસ્થાઓ :- મડેીકલ,આયુવવેદ અન ેહોજમયોપેથીક કોલેિ, સરકારી એન્જજીજનયરીંગ કોલિે, પોલીટકેનીક કોલેિ 

તથા સર પ્રભાશિંકર પટ્ટણી ઇન્જસ્ટીટયુટ ઓફ સાયન્જસ.  

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 રાષ્ટ્રીય ધોરી માગવ :- નિં..-૫૧ પસાર થાય છે. 

 બિંદરો :-  અલિંગ, મહુવા, તળાજા ,ઘોઘા, ભાવનગર, પીપાવાવ  

 દકરયા કકનારો :- ૧૨૦ કક.મી. 

 પવવતો:- શતે્રુિંિય, તળાજાના ડુિંગરો, જશહોરી માતાનો ડુિંગર, થાપો, શાિંતશરેી, મોરધાર અન ેજમજતયાળા,લોંગડી  

 અભયારણ્ય :- હાથબ કાિબા ઉછેર કને્જર , કાળીયાર નશેનલ પાકવ ,વેળાવદર બ્લકે બક નશેનલ પાકવ (વલભીપરુ) 

 નદીઓ :- શતે્રજુી, ઘલેો નદી, માલણ, બગડ,સકુભાદર,કાળુભાર માલણ  અન ેકરેી  

 િળધોધ :- ત્ર્યિંબક ધોધ (ઘોઘા) 

 ગફુાઓ :- તળાજાની ગફુાઓ  

 મ્યજુિયમ :- બાટવન મ્યજુિયમ (ભાવનગર-1882), ગાિંધી સ્મજૃત મ્યજુિયમ (ભાવનગર) 

 તળાવ અન ેસરોવર :- ગૌરીશિંકરતળાવ (ભાવનગર), જશહોરતળાવ અન ેબોર તળાવ  (ભાવનગર) 

 સસિંિાઇ યોિના :- શતે્રુિંજી યોિના (રાિસ્થળી) 

 ડમે :- રાિપરા ડમે  

 ડરેી :- દધૂસરીતા 

 મખુ્ય  પાકો :- મગફળી, કપાસ,તલ,બાિરી, ડુિંગળી, દાડમ, કળેાિં, ઘઉં,નારીયળે, દાડમ અન ેજામફળ    

 િમીન :- કાળી િમીન  

 ઉદ્યોગો :-અલિંગ િહાિ ભાિંગવાનો ઉદ્યોગ, ખાિંડ ઉદ્યોગ, હીરા ઘસવાનો ઉધોગ, ખેતીના ઓજારો, જસમને્જટ, કાગળ, રબર, 

વનસ્પજત ઘી, માટીનાિં વાસણો અન ેમત્સસ્ય ઉદ્યોગ    

 ખનીિ : - જીપ્સમ,ડોલોમાઈટ, જલગ્નાઈટ, િોક, કલે્સાઈટ,લાઈમસ્ટોન,જસજલકા  

 મળેો :- નકળિંગનો મળેો, ગોપનાથ મહાદવેનો મળેો, પાજલતાણા િૈન મળેો   

 કુિંડ :- દયાનિંદ કુિંડ, બ્રહ્મકુિંડ (જશહોર) 

 રાજ્યકિાનુિં વન:- પવન વન (૨૦૧૦, પાજલતાણા) 

  િોવાલાયક  સ્થળો : - પાલીતાણાનાિં િૈન મિંકદરો,ગોપ્રિ મહાદેવનુિં  મિંકદર, ખોડીયાર માતાનુિં 

મિંકદર(રાિપરા),પ્રાિીનજવદ્યાપીઠ(વલ્લભીપરુ),‘ તાતણીયોધરો’, બગદાણા, નીલમબાગ પલેસે,તખ્તચેવર મહાદવેનુિં મિંકદર 

(ભાવનગર),િગદીચવરનુિં મિંકદર (ભાવનગર) ,રૂવાપરી માતાનુિં મિંકદર (ભાવનગર), હાથબનો દકરયા કકનારો,ગોમટચેવર 

મહાદવેનુિં મિંકદર  

 ઉચ્િ શિૈજણક સિંસ્થા :-  

 ગવમને્જટ મડેીકલ કોલેિ , ભાવનગર  

 મહારાજા કષૃ્ણકમુારસસિંહજી યજુનવર્સવટી, ભાવનગર  

 લોકભારતી જવદ્યાપીઠ, સણોસરા  

 સેન્જરલ સોલ્ટ એન્જડ મરીન કજેમકલ્સ કરસિવ ઇન્જસ્ટીટયટુ, ભાવનગર  

 ડ્રાય ફાર્મિંગ સ્ટશેન , વલ્લભીપરુ 



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 3 
 

 કને્જરીય િાર અન ેસાગર રસાયણ સિંશોધનશાળા  

   જવશષે નોંધ  
 આ જીલ્લાનો મોટો જવસ્તાર અરબ સાગરન ેકકનાર ેઆવેલો છે. 

 ભાવનગર એ ગિુરાતની સાિંસ્કજૃતક નગરી તરીક ેઓળખાય છે. 

 ભાવનગર એ જવકજસત બિંદર અન ેઔદ્યોજગક શહરે છે.ભાવનગર બિંદર ‘ લોકગટે’ જસસ્ટમથી કામ કર ેછે.  

 ઇ.સ. ૧૭૨૩માિં વૈશાખ સદુ ત્રીિ અખાત્રીિના કદવસ ે મહારાજા ભાવસસિંહ ગોજહલ ે ભાવનગરન ે નવી રાિધાની તરીક ે

વસાવી. 

 સેન્જરલ સોલ્ટ એન્જડ મરીન રીસિવ ઇન્જસ્ટીટયટુ આવેલી છે. 

 લાકડાની ખરીદીકામ માટ ેમહુવાજાણીતુિં છે. 

 મહુવામાિં નાળીયરે અન ેડુિંગળી ઉત્સપાદન માટ ેપણ જાણીતુિં છે. 

 ગુિરાતમાિં સૌથી વધ ુમિંકદરો ધરાવતુિં  શહરે પાલીતણા છે.આથી મિંકદરોના નગર તરીક ેઓળખાય છે. પાજલતાણામાિં કલુ -

૮૬૩ મિંકદરો આવેલા છે. 

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 પાલીતાણામાિં શિંત્રુિયપવવત િૈનોના પહલેા તીથવકર આકદનાથ ઋષભદેવ ની િુદી િુદી નવ ટકૂો પર સફદે આરસના દરેાસરો 

આવેલા છે.  

 ભાવનગરના ગાિંકઠયા પ્રિજલત છે. 

 ભાવનગર જિલ્લાનુિં જશહોર તાિંબા- જપત્તળના વાસણો તથા તમાક ુમાટ ેજાણીતુિં શહરે છે. 

 ભાવનગર જિલ્લાનુિં જશહોરમાિં નાનાસાહેબ પચેવાએ વસવાટ કયાવનુિં હોવાનુિં મનાય છે.  

 ભાવનગરમાિં જશશજુવહારના સ્થાપક માનભાઈ ભટ્ટ હતા.  

 અલિંગમાિં િહાિ ભાિંગવાનો ઉધોગ (વહાણો તોડવાની ગાદી)જવચવભરમાિં જાણીતો છે. 

 ભાવનગરમાિં દલુવભ જસક્કાઓ,ફોટોફ્રેમ્સ, હજથયારો,ભસૂ્તરીય શોધોના નમનૂાઓ િેવી િીિોનુિં સિંગ્રહ ધરાવતુિં બેરટોન 

મ્યુિીયમ આવેલુિં છે. 

 ગારીયાધાર તાલકુામાિં કણબી કોમની મજહલાઓ કણબી ભરતકામ કર ેછે. 

 વેળાવદરમાિં કાળીયાર સૌથી વધ ુવસ્તી વેળાવદરમાિં છે જવચવનો સૌથી મોટો નશેનલ પાકવ આવેલો છે. 

 િુવારનુિં સૌથી વધ ુવાવેતર  કરતો જિલ્લો ભાવનગર છે.  

 બગદાણા સિંતશ્રી બિરિંગદાસ બાપાનો આશ્રમ આવેલો છે. તથા બગડચેવર મહાદવેનુિં પ્રાિીન મિંકદર પણ અજહ આવેલ છે. 

 ગોપનાથમાિં ગોપનાથનુિં જશવસલિંગ આવેલુિં છે જ્યાિં નરસસિંહ મહતેાએ જશવ આરાધના કરતાિં ભગવાન જશવ ેકષૃ્ણલીલાના દશવન 

કરાવ્યા હતા. 

 ભાવનગર જિલ્લાના જશહોરના રાિપરા ખાત ેખોકડયાર માતાજીનાિં મિંકદર ખાત ેતાિંતજણયાનો ધારો આવેલો છે.  

 તલગાિરડા કથાકાર મોરારીબાપનુુિં િન્જમસ્થળ છે.  

 મહુવા એ ‘ સૌરાષ્ટ્રના કાશ્મીર’ તરીક ેજાણીતુિં છે. લાકડાના રમકડા તથા લાકડાની કોતરણી તથા હાથીના દાિંતની બનાવટો માટે 

જાણીતુિં છે.  

 મહુવા પ્રાિીન સમયમાિં મધપુરુી નામ ેઓળખાતુિં હતુિં. મહુવા તાલકુાનાિં અનાવલ ગામમાિં આવેલ શકુલચેવર મહાદવેના મિંકદર ે

શ્રવણ માસના છેલ્લા સોમવાર ે મોિમાગીનો મળેો ભરાય છે.  

 મજાદર એ દલુાભાયા કાગનુિં ગામ છે.  

 તળાજા ગુિરાતી કજવ નરસસિંહ મહતેાનુિં િન્જમસ્થળ છે. અજહના ડુિંગરો પર મૌયવ કાળની બૌદ્ધ ગફુાઓ આવેલી છે. 

 ગાિંધીજીએ ભાવનગરની શામળદાસ કોલિેમાિં અભ્યાસ કયો છે.  
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 ભાવનગર દાડમ , ‘ગાિંઠીયા’ અન ે‘ પટારા’ માટ ેજાણીતુિં છે. 

 જવચવમાિં કાજળયારનો સૌથી મોટો નશેનલ પાકવ વલ્લભીપરુમાિં આવેલો છે.  

 આ જિલ્લામાિં સૌથી વધ ુયકુજેલપ્ટસ( નીલજગરી)ના વૃિો હોવાથી ત ેયકુજેલપ્ટસ જીલ્લો કહેવાય છે. 

 ગુિરાતમાિં ભાવનગરનુિં રલે્વ ેસ્ટશેન એકમાત્ર એવુિં છે ક ે, જ્યાિં મજહલાઓ કલૂી તરીક ેકામ કર ેછે. 

 ભાવનગરના મહારાજા તખતસસિંહજીએ ભાવનગર- વઢવાણ રલેવ ેલાઇનન ેકડસમે્બર-1880માિં મિંિૂરી આપી હતી.  

 જશહોર શહરેમાિં પોલાદ રોલીન્જગની જમલો આવેલી છે. 

 ખડમોર નામનુિં પિી ગિુરાતનાિં વેળાવદર કાજળયાર નશેનલ પાકવમાિં િોવા મળ ેછે િે ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપરુ ખાત ે

આવેલ છે.  

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ભાવનગરની જવજશષ્ઠ જશિણસિંસ્થા ‘ દજિણામરૂ્તવ’ િે જગિુભાઈ બધકેાએ સ્થાપના કરી હતી.દજિણામરૂ્તવ સિંસ્થાના અન્જય 

સભ્યોમાિં નાનાભાઇ ભટ્ટ અન ેહરભાઈ જત્રવદેી હતા. 

 પાજલતાણાન ે‘ મિંકદરોનુિં શહરે’ તરીક ેઓળખાય છે આ ઉપરાિંત ‘ મતૃકોનુિં જપયર’ પણ કહેવામાિં આવ ેછે.  

 ભાવનગર જીલ્લામાિં સણોસરા ખાત ેલોકભારતી સિંસ્થાના સ્થાપક નાનાભાઇ ભટ્ટ હતા.  

 ભાવનગર જિલ્લાનો ઘેલો અન ેશતે્રુજી નદી વચ્િનેો પ્રદશે ગોજહલવાડ પ્રદશે તરીક ેજાણીતો છે.   

 ભાવનગર જીલ્લામાિં આવેલ શામળદાસ કોલિેની સ્થાપના ૧૮૮૫માિં મહારાજા તખ્તસસિંહજીન ે કરી હતી. આ કોલેિમાિં 

ગાિંધીજીએ જાન્જયઆુરી ૧૮૮૮ થી િૂન ૧૮૮૮ દરમ્યાન અભ્યાસ કયો હતો. 

 ભાવનગરનો તાતણીયા ધરામાિં દષુ્કાળમાિં પણ પાણી ખૂટતુિં નથી.  

 ઇ.સ. 1882માિં ભાવનગર પાસ ેજથયોસોકફકલ સોસાયટીની સ્થાપના થઈ હતી.  

 કાઠીયાવાડના ગાિંધી તરીક ેજાણીતા શિંભભૂાઈ જત્રવદેીએ પાજલતાણા રાજ્ય સામનેી મહેસૂલ વધારાની િળવળની આગવેાની 

લીધી હતી.  

 મહુવા શહરેની િમાદાર કરેી પ્રખ્યાત છે.  

 ભાવનગર લોકટેક ધરાવતુિં બિંદર છે.  

 ભાવનગર રાિપરા ખોકડયાર માતાજીનુિં મિંકદર પાસ ેતાતજણયો ધરો આવેલો છે. િેમાિં દષુ્કાળના સમયમાિં પણ કદી પાણી 

ખૂટયુિં નથી.  

 ગુિરાતમાિં ડુિંગળીનુિં સૌથી વધ ુવાવેતર અન ેઉત્સપાદન કરતો જિલ્લો છે.  

 કોળીયાક ખાત ેપાિંિ પાિંડવોએ સ્થાપલેુિં જનષ્કલિંક મહાદેવનુિં મિંકદર આવેલુિં છે.  

 નરસસિંહ મહતેાએ જશવની પજૂા કરી હોય તવેુિં સ્થળ ગોપનાથ આ જીલ્લામાિં આવેલ છે.  

 વત્સસરાિ સોલિંકી ( વાછરા સોલિંકી)નો પાજળયો કોલધામ ખાત ેઆવેલો છે.  

 પીરમબટે ખાત ેભેમો ખડાજી ગોજહલનો પાજળયો આવેલો છે.  

 જશહોર ખાત ેનાનાસાહેબની સમાજધ આવેલ છે.  

 1902માિં ભાવસસિંહજી ગોહીલ-2 એ ભાવનગર દરબાર સજેવગ્સ બેન્જકની સ્થાપના કરી હતી િે 2008માિં SBIમાિં 

જવલીનીકરણ કરવામાિં આવ્યુિં હતુિં. 

 પાજલતાણાના શતે્રુિંિય પવવત પર ઢેબરા તરેસનો મળેો ભરાય છે.  

 ભાવનગરના કકનાર ેપીરમ, માલબને્જક , સલુતાપરુ અન ેિેગરી બટે આવેલા છે.  

 નીલમબાગ પેલસે ભાવનગરના ગોજહલ વિંશના રાિવી દ્વારા ૧૮૫૯માિં બાિંધવામાિં આવેલો છે. તમેના સ્થપજત િમવન 

આર્કવટકે સીમસન હતા. વષવ ૧૯૮૪માિં હકેરટેિ હોટલમાિં ફરેવવામાિં આવ્યુિં છે.  

 િેગરી બટે માલબેંક બટે ભાવનગર જિલ્લાના દકરયાકકનાર ેઆવેલો છે.  
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 ભાવનગર જિલ્લાના કોળીયાક ખાત ેભાદરવી અમાસના કદવસ ેદકરયાકકનાર ેનકળિંગમહાદવેના મિંકદર ેઆ મળેો ભરાય છે. આ 

સ્થળ મહાભારત કથાના પાિંડવો સાથ ેપૌરાજણક રીત ેસિંકળાયેલ છે.  

 ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલકુામાિં આવેલુિં પાદરી ગામ સસિંધ ુ ખીણની સિંસ્કજૃતનુિં પરુાતત્સવીય સ્થળ છે. પાદરી ગામ 

મીઠાના ઉત્સપાદન માટ ેપણ જાણીતુિં છે.  

 ભાવનગર જિલ્લાના હાથબ ખાત ેકાિબા ઉછેર કને્જર આવેલુિં છે.  

 જવચવની પ્રથમ CNG ટર્મવનલ બિંદર – ભાવનગર 

 ગુિરાતની કન્જયા શાળા શાળાકીય વેબપોટવલ ધરાવનારી  પ્રથમ શાળા- કરદિે (ભાવનગર) 

 ભાવનગર જિલ્લો‘ યકુજેલપ્ટસ કડસ્રીકટ’ (જનલજગરી જિલ્લો) તરીક ેઓળખાય છે.  

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલકુામાિં આવેલ તલગાિરડા પજૂ્ય સિંત મોરારીબાપનુુિં િન્જમસ્થળ છે. 

 પીપાવાવ બિંદર ભાવનગર રાજ્યના મહારાજા કૃષ્ણકમુારસસિંહજીના શાસન દરજમયાન ઇિનરે જસમ્સ ેિોલાપરૂી નદીના કકનાર ે

બનાવ્યુિં હતુિં, િે ઇ.સ. 1892માિં ઈંગ્લેન્જડના પાટવીકુિંવર જપ્રન્જસ આલ્બટવ જવકટરના હસ્ત ેખુલ્લ ુમકૂવામાિં આવ્યુિં આથી તનેુિં નામ 

‘ પોટવ આલ્બટવ જવકટર’ આપવામાિં આવ્યુિં.  ત્સયારબાદ જનજખલ ગાિંધી દ્વારા આ પોટવનો જવકાસ કરવાનુિં આયોિન થયુિં અન ેસિંત 

જપપાના નામ પરથી પીપાવાવ શબ્દ ઉમરેીન ે‘ ગિુરાત પીપાવાવ પોટવ જલજમટડે’ નામ આપવામાિં આવ્યુિં. િે ૧૯૯૮માિં સમગ્ર 

દશેનુિં પ્રથમ ખાનગી ધોરણ ેિાલતુિં બિંદર બન્જયુિં. આ બિંદરના જવકાસ માટ ેસસિંગાપરુ પોટવ ઓથોરીટી સાથ ેસમિૂતી કરાર થયા છે.  

 ગુિરાતના જશિણજવદ્દ અન ેસાજહત્સયકાર નસૃસિંહપ્રસાદ કાજલદાસ ભટ્ટ (નાનાભાઇ ભટ્ટ)નો િન્જમ ૧૧ નવમે્બર ૧૮૮૨ના 

રોિ ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપરુ તાલકુાના ભાલ જવસ્તારના પચ્છેગામમાિં થયો હતો. તમેણ ે૧૯૧૦માિં ‘ દજિણામરૂ્તવ 

જવદ્યાથીભવન’ નામનાઈ સિંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી.  

 ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલકુાનાિં બગદાણામાિં બિરિંગદાસ બાપાનુિં મિંકદર આવેલુિં છે. તઓે બિરિંગદાસ બાપા, બાપા 

સીતારામ અથવા માત્ર બાપા તરીક ેપણ ઓળખાય છે.  

 ખોકડયાર માતાજી મિંકદર ભારતનુિં સપુ્રજસદ્ધ મિંકદર િે ભાવનગર જિલ્લાના રાિપરામાિં આવેલુિં છે. રાિપરાનુિં આ ખોકડયાર 

મિંકદર સૌ પ્રથમ આતાભાઈ ગોજહલ ેબિંધાવ્ય ુહતુિં. ત્સયાર બાદ ઈ.સ.૧૯૧૪ની આસપાસ ભાવનગરનાિં રાિવી ભાવસસિંહજી 

ગોજહલ ેઆ મિંકદરનુિં સમારકામ કયુિં હતુિં. . આ મિંકદરની સામ ેિ પાણીનો ધરો આવેલો છે. િે તાિંતણીયા ધરા તરીક ેપ્રખ્યાત છે. 

 
 


