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બોટાદ  જિલ્લો 

 
 

 બોટાદજિલ્લોઉત્તર ેઅમદાવાદ અન ેસરુેન્દ્રનગર જિલ્લો,પૂવવમાાં ભાવનગરજિલ્લો પજચિમમાાં  રાિકોટ જિલ્લો અન ે

દજિણમાાં અમરલેી જિલ્લાની સરહદો આવેલી છે. 

 બોટાદ જિલ્લો ભાવનગર અન ેઅમદાવાદ જિલ્લા અમકુ તાલકુાન ેછુટા પાડીન ેનવા બોટાદ જીલ્લાના રિના કરવામાાં આવી 

છે. 

 િેત્રફળ :-  ૨,૫૬૪િો.કકમી.  

 સ્થાપના :- ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ (ગુિરાતનાાં પવૂવ મખુ્યમાંત્રી નરને્દ્ર મોદીના સમયગાળામાાં)  

 જવધાનસભાની કલુ સીટો :- બોટાદ, ગઢડા (એસ.સી)  

 વસ્તી :-  ૬,૫૨,૦૦૦( વર્વ-૨૦૧૧) 

  સાિરતા :-  ૬૭.૬૩% ( વર્વ-૨૦૧૧) 

 તાલકુાઓ:- 4 ( બોટાદ, ગઢડા, બરવાળા અન ેરાણપરુ ) 

 તાલકુા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૪ ( બઠેકો-૭૮) (બોટાદ-૨૨, ગઢડા-૧૮, બરવાળા-૧૬ અન ેરાણપરુ-૧૮) 

 જવજવધ જવર્ય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટેસ્ટ, કરાંટ અફસેવ વગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 જિલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :-૨૦  

 નગરપાજલકાની સાંખ્યા અન ેવોડવ :- ૧ બોટાદ-૧૧ (૪૪) 

  ગામડાાંઓ :- ૧૯૦ ( બોટાદ(૫૨), ગઢડા (૭૫), બરવાળા(૨૮) અન ેરાણપરુ(૩૪) 

 ગ્રામ પાંિાયત :-૧૮૦  

 પીનકોડ નાં :- ૩૬૪૭૧૦ 

 મખુ્ય  મથક  :-  બોટાદ  

 આરટીઓ નાંબર:- GJ-33 
  લલાંગ  પ્રમાણ :-  ૯૨૨ 

 વસ્તીગીિતા :- ૨૫૦  

 નદીઓ :- ઘલેો, કાળુભાર,કરેી,ગોમા,સખુભાદર,જનલકા, ઉતાવળી  

 કકલ્લો :- રાણાજી ગોજહલનો કકલ્લો (રાણપરુ) 
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  મુખ્ય  પાકો :- મગફળી, કપાસ, શાકબાજી, ડાાંગર, બાિરી,િુવાર અન ેડુાંગળી  

 ડમે :- ખાાંભડા ડમે (ઉતાવળી નદી), ભાડલા ડમે (સુખભાદર), કાળભુાર ડમે (કાળુભાર નદી) 

 ઉદ્યોગો :-  ડાયમાંડ અન ેજસમને્દ્ટ ઉદ્યોગ  

 ખનીિ :-   કલે્સાઈટ 

 તળાવ :- કષૃ્ણસાગર તળાવ  

 ડરેી :- સગુમ ડરેી, મધુસદૂન ડરેી  

 રાષ્ટ્રીય રાિમાગવ :- રાષ્ટ્રીય રાિમાગવ નાં- 8 (A) (નવો નાંબર-47)  

 િોવાલાયક  સ્થળો :- અિરપરુસોત્તમ માંકદર (સાળાંગપરુ), સ્વામીનારાયણ માંકદર (ગઢડા)પાળીયાદ,સાંત રોજહદાર 

માંકદર(નાના ભડલા), ભીમનાથ મહાદવે માંકદર (ભીમનાથ), લાખણકા મોિ માંકદર, િડચેવર મહાદવે દાદા માંકદર અન ે

કજપલચેવર મહાદવે માંકદર (રાણપરુ) 
  
 

  જવશરે્ નોંધ :-   
 ઉતાવળી નદીન ેકકનાર ેઆવેલુાં બોટાદ સૌરાષ્ટ્રનુાં પ્રવશેદ્વાર તરીક ેઓળખાય છે. અન ે‘ ગટેવ ેઓફ કાઠીયાવાડ’ ગણાય છે.  

 ઘેલો નદીન ેકકનાર ેઆવેલુાં ગઢડા ખાત ેશ્રી સહજાનાંદ સ્વામીએ ઉપદશેકથાઓ કહલેી અન ેતમેનો અનયુાયી  દાદા ખાિર હતો.  

સહજાનાંદ સ્વામીનુાં મળૂ નામ ઘનશ્યામ મહારાિ હતુાં.  

 બોટાદ શહરે રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરિાંદ મઘેાણીની કમવભૂજમ છે.  

 બરવાળા તાલકુામાાં આવેલ સાળાંગપરુ ખાત ે કષ્ટભાંિન દેવ હનમુાનજીનુાં માંકદર આવેલુાં છે િેની સ્થાપના ગોપાળાનાંદ 

સ્વામીએ કરી હતી. આ સ્થળ ેભતૂપ્રતે ભગાડવાની જવજધ થતી હોય છે.  

 બોટાદ જિલ્લો ઉદ્યોગ માટ ેજાણીતો છે. 

 બોટાદ જિલ્લો કાઠીયાવાડ, ઝાલાવાડ અન ેગોજહલવાદ પ્રદશેન ેિોડતો જિલ્લો છે. 

 બોટાદ જિલ્લાના સરવા ગામથેી કલે્સાઈડ મળી આવ ેછે.  

 બોટાદ જિલ્લો જામફળની ખેતીમાાં ગુિરાતમાાં ત્રીિુાં  સ્થાન ધરાવે છે.  

 બોટાદ જિલ્લાના પાળીયાદ ખાત ેપજૂ્ય સાંતશ્રી જવસામણ બાપનુી િગ્યા આવેલી છે.  

 બોટાદમાાં દામોદરદાસ ખુશાલદાસ બોટાદકર કોલિે આવેલી છે.  

 બોટાદ જિલ્લાનુાં સુખભાદર નદીન ેકકનાર ેઆવેલુાં રાણપરુ ઇ.સ. ૧૩૧૦માાં રાણાજી ગોજહલ ેવસાવયુાં હતુાં. 

 રાણપરુ તાલકુાનુાં ‘ વેિલકા’ લસાંધ ૂસાંસ્કજૃતની ઐજતહાજસક સ્થળ આવેલુાં છે.  

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરિાંદ મઘેાણીએ સૌરાષ્ટ્રનુાં સૌપ્રથમ ન્દ્યૂઝ પપેર’ ફૂલછાબ’ રાણપરુ ખાતથેી કરી હતી.  

 બરવાળા તાલકુામાાં જનલકા નદીન ેકકનાર ેઆવેલુાં સપુ્રજસદ્ધ ભીમનાથ મહાદવેનુાં માંકદર આવેલુાં છે. 

 ગુિરાતમાાં નતુન ગ્રામ જવદ્યાપીઠ અન ેિે.પી. કમુારખા ગ્રામ જવદ્યાપીઠ  બોટાદ જિલ્લાના ગઢડા તાલકુામાાં આવેલ છે. 

 ગોજમનાથજી માંકદર તરીક ેઓળખાતુાં શ્રી સ્વાજમનારાયણ માંકદર ગઢડામાાં આવેલુાં છે. સ્વાજમનારાયણ ે૯ ઓક્ટોબર ૧૮૨૮ના 

રોિ આ માંકદરમાાં મરૂ્તવઓની સ્થાપના કરી હતી.  
 


