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મહીસાગર જીલ્લો 

 
 સીમાઓ :- મહીસાગર જિલ્લોઉત્તર ેરાિસ્થાનરાજ્ય ,દજિણમાાં પાંચમહાલ અન ેખેડા પરૂ્વમાાં દાહોદ ,અન ેપજચચમમાાં 

અરર્લ્લી જીલ્લાની સરહદો આર્ેલી છે. 

 પાંચમહાલ અન ેખેડા જીલ્લાના અમકુ તાલકુાન ેછુટા પાડીન ેનર્ી મહીસાગર જીલ્લાની રચના કરર્ામાાં આર્ી છે. 

 મખુ્ય મથક :- લણુાર્ાડા  

 િેત્રફળ :-  ૨,૫૫૭ચો.કકમી.  

 સ્થાપના :- ૨૬/૧/૨૦૧૩ 

 જર્ધાનસભાની કલુ સીટો :-  ૨  

 ર્સ્તી :-  ૧,૧૯,૭૧૩  

 ગામડાઓ :-  ૪૮૦ ( બાલાજસનોર(૪૬), લણુાર્ાડા(૯૩) ,કડાણા(૧૩૬),ર્ીરપરુ(૫૪) , ખાનપરુ અન ે

સાંતરામપરુ(૧૫૧) 

 ગ્રામ પાંચાયત :- ૭૧૫ 

  સાિરતા : - ૬૧.૮૩% 

 પીનકોડ નાં.:-૩૮૮૨૫૫ 

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 આરટીઓ નાંબર :- GJ-35 

 તાલકુાઓ:-6 ( બાલાજસનોર, લણુાર્ાડા ,કડાણા,ર્ીરપરુ , ખાનપરુ અન ેસાંતરામપરુ) 

 તાલકુા પાંચાયતની કલુ સીટો :- ૬ (બેઠકો-૧૨૬) લુણાર્ાડા-૨૬, કડાણા-૨૦,ખાનપરુ-૧૬, સાંતરામપરુ-૧ અન ેર્ીરપરુ- 

૧૮) 

 જિલ્લા પાંચાયતની કલુ સીટો :- ૨૮ 

  હર્ાઈમથક :-   

  બાંદરો :-   
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 લલાંગ  પ્રમાણ :-   

 પર્વતો:- ર્રઘાટીની ટકેરીઓ, જર્ધયાાંચલની ટકેરીઓ  

 નદીઓ :-ભાદર,શેઢી, લણૂી, મહી અન ેપાનમ 

 િળધોધ :- સાતકુાંડા ધોધ 

 તળાર્ :- ડારકોલી તળાર્, કનકા તળાર્ (લણુાર્ાડા) 

 ર્ાર્:- સાસુર્હુની ર્ાર્ (લર્ાણા) 

 પલેેસ  :- નર્ાબનો ગાડવન પલેસે (બાલાજસનોર)  

 િળાશય ડમે :- કડાણા ડમે (મહીનદી) ,પાનમ ડમે અન ેર્ણાકબોરી ડમે (મહી નદી)  

  મુખ્ય  પાકો :- મકાઈ,બાિરી,ડાાંગર,,તુર્ેર, િર્, ડુાંગળી અન ેતમાક ુ   

  ઉદ્યોગો :-  ટબાવઈન,હળર્ા ર્ાહનો,ઓટોમોબાઇલ 

  ખનીિ :- જસજલકા, ગ્રનેાઈટ,ગ્રેર્લ, બ્લકે ટ્રપે,લાઈમસ્ટોન   

 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ ર્ગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 રાજ્યકિાનુાં ર્ન:- ગોલર્ાંદ ગરુૂ સ્મજૃત ર્ન (માનગઢ-૨૦૧૨)  

  િોર્ાલાયક  સ્થળો : - િુરાજસક પાકવ (બાલાજસનોર),માનગઢ જહલ, ગાડવન પલેસે,લણૂચેર્ર મહાદેર્નુાં માંકદર  

 મળેો :- રેર્ડીનો મળેો, કાલચેર્રીનો િન્માષ્ટમીનો મળેો  

   જર્શષે નોંધ  

 આ જીલ્લાની મોટાભાગની ર્સ્તી આકદર્ાસી છે. 

 મહીસાગર જિલ્લાનો બાલાજસનોર તાલકુાનુાં રયૈાલીમાાં ઇ.સ. 1983માાં  પ્રાગજૈતહાજસક કાળના ડાયનાસોરના ઈંડા મળી 

આવ્યા હતા. 

 રયૈાલી જર્ચર્ની ત્રીજી સૌથી મોટી ડાયનોસોર ફોજસલ ર્સાહત માનર્ામાાં આર્ ેછે.  

 મહી નદી મધયપ્રદશેમાાંથી નીકળીન ેરાિસ્થાનના ર્ાગડ જર્સ્તારમાાં થઈન ેગુિરાતમાાં પ્રર્ેશ કર ેછે અન ેઅરબી સમુદ્રમાાં ભળી 

જાય છે.  

 મહીસાગર જિલ્લાના માનગઢ જહલ ખાત ે17 નર્ેમ્બર 1913માાં અાંગ્રેિોએ 1500થી ર્ધ ુભીલ આકદર્ાસીઓની હત્યા કરી 

હતી િે માનગઢ હત્યાકાાંડ ન ેગિુરાતનો ‘િજલયાાંર્ાલા બાગ હત્યાકાાંડ’ કહેર્ામા આર્ ેછે.  

 સાંતરામપરુ ખાત ેસકૂી નદીના કકનાર ેપ્રતાપપરુા જર્સ્તારમાાં િૈન સાંપ્રદાયનો રેર્ડીનો મળેો ત્રણ કદર્સ ભરાય છે. સાંતરામપરુમાાં 

આકદર્ાસી પ્રજા તથા કદગાંબર િૈન સમાિની સાંસ્કજૃતના સમન્ર્યરૂપ રર્ેચીનો મળેો યોજાય છે.  

 મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપરુ તાલકુામાાં ગોકળુ આઠમના કદર્સ ેકાલચેર્રીમાાં કાલચેર્રીનો િન્માષ્ટમીનો મળેો ભરાય છે. િે 

પન્નાલાલ પટલેની નર્લકથા ‘મળેલાજીર્’ના પાત્રો કાનજી અન ે જીર્ીના પ્રથમ જમલનનો આ મળેો સાિી છે.પન્નાલાલ 

પટલેની નર્લકથા િેન ેજ્ઞાનપીઠ એર્ોડવ મળ્યો છે ત ેસપુ્રજસદ્ધ નર્લકથા માનર્ીની ભર્ાઇ પરથી બનલે ગુિરાતી કફલ્મ ‘ 

માનર્ીની ભર્ાઇ’નુાં શટૂટાંગ અહી થયુાં હતુાં.   
 
 
 
 


