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દાશોદ જીલ્રો 

 

 દાશોદ જજલ્રો બાયત દેળના શ્ચિભ બાગભાાં આલેરા ગજુયાત યાજ્મની પલૂવ તયપે આલેરો જજલ્રો છે.  
 ગજુયાત યાજમની પલૂવ વયશદ ય આલેરા ાંચભશાર જજલ્રાભાાંથી શ્ચલબાજન કયી  
 દાશોદ જીલ્રાની ાંચભશાર,છોટાઉદેપયુ જીલ્રાની વયશદો આલેરી છે. 
 દાશોદ જીલ્રો ગજુયાતની વયશદ ય , યાજસ્થાન અને ભધ્મ પ્રદેળ  એભ ફે યાજ્મોને અડીને આલેરો 

છે. 
 દાશોદને ગજુયાતનો પલૂવ દયલાજો કશલેાભાાં આલે છે.  
 કે્ષત્રપ :-૩,૬૪૨ચો. કકભી 
 સ્થાના:- ૦ય-૧૦-૧૯૯૭ 

 શ્ચલધાનવબાનીકુર વીટો :-૭  (૧ )પતેશપયુા (એવ.ટી), (૨ )ઝારોદ (એવ.ટી), (૩ )રીભખેડા (એવ.ટી), 
(૪)દાશોદ(એવ.ટી) ,(૫)ગયફાડા(એવ.ટી), (૬)દેલગઢફાકયમા(એવ.ટી),(૭)વાંતયાભપયુ (એવ.ટી) } 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%82%E0%AA%9A%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A5%E0%AA%BE%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%AF_%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B6
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 તાલકુાઓ : -૮ (૧)ગયફાડા, (૨ )ઝારોદ ,(૩ )દાશોદ, (૪ )દેલગઢફાકયમા, (૫ )ધાનપયુ, (૬ )પતેપયુા, 
(૭)રીભખેડા,  (૮)વાંજેરી 

 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૮ (ફેઠકો-૨૩૦)( બાજ-૭૫, કોંગે્રવ-૧૨૭, અન્મ-૦૩) ( દાશોદ-૩૮, 
ગયફાડા-૨૪,ધનપયુા-૨૪, રીભખેડા-૨૪,જારોદ-૩૮,  દેલગઢફાકયમા-૨૮,પતેપયુા-૨૮,વાંજેરી-૧૬)  

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :-૫૦ ( બાજ-૨૪, કોંગે્રવ-૨૬, અન્મ-૦ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાલરકાની વાંખ્મા અને લોડવ :- ૧ ( દાશોદ-૯ (૩૬)) ( બાજ-૨૨, કોંગે્રવ-૧૩ અન્મ-૧ ) 
 લસ્તી :-૨૧,૨૬,૫૫૮  (૨૦૧૧મજુફ ) 
 લસ્તી ગીચતા :- ૫૮૪  
 સ્ત્રી પરુૂ પ્રભાણ:- ૯૯૦( દય શજાયે) 
 અક્ષય જ્ઞાન :-૫૮.૬૨% 

 મખુ્મ ભથક :- દાશોદ 

 આયટીઓ નાં. :- GJ-20  

 ોસ્ટ ીનકોડ નાં. :- 
 ગાભડાાંઓ :-૬૯૬ 

 ગ્રાભ ાંચામત :- ૫૪૮  
 ઉદ્યોગ:- ટફાવઈન,શલા લાશનો,ઓટોભોફાઇર,ગે્રપાઈટ 

 અબમાયણ્મ :- યીંછ  અબમાયણ્મ (યતનભશાર) 
 નદીઓ:- ાનભ, શડપ,ભાચનકારી ,દૂધભતી ,કાી,લારલા  
 જાળમ :- કડાણા જાળમ મોજના  
 તાલ :- છાફ, યતનભા  
 ાક:- ભકાઈ,ભગપી, ડાાંગય,કાવ,ફાજયી,જલ,ચણા અને તભાકુ  
 લવતો:-  યતનભશાર 

 અગત્મના સ્થો : - દેલગઢ ફાયીમા ,ઝારોદ ,વાંતયાભપયુ, યતનભશાર (ધાનપયુ), ભાનગઢકશર 
(ગઢડા), બભયેચીભાતાનુાં ભાંકદય , કાંક્નેશ્વયભશાદેલ  

શ્ચલળે નોંધ : 
 દાશોદ લેાયી કેન્રો છે . 
 દેલગઢફાયીમા જુનુાં યજલાડી ળશયે છે .અશીં ભોટા બાગે આકદલાવી લસ્તી લવે છે. 
 આ જજલ્રાભાાં મખુ્મત્લે ભકાઈ, ચણા, અડદ તેભ જ અન્મ ળાકબાજીના ાક રેલાભાાં આલે છે.  
 આ જજલ્રાભાાં દુધભતી નદી, ાનભ નદી, ભાછણ નદી, શડપ નદી, કાી નદી,ખાન નદી રોકભાતાઓ 

છે.  

http://studyingon.com/gk/wp-admin/post-new.php?post_type=page
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%88
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%A3%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%A1%E0%AA%A6
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AB%81%E0%AA%A7%E0%AA%AE%E0%AA%A4%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%AE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9B%E0%AA%A3_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B9%E0%AA%A1%E0%AA%AB_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B3%E0%AB%80_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%96%E0%AA%BE%E0%AA%A8_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
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 દાશોદ જજલ્રાનો રીભખેડા તાલકુો વૌથી છાત તાલકુા તયીકે યાજમભાાં ફીજા ક્રભે આલે છે. 
 દેલગઢફાકયમા તાલકુો ગે્રપાઈટના ઉત્ાદન ભાટે જાણીતો છે. 

 

 

 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AB%80%E0%AA%AE%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AA%97%E0%AA%A2%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE

