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ડ ાંગ જીલ્લો 

 
 શ્ચિભ દદળાને અડીને તાી જજલ્રો, નલવાયી જજલ્રોતેભ જભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મ આલેર છે. 
 ડાાંગ જીલ્રાની આજુફાજુ તાી, નલવાયી જજલ્રા  આલેરા છે. 
 ક્ષેત્રપ :-  ૧,૭૬૪ચો. દિભી. 
 સ્થાના :-૧૯૬૦ 

 શ્ચલધાનવબાની કુર વીટો :- ૧ ડાાંગ (એવ.ટી) 

 લસ્તી :-  ૨,૨૬,૭૬૯ (૨૦૧૧) 

 વાક્ષયતા :-  ૭૫.૧૬% 

 લસ્તી ગીચતા :-૧૨૯ એિ ચો.દિભી (વ્મક્તત દીઠ) 

 સ્ત્રી રુૂ પ્રભાણ :-૧૦૦૬ (દય  શજાયે) 

 મખુ્મ ભથિ :-  આશલા 
 તાલિુા :-  ૩   (1) ડાાંગ (2 ) લઘઈ (3 ) આશલા  

 તાલિુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૩ (કુર ફેઠિો- ૪૮)(બાજ- ૨૬,િોંગ્રેવ-૨૧,અન્મ-૧) 
(આશલા-૧૬, લઘઈ-૧૬ અને સફુીય-૧૬) 

 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :- ૧૮ ( િોંગ્રેવ- ૯, બાજ-૯) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%80_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B


 

ASHWIN DIVEKAR Page 2 
 

 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 ગાભડાઓ :-  ૩૧૨ 

 આરટીઓ નાંબર:- GJ-30 

 લવતો :- વાતુાયા 
 નદીઓ :-  અંબફિા,  ણૂાવ,  વવગાંગા,  ખાખયી,  બગયા 
 અબમાયણ્મ :- ફયડીાડા અબમાયણ્મ (દીડા અને વાફય) 

 ધોધ :- ગીયા ધોધ (અંબફિા) 

 મખુ્મ ાિો :-  નાગરી,  લયી,  ભિાઈ,  ડાાંગય,  િોદયા,  યાગી,  અડદ,  તલુય 

 જોલારામિ  સ્થો :-  વાતુાયા,  બગદયભથિ,  લઘઈનો  ફોટશ્ચનિર  ગાડવન,  રૂગઢનો 
દિલ્રો,પ્રકૃશ્ચતધાભઆશલા ,સ્ટે ગાડવન  

 શ્ચલળે નોંધ : 
 ડાાંગ જજલ્રાના શ્ચિભ બાગભાાં આલેરા લઘઇ નજીિ વયિાયી આયલેુદદિ દલા ઉગાડલાનભુોટુાં 

ઉદ્યાન(ગાડવન) આલેલુાં છે. (ફોટોશ્ચનિર ગાડવન) 
 ડાાંગનાાં જ ાંગરોભાાં અનેિ દલાઓ ભાટે લયાતી લનસ્શ્ચતઓ ઉગે છે. 
 ગજુયાતનો  લસ્તીની  દ્રષ્ટ્ટીએ  વૌથી  નાનો  જજલ્રો  છે. 
 ગજુયાતભાાંવૌથી લધાયે લયવાદ ડાાંગ જજલ્રાભાાં ડ ેછે  
 આ જજલ્રાભાાં વાગ, વાદડ અને લાાંવના  ગાઢ જ ાંગરો આલેરા છે. 
 ડાાંગ  લનલાવી  અને  આદદલાવી  લસ્તીલાો  જજલ્રો  છે. 
 આ  શ્ચલસ્તાય  ડુાંગયા  છે.  ગજુયાતભાાં  વૌથી  લધાયે  ૨૦૦ વે.ભી.થી લધ ુલયવાદ ડ ે છે. 
 વાગ  અને  અન્મ  ઇભાયતી  રાિડાના  શ્ચલળા  ગાઢ  જ ાંગરો  આલેરા  છે. 
 વાતુાયાએ  વૌન્દમવ   ધાભ  છે,  જે  અન્મત્ર  બગદયભથિ  છે. 
 દીડા અને વાફય ભાટે જાણીત ુાં ફયડીાડાનુાં  અભ્માયણ   આલેલુાં છે. 
 ગજુયાતભાાં વૌથી ઓછાં શધુન ધયાલતો જજલ્રો છે. 
 ડાાંગ જીલ્રાનુાં રોિ નતૃ્મ ડાાંગી નતૃ્મ (ચાો) આદદલાવી નતૃ્મ છે. 
 વહ્યાદ્રી લવતભાા ટેિયીઓભાાં વાતુાયા ગજુયાતનુાં વૌથી લધ ુઊંચાઈએ આલેર શલાખાલાનુાં સ્થ 

છે. 
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