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તાપી જીલ્લો 

 
 તાી જજલ્રો  બાયત દેળના ગજુયાત યાજ્મભાાં દક્ષિણે આલેરો એક જજલ્રો છે  તેની આજુફાજુ સયુત 

નલવાયી જીલ્રાની વયશદો આલેરી છે. 
 ઇવ ૨૦૦૭ દયમ્માન સયુત જજલ્રાના અમકૂ તાલકુા છુટા ાડી તાી જજલ્રાની યચના થઇ છે.  
 િેત્રપ : - ૩,૪૪૫ચો.કકભી 
 વલધાનવબાની કુર વીટો :- ૨ { વ્માયા (એવ.ટી) અને વનઝય (એવ.ટી)  
 સ્થાના :- ૨૦૦૭  
 લસ્તી :-૮,૦૬,૪૮૯ (૨૦૧૧) 
 લસ્તી ગીચતા :- ૨૫૭  
 અિય જ્ઞાન :-૬૮.૨૬% 

 સ્ત્રી પરુૂ પ્રભાણ:- ૧૦૦૪(દય શજાયે) 
 મખુ્મ ભથક :- વ્માયા 
 તાલકુાઓ : -૭ (૧)વ્માયા, (૨)વોનગઢ, (૩)લારોડ, (૪)  ઉચ્છર (૫) ડોરલણ (૬) કુકયમુાંડા અને 

(૭) વનઝય  

 તાલકુા ાંચામતની કુર વીટો :- ૭ (ફેઠકો-૧૨૪)( બાજ-૩૫, કોંગ્રેવ-૮૬ અન્મ-૦૪ )( ઉચ્છર-૧૬, 
વોનગઢ-૨૪, વ્માયા-૨૦, વનઝય-૧૬, લારોડ-૧૬  કુાંકયમુાંડા -૧૬ અને ડોરલણ-૧૬) 

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%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%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%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AA%A2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%A1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%89%E0%AA%9A%E0%AB%8D%E0%AA%9B%E0%AA%B2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%9D%E0%AA%B0
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 જજલ્રા ાંચામતની કુર વીટો :-૨૬ ( બાજ-૦૫, કોંગ્રેવ-૨૧ અન્મ-૦ ) 
 જજલ્રા ાંચામત પ્રમખુ :-  
 જજલ્રા ાંચામત ઉપ્રમખુ :-  
 નગયાક્ષરકાની વાંખ્મા અને લોડડ :- ૧ (વ્માયા-૭ (૨૮))( બાજ-૧૬, કોંગ્રેવ-૧૨ અન્મ-૦ ) 
 ગાભડાાંઓ :-૫૨૨  
 ાક:- ઘઉં,જુલાય,ળેયડી,તલેુય,કાવ,ડાાંગય,કઠોઅનેપો 
 ઉદ્યોગ:- ખાાંડ ઉદ્યોગ, કાગ ઉદ્યોગ  અને ભયઘા ઉદ્યોગ  
 ખનીજ:- ચનૂો, કુદયતી લાય ુઅને તેર, ક્ષરગ્નાઈટ, રાઈભ સ્ટોન 

 નદીઓ:-તાી, ભીંઢોા, પણુાડ, અંક્ષફકા, અનેં નેસ ુજેલી નદીઓ આલેરી છે. 
 લડતો:- વોનગઢનો ડુાંગય  
 જાળમ (ડભે) :- ઉકાઈ ડભે (તાી નદી),ડોવલાડા ડભે (ભીંઢોા નદી) 

 વલદ્યતુ ભથક :- કાકયાાય અણળુક્તત વલદ્યતુ ભથક, ઉકાઈ (કોરવા આધાકયત તા વલદ્યતુ ભથક) 
 જોલારામક  સ્થો : - ફીરીભોયા ,વ્માયા ,વોનગઢનો કકલ્રો (વોનગઢ)પ્રકૃવત પ્રલાવન કેન્ર 

(દ્મડુાંગયી) ,ઝાાંખયી (વ્માયા),દેલરીભાડીનુાં ભાંકદય (દેલરાડા), 
 આયટીઓ :- GJ- 26 

વલળે નોંધ :- 

 અશીં તાી નદી ય લીમય ફાંધ ફાાંધલાભાાં આલેરો છે.  
 અશીના જ ાંગરોભા કદડો, શયણ, ઝયખ, વવરા, વળમા લગેયે પ્રાણીઓ જોલા ભે છે. 
 ઉકાઈ અને કાકયાાય ફહશુતેકુ મોજનાઓ   છે. અશીં  તાી નદી  ય વલળા ફાંધ અને જ વલદ્યતુ 

ભથક આલેરાાં છે. આ ઉયાાંત અશીં કોરવા આધાયીત થભડર વલદ્યતુ ભથક ણ આલેલુાં છે. 
 લેછડી ખાતે જુગતયાભ દલેનો આશ્રભ આલેરો છે. 
 વોનગઢ તાલકુાના દેલરાડા ગાભે દેલરી ભાડીનુાં ભાંદીય આલેલ ુછે. 
 વોનગઢ ખાતે ીરાજીયાલ ગામકલાડ ેફાંધાલેર કકલ્રો આલેરો છે. 
 ઉદ્યોગોભાાં ખાાંડ અને કાગના કાયખાના તેભજ ભયઘા ઉછેય (ોલ્રીપાભડ) મખુ્મ છે. 
 વોનગઢ તાલકુાના મખુ્મ ભથકથી ડાાંગના જગર તયપ જતા યસ્તાભાાં આ સ્થ આલે છે. જ્મા ઊંચા 

ડુાંગય ય થ્થયભાાંથી ફનાલેરા ગામનાાં મખુભાાંથી ફાયેભાવ વતત ાણી નીકળ્મા કયે છે.  
 દભડુાંગયી ગજુયાત યાજ્મ લન વલબાગ દ્વાયા પ્રકૃવત પે્રભી રોકો ભાટે પ્રકૃવત પ્રલાવન કેન્ર ઉભુાં 

કયલાભાાં આલેલુાં છે. 
  

 

 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%80%E0%AA%82%E0%AA%A2%E0%AB%8B%E0%AA%B3%E0%AA%BE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A3%E0%AA%BE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AB%81_%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%AA%E0%AA%A1%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%B0%E0%AA%A3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9D%E0%AA%B0%E0%AA%96
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AA%B8%E0%AA%B2%E0%AB%81%E0%AA%82&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%B3
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%97_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
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