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છોટાઉદપેરુ જિલ્લો   

 
 છોટાઉદપેરુ જિલ્લો દાહોદઅન ેપચંમહાલજિલ્લો પૂર્વમા ંમધ્યપ્રદશે રાજ્ય,પજચચમમા ંર્ડોદરાજિલ્લો  અન ેદજિણમા ંનમવદા 

જીલ્લાની સરહદો આર્ેલી છે. 

 ર્ડોદરા જીલ્લાના અમકુ તાલકુા છૂટા પાડીન ેનર્ો છોટાઉદપેરુ જિલ્લના રચના કરર્ામા ંઆર્ી છે. 

 િેત્રફળ :-૩,૨૩૭ ચો.કકમી.  

 સ્થાપના :- ૨૦૧૩ (પરૂ્વ મખુ્યમતં્રી નરને્દ્ર મોદીના સમયગાળા દરજમયાન) 

 જર્ધાનસભાની કલુ સીટો :- છોટાઉદપેરુ, સંખેડા 

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

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ર્સ્તી :-૧૦,૭૧,૮૩૧  

  સાિરતા :-   

 તાલકુાઓ:- ૬( છોટાઉદપેરુ (145),પાર્ી િેતપરુ (129) , કર્ાટં(133), નસર્ાડી (222),સંખેડા (140)  અન ેબોડલેી 
(145) ) 

 તાલકુા પચંાયતની કલુ સીટો :- ૬ (બેઠકો-૧૪૦) ( છોટાઉદપેરુ-૨૬, િેતપરુ પાર્ી-૨૨ , કર્ાટં-૨૬,નસર્ાડી-૨૨, સખંેડા-

૧૮ અન ેબોડેલી- ૨૬) 

 જિલ્લા પચંાયતની કલુ સીટો :- ૩૨  

 મખુ્ય  મથક  :- છોટાઉદપેરુ   

  હર્ાઈમથક :-   

 બદંરો :-   

 લલગં  પ્રમાણ :-   

 ર્ાર્ :- નળ દમયતંી ર્ાર્  

 નદીઓ :- જહરણ,ઓરસગં,સુખી,મણેઅન ેનમવદા  
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 િળધોધ :- ઝામરઘાટ ધોધ 

 લસચંાઇ યોિના :- સુખી ડમે (સખુી નદી) 

 અભ્યારણ્ય :- જબંુઘોડા અભ્યારણ્ય  

 નતૃ્ય :- પટીમલી નતૃ્ય  

 પલેેસ :- કસુમુજર્લાસ પલેેસ (છોટાઉદપેરુ) 

 મખુ્ય  પાકો :-  મકાઈ, ડાગંર,ઘઉં,મગફળી અન ેકપાસ  

  ઉદ્યોગો :-  કાષ્ટ,અન ેફર્નવચર, રમકડા ંઉદ્યોગ,ખાડં ઉદ્યોગ  

 ખનીિ : - ડોલોમાઇટ,ગ્રનેાઈટ અન ેફ્લોરસ્પાર 

 િોર્ાલાયક  સ્થળો :- િંડ હનમુાનજીનુ ંપ્રાચીન મકંદર, હાફચેર્ર , કસુુમ જર્લાસ પલેસે(છોટાઉદપેરુ) 
 
 

   જર્શષે નોંધ :-  

  છોટાઉદપેરુની ટકેરીઓ જર્ધ્ય પર્વતમાળા એક ભાગ છે.  
 એજશયાનો સૌથી ર્ધ ુફલોરસ્પારનો િથ્થો છોટાઉદપેરુ જીલ્લામા ંઆર્ેલો છે.  
 છોટાઉદપેરુની આંબાડુગંર અન ેનજૈત ટકેરીઓ ખાત ેએજશયાનો સૌથી મોટો  ફલોરસ્પારનો િથ્થો મળી આવ્યો છે.  
 છોટાઉદપેરુમા ંઆર્ેલુ ંછૂછાપરૂ ગામ ે‘ લીલા રગંા આરસ’ તરીક ેઓળખતો ‘ ડોલામાઈટ પથ્થર’ મળી આર્ ેછે.  
 છોટાઉદપેરુ જીલ્લામા ંઆર્ેલ સખંેડા કલાત્મક લાકડાના કોતરણી કામ (ખરાદી કામ) માટ ેજણીતુ ંછે. જર્જશષ્ઠ પ્રકારના જચત્રો 

અન ેલીકર ર્કવથી બનતુ ંફર્નવચર સમગ્ર ગુિરાતમા ંઆગર્ી ઓળખ ઊભી કર ેછે.  
 છોટાઉદપેરુ જીલ્લાના ‘ રાઠર્ા’ કોમના લોકો જપથોરા જચત્રો માટ ેપ્રખ્યાત છે.  
 નમવદા નદી છોટાઉદપેરુના કર્ાટં તાલકુાના હાફંચેર્ર ખાતથેી ગુિરાતમા ંપ્રર્શે કર ેછે.  
 જિકટશ સમયમા ંઆ પ્રદશેો રરે્ા કાઠંાની એિન્દ્સી તરીક ેજણીતો હતો.  
 છોટાઉદપેરુ જીલ્લામા ંસૌથી ર્ધ ુમકાઈનુ ંર્ાર્ેતર થાય છે.  
 કડીપાણી ખાત ેફલોરસ્પાર શજુધધકરણનુ ંકારખાનુ ંઆર્ેલુ ંછે.  
 જર્જર્ધ જર્ષય ની માજહતી અન ે રગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરટં અફેસવ ર્ગરે ે માટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar 

મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 ધૂળટેીના ત્રીજ કદર્સ ેકર્ાટં ખાત ેઆકદર્ાસી મળેો ભરાય છે.  
 કર્ાટં મણે નદીન ેકકનાર ેર્સલેુ ંછે. , બોડેલી (ઓરસગં નદી) 
 છોટાઉદપેરુમા ં‘ આકદર્ાસી લોકકળા સગં્રહાલય આર્ેલુ ંછે.  
 કર્ાટં ખાત ેફાગણ ર્દ ત્રીિના કદર્સ ેઆકદર્ાસી કર્ાટંનો મળેો( ગરેનો મળેો) ભરાય છે. રાઠર્ા કોમના આકદર્ાસી સ્ત્રી-

પરુૂષો માથા પર મોરના પીંછાની કલગી લગાર્ી અન ેતનેા ધર્ારા તમેનો પિીઓ પ્રત્યનેો પ્રમેભાર્ રિૂ કર ેછે. 
 ઝામરઘાટ ધોધ છોટાઉદપેરુ જિલ્લાના કર્ાટં તાલકુાના આંબાડુગંર નજીક આર્ેલ છે. મધ્ય ગિુરાતનો સૌથી ઊંચો અને 

જર્શાળ ધોધ હોર્ાનુ ંમનાય છે.  

 પટીમલી નતૃ્ય છોટાઉદપેરુના આકદર્ાસીઓનુ ંનતૃ્ય છે. આ નતૃ્ય લગનના આગલા કદર્સની રાત્ર ેથાય છે.  

 છોટાઉદપેરુ જિલ્લાનુ ંનસર્ાડી તાલકુામા ંઆર્ેલ િેલમગઢ જ્યા ંમહાર્દ ચોથના કદર્સ ેગાધંીજીનુ ંઅજસ્થ જર્સિવન કરર્ાનુ ં

નક્કી થયુ ંહતુ ંતથેી દર ર્ષ ેઆ કદર્સ ેઆકદર્ાસીઓનો મોટો મળેો ભરાય છે.  

 

 

 

 


