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દાહોદ જીલ્લો 

 

 દાહોદ જિલ્લો ભારત દશેના પજચિમ ભાગમાાં આવેલા ગુિરાત રાજ્યની પવૂવ તરફ ેઆવેલો જિલ્લો છે.  

 ગુિરાત રાિયની પવૂવ સરહદ પર આવેલા પાંિમહાલ જિલ્લામાાંથી જવભાિન કરી જિલ્લાની રિના થઈ છે.  

 દાહોદ જીલ્લાનીઉત્તર ે મહીસાગર જિલ્લો અન ે રાિસ્થાન રાજ્ય, પૂવવમાાં મધ્યપ્રદશે રાજ્ય, દજિનમાાં છોટાઉદપેરુ જિલ્લો અન ે

પજચિમમાાં  પાંિમહાલજિલ્લાના સરહદો આવેલી છે. 

 દાહોદ જીલ્લો ગિુરાતની સરહદ પર, રાિસ્થાન અન ેમધ્ય પ્રદશે એમ બ ેરાજ્યોન ેઅડીન ેઆવેલો છે. 

 દાહોદન ેગિુરાતનો પવૂવ દરવાિો કહવેામાાં આવ ેછે.  

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 િેત્રફળ :-૩,૬૪૨િો. કકમી 

 સ્થાપના:- ૦ર-૧૦-૧૯૯૭ 

 જવધાનસભાનીકલુ સીટો :-૭  (૧)ફતહેપરુા(એસ.ટી), (૨)ઝાલોદ 

(એસ.ટી),(૩)લીમખેડા(એસ.ટી),(૪)દાહોદ(એસ.ટી),(૫)ગરબાડા(એસ.ટી), (૬)દેવગઢબાકરયા(એસ.ટી),(૭)સાંતરામપરુ 

(એસ.ટી) } 

 તાલકુાઓ :-૯ (૧)ગરબાડા,(૨)ઝાલોદ,(૩)દાહોદ,(૪)દવેગઢબાકરયા,(૫)ધાનપરુ,(૬)ફતપેરુા,(૭)લીમખડેા,(૮)સાંિેલી, (૯) 

ફતપેરુા  

 તાલકુા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૮ (બઠેકો-૨૩૦) ( દાહોદ-૩૮, ગરબાડા-૨૪,ધનપરુા-૨૪, લીમખેડા-૨૪,જાલોદ-૩૮,  

દેવગઢબાકરયા-૨૮,ફતપેરુા-૨૮,સાંિેલી-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%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
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9D%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%A6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%A6
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
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A7%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AB%E0%AA%A4%E0%AB%87%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AA%BE
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/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%9C%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
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 જિલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :-૫૦  

 નગરપાજલકાની સાંખ્યા અન ેવોડવ :- ૧ ( દાહોદ-૯ (૩૬))  

 વસ્તી :-૨૧,૨૬,૫૫૮  (૨૦૧૧મુિબ ) 

 વસ્તી ગીિતા :- ૫૮૪  

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રમાણ:- ૯૯૦( દર હજાર)ે 

 અિર જ્ઞાન :-૫૮.૬૨% 

 મખુ્ય મથક :- દાહોદ 

 આરટીઓ નાં. :- GJ-20 

 પોસ્ટ પીનકોડ નાં. :- 

 ગામડાાંઓ :-૬૯૬ 

 ગ્રામ પાંિાયત :- ૫૪૮  

 ઉદ્યોગ:-ટબાવઈન,હળવા વાહનો,ઓટોમોબાઇલ 

 અભયારણ્ય :- રીંછ  અભયારણ્ય (રતનમહાલ) 

 નદીઓ:- પાનમ, હડફ,માિનકાલી,દધૂમતી ,કાળી,વાલવા 

 િળ ધોધ :- પોયણીનો ધોધ (ઘોંઘબા તાલકુો),નાયગ્રા ધોધ(લીમખેડા તાલકુો),નલધા ધોધ,કકઠવાડા ધોધ 

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 િળાશય :- કડાણા િળાશય યોિના  

 તળાવ :- છાબ, રતનમાળ 

 વાવ:- શજનની વાવ(હાથલા) 

 પાક:- મકાઈ,મગફળી, ડાાંગર,કપાસ,બાિરી,િવ,િણા અન ેતમાક ુ 

 પવવતો:-  રતનમહાલ 

 કકલ્લાઓ :- ગઢીનો કકલ્લો  

 મળેાઓ :- ગોળ ગધડેાનો મળેો (િેસાવાડા) ,ગાય ગોહરીનો મળેો (નઢેલાવ) અન ેઆમલી અજગયારસનો મળેો, િલૂનો મળેો  

 રાષ્ટ્રીય રાિમાગવ :- નાંબર – 59 (નવો નાંબર- 47), નાંબર – 113 (નવો નાંબર- 56), 

 રાષ્ટ્રીય રાિમાગવ :- રાષ્ટ્રીય રાિમાગવ- ૫૯ (નવો નાંબર ૪૭) અન ે૧૧૩ (નવો નાંબર ૫૬) 

 અગત્યના સ્થળો :- દેવગઢ બારીયા ,ઝાલોદ ,સાંતરામપરુ, રતનમહાલ (ધાનપરુ), માનગઢજહલ (ગઢડા), ભમરિેીમાતાનુાં માંકદર , 

કાંક્નચેવરમહાદેવ  

જવશષે નોંધ : 
 દાહોદ વેપારી કને્દ્રો છે. ગુિરાતનો પવૂવ દરવાજા તરીક ેદાહોદ ઓળખાય છે.  

 દાહોદનુાં પ્રાિીન નામ દજધપરૂાનગર છે.  

 દેવગઢબારીયા િુનુાં રિવાડી શહરે છે .અહીં મોટા ભાગ ેઆકદવાસી વસ્તી વસ ેછે. 

 આ જિલ્લામાાં મખુ્યત્વે મકાઈ, િણા, અડદ તમે િ અન્દ્ય શાકભાજીના પાક લવેામાાં આવ ેછે.  

 આ જિલ્લામાાં દધુમતી નદી, પાનમ નદી, માછણ નદી, હડફ નદી, કાળી નદી,ખાન નદી લોકમાતાઓ છે.  

 દાહોદ જિલ્લાનો લીમખેડા તાલકુો સૌથી પછાત તાલકુા તરીક ેરાિયમાાં બીજા ક્રમ ેઆવ ેછે. 

 સૌપ્રથમ સૂયોદય દાહોદના ગરબાડામાાં થાય છે.  

 મઘુલ બાદશાહ ઔરાંગઝેબનો િન્દ્મ સ્થળ દાહોદ છે.  

 સૌથી ઓછી સાિરતા દર ધરાવતો જિલ્લો છે., સૌથી ઓછી સ્ત્રી સાિરતા ધરાવતો જિલ્લો છે.  

 લીમખડેા કાંિેટા મધ માટ ેજાણીતુાં છે.  

 ગોળ ગધડેાનો મળેો દાહોદ જિલ્લાના િેસાવાડા ખાત ેયોજાય છે.  

 ગાય ગોહરીનો મળેો કારતક સદુ એકમ ેગરબાળા ખાત ેયોજાય છે.  

 ગરબાડા તાલકુો દાહોદ જીલ્લોનો સૌથી નાનો તાલકુો છે.  

 ગુિરાતમાાં સૌથી વધ ુમકાઇ પકવતો જિલ્લો દાહોદ છે.  

 દાહોદ જિલ્લાનુાં બાવકામાાં આવેલુાં જશવમાંકદર ગિુરાતનુાં “ ખિુરાહો” તરીક ેઓળખવામાાં આવ ે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
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
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 ઘનપરુ તાલકુામાાં આવેલ રતનમહાલ રીંછ અભ્યારણ્યન ેઇ.સ. 1982માાં રતનમહાલ વન્દ્ય પ્રાણી અભ્યારણ્ય તરીક ેજાહેર કરવામાાં 

આવયુાં છે. આ અભ્યારણ્યમાાં પાનમ નદીનુાં ઉદ્દગમસ્થાન આવેલુાં છે.  

 દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા તાલકુાનાાં િેસાવાડા ગામમાાં ધળૂટેીના કદવસ ેગોળ ગધડેાનો મળેોનો મળેો ભરાય છે. આ મળેામાાં ગોળ 

મળેવવા માટ ેગધડેા િેટલો માર ખાય છે તથેી ગોળ ગધડેાનો મળેો કહેવામા આવ ેછે.  

 જવજવધ જવષય ની માજહતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટસે્ટ, કરાંટ અફેસવ વગરે ેમાટ ેઆિે િ ડાઉનલોડ કરો Gnan Bhandar મોબાઈલ 

એપ્લીકશેન 

 દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા તાલકુાના નઢેલાવ ગામમાાં ભીલ જાજતના લોકોનો બેસતા વષવ અન ેભાઇબીિના કદવસ ેઆ મળેો ભરાય  

છે.  

 દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા તાલકુાના ગાગરડી અન ે ઝાલોદ તાલકુાનુાં રણીયાર ગામમાાં ધળૂટેીના કદવસ ે આ મળેો યોજાય છે. 

આકદવાસીઓ લોકો પોતાના બાળકો અન ે પ્રાણીઓના(ઢોરઢાાંખર) રિણ માટ ે અજગ્નદવેતાની બાધા રાખ ે છે. આકદવાસી લોકો 

પોતાના ઇષ્ટદેવનુાં સ્મરણ કરતા ધગધગતા અાંગારઓઉપર ઉઘાડા પગ ેિાલીન ેબહાર નીકળી જાય છે છતાાં તમેના પગ થોડા પણ 

દાઝતા નથી. અન ેલોકો પોતાના બાળકો અન ેપ્રાણીઓના(ઢોરઢાાંખર) રિણ માટ ેઅજગ્નદવેતાની બાધા રાખ ેછે. 

 ઝાલોદ તાલકુાનુાં લીમડી ક્રાાંજતવીર સરદારસસાંહ રાણાનુાં િન્દ્મસ્થળ છે.  


