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તાપી જીલ્લો 

 
 તાપી જિલ્લો ઉત્તર ેનર્મદા જિલ્લો, પરૂ્મર્ાાં ર્હારાષ્ટ્ર રાજ્ય, દજિણર્ાાં નર્સારી અન ેગાાંદ જિલ્લો અન ેપજચિર્ર્ાાં સરુત 

જિલ્લાની સરહદો આર્ેલી છે. 

 બીજી ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ દરમ્યાન સુરત જિલ્લાના અર્કૂ તાલકુા છુટા પાડી તાપી જિલ્લાની રિના થઇ છે.  

 િેત્રફળ : - ૩,૪૪૫િો.કકર્ી 

 જર્ધાનસભાની કલુ સીટો :- ૨ { વ્યારા (એસ.ટી) અન ેજનઝર (એસ.ટી)  

 સ્થાપના :- ૨૦૦૭  

 ર્સ્તી :-૮,૦૬,૪૮૯ (૨૦૧૧) 

 ર્સ્તી ગીિતા :- ૨૫૭  

 વિવિધ વિષય ની માવિતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટેસ્ટ, કરંટ અફેર્સ િગેર ેમાટે આજ ેજ ડાઉનલોડ કરો 
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 અિર જ્ઞાન :-૬૮.૨૬% 

 સ્ત્રી પરુૂષ પ્રર્ાણ:- ૧૦૦૪(દર હજાર)ે 

 ર્ખુ્ય ર્થક :- વ્યારા 

 તાલકુાઓ :-૭ (૧)વ્યારા, (૨)સોનગઢ, (૩)ર્ાલોડ, (૪) ઉચ્છલ (૫) ડોલર્ણ (૬) કકુરર્ુાંડા અન ે(૭) જનઝર  

 તાલકુા પાંિાયતની કલુ સીટો :- ૭ (બેઠકો-૧૨૪)( ઉચ્છલ-૧૬, સોનગઢ-૨૪, વ્યારા-૨૦, જનઝર-૧૬, ર્ાલોડ-૧૬  કુાંકરર્ુાંડા 

-૧૬ અન ેડોલર્ણ-૧૬) 

 જિલ્લા પાંિાયતની કલુ સીટો :-૨૬  

 નગરપાજલકાની સાંખ્યા અન ેર્ોડમ :- ૧ (વ્યારા-૭ (૨૮) 

 ગાર્ડાાંઓ :-૫૨૨  

 પાક:- ઘઉં,િુર્ાર,શરેડી,તુર્ેર,કપાસ,ડાાંગર,કઠોળઅનફેળો 

 ઉદ્યોગ:- ખાાંડ ઉદ્યોગ, કાગળ ઉદ્યોગ  અન ેર્રઘા ઉદ્યોગ  

 ખનીિ:- િનૂો, કદુરતી ર્ાય ુઅન ેતલે, જલગ્નાઈટ, લાઈર્ સ્ટોન 

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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 નદીઓ:-તાપી, ર્ીંઢોળા, પણુામ, અાંજબકા, અનનેસે ુિેર્ી નદીઓ આર્ેલી છે. 

 િળધોધ :- િીર્રે ધોધ (સોનગઢ),ગૌર્ુખ ધોધ(સોનગઢ) 

 પર્મતો:- સોનગઢનો ડુાંગર  

 બાંદર :- ર્ગદલ્લા  

 ધોધ :- િીર્ર િળધોધ  

 કકલ્લો :- સોનગઢની કકલ્લો, ર્ાિપરુનો કકલ્લો  

 ર્હલે :- ગાયકર્ાડનો ર્હેલ (વ્યારા) 

 સરોર્ર :- ર્લ્લભસાગર સરોર્ર  

 વિવિધ વિષય ની માવિતી અને રગે્યુલર ફ્રી ટેસ્ટ, કરંટ અફેર્સ િગેર ે માટે આજ ે જ ડાઉનલોડ કરો Gnan 

Bhandar મોબાઈલ એપ્લીકેશન 

 ડુાંગર :- કાળાકાકર ડુાંગર  

 િળાશય (ડરે્) :- ઉકાઈ ડરે્ (તાપી નદી),ડોસર્ાડા ડરે્ (ર્ીંઢોળા નદી),કાકરાપાર (તાપીનાાંદી) 

 જર્દ્યતુ ર્થક :- કાકરાપાર અણુશજક્ત જર્દ્યતુ ર્થક, ઉકાઈ (કોલસા આધાકરત તાપ જર્દ્યતુ ર્થક) 

 િોર્ાલાયક  સ્થળો :- બીલીર્ોરા ,વ્યારા ,સોનગઢનો કકલ્લો (સોનગઢ)પ્રકજૃત પ્રર્ાસન કને્દ્ર (પદ્મડુાંગરી) ,ઝાાંખરી 

(વ્યારા),દેર્લીર્ાડીનુાં ર્ાંકદર (દરે્લપાડા),પદર્ડુાંગરી 

 આરટીઓ :- GJ- 26 

જર્શષે નોંધ :- 

 ‘ તાપી’ જિલ્લો ગુિરાતનો એકર્ાત્ર જિલ્લો છે િેનો આકાર “ બાંદકૂ” િેર્ો છે.  

 તાપી જીલ્લાર્ાાં ‘ હરણફાળ’ નાર્ના સ્થળ ેસયૂમપતુ્રી તાપી નદી પ્રર્શે કર ેછે.  

 અહીં તાપી નદી પર ર્ીયર બાંધ બાાંધર્ાર્ાાં આર્ેલો છે.  

 અહીના િાંગલોર્ા કદપડો, હરણ, ઝરખ, સસલા, જશયાળ ર્ગરે ેપ્રાણીઓ િોર્ા ર્ળ ેછે. 

 ઉકાઈ અન ેકાકરાપાર બહુહતેકુ યોિનાઓ  છે. અહીં તાપી નદી પર જર્શાળ બાંધ અન ેિળ જર્દ્યતુ ર્થક આર્ેલાાં છે. આ 

ઉપરાાંત અહીં કોલસા આધારીત થર્મલ જર્દ્યતુ ર્થક પણ આર્ેલુાં છે. 

 ર્ેછડી ખાત ેિુગતરાર્ દર્નેો આશ્રર્ આર્ેલો છે. 

 ર્ાલોદ જલજ્િત પાપડ બનાર્ર્ાનુાં કારખાનુાં આર્ેલુાં છે.  

 સોનગઢ તાલકુાના દેર્લપાડા ગાર્ ેદરે્લી ર્ાડીનુાં ર્ાંદીર આર્ેલ ુછે. 

 સોનગઢ ખાત ેપીલાજીરાર્ ગાયકર્ાડ ેબાંધાર્ેલ કકલ્લો આર્ેલો છે. 

 ગુિરાતનાાં પ્રથર્ આકદર્ાસી ર્ખુ્યર્ાંત્રી અર્રસસાંહ િૌધરી િન્દ્ર્ સ્થળ ડોલર્ણ છે.  

 ઉદ્યોગોર્ાાં ખાાંડ અન ેકાગળના કારખાના તરે્િ ર્રઘા ઉછેર (પોલ્રીફાર્મ) ર્ખુ્ય છે. 

 સોનગઢ તાલકુાના ર્ખુ્ય ર્થકથી ડાાંગના િગલ તરફ િતા રસ્તાર્ાાં આ સ્થળ આર્ ે છે. જ્યા ઊંિા ડુાંગર પર પથ્થરર્ાાંથી 

બનાર્ેલા ગાયનાાં ર્ખુર્ાાંથી બારરે્ાસ સતત પાણી નીકળ્યા કર ેછે.  

 પદર્ડુાંગરી ગિુરાત રાજ્ય ર્ન જર્ભાગ દ્ર્ારા પ્રકજૃત પ્રરે્ી લોકો ર્ાટ ેપ્રકજૃત પ્રર્ાસન કને્દ્ર ઉભુાં કરર્ાર્ાાં આર્ેલુાં છે. 

 તાપી નદી તાપી જીલ્લાર્ાાં હરણફાળ સ્થળથેી ગુિરાતર્ાાં પ્રર્શે કર ેછે.  તાપી નદી પર ઉકાઈ ડરે્ બાાંધર્ાર્ાાં આવ્યો છે.  

 તાપી જિલ્લાનુાં ર્ાલોડ સહકારી ર્ાંડળીની પ્રર્ૃજતઓ ર્ાટ ેજાણીતુાં છે.  

 તાપી જિલ્લાર્ાાં કાથો બનાર્ર્ા ર્ાટ ેઉપયોગી ખેરના ર્ૃિો વ્યારાર્ાાં િોર્ા ર્ળ ેછે.  

 ગુિરાતનો પ્રથર્ ઓટોર્શેન ડરે્ ઉકાઈ નદી પર હાઈડ્રો પાર્ર સ્ટશેન (િળ જર્દ્યતુર્થક) કાયમરત છે. ( 19/3/1976) 

 જર્ચર્નો સૌથી ર્ોટો સઝાંક સ્ર્લે્ટર પ્રોિેકટ ધરાર્તો ગુિરાતનો જિલ્લો – તાપી 

 સોનગઢ પીલાજીરાર્ ગાયકર્ાડ ેબાંધાર્ેલો કકલ્લો છે. આ કકલ્લા પર દરગાહ અન ેર્હાકાળી ર્ાતાજીનુાં ર્ાંકદર આર્ેલુાં છે.  

 કાગળ, પનુથા બનાર્ર્ાની સેંટરલ પલ્પ જર્લ સોંગઢર્ાાં આર્ેલી છે.  

 ર્ાલોડનુાં પ્રાિીન નાર્ ર્ડર્લ્લી છે િે ગુિરાતી સાજહત્યકાર સરુશે િોશીનુાં િન્દ્ર્સ્થળ છે.  

 ર્ાલોડ ‘ સરદાર સહકારી ર્ાંડળીની પ્રર્ૃજત ર્ાટ ેજાણીતુાં છે. ર્ાલોડના જલજ્િત પાપડ  બનાર્ર્ાનુાં કારખાનુાં પણ આર્ેલુાં છે.  

 ભર્ાઈના નાટકો લખનાર િુગતરાર્ દર્નેો ર્ેડછી આશ્રર્ ર્ેડછી ખાત ેઆર્ેલો છે.  

 તાપી જિલ્લાના દબુળા આકદર્ાસીઓનુાં હાલી નતૃ્ય જાણીતુાં 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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 તાપી જીલલના ર્ેડછી ખાત ેનારાયણ ર્હાદરે્ દસેાઈની સાંપણૂમ ક્ાાંજત ર્હાજર્દ્યાલય આર્ેલી છે.  

 વિવિધ વિષય ની માવિતી અન ેરગે્યુલર ફ્રી ટેસ્ટ, કરંટ અફેર્સ િગેર ેમાટે આજ ેજ ડાઉનલોડ કરો 

Gnan Bhandar મોબાઈલ એપ્લીકેશન 
  

 

 

 


