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આસામ 

 

 વીભાઓ :- ઉત્તયભાાં અરૂણાચરપ્રદેળ, પલૂવભાાં નાગારેંડ અને ભણીપયુ, દક્ષિણભાાં મભઝોયભ અને 

મિભભાાં ફાાંગ્રાદેળની વયશદો આલેરી છે. 

 િેત્રપ :- ૭૮,૪૩૮ (ચો.કિભી) 

 દેળભાાં સ્થાન :- ૧૭ભો  

 સ્થાના :- તા. ૨૬/૧/૧૯૫૦  

 ાટનગય :- કદવપયુ  

 યાજ્માર :-ફનલાયીરાર પયુોકશત  

 મખુ્મભાંત્રી  :- વફવનાંદા વોનલાર (બાજા) 

 સ્ીિય :- 

 યાજબાા :-આવાભી,ફોો, ફાંગાી  

 યાજ્મ િી :- વપેદ ફતિ  

 યાજ્મ શ ુ:-અશ્વત્થા (એિ મળગડાલાો ગેંડો   

 યાજ્મ વિૃ :- અળોિ  

 યાજ્મ ફૂર :- પોિવ ટેલ્ડ આકિિડ  
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 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીત :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- ક્ષફહ ુ 

 યાજ્મ યભત :-  

 યાજ્મ તશલેાય ;- દુગાવપજૂા  

 શાઈિોટવ  :- ગલુાશાટી (૧૯૪૮) 

 મખુ્મ ન્મામાધીળ :- અજીતમવિંશ  

 કુર લસ્તી :-૩૧,૨૦૫,૫૭૬ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- ૧૫ભો  

 લસ્તી ગીચતા :- ૩૯૮ 

 જામત પ્રભાણ :- ૯૫૮  

 વાિયતાનો દય :- ૭૩.૧૮% 

 રોિવબાની વીટો :- ૧૪ 

 મલધાનવબાની વીટો :-૧૨૬ 

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૦૭ 

 જીલ્રાની વાંખ્મા :-૩૩ (૨૦૧૫) 

 તાલિુાની વાંખ્મા :- ૨૧૯ 

 ગાભડાઓ :- ૨૬,૨૪૭  

 ગ્રાભ ાંચામતો :- ૨૪૮૯  

 ભશાનગય :- 

 શલાઈ ભથિો :- ગલુાશાટી, કદબ્રગુઢ, જોયશટ, અને તેજપયુ  

 ગેવ મલદ્યતુ મોજના :-િેથરગડુી  

 જ મલદ્યતુ મોજના :-  

 મખુ્મ ાિ :- ચા, ચોખા, વોાયી ,ળણ 

 મખુ્મ ઉધોગ :- ગલુાશાટી, કદબ્રગુ્રઢ,મવરચય  

 ખનીજ :-કદગ્ફોઈ,નશાયિોકટમા, નનૂભતી (ખનીજતેર યીપાઈનયી)  

 મખુ્મ નદીઓ :- બ્રહ્મપતુ્રા,ભાજુરી,વોનાઈ, સફુામવયી   

 અભ્માયણ્મ :-િાઝીયાંગા નેળનર ાિવ  (જોયશટ), વોનાઈ રૂા અબમાયણ્મ(તેજપયુ)  

 યાષ્ટ્રીમ ાિવ  :- ભાનવ યાષ્ટ્રીમ ાિવ  યોમર ફેંગાર ટાઈગય (ફાયેટ) ભાટે આંતયાષ્ટ્રીમિેતે્ર 

પ્રખ્માત છે. 



 

ASHWIN DIVEKAR Page 3 
 

 કયમોજનાઓ :- 

 જાળમ ડભે :- 

 મલદ્યતુ ભથિો :- 

 ભશત્લ :- 

 જોલારામિ સ્થો :- િાભાખ્માદેલીનુાં ભાંકદય(ગલુાશાટી),દેલીદોર(મળલવાગય) 

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 મલળે ભાકશતી :- 

 કદગ્ફોઈ અને નશાયિોકટમા ખનીજ તેરિેત્ર અને યીપાઈનયી ભાટે જાણીત ુાં છે.  

 આવાભના પ્રથભ મખુ્મભાંત્રી તયીિે ગોીનાથ ફોદોરોઈ શતા.  

 


