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અરૂણાચરપ્રદેળ 

 

 વીભાઓ ઉત્તયભાાં ચીન,લૂવભાાં મ્માનભાય અને શ્ચિભભાાં ભતૂાન અને દક્ષિણભાાં આવાભ અને 

નાગારેન્ડ યાજ્મ આલેર છે.  

 િેત્રપ :- ૮૩૭૪૩ લગવ કિભી. 

 દેળભાાં સ્થાન :-૧૫મ ાં 

 સ્થાના :- તા. ૨૦/૨/૧૯૮૭  

 ાટનગય :- ઇટાનગય  

 વૌથી ભોટ ાં ળશયે :-ઇટાનગય  

 યાજ્માર :- દ્મનાથ આચામવ  

 મ ખ્મભાંત્રી  :- પે્રભાખાંડ  

 સ્ીિય :- તેનશ્ચવિંગ નોયબ  થાંગટૂાંિ  

 યાજબાા :- અંગે્રજી  

 યાજ્મ િી :- શોનવક્ષફર 

 યાજ્મ શ  :- શોરોિ ગીરોન  
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 યાજ્મ વિૃ :- 

 યાજ્મ ફૂર :- 

 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીત :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- 

 યાજ્મ યભત :-  

 શાઈિોટવ  :- ગ લાશાટી (૧૯૪૮) 

 ન્મામાધીળોની વાંખ્મા :- ૧૯ 

 મ ખ્મ ન્મામાધીળ:- અજીતશ્ચવિંશ   

 ક ર લસ્તી :- ૧૩,૮૨,૬૧૧  

 લસ્તી ક્રભ :-૨૭ 

 લસ્તી ગીચતા :- 

 જાશ્ચત પ્રભાણ :- 

 વાિયતાનો દય :- ૬૭% 

 રોિવબાની વીટો :- ૦૨ 

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૬૦ 

 યાજ્મવબાની વીટો :-૦૧ 

 જીલ્રાની વાંખ્મા :- ૨૦ 

 તાલ િાની વાંખ્મા :- 

 ગાભડાઓ :- ૩૬૪૯ 

 ભશાનગય :- ૨ 

 મ ખ્મ ાિ :- ડાાંગય , ૫૦% રોિો ઝૂભ ખેતી િયે છે. ભિાઈ, ઘઉં, ફાજયી,ળેયડી, પપાદી 

 મ ખ્મ ઉધોગ :-ક્રાફ્ટ ઉદ્યોગ,ટ યીઝભ ઉદ્યોગ  

 ખનીજ :- 

 મ ખ્મ નદીઓ :- શ્ચવમાાંગ  

 કયમોજનાઓ :-  

 શાઈડ્રો ાલય ડીાટવ ભેન્ટ  
  

 જાળમ ડેભ :- 
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 શ્ચલદ્ય ત ભથિો :- શાઈડ્રો ાલય ડીાટવ ભેન્ટ 

 શ્ચળિણ વાંસ્થાઓ  :- 

 નેળનર ઇન્સ્ટીટય ટ ઓપ ટેિનોરોજી (નીયજ રી) 

 નેળનર શોશ્ચભમોેથી  િોરેજ (ઇટાનગય) 

 નોથવઇસ્ટ ઇન્સ્ટીટય ટ ટેિનોરોજી ય શ્ચનલશ્ચવિટી( આરોંગ) 

 અરૂણાચર ય શ્ચનલશ્ચવિટી ઓપ સ્ટડી (નાભવાઈ) 

 ઇન્ન્દયા ધાાંધી ટેિનોરોજી એન્ડ ભેડીિર ય શ્ચનલશ્ચવિટી (ઝીયો) 

 જોલારામિ સ્થો :- યશ યાભ ક ાંડ ,ઇટાનગયનો કિલ્રો,ફૌદ્ધ ભાંકદય, 

 ભશત્લની વાંસ્થાઓ :- 

 ઝૂરોજીિર વલે ઓપ ઇન્ડીમા (ઇટાનગય) 

 નેળનર કયવચવ વેન્ટય ઓન ચાિ( કદયાાંગ) 

 ઇન્ન્ડમન લેટયનયી કયવચવ ઇન્સ્ટીટય ટ(ઇટાનગય) 

 લન શ્ચલજ્ઞાન િેન્ર (ચેવા) 

 સ્ટેટ પોયેસ્ટ કયવચવ ઇન્સ્ટીટય ટ,(ઇટાનગય) 

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 વદૃ્ધ ેન્ળન મોજના (એવટી,એવવી ગયીફી યેખા નીચેના ૬૦ લવથી લધ  લવના 

રોિોને ભશીનને રૂ. ૨૦૦/-ેન્ળન આલાભાાં આલે છે.) 

 આંતયજાતીમ રગ્ન  

 ફા સ યિા (અનાથ ફાિોને ોણ અને અભ્માવ ભાટે અનાથાશ્રભ વાંસ્થા 

સ્થાલા) 

 શ્ચલળે ભાકશતી :- 

 બાયતન ાં વૌથી ઇળાન િે લૂવન ાં શાડી યાજ્મ છે જ્માાં સમૂવન ાં પ્રથભ કિયણ ડે છે. 

 અરૂણાચરપ્રદેળ ‘ ઊગતા સયૂજનો પ્રદેળ’ તયીિે ઓખામ છે. આ યાજ્મભાાંથી િાાંસ્મ 

ય ગના અલળેો ભળ્મા છે. ભશાબાયત અને  યાણોભાાં ણ તેનો ઉલ્રેખ જોલા ભે 

છે. 

 તા.૨૦ જાન્ય આયી ૧૯૭૨ ના યોજ નેપા ને સ્લ.શ્રી ક્ષફબાફાસ  ળાસ્ત્રી દ્વાયા અર ણાચર 

પ્રદેળ તયીિે નાભ આલાભાાં આવય ાં શત  ાં અને તે િેન્રળાશ્ચવત પ્રદેળ ફન્ય  

શત  .અર ણાચર પ્રદેળ ૨૦ પેબ્ર આયી ૧૯૮૭ ના યોજ યાજ્મ ફન્ય ાં. 
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 અરૂણાચરપ્રદેળના પ્રથભ મ ખ્મભાંત્રી તયીિે પે્રભ ખાંડ  થ ાંગન (૧૯૭૫) શતા. અને 

યાજ્માર તયીિે  

 


