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બફશાય 

 

 બફશાયનુું ઐતિશાતવક નાભ ભગધ શતુું અને બફશાયની યાજધાની ટનાનુું ઐતિશાતવક નાભ ાટબરતુ્ર 

શત.ુ 

 વીભાઓ :- ઉત્તયભાું નેા, તિભભાું ઉત્તયપ્રદેળ, દબિણભાું ઝાયખુંડ અને લૂવભાું તિભ ફુંગા 

આલેલુું છે.  

 િેત્રપ :- ૯૪,૧૬૩  

 દેળભાું સ્થાન :- 

 સ્થાના :- િા.૨૬/૦૧/૧૯૫૦  

 ાટનગય :- ટણા 

 શલાઈ ભથક :- ટના  

 યાજ્માર :- કેળયીનાથ તત્રાઠી  

 મખુ્મભુંત્રી  :- નીતિળકુભાય 

 ડ.ે મખુ્મભુંત્રી :- સળુીરકુભાય ભોદી  

 સ્ીકય :- 

 યાજબાા :- હશન્દી  

 યાજ્મ િી :- બાયિીમ યોરય િી  
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 યાજ્મ શ ુ:- જ ુંગરી બેવ   

 યાજ્મ વિૃ :- ી 

 યાજ્મ ફૂર :- ક્ચનાય   

 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીિ :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- 

 યાજ્મ યભિ :- હકકે્રટ   

 શાઈકોટવ  :- ટના  

 કુર લસ્િી :-૧૦૩,૮૦૪,૬૩૭ (૨૦૧૧) 

 લસ્િી ક્રભ :- ત્રીજો  

 લસ્િી ગીચિા :- ૧૧૦૨  

 જાતિ પ્રભાણ :- ૯૧૬  

 વાિયિાનો દય :- ૬૩.૩૨% 

 રોકવબાની વીટો :- ૪૦ 

 તલધાનવબાની વીટો :- ૨૪૨ 

 તલધાન હયદ વીટો :- ૭૫  

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૧૬ 

 જીલ્રાની વુંખ્મા :- ૩૮ 

 િાલકુાની વુંખ્મા :- 

 શાઈકોટવ  :- ટના  

 ગાભડાઓ :-  

 ભશાનગય :- ગમા, બાગરયુ, બોજયુ, નારુંદા, દયબુંગા અને મઝુફ્પયયુ  

 નદીઓ :-ગુંગા,વોન, ઘાઘયા, ગુંડક, કોવી,દાભોદય,પાલ્ગ ુઅને ભશાનુંદા  

 લવિો :- તળલાબરક સભેુશ્વય,દૂન  

 મખુ્મ ાક :- ભકાઈ, જલ,જુલાય,ફાજયી,ચણા, ળણ, ળેયડી અને િર મખુ્મ ાક છે.  

 મખુ્મ ઉધોગ :- એન્ન્ટફામોહટક દલાઓ (દારતભમાનગય),તવભેન્ટ (દારભીમાનગય ) 

 જાશયે વાશવો :- 

 યયેુતનમભ કોોયેળન ઓપ ઇન્ડીમા બર., જદુગોડા  

 ઇન્ન્ડમન એક્વપ્રોઝીવ્વ (સ્પોટક દાથો) , ગોભીમા  

 ઉચ્ચ ળૈિણીક વુંસ્થાઓ :- 
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 બફશાય કોરેજ ઓપ એન્જીતનમયીંગ 

 તપ્રન્વ ઓપ લેલ્વ ભેડીકર કોરેજ  

 ટના લેટયનયી કોરેજ  

 ખનીજ :-  

 અફયખ (શજાયીફાગ) 

 કોરવો( બગહયદીશ અને ઝયીમા) 

 િાુંબ ુ (તવિંગભભૂ),  

 ભેંગેનીઝ( છોટાનાગયુ), 

 વોનુું (ભોઘીય),  

 ભેંગેનીઝ (ગુંગાયુ)  

 યયેુતનમભ (નુંદુગોડા) 

 અબમાયણ્મ ;- બીભફુંધ અબમાયણ્મ (મુુંગેય), ગૌત્તભ બદુ્ધ અબમાયણ્મ (ગમા), 

 જ તલદ્યિુ હયમોજના :- સ્લણવયેખા અને ભૈથનુ  

 ગેવ આધાહયિ તલદ્યિુ હયમોજના :- ભૈથાન  

 જોલારામક સ્થો :-  ળેયળાશ સયુીનો ભકફયો (વાવાયાભ),ાલાયુી,નારુંદા, લૈળારી, જૈન િીથવ 

(ાલાયુી) ,ફોતધગમા, વાવાયાભ, ભધફુની અને તલક્રભળીરા   

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 તલળે ભાહશિી :- 

 બફશાય યાજ્મના પ્રથભ ભહશરા મખુ્મભુંત્રી યાફડી દેલી શિા.  

 પ્રાચીન વભમભાું બફશાય ભગદાના નાભથી ઓખાત ુું શત ુું િેનુું ાટનગય ટના જે 

શરેા ાટરીતુ્ર િયીકે ઓખાત ુું શત ુું. 

 ગમા પલ્ગ ુનદીને કાુંઠે આલેલુું હશન્દુઓનુું તતશૃ્રાદ્ધ ભાટે જાણીત ુું છે. િથા બગલાન બદુ્ધ 

એક વિૃ શઠે જ્ઞાનપ્રાપ્પ્િ થઈ શિી. 

 નારુંદા પ્રાચીન તલદ્યાીઠના અલળેોનુું સ્થ છે.  

 ટના પ્રાચીન વભમનુું ાટરીતુ્ર જયીકાભ ભાટે જાણીત ુું અને બફશાયનુું ાટનગય છે. 

 ાલાયુી બગલાન બદુ્ધ ોિાના અંતિભ શ્વાવ રીધા શિા અને તનલાવણ પ્રાપ્િ કયુું શત ુું. 

 બાયિનો વૌથી રાુંફો ભશાત્ભા ગાુંધી રુ ગુંગા નદી ય ટના નજીક આલેરો છે.  

 બાયિના પ્રથભ યાષ્ટ્રતિ યાજેન્રપ્રવાદ બફશાયના લિની શિા. 

 


