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કેરળ 

 
 

 વીભાઓ :- ઉત્તયભાાં કર્ાાટક પલૂા અને દક્ષિર્ભાાં અયફી વમદુ્ર અને શ્ચિભભાાં તારીમ્નાદુની 

વયશદો આલેરી છે. 

 િેત્રપ :- ૩૮,૮૫૩ (ચો.કકભી) 

 દેળભાાં સ્થાન :- 

 સ્થાના :- તા.૧/૧૧/૧૯૫૬  

 ાટનગય :- શ્ચતરૂલનાંતપયુભ 

 યાજ્માર :- ી.વતશ્ચળલભ 

 મખુ્મભાંત્રી  :- શ્ચનાયાઈ શ્ચલજમભ 
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 સ્ીકય :- 

 યાજબાા :- ભરમારભ  

 યાજ્મ િી :- દૂધયાજ  

 યાજ્મ શ ુ:- શાથી  

 યાજ્મ વિૃ :- નાીમેય  

 યાજ્મ ફૂર :- કશ્ચનકકોન્ના( ગયભાો)   

 યાજ્મ પ :- પર્વ 

 યાજ્મ ગીત :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- કથકરી , અટ્ટભ, ભોકશની  

 યાજ્મ યભત :-  

 શાઈકોટા  :- કોચી (૧૯૫૬) 

 મખુ્મ ન્મામાધીળ :- નાર્ાલટી પ્રવાદશ્ચવિંશ  

 શલાઈભથક :- શ્ચતરૂલનાંતપયુભ 

 કુર લસ્તી :- ૩,૩૪,૦૬,૦૬૧ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- 

 લસ્તી ગીચતા :- ૮૬૦ 

 જાશ્ચત પ્રભાર્ :- ૧૦૮૪ 

 વાિયતાનો દય :- ૯૪.૦૦% 

 રોકવબાની વીટો :- ૨૦   

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૧૪૧  

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૦૯ 

 જીલ્રાની વાંખ્મા :-૧૪ (વૌથી ભોટો જીલ્રો રક્કડ અને વૌથી નાનો જીલ્રો અરાપજુની) 

 ભશાનગય :-કોઝીકોડ, ભરપ્પયુભ, ારક્કાડ, શ્ચત્રશયૂ, અનાાકુરાય,ઈડુક્કી કોટ્ટામભ,અરાપઝુા, 

કોચી, કોલ્રભ  

 મખુ્મ ાક :- ઈરાઈચી, કોપી,ચા ચોખા,નાયીમેર,ભયી, યફય, વોાયી  

 મખુ્મ ઉધોગ :- પ્રલાવન ઉદ્યોગ,યાવામક્ષર્ક ખાતય ( અલ્લામે)  

 ફાંદયો :- કોચી, કાક્ષરકટ,કન્નયૂ અને ગરુુલામય 

 દકયમાકકનાયો :- ૫૮૫ કકભી. 



 

ASHWIN DIVEKAR Page 3 
 

 ખનીજ :- અફયખ, ભોનેઝાઈટ, એલ્યશુ્ચભનીમભ,ખનીજતેર  

 મખુ્મ નદીઓ :- ેકયમાય, ચારાકુાંડી, ામ્ફા,બભી, ભરીમાય,અયટીગર, ભનીભારા,રફની, 

ભકશયાપજૂા  

 લાતો:- અનાઈમડુી, અગત્સ્મ અને કુટ્ટભ 

 અભ્માયણ્મ :- ેયીમય લન્મજીલ અભ્માયણ્મ (ઇડુક્કી),યામ્ફીકુલ્ભ અભ્માયણ્મ (ારઘાટ) 

 યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન :- વાઈરેન્ટ લેરી યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 

 કયમોજનાઓ :- 

 જાળમ ડેભ :- 

 જશ્ચલદ્યતુ મોજનાઓ  :- ઇડુક્કી અને વાક્ષફયીક્ષગકય મોજના, લ્રીલાવરકયમોજના 

(ભકશયાપજૂા) 

 જોલારામક સ્થો :- કાલેરભ,દ્માસ્લાભી ભાંકદય, અનાંત દ્મનાબ સ્લાભીનુાં ભાંકદય 

(શ્ચતરુલનાંતપયુભ),લેરી ટુયીસ્ટ શ્ચલરેજ,કારડી,કાવય ગૌડ, ળફયીભારા ભાંકદય, ોનમુાંડ્ડી 

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 શ્ચલળે ભાકશતી :- 

 દક્ષિર્ બાયતનુાં વૌથી ભોટુાં શ્ચળખય અનાઈમડૂી આ યાજ્મભાાં આલેલુાં છે.  

 બાયતભાાં વૌથી લધાયે અિયજ્ઞાન ધયાલત ુાં યાજ્મ છે. 

 કેયની ભરમારભ બાા દ્રશ્ચલડકુની છે, ર્ તેના ય વાંસ્કૃતનો ઘર્ો પ્રબાલ ડયો 

છે.  

 દેળની પ્રથભ વામ્મલાદી વયકાય કેયભાાં યચાઈ શતી. 

 શ્ચતરૂલનાંતપયુભ થી શ્ચતરુય સધુી ૩૬૫ કક.ભી રાાંફી નશયે છે, તેભાાં નૌકાઓ ચારે છે. 

 વયકાયી સ્લાસ્્મ િેત્રભાાં ઈ-શલે્થ મોજના ળરૂ કયનાય દેળનુાં  પ્રથભ યાજ્મ કેયર છે. 

 દેળની વૌપ્રથભ રાન્વજેન્ડય સ્કરૂ કોચીભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી છે. 

 બાયતના વૌથી ભોટા ચચા ૈકીનુાં એક પથેુનલ્રી ચચા શ્ચત્રચયુભાાં આલેર છે. 

 ફેલયૂ ઐશ્ચતશાશ્ચવક શોમવ લાંળનુાં ાટનગય છે, જ્માાં સપુ્રશ્ચવદ્ધ ચેન્ના કૈળલ ભાંકદય 

આલેલુાં છે. 

 થોકયમભ શ્ચલશ્વનો વૌથી અનાભત જ્થો કેયભાાં આલેરો છે.  

 


