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ભધ્મપ્રદેળ 

 
 વીભાઓ :-ઉત્તય-પલૂવભાાં ઉત્તયપ્રદેળ,દક્ષિણ-પલૂવભાાં છતીવગઢ, દક્ષિણભાાં છતતવગઢ, તિભભાાં 

ગજુયાત અને ઉત્તય-તિભભાાં યાજસ્થાન આલેલુાં છે. 

 િેત્રપ :- ૩,૦૮,૨૯૨ (ચ.કિ.ભી) 

 દેળભાાં સ્થાન :- ફીજુ ાં  

 સ્થાના :- તા. ૧/૧૧/૧૯૫૬  

 ાટનગય :- બાર  

 વોથી ભટુાં ળશયે :- ઇન્દય  

 યાજ્માર :- શ્રીભતી આનાંદીફેન ટેર  

 મખુ્મભાંત્રી  :- શ્રી િભરનાથ   

 સ્ીિય :- 

 યાજબાા :- કશન્દી  

 યાજ્મ િી :- દૂધયાજ  

 યાજ્મ શ ુ:- ફાયાવીંગા(સ્લેમ્ શયણ  

 યાજ્મ વિૃ :- લડ 
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 યાજ્મ ફૂર :- રાળ  

 યાજ્મ પ :- િેયી  

 યાજ્મ ગીત :- સખુદાતા વફિા વાથી  

 યાજ્મ નતૃ્મ :- પાગ,ફાઉર  

 યાજ્મ યભત :-  

 શાઈિટવ  :- જફરપયુ  

 શલાઈભથિ :- ગ્લાક્ષરમય, બાર, ખજુયાશ અને યાભપયુ  

 કુર લસ્તી :- ૭,૨૫,૯૭,૫૬૫ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ગીચતા :-૨૩૬ 

 જાતત પ્રભાણ :- ૯૩૧ 

 વાિયતાન દય :- ૭૨.૬% 

 રિવબાની વીટ :- ૨૯ 

 તલધાનવબાની વીટ :- ૨૩૦ 

 યાજ્મવબાની વીટ :- ૧૧  

 જીલ્રાની વાંખ્મા :- ૫૧ (વોથી ભટ તછિંદલાડા અને વોથી નાન દતતમા જીલ્ર) 

 ગાભડાઓ :- ૨૩,૦૧૨ 

 ભશાનગય :- ૧૬(ઇન્દય, ગ્લાક્ષરમય, જફરપયુ, બીંડ, ભદવોય ,યામગઢ,ઉજ્જૈન, દેલાવ, શળાંગાફાદ, 

તલકદળા, દભશ, અને ગનુા  

 મખુ્મ ાિ :- વમાફીન  

 મખુ્મ ઉધગ :-ખેતી, ખાણ ઉદ્યગ,કુટીય ઉદ્યગ , એલ્યતુભનીમભ (િયફા), એન્ટીફામટીિવ દલાઓ 

(અભરાઈ-ફસ્તય), ગેવ આધાકયત ખાતય (તલજાપયુ),રખાંડ(ક્ષબરાઈ),તવભેન્ટ ઉદ્યગ  ( 

ગ્લાક્ષરમય,તનભચ, જફરપયુ, િટની, યતરાભ, ગાાંધાય અને દુગવ),રાિડાન ઉદ્યગ 

(દેલાવ),એન્જીનીમયીંગ ઉદ્યગ ( બાર) , તલદ્યતુ એન્ન્જન (બાર) 

 જાશયે વાશવ :-  

 બાયત એલ્યતુભનીમભ િાંની ક્ષર ( BALCO),િયફા  

 બાયત શલેી ઈરેક્ટ્રીિલ્વ  ક્ષર.(BHEL),બાર 

 નેળનર ન્યઝૂતપ્રન્ટ એન્ડ ેય તભલ્વ ક્ષર, નેાનગય  

 નેળનર તવક્યયુીટી તભલ્વ, શળાંગાફાદ  

 સ્ટીર ઓથયીટી ઓપ ઇન્ડીમા ક્ષર., ક્ષબરાઈ  

 ખનીજ :- ખનીજ િેતે્ર વમદૃ્ધ યાજ્મ છે. 
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 ગે્રપાઈટ,ફિવાઈટ (િટની-જફરપયુ અને અભયિાંટિ િેત્ર) 

 ભેગેનીઝ (ફારાઘાટ,તછદલાડા,ક્ષફરાવપયુ,જફરપયુ અને ઝાબઆુ) 

 યયૂીતનમભ શીયા અને તાાંફાના બાંડાય 

 રખાંડ ( ચાાંદા) 

 શીયા (ન્ના) 

 તાાંબ ુ( ભરાંજખાંડ) 

 િરવ (ચાાંદા અને િયફા ) 

 અબમાયણ્મ :- ઘયાિી અને વનચિરીના અભ્માયણ્મ, તવચોરી અભ્માયણ્મ અને યાતાાની 

અભ્માયણ્મ( યામવેન) 

 યાષ્ટ્રીમ ાિવ  :- ૧૧ અને ૧૮ ૈલ આયક્ષિત િેત્ર ડામનાવય જીલાશ્ભી ાિવ ,ધાય 

 ફાાંધલગઢ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન (ફાાંધલગઢ) 

 િાન્શા િીસ્રી યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન( ભાંડરા અને ફારાઘાટ) 

 પતવર યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન (બાર) 

 વાંજમ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન (વીધી અને વયગજુા) 

 ન્ના યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન (ન્ના) 

 મખુ્મ નદીઓ :- નભવદા (યાજ્મની વોથી રાાંફી નદી), ફાંજય, તલા, ભછલા,ફેતલા, ક્ષિપ્રા 

,વના,ાલવતી,તાી, ચાંફર,ફયગી,ઇન્રાલતી  અને ધવાન 

 યાષ્ટ્રીમ તા તલદ્યતુ તનગભ મજનાઓ :- તલધ્માચર  

 જાળમ ડભે :- ગાાંધીવાગય ફાંધ  

 જ તલદ્યતુ કયમજના :- પયક્કા કયમજના ( ગાંગા નદી),ફયગી કયમજના (ફયગી 

નદી),યાજઘાટ કયમજના ( ફેતલા નદી), ચાંફર કયમજના (ચાંફર નદી), ભાતાટીરા કયમજના 

(ફેતલા નદી), વયદાય વયલય કયમજના (નભવદા નદી)  

 લવત  :- વાતપડુા, ભશાદેલ, ફસ્તય, તલધ્માચર અને ભૈિાર  

 જલારામિ સ્થ :- બેડાઘાટ, ાંચભઢી ,બીભફેટિા, ગ્લાક્ષરમયન કિલ્ર, ભાાંડુન કિલ્ર,ક્ષચત્રકટૂ, 

અભયિાંટિ,ઉદમગીયી,ખજુયાશ,ઇન્દય,ભશાિારેશ્વય ભાંકદય (ઉજ્જૈન), ચવઠ જગની ભાંકદય, તલકદળા, 

ચાંદેયી, યાજા બર્ુવશકયની ગપુા, વાાંદીની ઋતન આશ્રભ,જ ાંતયભાંતય લેધળાા(ઉજ્જૈન) 

 ભશત્લની મજનાઓ :- 

 વભાધાન ઓનરાઈન મજના  

 રાડરી રાિીભ મજના  

 મખુ્મભાંત્રી િન્માદાન મજના  
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 ળાંખનાદ મજના  

 દીન દમાર યવઈ મજના  

 તલળે ભાકશતી :- 

 ભધ્મપ્રદેળભાાં મખુ્મ ગોંડ, ઉયાઉ અને િયકુાં જેલી આકદલાવી લવે છે. 

 ભધ્મપ્રદેળના પ્રથભ ભકશરા મખુ્મભાંત્રી ૨૦૦૩ભાાં ઉભાબાયતીને ફનલાનુાં ગોયલ પ્રાપ્ત 

થયુાં શર્ ુાં. 

 યાજ્મભાાં પ્રથભ ભકશરા યાજ્માર તયીિે લવ ૧૯૮૯ભાાં વયરા ગે્રલાર તયીિે વેલા આી 

શતી. 

 યાજ્મના પ્રથભ મખુ્મભાંત્રી ડૉ. યતલળાંિય શકુ્ટ્ર અને પ્રથભ યાજ્માર તયીિે ડૉ. ટ્ટાબી 

વીતાયાભૈમા શતા. 

 ભધ્મપ્રદેળ ચણાના ઉત્ાદનભાાં દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ છે. 

 ભધ્મપ્રદેળની વયિાયે લવ ૨૦૧૬ભાાં યાજ્મભાાં દેળનુાં પ્રથભ શપે્ીનેવ ભાંત્રારમની ળરૂઆત 

િયી છે.  

 દેળની પ્રથભ યેતવડને્ન્ળમર સ્ટૌવવ સ્કરૂ તવશયભાાં આલેરી છે.  

 બીભફેટિા યનેુસ્િ દ્વાયા તલશ્વલાયવાભાાં સ્થ  તયીિે વાંદગી થઈ છે.  

 ઉજ્જૈન ધાતભિિ નગયી પ્રથભ વદીભાાં લેાયી િેન્ર તયીિે સ્થાતત થયુાં શર્ ુાં. 

 ફારાઘાટભાાં ભેંગેનીઝની એતળમાની વોથી ભટી અને ઉંડી ખીણ આલેરી છે. 

 ૧૯૫૭ભાાં કશન્દુસ્તાન સ્ટીર ક્ષરતભટેડ દ્વાયા વતલમેત વાંઘની ભદદથી ક્ષબરાઈ પ્રાન્ટની 

સ્થાના થઈ.  

 ઉજ્જૈનભાાં બગલાન ળાંિયે તત્રપયુ નાભના યાિવન લધ િયેર અને યાજા તલક્રભે લૈતારન 

લળ િયેર. 

 શળીંગાફાદના દેલાવભાાં ચરણી નટના િાગનુાં મરુણારમ  આલેલુાં છે. 

 ફક્ટ્વાઈટ ખનીજની તછન્દલાડા અને ફારાઘાટભાાં એતળમાની વોથી ભટી ખાણ આલેરી છે.  


