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ભશાયાષ્ટ્ર 

 

 વીભાઓ :-ઉત્તયભાાં ભધ્મપ્રદેળ, દક્ષિણભાાં કણાાટક અને તેરાંગાણા, પલૂાભાાં અયફી વમદુ્ર અને 

શ્ચિભભાાં છતીવગઢ યાજ્મની વયશદ આલેરી છે. 

 િેત્રપ :- ૩,૦૭,૬૯૦ (ચો.કક.ભી) 

 દેળભાાં સ્થાન :-ત્રીજો  

 સ્થાના :- તા.૧/૫/૧૯૬૦  

 ાટનગય :- મુાંફઈ  

 વૌથી ભોટુાં ળશયે :- મુાંફઈ  

 યાજ્માર :- 

 મખુ્મભાંત્રી  :- દેલેન્દ્દ્ર પડણલીવ  

 સ્ીકય :- 

 યાજબાા :- ભયાઠી  

 યાજ્મ િી :- રીરા કબતૂય  

 યાજ્મ શ ુ:-શ્ચલળાકામ  ક્ષખવકોરી  
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 યાજ્મ વિૃ :- આંફો  

 યાજ્મ ફૂર :- રેંગયસ્ટોશ્ચભમા 

 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીત :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- રાલણી  

 યાજ્મ યભત :-  

 ઉત્વલો :- ગણેળોત્વલ, શ્ચળલાજી જમાંતી, જન્દ્ભાષ્ટ્ટભી  

 શાઈકોટા  :- મુાંફઈ  

 શલાઈભથક :- છત્રશ્ચત શ્ચળલાજી આંતયયાષ્ટ્રીમ  એયોટા (મુાંફઈ),ઓયાંગાફાદ, નાગપયુ, પણેૂ , 

વોરાપયુ અને યત્નાક્ષગયી 

 કુર લસ્તી :-૧૧,૨૩,૭૨,૯૭૨ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- ફીજો  

 લસ્તી ગીચતા :- ૩૬૫ 

 જાશ્ચત પ્રભાણ :- ૯૨૯ 

 વાિયતાનો દય :- ૮૨.૩% 

 રોકવબાની વીટો :- ૪૮ 

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૨૮૮ 

 શ્ચલધાન કયદની ફેઠકો :- ૭૮  

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૧૯  

 જીલ્રાની વાંખ્મા :-૩૫(વૌથી ભોટો જીલ્રો અશભદનગય અને વૌથી નાનો જીલ્રો મુાંફઈ) 

 દકયમાકકનાયો :- ૭૨૦ કકભી. 

 તાલકુાની વાંખ્મા :- ૩૫૩ 

 ગાભડાઓ :- ૪૩,૭૨૨ 

 ભશાનગય :- મુાંફઈ,પણેુ, નાગપયુ,નાશ્ચવક,જરગાભ, અશભદનગય,વતાયા, વાાંગરી, ળીરાપયુ, 

કોલ્શાપયુ, અભયાલતી,વાંબાજીનગય, રાતયુ, લધાા, નાંદૂયફાય અને બીડ  

 મખુ્મ ાક :- તભાકુ, ભગપી,કઠો ળેયડી,ડાાંગય,જુલાય અને ફાજયી  

 મખુ્મ ઉધોગ :- 

 ફાંદયો :- મુાંફઈ, ભારલણ, ભાાંડલી, લવાઈ અને યત્નાક્ષગયી 
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 ખનીજ :- ફોકવાઈટ(કોલ્શાપયુ, યત્નાક્ષગયી અને થાણે),રોશ અમસ્ક ( ીગાભ,રોશયા અને 

યત્નાગીયી જીલ્રો) 

 મખુ્મ નદીઓ :-ગોદાલયી, બીભા, લધાા, લેણગુાંગા, કૃષ્ટ્ણા,કોમના  

 લાતો :- વાતપડુા, વહ્યાદ્રી,શ્ચિભી ઘાટ, ફારાઘાટ, કાર સલુાઈ,  

 કયમોજનાઓ :- 

 ક્ષગકયભથક :- ભશાફેશ્વય, ભાથેયાન  

 જાળમ ડેભ :- 

 અભ્માયણ્મ :- ભાનવ અભ્માયણ્મ ( શાથી,લાઘ,ક્ષચત્તો,વાફય,શયણ), ભેરાઘાટ અભ્માયણ્મ ( લાઘ, 

ક્ષચત્તો,સ્રોથ,યીંછ),  

 યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન :- ફોયીલરી ( વાફય, ચૌળીન્દ્ગા, જ ાંગરી ડુક્કય) 

 યભાણ ુઊજાા ભથક  :- તાયાપયુ  

 જ શ્ચલદ્યતુ મોજનાઓ :- કોમના જ શ્ચલદ્યતુ કયમોજના , ટાટા જશ્ચલદ્યતુ કયમોજના  

 જોલારામક સ્થો :- અજન્દ્તા અને ઈરોયાની ગપુાઓ, એક્ષરપન્દ્ટા, કારા ગપુાઓ, ભશાફેશ્વય, 

ાંઢયપયુ,નાશ્ચવક, વાાંઈફાફા ભાંકદય (શ્ચળયડી), ભાથેયાન, મુાંફઈ ગેટ લે ઓપ ઈન્દ્ડીમા, 

ઔયાંગાફાદ,ખાંડારા, ભેરાઘાત, જલાશય, 

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 શ્ચલળે ભાકશતી :- 

 ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મના પ્રથભ મખુ્મભાંત્રી મળલાંતયામ ચૌશાણ (૧૯૬૦-૬૨) શતા 

અને પ્રથભ યાજ્માર તયીકે  

 


