
 

ASHWIN DIVEKAR Page 1 
 

ઓડીળા 

 

 વીભાઓ :- ઉત્તયભાાં ઝાયખાંડ અને  શ્ચિભભાાં છતીવગઢ, દક્ષિણભાાં આંધ્રપ્રદેળ અને લૂવભાાં 

ફાંગાની ખાડી આલેર છે. 

 િેત્રપ :- ૧,૫૫,૭૦૭ ચો.કિભી શ્ચિભ ફાંગા,શ્ચિભભાાં  

 દેળભાાં સ્થાન :- ચોથ ાં  

 સ્થાના :- તા.૧૫/૦૮/૧૯૪૯ 

 ાટનગય :- ભ લનેશ્વય  

 વૌથી ભોટ ાં ળશયે :- ભ લનેશ્વય  

 યાજ્માર :- એવ.વી. જાભીય  

 મ ખ્મભાંત્રી  :- નલીન ટનામિ (ક્ષફજ  જનતા દર) 

 સ્ીિય :- 

 યાજબાા :- ઓકડમા 

 યાજ્મ િી :- નીરિાંઠ  
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 યાજ્મ શ  :- વાફય  

 યાજ્મ વિૃ :- અશ્વત્થા (ીો) 

 યાજ્મ ફૂર :- અળોિ  

 યાજ્મ પ :-  

 યાજ્મ ગીત :- ફાંદે ઉત્િર જનની......... 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- ઓડીવી  

 યાજ્મ યભત :-  

 શાઈિોટવ  :- ભ લનેશ્વય(૧૯૪૮) 

 મ ખ્મ ન્મામાધીળ :- શ્ચલનીત વયણ 

 શલાઈ ભથિ :- ભ લનેશ્વય  

 ક ર લસ્તી :- ૪૧,૯૪૭.૩૫૮ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- નલમ ાં  

 લસ્તી ગીચતા :- ૨૭૦ 

 જાશ્ચત પ્રભાણ :- ૯૭૯ 

 વાિયતાનો દય :- ૭૩% 

 રોિવબાની વીટો :-  ૨૧ 

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૧૪૭  

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૧૦ 

 જીલ્રાની વાંખ્મા :- ૩૦(વૌથી ભોટો જીલ્રો ભય યગાંજ અને વૌથી નાનો જીલ્રો જગતશ્ચવિંશ ય) 

 તાલ િાની વાંખ્મા :- ૩૧૭ 

 ગાભડાઓ :-   

 ભશાનગય :-િટિ, યાઉયિેરા, બ્રહ્મ ય,યૂી,વાાંફર ય,ભ લનેશ્વય  

 મ ખ્મ ાિ :-ચોખા, નાીમેય,ળણ,અવી  

 મ ખ્મ ઉધોગ :-  

 ખનીજ :-  

 રોખાંડ ોરાદન ાં િાયખાન ાં (યાઉયિેરા), 

 રોશઅમસ્િ ( િેમોન્ઝાય, ફોનાઈ અને ભય યગાંજ જીલ્રો) 

 ભેંગેનીઝ(ફોનાઈ, સ ાંદયગઢ, િારાશાાંડી, િેઓન્જય અને છાયા ય જીલ્રો)  

 ફોિવાઇટ(િારાશાાંડી, િોયા ટ અને વાંફર ય) 
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 મ ખ્મ નદીઓ :- સ લણવયેખા, ફેતયણી,બ્રાહ્મણી, લાંળધાયા અને ભશાનદી  

 ક દયતી વયોલય :- ક્ષચલ્િા(બાયતન ાં વૌથી ભોટ ાં ,૧૧૮૦ ચો.કિભી.) અનસમૂાવ અને વાયા   

 કયમોજનાઓ :- 

 જાળમ ડેભ :- શીયાક ાંડ (ભશાનદી), ભચક ાંદ , ઋશ્ચત  લ્મ  

 વયોલય :- ક્ષચલ્િા  

 અભ્માયણ્મ :- ચાાંડિ(શાથી ) અભ્માયણ્મ, અટ્રીમાઈ િાચફા અભ્માયણ્મ, ઘકડમાર 

 યાષ્ટ્ટ્રીમ ઉદ્યાન :- નાંદન િાન્શા યાષ્ટ્ટ્રીમ ઉધાન(વપેદ લાઘ)  

 શલાઈ ભથિ :- ૧૭  

 ફાંદયો :- ઘાભયા, ગોાર ય,ાયદી, સ ફનવયેખા,ચાાંદી ય  

 ળૈિક્ષણિ તથા વાંળોધન વાંસ્થા :- 

 પ્રાચીન શ્ચલશ્વશ્ચલદ્યારમ તિશ્ચળરા (યત્નગીય) 

 નેળનર ઇન્સ્ટીટય ટ ઓપ ટેિનોરોજી (આઇઆઇટી-યાઉયિેરા) 

 આઈ.આઈ.એભ.(વાંફર ય) 

 ઇન્ન્ડમન ઇન્સ્ટીટય ટ ઓપ વામન્વ એન્ડ કયવચવ (બ્રહ્મ ય) 

 ચોખા વાંળોધનળાા  

 જ શ્ચલદ્ય ત મોજના  :- શીયાક ાંડ જ શ્ચલદ્ય ત મોજના  

 જોલારામિ સ્થો :- િોણાવિન ાં સમૂવભાંકદય,ક્ષરિંગયાજ ભાંકદય (ભ લનેશ્વય), જગન્નાથભાંકદય ( યી),  

યઘ નાથ ભાંકદય,આંડાગોલા, ઉદમગીયી અને િડાગીયીન ાં ગ પાઓ, ક્ષચલ્િા વયોલય, મ ક્તેશ્વય ભાંકદય 

(ભ લનેશ્વય ), અળોિનો શ્ચળરારેખ,શ્ચલશ્વળાાંશ્ચત સ્તૂ,ઘલરી શાડ, ઇન્રાણીની મશૂ્ચતિ( 

જાજ ય),ચોવઠ જોગણીન ાં ભાંકદય ( શીયા ય અને યાણી ય), ઝૂિત ાં શ્ચળલારમ ( હ ભા), ગયભ 

ાણીના ક ાંડ ( તપ્તાણી )   

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 ક્ષફજ  શ્ચળશ  સ યિા મોજના (અનાથ અને એચ આઈ લી –ચેગ્રસ્ત ફાિોના 

ઉછેય ભાટે) 
  

 શ્ચલળે ભાકશતી :- 

 િોણાવિન ાં સમૂવભાંકદય જે લૂવ ગાંગક ના યાજાએ ફાંધાલેર તે શ્ચલશ્વ ધયોશય સ્થ 

તયીિે સ્થાન ાભેર છે. 

 ફોક્વાઈટન ાં વૌથી લધ  ઉત્ાદન ઓકયસ્વાભાાં થામ છે. 
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 ઓડીળાના પ્રથભ મ ખ્મભાંત્રી તયીિે    અને પ્રથભ યાજ્માર તયીિે  

 

 


