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રાજસ્થાન 

 
 

 વીભાઓ :-યાજસ્થાન યાજ્મની શ્ચિભભાાં ાકિસ્તાન, દક્ષિણ-શ્ચિભભાાં ગજુયાત, દક્ષિણ-પલૂવભાાં 

ભધ્મપ્રદેળ, ઉત્તયભાાં ાંજાફ, ઉત્તય-પલૂવભાાં ઉત્તયપ્રદેળ અને શકયમાણા યાજ્મની વયશદો આલેરી 

છે. 

 િેત્રપ :- ૩,૪૨,૨૩૯ (ચો કિભી) 

 દેળભાાં સ્થાન :- 

 સ્થાના :- તા. ૧/૧૧/૧૯૫૬  

 ાટનગય :- જમપયુ  

 શલાઈ ભથિ :- જમપયુ, જોધપયુ, ઉદમપયુ અને િોટા  
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 યાજ્માર :- િલ્માણશ્ચવિંશ  

 મખુ્મભાંત્રી  :- અળોિ ગેશરોત (િોંગે્રવ) 

 સ્ીિય :- 

 યાજબાા :- યાજસ્થાની, કશન્દી  

 યાજ્મ િી :- ગે્રટ ફસ્તાડવ  

 યાજ્મ શ ુ:- ક્ષચિંિાયા અને ઊંટ  

 યાજ્મ વિૃ :- ખેજયી  

 યાજ્મ ફૂર :- યોશીડા 

 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીત :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- ઘભૂય , ચિયી,ગણગૌય  

 યાજ્મ યભત :- ફાસ્િેટ ફોર  

 શાઈિોટવ  :-જોધપયુ (ખાંડીઠ-જમપયુ) 

 કુર લસ્તી :-૬,૮૫,૪૮,૪૩૭ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- 

 લસ્તી ગીચતા :-૨૦૦  

 જાશ્ચત પ્રભાણ :-૯૨૮  

 વાિયતાનો દય :- ૬૭% 

 રોિવબાની વીટો :- ૨૫  

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૨૦૦  

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૧૦  

 જીલ્રાની વાંખ્મા :- ૩૩(વૌથી ભોટો જીલ્રો જેવરભેય અને વૌથી નાનો જીલ્રો ધોરપયુ છે) 

 તાલિુાની વાંખ્મા :- 

 ગાભડાઓ :-  

 ભશાનગય :-જમપયુ,જોધપયુ,ક્ષફિાનેય, ઉદેપયુ,જેવરભેય,ફાડભેય  

 મખુ્મ ાિ :- 

 મખુ્મ ઉધોગ :-શ્ચવભેન્ટ ઉદ્યોગ (વલાઈ ભાધોપયુ અને ક્ષચત્તોડગઢ) 

 ખનીજ :- 

 યયેુશ્ચનમભ ( ક્ષફસનુડીશ , ઉભયા) 
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 થોકયમભ (ઉદમપયુ), 

 તાાંબ ુ(ખેત્રી ) 

 ચાાંદી (જાલય િેત્ર ) 

 જવત ( ઉદમપયુ,અને ક્ષચતોડગઢ) 

 એસ્ફેસ્ટોવ (યાજસ્થાન બાયતનુાં વૌથી ભોટુાં ઉત્ાદિ યાજ્મ છે.) 

 વાંગભયભય (યાજસ્થાન બાયતનુાં વૌથી ભોટુાં ઉત્ાદિ યાજ્મ છે.) 

 અફયખ (અજભેય) 

 ક્ષચયોડી (દેળનો કુર અનાભત જથ્થાનો ૯૦% યાજસ્થાનભાાં ) 

 ક્ષરગ્નાઇટ (ફાડભેય) 

 મખુ્મ નદીઓ :- ચાંફર,ફનાવ,લણુી, ાલવતી,ફાણ ગાંગા, ખાયી,ભશી, િોઠાયી,વાફયભતી,ફેડચ 

 લવતો :- અયલલ્રી, તાયાગઢ, આબ ુઅને અચરગઢ 

 કુદયતી વયોલય :- ઢેફય , પષુ્િય અને વાાંબય  

 અભ્માયણ્મ :- વાકયસ્િા અભ્માયણ્મ અને યણથાંબોય અબમાયણ્મ  

 યાષ્રીમ ઉદ્યાન :- િેલરાદેલ યાષ્રીમ ઉદ્યાન (બયતપયુ)િીશ્ચલશાય, વલાઈ ભાધોપયુ (ટાઇગય 

યીઝલવ) 

 ક્ષગકયભથિ :- ભાઉન્ટ આબ ુ 

 કયમોજનાઓ :- બાખયા નાાંગર કયમોજના (વતરજ નદી),ઇન્ન્દયા ગાાંધી કયમોજના 

(વતરજ અને વ્માવ),ચાંફર કયમોજના (ચાંફર) 

 જાળમ ડેભ :- ોગ (ક્ષફમાવ) 

 જ શ્ચલદ્યતુ મોજના :-યાણા પ્રતા વાગય મોજના, જલાશય વાગય મોજના  

 ગેવ શ્ચલદ્યતુ કયમોજના :- અત્રા  

 જોલારામિ સ્થો :- આબ,ુ ઉદમપયુ, અજભેય, જેવરભેય,શલા ભશરે, જ ાંતય ભાંતય 

લેધળાા,ચાંદ્રભશાર,નગય ભશરે, મફુાયિભશાર(જમપયુ),નાથદ્વાયા, જ ાંતયભાંતય લેધળાા 

(જમપયુ),ક્ષચતોડગઢ,ક્ષચતોડગઢ, પષુ્િય, એિક્ષરિંગજી, સનુ્ધાભાતા,નાથદ્વાયા  

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 શ્ચલળે ભાકશતી :- 

 ઉદમપયુ યાજસ્થાનનુાં ઐશ્ચતશાશ્ચવિ ળશયે છે તે યાજસ્થાનનુાં લેશ્ચનવ’ િે ‘ વયોલયોનુાં ળશયે’ 

તયીિે ઓખામ છે. 

 ખેત્રીભાાં તાાંફાની ખાણો આલેરી છે. 
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 ોખયણ ખાતે બાયતે પ્રથભ અણશુ્ચલસ્પોટ ૧૯૪૭ભાાં િમો શતો ત્માયછી ૧૯૯૮ભાાં ાાંચ 

અણશુ્ચલસ્પોટ િમાવ શતા. 

 જેવરભેય વોનેયી નગયી સ્થાત્મ અને શ્ચળલ્ોથી બયપયુ શલેરીઓ અને ઝરૂખો આલેરા 

છે. 

 

 


