સિક્કિમ

 વીભાઓ :-ઉત્તય અને  ૂલવભાાં તિફેટ, તિભભાાં નેા અને દક્ષિણ- ૂલવભાાં ભ ૂિાનની વયશદો
આલેરી છે .
 િેત્રપ :- ૭,૦૯૬ ચો.કિભી.
 દે ળભાાં સ્થાન :-૨૨મ ુ
 સ્થાના :-િા. ૧૬/૫/૧૯૭૫
 ાટનગય :-ગાંગટોિ
 શલાઈ ભથિ :-ગાંગટોિ
 યાજ્માર :-શ્રીતનલાવ દાદાવાશેફ ાટીર
ુ મભાંત્રી :-લન ચાભક્ષરિંગ(એવ.ડી.એપ)
 મખ્
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 સ્ીિય : યાજબાા :- નેાી
 યાજ્મ િી :- યાિો િેિય
 યાજ્મ શ ુ :- યાિો ાાંડા
ુ ાં ુ ળ
 યાજ્મ વ ૃિ :- બર
 યાજ્મ ફૂર :- નોફેર ઓક્ષચિડ
 યાજ્મ પ : યાજ્મ ગીિ : યાજ્મ ન ૃત્મ :-ગમ્ુ ા
 યાજ્મ યભિ : શાઈિોટવ :-ગાંગટોિ
 કુ ર લસ્િી :-૬,૧૦,૫૫૭ (૨૦૧૧)
 લસ્િી ક્રભ : લસ્િી ગીચિા :-૮૬
 જાતિ પ્રભાણ :-૮૯૦
 વાિયિાનો દય :-૮૨.૬૦%
 રોિવબાની વીટો :- ૦૧
 તલધાનવબાની વીટો :-૩૨
 યાજ્મવબાની વીટો :-૦૧
 જીલ્રાની વાંખ્મા :- ૪ (વૌથી ભોટો જીલ્રો ઉત્તય જીલ્રો અને વૌથી નાનો દક્ષિણ જીલ્રો)
 િાલિુ ાની વાંખ્મા : ગાભડાઓ : ભશાનગય :ુ મ ાિ :- નાગયલેરના ાન, પપાદી
 મખ્
ુ મ ઉધોગ
 મખ્

:- સિક્કિમમાાં નાના પ્રમાણમાાં તાાંબ,ુ ડોલોમાઈટ, ટેલ્ક, ગ્રેફાઈટ, ક્વાટટઝાઈટ,

કોલિો, િીસુ ાં અને જિતનો ખાણ ઉદ્યોગ
 ખનીજ :ુ મ નદીઓ :- િીસ્િા , યાં ગીિ અને યાિોંગ
 મખ્
 લવિો :- િાાંચનજ ાંઘા, િોંિમા , વાંગરીરા અને ચોરા
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 કયમોજનાઓ : જાળમ ડેભ :- ફાનઝાક્રી ધોધ (ગાંગટોિ)
ુ મ ઘાટ:- જેરારા, નાથર
ુ ા, દક્ષચરા અને તવિંગરીરા
 મખ્
ુ ભથિો : તલદ્યિ
 ભશત્લ :ુ ા ઘાટ, ફૌધ્ધ ભઠ, ઠાકુ યલાડી, િોલગ
 જોલારામિ સ્થો :- નાથર
ાંુ , યાલનગરા , રાચેન
 ભશત્લની મોજનાઓ : ઉચ્ચ વાંળોધન વાંસ્થાઓ : તવક્કિભ ભણીાર તલદ્યાીઠ એ તવક્કિભની વૌથી ભોટી ળૈિક્ષણિ વાંસ્થા છે .
 એડલાાંવ ટે િનીિર ટ્રે ઈતનિંગ ઇન્સસ્ટીટયટુ (

ATTC),વેંટય પોય િોમ્્યટુ ય ઍન્સડ

િોમ્યતુ નિેળન્સવ ટે િનોરોજી ફે ોરીટે િનીિ િોરેજ યાજ્મ વયિાય દ્વાયા વાંચાક્ષરિ છે .
 લવ-૨૦૦૮ભાાં માાંગાાંગભાાં તવક્કિભ તલશ્વતલદ્યાીઠ ળરૂ િયલાભાાં આલી છે .
 તલળે ભાકશિી : તવક્કિભ ગોલા છીન ુાં દે ળન ુાં વૌથી નાન ુાં યાજ્મ છે .
 તિફેટી બાાભાાં તવક્કિભને "ડેનજોંગ" િયીિે ઓખામ છે . જેનો અથવ થામ છે
"ડાાંગયની ખીણ"
 કશિંદુ ૌયાક્ષણિ ગ્રાંથોભાાં તવક્કિભને "ઈન્સરકિર" િયીિે ઓખાલામો છે
બગલાનન ુાં ઉદ્યાન એલો થામ છે . તનમભીિ

, જેનો અથવ

કશભલાવ ભેલત ાંુ શોમ એવ ાંુ તવક્કિભ

બાયિન ુાં એિ યાજ્મ છે .
ુ મત્લે લવિીમ ભ ૂિેત્ર
 કશભારમની લવિભાાભાાં આલેરા ભાા વભાન તવક્કિભ એ મખ્
ધયાલે છે .

બાયિન ુાં વૌથી ઊંચ ાંુ અને

તલશ્વન ુાં ત્રીજા ક્રભન ુાં વૌથી ઊંચ ાંુ તળખય -

િાાંચનજ ાંઘા(૮૫૮૬ભી.- ૨૮,૧૬૯ ફૂટ )તવક્કિભ અને નેાની વયશદે આલેલ ાંુ છે .
 તવક્કિભભાાં ૨૬ તળખયો, ૮૦થી લધ ુ કશભનદીઓ, ગયભ ાણીના ાાંચ ઝયા અને ૧૦૦થી
લધ ુ નદીઓ અને ઝયણાાંઓ આલેરાાં છે .

ુ ધભો ભાટે પ્રચક્ષરિ
િે િેની લૈદિીમ ગણ

છે .યાજ્મના ૮ લવિીમ ઘાટ િેને તિફેટ, નેા અને ભ ૂિાન વાથે જોડે છે .
 તવક્કિભ રગબગ ૫૦૦૦ પ્રજાતિના ફૂરોની તલતલધિા ધયાલે છે . િેભાાં ૫૧૫ દુરવબ
ઓક્ષચિડ, ૨૩ લાાંવની પ્રજાતિઓ અને ૪૨૪ લૈદિીમ લનસ્તિ પ્રજાતિઓનો વભાલેળ
થામ છે .
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 ૮ કડવેમ્ફય ૨૦૦૮ના કદલવે તવક્કિભ ૧૦૦% ળૌચારમ વ્મલસ્થા ધયાલત ાંુ બાયિન ુાં
પ્રથભ યાજ્મ ફન્સય,ાંુ
 આ યાજ્મભાાં કુ ર ૧૧ બાાઓને અતધકિ
ૃ બાા ગણલાભાાં આલે છે

, જેભાાં નેાી,

ુ ુ ન્સગ, ભગય, સલ
તવક્કિભી, કશન્સદી, રે્ચા, િભાાંગ, રીમ્બ,ુ નેલાયી, યાઈ, ગર
ાંુ ાય
ુ મત્લે અંગ્રેજી બાાભાાં તળિણ અામ છે
છે .ળાાઓભાાં મખ્
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