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તામિલનાડુ 

 
 

 વીભાઓ :-  ઉત્તયે  આંધ્રપ્રદેળ, પલૂવભાાં કેયર, દક્ષિણભાાં હશન્દ ભશાવાગય અને પલૂવભાાં ફાંગાની 

ખાડી અને શ્ચિભભાાં કણાવટક અને કેયર યાજ્મોની વયશદો આલેરી છે. 

 િેત્રપ :- ૧,૩૦,૦૫૮ (ચો.હકભી) 

 દેળભાાં સ્થાન :- 

 સ્થાના :- તા. ૧૪/૦૧/૧૯૫૦  

 ાટનગય :- ચેન્નઈ  

 યાજ્માર :-વી. શ્ચલદ્યાવાગય યોમ  

 મખુ્મભાંત્રી  :-ઈ.પ્રાનીસ્લાભી  

 સ્ીકય :- 

 યાજબાા :- તશ્ચભર  

 યાજ્મ િી :- નીરભ કબતૂય  
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 યાજ્મ શ ુ:-નીરક્ષગયી તાશાય  

 યાજ્મ વિૃ :- ારભેય ારભ  

 યાજ્મ ફૂર :- ગ્રોયી રીરી પાાંધર 

 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીત :- ઇલોણ ટુ ગોડ્નેવ તશ્ચભર.... 

 યાજ્મ નતૃ્મ :-બયતનાટયભ  

 યાજ્મ યભત :- વાદુગડુી  

 શાઈકોટવ  :-ચેન્નઈ  

 શલાઈભથક:-  ચેન્નઈ, ભદુયાઈ,શ્ચતરૂક્ષચયાલ્રી  

 કુર લસ્તી :-૭,૨૧,૪૭,૦૩૦ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- 

 લસ્તી ગીચતા :-૫૫૫  

 જાશ્ચત પ્રભાણ :- ૯૯૬  

 વાિયતાનો દય :-૮૦.૩૩% 

 રોકવબાની વીટો :- ૩૯ 

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :-૨૩૫ 

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૧૮ 

 જીલ્રાની વાંખ્મા :- ૩૨ (વૌથી ભોટો જીલ્રો ધભવપયુી અને વૌથી નાનો ચેન્નઈ છે) 

 તાલકુાની વાંખ્મા :- 

 ગાભડાઓ :-  

 મખુ્મ નગય :- કોમમતુ્તયૂ , ભદુયાઈ, ેયામ્બયૂ, કુડારોય, યાભનાથપયુભ, તાંજાવયુ, વેરભ, લેરૌય  

 મખુ્મ ાક :-ચોખા,કાવ, ચા, કોપી, ળેયડી  

 મખુ્મ ઉધોગ :- સતુયાઉ કાડ(કોઈમ્ફતયૂ,શ્ચતરૂનેરલેરી અને ભદુયાઈ )  યેળભ લણાટ અને 

શને્ડલભૂ ઉદ્યોગ (ભદુયાઈ), ખાાંડ ઉદ્યોગ(કોઈમ્ફતયૂ), એલ્યશુ્ચભનીમભ ( ભેત્તયુ) 

 ખનીજ :- નૈલેરી (ક્ષરગ્નાઈટ કોરવા) 

 ફાંદય :- તતૂીકોહયન (બાયતનુાં ભશાફાંદય), ચેન્નાઈ 

 મખુ્મ નદીઓ :- કાલેયી,ભેમાય, રાય, અય્મય , બલાની, અભયાલતી, ક્ષચત્તય અને લૈગાઈ 

(કાલેયી ૭૬૦ હક.ભી વૌથી રાાંફી નદી છે.) 

 કુદયતી વયોલય :- પરુહકટ  
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 ધોધ :- શોગેનકકર (ધભવપયુી), કોટરભ (શ્ચતરૂક્ષચયાલ્રી) 

 હયમોજનાઓ :- 

 જાળમ ડેભ :- 

 શ્ચલદ્યતુ ભથકો :- નૈલેરી (થભવર ાલય સ્ટેળન), કાશ્ચભની યભાણ ુબઠ્ઠી ( કલ્ક્કભ) 

 અભ્માયણ્મ :- 

 યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન :- ગુાંડી ( ક્ષચત્તર, કાળાં વવલુાં અને વા) 

 જોલારામક સ્થો :- તાાંજોય,ભશાફરીપયુભ,ભીનાિી ભાંહદય (ભદુયાઈ), યાભેશ્વયભ, શ્ચલલેકાનાદ 

સ્ભાયક (કન્માકુભાયી, કાાંચીપયુભ, શ્રીયાંગ,જ્મમ્બકેુશ્વય ભાંહદય ( શ્ચતરૂક્ષચયાલ્રી),ઉટી,     

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 શ્ચલળે ભાહશતી :- 

 તાાંજોય ચોર યાજાઓનુાં છેલ્લુાં ાટનગય, બ્રશુદેશ્વય ભાંહદય શ્ચલશ્વબયભાાં જાણીત ુાં છે. તેનુાં 

નવુાં નાભ થાાંજાવયુ છે.  

 શ્ચતરુક્ષચયાલ્રી ળૈર ભાંહદયો, ઔદ્યોક્ષગક અને ઐશ્ચતશાશ્ચવક નગય છે.  

 ક્ષચદમ્ફયમ ્નટયાજના (ળૈલ) ભાંહદય ભાટે જાણીત ુાં છે. 

 ેયામ્બયુ યેરલેના ડફા (ઇન્ટીગ્રર કોચ પેક્ટયી) ફનાલલાનુાં બાયત વયકાયનુાં કાયખાનુાં 

છે.  

 યાભેશ્વયભ હશન્દુઓનુાં શ્ચલત્ર માત્રાધાભ અને ફાય જ્મોશ્ચતક્ષરિંગ ૈકીનુાં એક છે.  

 નીરક્ષગયીભાાં ઉડાઉભાંડરભ ક્ષગહયનગય શ્ચનકટ ૨૬૪૦ ભીનુાં વૌથી ઊંચુાં દોડા ફેટા 

શ્ચળખય આલેલુાં છે. 

 


