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તેરગંાણા 

 
 

 વીભાઓ :-ઉત્તયે ભશાયાષ્ટ્ર, દક્ષિણભા ંઆંધ્રપ્રદેળ, પલૂવભા ંઓડીળા અને છતીવગઢ  અને 

શ્ચિભભા ંકણાવટક યાજ્મની વયશદો આલેરી છે. 

 િેત્રપ :- ૧,૧૧,૮૪૦ (ચો.કક.ભી.) 

 દેળભા ંસ્થાન :- 

 સ્થાના :- તા.૨/૬/૨૦૧૪  

 ાટનગય :- શૈદયાફાદ  

 વૌથી ભોટ ં ળશયે :- શૈદયાફાદ  

 યાજ્માર :- ઈ.એવ.એર. નયશ્ચવિંશન  
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 મ ખ્મભતં્રી  :- કે. ચદં્રળેખયયાલ (ટી.આય.એવ) 

 સ્ીકય :- 

 યાજબાા :- તેલ ગ   

 યાજ્મ િી :- બાયતીમ યોરય  

 યાજ્મ શ  :- શયણ  

 યાજ્મ વિૃ :-અગય 

 યાજ્મ ફૂર :-વેના ઔયીક રાટા 

 યાજ્મ પ :- કેયી  

 યાજ્મ ગીત :- જમ જમ કે તેરગંાણા જનની જમકેથનભ 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- 

 યાજ્મ યભત :- કફડ્ડી  

 શાઈકોટવ  :- શૈદયાફાદ  

 ક ર લસ્તી :- ૩,૫૨,૮૬,૭૫૭ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- ફાયભો  

 લસ્તી ગીચતા :- ૩૦૭ 

 જાશ્ચત પ્રભાણ :-૯૮૮ 

 વાિયતાનો દય :- ૬૬.૪૬% (૨૦૧૧) 

 રોકવબાની વીટો :- ૧૭ 

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૧૧૯ + ૪૦  

 યાજ્મવબાની વીટો :-૭  

 જીલ્રાની વખં્મા :- ૧૦ (વૌથી ભોટો જજલ્રો ભશબેફૂનગય અને વૌથી નાનો જજલ્રો 

શૈદયાફાદ) 

 તાલ કાની વખં્મા :- 

 ગાભડાઓ :-  

 ભશાનગય :- 

 મ ખ્મ ાક :-ડાગંય, ઘઉં,જ લાય,ફાજયી,ભકાઈ,યાગી,ચણા,ભગ,અડદ, ભગપી, સ યજમ ખી 

અને વોમાફીન  

 મ ખ્મ ઉધોગ :-કોરવાના બડંાયો,ખાણઉદ્યોગ,કાડ ઉદ્યોગ,ખાડં ઉધોગ  
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 ખનીજ :- ફોકવાઇટ,ક્રોભાઈટ , કકિંભતી થ્થયો,રોશ અમસ્ક,કોરવો,તાબં   અફયખ  

 મ ખ્મ નદીઓ :- ગોદાલયી,કૃષ્ટ્ણા,બીભા,ભજં ય,ેનગગંા,મ વી  

 લવત:- વતભારા લવતભાા, શ્ચનયભર ટેકયીઓ, ચદં્રાગીયી,ક્કરા ટેકયીઓ,ફારાઘાટ 

લવતભાા, અનતંગીયી,વયનાાક્ષર ટેકયીઓ અને યાખી લવતભાા  

 જ શ્ચવિંચાઈ કયમોજનાઓ :- નાગાજ વન વાગય કયમોજના (કૃષ્ટ્ણા નદી) અને શ્ચનઝાભ 

વાગય મોજના  

 જાળમ ડેભ :- હ વેન વાગય વયોલય  

 શ્ચલદ્ય ત ભથકો :- 

 ભશત્લ :- 

 જોલારામક સ્થો :- વારાયગજં મ્ય ઝીમભ,ચાયશ્ચભનાય, ભક્કા ભસ્સ્જદ, ગોરક ંડાનો કકલ્રો, 

લાયંગર (શ્ચલશ્વ શ્ચલયાવતભા ંવાભેર) 

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 શતાળ ત્મકતા ભકશરા મોજના ( ભાશ્ચવક રૂ.૧૦૦૦/- આજીશ્ચલકા બથ્્  ં) 

 શ્ચલળે ભાકશતી :- 

 તેરગંણા યાજ્મના પ્રથભ મ ખ્મભતં્રી કે.ચદં્રળેખય યોમ (૨૦૧૪) છે. 

 


