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ઉત્તયપ્રદેળ 

 

 વીભાઓ :- શ્ચિભભાાં યાજસ્થાન, ઉત્તય શ્ચિભભાાં દદલ્રી અને શદયમાણા, ઉત્તયભાાં ઉત્તયાખાંડ અને 

નેા દેળ, ઝાયખાંડ , દક્ષિણ લૂવભાાં ભધ્મપ્રદેળ વયશદ આલે છે. 

 િેત્રપ :- ૨,૩૮,૫૬૬ (ચો.દિ.ભી) 

 દેળભાાં સ્થાન :- પ્રથભ  

 સ્થાના :- તા. ૨૬/૦૧/૧૯૫૦ (સ્થાના દદલવ- શરેી નલેમ્ફય ૧૯૫૬) 

 ાટનગય :- રખનૌ 

 શલાઈ ભથિો :- રખનૌ, િાનયુ, અરાશાફાદ, લાયાણવી, આગ્રા, ઝાાંવી, ફયેરી, ગાઝીમાફાદ,  

ગોયખયુ, વશયાનયુ, યામફયેરી  

 યાજ્માર :- યાભનાઈિ  

 મખુ્મભાંત્રી  :- શ્રી આદદત્મનાથ મોગી  

 ડ.ે મખુ્મભાંત્રી :- િેળલપ્રવાદ ભૌમવ અને દદનેળ ળભાવ  

 સ્ીિય :- શયીદાઈ નાયામણ  

 યાજબાા :-  દશન્દી,ઉદૂવ   
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 યાજ્મ િી :-વાયવ  

 યાજ્મ શ ુ:- શયણ  

 યાજ્મ વિૃ :- વાર  

 યાજ્મ ફૂર :-આવોારલ  

 યાજ્મ નતૃ્મ :-િથિ ,િજયી, નૌટાંિી,યાવરીરા  

 યાજ્મ યભત :-શોિી  

 યાજ્મ ક્ષચન્શ :- ભાછરી અને તીય િભાન 

 શાઈિોટવ  :- અલ્શાફાદ (ખાંડીઠ-રખનૌ) (સ્થાના :-તા.૧૧/૬/૧૮૬૬) 

 યાજ્મભાાં કુર ન્મામાધીળોની વાંખ્મા :- ૯૧  

 મખુ્મ ન્મામાધીળ :- ફાફાવાશફે બોંવરે  

 કુર લસ્તી :- ૧૯,૯૮,૧૨,૩૪૧ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :-પ્રથભ  

 લસ્તી ગીચતા :-૮૨૯ 

 જાશ્ચત પ્રભાણ :- ૯૧૨ 

 વાિયતાનો દય :- ૬૮.૭૨% 

 રોિવબાની વીટો :- ૮૦ 

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૪૦૩ (૪૦૨ + ૧ એગ્રો ઇન્ન્ડમન) 

 શ્ચલધાન દયદ ફેઠિો :- ૧૦૦ (૯૯ + ૧ એગ્રો ઇન્ન્ડમન) 

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૩૧ 

 જીલ્રાની વાંખ્મા :-૭૫(વૌથી ભોટો જજલ્રો રખીભયુ અને વૌથી નાનો જજલ્રો વાંત યશ્ચલદાવનગય 

છે.) 

 તાલિુાની વાંખ્મા :- ૩૩૨ 

 ગાભડાઓની વાંખ્મા :- ૧,૦૭,૪૫૨  

 ભશાનગય :-િાનયુ, લાયાણવી, આગ્રા, પ્રમાગ, ગાક્ષઝમાફાદ, અરીગઢ, ઝાાંવી, ભથયુા, અમોધ્મા, 

ગોયખયુ,રખનૌ, યામફયેરી, 

 મખુ્મ ાિ :- ળેયડી  

 મખુ્મ ઉધોગ :- ( ૫,૨૧,૮૩૫ રઘ ુઉદ્યોગો, ૬૮ િાડની શ્ચભરો અને ૩૨ ઓટોભોફાઈર 

િાયખાનાઓ છે.) 

o ચભવઉદ્યોગ (િાનયુ) 

o ખાતય(ફૂરયુ, ગોયખયુ) 
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o ગયભ િાડ ( િાનયુ) 

o િાચઉદ્યોગ( પીયોઝાફાદ) 

o ઈરેક્ટ્રોશ્ચનિ ઉદ્યોગ ( ગાક્ષઝમાફાદ) 

o એલ્યભુીનીમભ( યેણિુોટ)  

o ખાાંડ ઉદ્યોગ ( િાનયુ, રખનૌ, ગોયખયુ) 

o ડયેી ઉદ્યોગ (િાનયુ અને અરીગઢ) 

o શ્ચવભેન્ટ ઉદ્યોગ (િજયાશટ) 

 ખનીજ :- પોસ્પોયાઈટ્વ( રક્ષરતયુ જીલ્રો) 

 યાષ્ટ્રીમ નેળનર ાિવ  :- જીભ િોયફેટ નેળનર ાિવ  (યાભગાંગા), દૂધલા નેળનર ઉદ્યાન (રખીભયુ) 

 મખુ્મ નદીઓ :- બાગીયથી, દયશાન્દ,યાભગાંગા,ગાંગા, ગોભતી, ઘાઘયા, ગાંડિ, ફેતલા, ળાયદા, ચાંફર, 

શ્ચવિંધ,િેન અને વોન  

 લવતો :- શ્ચલિંધ્મ, શ્ચળલાક્ષરિ અને િૈમયૂ  

 દયમોજનાઓ :- તેશયી દયમોજના,યાભગાંગા દયમોજના  

 વડિોનો શ્ચલસ્તાય :- કુર ૧,૧૮,૯૪૬ દિ.ભી. 

 જાળમ ડભે (વયોલય) :-  

 જાશયે વાશવો :- 

o ઇન્ડીમન ઓઈર િોોયેળન ક્ષર.(I.O.C),ભથયુા  

o ઇન્ન્ડમન ટેક્ષરપોન ઇન્ડસ્રીઝ ક્ષર., નૈની  

o ડીઝર િોોયેળન ઓપ ઇન્ડીમા ક્ષર.,લાયાણવી  

o પટીરાઈઝય િોોયેળન ઓપ ઇન્ડીમા, ગોયખયુ  

o બાયત ઇરેક્ટ્રોશ્ચનિવ ક્ષર.( BEL) , ગાઝીમાફાદ  

o નેળનર થભવર ાલય િોોયેળન(NTPC), શ્ચવિંગયોરી) 

 જોલારામિ સ્થો :-તાજભશરે (આગ્રા) વરીભ ક્ષચશ્તી દયગાશ(પતેશયુ વીિયી), લાયાણવી, 

ગોયખયુ, અમોધ્મા,ઝાાંવી, રખનૌ ,શદયદ્વાય, િેદાયનાથ, પ્રમાગ,િાળી, ગોકુ-ભથયુા, ક્ષચત્રકટૂ , 

વાયનાથ, કુળીનગય, પ્રતાગઢ,વ ૃાંદાલન, ગોકુર,વાંત િફીયનગય   

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 બાગ્મરક્ષ્ભી મોજના (ગયીફ દયલાયભાાં તુ્રીના જન્ભ થતાાં રૂ. ૫૦,૦૦૦ના ફોન્ડ અને 

ભાતાને રૂ.૫૧૦૦/- આલાભાાં આલે છે.) 

 છાત્રવશૃ્ચત મોજના (SC/ST શ્ચલધાથીઓને ળાા, િોરેજ અને ઉચ્ચ શ્ચળિણની પી વયિાય 

બયે છે.) 
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 યાણી રક્ષ્ભીફાઈ ેન્ળન મોજના  

 શ્ચલળે ભાદશતી :- 

 બાયતનુાં વૌથી લધ ુલસ્તીગીચતાધયાલતુાં યાજ્મભાાંન ુાં એિ છે. 

 ઉત્તયપ્રદેળ બાયતની ઉત્તયે આલેલુાં યાજ્મ છે. તેનો ઈશ્ચતશાવ ૪૦૦૦ લવ યુાણો છે. 

 લાયાણવી નજીિ વાયનાથનુાં ચૌખાંડી સ્તૂ જ્માાં બગલાન બદેુ્ધ પ્રથભ ઉદેળ આપ્મો શતો. 

 તે્રતાયગુભાાં બગલાન શ્ચલષ્ટ્ણ ુઅલતાય શ્રીયાભચાંદ્રજીએ અમોધ્મા અત્માયે પૈઝાફાદ જીલ્રોભાાં 

જન્ભ રીધો શતો. બગલાન યાભ ચૌદ લવ લનલાવ પ્રમાગ અને ક્ષચત્રકટૂ લગેયે શ્ચલસ્તાયભાાં 

શ્ચલતાવ્મો શતો.  

 ઉત્તયપ્રદેળના પ્રથભ ભદશરા મખુ્મભાંત્રી સકુ્ષચતા કૃરાણી (૧૯૬૩) અને પ્રથભ ભદશરા 

યાજ્માર વયોજીની નામડુ (૧૯૪૭) શતા. 

 નોમડા અને રખનૌ ઇન્પભેળન ટેિનોરોજી િેતે્ર ખફૂ જ આગ છે. 

 િાનયુભાાં ગ્રીનાિવ  સ્ટેડીમભ આંતયયાષ્ટ્રીમ િિાનુાં સ્ટેડીમભ છે. આ ઉયાાંત શ્ચલશ્વભાાં 

ચાભડાના ચાંર ભાટે પ્રખ્માત છે. 

 અલ્શાફાદભાાં ગાંગા, જમનુા અને વયસ્લતી નદીનો વાંગભ થામ છે. 

 શ્ચલશ્વની વૌથી ભોટી શનભુાનજીની ૧૧૦ ફૂટ ઊંચાઈ ધયાલતી મશૂ્ચતિ વીતાભઢીભાાં આલેરી 

છે. 

 પ્રથભ આયુવલેદદિ દલા ઉદ્યોગ ભાટે શયદોઇ જજલ્રાભાાં ન્ય ુઈન્ડીમા પાભાવશ્ચવસ્ટરની સ્થાના 

િયલાભાાં આલી શતી. 

 ઉત્તયપ્રદેળભાાં વોનબદ્ર જીલ્રો દેળનો એિભાત્ર એલો જીલ્રો છે િે જેને ચાય પ્રદેળોની 

વીભાઓ ધયાલે છે. 

 ઉત્તયપ્રદેળના પ્રથભ યાજ્માર શોયભવજી ભોદી (૧૯૫૦)ભાાં શતા. 

 વાંત િફીયની વભાધી વાંત િફીયનગયભાાં આલેરી છે. 

 યાભામણના યચશ્ચમતા ભશશ્ચિ લાલ્લ્ભિી તથા યાભચદયતભાનવના યચશ્ચમતા ગોસ્લાભી 

તરુવીદાવની જન્ભભશૂ્ચભ છે 

 ભથયુાભાાં ખનીજતેર શદુ્ધીિયણ (યીપાઈનયી) આલેરી છે.  

 દેળભાાં ળેયડીનુાં વૌથી લધ ુઉત્ાદન ઉત્તયપ્રદેળભાાં થામ છે. દેળના કુર ઉત્ાદનભાાં તેનો 

દશસ્વો 70% છે. 

 ઉત્તયપ્રદેળના મખુ્મભાંત્રી મોગી આદદત્મનાથે પૈઝાફાદ જજલ્રાને અમોધ્મા નાભ આપ્યુાં, 

ભેડીિર િોરેજનુાં નાભ યાભ ભેડીિર િોરેગ અને એયોટવનુાં નાભ યાજા દળયથના નાભથી 

ઓખાળે. 
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