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ઉત્તરાખડં 

 
 વીભાઓ :-ઉતયાખડં ની ઉત્તયે તતફેટ, પલૂવભા ંનેા, તિભભા ંહશભાચરપ્રદેળ અને દક્ષિણભા ં

ઉત્તયપ્રદેળની વયશદો આલેરી છે.  

 િેત્રપ :- ૫૩,૪૮૩  

 દેળભા ંસ્થાન :- ૧૯મ  ં 

 સ્થાના :- તા. ૯/૧૧/૨૦૦૦  

 ાટનગય :- દશયેાદૂન  

 યાજ્માર :- કૃષ્ણકાતં ૌર 

 મ ખ્મભતં્રી  :- તત્રલેન્દ્રતવિંઘ યાલત  

 ડે. મ ખ્મભતં્રી :- કે.એભ.જોવેપ  

 સ્ીકય :- પે્રભચદં અગ્રલાર  

 યાજબાા :- હશન્દ્દી,ગઢલારી, ક ભાઉની  



 

ASHWIN DIVEKAR Page 2 
 

 યાજ્મ િી :- હશભારમની ભોનર 

 યાજ્મ શ  :- ભસ્ક શયણ 

 યાજ્મ વિૃ :- બ યાળં  

 યાજ્મ ફૂર :- બ્રહ્મા કભ 

 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીત :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- 

 યાજ્મ યભત :-  

 શાઈકોટવ  :- નૈનીતાર (તા. ૯/૧૧/૨૦૦૦) 

 મ ખ્મ ન્દ્મામાધીળ :- કે.એભ.જોવેપ  

 શલાઈભથક :- જોરી ગ્રાટં (દશયેાદૂન), તંનગય (ઉદ્યભતવિંશનગય),ચભોરી અને ઉત્તયકાળી અને 

અગત્સ્મમ ની (ર રપ્રમાગ) 

 ક ર લસ્તી :- ૧,૦૦,૮૬,૨૯૨ (લવ-૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- ૨૧ભો 

 લસ્તી ગીચતા :-૧૮૯  

 જાતત પ્રભાણ :- ૯૬૩ 

 વાિયતાનો દય :- ૭૯.૬૩% 

 રોકવબાની વીટો :- ૦૫ 

 તલધાનવબાની વીટો :- ૭૧ 

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૩ 

 જીલ્રાની વખં્મા :- ૧૩ (વૌથી ભોટો જજલ્રો ચભોરી અને વૌથી નાનો જજલ્રો ચંાલત છે) 

 તાલ કાની વખં્મા :-  

 ગાભડાઓ :-  

 ભશાનગય :- 

 મ ખ્મ ાક :- 

 મ ખ્મ ઉધોગ :- 

 ખનીજ :- 

 પ્રમ ખ તલશ્વ તલદ્યારમ :-  

 તજંક્ષર મોગીઠ તલશ્વ તલદ્યારમ,શહયદ્વાય  
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 ઉત્તયાખડં ૌધોગીકી તલશ્વતલદ્યારમ શહયદ્વાય  

 બાયતીમ ૌદ્યોક્ષગક વસં્થાન , રૂડકી  

 શભેલતીનદં ફહ ગ ણા ગઢલાર તલશ્વ તલદ્યારમ,શ્રીનગય –ૌડી  

 ક ભાઉ તલશ્વ તલધ્મારમ, નૈનીતાર  

 ગોતલિંદલલ્રબતં કૃત એન્દ્ડ ૌદ્યોક્ષગક તલશ્વતલદ્યારમ, તંનગય  

 મ ખ્મ નદીઓ :- ભદંાહકની,ગગંા ગડંક, મમ ના, ઠારી, યાભગગંા, અરકનદંા, બાગીયથી, ડફકા 

અને તનશાર  

 મ ખ્મ હશભ નદી :- ગગંોત્રી, વોના, મમ નોત્રી, તભરાન, ફારીંગ અને ોહટિંગ  

 લવતો :- તળલાક્ષરક, નદંાદેલી, કાભેટ, ચૌખબંા, નદંાકોટ, ચંમરૂી  

 વયોલય :- નૈનીતાર, બીમ્તાર, ખ યતાર અને પ નતાર ક ભાઉ તલસ્તાય   

 જ તવિંચાઈ હયમોજનાઓ :- તેશયી ફધં હયમોજના (બાગીયથી નદી) 

 જાળમ ડેભ :- તેશયી ફધં  

 અબમાયણ્મ :- યાજાજી યાષ્રીમ અબમાયણ્મ (શહયદ્વાય), ગોતલિંદ શ  તલશાય અબમાયણ્મ  

 યાષ્રીમ ઉદ્યાન :- જીભ કાફેટ યાષ્રીમ ઉદ્યાન (યાભનગય), ફૂરોની ઘાટી યાષ્રીમ ઉદ્યાન 

(નાનીતાર) , નદંાદેલી યાષ્રીમ ઉદ્યાન (ચભોરી) અને ગગંોત્રી યાષ્રીમ ઉદ્યાન (ઉત્તયકાળી) 

 તલદ્ય ત ભથકો :- 

 જોલારામક સ્થો :- શભેક ંડ વાશફે, પ ષ્ ખીણ, આહદ ળકંયાચામવની વભાતધ, ડોડીતાર, ગૌમ ખ, 

યજ્જ  ભાગવ નદંાદેલી તળખય નૈની વયોલય, ભસયૂી,અરભોડા,ઋતકેળ, ચભોરી, ઉત્તય 

કળી,ગઢલાર અને જોળીભઠ , ગગંોત્રી(ગગંા નદીન  ંઉદગભ સ્થાન), જભનોત્રી,મભનોત્રી  

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 તલળે ભાહશતી :- 

 ઉત્તયાખડંના પ્રથભ મ ખ્મભતં્રી તનત્માનદં સ્લાભી (૨૦૦૧) અને પ્રથભ યાજ્માર 

સ યજીતતવિંશ ફયનારા (૨૦૦૦) શતા. 

 ઉત્તયાખડંનો ફૂરોની ઘાટી યાષ્રીમ ઉદ્યાન અને નદંાદેલી યાષ્રીમ ઉધાન તલશ્વ ધયોશયભા ં

સ્થાન ભળ્  ંછે.  

  

 


