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પશ્ચિમ બગંાળ 

 
 

 વીભાઓ :-શ્ચિભ ફગંા યાજ્મની ઉત્તયે શ્ચવક્કિભ, ઉત્તય-પલૂવભા ંઆવાભ, પલૂવભા ંફાગં્રાદેળ, 

દક્ષિણભા ંફગંાની ખાડી અને ઓડીળા યાજ્મ અને શ્ચિભભા ંક્ષફશાય અને ઝાયખડં 

યાજ્મની વયશદ આલેરી છે. 

 િેત્રપ :-૮૮,૭૫૦ (ચો.કિ.ભી) 

 દેળભા ંસ્થાન :- ૧૪ભો  

 સ્થાના :- તા. ૨૬/૧/૧૯૫૦  
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 ાટનગય :- િોરિાતા  

 શલાઈભથિ :- ડભડભ (િોરિાતા) 

 યાજ્માર :- િેળયીનાથ શ્ચત્રાઠી  

 મખુ્મભતં્રી  :- ભભતા ફેનજી (તણૃમરુ િોંગે્રવ) 

 સ્ીિય :- 

 યાજબાા :- ફગંાી  

 યાજ્મ િી :-શે્વત લળી કિરકિરા  

 યાજ્મ શ ુ:-યોમર ફેંગાર ટાઈગય  

 યાજ્મ વિૃ :- ડેશ્ચલર ટ્રી 

 યાજ્મ ફૂર :- જાસ્ભીન નાઈટ  

 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીત :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- 

 યાજ્મ યભત :-  

 શાઈિોટવ  :- િોરિાતા  

 કુર લસ્તી :- ૯૧,૩૪૭,૭૩૬ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- ચોથો  

 લસ્તી ગીચતા :-૧૦૨૮ 

 જાશ્ચત પ્રભાણ :- ૯૫૦ 

 વાિયતાનો દય :- ૭૭.૦૮% 

 રોિવબાની વીટો :- ૪૨  

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૨૯૫  

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૧૬  

 જીલ્રાની વખં્મા :- ૨૩ (વૌથી ભોટો ક્કજલ્રો દક્ષિણી ૨૪ યગણા અને વૌથી નાનો ક્કજલ્રો 

િોરિાતા છે) 

 ભશાનગયો :- ચાય ( િોરિાતા,  

 તાલિુાની વખં્મા :- 

 ગાભડાઓ :-  
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 મખુ્મ ાિ :-ચોખા, ફટાિા, ળણ,ળેયડી, ઘઉં અને ચા  

 મખુ્મ ઉધોગ :- એલ્યશુ્ચભનીમભ (આવનપયુઅને િોરિાતા),િાગ ઉદ્યોગ (ટીટાઘય અને 

શ્રીયાભપયુ), યેલ્લે એન્જજીનનુ ંઉત્ાદન (ક્ષચત્તયંજન) 

 ખનીજ :-યાનીગજં (િોરવો), 

 ફદંય :- શલ્દીમા  

 અબમાયણ્મ :- ૧૫ સુદંયલન (શાથી, શયણ, ડોલ્લ્પન, જગંરી ડુિય), બયુવા (લાઘ) 

 યાષ્ટ્ટ્રીમ ાિવ  :- ૫ (સુદંયલન નેળનર ાિવ , બકુ્વા તીગય ઉદ્યાન, ગોરુભાયા યાષ્ટ્ટ્રીમ ાિવ , 

નીઓયા ભીણ નેળનર ાિવ  અને શ્ચવિંગારીરા નેળનર ાિવ .  

 મખુ્મ નદીઓ :-ગગંા,બાગીયથી, હુગરી,શ્ચતસ્તા,દાભોદય, ભશાનદંા,તોયવા, બ્રહ્માણી, 

ભયયૂાિી,િોળી અને રૂનાયામણ  

 લવતો :- સવુનીમા, દાજીક્ષરિંગ, કશભારમની લવતશે્રણી  

 ફદંય :- િોરિાતા, શલ્લ્દમા 

 જાળમ ડેભ :- પયાિા ડેભ (બાગીયથી) 

 કયમોજનાઓ :- દાભોદય ખીણ કયમોજના , ભયયુાિી મોજના (શ્ચતરાટ) 

 શ્ચલદ્યતુ ભથિો :- 

 ભશત્લ :- 

 જોલારામિ સ્થો :- દાજીક્ષરિંગ, ફેલયૂ, ખડગપયુ,પ્રાવી,સુદંયલન (વૌથી  ભોટો ડેલ્ટા), 

િોરિાતા, ળાશં્ચતશ્ચનિેતન, લીયભશૂ્ચભ, ફેલયુ ભઠ, શ્ચલષ્ટ્ણપુયુ, ટાઈગય કશર, 

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 શ્ચલળે ભાકશતી :- 

 યાજ્મના પ્રથભ ભકશરા મખુ્મભતં્રી તયીિે લવ-૨૦૧૧ ભભતા ફેનયજી અને 

લવ-૧૯૫૬ભા ંપ્રથભ ભકશરા યાજ્માર તયીિે દ્મભારા નામડુ ફન્જમા શતા. 

 દાજીક્ષરિંગ કશભારમન યેરલેને લલ્ડવ શયેીટેજભા ંસ્થાન ભળયુ ંછે. 

 મઘુરોના વભમભા ંવૌપ્રથભ આઝાદ થનાય તથા અંગે્રજોના વભમભા ં

વૌપ્રથભ ગરુાભ થનાય યાજ્મ છે. 

 યાજ્મનુ ંાટનગય િોરિાતા બાયતના ‘ વાસં્કૃશ્ચતિ ાટનગય’ તયીિે 

ઓખામ છે. 

 નોફેર ાકયતોશ્ચિ શ્ચલજેતા યલીન્જરનાથ ટાગોય આ યાજ્મ વાથે જોડામેર છે. 
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 આ યાજ્મભા ંઘણા વભાજસધુાયિો જેલા િે સ્લાભી શ્ચલલેિાનદં, ઈશ્વયચરં 

શ્ચલદ્યાવાગય,યાભકૃષ્ટ્ણ યભશંવ અને યાજાયાભ ભોશનયામ આપ્મા છે.  

 ફેલયૂભા ંસ્લાભી શ્ચલલેિાનદંના ગરુૂ યાભકૃણ યભશંવની સ્મશૃ્ચતભા ંફધંાલેર 

ભઠ આલેરો છે. 

 બાયતનુ ંવૌથી ભોટંુ યેરલેપ્રેટપોભવ ખડગપયુભા ંઆલેલુ ંછે.  

 દાજીક્ષરિંગ  ચાના ફગીચા અને  નાયંગી ભાટે જાણીત ુ ંછે. 
  

 


