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ઝાયખડં 

 
 

 વીભાઓ :- ઉત્તયે બફશાય, શ્ચિભભા ંઉત્તયપ્રદેળ અને છતીવગઢ, દબિણભા ંઓડીળા અને 

લૂવભા ંશ્ચિભ ફગંાની વયશદો આલેરી છે. 

 િેત્રપ :- ૭૯,૭૧૪  

 દેળભા ંસ્થાન :- 

 સ્થાના :- તા. ૧૫/૧૧/૨૦૦૦  

 ાટનગય :- યાચંી  

 યાજ્માર :- દ્રૌદી મમુુવ  

 મખુ્મભતં્રી  :- યઘફુાયદાવ  

 સ્ીકય :- 

 યાજબાા :- હશન્દી  
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 યાજ્મ િી :- કોમર  

 યાજ્મ શ ુ:- શાથી  

 યાજ્મ વિૃ :- રાળ  

 યાજ્મ ફૂર :- વાર  

 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીત :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- છરૂ, જ્દૂય  

 યાજ્મ યભત :-  

 શાઈકોટવ  :- ઝાયખડં  

 કુર લસ્તી :- ૩૨,૯૮૮,૧૩૪ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- ચૌદમુ ં 

 લસ્તી ગીચતા :- ૪૧૪  

 જાશ્ચત પ્રભાણ :- ૯૪૭  

 વાિયતાનો દય :- ૬૭.૬% 

 રોકવબાની વીટો :- ૧૪  

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૮૨  

 યાજ્મવબાની વીટો :-૦૬ 

 જીલ્રાની વખં્મા :- ૨૪ (વૌથી ભોટો શ્ચિભ શ્ચવિંશભભૂી અને વૌથી નાનો ાકુય જીલ્રો) 

 તાલકુાની વખં્મા :- 

 ગાભડાઓ :-  

 ભશાનગય :- જભળેદયુ, ફોકાયો,યાચંી, ધનફાદ  

 મખુ્મ ાક :-  

 મખુ્મ ઉધોગ :- શ્ચવભેન્ટ ઉદ્યોગ (યાચંી), રોખડં (ફોકાયો) 

 ૧૯૦૭ભા ંવાકચી (જભળેદયુ) તીસ્કોની સ્થાના થઇ. ટીસ્કો બાયતનુ ંવૌથી 

ભોટંુ કેન્દ્ર છે. 

 ટાટા એન્જીશ્ચનમયીંગ એન્ડ રોકોભોટીલ કંની (ટેલ્કો)જભળેદયુભા ંસ્થાના 

થઇ શતી. 
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 ખનીજ :-  તાબં ુઅને ભેંગેનીઝ ( શ્ચવિંગભભૂ)  યયેુશ્ચનમભ (જ્દુગોડા), રોખડં ( 

શ્ચવિંગભભૂ,ભાનભભૂ) 

 મખુ્મ નદીઓ :- દાભોદય, સલુણવયેખા, કોમર, વોન, પલ્ગ,ુ બ્રહ્માણી અને ફયકાય  

 લવતો :- ાયવનાથ અને દરભા  

 અબમાયણ્મ :- ફેતલા યાષ્ટ્રીમ અબમાયણ્મ( રામ)ૂ, દરબા અબમાયણ્મ( શ્ચવિંશભશૂ્ચભ)   

 જ શ્ચલદ્યતુ હયમોજનાઓ :- દાભોદય ઘાટી હયમોજના (ફયકાય નદી) 

 ઉચ્ચ શ્ચળિણઅને વળંોધન વસં્થાઓ :- 

 યાચંી શ્ચલશ્વ શ્ચલધ્મારમ,યાચંી 

 શ્ચવિંધ ૂશ્ચલશ્વ શ્ચલદ્યારમ, દૂભકા 

 બફયવા કૃશ્ચ શ્ચલશ્વ શ્ચલદ્યારમ, યાચંી  

 શ્ચલનોફા બાલે શ્ચલશ્વ શ્ચલદ્યારમ , શજાયીફાગ  

 નીરાફંય ીતાફંય શ્ચલશ્વ શ્ચલદ્યારમ ભેહદનીનગય  

 યાષ્ટ્રીમ ભનન ળોધ વસં્થાન, ધનલાદ   

 બાયતીમ રોશ ળોધ વસં્થાન, યાચંી 

 શ્ચલદ્યતુ ભથકો :- 

 ભશત્લ :- 

 જોલારામક સ્થો :- ગૌત્તભધાયા (જોન્શા૦, ચદં્ર િી શ્ચલશાય, બચડીમાઘય, તેનુઘંાટ િી 

શ્ચલશાય, 

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 શ્ચલળે ભાહશતી :- 

  દેળનુ ંપ્રથભ શાથી હયઝલવ અબમાયણ્મ શ્ચવિંશભશૂ્ચભભા ંઆલેર છે. 

 


