
 

 

-:ગુજરાત:-  -:છ ીસગઢ:-  
કયા રા યમાથંી િવભાિજત મહારા  કયા રા યમાથંી િવભાિજત મ ય દશે થાપના 
થાપના તારીખ 1 મ ે1960 થાપના તારીખ 1 નવે બર 2000 

પાટનગર ગાધંીનગર પાટનગર રાયપરુ 

િજ લા  ૩૩ િજ લા  ૨૮ 

ગીરીમથક સાપતુારા ગીરીમથક િચરમીરી 
વ ડ રકેોડ 8000 કારીગરોની મદદથી 'મરેી ન 

િ રગંા' કાય મ અતંગત 15 કીમી લાબંા  
િ રગંાની રચના 

વ ડ રકેોડ ૧૮૨ મી ચી િતમા, STATUE 

OF UNITY.  

સૌથી મોટુ ંશહરે અમદાવાદ સૌથી મોટુ ંશહરે રાયપરુ 

રાજભાષા ગજુરાતી રાજભાષા છ ીસગઢી હદી, આ દવાસી 
રા ય ાણી સહ રા ય ાણી જંગલી ભસ 

રા ય પ ી સરુખાબ ( લે મગો) રા ય પ ી પહાડી મનેા 
રા ય વૃ  વડ રા ય વૃ  સાલ 

મુ ય નદીઓ નમદા, તાપી, સર વતી મુ ય નદીઓ મહાનદી, િશવનાથ, હસદવેનદી 
િવધાનસભાની બઠેક 182 િવધાનસભાની બઠેક 90 

લોકસભાની બઠેક 26 લોકસભાની બઠેક 11 

રા યસભાની બઠેક 11 રા યસભાની બઠેક 5 

રા યપાલ આચાય દવે ત રા યપાલ અન સઇૂયા ઉઈક ે

મુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી મુ યમં ી ભપૂશે બધલે 

િવ તારની િ એ મ સાતમો િવ તારની િ એ મ નવમો 
વ તીની િ એ કમ દસમો વ તીની િ એ કમ સ રમો 
સા રતાનુ ં માણ 79.31% 

 

સા રતાનુ ં માણ 

 

71.04% 

લોકનૃ ય ગરબો, રાસ, હાલી નૃ ય લોકનૃ ય પથંી, સસુરા,રાઉત નૃ ય, કરમા 
 

 

  

કક� વૃ� – બ�ે રા�માંથી પસાર થાય છે.  

છ ીસગઢ ચોખાના કટોરા તરીક ે યાર ેકાપડ ઉ ોગની ીએ  ગજુરાત ભારતનુ ંમાચંે ટર 

ગુજરાત રા ય જમીન સીમા અન ેદ રયાઈ સીમા ધરાવ ેછે, છતીસગઢ  મા   જમીન સીમા ધરાવ ેછે.  

ગજુરાત રા યની ફરત ે ણ રા યોની સીમા અડ ેછે, છ ીસગઢ રા યન ેસાત રા યોની સીમા અડ ેછે.  

કશોરભઈ પટેલ (વામૈયા) 

િવનોદભાઈ પટેલ (હનુમાનપુરા) 

આભાર 

છ ીસગઢ ભારતનંુ ૨૬મંુ રા ય. થાપના તા. ૧-૧૧-૨૦૨૦ ના દવસે મ ય દેશના પૂવનાં ૧૬ મંડળો છૂટાં પાડીને કરવામાં આવી. નવા રા યની 
િવધાનસભામાં ૯૦ બેઠકો છે. લોક સભામાં ૧૧ અને રા ય સભામાં ૫ (પાંચ) છે. વ તી આ દવાસી છે. દનેશચંદન સહાય તેનાં થમ રા યપાલ 
િનમાયાં. અ ત જોગી મુ ય ધાન થયા. તેનંુ ઉ ચ યાયાલય િવલાસપુરમાં રખાયું. નવું રા ય ખિનજોમાં સમૃ ધ છે. ખિનજમાંથી વા ષક આવક 
અંદાજે . ૪ અબજ ૧૪ કરોડ થાય છે. દભોગ હીરાની ખાણ વષ ૨૦ અબજ આપે તેવી ગણ ી છે. ૫૯,૨૮૫ ચો કમી એટલેકે રા યનો ૪૪ ટકા 

િવ તાર જંગલોથી છવાયેલો છે. તદુપ ા, િચર , હરાર, બહેડાં, મહુડાં અને સાલનાં બીની આવક . ૨ અબજ ૧૬ કરોડ જેટલી છે. જોકે જંગલો 

સંકોચાતા ય છે. મહાનદી, ગોદાવરી, હસદેવ, શોણ નદીઓ વહેછે. પણ સચાઈ ની યવ થા નથી. ચોખાનો એક પાક લેવાય છે. ઉ ોગો માટે ઘણો 

અવકાશ છે. નમદાનંુ મૂળ અમરકંટકમાં છે. ભરમદેવનંુ તથા િબ  મં દરો છે. કા હા રા ીય ઉપવન છે. બ તરનો આ દવાસી દેશ છે. 


