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યાજ્મોની વલળેતાઓ 

ક્રભ યાજ્મન ું નાભ યાજ્મ 

બાા 
યાજ્મ ક્ષી યાજ્મ 

શ  
યાજ્મ 

વકૃ્ષ 
યાજ્મ 

ફૂર 
યાજ્મ 

નતૃ્મ 
૧ ઉત્તયપ્રદેળ  હશન્દી,ઉર્દૂ  ફગરો શયણ વાર રાળ  કથક 
૨ ભશાયાષ્ટ્ર  ભયાઠી રીરા 

કબ દતય 
જામન્ટ 
ખખવકોરી 

આંફો/ 
કેયી 

રેંગયસ્ટ્રોવભમા રાલણી 

૩ ખફશાય  હશન્દી ચકરી ફદ ીો ભેયી ગોલ્ડ  
૪ .ફુંગા  ફુંગાી  વાયવ  ભત્સ્ટ્મ 

ઉદ્યોગ 
ખફરાડી  

અળોક  જાસ્ટ્ભીન નાઈટ   

૫ આંધ્રપ્રદેળ  તેલ ગ ,ઉર્દૂ બાયતીમ 
યોરય  

કાીમાય  રીભડો  કભ  

૬ તવભરનાડ  તવભર  નીરભ 
કબ દતય  

નીરગીયી  ારાભ
યા 
ાભ  

ગ્રોયી રીરી 
પાુંધર 

 

૭ ભધ્મપ્રદેળ  હશન્દી ર્દધયાજ સ્ટ્લેમ્ શયણ વપેદ 
રીરી 

ફમાન  

૮ યાજસ્ટ્થાન  હશન્દી  ગે્રટ ફસ્ટ્ટાડૂ ખચકાય અને 
ઊંટ 

ખેજયી  યોહશડા ઘ દભય,ખચભય 

૯ કણાૂટક  કન્નડ બાયતીમ 
યોરય 

શાથી ચુંદન કભ કથકરી 

૧૦ ઓહયસ્ટ્વા  ઉહડમા  બ્લ  જમ  વાફય  અશ્વત્થા   અળોક   
૧૧ કેયર  ભરમારભ ર્દધયાજ શાથી કોકોનટ ગોલ્ડન ળાલય  
૧૨ ઝાયખુંડ હશન્દી કોમર શાથી રાળ વાર  
૧૩ આવાભ  આવાભી વપેદ ડક એક વળગડા 

ગેડો 
 યેટય વા ખફહ  

૧૪ ુંજાફ  ુંજાફી  ફાજ  કાીમાય  યોઝવ ડ   બાુંગડા  
૧૫ શહયમાણા  હશન્દી કાળું ફતક ફાજ  ી કભ  
૧૬ છતીવગઢ હશન્દી શાયી ભેના જ ુંગરી બેંવ વાર કે 

વયાઈ 
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૧૭  જમ્મ  કાશ્ભીય  ઉર્દૂ  બ્રેક શઠીરા 
કે્રન   

શયણ     

૧૮  ઉતયાુંખુંડ   હશન્દી  હશભારમની 
ભોનર  

ભસ્ટ્ક શયણ   બ્રહ્મા કભ   

૧૯ હશભાચર 
પ્રદેળ  

હશન્દી જ જ યાણા સ્ટ્નો ખચત્તા દેલદાય બ દયાુંવ  

૨૦  ગ જયાત  ગ જયાતી  સ યખાફ  વવિંશ  આંફો  જાસ દદ  ગયફા  
૨૧ ભેઘારમ  અંગે્રજી,ગા

યો,ખાવી 
હશર ભેના  લાઘ જેલા 

ખચત્તા  
ગાભયી રેડી સ્ટ્રીય 

ઓચીડ 
 

૨૨ ભણીપ ય  ભખણપ યી ટોંચ કેઈબ ર 
રીમ્જેઓ 

 વીયોઈ રીરી ભખણપ યી  

૨૩ નાગારેંડ  અંગે્રજી  ગે્ર.વભડી વભથ ન એલ્ડય    
૨૪ ગોલા  કોંકણી બ્રેક કે્રસ્ટ્ટેડ 

બ રબ ર 
ગૌય  ભટ્ટી   

૨૫ અરૂણાચર 
પ્રદેળ  

અંગે્રજી  પોક્વયેર ગામર શોલ્રોંગ    

૨૬  વવક્કિભ  વળકાયી 
ક્ષી 

રાર ાન્ડા ભોટા 
ફૂરલાળું 
ફાયેભાવ 
રીલ ું ઝાડ  

નોફર આખચિડ   

૨૭  તેરુંગણા તેલ ગ , 
ઉર્દૂ  

યોરય  શયણ  અગય  વેના 
ઔયીક રાટા 

 

૨૮  વભઝોયભ અંગે્રજી  શ્રીભતી હ્ય ભ 
ભાતાનો 

એક વળકાયી 
ુંખી  

હ ફોક 
ગીલ્રોન  

આમનૂ 
રાકડ ું  

યેડ લનાડા  

૨૯  વિપ યા  ફુંગાી  ગ્રીન ળાશી 
કબ દતય  

પામયે 
ભાતાનો 
રુંગ ય  

અગય નાગેશ્વય  
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