
 

 

બાયતભાાં  સૌથી ભોટ ાં 

સૌથી ભોટ ાં યાજમ (વલસ્તાયભાાં) યાજસ્થાન  (3,42,239ચો.કિ.ભી) 
બાયતન ાં સૌથી  નાન ાં યાજ્મ (વલસ્તાયભાાં) ગોલા (3,702 ચો.કિ.ભી) 
સૌથી ભોટ ાં યાજ્મ ( લસ્તીભાાં) ઉત્તયપ્રદેળ (19,98,12,341) 
બાયતન ાં લસ્તીભાાં નાન ાં યાજ્મ (લસ્તીભાાં) વસક્કિભ (6,10,577) 
સૌથી ભોટ ાં ળહયે  િરિત્તા (વિભ ફાંગા) 
સૌથી ભોટ ાં ખાયા ાણીન ાં સયોલય  સાાંબય સયોલય (યાજસ્થાન) 
બાયતન ાં સૌથી ભોટી ગ પા  ઇરોયાની ગ પા (લેરૂ, ભહાયાષ્ટ્ર) 
સૌથી ભોટો સકિમ જલાામ ખી  ફેયણ (આંદોભાન-વનિોફાય) 
સૌથી ભોટો કિલ્રો  રાર કિલ્રો, કદલ્રી  
બાયતની સૌથી ભોટી િફય  તાજભહાર (આગ્રા, ઉત્તયપ્રદેળ) 44 ભીટય  
બાયતની સૌથી ભોટી ભસ્સ્જદ  જાભા ભસ્સ્જદ , કદલ્રી  
બાયતન ાં સૌથી ભોટ ાં મ્ય ઝીમભ  નેળનર મ્ય ઝીમભ (િોરિાતા, વિભ ફાંગા)) 
બાયતભાાં સૌથી ઊંચ ાં એયોટટ   ક ળોિ ફાક રા કયન્ોચે વલભાનભથિ રેહ,રદાખ 

(3256 ભીટયની ઊંચાઇ) 
બાયતની રાાંફી નદી બ્રિજ  ભહાત્ભા ગાાંધી સેત   (ટણા, બ્રફહાય) 
બાયતની રાાંફી યેરલે સ યાંગ  જલાહય ટનર (જમ્મ  િાશ્ભીય) 
બાયતભાાં સૌથી ભોટ ાં ચિરીઘય  િોરિાતા  
બાયતભાાં સૌથી ભોટી ગ પા ભાંકદય  િૈરાળ ભાંકદય (ઇરોયા) 
બાયતનો સૌથી રાાંફો યેરભાગટ  જમ્મ  થી િન્માક ભાયી  
બાયતભાાં સ્સ્થત સૌથી ઊંચ ાં વળખય  િાાંચન જ ાંઘા (વસક્કિભ-નેા સીભા) 
બાયતનો સૌથી લધ  જાળમ  ગેયસપ્ા ધોધ (િણાટટિ) , 253 ભીટય  
બાયતન ાં સૌથી ભોટ ાં ચચટ  િેથડ્રરે (ગોલા) 
બાયતન ાં સૌથી ભોટ ાં ભાનલ સક્કિત તાલ  ગોવલિંદલલ્રબ ાંત સાગય  
બાયતનો સૌથી રાાંફો દકયમા કિનાયો ધયાલત ાં યાજ્મ  ગ જયાત (1600 કિ.ભી) 
બાયતનો સૌથી રાાંફો યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગટ  NH7 (લાયાણસી થી િન્માક ભાયી) 
બાયતન ાં સૌથી ભોટ ાં કૃવિભ સયોલય  ગોવલિંદસાગય  
બાયતન ાં સૌથી ભોટાભાાં ભોટ ાં સયોલય  વ રય સયોલય  
બાયતન ાં સૌથી ભોટાભાાં ભોટ ાં યણ  થાય (યાજસ્થાન) 
બાયતની સૌથી ભોટી ભસ્સ્જદ  જાભા ભસ્સ્જદ (કદલ્રી) 



 

 

બાયતનો સૌથી ભોટાભાાં ભોટ ાં ફૌદ્ધસ્તૂ  સાાંચી (ભધ્મપ્રદેળ  
બાયતન ાં સૌથી રાાંબ  પ્રેટપોભટ  ખડગ ય (ઉત્તયપ્રદેળ) 
બાયતનો સૌથી રાાંફાભાાં રાાંફો ફાંધ  હીયાક ાંડ (ઓકયસ્સા) ભહાનદી ય (ઓકડળા) 
બાયતનો સૌથી ઊંચો દયલાજો  બ રાંદ દયલાજો (પતેહ ય વસિયી ) 
બાયતન ાં સૌથી ઊંચ ાં તાલ  દેવ્તાર તાલ  
બાયતન ાં સૌથીઓ ઊંચી મવૂતિ પ્રવતભા  ગોભટેશ્વય (િણાટટિ) 
બાયતન ાં ખાયા ાણીન ાં ભોટ ાં તાલ  બ્રચલ્િા સયોલય (64 કિ.ભી રાાંબ ) 
બાયતન ાં ભીઠા ાણીન ાં ભોટ ાં તાલ  વ રય સયોલય (િાશ્ભીય) (16 કિ.ભી અને 9.6 કિ.ભી 

હોળાં અને 14 ભીટય ઊંડ ાં છે.) 
બાયતની સૌથી ભોટી િફય  તાજભહરે (આગ્રા) 
બાયતની સૌથી રાાંફી નદી  િહ્મ િા  
બાયતનો સૌથી ભોટો કિલ્રો  રાર કિલ્રો (આગ્રા, ઉત્તયપ્રદેળ) 
બાયતનો સૌથી ભોટો ભેો  ક ાંબ ભેો  
બાયતભાાં સૌથી રાાંફી ભાંકદય યસા  યાભેશ્વય ભાંકદયની  
બાયતનો સૌથી ભોટો શ ભેો  સોન ય (બ્રફહાય) 
બાયતન ાં સૌથી ઊંચ ાં ફાંદય  રેહ (રડાખ) 
બાયતન ાં સૌથી ભોટ ાં બ્રચકડમાગય  િોરિાતા  
બાયતભાાં સૌથી ભોટ ાં ગ પાભાંકદય  િૈરાસ ભાંકદય  
બાયતભાાં સૌથી ભોટો ગ રૂદ્વાય  સ લણટભાંકદય (અમતૃસય) 
બાયતભાાં સૌથી ભોટ ાં તાયાભાંડ  બ્રફડરા તાયાભાંડ 

બાયતભાાં સૌથી ભોટ ાં પ્રાકૃવતિ ફાંદયગાહ  મ ાંફઇ  
બાયતભાાં સૌથી ભોટો રીલય  ર  હાલડા  ર, (િરક્તા) 
બાયતભાાં સૌથી ભોટો ડલે્ટા  સ ાંદયલન (વિભ ફાંગા) કે્ષિપ 20,270 ચો.કિ.ભી) 
બાયતભાાં સૌથી ભોતો બ્રચકડમાગય  જ રોક્કજિર ગાડટન્સ  
બાયતની સૌથી રાાંફી નદી  ગાંગા (2525 કિ.ભી) 
બાયતની સૌથી હોી નદી  િહ્મ િા  
બાયતભાાં સૌથી ઊંચા ાણીનો ધોધ  ગેયસપ્ા (253 ભીટય ઊંચો) 
બાયતન ાં સૌથી ઊંચ ાં ક્ષી  ક્કજયાપ  
બાયતનો સૌથી ઊંચો ફાંધ  બાગયા નાગર ડભે, સતરજ નદી (ાંજાફ)  
બાયતન ાં સૌથી ઊંચ ાં વળખય  ગોડવલન ઓસ્સ્ટન (K-2) (ાકિસ્તાને િફજે િયેલ  

િાશ્ભીય) 



 

 

બાયતનો સૌથી ઊંચો ભાગટ  રેહ-ભનારી યોડ  
બાયતનો સૌથી ઊંચો વભનાયો  ક ત  ફવભનાય  
બાયતન ાં સૌથી ભોટ ાં ક દયતી ફાંદય  મ ાંફઇ  
બાયતનો સૌથી રાાંફો ડભે  હીયાક ાંડ ફાંધ , ભહાનદી ય (ઓકયસ્સા) 
બાયતનો સૌથી રાાંફો ભાગટ  ગ્રાન્ટ રાંિ યોડ  
સૌથી લધ  લસ્તી ધયાલતો ક્કજલ્રો  થાણે (ભહાયાષ્ટ્ર ) 
સૌથી ઓછી  લસ્તી ધયાલતો ક્કજલ્રો કદફાગ લેરી (અરૂણાચર પ્રદેળ) 
સૌથી લધ  લસ્તી ધયાલતો ક્કજલ્રો ઉત્તયપ્રદેળ  
સૌથી લધ  લસ્તી ગીચતા ધયાલત ાં યાજમ  કદલ્રી (11,297) 
સૌથી ઓછી  લસ્તી ગીચતા ધયાલત ાં યાજમ અરૂણાચરપ્રદેળ (017) 
સૌથી લધ  ળહયેીલસ્તી ધયાલત ાં યાજમ ગોલા (62.17%) 
સૌથી ઝડી લસ્તી વધૃ્ધ્ધ  ધયાલત ાં યાજમ ભેઘારમ  
સૌથી લધ  વલસ્તાય ધયાલતો  િેન્્ળાવસત પ્રદેળ  જમ્મ  િાશ્ભીય (1,25,535 ચો.કિ.ભી) 
સૌથી ઓછી  વલસ્તાય ધયાલતો  િેન્્ળાવસત પ્રદેળ રક્ષદ્વી (32.62 ચો. કિ.ભી) 
સૌથી લધ  લસતીલાો િેન્્ળાવસત પ્રદેળ  કદલ્રી (16,787,941) 
સૌથી ઓછી  લસતીલાો િેન્્ળાવસત પ્રદેળ રક્ષદ્વી (64,473) 
સૌથી લધ    લસતીગીચતા લાો િેન્્ળાવસત પ્રદેળ ચાંડીગઢ (9252) 
સૌથી ઓછી  લસતીગીચતા લાો િેન્્ળાવસત પ્રદેળ આંદોભાન વનિોફાય (46) 
સૌથી લધ  સાક્ષયતાલાો િેન્્ળાવસત પ્રદેળ 

રક્ષદ્વી (92.28% 

સૌથી લધ  સાક્ષયતાલાો િેન્્ળાવસત પ્રદેળ દાદયા અને નગય હલેરી (77.65%) 
સૌથી લધ  રીંગ પ્રભાણ ધયાલતો િેન્્ળાવસત પ્રદેળ  ાંડ ચેયી (1038) 
સૌથી ઓછી રીંગ પ્રભાણ ધયાલતો િેન્્ળાવસત 
પ્રદેળ 

દભણ અને દીલ (618) 

બાયતનો સૌથી ભોટો ગ ાંફજ  ગો ગ ાંફજ,(ફીજા ય, િણાટટિ 43.9 ભીટય  
બાયતનો સૌથી ભોટો નદી દ્વી  ભાજૂરી, િહ્મ િાનદી (આસાભ)  
બાયતની સૌથી ભોટી હોસ્સ્ટર  વસવલર હોસ્સ્ટર (અભદાલાદ,ગ જયાત) 
બાયતની સૌથી મવૂતિ  હન ભાનજી , હૈદયાફાદ – ભચ્છીટ્ટનભ  
બાયતની રાાંફા અંતયની યેરગાડી  વલલેિ એિસ્ેસ (કદબ્ર ગઢ થી િન્માક ભાયી (અંતય 

4286 કિ.ભી) 
સૌથી ઊંચ ાં ટાલય  યાંગનાથ સ્લાભી ભાંકદય ટાલય, ગો યભશ્રીયાંગભ 



 

 

(તાવભરનાડ ાં) 
સૌથી રાાંફી યેરલે ટનર  ીય ાંજાફ યેરલે ટનર, જમ્મ  િાશ્ભીય 11.21 કિ.ભી  
સૌથી ભોટો એલોડટ  બાયત યત્ન  
સૌથી રાાંફી ભાંકદયની યસા  યાભેશ્વય ભાંકદય (તવભરનાડ ાં) 
સૌથી લધ  લયસાદ  ચેયા ૂાંજી અને ભોણવસનયભ (ભેઘારમ) 
સૌથી લધ  િોરસો આત ાં યાજમ  બ્રફહાય  
સૌથી ઉંચી હોટર  ઓફયોમ ળેયટન (મ ાંફઇ) 
બાયતન ાં સૌથી ભોટ ાં ખાતયન ાં િાયખાન ાં  ગ જયાત સ્ટેટ પકટિરાઇઝય (લડોદયા, ગ જયાત) 
બાયતનો વલસ્તાયની દ્રસ્ષ્ટ્ટએ સૌથી ભોટો ક્કજલ્રો  રેહ  
બાયતની સૌથી રાાંફી િયદાતા નદી  મમ ના  
બાયતન ાં સૌથી ભોટ ાં તાલ  રોિટરાિ તાલ (ભબ્રણ ય) 
બાયતન ાં સૌથી ભોટ ાં જ ાંગર ધયાલત ાં યાજ્મ  ભધ્મપ્રદેળ  
બાયતભાાં સૌથી લધ  તાભાન શ્રીગાંગાનગય (યાજસ્થાન)ભાાં ૫૦˚ સે િે તેથી લધ   
બાયતભાાં સૌથી ઓછાં  તાભાન દ્રાસ (જમ્મ  િાશ્ભીય ભાાં -૪૫˚ સે થી ઓછાં 
બાયતભાાં  સૌથી ભોટ ાં વલન્ડપાભટ ગ ચ્છ,યાજસ્થાન 

બાયતભાાં સૌથી લધ  લહાણલટ  હ ગરી નદી ય  
સૌથી લધ  યાજમોની સયહદોધયાલત ાં યાજ્મ  ઉત્તયપ્રદેળ (આઠ યાજ્મો) 
સૌથી ઓછી યાજમોની સયહદોધયાલત ાં યાજ્મ  વસક્કિભ અને ભેઘારમ (એિ-એિ)  
સૌથી લધાયે ખનીજતેર ઉત્ાદિ ધયાલત ાં યાજ્મ  ભહાયાષ્ટ્ર  
બાયતન ાં સૌથી ઊંડ ાં ફાંદય  વલળાખાટ્ટનભ  
બાયતભાાં સૌથી ઊંડી ખાણ  િોરાયની ખાણ  
બાયતનો સૌથી પદ્ર   વલસ્તાય  દોઆફ પ્રદેળ ( ગાંગા- મમ ના લચ્ચે) 
બાયતભાાં સૌથી ળહયેીિયણલાળાં યાજ્મ  ભહાયાષ્ટ્ર  
બાયતભાાં સૌથી લધ  ેરોરાં ધયાલતી િાંની  ઇંકડમન  ઓઇર  
બાયતની સૌથી ભોટી એંક્કજવનમકયિંગ િાંની  એર એન્ડ ટી  
બાયતભાાં સૌથી લધાયે ભયઘાાંારન િયત ાં યાજ્મ  આંધ્રપ્રદેળ  
  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


