
 

 
 

 ભારતના રાજ્યો અને તેમને જોડતી સરહદોનો પરરચય 

 

ક્રમ  રાજ્યન ું નામ  અડીને આળેા 
રાજ્યોની સુંખ્યા   

સરહદને સ્પશતા રાજ્ય   

1 ગ જરાત  3+1  રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદે અને દમણ-દીળ (કે.ા.પ્ર.) 
2 રહમાચપ્રદે  5  જમ્મ -કાશ્મીર, ઉત્તરાખુંડ, ઉત્તરપ્રદે, હરરયાણા અને પુંજાબ  
3 પુંજાબ  4  જમ્મ  કાશ્મીર, રહમાચપ્રદે,હરરયાણા અને રાજસ્થાન  
4  હરરયાણા  5+1  પુંજાબ, રહમાચપ્રદે, ઉત્તરાખુંડ, ઉત્તરપ્રદે,રાજસ્થાન અને 

રદલ્ી(કે.ા.પ્ર.)  
5  ઉત્તરાખુંડ  3  રહમાચપ્રદે,હરરયાણા અને ઉત્તરપ્રદે  
6 રાજસ્થાન  5  પુંજાબ, હરરયાણા,ઉત્તરપ્રદે,મધ્યપ્રદે અને ગ જરાત  
7  મધ્યપ્રદે  5  ગ જરાત,રાજસ્થાન,ઉત્તરપ્રદે,મહારાષ્ટ્ર અને છતીસગઢ  
8 મહારાષ્ટ્ર  6  ગ જરાત,મધ્યપ્રદે,છતીસગઢ,તેુંગણા, કણાશટક અને ગોળા  
9 છતીસગઢ  6  ઉત્તરપ્રદે,મધ્યપ્રદે, તેુંગણા,ઓડીા,બબહાર અને મહારાષ્ટ્ર  

10 ઉત્તરપ્રદે  7+1   ઉત્તરાખુંડ, રહમાચપ્રદે,રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદે હરરયાણા,ઝારખુંડ અને 
રદલ્ી (કે.ા.પ્ર.) 

11 ઝારખુંડ  5  ઉત્તરપ્રદે, બબહાર,પશ્ચિમ બુંગાલ,ઓડીા અને છતીસગઢ  
12 બબહાર  3  ઉત્તરપ્રદે, ઝારખુંડ અને પશ્ચિમ બુંગાલ  
13 પશ્ચિમ બુંગાલ  5  ઓડીા,ઝારખુંડ,બબહાર, શ્ચસક્કિમ અને આસામ  
14 ઓડીા  5  પશ્ચિમ બુંગાલ, ઝારખુંડ,છતીસગઢ, તેુંગણા અને આંધ્રપ્રદે  
15 તેુંગણા  5  મહારાષ્ટ્ર, છતીસગઢ,ઓડીા,આંધ્રપ્રદે અને કણાશટક  
16 આંધ્રપ્રદે  4  ઓડીા, તેુંગણા,કણાશટક અને તાશ્ચમનાડ   
17 કણાશટક  6  મહારાષ્ટ્ર, કેરલ, તાશ્ચમનાડ ,આંધ્રપ્રદે,ગોળા અને તેુંગણા 
18 કેરલ  2  કણાશટક અને તાશ્ચમનાડ   
19 તશ્ચમનાડ   3+1   આંધ્રપ્રદે,કણાશટક,કેરલ અને  ડ ચેરી (કે.ા.પ્ર.) 
20 શ્ચસક્કિમ  1  પશ્ચિમ બુંગાલ  
21 શ્ચમઝોરમ  3  મબણ ર, આસામ અને શ્ચિ રા  
22 મેઘાય  1  આસામ  
23 નાગાેન્ડ  3  અરૂણાચપ્રદે, આસામ અને મબણ ર  
24 મબણ ર  3  આસામ, નાગાેન્ડ અને શ્ચમઝોરમ  
25 આસામ  7  પશ્ચિમ બુંગાલ, અરૂણાચપ્રદે, નાગાેન્ડ,મબણ ર,શ્ચમઝોરમ,શ્ચિ રા અને 

મેઘાય  



 

 
 

26 અરૂણાચપ્રદે  2  આસામ અને નાગાેન્ડ  
27 ગોળા  2  મહારષ્ટ્ર અને કણાશટક  
28 શ્ચિ રા  2  આસામ અને શ્ચમઝોરમ  
29 જમ્મ  કાશ્મીર  2  પુંજાબ અને રહમાચપ્રદે  

 

 ઉત્તરપ્રદે રાજ્યને સૌથી ળધ  આઠ રાજ્યોની સરહદો સ્પે છે. 

 મેઘાય રાજ્યને સૌથી ઓછી માિ એક રાજ્ય આસામની સરહદ સ્પે છે. 

  ડ ચેરી કેન્ર ાશ્ચસત રાજ્યને  એકમાિ તશ્ચમનાડ  રાજ્યની સરહદ સ્પે છે. 

 દમણ દીળ  કેન્ર ાશ્ચસત રાજ્યને  એકમાિ ગ જરાત રાજ્યની સરહદ સ્પે છે. 

 દાદરા અને નગર હળેી કેન્ર ાશ્ચસત રાજ્યને ગ જરાત અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની સરહદ સ્પે છે. 

 રદલ્ી કેન્ર ાશ્ચસત રાજ્યને હરરયાણા અને ઉત્તરપ્રદે રાજ્યની સરહદ સ્પે છે. 

 ચુંડીગઢ  કેન્ર ાશ્ચસત રાજ્યને પુંજાબ, હરરયાણા અને રહમાચપ્રદે રાજ્યની સરહદ સ્પે છે. 
 


