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બાયતરયચમ 

 કે્ષત્રપ :- ૩૨,૮૭,૨૬૩ ચ રિભીઅક્ષાાંળ : ૮º ૪’ ઉ. થી  ૩૭º ૬’ ઉતય અક્ષાાંળયેખાાંળ : ૬૮º ૭’ .ૂ 
થી  ૯૭º ૨૫’ લૂવ  યેખાાંળપ્રભાણ વભમયેખા ; ૮૨º ૫’ .ૂ યેખાાંળ (અરાશાફાદ અને લાયાણવી લચ્ચેથી 
વાય થામ છે.)  

 યાજ્મ :- ૨૯ (િેન્દ્રળાસવત પ્રદેળ :  ૭ (રદલ્રી વરશત )) 
 યાજધાની :- રદલ્રી 
 ોયાણણિ નાભ :- બયતખાંડ, બયતભસૂભ  

 લતવભાન નાભ :- બાયત, ઇન્દ્ડીમા, રશન્દ્દુસ્તાન  

 સ્લાતાંત્ર્મ રદન :- ૧૫ભી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭  

 પ્રજાવત્તાિ રદન :- ૨૬ભી જાન્દ્યઆુયી ૧૯૫૦  

 યાષ્ટ્ધ્લજ :- સત્રયાંગ (િેવયી,વપેદ, રીર )અને લચ્ચે અળિચક્ર ( તા.૨૨/૭/૧૯૪૭ ભાન્દ્મતા) 
 યાષ્ટ્રીમ ્લજ ગીત :- ઝાંડા ઊંચા યશ ેશભાયા  

 યાષ્ટ્રીમ સચુનાત્ર :- શે્વત ત્ર  

 યાષ્ટ્રીમ મરુા  :- રૂસમ  

 યાષ્ટ્રીમ સલદેળનીસત :- ગટુ સનયેક્ષ   

 યાષ્ટ્ધગીત :- જન……ગણ….ભન (યલીન્દ્રનાથ ટાગય )(તા. ૨૪/૧/૧૯૫૦) 
 યાષ્ટ્ધગાન :-  લાંદે ભાતયભ (ફાંિીભચાંર ચેટયજી ) (તા. ૨૪/૧/૧૯૫૦ વોપ્રથભ ગાન- ઓભિાયનાથ ઠાકુય 

ગાયુાં.) 
 યાષ્ટ્રીમ ણચન્દ્શ  :- અળિ ચક્ર ( તા. ૨૬/૧/૧૯૫૦ના યજ ભાન્દ્મતા) 
 યાષ્ટ્ધબાા :- રશન્દ્દી  

 યાષ્ટ્રીમ ણરસ :-દેલનાગયી  

 યાષ્ટ્રસતા :-  ભશાત્ભા  ગાાંધી 
 યાષ્ટ્રીમતા :- બાયતીમ 

 યાષ્ટ્રીમ મરુારેખ :- વત્મભેલ જમતે  

 યાષ્ટ્ધમરુા (યાષ્ટ્રીમ પ્રસતિ):- ચાય સવિંશલાી સળલ્ાકૃસત જેભાાં ત્રણ સવિંશ રશ્મભાન છે. 
 યાષ્ટ્રીમ િેરેન્દ્ડય :- ચૈત્ર સદુ એિભથી (ળિ વલાંત) છેલ્ર પાગણ (તા.૨૨/૩/૧૯૫૭) 
 યાષ્ટ્રીમ પ્રાણી :-  લાઘ 

 યાષ્ટ્રીમ ફૂર :-  િભ 

 યાષ્ટ્રીમ  ક્ષી :-  ભય 

 યાષ્ટ્રીમ વકૃ્ષ :- લડ 

 યાષ્ટ્રીમ  પ :-િેયી 
 યાષ્ટ્ટીમ ભીઠાઈ :- જરેફી  

 યાષ્ટ્રીમ યભત :- શિી,િફડ્ડી  
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 યાષ્ટ્રીમ યુસ્િાય :- બાયત યત્ન  

 યાષ્ટ્રીમ ધભવ :- ધભવ સનયેક્ષતા  

 યાષ્ટ્રીમ ગ્રાંથ :- શ્રીભદૌ  બગલદગીતા  

 યાષ્ટ્રીમ ભાંત્ર :- ઓભ  

 યાષ્ટ્રીમ નદી :- ગાંગા  

 યાષ્ટ્રીમ મજના :- ાંચલીમ મજના 
 યાષ્ટ્રીમ સતા :- ભશાત્ભા ગાાંધી    

 કુર લસ્તી :-  ૧,૨૧,૦૧,૯૩,૪૨૨ (૩૧ ભાચવ, ૨૦૧૧) 
 રુુ :-  ૬૨,૩૭,૨૪,૨૪૮ (૩૧ ભાચવ, ૨૦૧૧) 
 ભરશરાઓ :-  ૫૮,૬૪,૬૯,૧૭૪ (૩૧ ભાચવ, ૨૦૧૧) 
 રુુ –ભરશરા પ્રભાણ :-  ૧૦૦૦ : ૯૪૦ (૩૧ ભાચવ, ૨૦૧૧) 
 લસ્તીગીચતા :- ૩૮૨  પ્રસત ચ રિભી (૩૧ ભાચવ, ૨૦૧૧) 
 વોથી લધ ુલસ્તીલાળાં યાજ્મ :-  ઉતય પ્રદેળ 

 વોથી ઓંછી  લસ્તીલાળાં  યાજ્મ :- સવક્કિભ 

 સલસ્તાયની રષ્ટ્ટીએ વોથી ભટુાં યાજ્મ :- યાજસ્થાન 

 વાક્ષ્રયતા :- ૭૪.૦૪ ટિા (૩૧ ભાચવ, ૨૦૧૧) 
 વાક્ષ્રયતા :- રુુ: – ૮૨.૧૪  ટિા (૩૧ ભાચવ, ૨૦૧૧) 
 વાક્ષ્રયતા :-  ભરશરાઓ: -  ૬૫.૪૬  ટિા (૩૧ ભાચવ, ૨૦૧૧) 
 વોથી લધ ુવાક્ષ્રયતા  ધયાલતુાં યાજ્મ :-  િેયર (૯૩.૯૧ ટિા ) (૩૧ ભાચવ, ૨૦૧૧) 
 વોથી ઓંછી વાક્ષ્રયતા ધયાલતુાં યાજ્મ :- ણફશાય (૬૩.૮૨ ટિા ) (૩૧ ભાચવ, ૨૦૧૧) 
 પ્રથભ લડા પ્રધાન :- ાંરડત જલાશયરાર નશરુે 

 લતવભાન લડાપ્રધાન :- નયેન્દ્રબાઈ ભદી  
 પ્રથભ રિવબા સ્ીિય :- ગણેળ લી.ભાલાંિય 

 લતવભાન રિવબાના સ્ીિય :- શ્રીભતી સસુભત્રા ભશાજન  

 પ્રથભ યાષ્ટ્રસત :- ડૉ.યાજેન્દ્રપ્રવાદ  

 બાયતના યાષ્ટ્રસત :- પ્રણલ મખુજી  

 બાયતના ઉયાષ્ટ્રસત :- શાભીદ અન્દ્વાયી  

 બાયતના વલોચ્મના મખુ્મ ન્દ્મામાધીળ :- એચ.એર.દત્ત ુ 

 બાયતના યાષ્ટ્રીમ ભાનલાસધિાય આમગ અ્મક્ષ :- િે.જી.ફારરક્રષ્ટ્ણન  

 બાયતના એટની જનયર :- મકુુર યશતગી  

 યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા વરાશિાય :- શ્રી અજીતકુભાય દફર 

 વભ્મવાંખ્મા (રિવબા ) :-  ૫૪૩ +૨ એગ્ર  ઇન્ન્દ્ડમનવભ્મવાંખ્મા (યાજ્મવબા ) : લધભુાાં લધ ુ૨૫૦ (૨૩૮ 
ચુાંટામેરા અને ૧૨ યાષ્ટ્ધસત દ્વાયા સનયકુ્ત) 
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 યાજ્મવબા વભ્મવાંખ્મા :- ૨૪૫  

 દયીમાિીનાય :- ૭૫૧૬.૫ રિ.ભી. 
 ભસૂભ વયશદ (રાંફાઈ) :- ૧૫,૨૦૦ રિ.ભી.  

 યેરલે ભાગવ :- ૬૪,૦૯૯ રિભી (ભાચવ, ૨૦૧૦ ) 
 ાિા ભાગવ :- ૧૯,૯૯,૫૯૦ રિભી 
 શલાઈ ભથિ :-૨૦૮ (આંતયયાષ્ટ્રીમ ભથિ ૧૧ ) 
 ફાંદય : ૧૧ ભટા,  ૨૦ ભ્મભ , ૧૩૯ નાના 
 ઉચ્ચ ન્દ્મામારમ :- ૨૪  

 ળતયાંજની ળધ બાયતે િયી િયી શતી. 
 બાયત સલશ્વન વોથી ભટી  રિળાશી ધયાલત દેળ છે. 
 બાયત સલશ્વભાાં વોથી ભટા દેળભાાં વાતભ ક્રભ ધયાલે છે. 
 બાયતનુાં અંગે્રજી નાભ ઇન્દ્ડીમા ઇડવ નદી યથી ડ્ુાં છે. 
 બાયતની આફશલા ભવભી પ્રિાયની છે. 
 ોયાણણિ યાજા દુષ્ટ્માંતના તુ્ર બયત યથી બાયત નાભ ડ્ુાં છે 

 લાયાણવી જે ફનાયવ નાભથી ઓખામ છે જે સલશ્વનુાં વોથી યુાણુાં અને ધફિતુાં ળશયે છે. 
 ફીજગણણત,સત્રિણસભસત અને િરનની ળરૂઆત બાયતે િયી શતી. 
 વા વીડીન ખેર બાયતે ૧૩ભી ળતાબ્દીભાાં તૈમાય િમો શત. 
 સતરૂસતનુાં ભાંરદયભાાં આલેર સલષ્ટ્ણભુાંરદય ૧૦ભી ળતાબ્દીભાાં ફનાવયુાં શત ુાં જે સલશ્વનુાં વોથી ભટુાં ધાસભિિ 

તીથવસ્થાન છે. 
 સલશ્વનુાં પ્રથભ ગે્રનાઈટ ભાંરદય બશૃદેશ્વયભાંરદય જે તસભરનાડુાંના તાજયભાાં આલેલુાં છે. 
 સલશ્વભાાં ળણની ચીજલસ્તઓુની સનિાવભાાં બાયત ફાાંગ્રાદેળ છી ફીજા નાંફયે આલે છે. 
 બાયતભાાં ૧૧ આતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથિ ૧૧ અને ૧૧૨ સ્થાસનિ શલાઈભથિ છે. 
 બાયતભાાં યેરભાગોની રાંફાઈ ૬૩,૧૪૦ રિ.ભી.છે. 
 બાયતભાાં આિાળલાણી િેન્દ્ર ૨૦૮ સ્ટેળન અને  ૩૨૭ પ્રવાયણિેન્દ્ર આલેરા છે.  

 વવગાંધા નાભની લનસ્સત પક્ત બાયતભાાં જ થામ છે. જે રશીના ઊંચા દફાણના યગ ભટાડ ેછે. 
સલશ્વભાાં તેની ખફૂ જ ભાાંગ છે. 

 બાયતભાાં વોથી લધાયે લયવાદ ભેઘારમભાાં થામ છે. 
 બાયતભાાં વોથી લધ ુતાભાન શ્રીગાંગાનગય (યાજસ્થાન)ભાાં ૫૦˚ વે િે તેથી લધ ુશમ છે. 
 બાયતભાાં વોથી ઓછાં  તાભાન રાવ (જમ્મ ુિાશ્ભીય ભાાં -૪૫˚ વે થી ઓછાં શમ છે. 
 બાયત ઉષ્ટ્ણ વભળીતષ્ટ્ણ િરટફાંધભાાં આલેર છે.  

 બાયતભાાં દ્વીની વાંખ્મા ૨૪૭ છે.  

 બાયતભાાં કે્ષત્રપની દ્વષ્ટ્રીએ વોથી ભટુાં યાજ્મ યાજસ્થાન છે. 
 બાયતભાાં વોથી લધાયે વમાફીનનુાં ઉત્ાદન ભ્મપ્રદેળભાાં થામ છે. 
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 બાયતભાાં જભીનવીભાની રાંફાઈ ૧૫,૨૦૦ રિ.ભી. છે. 
 બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનની વાંખ્મા કુર ૮૯ છે.  

 બાયતભાાં  વોથી ભટુાં સલન્દ્ડપાભવ યાજસ્થાનના ગચુ્છભાાં આલેર છે. 
 બાયતભાાં  યાવામણણિ ખાતયનુાં વોથી ભટુાં િાયખાનુાં સવિંદયીભાાં આલેલુાં છે. 
 બાયતભાાં વોથી લધાયે વાંખ્માલાી જનજાસત િઈ છે ?- વાંથાર  

 ગ, ખાન્દ્વયી અને ખાાંડના ઉત્ાદનભાાં બાયતનુાં સ્થાન પ્રથભ છે. 
 બાયતભાાં વોથી લધ ુલશાણલટુ હગુરી નદી ય થામ છે. 
 બાયતભાાં ઉનાાભાાં ભવભી લન  નૈઋત્મ રદળાભાાં લામ છે. 
 બાયતનુાં વલોચ્મ સળખય ગડસલનઓસ્ટીન છે. 
 બાયતન વોથી રાાંફ યાષ્ટ્રીમ ધયીભાગવ  N.H.-7નાંફય  છે. 
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બાયતના યાજ્મ  

ક્રભ યાજ્મનુાં નાભ ાટનગય  સ્થાના 
તાયીખ  

સલસ્તાય 

(ચ.રિ.ભી.)  

રિવબા 
વીટ 

સલધાનવબા 
વીટ 

યાજ્મવબા 
વીટ 

૧ ઉત્તયપ્રદેળ  રખનઉ ૨૬/૦૧/૧૯૫૦  ૨,૩૮,૫૬૬  ૮૦ ૪૦૩  ૩૧  

૨ ભશાયાષ્ટ્ર મુાંફઈ  ૧/૦૫/૧૯૬૦  ૩,૦૭,૬૯૦ ૪૮  ૨૮૮   ૧૯ 

૩ ણફશાય  ટના ૧૫/૦૮/૧૯૪૭  ૯૪,૧૬૩  ૪૦ ૨૪૩ ૧૬ 

૪ સિભ ફાંગા  િરિત્તા ૧૫/૮/૧૯૪૭  ૮૮,૭૫૨  ૪૨ ૨૯૪ ૧૬ 

૫ આંધ્રપ્રદેળ  શૈદયાફાદ ૧/૧૧/૧૯૫૬   ૪૨ ૨૯૫ ૧૮ 

૬ તાસભરનાડુાં ચેન્નાઈ ૧૪/૦૧/૧૯૬૯  ૧,૩૦,૦૫૮  ૩૯ ૨૩૫ ૧૮ 

૭ ભ્મપ્રદેળ  બાર ૧/૧૧/૧૯૫૬   ૨૯ ૨૩૦ ૧૧ 

૮ યાજસ્થાન  જમયુ ૧/૧૧/૧૯૫૬  ૩,૪૨,૨૩૯  ૨૫ ૨૦૦ ૧૦ 

૯ િણાવટિ  ફેંગ્રય ૧/૧૧/૧૯૭૩  ૧,૩૯,૭૯૧  ૨૮ ૨૨૪ ૧૨ 

૧૦ ગજુયાત  ગાાંધીનગય ૧/૦૫/૧૯૬૦  ૧,૯૬,૦૨૪  ૨૬ ૧૮૨ ૧૧ 

૧૧ ઓરયસ્વા  ભલુનેશ્વય ૧/૦૪/૧૯૪૯    ૧,૫૫,૭૦૩  ૨૧ ૧૪૭ ૧૦ 

૧૨ િેય  સતરૂઅનાંતયુભ ૧/૧૧/૧૯૫૬  ૩૮,૮૬૩  ૨૦ ૧૪૦ ૯ 

૧૩ ઝાયખાંડ  યાાંચી ૧૫/૧૧/૨૦૦૦  ૭૯,૭૧૪  ૧૪ ૮૧ ૬ 

૧૪ આવાભ  રદવયુ ૧૮/૦૮/૧૯૪૭  ૭૮,૪૩૮  ૧૪ ૧૨૬ ૭ 

૧૫ ાંજાફ  ચાંડીગઢ ૧/૧૧/૧૯૫૬  ૫૦,૩૬૧  ૧૩ ૧૧૭ ૭ 

૧૬ શરયમાણા  ચાંદીગઢ ૧/૧૧/૧૯૬૬  ૪૪,૨૧૨  ૧૦ ૯૦ ૫ 

૧૭ છત્તીવગઢ  યામયુ ૧/૧૧/૨૦૦૦ ૧,૩૫,૧૯૪  ૧૧ ૯૦ ૫ 

૧૮ ઉતયાખાંડ  દશયેાદુન ૯/૧૧/૨૦૦૦ ૫૫,૮૪૫  ૫ ૭૦ ૩ 

૧૯ સત્રયુા  અગયતરા ૨૧/૧/૧૯૭૨  ૧૦,૪૮૬  ૨  ૬૦ ૧ 

૨૦ રશભાચરપ્રદેળ  સવભરા ૨૫/૧/૧૯૭૧  ૮૮,૭૪૩  ૪  ૬૮  ૩  

૨૧ ભેઘારમ  સળરોંગ ૨૧/૧/૧૯૭૨  ૨૨,૪૨૯  ૨  ૬૦  ૧  

૨૨ ભણીયુ  ઇમ્પાર ૨૧/૧/૧૯૭૨  ૨૨,૩૨૭  ૨  ૬૦  ૧  

૨૩ નાગારેંડ  િરશભા ૧/૧૨/૧૯૬૩  ૧૬,૫૭૯  ૧  ૬૦  ૧  

૨૪ ગલા  ણજી ૩૦/૫/૧૯૮૭  ૩,૭૦૨  ૨  ૪૦  ૧  
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૨૫ જમ્મ ુિાશ્ભીય  શ્રીનગય ૨૬/૧૦/૧૯૪૭  ૨,૨૨,૨૩૬  ૬  ૧૦૦  ૪ 

૨૬ તેરાંગાણા શૈદયાફાદ ૨/૦૬/૨૦૧૪  ૧,૧૪,૮૪૦    

૨૭  સવક્કિભ ગાંગટિ ૨૩/૦૪/૧૯૭૫  ૭,૦૯૬  ૧  ૩૧  ૧  

૨૮  સભઝયભ  ઐઝલાર ૧૯૮૭  ૨૧,૦૮૧  ૧  ૪૦  ૧  

૨૯  અરુણાચર 
પ્રદેળ  

ઇટાનગય ૨૦/૨/૧૯૮૭  ૮૩,૭૪૩  ૨  ૬૦  ૧  

 

િેન્દ્રળાસવત પ્રદેળ 
ક્રભ યાજ્મનુાં નાભ ાટનગય  સ્થાના સલસ્તાય  રિવબા 

વીટ 

સલધાનવબા 
વીટ 

યાજ્મવબા 
વીટ 

૧ રદલ્રી  રદલ્રી   ૭  ૭૦  ૩  

૨   આંદીભાન સનિફાય  ટવબ્રેય   ૧ = = 

૩ ચાંદીગઢ ચાંદીગઢ   ૧                                                   = = 

૪ દાદયા નગય શલેરી  સવરલાવ   ૧  = = 

૫  દભણ અને દીલ  દભણ   ૧  = = 

૬  રક્ષદ્વી  ક્લાયતી   ૧  = = 

૭  ાાંડચેેયી  ાાંડચેેયી   ૧  ૩૦  ૧  
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બાયતની લસ્તી (૨૦૧૧) 
 

ક્રભ યાજ્મનુાં નાભ ાટનગય  લસ્તી  વાક્ષયતા 
(ટિાભાાં)  

ણરિંગ 

(૧૦૦૦)  

દ્શશ્િાન  

વદૃ્ધિ દય  

૧ ઉત્તયપ્રદેળ  રખનઉ ૧૯,૯૫,૮૧,૪૭૭  ૬૭.૬ ૯૦૮ ૨૦.૯ 

૨ ભશાયાષ્ટ્ર મુાંફઈ ૧૧,૨૩,૭૨,૯૭૨  ૮૨.૯ ૯૨૫ ૧૫.૯૯ 

૩ ણફશાય  ટના ૧૦,૩૮,૦૪,૬૩૭  ૬૩.૮ ૯૧૬ ૨૫.૦૭ 

૪ સિભ ફાંગા  િરિત્તા ૦૯,૧૩,૪૭,૭૩૬  ૭૭.૧ ૯૪૭ ૧૩.૯૩ 

૫ આંધ્રપ્રદેળ  શૈદયાફાદ ૦૮,૪૬,૬૫,૫૩૩ ૭૫.૬ ૯૯૨ ૧૧.૧ 

૬ તાસભરનાડુાં ચેન્નાઈ ૦૭,૨૧,૩૮,૯૫૮  ૮૦.૩ ૯૯૫ ૧૫.૬ 

૭ ભ્મપ્રદેળ  બાર ૦૭,૨૫,૯૭,૫૬૫  ૭૦.૬ ૯૩૦ ૨૦.૩ 

૮ યાજસ્થાન  જમયુ ૦૬,૧૧,૩૦,૭૦૪  ૬૭.૧ ૯૨૬ ૨૧.૪૪ 

૯ િણાવટિ  ફેંગ્રય ૦૬,૧૧,૩૦,૭૦૪  ૭૫.૬ ૯૬૮ ૧૫.૬૭ 

૧૦ ગજુયાત  ગાાંધીનગય ૦૬,૦૩,૮૩,૬૨૮  ૭૯.૬ ૯૧૮ ૧૯.૧૭ 

૧૧ ઓરયસ્વા  ભલુનેશ્વય ૦૪,૧૯,૪૭,૩૫૮  ૭૩.૫ ૯૭૮ ૧૩.૯૭ 

૧૨ િેય  સતરૂઅનાંતયુભ ૦૩,૩૩,૮૭,૬૭૭  ૯૩.૯ ૧,૦૮૪ ૪.૮૬ 

૧૩ ઝાયખાંડ  યાાંચી ૩,૨૯,૬૬,૨૩૮  ૬૭.૬ ૯૪૭ ૨૨.૩૪ 

૧૪ આવાભ  રદવયુ ૩,૧૧,૯૬,૨૭૨  ૭૩.૨ ૯૫૪ ૧૬.૯૩ 

૧૫ ાંજાફ  ચાંડીગઢ ૨,૭૭,૦૪,૨૩૬  ૭૬.૭ ૮૯૩ ૧૩.૭૩ 

૧૬ શરયમાણા  ચાંદીગઢ ૨,૫૩,૫૩,૦૮૧  ૭૬.૬ ૮૭૭ ૧૯.૯ 

૧૭ છત્તીવગઢ  યામયુ ૨,૫૫,૪૦,૧૯૬  ૭૧.૦ ૯૯૧ ૨૨.૩૪ 

૧૮ ઉતયાખાંડ  દશયેાદુન ૧,૦૧,૧૬,૭૫૨  ૭૯.૬ ૯૬૩ ૧૯.૧૭ 

૧૯ સત્રયુા  અગયતરા ૩૬,૭૧,૦૩૨  ૮૭.૮ ૯૬૧ ૧૪.૭૫ 

૨૦ રશભાચરપ્રદેળ  સવભરા ૬૮,૫૬,૫૦૯  ૮૩.૮ ૯૭૪ ૧૨.૮૧ 

૨૧ ભેઘારમ  સળરોંગ ૨૯,૬૪,૦૦૭  ૭૫.૫ ૯૮૬ ૨૭.૮૨ 

૨૨ ભણીયુ  ઇમ્પાર ૨૭,૨૧,૭૫૬  ૭૯.૯ ૯૮૭ ૧૮.૬૫ 

૨૩ નાગારેંડ  િરશભા ૧૯,૮૦,૬૦૨  ૮૦.૧ ૯૩૧ -૦.૪૭ 

૨૪ ગલા  ણજી ૧૪,૫૭,૭૨૩  ૮૭.૪ ૯૬૮ ૮.૧૭ 

૨૫ જમ્મ ુિાશ્ભીય  શ્રીનગય ૧,૨૫,૪૮,૯૨૬  ૬૮.૭ ૮૮૩ ૨૩.૭૧ 
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૨૬  સવક્કિભ ગાંગટિ ૬,૦૭,૬૬૮  ૮૨.૨ ૮૮૯ ૧૨.૩૬ 

૨૭  સભઝયભ  ઐઝલાર ૧૦,૯૧,૦૧૪  ૯૧.૬ ૯૭૫ ૨૨.૭૮ 

૨૮  અરુણાચર 
પ્રદેળ  

ઇટાનગય ૧૩,૮૨,૬૧૧ ૬૭.૦ ૯૨૦ ૨૫.૯૨ 

૨૯ તેરાંગાણા શૈદયાફાદ  ૩,૫૨,૮૬,૭૫૭  ૬૭.૨૨    
િેન્દ્રળાસવત પ્રદેળ 

 

ક્રભ યાજ્મનુાં નાભ ાટનગય  લસ્તી  વાક્ષયતા  ણરિંગ  વદૃ્ધિ દય  

૧ રદલ્રી  રદલ્રી ૧,૬૭,૫૩,૨૩૫  ૮૬.૩  ૮૬૬  ૧.૩૮  

૨   આંદીભાન 
સનિફાય  

ટવબ્રેય ૭,૭૯,૯૯૪ ૮૬.૩  ૮૭૮  ૬.૬૮  

૩ ચાંદીગઢ ચાંદીગઢ ૧૦,૫૪,૬૮૬  ૮૬.૪  ૮૧૮  ૧૭.૧  

૪ દાદયા નગય 
શલેરી  

સવરલાવ ૩,૪૨,૫૮૩  ૭૭.૭  ૭૭૫  ૫૫.૫   

૫  દભણ અને દીલ  દભણ ૨,૪૨,૫૮૩ ૮૭.૧  ૬૧૮  ૫૩.૫૪   

૬  રક્ષદ્વી  ક્લાયતી ૬૪,૪૨૯  ૯૨.૩  ૯૪૬  ૬.૨૩  

૭  ાાંડચેેયી  ાાંડચેેયી ૧૨,૪૪,૪૬૪  ૮૬.૬  ૧,૩૦૮  ૨૭.૭૨  

 
 


