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                           �જુરાત રાજય ફકત ભારતીય ડ�પીમા ં જ 

એક મોટો �હ�સો ધરાવતા નથી પરં� ુ દ શના મોટાભાગની 

ર વ#$ ુઆ રાજયોમાથંી જ આવે છે. આ )ે*મા ં પણ કયાયં 

આગળ છે. ડ�પીના મામલામા ંભારતના સૌથી ધિનક રાજય 

છે. 

મહારા01મહારા01મહારા01મહારા01 ◌ઃ આ ભારત4ુ ંસૌથી ધિનક રાજય છે અને દ શ4ુ ં

બી7 નબંર4ુ ં સૌથી મો8ંુ શહ ર છે. આ ભારતની બી સૌથી 

મોટ� વસતી અન ે )ે*ફળની 9ૃ;0ટએ *ી7 નબંર પર મો8ંુ 

રાજય છે . દ શની <ુલ ર વ#$નુો ૪૦ ટકા �હ�સો મહારા0?થી 

આવે છે. જયાર  ૧૫ ટકા ઈ#ડ�1�યલ આઉટDટુમા ં મહારા014ુ ંયોગદાન છે. મહારા01નો ડ�પી 

૮૪૫૧ અબજ Fિપયા છે. જયાર  Gય�કતદ�ઠ આવક Fિપયા ૬૯૬૨૭ છે. 
  

ઉMર Nદ શઉMર Nદ શઉMર Nદ શઉMર Nદ શ ◌ઃ ભારતમા ં વસતીની 9ૃ;0ટએ આ સૌથી મો8ંુ રાજય છે. આ રાજયમા ંનાના પાટ  

ક ટલીય ઈ#ડ�1�ઝઓ કામ કર� રહ� છે.Qનાથી મોટ� સRંયામા ંસરકારને ર વ#$ ુ મળે છે. સિવSસ 

સેકટર4ુ ંપણ મો8ંુ યોગદાન છે. પરં� ુસૌથી મોટ� ર વ#$ ુ8ુ�રઝમ સેકટરમાથંી આવે છે. $પુીની <ુલ 

ડ�પી ૪૮૭૪ અબજ Fિપયા છે. આ રાજયમા ં Gય�કતદ�ઠ આવક ૨૧૬૭૦ Fિપયા છે. 

TUNદ શ ◌ઃ આ ભારત4ુ ં સૌથી મો8ંુ રાજય છે. આ રાજયની સૌથી વV ુ ર વ#$ ુપોતાના સિવSસ 

સેકટરમાથંી મળે છે. િમનરલ વWેથના મામલામા ં TUNદ શ ભારતના બી7 �થાન પર છે. આ 

રાજયની <ુલ ડ�પી ૪૪૫૬ અબજ Fિપયા છે. જયાર  Gય�કતદ�ઠ વક F.૪૭૮૨૪ છે. 

તાિમલનાXુ ◌ઃ આ ભારત4ુ ં સૌથી વV ુસા)ર રાજય છે. આ રાજયમા ંઔZો[ગકરણ બ\ુ ઝડપથી 

વધી ર] ુ છે. ક ટલીય મોટ� કાર કંપનીઓના ^લા#ટ તાિમલનાXુમા ં છે. Qમા ં િનસાન, ફોડ_, 

બીએમડબW$ ુવગેર  `Rુય છે. તાિમલનાXુની ડ�પી ૪૩૫૦ અબજ Fિપયા છે અન ેGય�કતદ�ઠ આવક 

Fિપયા ૫૯૯૪૭ છે. 

�જુરાત �જુરાત �જુરાત �જુરાત ◌ઃ આ ભારત4ુ ંસૌથી ઝડપથી િવકાસ કરનાર રાજય છે. અહb ક ટલાય Nકારના ઉZોગ 

cWયા – ફાWયા છે. 9ુિનયાની સૌથી મોટ� 7મનગર �રફાઈનર� આ રાજયમા ંછે. દ શમા ંdરૂત હ�રાના 

વેપાર માટ  સૌથી મો8ંુ ક #f છે. �જુરાતનો ડ�પી ૪૨૦૫ અબજ Fિપયા છે, જયાર  Gય�કતદ�છ આવક 

૫૯૯૪૭ Fિપયા છે. 


