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*याज्मातीर शरयतषेत्राफाफतची लस्तुजस्थती*
लातालयणीम फदरारा वाभोये जातांना त्माचे दष्ट्ु ऩरयणाभ टाऱण्मावाठी अनेक ऩमाांमांऩैकी एक
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ळलम नाशी. मावाठी व्माऩक रोकवशबागाफयोफय लनेत्तयषेत्रातीर लष
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ऩमािलयणऩूयक लातालयण आलश्मक अवेर तय प्रत्मेकाने एक तयी लष
ृ रालाला आणण तो जगलाला.
शे वांगतांना ते याज्मातीर लनषेत्राफाफतची लस्तुजस्थतीशी रषात आणन
ू दे तात. आजर्भतीव
याज्मात एकूण बौगोर्रक षेत्राच्मा १ टललमांऩेषा कभी लनषेत्र अवरेल्मा जजल्हमांभध्मे ५

जजल्हमांचा वभालेळ शोतो. माभध्मे रातूयचे लनषेत्र एकूण बौगोर्रक षेत्राच्मा ०.१७ टलके, वोराऩूय
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कयण्माच्मा वच
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ृ ध भशायाष्ट्रावाठी आलश्मक
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