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જમ્મ ુકાશ્મીર 

 

 

 જમ્મ ુકાશ્ભીય બાયતનુું વૌથી ઉત્તયે આલેલુું યાજ્મ છે. જે ભોટેબાગે હશભારમની શાડીઓભાું આલેલુું 

છે. 

 વીભાઓ :- ઉત્તયભાું અપઘાનનસ્તાન અને ચીન, લૂવભાું ચીન, દક્ષિણભાું હશભાચરપ્રદેળ અને ુંજાફ 

તથા નિભભાું ાહકસ્તાન આલેરા છે. 

 િેત્રપ :- ૨,૨૨,૨૩૬ ચો.હકભી. 

 દેળભાું સ્થાન :- ૧૪મુું સ્થાન  

 સ્થાના :- તા. ૨૬/૧૦/૧૯૪૭  

 ાટનગય :-  જમ્મ ુ( ઓકટો થી ભાચવ), શ્રીનગય (ભાચવ થી ઓકટો) 

 યાજ્માર :- નયેન્દ્રનાથ લોયા 

 મખુ્મભુંત્રી  :- યાજ્માર ળાવન રાગ ુછે. 
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 સ્ીકય :-  

 યાજબાા :- ઉરૂ્વ  (કાશ્ભીયી,ડોંગયી.હશન્દ્દી) 

 યાજ્મ િી :- બ્રેક શઠીરા કે્રન 

 યાજ્મ શ ુ:- શયણ  

 યાજ્મ વિૃ :- ફદાભ  

 યાજ્મ ફૂર :- 

 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીત :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- 

 યાજ્મ યભત :-  

 શાઈકોટવ  :- જમ્મ ુ(નળમાાભાું), શ્રીનગય( ઉનાાભાું) 

 શલાઈ ભથક :- શ્રીનગય, રેશ અને જમ્મ ુ 

 કુર લસ્તી :- ૧,૨૫ કયોડ  

 લસ્તી ક્રભ :- ૨૧ભો  

 લસ્તી ગીચતા :- ૧૨૪ (પ્રનત ચો.હકભી.પ્રનત વ્મક્તત) 

 જાનત પ્રભાણ :-૮૮૯  

 વાિયતાનો દય :- ૬૭.૬૩% 

 રોકવબાની વીટો :- ૦૬ 

 નલધાનવબાની વીટો :- ૮૭ 

 નલધાનવબા :- ફે ગશૃ  

 યાજ્મવબાની વીટો :- ૦૪ 

 જીલ્રાની વુંખ્મા :- ૨૨(વૌથી ભોટો રેશ જીલ્રો, વૌથી નાનો ફડગાભ જીલ્રો) 

 ગાભડાઓ :-  ૬૭૬૮  

 ભશાનગય :- ૨ 

 મખુ્મ ાક :- વપયજન, ચેયી, ભકાઈ,વુંતયા નાવતી  

 મખુ્મ ઉધોગ :- યેળભના કીડા તથા ઠુંડા ાણીની ભાછરી ઉદ્યોગ , કેવય,પ્રલાવન ઉદ્યોગ             

 ખનીજ :- 

 લવતો ;- કાયાકોયભ, રડાખ ુંખી, ીયજાફ , નુંગા, અભયનાથ, શયમખુ,ઓસ્ટીન  

 કુદયતી વયોલય :- વરુય  વયોલય (દેળનુું વૌથી ભોટુું વયોલય ),ડાર , ેગાુંગ, ભાનવફર , સયુીઓન 

વયોલય   
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 જ નલદ્યતુ હયમોજનાઓ :- રુ્રશસ્તી હયમોજના અને વરાર હયમોજના  (ક્ષચનાફ) 

 અબમાયણ્મ :-નુંદીની લન્દ્મજીલન અબમાયણ્મ(જમ્મ)ુ,દાચીગાભ અબમાયણ્મ (શ્રીનગય) 

 યાષ્ટ્રીમ ાકવ  :- દક્ષચગાભનેળનર ાકવ (શ્રીનગય), કાુંજીનાગ નેળનર ાકવ  (ફાયામલુ્રા જજલ્રો)     

શભેીળ નેળનર ાકવ  (લૂોત્તય રદાખ) 

 ક્ષગહયભથક :- ગરુભગવ,, શરેગાુંલ, 

 નદી :- ઝેરભ , નવિંધ,ુતાલી, યાલી,અને ક્ષચનાફ  

 જાળમ ડભે :- 

 નલદ્યતુ ભથકો :- 

 ભશત્લ :- 

 જોલારામક સ્થો :-ફયપનુું નળલક્ષરિંગ (અભયનાથ), શ્રીનગય, ગરુભગવ, વોનભગવ,લૈષ્ટ્ણોદેલી  

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 ઉજારા મોજના  

 ઉડાન મોજના  

 વુંયચના મોજનાઅનગુ્રશ અનદુાન મોજના  

 ળાુંનતણૂવ મોજના  
 

 નલળે ભાહશતી :- 

  જમ્મ ુકાશ્ભીય દેળનુું એકભાત્ર યાજ્મ છે જ્માું બાયતીમ ફુંધાયણના અનચુ્છેદ ૩૭૦ 

અનવુાય નલળેાનધકાય પ્રાપ્ત થામ છે  

 અભયનાથ અને લૈષ્ટ્ણોદેલી ભુંહદય અશીની અથવવ્મલસ્થા ય ઘણી અવય કયે છે. 

 રદાખ જે ોતાની લવતીમ સુુંદયતા તથા બદુ્ધ વુંસ્કૃનત ભાટે જાણીત ુું છે. તેને ‘ નાણુું 

નતફેટ’ ણ કશલેાભાું આલે છે. 

 જમ્મ ુકાશ્ભીય બાયતનુું એકભાત્ર યાજ્મ છે જેને ોતાનો અરગ ધ્લજ છે અને ફુંધાયણ છે.  

 આ યાજ્મના ધ્લજભાું રાર જભીન ઉય એક શર છે જે ભશનેત દળાવલે છે. 

  ગરુભગવભાું નલશ્વનુું વૌથી ઊંચુું ગોલ્પકોવવ આલેલુું છે  

 કે-૨, નુંગાલવત, ગળેયબભુ.યાકાોળી લગેયે ઊંચાનળખયો છે. 

 શહયલવત ઉય કશ્મ રૂીએ આશ્રભ સ્થાીને લસ્તીને લવાલી તે કાશ્ભીય નાભે 

ઓખામો. 

 


