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પજંાબ 

 

 વીભાઓ :-  ઉત્તયભાાં જમ્મ ુકાશ્ભીય, દક્ષિણભાાં યાજસ્થાન અને શરયમાણા, શ્ચિભભાાં ારકસ્તાન 

અને લૂભાાં રશભાચરપ્રદેળ યાજ્મ આલેલુાં છે. 

 િેત્રપ :-  ૫૦,૩૬૨ચો.રકભી. 

 દેળભાાં સ્થાન :-  લીવમુાં  

 સ્થાના :-તા.૨૬/૧/૧૯૫૦ 

 ાટનગય :- ચાંદીગઢ  

 વૌથી ભોટુાં ળશયે :- લશુ્ચધમાણા  

 યાજ્માર :-  શ્ચલ.ી.શ્ચવિંઘ ફેડોયે  

 મખુ્મભાંત્રી  :- અભયીન્દયશ્ચવિંશ (કોંગે્રવ) 

 સ્ીકય :- 

 યાજબાા :- ાંજાફી  
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 યાજ્મ િી :- ફાજ 

 યાજ્મ શ ુ:- શ્ચવિંશ  

 યાજ્મ વિૃ :-વીવભ 

 યાજ્મ ફૂર :- 

 યાજ્મ પ :- 

 યાજ્મ ગીત :- 

 યાજ્મ નતૃ્મ :- બાાંગયા  

 યાજ્મ યભત :-  

 શાઈકોટટ  :- ાંજાફ અને શરયમાણા  

 શલાઈભથક :- ચાંડીગઢ, અમતૃવય, લશુ્ચધમાના અને રટમારા 

 કુર લસ્તી :- ૨,૭૭,૪૩,૩૩૮ (૨૦૧૧) 

 લસ્તી ક્રભ :- 

 લસ્તી ગીચતા :- ૫૫૧ 

 જાશ્ચત પ્રભાણ :- ૮૯૫ 

 વાિયતાનો દય :- ૭૫.૮% 

 રોકવબાની વીટો :- ૧૩  

 શ્ચલધાનવબાની વીટો :- ૧૧૭  

 યાજ્મવબાની વીટો :-૦૭ 

 જીલ્રાની વાંખ્મા :-૨૨ (વૌથી ભોટો જીલ્રો રપયોઝયુ અને વૌથી નાનો જીલ્રો પતેશગઢ વારશફ) 

 તાલકુાની વાંખ્મા :- 

 ગાભડાઓ :-  

 ભશાનગય :- 

 મખુ્મ ાક :- 

 મખુ્મ ઉધોગ :-  ગયભ કાડ( ધાયીલાર, લશુ્ચધમાણા),  

 ખનીજ :- 

 મખુ્મ નદીઓ :-શ્ચવિંધ,ુ યાલી, વ્માવ,વતરજ અને ઘગ્ઘય 

 લટતો:- શ્ચળલાક્ષરક, ધોરઘય અને ીય ાંજાફ   

 વયોલય :-  

 જ શ્ચલદ્યતુ રયમોજનાઓ :- 
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 જાળમ ડેભ :-  બાખયા નાાંગર રયમોજના  

 અબમાયણ્મો :- અફોશય અભ્માયણ્મ (કાા વવરા, કબતૂય ) 

 યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન :-  

 શ્ચલદ્યતુ ભથકો :- 

 જોલારામક સ્થો :-  સલુણટભાંરદય (અમતૃવય),દુગીમાના ભાંરદય, જક્ષરમાલારા ફાગ, રટમારા, 

 ભશત્લની મોજનાઓ :- 

 શ્ચલળે ભારશતી :- 

 શ્ચતમારાભાાં સબુાચાંદ્ર ફોઝ નેળનર ઇન્સ્ટીટયટુ ઓપ સ્ોટ્ટવ તથા યભતગભતના 

વાધનો ભાટે જાણીત ુાં છે. 

 જરાંધયળસ્ત્રરક્રમા અને યભતગભતના વાધનો ભાટે જાણીત ુાં છે. 

 સલુણટભાંરદય ૧૫૬૬ભાાં  ળીખગરુૂ યાભદાવે ફાંધાલેર ળીખ ગરુૂદ્રાય આલેલુાં છે. તેભના 

તુ્ર અરુ્ ટનશ્ચવિંશને અમતૃ વયોલય ફાંધાલેર શત ુાં. 

 ૧૮૯૩ભાાં ખારવા કોરેજની સ્થાના થઇ શતી. 

 


