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 ੁਲੇਮਾਨ 
ਪਰਬਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ 
ਤਿਿੱ ਚ  ਤਿਿ ਦਿੱ ਰੇ

ਖੈਬਰ
( ਭ ਿੋਂ ਪਰਤ ਿੱ ਧ)

ਬੋਲਾਨ

ਕੁਰਮਟੋਚੀ

ਗੋਮਲ



ਇਹ ਪਰਦਸ਼ੇ ਤਸ਼ਿਾਤਲਕ ਪਹਾੜ੍ੀਆਂ ਅਿੇ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਤਿਚਾਲੇ  ਤਿਿ ਹੈ ।
ਇ ਪਰਦਸ਼ੇ ਨੂਿੰ ਿਰਾਈ ਪਰਦੇਸ਼ ਿੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨਹ ਾਂ ਪਹਾੜ੍ਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 1000
ਫੁਿੱ ਟ ਿੋਂ 3000 ਫੁਿੱ ਟ ਹੈ । ਇ ਪਰਦੇਸ਼ ਤਿਿੱ ਚ ਹੁਤਸ਼ਆਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜ੍ਾ, ਅਿੰ ਬਾਲਾ,
ਗੁਰਦਾ ਪੁਰ ਦੇ ਉੱਿਰੀ ਖਿੇਰ ਅਿੇ ਤ ਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਪਹਾੜ੍ੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਇਿੱ ਿੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਘਿੱ ਟ ਉਪਜਾਊ ਹੈ । ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ  ਾਧਨ
ਘਿੱ ਟ ਤਿਕਤ ਿ ਹਨ । ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਿੇ ਿ ੋਂ ਬਹੁਿ  ਿੰ ਘਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਅਰਧ-ਪਹਾੜ੍ੀ ਪਰਦੇਸ਼



ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ( ਪਿੰ ਜ ਦੁਆਬੇ )
ਲੜ੍ੀ
ਨਿੰ : ਦੁਆਬ ਦਾ ਨਾਂ  ਤਿਿੀ ਮਹਿੱਿਿਪੂਰਨ

ਸ਼ਤਹਰ ਭੂਮੀ

1 ਬਿਸਤ ਦੁਆਿ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ 
ਬਿਚਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ,
ਹੁਬਿਆਰਪੁਰ

ਿਹੁਤ ਬਿਆਦਾ 
ਉਪਜਾਊ

2
ਿਾਰੀ ਦੁਆਿ

(ਮਾਝਾ)
ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਿੀ ਬਿਚਕਾਰ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਬਰਿਤਸਰ ਿਹੁਤ ਉਪਜਾਊ

3 ਰਚਨਾ ਦੁਆਿ ਰਾਿੀ ਅਤੇ ਚਨਾਿ ਬਿਚਕਾਰ ਗੁਿਰਾਂਿਾਲਾ,
ਿੇਖੂਪੁਰਾ

ਿਹੁਤ ਉਪਜਾਊ

4 ਚੱਜ ਦੁਆਿ
ਚਨਾਿ ਅਤੇ ਜੇਹਲਰ 

ਬਿਚਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਿਾਹਪੁਰ ਕਾਫੀ ਉਪਜਾਊ

5
ਬਸੰਧ ਸਾਗਰ 

ਦੁਆਿ
ਬਸੰਧ ਅਤੇ ਜੇਹਲਰ ਬਿਚਕਾਰ ਰਾਿਲਬਪੰਡੀ ਕਾਫੀ ਉਪਜਾਊ



ਹੇਠਾਂ ਤਦਿੱ ਿੇ ਗਏ ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਿੱ ਚ ਨਦੀਆਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਿੇ ਦੁਆਬੇ ਲਿੱ ਭ-ੋ



ਉੱਿਰ



ਖਾਲੀ ਿਾਿਾਂ ਭਰੋ
ਲੜ੍ੀ
ਨਿੰ : ਦੁਆਬ ਦਾ ਨਾਂ  ਤਿਿੀ ਮਹਿੱ ਿਿਪੂਰਨ

ਸ਼ਤਹਰ ਭੂਮੀ

1 ਬਿਸਤ ਦੁਆਿ ਜਲੰਧਰ,
ਹੁਬਿਆਰਪੁਰ

ਿਹੁਤ ਬਿਆਦਾ 
ਉਪਜਾਊ

2
ਿਾਰੀ ਦੁਆਿ

(ਮਾਝਾ)
ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਿੀ ਬਿਚਕਾਰ ਿਹੁਤ ਉਪਜਾਊ

3
ਰਾਿੀ ਅਤੇ ਚਨਾਿ ਬਿਚਕਾਰ ਗੁਿਰਾਂਿਾਲਾ,

ਿੇਖੂਪੁਰਾ
ਿਹੁਤ ਉਪਜਾਊ

4 ਚੱਜ ਦੁਆਿ
ਚਨਾਿ ਅਤੇ ਜੇਹਲਰ 

ਬਿਚਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਿਾਹਪੁਰ

5
ਬਸੰਧ ਸਾਗਰ 

ਦੁਆਿ
ਬਸੰਧ ਅਤੇ ਜੇਹਲਰ ਬਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਉਪਜਾਊ



ਪਿੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰ ਜ ਦਿੱ ਤਰਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਲਖੋ ?
1.
2.
3.
4.
5.



ਧਿੰ ਨਿਾਦ


