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ઙૃઞળીદ ફૂ ગઊ ષદકૃ ��લીદ ઝૉ? 

s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

1. �તુરાઉ કાપડ સશંોધન માટ�ની એક મા� સ�ં થા ‘અ�ટરા‘ �જુરાતમા ંછે. 

2. ભારતના મીઠાના ઉ"ોગમા ં�જુરાત મોખર� છે. 

3. િસમે& ટ ઉ"ોગમા ં�જુરાત આગળ પડ) ુ ંછે. 

4. ભારતમા ંિસ*હ મા� �જુરાતના ,ગરના ંજગંલોમા ંજ છે. 

5. .નૂાનો પ0 થર �જુરાતમા ંલગભગ દર�ક � થળે મળ2 આવ ેછે. 

6. આ4વુ5�દક 4િુનવિસ6ટ2 ભારતમા ંફ8ત �જુરાત (:મનગર)મા ંછે. 

7. બોકસાઇટ>ુ ંસૌથી વ@ ુઉA પાદન �જુરાત કર� છે. 

8. સખંડેા>ુ ંલાકડા પરની કલાકાર2ગર2>ુ ંખરાદ2 કામ BC યાત છે. 

9. ભારતના ECુ ય બે અખાતો ખભંાતનો અખાત અને કF છનો અખાત �જુરાતમા ંછે. 

10. હડG પા સ�ં Hૃિતન ેમળતા અવશેષ અહK લોથલ અન ેરંગLરુમા ંમળે છે. 

11. �જુરાતી રાસ, ગરબા અન ેMુહા> ુ ંિવિશN ટ સા�ં Hૃિતક મહA વ છે. 

12. ભારતના ભાO યિવધાતા મહાA મા ગાધંીની જ& મPિૂમ �જુરાત છે. 

13. ‘�જુરાત � ટ�ટ ફ�ટQલાઇઝર‘ ખાતર>ુ ંમોSંુ કારખા>ુ ં�જુરાતમા ંછે. 

14. ભારતમા ંકોઈ પણ રાVય કરતા ંલાબંો દ�રયા�કનારો �જુરાતનો છે. 

15. ભારતમા ંકોઈ પણ રાVય કરતા ંવધાર� બદંરો �જુરાતમા ંછે. 

16. WકલેXરથી કF છ �ધુીના Bદ�શમા ંHુદરતી તલે-ગેસ �જુરાતમાથંી મZયા છે. 

17. ભારતમા ંચોક અન ે.નૂાના પ0 થર>ુ ંઉA પાદન ફ8ત �જુરાતમા ંથાય છે. 

18. સોડાએશના ભારતના ઉA પાદનના 95 ટકા �જુરાતમા ંઉA પ& ન થાય છે. 

19. મહાA મા ગાધંી, સરદાર પટ�લ, દયાનદં સર� વતી \વા ંનરરA નો �જુરાત ેઆG યા ંછે. 

20. સહ�લાણીઓના � વગ̂ સEુ ં‘નળ સરોવર‘ Mુિનયાભરના ંપ_ીઓન ેઆકષ5 છે. 

21. ખા"તેલ (સKગતલે)ના ઉA પાદનમા ં�જુરાત મોખર� છે. 

22. HૃN ણની `ારકાનગર2 અને આ" શકંરાચાય^ � થાિપત ચાર મઠો પકૈ2નો એક 

શારદાપીઠ �જુરાતમા ં`ારકા ખાતે છે. 

23. � વામીનારાયરણ ધમન̂ા � થાપક � વાહ2 સહ:નદંની કમ^Pિૂમ �જુરાત છે. 

24. b યાપાર2 અન ેb યવહાcુ �જુરાતી િવXના દર�ક દ�શમા ંમળે છે. 
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25. ગતસૈકાઓમા ંબનાવાયેલી પ0 થરની વાવ>ુ ંBમાણ �જુરાતમા ંિવશેષ છે. 

26. અમદાવાદમા ંઆવેલા ‘dલતા િમનારા‘ ઉA HૃN ટ િશe પ� થાપA યનો નEનૂો છે. 

27. શfુVંય પવ^ત પર Wદા\ 980 નાના ંમોટા ંgન મ�ંદરો ધરાવ)ુ ં � થળ પા,લતાણા 

�જુરાતમા ંછે. 

28. પાટણના પાદર� ખોદ2 કાઢવામા ંઆવેલી અખ�ંડત ઐિતહાિસક ‘રાણક2 વાવ‘ જોવા 

\વી છે 

 


