
        ગજુરાતની ખનીજ સપંત્તિ 

 

•  ફ્લોરોસ્પાર :  

⏩ છોટાઉદેપરુ જિલ્લાના આંબા ડુુંગરમાું વિશ્વનો 
સૌથી વિશાળ િથ્થો રહલેો છે. 

⏩ ઉત્પાદનની બાબતમાું ગિુરાત એવશયામાું 
પ્રથમ ક્રમે છે 

⏩ ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયાના ડહિંગોરીયામાું પણ 

થોિો િથ્થો રહલેો છે. 

⏩ આંબા ડુુંગર નજીક કિીપાની ખાતે 
ફલોરસ્પારના શદુ્ધિકરણન ુકારખાન ુઆિેલ ુછે. 

 



•   અકીક 

⏩ અકીકના ઉત્પાદનમાું ગિુરાત ભારતમાું પ્રથમ 

ક્રમે છે. 

⏩ અકીક ભરૂચ, કચ્છ, 

પુંચમહાલ,ભાિનગર,જૂનાગઢ, જિલ્લામાુંથી મળે 

છે. 

⏩ અકીકનુું પોલલશ કામ ખુંભાત અને જામનગરમાું 
થાય છે. 

⏩ ખુંભાતમાું અકીકની નમનેુદાર િસ્તઓુ બને છે. 

 

•   ચનૂાના પથ્થર 



⏩ ગિુરાત ચનૂાના પથ્થરના ઉત્પાદનમાું 
અગ્રેસર છે.ગિુરાતના લગભગ મોટાભાગના 
જિલ્લામાુંથી ચનૂાનો પથ્થર મળે છે. 

⏩ પોરબુંદર (રાણાિાિ, કુવતયાણા),જૂનાગઢ 

(માલળયા),ગીર સોમનાથ 

(તાલાળા,િેરાિળ,કોિીનાર),દેિભવૂમ દ્વારકા 
(મીઠાપરુ,ઓખા) જામનગર (વસક્કા,લાલપરુ) 

બનાસકાુંઠા 
(દાુંતા,િીસા,િિગામ,ધાનેરા,પાલનપરુ,અમીરગઢ)

,સાબરકાુંઠા (ખેિબ્રહ્મા), અરિલ્લી (લભલોિા),છોટા 
ઉદેપરુ,કચ્છ ( ભિુ,નખત્રાણા, અબિાસા) િગેરે 

જિલ્લામાુંથી અગત્યના િથ્થા મળે છે. 

⏩ ભાિનગર,ભરૂચ,રાિકોટ,સરુત,પુંચમહાલ, 

દાહોદ,સરેુન્દ્રનગર, નમમદા િગેરેમાુંથી પણ મળે છે. 



 

•  બોક્સાઇટ 

⏩. બોક્સાઇટના ઉત્પાદનમાું ગિુરાત અગ્રેસર છે. 

⏩ કચ્છ અને જામનગર જિલ્લામાું બોક્સાઇટનો 
મોટો િથ્થો રહલેો છે. ઉપરાુંત 

જૂનાગઢ,અમરેલી,ભાિનગર,િલસાિ,ખેિા,સાબર
કાુંઠા, પુંચમહાલમાુંથી બોકસાઈટ મળી આિે છે. 

 

•   ડોલોમાઇટ 

⏩ િોલોમાઇટ એક પ્રકારનો ચનુાનો પથ્થર છે. 

જેમાું મેગ્નેવશયમ કાબોનેટન ુપ્રમાણ િધારે હોય 

છે. જ્યારે લાઇમસ્ટોનમાું કેલ્લ્શયમ કાબોનેટન ુ

પ્રમાણ િધારે હોય છે. 



⏩ ઉત્તમ પ્રકારનો િોલોમાઇટ છોટાઉદેપરુ 

જિલ્લામાું વિશાળ િથ્થામાું રહલેો છે. 

⏩ અમરેલી,ભરૂચ, સાબરકાુંઠા, અરિલ્લી, 
બનાસકાુંઠા માું પણ અનામત િથ્થો રહલેો છે. 

 

•   ચિરોડી 
⏩ લચરોિીના ઉત્પાદનમાું ગિુરાત ભારતમાું 
રાિસ્થાન અને તવમલનાડુ પછી ત્રીજા ક્રમાુંકે છે. 

⏩ જામનગર જિલ્લો લચરોિીના ઉત્પાદનમાું દેશમાું 
અગત્યનો જિલ્લો ગણાય છે.તેન ુસતાપર કેન્દ્ર સૌથી 
મહત્િન ુકેન્દ્ર છે. 

⏩ કચ્છ,જૂનાગઢ,ગીર સોમનાથ,અમરેલીમાું પણ 

અનામત િથ્થો રહલેો છે. 



•   િીનાઈ માટી 
⏩ સાબરકાુંઠા જિલ્લાન ુઆરસોડિયા ક્ષેત્ર ભારતન ુ

સૌથી મોટુ લચનાઈ માટીનુું ક્ષેત્ર છે. 

⏩ ઉત્પાદનની દષ્ટટએ ભારતમાું ગિુરાત પ્રથમ 

ક્રમે છે. 

⏩. આ ઉપરાુંત સરેુન્દ્રનગર જિલ્લામાું 
સાયલા,મળુી,થાન,મહસેાણામાું કોટ,િીરપરુ 

લચનાઈ માટીના પ્રખ્યાત ક્ષેત્રો છે. 

 

•  અગ્નનજજત માટી (ફાયર ક્લે) 

⏩ અગ્ગ્નજિત માટીના ઉત્પાદનમાું ગિુરાત પ્રથમ 

ક્રમે છે. 



⏩ આ માટી 1500° સે.જેટલ ુતાપમાન સહી શકે છે. 

⏩ ફાયર ક્લેનો અગત્યનો િથ્થો સરેુન્દ્રનગર, 

મોરબી,રાિકોટ જિલ્લામાું છે. ઉપરાુંત 

અમરેલી,પુંચમહાલ,સરુત,સાબરકાુંઠા, કચ્છમાું 
િોિા મળે છે. 

•    કંુદી કરવાની માટી 
⏩. ભાિનગર,કચ્છ, ભરૂચ, જિલ્લામાું િથ્થો રહલેો 
છે. 

 

 

•  પ્લાસ્સ્ટક કલે 

⏩. ભાિનગર,કચ્છ,િલસાિ,રાિકોટ,સાબરકાુંઠા, 
સરુત જિલ્લામાું અનામત િથ્થો રહલેો છે. 



 

•   કેલ્સાઈટ 

⏩. ઉત્પાદનની દષ્ટટએ રાિસ્થાન પછી ગિુરાત 

દ્ધદ્વવતય ક્રમે છે. 

⏩. ભાિનગર,અમરેલી,જૂનાગઢ, સાબરકાુંઠા, 
કચ્છ, સરુત, િિોદરા,પુંચમહાલ, બનાસકાુંઠા, 
જિલ્લામાુંથી કેલ્સાઈટ મળે છે. 

•   વેલેસ્ટોનાઈટ 

⏩ આ ખવનિ દુવનયાના અમકુ િ દેશોમાું રહલે ુછે. 

⏩ ભારતમાું માત્ર રાિસ્થાનમાુંથી િ મળત ુહત.ુ 

પરુંત ુહિે આ કીમતી ખવનિ બનાસકાુંઠા જિલ્લામાું 



પાલનપરુ તાલકુાના  ઘોિા,ધનપરુ,મોજી,જામરીયા 
ક્ષેત્રોમાુંથી મળી આવ્ય ુછે. 

 

•  બેન્ટોનાઇટ 

⏩. કચ્છ અને ભાિનગર જિલ્લામાુંથી મોટા 
પ્રમાણમાું મળે છે. 

 

•   ગે્રફાઈટ 

⏩. અગત્યનો િથ્થો પુંચમહાલ (જાુંબઘુોિા), 
દાહોદ (દેિગઢ બારીયા) અને છોટાઉદેપરુ 

જિલ્લામાું રહલેો છે. 

•   સીસુુ્ જસત, તાબં ુ



⏩. બનાસકાુંઠા જિલ્લાના દાુંતા તાલકુામાું િય઼્થો 
રહલેો છે. 

 

 

•   ચલનનાઈટ 

⏩. કચ્છ, ભરૂચ, મહસેાણા, સરેુન્દ્રનગર, 

ભાિનગર, સરુત જિલ્લામાુંથી લલગ્નાઈટ મળે છે. 

⏩. કચ્છ ન ુપાન્દ્રો ક્ષેત્ર સૌથી મહત્િન ુછે. 

 

 

•    ખત્તનજતેલ અને કુદરતી વાય ુ



⏩. ગિુરાતમાું સૌપ્રથમ 1958માું લણેુિ (ખુંભાત 

પાસે) માું સૌ પ્રથમ ખવનિતેલ અને કુદરતી િાય ુ

મળી આવ્યા હતા. 

⏩. અંકલેશ્વર તેલ ક્ષેત્ર (ભરૂચ જિલ્લો) દેશમાું 
સૌથી અગત્યનુું સ્થાન ધરાિ ેછે જે ગિુરાતન ુસૌથી 
મોટુ તેલ ક્ષેત્ર છે.ઉપરાુંત ગાુંધાર ક્ષેત્ર પણ ભરૂચ 

જિલ્લામાું આિેલુું છે. 

⏩ કલોલ (ગાુંધીનગર), છત્રાલ ને પાનસર 

(મહસેાણા), ખુંભાત (આણુંદ), લણેુિ (ખેિા), 
ઓલપાિ અને માુંગરોળ (સરુત) ઉપરાુંત ખુંભાતની 
ખાિીમાું ખવનિતેલ અને કુદરતી િાયનુા ક્ષેત્રો 
રહલેા છે. 

 

             



                                                                લી.. 
                                                     Ramesh Rathod 

                                                 📱 7046218518 



 


