ઙૃઞળીદ ફૂ ગઊ ષ દૃક લીદ ઝૉ?
s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.
1. ુતરાઉ કાપડ સંશોધન માટ ની એક મા સંથા ‘અટરા‘ ુજરાતમાં છે .
2. ભારતના મીઠાના ઉ"ોગમાં ુજરાત મોખર છે .
3. િસમે&ટ ઉ"ોગમાં ુજરાત આગળ પડ) ું છે .
ં
4. ભારતમાં િસ*હ મા ુજરાતના ,ગરનાં જગલોમાં
જ છે .
5. . ૂનાનો પ0થર ુજરાતમાં લગભગ દર ક થળે મળ2 આવે છે .
6. આ4ુવ5 દક 4ુિનવિસ6ટ2 ભારતમાં ફ8ત ુજરાત (:મનગર)માં છે .
7. બોકસાઇટ>ુ ં સૌથી વ@ુ ઉAપાદન ુજરાત કર છે .
ે ા>ુ ં લાકડા પરની કલાકાર2ગર2>ુ ં ખરાદ2 કામ BCયાત છે .
8. સંખડ
9. ભારતના EુCય બે અખાતો ખંભાતનો અખાત અને કFછનો અખાત ુજરાતમાં છે .
10. હડGપા સંHૃિતને મળતા અવશેષ અહK લોથલ અને રં ગLુરમાં મળે છે .
11. ુજરાતી રાસ, ગરબા અને Mુહા>ુ ં િવિશNટ સાંHૃિતક મહAવ છે .
12. ભારતના ભાOયિવધાતા મહાAમા ગાંધીની જ&મP ૂિમ ુજરાત છે .
13. ‘ુજરાત ટટ ફટQલાઇઝર‘ ખાતર>ુ ં મોSું કારખા>ુ ં ુજરાતમાં છે .
14. ભારતમાં કોઈ પણ રાVય કરતાં લાંબો દરયાકનારો ુજરાતનો છે .
15. ભારતમાં કોઈ પણ રાVય કરતાં વધાર બંદરો ુજરાતમાં છે .
16. WકલેXરથી કFછ ુધીના Bદ શમાં Hુદરતી તેલ-ગેસ ુજરાતમાંથી મZયા છે .
17. ભારતમાં ચોક અને . ૂનાના પ0થર>ુ ં ઉAપાદન ફ8ત ુજરાતમાં થાય છે .
18. સોડાએશના ભારતના ઉAપાદનના 95 ટકા ુજરાતમાં ઉAપ&ન થાય છે .
19. મહાAમા ગાંધી, સરદાર પટ લ, દયાનંદ સરવતી \વાં નરરAનો ુજરાતે આGયાં છે .
20. સહલાણીઓના વગ^ સEુ ં ‘નળ સરોવર‘ Mુિનયાભરનાં પ_ીઓને આકષ5 છે .
21. ખા"તેલ (સKગતેલ)ના ઉAપાદનમાં ુજરાત મોખર છે .
22. HૃNણની `ારકાનગર2 અને આ" શંકરાચાય^ થાિપત ચાર મઠો પૈક2નો એક
શારદાપીઠ ુજરાતમાં `ારકા ખાતે છે .
23. વામીનારાયરણ ધમન
^ ા થાપક વાહ2 સહ:નંદની કમ^P ૂિમ ુજરાત છે .
24. bયાપાર2 અને bયવહાcુ ુજરાતી િવXના દર ક દ શમાં મળે છે .
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25. ગતસૈકાઓમાં બનાવાયેલી પ0થરની વાવ>ુ ં Bમાણ ુજરાતમાં િવશેષ છે .
26. અમદાવાદમાં આવેલા ‘dલતા િમનારા‘ ઉAHૃNટ િશeપથાપAયનો નE ૂનો છે .
ં ય પવ^ત પર Wદા\ 980 નાનાં મોટાં gન મંદરો ધરાવ)ું થળ પા,લતાણા
27. શfુV
ુજરાતમાં છે .
28. પાટણના પાદર ખોદ2 કાઢવામાં આવેલી અખંડત ઐિતહાિસક ‘રાણક2 વાવ‘ જોવા
\વી છે
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