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ગજુરાત િર્શન ભાગ-૫ 
1. કૃબકો ખાતયન ું કાયખાન ું ક્ાું આલેર છે ? - હજીયા (સ યત) 
2. ઇપકો (IFFCO) ન ું કાયખાન ું ક્ાું આલેર છે ? - કુંડરા અને કરોર 

3. સ લારીની ટેકયીઓ એટરે કમો પ્રદેળ ? - તાી નદીના ઉત્તય કકનાયાનો પ્રદેળ 

4. રીરી નાધેય એટરે કમો પ્રદેળ - ચોયલાડ થી ઉના સ ધીનો પ્રદેળ 

5. નારા કડોઝીટ (કેલ્સાઇટ) એ ગ જયાતના કમા જજલ્રાભાું આલેરો છે ? – જૂનાગઢ 

6. ગ જયાતન ું ભોસભી ફુંદય કય ું છે ? - ભાુંડલી  
7. ગ જયાતના ક્ા ફાયભાસી ફુંદયો છે ?- ઓખા, મ ન્દ્રા, ોયફુંદય લેયાલ, 

8. ભગપીના ાકો ભાટે કેલા પ્રકાયની જભીન ભાપક આલે છે ? - ભધ્મભ કાી કાસની 
જભીન 

9. ગ જયાતના અભ્માયણ્મો કમા કમા જજલ્રાભાું આલેરા છે? - ભહાગુંગા-જાભનગય, 

ફયડીાડ-ડાુંગ, ગીય-જૂનાગઢ, ડેકડમાાડા-નભમદા, જાુંબ ઘોડા-ુંચભહાર, નીમા- 
અભયેરી,  ફયડા-ોયફુંદય, યાભયા-યાજકોટ, થો-ગાુંધીનગય  

10. પરોયસ્ાય ખનીજ કમા જજલ્રાભાુંથી ભી આલે છે ? – લડોદયા 
11. ગે્રપાઇટ અને ભેંગેનીઝ ખનીજ કમા જજલ્રાભાુંથી ભી આલે છે? – ુંચભહાર 

12. ચરારા ડેયી કમા જજલ્રાભાું આલેરી છે ?– અભયેરી 
13.  અકીકનો ત્થય કમા જજલ્રાભાુંથે ભી આલે છે ?– નભમદા 
14.  તાુંબ , જસત અને ચચયોડી ખનીજ કમા જજલ્રાભાુંથી ભી આલે છે ?– ફનાસકાુંઠા 
15.  સૌથી લધ  સાક્ષયતાલાા પ્રથભ ત્રણ યાજમો જણાલો -કેય, મભઝોયભ, મત્ર યા 
16.  ગ જયાતભાું સૌથી લધ  ફૅન્દ્ટોનાઇટ ખનીજ કમા જજલ્રાભાુંથી ભી આલે છે ? – કચ્છ 

17.  સૌથી લધ  પ્રભાણભાું કેલ્સાઇટ ખનીજ કમા જજલ્રાભાુંથી ભી આલે છે ?– બાલનગય 

18.  ચચનાઇ ભાટી સૌથી લધ  પ્રભાણભાું કમા જજલ્રાભાુંથી ભી આલે છે – સાફયકાુંઠા 
19. બાયતભાું સૌથી લસ્તીગીચતા ધયાલતા ત્રણ યાજ્મો જણાલો - અરૂણાચર પ્રદેળ, 

મભઝોયભ, મસજિભ   
20. દૂધસકયતા ડેયી કમા જજલ્રાભાું આલેરી છે ? – બાલનગય 

21. વ રેસ્ટોનાઇટ ખનીજ કમા જજલ્રાભાુંથી ભી આલે છે ?  – ફનાસકાુંઠા 
22.  પામયકરે ખનીજ કમા જજલ્રાભાુંથી ભી આલે છે ? – સ યેન્દ્રનગય 

23.  જજપ્સભ (ચચયોડી) ખનીજ કમા જજલ્રાભાુંથી ભી આલે છે ? – જાભનગય 

24. ભાધાય ડેયી કમા જજલ્રાભાું આલેરી છે ? – કચ્છ 
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25. ગ જયાતન ું મલસ્તાયની દ્ર્ ્્ટટએ સૌથી ભોટ ું અભ્માયણ્મ કય ું અને કમા જજલ્રાભાું આલેર છે 
?- સ યખાફનગય, કચ્છ 

26.  ગ જયાતન ું મલસ્તાયની દ્ર્ ્્ટટએ સૌથી નાન ું અભ્માયણ્મ કય ું અને કમા જજલ્રાભાું આલેર 
છે ?  - કચ્છ ધોયાડ, કચ્છ 

27. સા તાયા કઇ લમતભાાનો બાગ છે ? - સહ્યાકર લમતભાા (ડાુંગ) 
28. બાયતભાું ક ર કેટરા અખાત આલેરા છે - ૩ (કચ્છનો અખાત, ખુંબાતનો અખાત, 

ભન્નાયનો અખાત) 
29. સૌયાટરભાું પાટ-પ્રસ્પોટન પ્રકિમા કમા કાભાું અન બલાઇ હતી ? – કિટેળીમસકા 

30. જેસોયની ટેકયીઓ કઇ લમતભાાનો બાગ છે ? - અયલલ્રી (ફનાસકાુંઠા) 
31. ાયનેયાની ટેકયીઓ અને સોનગઢનો ડ ુંગયએ કઇ લમતભાાનો બાગ છે ? – સહ્યાકર 

32.  યાજીાની ટેકયીઓએ કઇ લમતભાાનો બાગ છે ? – સાત ડા 
33.  ઇડયીમો ગઢએ કઇ લમતભાાનો બાગ છે ? - અયલલ્રી (સાફયકાુંઠા) 
34. સૌયાટરના ઉચ્ચપ્રદેળ ચગયનાય અને ચગયનાયની ટેકયીઓભાું કમા પ્રકાયના અગ્નનકૃત 

ખડકો જોલા ભે છે ? - ફેસાલ્ટ  

35.  યતનભહાર અને ાલાગઢ એ કઇ લમતભાાનો બાગ છે ?  – મલધ્માુંચર 

36. ફાજયી ાક સૌથી લધ  કમા જજલ્રાભાું રેલાભાું આલે છે ? - ફનાસકાુંઠા (જભીન-
યેતા,ગોયાડ ) 

37. સૌથી લધ  ઘઉંનો ાક કમા જજલ્રાભાું રેલાભાું આલે છે – અભદાલાદ 

38.  બાયતના સૌથી લધ  કે્ષત્રપ ધયાલતા ત્રણ યાજ્મો કમા  છે ?- યાજસ્થાન, ભધ્મપ્રદેળ, 

ભહાયાટર  

39.  સૌથી લધ  ાકભાું જ લાય અને પોભાું કેા કમા જજલ્રાભાું થામ છે ? – સ યત 

40.  સૌથી લધ  ભગપી અને નાકયમે કમા જજલ્રાભાું થામ છે? – જૂનાગઢ 

41.  બાયતની ફહ હતે  ક મોજના ભાટેની નદીઓ કઇ કઇ છે ? - ભહાનદી(હીયાક ુંડ), 
સતલ જ(બાખયા-નાગર), તાી (કાુંકયાાય), તાી(ઉકાઇ) 

42.  ગ જયાતભાું સૌથી લધ  કાસ કમા જજલ્રાભાું થામ છે ? – લડોદયા 
43. ઢાઢય અને નભમદા નદી લચ્ચેનો પ્રદેળ કમા નાભે ઓખામ છે ? – કાનભ 

44.  ફનાસ અને સયસ્લતી નદી લચ્ચેનો પ્રદેળ કમા નાભે ઓખામ છે ? – લકઢમાય 

45.  છોટાઉદે યની ટેકયી કઇ લમતભાાનો બાગ છે ? – મલધ્માુંચ 

46. અભદાલાદભાું આલેરી ડેયીન ું નાભ આો ? – આફાદ 
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47. ગ જયાતન ું પોના ઉત્ાદનભાું બાયતબયભાું કેટરામ ું સ્થાન છે ? - ૯ (નલમ ું) 
48.  કમા જજલ્રાભાું દાડભનો ાક સૌથી લધ  રેલાભાું આલે છે ? – બાલનગય 

49. તભાક , ડાુંગય અને પોભાું ૈય ું સૌથી લધ  કમા જજલ્રાભાું કલલાભાું આલે છે ? – 
ખેડા 

50. ચીક ન ું કમા જજલ્રાભાું સૌથી લધ  ઉત્ાદન કયલાભાું આલે છે ? - લરસાડ 

 


