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ભારતની ખનીજ સપંત્તિ 

ક્રમ  ખનનજન ું નામ  ખાણન ું નામ અને રાજય નળેવ નોંધ  
1 ોખુંડ  

( Iron Ore) 
નશિંગભમૂ (ઝારખુંડ), ક દ્રમે  ખ કે્ષત્ર (કણાાટક), મયરૂગુંજ (ઓડડા), 
બસ્તર અને દ ગાકે્ષત્ર (છતીશગઢ) 

 ોખુંડના ચાર પ્રકાર  જેમાું ડષમેટાઇટ, મેગ્નેટાઈટ, લમોટાઈટ અને 
નશડેરાઈડ છે. 

 શૌથી ળધારે ડષમેટાઇટ ભારતમાું મલે છે. તે ઉચ્ચ કોડટન ું ોખુંડ જેમાું 
ગુંધકન ું પ્રમાણ ઓછું ષોય છે. 

 ક દ્રમે  ખ કે્ષત્ર (કણાાટક)માઠી નીકલત ું ોખુંડ ઈરાનને નનકાશ કરળામાું 
આળે છે. 

 ભારતમાું શૌથી ળધ  ોખુંડ કણાાટક રાજ્યમાું મલી આળે છે. ત્યારછી 
ઓડડા, ઝારખુંડ છતીશગઢ અને આંધ્રપ્રદે  

2 કોશો  
(Coal) 

ઝડરયા(ઝારખુંડ), રાણીગુંજ(નિમ બુંગાલ), નિંગરોી (મધ્યપ્રદે 
અને ઉત્તરપ્રદે) તાચેર (ઓડડા), નેથળે(તાનમનાડ ું), 
ાનન્ધ્ધ્રો કચ્છ (ગ જરાત), કોરબા (છત્તીશગઢ) 

 કાબાનના પ્રમાણમાું કોશાના ચાર પ્રકાર જેમાું લબટ નમન્ધ્શ, એન્ધ્થેશાઇડ, 
લગ્નાઈટ અને ીટ કોશો છે. 

 છત્તીશગઢ, ઝારખુંડ અને નિમ બુંગાલમાું શૌથી ળધ  મલે છે.  
 કોશો જલકતૃ ખડકોમાુંથી મલે છે.  

3 તાુંબ   
(Copper) 

ખેત્રી (રાજસ્થાન), ઘાટના(ઝારખુંડ),   ખેત્રી શૌથી જૂની અને જાણીતી ખાણ છે.  
 ભારતમાું શૌથી ળધ  તાુંબ  ઘાટનાના કે્ષત્રમાુંથી મલે છે.  
 ભારતમાું તાુંબ  ઝારખું, મધ્યપ્રદે અને રાજસ્થાન મ ખ્ય છે.  

4 શોન ું  કોાર (કણાાટક), કેરલ  શોન ું અગ્ગ્નકતૃ અને નળકતૃ ખડકોમાથી મલે છે.  
 કોાર ભારતની શૌથી જૂની શોનાની ખાણ છે.  
 કેરલમાું શોનાના ભુંડારો મલે છે.  

5 ષીરા  ન્ના (મધ્યપ્રદે) 
 

 ઉત્તરપ્રદે, રાજસ્થાન,આંધ્રપ્રદે અને કણાાટકમાુંથી ણ મલે છે.  

6 અબરખ 
(Mica) 

ષઝારીબાગ, કોડરમા (ઝારખુંડ), મોંગેર કે્ષત્ર (લબષાર), નાઈની 
(ઉત્તરપ્રદે), ગ ૂુંટ ર, ીંગરેી (આંધ્રપ્રદે), 
જય ર,ઉદય ર(રાજસ્થાન) અને નતરૂળનુંત રમ (કેરલ)  

 રેતીમાુંથી અબરખ મલે તેને માઇકા કષ ે છે. તે ઉષ્મા અળાષક છે તે 
ઈસ્ત્રીમાું ળરાય છે.  

 ભારત અબરખ ઉત્ાદનમાું પ્રથમ સ્થાન ધરાળે છે.  
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7 ચનૂાના થ્થર 
(Lime Stone) 

મકરાના(રાજસ્થાન), રાય ર(છત્તીશગઢ), સ ુંદરગઢ (ઓડડા), 
કચ્છ,અમરેી(ગ જરાત),ક્ષદ્વીના ટા ઓ  

 ચનૂાના થ્થર આ ઉરાુંત મેઘાય, મલણ ર,અશમ, ઝારખુંડ, 
આંધ્રપ્રદે, કેરલ, જમ્મ  કાશ્મીર, કણાાટક માઠી મલી આળે છે. 

 ગ જરાતમાું શાબરકાુંઠા, ળડોદરા, ુંચમષા, ભરૂચ, નમાદા,ભાળનગર 
અને રાજકોટમાું ચનૂાના ખડકો મલી આળે છે.જામનગર જીલ્ામાું 
મલતાચનૂાના થ્થરોમાુંથી 97% ચનૂાન ું તત્ળ ષોય છે.  

8 બોકશાઈટ 
(Bauxite) 

રાુંચી, ામ ૂ(ઝારખુંડ), કચ્છ, જામનગર(ગ જરાત), નનલગરીની 
ષાડીઓ(તાનમનાડ ), કોલ્ષારૂ રત્નાલગરી(મષારાષ્ર) 

 બોકશાઈટ એ એલ્ય નમનનયમની કાચી ધાત   છે.  
 બોકશાઈટ શૌપ્રથમ 1821માું ફ્ાુંશના ેશ-બાકશ ાશેથી મલી આળી 

ષતી.  
 ઝારખુંડ કણાાટક,ઓડડા અને ગ જરાતમાુંથી ણ મલી આળે છે.  

9 આરશષાણ    રાજસ્થાનમાું જય ર, મકરાણા, લચતોડ, ઉદય રમાું મલી આળે છે.  
 ગ જરાતમાું અંબાજી,ઇડર,ામલાજી અને ખેડબ્રહ્મામાું મલી આળે છે.  

10 ય રેનનયમ  જાદ ગોડા કે્ષત્ર  (ઝારખુંડ)  જાદ ગોડા કે્ષત્ર ભારતન ું ય રેનનયનન ું શૌથી મોટ ું કે્ષત્ર છે.  
 2011માું કોસ્ટ આંધ્રપ્રદેમાુંથી ય રેનનયમના ભુંડારો મલી આવ્યા છે.  
 ડષમાચપ્રદે, ઉત્તરાુંચ અને રાજસ્થાનમાુંથી ણ મલી આળે છે.  

11 ેરોલયમ  ડદગ્બોઈ (આશામ)   ભારતમાું પ્રથમ ેરોલયમ કે્ષત્રનો કળૂો આશામ ખાતે ડદગ્બોઈમાું 
આળેો છે.  

 બોમ્બે ષાઇમાું શૌથી ળધ  ેરોલયમન ું ઉત્ાદન થાય છે. ત્યાુંથી 1975થી 
ેરોલયમ મલે છે તે અરશાગરમાું છે.  

12 શીસ ું  જાળર (રાજસ્થાન)  શીશાની ધાત  ને ગેેના કષ ેછે. તે મ ાયમ અને ળજનમાું ભારે ષોય છે.  
 ભારતની શૌથી મોટી ઉદય ર ાશે જાળરની ખાણ આળેી છે.  

13 મેગેનીઝ 
(Manganecse) 

  ભારતમાું ઓડડા, કણાાટક, મધ્યપ્રદે, મષારાષ્ર અને ગોળા મ ખ્ય 
ઉત્ાદક છે.  

 ગ જરાત, મધ્યપ્રદે,ગોળા, કણાાટક અને ળૂાના રાજ્યોમાું તેન ું ઉત્ાદન 
થાય છે.  

 


