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ગજુરાત ની વિશેષતાઓ 
બહૃદ્ મ ુંબઈ રાજ્યન ું વિભાજન થતાું સને 1960 ના મેની પહલેી તારીખે ગ જરાતન ું અલગ રાજ્ય 
અસ્તતત્ િમાું વ્   ું. 
ભારતન ું સૌ પ્રથમ ફ્રી પોર્ટ  (મ ક્ત બુંદર) કુંડલા ગ જરાતમાું છે. 
સ તરાઉ કાપડ સુંશોધન મારે્ની એક માત્ર સુંત થા ‘અટર્રા‘ ગ જરાતમાું છે. 
ભારતના મીઠાના ઉદ્યોગમાું ગ જરાત મોખરે છે. 
વસમેન્ ર્ ઉદ્યોગમાું ગ જરાત વગળ પડત  ું છે. 
ભારતમાું વસિંહ માત્ર ગ જરાતના ગગરનાું જ ુંગલોમાું જ છે. 
ચનૂાનો પથ્ થર ગ જરાતમાું લગભગ દરેક ત થળે મળી વિે છે. 
વ  િેટદક   વનિવસિર્ી ભારતમાું ફક્ત ગ જરાત (જામનગર)માું છે. 
બોકસાઇર્ન ું સૌથી િધ  ઉત્ પાદન ગ જરાત કરે છે. 
સુંખેડાન ું લાકડા પરની કલાકારીગરીન ું ખરાદી કામ પ્રખ્ યાત છે. 
ભારતના મ ખ્ ય બે અખાતો ખુંભાતનો અખાત અને ક્ છનો અખાત ગ જરાતમાું છે. 
હડપ્ પા સુંત  ૃવતને મળતા અિશેઅ અહલ લોથલ અને રુંગર રમાું મળે છે. 
ગ જરાતી રાસ, ગરબા અને દ હાન ું વિવશષ્ ર્ સાુંત  ૃવતક મહત્ િ છે. 
ભારતના ભાગ્ યવિધાતા મહાત્ મા ગાુંધીની જન્ મભૂવૂમ ગ જરાત છે. 
‘ગ જરાત ત રે્ર્ ફટર્ાલાઇ ર‘ ખાતરન ું મોટ ું કારખાન ું ગ જરાતમાું છે. 
ભારતમાું કોઈ પણ રાજ્ય કરતાું લાુંબો દટરયાટકનારો ગ જરાતનો છે. 
ભારતમાું કોઈ પણ રાજ્ય કરતાું િધારે બુંદરો ગ જરાતમાું છે. 
અંકલેશ્વરથી ક્ છ સ ધીના પ્રદેશમાું   દરતી તેલ-ગેસ ગ જરાતમાુંથી મળ્યા છે. 
ભારતમાું ચોક અને ચનૂાના પથ્ થરન ું ઉત્ પાદન ફક્ત ગ જરાતમાું થાય છે. 
સોડાએશના ભારતના ઉત્ પાદનના 95 ર્કા ગ જરાતમાું ઉત્ પન્ ન થાય છે. 
મહાત્ મા ગાુંધી, સરદાર પરે્લ, દયાનુંદ સરત િતી ેવિાું નરરત્ નો ગ જરાતે વપ્ યાું છે. 
સહલેાણીઓના ત િગટ સમ ું ‘નળ સરોિર‘ દ વનયાભરનાું પક્ષીઓને વકઅે છે. 
ખાદ્યતેલ (સલગતેલ)ના ઉત્ પાદનમાું ગ જરાત મોખરે છે. 
 ૃષ્ ણની ્ારકાનગરી અન ેવદ્ય શુંકરાચાયટ ત થાવપત ચાર મઠો પીકીનો એક શારદાપીઠ ગ જરાતમાું 
્ારકા ખાતે છે. 
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ત િામીનારાયરણ ધમટના ત થાપક ત િાહી સહજાનુંદની કમટભૂવૂમ ગ જરાત છે. 
્ યાપારી અને ્ યિહા  ુ ગ જરાતી વિશ્વના દરેક દેશમાું મળે છે. 
ગતસીકાઓમાું બનાિાયેલી પથ્ થરની િાિન ું પ્રમાણ ગ જરાતમાું વિશેઅ છે. 
અમદાિાદમાું વિેલા ‘ઝુલતા વમનારા‘ ઉત્  ૃષ્ ર્ વશ્ પત થાપત્ યનો નમનૂો છે. 
શત્ ુંજ્ય પિટત પર અંદાેવ 980 નાનાું મોર્ાું જૈન મુંટદરો ધરાિત  ું ત થળ પાગલતાણા ગ જરાતમાું છે. 
પાર્ણના પાદરે ખોદી કાઢિામાું વિેલી અખુંટડત ઐવતહાવસક ‘રાણકી િાિ‘ જોિા ેવિી છે. 

 
 


