૨. ફાયર ક્લે (અગ્નીજિત માટી):
સરે ન્દ્રનગર જીલ્લાના મળી, િોટીલા અને સાયલા તાલકામાાં; પાંિમહાલ, અરવલ્લી,
મહીસાગર, સાબરકાાંઠા, અમરે લી, કચ્છ અને સરત જીલ્લામાાં.

Collected By G.K.Amin

૧. ચિનાઈ માટી:
સાબરકાાંઠા જીલ્લામાાં એકલારા અને અરસોદીયા; અરસોદીયા ભારતમાાં ચિનાઈ માટીન ાં સૌથી
મોટાં ક્ષેત્ર છે . મહેસાણા જીલ્લામાાં કોટ અને વીરપર; ખેડા, સરત, ભાવનગર, મોરબી, કચ્છ,
જામનગર અને સરે ન્દ્રનગર જીલ્લો.

૩. પ્લાસ્ટટક ક્લે:
જામનગર, દે વભ ૂમમ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ અને જનાગઢ જીલ્લામાાં.

૪. કાંદી કરવાની માટી:
કચ્છ, મોરબી, દે વભ ૂમમ દ્વારકા, જામનગર અને ભાવનગર જીલ્લામાાં.
૫. જિપ્સમ (ચિરોડી):
જામનગર, દે વભ ૂમમ દ્વારકા, પાંિમહાલ, મોરબી, જનાગઢ, સરત અને કચ્છ જીલ્લામાાં.

2

૭. ફ્લઅરટપાર:
છોટા ઉદે પર જીલ્લામાાં, ભરૂિ જીલ્લાના ઝગડડયા તાલકામાાં; કડીપાની (જી. છોટા ઉદે પર)
ખાતે ફ્લઅરટપાર શદ્ધિકરણ કરવાન ાં કારખાન ાં છે .
૮. ચ ૂનાનો પથ્થર:
કચ્છ જીલ્લાના ભિ, નખત્રાણા અને અબડાસા તાલકામાાં. સરત જીલ્લાના તડકેશ્વર અને
દે વભ ૂમમ દ્વારકા જીલ્લાના મીઠાપર પાસેથી ‘મીલીઓ લાઈટ’ પ્રકારનો ચ ૂનાનો પથ્થર મળે છે .
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૬. અકીક:
નમમદા જીલ્લાના રાિપીપળાના ડગ
ાં રો, કચ્છ, ભરૂિ, આણાંદ, રાિકોટ, જનાગઢ, મોરબી,
દે વભ ૂમમ દ્વારકા અને જામનગર જીલ્લામાાં.

દ્વારકા, કોડીનાર અને પોરબાંદર પાસે થી ‘પોરબાંદર પથ્થર’ પ્રકારનો ચ ૂનાનો પથ્થર મળે છે .
જનાગઢ, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, અમરે લી, ભાવનગર, રાિકોટ, છોટા ઉદે પર, ભરૂિ, ખેડા,
પાંિમહાલ, સાબરકાાંઠા, બનાસકાાંઠા અને વડોદરા જીલ્લામાાંથી ચ ૂનાનો પથ્થર મળે છે . રે મતયા
પથ્થરની મોટા ભાગની ખાણો ગીર સોમનાથ જીલ્લામાાં આવેલી છે .
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કેલ્સાઈટ ના ઉત્પાદન માાં ગિરાત ભારતમાાં બીજા ટથાને છે .
૧૦. તાાંબ, સીસ ાં, િસત:
બનાસકાાંઠા જીલ્લાના દાાંતા તાલકામાાં.

Collected By G.K.Amin

૯. કેલ્સાઈટ:
ભાવનગર, જામનગર, મોરબી, દે વભ ૂમમ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, રાિકોટ, અમરે લી,
બનાસકાાંઠા, પાંિમહાલ, વડોદરા, છોટા ઉદે પર, દાહોદ, જનાગઢ અને ભરૂિ જીલ્લામાાં.

૧૧. બેન્દ્ટોનાઇટ:
કચ્છ અને ભાવનગર જીલ્લામાાં.
૧૨. ગ્રેફાઇટ:
દાહોદ જીલ્લાના દે વગઢબાડરયા તાલકામાાં, પાંિમહાલ જીલ્લાના જાાંબઘોડા તાલકામાાં અને
છોટા ઉદે પર જીલ્લો.
૧૩. ચલગ્નાઈટ કોલસો:
કચ્છ જીલ્લાના નખત્રાણા, માાંડવી, લખપત અને રાપર તાલકાઓમાાં, સરે ન્દ્રનગર, મહેસાણા
અને ભરૂિ જીલ્લામાાં.
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૧૫. આરસપહાણ:
બનાસકાાંઠા જીલ્લાનો અંબાજી મવટતાર

૧૬. ખનીિ તેલ અને કદરતી વાય:
૧૯૫૮ માાં લ ૂણેિ (જી. આણાંદ) માાંથી ખનીિ તેલ અને કદરતી વાય (GUJARAT MINERAL
WEALTH) મળ્યા હતા. ખનીિ તેલ અને કદરતી વાય મહેસાણા, ગાાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા,
આણાંદ, ભરૂિ, નવસારી, વલસાડ અને સરત જીલ્લામાાંથી પણ મળે છે .
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૧૪. બોકસાઈટ:
દે વભ ૂમમ દ્વારકા જીલ્લાના કલ્યાણપર, ખાંભાચળયા અને ભાણવડ તાલકાઓમાાં.

ભરૂિ જીલ્લાના અંકલેશ્વર તાલકાન ાં તેલક્ષેત્ર ભારતન ાં સૌથી મોટાં ખનીિ તેલક્ષેત્ર છે .
ગાાંધીનગર જીલ્લાન ાં કલોલ; મહેસાણા જીલ્લાના છત્રાલ અને પાનસર; આણાંદ જીલ્લાન ાં
ખાંભાત, ખેડા જીલ્લાના નવાગામ અને કઠાણા; સરત જીલ્લાના ઓલપાડ અને માાંગરોળ; ભરૂિ
જીલ્લાના બાલનેર, માાંતીબાણ અને મસસોદરા માાંથી ખનીિ તેલ અને કદરતી વાય પ્રાપ્ત થયા
છે .
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૧૭. થમમલ મવદ્યતમથક:
ગાાંધીનગર, ધવારણ, ઉકાઈ, પાનેધ્રો, સાબરમતી (અમદાવાદ), વણાકબોરી, મસક્કા, ઉતરાણ,
કડાણા, હજીરા, માાંગરોળ અને કાંડલા
૧૮. િળ મવદ્યત મથક:
ઉકાઈ, કડાણા.
૧૯. ગોબર ગેસ:
અમદાવાદ જીલ્લાના દસક્રોઈ તાલકાના ઉદ્તલ ગામ અને દાાંતીવાડા કૃમિ યનીવસીટી ખાતે
ગોબર ગેસ પ્લાન્દ્ટ છે .
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