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ગજુયાતન ઇતતશાવ 

ગજુયાતને તાનાાં વાંસ્ ારિતયતા ેને વારાજાયનમન ઍ વઔલ િતતશાવ .ેએ ઍન ઇતતશાવ યુાતન 
.ેએ ઍની વાંસ્ કતૃત વમધૃ છ .ેએ  
વયાંબ યુાણભાાં ેને ભશાાવ્ મભાાં વનતપ રદેદ ળ તયે  ઐઓામેર રદેદ ળ તે વજનુાં ગજુયાતએ 
વનતપન તુ્ર ય લત કુળસ્ થરી આવધતુન ્ારિતયા)ન ળાવ શતએ બઔલાન શ્રી કૃષ્ ણે ાંવલધ .ે 
જયાવાંક ેને ારમલન વાથે વાંકપ યે વ્રજ .ડેને વોયાષ્ રના વાઔયતીય  લેયાન ડ રી ીૂ ની 
યાજધાની કુળસ્ થરીન ીરણપ દુઔપ વભાયાલી ્ માાં નલી નઔયે લવાલી તે ્ાયા, ્ારિતયા   ્ાયાભતી 
શ લયાલીએ્ાયાભાાં શ્રીકૃષ્ ણે માદલનુાં યાયનમ સ્ થાપ યુાંએ ણ .ે વાા, ળક્તત ેને વાંતાથી રદેભા 
માદલ તલરાવી થમા ેને અંદયઅંદય ાિ ભમાપ – માદલાસ્ થે યાાિએ શ્રીકૃષ્ ણન ોત્ર ેને 
ેતનરુધ છન તુ્ર લાજ્ર, માદલાસ્ થેભાાંથી ફાી ઔમેર ઍભાત્ર માદલ શતએ ેીુ પને લાજ્રને ભથયુાના 
ળાવ તયે  સ્ થાતત મઅ ેને વ યેતે વોયાષ્ રભાાં માદલકુના ળાવનન અંત વલી ઔમએ 
લતપભાન ગજુયાત 

ગજુયાત યાયનમની સ્થાના 1/5/1960 ના યજ મફુઇભાથી ેરઔ યાયનમ તયે  યલાભા વલી 
શતીએ શાર ગજુયાતની યાજ્ધાની ઔાાંધીનઔય .ેએ વભગ્ર યાયનમને, લશેલટે વયતા ભાટ  25 

ીરલ્રાઐ, 226 તાલુાઐ, 18618 ઔાભ ેને 242 ળશ ય ્થા ળશ યે તલસ્તાયભા લશ ાી ળામએ 
ગજુયાત યાયનમન વભગ્ર તલસ્તાય 1.96 રાઓ ાયવ રિતએભીએ .ે, જે બાયતના તલસ્તાયના 6.19% 

જેટર .ેએ 
ગજુયાતની લક્સ્ત શારભા રઔબઔ વાડા ાાંા યડ .ેએ 
ગજુયાત ઉયાાંત બાયતભા ભશાયાષ્ર, ેને તલદ ળભા ેભેયેા, બ્રિટન, ઐસ્ર રીમા, ેને વરિતિા 
વરિતશત રઔબઔ ાાવ રાઓ ગજુયાતી ગજુયાત ફશાય લવે .ેએ 
ગજુયાત ાવે બાયતબયન વોથી રાાંફ દરિતયમા રિતનાય .ે, જે રઔબઔ 1600 રિતએભીએ .ેએ 
ગજુયાતની રદેજા વાશતવ શમ, મખુ્મ્લે વ્માાય ેથે તલશ્વના ખણેૂ-ખણેૂ પ રામેરી .ેએ 
બાયતબયભા ગજુયાતની લક્સ્ત 5%, બોઔબ્રર બાઔ 6%શલા .તા, ગજુયાતન પા યાષ્રેમ 
યાણભા 16%, યાષ્રેમ ઓાપ ભા 10%, ઍતસ્ટપભા 16% ેને સ્ટ ભા ટના ભાેટ  ભા 30% 

ન .ેએ 
ગજુયાતન યાષ્રેમ તલાવદય .ેલ્રા ાાંા લપભા 12-13% .ે જે યાષ્રેમ તલાવદય 9% થી લધ ુ
.ેએ 
બાયતબયભા વો રદેથભ રદેાઇલેટ ટપ  ગજુયાતભા વલેર .ેએ શારભા ીાલાલ ેને મુાંદ્રા ટપ  ધભ-
ધભે .ેએ 



 

*****  Astha Academy Gandhinagar, Sector 22, Gandhinagar        *****  Mo. 8980961441 Page 2 
 

બાયતબયભા વોથી લધ ુઍયટપ  [11] ગજુયાતભા .ે, ઉયાાંત ેભદાલાદભા આંતય- યાષ્રેમ 
ઍયટપ  વલેર .ેએ 
તલશ્વબયભા વોથી ભટે ગ્રાવરુટ યેપાઇનયે જાભનઔય ીરલ્રાભા ામપયત .ેએ 
યાતભાાં ઊજલાતા તશ લાય 

  

 ેક્ષમતતૃતમા આેઓાત્રીજ) : 
લૈળાઓ સદુ 3 લપપ ેને બોઔબ્રર વમદૃ્ધધ છના એંધાણન વ રિતદલવ ઊજલામ .ેએ  

 ફેલ : 
શ્રાલણ સદુ 15 ન વ રિતદલવ ‘શ્રાલણી‘, ‘નાબ્રમેયે નૂભ‘, ‘િહ્મસતૂ્ર‘ જનિ ફદરલાના રિતદલવ 
તયે  ઊજલામ .ેએ  

  નાઔાંાભી :શ્રાલણ લદ 5 ભીઍ નાઔદ લતાનુાં જૂન થામ .ેએ  
  ળીતા વાતભ :શ્રાલણ લદ 7 ળીતાભાતાની કૃા ભેલલાન વ રિતદલવ ગજુયાતી સ્ ત્રીઐભાાં મખુ્ મ્ લે 
ઊજલામ .ેએ  
  ઔકુરાષ્ ટભી :શ્રાલણ લદ 8 બઔલાન શ્રીકૃષ્ ણન જ્ ભરિતદલવ  ેય  ેય ભેાઐના વમજન વાથે ઊજલામ .ેએ  
  ઔણેળાતથુી :બાદયલા સદુ 4 ઔણતતનુાં જૂન થામ .ેએ ભશાયાષ્ રભાાં વ રિતદલવ ખફૂ જ ધાભધભૂથી 
ઊજલામ .ેએ  
  સ્ લાતાંર્ય મ રિતદન :વને 1947ના ઐઔસ્  ટની 15 ભીઍ બાયતને વઝાદે ભે ્ માયથી વ રિતદલવ યાષ્ રેમ તશ લાય 

તયે  ઊજલામ .ેએ 

  નલયાતત્ર :વવ સદુ 1 થી 9 સધુીના નલ રિતદલવન વ ઉ્ વલ દ લીજૂાનુાં ભાશા્ ્ મ સાૂલે .ેએ યાવ – 

ઔયફાન ભશ્ વલ ભનામ .ેએ  
  યેં રિતટમાફાયવ :બાદયલા લદ 12 ના યજ ભશા્ ભા ઔાાંધીન જ્ ભ વને 1869 ભાાં થમેરએ તાએ 2 ઐટફય, ણ 
ઔાાંધીનીના જ્ ભરિતદલવ તયે  ઊજલામ .ેએ  
  વયદાય જમાંતત :31 ઐટફય, વયદાય લલ્ રબબાિ ટ રના જ્ ભરિતદલવ તયે  ઊજલામ .ેએ  
  ળયદબૂ્રણિભા :વવ સદુ નૂભની યાતે્ર ણૂપ ાાંદ્રના વાતિધ્ મભાાં યાવ્ વલ ઊજલામ .ેએ ર ાાાંદનીભાાં 
ેાય રાાં દૂધ – ૌંવ જભે .ેએ  
  ઉાયામણ :તાએ 14 જા્ યવુયેએ વ રિતદલવથી સમૂપ ધીય ધીય  ઉાય રિતદળાભાાં ઓવત રાઔે .ેએ ભયતાૃભાાં ઔતત 

વાંક્રા્ ત થામ .ે, તેથી ભયવાંક્રાક્્ત શ લામ .ેએ ર તાંઔની ભઝા ભાણે .ેએ 

  ફયે િદ :તાએ 10 ઝીરશજ્જએ ખદુાના રેદેભ ભાટ  ્ માઔ ેને ફબ્રરદાનના રદેતતફૃે વ તશ લાય ઊજલામ 
.ેએ  
  ભશયભ :તાએ 10 ભશયભ મરુશયાભ યફરાના ભેદાનભાાં િભાભહવેુન ળશેદ થમેરા, તેની માદભાાં ળન વ 
રિતદલવ ભનાલામ .ેએ  
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  િદ તભરાદ :તાએ 12 યફી ઉર ેવ્ લર, શજયત ભશાંભદ મઔાંફયના જ્ ભ ેને મ્ૃ યનુ વ રિતદલવ ઊજલામ 
.ેએ  
  ભશાતળલયાતત્ર :ભશાલદ 13, ળાંય બઔલાનના રદેાઔટયરિતદન તયે  ઊજલામ .ેએ  
  ફારિતદન :‘ાાાા નેશરુ‘ ન જ્ ભરિતદલવ 14 નલે્ ફય ‘ફારિતદન‘ તયે  ઊજલામ .ેએ 

  તળક્ષરિતદન :ડએ યાધાકૃષ્ ણનૌ યાષ્ રતત ફ્ મા ્ માયથી તેભન જ્ ભરિતદલવ 5 વપ ટ ્ ફય ‘તળક્ષરિતદન‘ તયે  
ઊજલામ .ેએ  
  રદેજાવાા રિતદન :જા્ યવુયે 26, સ્ લતાંત્ર બાયતનુાં યાયનમફાંધાયણ વ રિતદલવે 1950 ના લપથી ેભરભાાં વવ્ યુાં 
્ માયથી ઊજલામ .ેએ  
  નાતાર :તાએ 25 રિતડવે્ ફયથી તાએ 1 જા્ યવુયેએ બ્ર્સ્ તી ધભપ સ્ થા િસ ુબ્ર્સ્ તના જ્ ભની ખળુારીભાાં 
વપ તાશન વ તશ લાય ઊજલામ .ેએ  
  ગડુ િાઇડ  :તે રિતદલવે િસ ુબ્ર્સ્ તને લધસ્ તાંબે ાવાલેરા તેની સ્ મતૃતભાાં ઊજલામ .ેએ  
  ાયવી નતુાં લપ આતેતી) :ઓયદાદ વાર, ાયવીઐ નતુાં લપ ઊજલે .ેએ  

  શે :પાઔણ સદુ નૂભ, બત રદેશરાદને ઓાભાાં રિ શેા ફે ભય રી, તેની સ્ મતૃતભાાં .ાણાની શે 
યે ‘હતુાળની‘ન તશ લાય ર ઊજલે .ેએ  
  ધેૂટે :પાઔણ સદુ લદ 1 ના લવાંતના યાંઔયાઔના રિતદલવે ર યાંઔબયે તાાયેઐ ભાયે ઊજલે .ેએ  
  યાભનલભી :ાૈત્ર સદુ 9 બઔલાન શ્રીયાભન જ્ ભરિતદલવએ  
  ભશાલીય જમાં તી :ાૈત્ર સદુ 13, જૈન તાથંય ભશાલીયસ્ લાભીન જ્ ભરિતદનએ  
  ઝાંડા રિતદન :રિતડવે્ ફયની 7ભી તાયેઓન  વ રિતદલવ વઝાદે .ેથી ‘ઝાંડા રિતદન‘ તયે  ઊજલામ .ેએ  
  ળરિતશદ રિતદન :જા્ યવુયે તાએ 30 ના યજ ભશા્ ભા ઔાાંધીનુાં ખનૂ થમેલુાંએ દ ળના સ્ લાતાંર્ય મ ભાટ  ેને દ ળભાાં 
ભી ઍઓરાવ ભાટ  ભશા્ ભાીરઍ કુયફાની વી તેથી વ રિતદલવ ‘ળશેદ રિતદન‘ તયે  ઊજલામ .ેએ  
  ભાનલશત્ર રિતદન :24 ઐટફય, આંતયયાષ્ રેમ કે્ષતે્ર વ રિતદન ‘ભાનલ ેતધાય રિતદન‘ તયે  ભનાલામ .ેએ  

  તલયનમાદળભી :વવ સદુે 10 દળેયાના રિતદલવે યાભે યાલણ ય તલજમ ભેલેર તેની માદભાાં તે રિતદલવે 
ળસ્ ત્ર ેને વભીજૂન યેઍ .ેઍએ  
  ધનતેયળ :વવ લદે 13 ન રિતદલવ, રિતદલાેના તશ લાયન શ ર રિતદલવ, ર વ રિતદલવે ધનજૂા ય  .ેએ  
  ાે ાોદળ :વવ લદે 14, રિતદલાેન વઔર રિતદલવ, વ રિતદલવે ‘વાધ‘ અંધાયે યાતત્રભાાં રેદેતભતૂ લઔેય  
ેભાનુી ત્ લને વાધે .ેએ  
  રિતદલાે :વવ લદે ેભાવન વ રિતદલવ દેલાઐના લપ તયે  ઊજલામ .ેએ ‘ળાયદા જૂન‘ રિતદલાેની 
યાતત્રઍ ઊજલામ .ેએ દેભાાઐ રદેઔટાલામ .ેએ રિતશિંદુઐન વ ભશ્ લન તશ લાય .ેએ  
  ફેવતુાં લપ :ાયત સદુ 1 (ડલ) તલક્રભ વાંલતના રદેથભ રિતદલવે ર ે્ મ્ મને ‘નતૂન લાપબ્રબનાંદન 
ાેલે .ેએ  
  બાિફીજ :ાયત સદુ ફીજ બાિ ફશ નના કય  જભલા જામ ેને ફશ નને વળીલાપદ-શબેુચ્ .ાઐ વે .ેએ 
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ગજુયાતની વપય  
દાાંડે:  
6 ઍતરદેર, 1930ના યજ નલવાયેથી તિભે દબ્રક્ષ  ણ ગજુયાતના દરિતયમાાાેં   વલેર દાાંડેના વમદુ્રતટ  
ઔાાંધી ફાઍુ ાટે ભીઠુાં ઉાડ્ુાં, વતલનમ ાનનૂ બાંઔ મઅ ેને બ્રિરિતટળ ળાવનની ઊંક ઊડે 
ઔિએ  
ફાયડરી :  
સયુતથી 34 રિતભી દૂય લૂપભાાં વલેલુાં વ તતશાતવ સ્ થ વયદાય ટ રના ‘ના-ય‘ વ્ માગ્રશની 
સ્ મતૃતઐ વાંગ્રશેને ફેઠુાં .ેએ ેશનના ‘વયદાય સ્ લયાજ વશ્રભ‘ભાાં ઔાાંધી તલાાયધાયાને રઔતી 
રદેતતૃાઐ ાારે .ેએ ેશનની વશાયે રદેતતૃાઐઍ દ ળને નલીન ભાઔપ ાનધ્ મ .ેએ  
લેડ.ે :  
ફાયડરીની લૂપભાાં વલેરા લેડ.ેભાાં ઔાાંધીીરના અંતેલાવી ીુ ઔતયાભબાિન વશ્રભ દળપનીમ .ેએ 
્ માાં તેભણે વરિતદલાવી ેને .ાત રદેજાના તળક્ષણ ેને ઉ્ થાનની રદેતતૃા વયાંબી ેને તલવાલીએ  
સયુત :  
તાી નદેના રિતનાય  લવેલુાં સયુત ઍ વભમે તિભ બાયતનુાં ભશ્ લનુાં ફાંદય શત ુાં ેને 
દ ળયદ ળનાાં લશાણ ય 84 ફાંદયના લાલટા પયતા ઍભ શ લામ .ેએ વજે ઑદ્યબ્રઔ ળશ ય 
તયે  ઍની રદેતતષ્ ે ા લધતી જામ .ેએ વને 1994 ના ઐટફયભાાં પ રેઔની બ્રફભાયે પાટે નીે 
્ માાં સધુી સયુત ‘ઔાંદાભાાં ઔાંદુાં ળશ ય‘ શ લાત ુાંએ જ  ભાત્ર ફે લપના ઔાાભાાં સયુતે તાનુાં રાં 
ભ ૂાંવી નાખ્ યુાં ેને 1996 ના વલેક્ષણ રદેભાણે ‘બાયતના ફીજા નાંફયના સ્ લચ્ . ળશ ય‘ તયે ની 
નાભના રદેાપ ત યેએ ેને સયુત ખફૂસયુત ફ્યુાંએ  
યુાણા સયુતની ઍ તયપ તાી લશ તી શતી ેને ફાેની ત્રણ ફાીુ ઍ ભાટેન ફનેર ટ શતએ 
તળલાીરના વક્રભણ ફાદ વ ટ ઈંટથી ફનાલલાભાાં વવ્ મ શતએ  
‘નભપદ વારિતશ્ મ વબા‘ની રદેતતૃાઐથી તલ નભપદની સ્ મતૃતઐ જલાિ યશે .ેએ ફાારાર ઔએ લૈદ્ય 
જેલા વયલેુદાાામપની રદેતતૃાઍ ‘વ્ ભાનાંદ પાભપવી‘ વી .ેએ ભઔર વભમભાાં ભક્કા શજ યલા 
જતા માત્રીઐની વલરત ભાટ  ‘મઔુરવયાિ‘ નાભની જગ્ મા શતીએ તેથી સયુત ‘ભક્કા ફાંદય‘, 

‘ભક્કાફાયે‘ ેથલા ‘ફાબરુ ભક્કા‘ તયે  ણ ઐઓાત ુાંએ  
ઍ્ ડુઝ રાઇિેયેભાાં 150 – 300 લપ ીૂ નાાં ેમલૂ્ મ સુ્ ત .ેએ ફેનમનૂ રાકતૃતને તતશાતવ 
વાભગ્રી ધયાલત ુાં તલ્ ાેસ્ ટય ્ યબુ્રઝમભ ે્ માય  વયદાય વાંગ્રશારમ તયે  જાણીત ુાં .ેએ સયુત 
ટ વટાઇર ભાેટ ઍતળમાબયભાાં તલખ્ માત .ેએ તેભાાં વોથી લધ ુવપ .ે 50 ભીટય ઊંાાિલાફૄાં 
પયત ુાં ય સ્ ટયાાંએ નલે્ ફય- રિતડવે્ ફયભાાં શજાય ળઓીન નદેના ાાેં   વલેર કનઔયભાાં કની 
બ્રરજ્જત ભાણે .ેએ  
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ેશનનુાં બ્રાિંતાભણી ાશ્વપનાથનુાં દ યાવય કણુાં ીૂ નુાં .ેએ વ ઉયાાંત ઔીયુાનુાં વઔભ ભાંરિતદય ણ 
જલારામ .ેએ લૈશ્ણલાાામપ શ્રી લલ્ રબાાામપની ષ્ ે ીે નકધાત્ર .ેએ ેતશ્વનીકુભાયના કાટન 
ેક્ષમલડ ણપને રઔતી ોયાબ્રણ થા વાથે વાંામેર ઔણામ .ેએ શેયા, ભતી, ઝલેયાત ેને 
જયેના ઉદ્યઔ ઉયાાંત વટપ તવલ્  ાલયલ ૂ્  વ ેને તભરન કણ તલાવ થમ .ેએ ઉતયાણનુાં 
ાલયશાઉવ, સમુરૂ ડ યે, શીરયાનુાં ઓાતયનુાં જ ાંઔી ાયઓાનુાં ેને ભઔદલ્ રા ફાંદયના તલાવે સયુતને 
વમધૃ છ ફનાવ્ યુાં .ે.‘સયુતનુાં જભણ‘, ‘કાયે ત સયુતની‘, ‘ઉંતધયુાં‘ ેને ‘ભસૂુાં‘ ઍ સયુતની રદેજાની 
યતવતા વ્ મત ય  .ેએ  
ેતરુ :  
લરવાડ ાવે ‘ેતરુ‘ નુાં રદેખ્ માત યાંઔ-યવામણ ેને દલાઐનુાં તલળા ાયઓાનુાં .ેએ વ ાયઓાનુાં 
ઉદ્યઔતત સ્ તયુબાિ રારબાિના કુંુાંફનુાં .ેએ  
ડુભવ :  
સયુતથી વળય  15 રિતભી દૂય દરિતયમારિતનાય  ડુભવ વલેલુાં .ેએ વ ઍ તલશાયધાભ .ેએ નીરભાાં 
બીભય ેને સરુતાનાફાદ નાભનાાં તલશાયધાભ .ેએ તાી નદે ેને દરિતયમાન વાંઔભ ડુભવ નીર 
થામ .ેએ  
શીરયા :  
સયુતથી વળય  25 રિતભી દૂય શીરયા ઍના જશાજલાડા ેને ઓાતયવાંકુર મજના ભાટ  રદેખ્ માત .ેએ 
કૃબ, ઍસ્ વાય, રાવપન ઍ્ ડ ંુિ તથા રિતયરામ્ વ ાંનીઐનાાં તલળા ઉ્ ાદન  ્ દ્ર .ેએ ઢલૂા 
ઔાભે ઍ અંગે્રજ ડફૂી ઔમા .ે તેન શીરય ફનાવ્ મ શત તેથી તેનુાં નાભ શીરયા ડયુાં .ેએ  
ાયાાય :  
ેશન તાી નદે ઉય ઍ ફાંધ ફાાંધલાભાાં વવ્ મ .ેએ શારભાાં ેશન ઍ ેણળુક્તત ઉ્ ાદન ભથ 
ળફૃ થયુાં .ેએ  
વનઔવ :  
ઔામલાડની ઔાદેની સ્ થાના શ રાાં ેશન ેને .ે લડદયા થિએ  
ઉાિ :  
સયુતથી 100 રિતભી દૂય તાી નદે ય વલેર ઉાિ મજના ભટે ફહુશ તુ મજના .ેએ ્ માાં ઍ 
કૃતત્રભ તલળા વયલય તૈમાય યલાભાાં વવ્ યુાં .ેએ  
ઉબયાટ :  
રીરી લનયાજજ ેને દરિતયમારિતનાયાના વૌંદમપથી ભવામેલુાં ઉબયાટ દબ્રક્ષ ણ ગજુયાતનુાં સ ુાંદય 
તલશાયધાભ .ેએ વરુ ેને તાડનાાં ઊંાાાં ઝાડ વ સ્ થની તલળેતા .ેએ  
લરવાડ :  
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લરવાડ જજલ્ રાનુાં મખુ્ મ ભથ .ેએ નીરભાાં ઑયાંઔા નદે લશ  .ેએ જેભાાં લશાણ ભાયપતે લાાંવ, રાડાાં 
ેને શ્રીપ વલે .ેએ ય રલેનુાં ભંુાં લપળ તથા ય રલે સયુક્ષાદનુાં તારીભ ્ દ્ર .ેએ  
તીથર :  
રઔબઔ લરવાડનુાં રુાં  ફની ઔમેલુાં તીથર દરિતયમારિતનાય  વલેલુાં શલા ઓાલાનુાં સ્ થ .ેએ રિતનાય  
વાાંિફાફાનુાં ભાંરિતદય જલારામ .ેએ  
વાંજાણ :  
િયાન .ડેને બાયત વલેરાાં ાયવી ભનાાં  ટરાાં કુંુાંફને વોરદેથભ વાંજાણના યાજાઍ યક્ષણ 
વપ યુાં શત ુાંએ વાંજાણની વવાવ ાીકુ, આંફાના ષુ્  તકૃ્ષ .ેએ  
ઉદલાડા :  
ાયવીઐનુાં તલત્ર તીથપધાભ .ેએ િયાનભાાંથી રાલેર ેક્ગ્નયનમત આવતળ ફશ યાભ) તનયાંતય 
રદેજ્લબ્રરત યાઓલાભાાં વલી .ેએ  
લાી :  
.ેલ્ રા થડાાં લઅભાાં લાીઍ ઑદ્યબ્રઔ કે્ષતે્ર શયણપા બયે .ેએ યાંત ુાયઓાનાાંઐ કણુાં યેને 
યવામણના શિ વ તલસ્ તાયભાાં રદેદૂણન ભટ બમ ઊબ થમ .ેએ  
દભણ :  
ભતૂલૂપ ંુપઔીઝ વાંસ્ થાન વજે  ્ દ્રવયાય વાંાાબ્રરત રદેદ ળ .ેએ દભણના રિતનાયાની ય ત ુભઓૂયે 
ેને ઝાાંઓા યાંઔની .ેએ દભણની ભધ્ મભાાંથી દભણઔાંઔા નદે લશ  .ે ેને નઔયને ફે બાઔભાાં લશેંાે 
.ેએ દબ્રક્ષ ણ બાઔભાાં ‘વે  થેડ્રર‘ નાભનુાં ભંુાં દ લ .ેએ નાની દભણભાાં ‘પટપ  ઐપ વે્ ટ જેયભી‘ રિતલ્ ર 
.ેએ  
દાદયા-નઔય શલેરી :  
500 ા રિતભીથી ણ ઐ. તલસ્ તાય ધયાલત વ  ્ દ્રળાતવત રદેદ ળ ઍ ફાફતભાાં તલયર .ેએ 
1954 ભાાં વ રદેદ ળને ંુપ  ઔીઝના ળાવનથી મતુત યામ ્ માયથી 1961 સધુી વ રદેદ ળ ય 
રનુાં યાજ યહ્ુાં શત ુાંએ  
ઉનાિ :  
ઔયભ ાણીના કુાંડ ભાટ  જાણીત ુાં ઉનાિ ઍ વયગ્ મધાભ .ેએ  
બ્રફરીભયા :  
ેશનનુાં વભનાથ ભશાદ લનુાં ભાંરિતદય ેતત રદેતવધ છ .ેએ યાાયાીરાાંનાાં ાયઓાનાાં તલસ્ માાં .ેએ  
નલવાયે :  
નલવાયે ણૂાપ નદેના રિતનાય  લવેલુાં ઔામલાડે નઔય .ેએ ાડની તભર, લાવણનાાં ાયઓાનાાં 
તથા શેયાન ઉદ્યઔ તલાવ ા્ માાં .ેએ નલવૈમદ ીયની ભઝાય રિતશ્ દુ – મકુ્સ્રભભાાં રદેતવધ છ .ેએ  
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નાયઔ :  
રદેખ્ માત તલદ્યાધાભ .ેએ દરિતયમારિતનાયાનુાં વ વૌંદમપધાભ દબ્રક્ષ ણ ગજુયાતનુાં ાંાઔીની – ભશાફેશ્વય 
ઔણામ .ેએ  
વાતુાયા :  
વહ્યાદ્રી લપતભાાના તિભ .ેડ  દરિતયમાની વાટેથી વળય  2900 ફૂટની ઊંાાિઍ વલેર 
વાતુાયા વમજનલૂપ તલાવ ાભેલુાં બ્રઔરિતયભથ .ેએ ેશન ફે તયપ ાણીથી લનટામેર 
્ીલ્  ફાઔ .ેએ ‘યઝ ઔાડપન‘ ેને તત્રપા ફાઔ ણ જલા જેલ .ેએ ભધભાઓી ઉ.ેય  ્ દ્રન 
વ્ માારિતય ધયણે તલાવ થિ યહ્ય .ેએ  
વશલા :  
ડાાંઔનુાં મખુ્ મ ળશ ય .ેએ દરિતયમાની વાટેથી વળય  1800 ફૂટની ઊંાાિઍ વલેલુાં .ેએ ડાાંઔ દયફાય 
ડાાંઔી રદેજાન વોથી ભટ ર-ઉ્ વલ .ેએ શે આતળભઔા)ના વાતે રિતદલવ ેઔાઉ ીૂ ના ડાાંઔીયાજા 
ેક્ગ્ન ેટાલે .ે જેને વતત 168 રા સધુી જરત યાઓલાભાાં વલે .ેએ  
બફૃા :  
ભગૃઋુતઍ વ નઔય લવાવ્ યુાં શલાથી ઍનુાં નાભ ભગૃુચ્ . ેથલા ભગૃતુીથપ ડયુાં શત ુાંએ ા.થી 
ેભ્રાંળ થિને બફૃા થિ ઔયુાંએ નભપદાના યૂને ાયણે લાયાંલાય જજૉરિતયત થિ ઔમેલુાં બફૃા, 

નભપદાફાંધને ાયણે સયુબ્રક્ષ ત થત ુાં જામ .ેએ પરિતટિરાઇઝય, તવભે્ ટ લઔેય નાાં ભટાાં ાયઓાનાાંથી બફૃા 
વમદૃ્ધધ છ તયપ જિ યહ્ુાં .ેએ મૂ‘ઔલ્ ડન બ્રિજ‘ અંગે્રજઍ િએ વએ 1881 ભાાં ફાંધાલેરએ  
શુરતીથપ :  
બફૃાથી 16 રિતભી દૂય વલેલુાં શુરતીથપ માત્રાધાભ .ેએ ેશન દય ાતતિે નૂભે નભપદા નદેના ાાેં   
ભે બયામ .ેએ વ સ્ થ તલશાયધાભ તયે  તલવી યહ્ુાં .ેએ  
ફીયલડ :  
શુરતીથપની નીર, નભપદાના ટની ભધ્ મભાાં વ તલળા લડ વલેર .ેએ ભા્ મતા ઍલી .ે   
ફીયીરઍ બાયતભ્રભણ દયતભમાન દાતણ પેંયુાં જેભાાંથી વ લડ ઊઔી નીળ્મએ લડનુાં મૂ થડ 
ળધતુાં મશુ્  ર .ેએ વ લડ વળય  600 લપ ીૂ ન શલાનુાં ેનભુાન .ેએ  
યાજીા :  
યજલાડાની યાજધાનીનુાં ળશ ય .ેએ ેશનન શજાય ફાયેલા યાજભશ ર જલારામ .ેએ વ સ્ થ 
તેની યભણીમતાને ાયણે ગજુયાતી રિતપલ્ ભનાાં શરુિતટિંઔનુાં સ્ થાન ફની ઔયુાં .ેએ  
અંરેશ્વય :  
બફૃાથી 12 રિતભી દબ્રક્ષ ણે વલેલુાં અંરેશ્વય ઓતનજ તેર ભાટ  જાણીત ુાં .ેએ ગજુયાતભાાં વોથી વારુાં  
ેને વોથી લધ ુતેર વનારુાં  તેરકે્ષત્ર .ેએ ેશનથી નીતુાં તેર શધુ છ થલા લડદયા ાવેની 
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મરી રિતયપાઇનયેભાાં ભરલાભાાં વલે .ેએ  
બાડભતૂ :  
બફૃાથી વળય  23 રિતભી દૂય વલેરા વ ધાતભિ સ્ થે દય 18 લે કુાંબભે બયામ .ેએ  
યજણ :  
યાંઔેલધતૂ ભશાયાજન વશ્રભ ેશન .ેએ  
ફાાવણ :  
ેક્ષય રુુતભ વાંસ્ થાનુાં લડુાં ભથ ફાાયણ ફયવદ – તાયાયુ ભાઔપ ય વલેલુાં .ેએ  
ડાય :  
નરિતડમાદથી રઔબઔ 40 રિતભી લેૂ વલેલુાં ડાય-મૂ ડાંયુ-કૃષ્ ણબતતનુાં ભંુાં ધાભ .ેએ સરુદેતવધ છ 
ડાયનુાં ભાંરિતદય િએ વએ 1828 ભાાં શ્રી ઔાયાલ જઔ્ નાથ તા્ ્  લેય  લૈરિતદ તલતધથી ફાંધાવ્ યુાં શત ુાં 
તેલા રેઓ ભે .ેએ વ ભાંરિતદયને 8 ધુ્  ભટ .ે ેને 24 તળઓય .ેએ તનજભાંરિતદયભાાં બ્રફયાજતી મતૂતિ વાડા 
ત્રણ ફૂટે ઊંાી ેને દવ ફૂટ શે .ેએ વઓી મતૂતિ ાા વટે થ્ થયની ફનેરી .ેએ ેને તે 11 
ભી વદેની શલાનુાં ભનામ .ેએ  
ઔતેશ્વય :  
ડાયથી 16 રિતભી દૂય ભશે ાાેં   વલેલુાં વરાંેયઔુનુાં વ તળલારમ જલા જેતુાં .ેએ ભશે ેને 
ઔતી નદેનુાં વ વાંઔભતીથપ ઍ તતન સ્ થ ફ્ યુાં .ેએ  
ડલાંજ :  
ડલાંજ ીૂ નુાં તતશાતવ સ્ થાન .ેએ ેશનની કુાંાલાલ જાણીતી .ેએ ડલાંજના ેતતિસ્ તાંબ આતયણ) 
રદેાાીન યઔુની ેતતિઔાથા ઔાતાાં ેફાંધ ઊબાાં .ેએ  
ઉ્ ાં  ેશ્વય :  
ડલાંજથી દવે રિતભી દૂય લાત્ર ાાેં   ઉ્ ાં  ેશ્વયનુાં તળલારમ .ેએ 108 ઔતથમાાં ાવતાાં જભણી 
ફાીુ ઍ ઔઓ .ેએ તેભાાં શ્રી જઔદાંફાનુાં સ્ થાન .ેએ ેશન તલતલધ સ્ થાનેથી ર લા ઉતયાલલા 
વલે .ેએ  
ળાભાીર :  
વાફયાાેં ા જજલ્ રાભાાં ડુાંઔય લચ્ ાે ભેશ્વ નદેના રિતનાય  વલેલુાં વ લેશ્ણલતીથપ તળલ્ વૌંદમપની 
દપ ષ્ષ્ટઍ ેલરનીમ .ેએ ેશન ાતભુુપજ તલષ્ણુાંની ઔદા ધાયણ ય ર શ્ માભ મતૂતિ તલયાજે .ે ઍટરે વ 
સ્ થ ઔદાધયયૂે ણ શ લામ .ેએ દય ાયત સદુ નૂભે મજાતા ેશનના ભેાભાાં જાતજાતના 
શઐુની રે-લેા થામ .ેએ  
િડય :  
રિતશિંભતનઔયની ઉાય  િડય ઔાભભાાં જ રઔબઔ 800 ફૂટ ઊંા ડુાંઔય .ેએ ઍ લાય વ ઔવ ીરતલ 
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ઍટલુાં રુાં  ઔણાત ુાં   ‘િડરિતયમ ઔવ ીર્ મા‘ ઍલી રક્તત રદેાબ્રરત થિએ  
ઓેડિહ્મા :  
રિતશિંભતનઔયથી 57 રિતભીના અંતય  વલેર ઓેડિહ્માભાાં રિતશયણાક્ષી નદેના ાાેં   ાતમુુપઓ િહ્માીરનુાં 
તલયર ભાંરિતદય વલેલુાં .ેએ નીરભાાં ભગૃઋુતના વશ્રભ તયે  ઐઓાતા વશ્રભની નીર રિતશયણાક્ષી, 
બીભાક્ષી ેને વાાંફી નદેઐન વાંઔભ થામ .ેએ  
ભશ વાણા :  
ભશ વાણાની બેંવ લઓણામ .ે ેને ેશનની ‘દૂધવાઔય‘ ડ યે જાણીતી .ેએ ેભદાલાદ – રિતદલ્ રી 
શાિલે ય ભશ વાણા વલતાાં શ રા ‘ળાંકુઝ‘ લટયાપ  મપટ ભાટ  ભનયાંજનના સ્ થ તયે  
રદેતવધ છ થમ .ેએ  
ાટણ :  
વયસ્ લતી નદેના તટ  લવેલુાં વ ઍ લઓતનુાં ભશાનઔય ગજુયાતની યાજધાની શત ુાંએ ાટણ ઍટરે 
‘તન – ળશ ય‘. વનુાં મૂ નાભ ેણરિતશરયુ ાટણ શત ુાંએ રઔબઔ શજાય લપ શ રાાં ફાંધામેર 
વશસ્ ત્રબ્રરિંઔ તાલના ેલળે યથી તેની તલળાતા, ાયેઔયે ેને બવ્ મતાન રિતયામ ભે .ેએ 
તળલ્  સ્ થા્ મની બવ્ મતાનુાં દળપન યાલતી યાણે લાલ સતુલખ્ માત .ેએ ાટણભાાં ેને સુાંદય 
જજનારમ .ે તથા 800 – 1000 યુાણા ેરભ્ મ ગ્રાંથ વાલામા .ેએ  
તવધ છયુ :  
ભાતશૃ્રાધ છ ભાટ  જાણીત ુાં તવધ છયુ વયસ્ લતી નદેને રિતનાય  વલેલુાં .ેએ યાંત ુતવધ છયુની ખ્ માતત તેના 
રુદ્રભશારમને ાયણે .ેએ જેના 1600 ભાાંથી વજે ભાત્ર ાાય  થાાંબરા ેને ઉય ભાન જેતુાં થડુાં 
ફચ્ યુાં .ેએ તવ ધ છયુથી થડ  દૂય 12 * 12 ભીટયન ઍ કુાંડ .ે જે બ્રફિંદુ વયલય નાભે ઐઓામ .ેએ  
તાયાંઔા :  
ભશ વાણા જજલ્ રાની ઉાય  વલેલુાં જૈનનુાં વ માત્રાધાભ 1200 ફૂટ ઊંાા ે્ માંત યભણીમ ડુાંઔય ય 
વલેલુાં .ેએ  
ભવ યા :  
બાયતભાાં ભાત્ર ફે સમૂપભાંરિતદય .ેએ ઍ ણાપ  આઐરિતયસ્ વા)ભાાં ેને ફીીુ ાં ભવ યાભાાંએ ષુ્ ાલતી નદેને 
રિતનાય  વલેલુાં વ ભાંરિતદય િએ વએ 1026-27 ભાાં યાજા બીભદ લના વભમભાાં ફાંધાયુાં .ેએ  
લડનઔય :  
ભશ વાણાથી 30 રિતભી દૂય વલેરા ફે થ્ થયના તયણ તળલ્ ા ેને લાસ્ તુાના રદેતી તયે  
બાયતબયભાાં તલખ્ માત .ેએ દે યાઔ ઔામા .ે તાનવેનના ળયેયભાાં થમેરા દાશનુાં ળભન 
ેશનની ફે વાંઔીતજ્ઞ ફશ ન તાના ેને યેયેઍ ભલ્ શાય યાઔ .ેડેને યુ ંશત ુાંએ  
ફારાયાભ :  
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ફનાવાાેં ા જજલ્ રાનુાં વ ઍ ઉાભ રદેાકતૃત વૌંદમપધાભ .ેએ તે ટ યે ય વલેલુાં .ેએ  
અંફાીર :  
ગજુયાતની ઉાય વયશદ  ેયલલ્ રીની લપતભાાભાાં વયાસયુ ડુાંઔય ય અંફાીરનુાં સરુદેતવધ છ ભાંરિતદય 
વલેલુાં .ેએ ઉયાાંત વવાવના જ ાંઔરની ેદાળ રાઓ, ઓેય, ભીણ, ભધ, ગઔૂ લઔેય ન ુાં ણ 
ફજાય .ેએ અંફાીરનુાં તલળે વપણ તેની નીર વલેર ઔ્ ફય શાડ .ેએ ઔ્ ફયની ટા ય 
ભાતાીરનુાં ભાંરિતદય વલેલુાં .ેએ  
ભજુ :  
ચ્ .નુાં મખુ્ મ ભથ ભજુ 580 ફૂટ ઊંાા ભજૂજમા ડુાંઔયની તેટેભાાં વલેલુાં રઔબઔ 500 લપ 
યુાણુાં નઔય .ેએ વીભાાંત નઔય શિ રશ્ યે .ાલણી ેને શલાિ ભથ લઔેય  ેશન તલસ્ માાં .ેએ 
લાાંેચૂે ઔરીઐલાા ભજુભાાં ઓાવ જલારામ .ેએ વમનાભશર, ભશાયાલ રઓતીરની સુાંદય 
તયણીલાે .ત્રીઐ, તાલ ેને તેભાાં ભાિર દૂયથી ાણી રાલતી ભઔૂબપ નશ યએ ચ્ .ની 
રાનુાં તળઓય ઍટરે વમના ભશરએ  
અંજાય :  
ભજુથી લૂપ-દબ્રક્ષ ણે વલેલુાં અંજાય ાણીદાય .યે-ાપ ાાં, સડૂેઐના ઉદ્યઔ તથા ફાાંધણી ા ભાટ  
જાણીત ુાં .ેએ જેશ્વય ભશાદ લ તથા જેવર-તયરની વભાતધ તલખ્ માત .ેએ અંજાયથી રઔબઔ 4 
રિતભીના અંતય  જ ાંઔરી ઔધેડા આઘડુઓય) પ બ્રવુયેથી ીૂ ન સધુીભાાં જિ ળામ .ેએ  
ધીણધયન ડુાંઔય :  
ભજુઔી વળય  60 રિતભી દૂય વલેર વ ડુાંઔય દાદા ઔયઓનાથની ત ભતૂભ તયે  રદેખ્ માત .ેએ 
ડુાંઔય રઔબઔ 1250 ફૂટ ઊંા .ેએ વ ડુાંઔયભાાં થાન ભે વલેર .ે   જે ીય ેને મઔીઐની 
યશ લાની જગ્ મા .ેએ  
લેમ ુ:  
ચ્ .ના ભટા યણની દબ્રક્ષ ણ વયશદ  ઍ નાનુાં ઔાભ .ેએ .ેલ્ રાાં 250 લઅથી વ ઔાભના ર 
તાના મઓુીની ળશાદતન ળ ાે યહ્યાાં .ેએ  
નાયામણ વયલય :  
બાયતનાાં ાાંા મખુ્ મ વયલયભાાં નાયામણ વયલયની ઔણના થામ .ેએ વ સ્ થ લૈષ્ ણલ ધભીઐનુાં 
માત્રાધાભ .ેએ  
મુાંદ્રા :  
મુાંદ્રા લાડે – ફઔીાા ેને તાંદુયસ્ ત વફશલાને ાયણે ચ્ .ના રીરા રદેદ ળ તયે  ઐઓામ .ેએ 
ેશન ઓાય નુાં ઉ્ ાદન ષુ્  રદેભાણભાાં થામ .ેએ  
ભાાંડલી :  
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ભજુથી દબ્રક્ષ ણ-તિભભાાં વળય  60 રિતભીના અંતય  ભાાંડલી આભડિ) ફાંદય તયે  તલાવ ાભી યશ લુાં 
સ્ થ .ેએ ભાાંડલીન રિતનાય ખફૂ યબ્રમાભણ શલાથી ઍ ટેફી વેનેટરિતયમભ ણ .ેએ લનાક્કેથી 
લીજેનુાં વ્ માાયે ધયણે ઉ્ ાદન થામ .ેએ  
ધાલીયા :  
િએ વએ 1967-68 ભાાં બાાઉ તાલુાભાાં ધાલીયા ટનફાની રદેથભ જાણ થિએ યુાતન ત્ લના ળધ 
ામપ રદેભાણે વ સ્ થે 4500 લપ શ રાાં ઍ તલળા ેને બવ્ મ નઔય શત ુાંએ  
ાંડરા :  
ચ્ .નુાં વ ફાંદય ેલાપાીન ણ બાયતનાાં ેઔ્ મનાાં ફાંદયભાાંન ુાં ઍ ફની યહ્ુાં .ેએ તે િે ટપ  .ેએ  
લવલાણ :  
લવલાણ આીૂ ના વભમનુાં લધપભાનયુ) ેને વધતુન સયુ ્ દ્રનઔયની લચ્ ાે બઔાલ નદે લશ  .ેએ 
ઔાભભાાં સુાંદય – તળલ્ સ્ થા્ મબયે ભાધાલાલ .ેએ વતી યાણદ લીની દ યે રદેખ્ માત .ેએ લવલાણ 
વોયાષ્ રન દયલાજ શ લામ .ેએ વઝાદે .ે બાયતભાાં વોરદેથભ તલરીન થનારુાં  યાયનમ લવલાણ 
શત ુાંએ  
ાટેરા :  
ઝલેયાાંદ ભેકાણીનુાં ાટેરા સયુ ્ દ્રનઔયથી 57 રિતભી દૂય ડુાંઔય ય વલેલુાં .ેએ ડુાંઔયની ટા ય 
ાામુાંડાદ લીનુાં ભાંરિતદય .ેએ  
તયણેતય :  
તયણેતય ઍ તત્રનેત્ર ળ્ દનુાં ેભ્રાંળ .ેએ યાજટથી ઉાય-લૂપભાાં 65 રિતભી દૂય વલેલુાં તયણેતય 
ઍના ભેા ભાટ  તલશ્વબયભાાં રદેતવધ છ .ેએ શારનુાં ભાંરિતદય િએ વએ 1902 ભાાં ફાંધાયુાં શત ુાંએ  
ઔાાંધીનઔય :  
વને 1964-65 ભાાં ઔાાંધીનઔય ગજુયાતની નલી યાજધાનીનુાં ળશ ય ફ્ યુાં વખુાં નઔય જ નલેવયથી 
લવાલાયુાંએ ાાંડેઔવના સ્ થતત રા ાબુપબ્રઝમેયના નઔયમજના ય ઔાાંધીનઔયની વમજન-લ્ ના 
યલાભાાં વલીએ વખુાં ળશ ય 30 વેટયભાાં તલબાજજત યલાભાાં વવ્ યુાંએ તલધાનવબાનુાં સ્ થા્ મ 
રા્ ભ .ેએ ળશ યભાાં સુાંદય ફઔીાાઐ ઉયાાંત રાઓ તકૃ્ષ ઉઔાડામાાં .ેએ  
ઔાાંધીનઔયનુાં ેનખુાં વપણ .ેએ ેક્ષયધાભએ બઔલાન શ્રી સ્ લાભીનાયામણની સ્ મતૃતભાાં વજાપમેલુાં 
વ વાંસ્ કતૃત તીથપ કુર 23 ઍય ધયતી ય થયામેલુાં .ેએ . લપના વભમઔાાભાાં ફાંધામેલુાં વ 
ભાંરિતદય 108 ફૂટ ઊંચુાં, 240 ફૂટ રાાંબુાં ેને 131 ફૂટ શફૄાં .ેએ ભાંરિતદયના ભધ્ મસ્ થ ઓાંડભાાં બઔલાન 
સ્ લાભીનાયામણની વાત ફૂટ ઊંાી સલુણપભાંરિતડત મતૂતિ બ્રફયાજભાન .ેએ  
ેડારજ :  
ઔાાંધીનઔયથી ેભદાલાદના યસ્ તે 10 રિતભીના અંતય  ેડારજ ઔાભની ઐંતતશાતવ લાલનુાં સ્ થા્ મ 
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તલશ્વના રદેલાવીઐનુાં વપણ ફ્ યુાં .ેએ વ લાલ યાણી રુદાફાિઍ તેના તત યાજા લીયતવિંશની 
માદભાાં વને 1499 ભાાં ફાંધાલી શતીએ તેને 5 ભા .ેએ લાલની કુર રાંફાિ 84 ભીટય જેટરી .ેએ  
રથર :  
ેભદાલાદની તિભે 84 રિતભીના અંતય  વલેરા રથરભાાંથી શડપ ા વાંસ્ કૃતતના રઔબઔ ાાય 
શજાય લપ લેૂના ેલળે ભે વવ્ મા .ેએ વ વમધૃ છ ફાંદયન નાળ યૂને ાયણે થમ શલાનુાં 
ભનામ .ેએ  
ધા :  
રથરની લેૂ વલેરા ધા ઔાભભાાં ભીનદ લીઍ ફાંધાલેલુાં ભરાલ તાલ .ેએ ધા 
જાભપની લાડેઐ ભાટ  જાણીત ુાં .ેએ ્ માાંથી દબ્રક્ષ ણ-લૂપભાાં ેભદાલાદ-ઓેડા જજલ્ રાની વયશદ  ત્રણ 
નદેઐનાાં વાંઔભ સ્ થે લોેાન ભે બયામ .ેએ  
ન વયલય :  
ેભદાલાદથી દબ્રક્ષ ણ-તિભે વળય  60 રિતભીના અંતય  વલેલુાં ન વયલય વળય  115 ા 
રિતભીન કેયાલ ધયાલે .ેએ લાભાાં વળય  350 જેટરા નાના ફેટ .ેએ ન વયલયનુાં આંતયયાષ્ રેમ 
ભશ્ લ .ે, ાયણ   તળમાા દયતભમાન દ ળયદ ળનાાં ક્ષીઐનાાં ટેટાાં વલે .ેએ વભાાં 
સયૂઓાફનુાં વપણ લધ ુયશ  .ેએ  
ેભદાલાદ :  
વાફયભતીના રિતનાય  વળાલર ેને ણાપલતી નાભનાાં ફે નઔય શતાાંએ ્ માયથી ળફૃ થિને 
ેલાપાીન ેભદાલાદ સધુીન ઍ યાજેમ ેને વાાંસ્ કૃતત િતતશાવ .ેએ વને 1411ના ઍતરદેર 
ભાવની શ રી તાયેઓે ેશભદ ળાશ  રદેથભ ઈંટ મૂે ળશ યનુાં તનભાપણ ળફૃ યુએં ેભદાલાદભાાં ફે 
રિતલ્ રા .ે : બદ્રન ેને ઔામલાડની શલેરીનએ ત્રણ દયલાજાની અંદય જતાાં જભણે શાથે તલળા 
જાભે ભક્સ્જદ વલેરી .ે જે વને 1423 ભાાં ફાંધામેરીએ વ તવલામ ઝરિતયમા ભક્સ્જદ, યાણી 
ફૃભતીની ભક્સ્જદ ણ રદેખ્ માત .ેએ વને 1572 ભાાં ફાંધામેરી વીદે વૈમદની જાેઐ તલશ્વતલખ્ માત 
.ેએ કુતબુદુ્દેન શોજે કુતફુ તાલ 1451 ભાાં ફાંધાલેલુાં જે વજે ાાંરિતયમા તાલ તયે  ઐઓામ .ેએ 
76 ઍય જેટરી જભીન યતા વ તાલન કેયાલ રઔબઔ 2 રિતભી જેટર .ે તથા વ્ માવ 650 
ભીટય .ેએ લાભાાં વલેરી નઔીનાલાડે તેની સુાંદયતાભાાં લધાય ય  .ેએ કુળ રદેાણીતલદ્દ ફૃફીન 
ડ તલડના રદેમાવથી ાાંરિતયમાની વવાવની ટ યેઐ ય તલવેરા ફાક્રેડાાંઔણ, રદેાણીવાંગ્રશ, 

જાયવાંગ્રશ ગજુયાતનુાં વઔતુાં ઔોયલ ઔણામ .ેએ વને 1450 ભાાં વીદે ફળીયની ભક્સ્જદના ઝૂરતા 
તભનાયાઐની યાના થિએ  
1850ભાાં રિતદલ્ રી દયલાજા ફશાય રેદેભાાંદ વરાટ  વપ દ વયવનુાં શેેતવિંઔનુાં જજનારમ યચ્ યુાંએ ફીજાાં 
ધભપસ્ થાનભાાં ાાંડુયાંઔ વેલરેીરનુાં બાલતનઝપયભાાંન ુાં મઔેશ્વયનુાં ભાંરિતદય, બ્રા્ ભમ તભળન, શય કૃષ્ ણ 
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વાંરદેદામનુાં ઇસ્ ન ભાંરિતદય ેને વરા ઓાતે બાઔલત તલદ્યાીે .ેએ  
ન્ૃ મકે્ષતે્ર શ્રીભતી મણૃાબ્રરની વાયાબાિની દપણ વાંસ્ થા ેને કુમરુિતદની રાબ્રઓમાની દાંફ વાંસ્ થા ાભ 
યે યશે .ેએ સ્ થા્ મતળક્ષણકે્ષતે્ર સ્ કરૂ ઐપ વરિતિટ ાય, રાન યજજિંદ ીરલન વાથે વાંદબપ યાતી 
ઍનએવિએડેએ ેને ઉદ્યઔ વાંાારનના તળક્ષણ ભાટ ની વિએ વિએ ઍભએ બાયતબયની ફેનમનૂ 
વાંસ્ થાઐ .ેએ ઔાાંધીીરઍ સ્ થાેરી ગજુયાત તલદ્યાીે સ્ લતાંત્ર તલદ્યાીે તયે  ઔાાંધી તલાાયને 
 ્ દ્રભાાં યાઓીને તળક્ષણ વી યશે .ેએ તલજ્ઞાન કે્ષતે્ર રિતપબ્રઝર રિતયવાપ રેફય ટયે, ઑદ્યબ્રઔ વાંળધન 
ભાટ ની ેરિતટયા ત અંધ-ફશ યાાંમઔૂાાં ભાટ ની ફીએ ઍભએ ઍએ વાંસ્ થાઐની નાભના દ ળ-તલદ ળભાાં .ેએ 
વયઓેજ નીર તલળારા ઍ તલતળષ્ ટ રદેાયનુાં નાસ્ તાગશૃ .ેએ જેભાાં ઔાભડાનુાં લાતાલયણ ઊભુાં 
યલાભાાં વવ્ યુાં .ેએ ેશન તલતલધ રદેાયના લાવણન વાંગ્રશ .ેએ  
વને 1915ભાાં યાષ્ રતતા ભશા્ ભા ઔાાંધીીરઍ વાફયભતીના ાાેં   ‘વ્ માગ્રશ વશ્રભ‘ની સ્ થાના યે 
શતીએ ેશનમા ઔાાંધીીરનુાં તનલાવસ્ થાન રદયદમકુાંજ વલેલુાં .ેએ  
ભયફી :  
ભચ્ ુ  નદેને રિતનાય  ભયફી લસ્ યુાં .ેએ તળલ્ યતુત ભબ્રણભાંરિતદય ાન ઉ્ કૃષ્ ટ નમનૂ .ેએ ભયફીભાાં 
કરિતડમા તથા ટયે ફનાલલાના ઉદ્યઔ ખફૂ તલસ્ મા .ેએ નીરભાાં નાનડુાં ઔાભ ટાંાયા 
વમપવભાજના સ્ થા સ્ લાભી દમાનાંદીરનુાં જ્ ભસ્ થાન .ેએ  
લાાંાનેય :  
યાજટથી 38 રિતભી દૂય લાાંાનેયભાાં ભશાયાજાન ભશ ર દળપનીમ .ેએ ભશાયાજાના તલતળષ્ ટ ળઓની 
માદઔીયે ફૃે યુાણી ભટયનાાં ભડર આતલ્ ટ જ ાય)ન ભટ વાંગ્રશ ણ .ેએ ટયે ઉદ્યઔ તલાવ 
ા્ મ .ેએ  
યાજટ :  
યાજટની સ્ થાના વભી વદેભાાં કુાંલય તલબીર જાડ જા નાભના યાજતૂ વયદાય  યેએ ેશનની 
યાજકુભાય રેજ જાણીતી તળક્ષણ વાંસ્ થા .ેએ ભશા્ ભા ઔાાંધીના રિતયલાયનુાં ૈતૃ સ્ થાન ફા ઔાાંધીન 
ડ ર, લટ્વન વાંગ્રશારમ ખ્ માતનાભ .ેએ  
ઔકડર :  
યાજટથી 30 રિતભીના અંતય  વલેલુાં ઔકડર ભલુનેશ્વયે દ લી તથા સ્ લાભીનાયામણ વાંરદેદામના 
ભાંરિતદયને રીધે જાણીત ુાં .ેએ ઔકડર ઔકડરી નદેના રિતનાય  લવેલુાં .ેએ  
લીયયુ :  
યાજટથી દબ્રક્ષ ણે 38 રિતભી દૂય લીયયુ વાંત જરાયાભના સ્ થાનને ાયણે ખ્ માતનાભ ફ્ યુાં .ેએ  
જાભનઔય :  
વને 1540 ભાાં જાભ યાલે ચ્ . .ડેને જાભનઔય ળશ ય લવાલેલુાંએ ળશ ય લચ્ ાેના યણભર 
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તાલભાાં વલેર રાઓટા ભશ ર લીયતા ેને રેદેભનુાં રદેતી .ેએ વોયાષ્ રનુાં ેરિતયવ શ લાત ુાં જાભનઔય 
ઍ લઓત .ટ  ાળી તયે  ણ ઐઓાત ુાંએ વયલેુદાાામપ ઝાંડુ બટ્ટીરઍ સ્ થાેરી યવામણ 
ળાાઐઍ વજે ઝાંડુ પાભપવીનુાં ફૃ ધાયણ યુ ં.ેએ ળશ યભાાં વલેરી વયલેુરિતદ યતુનલતવિટે ેને 
વોય – બ્રારિત્ વા ભાટ ન ુાં વરેરિતયમભ રદેખ્ માત .ેએ ેશનનુાં સ્ ભળાન ભાણેફાિ મકુ્તતધાભ ેનખુાં .ેએ 
યણભર તાલની ેક્ગ્ન રિતદળાઍ ફારા શનભુાન ભાંરિતદય .ેએ જેનુાં નાભ ‘બ્રઔનેવ બુ‘ભાાં નકધાયુાં .ે, 

ાયણ   1 ઐઔષ્ ટ 1964 થી ળફૃ થમેર શ્રી યાભએએએ ેઓાંડ ધનુ તનયાંતય ાાલ ુયશે .ેએ જાભનઔયની 
ઍ તયપ ફાંધ ફાાંધીને ફનાલેલુાં યણીરતવાઔય .ે ત ફીીર ફાીુ  ફેડે ફાંદય .ેએ ફેડેભાાં શલાિદ 
તથા નોાદનુાં ભશ્ લનુાં ભથ .ેએ નીરના ફારા.ડેભાાં વૈતનળાા .ેએ દરિતયમાભાાં 22 રિતભી દૂય 
યલાાના સુાંદય યાંઔના ઓડલાા ટાઐુ ીયટન ટાઐુ તયે  ઐઓામ .ેએ વ ટાઐુની 
વવાવન 170 ા રિતભી તલસ્ તાય ‘દરિતયમાિ યાષ્ રેમ ઉદ્યાન‘ જાશ ય યામ .ેએ  
્ાયા :  
્ાયા રિતશનૌ  દુઐનાાં ાાય માત્રાધાભ ૈેનુાં ઍ .ેએ ્ાયાભાાં 2500 લપ ીૂ નુાં ્ાયાધીળનુાં ભાંરિતદય .ેએ 
ાાંા ભાનુાં તલળા ભાંરિતદય 60 સ્ તાંબ ય ઊભુાં .ેએ નીરભાાં જ શ્રીભદ ળાંયાાામપન ુાં ળાયદાીે 
વલેલુાં .ેએ ્ાયાથી 32 રિતભી દૂય ળાંઓ્ાય ફેટ .ે   જે ફેટ ્ાયા તયે  ઐઓામ .ેએ જાભનઔય 
ેને ્ાયા લચ્ ાે ભીેાયુભાાં ટાટા  તભરનુાં ભીેાનુાં ાયઓાનુાં .ેએ  
યફાંદય :  
વોયાષ્ રના દરિતયમારિતનાય  વલેલુાં યફાંદય ભશા્ ભા ઔાાંધીનુાં જ્ ભસ્ થાન .ેએ વને સદુાભાયુે ણ 
શ  .ેએ ેશન ભટે વાંખ્ માભાાં ‘વીદ્દે‘ જાતતના ર લસ્ મા .ે, જેઐનુાં મૂ લતન વરિતિા ભાનલાભાાં 
વલે .ેએ ેશનના જલારામ સ્ થભાાં ઔાાંધીીરલનની ઝાાંઓી યાલત ુાં ેતતિભાંરિતદય, સદુાભાભાંરિતદય, 

નેશરુ ૫રેનેટરિતયમભ, બાયત ભાંરિતદય તથા વમદુ્રતટ લઔેય  ઔણાલી ળામએ  
ેશભદયુ – ભાાંડલી :  
દરિતયમારિતનાય  વલેલુાં નમનય્ મ નૈવબ્રઔિ વૌંદમપ ધયાલત ુાં સ્ થ .ેએ  
ીૂ નાઔવ :  
બ્રઔયનાયની .ામાભાાં તલસ્ તય લુાં નઔય ીૂ નાઔવ બતત નયતવિંશ ભશ તાની નઔયે ઔણામ .ેએ શડપ ાની 
વાંસ્ કૃતત શ રાાંના ેલળે ેશનથી ભે વવ્ મા .ેએ બ્રઔયનાય જલાના યસ્ તે ેળ  તયાલેર 
તળરારેઓ .ેએ  
બ્રઔયનાય :  
બ્રઔયનાય લપતની 600 ભીટયની ઊંાાિ સધુી શકાલા ભાટ  દવ શજાય ઔતથમાાં ાડલાાં ડ  .ેએ 
બ્રઔયનાય મખુ્ મ્ લે જૈન તીથપધાભ .ેએ બ્રઔયનાય યતલતાારના નાભે ણ ઐઓામ .ેએ ટા ય વોથી 
ભંુાં નેતભનાથીરનુાં દ યાવય .ેએ .ે ટાે અંફાીરનુાં ભાંરિતદય .ેએ  
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વાવણઔીય :  
ઔીયની તેટેભાાંથી વમદુ્ર સધુીના દબ્રક્ષ ણ વોયાષ્ રના તલસ્ તાયભાાં તલસ્ તય લુાં વાવણઔીયનુાં જ ાંઔર 
તવિંશના ેબમાયણ્ મ તયે  રદેખ્ માત .ેએ લનસ્ તતળાસ્ ત્રીઐના ેબ્રબરદેામ મજુફ ેશન રઔબઔ 50 
જાતનાાં કાવ ઊઔે .ેએ ઔીયનાાં ફીજાાં નકધાત્ર રદેાણી .ે નીરઔામ ેને ભટાાં ળનઔડાાંલાે બેંવએ  
તરુવીશ્ માભ :  
બ્રઔય રદેદ ળની ભધ્ મભાાં વલેરા વ સ્ થે વાત કુાંડ .ેએ તેનુાં ાણી 70 થી 80 C જેટલુાં ઔયભ યશ  .ેએ  
ાયલાડ :  
ભતૂાભાાં ાાાંબ્રામાઐ ભાટ ના સ્ થ ાયલાડનુાં મૂ નાભ ાારુલાડે .ેએ વ સ્ થ નારિતયમે, 

નાઔયલેરનાાં ાન ેને વાયે ભાટ  રદેતવધ છ .ેએ ીૂ નાઔવના નલાફ ભાટ  વ ઉનાાન મુાભ 
શતએ નલાફન ગ્રીષ્ ભ ભશ ર વજે શરીડ -શભભાાં પ યલાિ ઔમ .ેએ  
વભનાથ :  
વભનાથ ઍ બાયતભાાં ળૈલ વાંરદેદામનાાં ે્ માંત તલત્ર ઍલા ફાય યનમતતબ્રરોઔભાાં રદેથભ ઔણામ .ેએ 
લેયાલથી 5 રિતભી દૂય દરિતયમારિતનાય  વલેલુાં વભનાથ 17 લઓત લ ૂાંટાયુાં ેને ફાંધાત ુાં યહ્ુાં .ેએ વને 
1950 ભાાં વભનાથના નલતનભાપણનુાં ાભ ળફૃ થયુાંએ જેભાાં વયદાય ટ રન તવિંશ પા યહ્યએ વને 
1995ભાાં વભનાથની પયેથી નલયાના યાિ શતીએ ભાંરિતદયની નીરભાાં બઔલાન શ્રીકૃષ્ ણને 
ાયધીઍ તીય ભાયુ ંશત ુાં તે બારાતીથપ .ેએ  
રાેે :  
ેભય રીનુાં રાેે ઔાભ યાજલી તલ રાીની જ્ ભભતૂભ ેને ભપભતૂભ .ેએ  
બાલનઔય :  
બાલનઔયની સ્ થાના ભશાયાજ બાલતવિંશીર શ રાઍ 1723 ભાાં લડલા ઔાભ નીર યેએ બતુનમાદે 
તળક્ષણ ભાટ  દબ્રક્ષ ણામતૂતિ વાંસ્ થાની ળફૃવત ેશન થિએ ઔાાંધી સ્ મતૃત, ફાટપન રાઇિેયે, ફશ યા – મ ૂાંઔા 
ળાા, રતભરા, વલ્ ટ રિતયવાપ િ્્સ્ટટયટૂ, ઔોયેળાંય તાલ, તઓતેશ્વય ભાંરિતદય લઔેય  જાણીતાાં .ેએ  
ઔવડા :  
બાલનઔયથી ઉાય – તિભે વલેલુાં ઔવડા સ્ લાભીનાયામણ વાંરદેદામનુાં ભશ્ લનુાં ધાભ .ેએ  
ાબ્રરતાણા :  
ાબ્રરતાણા ાવેના 503 ભીટય ઊંાા ળેત્ુાંયનમ લપતભાા યનાાં 108 ભટાાં દ યાવય ેને 872 
નાની દ યેઐ તલશ્વ રદેતવધ છ .ેએ વ લપતને ુાંડરિતય બ્રઔરિતય ણ શ  .ેએ ેબ્રઔમાયભાાં વૈાનાાં વ ભાંરિતદય 
ભટ  બાઔે વયવશાણ ેને વપ દ થ્ થયથી ફાંધામેરાાં .ેએ ળેત્ુાંયનમ ાડતાાં જભણી ફાીુ ઍ 
વધતુન યઔુભાાં ફાંધામેલુાં વભલવયણ ભાંરિતદય વલેલુાં .ેએ  
લેાલદય :  
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ેભદાલાદ-બાલનઔય યસ્ તા ઉય લરબીયુ નીર 8 ા રિતભી તલસ્ તાયભાાં લેાલદયન દુતનમાન 
વોથી ભટ ાેમાય યાષ્ રેમ ાપ  વલેર .ેએ 

લણપવ્ મલસ્ થા, ામપ ેને વાધન 

િાહ્મણ : તલદ્યા બણલી, બણાલલી, મજ્ઞ યલ, યાલલ, થા, ભપાાંડ : ાંાાાંઔ 

ટ ર : ઓેતી, વયઉ.ેય, ધયતીભાાંથી ધા્ મ ેદા યલાનુાં ાભ : શ, ઓેતીનાાં ઐજાય 

લાબ્રણમ : લેાય, વ્ માજલટાલ, વદાવ્રતન લશેલટ : ત્રાજલાાં, ાટરાાં 
સથુાય : રાડાની ફનાલટ, ભાન, ફાયેફાયણાાં, પતનિાય : લાાંવર-પયવી 
લશુાય : રઓાંડનાાં ઓેતીના ઐજાય, જાે-ઝાાંા, શતથમાય : ધભણ, શથડ 
વની : વના – ાાાંદેના દાઔીના ફનાલલા, ભીના ાયેઔયે યલી : ઍયણ, શથડે 
વાલી : કુદયતી ેને કતૃત્રભ ય વાભાાંથી ળાથી ાડ લણતુાં : ળા, ળટર 

ાંવાયા : ધાત ુઐઔાલી, નલાાં લાવણ ફનાલલાાં : ઍયણ, શથડે, બઠ્ઠા 
દયીર : સતુય, ઊન લઔેય  ાડનુાં જાતજાતનુાં તવરાિાભ : વમ, ાતય 

રિતડમ : ભાટે, તવભે્ ટ, ચનૂાભાાં ાણતય, પ રાસ્ ટય, ભાન ફનાલલાાં : ઐાંફ 
તયઔાા : બલાિલેળ, નાટ, યાભરીરા યલાાં : ભ ૂાંઔ 

કુાંબાય : ભાટેભાાંથી જાતજાતના કાટનાાં લાવણ ફનાલી લલાાં : ાાડ, ટલુાં 
નાિ આલાણાંદ) : ઔાભની સઓુાાયે વાાલલી, વાયા – ભાેા રદેવાંઔે વેલા : શજાભત, ેસ્ ત્ર 
ભાી : ભય ર વયનાાં ાાભડાભાાંથી ઓેતીનાાં વાધન, ઓાવડાાં ફનાલલાાં : નઓરી 
કાાંાી : તેરીબ્રફમાાંભાાંથી આકાણીભાાં ીવીને) તેર ાવલાનુાં ાભ :ફદની કાણી 
ધફી : ડાાં ેને ાડ ધલાનુાં, સકુડ ેને સ્ લચ્ . યેતે યાઓલાનુાં : ાણી, કુાંડ 

ભાે : ફૂર.ડ ેને પની લાડેઐ ઉ.ેયલાનુાં ફૂરના શાય ફનાલલાનુાં 
યાલ : ઔધેડાાં, ઊંટ ઉમઔાથે ાલાાં, વર લઔાડલ : વર ત્રાાંવા, ળયણાિ 

લાકયે : તાલડાભાાં લાડે યે ળાબાીર યૂે ાડલી, ભયકાાં – ફતાાં ઉ.ેયલાાં 
યાજતૂ : વભાજના યક્ષણની જલાફદાયે ઍભની .ે : તરલાય, વાર, બાર 
યફાયે : કેટાાં, ફયાાં, ઔામ લઔેય  વય ઉ.ેયલાાં : દયડુાં, દ કડુાં 
શરિતયજન : શાથલણાટ ેને ાાભડાાંને  લલાનુાં ાભ : ળા 

ેાયડા : યાજતૂને યૂ વ જ્ઞાતત .ેએ શલે ઓેતીાભ તયપ ધૌ  માન દયુ ં.ેએ 
વરાટ : થ્ થયને તયે મતૂતિ, ઇભાયત ફનાલલી : ટાાંણુાં, શથડ 
તિંજાયા : ફૃ નીરને ઔાદરાાં, યજાિ ફનાલલાાં : તિંજણ 

તધન : દ લભાંરિતદયભાાં જૂાાભ ેને રિતડમાાભ 

બાલવાય : ાડ યનુાં યાંઔાટે ાભ, યાંઔય જનુાં ાભ : ફીબુાં, કય લુાં યાંઔ 
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ફજાબ્રણમા આવયાબ્રણમા) : બટતી વ ભ ઈંવણી, વાદડે, ટરી લઔેય  ફનાલે .ેએ 
ે : ઓેતી, ઓેતભીૂ યે 
લણઝાયા : ઍ તલાયતી જાતત, ારત ુરદેાણી ્ાયા ભારની શ યપ ય, રિતેમા 
ભા.ે : ભા.રાાં ડલાનુાં ાભ ય  .ે : જા 

ફાયટ : બાાન વફી, લાતાપઐ ્ાયા ભનયાંજન ીયવે .ેએ 
નટ – ફજાબ્રણમ : લાાંવની કડે ય દયડુાં ફાાંધી તેના ય ભનયાંજ ઓેર યનાયએ 
 

ગજુયાત ની તલળેતાઐ 

બશૃદૌ  મુાંફિ યાયનમનુાં તલબાજન થતાાં વને 1960 ના ભેની શ રી તાયેઓે ગજુયાતનુાં ેરઔ યાયનમ 
ેક્સ્ત્ લભાાં વવ્ યુાંએ 
બાયતનુાં વો રદેથભ િે ટપ  આમતુત ફાંદય) ાંડરા ગજુયાતભાાં .ેએ 
સતુયાઉ ાડ વાંળધન ભાટ ની ઍ ભાત્ર વાંસ્ થા ‘ેરિતટયા‘ ગજુયાતભાાં .ેએ 
બાયતના ભીેાના ઉદ્યઔભાાં ગજુયાત ભઓય  .ેએ 
તવભે્ ટ ઉદ્યઔભાાં ગજુયાત વઔ ડત ુાં .ેએ 
બાયતભાાં તવિંશ ભાત્ર ગજુયાતના બ્રઔયનાાં જ ાંઔરભાાં જ .ેએ 
ચનૂાન થ્ થય ગજુયાતભાાં રઔબઔ દય  સ્ થે ભે વલે .ેએ 
વયલેુરિતદ યતુનલતવિટે બાયતભાાં પતત ગજુયાત આજાભનઔય)ભાાં .ેએ 
ફવાઇટનુાં વોથી લધ ુઉ્ ાદન ગજુયાત ય  .ેએ 
વાંઓેડાનુાં રાડા યની રાાયેઔયેનુાં ઓયાદે ાભ રદેખ્ માત .ેએ 
બાયતના મખુ્ મ ફે ેઓાત ઓાંબાતન ેઓાત ેને ચ્ .ન ેઓાત ગજુયાતભાાં .ેએ 
શડપ ા વાંસ્ કૃતતને ભતા ેલળે ેશન રથર ેને યાંઔયુભાાં ભે .ેએ 
ગજુયાતી યાવ, ઔયફા ેને દુશાનુાં તલતળષ્ ટ વાાંસ્ કૃતત ભશ્ લ .ેએ 
બાયતના બાગ્ મતલધાતા ભશા્ ભા ઔાાંધીની જ્ ભભતૂભ ગજુયાત .ેએ 
‘ગજુયાત સ્ ટ ટ પરિતટિરાઇઝય‘ ઓાતયનુાં ભંુાં ાયઓાનુાં ગજુયાતભાાં .ેએ 
બાયતભાાં િ ણ યાયનમ યતાાં રાાંફ દરિતયમારિતનાય ગજુયાતન .ેએ 
બાયતભાાં િ ણ યાયનમ યતાાં લધાય  ફાંદય ગજુયાતભાાં .ેએ 
અંરેશ્વયથી ચ્ . સધુીના રદેદ ળભાાં કુદયતી તેર-ઔેવ ગજુયાતભાાંથી ભળ્મા .ેએ 
બાયતભાાં ા ેને ચનૂાના થ્ થયનુાં ઉ્ ાદન પતત ગજુયાતભાાં થામ .ેએ 
વડાઍળના બાયતના ઉ્ ાદનના 95 ટા ગજુયાતભાાં ઉ્ ્ ન થામ .ેએ 
ભશા્ ભા ઔાાંધી, વયદાય ટ ર, દમાનાંદ વયસ્ લતી જેલાાં નયય્ ન ગજુયાતે વપ માાં .ેએ 
વશ રાણીઐના સ્ લઔપ વમુાં ‘ન વયલય‘ દુતનમાબયનાાં ક્ષીઐને વે .ેએ 
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ઓાદ્યતેર આવનઔતેર)ના ઉ્ ાદનભાાં ગજુયાત ભઓય  .ેએ 
કૃષ્ ણની ્ાયાનઔયે ેને વદ્ય ળાંયાાામપ સ્ થાતત ાાય ભે ૈેન ઍ ળાયદાીે ગજુયાતભાાં 
્ાયા ઓાતે .ેએ 
સ્ લાભીનાયામયણ ધભપના સ્ થા સ્ લાશે વશજાનાંદની ભપભતૂભ ગજુયાત .ેએ 
વ્ માાયે ેને વ્ મલશારુ ગજુયાતી તલશ્વના દય  દ ળભાાં ભે .ેએ 
ઔતવૈાઐભાાં ફનાલામેરી થ્ થયની લાલનુાં રદેભાણ ગજુયાતભાાં તલળે .ેએ 
ેભદાલાદભાાં વલેરા ‘ઝુરતા તભનાયા‘ ઉ્ કૃષ્ ટ તળલ્ સ્ થા્ મન નમનૂ .ેએ 
ળત્ુાંયનમ લપત ય અંદાજે 980 નાનાાં ભટાાં જૈન ભાંરિતદય ધયાલત ુાં સ્ થ ાબ્રરતાણા ગજુયાતભાાં .ેએ 
ાટણના ાદય  ઓદે ાવલાભાાં વલેરી ેઓાંરિતડત તતશાતવ ‘યાણે લાલ‘ જલા જેલી .ેએ 
ગજુયાતન ભધ્ મારીન યઔુ 

ગજુયાત રિતદલ્ રીના સરુતાનના શાથભાાં ઔયુાંએ રિતદલ્ રીના ળાવ ેશન સફૂાઐ નીભતાએ સફૂાઐ 

ીુ રભ યેને ૈવા ઉકયાલતાએ સફૂાઐનુાં યાયનમ વઍ લપ ાાલ્ યુાંએ રિતદલ્ રીભાાં ઔાદે ભાટ  ાલાદાલા 

ાારતા શતા ્ માય  ગજુયાતના સફૂા ઝપયઓાાંઍ રિતદલ્ રીનુાં વતધ્ મ પઔાલી દેધુાં ેને ગજુયાતના 

રદેથભ સરુતાન તયે  મઝુફ્પય ળાશ નાભ ધાયણ યુએં મઝુફ્પય ળાશના ઉાયાતધાયે તેભના ોત્ર 

ેશભદ ળાશ  િએ વએ 1411 ભાાં વાફયભતી નદેના તીય  ેભદાલાદન ામ નાખ્ મએ ેભદાલાદ 

લસ્ યુાં ઍટરે ણાપલતીના ર ્ માાં વલીને લસ્ માએ ાટણની લસ્ તી ઐ.ે થલા રાઔીએ ેભદાલાદ 

લધલા રાગ્ યુાંએ ાાંરિતયમા તાલ ેશભદ ળાશના દેયા કુતબુદુ્દેને ફાંધાવ્ યુાંએ િએ વએ 1442 ભાાં ેશભદ 

ળાશ ભયણ ા્ મએ ેશભદ ળાશન ોત્ર ભશાંભદ ળાશ શ ર ઇતતશાવભાાં ભશાંભદ ફેઔડા તયે  

રદેતવધ છ થમએ ભશાંભદ ફેઔડાઍ ાાાંાનેય ેને ીૂ નાઔવ ઍભ ફે ઔવ ીર્ મા શતાએ તેણે લાત્રને ાાેં   

ભશ ભદાલાદ ળશ ય લવાવ્ યુાંએ ્ માાં નદેના ાાેં   બ્ ભરિતયમ કલૂ ેને ાાાંદા – સયૂજન ભશ ર ફાંધાવ્ મએ 

નયતવિંશ ભશ તા વ વભમ દયતભમાન થિ ઔમાએ તલખ્ માત વાંત ળાશવરભની શબેુચ્ .ાઐ ેને 

વરાશ ફેઔડાને ભળ્માાંએ ભશાંભદ ફેઔડાન દેય સરુતાન મઝુફ્પય ફીજ વાંત સરુતાન શતએ  

ગજુયાતન .ેલ્ ર ફાદળાશ ફશાદુય ળાશ શતએ તેણે ભાલા ીર્ યુાં ેને બ્રાાડ ય ાવાિ યેએ 

બ્રાાડની યાણી ણાપલતીઍ રિતદલ્ રીના ફાદળાશ હુભાયનેુ યાઓડે ભરીએ હભૂાયઍુ ધભપની ફશ નને 

ભદદ ભરીએ ફશાદુય ળાશ શાયેને દેલભાાં ુામ ેને ્ માાં જ તેનુાં ભત થયુાંએ ્ માયફાદ ગજુયાત 

ભઔરના શાથભાાં વયે ઔયુાંએ ેફય  ગજુયાત ીરતૌ  મા .ે ભઔર ળાશજાદાઐ ગજુયાતના સફૂા 

તયે  વલતાએ જશાાંઔીયના ળાવન દયતભમાન અંગે્રજઍ રિતશિંદભાાં લેાય યલાની યલાનઔી ભેલીએ 
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વના રિતયણાભે િએ વએ 1612 ભાાં અંગે્રજઍ સયુતભાાં શ ર-લશ રી લેાયે ેે નાઓીએ ભઔર 

વારાજાયનમના અંત બાઔભાાં ભયાેા વયદાયઍ સયુત , બરુા ેને ેભદાલાદ ળશ ય ય ેને 

વક્રભણ માંએ .ત્રતત તળલાીરઍ સયુત ય ફે લઓત આ િએ વએ 1664 ેને 1672 ભાાં) વક્રભણ 

યુએં ગજુયાતના ફાંદયઍ ંુપઔીઝ, લરાંદા ેને અંગે્રજનુાં વઔભન થિ ચૂયુાં શત ુાંએ અંગે્રજ ર 

લેાય વાથે તાની રશ્ યે તાાત ણ લધાયતા ઔમા ેને વવાનીથી ગજુયાત ફજે યે 

રીધુાંએ 

ગજુયાતન રદેાાીન યઔુ 

બઔલાન શ્રીકૃષ્ ણની થા .ે ગજુયાતના ઇતતશાવના ટ ય અંધાયટ .લામેર .ેએ ત્રણે 

શજાય લપના ઔાાભાાં શુાં ફ્ યુાં તે વધારિતયત ળી ભારિતશતી રદેાપ ત નથીએ િએવએ લેૂ 319 ભાાં 

ભઔધના ાટરીતુ્રના તવિંશાવનેથી ાાંદ્રગપુ ત ભોમે ાક્રલતી્ લન ધ્ લજ પયાવ્ મએ ગજુયાત – 

વોયાષ્ ર ણ તેના નેજા શ ે  વવ્ માાંએાાંદ્રગપુ ત ભોમે ષુ્ મતભત્ર નાભના સફૂાની વોયાષ્ ર તલબાઔભાાં 

તનભણૂ યે શતીએ ષુ્ મતભત્રન ળાવના િએ વએ લેૂ 294 સધુીન શત ેને તેના વભમભાાં 

બ્રઔરિતયઔય આસદુળપન વયલય ય) ફાંધ ફાંધામ શતએાાંદ્રગપુ તના ોત્ર વરાજાટ ેળ   ેય  ેય 

તયાલેરા તળરારેઓભાાંન ઍ બ્રઔયનાયની તેટેભાાં .ેએ વ તળરારેઓ યન રેઓ િાહ્મી બ્રરત ભાાં 

.ે   જે ગજુયાતી બ્રરત  ેને બાાનુાં ણ ઉઔભસ્ થાન .ેએ  

િસ ુવાંલ્ વય લેૂના .ેલ્ રા વૈાભાાં વ ભતૂભ ય િ રદેતાી ળાવન ન શત ુાં તે શ રાાં વ ભતૂભ 

ય બાયતીમ મલન યાજાઐ યાયનમ યતાએ િસનુા જ્ ભ .ેની ાાય વદે સધુી ળ રદેજાનુાં 

વતધ્ મ યહ્ુાંએ વ ળના ળાવનાતધતતઐ તે ક્ષત્રએ ળઍ તાન વાંલ્ વયન રદેાયાંબ િએ વએ 

78 ભાાં મઅએ ીૂ નાઔવ નીરના તળરારેઓ ળ યાજા રુદ્રદભનની મળઔાથાના વાક્ષીરુ રેઓ .ેએ 

રુદ્રદભન શ રાઍ તાના યાયનમન તલસ્ તાય નભપદાના ાાેં ાથી ાંજાફ સધુી પ રાવ્ મ શતએ 

રુદ્રદભનના ળાવના દયતભમાન તલળા સદુળપન તાલ પાટયુાં શત ુાંએ  

િએ વએ 395 ભાાં ાાંદ્રગપુ ત તલક્રભારિતદ્ મે .ેલ્ રા ક્ષત્ર રુદ્રતવિંશને શયાલીને ગજુયાત, વોયાષ્ ર ીરતી 

રીધુાંએ ગપુ તના વભમભાાં ણ યાજધાની બ્રઔરિતયનઔયભાાં જ યશે   જે બ્રઔયનાયની તેટેનુાં ઍ નઔય 

શત ુાંએ િએ વએ 460 ભાાં ગપુ ત વરાજાટ સ્ ાંદગપુ ત મ્ૃ ય ુા્ મ ેને તે વાથે ગપુ ત વારાજાયનમ ત.્ નબ્રબ્ ન 

થિ ઔયુાંએ  

વ વભમે વોયાષ્ રન યાયનમાર વેનાતત તલજમવેન બટાપ  શતએ વ બટાપ  ભૈત્ર કુન શતએ 
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બટાપન ુાં ાટનઔય લરબીયુ શત ુાંએ તેણે સ્ લયાક્રભથી ઍ ભશાન વારાજાજમની સ્ થાના યેએ 

ગજુયાતન તલઔતલાય વધાયભતૂ ઇતતશાવ લરબીયુથી ળરુ થામ .ેએ લરબી ક્રભે ક્રભે બાયતની 

ેને ગજુયાતની ઍ ભશ્લની વાંસ્ ાયભતૂભ ફનીએ ાીની મવુાપય ઇજ્વનઔના ભતે બાયતભાાં લૂપભાાં 

નારાંદા ેને તિભભાાં લરબી ઍ ફે ભટે ફધ છ તલદ્યાીે શતીએ ાીની મવુાપય ય ુવન ાાાંઔ 

લરબીભાાં િએ વએ 641 ના ેયવાભાાં વવ્ મ શતએ બટાપના લાંળજઍ લરબી વારાજાયનમ ય યૂાાં 

275 લપ યાયનમ યુએં ળીરારિતદ્ મ વાતભાના વભમભાાં તવિંધના શા ભ રિતશળાભે િએ વએ? 788 ભાાં લરબી 

ય હુભર મઅ ેને લ ૂાંટ ેને ્ રેવભ યેને નઔયન વાંણૂપ તલનાળ મઅએ 

ભૈત્ર ા દયતભમાન બ્રબલ્ રભાર આદબ્રક્ષ ણ યાજસ્ થાન)ની વવાવન રદેદ ળ ‘ગજુૉયદ ળ‘ તયે  

ઐઓાત શતએ ્ માાંથી ેને જાતતઐ ગજુયાતભાાં વલીને લવીએ ઍ યેતે વનતપ, વોયાષ્ ર ેને 

રાટ આબરુા) રદેદ ળની ગજુયાત તયે ની શ રી યાજધાની બ્રબલ્ રભાર   શ્રીભાર શતીએ  

ગજુયાતની ધયતી ય ઉાયભાાંથી રદેતતશાયઍ ેને દબ્રક્ષ ણભાાંથી યાષ્ રકુટઍ હુભરા ળરુ માપએ .ેલટ  

લનયાજ ાાલડાના નેત્ૃ લ શ ે  ાાલડા લાંળે રઔબઔ ઍવ લપ સ ુધી ક્સ્થયતાથી યાયનમ યુએં 

તેભની યાજધાની ેણરિતશલ્ રાટ આેણરિતશરલાડ) નાભે નલા ાન આાટણ)ભાાં સ્ થાિએ ાાલડા 

લાંળન .ેલ્ ર યાજા વાભાંતતવિંશ તન:વાંતાન શલાથી મૂયાજ વરાંેને દા રેતાાં, વરાંે યઔુન 

વયાંબ થમએ આિએ વએ 942).  

મૂયાજ વરાંેન વભમ ગજુયાતન સલુણપા ઔણામ .ેએ મૂયાજે ‘ગજુૉય ળ‘ દલી ધાયણ યે 

ેને તેના તાફાન રદેદ ળ ‘ગજુૉયદ ળ‘, ‘ગજુૉયયાષ્ ર‘   ‘ગજુયાત‘ તયે  ઐઓામએ ાટણન લૈબલ 

ઍટર લધ્ મ    ેય  ેયથી ર ્ માાં વલીને લવલા રાગ્ માએ વરાંે લાંળના ઍ ે્ મ યાજા 

બીભદ લ શ રાઆબીભદ લ ફાણાલે)ના વભમભાાં ભેશમદૂ ઔઝનલીઍ 6 – 7 જા્ યવુયે, 1026 ના 

યજ વભનાથનુાં ભાંરિતદય લટૂયુાં શત ુાંએ બીભદ લે વભનાથનુાં ભાંરિતદય પયે ફાંધાવ્ યુાંએ બીભદ લની યાણી 

ઉદમભતીઍ ાટણભાાં વાત ભજરાલાે ેદ્દભતૂ તયણી ધયાલતી યાણીની લાલ ફાંધાલીએ 

બીભદ લે ભવ યાની બાઔે ઔઝનલી વાથે થમેરા યધુ છની ભતૂભ ય સમૂપભાંરિતદય ફાંધાવ્ યુાંએ બીભદ લ 

.ે તેન તુ્ર ણપદ લ ઔાદે ય વવ્ મએ ણપદ લ ચ્ ., ારિતેમાલાડ, ઉાય ગજુયાત ેને દબ્રક્ષ ણ 

ગજુયાતન યાજા ફ્ મએ ણપદ લે ‘ણાપલતી‘ નઔયે લવાલી ેને ભીનદ લી વાથે રગ્ ન 

માંએણપદ લના તુ્ર તવધ છયાજ જમતવિંશદ લન ળાવના આ િએ વએ 1094 થી 1140 ) ગજુયાતના 

ઇતતશાવભાાં સલુણાપક્ષય  રઓામેર .ેએ તેણે રાટ ેને વયે ીરતીને તે ફ્ ને રદેદ ળને ગજુયાત વાથે 
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વાાંળ્માએ ભાલા ય તલજમ રદેાપ ત યેને વલઅરિતયતા સ્ થાીએ રદેતાી તવધ છયાજ ેને જ્ઞાની 

વાામપ શ ભાાંદ્રન સઓુદ વાંમઔ થમએ શ ભાાંદ્ર   ‘તવધ છશતભ‘ નાભન વ્ માયણન ભશાગ્રાંથ રખ્ મએ 

તવધ છયાજના મ્ૃ ય ુ.ે તેના કુંુાંફન કુભાયા ઔાદેઍ ફેેએ કુભાયા ધભપયાજલી ઔણામએ  

વરાંેઐના તન .ે લાકેરાઐઍ યાજ યુ,ં જે ૈે લીયધલર ેને તલળદ લનાાં નાભ 

ઉલ્ રેઓનીમ .ેએ લીયધલરના ફે ભાંત્રીઐ લસ્ તુા ેને તેજા નાભના બાિઐ ખફૂ ભળહયૂ 

ેને ળાણા ભાંત્રીઐ તયે  ાંામાએ તેભણે વબ ુલપત ય દ રલાડાભાાં, ાબ્રરતાણા ાવે ળેત્ુાંજમ 

લપત ય ેને બ્રઔયનાય લપત ય જૈન દ યાવય ફાંધાવ્ માાંએ લાકેરાલાંળન .ેલ્ ર યાજા ણપદ લ 

યાંઔીન તભજાજન શલાથી ‘યણ કેર‘ તયે  ઐઓામએ િએ વએ 1297 ભાાં યણ કેર રિતદલ્ રીના 

સરુતાન ેલ્ રાઉદ્દેન બ્રઓરીરને શાથે યાયનમ ા્ મ ેને વ વાથે ગજુયાતભાાં રિતશ્ દુ યાજાઐના 

ળાવનન અંત વવ્ મએ 

ઔોયલળાે ગજુયાતીઐ 

દુઔાપયાભ ભશ તાીર : ગજુયાતભાાં સધુાયાની રદેતતૃા યનાય નીડય ેગ્રણી વ્ મક્તતએ 
લારાાંદ શેયાાાંદ : બાયતના લશાણલટાના વજૉ ‘તવતધમા  સ્ ટેભ નેતલઔેળ‘ના સ્ થાએ 
તત્રભલુનદાવ ઔજ્જય : જાણીતા લૈજ્ઞાતન, લડદયાભાાં ‘ઍબ્રર્્ફ‘ ેને ‘રાબલન‘ વનાયએ 
શયબાિ તત્રલેદે : બાલનઔયભાાં ‘કયળાા‘ ળફૃ યે તળક્ષણને રિતદળા બ્રાિંધનાયએ 
ફલાંતયામ ભશ તા : ાંાામતી યાયનમના રદેણેતા, ગજુયાતના ભાીર મખુ્ મભાંત્રીએ 
ભઔનબાિ દ ળાિ : રદેઓય ઔાાંધીલાદે, તળક્ષણતલદ્દ ેને તલાાયએ 
ાાંદુરાર તત્રલેદે : ડલાંજના તલ્ાન, વિએ વીએ ઍવએ ાવ યે લશેલટે કુળતા તવધ છ યનાય, 

વઝાદ બાયતભાાં વ્ રના યાયનમાર ફનનાયએ 
શયતવધ છબાિ રિતદલેરિતટમા : લશેલટકુળ યાજનીતતજ્ઞ ેને  લણીાય, ગજુયાત યતુનલતવિટેના રદેથભ 
લાિવ ાા્ વેરય ફનનાયએ 
મળલાંત શુર : ગજુયાતનુાં વાાંકૃતત ેને વારિતશજ્મ ીરલન કડનાય ેગ્રણી વભાજળાસ્ ત્રી ેને 
વારિતશ્ મવેલ, યાષ્ રરિતશત બ્રાિંતએ 
ડએ યલી્ દ્રબાિ ઍાએ દલે : તલશ્વભા્ મ તળક્ષણતલદ્દ, વપદ્રષ્ ટા  લણીાય, ફહુશ્રતુ રદેતતબાવાંિ 
તલાાયએ 
ાીભનબાિ જેએ ટ ર : ગજુયાતના યાજાયણભાાં નતુાં ફ ેને જભ વનાય, નભપદા મજનાના 
યુસ્ તાપ, ભાીર મખુ્ મભાંત્રીએ 
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ઉે્ દ્ર તત્રલેદે : રિતપલ્ ભ જઔતના રાાય, નટવરાજાટનુાં બ્રફરુદ ાભનાય, ગજુયાતની વાાંકતૃત 
રદેતતૃતઐના યુસ્ તાપએ 
ભયાયે ફા ુ: તરઔાજયડાના રદેાથતભ તળક્ષભાાંથી યાભથાના રદેતવધ છ ઔામ ફની દુતનમાબયના 
રને થાયવાન યાલનાયએ 
ગરુઝાયેરાર નાંદા : ચસુ્ ત ઔાાંધીલાદે ભીૂ ય નેતા, બાયતના ફે લઓત ામપાયે લડા રદેધાન ફ્ મા, 
‘બાયત ય્ ન‘થી વ્ ભાતનતએ 
ધીરુબાિ અંફાણી : રિતયરામ્ વ ઇ્ ડસ્ રેઝ ્ાયા ગજુયાતના ઑદ્યબ્રઔ ીરલનભાાં ક્રાક્્ત વણનાય 
વાશતવ ઉદ્યઔતતએ 
ેયતલિંદ ઍનએ ભપતરાર : ભપતરાર ઇ્ ડસ્ રેઝના નેજા નીાે ્ ય ુળય તભરના ઉાભ ાડ ્ાયા 
ઑદ્યબ્રઔ દુતનમાભાાં જેભનુાં નાભ .ે તેલા ેયતલિંદબાિ ળેે, ગજુયાતની વતાઐભાાં ઓડ  ઔે 
યશ નાયએ 
નાનબુાિ ેભીન : લડદયાના રદેઔતતળીર યાયનમભાાં ‘ઍરે્્ફ‘ ્ાયા લૈદ્યેમ કે્ષતે્ર દલાઐનુાં 
ઉ્ ાદન યે ગજુયાતની વેલા યનાયએ 
તત્રભલુનદાવ  એ ટ ર : ેમરૂ ડ યેની સ્ થાના યે શે્વતક્રાક્્તન ામ નાઓનાયએ 
ડએ વિએ ીરએ ટ ર : ેથપળાસ્ ત્ર તનષ્ ણાત ડએ ટ ર બાયતીમ રિતયઝલપ ફે્ ના ઔલનપય સધુીના ઉચ્ ા 
શદ્દા બાયતભાાં ેને તલશ્વભાાં બઔલનાયએ 
વાભ તત્રડા : ટ બ્રર્ યતુન ળન આવાંદ ળાવ્ મલશાય)ની દુતનમાભાાં ક્રાક્્ત રાલનાયએ 
 એ રાર આાક્્તરાર) : લતપભાન તલશ્વન તલખ્ માત જાદુઔય, તે ગજુયાતી .ે તેનુાં ગજુયાતને ઔોયલ 
વનાયએ 
ડએ ીએ વીએ લૈદ્ય : ઔબ્રણતળાસ્ ત્રના તનષ્ ણાત ઔાાંધીલાદે  લણીાયએ 
ઔીત ળેેે : બ્રફબ્રરમડપ તથા સ્ નૂયના આંતયયાષ્ રેમ તલજેતાએ 
ભતીરાર વેતરલડ : ામદ ેને ્ મામતલદ્દ, સ્ લતાંત્ર બાયતના રદેથભ ઍટની જનયરએ 
ય ળ યાલર : રિતશ્ દે રિતપલ્ ભના રદેખ્ માત તલરન, વયદાય ટ રની સુાંદય ભતૂભા બજલનાયએ 
ેરુણા િયાની : ગજુયાતી રિતપલ્ ભની ેબ્રબનેત્રી, રિતશ્ દે રિતપલ્ ભભાાં વશામ ેબ્રબનેત્રીએ 
ેવયાની : ગજુયાતી રિતપલ્ ભના ેબ્રબનેતા, રિતશ્ દે રિતપલ્ ભના વશામ ેબ્રબનેતાએ 
ેયતલિંદ તત્રલેદે : ‘યાભમણ‘ તવરિતયમરભાાં યાલણના ાત્રભાાં નકધાત્ર ેબ્રબનમ વનાયએ 
નમન ભબ્રઔમા : લડદયાન રિતક્ર ટ ઓેરાડે, બાયતન ભતૂલૂપ તલ ટ ેયએ 
ાાંડુયાંઔ ળાજિીર વથલરે : બાયતની લૈાારિતય ક્રાાંતતના રદેણેતા, સ્ લાધ્ મામરદેતતૃાના યુસ્ તાપ, 
ઍગ્ વેવે ઍલડપ તલજેતાએ 



 

*****  Astha Academy Gandhinagar, Sector 22, Gandhinagar        *****  Mo. 8980961441 Page 23 
 

એૂ સ્ લાભી વચિચ્ાદાનાંદ ભશાયાજ આદાંતારી) : ગજુયાતભાાં લૈાારિતય ક્રાક્્તના યુસ્ તાપ, રદેઓય તલાાય 
ેને વદળપ વાધુરુુએ 
 

યાજ-યજલાડાાં 
ેતલસ્ભયણીમ યાજલી – તવધ છયાજ જમતવિંશ  

જ્ ભ : ેતનતિત  

મ્ૃ ય ુ: વળય  િએ વએ 1143  

જ્ ભસ્ થ : ેણરિતશરયુ ાટણ  

ીરલનામપ : ગજુૉય ભતૂભને વાા ેને રદેતતષ્ ે ાની યાાષ્ ે ાઍ શકાાડ્ુાં, તલદ્યા ેને ાને ઉાેજન, 

તવધ છયુના રુદ્રભશારમ ેને ાટણભાાં વશસ્ ત્રબ્રરિંઔ તાલનુાં ફાાંધાભ, દાનલીયએ  
ેભદાલાદન સ્થા – ેશભદ ળાશ  

જ્ ભ : 18 – 11 – 1392  

મ્ૃ ય ુ: 1445  

જ્ ભસ્ થ : રિતદલ્ રી  
ીરલનામપ : ેભદાલાદન ામ નાાંખ્ મ, તલત્ર ીરલન, બદ્રન રિતલ્ ર, ીુ ્ ભા ભક્સ્જદ, શતફતઓાનની 
ભક્સ્જદ, ત્રણ દયલાજાના તનભાપતાએ  
વલામા યાજા – વમાીરયાલ ઔામલાડ  

જ્ ભ : 11 –3 – 1863  

મ્ૃ ય ુ: 6 – 2 – 1939  

જ્ ભસ્ થ : લરાણા આભશાયાષ્ ર)  
ીરલનામપ : લડદયા યાયનમના રદેઔતતળીર યાજલી, ભપત ેને પયજજમાત  લણી, ઓેતીલાડે તથા 
ઉદ્યઔનુાં તળક્ષણ વતી વાંસ્ થાઐની સ્ થાના, ઔાભેઔાભ સુ્ તારમ ફાંધાવ્ માાં, ે્ માંજ ભાટ  
ળાાઐ ેને .ાત્રારમ, નાયે તલાવ, ામદ ેને વ્ મલસ્ થા વજીએ  
બાલનઔય ઉધ છાય – ઔોયેળાંય ઐઝા આઔઔા ઐઝા)  
જ્ ભ : 21 – 8 – 1805  

મ્ૃ ય ુ: 1 – 12 – 1891  

જ્ ભસ્ થ : કકા ાટણ  

ીરલનામપ : બાલનઔય યાયનમના ાયબાયે તયે  વ જેટરી ળાાઐ ળફૃ યે, ભશ સરૂ ધ છતતભાાં 
સધુાયણા યે, ્ મામધ છતતની નુયાપના યે, રીવદને તળસ્ તફધ છ યુ,ં ઔોયેળાંય તાલ 
ફાંધાવ્ યુાંએ  
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રદેજાલ્વર યાજલી – ઔકડર નય ળ બઔલતતવિંશીર  

જ્ ભ : 24 – 10 – 1865  

મ્ૃ ય ુ: 1945  

જ્ ભસ્ થ : ધયાીર આવોયાષ્ ર)  
ીરલનામપ : બઔલદ્દઔભાંડ ળનુાં વાંાદન, શક્સ્ ટર, હુ્ નયળાા,  લણીની ેને વાંસ્ થાઐ 
સ્ થાી, દયફાયે ઔેઝેટ રદેઔટ યુ,ં જાત ભાપે વી લેાય-ઉદ્યઔને ઉાેજન વપ યુાંએ 
 

ગજુયાતભાાં દુાના બણાયા લાલેતય નાળ ાભલાની બીતત 

લયવાદ વ લે ઓેડતૂની યેક્ષા યત શમ તેભ રાાંફા વભમથી યાયનમન ભટાબાઔન તલસ્તાય 
યાધાડ યશ લા ાભતાાં ઓેતીને ભટ પટ ડલાની દશ ળત વેલાઇ યશે .ેએ રાાંફા વભમ સધુી 
લયવાદ ઓેંાાતા શલે યાયનમભાાં દુષ્ાના બણાયા લાઔી યહ્યા .ેએ વઔાભી ૩૧ભી ીુ રાઇ સધુીભાાં 
લયવાદ નશન ડ  ત તભાભ લાલેતય નાળ ાભલાની બીતત વેલાઇ યશે .ેએ દુષ્ાની વાંબતલત 
ક્સ્થતત વાભે ત દાયેના બાઔફૃે તભાભ જજલ્રાઐભાાંથી ા ેને ાણીની ક્સ્થતતન ેશ લાર 
ભાંઔાલલાભાાં વવ્મ .ેએ  
લયવાદ ઓેંાાતા કૃત ઉય વાંટઃ  
૧૧ તાલુા વાલ લાલેતય તલશણા,ષ્્ટજ્વી પરાનન ેભર ળફૃ યાયનમભાાં વ લે લયવાદના 
યેવાભણાને ાયણે દુષ્ાના એંધાણ લતાપઇ યહ્યા .ેએ ૧૫ભી ીૂ નથી યાયનમભાાં તલતધલત ાભાવાન 
રદેાયાંબ થામ .ે ્માય  શીર સધુી ભટાબાઔના તલસ્તાયભાાં જઇઍ તેલ લયવાદ ડય નથીએ ઓેતી 
ભાટ  ેાવ ભરિતશનાન લયવાદ વોથી ભશ્લન ઔણામ .ેએ યાંત ુવ લે ેાવ ય યહ્ય .ેએ શીર 
ણ લયવાદના એંધાણ નથી ્માય  કૃત લાલેતયને ભટ પટ ડલાની દશ ળત ઉબી થઇ .ેએ  
યાયનમભાાં ે્માય સધુીભાાં વય યાળના ભાત્ર ૨૭ ટા લયવાદ નકધામ .ેએ .ેલ્રા રાાંફા વભમથી 
લયવાદ ઓેંાાતા લાલેતય ફે જલાની બ્રાિંતા ઓેડતૂભાાં પ રાઇ ઔઇ .ેએ યાયનમભાાં ઓેતી રામ 
તલસ્તાયના ૬૭ ટા ઍટરે   ૫૭એ૯૬ રાઓ શ તટયભાાં લાલેતય થયુાં .ેએ ચ્. ેને ઉાય ગજુયાતના 
ફનાવાાેં ા ેને ાટણ જજલ્રાના ૧૧ તાલુાઐભાાં ત લયવાદના ેબાલે વાલ લાલેતય થઇ ળક્ુાં 
નથીએ  
શીર સધુી લયવાદ ઓેંાાતા શલે યાયનમભાાં દુષ્ાના બણાયા લાઔી યહ્યા .ેએ ૩૧ભી ીુ રાઇ સધુીભાાં 
લયવાદ નશન ડ  ત વાંણૂપ લાલેતય નાળ ાભલાની બીતત .ેએ વયાય ્ાયા વ ભાટ ના વઔતયા 
ઔરાાં ળફૃ યે દ લાભાાં વવ્મા .ેએ કૃતન ્ટેજ્વી પરાન તૈમાય યે વફાંતધત ેતધાયેઐને 
વી દ લાભાાં વવ્મ .ેએ તેના ેભરીયણ ભાટ  સાૂનાઐ ેાઇ .ેએ દય  જજલ્રાભાાંથી લાલેતય 
ેને લયવાદની તલઔત ભાંઔાલલાભાાં વલી .ેએ ીલાના ાણીની ક્સ્થતત અંઔેન ેશ લાર 
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ભાંઔાલલાભાાં વવ્મ .ેએ૩૧ભી સધુીભાાં વાલ લયવાદ નશન ડ  ત યાયનમને દુષ્ાગ્રસ્ત જાશ ય યામ 
તેલી ળક્યતા .ેએ  
 

ઝારાલાડન જમજમાય ! દ ળની શે્રષ્ેા ાંાામતન ઍલડપ સયુ ્દ્રનઔય જજલ્રા ાંાામતને 

ગ્રા્મ ક્ષાઍ ભરિતશરા, ફાની ઉિઔતત તથા ગ્રાભ તલાવના ામઅ ભાટ  બાયત વયાય ્ાયા 
યાીરલ ઔાાંધી ય્ન ઍલડપ ભાટ  દ ળબયભાાં વો રદેથભસ્થાને સયુ ્દ્રનઔય જજલ્રા ાંાામતની વાંદઔી 
યલાભાાં વલી .ેએ  
નલી રિતદલ્શેથી વ અંઔે વજયજ યાયનમ વયાય ેને જજલ્રા ાંાામતના ેતધાયેને જાણ યલાભાાં 
વલી શતીએ વ જાશ યાતને ઔરે યાયનમ વયાય તયપથી જજલ્રા તલાવ ેતધાયે લીએ લીએ લાજા 
તથા જજલ્રા ાંાામત રદેમઓુ ેભયફેન ભેયાણીને ેબ્રબનાંદન લાપ ળરુ થિ .ેએ મખુ્મભાંત્રી નય ્દ્ર 
ભદે ેને જજલ્રા રદેબાયે વઇએ  એ જાડ જાઍ ણ સુાંદય ાભઔીયે ફદરી યાષ્રે મ ઍલડપ રદેાપતન 
યનાયે સયુ ્દ્રનઔય જજલ્રા ાંાામતના ેતધાયે ેને દાતધાયે ટેભને ેબ્રબનાંદન ાેવ્મા .ેએ  
દયતભમાન જજલ્રા તલાવ ેતધાયે લીએ લીએ લાજાના જણાવ્મા મજુફ વભગ્ર દ ળભાાં ફા ેને 
ભરિતશરા તલાવ કે્ષતે્ર સુાંદય ાભઔીયે યલા વફફ સયુ ્દ્રનઔય જજલ્રા ાંાામતની વાંદઔી થિ .ેએ 
વ ાભઔીયેના મળબાઔી લૂપ જજલ્રા તલાવ ેતધાયે તલનદ યાલ ણ .ેએ  ્દ્ર ્ાયા ેાતા 
યાીરલ ઔાાંધી ય્ન ઍલડપ વ જજલ્રા ાંાામતને વલાભાાં વલળેએ  
વઔાભી ૨૦ભી ઐઔસ્ટના યજ તતરુતતધાભ ઓાતે ઍલડપ તલતયણ વભાયશ મજાળેએ યાયનમાર 
નાયામણદા તતલાયે સયુ ્દ્રનઔય જજલ્રા ાંાામતને ઍલડપ ઍનામત યળેએ  
વ ઍલડપ સ્લીાયલા સયુ ્દ્રનઔય જજલ્રા ાંાામતના રદેમઓુ ેભયફેન ભેયાણી, ઉરદેમઓુ 
શયદ લતવિંશ યભાય, ાયફાયે ાેયભેન જેવનઔબાિ ાાલડા લઔેય  તતરુતત જળેએ  
વ રદેાયન જ ઍલડપ ભતૂાભાાં સ્લએ ેરુણાફેન દ વાિને ણ ેામ શતએ સયુ ્દ્રનઔય 
જજલ્રાભાાં ‘ફેટે ફાાલ‘ આંદરન તથા ભરિતશરા ઉ્પની ાભઔીયે ભાટ  જજલ્રા તલાવ ેતધાયે 
તથા દાતધાયેઐના વાંયતુત રદેમાવથી થમેરી ાભઔીયેના યાષ્રે મ સ્તય  નકધ રેલાઇ .ેએ 

ગજુયાતની તલતલધા 

* ગજુયાતનુાં નાભ ળેના યથી ડ્ુાં ?  

- ગજુૉય જાતત યથી  
* ગજુયાતની તિભભાાં વલેર વમદુ્ર  

- ેયફી વમદુ્ર  

* ગજુયાતભાાં તભાકુની ળફૃવત ણે, ક્યાય  યે ?  
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- િએ વએ 1600 ની વવાવ ંુપઔીઝ રઍ  

* ગજુયાતભાાં મા ભપના રની લસ્ તી લધાય  .ે ?  

- રિતશ્ દુ  

* ડાાંઔ ળ્ દન ેથપ શુાં ?  

- જ ાંઔર  

* નભપદા નદે ગજુયાતભાાં મા સ્ થે રદેલેળે .ે ?  

- ાાાંદદ  

* ેભદાલાદની સ્ થાના ણે, ક્યાય  યે શતી ?  

- િએ વએ 1411 ભાાં સરુતાન ેશભદ ળાશ   
* ફાયડરી વ્ માગ્રશના નેતા ણ શતા ?  

- વયદાય લલ્ રબબાિ ટ ર  

* ભાઉ્ ટ વબનુા દ રલાડા ભાંરિતદયની વયઓાભણીભાાં યશે ળ  ઍતુાં ેભદાલાદભાાં ક્ુાં ભાંરિતદય વલેલુાં 
.ે ?  

- શેેતવિંશ ભાંરિતદય  

* ેભદાલાદની નીરભાાં વલેરી ેડારજની લાલ ક્યાય  ફાાંધલાભાાં વલી શતી ?  

- ાંદયભી વદેભાાં વરાંે યઔુ દયતભમાન  

* વેલા વાંસ્ થાની સ્ થાના ણે ેને ક્યાય  યે શતી ?  

- િરાફશ ન બટ્ટ , 1972ભાાં  
* ેક્ષયધાભ શુાં .ે ?  

- ઔાાંધીનઔયભાાં વલેલુાં સ્ લાભીનાયામણ ાંથનુાં લડુાં ભથ .ેએ  
* ક્યા ઉદ્યઔને રીધે સયુત વઓા તલશ્વભાાં રદેતવધ છ ફ્ યુાં .ે ?  

- શેયા કવલાના ઉદ્યઔ  

* ગજુયાતના ક્યા ળશ યભાાં ટાાંન ુાં રદેખ્ માત ાડ લણલાભાાં વલે .ે ?  

- ાટણ  

* વણાંદની દૂધ ડ યે ય વધારિતયત રિતપલ્ ભનુાં નાભ શુાં .ે ?  

- ભાંથન  

* બાયતની ‘શે્વત ક્રાાંતત‘ના તતાભશ ને ઔણલાભાાં વલે .ે ?  

- ડએ લીએ કુરિતયમન  

* બાયતભાાં જશાજ બાાંઔલાન;ુ વોથી ભંુાં  ્ દ્ર ક્યાાં વલેલુાં .ે ?  

- વોયાષ્ રના દરિતયમારિતનાય  વલેર ેરાંઔભાાં  
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* બાયતનુાં ઍ ભાત્ર ઍતુાં યુાં ય રલે સ્ ટ ળન .ે યનમાાં કુરી તયે  સ્ ત્રીઐ ાભ ય  .ે ?  

- બાલનઔય  

* બલાિની ળફૃવત ણે, ક્યાય  યે શતી ?  

- િાહ્મણ ેવાિતે ાંદયભી વદેભાાં  
* મા યાજાઍ વભનાથ ય વાય લાય વક્રભણ યુ ંશત ુાં ?  

- ભેશમદૂ ઔઝનલી  
* વરિતિાના મૂ લતનીઐ બાયતભાાં માાં લસ્ મા .ે ?  

- બ્રઔયની તેટેભાાં  
* વરાજાટ ેળના તળરારેઓ વોયાષ્ રભાાં માાં ભે વવ્ મા .ે ?  

- બ્રઔયનાય લપત ેને ીૂ નાઔવની લચ્ ાે વલેરા તલસ્ તાયભાાં  
* ‘‘લૈષ્ ણલ જન ત તેને ય એએએએએ‘‘ બજનના યાતમતા ણ શતા ?  

- નયતવિંશ ભેશતા  
* યફાંદયભાાં વલેર ઔાાંધીીરનુાં કય મા નાભથી ઐઓલાભાાં વલે .ે ?  

- ેતતિભાંરિતદય  

* જાભનઔયભાાં મા ભાંરિતદયભાાં વતત યાભધનૂ રાઔે .ે ?  

- ફારા શનભુાન  

* તલસ્ તાયની દ્રષ્ષ્ટઍ ગજુયાતન વોથી ભટ જજલ્ ર મ .ે ?  

- ચ્ .  

* ગજુયાતની લૂપ વયશદ  યુાં યાયનમ વલેલુાં .ે ?  

- ભધ્ મરદેદ ળ  

* ગજુયાતન વોથી ઊંા લપત મ .ે ?  

- બ્રઔયનાય  

* ડાાંઔ જજલ્ રાભાાં વલેલુાં ગજુયાતનુાં ઍભાત્ર બ્રઔરિતયભથ યુાં .ે ?  

- વાતુાયા  
* ગજુયાતની લામવ્ મ વયશદ  મ દ ળ વલેર .ે ?  

- ારિતસ્ તાન  

* ગજુયાતના ઉાય બાઔભાાંથી મ તતૃ વાય થામ .ે ?  

- પતતૃ  

* ગજુયાતની ાે જભીન મા ાને ભાપ વલે .ે ?  

- ભઔપે ેને ાવ  
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* ગજુયાતની ઔામની િ િ ઐરાદ જાણીતી .ે ?  

- ાાંય જ,ઔીય ેને ડાાંઔી  
* ગજુયાતની િ િ જાતની બેંવ લધ ુદૂધ વલા ભાટ  જાણીતી .ે ?  

- ભશ વાણી,સયુતી ેને જાપયાફાદે  
* ગજુયાતનાાં િ િ જાતનાાં કેટાાં રદેખ્ માત .ે ?  

- ાટણલાડે ેને ભાયલાડે  
* ગજુયાતભાાં ઉ.ેયાતી ફયેની િ િ જાત જાણીતી .ે ?  

- સયુતી ેને ઝારાલાડે  
* ગજુયાતભાાં રપ ઐઇસ્ ટય માાં ભે .ે ?  

- જાભનઔય ાવેથી  
* ગજુયાતના  ટરા ટા બાઔભાાં જ ાંઔર .ે ?  

- દવ ટા  
* ચ્ .ના નાના યણભાાં મા જ ાંઔરી ઔધેડા જલા ભે .ે ?  

- ઘડુઓય નાભના  
* ગજુયાતભાાં ાયવીઐની લસ્ તી મખુ્ મ્ લે મા જજલ્ રાઐભાાં .ે ?  

- સયુત ેને લરવાડ  

* ગજુયાતભાાં બ્ર્સ્ તીઐની લસ્ તી મખુ્ મ્ લે મા જજલ્ રાઐભાાં .ે ?  

- ઓેડા ેને વણાંદ  

* ગજુયાતના મા તલસ્ તાયભાાં જૈનનુાં રદેભાણ લધ ુ.ે ?  

- ગજુયાતના ઉાય બાઔ ેને ચ્ .ભાાં  
* ગજુયાતભાાં ફીડે ફનાલલાન ઉદ્યઔ મખુ્ મ્ લે માાં માાં ળશ યભાાં�� તલસ્ મ .ે ?  

- વણાંદ,નરિતડમાદ,ેટરાદ,ફયવદ ેને ાટણ  

* ગજુયાતભાાંથી મ ેઔ્ મન યાષ્ રેમ ધયે ભાઔપ વાય થામ .ે?વ ભાઔપ તેને .ેડ  વલેરાાં મા 
ફે ળશ યને જડ  .ે ?  

- યાષ્ રેમ ધયે ભાઔપ નાંએ 8. તે રિતદલ્ રી ેને મુાંફિને જડ  .ેએ  
* ગજુયાતના મા કઉં રદેખ્ માત .ે ?  

- બાર તલસ્ તાયભાાં થતા બાબ્રરમા કઉં આદાઉદઓાની)  
* ગજુયાતભાાં ડાાંઔયનુાં વોથી લધ ુઉ્ ાદન મા જજલ્ રાભાાં થામ .ે?  

- લરવાડ આયાજમના કુર ઉ્ ાદનના 25 ટા)  
* ગજુયાતભાાં ભઔપેનુાં વોથી લધ ુઉ્ ાદન માાં થામ .ે ?  
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- ીૂ નાઔવ જજલ્ રાભાાં  
* ગજુયાતભાાં ાવનુાં ઉ્ ાદન માાં વોથી લધ ુથામ .ે ?  

- લડદયા જજલ્ રાભાાં આબફૃા ેને લડદયા રદેદ ળન ાનભ રદેદ ળ� ઉાભ રદેાયના ાવના 
ઉ્ ાદન ભાટ  જાણીત .ેએ)  
* ગજુયાતભાાં તભાકુનુાં વોથી લધ ુઉ્ ાદન માાં થામ .ે ?  

- ઓેડા જજલ્ રાભાાં આેશનન ાયતય રદેદ ળ તભાકુના રદેદ ળ તયે  ઐઓામ .ેએ)  
* ગજુયાતભાાં ળેયડેનુાં લાલેતય માાં વોથી લધ ુથામ .ે ?  

- દબ્રક્ષ ણ ગજુયાત ેને વોયાષ્ ર  

* ગજુયાતભાાં મા ધા્ મનુાં વોથી લધ ુલાલેતય ેને ઉ્ ાદન થામ .ે ?  

- ફાજયે  
* ગજુયાતભાાં મ જજલ્ ર વોથી લધ ુાે વડ ધયાલે .ે ?  

- ઓેડા  
* ગજુયાતભાાં મ જજલ્ ર વોથી ઐ.ે ાે વડ ધયાલે .ે ?  

- ઔાાંધીનઔય  

* ગજુયાતભાાં નશ ય ્ાયા વોથી લધ ુતવિંાાિ મા જજલ્ રાભાાં થામ .ે ?  

- ઓેડા જજલ્ રાભાાં  
* ગજુયાતની તનાવભાાં ેગ્રસ્ થાને શુાં .ે ?  

- તવિંઔઓ ેને ભીઠુાં  
* ગજુયાતભાાં વોથી સુાંદય સ્ ભળાન ગશૃ માાં વલેલુાં .ે ?  

- તવધ છયુભાાં આમકુ્તતધાભ) 

મખુ્ મ વારિતશ્ મ વાંસ્ થાઐ 

(૧) ગજુયાત લનાપયરુય વવામટે આગજુયાત તલદ્યારમ) : વ વાંસ્ થાની સ્ થાના ૨૬ રિતડવે્ ફય, 

૧૮૪૮ના યજ પાફપવ વાશ ફે ેભદાલાદભાાં યે શતીએ ૪ ઍરદેીર, ૧૮૪૯ના યજ વ વાંસ્ થાઍ 
‘લયતભાન’ (ેેલારિતડ) રદેઔટ યુએં ૧૫ ભે, ૧૮૫૦ના યજ ‘બદુ્ધિરદેાળ’ (ઓલારિતડ) ળફૃ યુએં વજે 
ણ ‘બદુ્ધિરદેાળ’ (ભાતવ) રદેઔટ થામ .ેએઇએવએ ૧૮૪૯ભાાં ‘નેરિતટલ રાઇિેયે’ની સ્ થાના યલાભાાં 
વલીએ ેભદાલાદના બદ્ર તલસ્ તાયભાાં વલેલુાં વ સુ્ તારમ રિતશભાબાઇ ઇ્્સ્ટટયટૂ તયે  રદેખ્ માત 
.ેએ� ‘ગજુયાત લનાપયરુય વવામટે’ નુાં .ે ‘ગજુયાત તલદ્યાવબા’ભાાં ફૃાાંતય થયુાંએ વ વાંસ્ થાઍ 
રઔબઔ ઍ શજાય સુ્ તનુાં રદેાળન યેને વારિતશ્ મતલાવભાાં ભશ્ લન પા વપ મ .ેએ 
(૨) ગજુયાત વારિતશ્ મ વબા : ગજુયાતી બાા, વારિતશ્ મ ેને વાંળધનને ઉાેજન વલા ભાટ  ઇએવએ 
૧૯૦૪ભાાં યણજજતયાભ લાલાબાઇ ભશ તાઍ ેભદાલાદભાાં ‘ગજુયાત વારિતશ્ મ વબા’ ની સ્ થાના યેએ 
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ગજુયાતી વારિતશ્ મન તલસ્ તાય યલા ેને તેને રરદેીમ ફનાલલા તલતલધ રદેતતૃતઐ ળફૃ યેએ ઇએવએ 
૧૯૨૯ના યજત જમાંતી લપની ગજુયાતની ેક્સ્ભતાને તાના ામપ ેને કૃતત ્ાયા રદેઔટ યતા 
વારિતશ્ મ વજૉ   રાાયને ‘યણજજતયાભ સલુણપાાંદ્ર’થી યુસ્ કતૃ યલાન તનણપમ રેલામએ 
(૩) ગજુયાતી વારિતશ્ મ રિતયદ : વભસ્ ત ગજુયાતી બાી રદેજાને વારિતશ્ મ ેને તલદ્યાના યવથી 
આંદબ્રરત યે ઍને વારિતશ્ મ રદેી્ મથે ઍત્રીત યલાભાાં ગજુયાતી વારિતશ્ મ રિતયદ  ભશ્ લન પા 
વપ મ .ેએ તલળા વાંભેરન, રા વારિતશ્ મ, યુાત્ લનાાં રદેદળપન, વ્ માખ્ માન, તલ વાંભેરન, 
નાટમરદેમઔ ેને રવાંઔીતના ામપક્રભ ્ાયા રિતયદ  નલજાગતૃત ેને નલાેતનાન વાંાાય યે, 
વારિતશજ્મ રદેતતૃતનાાં ાવાાંને લ્ રતલત માં .ેએ વ ઉયાાંત રિતયદ વારિતશ્ મ રદેતતૃતને રેદેયણા 
વતુાં વાભતમ ‘યફ’ ણ ારાલે .ેએ 
(૪) રેદેભાનાંદ વારિતશ્ મ વબા : ગજુયાતી બાા વારિતશ્ મના તલાવ ેને ઉ્ નતતના ઉદે્દળથી લડદયાભાાં 
ઇએવએ ૧૯૧૬ભાાં ‘લડદયા વારિતશ્ મ વબા’ ની સ્ થાના થઇ, જેણે ઇએવએ ૧૯૪૪ભાાં ‘રેદેભાનાંદ વારિતશ્ મ 
વબા’ નાભ ધાયણ યુએં વારિતશ્ મમઔી જ્ઞાનલધપ વ્ માખ્ માન, વારિતશજ્મ ગ્રાંથનુાં રદેાળન તેભજ 
વારિતશ્ માયની જમાંતતઐની ઉજલણી વ વાંસ્ થા ય  .ેએ 
(૫) નભપદ વારિતશ્ મ વબા : ઇએવએ ૧૯૨૩ભાાં સયુતભાાં ‘ગજુયાતી વારિતશ્ મ ભાંડ’ ની સ્ થાના થઇએ 
ઇએવએ ૧૯૩૯ભાાં તેની વાથે નભપદનુાં નાભ વાંાતા તે ‘નભપદ વારિતશ્ મ વબા’ ફનીએ વ વાંસ્ થાઍ 
ભશ્ વલ, વભાયશ જેલા ામપક્રભ ેને ઉ્ વલ મીર ગજુયાતી વારિતશ્ મ ેને રાની વયાધના યે 
.ેએ વ વાંસ્ થા ઇએવએ ૧૯૪૦ થી ‘નભપદ સલુણપાાંદ્ર’ ઍનામત ય  .ેએ 
(૬) પાફપવ ગજુયાતી વબા : ગજુયાતી બાાનાાં રદેાાીન શસ્ તબ્રરબ્રઓત સુ્ તના વાંગ્રશના વળમથી 
ઇએવએ ૧૮૬૫ભાાં વ વાંસ્ થા સ્ થાઇ શતીએ વ વાંસ્ થાને ધભપ, વારિતશ્ મ, તલજ્ઞાન ેને વાંળધન કે્ષતે્ર ૭૫ 
જેટરાાં રદેાળન રદેતવિ માં .ેએ વાંસ્ થાને ઇએવએ ૧૯૩૨થી તાના મઓુત્ર ‘પાફપવ ગજુયાતી વબા’ 
તૈ્રભાવી ત્રનુાં રદેાળન� ળફૃ યુ ંશત ુાં, જે વજે ણ રદેઔટ થામ .ેએ 
(૭) ગજુયાત વારિતશ્ મ ેાદભી : ગજુયાત યાજમ વાંાાબ્રરત ‘ગજુયાત વારિતશ્ મ ેાદભી’ ની સ્ થાના 
ઇએવએ ૧૯૮૨ભાાં થઇએ લપ દયતભમાન રદેઔટ થમેરી કૃતતઐભાાંથી વાયે કૃતતને ેાદભી યુસ્ ાય 
વે .ે ેને વજૉનુાં ફહુભાન ય  .ેએ વ ઉયાાંત વારિતશ્ મ વજૉન તથા વાંળધન ભાટ  પલરતળ, 

રિતયવાંલાદ, ામપતળબ્રફય, ગ્રાંથરદેાળન લઔેય  રદેતતૃતઐ ય  .ેએ વાંસ્ થાનુાં મઓુત્ર ‘ળ્ દસષૃ્ષ્ટ’ તનમતભત 
રદેઔટ થામ .ેએ 
ગજુયાતનાાં રન્ૃ મ 

(૧) ઔયફ : ઔયફ ળ્ દ ‘ઔબપદે’ ઉયથી ફ્ મ .ેએ ગજુયાતભાાં 
ળરિતતજૂા રદેાબ્રરત થઇ ્ માયથી ઔયફ રરદેીમ .ેએ ઔયફાભાાં 
ભાટરીભાાં ત.દ્ર યાઓીને દેલ ઔેલલાભાાં વલે .ેએ વ ઔયફાને 
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ભાથા ઉય રઇને નલયાત્રીભાાં સ્ ત્રીઐ વદ્યળરિતત અંબ્રફા, ફહુાયા લઔેય ના ઔયફા ઔામ .ેએ  
(૨) યાવ : શલ્ રીવ ેને રાસ્ મ ન્ૃ મભાાંથી તેન જ્ ભ થમ .ેએ લૈષ્ ણલ વાંરદેદામની ેવય લધતાાં 
યાવ રરદેીમ ફ્ મ .ેએ  
(૩) શારીન્ૃ મ : શારીન્ૃ મ સયુત જજલ્ રાભાાં દૂફા વરિતદલાવીઐનુાં ન્ૃ મ .ેએ ઍ રુુ ેને ઍ 
સ્ ત્રી ઔાાયભાાં ઔેલાઇને, ્ ભય ઉય શાથ યાઓીને નાાે .ેએ વાથે વર ેને થાે લઔાડતાાં 
શમ .ેએ  
(૪) બીરન્ૃ મ : ાંાભશારનાાં બીરન્ૃ મ ૈે યિુન્ૃ મ તલળે જાણીત ુાં .ેએ યિુનુાં ાયણ રેદેભરદેવાંઔ 
શમ .ેએ વ ન્ૃ મ રુુ ય  .ેએ ઉ્ ભાદભાાં વલી જઇને તેઐ બ્રાબ્રામાયેઐ ાડ  .ે ેને જયથી 
કુદા ભાય  .ેએ વ ન્ૃ મ યતી લઓતે તેઐ તીયાાંભેાાં, બારાાં લઔેય  વાથે યાઓે .ે ેને ઔભાાં 
ઘકૂયા ફાાંધે .ેએ વાથે ભાંીરયા  ૂાંઔીલાદ્ય ેને વર ણ લાઔતાાં શમ .ેએ બફૃા જજલ્રાભાાં તળમાાભાાં 
થત ુાં વ ન્ૃ મ ‘વઔલા’ તયે  ઐઓામ .ેએ ઐઓાભાંડના લાકેય ેને યફાંદયના ભેય તરલાય 
વાથે કદૂા ભાયતાાં વ ન્ૃ મ ય  .ેએ  
(૫) દાાંરિતડમા યાવ : દાાંરિતડમા યાવભાાં બાઔ રેનાયના શાથભાાં ફે દાાંરિતડમા શમ .ેએ વ દાાંરિતડમા વાથે તે 
તારફિ યેતે ઔાાયભાાં પય  .ે ેને વાભવાભા ફેવીને ેથલા પયતાાં પયતાાં યસ્ ય દાાંરિતડમા 
ેથડાલે .ેએ વ યાવ વાથે વર, તફરાાં, ભાંીરયા લઔેય  ણ લાઔતાાં શમ .ેએ  
(૬) ઔપગ ૂાંથણ : યાંઔીન ાડની ટ્ટી, યાળ   દયેને ઍ ડેભાાં ફાાંધીને ગચુ્ . ફનાલામ .ેએ ઍ 
શાથભાાં દયેન .ેડ ેને ફીજા શાથભાાં દાાંરિતડમ ડેને ન્ૃ મ યલાભાાં વલે .ેએ વ ન્ૃ મભાાં 
દયેની ગ ૂાંથણી ેને શરનારન મખુ્ મ .ેએ વ ન્ૃ મભાાં રુુ બાઔ રે .ેએ  
(૭) રિતટપ ણી ન્ૃ મ : વ ન્ૃ મ ધાબુાં ધયલા ભાટ  ચનૂાને ીવતી લઓતે થામ .ેએ ાયલાડ ેને 
લેયાલની ઓાયલણ ફશ ન રિતટપ ણી લડ  ટેલાની રિતક્રમા વાથે તારફિ ન્ૃ મ ય  .ેએ  
(૮) વાયનુાં ન્ૃ મ : નાાેં ાના વાય ભાંીરયાાં રઇને ઔાાયભાાં ન્ૃ મ યતા શમ .ેએ ઔ શા 
યાઓીને શરેવાાં ભાયતા શમ .ે   ેડધા ફેવીને, ેડધા સઇુને ન્ૃ મની તલતલધ મદુ્રાઐ યતા શમ 
.ેએ વ ન્ૃ મ વાથે ઍતાય, તફરાાં, ફઔબ્રરયુાં ેને ભટાાં ભાંીરયા લઔાડલાભાાં વલે .ેએ  
(૯) ભાાંડલી ેને જાઔન્ૃ મ : ઉાય ગજુયાતભાાં નલયાતત્રભાાં વજા, ભશ યલાડા, ફૃાર લઔેય  સ્ થઍ 
તથા ેભદાલાદભાાં ેાયડા, ાટેદાય, યજતૂ લઔેય  ભની ફશ ન ભાથે ભાાંડલી   જાઔ મૂેને વ 
ન્ૃ મ ય  .ેએ ઍ ફશ ન ઔલયાલે .ે ેને ફીીર ફશ ન ભાથે ભાાંડલી મૂે શાથભાાં તાે વી ન્ૃ મ 
ય  .ેએ  
(૧૦) ફૃભારન્ૃ મ : ભશ વાણા જજલ્ રાના ેાય શે તથા ભેાના રદેવાંઔઍ શાથભાાં ફૃભાર યાઓી 
ન્ૃ મ યતા શમ .ેએ કડા   ે્ મ શનુુાં ભશરુાં  શ યેને ણ વ ન્ૃ મ યામ .ેએ  
(૧૧) શભાી   શનાન્ૃ મ : વીભાંત, રગ્ ન   જનઇના રદેવાંઔે યાાંદર ભાતાને તેડલાભાાં વલે .ેએ 
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યાાંદર ભાતા પયતી ફશ ન યાાંદરભાની સ્તતુત યતાાં શભાી ખ ૂાંદ  .ે   શના રે .ેએ  
(૧૨) યાવડા : યાવડાભાાં રવાંઔીત મખુ્ મ શમ .ેએ વ ત્રણ તારી યાવન ઍ રદેાય .ેએ ે ેને 
બયલાડ ભભાાં સ્ ત્રી-રુ વાથે યાવડા રે .ેએ યાવડાભાાં ઉમઔભાાં રેલાતાાં લાદ્યભાાં ભયરી, 
ાલા, ળયણાઇ, યતાર, ઝાાંઝ, ઘકૂયા, ભાંીરયા, વર, વર, ડપ ેને ઓાંજયે મખુ્ મ .ેએ  
(૧૩) ે ન્ૃ મ : ે વોયાષ્ રની યાંઔીરી ભ .ેએ તેઐ ભધ્ મભ દના શમ .ેએ તેભના ળયેય 
ાતાાં ેને ાેતનલાંતા શમ .ેએ તયણેતયન ભે ેઐન જ ભે .ેએ ે સ્ ત્રી ત્રણ તારીના 
યાવભાાં ાઔે .ેએ ભીેે શર , ભીેા ાં  ે ેને ભા ભને ઔાતી તેભજ લાયનુા રિતશરાની જેભ 
ઝૂભતી ે સ્ ત્રીને જલી ઍ ઍ રશાલ .ેએ  
(૧૪) ભેયન્ૃ મ : ભેય જાતતનુાં રડામ ઓભીય ેને વપ ફાહુફ વ ન્ૃ મભાાં વઔતુાં સ્ લફૃ 
ધાયણ ય  .ેએ વર ેને ળયણાઇ ઍભનાાં શયૂાતનને બ્રફયદાલતાાં શમ .ેએ ભેય રભાાં ઔની ઔતત 
તારફિ શલા .તાાં તયરતા ઐ.ે શમ .ેએ માય  તેઐ ઍ થી દવ ભીટય જેટરાાં ઊંાા ઊ.ે 
.ે ેને લીયયવ તથા યોદ્રયવની રદેવ્ ન ઔાંબીય .ટા ઊબી ય  .ેએ  
(૧૫) વીદેઐનુાં ધભારન્ૃ મ : જાપયાફાદ ાવે જ ાંબવુય ઔાભભાાં વીદે રની ત્રણવ લપ ીૂ ની 
લવાશત .ેએ તેઐ મૂ વરિતિાના ેશન વલીને લવેરા મવુરભાન .ેએ શાથભાાં ભળીયાને 
આનાબ્રમેયની વઓી ાારીભાાં ડેઐ બયેને) તારફિ ઓઓડાલે .ેએ ભયીચ્ .ન ઝુડ પ યલત 
જામ .ેએ  
(૧૬) ભેયામ : વ ફનાવાાેં ાના લાલ તાલુાના ેાયનુાં રન્ૃ મ .ેએ વયઓડ ેથલા ઝૂાંઝાે 
નાભના કાવભાાંથી તયણ જેલાાં ઝૂભઓાાં ગ ૂાંથીને ‘ભેયામ’ ફનાલલાભાાં વલે .ેએ ભેયામ ઘભુાલતી વ 
ટે ભેાભાાં સ્ થે શકાે .ેએ .ે ખલુ્ રી તરલાયથી ટાફાીર ઓેરતા ફે ભરિતટમાય ્ા્ં યિુ ભાટ  
ઍફીજાને ડાય  .ેએ વ દ્રશ્ મ જનાયને રદયદમ થાંબી જત ુાં શમ ઍભ રાઔે .ેએ ્ માાં ઍાઍ ફાંને 
રડલૈમા વાભવાભે ઍફીજાને બેટે ડ  .ેએ વ લઓતે ‘હુડેરા’ (ળોમપઔાન) ઔલામ .ેએ  
(૧૭) ડાાંઔીન્ૃ મ : ડાાંઔ જજલ્ રાના વરિતદલાવીઐનુાં ડાાંઔીન્ૃ મ ‘ાા’ તયે  ઐઓામ .ેએ ‘ભાેન 
ાા’ , ‘ેામાપ ાા’ લઔેય એ ડાાંઔીન્ૃ મના ૨૭ જાતના તાર .ેએ તેઐ ારી, ભય, ાાફા લઔેય  
જેલાાં રદેાણીઐ ેને ાંઓીઐની ન્ૃ મ સ્ લફૃે ય  .ેએ થાી, વર, ભાંીરયા   ાલયે નાભનાાં 

લાજજિંત્રભાાંથી સયૂ લશ તાાં થતાાં જ સ્ ત્રી-રુુ નાાલા ભાાંડ  .ેએ 
રવારિતશ્ મ ેને ાાયણી વારિતશ્ મબાા-ફરીન ઉમઔ યતી દુતનમાની 
ફધી રદેજાઐને તતાનુાં રવારિતશ્ મ શમ .ેએ ગજુયાતી રવારિતશ્ મની 
યાંયા લૈતલધ્ મણૂપ ેને વમિૃ .ેએ ગજુયાતી રથાઐનાાં મૂ બાયતીમ 
તેભજ તલદ ળી થા વારિતશ્ મભાાં શલાનુાં તલ્ાનઍ દળાપવ્ યુાં .ેએ વ રવારિતશ્ મ 
ધભપ ેને વભાજની .ત્ર.ામાભાાં વતત ાાંઔયત ુાં ેને રિતયલતપન ાભત ુાં, 
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તલસ્ તયત ુાં ેને તલાવ ાભત ુાં યહ્ુાં .ેએ તળમાનાાં, ટેણી યનાયાાંનાાં, કાાંાીનાાં, ઓેડતૂનાાં, 
દરિતયમાઓેડુઐનાાં ેને ઔલાનાાં- ઍભ ેને શ્રભીરલીઐઍ શ્રભ યતાાં યતાાં ઔામેરા ઔીત વ 
વારિતશ્ મભાાં ભે .ેએ લે વ્રત, ઉલાવ, જાઔયણ, જાઔ-જૂા લઔય  વાથે વાંામેલુાં રવારિતશ્ મ 
ણ ભે .ેએ યાભ, કૃષ્ણ લઔય ની બરિતત વાથેનુાં વારિતશ્ મ .ેએ બજનભાાં રદેબાતતમાાં, વાંધ્ મા, વયતી, 
વયાધના, વઔભ, સ્ તલન, પ મારા, આંફ, ફાયભાવી, યાભઔયે, ધ, ાાફઓા, ાપે, ટાયે જેલાાં 
ેને રદેાય ભે વલે .ેએ કૃષ્ ણબરિતત ેને ળરિતતબરિતત વાથે ઔયફી, ઔયફા, યાવ, યાવડા, 
તારીયાવ, રકુટાયાવ, શના, શભાી લઔેય  ઔેમ રદેાય વીધા રન્ૃ મ વાથે વાંામેરા .ેએ 
ગજુયાતભાાં નલયાત્રીના નલ રિતદલવઍ ાય  ાોટ  ઔયફા-યાવની યભઝટ ાારે .ેએ દમાયાભની 
ઔયફીઐ ેને લલ્ રબ ભેલાડાના ઔયફાઐ ઔલામ .ેએ  
વભાાં શે, રિતદલાે જેલાાં ઉ્ વલભાાં ઔીત, તેભજ ભેાનાાં ઔીત ભનષુ્ મના ીરલનતલાવ વાથે 
વાંફાંધ ધયાલતાાં ઔીત ણ .ેએ વલાાં ઔીતભાાં વીભાંતના ઔીત, જ્ ભવભમનાાં લધાઇનાાં ઔીત, 
વરા, શારયડાાં, ફારયભતનાાં ઔીત, રગ્ નનાાં ઔીત, પટાણાાં, સ્ ત્રી-રુુ વાંફાંધનાાં તભરન ેને 
તલયશનાાં ઔીત, ઓામણાાં, મ્ૃ યનુા ભયતવમા, યાજજમા, .ાજજમા જેલાાં ઔીત, ફા ભાટ નાાં જડણાાં, 
ઉઓાણાાં, નાાબ્રણમાાં ેને કુદબ્રણમાાંનાાં ઔીત ણ .ેએ  
રદેળક્સ્ત ઔીત, બ્રફયદાલરીઐ, ળોમપઔીત, ઋતઔુીત, થાઔીત ેને બલાઇના ઔીતનુાં ઍ ેનખુાં 
કે્ષત્ર .ેએ વ ઔીત ઉયાાંત વયેા ેને દુશાઐ, ાાઇ ેને વલૈમા તેભજ ાાયણી .ાંદ દ્યા્ભ 
રવારિતશ્ મની વ્ામપજન વમદૃ્ધિ ેને તવદ્ધિ દાઓલે .ેએ  
ગજુયાતી રવારિતશ્ મે રથા, વ્રતથા, રેદેભથા લઔેય ભાાં તાનાાં લૈતળષ્ ટમ ેને લૈબલ દાઓવ્ માાં 
.ેએ  
ગજુયાતના રદેજાીરલનભાાં જે ીરલનમલૂ્ મ  ્ દ્રભાાં .ે તેભને રદેઔટ યલાનુાં, લા ેને રદેાાયલાનુાં 
વાાંસ્ કૃતત ભપ ેને વાંસ્ ાય ધભપ વ રવારિતશ્ મે વતત ેદા યુ ં.ેએ  
રવારિતશ્ મ નેવડ, ઔાભડુાં, રાલયણ ેને તેય તાાંવે લચ્ ાે પયત ુાં યહ્ુાંએ જમાય  ાાયણી વારિતશ્ મ 
યાજ-યજલાડાાંની .ામાભાાં બાટ, ાાયણ, વાવે, ભીય લઔેય  ્ાયા પયત ુાં યહ્ુાંએ ાાયણી વારિતશ્ મભાાં દુશા, 
.ાંદ, ઋતઔુીત, ફાયભાવી, ઔીતથાઐ લઔેય  ેને રદેાયભાાં કૃતતઐ ેને ગ્રાંથભાાં વજૉન થમાાં .ે, 

જે વોયાષ્ ર યતુનલતવિટેભાાં વાલામાાં .ેએ  
ગજુયાતભાાં ાાયણની જેભ બાટ, ભીય, ભતીવય, યાલ લઔેય  ભઍ દુશા, લાતાપ, બ્રફયદાલરીઐ 
વીને વાંસ્ ાયવેલા યે .ેએ ઓેડતૂઍ ઔામેરા ાાંદ્રલા, યાલણશથ્ થા વાથે નાથફાલાઐઍ ઔામેરાાં 
ઔીત, બડરીલામની ઉરિતતઐ, બલાઇના ાફરા, ફીયાંથી ેને નાથવાંરદેદામના યાંઔલાે 
બજનલાણી- વ ફધુાં રવારિતશ્ મની વાંતાફૃ .ેએ  
ગજુયાતી રવારિતશ્ મની કૃતતઐના વાંગ્રશ-વાંાદનનુાં ામપ ઐઔણીવની વદેભાાં દરતયાભ, નભપદ, 
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ભઔનરાર લઓતાાંદ, શ્રીભતી તૂેફાઇ, જે્ વ પૉ્ વપ, ભશેતયાભ નીરાંે, શયીરલન શુર 
લઔેય ઍ યુ ંશત ુાંએ ઝલેયાાંદ ભેકાણીઍ રવારિતશ્ મના વાંાદન-વાંળધનના ેને ગ્રાંથ વી 
રવારિતશ્ મતલદ્યાન ળાસ્ ત્રીમ ભતૂભાઍ ભરિતશભા મઅએ બ્રઔીુ બાઇઍ ફારબગ્ મ રથાઐ, રઔીત 
રદેતત ધ્ માન દયુપએ ઔકુદાવ યામચયૂાઍ ‘ળાયદા’ ભાતવ ્ાયા રથાઐ વીએ ાાયણી 
વારિતશ્ મભાાં યતદુાન યશરિતડમા,  શબુાઇ ફાયટ, તળલદાન ઔવલી લઔેય ન ુાં રદેદાન ધ્ માનાત્ર .ેએ 
 

ગજુયાતભાાં વમાત-તનાવ 

ગજુયાત ૨૬ દ ળભાાંથી ાીજલસ્ તઐુની વમાત ેને ૨૧ દ ળભાાં ાીજલસ્ તઐુની તનાવ ય  .ેએ 
રવા, ૉ, ઓાતય, ેનાજ, ઓાતયની ાાી વાભગ્રી, ેરબ્રરમભ ેદાળ, ાઔન ભાલ, રઓાંડન 
બાંઔાય લઔેય ની વમાત થામ .ેએ 
જાાન, ભરેતળમા, ઇયાની ેઓાતના દ ળ, તવિંઔાય, થાઇરૅ્ ડ, ઇયાન, ફશ યેન, ફેલ્લ્જમભ, િા્ વ, 

શરે્ ડ, ઇટારી, ંુપઔર, જભપની, રૅ્ ડ, રુભાતનમા, ડ નભાપ , વતલમત યતળમા, યએુઍવએઍએ, નાભા, 
લનેડા, લૂપ વરિતિા ેને ભયક્કભાાંથી ગજુયાત ાીજલસ્ તઐુની વમાત ય  .ેએ 
કી, ફૃ, તેરીબ્રફમાાં, ેનાજ, યવામણ, તવભે્ ટ, ઓ, ફૅ્ ટનાઇટ, ાૉ, ફૉવાઇટ, ચનૂાના થ્ થય 
લઔેય ની તનાવ થામ .ેએ 
ફાાંગ્ રાદ ળ, ઇંડનેતળમા, રિતયમા, શૉંઔૉંઔ, શાંઔેયે, ભરેતળમા, શ્રીરાંા, તાઇલાન, ાેસ્ રલારિતમા, 
ઇજજપ ત, જાાન, ઇયાની ેઓાતના દ ળ, તવિંઔાય, થાઇરૅ્ ડ, ઇયાન, ઇયા, ફેલ્લ્જમભ, જભપની, 
રુભાતનમા, વતલમત યતળમા, લનેડા, એસ્ ર બ્રરમા લઔેય  દ ળભાાં ગજુયાત ાીજલસ્ તઐુની તનાવ ય  
.ેએ 
ગજુયાતી વારિતશ્ મના ગ્રાંથબાંડાય 
૧એ રાએદએ બાયતીમ વાંસ્ કૃતત તલદ્યાભાંરિતદય, ેભદાલાદ 

૨એ બએ જેએ તલદ્યાબલન આગજુયાત તલદ્યાવબા), ેભદાલાદ 

૩એ ગજુયાત તલદ્યાીે, ેભદાલાદ 

૪એ ાંરિતડત ફૃતલજમઔબ્રણ જ્ઞાનબાંડાય, દળીલાડાની , ેભદાલાદ 

૫એ શ્રી વાંલેઔી જૈન ઉાશ્રમ જ્ઞાનબાંડાય, ઔતથમાાંની , ેભદાલાદ 

૬એ શ્રી તલજમને તભસયૂે જ્ઞાનબાંડાય, ાાંજયા ઉાશ્રમ, ેભદાલાદ 

૭એ રદેાચ્ મ તલદ્યાભાંરિતદય, લડદયા 
૮એ શ્રી મરુિતતભર ભશન જ્ઞાનબાંડાય, ેેની , લડદયા 
૯એ શ્રી ભશાલીય જૈન વયાધના  ્ દ્ર, ફા 
૧૦એ ગજુયાતી બાાબલન, વોયાષ્ ર યતુનલતવિટે, યાજટ 

૧૧એ ચનુીરાર ઔાાંધી તલદ્યાબલન, સયુત 
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૧૨એ જૈન વનાંદ સુ્ તારમ ગ્રાંથબાંડાય, સયુત 

૧૩એ ઇ્ ડરજજર રિતયવાપ ઇ્્સ્ટટયટુ,ળાયદાીે આ્ાયા) 
૧૪એ શ્રી શ ભાાંદ્રાાામપ જૈન જ્ઞાનભાંરિતદય ગ્રાંથબાંડાય, ાંાાવયાની ાવે, ાટણ 

૧૫એ તલભરઔચ્ . જૈન ગ્રાંથબાંડાય, બાબાન ાડ, ાટણ 

૧૬એ મુતાફાઇ જૈન જ્ઞાનભાંરિતદય, શ્રીભાે લાંડ, ડબઇ 

ગજુયાતની ગ્રાભ તલદ્યાીે 
૧એ રબાયતી, વણવયા, જજએ બાલનઔય 

૨એ નતૂન ગ્રાભ તલદ્યાીે, ઔવડા, જજએ બાલનઔય 

૩એ જેએીએ કુભાયઓા ગ્રાભ તલદ્યાીે, ઔવડા, જજએ બાલનઔય 

૪એ વાફયગ્રાભ તલદ્યાીે, વનવણ, જજએ ફનાવાાેં ા 
૫એ રતન તન ગ્રાભ તલદ્યાીે, યતનયુ , જજએ ફનાવાાેં ા 
૬એ ફનાવગ્રાભ તલદ્યાીે, ેભીયઔવ, જજએ ફનાવાાેં ા 
૭એ નતૂન બાયતી ગ્રાભ તલદ્યાીે, ભડાણા ઔવ, જજએ ફનાવાાેં ા 
૮એ વકન ભરિતશરા ગ્રાભ તલદ્યાીે, બ્રાત્રાવણી, જજએ ફનાવાાેં ા 
૯એ વયસ્ લતી તલદ્યાીે, વભડા, ગણુલાડા – ૩૮૪૧૩૦ 

૧૦એ ભાંઔ બાયતી, ઔરઔાભડે, જજએ લડદયા 
૧૧એ વભાજવેલા ભશાતલદ્યારમ, લેડા.ે, જજએ સયુત 

૧૨એ ઇએઓએ ાાલડાગ્રાભ તલદ્યાીે, કુશાનલાડે, જજએ ઓેડા 
૧૩એ શ્રી ી  ે્લયે કતૃગ્રાભ તલદ્યાીે, ીેાઇ, જજએ ઓેડા 
૧૪ યાંઔબાયતી તલદ્યાીે, લાવણા ભાયબ્રઔમા, જજએ ઓેડા 
૧૫એ ગ્રાભવેલા ભાંરિતદય ભરિતશરા તલદ્યાીે, નાયદેયુ, જજએ ઔાાંધીનઔય 

૧૬એ ીલ્ વ લેલ્ પ ય વવામટે, કુતભમાણી વશ્રભ, કુતભમાણી – ૩૬૦૪૪૦ 

૧૭એ લનવેલા ભશાતલદ્યારમ, ફીરડુે, જજએ લરવાડ 

૧૮એ ફાએ ભએ ળાશ ગ્રાભ તલદ્યાીે, ઝીરીવ, જજએ ભશ વાણા 
૧૯એ બાયત વયસ્ લતી ભાંરિતદય વાંવદ, ગ્રાભ તલદ્યાીે ભશાતલદ્યારમ, ળાયદાગ્રાભ, જજએ ીૂ નાઔવ 

૨૦એ વનાંદ ગ્રાભ બાયતી તલદ્યાીે, રિતશરર – ૩૮૫૨૩૦૮ 

૨૧એ ેભયબાયતી ભરિતશરા ગ્રાભ તલદ્યાીે, ભટે ાલેે, જજએ ેભદાલાદ 

૨૨એ ગ્રાભવેલા ભશાતલદ્યારમ, ેભયાયુ – ૩૮૨૭૨૧ 

રનાટ : બલાઇ 
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બલાઇ ગજુયાતના ાયાંરિતય નાટમરદેાયભાાંન ઍ .ેએ બલાઇની 
ળફૃવત તવિયુના ઑરિતદચ્ મ વશસ્ ત્ર િાહ્મણકુભાાં જ્ ભેરા તલ-
થાાય ેવાઇત ેાય  યે શતીએ ાોદભી વદેભાાં ગજુયાતના 
રદેદ ળભાાં રદેાબ્રરત નાટમરદેાયભાાંથી રેદેયણા ભેલી ેવાઇતે ઍ 
નલા નાટમરદેાય-બલાઇનુાં વજૉન યુ ંશત ુાંએ બલાઇનુાં લાબ્રા ઔેમ 
દ્યભાાં તેભજ ઔદ્યભાાં ણ શમ .ેએ  
ેવાઇત ેાય  વળય  ૩૬૦ બલાઇ લેળ રખ્ માની રલામા .ેએ 
તેભાાં ‘યાભદ લન લેળ’ ીૂ નાભાાં ીૂ ન શમ ઍભ રાઔે .ેએ તેભણે 
વાભાજજ કુરિતયલાજ ઉય રદેશાય યતા લેળ ણ વપ મા .ેએ 
‘જડાન લેળ’ નાનડા લય ેને યલુાન ્ નીના ીરલનન બ્રાતાય 

વે .ેએ તેભાાં યાંઔર ઍ ફેની લચ્ ાેના વાંલાદને જડત, શવાલત ેને ટાક્ષ યત શમ .ેએ  
ભટા બાઔના લેળભાાં ફેથી ત્રણ ાત્ર ઍવાથે ાાાય આળેયે   ખલુ્ રી જગ્ મા) ભાાં વલે .ે : નામ, 

નાતમા ેને ભશ્ યએ ભશ્ ય ીુ દા ીુ દા લેળભાાં ીુ દાાં ીુ દાાં નાભે ઐઓામ .ેએ ‘ાનઔી’ ના લેળભાાં 
સઓુાીર, ‘ઝાંડા ઝૂરણ’ ભાાં ેડલ ેને ‘જવભા-ઐડણ’ભાાં યાંઔર લઔેય એ  
બલાઇના  ટરા લેળભાાં મકુ્સ્રભ ળાવનની ેવય દ ઓામ .ેએ ‘ઝાંડા ઝૂરણ’ભાાં તયલયાટલાે તેીર 
લાબ્રણમણનાાં રગ્ ન ઍ તિૃ વાથે થામ .ે, તે ઊંઝાના યલુાન મકુ્સ્રભ સફૂાના રેદેભભાાં ડ  .ેએ વ 
ઉયાાંત� ‘તભમાાંફીફી’, ‘ભબ્રણમાય’,‘ીૂ ેણ’ ેને ‘.ેરફટાઉ’ જેલા લેળભાાં ણ મકુ્સ્રભની ેવય .ેએ  
નાનાાં રિતશદુાં યજલાડાાંના ેાય તલળેના લેળભાાં ‘યાજા દ કણ’, ‘લી તવવરિતદમ’, ‘યાજદ લ’, ‘ભણીફા 
વતી’ લઔેય  મખુ્ મ .ેએ ધાતભિ લેળભાાં ‘ાન-ઔી’, ‘ાા’, ‘તાઇ યાલ’, ‘ઔણતત’ લઔેય  મખુ્ મ 
.ેએ ાંવાય, વયાબ્રણમ, ેડલ, લાાંદ લઔેય  ભની ઓાતવમત, ધાંધ, ફરી, યેતરિતયલાજ ેને 
વાભાજજ દૂણ ઉકાડા ાડતા લેળ ‘જડાન લેળ’ , ‘ફાલાન લેળ’ લઔેય  .ેએ ભટા યાજલીને 
રઔતા લેળભાાં ‘વકયા જેવાંઔ’ ેને ‘જવભા-ઐડણ’ જાણીતા .ેએ  
તવનેભા, ટેલી, ય રિતડમ જેલાાં વાધન ન શતાાં તે યઔુભાાં તલબ્રબ્ ન લેળ ્ાયા રને જ્ઞાન, તળક્ષણ ેને 
ભનયાંજન યૂાાં ાડલાભાાં વલતાાંએ વ બલૈમાઐને વાભાજજ દયજ્જ ઊંા શતએ તેઐ જમાય  
ઔાભભાાં રદેલેળતાાં ્ માય  ર વર-નઔાયાાં વાથે તેભનુાં વાભૈયુાં યતાએ ઔાભની ફધી ભ તેભાાં 
વાંામેરી યશ તીએ વભ, બલાઇ રીરલનના તાણા-લાણા વાથે લણાઇ ઔઇ શતી ેને તાની 
ેનઓી .ા વાથે મુતણે તલશયતી શતીએ ળાસ્ ત્રાયઍ બલાઇને ‘બાલરદેધાન નાટ’ હ્યાાં .ેએ 
 

વાંત ેને વભાજવેલ 
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ગજુયાતની રવાંસ્ કતૃતભાાં વાંત ેને વભાજવેલન ભટ પા .ેએ તેભના ્ માઔભમ ીરલનભાાં 
બઔલદબરિતત વાથે વેલાન તત્રલેણી વાંઔભ થમ શતએ વલા  ટરા વાંત ેને વભાજવેલન 
યેામ ભેલીઍએ 
ચ્ .ના યણભાાં ભરૂા ડ રા ેને મવુાપયન ીરલ ફાાલનાય દાદા ભેયણ ચ્ .ના ઓાાંબડા 
ઔાભભાાં થઇ ઔમાએ 
બાણવાશ ફના તુ્ર ઓીભવાશ ફ યાયભાાં થઇ ઔમાએ તેભની ેને તત્રભવાશ ફની વભાધી યાયભાાં 
.ેએ 
વતી તયરે લ ૂાંટાયા જેવર વાથે રગ્ ન યે, તેના ભનભાાંથી મ્ૃ યનુ બમ દૂય યે તેન રદયદમરટ 
ય રએ જેવર-તયરની વભાતધ અંજાયભાાં .ેએ 
ફાયભી વદેના ઔયઓનાથ-ાનપટા ાંથના સ્ થાની વભાતધ ેને ભે ધીણધય ડુાંઔય ઉય .ેએ 
ચ્ .ના શરિતયદાવ સ્ લાભી, રદેાણરાર ળાશ, ાાંતતરાર અંતાણી, ગરુાફ ળાંય ધરિતમા લઔેય  
વભાજવેલ થમાએ 
ીૂ નાઔવભાાં બતત તલ નયતવિંશ ભશ તા ેને યફાંદય ાવે તલવાલાડાભાાં તલઝાત બતત થઇ ઔમાએ 
ભીરદડના નથ્ થયુાભ ળભાપને બ્રફરઓાભાાં વનાંદ વશ્રભ સ્ થાી શિુ વનાતન ધભપ-ભપ ેનવુાય 
ીરલન ીરલલાની રેદેયણા વીએ 
તલવાલદય તાલુાના વતાધાયભાાં ારાાના વાંત વા દાનાના તળષ્ મ વા ઔીઔા થમાએ વજે 
ણ વતાધાય તલત્ર સ્ થાન ઔણામ .ેએ 
ઊના તાલુાના વભદયાના ભશા્ ભા મૂદાવની વભાતધ ેભય રીભાાં .ેએ 
ીૂ નાઔવ જજલ્ રાભાાં ભાાંઔય ાવે રજભાાં ેમધ્ માથી કનશ્ માભ ભશાયાજ વલેરાએ તે વદજાનાંદ 
સ્ લાભી તયે  તલખ્ માત થમાએ તેભણે સ્ લાતભનાયામણ વાંરદેદામ સ્ થાપ મએ 
વયવઇ ઔાભે વાંત યશેદાવ ેને બ્રફરઓાભાાં ળેે વઔાળા થઇ ઔમાએ 
તલધલા ેને ્ મતાનાાં તાયણશાય ષુ્ ાફશ ન ભશ તા ીૂ નાઔવભાાં ેગ્રઔણ્ મ વભાજવેતલા શતાાંએ 
ેભય રી જજલ્ રાના ીાલાલના વાંત ીા, પતેશયુના બજા બઔત, ારાાના વા દાના ેને 
ધાયેના મઔીીર ભશાયાજ રદેખ્ માત .ેએ 
યાજટ જજલ્ રાના લીયયુના વાંત જરાયાભ, ટાંાયાના વમપવભાજના સ્ થા દમાનાંદ વયસ્ લતી, 
યાજટના યણ.ડદાવીર ભશાયાજ, કકાલદયના દાવી ીરલણ, લલાબ્રણમાના શ્રીભદૌ  યાજાાંદ્ર ેને 
ેને નેત્રમજ્ઞના વમજ લીયનઔયના ડૉએ તળલાનાંદ ેધ્ લયુપની વેલાઐ જાણીતી .ેએ 
સયુ ્ દ્રનઔય જજલ્ રાના થાનભાાં ભેલા બઔત ેને વા જાદયા, ચડૂાના શરિતયકષૃ્ ણ ભશાયાજ ેને ્ મા 
- લણીનાાં રિતશભામતી ેરુણાફશ ન દ વાઇ જાણીતાાં .ેએ 
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વણાંદીર વનીઍ જાભનઔયભાાં ‘ેણદાફાલાન વશ્રભ’ સ્ થાપ મએ વ વશ્રભભાાંથી ે્ નકે્ષત્ર, 

દલાઓાનુાં, ઔોળાા, ળાા, ાેળાા લઔેય ન ુાં વાંાારન થામ .ેએ 
બાલનઔય જજલ્ રાના તર ઔાજયડાના ભયાયેફા ુગજુયાતના રદેતવિ વાંત ેને યાભામણના 
થાાય .ેએ ફઔદાણાના ફજયાંઔદાવીર ભશાયાજ, ાબ્રમાદના ઉનડ ફા,ુ ઔારિતયમાધાયના ળાંભબુાઇ 
તત્રલેદે રદેખ્ માત .ેએ 
ભશ વાણા જજલ્ રાના તલજાયુના બદુ્ધિવાઔયીર ભશાયાજે કાંટાણપલીયની સ્ થાના યે શતીએ 
ગજુયાતી તલ્લળ શે્રણીની સ્ થાનાભાાં યવ રેનાય તલવનઔયના વાંતનષ્ ે  રવેલય વાાંાાંદ 
ટ ર ઉાય ગજુયાતની ેને વાભાજજ ેને ળૈક્ષબ્રણ રદેતતૃતઐના રેદેય તયે  જાણીતા .ેએ 
ઉનાલાભાાં ભીયાદાતાયનુાં મકુ્સ્રભ તીથપધાભ સ્ થાનાય ભીયાદાતાય ાટણ ાવેના ે ઔાભના 
શતાએ 
ેભદાલાદભાાં બ્રબ ુેઓાંડાનાંદીરઍ ધાતભિ વારિતશ્ મની યફ ભાાંડે વસ્ ત ુવારિતશ્ મલધપ ામાપરમ 
્ાયા ર સધુી ધાતભિ વારિતશ્ મ શાાડયુાં શત ુાંએ તેભની સ્ મતૃતભાાં ેભદાલાદભાાં ેઓાંડવનાંદ 
વયલેુદ ભશાતલદ્યારમ ેને શૉક્સ્ ટર ાારે .ેએ 
ગજુયાતના ેરઔ યાજમની સ્ થાના ભાટ  ેથાઔ રિતયશ્રભ યનાય ઇ્ દુરાર માબ્રજ્ઞની પેયે 
જાણીતી .ેએ તેભન વશ્રભ નેનયુભાાં .ેએ 
વયવલણીભાાં યતલળાંય ભશાયાજે ેાયને વ્ ભાઔે લાલા તથા રરિતશતના રદે્ન, ભદૂાન લઔેય ના 
યવ રઇને વભગ્ર ગજુયાતની વેલા યે .ેએ ગજુયાત યાજમનુાં ઉદકાટન વ મૂવેલના શબુશસ્ તે 
થયુાં શત ુાંએ 
ચનુીરાર ભશાયાજ એૂ ભટા તયે  જાણીતા થમાએ વ વાંતના વશ્રભ ેને ભોન ભાંરિતદય સયુત ેને 
નરિતડમાદભાાં .ેએ ફફરબાઇઍ થાભણાભાાં ગજુયાતની રદેથભ બતુનમાદે ળાા ળફૃ યેએ ભતીબાઇ 
ેભીન ાયતય ઌજયુ ળન વવામટેના સ્ થા ેને સુ્ તારમ રદેતતૃતના રદેણેતા શતાએ� 

ગજુયાતભાાં ‘વદતલાાય રિતયલાય’ તયપથી વભાજવેલાની ેનેતલધ રદેતતૃતઐ ાારે .ે, જેના 
સતૂ્રધાય શરિતયબાઇ ાંાાર .ેએ 
લડદયા જજલ્ રાના ાયલણભાાં કૃાલ્ લાનાંદીર તથા નાય ્લયભાાં યાંઔ ેલધતૂ ભશાયાજ થઇ ઔમાએ 
નાયામણ ગરુુ, ીુ ્ ભાદાદા, ભાણેયાલીર, .ંુબાઇ યુાણી ેને અંબબુાઇ યુાણીઍ ગજુયાતભાાં 
વ્ મામાભ-રદેતતૃતઐને લેઔ વપ મએ 
લરવાડ જજલ્ રાના નાંદેગ્રાભભાાં ભયાંદ દલે ેને કુાંદતના ારિતડમાની વઔેલાની શ ે  ેને 
લ્ માણાયે ામઅ થઇ યહ્યા .ેએ 
ાંાભશારભાાં ડાહ્યાબાઇ નામ, સઓુરારબાઇ, ેમતૃરાર ેક્કય આેક્કય ફાા) , ભાળાંય ાંડમા 
લઔય ઍ બીર તથા શરિતયજનની વેલા યે .ેએ 
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ગજુયાતીઐને ભેરાાં યાષ્ રેમ વારિતશ્ મ ેાદભી ઍલડપ 
રિતદલ્ રી ક્સ્થત યાષ્ રેમ ેાદભી શે્રષ્ ે  બાયતીમ વજૉનુાં દય લે ેલડપ ્ાયા વ્ ભાન ય  .ેએ ઇએવએ 
૧૯૫૫થી વ ેલડપ ેામ .ેએ વજ સધુીભાાં ગજુયાતી વારિતશ્ મની નીાે મજુફની કૃતતઐ ેને 
તાપ વ ેલડપને ાત્ર ેમાપ .ેએ આલપ ૧૯૫૭, ૧૯૫૯, ૧૯૬૬ ેને ૧૯૭૨ ભાાં ગજુયાતી કૃતતને 
વારિતશ્ મ ેાદભીના ેલડપ ેામા નથીએ) 
લપ કૃતત વારિતશ્ મ તાપ 
૧૯૫૫ ભશાદ લબાઇની ડામયે ડામયે વારિતશ્ મ ભશાદ લબાઇ દ વાઇ 

૧૯૫૬ બશૃદ્નઔ તિંઔળાસ્ ત્ર યાભનાયામણ તલએ ાે 

૧૯૫૮ દળપન ેને બ્રાિંતન ત્ લજ્ઞાન ાંરિતડત સઓુરારીર 
આરદેજ્ઞાા)ુ 

૧૯૬૦ ળતલિર નાટ યતવરાર .એ યેઓ 

૧૯૬૧ ચ્ .નુાં વાંસ્ કૃતતદળપન વાંસ્ કૃતત યાભતવિંશીર યાેડ 

૧૯૬૨ ઉામન તલલેાન રદેએ તલષ્ ણરુદેવાદ તત્રલેદે 
૧૯૬૩ ળાાંત રાશર ાવ્ મવાંગ્રશ યાજે્ દ્ર ળાશ 

૧૯૬૪ નૈલેદ્ય તનફાંધ ડરયયામ ભાાંડ 

૧૯૬૫ ીરલનવ્ મલસ્ થા તનફાંધ ાાવાશ ફ ારેરય 

૧૯૬૭ ગજુયાતી બાાનુાં 
ધ્ લતનસ્ લફૃ ેને ધ્ લતન 
રિતયલતપન 

બાાળાસ્ ત્ર ડએ રદેફધ ાંરિતડત 

૧૯૬૮ ેલરન તલલેાન સ્ુ દયમૌ 
૧૯૬૯ કુથાઐ ય ઓાબ્રાત્ર સ્ લાભી વનાંદ આેસ્ લીાય) 
૧૯૭૦ ેબ્રબનલન યવતલાાય તલલેાન નઔીનદાવ ાય ઓ 

૧૯૭૧ નાટમ ઔેરિતયમાાં રદેલાવથા ાાંદ્રલદન ભશ તા 
૧૯૭૩ તલની શ્રિા તલલેાન ઉભાળાંય જી 
૧૯૭૪ તાયત્ મ તલલેાન ેનાંતયામ યાલ 

૧૯૭૫ વક્ર રિતટવ નલરથા ભનબુાઇ ાંાે ‘દળપ’ 
૧૯૭૬ ે્લ્ થ ાવ્ મવાંગ્રશ નટલયરાર 

 એાંડમા‘ઉળનસૌ’ 
૧૯૭૭ ઉલાવ થાત્રમી નલરથા યઘલુીય ાોધયે 
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૧૯૭૮ શમાતી ાવ્ મવાંગ્રશ શયે્ દ્ર દલે 

૧૯૭૯ લભનાાં લન ાવ્ મવાંગ્રશ જઔદેળ જી આભયણતય) 
૧૯૮૦ ેનનુમ ાવ્ મવાંગ્રશ જમાંત ાે 

૧૯૮૧ યાના ેને વાંયાના તલલેાન ડએ શરિતયલલ્ રબ બામાણી 
૧૯૮૨ રીરેય વા ાવ્ મવાંગ્રશ તરદેમા્ ત 

ભબ્રણમાયઆભયણતય) 
૧૯૮૩ બ્રા્ તમાતભ ભનવા તલલેાન ડએ સયુ ળ જી 

આેસ્ લીાય) 
૧૯૮૪ તલલેાનની રદેરિતક્રમા તલલેાન ડએ યભણરાર જી 
૧૯૮૫ વાત ઔરાાં વાળભાાં નલરથા કુાંદતના ારિતડમા 
૧૯૮૬ ધૂભાાંથી ઔરીઐ વાંસ્ ભયણ ાાંદ્રા્ ત ળેે 

૧૯૮૭ જટાય ુ ાવ્ મવાંગ્રશ તવતાાંશ ુમળ્લાંદ્ર 

૧૯૮૮ ેસમૂપર નલરથા બઔલતીકુભાય ળભાપ 
૧૯૮૯ આંઔબ્રમાત નલરથા જવેપ ભેલાન 

૧૯૯૦ સ્ ટ ચ્ ય ુ તનફાંધવાંગ્રશ ેતનર જી 
૧૯૯૧ ટાાં,ેલાજ, કકકાટ ાવ્ મવાંગ્રશ રાબળાંય ેાય 

૧૯૯૨ દ લની કાટે રદેલાવલણપન બાળાંય ટ ર 

૧૯૯૩ ેક્ગ્નકુાંડભાાં ઊઔેલુાં 
ગરુાફ 

ીરલનારિતયત્ર નાયામણ દ વાઇ 

૧૯૯૪ તલતાન સદુ ફીજ ાવ્ મવાંગ્રશ યભેળ ાય ઓ 

૧૯૯૫ ેણવાય નલરથા લાપ ેડારજા 

૧૯૯૬ અંધાયે ઔરીભાાં વપ દ 
ટાાં 

લાતાપવાંગ્રશ રિતશભાાંળી ળેરત 

૧૯૯૭ કલૂ નલરથા ેળયુે ઔસ્ લાભી 
૧૯૯૮ લણાદ ઓભ તલલેાન જમાંત ેાયે 
૧૯૯૯ ગજુયાતી વારિતશ્ મ-લૂાપધ 

ઉાયાધપ 
તલલેાન તનયાંજન બઔત 

૨૦૦૦ ધુાંધબયે ઓીણ નલરથા લીનેળ અંતાણી 
૨૦૦૧ વઔાંતુ નલરથા ધીરુફશ ન ટ ર 
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૨૦૦૨ ત્ લભવી નલરથા ધ્રલુ રદેફધયામ બટ્ટ 

૨૦૦૩ ેઓેાતય નલરથા બ્રફિંદુ બટ્ટ 

૨૦૦૪ ધ ભેભયેઝ ઐપ ધ 
લેરપ ય સ્ ટ ટ 

નલરથા ઉભ્ ય ુાેટજી 

૨૦૦૫ ેઓાંડ ઝારય લાઔે ાવ્ મવાંગ્રશ સયુ ળ દરાર 

૨૦૦૬ વટાન સયૂજ તનફાંધવાંગ્રશ યતતરાર ‘ેતનર’ 
� 

ગજુયાતભાાં વાંસ્ કતૃતના કે્ષતે્ર શે્રષ્ ે  રદેદાન - યણજજતયાભ સલુણપાાંદ્ર 

‘ગજુયાત વારિતશ્ મ રિતયદ’ના વદ્યસ્ થા શ્રી યણજજતયાભ લાલાબાઇ ભશ તાની સ્ મતૃતભાાં બાા-
વારિતશ્ મ, ઇતતશાવ, રા ેને વાંસ્ કૃતતના કે્ષતે્ર શે્રષ્ ે  રદેદાન યનાયને ઇએવએ ૧૯૨૮થી ‘યણજજતયાભ 
સલુણપાાંદ્ર’ વલાભાાં વલે .ેએ 
ેએનાંએ વજૉ લપ ેએનાંએ વજૉ લપ 
૧એ શ્રી ઝલેયાાંદ ભેકાણી ૧૯૨૮ ૪૧એ ડએભાંીુ રાર ભજમદુાય ૧૯૬૮ 

૨એ શ્રી બ્રઔીુ બાઇ ફધેા ૧૯૨૯ ૪૨એ શ્રી તનયાંજન બઔત ૧૯૬૯ 

૩એ શ્રી યતલળાંય યાલ ૧૯૩૦ ૪૩એ શ્રી તળલકુભાય જી ૧૯૭૦ 

૪એ શ્રી તલજમયામ લૈદ્ય ૧૯૩૧ ૪૪એ ડએ સયુ ળ જી ૧૯૭૧ 

૫એ શ્રી યભણરાર દ વાઇ ૧૯૩૨ ૪૫એ શ્રી નટલયરાર ાંડમા 
‘ઉળનસૌ’ 

૧૯૭૨ 

૬એ શ્રી ય્ નભબ્રણયાલ જટ  ૧૯૩૩ ૪૬એ શ્રી રદેફધ ાંરિતડત ૧૯૭૩ 

૭એ શ્રી સ્ુ દયમૌ ૧૯૩૪ ૪૭એ શ્રી શેયાફશ ન ાે ૧૯૭૪ 

૮એ શ્રી તલ્લનાથ બટ્ટ ૧૯૩૫ ૪૮એ શ્રી યઘલુીય ાોધયે ૧૯૭૫ 

૯એ શ્રી ાાંદ્રલદન ભશ તા ૧૯૩૬ ૪૯એ શ્રી જમાંત ાે ૧૯૭૬ 

૧૦એ શ્રી ચનુીરાર લએ ળાશ ૧૯૩૭ ૫૦એ શ્રી જળલાંત ેાય ૧૯૭૭ 

૧૧એ શ્રી ન ુદ વાઇ ૧૯૩૮ ૫૧એ શ્રી પાધય લારેવ ૧૯૭૮ 

૧૨એ શ્રી ઉભાળાંય જી ૧૯૩૯ ૫૨એ શ્રી ભયાંદ દલે ૧૯૭૯ 

૧૩એ શ્રી ધનસઓુરાર ભશ તા ૧૯૪૦ ૫૩એ શ્રી રાબળાંય ેાય 
આેસ્ લીાય) 

૧૯૮૦ 

૧૪એ શ્રી જમતત્ દ્ર દલે ૧૯૪૧ ૫૪એ કુએ ધીરુફશ ન ટ ર ૧૯૮૧ 

૧૫એ શ્રી યતવરાર યેઓ ૧૯૪૨ ૫૫એ શ્રી શરિતય્ દ્ર દલે ૧૯૮૨ 
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૧૬એ શ્રી ાંરિતડત 
ઐભાયનાથીર 

૧૯૪૩ ૫૬એ શ્રી સયુ ળ દરાર ૧૯૮૩ 

૧૭એ રદેએ તલષ્ ણરુદેવાદ તત્રલેદે ૧૯૪૪ ૫૭એ શ્રી બઔલતીકુભાય 
ળભાપ 

૧૯૮૪ 

૧૮એ શ્રી ગણુલાંતયામ વાામપ ૧૯૪૫ ૫૮એ શ્રી ાાંદ્રા્ ત ળેે ૧૯૮૫ 

૧૯એ શ્રી ડરયયામ ભાાંડ ૧૯૪૬ ૫૯એ શ્રી યભેળ ાય ઓ ૧૯૮૬ 

૨૦એ શ્રી શરિતયનાયામણ 
વાામપ 

૧૯૪૭ ૬૦એ શ્રી તવતાાંશ ુમળ્લાંદ્ર ૧૯૮૭ 

૨૧એ શ્રી ફચબુાઇ યાલત ૧૯૪૮ ૬૧એ શ્રી ફકુર તત્રાેે ૧૯૮૮ 

૨૨એ શ્રી વભાબાઇ ળાશ ૧૯૪૯ ૬૨એ શ્રી તલનદ બટ્ટ ૧૯૮૯ 

૨૩એ શ્રી ્ નારાર ટ ર ૧૯૫૦ ૬૩એ શ્રી નઔીનદાવ ાય ઓ ૧૯૯૦ 

૨૪એ શ્રી જમળાંય ‘સુાંદયે’ ૧૯૫૧ ૬૪એ શ્રી યભણરાર 
નાઔયીર ભશ તા 

૧૯૯૧ 

૨એ શ્રી  ળલયાભ ળાસ્ ત્રી ૧૯૫૨ ૬૫એ શ્રી મળલાંત શુર ૧૯૯૨ 

૨૬એ� ડએ બઔીરાર વાાંડ વયા ૧૯૫૩ ૬૬એ શ્રી ેમતૃ કામર ૧૯૯૩ 

૨૭એ શ્રી ાાંદુરાર ટ ર ૧૯૫૪ ૬૭એ ડએ ધીરુબાઇ ેાય ૧૯૯૪ 

૨૮એ શ્રી ેનાંતયામ યાલ ૧૯૫૫ ૬૮એ શ્રી બાબાઇ ટ ર ૧૯૯૫ 

૨૯એ શ્રી યાજે્ દ્ર ળાશ ૧૯૫૬ ૬૯એ શ્રી યભણરાર વની ૧૯૯૬ 

૩૦એ શ્રી ચનુીરાર ભરિતડમા ૧૯૫૭ ૭૦એ શ્રી ગણુલાંત ળાશ ૧૯૯૭ 

૩૧એ ડએ કૃષ્ ણરાર શ્રીધયાણી ૧૯૫૮ ૭૧એ શ્રી ગરુાફદાવ િય ૧૯૯૮ 

૩૨એ શ્રી જમાંતી દરાર ૧૯૫૯ ૭૨એ શ્રી ભધ ુયામ ૧૯૯૯ 

૩૩એ ડએ શરિતયરદેવાદ ળાસ્ ત્રી ૧૯૬૦ ૭૩એ શ્રી ાીએ નાએ ટ ર ૨૦૦૦ 

૩૪એ શ્રી ઇ્લય ેટરીય ૧૯૬૧ ૭૪એ શ્રી નાયામણબાઇ 
દ વાઇ 

૨૦૦૧ 

૩૫એ શ્રી યાભતવિંશીર યાેડ ૧૯૬૨ ૭૫એ શ્રી ાાંદ્રા્ ત 
ટીલારા 

૨૦૦૨ 

૩૬એ ડએ શરિતયલલ્ રબ બામાણી ૧૯૬૩ ૭૬એ ડએ ભધસુદુન ાય ઓ ૨૦૦૩ 

૩૭એ શ્રી ભનબુાઇ ાંાે ૧૯૬૪ ૭૭એ શ્રી યાધેશ્ માભ ળભાપ ૨૦૦૪ 

૩૮એ શ્રી ફાારાર લૈદ્ય ૧૯૬૫ ૭૮એ શ્રી લાપ ેડારજા ૨૦૦૫ 
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૩૯એ ડએ શવમઓુ વાાંબ્રમા ૧૯૬૬ � � � 

૪૦એ શ્રી ઝીણાબાઇ દ વાઇ 
‘સ્ નેશયક્શ્ભ’ 

૧૯૬૭ 

   

ગજુયાતની તલતળષ્ ટ રદેતતબાઐ 

-----ગજુયાતના તલતલધ કે્ષતે્ર જેભનુાં ભશ્લનુાં મઔદાન, જેઐન ેમલુ્મ પા .ે તેઐની માદે નીાે 
મજુફ .ેએ 
નાભ કે્ષત્ર તલળે નકધ 

ેઓ ાવ્ મ ગજુયાતન જ્ઞાની તલ 

ેઝીઝ ેશભદે ામદ ેને 
્ મામ 

વલઅચ્ ા ેદારતના લૂપ 
મખુ્ મ ્ મામમતૂતિ 

ેનસમૂાફશ ન વાયાબાઇ શ્રભ ેને 
વાંઔેન 

ભીૂ યવાંઔેનનાાેં ગ્રણી 

ેમતૃ  ળલ નામ નાટમરા તલખ્ માત ેબ્રબનેતા 
ેમતૃરાર તત્રલેદે સ્ થા્ મ જાણીતા સ્ થતત 

વભયુા) 
ેમતૃરાર ળેે ત્રાય્ લ યાષ્ રલાદે ત્રાય 

ેમતૃરાર શયઔલનદાવ લેાય ગજુયાતના તલખ્ માત ભશાજન 

ેયતલિંદ ભપતરાર ઉદ્યઔ વેલાબાલી ઉદ્યઔતત 

ેયતલિંદ તત્રલેદે ારબ્રાત્ર ેબ્રબનેતા 
ેવાઇત રનાટમ બલાઇના સ્ થા 

અંફારાર વાયાબાઇ ઉદ્યઔ ફાશળ ઉદ્યઔતત 

અંબબુાઇ યુાણી વધ્ મા્ ભ શ્રી ેયતલિંદના 
વધ્ મા્ ભભાઔપના ેગ્રણી 

વઇએ ીરએ ટ ર ેથપાયણ ેગ્રણી ેથપળાસ્ ત્રી ેને રાંડન 
સ્ કરૂ ઐપ ઇનતભવના લૂપ 
તનમાભ 

વરિતદ્ મયાભ?વ્ માવ ળાસ્ ત્રીમ વાંઔીત તલખ્ માત મદૃાંઔલાદ ેને ઔામ 

વનાંદળાંય ધ્રલુ વારિતશ્ મ 
ેને તળક્ષણ 

વભ્ લમદળી વારિતશ્ માય ેને 
ફનાયવ રિતશિંદુ યતુનલતવિટેના લૂપ 
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ઉકુરતત 

ઇચ્ .ાયાભ દ વાઇ ત્રાય્ લ ‘ગજુયાતી’ વાપ તારિતશના સ્ થા 

ઇનૌ  દુરાર માબ્રજ્ઞ યાજાયણ રનેતા 
ઇયપાન ેાણ યભતઔભત બાયતીમ રિતક્ર ટ ટેભના પાસ્ ટ ફરય 

ઉે્ દ્ર દ વાઇ તલજ્ઞાન ેલાળતલજ્ઞાની 
ઉે્ દ્ર ડેએદ વાઇ તલજ્ઞાન ેભેયેાભાાં‘નાવા’ ના તલજ્ઞાની 
ઉભાળાંય જી વારિતશ્ મ 

ેને વાંસ્ કૃતત 

તલ, જ્ઞાનીે યુસ્ ાયતલજેતા 

ઍભએ ઍભએ ટ ર ળાવન દ્રષ્ષ્ટભાંત લશેલટદાય 

ડએ ઍાએ ઍરએ તત્રલેદે તફીફી તલજ્ઞાન રિતડનીના યઔના 
આંતયયાષ્ રેમ ખ્ માતતરદેાપ ત 

ઍભએ ઍરએ દાાંતલારા ેથપાયણ ઔાાંધીલાદે ેથપળાસ્ ત્રી 
ઍભએ વીએ ાાઔરા ામદ ેગ્રણી ્ મામતલદ 

ન ુદ વાઇ બ્રાત્રરા તલખ્ માત બ્રાત્રાય 

નૈમારાર મનુળી વારિતશ્ મ 
ેનેયાજાયણ 

બાયતીમ તલદ્યા બલનના સ્ થા 

‘રાી’ વારિતશ્ મ યાજલી તલ 

સ્ તયૂફા ઔાાંધી વભાજવેલા ઔાાંધીીરના વશધભપાારિતયણી 
ાંાનરાર ભાભાલાા વાંઔીત વાંઔીતના તલલેા 

‘ા્ ત’ (ભબ્રણળાંય બટ્ટ) વારિતશ્ મ તલ 

ારપ ઓાંડારાલારા રા,ામદ 
ેને્ મામ 

રાભીભાાંવ, ્ મામતલદ 

રિતળયરાર ભળફૃલાા ત્ લજ્ઞાન ઔાાંધીદળપનના બાષ્ માય 

 ખળુફ ાફયાીર નાટમરા ગજુયાતી નાટ ભાંડેના સ્ થા 

 એટેએ ળાશ ેથપાયણ વતથિ વમજનના તનષ્ ણાત 

 તન ભશ તા ારબ્રાત્ર ઔલ્ ડન ી ેલડપ તલજેતા 
 એરાર જાદુરા તલ્લતલખ્ માત જાદુઔય 

ઓાંડુબાઇ દ વાઇ શ્રભ ેને 
વાંઔેન 

ઔાાંધીલાદે ભીૂ યનેતા 
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ખળુારબાઇ ળાશ ેથપાયણ સ્ લતાંત્ર બાયતના વતથિ વમજનના 
રદેથભકડલૈમા 

ઔણેળ લાસદુ લ ભાલાંય 
યાજાયણ બાયતની રવબાના રદેથભ ેધ્ મક્ષ 

બ્રઔીુ બાઇ ફધેા તળક્ષણ નતૂન ફાતળક્ષણના વપદ્રષ્ ટા 
ઔકુદાવ તેજાર લેાય દાનલીય લેાયે 
ઔલધપન ાંાાર રા ગજુયાતભાાં વાંસ્ કતૃ 

નાટમરદેમઔના રદેલતપ 

ઔલધપનયાભ તત્રાેે વારિતશ્ મ ભનીી વારિતશ્ મવજૉ 

ઔતલિંદરદેવાદ લૈદ્ય વયલેુદ ગજુયાત વયલેુદ યતુનલતવિટેના 
લૂપ ઉકુરતત 

ઔોયેળાંય ઐઝા ળાવન મ્ુ વદ્દે ત્ લજ્ઞ 

‘ાય’ (ફાંવીરાર લભાપ) બ્રાત્રરા તલખ્ માત વ્ માંગ્ મબ્રાત્રાય 

ાાંદુરાર ળાશ ારબ્રાત્ર ેગ્રણી ારબ્રાત્ર તનભાપતા 
ાીનબુાઇ ાીભનબાઇ ઉદ્યઔ ેભદાલાદના રદેથભ ભેમય 

બ્રા્ ભમ કાય ઓાન યાજાયણ વાંયુત યાષ્ ર વાંકભાાં બાયતીમ મ્ુ વદ્દે 
ાીભનરાર વેતરલાડ ામદ ેગ્રણી ધાયાળાસ્ ત્રી 
ાીનબુાઇ ભાધલરાર ફૅયનેટ તભરઉદ્યઔ ેગ્રણી ઉદ્યઔતત 

ચનુીરાર ભરિતડમા વારિતશ્ મ વારિતશ્ મ વજૉ 

.ઔનબાઇ ીતાાંફય ટ ર તળક્ષણ તળક્ષણના બેઓધાયે 

.ઔનરાર જાદલ બ્રાત્રરા તલખ્ માત બ્રાત્રાય 

.ંુબાઇ યુાણી વ્ મામાભ વ્ મામાભ રદેતતૃતના રદેાાય 

જઔદેળ બઔલતી ેથપાયણ ેથપળાસ્ ત્રના તલખ્ માત રદેપ વય 

જઔન ભશ તા .ફીરા કુળ .ફીાય 

જભળેદીર ીરીરબાઇ લેાય દાનલીય લેાયે 
જભળેદીર નવયલાનીર તાતા ઉદ્યઔ ઉદ્યઔતત 

જમકૃષ્ ણ ઇંદ્રીર તલજ્ઞાન લનસ્ તતળાસ્ ત્રી 
જમળાંય ‘સુાંદયે’ નાટમરા તલખ્ માત ેબ્રબનેતા 
જમાંતત દરાર વારિતશ્ મ વાભાજજ ામપય ેને વારિતશ્ માય 
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જળલાંતયામ અંજારિતયમા ેથપાયણ રિતયઝલપ ફૅ્ ના લૂપ ઔલનપય 

જળલાંત ેાય નાટમરા તલખ્ માત ેબ્રબનેતા ેને રિતદગ્ દળપ 

ીુ ઔતયાભ દલે તળક્ષણ વરિતદલાવી વભાજવેલા, વીરલન 
તળક્ષ 

ડએ જેતવિંઔ ીએ ભદે તફીફી તલજ્ઞાન વભાજવેલી ડટય 

જેશાન દાફૃલારા ત્રાય્ લ ‘મુાંફઇ વભાાાય’ ના લૂપ તાંત્રી 
ઝલેયાાંદ ભેકાણી રવારિતશ્ મ યાષ્ રેમ ળામય, રવારિતશ્ મના વાંગ્રાશ 

ઝાંડુ બટ્ટીર વયલેુદ વયલેુદના વભથપ રદેાાય 

ઝુફીન ભશ તા વાંઔીત ા્લા્ મ વાંઔીતના ત ૃાંદલાદન-
તનષ્ ણાત 

ેક્કયફાા આેમતૃરાર 
તલએ ેાય) 

શરિતયજન વેલા વરિતદલાવીઐના ઉધ છાય 

ડેએ રિતટએ રાડાલારા ેથપાયણ ેગ્રણી ેથપળાસ્ ત્રી તથા વમજન 
ાંાના લૂપ ઉાધ્ મક્ષ 

ડકઔય ીર ભશાયાજ ધભપ વાંત, થાાય 

તત્રભલૂનદાવ ઔજ્જય તલજ્ઞાન ેગ્રણી યવામણળાસ્ ત્રી 
દભમાંતત ફયડાઇ વાંઔીત રઔીતની ઔાતમા 
દમાનાંદ વયસ્ લતી ધભપ ેને 

વભાજ 

વમપવભાજના સ્ થા, લેદના રદેાાય 

દમાયાભ ાવ્ મ બતતલ, ઔયફીના ઔામ 

દયફાય ઔાદાવ દ વાઇ વભાજવેલા લવના ઔાાંધીબત દયફાય 

‘દળપ’ (ભનબુાઇ ાંાે) વારિતશ્ મ ેને 
તળક્ષણ 

વયસ્ લતી ેલડપ તલજેતા 

દળપના ઝલેયે ન્ૃ મ ભબ્રણયુે ન્ૃ મ તનષ્ ણાત 

દરતયાભ ડાહ્યાબાઇ ત્રલાડે વારિતશ્ મ ગજુયાતના 
રરદેીમ વભાજસધુાય,તલ 

દાદાબાઇ નલયીર દ ળવેલા બ્રિરિતટળ ારપભે્ ટના રદેથભ રિતશિંદે વભ્ મ 

દેના ાે નાટમરા ેને 
ારબ્રાત્ર 

ેગ્રણી ારિતયત્ર ેબ્રબનેત્રી 
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ધાતભિરાર ાંડમા ધભપ વધતુન ભાણબટ્ટ 

ધીરુબાઇ અંફાણી ઉદ્યઔ ઉદ્યઔતત 

‘ધભૂ ત’ુ(ઔોયેળાંય જી) વારિતશ્ મ નલબ્રરા વજૉ 

નમના ઝલેયે ન્ૃ મ ભબ્રણયુે ન્ૃ મ તનષ્ ણાત 

નયતવિંશ ભશ તા ાવ્ મ ગજુયાતી બાાના વરિતદતલ 

નયતવિંશયાલ રિતદલેરિતટમા વારિતશ્ મ વાક્ષય,તલ 

નયશરિતય દ્રાયાદાવ યેઓ દ ળવેલા ઔાાંધીલાદે તલાાય ેને રેઓ 

નભપદ? વારિતશ્ મ ેલાપાીન વારિતશ્ મના વદ્યરદેલતપ 

નાંદકુલયફા ળાવન વારિતશ્ મયતવ ભશાયાણી 
નાંરિતદની ાંડમા લપતાયશણ તરાવ લપત ેને ભાત્રી 

તળઓયનાાં વયશ 

નાથબુાઇ શાડ  યભતઔભત કુળ તયણલીય 

નાનીર ાેદાવ ભશ તા ઉદ્યઔ વાશતવ ઉદ્યઔતત 

નાનબુાઇ ેભીન ઉદ્યઔ ઉદ્યઔતત 

નાયામણ ભય ્લય ઓય  વાંઔીત ઔાાંધીલાદે વાંઔીતળાસ્ ત્રી 
તનફૃા યમ ારબ્રાત્ર ેગ્રણી ારિતયત્ર ેબ્રબનેત્રી 
્ શાનારાર વારિતશ્ મ ગજુયાતના તલલય 

્ નારાર ટ ર વારિતશ્ મ જ્ઞાનીે ેલડપ તલજેતા 
ાતથિલ ટ ર યભતઔભત રિતક્ર ટય 

ીયાીર વાઔયા બ્રાત્રરા તલખ્ માત બ્રાત્રાય 

ષુ્ ાફશ ન ભશ તા વભાજવેલા વીરલન વભાજવેતલા 
જૂમ શ્રી ભટા વધ્ મા્ ભ વધ્ મા્ ભ રુુ 

રદેતી ાય ઓ યભતઔભત ાૅવભાાં રિતપડ ય રિતટિંઔ ભેલનાય 
તલ્લન વોથી નાની લમન આવાડા 
વાત લપન) ઓેરાડે 

રદેફધ ાંરિતડત બાાળાસ્ ત્ર ેગ્રણી બાાળાસ્ ત્રી 
રદેમઓુસ્ લાભી ભશાયાજ ધભપ ફાાવણલાવી ેક્ષયરુુતભ 

વાંસ્ થાના રદેમઓુ 

રદેલીણ જી નાટમરા ેબ્રબનેતા ેને રિતદગ્ દળપ 
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રદેશરાદબાઇ લૈદ્ય તળક્ષણ ઔબ્રણતળાસ્ ત્રી 
રદેીતી વેનગપુ તા રદેલાવ તલ્લરદેલાવી 
રેદેભાાંદ યામાાંદ લેાય દાનલીય ભશાજન 

રેદેભાનાંદ વારિતશ્ મ ગજુયાતી બાાન ભશાતલ 

પયદૂનીર ભઝપફાન ત્રાય્ લ ‘મુાંફઇ વભાાાય’ ના સ્ થા 

પેયઝ દાલય તળક્ષણ અંગે્રીર વારિતશ્ મના વાંતનષ્ ે ?ેધ્ મા 

પતમાઝઓાાં આઉસ્ તાદ) ળાસ્ ત્રીમ વાંઔીત તલખ્ માત ઔામ 

ફફરબાઇ ભશ તા વભાજવેલા વીરલન ગ્રાભવેલ 

ફલાંતયામ ેાય વારિતશ્ મ તલ્ાન તલ ેને ઔદ્યાય 

ફારુાર નામ નાટમરા તલખ્ માત ેબ્રબનેતા 
બરિતતફા દ વાઇ વભાજવેલા યાષ્ રલાદે વભાજવેતલા 
બઔલાનરાર ઇંદ્રીર યુાત્ લ ેને 

વાંળધન 

યુાત્ લતલદ 

બાઇરારબાઇ ટ ર ઇજનેયે લલ્ રબતલદ્યાનઔયના�તલ્લભાપ 
બ્રબ ુેઓાંડાનાંદ વારિતશ્ મ ‘વસ્ ત ુાં વારિતશ્ મ’ (ેભદાલાદ)ના સ્ થા 

ભરૂાબાઇ દ વાઇ ામદ દ ળબત ધાયાળાસ્ ત્રી 
ભઔનબાઇ દ વાઇ તળક્ષણ ેગ્રણી  લણીાય ેને 

ગજુયાત�યતુનલતવિટેના લૂપ 
ઉકુરતત 

 ભબ્રણરાર દ વાઇ વભાજવેલા ભેગ્ વેવ ેલડપ તલજેતા 
ભબ્રણરાર નભબુાઇ દ્ધ્લેદે વારિતશ્ મ ત્ લદળી તનફાંધાય 

ભધસુદૂન વાાંે સ્ થા્ મ ભાંરિતદય સ્ થા્ મના તજજ્ઞ 

ભશા્ ભા ઔાાંધી ભાનલીરલન યાષ્ રતતા, બાયતના સ્ લાતાંર્ય મ 
વાંગ્રાભના�રદેણેતા 

ભશાદ લબાઇ દ વાઇ ્ માઔ ેને 
વેલા 

ભશા્ ભા ઔાાંધીના�યશસ્ મભાંત્રી 

ભાંઔદાવ બ્રઔયધયદાવ ઉદ્યઔ ઉદ્યઔતત 

ભાણેરાર વીએ ેાય તલજ્ઞાન યાભન ઇ્્સ્ટટયટુ, ફેઔરયના 
તનમાભ 
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ભાણેળા આજનયર) વાંયક્ષણ બાયતીમ વેનાના લૂપ વયવેનાતત 
ેને�ફાાંગ્ રાદ ળના યિુના તલજેતા 

ભીયાાં ાવ્ મ વાંત લતમત્રી 
મતુન જજનતલજમીર વાંળધન વારિતશ્ મ ેને યુાત્ લના�વાંળધ 

મતુન વાંતફારીર વભાજ ઔાાંધીલાદે જૈનમતુન 

મદુૃરા વાયાબાઇ વભાજવેલા જમતતવાંકનાાં સ્ થા, નીડય 
વભાજલાદે 

ભેકીર ેથયાજ ળાશ ઉદ્યઔ દાનલીય ઉદ્યઔતત 

ભેકનાદ દ વાઇ ેથપાયણ ઇંગ્ રે્ ડની ઉભયાલવબાના 
લૂપ�વદસ્ મ 

ભેડભ બ્રબઓાઇીર ાભા દ ળવેલા ક્રાાંતતાયે દ ળવેતલા 
ભતીરાર વેતરલાડ ામદ ેને 

્ મામ 

સ્ લતાંત્ર બાયતના રદેથભ ઍટની–
જનયર 

ભયાયેફા ુ ધભપ તલખ્ માત થાાય 

ભશન રારાીર નાટમરા તલખ્ માત ેબ્રબનેતા 
ભોરાફક્ષ ળાસ્ ત્રીમ વાંઔીત તલખ્ માત સ્ લયતનમજ 

મળધય ભશ તા વારિતશ્ મ વારિતશ્ મવજૉ 

યજની ેાયે યાજમળાસ્ ત્ર ‘યાઇટ રાઇલહુડ’ ેલડપના તલજેતા 
યણ.ડરાર ઉદમયાભ વારિતશ્ મ નાટમાય 

યણ.ડરાર .ટારાર ઉદ્યઔ તભર-ઉદ્યઔના સ્ થા 

યણજજતયાભ લાલાબાઇ ભશ તા વારિતશ્ મ ગજુયાતની ેસ્ભીતાના વદ્યરદેલપત 

યણજજતતવિંશ જાભ યભતઔભત યાજલી રિતક્ર ટય 

ય્ નભબ્રણયાલ જટ ઇતતશાવ ગજુયાતના ઇતતશાવાય 

યભણબાઇ નીરાંે વારિતશ્ મ સધુાયાલાદે વારિતશ્ માય 

યતલળાંય ભશાયાજ વભાજવેલા મૂ રવેલ 

યતવરાર યેઓ વારિતશ્ મ ફહુશ્રતુ તલિાન 

યતવરાર યેઓ બ્રાત્રરા તલખ્ માત બ્રાત્રાય 

યાંઔેલધતૂીર વધ્ મા્ ભ દા વાંરદેદામના વાંત 

યાજે્ દ્રતવિંશ આજનયર) વાંયક્ષણ બાયતીમ વેનાના લૂપ વયવેનાતત 
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યાભદાવ રિતરાાાંદ ઉદ્યઔ દાનલીય ઉદ્યઔતત 

યાભનાયામણ તલએ ાે વારિતશ્ મ તલ,તલલેા, લાતાપાય 

રિતયશ ન ભશ તા યભતઔભત રિતળય તયણલીય 

ય લાળાંય ળાસ્ ત્રી વાંસ્ કૃત લેદાેે તલિાન 

રારાાંદ શેયાાાંદ લશાણલંુ જશાજલાડાના સ્ થા 

લસ્ તુા–તેજા ળાવન વભથપ ગજુૉય ભાંત્રીઐ 

લાસદુ લ ભશ તા ત્રાય્ લ બ્રાિંત ેને ત્રાય 

તલજમ બટ્ટ ારબ્રાત્ર રિતપલ્ ભ તનભાપતા ેને રિતદગ્ દળપ 

તલઠ્ઠરબાઇ ટ ર યાજાયણ  ્ દ્રીમ ધાયાવભ્ મ આCLA)ના રદેથભ 
બાયતીમ ેધ્ મક્ષ 

તલઠ્ઠરદાવ ેાયવી તળક્ષણ રદેથભ ભરિતશરા યતુનલતવિટેના સ્ થા 

તલદ્યાઔોયે નીરાંે તળક્ષણ ેને 
વભાજવેલા 

ગજુયાતના રદેથભ ભરિતશરા ગે્રજયઍુટ 

લૈકુાંેયામ ભશ તા વભાજવેલા વશાયે આંદરનના રદેલતપ 

ળાભ વારિતશ્ મ તલખ્ માત લાતાપાય 

ળાભદાવ ઔાાંધી ત્રાય્ લ યાષ્ રલાદે ત્રાય, ીૂ નાઔવની વયઝી 
શકભૂતનાવયનળીન 

તળલાનાંદ ેધ્ લયુપ વભાજવેલા નેત્રમજ્ઞના વમજ 

શ્ માભીર કૃષ્ ણલભાપ દ ળવેલા ક્રાાંતતાયે દ ળવેલ 

શ્ માલક્ષ ાાલડા બ્રાત્રરા તલખ્ માત લાતાપાય 

શ્રીભદૌ  યાજાાંદ્ર વધ્ મા્ ભ બ્રાિંત, મઔી 
શ્રીભ્ નથ્ થયુાભ ળભાપ ધભપ બ્રફરઓા વનાંદ વશ્રભના સ્ થા 

શ્રીભ્ નતૃવિંશાાામપ ધભપ શે્રમવાધ ેતધાયેલઔપના સ્ થા 

વફતવિંશ લાા તલ્લદળપન તલ્લના ઔાા માત્રી 
વયદાય લલ્રબબાઇ ટ ર જાશ ય ીરલન ેઓાંડ બાયતના કડલૈમા 
વમાીરયાલ ઔામલાડ આત્રીજા) ળાવન રદેજાલ્ વ યાજલી 
વરિતયતા જી નાટમરા તલખ્ માત ેબ્રબનેત્રી 
વરીભ ેરી રદેકૃતતતલજ્ઞાન તલખ્ માત ક્ષીતલદૌ  
વાંીરલકુભાય ારબ્રાત્ર ેબ્રબનેતા 
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વાભ તત્રડા તાંત્રતલદ્યા દૂયવાંાાયના વેલાબાલી તનષ્ ણાત 

તવિયાજ જમતવિંશ ળાવન ગજુયાતના તલખ્ માત યાજલી 
‘સ્ુ દયમૌ’ (તત્રભલુનદાવ લશુાય) વારિતશ્ મ તલ, વાધ 

સભુતત ભયાયીર ઉદ્યઔ લશાણલટાના ઉદ્યઔતત 

સરેુભાન ટ ર .ફીરા કુળ .ફીાય ેને રદેાણીતલદૌ  
વભારાર ળાશ બ્રાત્રરા તલખ્ માત બ્રાત્રાય 

સ્ લાભી વનાંદ વારિતશ્ મ ઔાાંધીલાદે વારિતશ્ માય 

સ્ લાભી ઔાંઔે્લયાનાંદીર ધભપ લેદભાંરિતદયનાાં સ્ થા 

સ્ લાભી વશજાનાંદ ધભપ ેને 
વભાજ 

સ્ લાતભનાયામણ વાંરદેદામના સ્ થા 

શયકુાંલય ળેેાણી વભાજ ેભદાલાદનાાં ભટે વઓાલત 
યનાય ળેેાણી 

શરિતયનાયામણ વાામપ રદેકૃતતતલજ્ઞાન તલખ્ માત રદેકૃતતતલદૌ  
શરિતયરાર બ્રણમા ામદ ેને 

્ મામ 

વલઅચ્ ા ેદારતના રદેથભ 
મખુ્ મ ્ મામમતૂતિ 

શયે્ દ્ર દલે વારિતશ્ મ તલ ેને ત્રાય 

શવમઓુ વાાંબ્રમા યુાત્ લ જઔરદેતવિ યુાત્ લતલદૌ  
શાીર ભશ્ ભદ ેલ્ રાયબ્રઓમા ત્રાય્ લ ‘લીવભી વદે’ ભાવીના સ્ થા 

શેયારાર મએૂ ટ રઆઍાએ 
ઍભએ ટ ર) 

યાજમલરિતશલટ 
ેને વારિતશ્ મ 

બાયતના લૂપ નાણારદેધાન 

શ ભાાંદ્રાાામપ ધભપ ેને 
વારિતશ્ મ 

ગજુયાતના રદેાાંડ ાંરિતડત ેને વજૉ 

શ મ ુઔવલી રઔીત રઔીતના તલખ્ માત ઔામ 

શભી બાબા તલજ્ઞાન યભાણતુલજ્ઞાનના રદેથભ 
બાયતીમ રદેલતપ 

શભી ળેેના તલજ્ઞાન યભાણતુલજ્ઞાનના તનષ્ ણાત 

ગજુયાતની વફશલા 
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ગજુયાત ભવભી વફશલાલા રદેદ ળ .ેએ યાયનમના ઉાય 
બાઔભાાંથી પતાૃ વાય થામ .ેએ ેશન ચ્. ેને ફનાવાાેં ા 
જજલ્રાભાાં યણરદેદ ળ .ેએ ગજુયાતના તલતળષ્ ટ વાયને રીધે 
વફશલાભાાં લૈતલધ્મ .ેએ દરિતયમારિતનાયાના રદેદ ળભાાં દરિતયમાિ 
વફશલા ેનબુલામ .ેએ  
ઋતઐુ :  
(1) તળમા: રિતડવે્ફયથી પ બ્રવુયે ભાવ દયતભમાન ગજુયાતભાાં 
તાભાન નીચુાં યશ  .ેએ જા્યવુયે ભાવ વોથી ાેંડ શમ .ેએ દરિતયમાિ 
રશ યની ેવયના રિતયણાભે દબ્રક્ષ ણ ગજુયાતભાાં તાભાન લધ ુનીચુાં 
જત ુાં નથીએ રિતશભારમભાાં રિતશભલાપ થતાાં વભગ્ર ગજુયાતભાાં વઓત 

ાેંડેન ેનબુલ થામ .ેએ ક્યાય  રિતશભ ણ ડ  .ેએ ક્યાય  તળમાાભાાં થડ લયવાદ ણ ડ  .ે, 

જેને ‘ભાલઠુાં‘ શ  .ેએ ગજુયાતન તળમા વયગ્મરદે ેને ખળુનભુા શમ .ેએ  
(2) ઉના : ભાાપથી ભે ભાવ દયતભમાન ગજુયાતભાાં તાભાન ઊચુાં યશ  .ેએ ભે ભાવ વોથી લધ ુ
ઔયભ શમ .ેએ દરિતયમારિતનાયાના રદેદ ળભાાં ઉના રદેભાણભાાં ઐ. ઔયભ યશ  .ેએ ઉાય ગજુયાતભાાં 
ક્યાય  ‘લ‘ૂ ની રિતયક્સ્થતત ણ ેનબુલામ .ેએ ગજુયાતન ઔયભ ેને સૂ શમ .ેએ  
(3) ાભાસુાં : ીૂ નથી વપ મે્ફયન વભમઔા ‘ાભાવાની ઋત‘ુ .ેએ ગજુયાતભાાં કણઓય લયવાદ 
ીુ રાિ ેને એઔસ્ટભાાં ડ  .ેએ ાભાવાની ઋત ુદયતભમાન ેયફ વાઔય યથી વલતા લાંટ 
બાય  નુવાન ય  .ેએ ગજુયાતભાાં ભવભી લન ્ાયા ભત લયવાદ કણી ેતનમતભતતાઐ ેને 
ેતનતિતતાઐ ધયાલત શલાથી  ટરી લાય ેતતતષૃ્ષ્ટ ેથલા ેનાતષૃ્ષ્ટની રિતયક્સ્થતત વજાપમ 
.ેએ િ લાય વતત વાતથી દવ રિતદલવ સધુી લયવાદ ડ  .ે, જેને ‘શ રી શ  .ેએ  
ગજુયાતભાાં લયવાદનુાં રદેભાણ ેને તેનુાં તલસ્તયણ :  
(i) 100 વેભીથી લધ ુ: લરવાડ, ડાાંઔ, નલવાયે, સયુત, નભપદા ેને લડદયા જજલ્રાન લૂપન 
તલસ્તાય  

(ii) 80 થી 100 વેભી સધુી : બફૃા ેને લડદયા જજલ્રાન તિભન તલસ્તાય, દાશદ, ાંાભશાર, 

વણાંદ, ઓેડા ેને વાફયાાેં ા જજલ્રાન તલસ્તાયએ  
(iii) 40 થી 80 વેભી સધુી : ેભદાલાદ, ઔાાંધીનઔય, ભશ વાણા, ાટણ, ફનાવાાેં ા ેને વોયાષ્ રના 
તભાભ જજલ્રાઐન તલસ્તાય  

(iv) 40 વેભીથી ઐ. : ફનાવાાેં ાન તિભ તલસ્તાય ેને વભગ્ર ચ્. જજલ્ર  
(4) ા.ા પયતા ભવભી લનની ઋત ુ: એતટફય-નલે્ફયના વભમ ઔાાને ‘ઋત ુરિતયલતપનન 
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ઔા‘ શ  .ેએ એતટફયની ઔયભી રના સ્લાસ્થ્મ ય તલયેત ેવય ય  .ેએ નલે્ફયના .ેલ્રા 
ઍ વપ તાશભાાં ાેંડેન ેનબુલ થામ .ેએ 
 

ગજુયાતનાાં સ્થાન, વીભા ેને તલસ્તાય 

સ્થાન : બાયતના તિભ બાઔભાાં, ેયફ વાઔયના રિતનાય  
ેક્ષાાંળ : 20° 1’ થી 24° 4’ ઉાય ેક્ષાાંળ 

ય ઓાાંળ : 68° 4’ થી 74° 4’ લૂપ ય ઓાાંળ 

પતાૃ : યાયનમના ઉાય બાઔભાાંથી આરદેાાંતતજ ેને રિતશિંભતનઔય લચ્ાેથી) વાય થામ .ેએ 
રિતટફાંધ : યાયનમન ભટ બાઔ ઉષ્ ણ રિતટફાંધભાાં 
કે્ષત્રપ : 1,96,024 ાયવ રિતએભીએ 
ઉાય-દબ્રક્ષ ણ રાંફાિ : 590 રિતએભીએ 
લૂપ-તિભ શાિ : 500 રિતએ ભીએ 
વીભા : ઉાય વયશદ  ચ્.નુાં ભંુાં યણ ેને ારિતસ્તાન વાથેની આંતયયાષ્ રેમ વયશદ, િળાન 
વયશદ  યાજસ્થાન યાયનમ, લૂપ વયશદ  ભધ્મ રદેદ ળ યાયનમ, ેક્ગ્ન ેને દબ્રક્ષ ણ વયશદ  ભશાયાષ્ ર યાયનમ 
ેને તિભ વયશદ  ેયફ વાઔયએ 
દરિતયમાિ વીભા : 1,600 રિતએભીએ 
ેઓાત : તિભે ચ્.ન ેઓાત ેને દબ્રક્ષ ણે ઓાંબાતન ેઓાત 

ભશાફાંદય : ાંડરા આમતુત વ્માાયકે્ષત્ર) 
ભધ્મભ ક્ષાના ફાંદય : ભાાંડલી, નલરઓી, ફેડે, ઐઓા, યફાંદય, લેયાલ, બાલનઔય,  

તવક્કા, વરામા ેને ભઔદલ્રા 
તલવતાાં ફાંદય : લાડેનાય, ીાલાલ, દશ જ 

આંતયયાષ્ રેમ શલાિ ભથ : ેભદાલાદ 

ે્મ શલાિ ભથ : યાજટ, ભજુ, જાભનઔય, બાલનઔય, લડદયા,  ળદ, યફાંદય, સયુત, ાંડરા 
ય રલે ભાઔપ : 5, 656 રિતએ ભીએ 
વડ ભાઔપ : 72,165 રિતએ ભીએ 

ઑદ્યબ્રઔ લવાશત : 171 

 

ગજુયાતનુાં ભૂષૃ્ ે  

રદેાાીન વભમભાાં ગજુયાતના તલતલધ બાઔ નીાેનાાં નાભે ઐઓાતા 
:  
(1) ‘વનતપ‘ : તગજુયાતન ઉાયન બાઔ  
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(2) ‘રાટ‘ : શારના ગજુયાતન ભધ્મ ેને રિતદ ક્ષ ણન બાઔ  

(3) ‘સયુાષ્ ર‘ : શારના વોયાષ્ રન દ્ધ્લ્ીમ બાઔ  

ભૂષૃ્ ે  : ભૂષૃ્ ે ની દપ ષ્ષ્ટઍ ગજુયાતના ાાય તલબાઔ .ે :  
(1) ગજુયાતન દરિતયમારિતનાય તથા યણતલસ્તાય  

(2) ગજુયાતનાાં ભેદાન  
(3) વોયાષ્ રન ઉચ્ા રદેદ ળ ેને  

(4) ગજુયાતના ડુાંઔયા રદેદ ળએ  
 
 

(1) ગજુયાતન દરિતયમારિતનાય તથા યણતલસ્તાય :  
દરિતયમારિતનાય : બાયતના કુર દરિતયમા-રિતનાયાન વળય  ત્રીજ બાઔ ગજુયાત ધયાલે .ેએ દભણઔાંઔા 
ેને તાી લચ્ાેન દરિતયમારિતનાય ાદલેાડન ફનેર .ેએ ‘સલુારીની ટ યેઐ‘ને નાભે 
ઐઓાત તાીન ઉાય રિતનાય ય તા ટ યેઐન ફનેર .ેએ તાીથી ઓાંબાત સધુીન રિતનાય 
ઓાાંાાખ ૂાંાીલા .ેએ ઓાંબાતના ેઓાતભાાં ેબ્રરમાફેટ ેને ીયભ ફેટ .ેએ બાલનઔય નીર 
સરુતાનયુ ેને જેઔયે ફેટ .ેએ રિતદ ક્ષ ણ વોયાષ્ રના રિતનાય  દેલ, તવમાર ેને વલાિ ફેટ .ેએ 
વોયાષ્ રના તિભ રિતનાય  ફેટ ્ાયા, નયા ફેટ ેને બેડા ફેટ .ેએ ફેટ ્ાયાથી ચ્.ના નાના યણ 
સધુીન રિતનાય ઓાાંાાખ ૂાંાીલા ેને ક્ષાયેમ ાદલીેાડલા .ેએ જાભનઔય નીરન યલાાન 
તયટન ટા ુરદેખ્માત .ેએ ચ્.ન 10? થી 13 રિતએભીએ શ તિભ તથા દબ્રક્ષ ણન રિતનાય ાદલ-
ેાડલા .ેએ ેશન  ટરી જગ્માઍ ‘રગનૂ‘ની યાના થમેરી .ેએ  
યણતલસ્તાય : ચ્.ની ઉાય  ભંુાં યણ ેને ભધ્મભાાં નાનુાં યણ .ે, તેનુાં કે્ષત્રપ 27,200 ાયવ 
રિતએભીએ .ેએ ચ્.ના ભટા યણભાાં ચ્.ભ, ઓદેય, ફેરા ેને ઓાલડાના ઊંા ભતૂભબાઔ વલેરા .ેએ  
(2) ગજુયાતનાાં ભેદાન :  
(i) ઉાય ગજુયાતનુાં ભેદાન : વાફયભતી ેને ફનાવ નદેઐઍ ય રા ાાંના તનકે્ષણથી વ 
ભેદાન ફ્યુાં .ેએ વ ભેદાન ભશ વાણા, ાટણ, વાફયાાેં ા ેને ફનાવાાેં ા જજલ્રાના તલસ્તાયભાાં 
થયામેલુાં .ેએ ફનાવાાેં ા જજલ્રાની તિભે વલેર ેધપ યણતલસ્તાય ‘ઔવા‘ તયે  ઐઓામ .ેએ  
(ii) ભધ્મ ગજુયાતનુાં ભેદાન : વયવાંઔ, વાવય, તલશ્વાતભત્રી, ભશે, ળેવે, ભશય, લાત્ર ેને વાફયભતી 
નદેઍ ય રા ાાંના તનકે્ષણથી વ ભેદાન ફ્યુાં .ેએ વ ભેદાન લડદયા, વણાંદ, ઓેડા, 
ઔાાંધીનઔય ેને ેભદાલાદ જજલ્રાના તલસ્તાયભાાં થયામેલુાં .ેએ લાત્ર ેને ભશે નદે લચ્ાેન 
રદેદ ળ ‘ાયતય‘ તયે  ઐઓામ .ેએ ાયતયની લામવ્મભાાં ેભદાલાદના ભેદાનભાાં થરતેજ ેને 
જધયુની ય તીની ફનેરી ઔ ભાથાલાે ટ યેઐ .ેએ  
(iii) દબ્રક્ષ ણ ગજુયાતનુાં ભેદાન : દભણઔાંઔા, ાય, ઑયાંઔા, અંબ્રફા, ણૂાપ, ભનવા, તાી, ેભ ેને 
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નભપદા નદેઍ ાાંના તનકે્ષણથી વ ભેદાન ફ્યુાં .ેએ વ ભેદાન લરવાડ, નલવાયે ેને બફૃા 
જજલ્રાના તલસ્તાયભાાં થયામેલુાં .ેએ વ ભેદાન ‘યૂના ભેદાન‘ તયે  ઐઓામ .ેએ  
(3) વોયાષ્ રન ઉચ્ા રદેદ ળ : વ ઉચ્ા રદેદ ળ ફેવાલ્ટના ેક્ગ્નકૃત ઓડન ફનેર .ેએ વ ઉચ્ા 
રદેદ ળભાાં બ્રઔયનાય, ાટેર, ફયડ, ળેત્ુાંજ લઔેય  ડુાંઔય .ેએ ઉાયની ભાાંડલની ટ યેઐ ેને 
દબ્રક્ષ ણની ઔીયની ટ યેઐ ભધ્મભાાં વલેરા વાાંડા, ઊંાા તલસ્તાય ્ાયા જડામેરી .ેએ?  

(4) ગજુયાતના ડુાંઔયા રદેદ ળ :  
(i) તગજુયાતના ડુાંઔયા રદેદ ળ : દાાંતા ેને ારનયુ નીરની ટ યેઐ ‘જેવયની ટ યેઐ‘ 

તયે  તેભજ ઓેડિહ્મા, િડય ેને ળાભાીર નીરની ટ યેઐ ‘વયાસયુની ટ યેઐ‘ તયે  
ઐઓામ .ેએ ભધ્મ ગજુયાતભાાં ાલાઔવ ેને યતનભારની ટ યેઐ .ેએ ાલાઔવ 936.2 ભીટય 
ઊંાી .ેએ નભપદાની દબ્રક્ષ ણે યાજીાની ટ યેઐ .ેએ તાીની દબ્રક્ષ ણે વાતભાા આવહ્યારિતદ્ર) 
લપતના બાઔફૃ વલેરી ટ યેઐ .ેએ ડાાંઔ જજલ્રાનુાં વાતુાયા આ960 ભીટય) ગજુયાતનુાં ઍભાત્ર 
બ્રઔરિતયભથ .ેએ લરવાડ જજલ્રાભાાં ાયનેયાની ટ યેઐ વલેરી .ેએ  
(ii) ચ્.ન ડુાંઔયા રદેદ ળ : ચ્.ભાાં ઉાય ધાય, ભધ્મ ધાય ેને દબ્રક્ષ ણ ધાય ઍભ ત્રણ શાયભાાઐ 
વલેરી .ેએ ઉાય ધાયભાાં ા આ437.08 ભીટય), ઔાય, ઓરિતડમ લઔેય  ડુાંઔય .ેએ ભધ્મ ધાય 
રઓતથી લાઔડ લચ્ાે વલેરી .ેએ વ શાયભાાભાાં કીણધય આ388 ભીટય), ભજૂજમ, રીબ્રરમ 
લઔેય  ડુાંઔય .ેએ દબ્રક્ષ ણની ધાય ાાંર તેભજ ભાતાના ભવથી ળફૃ થિ લૂપભાાં અંજાય સધુી પ રામેરી 
.ેએ ઍભાાં ઉતભમા આ274 ભીટય) ેને ઝુયા આ316 ભીટય) ડુાંઔય વલેરા .ેએ ભજુની લામવ્મે લયાય 
આ349 ભીટય) ડુાંઔય .ેએ લાઔડના ભેદાનભાાં ાંથટના ડુાંઔય વલેરા .ેએ ચ્.ભાાં વમદુ્ર-રિતનાયાની 
નીરનાાં ભેદાન ‘ાંેેના ભેદાન‘ તયે  ઐઓામ .ેએ?  

(iii) વોયાષ્ રન ડુાંઔયા રદેદ ળ : ઉાયની ભાાંડલની ટ યેઐભાાં ઊંાાભાાં ઊંચુાં તળઓય ાટેરા આ437 
ભીટય) .ેએ રિતદ ક્ષ ણની ઔીયની ટ યેઐભાાં વયરા આ643 ભીટય) વોથી ઊંાી ટ યે .ેએ ીૂ નાઔવ 
ાવેન બ્રઔયનાય આ1153.2 ભીટય ) ગજુયાતન વોથી ઊંા લપત .ેએ તેનુાં તળઓય ઔયઓનાથ 
આ1117 ભીટય) ગજુયાતનુાં વોથી ઊંચુાં તળઓય .ેએ ાબ્રરતાણા નીર ળેત્ુાંજ આ697.5 --? ભીટય), 
બાલનઔયની ઉાયભાાં ઓઓયા તથા તાજાના ડુાંઔય, યફાંદય નીર ફયડ, ભહુલાની ઉાય  
રકઔડે લઔેય  વોયાષ્ રના ેઔ્મના ડુાંઔય .ેએ વોયાષ્ રભાાં ળેત્ુાંજ બાદય નદેનાાં ભેદાન, કકાનુાં 
ભેદાન ેને ભયફીનાાં ભેદાન ેક્ગ્નકૃત ઓડભાાંથી છૂટા ડ રા ાાંના તનકે્ષણથી ફનેરા .ેએ 
 

ગજુયાતી રિતપલ્ભન ઇતતશાવ 

 

ગજુયાતી રિતપલ્ ભ જઔતના ઇતતશાવ ય નજય નાાંઓતા તેનાાં બવ્મ તતશાતવ લાયવાના દળપન થમા 
લઔય યશ તાાં નથીએ બાયતીમ રિતપલ્ ભ જઔતનાાં ઇતતશાવની જેભ ગજુયાતી રિતપલ્ ભન ઇતતશાવ ણ 
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બવ્મતત બવ્ મ .ેએ તેભાાં કણાાં નાના-ભટા રાાયના ીરલન વાંકપ ઔાથા લણામેરી .ેએ  
ગજુયાતી રિતપલ્ ભ જઔતની વપયન શબુાયાંબ ઇએવએ ૧૯૧૭ભાાં ફનેરી મૂ રિતપલ્ ભ - ળેે વઔાળાથી 
થામ .ેએ જ  , ઍ વભમે તરદે્ટ ાવલાની તનષ્ પ રદેરિતક્રમાના ાયણે ળેે વઔાળા દળપ સધુી 
શકાી ળે નશનએ ્ માય ફાદ પતત ત્રણ લપના ઔાાભાાં ેનકુ્રભે શ્રી કૃષ્ ણ-સદુાભાાં આ૧૯૨૦) 
ાનીરબાઇ યાેડ ેબ્રબનીત - નયતવિંશ ભશ તા આ૧૯૨૦) ગજુયાતી મૂ રિતપલ્ ભ ફૃેયે ડદ  વલી ેને 
વ રિતપલ્ભને ગજુયાતી દળપઍ વશપ સ્લીાયેએ ્માય ફાદ થડા લઅભાાં બતત તલદુય આ૧૯૨૧- 
બાયતની વલપરદેથભ યાજેમ રિતપલ્ ભ, જેના ય યાજેમ ાયણવય રદેતતફાંધ વવ્મ શત)નુાં વઔભન 
થયુાંએ  
.ેના લઅભાાં યભાાંા ેને યશસ્મથી બયયૂ ા નાઔ, ભનયભા આ૧૯૨૩), વમદુ્રભાંથન આ૧૯૨૪) 
વલીએ ેને ્ માય ફાદ નયતવિંશ ભશ તા, વતી વાતલત્રી, પાાંડ રિતપતયૂે, યાણદ લી, બતત સયુદાવ, 

ભીયાફાઇ, કુાંલય ફાઇનુાં ભાભેરુાં , જેવર-તયર લઔેય  વાભાજજ માદઔાય રિતપલ્ભ થે ગજુયાતી રિતપલ્ ભ 
જઔતન ામ લધ ુભજબતૂ થમએ  
ઔલધપનયામ તત્રાેેની નલરથા ય ફનેરી સ્ લચ્ . વાભાીર રિતપલ્ ભ ગણુસુાંદયેઍ ગજુયાતી 
તવનેભાાં ય તાન જાદુ ારાલીને ગજુયાતી રિતપલ્ ભ જઔતભાાં ઇતતશાવ યાીને ેભતુલૂપ વપતા 
ભેલીએ ્ માય .ેના લઅભાાં ગજુયાતી રદેજાને રિતયમાલય, ેઓાંડ વોબાગ્મલતી, ભશેંદે યાંઔ રાગ્મ, 
ાંકુ જેલી રિતપલ્ ભઍ ગજુયાતની વાંસ્ કૃતતને ઉજાઔય યેએ 

ગજુયાતી રિતપલ્ ભભાાં ાનીરબાઇ યાેડ, તનફૃાયમ, વળા ાય ઓ, રિતદના ાે, વાંીરલ કુભાય, રિતયણ 
કુભાય, ઉે્ દ્ર તત્રલેદે, ેયતલિંદ તત્રલેદે, યભેળ ભશ તા, ભાંજયે દ ળાઇ, નય ળ નરિતડમા, લ્ રલી ભશ તા, 
સ્ નેશરતા, રિતયણ કુભાય, ેફૃણા ઇયાની, ેવયાની, યેટા બાદુયે, રિતશતેન કુભાય, યભા ભાણે લઔેય ઍ 
તાના ેબ્રબનમના ઐજવ ાથમાપ .ેએ  
ગજુયાતી રિતપલ્ ભ એંગ્રી માંઔ તભુન તયે  ેફૃણા ઇયાનીની ઔણના યલાભાાં વલે .ેએ રિતશ્ દે રિતપલ્ ભભાાં 
ેફૃણા ઇયાની રિતશયઇન તયે  વપ ન થઇ યાંત ુગજુયાતી રિતપલ્ ભ થે દળપન તેભને વાય 
રદેતતવાદ ભળ્મ .ેએ  
જેભ રિતશ્ દે રિતપલ્ ભભાાં યાજ-નયઔીવ, દ લ-લશેદા, દ લ-સયુતમા, ેતભતાબ-ય ઓા, ીરતે્ દ્ર-શ્રીદ લી, વભીય-
ીુ શે ેને ળાશફૃઓ-ાજરની જડે પ લયેટ .ે તેભ ગજુયાતી રિતપલ્ ભભાાં ણ ઍ વભમે ઉેનૌ  દ્ર 
તત્રલેદે-સ્ નેશરતાની જડે સુય શેટ શતીએ તેભને ફાંનેઍ ભેને ગજુયાતી રિતપલ્ ભ જઔતને કણી 
માદઔાય રિતપલ્ ભ વીએ તેભના જેટરી રિતપલ્ ભ ે્ મ જડેઐઍ ઔૉબ્રરતડુને વી નથીએ  
નય ળ નરિતડમાઍ ગજુયાતી રિતપલ્ ભ જઔતભાાં રદેલેળ યેને સ્ નેશરતા વાથે જડે ફનાલીને ક્યાય  
ઉે્ દ્ર તત્રલેદેનુાં સ્ થાન રઇ રીધુાં તેની ઓફય ગજુયાતની રદેજાને ન ડેએ સ્ નેશરતા ેને નય ળ 
નરિતડમાની જડેઍ ણ ગજુયાતી તવનેભાભાાં કણી સુય ડુય શેટ રિતપલ્ ભ વી .ેએ ્માય ફાદ 
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ે્મ રાાય ણ વવ્માાં યાંત ુતેઐ ઉે્ દ્ર-સ્ નેશરતા   નય ળ-સ્ નેશરતા જેતુાં ટયતુનિંઔ ે્ મ ઇ 
જડે રાાયભાાં જલાભાાં ન ભળ્યુાંએ  
દાા વ જ ાયણે ગજુયાતી રિતપલ્ ભનાાં યા રિતદલવ વવ્માાંએ .ેલ્ રા ૧૦-૧ લઅભાાં આંઔેનાાં 
લેવ  ઔણી ળામ તેટરી  ગજુયાતી રિતપલ્ ભ દય લે ફૃેયે ડદ  યીૂ  યલાભાાં વલીએ વ રિતપલ્ભ માય  
યીૂ  થામ .ે ેને ક્યાય  જતી યશ  .ે તેની રને જાણ સધુ્ધા થતી નથીએ વ વભમભાાં ફે ઍલી 
રિતપલ્ ભ વલી જેન ેતે્ર ઉલ્ રેઓ યલ ેતનલામપ .ેએ વ રિતપલ્ભ .ે 'દ ળ ય  જમા દાદા યદ ળ જમા' 
ેને 'ફાા વીતાયાભ' - વ રિતપલ્ ભ ટેેટ ફાયે ય ટાંળા વા ફીત થિ શતીએ યાંત ુે્મ ઇ 
ઓાવ રિતપલ્ ભ વ વભમ દયતભમાન વલી નથીએ 

વતભક્ષના ભતે ફરીતડુના ાયણે ગજુયાતી રિતપલ્ ભ ઉદ્યઔ ભાંદ થમ .ેએ યાંત ુઓય ઓય ાયણ ાંઇ 
ેરઔ .ેએ ગજુયાતની જે રિતપલ્ ભ વપ થઇ .ે તેની થાલસ્ ત ુય દૃષ્ ટે નાઓીઍ ત જાણલા ભે .ે 
 , તે ૈેની ભશાભ રિતપલ્ ભનુાં થાન ોયાબ્રણ ેને વાભાીર .ેએ તેભની ટથા વફ ેને 
વાંઔીત સભુધયુ શત ુાંએ યનમાય  વજના વભમભાાં ઍ ણ ોયાબ્રણ થા ઍલી નથી યશે   જેભના 
યથી રિતપલ્ ભ વલી ન શમએ જ વજે ણ બાદય તાયા લશ તા ાણી, વન ાંવાયે, શથર દભણી, 
જેવર તયર, ાંઓીન ભા, રિતશયણને ાાેં  , વરા ભાફૃ, ાયે થાણ, ઔાંઔા વતી, ભેફૃ ભારણ, દ ળ 
ય  જમા દાદા યદ ળ જમાએએએએએ ના ઔીત-વાંઔીત જેલા સભુધયુ શતાાં તેતુાં ણપતરદેમ વાંઔીત ભે ત તે 
રિતપલ્ ભને ગજુયાતી દળપ જફૃયથી લેર ભ શ ળેએ 

ગજુયાતન ધફાય - નલયાતત્ર ભશ્વલ 

વવ ભાવની ઍભથી નભ સધુીના નલે રિતદલવ ભા ળક્તતની વયાધનાના રિતદલવએ વાાા ેથપભાાં 
ભશ્વલ શ લામ તેલા નલયાતત્રના તશ લાય નલ રિતદલવ ાારે .ેએ��ગજુયાતન તાન વ 
વઔલ ેને ેનઓ તશ લાય .ેએ  
 

ઓાવ યેને ગજુયાતણ વ તશ લાયને ભન મૂેને ેાય શ્રધ છા વાથે ઊજલે .ેએ ેબણ, ેલ્તળબ્રક્ષ ત 
  ઉચ્ાતળબ્રક્ષ ત, ગરૃિતશણી   ઉચ્ા ાયરિતદી ધયાલતી વો ભરિતશરાઐ વ તશ લાય ઍ વયઓી યેતે 
રદયદમના બાલલૂપ ભાણે .ેએ ઔયફા, ઔયફી, જાઔ જેલા ઔયફાના ેને રદેાય નલયાતત્રભાાં રિતશરા 
રે .ેએ  
 

વાભા્મ યેતે યાવ-ઔયફા નલયાતત્ર વાથે ભાની વયાધના વાથે વાંામેરા .ેએ યાંત ુલાસ્તલભાાં ત 
તે ઍ રા .ેએ ઔયફ ગજુયાતનુાં વઔતુાં રધન .ેએ યાંત ુઍનુાં જભ ને જફન તલળેફૃે 
ઓીલ્માાં .ેએ વોયાષ્ર� ેને ચ્. રદેદ ળભાાંએ  
વોયાષ્રના યાવ, યાવડા ેને ઔયફી ઍટરે ધયતીન જભલાંત ધફાયએ  
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ભધ્મ ગજુયાત-દબ્રક્ષ ણ ગજુયાતન ઔયફ વો્મ .ે, વનાંદ ેને ઉલ્રાવથી બમઅ બમઅ .ેએ સયૂ ેને 
રમથી યવામેર .ેએ  
ભેય ેને વશેય જાતતના રના ઔયફા જલા ઍ લ્શાલ .ેએ તેભનાાં જભ ેને જળ ધયતી 
ધ્રજુાલી નાાંઓે .ે ેને બરુાંદ ાં  ે ઔલામેરા ઔયફા-ઔયફી   યાવ લાતાલયણભાાં ડ.ાંદા ાડ  .ેએ  
ઔયફાની વયાધના ભાની વયાધનાથી ળરુ થામ .ે ણ તેના તલમલસ્તનુ વાંફાંધ ભશદાંળે કૃષ્ણ 
બક્તત વાથે જડામેર .ેએ કૃષ્ણા ેને યાધાનાાં, કૃષ્ણલ ેને ઔીઐના શૃાંઔાય, તલયશ ેને તભરનના 
તલતલધ બાલ ઔયફાભાાં ગ ૂાંથામેરા .ેએ  
 

ગજુયાત વયાય .ેલ્રાાં  ટરા લઅથી આંતયયાષ્રે મ સ્તય  યાયનમબયભાાં નલયાતત્ર ભશ્વલ 
ભનાલે .ેએ ઔયફા ભશ્વલ ેભદાલાદ, લડદયા તેભજ વોયાષ્રયના  ટરા ળશ યભાાં તેભજ ગ્રા્મ 
તલસ્તાયભાાં યૂે ધાભધભૂ વાથે, દફદફાલૂપ ઊજલલાભાાં વલે .ેએ  
લડદયાના ઔયફા ખફૂ ભટા ેને તલતળષ્ે શમ .ેએ ેશન ફાના ઔયફા ણ મજામ .ેએ તેભાાં 
ફા ઔયફે ઘભેૂ .ે, ફા જ ઔયફા ઔલડાલે .ે ેને ફા જ વાંઔીતનાાં લાદ્ય ણ લઔાડ  
.ેએ 

ગજુયાતની યુાણ રદેતવધ છ નદેઐ 

નભપદા : ગજુયાતની ીરલાદયે વભી ધ્માનાપ નદે તે નભપદા-ઋક્ષ લપતભાાંથી નીે તે ‘ય લા‘ 
નાભે તલિંધ્મના ેભયાંટભાાંથી નીે ફાંને ભાાંડર નીર વાંઔભ ાભી ઍ ફીીરના માપમફૃ 
ફની જામ .ેએ ભશાબાયતના ેયણ્મ લપભાાં ાાંડલની તીથપમાત્રાભાાં મષ્ ણી .ે લૈડમૂપ લપત 
.ે નભપદાને ઔણાલી .ેએ સ્ાંદયુાણભાાં નભપદા-ય લા ઉયનાાં તીથપસ્થનાાં ગણુઔાન માં .ેએ જૈન 
વારિતશ્મભાાં ણ ‘નભપદા‘ન ઉલ્રેઓ થમેર ભે .ેએ વાામપ શ ભા્દ્રના ્માશ્રમ ાવ્મભાાં, 
‘રદેફાંધબ્રાિંતાભબ્રણ‘ભાાં, ‘તલતલધ તીથપલ્‘ભાાં ઍન તનદેળ જલા ભે .ેએ ઍની ઊંડાિને ાયણે કણે 
ઊંડ  સધુી લેાય ભાટ  ઍન રદેાાીન વભમથી ઉમઔ થત યહ્ય .ેએ  
 

ભશે : ભશાબાયતના વયણ્મ લપભાાં ાભાપણ્મલતી .ે ‘ભશે‘ શે .ે તે ક્યાાંની તે સ્ષ્ ટ નથીએ 
ઍભાાં ઍના .ે નભપદા ેને ઔદાલયે શ  .ેએ ‘ભશતી‘ તયે  યુાણભાાં નકધામેરી નદે ભશે શમ 
ઍલ વાંબલ .ેએ ભાે્ડ મ િહ્મ ેને લાભન યુાણભાાં ‘ભશે‘ ેને િહ્માાંડ યુાણભાાં ‘ભશે‘ નદે શે 
.ેએ ાજજૉટય નાભે તલ્ાન ‘ભશેતા‘ ેને ‘ભશતી‘ને ભશે શ  .ેએ ભશે નદે ભધ્મરદેદ ળની 
બ્રઔરિતયભાાભાાંથી નીે ડુાંઔયયુ-લાાંવલાડા લચ્ાે વાય થિ, ાંાભશારભાાં રદેલેળી ઓેડા જજલ્રાભાાં 
થિ ઓાંબાતના ેઓાતભાાં ડ  .ે યનમાાં ઍને ‘ભશેવાઔય‘ શ  .ેએ  
 

વયસ્લતી : ગજુયાતભાાં ફે સ્થઍ ‘વયસ્લતી‘ નાભની નદેઐ .ેએ તેભાાંની ઍ અંફાીર નીર 
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ઉદ્દબલ ાભી તવધ છયુ ાવે લૂપલારિતશની ફની રાાંફ ાંથ ાી ચ્.ના યણભાાં લપુ ત થામ .ેએ યનમાય  
ફીીર રિતદ ક્ષ ણ ઔીયના ડુાંઔયભાાંથી નીતી રદેબાવ ાવે શેયણ નદેભાાં ભે .ેએ સ્ાંદયુાણભાાં ઍ 
‘શરિતયણી‘, ‘લજજ્રણી‘, ‘્માંકુ‘, ‘ત રા‘, ેને ‘વયસ્લતી‘ ઍલાાં ાાંા નાભે રદેઔટ થમેરી શે .ેએ  
 

ણાપળા આફનાવ) : ભશાબાયત ેને દ્મયુાણભાાં ઍ ‘ણાપળા‘ નદે .ેએ તેનુાં ાાેં ાતય ‘ણૂાપળા‘ ેને 
યુાણભાાં ‘લણાપળા‘ તયે  ભે .ેએ ‘લણાપળા‘ને ભાંડ મ યુાણભાાં ‘લેણાવા‘ શ રી .ે ઍ શારની 
ફનાવ નદે .ેએ વભ ત ફે ફનાવ નદેઐ જલા ભે .ેએ તેભાાં ઍ ાાંફરની ળાઓા .ે ને 
લૂપઔાભીની .ેએ ફીીર ગજુયાત ફનાવ .ે તે તિભઔાતભની .ેએ ઇસ્લીવનની શ રી વદેભાાંના 
નાતવના ેબ્રબરેઓભાાં નશાનના જભાિ ઉલળતે ‘ફાણાપળા‘ નદેથી તાના દાનણુ્મન વયાંબ 
ય રએ બોઔબ્રર લૂાપય વાંફાંધ જતાાં ‘ફણાપવા‘ ઍ જ ગજુયાતની ફનાવ .ે, જેને જૈન વારિતશ્મભાાં 
‘ફિાવ‘ શે .ેએ વ ફનાવ નાથ્ાયા આભેલાડ)ની તિભની શાડેઐથી નીાે ઊતયે વબ ુયડ 
ઓાતે ઓય ડેથી ફનાવાાેં ાભાાં ઊતયે ચ્.ના યણભાાં થયાિ જામ .ેએ  
 

તાી : તાીનુાં નાભ યાભામણ-ભશાબાયતભાાં જલા ભતુાં નથી ણ યુાણભાાં ભ્સ્મ, કભૂપ, લાય,ુ 

િહ્માાંડ ેને ભાંડ મભાાં ઍન તનદેળ ભે .ેએ ઉય જણાવ્યુાં તેભ ઉલદાતના નાતવના 
ેબ્રબરેઓભાાં ફનાવ .ે તાી લઔેય  નદે જણાલેરી .ેએ યાજળેઓય  તેને નભપદા ેને મષ્ ણી 
લચ્ાે વલેરી શે .ેએ તાી તલિંધ્મભાાંથી નીે ઓાંબાતના ેઓાતના ના  તિભ વમદુ્રભાાં ભે .ેએ 
ગજુયાતની વમધૃ છ નદેઐભાાંની તે ઍ .ેએ નભપદાની ે  ે લેાય ભાઔપ તયે  તેન ઉમઔ થતએ 
સયુત ઍ તાીને ાાેં   વલેલુાં રદેખ્માત ફાંદય .ેએ  
 

શ્વભ્રલતી : વ શ્વભ્રલતી ઍ જ વણી વાફયભતીએ ભેલાડભાાંથી ઉતયે વલી તયભાાં લશ તી તે 
વજના વાફયાાેં ાના ‘શ્વભ્ર‘ રદેદ ળભાાં લશ તી ીૂ ના વવાલર ેને ણાપલતી-ેભદાલાદ ાવેથી 
નીે ઓાંબાતના ેઓાતભાાં ડ  .ે, તે દ્મયુાણની ‘વાફયભતી‘   વાભ્રભતી નદે .ેએ સ્ાંદયુાણ 
ેનવુાય તલશ્વાતભત વલતાાં લતળષ્ ે   લારુણભાંત્રથી લસધુા તયપ જતાાં ફે યાંરભાાંથી ાણી નીળ્યુાંએ 
જેભાાંની ઍ ‘વયસ્લતી‘ ેને ‘વાંભ્રભ‘ થી જતાાં નીળ્યુાં તે નદે ‘વાભ્રભતી‘. દ્મયુાણ વ્મયઔુભાાં 
ઍનુાં નાભ ‘કૃતલતી‘, તે્રતાભાાં ‘બ્રઔરિતયબ્રણિા‘, ્ાયભાાં ‘ાાંદના‘ ેને બ્રરયઔુભાાં ‘વાભ્રભતી‘ શલાનુાં શ  
.ેએ તેભાાં વાફયભતીનાાં ફેઉ ાંે રદેદ ળનાાં ેને તીથઅની નાભાલબ્રર ણ વલેરી .ેએ તેભાાં 
ા્દ્રબાઔા-વાંઔભ ાવે દધીબ્રા ઋતઍ ત ય લુાંએ જે વજે દધીબ્રા   દૂધેશ્વયના વયા તયે  
ઐઓામ .ેએ  
 

શક્સ્તભતી આશાથભતી) : વાફયાાેં ાભાાં વાફયભતી નદેને ‘શાથભતી‘ નાભે નદે ભે .ેએ દ્મયુાણભાાં 
તેને ‘શસ્તભતી‘ શે .ેએ ‘વાિભતી ભશા્્મ‘ ેનવુાય વાફયાાેં ાની િળાને વલેરી બ્રઔરિતયભાાભાાંથી 
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નીે, નીરના ાર ઔાભને ેડધ આંટ ભાયે, ્માાંથી રિતશિંભતનઔય ાવે થિ તિભલારિતશની 
ફની વઔ જતાાં ઍ વાફયભતીને ભે .ેએ જ   દ્મયુાણભાાં ઍને ‘શષુ્ ફૃા‘ ઍટરે   સૂે નદે 
શે .ેએ  
 

લાતપદની : ભધ્મ ગજુયાતભાાં વલેરી લાત્ર નદેને ‘દ્મયુાણ‘ભાાં ‘લાતપધ્ની‘ શે .ેએ ઍના 
શ રાના યુાણભાાં તેને ‘તતૃ્રધ્ની‘ તેભજ વ્રતધ્ની‘ ણ શે .ેએ તતૃ્રને ઇંદ્ર   ભાયે નાઓેર તેથી ઇંદ્રને 
િહ્મશ્માનુાં ા રાઔેલુાંએ વ િહ્મશ્માનુાં તનલાયણ ‘લાત્રધ્ની‘ ેને વાભ્રભતીના વાંઔભતીથપ-વજનુાં 
લોેાભાાં નશાલાથી થયુાં શત ુાંએ વ નદે ભાલાભાાંથી નીે તિભ રદેદ ળભાાં લશે વલે .ેએ 
દ્મયુાણ ઍનુાં ફીીુ ાં નાભ ‘લૈત્રલતી‘ જણાલે .ેએ ભશાબાયતભાાં નકધામેરી ‘લેલતી‘ તે ીુ દે .ેએ  
 

વેરિતટા આળેવે) : દ્મયુાણભાાં ભશે ેને લાત્રના લાઔાાના રદેદ ળભાાં તિભાબ્રબમઓુ લશ તી ઓેડા 
ાવે ઍફૃ થિ લોેા ાવે વાભ્રભતીને ભે .ેએ સ્તાંબન તીથાપલતાય રદેફાંધ ેનવુાય 
ાશ્વપનાથના બ્રફિંફને ાાંતીનઔયના ઍ ધનતતના ભશારમભાાંથી ળાતલાશનની ્ની ાાંદ્રરેઓા ાવે 
યવ રવટલાનુાં ાભ ‘વેડે‘ નદેના રિતનાય  યાલે .ેએ ‘વેરિતટા‘ નદે ાાેં   સ્તાંબન આથાભણા) ઔાભ લસ્યુાં 
.ે ્માાં તેને ‘વેટે‘ ણ શ  .ેએ  
 

લલ્બ્રરની ને રિતશયણ્મભમ : દ્મયુાણભાાં વ ફાંનેને નીર નીર શે .ેએ ઍભાાંની લલ્બ્રરની ઇડય 
ાવેથી નીે શલાની ળક્યતા .ેએ યનમાય  રિતશયણ્મભમી ઓેડિહ્મા ાવે લશ તી શયણાલ-રિતશયણ્મા .ે, જે 
વઔ જતાાં વાફયભતીને ભે .ેએ રિતશયણ્મા નદે ાબ્રણતનના ઔણાેભાાં ણ નકધામેરી .ેએ ઍ 
શેયણ   રિતશયણ્મા રદેબાવાટણ ાવે ણ ભેરી .ેએ  
 

તલશ્વાતભત્રી : ભશાબાયતના બીષ્ ભલપભાાં ‘તલશ્વાતભત્રા‘ નદે .ે તે દાા ારિતયમાત્રાભાાંથી નીતી 
‘ાયા‘ નદે શમએ ઍ નદેને ભગૃઐુ વાથે વાંફાંધ શલાનુાં વભજામ .ેએ ઍ યેતે તલાાયતાાં લડદયા 
ાવેથી લશ તી ‘તલશ્વાતભત્રી‘ તલિંધ્મના વાતડુા-ાલાઔવ લપતભાાંથી વલે .ેએ ઍન ભે ચ્મલનના 
વશ્રભ ાવેની ‘તલશ્વાતભત્રા‘ વાથે ભે ળ એ  
 

ઔભતી ેને ાાંદ્રબાઔા : સ્ાંદયુાણભાાં ્ાયાકે્ષત્રભાાં ઔભતી, કુળાલતી, રક્ષ્ ભણા, ાાંદ્રબાઔા ેને 
જાાંફલતી ઍ ાાંા નદેઐન વાંઔભ હ્ય .ેએ વજની ્ારિતયાની લૂપ તયપથી વલત લશ  તે 
‘ઔભતી‘ ેને દબ્રક્ષ ણ તયપન ફયરિતડમા ઔાભ તયપ નીાાણલા ટ તે ાાંદ્રબાઔા-ાબ્રણતનના ત્રણ 
ાેભાાં ણ ઍન ઉલ્રેઓ ભે .ેએ તેભાાં ાાંદ્રબાઔાને નદે શે .ેએ ઔભતીન ઉલ્રેઓ ણ 
ભશાબાયતભાાં ભે .ેએ દ્મયુાણભાાં તેને દધીબ્રાના વશ્રભ ાવે ‘વાભ્રભતી‘ને ભતી શે .ેએ  
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રદેેણપ નદેઐ : નાતવના ઉલદાતના રેઓભાાં િફા, ભાયાદા, દભણ-યફેણા-દાશાનુા ેને 
નદેઐને ‘તાી‘ વાથે ઔણાલી .ેએ વભાાંની ‘ાયદા‘ ઍ લરવાડ ાવેની ‘ાય‘, ‘દભણ‘ ઍ દભણ 
રદેેણપ નદેઐ : નાતવના ઉલદાતના રેઓભાાં િફા, ભાયાદા, દભણ-યફેણા-દાશાનુા ેને 
નદેઐને ‘તાી‘ વાથે ઔણાલી .ેએ વભાાંની ‘ાયદા‘ ઍ લરવાડ ાવેની ‘ાય‘, ‘દભણ‘ ઍ દભણ 
ાવેની ‘દભણઔાંઔા‘ ેને ‘યફેણા‘ ઍ બ્રફબ્રરભયા ાવેની અંબ્રફાને ભતી ાલેયે દબ્રક્ષ ણ બાયતની 
ાલેયે યતાાં ીુ દે .ેએ ‘દાશાનુા‘ ઍ થાણા જજલ્રાની ‘દશાણુાં‘ નાભે નાનડે નદેએ વ ઉયાાંત 
‘ાી‘ નાભ ણ ભે .ે તે િ નદે શળે તે સ્ષ્ ટ થત ુાં નથીએ  
 

સલુણપતવતા, તલરાતવની, રાતવની : વભાાં સલુણપતવતતા, સલુણપય ઓા   વનય ઓએ તેનુાં ેને 
રાતળનીનુાં ાણી ઍત્ર થિ ીૂ નાઔવનના "સદુળપન" તાલભાાં ડત ુાંએ સ્ાંદગપુ તના રેઓ ેનવુાય 
રાતળની, તવતા ેને તલરાતવની ત્રણ નદેઐના નાભ ભે .ેએ વભાાંથી તવતા તે ‘સલુણપતવતા‘, 
‘તલતલધ તીથપલ્‘ભાાં તવતાને ‘સલુણ્ણાય શા‘ શે .ે તે ‘વનય ઓ‘ શલા વાંબલ .ેએ  
 

ે્મ નદેઐના ઉલ્રેઓ : ે્મ નદેઐભાાં ગજુૉય નૃતતલાંળના દધ ફીજાના િએ વએ ૪૯૫-૪૯૬ના 
દાન ળાવનભાાં ેકુરેસ્લયઆઅંરેશ્વય)તલમભાાંની ‘લયાંડા‘ નદે, કયવેન ફીજાના િએ વએ૫૭૧ ના 
દાનળાવનભાાં વલેતી ‘લ્વલશ‘, વોયાષ્ રભાાં થાન ાવેની િ ‘તરદેભતત‘ નદે, તાયઔાભના 
૧૧૬ ઔાભના વમશૂભાાં ઉલ્રેઓામેરી ‘ભદાતલ‘ (ભનવા), કયામ તલમભાાંની ‘નેયા.‘ નદે, 
ળીરારિતદ્મ ત્રીજાના િએવએ ૬૬૬ના દાનળાવનભાાં ઉલ્રેબ્રઓત ‘લાંતળટા‘ નદે તથા િએ વએ ૬૬૯ના 
દાનળાવનભાાં વલતી ‘ભધભુતી્ાય‘ ાવેની ‘ભધભુતી‘ નદે, તેભજ ‘ભાણ.જ્જિા‘ ઍટરે   ‘ભારણ‘ 

નદે લઔેય  નદેઐ ઔણાલી ળામએ  
વ ેને ઍ ઉયાાંતની ે્મ નદેઐ દાા વજે ણ સૂાિ ઔમેરી   લશ તી શળેએ વ નદેઐઍ 
ગજુયાતના ીરલનભાાં ઍ જભાનાભાાં તાની ીરલાંત .ા ઊબી ય રીએ વજે ણ રીરલનભાાં 
ઍભનાાં નાભ કણે સ્થે િને િ ફૃે વાલાિ યહ્યાાં .ેએ 

સ્લબ્રણિભ ગજુયાત : તલયાટ િતતશાવની  ટરી તનણાપમ કટનાઐ 

િએવએ ૨૦૧૦ભાાં ઍ ેદ્દભતૂ ેને તતશાતવ કટના વાય ાભલાની .ે, ેને તેન યણાય 
વભગ્ર દુતનમા વાાંબળે, તે .ે ગજુયાત યાયનમની સ્થાનાની ેધપળતા્દે!  
ગજુયાતની સલુણપયનમાંતતના સ્લબ્રણિભ લે ેતીતના તલયાટ લૈબલ,િતતશાવની  ટરી તનણાપમ 
કટનાઐ  

 

•રદેાગૌ – િતતશાવના ેલળે ારણયુ, દાાંતા, િડય ાવેથી ભે .ેએ  
•૫૦,૦૦૦ થી ૧,૦૦,૦૦૦ લઅ શ રાાં શતથમાયધાયે ભનષુ્મા દ ઓામએ  
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•૫૦૦૦ લપ શ રાાંની ભાનલ લવતતના ેલળે રાાંકણજભાાં ભળ્માએ  
•િએ વએ લેૂ ૩૭૦૦-૨૫૦૦ભાાં તવિંધ ુઓીણના દેકપ ા ધયાલતા ભનષુ્મ ગજુયાત તયપ દયામાએ  
•ગજુયાતન લેાય િએવએ લેૂ ૩૦૦૦ લપન ! ઇજજપ્ની ફયભાાંથી ગજુયાતની ભરભર ેને ઔે 
ભળ્માાં તેનાાં રદેભાણ .ેએ  
•િએ વએ લેૂ ૨૪૦૦ભાાં ત ઓાંબાતના ભબ્રણમાયાઐઍ ્થયનાાં વાધન તલતવત માપએ રથર 
રદેાાીન ભશા-નઔય ેને ભશા-ફાંદયઔાશ ફ્યુાં, તે િએવએ લેૂ ત્રીીર ળતા્દેના અંતભાાંએ .ે તેને 
લાયાંલાય સનુાભીન, નદેનાાં યૂન રદેરમ વશન યલાન લાય વવ્મએ ઍ લાય િએવએ લેૂ 
૨૦૨૦ભાાં, ફીીર લાય િએવએ લેૂ ૨૨૦૦ભાાં ેને ત્રીીરલાય િએ વએ લેૂ ૨૦૦૦ભાાં રથર ાણી તે 
ડફૂી ઔયુાં : દય  લઓતે તેણે તલનાળથી ડમાપ તલના નુ:તનભાપણ યુ ં!  
•િએવએ લેૂ ૧૯૦૦ભાાં યાંઔયુની શડપા-નઔયે ડફૂીએ  
•િએ વએ લેૂ ૧૦૦૦ભાાં, નઔયા, ટનફયલા, બફૃા, ાભય જ જેલાાં ઔાભ રશ તનભાપણભાાં ખ્માત થમાાંએ  
•િએ વએ લેૂનાાં શજાય લપ દયતભમાન ગજુયાતભાાં ળામાપત, ભગૃ,ુ શતદમએએએએેને અંતે ભથયુાના માદલ 
વવ્માએ શ્રીકૃષ્ણાની સલુણપ ્ારિતયા તલળા રદેદ ળની યાજધાની ફનીએ  
•િએવએ લેૂ ૯૦૦ ભાાં શ્રીકષૃ્ણમન દ શ્વઔપ થમએ  
•િએ વએ લેૂ ાાંાભી વદેભાાં લૈમાયણી ાબ્રણની ‘વોયાષ્ષ્ટા નાયે‘નાાં ઉચ્ાાયણની નકધ રે .ેએ 
ોરિતટલ્મે ણ ‘સયુાષ્ર ‘ના ક્ષતત્રમ તલળે િએવએ લેૂ ાથી વદેભાાં ‘ેથપળાિ‘ભાાં રખ્યુાંએ  
•િએવએ લેૂ ૩૨૦ભાાં બ્રઔયનાયની તેટેભાાં તલળા સદુળપન તાલ ફાંધાયુાંએ ળતયાંજ-ાતયુાંઔ યભત 
ળફૃ થિએ  
•િએવએ લેૂ ૨૩૭ભાાં ેળ વરાજાટન રદેાકૃત ળાવન રેઓ મૂામએ  
•િએવએ લેૂ ૨૨૯-૨૨૦ તવિંશર આશ્રીરાંા)ની યાજ્મા સદુળપનાઍ બફૃાભાાં ‘ળકુતના તલશાય‘ 

ફાંધાવ્મએ  
•િએ વએ લેૂ ૨૦૦ભાાં, ેયફસ્તાન ેને તવરનના ફાંદયઔાશ યૂ યૂા ગજુયાતના રના શાથભાાં 
શતાએ  
•િએ વએ લેૂ ૧૮૫ભાાં ગ્રી ેને િએ વએ લેૂ ૧૫૦ થી ૧૦૦ સધુીભાાં ળ, કુળાણ, ાતથિમન, લઔેય  
ાડે વવ્માએ 
•િએ વએ લેૂ ૮૩ભાાં રદેાાીન ળ વાંલત રદેાબ્રરત થમએ  
•િએ વએ લેૂ ૫૬: તલક્રભ વાંલત ળફૃ થમએ  
•‘ેરિતયપરેવ‘ના રેઓ  જણાવ્યુાં   ચ્. વોયાષ્ર ેને દએ ગજુયાતભાાં લશાણલટાનુાં વ્મા ઓેડાણ શત ુાંએ 
આિએવએની શ રી વદેની વ નકધ .ેએ)  
•િએવએ ૧૫૦ ગજુયાતભાાં ઔદ્યન ીૂ નાભાાં ીૂ ન નમનુ, રુદ્રદાભાન તળરારેઓએ આીૂ નાઔવ-બ્રઔયનાય) 
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ભશાબમાન યૂભાાં સદુળપન તાલ તટૂયુાં તે રુદ્રદાભને પયે ફાંધાવ્યુાંએ  
•િએ વએ ૧૬૬-૬૭ ગપુત ુવાંલતન રદેાયાંબ થમએ  
•િએ વએ ૨૦૦ ્ારિતયાની યાણી ધીયાદ લીઍ રુદ્રદાભા વાભે ડાય પેંક્ય, .ેલટ  વભીુ તત થિએ 
ભીયાની જેભ ્ારિતયાની ધીયનેમ માદ યલી યશે !  
•િએ વએ ૨૪૪-૪૫ રચરુિતય વાંલત ળફૃ થમએ  
•િએ વએ ૩૦૦ભાાં લરબીયુભાાં વમપ નાઔાીુ પને આંતયયાષ્રેમ ધભપરિતયદ ફરાલીએ  
•૧૨ ઐતટફય, ૩૧૮ : લરબી વાંલત આગજુયાતના તાના ળાવ)ની ળફૃવત તલક્રભ વાંલત ૩૭૫, 

ાતતિ શુર બૂ્રણિભાએ  
•ાાંદ્રગપુત તલક્રભારિતદ્મના ધભાપધ્મક્ષ શરિતયસ્લાભીના ગરુુ સ્ાંદસ્લાભી, લરબીયુના તનલાવી શતાએ આિએ 
વએ ૩૭૬)  
•તળરારિતદ્મે આલલ્રબીયુ) ળત્ુાંયનમ તીથપન ઉધ છાય યાવ્મ, ેને ધનેસ્લય સરૂિતયઍ ‘ળત્ુાંયનમ ભાશા્્મ‘ 

ગ્રાંથ રખ્મએ આિએવએ ૩૯૧)  
•િએ વએ ૪૦૦ભાાં વોયાષ્રએના લેાયેઍ ોવાાંફીભાાં ફોધ છ સ્તૂ ફાંધાવ્મએ  
•ભૈત્રઍ લરબીયુને યાજધાની ફનાલીએ આિએ વએ ૪૭૦)  
•ગજુૉય વવ્મા ાાંાભી વદેની .ેલ્રી ચ્ાીવી ેથલા .ઠ્ઠી વદેની શ રી ચ્ાીવીભાાંએ  
ગજુૉય વવ્મા .ે ભૈત્રઍ રાાંફા વભમ સધુી યાયનમ યુએંિએ વએ ૬૦૩ભાાં ીરલાની મરુાાતે 
ેશનના યાજલી તુ્ર ઔમા ેને ્માાં લવલાટ મઅએ િએવએ ૬૨૨થી શેજયે વનન રદેાયાંબ થમએ  
•િએ વએ ૬૪૦ભાાં ાીની માતત્ર હ્ઍુન ્વાાંઔ ભશાયાષ્રાંથી નભપદા નદે ઐાંઔીને બરુચ્. આબરુા) 
વવ્મ  
•િએ વએ ૭૧૧ભાાં વયફ વયદાય ભશ્ભદ-બ્રફન-ાતવભે તવિંધ ય ્જ મઅએ િએ વએ ૭૧૭ ઍટરે   
મઝદઔદે ૮૫, ાયવીઐઍ બાયતભાાં ઔ મકૂ્ય, (શ્રાલણ સદુ ૯, શકુ્રલાય તલએ વાંએ ૭૭૨)એ  
•િએ વએ ૭૨૧ભાાં ેયફી વૈ્મને શ્રી લલ્રબ નય ્દ્ર ઍટરે   ાાલકુ્ય યાજલી રુ વીઍ બીણ 
વાંગ્રાભ યેને ભાયે શટાવ્યુાં, ગજુયાતને ફાાલી� રીધુાંએ  
•તલએ વએ ૮૦૨ભાાં ેણરિતશરયુ સ્થાયુાં ેને .ેથી રાાંફા વભમ સધુી યાજધાની યહ્ુાંએ ેાવ સદુ 
૩, ળતનલાય, વાંલત ૮૦૨ના ાટણની સ્થાનાએ  
•િએ વએ ૭૮૮-૮૨૦ લચ્ાે વરિતદ ળાંય ગજુયાત વલે .ેએ ્ાયાધીળ દ લારમન જજણઅધ છાય ય  .ેએ 
વદ્યળક્તતની સ્થાના તેભના શાથે થામ .ેએ  
•ઔાાંભ ુનાભે િએ વએ ૮૯૯ મતુન ાશ્વપમતુનઍ ‘મતત રદેતતક્રભણ સતૂ્ર‘ ેને ‘શ્રાલ રદેતતક્રભણ સતૂ્ર‘ 

યચ્માાંએ  
• િએ વએ ૯૬૧ થી ૧૨૯૨ સધુીભાાં ેણરિતશરલાડ ળાવનના વભાંત્રણથી ઉાય બાયતભાાંથી� િાહ્મણ 
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ગજુયાતભાાં વલીને સ્થામી થમાએ  
•િએ વએ ૧૦૧૭-૧૦૩૭ દયતભમાન શ્રી લલ્રબાાામપ ઍ ્ારિતયાની માત્રા યેએ  
•િએ વએ ૧૦૨૫ ભાાં ભશમદૂ ઔઝનલીઍ શતથમાય વયનમાાં, ૧૦૨૬ભાાં શાશાાય ભાાલત તે વભનાથ 
દ લારમ સધુી શકાી ઔમએ ત્રણ રિતદલવ વક્રભણ ાાલ્યુાંએ  ટરા યાજતૂ ેને િાહ્મણઍ વાભન 
મઅએ  
•૧૧૨૦ િએ વએભાાં ભીનદ લીઍ ્ારિતયાની માત્રા યેને જજણઅધ છાય મઅએ  
•૧૧૬૮ િએ વએભાાં બાલ બશૃસ્તતઍ વભનાથ ભાંરિતદયના નલા જજણઅધ છાય ભાટ  મૂ ભાંરિતદયથી દવ ફૂટ 
ઊંાે જિને ભેરુરદેાવાદ ફનાલડાવ્મએ  
•િએ વએ ૧૨૪૧ભાાં ેભદાલાદથી ભશભદળાશ  ્ારિતયાધીળ ભાંરિતદય તડલા વક્રભણ યુ,ં જે ાાંા 
િાહ્મણ – લીયીર, યવન, લારીર, દ લીર, નથ ુેાય -વાભન મઅ, તેભની વભાતધ, ્ારિતયાભાાં 
ભાંરિતદયથી થડ  દૂય .ેએ ‘ાંાલીય‘ને સ્થાને શલે ‘ાંાીય‘ .ે !  
 

વ ેજ ાંા બમાપ લઅ ેને તે .ે મકુર-બ્રિરિતટળ ા દયતભમાન ણ ગજુયાત ેને ગજુયાતીઐ 
ેક્સ્ત્લની રડાિ રડતાાં યહ્યાાંએ  
ેને વજે ગજુયાત ેધપળતા્દે ઉજલલા તયપ જઇ યહ્ુાં .ેએ જે વણા વો ભાટ  ઔોયલની લાત .ેએ 

વોયાષ્ રના રદેથભ મખુ્ મભાંત્રી શ્રી ઉ.યાંઔયામ વ ફય 

જેભન રદયફાય યજ બયાત ઍલા યાજાયણના દ્રષ્ ટાાંતફૃ નરાજ વેલ ઉ.યાંઔયામ ન જ્ ભ 
જાભનઔય નીર ઔાંઔાજા ઔાભભાાં તાએ ૨૧-૯-૧૯૦૫ના યજ થમ શતએ મુાંફિભાાં ેભ્ માવ માપ 
ફાદ તેભણે ીરલનની ળફૃવત ધાયાળાસ્ ત્રી તયે  યે શતીએ દયતભમાન યાજટભાાં ઔાાંધીીરને 
ભલાન મઔ થમ ેને .ે ધીય  ધીય  ત ઍભના વ્ મ ેને ેરિતશિંવાના તવધ છાતના યાંઔથી 
યાંઔાલા રાગ્ માએ  ્ દ્ર વયાયની વાંભતત થી વોયાષ્ ર યાયનમની યાના થિ ેને ઉ.યાંઔયામ વ ફય 
િએવએ ૧૯૪૮ના યજ વોયાષ્ રના રદેથભ મખુ્ મભાંત્રી ચ ૂાંટામાાંએ ઔાાંધી તલાાયના રદેાાયાથે બાયતના 
રદેતતતનતધ તરિતય  યતળમા તેભજ યયુના દ ળભાાં ઔમાએ ગજુયાતભાાં ‘વયદાય સ્ ભાય’ ઊબા યલા 
ભાટ  રુુાથપ મઅએ ીરલનબય યાજેમ, યાના્ ભ તેભજ ળૈક્ષબ્રણ રદેતતૃાઐભાાં ભઓય  યશેને 
મઔદાન વતા યહ્યાએ તેભની કનેૂશ જિ જલાશયરાર નશ રુઍ તેભને ઐર  િષ્્ડમા કગ્રવના 
રદેમઓુદ  ની્ મા શતાએ દ ળવેલા ભાટ  તાની   કુંુાંફની યલા માપ તલના સ્ લેચ્ .ાઍ ઔયેફાિ 
લશયે રીધી શતીએ વોયાષ્ રનુાં કડતય ઍ ઍભનુાં વોથી ભશાન ેને બ્રાયાંીરલ ામપ .ેએ મખુ્ મભાંત્રી 
તયે  વ ફયબાિઍ પતનિાય લઔયના ફે ઐયડાલાા વાદા ભાનભાાં જ યશ લાનુાં વાંદ યુ ંશત ુાંએ 
તેલી જ યેતે દેલ્ શેભાાં ણ શરિતયજન રનીભાાં યશ લા ઔમા શતાએ વલી વાદઔી વજે અંતધાપન થિ 
.ેએ િએવએ ૧૯૭૭ભાાં યાજટભાાં ઍભનુાં ેલવાન થયુાંએ 
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તલતલધ યભતભાાં ગજુયાતનાાં ઓભીયલાંતા ઓેરાડેઐ 

 

રિતક્ર ટ : જાભનઔયના ભશાયાજા યણજજતતવિંશ, યાજકુભાય દુરીતવિંશીર, ેભયતવિંશ, તલજમ શઝાય , 
નપર શ મ ુેતધાયે, તલજમ ભયા્ ટ, ભાભાવાશ ફ કયડ , દાાીર ઔામલાડ, ેતરુ ફેદાડ , 
રિતદરી દળી, યાજેળ ાોશાણ, ધીયજ યવાણા, તલન ુભાાંડ, ેળ ભાાંડ, ઉદમ જી, તવિાથપ 
તત્રલેદે, ધીરુ ટ ર, મકુુાંદ યભાય, દે ળધન, રિતળનાાંદ, યવન કાલયે, ઇ્ દ્રજજતતવિંશ, રુવી 
સયુતી, નયેભન ૉ્ રાટય, જસ ુટ ર, અંશભુન ઔામલાડ, રિતયણ ભય , નમન ભકબ્રઔમા, બ્રિજેળ 
ટ ર, ેજમ જાડ જા, રિતદનેળ ભકબ્રઔમા, ાતથિલ ટ ર, ઇયપાન ેાણ, ઝરિતશય ઓાનએ 
બ્રફબ્રરમડવપ ેને સ્ નૂય : ઔીત વેેે, વતી ભશન, ફૃેળ ળાશ, વતન મરુતાનીએ� 

૪૦૦ ભીટય દડ : ાાલ્ વપ ફયતભમ, ાવભ ફાદળાશએ� 

ળતયાંજ : બવ્ મ ળાશ, ઔોયાાંઔ ભશ તા, ેળ ાંાાર, સયુ ળ દલે, તલયાપ ેલાયે, રદેફુલ્ ર ભશ તા, 
નીયલ યાજસફુા, તેજવ ફાય એ� 

તયણ સ્ ધાપ : ેતનળા ળાશ� 

લૉરીફૉર : ાીભનરાર બારાલારા� 

ફાસ્  ટ ફૉર : રિતયેટ ઐઝા� 

તનળાનફાીર : ઉદમન ાીનબુાઇ 

સ્ લરિતટિંઔ : નભન ાય ઓ, ાાાંદની ટલા, વરા બટ્ટ, બ્રાિંતન બટ્ટએ� 

જજ્ નૅષ્સ્ટવ : કૃારી ટ ર� 

ઌથરેરિતટવ : ાાલ્ વપ ફવતભમા� 

ઓઓ : સધુીય યફ, ેારા દ લય , બાલના યેઓએ� 

બારા પેં : યબ્રઝમા ળેઓ 

લપતાયશણ : ધ્રલુકુભાય ાંડમા, નાંરિતદની ટ ર, નાંદરાર યુરિતશત, સ્ લાતત દ વાઇ, બયત શુર, 

બ્રફીન ારય, યાહુર ેાય, સયુ ળ દલે, રદેાાી લૈદ્ય, રદેાથપના લૈદ્ય, ીુ ઔર ીેડેમાએ� 

ટ તનવ : સબુા ભળફૃલારા, સયુ ળ ભળફૃલારા, સતુનર ટ ર, યલીઝ લફાદ, નતાળા જી, 
પાલ્ ગનુી યવાણા, ઉભાંઔ ાટ્ટા, તનેતા બાયિાજ, ભતના ભશ તાએ 
ટ ફર ટ તનવ : નીયજ ઐ, ભરેળ ભશ તાએ 
દડ : ઝીણાબાઇ નાતલ 

શરૂિતટિંઔ : નાનબુાઇ સયુતી, ઝેની ેક્કય 

ભરિતશરા શૉે : લીણા ળાશ, ેતતિદા ટ રએ 
રિતશભારમ વયશણ : શાપય ુદલે, ળતલિર ટ ર, ેભી ટ રએ 
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વમદુ્ર તયણ સ્ધાપ : નાથયુાભ શાડ  આદુતનમાના ૭ વમદુ્ર તયલાનુાં ેને શાથભાાં ફેડે શ યેને 
તયલાનુાં ોળર દાઓલનાય સ્ ધપ), રિતયશ ન ભશ તા આઇએવએ ૧૯૯૪ભાાં ઇંતગ્ રળ ાૅનર ાય યનાય 
સ્ ધપ)એ 
તરાવ, ભાનવયલય માત્રા : ફાબબુાઇ શ્ મ 

નાંદાદ લી તળઓય  શકાનાય : નાંદરાર યુરિતશત 

રિતશભારમ વાઇર માત્રા : શારિતદિ યાલ 

ભેય થન દડ : ઝીણાબાઇ નાતલ 

લૉટય ર : ભરેળ નાણાલટે 
લલ્ ડપ બ્રાલ્ ડ્રન ાૅવ : રિતયદ્ધિ ળાશ 

રિતશભારમન ાય ય રી : બયત યતતરાર દલે 
 

 

 
 


