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ગજુયાતના ળશયેોની સ્થાના 

ક્રભ  ળશયેનુું નાભ  સ્થાના 
લષ  

સ્થાકનુું નાભ  વલળેતા  

૧ અભદાલાદ  ૨૬/૨/ 
૧૪૨૨ 

સરુતાન  

અશભેદળાશ પ્રથભ   

 અશભેદળાશ ે ોતાના નાભ યથી 
'અશભદાફાદ' યાખ્ુું. વભમ જતાું તેઅભ્રુંળ 
થઈને 'અભદાલાદ' તયીકે ઓખાલા રાગ્ુું. 

 આ ળશયે વાફયભતી નદીને કકનાયે લવેલુું છે. 
૨ યાજકોટ  ઈ.વ. 

૧૬૧૨ 
વલબાજી અજોજી 

જાડજેા 
 ઠાકોય વાશફે વલબાજીએ ોતાના વભત્ર યાજુ 

વુંવધની ભૈત્રી જીલુંત યાખલા ભાટે યાજકોટની 
સ્થાના અને નાભકયણ કયેરાું 

 આ ળશયે આજી નદીના કકનાયે લવેલુું છે. 
૩ જાભનગય  ઈ.વ.૧૫૧૯  જાભ યાલ  જાડજેા લુંળના ક્ષવત્રમોએ કચ્છના કકનાયેથી 

નાનુું યણ ઓુંગીને વેના વાથે આલી અશીંના 
જેઠલા, દેદા, ચાલડા અને લાઢેય ળાખાના 
યાજપતુોને શયાલીને નલાનગય યાજ્મની 
સ્થાના કયી શતી.  

૪ ાટણ  ઈ.વ. ૭૪૬, 

૨૮ ભાચષ 
લનયાજ ચાલડા  યાજા જમવળખયીનુું કલ્ માણના યાજા વલુડને શાથે 

્દુ્ધભાું મતૃ્ ્  ુ થમા છી ફા લનયાજને ભાભા 
સયુા અને તેની ભાતા યાણી રૂસુુંદયીએ 
ઉછેમો. લનયાજે છી ટોી જભાલીને યાજ્મની 
સ્ થાના કયી અનેઅણકશરપયુ-ાટણ લવાવ ્ ુું. 

 ગજુયાતના વામ્રાજ્મનો ામો નાખનાય ગણાતા 
લનયાજ ચાલડા ના ફાવભત્ર અને વશામક 
બયલાડ અણકશરના નાભ યથી ડ્ુું શોલાનુું 
કશલેામ છે. 

૫ બાલનગય  ૧૭૨૩ ભશાયાજા બાલવવિંશજી 
ગોશીર 

 લડલા ગાભ ાવે દકયમાકકનાયે વુંલત ૧૭૭૯ની 
લૈળાખસદુ ત્રીજ- અખાત્રીજના યોજ સ્થાના 
કયી શતી. 

 બાયતના ગણતુંત્રભાું બળ્ુું તે શરેા સધુી તે 
એક યજલાડુું શત ુું. 

 બાલનગય ખુંબાતના અખાતની વિભે આલેર 
છે. 
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૬  લડોદયા  ૧૭૬૧   ગામકલાડ   લડોદયાનો પ્રથભ ઐવતશાવવક ઉલ્રેખ ઇવ 
૮૧૨ભાું લટદ્ર નાભે થમેરો છે.લડોદયાનુું નાભ 
વુંસ્કૃત 'લટસ્મ ઉદયે' ઉયથી ઉતયી આવ્ુું 
શોલાનુું ણ ભાનલાભાું આલે છે. 

 ઇ. વ. ૧૭૨૧ભાું ીરાજી ગામકલાડ મઘુર 
વામ્રાજ્મ વાભેથી લડોદયા ઉય કફજો ભેલી 
લડોદયાને ભયાઠી ળાવન શઠે રાવમા. ભયાઠી 
ેશ્વાએ ગામકલાડને લડોદયા ઉય લશીલટ 
કયલાનો શક્ક આપ્મો 

 લડોદયા ળશયે વલશ્વાવભત્રી નદીના કકનાયે લવેલુું 
છે. 

 બાયતની ‘ વુંસ્કાયી નગયી’ તયીકે ણ 
ઓખામ છે. 

૭ અંજાય  વલ.વું.૧૬૦૨  કચ્છના ભશાયાલ 
ખેંગાયજી શરેા  

 અજેાના નાભ યથી આ વલસ્તાનુું નાભ 
અંજાય ડ્ુું તેભ કશલેામ છે. 

 અંજાય અનાજનુું લેાય કેન્દ્દ્ર ગણાત ુું. અન્નની 
ભોટી ફજાય શતી. તેના યથી 'અન્નફજાય' થ્ુું 
અને કાક્રભે તે અંજાય તયીકે ઓખાલા 
રાગ્ુું. 

૮ કશિંભતનગય  ઇ.વ. ૧૪૨૬ સરુતાન અશભદળાશ 
પ્રથભ  

 ઈડયના યાજાને અંકુળભાું યાખલા ભાટે સરુતાને 
આ નગયની સ્થાના કયી શતી.  

 ઈ.વ.૧૯૧૨ભાું ળશયેનુું નાભ ઇડયના ભશાયાજા 
વય પ્રતા વવિંશ દ્વાયા તેભના પતુ્ર કુુંલય કશિંભત 
વવિંશ યથી કશિંભતનગય યાખલાભાું આવ્ુું. 

૯ વલવનગય   યાજા વલળદેલ 
લાઘેરા  

 યુંગવવૂભના નટ વમ્રાટ જમળુંકય સુુંદયી આ 
વુંસ્કાય નગયીનુું વુંતાન. વશકાયી કામષકય 
વાુંકચુંદ ટેરની આ કભષવવૂભ છે.  

 વલવનગયને ‘ યણની યાણી’ તયીકે ઓખામ 
છે. 

૧૦ વજૂ ઇ.વ. ૧૬૦૫ યાલ ખેંગાયજી પ્રથભ   વજુજમા ડુુંગયની તેટીભાું લવેલુું વજુ કચ્છનુું 
વૌથી ભોટુું ળશયે છે. પ્રાચીન કકલ્રાની લચ્ચે 
લવેલુું જૂનુું વજુ ઐવતશાવીક ભશત્લ ધયાલે છે.  

૧૧ ભાુંડલી (કચ્છ) ઈ.વ.૧૫૮૦  કચ્છ 
યજલાડાનાખેંગાયજી 

 ભાુંડલી કચ્છી વુંસ્કૃવત પ્રવતવનવધ તયીકે જાણીત ુું 
ળશયે છે. ભાુંડલી તેની સ્લાકદષ્ટ ડફર યોટી 
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પ્રથભ (દાફેરી  ) ભાટે પ્રખમાત છે. 
૧૨ વવદ્ધપયુ  ઈ.વ.૧૦૯૪ વવદ્ધયાજ જમવવિંશ   ભશાયાજા વવદ્ધયાજ જમવવિંશ ે ઈ.વ.૧૦૯૪-

૧૧૪૪ભાું રુદ્ર ભશારમનો પનુ:જીનોધ્ધાય કયાલી 
વવદ્ધપયુ નગયનો નલા ળશયેની સ્થાના કયી  

૧૩ લઢલાણ ઈ.વ.૧૬૩૦   આ ળશયેનો જન્દ્ભ આળયે ૨૫૦૦ લષ શરેા 
ઋીુંચભીના યોજ થમો શોલાથી આ કદલવ 
લઢલાણ કદલવ તયીકે ઉજલામ છે. 

૧૪ ભોયફી ઈ.વ.૧૬૯૮  

કચ્છના જાડજેા 
ઠાકોય વાશફે કોમાજી 

 ભોયફી નગય તા. ૧૧/૮/૧૯૭૯ના કદલવે 
ઉયલાવભાું આલેર ભચ્ુ-૨ ફુંધના ાા 
તટુલાને કાયણે પયૂનો  બોગ ફની બાયે તાયાજ 
થ્ુું શત ુું. 

 ળશયેની તથા ઘયોની નમનેુદાય ફાુંધણીને 
કાયણે "ેકયવ ઓપ ધ ઇસ્ટ" તયીકે ઓખાત ુું 
શત ુું. 

૧૫ અભયેરી   યાભજી વલયકડમા  વન ૫૩૪ભાું અનભુાનજીના નાભે આ જગમા 
ઓખાતી શતી. ત્માય ફાદ અભરીક અને 
છીઅભયાલતીનાું નાભો ણ આ જગમા ભાટે 
લયાતાું શતાું. અભયેરીનુું ૌયાણીક 
વુંસ્કૃતનાભ અભયાલરી શત ુું.છીથી 
ગામકલાડી ળાવન વભમભાું ગામકલાડી સફુા 
વલઠ્ઠરયાલે આ ગાભની આફાદી 
યાભજીવલયકડમાને વોંતા તેભણે આ ગાભનુું 
તોયણ ફાુંધી ગાભ લવાવ્ુું શોલાની નોંધ 
ભેછે. 

૧૬ બરૂચ  ઈ.વ.પલેૂ 
500  

વગૃઋુવ   વગૃઋુવએ નભષદા નદીના કકનાયા ય કભૂષ 
(કાચફા)ની ીઠ ય નુંદન વુંલત્વયભાું ભશા 
સદુ ાુંચભને કદલવે લવાવ્ુું શત ુું. 

 આજે ણ વગૃઋુવનો આશ્રભ નભષદા કકનાયે 
આલેરો છે. 

 
૧૭  જૂનાગઢ  ૧૭૩૦  ભોશમ્ભદ  

ફશાદયખાનજી 
(પ્રથભ ળાવક)  

 જૂનાગઢનુું બાયતભાું ૧૯૪૮ભાું વલરીનીકયણ 
થ્ુું શત ુું.    
   

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AB%80
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૧૯ નાુંદોદ   ૧૨૦૦  શ્રી નુંદયામ   નાદોદ(નુંદપયુ)ના સ્થાક વલક્રભ લુંળના શ્રી 
નુંદયામને કયી શતી. 

 વલજારજીએ નુંદપયુનુું નાભ ફદરીને નાુંદોદ 
યાખ્ુું શત ુું. 

૨૦ સયેુન્દ્દ્રનગય  ઇ.વ. ૧૯૪૬ યાજા સયેુન્દ્્વ્વિંશજી   સયેુન્દ્દ્રનગય જજલ્રોનુું લઢલાણ વૌયાષ્રનુું 
પ્રલેળદ્વાય ગણલાભાું આલે છે. 

 બોગાલો નદીને કકનાયે આલેલુું છે.   
૨૧ ધોકા   લાઘેરા 

રલણપ્રવાદ  
  

૨૨ ચાુંાનેય  ઇ.વ. ૭૪૮  લનયાજ ચાલડા    
૨૩ ાળમાદ ૧૩ભી વદી  વેજકજી ગોકશરના 

કયલાયજનો 
  

૨૪ આણુંદ નલભી વદી  આનુંદગીય ગોવાઇ    
૨૫ ભશભેદાલાદ  ઇ.વ. ૧૪૭૯ ભશભદ ફેગડો    
૨૬ ારીતાણા ઇ.વ. ૧૧૯૪ વવધ્ધમોગી 

નાગજુ ુંન 
 ળેત્રજુમલષત ય આલેલુું ારીતાણા જૈનોનુું 

ળાશ્વત તીથષ છે જ્માું બગલાન આકદનાથ 
ળફયાજભાન છે.  

 જૈન આચામષશ્રી ાદળરપ્તસયૂીના વળષ્મ 
નાગજુ ષને વલભરાની તેટીભાું ગરુૂના નાભથી  
ાદળરપ્તપયૂની સ્થાના કયી શતી. નાભ 
ઉયથી લવેલુું ળશયે છે.  

 ાળરતાણા ભુંકદયોની નગયી તયીકે ણ 
ઓખામ છે. રગબગ ૧૬૧૬ આયવના 
દેયાવયો આલેરા છે.  

૨૭ વુંતયાભપયુ  
( બ્રહ્મપયૂી ) 

ઇ.વ.૧૨૫૬ યાજા વુંત યભાય    

૨૮ ભશવેાણા   ભેવાજી ચાલડા    
૨૯ લાુંકાનેય   ઝારા વયતાનજી   
૩૦ રખતય   રખધયવવિંશજી   
૩૧ ારનપયુ  ઇ.વ. ૧૯ભી 

વદી  
યભાય લુંળના 
પ્રશરાદ  દેલ  

  

૩૨ છોટાઉદેપયુ  ઇ.વ.૧૭૪૩  યાલ લુંળના   
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ઉદમજી 
૩૩ ધયભપયુ ઇ.વ.૧૭૬૪ યાજા ધભષદેલજી    
૩૫ સતૂ્રાાડા  સતૂ્રાજી   
૩૬
૩૭ 

યાણપયુ   વેજકજીના પતુ્ર 
યાણોજી 

  

૩૮ વાુંતરપયુ   ઝારા લુંળના 
વાુંતરજી  

  

૩૯ લાુંવદા ૧૩ભી વદી  ચાલકુ્ય લુંળના 
લાસદેુલવવિંશ  

  

૪૦ આણુંદ   આનુંદ ગોવાઇ    
 


