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ગજુયાતનાાં સ્થ અને તેના સ્થાક 

સ્થનુાં નાભ સ્થાક 

કાાંકયીમા તાલ (અભદાલાદ) 

 

 અભદાલાદભાાં આલેર કાાંકયીમા તાલની યચના સરુતાન કુતબુદુ્દીનઅશભદળાશ ે
ફીજાએ 15ભી વદીભાાં ફાંધાલેર છે. જેને ‘ શજે કુતફુ’ કે ‘ કુતફુ શજ’ના નાભે 
ખામ છે.  

 કાાંકયીમા તાલએ અભદાલાદનુાં વોથી ભટુાં તાલ છે. તાલની ભધ્મભાાં એક 
ફાગ છે જે ‘ નગીનાલાડી’તયીકે ખામ છે.  

 કાાંકયીમા તાલના પ્રાગણભાાં દય લે 25 થી 31 ડડવેમ્ફય દયમ્માન કાાંકયીમા 
કાર્નિલરની ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે.  

વીદી વઇદની જાી (અભદાલાદ) 

 

 વીદી વઇદે (1573) બદ્રભાાં રાર દયલાજા ાવે વીદી વૈમદની ભસ્સ્જદ ફનાલી 
શતી. આ ભસ્સ્જદ તેની જાી ભાટે ર્લખ્માત છે.  

 ભસ્સ્જદની ડદલારભાાં ત્રણ ભટી જાી છે. જે એક જ થ્થયભાાંથી ફનાલેર છે.  તે 
ણા ચાય ભીટય રાાંફી અને વલા ફે ભીટય શી છે. એક જારીભાાં વકૃ્ષની 
ડાીભાાંથી યચામેરી આકરૃ્ત છે. ત ફીજીભાાં બોર્ભર્તક બાત છે.  

 

જુમ્ભા કે જાભા  ભસ્સ્જદ 
(અભદાલાદ) 

 
 

 અભદાલાદ ળશયેની વોથી જૂની ભસ્સ્જદભાાંની એક જભા ભસ્સ્જદ ફાદળાશ 
અશભદળાશઇે.વ. 1424ભાાં ફાાંધલી શતી.  

 ભસ્સ્જદની લૂવ ડદળાભાાં અશભદ ળાશ, તેભના તુ્ર અને તેભના ોત્રની કફય 
આલેરી છે જે અશભદ ળાશ યજા તયીકે ખામ છે.  

 ભસ્સ્જદની નજીકભાાં અશભદળાશની ત્નીની કફય આલેરી છે જે યાણીના શજીયા 
તયીકે ખામ છે.જાભા ભસ્સ્જદ ઇસ્રાભી સ્થાત્મ કરાન ફેનમનુ નમનુ છે. 

યાણી ર્વપ્રીની ભસ્સ્જદ (અભદાલાદ) 

 

 અભદાલાદ ળશયેના કટ ર્લસ્તાયભાાં આલેર આ ભસ્સ્જદ ભશભદ ફેગડાની ડશન્દુ 
યાણી અવભીએ  દ્વાયા ઇ.વ. 1514ભાાં ફાાંધલાભાાં આલી શતી. 

 તેની ડદલાર ય જડટર જાીદાય કતયણીને કાયણે તેને ભસ્સ્જદ-એ-
નગીના(ભસ્સ્જદ યત્ન) તયીકે ણ ખલાભાાં આલે છે.  

 તેની સ્થાત્મ ળૈરી ઈસ્રાર્ભક લાસ્ત ુઅને ભરૂ ગજુૉય લાસ્ત ુછે.  
  ભસ્જીદભાાં કભાન નથી. યાંત ુ તેની છત યચનાની દ્ધર્ત અર્ત સુાંદય અને 
અવાધાયણ નકળીલાી છે. એને છેડે ફે ર્ભનાયા છે. 

શઠીર્વિંશના દેયા 
 (અભદાલાદ) 

 

 અભદાલાદના ધનલાન જૈન નગયળેઠ શઠીર્વિંશ કેવયીર્વિંશ દ્વાયા ઇ.વ. 1848ભાાં આ 
દેયાનુાં ફાાંધકાભ કયલાની મજના શતી યાંત ુતેભનુાં 49 લવની લમે અલવાન થતાાં 
તેભની ત્ની શયકુાંલયફાઈ દ્વાયા તેનુાં ફાાંધકાભ કયલાભાાં આવયુાં.  

 આ જૈન ભાંડદયભાાં 15ભાાં તીથવકય ધભવનાથ મૂનામક છે. આ દેયાનુાં ર્નભાવર દુષ્કા 
લખતે કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં જેથી ફે લવ દયર્ભમાન કાયીગયને યજગાયી ભી 
યશમ શત.  
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  આ દેયાના સ્થર્ત પે્રભચાંદ વરાત શતા. શતા અને આ દેયાાં લયવાદી ાણીના 
વાંગ્રશ ભાટેના ફાાંધકાભ ભાટે જાણીતા છે.    

ત્રણ દયલાજા 
 (અભદાલાદ) 

 
 

 અભદાલાદભાાં બદ્રના ડકલ્રાની નજીક આલેરા ત્રણ દયલાજા સરુતાન અશભેદ 
ળાશપ્રથભે ઇ.વ. 1411ભાાં ર્નભાવણ કયાવય ુશત ુાં. જેનુાં 1415ભાાં ણૂવ થયુાં શત ુાં.  

 ભયાઠા સફૂા ચીભનજી યઘનુાથે ઇ.વ. 1812ભાાં ત્રણ દયલાજાભાાં પયભાન રખવયુાં કે 
શલેથી સ્ત્રીને ર્તકૃ વાંર્િભાાં વભાન શક્ક યશળેે. આ રખાણ દેલનાગયી લરર્ભાાં 
છે.આ બગલાન ર્લશ્વનાથન હકુભ છે જ આભાાં કઈ કવય થળે ત ડશન્દુએ 
ભશાદેલને અને મવુરભાનએ અલ્રશ ને જલાફ આલ ડળે.   

બદ્રન દયલાજ  
(અભદાલાદ) 

 
 
 

 અભદાલાદભાાં આલેર બદ્રન ડકલ્ર ઇ.વ. 1411ભાાં  અશભદ ળાશ પ્રથભે ફાંધાવમ 
શત.  

 ઇ.વ. 1817ભાાં અંગે્રજએ અભદાલાદને જીતી રીધુાં અને લિડટળયાજ દયર્ભમાન આ 
ડકલ્રાન ઉમગ કેદખાના તયીકે થત શત. 

 તેના કરત્ભક યીતે ફાંધામેરા યાજલી ભશરે, ભસ્સ્જદ અને દયલાજા વતશ ેતેન 
જીણદ્ધાય અભદાલાદ મ્યરુ્નર્વર કોયેળન અને આડકિમરજી વલે પ ઈન્ન્ડમા 
દ્વાયા ળશયેના વાાંસ્ુર્તક કેન્દ્ર તયીકે કયલાભાાં આલી છે.  

બદ્રકારીનુાંભાંડદય (અભદાલાદ) 

 
 

 બદ્રકારીનુાં ભાંડદય ભયાઠા ળાવન દ્વાયા ઇ.વ. 1761ભાાં ફાંધલાભાાં આવયુાં શત ુાં. આ 
ભાંડદયભાાં બદ્રકાીની ચાય ભજુા ધયાલતી શ્માભ મરૂ્તિ છે.  

એલરવલિજરુ 
 (અભદાલાદ) 

 

 અભદાલાદભા આલેર એલરવલિજનુાં ફાાંધકાભ ઇ.વ. 1889ભાાં યાલફશાદુય 
ડશિંભતરાર ધીયજરાર ગજુયાતી ઇજનેયએ કયુું શત ુાં. 

 આ લિજને શજુ સધુી કાટ નથી રાગ્મ.  

ગજૂયાતર્લદ્યાીઠ(અભદાલાદ) 
 

 

 ગજૂયાત ર્લજ્ઞાીઠ આશ્રભયડ, અભદાલાદભાાં આલેરી છે. તે 18 ક્ટફય 
1920ભાાં ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ સ્થાના કયી શતી. 

 લિડટળયની ગરુાભીભાાંથી મકુ્ત કયલાની રડત રડલા અને બાયતીમ યલુાનભાાં 
સ્લદેળી પ્રત્મે જાગરૃ્ત આલે તે શતેથુી આ ર્લદ્યાીઠની સ્થાના કયલાભાાં આલી 
શતી.   

 ગજૂયાત ર્લજ્ઞાીઠની ળરૂઆત કચયફ આશ્રભની ાછ ડાહ્યાબાઈના ફાંગરાભાાં 
કયલાભાાં આલી શતી. 

 ગજૂયાત ર્લજ્ઞાીઠના પ્રથભ કુરર્ત ભશાત્ભા ગાાંધીજી શતા.  
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  ગજૂયાત ર્લદ્યાીઠ દ્વાયા 1929ભાાં વાથવ જડણીકળ’ પ્રકાર્ળત કમો શત.   

 ગજૂયાત ર્લજ્ઞાીઠના ચાન્વેરય તયીકે અત્માયે શ્રીભતી ઇરાફેન બટ્ટ છે.  

ટાઉનશર, (અભદાલાદ) 

 

 કાડ ઉદ્યગર્ત ળેઠ ભાંગદાવ લગયધયદાવ ભેભડયમર શર, અભદાલાદભાાં 
આલેરી એક મ્યરુ્નર્વર ઇભાયત છે.  

 ટાઉન શરની યચના લિડટળ સ્થર્ત કરાવક ફેટર એ 1942ભાાં કયી શતી.  

 ભાંગદાવ લગયધયદાવના ોત્ર એલા સ્થર્ત કભર ભાંગદાવની આગેલાની 
શઠે 1997-98 ભાાં વમાક નલીનીકયણ કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 

અટીયા,(અભદાલાદ) 

 
 

 અભદાલાદ ટેકવટાઇર ઇન્ડસ્રીમર ડયવચવ એવર્વએળન (અટીયા) વાંસ્થા 
અભદાલાદભાાં આલેર છે. 

 તેની સ્થાના બાયતીમ અલકાળ કામવક્રભના ર્તા તયીકે ખાતા ડૉ. ર્લક્રભ 
અંફારાર વાયાબાઈએ 1947ભાાં કયી શતી.   

મનુવય તાલ, (અભદાલાદ) 

 
 

 મનુવય તાલ વરાંકી લાંળના યાજા ર્વદ્ધયાજ જમર્વિંશના ભાતા યાજભાતા 
ભીનદેલીએ ઇ.વ. 1090ભાાં ફાંધાલેર છે.  

 આ તાલ ળાંખ અને ભાંડદય જેલ આકાય ધયાલે છે. આ તાલ ર્લળા 
કતયલાભાાં આલેરા થ્થયથી ઘેયામેલુાં છે. અને 300 થી લધ ુનાનાભટા ભાંડદય 
આલેરા છે.  

રથર (અભદાલાદ) 

 

 અભદાલાદ જજલ્રાના ધકા તાલકુાનાાં વયગલાા ગાભભાાં આલેર છે.  

 રીંભડી બગાલ અને વાફયભતી લચ્ચેન નદી ર્લસ્તાય છે.  

 રથરની ળધ ડૉ. એવ.આય.યાલે કયી શતી (1955-62) 
 રથરન અથવ ‘ ભયેરાન ટેકય’ થામ છે.  

 રથરને યનેુસ્ક લલ્ડવ શડેયટેજ માદીભાાં વભાલેળ કયલાભાાં આવમ છે.  

દવણ,(અભદાલાદ) 
 
 
 
 
 
 

 દવણ એકેડભી અથલા દવણ એકેડભી પ આટૌવવ અભદાલાદભા મણૃાલરની 
વાયાબાઈએ સ્થાના કયી શતી.  

 1960 ભાાં વભાજભાાં ડયલતવન કરા ઉમગ ઉદે્દળ વાથે આ વાંસ્થા ળરૂ કયી. 
 આ વાંસ્થાભાાં એકેડેભી બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ નતૃ્મ બયતનાટયભ, બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ 
ગીત, એભજીએભ, લામલરન લાદન લાાંવી લાદન, ેટ કરા અને ભાળવર 
આટવવ culrpitsઅભ્માવક્રભ ચરાલે છે. 

 
 

ળાશઆરભનયજ(અભદાલાદ) 

 

 સરુતાન ભશાંભદ ફેગડાના ગરુુ ળાશઆરભ લટલા લાા સપૂી વાંત કુતફુઆરભ 
વાશફેના તુ્ર શતા. ળાશઆરભ વાશફે ઈ.વ. ૧૪૭૫ભા ગજુયી ગમા.  

  તેભન યજ (ભકફય) ભશાંભદ ફેગડાના અભીય તાજખાન નયારીએઇ.વ. 1475 
ફાંધામ શત.  

 તાજખાને ફાંધાલેર યજ તેની આવાવની બોર્ભર્તક આકરૃ્તની જાીથી 
ખફુ સુાંદય બાવે છે. દયલાજાના ફાયણાાંની નકળી ણ ઉિભ છે. 
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 ળાશઆરભના યજાની ળશયેની અતરવના કાડ ઉય જ ળાશઆરભની 
જાીની બાત છાેરી શમ ત તે કાડન બાલ લધાયે ઉજતા શત. 

  કફયની ઉય રાકડાની છત્રીભાાં છીનુાં સ ુાંદય જડતય કાભ છે. ઘભૂટભાાં ણ 
છીનુાં જડતય કાભ ગ્માસદુ્દીન અરી અવપખાને કયાલેવુાં છે.  

યાણી રૂભતી(અભદાલાદ) 

 

 

 ર્ભઝાવયુભાાં આલેરી યાણી રૂ ભાંજયી પ્રથભ સરુતાન કુતબુદુ્દીનની અને છી 
ભશમદુ ફેગડાની ત્ની શતી.  

 તેની ફાાંધણી એટરી કુળ યીતે થઈ છે કે ર્લદ્વાન સ્થાત્મ ર્નષ્ણાત ણ તેભાાંથી 
ભરૂ કાઢી ળકે તેભ નથી. 

ભરાલ તાલ (ધકા) 

 

 ભરાલ તાલ વરાંકી લાંળના યાજા ર્વદ્ધયાજ જમર્વિંશના ભાતા યાજભાતા 
ભીનદેલીએ ઇ.વ. 1050ભાાં ફાંધાલેર છે.  

 આ જાળમ કયલાની જગ્માએ એક ગલણકાનુાં ભકાન આડે આલતુાં શત ુાં. તેને 
તાની જગ્મા લેચલાની ના ાડી ત્માયે યાજભાતા ર્ભનદેલીએ ફજફયી ન 
કયી અને જાળમના ઘટભાાં ખાાંચ યશલેા દીધ’ એ યથી ‘ન્મામ જલ શમ ત 
જુ ભરાલ તાલ’ એ કશલેત ડી શતી.   

વશસ્ત્રલરિંગ  તાલ (ાટણ) 

 

 વશસ્ત્રલરિંગ તાલ ાટણભાાં આલેલુાં એક ભધ્મયગુનુાં કરૃ્ત્રભ તાલ છે.  

 તેનુાં ફાાંધકાભ વરાંકી લાંળના ળાવક ર્વધ્ધયાજ જમર્વિંશ (1140)એ ફાંધાલેર છે.  

 આ તાલનુાં સ્થાત્મ ડશન્દુ ધભવ પ્રભાણે જ વમલસ્થા અને ાણીની ર્લત્રતાનુાં 
ભશાન વાંકરન જલા ભે છે.  

 ાાંચ ડકરભીટયના ર્લસ્તાયભાાં પેરામેર આ તાલના કાાંઠા ય એક શજાય 
ર્ળલલરિંગ આલેરા શતા યાંત ુઅત્માયે કેટરાક ખાંડડત અલસ્થાભાાં જલા ભે છે. 

 વશસ્ત્રલરિંગ તાલને લલ્ડવ શડેયટેજ વાઇટ તયીકે ઘર્ત કયલાભાાં આલેર છે.   

ર્ત્રકભ ફાયટની લાલ (ાટણ) 

 

 

 ર્ત્રકભ ફાયટની લાલ ાટણભાાં આલેરી છે.  

 તે લડદયાના ળાવક આનાંદયાલ ગામકલાડદ્વાયા ફાંધાલલાભાાં આલી છે.  

 ર્ત્રકભ ફાયટ કચ્છના ભશાન વાંત શતા. 
 
 
 
 

 
યાણકી લાલ,ાટણ 

 

 યાણી કી લાલ ચોલકુ્ય લાંળના ળાવન દયર્ભમાન ફનાલલાભાાં આલી શતી. 
 નયલયશ ખાાંગયાની તુ્રી ઉદમભતીએ બીભદેલની માદભાાં વશસ્ત્રલરિંગાના ભડશભાને 
લટાલી શ્રીટ્ટણા (ાટણ) ખાતે આ લાલ ફનાલી શતી. લાલભાાં ભડશવાસયુ 
ભદવનીની પ્રર્તભા આલેરી છે.  

 ફયડા યાજ્મ શઠે કયલાભાાં આલેરા ખદકાભથી સ્ટેલેર જાશયે થયુાં. 1986 ભાાં, 
બાયતીમ યુાતત્ત્લીમ વલેક્ષણ (એએવઆઈ) દ્વાયા મખુ્મ ખદકાભ અને 
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નુસ્થાવન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 
 યાણી કી લાલને યાષ્રીમ ભશત્લનુાં સ્ભાયક જાશયે કયલાભાાં આલે છે તેને 22 જૂન, 

2014 ના યજ યનેુસ્કની લલ્ડવ શડેયટેજ વાઇટ્વની સલૂચભાાં ઉભેયલાભાાં આવયુાં શત ુાં.  

 2016 ની બાયતીમ સ્લચ્છતા ડયદભાાં બાયતનુાં "ક્રીર્નસ્ટ આઇકર્નક પ્રેવ" 
નાભ આલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 

ભઢેયાનુાં સમૂવભાંડદય 

(ભશવેાણા) 

 

 ભઢેયાનુાં સમૂવભાંડદય બીભદેલ વરાંકી (પ્રથભ) (1026-27)ફાંધાલેર છે. 
 ભઢેયાનુાં સમૂવભાંડદયની સ્થાત્મ ળૈરી ડશન્દુ ભાંડદય સ્થાત્મ(ભરુ ગજુૉય)છે.  

 ભઢેયાનુાં પ્રાચીન નાભ બગલદૌ  ગાભ શત ુાં.  

 ભઢેયાનુાં સમૂવભાંડદય ભઢેયા ખાતે ષુ્ાલતી નદીના ડકનાયે આલેલુાં છે.  

 ગજુયાત પ્રલાવન ખાત ુાં ભઢેયાભાાં દય લે જાન્યઆુયી ભડશનાભાાં ત્રણ ડદલવન “ 
ઉતયાધ ભશત્વલ ઉજલામ છે.  

 ભઢેયાનાાં સમૂવભાંડદય ખાતે એક કુાંડ આલેર છે જેનુાં નાભ યાભ કુાંડ છે.  

 ભઢેયાનુાં સમૂવભાંડદય યથી કકવવતૃ વાય થામ છે.  

 ભઢેયાનુાં સમૂવભાંડદયભાાં સમૂવન ુાં પ્રથભ ડકયણ ભાંડદયની ચેક અંદય ગબવગશૃભાાં યશરેી 
સમૂવપ્રર્તભાના મકુુટની ભધ્મભાાં યશરેા ભલણ ય ડતાાં વભગ્ર ભાંડદય પ્રકાળની 
યળનીથી ઝશી ઊઠે છે અને ડદવમતા પ્રગટાલે છે.  

સદુળવન તાલ (જુનાગઢ) 

 

 ષુ્કૃત( ચન્્ગપુ્ત ભોમવન સફૂ)એ ફાંધાવયુાં શત ુાં. 
 ‘તુાશ્ે’ (અળકન સફૂ)એ તાલભાાંથી નશયે કઢાલી શતી.  

 “રૂદ્રદાભા’ના વભમભાાં તાલ પાટયુાં શત ુાં.  

 ‘સરુ્લળાખ’(રૂદ્રદાભાન સફૂ)એ તાલનુાં વભાયકાભ કયાવય ુશત ુાં.  

 ‘ચક્રાલરત ( સ્કાંદગપુ્તન સફૂ)એ ફીજી લખત તાલનુાં વભાયકાભ કયાવય ુ શત ુાં.   

ભશાફતન ભકફય (જુનાગઢ) 

 

 આ ભકફય જુનાગઢ યાજ્મના નલાફ ભશબ્ફતખાન ફીજએ 1878ભાાં ફાંધાલેર 
છે.જે 1892ભાાં નલાફ ફશાદુયખાન ત્રીજાના ળાવન દયર્ભમાન વભાપ્ત થયુાં શત ુાં.  

 આ ભકફય પ્રાચીન સ્ભાયક અને યુાતજત્લમ સ્થ અને અલળે અર્ધર્નમભ 
1965 શઠે યાજ્મ વાંયલક્ષત સ્ભાયક છે.  

 આ ભકફય ઇન્ડ-ઈસ્રાર્ભક, ગર્થક અને યયુર્મન ળૈરીના વાંમજન ભાટે 
જાણીત છે. આ ભકફયાની આંતડયક અને ફાહ્ય બાગ ય નકળીકાભ જલા ભે છે. 
તથા ીા યાંગના છાાંટલાા આછા ભખૂયા યાંગની કભાન આલેરી છે.  

 
 

અળકન ર્ળરારેખ 

(જુનાગઢ) 

 

 ગજુયાતન વોથી પ્રાચીન અને ઐર્તશાર્વક ર્ળરારેખ જૂનાગઢની ર્િભે આલેર છે.  

 વમ્રાટ અળકન ર્ળરારેખ 250 ફીવીએ યગુન છે.અને  તે પ્રકતૃ બાાભાાં અને 
િશભી લરર્ભાાં કતયએર છે.  

 આ ર્ળરારેખ ળાંકુ આકાયન અને તે જભીનથી રગબગ 12 ફૂટ ઊંચ છે. અને તે 
ઇ.વ. 1822ભાાં કનવર ટડ એ ળધ કયી શતીઅને જન્વ ર્પ્રન્વેવ તેની લરર્ ઉકેરી 
તેનુાં બાાાંતય ફશાય ડ્ુાં.  
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ડબઈન ડકલ્ર 

 
 

 ર્વદ્ધયાજર્વિંશ જમર્વિંશના ળાવનકા દયર્ભમાન ફાાંધલાભાાં આવમ છે. 
 આ ડકલ્રાન મખુ્મ સ્થર્ત દેલ અને શીયા કડડમા  નાભના ર્ળલ્કાય શતા. આ 

ડકલ્રાન આકાય સ્લસ્સ્તક જેલ છે.  

 ડબઈ ડકલ્રાના ચાય દયલાજા છે. ઉિયે (ચાાંાનેય -ભહુડી દયલાજ) , દલક્ષણે 
નાાંદયી દયલાજ, લૂવભાાં શીયા બાગઑ દયલાજ અને ર્િભભાાં લડદયાન 
દયલાજ આલેર છે.  

 આ ડકલ્રાના ર્નભાવણ અંગેની કથા આધાડયત કરૃ્ત ‘ ર્લર્નાત’ જે ધભૂકેતનુી 
ટૂાંકીલાતાવ છે.  

યશાન ડકલ્ર 

 
 

 કચ્છ જજલ્રાના  નખત્રાણા તાલકુાનાાં યશા ગાભની વીભા ય આલેર છે. યાલ 
ખેંગાયજી પ્રથભના બાઇ વાશફેજીએ યશા ગાભની સ્થાના કયી શતી. 

 આ ડકલ્ર ઠાકય નલઘનજી દ્વાયા ફાંધાલલાભાાં આવમ છે. 
 તેનુાં ફાાંધકાભ ગે્રનાઇટ અને ચનૂાના થ્થયથી કયલાભાાં આલેર છે. 
 ગજુયાતના પ્રખ્માત કર્લ કરાીએ યશાની ટેકયી ય ળાાંત અને યભણીમ 

લાતાલયણભાાં કર્લતા રખી છે.  

યણભર રખટા તાલ  

 
 

 યણભર રખટા તાલ જાભનગયભાાં આલેલુાં છે અને તેનુાં ર્નભાવણ નલાફ 
યણભરજી ફીજાએ ઇ.વ. 1820 થી 1852ભાાં કયાવય ુશત ુાં.  

 વશરેાણી તેભજ મામાલય ક્ષી ભાટે ણ આદળવ આશ્રમ-સ્થાન રૂૂાં ાડે છે. 
 અંદાજે ાાંચ રાખ ચયવ ભીટયના ઘેયાલાનુાં આ લતુવાકાય તાલ નલાનગયની 
આગલી ખ છે. તાલની પયતે લાડટકા, બયુજ, કરાત્ભક ઝરૂખા લગેયે 
જેલા ર્લશ્રાભ સ્થાન મકુલાભાાં આવમાાં છે. 

ચાાંાનેય (ાંચભશાર જજલ્ર) 

 

 ાંચભશારના શારર તાલકુાભાાં આલેલુાં ચાાંાનેયની સ્થાના ચાલડા લાંળના 
યાજા લનયાજ ચાલડાએ ૮ભી વદીભાાં કયી શતી 

 લવત ય આલેરા ાલાગઢ ખાતે ભશાકાી ભાતાનુાં ભાંડદય આલેલુાં છે 

 ભશભદ ફેગડાએ ચાાંાનેય ય ર્લજમ ભેવમા ફાદ થડા વભમ ભાટે ચાાંાનેયને 
તેની યાજધાની ફનાલી શતી અને તેને મશુમ્ભાદાફાદ નાભ આપ્યુાં શત ુાં.  

 યનેુસ્કએ તેને ઇ.વ. 2004ભાાં લૈર્શ્વક લાયવાના સ્થની માદીભાાં સ્થાન ાભનાય 
પ્રથભ છે. 

 ચાાંાનેય ચોશાણ લાંળની યાજધાની શતી.  

ળર્ભિષ્ઠા તાલ (લડનગય) 

 
 

 ભશવેાણા જજલ્રાના લડનગય તાલકુાભાાં આલેર છે.  

 નયર્વિંશ ભશતેાની તુ્રી કુાંલયફાઈની દીકયી ળર્ભિષ્ઠાના નાભ યથી તાલ નાભ 
ાડલાભાાં આવયુાં છે.  

 ઇર્તશાવ પ્રભાણે ળરૂઆતભાાં અયલલ્રીની લવતભાાભાાંથી નીકતી કર્રા 
નદીના તીયે ભાનલ લવલાટ ળરૂ થમ શત. એ ફાદ કર્રા નદીના ાણીથી 
ર્નભાવણ ાભેરા ળર્ભિષ્ઠા તાલની આવાવ આ લવાશત ર્લસ્તયણ ાભી શતી. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C_%E0%AA%9A%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AA%BE
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તાનાયીયી સ્ભાયક (લડનગય) 

 

 ભશવેાણા જજલ્રાના લડનગય તાલકુાભાાં આલેર છે. 
 નયર્વિંશ ભશતેાની તુ્રી કુાંલયફાઈની દીકયી ળર્ભિષ્ઠાને લડનગય યણાલી શતી અને 
તેને તાના અને યીયી ફે (જડડમા) દીકયી શતી.  

 વાંગીત વમ્રાટ તાનવેનના દાશનુાં ભેઘભલ્શાય યાગ ગાઈને ળભન કયનાય 
તાનાયીયીફશનેની વભાર્ધ સ્થ છે. 

 દય લે ગજુયાત પ્રલાવન ર્લબાગ તાનાયીયી વાંગીત વભાયશનુાં આમજન કયે છે.  

કીર્તિ તયણ (લડનગય) 

 

 ભશવેાણા જજલ્રાના લડનગય તાલકુાભાાં આલેર છે. 
 વરાંકીકાભાાં ફનેરા સુાંદય તયણના અલળે ણ છે લડનગયભાાં આલેર આ 

તયણ  14 ભીટય ઊંચાઈ ધયાલે છે. 
 રાર અને ીા યેતીના થ્થયભાાંથી ફનાલેર છે.  
 ર્વદ્ધયુના રુદ્ર ભશારમના કતયકાભને ભતુાં આલે છે.  

શાટકેશ્વય ર્ળલારમ (લડનગય) 

 
 

 ભશવેાણા જજલ્રાના લડનગય તાલકુાભાાં આલેર છે. 
 વભસ્ત નાગય િહ્મણના ઇષ્ટદેલ બગલાનશાટકેશ્વય વરાંકીકાભાાં ફનેર બવમ 

ભાંડદય છે. 
 લચત્રગપુ્ત નાભના એક નાગયે ઘય તિમાવ કયી બગલાન ર્ળલને પ્રવન્ન કમાવ 

અને બગલાનની આજ્ઞાથી લચત્રગપુ્તની આગેલાની શઠે ભાંડદય સ્થાી વનાના 
લરિંગની સ્થાના કયી અને લચન આપ્મા મજુફ દેલાર્ધદેલ શાટકેશ્વય પ્રગટ થમા. 

જેવર તયરની વભાર્ધ (અંજાય) 

 
 

 જેવર તયરની વભાર્ધ કચ્છ જજલ્રાના અંજાયભાાં આલેર છે.  
 ૧૪ ભી વદીના ભધ્મબાગભાાં કચ્છની ધયતીન કા નાગ ગણાત ફશાયલટીમ 

અને લ ૂાંટાયત્માયફાદ વાધ ુ ફનેર જેવર જાડેજાની અન ે કાડઠમાલાડભાાં વરડી 
ગાભનાવાાંવર્તમાજીની ત્ની તયરની વભાર્ધ છે. 

 જેવરે તેભની ાવે તેભની તયી નાભની ઘડી  અને ત્નીની ભાાંગ કયી ત બગતે 
કહ્ુાં કે જ ત ુાં ધભવન યસ્ત સ્લીકાયે ત હ ુતાયી ભાાંગણી યુી કયલા ભાટે તૈમાય છાં. 
જેવરે આ લાતન સ્લીકાય કમો. 

નલરખા ભાંડદય (ઘભૂરી) 

 

 ઘભૂરીનુાં નલરખા ભાંડદય જેઠલા ળાવક દ્વાયા 11ભી વદીભાાં ફનાવયુાં શત ુાં.  
 ગજુયાતનુાં વોથી પ્રાચીન સમૂવ ભાંડદય છે 
 નલરખા ભાંડદય નલ રાખના ખચે ફાંધલાભાાં આવયુાં તેથી તેનુાં નાભ નલરખા ડ્ુાં 
છે.  

 આ ભાંડદય ભરૂ ગજુૉય સ્થાત્મ ળૈરીભાાં ફાાંધલાભાાં આવયુાં છે.  
 મખુ્મ ભાંડદયની બાય એક ગણેળ ભાંડદય છે જે ઘભૂરી ગણેળભાંડદય તયીકે ખામ 
છે.  

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AA%B0_%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A3&action=edit&redlink=1
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ભણીભાંડદય (ભયફી) 

 

 બાયતન ભીની તાજભશરે એટરે ભણીભાંડદય(લાઘભાંડદય) 
 ઇ.વ. 1935ભાાં ભયફીના ભશાયાજા લાઘજી ઠાકયે તાની ત્ની ભલણફાઈની 
માદભાાં ભણીભાંડદય  ફાંધાવયુાં શત ુાં. 

 ઇ.વ. 1922ભાાં લાઘજી ઠાકયનુાં અલવાન થતાાં રખધીયર્વિંશજી ઠાકય દ્વાયા આ કાભ 
આગ ધાલલાભાાં આવયુાં અને તે 1935ભાાં ણૂવ થયુાં શત ુાં.અને તેભના શસ્તે 
રકાવણ થયુાં. 

 આ ભણીભાંડદયભાાં 130 યડા તથા લચ્ચે ભાંડદય આલેરા છે.  
 20 કયડના ખચે ઐર્તશાર્વક ઇભાયતનુાં ડયનલેળન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં.  

વભનાથ ભાંડદય  
(પ્રબાવ ાટણ) 

 

 ઇ.વ. 1950ભાાં વભનાથ ભાંડદયની આધાયર્ળરા જાભનગયના ળાવક 
ડદસ્ગ્લજમર્વિંશજી શતા.  

 આ ભાંડદયન ુર્નભાવણ ચાલકુમ ળૈરી અને નાગયળૈરીભાાં જલા ભે છે.  
 આ ભાંડદયના મખુ્મ સ્થર્ત પ્રબાળાંકય વભયુા શતા.  
 વભનાથ ભાંડદયન જીણધ્ધાય વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરે કયાવમ શત.  
 વભનાથ ભાંડદયન ર્ળરાન્માવ ડ. યાજેન્દ્ર પ્રવાદે કમો શત. 
 વભનાથન વલવપ્રથભ ઉલ્રેખ ઋગ્લેદભાાં થમેર જલા ભે છે. અરફરૂની અને 
ભાકોરએ વભનાથ ન ઉલ્રેખ કયેર છે.  

ઘેરા વભનાથ  વભનાથ ભાંડદયન ુમૂ ર્ળલલરિંગ ઘેરા વભનાથ ભાંડદય યાજકટ જીલ્રાભાાં આલેલુાં 
છે.  

 આ ભાંડદય યાજકુભાયી ર્ભનદેલીએ આક્રભણથી ફચાલલા ર્ળલલરિંગ ત્માાં સ્થાર્ત 
કયુું શત ુાં.  

દ્વાયકા ભાંડદય (જગત ભાંડદય) 

 

 શ્રીકષૃ્ણના પ્રોત્ર લજ્રનાબે આ ભાંડદયની યચના કયી શતી.  
 ઇ.વ.1861ભાાં લડદયાના ભશાયાજા ખાંડેયાલ ગામકલાડે દ્વાયકા ભાંડદયન જીણધ્ધાય 
કયાવમ શત.  

 ઇ.વ. 1903ભાાં લડદયાના ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડે ત્રીજા દ્વાયા સલુણવકળ 
ચઢાલલાભાાં આવમ શત.  

નાયામણ વયલય 

 

 કચ્છ જજલ્રાના રખત તાલકુાભાાં આલેલુાં એક ગાભ છે.  
 ડશન્દુ ોયાલણક કથા પ્રભાણે ાાંચ ર્લત્ર વયલયભાાં આ વયલયન વભાલેળ 
થામ છે.  

 આ વયલયભાાં 18 પ્રકાયના વવ પ્રજાર્ત , 184 જાતના ક્ષી, 19 પ્રકાયના યેડ 
અને 252 પ્રકાયની લનસ્ર્ત આલેરી છે.  

 આ સ્થે લૈષ્ણલ વાંપ્રદામના ભાંડદય આલેરા છે જે યાલ દેળજી ત્રીજાની યાણીએ 
ફાંધાવમા છે.  

ભાતાન ભઢ 
આળાયુા ભાતાનુાં ભાંડદય 

 કચ્છ જજલ્રાના રખત તાલકુાભાાં આલેર છે.  
 અશી આળાયુા ભાતાની છ ફૂટની ઊંચી અને ચ ફૂટ શી સ્વમાંભ ૂ મરૂ્તિ 
લફયાજભાન છે.  

 આ ભાંડદય દેલચાંદ લાલણમાએ ફાંધાવયુાં શત ુાં.  
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 1819ભાાં કચ્છભાાં આલેર ભકૂાંને કાયણે બાયે નકુવાન થતાાં ાાંચ લવ છી સુાંદયજી 
ર્ળલજી અને લલ્રબાજીએ આ ભાંડદય પયીથી ફાંધાવયુાં.  

ફજયાંગદાવ ફા ુ(ફગદાણા) 

 
 

 બાલનગય જજલ્રાના ભહુલા તાલકુાનાાં ફગદાણાભાાં ફજયાંગદાવ ફાાનુાં ભાંડદય 
આલેલુાં છે.  

 તે ફજયાંગદાવ ફાા, ફાા વીતાયાભ અથલા ભાત્ર ફાા તયીકે ણ ખામ 
છે. 

ર્ત્રનેતે્રશ્વય ભશાદેલનુાં ભાંડદય 
(તયણેતય) 

 

 સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાના થાનગઢ તાલકુાના તયણેતય ગાભભાાં આલેર છે.  
 ઇ.વ. ૧૯૦૨ભાાં આ ભાંડદય રખતના યાજલી કયણર્વિંશજી એભની તુ્રી કયણફાની 
માદભાાં ફાંધાલેર શત ુાં.  

 યુાતત્લ ર્લબાગ દ્વાયા આ સ્થ યલક્ષત કયલાભાાં આવયુાં છે.  
 અશી બાદયલા સદુ ત્રીજ થી છઠ્ઠ સધુી તયણેતયન ભે બયામ છે. જેભાાં ડટટડ 
અને હુડા યાવ આ ભેાનુાં આકવણ છે. આ ભેાની ફીજી એક ર્લળેતા એ છે કે ‘ 
સુાંદય બાયત બયેરી છત્રી’ 

ભશાકાી ભાંડદય (ાલાગઢ) 

 

 ાંચભશાર જજલ્રાના ાલાગઢભાાં આલેલુાં છે. ગજુયાતના  ત્રણ ળસ્ક્તીઠ 
ૈકીનુાં એક છે. અશી ભશાકાી ભાતાનુાં સ્થાનક છે.  

 ભશર્િ ર્લશ્વાર્ભત્રને આ લવત ય ભશાકાી ભાતાજીની ઉાવના કયી ભાતાજી 
ાવેથી ‘ િહ્માશ્રી’નુાં લફરૂદ ભેવયુાં શત ુાં.  

 આ લવત ઉય ભાાંચીની શલેરી, તઈ યાલન ભશરે અને વદનળા ીયની 
જગ્મા આલેર છે.  

 ચાાંાનેયને લવ 2004 લલ્ડવ શડેયટેજ વાઇટભાાં સ્થાન ભળયુાં છે.  
બલનાથ ભશાદેલ (જૂનાગઢ) 

 

 આ ભાંડદય જુનાગઢભાાં સલુણવયેખા નદીને ડકનાયે આલેલુાં છે. જે ર્ળલલરિંગ 
સ્લમાંભ ુછે.  

 નાગાફાલાના અખાડા આ ભેાની ર્લળેતા છે.  
 
 

યણછડયામનુાં ભાંડદય (ડાકય) 

 

 આ ભાંડદય ખેડા જજલ્રાના ડાકયભાાં ગભતી નદીને આલેલુાં છે.  
 આ ભાંડદયનુાં ર્નભાવણ ઇ.વ. ૧૭૭૨ભાાં ગાર જગન્નાથ તાાંફે કયાવય ુશત ુાં.  
 આ ભાંડદયભાાં આવ સદૂ નૂભના ડદલવે ભાણેકઠાયી નૂભન ભે બયામ છે.  
 લજેર્વિંગ ફડાણા નાભન વમસ્ક્ત યણછડયામન યભ બક્ત શત.  

બાયત ભાંડદય(યફાંદય)  બાયત ભાંડદય યફાંદયભાાં આલેર  છે.  
 ઇ.વ. 1959ભાાં યાજયત્ન નાનજી કાલરદાવ ભશતેા દ્વાયા ફનાલલાભાાં આવયુાં છે.  
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 બલનના જુદા જુદા સ્તાંબ ય ભાનલ વાંસ્કરૃ્તના ફેજડ નમનૂા જલા ભે છે.  

સદુાભા ભાંડદય,(યફાંદય) 

 
 

 બાયતનુાં એક ભાત્ર બગલાન શ્રીકષૃ્ણના ર્ભત્ર સદુાભાનુાં ભાંડદય યફાંદયભાાં આલેલુાં 
છે. 

 ઇ.વ. 1903ભાાં યફાંદયના ભશાયાજા બાલર્વિંશજીએ આ ભાંડદયન ુનલર્નભાવણ કયાવય ુ
શત ુાં.    

ડકર્તિ ભાંડદય  
(યફાંદય) 

 

 ભશાત્ભા ગાાંધીનુાં જન્ભસ્થ જે યફાંદયભાાં આલેલુાં છે. ભશાત્ભા ગાાંધી અને 
કસ્તયુફા ગાાંધીની માદભાાં ફાાંધલાભાાં આલેર છે.  

 કીર્તિ ભાંડદયના ફાાંધલાભાાં યફાંદયના ભશાયાજા શ્રી નટલયર્વિંશજીઅને યાજયત્ન શ્રી 
નાનજી કાલરદાવ ભશતેાન ભટ પા છે. અને તેનુાં ફાાંધકાભ યુવતભર્ભસ્ત્રીએ 
કયુું શત ુાં.  

 કીર્તિ ભાંડદયન ુઉદ્દઘાટન વયદાય લલ્લ્બબાઈ ટેરના શસ્તે ઇ.વ. 1949ભાાં કયલાભાાં 
આવયુાં શત ુાં.  

 કીર્તિ ભાંડદય સ્થાત્મભાાં છ ધભો ડશન્દુ, ફોદ્ધ, જૈન,ાયવીન ચચવ અને ભસ્સ્જદનુાં 
ર્ભશ્રણ જલા ભે છે.  

ખડડમાય ભાતાજી (યાજયા) 

 
 

 બાયતનુાં સપુ્રર્વદ્ધ ભાંડદય બાલનગય જજલ્રાના યાજયાભાાં આલેલુાં છે.  
 યાજયાનુાં આ ખડડમાય ભાંડદય વો પ્રથભ આતાબાઈ ગડશરે ફાંધાવય ુ શત ુાં. ત્માય 
ફાદ ઈ.વ.૧૯૧૪ની આવાવ બાલનગયનાાં યાજલી બાલર્વિંશજી ગડશરે આ 
ભાંડદયનુાં વભાયકાભ કયુું શત ુાં. .  

 આ ભાંડદયની વાભે જ ાણીન ધય આલેર છે. જે તાાંતણીમા ધયા તયીકે પ્રખ્માત 
છે. 

સ્ટેચ્યુાં પ યરુ્નટી 

 

 ર્લશ્વની વોથી ઊંચી પ્રર્તભા સ્ટેચ્યુાં પ યરુ્નટી (વયદાય લલ્રબબાઇ ટેરની 
પ્રર્તભા) 182 ભીટયની ઊંચાઈ ધયાલે છે.  

 તે વયદાય વયલય ફાંધની વાભે 3.2 km (2.0 mi) દૂય નદીભાાં આલેરા વાધ ુ ફેટ 
ય બરૂચ નજીક આલેલુાં છે. 

 સ્ટેચ્યુાં પ યરુ્નટીના મખુ્મ ર્ળલ્કાય યાભ લાનજી સથુાય શતા. જે ભશાયાષ્રના 
લતની છે.  

 ૩૧ ક્ટફય ૨૦૧૩ના યજફાાંધકાભ ળરૂ થયુાં શત ુાં અને ભધ્મ ક્ટફય ૨૦૧૮ભાાં 
ફાાંધકાભ ણૂવ થયુાં શત ુાં. ૩૧ ક્ટફય ૨૦૧૮ના યજ વયદાય ટેરની ૧૪૩ભી 
જન્ભજમાંર્ત ય બાયતના ૧૪ભા લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદી દ્વાયા તેનુાં ર્લર્ધલત 
ઉદ્ઘાટન કયાયુાં શત ુાં 

 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%B0%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B0_%E0%AA%B8%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%B5%E0%AA%B0_%E0%AA%AC%E0%AA%82%E0%AA%A7
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AB%80

