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Gujarat Fortes ( ગજુરાતના કિલ્લાઓ) 

ક્રભ  કિલ્રાન ું નાભ  સ્થ  વલળેતા  
1 ઉયિોટનો કિલ્રો  જ નાગઢ   આ કિલ્રાભાું યાજતૂ યાજલીનો ભશરેને લાલો છે. રગબગ ફીજી વદીની ફૌધ્ધ ગ પાઓ છે અને 

મ સ્સ્રભોએ તેભાું ભસ્સ્જદ ણ ફનાલી છે. 
 આ કિલ્રાભાું કશન્દ ઓ, ફૌદ્ધ , જૈન, બ્રિકટળ િોરોની, ઈસ્રાવભિ હ ભરો અને નલાફી ળાવિોના 

ય ગનો વાક્ષી છે.  
 આ કિલ્રાની દીલારો 20 ભીટય ઊંચી છે અને એિ મ ખ્મ વલવળષ્ટ પ્રલેળદ્વાય છે.  
 ગ જયાતભાું નલાફી ભોશમ્ભદ ફેગડા અને ચ ડાવભા ળાવિના ય ગના પ્રવતિ વભાન છે.  

2 ભજૂજમો કિલ્રો  ભ જ, િચ્છ   િચ્છ જીલ્રાના ભ જ ળશયેની ફશાય ભ જીમા ડ ુંગય ય આલેરો આ કિલ્રો ઇ.વ. ૧૭૨૩ભાું યાલ 
ગોડજીએ ફુંધાવ્મો શતો. અને તેના  ત્ર દેળજી પ્રથભે ણૂણ થમો શતો. ઇ.વ. ૧૮૧૯ભાું બ્રિકટળ 
િનણર વલબ્રરમભ િૌયે આ કિલ્રાને જીતી રીધો શતો.  

 ભજૂજમો ડ ુંગય ભ જ ુંગ એટરે નાગન ું સ્થાનિ ભનામ છે. ડ ુંગય ઉય નાગન ું દેલ ણ છે.  
 િાહ્ય હ ભરાઓથી યક્ષણ ભેલલા ભાટેના શતે  થી ફનાલેર આ કિલ્રાની ઊંચાઈ 160 ભીટય છે.  

૩ રખોટા કિલ્રો  જાભનગય   આ કિલ્રો ૯ભી વદીથી ૧૮ભી વદી દયવભમાનની સ્થાત્મન ું એિ ઉત્તભ ઉદાશયણ છે.  
 આ કિલ્રો એિ વભમે નલાનગયના ભશાયાજનો વલવળષ્ટ ફાુંધણીનો રખોટા ભશરે શતો. તેની 

યચના જ એવલ છે િે કિલ્રાભાું ભાત્ર શાજય વૈવનિોનાું ભોટા ળત્ર  વૈન્મને ખાી-શુંપાલી ળિતા. 
શારભાું તે વુંગ્રશારમભાું રૂાુંતકયત થમો છે જેભાું વૌયાષ્રના વળલ્સ્થાત્મોના સ ુંદય નમનૂાઓ છે.  

 આ કિલ્રો અધણલત ણાિાયભાું ફનાલેર “ િોઠા” તયીિે ઓખાતો ળસ્ત્રબુંડાય છે.  
 આ કિલ્રો જાભનગયના ળાશી કયલાયે ફનાવ્મો શતો. અશીન ું મ ખ્મ આિણણ કલૂો છે. અશી એિ 

એલા વલવળષ્ટ યીતે ફાુંધેરો કલૂો છે. જભીનભાું ાડરેા એિ િાણાુંભાુંથી ફુંિ ભાયીને ાણી ફશાય 
રાલી ળિામ છે.  
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4 સયૂતનો જૂનો કિલ્રો  સયૂત   ભોશુંભદ ત  ઘરિે ઈ.વ. 1347ભાું આ કિલ્રાની યચના િયી શતી. જ્માયે કપયોઝ ત  ઘરિે બીરોના 
િાયભાુંથી ફચલા ભાટે આ કિલ્રાને લધ  ભજબતૂ ફનાવ્મો શતો. જ્માયે અમ િ ઈવતશાવિાયો પ્રભાણે 
ઇ.વ. 1540-41ભાું કપયુંગી હ ભરા અટિાલલા ભાટે ખ દાલુંદખાને આ કિલ્રો ફુંધાવ્મો શતો.  

 વભમાુંતયે આ કિલ્રો છત્રવત વળલાજી ભશાયાજે જીતી રીધો શતો. 
 આ કિલ્રો શલે ભશાનગયાબ્રરિા િામાણરમ તયીિે લયાળભાું આલે છે.    

5 ડબોઈનો કિલ્રો  ડબોઇ  આ કિલ્રો 13ભી વદીભાુંના યાજતૂોની માદ અાલે છે. તે દબ્રક્ષણ –લૂણ લડોદયાથી 29 
કિરોભીટય દૂય આલેરો છે. 

 આ કિલ્રો ભશાયાજા વવધ્ધયાજ જમવવિંશ ે ફુંધાવ્મો શતો. અને કિલ્રાનો મ ખ્મ સ્થવત શીયો 
વરાટ(શીયો િકડમો) શતો.  

 ગ જયાતનાું વલવરદેલ લાઘેરાએ ણ તેની યચનાભાું ભશત્લનો બાગ બજવ્મો શોલાન ું િાબ્રરિા 
ભાતાના ભુંકદય ાવેના વળરારેખ યથી જાણલા ભે છે.  

 શીયા બાગો ખફૂ જ સ ુંદય સ્થાત્મ િાનો નમનૂો છે. તેને ચાય દયલાજા છે. 1. લૂણભાું 
શીયાદ્વાય(શીયાબાગો), 2. વિભભાું લડોદયા દ્વાય (લડોદયી બાગો), 3. ઉત્તયભાું ચાુંાનેય દ્વાય 
(ચાુંાનેયી બાગો) અને 4. દબ્રક્ષનભાું ચાુંદોદ દ્વાય( નાુંદોયી બાગો)  

6 બરૂચનો કિલ્રો  બરૂચ   વોરુંિી લુંળના યાજલી ક ભાયાે ફુંધાવ્મો છે. તેની તોવતિંગ અડીખભ િોટ આજેમ આ ‘ બાગય ું 
બાુંગય ું તોમ બરૂચ’ના  યાતન ગૌયલની વાક્ષી  યાલે છે.  

  

7 ઝીઝૂલાડાનો કિલ્રો  દવાડા 
(સ યેન્રનગય 
જજલ્રો)  

 ૧૧ભી વદીભાું વોરુંિી ળાવિ વવધ્ધયાજ જમવવિંશનેા ભુંત્રી ઉદમન દ્વાયા ફુંધાલેર શતો. આ કિલ્રાને 
ચાય દયલાજા છે. ભદોનો દયલાજો ભર  ગજ્જય સ્થાત્મ ળૈરીન ું ઉત્તભ ઉદાશયણ છે.  

 આ કિલ્રો વભચોયવ આિાયનો અને નાના વલસ્તાયનો છે. એની ચાયે ફાજ  ચાય દયલાજા આલેરા 
છે. ભદો દયલાજો, યક્ષાો દયલાજો, શકયજન દયલાજો અને ધભણ દયલાજો. 

 આ કિલ્રાન ું વનભાણણ વલદેળોથી ભુંગાલેરા ભોટા થ્થયો દ્વાયા િયલાભાું આવ્ય ું શત  ું. આ કિલ્રો 
બાયતીમ કશન્દ  સ્થાત્મની ઝાુંખી િયાલે છે અને તેભાું ઈસ્રાવભિ ળૈરીનો પ્રબાલ જોલા ભે છે.  
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8 બરનો કિલ્રો  અભદાલાદ   26 પેબ્ર આયી 1423 ભાું ફાદળાશ અશભદળાશ ે ફુંધાવ્મો શતો.  અને મ હતૂણ ળેખે અશભદ ખટ્ટુ 
ગુંજફક્ષ વાશફેના શાથે િયલાય ું શત  ું. અભદાલાદના પ્રથભ ફાુંધિાભ તયીિે બરના કિલ્રાની 
ળરૂઆત થામ છે. 

 આ કિલ્રોનો મ ખ્મ દયલાજો યાજભશરેની ાવે શોલાની ભાન્મતા છે જે રાર દયલાજાના નાભે 
ઓખતો. શારભાું  તે દયલાજો અસ્સ્તત્લભાું નથી. આ દયલાજો વીદી વઇદની ભસ્સ્જદને અડીને 
આલેરો શતો. 

 આ કિલ્રો સ્થાત્મની યચના અને વળલ્ળોબાની રષ્ષ્ટએ ણ તે ભશત્લન  સ્થાન ધયાલે છે. એની 
મ ખ્મ િભાનની આવાવ ફે ઊંચા વભનાયા શતા.  

9 ધોયાજીનો કિલ્રો  ોયફુંદય   આ કિલ્રાન ું ઇ.વ. ૧૭૫૫ભાું થય ું શત  ું. આ કિલ્રાના ચાય દયલાજા છે. આ કિલ્રાની િોતયણીએ 
સ ુંદય ઘયેણાુંની જેભ િયલાભાું આલેરી છે. આ કિલ્રાન ું સ્થાત્મ ગોંડરના નલરખા ભશરે જેવ ું છે.  

 ત્રણ નાના પ્રલેળદ્વાય છે અને તે નાના પ્રલેળદ્વાય “ ફાયી” ના નાભે ઓખામ છે.  
 આ કિલ્રાભાું ચાય પ્રલેળદ્વાય જેભાું વિભભાું િાકઠમાલાડી દયલાજો, લૂણભાું ોયફુંદય દયલાજો, 

ઉત્તયભાું શરાય દયલાજો અને દબ્રક્ષનભાું જૂનાગઢનો દયલાજો તયીિ ઓખામ છે. ત્રણ નાના 
પ્રલેળદ્વાયભાું દયફાયી ફાયી, બીભજી ફાયી અને વતી ફાયી નાભ આેર છે.  

10 ચાુંાનેયનો કિલ્રો  ાલાગઢ 
(ુંચભશાર 
જજલ્રો)  

 ચાલડા લુંળના લનયાજ ચાલડાએ ોતાન ું યાજ્મ ાછું ભેલ્વ્લભાું ભદદરૂ થનાયા ચાુંા લાબ્રણમા 
(લનયાજનો વભત્ર અને ક ળ ભુંત્રી)ની માદભાું તેને ચાુંાનેય લવાવ્ય ું.  

 ુંચભશાર જીલ્રાના શારોર તાલ િાભાું આલેર ાલાગઢભાું  ચૌશાણ ળાવિો તઈ યાલર ળાવન 
િયતા શતા યુંત   ગ જયાતની સ્લતુંત્ર વલ્તનતના ળાવિ ભશુંભદ ફેગડાએ ાલાગઢ જીતી રેતા 
કિલ્રાનો નાળ થમો શતો અને કિલ્રન ું નલવનભાણણ ણ તેના લુંળજોએ િયાલેલ ું શત  ું. 

 આ કિલ્રો ાલાગઢ તયીિે ઓખામ છે અને તે લણતની ટોચે ભશાિારી ભાતાન ું ભુંકદય આલેલ ું 
છે.  

 ભશમદૂ  ફેગડાએ ચાુંાનેય જીત્મા છી થોડા વભમ ભાટે તેને યાજધાનીનો દયજ્જો આીને 
મ શમ્ભદફાદ નાભ આપય ું.   



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 4 
 

11 યોશાનો કિલ્રો    િચ્છ જીલ્રાના નખત્રાણા તાલ િાના યોશા ગાભભાું આલેરો છે. આ સ્થ સ ભયી યોશા તયીિે ણ 
ઓખામ છે.  

12 રૂગઢનો કિલ્રો  ડાુંગ   આ કિલ્રો ઈ.વ. 1721ભાું ગામિલાડ યાજલુંળીઓના વુંસ્થાિ ીરાજીયાલ ગામિલાડ ેફુંધાવ્મો 
શતો.  

 આ કિલ્રો એિભાત્ર ડાુંગી બ્રગયીદ ગણ સ્થાત્મનો નમનૂારૂ કિલ્રો છે.  
13 વોનગઢનો કિલ્રો  વોનગઢ   તાી જીલ્રાના વોનગઢભાું આલેરો છે તે ઈ.વ. 1719ભાું વમાજીયાલ ગામિલાડ ેફુંધાવ્મો શતો. 

તેભણે કપયુંગીઓ ય વલજમ ભેવ્માની માદગીયી રૂે ફુંધાવ્મો શતો.  
14 રખતનો કિલ્રો  રખત   િચ્છ જીલ્રાના રખતભાું આ કિલ્રો આલેરો છે. તે જભાદાય પતેશ ભશુંભદને ઈ.વ.1801ભાું 

ફુંધાવ્મો શતો. 
15 તેયા કિલ્રો  

 
 

તેયા  આ કિલ્રો િચ્છ જીલ્રાના અફવાડા તાલ િાના તેયા ગાભભાું આલેરો છે. ઈ.વ. 1718ભાું દેળજી 
પ્રથભ ળાવન દયમ્માન તેયાની જાગીય વોંાતા આ કિલ્રો જાડજેા ળાવિો દ્વાયા ફાુંધલાભાું આવ્મો 
શતો. 

16 િુંઠિોટણ  કિલ્રો  બચાઉ   આ કિલ્રો િચ્છ જજલ્રાના બચાઉભાું આલેરો છે.  
 સયૂતનો ઐવતશાવવિ કિલ્રો  સ યત   આ કિલ્રો ઇ.વ. 1540-41ભાું કપયુંગી હ ભરા અટિાલલા ભાટે ખ દાલુંદખાને ફુંધાવ્મો શતો. વોભી 

વદીભાું સ યતભાું ફુંધામેરી ઇભાયતોભાું કિલ્રો વૌથી પ્રાચીન છે.  

 


