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ગજુરાતના મહલેો (Gujarat – Palace) 

ક્રભ  ભશરેન ું નાભ  સ્થ  વલળેતા  
૧ ભોતીળાશી ભશરે  અભદાલાદ   આ ભશરે ળાશીફાગ વલસ્તાયભાું આલેર છે અને તેન ું ઈ.વ. 1618 થી 1622 ભાું ળાશજશાું દ્વાયા વનભાાણ ાભેર છે.  

 ઇ.વ. 1835 ભાું બ્રિટિળ ઇજનેય વલબ્રરમમ્વે ફગીચાઓને નલો ઓ આપ્મો છે.  
 નોફર  યસ્કાય વલજેતા યવલન્દ્રનાથ િાગોય 17-18 લાની લમે રગબગ 6 ભાવ આ ભશરેભાું યહ્યા શતા. કાયણકે 

તેભના ભોિાબાઇ વત્મેન્દ્રનાથ િાગોય એક આઇએએવ અવધકાયી શતા. અને આ ભશરે તે વભમે  વયકાયી 
અવધકાયીઓનો લવલાિ શતો.  

 1947 છી બાયત વયકાયના  યાતત્લ ખાતાએ આ ઇભાયતને યબ્રિત વલસ્તાય જાશયે કયી છે. 
 ઇ.વ. 1975ભાું ગ જયાતના મ ખ્મભુંત્રી ફાબ બાઇ જળબાઈ િેરે વયદાય િેર જન્દ્ભ ળતાબ્દીની સ્મવૃતભાું આ મ્શરેન ું 

નાભ ફદરીને ‘ વયદાય લલ્રબબાઇ િેર યાષ્ટ્રીમ સ્ભાયક’ કય ું શત  ું.  
 આ સ્ભાયક ભાું વયદાય િેરના સ્મવૃત બ્રચહ્નો તથા તેભના જીલન અને કામોની નોંધનો વુંણૂા ઇવતશાવ આ 

વુંગ્રશારમભાું વાચલલાભાું આવ્મો છે.  
૨ નજયફાગ ભશરે  લડોદયા   આ ભશરેન ું વનભાાણ ભલ્શાયયાલ ગામકલાડે 19ભી વદીભાું કય ું શત  ું.  આજે તે ળાશી ટયલાયના લાયવદાયોન ું 

વનલાવસ્થાન છે.  
  

3 ભકય યા ેરેવ  લડોદયા   આ ેરેવન ું વનભાાણ ઈ.વ. 1870ભાું ભશાયાજા ખુંડેયાલ ગામકલાડ દ્વાયા કયલાભાું આલેર છે. 
 આ ભશરેન ું જીણોધ્ધાય ભશાયાજાયાલ ગામકલાડ ત્રીજાએ કયાવ્ય  શત  ું.  
 આ  ેરેવભાું ઇિાબ્રરમન ળૈરીનો પ્રબાલ જોલા ભે છે. 
 શારભાું આ ભશરેભાું બાયતીમ લાય વેનાના તારીભ લગો ચારે છે.  

૪ રક્ષ્ભી વલરાવ ેરેવ  લડોદયા   આ ેરેવન ું વનભાાણ ઈ.વ. 1890ભાું ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ ત્રીજાએ કય ું શત  ું.  જેના આટકિિેક ભેજય ચાલ્વા 
ભન્દ્િ શતા. 

 આ ભશરે લડોદયાના યાજલી ગામકલાડો (ળાશી ટયલાય)ન ું વનલાવ સ્થાન શત  ું જે કોતયણી કાભ અને સ્થાત્મનો એક 
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અદ્દભ ત નમનૂો છે.  
 ેરેવના પરોયભાું લેનેવળમન ળૈરી અને દીલારો અને ફાયીઓ ફેલ્જીમભ ળૈરી જોલા ભે છે. 

૫ પ્રતા વલરાવ ેરેવ  લડોદયા   આ ેરેવની સ્થાના 1914ભાું થઇ શતી. 
 31 ઓગસ્િ 1952થી પ્રતા વલરાવ ેરેવભાું ફૃાુંતટયત કયલાભાું આલેર છે. આ ેરેવભાું ધી નેળનર એકેડભી ઓપ 

ઇન્દ્ડીમન યેલ્લેની ઈભાયત છે. 
૬ રાખોિા ભશરે  જાભનગય   ઈ.વ. 1846ભાું જાભ યણભરજી દ્વાયા દ ષ્ટ્કા યાશત ભાિે વનભાાણ કયેર છે.  

 આ ભશરેભાું ઈયાનીમનળૈરીનો પ્રબાલ જોલા ભે છે.  
  

૭ પ્રતા વલરાવ ભશરે  જાભનગય   આ ેરેવઈ.વ. 1914ભાું જાભ યણજીતવવિંશજી એ ય યોવમન ળૈરીભાું તથા બાયતીમ કોતયણીભાું વનભાાણ કયેર  છે.  
 અશીના પ્રલેળદ્વાયો ફે લાઘોના વળલ્ વાથે ળણગાયલાભાું આવ્મા છે. ઇ.વ. 1968ભાું જાભવવિંશ દ્વાયા નેચયાકાભાું 

ફૃાુંતટયત કયલાભાું આવ્મો છે.  
 શારભાું આ ભશરે બાયતીમ યેરલેના કભાચાયીઓન ું વનલાવસ્થાન છે.  

૯ વલજમ વલરાવ ેરેવ  ભાુંડલી   કચ્છ જીલ્રાના ભાુંડલી નજીક ફૃકભણી નદીને ટકનાયે આલેરો છે. ારીતાણાના ય લયાજ વલજમવવિંશ ે 1920ભાું 
જમ યના કાયીગયો દ્વાયા કયલાભાું આલેર છે. 

 આ ભશરેન ું ફાુંધકાભ જમ યના કાયીગયો દ્વાયા કયલાભાું આવ્ય ું છે. તેથી તેભાું યાજતૂ સ્થાત્મ કાની ઝાુંખી જોલા 
ભે છે.  

 આ ેરેવભાું આવભયખાનની ટપલ્ભ ‘ રગાન’ અને વુંજમ બણવાીની ટપલ્ભ ‘ શભ ટદર કે ચકેૂ વનભ’ ટપલ્ભન ું શટૂિિંગ 
થમેલ ું છે.  

૧૦ શલા ભશરે  લઢલાણ  
(સ યેન્દ્રનગય 
જજલ્રો) 

 આ ભશરે લઢલાણના ળાવકોએ ફુંધાવ્મો શોમ તેભ ભાનલાભાું આલે છે યુંત   તે અધયૂો ભશરે છે. 
 ટશિંદ  અને જૈન ભુંટદયોના વનભાાણ ભાિે આ ભશરેની પે્રયણા રેલાભાું આલે છે. 

૧૧ ફાર વલરાવ ેરેવ  લઢલાણ 

(સ યેન્દ્રનગય 
 આ ભશરેન ું વનભાાણ 19ભી વદીભાું એચ.એચ.ફારવવિંશજી દ્વાયા કયલાભાું આવ્ય ું શત  ું. આ ભશરેભાું વલન્દ્િેજ કાય અને 

ઓિોભોફાઇરને રગતી  સ્તકોનો વુંગ્રશ છે.  
 આ ભશરેના દયફાય શોરને સ ુંદય બ્રચત્રો અને યાજવી ળૈરીભાું વજાલલાભાું આવ્મો છે.  
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જજલ્રો)  અશી વલન્દ્િેજ કાયો અને ઓિોભોફાઇરને રગતા  સ્તકોનો વુંગ્રશારમ ણ છે.  

૧૨ આમના ભશરે  ભ જ 

(કચ્છ જજલ્રો) 
 ઈ.વ.1761ભાું ભશાયાજા યાલ રખતજી દ્વાયા વનભાાણ કયલાભાું આલેર છે. અને આ ભશરેના મ ખ્મ સ્થવત  યાભવુંગ 

ભારભ શતા. યભવુંગ ભારભ 17 લા સ ધી ય યોભાું યહ્યા શોલાથી તેભના ય ય યોવમ સ્થાત્મ કાની અવય લધ  
શતી.  

 અશી વલવલધ પ્રકાયના ફુલાયા ણ આલેરા છે. આ ભશરે ઇ.વ. 1977ભાું આને ભદનજી વુંગ્રશારમભાું ફૃાુંતટયત 
કયલાભાું આવ્મો છે.  

૧૩ પ્રાગ ભશરે  ભ જ 

(કચ્છ જજલ્રો) 
 ઈ.વ. 1838ભાું યાલ પ્રાગભરજી ફીજાએ ફુંધાવ્મો છે. તેના આટકિિેક કનાર શનેયી વુંત વલલ્લ્કનવ શતા. 
 આ ભશરે ઇિાબ્રરમન ઈજનેયી કરાકાયો દ્વાયા ફનાલલાભાું આવ્મો શતો અને તે વભમે તેના વનભાાણભાું 31 રાખ ફૃવમા 

ખચા થમો શતો. 
 આ ેરેવભાું ‘ રગાન’ ટપલ્ભન ું શટૂિિંગ ણ થમેર છે. આ ભશરેની એક ખાવવમત એ ચ્શ ેકે તેના 45 ફૂિ ઊંચા િાલય 

યથી આખ ું ભ જ ળશયે જોઈ ળકામ છે.  
૧૪ ક સ ભ વલરાવ ભશરે  છોિા ઉદે ય  

(છોિા 
ઉદે યજજલ્રો) 

 ઈ.વ. 1920ભાું પ્રવવદ્ધ લાસ્ત  કાય બિકય એન્દ્ડ બિકય દ્વાયા વનભાાણ કયલાભાું આવ્મો છે. 
 આ ભશરે ય યોીમ સ્થાત્મકરાન ું ઉત્તભ ઉદાશયણ છે.  
 ક સ  ભ વલરાવ ભશરે ગ જયાતનાું વમધૃ્ધ સ્થાત્મની ઝાુંખી તેના ાુંચ દયલાજા વાથેના ડોભથી કયાલે છે.  અશી જ દા 

જ દા પ્રકાળ ભાધ્મભો દ્વાયા થ્થય યની કોતયણીથી જાદ ઇ છા ફનાલલાભાું આલી છે જે 12ભી વદીના સ્થાત્મની 
માદ અાલે છે.  

૧૫ પે્રભબલન ેરેવ  છોિા ઉદે ય 

(છોિા 
ઉદે યજજલ્રો) 

 પે્રભબલન ેરેવ એ ક સ  ભ વલરાવ ેરેવ ાવે આલેર છે. જે શારભાું એક શટેયિેજ શોિર છે. 
 આ ભશરે 18 એકયભાું પેરામેર છે. શટેયિેજ શોિરભાું ફૃાુંતટયક આભશરેભાું અદ્દભતૂ ખોયાક, અવતવથ વત્કાય અને 

આધ વનક વેલાઓ યૂી ાડલાભાું આલે છે.   
 આ ભશરેના સ્થાત્મો અદ્દભ ત છે.  

૧૬ યણજીત વલરાવ ેરેવ  લાુંકાનેય 

(યાજકોિ) 
 આ ેરેવન ું વનભાાણ ઈ.વ. 1900ભાું અભયવવિંશજી દ્વાયા કયલાભાું આલેર છે.  
 અભયવવિંશજીએ ોતાના વભત્ર જાભનગયના ળાવક જાભયણજીતવવિંશના નાભ યથી યાખ્ય ું છે. 
 આ અભશરેન ું વનભાાણ એવલ યીતે કયલાભાું આવ્ય ું છે કે ભશરેના ગરીમાયોભાું ળાશી સ્ત્રીઓ  ર ોના નજયભાું ન આલી 

ળકે અને તે યીતે ઉય ચઢી ળકે.આ ભશરેભાું સ્થાત્મભાું ડચ, ઇિાબ્રરમન અને યયૂોવમન ળૈરીનો પ્રબાલ જોલા ભે 
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છે.  
 આ ભશરેભાું 14 કાટિમાલાડી ઘોડા ણ યાખલાભાું આલેરા છે. ઉયાુંત ઇિાબ્રરમન ળૈરીના ફુલાયા ણ અશી આલેરા 

છે.  
 વાત ઘટડમા િાલય મ ઘો ડ્રોભ દ્વાયા અને તેભાું ાુંચ વૌથી ઊંચા િાલય ફનાલીને તેને ટ્કોણ આકાય આલાભાું 

આવ્મો છે જે છત્રીન ું બ્રચત્ર ઉવાલી આલે છે.  
 આ ભશરેન ું વનભાાણ િેકયી ઉય કયલાભાું આલેર શોલાથી વુંણૂા લાુંકાનેય ળશયે જોઈ ળકામ છે.  

૧૭ ટદગ્લીય વનલાવ ેરેવ  લાુંવદા  
(નલવાયી 
જજલ્રો) 

 આ ેરેવ 20ભી વદીભાું કાલેયી નદીના ટકનાયે ફાુંધલાભાું આવ્મો શતો.  
 આ ેરેવન ું વનભાાણ ઈ.વ. 1781ભાું ભશાયાલર લીયવવિંશ ેકયાવ્ય ું શત  ું.  
 આ ભશરેભાું બ્રિિીળ, ફ્ાુંવ અને ય યોવમન ળૈરીનો પ્રબાલ જોલા ભે છે. 

૧૯ નલરખા ેરેવ  ગોંડર 

(યાજકોિ જજલ્રો) 
 આ ભશરેની સ્થાના 17ભી વદીભાું થઇ શતી. તે યાજકોિના ગોંડર ખાતે ગોંડરી નદીના ટકનાયે આલેરો છે. આ 

ભશરેભાું વય બગલતવવિંશજીને ભેરી બેિ વોગાદો અને રખાણો મ કલાભાું આલેરા છે.  
 આ ભશરે નલરખા દયફાયગઢ તયીકે ણ પ્રખ્માત છે. આ ભશરેનો પ્રલેળરાય એક ઘટડમા િાલય છે.  

૨૦ ધ ઓયમાડા ેરેવ  ગોંડર  
(યાજકોિ જજલ્રો) 

 આ ભશરે ગોંડરના ભશાયાજન ું મ ખ્મ વનલાવસ્થાન છે તેને શારભાું શયેીિેજ શોિરભાું ફૃાુંતટયત કયી દેલાભાું આવ્મો છે.  
 આ ભશરેના ફૃભો બવ્મ, ઊંચી છતલાા, સ ુંદય વાજ-વજાલિ લાા અને એંિીક ચીજોથી બયેરા છે. તે કોવનમન 

ળૈરીથી ફનાલલાભાું આલેરા છે.  
 ટયલય વાઈડ ેરેવ  ગોંડર 

(યાજકોિ જજલ્રો) 
 ગોંડરી નદીને ટકનાયે ઈ.વ. 1800ભાું ફનાલલાભાું આવ્મો છે. અને તેને શયેીિેજ શોિરભાું ફૃાુંતય કયી દેલાભાું આવ્મો 

છે.  

૨૧ વનરભફાગ બલન  બાલનગય   આ ેરેવન ું વનભાાણ ઈ.વ.1879ભાું બાલનગયના ભશાયાજા તખ્તવવિંશજી દ્વાયા કયલાભાું આવ્ય ું શત  ું.  
 આ ભશરે લા 1984ભાું લીયબરવવિંશજી દ્વાયા શોિરભાું ફૃાુંતટયત કયલાભાું આલેર છે.  

૨૨ નલાફનો ભશરે  ચોયલાડ   આ ભશરે જ નાગઢનો છેલ્રો નલાફ ભશોફતખાને ફુંધાવ્મો શતો. આજે તે રોકો વભય ેરેવ તયીકે ઓખામ છે.  

૨૩ ફારાયાભ ેરેવ  ારન ય   ફનાવકાુંિા જીલ્રાનાના બ્રચત્રાવણી ગાભભાું ફારાયાભ નદીને ટકનાયે આલેરો છે. આ ભશરે શારભાું શોિરભાું ફૃાુંતટયત 
થમેર છે.  

 આ ેરેવન ું ફાુંધકાભ ઈ.વ. 1922 થી 1936ભાું ારન યના 29ભા નલાફ તારે ભશભુંદ ખાને કયાવ્ય ું શત  ું.  
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૨૪ યાણકદેલીનો ભશરે  જૂનાગઢ   યાણકદેલીનો ભશરે રગ્નભુંડ તયીકે ઓખામ છે. સ્થાત્મકરાનો ઉત્તભ નમનૂો છે.  

 ભણી ભશરે  ભોયફી   1935ભાું ભોયફીના ભશાયાજા લાઘજી િાકોયે ફનાવ્મો શતો. 

૨૫ ખુંબાાનો ભશરે  ોયફુંદય    

૨૬ કવલ કરાીનો ભશરે  રાિી  
(અભયેરી જજલ્રો) 

 આ ભશરે અભયેરી જજલ્રાના ગ જયાતી કવલ કરાીની જન્દ્ભભવૂભ રાિીભાું આલેર છે.  

૨૭ આિા ડકેો ેરેવ 

 
ભોયફી   આ ભશરેઅંગે્રજોએ ફુંધાવ્મો શોલાન ું ભનામ છે. આ ભશરેભાું ગ જયાતભાું  ય યોીમ પ્રબાલન ું ઉત્તભ ઉદાશયણ 

ભાનલાભાું આલે છે. અને તે ગે્રનાઇિથી ફનાલેર છે.  
 આ ભશરે રુંડનના અંડયગ્રાઉન્દ્ડ સ્િેળન અને ચાલ્વા શોલ્િન સ્િેળનની માદ અાલે છે.  

૨૮ દોરત વનલાવ ેરેવ  ઇડય  
(વાફયકાુંિા 
જજલ્રો) 

 આ ભશરે ભશાયાજા દોરતવવિંશ ેફુંધાવ્મો છે તેને રાલાદ ગા ણ કશલેાભાું આલે છે. અને તેનો અમ ક બાગ ભશાયાષ્ટ્રભાું 
આલેરો છે.  

 આ ભશરે ઊંચાઈ ય આલેર શોલાથી ત્માું સ  ધી શોંચલા ભાિે 700 ગવથમાું ચડલા ડે છે. ભશરેની ફાયીઓ, 
ગબ્રરમાયાઓ, સ્થાત્મો, ટદલારોની કોતયણી તેની સ ુંદયતાભાું લધાયો કયે છે.  

 


