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ગજુરાતમાાં આવેલી વાવ 

    લાલ એ કલૂાનો એક પ્રકાય જ છે. જેભાાં કલૂો ગથથમાાં વાથે જોડલાભાાં આલેરો છે.  એટરે 
એક કલૂો જે જભીનની વાટીથી ઊંડાઈ ય આલેલ ાં શોમ છે. અને ાણી સ ધી શોંચલા ભાટે તેની 
પયતે વીડી ફનાલેરી શોમ છે. તેની અંદયના ાણીભાાં સમૂયનો વીધો પ્રકાળ ડતો ન શોલાથી તેન ાં 
ફાષ્ીબલન થત ાં નથી.વાંસ્કૃત વાહશત્મભાાં લાલ ભાટે લાી કે લાથકા ળબ્દનો ઉમોગ થામ છે જ્માયે 
રોકવાહશત્મભાાં લાલડી અને અંગે્રજીભાાં સ્ટેલેર એટરે કે ગથથમાલાો કલૂો થામ છે.  લાલના ચાય 
પ્રકાય નાંદા , બટા ,જમા અને થલજમા  છે. નાંદાભાાં એક પ્રલેળદ્વાય , બટાભાાં ફે પ્રલેળદ્વાય ,જમાભાાં ત્રણ 
પ્રલેળદ્વાય અને થલજમાભાાં ચાય પ્રલેળદ્વાય શોમ છે. ગ જયાતભાાં નાની , ભોટી ક ર ૧૩૦થી લધ  લાલો 
આલેરી છે. જેભાાં નીચેની મ ખ્મ લાલની ભાહશતી નીચે આેર છે.   
ક્રભ લાલન ાં નાભ સ્થ થલળે નોંધ 
૧ યાણકી લાલ  ાટણ   વોરાંકીલાંળના બીભદેલ શરેાની ત્ની અને યાજા યાખે ’ગાયના  ત્રી 

યાણી ઉદમભતીએ ૧૧ભી વદીભાાં ફાંધાલી શતી.  
 યાણકીલાલ ૬૪ ભીટય રાાંફી, ૨૦ ભીટય શોી અને ૨૭ ભીટય ઊંડી છે.  
 લય ૨૦૧૪ભાાં ય નેસ્કો દ્વાયા લર્લડય શહેયટેજનો દયજ્જો ભેર છે.  
 આ લાલ જમા પ્રકાયની ગણામ છે. એટરે તેના ત્રણ પ્રલેળદ્વાય છે.  
 RBI લય ૨૦૧૮ભાાં ફશાય ાડરેી નલી રૂ.૧૦૦ની ચરણી નોટની ાછ 
યાણકી લાલ દળાયલલાભાાં આલેર છે.  

 આ લાલ વાત ભા ઊંડી આલેર છે. અળોક ભૌમય વમ્રાટ અળોકનો 
થળરારેખ બ્રાહ્મી લરથભાાં અને ાલરબાાભાાં કોતયામેર છે.   

૨ અડારજની લાલ  અડારજ   અડારજની લાલ ગાાંધીનગય જજર્લરાના અડારજ ગાભભાાં આલેરી છે. 
બાયતની વૌથી જૂની લાલ ભાનલાભાાં આલે છે.  

 આ લાલ લીયથવિંગ લાઘેરાની ત્ની ર ડીફાઇએ ૧૪૯૯ભાાં ફાાંધલાની 
ળરૂઆત કયી શતી.  

 આ લાલ જમા પ્રકાયની ગણામ છે. લાલણી રાંફાઇ ૨૫૧ ફૂટ અને ૫૦ 
ફૂટ ઊંડાઈ ધયાલે છે. 

 આ લાલ ાાંચ ભાની છે. લાલની અંદય વાંસ્કૃત બાાભાાં રેખ આલેરો 
છે જેના યથી તેના ફાાંધકાભની ભાહશતી ભે છે.    

૩ દાદાશયીની લાલ  અભદાલાદ   આ લાલ અભદાલાદ ળશયેના અવાયલા થલસ્તાયભાાં આલેરી છે 
 આં લાલ ાાંચ ભા છે.  
 લય ૧૪૮૫ભાાં મ સ્સ્રભ સ રતાન ફાઈ શહયએ લાલ ફાંધાલી શતી  
 આ લાલ નાંદા પ્રકાયની ગણામ છે.   
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૪ અડીકડીની લાલ  જ નાગઢ   જૂનાગઢના લગયનાયની તેટીભાાં આલેરી ૧૫ભી વદીભાાં ફનેરી લાલ છે. 
બાયતની વૌથી જૂની લાલ છે.  

 આ લાલ નાંદા પ્રકાયની ૧૮ભી રાાંફી ,૪.૭૫ ભી શોી અને ૪૧ ભી ઊંડી 
છે.  

 આ લાલ એક જ થ્થય કાીને કયલાભાાં આલેર છે. લાલભાાં ૧૭૨ 
ગથથમાાં આલેરા છે.  

 રોકલામકા મ જફ જેભણે જીલનભાાં આ જગ્માની મ રાકાત રીધી ન શોમ 
તો તેન ાં જીલન વ્મથય છે.  ‘ અડીકડી લાલ ’ને નલઘણ કલૂો, જેને ન જોમો 
એ જીલતો મઓૂ ’ 

૫ ગેફનળાશની લાલ  ચાાંાનેય   ૧૬ભી વદીભાાં ગેફનળાશ નાભના પહયકે આ લાલ ફાાંધલી શતી.  
 નાંદા પ્રકાયની આ લાલ ૨૦ભી ઊંડી , ૬ભી શોી અને ૫૦ભી રાંફાઇ 
ધયાલે છે.  

૬ અમ્ર તલથિણી 
લાલ  

અભદાલાદ   આ લાલ અભદાલાદ ળશયેના ાાંચકલૂા દયલાજા આલેરી છે.જે ફીજા 
કાટખણૂી લાલ તયીકે ણ ઓખામ છે.  

 તેની સ્થાત્મળૈરી ઇન્ડો-ઇસ્રાથભક છે. જે લાલભાાં દેલનાગયી અને પાયવી 
બાાભાાં રખેર છે.  

 આ લાલ ત્રણ ભારની અને ૫૦ ફૂટ થી લધ   ઊંડી છે.   
૭ ભાતાબલાની લાલ  અભદાલાદ   અભદાલાદના અવાયલા થલસ્તાયભાાં આલેરી આ લાલન ાં ફાાંધકાભ ૧૧ભી 

વદીભાાં વોરાંકી-લાઘેરા વભમે થય ાં શળે તેભ ભનામ છે. 
 લાલભાાં ફહ ભાી ઝરૂખાઓ અને ગથથમાઓ છી ાણી ભે છે. 
 હશિંદ  દેલી બલાનીન ાં નાન ાં ભાંહદય નીચરા ઝારૂખભાાં ફનાલલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં 
તેના યથી લાલન ાં નાભ ાડલાભાાં આવ્ય ાં છે. 

 લાલને ત્રણ ભાર છે અને લાલને ત્રણ ઝરૂખો છે જ્માયે લાલના કલૂાનો 
વ્માવ ૪.૮ ભીટય છે.  

૮ વાાંાની લાલ  વાાંા    વાાંાની નાંદા પ્રકાયની  આ લાલ ગાાંધીનગય જીર્લરાભાાં આલેરી છે. 
લાલભાાં પ્રથભ કતૂ ઉય નલ ગ્રશોભાાં થળર્લનો ટ્ટ થનમભ મ જફ 
મ કામેરો છે. 

 લાલના ત્રીજા કૂાંડ ય ગણેળની એક છૂટી પ્રથતભા છે. આ લાલન ાં થનભાયણ 
ઈ.વ. ૧૫૪૩ભાાં થય ાં શત  ાં તે ભનામ છે. 

 લાલભાાંથી ભી આલેર ળીરારેખન ાં  રખાણ વાંસ્કૃત બાા અને 
દેલનાગયી લરથભાાં થમેલ ાં છે.  

૯ જેઠાબાઈની લાલ  અભદાલાદ   અભદાલાદ ળશયેના ઇવન ય થલસ્તાયભાાં જેઠાબાઈની લાલ આલેરી છે. 
 આ લાલન ાં ફાાંધકાભ જેઠાબાઈ મૂજીએ અંદાજીત ૧૮૬૦ના દળકાભાાં 
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કયાવ્ય ાં શોમ તેભ ભનામ છે. 
 લાલભાાં ચાય ઝરૂખાઓ આલેરા છે.  

૧૦ ફોતેયકોડાની લાલ  ભશવેાણા   આ લાલ ભશવેાણા જીર્લરાભાાં ભશવેાણાથી ભોઢેયા ખાતે સમૂયભાંહદય જલાના 
યસ્તા ય આલે છે. 

 લાલ થળર્લ-સ્થાત્મની ફેનમનૂ કાયીગયી ભાટે પ્રખ્માત છે. 
 આ લાલ અલગમાય ભારની અને તેના સ ધાયા લધાય ગામકલાડી 
વભમભાાં થમા શોલાન ાં જાણલા ભે છે.  

૧૧ યા’ખેંગાયની  લાલ 
  

ાટણ   ાટણના વભકારીન ળાવક અને જ નાગઢના યાજા યા’ખેંગાયના નાભ 
યથી આ લાલન ાં નાભ આલાભાાં આવ્ય ાં છે.  

 લાલભાાં ઘાટર્લરલ ળૈરીની ફાાંધણી જોલા ભે છે. 
 લાલણી યચના યથી એવ ાં રાગે છે કે ત્રણ ળાથભમાણા શળે. 

૧૨ ખેડબ્રહ્માણી લાલ  ખેડબ્રહ્મા    ખેડબ્રહ્માભાાં બ્રહ્માજીના ભાંહદય ાવે આલેરી આ લાલ ૬૦૦ લય જૂની છે. 
 આ લાલ કોને ફનાલી છે તે એક વાંળોધનનો થલમ છે. 
 દય લે હદગાંફય જૈનો અને ખેડલા બ્રાહ્મણો દ્વાયા આ લાલભાાં તેભના 
અથધષ્ઠાતા દેલન ાં જૂન કયે છે.    

૧3 વાસ લહ ની લાલ   રલાણા  આ લાલ ાંચભશાર જીર્લરાના લ ણાલાડા તાલ કાના રલાણા ગાભભાાં 
આલેરી છે.  

 લાલભાાં નલ ગ્રશ, થલષ્ણ ના દળાલતાય, ચામ ડા, લીયબદ્ર , બ્રહ્માની અને 
ગણેળની પ્રથતભાઓ આલેરી છે.  

 લાલભાાં ફે ભહશરાઓના થળર્લો આલેરા છે જેભાાં એક કૃળ ભહશરા 
ફાકને જન્ભ આી યશી છે જ્માયે ફીજી પ્રથતભા ડથેલ ગન્દબય ય 
વલાયી કયતી દળાયલી છે.   

૧૪ ક ાંડા લાલ કડલાંજ  ખેડા જીર્લરાના કડલાંજ ખાતે આ લાલ આલેરી છે. જે લાલને વોરાંકી 
લાંળના થવદ્ધયાજ જમથવિંશ ેફાંધાલી શતી. 

 આ લાલને ભાત્ર એક જ યાત્રીભાાં ફનાલી શોમ તેભ ભાનલાભાાં આલે છે. 
જ્માાં ૩૨ કોઠાની લાલ ણ આલેરી છે. 

૧૫ ભાધાલાલ  લઢલાણ   સ યેન્દ્રનગય જજર્લરાના લઢલાણ ળશયેના વરાટ ળેયીભાાં લટકેશ્વય 
ભશાદેલની ફાજ ભાાં આલેરી છે.લાઘેરા યાજા વાયાંગદેલના ભાંત્રી શ્રી 
ભાધાલે ઇ.વ. ૧૨૯૪ભાાં ફાંધાલી શતી.  

 લાલ ક ર છ ભાની અને રાંફાઇ ૩૭.૫ ભીટય અને શોાઈ ૫.૫. ભીટય 
છે.  

૧૬ લર્લરબ બટ્ટની 
લાલ  

ફશચેયાજી    આ લાલ ભશવેાણા જીર્લરાના ફેચયાજીભાાં આલેરી છે. આ લાલ ૩૫૦ 
લય જૂની બક્ત થળયોભણી લર્લરબ બટ્ટની માદભાાં થલરોચાંદ લલણકને 
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ફાંધાલી શતી.  
૧૭ યાજફાઈ લાલ  યાભ ય   આ લાલ સ યેન્દ્રનગય જીર્લરાના લઢલાણ તાલ કાના યાભ યભાાં આલેરી 

છે.  
 આ લાલન ાં થનભાયણ થલજમયાજ યભાયના લાંળ જ દ્વાયા ફનાલલાભાાં 
આલી શોમ તેવ ાં ભાનલાભાાં આલે છે. 

 આ લાલ ૫૩.૮૫ ભીટય રાાંફી, ૪.૬૦ ભીટય શોી છે. લાલભાાં જ દા 
જ દા બીત લચત્રો જોલા ભે છે.  

૧૮ ભાધાલાલ  લઢલાણ   સ યેન્દ્રનગય જીર્લરાના લઢલાણ ળશયેભાાં કયણ ઘેરાના નાભે પ્રખ્માત 
કણયદેલ લાઘેરાના ભાંત્રી ભાધાના નાભ યથી આ લાલન ાં નાભ આલાભાાં 
આવ્ય ાં છે. 

 લાલભાાં ભાધા અને તેની ત્નીણી પ્રથતભાઓ દશ્મભાન છે. 
 આ લાલની એક રોકલામકા એલી છે કે દય ત્રણ લે એક વ્મસ્ક્તનો 
બોગ રે છે.  

૧૯ ભીન લાલ  લીય ય   યાજકોટ જીર્લરાના લીય ય ગાભની નજીક આલેરી છે.આ લાલ ૩૭.૪૦ 
ભીટય રાાંફી, અને ૪.૯૫ ભીટય શોાઈ ધયાલે છે. કલૂાનો વ્માવ ૫.૮૦ 
ભીટય છે.  

 આ લાલને નલ ભાંડો આલેરા છે. અને તે ૧૩ ભી ળતાબ્દીની જણામ 
છે.આ લાલ ગ જયાત યાજમના  યાતત્લ થલબાગ દ્વાયા યલિત સ્ભાયક 
તયીકે જાશયે કયલાભાાં આવ્ય ાં છે.  

૨૦ ભાણવાની લાલ   ભાણવા   આ લાલ ગાાંધીનગય જજર્લરાના ભાણવાભાાં આલેરી છે. તે ાાંચ ભાની 
આ લાલ ઇ.વ. ૧૫૨૬ભાાં થનભાયણ થય ાં શોલાન ાં કશલેામ છે.  

 કલૂાની શરેા આલતો ક ાંડ તે વભમની ખાથવમત છે.  
૨૧ ળથનની લાલ  શાથરા   આ લાલ દાશોદ જજર્લરાના શાથરા ગાભભાાં આલેરી છે. તેન ાં ફાાંધકાભ ૯ 

ભી કે ૧૦ વદીભાાં થમેલ ાં છે. આ લાલ અને ક ાંડ ફેઉના રિણો ધયાલતી 
આ લાલ ળસ્ત્રોભાાં જણાવ્મા પ્રભાણે નથી.  

૨૨ વાસ -લહનૂી  લાલ    આ લાલ ભશીવાગય જીર્લરાભાાં આલેરી છે. આ લાલન ાં થનભાયણ નાંદા 
પ્રકાયન ાં છે. વાસ ની લાલ અને લહનૂી લાલ એકફીજાની નજીક આલેરી 
છે.  

 આ લાલ ૧૪ કે ૧૫ વદીભાાં ફાંધાઈ શોમ તેભ ભાનલાભાાં આલે છે.  
૨૩ દાલડની લાલ  દાલડ  આ લાલ વાફયકાાંઠા જજર્લરાના દાલડભાાં આલેરી છે. અંકોર ભાતાની 

લાલ તયીકે ઓખાતી પ્રાચીન લાલ ગાભથી થિભ હદળાભાાં આલેરી છે.  
 આ લાલ ગ જયાતની લાલોભાાં તેના થળર્લ-સ્થાત્મની દ્રષ્ષ્ટએ ભશત્લન  
સ્થાન ધયાલે છે.  
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 આ લાલ એક પ્રલેળ અને ત્રણ ફૂટ ધયાલતી નાંદા પ્રકાયની લાલ છે.  
 લાલણી રાંફાઇ ૩૦ ભીટય અને કલૂાનો વ્માવ ૪ ભીટય છે.  

૨૪ થભનદેલીની 
લાલ  

ધાાંધર ય    ાટણના કયણદેલ વોરાંકીની યાણી થભનદેલીએ 13ભી વદીભાાં 
વામરાથી 25 હકભીના અંતયે આલેર ધાાંધર ય ગાભની થિભભાાં 
ફાંધાલી શતી. આ લાલ ‘ ટોડાયી લાલ’ તયીકે ણ ઓખામ છે.  

૨૫ ગાંગાલાલ  લઢલાણ   સ યેન્દ્રનગય જીર્લરાભાાં લઢલાણભાાં આલેરી છે. આ લાલ ઇ.વ.૧૯૬૭ ભાાં 
વાયાંગદેલની ભશાયાણીની દાવી ગાંગાફાઈએ ફાાંધલી શતી.  

 આ લાલ ાાંચ ભાની ૩૭.૫ ભી રાંફાઇ , ૩.૫ શોાઈ અને ૫.૫ભીટય 
કલૂાનો વ્માવ ધયાલે છે. આ લાલ નાંદા પ્રકાયની લાલ છે. 

૨૬ રાખ લાલ  લઢલાણ   સ યેન્દ્રનગય જીર્લરાભાાં લઢલાણભાાં આલેરી થલવરદેલની ભશાયાણીની 
દાવીએ ફાાંધલી શતી.  

 રાર થ્થયભાથી ફનાલેર લાલ ૨૫.૫ ભી રાંફાઇ અને ૪.૫ ભી 
શોાઈ ધયાલે છે.  

 આ લાલ નાંદા પ્રકાયની લાલ છે.  
૨૭ ચૌમ ખી લાલ  ચોફાયી   સ યેન્દ્રનગય જીર્લરાના ચોટીરા તાલ કાનાાં૨૦ કી.ભી દૂય ચોફાયી ગાભભાાં 

આલેરી છે.  
 આ લાલના ચાય પ્રલેળદ્વાય શોલાથી સ્થાત્મની દ્રષ્ષ્ટએ થલજમા પ્રકાયની 
લાલ છે.  

૨૮ યાજફાઈ લાલ  યાભ ય- 
નલમા 

 સ યેન્દ્રનગય જીર્લરાભાાં લઢલાણથી ૩૫ હકભી અંતયે આલેર યાભ ય અને 
નલમા ગાભની લચ્ચે આલેરી છે.  

 લાલણી રાંફાઇ ૪૮.૯૦  ભીટય , શોાઈ ૫.૪૦ ભીટય અને ઊંડાઈ 
૫૩.૧૦ ભીટય ધયાલે છે.  

 આ લાલ ગ જયાત યાજમના  યાતત્લ થલબાગ દ્વાયા યલિત સ્ભાયક તયીકે 
જાશયે કયલાભાાં આવ્ય ાં છે.   

   

 


