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ગજુયાતનાાં સ્થ અને તેના સ્થાક 

સ્થનુાં નાભ  સ્થાક  લષ  

કાાંકયીમા તાલ (અભદાલાદ) સરુતાન કુતબુદુ્દીન   

વીદી વઇદની જાી (અભદાલાદ) વીદી વઇદે 1573  

જુમ્ભા કે જાભા  ભસ્સ્જદ (અભદાલાદ) ફાદળાશ અશભદળાશ  1424 

યાણી સવપ્રીની ભસ્સ્જદ (અભદાલાદ) યાણી અવભીએ (સરુતાન અશભદની ત્ની)  1514 
શઠીસવિંશના દેયા (અભદાલાદ) શઠીસવિંશ કેવયીસવિંશ ળેઠ  1808  
ત્રણ દયલાજા (અભદાલાદ) સરુતાન અશભેદ   

બદ્રન દયલાજ (અભદાલાદ) અશભદ ળાશ પ્રથભ  1411  

બદ્રકારીનુાં ભાંદદય (અભદાલાદ) ભયાઠા ળાવન દ્વાયા  1761  
ત્રણ દયલાજા (અભદાલાદ) અશભદ ળાશપ્રથભ 1415 

એલરવલિજ રુ (અભદાલાદ) દશિંભતરાર ધીયજરાર ગજુયાતી ઇજનેય  1887 
ળાશીફાગ (અભદાલાદ) ળાશજશાાં   

ગજૂયાત સલદ્યાીઠ(અભદાલાદ) ભશાત્ભા ગાાંધીજી  1920 

ટાઉનશર (અભદાલાદ) કરાષક ફેટર દ્વાયા  1942 

અટીયા(અભદાલાદ) અચ્યતુ કાનસલિંદ 1952 

લેદભાંદદય (અભદાલાદ) સ્લાભી ગન્ગેશ્વયાનાંદજી   

મનુવય તાલ (અભદાલાદ) ભીનદેલી   

અભદાલાદ સવસલર શસ્સ્ટર  શયકુાંલય ળેઠાણી   

રથર (અભદાલાદ) ડૉ. એવ.આય.યાલે ળધી શતી  1955-62  

દષણ (અભદાલાદ) મણૃાલરની વાયાબાઈ   

ળાશઆરભન યજ(અભદાલાદ) યજ તાજખાન નયારી 1475 
ભતી ભશરે (અભદાલાદ) ળાશજશાાં   

નતષન સ્કરૂ ઓપ કરાસવકર ડાન્વ 
એકેડભી  

સ્સ્ભતા ળાસ્ત્રી   

ભરાલ તાલ (ધકા) ભીનદેલી   
યાણકી લાલ (ાટણ) બીભદેલની શરેાના યાણી ઉદમભતીએ  

ઇ.વ. 2014ભાાં યનેુસ્ક દ્વાયા લૈસશ્વક લાયવાભાાં 
વભાલેળ કમો છે 

1063  

વશસસ્્રાંગ તાલ (ાટણ) સવધ્ધયાજ જમસવિંશ  1140  

અડારજની લાલ (ગાાંધીનગય) રૂડાફાઈ (લાઘેરા યાલ સલયસવિંશની ત્ની)  1499 
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દેરલાડાના દેયાવય  અનુભાદેલી   

ભઢેયાનુાં સમૂષભાંદદય  બીભદેલ વરાંકી (પ્રથભ)  1026-27 

સદુળષન તાલ (જુનાગઢ) ષુ્કૃત   

  નલાફન ભકફય (જુનાગઢ)   નલાફ ભશબ્ફતખાન ફીજ                                            

અળકન સળરારેખ  કનષર ટડ એ ળધ કયી શતી   

ડબઈના સલખ્માત ભાંદદય  સલવરદેલ   

કડીન દકલ્ર  ગામકલાડ ડફેૂ   

દાદાશયીની લાલ   શદયય(સતૂાન ભશભાંદ ફેગડાની  અંત:યુની 
અગ્રણી) 

 

યણભર રખટા તાલ  (જાભનગય) નલાફ યણભરજી ફીજાએ  1820થી 
1852 

સલલરિંગડન કે્રવન્ટ (જાભનગય) જાભ યણજીતસવિંશ   
ઘમુ્ભટ લાળાં ભાંદદય                                   યાજા લખતસવિંશજી  1735 

રૂદ્ર ભશારમ (સવદ્ધયુ) યાજા સવદ્ધયાજસવિંશ   

જાભા ભસ્સ્જદ (ાલાગઢ) ભશભાંદ ફેગડ   

ખ્લાજા દાનન યજ (સયુત) નાખદુા અશભેદ  1611 

ખદુાલાંદખાનન યજ (સયુત) યજફ રૂખીખાન ખદુાલાંદખાન  1560  

ઝીંઝુલાડા દયલાજ (સયુત) વરાંકી સવદ્ધયાજ જમસવિંશ  1109 

યાજફાઈની લાલ (લઢલા) સલજમયાજ યભાયના લાંળ જ દ્વાયા   

ભીન લાલ (લીયયુ) ભીનદેલી   

ગલ્ડન લિજ(બરૂચ) અંગે્રજએ  1881 

યણછડયામનુાં ભાંદદય (ડાકય) ઇનાભદાય તામ્ફેકાય  

ઉત્કાંઠેશ્વય સળલારમ (કડલાંજ)   

બગલાન અજીતનાથ જજનારમ 
(તાયાંગા) 

યાજા કુભાયાે  વાંલત 
1216  

ચાાંાનેય (ાંચભશાર જજલ્ર) ભશભદ ફેગડાએ ચાાંાનેય ય સલજમ ભેવ્મા 
ફાદ થડા વભમ ભાટે ચાાંાનેયને તેની યાજધાની 
ફનાલી શતી અને તેને મશુમ્ભાદાફાદ નાભ આપયુાં 
શત ુાં. યનેુસ્કએ તેને ઇ.વ. 2004ભાાં લૈસશ્વક લાયવાના 
સ્થની માદીભાાં વભાલેળ કમો છે. 

 

ળસભિષ્ઠા તાલ (લડનગય) ભશવેાણા જજલ્રાના લડનગય તાલકુાભાાં આલેર છે.   

તાનાયીયી સ્ભાયક (લડનગય) ભશવેાણા જજલ્રાના લડનગય તાલકુાભાાં આલેર છે.  
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જેવર તયરની વભાસધ (અંજાય)  કચ્છ જજલ્રાના અંજાયભાાં આલેર છે.  
તયર વાાંવસતમાજીની ત્ની શતા.  

 

દેરલાડાના દશયેા  સલભળાએ ફાંધાવ્મા શતા.   

લૈધનાથ ભાંદદય (ડબઇ) રલણપ્રવાદે જીણધ્ધાય કમો   

નલરખા ભાંદદય (ઘભૂરી) ઘભૂરીનુાં નલરખા ભાંદદય જેઠલા ળાવક દ્વાયા 11ભી 
વદીભાાં ફનાવ્યુાં શત ુાં.  
ગજુયાતનુાં વોથી પ્રાચીન સમૂષ ભાંદદય છે 

 

ઝૂરત રુ (ભયફી) ભયફીના ભશાયાજા લાઘજી ઠાકયે ફનાલડાવ્મ 
શત. તે ભયફી નદી ય ફાાંધલાભાાં આવ્મ છે.  

1887 

ભણી ભશરે (ભયફી) 1935ભાાં ભયફીના ભશાયાજા લાઘજી ઠાકયે 
ફનાવ્મ શત. 

1935 

કીસતિ ભાંદદય (યફાંદય) નાનજીબાઇ કાલરદાવ   
વભનાથ ભાંદદય (પ્રબાવ ાટણ) વભનાથ ભાંદદયની આધાયસળરા જાભનગયના 

ળાવક દદસ્વલજમસવિંશજી શતા.  
આ ભાંદદયન ુ સનભાષણ ચાલકુમ ળૈરી અને 
નાગયળૈરીભાાં જલા ભે છે.  
આ ભાંદદયના મખુ્મ સ્થસત પ્રબાળાંકય વભયુા 
શતા.   

1950 

કુાંબાદયમાણ જૈન ભાંદદય  સલભરભાંત્રી     
લફિંદુ વયલય (સવધ્ધયુ) ાટણ જજલ્રાના સવધ્ધયુભાાં લફિંદુ વયલય આલેર 

છે. લફિંદુ વયલયભાાં ભાતા યેણકુાનુાં શ્રાધ્ધ કયલા 
યશયુાભ આવ્મા શતા. યશયુાભના સતા  
જભદસ્વન શતા.  

 

દ્વાયકા ભાંદદય (જગત ભાંદદય) શ્રીકૃષ્ણના પ્રોત્ર લજ્રનાબે આ ભાંદદયની યચના કયી 
શતી.  
ઇ.વ.આ 1861ભાાં લડદયાના ભશાયાજા ખાંડયેાલ 
ગામકલાડ ેદ્વાયકા ભાંદદયન જીણધ્ધાય કયાવ્મ શત.  
ઇ.વ. 1903ભાાં લડદયાના ભશાયાજા વમાજીયાલ 
ગામકલાડ ેત્રીજા દ્વાયા સલુણષકળ ચઢાલલાભાાં 
આવ્મ શત.  

 

રક્ષ્ભી સલરાવ ભશરે (લડદયા) વમાજીયાલ ગામકલાડ ત્રીજાએ ફાંધાવ્મ છે.  
આ ભશરેના આદકિટેક ભેજય ચાલ્વષ ભન્ટ શતા. 

1890 
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ગજુયાતન વોથી ભટ ભશરે છે. અને યચના ઇન્ડ-
ગસથક ળૈરી પ્રકાયની છે.  

ભથયુા ભાંદદય (ખાંબાત) કસલ સપ્રતભદાવે ફાંધાવ્યુાં શત ુાં.   
ળેત્ુાંજમ તીથષ (ાલરતણા) બાલનગય જજલ્રાના ાલરતાણા ખાતે આલેર 

ળેત્ુાંજમ તીયથન જીનધ્ધાય ફશાદુયળાશએ કયાવ્મ 
શત.  

 

ચકફજાયન  દકલ્ર (સયુત) સયુતના નાલઝભ ખ્લાજા વપય વરભાનીએ ફાંધાવ્મ 
શત.  

1540-41 

સયુતન ઐસતશાસવક દકલ્ર  દપયાંગી હભુરા અટકાલલા ભાટે ખદુાલાંદખાને  આ 
દકલ્ર ફાંધાવ્મ શત.  

1540-41 

ગલ્ડન લિજ (બરૂચ  આ રુ અંગે્રજએ ફાંધાલેર છે. નદીના ત્ની 
શાઈ તેભ જ ઊંડાઈનાને કાયણે લધ ુખચષ 
થલાથી ગલ્ડન લિજ નાભ ડ્ુાં શત ુાં.  

1881 

વકકયફાગ પ્રાણી વાંગ્રશારમ 
(જૂનાગઢ) 

જૂનાગઢના ફાફી નલાફ દ્વાયા ફનાલલાભાાં આવ્મ 
શત.  

1863 

 


