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ગજુરાતનો ઇતતહાસ 

 
 
 
ગજુરાતને પોતાનાાં સાંસ્ કારિતરતા ેને સારાજાયનોનો  ક વો ો િહતસાસ .ેએ  નો િહતસાસ રરુાતન 
.ેએ  ની સાંસ્ કૃહત સદધૃ છ .ેએ  
વરાંભ રરુાણોમાાં ેને મસાકાવ્ ોોમાાં વનતપ રદેશ ત તરેક  ખાયાોેપ રદેશ ત તે વજં ુાં ગજુરાતએ 
વનતપનો રતુ્ર ર  ત કુતસ્ થપી આવુહુનક ્ારિતરકા)નો તાસક સતોએ ભો ાન શ્રી કૃષ્ ણે કાંસ પ પ.ે 
જરાસાંઘ ેને કાપો ન સાથે સાંઘર્પ કરે વ્રજ .ોડેને સૌરાષ્ રના સાોરતીર   ેરાન પડ પી ી  ની 
રાજપાની કુતસ્ થપીનો ીરણપ ુુોપ સમારા ી ્ ોાાં ન ી નોરે  સા ી ત ે્ારકા, ્ારિતરકા ક  ્ારામતી 
કસ  રા ીએ્ારકામાાં શ્રીકૃષ્ ણે ોાશ ોં ુાં રાયનો સ્ થાપ ુાંએ પણ પ.ે સાા, તક્તત ેને સાંપહાથી રદેમા 
ોાશ ો હ પાસી થોા ેને અંશરોઅંશર કપાિ મોાપ – ોાશ ાસ્ થાે રાાિએ શ્રીકૃષ્ ણનો પૌત્ર ેને 
ેહનરુધ છનો રતુ્ર  ાજ્ર, ોાશ ાસ્ થાેમાાંથી ચાી ોોેપ  કમાત્ર ોાશ  સતોએ ેીુ પને  ાજ્રને મુરુાના 
તાસક તરેક  સ્ થાહપત કોઅ ેને વ રેતે સૌરાષ્ રમાાં ોાશ કુાના તાસનનો અંત વ ી ોોોએ 
 
 
ગજુરાતનો મધ્ યકાાીનન ુ ુ 

ગજુરાત રિતશલ્ પીના લપુતાનોના સાથમાાં ોુાંએ રિતશલ્ પીના તાસકો ેસસ લ  ચાખ નીમતાએ લ  ચાખ 

ીુ પમ કરેને પૈસા ઉઘરા તાએ લ  ચાખં ુાં રાયનો સો ક  ર્પ ાાલ્ ુાંએ રિતશલ્ પીમાાં ોાશે મા   કા ાશા ા 

ાાપતા સતા ્ ોાર  ગજુરાતના લ  ચા રખરયાાં  રિતશલ્ પીં ુાં વહપપ્ ો ખોા ી શેુુાં ેને ગજુરાતના 

રદેથમ લપુતાન તરેક  દરુફ્ખર તાસ નામ પારણ કુુંએ દરુફ્ખર તાસના ઉારાહપકારે તેમના પૌત્ર 

ેસમશ તાસ  િએ સએ 1411 માાં સાચરમતી નશેના તીર  ેમશા ાશનો પાોો નાખ્ ોોએ ેમશા ાશ 

 સ્ ુાં   પે કણાપ તીના પોકો ્ ોાાં વ ીને  સ્ ોાએ પા ણની  સ્ તી ખ.ે થ ા પાોીએ ેમશા ાશ 

 પ ા પાગ ુાંએ કાાંકરિતરોા તાા  ેસમશ તાસના શેકરા કુતબુદુ્દેને ચાંપાવ્ ુાંએ િએ સએ 1442 માાં ેસમશ 

તાસ મરણ પામ્ ોોએ ેસમશ તાસનો પૌત્ર મસાંમશ તાસ પસ પો િહતસાસમાાં મસાંમશ ચેોડા તરેક  

રદેહસધ છ થોોએ મસાંમશ ચેોડા  ાાાંપાનેર ેને ી  નાોઢ  મ ચે ોઢ ીર્ ોા સતાએ તેણે  ાત્રકને કાાં   

મસ મશા ાશ તસ ર  સાવ્ ુાંએ ્ ોાાં નશેના કાાં   ભમ્ મરિતરોો ક  ો ેને ાાાંશા – લ  રજનો મસ પ ચાંપાવ્ ોોએ 



 

  

MADE BY A.K.PARMAR 2 

 

નરહસિંસ મસ તા વ સમો શરહમોાન થિ ોોાએ હ ખ્ ોાત સાંત તાસવપમની ભભેુ .ાખ ેને 

સપાસ ચેોડાને મળોાાંએ મસાંમશ ચેોડાનો શેકરો લપુતાન દરુફ્ખર ચીજો સાંત લપુતાન સતોએ  

ગજુરાતનો .ેલ્ પો ચાશતાસ ચસાુુર તાસ સતોએ તેણે માા ા ીર્ ુાં ેને ્ાાોડ પર ાઢાિ કરેએ 

્ાાોડની રાણી કણાપ તી  રિતશલ્ પીના ચાશતાસ મુમાનેુ રાયડે મોકપીએ મ  મા ુ પમપની ચસ નને 

મશશ મોકપીએ ચસાુુર તાસ સારેને શે માાં છુપાોો ેને ્ ોાાં જ તેં ુાં મોત થુાંએ ્ ોારચાશ ગજુરાત 

મોોપોના સાથમાાં સરે ોુાંએ ેકચર  ગજુરાત ીર્ ોા પ.ે મોોપ તાસદાશાખ ગજુરાતના લ  ચા 

તરેક  વ તાએ જસાાંોીરના તાસન શરહમોાન અંગે્રજો  રિતસિંશમાાં  ેપાર કર ાની પર ાનોી મેા ીએ 

વના પરિતરણામે િએ સએ 1612 માાં અંગે્રજો  લરુતમાાં પસ પ- સ પી  ેપારે કો ે નાયીએ મોોપ 

સારાજાયનોના અંત ભાોમાાં મરા ા સરશારો  લરુત , ભરુા ેને ેમશા ાશ તસ ર પર ેનેક 

વક્રમણો કોાુંએ .ત્રપહત હત ાીર  લરુત પર ચે  યત આ િએ સએ 1664 ેને 1672 માાં) વક્રમણ 

કુુંએ ગજુરાતના ચાંશરો  પોરુ્પોીર,  પાંશા ેને અંગે્રજોં ુાં વોમન થિ ચ  કુાં સત ુાંએ અંગે્રજ પોકો 

 ેપાર સાથે પોતાની પશ્ કરે તાકાત પણ  પારતા ોોા ેને વસાનીથી ગજુરાત કચે  કરે 

પીુુાંએ 

ગજુરાતનો પ્રાચનન ુ ુ  

ભો ાન શ્રીકૃષ્ ણની કથા પ.ે ગજુરાતના િહતસાસના પ  પર અંપારપ  . ાોેપો .ેએ ત્રણેક 

સદાર  ર્પના ોાાામાાં ભુાં ચન ુાં તે વપારિતરત કતી મારિતસતી રદેાપ ત નથીએ િએસએ ર   વ 319 માાં 

મોપના પા પીરતુ્રના હસિંસાસનેથી ાાંદ્રગપુ ત મૌોવ ાક્ર તતીત્  નો ્  જ ખરકાવ્ ોોએ ગજુરાત – 

સૌરાષ્ ર પણ તેના નેદા સ  ા વવ્ ોાાંએાાંદ્રગપુ ત મૌોવ રષુ્ ોહમત્ર નામના લ  ચાની સૌરાષ્ ર હ ભાોમાાં 

હનમણ  ક કરે સતીએ રષુ્ ોહમત્રનો તાસનકાા િએ સએ ર   વ 294 લપુીનો સતો ેને તેના સમોમાાં 

્ોરિતરોર આલશુતપન સરો ર પર) ચાંપ ચાંપાોો સતોએાાંદ્રગપુ તના પૌત્ર સરાજા  ેતોક    ર  ર 

કોતરા ેપા હતપાપેયોમાાંનો  ક ્ોરનારની તાે ેમાાં .ેએ વ હતપાપેય પરનો પેય બ્રાહ્મી ્પહપમાાં 

.ે ક  ે  ગજુરાતી ્પહપ ેને ભાર્ાં ુાં પણ ઉોમસ્ થાન .ેએ  

િલ ુસાં ્ સર ર   વના .ેલ્ પા સૈકામાાં વ મ  હમ પર કોિ રદેતાપી તાસન ન સત ુાં તે પસ પાાં વ મ  હમ 

પર ભારતીો ો ન રાદાખ રાયનો કરતાએ િલનુા જન મ પ.ેની ાાર સશે લપુી તક રદેદાં ુાં 

વહપપ્ ો ર્ુાંએ વ તકોના તાસનાહપપહતખ તે ્ષતત્રપોએ તકો  પોતાનો સાં ્ સરનો રદેારાંભ િએ સએ 
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78 માાં કોઅએ ી  નાોઢ નીરકના હતપાપેયો તક રાદા રુદ્રશમનની ોતોાથાના સા્ષતીરુપ પેયો .ેએ 

રુદ્રશમન પસ પા  પોતાના રાયનોનો હ સ્ તાર નમપશાના કાાં ાથી પાંદાચ લપુી ખ પાવ્ ોો સતોએ 

રુદ્રશમનના તાસનકાા શરહમોાન હ તાા લશુતપન તાા  ખા ્ુાં સત ુાંએ  

િએ સએ 395 માાં ાાંદ્રગપુ ત હ ક્રમારિતશ્ ોે .ેલ્ પા ્ષતત્રપ રુદ્રહસિંસને સરા ીને ગજુરાત, સૌરાષ્ ર ીરતી 

પીુુાંએ ગપુ તોના સમોમાાં પણ રાજપાની ્ોરિતરનોરમાાં જ રસે ક  ે  ્ોરનારની તાે ેં ુાં  ક નોર 

સત ુાંએ િએ સએ 460 માાં ગપુ ત સરાજા  સ્ કાંશગપુ ત દ્ૃ  ુપામ્ ોો ેને તે સાથે ગપુ ત સારાજાયનો હ.ન ન્ભન ન 

થિ ોુાંએ  

વ સમોે સૌરાષ્ રનો રાયનોપાપ સેનાપહત હ જોસેન ભ ાકપ સતોએ વ ભ ાકપ મૈત્રક કુાનો સતોએ 

ભ ાકપં ુાં પા નોર  પભીરરુ સત ુાંએ તેણે સ્  પરાક્રમથી  ક મસાન સારાજાજોની સ્ થાપના કરેએ 

ગજુરાતનો હ ોત ાર વપારમ  ત િહતસાસ  પભીરરુથી તરુ થાો .ેએ  પભી ક્રમે ક્રમે ભારતની 

ેને ગજુરાતની  ક મસ્ ની સાંસ્ કારમ  હમ ચનીએ ાીની દસુાખર િસિ્સનોના મતે ભારતમાાં ર   પમાાં 

નાપાંશા ેને પહિમમાાં  પભી   ચે મો ે ચોધ છ હ દ્યાપી ો સતીએ ાીની દસુાખર  ુવન ાાાંો 

 પભીમાાં િએ સએ 641 ના ેરસામાાં વવ્ ોો સતોએ ભ ાકપના  ાંતજો   પભી સારાજાયનો પર ર  રાાં 

275  ર્પ રાયનો કુુંએ તીપારિતશ્ ો સાતમાના સમોમાાં હસિંપના સાક મ રિતસતામે િએ સએ? 788 માાં  પભી 

પર મુમપો કોઅ ેને લ  ાં  ેને ક્ પેવમ કરેને નોરનો સાંર  ણપ હ નાત કોઅએ 
મૈત્રક કાા શરહમોાન ્ભલ્ પમાપ આશ્્ષતણ રાજસ્ થાન)ની વસપાસનો રદેશ ત ‘ગરુ્જરદેશ‘ તરેક  

ખાયાતો સતોએ ્ ોાાંથી ેનેક દાહતખ ગજુરાતમાાં વ ીને  સીએ  ક રેતે વનતપ, સૌરાષ્ ર ેને 

પા  આભરુા) રદેશ તોની ગજુરાત તરેક ની પસ પી રાજપાની ્ભલ્ પમાપ ક  શ્રીમાપ સતીએ  

ગજુરાતની પરતી પર ઉારમાાંથી રદેહતસારો  ેને શ્્ષતણમાાંથી રાષ્ રકુ ો  મુમપા તરુ કોાપએ .ે    

 નરાજ ાા ડાના નેત્ૃ   સ  ા ાા ડા  ાંતે પોભો  કસો  ર્પ લપુી ક્સ્થરતાથી રાયનો કુુંએ 

તેમની રાજપાની ેણરિતસલ્ પપા ક આેણરિતસપ ાડ) નામે ન ા પાન આપા ણ)માાં સ્ થપાિએ ાા ડા 

 ાંતનો .ેલ્ પો રાદા સામાંતહસિંસ હનંસાંતાન સો ાથી દ  ારાજ સોપાંકેને શાક પેતાાં, સોપાંકે ોુનો 

વરાંભ થોોએ આિએ સએ 942).  

દ  ારાજ સોપાંકેનો સમો ગજુરાતનો લ ુણપકાા ોણાો .ેએ દ  ારાે  ‘ગરુ્જરેશ‘ પશ ી પારણ કરે 

ેને તનેા તાચાનો રદેશ ત ‘ગરુ્જરદેશ‘, ‘ગરુ્જરરાષ્ટ ર‘ ક  ‘ગજુરાત‘ તરેક  ખાયાોોએ પા ણનો  ૈભ  

  પો  ્ ોો ક    ર  રથી પોકો ્ ોાાં વ ીને  સ ા પાગ ોાએ સોપાંકે  ાંતના  ક ેન ો રાદા 
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ભીમશ   પસ પાઆભીમશ   ચાણા ાે)ના સમોમાાં મેસદ  શ ોરન ી  6 – 7 દાન વુરે, 1026 ના 

રોજ સોમનાથં ુાં મ ાંરિતશર લ   ્ુાં સત ુાંએ ભીમશ  ે સોમનાથં ુાં મ ાંરિતશર ખરે ચાંપાવ્ ુાંએ ભીમશ  ની રાણી 

ઉશોમતી  પા ણમાાં સાત મજપા ાાે ેદ્દમ  ત કોતરણી પરા તી રાણીની  ા  ચાંપા ીએ 

ભીમશ  ે મોઢ રાની ભાોોાે ોરન ી સાથે થોેપા ધુ છની મ  હમ પર લ  ોપમ ાંરિતશર ચાંપાવ્ ુાંએ ભીમશ   

પ.ે તેનો રતુ્ર કણપશ   ોાશે પર વવ્ ોોએ કણપશ   ક ., કારિત ોા ાડ, ઉાર ગજુરાત ેને શ્્ષતણ 
ગજુરાતનો રાદા ચન ોોએ કણપશ  ે ‘કાર્ાાવતન‘ નોરે  સા ી ેને મીનાશ  ી સાથે પગ ન 

કોાુંએકણપશ  ના રતુ્ર હસધ છરાજ જોહસિંસશ  નો તાસનકાા આ િએ સએ 1094 થી 1140 ) ગજુરાતના 

િહતસાસમાાં લ ુણાપ્ષતર  પયાોેપો .ેએ તેણે પા  ેને સોર  ીરતીને તે ચન ને રદેશ તોને ગજુરાત સાથે 

સાાંકળોાએ માા ા પર હ જો રદેાપ ત કરેને સ અપરિતરતા સ્ થાપીએ રદેતાપી હસધ છરાજ ેને ઞાનાની 
વાાોપ સ માાંદ્રનો લયુશ સાંોોો થોોએ સ માાંદ્ર   ‘તસદ્ધહૈમ‘ નામનો વ્ ોાકરણનો મસાગ્રાંથ પખ્ ોોએ 

હસધ છરાજના દ્ૃ  ુપ.ે તેના કુરુ્ાંચનો કુમારપાા ોાશે  ચે ોએ કુમારપાા પમપરાજ ી ોણાોોએ  

સોપાંકેખના પતન પ.ે  ાઘેપાખ  રાજ કુું, ે  પૈકે  ીરપ પ ેને હ તાશ  નાાં નામ 

ઉલ્ પયેનીો .ેએ  ીરપ પના ચે માંત્રીખ  સ્ તપુાા ેને તેજપાા નામના ભાિખ બ  ચ મતમ ર 

ેને તાણા માંત્રીખ તરેક  પાંકાોાએ તેમણે વબ ુપ પત પર શ પ ાડામાાં, પા્પતાણા પાસે તેત્ુાંજો 

પ પત પર ેને ્ોરનાર પ પત પર જૈન શ રાસરો ચાંપાવ્ ોાાંએ  ાઘેપા ાંતનો .ેલ્ પો રાદા કણપશ   
રાંોીન હમદાજનો સો ાથી ‘કારર્ ઘેીો‘ તરેક  ખાયાોોએ િએ સએ 1297 માાં કરણ ઘેપો રિતશલ્ પીના 

લપુતાન ેલ્ પાઉદ્દેન ્યપીરને સાથે પરાયનો પામ્ ોો ેને વ સાથે ગજુરાતમાાં રિતસન ુ ુ  રાદાખના 

તાસનનો અંત વવ્ ોોએ 

 

 
રાતમાાં ઊજવાતા તહવેારો  

  

 અક્ષયતતૃતયા (અખાત્રનજ) : 
 ૈતાય લશુ 3  ર્પખા ેને ભૌોો્પક સદદૃ્ધધ છના એંપાણનો વ રિતશ સ ઊજ ાો .ેએ  

 બળેવ : 
શ્રા ણ લશુ 15 નો વ રિતશ સ ‘શ્રા ણી‘, ‘ના્ાોેરે ર  નમ‘, ‘બ્રહ્મલ  ત્ર‘ જનોિ ચશપ ાના રિતશ સ તરેક  
ઊજ ાો .ેએ  
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  ના પાંચમન :શ્રા ણ  શ 5 મી  નાોશ  તાં ુાં ર  જન થાો .ેએ  
  શનતળા સાતમ :શ્રા ણ  શ 7 તીતાામાતાની કૃપા મેા  ાનો વ રિતશ સ ગજુરાતી સ્ ત્રીખમાાં દખુ્ ો્   ે
ઊજ ાો .ેએ  
   ોકુીાષ્ટ ટમન :શ્રા ણ  શ 8 ભો ાન શ્રીકૃષ્ ણનો જન મરિતશ સ   ર  ર મેાાખના વોોજન સાથે ઊજ ાો 
.ેએ  
   રે્શચતરુ્થી :ભાશર ા લશુ 4 ોણપહતં ુાં ર  જન થાો .ેએ મસારાષ્ રમાાં વ રિતશ સ બ  ચ જ પામુ  મથી 
ઊજ ાો .ેએ  
  સ્ વાતાંર્ય ય નદન :સને 1947ના ખોસ્  ની 15 મી  ભારતને વરાશે માે ્ ોારથી વ રિતશ સ રાષ્ રેો 

તસ  ાર તરેક  ઊજ ાો .ેએ 

  નવરાતત્ર :વસો લશુ 1 થી 9 લપુીના ન  રિતશ સનો વ ઉ્ સ  શ  ીર  દાં ુાં માસા્ મ્ ો લ  ા ે .ેએ રાસ – 

ોરચાનો મસો્ સ  મનાો .ેએ  
  રેંનટયાબારસ :ભાશર ા  શ 12 ના રોજ મસા્ મા ોાાંપીનો જન મ સને 1869 માાં થોેપોએ તાએ 2 ખક ોચર, 

પણ ોાાંપીનીના જન મરિતશ સ તરેક  ઊજ ાો .ેએ  
  સરદાર જયાંતત :31 ખક ોચર, સરશાર  લ્ પભભાિ પ  પના જન મરિતશ સ તરેક  ઊજ ાો .ેએ  
  શરદપરૂ્ર્િમા :વસો લશુ ર  નમની રાતે્ર ર  ણપ ાાંદ્રના સાહિ્ ોમાાં રાસો્ સ  ઊજ ાો .ેએ પોકો ાાાંશનીમાાં 
 ાર પાાં  ુપ – પૌંવ જમે .ેએ  
  ઉત્તરાયર્ :તાએ 14 દાન વુરેએ વ રિતશ સથી લ  ોપ પીર પીર  ઉાર રિતશતામાાં યસતો પાોે .ેએ મકરતાૃમાાં 

ોહત સાંક્રાન ત થાો .ે, તેથી મકરસાંક્રાક્નત કસ  ાો .ેએ પોકો પતાંોની મરા માણે .ેએ 

  બકારી ઈદ :તાએ 10 રીપસજ્જએ બશુાના રેદેમ મા   ્ ોાો ેને ચ્પશાનના રદેહતકપેપે વ તસ  ાર ઊજ ાો 
.ેએ  
  મહોરમ :તાએ 10 મસોરમ દપુસરામ કરચપાના મેશાનમાાં િમામમસેુન તસેશ થોેપા, તેની ોાશમાાં તોકનો 
વ રિતશ સ મના ાો .ેએ  
  ઈદેતમીાદ :તાએ 12 રચી ઉપ ેવ્  પ, સજરત મસાંમશ પોોાંચરના જન મ ેને દ્ૃ નુો વ રિતશ સ 
ઊજ ાો .ેએ  
  મહાતશવરાતત્ર :મસા શ 13, તાંકર ભો ાનના રદેાો યરિતશન તરેક  ઊજ ાો .ેએ  
  બાળનદન :‘ાાાા નેસરુ‘ નો જન મરિતશ સ 14 ન ેમ્ ચર ‘ચાારિતશન‘ તરેક  ઊજ ાો .ેએ 

  તશક્ષકાનદન :ડોએ રાપાકૃષ્ ણં ્  રાષ્ રપહત ચન ોા ્ ોારથી તેમનો જન મરિતશ સ 5 સપ   મ્ ચર ‘હત્ષતકરિતશન‘ તરેક  
ઊજ ાો .ેએ  
  પ્રજાસત્તાકા નદન :દાન વુરે 26, સ્  તાંત્ર ભારતં ુાં રાયનોચાંપારણ વ રિતશ સે 1950 ના  ર્પથી ેમપમાાં 
વવ્ ુાં ્ ોારથી ઊજ ાો .ેએ  
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  નાતાી :તાએ 25 રિતડસેમ્ ચરથી તાએ 1 દાન વુરેએ ્્સ્ તી પમપ સ્ થાપક િલ ુ્્સ્ તના જન મની બતુાપીમાાં 
સપ તાસનો વ તસ  ાર ઊજ ાો .ેએ  
  ગડુ ફ્રાઇડ ે:તે રિતશ સે િલ ુ્્સ્ તન ે પસ્ તાંભ ેાઢા ેપા તેની સ્ દહૃતમાાં ઊજ ાો .ેએ  
  પારસન નવુાં વર્ા (પતેતન) :યોરશાશ સાપ, પારસીખ નતુાં  ર્પ ઊજ ે .ેએ  

  હોળી :ખાોણ લશુ ર  નમ, ભકત રદેસપાશને યોાામાાં પિ સોાેકા ચાે મર પી, તેની સ્ દહૃતમાાં .ાણાની 
સોાે કરે ‘મતુાતની‘નો તસ  ાર પોકો ઊજ ે .ેએ  
  ધળેૂટી :ખાોણ લશુ  શ 1 ના  સાંતના રાંોરાોના રિતશ સે પોકો રાંોભરે હપાકારેખ મારે ઊજ ે .ેએ  
  રામનવમન :ાૈત્ર લશુ 9 ભો ાન શ્રીરામનો જન મરિતશ સએ  
  મહાવનર જયાંતન :ાતૈ્ર લશુ 13, જૈન તાથુંકર મસા ીરસ્  ામીનો જન મરિતશનએ  
  ઝાંડા નદન :રિતડસેમ્ ચરની 7મી તારેયનો વ રિતશ સ વરાશે પ.ેથી ‘રાંડા રિતશન‘ તરેક  ઊજ ાો .ેએ  
  શનહદ નદન :દાન વુરે તાએ 30 ના રોજ મસા્ મા ોાાંપીં ુાં બ  ન થોેલુાંએ શ તના સ્  ાતાંર્ય ો મા   ેને શ તમાાં 
કોમી  યપાસ મા   મસા્ માીર  કુરચાની વપી તેથી વ રિતશ સ ‘તસેશ રિતશન‘ તરેક  ઊજ ાો .ેએ  
  માનવહકાપત્ર નદન :24 ખક ોચર, આંતરરાષ્ રેો ્ષતતે્રે વ રિતશન ‘માન  ેહપકાર રિતશન‘ તરેક  મના ાો 

.ેએ  

  તવજ્યાદશમન :વસો લશુે 10 શતેરાના રિતશ સે રામે રા ણ પર હ જો માે ેપો તનેી ોાશમાાં તે રિતશ સે 
તસ્ ત્ર ેને સમીર  જન કરે  .ે એ  
  ધનતેરશ :વસો  શે 13 નો રિતશ સ, રિતશ ાાેના તસ  ારોનો પસ પો રિતશ સ, પોકો વ રિતશ સે પનર  દા કર  
.ેએ  
  કાાળી ચૌદશ :વસો  શે 14, રિતશ ાાેનો વોપો રિતશ સ, વ રિતશ સે ‘સાપકો‘ અંપારે રાહત્રમાાં રેદેતમ  ત 
 ોેર  ેમાં રુ્ી ત્  ોન ેસાપે .ેએ  
  નદવાળી :વસો  શે ેમાસનો વ રિતશ સ શે ાખના પ પ તરેક  ઊજ ાો .ેએ ‘તારશા ર  જન‘ રિતશ ાાેની 
રાહત્ર  ઊજ ાો .ેએ શેપમાાાખ રદેો ા ાો .ેએ રિતસિંુુખનો વ મસ્  નો તસ  ાર .ેએ  
  બેસતુાં વર્ા :કારતક લશુ 1 (પડ ો) હ ક્રમ સાં તના રદેથમ રિતશ સે પોકો ેન ોોન ોને ‘ં  તન  ર્ાપ્ભનાંશન 
પા  ે .ેએ  
  ભાઈબનજ :કારતક લશુ ચીજ ભાિ ચસ નના ઘર  જમ ા દાો ેને ચસ નને વતી ાપશ-ભભુે .ાખ વપે .ેએ 

ગજુરાતનન સફરે 

દાાંડી:  
6  હરદેપ, 1930ના રોજ ન સારેથી પહિમે શ્્ષતણ ગજુરાતના શરિતરોાકાાં   વ ેપ શાાંડેના સદદુ્રત   
ોાાંપી ચાર ુ ાપ ે મીઠુાં ઉપાડ્ુાં, સહ નો કાં  ન ભાંો કોઅ ેને ્બ્રરિત ત તાસનની ઊંઘ ઊડોિએ  
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બારડોીન :  
લરુતથી 34 રિતકમી  ુર ર   પમાાં વ ેલુાં વ ઐહતસાહસક સ્ થા સરશાર પ  પના ‘ના-કાર‘ સ્ ોાગ્રસની 
સ્ દહૃતખ સાંગ્રસેને ચેઠુાં .ેએ ેસસના ‘સરદાર સ્ વરાજ શ્મ‘માાં ોાાંપી હ ાારપારાને પોતી 
રદેતહૃાખ ાાપે .ેએ ેસસની સસકારે રદેતહૃાખ  શ તને ન ીન માોપ ાસ્ ોો .ેએ  
વેડછી :  
ચારડોપીની ર   પમાાં વ ેપા  ેડ.ેમાાં ોાાંપીીરના અંતે ાસી ીુ ોતરામભાિનો વશ્રમ શતપનીો .ેએ 
્ ોાાં તેમણે વરિતશ ાસી ેને પ.ાત રદેદાના હત્ષતણ ેને ઉ્ થાનની રદેતહૃા વરાંભી ેને હ કસા ીએ  
સરુત :  
તાપી નશેના રિતકનાર   સેલુાં લરુત  ક સમોે પહિમ ભારતં ુાં મસ્  ં ુાં ચાંશર સત ુાં ેને 
શ તપરશ તનાાં  સાણો પર 84 ચાંશરના  ા  ા ખરકતા  મ કસ  ાો .ેએ વે  ઔદ્યો્ોક તસ ર 
તરેક   ની રદેહતષ્  ા  પતી દાો .ેએ સને 1994 ના ખક ોચરમાાં પ પેોની ્ચમારે ખા ે નીકાે 
્ ોાાં લપુી લરુત ‘ ાંદામાાં  ાંદુાં શહરે‘ કસ  ાત ુાંએ જોક  માત્ર ચે  ર્પના ોાાામાાં લરુતે પોતાં ુાં કપાંક 
મ  ાંસી નાખ્ ુાં ેને 1996 ના સ વ્ષતણ રદેમાણે ‘ભારતના બનજા નાંબરના સ્ વચ્ છ શહરે‘ તરેક ની 
નામના રદેાપ ત કરેએ ેને લરુત બ  ચલરુત ચનુાંએ  
રરુાણા લરુતની  ક તરખ તાપી  સ તી સતી ેને ચાકેની ત્રણ ચાીુ   મા ેનો ચનેપો કો  સતોએ 
હત ાીરના વક્રમણ ચાશ વ કો  ઈં ોથી ચના  ામાાં વવ્ ોો સતોએ  
‘નમાદ સાનહત્ ય સભા‘ની રદેતહૃાખથી કહ  નમપશની સ્ દહૃતખ જા ાિ રસે .ેએ ચાપાપાપ ોએ  ૈદ્ય 
ે  ા વ ુવશાાાોપની રદેતહૃા  ‘શત્ માનાંદ ફામાસન‘ વપી .ેએ મોોપ સમોમાાં મક્કા સજ કર ા 
જતા ોાત્રીખની સ પતો મા   ‘મ ુીસરાઈ‘ નામની જગ ોા સતીએ તેથી લરુત ‘મક્કા બાંદર‘, 

‘મક્કાબારી‘ ેથ ા ‘બાબીુ મક્કા‘ તરેક  પણ ખાયાત ુાંએ  
 ન ડુર પાિબ્રેરેમાાં 150 – 300  ર્પ ી  નાાં ેદ  લ્ ો રસુ્ તકો .ેએ ચેનદ  ન કપાકૃહતને ઐહતસાહસક 
સામગ્રી પરા ત ુાં હ ન ાેસ્  ર મ્ ુ્રોમ ે્ ોાર  સરશાર સાંગ્રસાપો તરેક  દાણીત ુાં .ેએ લરુત 
  કસ ાિપ માકે   હતોાભરમાાં હ ખ્ ોાત .ેએ તેમાાં સૌથી  ુ ુવકર્પક .ે 50 મી ર ઊંાાિ ાળાં 
ખરત ુાં ર સ્  ોરાાંએ ન ેમ્ ચર- રિતડસેમ્ ચરમાાં સદારો તોયીનો નશેના કાાં   વ ેપ પકકનોરમાાં પકકની 
્પજ્જત માણે .ેએ  
ેસસં ુાં ્ાિંતામણી પાર્શ્પનાથં ુાં શ રાસર ઘણુાં ી  ં ુાં .ેએ વ ઉપરાાંત ોોપીરરુાં ુાં વોમ માંરિતશર પણ 
જો ાપાોક .ેએ  ૈશ્ણ ાાાોપ શ્રી  લ્ પભાાાોપની ર્ષ્  પી  નકપપાત્ર .ેએ ેહર્શ્નીકુમારના ઘા નો 
ે્ષતો ડ કણપને પોતી પૌરા્ણક કથા સાથે સાંકાાોેપો ોણાો .ેએ સેરા, મોતી, ર ેરાત ેને 
જરેના ઉદ્યોો ઉપરાાંત વ પ હસલ્ ક પા રલ  મ્ સ ેને હમપોનો ઘણો હ કાસ થોો .ેએ ઉતરાણં ુાં 
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પા રસાઉસ, લદુ  પ ડ રે, સીરરાં ુાં યાતરં ુાં જ ાંોી કારયાં ુાં ેને મોશલ્ પા ચાંશરના હ કાસે લરુતને 
સદધૃ છ ચનાવ્ ુાં .ે.‘સરુતનુાં જમર્‘, ‘ઘારી તો સરુતનન‘, ‘ઉંતધુુાં‘ ેને ‘ભસૂુાં‘   લરુતની રદેદાની 
રહસકતા વ્ ોકત કર  .ેએ  
અતીુ :  
 પસાડ પાસે ‘અતીુ‘ ં ુાં રદેખ્ ોાત રાંો-રસાોણ ેને શ ાખં ુાં હ તાા કારયાં ુાં .ેએ વ કારયાં ુાં 
ઉદ્યોોપહત કસ્ તરુભાિ પાપભાિના કુરુ્ાંચં ુાં .ેએ  
ડુમસ :  
લરુતથી વતર  15 રિતકમી  ુર શરિતરોારિતકનાર  ડુમસ વ ેલુાં .ેએ વ  ક હ સારપામ .ેએ નીરકમાાં 
ભીમપોર ેને લપુતાનાચાશ નામનાાં હ સારપામો .ેએ તાપી નશે ેને શરિતરોાનો સાંોમ ડુમસ નીરક 
થાો .ેએ  
હજીરા :  
લરુતથી વતર  25 રિતકમી  ુર સીરરા  ના જસાજ ાડા ેને યાતરસાંકુપ ોોજના મા   રદેખ્ ોાત .ેએ 
કૃભકો,  સ્ સાર, પાસપન  ન ડ રુ્બ્રો તથા રિતરપાોન સ કાંપનીખનાાં હ તાા ઉ્ પાશન ક ન દ્રો .ેએ    ા 
ોામે  ક અંગે્રજ ડ ચી ોોા પ.ે તેનો સીરરો ચનાવ્ ોો સતો તેથી તેં ુાં નામ સીરરા પડુાં .ેએ  
કાાકારાપાર :  
ેસસ તાપી નશે ઉપર  ક ચાંપ ચાાંપ ામાાં વવ્ ોો .ેએ સાપમાાં ેસસ  ક ેણતુક્તત ઉ્ પાશન મથક 
તપે થુાં .ેએ  
સોન ઢ :  
ોાોક ાડની ોાશેની સ્ થાપના પસ પાાં ેસસ ેને પ.ે  ડોશરા થિએ  
ઉકાાઈ :  
લરુતથી 100 રિતકમી  ુર તાપી નશે પર વ ેપ ઉકાિ ોોજના મો ે ચમુસ તકુ ોોજના .ેએ ્ ોાાં  ક 
કૃહત્રમ હ તાા સરો ર તૈોાર કર ામાાં વવ્ ુાં .ેએ  
ઉભરાટ :  
પીપી  નરાસિજ ેને શરિતરોારિતકનારાના સૌંશોપથી મઢાોેલુાં ઉભરા  શ્્ષતણ ગજુરાતં ુાં લ ુાંશર 
હ સારપામ .ેએ સરુ ેને તાડનાાં ઊંાાાં રાડ વ સ્ થાની હ તેર્તા .ેએ  
વીસાડ :  
 પસાડ સિજલ્ પાં ુાં દખુ્ ો મથક .ેએ નીરકમાાં ઔરાંોા નશે  સ  .ેએ ે માાં  સાણ મારખતે  ાાંસ, પાકડાાં 
ેને શ્રીખા વ ે .ેએ ર પ ેં ુાં મોરુ્ાં  કપતોપ તથા ર પ ે લરુ્ષતાશાં ુાં તાપીમક ન દ્ર .ેએ  
તનર્થી :  
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પોભો  પસાડં ુાં પરુાં ચની ોોેલુાં તીથપ શરિતરોારિતકનાર  વ ેલુાં સ ા યા ાં ુાં સ્ થા .ેએ રિતકનાર  
સાાંિચાચાં ુાં મ ાંરિતશર જો ાપાોક .ેએ  
સાંજાર્ :  
િરાન .ોડેને ભારત વ ેપાાં પારસી કોમનાાં ક  પાાંક કુરુ્ાંચોને સૌરદેથમ સાંદાણના રાદા  ર્ષતણ 
વપ ુાં સત ુાંએ સ ાંદાણની વસપાસ ાીકુ, આંચાના રષુ્ કા ત્ૃષત .ેએ  
ઉદવાડા :  
પારસીખં ુાં પહ ત્ર તીથપપામ .ેએ િરાનમાાંથી પા ેપ ેક્ગનયનોોત આવતત ચસ રામ) હનરાંતર 
રદેજ્ ્પત રાય ામાાં વ ી .ેએ  
વાપન :  
.ેલ્ પા થોડાાંક  ર્અમાાં  ાપી  ઔદ્યો્ોક ્ેષતતે્ર સરણખાા ભરે .ેએ પરાંત ુકારયાનાાંખ ઘણુાં કરેને 
રસાોણના સોિ વ હ સ્ તારમાાં રદે  ુર્ણનો મો ો ભો ઊભો થોો .ેએ  
દમર્ :  
મ  તર   પ પોરુ્પોીર સાંસ્ થાન વે  ક ન દ્રસરકાર સાંાા્પત રદેશ ત .ેએ શમણના રિતકનારાની ર ત ુમ  યરે 
ેને રાાંયા રાંોની .ેએ શમણની મ્ ોમાાંથી શમણોાંોા નશે  સ  .ે ેને નોરને ચે ભાોમાાં  સચાે 
.ેએ શ્્ષતણ ભાોમાાં ‘સે કેારે્થડ્રી‘ નામં ુાં મોરુ્ાં શ  ા .ેએ નાની શમણમાાં ‘ફોટા  ઓફ સેન્ ટ ેરરોમન‘ રિતકલ્ પો 
.ેએ  
દાદરા-ન ર હવેીન :  
500 ાો રિતકમીથી પણ ખ.ો હ સ્ તાર પરા તો વ ક ન દ્રતાહસત રદેશ ત  ક ચાચતમાાં હ રપ .ેએ 
1954 માાં વ રદેશ તને પોરુ્પોીરોના તાસનથી દતુત કરાોો ્ ોારથી 1961 લપુી વ રદેશ ત પર 
પોકોં ુાં રાજ ર્ુાં સત ુાંએ  
ઉનાઈ :  
ોરમ પાણીના કુાંડ મા   દાણીત ુાં ઉનાિ  ક વરોગ ોપામ .ેએ  
ર્બીનમોરા :  
ેસસં ુાં સોમનાથ મસાશ  ં ુાં મ ાંરિતશર ેહત રદેહસધ છ .ેએ રાારાીપાાંનાાં કારયાનાાં હ કસ્ ોાાં .ેએ  
નવસારી :  
ન સારે ર  ણાપ નશેના રિતકનાર   સેલુાં ોાોક ાડે નોર .ેએ કાપડની હમપો,  ાસણનાાં કારયાનાાં 
તથા સેરાનો ઉદ્યોો હ કાસ પામ્ ોાાં .ેએ ન સૈોશ પીરની મરાર રિતસન ુ ુ  – દકુ્સ્પમોમાાં રદેહસધ છ .ેએ  
નાર ોળ :  
રદેખ્ ોાત હ દ્યાપામ .ેએ શરિતરોારિતકનારાં ુાં વ સૌંશોપપામ શ્્ષતણ ગજુરાતં ુાં પ ાંાોીની – મસાચાેર્શ્ર 
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ોણાો .ેએ  
સાપતુારા :  
સહ્યાદ્રી પ પતમાાાના પહિમ .ેડ  શરિતરોાની સપા ેથી વતર  2900 ફૂ ની ઊંાાિ  વ ેપ 
સારતુારા વોોજનર   પક હ કાસ પામેલુાં ્ોરિતરમથક .ેએ ેસસ ચે તરખ પાણીથી  સ ાાોેપો 
્ીપકલ્ પ ચાો .ેએ ‘રોઝ  ાડાન‘ ેને હત્રખાા ચાો પણ જો ા ે  ો .ેએ મપમાયી ઉ.ેર ક ન દ્રોનો 
વ્ ોાપારિતરક પોરણે હ કાસ થિ રહ્યો .ેએ  
શહવા :  
ડાાંોં ુાં દખુ્ ો તસ ર .ેએ શરિતરોાની સપા ેથી વતર  1800 ફૂ ની ઊંાાિ  વ ેલુાં .ેએ ડાાંો શરચાર 
ડાાંોી રદેદાનો સૌથી મો ો પોક-ઉ્ સ  .ેએ સોાે આહતમોા)ના સાતેક રિતશ સ ેોાઉ ી  ના ડાાંોીરાદા 
ેક્ગન પે ા ે .ે ે ને સતત 168 કપાક લપુી જપતો રાય ામાાં વ ે .ેએ  
ભરૂચ :  
મગૃઋુહર્  વ નોર  સાવ્ ુાં સો ાથી  ં ુાં નામ મગૃકુ . ેથ ા મગૃતુીથપ પડુાં સત ુાંએ પા.ાથી 
ેપભ્રાંત થિને ભપેા થિ ોુાંએ નમપશાના ર  રને કારણે  ારાં ાર જર્જરિતરત થિ ોોેલુાં ભપેા, 

નમપશાચાંપને કારણે લરુ્્ષતત થતુાં દાો .ેએ ખરિત િપાિરર, હસમેન    ોેર નાાં મો ાાં કારયાનાાંથી ભપેા 
સદદૃ્ધધ છ તરખ જિ ર્ુાં .ેએ દ  ા‘ ોલ્ ડન ર્રિજ‘ અંગ્રેજો  િએ સએ 1881 માાં ચાંપા ેપોએ  
શકુાીતનર્થા :  
ભપેાથી 16 રિતકમી  ુર વ ેલુાં ભકુપતીથપ ોાત્રાપામ .ેએ ેસસ શર કાહતિકે ર  નમે નમપશા નશેના કાાં   
મેાો ભરાો .ેએ વ સ્ થા હ સારપામ તરેક  હ કસી ર્ુાં .ેએ  
કાબનરવડ :  
ભકુપતીથપની નીરક, નમપશાના પ ની મ્ ોમાાં વ હ તાા  ડ વ ેપો .ેએ માન ોતા   ી .ે ક  
કચીરીર  ભારતભ્રમણ શરહમોાન શાતણ ખચકુાં ે માાંથી વ  ડ ઊોી નીકળોોએ  ડં ુાં દ  ા થડ 
તોપતુાં દશુ્ ક પ .ેએ વ  ડ વતર  600  ર્પ ી  નો સો ાં ુાં ેં મુાન .ેએ  
રાજપનપળા :  
રજ ાડાની રાજપાનીં ુાં તસ ર .ેએ ેસસનો સદાર ચારે ાાો રાજમસ પ જો ાપાોક .ેએ વ સ્ થા 
તેની રમણીોતાને કારણે ગજુરાતી રિતખલ્ મોનાાં ભરુિત િંોં ુાં સ્ થાન ચની ોુાં .ેએ  
અંકાીેશ્વર :  
ભપેાથી 12 રિતકમી શ્્ષતણે વ ેલુાં અંકપેર્શ્ર યહનજ તેપ મા   દાણીત ુાં .ેએ ગજુરાતમાાં સૌથી સારુાં 
ેને સૌથી  ુ ુતેપ વપનારુાં તેપ્ેષતત્ર .ેએ ેસસથી નીકાતુાં તેપ ભધુ છ થ ા  ડોશરા પાસેની 
કોોપી રિતરખાિનરેમાાં મોકપ ામાાં વ ે .ેએ  
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ભાડભતૂ :  
ભપેાથી વતર  23 રિતકમી  ુર વ ેપા વ પાહમિક સ્ થાે શર 18  ર્વ કુાંભમેાો ભરાો .ેએ  
કારજર્ :  
રાંોે ુ  ત મસારાજનો વશ્રમ ેસસ .ેએ  
બોચાસર્ :  
ે્ષતર રરુુર્ોતમ સાંસ્ થાં ુાં  ડુાં મથક ચોાારણ ચોરસશ – તારારરુ માોપ પર વ ેલુાં .ેએ  
ડાકાોર :  
નરિતડોાશથી પોભો 40 રિતકમી ર   વ વ ેલુાં ડાકોર-દ  ા ડાંકરરુ-કૃષ્ ણભતતોં ુાં મોરુ્ાં પામ .ેએ લરુદેહસધ છ 
ડાકોરં ુાં મ ાંરિતશર િએ સએ 1828 માાં શ્રી ોોપાારા  જોન નાથ તામ્ ્   ેકર   ૈરિતશક હ હપથી ચાંપાવ્ ુાં સત ુાં 
તે ા પેય માે .ેએ વ માંરિતશરને 8 ુમુ્ મ  .ે ેને 24 હતયરો .ેએ હનજમાંરિતશરમાાં ્ચરાજતી દ  હતિ સાડા 
ત્રણ ફૂ ે ઊંાી ેને શોઢ ફૂ  પસોાે .ેએ વયી દ  હતિ કાાા કસો ે પથ્ થરની ચનેપી .ેએ ેને તે 11 
મી સશેની સો ાં ુાં મનાો .ેએ  
 ળતેશ્વર :  
ડાકોરથી 16 રિતકમી  ુર મસે કાાં   વ ેલુાં સોપાંકેોું ુાં વ હત ાપો જો ા ે તુાં .ેએ મસે ેને 
ોાતી નશેં ુાં વ સાંોમતીથપ  ક હપકહનક સ્ થા ચન ુાં .ેએ  
કાપડવાંજ :  
કપડ ાંજ ી  ં ુાં ઐહતસાહસક સ્ થાન .ેએ ેસસની કુાંકા ા  દાણીતી .ેએ કપડ ાંજના કેહતિસ્ તાંભ આતોરણ) 
રદેાાીન ોુની કેહતિોાથા ોાતાાં ેકચાંપ ઊભાાં .ેએ  
ઉત્ કાાંઠેેશશ્વર :  
કપડ ાંજથી શસેક રિતકમી  ુર  ાત્રક કાાં   ઉ્ કાં  ર્શ્રં ુાં હત ાપો .ેએ 108 પોહથોાાં ાઢતાાં જમણી 
ચાીુ   ોોય .ેએ તેમાાં શ્રી જોશાંચાં ુાં સ્ થાનક .ેએ ેસસ હ હ પ સ્ થાનેથી પોકો  ાા ઉતરા  ા 
વ ે .ેએ  
શામળાજી :  
સાચરકાાં ા સિજલ્ પામાાં ડુાંોરો   ાે મેર્શ્ો નશેના રિતકનાર  વ ેલુાં વ  ેશ્ણ તીથપ હતલ્ પસૌંશોપની 
શપ ષ્ષ્   ે પોકનીો .ેએ ેસસ ાતમુુપજ હ ષ્ણુાંની ોશા પારણ કર પ શ્ ોામ દ  હતિ હ રાે  .ે   પે વ 
સ્ થા ોશાપરર  રે પણ કસ  ાો .ેએ શર કારતક લશુ ર  નમે ોોદાતા ેસસના મેાામાાં દાતદાતના 
પભખુની પે- ેા થાો .ેએ  
ઈડર :  
રિતસિંમતનોરની ઉાર  િડર ોામમાાં જ પોભો 800 ફૂ  ઊંાો ડુાંોર .ેએ  ક  ાર વ ોઢ ીરત ો 
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  લુાં કપરુાં ોણાત ુાં ક  ‘ઈડનરયો  ઢ જીત્ યા‘   ી પોકોક્તત રદેા્પત થિએ  
ખેડરિહ્મા :  
રિતસિંમતનોરથી 57 રિતકમીના અંતર  વ ેપ યેડબ્રહ્મામાાં રિતસરણા્ષતી નશેના કાાં   ાતદુુપય બ્રહ્માીરં ુાં 
હ રપ માંરિતશર વ ેલુાં .ેએ નીરકમાાં મગૃઋુહર્ના વશ્રમ તરેક  ખાયાતા વશ્રમની નીરક રિતસરણા્ષતી, 
ભીમા્ષતી ેને કોસાાંચી નશેખનો સાંોમ થાો .ેએ  
મહસેાર્ા :  
મસ સાણાની ભેંસો  યણાો .ે ેને ેસસની ‘દૂધસા ર‘ ડ રે દાણીતી .ેએ ેમશા ાશ – રિતશલ્ પી 
સાિ ે પર મસ સાણા વ તાાં પસ પા ‘શાંકુઝ‘  ો રપાકપ પોપ કો મા   મનોરાંજનના સ્ થા તરેક  
રદેહસધ છ થોો .ેએ  
પાટર્ :  
સરસ્  તી નશેના ત    સેલુાં વ  ક  યતં ુાં મસાનોર ગજુરાતની રાજપાની સત ુાંએ પા ણ   પે 
‘પતન – શહરે‘. વં ુાં દ  ા નામ ેણરિતસપરરુ પા ણ સત ુાંએ પોભો સદાર  ર્પ પસ પાાં ચાંપાોેપ 
સસસ્ ત્ર્પિંો તાા ના ે તેર્ો પરથી તેની હ તાાતા, કારેોરે ેને ભવ્ ોતાનો પરિતરાો માે .ેએ 
હતલ્ પ સ્ થાપ્ ોની ભવ્ ોતાં ુાં શતપન કરા તી રાણકે  ા  લહુ ખ્ ોાત .ેએ પા ણમાાં ેનેક લુાંશર 
સિજનાપોો .ે તથા 800 – 1000 રરુાણા ેપભ્ ો ગ્રાંથો સા ાોા .ેએ  
તસદ્ધપરુ :  
માતશૃ્રાધ છ મા   દાણીત ુાં હસધ છરરુ સરસ્  તી નશેને રિતકનાર  વ ેલુાં .ેએ પરાંત ુહસધ છરરુની ખ્ ોાહત તેના 
રુદ્રમસાપોને કારણે .ેએ ે ના 1600 માાંથી વે  માત્ર ાાર ક થાાંભપા ેને ઉપર કમાન ે તુાં થોડુાંક 
ચ ુાં .ેએ હસધ છરરુથી થોડ   ુર 12 * 12 મી રનો  ક કુાંડ .ે ે  ્ચિંુુ સરો ર નામે ખાયાો .ેએ  
તારાં ા :  
મસ સાણા સિજલ્ પાની ઉાર  વ ેલુાં જૈનોં ુાં વ ોાત્રાપામ 1200 ફૂ  ઊંાા ે્ ોાંત રમણીો ડુાંોર પર 
વ ેલુાં .ેએ  
મોઢેરા :  
ભારતમાાં માત્ર ચે લ  ોપમ ાંરિતશરો .ેએ  ક કોણાકપ  આખરિતરસ્ સા)માાં ેને ચીીુ ાં મોઢ રામાાંએ રષુ્ પા તી નશેને 
રિતકનાર  વ ેલુાં વ માંરિતશર િએ સએ 1026-27 માાં રાદા ભીમશ  ના સમોમાાં ચાંપાુાં .ેએ  
વડન ર :  
મસ સાણાથી 30 રિતકમી  ુર વ ેપા ચે પથ્ થરના તોરણો હતલ્ પકાા ેને  ાસ્ તકુાાના રદેતીક તરેક  
ભારતભરમાાં હ ખ્ ોાત .ેએ શેપક રાો ોાોા પ.ે તાનસેનના તરેરમાાં થોેપા શાસં ુાં તમન 
ેસસની ચે સાંોીતઞાન ચસ નો તાના ેને રેરે  મલ્ સાર રાો .ેડેને કુું સત ુાંએ  
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બાીારામ :  
ચનાસકાાં ા સિજલ્ પાં ુાં વ  ક ઉામ રદેાકૃહતક સૌંશોપપામ .ેએ તે   કરે પર વ ેલુાં .ેએ  
અંબાજી :  
ગજુરાતની ઉાર સરસશ  ેર લ્ પીની પ પતમાાામાાં વરાલરુ ડુાંોર પર અંચાીરં ુાં લરુદેહસધ છ માંરિતશર 
વ ેલુાં .ેએ ઉપરાાંત વસપાસના જ ાંોપોની પેશાત પાય, યેર, મીણ, મપ, ગ  ોા  ોેર ં ુાં પણ 
ચદાર .ેએ અંચાીરં ુાં હ તેર્ વકર્પણ તેની નીરક વ ેપો ો્ ચર પસાડ .ેએ ો્ ચરની  ોા પર 
માતાીરં ુાં મ ાંરિતશર વ ેલુાં .ેએ  
ભજુ :  
ક .ં ુાં દખુ્ ો મથક મજુ 580 ફૂ  ઊંાા મ  સિજોા ડુાંોરની તાે ેમાાં વ ેલુાં પોભો 500  ર્પ 
રરુાણુાં નોર .ેએ સીમાાંત નોર સોિ પશ્ કરે .ા ણી ેને સ ાિ મથક  ોેર  ેસસ હ કસ્ ોાાં .ેએ 
 ાાંકેચ  કે ોપીખ ાાા મજુમાાં યાસ જો ાપાોક .ેએ વોનામસપ, મસારા  પયપતીરની લુાંશર 
કોતરણી ાાે .ત્રીખ, તાા  ેને તેમાાં માિપો  ુરથી પાણી પા તી મ  ોભપ નસ રએ ક .ની 
કપાં ુાં હતયર   પે વોના મસપએ  
અંજાર :  
મજુથી ર   પ-શ્્ષતણે વ ેલુાં અંદાર પાણીશાર .રે-ાપ પાાં, લ  ડેખના ઉદ્યોો તથા ચાાંપણી કાા મા   
દાણીત ુાં .ેએ જાેર્શ્ર મસાશ   તથા ે સપ-તોરપની સમાહપ હ ખ્ ોાત .ેએ અંદારથી પોભો 4 
રિતકમીના અંતર  જ ાંોપી ોપેડા આઘડુયર) ખ બ્રવુરેથી ી  ન લપુીમાાં જોિ તકાો .ેએ  
ધનર્ોધરનો ડુાં ર :  
મજુોી વતર  60 રિતકમી  ુર વ ેપો વ ડુાંોર શાશા ોોરયનાથની તપો મ  હમ તરેક  રદેખ્ ોાત .ેએ 
ડુાંોર પોભો 1250 ફૂ  ઊંાો .ેએ વ ડુાંોરમાાં થાન મ  વ ેપો .ે ક  ે  પીર ેને ોોોીખની 
રસ  ાની જગ ોા .ેએ  
વેમ ુ:  
ક .ના મો ા રણની શ્્ષતણ સરસશ   ક નાં ુાં ોામ .ેએ .ેલ્ પાાં 250  ર્અથી વ ોામના પોકો 
પોતાના દયુીની તસાશતનો તોક પાાે રહ્યાાં .ેએ  
નારાયર્ સરોવર :  
ભારતનાાં પાાંા દખુ્ ો સરો રોમાાં નારાોણ સરો રની ોણના થાો .ેએ વ સ્ થા  ૈષ્ ણ  પમતીતખં ુાં 
ોાત્રાપામ .ેએ  
મુાંદ્રા :  
દુાંદ્રા  ાડે – ચોીાા ેને તાું ુ રસ્ ત વચોસ ાને કારણે ક .ના પીપા રદેશ ત તરેક  ખાયાો .ેએ 
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ેસસ યાર કં ુાં ઉ્ પાશન રષુ્ કા રદેમાણમાાં થાો .ેએ  
માાંડવન :  
મજુથી શ્્ષતણ-પહિમમાાં વતર  60 રિતકમીના અંતર  માાંડ ી આમડિ) ચાંશર તરેક  હ કાસ પામી રસ લુાં 
સ્ થા .ેએ માાંડ ીનો રિતકનારો બ  ચ ર્ાોામણો સો ાથી  ક  ેચી સેને ોરિતરોમ પણ .ેએ પ નાક્કેથી 
 ીજાેં ુાં વ્ ોાપારે પોરણે ઉ્ પાશન થાો .ેએ  
ધોળાવનરા :  
િએ સએ 1967-68 માાં ભાાઉ તાલકુામાાં પોાા ીરા  સચાની રદેથમ દાણ થિએ રરુાતન ત્  ના તોપ 
કાોપ રદેમાણે વ સ્ થાે 4500  ર્પ પસ પાાં  ક હ તાા ેને ભવ્ ો નોર સત ુાંએ  
કાાંડીા :  
ક .ં ુાં વ ચાંશર ે ાપાીન પણ ભારતનાાં ેો્ ોનાાં ચાંશરોમાાંં ુાં  ક ચની ર્ુાં .ેએ તે ્ે પો પ  .ેએ  
વઢવાર્ :  
 ઢ ાણ આી  ના સમોં ુાં  પપમાનરરુ) ેને વુહુનક લરુ ન દ્રનોરની   ા ેભોોા ો નશે  સ  .ેએ 
ોામમાાં લુાંશર – હતલ્ પસ્ થાપ્ ોભરે માપા ા  .ેએ સતી રાણકશ  ીની શ રે રદેખ્ ોાત .ેએ  ઢ ાણ 
સૌરાષ્ રનો શર ાજો કસ  ાો .ેએ વરાશે પ.ે ભારતમાાં સૌરદેથમ હ પીન થનારુાં રાયનો  ઢ ાણ 
સત ુાંએ  
ચોટીીા :  
ર ેરાાંશ મેઘાણીં ુાં ાો ેપા લરુ ન દ્રનોરથી 57 રિતકમી  ુર ડુાંોર પર વ ેલુાં .ેએ ડુાંોરની  ોા પર 
ાાદુાંડાશ  ીં ુાં મ ાંરિતશર .ેએ  
તરરે્તર :  
તરણેતર   હત્રનેત્ર ત્ શં ુાં ેપભ્રાંત .ેએ રાજકો થી ઉાર-ર   પમાાં 65 રિતકમી  ુર વ ેલુાં તરણેતર 
 ના મેાા મા   હ ર્શ્ભરમાાં રદેહસધ છ .ેએ સાપં ુાં મ ાંરિતશર િએ સએ 1902 માાં ચાંપાુાં સત ુાંએ  
 ાાંધનન ર :  
સને 1964-65 માાં ોાાંપીનોર ગજુરાતની ન ી રાજપાનીં ુાં તસ ર ચન ુાં વબુાં નોર જ ન ેસરથી 
 સા ાુાંએ ાાંડેોઢના સ્ થપહત પા કાબુપ્ રોેરના નોરોોજના પર ોાાંપીનોરની વોોજન-કલ્ પના 
કર ામાાં વ ીએ વબુાં તસ ર 30 સેક રમાાં હ ભાસિજત કર ામાાં વવ્ ુાંએ હ પાનસભાં ુાં સ્ થાપ્ ો 
કપા્ મક .ેએ તસ રમાાં લુાંશર ચોીાાખ ઉપરાાંત પાયો ત્ૃષતો ઉોાડાોાાં .ેએ  
ોાાંપીનોરં ુાં ેનોબુાં વકર્પણ .ેએ ે્ષતરપામએ ભો ાન શ્રી સ્  ામીનારાોણની સ્ દહૃતમાાં સદાપોેલુાં 
વ સાંસ્ કૃહત તીથપ કુપ 23  કર પરતી પર પથરાોેલુાં .ેએ .  ર્પના સમોોાાામાાં ચાંપાોેલુાં વ 
માંરિતશર 108 ફૂ  ઊંચુાં, 240 ફૂ  પાાંબુાં ેને 131 ફૂ  પસોળાં .ેએ માંરિતશરના મ્ ોસ્ થ યાંડમાાં ભો ાન 
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સ્  ામીનારાોણની સાત ફૂ  ઊંાી લ ુણપમાંરિતડત દ  હતિ ્ચરાજમાન .ેએ  
અડાીજ :  
ોાાંપીનોરથી ેમશા ાશના રસ્ તે 10 રિતકમીના અંતર  ેડાપજ ોામની ઐંહતસાહસક  ા ં ુાં સ્ થાપ્ ો 
હ ર્શ્ના રદે ાસીખં ુાં વકર્પણ ચન ુાં .ેએ વ  ા  રાણી રુશાચાિ  તેના પહત રાદા  ીરહસિંસની 
ોાશમાાં સને 1499 માાં ચાંપા ી સતીએ તેને 5 માા .ેએ  ા ની કુપ પાંચાિ 84 મી ર ે  પી .ેએ  
ીોર્થી :  
ેમશા ાશની પહિમે 84 રિતકમીના અંતર  વ ેપા પોથપમાાંથી સડપ પા સાંસ્ કૃહતના પોભો ાાર 
સદાર  ર્પ ર   વના ે તેર્ો માે વવ્ ોા .ેએ વ સદધૃ છ ચાંશરનો નાત ર  રને કારણે થોો સો ાં ુાં 
મનાો .ેએ  
ધોળકાા :  
પોથપની ર   વ વ ેપા પોાકા ોામમાાં મીનાશ  ી  ચાંપા ેલુાં મપા  તાા  .ેએ પોાકા 
દામખાની  ાડેખ મા   દાણીત ુાં .ેએ ્ ોાાંથી શ્્ષતણ-ર   પમાાં ેમશા ાશ-યેડા સિજલ્ પાની સરસશ  ત્રણ 
નશેખનાાં સાંોમ સ્ થાે  ૌ ાનો મેાો ભરાો .ેએ  
નળ સરોવર :  
ેમશા ાશથી શ્્ષતણ-પહિમે વતર  60 રિતકમીના અંતર  વ ેલુાં ના સરો ર વતર  115 ાો 
રિતકમીનો ઘેરા ો પરા ે .ેએ  ામાાં વતર  350 ે  પા નાના ચે  .ેએ ના સરો રં ુાં આંતરરાષ્ રેો 
મસ્   .ે, કારણ ક  હતોાાા શરહમોાન શ તપરશ તનાાં પ્ષતીખનાાં  ોાે ોાાાં વ ે .ેએ વમાાં 
લ  રયાચં ુાં વકર્પણ  ુ ુરસ  .ેએ  
અમદાવાદ :  
સાચરમતીના રિતકનાર  વતા પ ેને કણાપ તી નામનાાં ચે નોરો સતાાંએ ્ ોારથી તપે થિને 
ે ાપાીન ેમશા ાશ લપુીનો  ક રાજકેો ેને સાાંસ્ કૃહતક િહતસાસ .ેએ સને 1411ના  હરદેપ 
માસની પસ પી તારેયે ેસમશ તાસ  રદેથમ ઈં  દ  કે તસ રં ુાં હનમાપણ તપે કુુંએ ેમશા ાશમાાં ચે 
રિતકલ્ પા .ે ં ભદ્રનો ેને ોાોક ાડની સ ેપીનોએ ત્રણ શર ાદાની અંશર જતાાં જમણે સાથે હ તાા 
દામે મક્સ્જશ વ ેપી .ે ે  સને 1423 માાં ચાંપાોપેીએ વ હસ ાો રકરિતરોા મક્સ્જશ, રાણી 
પેપમતીની મક્સ્જશ પણ રદેખ્ ોાત .ેએ સને 1572 માાં ચાંપાોેપી સીશે સૈોશની દાાેખ હ ર્શ્હ ખ્ ોાત 
.ેએ કુતબુદુ્દેન સૌે  કુતચુ તાા  1451 માાં ચાંપા ેલુાં ે  વે  કાાંકરિતરોા તાા  તરેક  ખાયાો .ેએ 
76  કર ે  પી જમીન રોકતા વ તાા નો ઘેરા ો પોભો 2 રિતકમી ે  પો .ે તથા વ્ ોાસ 650 
મી ર .ેએ  ામાાં વ ેપી નોીના ાડે તેની લુાંશરતામાાં  પારો કર  .ેએ કુતા રદેાણીહ દ્દ પેચીન 
ડ હ ડના રદેોાસોથી કાાંકરિતરોાની વસપાસની   કરેખ પર હ કસેપા ચાાક્રેડાાંોણ, રદેાણીસાંગ્રસ, 
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જાારસાંગ્રસ ગજુરાતં ુાં વોતુાં ોૌર  ોણાો .ેએ સને 1450 માાં સીશે ચતીરની મક્સ્જશના ઝૂપતા 
હમનારાખની રાના થિએ  
1850માાં રિતશલ્ પી શર ાદા ચસાર રેદેમાાંશ સપા   સખ શ વરસં ુાં સ ેહસિંોં ુાં સિજનાપો ર ુાંએ ચીદાાં 
પમપસ્ થાનોમાાં પાાંડુરાંો વ  પેીરં ુાં ભા હનરપરમાાંં ુાં ોોોેર્શ્રં ુાં મ ાંરિતશર, ્ાન મો હમતન, સર કૃષ્ ણ 
સાંરદેશાોં ુાં િસ્ કોન માંરિતશર ેને સોપા યાતે ભાો ત હ દ્યાપી  .ેએ  
ં ્ૃ ો્ેષતતે્ર શ્રીમતી દણૃા્પની સારાભાિની શપપણ સાંસ્ થા ેને કુદરુિતશની પા્યોાની કશાંચ સાંસ્ થા કામ 
કરે રસે .ેએ સ્ થાપ્ ોહત્ષતણ્ષતેતે્ર સ્ ક પ ખખ વરિતકિ  કાર, કપાનો રોસિજિંશો ીર ન સાથે સાંશભપ રાતી 
 નએવિએડેએ ેને ઉદ્યોો સાંાાપનના હત્ષતણ મા  ની વિએ વિએ  મએ ભારતભરની ચેનદ  ન 
સાંસ્ થાખ .ેએ ોાાંપીીર  સ્ થાપેપી ગજુરાત હ દ્યાપી  સ્  તાંત્ર હ દ્યાપી  તરેક  ોાાંપી હ ાારને 
ક ન દ્રમાાં રાયીને હત્ષતણ વપી રસે .ેએ હ ઞાનાન ્ેષતતે્ર રિતખ્રકપ રિતરસાપ પેચોર  રે, ઔદ્યો્ોક સાંતોપન 
મા  ની ેરિત રા તો અંપ-ચસ રાાંદ  ોાાં મા  ની ચીએ  મએ  એ સાંસ્ થાખની નામના શ ત-હ શ તમાાં .ેએ 
સરયેજ નીરક હ તાપા  ક હ હતષ્   રદેકારં ુાં નાસ્ તાગસૃ .ેએ ે માાં ોામડાં ુાં  ાતા રણ ઊમુાં 
કર ામાાં વવ્ ુાં .ેએ ેસસ હ હ પ રદેકારના  ાસણોનો સાંગ્રસ .ેએ  
સને 1915માાં રાષ્ રહપતા મસા્ મા ોાાંપીીર  સાચરમતીના કાાં   ‘સત્ યાગ્રહ હ શ્મ‘ની સ્ થાપના કરે 
સતીએ ેસસોા ોાાંપીીરં ુાં હન ાસસ્ થાન રદયશોકુાંજ વ ેલુાં .ેએ  
મોરબન :  
મ છુ નશેને રિતકનાર  મોરચી  સ્ ુાં .ેએ હતલ્ પતુત મ્ણમાંરિતશર કાાનો ઉ્ કૃષ્   નદ  નો .ેએ મોરચીમાાં 
ઘરિતડોાા તથા પો રે ચના  ાના ઉદ્યોો બ  ચ હ કસ્ ોા .ેએ નીરકમાાં નાનકડુાં ોામ  ાંકારા 
વોપસમાજના સ્ થાપક સ્  ામી શોાનાંશીરં ુાં જન મસ્ થાન .ેએ  
વાાંકાાનેર :  
રાજકો થી 38 રિતકમી  ુર  ાાંકાનેરમાાં મસારાદાનો મસ પ શતપનીો .ેએ મસારાદાના હ હતષ્   તોયની 
ોાશોીરે પેપે રરુાણી મો રોનાાં મોડપો આહ ન   જ કારો)નો મો ો સાંગ્રસ પણ .ેએ પો રે ઉદ્યોો હ કાસ 
પામ્ ોો .ેએ  
રાજકાોટ :  
રાજકો ની સ્ થાપના સોામી સશેમાાં કુાં ર હ ભોીર દાડ દા નામના રાજર  ત સરશાર  કરેએ ેસસની 
રાજકુમાર કોપેજ દાણીતી હત્ષતણ સાંસ્ થા .ેએ મસા્ મા ોાાંપીના પરિતર ારં ુાં પૈતકૃ સ્ થાન કચા ોાાંપીનો 
ડ પો,  ોટ્સન સાંગ્રસાપો ખ્ ોાતનામ .ેએ  
 ોંડી :  
રાજકો થી 30 રિતકમીના અંતર  વ ેલુાં ોકડપ મ ુનેર્શ્રે શ  ી તથા સ્  ામીનારાોણ સાંરદેશાોના 
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માંરિતશરોને પીપે દાણીત ુાં .ેએ ોકડપ ોકડપી નશેના રિતકનાર   સેલુાં .ેએ  
વનરપરુ :  
રાજકો થી શ્્ષતણે 38 રિતકમી  ુર  ીરરરુ સાંત જપારામના સ્ થાનકને કારણે ખ્ ોાતનામ ચન ુાં .ેએ  
જામન ર :  
સને 1540 માાં દામ રા ાે ક . .ોડેને દામનોર તસ ર  સા ેલુાંએ તસ ર   ાેના રણમપ 
તાા માાં વ ેપો પાયો ા મસ પ  ીરતા ેને રેદેમં ુાં રદેતીક .ેએ સૌરાષ્ રં ુાં પેરિતરસ કસ  ાત ુાં દામનોર 
 ક  યત .ો   કાતી તરેક  પણ ખાયાત ુાંએ વ ુવશાાાોપ રાંડુ ભટ્ટીર  સ્ થાપેપી રસાોણ 
તાાાખ  વે  રાંડુ ખામપસીં ુાં પેપ પારણ કુું .ેએ તસ રમાાં વ ેપી વ ુવરિતશક હુન હસિ ે ેને 
સૌર – ્ારિતક્ સા મા  ં ુાં સોપેરિતરોમ રદેખ્ ોાત .ેએ ેસસં ુાં સ્ મતાન માણેકચાિ દકુ્તતપામ ેનોબુાં .ેએ 
રણમપ તાા ની ેક્ગન રિતશતા  ચાપા સં મુાન માંરિતશર .ેએ ે ં ુાં નામ ‘ર્ નેસ બકુા‘માાં નકપાુાં .ે, 

કારણ ક  1 ખોષ્   1964 થી તપે થોેપ શ્રી રામએએએ ેયાંડ ુનુ હનરાંતર ાાલ ુરસે .ેએ દામનોરની 
 ક તરખ ચાંપ ચાાંપીને ચના ેલુાં રણીરતસાોર .ે તો ચીીર ચાીુ  ચેડે ચાંશર .ેએ ચેડેમાાં સ ાિશા 
તથા નૌકાશાં ુાં મસ્  ં ુાં મથક .ેએ નીરકના ચાપા.ડેમાાં સૈહનકતાાા .ેએ શરિતરોામાાં 22 રિતકમી  ુર 
પર ાાાના લુાંશર રાંોોના યડકો ાાા  ારખુ પીરો ન  ારખુ તરેક  ખાયાો .ેએ વ  ારખુની 
વસપાસનો 170 ાો રિતકમી હ સ્ તાર ‘દનરયાઈ રાષ્ટ રીય ઉનાન‘ દાસ ર કરાોો .ેએ  
દ્વારકાા :  
્ારકા રિતસન ુ ુખનાાં ાાર ોાત્રાપામો પૈકેં ુાં  ક .ેએ ્ારકામાાં 2500  ર્પ ી  ં ુાં ્ારકાપીતં ુાં મ ાંરિતશર .ેએ 
પાાંા માાં ુાં હ તાા માંરિતશર 60 સ્ તાંભો પર ઊમુાં .ેએ નીરકમાાં જ શ્રીમશ તાંકરાાાોપં ુાં તારશાપી  
વ ેલુાં .ેએ ્ારકાથી 32 રિતકમી  ુર તાંયો્ાર ચે  .ે ક  ે  ચે  ્ારકા તરેક  ખાયાો .ેએ દામનોર 
ેને ્ારકા   ા ેમી ારરુમાાં  ા ા ક હમકપં ુાં મી ાં ુાં કારયાં ુાં .ેએ  
પોરબાંદર :  
સૌરાષ્ રના શરિતરોારિતકનાર  વ ેલુાં પોરચાંશર મસા્ મા ોાાંપીં ુાં જન મસ્ થાન .ેએ વને લશુામારરુે પણ 
કસ  .ેએ ેસસ મો ે સાંખ્ ોામાાં ‘સનદ્દી‘ દાહતના પોકો  સ્ ોા .ે, ે ખં ુાં દ  ા  તન વરિત્કા માન ામાાં 
વ ે .ેએ ેસસના જો ાપાોક સ્ થાોમાાં ોાાંપીીર નની રાાંયી કરા ત ુાં કેહતિમ ાંરિતશર, લશુામામાંરિતશર, 

નેસરુ ૫પેને ોરિતરોમ, ભારત માંરિતશર તથા સદદુ્રત   ોેર  ોણા ી તકાોએ  
અહમદપરુ – માાંડવન :  
શરિતરોારિતકનાર  વ ેલુાં નોનરમ્ ો નૈસ્ોકક સૌંશોપ પરા ત ુાં સ્ થા .ેએ  
જૂના ઢ :  
્ોરનારની .ાોામાાં હ સ્ તર લુાં નોર ી  નાોઢ ભતત નરહસિંસ મસ તાની નોરે ોણાો .ેએ સડપ પાની 



 

  

MADE BY A.K.PARMAR 18 

 

સાંસ્ કૃહત પસ પાાંના ે તેર્ો ેસસથી માે વવ્ ોા .ેએ ્ોરનાર જ ાના રસ્ તે ેતોક  કોતરા ેપ 
હતપાપેય .ેએ  
ર્ રનાર :  
્ોરનાર પ પતની 600 મી રની ઊંાાિ લપુી પસકા ા મા   શસ સદાર પોહથોાાં ાડ ાાં પડ  .ેએ 
્ોરનાર દખુ્ ો્   ેજૈન તીથપપામ .ેએ ્ોરનાર રત તાાપના નામે પણ ખાયાો .ેએ  ોા પર સૌથી 
મોરુ્ાં નેહમનાથીરં ુાં શ રાસર .ેએ .ેક  ોાે અંચાીરં ુાં મ ાંરિતશર .ેએ  
સાસર્ નર :  
ોીરની તાે ેમાાંથી સદદુ્ર લપુીના શ્્ષતણ સૌરાષ્ રના હ સ્ તારમાાં હ સ્ તર લુાં સાસણોીરં ુાં જ ાંોપ 
હસિંસોના ેભોારણ્ ો તરેક  રદેખ્ ોાત .ેએ  નસ્ પહતતાસ્ ત્રીખના ે્ભરદેાો દજુચ ેસસ પોભો 50 
દાતનાાં ઘાસ ઊોે .ેએ ોીરનાાં ચીદાાં નકપપાત્ર રદેાણી .ે નીપોાો ેને મો ાાં તસોડાાં ાાે ભેંસએ  
તીુસનશ્ યામ :  
્ોર રદેશ તની મ્ ોમાાં વ ેપા વ સ્ થાે સાત કુાંડ .ેએ તેં ુાં પાણી 70 થી 80 C ે  લુાં ોરમ રસ  .ેએ  
ચોરવાડ :  
મ  તકામાાં ાાા્ંાોાખ મા  ના સ્ થા ાોર ાડં ુાં દ  ા નામ ાારુ ાડે .ેએ વ સ્ થા નારિતરોેા, 

નાોર ેપનાાં પાન ેને સોપારે મા   રદેહસધ છ .ેએ ી  નાોઢના ન ાચો મા   વ ઉનાાાનો દકુામ 
સતોએ ન ાચનો ગ્રીષ્ મ મસ પ વે  સોપીડ -સોમમાાં ખ ર ાિ ોોો .ેએ  
સોમનાર્થ :  
સોમનાથ   ભારતમાાં ત ૈ સાંરદેશાોનાાં ે્ ોાંત પહ ત્ર   ા ચાર યનોોહત્પોોોમાાં રદેથમ ોણાો .ેએ 
 ેરા ાથી 5 રિતકમી  ુર શરિતરોારિતકનાર  વ ેલુાં સોમનાથ 17  યત લ  ાં ાુાં ેને ચાંપાત ુાં ર્ુાં .ેએ સને 
1950 માાં સોમનાથના ન હનમાપણં ુાં કામ તપે થુાંએ ે માાં સરશાર પ  પનો હસિંસ ખાાો રહ્યોએ સને 
1995માાં સોમનાથની ખરેથી ન રાના કરાિ સતીએ માંરિતશરની નીરકમાાં ભો ાન શ્રીકૃષ્ ણને 
પારપી  તીર માુું સત ુાં તે ભાપકાતીથપ .ેએ  
ીાઠેશી :  
ેમર પીં ુાં પા ે ોામ રાજ ી કહ  કપાપીની જન મમ  હમ ેને કમપમ  હમ .ેએ  
ભાવન ર :  
ભા નોરની સ્ થાપના મસારાજ ભા હસિંસીર પસ પા  1723 માાં  ડ ા ોામ નીરક કરેએ બહુનોાશે 
હત્ષતણ મા   શ્્ષતણાદ  હતિ સાંસ્ થાની તપેવત ેસસ થિએ ોાાંપી સ્ દહૃત, ચા પન પાિબ્રેરે, ચસ રા – દ  ાંોા 
તાાા, પોકહમપાપ, સોલ્   રિતરસાપ િ્નસ્  ્   , ોૌરેતાંકર તાા , તયતેર્શ્ર માંરિતશર  ોેર  દાણીતાાં .ેએ  
 ઢડા :  
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ભા નોરથી ઉાર – પહિમે વ ેલુાં ોઢડા સ્  ામીનારાોણ સાંરદેશાોં ુાં મસ્  ં ુાં પામ .ેએ  
પાર્ીતાર્ા :  
પા્પતાણા પાસેના 503 મી ર ઊંાા તેત્ુાંયનો પ પતમાાા પરનાાં 108 મો ાાં શ રાસર ેને 872 
નાની શ રેખ હ ર્શ્ રદેહસધ છ .ેએ વ પ પતને રુાંડરિતરક ્ોરિતર પણ કસ  .ેએ ે્ોોારમાાં સૈકાનાાં વ માંરિતશરો 
મો   ભાોે વરસપસાણ ેને સખ શ પથ્ થરોથી ચાંપાોેપાાં .ેએ તેત્ુાંયનો ાડતાાં જમણી ચાીુ   
વુહુનક ોુમાાં ચાંપાોેલુાં સમ સરણ માંરિતશર વ ેલુાં .ેએ  
વેળાવદર :  
ેમશા ાશ-ભા નોર રસ્ તા ઉપર  પભીરરુ નીરક 8 ાો રિતકમી હ સ્ તારમાાં  ેાા શરનો ુુહનોાનો 
સૌથી મો ો કાાેોાર રાષ્ રેો પાકપ વ ેપો .ેએ 

વર્ાવ્ યવસ્ ર્થા, કાાયા અને સાધન 

બ્રાહ્મણ ં હ દ્યા ભણ ી, ભણા  ી, ોઞાન કર ો, કરા  ો, કથા, કમપકાાંડ ં પાંાાાંો 

પ  પ ં યેતી, ઢોરઉ.ેર, પરતીમાાંથી પાન ો પેશા કર ાં ુાં કામ ં સા, યેતીનાાં ખદાર 

 ા્ણોો ં  ેપાર, વ્ ોાજ  ા , સશાવ્રતોનો  સે   ં ત્રાજ ાાં, કા પાાં 
લથુાર ં પાકડાની ચના  ો, મકાન, ચારેચારણાાં, ખહનિાર ં  ાાંસપો-ખરસી 
લસુાર ં પોયાંડનાાં યેતીના ખદાર, દાાે-રાાંપા, સહથોારો ં પમણ, સથોડો 
સોની ં સોના – ાાાંશેના શાોીના ચના  ા, મીના કારેોરે કર ી ં  રણ, સથોડે 
સાા ી ં કુશરતી ેને કૃહત્રમ ર સામાાંથી તાાથી કાપડ  ણતુાં ં તાા, ત પ 

કાંસારા ં પાત ુખોાા ી, ન ાાં  ાસણ ચના  ાાં ં  રણ, સથોડે, ભઠ્ઠા 
શરીર ં લતુર, ઊન  ોેર  કાપડં ુાં દાતદાતં ુાં હસપાિકામ ં સોો, કાતર 

કરિતડોો ં મા ે, હસમેન  , ચ  નામાાં ાણતર, પ પાસ્  ર, મકાનો ચના  ાાં ં ખાાંચો 
તરોાાા ં ભ ાિ ેત, ના ક, રામપીપા કર ાાં ં મ  ાંોા 

કુાંભાર ં મા ેમાાંથી દાતદાતના ઘા નાાં  ાસણો ચના ી પક  ાાં ં ાાકડો,  પલુાં 
નાિ આ ાણાંશ) ં ોામની લયુાકારે સાા  ી, સારા – મા ા રદેસાંોે સે ા ં સદામત, ેસ્ ત્રો 
મોાી ં મર પ ઢોરનાાં ાામડામાાંથી યેતીનાાં સાપનો, યાસડાાં ચના  ાાં ં નયપી 
ઘાાંાી ં તેપી્ચોાાંમાાંથી આઘાણીમાાં પીસીને) તેપ કાઢ ાં ુાં કામ ંચાશની ઘાણી 
પોચી ં કપડાાં ેને કાપડ પો ાં ુાં, લઘુડ ેને સ્   . રેતે રાય ાં ુાં ં પાણી, કુાંડ 

માાે ં ફૂપ.ોડ ેને ખાોની  ાડેખ ઉ.ેર ાં ુાં ફૂપના સાર ચના  ાં ુાં 
રા ા ં ોપેડાાં, ઊં  ઉપોોોાથવ પાા ાાં, ઢોપ  ોાડ ો ં ઢોપ ત્રાાંસા, તરણાિ 

 ાઘરે ં તાા ડામાાં  ાડે કરે તાકભાીર ર  રે પાડ ી, મરઘાાં – ચતકાાં ઉ.ેર ાાં 
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રાજર  ત ં સમાજના ર્ષતણની જ ાચશારે  મની .ે ં તપ ાર, ઢાપ, ભાપો 
રચારે ં ઘે ાાં, ચકરાાં, ોાો  ોેર  ઢોર ઉ.ેર ાાં ં શોરડુાં, શ ઘડુાં 
સરિતરજન ં સાથ ણા  ેને ાામડાાંને ક ા  ાં ુાં કામ ં તાા 

 ાકરડા ં રાજર  તને ર  રક વ ઞાનાહત .ેએ સ ે યેતીકામ તરખ ્ ોાન શોુું .ેએ 
સપા  ં પથ્ થરને કોતરે દ  હતિ, િમારતો ચના  ી ં  ાાંકણુાં, સથોડો 
હપિંદારા ં પે પસીરને ોાશપાાં, રદાિ ચના  ાાં ં હપિંજણ 

તપોપન ં શ  માંરિતશરોમાાં ર  દાકામ ેને કરિતડોાકામ 

ભા સાર ં કાપડ પરં ુાં રાંોા ે કામ, રાંોર જં ુાં કામ ં ચીબુાં, ઘર લુાં રાંો 

ચદા્ણોા આસરા્ણોા) ં ભ કતી વ કોમ ઈંઢોણી, સાશડે,  ોપપી  ોેર  ચના ે .ેએ 
કોાે ં યેતી, યેતમી  રે 
 ણરારા ં  ક હ ારતી દાહત, પાપત ુરદેાણી ્ારા માપની સ રખ ર, પોરિત ોા 
મા.ે ં મા.પાાં પકડ ાં ુાં કામ કર  .ે ં દાા 

ચારો  ં ભાર્ાનો કસચી,  ાતાપખ ્ારા મનોરાંજન પીરસે .ેએ 
ન  – ચદા્ણોો ં  ાાંસની ઘોડે પર શોરડુાં ચાાંપી તેના પર મનોરાંજક યેપ કરનારએ 
 

ગજુરાત નન તવશેર્તાઓ 

બસૃ ્ુ  દુાંચિ રાયનોં ુાં હ ભાજન થતાાં સને 1960 ના મેની પસ પી તારેયે ગજુરાતં ુાં ેપો રાયનો 
ેક્સ્ત્  માાં વવ્ ુાંએ 
ભારતં ુાં સૌ રદેથમ ્ે પો પ  આદતુત ચાંશર) કાંડપા ગજુરાતમાાં .ેએ 
લતુરાઉ કાપડ સાંતોપન મા  ની  ક માત્ર સાંસ્ થા ‘ેરિત રા‘ ગજુરાતમાાં .ેએ 
ભારતના મી ાના ઉદ્યોોમાાં ગજુરાત મોયર  .ેએ 
હસમેન   ઉદ્યોોમાાં ગજુરાત વોા પડત ુાં .ેએ 
ભારતમાાં હસિંસ માત્ર ગજુરાતના ્ોરનાાં જ ાંોપોમાાં જ .ેએ 
ચ  નાનો પથ્ થર ગજુરાતમાાં પોભો શર ક સ્ થાે માે વ ે .ેએ 
વ ુવરિતશક હુન હસિ ે ભારતમાાં ખતત ગજુરાત આદામનોર)માાં .ેએ 
ચોકસાિ ં ુાં સૌથી  ુ ુઉ્ પાશન ગજુરાત કર  .ેએ 
સાંયેડાં ુાં પાકડા પરની કપાકારેોરેં ુાં યરાશે કામ રદેખ્ ોાત .ેએ 
ભારતના દખુ્ ો ચે ેયાતો યાંભાતનો ેયાત ેને ક .નો ેયાત ગજુરાતમાાં .ેએ 
સડપ પા સાંસ્ કૃહતને માતા ે તેર્ ેસસ પોથપ ેને રાંોરરુમાાં માે .ેએ 
ગજુરાતી રાસ, ોરચા ેને ુુસાં ુાં હ હતષ્   સાાંસ્ કૃહતક મસ્   .ેએ 
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ભારતના ભાગ ોહ પાતા મસા્ મા ોાાંપીની જન મમ  હમ ગજુરાત .ેએ 
‘ગજુરાત સ્     ખરિત િપાિરર‘ યાતરં ુાં મોરુ્ાં કારયાં ુાં ગજુરાતમાાં .ેએ 
ભારતમાાં કોિ પણ રાયનો કરતાાં પાાંચો શરિતરોારિતકનારો ગજુરાતનો .ેએ 
ભારતમાાં કોિ પણ રાયનો કરતાાં  પાર  ચાંશરો ગજુરાતમાાં .ેએ 
અંકપેર્શ્રથી ક . લપુીના રદેશ તમાાં કુશરતી તેપ-ોેસ ગજુરાતમાાંથી મળોા .ેએ 
ભારતમાાં ાોક ેને ચ  નાના પથ્ થરં ુાં ઉ્ પાશન ખતત ગજુરાતમાાં થાો .ેએ 
સોડા તના ભારતના ઉ્ પાશનના 95  કા ગજુરાતમાાં ઉ્ પન ન થાો .ેએ 
મસા્ મા ોાાંપી, સરશાર પ  પ, શોાનાંશ સરસ્  તી ે  ાાં નરર્ નો ગજુરાતે વપ ોાાં .ેએ 
સસ પાણીખના સ્  ોપ સદુાં ‘ના સરો ર‘ ુુહનોાભરનાાં પ્ષતીખને વકર્વ .ેએ 
યાદ્યતેપ આસસોતેપ)ના ઉ્ પાશનમાાં ગજુરાત મોયર  .ેએ 
કૃષ્ ણની ્ારકાનોરે ેન ેવદ્ય તાંકરાાાોપ સ્ થાહપત ાાર મ ો પૈકેનો  ક તારશાપી  ગજુરાતમાાં 
્ારકા યાતે .ેએ 
સ્  ામીનારાોરણ પમપના સ્ થાપક સ્  ાસે સસદાનાંશની કમપમ  હમ ગજુરાત .ેએ 
વ્ ોાપારે ેને વ્ ો સારુ ગજુરાતી હ ર્શ્ના શર ક શ તમાાં માે .ેએ 
ોતસૈકાખમાાં ચના ાોેપી પથ્ થરની  ા ં ુાં રદેમાણ ગજુરાતમાાં હ તેર્ .ેએ 
ેમશા ાશમાાં વ ેપા ‘ઝુપતા હમનારા‘ ઉ્ કૃષ્   હતલ્ પસ્ થાપ્ ોનો નદ  નો .ેએ 
તત્ુાંયનો પ પત પર અંશાે  980 નાનાાં મો ાાં જૈન માંરિતશરો પરા ત ુાં સ્ થા પા્પતાણા ગજુરાતમાાં .ેએ 
પા ણના પાશર  યોશે કાઢ ામાાં વ ેપી ેયાંરિતડત ઐહતસાહસક ‘રાણકે  ા ‘ જો ા ે  ી .ેએ 
કપાકાર, ન સરાજા ં ુાં ્ચરુશ પામનાર, ગજુરાતની સાાંકૃહતક રદેતહૃતખના રરુસ્ કતાપએ 
મોરારી બાપ ુ: તપોાજરડાના રદેાથહમક હત્ષતકમાાંથી રામકથાના રદેહસધ છ ોાોક ચની ુુહનોાભરના 
પોકોને કથારસપાન કરા નારએ 
ગીુઝારીીાી નાંદા : ચસુ્ ત ોાાંપી ાશે મી  ર નેતા, ભારતના ચે  યત કાોપકારે  ડા રદેપાન ચન ોા, 
‘ભારત ર્ ન‘થી સન માહનતએ 
ધનરુભાઈ અંબાર્ન : રિતરપાોન સ િન ડસ્ રેર ્ારા ગજુરાતના ઔદ્યો્ોક ીર નમાાં ક્રાક્નત વણનાર 
સાસહસક ઉદ્યોોપહતએ 
અરતવિંદ એન. મફતીાી : મખતપાપ િન ડસ્ રેરના નેદા નીાે ન  ુતોરોક હમપના ઉામ કાપડ ્ારા 
ઔદ્યો્ોક ુુહનોામાાં ે મં ુાં નામ .ે તે ા ેરહ િંશભાિ તે , ગજુરાતની વપહાખમાાં યડ  પોે 
રસ નારએ 
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નાનભુાઈ અમનન :  ડોશરાના રદેોહતતીપ રાયનોમાાં ‘ પે્મ્ચક‘ ્ારા  ૈદ્યકેો ્ેષતતે્ર શ ાખં ુાં 
ઉ્ પાશન કરે ગજુરાતની સે ા કરનારએ 
તત્રભવુનદાસ કેા. પટેી : ેદ  પ ડ રેની સ્ થાપના કરે ર્શ્ેતક્રાક્નતનો પાોો નાયનારએ 
ડો. શઈ. જી. પટેી : ેથપતાસ્ ત્ર હનષ્ ણાત ડોએ પ  પ ભારતીો રિતરર પ ચેન કના ો નપર લપુીના ઉ ા 
સોદ્દા ભારતમાાં ેને હ ર્શ્માાં ભોો નારએ 
સામ તપત્રોડા :   ્પકોમ્ હુનક તન આસાંશ તાવ્ ો સાર)ની ુુહનોામાાં ક્રાક્નત પા નારએ 
કેા. ીાી (કાાન્ન્તીાી) :  તપમાન હ ર્શ્નો હ ખ્ ોાત દાુુોર, પોતે ગજુરાતી .ે તેં ુાં ગજુરાતને ોૌર  
વપનારએ 
 ૌરવશાળી ગજુરાતનઓ 

દુ ાારામ મહતેાજી : ગજુરાતમાાં લપુારાની રદેતહૃા કરનાર નીડર ેગ્રણી વ્ ોક્તતએ 
વાીચાંદ હીરાચાંદ : ભારતના  સાણ  ાના સર્જક ‘હસહપોા સ્  ેમ નેહ ોેત‘ના સ્ થાપકએ 
તત્રભવુનદાસ  જ્જર : દાણીતા  ૈઞાનાહનક,  ડોશરામાાં ‘ ્પ્મ્ચક‘ ેને ‘કપાભ ન‘ વપનારએ 
હરભાઈ તત્રવેદી : ભા નોરમાાં ‘ઘરતાાા‘ તપે કરે હત્ષતણને રિતશતા ્ાિંપનારએ 
બળવાંતરાય મહતેા : પાંાાોતી રાયનોના રદેણેતા, ગજુરાતના માીર દખુ્ ોમાંત્રીએ 
મ નભાઈ દેશાઈ : રદેયર ોાાંપી ાશે, હત્ષતણહ દ્દ ેને હ ાારકએ 
ચાંદુીાી તત્રવેદી : કપડ ાંજના હ ્ાન, વિએ સીએ  સએ પાસ કરે  સે  ે કુતાતા હસધ છ કરનાર, 

વરાશ ભારતમાાં વન રના રાયનોપાપ ચનનારએ 
હરતસદ્ધભાઈ નદવેનટયા :  સે  કુતા રાજનીહતઞાન ેને ક ા ણીકાર, ગજુરાત હુન હસિ ેના રદેથમ 
 ાિસ ાાન સેપર ચનનારએ 
યશવાંત શકુાી : ગજુરાતં ુાં સાાંકૃહતક ેને સારિતસસિ્ોક ીર ન ઘડનાર ેગ્રણી સમાજતાસ્ ત્રી ેને 
સારિતસ્ ોસે ક, રાષ્ રરિતસત ્ાિંતકએ 
ડો. રવનન્ દ્રભાઈ એચ. દવે : હ ર્શ્માન ો હત્ષતણહ દ્દ, વર્પદ્રષ્  ા ક ા ણીકાર, ચમુશ્રતુ રદેહતભાસાંપિ 
હ ાારકએ 
ચનમનભાઈ ેર. પટેી : ગજુરાતના રાજકારણમાાં નતુાં ચા ેને જોમ વપનાર, નમપશા ોોજનાના 
રરુસ્ કતાપ, માીર દખુ્ ોમાંત્રીએ 
ઉપેન્ દ્ર તત્રવેદી : રિતખલ્ મ જોતના ો્ણતતાસ્ ત્રના હનષ્ ણાત ોાાંપી ાશે ક ા ણીકારએ 
 નત શેઠેશી : ્ચ્પોડપ તથા સ્ ં  કરના આંતરરાષ્ રેો હ ે તાએ 
મોતનીાી સેતીવડ : કાોશો ેને ન ોાોહ દ્દ, સ્  તાંત્ર ભારતના રદેથમ   નતીત જનરપએ 
પરેશ રાવી : રિતસન શે રિતખલ્ મોના રદેખ્ ોાત હ પન, સરશાર પ  પની લુાંશર મ  હમકા ભજ નારએ 
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અરુર્ા ઈરાનન : ગજુરાતી રિતખલ્ મોની ે્ભનેત્રી, રિતસન શે રિતખલ્ મોમાાં સસાોક ે્ભનેત્રીએ 
અસરાનન : ગજુરાતી રિતખલ્ મોના ે્ભનેતા, રિતસન શે રિતખલ્ મોના સસાોક ે્ભનેતાએ 
અરતવિંદ તત્રવેદી : ‘રામોણ‘ હસરિતરોપમાાં રા ણના પાત્રમાાં નકપપાત્ર ે્ભનો વપનારએ 
નયન મોર્ યા :  ડોશરાનો રિતક્રક   યેપાડે, ભારતનો મ  તર   પ હ ક   કેપરએ 
પાાંડુરાં  શાસ્ત્રિજી શર્થવીે : ભારતની  ૈાારિતરક ક્રાાંહતના રદેણેતા, સ્  ા્ ોાોરદેતહૃાના રરુસ્ કતાપ, 
 ગ સસેે   ોડપ હ ે તાએ 
પ.ૂ સ્ વામન સચિચ્ચદાનાંદ મહારાજ (દાંતાીન) : ગજુરાતમાાં  ૈાારિતરક ક્રાક્નતના રરુસ્ કતાપ, રદેયર હ ાારક 
ેને વશતપ સાુરુરુુર્એ 
 

રાજ-રજવાડાાં 
ેહ સ્મરણીો રાજ ી – તસદ્ધરાજ જયતસિંહ  

જન મ ં ેહનહિત  

દ્ૃ  ું વતર  િએ સએ 1143  

જન મસ્ થા ં ેણરિતસપરરુ પા ણ  

ીર નકાોપ ં ગરુ્જર મ  હમને સાા ેને રદેહતષ્  ાની પરાકાષ્  ા  પસકાાડ્ુાં, હ દ્યા ેને કાાને ઉાેજન, 

હસધ છરરુના રુદ્રમસાપો ેને પા ણમાાં સસસ્ ત્ર્પિંો તાા ં ુાં ચાાંપકામ, શાન ીરએ  
ેમશા ાશનો સ્થાપક – અહમદ શાહ  

જન મ ં 18 – 11 – 1392  

દ્ૃ  ું 1445  

જન મસ્ થા ં રિતશલ્ પી  
ીર નકાોપ ં ેમશા ાશનો પાોો નાાંખ્ ોો, પહ ત્ર ીર ન, ભદ્રનો રિતકલ્ પો, ીુ મ્ મા મક્સ્જશ, સતચતયાનની 
મક્સ્જશ, ત્રણ શર ાદાના હનમાપતાએ  
સ ાોા રાદા – સયાજીરાવ  ાયકાવાડ  

જન મ ં 11 –3 – 1863  

દ્ૃ  ું 6 – 2 – 1939  

જન મસ્ થા ં ક પાણા આમસારાષ્ ર)  
ીર નકાોપ ં  ડોશરા રાયનોના રદેોહતતીપ રાજ ી, મખત ેને ખરસિજોાત ક ા ણી, યેતી ાડે તથા 
ઉદ્યોોં ુાં હત્ષતણ વપતી સાંસ્ થાખની સ્ થાપના, ોામેોામ રસુ્ તકાપોો ચાંપાવ્ ોાાં, ે્ ોાંજો મા   
તાાાખ ેને .ાત્રાપોો, નારે હ કાસ, કાોશો ેને વ્ ો સ્ થા સજતીતએ  
ભા નોર ઉધ છારક –  ૌરીશાંકાર ઓઝા (  ા ઓઝા)  
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જન મ ં 21 – 8 – 1805  

દ્ૃ  ું 1 – 12 – 1891  

જન મસ્ થા ં ઘોઘા પા ણ  

ીર નકાોપ ં ભા નોર રાયનોના કારભારે તરેક  સો ે  પી તાાાખ તપે કરે, મસ લ  પ પધ છહતમાાં 
લપુારણા કરે, ન ોાોપધ છહતની રનુરાપના કરે, પોપીસશાને હતસ્ તચધ છ કુું, ોૌરેતાંકર તાા  
ચાંપાવ્ ુાંએ  
રદેદા ્સપ રાજ ી –  ોંડી નરેશ ભ વતતસિંહજી  

જન મ ં 24 – 10 – 1865  

દ્ૃ  ું 1945  

જન મસ્ થા ં પોરાીર આસૌરાષ્ ર)  
ીર નકાોપ ં ભો દ્દોોમાંડા કોતં ુાં સ ાંપાશન, સોક્સ્પ પ, મુન નરતાાા, ક ા ણીની ેનેક સાંસ્ થાખ 
સ્ થાપી, શરચારે ોેરે  રદેો  કુું, જકાત માખે વપી  ેપાર-ઉદ્યોોને ઉાેજન વપ ુાંએ 
 

ગજુરાતમાાં દુકાાળના ભર્કાારા વાવેતર નાશ પામવાનન ભનતત 

 રસાશ વ  ર્વ યેડ તોની પરે્ષતા કરતો સોો તેમ પાાંચા સમોથી રાયનોનો મો ાભાોનો હ સ્તાર 
કોરાપાકોડ રસ  ા પામતાાં યેતીને મો ો ખ કો પડ ાની શસ તત સે ાિ રસે .ેએ પાાંચા સમો લપુી 
 રસાશ યેંાાતા સ ે રાયનોમાાં ુુષ્કાાના ભણકારા  ાોી રહ્યા .ેએ વોામી ૩૧મી ીુ પાિ લપુીમાાં 
 રસાશ નસસ પડ  તો તમામ  ા ેતર નાત પામ ાની ભીહત સે ાિ રસે .ેએ ુુષ્કાાની સાંભહ ત 
ક્સ્થહત સામે તક શારેના ભાોપેપે તમામ સિજલ્પાખમાાંથી પાક ેને પાણીની ક્સ્થહતનો ેસ  ાપ 
માંોા  ામાાં વવ્ોો .ેએ  
 રસાશ યેંાાતા કૃહર્ ઉપર સાંક ઃ  
૧૧ તાલકુા સા   ા ેતર હ સોણા,કષ્ન જનસી પપાનનો ેમપ તપે રાયનોમાાં વ  ર્વ  રસાશના 
રેસામણાને કારણે ુુષ્કાાના એંપાણ  તાપિ રહ્યા .ેએ ૧૫મી ી  નથી રાયનોમાાં હ હપ ત ાોમાસાનો 
રદેારાંભ થાો .ે ્ોાર  સીર લપુી મો ાભાોના હ સ્તારમાાં જોિ  તે ો  રસાશ પડયો નથીએ યેતી 
મા   ેર્ાઢ મરિતસનાનો  રસાશ સૌથી મસ્ નો ોણાો .ેએ પરાંત ુવ  ર્વ ેર્ાઢ કોરો રહ્યો .ેએ સીર 
પણ  રસાશના એંપાણ નથી ્ોાર  કૃહર્  ા ેતરને મો ો ખ કો પડ ાની શસ તત ઉભી થિ .ેએ  
રાયનોમાાં ે્ોાર લપુીમાાં સર રાતના માત્ર ૨૭  કા  રસાશ નકપાોો .ેએ .ેલ્પા પાાંચા સમોથી 
 રસાશ યેંાાતા  ા ેતર ચાે જ ાની ્ાિંતા યેડ તોમાાં ખ પાિ ોિ .ેએ રાયનોમાાં યેતી પાોક 
હ સ્તારના ૬૭  કા   પે ક  ૫૭એ૯૬ પાય સ ત રમાાં  ા ેતર થુાં .ેએ ક. ેને ઉાર ગજુરાતના 
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ચનાસકાાં ા ેને પા ણ સિજલ્પાના ૧૧ તાલકુાખમાાં તો  રસાશના ેભા ે સા   ા ેતર થિ તક્ુાં 
નથીએ  
સીર લપુી  રસાશ યેંાાતા સ ે રાયનોમાાં ુુષ્કાાના ભણકારા  ાોી રહ્યા .ેએ ૩૧મી ીુ પાિ લપુીમાાં 
 રસાશ નસસ પડ  તો સાંર  ણપ  ા ેતર નાત પામ ાની ભીહત .ેએ સરકાર ્ારા વ મા  ના વોોતરા 
પોપાાં તપે કરે શ  ામાાં વવ્ોા .ેએ કૃહર્નો કન ેજનસી પપાન તૈોાર કરે સચાંહપત ેહપકારેખને 
વપી શ  ામાાં વવ્ોો .ેએ તેના ેમપીકરણ મા   લ  ાનાખ ેપાિ .ેએ શર ક સિજલ્પામાાંથી  ા ેતર 
ેને  રસાશની હ ોતો માંોા  ામાાં વ ી .ેએ પી ાના પાણીની ક્સ્થહત અંોેનો ેસ  ાપ 
માંોા  ામાાં વવ્ોો .ેએ૩૧મી લપુીમાાં સા   રસાશ નસસ પડ  તો રાયનોને ુુષ્કાાગ્રસ્ત દાસ ર કરાો 
તે ી તક્યતા .ેએ  
 

ઝાીાવાડનો જયજયકાાર ! દેશનન ્ેષ્ટઠેશા પાંચાયતનો એવોડા સરેુન્દ્રન ર સ્ત્રજલ્ીા પાંચાયતને 

ગ્રામ્ો ક્ષતા  મરિતસપા, ચાાકોની ઉિોહત તથા ગ્રામ હ કાસના કાોઅ મા   ભારત સરકાર ્ારા 
રાીર  ોાાંપી ર્ન   ોડપ મા   શ તભરમાાં સૌ રદેથમસ્થાને લરુ નદ્રનોર સિજલ્પા પાંાાોતની પસાંશોી 
કર ામાાં વ ી .ેએ  
ન ી રિતશલ્સેથી વ અંોે વજરોજ રાયનો સરકાર ેને સિજલ્પા પાંાાોતના ેહપકારેને દાણ કર ામાાં 
વ ી સતીએ વ દાસ રાતને પોપે રાયનો સરકાર તરખથી સિજલ્પા હ કાસ ેહપકારે  ીએ  ીએ  ાદા 
તથા સિજલ્પા પાંાાોત રદેદયુ ેમરચેન મેરાણીને ે્ભનાંશન  ર્ાપ તરુ થિ .ેએ દખુ્ોમાંત્રી નર નદ્ર 
મોશે ેને સિજલ્પા રદેભારે વિએ ક એ દાડ દા  પણ લુાંશર કામોીરે ચશપી રાષ્રે ો   ોડપ રદેાપતન 
કરનારે લરુ નદ્રનોર સિજલ્પા પાંાાોતના ેહપકારે ેને પશાહપકારે  ેમને ે્ભનાંશન પા વ્ોા .ેએ  
શરહમોાન સિજલ્પા હ કાસ ેહપકારે  ીએ  ીએ  ાદાના જણાવ્ોા દજુચ સમગ્ર શ તમાાં ચાા ેને 
મરિતસપા હ કાસ ્ેષતતે્ર લુાંશર કામોીરે કર ા સચચ લરુ નદ્રનોર સિજલ્પા પાંાાોતની પસાંશોી થિ .ેએ 
વ કામોીરેના ોતભાોી ર   પ સિજલ્પા હ કાસ ેહપકારે હ નોશ રા  પણ .ેએ ક નદ્ર ્ારા ેપાતા 
રાીર  ોાાંપી ર્ન   ોડપ વ સિજલ્પા પાંાાોતને વપ ામાાં વ તેએ  
વોામી ૨૦મી ખોસ્ ના રોજ હતરુપહતપામ યાતે   ોડપ હ તરણ સમારોસ ોોદાતેએ રાયનોપાપ 
નારાોણશા હત ારે લરુ નદ્રનોર સિજલ્પા પાંાાોતને   ોડપ  નાોત કરતેએ  
વ   ોડપ સ્ ીકાર ા લરુ નદ્રનોર સિજલ્પા પાંાાોતના રદેદયુ ેમરચેન મેરાણી, ઉપરદેદયુ 
સરશ  હસિંસ પરમાર, કારોચારે ાેરમેન ે સસોભાિ ાા ડા  ોેર  હતરુપહત જતેએ  
વ રદેકારનો જ   ોડપ મ  તકાામાાં સ્ એ ેરુણાચેન શ સાિને પણ ેપાોો સતોએ લરુ નદ્રનોર 
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સિજલ્પામાાં ‘ચે ે ચાા ો‘ આંશોપન તથા મરિતસપા ઉ્કર્પની કામોીરે મા   સિજલ્પા હ કાસ ેહપકારે 
તથા પશાહપકારેખના સાંતુત રદેોાસોથી થોેપી કામોીરેના રાષ્રે ો સ્તર  નકપ પે ાિ .ેએ 

ગજુરાતનન તવતવધા 

* ગજુરાતનુાં નામ શેના પરર્થન પડ્ુાં ?  

- ગરુ્જર દાહત પરથી  
* ગજુરાતનન પતિમમાાં શવેીો સમદુ્ર  
- ેરચી સદદુ્ર  

* ગજુરાતમાાં તમાકુનન શરૂશત કાોરે્, ક્યારે કારી ?  

- િએ સએ 1600 ની વસપાસ પોરુ્પોીર પોકો   

* ગજુરાતમાાં કાયા માના ીોકાોનન વસ્ તન વધારે છે ?  

- રિતસન ુ ુ   
* ડાાં  શબ્ દનો અર્થા શુાં ?  

- જ ાંોપ  

* નમાદા નદી ગજુરાતમાાં કાયા સ્ ર્થળે પ્રવેશે છે ?  

- ાાાંશોશ  

* અમદાવાદનન સ્ ર્થાપના કાોરે્, ક્યારે કારી હતન ?  

- િએ સએ 1411 માાં લપુતાન ેસમશ તાસ   
* બારડોીન સત્ યાગ્રહ હના નેતા કાોર્ હતા ?  

- સરશાર  લ્ પભભાિ પ  પ  

* માઉન્ ટ શબનુા દેીવાડા માંનદરોનન સરખામર્નમાાં રહી શકેા એવુાં અમદાવાદમાાં ્ુાં માંનદર શવેું ુાં 
છે ?  

- સ ેહસિંસ માંરિતશર  

* અમદાવાદનન નજીકામાાં શવેીન અડાીજનન વાવ ક્યારે બાાંધવામાાં શવન હતન ?  

- પાંશરમી સશેમાાં સોપાંકે ોુ શરહમોાન  

* સેવા સાંસ્ ર્થાનન સ્ ર્થાપના કાોરે્ અને ક્યારે કારી હતન ?  

- િપાચસ ન ભટ્ટ , 1972માાં  
* અક્ષરધામ શુાં છે ?  

- ોાાંપીનોરમાાં વ ેલુાં સ્  ામીનારાોણ પાંથં ુાં  ડુાં મથક .ેએ  
* ક્યા ઉનો ને ીનધે સરુત શખા તવશ્વમાાં પ્રતસદ્ધ બન્ ુ ુાં છે ?  



 

  

MADE BY A.K.PARMAR 27 

 

- સેરા ઘસ ાના ઉદ્યોો  

* ગજુરાતના ક્યા શહરેમાાં પટોળાાંન ુાં પ્રખ્ યાત કાાપડ વર્વામાાં શવે છે ?  

- પા ણ  

* શર્ાંદનન દૂધ ડેરી પર શધાનરત નફલ્ મનુાં નામ શુાં છે ?  

- માંથન  

* ભારતનન ‘શે્વત ક્ાાંતત‘ના તપતામહ કાોને  ર્વામાાં શવે છે ?  

- ડોએ  ીએ કુરિતરોન  

* ભારતમાાં જહાજ ભાાં વાન;ુ સૌર્થન મોટુાં કેાન્ દ્ર ક્યાાં શવેું ુાં છે ?  

- સૌરાષ્ રના શરિતરોારિતકનાર  વ ેપ ેપાંોમાાં  
* ભારતનુાં એકા માત્ર એવુાં કાુુાં રેીવે સ્ ટેશન છે જ્યાાં કુીન તરીકેા સ્ ત્રનઓ કાામ કારે છે ?  

- ભા નોર  

* ભવાઈનન શરૂશત કાોરે્, ક્યારે કારી હતન ?  

- બ્રાહ્મણ ેસાિતે પાંશરમી સશેમાાં  
* કાયા રાજાએ સોમનાર્થ પર સત્તર વાર શક્મર્ કાુુું હત ુાં ?  

- મેસદ  શ ોરન ી  
* શનફ્રકાાના મળૂ વતનનઓ ભારતમાાં કાયાાં વસ્ યા છે ?  

- ્ોરની તાે ેમાાં  
* સમ્રાટ અશોકાના તશીાીેખ સૌરાષ્ટ રમાાં કાયાાં મળી શવ્ યા છે ?  

- ્ોરનાર પ પત ેને ી  નાોઢની   ાે વ ેપા હ સ્ તારમાાં  
* ‘‘વૈષ્ટ ર્વ જન તો તેને રે.....‘‘ ભજનના રચતયતા કાોર્ હતા ?  

- નરહસિંસ મેસતા  
* પોરબાંદરમાાં શવેી  ાાંધનજીનુાં ઘર કાયા નામર્થન ઓળખવામાાં શવે છે ?  

- કેહતિમ ાંરિતશર  

* જામન રમાાં કાયા માંનદરમાાં સતત રામધનૂ ીા ે છે ?  

- ચાપા સં મુાન  

* તવસ્ તારનન દ્રટિષ્ટટએ ગજુરાતનો સૌર્થન મોટો સ્ત્રજલ્ ીો કાયો છે ?  

- ક .  

* ગજુરાતનન પવૂા સરહદે કાુુાં રાજ્ય શવેું ુાં છે ?  

- મ્ ોરદેશ ત  
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* ગજુરાતનો સૌર્થન ઊંચો પવાત કાયો છે ?  

- ્ોરનાર  

* ડાાં  સ્ત્રજલ્ ીામાાં શવેું ુાં ગજુરાતનુાં એકામાત્ર ર્ નરમર્થકા કાુુાં છે ?  

- સારતુારા  
* ગજુરાતનન વાયવ્ ય સરહદે કાયો દેશ શવેીો છે ?  

- પારિતકસ્ તાન  

* ગજુરાતના ઉત્તર ભા માાંર્થન કાયો વતૃ પસાર ર્થાય છે ?  

- કકપતતૃ  

* ગજુરાતનન કાાળી જમનન કાયા પાકાને માફકા શવે છે ?  

- મોખાે ેને કપાસ  

* ગજુરાતનન  ાયોનન કાઈ કાઈ ઓીાદો જાર્નતન છે ?  

- કાાંકર જ,ોીર ેને ડાાંોી  
* ગજુરાતનન કાઈ કાઈ જાતનન ભેંસો વધ ુદૂધ શપવા માટે જાર્નતન છે ?  

- મસ સાણી,લરુતી ેને દાખરાચાશે  
* ગજુરાતનાાં કાઈ કાઈ જાતનાાં ઘેટાાં પ્રખ્ યાત છે ?  

- પા ણ ાડે ેને માર ાડે  
* ગજુરાતમાાં ઉછેરાતન બકારીનન કાઈ કાઈ જાતો જાર્નતન છે ?  

- લરુતી ેને રાપા ાડે  
* ગજુરાતમાાં પીા ઓઇસ્ ટર કાયાાં મળે છે ?  

- દામનોર પાસેથી  
* ગજુરાતના કેાટીા ટકાા ભા માાં જ ાં ીો છે ?  

- શસ  કા  
* કાચ્ છના નાના રર્માાં કાયા જ ાં ીન  ધેડા જોવા મળે છે ?  

- ઘડુયર નામના  
* ગજુરાતમાાં પારસનઓનન વસ્ તન મખુ્ યત્ વે કાયા સ્ત્રજલ્ ીાઓમાાં છે ?  

- લરુત ેને  પસાડ  

* ગજુરાતમાાં ર્િસ્ તનઓનન વસ્ તન મખુ્ યત્ વે કાયા સ્ત્રજલ્ ીાઓમાાં છે ?  

- યેડા ેને વણાંશ  

* ગજુરાતના કાયા તવસ્ તારમાાં નોનોનુાં પ્રમાર્ વધ ુછે ?  
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- ગજુરાતના ઉાર ભાો ેને ક .માાં  
* ગજુરાતમાાં બનડી બનાવવાનો ઉનો  મખુ્ યત્ વે કાયાાં કાયાાં શહરેોમાાં�� તવકાસ્ યો છે ?  

- વણાંશ,નરિતડોાશ,પે પાશ,ચોરસશ ેને પા ણ  

* ગજુરાતમાાંર્થન કાયો અ ત્ યનો રાષ્ટ રીય ધોરી મા ા પસાર ર્થાય છે?શ મા ા તેને છેડે શવેીાાં કાયા 
બે શહરેોને જોડે છે ?  

- રાષ્ રેો પોરે માોપ નાંએ 8. તે રિતશલ્ પી ેને દુાંચિને જોડ  .ેએ  
* ગજુરાતના કાયા ઘઉં પ્રખ્ યાત છે ?  

- ભાપ હ સ્ તારમાાં થતા ભા્પોા ઘ ( આશાઉશયાની)  
* ગજુરાતમાાં ડાાં રનુાં સૌર્થન વધ ુઉત્ પાદન કાયા સ્ત્રજલ્ ીામાાં ર્થાય છે?  

-  પસાડ આરાજોના કુપ ઉ્ પાશનના 25  કા)  
* ગજુરાતમાાં મ ફળીનુાં સૌર્થન વધ ુઉત્ પાદન કાયાાં ર્થાય છે ?  

- ી  નાોઢ સિજલ્ પામાાં  
* ગજુરાતમાાં કાપાસનુાં ઉત્ પાદન કાયાાં સૌર્થન વધ ુર્થાય છે ?  

-  ડોશરા સિજલ્ પામાાં આભપેા ેને  ડોશરા રદેશ તનો કાનમ રદેશ ત� ઉામ રદેકારના કપાસના 
ઉ્ પાશન મા   દાણીતો .ેએ)  
* ગજુરાતમાાં તમાકુનુાં સૌર્થન વધ ુઉત્ પાદન કાયાાં ર્થાય છે ?  

- યેડા સિજલ્ પામાાં આેસસનો ારોતર રદેશ ત તમાકુના રદેશ ત તરેક  ખાયાો .ેએ)  
* ગજુરાતમાાં શેરડીનુાં વાવેતર કાયાાં સૌર્થન વધ ુર્થાય છે ?  

- શ્્ષતણ ગજુરાત ેને સૌરાષ્ ર  

* ગજુરાતમાાં કાયા ધાન્ યનુાં સૌર્થન વધ ુવાવેતર અને ઉત્ પાદન ર્થાય છે ?  

- ચાજરે  
* ગજુરાતમાાં કાયો સ્ત્રજલ્ ીો સૌર્થન વધ ુપાકાી સડકાો ધરાવે છે ?  

- યેડા  
* ગજુરાતમાાં કાયો સ્ત્રજલ્ ીો સૌર્થન ઓછી પાકાી સડકાો ધરાવે છે ?  

- ોાાંપીનોર  

* ગજુરાતમાાં નહરેો દ્વારા સૌર્થન વધ ુતસિંચાઈ કાયા સ્ત્રજલ્ ીામાાં ર્થાય છે ?  

- યેડા સિજલ્ પામાાં  
* ગજુરાતનન તનકાાસમાાં અગ્રહ સ્ ર્થાને શુાં છે ?  

- હસિંોયોા ેને મીઠુાં  



 

  

MADE BY A.K.PARMAR 30 

 

* ગજુરાતમાાં સૌર્થન સુાંદર સ્ મશાન ગહૃ કાયાાં શવેું ુાં છે ?  

- હસધ છરરુમાાં આદકુ્તતપામ) 

મખુ્ ય સાનહત્ ય સાંસ્ ર્થાઓ 

(૧) ગજુરાત વનાાકાુીુર સોસાયટી (ગજુરાત તવનાીય) : વ સાંસ્ થાની સ્ થાપના ૨૬ રિતડસેમ્ ચર, 

૧૮૪૮ના રોજ ખાચપસ સાસ ચે ેમશા ાશમાાં કરે સતીએ ૪  રદેીપ, ૧૮૪૯ના રોજ વ સાંસ્ થા  
‘ રતમાન’ (ે  ારિતડક) રદેો  કુુંએ ૧૫ મે, ૧૮૫૦ના રોજ ‘બદુ્ધિરદેકાત’ (પય ારિતડક) તપે કુુંએ વે  
પણ ‘બદુ્ધિરદેકાત’ (માહસક) રદેો  થાો .ેએિએસએ ૧૮૪૯માાં ‘નેરિત   પાિબ્રેરે’ની સ્ થાપના કર ામાાં 
વ ીએ ેમશા ાશના ભદ્ર હ સ્ તારમાાં વ ેલુાં વ રસુ્ તકાપો રિતસમાભાિ િ્નસ્      તરેક  રદેખ્ ોાત 
.ેએ� ‘ગજુરાત  નાપકપુર સોસાો ે’ ં ુાં પ.ે ‘ગજુરાત હ દ્યાસભા’માાં પેપાાંતર થુાંએ વ સાંસ્ થા  
પોભો  ક સદાર રસુ્ તકોં ુાં રદેકાતન કરેને સારિતસ્ ોહ કાસમાાં મસ્  નો ખાાો વપ ોો .ેએ 
(૨) ગજુરાત સાનહત્ ય સભા : ગજુરાતી ભાર્ા, સારિતસ્ ો ેને સાંતોપનને ઉાેજન વપ ા મા   િએસએ 
૧૯૦૪માાં રણસિજતરામ  ા ાભાિ મસ તા  ેમશા ાશમાાં ‘ગજુરાત સારિતસ્ ો સભા’ ની સ્ થાપના કરેએ 
ગજુરાતી સારિતસ્ ોનો હ સ્ તાર કર ા ેને તેને પોકરદેીો ચના  ા હ હ પ રદેતહૃતખ તપે કરેએ િએસએ 
૧૯૨૯ના રજત જોાંતી  ર્પની ગજુરાતની ેક્સ્મતાને પોતાના કાોપ ેને કૃહત ્ારા રદેો  કરતા 
સારિતસ્ ો સર્જક ક  કપાકારને ‘રણસિજતરામ લ ુણપાાંદ્રક’થી રરુસ્ કૃત કર ાનો હનણપો પે ાોોએ 
(૩) ગજુરાતન સાનહત્ ય પનરર્દ : સમસ્ ત ગજુરાતી ભાર્ી રદેદાને સારિતસ્ ો ેને હ દ્યાના રસથી 
આંશો્પત કરે  ને સારિતસ્ ો રદેી્ ોથવ  કત્રીત કર ામાાં ગજુરાતી સારિતસ્ ો પરિતરર્શ  મસ્  નો ખાાો 
વપ ોો .ેએ હ તાા સાંમેપનો, કપા સારિતસ્ ો, રરુાત્  નાાં રદેશતપનો, વ્ ોાખ્ ોાનો, કહ  સાંમેપનો, 
ના ોરદેોોોો ેને પોકસાંોીતના કાોપક્રમો ્ારા પરિતરર્શ  ન દાગહૃત ેને ન ાેતનાનો સાંાાર કરે, 
સારિતસસિ્ોક રદેતહૃતનાાં પાસાાંને પલ્ પહ ત કોાું .ેએ વ ઉપરાાંત પરિતરર્શ સારિતસ્ ો રદેતહૃતને રેદેરણા 
વપતુાં સામહોક ‘પરચ’ પણ ાપા ે .ેએ 
(૪) પે્રમાનાંદ સાનહત્ ય સભા : ગજુરાતી ભાર્ા સારિતસ્ ોના હ કાસ ેને ઉન નહતના ઉદે્દતથી  ડોશરામાાં 
િએસએ ૧૯૧૬માાં ‘ ડોશરા સારિતસ્ ો સભા’ ની સ્ થાપના થિ, ે ણે િએસએ ૧૯૪૪માાં ‘રદેેમાનાંશ સારિતસ્ ો 
સભા’ નામ પારણ કુુંએ સારિતસ્ ોોપોોોી ઞાનાન પપક વ્ ોાખ્ ોાનો, સારિતસસિ્ોક ગ્રાંથોં ુાં રદેકાતન તેમજ 
સારિતસ્ ોકારોની જોાંહતખની ઉજ ણી વ સાંસ્ થા કર  .ેએ 
(૫) નમાદ સાનહત્ ય સભા : િએસએ ૧૯૨૩માાં લરુતમાાં ‘ગજુરાતી સારિતસ્ ો માંડા’ ની સ્ થાપના થિએ 
િએસએ ૧૯૩૯માાં તેની સાથે નમપશં ુાં નામ સાંકાાતા તે ‘નમપશ સારિતસ્ ો સભા’ ચનીએ વ સાંસ્ થા  
મસો્ સ , સમારોસ ે  ા કાોપક્રમો ેને ઉ્ સ ો ોોીર ગજુરાતી સારિતસ્ ો ેન ેકપાની વરાપના કરે 
.ેએ વ સાંસ્ થા િએસએ ૧૯૪૦ થી ‘નમપશ લ ુણપાાંદ્રક’  નાોત કર  .ેએ 
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(૬) ફાબાસ ગજુરાતન સભા : ગજુરાતી ભાર્ાનાાં રદેાાીન સસ્ ત્પ્યત રસુ્ તકોના સાંગ્રસના વતોથી 
િએસએ ૧૮૬૫માાં વ સાંસ્ થા સ્ થપાિ સતીએ વ સાંસ્ થાને પમપ, સારિતસ્ ો, હ ઞાનાન ેને સાંતોપન ્ેષતત્રે ૭૫ 
ે  પાાં રદેકાતનો રદેહસિ કોાું .ેએ સાંસ્ થાને િએસએ ૧૯૩૨થી પોતાના દયુપત્ર ‘ખાચપસ ગજુરાતી સભા’ 
ત્રૈમાસીક પત્રં ુાં રદેકાતન� તપે કુું સત ુાં, ે  વે  પણ રદેો  થાો .ેએ 
(૭) ગજુરાત સાનહત્ ય અકાાદમન : ગજુરાત રાજો સાંાા્પત ‘ગજુરાત સારિતસ્ ો ેકાશમી’ ની સ્ થાપના 
િએસએ ૧૯૮૨માાં થિએ  ર્પ શરહમોાન રદેો  થોેપી કૃહતખમાાંથી સારે કૃહતને ેકાશમી રરુસ્ કાર 
વપે .ે ેને સર્જકોં ુાં ચમુમાન કર  .ેએ વ ઉપરાાંત સારિતસ્ ો સર્જન તથા સાંતોપન મા   ખલપોહતપ, 

પરિતરસાં ાશ, કાોપહત્ચર, ગ્રાંથરદેકાતન  ોેર  રદેતહૃતખ કર  .ેએ સાંસ્ થાં ુાં દયુપત્ર ‘ત્ શલષૃ્ષ્ ’ હનોહમત 
રદેો  થાો .ેએ 

ગજુરાતનાાં ીોકાનતૃ્ ય 

(૧)  રબો : ોરચો ત્ શ ‘ોભપશેપ’ ઉપરથી ચન ોો .ેએ ગજુરાતમાાં 
તરિતકતર  દા રદેા્પત થિ ્ ોારથી ોરચો પોકરદેીો .ેએ ોરચામાાં 
મા પીમાાં હ.દ્રો રાયીને શે ો ોો   ામાાં વ ે .ેએ વ ોરચાને 
માથા ઉપર પિને ન રાત્રીમાાં સ્ ત્રીખ વદ્યતરિતકત અં્ચકા, ચમુારા 
 ોેર ના ોરચા ોાો .ેએ  
(૨) રાસ : સલ્ પીસક ેને પાસ્ ો ં ્ૃ ોમાાંથી તેનો જન મ થોો .ેએ 
 ૈષ્ ણ  સાંરદેશાોની ેસર  પતાાં રાસ પોકરદેીો ચન ોો .ેએ  
(૩) હાીનનતૃ્ ય : સાપીં ્ૃ ો લરુત સિજલ્ પામાાં  ુચાા વરિતશ ાસીખં ુાં 
ં ્ૃ ો .ેએ  ક રરુુર્ ેને  ક સ્ ત્રી ોોાાકારમાાં ોો  ાિને, કમ્ મર 

ઉપર સાથ રાયીને નાાે .ેએ સાથે ઢોપ ેને થાાે  ોાડતાાં સોો .ેએ  
(૪) ભનીનતૃ્ ય : પાંામસાપનાાં ભીપં ્ૃ ોો પૈકે િું ્ૃ ો હ તેર્ દાણીત ુાં .ેએ િું ુાં કારણ રેદેમરદેસાંો 
સોો .ેએ વ ં ્ૃ ો રરુુર્ો કર  .ેએ ઉન માશમાાં વ ી જિને તેખ ્ા્ાોારેખ પાડ  .ે ેને જોરથી 
કુશકા માર  .ેએ વ ં ્ૃ ો કરતી  યતે તેખ તીરકાાંમ ાાં, ભાપાાં  ોેર  સાથે રાયે .ે ેને પોમાાં 
ઘ  ઘરા ચાાંપે .ેએ સાથે માંીરરા ર  ાંોી ાદ્ય ેને ઢોપ પણ  ાોતાાં સોો .ેએ ભપેા સિજલ્પામાાં હતોાાામાાં 
થત ુાં વ ં ્ૃ ો ‘વો ા’ તરેક  ખાયાો .ેએ ખયામાંડાના  ાઘેરો ેને પોરચાંશરના મેર તપ ાર 
સાથે ક શકા મારતાાં વ ં ્ૃ ો કર  .ેએ  
(૫) દાાંનડયા રાસ : શાાંરિતડોા રાસમાાં ભાો પેનારના સાથમાાં ચે શાાંરિતડોા સોો .ેએ વ શાાંરિતડોા સાથે તે 
તાપચિ રેતે ોોાાકારમાાં ખર  .ે ેને સામસામા ચેસીને ેથ ા ખરતાાં ખરતાાં પરસ્ પર શાાંરિતડોા 
ેથડા ે .ેએ વ રાસ સાથે ઢોપ, તચપાાં, માંીરરા  ોેર  પણ  ાોતાાં સોો .ેએ  
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(૬)  ોફગ ૂાંર્થર્ : રાંોીન કાપડની પટ્ટી, રાત ક  શોરેને  ક કડેમાાં ચાાંપીને ગુ .ો ચના ાો .ેએ  ક 
સાથમાાં શોરેનો .ેડો ેને ચીદા સાથમાાં શાાંરિતડોો પકડેને ં ્ૃ ો કર ામાાં વ ે .ેએ વ ં ્ૃ ોમાાં 
શોરેની ગ  ાંથણી ેને સપનાપન દખુ્ ો .ેએ વ ં ્ૃ ોમાાં રરુુર્ો ભાો પે .ેએ  
(૭) નટપ્ પર્ન નતૃ્ ય : વ ં ્ૃ ો પાબુાં પર ા મા   ચ  નાને પીસતી  યતે થાો .ેએ ાોર ાડ ેને 
 ેરા ાની યાર ણ ચસ નો રિત પ પણી  ડ   ેપ ાની રિતક્રોા સાથે તાપચિ ં ્ૃ ો કર  .ેએ  
(૮) પઢારોનુાં નતૃ્ ય : નાકાાં ાના પઢારો માંીરરાાં પિને ોોાાકારમાાં ં ્ૃ ો કરતા સોો .ેએ પો પસોાા 
રાયીને સપેસાાં મારતા સોો .ે ક  ેડપા ચેસીને, ેડપા લિુને ં ્ૃ ોની હ હ પ દદુ્રાખ કરતા સોો 
.ેએ વ ં ્ૃ ો સાથે  કતારો, તચપાાં, ચો્પુાં ેને મો ાાં મ ાંીરરા  ોાડ ામાાં વ ે .ેએ  
(૯) માાંડવન અને જા નતૃ્ ય : ઉાર ગજુરાતમાાં ન રાહત્રમાાં સોદા, મસ ર ાડા, પેપાપ  ોેર  સ્ થાો  
તથા ેમશા ાશમાાં  ાકરડા, પા ેશાર, રજર  ત  ોેર  કોમની ચસ નો માથે માાંડ ી ક  દાો દ  કેને વ 
ં ્ૃ ો કર  .ેએ  ક ચસ ન ો રા ે .ે ેને ચીીર ચસ નો માથે માાંડ ી દ  કે સાથમાાં તાાે વપી ં ્ૃ ો 
કર  .ેએ  
(૧૦) રૂમાીનતૃ્ ય : મસ સાણા સિજલ્ પાના  ાકોરો સોાે તથા મેાાના રદેસાંોો  સાથમાાં પેમાપ રાયી 
ં ્ૃ ો કરતા સોો .ેએ ઘોડા ક  ેન ો પભંુ ુાં મસોરુાં પસ રેને પણ વ ં ્ૃ ો કરાો .ેએ  
(૧૧) હમચન કેા હીંચનતૃ્ ય : સીમાંત, પગ ન ક  જનોિના રદેસાંોે રાાંશપ માતાને તેડ ામાાં વ ે .ેએ 
રાાંશપ માતા ખરતી ચસ નો રાાંશપમાની સ્તહુત કરતાાં સમાી બ  ાંશ  .ે ક  સસા પે .ેએ  
(૧૨) રાસડા : રાસડામાાં પોકસાંોીત દખુ્ ો સોો .ેએ વ ત્રણ તાપી રાસનો  ક રદેકાર .ેએ કોાે ેને 
ભર ાડ કોમોમાાં સ્ ત્રી-પરુર્ો સાથે રાસડા પે .ેએ રાસડામાાં ઉપોોોમાાં પે ાતાાં  ાદ્યોમાાં મોરપી, 
પા ા, તરણાિ, કરતાપ, રાાંર, ઘ  ઘરા, માંીરરા, ઢોપ, ઢોપક, ડખ ેને યાંજરે દખુ્ ો .ેએ  
(૧૩) કાોળી નતૃ્ ય : કોાે સૌરાષ્ રની રાંોીપી કોમ .ેએ તેખ મ્ ોમ કશના સોો .ેએ તેમના તરેર 
પાતાાાં ેને ાેતન ાંતા સોો .ેએ તરણેતરનો મેાો કોાેખનો જ મેાો .ેએ કોાે સ્ ત્રી ત્રણ તાપીના 
રાસમાાં ાોે .ેએ મી ે સપક , મી ા કાં   ેને મોકાા મને ોાતી તેમજ  ાનુા રિતસપોાાની ે મ 
ઝૂમતી કોાે સ્ ત્રીને જો ી    ક પસા ો .ેએ  
(૧૪) મેરનતૃ્ ય : મેર દાહતં ુાં પડાોક યમીર ેને વકર્પક ચામુચા વ ં ્ૃ ોમાાં વોતુાં સ્  પેપ 
પારણ કર  .ેએ ઢોપ ેને તરણાિ  મનાાં ભ  રાતનને ્ચરશા તાાં સોો .ેએ મેર પોકોમાાં પોની ોહત 
તાપચિ સો ા .તાાં તરપતા ખ.ે સોો .ેએ કોાર ક તેખ  ક થી શોઢ મી ર ે  પાાં ઊંાા ઊ.ાે 
.ે ેને  ીરરસ તથા રૌદ્રરસની રદેસન ન ોાંભીર . ા ઊભી કર  .ેએ  
(૧૫) સનદીઓનુાં ધમાીનતૃ્ ય : દાખરાચાશ પાસે જ ાંબસુર ોામમાાં સીશે પોકોની ત્રણસો  ર્પ ી  ની 
 સાસત .ેએ તેખ દ  ા વરિત્કાના ેસસ વ ીને  સેપા દસુપમાનો .ેએ સાથમાાં મતીરાને 
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આના્ાોેરની વયી કાાપીમાાં કોડેખ ભરેન)ે તાપચિ યયડા ે .ેએ મોરપી .નો ઝુડો ખ ર તો 
દાો .ેએ  
(૧૬) મેરાયો : વ ચનાસકાાં ાના  ા  તાલકુાના  ાકોરોં ુાં પોકં ્ૃ ો .ેએ સરયડ ેથ ા ઝૂાંરાાે 
નામના ઘાસમાાંથી તોરણ ે  ાાં ઝૂમયાાં ગ  ાંથીને ‘મેરાોો’ ચના  ામાાં વ ે .ેએ મેરાોો ઘમુા તી વ 
 ોાે મેાામાાં સ્ થાે પસકાે .ેએ પ.ે બલુ્ પી તપ ારથી પ ાચાીર યેપતા ચે મોરિત ોારો ્ ા્ં િુ મા   
 કચીદાને પડકાર  .ેએ વ દ્રશ્ ો જોનારને રદયશો થાંભી જત ુાં સોો  મ પાોે .ેએ ્ ોાાં  કા ક ચાંને 
પડ ૈોા સામસામે  કચીદાને ભે ે પડ  .ેએ વ  યતે ‘મુડેપા’ (તૌોપોાન) ો ાો .ેએ  
(૧૭) ડાાં નનતૃ્ ય : ડાાંો સિજલ્ પાના વરિતશ ાસીખં ુાં ડા ાંોીં ્ૃ ો ‘ાાાો’ તરેક  ખાયાો .ેએ ‘માાેનો 
ાાાો’ , ‘ ાકોાપ ાાાો’  ોેર એ ડાાંોીં ્ૃ ોના ૨૭ દાતના તાપ .ેએ તેખ ાકપી, મોર, કાાચા  ોેર  
ે  ાાં રદેાણીખ ેને પાંયીખની ં ્ૃ ો સ્  પેપે કર  .ેએ થાપી, ઢોપક, માંીરરા ક  પા રે નામનાાં 
 ાસિજિંત્રોમાાંથી લ  ર  સ તાાં થતાાં જ સ્ ત્રી-રરુુર્ો નાા ા માાંડ  .ેએ 

ીોકાસાનહત્ ય અને ચારર્ન સાનહત્ યભાર્ા-ચોપીનો ઉપોોો કરતી ુુહનોાની 
ચપી રદેદાખને પોતપોતાં ુાં પોકસારિતસ્ ો સોો .ેએ ગજુરાતી પોકસારિતસ્ ોની 
પરાંપરા  ૈહ ્ ોર  ણપ ેને સદિૃ .ેએ ગજુરાતી પોકકથાખનાાં દ  ા ભારતીો 
તેમજ હ શ તી કથા સારિતસ્ ોમાાં સો ાં ુાં હ ્ાનો  શતાપવ્ ુાં .ેએ વ પોકસારિતસ્ ો 
પમપ ેને સમાજની .ત્ર.ાોામાાં સતત પાાંોરત ુાં ેને પરિતર તપન પામત ુાં, 
હ સ્ તરત ુાં ેને હ કાસ પામત ુાં ર્ુાં .ેએ કોહતોાનાાં,  ેપણી કરનારાાંનાાં, 
ઘાાંાીનાાં, યેડ તોનાાં, શરિતરોાયેડુખનાાં ેને ોો ાાનાાં-  મ ેનેક 
શ્રમીર ીખ  શ્રમ કરતાાં કરતાાં ોાોેપા ોીતો વ સારિતસ્ ોમાાં માે .ેએ  ાે 
વ્રત, ઉપ ાસ, દાોરણ, દાો-ર  દા  ોર  સાથે સાંકાાોેલુાં પોકસારિતસ્ ો પણ 
માે .ેએ રામ, કૃષ્ણ  ોર ની ભરિતકત સાથેં ુાં સારિતસ્ ો .ેએ ભજનોમાાં રદેભાહતોાાં, 

સાં્ ોા, વરતી, વરાપના, વોમ, સ્ ત ન, પ ોાપા, આંચો, ચારમાસી, રામોરે, પોા, ાાચયા, કાખે, 
ક ારે ે  ાાં ેનેક રદેકારો માે વ ે .ેએ કૃષ્ ણભરિતકત ેને તરિતકતભરિતકત સાથે ોરચી, ોરચા, રાસ, 

રાસડા, તાપીરાસ, પકુ ારાસ, સસા, સમાી  ોેર  ોેો રદેકારો સીપા પોકં ્ૃ ોો સાથે સાંકાાોેપા .ેએ 
ગજુરાતમાાં ન રાત્રીના ન  રિતશ સો  ાોર  ાૌ   ોરચા-રાસની રમર  ાાપ ે.ેએ શોારામની 
ોરચીખ ેને  લ્ પભ મે ાડાના ોરચાખ ો ાો .ેએ  
વમાાં સોાે, રિતશ ાાે ે  ાાં ઉ્ સ ોમાાં ોીતો, તેમજ મેાાનાાં ોીતો મં ષુ્ ોના ીર નહ કાસ સાથે 
સાંચાંપ પરા તાાં ોીતો પણ .ેએ વ ાાં ોીતોમાાં સીમાંતના ોીતો, જન મસમોનાાં  પાિનાાં ોીતો, 
સપોકા, સાપરડાાં, ચાપરમતોનાાં ોીતો, પગ નનાાં ોીતો, ખ ાણાાં, સ્ ત્રી-રરુુર્ સાંચાંપનાાં હમપન ેને 
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હ રસનાાં ોીતો, યાોણાાં, દ્ૃ નુા મરહસોા, રાસિજોા, .ાસિજોા ે  ાાં ોીતો, ચાાકો મા  નાાં જોડકણાાં, 
ઉયાણાાં, નાા્ણોાાં ેને કુશ્ણોાાંનાાં ોીતો પણ .ેએ  
રદેતક્સ્ત ોીતો, ્ચરશા પીખ, તૌોપોીતો, ઋતોુીતો, કથાોીતો ેને ભ ાિના ોીતોં ુાં  ક ેનોબુાં 
્ેષતત્ર .ેએ વ ોીતો ઉપરાાંત સોર ા ેને ુુસાખ, ાોપાિ ેને સ ૈોા તેમજ ાારણી .ાંશો પદ્યા્મક 
પોકસારિતસ્ ોની વ્ાોપજનક સદદૃ્ધિ ેને હસદ્ધિ શાય ે .ેએ  
ગજુરાતી પોકસારિતસ્ ોે પોકકથા, વ્રતકથા, રેદેમકથા  ોેર માાં પોતાનાાં  ૈહતષ્  ો ેને  ૈભ  શાયવ્ ોાાં 
.ેએ  
ગજુરાતના રદેદાીર નમાાં ે  ીર નદ  લ્ ોો ક ન દ્રમાાં .ે તેમને રદેો  કર ાં ુાં, પોર્ ા ેને રદેાાર ાં ુાં 
સાાંસ્ કૃહતક કમપ ેને સાંસ્ કાર પમપ વ પોકસારિતસ્ ોે સતત ેશા કુું .ેએ  
પોકસારિતસ્ ો નેસડો, ોામડુાં, પોકા રણ ેને તેર તાાંસાે   ાે ખરત ુાં ર્ુાંએ જોાર  ાારણી સારિતસ્ ો 
રાજ-રજ ાડાાંની .ાોામાાં ભા , ાારણ, ઢાઢે, મીર  ોેર  ્ારા ખરત ુાં ર્ુાંએ ાારણી સારિતસ્ ોમાાં ુુસા, 
.ાંશ, ઋતોુીતો, ચારમાસી, ોીતકથાખ  ોેર  ેનેક રદેકારોમાાં કૃહતખ ેને ગ્રાંથોમાાં સર્જનો થોાાં .ે, 

ે  સૌરાષ્ ર હુન હસિ ેમાાં સા ાોાાં .ેએ  
ગજુરાતમાાં ાારણોની ે મ ભા , મીર, મોતીસર, રા ા  ોેર  કોમો  ુુસા,  ાતાપ, ્ચરશા પીખ 
વપીને સાંસ્ કારસે ા કરે .ેએ યેડ તો  ોાોેપા ાાંદ્ર ાા, રા ણસથ્ થા સાથે નાથચા ાખ  ોાોેપાાં 
ોીતો, ભડપી ાકોોની ઉરિતકતખ, ભ ાિના ાોચોપા, કચીરપાંથી ેને નાથસાંરદેશાોના રાંોો ાાે 
ભજન ાણી- વ ચુુાં પોકસારિતસ્ ોની સાંપહાપેપ .ેએ  
ગજુરાતી પોકસારિતસ્ ોની કૃહતખના સાંગ્રસ-સાંપાશનં ુાં કાોપ ખોણીસની સશેમાાં શપપતરામ, નમપશ, 

મોનપાપ  યતાાંશ, શ્રીમતી ર  તાેચાિ, ે મ્ સ ખર્ સપ, મસેપતરામ નીપકાં , સરીર ન ભકુપ 
 ોેર   કુું સત ુાંએ ર ેરાાંશ મેઘાણી  પોકસારિતસ્ ોના સાંપાશન-સાંતોપનના ેનેક ગ્રાંથો વપી 
પોકસારિતસ્ ોહ દ્યાનો તાસ્ ત્રીો મ  હમકા  મરિતસમા કોઅએ ્ોીુ ભાિ  ચાપભોગ ો પોકકથાખ, પોકોીતો 
રદેહત ્ ોાન શોુપએ ોોકુાશાસ રાોચ  રા  ‘તારશા’ માહસક ્ારા પોકકથાખ વપીએ ાારણી 
સારિતસ્ ોમાાં રતશુાન રોસરિતડોા, ક ભભુાિ ચારો , હત શાન ોઢ ી  ોેર ં ુાં રદેશાન ્ ોાનપાત્ર .ેએ 
 

ગજુરાતમાાં શયાત-તનકાાસ 

ગજુરાત ૨૬ શ તોમાાંથી ાીજ સ્ તખુની વોાત ેને ૨૧ શ તોમાાં ાીજ સ્ તખુની હનકાસ કર  .ેએ 
કોપસા, કરક, યાતર, ેનાજ, યાતરની કાાી સામગ્રી, પેરો્પોમ પેશાતો, કાોાનો મા ો, પોયાંડનો 
ભાંોાર  ોેર ની વોાત થાો .ેએ 
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દાપાન, મપેહતોા, િરાની ેયાતના શ તો, હસિંોાપોર, થાિપૅન ડ, િરાન, ચસ રેન, ચેલ્લ્જોમ, ્ાન સ, 

સોપેન ડ, િ ાપી, પોરુ્પોપ, જમપની, પોપૅન ડ, રુમાહનોા, ડ નમાકપ, સોહ ોત રહતોા, એુ સએ એ, પનામા, 
કલનેડા, ર   પ વરિત્કા ેને મોરક્કોમાાંથી ગજુરાત ાીજ સ્ તખુની વોાત કર  .ેએ 
ઘી, પે, તેપી્ચોાાં, ેનાજ, રસાોણો, હસમેન  , યોા, ચૅન  ોનાિ , ારક, ચરકસાિ , ચ  નાના પથ્ થરો 
 ોેર ની હનકાસ થાો .ેએ 
ચાાંગ પાશ ત, ઇંડોનેહતોા, કોરિતરોા, સૉંોકૉંો, સાંોેરે, મપેહતોા, શ્રીપાંકા, તાિ ાન, ાેકોસ્ પો ારિતકોા, 
િસિજપ ત, દાપાન, િરાની ેયાતના શ તો, હસિંોાપોર, થાિપૅન ડ, િરાન, િરાક, ચેલ્લ્જોમ, જમપની, 
રુમાહનોા, સોહ ોત રહતોા, કલનેડા, ઑસ્ ર ્પોા  ોેર  શ તોમાાં ગજુરાત ાીજ સ્ તખુની હનકાસ કર  
.ેએ 
ગજુરાતન સાનહત્ યના ગ્રહ ાંર્થભાંડારો 
૧એ પાએશએ ભારતીો સાંસ્ કૃહત હ દ્યામાંરિતશર, ેમશા ાશ 

૨એ ભોએ ે એ હ દ્યાભ ન આગજુરાત હ દ્યાસભા), ેમશા ાશ 

૩એ ગજુરાત હ દ્યાપી , ેમશા ાશ 

૪એ પાંરિતડત પેપહ જોો્ણ ઞાનાનભાંડાર, શોતી ાડાની પોા, ેમશા ાશ 

૫એ શ્રી સાં ેોી જૈન ઉપાશ્રો ઞાનાનભાંડાર, પોહથોાાંની પોા, ેમશા ાશ 

૬એ શ્રી હ જોનહેમલ  રે ઞાનાનભાંડાર, પાાંજરાપોા ઉપાશ્રો, ેમશા ાશ 

૭એ રદેા ો હ દ્યામાંરિતશર,  ડોશરા 
૮એ શ્રી દરુિતકતકમપ મોસન ઞાનાનભાંડાર, કો ેની પોા,  ડોશરા 
૯એ શ્રી મસા ીર જૈન વરાપના ક ન દ્ર, કોચા 
૧૦એ ગજુરાતી ભાર્ાભ ન, સૌરાષ્ ર હુન હસિ ે, રાજકો  

૧૧એ ચનુીપાપ ોાાંપી હ દ્યાભ ન, લરુત 

૧૨એ જૈન વનાંશ રસુ્ તકાપો ગ્રાંથભાંડાર, લરુત 

૧૩એ િન ડોપોસિજકપ રિતરસાપ િ્નસ્   ુ,તારશાપી  આ્ારકા) 
૧૪એ શ્રી સ માાંદ્રાાાોપ જૈન ઞાનાનમાંરિતશર ગ્રાંથભાંડાર, પાંાાસરાની પાસ,ે પા ણ 

૧૫એ હ મપો . જૈન ગ્રાંથભાંડાર, ભાભાનો પાડો, પા ણ 

૧૬એ દકુતાચાિ જૈન ઞાનાનમાંરિતશર, શ્રીમાાે  ાંડો, ડભોિ 

ગજુરાતનન ગ્રહ ામ તવનાપનઠેશો 
૧એ પોકભારતી, સણોસરા, સિજએ ભા નોર 

૨એ ં  તન ગ્રામ હ દ્યાપી , ોઢડા, સિજએ ભા નોર 
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૩એ ે એપીએ કુમારયા ગ્રામ હ દ્યાપી , ોઢડા, સિજએ ભા નોર 

૪એ સાચરગ્રામ હ દ્યાપી , સનોસણ, સિજએ ચનાસકાાં ા 
૫એ પોકહનક તન ગ્રામ હ દ્યાપી , રતનરરુ , સિજએ ચનાસકાાં ા 
૬એ ચનાસગ્રામ હ દ્યાપી , ેમીરોઢ, સિજએ ચનાસકાાં ા 
૭એ ં  તન ભારતી ગ્રામ હ દ્યાપી , મડાણા ોઢ, સિજએ ચનાસકાાં ા 
૮એ સઘન મરિતસપા ગ્રામ હ દ્યાપી , ્ાત્રાસણી, સિજએ ચનાસકાાં ા 
૯એ સરસ્  તી હ દ્યાપી , સમોડા, ગણુ ાડા – ૩૮૪૧૩૦ 

૧૦એ માંોા ભારતી, ોોપોામડે, સિજએ  ડોશરા 
૧૧એ સમાજસે ા મસાહ દ્યાપો,  ેડા.ે, સિજએ લરુત 

૧૨એ િએયોએ ાા ડાગ્રામ હ દ્યાપી , કુસાન ાડે, સિજએ યેડા 
૧૩એ શ્રી પી  ્ રે કૃહર્ગ્રામ હ દ્યાપી , પી ાિ, સિજએ યેડા 
૧૪ રાંોભારતી હ દ્યાપી ,  ાસણા માર્ોોા, સિજએ યેડા 
૧૫એ ગ્રામસે ા માંરિતશર મરિતસપા હ દ્યાપી , નારશેરરુ, સિજએ ોાાંપીનોર 

૧૬એ પીપલ્ સ  ેલ્ ખ ર સોસાો ે, કુહમોાણી વશ્રમ, કુહમોાણી – ૩૬૦૪૪૦ 

૧૭એ  નસે ા મસાહ દ્યાપો, ચીપરડુે, સિજએ  પસાડ 

૧૮એ ચાએ મોએ તાસ ગ્રામ હ દ્યાપી , રીપીવ, સિજએ મસ સાણા 
૧૯એ ભારત સરસ્  તી માંરિતશર સાંસશ, ગ્રામ હ દ્યાપી  મસાહ દ્યાપો, તારશાગ્રામ, સિજએ ી  નાોઢ 

૨૦એ વનાંશ ગ્રામ ભારતી હ દ્યાપી , રિતસપોપ – ૩૮૫૨૩૦૮ 

૨૧એ ેમરભારતી મરિતસપા ગ્રામ હ દ્યાપી , મો ે પા  ે, સિજએ ેમશા ાશ 

૨૨એ ગ્રામસે ા મસાહ દ્યાપો, ેમરારરુ – ૩૮૨૭૨૧ 

ીોકાનાટકા : ભવાઇ 

ભ ાિ ગજુરાતના પારાંપરિતરક ના ોરદેકારોમાાંનો  ક .ેએ ભ ાિની 
તપેવત હસિરરુના ઔરિતશ ો સસસ્ ત્ર બ્રાહ્મણકુામાાં જન મેપા કહ -
કથાકાર ેસાિત  ાકર  કરે સતીએ ાૌશમી સશેમાાં ગજુરાતના 
રદેશ તોમાાં રદેા્પત ના ોરદેકારોમાાંથી રેદેરણા મેા ી ેસાિતે  ક 
ન ા ના ોરદેકાર-ભ ાિં ુાં સર્જન કુું સત ુાંએ ભ ાિં ુાં  ા્ાક ોેો 
પદ્યમાાં તેમજ ોદ્યમાાં પણ સોો .ેએ  
ેસાિત  ાકર  વતર  ૩૬૦ ભ ાિ  ેત પખ્ ોાની પોક ાોકા .ેએ 
તેમાાં ‘રામશ  નો  ેત’ ી  નામાાં ી  નો સોો  મ પાોે .ેએ તેમણે 



 

  

MADE BY A.K.PARMAR 37 

 

સામાસિજક કુરિતર ાજો ઉપર રદેસારો કરતા  ેતો પણ વપ ોા .ેએ ‘કજોડાનો  ેત’ નાનકડા  ર ેને 
 ુાન પ્ નીના ીર નનો ્ાતાર વપે .ેએ તેમાાં રાંોપો   ચેની   ાેના સાં ાશોને જોડતો, 
સસા તો ેને ક ા્ષત કરતો સોો .ેએ  
મો ા ભાોના  ેતોમાાં ચેથી ત્રણ પાત્રો  કસાથે ાાાર આતેરે ક  બલુ્ પી જગ ોા) માાં વ ે .ે ં 
નાોક, નાહોકા ેને મશ્ કરોએ મશ્ કરો ીુ શા ીુ શા  ેતમાાં ીુ શાાં ીુ શાાં નામે ખાયાો .ેએ ‘કાનોોપી’ ના 
 ેતમાાં લયુાીર, ‘રાંડા ઝૂપણ’ માાં ેડ ો ેને ‘જસમા-ખડણ’માાં રાંોપો  ોેર એ  
ભ ાિના ક  પાક  ેતોમાાં દકુ્સ્પમ તાસનની ેસર શ યાો .ેએ ‘રાંડા ઝૂપણ’માાં તર રા  ાાે તેીર 
 ા્ણોણનાાં પગ ન  ક તિૃ સાથે થાો .ે, તે ઊંરાના  ુાન દકુ્સ્પમ લ  ચાના રેદેમમાાં પડ  .ેએ વ 
ઉપરાાંત� ‘હમોાાંચીચી’, ‘મ્ણોાર’,‘ી   ણ’ ેને ‘.ેપચ ાઉ’ ે  ા  ેતોમાાં પણ દકુ્સ્પમોની ેસર .ેએ  
નાનાાં રિતસુુાં રજ ાડાાંના  ાકોરો હ તેના  ેતોમાાં ‘રાદા શ ઘણ’, ‘ ીકો હસસોરિતશોો’, ‘રાજશ  ’, ‘મણીચા 
સતી’  ોેર  દખુ્ ો .ેએ પાહમિક  ેતોમાાં ‘કાન-ોોપી’, ‘કાાકા’, ‘પતાિ રા ા’, ‘ોણપહત’  ોેર  દખુ્ ો 
.ેએ કાંસારો, સરા્ણોો, ેડ ો,  ાાાંશ  ોેર  કોમોની યાહસોતો, પાંપો, ચોપી, રેતરિતર ાજો ેને 
સામાસિજક  ુર્ણો ઉઘાડા પાડતા  ેતો ‘કજોડાનો  ેત’ , ‘ચા ાનો  ેત’  ોેર  .ેએ મો ા રાજ ીને 
પોતા  ેતોમાાં ‘સઘરા ે સાંો’ ેને ‘જસમા-ખડણ’ દાણીતા .ેએ  
હસનેમા,  ે ી, ર રિતડોો ે  ાાં સાપનો ન સતાાં તે ોુમાાં હ ્ભન ન  ેતો ્ારા પોકોને ઞાનાન, હત્ષતણ ેને 
મનોરાંજન ર  રા ાં પાડ ામાાં વ તાાંએ વ ભ ૈોાખને સામાસિજક શરજ્જો ઊંાો સતોએ તેખ જોાર  
ોામમાાં રદે ેતતાાં ્ ોાર  પોકો ઢોપ-નોારાાં સાથે તેમં ુાં સામૈુાં કરતાએ ોામની ચપી કોમો તેમાાં 
સ ાંકાાોેપી રસ તીએ વમ, ભ ાિ પોકીર નના તાણા- ાણા સાથે  ણાિ ોિ સતી ેને પોતાની 
ેનોયી .ાપ સાથે દકુતપણે હ સરતી સતીએ તાસ્ ત્રકારો  ભ ાિને ‘ભા રદેપાન ના કો’ કહ્યાાં .ેએ 
 

સાંતો અને સમાજસેવકાો 
ગજુરાતની પોકસાંસ્ કૃહતમાાં સાંતો ેને સમાજસે કોનો મો ો ખાાો .ેએ તેમના ્ ોાોમો ીર નમાાં 
ભો શભરિતકત સાથે સે ાનો હત્ર ેણી સાંોમ થોો સતોએ વ ા ક  પાક સાંતો ેને સમાજસે કોનો 
પરેાો મેા ી એ 
ક .ના રણમાાં મ  પા પડ પા ેનેક દસુાખરોનો ીર  ચાા નાર શાશા મેકરણ ક .ના યાાંભડા 
ોામમાાં થિ ોોાએ 
ભાણસાસ ચના રતુ્ર યીમસાસ ચ રાપરમાાં થિ ોોાએ તેમની ેને હત્રકમસાસ ચની સમાપી રાપરમાાં 
.ેએ 
સતી તોરપે લ  ાં ારા ે સપ સાથે પગ ન કરે, તેના મનમાાંથી દ્ૃ નુો ભો  ુર કરે તેનો રદયશોપપ ો 
કર પોએ ે સપ-તોરપની સમાહપ અંદારમાાં .ેએ 
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ચારમી સશેના ોોરયનાથ-કાનખ ા પાંથના સ્ થાપકની સમાહપ ેને મ  પીણોપર ડુાંોર ઉપર .ેએ 
ક .ના સરિતરશાસ સ્  ામી, રદેાણપાપ તાસ, કાાંહતપાપ અંતાણી, ગપુાચ તાંકર પોારિતકોા  ોેર  
સમાજસે કો થોાએ 
ી  નાોઢમાાં ભતત કહ  નરહસિંસ મસ તા ેને પોરચાંશર પાસે હ સા ાડામાાં હ રાત ભતત થિ ોોાએ 
મોીરશડના નથ્ ુ રુામ તમાપને ્ચપયામાાં વનાંશ વશ્રમ સ્ થાપી ભિુ સનાતન પમપ-કમપ ેં સુાર 
ીર ન ીર  ાની રદેેરણા વપીએ 
હ સા શર તાલકુાના સતાપારમાાં ાપાાાના સાંત વપા શાનાના હતષ્ ો વપા ોીોા થોાએ વે  
પણ સતાપાર પહ ત્ર સ્ થાનક ોણાો .ેએ 
ઊના તાલકુાના વમોશરાના મસા્ મા દ  ાશાસની સમાહપ ેમર પીમાાં .ેએ 
ી  નાોઢ સિજલ્ પામાાં માાંોરોા પાસે પોજમાાં ેોો્ ોાથી ઘનશ્ ોામ મસારાજ વ ેપાએ તે સશદાનાંશ 
સ્  ામી તરેક  હ ખ્ ોાત થોાએ તેમણે સ્  ાહમનારાોણ સાંરદેશાો સ્ થાપ ોોએ 
સરસિ ોામે સાંત રોસેશાસ ેને ્ચપયામાાં તે  સોાાતા થિ ોોાએ 
હ પ ા ેને ્ ોકતાનાાં તારણસાર રષુ્ પાચસ ન મસ તા ી  નાોઢમાાં ેગ્રોણ્ ો સમાજસેહ કા સતાાંએ 
ેમર પી સિજલ્ પાના પીપા ા ના સાંત પીપા, ખતેસરરુના ભોદા ભોત, ાપાાાના વપા શાના ેને 
પારેના ોોોીીર મસારાજ રદેખ્ ોાત .ેએ 
રાજકો  સિજલ્ પાના  ીરરરુના સાંત જપારામ,  ાંકારાના વોપસમાજના સ્ થાપક શોાનાંશ સરસ્  તી, 
રાજકો ના રણ.ોડશાસીર મસારાજ, ઘોઘા શરના શાસી ીર ણ,   ા્ણોાના શ્રીમ ્ુ  રાજાાંદ્ર ેને 
ેનેક નેત્રોઞાનોના વોોજક  ીરનોરના ડરએ હત ાનાંશ ે્  ુપની સે ાખ દાણીતી .ેએ 
લરુ ન દ્રનોર સિજલ્ પાના થાનમાાં મે ા ભોત ેને વપા દાશરા, ચ  ડાના સરિતરકૃષ્ ણ મસારાજ ેને કન ોા 
-ક ા ણીનાાં રિતસમાોતી ેરુણાચસ ન શ સાિ દાણીતાાં .ેએ 
વણાંશીર સોની  દામનોરમાાં ‘ેણશાચા ાનો વશ્રમ’ સ્ થાપ ોોએ વ વશ્રમમાાંથી ેન ન્ષતેત્ર, 

શ ાયાં ુાં, ોૌતાાા, તાાા, પા તાાા  ોેર ં ુાં સ ાંાાપન થાો .ેએ 
ભા નોર સિજલ્ પાના તપ ોાજરડાના મોરારેચાર ુગજુરાતના રદેહસિ સાંત ેને રામાોણના 
કથાકાર .ેએ ચોશાણાના ચજરાંોશાસીર મસારાજ, પા્ાોાશના ઉનડ ચાર,ુ ોારિતરોાપારના તાંમભુાિ 
હત્ર ેશે રદેખ્ ોાત .ેએ 
મસ સાણા સિજલ્ પાના હ દારરુના બદુ્ધિસાોરીર મસારાે  ઘાં ાકણપ ીરની સ્ થાપના કરે સતીએ 
ગજુરાતી હ ્ કોત શે્રણીની સ્ થાપનામાાં રસ પેનાર હ સનોરના સાંહનષ્   પોકસે ર સાાંકાાાંશ 
પ  પ ઉાર ગજુરાતની ેનેક સામાસિજક ેને તૈ્ષત્ણક રદેતહૃતખના રેદેરક તરેક  દાણીતા .ેએ 
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ઉના ામાાં મીરાશાતારં ુાં દકુ્સ્પમ તીથપપામ સ્ થાપનાર મીરાશાતાર પા ણ પાસેના પાે ોામના 
સતાએ 
ેમશા ાશમાાં ્ભક્ષ ુેયાંડાનાંશીર  પાહમિક સારિતસ્ ોની પરચ માાંડે સસ્ ત ુસારિતસ્ ો પપક કાોાપપો 
્ારા પોકો લપુી પાહમિક સારિતસ્ ો પસોાાડુાં સત ુાંએ તેમની સ્ દહૃતમાાં ેમશા ાશમાાં ેયાંડવનાંશ 
વ ુવશ મસાહ દ્યાપો ેને સરક્સ્પ પ ાાપે .ેએ 
ગજુરાતના ેપો રાજોની સ્ થાપના મા   ેથાો પરિતરશ્રમ કરનાર િન ુ ુપાપ ોા્ઞાનકની ખકેરે 
દાણીતી .ેએ તેમનો વશ્રમ નેનરરુમાાં .ેએ 
સરસ ણીમાાં રહ તાંકર મસારાે   ાકોરોને સન માોવ  ાા ા તથા પોકરિતસતના રદે્નો, મ  શાન  ોેર ના 
રસ પિને સમગ્ર ગજુરાતની સે ા કરે .ેએ ગજુરાત રાજોં ુાં ઉશઘા ન વ દ  કસે કના ભભુસસ્ તે 
થુાં સત ુાંએ 
ચનુીપાપ મસારાજ ર  એ મો ા તરેક  દાણીતા થોાએ વ સાંતના વશ્રમો ેને મૌન માંરિતશરો લરુત ેને 
નરિતડોાશમાાં .ેએ ચચપભાિ  થામણામાાં ગજુરાતની રદેથમ બહુનોાશે તાાા તપે કરેએ મોતીભાિ 
ેમીન ારોતર ઍજકુ તન સોસાો ેના સ્ થાપક ેને રસુ્ તકાપો રદેતહૃતના રદેણેતા સતાએ� 

ગજુરાતમાાં ‘સશહ ાાર પરિતર ાર’ તરખથી સમાજસે ાની ેનેકહ પ રદેતહૃતખ ાાપે .ે, ે ના 
લ  ત્રપાર સરિતરભાિ પાંાાપ .ેએ 
 ડોશરા સિજલ્ પાના કાર ણમાાં કૃપાલ્  ાનાંશીર તથા નાર ્ રમાાં રાંો ે ુ  ત મસારાજ થિ ોોાએ 
નારાોણ ગરુુ, ીુ મ્ માશાશા, માણેકરા ીર, .ોરુ્ભાિ રરુાણી ેને અંબભુાિ રરુાણી  ગજુરાતમાાં 
વ્ ોાોામ-રદેતહૃતખને  ેો વપ ોોએ 
 પસાડ સિજલ્ પાના નાંશેગ્રામમાાં મકરાંશ શ ે ેને કુાંશહનકા કાપરિતડોાની વોે ાની સ  ા ેનેક 
કલ્ ોાણકારે કાોઅ થિ રહ્યા .ેએ 
પાંામસાપમાાં ડાહ્યાભાિ નાોક, લયુપાપભાિ, ેદતૃપાપ  ક્કર આ ક્કર ચાપા) , કમાાતાંકર પાંડોા 
 ોર   ભીપો તથા સરિતરજનોની સે ા કરે .ેએ 
 

ગજુરાતનઓને મળેીાાં રાષ્ટ રીય સાનહત્ ય અકાાદમન એવોડા 
રિતશલ્ પી ક્સ્થત રાષ્ રેો ેકાશમી શ્રેષ્   ભારતીો સર્જકોં ુાં શર  ર્વ ે ોડપ ્ારા સન માન કર  .ેએ િએસએ 
૧૯૫૫થી વ ે ોડપ ેપાો .ેએ વજ લપુીમાાં ગજુરાતી સારિતસ્ ોની નીાે દજુચની કૃહતખ ેને 
કતાપ વ ે ોડપને પાત્ર  ોાપ .ેએ આ ર્પ ૧૯૫૭, ૧૯૫૯, ૧૯૬૬ ેન ે૧૯૭૨ માાં ગજુરાતી કૃહતને 
સારિતસ્ ો ેકાશમીના ે ોડપ ેપાોા નથીએ) 
વર્ા કૃતત સાનહત્ ય કાતાા 
૧૯૫૫ મસાશ  ભાિની ડાોરે ડાોરે સારિતસ્ ો મસાશ  ભાિ શ સાિ 
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૧૯૫૬ બસૃદ્પસોા હપિંોાતાસ્ ત્ર રામનારાોણ હ એ પા ક 

૧૯૫૮ શતપન ેને ્ાિંતન ત્  ઞાનાન પાંરિતડત લયુપાપીર 
આરદેઞાનાાક્ષ)ુ 

૧૯૬૦ તહ િપક ના ક રહસકપાપ .ોએ પરેય 

૧૯૬૧ ક .ં ુાં સ ાંસ્ કૃહતશતપન સાંસ્ કૃહત રામહસિંસીર રા ોડ 

૧૯૬૨ ઉપાોન હ  ેાન રદેોએ હ ષ્ ણરુદેસાશ હત્ર ેશે 
૧૯૬૩ તાાંત કોપાસપ કાવ્ ોસાંગ્રસ રાે ન દ્ર તાસ 

૧૯૬૪ નૈ ેદ્ય હનચાંપ ડોપરરાો માાંકડ 

૧૯૬૫ ીર નવ્ ો સ્ થા હનચાંપ કાકાસાસ ચ કાપેપકર 

૧૯૬૭ ગજુરાતી ભાર્ાં ુાં 
્  હનસ્  પેપ ેને ્  હન 
પરિતર તપન 

ભાર્ાતાસ્ ત્ર ડોએ રદેચોપ પાંરિતડત 

૧૯૬૮ ે પોકન હ  ેાન લનુ શરદ્  
૧૯૬૯ કુાકથાખ ર યા્ાત્રો સ્  ામી વનાંશ આેસ્  ીકાર) 
૧૯૭૦ ે્ભન નો રસહ ાાર હ  ેાન નોીનશાસ પાર ય 

૧૯૭૧ ના ો ો રિતરોાાં રદે ાસકથા ાાંદ્ર શન મસ તા 
૧૯૭૩ કહ ની શ્રિા હ  ેાન ઉમાતાંકર જોર્ી 
૧૯૭૪ તારતમ્ ો હ  ેાન ેનાંતરાો રા ા 

૧૯૭૫ સોક્ર રિત સ ન પકથા મં ભુાિ પાંાોાે ‘શતપક’ 
૧૯૭૬ ે્ ્ થ કાવ્ ોસાંગ્રસ ન  રપાપ 

ક એપ ાંડોા‘ઉતનલ્ ’ 
૧૯૭૭ ઉપ ાસ કથાત્રોી ન પકથા રઘ ુીર ાૌપરે 
૧૯૭૮ સોાતી કાવ્ ોસાંગ્રસ સરેન દ્ર શ ે 
૧૯૭૯  માનાાં  ન કાવ્ ોસાંગ્રસ જોશેત જોર્ી આમરણોતર) 
૧૯૮૦ ેં નુો કાવ્ ોસાંગ્રસ જોાંત પા ક 

૧૯૮૧ રાના ેને સાંરાના હ  ેાન ડોએ સરિતર લ્ પભ ભાોાણી 
૧૯૮૨ પીપેરો ઢાા કાવ્ ોસાંગ્રસ હરદેોકાન ત 

મ્ણોારઆમરણોતર) 
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૧૯૮૩ ્ાન તોાહમ મનસા હ  ેાન ડોએ લરુ ત જોર્ી 
આેસ્  ીકાર) 

૧૯૮૪ હ  ેાનની રદેરિતક્રોા હ  ેાન ડોએ રમણપાપ જોર્ી 
૧૯૮૫ સાત પોપાાં વકાતમાાં ન પકથા કુાંશહનકા કાપરિતડોા 
૧૯૮૬ ુ  ામાાંથી પોપીખ સાંસ્ મરણો ાાંદ્રકાન ત તે  

૧૯૮૭ જ ા ુ કાવ્ ોસાંગ્રસ હસતાાંભ ુોત્ ાંદ્ર 

૧૯૮૮ ેલ  ોપપોક ન પકથા ભો તીકુમાર તમાપ 
૧૯૮૯ આંો્ાોાત ન પકથા જોસેખ મેક ાન 

૧૯૯૦ સ્     ુ હનચાંપસાંગ્રસ ેહનપ જોર્ી 
૧૯૯૧  ોાાાં,ે ાજ, ઘકઘા  કાવ્ ોસાંગ્રસ પાભતાંકર  ાકર 

૧૯૯૨ શ  ોની ઘા ે રદે ાસ ણપન ભોાાતાંકર પ  પ 

૧૯૯૩ ેક્ગનકુાંડમાાં ઊોેલુાં 
ગપુાચ 

ીર નારિતરત્ર નારાોણ શ સાિ 

૧૯૯૪ હ તાન લશુ ચીજ કાવ્ ોસાંગ્રસ રમેત પાર ય 

૧૯૯૫ ેણસાર ન પકથા  ર્ાપ ેડાપદા 

૧૯૯૬ અંપારે ોપીમાાં સખ શ 
 પકાાં 

 ાતાપસ ાંગ્રસ રિતસમાાંતી તેપત 

૧૯૯૭ ક  ો ન પકથા ેતોકરરુે ોોસ્  ામી 
૧૯૯૮  ણકાશ યમ હ  ેાન જોાંત કો ારે 
૧૯૯૯ ગજુરાતી સારિતસ્ ો-ર   ાપપ 

ઉારાપપ 
હ  ેાન હનરાંજન ભોત 

૨૦૦૦ ુુાંપભરે યીણ ન પકથા  ીનેત અંતાણી 
૨૦૦૧ વોાંતકુ ન પકથા પીરુચસ ન પ  પ 

૨૦૦૨ ત્  મસી ન પકથા ધ્ર ુ રદેચોપરાો ભટ્ટ 

૨૦૦૩ ેયેપાતર ન પકથા ્ચિંુુ ભટ્ટ 

૨૦૦૪ પ મેમરેર ખખ પ 
 ેપખ ર સ્     

ન પકથા ઉપમન  ુાે જતીત 

૨૦૦૫ ેયાંડ રાપર  ાોે કાવ્ ોસાંગ્રસ લરુ ત શપાપ 
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૨૦૦૬ વ ાનો લ  રજ હનચાંપસાંગ્રસ રહતપાપ ‘ેહનપ’ 
� 

ગજુરાતમાાં સાંસ્ કતૃતના કે્ષતે્ર ્ેષ્ટ ઠેશ પ્રદાન - રર્સ્ત્રજતરામ સવુર્ાચાંદ્રકા 

‘ગજુરાત સારિતસ્ ો પરિતરર્શ’ના વદ્યસ્ થાપક શ્રી રણસિજતરામ  ા ાભાિ મસ તાની સ્ દહૃતમાાં ભાર્ા-
સારિતસ્ ો, િહતસાસ, કપા ેને સાંસ્ કૃહતના ્ષતેતે્ર શ્રેષ્   રદેશાન કરનારને િએસએ ૧૯૨૮થી ‘રણસિજતરામ 
લ ુણપાાંદ્રક’ વપ ામાાં વ ે .ેએ 
ેએનાંએ સર્જક  ર્પ ેએનાંએ સર્જક  ર્પ 
૧એ શ્રી ર ેરાાંશ મેઘાણી ૧૯૨૮ ૪૧એ ડોએમાંીુ પાપ મજદશુાર ૧૯૬૮ 

૨એ શ્રી ્ોીુ ભાિ ચપેકા ૧૯૨૯ ૪૨એ શ્રી હનરાંજન ભોત ૧૯૬૯ 

૩એ શ્રી રહ તાંકર રા ા ૧૯૩૦ ૪૩એ શ્રી હત કુમાર જોર્ી ૧૯૭૦ 

૪એ શ્રી હ જોરાો  ૈદ્ય ૧૯૩૧ ૪૪એ ડોએ લરુ ત જોર્ી ૧૯૭૧ 

૫એ શ્રી રમણપાપ શ સાિ ૧૯૩૨ ૪૫એ શ્રી ન  રપાપ પાંડોા 
‘ઉતનલ્ ’ 

૧૯૭૨ 

૬એ શ્રી ર્ નમ્ણરા  જો   ૧૯૩૩ ૪૬એ શ્રી રદેચોપ પાંરિતડત ૧૯૭૩ 

૭એ શ્રી લનુ શરદ્  ૧૯૩૪ ૪૭એ શ્રી સેરાચસ ન પા ક ૧૯૭૪ 

૮એ શ્રી હ ્ નાથ ભટ્ટ ૧૯૩૫ ૪૮એ શ્રી રઘ ુીર ાૌપરે ૧૯૭૫ 

૯એ શ્રી ાાંદ્ર શન મસ તા ૧૯૩૬ ૪૯એ શ્રી જોાંત પા ક ૧૯૭૬ 

૧૦એ શ્રી ચનુીપાપ  એ તાસ ૧૯૩૭ ૫૦એ શ્રી જત ાંત  ાકર ૧૯૭૭ 

૧૧એ શ્રી કં  ુશ સાિ ૧૯૩૮ ૫૧એ શ્રી ખાપર  ાપેસ ૧૯૭૮ 

૧૨એ શ્રી ઉમાતાંકર જોર્ી ૧૯૩૯ ૫૨એ શ્રી મકરાંશ શ ે ૧૯૭૯ 

૧૩એ શ્રી પનલયુપાપ મસ તા ૧૯૪૦ ૫૩એ શ્રી પાભતાંકર  ાકર 
આેસ્  ીકાર) 

૧૯૮૦ 

૧૪એ શ્રી જોોહતન દ્ર શ ે ૧૯૪૧ ૫૪એ કુએ પીરુચસ ન પ  પ ૧૯૮૧ 

૧૫એ શ્રી રહસકપાપ પરેય ૧૯૪૨ ૫૫એ શ્રી સરિતરન દ્ર શ ે ૧૯૮૨ 

૧૬એ શ્રી પાંરિતડત 
ખમકારનાથીર 

૧૯૪૩ ૫૬એ શ્રી લરુ ત શપાપ ૧૯૮૩ 

૧૭એ રદેોએ હ ષ્ ણરુદેસાશ હત્ર ેશે ૧૯૪૪ ૫૭એ શ્રી ભો તીકુમાર 
તમાપ 

૧૯૮૪ 

૧૮એ શ્રી ગણુ ાંતરાો વાાોપ ૧૯૪૫ ૫૮એ શ્રી ાાંદ્રકાન ત તે  ૧૯૮૫ 
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૧૯એ શ્રી ડોપરરાો માાંકડ ૧૯૪૬ ૫૯એ શ્રી રમેત પાર ય ૧૯૮૬ 

૨૦એ શ્રી સરિતરનારાોણ 
વાાોપ 

૧૯૪૭ ૬૦એ શ્રી હસતાાંભ ુોત્ ાંદ્ર ૧૯૮૭ 

૨૧એ શ્રી ચચભુાિ રા ત ૧૯૪૮ ૬૧એ શ્રી ચકુપ હત્રપા ે ૧૯૮૮ 

૨૨એ શ્રી સોમાભાિ તાસ ૧૯૪૯ ૬૨એ શ્રી હ નોશ ભટ્ટ ૧૯૮૯ 

૨૩એ શ્રી પન નાપાપ પ  પ ૧૯૫૦ ૬૩એ શ્રી નોીનશાસ પાર ય ૧૯૯૦ 

૨૪એ શ્રી જોતાંકર ‘લુાંશરે’ ૧૯૫૧ ૬૪એ શ્રી રમણપાપ 
નાોરીર મસ તા 

૧૯૯૧ 

૨પએ શ્રી ક ત રામ તાસ્ ત્રી ૧૯૫૨ ૬૫એ શ્રી ોત ાંત ભકુપ ૧૯૯૨ 

૨૬એ� ડોએ ભોોીપાપ સાાંડ સરા ૧૯૫૩ ૬૬એ શ્રી ેદતૃ ઘાોપ ૧૯૯૩ 

૨૭એ શ્રી ાાું ુપાપ પ  પ ૧૯૫૪ ૬૭એ ડોએ પીરુભાિ  ાકર ૧૯૯૪ 

૨૮એ શ્રી ેનાંતરાો રા ા ૧૯૫૫ ૬૮એ શ્રી ભોાાભાિ પ  પ ૧૯૯૫ 

૨૯એ શ્રી રાે ન દ્ર તાસ ૧૯૫૬ ૬૯એ શ્રી રમણપાપ સોની ૧૯૯૬ 

૩૦એ શ્રી ચનુીપાપ મરિતડોા ૧૯૫૭ ૭૦એ શ્રી ગણુ ાંત તાસ ૧૯૯૭ 

૩૧એ ડોએ કૃષ્ ણપાપ શ્રીપરાણી ૧૯૫૮ ૭૧એ શ્રી ગપુાચશાસ બ્રોકર ૧૯૯૮ 

૩૨એ શ્રી જોાંતી શપાપ ૧૯૫૯ ૭૨એ શ્રી મુ ુરાો ૧૯૯૯ 

૩૩એ ડોએ સરિતરરદેસાશ તાસ્ ત્રી ૧૯૬૦ ૭૩એ શ્રી ાીએ નાએ પ  પ ૨૦૦૦ 

૩૪એ શ્રી િ્ ર પે પીકર ૧૯૬૧ ૭૪એ શ્રી નારાોણભાિ 
શ સાિ 

૨૦૦૧ 

૩૫એ શ્રી રામહસિંસીર રા ોડ ૧૯૬૨ ૭૫એ શ્રી ાાંદ્રકાન ત 
 ોપી ાપા 

૨૦૦૨ 

૩૬એ ડોએ સરિતર લ્ પભ ભાોાણી ૧૯૬૩ ૭૬એ ડોએ મુલુશુન પાર ય ૨૦૦૩ 

૩૭એ શ્રી મં ભુાિ પાંાોાે ૧૯૬૪ ૭૭એ શ્રી રાપેશ્ ોામ તમાપ ૨૦૦૪ 

૩૮એ શ્રી ચાપાપાપ  ૈદ્ય ૧૯૬૫ ૭૮એ શ્રી  ર્ાપ ેડાપદા ૨૦૦૫ 

૩૯એ ડોએ સસદયુ સાાંક્ાોા ૧૯૬૬ � � � 

૪૦એ શ્રી રીણાભાિ શ સાિ 
‘સ્ નસેરક્શ્મ’ 

૧૯૬૭ 

   

ગજુરાતનન તવતશષ્ટ ટ પ્રતતભાઓ 
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-----ગજુરાતના હ હ પ ્ેષતતે્ર ે મં ુાં મસ્ ં ુાં ોોોશાન, ે ખનો ેદલુ્ો ખાાો .ે તેખની ોાશે નીાે 
દજુચ .ેએ 
નામ કે્ષત્ર તવશેર્ નોંધ 

ેયો કાવ્ ો ગજુરાતનો ઞાનાની કહ  

ેરીર ેસમશે કાોશો ેને 
ન ોાો 

સ અ ા ેશાપતના ર   પ 
દખુ્ ો ન ોાોદ  હતિ 

ેનલ  ોાચસ ન સારાભાિ શ્રમ ેને 
સાંો ન 

મી  રસાંો નનાાેં ગ્રણી 

ેદતૃ ક ત  નાોક ના ોકપા હ ખ્ ોાત ે્ભનેતા 
ેદતૃપાપ હત્ર ેશે સ્ થાપ્ ો દાણીતા સ્ થપહત 

સોમરરુા) 
ેદતૃપાપ તે  પત્રકાર્   રાષ્ ર ાશે પત્રકાર 

ેદતૃપાપ સરોો નશાસ  ેપાર ગજુરાતના હ ખ્ ોાત મસાજન 

ેરહ િંશ મખતપાપ ઉદ્યોો સે ાભા ી ઉદ્યોોપહત 

ેરહ િંશ હત્ર ેશે ાપ્ાત્ર ે્ભનેતા 
ેસાિત પોકના ો ભ ાિના સ્ થાપક 

અંચાપાપ સારાભાિ ઉદ્યોો ચાસોત ઉદ્યોોપહત 

અંબભુાિ રરુાણી વ્ ોા્ મ શ્રી ેરહ િંશના 
વ્ ોા્ મકમાોપના ેગ્રણી 

વિએ ીરએ પ  પ ેથપકારણ ેગ્રણી ેથપતાસ્ ત્રી ેને પાંડન 
સ્ ક પ ખખ િકોનોહમકસના ર   પ 
હનોામક 

વરિતશ્ ોરામ?વ્ ોાસ તાસ્ ત્રીો સાંોીત હ ખ્ ોાત દશૃાંો ાશક ેને ોાોક 

વનાંશતાંકર ધ્ર ુ સારિતસ્ ો 
ેને હત્ષતણ 

સમન  ોશતતીત સારિતસ્ ોકાર ેને 
ચનારસ રિતસિંુુ હુન હસિ ેના ર   પ 
ઉપકુપપહત 

િ .ારામ શ સાિ પત્રકાર્   ‘ગજુરાતી’ સાપ તારિતસકના સ્ થાપક 

િન ુ ુપાપ ોા્ઞાનક રાજકારણ પોકનેતા 
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િરખાન પ ાણ રમતોમત ભારતીો રિતક્રક    ેમના ખાસ્   ચોપર 

ઉપેન દ્ર શ સાિ હ ઞાનાન ે કાતહ ઞાનાની 
ઉપેન દ્ર ડેએશ સાિ હ ઞાનાન ેમેરેકામાાં‘નાસા’ ના હ ઞાનાની 
ઉમાતાંકર જોર્ી સારિતસ્ ો 

ેને સાંસ્ કૃહત 

કહ , ઞાનાનપી  રરુસ્ કારહ ે તા 

 મએ  મએ પ  પ તાસન દ્રષ્ષ્ માંત  સે  શાર 

ડોએ  ાએ  પએ હત્ર ેશે તચીચી હ ઞાનાન રિતકડનીના રોોોના 
આંતરરાષ્ રેો ખ્ ોાહતરદેાપ ત 

 મએ  પએ શાાંત ાપા ેથપકારણ ોાાંપી ાશે ેથપતાસ્ ત્રી 
 મએ સીએ ાાોપા કાોશો ેગ્રણી ન ોાોહ શ 

કં  ુશ સાિ ્ાત્રકપા હ ખ્ ોાત ્ાત્રકાર 

કનૈોાપાપ દનુતી સારિતસ્ ો 
ેનેરાજકારણ 

ભારતીો હ દ્યા ભ નના સ્ થાપક 

‘કપાપી’ સારિતસ્ ો રાજ ી કહ  

કસ્ ત  રચા ોાાંપી સમાજસે ા ોાાંપીીરના સસપમપાારિતરણી 
કાંાનપાપ મામા ાાા સાંોીત સાંોીતના હ  ેાક 

‘કાન ત’ (મ્ણતાંકર ભટ્ટ) સારિતસ્ ો કહ  

કાપપ યાંડાપા ાપા કપા,કાોશો 
ેનેન ોાો 

કપામીમાાંસક, ન ોાોહ શ 

રિતકતોરપાપ મતપે ાાા ત્  ઞાનાન ોાાંપીશતપનના ભાષ્ ોકાર 

ક બતુચો કાચરાીર ના ોકપા ગજુરાતી ના ક માંડાેના સ્ થાપક 

ક એ ેએ તાસ ેથપકારણ વહથિક વોોજનના હનષ્ ણાત 

ક તન મસ તા ાપ્ાત્ર ોોલ્ ડન પીકોક ે ોડપ હ ે તા 
ક એપાપ દાુુકપા હ ્ હ ખ્ ોાત દાુુોર 

યાંડુભાિ શ સાિ શ્રમ ેને 
સાંો ન 

ોાાંપી ાશે મી  રનેતા 

બતુાપભાિ તાસ ેથપકારણ સ્  તાંત્ર ભારતના વહથિક વોોજનના 
રદેથમઘડ ૈોા 
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ોણેત  ાલશુ   મા ાાંકર 
રાજકારણ ભારતની પોકસભાના રદેથમ ે્ ો્ષત 

્ોીુ ભાિ ચપેકા હત્ષતણ ં  તન ચાાહત્ષતણના વર્પદ્રષ્  ા 
ોોકુાશાસ તેજપાપ  ેપાર શાન ીર  ેપારે 
ોો પપન પાંાાપ કપા ગજુરાતમાાં સાંસ્ કૃત 

ના ોરદેોોોના રદે તપક 

ોો પપનરામ હત્રપા ે સારિતસ્ ો મનીર્ી સારિતસ્ ોસર્જક 

ોોહ િંશરદેસાશ  ૈદ્ય વ ુવશ ગજુરાત વ ુવશ હુન હસિ ેના 
ર   પ ઉપકુપપહત 

ોૌરેતાંકર ખરા તાસન દ્ુ સદ્દે ત્  ઞાન 

‘ાકોર’ (ચાંસીપાપ  માપ) ્ાત્રકપા હ ખ્ ોાત વ્ ોાંગ ો્ાત્રકાર 

ાાું ુપાપ તાસ ાપ્ાત્ર ેગ્રણી ાપ્ાત્ર હનમાપતા 
ાીં ભુાિ ાીમનભાિ ઉદ્યોો ેમશા ાશના રદેથમ મેોર 

્ાન મો ઘાર યાન રાજકારણ સાંકુત રાષ્ ર સાંઘમાાં ભારતીો દ્ુ સદ્દે 
ાીમનપાપ સેતપ ાડ કાોશો ેગ્રણી પારાતાસ્ ત્રી 
ાીં ભુાિ માપ પાપ ચૅરોને  હમપઉદ્યોો ેગ્રણી ઉદ્યોોપહત 

ચનુીપાપ મરિતડોા સારિતસ્ ો સારિતસ્ ો સર્જક 

.ોનભાિ પીતાાંચર પ  પ હત્ષતણ હત્ષતણના ભેયપારે 

.ોનપાપ દાશ  ્ાત્રકપા હ ખ્ ોાત ્ાત્રકાર 

.ોરુ્ભાિ રરુાણી વ્ ોાોામ વ્ ોાોામ રદેતહૃતના રદેાારક 

જોશેત ભો તી ેથપકારણ ેથપતાસ્ ત્રના હ ખ્ ોાત રદેોખ સર 

જોન મસ તા .ચીકપા કુતા .ચીકાર 

જમતેશીર ીરીરભાિ  ેપાર શાન ીર  ેપારે 
જમતેશીર નસર ાનીર તાતા ઉદ્યોો ઉદ્યોોપહત 

જોકૃષ્ ણ ઇંદ્રીર હ ઞાનાન  નસ્ પહતતાસ્ ત્રી 
જોતાંકર ‘લુાંશરે’ ના ોકપા હ ખ્ ોાત ે્ભનેતા 
જોાંહત શપાપ સારિતસ્ ો સામાસિજક કાોપકર ેન ેસારિતસ્ ોકાર 

જત ાંતરાો અંદારિતરોા ેથપકારણ રિતરર પ ચૅન કના ર   પ ો નપર 

જત ાંત  ાકર ના ોકપા હ ખ્ ોાત ે્ભનેતા ેન ેરિતશગ શતપક 
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ીુ ોતરામ શ ે હત્ષતણ વરિતશ ાસી સમાજસે ા, વીર ન 
હત્ષતક 

ડોએ ે હસિંો પીએ મોશે તચીચી હ ઞાનાન સમાજસે ી ડોક ર 

ે સાન શાપે ાપા પત્રકાર્   ‘દુાંચિ સમાાાર’ ના ર   પ તાંત્રી 
ર ેરાાંશ મેઘાણી પોકસારિતસ્ ો રાષ્ રેો તાોર, પોકસારિતસ્ ોના સાંગ્રાસક 

રાંડુ ભટ્ટીર વ ુવશ વ ુવશના સમથપ રદેાારક 

ઝુચીન મસ તા સાંોીત પા્ ા્ ો સાંોીતના ત ૃાંશ ાશન-
હનષ્ ણાત 

 ક્કરચાપા આેદતૃપાપ 
હ એ  ાકર) 

સરિતરજન સે ા વરિતશ ાસીખના ઉધ છારક 

ડેએ રિત એ પાકડા ાપા ેથપકારણ ેગ્રણી ેથપતાસ્ ત્રી તથા વોોજન 
પાંાના ર   પ ઉપા્ ો્ષત 

ડકોર ીર મસારાજ પમપ સાંત, કથાકાર 

હત્રમ   નશાસ ોજ્જર હ ઞાનાન ેગ્રણી રસાોણતાસ્ ત્રી 
શમોાંહત ચરડાિ સાંોીત પોકોીતોની ોાહોકા 
શોાનાંશ સરસ્  તી પમપ ેને 

સમાજ 

વોપસમાજના સ્ થાપક,  ેશના રદેાારક 

શોારામ કાવ્ ો ભકતકહ , ોરચીના ોાોક 

શરચાર ોોપાાશાસ શ સાિ સમાજસે ા  સોના ોાાંપીભકત શરચાર 

‘શતપક’ (મં ભુાિ પાંાોાે) સારિતસ્ ો ેને 
હત્ષતણ 

સરસ્  તી ે ોડપ હ ે તા 

શતપના ર ેરે ં ્ૃ ો મ્ણરરુે ં ્ૃ ો હનષ્ ણાત 

શપપતરામ ડાહ્યાભાિ ત્ર ાડે સારિતસ્ ો ગજુરાતના 
પોકરદેીો સમાજલપુારક,કહ  

શાશાભાિ ન રોીર શ તસે ા ્બ્રરિત ત પાપપમેન  ના રદેથમ રિતસિંશે સભ્ ો 

શેના પા ક ના ોકપા ેને 
ાપ્ાત્ર 

ેગ્રણી ારિતરત્ર ે્ભનેત્રી 

પાહમિકપાપ પાંડોા પમપ વુહુનક માણભટ્ટ 
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પીરુભાિ અંચાણી ઉદ્યોો ઉદ્યોોપહત 

‘ુ  મક ત’ુ(ોૌરેતાંકર જોર્ી) સારિતસ્ ો ન ્પકા સર્જક 

નોના ર ેરે ં ્ૃ ો મ્ણરરુે ં ્ૃ ો હનષ્ ણાત 

નરહસિંસ મસ તા કાવ્ ો ગજુરાતી ભાર્ાના વરિતશકહ  

નરહસિંસરા  રિતશ ેરિત ોા સારિતસ્ ો સા્ષતર,કહ  

નરસરિતર દ્રારકાશાસ પરેય શ તસે ા ોાાંપી ાશે હ ાારક ેને પેયક 

નમપશ? સારિતસ્ ો ે ાપાીન સારિતસ્ ોના વદ્યરદે તપક 

નાંશકુ રચા તાસન સારિતસ્ ોરહસક મસારાણી 
નાંરિતશની પાંડોા પ પતારોસણ કતપાસ પ પત ેને માત્રી 

હતયરનાાં વરોસક 

નાુભુાિ પસાડ  રમતોમત કુતા તરણ ીર 

નાનીર કાાેશાસ મસ તા ઉદ્યોો સાસહસક ઉદ્યોોપહત 

નાં ભુાિ ેમીન ઉદ્યોો ઉદ્યોોપહત 

નારાોણ મોર ્ ર યર  સાંોીત ોાાંપી ાશે સાંોીતતાસ્ ત્રી 
હનપેપા રોો ાપ્ાત્ર ેગ્રણી ારિતરત્ર ે્ભનેત્રી 
ન સાનાપાપ સારિતસ્ ો ગજુરાતના કહ  ર 

પન નાપાપ પ  પ સારિતસ્ ો ઞાનાનપી  ે ોડપ હ ે તા 
પાહથિ  પ  પ રમતોમત રિતક્રક  ર 

પીરાીર સાોરા ્ાત્રકપા હ ખ્ ોાત ્ાત્રકાર 

રષુ્ પાચસ ન મસ તા સમાજસે ા વીર ન સમાજસેહ કા 
ર  જો શ્રી મો ા વ્ ોા્ મ વ્ ોા્ મ રરુુર્ 

રદેતીક પાર ય રમતોમત ાૅસમાાં રિતખડ ર રિત િંો મેા નાર 
હ ્ નો સૌથી નાની  ોનો આસાડા 
સાત  ર્પનો) યેપાડે 

રદેચોપ પાંરિતડત ભાર્ાતાસ્ ત્ર ેગ્રણી ભાર્ાતાસ્ ત્રી 
રદેદયુસ્  ામી મસારાજ પમપ ચોાાસણ ાસી ે્ષતરરરુુર્ોતમ 

સાંસ્ થાના રદેદયુ 

રદે ીણ જોર્ી ના ોકપા ે્ભનેતા ેને રિતશગ શતપક 
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રદેસપાશભાિ  ૈદ્ય હત્ષતણ ો્ણતતાસ્ ત્રી 
રદેીતી સેનગપુ તા રદે ાસ હ ્ રદે ાસી 
રદેેમાાંશ રાોાાંશ  ેપાર શાન ીર મસાજન 

રદેેમાનાંશ સારિતસ્ ો ગજુરાતી ભાર્ાનો મસાકહ  

ખર  ુનીર મરપચાન પત્રકાર્   ‘દુાંચિ સમાાાર’ ના સ્ થાપક 

ખેરોર શા ર હત્ષતણ અંગ્રેીર સારિતસ્ ોના સાંહનષ્  ?ે્ ોાપક 

ખતોારયાાં આઉસ્ તાશ) તાસ્ ત્રીો સાંોીત હ ખ્ ોાત ોાોક 

ચચપભાિ મસ તા સમાજસે ા વીર ન ગ્રામસે ક 

ચા ાંતરાો  ાકોર સારિતસ્ ો હ ્ાન કહ  ેને ોદ્યકાર 

ચારપુાપ નાોક ના ોકપા હ ખ્ ોાત ે્ભનેતા 
ભરિતકતચા શ સાિ સમાજસે ા રાષ્ ર ાશે સમાજસેહ કા 
ભો ાનપાપ ઇંદ્રીર રરુાત્   ેને 

સાંતોપન 

રરુાત્  હ શ 

ભાિપાપભાિ પ  પ િજનેરે  લ્ પભહ દ્યાનોરના�હ ્ કમાપ 
્ભક્ષ ુેયાંડાનાંશ સારિતસ્ ો ‘સસ્ ત ુાં સારિતસ્ ો’ (ેમશા ાશ)ના સ્ થાપક 

મ  પાભાિ શ સાિ કાોશો શ તભકત પારાતાસ્ ત્રી 
મોનભાિ શ સાિ હત્ષતણ ેગ્રણી ક ા ણીકાર ેને 

ગજુરાત�હુન હસિ ેના ર   પ 
ઉપકુપપહત 

મ્ણપાપ શ સાિ સમાજસે ા મેગ સસે ે ોડપ હ ે તા 
મ્ણપાપ નમભુાિ દ્ધ્ ેશે સારિતસ્ ો ત્  શતતીત હનચાંપકાર 

મુલુ  શન ઢાાંકે સ્ થાપ્ ો માંરિતશર સ્ થાપ્ ોના તજઞાન 

મસા્ મા ોાાંપી માન ીર ન રાષ્ રહપતા, ભારતના સ્  ાતાંર્ય ો 
સાંગ્રામના�રદેણેતા 

મસાશ  ભાિ શ સાિ ્ ોાો ેને 
સે ા 

મસા્ મા ોાાંપીના�રસસ્ ોમાંત્રી 

માંોાશાસ ્ોરપરશાસ ઉદ્યોો ઉદ્યોોપહત 

માણેકપાપ સીએ  ાકર હ ઞાનાન રામન િ્નસ્   ુ, ચેોપોરના 
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હનોામક 

માણેકતા આજનરપ) સાંર્ષતણ ભારતીો સેનાના ર   પ સરસેનાપહત 
ેને�ચાાંગ પાશ તના િુના હ ે તા 

મીરાાં કાવ્ ો સાંત ક હોત્રી 
દહુન સિજનહ જોીર સાંતોપન સારિતસ્ ો ેને રરુાત્  ના�સાંતોપક 

દહુન સાંતચાપીર સમાજ ોાાંપી ાશે જૈનદહુન 

દૃુ ુપા સારાભાિ સમાજસે ા જોોહતસાંઘનાાં સ્ થાપક, નીડર 
સમાજ ાશે 

મેઘીર પેથરાજ તાસ ઉદ્યોો શાન ીર ઉદ્યોોપહત 

મેઘનાશ શ સાિ ેથપકારણ ઇંગ પને ડની ઉમરા સભાના 
ર   પ�સશસ્ ો 

મેડમ ્ભયાિીર કામા શ તસે ા ક્રાાંહતકારે શ તસેહ કા 
મોતીપાપ સેતપ ાડ કાોશો ેને 

ન ોાો 

સ્  તાંત્ર ભારતના રદેથમ   નતીત–
જનરપ 

મોરારેચાર ુ પમપ હ ખ્ ોાત કથાકાર 

મોસન પાપાીર ના ોકપા હ ખ્ ોાત ે્ભનેતા 
મૌપાચ્ષત તાસ્ ત્રીો સાંોીત હ ખ્ ોાત સ્  રહનોોજક 

ોતોપર મસ તા સારિતસ્ ો સારિતસ્ ોસર્જક 

રજની કો ારે રાજોતાસ્ ત્ર ‘રાિ  પાિ મુડ’ ે ોડપના હ ે તા 
રણ.ોડપાપ ઉશોરામ સારિતસ્ ો ના ોકાર 

રણ.ોડપાપ .ો ાપાપ ઉદ્યોો હમપ-ઉદ્યોોના સ્ થાપક 

રણસિજતરામ  ા ાભાિ મસ તા સારિતસ્ ો ગજુરાતની ેસ્મીતાના વદ્યરદે પતક 

રણસિજતહસિંસ દામ રમતોમત રાજ ી રિતક્રક  ર 

ર્ નમ્ણરા  જો  િહતસાસ ગજુરાતના િહતસાસકાર 

રમણભાિ નીપકાં  સારિતસ્ ો લપુારા ાશે સારિતસ્ ોકાર 

રહ તાંકર મસારાજ સમાજસે ા દ  ક પોકસે ક 

રહસકપાપ પરેય સારિતસ્ ો ચમુશ્રતુ હ િાન 

રહસકપાપ પરેય ્ાત્રકપા હ ખ્ ોાત ્ાત્રકાર 
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રાંોે ુ  તીર વ્ ોા્ મ શા સાંરદેશાોના સાંત 

રાે ન દ્રહસિંસ આજનરપ) સાંર્ષતણ ભારતીો સેનાના ર   પ સરસેનાપહત 

રામશાસ રિતકપાાાંશ ઉદ્યોો શાન ીર ઉદ્યોોપહત 

રામનારાોણ હ એ પા ક સારિતસ્ ો કહ ,હ  ેાક,  ાતાપકાર 

રિતરસ ન મસ તા રમતોમત રિતકતોર તરણ ીર 

ર  ાતાંકર તાસ્ ત્રી સાંસ્ કૃત  ેશપા ે હ િાન 

પાપાાંશ સેરાાાંશ  સાણ રુ્ જસાજ ાડાના સ્ થાપક 

 સ્ તપુાા–તેજપાા તાસન સમથપ ગરુ્જર માંત્રીખ 

 ાલશુ   મસ તા પત્રકાર્   ્ાિંતક ેને પત્રકાર 

હ જો ભટ્ટ ાપ્ાત્ર રિતખલ્ મ હનમાપતા ેન ેરિતશગ શતપક 

હ ઠ્ઠપભાિ પ  પ રાજકારણ ક ન દ્રીો પારાસભ્ ો આCLA)ના રદેથમ 
ભારતીો ે્ ો્ષત 

હ ઠ્ઠપશાસ  ાકરસી હત્ષતણ રદેથમ મરિતસપા હુન હસિ ેના સ્ થાપક 

હ દ્યાોૌરે નીપકાં  હત્ષતણ ેને 
સમાજસે ા 

ગજુરાતના રદેથમ મરિતસપા ગે્રજ ુ  

 ૈકુાં રાો મસ તા સમાજસે ા સસકારે આંશોપનના રદે તપક 

તામા સારિતસ્ ો હ ખ્ ોાત  ાતાપકાર 

તામાશાસ ોાાંપી પત્રકાર્   રાષ્ ર ાશે પત્રકાર, ી  નાોઢની વરરી 
સક મતનાસરનતીન 

હત ાનાંશ ે્  ુપ સમાજસે ા નેત્રોઞાનના વોોજક 

શ્ ોામીર કૃષ્ ણ માપ શ તસે ા ક્રાાંહતકારે શ તસે ક 

શ્ ોા ્ષત ાા ડા ્ાત્રકપા હ ખ્ ોાત  ાતાપકાર 

શ્રીમ ્ુ  રાજાાંદ્ર વ્ ોા્ મ ્ાિંતક, ોોોી 
શ્રીમન નથ્ ુ રુામ તમાપ પમપ ્ચપયા વનાંશ વશ્રમના સ્ થાપક 

શ્રીમન ં હૃસિંસાાાોપ પમપ શ્રેોસાપક ેહપકારે ોપના સ્ થાપક 

સચાહસિંસ  ાાા હ ્ શતપન હ ્ ના પોપાાા ોાત્રી 
સરશાર  લ્પભભાિ પ  પ દાસ ર ીર ન ેયાંડ ભારતના ઘડ ૈોા 
સોાીરરા  ોાોક ાડ આત્રીદા) તાસન રદેદા ્ સ રાજ ી 



 

  

MADE BY A.K.PARMAR 52 

 

સરિતરતા જોર્ી ના ોકપા હ ખ્ ોાત ે્ભનેત્રી 
સપીમ ેપી રદેકૃહતહ ઞાનાન હ ખ્ ોાત પ્ષતીહ ્ુ  
સાંીર કુમાર ાપ્ાત્ર ે્ભનેતા 
સામ હપત્રોડા તાંત્રહ દ્યા  ુરસ ાંાારના સે ાભા ી હનષ્ ણાત 

હસિરાજ જોહસિંસ તાસન ગજુરાતના હ ખ્ ોાત રાજ ી 
‘લનુ શરદ્ ’ (હત્રમ ુનશાસ લસુાર) સારિતસ્ ો કહ , સાપક 

લમુહત મોરારીર ઉદ્યોો  સાણ  ાના ઉદ્યોોપહત 

લપેુમાન પ  પ .ચીકપા કુતા .ચીકાર ેને રદેાણીહ ્ુ  
સોમાપાપ તાસ ્ાત્રકપા હ ખ્ ોાત ્ાત્રકાર 

સ્  ામી વનાંશ સારિતસ્ ો ોાાંપી ાશે સારિતસ્ ોકાર 

સ્  ામી ોાંોે્ રાનાંશીર પમપ  ેશમાંરિતશરોનાાં સ્ થાપક 

સ્  ામી સસદાનાંશ પમપ ેને 
સમાજ 

સ્  ાહમનારાોણ સાંરદેશાોના સ્ થાપક 

સરકુાં ર તે ાણી સમાજ ેમશા ાશનાાં મો ે સયા તો 
કરનાર તે ાણી 

સરિતરનારાોણ વાાોપ રદેકૃહતહ ઞાનાન હ ખ્ ોાત રદેકૃહતહ ્ુ  
સરિતરપાપ ક્ણોા કાોશો ેને 

ન ોાો 

સ અ ા ેશાપતના રદેથમ 
દખુ્ ો ન ોાોદ  હતિ 

સરેન દ્ર શ ે સારિતસ્ ો કહ  ેને પત્રકાર 

સસદયુ સાાંક્ાોા રરુાત્   જોરદેહસિ રરુાત્  હ ્ુ  
સાીર મસમ્ મશ ેલ્ પાર્યોા પત્રકાર્   ‘ ીસમી સશે’ માસીકના સ્ થાપક 

સેરાપાપ દ  એ પ  પઆ ાએ 
 મએ પ  પ) 

રાજો રિતસ   
ેને સારિતસ્ ો 

ભારતના ર   પ નાણારદેપાન 

સ માાંદ્રાાાોપ પમપ ેને 
સારિતસ્ ો 

ગજુરાતના રદેકાાંડ પાંરિતડત ેને સર્જક 

સ દ ુોઢ ી પોકોીત પોકોીતના હ ખ્ ોાત ોાોક 

સોમી ભાભા હ ઞાનાન પરમાણહુ ઞાનાનના રદેથમ 
ભારતીો રદે તપક 
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સોમી તે ના હ ઞાનાન પરમાણહુ ઞાનાનના હનષ્ ણાત 

ગજુરાતનન શબોહવા 
ગજુરાત મોસમી વચોસ ા ાાો રદેશ ત .ેએ રાયનોના ઉાર 
ભાોમાાંથી કકપતાૃ પસાર થાો .ેએ ેસસ ક. ેને ચનાસકાાં ા 
સિજલ્પામાાં રણરદેશ તો .ેએ ગજુરાતના હ હતષ્   વકારને પીપે 
વચોસ ામાાં  ૈહ ્ો .ેએ શરિતરોારિતકનારાના રદેશ તોમાાં શરિતરોાિ 
વચોસ ા ેં ભુ ાો .ેએ  
ઋતઓુ :  
(1) તશયાળો: રિતડસેમ્ચરથી ખ બ્રવુરે માસ શરહમોાન ગજુરાતમાાં 
તાપમાન નીચુાં રસ  .ેએ દાનવુરે માસ સૌથી  ાંડો સોો .ેએ શરિતરોાિ 
પસ રોની ેસરના પરિતરણામે શ્્ષતણ ગજુરાતમાાં તાપમાન  ુ ુનીચુાં 
જત ુાં નથીએ રિતસમાપોમાાં રિતસમ ર્ાપ થતાાં સમગ્ર ગજુરાતમાાં સયત 

 ાંડેનો ેં ભુ  થાો .ેએ ક્યાર ક રિતસમ પણ પડ  .ેએ ક્યાર ક હતોાાામાાં થોડો  રસાશ પણ પડ  .ે, 

ે ને ‘મા ઠુાં‘ કસ  .ેએ ગજુરાતનો હતોાાો વરોગોરદે ેને બતું મુા સોો .ેએ  
(2) ઉનાળો : માાપથી મે માસ શરહમોાન ગજુરાતમાાં તાપમાન ઊચુાં રસ  .ેએ મે માસ સૌથી  ુ ુ
ોરમ સોો .ેએ શરિતરોારિતકનારાના રદેશ તમાાં ઉનાાો રદેમાણમાાં ખ.ો ોરમ રસ  .ેએ ઉાર ગજુરાતમાાં 
ક્યાર ક ‘લ  ‘ ની પરિતરક્સ્થહત પણ ેં ભુ ાો .ેએ ગજુરાતનો ોરમ ેને લ  કો સોો .ેએ  
(3) ચોમાસુાં : ી  નથી સપ ોેમ્ચરનો સમોોાાો ‘ાોમાસાની ઋત‘ુ .ેએ ગજુરાતમાાં ઘણોયરો  રસાશ 
ીુ પાિ ેને ઑોસ્ માાં પડ  .ેએ ાોમાસાની ઋત ુશરહમોાન ેરચ સાોર પરથી વ તા  ાં ોા 
ભાર  ં કુસાન કર  .ેએ ગજુરાતમાાં મોસમી પ નો ્ારા માતો  રસાશ ઘણી ેહનોહમતતાખ ેને 
ેહનહિતતાખ પરા તો સો ાથી ક  પીક  ાર ેહતતષૃ્ષ્  ેથ ા ેનાતષૃ્ષ્ ની પરિતરક્સ્થહત સદાપો 
.ેએ કોિક  ાર સતત સાતથી શસ રિતશ સ લપુી  રસાશ પડ  .ે, ે ને ‘સ પી કસ  .ેએ  
ગજુરાતમાાં વરસાદનુાં પ્રમાર્ અને તેનુાં તવસ્તરર્ :  
(i) 100 સેમીથી  ુ ું  પસાડ, ડાાંો, ન સારે, લરુત, નમપશા ેને  ડોશરા સિજલ્પાનો ર   પનો 
હ સ્તાર  

(ii) 80 થી 100 સેમી લપુી ં ભપેા ેને  ડોશરા સિજલ્પાનો પહિમનો હ સ્તાર, શાસોશ, પાંામસાપ, 

વણાંશ, યેડા ેને સાચરકાાં ા સિજલ્પાનો હ સ્તારએ  
(iii) 40 થી 80 સેમી લપુી ં ેમશા ાશ, ોાાંપીનોર, મસ સાણા, પા ણ, ચનાસકાાં ા ેને સૌરાષ્ રના 
તમામ સિજલ્પાખનો હ સ્તાર  
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(iv) 40 સેમીથી ખ.ો ં ચનાસકાાં ાનો પહિમ હ સ્તાર ેને સમગ્ર ક. સિજલ્પો  
(4) પા.ા ખરતા મોસમી પ નોની ઋત ું ઑત ોચર-ન ેમ્ચરના સમો ોાાાને ‘ઋત ુપરિતર તપનનો 
ોાાો‘ કસ  .ેએ ઑત ોચરની ોરમી પોકોના સ્ ાસ્થ્ો પર હ પરેત ેસર કર  .ેએ ન ેમ્ચરના .ેલ્પા 
 ક સપ તાસમાાં  ાંડેનો ેં ભુ  થાો .ેએ 
 

ગજુરાતનાાં સ્ર્થાન, સનમા અને તવસ્તાર 

સ્થાન ં ભારતના પહિમ ભાોમાાં, ેરચ સાોરના રિતકનાર  
ે્ષતાાંત ં 20° 1’ થી 24° 4’ ઉાર ે્ષતાાંત 

ર યાાંત ં 68° 4’ થી 74° 4’ ર   પ ર યાાંત 

કકપતાૃ ં રાયનોના ઉાર ભાોમાાંથી આરદેાાંહતજ ેને રિતસિંમતનોર  ાેથી) પસાર થાો .ેએ 
કરિત ચાંપ ં રાયનોનો મો ો ભાો ઉષ્ ણ કરિત ચાંપમાાં 
્ષતેત્રખા ં 1,96,024 ાોરસ રિતકએમીએ 
ઉાર-શ્્ષતણ પાંચાિ ં 590 રિતકએમીએ 
ર   પ-પહિમ પસોાાિ ં 500 રિતકએ મીએ 
સીમા ં ઉાર સરસશ  ક.ં ુાં મોરુ્ાં રણ ેને પારિતકસ્તાન સાથેની આંતરરાષ્ રેો સરસશ, િતાન 
સરસશ  રાજસ્થાન રાયનો, ર   પ સરસશ  મ્ો રદેશ ત રાયનો, ેક્ગન ેને શ્્ષતણ સરસશ  મસારાષ્ ર રાયનો 
ેને પહિમ સરસશ  ેરચ સાોરએ 
શરિતરોાિ સીમા ં 1,600 રિતકએમીએ 
ેયાત ં પહિમે ક.નો ેયાત ેને શ્્ષતણે યાંભાતનો ેયાત 

મસાચાંશર ં કાંડપા આદતુત વ્ોાપાર્ેષતત્ર) 
મ્ોમ ક્ષતાના ચાંશરો ં માાંડ ી, ન પયી, ચેડે, ખયા, પોરચાંશર,  ેરા ા, ભા નોર,  

હસક્કા, સપાોા ેને મોશલ્પા 
હ કસતાાં ચાંશરો ં  ાડેનાર, પીપા ા , શસ જ 

આંતરરાષ્ રેો સ ાિ મથક ં ેમશા ાશ 

ેનો સ ાિ મથકો ં રાજકો , મજુ, દામનોર, ભા નોર,  ડોશરા, ક તોશ, પોરચાંશર, લરુત, કાંડપા 
ર પ ે માોપ ં 5, 656 રિતકએ મીએ 
સડક માોપ ં 72,165 રિતકએ મીએ 
ઔદ્યો્ોક  સાસતો ં 171 

 

ગજુરાતનુાં ભપૂષૃ્ટ ઠેશ 
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રદેાાીન સમોમાાં ગજુરાતના હ હ પ ભાોો નીાેનાાં નામે ખાયાતા 
ં  
(1) ‘વનતપ‘ : તાગજુરાતનો ઉારનો ભાો  

(2) ‘પા ‘ : સાપના ગજુરાતનો મ્ો ેને રિતશ ્ષતણનો ભાો  

(3) ‘લરુાષ્ ર‘ : સાપના સૌરાષ્ રનો દ્ધ્પકલ્પીો ભાો  

મ  રષૃ્   ં મ  રષૃ્  ની શપ ષ્ષ્   ગજુરાતના ાાર હ ભાોો .ે ં  
(1) ગજુરાતનો શરિતરોારિતકનારો તથા રણહ સ્તાર  

(2) ગજુરાતનાાં મેશાનો  
(3) સૌરાષ્ રનો ઉા રદેશ ત ેને  

(4) ગજુરાતના ડુાંોરાા રદેશ તોએ  
 
 

(1) ગજુરાતનો દનરયાનકાનારો તર્થા રર્તવસ્તાર :  
દનરયાનકાનારો : ભારતના કુપ શરિતરોા-રિતકનારાનો વતર  ત્રીજો ભાો ગજુરાત પરા ે .ેએ શમણોાંોા 
ેને તાપી  ાેનો શરિતરોારિતકનારો કાશ કેાડનો ચનેપો .ેએ ‘લ ુાપીની   કરેખ‘ને નામે 
ખાયાતો તાપીનો ઉાર રિતકનારો ર તાા   કરેખનો ચનેપો .ેએ તાપીથી યાંભાત લપુીનો રિતકનારો 
યાાંાાબ  ાંાી ાાો .ેએ યાંભાતના ેયાતમાાં ે્પોાચ ે ેને પીરમ ચે  .ેએ ભા નોર નીરક 
લપુતાનરરુ ેને ે ોરે ચે  .ેએ રિતશ ્ષતણ સૌરાષ્ રના રિતકનાર  શે , હસોાપ ેને સ ાિ ચે  .ેએ 
સૌરાષ્ રના પહિમ રિતકનાર  ચે  ્ારકા, નોરા ચે  ેને ભેડા ચે  .ેએ ચે  ્ારકાથી ક.ના નાના રણ 
લપુીનો રિતકનારો યાાંાાબ  ાંાી ાાો ેને ્ષતારેો કાશ ીકેાડ ાાો .ેએ દામનોર નીરકનો પર ાાાનો 
હપરો ન  ાર ુરદેખ્ોાત .ેએ ક.નો 10? થી 13 રિતકએમીએ પસોાો પહિમ તથા શ્્ષતણનો રિતકનારો કાશ -
કેાડ ાાો .ેએ ેસસ ક  પીક જગોા  ‘પગ  ન‘ની રાના થોેપી .ેએ  
રર્તવસ્તાર : ક.ની ઉાર  મોરુ્ાં રણ ેને મ્ોમાાં નાં ુાં રણ .ે, તેં ુાં ્ેષતત્રખા 27,200 ાોરસ 
રિતકએમીએ .ેએ ક.ના મો ા રણમાાં પ.મ, યશેર, ચેપા ેને યા ડાના ઊંા મ  હમભાોો વ ેપા .ેએ  
(2) ગજુરાતનાાં મેદાનો :  
(i) ઉત્તર ગજુરાતનુાં મેદાન : સાચરમતી ેને ચનાસ નશેખ  કર પા કાાંપના હન્ેષતપણથી વ 
મેશાન ચનુાં .ેએ વ મેશાન મસ સાણા, પા ણ, સાચરકાાં ા ેને ચનાસકાાં ા સિજલ્પાના હ સ્તારમાાં 
પથરાોેલુાં .ેએ ચનાસકાાં ા સિજલ્પાની પહિમે વ ેપો ેપપ રણહ સ્તાર ‘ોોઢા‘ તરેક  ખાયાો .ેએ  
(ii) મધ્ય ગજુરાતનુાં મેદાન : વરસાંો, ઢાઢર, હ ર્શ્ાહમત્રી, મસે, તેઢે, મસોર,  ાત્રક ેને સાચરમતી 
નશે  કર પા કાાંપના હન્ેષતપણથી વ મેશાન ચનુાં .ેએ વ મેશાન  ડોશરા, વણાંશ, યેડા, 
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ોાાંપીનોર ેને ેમશા ાશ સિજલ્પાના હ સ્તારમાાં પથરાોેલુાં .ેએ  ાત્રક ેને મસે નશે  ાેનો 
રદેશ ત ‘ારોતર‘ તરેક  ખાયાો .ેએ ારોતરની  ાોવ્ોમાાં ેમશા ાશના મેશાનમાાં થપતેજ ેને 
જોપરરુની ર તીની ચનેપી ોોા માથા ાાે   કરેખ .ેએ  
(iii) દર્ક્ષર્ ગજુરાતનુાં મેદાન : શમણોાંોા, પાર, ઔરાંોા, અં્ચકા, ર  ણાપ, મસઢોાા, તાપી, કેમ ેને 
નમપશા નશે  કાાંપના હન્ેષતપણથી વ મેશાન ચનુાં .ેએ વ મેશાન  પસાડ, ન સારે ેને ભપેા 
સિજલ્પાના હ સ્તારમાાં પથરાોેલુાં .ેએ વ મેશાન ‘ર  રના મેશાન‘ તરેક  ખાયાો .ેએ  
(3) સૌરાષ્ટ રનો ઉચ્ચ પ્રદેશ : વ ઉા રદેશ ત ચેસાલ્ ના ેક્ગનકૃત યડકનો ચનેપો .ેએ વ ઉા 
રદેશ તમાાં ્ોરનાર, ાો ેપો, ચરડો, તેત્ુાંજો  ોેર  ડુાંોરો .ેએ ઉારની માાંડ ની   કરેખ ેને 
શ્્ષતણની ોીરની   કરેખ મ્ોમાાં વ ેપા સાાંકડા, ઊંાા હ સ્તાર ્ારા જોડાોેપી .ેએ?  

(4) ગજુરાતના ડુાં રાળ પ્રદેશો :  
(i) તળગજુરાતના ડુાં રાળ પ્રદેશો : શાાંતા ેને પાપનરરુ નીરકની   કરેખ ‘ે સોરની   કરેખ‘ 

તરેક  તેમજ યેડબ્રહ્મા, િડર ેને તામાાીર નીરકની   કરેખ ‘વરાલરુની   કરેખ‘ તરેક  
ખાયાો .ેએ મ્ો ગજુરાતમાાં પા ાોઢ ેને રતનમાપની   કરેખ .ેએ પા ાોઢ 936.2 મી ર 
ઊંાી .ેએ નમપશાની શ્્ષતણે રાજપીપાાની   કરેખ .ેએ તાપીની શ્્ષતણે સાતમાાા આસહ્યારિતદ્ર) 
પ પતોના ભાોપેપ વ ેપી   કરેખ .ેએ ડાાંો સિજલ્પાં ુાં સારતુારા આ960 મી ર) ગજુરાતં ુાં  કમાત્ર 
્ોરિતરમથક .ેએ  પસાડ સિજલ્પામાાં પારનેરાની   કરેખ વ ેપી .ેએ  
(ii) કાચ્છનો ડુાં રાળ પ્રદેશ : ક.માાં ઉાર પાર, મ્ો પાર ેને શ્્ષતણ પાર  મ ત્રણ સારમાાાખ 
વ ેપી .ેએ ઉાર પારમાાં કાાો આ437.08 મી ર), ોારો, યરિતડોો  ોેર  ડુાંોરો .ેએ મ્ો પાર 
પયપતથી  ાોડ  ાે વ ેપી .ેએ વ સારમાાામાાં ઘીણોપર આ388 મી ર), મ  સિજોો, પી્પોો 
 ોેર  ડુાંોરો .ેએ શ્્ષતણની પાર પાાંરો તેમજ માતાના મઢથી તપે થિ ર   પમાાં અંદાર લપુી ખ પાોેપી 
.ેએ  માાં ઉહમોા આ274 મી ર) ેને ઝુરા આ316 મી ર) ડુાંોરો વ ેપા .ેએ મજુની  ાોવ્ોે  રાર 
આ349 મી ર) ડુાંોર .ેએ  ાોડના મેશાનમાાં કાંથકો ના ડુાંોરો વ ેપા .ેએ ક.માાં સદદુ્ર-રિતકનારાની 
નીરકનાાં મેશાનો ‘કાં ેના મેશાન‘ તરેક  ખાયાો .ેએ?  

(iii) સૌરાષ્ટ રનો ડુાં રાળ પ્રદેશ : ઉારની માાંડ ની   કરેખમાાં ઊંાામાાં ઊંચુાં હતયર ાો ેપા આ437 
મી ર) .ેએ રિતશ ્ષતણની ોીરની   કરેખમાાં સરકપા આ643 મી ર) સૌથી ઊંાી   કરે .ેએ ી  નાોઢ 
પાસેનો ્ોરનાર આ1153.2 મી ર ) ગજુરાતનો સૌથી ઊંાો પ પત .ેએ તેં ુાં હતયર ોોરયનાથ 
આ1117 મી ર) ગજુરાતં ુાં સૌથી ઊંચુાં હતયર .ેએ પા્પતાણા નીરક તેત્ુાંજો આ697.5 --? મી ર), 
ભા નોરની ઉારમાાં યોયરા તથા તાાદાના ડુાંોરો, પોરચાંશર નીરક ચરડો, મમુ ાની ઉાર  



 

  

MADE BY A.K.PARMAR 57 

 

પકોડે  ોેર  સૌરાષ્ રના ેો્ોના ડુાંોરો .ેએ સૌરાષ્ રમાાં તેત્ુાંજો ભાશર નશેનાાં મેશાનો, ઘોઘાં ુાં 
મેશાન ેને મોરચીનાાં મેશાનો ેક્ગનકૃત યડકોમાાંથી છૂ ા પડ પા કાાંપના હન્ેષતપણથી ચનેપા .ેએ 
 

ગજુરાતન નફલ્મનો ઇતતહાસ 

 

ગજુરાતી રિતખલ્ મ જોતના િહતસાસ પર નજર નાાંયતા તેનાાં ભવ્ો ઐહતસાહસક  ારસાના શતપન થોા 
 ોર રસ તાાં નથીએ ભારતીો રિતખલ્ મ જોતનાાં િહતસાસની ે મ ગજુરાતી રિતખલ્ મનો િહતસાસ પણ 
ભવ્ોહત ભવ્ ો .ેએ તેમાાં ઘણાાં નાના-મો ા કપાકારોના ીર ન સાંઘર્પ ોાથા  ણાોેપી .ેએ  
ગજુરાતી રિતખલ્ મ જોતની સખરનો ભભુારાંભ િએસએ ૧૯૧૭માાં ચનેપી દ  ક રિતખલ્ મ - તે  સોાાતાથી 
થાો .ેએ જો ક ,   સમોે હરદેન  કાઢ ાની હનષ્ ખા રદેરિતક્રોાના કારણે તે  સોાાતા શતપકો લપુી 
પસકાી તકે નસસએ ્ ોાર ચાશ ખતત ત્રણ  ર્પના ોાાામાાં ેં કુ્રમે શ્રી કૃષ્ ણ-લશુામાાં આ૧૯૨૦) 
કાનીરભાિ રા ોડ ે્ભનીત - નરહસિંસ મસ તા આ૧૯૨૦) ગજુરાતી દ  ક રિતખલ્ મો પેપેરે પડશ  વ ી 
ેને વ રિતખલ્મોને ગજુરાતી શતપકો  સસર્પ સ્ ીકારેએ ્ોાર ચાશ થોડા  ર્અમાાં ભતત હ ુુર આ૧૯૨૧- 
ભારતની સ પરદેથમ રાજકેો રિતખલ્ મ, ે ના પર રાજકેો કારણોસર રદેહતચાંપ વવ્ોો સતો)ં ુાં 
વોમન થુાંએ  
પ.ેના  ર્અમાાં રોમાાંા ેને રસસ્ોથી ભરર  ર કાાો નાો, મનોરમા આ૧૯૨૩), સદદુ્રમાંથન આ૧૯૨૪) 
વ ીએ ેને ્ ોાર ચાશ નરહસિંસ મસ તા, સતી સાહ ત્રી, ખાાંકડો રિતખત  રે, રાણકશ  ી, ભતત લરુશાસ, 

મીરાચાિ, કુાં ર ચાિં ુાં મામેરુાં, ે સપ-તોરપ  ોેર  સામાસિજક ોાશોાર રિતખલ્મો થકે ગજુરાતી રિતખલ્ મ 
જોતનો પાોો  ુ ુમજબ  ત થોોએ  
ોો પપનરાો હત્રપા ેની ન પકથા પર ચનેપી સ્   . સામાીરક રિતખલ્ મ ગણુલુાંશરે  ગજુરાતી 
હસનેમાાં પર પોતાનો દાુુ ાપા ીને ગજુરાતી રિતખલ્ મ જોતમાાં િહતસાસ રાીને ેમતુર   પ સખાતા 
મેા ીએ ્ ોાર પ.ેના  ર્અમાાં ગજુરાતી રદેદાને કરિતરોા ર, ેયાંડ સૌભાગો તી, મસચશે રાંો પાગોો, 
કાંકુ ે  ી રિતખલ્ મો  ગજુરાતની સાંસ્ કૃહતને ઉદાોર કરેએ 

ગજુરાતી રિતખલ્ મોમાાં કાનીરભાિ રા ોડ, હનપેપારોો, વતા પાર ય, રિતશના પા ક, સાંીર  કુમાર, રિતકરણ 
કુમાર, ઉપેન દ્ર હત્ર ેશે, ેરહ િંશ હત્ર ેશે, રમેત મસ તા, માંજરે શ તાિ, નર ત કનોરિતડોા, પલ્ પ ી મસ તા, 
સ્ નસેપતા, રિતકરણ કુમાર, ેપેણા િરાની, ેસરાની, રે ા ભાુુરે, રિતસતેન કુમાર, રોમા માણેક  ોેર   
પોતાના ે્ભનોના ખજસ પાથોાપ .ેએ  
ગજુરાતી રિતખલ્ મ એંગ્રી ોાંો તમુન તરેક  ેપેણા િરાનીની ોણના કર ામાાં વ ે .ેએ રિતસન શે રિતખલ્ મોમાાં 
ેપેણા િરાની રિતસરોિન તરેક  સખા ન થિ પરાંત ુગજુરાતી રિતખલ્ મો થકે શતપકોનો તેમને સારો 
રદેહતસાશ મળોો .ેએ  



 

  

MADE BY A.K.PARMAR 58 

 

ે મ રિતસન શે રિતખલ્ મોમાાં રાજ-નરોીસ, શ  - સેશા, શ  -લરુતોા, ેહમતાભ-ર યા, ીરતેન દ્ર-શ્રીશ  ી, 
વમીર-ીુ સે ેને તાસપેય-કાજોપની જોડે ખ  રે  .ે તેમ ગજુરાતી રિતખલ્ મમાાં પણ  ક સમોે 
ઉપેન દ્ર હત્ર ેશે-સ્ નસેપતાની જોડે લપુર સે  સતીએ તેમને ચાંને  માેને ગજુરાતી રિતખલ્ મ જોતને 
ઘણી ોાશોાર રિતખલ્ મો વપીએ તેમના ે  પી રિતખલ્ મો ેન ો જોડેખ  ોર્પતડુને વપી નથીએ  
નર ત કનોરિતડોા  ગજુરાતી રિતખલ્ મ જોતમાાં રદે ેત કરેને સ્ નેસપતા સાથે જોડે ચના ીને ક્યાર  
ઉપેન દ્ર હત્ર ેશેં ુાં સ્ થાન પિ પીુુાં તેની યચર ગજુરાતની રદેદાને ન પડેએ સ્ નેસપતા ેને નર ત 
કનોરિતડોાની જોડે  પણ ગજુરાતી હસનેમામાાં ઘણી લપુર ડુપર સે  રિતખલ્ મો વપી .ેએ ્ોાર ચાશ 
ેનો કપાકારો પણ વવ્ોાાં પરાંત ુતેખ ઉપેન દ્ર-સ્ નેસપતા ક  નર ત-સ્ નસેપતા ે તુાં  ્હુનિંો ેન ો 
કોિ જોડે કપાકારમાાં જો ામાાં ન મળુાંએ  
કશાા વ જ કારણે ગજુરાતી રિતખલ્ મોનાાં કપરા રિતશ સો વવ્ોાાંએ .ેલ્ પા ૧૦-૧પ  ર્અમાાં આંોાેનાાં 
 ેઢ  ોણી તકાો તે પી ગજુરાતી રિતખલ્ મો શર  ર્વ પેપેરે પડશ  રી   કર ામાાં વ ીએ વ રિતખલ્મો કોાર  
રી   થાો .ે ેને ક્યાર  જતી રસ  .ે તેની પોકોને દાણ લ્ુપા થતી નથીએ વ સમોમાાં ચે   ી 
રિતખલ્ મો વ ી ે નો ેત્રે ઉલ્ પેય કર ો ેહન ાોપ .ેએ વ રિતખલ્મ .ે 'શ ત ર  જોોા શાશા પરશ ત જોોા' 
ેને 'ચાપા સીતારામ' - વ રિતખલ્ મો  ેકે  ચારે પર  ાંકતાા સાચીત થિ સતીએ પરાંત ુેનો કોિ 
યાસ રિતખલ્ મો વ સમો શરહમોાન વ ી નથીએ 

સહમ્ષતકોના મતે ચોપીતડુના કારણે ગજુરાતી રિતખલ્ મ ઉદ્યોો માંશ થોો .ેએ પરાંત ુયર યર કારણ કાંિક 
ેપો .ેએ ગજુરાતની ે  રિતખલ્ મો સખા થિ .ે તેની કથા સ્ ત ુપર ુૃષ્  ે નાયી  તો દાણ ા માે .ે 
ક , તે પૈકેની મસામ રિતખલ્ મોં ુાં કથાનક પૌરા્ણક ેને સામાીરક .ેએ તેમની પ કથા સચા ેને 
સાંોીત લમુુરુ સત ુાંએ યનોાર  વજના સમોમાાં  ક પણ પૌરા્ણક કથા   ી નથી રસે ક  ે મના 
પરથી રિતખલ્ મ વ ી ન સોોએ જો વે  પણ ભાશર તારા  સ તા પાણી, સોન કાંસારે, સોથપ પશમણી, 
ે સપ તોરપ, પાંયીનો માાો, રિતસરણને કાાં  , ઢોપા માપે, પારકે થાપણ, ોાંોા સતી, મેપે માપણ, શ ત 
ર  જોોા શાશા પરશ ત જોોાએએએએએ ના ોીત-સાંોીત ે  ા લમુુરુ સતાાં તેતુાં કણપહરદેો સાંોીત માે તો તે 
રિતખલ્ મને ગજુરાતી શતપકો જપેરથી  ેપ કમ કસ તેએ 

ગજુરાતનો ધબકાાર - નવરાતત્ર મહોત્સવ 

વસો માસની  કમથી નોમ લપુીના ન ે રિતશ સ મા તક્તતની વરાપનાના રિતશ સોએ સાાા ેથપમાાં 
મસો્સ  કસ  ાો તે ા ન રાહત્રના તસ  ારો ન  રિતશ સ ાાપે .ેએ��ગજુરાતનો પોતાનો વ 
વો ો ેને ેનોયો તસ  ાર .ેએ  
 

યાસ કરેને ગજુરાતણો વ તસ  ારને મન દ  કેને ેપાર શ્રધ છા સાથે ઊજ ે .ેએ ેભણ, ેલ્પહત્્ષતત 
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ક  ઉાહત્્ષતત, ગરૃિતસણી ક  ઉા કારરિતકશી પરા તી સૌ મરિતસપાખ વ તસ  ાર  ક સરયી રેતે 
રદયશોના ભા ર   પક માણે .ેએ ોરચા, ોરચી, દાો ે  ા ોરચાના ેનેક રદેકારો ન રાહત્રમાાં રિતસપોાા 
પે .ેએ  
 

સામાનો રેતે રાસ-ોરચા ન રાહત્ર સાથે માની વરાપના સાથે સાંકાાોેપા .ેએ પરાંત ુ ાસ્ત માાં 
તો તે  ક પોકકાા .ેએ ોરચો ગજુરાતં ુાં વોતુાં પોકપન .ેએ પરાંત ુ ં ુાં જોમ ને જોચન 
હ તેર્પેપે યીલ્ોાાં .ેએ સૌરાષ્ર� ેને ક. રદેશ તમાાંએ  
સૌરાષ્રોના રાસ, રાસડા ેને ોરચી   પે પરતીનો જોમ ાંતો પચકારએ  
મ્ો ગજુરાત-શ્્ષતણ ગજુરાતનો ોરચો સૌમ્ો .ે, વનાંશ ેને ઉલ્પાસથી ભોઅ ભોઅ .ેએ લ  ર ેને 
પોથી રસાોેપો .ેએ  
મેર ેને વસેર દાહતના પોકોના ોરચા જો ા  ક લ્સા ો .ેએ તેમનાાં જોમ ેને જોત પરતી 
ધ્રદુા ી નાાંયે .ે ેને બપુ ાંશ કાં   ો ાોેપા ોરચા-ોરચી ક  રાસ  ાતા રણમાાં પડ.ાંશા પાડ  .ેએ  
ોરચાની વરાપના માની વરાપનાથી તરુ થાો .ે પણ તેના હ ર્ો સ્તનુો સાંચાંપ મસશાંતે કૃષ્ણ 
ભક્તત સાથે જોડાોેપો .ેએ કૃષ્ણા ેને રાપાનાાં, કૃષ્ણ  ેને ોોપીખના ભૃાંોાર, હ રસ ેને હમપનના 
હ હ પ ભા ો ોરચામાાં ગ  ાંથાોેપા .ેએ  
 

ગજુરાત સરકાર .ેલ્પાાં ક  પાક  ર્અથી આંતરરાષ્રે ો સ્તર  રાયનોભરમાાં ન રાહત્ર મસો્સ  
મના ે .ેએ ોરચા મસો્સ  ેમશા ાશ,  ડોશરા તેમજ સૌરાષ્રરના ક  પાક તસ રોમાાં તેમજ ગ્રામ્ો 
હ સ્તારોમાાં ર  રે પામુ  મ સાથે, શચશચાર   પક ઊજ  ામાાં વ ે .ેએ  
 ડોશરાના ોરચા બ  ચ મો ા ેને હ હતષ્ પ સોો .ેએ ેસસ ચાાકોના ોરચા પણ ોોદાો .ેએ તેમાાં 
ચાાકો ોરચે ઘ  મે .ે, ચાાકો જ ોરચા ો ડા ે .ે ેને ચાાકો જ સાંોીતનાાં  ાદ્યો પણ  ોાડ  
.ેએ 

ગજુરાતનન પરુાર્ પ્રતસદ્ધ નદીઓ 

નમાદા : ગજુરાતની ીર ાશોરે સમી ્ોાનાકર્પક નશે તે નમપશા-ઋ્ષત પ પતમાાંથી નીકાે તે ‘ર  ા‘ 
નામે હ િં્ોના ેમરકાં કમાાંથી નીકાે ચાંને માાંડપ નીરક સાંોમ પામી  ક ચીીરના પોાપોપેપ 
ચની દાો .ેએ મસાભારતના ેરણ્ોક પ પમાાં પાાંડ ોની તીથપોાત્રામાાં પોોષ્ ણી પ.ે  ૈડ ોપ પ પત 
પ.ે નમપશાને ોણા ી .ેએ સ્કાંશરરુાણમાાં નમપશા-ર  ા ઉપરનાાં તીથપસ્થાોનાાં ગણુોાન કોાું .ેએ જૈન 
સારિતસ્ોમાાં પણ ‘નમપશા‘નો ઉલ્પેય થોેપો માે .ેએ વાાોપ સ માનદ્રના ્ોાશ્રો કાવ્ોમાાં, 
‘રદેચાંપ્ાિંતામ્ણ‘માાં, ‘હ હ પ તીથપકલ્પ‘માાં  નો હનશેત જો ા માે .ેએ  ની ઊંડાિને કારણે ઘણે 
ઊંડ  લપુી  ેપાર મા    નો રદેાાીન સમોથી ઉપોોો થતો રહ્યો .ેએ  
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મહી : મસાભારતના વરણ્ોક પ પમાાં ામાપણ્ો તી પ.ે ‘મસે‘ કસે .ે તે ક્યાાંની તે સ્પષ્   નથીએ 
 માાં  ના પ.ે નમપશા ેને ોોશા રે કસ  .ેએ ‘મસતી‘ તરેક  રરુાણોમાાં નકપાોેપી નશે મસે સોો 
  ો સાંભ  .ેએ માકેનડ ો બ્રહ્મ ેને  ામન રરુાણોમાાં ‘મસે‘ ેને બ્રહ્માાંડ રરુાણમાાં ‘મસે‘ નશે કસે 
.ેએ પાસિર્જ ર નામે હ ્ાન ‘મસેતા‘ ેને ‘મસતી‘ને મસે કસ  .ેએ મસે નશે મ્ોરદેશ તની 
્ોરિતરમાાામાાંથી નીકાે ડુાંોરરરુ- ાાંસ ાડા  ાે પસાર થિ, પાંામસાપમાાં રદે ેતી યેડા સિજલ્પામાાં 
થિ યાંભાતના ેયાતમાાં પડ  .ે યનોાાં  ને ‘મસેસાોર‘ કસ  .ેએ  
 

સરસ્વતન : ગજુરાતમાાં ચે સ્થાો  ‘સરસ્ તી‘ નામની નશેખ .ેએ તેમાાંની  ક અંચાીર નીરક 
ઉદ્દભ  પામી હસધ છરરુ પાસે ર   પ ારિતસની ચની પાાંચો પાંથ કાપી ક.ના રણમાાં લપુ ત થાો .ેએ યનોાર  
ચીીર રિતશ ્ષતણ ોીરના ડુાંોરોમાાંથી નીકાતી રદેભાસ પાસે સેરણ નશેમાાં માે .ેએ સ્કાંશરરુાણમાાં   
‘સરિતરણી‘, ‘ સિજ્રણી‘, ‘નોાંકુ‘, ‘કહપપા‘, ેને ‘સરસ્ તી‘   ાાં પાાંા નામે રદેો  થોેપી કસે .ેએ  
 

પર્ાાશા (બનાસ) : મસાભારત ેને પદ્મરરુાણમાાં  ક ‘પણાપતા‘ નશે .ેએ તેં ુાં પાાં ાતર ‘ર  ણાપતા‘ ેને 
રરુાણોમાાં ‘ ણાપતા‘ તરેક  માે .ેએ ‘ ણાપતા‘ને માકુંડ ો રરુાણમાાં ‘ ેણાસા‘ કસ પી .ે   સાપની 
ચનાસ નશે .ેએ વમ તો ચે ચનાસ નશેખ જો ા માે .ેએ તેમાાં  ક ાાંચપની તાયા .ે ને 
ર   પોામીની .ેએ ચીીર ગજુરાત ચનાસ .ે તે પહિમોાહમની .ેએ િસ્ ીસનની પસ પી સશેમાાંના 
નાહસકના ે્ભપેયમાાં નસપાનના જમાિ ઉર્ તતે ‘ચાણાપતા‘ નશેથી પોતાના શાનરણુ્ોનો વરાંભ 
કર પોએ ભૌોો્પક ર   ાપપર સાંચાંપ જોતાાં ‘ચણાપસા‘   જ ગજુરાતની ચનાસ .ે, ે ને જૈન સારિતસ્ોમાાં 
‘ચિાસ‘ કસે .ેએ વ ચનાસ નાથ્ારા આમે ાડ)ની પહિમની પસાડેખથી નીાે ઊતરે વબ ુરોડ 
યાતે યર ડેથી ચનાસકાાં ામાાં ઊતરે ક.ના રણમાાં પથરાિ દાો .ેએ  
 

તાપન : તાપીં ુાં નામ રામાોણ-મસાભારતમાાં જો ા માતુાં નથી પણ રરુાણોમાાં મ્સ્ો, ક મપ,  ા,ુ 

બ્રહ્માાંડ ેને માકુંડ ોમાાં  નો હનશેત માે .ેએ ઉપર જણાવ્ુાં તેમ ઉર્ શાતના નાહસકના 
ે્ભપેયમાાં ચનાસ પ.ે તાપી  ોેર  નશે જણા ેપી .ેએ રાજતેયર  તેને નમપશા ેને પોોષ્ ણી 
 ાે વ ેપી કસે .ેએ તાપી હ િં્ોમાાંથી નીકાે યાંભાતના ેયાતના નાક  પહિમ સદદુ્રમાાં માે .ેએ 
ગજુરાતની સદધૃ છ નશેખમાાંની તે  ક .ેએ નમપશાની પે    ેપાર માોપ તરેક  તેનો ઉપોોો થતોએ 
લરુત   તાપીને કાાં   વ ેલુાં રદેખ્ોાત ચાંશર .ેએ  
 

શ્વભ્રવતન : વ ર્શ્ભ્ર તી   જ વપણી સાચરમતીએ મે ાડમાાંથી ઉતરે વ ી કોતરોમાાં  સ તી તે 
વજના સાચરકાાં ાના ‘ર્શ્ભ્ર‘ રદેશ તમાાં  સ તી ી  ના વસા પ ેને કણાપ તી-ેમશા ાશ પાસેથી 
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નીકાે યાંભાતના ેયાતમાાં પડ  .ે, તે પદ્મરરુાણની ‘સાચરમતી‘ ક  સાભ્રમતી નશે .ેએ સ્કાંશરરુાણ 
ેં સુાર હ ર્શ્ાહમત વ તાાં  હતષ્     ારુણમાંત્રથી  લપુા તરખ જોતાાં ચે રાંરોમાાંથી પાણી નીકળુાંએ 
ે માાંની  ક ‘સરસ્ તી‘ ેને ‘સાંભ્રમ‘ થી જોતાાં નીકળુાં તે નશે ‘સાભ્રમતી‘. પદ્મરરુાણ સ્ોોુમાાં 
 ં ુાં નામ ‘કૃત તી‘, ત્રેતામાાં ‘્ોરિતરક્ણકકા‘, ્ાપરમાાં ‘ાાંશના‘ ેને ક્પોુમાાં ‘સાભ્રમતી‘ સો ાં ુાં કસ  
.ેએ તેમાાં સાચરમતીનાાં ચેઉ કાં  રદેશ તનાાં ેનેક તીથઅની નામા ્પ પણ વ ેપી .ેએ તેમાાં 
ાનદ્રભાોા-સાંોમ પાસે શપી્ા ઋહર્  તપ કર લુાંએ ે  વે  શપી્ા ક   ુપેર્શ્રના વરા તરેક  
ખાયાો .ેએ  
 

હન્સ્તમતન (હાર્થમતન) : સાચરકાાં ામાાં સાચરમતી નશેને ‘સાથમતી‘ નામે નશે માે .ેએ પદ્મરરુાણમાાં 
તેને ‘સસ્તમતી‘ કસે .ેએ ‘સાબ્રમતી મસા્મ્ો‘ ેં સુાર સાચરકાાં ાની િતાને વ ેપી ્ોરિતરમાાામાાંથી 
નીકાે, નીરકના પાપ ોામને ેડપો આં ો મારે, ્ોાાંથી રિતસિંમતનોર પાસે થિ પહિમ ારિતસની 
ચની વોા જતાાં   સાચરમતીને માે .ેએ જો ક  પદ્મરરુાણમાાં  ને ‘ભષુ્ કપેપા‘   પે ક  લ  કે નશે 
કસે .ેએ  
 

વાતાદનન : મ્ો ગજુરાતમાાં વ ેપી  ાત્રક નશેને ‘પદ્મરરુાણ‘માાં ‘ ાતપ્ની‘ કસે .ેએ  ના 
પસ પાના રરુાણોમાાં તેને ‘તતૃ્ર્ની‘ તેમજ વ્રત્ની‘ પણ કસે .ેએ તતૃ્રને ઇંદ્ર   મારે નાયેપો તેથી ઇંદ્રને 
બ્રહ્મસ્ોાં ુાં પાપ પાોેલુાંએ વ બ્રહ્મસ્ોાં ુાં હન ારણ ‘ ાત્ર્ની‘ ેને સાભ્રમતીના સાંોમતીથપ-વજં ુાં 
 ૌ ામાાં નસા ાથી થુાં સત ુાંએ વ નશે માા ામાાંથી નીકાે પહિમ રદેશ તમાાં  સે વ ે .ેએ 
પદ્મરરુાણ  ં ુાં ચીીુ ાં નામ ‘ ૈત્ર તી‘ જણા ે .ેએ મસાભારતમાાં નકપાોેપી ‘ ે તી‘ તે ીુ શે .ેએ  
 

સેનટકાા (શેઢી) : પદ્મરરુાણમાાં મસે ેને  ાત્રકના  ાોાાાના રદેશ તમાાં પહિમા્ભદયુ  સ તી યેડા 
પાસે  કપેપ થિ  ૌ ા પાસે સાભ્રમતીને માે .ેએ સ્તાંભનક તીથાપ તાર રદેચાંપ ેં સુાર 
પાર્શ્પનાથના ્ચિંચને કાાંતીનોરના  ક પનપહતના મસાપોમાાંથી તાત ાસનની પ્ની ાાંદ્રપેયા પાસે 
રસ પસો  ાં ુાં કામ ‘સેડે‘ નશેના રિતકનાર  કરા ે .ેએ ‘સેરિત કા‘ નશે કાાં   સ્તાંભન આથામણા) ોામ  સ્ુાં 
.ે ્ોાાં તેને ‘સે ે‘ પણ કસ  .ેએ  
 

વલ્કાર્ીનન ને નહર્યમય : પદ્મરરુાણમાાં વ ચાંનેને નીરક નીરક કસે .ેએ  માાંની  લ્ક્પની િડર 
પાસેથી નીકાે સો ાની તક્યતા .ેએ યનોાર  રિતસરણ્ોમોી યેડબ્રહ્મા પાસે  સ તી સરણા -રિતસરણ્ોા .ે, ે  
વોા જતાાં સાચરમતીને માે .ેએ રિતસરણ્ોા નશે પા્ણહનના ોણપા માાં પણ નકપાોેપી .ેએ  ક 
સેરણ ક  રિતસરણ્ોા રદેભાસપા ણ પાસે પણ માેપી .ેએ  
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તવશ્વાતમત્રન : મસાભારતના ભીષ્ મપ પમાાં ‘હ ર્શ્ાહમત્રા‘ નશે .ે તે કશાા પારિતરોાત્રામાાંથી નીકાતી 
‘પારા‘ નશે સોોએ   નશેને મગૃખુ સાથે સાંચાંપ સો ાં ુાં સમદાો .ેએ   રેતે હ ાારતાાં  ડોશરા 
પાસેથી  સ તી ‘હ ર્શ્ાહમત્રી‘ હ િં્ોના સાતરડુા-પા ાોઢ પ પતમાાંથી વ ે .ેએ  નો મેા ો નના 
વશ્રમ પાસેની ‘હ ર્શ્ાહમત્રા‘ સાથે માે તક એ  
 

 ોમતન અને ચાંદ્રભા ા : સ્કાંશરરુાણમાાં ્ારકા્ેષતત્રમાાં ોોમતી, કુતા તી, પક્ષ્ મણા, ાાંદ્રભાોા ેને 
દાાંચ તી   પાાંા નશેખનો સાંોમ કહ્યો .ેએ વજની ્ારિતરકાની ર   પ તરખથી વ તો  સ ાો તે 
‘ોોમતી‘ ેને શ્્ષતણ તરખનો ચરરિતડોા ોામ તરખ નીાાણ ાાો પ  તે ાાંદ્રભાોા-પા્ણહનના ત્રણ 
પા માાં પણ  નો ઉલ્પેય માે .ેએ તેમાાં ાાંદ્રભાોાને નશે કસે .ેએ ોોમતીનો ઉલ્પેય પણ 
મસાભારતમાાં માે .ેએ પદ્મરરુાણમાાં તેને શપી્ાના વશ્રમ પાસે ‘સાભ્રમતી‘ને માતી કસે .ેએ  
 

પ્રકાીર્ા નદીઓ : નાહસકના ઉર્ શાતના પેયમાાં િચા, મારાશા, શમણ-કરચેણા-શાસાં કુા ેને 
નશેખને ‘તાપી‘ સાથે ોણા ી .ેએ વમાાંની ‘પારશા‘    પસાડ પાસેની ‘પાર‘, ‘શમણ‘   શમણ 
રદેકેણપ નશેખ ં નાહસકના ઉર્ શાતના પેયમાાં િચા, મારાશા, શમણ-કરચેણા-શાસાં કુા ેને 
નશેખને ‘તાપી‘ સાથે ોણા ી .ેએ વમાાંની ‘પારશા‘    પસાડ પાસેની ‘પાર‘, ‘શમણ‘   શમણ 
પાસેની ‘શમણોાંોા‘ ેને ‘કરચેણા‘   ્ચ્પમોરા પાસેની અં્ચકાને માતી કા ેરે શ્્ષતણ ભારતની 
કા ેરે કરતાાં ીુ શે .ેએ ‘શાસાં કુા‘   થાણા સિજલ્પાની ‘શસાણુાં‘ નામે નાનકડે નશેએ વ ઉપરાાંત 
‘કાપી‘ નામ પણ માે .ે તે કિ નશે સતે તે સ્પષ્   થત ુાં નથીએ  
 

સવુર્ાતસકાતા, તવીાતસનન, પીાતસનન : વમાાં લ ુણપહસતતા, લ ુણપર યા ક  સોનર યએ તેં ુાં ેને 
પપાહતનીં ુાં પાણી  કત્ર થિ ી  નાોઢનના "લશુતપન" તાા માાં પડત ુાંએ સ્કાંશગપુ તના પેય ેં સુાર 
પપાહતની, હસકતા ેને હ પાહસની ત્રણ નશેખના નામ માે .ેએ વમાાંથી હસકતા તે ‘લ ુણપહસકતા‘, 
‘હ હ પ તીથપકલ્પ‘માાં હસકતાને ‘લ ુણ્ણાર સા‘ કસે .ે તે ‘સોનર ય‘ સો ા સાંભ  .ેએ  
 

અન્ય નદીઓના ઉલ્ીેખો : ેનો નશેખમાાં ગરુ્જર ં પૃહત ાંતના શપ ચીદાના િએ સએ ૪૯૫-૪૯૬ના 
શાન તાસનમાાં ેકુપેસ્ રઆઅંકપેર્શ્ર)હ ર્ોમાાંની ‘ રાંડા‘ નશે, ઘરસેન ચીદાના િએ સએ૫૭૧ ના 
શાનતાસનમાાં વ ેતી ‘ ્સ સક‘, સૌરાષ્ રમાાં થાન પાસેની કોિ ‘પહરદેમહત‘ નશે, કતારોામના 
૧૧૬ ોામોના સદ  સમાાં ઉલ્પેયાોેપી ‘મશાહ ‘ (મસઢોાા), ઘરાો હ ર્ોમાાંની ‘નેરા.‘ નશે, 
તીપારિતશ્ો ત્રીદાના િએસએ ૬૬૬ના શાનતાસનમાાં ઉલ્પે્યત ‘ ાંહત કા‘ નશે તથા િએ સએ ૬૬૯ના 
શાનતાસનમાાં વ તી ‘મુમુતી્ાર‘ પાસેની ‘મુમુતી‘ નશે, તેમજ ‘માણ.જ્જિકા‘   પે ક  ‘માપણ‘ 

નશે  ોેર  નશેખ ોણા ી તકાોએ  
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વ ેને   ઉપરાાંતની ેનો નશેખ કશાા વે  પણ લ  કાિ ોોેપી ક   સ તી સતેએ વ નશેખ  
ગજુરાતના ીર નમાાં  ક જમાનામાાં પોતાની ીર ાંત .ાપ ઊભી કર પીએ વે  પણ પોકીર નમાાં 
 મનાાં નામ ઘણે સ્થાે કોિને કોિ પેપે સા ાિ રહ્યાાં .ેએ 

સ્વર્ર્િમ ગજુરાત : તવરાટ ઈતતહાસનન કેાટીનકા તનર્ાાયકા ઘટનાઓ 

િએસએ ૨૦૧૦માાં  ક ેદ્દમ  ત ેને ઐહતસાહસક ઘ ના વકાર પામ ાની .ે, ેને તેનો રણકાર 
સમગ્ર ુુહનોા સાાંભાતે, તે .ે ગજુરાત રાયનોની સ્થાપનાની ેપપતતા્શે!  
ગજુરાતની લ ુણપયનોાંહતના સ્ ્ણકમ  ર્વ ેતીતના હ રા   ૈભ ,િહતસાસની ક  પીક હનણાપોક 
ઘ નાખ  

 

•રદેાગ્  – િહતસાસના ે તેર્ો પાપણરરુ, શાાંતા, િડર પાસેથી માે .ેએ  
•૫૦,૦૦૦ થી ૧,૦૦,૦૦૦  ર્અ પસ પાાં સહથોારપારે મં ષુ્ોા શ યાોોએ  
•૫૦૦૦  ર્પ પસ પાાંની માન   સહતના ે તેર્ો પાાંઘણજમાાં મળોાએ  
•િએ સએ ર   વ ૩૭૦૦-૨૫૦૦માાં હસિંુ ુયીણના શેઘપ કપાા પરા તા મં ષુ્ોો ગજુરાત તરખ શોરાોાએ  
•ગજુરાતનો  ેપાર િએસએ ર   વ ૩૦૦૦  ર્પનો ! િસિજપ્ની કચરોમાાંથી ગજુરાતની મપમપ ેને 
ોાે મળોાાં તેનાાં રદેમાણ .ેએ  
•િએ સએ ર   વ ૨૪૦૦માાં તો યાંભાતના મ્ણોારાખ  પ્થરનાાં સાપનો હ કહસત કોાપએ પોથપ 
રદેાાીન મસા-નોર ેને મસા-ચાંશરોાસ ચનુાં, તે િએસએ ર   વ ત્રીીર તતા્શેના અંતમાાંએ પ.ે તેને 
 ારાં ાર લનુામીનો, નશેનાાં ર  રનો રદેપો સસન કર ાનો  ારો વવ્ોોએ  ક  ાર િએસએ ર   વ 
૨૦૨૦માાં, ચીીર  ાર િએસએ ર   વ ૨૨૦૦માાં ેને ત્રીીર ાર િએ સએ ર   વ ૨૦૦૦માાં પોથપ પાણી તાે 
ડ ચી ોુાં ં શર ક  યતે તેણે હ નાતથી ડોાપ હ ના રનુંહનમાપણ કુું !  
•િએસએ ર   વ ૧૯૦૦માાં રાંોરરુની સડપપા-નોરે ડ ચીએ  
•િએ સએ ર   વ ૧૦૦૦માાં, નોરા,  સચર ા, ભપેા, કામર જ ે  ાાં ોામો પોસ હનમાપણમાાં ખ્ોાત થોાાંએ  
•િએ સએ ર   વનાાં સદાર  ર્પ શરહમોાન ગજુરાતમાાં તાોાપત, મગૃ,ુ સતશોએએએએેને અંતે મુરુાના ોાશ ો 
વવ્ોાએ શ્રીકૃષ્ણાની લ ુણપ ્ારિતરકા હ તાા રદેશ તની રાજપાની ચનીએ  
•િએસએ ર   વ ૯૦૦ માાં શ્રીકૃષ્ણોનો શ સો્સોપ થોોએ  
•િએ સએ ર   વ પાાંામી સશેમાાં  ૈોાકરણી પા્ણની ‘સૌરાષ્ષ્ કા નારે‘નાાં ઉાારણોની નકપ પે .ેએ 
કૌરિત લ્ોે પણ ‘લરુાષ્ર ‘ના ્ષતહત્રોો હ તે િએસએ ર   વ ાોથી સશેમાાં ‘ેથપતાસ્ત્ર‘માાં પખ્ુાંએ  
•િએસએ ર   વ ૩૨૦માાં ્ોરનારની તાે ેમાાં હ તાા લશુતપન તાા  ચાંપાુાંએ તતરાંજ-ાતરુાંો રમત 
તપે થિએ  
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•િએસએ ર   વ ૨૩૭માાં ેતોક સરાજા નો રદેાકૃત તાસન પેય દ  કાોોએ  
•િએસએ ર   વ ૨૨૯-૨૨૦ હસિંસપ આશ્રીપાંકા)ની રાજકનોા લશુતપના  ભપેામાાં ‘તકુહનકા હ સાર‘ 

ચાંપાવ્ોોએ  
•િએ સએ ર   વ ૨૦૦માાં, ેરચસ્તાન ેને હસપોનના ચાંશરોાસો ર  ર ર  રા ગજુરાતના પોકોના સાથમાાં 
સતાએ  
•િએ સએ ર   વ ૧૮૫માાં ગ્રીક ેને િએ સએ ર   વ ૧૫૦ થી ૧૦૦ લપુીમાાં તક, કુતાણ, પાહથિોન,  ોેર  
ાડે વવ્ોાએ 
•િએ સએ ર   વ ૮૩માાં રદેાાીન તક સાં ત રદેા્પત થોોએ  
•િએ સએ ર   વ ૫૬ં હ ક્રમ સાં ત તપે થોોએ  
•‘પેરિતરપપેસ‘ના પેયક  જણાવ્ુાં ક  ક. સૌરાષ્ર ેને શએ ગજુરાતમાાં  સાણ  ાં ુાં વ્ોાપક યેડાણ સત ુાંએ 
આિએસએની પસ પી સશેની વ નકપ .ેએ)  
•િએસએ ૧૫૦ ગજુરાતમાાં ોદ્યનો ી  નામાાં ી  નો નદનુો, રુદ્રશામાનો હતપાપેયએ આી  નાોઢ-્ોરનાર) 
મસાભોાનક ર  રમાાં લશુતપન તાા  ત   ્ુાં તે રુદ્રશામને ખરે ચાંપાવ્ુાંએ  
•િએ સએ ૧૬૬-૬૭ ગપુત ુસાં તનો રદેારાંભ થોોએ  
•િએ સએ ૨૦૦ ્ારિતરકાની રાણી પીરાશ  ી  રુદ્રશામા સામે પડકાર ખચક્યો, .ે    સમીુ હત થિએ 
મીરાની ે મ ્ારિતરકાની પીરોનેો ોાશ કર ી રસે !  
•િએ સએ ૨૪૪-૪૫ કપચરુિતર સાં ત તપે થોોએ  
•િએ સએ ૩૦૦માાં  પભીરરુમાાં વોપ નાોાીુ પને આંતરરાષ્રેો પમપપરિતરર્શ ચોપા ીએ  
•૧૨ ખત ોચર, ૩૧૮ ં  પભી સાં ત આગજુરાતના પોતાના તાસક)ની તપેવત હ ક્રમ સાં ત ૩૭૫, 

કાહતિક ભકુપ ર  ્ણકમાએ  
•ાાંદ્રગપુતક હ ક્રમારિતશ્ોના પમાપ્ો્ષત સરિતરસ્ ામીના ગરુુ સ્કાંશસ્ ામી,  પભીરરુના હન ાસી સતાએ આિએ 
સએ ૩૭૬)  
•હતપારિતશ્ોે આ લ્પભીરરુ) તત્ુાંયનો તીથપનો ઉધ છાર કરાવ્ોો, ેને પનેસ્ ર લ  રિતર  ‘તત્ુાંયનો માસા્મ્ો‘ 

ગ્રાંથ પખ્ોોએ આિએસએ ૩૯૧)  
•િએ સએ ૪૦૦માાં સૌરાષ્રએના  ેપારે  કૌસાાંચીમાાં ચૌધ છ સ્ત  પ ચાંપાવ્ોોએ  
•મૈત્રકો   પભીરરુને રાજપાની ચના ીએ આિએ સએ ૪૭૦)  
•ગરુ્જરો વવ્ોા પાાંામી સશેની .ેલ્પી પાીસી ેથ ા .ઠ્ઠી સશેની પસ પી પાીસીમાાંએ  
ગરુ્જરો વવ્ોા પ.ે મૈત્રકો  પાાંચા સમો લપુી રાયનો કુુંએિએ સએ ૬૦૩માાં ીર ાની દપુાકાતે 
ેસસના રાજ ી રતુ્ર ોોા ેને ્ોાાં  સ ા  કોઅએ િએસએ ૬૨૨થી સેજરે સનનો રદેારાંભ થોોએ  
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•િએ સએ ૬૪૦માાં ાીની ોાહત્રક ્ ુન ્સાાંો મસારાષ્રાંથી નમપશા નશે ખાાંોીને ભરુક. આભરુા) 
વવ્ોો  
•િએ સએ ૭૧૧માાં વરચ સરશાર મોસમ્મશ-્ચન-કાહસમે હસિંપ પર ક્જો કોઅએ િએ સએ ૭૧૭   પે ક  
ોરશોશે ૮૫, પારસીખ  ભારતમાાં પો દ  ક્યો, (શ્રા ણ લશુ ૯, ભકુ્ર ાર હ એ સાંએ ૭૭૨)એ  
•િએ સએ ૭૨૧માાં ેરચી સૈનોને શ્રી  લ્પભ નર નદ્ર   પે ક  ાાલકુ્ય રાજ ી રપુક સી  ભીર્ણ 
સાંગ્રામ કરેને મારે સ ાવ્ુાં, ગજુરાતને ચાા ી� પીુુાંએ  
•હ એ સએ ૮૦૨માાં ેણરિતસપરરુ સ્થપાુાં ેને પ.ેથી પાાંચા સમો લપુી રાજપાની ર્ુાંએ ેર્ાઢ લશુ 
૩, તહન ાર, સાં ત ૮૦૨ના પા ણની સ્થાપનાએ  
•િએ સએ ૭૮૮-૮૨૦  ાે વરિતશ તાંકર ગજુરાત વ ે .ેએ ્ારકાપીત શ  ાપોનો સિજણઅધ છાર કર  .ેએ 
વદ્યતક્તતની સ્થાપના તમેના સાથે થાો .ેએ  
•ોાાંમ ુનામે િએ સએ ૮૯૯ દહુન પાર્શ્પદહુન  ‘ોહત રદેહતક્રમણ લ  ત્ર‘ ેને ‘શ્રા ક રદેહતક્રમણ લ  ત્ર‘ 

રોાાંએ  
• િએ સએ ૯૬૧ થી ૧૨૯૨ લપુીમાાં ેણરિતસપ ાડ તાસનના વમાંત્રણથી ઉાર ભારતમાાંથી� બ્રાહ્મણો 
ગજુરાતમાાં વ ીને સ્થાોી થોાએ  
•િએ સએ ૧૦૧૭-૧૦૩૭ શરહમોાન શ્રી  લ્પભાાાોપ   ્ારિતરકાની ોાત્રા કરેએ  
•િએ સએ ૧૦૨૫ માાં મસદ  શ ોરન ી  સહથોાર સયનોાાં, ૧૦૨૬માાં સાસાકાર માા તો તે સોમનાથ 
શ  ાપો લપુી પસકાી ોોોએ ત્રણ રિતશ સ વક્રમણ ાાલ્ુાંએ ક  પાક રાજર  તો ેને બ્રાહ્મણો  સામનો 
કોઅએ  
•૧૧૨૦ િએ સએમાાં મીનાશ  ી  ્ારિતરકાની ોાત્રા કરેને સિજણઅધ છાર કોઅએ  
•૧૧૬૮ િએ સએમાાં ભા  બસૃસ્પહત  સોમનાથ માંરિતશરના ન ા સિજણઅધ છાર મા   દ  ા માંરિતશરથી શોઢ ફૂ  
ઊંાે જિને મેરુરદેાસાશ ચના ડાવ્ોોએ  
•િએ સએ ૧૨૪૧માાં ેમશા ાશથી મસમશતાસ  ્ારિતરકાપીત માંરિતશર તોડ ા વક્રમણ કુું, ે  પાાંા 
બ્રાહ્મણો –  ીરીર, કરસન,  ાપીર, શ  ીર, નુ ુ ાકર -સામનો કોઅ, તેમની સમાહપ, ્ારિતરકામાાં 
મ ાંરિતશરથી થોડ ક  ુર .ેએ ‘પાંા ીર‘ને સ્થાને સ ે ‘પાંાપીર‘ .ે !  
 

વ ેજ ાંપા ભોાપ  ર્અ ેને તે પ.ે દઘુપ-્બ્રરિત ત કાા શરહમોાન પણ ગજુરાત ેને ગજુરાતીખ 
ેક્સ્ત્ ની પડાિ પડતાાં રહ્યાાંએ  
ેને વે  ગજુરાત ેપપતતા્શે ઉજ  ા તરખ જિ ર્ુાં .ેએ ે  વપણા સૌ મા   ોૌર ની  ાત .ેએ 
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સૌરાષ્ટ રના પ્રર્થમ મખુ્ યમાંત્રન ્ન ઉછરાં રાય ઢેબર 

ે મનો પોકશરચાર રોજ ભરાતો   ા રાજકારણના દ્રષ્  ાાંતપેપ નરાજ સે ક ઉ.રાંોરાો નો જન મ 
દામનોર નીરક ોાંોાજાા ોામમાાં તાએ ૨૧-૯-૧૯૦૫ના રોજ થોો સતોએ દુાંચિમાાં ેભ્ ોાસ કોાપ 
ચાશ તેમણે ીર નની તપેવત પારાતાસ્ ત્રી તરેક  કરે સતીએ શરહમોાન રાજકો માાં ોાાંપીીરને 
મા ાનો ોોો થોો ેને પ.ે પીર  પીર  તો  મના સ્ ો ેને ેરિતસિંસાના હસધ છાતોના રાંોથી 
રાંોા ા પાગ ોાએ ક ન દ્ર સરકારની સાંમહતથી સૌરાષ્ ર રાયનોની રાના થિ ેને ઉ.રાંોરાો ઢ ચર 
િએસએ ૧૯૪૮ના રોજ સૌરાષ્ રના રદેથમ દખુ્ ોમાંત્રી ચ  ાં ાોાાંએ ોાાંપી હ ાારના રદેાારાથવ ભારતના 
રદેહતહનહપ તરિતરક  રહતોા તેમજ રુોપના શ તોમાાં ોોાએ ગજુરાતમાાં ‘સરશાર સ્ મારકો’ ઊભા કર ા 
મા   રરુુર્ાથપ કોઅએ ીર નભર રાજકેો, રાના્ મક તેમજ તૈ્ષત્ણક રદેતહૃાખમાાં મોયર  રસેને 
ોોોશાન વપતા રહ્યાએ તેમની ક નેસ જોિ જ ાસરપાપ નસ રુ  તેમને ખપ િષ્નડોા કકગ્રસના 
રદેદયુપશ  નીમ્ ોા સતાએ શ તસે ા મા   પોતાની ક  કુરુ્ાંચની પર ા કોાપ હ ના સ્  ે .ા  ોરેચાિ 
 સોરે પીપી સતીએ સૌરાષ્ રં ુાં ઘડતર    મં ુાં સૌથી મસાન ેને ્ારાંીર  કાોપ .ેએ દખુ્ ોમાંત્રી 
તરેક  ઢ ચરભાિ  ખહનિાર  ોરના ચે ખરડા ાાા સાશા મકાનમાાં જ રસ  ાં ુાં પસાંશ કુું સત ુાંએ 
તે ી જ રેતે શેલ્ સેમાાં પણ સરિતરજન કોપોનીમાાં રસ  ા ોોા સતાએ વ ી સાશોી વે  અંતપાપન થિ 
.ેએ િએસએ ૧૯૭૭માાં રાજકો માાં  મં ુાં ે સાન થુાંએ 
 

તવતવધ રમતોમાાં ગજુરાતનાાં ખમનરવાંતા ખેીાડીઓ 

 

રિતક્રક   ં દામનોરના મસારાદા રણસિજતહસિંસ, રાજકુમાર ુુપીપહસિંસીર, ેમરહસિંસ, હ જો સરાર , 
કનપપ સ દ ુેહપકારે, હ જો મરાન  , મામાસાસ ચ ઘોરપડ , શાાીર ોાોક ાડ, ેતપુ ચેશાડ , 
રિતશપીપ શોતી, રાે ત ાૌસાણ, પીરજ પરસાણા, હ ં  ુમાાંકડ, ેતોક માાંકડ, ઉશો જોર્ી, હસિાથપ 
હત્ર ેશે, પીરુ પ  પ, દકુુાંશ પરમાર, શેપક તોપન, રિતકતનાાંશ, કરસન ઘા રે, િન દ્રસિજતહસિંસ, રુસી 
લરુતી, નરેમન કરન રાક ર, જલ ુપ  પ, અંભમુન ોાોક ાડ, રિતકરણ મોર , નોન મક્ોોા, ્બ્રે ત 
પ  પ, ેજો દાડ દા, રિતશનેત મક્ોોા, પાહથિ  પ  પ, િરખાન પ ાણ, રરિતસર યાનએ 
્ચ્પોડસપ ેને સ્ ં  કર ં ોીત સે ે, સતીર્ મોસન, પેપેત તાસ, સોહનક દપુતાનીએ� 

૪૦૦ મી ર શોડ ં ાાલ્ સપ ચોરોહમોો, કાસમ ચાશતાસએ� 

તતરાંજ ં ભવ્ ો તાસ, ોૌરાાંો મસ તા, ેતોક પાંાાપ, લરુ ત શ ે, હ રાખ ે ારે, રદેફુલ્ પ મસ તા, 
નીર  રાજલચુા, તેજસ ચાકર એ� 

તરણ સ્ પપાપ ં ેહનતા તાસ� 

 રપીચરપ ં ાીમનપાપ ભાપા ાપા� 
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ચાસ્ ક   ચરપ ં રિતકરે  ખરા� 

હનતાનચાીર ં ઉશોન ાીં ભુાિ 

સ્ કલરિત િંો ં નમન પાર ય, ાાાંશની પ  ા, વપાપ ભટ્ટ, ્ાિંતન ભટ્ટએ� 

સિજમ્ નષૅ્સ્ કસ ં કૃપાપી પ  પ� 

ઍથપેરિત કસ ં ાાલ્ સપ ચોસહમોા� 

યોયો ં લપુીર પરચ, ેાપા શ  ર , ભા ના પરેયએ� 

ભાપા ખચક ં ર્રોા તેય 

પ પતારોસણ ં ધ્ર ુકુમાર પાંડોા, નાંરિતશની પ  પ, નાંશપાપ રરુોરિતસત, સ્  ાહત શ સાિ, ભરત ભકુપ, 

્ચપીન પાપકર, રામુપ  ાકોર, લરુ ત શ ે, રદેાાી  દૈ્ય, રદેાથપના  ૈદ્ય, ીુ ોપ પી ડેોાએ� 

  હનસ ં લભુાર્ મતપે ાપા, લરુ ત મતપે ાપા, લહુનપ પ  પ, પર ીર કલકોચાશ, નતાતા જોર્ી, 
ખાલ્ ગનુી પરસાણા, ઉમાંો ાટ્ટા, હનકેતા ભારિાજ, મહનર્ા મસ તાએ 
  ચપ   હનસ ં નીરજ ખક, કમપેત મસ તાએ 
શોડ ં રીણાભાિ નાહ ક 

ભ  રિત િંો ં નાં ભુાિ લરુતી, રેની  ક્કર 

મરિતસપા સરકે ં  ીણા તાસ, કેહતિશા પ  પએ 
રિતસમાપો વરોસણ ં સર્ાપ ુશ ે, તહ િપ પ  પ, ેમી પ  પએ 
સદદુ્ર તરણ સ્પપાપ ં નાુરુામ પસાડ  આુુહનોાના ૭ સદદુ્રો તર ાં ુાં ેને સાથમાાં ચેડે પસ રેને 
તર ાં ુાં કૌતપ શાય નાર સ્ પપપક), રિતરસ ન મસ તા આિએસએ ૧૯૯૪માાં ઇંહગ પત ાૅનપ પાર કરનાર 
સ્ પપપક)એ 
કતપાસ, માનસરો ર ોાત્રા ં ચાબભુાિ કશ્ ોપ 

નાંશાશ  ી હતયર  પસકાનાર ં નાંશપાપ રરુોરિતસત 

રિતસમાપો સાિકપ ોાત્રા ં સારિતશિક રા  

મેર થન શોડ ં રીણાભાિ નાહ ક 

 ર ર પોપો ં કમપેત નાણા  ે 
 લ્ ડપ ્ાલ્ રન ાૅસ ં રિતરદ્ધિ તાસ 

રિતસમાપોન કાર ર પી ં ભરત રહતપાપ શ ે 
 

 

 
 


