ુ રાતની સફરે
ગજ
દાાંડી:
6 એપ્રિલ, 1930ના રોજ નવસારીથી પપ્રિમે દક્ષિણ ગુજરાતના દરરયાકાાંઠે આવેલ દાાંડીના સમુદ્રતટે
ગાાંધી બાપુએ ચપટી મીઠુાં ઉપાડ્ુ,ાં સપ્રવનય કાન ૂન ભાંગ કયો અને ક્ષિરટશ શાસનની ઊંઘ ઊડી
ગઈ.
બારડોલી :
સુરતથી 34 રકમી દૂ ર પ ૂવવમાાં આવેલ ુાં આ ઐપ્રતહાપ્રસક સ્થળ  સરદાર પટેલના ‘ના-કર‘ સત્યાગ્રહનહની
સ્મપ્રૃ તસ સાંગ્રહનહીને બેઠુાં .ે . અહનના ‘સરદાર સ્વરાજ શ્રમ‘માાં ગાાંધી પ્રવચારધારાને લગતી
િવ ૃપ્રિસ ચાલે .ે . અહનની સહકારી િવ ૃપ્રિસએ દે શને નવીન માગવ ચનધ્યો .ે .
વેડછી :
બારડોલીની પ ૂવવમાાં આવેલા વેડ.ીમાાં ગાાંધીજીના અંતેવાસી જુગતરામભાઈનો આશ્રમ દશવનીય .ે .
ત્યાાં તેમણે આરદવાસી અને પ.ાત િા ના પ્રશિણ અને ઉત્થાનની િવ ૃપ્રિ આરાં ભી અને પ્રવકસાવી.
સરુ ત :
તાપી નદીના રકનારે વસેલ ુાં સુરત એક સમયે પપ્રિમ ભારતનુ ાં મહત્વનુ ાં બાંદર હું ુાં અને
દે શપરદે શનાાં વહાણો પર 84 બાંદરના વાવટા ફરકતા એમ કહેવાય .ે . આજે ઔદ્યોક્ષગક શહેર
તરીકે એની િપ્રતષ્ઠા વધતી ા ય .ે . સને 1994 ના સકટોબરમાાં પ્લેગની ક્ષબમારી ફાટી નીકળ ી
ત્યાાં સુધી સુરત ‘ગાંદારમાાં ગાંદુાં શહેર‘ કહેવાું ુ.ાં જોકે માત્ર બે વર્વના ગાળ ામાાં સુરતે પોતાનુ ાં કલાંક
ભસ
ાં ૂ ી નાખુાં અને 1996 ના સવેિણ િમાણે ‘ભારતના બીજા નાંબરના સ્વચ્છ શહેર‘ તરીકેની
નામના િાપ્ત કરી. અને સુરત ૂ ૂબસુરત બ્ુ.ાં
પુરાણા સુરતની એક તરફ તાપી વહેતી હતી અને બાકીની ત્રણ બાજુએ માટીનો બનેલો કોટ હતો.
પ્રશવાજીના આક્રમણ બાદ આ કોટ ઈંટોથી બનાવવામાાં આવ્યો હતો.
‘નરમમદ સાહહત્ય સભા‘ની િવ ૃપ્રિસથી કપ્રવ નમવદની સ્મપ્રૃ તસ જળ વાઈ રહી .ે . બાપાલાલ ગ. વ્દ્ય
જેવા આુવેદાચાયવની િવ ૃપ્રિએ ‘શત્રમાનાંદ ફારમમસી‘ આપી .ે . મોગલ સમયમાાં મક્કા હજ કરવા
ુ લસરાઈ‘ નામની જગ્યા હતી. તેથી સુરત ‘રમક્કા બાંદર‘,
જતા યાત્રીસની સવલતો માટે ‘મગ
ુ રમક્કા‘ તરીકે પણ સળ ખાું ુ.ાં
‘રમક્કાબારી‘ અથવા ‘બાબલ
એ્ડુઝ લ લા્િેરીમાાં 150 – 300 વર્વ જૂનાાં અમ ૂલ્ય પુસ્તકો .ે . બેનમ ૂન કલાૃૃપ્રતને ઐપ્રતહાપ્રસક
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સામગ્રહની ધરાવું ુાં પ્રવ્ચેસ્ટર ્ુક્ષઝ લયમ અત્યારે સરદાર સાંગ્રહનહાલય તરીકે ા ણીું ુ ાં .ે . સુરત
ટેકસટા્લ માકે ટ એપ્રશયાભરમાાં પ્રવખયાત .ે . તેમાાં સીથી વ ુ આકર્વક .ે 50 મીટર ઊંચાઈવાળાં
ફરું  ુાં રે સ્ટોરાાં. નવે્બર- રડસે્બરમાાં હા રો શોખીનો નદીના કાાંઠે આવેલ પકકનગરમાાં પકકની
ક્ષલજ્જત માણે .ે .
અહનનુાં ક્ષચિંતામણી પાર્શ્વનાથનુ ાં દે રાસર ઘણુ ાં જૂન ુ ાં .ે . આ ઉપરાાંત ગોપીપુરાનુ ાં આગમ માંરદર પણ
જોવાલાયક .ે . વ્શ્ણવાચાયવ શ્રી વલ્લભાચાયવની ર્ષ્ઠપીઠ નકધપાત્ર .ે . અપ્રર્શ્નીૃુમારના ઘાટનો
અિયવડ કણવને લગતી પીરાક્ષણક કથા સાથે સાંકળ ાયેલો ગણાય .ે . હીરા, મોતી, ઝ લવેરાત અને
જરીના ઉદ્યોગ ઉપરાાંત આટવ પ્રસલ્ક પાવરલ ૂ્સ અને પ્રમલોનો ઘણો પ્રવકાસ થયો .ે . ઉતરાણનુ ાં
પાવરહાઉસ, સુમ ૂલ ડેરી, હજીરાનુાં ખાતરનુ ાં જગી
ાં કારખાનુ ાં અને મગદલ્લા બાંદરના પ્રવકાસે સુરતને
સમ ૃદ્ધ બનાવ્ુાં .ે .‘સરુ તન ાંુ જરમણ‘, ‘ઘારી તો સરુ તની‘, ‘ઉંધિય‘ાંુ અને ‘ભ ૂસ‘ાંુ એ સુરતની િા ની
રપ્રસકતા વ્યકત કરે .ે .
ુ :
અતલ
ુ નુાં િખયાત રાં ગ-રસાયણ અને દવાસનુ ાં પ્રવશાળ  કારખાનુ ાં .ે . આ કારખાનુ ાં
વલસાડ પાસે ‘અતલ‘
ઉદ્યોગપપ્રત કસ્ું ુરભાઈ લાલભાઈના ૃુંુાંબનુ ાં .ે .
ડુરમસ :
સુરતથી આશરે 15 રકમી દૂ ર દરરયારકનારે ડુમસ આવેલ ુાં .ે . આ એક પ્રવહારધામ .ે . નજીકમાાં
ભીમપોર અને સુલતાનાબાદ નામનાાં પ્રવહારધામો .ે . તાપી નદી અને દરરયાનો સાંગમ ડુમસ નજીક
થાય .ે .
હજીરા :
સુરતથી આશરે 25 રકમી દૂ ર હજીરા એના જહાજવાડા અને ખાતરસાંૃુલ યોજના માટે િખયાત .ે .
ૃૃભકો, એસ્સાર, લાસવન એ્ડ ંુિો તથા રરલાય્સ કાંપનીસનાાં પ્રવશાળ  ઉત્પાદન કે્દ્રો .ે .

ૂ ા
વ

ગામે એક અંગ્રહનેજ ડૂબી ગયા પ.ી તેનો હજીરો બનાવ્યો હતો તેથી તેન ુ ાં નામ હજીરા પડુ ાં .ે .
કાકરાપાર :
અહન તાપી નદી ઉપર એક બાંધ બાાંધવામાાં આવ્યો .ે . હાલમાાં અહન એક અણુશતિ ત ઉત્પાદન મથક
શરૂ થુાં .ે .
સોનગઢ :
ગાયકવાડની ગાદીની સ્થાપના પહેલાાં અહન અને પ.ી વડોદરા થઈ.
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ઉકાઈ :
ે ુક યોજના .ે . ત્યાાં એક
સુરતથી 100 રકમી દૂ ર તાપી નદી પર આવેલ ઉકાઈ યોજના મોટી બહુહું 
ૃૃપ્રત્રમ પ્રવશાળ  સરોવર ત્યાર કરવામાાં આવ્ુ ાં .ે .
ઉભરાટ :
લીલી વનરાજજ અને દરરયારકનારાના સૌંદયવથી મઢાયેલ ુાં ઉભરાટ દક્ષિણ ગુજરાતનુાં સુદર
ાં
પ્રવહારધામ .ે . સરુ અને તાડનાાં ઊંચાાં ઝ લાડ આ સ્થળ ની પ્રવશેર્તા .ે .
વલસાડ :
વલસાડ જજલ્લાનુાં મુખય મથક .ે . નજીકમાાં ઔરાં ગા નદી વહે .ે . જેમાાં વહાણ મારફતે વાાંસ, લાકડાાં
અને શ્રીફળ  આવે .ે . રે લવેન ુ ાં મોંુાં વકવ શોપ તથા રે લવે સુરિાદળ નુ ાં તાલીમકે્દ્ર .ે .
તીથલ :
લગભગ વલસાડનુાં પરુાં બની ગયેલ ુાં તીથલ દરરયારકનારે આવેલ ુાં હવા ખાવાનુ ાં સ્થળ  .ે . રકનારે
સાાંઈબાબાનુાં માંરદર જોવાલાયક .ે .
સાંજાણ :
ઈરાન .ોડીને ભારત આવેલાાં પારસી કોમનાાં કેટલાાંક ૃુંુાંબોને સીિથમ સાંા ણના રાા એ રિણ
આપ્ુાં હું .ુાં સાંા ણની આસપાસ ચીૃુ, આંબાના પુષ્કળ  વ ૃિ .ે .
ઉદવાડા :
પારસીસનુાં પપ્રવત્ર તીથવધામ .ે . ઈરાનમાાંથી લાવેલ અતિગ્ન્યોત આઆતશ બહેરામ પ્રનરાં તર
િજ્વક્ષલત રાખવામાાં આવી .ે .
વાપી :
.ે લ્લા થોડાાંક વર્ોમાાં વાપીએ ઔદ્યોક્ષગક િેત્રે હરણફાળ  ભરી .ે . પરાં ું  ુ કારખાનાાંસ ઘણુ ાં કરીને
રસાયણના હોઈ આ પ્રવસ્તારમાાં િદૂ ર્ણનો મોટો ભય ઊભો થયો .ે .
દરમણ :
ભ ૂતપ ૂવવ પોંવ ુ ગીઝ લ સાંસ્થાન આજે કે્દ્રસરકાર સાંચાક્ષલત િદે શ .ે . દમણના રકનારાની રે ું  ુ ભ ૂખરી
અને ઝ લાાંખા રાં ગની .ે . દમણની મધ્યમાાંથી દમણગાંગા નદી વહે .ે અને નગરને બે ભાગમાાં વહચચે
.ે . દક્ષિણ ભાગમાાં ‘સે કેથેડ્રલ‘ નામનુ ાં મોંુાં દે વળ  .ે . નાની દમણમાાં ‘ફોટમ ઓફ સેન્ટ ેરોરમી‘ રકલ્લો
.ે .
દાદરા-નગર હવેલી :
500 ચો રકમીથી પણ સ.ો પ્રવસ્તાર ધરાવતો આ કે્દ્રશાપ્રસત િદે શ એક બાબતમાાં પ્રવરલ .ે .
1954 માાં આ િદે શને પોંવ ુ ગીઝ લોના શાસનથી મુ ત કરાયો ત્યારથી 1961 સુધી આ િદે શ પર
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લોકોનુાં રાજ રહ્ુાં હું ુ.ાં
ઉનાઈ :
ગરમ પાણીના ૃુાંડ માટે ા ણીું ુ ાં ઉનાઈ એક આરોગ્યધામ .ે .
બબલીરમોરા :
અહનનુાં સોમનાથ મહાદે વનુ ાં માંરદર અપ્રત િપ્રસદ્ધ .ે . રાચરચીલાાંનાાં કારખાનાાં પ્રવકસ્યાાં .ે .
નવસારી :
નવસારી પ ૂણાવ નદીના રકનારે વસેલ ુાં ગાયકવાડી નગર .ે . કાપડની પ્રમલો, વાસણનાાં કારખાનાાં
તથા હીરાનો ઉદ્યોગ પ્રવકાસ પા્યાાં .ે . નવસ્યદ પીરની મઝ લાર રહ્દુ – મુતિસ્લમોમાાં િપ્રસદ્ધ .ે .
નારગોળ :
િખયાત પ્રવદ્યાધામ .ે . દરરયારકનારાનુ ાં આ સૌંદયવધામ દક્ષિણ ગુજરાતનુ ાં પાંચગીની – મહાબળ ે ર્શ્ર
ગણાય .ે .
ુ ારા :
સાપત
સહ્યાદ્રી પવવતમાળ ાના પપ્રિમ .ે ડે દરરયાની સપાટીથી આશરે 2900 ફૂટની ઊંચાઈએ આવેલ
સાપુતારા આયોજનપ ૂવવક પ્રવકાસ પામેલ ુાં ક્ષગરરમથક .ે . અહન બે તરફ પાણીથી વનટળ ાયેલો
દ્વીપકલ્પ બાગ .ે . ‘રોઝ ગાડમ ન‘ અને પ્રત્રફળ ા બાગ પણ જોવા જેવો .ે . મધમાખી ઉ.ે ર કે્દ્રોનો
વ્યાપારરક ધોરણે પ્રવકાસ થઈ રહ્યો .ે .
શહવા :
ડાાંગનુ ાં મુખય શહેર .ે . દરરયાની સપાટીથી આશરે 1800 ફૂટની ઊંચાઈએ આવેલ ુાં .ે . ડાાંગ દરબાર
ડાાંગી િા નો સીથી મોટો લોક-ઉત્સવ .ે . હોળ ી આપ્રશમગા ના સાતેક રદવસ અગાઉ જૂના ડાાંગીરાા 
અતિગ્ન પેટાવે .ે જેને સતત 168 કલાક સુધી જલતો રાખવામાાં આવે .ે .
ભરૂચ :
ૃ ક
ુ ચ્. અથવા ભગ
ૃ ત
ુ ીથવ પડુ ાં હું ુ.ાં પા.ળ થી
ભ ૃગુઋપ્રર્એ આ નગર વસાવ્ુ ાં હોવાથી એનુ ાં નામ ભગ
અપભ્રાંશ થઈને ભરૂચ થઈ ગુ.ાં નમવદાના પ ૂરને કારણે વારાં વાર જર્જરરત થઈ ગયેલ ુાં ભરૂચ,
નમવદાબાંધને કારણે સુરક્ષિત થું ુાં ા ય .ે . ફરટિલા્ઝ લર, પ્રસમે્ટ વગેરેનાાં મોટાાં કારખાનાાંથી ભરૂચ
સમ ૃદ્ધદ્ધ તરફ જઈ રહ્ુાં .ે . મ ૂળ ‘ગોલ્ડન બિજ‘ અંગ્રહનેજોએ ઈ. સ. 1881 માાં બાંધાવેલો.
ુ લતીથમ :
શક
ભરૂચથી 16 રકમી દૂ ર આવેલ ુાં શુકલતીથવ યાત્રાધામ .ે . અહન દર કાપ્રતિકી પ ૂનમે નમવદા નદીના કાાંઠે
મેળ ો ભરાય .ે . આ સ્થળ  પ્રવહારધામ તરીકે પ્રવકસી રહ્ુાં .ે .
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કબીરવડ :
શુકલતીથવની નજીક, નમવદાના પટની મધ્યમાાં આ પ્રવશાળ  વડ આવેલો .ે . મા્યતા એવી .ે કે
કબીરજીએ ભારતભ્રમણ દરપ્રમયાન દાતણ ફચકુ ાં જેમાાંથી આ વડ ઊગી નીકળ્યો. વડનુ ાં મ ૂળ  થડ
શોધવુાં મુશ્કેલ .ે . આ વડ આશરે 600 વર્વ જૂનો હોવાનુ ાં અનુમાન .ે .
રાજપીપળા :
રજવાડાની રાજધાનીનુાં શહેર .ે . અહનનો હા ર બારીવાળ ો રાજમહેલ જોવાલાયક .ે . આ સ્થળ 
તેની રમણીયતાને કારણે ગુજરાતી રફલ્મોનાાં શુરટિંગનુ ાં સ્થાન બની ગુ ાં .ે .
અંકલેશ્વર :
ભરૂચથી 12 રકમી દક્ષિણે આવેલ ુાં અંકલેર્શ્ર ખપ્રનજ તેલ માટે ા ણીું ુ ાં .ે . ગુજરાતમાાં સીથી સારુાં
અને સીથી વ ુ તેલ આપનારુાં તેલિેત્ર .ે . અહનથી નીકળ ું ુ ાં તેલ શુદ્ધ થવા વડોદરા પાસેની
કોયલી રરફા્નરીમાાં મોકલવામાાં આવે .ે .
ભાડભ ૂત :
ભરૂચથી આશરે 23 રકમી દૂ ર આવેલા આ ધાપ્રમિક સ્થળ ે દર 18 વર્ે ૃુાંભમેળ ો ભરાય .ે .
કરજણ :
રાં ગઅવ ૂત મહારાજનો આશ્રમ અહન .ે .
બોચાસણ :
અિર પુરુર્ોતમ સાંસ્થાનુાં વડુાં મથક બોચારણ બોરસદ – તારાપુર માગવ પર આવેલ ુાં .ે .
ડાકોર :
નરડયાદથી લગભગ 40 રકમી પ ૂવે આવેલ ુાં ડાકોર-મ ૂળ  ડાંકપુર-ૃૃષ્ણભ તોનુ ાં મોંુાં ધામ .ે . સુિપ્રસદ્ધ
ડાકોરનુાં માંરદર ઈ. સ. 1828 માાં શ્રી ગોપાળ રાવ જગ્નાથ તા્્વેકરે વ્રદક પ્રવપ્રધથી બાંધાવ્ુાં હું  ુ ાં
તેવા લેખ મળ ે .ે . આ માંરદરને 8

્ુ મટ .ે અને 24 પ્રશખરો .ે . પ્રનજમાંરદરમાાં ક્ષબરાજતી મ ૂપ્રતિ સાડા

ત્રણ ફૂટી ઊંચી અને દોઢ ફૂટ પહોળ ી .ે . આખી મ ૂપ્રતિ કાળ ા કસોટી પથ્થરની બનેલી .ે . અને તે 11
મી સદીની હોવાનુ ાં મનાય .ે .
ગળતેશ્વર :
ડાકોરથી 16 રકમી દૂ ર મહી કાાંઠે આવેલ ુાં સોલાંકીુગનુાં આ પ્રશવાલય જોવા જેવુ ાં .ે . મહી અને
ગળ તી નદીનુાં આ સાંગમતીથવ એક પ્રપકપ્રનક સ્થળ  બ્ુ ાં .ે .
કપડવાંજ :
કપડવાંજ જૂન ુ ાં ઐપ્રતહાપ્રસક સ્થાન .ે . અહનની ૃુાંકાવાવ ા ણીતી .ે . કપડવાંજના કીપ્રતિસ્તાંભ આતોરણ
િાચીન ુગની કીપ્રતિગાથા ગાતાાં અકબાંધ ઊભાાં .ે .
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ઉત્કાં ઠેશેશ્વર :
કપડવાંજથી દસેક રકમી દૂ ર વાત્રક કાાંઠે ઉત્કાંઠેર્શ્રનુ ાં પ્રશવાલય .ે . 108 પગપ્રથયાાં ચઢતાાં જમણી
બાજુએ ગોખ .ે . તેમાાં શ્રી જગદાં બાનુ ાં સ્થાનક .ે . અહન પ્રવપ્રવધ સ્થાનેથી લોકો વાળ  ઉતરાવવા
આવે .ે .
શારમળાજી :
સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં ડુગ
ાં રો વચ્ચે મેર્શ્ો નદીના રકનારે આવેલ ુાં આ વેશ્ણવતીથવ પ્રશલ્પસૌંદયવની
દવ ષ્ષ્ટએ અવલોકનીય .ે . અહન ચું ુભજ
વ ુ પ્રવષ્ણુન
ાં ી ગદા ધારણ કરે લ શ્યામ મ ૂપ્રતિ પ્રવરાજે .ે એટલે આ
સ્થળ  ગદાધરપ ૂરી પણ કહેવાય .ે . દર કારતક સુદ પ ૂનમે યોા તા અહનના મેળ ામાાં ા તા તના
પશુસની લે-વેચ થાય .ે .
ઈડર :
રહિંમતનગરની ઉિરે ઈડર ગામમાાં જ લગભગ 800 ફૂટ ઊંચો ડુગ
ાં ર .ે . એક વાર આ ગઢ જીતવો
એટલુાં કપરુાં ગણાું  ુાં કે ‘ઈડહરયો ગઢ જીત્યા‘ એવી લોકોતિ ત િચક્ષલત થઈ.
ખેડિહ્મા :
રહિંમતનગરથી 57 રકમીના અંતરે આવેલ ખેડિહ્મામાાં રહરણાિી નદીના કાાંઠે ચું ુમખ
વ ુ િહ્માજીનુ ાં
ૃ ઋ
ુ પ્રર્ના આશ્રમ તરીકે સળ ખાતા આશ્રમની નજીક રહરણાિી,
પ્રવરલ માંરદર આવેલ ુાં .ે . નજીકમાાં ભગ
ભીમાિી અને કોસાાંબી નદીસનો સાંગમ થાય .ે .
રમહેસાણા :
મહેસાણાની ભેંસો વખણાય .ે અને અહનની ‘દૂ િસાગર‘ ડેરી ા ણીતી .ે . અમદાવાદ – રદલ્લી
હાઈવે પર મહેસાણા આવતાાં પહેલા ‘શાંકુઝ‘ વોટરપાકવ પયવટકો માટે મનોરાં જનના સ્થળ  તરીકે
િપ્રસદ્ધ થયો .ે .
પાટણ :
સરસ્વતી નદીના તટે વસેલ ુાં આ એક વખતનુ ાં મહાનગર ગુજરાતની રાજધાની હું ુ.ાં પાટણ એટલે
‘પતન – શહેર‘. આનુ ાં મ ૂળ  નામ અણરહલપુર પાટણ હું ુ.ાં લગભગ હા ર વર્વ પહેલાાં બાંધાયેલ
સહસ્ત્રક્ષલિંગ તળ ાવના અવશેર્ો પરથી તેની પ્રવશાળ તા, કારીગરી અને ભવ્યતાનો પરરચય મળ ે .ે .
પ્રશલ્પ સ્થાપત્યની ભવ્યતાનુ ાં દશવન કરાવતી રાણકી વાવ સુપ્રવખયાત .ે . પાટણમાાં અનેક સુદર
ાં
જજનાલયો .ે તથા 800 – 1000 પુરાણા અલભ્ય ગ્રહનાંથો સચવાયા .ે .
ધસદ્ધપરુ :
માું  ૃશ્રાદ્ધ માટે ા ણીું ુાં પ્રસદ્ધપુર સરસ્વતી નદીને રકનારે આવેલ ુાં .ે . પરાં ું  ુ પ્રસદ્ધપુરની ખયાપ્રત તેના
રુદ્રમહાલયને કારણે .ે . જેના 1600 માાંથી આજે માત્ર ચારે ક થાાંભલા અને ઉપર કમાન જેવુ ાં થોડુક
ાં
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બચ્ુાં .ે . પ્રસદ્ધપુરથી થોડે દૂ ર 12 * 12 મીટરનો એક ૃુાંડ .ે જે ક્ષબિંદુ સરોવર નામે સળ ખાય .ે .
તારાં ગા :
મહેસાણા જજલ્લાની ઉિરે આવેલ ુાં નોનોનુ ાં આ યાત્રાધામ 1200 ફૂટ ઊંચા અત્યાંત રમણીય ડુગ
ાં ર પર
આવેલ ુાં .ે .
રમોઢેરા :
ભારતમાાં માત્ર બે સ ૂયવમરાં દરો .ે . એક કોણાકવ આસરરસ્સા માાં અને બીજુ ાં મોઢેરામાાં. પુષ્પાવતી નદીને
રકનારે આવેલ ુાં આ માંરદર ઈ. સ. 1026-27 માાં રાા  ભીમદે વના સમયમાાં બાંધાુ ાં .ે .
વડનગર :
મહેસાણાથી 30 રકમી દૂ ર આવેલા બે પથ્થરના તોરણો પ્રશલ્પકળ ા અને વાસ્ું ુકળ ાના િતીક તરીકે
ભારતભરમાાં પ્રવખયાત .ે . દીપક રાગ ગાયા પ.ી તાનસેનના શરીરમાાં થયેલા દાહનુ ાં શમન
અહનની બે સાંગીતજ્ઞ બહેનો તાના અને રીરીએ મલ્હાર રાગ .ે ડીને કુું હું ુ.ાં
બાલારારમ :
બનાસકાાંઠા જજલ્લાનુાં આ એક ઉિમ િાૃૃપ્રતક સૌંદયવધામ .ે . તે ટે કરી પર આવેલ ુાં .ે .
અંબાજી :
ગુજરાતની ઉિર સરહદે અરવલ્લીની પવવતમાળ ામાાં આરાસુર ડુગ
ાં ર પર અંબાજીનુ ાં સુિપ્રસદ્ધ માંરદર
આવેલ ુાં .ે . ઉપરાાંત આસપાસના જગલોની
ાં
પેદાશ લાખ, ખેર, મીણ, મધ, ગ ૂગળ  વગેરેન ુ ાં પણ
બા ર .ે . અંબાજીનુાં પ્રવશેર્ આકર્વણ તેની નજીક આવેલો ગ્બર પહાડ .ે . ગ્બરની ટોચ પર
માતાજીનુાં માંરદર આવેલ ુાં .ે .
ુ :
ભજ
કચ્.નુ ાં મુખય મથક ભુજ 580 ફૂટ ઊંચા ભ ૂજજયા ડુગ
ાં રની તળ ે ટીમાાં આવેલ ુાં લગભગ 500 વર્વ
પુરાણુાં નગર .ે . સીમાાંત નગર હોઈ લશ્કરી .ાવણી અને હવાઈ મથક વગેરે અહન પ્રવકસ્યાાં .ે .
વાાંકીચ ૂકી ગલીસવાળ ા ભુજમાાં ખાસ જોવાલાયક .ે . આયનામહલ, મહારાવ લખપતજીની સુદર
ાં
કોતરણીવાળ ી .ત્રીસ, તળ ાવ અને તેમાાં માઈલો દૂ રથી પાણી લાવતી ભ ૂગભવ નહેર. કચ્.ની
કલાનુાં પ્રશખર એટલે આયના મહલ.
અંજાર :
ભુજથી પ ૂવવ-દક્ષિણે આવેલ ુાં અંા ર પાણીદાર .રી-ચપ્પાાં, સ ૂડીસના ઉદ્યોગ તથા બાાંધણી કળ ા માટે
ા ણીું  ુાં .ે . જળ ે ર્શ્ર મહાદે વ તથા જેસલ-તોરલની સમાપ્રધ પ્રવખયાત .ે . અંા રથી લગભગ 4
ુ રીથી જૂન સુધીમાાં જોઈ શકાય .ે .
રકમીના અંતરે જગલી
ાં
ગધેડા આઘુડખર ફેબ્રઆ
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િીણોિરનો ડુાંગર :
ભુજગી આશરે 60 રકમી દૂ ર આવેલો આ ડુગ
ાં ર દાદા ગોરખનાથની તપો ભ ૂપ્રમ તરીકે િખયાત .ે .
ડુગ
ાં ર લગભગ 1250 ફૂટ ઊંચો .ે . આ ડુગ
ાં રમાાં થાન મઠ આવેલો .ે કે જે પીર અને યોગીસની
રહેવાની જગ્યા .ે .
વેમ ુ :
કચ્.ના મોટા રણની દક્ષિણ સરહદે એક નાનુાં ગામ .ે . .ે લ્લાાં 250 વર્ોથી આ ગામના લોકો
પોતાના મુખીની શહાદતનો શોક પાળ ી રહ્યાાં .ે .
નારાયણ સરોવર :
ભારતનાાં પાાંચ મુખય સરોવરોમાાં નારાયણ સરોવરની ગણના થાય .ે . આ સ્થળ  વ્ષ્ણવ ધમમીઓસનુ ાં
યાત્રાધામ .ે .
મદ્ર
ાંુ ા :
મુદ્રાં ા વાડી – બગીચા અને તાંદુરસ્ત આબોહવાને કારણે કચ્.ના લીલા િદે શ તરીકે સળ ખાય .ે .
અહન ખારે કનુ ાં ઉત્પાદન પુષ્કળ  િમાણમાાં થાય .ે .
રમાાંડવી :
ભુજથી દક્ષિણ-પપ્રિમમાાં આશરે 60 રકમીના અંતરે માાંડવી આમડઈ બાંદર તરીકે પ્રવકાસ પામી રહેલ ુાં
સ્થળ  .ે . માાંડવીનો રકનારો ૂ ૂબ રક્ષળ યામણો હોવાથી એક ટીબી સેનેટોરરયમ પણ .ે . પવનચક્કીથી
વીજળ ીનુાં વ્યાપારી ધોરણે ઉત્પાદન થાય .ે .
િોળાવીરા :
ઈ. સ. 1967-68 માાં ભચાઉ તાલુકામાાં ધોળ ાવીરા ટનબાની િથમ ા ણ થઈ. પુરાતન તત્વના શોધ
કાયવ િમાણે આ સ્થળ ે 4500 વર્વ પહેલાાં એક પ્રવશાળ  અને ભવ્ય નગર હું ુ.ાં
કાં ડલા :
કચ્.નુ ાં આ બાંદર અવાવ ચીન પણ ભારતનાાં અગત્યનાાં બાંદરોમાાંન ુ ાં એક બની રહ્ુાં .ે . તે ફ્રી પોટવ .ે .
વઢવાણ :
વઢવાણ આજૂના સમયનુાં વધવમાનપુર અને આ પ્રુ નક સુરે્દ્રનગરની વચ્ચે ભોગાવો નદી વહે .ે .
ગામમાાં સુદર
ાં – પ્રશલ્પસ્થાપત્યભરી માધાવાવ .ે . સતી રાણકદે વીની દે રી િખયાત .ે . વઢવાણ
સીરાષ્રનો દરવાજો કહેવાય .ે . આઝ લાદી પ.ી ભારતમાાં સીિથમ પ્રવલીન થનારુાં રા્ય વઢવાણ
હું .ુાં
ચોટીલા :
ઝ લવેરચાંદ મેઘાણીનુ ાં ચોટીલા સુરે્દ્રનગરથી 57 રકમી દૂ ર ડુગ
ાં ર પર આવેલ ુાં .ે . ડુગ
ાં રની ટોચ પર
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ચામુડાં ાદે વીનુાં માંરદર .ે .
તરણેતર :
તરણેતર એ પ્રત્રનેત્ર શ્દનુાં અપભ્રાંશ .ે . રાજકોટથી ઉિર-પ ૂવવમાાં 65 રકમી દૂ ર આવેલ ુાં તરણેતર
એના મેળ ા માટે પ્રવર્શ્ભરમાાં િપ્રસદ્ધ .ે . હાલનુ ાં માંરદર ઈ. સ. 1902 માાં બાંધાુ ાં હું ુ.ાં
ગાાંિીનગર :
સને 1964-65 માાં ગાાંધીનગર ગુજરાતની નવી રાજધાનીનુ ાં શહેર બ્ુ ાં આૂુાં નગર જ નવેસરથી
વસાવાુ.ાં ચાંડીગઢના સ્થપપ્રત લા કા્ુક્ષવ ઝ લયેરના નગરયોજના પર ગાાંધીનગરની આયોજન-કલ્પના
કરવામાાં આવી. આૂુાં શહેર 30 સેકટરમાાં પ્રવભાજજત કરવામાાં આવ્ુ.ાં પ્રવધાનસભાનુાં સ્થાપત્ય
કલાત્મક .ે . શહેરમાાં સુદર
ાં બગીચાસ ઉપરાાંત લાખો વ ૃિો ઉગાડાયાાં .ે .
ગાાંધીનગરનુાં અનોૂુાં આકર્વણ .ે . અિરધામ. ભગવાન શ્રી સ્વામીનારાયણની સ્મપ્રૃ તમાાં સા વયેલ ુાં
આ સાંસ્ૃૃપ્રત તીથવ ૃુલ 23 એકર ધરતી પર પથરાયેલ ુાં .ે . . વર્વના સમયગાળ ામાાં બાંધાયેલ ુાં આ
માંરદર 108 ફૂટ ઊંચુ,ાં 240 ફૂટ લાાં્ ુ ાં અને 131 ફૂટ પહોળાં .ે . માંરદરના મધ્યસ્થ ખાંડમાાં ભગવાન
સ્વામીનારાયણની સાત ફૂટ ઊંચી સુવણવમરાં ડત મ ૂપ્રતિ ક્ષબરાજમાન .ે .
અડાલજ :
ગાાંધીનગરથી અમદાવાદના રસ્તે 10 રકમીના અંતરે અડાલજ ગામની ઐંપ્રતહાપ્રસક વાવનુ ાં સ્થાપત્ય
પ્રવર્શ્ના િવાસીસનુાં આકર્વણ બ્ુ ાં .ે . આ વાવ રાણી રુદાબાઈએ તેના પપ્રત રાા  વીરપ્રસિંહની
યાદમાાં સને 1499 માાં બાંધાવી હતી. તેને 5 માળ  .ે . વાવની ૃુલ લાંબાઈ 84 મીટર જેટલી .ે .
લોથલ :
અમદાવાદની પપ્રિમે 84 રકમીના અંતરે આવેલા લોથલમાાંથી હડપ્પા સાંસ્ૃૃપ્રતના લગભગ ચાર
હા ર વર્વ પ ૂવેના અવશેર્ો મળ ી આવ્યા .ે . આ સમ ૃદ્ધ બાંદરનો નાશ પ ૂરને કારણે થયો હોવાનુ ાં
મનાય .ે .
િોળકા :
લોથલની પ ૂવે આવેલા ધોળ કા ગામમાાં મીનળ દે વીએ બાંધાવેલ ુાં મલાવ તળ ાવ .ે . ધોળ કા
ા મફળ ની વાડીસ માટે ા ણીું ુાં .ે . ત્યાાંથી દક્ષિણ-પ ૂવવમાાં અમદાવાદ-ખેડા જજલ્લાની સરહદે ત્રણ
નદીસનાાં સાંગમ સ્થળ ે વીઠાનો મેળ ો ભરાય .ે .
નળ સરોવર :
અમદાવાદથી દક્ષિણ-પપ્રિમે આશરે 60 રકમીના અંતરે આવેલ ુાં નળ  સરોવર આશરે 115 ચો
રકમીનો ઘેરાવો ધરાવે .ે . વચમાાં આશરે 350 જેટલા નાના બેટ .ે . નળ  સરોવરનુ ાં આંતરરાષ્રીય
મહત્વ .ે , કારણ કે પ્રશયાળ ા દરપ્રમયાન દે શપરદે શનાાં પિીસનાાં ટોળ ે ટોળ ાાં આવે .ે . આમાાં
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સ ૂરખાબનુ ાં આકર્વણ વ ુ રહે .ે .
અરમદાવાદ :
સાબરમતીના રકનારે આશાવલ અને કણાવ વતી નામનાાં બે નગરો હતાાં. ત્યારથી શરૂ થઈને
અવાવચીન અમદાવાદ સુધીનો એક રાજકીય અને સાાંસ્ૃૃપ્રતક ઈપ્રતહાસ .ે . સને 1411ના એપ્રિલ
માસની પહેલી તારીખે અહમદ શાહે િથમ ઈંટ મ ૂકી શહેરનુ ાં પ્રનમાવ ણ શરૂ કુ.ું અમદાવાદમાાં બે
રકલ્લા .ે ભ ભદ્રનો અને ગાયકવાડની હવેલીનો. ત્રણ દરવાા ની અંદર જતાાં જમણે હાથે પ્રવશાળ 
ા મે મતિસ્જદ આવેલી .ે જે સને 1423 માાં બાંધાયેલી. આ પ્રસવાય ઝ લકરરયા મતિસ્જદ, રાણી
રૂપમતીની મતિસ્જદ પણ િખયાત .ે . સને 1572 માાં બાંધાયેલી સીદી સ્યદની ા ળ ીસ પ્રવર્શ્પ્રવખયાત
ુ તળ ાવ 1451 માાં બાંધાવેલ ુાં જે આજે કાાંકરરયા તળ ાવ તરીકે સળ ખાય .ે .
.ે . ૃુું  ુ્ુદ્દીન હીજે ૃુું બ
76 એકર જેટલી જમીન રોકતા આ તળ ાવનો ઘેરાવો લગભગ 2 રકમી જેટલો .ે તથા વ્યાસ 650
મીટર .ે . વચમાાં આવેલી નગીનાવાડી તેની સુદરતામાાં
ાં
વધારો કરે .ે . ૃુશળ  િાણીપ્રવદ્દ રૂબીન
ડેપ્રવડના િયાસોથી કાાંકરરયાની આસપાસની ટે કરીસ પર પ્રવકસેલા બાળ ક્રીડાાંગણ, િાણીસાંગ્રહનહ,
જળ ચરસાંગ્રહનહ ગુજરાતનુાં આગવુ ાં ગીરવ ગણાય .ે . સને 1450 માાં સીદી બશીરની મતિસ્જદના ઝૂલતા
પ્રમનારાસની રચના થઈ.
1850માાં રદલ્લી દરવાા  બહાર િેમચાંદ સલાટે સફેદ આરસનુ ાં હઠીપ્રસિંગનુ ાં જજનાલય રચ્ુ.ાં બીા ાં
ધમવસ્થાનોમાાં પાાંડુરાંગ આઠવલેજીનુ ાં ભાવપ્રનઝ લવરમાાંન ુ ાં યોગેર્શ્રનુ ાં માંરદર, ક્ષચ્મય પ્રમશન, હરે ૃૃષ્ણ
સાંિદાયનુાં ્સ્કોન માંરદર અને સોલા ખાતે ભાગવત પ્રવદ્યાપીઠ .ે .
ન ૃત્યિેત્રે શ્રીમતી મ ૃણાક્ષલની સારાભાઈની દપવણ સાંસ્થા અને ૃુમરુ દની લાક્ષખયાની કદાં બ સાંસ્થા કામ
કરી રહી .ે . સ્થાપત્યપ્રશિણિેત્રે સ્ૃૂલ સફ આરકિટેકચર, કલાનો રોજજિંદો જીવન સાથે સાંદભવ રચતી
એન.આઈ.ડી. અને ઉદ્યોગ સાંચાલનના પ્રશિણ માટે ની આઈ. આઈ. એમ. ભારતભરની બેનમ ૂન
સાંસ્થાસ .ે . ગાાંધીજીએ સ્થાપેલી ગુજરાત પ્રવદ્યાપીઠ સ્વતાંત્ર પ્રવદ્યાપીઠ તરીકે ગાાંધી પ્રવચારને
કે્દ્રમાાં રાખીને પ્રશિણ આપી રહી .ે . પ્રવજ્ઞાન િેત્રે રફક્ષઝ લકલ રરસચવ લેબોરે ટરી, ઔદ્યોક્ષગક સાંશોધન
માટેની અરટરા તો અંધ-બહેરાાંમ ૂગાાં માટેની બી. એમ. એ. સાંસ્થાસની નામના દે શ-પ્રવદે શમાાં .ે .
સરખેજ નજીક પ્રવશાલા એક પ્રવપ્રશષ્ટ િકારનુાં નાસ્તાગૃહ .ે . જેમાાં ગામડાનુ ાં વાતાવરણ ઊભુ ાં
કરવામાાં આવ્ુ ાં .ે . અહન પ્રવપ્રવધ િકારના વાસણોનો સાંગ્રહનહ .ે .
સને 1915માાં રાષ્રપ્રપતા મહાત્મા ગાાંધીજીએ સાબરમતીના કાાંઠે ‘સત્યાગ્રહ હ શ્રમ‘ની સ્થાપના કરી
હતી. અહનયા ગાાંધીજીનુ ાં પ્રનવાસસ્થાન રદયદયૃુાંજ આવેલ ુાં .ે .
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રમોરબી :
મચ્ુ નદીને રકનારે મોરબી વસ્ુ ાં .ે . પ્રશલ્પુ ત મક્ષણમાંરદર કળ ાનો ઉત્ૃૃષ્ટ નમ ૂનો .ે . મોરબીમાાં
ઘરડયાળ  તથા પોટરી બનાવવાના ઉદ્યોગ ૂ ૂબ પ્રવકસ્યા .ે . નજીકમાાં નાનકડુાં ગામ ટાંકારા
આયવસમાજના સ્થાપક સ્વામી દયાનાંદજીનુ ાં જ્મસ્થાન .ે .
વાાંકાનેર :
રાજકોટથી 38 રકમી દૂ ર વાાંકાનેરમાાં મહારાા નો મહેલ દશવનીય .ે . મહારાા ના પ્રવપ્રશષ્ટ શોખની
યાદગીરી રૂપે પુરાણી મોટરોનાાં મોડલો આપ્રવ્ટે જ કારો નો મોટો સાંગ્રહનહ પણ .ે . પોટરી ઉદ્યોગ પ્રવકાસ
પા્યો .ે .
રાજકોટ :
રાજકોટની સ્થાપના સોળ મી સદીમાાં ૃુાંવર પ્રવભોજી ા ડેા  નામના રાજપ ૂત સરદારે કરી. અહનની
રાજૃુમાર કોલેજ ા ણીતી પ્રશિણ સાંસ્થા .ે . મહાત્મા ગાાંધીના પરરવારનુ ાં પ્ું  ૃક સ્થાન કબા ગાાંધીનો
ડેલો, વોટ્સન સાંગ્રહનહાલય ખયાતનામ .ે .
ગોંડલ :
રાજકોટથી 30 રકમીના અંતરે આવેલ ુાં ગકડલ ભુવનેર્શ્રી દે વી તથા સ્વામીનારાયણ સાંિદાયના
માંરદરોને લીધે ા ણીું ુાં .ે . ગકડલ ગકડલી નદીના રકનારે વસેલ ુાં .ે .
વીરપરુ :
રાજકોટથી દક્ષિણે 38 રકમી દૂ ર વીરપુર સાંત જલારામના સ્થાનકને કારણે ખયાતનામ બ્ુ ાં .ે .
જારમનગર :
સને 1540 માાં ા મ રાવળ ે કચ્. .ોડીને ા મનગર શહેર વસાવેલ.ુાં શહેર વચ્ચેના રણમલ
તળ ાવમાાં આવેલો લાખોટા મહેલ વીરતા અને િેમનુ ાં િતીક .ે . સીરાષ્રનુ ાં પેરરસ કહેવાું ુ ાં ા મનગર
એક વખત .ોટે કાશી તરીકે પણ સળ ખાું ુ.ાં આુવેદાચાયવ ઝ લાંડુ ભટ્ટજીએ સ્થાપેલી રસાયણ
શાળ ાસએ આજે ઝ લાંડુ ફામવસીનુ ાં રૂપ ધારણ કુું .ે . શહેરમાાં આવેલી આુવેરદક ુપ્રનવપ્રસિટી અને
સીર – ક્ષચરકત્સા માટેન ુાં સોલેરરયમ િખયાત .ે . અહનનુ ાં સ્મશાન માણેકબાઈ મુતિ તધામ અનોૂુાં .ે .
રણમલ તળ ાવની અતિગ્ન રદશાએ બાલા હનુમાન માંરદર .ે . જેનુ ાં નામ ‘બગનેસ બકુ ‘માાં નકધાુ ાં .ે ,
કારણ કે 1 સગષ્ટ 1964 થી શરૂ થયેલ શ્રી રામ... અખાંડ

ુ પ્રનરાં તર ચાલુ રહી .ે . ા મનગરની
ન

એક તરફ બાંધ બાાંધીને બનાવેલ ુાં રણજીતસાગર .ે તો બીજી બાજુ બેડી બાંદર .ે . બેડીમાાં હવાઈદળ 
તથા નીકાદળ નુાં મહત્વનુાં મથક .ે . નજીકના બાલા.ડીમાાં સ્પ્રનકશાળ ા .ે . દરરયામાાં 22 રકમી દૂ ર
પરવાળ ાના સુદર
ાં રાં ગોના ખડકોવાળ ા ટાપુસ પીરોટન ટાપુસ તરીકે સળ ખાય .ે . આ ટાપુસની
આસપાસનો 170 ચો રકમી પ્રવસ્તાર ‘દહરયાઈ રાષ્ટરીય ઉનાન‘ ા હેર કરાયો .ે .
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દ્વારકા :
દ્વારકા રહ્દુસનાાં ચાર યાત્રાધામો પ્કીનુ ાં એક .ે . દ્વારકામાાં 2500 વર્વ જૂન ુ ાં દ્વારકાધીશનુ ાં માંરદર .ે .
પાાંચ માળ નુાં પ્રવશાળ  માંરદર 60 સ્તાંભો પર ઊભુ ાં .ે . નજીકમાાં જ શ્રીમદ શાંકરાચાયવન ુ ાં શારદાપીઠ
આવેલ ુાં .ે . દ્વારકાથી 32 રકમી દૂ ર શાંખોદ્વાર બેટ .ે કે જે બેટ દ્વારકા તરીકે સળ ખાય .ે . ા મનગર
અને દ્વારકા વચ્ચે મીઠાપુરમાાં ટાટા કેપ્રમકલનુ ાં મીઠાનુ ાં કારખાનુ ાં .ે .
પોરબાંદર :
સીરાષ્રના દરરયારકનારે આવેલ ુાં પોરબાંદર મહાત્મા ગાાંધીનુ ાં જ્મસ્થાન .ે . આને સુદામાપુરી પણ
કહે .ે . અહન મોટી સાંખયામાાં ‘સીદ્દી‘ ા પ્રતના લોકો વસ્યા .ે , જેસનુ ાં મ ૂળ  વતન આરફ્રકા માનવામાાં
આવે .ે . અહનના જોવાલાયક સ્થળ ોમાાં ગાાંધીજીવનની ઝ લાાંખી કરાવું ુ ાં કીપ્રતિમરાં દર, સુદામામાંરદર,
નેહરુ ૫લેનેટોરરયમ, ભારત માંરદર તથા સમુદ્રતટ વગેરે ગણાવી શકાય.
અહરમદપરુ – રમાાંડવી :
દરરયારકનારે આવેલ ુાં નયનર્ય ન્સક્ષગકક સૌંદયવ ધરાવું ુ ાં સ્થળ  .ે .
જૂનાગઢ :
ક્ષગરનારની .ાયામાાં પ્રવસ્તરે લ ુાં નગર જૂનાગઢ ભ ત નરપ્રસિંહ મહેતાની નગરી ગણાય .ે . હડપ્પાની
સાંસ્ૃૃપ્રત પહેલાાંના અવશેર્ો અહનથી મળ ી આવ્યા .ે . ક્ષગરનાર જવાના રસ્તે અશોકે કોતરાવેલ
પ્રશલાલેખ .ે .
બગરનાર :
ક્ષગરનાર પવવતની 600 મીટરની ઊંચાઈ સુધી પહકચવા માટે દસ હા ર પગપ્રથયાાં ચડવાાં પડે .ે .
ક્ષગરનાર મુખયત્વે નોન તીથવધામ .ે . ક્ષગરનાર રત વતાચલના નામે પણ સળ ખાય .ે . ટોચ પર સીથી
મોંુાં નેપ્રમનાથજીનુ ાં દે રાસર .ે . .ે ક ટોચે અંબાજીનુ ાં માંરદર .ે .
સાસણગીર :
ગીરની તળ ે ટીમાાંથી સમુદ્ર સુધીના દક્ષિણ સીરાષ્રના પ્રવસ્તારમાાં પ્રવસ્તરે લ ુાં સાસણગીરનુ ાં જગલ
ાં
પ્રસિંહોના અભયારણ્ય તરીકે િખયાત .ે . વનસ્પપ્રતશાસ્ત્રીસના અક્ષભિાય મુજબ અહન લગભગ 50
ા તનાાં ઘાસ ઊગે .ે . ગીરનાાં બીા ાં નકધપાત્ર િાણી .ે નીલગાય અને મોટાાં શનગડાાંવાળ ી ભેંસ.
ુ સીશ્યારમ :
તલ
ક્ષગર િદે શની મધ્યમાાં આવેલા આ સ્થળ ે સાત ૃુાંડ .ે . તેન ુાં પાણી 70 થી 80 C જેટલુાં ગરમ રહે .ે .
ચોરવાડ :
ભ ૂતકામાાં ચાાંક્ષચયાસ માટેના સ્થળ  ચોરવાડનુ ાં મ ૂળ  નામ ચારુવાડી .ે . આ સ્થળ  નારરયેળ ,
નાગરવેલનાાં પાન અને સોપારી માટે િપ્રસદ્ધ .ે . જૂનાગઢના નવાબો માટે આ ઉનાળ ાનો મુકામ
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હતો. નવાબનો ગ્રહનીષ્મ મહેલ આજે હોલીડે-હોમમાાં ફેરવાઈ ગયો .ે .
સોરમનાથ :
સોમનાથ એ ભારતમાાં શ્વ સાંિદાયનાાં અત્યાંત પપ્રવત્ર એવા બાર ્યોપ્રતક્ષલગ
ો ોમાાં િથમ ગણાય .ે .
વેરાવળ થી 5 રકમી દૂ ર દરરયારકનારે આવેલ ુાં સોમનાથ 17 વખત લટાં ૂ ાુાં અને બાંધાું ુ ાં રહ્ુાં .ે . સને
1950 માાં સોમનાથના નવપ્રનમાવ ણનુ ાં કામ શરૂ થુ.ાં જેમાાં સરદાર પટે લનો પ્રસિંહ ફાળ ો રહ્યો. સને
1995માાં સોમનાથની ફરીથી નવરચના કરાઈ હતી. માંરદરની નજીકમાાં ભગવાન શ્રીૃૃષ્ણને
પારધીએ તીર માુું હું ુાં તે ભાલકાતીથવ .ે .
લાઠેશી :
અમરે લીનુાં લાઠી ગામ રાજવી કપ્રવ કલાપીની જ્મભ ૂપ્રમ અને કમવભ ૂપ્રમ .ે .
ભાવનગર :
ભાવનગરની સ્થાપના મહારાજ ભાવપ્રસિંહજી પહેલાએ 1723 માાં વડવા ગામ નજીક કરી. ્ુપ્રનયાદી
પ્રશિણ માટે દક્ષિણામ ૂપ્રતિ સાંસ્થાની શરૂઆત અહન થઈ. ગાાંધી સ્મપ્રૃ ત, બાટવ ન લા્િેરી, બહેરા – મગ
ાં ૂ ા
શાળ ા, લોકપ્રમલાપ, સોલ્ટ રરસચવ ઈ્્સ્ટટય ૂટ, ગીરીશાંકર તળ ાવ, તખતેર્શ્ર માંરદર વગેરે ા ણીતાાં .ે .
ગઢડા :
ભાવનગરથી ઉિર – પપ્રિમે આવેલ ુાં ગઢડા સ્વામીનારાયણ સાંિદાયનુ ાં મહત્વનુ ાં ધામ .ે .
પાબલતાણા :
ુ ાં ય પવવતમાળ ા પરનાાં 108 મોટાાં દે રાસર અને 872
પાક્ષલતાણા પાસેના 503 મીટર ઊંચા શેત્્
નાની દે રીસ પ્રવર્શ્ િપ્રસદ્ધ .ે . આ પવવતને પુડાં રરક ક્ષગરર પણ કહે .ે . અક્ષગયારમાાં સ્કાનાાં આ માંરદરો
ુાં ય ચડતાાં જમણી બાજુએ
મોટે ભાગે આરસપહાણ અને સફેદ પથ્થરોથી બાંધાયેલાાં .ે . શેત્્
આ પ્રુ નક ુગમાાં બાંધાયેલ ુાં સમવસરણ માંરદર આવેલ ુાં .ે .
વેળાવદર :
અમદાવાદ-ભાવનગર રસ્તા ઉપર વલભીપુર નજીક 8 ચો રકમી પ્રવસ્તારમાાં વેળ ાવદરનો દુપ્રનયાનો
સીથી મોટો કાળ ીયાર રાષ્રીય પાકવ આવેલો .ે .
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