નામ અને ઉપનામ


કાકાવાશેફ – દત્તાત્રેમ ફારકૃષ્ણ કારેરકય



દાદા વાશેફ – ગનેળ લાસુદેલ ભાલંકય



દાદા – ધભાાધધકાયી દાદા



બાયતના દાદા – દાદાબાઇ નલયોજી



બાયતના બફસ્ભાકા – વયદાય લલ્રબબાઇ



વયદાય – વયદાય લલ્રબબાઇ ટે ર



યાષ્રધતા, ભશાત્ભાજી, ફાુજી, વાફયભતીના વંત – ભોશનદાવ કયભચંદ ગાંધી



ધભર ઉદ્યોગના ધતા – યણછોડરાર છોટારાર



ભશાયાજ – યધલળંકય ભશાયાજ



સુધાયાનો વેનાની – લીય નભાદ



ધલદ્યાનગયના ધલશ્વકભાા – બાઇકાકા



રોખંડી ુરુ – વયદાય લલ્રબબાઇ ટે ર

સ્થળ વિશેષ
દાંડી:
6 એધિર, 1930ના યોજ નલવાયીથી ધિભે દબિ ણ ગુજયાતના દરયમાકાંઠે આલેર દાંડીના વમુદ્રતટે ગાંધી
ફાુએ ચટી ભીઠું ઉાડ્ુ,ં વધલનમ કાન ૂન બંગ કમો અને બિરટળ ળાવનની ઊંઘ ઊડી ગઈ.
ફાયડોરી :
સુયતથી 34 રકભી દૂ ય  ૂલાભાં આલેલ ું આ ઐધતશાધવક સ્

થ વયદાય ટેરના

‘ના-કય‘ વત્માગ્રશની

સ્મ ૃ ધતઓ વંગ્રશીને ફેઠું છે . અશીંના ‘વયદાય સ્લયાજ આશ્રભ‘ભાં ગાંધી ધલચાયધાયાને રગતી િવ ૃધત્તઓ ચારે
છે . અશીંની વશકાયી િવ ૃધત્તઓએ દે ળને નલીન ભાગા ચીંધ્મો છે .
લેડછી :ફાયડોરીની  ૂલાભાં આલેરા લેડછીભાં ગાંધીજીના અંતેલાવી જુગતયાભબાઈનો આશ્રભ દળાનીમ છે .
ત્માં તેભણે આરદલાવી અને છાત િજાના ધળિણ અને ઉત્થાનની િવ ૃધત્ત આયં બી અને ધલકવાલી.
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સુયત :
તાી નદીના રકનાયે

લવેલ ું સુયત એક વભમે ધિભ બાયતનુ ં ભશત્

લનુ ં ફંદય શતુ ં અને દે ળયદે ળનાં

લશાણો ય 84 ફંદયના લાલટા પયકતા એભ કશેલામ છે . આજે ઔદ્યોબગક ળશેય તયીકે એની િધતષ્ઠા
લધતી જામ છે . વને 1994 ના ઓકટોફયભાં ્ રેગની બફભાયી પાટી નીકી ત્માં સુધી સુયત
ળશેય‘ કશેલાતુ.ં જોકે ભાત્ર ફે લાના ગાાભાં સુયતે ોતાનુ ં કરંક

‘ગંદાભાં ગંદું

ભવ
ં ૂ ી નાખ્ ય ુ ં અને 1996 ના વલેિણ

િભાણે ‘બાયતના ફીજા નંફયના સ્લચ્છ ળશેય ‘ તયીકેની નાભના િા્ત કયી. અને સુયત ખ ૂફસુયત ફનયુ.ં
ુયાણા સુયતની એક

તયપ તાી લશેતી શતી અને ફાકીની ત્રણ ફાજુએ ભાટીનો ફનેરો કોટ શતો.

ધળલાજીના આક્રભણ ફાદ આ કોટ ઈંટોથી ફનાલલાભાં આવ્મો શતો.
‘નભાદ વારશત્ મ વબા‘ની િવ ૃધત્તઓથી કધલ નભાદની સ્ મ ૃધતઓ જલાઈ યશી છે . ફાારાર ગ. લૈ દ્ય જેલા
આયુલેદાચામાની િવ ૃધત્તએ ‘આત્ભાનંદ પાભાવી‘ આી છે . ભોગર વભમભાં ભક્કા શજ કયલા જતા માત્રીઓની
વલરતો ભાટે ‘મુગરવયાઈ‘ નાભની જગ્ મા શતી. તેથી સુયત ‘ભક્કા ફંદય‘, ‘ભક્કાફાયી‘ અથલા ‘ફાબુર
ભક્કા‘ તયીકે ણ ઓખાતુ.ં
એન્ડુઝ રાઇિેયીભાં 150 – 300 લા જૂનાં અમ ૂલ ્ મ ુસ્તકો છે . ફેનમ ૂન કરાકૃધતને ઐધતશાધવક
ધયાલતુ ં ધલન્ ચેસ્ટય મ્યુબઝમભ અત્માયે વયદાય વંગ્રશારમ તયીકે જાણીતુ ં
એધળમાબયભાં ધલખ્ માત છે . તેભાં વૌથી લધુ આકાક છે

વાભગ્રી

છે . સુયત ટેકવટાઇર ભાકે ટ

50 ભીટય ઊંચાઈલાફૄં પયતુ ં યે સ ્ ટોયાં. નલેમ્ફય -

રડવેમફ
્ યભાં શજાયો ળોખીનો નદીના કાંઠે આલેર ોંકનગયભાં ોંકની બરજ્જત ભાણે છે .
અશીંનુ ં બચિંતાભણી ાશ્વાનાથનુ ં દે યાવય ઘણુ ં જૂન ુ ં છે . આ ઉયાંત ગોીુયાનુ ં આગભ ભંરદય ણ જોલારામક
છે . લૈશ્ણલાચામા શ્રી લલ્ રબાચામાની ષ્ઠીઠ નોંધાત્ર છે . અધશ્વનીકુભાયના ઘાટનો

અિમલડ કણાને

રગતી ૌયાબણક કથા વાથે વંકામેરો ગણામ છે . શીયા , ભોતી, ઝલેયાત અને જયીના ઉદ્યોગ ઉયાંત આટા
ધવલ્ક ાલયલ ૂમ્વ અને ધભરોનો ઘણો ધલકાવ થમો છે . ઉતયાણનુ ં

ાલયશાઉવ, સુમ ૂર ડેયી , શજીયાનુ ં

ખાતયનુ ં જગી
ં કાયખાનુ ં અને ભગદલ્ રા ફંદયના ધલકાવે સુયતને વમ ૃદ્ધ ફનાવ્ ય ુ ં છે . ‘સુયતનુ ં જભણ‘, ‘ઘાયી
તો સુયતની‘, ‘ઉંધધયુ‘ં અને ‘ભ ૂસુ‘ં એ સુયતની િજાની યધવકતા વ્મકત કયે છે .
અતુર :
લરવાડ ાવે

‘અતુર‘ નુ ં િખ્ માત યં ગ-યવામણ અને દલાઓનુ ં ધલળા કાયખાનુ ં છે . આ કાયખાનુ ં

ઉદ્યોગધત કસ્તયુ બાઈ રારબાઈના કુટુંફનુ ં છે .
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ડુભવ :
સુયતથી આળયે 15 રકભી દૂ ય દરયમારકનાયે ડુભવ આલેલ ું છે . આ એક ધલશાયધાભ છે . નજીકભાં બીભોય
અને સુરતાનાફાદ નાભનાં ધલશાયધાભો છે . તાી નદી અને દરયમાનો વંગભ ડુભવ નજીક થામ છે .
શજીયા :
સુયતથી આળયે 25 રકભી દૂ ય શજીયા એના જશાજલાડા અને ખાતયવંકુર મોજના ભાટે િખ્ માત છે . કૃબકો ,
એસ્વાય, રાવાન એન્ ડ ટુિો તથા રયરામનવ કંનીઓનાં ધલળા ઉત્ાદન કેનદ્રો

છે . ઢૂલા ગાભે એક

અંગ્રેજ ડૂફી ગમા છી તેનો શજીયો ફનાવ્મો શતો તેથી તેન ુ ં નાભ શજીયા ડયુ ં છે .
કાકયાાય :
અશીં તાી નદી ઉય એક ફંધ ફાંધલાભાં આવ્ મો છે . શારભાં અશીં એક અણુળક્તત ઉત્ ાદન ભથક ળફૃ
થયુ ં છે .
વોનગઢ :
ગામકલાડની ગાદીની સ્થાના શેરાં અશીં અને છી લડોદયા થઈ.
ઉકાઈ :
ે કુ મોજના છે . ત્ માં એક કૃધત્રભ
સુયતથી 100 રકભી દૂ ય તાી નદી ય આલેર ઉકાઈ મોજના ભોટી ફહશ
ુ ત
ધલળા વયોલય તૈમાય કયલાભાં આવ્ય ુ ં છે .
ઉબયાટ :
રીરી લનયાજજ અને દરયમારકનાયાના વૌંદમાથી ભઢામેલ ું ઉબયાટ દબિણ ગુજયાતનુ ં સુદય
ં ધલશાયધાભ છે . વરુ
અને તાડનાં ઊંચાં ઝાડ આ સ્થની ધલળેતા છે .
લરવાડ :
લરવાડ જજલ્રાનુ ં મુખમ
્ ભથક છે . નજીકભાં ઔયં ગા નદી લશે છે . જેભાં લશાણ ભાયપતે લાંવ , રાકડાં અને
શ્રીપ આલે છે . યે રલેન ુ ં ભોટું લકા ળો તથા યે રલે સુયિાદનુ ં તારીભકેન ્દ્ર છે .
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તીથર :
રગબગ લરવાડનુ ં રું

ફની ગમેલ ું તીથર દરયમારકનાયે આલેલ ું શલા ખાલાનુ ં સ્

થ છે . રકનાયે

વાંઈફાફાનુ ં ભંરદય જોલારામક છે .
વંજાણ :
ઈયાન છોડીને બાયત આલેરાં ાયવી કોભનાં કેટરાંક કુટુંફોને વૌિથભ વંજાણના યાજાએ યિણ આ્ય ુ ં શતુ.ં
વંજાણની આવાવ ચીકુ, આંફાના ુષક
્  વ ૃિ છે .
ઉદલાડા :
ાયવીઓનુ ં ધલત્ર તીથાધાભ છે . ઈયાનભાંથી રાલેર અક્નનજ્મોત (આતળ ફશેયાભ) ધનયં તય િજ્લબરત
યાખલાભાં આલી છે .
લાી :
છે લર
્ ા થોડાંક લોભાં લાીએ ઔદ્યોબગક િેત્રે શયણપા બયી છે . યં ત ુ કાયખાનાંઓ ઘણુ ં કયીને યવામણના
શોઈ આ ધલસ્તાયભાં િદૂ ણનો ભોટો બમ ઊબો થમો છે .
દભણ :
ભ ૂત ૂલા ોટા ુ ગીઝ વંસથ
્ ાન આજે કેનદ્રવયકાય વંચાબરત િદે ળ છે . દભણના રકનાયાની યે ત ુ ભ ૂખયી અને
ઝાંખા યં ગની છે . દભણની ભધ્ મભાંથી દભણગંગા નદી લશે છે અને ન ગયને ફે બાગભાં લશેંચે છે . દબિ ણ
બાગભાં ‘વે કેથેડ્રર‘ નાભનુ ં ભોટું દે લ છે . નાની દભણભાં ‘પોટા ઓપ વેનટ
્ જેયોભી‘ રકલ્રો છે .
દાદયા-નગય શલેરી :
500 ચો રકભીથી ણ ઓછો ધલસ્તાય ધયાલતો આ કેનદ્રળાધવત િદે ળ એક ફાફતભાં ધલયર છે . 1954 ભાં
આ િદે ળને ોટા ુ ગીઝોના ળાવનથી મુતત કયામો ત્માયથી 1961 સુધી આ િદે ળ ય રોકોનુ ં યાજ યહ્ું શતુ.ં
ઉનાઈ :
ગયભ ાણીના કુંડ ભાટે જાણીતુ ં ઉનાઈ એક આયોગ્મધાભ છે .
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બફરીભોયા :
અશીંનુ ં વોભનાથ ભશાદે લનુ ં ભંરદય અધત િધવદ્ધ છે . યાચયચીરાંનાં કાયખાનાં ધલકસ્માં છે .
નલવાયી :
નલવાયી  ૂણાા નદીના રકનાયે લવેલ ું ગામકલાડી નગય છે . કાડની ધભરો, લાવણનાં કાયખાનાં તથા શીયાનો
ઉદ્યોગ ધલકાવ ામ્માં છે . નલવૈમદ ીયની ભઝાય રશનદુ – મુક્સ્રભોભાં િધવદ્ધ છે .
નાયગો :
િખ્માત ધલદ્યાધાભ છે . દરયમારકનાયાનુ ં આ વૌંદમાધાભ દબિ ણ ગુજયાતનુ ં ંચગીની – ભશાફે શ્વય ગણામ
છે .
વાુતાયા :
વહ્યાદ્રી લાતભાાના ધિભ છે ડે દરયમાની વાટીથી આળયે

2900 ફૂટની ઊંચાઈએ આલેર વાુતાયા

આમોજન ૂલાક ધલકાવ ાભેલ ું બગરયભથક છે . અશીં ફે તયપ ાણીથી લીંટામેરો દ્વીકલ્  ફાગ છે . ‘યોઝ
ગાડા ન‘ અને ધત્રપા ફાગ ણ જોલા જેલો છે . ભધભાખી ઉછે ય કેન ્ દ્રોનો વ્માારયક ધોયણે ધલકાવ થઈ યહ્યો
છે .
આશલા :
ડાંગનુ ં મુખ ્મ ળશેય છે . દરયમાની વાટીથી આળયે 1800 ફૂટની ઊંચાઈએ આલેલ ું છે . ડાંગ દયફાય ડાંગી
િજાનો વૌથી ભોટો રોક-ઉત્ વલ છે . શોી (ધળભગા)ના વાતેક રદલવ અગાઉ જૂના ડાંગીયાજા અક્નન ેટાલે
છે જેને વતત 168 કરાક સુધી જરતો યાખલાભાં આલે છે .
બફૃચ :
ૃ ઋ
ુ ધએ આ નગય લવાવ્ય ુ ં શોલાથી એનુ ં નાભ ભગ
ૃ ક
ુ ચ્છ અથલા ભગ
ૃ ત
ુ ીથા ડયુ ં શતુ.ં ાછથી અભ્રંળ
ભગ
થઈને બફૃચ થઈ ગયુ.ં નભાદાના  ૂયને કાયણે લાયં લાય જજૉરયત થઈ ગમેલ ું બફૃચ

, નભાદાફંધને કાયણે

સુયબિત થતુ ં જામ છે . પરટિરાઇઝય, ધવભેનટ
્ લગેયેનાં ભોટાં કાયખાનાંથી બફૃચ વમ ૃદ્ધદ્ધ તયપ જઈ યહ્ું છે . મ ૂ
‘ગોલ્ડન બિજ‘ અંગ્રેજોએ ઈ. વ. 1881 ભાં ફંધાલેરો.
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શુકરતીથા :
બફૃચથી 16 રકભી દૂ ય આલેલ ું શુકરતીથા માત્રાધાભ છે . અશીં દય કાધતિકી  ૂનભે નભાદા નદીના કાંઠે ભેો
બયામ છે . આ સ્થ ધલશાયધાભ તયીકે ધલકવી યહ્ું છે .
કફીયલડ :
શુકરતીથાની નજીક, નભાદાના ટની ભધ્મભાં આ ધલળા લડ આલેરો છે . ભાનમતા એલી છે કે કફીયજીએ
બાયતભ્રભણ દયધભમાન દાતણ પેંકયુ ં જેભાંથી આ લડ ઊગી નીકળ્મો. લડનુ ં મ ૂ થડ ળોધવુ ં મુશ્ કેર છે . આ
લડ આળયે 600 લા જૂનો શોલાનુ ં અનુભાન છે .
યાજીા :
યજલાડાની યાજધાનીનુ ં ળશેય છે . અશીંનો શજાય ફાયીલાો યાજભશેર જોલારામક છે . આ સ્

થ તેની

યભણીમતાને કાયણે ગુજયાતી રપલ્ભોનાં શુરટિંગનુ ં સ્થાન ફની ગયુ ં છે .
અંકરેશ્વય :
બફૃચથી 12 રકભી દબિણે આલેલ ું અંકરેશ્વય ખધનજ તેર ભાટે જાણીતુ ં છે . ગુજયાતભાં વૌથી વા રું અને વૌથી
લધુ તેર આનારું તેરિેત્ર છે . અશીંથી નીકતુ ં તેર શુદ્ધ થલા લડોદયા ાવેની

કોમરી રયપાઇનયીભાં

ભોકરલાભાં આલે છે .
બાડભ ૂત :
બફૃચથી આળયે 23 રકભી દૂ ય આલેરા આ ધાધભિક સ્થે દય 18 લે કુંબભેો બયામ છે .
કયજણ :
યં ગઅલધ ૂત ભશાયાજનો આશ્રભ અશીં છે .
ફોચાવણ :
અિય ુરુોતભ વંસથ
્ ાનુ ં લડું ભથક ફોચાયણ ફોયવદ – તાયાુય ભાગા ય આલેલ ું છે .
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ડાકોય :
નરડમાદથી રગબગ 40 રકભી  ૂલે આલેલ ું ડાકોય-મ ૂ ડંકુય-કૃષ્ ણબતતોનુ ં ભોટું ધાભ છે . સુિધવદ્ધ ડાકોયનુ ં
ભંરદય ઈ. વ. 1828 ભાં શ્રી ગોાયાલ જગન્નાથ તામ્્લેકયે લૈરદક ધલધધથી

ફંધાવ્ય ુ ં શતુ ં તેલા રેખ ભે

છે . આ ભંરદયને 8 ધુમ ્ ભટ છે અને 24 ધળખયો છે . ધનજભંરદયભાં બફયાજતી મ ૂધતિ વાડા ત્રણ ફૂટી ઊંચી અને
દોઢ ફૂટ શોી છે . આખી મ ૂધતિ કાા કવોટી થ્ થયની ફનેરી છે . અને તે 11 ભી વદીની શોલાનુ ં ભનામ
છે .
ગતેશ્વય :
ડાકોયથી 16 રકભી દૂ ય ભશી કાંઠે આલેલ ું વોરંકીયુગનુ ં આ ધળલારમ જોલા જેવુ ં છે . ભશી અને ગતી નદીનુ ં
આ વંગભતીથા એક ધકધનક સ્થ ફનયુ ં છે .
કડલંજ :
કડલંજ જૂન ુ ં ઐધતશાધવક સ્થાન છે . અશીંની કુંકાલાલ જાણીતી છે . કડલંજના કીધતિસ્તંબ (તોયણ) િાચીન
યુગની કીધતિગાથા ગાતાં અકફંધ ઊબાં છે .
ઉત્કંઠેશ્વય :
કડલંજથી દવેક રકભી દૂ ય લાત્રક કાંઠે ઉત્ કંઠેશ્વયનુ ં ધળલારમ છે . 108 ગધથમાં ચઢતાં જભણી ફાજુએ
ગોખ છે . તેભાં શ્રી જગદં ફાનુ ં સ્થાનક છે . અશીં ધલધલધ સ્થાનેથી રોકો લા ઉતયાલલા આલે છે .
ળાભાજી :
વાફયકાંઠા જજલ્રાભાં ડુગ
ં યો લચ્ચે ભેશ્વો નદીના રકનાયે આલેલ ું આ લેશ્ણલતીથા
અલરોકનીમ છે . અશીં ચતુભજ
ા ુ ધલષ્ણુન
ં ી ગદા ધાયણ કયે ર

ધળલ્વૌંદમાની દા ષ્ષ્ટએ

શ્માભ મ ૂધતિ ધલયાજે છે એટરે આ સ્થ

ગદાધય ૂયી ણ કશેલામ છે . દય કાયતક સુદ  ૂનભે મોજાતા અશીંના ભેાભાં જાતજાતના શુઓની રે-લેચ
થામ છે .
ઈડય :
રશિંભતનગયની ઉત્તયે ઈડય ગાભભાં જ રગબગ 800 ફૂટ ઊંચો ડુગ
ં ય છે . એક લાય આ ગઢ જીતલો એટલું
કરું ગણાતુ ં કે ‘ઈડરયમો ગઢ જીત્મા‘ એલી રોકોક્તત િચબરત થઈ.
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ખેડિહ્મા :
રશિંભતનગયથી 57 રકભીના અંતયે આલેર ખેડિહ્માભાં રશયણાિી નદીના કાંઠે ચતુમખ
ા ુ િહ્માજીનુ ં ધલયર ભંરદય
ૃ ઋ
ુ ધના આશ્રભ તયીકે ઓખાતા આશ્રભની નજીક રશયણાિી
આલેલ ું છે . નજીકભાં ભગ

, બીભાિી અને

કોવાંફી નદીઓનો વંગભ થામ છે .
ભશેવાણા :
ભશેવાણાની બેંવો લખણામ છે અને અશીંની ‘દૂ ધવાગય‘ ડેયી જાણીતી છે . અભદાલાદ – રદલ્રી શાઈલે ય
ભશેવાણા આલતાં શેરા ‘ળંકુઝ‘ લોટયાકા માટકો ભાટે ભનોયં જનના સ્થ તયીકે િધવદ્ધ થમો છે .
ાટણ :
વયસ્લતી નદીના તટે લવેલ ું આ એક લખતનુ ં ભશાનગય ગુજયાતની યાજધાની શતુ.ં ાટણ એટરે ‘તન –
ળશેય‘. આનુ ં મ ૂ નાભ અણરશરુય ાટણ શતુ.ં રગબગ શજાય લા શેરાં ફંધામેર વશસ્ત્રબરિંગ તાલના
અલળેો યથી તેની ધલળાતા

, કાયીગયી અને બવ્ મતાનો રયચમ ભે છે . ધળલ્

બવ્મતાનુ ં દળાન કયાલતી યાણકી લાલ સુધલખ્માત છે . ાટણભાં અનેક સુદય
ં

સ્થાત્મની

જજનારમો છે તથા 800 –

1000 ુયાણા અરભ્મ ગ્રંથો વચલામા છે .
ધવદ્ધુય :
ભાત ૃશ્રાદ્ધ ભાટે

જાણીતુ ં ધવદ્ધુય વયસ્ લતી નદીને રકનાયે આલેલ ું છે . યં ત ુ ધવદ્ધુયની ખ્માધત તેના

રુદ્રભશારમને કાયણે છે . જેના 1600 ભાંથી આજે ભાત્ર ચાયે ક થાંબરા અને ઉય કભાન જેવુ ં થોડુક
ં ફચ્ ય ુ ં
છે . ધવદ્ધુયથી થોડે દૂ ય 12 * 12 ભીટયનો એક કુંડ છે જે બફિંદુ વયોલય નાભે ઓખામ છે .
તાયં ગા :
ભશેવાણા જજલ્ રાની ઉત્તયે આલેલ ું જૈનોનુ ં આ માત્રાધાભ

1200 ફૂટ ઊંચા અત્ મંત યભણીમ ડુગ
ં ય ય

આલેલ ું છે .
ભોઢેયા :
બાયતભાં ભાત્ર ફે સ ૂમાભરં દયો છે . એક કોણાકા (ઓરયસ્ વા)ભાં અને ફીજુ ં ભોઢેયાભાં. ુષ્ાલ તી નદીને રકનાયે
આલેલ ું આ ભંરદય ઈ. વ. 1026-27 ભાં યાજા બીભદે લના વભમભાં ફંધાયુ ં છે .
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લડનગય :
ભશેવાણાથી 30 રકભી દૂ ય આલેરા ફે થ્ થયના તોયણો ધળલ્કા અને લાસ્તુકાના િતીક તયીકે
બાયતબયભાં ધલખ્માત છે . દીક યાગ ગામા છી તાનવેનના ળયીયભાં થમેરા દાશનુ ં ળભન અશીંની

ફે

વંગીતજ્ઞ ફશેનો તાના અને યીયીએ ભલ્શાય યાગ છે ડીને કયુું શતુ.ં
ફારાયાભ :
ફનાવકાંઠા જજલ્રાનુ ં આ એક ઉત્તભ િાકૃધતક વૌંદમાધાભ છે . તે ટેકયી ય આલેલ ું છે .
અંફાજી :
ગુજયાતની ઉત્તય વયશદે અયલલ્રીની લાતભાાભાં આયાસુય ડુગ
ં ય ય અંફાજીનુ ં સુિધવદ્ધ ભંરદય આલેલ ું
છે . ઉયાંત આવાવના જગરોની
ં
ેદાળ રાખ, ખેય, ભીણ, ભધ, ગ ૂગ લગેયેન ુ ં ણ ફજાય છે . અંફાજીનુ ં
ધલળે આકાણ તેની નજીક આલેરો ગબ્ફય શાડ છે . ગ્ફયની ટોચ ય ભાતાજીનુ ં ભંરદય આલેલ ું છે .
ભુજ :
કચ્છનુ ં મુખ્મ ભથક ભુજ 580 ફૂટ ઊંચા ભ ૂજજમા ડુગ
ં યની તે ટીભાં આલેલ ું રગબગ
નગય છે . વીભાંત નગય શોઈ રશ્

500 લા ુયાણુ ં

કયી છાલણી અને શલાઈ ભથક લગેયે અશીં ધલકસ્માં છે . લાંકીચ ૂકી

ગરીઓલાા ભુજભાં ખાવ જોલારામક છે . આમનાભશર

, ભશાયાલ રખતજીની સુદય
ં કોતયણીલાી

છત્રીઓ, તાલ અને તેભાં ભાઈરો દૂ યથી ાણી રાલતી ભ ૂગબા નશેય. કચ્છની કરાનુ ં ધળખય એટરે આમના
ભશર.
અંજાય :
ભુજથી  ૂલા-દબિણે આલેલ ું અંજાય ાણીદાય છયી-ચપાં , સ ૂડીઓના ઉદ્યોગ તથા ફાંધણી કા ભાટે જાણીતુ ં
છે . જે શ્વય ભશાદે લ તથા જેવર-તોયરની વભાધધ ધલખ્માત છે . અંજાયથી રગબગ 4 રકભીના અંતયે જગરી
ં
ુ યીથી જૂન સુધીભાં જોઈ ળકામ છે .
ગધેડા (ઘુડખય) પેબ્રઆ
ધીણોધયનો ડુગ
ં ય:
ભુજગી આળયે 60 રકભી દૂ ય આલેરો આ ડુગ
ં ય દાદા ગોયખનાથની તો ભ ૂધભ તયીકે િખ્

માત છે . ડુગ
ં ય

રગબગ 1250 ફૂટ ઊંચો છે . આ ડુગ
ં યભાં થાન ભઠ આલેરો છે કે જે ીય અને મોગીઓની યશેલાની જગ્ મા
છે .
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લેમ ુ :
કચ્છના ભોટા યણની દબિણ વયશદે એક નાનુ ં ગાભ છે . છે લ્રાં

250 લોથી આ ગાભના રોકો ોતાના

મુખીની ળશાદતનો ળોક ાી યહ્યાં છે .
નાયામણ વયોલય :
બાયતનાં ાંચ મુખમ
્ વયોલયોભાં નાયામણ વયોલયની ગણના થામ છે . આ સ્થ લૈષ્ણલ ધભીઓનુ ં
માત્રાધાભ છે .
મુદ્રં ા :
મુદ્રં ા લાડી – ફગીચા અને તંદુયસ્ ત આફોશલાને કાયણે કચ્છના રીરા િદે ળ તયીકે ઓખામ છે . અશીં
ખાયે કનુ ં ઉત્ાદન ુષ્ક િભાણભાં થામ છે .
ભાંડલી :
ભુજથી દબિણ-ધિભભાં આળયે 60 રકભીના અંતયે ભાંડલી (ભડઈ) ફંદય તયીકે ધલકાવ ાભી યશેલ ું
છે . ભાંડલીનો રકનાયો ખ ૂફ યબમાભણો શો લાથી એક ટીફી વેનેટોરયમભ ણ છે .

સ્થ

લનચક્કીથી લીજીનુ ં

વ્માાયી ધોયણે ઉત્ાદન થામ છે .
ધોાલીયા :
ઈ. વ. 1967-68 ભાં બચાઉ તાલુકાભાં ધોાલીયા ટીંફાની િથભ જાણ થઈ. ુયાતન તત્ લના ળોધ કામા
િભાણે આ સ્થે 4500 લા શેરાં એક ધલળા અને બવ્મ નગય શતુ.ં
કંડરા :
કચ્છનુ ં આ ફંદય અલાાચીન ણ બાયતનાં અગત્મનાં ફંદયોભાંન ુ ં એક ફની યહ્ું છે . તે ફ્રી ોટા છે .
લઢલાણ :
લઢલાણ (જૂના વભમનુ ં લધાભાનુય) અને આધુધનક સુયેન ્ દ્રનગયની લચ્ચે બોગાલો નદી લશે છે . ગાભભાં
સુદય
ં
– ધળલ્સ્થાત્મબયી ભાધાલાલ છે . વતી યાણકદે લીની દે યી િ

ખ્માત છે . લઢલાણ

વૌયાષ્રનો

દયલાજો કશેલામ છે . આઝાદી છી બાયતભાં વૌિથભ ધલરીન થનારું યાજ્મ લઢલાણ શતુ.ં
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ચોટીરા :
ઝલેયચંદ ભેઘાણીનુ ં ચોટીરા સુયેન ્ દ્રનગયથી 57 રકભી દૂ ય ડુગ
ં ય ય આલેલ ું છે . ડુગ
ં યની ટોચ ય
ચામુડં ાદે લીનુ ં ભંરદય છે .
તયણેતય :
તયણેતય એ ધત્રનેત્ર ળબ્દનુ ં અભ્રંળ છે . યાજકોટથી ઉત્તય- ૂલાભાં

65 રકભી દૂ ય આલેલ ું તયણેતય એના

ભેા ભાટે ધલશ્વબયભાં િધવદ્ધ છે . શારનુ ં ભંરદય ઈ. વ. 1902 ભાં ફંધાયુ ં શતુ.ં
ગાંધીનગય :
વને 1964-65 ભાં ગાંધીનગય ગુજયાતની નલી યાજધાનીનુ ં ળશેય ફન્

યુ ં આખું નગય જ નલેવયથી

લવાલાયુ.ં ચંડીગઢના સ્ થધત રા કાબુબા ઝમેયના નગયમોજના ય ગાંધીનગયની આમોજન-કલ્ના
કયલાભાં આલી. આખું ળશેય 30 વેકટયભાં ધલબાજજત કયલાભાં આવ્ યુ.ં ધલધાનવબાનુ ં સ્થાત્મ

કરાત્ભક

છે . ળશેયભાં સુદય
ં ફગીચાઓ ઉયાંત રાખો વ ૃિો ઉગાડામાં છે .
ગાંધીનગયનુ ં અનોખું આકાણ છે . અિયધાભ. બગલાન શ્રી સ્

લાભીનાયામણની સ્મ ૃધતભાં વજાામેલ ું આ

વંસક
્ ૃધત તીથા કુર 23 એકય ધયતી ય થયામેલ ું છે . છ લાના વભમગાાભાં ફંધામેલ ું આ

ભંરદય 108

ફૂટ ઊંચુ,ં 240 ફૂટ રાંબ ુ ં અને 131 ફૂટ શોફૄં છે . ભંરદયના ભધ્ મસ્થ ખંડભાં બગલાન સ્ લાભીનાયામણની
વાત ફૂટ ઊંચી સુલણાભરં ડત મ ૂધતિ બફયાજભાન છે .
અડારજ :
ગાંધીનગયથી અભદાલાદના યસ્ તે 10 રકભીના અંતયે અડારજ ગાભની ઐંધતશાધવક લાલનુ ં સ્

થાત્મ

ધલશ્વના િલાવીઓનુ ં આકાણ ફન્ય ુ ં છે . આ લાલ યાણી રુદાફાઈએ તેના ધત યાજા લીયધવિંશની માદભાં વને
1499 ભાં ફંધાલી શતી. તેને 5 ભા છે . લાલની કુર રંફાઈ 84 ભીટય જેટરી છે .
રોથર :
અભદાલાદની ધિભે 84 રકભીના અંતયે આલેરા રોથરભાંથી શડ્ ા વંસ્કૃધતના રગબગ ચાય શજાય લા
 ૂલેના અલળેો ભી આવ્મા છે . આ વમ ૃદ્ધ ફંદયનો નાળ  ૂયને કાયણે થમો શોલાનુ ં ભનામ છે .
ધોકા :
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રોથરની  ૂલે આલેરા ધોકા ગાભભાં ભીનદે લીએ ફંધાલેલ ું ભરાલ તાલ છે . ધોકા જાભપની
લાડીઓ ભાટે જાણીતુ ં છે . ત્ માંથી દબિણ- ૂલાભાં અભદાલાદ-ખેડા જજલ્રાની વયશદે ત્રણ નદીઓનાં

વંગભ

સ્થે લૌઠાનો ભેો બયામ છે .
ન વયોલય :
અભદાલાદથી દબિણ-ધિભે આળયે 60 રકભીના અંતયે આલેલ ું ન વયોલય આળયે
ઘેયાલો ધયાલે છે . લચભાં આળયે

115 ચો રકભીનો

350 જેટરા નાના ફેટ છે . ન વયોલયનુ ં આંતયયાષ્

કાયણ કે ધળમાા દયધભમાન દે ળયદે ળનાં િીઓનાં ટોે ટોાં આલે છે . આભાં

રીમ ભશત્લ

છે ,

સ ૂયખાફનુ ં આકાણ લધુ

યશે છે .
અભદાલાદ :
વાફયભતીના રકનાયે આળાલર અને કણાાલતી નાભનાં ફે નગયો શતાં. ત્

માયથી ળફૃ થઈને અલાાચીન

અભદાલાદ સુધીનો એક યાજકીમ અને વાંસ ્કૃધતક ઈધતશાવ છે . વને 1411ના એધિર ભાવની શેરી તાયીખે
અશભદ ળાશે િથભ ઈંટ મ ૂકી ળશેયનુ ં ધનભાાણ ળફૃ કયુ.ું અભદાલાદભાં ફે રકલ્
ગામકલાડની શલેરીનો. ત્રણ દયલાજાની અંદય જતાં જભણે શાથે ધલળા જાભે

રા છે :

બદ્રનો અને

ભક્સ્જદ આલેરી છે જે વને

1423 ભાં ફંધામેરી. આ ધવલામ ઝકરયમા ભક્સ્જદ , યાણી ફૃભતીની ભક્સ્જદ ણ િખ્માત છે . વને 1572
ુ દ્દુ ીન શૌજે કુતફ
ુ તાલ 1451 ભાં ફંધાલેલ ું જે
ભાં ફંધામેરી વીદી વૈમદની જાીઓ ધલશ્વધલખ્માત છે . કુતબ
આજે કાંકરયમા તાલ તયીકે ઓખામ છે . 76 એકય જેટરી જભીન યોકતા આ તાલનો ઘેયાલો રગબગ 2
રકભી જેટરો છે તથા વ્માવ 650 ભીટય છે . લચભાં આલેરી નગીનાલાડી તેની સુદયતાભાં
ં
લધાયો કયે છે .
કુળ િાણીધલદ્દ ફૃફીન ડેધલડના િમાવોથી કાંકરયમાની આવાવની ટેકયીઓ ય ધલકવેરા

ફાક્રીડાંગણ,

િાણીવંગ્રશ, જચયવંગ્રશ ગુજયાતનુ ં આગવુ ં ગૌયલ ગણામ છે . વને 1450 ભાં વીદી ફળીયની ભક્સ્જદના
ઝૂરતા ધભનાયાઓની યચના થઈ.
1850ભાં રદલ્ રી દયલાજા ફશાય િેભચંદ વરાટે વપેદ આયવનુ ં શઠીધવિંગનુ ં જજનારમ યચ્

યુ.ં ફીજાં

ધભાસથ
્ ાનોભાં ાંડુયંગ આઠલરેજીનુ ં બાલધનઝાયભાંન ુ ં મોગેશ્વયનુ ં ભંરદય, બચન્ભમ ધભળન, શયે કૃષણ
્ વંિદામનુ ં
ઇસ્કોન ભંરદય અને વોરા ખાતે બાગલત ધલદ્યાીઠ છે .
ન ૃતમ
્ િેત્રે શ્રીભતી મ ૃણાબરની વાયાબાઈની દાણ વંસ ્ થા અને કુમરુ દની રાબખમાની કદં ફ વંસ્થા કાભ
યશી છે . સ્ થાત્મધળિણિે ત્રે સ્ કૂર ઓપ આરકિટેકચય , કરાનો યોજજિંદો જીલન

કયી

વાથે વંદબા યચતી

એન.આઈ.ડી. અને ઉદ્યોગ વંચારનના ધળિણ ભાટેની આઈ. આઈ. એભ. બાયતબયની ફેનમ ૂન વંસથ
્ ાઓ છે .
ગાંધીજીએ સ્થાેરી ગુજયાત ધલદ્યાીઠ સ્લતંત્ર
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આી ય શી છે . ધલજ્ઞાન

િેત્રે રપબઝકર રયવચા રેફોયે ટયી , ઔદ્યોબગક વંળોધન ભાટેની અરટયા તો

ફશેયાંમ ૂગાં ભાટેની ફી. એભ. એ. વંસ ્

થાઓની નાભના દે ળ-ધલદે ળભાં છે . વયખેજ નજીક

ધલધળષ્ટ િકાયનુ ં નાસ્તાગૃશ છે . જેભાં ગાભડાનુ ં લાતાલયણ ઊભુ ં કયલાભાં

અંધ-

ધલળારા એક

આવ્ય ુ ં છે . અશીં ધલધલધ િકાયના

લાવણોનો વંગ્રશ છે .
વને 1915ભાં યાષ્રધતા ભશાત્ભા ગાંધીજીએ વાફયભતીના કાંઠે ‘વત્માગ્રશ આશ્રભ‘ની સ્થાના કયી શતી.
અશીંમા ગાંધીજીનુ ં ધનલાવસ્થાન હ્રદમકુંજ આલેલ ું છે .
ભોયફી :
ભચ્છુ નદીને રકનાયે ભોયફી લસ્ યુ ં છે . ધળલ્યુતત ભબણભંરદય કાનો

ઉત્ કૃષ્ટ નમ ૂનો છે .

ભોયફીભાં

ઘરડમા તથા ોટયી ફનાલલાના ઉદ્યોગ ખ ૂફ ધલકસ્ મા છે . નજીકભાં નાનકડું ગાભ ટંકાયા આમાવભાજના
સ્થાક સ્લાભી દમાનંદજીનુ ં જનભસ્થાન છે .
લાંકાનેય :
યાજકોટથી 38 રકભી દૂ ય લાંકાનેયભાં ભશાયાજાનો ભશેર દળાનીમ છે . ભશાયાજાના ધલધળષ્ ટ ળોખની માદગીયી
ફૃે ુયાણી ભોટયોનાં ભોડરો (ધલન્ટેજ કાયો)નો ભોટો વંગ્રશ ણ છે . ોટયી ઉદ્યોગ ધલકાવ ામ્મો છે .
યાજકોટ :
યાજકોટની સ્થાના વોભી વદીભાં કુંલય ધલબોજી જાડેજા નાભના યાજ ૂત વયદાયે કયી. અશીંની યાજકુભાય
કોરેજ જાણીતી ધળિણ વંસ ્ થા છે . ભશાત્ભા ગાંધીના

રયલાયનુ ં ૈત ૃક સ્ થાન કફા ગાંધીનો ડેરો, લોટ્વન

વંગ્રશારમ ખ્માતનાભ છે .
ગોંડર :
યાજકોટથી 30 રકભીના અંતયે આલેલ ું ગોંડર ભુલનેશ્વયી દે લી તથા સ્ લાભીનાયામણ વંિદામના ભંરદયોને
રીધે જાણીતુ ં છે . ગોંડર ગોંડરી નદીના રકનાયે લવેલ ું છે .
લીયુય :
યાજકોટથી દબિણે 38 રકભી દૂ ય લીયુય વંત જરાયાભના સ્થાનકને કાયણે ખ્માતનાભ ફનયુ ં છે .
જાભનગય :
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વને 1540 ભાં જાભ યાલે કચ્ છ છોડીને જાભનગય ળશેય લવાલેલ.ું ળશેય લચ્ચેના યણભર તાલભાં
આલેરો રાખોટા ભશેર લીયતા અને િેભનુ ં િતીક છે . વૌયાષ્ રનુ ં ેરયવ કશેલાતુ ં જાભનગય એક લખત છોટે
કાળી તયીકે ણ ઓખાતુ.ં આયુલેદાચામા ઝંડુ બટ્ટજીએ સ્ થાેરી યવામણ ળાાઓએ આજે ઝંડુ પાભાવીનુ ં
વૌય – બચરકત્વા ભાટેન ુ ં વોરેરયમભ

ફૃ ધાયણ કયુું છે . ળશેયભાં આલેરી આયુલેરદક યુધનલધવિટી અને
િખ્માત છે . અશીંનુ ં સ્ભળાન ભાણેકફાઈ
શનુભાન ભંરદય છે . જેનુ ં નાભ

મુક્તતધાભ અનોખું છે . યણભર તાલની અક્નન રદળાએ ફારા

‘બગનેવ બુક ‘ભાં નોંધાયુ ં છે , કાયણ કે 1 ઓગષ્ ટ 1964 થી ળફૃ થમેર શ્રી

યાભ... અખંડ ધુન ધનયં તય ચાલુ યશી છે . જાભનગયની એક તયપ ફંધ ફાંધીને ફનાલેલ ું યણજીતવાગય છે તો
ફીજી ફાજુ ફેડી ફંદય છે . ફેડીભાં શલાઈદ તથા નૌકાદનુ ં ભશત્

લનુ ં ભથક છે . નજીકના ફારાછડીભાં

વૈધનકળાા છે . દરયમાભાં 22 રકભી દૂ ય યલાાના સુદય
ં યં ગોના ખડકોલાા

ટાુઓ ીયોટન ટાુઓ

તયીકે ઓખામ છે . આ ટાુઓની આવાવનો 170 ચો રકભી ધલસ્ તાય ‘દરયમાઈ યાષ્ રીમ ઉદ્યાન‘ જાશેય
કયામો છે .
દ્વાયકા :
દ્વાયકા રશન્દુઓનાં ચાય મા ત્રાધાભો ૈકીનુ ં એક છે . દ્વાયકાભાં 2500 લા જૂન ુ ં દ્વાયકાધીળનુ ં ભંરદય છે . ાંચ
ભાનુ ં ધલળા ભંરદય 60 સ્ તંબો ય ઊભુ ં છે . નજીકભાં જ

શ્રીભદ ળંકયાચામાન ુ ં ળાયદાીઠ આલેલ ું છે .

દ્વાયકાથી 32 રકભી દૂ ય ળંખોદ્વાય ફેટ છે કે જે ફેટ દ્વાયકા તયીકે ઓખામ છે . જાભનગય અને દ્વાયકા લચ્ ચે
ભીઠાુયભાં ટાટા કેધભકરનુ ં ભીઠાનુ ં કાયખાનુ ં છે .
ોયફંદય :
વૌયાષ્રના દરયમારકનાયે આલેલ ું ોયફંદય ભશાત્ ભા ગાંધીનુ ં જનભસ્થાન છે . આને સુદાભાુયી ણ

કશે છે .

અશીં ભોટી વંખ ્ માભાં ‘વીદ્દી‘ જાધતના રોકો લસ્ મા છે , જેઓનુ ં મ ૂ લતન આરફ્રકા ભાનલાભાં આલે છે .
અશીંના જોલારામક સ્થોભાં ગાંધીજીલનની ઝાંખી કયાલતુ ં કીધતિભરં દય, સુદાભાભંરદય, નેશરુ ૫રેનેટોરયમભ,
બાયત ભંરદય તથા વમુદ્રતટ લગેયે ગણાલી ળકામ.
અશભદુય – ભાંડલી :
દરયમારકનાયે આલેલ ું નમનયમ્મ નૈવબગિક વૌંદમા ધયાલતુ ં સ્થ છે .
જૂનાગઢ :
બગયનાયની છામાભાં ધલસ્તયે લ ું નગય જૂનાગઢ બતત નયધવિંશ ભશેતાની નગયી ગણામ છે . શડપાની વંસ્કૃધત
શેરાંના અલળેો અશીંથી ભી આવ્મા છે . બગયનાય જલાના યસ્તે અળોકે કોતયાલેર ધળરારેખ છે .
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બગયનાય :
બગયનાય લાતની 600 ભીટયની ઊંચાઈ સુધી શોંચલા ભાટે દવ શજાય ગધથમાં ચડલાં ડે છે . બગયનાય
મુખમ
્ ત્લે

જૈન તીથાધાભ છે . બગયનાય યૈ લતાચરના નાભે ણ ઓખામ છે . ટોચ ય વૌથી ભોટું

નેધભનાથજીનુ ં દે યાવય છે . છે ક ટોચે અંફાજીનુ ં ભંરદય છે .
વાવણગીય :
ગીયની તે ટીભાંથી વમુદ્ર સુધીના દબિ ણ વૌયાષ્રના ધલસ્તાયભાં ધલસ્તયે લ ું વાવણગીયનુ ં જગર
ં
અબમાયણ્મ તયીકે િખ્માત છે . લનસ્ધતળાસ્ત્રીઓના અબબિામ મુજફ અશીં

ધવિંશોના

રગબગ 50 જાતનાં ઘાવ

ઊગે છે . ગીયનાં ફીજાં નોંધાત્ર િાણી છે નીરગામ અને ભોટાં ળીંગડાંલાી બેંવ.
તુરવીશ્માભ :
બગય િદે ળની ભધ્મભાં આલેરા આ સ્થે વાત કુંડ છે . તેન ુ ં ાણી 70 થી 80 C જેટલું ગયભ યશે છે .
ચોયલાડ :
ભ ૂતકાભાં ચાંબચમાઓ ભાટેના સ્ થ ચોયલાડનુ ં મ ૂ નાભ ચારુલાડી છે . આ સ્થ નારયમે , નાગયલેરનાં
ાન અને વોાયી ભાટે િધવદ્ધ છે . જૂનાગઢના નલાફો ભાટે આ ઉનાાનો મુકાભ શતો. નલાફનો

ગ્રીષ્ભ

ભશેર આજે શોરીડે-શોભભાં પેયલાઈ ગમો છે .
વોભનાથ :
વોભનાથ એ બાયતભાં

ળૈલ વંિદામનાં અત્ મંત ધલત્ર એલા ફાય જ્મોધતબરિંગોભાં િથભ ગણામ છે .

લેયાલથી 5 રકભી દૂ ય દરયમારકનાયે આલેલ ું વોભનાથ 17 લખત લટં ૂ ાયુ ં અને ફંધાતુ ં યહ્ું છે . વને 1950
ભાં વોભનાથના નલધનભાાણનુ ં કાભ ળફૃ થયુ.ં જેભાં વયદાય ટેરનો ધવિંશ પાો યહ્યો.

વને 1995ભાં

વોભનાથની પયીથી નલયચના કયાઈ શતી. ભંરદયની નજીકભાં બગલાન શ્રીકૃષ્ ણને ાયધીએ તીય ભાયુું શતુ ં
તે બારકાતીથા છે .
રાઠી :
અભયે રીનુ ં રાઠી ગાભ યાજલી કધલ કરાીની જન્ભભ ૂધભ અને કભાભ ૂધભ છે .
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બાલનગય :
બાલનગયની સ્થાના ભશાયાજ બાલધવિંશજી શેરાએ 1723 ભાં લડલા ગાભ નજીક કયી. બુધનમાદી ધળિણ
ભાટે દબિણામ ૂધતિ વંસ્થાની ળફૃઆત અશીં થઈ. ગાંધી સ્મ ૃધત

, ફાટા ન રાઇિેયી , ફશેયા – મગ
ં ૂ ા ળાા ,

રોકધભરા, વોલ્ટ રયવચા ઈન્સનસ્ટટય ૂટ, ગૌયીળંકય તાલ, તખતેશ્વય ભંરદય લગેયે જાણીતાં છે .
ગઢડા :
બાલનગયથી ઉત્તય – ધિભે આલેલ ું ગઢડા સ્લાભીનાયામણ વંિદામનુ ં ભશત્લનુ ં ધાભ છે .
ાબરતાણા :
ુ ં મ લાતભાા યનાં
ાબરતાણા ાવેના 503 ભીટય ઊંચા ળેત્જ્

108 ભોટાં દે યાવય અને 872 નાની

દે યીઓ ધલશ્વ િધવદ્ધ છે . આ લાતને ુડં રયક બગરય ણ કશે છે . અબગમાયભાં વૈકાનાં આ ભંરદયો

ભોટે બાગે

ુ ં મ ચડતાં જભણી ફાજુએ આધુધનક યુગભાં ફંધામેલ ું
આયવશાણ અને વપેદ થ્ થયોથી ફંધામેરાં છે . ળેત્જ્
વભલવયણ ભંરદય આલેલ ું છે .
લેાલદય :
અભદાલાદ-બાલનગય યસ્તા ઉય લરબીુય નજીક 8 ચો રકભી ધલસ્ તાયભાં લેાલદયનો દુધનમા નો વૌથી
ભોટો કાીમાય યાષ્રીમ ાકા આલેરો છે .
source: www.gurjari.net

સાહહત્ય અકાદમી એિોર્ડ્
૧૯૫૫

ભશાદે લબાઇ દે વાઇ

ભશાદે લબાઇની ડામયી

ડામયી

૧૯૫૬

યાભનાયામણ ધલ.ાઠક

બ ૃશદ્ ધિંગ

ધિંગળાસ્ત્ર

૧૯૫૮

ં.સુખરારજી

દળાન અને બચિંતન

તત્લજ્ઞાન
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૧૯૬૦

યધવકરાર છો.યીખ

ળધલિરક

નાટક

૧૯૬૧

યાભધવિંશજી યાઠોડ

તચ્છનુ ં વંસ્કૃધતદળાન

વંસ્કૃધત

૧૯૬૨

િો.ધલષ્ણુિવાદ ધત્રલેદી

ઉામન

ધલલેચન

૧૯૬૩

યાજેનદ્ર ળાશ

ળાંત કોરાશર

કાવ્મવંગ્રશ

૧૯૬૪

ડોરયયામ ભાંકડ

નૈલેદ્ય

ધનફંધ

૧૯૬૫

કાકાવાશેફ કારેરકય

જીલનવ્મલસ્થા

ધનફંધ

૧૯૬૭

ડો.િફોધ ંરડત

ગુજયાતી બાાનુ ધ્લધન સ્લફૃ

બાાળાસ્ત્ર

અને ધ્લધન યાલતાન

૧૯૬૮

સુદયમ
ં
્ (ધત્રભુલનદાવ ી.લ ૂશાય) અલરોકન

૧૯૬૯

સ્લાભી આનંદ(અસ્લીકાય)

કુ કથાઓ

યે ખાબચત્રો

૧૯૭૦

નગીનદાવ ાયે ખ

અબબનલનો યવધલચાય

ધલલેચન

૧૯૭૧

ચંદ્રલદન ભશેતા

નાટય ગઠરયમાં

િલાવકથા

૧૯૭૩

ઉભાળંકય જોળી

કધલની શ્રદ્ધા

ધલલેચન

૧૯૭૪

અનંતયામ યાલ

તાયતમ્મ

ધલલેચન
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૧૯૭૫

ભનુબાઇ ંચોી'દળાક'

વોક્રેટીવ

નલરકથા

૧૯૭૬

(નટલયરાર કે.ંડયા) ઉળનસ ્

અશ્વત્થ

કાવ્મવંગ્રશ

૧૯૭૭

યઘુલીય ચૌધયી

ઉયલાવ કથાત્રમી

નલરકથા

૧૯૭૮

શયીનદ્ર દલે

શમાતી

કાવ્મવંગ્રશ

૧૯૭૯

જગદીળ જોી

લભનાં લન

કાવ્મવંગ્રશ

૧૯૮૦

જમનત ાઠક

અનુનમ

કાવ્મવંગ્રશ

૧૯૮૧

ડો.શરયલલ્રબ બામાણી

યચના અને વંયચના

ધલલેચન

૧૯૮૨

ધિમકાનત ભબણમાય

રીરેયો ઢા

કાવ્મવંગ્રશ

૧૯૮૩

ડો.સુયેળ શ.જોી(અસ્લીકાય)

બચનતમાધભ ભનવા

ધનફંધ

૧૯૮૪

ડો.યભણરાર જોળી

ધલલેચનની િરક્રમા

ધલલેચન

૧૯૮૫

કુંદધનકા કારડમા

વાત ગરાં આકાળભાં

નલરકથા

૧૯૮૬

ચંદ્રકાનત ળેઠ

ધ ૂભાંની ગરીઓ

વંસ્ભયણો

૧૯૮૭

ધવતાંશ ુ મળિંદ્ર

જટાયુ

કાવ્મવંગ્રશ
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૧૯૮૮

બગલતીકુભાય ળભાા

અસ ૂમારોક

નલરકથા

૧૯૮૯

જોવેપ ભેકલાન

આંગબમાત

નલરકથા

૧૯૯૦

અધનર જોળી

સ્ટે ચ્યુ

ધનફંધવંગ્રશ

૧૯૯૧

રાબળંકય ઠાકય

ટોાં,અલાજ,ઘોંઘાટ

કાવ્મવંગ્રશ

૧૯૯૨

બોાબાઇ ટે ર

દે લોની ઘાટી

િલાવલણાન

૧૯૯૩

નાયામણ દે વાઇ

અક્નનકુ ંડભાં ઊગેલ ું ગુરાફ

જીલનચરયત્ર

૧૯૯૪

યભેળ ાયે ખ

ધલતાન સુદ ફીજ

કાવ્મવંગ્રશ

૧૯૯૫

લાા અડારજા

અણવાય

નલરકથા

૧૯૯૬

રશભાંળી ળેરત

અંધાયી ગરીભાં વપેદ ટકાં

ટૂંકી લાતાા ઓ

૧૯૯૭

અળોકુયી ગોસ્લાભી

કૂલો

નલરકથા

૧૯૯૮

જમંત કોઠાયી

લાંકદે ખાં ધલલેચન

ધલલેચન

૧૯૯૯

ધનયં જન બગત

ગુજયાતી વારશત્મ- ૂલાા ધ-ઉતયાધા

ધલલેચન

૨૦૦૦

લીનેળ અંતાણી

ધઘબયી
ંૂ
ખીણ

નલરકથા
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૨૦૦૨

ધ્રુલ બટ્ટ

તત્લભધવ

નલરકથા

૨૦૦૩

બફિંદુ બટ્ટ

અખેાતય

નલરકથા

૨૦૦૪

ૃ રાર લેગડ
અમત

વૌંદમાની નદી નભાદા

િલાવ

૨૦૦૫

સુયેળ દરાર

અખંડ ઝારય લાગે

કધલતા

૨૦૦૬

યધતરાર 'અધનર'

આટાનો સ ૂયજ

ધનફંધ

૨૦૦૭

યાજેનદ્ર શુતર

ગઝર વંરશતા

કધલતા

૨૦૦૮

સુભન ળાશ

પટપરટયુ

ટૂંકી લાતાા ઓ

૨૦૦૯

ધળયી ંચાર (અસ્લીકાય)

લાત આણા ધલલેચનની

ધલલેચન

સાહહત્ય સર્જકો અને સર્જન
1. બગલતીકુભાય ળભાા – ળ્દાતીત, અસ ૂમારોક, તુરવીની ભંજયીઓ, ઉધલામ ૂ
2. સુયેળ દરાર – ભાયી ફાયીએથી, વાલ એકરો દરયમો, સ્કામક્રેઇય
3. ભધુયામ – ચશેયા, કોઇ એક ફુર નુ નાભ ફોરો તો, કારવા, કુભાયની અગાવી
4. ભોશમ્ભદ ભાંકડ – ધુમ્ભવ, શલાભા કોની સુગધ
ં , વ ૃિ નીચે, તભે કેભ યહ્ય અફોર
5. ધનારકન દલે – કાભલન, આધાય, ધલલતા, ભોશધનળા, ધલશ્વજીત, ડૂફતા અલાજો
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6. ઇરા આયફ ભશેતા – એક શતા રદલાન ફશાદુય, ફત્રીવરિણો, યાધા, ફત્રીવ  ૂતીની
લાત
7. રદરી યાણુયા – ભીયાની યશી ભશેંક, આંસુબીનો ઉજાવ, કૂં ફુટયાની લેા
8. ભપતબાઇ ઓઝા – ઘ ૂઘલાતા વાગયના ભૌન, ના િધતબફિંફ, અ-ડાઉન
9. મળોધય ભશેતા – વયી જતી યે તી, કીધભમાગય
10. રકળનધવિંશ ચાલડા – અભાવના તાયા, ધયતીની ુત્રી, અભાવથી  ૂનભ બણી
11. નલનીત વેલક – સ ૂવલાટ, િધતળોધ, અક્નનધળખા, િત્માઘાત, દરયમારદર
12. નટલયરાર ંડમા (ઉળનવ) – ધળશુરોક,  ૃથ્લીને ધિભ ચશેયે
13. ચીનુબાઇ ટલા – રપરસ ૂરપમાણી, ચારો વજોડે સુખી થઇએ, અભે અને તભે
14. કુનદધનકા કારડમા – વાત ગરા આકાળભા
15. લાા અડારજા – ખયી ડેરો ટહકૂ ો, ગરા, ગાંઠ છૂટયાની લેા, ભાયે ણ એક ઘય શોમ
16. ધીરુફશેન ટેર – ધલશ્રંબતથા, લડલાનર, લાંવનો અંકુય, લભ, ંખીનો ભાો
17. યં બાફશેન ગાંધી – જમયાજ્મ, દીારી, યોંગ નંફય
18. પાધય લારેવ – વદાચાય, રનનવંવાય, ચારયત્ર્મ મજ્ઞ, િેયણા યખ, કુટુમ્ફ ધભા
19. અધશ્વની બટ્ટ – આળકાભાંડર, રજ્જાવનમાર, ઓથાય, પાંવરો, આખેટ
20. ધલઠ્ઠર ંડયા – ચક્રવ્ય ૂશ, સુખની વયશદ, એક ચશેયો, રોશીનો ફદરો યં ગ
21. યાલજી ટે ર – અંગત, અશ્રુધાયા, ઝંઝા
22. ધલનોદ બટ્ટ – ઇદભ ત ૃતીમભ, શેલ ુ સુખ તે મુગ
ં ી નાય, સુનો બાઇ વાધો, ધલનોદની નજયે
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23. ભધુસ ૂદન ાયે ખ – સ ૂડી અને વોાયી, યધલલાયની વલાયે , હુ, ળાણી અને ળકયાબાઇ
24. યધતરાર વાં. નામક – જોડણી િલેળ, શૈમાના દાન, અરકભરકની લાતો, ફા યાભામણ
25. વાયં ગ ફાયોટ – કોઇ ગોયી કોઇ વાંલયી, ભીનભેખ , છૂતાછૂત, જજિંદગીના પેયા
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