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 પ્રાગૌતિષાતશક યગુ 

 

 ગજુયાતના કેટરાક પ્રદેળનુું ભાનલજીલન ણ પ્રાચીન ાણ યગુ,ભધ્મ ાણ યગુ અને નતુન ાણ યગુ 

ભાુંથી વાય થયુું શળે. 

 વાફયભતી, યેલા, ભેશ્વ, બગાલ, લગેયે નદીઓના પ્રદેળ તથા કતયભાુંથી પ્રાગતતશાતવક કાના સ્થ અન ે

અલળે ભી આવ્મા શતા. 

 આ યગુની અંદય ફુંદય ભાયપતે લેાય ચારત શત. 

 શડપ્ા અને ભશ-ેજ-દડની વુંસ્કૃતતના અલળે ણ ભી આવ્મા શતા. 

  યુંગયુ (સયેુન્રનગય), રથર (અભદાલાદ), યજડી (યાજકટ) ધાલીયા (કચ્છ) લગેયે સ્થેથી અલળે 

ભી આવ્મા શતા. 
 

 મષાભારિ યગુ 

 

 ભશાબાયત કાભા જુદા-જુદા અનેક યાજ્મ શલાન ઉલ્રેખ જલા ભે છે. 

 ળમાાતીન તુ્ર આનતા વોયાષ્ટ્ર તથા ગજુયાતના ઉતય બાગ ય યાજ્મ સ્થાપ્યુું અને તે પ્રદેળ આનતા કશલેામ. 

 જયાવુંધ અને ળીશુારથી કુંટાી શ્રીકૃષ્ટ્ણની આગલેાનની શઠે માદલ વોયાષ્ટ્રભા સ્થાુંતય કયી ગમા અને તમાું 

દ્વાયાલતી નગયી (શારનુું દ્વાયકા) લવાલી તમાું સ્થામી થમા. 
 

 મૌયય યગુ 

 

 ગજુયાતન પ્રભાણણત ઇતતશાવ ચુંરગપુ્ત ભોમાના વભમથી ળરૂ થામ છે. 

 ચુંરગપુ્તના સફુા ષુ્ટ્મગપુ્તે ણગહયનગયભા અને તેની આવાવના પ્રદેળભા ખેતી કયલા ભાટે સદુળાન તાલ 

ફાુંધીયુું શત ુું. 

 અળકન તળરારખે દાભદય કુુંડની ફાજુના ગીયનાય લાતભા આલરે છે. 
 

 અન ુમૌયય યગુ 

 

 ભોમા યગુના ળાવન છી અન ુભોમા યગુનુું કઈ અસ્સ્તતલ જલા ભતુું નથી. 
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 ગપુ્િ યગુ 

 

 ઈ.વ.૪૫૫ભા સ્કુંદગપુ્તના સફુાએ અતતવષૃ્ષ્ટ્ટના કાયણે તટૂી ગમેલુું સદુળાન તાલ પયી ફુંધાવ્યુું શત ુું.  

 ગપુ્ત યગુ દયતભમાન લૈષ્ટ્ણલ ધભાન પ્રચાય થમ શત. 
 

 મૈત્રક યગુ 

 

 ઈ.વ.૪૭૦ભા લરબીયુભાું ગજુયાતની સ્લતુંત્ર વત્તા સ્થાી શતી. 

 ભૈત્રક લુંળન ફીજ પ્રતાી યાજા ગહુ્વેન શત. 

 ભૈત્રકની વત્તા વભસ્થ વોયાષ્ટ્ર ઉયાુંત ઉતય અને ભધ્મ ગજુયાત ય પ્રલતાતી શતી. 
 

 

 

 મૈત્રકોના શમકાીન રાજ્યો  

 

 વોયાષ્ટ્રભા ગારુરક (ાટનગય-ઢાકા), વૈન્ધ્લ (ાટનગય-ધભુરી) ળાવન શતુું. 

 દણિણ ગજુયાતભાું ણ તેનુું યાજ્મ શત ુું 

. 

 અન ુમૈત્રક યગુષિી 
 

 ઈ.વ.૭૪૬ થી ૯૪૨ સધુી ઉતય ગજુયાતના પ્રદેળભાું ચાલડા લુંળનુું ળાવન શતુું. 

 ચાલડા લુંળની યાજધાની ુંચાવય શતી. 

 ઉતય ગજુયાતના કેટરા બાગભા ગજુૉયપ્રતતશાયનુું યાજ્મ શત ુું.અન ેતેની યાજધાની બીનભાર શતી. 

 દણિણ ગજુયાતભાું લડદયાથી લરવાડ સધુી યાષ્ટ્રકુટનુું યાજ્મ શત ુું. 

  યાષ્ટ્રકુટની યાજધાની ભાન્મખેટ શતી.જે શારભાું નાતળકભાું આલેરી છે. 

 આ વભમ દયતભમાન ઇયાનના જયથસ્તીઓ તાન ધભા ફચાલલા ભાટે વુંજાણ આલી લાસ્મા શતા.અને તે 

ાયવી તયીકે ઓખામા છે. 
 

 

 શોકંી યગુ 

 

 વરુંકી યગુની સ્થાના મુયાજ વરુંકીએ કયી શતી. 
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 અણહશરયુ ાટણના ચાલડા લુંળની વત્તાને નાળ કયી તાની વત્તા સ્થાી .  

 વરુંકી યગુને ગજુયાતન સલુણાયગુ કશલેામ છે 

 મૂયાજે તવદ્ર્યુભાું રુરભશારમ ફુંધાવ્મ શત. 

 બીભદેલે તલભરભુંત્રીને આબનુ દુંડનામક નીમ્મ શત. 

 વરુંકી લુંળન વોથી લધ ુયાક્રભી, હશભતલાન અને મતુવદી યાજા તવદ્ધયાજે જમતવિંશ શત. 

 તવદ્ધયાજ જમતવિંશએ ભલાના યાજા મળલભાાને શયાલી અલન્તીનાથાનુું ણફરુદ ધાયણ કયુું શત ુું. 

 તવદ્ધયાજે ાટણભાું વશસ્ત્રણરિંગ તાલ ફુંધાવ્યુું શત ુું. 

 તવદ્ધયુના રુરભશારમન જીણદ્ધાય કમો શત. 

 શભેચન્રચામાને ળબ્દનુુંળાવન નાભન વ્માકયણ ગ્રુંથ રખલાની ેયણા આી શતી. 

 વરુંકી લુંળન છેલ્ર યાજા તત્રભલુના શત. 
 

 

 

 

 ળાઘેા ળં  

 

 લાઘરેા લુંળની સ્થાના તલવરદેલ લાઘરેાએ કયી શતી. 

 કણાદેલ લાઘરેા લુંળન છેલ્ર યાજા શત. 
 

 િઘક યગુ 

 

 તઘરક યગુની ળરૂઆત ઈ.વ ૧૩૨૦ થી થામ છે. 

 તઘરક લુંળન સ્થાક ભશભુંદ તઘરક તયુંગી અને તલદ્વાન શત. 
 

 શલ્િનિ યગુ 

 

 ગજુયાતભાું વલ્તન યગુની ળરૂઆત ઝપયખાનથી થાઈ છે. 

 ૧૦ ભી જાન્યઆુયી ૧૪૧૧ભા એશભદખાન ‘નવીરૂદીન એશભદળાશ ‘ નાભન ણખતાફ ધાયણ કયી ગાદીએ ફેઠ. 

 તે ગજુયાતની વલ્તનન ખય સ્થાક શત. 
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 તેણે ૨૬ પેબ્રઆુયીના ૧૪૧૧ ના યજ કણાાલતીનગય ાવ ે અભદાલાદની સ્થાના કયી શતી.અને તાની 

યાજધાની ાટણથી અભદાલાદ ખવેડી. 

 શાથભતી નદીને હકનાયે અશભદનગય (હશભુંતનગય)ની  સ્થાના કયી શતી. 

 ગજુયાતના ઇતતશાવભા નવીરૂદીન ભેશમદુળાશ મસુ્સ્રભ ળાવકન વલાશે્રષ્ટ્ઠ યાજકતાા શત. 

 તેણે જુનાગઢ અને ાલાગઢ જીતમા શતા. 

 તેના વભમભાું દાદા શહયની લાલનુું અને અડારજની લાલનુું ફાુંધકાભ ળરૂ થયુું શત ુું. 
 

 મઘુ યગુ  
 

 અકફયે ગજુયાતભાું તલજમ ભેલી મઘુર વામ્રાજમની સ્થાના કયી. 

 અકફયના વભમભાું યાજા ટડયભરે જભીનના જાન પ્રભાણે ભશસેરુ યકડભાું રેલાની પ્રથા દાખર કયી શતી. 

 જશાગીય વત્તા ય આલતા ખુંબાતની મરુાકત રીધી શતી. 

 જશાગીયે અંગ્રેજ પ્રતતતનતધ વય ટભવ યને લેાય કયલાની યલાનગી આી શતી. 

 અંગ્રેજએ ઈ.વ.૧૬૧૩ભા સયુતભાું તાનુું પ્રથભ લેાયી ભથક સ્થાપ્યુું શત ુું. 

 ળાશજશાના વભમભાું અભદાલાદભાું ળાશીફાગ ફન્મ શત. 

 ઓયુંગઝફેના વભમભાું એક વયખી જકાત દાખર કયલાભાું આલી શતી. 

 ઓયુંગઝફેે શી અને હદલાી જેલા ધાતભિક ઉતવલ ય પ્રતતફુંધ મકુામ શત.તેના વભમભાું સયુત ભક્કાનુું 

પ્રલેળદ્વાય ગણાત ુું શત ુું. 

 ઈ.વ.૧૬૬૪ અને ૧૬૭૦ભા તળલાજીએ સયુત લટૂ્ુું શત ુું. 

 ઈ.વ. ૧૭૦૭ભા ઓયુંગઝેફનુું મતુય ુથતા મઘુર વત્તા નફી ડી શતી. 
 

 ગજુરાિના દેી રાજ્યો  
 

 બાયતના કુર ૫૬૨ દેળી યાજ્મ  શતા. 

 અને તેભાુંથી ગજુયાતભાું ૩૬૬ દેળી યાજ્મ શતા.. 

 બ્રિટી યગુ  
 

 ઈ.વ.૧૮૧૮ભાું ેળલાઈન અંત આલતા ણિટીળ ઈસ્ટ ઇષ્ન્ડમા કુંની વાલાબભ  વતા ફની શતી. 

 ગજુયાતભાું ણિહટળ વયકાયની સ્થાના થલાથી વાભાન્મ રકના સખુભાું લધાય થમ. 
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 ૧૮૫૭નો શગં્રામ  

 

 ગજુયાતભાું તલપ્રલની ળરૂઆત અભદાલાદભાું યશરેી રશ્કયી ટુકડી કયી શતી. 

 આણુંદના મખુી ગયફડદાવે ખેડા જજલ્રાભાું અંગ્રેજન વાભન કમો શત. 

 તાતમા ટે ગજુયાતભાું પ્રલેળી છટા ઉદેયુ કફજે કયુું શત ુું.  

 બ્રિટટ િાજનો યગુ  

 

 ઈ.વ.૧૮૫૮ભાું ણિહટળ તાજે બાયતન લશીલટ વુંબાી રીધ શત. 

 ગજુયાતના ાુંચ જજલ્રાન લશીલટ મુુંફઈ ઈરકા ગલનાય ભાયપતે થત શત.  

 

 ગજુરાિમા ંસ્ળાિતં્ર્યશગં્રામ  

 

 ગજુયાતભાું વળસ્ત્ર ક્રાુંતતની પે્રયણા અયતલિંદ ઘ ાવેથી ભી શતી. 

 ગાુંધીજીએ દણિણ આહિકાથી આલી ૨૫ભે,  ૧૯૧૫ના યજ અભદાલાદના કચયફ ગાભભાું “ વતમાગ્રશ આશ્રભ” 

ની સ્થાના કયી. 

 ઈ.વ.૧૮૭૧ ભાું સયુત તથા બરુચભાું અને ઈ.વ.૧૮૭૨ ભાું અભદાલદભાું ‘ પ્રજાવભાજ ’નાભની યાજકીમ 

વુંસ્થાની સ્થાઈ  

 ઈ.વ.૧૮૮૪ભાું અભદાલાદભાું ગજુયાતવબા ની સ્થાના થઇ. 

 ઈ.વ.૧૮૮૫ ભાું મુુંફઈભાું બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગ્રવેનુું પ્રથભ અતધલેળન ગકદાવ તેજાર ાઠળાા નાભની 

ગજુયાતી વાુંસ્થના ભકાનભાું ભળયુું. 

 ૧૩ નલેમ્ફય ૧૯૦૯ના યજ અભદાલાદભાું યામયુ દયલાજા ાવે લાઇવયમ રડા તભન્ટ ય ફમ્ફ નાખલાભાું 

આવ્મ શત. 

 ઈ.વ.૧૯૧૬ભાું ભગનબાઈ ચતયુબાઈ ટેર અભદાલાદભાું શભરુરની સ્થાના કયી શતી. ભાચા ૧૯૧૮ભા એની 

ફેવન્ટે બાલનગય,અભદાલાદ અને બરૂચભાું વબાઓ મજી શતી. 

 ગાુંધીજીએ દણિણ આહિકાથી આલી ૨૫ ભે ૧૯૧૫ના યજ અભદાલદના  કચયફ ગાભભાું  “વતમાગ્રશ આશ્રભ”ની 

સ્થાના કયી . 

 ઈ.વ.૧૯૧૯ભા વાય થમેર “યરેટ એક્ટ ” તલરુદ્ધ ગજુયાતભાું ૬ એતપ્રરના યજ અભદાલાદભાું અને નહડમાદભાું 

શતા ડી. 

 અવશકાય આંદરના યચનાતભક ાવભાું ૧૮ ઓક્ટમ્ફય ૧૯૨૦ના યજ અભદાલાદભાું “ગજુયાત તલધાાીઠ ” ની 

સ્થાના થઇ. 
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 ફાયડરી “વતમાગ્રશ “ થી વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરને વયદાયનુું ણફરુદ ભળયુું. 

 ૩૦ જાન્યઆુયી ૧૯૨૯ના યજ દેળબયની કરેજએ શતા ાડી. “અણખર બાયત ગજુયાત કરેજ ” હદનની 

ઉજલણી થઇ. 

 ૧૨ ભાચા ૧૯૩૦ના યજ ગાુંધીજીએ તાના ૭૮ વાથીઓ વાથે વાફયભતી આશ્રભથી દાુંડીકુચ ળરૂ કયી. ૬ 

એતપ્રર ૧૯૩૦ન યજ દાુંડી મકુાભે શોંચી ચટી ભીઠુું ઉાડી આભ ગાુંધીજીએ ભીઠાના કામદાન બુંગ કમો. 

 ૮ ઓગસ્ટ ૧૯૪૨ના યજ મુુંફઈભાું ભેરી ભશાવતભતતની ફેઠકભાું “ હશિંદ છડ ” ઠયાલ વાય થમ. 

 આભ હરતીમ તલશ્વયદુ્ધ રુૂું થતા ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના યજ બાયત આઝાદ થયુું. ૧ નલેમ્ફય ૧૯૫૬ના યજ 

મુુંફઈ યાજ્મની યચના થતા, ગજુયાત, વોયાષ્ટ્ર અને કચ્છનુું એકીકયણ થયુું. 

 

 ભશાગજુયાતની યચના ઇન્દુરાર માણિકની આગેલાની શઠે થઇ શતી. 

 વપ્ટેમ્ફય ૧૯૫૬ભા ઇન્દુરાર માણિકની આગેલાની શઠે “ભશાગજુયાત જનતા હયદ ”ની યચના થઇ. 

 ભાચા ૧૯૬૦ભા કેન્ર વયકાયે દ્વદ્વબાી મુુંફઈ યાજમના તલબાજનની ખયડ વાય થમ.અને ૧ ભે, ૧૯૬૦થી 

વોયાષ્ટ્ર અને કચ્છ વહશતના ગજુયાતના અરગ યાજ્મની યચના થઇ  

 આભ ગજુયાતનુું પ્રથભ ાટનગય અભદાલાદ શત ુું. 

 ઈ.વ.૧૯૭૧ભા શ્રી હશતેન્રબાઈ દેવાઈના વભમભાું ગાુંધીનગયને નલા ાટનગય તયીકે ફનાલલાભાું આવ્યુું. 
 

 

 

 જયી ઉધગ – સયુત  

 ઈજનેયી ઉધગ – અભદાલાદ,નહડમાદ, યાજકટ  

 તવભેન્ટ ઉધગ – દ્વાયકા, યફુંદય,અંકરેશ્વય 

 યુંગ-યવામણ ઉધગ – ભીઠાયુ,યફુંદય,અભદાલાદ  

 યાવામણણક ખાતયન ઉધગ – કુંડરા,કરર,ફાજલા  

 ભીઠા ઉધગ – ભાણમા,ાટડી,ખાયાઘડા 

 ફીડી ઉધગ – આણુંદ,નહડમાદ,ફયવદ,લડદયા  

 શણઝમયી ઉધગ – અભદાલાદ  
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 કાગ ઉધગ – વનગઢ,યાજકટ,જાભનગય  

 ડયેી ઉધગ – આણુંદ,ભશવેાણા,સયુત, 

 ભટય ઉધગ – વાણુંદ 

 િાવ (તત)ઉધગ – જાભનગય,રારયુ,કારાલ 

 ખાુંડ ઉધગ – કડીનાય,ફાયડરી,ઉના  

 

 

 

 

 ટોલા  

 

 ગજુયાતભાું ાટણ ટા ભાટે પ્રખ્માત છે. 

 કુભાયાના  વભમભાું ાટણભાું ટા લણનાયા ૭૦૦ કાયીગય શતા. 

 શદુ્ધ યેળભની ચટાઈ હડઝાઈનભા ટા ફનાલલાભાું આલે છે. 

 તેભાું અલનલી ડીઝાઈન ચીતયલાભાું આલે છે. 

 જેભાું નાયીકુુંજય,ાનબાત,ફૂરલાડી,ચકડી બાત,અને શ ુિીઓની હડઝાઈન દયલાભાું આલે છે. 

 મરૂ  

 

 આ કાડ ફનાલલાભાું કુતત્રભ યેળભન અને સતુયની લાણ ઉમગ થઇ છે. 

 ાટણભાું ભળરૂ કાયીગયન વશકાયી ભાુંડી છે. 

 આ કડાભાું વનેયી,રાર અને ીા યુંગ લયામ છે. 
 

 ટકનખાબ  

 

 વનયી અન ેરૂેયી જયીભાુંથી ફનતુું યેળભી કાડ હકનખાફ તયીકે ઓખામ છે. 
 

 સજુની 
 

 આ એક પ્રકાયની યજાઈ છે. 

 આન ઉધગ બરુચ જજલ્રાભાું છે. 
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 ગજુયાત યાજ્મ ખનીજ તલકાવ તનગભ-(GMDC) 

 ગજુયાત યાજ્મ ડયેી તલકાવ-(GDDC) 

 વયદાય વયલય નભાદા તનગભ-(SSNC) 

 ગજુયાત યાજ્મ કૃત ઉધગ તલકાવ તનગભ 

 ગજુયાત યાજ્મ ગ્રાભધગ ફજાય તલકાવ તનગભ  

 ગજુયાત યાજ્મ  તનકાવ તનગભ  

 ગજુયાત યાજ્મ પ્રલાવન તનગભ  

 ગજુયાત યાજ્મ નાણાકીમ તનગભ  

 ગજુયાત યાજ્મ ભાગા લાશનવ્મલશાય તનગભ-(GSRTC) 

 ગજુયાત ૨૬ દેળભાુંથી ચીજલસ્તઓુની આમાત અન ે૨૧ દેળભાું ચીજલસ્તનુી તનકાવ કયે છે. 

 કરવા, કક, ખાતય, અનાજ, ખાતયની કાચી વાભગ્રી, ેરરીમભ ેદાળ, કાગન ભાલ, રખુંડન બુંગાય 

લગેયેની આમાત થામ છે. 

 જાાન, ભરેતળમા, ઈયાન, તવિંગાય, ફેલ્લ્જમભ, િાન્વ લગેયે દેળભાુંથી આમાત કયે છે. 

 ઘી, રુ, તેરીફીમા, અનાજ, યવામણ, તવભેન્ટ, ખ અને ચનુાન થ્થય લગેયેની તનકાવ કયે છે. 

 ફાુંગ્રાદેળ, ઇન્ડનેતળમા, કહયમા, ભરેતળમા, શ્રીરુંકા, ઈયાન લગેયે દેળભાું તનકાવ કયે છે. 

 રાષ્ટ્રીય ધોરી માગય 
 

 બાયતભાું નેળનર શાઇલેની ઓખને લધ ુવય ફનાલલા કેન્ર વયકાયે અભેહયકન દ્ધતત અનાલી છે. 

 ઉતય બાયતથી દણિણ બાયત જતા શાઇલેને “ ફેકી ”નુંફય અને લૂા બાયતથી તશ્વભ બાયત જતા શાઇલેને “એકી 

” નુંફય પાલલાભાું આવ્મા છે. 

 ગજુયાતન વોથી ભટ ધયીભાગા નુંફય-૭ છે. 

 ગજુયાતભાું યેરલેની ળરૂઆત ઈ.વ.૧૮૮૫ભા ઉતયાણ અને અંકરેશ્વય લચ્ચે ૪૬.૪ હકભી થઇ શતી. 
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 વોયાષ્ટ્રભાું ઈ.વ.૧૮૮૦ભાું બાલનાય થી લઢલાણ લચ્ચે ળરૂ થઇ શતી. 

 ઈ.વ.૧૮૮૧ભા ધા –જેતરવય લચ્ચે યેલ્લેરાઈન ળરૂ થઇ શતી. 

 ગજુયાતભાું કુર ૫૬૯૬ હકભી યેલ્લે ભાગા છે. 
 

 અગત્યની રેનો નીચે મજુબ છે. 

રેન નુંફય 

 

રેનનુું નાભ  

૧૧૦૪૯-૧૧૦૫૦  અભદાલાદ-શ્રી છત્રતત ળાહ ુભશાયાજ એક્વપ્રેવ  

૧૧૦૯૫-૧૧૦૯૬  અભદાલાદ –ણૂ ેએક્વપે્રવ  
૧૨૪૭૩-૧૨૪૭૪  અભદાલાદ –જમ્મતુાલી વલોદમ એક્વપે્રવ  
૧૨૬૫૫-૧૨૬૫૬  અભદાલાદ – ચેન્નાઈ નલજીલન એક્વપ્રેવ  
૧૨૯૩૩-૧૨૯૩૪  મુુંફઈ –અભદાલાદ કણાાલતી એક્વપ્રેવ  
૧૨૯૫૭-૧૨૯૫૮  અભદાલાદ –હદલ્શી સલુણા જમુંતત યાજધાની એક્વપ્રેવ  

 

 

 ગજુયાતભાું ૧૭ એયટા , ૧૧ એયહપલ્ડ અને ૨૦૮ શરેીેડ છે. 

 ગજુયાતભાું ૨૬ જજલ્રાભાું નાના તલભાન અને શરેીકપ્ટય ઉતયી ળકે તેલા ૨૦૮ શરેીેડ છે.    

 

  

 ગજુયાતન ૧૬૦૦ હકભી રાુંફ દહયમાહકનાય છે.ગજુયાતભાું કુર ૪૨ ફુંદય આલરેા છે.  

 જેભાું ૧૧ ભધ્મભ ક્િાના અને ૨૯ રઘ ુફુંદય છે. 

 

 ગજુયાતભાું પ્રથભ યેહડમ કેન્ર ઈ.વ. ૧૯૩૯ભાું ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ ેલડદયાભાું ળરૂ કયુું શત ુું. 

 ઈ.વ.૧૯૪૮ભા અભદાલાદ કેન્ર ળરૂ થતા લડદયા તેભાું બી ગયુું . 

 ઈ.વ.૧૯૫૫ભાું યાજકટ કેન્ર ળરૂ થતા આખુું ગજુયાત  પ્રવાયણ વેલા શઠે આલી ગયુું શત ુું. 

 તા.૦૨/૧૦/૧૯૬૫ થી અભદાલાદ કેન્ર યથી તલતલધ બાયતીન આંયબ થમ. 
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 તા.૨૯/૧૧/૧૯૭૦થી તલતલધ બયતીભાું કભાળીમર િડકાષ્સ્ટિંગ ળરૂ થતા તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૫ થી ભજુ કેન્ર ળરૂ 

થતા ગજુયાતી,તવિંધી અને કચ્છ બાાભાું ણ કામાક્રભ યજુ  થાઈ છે. 

 ૧૭ પેબ્રઆુયી ૧૯૯૪ભાું દણિણ ગજુયાતભાું આહદલાવી તલતાયભાું આશલા કેન્ર ળરૂ થયુું શત ુું. 
 

 

 ગજુયાતભાું ટેણરતલઝનન પ્રાયુંબ ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૭૫ના યજ ખેડા જીલ્રાના ીજ કેન્રથી થમ શત. 

 અભદાલાદ અને યાજકટભાું ગજુયાતી કામાક્રભના તનભાાણ ભાટે દુયદળાનના સ્ટુડીમ છે. 
 

 

 ટષન્દુ યાત્રાધામો  

 

 વભનાથ, પ્રબાવ ાટણ (જજ.ગીય-વભનાથ) – ફાય જમતતણરિંગભાનુું એક  

 ગપુ્ત પ્રમાગ (જજ.ગીય વભનાથ)- ગપુ્ત પ્રાગભશાયાજનુું પ્રાચીન ભુંહદય  

 અંફાજી (જજ.ફનાવકાુંઠા)- ૫૧ળસ્ક્તીઠ ૈકી એક  

 ફારાયાભ (જજ.ફનાવકાુંઠા) -કટેશ્વય ભશાદેલનુું ભુંહદય  

 ળાભાજી (જજ.અયલલ્રી)- શ્રીકુષ્ટ્ણની ગદાધય શ્માભ સ્લરૂની મતૂતિ  

 ફહચુયાજી (જજ.ભશવેાણા) -ફહચુય ભાતાનુું પ્રાચીન ભુંહદય  

 નાયામણ વયલય (જજ.કચ્છ) -બાયતના ાુંચ તલત્ર વયલયભાનુું એક  

 ગરતેશ્વય (જજ.ખેડા) -વરુંકી યગુનુું તળલારમ  

 નાયેશ્વય (જજ.લડદયા) -ભશાયાજ શ્રીયુંગ અલધતુન આશ્રભ  

 ચાુંદદ (જજ.લડદયા)- તતકૃામા અને શ્રાદ્ધણા ભાટે પ્રતવદ્ધ સ્થ  

 ાલાગઢ (જજ.ુંચભશાર)- ભશાકાી નુું પ્રતવદ્ધ ભુંહદય  

 દ્વાયકા (જજ.દેલભતૂભ દ્વાયકા)- દ્વાયકાધીળનુું બવ્મ ભુંહદય  

 ણફિંદુ વયલય -(જજ.ાટણ,તવદ્ધયુ) 

 

 જૈનિીર્થો  

 

 ારીતાણા (જજ.બાલનગય)- જૈનનુું તલત્ર સ્થ, ૮૬૩ દેયાવય  
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 તાયુંગા (જજ.ભશવેાણા)- એક જ ળીરા ભાુંથી કુંડાયામેર બગલાન અજજતનાથની મતૂતિ  

 ળુંખેશ્વય (જજ.ાટણ)- ારીતાણા છીની જૈનનુું ભશતલનુું ભુંહદય  

 ભહડુી (જજ.ગાુંધીનગય)- શ્રી ઘુંટાકણા ભશાલીયની મતૂતિ 

 ગીયનાય (જજ.જુનાગઢ)- નેભીનાથજીના દેયાવય વશીત ૮૦૦ જૈન દેયાવય. 
 

 

 મસુ્સ્મ આસ્ર્થાકેન્રો  

 

 ભીય દાતાય (ઉનાલા જજ.ાટણ)- એક ઓણરમાની યુાતન દયગાશ  

 ળેરલી (જજ.ભશવેાણા)- દાઉદ લશયાની ફે દયગાશ  

 દાતાય (જજ.જુનાગઢ)- જતભમરળા ીયની દયગાશ  

 યાજયજી (ભશભેદાલાદ જજ.ખેડા)- પ્રતવદ્ધ યજ  
 

 ારશી િીર્થય  

 

 વુંજાણ (જજ.લરવાડ)- ઈયાનથી આલરેા ાયવીઓએ વુંજાણના યાજાન આશ્રમ ભેવ્મ. 

 ઉદલાડા (જજ.લરવાડ)- તલત્ર આતળ ફશયેાભ પ્રજ્લણરત છે. 
 

 યહુદી િીર્થય  

 

 ખભાવા (જજ.અભદાલાદ)- તવનેગગ ગજુયાતનુું એકભાત્ર પ્રાથાનાગશુા છે. 
 

 

 બ્રિસ્િી િીર્થય  

 લડદયા (જજ.લડદયા)- તનષ્ટ્કરુંક ભાતાનુું ધાભ  

 ખુંબજના (જજ.આણુંદ)- તનયાધાયની ભાતા  

 

 સ્ળાતમનારાયણ શપં્રદાયના િીર્થય  

 

 ગઢડા (જજ.ફટાદ)- સ્લાભીનાયામણ વુંપ્રદામનુું મખુ્મ તીથા  

 ફચાવણ (જજ.આણુંદ)- શ્રી અિય રુુતભ વુંસ્થાનુું મખુ્મ ભથક 

 અિયધાભ (જજ.ગાુંધીનગય)- સ્લાભીનાયામણનુું બવ્મ ભુંહદય  

 વાુંગયુ (જજ.ફટાદ)- સ્લાભીનાયામણ વુંપ્રદામનુું જાણીત ુું સ્થ  
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 અશભદયુ ભાુંડલી- (જજ.ગીય-વભનાથ)  

 ચયલાડ -(જજ.જુનાગઢ) 

 ઉબયાટ -(જજ.નલવાયી) 

 તતથર -(જજ.લરવાડ) 

 ડુભવ -(જજ.સયુત) 

 ીયભ ફેટ -(જજ.બાલનગય) 

 ીયટન ટાઓુ -(જજ.જાભનગય અને દેલભતૂભ દ્વાયકા) 

 શજીયા -(જજ.સયુત) 

 વયદાય વયલય -(કેલડીમા કરની જજ.નભાદા)  

 ચાુંદદ-કયનાી -(જજ.લડદયા) ગજુયાતનુું કળી  

 ધયઈ -(જજ.ભશવેાણા) 

 દાુંતીલાડા -(જજ.ફનાવકાુંઠા)  

 ઉનાઈ -(જજ.સયુત) 

 ઉકાઈ -(જજ.સયુત) 

 રસનુ્રા -(જજ.ખેડા) 

 ટુલા -(જજ.ુંચભશાર) 

 મનુ્રા -(જજ.કચ્છ) કચ્છનુું યેીવ  

 ધભુરી -(જજ.દેલભતૂભ દ્વાયકા) 

 ઉતકુંઠેશ્વય -(જજ.ગાુંધીનગય) 

 રથર -(જજ.અભદાલાદ) 

 ધાલીયા -(જજ.કચ્છ) 

 ભઢેયા -(જજ.ભશવેાણા) 
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 લડનગય -(જજ.ભશવેાણા) 

 ધભુરી -(જજ.દેલભતૂભ દ્વાયકા) 

 કુુંબાહયમા -(જજ.ફનાવકાુંઠા) 

 ગયજ (જજ.લડદયા) -યાજ્મનુું પ્રાચીન ભુંહદય  

 દાુંડી -(જજ.નલવાયી) 

 

 

 કટેશ્વય -(જજ.ફનાવકાુંઠ) 

 ગરતેશ્વય -(જજ.ખેડા) 

 ગતેશ્વય -(જજ.વાફયકાઠાું ) 

 શાથફ -(જજ.બાલનગય) 

 ાલાગઢ -(જજ.ુંચભશાર) 

 વાતુાયા -(જજ.ડાુંગ) 

 વાવણ -(જજ.જુનાગઢ અને દેલભતૂભ દ્વાયકા) 

 ન વયલય -(જજ.અભદાલાદ) 

 

 

 ગરબો 
 ગયફ ળબ્દ “ગબાદી” યથી ફનેર છે.ગયફાને ભાથા ય રઈ નાયાત્રીભાું ભહશરા આધાળસ્ક્ત 

અફીકા,ફહચુયાજી,ચામુુંડા લગેયે ગયફા ગામ છે. 

 એક તાી,ફે તાી અને ત્રણ તાી ના ગયફા પ્રચણરત છે. 

 

 

 રાશ  

 

 શલ્રીવક અને રાસ્મ નતુમભાુંથી યવન જન્ભ થમ છે. 

 લૈષ્ટ્ણલ વુંપ્રદામની અવય લધતા યાવ રક તપ્રમ ફન્મ 
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 ષાીનતુ્ય  

 

 શારીનતુમ સયુત અને તાી જજલ્રાના દુફા આહદલાવીઓનુું નતુમ છે. 

 એક રુુ એક સ્ત્રી ગાકાયભાું ગઠલાઈને કમ્ભય ય શાથ યાખી નાચે. છે. 
 

 ભીનતુ્ય  

 

 ુંચભશાર અને ભશીવાગય જજલ્રાના બીરનુુંતમ અને યદુ્ધનતુમ જાણીતા છે 

 યદુ્ધનુું કાયણ પે્રભ પ્રવુંગ શમ છે. 

 બરુચ જજલ્રાભાું તળમાાભાું થત ુું આ નતુમને આગલા તયીકે ઓખલાભાું આલે છે. 
 

 ટીપ્ણીનતુ્ય  
 

 આ નતુમ ચયલાડ અને લેયાલની ખાયલણ ફશને કયે છે. 

 ટીપ્ણી લડ ેટીલાની હક્રમા વાથે તારફદ્ધનતુમ કયે છે. 
 

 રૂમા નતુ્ય  

 

 ભશવેાણા જજલ્રાના ઠાકય શી અને તથા ભેાના પ્રવુંગભાું શાથભાું રૂભાર યાખી આ નતુમ કયે છે. 

 ઘડા કે અન્મ ાશુુંન ુું ભશય શયેીને ણ આ નતુમ કયે છે. 
 

 ભેય નતુમ  

 

 ભેય જાતતનાનુું રડામક ખભીય અને આકણા ફાહફુ આ નુુંતમભાું આગવુું સ્થાન ધયાલે છે. 
 

 શીડીઓનુ ંધમાનતુ્ય  
 

 જાપયાફાદભાું ાવેના જ ુંબવુય ગાભભાું વીદીરકની ત્રણવ લા જૂની લવાશત છે. 

 તેઓ મૂ આહિકા ભાુંથી આલી અશી લવેરા મવુરભાન છે. 

 વીદીઓન મખુી ગીત ગાત જામ અને ગલાયાલત જામ છે. 
 

 મેરયો 
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 ફનાવકાુંઠા જજલ્રાના લાલ તાલકુાના થાકયનુું આ નતુમ છે. 

 વયખડ ઝુઝાી નાભના ઘાવભાુંથી તયણ જેલા ઝૂભખાું ગુુંથી ભેયમ ફનાલલાભાું આલે છે. 
 

 ડાગંીનતુ્ય  
 

 ડાુંગ જજલ્રના આહદલાવીઓનુું ડાુંગીનતુમ ચ તયીકે ઓખામ છે.ભાીન ચ ઠાકમાા ચ લગેય  

 ડાુંગીનુુંતમના ૨૭ જાતના ત છે. 
 

 

 

 

 બલાઈ ગજુયાતની ાયુંહયક એક નાટમ પ્રકાય છે. 

 બલાઈની ળરૂઆત વીધ્યુભાું વશસ્ત્ર િાહ્મણ કુટુંફભાું  જન્ભેરા અવાઇત ઠાકયે કયી શતી. 

 ચોદભી વદીભાું ગજુયાતના પ્રદેળભાું પ્રચણરત નાટયપ્રકાય ભાુંથી પે્રયણા ભેલી અવાઇતે એક નલા નાટયપ્રકાય 

બલાઈનુું વજૉન કયુું શત ુું. 

 અવાઇત ઠાકયે આળયે ૩૬૦ જેટરા બલાઈના લેળ રખ્માની રકલામકા છે. 

 તેભાું યાભદેલન  લેળ જૂનાભાું જુન લેળ છે. 

  

 ગજુયાતભાું મૂ લતનીઓ “આહદલાવી” તયીકે ઓખામ છે. 

 ગજુયાતભાું કુર લસ્તીના ૧૪.૯૨. ટકા આહદલાવી છે. 

 આહદલાવી શરેા કાીયજ અને યાનીયજ તયીકે ઓખાતા શતા. 

 ગજુયાતભાું ડાુંગ જજલ્રાભાું ૯૦ ટકાથી ણ લધ ુઆતધલાવીની લસ્તી છે. 

 ગજુયાતભાું પ્રથભ લસ્તી ગણતયી ઈ.વ.૧૮૭૨ભાું થઇ શતી. 

 ઈ.વ.૧૮૭૨ભાું ગજુયાતની કુર લસ્તી ૯૧,૨૯,૭૨૨ શતી. 

 ઈ.વ. ૨૦૧૧ભા ૬,૦૩,૮૩,૬૨૮ ગજુયાતની લસ્તી શતી. 

 ગજુયાતભાું અભદાલાદ,સયુત,લડદયા અને યાજકટ વોથી લધ ુલસ્તી ધયાલતા જજલ્રા છે. 

 ગજુયાતભાું ગજુયાતી બાા ફરનાય રકની વુંખ્મા ૮૯.૩૬ ટકા છે. 
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 ગજુયાતભાું દય લ ે નાના-ભટા ૧૬૦૦ ભેાઓ મજામ છે. આભાુંથી ૫૦૦થી લધ ુ ભેાઓ શ્રાલણ ભાવભાું 

મજામ છે. 

 વોથી લધ ુ સયુત જજલ્રાભાું ૧૫૯ ભેા બયાઈ છે અને વોથી ઓછા ભેા ડાુંગ જજલ્રાભાું ૭ ભેા બયાઈ છે. 

 ગજુયાતના પ્રખ્માત ભેા નીચે મજુફ છે. 
 

 

 

 

 

 ામલાજીનો મેલો 
 

 આ ભે અયલલ્રી જીલ્રાના ભેશ્વ નદીના હકનાયે બયાઈ છે. 

 પ્રાચીન તીથા ળાભાજીભાું દેલઊઠી અણગમાયવથી કાતતિકી ણૂણિભા સધુી ભે બયામ છે. 
 

 ળૌઠાનો મેલો   

 

 અભદાલાદ જીલ્રાના ધકા તાલકુાના લોઠા ગાભ ાવે વાત નદીઓના વુંગભેઆ ભે બયામ છે. 

 કાતતિક અણગમાયવથી કાતતિક ણૂણિભા સધુી આ ભે બયામ છે. 

 લોઠાન ભે ગજુયાતન વોથી ભટ ભે છે અને અહશમાું વાત નદીઓના વુંગભ શલાથી” વપ્તવુંગભ” તયીકે 

ઓખામ છે. 
 

 લ્ીનોમેલો 
 

 આવ સદુ નભના હદલવે રૂાર ભાતાની લ્રી બયામ છે. જે ગાુંધીનગય જજલ્રાભાું આલેર છે. 
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 ળેઠ વગાળ (૧૯૧૭) 

 વલાપ્રથભ મકુ ગજુયાતી હપલ્ભ  

 

 શ્રીકુષ્ટ્ણ સદુાભા (૧૯૨૦) 

 ગજુયાતની વાુંસ્કૃતતક રાિણણકતા ધયાલતી વલાપ્રથભ ગજુયાતી મકુ હપલ્ભ. 
 

 ભનયભા (૧૯૨૩) 

 કરાી ની જાણીતી કાવ્મકૃતત “શદમતત્રટુી” નુું હપલ્ભ રૂાુંતય  

 

 નયતવિંશ ભશતેા (૭ એતપ્રર૧૯૩૨) 

 ગજુયાતની વોપ્રથભ ફરતી હપલ્ભ  

 

 ભશેંદી યુંગ રાગ્મ (૧૯૬૦) 

 વોપ્રથભ લાય ગજુયાત વયકાય તયપથી પ્રતવાશક ાહયતતક ભેલનાય પીલ્ભ  

 

 અખુંડ વોબાગ્મલતી (૧૯૬૩-૬૪) 

 ગજુયાત વયકાયે વોપ્રથભ લાય કયમસુ્ક્ત આી. 
 

 રીલડુી ધયતી  

 ગજુયાતની પ્રથભ યુંગીન હપલ્ભ  

 

 કુંકુ (૧૯૬૯) 

 ન્નારાર ટેરની જાણીતી લાતાા કુંકુ ય આધાહયત હદગ્દળાક કાન્તીરાર યાઠડની હપલ્ભ  

 આ હપલ્ભની અણબનેત્રી લ્રલી ભશતેાને ઈ.વ.૧૯૬૯ના તળકાગ આંતયાષ્ટ્રીમ હપલ્ભ ભશતવલભાું શ્રેષ્ટ્ઠ અણબનેત્રી 
એલડા ભળમ શત. 

 ઈ.વ.૧૯૭૦ યાષ્ટ્રીમ યુસ્કાય ણ ભળમ શત. 
 

 અછુતન લેળ  

  હદલ્શી ખાતે આઠભાું આંતયયાષ્ટ્રીમ હપલ્ભ ભશતવલભાું આ હપલ્ભને યાષ્ટ્રીમ યૃસ્કાય ભળમ શત. 
 ન્ય ુમકા મ્યઝુીમભ ઓપ આટા દ્વાયા આમજજત આંતયયાષ્ટ્રીમ હપલ્ભ પ્રદતળતા થઇ. 
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 િાન્વભાું મજામેર ત્રીજા યનેુસ્ક આંતયયાષ્ટ્રીમ હપલ્ભ ભશતવલભાું આ હપલ્ભને યનેુસ્ક હ્યભુન યાઈટ્વ એલડ ૅ
પ્રાપ્ત થમ શત. 

 રુંડનભાું  મજામરે ન્ય ુઇષ્ન્ડમન તવનેભા ઉતવલભાું આ હપલ્ભ દળાાલલાભાું આલી શતી. 

 ગજુરાિના રાજ્યા 

 

ક્રભ નાભ  વભમગા  

૧  શ્રી ભશદેી નલાઝજ ુંગ ૦૧-૦૫-૬૦ થી  ૩૧-૦૭-૬૫  

૨  શ્રી તનતમાનુંદ કાનનુગ  ૦૧-૦૮-૬૫ થી  ૦૬-૧૨-૬૭  

૩   શ્રી ી. એન. બગલતી  ૦૭-૧૨-૬૭ થી ૨૫-૧૨-૬૭  
૪  ડૉ. શ્રી ભાન્નાનાયામણ  ૨૬-૧૨-૬૭ થી ૧૬-૦૩-૭૩  
૫   શ્રી કે. કે. તલશ્વનાથન  ૦૪-૦૪-૭૩ થી ૧૩-૦૮ ૭૮  
૬  શ્રીભતી ળાયદા મખુયજી  ૧૪-૦૮-૭૮ થી ૦૫-૦૮-૮૩  
૭  પ્ર. કે. એભ. ચાુંડી  ૦૬-૦૮-૮૩ થી ૨૫-૦૪-૮૪  
૮  શ્રી આય. કે. તત્રલેદી  ૨૬-૦૨-૮૬ થી ૦૨-૦૫-૯૦  
૯  શ્રી ભહશારતવિંશ ળાસ્ત્રી  ૦૨-૦૫-૯૦ થી ૨૦-૧૨-૯૦  
૧૦  ડૉ સ્લરૂતવિંશ  ૨૧-૧૨-૯૦ થી ૩૦-૦૬-૯૫  
૧૧  શ્રી કૃષ્ટ્ણાર  તવિંઘ  ૦૧-૦૩-૯૬ થી ૨૪-૦૪-૯૮  
૧૨  શ્રી અંશભુાન તવિંઘ  ૨૫-૦૪-૯૮ થી ૧૫-૦૧-૯૯  
૧૩  શ્રી સુુંદયતવિંશ બુંડાયી  ૧૮-૦૩-૯૯ થી ૦૬-૦૫-૦૩  
૧૪  શ્રી કૈરાવતત તભશ્રા  ૦૭-૦૫-૦૩ થી ૦૨-૦૭-૦૪  
૧૫  શ્રી નલરહકળય ળભાા  ૨૪-૦૭-૦૪ થી ૨૯-૦૭-૦૯  
૧૬  ડૉ ક્ભરા ફેનીલાર  ૨૭-૧૧-૦૯ થી ૦૭-૦૭ -૧૪ 
૧૭  શ્રી ઓભપ્રકાળ કશરી  ૧૬-૦૭-૧૪ થી આજ સધુી  
 

 

 
 

 ગજુરાિના મખુ્યમતં્રીશ્રીઓ  

 

૧  ડૉ જીલયાજ ભશતેા  ૦૧-૦૫-૬૦ થી ૧૯-૦૯-૬૩  

૨  શ્રી ફલુંતયામ ભશતેા  ૧૯-૦૯-૬૩ થી ૧૯-૦૯-૬૫  

૩  શ્રી હશતેન્રબાઈ દેવાઈ  ૧૯-૦૯-૬૫ થી ૧૩-૦૫-૭૧  
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૪  શ્રી ઘનશ્માભબાઈ ઓઝા  ૧૭-૦૩-૭૨ થી ૧૭-૦૭-૭૩  

૫  શ્રી ચીભનબાઈ ટેર  ૧૭-૦૭-૭૩ થી ૦૯-૦૨-૯૪  

૬  શ્રી ફાબબુાઈ ટેર  ૧૮-૦૬-૭૫ થી ૧૨-૦૩-૭૬  

૭  શ્રી ભાધલતવિંશ વરુંકી  ૨૪/૧૨ /૭૬ થી ૧૧/૦૪ /૭૭  

૮  શ્રી ફાબબુાઈ ટેર   ૧૧/૦૪/૭૭ થી ૧૭/૦૨/૮૦   

૯  શ્રી ભાધલતવિંશ વરુંકી ૦૬/૦૬/૮૦ થી ૦૬/૦૭/૮૫  

૧૦  શ્રી અભયતવિંશ ચોધયી ૦૬/૦૭/૮૫ થી ૦૯/૧૨/૮૯  

૧૧  શ્રી ભાધલવ વરુંકી  ૧૦/૧૨/૮૯ થી ૦૩/૦૩/૯૦  

૧૨ શ્રી ચીભનબાઈ ટેર  ૦૪/૦૩/૯૦ થી ૧૭/૦૨/૯૪  

૧૩  શ્રી છફીરદાવ ભશતેા  ૧૭/૦૨/૯૪ થી ૧૪/૦૩/૯૫  

૧૪  શ્રી કેશબુાઈ ટેર  ૧૪/૦૩/૯૫ થી ૨૧/૧૦/૯૫  

૧૫  શ્રી સયેુળચુંર ભશતેા  ૨૧/૧૦/૯૫ થી ૧૯/૦૯/૯૬  

૧૬  શ્રી ળુંકયતવિંશ લાઘરેા  ૨૩/૧૦/૯૬ થી ૨૭/૧૦/૯૭  

૧૭  શ્રી હદરીબાઈ યીખ  ૨૮/૧૦/૯૭ થી ૦૪/૦૩/૯૮  

૧૮  શ્રી કેશબુાઈ ટેર  ૦૪/૦૩/૯૮ થી ૦૭/૧૦/૦૧  

૧૯  શ્રી નયેન્રબાઈ ભદી  ૦૭/૧૦/૦૧ થી ૨૨/૧૨/૦૨  

૨૦  શ્રી નયેન્રબાઈ ભદી  ૨૨/૧૨/૦૨ થી ૨૫/૧૨/૦૭  

૨૧  શ્રી નયેન્રબાઈ ભદી  ૨૫/૧૨/૦૭ થી થી ૨૬/૧૨/૧૨/ 

૨૨  શ્રી નયેન્રબાઈ ભદી  ૨૬/૧૨/૧૨ થી ૨૨/૦૫/૧૪  

૨૩  શ્રીભતી આનુંદીફને ટેર  ૨૨/૦૫/૨૦૧૪ થી ૦૮/૦૯/૨૦૧૬  

૨૪  શ્રી તલજમબાઈ રૂાની ૨૦૧૭ થી આજ સધુી  

 
 

 તળધાનશભાના અધ્ય્ક્ષ 

 

૧  શ્રી કલ્માણજી ભશતેા  ૦૧-૦૫-૬૦ તથી ૧૯-૦૮-૬૦  
૨  શ્રી ભાનતવિંશ યાણા  ૧૯-૦૮-૬૦ થી ૧૯-૦૩-૬૨  

૩  શ્રી પતેશઅરી ારેજલાા  ૧૯-૦૩-૬૨ થી ૧૭-૦૩-૬૭  

૪  શ્રી યાઘલજી રેઉલા   ૧૭-૦૩-૬૭ થી ૨૮-૦૬-૭૫  

૫  શ્રી કુુંદનરાર ધહકમા  ૨૮-૦૬-૭૫ થી ૨૮-૦૩-૭૭   

૬  શ્રી ભનબુાઈ ારખીલારા  ૨૮-૦૩-૭૭ થી ૨૧-૦૪-૭૭  

૭  શ્રી નટલયરાર ળાશ  ૨૦-૦૬-૮૦ થી ૦૮-૦૬-૯૦  

૮  શ્રી ફયજયજી ાયડીલારા  ૧૯-૦૧-૯૦ થી ૧૬-૦૩-૯૦  

૯  શ્રી ળળીકાુંત રાખણી  ૧૬-૦૩-૯૦ થી ૧૨-૦૩-૯૦  
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૧૦  શ્રી હશભતરાર મરુાણી  ૧૧-૦૨-૯૧ થી ૨૧-૦૩-૯૫  

૧૧  શ્રી શહયશ્ચુંર ટેર  ૨૧-૦૩-૯૫ થી ૧૬-૦૯-૯૬  

૧૨  શ્રી ગભુાનતવશતવિંશ લાઘરેા  ૨૯-૧૦-૯૬ થી ૧૯-૦૩-૯૮  

૧૩  શ્રી ધીરુબાઈ ળાશ  ૧૯-૦૩-૯૮ થી ૨૭-૧૨-૦૨  

૧૪  પ્ર.ભગદાવ ટેર  ૨૭-૧૨-૦૨ થી ૧૯-૦૧ -૦૮  

૧૫  શ્રી અળકબાઈ ટેર  ૧૯-૦૧-૦૮ થી૨૯-૦૯-૧૦  

૧૬  શ્રી ગણતબાઈ લવાલા  ૨૪-૦૨-૧૧ થી ૨૫-૧૨-૧૨  

૧૭  શ્રી લજુબાઈ લાા  ૨૩-૦૧-૧૩ થી ૩૦-૦૮-૧૪  

૧૮  શ્રી ગણતબાઈ લવાલા  ૧૦-૧૧-૧૪ થી ૨૦૧૬  

૧૯  શ્રી યભણબાઈ લયા  ૨૦૧૬- થી આજ સધુી  

 
 

 

 ષામા ંઉઅધ્ષ  

 

1 શ્રી ળુંભજુી ઠાકય   ૨૦૧૬ થી આજ સધુી  

 
 

 ગજુરાિ તળધાનશભાની શામાન્ય ચુટંણીઓ 
 

 લા          તલધાનવબા        કુર ફેઠક  

૧૯૬૦    શરેી  તલધાનવબા          ૧૩૨  

૧૯૬૨    ફીજી  તલધાનવબા           ૧૫૪                                   

૧૯૬૭    ત્રીજી  તલધાનવબા           ૧૬૮  
૧૯૭૨    ચથી  તલધાનવબા           ૧૬૮  
૧૯૭૫    ાુંચભી  તલધાનવબા           ૧૮૨  
૧૯૮૦    છઠી  તલધાનવબા           ૧૮૨  
૧૯૮૫    વાતભી  તલધાનવબા           ૧૮૨  
૧૯૯૦    આઠભી  તલધાનવબા           ૧૮૨  
૧૯૯૫    નલભી  તલધાનવબા           ૧૮૨  
૧૯૯૮    દવભી  તલધાનવબાન          ૧૮૨  
૨૦૦૨     અણગમાયભી  તલધાનવબા           ૧૮૨  
૨૦૦૭    ફાયભી  તલધાનવબા           ૧૮૨  
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૨૦૧૨    તેયભી તલધાનવબા           ૧૮૨  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 મસુ્સ્મ શિં ેખ અષમદં ખટ્ટ ગજંબષ  

 ળેખવાશફેની ગણના બાયતના ૬ ભટા ીય થામ છે. 
 ળેખવાશફેની પે્રયણા અને દુઆથી જ ગજુયાતના સરુતાન અશભદળાશ ેવાફયભતી નદીના હકનાયે આળાલર ાવે 

ઈ.વ.૧૪૧૧ભાું અભદાલાદ ળશયેન ામ નાખ્મ શત. 
 

 સ્ળાતમનારાયણ શપં્રદાયના સ્ર્થાક -(સ્ળામી શષજાનદં) 
 વશજાનુંદ સ્લાભીએ વોયાષ્ટ્ર અને ગજુયાતભાું છાત ગણાતી કભભાું આચાયતલચાયની ચેતના પેરાલી શતી. 
 તેભણે ફ ેસુુંદય ગ્રુંથ યચ્મા શતા. (૧) તળિાત્રી અને (૨) લાચના મતૂા  

 

 આત્માશાધક શશંારી યોગી -(શ્રીમદ રાજચરં) 
 અલધાનળસ્ક્તના કાયણે તેભને મુુંફઈભાું “વાિાત વયસ્લતી ”નુું ણફરુદ આલાભાું આવ્યુું શત ુું. 

 

 ળેદના પ્રચારક (સ્ળામીશ્રી ગગેંશ્વરાનદંજી ) 
 સ્લાભીજીની જન્ભ ભતૂભ ુંજાફ શતી. ણ કભા ભતૂભ ગજુયાત યશી. 
 ઈ.વ.૧૯૫૨ભાું અભદાલાદભાું લેદભુંહદયની સ્થાના કયી શતી. આ ભુંહદય તલશ્વબયનુું વોપ્રથભ લેદભુંહદય શત ુું. 
 સ્લાભીજીએ બાયતભાું અંદાજે ૫૦૦ લેદભુંહદયની સ્થાના કયી શતી. 
 સ્લાભીજીનુું ભટાભાું ભટુું પ્રકાળન છે. બગલાન લેદ નુું પ્રકાળન. 
 આ સુ્તકનુું લજન ૨૨ હકર છે. 

 
 

 શિં તળભતૂિ પ્રમખુ સ્ળામીજી (નારાયણ સ્ળરૂ દાશ) 
 તેનુું મૂ નાભ ળાુંતતરાર શત ુું. 
 ળાસ્ત્રીજી ભશાયાજની આિાથી ઈ.વ.૧૯૩૯ભાું ળાુંતતરારે હદિા રીધી.અને ઈ.વ.૧૯૪૦ભાું ગોંડર બગલતી હદિા 

રીધી અને વોને નાયામણ સ્લરૂદાવ સ્લાભી ભળમા. 
 અને આજે તેઓ પ્રમખુ સ્લાભીજી તયીકે ઓખામ છે. 
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 તેભણે અિય રુુત્તભ સ્લાતભનાયામણ વુંસ્થાને તલશ્વવ્માી ફનલી છે. ૫૦થી લધ ુદેળભાું અનેક ભુંહદય ફાુંધી 
બાયતીમ વુંસ્કૃતતન પેરાલ કમો.  

 
 
 
 
 

 કબ્રકાશળયજ્ઞ (ષમેચન્રચાયય) 

 પ્રખય જૈનાચામા દેલચુંરસહુયએ ૫ લાના ચાુંગદેલને હદિા આી. 

 તેભની અનન્મ પ્રતતબા જઈ ભાત્ર ૨૧ લાની લમે ગરુુએ તાની કુંથા તેભને ઓઢાડી તમાયથી તેઓ “આચામા 

શભેચુંર ” ફન્મા. 

 કૃતતઓ – તવદ્ધશભેળબ્દાનુુંળાવન(વ્માકયણ), 
 

 ગજુરાિી ભાવના આટદકતળ (નરતશિંષ મષિેા) 

 નયતવિંશ ભશતેાનુું જન્ભ સ્થ બાલનગય ાવેનુું તાજા છે. 

 કૃતતઓ –સદુાભાચહયત્ર, કુુંલયફાઈનુું ભાભેરુું લગેયે.. 
 

 જ્ઞાનનો ળડો (અખો)  

 જન્ભ - જેતરયુ 

 અખ નુું રુુનાભ અિમદાવ વની . 

 કૃતતઓ – ુંચીકયણ, અનબુલણફિંદુ,અખેગીતે લગેયે... 
 

 મષાકતળ (પે્રમાનદં) 

 જન્ભ – લડદયા  

 પ્રેભાનુંદ આખ્માનકાય શતા. 

 કૃતતઓ –નાખ્માન,સદુાભાચહયત્ર,ઓખાશયણ,દળભસ્કુંધ લગેયે... 
 

 પ્રર્થમ ળાિાયકાર (ામલ) 

 જન્ભ-અભદાલાદ  

 ળાભ એટરે ભધ્મકાન દ્યલાતાાકાય. 
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 કૃતતઓ – નુંદફત્રીવી,ભદનભશન,તળલયુાણ,દ્માલતી લગેયે... 
 

 ભક્િકતળ (દયારામ) 

 જન્ભ-ડબઈ 

 દમાયાભ ભસ્ત અને યુંગીન સ્લબાલના કતલ શતા. 

 દમાયાભની ગયફીઓ ઘયે ઘયે જાણીતી છે. 

 ગયફીઓના તતા તયીકે જાણીતા શતા. 

 કૃતતઓ – યતવકલલ્રબ,બસ્ક્તણ,બક્તીલેર,કૃષ્ટ્ણરીરા લગેયે.... 

 
 ોકટષિ બ્રચિંિક (કતળ દિરામ) 

 જન્ભ-લઢલાણ  

 સ્લાતભનાયામણ વુંપ્રદામના કેટરાક વાધઓુન વુંતવુંગ થમ અને તેભને ગજુયાતીભાું રખલાની પે્રયણા ભી. 

 પફાવવાશફે વાથેની ભૈત્રી એ તેભનુું ફીજુ ું વદ્દબ્ાગ્મ. 

 કૃતતઓ-દરત:બાગ-૧ અન૨ે,રક્ષ્ભી ,તભથ્માણબભાન,દરતતિંગ,પફાવતલયશ લગેયે... 


