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ઙૃઞળીદ ફી ભળષી વીલગ �ધશ્ ુષહૉ રી�ઽદૂ 

 s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

 

1. દાડં�દાડં�દાડં�દાડં�:::: 

6 એિ
લ, 1930ના રોજ નવસાર�થી પિ�મ ેદ��  ણ �જુરાતના દ�રયાકાઠં" આવલે 

દાડં�ના સ$%ુતટ" ગાધંી બા*એુ ચપટ� મી,ું ઉપાડ.ુ,ં સિવનય કા/નૂ ભગં કય2 

અને �4�ટશ શાસનની 6ઘ ઊડ� ગઈ. 

2. બારડોલી બારડોલી બારડોલી બારડોલી :::: 

;રુતથી 34 �કમી <ૂર *વૂ=મા ંઆવે>ુ ંઆ ઐિતહાિસક A થળ સરદાર પટ"લના ‘નાનાનાના----

કરકરકરકર‘સD યાEહની A $િૃતઓ સEંહ�ને બે,ું છે. અહIના ‘સરદાર A વસરદાર A વસરદાર A વસરદાર A વરાજ આJમરાજ આJમરાજ આJમરાજ આJમ‘મા ં

ગાધંી િવચારધારાન ે લગતી 
KિૃLઓ ચાલે છે. અહIની સહકાર� 
KિૃLઓએ 

દ"શન ેનવીન માગ= ચIM યો છે. 

3. વેડછ� વેડછ� વેડછ� વેડછ� :::: 

બારડોલીની *વૂ=મા ંઆવેલા વેડછ�મા ં ગાધંીNના Oતવેાસી Pુગતરામભાઈનો 

આJમ દશ=નીય છે. D યા ં તેમણે આ�દવાસી અને પછાત 
Qના િશ�ણ અન ે

ઉD થાનની 
KિૃL આરંભી અને િવકસાવી. 

4. ;રુત ;રુત ;રુત ;રુત :::: 

તાપી નદ�ના �કનાર" વસે>ુ ં;રુત એક સમય ેપિ�મ ભારત/ુ ંમહD વ/ુ ંબદંર હR ુ ં

અને દ"શપરદ"શના ં વહાણો પર 84 બદંરના વાવટા ફરકતા એમ કહ"વાય છે. 

આT ઔVો�ગક શહ"ર તર�ક" એની 
િતW ઠા વધતી Qય છે. સને 1994 ના 

ઓકટોબરમા ં X લેગની �બમાર� ફાટ� નીકળ� D યા ં ;ધુી ;રુત ‘ગદંામા ં ગ<ંું ગદંામા ં ગ<ંું ગદંામા ં ગ<ંું ગદંામા ં ગ<ંું 

શહ"રશહ"રશહ"રશહ"ર‘ કહ"વાR ુ.ં જોક" માY બ ેવષ=ના ગાળામા ં;રુત ેપોતા/ુ ંકલકં [ ૂસંી ના\ ]ુ ં

અને 1996 ના સવ^�ણ 
માણે ‘ભારતના બીQ નબંરના A વભારતના બીQ નબંરના A વભારતના બીQ નબંરના A વભારતના બીQ નબંરના A વ_ છ_ છ_ છ_ છ શહ"ર શહ"ર શહ"ર શહ"ર‘  તર�ક"ની 

નામના 
ાX ત કર�. અન ે ;રુત `બૂ;રુત બa]ુ.ં 

*રુાણા ;રુતની એક તરફ તાપી વહ"તી હતી અને બાક�ની Yણ બાPુએ માટ�નો 

બનલેો કોટ હતો. િશવાNના આbમણ બાદ આ કોટ cટોથી બનાવવામા ંઆd યો 

હતો. 

‘નમ=દ સા�હD યનમ=દ સા�હD યનમ=દ સા�હD યનમ=દ સા�હD ય સભા સભા સભા સભા‘ની 
KિૃLઓથી કિવ નમ=દની A $િૃતઓ જળવાઈ રહ� છે. 
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બાપાલાલ ગ. વૈV Tવા આ]વુ^દાચાય=ની 
KિૃLએ ‘આD માઆD માઆD માઆD માનદં ફામ=સીનદં ફામ=સીનદં ફામ=સીનદં ફામ=સી‘  આપી 

છે. મોગલ સમયમા ં મfા હજ કરવા જતા યાYીઓની સવલતો 

માટ" ‘$ગુલસરાઈ$ગુલસરાઈ$ગુલસરાઈ$ગુલસરાઈ‘  નામની જg યા હતી. તેથી ;રુત ‘મfા બદંરમfા બદંરમfા બદંરમfા બદંર‘, 

‘મfાબાર�મfાબાર�મfાબાર�મfાબાર�‘  અથવા ‘બાhલુ મfાબાhલુ મfાબાhલુ મfાબાhલુ મfા‘  તર�ક" પણ ઓળખાR ુ.ં 

એa jુઝ લાઇ4ેર�મા ં150 – 300 વષ= Pૂના ંઅ$mૂ ય *Aુ તકો છે. બેન$નૂ કલાnૃિતન ે

ઐિતહાિસક સામEી ધરાવR ુ ં િવa ચેA ટર o ]�ુઝયમ અD યાર" સરદાર સEંહાલય 

તર�ક" QણીR ુ ંછે. ;રુત ટ"કસટાઇલ માકpટ એિશયાભરમા ંિવ\ યાત છે. તેમા ંસૌથી 

વr ુ આકષ=ક છે 50 મીટર 6ચાઈવાsં ફરR ુ ં ર"A ટોરા.ં નવoે બર- �ડસoે બરમા ં

હQરો શોખીનો નદ�ના કાઠં" આવલે પtકનગરમા ં પtકની �લuજત માણે છે. 

અહI/ુ ં �ચvતામણી પાw=નાથ/ુ ં દ"રાસર ઘxુ ં Pૂ/ુ ં છે. આ ઉપરાતં ગોપી*રુા/ુ ં

આગમ મ�ંદર પણ જોવાલાયક છે. વyૈણવાચાય= Jી વm લભાચાય=ની ષW ઠપીઠ 

નtધપાY છે. અિwનીnુમારના ઘાટનો અ�યવડ કણ=ને લગતી પૌરા�ણક કથા 

સાથે સકંળાયેલો ગણાય છે. હ�રા, મોતી, ઝવરેાત અન ેજર�ના ઉVોગ ઉપરાતં 

આટ= િસm ક પાવર>oૂ સ અન ે િમલોનો ઘણો િવકાસ થયો છે. ઉતરાણ/ુ ં

પાવરહાઉસ, ;$ુલૂ ડ"ર�, હNરા/ુ ં ખાતર/ુ ં જગંી કારખા/ુ ં અન ે મગદm લા 

બદંરના િવકાસ ે;રુતને સ$zૃ બનાd ]ુ ં છે.‘;રુત/ુ ંજમણ;રુત/ુ ંજમણ;રુત/ુ ંજમણ;રુત/ુ ંજમણ‘, ‘ઘાર� તો ;રુતનીઘાર� તો ;રુતનીઘાર� તો ;રુતનીઘાર� તો ;રુતની‘, 

‘{િધ]ું{િધ]ું{િધ]ું{િધ]ુ‘ં  અને ‘[;ૂુ ં[;ૂ ુ ં[;ૂ ુ ં[;ૂ ુ‘ં  એ ;રુતની 
Qની રિસકતા d યકત કર" છે. 

અRલુ અRલુ અRલુ અRલુ :::: વલસાડ પાસે ‘અRલુઅRલુઅRલુઅRલુ‘  /ુ ં
\ યાત રંગ-રસાયણ અન ેદવાઓ/ુ ં િવશાળ 

કારખા/ુ ંછે. આ કારખા/ુ ંઉVોગપિત કA Rરુભાઈ લાલભાઈના nુ|ંુબ/ુ ંછે. 

5. jુમસ jુમસ jુમસ jુમસ :::: 

;રુતથી આશર" 15 �કમી <ૂર દ�રયા�કનાર" jુમસ આવે>ુ ંછે. આ એક િવહારધામ 

છે. નNકમા ં ભીમપોર અને ;લુતાનાબાદ નામના ં િવહારધામો છે. તાપી નદ� 

અને દ�રયાનો સગંમ jુમસ નNક થાય છે. 

6. હNરાહNરાહNરાહNરા    :::: 

;રુતથી આશર" 25 �કમી <ૂર હNરા એના જહાજવાડા અન ેખાતરસnુંલ યોજના 

માટ" 
\ યાત છે. nૃભકો, એA સાર, લાસ=ન એa ડ |ુ4ો તથા �રલાયa સ કંપનીઓના ં

િવશાળ ઉD પાદન ક"a %ો છે. }વૂા ગામ ેએક OEેજ jબૂી ગયા પછ� તેનો હNરો 

બનાd યો હતો તથેી ત/ે ુ ંનામ હNરા પડ]ુ ંછે. 
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7. કાકરાપાર કાકરાપાર કાકરાપાર કાકરાપાર :::: અહI તાપી નદ� ઉપર એક બધં બાધંવામા ંઆd યો છે. હાલમા ંઅહI 

એક અxશુ~�ત ઉD પાદન મથક શ� થ]ુ ં છે. 

સોનગઢ સોનગઢ સોનગઢ સોનગઢ :::: ગાયકવાડની ગાદ�ની A થાપના પહ"લા ંઅહI અન ેપછ� વડોદરા થઈ. 

8. ઉકાઈ ઉકાઈ ઉકાઈ ઉકાઈ :::: 

;રુતથી 100 �કમી <ૂર તાપી નદ� પર આવલે ઉકાઈ યોજના મોટ� બ�ુહ"Rકુ 

યોજના છે. D યા ંએક nૃિYમ િવશાળ સરોવર તૈયાર કરવામા ંઆd ]ુ ંછે. 

9. ઉભરાટ ઉભરાટ ઉભરાટ ઉભરાટ :::: 

લીલી વનરા�જ અને દ�રયા�કનારાના સ�દય=થી મઢાયે>ુ ં ઉભરાટ દ�� ણ 

�જુરાત/ુ ં ;ુદંર િવહારધામ છે. સ�ુ અને તાડના ં 6ચા ં ઝાડ આ A થળની 

િવશેષતા છે. 

10. વલસાડ વલસાડ વલસાડ વલસાડ :::: 

વલસાડ �જm લા/ુ ં$\ુ ય મથક છે. નNકમા ંઔરંગા નદ� વહ" છે. Tમા ંવહાણ 

મારફત ેવાસં, લાકડા ંઅને Jીફળ આવે છે. ર"લવે/ ુ ં મો|ંુ વક=શોપ તથા ર"લવે 

;રુ�ાદળ/ુ ંતાલીમક"a % છે. 

11. તીથલ તીથલ તીથલ તીથલ :::: લગભગ વલસાડ/ુ ંપ�ંુ બની ગયે>ુ ંતીથલ દ�રયા�કનાર" આવે>ુ ંહવા 

ખાવા/ુ ં A થળ છે. �કનાર" સાઈંબાબા/ુ ં મ�ંદર જોવાલાયક છે. 

સQંણ સQંણ સQંણ સQંણ :::: 

ઈરાન છોડ�ન ેભારત આવલેા ંપારસી કોમના ંક"ટલાકં nુ|ંુબોન ેસૌ
થમ સQંણના 

રાQએ ર�ણ આX ]ુ ંહR ુ.ં સQંણની આસપાસ ચીnુ, �બાના *Wુ કળ K�ૃ છે. 

12. ઉદવાડા ઉદવાડા ઉદવાડા ઉદવાડા :::: 

પારસીઓ/ુ ં પિવY તીથ=ધામ છે. ઈરાનમાથંી લાવેલ અ~gન�યોત (આતશ 

બહ"રામ) િનરંતર 
�વ�લત રાખવામા ંઆવી છે. 

13. વાપી વાપી વાપી વાપી :::: 

છેm લા થોડાકં વષ2મા ં વાપીએ ઔVો�ગક �ેYે હરણફાળ ભર� છે. પરંR ુ

કારખાનાઓં ઘxુ ં કર�ને રસાયણના હોઈ આ િવA તારમા ં 
<ૂષણનો મોટો ભય 

ઊભો થયો છે. 

14. દમણ દમણ દમણ દમણ :::: 

[તૂ*વૂ= પો|ુ=ગીઝ સAં થાન આT ક"a %સરકાર સચંા�લત 
દ"શ છે. દમણના 

�કનારાની ર"R ુ[ખૂર� અને ઝાખંા રંગની છે. દમણની મM યમાથંી દમણગગંા નદ� 
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વહ" છે અન ેનગરને બે ભાગમા ંવહ�ચે છે. દ�� ણ ભાગમા ં‘સે ક"થે�લસે ક"થે�લસે ક"થે�લસે ક"થે�લ‘  નામ/ુ ંમો|ંુ 

દ"વળ છે. નાની દમણમા ં‘ફોટ=  ઓફ સaે ટફોટ=  ઓફ સaે ટફોટ=  ઓફ સaે ટફોટ=  ઓફ સaે ટ Tરોમી Tરોમી Tરોમી Tરોમી‘  �કm લો છે. 

15. દાદરાદાદરાદાદરાદાદરા----નગર હવલેી નગર હવલેી નગર હવલેી નગર હવલેી :::: 

500 ચો �કમીથી પણ ઓછો િવA તાર ધરાવતો આ ક"a %શાિસત 
દ"શ એક 

બાબતમા ંિવરલ છે. 1954 મા ંઆ 
દ"શન ેપો|ુ=  ગીઝોના શાસનથી $�ુત કરાયો 

D યારથી 1961 ;ધુી આ 
દ"શ પર લોકો/ ુ ંરાજ ર�ુ ંહR ુ.ં 

16. ઉનાઈ ઉનાઈ ઉનાઈ ઉનાઈ :::: 

ગરમ પાણીના nંુડ માટ" QણીR ુ ંઉનાઈ એક આરોg યધામ છે. 

17. �બલીમોરા �બલીમોરા �બલીમોરા �બલીમોરા :::: 

અહI/ુ ં સોમનાથ મહાદ"વ/ુ ં મ�ંદર અિત 
િસz છે. રાચરચીલાનંા ં કારખાના ં

િવકA યા ંછે. 

18. નવસાર� નવસાર� નવસાર� નવસાર� :::: 

નવસાર� *ણૂા= નદ�ના �કનાર" વસે>ુ ં ગાયકવાડ� નગર છે. કાપડની િમલો, 

વાસણના ંકારખાના ં તથા હ�રાનો ઉVોગ િવકાસ પાo યા ં છે. નવસૈયદ પીરની 

મઝાર �હa <ુ – $~ુAલમોમા ં
િસz છે 

19. નારગોળ નારગોળ નારગોળ નારગોળ :::: 


\ યાત િવVાધામ છે. દ�રયા�કનારા/ુ ં આ સ�દય=ધામ દ�� ણ �જુરાત/ુ ં

પચંગીની – મહાબળેwર ગણાય છે. 

20. સા*તુારા સા*તુારા સા*તુારા સા*તુારા :::: 

સ�ા%ી પવ=તમાળાના પિ�મ છેડ" દ�રયાની સપાટ�થી આશર" 2900 �ટની 

6ચાઈએ આવેલ સા*તુારા આયોજન*વૂ=ક િવકાસ પામે>ુ ં�ગ�રમથક છે. અહI બે 

તરફ પાણીથી વIટળાયેલો �ીપકm પ બાગ છે. ‘રોઝ ગાડ=નરોઝ ગાડ=નરોઝ ગાડ=નરોઝ ગાડ=ન‘  અને િYફળા બાગ 

પણ જોવા Tવો છે. મધમાખી ઉછેર ક"a %ોનો d યાપા�રક ધોરણે િવકાસ થઈ ર�ો 

છે. 

21. આહવા આહવા આહવા આહવા :::: 

ડાગં/ુ ં$\ુ ય શહ"ર છે. દ�રયાની સપાટ�થી આશર" 1800 �ટની 6ચાઈએ આવે>ુ ં

છે. ડાગં દરબાર ડાગંી 
Qનો સૌથી મોટો લોક-ઉD સવ છે. હોળ� (િશમગા)ના 

સાતેક �દવસ અગાઉ Pૂના ડાગંીરાQ અ~gન પેટાવ ે છે Tન ેસતત 168 કલાક 

;ધુી જલતો રાખવામા ંઆવે છે. 
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22. ભ�ચ ભ�ચ ભ�ચ ભ�ચ :::: 

[�ૃઋુિષએ આ નગર વસાd ]ુ ં હોવાથી એ/ુ ં નામ [�ૃકુ_ છ અથવા [�ૃતુીથ= 

પડ]ુ ંહR ુ.ં પાછળથી અપ�શં થઈને ભ�ચ થઈ ગ]ુ.ં નમ=દાના *રૂન ે કારણે 

વારંવાર જ��રત થઈ ગયે>ુ ં ભ�ચ, નમ=દાબધંન ે કારણે ;રુ�� ત થRુ ંQય છે. 

ફ�ટ�લાઇઝર, િસમેa ટ વગેર"ના ંમોટા ંકારખાનાથંી ભ�ચ સ$�ૃz તરફ જઈ ર�ુ ંછે. 

$ળૂ ‘ગોm ડગોm ડગોm ડગોm ડન �4જન �4જન �4જન �4જ‘  OEેજોએ ઈ. સ. 1881 મા ંબધંાવેલો. 

23. �કુલતીથ= �કુલતીથ= �કુલતીથ= �કુલતીથ= :::: 

ભ�ચથી 16 �કમી <ૂર આવે>ુ ં�કુલતીથ= યાYાધામ છે. અહI દર કાિત�ક� *નૂમે 

નમ=દા નદ�ના કાઠં" મળેો ભરાય છે. આ A થળ િવહારધામ તર�ક" િવકસી ર�ુ ંછે. 

24. કબીરવડ કબીરવડ કબીરવડ કબીરવડ :::: 

�કુલતીથ=ની નNક, નમ=દાના પટની મM યમા ં આ િવશાળ વડ આવેલો છે. 

માa યતા એવી છે ક" કબીરNએ ભારત�મણ દરિમયાન દાતણ ફ�ક]ુ ંTમાથંી આ 

વડ ઊગી નીક�યો. વડ/ુ ં$ળૂ થડ શોધKુ ં$yુ ક"લ છે. આ વડ આશર" 600 વષ= 

Pૂનો હોવા/ુ ંઅ/મુાન છે. 

25. રાજપીપળા રાજપીપળા રાજપીપળા રાજપીપળા :::: 

રજવાડાની રાજધાની/ુ ં શહ"ર છે. અહIનો હQર બાર�વાળો રાજમહ"લ 

જોવાલાયક છે. આ A થળ તેની રમણીયતાને કારણે �જુરાતી �ફm મોના ં��ુટvગ/ુ ં

A થાન બની ગ]ુ ંછે. 

26. Oકલેwર Oકલેwર Oકલેwર Oકલેwર :::: 

ભ�ચથી 12 �કમી દ�� ણે આવે>ુ ં Oકલેwર ખિનજ તેલ માટ" QણીR ુ ં છે. 

�જુરાતમા ં સૌથી સા�ંુ અન ે સૌથી વr ુ તેલ આપના�ંુ તેલ�Yે છે. અહIથી 

નીકળR ુ ંતેલ �zુ થવા વડોદરા પાસેની કોયલી �રફાઇનર�મા ંમોકલવામા ંઆવે 

છે. 

27. ભાડ[તૂ ભાડ[તૂ ભાડ[તૂ ભાડ[તૂ :::: 

ભ�ચથી આશર" 23 �કમી <ૂર આવેલા આ ધાિમ�ક A થળે દર 18 વષ ̂ nંુભમેળો 

ભરાય છે. 

28. કરજણ કરજણ કરજણ કરજણ :::: 

રંગઅવrતૂ મહારાજનો આJમ અહI છે. 
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29. બોચાસણ બોચાસણ બોચાસણ બોચાસણ :::: અ�ર *�ુુષોતમ સAં થા/ુ ં વjુ ં મથક બોચારણ બોરસદ – તારા*રુ 

માગ= પર આવે>ુ ંછે. 

30. ડાકોર ડાકોર ડાકોર ડાકોર :::: 

ન�ડયાદથી લગભગ 40 �કમી *વૂ ̂આવે>ુ ંડાકોર-$ળૂ ડકં*રુ-nૃW ણભ�તો/ુ ંમો|ંુ 

ધામ છે. ;
ુિસz ડાકોર/ુ ં મ�ંદર ઈ. સ. 1828 મા ં Jી ગોપાળરાવ જગa નાથ 

તાo � વેકર" વ�ૈદક િવિધથી બધંાd ]ુ ંહR ુ ંતવેા લેખ મળે છે. આ મ�ંદરન ે8 roુ મટ 

છે અને 24 િશખરો છે. િનજમ�ંદરમા ં �બરાજતી $િૂત� સાડા Yણ �ટ� 6ચી અને 

દોઢ �ટ પહોળ� છે. આખી $િૂત� કાળા કસોટ� પ� થરની બનલેી છે. અન ેત ે11 મી 

સદ�ની હોવા/ુ ંમનાય છે. 

31. ગળતેwર ગળતેwર ગળતેwર ગળતેwર :::: 

ડાકોરથી 16 �કમી <ૂર મહ� કાઠં" આવે>ુ ંસોલકં�]ગુ/ુ ંઆ િશવાલય જોવા TKુ ંછે. 

મહ� અને ગળતી નદ�/ુ ંઆ સગંમતીથ= એક િપકિનક A થળ બa ]ુ ંછે. 

32. કપડવજં કપડવજં કપડવજં કપડવજં :::: કપડવજં Pૂ/ુ ં ઐિતહાિસક A થાન છે. અહIની nંુકાવાવ Qણીતી છે. 

કપડવજંના ક�િત�A તભં (તોરણ) 
ાચીન ]ગુની ક�િત�ગાથા ગાતા ંઅકબધં ઊભા ં

છે. 

33. ઉD કંઉD કંઉD કંઉD કંઠ"wર ઠ"wર ઠ"wર ઠ"wર :::: 

કપડવજંથી દસકે �કમી <ૂર વાYક કાઠં" ઉD કંઠ"wર/ુ ં િશવાલય છે. 108 પગિથયા ં

ચઢતા ં જમણી બાPુએ ગોખ છે. તેમા ં Jી જગદંબા/ુ ં A થાનક છે. અહI િવિવધ 

A થાનેથી લોકો વાળ ઉતરાવવા આવ ેછે. 

34. શામળાN શામળાN શામળાN શામળાN :::: 

સાબરકાઠંા �જm લામા ં jુગંરો વ_ ચે મwેો નદ�ના �કનાર" આવે>ુ ંઆ વyેણવતીથ= 

િશm પસ�દય=ની દ= �Wટએ અવલોકનીય છે. અહI ચR[ુુ=જ િવWxુનંી ગદા ધારણ 

કર"લ y યામ $િૂત� િવરાT છે એટલે આ A થળ ગદાધર*રૂ� પણ કહ"વાય છે. દર 

કારતક ;દુ *નૂમે યોQતા અહIના મેળામા ંQતQતના પ�ઓુની લે-વેચ થાય 

છે. 

35. ઈડર ઈડર ઈડર ઈડર :::: 

�હvમતનગરની ઉLર" ઈડર ગામમા ંજ લગભગ 800 �ટ 6ચો jુગંર છે. એક વાર 

આ ગઢ Nતવો એટ>ુ ં કપ�ંુ ગણાR ુ ં ક" ‘ઈડ�રયો ગઢ ND યાઈડ�રયો ગઢ ND યાઈડ�રયો ગઢ ND યાઈડ�રયો ગઢ ND યા‘  એવી લોકો~�ત 


ચ�લત થઈ. 
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36. ખેડ4�ા ખેડ4�ા ખેડ4�ા ખેડ4�ા :::: 

�હvમતનગરથી 57 �કમીના Oતર" આવેલ ખડે4�ામા ં �હરણા�ી નદ�ના કાઠં" 

ચR$ુુ=ખ 4�ાN/ુ ં િવરલ મ�ંદર આવે>ુ ં છે. નNકમા ં[�ૃઋુિષના આJમ તર�ક" 

ઓળખાતા આJમની નNક �હરણા�ી, ભીમા�ી અન ેકોસાબંી નદ�ઓનો સગંમ 

થાય છે. 

37. મહ"સાણા મહ"સાણા મહ"સાણા મહ"સાણા :::: 

મહ"સાણાની ભ�સો વખણાય છે અને અહIની ‘ <ૂધસાગર<ૂધસાગર<ૂધસાગર<ૂધસાગર‘  ડ"ર� Qણીતી છે. 

અમદાવાદ – �દm લી હાઈવ ે પર મહ"સાણા આવતા ં પહ"લા ‘શnુંઝશnુંઝશnુંઝશnુંઝ‘  વોટરપાક= 

પય=ટકો માટ" મનોરંજનના A થળ તર�ક" 
િસz થયો છે. 

38. પાટણ પાટણ પાટણ પાટણ :::: 

સરA વતી નદ�ના તટ" વસે>ુ ંઆ એક વખત/ુ ંમહાનગર �જુરાતની રાજધાની 

હR ુ.ં પાટણ એટલે ‘પતન પતન પતન પતન – શહ"રશહ"રશહ"રશહ"ર‘.  આ/ુ ં$ળૂ નામ અણ�હલ*રુ પાટણ હR ુ.ં 

લગભગ હQર વષ= પહ"લા ંબધંાયેલ સહA Y�લvગ તળાવના અવશેષો પરથી તેની 

િવશાળતા, કાર�ગર� અને ભd યતાનો પ�રચય મળે છે. િશm પ A થાપD યની 

ભd યતા/ુ ં દશ=ન કરાવતી રાણક� વાવ ;િુવ\ યાત છે. પાટણમા ં અનકે ;ુદંર 

�જનાલયો છે તથા 800 – 1000 *રુાણા અલ� ય Eથંો સચવાયા છે. 

39. િસz*રુ િસz*રુ િસz*રુ િસz*રુ :::: 

માRJૃાz માટ" QણીR ુ ં િસz*રુ સરA વતી નદ�ન ે �કનાર" આવે>ુ ં છે. પરંR ુ

િસz*રુની \ યાિત તનેા �ુ%મહાલયન ે કારણે છે. Tના 1600 માથંી આT માY 

ચાર"ક થાભંલા અને ઉપર કમાન TKુ ંથોjુકં બ_ ]ુ ંછે. િસ z*રુથી થોડ" <ૂર 12 * 

12 મીટરનો એક nંુડ છે T �બv<ુ સરોવર નામે ઓળખાય છે. 

40. તારંગા તારંગા તારંગા તારંગા :::: 

મહ"સાણા �જm લાની ઉLર" આવે>ુ ં�નો/ુ ંઆ યાYાધામ 1200 �ટ 6ચા અD યતં 

રમણીય jુગંર પર આવે>ુ ંછે. 

41. મોઢ"રા મોઢ"રા મોઢ"રા મોઢ"રા :::: 

ભારતમા ંમાY બે ;યૂ=મ�ંદરો છે. એક કોણાક=  (ઓ�રA સા)મા ંઅન ેબીPુ ંમોઢ"રામા.ં 

*Wુ પાવતી નદ�ન ે�કનાર" આવે>ુ ંઆ મ�ંદર ઈ. સ. 1026-27 મા ંરાQ ભીમદ"વના 

સમયમા ંબધંા]ુ ંછે. 
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42. વડનગર વડનગર વડનગર વડનગર :::: મહ"સાણાથી 30 �કમી <ૂર આવેલા બે પ� થરના તોરણો િશm પકળા 

અને વાA Rકુળાના 
તીક તર�ક" ભારતભરમા ં િવ\ યાત છે. દ�પક રાગ ગાયા 

પછ� તાનસનેના શર�રમા ં થયેલા દાહ/ુ ં શમન અહIની બે સગંીત  બહ"નો 

તાના અને ર�ર�એ મm હાર રાગ છેડ�ન ેક]ુ¡ હR ુ.ં 

43. બાલારામ બાલારામ બાલારામ બાલારામ :::: બનાસકાઠંા �જm લાબનાસકાઠંા �જm લાબનાસકાઠંા �જm લાબનાસકાઠંા �જm લા/ુ ંઆ એક ઉLમ 
ાnૃિતક સ�દય=ધામ છે/ુ ંઆ એક ઉLમ 
ાnૃિતક સ�દય=ધામ છે/ુ ંઆ એક ઉLમ 
ાnૃિતક સ�દય=ધામ છે/ુ ંઆ એક ઉLમ 
ાnૃિતક સ�દય=ધામ છે. . . . ત ેટ"કર� ત ેટ"કર� ત ેટ"કર� ત ેટ"કર� 

પર આવે>ુ ંછેપર આવે>ુ ંછેપર આવે>ુ ંછેપર આવે>ુ ંછે.... 

44. OબાN OબાN OબાN OબાN ::::�જુરાતની ઉLર સરહદ" અરવm લી�જુરાતની ઉLર સરહદ" અરવm લી�જુરાતની ઉLર સરહદ" અરવm લી�જુરાતની ઉLર સરહદ" અરવm લીની પવ=તમાળામા ંઆરા;રુ jુગંર ની પવ=તમાળામા ંઆરા;રુ jુગંર ની પવ=તમાળામા ંઆરા;રુ jુગંર ની પવ=તમાળામા ંઆરા;રુ jુગંર 

પર OબાN/ુંપર OબાN/ુંપર OબાN/ુંપર OબાN/ુ ં;
ુિસz મ�ંદર આવે>ુ ંછે;
ુિસz મ�ંદર આવે>ુ ંછે;
ુિસz મ�ંદર આવે>ુ ંછે;
ુિસz મ�ંદર આવે>ુ ંછે. . . . ઉપરાતં આસપાસના જગંલોની પેદાશ ઉપરાતં આસપાસના જગંલોની પેદાશ ઉપરાતં આસપાસના જગંલોની પેદાશ ઉપરાતં આસપાસના જગંલોની પેદાશ 

લાખલાખલાખલાખ, ખેરખેરખેરખેર, મીણમીણમીણમીણ, મધમધમધમધ, �ગૂળ વગેર"/ુ ંપણ બQર છે�ગૂળ વગેર"/ુ ંપણ બQર છે�ગૂળ વગેર"/ુ ંપણ બQર છે�ગૂળ વગેર"/ુ ંપણ બQર છે. . . . OબાN/ુ ં િવશેષ આકષ=ણ OબાN/ુ ં િવશેષ આકષ=ણ OબાN/ુ ં િવશેષ આકષ=ણ OબાN/ુ ં િવશેષ આકષ=ણ 

તેની નNક આવલેોતેની નNક આવલેોતેની નNક આવલેોતેની નNક આવલેો ગ� બગ� બગ� બગ� બર પહાડ છેર પહાડ છેર પહાડ છેર પહાડ છે. . . . ગ� બગ� બગ� બગ� બરની ટોચ પર માતાN/ુ ં મ�ંદર રની ટોચ પર માતાN/ુ ં મ�ંદર રની ટોચ પર માતાN/ુ ં મ�ંદર રની ટોચ પર માતાN/ુ ં મ�ંદર 

આવે>ુ ંછેઆવે>ુ ંછેઆવે>ુ ંછેઆવે>ુ ંછે.... 

45. .[જુ [જુ [જુ [જુ :::: 

ક_ છક_ છક_ છક_ છ/ુ ં $\ુ ય/ુ ં $\ુ ય/ુ ં $\ુ ય/ુ ં $\ુ ય મથક [જુ  મથક [જુ  મથક [જુ  મથક [જુ 580    �ટ 6ચા [�ૂજયા jુગંરની તળેટ�મા ં આવે>ુ ં�ટ 6ચા [�ૂજયા jુગંરની તળેટ�મા ં આવે>ુ ં�ટ 6ચા [�ૂજયા jુગંરની તળેટ�મા ં આવે>ુ ં�ટ 6ચા [�ૂજયા jુગંરની તળેટ�મા ં આવે>ુ ં

લગભગલગભગલગભગલગભગ 500    વષ= *રુાxુ ં નગર છેવષ= *રુાxુ ં નગર છેવષ= *રુાxુ ં નગર છેવષ= *રુાxુ ં નગર છે. . . . સીમાતં નગર હોઈ લy કસીમાતં નગર હોઈ લy કસીમાતં નગર હોઈ લy કસીમાતં નગર હોઈ લy કર� છાવણી અન ેર� છાવણી અન ેર� છાવણી અન ેર� છાવણી અન ે

હવાઈ મથકહવાઈ મથકહવાઈ મથકહવાઈ મથક વગેર" અહI િવકA યાંવગેર" અહI િવકA યાંવગેર" અહI િવકA યાંવગેર" અહI િવકA યા ં છે છે છે છે. . . . વાકં�¢કૂ� ગલીઓવાળા [જુમા ં ખાસ વાકં�¢કૂ� ગલીઓવાળા [જુમા ં ખાસ વાકં�¢કૂ� ગલીઓવાળા [જુમા ં ખાસ વાકં�¢કૂ� ગલીઓવાળા [જુમા ં ખાસ 

જોવાલાયક છેજોવાલાયક છેજોવાલાયક છેજોવાલાયક છે.... આયનામહલઆયનામહલઆયનામહલઆયનામહલ, મહારાવ લખપતNની ;ુદંર કોતરણીવાળ� મહારાવ લખપતNની ;ુદંર કોતરણીવાળ� મહારાવ લખપતNની ;ુદંર કોતરણીવાળ� મહારાવ લખપતNની ;ુદંર કોતરણીવાળ� 

છYીઓછYીઓછYીઓછYીઓ, તળાવ અન ેતમેા ંમાઈલોતળાવ અન ેતમેા ંમાઈલોતળાવ અન ેતમેા ંમાઈલોતળાવ અન ેતમેા ંમાઈલો <ૂરથી પાણી લાવતી [ગૂભ= નહ"ર<ૂરથી પાણી લાવતી [ગૂભ= નહ"ર<ૂરથી પાણી લાવતી [ગૂભ= નહ"ર<ૂરથી પાણી લાવતી [ગૂભ= નહ"ર. . . . ક_ છક_ છક_ છક_ છની ની ની ની 

કલા/ુ ંિશખર એટલેકલા/ુ ંિશખર એટલેકલા/ુ ંિશખર એટલેકલા/ુ ંિશખર એટલે    આયના મહલઆયના મહલઆયના મહલઆયના મહલ....  

46. OQર OQર OQર OQર :::: 

[જુથી *વૂ=-દ�� ણે આવે>ુ ંOQર પાણીદાર છર�-ચX પા,ં ;ડૂ�ઓના ઉVોગ તથા 

બાધંણી કળા માટ" QણીR ુ ં છે. જળેwર મહાદ"વ તથા Tસલ-તોરલની સમાિધ 

િવ\ યાત છે. OQરથી લગભગ 4 �કમીના Oતર" જગંલી ગધેડા (£ડુખર) 

ફ"¤આુર�થી Pૂન ;ધુીમા ંજોઈ શકાય છે. 

47. ધીણોધરનો jુગંર ધીણોધરનો jુગંર ધીણોધરનો jુગંર ધીણોધરનો jુગંર :::: 

[જુગી આશર" 60 �કમી <ૂર આવેલો આ jુગંર દાદા ગોરખનાથની તપો [િૂમ 

તર�ક" 
\ યાત છે. jુગંર લગભગ 1250 �ટ 6ચો છે. આ jુગંરમા ં થાન મઠ 

આવેલો છે ક" T પીર અને યોગીઓની રહ"વાની જg યા છે. 
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48. વે$ ુવે$ ુવે$ ુવે$ ુ :::: 

ક_ છના મોટા રણની દ�� ણ સરહદ" એક ના/ુ ંગામ છે. છેm લા ં250 વષ2થી આ 

ગામના લોકો પોતાના $ખુીની શહાદતનો શોક પાળ� ર�ા ંછે. 

49. નારાયણ સરોવર નારાયણ સરોવર નારાયણ સરોવર નારાયણ સરોવર :::: 

ભારતના ંપાચં $\ુ ય સરોવરોમા ંનારાયણ સરોવરની ગણના થાય છે. આ A થળ 

વૈW ણવ ધમ¥ઓ/ુ ંયાYાધામ છે. 

50. $ુ%ંા $ુ%ંા $ુ%ંા $ુ%ંા :::: 

$ુ%ંા વાડ� – બગીચા અને ત<ુંરA ત આબોહવાન ે કારણે ક_ છના લીલા 
દ"શ 

તર�ક" ઓળખાય છે. અહI ખાર"ક/ુ ંઉD પાદન *Wુ કળ 
માણમા ંથાય છે. 

51. માડંવી માડંવી માડંવી માડંવી :::: 

[જુથી દ�� ણ-પિ�મમા ંઆશર" 60 �કમીના Oતર" માડંવી (મડઈ) બદંર તર�ક" 

િવકાસ પામી રહ">ુ ં A થળ છે. માડંવીનો �કનારો `બૂ ર�ળયામણો હોવાથી એક 

ટ�બી સેનટેો�રયમ પણ છે. પવનચf�થી વીજળ�/ુ ં d યાપાર� ધોરણે ઉD પાદન 

થાય છે. 

52. ધોળાવીરા ધોળાવીરા ધોળાવીરા ધોળાવીરા :::: 

ઈ. સ. 1967-68 મા ં ભચાઉ તા>કુામા ં ધોળાવીરા ટIબાની 
થમ Qણ થઈ. 

*રુાતન તD વના શોધ કાય= 
માણે આ A થળે 4500 વષ= પહ"લા ંએક િવશાળ અન ે

ભd ય નગર હR ુ.ં 

53. કંડલા કંડલા કંડલા કંડલા :::: ક_ છ/ુ ંઆ બદંર અવા=ચીન પણ ભારતના ંઅગD યના ં બદંરોમા/ં ુ ં એક 

બની ર�ુ ંછે. ત ે¦� પોટ=  છે. 

54. વઢવાણ વઢવાણ વઢવાણ વઢવાણ :::: વઢવાણ (Pૂના સમય/ુ ં વધ=માન*રુ) અન ેઆrિુનક ;રુ"a %નગરની 

વ_ ચે ભોગાવો નદ� વહ" છે. ગામમા ં;ુદંર – િશm પA થાપD યભર� માધાવાવ છે. 

સતી રાણકદ"વીની દ"ર� 
\ યાત છે. વઢવાણ સૌરાW §નો દરવાજો કહ"વાય છે. 

આઝાદ� પછ� ભારતમા ંસૌ
થમ િવલીન થના�ંુ રા�ય વઢવાણ હR ુ.ં 

55. ચોટ�લા ચોટ�લા ચોટ�લા ચોટ�લા :::: 

ઝવરેચદં મેઘાણી/ ુ ંચોટ�લા ;રુ"a %નગરથી 57 �કમી <ૂર jુગંર પર આવ>ેુ ં છે. 

jુગંરની ટોચ પર ચા$ુડંાદ"વી/ુ ંમ�ંદર છે. 

56. તરણેતર તરણેતર તરણેતર તરણેતર :::: 

તરણેતર એ િYનેY શ� દ/ુ ંઅપ�શં છે. રાજકોટથી ઉLર-*વૂ=મા ં65 �કમી <ૂર 
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આવે>ુ ં તરણતેર એના મેળા માટ" િવwભરમા ં 
િસz છે. હાલ/ુ ં મ�ંદર ઈ. સ. 

1902 મા ંબધંા]ુ ંહR ુ.ં 

57. ગાધંીનગર ગાધંીનગર ગાધંીનગર ગાધંીનગર :::: સને 1964-65 મા ં ગાધંીનગર �જુરાતની નવી રાજધાની/ુ ં શહ"ર 

બa ]ુ ંઆ`ુ ંનગર જ નવેસરથી વસાવા]ુ.ં ચડં�ગઢના A થપિત લા કાhુ=�ઝયેરના 

નગરયોજના પર ગાધંીનગરની આયોજન-કm પના કરવામા ંઆવી. આ`ુ ંશહ"ર 

30 સકેટરમા ં િવભા�જત કરવામા ંઆd ]ુ.ં િવધાનસભા/ુ ં A થાપD ય કલાD મક છે. 

શહ"રમા ં ;ુદંર બગીચાઓ ઉપરાતં લાખો K�ૃો ઉગાડાયા ં છે. 

ગાધંીનગર/ુ ં અનો`ુ ંઆકષ=ણ છે. અ�રધામ. ભગવાન Jી A વામીનારાયણની 

A $િૃતમા ંસQ=ય>ેુ ંઆ સAં nૃિત તીથ= nુલ 23 એકર ધરતી પર પથરાયે>ુ ં છે. છ 

વષ=ના સમયગાળામા ંબધંાયે>ુ ંઆ મ�ંદર 108 �ટ 6¢ુ,ં 240 �ટ લાhં ુ ંઅન ે131 

�ટ પહોsં છે. મ�ંદરના મM યA થ ખડંમા ં ભગવાન A વામીનારાયણની સાત �ટ 

6ચી ;વુણ=મ�ંડત $િૂત� �બરાજમાન છે. 

58. અડાલજ અડાલજ અડાલજ અડાલજ :::: ગાધંીનગરથી અમદાવાદના રA તે 10 �કમીના Oતર" અડાલજ ગામની 

¨િતહાિસક વાવ/ુ ં A થાપD ય િવwના 
વાસીઓ/ુ ંઆકષ=ણ બa ]ુ ં છે. આ વાવ 

રાણી �ુદાબાઈએ તનેા પિત રાQ વીરિસvહની યાદમા ં સન ે 1499 મા ં બધંાવી 

હતી. તેન ે5 માળ છે. વાવની nુલ લબંાઈ 84 મીટર Tટલી છે. 

59. લોથલ લોથલ લોથલ લોથલ :::: 

અમદાવાદની પિ�મે 84 �કમીના Oતર" આવેલા લોથલમાથંી હડX પા સAં nૃિતના 

લગભગ ચાર હQર વષ= *વૂન̂ા અવશષેો મળ� આd યા છે. આ સ$zૃ બદંરનો 

નાશ *રૂન ેકારણ ેથયો હોવા/ુ ંમનાય છે. 

60. ધોળકા ધોળકા ધોળકા ધોળકા :::: 

લોથલની *વૂ ̂આવલેા ધોળકા ગામમા ંમીનળદ"વીએ બધંાવ>ેુ ં મલાવ તળાવ 

છે. ધોળકા Qમફળની વાડ�ઓ માટ" QણીR ુ ં છે. D યાથંી દ�� ણ-*વૂ=મા ં

અમદાવાદ-ખેડા �જm લાની સરહદ" Yણ નદ�ઓના ં સગંમ A થળે વૌઠાનો મળેો 

ભરાય છે. 

61. નળ સરોવર નળ સરોવર નળ સરોવર નળ સરોવર :::: 

અમદાવાદથી દ�� ણ-પિ�મ ે આશર" 60 �કમીના Oતર" આવે>ુ ં નળ સરોવર 

આશર" 115 ચો �કમીનો ઘેરાવો ધરાવે છે. વચમા ંઆશર" 350 Tટલા નાના બેટ 

છે. નળ સરોવર/ુ ં �તરરાW §�ય મહD વ છે, કારણ ક" િશયાળા દરિમયાન 
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દ"શપરદ"શના ંપ�ીઓના ંટોળેટોળા ંઆવ ેછે. આમા ં;રૂખાબ/ુ ંઆકષ=ણ વr ુરહ" 

છે. 

62. અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ :::: સાબરમતીના �કનાર" આશાવલ અને કણા=વતી નામના ં બે નગરો 

હતા.ં D યારથી શ� થઈન ે અવા=ચીન અમદાવાદ ;ધુીનો એક રાજક�ય અન ે

સાAં nૃિતક ઈિતહાસ છે. સને 1411ના એિ
લ માસની પહ"લી તાર�ખ ેઅહમદ શાહ" 


થમ cટ $કૂ� શહ"ર/ુ ંિનમા=ણ શ� ક]ુ¡. અમદાવાદમા ંબે �કm લા છે : ભ%નો અને 

ગાયકવાડની હવેલીનો. Yણ દરવાQની Oદર જતા ં જમણે હાથે િવશાળ Qમે 

મ~Aજદ આવલેી છે T સન ે1423 મા ંબધંાયેલી. આ િસવાય ઝક�રયા મ~Aજદ, 

રાણી �પમતીની મ~Aજદ પણ 
\ યાત છે. સન ે 1572 મા ં બધંાયેલી સીદ� 

સૈયદની Qળ�ઓ િવwિવ\ યાત છે. nુRhુ©ુ�ન હૌT nુRબુ તળાવ 1451 મા ં

બધંાવ>ેુ ંT આT કાકં�રયા તળાવ તર�ક" ઓળખાય છે. 76 એકર Tટલી જમીન 

રોકતા આ તળાવનો ઘેરાવો લગભગ 2 �કમી Tટલો છે તથા d યાસ 650 મીટર 

છે. વચમા ંઆવેલી નગીનાવાડ� તેની ;ુદંરતામા ંવધારો કર" છે. nુશળ 
ાણીિવ© 

�બીન ડ"િવડના 
યાસોથી કાકં�રયાની આસપાસની ટ"કર�ઓ પર િવકસલેા 

બાળb�ડાગંણ, 
ાણીસEંહ, જળચરસEંહ �જુરાત/ુ ં આગKુ ં ગૌરવ ગણાય છે. 

સને 1450 મા ં સીદ� બશીરની મ~Aજદના ªલતા િમનારાઓની રચના થઈ. 

1850મા ં �દm લી દરવાQ બહાર 
મેચદં સલાટ" સફ"દ આરસ/ુ ં હઠ�િસvગ/ુ ં

�જનાલય ર_ ]ુ.ં બીQં ધમ=A થાનોમા ં પાjુંરંગ આઠવલેN/ુ ં ભાવિનઝ=રમા/ં ુ ં

યોગેwર/ુ ં મ�ંદર, �ચa મય િમશન, હર"nૃW ણ સ
ંદાય/ુ ં ઇA કોન મ�ંદર અન ેસોલા 

ખાતે ભાગવત િવVાપીઠ છે. 

/Dૃ ય�ેY ેJીમતી $ણૃા�લની સારાભાઈની દપ=ણ સAં થા અન ેnુ$�ુદની લા�ખયાની 

કદંબ સAં થા કામ કર� રહ� છે. A થાપD યિશ�ણ�ેYે A nૂલ ઓફ આ�ક�ટ"કચર, કલાનો 

રો�જvદો Nવન સાથ ેસદંભ= રચતી એન.આઈ.ડ�. અને ઉVોગ સચંાલનના િશ�ણ 

માટ"ની આઈ. આઈ. એમ. ભારતભરની બેન$નૂ સAં થાઓ છે. ગાધંીNએ 

A થાપેલી �જુરાત િવVાપીઠ A વતYં િવVાપીઠ તર�ક" ગાધંી િવચારન ે ક"a %મા ં

રાખીને િશ�ણ આપી રહ� છે. િવ ાન �ેY ે�ફ�ઝકલ �રસચ= લેબોર"ટર�, ઔVો�ગક 

સશંોધન માટ"ની અ�ટરા તો Oધ-બહ"રા$ંગૂા ંમાટ"ની બી. એમ. એ. સAં થાઓની 

નામના દ"શ-િવદ"શમા ં છે. સરખેજ નNક િવશાલા એક િવિશW ટ 
કાર/ુ ં

નાA તા�હૃ છે. Tમા ંગામડા/ુ ંવાતાવરણ ઊ[ુ ંકરવામા ંઆd ]ુ ં છે. અહI િવિવધ 
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કારના વાસણોનો સEંહ છે. 

સને 1915મા ં રાW §િપતા મહાD મા ગાધંીNએ સાબરમતીના કાઠં" ‘સD યાસD યાસD યાસD યાEહ Eહ Eહ Eહ 

આJમઆJમઆJમઆJમ‘ની A થાપના કર� હતી. અહIયા ગાધંીN/ુ ંિનવાસA થાન «દયnંુજ આવ>ેુ ં

છે. 

63. મોરબી મોરબી મોરબી મોરબી :::: 

મ_ ¬ નદ�ન ે �કનાર" મોરબી વA ]ુ ં છે. િશm પ]�ુત મ�ણમ�ંદર કળાનો ઉD nૃW ટ 

ન$નૂો છે. મોરબીમા ંઘ�ડયાળ તથા પોટર� બનાવવાના ઉVોગ `બૂ િવકA યા છે. 

નNકમા ં નાનકjુ ં ગામ ટંકારા આય=સમાજના A થાપક A વામી દયાનદંN/ુ ં

જa મA થાન છે. 

64. વાકંાનેર વાકંાનેર વાકંાનેર વાકંાનેર :::: 

રાજકોટથી 38 �કમી <ૂર વાકંાનેરમા ંમહારાQનો મહ"લ દશ=નીય છે. મહારાQના 

િવિશW ટ શોખની યાદગીર� �પે *રુાણી મોટરોના ંમોડલો (િવa ટ"જ કારો)નો મોટો 

સEંહ પણ છે. પોટર� ઉVોગ િવકાસ પાo યો છે. 

65. રાજકોટ રાજકોટ રાજકોટ રાજકોટ :::: 

રાજકોટની A થાપના સોળમી સદ�મા ં nંુવર િવભોN Qડ"Q નામના રાજ*તૂ 

સરદાર" કર�. અહIની રાજnુમાર કોલેજ Qણીતી િશ�ણ સAં થા છે. મહાD મા 

ગાધંીના પ�રવાર/ુ ં પRૈકૃ A થાન કબા ગાધંીનો ડ"લો, વોસન સEંહાલય 

\ યાતનામ છે. 

66. ગtડલ ગtડલ ગtડલ ગtડલ :::: 

રાજકોટથી 30 �કમીના Oતર" આવે>ુ ં ગtડલ [વુનેwર� દ"વી તથા 

A વામીનારાયણ સ
ંદાયના મ�ંદરોને લીધ ે QણીR ુ ં છે. ગtડલ ગtડલી નદ�ના 

�કનાર" વસે>ુ ંછે. 

67. વીર*રુ વીર*રુ વીર*રુ વીર*રુ :::: 

રાજકોટથી દ�� ણે 38 �કમી <ૂર વીર*રુ સતં જલારામના A થાનકને કારણ ે

\ યાતનામ બa ]ુ ંછે. 

68. Qમનગર Qમનગર Qમનગર Qમનગર :::: 

સને 1540 મા ં Qમ રાવળે ક_ છ છોડ�ને Qમનગર શહ"ર વસાવ>ેુ.ં શહ"ર 

વ_ ચેના રણમલ તળાવમા ંઆવેલો લાખોટા મહ"લ વીરતા અન ે
ેમ/ુ ં
તીક છે. 

સૌરાW §/ુ ંપ�ેરસ કહ"વાR ુ ંQમનગર એક વખત છોટ" કાશી તર�ક" પણ ઓળખાR ુ.ં 
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આ]વુ^દાચાય= ઝjું ભ®Nએ A થાપેલી રસાયણ શાળાઓએ આT ઝjું ફામ=સી/ુ ં

�પ ધારણ ક]ુ¡ છે. શહ"રમા ંઆવેલી આ]વુ�̂દક ]િુનવિસ�ટ� અન ેસૌર – �ચ�કD સા 

માટ"/ુ ંસોલે�રયમ 
\ યાત છે. અહI/ુ ંA મશાન માણેકબાઈ $~ુ�તધામ અનો`ુ ંછે. 

રણમલ તળાવની અ~gન �દશાએ બાલા હ/મુાન મ�ંદર છે. T/ુ ંનામ ‘ �ગનેસ �ગનેસ �ગનેસ �ગનેસ 

hકુhકુhકુhકુ‘મા ંનtધા]ુ ં છે, કારણ ક" 1 ઓગW ટ 1964 થી શ� થયેલ Jી રામ… અખડં 

rનુ િનરંતર ચા> ુ રહ� છે. Qમનગરની એક તરફ બધં બાધંીને બનાવે>ુ ં

રણNતસાગર છે તો બીN બાPુ બેડ� બદંર છે. બેડ�મા ં હવાઈદળ તથા 

નૌકાદળ/ુ ંમહD વ/ુ ંમથક છે. નNકના બાલાછડ�મા ંસૈિનકશાળા છે. દ�રયામા ં22 

�કમી <ૂર પરવાળાના ;ુદંર રંગોના ખડકોવાળા ટા*ઓુ પીરોટન ટા*ઓુ તર�ક" 

ઓળખાય છે. આ ટા*ઓુની આસપાસનો 170 ચો �કમી િવA તાર ‘દ�રયાઈ દ�રયાઈ દ�રયાઈ દ�રયાઈ 

રાW §�રાW §�રાW §�રાW §�ય ઉVાનય ઉVાનય ઉVાનય ઉVાન‘  Qહ"ર કરાયો છે. 

69. �ારકા �ારકા �ારકા �ારકા :::: 

�ારકા �હa <ુઓના ં ચાર યાYાધામો પકૈ�/ુ ં એક છે. �ારકામા ં 2500 વષ= Pૂ/ુ ં

�ારકાધીશ/ુ ં મ�ંદર છે. પાચં માળ/ુ ં િવશાળ મ�ંદર 60 A તભંો પર ઊ[ુ ં છે. 

નNકમા ં જ Jીમદ શકંરાચાય=/ુ ં શારદાપીઠ આવે>ુ ં છે. �ારકાથી 32 �કમી <ૂર 

શખંો�ાર બેટ છે ક" T બેટ �ારકા તર�ક" ઓળખાય છે. Qમનગર અને �ારકા 

વ_ ચે મીઠા*રુમા ંટાટા ક"િમકલ/ુ ંમીઠા/ુ ંકારખા/ુ ંછે. 

70. પોરબદંર પોરબદંર પોરબદંર પોરબદંર :::: સૌરાW §ના દ�રયા�કનાર" આવે>ુ ં પોરબદંર મહાD મા ગાધંી/ુ ં

જa મA થાન છે. આને ;દુામા*રુ� પણ કહ" છે. અહI મોટ� સ\ં યામા ં‘સી©�સી©�સી©�સી©�‘  Qિતના 

લોકો વA યા છે, Tઓ/ુ ં $ળૂ વતન આ�¦કા માનવામા ં આવે છે. અહIના 

જોવાલાયક A થળોમા ં ગાધંીNવનની ઝાખંી કરાવR ુ ં ક�િત�મ�ંદર, ;દુામામ�ંદર, 

નેહ�ુ ૫લેનટેો�રયમ, ભારત મ�ંદર તથા સ$%ુતટ વગેર" ગણાવી શકાય. 

71. અહમદ*રુ અહમદ*રુ અહમદ*રુ અહમદ*રુ – માડંવી માડંવી માડંવી માડંવી :::: 

દ�રયા�કનાર" આવે>ુ ંનયનરo ય નસૈ�ગ°ક સ�દય= ધરાવR ુ ંA થળ છે. 

72. Pૂનાગઢ Pૂનાગઢ Pૂનાગઢ Pૂનાગઢ :::: 

�ગરનારની છાયામા ં િવA તર">ુ ં નગર Pૂનાગઢ ભ�ત નરિસvહ મહ"તાની નગર� 

ગણાય છે. હડX પાની સAં nૃિત પહ"લાનંા અવશેષો અહIથી મળ� આd યા છે. 

�ગરનાર જવાના રA તે અશોક" કોતરાવેલ િશલાલેખ છે. 
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73. �ગરનાર �ગરનાર �ગરનાર �ગરનાર :::: �ગરનાર પવ=તની 600 મીટરની 6ચાઈ ;ધુી પહtચવા માટ" દસ હQર 

પગિથયા ં ચડવા ં પડ" છે. �ગરનાર $\ુ યD વે �ન તીથ=ધામ છે. �ગરનાર 

ર±વતાચલના નામે પણ ઓળખાય છે. ટોચ પર સૌથી મો|ંુ નેિમનાથN/ુ ંદ"રાસર 

છે. છેક ટોચે OબાN/ુ ંમ�ંદર છે. 

74. સાસણગીર સાસણગીર સાસણગીર સાસણગીર :::: 

ગીરની તળેટ�માથંી સ$%ુ ;ધુીના દ�� ણ સૌરાW §ના િવA તારમા ં િવA તર">ુ ં

સાસણગીર/ુ ં જગંલ િસvહોના અભયાર² ય તર�ક" 
\ યાત છે. 

વનA પિતશાA Yીઓના અ�ભ
ાય $જુબ અહI લગભગ 50 Qતના ંઘાસ ઊગ ેછે. 

ગીરના ંબીQં નtધપાY 
ાણી છે નીલગાય અન ેમોટા ંશIગડાવંાળ� ભ�સ. 

75. Rલુસીy યાRલુસીy યાRલુસીy યાRલુસીy યામ મ મ મ :::: 

�ગર 
દ"શની મM યમા ંઆવેલા આ A થળે સાત nંુડ છે. ત/ે ુ ંપાણી 70 થી 80 C 

Tટ>ુ ંગરમ રહ" છે. 

76. ચોરવાડ ચોરવાડ ચોરવાડ ચોરવાડ :::: [તૂકામા ંચા�ંચયાઓ માટ"ના A થળ ચોરવાડ/ુ ં$ળૂ નામ ચા�ુવાડ� છે. 

આ A થળ ના�રયેળ, નાગરવલેના ંપાન અન ેસોપાર� માટ" 
િસz છે. Pૂનાગઢના 

નવાબો માટ" આ ઉનાળાનો $કુામ હતો. નવાબનો EીW મ મહ"લ આT હોલીડ"-

હોમમા ંફ"રવાઈ ગયો છે. 

77. સોમનાથ સોમનાથ સોમનાથ સોમનાથ :::: 

સોમનાથ એ ભારતમા ંશૈવ સ
ંદાયના ંઅD યતં પિવY એવા બાર �યોિત�લ³ગોમા ં


થમ ગણાય છે. વરેાવળથી 5 �કમી <ૂર દ�રયા�કનાર" આવ>ેુ ં સોમનાથ 17 

વખત > ૂટંા]ુ ંઅને બધંાR ુ ંર�ુ ંછે. સન ે1950 મા ંસોમનાથના નવિનમા=ણ/ુ ંકામ 

શ� થ]ુ.ં Tમા ં સરદાર પટ"લનો િસvહ ફાળો ર�ો. સન ે 1995મા ં સોમનાથની 

ફર�થી નવરચના કરાઈ હતી. મ�ંદરની નNકમા ં ભગવાન JીnૃW ણન ેપારધીએ 

તીર મા]ુ¡ હR ુ ંત ેભાલકાતીથ= છે. 

78. લાઠ� લાઠ� લાઠ� લાઠ� :::: 

અમર"લી/ુ ંલાઠ� ગામ રાજવી કિવ કલાપીની જa મ[િૂમ અન ેકમ=[િૂમ છે. 

79. ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર :::: 

ભાવનગરની A થાપના મહારાજ ભાવિસvહN પહ"લાએ 1723 મા ં વડવા ગામ 

નNક કર�. hિુનયાદ� િશ�ણ માટ" દ�� ણા$િૂત� સAં થાની શ�આત અહI થઈ. 
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ગાધંી A $િૃત, બાટ=ન લાઇ4ેર�, બહ"રા – $ ૂગંા શાળા, લોકિમલાપ, સોm ટ �રસચ= 

ઈ´aAટટµટૂ, ગૌર�શકંર તળાવ, તખતેwર મ�ંદર વગેર" Qણીતા ંછે. 

80. ગઢડા ગઢડા ગઢડા ગઢડા :::: ભાવનગરથી ઉLર – પિ�મ ેઆવ>ેુ ંગઢડા A વામીનારાયણ સ
ંદાય/ુ ં

મહD વ/ુ ંધામ છે. 

81. પા�લતાણા પા�લતાણા પા�લતાણા પા�લતાણા :::: 

પા�લતાણા પાસેના 503 મીટર 6ચા શ¶ેુ�ંય પવ=તમાળા પરના ં 108 મોટા ં

દ"રાસર અને 872 નાની દ"ર�ઓ િવw 
િસz છે. આ પવ=તને *ુડં�રક �ગ�ર પણ 

કહ" છે. અ�ગયારમા ં સૈકાના ં આ મ�ંદરો મોટ" ભાગે આરસપહાણ અને સફ"દ 

પ� થરોથી બધંાયલેા ં છે. શ¶ેુ�ંય ચડતા ં જમણી બાPુએ આrિુનક ]ગુમા ં

બધંાય>ેુ ંસમવસરણ મ�ંદર આવે>ુ ંછે. 

82. વેળાવદર વેળાવદર વેળાવદર વેળાવદર :::: 

અમદાવાદ-ભાવનગર રA તા ઉપર વલભી*રુ નNક 8 ચો �કમી િવA તારમા ં

વેળાવદરનો <ુિનયાનો સૌથી મોટો કાળ�યાર રાW §�ય પાક= આવલેો છે. 

 

 


