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પ્રસ્તાળના 

વલજાપયુ તાલકુાભાાં આલેરા પ્રાચીન સ્થાત્મોભાાં ૧૨ભી અને ૧૩ભી વદીની આવાવ 
ફાંધામેરા કેટરાક ધભમસ્થાનો  શતા  જે ગજુયાતનાાં અન્મ પ્રાચીન ભાંદીયોની જેભ મવુરભાન 
આક્રભણકાયીઓનો વળકાય ફનેરા શતા. વલજાપયુભાાં ફે લખત ધભમસ્થાનોને મવુરભાનોએ 
બાાંગ્મા.૧ યાંત ુાછથી અહશ ભયાઠા વભમભાાં આ ફધા ધભમસ્થાનો પયી ફાંધામા , તો કેટરાક 
એજ હયસ્સ્થતીભાાં શાર ણ વલદ્યભાન છે. વલજાપયુ તાલકુાભાાં સ્થાત્મોભાાં ધાવભિક સ્થાત્મો 
મખુ્મ છે આ સ્થાત્મોભાાં ભાંહદયો , દેયાવયો , ઉાશ્રમો , ભસ્સ્જદો લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. આ 
તાલકુાભાાં કેટરાક ભાંહદયો નલા ફાંધામા શતા તો કેટરાક જીણોદ્ધાય ામ્મા શતા. 

હહિંદુ સ્થાત્યો 

વલજાપયુભાાં આવોડાભાાં આલેલુાં જવભરનાથજી ભાંહદય વોરાંકી કારીન ગણામ છે , આ 
ભાંહદય નાગય ળૈરીભાાં ફાંધાએલુાં  ાંચામતન પ્રકાયનુાં ભ ાંહદય છે , આલા ભાંહદયો ઉત્તય ગજુયાતભાાં 
વાંડેય, ધીણોજ, સણુોકભાાં જોલા ભે છે. આ વળલ ભાંહદય ાંચામતન વાથે વાંકામેર એક વલયર 
ઉદાશયણ છે. મખુ્મ ભાંહદય અને તેના ચાય ેટા દેલો છે. ઉંચી જગતી ય ઉબેલુાં મખુ્મ ભાંહદય 
રગબગ વાયી સ્સ્થવતભાાં છે. દક્ષિણ-વિભ ેટા દેલો અને ઉત્તય-વિભ મદુ્રાઓ અનકુ્ર્ભે સમુમ 
અને વલષ્ણનેુ વભવિત છે. ાાંચ દાદય વળલ ભાંહદયની ચઢાઈ છે અને હયવય ળણાગાયેરો છે. 
વાંડેયનાાં ભ ાંહદય જેલી ઉંચાઈ છે યાંત ુભાંહદયનુાં ફાાંધકાભ ભોટુ અને વલક્ષચત્ર છે. આ ભાંહદયનાાં 
પ્રાાંગણભાાં પયુાતત્લ વલબાગની અંગે્રજીભાાં ત્રણ તકતી મકેુરી છે જેન ુરખાણ આ પ્રભાણે છે. 

→ Thissiva temple is a rare example belonging to the panchayatana class having four 
subsidiary shrines. The pihole group standing on a high jagati the main temple is almost in 
good condition except for the corner. 

 → sub-shrines which are ruined. The south-western sub-shrines and the north-western 
ones are dedicated to surya and Vishnu respectively. The sub-shrines in the front are 
possibly dedicated to the female aspects of siva. The lateral walls of the stairway are 
decorated with mouldings and attendant figures. 
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→ a feature not found in other salanki temples. The entire structure represents in plan and 
elevation to the temple at sander, but is larger and typical for the carvings of the temples of 

Gujarat in the 12thcentury.a.d.૨  

 લવઈભાાં આલેલુાં નીરકાંઠેશ્વય ભશાદેલનુાં ભ ાંહદય યાણક ટેરે વલ.વાં.૧૫૨૫ભાાં ફાંધાલેલુાં 
શત ુાં.૩ આ ઉયાાંત વોરાંકી કારીન ભાંહદય ડાબરાભાાં આલેલુાં શત ુાં. શ્રી ાેશ્વય ભશાદેલનુાં ભ ાંહદય 
ાંચામતન પ્રકાયનુાં નાગય ળૈરીભાાં ફાંધામેર ઉતકૃષ્ટ સ્થાત્મ શત ુાં. ૪ આ ભાંહદયો વલજાપયુનાાં 
પ્રાચીન ભાંહદયોભાાં વભાલેળ થામ છે , આ ભાંહદયોની લધાયે ભાહશતી પ્રાપ્ત થતી નથી યાંત ુએના 
ફાાંધકાભ, કોતયણી લગેયે ફાફતોને જોતા એટલુાં ચોક્કવ કશી ળકામ કે આ ભાંહદયો ળૈલ 
વાંપ્રદામભાાં ભાનનાય વોરાંકી યાજાઓનાાં વભમભાાં ફાંધામેરા શળે. વલજાપયુ ાવે રાડોર ગાભભાાં 
વોરાંકી કાનુાં શયવવદ્ધભાતાનુાં સપુ્રવવદ્ધ ભાંહદય આલેલુાં છે.૫ 

 આ ઉયાાંત વલજાપયુ તાલકુાભાાં કેટરાક પ્રાચીન જૈન ભાંહદયો ણ આલેરા છે. આ ભાંહદયો 
ખાંડેય અલસ્થાભાાં ણ ોતાની બવ્મતાની ચાડી ખામ છે , જેભાાં ફુદેડા , ઘાાંટુ અને વાંઘપયુભાાં 
આલેરા જૈન દેયાવયો પ્રાચીન છે ણ શાર તે અપજૂ્મ અને ખાંડેય અલસ્થાભાાં છે તેભાાં યશરેી 
પ્રવતભાઓને અન્મ દેયાવયોભાાં પ્રવતષ્ષ્ઠત કયલાભાાં આલી શતી. આ ફધા જૈન અને હશિંદુ દેલો 
મસુ્સ્રભ આક્રભણકાયીઓનો વળકાય ફનેરાાં શતા. શાર વલજાપયુભાાં જે ધાવભિક સ્થાત્મો આલેરા 
છે તે તભાભ ભયાઠા કા દયમ્માન ફાંધામેરા અને જીણોદ્ધાય ાભેરા શતા. 

 હશિંદુ ભાંહદયોભાાં વ્મસ્તતઓ દ્વાયા ફાંધામેરા ભાંહદયોનો વભાલેળ થતો શતો. વલજાપયુભાાં 
બાટલાડાભાાં ફાયોટ લશારા ભોકભજીએ રક્ષ્ભીનાયામણ ભાંહદય ફાંધાવ્યુાં શત ુાં.વલ.વાં.૧૮૫૩ભાાં 
ફનેરાાં આ ભાંહદયની પ્રવતષ્ઠા વલ.વાં.૧૮૫૬ભાાં થઈ શતી. જેભાાં રક્ષ્ભીનાયામણ અને મયુરીધયની 
મવૂતિઓ છે. બાટલાડાભાાં ફાયોટ દાભોદય ભશોફતવાંગજીએ ફાંધાલેલુાં યણછોડજીનુાં અને 
યાધાકૃષ્ણનુાં ભ ાંહદય , ફાયોટ બઈફા ઘેભયવાંગજીએ ફાંધાલેલુાં ખાખચોકનુાં ભ ાંહદય અને અંફાજીનુાં 
ભ ાંહદય, ફાયોટ રીરાબાઈ જેઠીદાવે ફાંધાલેલુાં ળાભાજીનુાં ભ ાંહદય , ફાયોટ જેઠાબાઈ વાાંકબાઈએ 
ફાંધાલેલુાં યાભરક્ષ્ભણનુાં ભ ાંહદય , ફાયોટ ડુાંગય બસ્તતએ ફાંધાલેલુાં બાદાણી બાટલાાનુાં ભ ાંહદય , 
જેઠાયાભ દલેએ ફાંધાલેલુાં દ્વાયકાધીળનાાં ભાંહદય શતા. આ ઉયાાંત દોળીલાડાનુાં યાધાકૃષ્ણનુાં ભ ાંહદય, 
નલા કાળીપયુાનુાં સ્લાભીનાયામણ ભાંહદય ણ શતા . કાળીપયુાની દક્ષિણફાજુએ કારીકા ભાતાનુાં 
ભ ાંહદય ગામકલાડે વનભેરાાં કાઠીમાલાડનાાં હદલાન વલઠોફા હદલાનજીએ ફાંધાવ્યુાં શત ુ , આ ભાંહદય 
ફનાલલા ભાટે ભેંણાલાડા ાવે આલેરાાં ખાંડેય દેલ ભશાલીયનાાં અને કેળયીમાજીનાાં થ્થયોનો 
ઉમોગ કયેરો શતો. ૬ આ ભાંહદયને વયકાય તયપથી લાવિક લામવન ભતુાં શત ુાં. લડનગયનાાં 
ભોઢ બ્રાહ્મણકવલ મદુયાભનાાં નાભથી પ્રવવદ્ધ ફનેરા મદુયાભનાાં ભાંહદયભાાં કૃષ્ણનીમવૂતિ શતી. આ 
ભાંહદયને ગામકલાડ વયકાય તયપથી લાવિક લામવન રૂ.૧૨૦ ભતુાં શત ુાં. 
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 જીણોદ્ધાય ાભેરા ભાંહદયોભાાં વલિંધ્મલાવવની ભાતાનુાં ભ ાંહદય શત ુાં.આણાંદેશ્વય ભશાદેલના 
ભાંહદયનો જીણોદ્ધાય વલ.વાં.૧૯૭૮ભાાં બટ્ટ ભેલાડા જ્ઞાવત તયપથી થમો શતો. રાડોરનાાં ભાગે 
અંફાજી ભાતાની નાની દેયી ભાાંથી ભોટુ ભાંહદય ફનાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

 વલજાપયુ ાવે ભશશે્વય ગાભભાાં ભવવમા કે ભાશશે્વય ભશાદેલનુાં ભ ાંહદય આલેલુાં છે. જેભાાં 
ળસ્તતની મોવનક્ષરિંગની પજૂા થામ છે , આ પ્રકાયનાાં કેટરાક મોવનક્ષરિંગો ગજુયાતભાાંથી ભી 
આવ્મા છે. એભાાં આ ભાંહદયનાાં મોવનક્ષરિંગનો વભાલેળ થામ છે.૭ 

જૈન સ્થાત્યો 

જૈન સ્થાત્મનાાં િેતે્ર ફાંધામેરાાં કે જીણોદ્ધાય થમેરાાં ભાંહદયોભાાં ઘય દેયાવયો , ધાફાફાંધી, 
અને વળખયફાંધી ભાંહદયોનો વભાલેળ થતો શતો. વલજાપયુભાાં લસ્તુાર-તેજારે ક્ષચિંતાભણી 
ાશ્વમનાથનાાં દેયાવયનો જીણોદ્ધાય કયાવ્મો શતો એભ દેવાઈ ભોશનબાઈ દરીચાંદે એક જૂની 
ટ્ટાલરી જૈન કોન્પયન્વ શયેલ્ડભાાં છાલી શતી તેભા જણાવ્યુાં શત.ુ મવુરભાન ળાવકોનાાં 
વભમભાાંઆ દેયાવય તોડલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં અને ક્ષચિંતાભણી ાશ્વમનાથની પ્રવતભાને બાટલાડાભાાં 
એક બ્રહ્મબટ્ટને ત્માાં ગપુ્ત યીતે જાલલાભાાં આલી શતી. ફાયોટ છોટારાર કારીદાવનાાં જણાવ્માાં 
પ્રભાણે અભાયા લડલાએ જ્માયે ગામકલાડી યાજની સ્થાના થઈ અને જૈન વાંઘે બાટલાડાભાાં 
દેયાવય ફાાંધલા ભાાંડયુાં ત્માયે ફાયોટ ભાંગરજી જળકયણે શ્રી વાંઘને પ્રવતભા વલ.વાં ૧૮૩૧ભાાં 
વોી. વલ.વાં. ૧૮૫૦ભાાં દોળી શઠીવાંગ નાનાબાઈએ ક્ષચિંતાભક્ષણ ાશ્વમનાથની પ્રવતભાને ગાદીએ 
ફેવાડી. વલજાપયુભાાં આ દેયાવય વૌથી ભોટુાં શત ુાં , જે બાટલાડાના નાકે રહુડી ોળા ાવે 
આલેલુાં શત ુાં. આ દેયાવયભાાં ાાણની પ્રવતભાઓ ય વલ.વાં. ૧૭૦૬ , ૧૫૨૭ અને એક ટ્ટ ય 
૧૩૨૪ની વાર વાથે રેખો રખેરા શતા. જેભાના કેટરાક ઘવાઈ ગમા શતા. અને કેટરાક 
લાાંચલાની વગલડનાાં અબાલે લાાંચી ળકાતા નથી.૮ 

 વલજાપયુભાાં ચોથીમાનાાં કોટભાાં આલેલુાં ફે ભાનુાં શ્રી ભશાલીય સ્લાભીનુાં દેયાવય 
વલ.વાં.૧૯૦૯ભાાં અભદાલાદનાાં ઝલેયી લખતચાંદ દોરતચાંદે ફાંધાવ્યુાં શત ુાં. ભશાલીય સ્લાભીની 
પ્રવતભાાં ય વલ.વાં ૧૭૦૬નો રેખ રખેરો છે. ૯ શ્રી લાસપુજૂ્મ સ્લાભીનુાં દેયાવય લખાયીમા ળેઠ 
ળીયચાંદ રૂચાંદે વલ.વાં.૧૯૩૦-૩૨ભાાં ફાંધાવ્ય ુછે. ળેઠ ફેચયદાવ ળીયચાંદે વલ.વાં. ૧૮૭૨ની 
વારભાાં ચોથીઆના કોટભાાં શ્રી ળાસ્ન્તનાથજીનુાં ળીખયફાંધી દેયાવય ફાંધાવ્યુાં. શ્રી 
વલજ્માનાંદસહૂયએ તેની પ્રવતષ્ઠા કયી છે. ળા.મૂચાંદ શીયાચાંદની વલધલા શ્રાવલકા તેજકોય ઉપે 
નલી કાકીએ શ્રી કુાંથનુાથજીનુાં દેયાવય વલ.વાં ૧૯૨૭ભાાં રૂ.૧૦ ,૦૦૦ ખચી ફાંધાવ્યુાં છે. ખાંબાતથી 
શ્રી કુાંથનુાથની પ્રવતભાને તેજકોય કાકી રાવ્મા અને તેભની મરૂનામક તયીકે પ્રવતષ્ઠા કયી. શ્રી 
વાંબલનાથની પ્રવતભાને ઘાાંટુથી ભાંગાલી શતી. શ્રી ઋબદેલજી કેળયીમાજીનુાં વળખયફાંધી દેયાવય 
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મવૂતિની પ્રવતષ્ઠા વલ.વાં. ૧૮૬૬ભાાં ળેઠ ખફૂચાંદબાઈ દોળીએ કયી શતી. શ્રી અયનાથનુાં નાનુાં 
વળખય વલનાનુાં દેયાવય વલ.વાં.૧૮૭૩ભાાં દોળી શઠીવીંગ નાના અને શભેચાંદ નાનાએ ફાંધાવ્યુાં શત ુાં. 
શ્રી ગોડી ાશ્વમનાથનાાં દેયાવયની જગ્માએ ઘય દેયાવય શત ુાં. છી ફાંધામેરા આ દેયાવયનાાં 
ફાાંધકાભભાાં ળેઠ જનળા વતાાંફય , ળેઠ જૂભખા લેરજી , ળેઠ ભોશનરાર જેઠા , ળેઠ રલ્લબુાઈ 
જીલયાજ, ળેઠ દરસખુ નથ ુલગેયે શતા. શ્રી દ્માલતીના દેયાવયભાાંથી ગોડી ાશ્વમનાથની મવૂતિ 
રઈને વલ.વાં.૧૯૪૫નાાં ભાઘ સદુી ત્રમાદેળીના યોજ પ્રવતષ્ઠા કયી શતી. શ્રી દ્માલતીના 
દેયાવયભાાં મૂ નામક તયીકે શ્રી આહદશ્વયની પ્રવતભાાં શતી. તેની પ્રવતષ્ઠા ળેઠ ફેચયદાવ ળીયચાંદે 
કયાલી શતી. તેની જભણી ફાજુએ શ્રી દ્માલતીની અને ડાબી ફાજુએ શ્રી વયસ્લતીદેલીની મવૂતિ 
છે. વલ.વાં. ૧૯૫૧ભાાં નથબુાઈ કુફેયે તેની પ્રવતષ્ઠા કયાલી શતી.  

 ભહુડી કે જે શાર ભાણવા તાલકુાભાાં વભાલેળ થમેલુાં છે. યાંત ુતેનો ઈવતશાવ વલજાપયુ 
વાથે જોડામેરો શોઈ અહશ તેના વલળે ઉલ્રેખ કયેરો છે. ભહુડી ગાભભાાં શ્રી ઘાંટાકણમ ભશાલીયનુાં 
ભ ાંહદય રાંફચોયવ ઘાટનુાં પલૂામક્ષબમખુ ધાફાફાંધી દેયાવય છે. એનાાં વિભ છેડે કયેરા ગબમગશૃભાાં 
ધનષુ્મ-ફાણ ધાયણ કયેરા લીય ઘાંટાકણમની દ્વદ્વભજુ ઊબી મવૂતિની પ્રવતષ્ઠા શ્રીભદ્ બદુ્વદ્ધવાગય 
સયૂીશ્વયજીએ કયી શતી. જૈન ળાવનનાાં ફાલન લીયો ૈકી ત્રીવભા લીય ઘાંટાકણમ ભશાલીય છે. દ્મ 
પ્રભસુ્લાભીનાાં દેયાવયભાાં શ્રી દ્મસ્લાભી , શ્રી આહદશ્વય સ્લાભી , શ્રી ચાંદ્રપ્રભસુ્લાભીની પ્રવતષ્ઠા શ્રી 
ભદ્ બદુ્વદ્ધવાગય સયૂીશ્વયજીએ વલ.વાં. ૧૯૭૪ભાાં ભાગળય સદુ-૬નાાં હદલવે કયી શતી.૧૦ 

 વલજાપયુ તાલકુાનાાં ગાભોભાાં વળખયફાંધી , ઘમુ્ભટફાંધી અને ઘય દેયાવયો શતા. ગેયીતાભાાં 
ાશ્વમનાથજી અને લાસપુજૂ્મજી , કોરલડાભાાં આદીનાથ , ાભોરભાાં ળાાંવતનાથજી , ગલાડાભાાં 
વાંબલનાથજી અને ાશ્વમનાથજી , રાડોરભાાં ાશ્વમનાથજી અને ળાાંવતનાથજી , વયદાયપયુભાાં 
નેભીનાથજી, ેઢાભરી ગાભભાાં ાશ્વમનાથજી , ફુદેડાભાાં સભુવતનાથજી , આગરોડભાાં કલ્માણ 
ાશ્વમનાથજી અને સભુવતનાથજી , નલા વાંઘપયુભાાં ચાંદ્ર પ્રભસુ્લાભી , કુકયલાડાભાાં આદીનાથજી , 
યણાવણભાાં ળાભા ાશ્વમનાથજી , પુાંધયાભાાં આદીનાથજી , વરલાઈભાાં દ્મપ્રભજુી , વલશાયભાાં 
ાશ્વમનાથજી, ટીંટોદણભાાં સભુવતનાથજી , ફીરોદયાભાાં વાંબલનાથજી , ચયાડાભાાં ળાાંવતનાથજી , 
આજોરભાાં દ્મપ્રભજુી, રાકયોડાભાાં ળાાંવતનાથજી લગેયે મૂનામકોનાાં દેયાવયો શતા.૧૧ 

અન્ય જૈન સ્થાત્યો         

 જૈન વલદ્યાળાાની વિભે હદળાએ જૈન જ્ઞાન ભાંહદય વલ.વાં ૧૯૭૬ભાાં તૈમાય કયલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં. આ જ્ઞાન ભાંહદયભાાં પ્રલેળતાાં વાભે દક્ષિણ બીંત ય આયવભાાં રેખ કોતયલાભાાં 
આવ્મો શતો. ૧૨ 
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 બદુ્વદ્ધવાગય સહૂયશ્વયજીએ વલ.વાં.૧૯૭૪નુાં ચોભાસુાં વલજાપયુભાાં વલશાય કમો અને વાંઘની 
આગ જ્ઞાન ભાંહદયનો ઉદેળ આપ્મો અને પાંડ કયલાભાાં આવ્યુાં. ફે લમભાાં જ્ઞાન ભાંહદય પણૂમ 
થયુાં. આ જ્ઞાન ભાંહદયનો ળેઠ ભણીબાઈ દરતબાઈ, ળેઠ જગાબાઈ દરતબાઈ, ળેઠ જીલણચાંદ 
ધયભચાંદ લગેયે જૈન ળેઠો ઉયાાંત લડોદયા યાજ્મનાાં હદલાન શ્રીયતુ ભનબુાઈ , સફૂા વનિંફારકય 
તથા વય સફૂા ગોવલિંદજીબાઈ શાથીબાઈ , સફૂા યાભરારબાઈ તથા નામફ સફૂા ગોખરે 
લગેયેએ આ જ્ઞાન ભાંહદયની મરુાકાત રીધી શતી. 

 ઉાશ્રમોભાાં વાંલેગીનો ઉાશ્રમ , શ્રાવલકોનો ઉાશ્રમ, અણસુયુગચ્છનો ઉાશ્રમ , 
શ્રીદેલસહૂયગચ્છનો ઉાશ્રમ , લડી ોળાનો ઉાશ્રમ અને શ્રી રઘુોળાનો ઉાશ્રમનો 
વભાલેળ થતો શતો. 

મસુ્સ્મ સ્થાત્યો 

 મસુ્સ્રભ સ્થાત્મ િેતે્ર વલજાપયુભાાં જૂના સ્થાત્મોભાાં ઈદગાશ અને કેટરીક ભસ્સ્જદોનુાં 
વનભામણ ૧૩ભી વદી છી થયુાં. વલજાપયુભાાં આલેરા મસુ્સ્રભ સ્થાત્મોભાાં ભાત્ર ધાવભિક સ્થાત્મો 
જ શતા. જેભાાં- ીંજાયાની ભસ્સ્જદ , વલ.વાં.૧૯૬૨ભાાં ફાંધામેરી કબ્રસ્તાનની ભસ્સ્જદ , 
વલ.વાં.૧૯૭૬ભાાં ફાંધામેર પૈજુદ્દીન ભીમાનો યોજો, જશાનીમા વાશફે જ્માાં લવતા શતા ત્માાં તેભના 
નાભથી જશાનીમા ભસ્સ્જદ ફાાંધલાભાાં આલી , વૈમદની કે કસ્ફાતી  ભસ્સ્જદ , કાજીની 
ભસ્સ્જદ,લોયલાડભાાં જુમ્ભા ભસ્સ્જદ આલેરી શતી , કવાઈલાડાની ભસ્સ્જદ લગેયે જૂનાાં સ્થાત્મો 
આલેરા શતા. જેનો વભમાાંતયે જીણોદ્ધાય કયલાભાાં આલેરો શતો.૧૩ 

કવાઈલાડાના ચોયાની ભસ્સ્જદભાાં એક રેખ શતો તેનો ગજુયાતીભાાં તયજુભો નીચે પ્રભાણે થામ- 

૧. ઈશ્વયના નાભ વાથે ળરૂ કરૂાં છાં. 

૨. ઔયાંગળાશ ફાદળાશના વભમભાાં વયદાયપયુ ભશોલ્રો લવેરો વદયહુ ફાદળાશનાાં લખતભાાં. 

૩. વૈમદ શાવભ કોતલારે ઈશ્વય ઈચ્છાથી લવાલેલુાં. 

૪. ખદુાના હુકભથી તૈમાય કયી લવાવ્યુાં છે. 

 તાયીખ ૧ ભાશ ેજભાદી ઉર અફર વને ૧૦૧૦ શીજયી. કવાઈલાડાની ભસ્સ્જદભાાં થ્થય 
ઉય રેખ છે તે ગજુયાતીભાાં- 

તખ્ત ફાદળાશ ઔયાંગળાશ. 

લીજાપયુ જાાંગીયખાન શ્રીફદય. 
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ભમાન યવય દય યલાવ 

વૈમદ ટીળભ કોતલાર કાભદાયે કયુમ છે વાંલત ૧૭૪૦ લે લૈળાખ ભાવે. 

 ગાભની આથભણી હદળાએ સ્ટેળન ાવે ઈદગાશ શતી ત્માાં લચ્ચોલચ ફેઠકની જગ્માએ 
અયફીભાાં રેખ શતો તેનુાં ગજુયાતી બાાાંતય નીચે પ્રભાણે છે.- 

૧. આથી શરેા અશી જપયખાન ફાફીએ ઈદગાશની પ્રવતષ્ઠા કયેરી. 

૨. તે પયુાણી અને ખાંડીત થલાથી ઘણી મદુ્દતથઈ ગઈ શતી. 

૩. તેથી છી નલીન પ્રવતષ્ઠા ઈશ્વય ઈચ્છાથી કયલાભાાં આલી. 

૪. મજુાશીદખાાં અરીનેક આદતલારાએ પ્રવતષ્ઠા ફીજીલાય નલીન કયાલી. 

૫. જ્માયે આ ઈભાયત તૈમાય થઈ તે ફીનાનો રેખ રખલાભાાં આવ્મો. 

૬. આકાળી દેલોએ કહ્ય ુકે આ ઈદગાશ શે્રષ્ઠ ને ઉત્તભ તૈમાય થઈ છે વને ૧૦૬૩ શીજયી. 

ાટણ ગજુયાતની સફુાગીયી ઉય શીજયી વન ૭૯૪ભાાં જપયખાન આવ્મા. શીજયી વન 
૮૧૦ભાાં જપયખાન ળેયપયુભાાં ગજુયાતના સલુ્તાન થમા અને મઝુપયળાશ નાભ ધાયણ કયુમ. 
હદલ્શીના ફાદળાશ અલ્રાઉદ્દીન ખરજીના ગજુયાત ાટણના વેનાવધવત ઝપયખાને વલજાપયુની 
ઈદગાશ ફનાલી. શીજયી વન ૮૦૧ભાાં ઝપયખાને ફાંધાલેરો ઈદગાશ જીણમ થઈ ગમો ત્માયે 
ારનપયુના હદલાન મજુાદખાન કે જે અભદાલાદના સફુા થમાશતા , તે વલજાપયુભાાં ફાંદોફસ્ત 
કયલા વારૂ લીવ લમ યહ્યા શતા. તેભણે ઈદગાશ સધુયાવ્મો , શીજયી વન ૧૦૬૩ભાાં દુયસ્ત 
કયાવ્મો. વલ.વાં.૧૯૬૨ભાાં કાગદી વ્શોયા ઉવભાનબાઈએ તથા ભીય વૈમદુભીમા ફાજુભીમા 
લગેયેએ મવુરભાનોના ઈદગાશના પાંડભાાંથી ઈદગાશ ત્રીજીલાય સધુયાવ્મો. જપયખાન છી 
આળયે ૨૬૨ લે ઈદગાશનો જીણોદ્વાય થમો. તે છી ઈ.વ ૧૯૦૫ આવાવ જીણોદ્વાય થમો 
શતો.૧૪ 

વલજાપયુભાાં આલેરા ઈસ્રાભીક ધાવભિક સ્થાત્મો નીચે પ્રભાણે છે. 

ીંજારાની મસ્સ્િદ:- 

 ીંજાયાની ભસ્સ્જદની જગ્માએ શરેા હુ ાંફડ જૈનોનુાં ભ ાંહદય અને ઔધળાા શતી. 
ઔયાંગઝેફ ફાદળાશના આજુ-ફાજુના કાભાાં તે તોડી ાડલાભાાં આવ્યુાં. અને ત્મા ભસ્જીદ 
ફાાંધલાભાાં આલી. પયુીફાઈ નાભની શ્રાવલકાને મવુરભાન ફનાલલાભાાં આલી ; તેની શાર ત્માાં 
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કફય છે, તે કફય દયલાજાભાાં ેવતા ડાફી ફાજુ છે, અને ઉત્તય તયપ દયલાજાભાાં ેવતાાં જભણી 
ફાજુએ બોંમરૂ શત ુઅને તેભા પ્રવતભાઓ શતી. શાર બોંમરૂ પયૂી નાખલાભાાં આવ્યુાં છે. આ જગ્મા 
બદુ્વદ્ધવાગય ભશયાજે જાતે જોએરી છે તેઓ તેભણે ઉલ્રેખ તેભના વતૃ્તાાંતભાાં કમો છે. 

 ભસ્જીદ જૂની થલાથી વલ.વાં.૧૯૭૧ની વારભાાં નલી ફાંધાલી છે ; તેભ છતા શાર પલૂમના 
દેયાવયના અલળેો જોલા ભે છે. ભસ્જીદનુાં ફાાંધકાભ આકમક છે.૧૫ 

કબ્રસ્તાનમાાં આળેી મસ્સ્િદ:- 

 ભીમા વૈમદબાઈ યશીભબાઈ કાગદીએ વલ.વાં.૧૯૬૨ભાાં આ ભસ્સ્જદ ફાંધાલી છે. ખરીપા 
યશભેાનળાશ કાદયીની કફય ભસ્સ્જદ ાવે રીંફડીની નીચે છે, તે શાપીઝ પકીય શતા. તેભણે વલ.વાં 
૧૯૫૪ના પાગણ સહુદ પનૂભનાાં યોજ દેશ ત્માગ કમો શતો.૧૬ 

પૈજુદ્દીન મીયાન ુાં રોઝુ:- 

 કબ્રસ્તાનની ાવે આંફરી ાવે કાજી પૈજુદ્દીન લલ્રીઉદ્દીનનો યોઝો છે. વલ.વાં.૧૯૭૬ભાાં 
તે યોઝો એક લમભાાં પયુો કયલાભાાં આવ્મો છે. પૈજુદ્દીન ભીમા ગયીફોને દાન કયતા અને તેભણે 
કુયાનનો વાયો અભ્માવ કમો શતો. હશન્દુઓની વાથે વાયી યીતે શી ભી યશતેા શતા. હશિંન્દુ-
મવુરભાનનાાં વાં ભાટે વાયો બાગ બજલતા શતા. તે ભયણ ામ્મા ત્માયે ભશાજને ાખી ાી 
શતી. મવુરભાનોએ ાાંજયાોભાાં રૂવમા આલા ભાાંડયા શતા , ણ ભશાજને તેભની ભોટાઈની 
ખાતય રીધા નશોતા, બદુ્વદ્ધવાગય ભશાયાજે ાખી ાલા ખાવ ઉદેળ કમો શતો.૧૭ 

 

જાનીયા મસ્સ્િદ:- 

 પકીય ભશભદ વાશફેનાાં બાણેજ ભગ્દુભ અને જશાનીમા એ ફે ીય વાશફે શતા. ભક્કાભાાં 
શજ કયલા ભાટે તે ફને્ન પકીય ભશભદ વાશફેની વાથે ગમા શતા. જશાનીમા વાશફે જ્માાં લવતા 
શતા ત્માાં તેભના નાભથી જશાનીમા ભસ્સ્જદ ફાાંધલાભાાં આલી. તે ભસ્સ્જદ જૂની થલાથી વાંલત 
૧૯૭૧ભાાં જીણોદ્વાય કયલાભાાં આવ્મો છે. ભસ્જીદની જગ્મા વલળા છે. તે ભસ્સ્જદની ાવે શરેા 
શાપીજોની લસ્તી આળયે વલાવો ઘયની શતી. જાનીમા ીયના ચેરાને કોઈએ રોટની ચટી ન 
આી અને તેથી તેભણે શ્રા આપ્મો. તેથી ત્માાં ઢેઢલાડો થમો , એભ દાંતકથા ચારે છે. ભાદન 
ખેતયભાાં ચાન વૈમદની કફય છે. વલજાપયુભાાં શરેી ભાદનલાી કફય થઈ શતી. ભાદનભાાં 
શરેાાં ભસ્સ્જદ શતી. વૈમદ અતાઉલ્રાની ત્માાં કફય શતી , તેની ાવે ભસ્સ્જદ શતી , ભાદણનુાં 
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ખેતય સલુ્તાને વૈમદને આપ્યુાં શત ુાં. વલમના  શરેા વલજાપયુના મવુરભાનોભાાં વૈમદ આવ્મા 
શતા. શરેા વલજાપયુભાાં ીંજાયાના શજાય ઘય શતા અને વ્શોયાનાાં વાતવો ઘય શતા.૧૮ 

ફીફી િિમાનો રોઝો:- 

 આ યોઝાની જગ્માએ શરેાાં હશન્દુ ભાંહદય શત ુાં એભ કશલેામ છે , ણ તે લાત વત્મ શોમ 
એભ રાગતી નથી. જવભા ફીલીને જ્માાં દાટલાભાાં આલી ત્માાં યોઝો ફનાલલાભાાં આવ્મો. 
ાટણના વેનાવત જપયખાને હશન્દુ ભાંહદયો તોડી તેના થ્થયોનો ઉમોગ ભસ્સ્જદો ફાાંધલાભાાં 
કમો શતો. આ યોઝો ણ ભાંહદયોનાાં થ્થયનો ઉમોગ કયી ફનાલેરી છે તેથી એભ રાગે છે. 
યોઝાની કફય ાવે જૈન દેયાવયનો ળાંખલટ્ટો શતો.૧૯  

કસ્ફાતી કે િૈયદની મસ્સ્િદ:- 

 આ  ભસ્સ્જદ વલળેની ભાહશતી બદુ્વદ્ધવાગય ભશાયાજે તેભના વલજાપયુ વતૃ્તાાંતભાાં આ પ્રભાણે 
આેરી છે: વલ.વાં.૧૫૩૦ રગબગની અગય તે છીની આ ભસ્સ્જદ શોમ એભ રાગે છે. ભસ્સ્જદ 
વાથે કસ્ફાતીનો ચોયો છે. કસ્ફાતીનુાં લચમસ્લ શરેા વલજાપયુભાાં ઘણ ુશત.ુ આ ભસ્સ્જદ વૈમદની 
કે કસ્ફાતી કશલેામા છે. જાનીમા ભસ્સ્જદ છી આ ભસ્સ્જદ ફાંધાલી શોમ એભ રાગે છે શારભાાં 
આ ભસ્સ્જદ જીણમ થઈ ગઈ છે.૨૦ 

કાજીની મસ્સ્િદ:- 

 ચૌટાભાાં વલદ્યાળાા ાવે દક્ષિણે કાજીની ભસ્સ્જદ શતી. તે શરેા જીણમ શતી શાર 
સધુાયલાભાાં આલી છે. તેભા મવુરભાનો નભાજ ઢે છે. તેની ાવે કાજીલાડો છે. ત્માાં શરેા 
ગાભનાાં કાજી યશતેા શતા.૨૧ 

ળોરળાડની જુમ્મા મસ્સ્િદ:- 

 લોયલાડભાાં જુમ્ભા ભસ્સ્જદ આલેરી શતી. અને ત્માાં શકુ્રલાયે ગાભનાાં તથા આજુ-ફાજુનાાં 
મવુરભાનો નભાજ ઢલા આલતા શતા. ભસ્સ્જદ સ્લચ્છ અને વલળા છે. ચૌટાની લચ્ચોલચ્ચ 
આ ભસ્સ્જદ છે. તે ભોટાભાાં ભોટી ભસ્સ્જદ છે.૨૨ 
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કિાઈળાડાની મસ્સ્િદ:- 

દોળીલાડાથી ચક્કય જતાાં કવાઈઓની લવાશત છે જેને કવાઈલાડો ણ કશ ેછે, અહશ 

ભસ્સ્જદ આલેરી છે. આ ભસ્સ્જદ જૂની છે, અને તેને વભયાલલાભાાં આલેરી છે. ભસ્સ્જદ ાવે એક 

જૂન ુરીંફડાનુાં ઝાડ શત ુાં.૨૩  

 વલજાપયુભાાં કવાઈલાડા અને મભુનલાડાભાાંથી તાજીમાનાાં ઝુલવુ નીકે છે. મભુનલાડાના 
તાજીમા છેલ્રા વલાવો લમથી થામ છે. ળરુઆતભાાં ગામકલાડ વયકાયના ખચે તાજીમા 
નીકતા શતા ાછથી તે ફાંધ કયલાભાાં આવ્યુાં શત.ુ૨૪ 

 વલજાપયુભાાં ીંજાયાની ભસ્સ્જદ ાવે કબ્રસ્તાન આલેલ ુશત ુાં. જૂના ફજાયભાાં એક 
ઓયડીભાાં અશભદ વૈમદ અને ઈલ્મદુ્દીન વૈમદની કફય શતી. ભકયાણી દયલાજા ાવે ત્રણ કફય 
શતી. તેભા એક ગેફનળાશ અને એક ગાંઝીયની શતી. દેલયાભ કાળીની શલેરીભાાં ગરુભશભદ 
ભીમા અને જાનભશભદ ભીમાની કફય શતી. ભેણાલાડા ાવે ળેખ ુવૈમદીયની કફય શતી. 
યાભપયુા(કુલામડા) જલાના યસ્તે લચ્ચે કનકપયુા ગાભ ાવે અબલુર ળાશ ીયની દયગાશ શતી. 
રાડોરના યસ્તે ાાંચીયની દયગાશ શતી. ખત્રી કુલા ચાય યસ્તા વલવનગય યોડ ય ટેકયા ય 
ફારાીયની અને ભીયા દાતાયની કફય શતી. ભોટા કબ્રસ્તાનભાાં દાદા પકીય ભશભદ વાશફેની 
કફય શતી, તે પ્રાચીન શતી. ભશવેાણા શાઈલે ય ફાલા દયાજની કફય શતી , શાઈલે ચાય યસ્તે 
ભતત ુવાશફેની કફય શતી. ભાદાનના ખેતયની દક્ષિણે અંગાયળાશની કફય શતી. નાની 
લોયલાડભાાં ભસ્તાનની કફય શતી. લોયલાડનાાં નાકે ગેફનળાશની કફય શતી. આ ઉયાાંત 
વૈમદની ભસ્સ્જદભાાં ભારૂપભીમાની કફય શતી . છાયીમાભાાં ભીયજાન વૈમદની કફય શતી. 
મભુનલાડાભાાં ઉલ્રવય ીયની કફય શતી. ૨૫આજે ણ આ દયગાશો અને કફયો વલજાપયુભાાં 
ભોજૂદ છે. 

 જુના વલજાપયુભાાં વલજરદેલ યાજાએ મવુરભાનોને લવલા દીધા નશોતા. તેથી તેઓ 
વલજાપયુના કોટની આથભણી હદળાએ લાવ કમો. દાદા પકીય ભશભદ વાશફેના શરેાાં 
વલજાપયુભાાં એક વદી શરેા મવુરભાનો લસ્માાં શળે એભ અનભુાન કયી ળકામ છે. 
ઈ.વ.૧૨૯૭ભાાં અલ્રાઉદ્દીને કયણ લાઘેરાને શયાવ્મો તે શરેા વવદ્ધયાજ અને કુભાયાના 
લખતભાાં મવુરભાનો ાટણ અને ખાંબાત જેલા સ્થોએ લવલા રાગ્મા શતા. તેથી આ વભમભાાં 
વલજાપયુભાાં ણ મવુરભાનો લસ્મા શોમ તેભ અનભુાન કયી ળકામ છે. ગજુયાતભાાં ભસ્સ્જદોના 
વનભામણ કે જીણોદ્ધાયને રગતા અયફી-પાયવી વળરારેખો યાધનપયુ , ાટણ , ભશવેાણા , વવદ્ધપયુ , 
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અભદાલાદ, લડોદયા , વલજાપયુ , ખાંબાત , જાભનગય , વભી , ધોકા , દાશોદ લગેયે સ્થોએ ભે 
છે.૨૬ 

 

અન્ય સ્થાત્યો 

 વલજાપયુ તાલકુાભાાં ગામકલાડ વભમભાાં વયકાયી લશીલટનાાં અને વાલમજવનક એભ ફે 
પ્રકાયનાાં દેલસ્થાનો શતાાં. ૨૭ વયકાયી લશીલટનાાં દેલસ્થાનો અને તેની વાંખ્મા- કેરીવણા-૩ , 
કોરલડા-૪, ખયોડ-૨ , ભારોવણ -૨, ચડાવણા-૧ , વરલાઈ-૧ , ખયણા-૧ , ફોરૂ-૨ , પુાંધયા-૨ , 
ભાંડારી ખયોડ-૨, વલજાપયુ-૯, વલશાય-૪નો વભાલેળ થતો શતો. 

 વાલમજવનક દેલસ્થાનો અને તેની વાંખ્મા- અંફાવણ-૧ , આજોર-૫ , અબયાભપયુા-૧ , 
કુકયલાડા-૩, ખયોડ-૬ , ગલાડા-૨ , ગોઝાયીમા-૪ , ચડાવણા-૨ , જ ાંત્રાર-૪ , તાતોવણ-૩ , 
દેરલાડ-૨, ાભોર-૧ , ારડી વ્માવ-૧ , વરલાઈ-૪ , પુાંધયા-૩ , ફાભણલા-૪ , ક્ષફરીમા-૨ , 
ભાંડારી ખયોડ-૨ , ભારોવણ -૩, યણાવણ-૪ , યીદ્રોર-૨ , રાડોર-૪ , વલજાપયુ-૨૫ , વલશાય-૨ , 
લેડા-૧, સુાંદયપયુ-૨, આગરોડ ભોટાલાવ-૩, ચાાંગોદ-૧, રોદયા-૩, ભરાલ ઈનાભી અને ભરાલ 
ખારવા ફન્ને બાગભાાં એક-એક , અભયાપયુા-૩, આવોડા-૧, ઉફખર-૩, ખયણા-૩, ગેયીતા(લાટો 
તદ)-૪, ચયાડા-૩ , ડાબરા-૩ , દગાલાડીમા-૧ , દેલડા-૩ , ડુસ્ભા-૩ , ાયવા-૨ , ારડી 
યાઠોડ-૧, ફોરૂ-૨ , લડાવણ-૨ , વભૌ-૬ , ખાટા આંફા-૨ , ગરથયા-૨ , ધભેડા-૧ , ેઢાભરી-૩ , 
અંફોડ-૨, કુલાદયા-૩ , ગણેળપયુા-૨ , ઘાાંટુ ધનપયુા-૧ , ટીંટોદણ-૪ , ક્ષફરોદયા-૬ , ભહુડી-૩ , 
ભાંડારી વલશાય-૩ , ભાણેકપયુ ભકાખાડ-૬ , યાંગપયુ-૨ , રાકયોડા-૪ , લવઈ-૧૦ , વાંઘપયુ-૨ , 
શયણાશોડા-૧નો વભાલેળ થતો શતો. 

 ધાવભિકસ્થાત્મો ઉયાાંત વલજાપયુ તાલકુાભાાં ઈ.વ .૧૮૯૩-૯૪ભાાં વલજાપયુ લશીલટદાય 
કચેયી યાજ્મના એન્જીનીમય ખાતાએ ફાાંધી શતી. આ કચેયી ફાાંધલાનો કુર ખચમ રૂ.૩૯૮૪૫ 
આવ્મો શતો. 

 આ તાલકુાનાાં સ્થાત્મોભાાં ધભમળાાઓનો વભાલેળ કયી ળકામ છે જેભાાં વલજાપયુભાાં 
ભકયાણી દયલાજા ાવે બટ્ટ ભેલાડા ધભમળાા આલેરી શતી. આ જ્ઞાવતની ધભમળાા ાંડયા 
રૂગદેલે ફાંધાલી શતી. દોળીલાડાભાાં અભદાલાદનાાં ળેઠ શઠીવીંગ કેળયીબાઈએ ધભમળાા ફાંધાલી 
શતી. મવુાપયો ભાટે વલ.વાં ૧૯૬૦ભાાં ળેઠ ચનુીરાર ભણીમાયે ોતાના વતાનાાં સ્ભયણાથે 
ધભમળાા ફાંધાલી શતી.૨૮ 
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 વાલમજવનક ધભમળાા આજોર , કુકયલાડા , કોરલડા , ખયોડ , ગલાડા , ગોઝાયીમા , 
ચડાવણા, તાતોવણ , વરલાઈ , ભારોવણ , વલજાપયુ , આગરોડ , રોદયા , ખયણા , 
ડુસ્ભા,ભાણેકપયુ(ડાબરા), વભૌ , વોરૈમા , ભહુડી , ભાંડારી વલશાય , ભાણેકપયુ ભકાખાડ , લવઈ 
લગેયે ગાભોભાાં એક શતી. ટીંટોદણ , ફીરોદયા ગાભોભાાં ફે અને ગેયીતા ગાભભાાં ત્રણ 
ધભમળાાઓ શતી. 

 અન્મ સ્થાત્મોભાાં શઓુ ભાટેનાાં ાાંજયાોનો વભાલેળ થામ છે . વલજાપયુ તાલકુાભાાં 
વ ાંઘપયુ-ભહુડીનાાં યસ્તા ય ાાંજયાોનુાં ભકાન આલેલુાં શત.ુ જે વલ.વાં.૧૯૪૦ભાાં ળેઠ શાથીબાઈ 
ભલકુચાંદ, દોળી બલાન ભલકુચાંદ , ભલકુચાંદ લીયચાંદ લગેયેની આગેલાનીથી ખોડા ઢોયોની 
ાાંજયાો ફાંધાલી શતી. આ ાાંજયાો ભાટે ખેતયો અને દુકાનો જૈનો તયપથી આલાભાાં 
આવ્મા શતા. ફીજી ાાંજયાો દળા ોયલાડ શ્રાવલક ઉગયી બાંડાયણે વલ.વાં.૧૮૫૦ભાાં ફાંધાલી 
શતી. જે દેલયાભ કાળીયાભની શલેરી વાભે આલેરી શતી. આ ઉયાાંત ળેઠ દમાચાંદ ધયભચાંદની 
ખોડા ઢોયોની ાાંજયાો વલ.વાં.૧૯૦૫ભાાં ફાાંધલાભાાં આલી શતી , જે દોળી લાડાની વાભે શતી. 
ત્માથી તે ફાલ્માભાઢની વાભે વલ.વાં.૨૦૪૬ભાાં પનુઃ ફાાંધલાભા આલી , ત્માથી પયીથી 
ઈ.વ.૨૦૧૩ભાાં ગોવલિંદપયુા ચોકડી ઉય ફનાલલાભાાં આવ્યુાં છે. નાની જગ્માથી ળરૂ થમેરી આ 
ધાવભિક પ્રવવૃત્ત આજે વલળા જગ્માભાાં ફનાલલાભાાં આલી છે , જે વલજાપયુનાાં રોકોની દાન 
પણુ્મતાાં કેટરી ઉભદા છે તે સચૂલે છે. 

 આ ઉયાાંત વલજાપયુભાાં લાલ-લાલડી , કુાંડ , કુલાઓ અને ચબતુયા જેલાાં સ્થાત્મો ણ 
આલેરાાં છે જેભાાં શાર ભશશે્વયભાાં ફાયોટ લશારા ભોશકભ અને યણાવણનાાં ભાગે લાલ આલેરી છે, 
વલજાપયુની ઉત્તયે ભોટુ તાલ છે , અને તેની લચ્ચે ચાલડા યાજા યત્નાહદત્મએ ફાંધાલેરો કુાંડ 
આલેરો છે. વલજાપયુભાાં લેયાલાવણભાાં જૈન શ્રાવલકા હદલાીફાઈએ ચબતૂયો કયાવ્મો શતો. તેનો 
રેખ શતો “દેવાઈ અભથારાર વાાંકદાવની વલધલા હદલાીફાઈએ આ ચબતૂયો ફાંધાલી , 
કામભ યકભ કબતુયોને અનાજ ભાટે આી છે , તે ાવે એક ઓયડો ચોાડલાો ફાંધાલી 
વાલમજવનક ધભામદા મકુ્યો છે ”૨૯ વલજાપયુભાાં ચૌટા લચ્ચે એક ચબતુયા ય રેખ છે , આ ચબતુયો 
ભશાજને ફાંધાવ્મો શતો. તેનાાં ય દાણા નાાંખલાભાટે ચઢલા એક નીવયણી કયાલી શતી.  

 આ ઉયાાંત વલજાપયુભાાં વલ.વાં. ૧૯૩૦ભાાં વયકાયી દલાખાનુાં ણ સ્થાલાભાાં આવ્ય ુશત ુ , 
લશીલટદાય, મનુવપ, પોજદાયની એભ અનકુ્રભે ત્રણ કચેયીઓ વલ.વાં.૧૯૪૮ભાાં ફાાંધલાભાાં આલી 
શતી, ળેઠ ભગનરાર કાંકુચાંદે વાં.૧૯૭૨ની વારભાાં ફોડીંગ ફાંધાવ્યુાં શત ુ . શાર વલજાપયુભાાં 
ફવસ્ટેળનની વાભે ઠક્કયફાા છાત્રારમ આલેલુાં છે જેની સ્થાના ઈ.વ.૧૯૫૩ભાાં થઈ શતી 
અને તે વયકાય દ્વાયા વાંચાક્ષરત છે. વલ. વાં.૧૯૨૫ભાાં ોસ્ટઓપીવ સ્થાઈ , વાં.૧૯૫૭ભાાં યેરલેની 
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ળરુઆત થઈ , આયાભગશૃની સ્થાના વાં.૧૯૬૮ભાાં થઈ , વાલમજવનક રાઈબે્રયીની સ્થાના 
ઈ.વ.૧૯૧૩ભાાં થઈ, જેભાાં અંદાજીત લીવ શજાય જેટરાાં પસુ્તકો છે.૩૦ 

 આભ , વલજાપયુ તાલકુાભાાં ઉય મજુફનાાં સ્થાત્મો આલેરા છે , આ સ્થાત્મોભાાં કેટરાક 
જતનનાાં અબાલે શાર જીણમ અલસ્થાભાાં છે એક વભમે આ સ્થાત્મોએ વલજાપયુનાાં રોકોનાાં 
વલકાવ ભાટે ભશત્લનુાં મોગદાન આપ્યુાં શત ુાં તેને આજે આ પ્રજા ભરુી ગઈ છે , શજુ ણ એલી 
વાંસ્થાઓ છે કે જેભણે તેનો વલકાવ ણ કમો છે. 
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