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મહસેાણા જિલ્ ાનપ રાચાનપન ળાળ 

નૌહાણ અસ્ મતાન ન નરળરા, Phd. Student, H.N.G.Uni.Patan. 

ાણી વલના જીલન વબંલ નથી એટરે ાણી એ જ જીલન છે. વસં્ કૃત બાાભા ંજીલન ળ દન  

અથથ ાણી થામ છે. જભા ંજીલસષૃ્ટટના અસ્સ્તત્લને ટકાલલાન  ગણુ છે. ાણી ભાટે નીય, લારય,અંબ,ુ 

વલરર, જ ઇત્મારદ ળદ  છે, જે દયેકન  વલવળટટ અથથ ણ થામ છે.૧ 

બાયત જેલા ખેતી પ્રધાન દેળભા ંદય લે ચ ભાવાના લયવાદ ઉય ર કજીલન અને અથથતતં્રન  

ઘણ  ફધ  આધાય યશ ે છે. એભા ં દુટકાના લેાથ આલે ત્ માયે ત  પ્રનીની નિવતક રશતભત તટૂી નીમ છે. 

આલા વજં ગ ભા ંજાળમ  પ્રાકૃવતક અને ભાનલવર્જિત વસં્ કૃવતના ઉદ્દબલ અને  ણભા ંઅમલૂ્ મ પા  

આે છે. 

આણી નીગવૃત યૂતા પ્રભાણભા ંન શ લાથી કૂલા, લાલ, તાલ , વય લય , નદીઓ, વમદુ્રરકનાયા  

જે આણી વસં્ કૃવત અને વસં્ કાય ન  લાયવ  છે, ત્ મા ંકચય  ઠારલલાનુ ંનીણે અવધકૃત સ્થાન શ મ એભ 

ચાર ે છે. પ્રળાવનીમ નીવતવનમભ  અને દંડનીમ જ ગલાઇ શ લા છતા ં ત્ મા ં ક ઇ ય કટ ક કયનારંુ શ ત ુ ં

નથી.૨ 

ભશવેાણા ર્જજલ્ ર  ગજુયાત યાજમભા ંભધ્મ સ   થાને આલેર  છે. ર્જજલ્ રાની નુચયચના થતા ંઆજન  

ભશવેાણા ર્જજલ્ ર  તેભા ં(૧) ભશવેાણા (ય) કડી (૩) વલનીયુ (૪) વલવનગય () લડનગય (૬) ખેયાલ ુ

(૭) વતરાવણા (૮) ફેચયાજી (૯) ઉંઝા (૧૦) જ ટાણા (૧૧) ગ ઝાયીમા તાલકુાન  વભાલેળ થામ છે.૩ 

 

િલાયોના રાચકાર: જાળમ ના ફે પ્રકાય છે. (૧) કુદયતી જાળમ  (ય) ભાનલયલચત જાળમ .

 વાભાન્ મ યીતે પ્રત્ મેક નગય કે ગાભ નજીક કુદયતી જાળમનુ ંવાધન શ મ છે. નદી, વય લય, 

તાલ, જમા ંકુદયતી જાળમની સવુલઘા ન શ મ ત્ મા ંકૃવત્રભ જાળમની યચના કયલાભા ંશ મ છે જેલા કે 

લાલ, કૂલા, કંુડ, તાલ, વય લય, લગેયે શડપ્ા કારથી ભાડંીને ૧૯ ભી વદી સધુીભા ંઆ૫ણે ત્ મા ંલાલ, 

કૂલા, તાલ , કંુડ ન ુ ંવનભાથણ થત ુ ંયશયુ ંછે. આલા જાળમ  આજે ણ લયાળભા ંછે. 

લાસ   ત ુળાસ્ ત્રના ંથં ભા ંચાય પ્રકાયની લાલની યચના કયલા જણાલેર છે. 
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(૧) નદંા  - એક મખુ અને ત્રણ કૂટ 

(ય) બદ્રા  - ફે મખુ અને છ કૂટ  

        (૩) જમા  - ત્રણ મખુ અને નલ કૂટ 

        (૪) વલજમા - ચાય મખુ જેના ય કૂટ શ તા નથી. 
 

 ગજુયાતના સ્ થા૫ત્ મની આગલી વલવળટટતાએ લાલની યચના છે. વળલ્ સ્ થા૫ત્ મ અને તવતશાવવક 

અગત   મની ગણામ એલી ગજુયાતભા ંત્રણવ થી લધ ુલાલ  છે. લાલના સ્ થા૫ત્ મના અંગ  મ્ુ મત્ લે ના, 

કૂલ , ચ કી, ગવથમા, ગલાક્ષ  લગયેે છે. લાલનુ ં ફાઘંકાભ ખફૂજ ભજબતૂ યીતે થ્ થયનુ ં કયલાભા ં

આલત ુ.ં વલ્ તનકા છી  લાલના ફાઘંકાભભા ંથ્ થય ઉ૫યાતં  ઇંટેયી ફાઘંકાભ થલા રાગ્ મા. ચણતયભા ં

યેતી અને ચનૂાન  લ૫યાળ થત . ઊંડી, રાફંી લાલના ગવથમા ંવીધા(વંગ) ન યાખતા ંલચ્ ચે ડથાય 

યાખલાભા ંઆલતા. જેથી શ્રભ ઓછ  ડે અને અકસ્ ભાત ઓછ  થામ. મ્ુ મ ચાય પ્રકાયની લાલ ઉ૫યાતં 

ખણુાલાી, નાલાી લાલની યચના ણ જ લા ભે છે. આભા ંણ ત્રણ ેટા પ્રકાય ડે છે. 

 (૧) પ્રલેળન  ભજૂ ટૂંક  અને કૂલાન  ભજુ રાફં   

(ય) વભભજૂ  

(૩) પ્રલેળન  ભજૂ રાફં  અને કૂલાન  ભજુ ટંુક .૪ 

ળાળ : 

લાલને વસં્ કૃતભા ંલાણી કે લાવકા કશ ેછે. અંંેજીભા ંરેેપપ્ ન ્નુનેન, રશતદીંભા ંફાલડી, ફાલરી કે 

ફાઇ અને ગજુયાતીભા ંલાલ, લાલડી કે લાઇના નાભે તેને ઓખલાભા ંઆલે છે. એક લાલ દવ કૂલા 

ફયાફય અને દવ લાલ એક તાલ ખ દાવ્ મા ફયાફય છે એભ કશલેાત ુ.ં આથી જન કલ્ માણના શતેથુી 

પે્રયાઇને લાલ  ફઘંાતી અને એની ાછ ઘાવભિક શતે ુત  ખય  જ, તે ઉ૫યાતં વાભાર્જજક શતે ુણ શત . 

લાલનુ ં ફાઘંકાભ ઘણુ ં ખચાથ શ લાથી યાનીઓ, શે્રટઠીઓ અને ઘવનક  જ ફઘંાલી ળકતા શતા.

 લાલનુ ંકેન્દ્ર સ્થાન કૂલ  છે, ણ એ કૂલાભા ંઉતયલાના ંગવથમા ંવીધા શ મ છે. જેથી લાલ એક 

ફાજુ ગ ાકાય શ મ એવુ ં રફંચ યવ સ્લરૂ ધાયણ કયતી વાભાન્મ યીતે ગજુયાતભા ં જ લા ભે છે. 

ગજુયાતભા ંફહધુા નદંા પ્રકાયનુ ંલાલ સ્થાત્મ વલકસ્યુ ંછે.૫  
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મહસેાણાનપ નોત્ત ર કોઠાનપ ળાળ:  

      ભશવેાણાથી લૂથભા ં યા વલસ્તાય છી સ્ભળાની વાથે આ ઇંટેયી લાલ આલેરી છે, જે 

સ્થાવનક ર ક ભા ંફ ત્તેય ક ઠાની લાલ તયીકે ઓખામ છે. આ લાલનુ ંફાધંકાભ જ તા ંઆ લાલ ફાબયુી 

વભમભા ંવનભાથણ ાભી શ મ તેભ જણામ છે. આ લાલને એક પ્રલેળદ્વાય અને કૂટ તથા અધથકૂટ ભી ૧૧ 

ભજરા ધયાલે છે. વિભાલબમખુ  લાલના પ્રલેળથી ફીની છેડે  એકફીનીથી જ ડામેર કૂલાની યચના છે. 

ગામકલાડ વભમભા ંસધુાયા-લધાય  થમેર જણામ છે.૬  

હીરાળાળ – સ્ળસનગર : આ લાલ દી૫યા દયલાની ફશાય જતા ં ાવે વીધા યસ્ તે જભણા શાથે 

આલેરી છે. આ લાલ તદ્દન થ્ થય થી ફાઘંેરી છે. ક વ ભાટે આઠ થાા ંછે. એટરે આઠ ક વથી ાણી 

કાઢવુ ંશ મ ત  કાઢી ળકામ તેલી ગ ઠલણ કયેરી છે. શીયાલાલ નાભા ળાથી ડયુ?ં તેની ઉત્ વત્ત  વફંધંી 

દંતકથા વાબંલાભા ં આલી નથી. શારભા ં આ લાલ ાવે ગટયનુ ં ાણી એકઠ  કયલાન  ભાટ  કૂલ  

ફનાલેર છે. 
 

ખારી ળાળ – સ્ળસનગર : 

 આ લાલ વલારા દયલાની ાવે કાકા ભાતાજીના ભરંદય ાવે આલેરી છે. આ લાલનુ ં કાભ 

થ્ થય લડે કયેલુ ં છે. આ લાલના અંદયના બાગભા ંઅંધારંુ ડત ુ ં શ લાથી આ લાલ બમકંય રાગે છે. 

કેટરાક થ્ થયના ાટ તટૂી ગમા છે. આ ડી નીમ તેલા ઘવાઇ ગમા ંછે. તેના ઉ૫ય ક વ ખેંચલાને ભાટે 

ફે ભ ટા થાા ફનાલેર છે. આ લાલનુ ંાણી ખારંુ શ લાથી તેન ુ ંનાભ ખાયીલાલ ડેલુ ંછે. 
ઉમતાનપ ળાળ – ઉમતા: ક ુંડળાળ વલવનગય તાલકુાના ઉભતા ગાભે કંુડલાલ આલેર છે. જેભા ં કંુડને 

વરંગ્ ન કૂ૫ની યચના શ મ છે. જમાથંી ાણી કંુડભા ંઆલી ળકે છે. તેલી યચના શ મ છે. ઉભતા મકુાભે 

આલેરી કંુડલાલભા ંવભચ યવ કંુડભા ંનીચે ઉતયલા એકાતંયે વભતર અને વવ્ મા૫વન્ મ વ ાન શે્રણીની 

યચના છે. કુ૫ અને કંુડના વધંાન બાગે શાર ચાય કૂકુટ જ લા ભે છે. જેભા ંભાઢને ટેકલતા દ્વદ્વલબતા 

સ્ તબં ની વળયાલટીભા ંઆલેર રકચકુકંુડલાલનુ ંએકભાત્ર અરકૃંત અંગ છે. આ કંુડલાલ ઇ.વ.ની ૧૦ ભી 

વદીભા ંવનભાથણ થમેર જણામ છે.૭  

ુંનમ મહતેાનપ ળાળ :  આ લાલ ૫થ્ થય ફધં છે. આ લાલન  દેખાલ વલળા અને બવ્ મ છે. 

ગજુયાતની આ લાલ ઘણી પ્રવવધ્ધ ફની છે. આ લાલ રાફંી, ઊંડી, વલળા થ્ થય ભા ંકરાત્ ભક ક તયણી 
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કાભ વાથે ફનેરી છે. એક શનીય લથથી ણ પ્રાચીન આ જ વંં શ સ્ થાન લડનગયના લશીલટદાય 

નાગય ંશસ્ મ વિભ ભશતેાએ ફધંાવ   યુ ંશત ુ.ં આ લાલભા ંઉતયલા ભાટે મખુ વવલામ ફનેં ફાજુએ અરગ 

અરગ ગવથમા છે. ગજુયાતભા ંઆલેરી ફીજી િાયાલણક લાલ  કયતા ંઆ લાલની વલળેતા એલી છે કે 

તે ત્રણ કૂલા ઘયાલે છે ભ ટેબાગે લાલભા ંવાતખડંની ઊંડાઇ ઘયાલત  એક કૂલ  છે. જમાયે આ લાલભા ં

ત્રણ કૂલાની ફાઘંણી દેખામ છે. એક કૂલ  યુી દેલાભા ંઆવ્ મ  છે આ લાલ વાત ભાની છે. તેના દયેક 

ભાે અને ગવથમે ગવથમે જે ક તયકાભ થયુ ંછે. તેના કાયણે વભં ફાઘંણી બવ્ મ રાગે છે.  
 

રેરી ળાળ – ળડનગર: આ લાલ વવ ય જલાના જ યસ્તે યેલ્લે પાટકની ડાફી ફાજુએ આલેરા 

અંફાજી ભાતાના ભરંદયે થી આળયે ૨૦૦ ભીટય દૂય આ લાલ આલેરી છે જે થ્થયના ચણતય લડે ૬૦ થી 

૭૦ ફૂટ ઊંડી ખલુ્રી લાલ છે. 
 

ભા શ્વર ળાળ – ળડનગર: આ લાલ ઇંટ ના ચણતય લાી છે. તે ખલુ્રી લાલ છે. તેની ઉંડાઇ ૬૦ થી 

૭૦ ફૂટ છે. 
 

ળપર મહારાિનપ ળાળ – ળડનગર: 

 લડનગય તાલકુાના ળ બાવણ ગાભ ખાતે ગાભની લૂથ ફાજુએ લીય ભશાયાજની લાલ આલેરી 

છે,જે થ્થયના ચણતયથી કયલાભા ંઆલી છે. તેની ઉંડાઇ આળયે ૬૨ ફૂટ જેટરી જણામ છે. તે ખલુ્રી 

લાલ છે.૮  

મહાદેળ મુંદદર ાસ નપ ળાળ – મહશે્વરપ રા (તા. સ્ળજાપ ર): આ લાલ ઘણી ભ ટી છે. આ લાલને મ્ુમ 

વાત દયલાની છે. આ લાલભા ં ઉતયલા ભાટે ગથીમાની વ્મલસ્થા છે. પ્રથભ દયલાનીથી લાલભા ં ૨૦ 

દયલાની છે. ફીની દયલાજે ૧૦ ગવથમા છે. ત્રીની અને ચ થા દયલાજે ૯, ૯ ગવથમા છે. આ લાલ 

નમનયમ્મ છે. 
મોઢેરાનપ ળાળ:ભ ઢેયા ગાભની વિભે સમૂથ ભરંદય જલાના ભાગથની નજીક ઉત્તય રદળાભા ં યેવતમા 

થ્થયભાથંી વનભામેરી આ લાલ આલેરી છે. આ લાલ એક પ્રલેળભાગથ અને ત્રણ ભજરા ધયાલે છે. ખડં 

ભજરાલા  નાયાી આ લાલ તેના કેટરાક વલવળટટ બાગ ને કાયણે નોંધાત્ર છે. એકાતંયે વ ાન શે્રણી 

અને ક ઠાની યચના છે. બીંત સ્તબં ની કંુબી વાશી છે. જ્માયે ભશરે  ઉયના બાયટ્ટ ય ંાવ મખુના ં
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અંકન છે. કૂની રદલાર ભા ંઉયના બાગે ફૂરલેર બૌવભવતક બાતથી અરકૃંત ભશરે ની યચના છે. આ 

સ્થાત્મ બાગની ફાહ્ય રદલાર ના ંલેદી ફધંના લાકં, દ્વાયળાખા તથા કુટીયના કુટછાધ યના ભધ્મબાગે 

આલેર ણથ વલકવવત ળિત્મફાયી બાતના અંકનના તથા લિરદકના ધ્ભત્ર ઘાટ સચૂક છે. જે મૂ 

લાીના વભમ કયતા ંપ્રાચીન શ લાન ુ ંસ્ટટ જણામ છે. આ લાલની ઊંડાઇ ૪૦ ફૂટ જેટરી છે. 
ળલ્ભભટ્ટનપ ળાળ – ન નરાજી:  આ લાલ આળયે ૩૫૦ લથ લૂથ બકત વળય ભણી શ્રી લલ્રબબટ્ટની 

માદભા ંફનાલેર છે. આ લાલ બટ્ટજીની માદરૂે તેભના વઘંભાથંી વલર ચદં લલણકે ફધંાલી શતી.૯ 

નપકુંઠ ળાળ – રીંના :  આ લાલ વતરાવણા તાલકુાના ટીંફા ગાભે આલેરી છે. આ લાલન  

સ્થાના વભમ આળયે ઇ.વ. ૧૮૩૦ન  ગણામ છે. આ લાલનુ ંનાભ જરભરંદય (લાલ) ણ છે. આ લાલ 

૫૦ ફૂટ ઊંડીલાલ છે. 
તારણ – ધારણ ળાળ – રીંના :  આ લાલ વતરાવણા તાલકુાના ં બીભયુની વાભેની ફાજુના ય ડ 

ય આલેરી છે. જેની નજીકભા ંતાયણ-ધાયણ ભાતાનુ ંભરંદય (ગપુા) આલેરી છે. આ લાલનુ ંનાભ તેના 

યથી ડેલુ ંજણામ છે. તેના સ્થાત્મકા આળયે ૧૮૨૦-૨૫ સધુીન  ભનામ છે.         
અંનાજી માતાનપ ળાળ – ળાળ ચ આ લાલની ઊંડાઇ ૪૪ ફૂટ જેટરી છે. આ લાલનુ ંાણી ીલા ભાટે 

લયામ છે. તેન  સ્થાત્મકા આળયે ૧૬ભી વદીન  છે.  
 

ઝાોર સાત કોઠાનપ ળાળ – ઝાોરચ કડી તાલકુાના ંઝાર ય ગાભના ફવ સ્ટેંન્ડ ાવે આલેર તાલની 

લચ્ચે આ લાલ જ લા ભે છે. જે શાર ખડેંય શારતભા ંછે. લાલને એક છેડે ઘુભંટ આલેર  છે. આ ઘુભંટની 

વાભેની ફાજુ એક અલાલરૂ કૂલ  આલેર  છે. ર કલામકા મજુફ ઝાર યની આ લાલ ૫૦૦ લથ જુની 

આરશય  લખતની તાલ લચ્ચે ખ દાલલાભા ંઆલેરી શતી. આ લાલ ઇંટ થી ચણતય કયી ગવથમાલાી 

લાલ ફનાલેર છે. 
દદળાનજીના ધાનાનપ ળાળ – કડી: આ લાલ ૫૦૦ થી ૬૦૦ લથ લેૂ ાણીની અછત વનલાયલા ભાટે 

આ લાલ થ્થયના ચણતયલાી ફનાલેર છે. વભમ જતા ંઆ લાલ યુાઇ જતા ંફે ભીટય જેટરી ઊંડાઇ 

યશલેા ાભી છે.૧૦  
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* ાદટી  

(૧) 
 
  

યાભજીબાઇ વાલલરમા, 
 
 

‘’વસં   કૃવત અને કરા’’, અભદાલાદ, ૨૦૦૯. પ્ર.ુ૬૪. 
  
 

(ય) 
 

(૩) 

યભણરાર ડી. ાઠક,  

 

એન. એ. ૫યભાય, 

‘’ગજુયાતના જાળમ ’’, લડ દયા, ૧૯૯૭,પ્ર.ુ ૧૦-૧૧. 
 

‘’ભશવેાણા ર્જજલ્રાન  રયચમ’’ ર્જજલ   રા ભાશીતી કચેયી. 
પ્ર.ુ૨.  

(૪) મકુુન   દ યાલર, ‘’ગજુયાતના લાલ-કુલા’’, વથક, જુરાઇ-૧૯૭૩. 
  ‘’વિાયાટરેપના વલ્ માત લાલ-કુલા’’, વથક, જુરાઇ-ઓગટટ, 

૧૯૬૮.પ્ર.ુ૬૬-૬૮. 

(૫) યભણરાર ના. ભશતેા, ‘’યુાલસ્તકુીમ વલધાભા ં જરવચંમ,’’ ગજુયાતી દી ત્વલી 
અંક, વલંત-૨૦૨૭,પ્ર.ુ૫૪. 

(૬) કનિમારાર એ. બ જક, ”ભશવેાણા(પ્રાચીન-અલાથચીન)’’,  
ભશવેાણા, મ્ યવુનવવારીટી-૧૯૫૭, પ્ર.ુ૨૫. 
 

(૭) ભશાસખુબાઇ ચનુીરાર, ‘’વલવનગય અને લડ દયા યાજ્મની શકીકત’’, 
વલવનગય,દ્વદ્વતીમ આવ્રવુત ૧૯૪૨,પ્ર. ૩૩૯,૩૪૦. 

(૮) 
 

 

ળિરે યાલર, “લડનગય વલયાવત ન  લિબલ’’, અભદાલાદ, ૨૦૦૯.પ્ર.ુ 
૧૬-૧૮. 

(૯) અજમ બાદુ,  “વલકાવલારટકા’’, કરેકટય અને ર્જજલ્ રા ભેજીસ્ રેેપટ, ભશવેાણા, 
ય૦૦૭.પ્ર.ુ૨૪.  

(૧૦) ધય ઇ નશયે વલબાગ-૩,  કામથારક ઇજનેય શ્રીની કચેયી, વલવનગય દ્વાયા અામેરી 
ભારશતી. 

 


