2. ભાવનગર રાજ્ય ની ભૌગોલિક પ ૃષ્ઠભ ૂમિ
પ્રસ્તાવના
ભાવનગર રાજ્યની ભૌગોલીક પરીસ્થિતી મહત્વની છે ભાવનગર રાજ્યને
ભાવનગર રાજ્ય ળૌરાવાના .ેર

ળાગરના ણરરયા રકનારાનો પદ લાભ મસે છે

તેની મઅર રણાામાિ ેમણાવાણ .ેસ્ ન લદામાિ

વેૂ ખિ છે , પખવવમાિ ખિભાતનો ેખાત

વેલા છે ભાવનગરની .ણછ દે ેર ી ળિખ ેને પ ેમે ેમરન લી ુમસલો
ા વખ ગ
ભાવનગર રાજ્ય ખ િ જ્પ
ે

.

.

ોહવા ળિખ

વેલો છે .

રકનારાને લીને વાતા ુખ ખ લ રહન છે

માિ પ ેમ વભાગ વગી છવાટ ગન કરીી વાસો છે ેને પખવવ . વભાગમાિ વહનવાયેૂ ખિ છે
વભાગ ણરરયા રકનારાનો છે .

ભાવનગર રાજ્ય પહનલાિ ણળ મહાલો(ુમસલા

વહીવગી વભાગ)માિ વહેંવાયેૂ ખ

હત.ખ િ ભાવનગરની ભ લ મના વાર

વે છે . ભાવનગર રામયનો ણરરયા રકનારો અંણા
ળૌરવાની કાળુભાર ેને ઘેલો
પદ

નેલી

વો

વભાગો પાડવામાિ

120 રક.મી વથતારમાિ ફનલાયેલો છે .

વી નણીી દ્વારા ળમગ્ર ભાવનગર રામયમાિ ખાડીી

છે . વતવમાનમાિ ભાવનગરના ેલિગના ણરરયા કાિઠન મહામ તોડવાનો

ખ િ છે . તે લગભગ
મનોગ પદ વકથયો છે . ભાવનગર ુમસલાની ળૌિી મોગી નણી ાેત્જી
174 રકમી લાિ ી છે . ભાવનગરમાિ

ખ િ ય ડખગ
વેલા ડખગ
િ રોમાિ ળૌિી મોગો ડખગ
િ ર ાેત્મ
િ ર છે .

મપરાિત ભાવનગરમાિ ખનીમ ળિપ ત પદ મસી

વે છે . ેરહિં ખેતી ેને

પશખપાલનનો વ્યવળાય મોગા પ્રમાદમાિ િાય છે . ળાિે ળાિે ેન્ય નાના-મોગાિ મનોગો
પદ વકથયા છે . ભાવનગરમાિ ‘કાછસયાર રાષ્ટ્વાય મનાન
કલા નગરી ેને ળાિથુ તક નગરી તરરકન ીસખવામાિ

વેૂ.ખ છે . ભાવનગર ને એક
વે છે . ભાવનગરમાિ

વેલા

ખિ ડખગ
ાેત્જી
િ ર મપર નાિ જૈન મિરણરો ેત્યિત રમદીય છે ણન ાભરમાિ િી ેનેક જૈન તેમમ
જૈનતર પ્રવાળીી એના પ્રવાળે

વતાિ હોય છે .

ભાવનગર શહેર એ ભારત ણન ાના પ િમ ભાગમાિ ગખમરાત રાજ્યમાિ

વેલા

ભાવનગર ુમસલા ખિ િખખ્ય મિક ેને ગખમરાત રાજ્ય ખ િ પાિવમા નિ ર ખ િ મોટખિ ાહનર છે .
ભાવનગરની થિાપના 1723માિ ભાવ ળિંહજી ગોહીલ (1703-1764) દ્વારા કરવામાિ

વી

હતી. ભારતના ગદતિત્રમાિ ભળ્યખ એ પહનલાિ સખની, એક થિ નક રમવાડખિ હત.ખ િ ગખમરાત
રાજ્યની વતવમાન રામનાની ગાિનીનગરિી ભાવનગર ખ િ અંતર ૨૨૦ રક.મી. છે .
ભાવનગર ખિભાતના ેખાતની પ િમે

વેલ છે .
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2.1

ભાવનગરન ું સ્થાન અને સીિા
ભાવનગર ળૌરાવાના પ લવીય તગ પર સ્થિત એક ણરરયાટ ાહનર છે ે ાિળ

21,77 ° N 72,15 ° E મપર

વેૂ ખિ છે .1 તે 24 મીગર (78 ફુગ) ની ળરન રાા ઊંવાઈ

નરાવે છે . તે 53,30 વોરળ રક.મી. વથતાર નરાવે છે .
ભાવનગર ગખમરાત રાજ્યના ળૌરાવા વભાગના ેસ્ ન લદામાિ

વેલ છે . તે

21-18 િી 22-182 મઅરન રાદપખર, ેમણાવાણ, , ઝાલાવાડ ેને ખિભાત, પ લવે ખિભાતનો
ેખાત ેને નિધકખ ા, ણછ દે ેર ી ળિખ ેને પ િમે ળોરઠ, કારઠયાવાડ ( તસ) ેને
ગાયકવાડનો પ્રણન ા

વેલા હતા.3

ભાવનગર રાજ્યમાિ ુખલ 666 ગામડાી હતા. તેની ળિભાસ ેને યો ય વહીવગ
માગન ણા મહાલો હતા. ભાવનગર, મહખવા, ુખિડલા, ાહોર, મમરાસા, ગઢડા,

ોગાણ,

છલછલયા, રાજખલા ( વકગર) ેને તસાજા.4

ભાવનગર

રાજયનો

નકશો,

[૧૯૨૨]

ભાવનગર ની િાહહતી
• થિાપના ૧૭૨૩
•

ભારતની
થવતિત્રતા

૧૯૪૮

મવસ્તાર
• 1872

૭,૨૧૦ km2 (૨,૭૮૪ sq mi)

• 1891

૭,૬૬૯ km2 (૨,૯૬૧ sq mi)

વસ્તી
• 1872

૪,૨૮,૫૦૦

ગીવતા ૫૯.૪ /km2 (૧૫૩.૯ /sq mi)
• 1891

૪,૬૪,૬૭૧

ગીવતા ૬૦.૬ /km2 (૧૫૬.૯ /sq mi)
કોઠા ક્રિાુંક-3 ભાવનગર નો રાજવાડી નકશો અને ભાવનગર રાજયની િાહહતી
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1 લી જખલાઈ, 1959 માિ 'ભાવનગર ુમસલો' નામકરદ િતા પ લવવમાિ ખિભાતનો
ેખાત, પ િમે રામકોગ ેને ેમરન લી ુમસલો, મતરન ેમણાવાણ ેને સખરનન્ નગર
ુમસલો તિા ણછ દે ેર ી ળિખ

2.2

વેલ છે .

ભ ૂગોળ અને આબોહવા

સ્થામનક ભ ૂગોળ તથા ભાવનગર ની ભૌગોલિક િાક્ષલિકતાઓ અને પ્રભાવ :
કોઈ પદ ળભ્યતા ેને ળિથુા ત ળમમવા િ લલવવા માગન તે જ્યાિ વકળી છે , એ
પ્રણન ાનો પરરવય

વશ્યક ગદાય છે , કારદ કન પ્રજાના ળામાુમક,

િિક ઘડતર માિ

નરતી, પાદી, હવામાન, પશખ- પ ી, વનથપ ત, ળમગ્ર પયાવવરદનો ફાસો હોય છે . તેની
જાદકારીિી તે પ્રણન ાની ળામાુમક લા છદકતાી જાદી ાકાય છે .5 ભાવનગર ુમસલાના
807 ગામો છે , તેમાિ 215 ગામોના થિસના ગનકરા, પાદીવાસી મ યા, વાવ, ુલવા તસાવ
પર િી છે , 175 ગામ વનથપ ત સ લવક છે 11 ગામ પ્રાદી સ લવક છે . 7 ગામ પ્રુા ત સ લવક
છે , 4 ગામ પ ી સ લવક છે . 6 ગામ ળમય સ લવક છે . 3 ગામ

કાર સ લવક છે .

ીજા

ગામો વ્યસ્તત સ લવક, જા ત સ લવક, વળવાગ સ લવક, ના મિક સ લવક, પ્રવ ા અ સ લવક, ળિ લહ
સ લવક, વગવ સ લવક, નિના સ લવક, ઐ તહા ળક સ લવક ેને ેથપવગ છે .6

ષ્ટ્વગએ કોઈ

પદ પ્રણન ાનો ઈ તહાળ તેની ભૌગછલક પ ાવઠભ લમી મપર રવાય છે . વાતાવરદ કન
ોહવાના મપયોગિી કોઈપદ અંનકારમય થિાનને પદ મજ્મવસ
છે . પ્રણન ાની ભૌગોછલકતા મ તેનો ઈ તહાળ ઘડન છે ેને

ગાડન પદ છે .

નાવી ાકાય
મ કન ઇં લેન્ડ

ેને જાપાનના પ્રગ તના ઈ તહાળ માિ ળિખ નો મોગો ફાસો છે . એમ ભારતના ખૈ ર
ઘાગન ેનેક

ક્રમદકરી ીને ભારત પ્રવેાની સખ વના

પી હતી.7

પ્રત્યેક ળિખણાય પોતાના ભૌગોછલક વાતાવરદ ળાિે ે ુખ ખ સતા થિાપી તે
ખ ાર રીત- રરવામ,
ે ળ

ખ રદ કરન છે . મ વખ ય
વાર- વવાર, નમવ ેને કાયવ ખિ ે ળ

કોઈ પદ વાતાવરદમાિ રહન પદ તેની િ લસભ લત મરૂરરયાત
ીજાર, વાહનવ્યવહાર ેને

વી કન ભોમન , મસ, વસ્ત્ર,

ીજા ળાનનો તેની બખદ્ધિ ના વકાળની ળાિે વકળાવે છે .

કૌાસય પ્રનાન પ્રવ ા અીના વકાળની ળાિે ાાળન, ા ા, વજ્ઞાન, નમવ, કલા ેને
ળારહત્યનો મત્ુાવગ વકાળ ળાની ળભ્યતા ના મચ્વઅમ છ રખણો મેસવે છે .8 મ વખ ય
પોતાના પ્રાુા તક વાતાવરદના પરરપેક્ષ્યમાિ ળમથત કાયો કરન છે . એ રીતે ભૌગોછલક
સ્થિ ત મ વખ ય ને પોતાની ભ લ મકાનો ેછભનય કરવા માગન રિ ગમિવ પ લરખિ પાડન છે .9 તેિી
તે પ્રણન ાના પ્રાુા તક રિ ગમિવ ખ િ ેવલોકન કરવખ િ મરૂરી છે .10 પ્રણન ાનો ઈ તહાળ એ
ભૌગોછલક સ્થિ ત ની મપમ છે ેને

ન
િ ે વચ્વે કાયવકારદનો ળ ન
િ છે . ઈ તહાળ એ કાયવ
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છે , તો ભૌગોછલક પરરસ્થિ ત એ કારદ છે . પ્રણન ાના માનવજીવન મપર ભ લ મ, રદ,
ના મ પ્રાુા તક અંગોના રામકીય,

મેણાન, પવવત, નણી, ળિખ , પાડોાીી
ેને ળિથુા તક

િિક

ેત્રે પ્રભાવ પડન છે .

છિગીારોના

ગમન પહનલા ભૌગોછલક લા છદકતાના જ્ઞાન ની મપે ા િતી

રહી છે . મો કન પ્રાવીન ળમયમાિ ળારહત્યમાિ ભૌગોછલક સ્થિ ત ના લાભિી ણન ાના લોકો
પરરછવત હતા એવા મસલેખો છે . પ્રગ તાીલ પ્રજા માગન તો ભૌગોછલક જ્ઞાન ે નવાયવ
ગદવામાિ

વ્યખ િ છે . ળૌરાવાની ભૌગોછલક લા છદકતાીમાિ તો ભાવનગરની ભૌગોછલક

સ્થિ તને જીવિત નાના મગમ ેને એક ન કતા હૃણય

2.3

વખ િ થિાન મળ્યખ િ છે .11

ભાવનગરના પ્રાકૃમતક મવભાગો
ભાવનગર ની ભ લપ ાવઠ રવના િખખ્યત્વે

વભાગ ેને

ીમો પ િમ વભાગ

ે વભાગમાિ વહનવાયેલી છે . એક પ લવવ

માિ પ િમ વભાગ છૂગી છવાઈ ગન કરીીવાસો છે .

ળવારુખિડલા ેને પાલીતાદા માિિી પળાર િાય છે .

ીમો

ોગાણ ેને ગઢડા

તાૂખકાની પ િમ હણ પર પિરાયેલો છે . મયારન પ લવવનો ભાલ પ્રણન ા ેને ળિખ તગ
વથતારમાિ

વેલો છે .

ળપાગ ેને નીવાદવાસા

ભાવનાગરની ણરરયાઈ પટ્ટી

વથતારમાિ પિરાયેલ છે .

ીજા પ્રણન ાોની ળરખામદી માિ ળપાગ ઢોસાવાની છે .

ાહોર, ળવારુખિડલા, પાલીતાદા

વથતાર ડખગ
િ રાસ ેને ળપાગ છે . ભાવનગરિી

તસાજાનો વથતાર 'ઘોઘા ારા' તરીકન ીસખાય છે . તસાજાિી મહવ
ખ ા સખનીનો કાિઠાનો
પ્રણન ા વનારન વરળાણવાસો છે , તેિી ફસામ ઝાડ ેને નાછસયેરીી િી લીલા છમ છે .
તો પાલીતાદા, ગઢડા, ળવારુખિડલા ેને

ોગાણનો પ્રણન ા ીછા વરળાણવાસો ને સ લકો

હોવાિી ીછો લીલા છમ છે . વસલભીપખર એ ભાલ વથતારનો એક ભાગ છે . ેહીં
ખારાાવાસી મમીન છે ેને તેની ેળર ખેતપેણાાો પર મોવા મસે છે .12
પ્રણન ાની પ્રાુા તક ભ લ-રવના ભ લખરા ેસ્ નુાત ખડકોવાસી છે . રકનારાની
પટ્ટીવાસી મમીન ખિ થતર ઊંડખિ ેને વનારન ળપાગ છે .

13

ભાવનગર રાજ્ય િખખ્ય 10 વથતારો માિ વહેંવાયેૂ ખિ હત.ખિ ભાવનગર રાજ્ય
મહાલ ેિવા પરગદા ખ િ
માિ

લ

મહત્વ ખિ પ્રણાન

નેૂ ખિ હત ખ.

10

ણરન ક વથતારો એ ભાવનગર રાજ્ય ના વકાળ

પેૂ ખિ છે .
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2.4

1. ણળક્રોહી

2. મમરાસા

3. ાહોર

4.

5. મહખવા

6. ગઢડા

7. ુખિડલા

8. ભાલ

9. લીલીયા

10. તસાજા

ોગાણ

ભ ૂમિ, િેદાન અને ટે કરીવાળા પ્રદે શો
ભાવનગર ની ભ લ મના વાર વભાગો પાડવામાિ

વે છે ેને વાર રણાા મઅર,

ણછ દ, પ લવવ. ેને પ િમ વભાગ માિ વહેંવાયેૂ ખિ છે .
2.4.1 ઉત્તર મવભાગ
વભાગ માિ

ોગાણ, ગઢડા ેને મમરાસા તાૂખકા

વેલા છે .

વથતારની મમીન મધ્યકાસી ેને ળપાગ છે . ેછતની પરરસ્થિ ત ઊભી િાય છે ,
પરિ ત ખ નહનરની ળગવડતા પ લરી િતા ળિંવાઈ દ્વારા ખેતી િટ ાકન છે . મગફસી,
કપાળ ેને

ામરી િખખ્ય પાકો છે .

2.4.2 દલક્ષિ મવભાગ
વભાગમાિ તસાજા, મહખવા ેને ળવારુખિડલાનો ળમાવેા િાય છે .
તસાજા ેને મહવ
ખ ાએ ણરરયાકાિઠાનો વથતાર નરાવે છે .

વથતારની મમીન

ખિ
મધ્યમકાસી છે . ાેત્જી
ડનમ ને લીને ળિંવાઈ િટ ાકન છે . મગફસી, કપાળ,
ામરી િખખ્ય પાકો છે . ડખગ
િ સીનો પાક પદ િાય છે . ણરરયાપટ્ટીને લીને પાદીના
તસમાિ ખારાા

વી ગઈ છે .

2.4.૩ પ ૂવવ મવભાગ
વભાગ માિ વસલભીપખર, ભાવનગર ેને ઘોઘા
વથતારની મમીન મધ્યકાસી છે

વથતારના િખખ્ય પાકો

વેલા છે .
ામરી, મગફસી,

જખવાર, ેને કપાળ છે . ભાલ વથતારમાિ ભાછલયા, ઘઉં, તલ, વદાનો પાક િાય
છે .
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2.4.4 પમિિ મવભાગ
વભાગ માિ ાહોર, પાલીતાદા ેને ગારીયાનારનો ળમાવેા િાય
છે .

વથતારની મમીન ખડકાસ ેને ગન કરીી વાસી છે . તેના લીને

વથતારમાિ ખેતીનો ળારા પ્રમાદ માિ વકાળ િયો નિી. િખખ્ય પાકો મગફસી,
કપાળ ેને

2.5

ામરી છે . ળિંવાઈ મોગા ભાગે ુખવાી દ્વારા કરવામાિ

વે છે .

14

દહરયા હકનારો
ભાવનગરનો ણરીયારકનારો અંણા

120 રક.મી વથતાર માિ છે .15 ગોપનાિજી

પ િમ તરફ નો વથતાર કરાડવાસો છે . ગોપનાિ ેને ઘોઘા વચ્વેનો રકનારો િોડો
ઊંવો છે , ખિભાતનો રકનારો
ઢલવા તિા

ની

ાજખએિી કાણવ- કીવડ ેને છૂગા છવાયા રન તીના

ેગ િી ઘેરાયેલાિ છે . ઘોઘા િી ગોપનાિ

ારન 60 રક.મી. ણરરયારકનારાના

રન તાસ પગ ેને પાદી ફરી વસે છે . ભાવનગર, મહવ
ખ ા, ઘોઘા ેને
નાના

ણ
િ ર છે . પીરમ, માલ ેંક,

ગારા, રોછદયા

વા

ીજા કનગલાક નાના

ેગ છે . હમદા ેલિગના

ણરરયાકાિઠન મહામ તોડવાના મનોગ વકથયો છે .

2.6

ખાડીઓ
ભાવનગરમાિ કનગલીક ખાડીી છે

વી કન, કાળુભાર ેને ઘેલા નણી દ્વારા

ખાડી છે . તે ભાવનગર ાહનર ેને ખિભાત ના ેખાત વચ્વે એક કનનાલ
ખાડી મપર ભાવનગર નવખ િ
ીગના ઊંવા
તરફ

નાવે છે .

ણ
િ ર છે ેને લોક ગેઈગ ળથગમ નરાવે છે .

ણ
િ ર ભરતી

રોહ ેવરોહ તરીકન પ્રખ્યાત છે . ળોનરાઈ ખાડી ભાવનગરિી મઅર

ારન 13 રક.મી. દલ ર ેર ી ળિખ માિ મસતી

ખાડી છે . ભ વવયમાિ

વકળાવી ાકાય એમ છે . મહખવા ખાડી માલદ નણીિી
દલ ર ેર ી ળિખ માિ મસે છે . મોગા જલવાસ વખતે

2.7

નેલી

ની છે .

ખાડી

મહખવાિી 7 રક.મી.

ખાડીમાિ વહાદ લાવી ાકાય છે .

નદીઓ અને જળસુંપમત્ત
ળૌરાવા માિ ત્રમયાકાર મસપ્રવાહ છે .

પ્રણન ામાિિી નીકસી પૈડાના

પ્રણન ામાિ નણીી મધ્યના ડખગ
િ રાસ

રાની માફક વારન તરફ વહન છે . ભાવનગર એની ેળર

હનઠસ છે . ખાડા ગન કરીવાસી મમીનને લીને નણીીનો પ્રવાહ મતાવસો છે . તેિી ાયાસા
ખ િ , માલદ
ેને મનાસા માિ કાિપ રન હતો મ નિી.તેમમ પ લરનો ભય પદ રહન છે . ાેત્જી
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નણીીમાિ વોમાળા સખની પાદી ળિગ્રહ િાય છે . ઘેલો, કાળુભાર, રિ ઘોસી, વેગડ, કાસ ી,
કનરી, મતાવસી ેને

ગડમાિ વાર િી છ મરહના પાદી રહન છે .

ખિ છે . તે લગભગ 174 રક.મી. લાિ ી છે ેને તેના કાિઠા
ળૌિી મોગી નણી ાેત્જી
મપર ૧૨૩ ગામ વળેલા છે . માલદ,

ગડ, કાળુભાર, ઘેલો, કનરી , નાતરવડી,

ઝોલપ લરી, ભા ોડી, માલેશ્રી, મદારી, ગોસી

વી ેન્ય નણીી છે .

2.8

સરોવરો અને તળાવો
1948 પહનલા ભાવનગર માિ વસાવડ, આં લા, રામનરી, ાહોર, ેને

પડવા ળરોવર નો ળમાવેા િાય છે . ત્યાર ાણ વરતેમ, ણોલતી,
િખુિ મયાળર, મતાવસો, પીકેપ, વયર,

ળર,

મપરાિત નાના- મોગા તસાવો

પાદીને રોકવાનો પ્રયાળ કરવામાિ

2.9

ગવડા,
િલ
વોરવડલા,

ગડાદી, નાલ , માલપખર, ખારી, દખણા,
ન
િ દ્વારા મોટખિ મસાાય

નરાઈ, પાલીતાદા િી ણછ દ- પ લવવમાિ માગીના
વ્યખ.િ

ાડી

ાિનવા માિ

વ્યા છે .

ાિનવામાિ

દ્વારા વરળાણને

વ્યો છે .

બુંદરો
ભાવનગર ને વાાસ ણરરયા રકનારો મળ્યો હોવાિી ભાવનગર, તસાજા, મહખવા,

પીપાવાવ, કિીવણર, સખણરાઈ,
િ
સખલતાનપખરા, ઘોઘા
માછીમારી મદ્યોગનો વકાળ પદ
ભાવનગર રાજ્ય

વા

ણ
િ ર છે .

ણ
િ રોમાિ વકથયો છે .

ાિનવામાિ વાછદજ્ય એક

લ

મ મહત્વપ લદવ ભાગ હતો.

ભાવનગર ેને પ્રારિ છભક 18 મી ળણીિી ણછ દપ લવવ એ ાયા,
વેપાર માગન લાલ ળિખ ળાિે મોડતી એક કડી હતી િ લસ
સ્થિત 1860 િી

તેમાિ વખારો, ેને રન લવે પરરવહન મમેરવામાિ

ણીવાણાિડી ને

ને ટ.ળ. 1930 અંગ્રેમો

ધખનીકરદ કરવામાિ

વ્યખ િ હત.ખ િ ેને

વ્યા હતા. જલના પોગવ થિાન પર ભારન

કાણવ જામી મવાના કારદે 1950 માિ ીપરન ાન કરી નવખ િ પોગવ
ણ
િ ર કરતા દલ ર વકળાવવામાિ

રિકા, ેરન છ યા ળાિે

ણ
િ ર ભાવનગર જે હાબવર પર

પોગવ પ્રકાા ણીવાણાિડી િી કાયવરત હત;ખ િ

દ્વારા િ લકાયેલા ણન ખરન ખ ે નકારી મોહન્ળન દ્વારા

િ લસ

યાત નકાળ ેને

8 રક.મી. ણછ દમાિ

વ્યખ િ હત.ખિ 2001 ના ભ લકિપ માિ

ણ
િ ર ની

કખ ાાન િયખિ હતખ.િ
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2.10 પવવતો
ભાવનગરમાિ

ખ િ ય ડખગ
હખ મોગા પવવતો નિી, નાની નાની ગન કરીી છે . ાેત્મ
િ ર

ળૌિી મોગો છે . ભાવનગર ુમસલામાિ
સખપ્ર ળિ છે .

ખ િ ય પવવત તેના જૈન મિરણરો માગન
વેલા ાેત્મ

પવવત પર ૯૦૦ િી વધખ જૈન મિરણરો

વેલા છે

પાલીતાદા જૈન

મિરણર તરીકન જાછદતા છે . તેમાિ 24 તીિંકર ભગવાન ના મિરણર

વેલા છે . એ જૈન

ખ િ ય પવવત તેના પર
મિરણરો જૈન ના િખખ્ય પાિવ તીિોમા ખ િ એક છે . ાેત્મ
મિરણરો િી વાેષ પ્રખ્યાત છે .
છે .
મો

મિરણરો 11મી તિા 12મી ળણીમાિ

વેલા જૈન

નવામાિ

વ્યા

મિરણરો માગન એવી એક માન્યતા છે કન તેમાિ કનગલાય તીિંકરો એ નવાવ દ એગલે કન
પ્રાપ્ત કયો છે .

વકળાવામાિ

ખ િ ય પવવત એક પયવગન થિસ તરીકન પદ
મિરણરો ને લીને ાેત્મ

વ્યખિ છે .

ળવાય ખોખરા, મોરનાર, ગે ર, િાપા, તસાજા,

પાલીતાદાની ગન કરીી, માસનાિની ગનકરીી, ાહોર ેને વાસસભીપખરની ગનકરીી છે .
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2.11 વરસાદ,આબોહવા અને ભ ૂસ્તરશાસ્ત્ર
ભાવનગરમાિ વરળાણ
એગલે કન 24 ઇંવ

ખ િ પ્રમાદ ીવિ છે . ળરાળરી વરળાણ 600 મીલીમીગર

ગલો પડન છે . મોકન ણર વરળે

પ્રમાદ મસવાત ખ િ નિી. 1918માિ 6

ઇંવ વરળાણ િયો હતો. તો 1948માિ 53 ઇંવ વરળાણ િયો હતો.
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ોહવા એ માનવ પ્રવ ા અી મપર ેળર કરન છે . મદ્યોગ, નિના, ખેતી,
પશખપાલન, મગલ,
િ
વગેરન તેના પર

નારરત છે . ભાવનગરની

વભાગોમાિ વહેંવાયેલી છે . ાયાસો, મનાસો ેને વોમાસખ િ
ગરમી ેને ઠિડી ખ િ પ્રમાદ વધખ હોય છે . ાયાસામાિ જાન્યખ

ોહવા ત્રદ

ીજા વથતાર કરતા ેરહયાિ
રી

ળપાળ મવદતામાન ૫

િી ૬ ળેન્ગીગ્રેડ સખની નીવે જાય છે . મનાસામાિ તાપમાન વની જાય છે . મેં મરહનામાિ 42
િી 43 ળેન્ગીગ્રેડ તાપમાન પોહિવે છે . ણછ દ માિ

વેલા મહખવા, ગોપનાિ, હાિ ,

કોછસયાકમાિ પ્રમાદમાિ ગરમી ીછી છે . ણરરયા રકનારાના

પ્રણન ામાિ ણરરયાઈ

લહનરોની ેળર ગરમી ને અંુખા માિ રાખે છે .18
2.11.1 આબોહવા
ભાવનગર એક ગરમ ેનવ-શખવક

ોહવા ( કોપ્પેન : BSh) નરાવત ખ િ ાહનર છે ,

મધ્ય જલન િી ારખ િતાિ વોમાળા ણર મયાન ાહનરનો ળરન રાા વરળાણ
મી.મી. રહન છે . નવેમ્ ર િી ફનબ્ર ખ

રી ણર મયાન ળરન રાા તાપમાન

ળપાળ 550

ારન 20 ° ળે છે .

37

ીછા ભેમ ળાિે ેને ળિખ

નજીક હોવાને કારદે,

ોહવા ળમગ્ર વષવ ણર મયાન

એકણમ ભેમવાસી રહન છે .
ળૌિી વધખ રન કોડવ તાપમાન 54 ° C (129 ° F) 26 મે 1988 ના રોમ કરવામાિ
વ્યો હતો જ્યારન ળૌિી ીછો રન કોડવ તાપમાન 2 ° ળે (36 ° ફન) 11 રડળેમ્ ર 1973
હતો

[9]

2.11.2 ભ ૂસ્તરશાસ્ત્ર
પ િમ ભારત વથતારમાિ ળૌરાવા એક ભૌગોછલક રીતે ળરક્રય ભાગ લેછે,
નરતીકિપ ખ િ ઝોન 3 ના ઝો નિંગ નકાો બ્યખરો ીફ ઈષ્ટ્ન્ડયન થગાન્ડડવ પ્રમાદે નોંનાયેૂ ખિ
છે . ળમગ્ર પ્રણન ા ેને ખાળ કરીને ભાવનગર
૨૦૦૧, ૨૬ જાન્યખ

રી એ

ળપાળ વથતાર ેસ્થિર રહન છે .

વેલા ળૌિી વનાાક ભ લકિપ;

માિ ગખમરાત ને

ખ

કખ ળાન ેને જાનહા ન િયેલી, તે ખ િ એ પક ળેન્ગર ભાવનગર જીસલામાિ મ રહનૂ ખિ હત.ખ િ
પ લવવ ળૌરાવા માિ ૯ ીગથગ ૨૦૦0 િી 15 રડળેમ્ ર, ૨૦૦૦ વચ્વે 132 ભ લકિપ ની
ળીરીઝ રન કોડવ કરવામાિ

વી હતી.

ની તીવ્રતા વધખ નોંનવામાિ

ની તીવ્રતા 3.8m િી 0.5 મીગર હતી. પાિવ ભ લકિપ

વી હતી. ફનબ્ર ખ

વેૂ ખિ હોવા ખ િ મનાય છે . મયારન

રી ૧૭૦૫ માિ

પાછસયાણ

જખલાઈ-ીગથગ 1938 ણર મયાન લગભગ

વેલા હાર ન
િ નરતીકિપો

ળપાળ (ભાવનગર 60 રક.મી. મઅર)
ે મરહના માગન,

તીવ્રતાકરતાિ વધખ તીવ્રતા વાસા વાર ભ લકિપ ળાિે

5 ેને 6.0 મહઅમ

વ્યા ખ િ નોંનાય છે .
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2.12 ખનીજ સુંપમત્ત
વાસસભીપખર,

ાહોર, રાજખલા, ળરોણ, પીપરાસા, વગેરન થિસોએિી વદતર

માગન ના પથ્િર મસે છે . છવરોડી પદ મસે છે . ભાવનગરમાિ ણરરયામાિ ખનીમતેલની
ાકયતાી પદ છે .

માગન ના ળિાોનન કાયવ તરફ ળરકાર ધ્યાન

પે તો ળફસતા

મસી ાકન એમ છે . ળિખ ના ખારા પાદીમાિિી મીઠાનો મદ્યોગ પદ વકળાવ્યો છે .
ભાવનગર જીસલાની િોડી મમીન ને
નેલી છે . ભ લખરા ેસ્ નુાત ખડકોિી

નેલી છે .

ાણ કરતા

ાકીની મમીન લાવારળ િી

20
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2.13 ધરતીકું પ
ળૌરાવા- કચ્છની ભ લ મના પડમાિ મવાસાિખખી રહનલો છે . એમ વદ્વાનો માને છે .21
થકિણપખરાદોમાિ નગરખિડમાિ

અંગે નો મસલેખ છે 22. ભ લરવનાની

મેણાનો રહમાલયની તસે ગીના મેણની પ્રણન ાોના

વા ેિવા ળમકાલીન છે .ભાવનગર એ

નરતીકિપની પટ્ટીમાિ છે . નરતીકિપને લીને મમીનની ળપાગી

લ

નીમી રક્રયા દ્વારા ઊંવી

નીવી િતી રહી છે . પરરદામે મસ હોય ત્યાિ થિસ ેને થિસ ને
િાય છે . ભાલ પ્રણન ા ળિખ ના ગભવમાિિી મપર
નરતીકિપના કારદે પલગાયો હાે એમ માનવામાિ
1919માિ આંવકો

ષ્ટ્વગ એ ભાવનગર

ણલે મસ એવખ િ પદ

વીને ખેડવા લાયક ભ લ મમાિ
વે છે .23 ભાવનગર માિ એ પ્રલ,

વ્યો હતો. ભાવનગર તિા ળોનગઢ સખની ૩૦ ળેકિડ તેની ેળર રહી

હતી. જખલાઈ- ીગથગ, 1938 માિ નરતીકિપના આંવકાિી ભાવનગર ેને પાછસયાણના
કાવા મકાનો પડી ગયા હતા. 1968 ેને 1970માિ નરતીકિપ ના આંવકાી

વ્યા

હતા.24

2.14 વનસ્પમત
ભાવનગરમાિ મમીન વથતારના ૨% વન હનઠસ છે . તેિી વનથપ તની

ા તમાિ

ભાવનગર ુમસલો પછાત છે . ભાવનગરમાિ મોગાભાગે સ લકા કાિગાવાસા મગલો
િ
છે .
પ્રકારના મગલોમાિ
િ
વનથપ તમાિ ઝાડી ીછી ેને મગાડ નાનો હોય છે .

વા મગલોમાિ
િ

મસી

વતી ઔષની તિા વનથપ તની જાતોમાિ કોસો નવ, ગોરણ, હરમો, ળાલેડી,

મોણડ,

ોર, ગરમાસો િખખ્યત્વે છે . વન વભાગ દ્વારા મછે ર કરવામાિ

સખ ાવસ, ળાગ, ળીળમ , ળારખિ, વાિળ, ગખલમહોર, કાાીણ, ગાિડો

વે છે .નીલગીરી,
ાવસ વગેરન છે .25

ભાવનગરની વચ્વે ' વતગોરરયા પાકવ ' નામ ખ િ નાનકડખિ મગલ
િ
છે . એ ાહનરની એક
વાેષતા ગદાવી ાકાય.

2.15 પશ- પક્ષીઓ:
ભાવનગરમાિ પાલતખ િ પ્રાદીી મપરાિત વન્યપશખી

વા કન નાર, ઝરખ ,

છીંકારા, ણીપડો, કાસીયાર, નીલગાય, ાાહડલ ી, ાયાસ, ળિંહ, મગલી
િ
છ લાડા, વગેરન
મોવા મસે છે .
ભાવનગરમાિ પ ીીને
થિસાિતરકારી પ ીી.

ે વભાગમાિ વહેંવી ાકાય એક થિા નક ેને

ીજા

પ્રકારના પ ીી ણન ા ેને પરણન ામાિિી ાયાસો ગાસવા

39

ભાવનગર માિ
ળવવળગ્ર
િ હમાિ

જખણા જખણા પ ીીની ળારી એવી યાણી ભાવનગર જીસલા

વે છે .
પવામાિ

વી છે . ભાવનગર ાહનરમાિ

પોપગ, પ ીીના કલરવિી

છગવાની ળાિમ

વેલા મરહલા

હલાણક

ાગમાિ હજારો

ને છે .

2.16 ખેતી અને પશપાિન
ભાવનગરમાિ ખેતી ેને પશખપાલન એ

ે િખખ્ય વ્યવળાય તરીકન છે .

હીર,

રામપ લત, કદ ી, ખરક, કોસી, પાલીવાસ, કાઠી વગેરન ખેતી તેમમ ર ારી, ભરવાડ,
પાલીવાસ પશખપાલન નો વ્યવળાય કરન છે .
ભાવનગર માિ ળામાુમક ેને ાૈ છદક

ખ છખ વત
પછાત વગવના લોકો, ે સ

જા તનો મોગો વગવ ખેત- મજલર તિા ાહનરોમાિ મજલર તરીકન કામ કરન છે .
ભાવનગરમાિ

ામરી, જખવાર, ઘઉં, મગફસી, તલ, ડખગ
િ સી, એ િખખ્ય પાકો છે .

ફસોમાિ ણાડમ, મમરૂખ,
નાદા-જીરૂ

ોર, વીુખ, કનરી, નાછસયેર, વનારન પ્રમાદમાિ િાય છે . લીંબખ

વા પાક ખ િ પ્રમાદ પદ ઠીક ઠીક છે . ગ્રામ્ય પ્રજા

ામરી ેને જખવારનો

મપયોગ વનારન કરન છે . ાહનરીમનો ઘઉંનો મપયોગ વનારન કરન છે .
ળમગ્ર ણન ામાિ લાલ-ડખગ
િ સી ખિ ળૌિી વધખ વાવેતર ભાવનગરમાિ િાય છે .26
ભાવનગરની મમીન વધખ ફસદ્ર ખપ ગદાતી નિી. ળિંવાઈ િી ભાવનગરની ૧૩% મમીન
ખિ િી વનારન ફાયણો િયો છે . ભીમડાણ , સખરમવાડી, ઘેલો,
ને મ લાભ મસે છે .27 ાેત્જી
કાળુભાર, રિ નોસા ડનમ, મપરાિત ુલવાીિી

ળિંવાઈ િાય છે . દખવકાસના ળમયમાિ

ળિંવાઈ ખ િ મહત્વ રહન છે .
પશખનનની વથતીમાિ ભાવનગરનો ગખમરાતમાિ
ગાય, ભેંળ, ઘેગા- કરા

વા દખનાસા ઢોર મપરાિત

િાય છે . ભાવનગરમાિ 240
કરવામાિ

ઠમો ક્રમ છે .

પશખીમાિ

સણ, ઘોડા, વગેરન નો ળમાવેા

ગલી દલ ન મિડસીી છે . દલ નની ડનરીની થિાપના પદ

વી છે .28

2.17 ઉદ્યોગ- ધુંધા
ભાવનગરમાિ રામકોગ ની
60 ેને નાના મદ્યોગો 2500

મ મદ્યોગનો વકાળ િટ ાક્યો નિી. મોગા મદ્યોગો
ગલા છે .29 પ્લાષ્ટ્થગક, રબ્ ર, કાપડ, રોછલિંગ મલ,

તાિ ા-પીતસ, ત્રામવા, તોલમાપ, તેલ મલો, ણવા, રળાયદ, ખનીમ
એતળેલ ટન્ડળાીઝ,

સકોલ એાડામન, થગીલકાથગ, ળિખ

નારરત મદ્યોગો,

વ્યોના ળિાોનનો માગન
40

ળેન્ાલ મરીન કન મકસળ એન્ડ ળોસગ રીળવવ ટન્થગીગયખગ છે . મીઠાનો મદ્યોગ ેને મિડસીી
છે . ળહકારી ેને રાવાીયુાત

ેન્કોને ભાવનગર ેને તાૂખકા મિકોએ તેની ાાખાી
લ , ળહકારી
ાિનનારી , ળહકારી મિડસીી, ખેડત

થિાપી છે . વદકર ળહકારી મિડસીી,ઘર

મિડસીી તેમમ વમવ મદ્યોગ ળહકારી મિડસીી વગેરન થિાપવામાિ
ગખમરાત ેને મધ્ય ગખમરાતમાિ

વી છે . પરિ ત ખ મઅર

ળહકારી ળિથિાીનો વકાળ િયો છે . એવી પ્રવ ા અી

ેરહયાિ વકાળ પામી નિી. નમાવ ણા પ્રવ ા અી તરફ લોકો વધખ મત્સખક રહન છે .

2.18 વસ્તી મવષયક
2011ની વથતી ગદતરી પ્રમાદે ભાવનગરની વથતી 5,93,768 લોકોની હતી.
ળા રતા ણર ૮૬%

રાવાીય઼ ળરન રાા ૫૯.૫ કરતા ઘદો વનારન છે .30

2.19 શહેરના આયોજન અને આહકિટેક્ચર
મસગીપલ નગર રવના યોમનાી રડઝાટન ેને ભાવનગર પ્રગ તાીલ
ાાળકોના માગવણાવન હનઠસ ેમલમાિ

વી હતી. ાાળન ણર મયાન તખ્ત ળિંહજી એ ,

છિરગા રાજ્ય ટમનેર પ્રોતગોર ળમ્ળ
ાિનકામ પર ણન ખરન ખ રાખી

ાગવ ન લાટિેરી, ળર તખ્ત ળિંહજી હોસ્થપગલ

ન
િ ાવ્યખિ હત ખ િ 31

2.20 કદરતી વારસો સાઇટ્સ

ફોટો 1 કાલળયાર રાષ્રીય ઉદ્યાન

વેસાવણર કાછસયાર રાવાીય મદ્યાન ભારતમાિ

એક રાવાીય મદ્યાન તરીકન

ીસખાય છે .તે 34,08 રક.મી. 2 વથતાર પર ફનલાયેલ છે
ઘાળવાસી મમીન છે .

પાકવ માિ િખખ્યત્વે

એક માત્ર મવદકરગ ન
િ ીય

કાછસયાર ,નીલગાય , ાયાસ , મગલી
િ

છ લાડી, ેને મગલી
િ
સખવર તિા નાાપ્રાય પ ીી હોઉં રા

થગડવ , લેળર ફ્લોરરકન,

ળરળ વ્હાટગ થતોતળવ, ળફનણ પેછલકન, મોન્ગાગખ, ેને નથતેમ હનરરયર ળરહત રપ્તોળવ
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ગ્રેગર ટગલ થપોગનડ,

ાસ ાાહી ટગલ,

ોનેસલી ટગલ, ટલિકા તોએડ, ળાપ,ેને લાિ ા

પગવાળુિ ાિખ પદ પાકવ માિ મોવા મસે છે . વેસાવણર

નેાનલ પાકવ ની

ોહવા

થિસાિતર કરતા પ ીી પ્રમનન માગન શ્રેવઠ થિસો પૈકી ખ િ એક છે .

2.21 કિાનગરી ભાવનગર અને તેિાું જોવાિાયક સ્થળો
ગેવાની તલાગખરખ ર વાિકર

૨૦મી ળણીના પ્રારિ ભે ગખમરાતમાિ છવત્રતલાની

રાવસે લીની હતી. તેમનો મન્મ ભાવનગરમાિ િયો હતો. રિ ગોના રાજા ગદાતા
ળોમાલાલ ાાહની કમવભ લ મ પદ ભાવનગર છે એ ળમયે એમદે નમવુખમાર ળિંહજીના
પ ી વષયક ગ્રિિ " ન

ડડ વ ઝડ ીફ ળૌરાવા" માિ રિ ગીન ેને પ્રદ્યખમ્ન કિવનરાય ણન ળાઈ

ના પિખી મગત નામના પખથતકોમાિ પ ીીના રન ખા-છવત્રો ણોયાવ છે .32 લોક કલાના
ખ્યાતનામ છવત્રકાર શ્રી ખોડીણાળ પરમાર પદ ભાવનગરના હતા. તેમના છવત્રોમાિ લોક
ળરહત્યની છાિગ પ્રણ ાિત િાય છે .
ખ

ભાવનગર થિાપત્ય ની ષ્ટ્વગએ પદ ગખમરાત માિ
ના મમણા નિ લના

ાેહરન

મ પ્રવછલત છે . થિાપત્ય

પ્યા છે . િોડા થિાપત્યના મણાહરદો નો ેહીં ળમાવેા

િાય છે :


તખ્તેેર મિરણર (1893) એક મચ્વ ઊભદી પર એક
ગન કરી પર સ્થિર િયેલ છે ,
કમાષ્ટ્ન્ડિંગ દાશ્ય

ભાવનગરને એક

પે છે . મચ્વ ાીખર થતિભોવાસા

લિ વોરળ મિડપ મપર વનતા તે એક મહત્વપ લદવ
ળીમાછવહ્નરૂપ છે .



ફોગો 2 તખ્તેેર મહાણન વ મિણીર

ગિગામછસયા (1893) એક મિરણર ગિગા-ણન વી માગન
ળમ પિત છે ,
ળફનણ

માિ એક છત્રી, પેવેછલયન ેને

ના

રળપહાદના પ લલ છે . તે ભ લતપ લવવ ગાિકી ના

મધ્યમાિ સ્થિર િયેલ છે .


નીલમ ાગ પેલેળ (1894),

હવે હનરીગન મ હોગલ
ફોટો 3 મનિિબાગ પેિેસ
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તરીકન પ્રખ્યાત છે .
છિરગા

૧૦ એકર માિ વાાસ થગન ગ વચ્વે સખયોુમત િયેલ છે . તે

રકિગનતગ દ્વારા રડઝાટન કરવામાિ

વ્યો હતો, તે

ધખ નક ણન ખાવ ળાિે

ભારતીય થિાપત્ય તત્વો ળાિે મોડાયેલા છે .
ાગવ ન લાટિેરી (1895)



ગખમરાતના ળૌિી જલની

લાઈિેરીી માની એક છે ેને તેમાિ પદ એક
મ્યખછઝયમ


વેૂ ખિ છે .

ફોગો – 4

ાગવ ન લાટિેરી

ગામન હોલ (1932) ેગામ ણર ાર હોલ હતો, જ્યાિ ળર ુાવદુખમાર ળિંહજી નો
રાજ્યાછભષેક િયો હતો. તે વળાહત ાૈલીમાિ એક પ્રભાવાાસી માસ ખ િ નરાવે છે

જોવા િાયક સ્થળો
1.

નલમ ાગ પેલેળ

6. મો ત ાગ ગામન

2. ભાવ વલાળ પેલેળ

હોલ

11.

ાગવ ન પખથતકાલય

12. ાામસણાળ કોલેમ

3. ગૌરીાિકર તસાવ

7. ગાિની-થિ ા ત

13.

4. ગિગા ણન રી

8. ળરણાર-થિ ા ત

ખ ાનજી
14. શ્રી ગોછસ ાર હ મ

5. ગિગા મછસયા

9. શ્રી તખ્તેેર

તસાવ

યખવેણ કોલેમ
મિરણર

મહાણન વ
10. વતગોરરયા પાકવ

ધખ નક ભાવનગર માિ તખ્તેેર, ુાવદનગર,

ળરણારનગર ેને

વથતાર નો ળમાવેા િાય છે . 1935-1937 ણર મયાન, ુાવદનગર વથતાર
કરવામાિ
હતખ,િ

ળપાળના
ખિ

યોમન

વ્યખ િ હતખ િ ેને અંતમાિ શ્રી વરન ન્ ભાઈ .ળી. મેહતા દ્વારા વકળાવવામાિ

પછી, ભાવનગર રાજ્ય માગન ળઅાવાર નગર

ભાવનગર માગન માથગર પ્લાન
રથતા માિ સખણર
િ

વ્યખ િ

યોમક હતા. 1975 માિ, તેમદે

નાવ્યો હતો.33

છગવા નગર

યોમન

ખ િ િખખ્ય લ દ છે ેન્ય

છગવાી

ઘોઘા ળકવ લ, મરહલા કોલેમ ળકવ લ, રૂપાદી ળકવ લ, મેઘાદી ળકવ લ, ાવાજી ળકવ લ,
ળરણારનગર ળકવ લ, જ્વેસળ ળકવ લ ેને ક્રનળન્ગ ળકવ લ પર સ્થિત િયેલ છે .
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વતવિાન ભાવનગર શહેર

ફોટો- 5 ગુંગાજલળયા તળાવ અને એના વચ્ચે આવેિી ગુંગાદે રીન ું દૃષ્ય
ગખમરાતમાિ ભાવનગર ાહનરમાિ પ્રારિ છભક નગરો મા ખ િ એક હતખ.િ
ગગર હતી

[15]

માિ એક ભ લગભવ
ુાવદુખમાર ળિંહજી

ગખમરાત માિ ળૌપ્રિમ ભાવનગર ાહનર માિ હતી

દ્વારા સખયોુમત િટ હતી જ્યાિ પાદી શખદ્ધિકરદ પ્લાન્ગ હતો. તે એ ાયાનો ળૌિી મોગો
ગાસદ પ્લાન્ગ હતો.

2.22 મશક્ષિ
ભાવનગર માિ વ વન ાાસાી ેને ાૈ છદક ળિથિાી
માિ ગીજખભાઈ

વેલી છે ભાવનગર

ખ ાઈ ભટ્ટ(થિાપક ાશખ વહાર) ,હરરભાઈ ત્રવેણી ેને તારા ેન
નેકા, મ ભ

મોણક નો ગ્રામીદ ેને મરહલા ા દ વકાળ માિ મહત્વ નો ફાસો છે . જલની ળિથિાી
પૈકી ાામસણાળ

ગવ ળ કોલેમ ેભ્યાળ માિ એક મચ્વ ા દ પ લરખિ પાડન છે , ેન્ય ા દ

ની મહત્વ ની ળિથિાી પૈકી ભાવનગર યખ નવ ળિગી , ાાિ તલાલ ાાહ એન્ન્મ નયરરિંગ
કોલેમ, ગવમેન્ગ એન્ન્મ નયરરિંગ કોલેમ, ભાવનગર . ેને કનગલીક ાાસાી
ળસવર

મ કન

ેસળ જાહનર ાાસા ેને ેમરજ્યો ત ળરથવતી ટન્ગરનેાનલ થુલલ છે .

ઉપસુંહાર:
ભાવનગર ાહનર ની ભૌગોછલક પરરસ્થિ ત ેન્ય ુમસલાી કરતા માનવ વળવાગ
માગન

લ

લ છે . તેની
ળા ુખ સ

લ તા નરાવે છે .
ોહવા તિા વાતાવરદ એકિણરન ે ુખ સ

નણીી , પહાડ ેને નયનરમ્ય

થિાપત્યોિી ળજ્મ ભાવનગર ુમસલો પોતાની એક

ગવી ીસખ ઊભી કરન છે .વ્યાપાર ની

ષ્ટ્વગએ પદ ભાવનગર ુમસલો ણરન ક

ળગવડતા નરાવતો એક વક ળત ુમસલો છે . ેમણાવાણ ેને રામકોગ
ળરખા અંતર નરાવતો હોવા છતાિ

ન
િ ે ુમસલા િી

ન
િ ે ુમસલાને મોડતા વાહનવ્યવહાર વકળાવી ને

પોતાની ેનોખી છાપ ગખમરાત રાજ્ય પર છોડન છે . કલા નગરી ભાવનગર માિ મોગા
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મદ્યોગો ેને વેપાર નિના વકાળ પામ્યા છે . ેલિગ
માગન

લ

મ જાદીતખ િ

ણ
િ ર વહાદ તોડવાના વ્યવળાય

ન્યખિ છે . જ્યાિ ણન ા વણન ાના વહાદો ત લગવા માગન

ણ
િ ર પદ ેત્યારન વકળાવામાિ

વે છે .નોલેરા

વી રહ્ખિ છે

ટલિક ળમયમાિ ગખમરાત રાજ્યના વેપાર

નિના ને વેગ પ લરો પાડાે. ુખણરતી વારળારૂપે

મસે લ ેભ્યારદોમાિ કાછસયાર રાવાીય

મદ્યાનનો ળમાવેા િાય છે .

પરિી કહી ાકાય કન ભાવનગર ુમસલો

વળવાગ માગન મ નરહિં પદ પશખ-પિખી, વેપાર- મદ્યોગો માગન પદ
ખિ ય પવવત મપર
ાેત્મ
કરાવે છે .

લ

માત્ર માનવ

લ છે . ેને
ળા ુખ સ

વેલા જૈન ના મિક મિરણરો ળિથુા ત ેને નમવ નો પરરવય પદ

મ, ભાવનગર ની ભૌગોછલક પરરસ્થિતી માત્ર ભાવનગર ુમસલાને મ નહીં

પદ ગખમરાત રાજ્ય ને ેલગ ીસખ ેપાવે છે .

45

પાદનોંધ
1.

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=gu&prev=search&rurl
=translate.google.co.in&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bhavnaga
r#cite_note-fallingrain-7

2.

ગખમરાત ળરકાર, 'ગજરાત રાજય જજલ્િા સવવ સુંગ્રહ (ભાવનગર જજલ્િો)' પ ા.1

3.

કોરાગ, પી. જી. "ભાવનગર રાજયનો ઇમતહાસ",પ ા.4

4.

એમન, પ ા.4

5.

મ્ળ મેકમણો ગાલા મછદલાલ (ળિપાણન - ગખમરાતી), "પ્રારું લભક ક્ષતીજો 19 િી
સદી દરમિયાન કચ્છિાું જ્ઞાન સુંશોધન" પ ા.1

6.

ભીમડાણર,િખજા
િ લ "સ્થળનાિોના પહરપેક્ષ્યિાું ભાવવનગર જજલ્િાનો ઇમતહાસ"
પ ા.154 િી 158

7.

"િાનવ ભ ૂગોળ કે મસદ્ાુંત", પ ા.16

8.

એમન, પ ા.16

9.

Ghate, V.D. “The Teaching History” પ ા.139

10.

પાન્ડનય, શ્રીનેત્ર "પ્રાચીન ભાગવત કે ઇમતહાસ ખુંડ-1" પ ા.25

11.

ી, વિ કાન્ત, "સુંસ્કાર અને સાહહત્ય" પ ા.118

12.

ગખમરાત રામય ુમસલા ળવવળગ્ર
િ હ (ભાવનગર ુમસલો), પ ા.2

13.

એમન, પ ા.2

14.

એમન, પ ા.2

15.

એમન, પ ા.4

16.

http://dharm.raftaar.in/religion/jainism/religious-places/palitana

17.

ત્રવેણી, મહનન્ રન . 'આવો ઓળખીએ આપિો જજલ્િો ભાવનગર', પ ા.12,13

18.

એમન, પ ા.14

19.

"ેને ભાવનગર

ળપાળ ભ લકિપ ક્રમ"(પીડીએફ). 10 જલન 2008 ના રોમ

સખનારો)
20.

'ગખમરાત રામય ુમસલા ળવવળગ્ર
િ હ ' (ભાવનગર ુમસલો) પ ા.13,14.

21.

મોગન , રત્નમછદરાવ ભીમરાવ, ' ખિભાત નો ટ તહાળ' પ ા.182

22.

એમન, પ ા.182.
46

23.

'ગખમરાત રામય ુમસલા ળવવળગ્ર
િ હ ' (ભાવનગર ુમસલો) પ ા.11

24.

એમન, પ ા.50

25.

એમન, પ ા.29

26.

એમન, પ ા.30

27.

એમન, પ ા.31

28.

એમન, પ ા.30

29.

એમન, પ ા.30

30.

2011 મારહ ત ભાવનગર ાહનર ળેન્ળળ

31.

રફછલપ વોડવ (1998). ગજરાત દિિ-દીવ : એક યાત્રા િાગવદશવન, ીરરએન્ગ
Blackswan. પી. 280. ISBN 8125013830 .

32.

પિડયા એ Jayavant. "ભાવનગર: કિ, આજ ઔર કિ". િખિ ટ
ળમાવાર (ગખમરાતી). 13 ળપ્ગન મ્ ર 2015 ના રોમ સખનારો.

33.

ગખમરાત થગનગ Gazetteers, 1969 . ળરકારના રડરન તગોરન ગ.

ગ કરો., થગનાનરી

ેને પબ્બ્લકનાન્ળ, ગખમરાત રાજ્ય. પી. 538.

******

47

