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તારંગા જૈન તીથથ : એક ઐતતહાતિક અધ્યયન  

મહશે વી.ચૌધરી (ધોળાકુવા પ્રાથતમક શાળા, તા-માણિા, જી-ગાધંીનગર) 
ગજુયાતના ભૂષૃ્ટ ય ભશવેાણા જીલ્રો તત વ્યશૂાત્ભક સ્થાન ધયાલે છે. પ્રાગૈતતશાતવક 

કાથી તેનો ઈતતશાવ અયંબામ છે . ેઢાભરી,નોડડમા,ધયોઈ ને લરાવણાભાથંી 
ઈ.વ.૧૮૯૩ભા ં યોફટટ બ્રળુફ્રૂટ નાભના ભતૂયળાસ્ત્રીએ ઈ.વ. લેૂ ચાવ શજાયથી એક રાખ લટ 
લૂેના અડદભાનલના શતથમાયો ળોધ્મા શતા. રાઘંણજના અંધાડયમા ટીંફા ના ખોદકાભભાથંી 
નીકેરા ભનષુ્મ ને પ્રાણીઓના લળેો તો શડપ્ન ને ભોશ-ેજો-દડો કયતા ણ જૂના છે.એ 
વભમે ભેરા ભાનલ ખોયીના લળેોભા ં તે વભમની વજૉયીના ચચહ્નો યુાલીડો ભાટે ભશત્લના 
છે.1 

ૌયાચણક કાભા ં ણ સ્કંદયુણ ને ધભાટયન્મયુાણ જેલા ઉયુાણોભા ં ણ ભશવેાણા 
જીલ્રો અનતટ કે યાતં પ્રદેળના બાગ તયીકે લણટલામો છે. તલતલધ યૂનો ને ગ્રથંોભા ં
તાયંગા,લડનગય,ભોઢેયા ને ફેચયાજી તાલકુાઓને જુદાજુદા કે્ષત્ર તયીકે સ્થાન ાયુ ં છે. 
અનતટયુનુ ંાટનગય લડનગય શોલાનુ ંજણામ છે. 

ભૌમટકા,નભુૌમટકાર,ગપુ્તયગુ,ભૈત્રક,ચાલકુ્ય (વોરકંી ને સલુણટયગુ) અ ફધા કા 
ભશવેાણાની ગડયભા ને સ્સ્ભતાની વાક્ષી યૂતા ઉબા છે વલ્તનતકા,ભોગરકા,ભયાઠાકા 
ને  ગામકલાડી ળાવન ણ ભશવેાણાના ગલટ ઈતતશાવને વગં્રશ ે છે. રોકમખેુ ભશવેાણા નગય 
ભેવજી ચાલડા નાભના યાજતેૂ લવાવ્યુ ંશોલાનુ ંકશલેામ છે. જમતવિંશ બ્રહ્મબટ્ટ નાભના કતલએ વને 
૧૯૩૨ભા ંપ્રાચીન કતલતાભા ંલણટવ્મા મજુફ વલંત ૧૪૧૪ એટરે કે ઈ.વ.૧૩૫૮ભા બાદયલા સદુની  
દળભે ભેવજી ચાલડાએ તોયણલાા ભાતાની સ્થાના કયી ભશવેાણા ગાભણો ામો નાખ્મો શતો.2 
તે છી ગાભના વ્સ્લતનુ ં તોયણ ફાધંલાભા ં અવ્યુ.ં ભશવેાણાની સ્થાનાભા ં એકભાત્ર વાક્ષી 
તોયણલાી ભાતા ૬૪૯ લટથી ખડં દીલાની જ્મોત પ્રગટાલી જીલ્રાની તલકાવ જ્મોત પ્રવયાલી 
યહ્યા છે. 

 ગામકલાડોએ તેભનુ ં યાજ્મ લડોદયાભા ં સ્થાપ્યુ ં ત્માયે ઉત્તય ગજુયાતભા ં લશીલટ ભાટે 
યાજધાનીની વદંગી ાટણ ઉય ઉતાયી. અ સ્થ તેભને દૂય ડત ુ ં શત ુ.ં તેથી તેઓએ ઉત્તય 
પ્રાતંના લડા ભથક તયીકે પ્રાચીન ળશયે કડીને લડુ ંભથક ફનાવ્યુ ંશત ુ.ં વલ્તનત કાથી ‘ ડકલ્ર ે
કડી ’ તયીકે કડી પ્રાતં સ્સ્તત્લભા ંશતો. ૧૯૦૨ ભા ંગામકલાડ પ્રાતંનુ ંલડુ ંભથક ભશવેાણા રાવ્મા 
ને  (૧). દશગેાભ, (૨). આંતયસફૂા, (૩). કડી, (૪). ાટણ ,(૫). લડનગય, (૬).તલવનગય , 
(૭). ખેયાલ ુ , (૮). તલજાયુ એભ અઠ ભશારભા ં ઉત્તય પ્રાતંને લશચેલાભા ં અવ્મો.  ભશવેાણા 
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પ્રાતંભા ં ગામકલાડે નાખેંરી ૨૫૭ ભાઈર ની યેલ્લે તા.૨૧/૩/૧૮૮૭ થી પ્રાતંના મવુાપયોને 
વગલડ અી યશી છે. 

૪૪૮૪.૧૦ ચો.કી.ભી. કે્ષત્રપ ધયાલતો ભશવેાણા જીલ્રો શારના ગાધંીનગય ને ાટણ 
જીલ્રાનો ફનેરો શતો. ઈ.વ. ૧૯૯૭ભા ં ગજુયાત યાજ્મની ફયાફય ભધ્મભા ં અલેરા ભશવેાણા 
જીલ્રાભાથંી ાટણ જીલ્રો છૂટો ડયા છી ૯ તાલકુાનો ફનેરો ભશવેાણા જીલ્રો નેક 
તલતળષ્ટતોઓ ધયફીને ફેઠો છે. નલયચના મજુફ શાર અ જીલ્રાભા ં(૧) ભશવેાણા, (૨) તલવનગય, 
(૩) તલજાયુ, (૪) લડનગય, (૫) ખેયાલ,ુ (૬) વતરાવણા, (૭) ઊંઝા, (૮) ફેચયાજી, (૯) કડી 
તાલકુાઓનો વભાલેળ થામ છે. 

ઉયોક્ત નલ તાલકુાઓભા ં વતરાવણા તાલકુો નોંધાત્ર સ્થાન ધયાલે છે. કાયણકે જૈન 
તીથટ સ્થાન  તાયંગા વતરાવણા તાલકુાને ધન્મતા અ છે. ઉય જણાવ્મા મજુફની તાલકુાઓની 
નલયચના લેૂ તાયંગા  ખેયાલ ુતાલકુાનો એક બાગ શત ુ ં,યંત ુલશીલટી વયતા નલા યચામેરા 
વતરાવણા તાલકુાભા ંતયંગનો વભાલેળ કયામો શતો. 

શલે લાત કયીએ અ તાયંગા તીથટના ઈતતશાવની જૈનોને લટતીમ સ્થો ય તીથટધાભો 
સ્થલાભા ંત્મતં રૂચી શતી. લૂટ બાત સ્સ્થત ભગધભા ંર્્ટત ાશ્વની તનલાટણ ભતૂભ વમ્ભેદળૈર કે 
વમ્ભેત તળખય , ભધ્મપ્રદેળભા ં વોનાગીડય કનાટટકભા ં શ્રલણ-ફેરગો (શ્રભણ-ફેરગો),કોપ્ણ 
ને ર્ુમ્ફચ,તથા તિભ બાયતભા ં વૌયાષ્રભા ં ઉજ્જજ્મતંચગડય (ચગયનાય) તેભજ ળત્ુજં્મચગડય 
(ળેત્ુજંો) ને યાજસ્થાનભા ં ર્ુટદાચગડય ડકિંલા અર્ ુ લટત તથા જાફારીયુ (જારોય)નો 
કાચંનચગડય  પ્રતવધ્ધ છે. એ જ લટતીમતીથોની શે્રણીભા ંઉત્તય ગજુયાતભા ંડાલરા (યલલ્રી)ની 
ટેકયીઓભા ંઅલેરા તાયંગાણા જજનેશ્વયશ્રી જજતનાથનાતીથટને મકૂી ળકામ.૩  ટીંફા ગાભ ાવ ે
ખડંેય ડકલ્રા છીની ટેકયીઓની લચ્ચે ભધ્મકારીન તયંગનો શરેા ં ભોઢા અગના પ્રકાયભા ં
તીથંકય યભાત્ભાશ્રી જીતનાથ નો શ્વેતાફંય વપં્રદામનો ભડંદય વમશૂ ને છી તયત જ ાછ 
તેની તિભે જયા ઉંચાણભા ંડદગફંય વપં્રદામના તધકાયીનુ ંનાના-ંનાના ંજજનારમોનુ ંઝૂભખુ ંઅલી 
યહ્ુ ંછે. 

‘ તાયંગા ’  ચબધાનની વ્યતુ્તત ને ઈતતશાવ તલળે એકદભ સ્ષ્ટતા નથી. લતટભાને 
સ્સ્તત્લભાણન જૈનભડંદયોથી તલળે પ્રાચીન એલી કોઈ ભશામાતનક ર્દુ્ધ વપં્રદામની નાની ફૌદ્ધ 
ગપુાઓભાથંી એકભા ંઅઠભા ંળતકના અંત મા નલભી ળતીના પ્રાયંબે મકૂી ળકામ તેલી ફૌદ્ધ દેલી 
તાયા બગલતીની ઉાસ્મ મતૂતિ છે. ( ચચત્ર ૩૯ ) કશલેામ છે કે, શી રગબગ ૧૨૦૦ ફૂટ (૩૪૦ 
ભીટય ) ઉંચા લટત યથી ફૌદ્ધ દેલી તાયની મતૂતિ ભી અલલાથી અ સ્થ ‘ તાયંગા ’ તયીકે 
પ્રતવદ્ધ થયુ.ં૪  ફૌદ્ધ દેલીઓભા ં તાયા મખુ્મ છે. એના નેક સ્લરૂ છે. વદા સ્લરૂભા ંએ ડાફા 
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શાથભા ંઉત્ર ધાયણ કયે છે. જ્મયે એનો જભણો શાથ લયમદુ્રાભા ંશોમ છે. તાયાઓ જુદાજુદા ધ્માની 
ર્દુ્ધોભાથંી ઉદબલી શોમ એવુ ંભનામ છે.૫ 

ગજુયાતભાથંી તાયની એક-ફે મતૂતિઓ ભી છે.  તભેા ંતાયંગા લટત ઉય અલેરી તાયણ-
ધાયણથી ઓખાતી તાયાની મતૂતિઓ મખુ્મ છે. તાયંગા લટત ઉય જજતનાથ બગલાનના 
ભડંદયની ાછની ફાજુ નીચે ઉતયતા,ં એક ગપુાભા ંતાયની તેભજ ફીજી નાની-નાની  નલ મતૂતિઓ 
ફેવાડેરી છે, તેને ત્માનંા અડદલાવીઓ તાયણભાતા તયીકે ઓખાલે છે.  અ ગપુાભા ંએટલુ ંફધુ ં
અંધારંુ છે કે તેભની ફીજી પ્રતતભાઓ સ્ષ્ટ યીતે ઓખલી ળક્ય છે.૬ 

અ ગપુાથી થોડે દૂય એક નાની દશયેીભા ંતાયાની ચાય ફૂટ ઉંચી સુદંય મતૂતિ ફેવાડેરી છે, 
તેને ધાડયણી ભાતા તયીકે ઓખલાભા ં અલે છે. ધાયણ ભાતા તયીકે ઓખાતી પ્રતતભા ફૌદ્ધ 
મતૂતિતલજ્ઞાનભા ંજણાવ્મા પ્રભાણે લયદ તાયાની શોલાનુ ં જણામ છે. અ પ્રતતભા ધોા અયવભાથંી 
ફનાલેરી શોઈ,તેભા ં દેલી રચરતાવનલાી કભ ય ફેઠેરા,ં તેભનો ડાફો ગ લાેરો જમાયે 
જભણો ગ રટકતો, નીચેના કભ ઉય મકેૂરો ,શાથ ફે, તે ૈકી જભણો શાથ તટેૂરો શોલા છતા ં
તેના લળેો ઉયથી તેભા ંલયદમદુ્રા જણામ છે. ભાથા ઉય મકુુટથી ઉંચે ક્ષોભ્મની પ્રતતભા 
ને તેની ફનેં ફાજુ ાખંોલાા તેભજ ફે શાથે ષુ્ભાા કડીને ફેઠેરા ં તલદ્યાધયો ,ભાથાની 
ાછ પ્રબાભડં, ળયીય ઉય રકંાયો ધાયણ કયેરી તાયાની અ એક નુભ પ્રતતભા શોવુ ં
જણામ છે. તાયંગાથી શરેા ંબીભયુ ાવે તાયણ-ધાયણ ભાતાનુ ંભડંદય ટેકયા ઉય અલેલુ ં છે. 
દૂયથી દેખાતી ચગડયભાાઓ લનયાજી ને તેભાથંી વાય થતા ં ઝયણાઓંના ખખ નાદથી 
લાતાલયણ લધ ુઅશરાદક ફને છે. દંતકથા મજુફ શીં અલેરા તાયણ-ધાયણ ભાતાને બેંવને 
ાડી જન્ભતા ંજ પ્રવાદ ધયાલલાનો ને ગયફો મકૂલાનો ડયલાજ પ્રચચરત છે.૭ 

શ્વેતાફંય વપં્રદામના ર્શૃદગચ્છીમ અચામટશ્રી વભપ્રબસડૂયના ભશાયાષ્રી પ્રકૃતતભા ં તનફદ્ધ 
જજનધભટપ્રતતફોધ  અંતગટત લેણી-લત્વયાજ નાભના યાજાએ શી તાયાદેલીની સ્થાના કયેરી ને 
ત્મા ંઅગ ‘ તાયાઉય ’ એટરે કે ‘ તાયાયુ ’ નાભનુ ંગાભ લવેલુ ંઅવુ ંકથન ભે છે.  અ કોઈ ભ ૂ
ભોટી લવાશત-નગય જેલડી શોલાનો વબંલ ન શોતા ંતેનુ ંવ્મલશાયભા ંનાભ ‘ તાયાગ્રાભ ’ ન ેતેના 
યથી ભ્રળં ‘ તાયાગાભ ’ , ‘ તાયાગાલં ’ જેવુ ં થઈ ‘ તાયંગા ’ ફન્યુ ં શોમ તેલો વબંલ છે. 
શીંના (ને વાથે જ અર્નુા) ભધ્મકાના ચબરેખોભા ંતેના ંતાયંગક , તાયણદુગટ , તાયણગઢ 
જેલા ંચબધાનો પ્રાપ્ત થામ છે , જે તલળે શીં અગ ઉય તનદેળ થળે. 

યંત ુતાયાયુ લસ્મા શરેા ંશીં કોઈ જૈનન સ્થાન શોલાનો વબંલ નડશલત ્છે. ડદગફંયેતય 
વપં્રદામના, વબંલતઃ દચક્ષણાત્મ, જૈન કતાટશ્રી  જટાતવિંશનદંીના લયાગંચડયત (પ્રામઃ ૭ભી ળતી) 
નાભના જૈન ૌયાચણક ગ્રથંભા ંઅનતટયુ ને વયસ્લતી લચ્ચે ભચણભાન લટત ને યાજા લયાગં ે
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ફધંાલેરા જજનારમ નો ઉલ્રેખ અલે છે. અ ભચણભાન લટત તે જ ભધ્મકાનો તાયંગા લટત 
શોલાનુ ંસચૂન થયુ ં છે.  રફત શીંથી ભતી જૈન પ્રાચીન લસ્તઓુના યુાલાઓભાનંા કોઈ જ 
૧૧ભી વદી લૂટના નથી.  શી ડદગફંય તધકાય નીચેના ભડંદયની ાછની શાડીભા ંએક દેયી-
કુદયતી ગપુા અલેરી છે, જેભા ં(ચેર વપં્રદામના)  જૈન મતુનઓ ધ્માન કયતા શોલાની યંયા છે.  

તાયંગા વફંધં અજુફાજુના ંપ્રાચીન સ્થાનોની તલગતો શી દેલાનુ ંવદંબટગત ન શોઈ શલે 
મખુ્મ લાત ય અલીએ.  તાયંગા લટત ય બવ્મ ચોગાનની લચ્ચોલચ બગલા જજતનાથનુ ં
જજનારમ છે.  કશલેામ છે કે, ગજુયાતના યાજા કુભાયાે વલંત ૧૨૧૬ની અવાવ અ ચૈત્મ 
ફધંાલેલુ.ં૮  તેના પ્રાગંણભા ંએક દેયીભા ંસયુચક્ષત સ્તબં ય કુભાયાના ળાવનના અંતતભ લટનો 
રેખ છે.  ભડંદયભાથંી ભતં્રીશ્વય લસ્તુારે  વ.ં૧૨૮૫ (ઈ.વ.૧૨૨૯)ભા ં ખત્તક વભેત બયાલેરી 
પ્રતતભાઓના ફે રેખ પ્રાપ્મ થમા છે, જેની પ્રતતષ્ઠા એભના કુરગરુુ નાગેન્દ્રગચ્છીમ અચામટશ્રી 
તલજમવેન સડૂયએ કેયેરી.  લસ્તુા-તેજાના વભકારીન લયર્ુડડમા કુટંુફના દેરલાડાઈ 
લણૂલવડશની દેલકુચરકાના વ.ં૧૨૯૬ના પ્રળસ્સ્તરેખ મજુફ એભના તયપથી ણ શી જજનચફિંફ 
વડશત ખત્તક કયાલલાભા ંઅલેરો, જે ઈ.વ.૧૨૪૦ ને વ.ં૧૩૦૫ / ઈ.વ.૧૨૪૮ ને ૧૨૪૯ભા ં
શીં યાજ્ગચ્છીમ લાદીદ્ર શ્રી  ધભટઘોસડૂયની યંયાના અચામટશ્રી ભલુનચદં્રસડૂય એ 
જજતનાથના ંફે ચફિંફોની પ્રતતષ્ઠા કયાલેરી.  અજે તો રફત્ત રેખો જ લતળષ્ટ યહ્યા છે, મૂ 
ચફિંફો નષ્ટ થઈ ચકૂ્યા છે. 

૧૫ભા ં ળતકના ભધ્મબાગભા ં યચામેરા મતુનશ્રી યત્નભડંનગચણકૃત ઉદેળતયંચગણી તથા 
સકૃુતવાગય ગ્રથંોની નોંધને અધાયે ભારલભતં્રી થૃ્લીધય (ેથડ) તુ્ર ઝાઝંણ શીં ગમાગચ્છીમ 
અચામટશ્રી ધભટઘોસડૂય વગંાથે પ્રામઃ ઈસ્લી૧૨૬૪ભા ં વઘં વડશત માત્રાથ ે અલેરા ને ૧૩ભા 
ળતકના અંત બાગે ખયતયગચ્છીમ તતૃીમ અચામટશ્રી જજનચદં્રસડૂય  ણ વઘં વડશત લદંના દેલા 
અલી ગમેરા. અભ, તાયંગાની ૧૩ભા ંળતકભા ંતીથટરૂે ખ્માતત ફની ચકેૂરી.૯  

કુભાયાના નગુાભી જ્જ્ારે,લેૂ ોતાના ગાદીલાયવારૂે ફાતર કયલાની વરાશ 
અનાય ભતં્રીઓ ( ભશાભાત્મ ક્દી,ભતં્રી અમ્રબટ્ટ ) ને કાચરકા વલટજ્ઞશ્રી શભેચદં્રાચામટના 
ટ્ટતળષ્મ અચામટશ્રી યાભચદં્રને ક્રુયતાલૂટક ભાયી નખંાવ્મા,ને કુભાયાે તેભજ તેના લૂોક્ત 
ભતં્રીઓએ કયાલેર જીનારમોનાઉત્થાન કયાલેર.  તેભાથંી તયંગના ભશાન જીનાલ્મને કેલી યીતે 
યસુ્ક્તલૂટક ાટણના શે્રષ્ટીઅબડ લવાશ દ્વાયા ફચાલી રેલાભા ં અવ્યુ ં તે વફંધંની શકીકત 
નાગેન્દ્રગચ્છીમ શ્રી ભેરુત ુગંાચામટના પ્રફધંચચિંતાભણી  (વ.ં૧૩૬૫ /ઈ.વ. ૧૩૦૫) ને છીના 
કેટરાક પ્રફધંોભા ંનોધામેરી છે. 
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યંત ુ ૧૪ભા ળતકના પ્રાયંબે થમેરા મસુ્સ્રભ અક્રભણ (રાઉદ્દીન ખીરજીનુ ં અક્રભણ) 
વભમે ને ડશરતન યના મસુ્સ્રભ અક્રભણ ને ળાવન દયમ્માન ગજુયાતના ભોટા બાગના 
બ્રાહ્મણીમ ને જૈન ભડંદયો ખડંડત થમા ને કેટરામંણો ઘયમૂથી તલનાળ કયલાભા ંઅવ્મો, જે 
વાટાભાથંી તાયંગાનુ ં અ ચૈત્મ ફચી ળકેલુ ં નશીં.  એ વફંધંની નોંધ ૧૫ભા વૌકાના પ્રથભ 
ચયણભા ંતાગચ્છીમ અચામટશ્રી મતુનસુદંયસડૂયના જજનસ્તોત્ર યત્નકો અંતગટત “ શ્રીતાયણદુગાટ- 
રકંાયશ્રીજીતનાથસ્લાભીસ્તોત્ર ”ભા ંરેલાભા ંઅલી છે.  ત્મા ંકહ્યા મજુફ ભરેચ્છો દ્વાયા થમેરા બગં 
શ્વાત ઈડયના વઘંાતધતત વાધ ુ ગોતલિંદે અયાવણના અયવનુ ં નતૂન ચફિંફ ઘડાલી તેભા ં નુઃ 
પ્રતતષ્ઠા કયાલેરી, અચામટશ્રી વોભસુદંયસડૂયના પ્રતળષ્ટ પ્રતતષ્ઠાવોભના વોભવૌબાગ્મકાવ્મ 
(વ.ં૧૫૨૪/ઈ.વ.૧૪૬૮) નવુાય ગોતલિંદશે્રષ્ષ્ટએ અચામટશ્રી વોભસુદંયસડૂય ાવે પ્રતતષ્ઠા કયાલેરી, 
જે શકીકતની વચંક્ષપ્તરૂે નોંધ શ્રી વોભચાયીત્રગણીના ગરુુગણુયત્નાકયકાવ્મ 
(વ.ં૧૫૪૧/ઈ.વ.૧૪૮૫)ભા ંણ ભે છે.  ગોતલિંદનુ ંનાભ દેતા ંમૂ ચફિંફના ઘવાઈ ગમેરા રેખ 
નવુાય પ્રતતષ્ઠા-લટ વ.ં૧૪૭૯ (ઈ.વ.૧૪૨૩) શત ુ.ં ૧૫ભા ળતકના અયંબે ભદાલાદના સરુતાન 
શભદળાશના ઝલેયી ગણુયાજે અચામટશ્રી વોભસુદંયસડૂય વાથે તીથટમાત્રાઓ કયેરી, તેભા ંતાયંગાણો 
ણ વભાલેળ શતો. 

ઉયુટક્ત ગોતલિંદશે્રષ્ઠીએ ભડંદયભા ંથમેરા નકુવાનને ણ દુયસ્ત કયવ્યુ ં શળે.  એભને ત્મા ં
નલ બાયટ્ટ  (બાયોટો) ચઢાવ્માની નોંધ ણ વોભવૌબાગ્મકાવ્મભા ં રેલાઈ છે. ૧૭ભા ં વૌકાભા ં
અલતા દેલારમના જૂના ફાધંકાભને, ખાવ તો ગઢૂભડંના અંદયના બાગને ટેકણોથી ભજર્તૂ 
કયલાનો પ્રમત્ન વ.ં૧૬૮૨ થી ૧૬૮૮ (ઈ.વ.૧૬૨૬ થી ૧૬૩૨) લચ્ચેના લટભા ંથમેરો જોલા ભે 
છે.  જેનો મળ અંચરગચ્છીમ અચામટશ્રી કલ્માણવાગયસડૂય સ્લતલયચચત યવભા ંજાભનગય/કચ્છના 
શે્રષ્ઠી ફધંઓુ લધટભાન વાશ ને દભવી વાશને અે છે, ણ તાગચ્છીમ ટ્ટાલરીની નોંધ 
નવુાય ઉદ્ધાય શીયતલજમસડૂય તળષ્મ અચામટશ્રી તલજમવેનસડૂયના ઉદેળથી થમેરો. 
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ાદનોંધ : 
 
૧.  “ તલકાવલાડટકા ” , ( ભશવેાણા જીલ્રાની ાચં લટની તલકાવમાત્રા ), કરેકટય ને જજલ્રા           

ભેજીસ્રેટ,  ભશવેાણા દ્વાયા પ્રકાતળત સુ્સ્તકા, ૨૦૦૭, ષૃ્ટ ૪૩. 
 

૨.  એજન, ષૃ્ઠ ૪૪. 
 

૩.  ભધસુદૂન ઢાકંી, “ તાયંગા તીથટ ”, તતૃીમ અવતૃત્ત, ળેઠ અણદંજી કલ્માણજી, ભદાલાદ,         
૨૦૦૪ ષૃ્ઠ ૧.  

૪.  “ ગજુયાત ”, ગજુયાત તલશ્વકોળ રસ્ટ પ્રકાળન , ભદાલાદ, ષૃ્ઠ ૧૮૩. 
૫.  કનૈમારાર.બા.દલે, “ ગજુયાતનુ ંમતૂતિતલધાન ”, દ્વદ્વતીમ અવતૃત્ત, યુાતત્લખાત ુ,ં ગજુયાત યાજ્મ, 

ભદાલાદ, ૧૯૯૩, ષૃ્ઠ ૫૨૩. 
૬.  એજન, ષૃ્ઠ ૫૨૫. 
૭.  “ ભનોશય ભશવેાણા ”  કરેકટય ને જીલ્રા ભેજીસ્રેટ, ભશવેાણા દ્વાયા પ્રકાતળત સુ્સ્તકા,૨૦૦૬. 
૮.  યજની વ્માવ, “ ગજુયાતની સ્સ્ભતા ”, તતૃીમ અવતૃત્ત, ક્ષ્રયા પ્રકાળન, ભદાલાદ, ૨૦૦૦. 
૯.  ભધસુદુન ઢાકંી, લૂોક્ત, ષૃ્ઠ ૩. 

 

 
  
    
 
 

    


