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ુ રાતમાાં થયેી પરુ ાતત્ળીય ોધખોલો” (૧૯૬૦ છી)
“ન ૂતન ગજ
ુ કતાા :- પ્રા. ડી.એમ.ટે
પ્રસ્તત
વ્યાખ્યાતા ઈતતહાસ
જી.ડી.મોદી કોેજ ઓપ આર્્ા સ
ુ
ાનપર

The archaeology tells us the story of man and the gradual progress he
made and how the present positions in achieved.

ગુજયાત ુયાલસ્તુ વાધન વામ્રગી બાયતના અન્મ યાજ્મ કયતા ઘણુ ું વમધ્ૃ ધ છે . ઈતતશાવ અતીત
વાથે વફુંધ ધયાલે છે . ુયાતત્લ ઈતતશાવન ભશત્લન સ્ત્રત છે . ઈતતશાવના અન્લેણભાું આને જેભ
અતીત તયપ લધુને લધુ ાછ જઈએ તેભ ુયાતત્લનુ ું ભશત્લ ઉતયતય લધત ુ ું જામ છે . ુયાતત્લતલદ્યા
એ ઈતતશાવ ન પ્રાણ છે . તેના દ્વાયા જ અધાયભુત ઈતતશાવ જાણી ળકામ છે .
ુયાતત્લભાું ુયા વફ એટરે જુન ુ ું ુયાણુ ું તત્લ તેભાું યશેરી ફપરસ ૂપીન અભ્માવ કે ળધન
વભાલેળ. ઉત્ખનન (ખદકાભ)ન શેત ુ પ્રાચીન વુંસ્કૃતતના અત્માય સુધીના અજ્ઞાત પ્રશ્નોન ઉકેર
ભેલલાન શલ જઈએ, જે સ્થે ખદકાભ કયલાનુ ું શમ તેન ઈતતશાવ ભેલલાન, નફશ કે સુદય
ું
લસ્ત ુ
પ્રાપ્ત કયલાન ગુજયાતભાું ુયાતત્લ ઈ.વ.૧૮૬૧ભાું ળરૂઆત જેમ્વ ફઝેવ અને શેનયી કઝીન્વ
“આફકિમરજી ઓપ ગુજયાત” ુયાતત્લ જાણલા ભાટે ગુજયાતનુ ું ફાઈફર છે . ૧ ભેં ૧૯૬૦ ભાું ગુજયાત
યાજ્મ મુફ
ું ઈ યાજ્મભાુંથી અરગ થયુ.ું ગુજયાતભાું પ્રાગ ઈતતશાવના વુંવધનન ામ નાખનાય યફટટ
બુસ્ુટ શતા. ગુજયાતભાું પ્રાગ ઈતતશાવના વુંવધન પ્રવુતતભાું ડેક્કન કરેજ ુણેના સ્લ.પ્ર ડૉ. શવમુખ
વાુંકળમા ના ભાગટદળટન અને પ્રેયણાભાુંથી ભ. વ યુતનલવીટીભાું ડૉ.;સુબ્ફાયાલે વુંવધન પ્રવુતતની
ળરૂઆત કયી તેભને વુંવધન ક્ષેત્રે નોંધાત્ર પ્રદાન કયુ.ું ાછ થી સ્લ.ડૉ.આય.એન.ભશેતા ની
આગેલાની નીચે પ્ર.ભળરક, ડૉ.ચોધયી એ તલતલધ તલસ્તાયભાું આ પ્રવુતત ચાલુ યાખી વુંળધન પ્રલાવ
ઉત્ખનન લગેયે કયી ગુજયાતભાું પ્રાગ તથા આદ્ય ઈતતશાવ ય વાય પ્રકાળ ાડય.
ડેક્કન કરેજે ુનાના પ્રાધ્માક ડૉ. અનવાયી, ડૉ. યાજ્ગુપ્ત, ડૉ.ખપ્ુ લગેયે એ વોયાષ્ટ્ર તથા
કચ્છભાું વુંળધન ક્ષેત્ર લધાયુ.ું આ પ્રવુતત વોયાષ્ટ્ર-કચ્છભાું તલળે તલકાવ ાભી.એભ.એવ.યુતનલવીટી
લડદયા અને યાજ્મના ુયાતત્લ ખાતાના વશમગથી ળાભાજી-૧૯૬૧, નાગર-૧૮૬૧-૬૨, નગયા
૧૯૬૨-૬૫, ચાુંાનેય, ાલાગઢ ૧૯૬૯-૭૦, લરબીુય ૧૯૮૦, વભનાથ ૧૯૭૧-૭૨, અને ૧૯૭૫-૭૭,
કાયલણ ૧૯૭૪-૭૮, દ્વાયકા ૧૯૭૦, ગયજ ૧૯૮૨ -૮૭, ઉભતા ૧૯૮૭-૮૯, ખેતેશ્વય ૧૯૮૮-૮૯, ાદયી
૧૯૯૧-૯૫, ધાલીયા કચ્છ ૧૯૮૯, રટે શ્વય ૧૯૯૧, સુયકટડા ૧૯૭૦-૭૨, તળકાયુય ૧૯૮૭, ૮૮, ૮૯,
અને ૯૦, નાગલાડા ૧૯૮૬-૯૦, વુંથરી ૧૯૯૩, ઝેખડા, તયવુંગ જજ.ુંચભશાર ૧૯૭૧ થી ૭૮.
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સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ :(૧) રોઝડી ઉત્ખનન :ઈ.વ. ૧૯૬૨ભાું શ્રી નાથગઢ (યઝડી) ાવે બાદય નદીના બાઠાભાુંથી પ્રથભલાય સ્લ.પ્ર.
વાુંકીમા ાણયુગના ઓજાય ળધી કાઢયા. વોયાષ્ટ્ર ઘણીખયી શડપ્ીમ લવાશત નદીઓના કાુંઠે
લવેરી ભી છે . વોયાષ્ટ્રભાું યાજકટ જીલ્રાના ગોંડર તાલુકાભાું આલેર શ્રી નાથગઢ ાવેથી યઝડીની
શડપ્ીમ લવાશતનુ ું ઉત્ખનન ૧૯૬૪ભાું થયુ ું ત્માયફાદ ૧૯૮૨ભાું લૈજ્ઞાતનક ઢફે ખદકાભ થયુું વોયાષ્ટ્રની
શડપ્ીમ લવાશતભાું યઝડીનુું સ્થાન ભશત્લનુું છે . પ્રથભ ટીંફાન તલસ્તાય ઘણ તલળા છે . ઉત્તય દક્ષીણ
રુંફાઈ રગબગ ૫૦૦ ભીટય અને  ૂલટ તિભ શાઈ ૧૫૦ ભીટય છે . આળયે ૦.૪ ભીટય ઉંચાઈ આ
ટીંફાની છે . બાદય નદીના જભણ કાુંઠાની ઉત્તય દળક્ષણ ધાયીએ આ ટીંફ થયામેર છે . આ ટીંફ ફે
બાગભાું લશેચામેર છે . યઝડી નુું ફીજુ ું ભશત્લનુ ું ાસુ ું ફુંને ટીંફાઓની આલયી રેતી ફકલ્રેફધ
ું ી ભટા
કારભીંઢ થ્થયને ફે વભાુંતય શાયભાું ગઠલી ભજબુત દીલારનુ ું તનભાટ ણ થયુ ું શળે એવુ ું પ્રાપ્ત અલળે
યથી જણામ છે .
યઝડીના ટીંફા-૧ ઉય ઉત્ખનન કયલાભાું આવયુ.ું તેભાુંથી ઐતતશાતવક ક્ષત્રકારીન વુંસ્કૃતતના
અલળે ભે છે . ભકાનના ામા તેભજ એકાદ ભીટય ઉંચી એક ઓયડીની દીલાર તે વભમના
ફાુંધકાભની કા ય પ્રકાળ ાડે છે . તેભજ અતત ભશત્લની કશી ળકામ તેલી ફાફત છે . કેટરાક ભાટીના
ફનાલેરા લતુ
ટ ાકાય જે કઈ ભાટીના, કઠીના તળમાના બાગ શળે તેભ જણામ છે . એક કઠીભાુંથી એક
૨ લટના ફાકનુું શાડતિંજય ભી આવયુ ું છે જે યથી જણામ છે કે ઓયડા અને કઠીઓ ળફસ્ભાય શતા.
શડપ્ીમ રકએ તેન ઉમગ ભનુષ્ટ્મ અસ્થી દાટલા ભાટે કમાટ શળે. કઠીઓની આજુફાજુ કરવાના ડણ
વાથે કેટરાક લનસ્તતના ફી ણ ળધી કઢામા છે . જેનુ ું ુથ્થકયણ થયુું છે . જમાયે ટીંફા -૨ભાું પક્ત
શડપ્ીમ લવાશતના અલળે પ્રાપ્ત થામ છે તેના ય ભટા ામે ઉત્ખનન શાથ ધયાયુ ું છે . તેભાું ભટા
કશી ળકામ તેલા ભકાન શાયફુંધ ામા તે વભમની લવાશત આમજન તલે પ્રકાળ ડે છે . આ ભકાનભાું
નાના ભટા ઓયડા આલેરા છે . ભકાન લવાશતના છે ડે આલેરા શઈ કદાચ દ્ધતતવય ફુંધામેરા નથી.
તેના ામાભાું અણઘડ થ્થય ન ઉમગ કયલાભાું આવમ છે . ભકાનના તલસ્તાયભાુંથી અને અંદયથી
ઉત્તય શડપ્ાકારીન ાત્રખુંડ વાયા પ્રભાણભાું ભી આવમા છે . ખાવ કયીને તલતળષ્ટ્ટ પ્રકાય ના લાટકા,
ભાધ્મભ કદના ભાટરા, ભટા ભાટરા, નાની કુશાડીઓ લગેયે ભી આવમા છે . જેભના એક ઉય તલતળષ્ટ્ટ
ત્તીઓની ડીઝાઇન છે . તે કદાચ પ્રથભ લાય કઈ શડપ્ીમ લવાશતભાુંથી ભી શળે, ફીજી એક અલનલી
લસ્તુ છે . તાુંફાની છયી અથલા યશુ જેના અનુંતગાુંઠ અંક્ક્ત છે , આ પ્રકાય ની ડીઝાઇન ભશેન્જ દય
ભાુંથી ભી છે . ઉત્તય શડપ્ા કારીન લવાશતભાુંથી કદાચ પ્રથભલાય જ એ આકૃતતના દળટન થામ છે .
ારત ુું પ્રાણીઓ અને જગરી
ું
પ્રાણીઓના અલળે ભી આવમા છે , ખયાક ભાું ઘઉં, ફાજય,
ભાગ જેલા અનાજન ઉમગ થત શળે. બાદયના કાુંઠે થતા ઘાવના ફી ભી આવમા છે . કુુંબાયીાત્ર,
ૃ -ાત્ર શતા. અફયખીમા મત
ૃ ાત્ર ભાત્ર નાના જથ્થાભાું ભી આવમા શતા.
રાર મુત્ાત્ર અને ભ ૂયા મત
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અશીના યશેલાવીઓ ળયીયના અરુંકાય ભાટે વેરખડીના ઝીણા ભણકા ાકી ભાટીના નીના ઘટના
ભણકાન ઉમગ કયતા શતા. યઝડીના ઉત્ખનન ભાુંથી કલેરી ભાટીના વ ૃબના ળયીયન બાગ ભળ્મ
છે .
બાદયના કાુંઠે શડપ્ીમ રક ઠયીઠાભ થમા તેના મુખ્મ ફે કાયણ છે . (૧) તેઓ તવિંધ ુ ઘાટીના
પદ્ર ુ કાુંને આધાયે ટેલામેર શલાથી વોયાષ્ટ્રની ફાયભાવી નદીના ખીણ ન પ્રદે ળ વુંદ કામો શળે.
(૨) ાણી વાથે બાદય કાુંઠાની કાી જભીન કુંઇક અંળે તેભના આતથિક તલકાવ ભાું વશામક નીલડી શળે.
યઝડીભાુંથી ભે રી થાી અને ઉંચી ડકલી ફયણીના નમુના રાક્ષળણક યીતે ઉત્તયકારીન
શડપ્ીમ ઘટ છે . યઝડી-૧ આન કાફટન વભમ  ૂલે ૧૯૭૦+૧૧૫ અને ૧૭૪૫+૧૦૫ છે . યઝડીભાું
ઉત્તયકારીન શડપ્ીમ રકનુું શેલ ુું આગભન ઈ.વ.  ૂલે ૧૯૦૦ભાું કે વશેજ લશેલ ુું થમેલ ુું અંકામ. આ
ઉત્તય કારીન શડપ્ીમ વુંસ્કૃતતન રગબગ ૧૬૦૦ભાું અંત આવમ.
(૨) કુાં તાસી :વોયાષ્ટ્રભાું યાજકટ જીલ્રાના ભાળમા તાલુકાભાું આલેરા કુુંતાવી ગાભથી ૧/૨ કી.ભી. દુય
ફીફીના ટીંફા તયીકે ઓખાતા સ્થે યાજ્મના ુયાતત્લખાતા અને ુનાની ડેક્કન કરેજના ુયાતત્લ
તલબાગના વુંયક્ુ ત ઉક્રભે ઈ.વ. ૧૯૮૭થી ખદકાભ કયતા તે ણ રથરની જેભ જ એક સ્થે ફુંદયીમ
ુ ક ભારના વુંગ્રશ કયલાના ગદાભ અને અનેક
લવાશત શળે. લશાણ રાુંગયી ળકામ તેવ ુું પ્રેટપભટ કે તત
પ્રકાયના ભણકા, તાુંફા કાુંવાની લસ્તુઓ, ભાટીના લાવણ ફનાલલાના નાના કાયખાના અને બઠ્ઠીઓ ભી
આવમા છે . આ

લવાશત ને ભધ્મ ૂલટના દે ળ જીલલા કે ફશેયીન, ઓભાન અને પ્રાચીન ઈયાક જડે

વમાાયી વફુંધ શળે તેભ ણ જણાયુ છે . રાર અને વપેદ યું ગના લાવણ ઉયાુંત વેરખડીના ભણકા,
અકીકના અનેક પ્રકાય ના ભણકા, રેીવ નાભના થ્થયભાુંથી ફનાલેરા તલતલધ ભણકા ખાવ ઉલ્રેખનીમ
છે . તાુંફાના તીયના ભાથા બારાની આગની પયળી, છુયીઓ, કુશાડી, ાના લગેયે કુન્તાવીભાું સ્તઃતત
ઉદ્યગ તલે ભાફશત આે છે . એક વભમે કચ્છના અખાતના ાણી કુુંતાવી સુધી શચતા શળે તેવ ુું જણામ
છે . બયતીના વભમે લશાણ ઉત્ખનનભાુંથી ભે ર તુતક ય રાુંગયતા શળે. લશાણની શડપ્ીમ
લવાશતના ૨ તબ્ફકાનુું વભમાુંકન અનુક્રભે ઈ.વ  ૂલે ૨૨૦૦ – ઈ.વ  ૂલે ૧૯૦૦ અને ઈ.વ  ૂલે ૧૯૦૦
થી ઈ.વ  ૂલે ૧૫૦૦ સુધી શલાનુ ું જણામ છે . પ્રથભ તબ્ફકાની લવાશત લધાયે તલસ્ત ૃત અને વમ ૃધ્ધ
શતી. ણ ઈ.વ.  ૂલે ૧૯૦૦ આવાવ કઈ ણ કાયણ વય લેાય બાગી ડતા અગાઉની વમ ૃદ્ધદ્ધના
લતા ાણી થમા અને ફીજા તબ્ફકાના શડપ્ીમ રક આતથિક દ્રષ્ટ્ટીએ છાત શલાનુ ું જણામ છે .
(૩) સોમનાથ (૧૯૭૧-૭૨ , ૧૯૭૫-૭૭ ) :પ્રબાવતીથટ ફશયણ્મા નદીના વમુદ્ર વુંગભ ય આલેલ ુું છે . પ્રબાવ તનની  ૂલટ ફદળાભાું વલના
ટીંફા તયીકે જાણીતા સ્થે થી ખદકાભ કયતા ભી આલેરા અલળે દાથો તે ભશેન્જદડ ન માટમ
જણામ છે . આ પ્રદે ળભાું કઈ પ્રાચીનતભ લવાશત શતી. એ નષ્ટ્ટ થઇ ગઈ. થઇ ગઈ જમાયે ળીતા
ભાતાનુું ભુંફદય નજીકનુું સ્થ નગયા કશેલામ છે . ડેક્કન કરેજે નગયા(વભનાથ)ના તીમ્ફનુ ું ઉત્ખનન કયુ.ું
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ુ આજે તવદ્ધ થઇ ચુકી છે કે પ્રબાવની
તેભાુંથી આફદાણયુગના શક્સ્તદળટક ભી આવમા છે . એક લસ્તત
ભાનલ લવાશત ડૉ. શવમુખ વાુંકીમાના ભાટે ફશયણ્મા નદીના તના અભ્માવને ફયણાભે ૧ રાખ
લટથી ણ જુના વભમભાું ચારી જામ છે . આ લવાશતા એભના ભાટે શેરા આફદભાનલની શતી.
ુ ું નદીના
વોયાષ્ટ્રની શડપ્ીમ અને અનુશડપ્ીમ વુંસ્કૃતતઓ ય સુભનફેનના અભ્માવ દયતભમાન ળેત્જી
મ ૂ પ્રદે ળના વુંળધન અભ્માવ દયતભમાન જાણી ળકાયુ ું છે કે શડપ્ીમ કાભાું વોયાષ્ટ્રના આ તલસ્તાય ને
ત ગુજયાતના વાભા કાુંઠે તાી નદીના મ ૂ તલસ્તાયભાું આજના જેલ દફયમાઈ વુંકટ શત. “ઘેરા તથા
કાળુબાય તલસ્તાયભાું ઘણા શડપ્ીમ સ્થ ભી આલેરા કાળુબાય નદી તલસ્તાયના ધાગુંધ્રા ગાભ ાવેથી
ભધ્મ ાણયુગના ઓજાય ભી આલેરા છે .
(૪) દ્વારકા ( ૧૯૭૯) :વાફશજત્મક ુયાલાને ુયાલળેીમ ુયાલા વાથે વાુંકી શ્રી કૃષ્ટ્ણની દ્વાયકા ળધલા પ્ર. વાુંકીમાની
આગેલાની નીચે ડેક્કન કરેજ ની શારની દ્વાયકાના સ્થે ઉત્ખનન કયે લ.ુું ડૉ. યાલે ઉત્ખનન કયુ.ું યું ત ુ
ભયીન આફકિમરજી દ્વાયા ણ દ્વાયકાની પ્રાચીનતા જાણ્મા છતાું કૃષ્ટ્ણ વાથે તેને વાુંકી ળકાઈ નથી.
ઈ.વ ૧૯૮૦ભાું લરબીુયભાું, ાદયીભાું ૧૯૯૧-૯૫ કે. કે. બાણે જાભનગય જીલ્રાભાું ૧૯૮૪ભાું
અને લી.કે.જમયથે ૧૯૮૮ભાું બાલનગય જીલ્રાભાું ઉત્ખનન કયી કુદયતી ઐતતશાતવક લવાશત, તેભાુંના
સ્થાત્મ ધાતભિક અને વાુંસ્કૃતતક પ્રકાળ ાડય. ફશન્દ, ફોદ્ધ, અને જૈન સ્થાત્મ, તળરારેખ, તવક્કાઓ,
ુ ળધી કાઢી શતી.
લાવણ, થ્થય, શાડકા, છી, પ્મારા, ધાતુની લસ્તઓ
વોયાષ્ટ્રભાું પ્રાગૈતતશાતવક વુંસ્કૃતતના લવાશત જેલી કે નાગેશ્વય અને ાદયી તેભાુંથી ભતી વુંસ્કુતત
નલાણકારની નથી, ણ બાયતભાુંથી ભતી પ્રાગ શડપ્ીમ વુંસ્કૃતતનીવભકારીન છે . તથા અન્મ
લવાશત જેલી કે તથડ (જાભનગય) ભટી ીી અને ફગવયા ભાુંથી ુયાતન અલળે પ્રાપ્ત થમેરા.
(૫) તકારપરુ :ુ ીણની વભ્મતા ગુજયાતના કચ્છભાું સુયકટડા, દે ળય, નલી ના, તળકાયુય જેલા સ્થે
તવિંધખ
તલસ્તયે રી શતી. તળકાયુય કચ્છના બચાઉ તાલુકાભાું આલેલ ુું એક નાનુ ું ગાભ છે . આ ગાભની દળક્ષણ
તિભે ૫ કી.ભી.ના અંતયે લારતભમા ટીંફ નાભન એક ટે કય છે . તળકાયુયન આ લારભીમ ટીંફ
જુદાજુદા ત્રણ ટીંફાન વમ ૂશ છે . તે ૨૩૬ ભીટય  ૂલટ તિભ X ૨૨૪ ભીટય ઉત્તય-દળક્ષણ જેટર તલસ્તાય
ધયાલે છે . અને આ ફે ટીંફા આવાવની જભીન તથી ૫ થી ૬ ભીટય જેટરી ઉંચાઈ ધયાલે છે .
સ્લ.પ્ર.આય.એન.ભશેતાના ભાટે લાલુ લેળુ મ ૂ યે તીન ફનેર શાથના કાયણે લારભીમ ટીંફ કશેલામ
શળે. ગુજયાત યાજ્મના ુયાતત્લ તયપથી તળકાયુયના લારતભમા ટીંફા ય ઈ.વ. ૧૯૮૭-૮૮ , ૧૯૮૮૮૯ અને ૧૯૮૯ -૯૦ એભ ત્રણ લટ સુધી ઉત્ખનન કયલાભાું આવયુ.ું આ ટીંફાની તિભે એક સુકાઈ
ગમેરી નદી છે . જે શાર  ૂયી ગઈ છે . યું ત ુ તત્કારીન વભમભાું આ નદી અને દફયમાન લેાય અથે કઈ
વુંફધ
ું યહ્ય શળે. આ ટીંફાભાુંથી ભી આલેર દીલાર ૭ થી ૮ ભીટય ની શાઈ ધયાલે છે . આ દીલાર
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ભાટીની કાચી ઈટભાુંથી ફનાલેર છે . તેભજ ઘયના ઓયડાનુ ું ફાુંધકાભ ભી આવયુ ું છે . જે કાચી
ભાટીથીફનેરા ઘય ભી આવમા તેભજ અંડાકાય ચ ૂરા અને બઠ્ઠીઓ ભી આલી.
આ ટીંફાઓભાુંથી કલેરી ભાટીની તકતીઓ જે તત્રકણાકાય છે . તે તલુર પ્રભાણભાું ભે છે . તેન
ઉમગ તલે ખાવ કઈ ભાફશતી ઉરબ્ધ નથી. ભણકા તળકાયુયના ઉત્ખનન ભાુંથી અકીક, કનટળરમન,
જેસ્ય, ચટટ , સ્ટીએટાઈટ, અને લુગદી ના ફનેરા જુદા જુદા ભણકા ભી આલેરા છે . આ ભણકાઓને
છે દલા ભાટે વાયડી જેલા વાધન ણ ભી આલેર છે , તલળે વુંખ્માભાું ભે રા આ ભણકાઓ આ રકને
આભુણ તપ્રમતાના ળચયું જીલી નમુના છે . ફુંગડીઓ ફે પ્રકાયની છે તેભાું (૧) કલેરી ભાટીની ફુંગડીઓ
(૨) ળુંખ ની ફુંગડીઓ. આ ફુંગડી ઓના ટુકડા ણ ભટા પ્રભાણભાું ભી આવમા છે . ળુંખના તલતલધ
આકાયે કાેરા ચકતા અને યાખની લચ્ચે ના બાગ ફુંગડી ફનાલતા. તેભાુંથી નીકત નકાભ બાગ અને
કચય લગેયે અશી ળુંખ ની ફુંગડી ફનાલાલન ઉદ્યગ શલાનુ ું ુયલાય કયે છે .
આ ુયાલળેભાું યભકડા જેલા કે ફદ, ઘેટુું, ફદગાડા, રખટીઓ, પેંકલાના ગા ભી
આવમા છે . ભટી વુંખ્માભાું થ્થયની તયીઓ, લટલા ભાટે ની ળીરાઓ, ાકેરી ભાટીના ાત્રખુંડભાું
ળચતત્રત રાર અને વાદા લાવણ તેભજ તાવક, લાડકા, તફ, ભટી કઠીઓ, ફૂરદાની લગેયે ભી
આલેરા છે .
(૬) ધોલાળીરા (કોટડો) :ભુજ થી રગબગ ૧૪૦ કી.ભી દુય બચાઉ તાલુકાના ભટા યણની ખડી ફેટના ધાલીયા ગાભ
થી રગબગ ફે ફકભી દુય આલેલ ુું શડપ્ીમ વુંસ્કૃતતનુ ું જ નફશ, તલશ્વનુ ું વોથી ભટુું વમલક્સ્થત અને પ્રાચીન
ુ ાન ગઢલી એ ઈ.વ ૧૯૬૭ભાું ભાફશતી આી શતી.
નગય ભી આલેર છે . આ ટીંફા તલે વોપ્રથભ વુંભદ
ઈ.વ૧૯૬૭-૬૮ ભાું બાયતીમ ુયાલસ્તુ વલેક્ષણની તિભ લત
ટ ુ લડદયા ક્સ્થત કચેયીના તનમાભક
જગતતતએ કટડાની મુરાકાત રીધેરી. અને તવિંધ ુ વુંસ્કૃતતની તલળા લવાશત શલાન ચક્કવ
અળબપ્રામ આપ્મ. તેથી ઈ.વ.૧૯૯૦ભાું શ્રી યતલળુંકય ળફસ્તના નેત ૃત્લ નીચે ઉત્ખનન થયુ.ું ધાલીયા ની
આ લવાશત ૧૦૦ શેક્ટય ભાું થયામેરી છે . ધાલીયાન ળાબ્બ્દક અથટ ધા ‘વપેદ’ અને લીયા ‘કુલ’
એભ થામ છે . રગબગ ૧૨ ભીટય ઉંચી દીલાર ફકલ્રેફધ
ું ી ધયાલતા આ નગયની યચના તવિંધ ુ વુંસ્કૃતતના
અન્મ નગય જેલી છે . આ નગય ત્રણ તલબાગભાું લશેચામેલ ુું જલા ભે છે .
(૧) યાજદયફાય કે પ્રમુખ ળાવનતધકાયીનુ ું યશેઠાણ(તવટે ડર)
(૨) અન્મ અતધકાયીઓના આલાવ (અય ટાઉન)
(૩) વાભાન્મ નગય જનના આલાવ (રઅય ટાઉન)
ફકલ્રા, ભશેર તથા મુખ્મ દીલારને જે વપેદ યું ગ કયલાભાું આવમ છે તે શજુ આજે ણ ચભકે છે .
નગયની ફકલ્રેફધ
ું ી ની ભજબુત સુયક્ષા વમલસ્થા છે . આ દીલાર, ભાટી, થ્થય અને ઈટભાુંથી ફનાલેર
છે .
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રાજમહે :ફકલ્રાના ભધ્મબાગભાું ઊંચાણલાી જગ્માએ યાજભશેર આલેર છે . તે નગયના પ્રમુખ ળાવકનુ ું
યશેઠાણ ભનામ છે . તે ખુફ ભજબુત ફકલ્રાની સુયળક્ષત છે . તેને ચાય દયલાજા છે . થ્થયના સ્તુંબભાું ઉત્તભ
કતયણી છે . ભશેરભાું ાણીની ટાુંકી અને ાણી રઇ આલનાય ભ ૂગબટ નાળુું ણ છે . એટલુું જ નફશ આ
નાાભાું ાણીન કચય અને યે તી તળમે ફેવી જામ અને શજભાું ચખ્ખુ ું ાણી આલે તેલી ગાણ
દ્ધતતની વમલસ્થા ણ છે . અશી ભટુું સ્નાનાગાય અને યભતનુ ું ભટુું ભેદાન ણ છે .
ઉલ ાં ુ નગર :મુખ્મ ભશેરથી થડે દુય (અય ડાઉન) ઉલુું નગય આલેલ ુું છે . જેભાું નગયના સુખી, રક,
લેાયીઓ, અને અતધકાયીઓ યશેતા શળે. તેભાું ૨ થી ૫ ઓયડાલાા થ્થયના ભકાન છે . આ નગય ને
ભજબુત યક્ષણાત્ભક દીલાર ણ છે . ચાયે ફાજુ ખુલ્રી જગ્મા છે . આ નગયભાું સુવમલક્સ્થત ગરીઓની
યચના જલા ભતી નથી. કદાચ ચષ્ટ્ટ થઇ ગમેર શમ અશીની ઇભાયતભાું એક ઓયડી અને વીડી ણ
છે . આ નગય રગબગ ૩૦૦ ભીટયના તલસ્તાયભાું પેરામેલ ુું છે . તેભાું આગના એક બાગભાું કુલ ણ છે .
નીચલ ાં ુ નગર :નગયન ત્રીજ બાગ(રઅય ટાઉન) કે જેભાું કાયીગય અને શ્રતભકન લગટ લવત શળે. આ
તલબાગના ભકાનની ઈટ શાથ ફનાલટની અણધડ અને વપાઈ તલશીન છે . અશીંથી ભાટીના લાવણ
ભળ્મા છે . તે રાર અને ગુરાફી યું ગના અને ભટાબાગના શાથ ફનાલટના છે . અશી ઘયે ણા ફનાલલાની
દુકાનની ભટી શય ભી છે . તેથી અશી કાયીગયની લસ્તી શલાનુ ું તવધ્ધ થામ છે .
ઉત્ખનન દરતમયાન પ્રાપ્ત પરુ ાળા : આ નગય લેાય લાળણજ્મ અને શસ્ત ઉદ્યગનુ ું ભટુું કેન્દ્ર શલાનુું જણામ છે . થ્થયભાું ભે રા
તમ્ફને છુટી ાડલાની બઠ્ઠી, શતથમાય ફનાલલાના ઉકયણ, અનેક પ્રકાસ્રના ભાટીના રાર-ગુરાફી
યું ગના લાવણ, ળુંખ તેભજ ધાતુની ફુંગડીઓ, તલતલધ પ્રકાયના ભતીના ભણકાઓ, લીંટીઓ, વનાના
આભ ૂણ, કલેરી ભાટીના દાુંતતમા, છીની ગાકાય યીંગ ભી આલી છે . આ ફધા ુયાલા યથી
જણામ છે કે આ ફધા રક સુખ વુંન્ન શળે.
તવિંધ ુ વુંસ્કૃતતભાુંથી ભી આલેર ળચત્રરીી જેવુ ું રખાણ અશીંથી ભે છે . થડાક અક્ષય જુદા ડે
છે . આ રીી ઉકેરામ ત્માયે જ ખફય ડે કે આ રખાણ ળાનુ ું છે , તે ઉકેરલા અથાગ પ્રમત્ન થમા છે .
યું ત ુ શજુ સુધી વપતા ભી નથી. ળરળ કયે ર થ્થયન સ્તુંબ ભી આલેર છે . નગય ફશાય
કબ્રસ્તાન ભળ્યુું છે . અશી રગબગ ૬૦૦ લટ સુધી શડપ્ીમ વુંસ્કૃતત યહ્યાનુ ું અનુભાન છે . છી તેન અંત
થલા ામ્મ શમ. તેન વભમગા

ઈ.વ.  ૂલે ૨૫૦૦ થી ઈ.વ.  ૂલે ૧૯૦૦ નક્કી કયલાભાું આવમ

શમ. આ સ્થના મુખ્મ અતધકાયી (ઉત્ખનન) શ્રી ળફસ્તના જણાવમા મુજફ ધાલીયાભાું દે ળની વોપ્રથભ
મુખ્મ લવાશત ભી આલી શતી. ત્માું યશેતા રક અન્મત્ર જ્માું જ્માું શડપ્ીમ રક લવતા શતા, ત્માું
તેભન લેાય ધુંધ એ વભમના તિભ દે ળ ભેવટે ભીમા, ઈયાન ભધ્મ એતળમા તેભજ અખાતી દે ળભાું
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શત. ત્માું કઈ પ્રચુંડ યાજકીમ ઉથર ાથર થતા તેની વાથે અશીના લેાય વુંફધ
ું  કાઈ જતા શડપ્ીમ
રકના ધુંધા યજગાય એકાએક ડી બાગતા તેઓ છી ત્માયફાદ ત્માુંથી સ્થાુંતય કયી ગમા શળે. અને
લવાશત એભ જ ખારી ડી યશી શળે. ફીજુ ું કાયણ આતા તેઓ જણાલે છે કે તે વભમભાું શલાભાનભાું
અચાનક પેયપાય થતા ભાનલજાતન તલનાળ થલા ામ્મ શમ, ધાલીયાના અંત તલે તેઓ તલળેભાું
જણાલે છે કે તે વભમના યુગ દયતભમાન એક તફક્કે ધયતીકું અગય ત ફીજી કઈ કુદયતી આપતથી
આ નગયને બાયે નુકળાન થયુ ું શવુ ું જઈએ. કઈ

યાજકીમ કે પ્રાકૃતતક કાયણ વય આ નગયે તેની

જાશજરારી-વમ ૃધ્ધ્ધ ગુભાલી દીધી શમ તેભ જણામ છે . ધાલીયાભાું વુંળધન  ૂણટ થમા ફાદ તનતિત
અનુભાન અને તાયણ નીકે છી જ કશુું ચક્કવણે કશી ળકામ.
ઈ.વ. ૧૯૪૭ભાું બાયતના બાગરા છી તવિંધ ુ વુંસ્કૃતતનુ ું તે એક ભટુું નગય છે . ઈ.વ ૧૯૬૯ભાું સ્લ.
ડૉ.કે.કા. ળાસ્ત્રીએ કચ્છના રખત તાલુકના જુના ાટગઢની  ૂલે-દળક્ષણે કટે શ્વય ભશેન્દ્ર તથા કટે શ્વય
ભાતાના ભુંફદયથી તિભ ફાજુના શાડભાું ઇસુની ૩ ળતાપ્દીના વભમની ળે

ઉત્કીણટ ગુપાઓ ળધી

કાઢી છે . તે ફોદ્ધ ગુપાઓ શલાનુ ું ભાને છે .
તવમતભાુંથી ભે રા ફોદ્ધ અલળે ખુફ ઐતતશાતવક ભશત્લના છે . ઈ.વ ૧૯૮૮-૮૯ભાું જમ પ્રકાળે
એક ભટી અને વાત નાની ગુપાઓનુ ું ચૈત્મ ગૃશ, પ્રદળક્ષણા ક્ષ તથા બુંડાય કક્ષ ળધી કાઢયા. તેભાું
સ ૂમટના તાભાું કલેરી ભાટીની તકતીની, મ ૂતતિઓ, તવક્કાઓ ભી આવમા છે .
રખત તાલુકાના દરતુય ગાભેથી ઈ.વ ૧૯૬૭ભાું ળધી કાઢલાભાું આલેર સ્તુંબ અળબરેખ.
તેભાું છે લ્રી રીટી ભાું ુંબે –ળબકૃતે એવુ ું લાુંચી ળકામ છે . તેભાું વલટ પ્રથભલાય આબીય યાજા ઈશ્વયદે લનુ ું
નાભ લાુંચી ળકામ છે . જે સ ૂચલે છે કે ક્ષત્રકાભાું આબીયનુ ું અસ્તીત્લ શત.ુ ું
ઈ.વ ૧૯૭૦-૭૨ના સુયકટડાના ખદકાભ દયતભમાન ભે રી વેરખડીની એક મુદ્રા ઉય
રખાણલાી એક શૃગ
ું ી શુની આકૃતત કુંડાયે ર છે .
ુ રાત
(૭) ઉત્તર-મધ્ય અને દક્ષિણ ગજ
ડૉ. આય.ટી.યીખે ફનાવકાુંઠા જીલ્રાભાું કયે રા ુયાતત્લીમ વલેક્ષણ દયતભમાન વાુંતરુય
તાલુકાના યાભુયા અને અંગુયીમ ગાભભાું રઘુાણયુગના ઓજાય જેલા કે તયીઓ, છરણીમા,
શાથકુશાડી-યું ધા લગેયે ભી આવમા છે . આ જ તાલુકાના ઝેખડા ગભે અન્વાયીના ટે કયાના ઉત્ખનન
દયતભમાન આદ્ય ઐતતશાતવક વભમના અલળે ભી આવમા છે . ગેલયે યાધનુયભાુંથી ળધી કાઢેર
અજુ ટન વયન ધધ  ૂલટ ભોમટ કારીન લવલાટન તનદે ળ કયે ર છે .
ડાબેરા (તા.ારનુય) લડાલર (તા.ડીવા) ભાુંથી રઘુાણયુગના થ્થય ઓજાય ભી
આવમા છે . અભીયગઢભાુંથી યાજા અને યાણીન ટે કય ઝેકડાના ઉત્ખનન દયતભમાન ભે રા ુયાલળે
શડપ્ન વભ્મતાન તનદે ળ કયે છે . આ જીલ્રાના અભીયગઢ - ડાબેરા – ફાલુન્દ્રા - યાભુયા - કયઝા વયત્રાભાુંથી નલાણકારીન છરણીમા –તયીઓ – શાથકુશાડી - યું ધા જેલા ઓજાય ભી આવમા છે .
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વાફયકાુંઠા જીલ્રાના ળબરડા તાલુકાભા આલેરા ળાભાજી ાવે દે લનીભયી ગાભે બજ યાજાના
ટીંફાભાુંથી(૧૯૫૯-૬૩) ઉત્ખનન કયતા સ્લ.ડૉ. આયે .એન.ભશેતા અને ડૉ. સ ૂમટકાુંત ચોધયી એ સુદય
ું
ભશા
સ્તુ – બુદ્ધના ળયીયાલળે વાથેના થ્થયન દાફડ ઐતતશાતવક ુયાલાઓ વાથે ળધી કાઢય છે .
તેભાુંથી બુદ્ધની સુદય
ું
મ ૂતતિઓ, સુળબન, કભાન, તકતીઓ, લગેયે ભી આવમા છે . તલશાયના પ્રથભ
ઓયડાના પ્રલેળદ્વાયાની નજીકથી ૩૯ તવક્કાન એક તનતધ તેભજ સ ૂના પ્રથભ ીઠીકાના ટચના બાગના
ભધ્મ ભાુંથી ૮ તવક્કાઓન ફીજ તનતધ ભળ્મ શત.
ભશેવાણા જીલ્રાના ાટણભાું ૧૯૭૯ભાું ઉત્ખનન કયલાભાું આવયુ.ું ઇવ. ૧૯૮૬ભાું બાયત
વયકાયના ુયાતત્લ ખાતા તયપથી ખદકાભ, વભાયકાભ કયલાભાું આવયુ.ું ગુજયાતની વલોત્તભ કતયણી
લાી યાણકી લાલ જણામ છે . વશસ્ત્રળરિંગ તાલ ભી આવયુ ું છે .
લડનગય ઉત્ખનન દયતભમાન તાજેતયભાું ફોદ્ધ તલશયના અલળે ભી આવમા છે . ઈ.વ ૧૯૮૭૮૯ભાું ઉભતાના યાજગઢીના ટીંફાના ઉત્ખનન

દયતભમાન જજનારમના અલળે જૈન પ્રતતભાઓ વાથે

ભી આવમા છે , જુદા જુદા વભમની અનેક વરેખ પ્રતતભાઓ ભી આલી છે .
ઈ.વ ૧૯૯૧ભાું રટેશ્વય અને યતનુયાભાું ઉત્ખનન ભશત્લના ુયાલાઓ ભી આવમા છે .
થ્થયના ઓજાયન

ઉમગ કયતા ગમ કે ઘેટાઓ જેલા શુઓ યાખતા, ખેતીનુ ું પ્રાથતભક જ્ઞાન

ધયાલતા, તળકાય કયીને રક તાન ખયાક ભેલતા શતા. ઈ.વ ૧૯૬૪ભાું કે.ટી.એભ.શેગડે અને
જી.જે.લેન.યાઈટે નભટદાની ખીણભાું જભીનભાું દટામેર ળફભાું ઊંડાણથી અભ્માવ કમો.
ઈ.વ

૧૯૬૯-૭૦ભાું

સ્લ.ડૉ.આય.એન.ભશેતા

એ

ાલાગઢ-ચાુંાનેયભાું

ઉત્ખનન

કયીને

પ્રાગેતતશાતવક ુયાલળે નાફદમન ફકનાયે થી વાટી ય ાત્રના ઓજાય ળધી કાઢયા. ઈ.વ. ૧૯૬૪૭૮ભાું કાયલણભાું ઉત્ખનન કયલાભાું આવયુ.ું
ઈ.વ ૧૯૭૧-૭૮ના વભમ દયતભમાન ુંચભશાર જીલ્રાભાું ભશી નદી ય આલેરા લણાુંકફયી
ફુંધની વાભે તયવુંગભાું ઉત્ખનન કયીને પ્રાગેતતશાતવક ુયાલળે ળધી કાઢયા.
આ વભગ્ર ચચાટ તનષ્ટ્કટ રૂે કશી ળકામ કે ુયાતત્લીમ ક્ષેત્રે શજુ લધુ વુંળધન ને અલકાળ છે .
ુયાતત્લીમ ઉત્ખનન થી જે તે પ્રદે ળન આધાયભ ૂત ઈતતશાવ જાણી ળકામ છે . ઈ.વ ૧૯૬૦ છી
ગુજયાતભાું થમેર ુયાતત્લીમ ળધ ખએ ધયતીના ેટાભાું ધયફામેરી અનેક વુંસ્કૃતતઓને ફશાય
રાલી. ગુજયાત અને બાયતને તલશ્વના ુયાતનકાના નકળાભાું મગ્મ સ્થાન અાવયુ ું છે .
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