
 
Volume-11,Issue-4,March-2018 

Page | 983  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

પ્રળાસનની દૃષ્ટિએ સરદાર સરોળર 

સનુનતાબેન નસિંધાભાઈ ળસાળા 
M.Phil. Research Scholar History 

Gujarat Vidyapth Ahmedabad 

ટૂૂંકસાર 

 ગજૂયાત વલદ્યાીઠ, અભદાલાદ દ્વાયા આમજીત ઍ દદલવીમ નેળનર 

વેવભનાયભાાં વાંળધન ેય યજૂ યલાન ભાય વલમ છે. ‘પ્રલાવનની દૃષ્ટિઍ વયદાય 

વયલય’. ‘પ્રલાવ’ ળબ્દ વાાંબતાાં જ આફારવદૃ્ધ વોના ભનભાાં વનત નલા બાલ 

અંકુદયત થઈ જામ છે. ‘પ્રલાવી’ (Tourist) ળબ્દ ‘પ્રલાવ’ (Tour) ળબ્દ યથી આવ્મ છે. 

અંગ્રેજી બાાન આ ળબ્દ રેદિન બાાના ળબ્દ ‘Toruns’ યથી ઊતયી આવ્મ છે. 

ઍન અથથ ‘લર્ ુથ યલા ભાિેનુાં વાધન’ ઍભ થામ છે.  પ્રલાવનન વાભાન્મ અથથ કય 

ફશાય ભાણર આનાંદન વભમ, આનાંદની અનભુવૂત ે વાંત અને ૈવાનુાં રુૂાં લતય. 

ફીજી યીતે શીઍ ત “આનાંદ પ્રભદ ે ભનયાંજનના ઉદે્દળની પ્રાપ્તત અથે યલાભાાં 

આલતી માત્રા ઍિરે પ્રલાવન. આભ, પ્રાચીન વભમથી જ પ્રલાવનુાં ભશત્લ વલળે યહ્ુાં 

છે. જેભાાં ધાવભિ અને લેાય અથે પ્રલાવ થત યાંર્ ુ વાાંપ્રત વભમભાાં પ્રલાવનના 

શરે્ઐુ ફદરામા છે. જેભાાં સમૂથસ્નાન, વમદુ્રદળથન, વાાંસ્કૃવત-વાભાજજ અને યાજીમ 

વભરન લઔેયે શરે્થુી યલાભાાં આલે છે. તદ્દઉયાાંત પ્રલાવ દયમ્માન જમેરા વતશાવવ 

સ્થાત્મ, દલ્ર, ભશરે, ભાંદદય, બમયાાં, મ્યઝૂઝમભ, લાલ, કલૂ લઔેયે વતશાવવ 

સ્થન પ્રલાવ થત શમ છે. તેથી, ઍભ શી ળામ ે પ્રલાવન અને ઇવતશાવ લચ્ચે 

ણ કણ વાંફાંધ છે. 

 ગજુયાતના નભથદા જજલ્રાભાાં ેલદિમા ઓાતે આલેર વયદાય વયલય આણા 

દેળની ભશત્લની ફહુશરે્ુ મજના છે. જે ૈી વવિંચાઈ અને લીજ ઉત્ાદન મખુ્મ શરે્ઐુ 
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છે અને ઍ પ્રલાવન સ્થ તયીે ણ ઐઓામ છે. સ્લતાંત્રતા લેૂ જ ઍ મજના 

વલચાયાઈ શતી ે નદી ય ફાંધ ફાાંધલાભાાં આલે અને 1947ભાાં વયદાય િેરનુાં વયદાય 

વયલય નભથદા મજનાનુાં સ્લતન ઈ.વ.1960ભાાં નભથદા મજના ફાંધની ઊંચાઈ 320 ફૂિ 

યલાનુાં વલચાયુું. ત્માયફાદ 320 થી 425 ફૂિ યી આલા ેન્દ્ર વયાય વાભે દયઓાસ્ત 

ઈ.વ.1961 ભાાં નેશરુના શસ્તે વળરાન્માવ યલાભાાં આવ્મ. મજનાના ઓાતમહુતૂથ થમાના 

18 લે દિબ્યનુર દ્વાયા નભથદા મજના િેભની ઊંચાઈ 138.62 ભીિય યાઓલાના ચૂાદા. 

ઈ.વ.1988ભાાં વયદાય વયલય વનઔભની સ્થાના યી અને 2006 સધુીભાાં િેભની 

ઊંચાઈ 138.62 ભીિય રઈ જલા ભાંજૂયી આી. િેભ ઓાતે 30 દયલાજા રઔાિલાની 

ભાંજૂયી ભી. આ ાભઔીયી જૂન 2014 ભાાં ળરૂ યી ભાચથ 2017 ભાાં ણૂથ યી. 16ભી જૂન 

2017ની વાાંજે િેભના 30 દયલાજા ફાંધ યલાની ભાંજૂયી અને આ મજનાન કુર ઓચથ 

50,000 યિને ાય છે. 

આ મજનાથી ગજુયાત, ભશાયાટિ અને યાજસ્થાનને રાબ થળે. જેભાાં ગજુયાતભાાં 

15 જજલ્રાનાાં 73 તાલુાના ઔાભને અને યાજસ્થાનભાાં 2,246,000 શેિય, ભશાયાટિભાાં 

31,500 શેિય જભીને વવિંચાઈન રાબ. તે ઉયાાંત ઉત્ન્ન થમેર વલજી ભધ્મપ્રદેળભાાં 

57% , ભશાયાટિભાાં 27% અને ગજુયાતભાાં 16% પ્રાતત થામ છે. 

વયાયે રઓાંિી રુુની પ્રવતભા સ્થાવત યલાનુાં નક્કી યુું છે. જેને ‘The 

Statue of Unity’ નાભ આલાભાાં આલળે. તેભજ પ્રલાવન પ્રવવૃિના વલાવના બાઔરૂે 

પ્રલાવીઐની સવુલધા અથે ફાંધસ્થ અને પ્રલાવનરૂિ ય વલવલધ સવુલધાઐ યલાભાાં 

આલી છે અને સવુલધાઐ યલાભાાં આલનાય છે. ઈત્માદદની ભાદશતી આલાન પ્રમાવ 

યલાભાાં આલેર છે. 

પ્રસ્તાલના : 

 ‘પ્રલાવી’ (Tourist) ળબ્દ ‘પ્રલાવ’ (Tour) ળબ્દ યથી આવ્મ છે. પ્રલાવી 

ળબ્દની ઉત્વિ ઈ.વ.1292 ભાાં થઈ શતી. અંગ્રજેી બાાન આ ળબ્દ રદેિન બાાના 

ળબ્દ ‘Toruns’ યથી ઊતયી આલેર છે. ઍન અથથ ઍ થામ છે ે, ‘લર્ ુથ યલા ભાિેનુાં 

વાધન.’ 17ભી વદીના ળરૂઆતભાાં ટયૂ ળબ્દન ઉમઔ ઍ સ્થેથી ફીજા સ્થે 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 985  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

જલાની દિમા ભાિે થત શત. જ્માયે 18ભી વદીના ળરૂઆતભાાં ટયૂ ળબ્દન ઉમઔ 
આનાંદ પ્રભદની માત્રા અથે લયાલા રાગ્મ.1 

પ્રલાવનન વાભાન્મ અથથ ‘happy time Celebrated Outside home’ ે જે 

પ્રલાવીને ‘Sense of enjoyment, satisfaction and complete value of money’ ની પ્રતીવત 

યાલે છે ઍિરે ે “કય ફશાય ભાણેર, આનાંદન વભમ, આનાંદની અનભુવૂત ે વાંત 
અને ૈવાનુાં રુૂાં લતય.”2 ફીજી યીતે શીઍ ત, “આનાંદપ્રભદ ે ભનયાંજનના ઉદે્દળની 

પ્રાપ્તત અથે યલાભાાં આલતી માત્રા ઍિરે પ્રલાવન.”3 

શને્ઝય અને િાતપ પ્રલાવનની વ્માખ્મા આતા રઓે છે ે, “પ્રલાવન ઍલી 

કિનાઐ અને વાંફાંધન વમશૂ છે. જે યદેળીઐનાાં આઔભન અને યશણેાાંભાાંથી જન્ભે 

છે. જેભાાં વ્મક્તતન ામભી લવલાિ ે વ્મલવામન ઉદે્દળ શત નથી.” 

પ્રાચીન વભમભાાં દશિંદુઐ, મવુરભાન, ઝિસ્તીઐ અને મહદૂીઐ તતાની 

ધાવભિ ભાન્મતાને અનવુયલા ાળી, ભક્કા અને જેરૂવરેભ જેલા વલત્ર સ્થાનની માત્રાઍ 

જતા શતા. ભધ્મ ઍવળમાભાાં વિભથી લૂે સધુી વલસ્તયેરા યેળભભાઔથ ઉય ણ લેાય 

અથે પ્રલાવ થત શત. યાંર્,ુ વાાંપ્રત વભમભાાં પ્રલાવનનાાં શરે્ઐુ ફદરામા છે. ધાવભિ 

ભાન્મતા, ઉયાાંત સમૂથસ્નાન, વમદુ્રદળથન, વાાંસ્કૃવત-વાભાજજ અને યાજીમ વભરન, 

વભત્ર અને વઔાાંલશારાાંઐનુાં આવતથ્મ, ધાંધાન વલાવ, અવધલેળન, દયદ અને 
દયવાંલાદભાાં શાજયી લઔેયે શરે્ઐુથી પ્રલાવ યલાભાાં આલે છે.4 

પ્રલાવન અને ઇવતશાવન ેણ થિ કણ વાંફાંધ છે. જેભાાં પ્રલાવ દયવભમાન તેણે 

જમેરાાં વતશાવવ સ્થાત્મ, દલ્ર, ભશરે, વાંવદબલન, ભાંદદય, બોંમયાાં લઔેયેના 

વનરૂણભાાં વતશાવવ વત્મનુાં વ ાંમજન જલા ભે છે. ઇવતશાવાયને વભગ્ર દેળની યાજા 
અને પ્રજા ફાંનેની ચિતી-િતીની થા તથા યુાલાને તથથી આરેઓલાના શમ છે.5 

આભ, વતશાવવ સ્થ, લાલ, કલૂ, આઝાદીની માદ અાલનાય સ્થ અને 

સ્ભાય, મ્યઝૂઝમભ લઔેયેન પ્રલાવન વાથે વાંફાંધ જિામેર છે.  

સરદારની પ્રનતમા અને જલાય 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 986  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

તભે જ ઍાદ યાવત્રનુાં યાણ થઈ ળે તેલા ઈ સ્થે પ્રલાવ ભાિે જલા 

ભાાંઔતા શમ ત તભે કણાાં વલલ્ ળધળ. ાયણ ે, દયે વ્મક્તતની વાંદઔી અરઔ-

અરઔ શમ છે. ઈ લન્મજીલને વાંદ યે છે. ત ઈ કુદયતને વાંદ યે છે. અમુ 

રને દદયમાદનાય વાંદ છે અને ેિરાાં વતશાવવ અને ધાવભિ સ્થની મરુાાત 

રેલા ઈચ્છતા શમ છે. ઍ જ સ્થે તભને ઔભતી ફધી જ લસ્ર્ ુભી જામ તેવુાં બાગ્મે 

જ ફને છે ણ તભે ઍવુાં સ્થ વાંદ યી ળ જ્માાં ઔદાંિી શમ, ાણીનાાં ધધ શમ, 

લન્મજીલ શમ અને ઍ સુાંદય યભણીમ સ્થ શમ. શુાં દુવનમાભાાં આવુાં ઈ સ્થ છે ? 

મ ૂાંઝાલાની જયાણ જરૂય નથી. નભથદાના પ્રદેળભાાં આ ફધુાં જ તભને ઍ સ્થે અને 

ઍ વાથે જ જલા ભી ળે છે. શયૂાણેશ્વય લન્મજીલ અભ્માયણ જ્માાં લન્મજીલ, 

વનનાઈ ધધ, ચારલા ભાિેની કણી ફધી ઔદાંિીઐ અને વયદાય વયલય િેભ આલેર 

છે. શારભાાં વયદાય વયલય િેભનાાં રીધે શજાય દ.ભી. દૂય લવલાિ યતા ઓેડતૂ ણ 

નભથદાના ાણી ભેલી યહ્ાાં છે અને તાના ઓેતયભાાં આખુાં લથ ઓેતી યતા થમા છે. 

આ ફધુાં જ નભથદા િેભને આબાયી છે. 

ભધ્મપ્રદેળના અભયિાંથી ઉદબલતી નભથદા નદી આ દ્વદ્વલ્ની વોથી રાાંફી 

નદી છે. આ નદી ત્રણ યાજ્મ ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાટિ અને ગજુયાતભાાંથી વાય થઈ 

ઓાંબાતના અઓાતભાાં જઈ વમદુ્રને ભે છે. નભથદા નદી ઍ બાયતની ાાંચભી ભિી નદી 

છે. નભથદા નદી  1163 દ.ભી.નાાં અંતયે વયદાય વયલય િેભ અને 1312 દ.ભી.ના અંતયે 

અયફી વમદુ્રને ભે છે. ચભાવાની ઋર્ ુ દયમ્માન લધ ુ લયવાદનાાં દયણાભે ાણી 

લધતા િેભભાાં ાણીનુાં સ્તય 488 ભી. જેિરી ઊંચાઈઍ શોંચી જામ છે. 17 વતિેમ્ફય, 

1994ભાાં આલેર યૂભાાં 2.5 વભઝરમન ક્યવેુ સધુી અને ઉનાા દયમ્માન ઐછભાાં ઐછાં 

300 ક્યવેૂ ાણી નોંધાયુાં છે. િેભની લતથભાન ફાાંધણી પ્રાણે 3.07 વભઝરમન ક્યવેુ 

ાણી વભાઈ ળે છે. 97410 ચ.દ.ભી. જેિરા કુર વલસ્તાયભાાં નભથદા નદી વલસ્તયેરી 

છે. આ વભગ્ર વલસ્તાય ત્રણ યાજ્મભાાં વલબાજીત થામ છે. ભધ્મપ્રદેળભાાં 85858 

ચ.દ.ભી. ભશાયાટિભાાં 1658 ચ.દ.ભી. અને ગજુયાતભાાં 9894 ચ.દ.ભી.ન વલસ્તાય 

નભથદા નદીઍ યક્ય છે. વયદાય વયલય િેભન ન વલસ્તાય 88000 ચ.દ.ભી. જેિર 

જ છે અને અશીંન ભશિભ લયવાદ 112 વભ.વભ. નોંધલાભાાં આવ્મ છે. િેભ કણ વલળા 
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છે તેની ઊંચાઈ 1210 ભીિય અને તઝમાથી ઊંચાઈ 163 ભીિય નક્કી યલાભાાં આલી 

છે. બાયતભાાં આ િેભ ત્રીજ વોથી ભિ િેભ છે. ન્િીિ લલ્યભુની દષ્ટિઍ જઈઍ ત 

વયદાય વયલય િેભ વલશ્વની ફીજ વોથી ભિ િેભ છે. નભથદા િેભની મખુ્મ ેનાર 

ાણીથી વમદૃ્ધ છે. વવિંચાઈ ભાિે ફનાલલાભાાં આલેર આ ેનાર વલશ્વની વોથી ભિી 

ેનાર છે. જેની રાંફાઈ 458318 દ.ભી. છે. જે ગજુયાતભાાં થઈને યાજસ્થાન સધુી શોંચે 

છે. 

વલળા નભથદા નદી પ્રવતલે બયયૂ ાણી લશાલે છે. તે ળા ાભભાાં આલર્ુાં 

નથી. ઊરટુાં ા ાંઠે આલેરા બરૂચ લઔેયે નઔય તથા ઔાભને લાયાંલાય યૂ પ્રવયાલી 

તેભન વલનાળ યે છે. સ્લતાંત્રતા લેૂ જ ઈ.વ.1945ભાાં ઍ મજના વલચાયાઈ શતી. 

નદી ય ફાંધ ફાાંધલાભાાં આલે અને તે 150 ભીિય ઊંચ શમ ત યૂન બમ જત યશ ે

તેભજ ફીજા કણા રાબ થામ. ચ્છ તથા ઉિય ગજુયાતભાાં લયવાદ ઐછ અને 

અવનમવભત છે, ત્માાં વનમવભત ીલાનુાં અને વવિંચાઈનુાં ાણી આી ળામ. ઉદ્યઔને કણુાં 

ાણી જઈઍ છે. ાણીની છૂિ થામ ત ઉદ્યઔન વલાવ થામ. ઊંચા ફાંધનુાં ાણી િ ે

તેથી બયયૂ લીજી ઉત્ન્ન યી ળામ તે કયને અજલાળાં અને ાયઓાનાાંને ઔવત 

આે. નભથદા જન ઉમઔ વવિંચાઈ અને લીજી ઉત્ન્ન યલા ભાિે યલ જઈઍ 

ઍલ વલચાય ઈ.વ.1946ભાાં આવ્મ શત. આ વભમે નભથદા વદશત અન્મ વાત 

મજનાઐની વલચાયણા યલાભાાં આલી શતી. કણાાં ફધા વાંળધન ફાદ િેભ ફાાંધલા 

ભાિે ગજુયાતના નભથદા પ્રદેળન ઔયા વલસ્તાય વાંદ યલાભાાં આવ્મ. નશયે ભિી 

યામ ત તેભાાં નાના લશાણ પયી ળે. ફાંધ ાછ વલળા જાળમ ફને તેથી 

આવાવના પ્રદેળભાાં તા કિે અને મથિન ભાિે ઍ સુાંદય સ્થાન ભે. આ સ્થ 

આદદલાવી વલસ્તાયભાાં છે. આદદલાવીઐને શાિી પ્રદેળભાાં આજીવલા ભાિે બાયે શ્રભ 

યલ િે છે તેભને આલ લધાયલાના અલવય ભે. નભથદા નદી ભધ્મપ્રદેળભાાંથી 

નીે છે અને તેન ભિ બાઔ ભધ્મપ્રદેળભાાં લશ ે છે. ેિર બાઔ ગજુયાતભાાં લશી 

બરૂચ ાવે ઓાંબાતના અઓાતભાાં ભે છે. આ મજનાથી ગજુયાત અને ભધ્મપ્રદેળને 

ાયાલાય રાબ થામ છે. આ મજના જયા વલસ્ર્તૃ યતા ાવેનાાં ફીજા ફે યાજ્મ 
ભશાયાટિ અન ેયાજસ્થાનને ણ ાણી અને લીજીન રાબ થામ.6 ગજુયાતના નભથદા 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 988  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

જજલ્રાભાાં ેલદિમા ઓાતે આલેર વયદાય વયલય ે નભથદા મજના આણા દેળની 

ભશત્લની ફહુશરે્ુ મજના છે. જેભાાં વવિંચાઈ અને લીજઉત્ાદન મખુ્મ શરે્ઐુ શી ળામ 

અને ઍ પ્રલાવન સ્થ તયીે ણ ઐઓામ છે.  

સરદાર સરોળર યોજનાની ઐનતહાનસકતા : 

વયદાય વયલય ે નભથદા મજનાની વતશાવવ તલાયીઓ નીચે પ્રભાણે છે. 

1. વયદાય િેરનુાં ઈ.વ.1947ભાાં વયદાય વયલય નભથદા મજનાનુાં સ્લતન. 

2. લાસ્તલભાાં દેળની આઝાદી છી તયત જ નભથદા નદી ઉય 7 િેભનુાં વનટણાાંતનુાં 

સચૂન. 

3. ઈ.વ.1960ભાાં ભશાયાટિથી અરઔ નલયઝચત ગજુયાત યાજ્મની જીલાદયી રેઓે 

નભથદા મજનાનુાં સ્લતન વલળયુાં. 

4. પ્રથભલાય ઈ.વ.1960ભાાં નભથદા મજના ફાંધની ઊંચાઈ 320 ફૂિ યલાનુાં પ્રથભ 

અને પ્રાથવભ આમજન યલાભાાં આવ્યુાં. 

5. ગજુયાત વયાય તયપથી ઈ.વ.1960ભાાં જ આ ઊંચાઈ 320 ફૂિથી લધાયીને 425 
ફૂિ યી આલા ેન્દ્ર વયાય વભક્ષ દયઓાસ્ત યી.7 

6. ગજુયાતભાાં નભથદાન પ્રલેળ થામ છે, ત્માાં ફાંધ ફાાંધલા તા.5-4-1961ના દદલવે 
લિાપ્રધાન જલાશયરાર નશરુેના શસ્તે વળરાન્માવ યામ.8 

7. ઈ.વ.1960-61 ભાાં વયદાય વયલય નભથદા મજનાના ફજેિનુાં મૂ દ ભાાંિ થિા 

યિ રૂવમા. 

8. ઈ.વ.1965ભાાં ભધ્મપ્રદેળ અને ભશાયાટિ લચ્ચે જવાંવધ થઈ. 

9. ઈ.વ.1969ભાાં નભથદાનાાં ાણીની લશેંચણી અંઔે ભતબેદ વનલાયણ ભાિે નભથદા 

દિબ્યનુરની યચના થઈ. 
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10. ભધ્મપ્રદેળે ગજુયાતની 425 ફૂિની ભાઔણી ભાિે શરેા વશભતી દળાથવ્મા છી 

અરામદ ફાંધ ફાાંધલાનુાં ળરૂ યુું ઍ વાથે જ વલલાદનાાં ફીજ યામાાં. 

11. ઈ.વ.1994 ભાાં ગજુયાત અને ભધ્મપ્રદેળ ઍભ ફે યાજ્મના વાંકથ લચ્ચે ેન્દ્ર 

વયાય દ્વાયા િૉ.ઓવરા વભદિની યચના. 

12. િૉ.ઓવરા વભદિ દ્વાયા ફાંને યાજ્મભાાં 500-500 ફૂિની ઊંચાઈલાા ફ ેફાંધની 

બરાભણ યી જેન ફાંને યાજ્મની વયાય દ્વાયા અસ્લીાય યલાભાાં આવ્મ. 

13. આ મજનાભાાં બાઔીદાય યાજ્મની વયાય લચ્ચે 4 લથ વાંઔ ફેઠના દોય છી 

ણ ઉેર ધ ૂાંધ ફન્મ. 

14. નભથદા લૉિય દિસ્તયિૂ દિબ્યનુર (ઐથદયિી) દ્વાયા સ્થાનાથી રઈને વાંઔ 10 

લથ બાઔીદાય યાજ્મ વાથે યાભળથ અને યાભળથના અંતે દિબ્યનુરન 

ઈ.વ.1979ભાાં વતશાવવ ચુાદ. જે મજુફ આઔ ધી નભથદા મજના. 

15. નભથદા મજનાનુાં ઓાતમહુતૂથ થમાના ઈ.વ.1961 છી છે 18 લે ઈ.વ.1979ભાાં 

દિબ્યનુર દ્વાયા નભથદા મજના િેભવાઈિની ઊંચાઈ 445 ફૂિ ઍિરે 138.68 ભીિય 

યાઓલાના ચૂાદા વાથે ચાય યાજ્મ (ગજુયાત, ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાટિ, યાજસ્થાન) 

લચ્ચે જ અને વલજીની લશેંચણી. 

16. દિબ્યનુરના આ ચૂાદા છી ણ વલસ્થાવત, નાણાાંીમ બાંિ અને 

માથલયણીમ ભાંજૂયી વલમ વલવલધ વલલાદભાાં મજના અિલાઈ ે અલયધામ. 

17. ગજુયાત વયાય દ્વાયા ઈ.વ.1988ભાાં મજનારક્ષી ાભઔીયી ઍ જ છત્ર નીચે થઈ 

ળે ઍલા ઉભદા શરે્ ુવાથે વયદાય વયલય નભથદા વનઔભની સ્થાના. 

18. ઈ.વ.1987ભાાં નભથદા મખુ્મ િેભના ફાાંધાભન આયાંબ અને આ વાથે ડફૂભાાં જતા 

ઔાભના વલસ્થાવતના જૂથની આઔેલાની રઈને નભથદા ફચાલ આંદરનની 

ળરૂઆત. 
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19. ઈ.વ.1988ભાાં ેન્દ્ર વયાયના આમજન ાંચ તયપથી મજના ભાિે રૂવમા 6,406 
યિ ઓચથની ભાંજુયી.9 

20. ઈ.વ.1992 ભાાં વલશ્વ ફૅન્ દ્વાયા વલસ્થાવતનુાં 6 ભદશનાભાાં અન્મત્ર નુઃલવન 

યલાની ળયત વાથે રનની એપય. 

21. વલશ્વ ફૅન્ની 6 ભદશનાલાી ળયત મજુફન અભર અળક્ય શલાથી ગજુયાત 

વયાયે વલશ્વ ફૅન્ની રૉન પઔાલી દીધી. 

22. ઈ.વ.1994ભાાં નભથદા ફચાલ આંદરનના ાયણે ભધ્મપ્રદેળ વલધાનવબા દ્વાયા 

નભથદા ન્િર એથદયિીને વનદેળ યીને િેભની ઊંચાઈ 80.30 ભીિય સધુી 
સ્થઝઔત યી.10 

23. સવુપ્રભ િથન ભે-1995ભાાં િેભની ઊંચાઈ લધાયલા વાભે ભનાઈન હુભ. 

24. ઈ.વ.1995ભાાં ભેકા ાિયના આંદરન અને છે સવુપ્રભ િથ સધુી ભાભર 

શોંચલાના ાયણે ાભઔીયી વાંઔ 4 લથ ઠત. 

25. સવુપ્રભ િથભાાં સનુાલણી દયવભમાન પેબ્રઆુયી 1999ભાાં તફક્કાલાય ઊંચાઈ 

લધાયલાની પમ્ય ૂથરાને ભાંજૂયી આી. 

26. સપુ્રીભ િથ  દ્વાયા એતિફય-2000ભાાં ફાી યશરેા વલસ્થાવતના નુઃલવન અને 

માથલયણીમ સયુક્ષાની ાભઔીયી ણૂથ યલાની ળયતે િેભની ઊંચાઈ 138.68 

ભીિય રઈ જલાન વતશાવવ ચૂાદ યલાભાાં આવ્મ. 

27. તા.09, ઍવપ્રર, 2006ના યજ ગજુયાતના તત્ારીન મખુ્મભાંત્રીશ્રી અને શારના 

લિાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી દ્વાયા તત્ારીન ય.ુી.ઍ. વયાય વભક્ષ િેભની 

ાભઔીયી આઔ ધાલલા 51 રાના પ્રતી ઉલાવ. 

28. ઈ.વ.2006 સધુીભાાં ગજુયાત વયાયની અવયાય ાભઔીયીના પ્રતાે િેભની 

ઊંચાઈ 138.62 ભીિય સધુી રઈ જલા િેભના દયલાજા ઓવેિલા ભાંજૂયી આી. 
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યાંર્,ુ દિબ્યનુરના નુઃલવન જૂથે વાંત વ્મતત મો. યાંર્ ુ નભથદા ન્િર 

ઐથદયિી દ્વાયા િેભના દયલાજાની ઍિરે ઊંચાઈ લધે ઍ ભાિે ભાંજૂયી નશીં આી. 

29. જૂન 2013 ભાાં નુઃલવન ાભઔીયી વાંણૂથ થલાની વાથે દિબ્યનુર નુઃલવન જૂથે 

વાંત વ્મતત મો. યાંર્,ુ નભથદા ન્િર ઐથદયિી દ્વાયા િેભના દયલાજાની 

ઍિરે ઊંચાઈ લધે ઍ ભાિે ભાંજૂયી નશીં. 

30. જૂન 2014 ભાાં નુઃલવન જૂથ અને નભથદા ન્િર એથદયિી દ્વાયા િભેવાઈિ 

ઉય 30 દયલાજા ફેવાિલાની ભાંજૂયી આી. 

31. િેભ ઓાતે દયલાજા રઔાિલાની ાભઔીયીન જૂન-2014 ભાાં આયાંબ મો અને ભાચથ 

2017ભાાં ાભઔીયી ણૂથ યી. 

32. નભથદા ફચાલ આંદરન અને ભેકા ાિય દ્વાયા વલસ્થાવતને ન્મામ ભાિે 

યજૂઆત વલયધીઐની યજૂઆત વાંદબે ભાચથ-2017ભાાં સવુપ્રભ િથ  તયપથી ફાી 

યશરેા તભાભ વલસ્થાવતની ડફૂભાાં જતી જભીન વાભે ગજુયાત વયાય જુરાઈ-

2017 સધુીભાાં આવથિ લતય ચૂલે, જેના ફદરાભાાં વલસ્થાવતને જુરાઈ-2017 

સધુીભાાં ઓવી જલાન આદેળ. 

33. તા.16ભી જૂન 2017ની ભિી વાાંજે નલી દદલ્શી ઓાતેથી નભથદા ન્િર ઐથદયિી 

દ્વાયા િેભવાઈિના તભાભ 30 દયલાજા ફાંધ યલાની ભાંજૂયી આી અને તા.17ભી 

જૂન 2017ની વાંધ્માઍ દયલાજા ફાંધ યલાની પ્રદિમા વાથે િેભની ાભઔીયી 

વાંણૂથ વભાતત થઈ. 

34. તા.17ભી જૂન, 2017ના યજ મખુ્મ ભાંત્રી શ્રી અને નામફ મખુ્મ ભાંત્રી શ્રી દ્વાયા 

નભથદાનાાં નીયનાાં લધાભણા અને દયલાજા ફાંધ યલાની ાભઔીયી વાથે જ 

શરેીલાય િેભની ઊંચાઈ 138.68 ભીિય. 

35. ઈ.વ.2017 ભાાં મજનાન કુર ઓચથ ઍિરે મજનાનુાં કુર દ રૂવમા 50,000 
યિને ાય.11 
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સરદાર સરોળર યોજનાના ાભ/રાજ્યને ળરદાન : 

1. ગજુયાતની ફહુશરે્ુ નભથદા મજનાથી ગજુયાત, યાજસ્થાન અને ભશાયાટિન ેરાબ 

થળે. 

2. ગજુયાતની અિધી લસ્તી સધુી નભથદાનુાં ાણી શોંચળે. 

3. િેભવાઈિ ઓાતે 30 દયલાજા. તેભાાંથી ઍ દયલાજ ઓરલા વાથે 1 રાઓ ક્યવેુ 

ાણીની લશનક્ષભતા. 

4. વો પ્રથભલાય ઈ.વ.1995 ભાાં 19 દયલાજાનુાં રૂવમા 50 યિના ઓચથ વનભાથણ. 

5. દયલાજાની ાભઔીયી વાથે શલે 7.70 વભઝરમન ઍય ફૂિ જ વાંગ્રશક્ષભતા. 

6. ગજુયાત વયાયની યાજ્મવ્માી (ભશિભ 15 જજલ્રાભાાં) ેનાર નેિલથની 

શ્રેટઠતભ ાભઔીયી. 

7. ગજુયાતભાાં 15 જજલ્રાના 73 તાલુાના 3,112 ઔાભની 18.45 રાઓ શેિય 

જભીનને વવિંચાઈન રાબ ઉરબ્ધ છે. 

8. યાજસ્થાનભાાં ફાિભેય અને જારય જજલ્રાની 2,46,000 શેિય જભીનને 

વવિંચાઈન રાબ થળે. 

9. ભશાયાટિની 31,500 શેિય જભીનને વવિંચાઈન રાબ થળે. 

10. નભથદા મજના ણૂથ થલાની વાથે શલે લે દશાિે લીજ ઉત્ાદનનાાં રૂવમા 200 
યિના મલૂ્મન લધાય ળક્ય છે.12 

11. ગજુયાતનાાં 53% ઔાભને આ મજનાથી ીલાનાાં ાણીન રાબ ભી યહ્ છે. 

જેભાાં અવતદુટા ગ્રસ્ત ઍલા ચ્છ અને વોયાટિનાાં ઔાભન વભાલેળ થામ છે. 

ભાત્ર અશીં ીલા ભાિેનુાં ાણી જ નશીં ણ ઑદ્યઝઔ ઍભને ણ ાણી રુૂાં 
ાિલાભાાં આલે છે. જેથી ગજુયાતના આવથિ વલાવને ફ ભી યશ.ે13 
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12. 1200 ભેઔાલૉિન યીલય ફેિ ાલયશાઉવ અને 250 ભેઔાલૉિ ેનાર 

ાલયશાઉવની સ્થાના થઈ ચૂી છે. આ મજનાની ભદદથી વિભ ગ્રીિ ભાિે 
લીજી ઉત્ાદન થલાથી ત્રણ યાજ્મભાાં લીજીન પ્રશ્ન શર થમ છે.14 

13. ઉત્ન્ન થમેર લીજી ભધ્મપ્રદેળભાાં 57%, ભશાયાટિભાાં 27% અને ગજુયાતભાાં 16% 
પ્રાતત થામ છે.15 

14 ઔાભિાભાાં દવ રાઓ રને ામભ ભાિે યજી ભળમા યળે. 

15 ગજુયાતનાાં ાાંચ વલખ્માત અભ્માયણને નલજીલન ભળે.16 

16 ગજુયાતને લીજીન ફીજ ણ રાબ થળે. ભૂટૃઠ ય જની ઉરપ્બ્ધને 

અબાલે અવાંખ્મ ાં જે દદન-યાત ભઔૂબથભાાંથી ાણી ઓેંચ્મા યે છે. તેની ભિા 

બાઔના દસ્વાઐભાાં જરૂય નશીં યશ,ે ફહુ ફહુ ત ઐછી ઊંિાઈથી આ ાણી 

ઓેંચલાનુાં યશળેે. આ ાયણે લીજીન ફચાલ થતાાં રઔબઔ 600 ભેઔાલૉિ 

લીજીન ફચાલ થળે. આભ, ગજુયાતને આ મજનાથી 832 ભેઔાલૉિ લીજીન 

કુર રાબ ભળે. 

17 37,000 શેિયભાાં ભીઠા ાણીનુાં વયલય થતાાં માથલયણ સધુયળે. માથલયણ 

ફીજી અને યીતે ણ સધુયલાનુાં જ છે. નભથદાના સ્ત્રાલ વલસ્તાયભાાં લન કવનટઠ 

થળે. વલથત્ર નલાાં લન ઊબા થળે. જભીન સધુાયણાને ાયણે જભીનનુાં ધલાણ 
અિળે.17 

18 ઓાંબાતના અઓાતની આવાવના છ જજલ્રા – બરૂચ, લિદયા, અભદાલાદ, 

આણાંદ, સયેુન્દ્રનઔય અને બાલનઔય જજલ્રાઐભાાં ાાંઠા વલસ્તાયની, દદયમાનાાં 

ાણીની ભઔૂબથ આિભણથી ક્ષાયલાી થઈ ઔમેરી 64 િા જેિરી જભીનભાાં 

ક્ષાયીયણની પ્રદિમા અિાલળે, ઍિરે જ નશીં, તેને ઊરિાલી દેળે અને આ 
જભીન પયીથી પરૂ અને ઉજાઉ ફનળે.18 

સરદારની પ્રનતમા : 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 994  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

વયદાય વયલય િેભ ઍ ગજુયાતનુાં ઔોયલ છે. દય લે શજાય પ્રલાવીઐ 

આ િેભ જલા ધાયે છે. જેથી, વયાયે વલચાયુું છે ે આ સ્થને આથ 

ફનાલવુાં. ઈણ વપતા ભાિે યાટિની ઍતા જરૂયી છે. સ્લાતાંત્ર્મ ફાદ 

આણ દેળ નાના ભિા યજલાિાાંઐભાાં લશેંચામેર શત. આ બાયતને અઓાંિ 

બાયત ફનાલનાય શતા શ્રી વયદાય લલ્રબબાઈ િેર. જેથી, તત્ારીન ગજુયાત 

વયાયે આ રઓાંિી રુુની પ્રવતભા અશીં સ્થાવત યલાનુાં નક્કી યુું છે. જેને 

“The Statue of Unity” નાભ આલાભાાં આલળે. આ પ્રવતભા ભાત્ર ફધી જ યીત ે

અરઔ જ નશીં ણ વલશ્વની વોથી ઊંચી પ્રવતભા ફનળે. આ પ્રવતભાની ઊંચાઈ 

182 ભીિય પ્રમજલાભાાં આલી છે. જે Statue of Liberty યતાાં ણ ફભણી છે. 

આ પ્રવતભા વયદાય વયલય િેભ તયપ જઈ યશી શમ તેલી શળે અને 20,000 

ચ.દ.ભી.ભાાં વલસ્તયેર શળે. આ પ્રવતભા કૃવત્રભ યીતે ફનાલેર વયલયની ભધ્મભાાં 

પ્રસ્થાવત થળે જેન વલસ્તાય 12 દ.ભી. જેિર શળે. આ પ્રવતભાને ભાત્ર ઍ 

સ્મવૃતઝચહ્ન ભાનલીની જરૂય નથી. આ પ્રવતભાની વાથે કણાાં ામદા જિામેરા છે 

ઍલી ધાયણા છે ે આ સ્થ ઍ વાભાજજ આવથિ વલાવભાાં ણ ભદદરૂ થળે. 

વયદાય વયલયની આવાવના વલસ્તાયભાાં આદદલાવી વમદુામન વલાવ, 

પ્રકૃવિવળક્ષણ, વાભાજજ ઍભન વલાવ, સ્થાવન વમદુામ ભાિે યજઔાયી ે 

જેઐ જ ાંઔર અને માથલયણ ઉય આધાદયત છે તે વો આ વલસ્તાયનાાં વલાવ 

ભાિે ામારૂ ફાફત ે ામારૂ આધાયસ્તાંબ છે. આ વવલામ અશીં બાયતની 

સ્લાતાંત્ર્મ ચલની ઔાથા દળાથલર્ ુાં પ્રદળથન, સુાંદય ફઔીચા, ભાઔથ વ્મલશાય 

સધુાયણા, વય લાશન વ્મલશાયની સવુલધા, નદીદનાયાન વલાવ, લેરી એપ 

પરાલવથ, શિરની સવુલધાઐ, તારીભ, વળક્ષણ, વાંળધન અને લધાયાના 

પ્રલાવન ભાઔોન વલાવ ણ થઈ ળળે. 

The Statue of Unity ના ફાાંધાભની પ્રદિમા જેને પ્રથભ તફક્ક શી 

ળામ તે ળરૂ થઈ ચકૂ્ય છે અને ટૂાં વભમભાાં રઓાંિી રુુની વલળા પ્રવતભા 

આણી નજય વભક્ષ શળે. વયાય ભાને છે ે, વયદાય વયલય િેભ નજી આ 
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‘The Statue of Unity’ શલાથી આ વલસ્તાયન જ નશીં ણ સ્થાવન વમદુામન 

ણ ભિાામે વલાવ થળે.19 

પ્રળાસન પ્રવનૃિ : 

પ્રલાવન પ્રવવૃિનાાં વલાવનાાં બાઔરૂે પ્રલાવીઐની સવુલધા અથે ફાંધ 

સ્થ અને પ્રલાવન રૂિ ય વલવલધ સવુલધાઐ જેલી ે દયવેતળન વેન્િય, વલશ્રાભ 

કુદિય, વ્ય ુઇન્િ નાં.1, 2 અને 3 ય ફઔીચાઐ, ળોચારમ, ીલાનાાં ાણીની 

વ્મલસ્થા, િાઈ નાં.3 ભાાં ફદિિંઔની વ્મલસ્થા લઔેયે યલાભાાં આલે છે તે ઉયાાંત 
ન્િ નાં.1 ભાાં 45 ભીિય ઊંચાઈન લિય જેિ પાઉન્િેન ફનાલળે.20 

ેલદિમા રની ઓાતે વયદાય વયલય ફાંધ સ્થ તથા તેની 

આવાવના વલસ્તાયન ઍ પ્રલાવન સ્થ તયીે તફક્કાલાય વલાવ શાથ ધયી 

વલાવરક્ષી ાભનાાં આમજન અને અભરીયણ વ્મલવાવમ અઝબઔભથી શાથ 

ધયલાભાાં આલેર છે તે ભાિે નીચેના પ્રજેતિવ તૈમાય યલાભાાં આલી યશરે છે. 

યીવેતળન વેન્િયન વલાવ, િાઇર વ્ય ૂ ઈન્િ, નશરેૂ પાઉન્િેળન 

સ્િનન વલાવ, વ્ય ૂઈન્િ નાં.1 ન વલાવ, વ્ય ુઇન્િ નાં.2 ન વલાવ, િેન્િ 

વવિી ઍિ ાઇ નાં.4 વભયી શ્રની વલાવ, રય સ્ીભ અને વાઇનેઝીવ, 

ાણીના કુર લયાળન ે ધ્માને રઈ લૉિય વતરામ પ્રજેતિવ ળ, મ્યઝૂીમભ 

પાઉન્િેળન, ઐન ઍય થીમેિય ઍિવ્ય ુ ઈન્િ નાં.1 ન વભાલેળ થામ છે. 

તદૌ ઉયાાંત ઇ ટુદયઝભ પ્રવવૃિ ભાિે િેન્િ વવિી તેભજ શદેયિેજ વલરેજ, દશર 

ઈન્િવની ઐઓ અને વલાવની ાભઔીયી શાથ ધયામેર છે. જાળમ 

વભીની િેયીઐ ૈી ઍ ઉય વયદાય િેરનુાં સ્ભાય ફનાલલાનુાં ામથ 

તેભજ શયૂાણેશ્વય ભાંદદય નભથદા નદી ય ‘યેલા કાિ’ અને ભાંદદય દયવયભાાં 
ધભથળાા ફનાલલાનુાં આમજન શાથ ધયેર છે.21 
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ઉસૂંહાર : 

આભ, પ્રલાવ ને શલેામ ? તેન શરે્ ુ શુાં છે ? પ્રલાવનન ઇવતશાવ 

વાથેન વાંફાંધ તેભજ વયદાય વયલય મજનાન ઇવતશાવ અને ગજુયાતની 

જીલાદયી યાજ્મને ેલી યીતે લયદાનરૂ થળે તથા આ સ્થની પ્રલાવન પ્રવવૃિ 

ઇત્માદદની ટૂાંભાાં ભાદશતી આલાન પ્રમાવ યલાભાાં આવ્મ છે.  
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