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પ્રસ્િાળના: 

 ગજુયાત યાજમભાાં સયેુન્દ્રનગય િજ્ર  વૌયાષ્ટ્રનુાં પ્રલેળદ્વાય ગણામ છે. 

સયેુન્દ્રનગયની બૌગ લરકતાથી જાણી ળકામ છે કે, આ વલસ્તાયભાાં ાણીની તાંગી યશી છે. 

આ વલસ્તાયભાાં એકેમ ફાયભાવી નદી નથી. આ વલસ્તાયભાાં અનેક દુષ્ટ્કા  ણ ડયા 

છે. લયવાદની તાંગીને કાયણે જીલન ઘણુાં જ શાડભાયી બયુું યહ્ુાં છે. ાણીની તાંગીથી 

તેની વાંસ્કૃવત જ ઈએ તેલી વલકવી ળકી નથી. તેથી જ આ વલસ્તાયભાાં જ સ્થાત્મ ન  

વલકાવ થમ  છે. આ િજ્રાભાાં ૩૦૦ જેટરી લાલ શ લાન  અંદાજ છે. આ લાલ યાજા, 

યાજ્મના ળાવન અવધકાયીઓ, દાવીઓ, ખલાવણ , લેાયીઓ, લશ યા, લણીક જાવતના 

ર ક , ફશને , રાખ  લણજાયા તેભજ ળાધઓુ લગેયે ર ક એ લાલ ફનાલી અન ે

 તાનાથી થામ તેલાાં ઉામ  કયી  સયેુન્દ્રનગય િજ્રાભાાં ાણી ફચાલલાન  પ્રમત્ન 

કમો છે.   

 જવાંગ્રશ પ્રણારીઓભાાં ‘લાલ’ એક વલવળષ્ટ્ટ ભશત્લ ધયાલે છે. ગજુયાતભાાં 

વાભાન્દ્મ યીતે ‘લાલ’, ‘લાલડી’ કે ક ઈ ‘લાઈ’ જેલા વલવલધ નાભે વાંફ ધલાભાાં આલે છે.   
 ળાળના પ્રકાર ” 

 ભાનલ વિિત જાળમ ભા લાલ ઐવતશાવવક, ધાવભિક અને સ્થાત્મની યીતે ઘણુાં 

ભશત્લ ધયાલે છે. લાલના વનભાાણ ભાટે અનેક ઉ્રેખ  લસ્ત ુ ળાસ્ત્રને રગતા વાંસ્કૃત 
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ગ્રાંથભાાંથી ભી આલે છે. તેના આધાયે ‘લાલ’ના ચાય પ્રકાય ાડી ળકામ છે. નાંદા, બરા, 

જમા અને વલજમા. સયેુન્દ્રનગયભાાં નાંદા પ્રકાયની લાલ લધાયે જ લા ભે છે.1 

 સયેુન્દ્રનગય જી્રાભાાં વળ્ સ્થાત્મની રષ્ટ્ટીએ આગલી વલળેતા ધયાલતી 

અનેક લાલ આલેરી છે. તે ૈકી વાત લાલન  ઉ્રેખ આ વાંળ ધન રેખભાાં કયલાભાાં 

આવ્મ  છે. 
૧. ગગંા ળાળ: (ઈ.િ. ૧૯૬૭)  

સ્થાન: ગાંગા લાલ લઢલાણ ળશયેની લૂા દદળાભાાં ગાંદલાડ તાલ ાવે આલેરી છે. 

ઐતિહાતિક રૂરેખા: 

 વાયાંગદેલ લાઘેરાની ભશાયાણી જે યાજસ્થાનથી જમાયે યણીને આલી શતી ત્માયે 

તેની વાથે આલેર દાવી ગાંગાફાઈએ આ લાલ ફનાલી શતી. દાવી ગાંગાફાઈના નાભ 

યથી ગાંગા લાલ નાભ ડ્ુાં. આ લાલભાાં એક વળરારેખ શત . જે શારભાાં લ ટવન 

મ્યલુઝમભ યાજક ટભાાં વાંગ્રદશત કયેર છે. આ લાલભાાં ગાંગા નાભની દેયી આલેરી છે.2 
સ્થાત્ય: 

 ગાંગા લાલ વળખયયકુ્ત છે. ાાંચ ભા ધયાલતી આ લાલ ઘણી કરાત્ભક છે. 

કરાત્ભક અને સુાંદય ક તયણીને કાયણે ઘણી યભણીમ રાગે છે. આ લાલ વપેદ યેતીમા 

થ્થયની ફનેરી છે. આ લાલની રાંફાઈ ૩૭.૫ ભીટય અને શ ાઈ ૩.૫ ભીટય છે. 

તેના કુલાન  વ્માવ આળયે ૫.૫ ભીટય છે.3 

 લાલના પ્રથભ ક ઠાથી કુલા સધુી આળયે ૭૭ ગવથમાાં આલેરા છે. ગવથમાની 

ફાંને ફાજુએ ગલાક્ષ  છે ફાંને ગલાક્ષ  મવૂતિ લગયના ખારી છે. આ લાલના દયેક ભતલાર 

ચ યવ પયવ ફાંધી લાા છે. દયેક ભતલારની નીચેના લાલના ક ઠા તયપના બાગે 

ત યણ કાાંગયા લી છજજ ટ્ટી આલેરી છે. દયેક ભતલારના વિળટના ભથાે ઘેટ 

આકાયના કળ મકેુર છે. આ લાલના િીજા ક ઠાની ડાફી તયપ એક સ્તાંબના થ્થયભાાં 

અલબરેખ આલેર  છે. ઈ.વ. ૧૮૮૦ભાાં અંગ્રેજ વય લ ટવને આ રેખની નોંધ કયાલેર છે. 

આ રેખ ઘવામેર શ લાથી ભાિ વલાંત ૧૨૨૫ પાગણ સદુ- ૬ ઉકેરી ળકાયુાં છે.4    
૨ ાખળુાળ (ઈ.િ ૧૧૬૭) 

   સ્થાન: લઢલાણ ળશયેની  વિભેં રાખુ ના દયલાજાની ફશાય તાલના અંદયના 

બાગે આ લાલ આલેરી છે. 
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ઐતિહાતિક રૂરેખ: 

રાખલુાલ વલવરદેલની ભશાયાણીની દાવીએ ફાંધાલી શતી. તેના કુદેલી 

ળક્ક્તભાાંતા અને યાાંદરભાતાની માદભાાં આ લાલ ફાંધાલી શતી. આ લાલ રાખુ ના 

દયલાજાની ાવે આલેરી શ લાથી ‘રાખલુાલ’ તયીકે ઓખામ છે.5  
સ્થાત્ય: 

પ્રસ્તતુ લાલ વાદી  છે. યેવતમા રાર થ્થયની ફનેરી છે. આ લાલની રાંફાઈ 

આળયે ૨૫.૫ ભીટય અન ેશ ાઈ ૪.૫ ભીટય છે. લાલના પ્રથભ ક ઠાભાાં ઉતયતા ચૌદ 

ગવથમા છે. આ ક ઠાભાાં પ્રલેળતા ઉતય-દલક્ષણ ફાજુ દદલારભાાં વાભ- વાભ ેફે ગલાક્ષ  

છે. યાંત ુગલાક્ષભાાં ક ઈ વળ્ નથી. પ્રથભ ક ઠા યથી ફીજા છી િીજા ક ઠાભાાં કુલા 

છે. કુલાના અંદયના બાગની શ ાઈ ફાય ફૂટ છે. શાર કુલ  આળયે ાાંિીવ ફૂટ સધુી 

ઉંડ  છે. યાંત ુ ઘણાાં લયવ  તેભાાં કચય  ઠરલામેર શ લાથી વાચી ઉંડાઈ જાણી ળકાઈ 

નથી. કુલા ય ાણી વવિંચાઈ ની ગયગડી અને સમુાનાયામણનુાં અંકન છે. આ લાલ થ ડા 

લા શરેાાં ભયાભત થમેર છે.6   
૩.ચ બારીળાળ: (૧૨ મી િદી ) 

સ્થાન : આ લાલ સયેુન્દ્રનગય િજ્રાના ચ ટીરા તાલકુાથી ૨૦ દક.ભી અંતયે 

ચ ફાયી ગાભે દલક્ષણ છેડે આલેરી છે. 
ઐતિહાતિક રૂરેખા : 

આ લાલને ચૌમખુી લાલ ણ કશલેાભાાં આલે છે. ચૌમખુી ળબ્દન  અથા ચાય 

પ્રલેળ કે મખુ એલ  થામ છે. જેભ નાભ સચૂલે છે તેભ આ લાલને ચાય પ્રલેળરાય (મખુ) 

છે. ચ ફાયીન  અથા ચાય વીભાઓ રાયા ગાભભાાં પ્રલેળ થામ છે. આ લાલનુાં નાભ તેના 

ગાભ ચ ફાયી યથી ડ્ુાં શળે. સ્થાત્મની રષ્ટ્ટીએ આ લાલ વાંબલત ૧૨ ભી વદીની 

જણામ છે.7 
સ્થાત્ય : 

આ લાલને ચાય પ્રલેળરાય શ લાથી સ્થાત્મની રષ્ષ્ટ્ટએ વલજમા પ્રકાયની લાલ છે. 

લાલની ચાયે દદળાભાાં ઊતયતા વ ાન છે. અને ભધ્મભાાં કુલ  છે. લાલની દલક્ષણે એક 

ચ યવ ભાંડ જેવુાં ફાાંધકાભ છે. જેના ચાય ઊબા સ્તાંબ છે. જે ઉયના આડા ાટડાન ે

ટેક  આે છે. લચ્ચેના ફે સ્તાંબ  દલક્ષણ ફાજુના પ્રલેળ રાયને જ ડાઈને ચ યવ ભાંડ 
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ફને છે. લાલના પ્રલેળરાયની દીલાર ના ગલાક્ષ ભાાં વપ્તભાતકુા, ભદશાસયુ, ભાટીની, 

ળેાળાઈ વલષ્ટ્ણ ુ અને વળલની પ્રવતભા કાંડાયેર છે. આ લાલભાાં યશરેા કચયાને કાયણે 

કુલાની ઉંડાઈ જાણી ળકાતી નથી. સયેુન્દ્રનગય િજ્રાની તભાભ લાલ નાંદા પ્રકાયની છે. 

આ એક જ લાલ વલજમા પ્રકાયની છે. 
૪. માધાળાળ: (ઈ .િ ૧૨૯૪) 

સ્થાન : ભાધલાલ સયેુન્દ્રનગયના દલક્ષણ – લૂાથી ૩ કી. ભી ના અંતયે આલેર 

લઢલાણ ળશયેના વરાટ ળેયીભાાં લટકેશ્વય ભશાદેલની ફાજુભાાં આલેરી છે. 
ઐતિહાતિક રૂરેખા: 

આ લાલના વનભાાણ અંગે લબન્ન –લબન્ન ભત પ્રલતે છે. ઈ. વ. ૧૨૯૪ ભાાં કયણ 

લાધેરાના ભાંિી ભાધલે  તાના ભાતા વતાની માદભાાં આ લાલ ફાંધાલી શતી.8  

ફીજ  ભત એલ  છે કે લાઘેરા વ રાંકી યાજા વાયાંગદેલના ભાંિી િી ભાધલે આ 

લાલ ફાંધાલી શતી. વિજ  ભત એલ  છે કે આ લાલ લાધેરા  યાજલીઓના ળાવનકા  

દયમ્માન નાગય જ્ઞાવતના િી ભાંતે ફાંધાલેર શ મ, કાયણ કે આ લાલના વિજા ક ઠાભાાં 

જભણી તયપ ગ ખભાાં યગુર પ્રવતભા નીચે ઘચામેર અલબરેખ  છે. લી એવુાં ણ 

કશલેામ છે કે આ લાલ છ ક ઠાલાી લાલ શ લાથી તેને ‘ભશાલાલ’ ણ કશતેા શતાાં. 

ભશાલાલ ળબ્દ અભ્રાંળ થઇ ભાધાલાલ તયીકે જાણીતી થઇ શળે.9  
સ્થાત્ય: 

પ્રસ્તતુ લાલ યેતીમા થ્થયની ફનેરી છે. આ લાલ છ ફૂટ અને વાત 

ભજરલાી છે. લાલની રાંફાઈ ૩૭.૫ ભીટય અને શ ાઈ ૫.૫ ભીટય છે. કુલાન  

વ્માવ ૭.૫ ભીટય છે. લાલના પ્રલેળરાયથી રઈને છે્રા ક ઠાભાાંથી જે તે ભાની છે્રા 

ક ઠા સધુી શ ચલા લાલની ઉત્તય-દલક્ષણે  ફાંને તયપથી દીલાર ભાાં ૨૦ ઇચ શ ી 

અને ૩ ઇચ જાડા થ્થયની ગથી છે. 

લૂાાલબમખુ અને વળખયયકુ્ત આ લાલ પ્રથભ ક ઠાભાાં વળ્ ભાંદડત દ્વાયળાખ અને 

તેના ઉય ત યણયકુ્ત કભાન લા  સુાંદય પ્રલેળદ્વાય છે. દ્વાયળાખની ઉબી તથા આડી 

ત યણ કભાનભાાં દેલ-દેલીઓના વળ્  કાંડાયામેરા દ્વાયળાખની ડાફી-જભણી ફાંને ફાજુ 

છ ફૂટ ઉંચી અને િણ ફૂટ શ ી રાંફચ યવ દદલારભાાં ચ લીવ વભચ યવ ખાનાઓભાાં 

વલવલધતા ધયાલતી બૌવતક આકૃવતઓ છે. આ લાલના ક ઠા ઉયના ભતલાર કભાકાય 
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કળ મકેુર છે. ભતલારની નીચેના બાગની ચ યવ ટ્ટી કભાન કાાંગયી ક તય કાભથી 

સળુ લબત છે. 

આ લાલના પ્રથભ ક ઠાના ડાફી-જભણી તયપના ગલાાંક્ષ  છે. જેનાાં ક ઈ વળ્ 

નથી. ફીજા ક ઠાના જભણી તયપના ગલાક્ષભાાં નલગશૃની મવૂતિ અને ડાફી ફાજુના 

ગલાક્ષભાાં સ ૂાંઢભાાં વકૃ્ષલાા શાથીનુાં અને એક પ્રકાયની મરુાલાા દેલ ની આઠ કૃવતનુાં 

વળ્ છે. આ વળ્ ખાંદડત શ લાથી સ્ષ્ટ્ટ દયચમ આી ળકામ તેભ નથી. િીજા 

ક ઠાભાાં જભણી તયપના ગલાક્ષભાાં ગશૃસ્થ યગુરની ઉબી મવૂતિ છે. જેના નીચે ફે-ફ ે

ાંક્ક્તન  અલબરેખ છે. શારભાાં આ અલબરેખ તદ્દન ધવામેર અલસ્થાભાાં છે. ચ થા 

ક ઠાભાાં ડાફી ફાજુ ગલાક્ષભાાં ળેાળાઈ વલષ્ટ્ણ ુ અને જભણી ફાજુ ગલાક્ષભાાં વળલ 

ાલાતીના વળ્ કાંડાયામેર છે. 

આ લાલ કુર છ ભાની છે. દયેક ભાના છે્રા ક ઠાથી કુલા તયપ ઝરૂખા ફાયી 

છે. છઠ્ઠા ક ઠાની ફેઠકની જગ્માએથી વીધે-વીધુાં કુલાભાાં ઉતયત ુાં ગવથયુાં છે. છે્રે કુલ  

ગ ાકાય છે. ફદ ક ળ દ્વાયા કુલાભાાંથી ાણી ખેંચી ળકામ ભાટે કુલાભાાં વશ્વભ બાગે 

તથા ઉત્તય તયપ ાણી વીંચલા ભાટેના ાલડા છે. સ્થાત્મની રષ્ષ્ટ્ટએ ઉત્કૃષ્ટ્ઠ 

લઢલાણની ભાધાલાલ ગજુયાત યાજ્મ યુાતત્લ વલબાગ દ્વાયા યલક્ષત સ્ભાયક છે.10 
૫. તમનલ ળાળ: (ઈ. િ. ૧૩મી િદી)  

સ્થાન: વભનલાલ વામરાથી રગબગ ૨૫ કી.ભી.ના અંતયે આલેર ધાાંધરયુ 

ગાભની વશ્વભેં આલેર છે. 
ઐતિહાતિક રૂરેખા:   

ર કલામકા અનવુાય અણદશરલાડ ાટણના કયણદેલ વ રાંકીની યાણી 

ભીનદેલી એકલાય ધ કા જતા અશી ય કામા શતાાં. અશી એક વવદ્ધવાંતના તે દળાને 

ગમા અને તેભનાાં આળીલાાદથી તેભને િુ થમ  શત . આ પ્રવાંગને સ્ભયણ યાખલા ભાટે 

ધાાંધરયુભાાં લાલ ફાંધાલી શતી. ભાટે ‘ભીનલાલ’ તયીકે ઓખામ છે.11  
સ્થાત્ય : 

આ લાલ ભખૂયા યેવતમા થ્થયની ફનેરી છે. લાલને વાત ભતલાર અન ેચાય 

કટૂ છે. પ્રથભ કટૂભાાં ડથાય , ગલાક્ષ , અને પ્રલેળરાયભાાં ફે ટ ડાાં છે. તેથી તે 

‘ટ ડાયીલાલ’ તયીકે ણ ઓખામ છે. કટૂના અંદયના બાગે કભની આકૃવત કાંડાયામેરી 
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છે. તેભજ ફે ાંલખમાલાા ચાય ક ઠા છે. લાલના ધાફા ય નાના વળખય અને ભધ્મભાાં 

ધમુ્ભટ છે. લાલના અંદયના બાગે કીવતિમખુ  અને અન્દ્મ પ્રાણીઓની આકૃવતઓ ણ 

ક તયેરી છે. આ લાલની ફાજુભાાં એક વલળા પ્રવતભા થ્થયની કાંડાયલાભાાં આલેરી છે 

જે ને ‘ધુાંધરીનાથ’ કશલેાભાાં આલે છે. આ લાલ લઢલાણની ગાંગાલાલ અને ભાધાલાલ 

જેટરી જ સ્થાત્મની રષ્ષ્ટ્ટએ સુાંદય છે. આ લાલ ણ વ રાંકી કારીન છે. આ લાલ 

ગજુયાત યાજ્મ યુાતત્લ વલબાગ રાયા યલક્ષત સ્ભાયક છે.12 
૬.રાિબાઈની ળાળ : 

સ્થાન : આ લાલ લઢલાણથી દલક્ષણ- વિભે ૩૫ કી. ભી અંતયે યાભયુ અને 

નલમા ફે ગાભની વીભા લચ્ચે જભણી તયપ આલેરી છે.  
ઐતિહાતિક રૂરેખા : 

યાજફાઇની લાલભાાં પ્રથભ કટૂની ફાંને ફાજુએ ખણૂાભાાં રગાલેર દેલનાગયી 

લરવભાાં તકતી કાંડાયેરી છે. તકતી રેખભાાં જણાવ્મા અનવુાય ભાશ ે ભાગવય સદુ 

શકુરકે્ષ વલાંત ૧૫૩૮ (ઈ.વ. ૧૪૮૨) ઝાંઝનગય (ઝીઝુલાડા) ના યેશલાવી િી ભાર 

જ્ઞાવતના ળેઠ લીણાની બમાા યાજફાઇ તથા લ્શાયે સમુાયુભાાં ર ક ના ઉમ ગ ભાટે 

લાલ ફાાંધલી શતી. તે વભમકા દયમ્માન મુીભાાં યભાય લાંળનુાં યાજ્મ શત ુાં.13 
રાિબાઇ ની ળાળનુ ંસ્થાત્ય  

આ લાલ યેતીમા રાર થ્થયની ફનેરી છે. જે વળખયયકુ્ત મખુલાી લાલ 

અને ભાંડ ધયાલતી લાલ છે. આ લાલની રાંફાઈ ૪૮.૯૦ ભીટય છે. શ ાઈ ૫.૪૦ 

ભીટય છે. કુલાન  વ્માવ ૬.૬૦ ભીટય અને ઉંડાઈ ૫૩.૧૦ ભીટય છે. લાલની ફાંને ફાજુ 

ભરૂ- ભરુાભણી જેલા ગવથમા છે. આ લાલને છ ભાંજરા છે. તેના છેડે કુલ  છે. લાલના 

અંદયના નીચેના ગવથમાનુાં ભા રાંફાઈ ૪.૫૫ ભીટય છે. અને શ ાઈ ૧ ફૂટ છે. 

લાલની નીચે ઉતયતા જભણી ફાજુએ ળેાઈ વલષ્ટ્ણનુી પ્રવતભા છે અને અન્ની ઉય 

નલગશૃની મવૂતિઓ છે. ગલાક્ષભાાં યા ાંદરભાતાની પ્રવતભા છે. તેના ય વાાંકય જેલી અને 

વક્કયાયાની દડઝાઇન ક તયેરી છે. 

 આ લાલ સ્થાત્મની રષ્ટ્ટીએ કરાથી વલભવુત છે. આ લાલ ૧૫ભાાં વકૈાના 

સ્થાત્મનુાં નોંધાિ ઉદાશયણ છે.14 
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૭. હામપરુની ળાળ: (ઈ. િ. ૧૫૩૨) 

સ્થાન: આ લાલ ધ્ાાંગધ્ા ળશયેની લૂાભાાં અંદાજે ૧૫ કી. ભી.ના અંતયે આલેર 

શાભયુ ગાભભાાં આલેરી છે. 
ઐતિહાતિક રૂરેખા : 

આ લાલ ઝારા યજતૂ એ ફાંધાલેરી છે. ઈ.વ. ૧૫૩૨ભાાં વ રાંકી કુના 

જેતભારે વળલભાંદદય ફાંધાવ્યુાં શત ુાં. અને આ લાલ ણ તેભણે ફાંધાલી શ મ તેભ તજજ્ઞ ના 

ભાંતવ્મ  છે. 
ળાળનુ ંસ્થાત્ય: 

 આ લાલ િણ ભાની શતી. યાંત ુ ૨૬ભી જાન્દ્યઆુયી ૨૦૦૧ના ય જ આલેર 

ભકૂાંભાાં ધ્લસ્ત થઇ ગઈ શતી. આ ભકૂાંભાાં ફે ભા ડી ગમા છે. ભાિ નીચેન  ભા 

યહ્ય  છે. તેભજ લાલની જભણી ફાજુના ગલાક્ષભાાં ગણવત અને ડાફી ફાજુના 

ગલાક્ષભાાં ળેાળાઈ વલષ્ટ્ણનુ ુાં વળ્ આલેર છે. યનુાં આ વળ્  ણ તદ્દન ખાંદડત 

અલસ્થાભાાં છે. ગજુયાત યાજ્મ યુાતત્લ વલબાગ દ્વાયા આ પ્રાચીન લાલ યલક્ષત જાશયે 

કયલભાાં આલેર છે.15 
ઉિહંાર: 

 સયેુન્દ્રનગયએ વાંસ્કૃવતક િજ્ર  ગણામ છે. આ િજ્રાભાાં લાયાંલાય દુષ્ટ્કા 

ડલાના કાયણે પ્રજાનુાં સ્થાાંતય ણ વતત થતુાં યહ્ુાં છે. આ જી્રાભાાં દુષ્ટ્કાને કાયણે 

ઘણાાં જ સ્થાત્મનુાં વનભાાણ થયુાં છે. તજજ્ઞ  અને વાંળ ધન કતાાઓના જણાવ્મા પ્રભાણે 

સયેુન્દ્રનગયભાાં ૩૦૦ લાલ શતી. તેભાાં કુર ૬૫ લાલ અગત્મની છે. આ લાલ  કયા 

કાભાાં ઘણી ભદદરૂ નીલડી ળકે. લાલ ફનાલલાન  મખુ્મ શતે ુાં ાણી વાંગ્રશ કયલાન  

અને ર ક ને ાણી ભી યશ ે તે ભાટેન  છે. સયેુન્દ્રનગયની લાલના નાભકયણ  જ તા 

વલવલધ નાભ  જ લા ભે છે. ખાવ કયીને ધાવભિક નાભ  લધાયે જ લા ભે છે. 

 સયેુન્દ્રનગય િજ્રાની લાલનુાં ઐવતશાવવક રૂયેખા જ તા સ્થાત્મ કરા ન  

અભ્માવ કયતાાં તેન  કાક્રભ વ રાંકી, લાઘેરા વભમના અને મકુ્સ્રભ વભમના 

સ્થાત્મની અવય જ લા ભે છે. આ વલસ્તાયની લાલ વ રાંકીયગુથી રઈને ૧૯ભી 

વદીની જ લા ભે છે.   
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ાદનોંધ 
                                                           
1  વાલલરમા, યાભજી થા. (૨૦૦૦) ગજુયાતના પ્રાચીન વય લય, તાલ અને કુાંડ , અભદાલાદ: 
યવુનલવીટી  ગ્રાંથવનભાાણ ફ ડા. .ૃ ૨૧  
2  યાજ્મ દપતય બાંડાય ગાાંધીનગય (૧૯૨૯), લઢલાણ સ્ટેટ, .ૃ૨૯-૩૦ 
3  લઢલાણ વભિ ભાંડ વિકા, (૨૯ નલેમ્ફય ૨૦૦૦), વલળેાાંક, લઢલાણ, .ૃ ૨૮  
4  એજન .ૃ ૨૯ 
5  વનભાર, યવવક (૨૦૦૫), ઐવતશાવવક નગય લઢલાણ, લઢલાણ: નગયાલરકા, .ૃ ૯૯ 
6  લઢલાણ વભિ ભાંડ વિકા લૂોક્ત ગ્રાંથ, .ૃ ૨૫-૨૬ 
7  યાલર, સધુીય એવ. ((વાંાદક), (૨૦૧૦), ગજુયાતના જભાંદદય , ગાાંધીનગય: ભાદશતી કચેયી, 
.ૃ ૩૫ 
8  ળાસ્ત્રી, શદયપ્રવાદ ગાંગાયાભ  અને યીખ, યવવકરાર છ ટારાર, (૧૯૭૪) ગજુયાતન  યાજકીમ 
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