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જી.ી.એવ.વી ½ અને ડી.લામ.એવ.ઑ યીક્ષા ભાટે ખ ૂફ ઉમગી
૧૪૧ વય બાલસવિંશજી ફીજા કોના ુત્ર શતા?
- વય તખ્તસવિંશજીના
૧૪૨ વય બાલસવિંશજીનો જન્ભ ક્યાયે થમો શતો?
- ૨૬ એસિર, ૧૮૭૬
૧૪૩ વય બાલસવિંશજી કોની વાથે જોડામેરા શતા?
- ૨જી ફોમ્ફે રાન્વવસ
૧૪૪ વય બાલસવિંશજી બાલનગય સ્ટેટ પોવસભાાં ળાનો શોદ્દો ધયાલતા શતા?
- કનસર
૧૪૫ વય બાલસવિંશજી બાલનગય સ્ટેટનો ભશાયાજા તયીકે ક્યાયે ગ્રશણ કયુ?ું
ુ યી ૧૮૯૬ (દે લયગઢ ેરેવ, બાલનગય)
- ૧૦ પેબ્રઆ
૧૪૬ બાલનગયના સુધાયાલાદી ભશાયાજા તયીકે કોની ગણતયી કયલાભાાં આલે છે ?
- વય બાલસવિંશજી
૧૪૭ બાલનગયભાાં સુધાયાલાદી કામસક્રભો કોણે ળરુ કયાવ્મા?
- વય તખ્તસવિંશજી
૧૪૮ ફાંધાયણ ધયાલતુ ાં વૌિથભ યાજ્મ કયુ ાં શતુ?ાં
- બાલનગય
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૧૪૯ િથભ શરયજન ળાાની સ્થાના કોણે કયી?
- વય બાલસવિંશજી ફીજો
૧૫૦ બાલનગય સળષ્મવ ૃસતની ળરૂઆત કોણે કયી?
- વય બાલસવિંશજી ફીજાએ
✍ મલયાજસવિંશ જાડેજા (ગોંડર)�
૧૫૧ દયફાય ફેંકની સ્થાના કોણે અને ક્યાયે કયી?
- વય બાલસવિંશજીએ ૧૯૦૨ભા
૧૫૨ વશકાયી ભાંડીની ળરૂઆત કોણે કયી?
- વય બાલસવિંશજી
૧૫૩ કોના િમત્નોથી દયફાય ફેંકને સ્ટેટ ફેંક ઓપ વૌયાષ્ર તયીકે સલસ્તાયી?
- વય િબાળાંકય ટ્ટણી
૧૫૪ વય બાલસવિંશજીને કમો ખિતાફ આલાભાાં આવ્મો?
- નાઈટ કભાન્ડય ઓપ ધ ઓડસ ય ઓપ ધ સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા
૧૫૫ િથભ સલશ્વયુદ્ધભાાં ખિટીળ રશ્કયને ભદદ કયલા કોણે રશ્કય ભોકલયુ?ાં
- વય બાલસવિંશજી ફીજાએ
૧૫૬ િથભ સલશ્વયુદ્ધભાાં ઘામર વૈસનકોની વાયલાય કયલા કઈ શોસ્સ્ટર ફનાલી શતી?
- બાલનગય લોય શોસ્સ્ટર
૧૫૭ વય બાલસવિંશજીએ વાંગીતભાાના કેટરા બાગો વાંારદત કામસ શતા?
- ચાય
૧૫૮ શોભયના ભશાકાવ્મ ઇખરમડનુ ાં બાાાંતય કોણે કયુું શતુ?ાં
- વાયા બાલસવિંશજી
૧૫૯ બાયતીમ વાંગીતભાાં વૌર - પા નોટેળન દ્ધસતની ળરૂઆત કોણે કયી?
- વય બાલસવિંશજી ફીજાએ
૧૬૦ વય બાલસવિંશજી ફીજા ક્યાયે મ ૃત્યુ ામ્મા?
- ૧૬ જુરાઈ, ૧૯૧૯
✍ મલયાજસવિંશ જાડેજા (ગોંડર)�
૧૬૧ વય બાલસવિંશજી ફીજા છી યાજગાદી કોણે વાંબાી?
- કૃષ્ણકુભાયસવિંશજી
૧૬૨ રદલશી દયફાય સુલણસચદ્રાં ક (૧૯૦૩ અને ૧૯૧૧)થી કોને નલાજલાભાાં આવ્મા?
- વય બાલસવિંશજીને
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૧૬૩ વય બાલસવિંશજીને ભશાયાજા ફશાદુયનો ખિતાફ ક્યાયે આલાભાાં આવ્મો?
- ૧ જાન્યુઆયી, ૧૯૦૯
૧૬૪ વય બાલસવિંશજી ોખરટેકસનક કોરેજની સ્થાના કમાયે અને કોણે કયી?
- ૧૯૩૨, કૃષ્ણકુભાયસવિંશજીએ
૧૬૫ બાલનગય ય કમા ગોરશરલાંળના યાજાઓ યાજ કયતા શતા?
- સ ૂમસલળ
ાં ી
૧૬૬ ભશાયાજા બાલસવિંશજીએ સવશોયથી યાજધાની કમા િવેડી?
- લડલા, શારનુ ાં બાલનગય (૧૭૨૩)
૧૬૭ બાલનગય કઈ વારથી ખિટીળ ળાવન શેઠ આવ્યુ?ાં
- ૧૮૦૭થી
૧૬૮ બાલનગયનો ભશેર કમા નાભે ઓિામ છે ?
-નીરભફાગ ેરેવ
૧૬૯ સલશ્વનુ ાં વૌથી ભોટુાં સળિેકીંગ માડસ કયુ ાં છે ?
- અરાંગ
૧૭૦ દે ળી યાજ્મોના સલરીનીકયણભા વયદાય લલરબબાઈ ટેર િથભ યજલાડુાં વોંનાય?
- ભશાયાજા કૃષ્ણકુભાયસવિંશજી (બાલનગય)
૧૭૧ ફહ્વનાગયની ચરણી નાણુ ાં શુ ાં શતુ?ાં
- ઇસ્મ્યીમર રૂસમો
૧૭૨ આધુસનક બાલનગયના સળલી કોને કશેલાભાાં આલે છે ?
- વય તખ્તસવિંશજીને
૧૭૩ વય બાલસવિંશજી કેલા યાજલી શતા?
- કરાસિમ
૧૭૪ વય બાલસવિંશજીએ ક્યા સુિસવદ્ધ ખચત્રકાયને બાલનગય સનભાંત્ર્મા શતા?
- યાજા યસલ લભાસ
૧૭૫ નીરભફાગ ેરેવભાાં વાંગીત દયફાય તયીકે કમો ફાંગરો અરગ યાખ્મો?
- સત્તીમો ફાંગરો
૧૭૬ બાલનગયના ક્યા કરાકાયોએ વ્રજબાાભાાં દો યચી ગાતા?
- ડાહ્યારાર અને સુયજયાભ ૃૃ
૧૭૭ વય બાલસવિંશજીના યાજ્મભાાં દીલાન કોણ શતા?
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- િબાળાંકય ટ્ટની

૧૭૮ દખિણામ ૂસતિ વાંસ્થાની સ્થાના કોના ળાવન દયસભમાન થઇ?
- ભશાયાજા બાલસવિંશજીના ળાવન દયસભમાન
૧૭૯ દખિણામ ૂસતિ ફારભાંરદયની ળરૂઆત ક્યા થઇ?
- શ્રી તખ્તસવિંશજી ધભસળાાભાાં
૧૮૦ દખિણામ ૂસતિ ફારભાંરદયને ખુલ્ુાં કોણે મ ૂક્ુ?ાં
- કસ્ત ૂયફા ગાાંધી
✍ મલયાજસવિંશ જાડેજા (ગોંડર)�
૧૮૧ બાલનગય સ્ટેટની ભોટા બાગની આલક ક્યાાંથી ભતી શતી?
- ભેયીટાઈભ ઉદ્યોગથી
૧૮૨ ગુજયાતની વૌિથભ અંડયગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજરાઈન ક્યા નાિી શતી?
- બાલનગય
૧૮૩ ગુજયાતનુ ાં વૌિથભ લોટયરપલટયે ળન પ્રાન્ટ કમા સ્થામો શતો?
- બાલનગય
૧૮૪ બાલનગયભાાં લોટયરપલટયે ળન પ્રાન્ટ નિામો તે વભમે એસળમાભાાં તેન ુ ાં સ્થાન ક્યા શતુ?ાં
- સલશ્વનો વૌથી ભોટો પ્રાન્ટ
૧૮૫ કરાગુરુ યસલળાંકય યાલરની જન્ભભ ૂસભ કઈ?
- બાલનગય
૧૮૬ યાં ગોના યાજા વોભારાર ળાશની કભસભ ૂસભ કઈ?
- બાલનગય
૧૮૭ ખ્માત્નાભાાં ખચત્રકાય િોડીદાવ યભાય ક્યાાંના લાતની શતા?
- બાલનગય
૧૮૮ બાલનગયભાાં કયુ ભોટુાં તાલ આલે્ ુાં છે ?
- ગૌયીળાંકય તાલ (ફોયતાલ)
૧૮૯ ગૌયીળાંકય તાલ ક્યાયે ફાાંધલાભાાં આવ્યુ?ાં
- ૧૮૭૨ભા
૧૯૦ ગૌયીળાંકય તાલનુ ાં નાભ કોના યથી ાડલાભાાં આવ્યુ?ાં
- દીલાન ગૌયીળાંકય ઓઝાના નાભ યથી (ગગા ઓઝા)
✍ મલયાજસવિંશ જાડેજા (ગોંડર)�
૧૯૧ ગૌયીળાંકય તાલના રકનાયે કયુ ાં ભાંરદય આલે્ ુાં છે ?
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- થાનાથ ભશાદે લનુ ાં ભાંરદય

૧૯૨ ગૌયીળાંકય તાલના રકનાયે કમો ભશેર આલેરો છે ?
- બાલસલરાવ ેરેવ
૧૯૩ બાલનગય ળશેયનુ ાં મુખ્મ યે રલે સ્ટેળન ક્યા નાભે ઓિામ છે ?
- બાલનગય ટસભિનવ
૧૯૪ બાલનગયભાાં ફીજુ ાં કયુ ાં યે રલે સ્ટેળન આલે્ ુાં છે ?
- બાલનગય યા
૧૯૫ બાલનગયભાાં રક્ષ્ભણનુ ાં ભાંરદય ક્યા આલે્ ુાં છે ?
- લડલાભાાં
૧૯૬ વભગ્ર બાયતભાાં કમા યે રલે સ્ટેળને શભાર તયીકે ભાત્ર સ્ત્રીઓ જ છે ?
- બાલનગય
૧૯૭ બાલનગયભાાં કઈ રામિેયીની સ્થાના કયલાભાાં આલી?
- ફાટસ ન રાઈિેયી (૩૦ ડીવે., ૧૮૮૨)
૧૯૮ િોરડમાય ભાંરદય, યાજયાનુ ાં વભાયકાભ કોણે કયાવ્યુ?ાં
- વય બાલસવિંશજી
૧૯૯ િોરડમાય ભાંરદય ય વોનાનુ ાં છત્ર કોણે ચડાવ્યુ ાં શતુ?ાં
- વય બાલસવિંશજી ફીજાએ
૨૦૦ કોની માદભાાં ળાભદાવ આટસ વ કોરેજની સ્થાના કયલાભાાં આલી?
- દીલાન ળાભદાવ ભશેતા (૧૮૮૫)

https://t.me/gyansarthi
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બાલથવિંશજી દ્વિથતમ
 . કનાર ભશાયાજા યાલ વય શ્રી બાલથવિંશજી દ્વિથતમ તખ્તથવિંશજી, KCSI (૨૬ એથિર ૧૮૭૫ - ૧૬ જુરાઇ
ુ ી ળાવન કયું ુ શત ાંુ
૧૯૧૯) ગરશર લાંળના ભશાયાજા શતા જેભણે બાલનગય ય ૧૮૯૬ થી ૧૯૧૯ સધ
ુ શતા અને તેભન જન્ભ ૨૬ એથિર, ૧૮૭૬ના યજ થમ શત.
 તેઓ તખ્તથવિંશજીના વોથી ભટા ત્ર
તેભન ાંુ થળક્ષણ યાજકુ ભાય કરેજ, યાજકટ ખાતે થય ાંુ શત.ાંુ
 તેઓ યજી ફમ્ફે રાન્વવા વાથે જડામેરા શતા અને બાલનગય સ્ટે ટ પથવિવભાાં ૧૮૯૪-૧૮૯૬
દયથભમાન કનારન શદ્દ ધયાલતા શતા. તેભને ૧૯૧૮ભાાં રેફ્ટનન્ટ કનારન શદ્દ ભળ્મ શત.
 બાલથવિંશજીના િથભ રગ્ન દે લગઢફારયમાના દે લકુાં લયફા વાથે થમા શતા અને આ રગ્નથી તેભને
ુ ી શતી. દે લકુાં લયફાના મત્ૃ ય ુ છી તેઓ ખીયવયાના નાંદકુાં લયફા વાથે રગ્ન કમાા શતા. ફીજા
ત્ર
રગ્નથી તેભને કષ્ૃ ણ કુ ભાયથવિંશ ૧૯૧૨ભાાં થમા શતા. જેભણે બાલથવિંશજી છી ગાદી વાંબાી શતી
 વત્તાયશણ
ુ યી ૧૮૯૬ના યજ ગાદી (તાજ) વાંબાી શતી
તેભણે દે લયગઢ ેરેજ, બાલનગય ખાતે ૧૦ પેબ્રઆ

ળાવન
ુ ાયાલાદી ળાવક તયીકે નાભ ભેવય ાંુ અને તેભના થતા તખ્તથવિંશજી િાયા ળરૂ
 તેભણે સધ
કયે રા આધથુ નકીકયણ અને થલકાવના કામાક્રભ ચાલ ુ યાખ્મા તેભના ળાવન દયથભમાન
૧૯૦૦ભાાં યાજ્મે બમાંકય દુષ્કાન વાભન કમો અને તેભણે આ દયથભમાન યાજ્મના
ુ ાકાત રીધી. દુષ્કાભાાં યાશત ભાટે તેભણે ફધી ન એકઠી
અવયગ્રસ્ત થલસ્તાયના જાતે મર
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કયે ર આલકને ભપત બેટ તયીકે લશેંચી. બથલષ્મ ભાટે તેભણે ભટા તાલન ાંુ ફાાંધકાભ આ
વભમ દયથભમાન કયાવય.ાંુ
 બાલનગય સ્લ-યાજ્મન ાંુ ફાંધાયણ ધયાલત ાંુ િથભ યાજ્મ શત ાંુ જેભાાં રકન ાંુ િથતથનથધત્લ થત ાંુ
ૂ , લેાયીઓ, ચટ
શત.ાંુ તેભાાં ખેડત
ાં ૂ ામેર નગયવથભથતના વભ્મ અને જાગીયદાયન વભાલેળ
થત શત.
ુ ાાં, તેભણે ૧૯૧૨ભાાં તાના યાજ્મના દબરત ભાટે િથભ શરયજન ળાાની ળરૂઆત
 લધભ
કયી શતી અને ઇંગ્રેન્ડ, અભેરયકા અને જાાનભાાં ખાવ કયીને બચરકત્વા અને થલજ્ઞાનના લધ ુ
અભ્માવની ભદદ ભાટે થળષ્મવ ૃથત્તઓની ળરૂઆત કયી શતી.
 દુષ્કાની યાશત ભાટે તેભણે ૧૯૦૨ભાાં બાલનગય દયફાય ફેંકની સ્થાના કયી શતી, જે
ૂ  અને લેાયીઓને વશામ કયતી શતી અને વશકાયી ભાંડીની ળરૂઆત કયી. આ ફેંકની
ખેડત
સ્થાના તેભણે અને બાલનગયના િધાન ભાંત્રી વય િબાળાંકય ટ્ટણીએ કયી શતી જે
છીથી સ્ટેટ ફેંક ઓપ વોયાષ્રભાાં થલસ્તયી..
 તેભને નાઇટ કભાન્ડય ઓપ ધ ઓડા ય ઓપ ધ સ્ટે ટ ઓપ ઇંરડમાન બખતાફ ૧૯૦૪ભાાં ભળ્મ
શત.
ુ ભાાં બિરટળ રશ્કયને ભદદ કયલા ભાટે બાલનગયન ાંુ રશ્કય ભકરલાભાાં આવય ાંુ
 િથભ થલશ્વયદ્ધ
ુ ભાાં ઘામર
શત.ાંુ બાલથવિંશજી અને તેભની જત્નએ ૧૯૧૬ભાાં તાના અંગત પાાથી યદ્ધ
થમેરા વૈથનકની વાયલાય ભાટે બાલનગય લય શસ્સ્ટર ફનાલી શતી અને વૈથનકને સ્ટે ટ
લય ભેડર એનામત કમાા શતા

થલિતા
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તેઓ થલથલધ ક્ષેત્રભાાં થલિાન શતા. તેભણે વાંગીત ભાાના ચાય બાગ વાંારદત કમાા શતા, જે
ુ ધભોન ાંુ વાંકરન શત.ાંુ તેભણે બાયતીમ આયલ
ુ ેદ ય સ્ુ તક િકાથળત કયું ુ
બાયતીમ છડના લૈધરકમ ગણ
ુ ાાં તેભણે શભયના ભશાકાવમ ઇબરમાડન ાંુ બાાાંતય કયું ુ શત ાંુ તેઓ યાજકટની યાજકુ ભાય
શત.ાંુ લધભ
કરેજની વાંચારન વથભથતભાાં શતા અને યાજકુ ભાય કરેજના ચારીવ લો (૧૯૧૧)ન ાંુ વાત બાગભાાં
િકાળન કયું ુ શત.ાંુ
બાયતીમ વાંગીતભાાં વર-પા નટે ળન દ્ધથતની ળરૂઆત ભટાબાગે તેભના િમત્નથી થઇ શતી.

મ ૃત્ય ુ
ુ કૃષ્ણ કુ ભાયથવિંશ બાલથવિંશ ે
તેઓ ૧૬ જુરાઇ ૧૯૧૯ના યજ મત્ૃ ય ુ ામ્મા અને તેભના છી તેભના ત્ર
બાલનગય સ્ટેટની ગાદી વાંબાી.

વન્ભાન


ુ ણા ચાંદ્રક - ૧૯૦૩
રદલ્શી દયફાય સલ



નાઇટ કભાન્ડય ઓપ ધ ઓડા ય ઓપ ધ સ્ટાય ઓપ ઇંરડમા - ૨૪ જૂન ૧૯૦૪



ુ યી ૧૯૦૯ (છીથી યદ્ધ
ુ દયથભમાનની વેલાઓ ભાટે ૧
ભશાયાજા ફશાદુયન બખતાફ, ૧ જાન્યઆ
ુ યી ૧૯૧૮થી લાંળયાં યાગત)
જાન્યઆ



ુ ણા ચાંદ્રક - ૧૯૧૧
રદલ્શી દયફાય સલ

સ્ભાયક
ુ વય કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી લડે વય બાલથવિંશજી બરટે કથનક ઇન્સન્સ્ટટયટુ ની
તેભના ત્ર
૧૯૩૨ભાાં સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી, જે ૧૯૪૯થી કામાયત થઇ.

8

Importance Of The All Type of Government Exam
Created by Yuvirajsinh Jadeja

તભાભ સ્ધાાત્ભક યીક્ષા ભાટે

જ્ઞાન વાયથથ

9099409723

બાલનગય યજલાડુાં
ુ યાતનાાં કાઠીમાલાડ ભ ૂળીય થલસ્તાયભાાં આલેરા એક
બાલનગય યજલાડુાં કે બાલનગય યાજ્મ એ ગજ
ુ ાલળ
યજલાડાન ાંુ નાભ શત.ાંુ સમ
ાં ી ગશીરલાંળના યાજાઓ આ યજલાડા ય ળાવન કયતા આવમા છે .
ુ લતન ભાયલાડ શત.ાંુ સમ
ુ ાલળ
ુ ને ભાયલાડભાાં તીવ્ર સ્ધાા ન વાભન
તેભન ાંુ મ
ાં ી ગશીર યાજત
ુ યાત ફાજુ આવમા. ગજ
ુ યાતભાાં એભણે વો િથભ
કયલ ડત શત. એ કાયણે ભાયલાડ છડીને ગજ
યાજધાની ઇ.વ. ૧૧૯૪ભાાં વેજકયુ ને ફનાવય.ાંુ ત્માાંથી તેઓ આગ લધીને ઇ.વ. ૧૨૫૪ભાાં
યાણયુ ભાાં યાજધાની ફદરી. ઇ.વ. ૧૩૦૯ભાાં યાજધાની યાણયુ થી ખવેડી ઉભયાાભાાં સ્થાી. ઇ.વ.
૧૫૭૦ભાાં થવશયભાાં યાજધાની સ્થાી. ૧૭૨૨-૧૭૨૩ભાાં કાં થાજી કડાણી અને ીાજી ગામકલાડની
વયદાયી નીચે ગશીરની તે વભમની યાજધાની ય આક્રભણ કય.ા ુ શાયન વાભન કયલ ડય એટરે
શાયન ાંુ કાયણ થવશયન ાંુ બોગરીક સ્થાન છે એભ ભાનીને ૧૭૨૩ભાાં થવશયથી ૩૦ રકરથભટય દૂ ય લડલા
ુ ૩-અખાત્રીજના યજ ભશાયાજા બાલથવિંશજી
ગાભ ાવે દયીમારકનાયે વાંલત ૧૭૭૯ની લૈળાખ સદ
ગશીરે નલી યાજધાની લવાલી અને એને બાલનગય તયીકે ઓખાવય.ાંુ ૧૮૦૭થી િીટીળ વાંયક્ષણ
શેઠન ાંુ યાજ્મ ફન્ય.ાંુ

દરયમાઇ વમાાયની વાનકુુ તા અને વય ૂશાત્ભક અગત્મતાને ધ્માનભાાં યાખીને આ સ્થ વાંદ
કયલાભાાં આવય ુ શત.ાં ુ સ્લાબાથલક યીતે જ બાલનગય ળશેય બાલનગય યજલાડાની યાજધાની ફન્ય.ાં ુ
જૂના બાલનગયની નગય યચના વોયાષ્રના ફીજા અગત્મના ળશેય તયપ ખ ૂરતા દયલાજાલાા
ુ ી એ આરિકા, ઝાાંજીફાય, ભઝાન્સમ્ફક, થવિંગાયુ અને આયફ દે ળ
રકલ્રા ધયાલતી શતી. ફે દામકા સધ
વાથે વમાાયી વાંફધ
ાં ધયાલત ાં ુ અગત્મન ાં ુ ફાંદય ફની યહ્ય.ુ
ુ યાજ
શારભાાં યાજલી કુ ટાં ુફના વભ્મભાાં ભશાયાજા થલજમયાજથવિંશ ગરશર, ભશાયાણી વાંયક્ુ તાકુ ભાયી, યલ
જમલીયયાજથવિંશ ગરશર અને યાજકુ ભાયી બિજેશ્વયીકુ ભાયી છે .
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બાલનગયન ભશેર થનરભફાગ ખાતે આલેર છે . દે ળી યાજ્મના થલરીનીકયણ વભમે વયદાય
લલ્રબબાઈ ટેર વાથે વો િથભ વશભત થનાય અને તાન ાં ુ યાજ્મ ધયનાયા બાલનગયના

ભશાયાજા કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી શતા. બાલનગય ાવે આલેલ ાં ુ અરાંગ થલશ્વન ાં ુ વોથી ભટાં ુ થળિેકીંગ માડા
છે .
૨૦૧૧ની લવતી ગણત્રી િભાણે બાલનગયની લવતી ૫,૯૩,૭૬૮ રકની શતી. વાક્ષયતા દય ૮૬%
જે યાષ્રીય઼ વયે યાળ ૫૯.૫ કયતા ઘણ લધાયે છે .
નાણાંુ અને લેાય
૮ભી વપ્ટેમ્ફય ૧૮૪૦ના રદલવે બાલનગય યાજ્મના ઠાકય લજેથવિંગ અને િીટીળ વત્તા લચ્ચે થમેરા
ુ ફ બાલનગયન ાંુ ચરણી નાણાંુ ઇસ્મ્યીમર રૂીમ શત.ુ એ શેરા બાલનગયનાાં ચરણ
કયાય મજ
છાખાનાભાાં બાલનગય યાજ્મ તાના તાાંફા અને ચાાંદીના થવક્કા છાત ાંુ શત ાંુ
આધથુ નક બાલનગયના થળલ્ી તયીકે ભશાયાજા તખ્તથવિંશજીએ યે લ્લે, ળાાઓ, શાઇસ્કુ ર, તખ્તથવિંશજી
શસ્ીટર, સ્ુ તકારમ તેભજ કૃથ થલકાવ ભાટે અનેક કલ
ૂ ાઓ, તાલ ફાંધાવમા શતા. તખ્તથવિંશજી
ુ થવધ્ધ બચત્રકાય
ફાદ ગાદીએ આલેરા ભશાયાજા બાલથવિંશજી (ફીજા) કરાથિમ યાજલી શતા. તેભણે સિ
યાજા યથલ લભાાને બાલનગય થનભાંત્રી કરાકાયને તેભની ાવે કરાથલદ્યા ળીખલી શતી. બાલથવિંશજીને
વાંગીતન જફય ળખ શત. થનરભફાગ ેરેવભાાં તેભણે થતીમ ફાંગર વાંગીત દયફાય તયીકે
અરગ યાખ્મ શત. અશીં વલાય-વાાંજ વાંગીતના સયુ  રશેયાતા ગલૈમાઓન ઝભેર યશેત.
બાલનગયના કરાકાય ડાહ્યારાર તથા સયુ જયાભ નામક વ્રજબાાભાાં દ યચી ગાતા. ભળહુય ફીન
લાદક યશીભખાન તથા ગાથમકા ચાંદ્રબાગા વાંગીતની ભશેપીરભાાં યાં ગ જભાલતા. ગામકવદ
ાં ૃ ના
વશકાયથી બાલથવિંશજીએ વાંગીતભાા ચાય બાગભાાં, વાંગીત થલનદ, વાંગીત ફારદે ળ, શયે ળીમભ
અને ઇરીમડના છ બાગ સ્ુ તકરૂે િથવધ્ધ કયાવમા શતા. બાલથવિંશજીના યાજમ અભરભાાં રદલાન
િબાળાંકય ટૃણીના સરુ દઘા લશીલટથી બાલનગયની રકતી ચભેય િવયી શતી.

શ્રી દબક્ષણામથુ તિ વાંસ્થા
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બાલનગયના ભશાયાજા શ્રી બાલથવિંશજી ગશીરના વભમ દયમ્માન શ્રી દક્ષીણામ ૂથતિ વાંસ્થાની સ્થાના
શ્રી તખ્તથવિંશજી ધભાળાાના ભકાનના ફે રૂભભાાં ઈ.વ. ૧૯૧૦ ના લાભાાં શ્રી નાનાબાઈ બટ્ટ િાયા
કયલાભાાં આલેર. વભમ જતા એભની વાથે ૧૩ નલેમ્ફય ૧૯૧૬ ના રદલવે શ્રી બગજુબાઈ ફધેકા અને
એ છી ઓગષ્ટ ૧૯૧૯ દયમ્માન શ્રી શયબાઈ થત્રલેદી ણ જડામા. એ છી ૧૯૨૦ના લાભાાં
ભશાયાજા શ્રી કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજીએ તખ્તેશ્વય યે લ્લે સ્ટે ળનથી નજીક એક ટે કયી ય થૉડી જભીન પાલી
જેના ય આજે ણ શ્રી દક્ષીણામ ૂથતિ ફા ભાંરદય અસ્સ્તત્લ ધયાલે છે .

ુ -ા િાથથભક ળાા
શ્રી દબક્ષણામથુ તિ ફાર ભાંરદય - લ
શ્રી દક્ષીણામ ૂથતિ ફારભાંરદયની ળરૂલાત શ્રી તખ્તથવિંશજી ધભાળાાના ભકાનના ફે રૂભભાાં ઈ.વ. ૧૯૧૦
ુ આઠભ ને
ના લાભાાં થમેરી. દવ લા છી ઇ.વ. ૧૯૨૦ (થલક્રભ વાંલત ૧૯૫૭ભાાં) પાગણ સદ
ુ ુ લાયે યભાફેન ટ્ટણીની શાજયીભાાં ફાર-ભાંરદયના ફાક િાયા શારના સ્થે ચારતા ફારભાંરદયન ાંુ
ગર
ુ ુતા થય ુ શત ાંુ અને ઇ.વ. ૧૯૨૧ (થલક્રભ વાંલત ૧૯૫૮ભાાં) લૈળાખ સદ
ુ આઠભને ગર
ુ ુ લાયે ફારખાત મહ
ુ લાની થલથધ કસ્તયફા
ુ
ભાંરદયને ખલ્ુ લ ુ મક
ગાાંધીના શસ્તે કયલાભાાં આલેર.
ુ શ્રી દબક્ષણામથુ તિ થલનમ ભાંરદયના આચામા દે કયલાભાાં
૧૯૭૬ભાાં શ્રી દીકબાઈ િ. ભેશતાની થનભણક
આલી અને શ્રી દબક્ષણામથુ તિ થલનમ ભાંરદયની શ્રી દબક્ષણામથુ તિ થલધ્માથી બલનના એક નાનકડા એકભને
ફદરે એક અરગ ેટા વાંસ્થા તયીકેની ઓખ કામભ થઈ.
બાલનગય એક વભમે ફાંદય તયીકે ભટી ખ્માથત ધયાલત ાંુ શત ાંુ અને તેની યે લન્ય ૂન ભશત્તભ
રશસ્વ ભેયીટાઈભ ઉદ્યગથી આલત શત. આજે ણ બાલનગયન ાંુ અરાંગ થળિેરકિંગ માડા જગભળહયૂ
છે . બાલનગય જજલ્રાભાાં ારીતાણા જૈનભાંરદય, લેાલદય નેળનર ાકા ણ િલાવીઓ ભાટે
આકાણન ાંુ કેન્દ્ર છે . અંગ્રેજના જભાનાભાાં તાની કભાણીથી તીકી રે ન લવાલનાય બાલનગય
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સ્ટેટન દફદફ જાણલ શમ ત ઇસ્મ્રયમર ગે ઝેરટમયના ાનાાં ઉરટાલલાાં જેલાાં છે . આજની
વયકાયએ ણ થળક્ષણના થલકાવ ભાટે કેટરમ િચાય કયલ ડે છે ત્માયે બાલનગયના યાજાની
દૂ યાંદે ળીથી બાલનગય એક વભમે થળક્ષણધાભ કશેલાત ાંુ શત.ાંુ બાલનગય સ્ટે ટભાાં થળક્ષણ અને વાંસ્કૃથત
એટરી શદે થલકસ્માાં શતાાં તેન ાંુ િથતબફિંફ આ જાણીતા નાભની ખ્માથતભાાંથી ભી યશેળે. બાલનગયના
ુ ાલભાાં યાજ્મના િથભ મખ્
ુ મિધાન ફલાંતયામ ભશેતા, નાનાબાઈ બટ્ટ,
નાભ વાથે જડામેરાાં ભશાનબ
બગજુબાઈ ફધેકા, તાયાફશેન ભડક, આત્ભાયાભ બટ્ટ, કથલ કાન્ત, ઝલેયચાંદ ભેઘાણી, યથલળાંકય યાલર,
ુ ાઈ ાંચરી, કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી, દુરા બામા કાગ, ગાંગાવતી, ફયકત લીયાણી,અને શારભાાં ણ
ભનબ
ભયારયફા ુ જેલી વાભર્થમાલાન િથતબાઓ ળાભેર છે . b-4ત વારશજત્મક િવ ૃથત્તઓ ભાટે ણ આ
સ્ટેટભાાં ખ ૂફ જ ઉત્વાશિેયક લાતાલયણ  ૂરાં ુ ાડતાાં બાલનગયના તાજાભાાં જ નયથવિંશ ભશેતાન ાંુ
ુ યાતી વારશત્મની જ્મથતિધય ભશાનલર
લૈષ્ણલજન ત તેને યે કશીએ…રખાય ાંુ શત ાંુ અને ગજ
વયસ્લતીચાંદ્રના રકેળન્વ બાલનગય અને થળશયના છે એટલ ાં ુ જ નશીં તેના કેટરાક િકયણ ણ
ગલધાનયાભ થત્રાઠીના બાલનગય થનલાવ દયથભમાન રખામાાં શતાાં.
બાલનગય સ્થાત્મકરાની દ્રષ્ષ્ટએ કેટરાક ફેનમ ૂન ઇભાયતની ળાખ ણ ધયાલે છે . આરકિટેક્ચયર
લેલ્ય ૂ ધયાલતાાં સ્થાત્મભાાં તખ્તેશ્વય ભશાદે લ ભાંરદય, નીરભફાગ ેરેવ, ફાટા ન રામિેયી, દયફાય
ુ યાતની વોિથભ અન્ડયગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજરાઈન અને વોિથભ લટય
શર જલા જેલાાં છે . ત ગજ
રપલ્ટયે ળન પ્રાન્ટ બાલનગયના યાજા કષ્ૃ ણકુ ભાયથવિંશજીની િજારક્ષી નીથતઓની દે ણગી છે .લટય
રપલ્ટયે ળન પ્રાન્ટ ત તે સ્થામ ત્માયે એથળમાન એ િકાયન વોથી ભટ પ્રાન્ટ શત.

ુ યાતના રાડીરા
ળૈક્ષબણક ધયણભાાં ણ બાલનગયની કીથતિની તાકાઓ રશેયાઈ શતી.ગજ
ુ ાઈ બટ્ટ, તાયાફશેન ભડક શરયબાઈ થત્રલેદી
થળક્ષણથલદૌ મ ૂછાી ભા કશેલાતા બગજુબાઈ ફધેકા, ભનબ
અશીંના જ શતાાં. ત ળાભદાવ કરેજ અને ભશાત્ભા ગાાંધીન વાંફધ
ાં કણ ભ ૂરી ળકળે ? બાલનગયભાાં
આટલ ાં ુ જ છે એવ ાંુ નથી તેના િાકૃથતક અબમાયણ્મ, તેની ઓદ્યોબગક થવદ્વદ્ધઓ, રાન્વટા અને ટુરયઝભ
વરશતના િગથતળીર તભાભ ાવાાંઓભાાં બાલનગય અનખ ાંુ સ્થાનભાન ધયાલે છે અને
ુ યાતના થલકાવભાાં વતતલાશી િદાન આે છે .
બાલનગયલાવીઓના તેભ જ ગજ
કરાનગયી
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ુ યાતભાાં બચત્રક્રાની આગેલાની ક્રાગર
ુ ુ યથલળાંકય યાલે રીધી શતી. તેભન
૨૦ભી વદીના િાયાં બે ગજ
જન્ભ બાલનગયભાાં થમ શત. યાં ગના યાજા ગણાતા વભારાર ળાશની કભાભ ૂથભ ણ બાલનગય છે
એ વભમે એભણે ધભાકુભાયથવિંશજીના ક્ષીથલમક ગ્રાંથ "થધ ફડૌા ઝૌ ઓપ વોયાષ્ર" ભાાં યાં ગીન અને
િદ્યમ્ુ ન કાં ચનયામ દે વાઈ ના ાંખી જગત નાભના સ્ુ તકભાાં ક્ષીઓના યે ખા-બચત્ર દમાા છે . રક
કરાના ખ્માતનાભ બચત્રકાય શ્રી ખડીદાવ યભાય ણ બાલનગયના. તેભના બચત્રભાાં રક વરશત્મની
છાાંટ િદથળિત થામ છે .

ગોયીળાંકય તાલ
ુ યાત યાજ્મના વોયાષ્ર થલસ્તાયભાાં
ગોયીળાંકય તાલ બાયત દે ળના થિભ બાગભાાં આલેરા ગજ
આલેરા બાલનગય ળશેયભાાં આલેલ ાં ુ એક તાલ છે . આ તાલન ાંુ ફાાંધકાભ ૧૮૭૨ભાાં કયલાભાાં આવય ાંુ
શત.ુ આ યભણીમ તેભ જ થલળા તાલ નગયની ળબા લધાયે છે . બાલનગય યાજ્મના એક વભમના
દીલાન શ્રી ગોયીળાંકય ઓઝાના નાભ યથી આ જાળમન ાંુ નાભ ગોયીળાંકય તાલ યાખલાભાાં આવય ાંુ
છે . આ તાલને કીનાયે થાનાથ ભશાદે લન ાંુ ભાંરદય, ફાર-લાટીકા, ફટ-ક્રફ, સદ
ાંુ યાલાવ ફાંગર અને
ુ ભાાંના એક ટા ુ ય યજલાડાના વભમભાાં
બાલથલરાવ ેરેવ આલેરા છે . તાલભાાં આલેરા ટાઓ
શલાખાલા ભાટે ન ાંુ સ્થ ફનાલામેલ ાં ુ ણ શાર એ ફાંધ શારતભાાં છે . શ્રાલણ ભશીનાના દયે ક વભલાયે
થાનાથ ભશાદે લના યીવયભાાં રક-ભે બયામ છે .

બાલનગય ટભીનવ યે લ્લે સ્ટે ળન
બાલનગય ટભીનવ યે લ્લે સ્ટે ળન એ બાલનગય ળશેયન ાંુ મખ્ુ મ યે લ્લે-સ્ટે ળન છે . આ
થવલામ બાલનગય ળશેયભાાં બાલનગય-યા નાભન ાંુ યે લ્લે સ્ટે ળન ણ છે . યે લ્લે-સ્ટે ળન
ુ યાતન ાંુ
ય સ્ત્રીઓ શભાર (કુ રી) તયીકેન ાંુ રાઇવાંવ ભેલીને કાભ કયતી શમ એવ ાંુ ગજ
એક ભાત્ર યે લ્લે સ્ટે ળન છે . સ્ત્રીઓને ણ શભારી ભાટે ન ાંુ રાઇવાંવ આલાની િથા
બાલનગય સ્ટે વના લખતથી અસ્સ્તત્લભાાં છે
ફાટા ન રાઈિેયી -બાલનગય
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૩૦ભી રડવેમ્ફય, ૧૮૮૨ભાાં જુના બાલનગય યાજ્મભાાં સ્થામેરી ફાટા ન રાઈિેયી ભાટે બાલેણાના
સ્ુ તકિેભીઓએ આયાં બભાાં ભાતફય વાંખ્માભાાં સ્ુ તકન ાંુ દાન આપ્ય ાંુ શત.ાંુ આણા દે ળભાાં ઓગણીવભી
ુ ી વાલાજથનક રાઈિેયીની િવ ૃથત્ત થલકવી ન શતી. ત્માયે બાલનગયભાાં આ નમ ૂનેદાય
વદીના અંત સધ
સ્ુ તકારમન િાયાં બ થમ એટલ ાં ુ જ નશીં ણ વાથે ભોબરક થલચાયન ાંુ લશન કયે તેવ ુ ભાથવક ણ ળરૂ
કયાય ુ શત.ાંુ
ુ મ
ઈ.વ.૧૮૮૨ભાાં નલાયા ખાતે કાલેયી કોયે ળન નજીક શાર જે ભટી ભાજીયાજ કન્માળાાન ાંુ મખ્
ભકાન તયીકે ઓખામ છે તે ફાટા ન રાઈિેયી ત્માયે શતી અને તેભાાં ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ ણ
થનમથભત લાચક તયીકે રાબ રીધ શત.
ઈ.વ.૧૯૩૬ભાાં આ રાઈિેયીભાાં સ્ુ તકની વાંખ્મા ૧૫,૯૮૦ શતી તે ૨૦૦૪ભાાં લધીને ૬૧,૭૬૩ના
આંકને આંફી ગઈ શતી ત ૨૦૧૦ભાાં આ આંકડ ૬૯૦૦૦ અને ૨૦૧૧ના અંતે આ આંકડ ૭૫
શજાયના િબાલળાી આંકને આંફી ગમ છે . આ રાઈિેયીભાાં કેટરીક દુરાબ શસ્તત્રન અમ ૂલ્મ
વાંગ્રશ ણ છે .
દયયજ ૭૫૦થી લધ ુ લાચક આ રાઈિેયીન રાબ રે છે ત્માયે સ્થાનાની વલા વદી લટાલી ગમેરી
આ રાઈિેયી શજુ બથલષ્મભાાં નલા થલક્રભ સ્થાી બાલેણાના લાચનિેભીઓની ભ ૂખ બાાંગતી યશેળે તે
લાત થનથલિલાદ છે .

ુ યાત)
ખરડમાય ભાંરદય - યાજયા (ગજ
ુ યાત યાજ્મનાાં બાલનગય જજલ્રા નાાં
ખરડમાય ભાતાજીન ાંુ યાજયા ભાંરદય બાયત દે ળનાાં થિભે આલેરા ગજ
ુ ાનાાં યાજયા (ખરડમાય) ગાભે આલેર છે . જે બાલનગય થી ૧૫ રક.ભી. તથા થવશય થી ૪ રક.ભી.
થવશય તાલક
નાાં અંતયે બાલનગય-યાજકટ શાઇલે ઉય આ ખરડમાય ભાતાજીન ાંુ ભાંરદય આલેલ ાંુ છે . આ ભાંરદયની વાભે જ
ાણીન ધય આલેર છે . જે તાાંતણીમા ધયા તયીકે િખ્માત છે . જેથી આ ભાંરદય તાાંતબણમા ધયાલાા ખરડમાય
અથલા યાજયાલાા ખરડમાય તયીકે બાયત બયભાાં િખ્માત છે . આ ભાંરદય ચતયપ કુ દયતી વૌંદમા લચ્ચે
ુ છે .
ધેયામેલ ાંુ યભણીમ ધાથભિક સ્થ છે . બાલનગય ન યાજલી રયલાય કુ દે લી તયીકે ખરડમાય ભાતાજીને જે
યાજયાન ાંુ આ ખરડમાય ભાંરદય વો િથભ આતાબાઈ ગરશર એ ફાંધાવય ુ શત.ાંુ ત્માય ફાદ ઈ.વ.૧૯૧૪ની
ુ ાયા કમાા
આવાવ બાલનગય નાાં યાજલી બાલથવિંશજી ગરશર એ આ ભાંરદયન ાંુ વભાયકાભ કયાલીને તેભાાં સધ
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શતાાં. અશીં આઈ શ્રી ખરડમાય ભાતાજીને વનાન ાંુ છત્ર (વતય) બાલથવિંશજીએ ચડાવય ુ શત.ાંુ કશેલામ છે કે
તાાંતબણમા ધયાલાા સ્થે ભાતા ખડીમાય િગટ થમાાં શતાાં. ભાઇબકત દય યથલલાયે અને ભાંગલાયે આ
ળરકતીઠ જેલા જ તીથાધાભે આલી ભાતાજીની કૃા ભેલલા  ૂજન-અચાન ાઠ-થલથધ કયે છે .

ળાભદાવ ભશેતા
ળાભદાવ ભશેતા બાલનગયના યાજલી તખ્તથવિંશજીના દીલાન શતા. તેઓન ાંુ નાગય િાહ્મણ કુ ટાંુ ફ
લાંળયાં યાગત દીલાનદુાં ધયાલત ાંુ શત.ાંુ ળાભદાવ ભશેતા બાયે ફાશળ લશીલટકતાા શતા.
બાલનગય યાજ્મના કાયબાય વાથે કુ ટાંુ ફવમલસ્થા ણ કુ ળાગ્રતાથી વાંબાતા. તેભના કામાકાભાાં
ુ યાતી વાક્ષય ગલધાનયાભ થત્રાઠીન ાંુ આગભન થય.ાંુ ગલધાનયાભ થત્રાઠી
બાલનગયભાાં ભશાન ગજ
બાલનગય યાજ્મના એક ઉચ્ચ અથધકાયી તયીકે થનભણ ૂક ામ્મા અને ળાભદાવની કામાદક્ષતાથી
બાયે િબાથલત થમા.
ળાભદાવ ભશેતા ગલધાનયાભ થત્રાઠીના ભશાવજૉન વયસ્લતીચાંદ્રના ાત્ર અભાત્મ બદ્વુ દ્ધધનના
ાત્રની િેયણાન ાંુ મ ૂ ફન્મા તેવ ાંુ કશેલામ છે .
૧૮૮૪ભાાં તેભન ાંુ અલવાન થય ાંુ શત.ાંુ તેભની માદભાાં બાલનગયની ળાભદાવ આટા વ કરેજ ૧૮૮૫ભાાં
સ્થાલાભાાં આલી શતી

િબાળાંકય ટ્ટણી
િબાળાંકય ટ્ટણી બાલનગય યાજ્મના રદલાન શતા. તેઓ તેભની દુયાં દેળી, લાકટ્ટુતા, વમસ્ક્તત્લ ભાટે ઓખાતા
ુ ી બાલનગયભાાં અજ્ઞાતલાવ
શતા. બિટીળયાજથી છાનાાં તેભણે િખય ક્રાાંથતકાય  ૃર્થલીથવિંશ આઝાદને ૧૨ લા સધ
આપ્મ શત. તેઓ રકળાશીના વભથાક શતા. ૧૯૨૪ભાાં તેભણે િથભ વાલયકુાં ડરા ભશારભાાં ાંચામતી
ુ ફ લરશલટી વમલસ્થા યાજ્મબયભાાં સ્થાલા કામદ કમો
યાજ્મન વપ િમગ કમો શત અને છી તે મજ
શત
બાલનગય યાજન ાંુ રદલાન દ
ભેરરકભાાં ઉથત્તણા થઈ િબાળાંકય મફ
ાંુ ઈ ભેરડકર કરેજભાાં દાખર થમા. ત્માાં તબફમત રથડતાાં ભેરડકર અભ્માવ
ુ ી ૧૮૮૬ભાાં ભાણાલદય ાછાાં પમાા . એક-ફે ળાાના થળક્ષકની નકયી કયી તેભણે યાજકુ ભાય કરેજભાાં
ડત મક
થળક્ષક્ની નકયી સ્સ્લકાયી. આ કા દયમ્માન, કથલ કાન્ત, ફ.ક.ઠાકય જેલા યથવક થભત્ર અને બથલષ્મના વાક્ષય
વાથેના થલદ્યાવમાવાંગથી તે ણ થવધ્ધશસ્ત રેખક અને કથલ ફન્મા. તે વભમે ત્માાં બાલનગયના
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ભશાયાજકુ ભાય બાલથવિંશજી ણ થલદ્યાથી શતા. િબાળાંકયને તેભના થળક્ષક તેભજ ટયટુ ય તયીકે થનભલાભાાં
આવમાાં. આગ જતાાં તે વભમના રદલાન થલઠ્ઠરદાવ ભશેતાએ નાદુયસ્ત તબફમતના કાયણે યાજીનામ ુ આપ્ય.ાંુ
ુ ી તે બાલનગય યાજ્મના
૧૯૦૩ભાાં ભશાયાજાએ િબાળાંકયની જ રદલાનદે લયણી કયી. ત્માયથી ૧૯૩૮ સધ
રદલાનદ ય યહ્યા.
વયન ાંુ બફરૂદ
આ દયથભમાન, ૧૯૧૨ભાાં બિટીળ યાજ્મના ખાવ આગ્રશથી તેભણે મફ
ાંુ ઇ ગલનાયની એન્સક્ઝક્યુટીલ કાઉન્વીરન ાંુ
વભ્મદ સ્સ્લકાય,ા ુ ગભેજી રયદભાાં જઈ આવમા, વાથે ગાાંધીજીને ણ આભાંત્ર્મા. વયકાયે તેભને વય ન
બખતાફ આીને તેભની સદ
ાંુ ય વેલાઓ ભાટે ફહુભાન કય.ું ુ

શભીયજી ગરશર
બાયત દે ળભાાં ઘણા લીય મધ્ધાઓ થમા છે કે જેઓએ અરગ અરગ રડાઈઓભાાં ળશીદી લશયી છે .
કઈએ ભાંદીયના યક્ષણ ભાટે ત કઈએ ધભાનાાં યક્ષણ ભાટે અથલા ત બાયતનાાં સ્લત્રાંતતાના
વાંગ્રાભભાાં ળશીદ થમા છે . આલા જ એક અણનભ લીયત્લ દાખલનાય અયઠીરાનાાં શભીયજી ગરશર.
ુ યાત યાજમનાાં અભયે રી જજલ્રાભાાં આલેલ ુ છે . આ િદે ળ
અયઠીરા બાયત દે ળની થિભે આલેર ગજ
ગરશરલાડ તયીકે ણ ઓખામ છે . આભ અયઠીરાના બીભજી ગરશરને ત્રણ કુાં લય થમા જેભાાં
દુદાજી, અયજણજી અને શભીયજી. અયઠીરા અને રાઠીની ગાદી દુદાજી વાંબાતા, ગઢાીના ૧૧ ગાભ
ુ શભીયજી વભઢીમાા ગાભની ગાદી વાંબાતા શતા. આભ
અયજણજી વાંબાતા અને વોથી નાના ત્ર
વોયાષ્ર િદે ળનાાં ગરશરલાડના યાજકુાં ટાંુ ફભાાં જન્ભ રઈને તાના કુ ને છાજે તે યીતે જીલન જીલતા
શતાાં. શભીયજી ગરશર આભત કથલ કરાી તયીકે િખ્માત થમેર સયુ થવિંશજી તખ્તથવિંશજી ગરશરના
ુ ાજ શતા.
લ
વભનાથ ઉય ઝપયખાનન ાંુ આક્રભણ
ુ ા
રદલ્શીની ગાદી ઉય તે લખતે ભશભદ તઘરખ ફીજાન ાંુ વાળન શત.ાંુ જુનાગઢભાાં તાના સફ
ુ ીનન યાજમ થતા ફાદળાશે તેને ફદરીને ઝપયખાનને ગજ
ુ યાતન સફ
ુ  થનયક્ુ ત કમો.
વભસદ
ુ ત યાજસ્થાનન શત ણ વભમ જતા સફ
ુ ાભાાંથી તે ગજ
ુ યાતન સ્લતાંત્ર ફાદળાશ થઈ
ઝપયખાન મ
ુ .ુ યસર
ુ ખાન નાભના એક મસ્ુ સ્રભને થાણેદાય
ફેઠેર. આથી તેણે વભનાથભાાં ફાદળાશી થાણ ુ મક્ય
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ુ ન કટ્ટય થલયધી શત. તેની નજય વભનાથ ભાંદીય ઉય શતી
થનમ્મ શત. ઝપયખાન મથુ તિજા
ુ જ આસ્થા તેના ઉય શતી.
કાયણકે રશિંદુ રકની ખફ
ુ ખાનને ઝપયખાનન ાંુ પયભાન છટયકુ ે ભાંદીયભાાં ભટી વાંખ્માભાાં રશિંદુઓને એકત્ર ન થલા દે લા.
યસર
ુ ખાન અને તેના ભાણવ ભાયઝુડ કયીને ભાાંડયા
તેલા વભમે જ થળલયાથત્રન ભે બયામ. યસર
ુ ખાનને તેના કુાં ટાંુ ફ
ભાણવને થલખેયલા. આથી લાત લણવી ગઈ અને રક ઉશ્કેયાઈ ગમા અને યસર
અને ભાણવની વાથે જ ભાયી નાાંખ્મ. આ ખફય ઝપયખાનને ભતા તે કાઝા થઈ ઊઠમ અને
ુ , વભસદ
ુ ીનન
વયઠને દી નાખલા તેના શાથ વલી ઊઠમા. તે વભમે ધભાું ધતા, મથુ તિજા
ુ ખાનન ાંુ ભત આભ કેટરીમે ફાફત તેના રદરભાાં કાાંટાની જેભ બોંકાતી શતી. આભ
યાજમ, યસર
ઝપયખાન વયઠ ય ચડમ છે . ગઢના રકલ્રાના દયલાજા બાાંગી નાખે તલા શાથી વાથે રીધા છે .
ુ ી, ભકયાણી, અપઘાની અને ઠાણી વૈથનકની પજ રઈને
બેંકાય ત ુ ઢવડાલી આલે છે . અને કાબર
વભનાથ ભાંદીય ઉય આક્રભણ કયલા ચાલ્મ આલે છે .
===============================================================================
===============================================================================
======

જોલા રામક સ્થ
1. સનરભફાગ ેરેવ

6. ભોસતફાગ ટાઉન શોર

11. ફાટસ ન ુસ્તકારમ

2. બાલસલરાવ ેરવ
ે

7. ગાાંધી-સ્મ ૃસત

12. ળાભદાવ કોરેજ

3. ગૌયીળાંકય તાલ

8. વયદાય-સ્મ ૃસત

13. આયુલદ
ે કોરેજ

4. ગાંગા દે યી

9. શ્રી તખ્તેશ્વય ભશાદે લ

14. શ્રી ગોલ્રીફાય

5. ગાંગા જીમા તાલ

10. સલક્ટોરયમા ાકસ

વોયાષ્ર ના બાલનગય ના યાજા ન ઍક રકસ્વ.
યાજા એક રદલવ ગયા અભરદાય વાથે ફેઠા’તા.
ત્મા ઍક બબખાયી ભશેર ના દયલાજા ાવે આવમ કે જ્મા ફયડી ઍના ફૉય થી છરકાથતથત..
ઈ બબખાયી ઍ ઍની ભ ૂખ ભટાડલા ભાટે ફયડી ય ર્થથય ભામો અને ઈ ર્થથય ભશાયાજા ને ભાથા
ભા રાગ્મ..
બબખાયી ની ધયકડ કયીને યાજા વાભે રાલલાભા આવમ…..
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ુ ય ુ કે ફયડી ભાથી તને કેટરા ફૉય ભળ્મા?
યાજા ઍ ફધી શકીકત જાણી અને બબખાયી ને છ
ુ ે ઍક ખફ બયામ ઍટરા ફૉય ભળ્મા !
બબખાયી ઍ કહ્યક
યાજા ઍ િધાનને આદે ળ આપ્મ કે આ ભાણવ ને ઍક ખફ બયીને વના-ભશય આી દ્ય.
યાજા ના આદે ળ થી ગયાઓ અચયજ ામ્મા અને કહ્ય ુ કે આ ભાણવને ત દાં ડ આલ જઇઍ અને
તભે ઍને ઈનાભ આ છ ?
ત્માયે ભશાયાજા ઍ ગયાઓ ને જલાફ આપ્મત કે
“જ ઍક ફયડી ઍક ર્થથય ભાયલાથી મઠ્ઠુ ી ઍક ફૉય આી ળક્તી શમ ત હ ૂ ત આ િજા ન યાજા
કશેલાલ.
ઍણે ભને ર્થથય ભામો ઍટરે ભાયે ઍને મઠ્ઠુ ી ઍક વના-ભશય ત આલી જ જઇઍ”.
આલા િજા-લત્વર શતા આણા યાજલીઓ…!

કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશ ગશીર
બાલનગય યાજ્મના છે લ્રા યાજલી કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશ ન જન્ભ ૧૯ ભે, ૧૯૧૨ ના યજ થમ શત. તેઓ
ભશાયાજા બાલથવિંશ ગરશર (ફીજા) ના ઉત્તયાથધકાયી તયીકે ગાદીએ આવમા શતા. સ્લતાંત્ર બાયતના
એકીકયણ કયલા ભાટે વયદાય લલ્રબબાઈ ટે રને વો િથભ તાન ાંુ યાજ્મ આપ્ય ાંુ શત.ાંુ ત્માય ફાદ
તેઓ ભદ્રાવના ગલનાય તયીકે થનભામા શતા.
કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશન જન્ભ ૧૯ ભે ૧૯૧૨ના યજ બાલનગયભાાં થમ શત. તેઓ ભશાયાજા બાલથવિંશ
ુ અને તેભની ગાદીનાાં લાયવ શતા.
(દ્વિથતમ) (૧૮૭૫-૧૯૧૯, ળા. ૧૮૯૬-૧૯૧૯)ના જ્મેષ્ઠ ત્ર
કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશએ તેભના થતાનાાં અલવાન ફાદ ૧૯૧૯ભાાં બાલનગયની ગાદી વાંબાી ત્માયે તેભની
ુ ી ળાવનની ધયુ ા વાંબાી શતી.
ઉંભય પક્ત ૭ લાની શતી, તેઓએ અંગ્રેજ શકુ ભત શેઠ ૧૯૩૧ સધ
ુ ાયાના કાભ, જેલા કે યાજ્મભાાં લેયા
ક્રુષ્ણકુ ભાયથવિંશએ તાના થતા અને દાદા િાયા ળરુ કયામેરા સધ
ુ ાયા, ગ્રાભ-ાંચામતની અને બાલનગય યાજ્મની "ધાયાવબા" ની યચના
લસ ૂરાતની દ્ધથતભાાં સધ
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લગેયે આગ ધાવમા. િગથતભમ ળાવનને રીધે એભને ઈ.વ. ૧૯૩૮ ના લાભાાં કે.વી.એવ.આઈ.ના
ઈલ્કાફથી નલાજલાભાાં આવમા શતા. છતાાં તેઓ શાંભેળા "બાયતની સ્લતાંત્રતા" ભાટે કટીફદ્ધ યહ્યા શતા
અને એટરે જ બાયત સ્લતાંત્ર થતાની વાથે બાયતીમ ગણતાંત્રના કારઠમાલાડ યાજ્મ વાથે તાન ાંુ
યાજ્મ બેલી દે નાયા િથભ યાજલી શતા.
ુ ાકાત મજાઈ,
ફાય તેય લાની ઉંભયે બાલનગય આલેરા ગાાંધીજી વાથે કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશની મર
જેભનાથી તેઓ ઘણા િબાથલત થમા શતા. િબાળાંકય ટ્ટણીના વાથનઘ્મ અને ભાગા દળાન તેભન ાંુ
ઘડતય ફ ફની યહ્યા. યાજકટની યાજકુ ભાય કરેજભાાં અભ્માવ કમાા છી કષ્ૃ ણકુ ભાયથવિંશને
ઇંગ્રેન્ડની થલખ્માત બ્રીક સ્કર
ૂ શેયભાાં મ ૂકલાભાાં આવમા શતા. ત્માાં ત્રણ લા અભ્માવ કયી રક્રકેટ,
ફૂટફર, થનળાનફાજી લગેયેન ળખ કેવમ. ઈ.વ. ૧૯૩૧ભાાં કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશ ખ્ુ ત લમનાાં થતાાં
ુ યાજ બજયાજનાાં ત્ર
ુ ી થલજમાફા
યાજ્મ લશીલટની ઘ ૂયા વાંબાી રીધી. તે જ લયવે ગોંડરના યલ
વાથે તેભનાાં રગ્ન રેલાણાાં. ઈ.વ. ૧૯૩૧ ભાાં ભશાયાજા કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશના રગ્ન ગોંડરનાાં ભશાયાજા
ુ ી અને ભશાયાજા બગલતથવિંશજીના ોત્રી થલજમાફાકુાં લયફા વાથે થમા. આ
બજજયાજથવિંશના ત્ર
ુ  અને ત્રણ ત્ર
ુ ીઓ ભીને ાાંચ વાંતાન થમા.
રગ્નથી એભને ફે ત્ર
જીલનનાાં ાછરા લોભાાં
ઇ.વ. ૧૯૪૮ભાાં કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશ ભદ્રાવના િથભ બાયતીમ યાજ્માર ફનલાન ાંુ ફહુભાન ભેવય.ાંુ એજ
લે એભને યમર બાયથતમ નોકાદના ભાનદ્દ કભાન્ડય ણ ફનાલામા. બાલનગયભાાં આલેરા
ુ તયીકે અને યન
ુ ાઇટે ડ વથલિવીઝ ઈંષ્સ્ટટયટુ ઑપ
નાંદકુાં લયફા ક્ષથત્રમ કન્મા થલદ્યારમના િમખ
ઈષ્ન્ડમાના લાઈવ-ેરન તયીકે ણ કામા કય.ા ુ ૨ એથિર ૧૯૬૫ના રદલવે ૫૨ લાની ઊંભયે અને ૪૬
લાના ળાવનકા છી એભન ાંુ બાલનગયભાાં જ અલવાન થય.ુ
બાલનગય યથુ નલથવિટી શલે ભશાયાજા કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી બાલનગય યથુ નલથવિટી તયીકે ઓખામ છે , આ
ુ યાત થલધાનવબાભાાં લા ૨૦૧૨ભાાં વલાા નભ
ુ તે વાય થય ાંુ શત.ાંુ જેને
અંગેન ાંુ થલધેમક ભાંગલાયે ગજ
રીધે બાલનગય યથુ નલથવિટી અથધથનમભ ણ શલે ભશાયાજા કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી અથધથનમભ તયીકે
ુ  ૂલા(વાંદબા આ) ધાથભિકઓખામ છે . ઉલ્રેખનીમ છે કે ભશાયાજા કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશએ કયે રા અભત
વારશજત્મક-ળૈક્ષબણક-વાભાજજક િદાન ફદર તેઓને ભાનાાંજરી અાલા ભાટે આ યથુ નલથવિટીની
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ુ ધ
એન્સક્ઝક્યુટીલ કાઉસ્ન્વર િાયા આ નાભાબબધાન અંગે ન ઠયાલ કમો શત. તેના અનવ
ાં ાનભાાં આ
ુ તે વાય થય.ાંુ
થલધેમક છે ક ૨૦૧૨ભાાં થલધાનવબાભાાં યજૂ થય ાંુ શત ાંુ અને વલાા નભ
રકચાશના
ભશાયાજા કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી બાયતના એકભાત્ર એલા યાજા શતા કે જે િજાભાાં અાય રકચાશના
ધયાલતા શતા. તેઓના નાભની આગ ભાત્ર ભશાયાજા કે યાજલી નશીં યાં ત ુ િાતઃસ્ભયણીમ એવ ાંુ
બફરૂદ રગાડલાભાાં આલે છે . બાલનગયના ગોયીળાંકય તાલ એટરે કે ફયતાલને ભશાયાજા
કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી અને વભગ્ર યાજલી રયલાયની અનભર બેટ અને ભશાયાજા કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજીની
દીઘાદૃષ્ષ્ટન ઉભદા નમ ૂન ગણલાભાાં આલે છે . બાલનગયના યાજલી રયલાયે કઈણ નદી કે નાા
ય આધાયીત નશીં યાં ત ુ ભાનાથના ડુાંગયાભાાંથી બીકડા કેનાર િાયા લયવાદી ાણી રાલીને ઉભ ુ
કયે લ ાં ુ આ ગોયીળાંકય તાલ તેની આ ફાફત ભાટે ત અજડ છે જ વાથે બાલનગય ભાટે ગોયલરૂ
ણ છે .
રશન્દુસ્તાનને આઝાદી ફાદ અખાંડ યાષ્ર તયીકે જલાના વયદાય લલ્રબબાઈ ટે રના સ્લપ્નને વો
િથભ વાકાય કયલાભાાં બાલનગયના િાત: સ્ભયબણમ ભશાયાજા કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજીએ અિથતભ મગદાન
ુ યી, ૧૯૪૮ના યજ તાની વઘી વાંથત્ત વાથે બાલનગય યાજ્મ
આપ્ય.ાંુ તેઓએ ૧૫ભી જાન્યઆ
યાષ્રથતા ભશાત્ભા ગાાંધીજીના ચયણે ધયણી દઈ િથભ થુ નત આહથૂ ત આી.
ત આઝાદી ફાદ ઈ.વ. ૧૯૪૮ભાાં ભશાયાજા કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી નલા અસ્સ્તત્લભાાં આલેરા ભદ્રાવ
યાજ્મના ગલનાય તયીકે થનભામા ત્માયે ભાથવક એક રૂથમાન ાંુ િથતક ભાનદ્દ લેતન સ્લીકાયી િજાવેલાન
અને ત્માગન ઉત્તભ દાખર ફેવાડમ જે આજે જાશેય જીલનભાાં જલા ભત નથી. ફાણભાાં જ
ુ ાલી ચ ૂકેરા ભશાયાજા એકાાંતથિમ અને થલચાયળીર ફન્મા શતા. કુ ળ યાજનીથતજ્ઞ,
ભાતાથતા ગભ
અભ્માવી અને દૂ યાંદે ળી ધયાલનાય િબાળાંકય ટ્ટણી િાયા તેભન ાંુ ઘડતય થય ાંુ શત.ાંુ થલળા લાચન,
વય જીલન, કુ દયતિેભ અને સ્લતાંત્ર દષ્ષ્ટના કાયણે બાયતના ફદરાઈ યશેરા ઇથતશાવનાાં ગયણ
તેઓ થછાની ળક્યા. આલી દૂ યાંદેળી અને લાસ્તલની વભજ ફહુ ઓછા યાજલીઓભાાં શતી. આથી
વોયાષ્રના યાજલીઓભાાં ત તેભન ાંુ વમસ્ક્તત્લ અનેક યીતે જુદુાં ડત ાંુ શત.ાંુ
આઝાદી લખતે
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વોયાષ્રનાાં ૨૨૨ યજલાડાાંઓભાાં કે દે ળબયભાાં ણ ગાાંધીજીને અને દે ળકાને વભજીને ઇથતશાવનાાં
રયલતાનને ાયખનાયા યાજલીઓ ઓછા શતા. ભશાયાજા કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી તેભાાં અલાદરૂ શતા.
દે ળને સ્લતાંત્રતા ભી ગઈ, ારકસ્તાન જુદુાં ડી ગય,ાંુ ણ દે ળી યાજ્મન િશ્ન શજી ઉકેરામ નશત.
કેટરામે યાજલીઓ સ્લતાંત્ર ફની વત્તા ટકાલી યાખલાનાાં વનાાં વેલી યહ્યા શતા. કામદે આઝભ ઝીણા
અને તેભના વાથીદાય ારકસ્તાનભાાં જડાઈ જલા યાજલીઓને રરચાલી યહ્યા શતા.
કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજીને યાજલીઓનાાં જૂથભાાં જડાલાન આગ્રશ થત શત. ણ તેભણે િજાને જલાફદાય
તાંત્ર આલાની થલચાયણા ળરૂ કયી શતી. રડવેમ્ફય, ૧૯૪૭ભાાં તેભણે થનણામ કયી રીધ. દીલાન
અનાંતયામ ટ્ટણી શાજય નશતા. ફલાંતયામ ભશેતા ણ રદલ્શી ગમા શતા. તેભણે ફીજા યાજકીમ
ુ ાઈ યીખને ફરાલીને જણાવય ાંુ કે તે બાલનગયની િજાને જલાફદાય યાજતાંત્ર
અગ્રણી જગબ
ુ ાઈએ તેભન થનણામ આલકાયીને આનાંદ વમક્ત કમો તથા
આી દે લાન થનણામ કયી રીધ છે . જગબ
રદલ્શી જઈ વયદાયવાશેફને ભલા અબબિામ આપ્મ. ભશાયાજાએ તેભન અબબિામ વાાંબી રીધ.
તે છી તેભણે જાતે થનણામ કમો કે રદલ્શી જઈ ગાાંધીજીને ભવ.ાંુ તેભણે ગઢડાથી ળેઠ ભશનરાર
ુ ાકાતની થલગત
ભતીચાંદને ફરાવમા. તેભને કાભ વોંપ્ય ાંુ કે રદલ્શી જઈ ગાાંધીજી વાથેની તાની મર
નક્કી કયી આલે. ગાાંધીજીએ આેરી તાયીખ િભાણે ભશાયાજા ૧૭ રડવેમ્ફય, ૧૯૪૭ના યજ યાત્રે ૧૧
ુ શેન ગાાંધીએ ‘રદલ્શીભાાં ગાાંધીજી’ બા.૧ ભાાં ભશાયાજાની ગાાંધીજી વાથેની
લાગ્મે ભલા ગમા. ભનફ
ુ ાકાતન ાંુ લણાન આપ્ય ાંુ છે . વભમ નજીક જણાતાાં ગાાંધીજીએ ભનફ
ુ શેનને ફશાય કાય વાભે જઈ
મર
ભશાયાજાને ભાન ૂલાક રઈ આલલા જણાવય.ાંુ જ્માયે ભશાયાજા તેભના ખાંડભાાં િલેશ્મા ત્માયે તેઓ
ુ શેનના શાથભાાં વોંી ઊબા
તાના શાથભાાં ભધ અને રીંબ ુ વાથેના ાણીન પ્માર શત તે ભનફ
થઈ ગમા. અને ભશાયાજાને સ્લાગતભાાં નભસ્કાય કમાા . દીલાન અનાંતયામ ટ્ટણી વાથે શતા, ણ
ભશાયાજાએ ગાાંધીજીને એકરા જ ભીને લાતચીત કયી શતી. ભશાયાજાએ ગાાંધીજીને નમ્રતા ૂલાક
જણાવય ાંુ કે ભારાં ુ યાજ્મ હુાં આનાાં ચયણભાાં વોંી દઉં છાં. ભારાં ુ વાબરમાણ,ાંુ ખાનગી થભરકત લગે યે
અંગે આ જે થનણામ કયળ તે જ હુાં સ્લીકાયીળ. આની આજ્ઞા િભાણે જ ફધ ાંુ કયીળ. ગાાંધીજી
ભશાયાજાની આલી ઉદાય અને ઉભદા યજૂઆતથી ખ ૂફ યાજી થમા. છતાાં  ૂછય,ાં ુ ‘આનાાં યાણીવાશેફ
અને બાઈઓને  ૂછય ાંુ છે ?’ ભશાયાજાન જલાફ શત કે ભાયા થનણામભાાં તેભન અબબિામ ણ આલી
જામ છે . ગાાંધીજીએ આ અંગે વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરને ભી થલગતે લાત કયલા જણાવય.ાંુ
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ભશાયાજા રદલ્શી યકામા શતા અને વયદાયવાશેફ, જલાશયરાર નશેરુ, રડા ભાઉન્ટફેટન લગે યે વો
દાથધકાયીઓને ભળ્મા શતા. પયી ગાાંધીજીને ભલા જતા શતા ત્માયે અન્મ આલેરા યાજલીઓને
કશેતા કે તભે  ૂછતા શતાને કે અભાયે શલે ળી યીતે લયતવ ાંુ ? ત તભે બાલનગયના આ ભશાયાજા
કષ્ૃ ણકુ ભાયથવિંશજીન ાંુ ઉદાશયણ ર અને તેભણે જે યસ્ત રીધ તેલ તભે ણ ર તેલી ભાયી બરાભણ
ુ શેને ાછથી ગાાંધીજીને  ૂછે લ ાં ુ : ‘ફા,ુ આની ાવે ત લાઈવયમ જેલા ઘણા ભટા રક
છે . ભનફ
આલે છે . ણ આ ક્યાયે મ ઊબા થતા નથી અને કાય વાભે જલાન ાંુ કશેતા નથી. ત આ ભશાયાજા
તેભાાં અલાદ કેભ ?’ ગાાંધીજીએ કહ્યાં ુ : ‘ભન,ુ ત ાંુ જાણે છે ના કે હુાં બાલનગયની ળાભદાવ કરેજભાાં
બણ્મ છાં. એટરે એક લખતન િજાજન કશેલાઉં. તે ભશાયાજા છે . એટરે ભાયે તેભને ભાન આવ ાંુ
જઈએ.’ આલા ભશાન શતા બાલનગયના ભશાયાજા અને ખયા અથાભાાં િજાશદૃમવમ્રાટ ભશાયાજા
કષ્ૃ ણકુ ભાયથવિંશજી.

બખતાફ
ક્રભ

વભમગા

લણાન

૧

૧૯૧૨-૧૯૧૯

ભશાયાજા કુ ભાય શ્રી કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી વાશેફ ગરશર, બાલનગયના યુલયાજ વાશેફ

૨

૧૯૧૯-૧૯૩૭

શીઝ શાઇનેવ ભશાયાજા યાઓર શ્રી કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી વાશેફ, બાલનગય સ્ટે ટના ભશાયાજા

૩

૧૯૩૭-૧૯૩૮

રેફ્ટનાંટ શીઝ શાઇનેવ ભશાયાજા યાઓર શ્રી કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી વાશેફ, બાલનગય સ્ટે ટના

૧૯૩૮-૧૯૪૩

રેફ્ટનાંટ શીઝ શાઇનેવ ભશાયાજા યાઓર શ્રી કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી વાશેફ, બાલનગય સ્ટે ટના

ભશાયાજા
૪

ભશાયાજા, કે.વી,એવ.આઇ.
૫

૧૯૪૩-૧૯૪૫

કેપ્ટન શીઝ શાઇનેવ ભશાયાજા યાઓર શ્રી કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી વાશેફ, બાલનગય સ્ટે ટના

ભશાયાજા, કે.વી,એવ.આઇ.
૬

૧૯૪૫-૧૯૪૬

રેફ્ટનાંટ-કનાર શીઝ શાઇનેવ ભશાયાજા યાઓર શ્રી કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી વાશેફ, બાલનગય સ્ટે ટના

ભશાયાજા, કે.વી,એવ.આઇ.
૭

૧૯૪૬-૧૯૪૮

કનાર શીઝ શાઇનેવ ભશાયાજા યાઓર શ્રી કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી વાશેફ, બાલનગય સ્ટે ટના

ભશાયાજા, કે.વી,એવ.આઇ.
૮

૧૯૪૮-૧૯૬૫

કભાાંડય શીઝ શાઇનેવ ભશાયાજા યાઓર શ્રી કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી વાશેફ, બાલનગય સ્ટે ટના

ભશાયાજા, કે.વી,એવ.આઇ.

વન્ભાન
ક્રભ

વભમગા

૧

૧૯૩૫
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તભાભ સ્ધાાત્ભક યીક્ષા ભાટે
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9099409723

૨

૧૯૩૭

કીંગ જ્મજૉ ૫ કયનેળન ચાંદ્રક

૩

૧૯૩૮

કે. વી. એસૌ. આઇ. (Knight Commander of the Order of the Star of India)

૪

૧૯૩૯-૧૯૪૫

૫

૧૯૪૫

યક્ષણ ભાટે ન ચાંદ્રક

૬

૧૯૪૭

બાયતની આઝાદી ભાટે ન ચાંદ્રક

૭

૨૦૧૨

ગુજયાત થલધાનવબાએ થલધેમક વાય કયીને બાલનગય યુની. નુાં નાભાબબધાન ભશાયાજા

યુદ્ધ ભાટે ન ચાંદ્રક

કૃષ્ણકુ ભાયથવિંશજી યુની. કયુા.

વોયાષ્રનાાં દે ળી યજલાડાાંભાાં બાલનગયન ાંુ સ્થાન શાંભેળાાં થલથળષ્ટ યહ્ય ાં ુ છે . તે િગથતળીર યાજ્મ શત.ાંુ અશીના યાજા
િજાલત્વર અને કલ્માણ યાજ્મના રશભામતી શતા. સ્લાતાંત્ર્મ છી બાયતભાાં બી જનાયાાં યાજ્મભાાં બાલનગય
એક અગ્રણી યાજ્મ શત.ાંુ િજાને જલાફદાય યાજતાંત્ર આનાયા વોયાષ્રનાાં યાજ્મભાાં બાલનગય િથભ શત.ાંુ
અન્મ યજલાડાાં બાલનગયના યાજા અને યાજ્મ તયપ ભાન અને અશબાલથી જતાાં શતાાં. બાલનગય બોગબરક
ુ યાત વાથે શત
દષ્ષ્ટએ વોયાષ્રભાાં શત,ાંુ યાં ત ુ તેન વાાંસ્કૃથતક-વમાારયક વાંફધ
ાં વથલળે, અભદાલાદ-ત ગજ
ુ યાતી થળષ્ટ ગજ
ુ યાતીની વોથી નજીક છે . બાલનગય ળશેય ણ ગામકલાડી યાજ્મના
અને છે . બાલનગયની ગજ
ાટનગય લડદયાની જેભ, ‘વાંસ્કાયનગયી’ તયીકે જાણીત ાંુ છે

અંતભાાં એક રાઈન જે કયો તે ફેસ્ટ કયો, રદરથી કયો. વપતા ચોકવ ભળે
https://t.me/gyansarthi

https://t.me/gyansarthi
https://t.me/lokrakshak
ુ યાજથવિંશ જાડેજા, અને બાથલન જી દ્વાયા કોન્સ્ટે ફર,તરાટી GPSC તથા અન્મ
યલ
સ્ધાસત્ભક રયિાભા તભને વપતાના દ્વાય સુધી રઈ જલાનો એક અનોિો િમાવ

જેભાાં દયે ક સ્ધાસત્ભક રયિાભા ઉમોગી નીલડત ુ વારશત્મ(ભટીયીમલવ) ની:સ્લાથસ બાલે
ીયવલાભા આલી યહ્ુાં છે .
ભટીયીમલવની યોજે-યોજની અડેટ ભેલલા અભાયી વાથે જોડાઈ ળકો વલો
Telegram ના ભાધ્મભ દ્વાયા.
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ય ક્ક્રક કયો અથલા telegram ભાાં વચસ
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