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રુાત વ ખાતાના  રા ય ર ત મારકોની યાદ  

જ લો- અમદાવાદ 
મ મારક ુ ંનામ ગામ તા કુો હરનામા માકં 

૧ અમતૃવિષર્ણી વાવ અમદાવાદ અમદાવાદ ૫ 

૨ ડચ ટોમ્બ  અમદાવાદ અમદાવાદ ૯ 

૩ પર્ાચીન મિ જદ ઇસનપરુ  અમદાવાદ ૩૦ 

૪ પર્ાચીન વાવ કઠવાડા અમદાવાદ ૩૨ 
૫ જળ ારવા  ખાન તળાવ ધોળકા અમદાવાદ ૫ 

     

જ લો- અમરલી 

૧ ટીંબો બાબરા અમરેલી ૨ 

જ લો-આણદં 

૧ ભદર્કાલી માતાની વાવ  ઉમરેઠ ઉમરેઠ ૧ 
 જ લો-ક છ 

૧ ભડે ર મિંદર અંજાર અંજાર ૧૮ 

૨ નાયબ કલેક્ટરની કચેરીના મકાન માના 
િદવાલ િચતર્ો  

અંજાર અંજાર ૧૪ 

૩ ભવુડે ર મહાદેવ મિંદર  ભવુડ અંજાર ૨૫ 

૪ શૈલ ગફુાન.ં૧ દેશલપર નખતર્ાણા ૧૦ 

૫ શૈલ ગફુાન.ં૨ દેશલપર નખતર્ાણા ૧૦ 

૬ પુઅંરે ર મિંદર(પુઅંરાગઢ નજીક)  મજંલ નખતર્ાણા ૧૦ 

૭ વડીમેડી (શૈવમઠ) (પુઅંરાગઢમા)ં  મજંલ નખતર્ાણા ૧૦ 

૮ પાધરગઢ પુઅંરે ર નજીક નખતર્ાણા ૨૪ 

૯ કંથકોટનો દરવાજો   કંથકોટ- (ડુગંર ઉપર 
િક લા મા)ં 

ભચાઉ ૧૦ 

૧૦ ન મિંદર   કંથકોટ ભચાઉ ૧૦ 

૧૧ સયૂર્મિંદર   કંથકોટ ભચાઉ ૧૦ 

૧૨ શોભારેલનો ટીંબો ચાપંર નજીક ભચાઉ ૨૪ 
૧૩ િશવમિંદર કેરા ભજુ ૧૦ 
૧૪ રામકંુડ ભજુ ભજુ ૧૦ 
૧૫ જૂનુ ંમિંદર ભદર્ે ર(વસઇ) મુદંર્ા ૧૩ 
૧૬ આઇ નો ડેરો (િશવ મિંદર)  િચતર્ોડ-મેવાસા  રાપર ૧૬ 
૧૭ પબમુઠનો ટીંબો સવુઇ રાપર ૨૧ 
૧૮ િક લો-લખપત  લખપત લખપત ૨૫ 
૧૯ ગરુુ ારા લખપત લખપત ૨૬ 
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૨૦ શૈલ ગફુાઓ(જુના પાટગઢ પાસે) િસયોત લખપત  ૧૦ 
     

જ લો-ખેડા 
૧ કંુડ અને તોરણ  કપડવજં  કપડવજં  ૫ 
૨ વાવ કપડવજં  કપડવજં  ૫ 
૩ વોરીવાવ કપડવજં  કપડવજં  ૫ 
૪ મોટા ટોડાવાળી વાવ  વડથલ નિડયાદ ૧૫ 
૫ વાવ મહમેદાવાદ મહમેદાવાદ ૫ 

 
 

જ લો-ગાધંીનગર 
૧ પર્ાચીન વાવ  અંબાપરુ ગાધંીનગર ૧૯ 
૨ પર્ાચીન વાવ  માણસા માણસા ૫ 

જ લો- મનગર 
૧ કીિતર્ તભં  માછરડા કાલાવડ ૫ 
૨ આલેચ પાટણની શૈલ ગફુા ઉફેર્ ખાપરા 

કોડીયાના ભ યરા 
પાટણ જામજોધપરુ ૧૪ 

૩ ટીંબો અમરા જામનગર ૨ 
૪ િશવમિંદર ખીમરાણા જામનગર ૩ 
૫ કોઠો (ભજુીયો) જામનગર જામનગર ૨ 
૬ ખભંાળીયા દરવાજો જામનગર જામનગર ૧૪ 
૭ જુમ્મા મિ જદનો      િશલાલેખ જામનગર જામનગર ૨ 
૮ નાગનાથનુ ંમિંદર જામનગર જામનગર ૨ 
૯ લાખોટા ટાવર જામનગર જામનગર ૨ 
૧૦ ટીંબો નરમાણા જામનગર ૨ 
૧૧ ટીંબો બેડ જામનગર ૨ 
૧૨ ટીંબો મોડા  જામનગર ૨ 
૧૩ ટીંબો લાખાબાવળ જામનગર ૨ 
૧૪ ટીંબો વસઇ જામનગર ૨ 
૧૫ પાળીયા લેખ અને યુ  કે્ષતર્ શેખપાટ જામનગર ૨ 
૧૬ કોઠો જોડીયા જોડીયા ૨ 
૧૭ ભચુરમોરીના પાળીયા, દેરી અને યુ  કે્ષતર્ ધર્ોળ ધર્ોળ ૨ 
૧૮ ટીંબો મોડપર લાલપરુ ૨ 
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જ લો-દવ િૂમ ારકા  
૧ પર્ાચીન મિંદર દાતર્ાણા ખભંાળીયા  ૩ 
૨ કાલીકામાતા નુ ં મિંદર ધર્ાસણવેલ ારકા ૨ 
૩ િકલે ર પાસેનો િક લો  ઘમુલી ભાણવડ ૨ 
૪ ગણેશ મિંદર  ઘમુલી ભાણવડ ૧૪ 
૫ નવલખા મિંદર ઘમુલી ભાણવડ ૧૪ 
૬ પર્ાચીન મિંદર (છેલસર તળાવને કાઠેં)  ઘમુલી ભાણવડ ૧૦ 
૭ રામપોળ દરવાજો  ઘમુલી ભાણવડ ૧૪ 
૮ િવિકયા વાવ  ઘમુલી ભાણવડ ૧ 
૯ સોન કંસારી  ઘમુલી ભાણવડ ૨ 
૧૦ પાચં મિંદરો પાછતર ભાણવડ ૨ 
૧૧ ભીમે ર મહાદેવનુ ંમિંદર  

(ગામના પાદરમા)ં  
પાછતર ભાણવડ ૧૧ 

૧૨ ભવને ર ના બે મિંદરો ભવને ર ભાણવડ ૨ 
૧૩ િક લો મોડપર ભાણવડ ૨ 
૧૪ વાવ મોડપર ભાણવડ ૨ 
૧૫ િધંગે ર મહાદેવનુ ંમિંદર અને શૈલ ગફુાઓ  મોડપર(િધંગે ર) ભાણવડ ૨ 
૧૬ પનોતીનુ ંમિંદર  હાથલા  ભાણવડ ૨ 
૧૭ શનીની વાવ  હાથલા ભાણવડ ૨ 

જ લો- ૂનાગઢ 

૧ અડીકડી વાવ  જુનાગઢ(ઉપરકોટ) જુનાગઢ ૧ 
૨ જુમ્મા મિ જદ અને તોપ નીલમ અને કડાનલ જુનાગઢ(ઉપરકોટ) જુનાગઢ ૧ 
૩ નવઘણ કવૂો જુનાગઢ (ઉપરકોટ) જુનાગઢ ૧ 
૪ રા,માડંિલકનો સવતં ૧૫૦૭નો િશલાલેખ જુનાગઢ(ઉપરકોટ) જુનાગઢ ૧૦ 
૫ લ કરી વાવ જુનાગઢ(ઉપરકોટ) જુનાગઢ ૧૦ 
૬ દામોદર કંુડ જુનાગઢ (િગરનાર જતા 

ર તા ઉપર) 
જુનાગઢ ૧ 

૭ દાતારનો ચીલો જુનાગઢ જુનાગઢ ૧ 
૮ બોરીયા તપૂ, લાખામેડી અને વડી લાખામેઠી જુનાગઢ (બોરદેવી નજીક)  જુનાગઢ ૧૧ 
૯ ધોરી(પીર) નો મકબરો જુનાગઢ જુનાગઢ ૧ 
૧૦ નરિસંહ મહતેાનો ચોરો જુનાગઢ જુનાગઢ ૧ 
૧૧ નવાબ મહોબતખાનજી પહલેાના  

બાબી રાજાના મકબરા 
જુનાગઢ જુનાગઢ ૧ 

૧૨ નાજીબીબીના મકબરા સાથે બારા સૈયદ જુનાગઢ જુનાગઢ ૧ 
૧૩ પચેં ર ગફુાઓ જુનાગઢ જુનાગઢ ૧ 
૧૪ મહોબત મકબરો જુનાગઢ જુનાગઢ ૧ 
૧૫ માતર્ી જુનાગઢ જુનાગઢ ૧ 
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૧૬ અશોક િશલાલેખની પર્િતિલિપ જુનાગઢ(િગરનાર જતા 
ર તા ઉપર)  

જુનાગઢ ૧૧ 

૧૭ િહ.સ. ૬૮૫ના િશલાલેખ સાથે માઇ ગઢેચી  જુનાગઢ જુનાગઢ ૧ 
૧૮ કાલીકા માતા  જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 
૧૯ ગરુુ દતાતેર્ય  જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 
૨૦ ગોરખ ટૂંક  જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 
૨૧ ગૌ મખુી જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 
૨૨ ભીમકંુડ જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 
૨૩ ભૈરવ જપ  જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 
૨૪ રામચદંર્જીની પાદુકા જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 
૨૫ હનમુાન ધારા જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 
૨૬ હાથી પગલા ં જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 
૨૭ તભં ઉપરના સવતં ૧૩૩૩, ૩૫ અને ૩૯ના 

તર્ણ િશલાલેખ સાથેનુ ં નેિમનાથ મિંદર  
જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 

૨૮ સવતં ૧૨૮૮ના છ િશલાલેખ સાથેનુ ં 
વ તપુાલનુ ંમિંદર 

જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 

૨૯ રા, ખેંગાર મહલે  જુનાગઢ(ગીરનારઉપર)  જુનાગઢ ૧ 
૩૦ ધન્ વતંરીનો પાળીયો માળીયા-હાટીના  માળીયા-

હાટીના  
૫ 

૩૧ દાહ સં  કારની મતૃીનો પાળીયો બગસરા (ઘડે)  માગંરોલ ૧ 
૩૨ હોથલ પદમણીની ગફુાઓ તલપરુ  િવસાવદર ૧ 
૩૩ નાની વાવનો િશલાલેખ વથંલી વથંલી ૧ 
૩૪ જુમ્મા મિ જદ ના મડંપ અને છત ધધંસુર વથંલી ૧૪ 
૩૫ િવજયે ર મહાદેવ અને સ.ં ૧૩૪૬ 

 (ઇ.સ. ૧૨૯૦)ના િશલાલેખો  
ધધંસુર વથંલી ૧ 

૩૬ સયુર્કંુડ ધધંસુર વથંલી ૧ 
૩૭ જુમ્મા મિ જદ મા ંઆવેલ સ.ં૧૪૦૮નો 

િશલાલેખ 
ધધંસુર વથંલી ૧ 

૩૮ રા, ખેંગારવાવ  વથંલી પાસે વથંલી ૧ 

જ લો-ગીર સોમનાથ  
૧ મિંદર અને બે િશલાલેખો અજારા ઉના ૧ 
૨ હજરતશાહનો મકબરો અને મિલક અયાઝની કબર  ઉના  ઉના ૧ 
૩ ગરમ પાણીના સાત કંુડો ઉના તલુશી યામ રોડ  ઉના  ૧ 
૪ તળાવ પાસેના િશલાલેખો ઉના તલુશી યામ રોડ  ઉના  ૨ 
૫ ભીમચાસ ઉના તલુશી યામ રોડ  ઉના  ૧ 
૬ જુમ્મા મિ જદ દેલવાડા ઉના  ૧ 
૭  મીનારાવાળી મિ જદ દેલવાડા ઉના  ૧ 
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૮ વેજલકોઠો દેલવાડા ઉના  ૧ 
૯ શાહકોઠો દેલવાડા ઉના  ૧ 
૧૦ ગફુાઓ શાણા-વાકંીયા ઉના  ૧/૨ 
૧૧ આદનાથ મિંદર આદપરુકાર કોડીનાર ૫ 
૧૨ ગગંનાથ મહાદેવ મિંદર તોસણ કોડીનાર ૫ 
૧૩ કાધંમાટડ ના બે િશલાલેખ જુની ફાફંણી કોડીનાર ૫ 
૧૪ ભીમ દેવળ ભીમદેવળ તાલાળા  ૧ 
૧૫ બૌધ્ધ તપુ ઉફેર્ વજીર પનાતનો કોઠો હડમતીયા તાલાળા ૧૪ 
૧૬ પર્ાચીન મદંીરો ઉંબા  વેરાવળ-પાટણ ૧૦ 
૧૭ કાિલકા માતાનુ ંમિંદર નાવદરા વેરાવળ-પાટણ ૧૦ 
૧૮ ગાયતર્ી મિંદરમા ંઆવેલ (ફારસી-સં  કૃત) િ ભાષી 

િશલાલેખ 
પ નાવાડા વેરાવળ-પાટણ ૧ 

૧૯ પર્ાચી કંુડ ઉના-વેરાવળ રોડ વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૨૦ મળુ પર્ાચી ઉના-વેરાવળ રોડ વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૨૧ કાજીની મિ જદમા ંઆવેલ િહ.સ. ૯૦૨ નો િશલાલેખ પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૨૨ ગોરખનાથ મહાદેવ પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૨૩ ન મિંદર પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧૦ 
૨૪ તળાવ પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૨ 
૨૫ નગરાનો ટીંબો પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૨ 
૨૬ નેક મહમદની મિ જદ પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧૦ 
૨૭ પર્ાચીન ગફુાઓ પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૨ 
૨૮ પર્ાચીન ન મિંદર (સગંર્હાલયનુ ંમકાન)  પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧૧ 
૨૯ ભદર્કાિલ માતાનો િશલાલેખ પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૨ 
૩૦ માઇપરુી મિ જદ પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧૦ 
૩૧ માગંરોલી શાહનો મકબરો અને િશલાલેખ સાથેની 

શાહીની કબરો 
પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧ 

૩૨ મઝુફફર મિ જદમા ંઆવેલ િશલાલેખ પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૩૩ મોટા દરવાજા પાસેનો િશલાલેખ પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૩૪ રૈયાપીર મિ જદની છત  પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧૦ 
૩૫ દર્ ે ર પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૩૬ વેણે ર મહાદેવ મિંદર પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૨ 
૩૭ વેરાવળ દરવાજો પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧૦ 
૩૮ સલુતાન એહમદનો િહ.સ.ં ૯૦૫-૧૫૪૩નો િશલાલેખ  પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૩૯ સયુર્ મિંદર પર્ભાસપાટણ નગર 

ટીંબા ઉપર િશતળાના 
મિંદર પાસે  

વેરાવળ-પાટણ ૧૦ 

૪૦ સાવનો ટીંબો પર્ભાસપાટણ વેરાવળ-પાટણ ૨ 
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૪૧ જામે મિ જદમા ંઆવેલ િહ.સ.ં ૭૩૨  
(ઇ.સ. ૧૩૩૧-૩૨) નો િશલાલેખ 

વેરાવળ વેરાવળ-પાટણ ૧ 

૪૨ હષર્દમાતાના મિંદરમા ંઆવેલ િશલાલેખ વેરાવળ વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૪૩ મડંોવરની બૌધ્ધ ગફુાઓ સવની-ગીર વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૪૪ ચ્યવન કંુડ સતુર્ાપાડા વેરાવળ-પાટણ ૧ 
૪૫ નવદુગાર્ મિંદર સતુર્ાપાડા વેરાવળ-પાટણ ૧૦ 

 
જ લો-પાટણ 

૧ ફાટીપાળ દરવાજો પાટણ પાટણ ૨૩ 
૨ છીંડીયા દરવાજો પાટણ પાટણ ૨૩ 
૩ બગવાડા દરવાજો પાટણ પાટણ ૨૩ 
૪ અઘારા દરવાજો પાટણ પાટણ ૨૩ 
૫  િતર્પાલીયા દરવાજો પાટણ પાટણ ૨૩ 
૬ ઝાલોરાગઢનો ટીંબો ઝાલોરાગઢ રાધનપરુ ૨૦ 

 
જ લો-પોરબદંર 

૧ જામે મિ જદમા ંઆવેલ બે િશલાલેખ કુતીયાણા કુતીયાણા ૧ 
૨ વાવમા ંઆવેલ બે કે્ષતર્પાળની મિુતર્ કુતીયાણા કુતીયાણા ૧ 
૩ િવ  ણ ુમિંદર  ઓડદર પોરબદંર ૩ 
૪ સયુર્મિંદર ન.ં૧   ઓડદર પોરબદંર ૩ 
૫  સયુર્મિંદર ન.ં૨  ઓડદર પોરબદંર ૩ 
૬ ખીમે ર મહાદેવ મિંદર કુછડી પોરબદંર ૫ 
૭ ચાડે ર મહાદેવ મિંદર છાયંા પોરબદંર ૫ 
૮ િધંગે ર મહાદેવનુ ંમિંદર  છાયંા પોરબદંર ૫ 
૯ ીમતી ક  તરુબાનુ ંઘર પોરબદંર પોરબદંર ૨ 
૧૦ સરતાનજીનો ચોરો પોરબદંર પોરબદંર ૨ 
૧૧ સયુર્મિંદર અને સપ્ તમાતકૃા મિંદર  બોરીચા પોરબદંર ૧૦ 
૧૨ જાલે ર મહાદેવ મિંદર  ફટાણા પોરબદંર ૧૧ 
૧૩ પાચં મદંીરો બળેજ પોરબદંર ૩ 
૧૪ નદેં ર મહાદેવ મિંદર  બોખીરા પોરબદંર ૫ 
૧૫ ચામુડંા માતા મિંદર  જુના-બોખીરા પોરબદંર ૫ 
૧૬ સાત મિંદરો  ભાણસરા પોરબદંર ૩ 
૧૭ પર્ાચીન મિંદર  માધવપરુ (ઘડે) પોરબદંર ૨ 
૧૮ પર્ાચીન મિંદર િમયાણી પોરબદંર ૨ 
૧૯ પચંાયતન મિંદર  િવસાવાડા પોરબદંર ૨ 
૨૦ વાવ િવસાવાડા પોરબદંર ૨ 
૨૧ જડે ર મહાદેવ મિંદર  અમરદડ (ગઢ)  રાણાવાવ ૧૦ 
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૨૨ િબલે ર મહાદેવ મિંદર િબલે ર રાણાવાવ ૨ 
૨૩ જંાબવુતી ગફુાઓ રાણાવાવ  રાણાવાવ ૨ 

 
જ લો-પચંમહાલ 

૧ વણઝારી વાવ  કાકંણપરુ ગોધરા ૨૭ 
૨ મિંદર સમહૂ કાકંણપરુ ગોધરા ૨૭ 
૩ પગથીયાવાળી ગેબનશાહની વાવ  ચાપંાનેર  હાલોલ ૮ 
૪ પાવાગઢ િક લો પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૫ માચંી િક લો પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૬ બાવમાન િક લો પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૭ ખણેુ ર િક લો પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૮ િશકારબારી અને ઉલન જુલનની ચોકી ઉપર િક લો પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૯ મિલક નગરની હવેલી પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૧૦ ગડી કંુડલ દરવાજા પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૧૧ જયિસંહનો મહલે પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૧૨ સેનાપિતની કોઠી પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૧૩ મેઢી તળાવ ઉપર પેવેિલયન  પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૧૪ માચંી હવેલી આગળની મિ જદ પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૧૫ મરાઠાનો મહલે પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૧૬ રાણીનો મહલે પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૧૭ બધં પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૧૮ લીલાગુબંજ પાસેની કોઠી  પાવાગઢ/ચાપંાનેર  હાલોલ ૩૫ 
૧૯ ભાગેંલ ુડે  પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૨૦ છતર્ીસ થાભંલાનુ ંભ ય  પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૨૧ ઝર અને જમીન પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૨૨ જામી મિ જદની દિક્ષણે આવેલ પેવેલીયન પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૨૩ ઇંટેરી મિ જદ અને તેની નજીકની ઇમારત પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૨૪ સૈનીકી મિ જદ પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૨૫ વાદંરા મિ જદ પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૨૬ મકબરા માડંવી  પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૨૭ કમાની મિ જદની નજીકનો મકબરો પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૨૮ બધંથી ક  બીન તળાવ સધુીની ભગુર્ભીય ચેનલ  પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૨૯ નવલખી તળાવથી જમનુા કંુડ સધુીના ભગુર્ભીય 

ચેનલ 
પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 

૩૦ પથ્થરનો પલુ પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૩૧ સરીયા વખારીયાની ઉપર આવેલ બેરેક  પાવાગઢ/ચાપંાનેર હાલોલ ૩૫ 
૩૨ મિલક સદંલની વાવ  માડંવી ગામ હાલોલ ૩૫ 
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૩૩ િસંધ માતાની વાવ  હાલોલનગર હાલોલ ૩૫ 
૩૪ ચદંર્લેખા (સરુજકલા) વાવ  હાલોલનગર હાલોલ ૩૫ 

 
જ લો-મ હસાગર  

૧ અજુ ર્ન ચોરી  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૨ કંુડ  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૩ તર્ણ પર્વેશ ાર વા  મિંદર લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૪ પર્ાચીન મિંદર લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૫ ભીમ ચોરી  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૬ વહનૂી વાવ  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૭ િશકારમઢી  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૮ િશલાલેખ વા  મિંદર લવાણા લણુાવાડા ૫ 

૯ સાસનુી વાવ  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૧૦ પર્ાચીન મિંદર ન.ં ૧ સતંરામપરુ  સતંરામપરુ  ૧૨ 
૧૧ પર્ાચીન મિંદર ન.ં ૨ સતંરામપરુ  સતંરામપરુ  ૧૨ 
૧૨ પર્ાચીન મિંદર ન.ં ૩ સતંરામપરુ  સતંરામપરુ  ૧૨ 

જ લો-બનાસકાઠંા  
૧ પર્ાચીન િશવમિંદર  કસરા કાકંરેજ ૧૫ 
૨ કંુભે ર મહાદેવ મિંદર  કંુભારીયા દાતંા ૧૦ 
૩ મિંદર ન.ં ૧ કાટંીવાસ નજીક  તરસગંના જગંલમા ં દાતંા ૮ 
૪ મિંદર ન.ં ૨   તરસગંના જગંલમા ં દાતંા ૮ 
૫ મિંદર ન.ં ૩ તરસગંના જગંલમા ં દાતંા ૮ 
૬ મિંદર ન.ં ૩ તરસગંના જગંલમા ં દાતંા ૮ 
૭ મિંદર ન.ં ૪ તરસગંના જગંલમા ં દાતંા ૮ 
૮ મિંદર ન.ં૫  તરસગંના જગંલમા ં દાતંા ૮ 
૯ મિંદર ન.ં ૬  તરસગંના જગંલમા ં દાતંા ૮ 
૧૦ મિંદર ન.ં ૧ કાટંીવાસ નજીક  તરસગંના જગંલમા ં દાતંા ૮ 
૧૧ મિંદર ન.ં૨  તરસગંના જગંલમા ં(મહડુી નજીક)   દાતંા ૮ 
૧૨ મિંદર ન.ં૩  તરસગંના જગંલમા ં(મહડુી નજીક)   દાતંા ૮ 
૧૩ મિંદર ન.ં ૪  તરસગંના જગંલમા ં(મહડુી નજીક)   દાતંા ૮ 
૧૪ વાવ હળાદ દાતંા ૭ 
૧૫ પર્ાચીન મિંદર  હળાદ દાતંા ૭ 
૧૬ મીઠીવાવ  પાલનપરુ પાલનપરુ ૧૯ 
૧૭ મલેુ ર મહાદેવ મિંદર પાડણ વાવ ૧૮ 
૧૮ કિપલે ર મહાદેવ મિંદર  વાવ વાવ ૧૮ 

 
 



9-list of monument.docx 

 
જ લો-ભ ચ 

૧ કડીયા ડુગંરની ગફુાઓ ઝાઝપોર ઝઘિડયા ૫ 

જ લો-ભાવનગર 

૧ છત અને દીવાલ ઉપરના િચતર્ો  ગોપનાથ મિંદર તળાજા ૧૪ 
૨ હડપ્ પીય ટીંબો બધેુલ ભાવનગર ૧૭ 
૩ ગગંા છતર્ી ભાવનગર ભાવનગર ૨ 
૪ જુના દરબારગઢની કોતરણી  ભાવનગર ભાવનગર ૨ 
૫ ભવનાથનુ ંમિંદર ભાવનગર ભાવનગર ૨ 
૬ પર્ાચીન મિંદર  ગુદંી  ભાવનગર ૩૧ 
૭ િફરંગી દેવળ કળસાર મહવુા ૨ 
૮ મીનારો લોિલયાણા વ લભીપરુ  ૨૮ 
૯ બર્હમકંુડ   િશહોર િશહોર ૨ 
૧૦ સાતશેરી િશહોર િશહોર ૨ 

જ લો-મહસાણા 
૧ વાવ મોઢેરા બેચરાજી ૫ 
૨ હવા મહલે મોઢેરા બેચરાજી ૫ 
૩ શિક્તકંુડ  આખજ મહસેાણા ૬ 
૪ અંબામાતાનુ ંમિંદર  ખેરવા મહસેાણા ૧૦ 
૫ શીતળા માતાનુ ંમિંદર બટુાપાલડી  મહસેાણા ૭ 
૬ નાગફણીમાતાનુ ંમિંદર  

(મિૂતર્ સાથે)  
મેઉ મહસેાણા ૧૦ 

૭ શીતળામાતાનુ ંમિંદર  લીંચ મહસેાણા ૧૫ 
૮ આમથેર માતાનુ ં મિંદર તથા નાના મિંદર વડનગર વડનગર ૧૦ 
૯ રાજગઢીના ટીંબા ઉપર નમિંદર  ઉમતા િવસનગર ૩૩ 

જ લો-રાજકોટ 

૧ શૈલ ગફુાઓ ખભંાલીડા ગ ડલ ૧૦ 
૨ મીનળવાવ વીરપરુ ગ ડલ ૧૦ 
૩ લાખા લાણીનો પાળીયો આટકોટ જસદણ ૨ 
૪ િશલાલેખ જસદણ (દરબારગઢમા)ં  જસદણ ૫ 
૫ ગફુા ડીંગથળો ડુગંર જસદણ ૫ 
૬ વાવ ભાડલા જસદણ ૨૫ 
૭ સાકંળે ર મહાદેવ જુની સાકંળી તપરુ ૧૦ 
૮ જુનો દરબારગઢ ધોરાજી ધોરાજી ૨ 
૯ મિંદરો સપેુડી ધોરાજી ૨ 
૧૦ દોળીધારનો ટીંબો ખોરાણા રાજકોટ ૧૭ 
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૧૧ જામ ટાવર રાજકોટ રાજકોટ ૩૪ 

જ લો-મોરબી 
૧ પર્ાચીન વાવ સરવડ માળીયા  ૧૯ 
૨ કુબેરવાવ  મોરબી મોરબી ૨ 
૩ દરબારગઢના તામર્પતર્ો મોરબી મોરબી ૨ 
૪ જાડે ર મહાદેવનો િશલાલેખ વાકંાનેર વાકંાનેર ૨ 
૫ સુદંરી ભવાનીનુ ંમિંદર હળવદ હળવદ ૨ 
૬ મશાન પાસેના પાળીયા હળવદ હળવદ ૨ 
૭ શરણે ર મિંદર પાસેની પર્ાચીન વાવ  હળવદ હળવદ ૩૧ 
૮ િવરજીવોરાની વાવ  હળવદ હળવદ ૩૬ 

જ લો-વડોદરા 
૧ પર્ાચીન તળાવ તેનતલાવ ડભોઇ ૯ 
૨ િવ ાધરની વાવ  સેવાસી વડોદરા ૧૩ 
૩ સયુર્નારાયણ મિંદર વડોદરા વડોદરા ૨૯ 

જ લો-છોટા ઉદ રુ 

૧ રણમકુ્તે ર મિંદર માકંણી સખેંડા ૨૯ 

જ લો-વલસાડ 

૧ રાધાકૃ  ણ મિંદર ધરમપરુ ધરમપરુ ૩૧ 

જ લો-સાબરકાઠંા 
૧ કંુડ ઇડર (ગભંીરપરુા) ઇડર ૪ 
૨ વાવ  ઇડર(ગભંીરપરુા) ઇડર ૪ 
૩ રણમલચોકી ઇડિરયોગઢ ઇડર ૧૫ 
૪ વાવ ચોરીવાડ ઇડર ૪ 
૫ પર્ાચીન વાવ દાવડ ઇડર ૧૫ 
૬ પર્ાચીન વાવ િલંભોઇ ઇડર ૧૫ 
૭ કંુડ સાબલી ઇડર ૬ 
૮ મહાદેવ મિંદર આગીયા ખેડબર્ ા  ૮ 
૯ િશવ મિંદર કાજાવાસ ખેડબર્ ા ૧૫ 
૧૦ વાવ ખેડબર્ ા ખેડબર્ ા ૮ 
૧૧ મિંદર ન.ં ૧  ગછંાલી ખેડબર્ ા ૮ 
૧૨ મિંદર ન.ં ૨ ગછંાલી ખેડબર્ ા ૮ 
૧૩ મિંદર ન.ં ૩ ગછંાલી ખેડબર્ ા ૮ 
૧૪ મિંદર ન.ં ૪ ગછંાલી ખેડબર્ ા ૮ 
૧૫ મિંદર ન.ં ૫ ગછંાલી ખેડબર્ ા ૮ 
૧૬ ગોપનાથ મહાદેવનુ ંમિંદર ગોતા ખેડબર્ ા ૧૨ 
૧૭ િશવ મિંદર દેતર્ાણ ખેડબર્ ા ૧૨ 



11-list of monument.docx 

૧૮ િનલકંઠ મહાદેવ મિંદર પોશીના  ખેડબર્ ા ૧૦ 
૧૯ મિંદર સાથે કંુડ અભાપરુ િવજયનગર ૫ 
૨૦ ન મિંદર ન.ં ૧ અભાપરુ િવજયનગર ૫ 
૨૧ ન મિંદર ન.ં ૨ અભાપરુ િવજયનગર ૫ 
૨૨ ન મિંદર ન.ં ૩ અભાપરુ િવજયનગર ૫ 
૨૩ શરણે ર મિંદર અભાપરુ િવજયનગર ૫ 
૨૪ િશવ શિક્ત મિંદર અભાપરુ િવજયનગર ૫ 
૨૫ ન મિંદર ન.ં ૧ આંતરસબુા િવજયનગર ૫ 
૨૬ ન મિંદર ન.ં ૨ આંતરસબુા િવજયનગર ૫ 
૨૭ ન મિંદર ન.ં ૩ આંતરસબુા િવજયનગર ૫ 
૨૮ ન મિંદર ન.ં ૪ આંતરસબુા િવજયનગર ૫ 
૨૯ શિક્ત મિંદર આંતરસબુા િવજયનગર ૫ 
૩૦ િશવમિંદર આંતરસબુા િવજયનગર ૫ 
૩૧ િશવ પચંાયતન મિંદર ન.ં ૧ આંતરસબુા િવજયનગર ૫ 
૩૨ િશવ પચંાયતન મિંદર ન.ં ૨ આંતરસબુા િવજયનગર ૫ 
૩૩ વાવ ધોળીવાવ િવજયનગર ૪ 
૩૪ નાગરાણીવાવ ખેડ-ચાદંરણી િહંમતનગર ૫ 
૩૫ સાથંલે ર મહાદેવ મિંદર માથા-સલુીયા િહંમતનગર ૪ 
૩૬ ચૌમખુ મહાદેવ  હાથરોલ િહંમતનગર ૧૫ 

જ લો-અરવ લી 
૧ ખડેંર નાદેંજ િભલોડા ૫ 
૨ મહાકાળીનુ ંમિંદર નાદેંજ િભલોડા ૫ 
૩ મહાદેવ મિંદર નાદેંજ િભલોડા ૧૫ 
૪ હનમુાનજી મિંદર નાદેંજ િભલોડા ૧૫ 
૫ િશવ પચંાયતન મિંદર ભેંટાલી િભલોડા ૪ 
૬ શોભાયડાનુ ંિશવમિંદર મોટીબેબાર િભલોડા ૧૫ 
૭ પર્ાચીન મિંદર શામળાજી િભલોડા ૫ 
૮ વાવ શામળાજી િભલોડા ૬ 
૯ હિરશચદંર્ની ચોરી શામળાજી િભલોડા ૨૨ 
૧૦ પગથીયાવાળી વાવ ટીંટોઇ મોડાસા ૬ 
૧૧ વણઝારી વાવ મોડાસા મોડાસા ૧૫ 

જ લો- રુત 

૧ ટોમ કોરીયેટનો મકબરો રાજગીરી ચોયાર્સી ૧૬ 

જ લો- રુ  નગર 

૧ ચૌમખુી વાવ ચોબારી ચોટીલા ૨ 
૨ તળાવપાસેનુ ંમિંદર ચોબારી ચોટીલા ૨ 
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૩ તરણેતર મિંદર થાન ચોટીલા ૨ 
૪ મિુન બાવાનુ ંમિંદર  થાન ચોટીલા ૨ 
૫ પચંાયતન મિંદર પરબડી  ચોટીલા ૨ 
૬ ગફુાઓ ભીમોરા ચોટીલા ૨ 
૭ જીન દરવાજો ઝીં વાડા દશાડા  ૨ 
૮ ઢીંક દરવાજો ઝીં વાડા દશાડા  ૨ 
૯ દિક્ષણ દરવાજો ઝીં વાડા દશાડા  ૨ 
૧૦ પિ મ દરવાજો ઝીં વાડા દશાડા  ૨ 
૧૧ મડાપોળ દરવાજો ઝીં વાડા દશાડા  ૨ 
૧૨ રા રી દરવાજો ઝીં વાડા દશાડા  ૨ 
૧૩ સરોવર ઝીં વાડા દશાડા  ૨ 
૧૪ જીણાનદં કંુડ (બે) ઝીં વાડા દશાડા  ૧૪ 

૧૫ પર્ાચીન દરવાજાના અવશેષો કંકાવટી ધાગંધર્ા ૨ 
૧૬ માતર્ી વાવ કંકાવટી ધાગંધર્ા ૨ 
૧૭ ચદંર્ાસર તળાવ પર્તાપપરુ ધાગંધર્ા ૧૪ 

૧૮ પર્ાચીન વાવ હામપરુ ધાગંધર્ા ૧૦ 

૧૯ ગર્ામદેવીનુ ંમિંદર કળમાદ મળુી ૫ 

૨૦ ગગંવોકંુડ અને તેની ઉપરના ચાર મિંદરો દેદાદરા વઢવાણ ૧૪ 
૨૧ મણવામામાનુ ંમિંદર દેદાદરા વઢવાણ ૧૪ 
૨૨ રાતબા ઉફેર્ રાજબાઇની વાવ  રામપરુા વઢવાણ ૧૦ 
૨૩ ગગંા વાવ વઢવાણ વઢવાણ ૨ 
૨૪ માધાવાવ  વઢવાણ વઢવાણ ૨ 
૨૫ વાવ ધાધંલપરુ  સાયલા ૨ 
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ર ત મારકોના સરકાર  હરનામાની યાદ  
હરનામાનો 

યાદ  માકં 

હરનામાની િવગત  

1 સૌરા   સરકારઃ એલ.એસ.સી.ડ .:િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ 22-4-1950ના માકંઃ એ.આર.સી.એચ- 
24(2) -19  

2 સૌરા   સરકારઃિશ ણ િવભાગના તાર ખઃ 1-1-1956 ના માકંઃએ.આર.સી.એચ-24(2)  
3 ુબંઇ સરકારઃિશ ણ િવભાગના તાર ખઃ 6-2-1958 ના માકંઃ એ.એસ.એસ.-1256. 
4 જુરાત સરકારઃ િશ ણ અને મ ૂર િવભાગના તાર ખઃ 4-11-1969 ના માકંઃ એચ-એસએચ-

941-એએચઆર-1069-76288-મ. 
5 જુરાત સરકારઃ િશ ણ અને મ ૂર િવભાગના તાર ખઃ 6-11-1969ના માકંઃ એચ-એસએચ-

946-એએચઆર-1067-68458-69-મ. 
6 જુરાત સરકારઃ િશ ણ અને મ ૂર િવભાગના તાર ખઃ 14-12-1970ના માકંઃ એચ-એસએચ-

2352-એએચઆર-1969-99490-70-મ. 
7 જુરાત સરકારઃ િશ ણ અને મ ૂર િવભાગના તાર ખઃ 24-12-1970ના માકંઃ એચ-એસએચ-

2374-એએચઆર-1070-102794-70-મ. 
8 જુરાત સરકારઃ િશ ણ અને મ ૂર િવભાગના તાર ખઃ8-2-1972ના માકંઃ એચ-એસએચ-

4095-એએચઆર-1071-4820(72)-પ. 
9 જુરાત સરકારઃ િશ ણ અને મ ૂર િવભાગના તાર ખઃ4-3-1972 ના માકંઃ એચ-એસએચ-

4252-એએચઆર-1077-101566-71-પ. 
10 જુરાત સરકારઃ િશ ણ અને મ ૂર િવભાગના તાર ખઃ27-7-1972 ના માકંઃ એચ-એસએચ-

4695-એએચઆર-1070-32038(72)-પ. 
11 જુરાત સરકારઃ િશ ણ અને મ ૂર િવભાગના તાર ખઃ17-11-1973ના માકંઃ એચ-એસએચ-

1814-એએચઆર-1071-13110-73-પ. 
12 જુરાત સરકારઃ િશ ણ અને મ ૂર િવભાગના તાર ખઃ16-9-1974ના માકંઃ એચ-એસએચ-

1151-એએચઆર-1073-10636(74)-પ. 
13 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ10-11-1976 ના માકંઃ એચ-એસએચ-201-એએચ 

આર-1074-5838-પ. 
14 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ21-1-1977ના માકંઃ એચ-એસએચ-54-એએચઆર-

1073-14213-(76)-પ. 
15 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ5-2-1977ના માકંઃ એચ-એસએચ-56-એએચઆર-

1074-15198-(76)-પ. 
16 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ14-7-1977ના માકંઃ એચ-એસએચ-82-એએચઆર-

1076-33577-પ. 
17 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ23-11-1977ના માકંઃ એચ-એસએચ-103-એએચ 

આર-1074-64609-(77)-પ. 
18 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ18-3-1978ના માકંઃ એચ-એસએચ-17-એએચઆર-

1077-11459-પ. 
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19 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ1-10-1983ના માકંઃ એચ-એસએચ-31-પીઆરવી-
1073-42912-83-પી. 

20 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ1-10-1983ના માકંઃ એચ-એસએચ-30-પીઆરવી-
1078-42912-83-પી. 

21 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ20-12-1986ના માકંઃ એચ-એસડ -પીઆરવી-
1056-2055-85-પી. 

22 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ4-2-1988ના માકંઃ એચ-એસ-4-પીઆરવી-1581-
125-(87)-પી. 

23 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ12-10-1989ના માકંઃ એચ-એસ-31-પીઆરવી-
1088-(6)-6-(89)-પી. 

24 જુરાત સરકારઃ િશ ણ િવભાગના તાર ખઃ15-3-1990ના માકંઃ એચ-એસ-5-પીઆરવી-1087-
4474-89- . 

25 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ30-4-1992ના માકંઃ 
એચ-એસએચ-1-પીઆરવી-1588-2117-(90)-એ. 

26 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ3-6-1992ના માકંઃ 
એચ-એસએચ-1-પીઆરવી-1588-2117-(90)-એ. 

27 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ13-11-1992ના માકંઃ 
વાયસી-11-પપરવ-1091-543-92-અ 

28 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ11-5-1992ના માકંઃ 
વાયસી-15-પીઆરવી-એમ-આર-93-એ. 

29 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ17-6-1993ના માકંઃ 
વાયસી-2-પીઆરવી-1091-857-93-એ. 

30 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ10-12-1993ના માકંઃ 
વાયસી-16-પીઆરવી-1089-1427-એ. 

31 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ4-3-1994ના માકંઃ 
વાયસી-01-પીઆરવી-1091-1981-92-એ. 

32 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ24-3-1994ના માકંઃ 
વાયસી-01-પીઆરવી-1091-1981-92-એ. 

33 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ23-10-2003ના માકંઃ 
વાયસી-7-2003-પીઆરવી-102002-316-એ. 

34 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ21-5-2004ના માકંઃ 
વાયસી-4-03-પીઆરવી-1097-1110-એ. 

35 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ22-5-2007ના માકંઃ 
વાયસી-01-2003-પીઆરવી-102006-32-એ. 

36 જુરાત સરકારઃ વુક સેવા અને સાં  તૃીક ૃ િૃતઓ િવભાગના તાર ખઃ21-6-2007ના માકંઃ 
વાયસી-03-07-પીઆરવી-102003-325-એ. 
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 ક  ર ત મારકોની યાદ  

જ લો-અમદાવાદ 
મ મારક ુ ંનામ તા કુો થળ જ લો 
૧ તર્ણ દરવાજા, ભદર્કાળી મિંદર પાસે  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 

૨ ભદર્ ટાવર, ભદર્કાળી મિંદર પાસે  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૩ સીદીસૈયદની મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૪ અહમદશાહની મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૫ તર્ણ દરવાજા અથવા િતર્પાિલયા દરવાજા  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૬ શાહકૃપાઇ મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૭ જામી મિ જદ  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૮ અહમદશાહની રાણીનો મકબરો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૯ અહમદશાહનો મકબરો  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૧૦ પાચંકુવા દરવાજો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૧૧ રાણીની મિ જદ, સારંગપરુ  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૧૨ રાણીની મિ જદ પાસેનો મકબરો, સારંગપરુ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૧૩ ઇંટેરી િમનારા  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૧૪ સીદી બસીરનો િમનારો અને મકબરા  

( લતો િમનારો)   
અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 

૧૫ િદ હી દરવાજા અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૧૬ કુતબુશાહની મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૧૭ દાદા હરીરની મિ જદ અને મકબરો  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૧૮ દાદા હરીરની વાવ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૧૯ કાલપુરુ દરવાજો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૨૦ સારંગપરુ દરવાજો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૨૦ દિરયાપરુ દરવાજો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૨૨ પેર્માભાઇ દરવાજો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૨૩ માતા ભવાની ની વાવ  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૨૪ અચ્યતુબીબીની મિ જદ અને મકબરો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૨૫ દિરયાખાનનો મકબરો  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૨૬ મહુાફીઝખાનની મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૨૭ રાની પવતંીની મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૨૮ શાહપરુ અથવા કાઝી મહમંદ િચ  તીની 

મિ જદ 
અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 

૨૯ સૈયદ ઉ  માનની મિ જદ અને મકબરો  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૩૦ શાહઆલમનો મકબરો, સમહૂના આજુબાજુના 

મકાનો સિહત  
અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
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૩૧ નાની પથ્થર મિ જદ (રાણી મિ જદ)  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૩૨ આઝમ ખાન મોઝમખાનનો રોઝો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૩૩ દ  તરુ ખાનની મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૩૪ રાણી િસપર્ીની મિ જદ અને મકબરો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૩૫ આ  ટોિડયા દરવાજો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૩૬ મિલક આલમની મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૩૭ રાયપરુ દરવાજો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૩૮ કાકંરીયા તળાવની પાળ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૩૯ બીબીજીની મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૪૦ હબેતખાનની મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૪૧ બાબા લલુઇુની મિ જદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૪૨ નવાબ સરદારખાન મિ જદ અને બહારનો 

દરવાજો સવેર્ન.ં ૬૮૧૪ 
અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 

૪૩ નવાબ સરદારખાનનો રોઝો કંપાઉન્ ડ સાથે 
સી. સ  ન.ં ૬૮૧૧ 

અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 

૪૪ મીર અબ ુતરુાબનો મકબરો અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ 
૪૫ ઠાભાઇની વાવ  અમદાવાદ ઇસનપરુ  અમદાવાદ 
૪૬ નાની પથ્થરની મિ જદ અમદાવાદ ઇસનપરુ અમદાવાદ 
૪૭ દરગાહ (કુતબુ-ઇ-આલમ)  અમદાવાદ વટવા અમદાવાદ 
૪૮ મોટી મિ જદ  અમદાવાદ સરખેજ રોઝા અમદાવાદ 
૪૯ મોટુ તળાવ, મહલે અને હરમ (રાણીવાસ)   અમદાવાદ સરખેજ રોઝા  અમદાવાદ 
૫૦ ગજંબક્ષના મકબરાની સામેનો મડંપ  અમદાવાદ સરખેજ રોઝા અમદાવાદ 
૫૧ બાબા ઇશાક અને બાબા ગજંબક્ષનો રોઝો, 

ગજંબક્ષની દરગાહ સામે  
અમદાવાદ સરખેજ રોઝા અમદાવાદ 

૫૨ બીબી(રાણી) રાજબાઇનો મકબરો, ગજંબક્ષના 
મકબરા સામે 

અમદાવાદ સરખેજ રોઝા અમદાવાદ 

૫૩ મહમંદ બેગડાનો મકબરો, ગજંબક્ષના મકબરા 
સામે 

અમદાવાદ સરખેજ રોઝા અમદાવાદ 

૫૪ શેખ અહમદનો મકબરો ગજંબક્ષના મકબરા 
સામે  

અમદાવાદ સરખેજ રોઝા અમદાવાદ 

૫૫ જામી મિ જદ ધોળકા  ધોળકા અમદાવાદ 
૫૬ મલાવ તળાવ ધોળકા ધોળકા અમદાવાદ 
૫૭ ખાન મિ જદ ધોળકા ધોળકા અમદાવાદ 
૫૮ બેહલોલખાન કાજીની મિ જદ ધોળકા ધોળકા અમદાવાદ 
૫૯ ખડેંર મકાન  ધોળકા ધોળકા અમદાવાદ 
૬૦ પર્ાચીન થળ-લોથલ ધોળકા સરગવાલા અમદાવાદ 
૬૧ રઘશુાહપીરની મિ જદ ધધંકુા રાણપરુ અમદાવાદ 
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૬૨ જામી મિ જદ િવરમગામ માડંલ અમદાવાદ 
૬૩ કાજી મિ જદ િવરમગામ માડંલ અમદાવાદ 
૬૪ સઇદની મિ જદ િવરમગામ માડંલ અમદાવાદ 
૬૫ મનુસર તળાવ અને મિંદરો િવરમગામ િવરમગામ  અમદાવાદ 

જ લો- અમરલી  
૧ પર્ાચીન થળ Ðગોિહલવાડનો ટીંબો અમરેલી  અમરેલી અમરેલી 
૨ ભીંતિચતર્ો-કાશી િવ નાથ મિંદર  લાઠી પાડરિશંગા  અમરેલી 
૩ પર્ાચીન થળ અમરેલી વેણીવદર અમરેલી 

જ લો- આણદં 

૧ વાવ બોરસદ બોરસદ આણદં 
૨ જામી મિ જદ ખભંાત ખભંાત આણદં 

જ લો-ક છ  
૧ રાવ લાખાની સમાિધ તથા છતર્ી  ભજુ ભજુ કચ્છ 
૨ િશવમિંદર ભજુ કોટાઇ કચ્છ 
૩ ઉત્ખનીત થળ ભજુ સરુકોટડા કચ્છ 
૪ પર્ાચીન થળ (કોટડા Ðહડપ્ ્પા કાળની 

વસાહત)  
ભચાઉ ધોળાવીરા કચ્છ 

જ લો- ખેડા 
૧ િવ લ ભાઇ હવેલી નિડયાદ વસો ખેડા 
૨ ભમરીયો કુવો મહમેદાવાદ મહમેદાવાદ ખેડા 
૩ ગળતે ર મિંદર ઠાસરા સરનાળ ખેડા 
૪ સૈફ-ઉ ીન અને િનઝામઉદીનની કબર મહમેદાવાદ સોજાલી ખેડા 
૫ મબુારક સઇદનો મકબરો મહમેદાવાદ સોજાલી ખેડા 

જ લો- ગાધંીનગર 

૧ ડાબાઇની વાવ િશલાલેખ સાથે  ગાધંીનગર અડાલજ ગાધંીનગર 

જ લો- મનગર  
૧ ગોપ(સયુર્) મિંદર  જામજોધપરુ નાની ગોપ જામનગર 

જ લો- દવ િૂમ ારકા 
૧ દૃવાર્સા ઋાિષનો આ મ અને તેનુ ં થળ ક યાણપરુ પીંડારા દેવભિુમ ારકા 
૨ કાિલકા માતાનુ ંમિંદર ારકા નવી ધર્ઇવડ દેવભિુમ ારકા 
૩ ગોકેશ ર મહાદેવનુ ંમિંદર ારકા લોરાલી દેવભિુમ ારકા 
૪ ગઢની રાગં અને મિંદર સવેર્ન.ં ૧૦૬ ારકા જુની ઢીંકી દેવભિુમ ારકા 
૫ રામ મિંદર ારકા બરડીયા દેવભિુમ ારકા 
૬ ારકાધીશ મિંદર સમહૂ બહારના કંપાઉન્ડ ારકા ારકા દેવભિુમ ારકા 
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સાથે સવેર્ ન.ં ૧૬૦૭, ૧૬૦૮, ૧૬૦૯ 
૭ ક્ષતર્પ િશલાલેખ ારકા ારકા દેવભિુમ ારકા 
૮ રુકમણી મિંદર ારકા ારકા દેવભિુમ ારકા 
૯ મગદેરુ મિંદર  ારકા ધર્ાસણવેલ દેવભિુમ ારકા 
૧૦ ગહુાિદત્ય મિંદર સવેર્ન.ં ૬૫૫ ારકા બરવાળા દેવભિુમ ારકા 
૧૧ જુનાગઢી ( નમિંદર)  ારકા વસઇ દેવભિુમ ારકા 
૧૨ કંકણે ર મહાદેવ મિંદર  ારકા વસઇ દેવભિુમ ારકા 

જ લો- ુનાગઢ 

૧ અશોકનો િશલાલેખ જુનાગઢ જુનાગઢ જુનાગઢ 
૨ બૌધ્ધ ગફુા જુનાગઢ જુનાગઢ જુનાગઢ 
૩ બાવા પ્ યારા, ખાપરાકોિડયા ગફુાઓ જુનાગઢ જુનાગઢ જુનાગઢ 
૪ પર્ાચીન ટીંબો જુનાગઢ ઇંટાવા જુનાગઢ 
૫ જામી મિ જદ માગંરોળ માગંરોળ જુનાગઢ 
૬ બીબી મિ જદ માગંરોળ માગંરોળ જુનાગઢ 
૭ રવેલી મિ જદ માગંરોળ માગંરોળ જુનાગઢ 

જ લો-ગીર-સોમનાથ 

૧ રણછોડરાયજીનુ ંમિંદર, મહાદેવ મિંદર ચોક 
પાસેની ખરાબાની જમીન સાથે  

કોડીનાર મળુ ારકા ગીર-સોમનાથ  

જ લો-દાહોદ 

૧ મહાદેવનુ ંપર્ાચીન ભગ્ન મિંદર  દાહોદ બાવકા દાહોદ 

જ લો-પાટણ 

૧ ખાન સરોવરનો દરવાજો પાટણ પાટણ પાટણ 
૨ રાણીની વાવ પાટણ પાટણ પાટણ 
૩ સહ  તર્લીંગ તળાવ (ઉત્ખનીત)  પાટણ અનાવાડા પાટણ 
૪ શેખ ફરીદનો મકબરો પાટણ પાટણ પાટણ 
૫ િનલકંડ ર મહાદેવ મિંદર પાટણ સણુક પાટણ 
૬ સવાઇ માતાનુ ંમિંદર પાટણ સણુક પાટણ 
૭ જામી મિ જદ િસ પરુ િસ પરુ પાટણ 
૮ ભગ્ન દર્ મહાલય મિંદર િસધ્ધપરુ િસધ્ધપરુ પાટણ 
૯ િનલકંડે ર મહાદેવ મિંદર  ચાણ મા હાવી પાટણ 
૧૦ સડેંરી માતા મિંદર પાસેના બે નાના મિંદરો ચાણ  મા સડેંર પાટણ 
૧૧ સીતામાતા મિંદર પાટણ િપલદુરા પાટણ 
૧૨ સયુર્મિંદરનુ ંતોરણ  પાટણ િપલદુરા પાટણ 

જ લો-પોરબદંર 

૧ મહાત્મા ગાધંીજીનુ ંજન્મ થળ (ઘર) પોરબદંર પોરબદંર પોરબદંર 
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૨ જૂનુ ંપા ર્નાથ મિંદર પોરબદંર િમયાણી પોરબદંર 

જ લો-પચંમહાલ 

૧ િસકંદરશાહની નો મકબરો હાલોલ હાલોલ ગોધરા 
૨ એક મીનારાની મિ જદ હાલોલ હાલોલ ગોધરા 
૩ પચં મહડુાની મિ જદ હાલોલ હાલોલ ગોધરા 
૪ મકબરો, પચંમહડુાની મિ જદ પાસે હાલોલ હાલોલ ગોધરા 
૫ સપાર્કાર પગથીયાવાળી વાવ  હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૬ સકરખાનની દરગાહ હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૭ શહરેી દરવાજો હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૮ ભદર્ િક લાની િદવાલ હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૯ ભદર્ િક લાના દિક્ષણ પવુર્મા ંઆવેલ શહરેી 

િક લો 
હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 

૧૦ પવૂર્ અને દિક્ષણના ભદર્ દરવાજા હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૧૧ શહરેકી મિ જદ (વહોરાની)  હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૧૨ તર્ણ ભ યરા હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૧૩ માડંવી અથવા જકાતનાકંુ  હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૧૪ જામી મિ જદ હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૧૫ વાવ હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૧૬ કેવડા મિ જદ હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૧૭ મધ્યમા ંતેમજ ખણૂામા ંઆવેલ ઇંટેરી ઘમુ્મટ 

સાથેની દરગાહ  
હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 

૧૮ કેવડા મિ જદનો સેનોટાફ (ઘમુ્મટ)( મરણ 
તભં)  

હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 

૧૯ નિગના મિ જદ હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૨૦ નિગના મિ જદનો સેનોટાફ હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૨૧ લીલી-ગુબંજ-કી મિ જદ  હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૨૨ કબતુરખાના મડંપ હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૨૩ કમાની મિ જદ હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૨૪ બાવમાનની મિ જદ હાલોલ ચાપંાનેર  પચંમહાલ 
૨૫ દરવાજાન.ં૧, અટક દરવાજો(બે પર્વેશ ાર 

સાથે)  
હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી   પચંમહાલ 

૨૬ દરવાજા ન.ં૨,(તર્ણ પર્વેશ ાર સાથે) બિુધયા  
દરવાજો   

હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી   પચંમહાલ 

૨૭ દરવાજા ન.ં૩,મોટો દરવાજો, સદન શાહ 
દરવાજો   

હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 

૨૮ દરવાજા ન.ં૪,મોટા બરુજ અને આંતિરક 
ભ યરા સાથે   

હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 



21-list of monument.docx 

૨૯ સાત મિંજલ બરુજ સધુીના પગિથયા ંસાથે  હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 
૩૦ ટંકશાળ હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 
૩૧ ગલુન બલુન દરવાજાન.ં૫  હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 
૩૨ બલુદં દરવાજા ન.ં ૬ હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 
૩૩ મકઇ કોઠાર હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 
૩૪ પતઇ રાવળનો મહલે તળાવ સાથે  હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 
૩૫ દરવાજાન.ં ૭ મકઇ દરવાજો હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 
૩૬ દરવાજાન.ં ૮ તારાપરુ દરવાજો હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 
૩૭ પાવાગઢનો િક લો અને પાવાગઢ ડુગંર 

પરના ખડેંર િહન્દુ અને ન મિંદરો 
હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 

૩૮ નવલખા કોઠાર હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 
૩૯ ટોચ ઉપર આવેલ િક લાની િદવાલ હાલોલ પાવાગઢ ટેકરી પચંમહાલ 
૪૦ દર્ મહાલય મિંદર હાલોલ દેસર પચંમહાલ 
૪૧ કંકે ર મહાદેવ મિંદર  ગોધરા કાકંણપરુ  પચંમહાલ 
૪૨ પર્ાચીન રત્ને ર મહાદેવ મિંદર િશ પોના પ  

સાથે  
ગોધરા રતનપર  પચંમહાલ 

જ લો-ભ ચ 

૧ જામી મિ જદ ભ ચ ભ ચ ભ ચ  

જ લો-ભાવનગર 

૧ પર્ાચીન થળ/ટીંબો િશહોર િશહોર ભાવનગર 
૨ દરબારગઢ િશહોર િશહોર ભાવનગર 
૩ પર્ાચીન થળ/ટીંબો  વ લભીપરુ વ લભીપરુ  ભાવનગર 
૪ ન મિંદર તળાજા તળાજા ભાવનગર 
૫ તળાજાની ગફુાઓ તળાજા તળાજા ભાવનગર 

જ લો-મહસાણા 
૧ મલાઇમાતા મિંદર  મહસેાણા પાલોદર મહસેાણા 
૨ િહંગળાજ માતાનુ ંમિંદર વીસનગર ખડંોસણા મહસેાણા 
૩ સભામડંપ(િ જોડીયા) અને પર્ાચીન મિંદરો વીસનગર ખડંોસણા મહસેાણા 
૪ જસમલનાથજી મહાદેવ મિંદર િવજાપરુ અસોડા મહસેાણા 
૫ અ પાલ કંુડ વડનગર વડનગર મહસેાણા 
૬ િશલાલેખ અને અજુ ર્નબારી દરવાજો વડનગર વડનગર મહસેાણા 
૭ તોરણ વડનગર વડનગર મહસેાણા 
૮ કંુડ િવજાપરુ િવજાપરુ મહસેાણા 
૯ સયુર્મિંદર, સયુર્કંુડ સાથે જોડાયેલ મિંદરો અને 

ટા િશ પો  
બેચરાજી મોઢેરા મહસેાણા 
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જ લો-રાજકોટ 

૧ ઢાકંની ગફુા ઉપલેટા ઢાકં રાજકોટ 

જ લો-વડોદરા 
૧ ભાઉ તાબેંકરવાડાની િદવાલો પરના 

ભીંતિચતર્ો 
વડોદરા વડોદરા વડોદરા 

૨ ઐિતહાિસક થળ સવેર્ ન.ં ૪૩૧ થી ૪૩૫ વડોદરા વડોદરા વડોદરા 
૩ હજીરા અથવા કુતબુ ીન મહમંદખાનનો 

મકબરો 
વડોદરા દંતે ર વડોદરા 

૪ પર્ાચીન થળ (ઉત્ખનીત)  ડભોઇ કાયાવરોહણ વડોદરા 
૫ તોરણ-પર્વેશ ાર  ડભોઇ કાયાવરોહણ વડોદરા 
૬ પર્ાચીન થળ-સાઢંીયાપરુા વડોદરા ગોરજ વડોદરા 
૭ વડોદરા દરવાજો અને તેની સાથેનુ ંબાધંકામ ડભોઇ ડભોઇ વડોદરા 
૮ હીરા દરવાજો સવેર્ ન.ં ૩૮,૪૧,૪૫,૪૭ અને 

ટીકા ન.ં ૧૦૨ અને ૧૦૩  
ડભોઇ ડભોઇ વડોદરા 

૯ મહડુી(ચાપંાનેરી) દરવાજો અને તેની સાથેનુ ં
બાધંકામ  

ડભોઇ ડભોઇ વડોદરા 

૧૦ નાદંોરી દરવાજો તથા તેની સાથેનુ ંપર્ાચીન 
બાધંકામ  

ડભોઇ ડભોઇ વડોદરા 

૧૧ સપ્ તમખુીવાવ  ડભોઇ ડભોઇ વડોદરા 
૧૨ માઇકર્ોિલિથક સાઇટ સવેર્ ન.ં ૩૧૧,૧૨,૧૩ અને 

૨૯૮  
સાવલી અમરાપરુા વડોદરા 

જ લો-સાબરકાઠંા 
૧ િસકંદરશાહની કબર પર્ાિંતજ પર્ાિંતજ સાબરકાઠંા  

૨ મિંદર સમહૂ િહંમતનગર ખેડ અને રોડા સાબરકાઠંા  

જ લો- રુત 

૧ ખ્વાજા દાના સાહબેનો રોઝા તરીકે ઓળખાતી 
દરગાહ 

સરુત સરુત સરુત 

૨ અંગેર્જોનુ ંપર્ાચીન કબર્ તાન  સરુત સરુત સરુત 
૩ ખ્વાજા સફર સલેુમાનની કબર સરુત સરુત સરુત 
૪ પર્ાચીન ડચ અને આમેર્િનયન કબર અને દહન 

થળ  
સરુત સરુત સરુત 

૫ પર્ાચીન થળ સવેર્ પ્લોટ ન.ં૫૩૫ સિહત   સોનગઢ કામરેજ સરુત 
૬ ફતેહ બરુજ સોનગઢ યારા  સરુત 
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જ લો- રુ  નગર  
૧ રાણકદેવીનુ ંમિંદર  વઢવાણ  વઢવાણ  સરેુન્ દર્નગર  
૨ પર્ાચીન ટીંબો લીંબડી રંગપરુ  સરેુન્ દર્નગર 
૩ સયુર્મિંદર (સરુજદેવળ)  ચોટીલા થાનગઢ સરેુન્ દર્નગર 
૪ નવલખા મિંદર  સાયલા સેજકપરુ  સરેુન્ દર્નગર 
૫ પર્ાચીન વસાહત/ટીંબો (ગામમા)ં  સાયલા સેજકપરુ સરેુન્ દર્નગર 
૬ દરબારગઢ હળવદ હળવદ સરેુન્ દર્નગર 
૭ અનતેં ર મિંદર  ચોટીલા ભડીયા આણદંપરુ  સરેુન્ દર્નગર 

 

જ લાવાર ુલ ક  ર ત મારકોની યાદ  
 
 
માકં જ લો ુલ મારકો ન ધ 
૧ અમદાવાદ ૬૫  
૨ અમરેલી ૦૩  
૩ આણદં ૦૨  
૪ કચ્છ ૦૪  
૫ ખેડા ૦૫  
૬ ગાધંીનગર ૦૧  
૭ જામનગર ૦૧  
૮ દેવભિૂમ ારકા  ૧૨  
૯ જુનાગઢ ૦૭  
૧૦ ગીર-સોમનાથ ૦૧  
૧૧ દાહોદ ૦૧  
૧૨ પાટણ ૧૨  
૧૩ પોરબદંર ૦૨  
૧૪ પચંમહાલ ૪૨  
૧૫ ભ ચ ૦૧  
૧૬ ભાવનગર ૦૫  
૧૭ મહસેાણા ૦૯  
૧૮ રાજકોટ ૦૧  
૧૯ વડોદરા ૧૨  
૨૦ સાબરકાઠંા ૦૨  
૨૧ સરુત ૦૬  
૨૨ સરેુન્ દર્નગર ૦૭  
 ુલ ટોટલ 201 
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રુાત  વ ખા  ુ જુરાત સરકાર ના રાજય ર ીત  મારકોની યાદ . 

જ લો-દવ િૂમ ારકા  
 

૧ પર્ાચીન મિંદર દાતર્ાણા ખભંાળીયા  ૩ 
૨ કાલીકામાતા નુ ં મિંદર ધર્ાસણવેલ ારકા ૨ 
૩ િકલે ર પાસેનો િક લો  ઘમુલી ભાણવડ ૨ 
૪ ગણેશ મિંદર  ઘમુલી ભાણવડ ૧૪ 

૫ નવલખા મિંદર ઘમુલી ભાણવડ ૧૪ 

૬ પર્ાચીન મિંદર (છેલસર તળાવને કાઠેં)  ઘમુલી ભાણવડ ૧૦ 

૭ રામપોળ દરવાજો  ઘમુલી ભાણવડ ૧૪ 

૮ િવિકયા વાવ  ઘમુલી ભાણવડ ૧ 
૯ સોન કંસારી  ઘમુલી ભાણવડ ૨ 
૧૦ પાચં મિંદરો પાછતર ભાણવડ ૨ 
૧૧ ભીમે ર મહાદેવનુ ંમિંદર  

(ગામના પાદરમા)ં  
પાછતર ભાણવડ ૧૧ 

૧૨ ભવને ર ના બે મિંદરો ભવને ર ભાણવડ ૨ 
૧૩ િક લો મોડપર ભાણવડ ૨ 
૧૪ વાવ મોડપર ભાણવડ ૨ 
૧૫ િધંગે ર મહાદેવનુ ંમિંદર અને શૈલ ગફુાઓ  મોડપર(િધંગે ર) ભાણવડ ૨ 
૧૬ પનોતીનુ ંમિંદર  હાથલા  ભાણવડ ૨ 
૧૭ શનીની વાવ  હાથલા ભાણવડ ૨ 
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                         જી લો મિહસાગર 
 
 
 
૧ અજુ ર્ન ચોરી  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૨ કંુડ  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૩ તર્ણ પર્વેશ ાર વા  

મિંદર 
લવાણા લણુાવાડા ૫ 

૪ પર્ાચીન મિંદર લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૫ ભીમ ચોરી  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૬ વહનૂી વાવ  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૭ િશકારમઢી  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૮ િશલાલેખ વા  મિંદર લવાણા લણુાવાડા ૫ 

૯ સાસનુી વાવ  લવાણા લણુાવાડા ૫ 
૧૦ પર્ાચીન મિંદર ન.ં ૧ સતંરામપરુ સતંરામપરુ  ૧૨ 
૧૧ પર્ાચીન મિંદર ન.ં ૨ સતંરામપરુ સતંરામપરુ  ૧૨ 
૧૨ પર્ાચીન મિંદર ન.ં ૩ સતંરામપરુ સતંરામપરુ  ૧૨ 
 


