
POWER POINT SHOW BY VIPUL DESAI 

લડોદયા ગજુયાત યાજ્મના ભધ્મ બાગભાાં આલેલુાં વલશ્વાવભત્રી નદીને કિનાયે 
લવેલુાં નગય છે. તેનુાં જુનુાં નાભ લટદ્ર છે. લડોદયાનુાં નાભ વાંસ્કૃત 'લટસ્મ 
ઉદયે' ઉયથી ઉતયી આવ્ુાં શોલાનુાં ણઆ્ ભાનલાભાાં આલે 
છે.વલશ્વાવભત્રી નદીને કિનાયે ઘણા લડ (વાંસ્કૃતઃ લટ વકૃ્ષ)નાાં ઝાડ શોલાથી, 
લડ શઠે વલિવેલુાં ળશયે 'લટસ્મ ઉદયે' િક્રભે અભ્રાંળ થતા થતા લડોદયા 
થઇ ગ્ુાં છે  



લડોદયાનો પ્રથભ ઐતિશાતવક ઉલ્રેખ 
૮૧ ૨ભાાં લટદ્ર નાભે થમેરો છે. 
આંકોટકા (આજન ાં અકોટા) નાભના 
ળશયેની વભીન ાં આ લટદ્ર ગાભન ાં 
ભશત્લ દવભી વદીભાાં લઘ્ ાં.  









૧૭૨૧ભાાં ીરાજી ગામકલાડ મ ઘર વામ્રાજ્મ વાભેથી લડોદયા ઉય કફજો 
ભેલી લડોદયાને ભયાઠી ળાવન શઠે રાવ્મા. ભયાઠી ેશ્વાએ ગામકલાડને  
લડોદયા ઉય લશીલટ કયલાનો શક્ક આપ્મો. ૧૭૬૧ભાાં, ભયાઠા વામ્રાજ્મના  
ેશ્વાનો અપધાનો વાભે ાણીિના ્ ધ્ધભાાં યાજમ છી લડોદયા ન ાં ળાવન 
ગામકલાડો ના શસ્િક આવ્્ ાં. ૧૮૦૨ભાાં બ્રિટટળયો વાથે વાંતધ છી લડોદયા, 
િીટીળ વામ્રાજ્મ શઠે સ્લિાંત્ર ગામકલાડી ળાવન શસ્િક યહ્ ાં.  



રક્ષ્ભી વલરાવ ભશરે એ લડોદયા ભાાં આલેર ગામિલાડ લાંળના ભશરે નુાં નાભ છે. તે ૧૮૯૦ ભાાં ભશાયાજા વમાજીયાલ  
ગામિલાડના હુિભ ય ફાાંધલાભાાં આવમો શતો.. ભશરેની અંદય ધ્માનાિવિત ધાતનુી મતુીઓ, જુના શવથમાયો તથા ભોઝેઇિ 
અને ટેયાિોટા યાખલાભા આલેરા છે. આ ભશલે ્જમાયે ફાંધામો શતો તમાયે તેની અંદાજીત કિિંભત ૩,૦૦,૦૦૦.૦૦ સ્ટર્રિન્ગ ્
ાઉન્ડ્ શતી. શાર અકશમા ભનોયાંજન ્ભાટે ોરો ક્લબુ ્ણ ચારે છે.   



સ યવાગય 
ચાંદન િાલના જ ના નાભથી ઓખાત  ાં સ  યવાગય ૧૮ભી વદી ભાાં ફન્ ાં શત  ાં. સ યવાગયને િેન ાં નવ ાં નાભ કદાચ િેની કાાંઠે આલેર ભશાયાજા 
વમાજીયાલ ્ તનલતવિટીની મ્્ ઝીક કોરેજને કાયણે ભેર છે. સ યવાગયના ેટાભાાં ત્રણથી ચાય ાિાક લા ફનાલેર છે જેનાાં કાયણે અતિળમ 
ગયભીનાાં ટદલવોભા ણ સ યવાગય ાણી તલશોણ ાં થત  ાં નથી.  સ યવાગયન ાં તલશ્વાતભત્રી નદી વાથે ણ જોડાણ કયલાભાાં આલેર છે જેથી અતિવષૃ્ટટ 
વભમે લધાયાન ાં ાણી નદીભાાં લશી જામ છે  
અને ળશયે સ યબ્રિિ યશ ેછે. 
 



વમાજી ફાગ (કભાટી ફાગ) 
આ ફાગ તલશ્વાતભત્રી નદીને ટકનાયે આળયે ૧ ૧ ૩  એકય જભીનભાાં પેરામેર છે. આ ફાગ ભશાયાજા વમાજીયાલે 
૧ ૮૭૯ની વારભાાં ફનાવ્મો શિો, જેભાાં પક્િ એક ફાગ તવલામ ફીજા પ્રાણી વાંગ્રશારમ, મ્્ બ્રઝમભ, પ્રેનેટોટયમભ, 
સ્લાસ્્મ મ્્ બ્રઝમભ, ફ્રોયર ક્રોક (જભીન ય ફનેર આળયે ૧ ૨  ફુટ ભોટી અને શજી કામયયિ એલી ઘટડમા), 
ટોમ ટે્રન (પક્િ ૨  ફુટ ઉંચાઇ ધયાલિી, ૧૦ ઈંચ શોા ટે્રક ય ચારિી ખાવ ફાકોની ટે્રન)આકયણ છે. 
વમાજીફાગભાાં ઘણાાં દ રયબ એલા ફુર, છોડ અને ઝાડ છે, જે જલલ્રે ફીજે જોલા ભે (જેભકે યાલણ િાડ કે 
દળભાથાો િાડ). 
 



લડોદયાના યાજકીમ િથા વાાંસ્કૃતિક તલકાવનો શે્રમ ગામકલાડી યાજ્મના સ પ્રતવઘઘ ળાવક ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ -
 ત્રીજાને પાે જામ છે. વમાજીયાલ ગામકલાડે, ૧૮૭૫ભાાં ગાદી વાંબાી. િેભણે લડોદયાનો ળૈિબ્રણક તલકાવ - પયજીમાિ પ્રાથતભક 
તળિણ, અધ્મિન પ સ્િકારમ, ઉચ્ચ તળિણ ભાટે ્ તનલતવિટીની સ્થાના દ્વાયા કમો.. િેભણે ટેિટાઇર િથા અનમ ઉદ્યોગોનો તલકાવ 
ણ કમો. બાયિના સ્લાિાંત્ર્મ છી િે વભમના લડોદયાના ભશાયાજાએ બાયિ ગણયાજ્મભાાં વાભેર થલાનો તનણયમ કમો અને લડોદયા 
સ્લિાંત્ર બાયિનાાં મ ાંફઇ યાજ્મ શઠે આવ્્ ાં. ૧૯૬૦ભાાં ગ જયાિ યાજ્મની સ્થાના ફાદ લડોદયા ગ જયાિનો બાગ ફન્ ાં.  











ભશાયાજા વમાજીયાલ ્ તનલતવિટી 
ભશાયાજા વમાજીયાલના ૌત્ર શ્રી પ્રિાતવિંશ યાલ ગામકલાડે ભશાયાજા વમાજીયાલ 
્ તનલતવિટીની સ્થાના કયી. આ વાથે િેભણે િેભના દાદાની ઈચ્છા પ્રભાણે વય વમાજીયાલ 
ડામભાંડ જ્્ ફીરી અને ભેભોયીમર ટ્રસ્ટની સ્થાના કયી.  ડો. જેક્વન, જેઓ ત્માયે 
(૧૯૦૮)ભાાં લડોદયા કોરેજના તપ્રનવીાર શિા, આ તલચાય અને છી િેના અભર કયાલલા 
ભાટે અને ભશાયાજા વમાજીયાલ ્ તનલતવિટીની સ્થાના િથા િેના તલસ્િાય ભાટે જલાફદાય 
છે. િેભણે એક સ્લિાંત્ર અને વગલડિા લાા તલજ્ઞાન વાંક રની યચના ય બાય મકૂ્યો. 
 
 



ક્ાાં ભે ફે્રન્ડવ ભા આટરો પ્માય, 
િઇંિ થામ ને ભલા આલે દોસ્ત શજાય, 
ક્ાાં એલી યીક્ષા અને ક્ાાં એલા યસ્તા, 
ત્માની યેસ્ટોયન્ટ ભોઘીં ને ત્માના ાન વસ્તા, 
Baroda ભા જાત જાત ના રોિો લવતા, 
ફે્રન્ડવ જોડે ટાઇભ નીિે શવતા શવતા. 
ક્ાાં એલો લયવાદ, ક્ાાં એલી ગયભી, 
ક્ાાં ભે િોઇને દુિાન આટરી વસ્તી, 
ક્ાાં ભે દુિાનદાયોની આલી ઘયાિ બક્તી, 
ક્ાાં ભે િોઇને જીલન ભા આટરી ભસ્તી, 
વૌથી ફેસ્ટ આડી barodaની લસ્તી.. ક્ાાં 
એલી ઉત્તયામણ, ક્ા એલી શોી, 
તશલેાયો ભા બેગી થામ આખી ફે્રન્ડવની ટોી, 
ક્ાાં એલી નલયવત્ર, ક્ાાં એલી કદલાી, 
ક્ાાં એલા ડાન્ડીમા, ક્ાાં એલા ધભાિા. 
ક્ા ભે Fatehgunj Roadની યાંગીરી વાાંજ, 
ક્ા ભે kamaati ગાડડનની ચટાિેદાય યાત 
ક્ા ભે એ ક્રફોની ભજા, ક્ા ભે એ ભોડી 
યાતોની યજા,ક્ા ભે શોનેસ્ટ જેવ ુાલ-બાજી, 
ક્ા ભે paaras જેવ ુાન, 
ક્ા ભે કફ્રજરેન્ડ જેલી િોપી,  
ક્ા ભે ટેન જેલી નાન. 
Baroda નો યાંગ નીયાો, Baroda નો ઢાંગ 
નીયાો,શોમ એભા બરે િોઇ ખયાફી,  
તો ણ ગલડથી િશો  

we are Baroda vaala 













ભશાયાજા પતેશવવિંશ મ્્રુ્ઝમભ રક્ષ્ભી વલરાવ ભશરેના પ્ાાંગણ ભાાં આલેર છે. 
આ મ્્રુ્ઝમભભાાં લડોદયા ળશયેના પલુડિાર્રન ભશાયાજા તેભજ ળાશી કયલાય 
દ્વાયા ફશોા પ્ભાણભાાં એિત્ર િયલાભાાં આલેર વલવલધ િરાના ઉત્તભ નમનુા 
વાંગ્રકશત િયલાભાાં આલેર છે. ભશાયાજા પતેશવવિંશ મ્્રુ્ઝમભભાાં પક્ત બાયતીમ 
િરાના નકશ યાંત ુચાઇનીઝ, જાાનીઝ, યોભન લગેયે વાંસ્કૃવતના ણ ભાશીય 
િરાિાયો ની િરાકૃવત વાચલલાભાાં આલેર છે.   

















નાટયપ્વવૃત્ત વલિવે છે. િરાિાયોનો 
ભેો જાભે છે. પસુ્ તિારમોભાાં બીડ 
યશ ેછે. લડોદયા ભાત્ર જોલા જેવુાં 
નશીં, યાંત ુલવલા જેવુાં અને જોઈને 
જ નશીં ણ જીલીને જાણલા જેવુાં ! 



POWER POINT SHOW BY VIPUL DESAI 
 

desaivm50@yahoo.com 

ભાાંડલી દયલાજા લડોદયા ળશયેના જુના લડોદયા વલસ્તાયના ર્ફરકુર ભધ્મભાાં આલેર છે જેની ચાયે તયપ 
રશયેીપયુા દયલાજા,ચાાંાનેય દયલાજા, ાણીગેટ દયલાજા અને ચોખાંડી દયલાજા એભ કુર ચાય દયલાજા 
આલેર છે. પ્ાચીન લડોદયા આ ચાય દયલાજાની જોડતી કિલ્રા જેલી કદલાર ની લચ્ચે લવેલુાં શત.ુ 
ભાાંડલી દયલાજા મઘુરિાભા ફનાલલાભાાં આવમો શતો જેનુાં નલીનીિયણ ગલડનય ભલ્શાયયાલ ભારોજી દ્વાયા 
૧૭૩૬ ની વારભા િયલાભા આવ્ ુશત.ુ  
 


