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�જુરાતની સા�ંૃિતક વારસો ધરાવ�ુ ંશહ�ર એટલે અમદાવાદ

અહમદોએ સરખેજ િનવાસી સતં િશરોમણી શેખ અહમદ ખ! 

કર" હોવાના #રુાવાઓ મળ" આવે છે. 

બાદશાહ આ*યો ને આશાવલ પર આ-મણ કર" શહ�ર 

બશાયા” પણ આ દંતકથાઓ સ0ય થી વેગ

સ�ંૃતી પણ જવાબદાર છે 2મા ંભ4નો 5ક6લો

સમાવેશ થાય છે. 

��������� 	
����  

વ6ડ8 હ�5રટ�જ િસટ"ની �થાપનાની સાલ બાબતે િવધવાનો એકમત નથી 

એ પોતાના #�ુતક ‘�જુરાત:ુ ં પાટનગર અમદાવાદ

તાર"ખ અને સાલ ની િવ��તૃ ચચા8 કરવા મા ંઆવી છે

પર આ*યા હતા .આ શહ�ર ની �થાપના ચાર અહમદ <ારા કરવામા ંઆવી હતી 

િશરોમણી શેખ અહમદ ખ! ગજંબ=, અહમદ

કા? અહમદ અને @6ુલા ંઅહમદ હતા. 

આશા ભીલની #Aુી િશBા ક� તેCના Bેમમાં

સસા આયા – તબ બાદશાહ ને શહ�ર બશાયા
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અમદાવાદ શહ�ર સાબરમતી નદ"ને #વૂF 5કનાર� 

ચાર� 5દશામા ંદોર" પકડ"ને બાધંકામ શGુ થHું
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�જુરાતની સા�ંૃિતક વારસો ધરાવ�ુ ંશહ�ર એટલે અમદાવાદ. ઈ.સ. ૧૪૧૧મા ંઅમદાવાદની �થાપના ચાર 

િનવાસી સતં િશરોમણી શેખ અહમદ ખ! ગજંબ=, અહમદ શાહ, કા? અહમદ અને @6ુલા ંઅહમદ 

. અનેક દંતકથાઓ પણ છે 2મા ંઆશા ભીલની #Aુી િશBા 

બાદશાહ આ*યો ને આશાવલ પર આ-મણ કર" શહ�ર વસા*Hુ.ં “જબ ુMે પર સસા આયા – તબ

આ દંતકથાઓ સ0ય થી વેગળ" છે. અમદાવાદના િવકાસ માટ� Bાચીન સમયમા ંથયેલા બાધંકામો અને 

ભ4નો 5ક6લો, Aણ દરવાC, Nુમા મO�જદ, માણેક ચોક અને 

સાલ બાબતે િવધવાનો એકમત નથી .પરં� ુઆ બાબતે ર0ન મPણ

પાટનગર અમદાવાદ’મા ં Bકરણ ન ં ૩”અમદાવાદ વ�Hુ”ંનામમાં

તાર"ખ અને સાલ ની િવ��તૃ ચચા8 કરવા મા ંઆવી છે. અને Sતે  ઈ.સ. ૧૪૧૧માઅંમદાવાદની �થાપના 

શહ�ર ની �થાપના ચાર અહમદ <ારા કરવામા ંઆવી હતી . ચાર અહમ

અહમદ શાહ પોતે અને બીC બે અહમદો ક� 2મણે એક�ય 

 આ ઉપરાતં અમદાવાદ શહ�રની �થાપના બાબતે અનેક 

ના Bેમમા ંબાદશાહ આ*યો ને આશાવલ પર આ-મણ કર" શહ�ર 

બાદશાહ ને શહ�ર બશાયા” પણ આ દંતકથાઓ સ0ય થી વેગળ" છે . 

શહ�ર સાબરમતી નદ"ને #વૂF 5કનાર� સૌ Bથમ પાયામા ંVટ શેખ અહમદ ખ! એ @કૂ"ને

5દશામા ંદોર" પકડ"ને બાધંકામ શGુ થHુ.ં �થાપના સમયના િવ�તારની વાત કર"એ તો માણેક Wરુજથી
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અમદાવાદની �થાપના ચાર 

અહમદ અને @6ુલા ંઅહમદ 

આશા ભીલની #Aુી િશBા ક� તેCના Bેમમા ં

તબ બાદશાહ ને શહ�ર 

િવકાસ માટ� Bાચીન સમયમા ંથયેલા બાધંકામો અને 

અને ૧૬૫ 2વી પોળોનો 

આ બાબતે ર0ન મPણરાવ ભીમરાવ જોટ� 

નામમા ં િવિવધ િવધવાનો આપેલ 

ની �થાપના થય એવા િનણ8ય 

અહમદોમા ંસરખેજ િનવાસી સતં 

એક�ય નમાજ ન છોડ" હોઈ તેવા 

 દંતકથાઓ પણ છે. 2મ ક� 

બાદશાહ આ*યો ને આશાવલ પર આ-મણ કર" શહ�ર વસા*Hુ.ં “જબ ુMે પર 

Bથમ પાયામા ંVટ શેખ અહમદ ખ! એ @કૂ"ને ચાર� અહમદો 

િવ�તારની વાત કર"એ તો માણેક Wરુજથી જવાહર#લુ Zધુી 
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અને 0યાથંી  લાલ દરવાC અને Pભ[ ુઅખાડાનદં

મહ�લ , શાહ" મO�જદ અનેરાCના સેવકો માટ�: ુ ંબાધંકામ હોઈ તેમ જણાય છે

� ���� �к���  

અમદાવાદ શહ�રનો પાયો નાખનાર અહમદ શાહ� સૌ Bથમ ભ4નો 

દરવાC હોવા:ુ ંન\ધાHુ ંછે. તેઓમાનંાબે

આ િવ�તાર સૌ Bથમ તૈયાર થયો. પરં� ુ

િવ�તાર Aણ દરવાCની Zધુી હોવા:ુ ં�પ^ટ થાય છે

� �� �����  

Aણ દરવાC એ િAપોPલયા@_ુય

હોવા:ુ ંસમCય છે. એ `6ુaુ ંમેદાન હ� ું

છે.Aણ દરવાCની બનેં બાNુ તપાસતા 0યા ં

અને અહ"ના ઢોળાવ દP=ણે રાયખેડ તરફ અને ઉMર� લાલ દરવાC બહાર તરફ જતા ંનજર� પડ� છે

છે.આ ‘ખાસ-બCર’ નામ શાહ" બCર માટ� વપરાય તેમા ંeલ મીઠાઈ

દરવાC બહાર એક તરફ ઢાલગરવાડ છે

વgો, જનાનાના શણગારો તથા હિથયારોની જhર #રૂ" પાડ�

� ���� ��	��  

અહમદશાહના Bિપતામહ ટાકં રાજ#તુ

દરબારમા ં સાGંુ �થાન હ� ુ.ં આ ટાકં @સુલમાનો એ જયાર�

બધંાવી હતી. આ મO�જદ આમજનતા માટ� હતી

5દ6હ"મા ંપણ આજ Bમાણે છે.અહમદશાહ�

કારણ ક� દફન વખતે અને 0યારબાદ નમાઝ પઢવા માટ� મO�જદ જhર" ગણાય છે 

હોય છે.એjુ ં�થાન અમદાવાદમા ંNુમા મ�?દ ધરાવે છે

� ����к ��к 

 માણેક ચોકનો િવ�તાર અ0યાર� અમદાવાદના ક�k4 �થાને છે

સભંવ છે. માણેક ચોક િવ�તારમા ંમાણેક

રાણીનો હ?રો છે.મસાણીયા હ:મુાન સાથે 

�મશાન પણ મોટ� ભાગે ગામની બહાર

ઢlકવા ચોક" ગણી શકાય.એ:ુકંારણ અહ":ુ ંનાmં તથા િવિશ^ટ ભૌગોPલક

કબરો અને રોC આ �થળ ની સીમતં પ5રO�થિત Zચૂવે છે
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દરવાC અને Pભ[ ુઅખાડાનદં હોલ Zધુી બાધંકામ ના અવશેષ દ�ખાય છે .શhઆતના

સેવકો માટ�: ુ ંબાધંકામ હોઈ તેમ જણાય છે. 

શહ�રનો પાયો નાખનાર અહમદ શાહ� સૌ Bથમ ભ4નો 5ક6લા:ુ ંબાધંકામ કરા*Hું

તેઓમાનંાબે #વૂ8મા ંએક અOoન `ણૂે બે ઉMરમા ંએક દP=ણમા ંઅને બે 

પરં� ુએની #વૂ8મા ં પણ અહમદ શાહ� 5ક6લાનો િવ�તાર કયp લાગે છે

િવ�તાર Aણ દરવાCની Zધુી હોવા:ુ ં�પ^ટ થાય છે. 

@_ુય Bવેશ<ાર:ુ ં નામ છે.આ Aણ દરવાCથી ભ4 Zધુીનો િવ�તાર 

`6ુaુ ંમેદાન હ� ુ.ં આ િવ�તારમા ંઆ2 પણ વ�તી ઓછ" છે. અમદાવાદ:ુ ં

Aણ દરવાCની બનેં બાNુ તપાસતા 0યા ંનાના ટ�કરા પર વસાહતો છે. આ ટ�કરાઓની qચાઈ

ડ તરફ અને ઉMર� લાલ દરવાC બહાર તરફ જતા ંનજર� પડ� છે

શાહ" બCર માટ� વપરાય તેમા ંeલ મીઠાઈ વગેર�બનાવનારની rુકાનો તથા ભઠ"યાર

છે, સામી બાNુએ sડુ"ઓળ પટવાશેર" અને સલાપસ રોડ છે તેમા ંપણ રાtયોને જhર" 

હિથયારોની જhર #રૂ" પાડ� એjુ ંઆયોજન હ� ુ.ં 

ના Bિપતામહ ટાકં રાજ#તુ હતા. એમણે ઇ�લામનો �વીકાર કયp હતો અને

ટાકં @સુલમાનો એ જયાર� નવો રાજમહ�લ બધંા*યો 0યાર� રાજમહ�લ બહાર મO�જદ 

મO�જદ આમજનતા માટ� હતી. આમ અમદાવાદમા ં પણ શાહ" મહ�લ બહાર Nુમા મO�જદ આવેલી છે

અહમદશાહ� Cણે ક� ફાતેહા ની નમાઝ માટ� Nુમા મO�જદ બાધંી હોઈ એવો ભાવ પેદા થાય છે

ક� દફન વખતે અને 0યારબાદ નમાઝ પઢવા માટ� મO�જદ જhર" ગણાય છે અને કv�તાનોમાં

�થાન અમદાવાદમા ંNુમા મ�?દ ધરાવે છે.આ મO�જદની આNુબાNુ ધીમે ધીમે નગરનો િવકાસ થ

નો િવ�તાર અ0યાર� અમદાવાદના ક�k4 �થાને છે. પરં� ુએની શhઆતમા ંગામને છેડ� હોવા

મા ંમાણેકનાથની wપંડ" તથા મસાણીયા હ:મુાન:ુ ં�થાન છે. અને

યા હ:મુાન સાથે ‘�મશાન’ સકંળાયેaુ ં છે. નાથસBંદાયના સાxઓુ મોટ� ભાગે ગામ બહાર રહ�તા

પણ મોટ� ભાગે ગામની બહાર ઉતર 5દશામા ં હોઈ છે.આ માkયતા ને #રુાવો આપે તેવા �થાન માણેક નદ" અને 

અહ":ુ ંનાmં તથા િવિશ^ટ ભૌગોPલક પ5રO�થિત છે. અહ" ખાનCહનની કબર પણ છે

�થળ ની સીમતં પ5રO�થિત Zચૂવે છે. પરં� ુઆ પ5રO�થિત નો નગર રચના મા ંઝડપ
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શhઆતના બાધંકામમા ંશાહ" 

કરા*Hુ ંહ� ુ.ં આ ભ4ને આઠ 

અને બે પિyમ મા ંહતા. ભ4નો 

િવ�તાર કયp લાગે છે. આ 5ક6લાનો 

આ Aણ દરવાCથી ભ4 Zધુીનો િવ�તાર “શાહ" િવ�તાર” 

 ખાસ-બCર આ િવ�તારમા ં

qચાઈ ભ4 તરફ ઘટતી Cય છે. 

ડ તરફ અને ઉMર� લાલ દરવાC બહાર તરફ જતા ંનજર� પડ� છે.એ Nૂની {રૂચના Zચૂવે 

તથા ભઠ"યાર ગલી છે. Aણ 

sડુ"ઓળ પટવાશેર" અને સલાપસ રોડ છે તેમા ંપણ રાtયોને જhર" 

�વીકાર કયp હતો અને 5ફરોજશાહ તઘલખના 

રાજમહ�લ બધંા*યો 0યાર� રાજમહ�લ બહાર મO�જદ પણ 

શાહ" મહ�લ બહાર Nુમા મO�જદ આવેલી છે. 

ની નમાઝ માટ� Nુમા મO�જદ બાધંી હોઈ એવો ભાવ પેદા થાય છે. 

નોમા ંઆવી કનાતી મ�?દો 

મO�જદની આNુબાNુ ધીમે ધીમે નગરનો િવકાસ થતો ગયો. 

એની શhઆતમા ંગામને છેડ� હોવાનો #રૂતો 

અને અહમદશાહનો રોજો તથા 

સBંદાયના સાxઓુ મોટ� ભાગે ગામ બહાર રહ�તા. 

માkયતા ને #રુાવો આપે તેવા �થાન માણેક નદ" અને 

ખાનCહનની કબર પણ છે. આ 

આ પ5રO�થિત નો નગર રચના મા ંઝડપથી ફ�રફાર થતો 
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ચા6યો હોવા:ુ ંસમCય છે.આ જ ર"તે આ નાળાની #વૂF આવેલી ઢlકવા ચોક" શ|દ ઢlક

દશા8વે છે. આમ {ગૂોળ �થળ નામો તથા

������ �к�� 

 અમદાવાદની આNુબાNુ પરાઓનો િવકાસ થયેલો છે

અલી @હુમંદખાને કર�લો છે. પરાઓની વસિત શહ�રનીલા=Pણકતા ગણાય

િવકસે છે.તેથી ગામો અને નગરના િવકાસમા ંપરાઓ:ું

એ:ુ ં િવિશ^ટ નામ પણ આપવામા ંઆવે છે

B}િૃતઓ િવકસતા �વતAં શહ�ર તર"ક� થાય છે

માણેકચોક િવ�તાર છોડ"ને એની આNુબાNુ નજર કરતા

 શહ�ર ની આNુબાNુ પરાઓ િવકસવાના કારણો ની વાત કર"એ તો 

સૈયદો વસવાટ કરતા. આ @સુલમાન સતંો પણ નાથસBંદાય ના સાxઓુની માફક એકાતં વાસમાં

િવતાવતા હતા. એમના �થાન અમદાવાદની 

ર~ા. રZલુાબાદ ઉ�માન#રુા વગેર� ઘણા અમદાવાદની આNુબાNુ 

િશ^યોએ વસાવેલા. આવી ર"તે િવકસેલા પરાઓને લીધે �ટ"છવાઈ

િવહારો, શૈવસાxઓુના િનવાસ hપે મઠો,

એમના �થાનોની આNુબાNુ વ�તી િવકસે છે

ઈમારત વગેર� બધંાવીને પરા િવકસાવે છે

 અમદાવાદને રાજધાની:ુ ંશહ�ર બનાવતા ંએનો િવકાસ �વાભાિવક ર"તે થાય

શહ�ર એની Nુદ" Nુદ" 5દશામા ં વધ�ુ ં દ�ખાય છે

સકંળાયેલા અમીર-ઉમરાવો વગેર�નો ફાળો પણ મહ0વનો ગણાય

આNુબાNુ િવકસ�ુ ંહોઈ છે. કારણ ક� Nુમા 

ઉપરાતં લોકોને મદદ કરનાર વેપાર"ઓ પણ આ �થળની આNુબાNુ 2વા મળતા હોઈ છે

વેપાર:ુ ં ક�k4 માણેક ચોક છે તેમા ંઅને એની પાસે 

મO�જદ ની આNુબાNુ �વાભાિવક ર"તે િવક�યાં

આપતો થયો, તેથી અમદાવાદ નો િવકાસ રાજક"ય ક�k4 અને વેપાર" તેમજ ઔ�ોPગક ક�k4ો ની આNુબાNુ થયો

 ���!��" 

 રાજદરબારમા ંઝવેરાત:ુ ંમહ0વ:ુ ં�થાન 

િવકાસમા ં ઝવેર"વાડતથા માડંવીની પોળ

પચંાલોની ભ�ીઓ તથા વસવાટ હોવા:ુ ં 0યાનંી
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જ ર"તે આ નાળાની #વૂF આવેલી ઢlકવા ચોક" શ|દ ઢlકવો અથા8�્

નામો તથા �થાપ0યો અને #રુાવ��અુહમદશાહ ના અમદાવાદ:ુ ંZચુન કર� છે

આNુબાNુ પરાઓનો િવકાસ થયેલો છે. 2ની ન\ધ અWલુફજલે લીધી છે.

પરાઓની વસિત શહ�રનીલા=Pણકતા ગણાય છે. @ળૂ શહ�રનો િવકાસ થતાં

િવકાસમા ંપરાઓ:ુ ં�થાન મહ0વ:ુ ંછે. એનો િવકાસ નગર ક� ગામની બહાર થાય છે

એ:ુ ં િવિશ^ટ નામ પણ આપવામા ંઆવે છે.પરાઓંનો િવકાસ શhઆતમા ંરહ�ઠાણ તર"ક� અને 0યાર બાદ ધધંા વેપાર વગેર� 

શહ�ર તર"ક� થાય છે. આ 4^ટ"એ જોતા ં અમદાવાદમા ં ભ4, ખાસ બCર

છોડ"ને એની આNુબાNુ નજર કરતા 0યા ંિવિવધ પરા િવકસેલા દ�ખાય છે. 

ની આNુબાNુ પરાઓ િવકસવાના કારણો ની વાત કર"એ તો શહ�ર ક� રાજધાની ની આNુબાNુ મા ંઘણા Z ૂ

@સુલમાન સતંો પણ નાથસBંદાય ના સાxઓુની માફક એકાતં વાસમાં

અમદાવાદની બહાર હતા, ુ�બુેઆલમ Bથમ આશાવલપાસે ર~ા અને પછ" વટવા

બાદ ઉ�માન#રુા વગેર� ઘણા અમદાવાદની આNુબાNુ @_ુય0વે મ�ય એિશયા તરફથી આવેલા સતંો અને એમના 

ર"તે િવકસેલા પરાઓને લીધે �ટ"છવાઈ વ�તી વધી. સામાkયતઃ નગર

, ઈ0યા5દની પરંપરા ભારતમા ંતેમજઅkય દ�શોમા ંછે તેના

નોની આNુબાNુ વ�તી િવકસે છે. ક�ટલીકવાર સાx ુ સતંોને મળવા આવનાર લોકો એમના �થાનકો આNુબાNુ 

ઈમારત વગેર� બધંાવીને પરા િવકસાવે છે, તો કોઈ વાર મકબરાની Pખદમત માટ� પણ મોટા ંપરા 

રાજધાની:ુ ંશહ�ર બનાવતા ંએનો િવકાસ �વાભાિવક ર"તે થાય, તેથી @ળૂ અહમદ

શહ�ર એની Nુદ" Nુદ" 5દશામા ં વધ�ુ ં દ�ખાય છે. શહ�રના િવકાસમા ં વેપાર"ઓ, બીC ધધંાદાર"ઓ

ઉમરાવો વગેર�નો ફાળો પણ મહ0વનો ગણાય. સામાkય ર"તે ઇ�લામી નગર:ુવેંપાર" ક�k4 Nુમા મO�જદ ની 

ક� Nુમા મO�જદ અવાર જવર :ુ ંક�k4 છે. તેથી માA શાહ" મહ�લની Pખદમત કરતા ત00વો 

ઉપરાતં લોકોને મદદ કરનાર વેપાર"ઓ પણ આ �થળની આNુબાNુ 2વા મળતા હોઈ છે. આ પ5રO�થિત જોતા ં

વેપાર:ુ ં ક�k4 માણેક ચોક છે તેમા ંઅને એની પાસે દાણાપીઠ, શાકબCર, વાસણો કપડા ઝવેરાત ઈ0યા5દની પીઠો Nુમા 

મO�જદ ની આNુબાNુ �વાભાિવક ર"તે િવક�યા ં છે. Nુમા મO�જદ Zધુીના િવ�તારનો વેપાર કાલાતંર� અમદાવાદને O�થરતા 

અમદાવાદ નો િવકાસ રાજક"ય ક�k4 અને વેપાર" તેમજ ઔ�ોPગક ક�k4ો ની આNુબાNુ થયો

ઝવેરાત:ુ ંમહ0વ:ુ ં�થાન હોઈ છે, તો બી? બાNુ લોકોમા ંપણ તેનો ઉપયોગ મહ0વનો હતો

માડંવીની પોળ, મ�રૂતપોળ વગેર� છે. માણેકચોકની પાસે ઝવેર"ઓને મદદ કરનાર hપાઘડા

ની ભ�ીઓ તથા વસવાટ હોવા:ુ ં 0યાનંી વ�તી પરથી સમCય છે.ઝવેર"વાડ અને hપાઘડા પkચાલોની વ�તી ની 
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અથા8� ્પાણી ઉલેચવા:ુ ંસાધન 

ના અમદાવાદ:ુ ંZચુન કર� છે. 

. અને એનો ઉ6લેખ િમરઝા 

કાસ થતા ંએની આNુબાNુ પરા 

િવકાસ નગર ક� ગામની બહાર થાય છે. તેથી 

શhઆતમા ંરહ�ઠાણ તર"ક� અને 0યાર બાદ ધધંા વેપાર વગેર� 

બCર, પાનકોર નાકા અને 

ક� રાજધાની ની આNુબાNુ મા ંઘણા Zફૂ"ઓ 

@સુલમાન સતંો પણ નાથસBંદાય ના સાxઓુની માફક એકાતં વાસમા ં`દુાની બદંગીમા ંસમય 

Bથમ આશાવલપાસે ર~ા અને પછ" વટવા જતા ં

એિશયા તરફથી આવેલા સતંો અને એમના 

સામાkયતઃ નગર બહાર બૌ� ��પૂો, 

તેના 2વી આ રચના દ�ખાય છે. 

સતંોને મળવા આવનાર લોકો એમના �થાનકો આNુબાNુ 

 િવકસે છે. 

@ળૂ અહમદશાહ :ુ ં વસાવેaુ ં

ધધંાદાર"ઓ, રાજદરબાર સાથે 

વેપાર" ક�k4 Nુમા મO�જદ ની 

માA શાહ" મહ�લની Pખદમત કરતા ત00વો 

પ5રO�થિત જોતા ંઅમદાવાદના 

ઝવેરાત ઈ0યા5દની પીઠો Nુમા 

મO�જદ Zધુીના િવ�તારનો વેપાર કાલાતંર� અમદાવાદને O�થરતા 

અમદાવાદ નો િવકાસ રાજક"ય ક�k4 અને વેપાર" તેમજ ઔ�ોPગક ક�k4ો ની આNુબાNુ થયો. 

બી? બાNુ લોકોમા ંપણ તેનો ઉપયોગ મહ0વનો હતો. શહ�રના 

ની પાસે ઝવેર"ઓને મદદ કરનાર hપાઘડા 

અને hપાઘડા પkચાલોની વ�તી ની 
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ઉMર સીમા પર અમદાવાદની ટંકશાળો 

એક તરફ કાa#ુરુ અને બી? તરફ દ5રયા#રુ નો આ�ય છે અને તેથી એ સલામત �થળે છે

લઇ જનારને કોરા નવા િસ�ા પાડ" અપાતા હોવાનો

ચાદં"નો વેપાર થતો હોય તેવા�થળોની પાસે ટંક શાળ હોવા:ુ ં4^ટાતં વડોદરા તથા {જૂમાં

ટ�કો આપે છે. ઝવેર"વાડ પાસે hપાઘડા

પૈડાનીવાટો વગેર� બનાવતા, ઝવેર"વાડ

શાહ" બનાવવા:ુ ંકામ પણ આ જ િવ�તારમા ંથ� ું

��#� 

 પોળ ની રચના ભારતીય પરંપરા:ુસંાર

છે, 2ના પરથી ‘પોળ’ શ|દ ઉMપન થયો છે

ચ4ંાવતી અને ચાપંાનેરમા ંપોળના અવશેષ

થી એક સ@હૂના લોકો એકA રહ" શક� તથા એમની જhર" સગવડો મળ" રહ� એવી આ રચના સમચોરસ ક� લબંચોરસ હોય 

છે.એમા ં વ�ચે ર�તો ચોક ૂવો તથા આNુબાNુ *યO�તગત ુ�ંુબોના આવાસ વગેર�ની *યવ�થા

ઇિતહાસ” ના લેખક �વ. મગનલાલ વખત

આ Bમાણે છે. મ�રૂત પોળ, માડંવીની

ખાડંવાળાની પોળ, છ"પા મહાવા?ની પોળ

બPળયાની પોળ, જોઈતા ધોળાની પોળ
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 હોવાનો સભંવ ટંકશાળની પોળ દશા8વે છે. આ ટંકશાળ :ુ ં�થાન ઘ�ુ ંZચૂક છે
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વળ" ટંકશાળમા ંચાદં" ક� સો:ુ ં

આ પ5રO�થિત થી ઘણો સરળ બને છે. ઝવેરાત ક� સોના 
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અમદાવાદના કાગળો વેચવા:ુ,ં 

એમા ંBવેશ માટ� મોટ� ભાગે એક દરવાજો હોય છે તે ‘BતોPલ’ કહ�વાય 
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