ભગળદ્ગોમંડલના રચયયતા, ગોંડ નરે  શ્રી ભગળતય િંહજી જાડેજા
નામ :બગલતસવિંશજી વંગ્રાભસવિંશજી જાડેજા
ઉપનામ :ગોંડર ફાપુ
જન્મ : 24 ભી ઓક્ટોફય 1865 , કાયતક સુદ ાંચભ – ધોયાજી
અળ ાન : 9 ભી ભાચચ 1944.
માતા – ભોંઘીફા
યપતા – વંગ્રાભ સવિંશ;
ગ્ન – 1882 – ચાય યાણીઓ વાથે ;
પટરાણી - નંદકુંલયફા ( ડદાના રયલાજને તોડનાય, ભરશરાઓની
ઉન્નસત વાધલાના તેભના પ્રમાવો ભાટે ભશાયાણી સલક્ટોરયમાએ તેભને
‘ક્રાઉન ઓપ ઇન્ડીમા’ નો ખિતાફ આેરો
શતો. )
ત
ં ાનો - બોજયાજસવિંશ, ભ ૂતસવિંશજી, રકયીટસવિંશજી, નટલયસવિંશજી, ફાકુંલયફા , રીરાફા, તાયાફા.
અભ્યા

: નલ લચની ઉંભયે યાજકોટની યાજકુભાય કોરેજભાં;

1887 - સ્કોટરેન્ડ ની એરડનફયો યુસનલસવિટીભાંથી એર.એર.ડી (ડોકટયી અભ્માવ)
1890 – એરડનફયોભાંથી એભ.ફી.વી.એભ અને એભ.આય.વી.ી.
1895 – એરડનફયો યોમર કોરેજભાંથી એપ. આય. વી. ી. અને એભ. ડી -આયુલેદ ના વંખિપ્ત
ઇસતશાવની ળોધિો ભાટે
વ્યળ ાય : યાજકતાચ
મ ૂખ્ય કૃયતઓ: બગલદ્ ગોભંડર - નલ બાગ - ગુજયાતી સલશ્વકો
જીળન ઝરમર
1884- 25 ઓગસ્ટ યાજ્માખબેક
1930-33 – કયોડો રૂસમાના રોકોમોગી કામો - પુરો, સનળાો, યસ્તા, ધોયાજી અને ઉરેટાભાં
જી, ટ્રાભની વગલડ; ગોંડર, ધોયાજી? અને ઉરેટા દે ળનાં શ્રેષ્ઠ ળશેયો ગણામા; ગોંડર અને
ભોસલમા ગાભને વાત ટાંકીભાંથી શુદ્ધ ાણી,ગોંડરભાં તે જભાનાભાં અન્ડય ગ્રાઉન્ડ ગટય વ્મલસ્થા,
અન્ડય ગ્રાઉન્ડ લીજીનુ ં પ્રાનીંગ અને યાજ્મનાં તભાભ ગાભડાંઓ ગોંડર વાથે ટે ખરપોનથી
જોડામેરાં શતાં,
યક્ષણ ક્ષેત્ર – કન્મા કેલણી ભપત અને પયજજમાત ફનાલી
વ ૃક્ષપ્રેમ - ગોંડર સ્ટે ટ ના યસ્તાઓની ફંને ફાજુએ અવંખ્મ વ ૃિો લલડાવ્માં શતાં, રયણાભે લટે ભાગુચ
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વ ૃિોની ળીત છામા શેઠ આયાભથી મુવાપયી કયી ળકતો.
પુસ્તક પ્રકાળન – કોઇ ણ બાયતીમ બાાભાં ન શોમ તેલા બગલદ્દગોભંડરના કુર નલ દદાય
ગ્રંથોના 9870 જેટરા સલળા પ ૃષ્ઠોભાં સલશ્વકોળ જેલી કિાની બાયતીમ વંસ્કૃસતની ભારશતીનો વંગ્રશ.
વન્ભાન
1897 - ભશાયાણી સલક્ટોરયમાની ડામભંડ જ્યુખફરીભાં કાઠીમાલાડના યાજાઓના પ્રસતસનસધતયીકે
શાજયી અને જી.વી.આઇ.ઇ. નો ઇરકાફ
1934 - તેભના યાજ્મકારના ચાવ લચ પ ૂયા થતાં, પ્રજાએ ોતાના િચે તેભની સુલણચત ુરા કયી,
વોનું એકઠું કયુું શતુ ં જે જાશેય કાભો ભાટે લાયલાભાં આવ્યુ ં શત.ુ ં
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