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ગાયકવાડ કાીન શ્રીમતં ફતેહસસિંવરાવ સાવવજિનક પસુ્ તકાય 
ડાવ.હરેશ કે. પચંા, 
ઈસતહાસ સવભાગ 

આસી.પ્રો. નવજીવન આર્ વસ એન્ ડ કોમવસ કોેિ, દાહોદ 

શ્રીભતં પતેશસવિંલયાલ વાલવજિનક સુ્ તકારમ  - 

 ાટણ તાલકુાનુ ંમખુ્ મ સ્ થ નને યલ્ લે સ્ ટલળન ધયાલનુ ંભથક શં ુ ં તે  વભમે 
ાટણની ય૮૩૩૯ ભાણવની લસ્ તી શતીત તેભા ં ૧૩૯૦૪ રુુો નને ૧૪૪૩ સ્ રીઓ હતી શતીત 
યાિમભા ં જુનાભા ં જૂન ુ ઐસતશાસવક ળશલય ાટણ શં ુતં આભ લનયાિ ચાલડાએ નણહશરલાડ 
ાટણના સ્ થાના કયહ શતીત સતવત૭૪ય થી ૧૩૦૪ સધુી ચાલડા, વોરકંહ લગેયલ હશિંદુ યાજાઓ હતીનુ ં
યાિમ જૂનુ ંાટણ વયસ્ લતી નદહના હકનાયલ લસ્ ય ુશં ુતં આભ ાટણભા ંનરગ નરગ જાસતના 
રોકો લવતા શતાત કોહ, યફાયહ, કંુબાય, લશુાય, બ્રાહ્મણો, ભોઢ લગેયલ જાસતનાભ રોકો લવતા 
શતાત કલટરાક લેાયહઓ હતી ણ લેાય કયતા શતાત આખા બાયત લવભા ંાટણના ટોા ણ 
પ્રખ્ માત .ેત આભ ત ેવભમની ાટણની પ્રજા સળષિણ ણ પ્રજા શતીત આભ ત ેવભમના ાટણના 
સળષિણ ત રોકો દ્વાયા કલટરીક વેલાબાલી પ્રવસૃતઓ હતી કયલાભા ંઆલી શતીત જેભ કલ શાસસ્ કરૂો ળ  
કયલી, ફાગ ફગીચા, દલાખાના ળ  કયલાત આભ આ ફધી પ્રવસૃતઓ હતી કયલાભા ંઆલતી નને આ 
ફધી પ્રવસૃતઓ હતી રોકો દ્વાયા, રોકો લડલ નને રોકોના મોગદાનથી થં ુ ંશં ુતં 

આભ તે વભમના ાટણના લાચંનસપ્રમ રોકો દ્વાયા ાટણભા ંસુ્ તકારમ ળ  કયલાભા ં
આવ યુ ંશં ુતં ાટણના રોકોએ આેર ોતાનુ ંનમ્ૂ મ મોગદાનને જાણીએત 

સુ્ તકારમ એ ્ાનની યફ .ેત આ યફભા ં ્ાનની તયવ .હાલલાની વગલડ 
યશલરી .ેત આભ સુ્ તકારમ એટરે રોકસળ ણનુ ં એક નમ્ૂ મ વાધન .ેત એલી ભાન્ મતા 
ધયાલતા લડોદયા યાિમના શ્રીભતં ભશાયાજા વાશલફે પ્રજાિનોની ઉન્ નસત, સલકાવ નને પ્રગસત 
ભાટલ પયજિમાત પ્રાથસભક કલલણીની મોિના ળ  કયહત ત્ માયફાદ એ કલલણી દ્વાયા ભેલેર 
્ાનભા ંલધાયો કયલાના શલં થુી આ સુ્ તકો લાચંલા નને ભનન કયલાના સાસઓુ હતીને ભતા 
યશલ તે ભાટલ સુ્ તકારમની પ્રવસૃત ળ  કયલાભા ંઆલી નને તેને ોત્ વાશન આલાભા ંઆવ યુતં૧ 

શ્રીભતં પતેશસવિંશયાલ વાલવિસનક સુ્ તકારમની સ્ થાના સતવત૧૮૭૯ ભા ંાટણભા ંએક 
ખાનગી ભાષિણરકહની વસં્ થાના  ભા ં થસ શતીત ળ આતના વભમભા ં આ સુ્ તકારમભા ં
ઉમોગનો રાબ ભાર વબાવદોને િ ભતો શતોત યંં  ુ ધીભે ધીભે આ ખાનગી ભાષિણરકહની 
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વસં્ થાને સતવત૧૮૮ય ભા ં બબાટણ સુ્ તકારમબબ નાભ આલાભા ંઆવ યુ ં નને વાલવિસનક 
સુ્ તકારમના  ભા ંવભસ્ ત પ્રજાિન લરોકો  ભાટલ ુ્ુ લ ુમકૂલાભા ંઆવ યુતં 

આભ ાટણના કલટરાક લાચંનપે્રભી રોકોના પ્રમાવોથી તે વાલવિસનક સુ્ તકારમભા ં
પલયલાસ ગયુતં તે વભમે સતવત૧૮૮૪ ના ગાાભા ંશ્રીભતં ભશાયાજા વાશલફે ાટણની મરુાકાત 
રીધી નને તે વભમે તેભણે સુ્ તકારમને યોકડ યકભ આી નને સુ્ તકારમનુ ંસ્ લતરં ભકાન 
ફાધંલા ભાટલ િભીન ણ આી શતીત 

આભ તે આયવાભા ંસતવત૧૮૮૭ થી ૮૯ ભા ંાટણના દાતા વદગશૃસ્ થોએ ઉદાય શાથ ે
નાણા ં આપ્ મા નને શાર જે સભાયત .ે તે સભાયત સતવત૧૮૯૭ ભા ં રણ દયલાજા ફશાય 
 ાતય૦૦૦ ના ખચવ ફાધંલાભા ંઆલી શતી ત ેસભાયતનો આજે ણ ાટણના લાચંનસપ્રમ રોકો 
ઉમોગ કયહ યહ્યા .ેત 

આ સભાયતનુ ંઉદ્યઘાટન શ્રીભતં વંતયામ ગામકલાડના લયદ શસ્ તે કયલાભા ંઆવ યુ ંશં ુ ં
નને આ સુ્ તકારમ વાથે યાિકુભાય શ્રીભતં પતેસવિંશયાલ ભશાયાિનુ ં નાભ િોડલાભા ંઆવ યુતં 
આભ ત્ માયથી આિ હદલવ સધુી આ સુ્ તકારમ “શ્રીભતં પતેસવિંશયાલ વાલવજિનક સુ્ તકારમ” 
ના નાભથી આોખામ .ેત 

ત્ માયફાદ સતવત૧૮૯૧ થી ળ આતના રણ લવભા ંભકાન ફાધંતા ફાકહ દલવુ ંચકૂલા આ વસં્ થા 
દ્વાયા ૧૪ આજીલન વભ્ મો ફનાલીને જે યકભ ભહ તે યકભભાથંી વસં્ થાનુ ંફાકહ દલવુ ંબયાસ 
કયલાભા ંઆવ યુ ંનને આભ સતવત૧૮ય૩ ભા ંસુ્ તકારમનુ ંકામભ પંડ  ાત૭૧૦ શં ુતં તે લવ ાટણ 
સધુયાસ દ્વાયા ણ વસં્ થાને  ાત૬૬ ગ્રાન્ ટ આલાભા ંઆલીત ધીભે ધીભે વસં્ થા ગબય થતી ગસ 
નને ાટણના એક દાતા દ્વાયા વસં્ થાને એક ખેતય ણ ફ ીવ ે આલાભા ંઆવ યુતં ધીભે ધીભ ે
વસં્ થાનો સલકાવ કયલો નને આસથ ક વકંડાભણભાથંી દૂય કયલા ભાટલ આલકના નલા વાધનો ઉબા 
કયલા ભાટલના શલં થુી વસં્ થાની સભાયતનો ઉયનો ભેડો ભાસવક  ાતય૦ ના બાડલ આલાભા ં
આવ મો નને નીચેના ભકાનનો નડધો બાગ ાટણના લકહરોને ફાય ભ તથા વાિંના વભમે 
કરફ તયહકલ લાયલા આલાભા ં આવ મો નન ે તેભાથંી લાસ ક ૩ય બાડાની આલક મબી 
કયલાભા ંઆલીત આ ધીભે ધીભે વસં્ થાભા ં કામભી પંડભા ં વાયો લધાયો થલા રાગ્ મોત તે વભમે 
સતવત૧૯૦૬ થી ૧૯૧૩ ના ગાાભા ં સધુયાસ દ્વાયા ગ્રાન્ ટભા ં લધાયો કયલાભા ં આવ મો નન ે
લાસ ક  ાત૩૦૦ ગ્રાન્ ટ આલાની ળ  કયહત આભ  આલકભા ં લધાયો થલાથી સુ્ તકારમભા ં
લતવભાનરો નને સુ્ તકોની ૂટટ લયતાલા રાગીતય 

સુ્ તકારમના સલકાવનો પ્રથભ દવકો લસતવત૧૮૯૧ થી સતવત૧૯૦૦    - 
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વસં્ થાની સ્ થાનાના ળ આતના રણ લાભા ં ઉત્ વાશ વાયો યબે શતો નને વસં્ થાનુ ં ભકાન 
ફાધંતા ફાકહ યશલલુ ં દલવ ુ ં આજીલન વબાવદોની આલકભાથંી બયલાભા ં આવ મોત તે વભમે 
સુ્ તકારમનુ ં કામભ પંડ  ાત૭૬૦ નકકહ કયલાભા ં આવ યુ ં નને સતવત૧૮૯૭ ભા ં પયહ ઉત્ વાશ 
નભરદાયોભા ંનને પ્રજાિનો ૈકહ લકહર ભડંભા ંજાગતૃ થામ .ેત સુ્ તકારમનો ભેડર ભાસવક 
 ાતય૦ ના બાડાથી નને સિભ હદળા તયપની નીચેની ઓ હતીયડહ હદલવે લડહરોને ફેવલા ભાટલ નને 
વાજંેના કરફ તયહકલ લાયલા ભાટલ બાડલ આલાની વ મલસ્ થા કયલાભા ંઆલી શતીત જેના કાયણ ે
 ાત૩ય જેટલુ ંબાડાની આલક થતી શતીત આ ઉયાતં  ાત૦ ખેતયની વાથં નને  ાત૬૦ થી ૭૦ 
વ માિ નને રલાિભની આલક શતીત કમાયલ કમાયલ  ાત૧૧૬ નને લધભુા ં લધ ુએક િ લવભા ં
 ાત૩૧૧ થી આલક થતી શતીત આ લાભા ંસુ્ તકારમને આજીલન વબાવદોની આલક વાયહ 
ભહ શતીત સતવત૧૮૯૯ ભા ંસુ્ તકારમ  ાત૦ ની પહ બયહને ગિુયાત લનાવકયરુય વોવામટહભા ં
નોંધણી કયાલી શતી નને વયલયાળ  ાત૮૦ ના લતવભાનરો નને  ાત૦ ના સુ્ તકો નને  ાત૧૦ 
નોકયના ગાય તયહકલ દય લવ સુ્ તકારમ ખચવ કયતી શતીત 

સતવત૧૯૦૧ થી ૧૯૧૦ સધુીનો સુ્ તકારમનો ફીિો દવકો   - 

આ દવકાના ળ આતના લાભા ં રોકોના ઉત્ વાશભા ં ઘટાડો થતો શતોત કાયણ કલ ેયો નને 
સુ્ તકોનો રાબ ભાર વબાવદો રસ ળકતા શતા જેતી વબાવદોની વખં્ મા લધે તો રલાિભ લધે 
યંં  ુ તે વભમે વયલયાળ ૧૦ થી લધાયલ રલાિભની આલક થતી ન શતીત ત્ માયફાદ 
સતવત૧૯૦૬ થી સધુાયસએ લાસ ક ૩૦૦૦ ની ભદદ આીત યંં  ુતેભા ંસધુાયસએ ળયત કહ કલ 
વબાવદ સવલામના ાટણના રોકો ણ લતવભાનરો લાચંલા દલલાની ૂટટ આલાભા ંઆલે આ 
ળયતે સતવત૧૯૧૩ સધુી સનમસભત આલાભા ંઆલતી શતીત આભ થલાથી વબાવદોની વખં્ માભા ં
ઘટાડો થમો નને વબાવદોની આલક ઘટહ  ાત૭ થસ ગસત આ ઉયાતં  ાત૦ વાઘંનુ ંનને  ાત 
૭૦ થી ૮૦ લતવભાનરો ભાટલ  ાત૧૦ ગાય નને  ાત૪૦ થી ૦ સુ્ તકો ખાતે કયલાભા ં
આલતોત સતવત૧૯૦૩ ની આખયલ  ાતય૪૬ય નુ ંસુ્ તકારમનુ ંકામભી પંડ શં ુતં તેને ોસ્ ટર વેસલિંગ 
ફેંકભા ંમકૂલાભા ંનવ યુ ંશં ુતં આભ આ દવકાના માતભા ંસુ્ તકારમનુ ંકામભી પંડ  ા.૪૬૧ કયુ ં
શં ુતં 

સતવત૧૯૧૧ થી ૧૯ય૦ નો રીિો તફકકો   - 

આ દવકાભા ં શ્રીભતં ભશાયાજા વાશલફે પયજિમાત સળ ણના હયણાભે ગાભડાભા ં લાચનના 
નબાલે ધોલાસ ન જામ જે કંસ ન ય્ાન રણ-ચાય લવભા ંનાનણભા ંભાણવે ભેલેલુ ંશોમ 
તે લાચંન દ્વાયા લધં ુ ં યશલ તો પ્રજાભા ં ભાનસવક તથા નૈસતક ફ લધં ુ ં જામત તે ભાટલ 
સુ્ તકારમો નન લાચંનારમો ગાભ ગાભ સુ્ તકારમ ખાતાની સ્ થાના કયહ પ્રજાને ભોટાભા ં
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ભોટંુ દાન કયુતં આ સુ્ તકારમો વયકાય તથા ચંામતની ભદદ સ્ લીકાયલા ખાતાએ ફ-ેએક લવ 
વભજૂતી આી ત્ માયલ .ેલટલ સતવત૧૯૧૪ ભા ં ખાતાની બરાભણ પ્રભાણે સુ્ તકારમને એટર ે
તેભાનંા લતવભાનરો નને સુ્ તકોને જાશલય પ્રજાના ભપત ઉમોગ ભાટલ ુ્ુ રા મકુહને કસ્ ફા 
સુ્ તકારમના ધોયણે  ાત૩૦૦-૩૦૦ ની વયકાય નને ચંામતની ભદદ ળ  થસ ગસત તે વભમે 
સુ્ તકારમના કલટરાક નલીન સનમભો ઘડહ કાઢલાભા ંઆવ માત નલા સનમભો મિુફ રલાિભ 
બયનાય વબાવદોને ઘયલ લતવભાનરો તથા સુ્ તકો આલાના શ્ક  આપ્ મા શતાત ત ે
વભમગાાભા ંસધુયાસ નને ચંામત  ાત૩૦૦ ગ્રાન્ ટ આી વાયા સુ્ તકો જાશલય જાશલય પ્રજાના 
લાચનને ભાટલ ખયહદલા સતવત૧૯૧-૧૬ નને સતવત૧૯૧૬-૧૭ ભા ં  ાતય૦૦ ની ણ ભદદ 
શ્રીભતં વયકાય તયપથી આલાભા ં આલીત આ પ્રભાણે આ દવકાભા ં  ાતય૦૦ ચંામતના, 
 ાત૩૦૦ સધુયાસના,  ાત૧૦ બાડાના,  ાત૩૦૦ વાથંના,  ાત૦ વ માિના,  ાતય૦૦ તથા 
રલાિભના  ાત૧ય ભહને કુર  ાત૧ય૪ લાસ ક વયલયાળ આલક ભતી શતીત આભ આલક 
લધલાથી દય લે  ાતય૦૦ થી ય૦ લતવભાનરો ભાટલ,  ાત૩૦ થી ૪૦૦ નોકયના ગાય 
ભાટલ,  ાત૩૦૦ સુ્ તકોની ખયહદહ ભાટલ ખચવ કયલાભા ંઆલતો શતોત આભ આ દવકાના માત 
સધુીભા ંસુ્ તકારમભા ંકામભી પંડ દય લવની ફચત ઉભેયાતા  ાત૬૩૩૬ થં ુ ંશં ુતં૩ 

 સતવત૧૯ય૦-ય૧ થ સતસત૧૯ય૮-ય૯ સધુીનો ચોથો દવકો   - 

આ સુ્ તકારમને તે વભમે લાસ ક  ાત૧૬૦૦ થી ૧૮૦૦ સધુીની આલક થતી શતીત જેભા ં
રોક ભદદના  ાત૧૦૦૦ થી ૧ય૦૦ નો િ ખચવ કયલાભા ંઆલતો શતોત ાટણ ળશલય લડોદયા 
યાિમભા ંફીજા નફંયનુ ંય૭૦૦૦ ની લસ્ તી ધયાલં ુ ંશં ુતં ાટણભા ંજુદહ-જુદહ જાતની કલલણી 
શોલાથી તેભિ રલાિભ, વ માિની વાયહ યકભ રોક ભદદ તયહકલ ખચવં ુ ં શોલાથી આ 
સુ્ તકારમને પ્રાન્ ત-સુ્ તકારમના ધોયણે ભદદ આલાની આલ્ મકતા નાભદાય હદલાન 
વાશલફ, નામફ હદલાન વાશલફ તથા પ્રાન્ તના સફુાએ ખાવ સ્ લીકાયહ શતીત સતવત૧૯ય૭-ય૮ નન ે
સતવત૧૯ય૮-ય૯ ભા ંએક ખાવ ભાણવ એરાલન્ વથી યાખી ળશલયની સ્ રીઓ હતીએ ઘેયફેુા સુ્ તકો 
યુો ાડલાની મોિના ળ  કયલાભા ંઆલી શતીત ફાકો ભાટલના સુ્ તકો ણ ભગંાલલાભા ં
આવ મા શતાત આ દવકાભા ં પ્રજાભા ં લતવભાનરો લાચંલાનો ળોખ લ મો નને તેભા ં કલટરાક 
વદગશૃસ્ થો તથા નભરદાયો લતવભાનરો તથા સુ્ તકો એક કયતા ં લધાયલ વખં્ માભા ં ઘયલ 
લાચંલા ભહ યશલ તે ભાટલ રલાિભ બયહને વબાવદો ફનતા શતાત આભ તે દવકાભા ંરોકોનો 
ઉત્ વાશ લ મો શતોત 

આ .હના લાભા ં વસં્ થાના સુ્ તકોનુ ં લગગીકકયણ કયહને સુ્ તકારમના સુ્ તકોનુ ં
યજીસ્ ટય ફનાલલાભા ંઆવ યુ ંશં ુતં 
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સતવત૧૯૪૩-૪૪ ભા ં વસં્ થાના ખેતયની િભીન  ાતય૮૧૦૦ ભા ં લેચી ભાયલાભા ંઆલી 
નને ાટણ સધુયાસ ડહફેન્ ચવવ નને ફયોડા ફેંકના ળેયોભા ં યોકાણ કયહ વ માિની આલક 
લધાયલાભા ં આલીત સતવત૧૯૪૬-૪૭ ભા ં નેળનર વેસલિંગ્ વ વહટફપહકલટની ણ યોકાણ કયલાભા ં
આવ યુ ંશં ુતં૪ 

સતવત૧૯૩-૪ ભા ંઆ સુ્ તકારમ સળ્ ટ લાચંનની યહ ા કલન્ ર ફન્ યુ ંશં ુતં આ યહતે વસં્ થાએ 
ધીયલ ધીયલ પ્રગસતના થેં ૭ લવ સતવત૧૯૬ ભા ં યૂા કમાવત તે વભમે વસં્ થાનો “નમતૃ 
ભશોત્ વલ” મિલલાભા ંઆવ મોત  

-:: વદંબવ સષૂિણચ   - 

૧ત વંાદક ભષિણણબાસ પ્રજાસત નને ભશલન ્ ર ીત ખભાય “ાટણની શ્રી નને વસં્ કૃસત, શ્રીભતં 
પત્તેસવિંશયાલ વાલવિસનક સુ્ તકારમ”, ્ૃુ-૧૦, ૧૧ 

યત ચૌધયહ કૃા લીત “નલાવચીન ાટણના ઘડલૈમા” નપ્રગટ એભતહપરત રઘળુોધ સનફધં, 
શલભત ઉત્તય ગિુયાત યસુનલસવ ટહ, સતવતય૦૦૮-૦૯, ્ૃુ-૭૬ 

૩ત લૂાવકત, “ ાટણની શ્રી નને વસં્ કૃસત” ્ૃુ-૧૮, ૧૯ 

૪ત એિન, ્ૃુ-ય૦, ય૧ 


