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જૂનાગઢ રાજયના પ્રજા કલ્યાણકારી વળવળધ ધારાઓ (ઇ.સ.૧૮૬૭-૧૯૪૭) 
ડો.ઝેનામાફીફી અમમુીયાાં કાદરી 

આસવ. પ્રોપેવય - ઇસતશાવ ભશાદેલ દેવાઇ ગ્રાભવેલા વકુંર- યાધંેજા, ગજૂયાત સલદ્યાીઠ, 
ગાધંીનગય -382620 ભો.ન-ં 9904673726 , 8141393046. 

સારાાં :  
કોઇણ યાજમ ોતાનો લશીલટ વાયી યીતે ચારે તે ભાટે અને પ્રજા ની સખુાકાયી ભાટે સલસલધ 
પ્રકાય ના નીસત સનમભો ઘડત ુશોમ છે. અશી જૂનાગઢ યાજમે સવુ્મલસ્થથત ળાવન ચરાલલા ભાટે  
ઇ.વ.૧૮૬૭  થી ૧૯૪૭ સધુી ૩૦ જેટ્રા ધાયાઓ ઘડમા શતા. આ ધાયાઓની અસધકાયીઓ અન ે
પ્રજાજનોને તરથળી જાણકાયી ભી યશ ેએ શતેથુી જૂનાગઢ યાજમના યાજત્ર ‘દથતયુર અભર 
વયકાય જૂનાગઢ’ ભા ંઆ ધાયાઓ પ્રગટ કયલાભા ંઆલતા શતા. આ ધાયાઓના અભ્માવ થી જે 
તે વભમની લાથતસલક રયસ્થથસત તથા લશીલટીતતં્રનો ચચતાય ભે છે. 
પ્રસ્તાળના:- 
         ઓગણીવભી વદી એ બાયતના ઇસતશાવભા ંભશત્લની અને સધુાયાઓની વદી ગણલાભા ં
આલે છે. આ વદીએ જ બાયતને આધસુનક યગુભા ંપ્રલેળ કયાવ્મો. ઓગણીવભી વદીના પ્રથભ 
દામકાભા ં જ ઇ.વ. ૧૮૦૭-૦૮ ભા ં થમેર ‘લોકય કયાય’ કે જે વૌયાષ્ટ્રના ં ઇસતશાવભા ં એક 
અસલથભયણીમ ફનાલ ગણામ છે. આ કયાયને રયણાભે વૌયાષ્ટ્રના ં યાજ્મોના ાયથરયક યદુ્ધો 
ફધં થમા અને સલકાવ તથા પ્રગસત ભાટેની ભસૂભકા યચાઇ. ઉયાતં ઇ.વ. ૧૮૨૦-૨૨ભા ં
યાજકોટભા ંચિટીળ એજન્વી થથાઇ અન ેવૌયાષ્ટ્રભા વમધૃ્ધધ અને સધુાયાના નલા યગુનો પ્રાયંબ 
થમો.  
 વૌયાષ્ટ્રભા ંયાજકીમક્ષેતે્ર સ્થથયતા આલતા દેળી યજલાડાઓએ ોતાના યાજમની પ્રજાની 
સખુાકાયી ભાટે અનેક પ્રકાયના કલ્માણકાયી કામો કમાા. અશીં વૌયાષ્ટ્રના વૌથી ભોટા મસુ્થરભ 
યાજ્મે પ્રજા ભાટે કયેરા કલ્માણકાયી ધાયાઓનો અભ્માવ કયલાનો ઉક્રભ યાખ્મો છે.  
 જૂનાગઢ ઉય કુર નલ નલાફોએ ળાવન ચરાવ્ય.ુ જૂનાગઢ યાજ્મનો સલથતાય ૩,૩૩૭ 
થ્લેય ભાઇરનો શતો. જૂનાગઢ યાજ્મભા ંકુર ૮૬૧ ગાભો આલરેા શતા ૧ અને આખ ુયાજ્મ ૨૩ 
ભશારોભા ં લશેંચામેલ ુ શત.ુ છટ્ઠા નલાફ ભશાફતખાનજી ફીજા (ઇ.વ. ૧૮૫૧ થી ૧૮૮૨) થી 
ભાડંીને નલભા ં નલાફ ભશાફતખાનજી ત્રીજા (ઇ.વ. ૧૯૧૧ થી ૧૯૪૭) ના વભમ દયમ્માન 
યાજ્મએ ત્રીવ જેટરા જુદા-જુદા ધાયાઓ પ્રગટ કમાા શતા.  
-: રાજ્યએ પ્રગટ કરેા મહત્ળના ધારાઓ:-  
        સવુ્મલસ્થથત યાજ્મતતં્ર ચરાલલા ભાટે કેટરાક ધાયાઓની જરૂય ડ ે છે. અને આ 
ધાયાઓ વભમાતંયે પેયપાય ણ ાભતા યશ ે છે. આથી આ ધાયાઓની અસધકાયીઓ અને 
પ્રજાજનોને તરથળી જાણકાયી ભી યશ ેએ શતેથુી જૂનાગઢ યાજમના યાજત્ર ‘દથતયુર અભર 



Research Guru:  Volume-12, Issue-2, September-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1361  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

વયકાય જૂનાગઢ’ ભા ંઆ ધાયાઓ પ્રગટ કયલાભા ંઆલતા શતા. 
-: ફાફરરયાળાડ ધારો:- 
 ફાફરયમાલાડ એ જૂનાગઢનો એક અગત્મનો ભશાર શતો. તેના મૂ ગયાસવમાઓ લરૂ, 
ધાખડા લગેયે અટકના કાઠી દયફાયો શતા. આ કોભ જોયાલય અને ફશાદુય ગણાતી શોલાથી તેના 
ઉય રગાભ યાખલા ભાટે આ ધાયો તા. ૨૮-૧૧-૧૮૬૭ ના યોજ પ્રસવદ્ધ કયલાભા ંઆવ્મો શતો.૨ 
 આ ધાયો કુર છ બાગભા ં પ્રસવદ્ધ કયલાભા ં આવ્મો શતો. જેભા ં ફાફરયમાલાડના ં મૂ 
ગયાસવમાઓ અને જૂનાગઢ યાજ્મ લચ્ચેના ંવફંધંો કમા પ્રકાયના ંયશળેે અને લેઠ, ેળકળી અને 
અન્મ લેયા કઇ યીતે ઉઘયાલલાના અને આ ફાફતે કોઇ લાધંા લચકા ડ ે તો તેનો ઉકેર 
થાણદાયે તથા દીલાની અદારતોના ન્મામધીળે આલાનો શતો. તેભ એભા ંજણાલલાભા ંઆવ્ય ુ
શત.ુ  
 આ ધાયાનો તરથળી સનયીક્ષણ કયતા જણામ છે કે, આ ધાયો જૂનાગઢ યાજ્મ અને 
ફાફરયમાઓ ફને્ન ને પામદાકાયક સનલડ ેતે ભાટે જૂનાગઢ યાજ્મએ પ્રસવદ્ધ કયાવ્મો શતો. 
-: સૌરાષ્ટ્ર ડાકખાતાનો ધારો:- 
 જૂનાગઢ યાજમનો ઉત્તભોત્તભ અને નમનેૂદાય એવ ુજો કોઇ કામા શોમ તો તે છે ‘વૌયાષ્ટ્ર 
ોથટ’ ની થથાના. આ શરેા ટારો શરકાયા ભાયપત દયેક થથોએ શોંચાડલાભા ંઆલતી 
શતી. યંત ુ ચિટીળ વયકાય તયપથી યલાનગી ભતા ઇ.વ. ૧૮૬૩ ભા ં૩ ‘વૌયાષ્ટ્ર ોથટ’ ની 
ળરૂઆત કયલાભા ં આલી. આ છી વ્મલસ્થથત ોથટ ખાતાની થથાના કયલાભા ં આલી અન ે
ોથટ ભાથતયો અને ટારીઓની બયતી કયલાભા ંઆલી. જૂનાગઢ ળશયેભા ં શડે ોથટ ઓરપવ 
થથાી અને યાજ્મભા ં ૩૫ ેટા ોથટ ઓરપવ અન ે ૬ િાચં ોથટ ઓરપવો ૪ ધીયે-ધીયે 
ખોરલાભા ંઆલી શતી. આ છીતો ોથટ સલબાગ પ્રગસત કયતો જ યહ્યો.  
 છી આ ફાફત ેએક ધાયો વ ં- ૧૯૨૪ ભા ંઅાઢ ભાવભા ં૧રી તાયીખથી ફે બાગભા ં
પ્રસવદ્ધ કયલાભા ંઆવ્મો શતો અને તે જ રદલવથી તે અભરભા ંણ મકુલાભા ંઆવ્મો શતો.  
 આ ધાયાભા ં ટારના ં દય ૫ અને અન્મ વાભગ્રીઓના દય, યત પયેરા ત્રો અને 
રટરકટો વફંધંી અને ોથટના ંગનુાઓ વફંધંી સલગતો જાશયે કયલાભા ંઆલી શતી.  
-: વકાર ધારો:- 

 નલાફ ભશાફતખાનજી ફીજાના ં વભમભા ં ઇ.વ. ૧૮૮૦ ભા ં ોચરટીકર એજન્ટની 
સચુનાથી યાજ્મએ આ ધાયો પ્રસવદ્ધ કમો શતો. આ ધાયાથી યાજ્મભા ંકોઇણ વ્મસ્્ત યલાના 
લગય સળકાય ન કયે તેલો પ્રસતફધં પયભાવ્મો શતો. જે રોકોએ સળકાય કયલો શોમ તે રોકોએ 
યાજ્મ ાવે સળકાયનો યલાનો રેલાન ુપયજજમાત ફનાવ્ય ુશત.ુ જે કોઇ વ્મસ્્ત આ ધાયા પ્રગટ 
થમા છી સળકાય કયતા કડામ તો તેના શસથમાયો રઇ રેલાભા ંઆલતા શતા અને કામદેવયની 
વજા કયલાભા ંઆલતી શતી.  
 ઇ.વ. ૧૮૯૬ ભા ંઆ ધાયાભા ંથોડા સધુાયા લધાયા કયલાભા ંઆવ્મા શતા. જે અનવુાય 
સળકાયનો ગનુો વાચફત થમે એક ભાવની વજા અથલા ૨૦૦ કોયીનો દંડ કયલાભા ંઆલતો શતો 
અને સવિંશના સળકાય ફદર છ ભાવની વજા અથલા ૧૦૦૦ કોયીનો દંડ કયલાભા ંઆલતો તેભજ 
સળકાય લખતે વાભરે શસથમાયો ખારવા કયલાભા ંઆલતા.  
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 સળકાય કયલા ફાફતનો યલાનો દીલાન દપતયે અયજી કયલાથી ભતો અને સવિંશનો 
સળકાય કયલાની યલાનગી ખાવ કાયણ શોમ તો જ આલાભા ંઆલતી શતી. આ ધાયાના બગં 
ફદર ગનેુગાયને લગય લોયંટે કડી ળકાતો શતો. ૬ 
 નલાફ ભશાફતખાનજી ત્રીજાને યાજ્મભા ં સવિંશની લવતી ઘટતી જતી શોલાન ુ ભાલભુ 
ડતા તેભણ ેઇ.વ. ૧૯૨૫ભા ંપયભાન ૭ જાશયે કયુા શત ુકે, “આજ સધુીભા ં‘સળકાય ધાયા’ શઠે 
અામેરા તભાભ યલાના યદ્દ વભજલા અને ખાવ ભાયી યલાનગીથી જ ખાવ અલાદો ભાટે 
જ સળકાયનો યલાનો અાળે. જેભા ંયાજ્મ એ ભાનલતંા ભશભેાનો ભાટે કયેરી સળકાયની ગોઠલણ 
અલાદરૂ ગણાળે. જો કે ખેતીને નકુવાન કયતા ભ ૂડં, ળેઢાડી, સળમા લગેયેના ં સળકાય ઉય 
પ્રસતફધં પયભાવ્મો ન શતો.” 
-: સૌરાષ્ટ્ર તોમાનો ધારો:-  
 આ ધાયાને વ ં૧૯૬૨નો ‘વૌયાષ્ટ્ર તોરભાનો ધાયો’ નાભે ઓખલાભા ંઆલતો. તેન ે
નલાફ યસરુખાનજીના ંવભમભા ંતા. ૧૦-૯-૧૯૦૫ ના યોજ અભરભા ંમકૂલાભા ંઆવ્મો શતો. 
વૌયાષ્ટ્ર વયકાયના ંસલથતાયભા ંફધે થથે તોર તથા બયતથી ચારતા વ્મલશાયો ભાટે એક વયખા 
ખાત્રીલાા કાટરા તથા ભાો દાખર કયલા ભાટે અને અજાણ્મા તથા અબણના રશતાથે 
ઘડલાભા ંઆવ્મો શતો.  
 જેભા ંતોરભાના ંપ્રભાણો, તોરભાની લયાળ, કાટરા તથા ભાો છ્ાલલા તેભજ 
આ ધાયાની કરભોનો બગં કયલા ફદરની વજા સલળે જણાલલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ ૮ 
-: જાહરે વમકતોને નકુાન નરહિં હોચાડળા ફાફતનો ધારો:-  
 આ ધાયો તા. ૨૫-૦૫-૧૯૧૫ ના યોજ લરશલટદાય એચ.ડી.યેન્ડોરે પ્રસવદ્ધ કમો શતો. આ 
ધાયા મજુફ રોકો ઉય લાધંા બયેરી જાશયેખફયો અને જાશયેનાભાઓ ક્ામં પ્રસવદ્ધ કયલાની 
ભનાઇ પયભાલલાભા ં આલી શતી. આ સવલામ જાશયે ભકાનો, થભાયક ચચન્શો, ચગયનાય ડુગંય 
ઉયની જગ્માઓ અને ળશયેની કોઇ જગ્માએ નાભ, રખાણ કે ચચત્ર દોયીને એ સભરકતને 
ફગાડ્લા ઉય પ્રસતફધં મકૂ્ો શતો. ૯ 
 આ સવલામ આ ધાયા મજુફ યાજ્મએ નજિ કયેરા ેળાફખાના કે ામખાના સવલામની 
જૂનાગઢ યાજમની ભાચરકી અને કફજાના ંકોઇણ જાશયે થભાયકની શદ્દભા ંકોઇને ેળાફ કયલા કે 
ામખાને જલા ઉય પ્રસતફધં મકૂ્ો હ્તો.  
 આ ધાયા મજુફ જાશયે સભરકતોને ચચત્રીત કયી ફગાડયા ફદર ગનૂો વાચફત થમે ત્રણ 
ભાવની કેદની વજા કે રૂ. ૫૦૦ સધુીની દંડની વજાકે ફને્ન ણ થત.ુ જ્માયે આલા થથે ેળાફ 
કયલા જલાના ગનુા ભાટે રૂ. ૧૫ નો દંડ કયલાભા ંઆલતો શતો. 
-: જાહરે જગ્યાઓમાાં ચા ની હોટ અને પેરી કરળા ફાફતનો ધારો:-  
 આ ધાયો તા. ૨૮-૦૫-૧૯૧૫ના ંયોજ લશીલટદાય એચ.ડી.યેન્ડોરે પ્રસવદ્ધ કમો શતો. આ 
ધાયો રોકોની તદુંયથતી અને વગલડતાને ખ્મારભા ંયાખી ઘડલાભા ંઆવ્મો શતો.  
 આ ધાયા મજુફ જૂનાગઢ મ્યસુનસવાચરટીની શદની જાશયે જગ્માઓ અને ભશોલ્રાભા ંચા 
ની શોટર ખોરલા ઉય ઉય તથા કોઇણ લથતનુી પેયી કયી લેચલા ઉય પ્રસતફધં મકૂલાભા ં
આવ્મો શતો. જે કોઇને એભ કયવ ુશોમ તેને રૂ. ૧૦ આી યલાનો આલાભા ંઆલતો શતો. 
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આલા યલાના સલના જે કોઇ શોટર ખોરે તેનો ગનુો વાચફત થમે રૂ. ૫૦ નો દંડ કયલાભા ં
આલતો શતો.  
-: છાખાના અને ળતતમાનત્રોને ગતો ધારો :-  
 આ ધાયો તા. ૨૪-૦૩-૧૯૨૪ ના યોજ દીલાન દ.શ્રી.લીયાલાા એ પ્રસવદ્ધ કમો શતો. આ 
ધાયો વ ં૧૯૮૦ ચૈત્ર સદુી – ૧ ને ળસનલાયથી અભરભા ંઆવ્મો શતો. 
 આ ધાયા મજુફ કોઇણ વ્મસ્્ત યાજ્મભા ંદીલાનની રેચખત યલાનગી સલના યાજ્મના 
કોઇણ બાગભા ંથુતકો, ત્રો, ફશાય ાડી કે છાી ળકતા નરશ. આ ધાયાભા ંરોકોએ આલી 
યલાનગી કઇ યીતે ભેલલી તે ણ વાયી યીતે વભજાલલાભા ં આવ્ય ુ શત.ુ અને આલી 
યલાનગી ભેલનાયે થુતકો, છાાઓ, સત્રકાઓ પ્રસવદ્ધ કયતી લખતે કે છાતી લખતે કઇ-
કઇ ફાફતોન ુધમાન યાખલાન ુછે તે ણ ફતાલલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ જેભા ંખાવ કયીને યાજનીસત 
વફંધંી ટીકાત્ભક રખાણ છાીને પ્રસવદ્ધ કયી ળકાત ુનરશિં.  
 આ ધાયા મજુફ કોઇણ થુતક, સત્રકા કે છાાભા ંછાનાયે છાખાનાનુ ંનાભ અને 
થથ શદુ્ધ અક્ષયોભા ંજણાલલાન ુયશતે ુઅને એલા દયેક અંકની એક નકર દીલાન દપતયે ભપત 
યુી ાડલાની યશતેી શતી.  
 આ ધાયાના કોઇ સનમભોના બગં ફદર રૂ. ૫૦૦૦ થી લધ ુનરશિં તેટરો દંડ અથલા ફ ે
લાથી લધ ુનરશ એટરી વાદી કેદ કે ફને્ન વજા કયી ળકાતી શતી. જો કોઇ વ્મરકત ોતે છાેર 
કોઇ અંક દીલાન દપતયે શોંચાડલાભા ંચકૂી જામતો તેને રૂ. ૫૦ નો દંડ કયલાભા ંઆલતો શતો.  
-: પટકાની વક્ષા કરળા ફાફતનો ધારો :- 
 આ ધાયો વ ં ૧૯૩૬ ભા ં પ્રસવદ્ધ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. આ ધાયો પ્રગટ કયલા ાછ 
ત્માયના વભમે ફશાયલટાના ં લધેરા દુણને ણ ગણાલી ળકામ. આ ધાયા શઠે ચોયી, 
અશયણ, ધાડ, ઘયપોડ લગેયે ફાફતે પટકાથી વજા કયલાભા ંઆલતી શતી. આ પટકાની વજા 
ભાથંી સ્ત્રી અને ફાય લાથી નીચેના ંફાકોને મુ્ ત યાખલાભા ંઆવ્મા શતા. ત્માયફાદ વ ં૧૯૪૫ 
ભા ંઆ ધાયાના જૂના સનમભોભા ંપેયપાય કયલાભા ંઆવ્મા શતા.  
 ત્માયફાદ આ ધાયાભા ંનલાફ ભશાફતખાનજી ત્રીજાએ ઘણા પેયપાયો કયીને નલેવયથી 
તા. ૨-૧૦-૧૯૩૩ ના યોજ ભજૂંય કમો શતો. આ ધાયો થતા ાછ્રા ધાયાને યદ્દ કયલાભા ંઆવ્મો 
શતો. આ નલા ધાયાભા ંપટકાની વજા ફાફતે અન્મ પોજદાયી કરભ મજુફના ંગનુાઓ ઉભેયલાભા ં
આવ્મા શતા. આલી વજા ાભનાયને ૩૦ કયતા લધ ુપટકા ન ભાયલા અને ૧૬ લાથી ઓછી 
ઉંભયનાને ૧૫ થી લધાયે પટકા નરશિં ભાયલાન ુજણાલલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ ૧૦ 
-: જૂનાગઢ સ્ટેટ મ્યવુનવસ ધારો :-  
 આ ધાયો નલાફ ભશાફતખાનજી ત્રીજાના ં વભમભા ં વ ં ૧૯૮૯ ભા ં પ્રસવદ્ધ કયલાભા ં
આવ્મો શતો. જે ભાત્ર જૂનાગઢ ળશયેની મ્યસુનસવાચરટીની શદભા ંરાગ ુડતો શતો. આ ધાયાને 
ખફુજ સલથતતૃ વભજૂતી વાથે પ્રગટ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. જેભા ં મ્યસુનસવાચરટીન ુ ફધંાયણ, 
કાભકાજ ચરાલલા ફાફતના ં સનમભો અને નોરટવની ફજલણી પ્રભાણે કોઇ ન ચારે તેને કેલી 
વજા કયલી તે ફતાલલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ  
 જૂનાગઢ અને લેયાલ ઉયાતં ભશારોના ફીજા ૧૮ ળશયેોભા ં ૧૧ મ્યસુનસવાચરટીની 
વ્મલથથા શતી.  
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-: પરુાતની સ્મરણ ચચન્હોના સાંરક્ષણનો ધારો :-  
 આ ધાયો નલાફ ભશાફતખાનજી ત્રીજાએ  તા. ૬-૧૨-૧૯૩૨ ના યોજ ભજુંય કમો શતો. 
જે દ્વાયા યાજ્મભા ંયશરેા યુાતની થભયણ ચચન્શોન ુયક્ષણ કયલાન ુશત.ુ આ ધાયો ભાગંયો અને 
તેના સલુાગં ગાભો સવલામના આખા જૂનાગઢ યાજ્મભા ંરાગ ુડત ુશતો. 
 આ ધાયાભા ંયુાતની થભયણ ચચન્શોની વ્માખ્મા ણ કયલાભા ંઆલી શતી. અને એલી 
જગ્માઓને પયતી લાડ કે રદલાર કયલાન ુકશલેાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ લી, આ ધાયાભા ંવભાલેળ થતા 
કોઇણ યુાતની થભયણ ચચન્શોને ‘યચક્ષત થભયણ ચચન્શો’ શોલાન ુ‘દથતયુર અભર’ ભા ંણ પ્રગટ 
કયલાન ુ જણાલલાભા ંઆવ્ય ુ શત.ુ આ યીતે કોઇણ યુાતની થભયણ ચચન્શને યચક્ષત કયલાની 
જાશયેાત આલે ત્માયથી એક ભરશનાની અંદય જ જે કોઇને લાધંા આલે તેનેજ ધમાને રેલાભા ં
આલળે. એભ તેભા જણાલલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ  
 કોઇ થભયણ ચચન્શોભા કોઇ જ્ઞાસત સનમસભત યીતે તેની ધાસભિક વેલા જૂા કયતી શોમ તો 
તેનો ણ યાજ્મ ખ્માર યાખી તેની રાગણીને યાજ્મ દુબાલત ુનરશિં. 
 યાજ્મે યચક્ષત કયેરા થભયણ ચચન્શોનો કોઇ નાળ કયે, ખવેડ,ે નકુળાન કયે તો તેલા 
ળખ્ળને રૂ. ૧૦૦૦ સધુીનો દંડ કયલાભા ં આલતો શતો. આ સવલામ આ ધાયાભા ં ઉત્ખનન 
(ખોદકાભ) વફંધંી કેટરાક સનમભો બળ્મા શતા. જે સનમભ મજુફ યાજ્મ કોઇ એલા અગત્મના ં
થથે ખોદકાભ થત ુઅટકાલી ળકાત ુશત.ુ આ ધાયાને અંતે જૂનાગઢ, લથંરી, લેયાલ-ાટણ, 
ઉના, દેરલાડા, ફાફરયમાલાડ, સતૂ્રાાડા, ફગવયા, પ્રવનાલાડા,૧૨ સલવાલદય, કુતીમાણા અને 
ગીયભા ંઆલેરા યચક્ષત થભાયકોની માદી આલાભા ંઆલી શતી.  
-: ીલીની રસી મકૂળાનાાં પરજીયાત ધોરણોનો ધારો :- 
 આ ધાયો નલાફ ભશાફતખાનજી ત્રીજાના વભમભા ંતા. ૨૬-૭-૧૯૩૪ ના યોજ કામાકાયી 
દીલાન જે. ભોન્ટીથની વશીથી પ્રસવદ્ધ કયામો શતો. આ ધાયા મજુફ યાજ્મના ં ચીપ ભેડીકર 
ઓરપવયે લે્વીનેળન ખાતાના ઉયી અસધકાયીના વાથથી યાજ્મની સચૂના મજુફ ફાકોને યવી 
આલાની શતી. જો કોઇ વ્મસ્્ત વ્માજફી કાયણ સલના ફાકને યવી ન મકુાલે તો તે ફદર 
તેભને રૂ. ૫૦ નો દંડ કયલાની ૧૩ આ ધાયાભા ંજોગલાઇ શતી.   
-: સૌરાષ્ટ્ર ળેાર અને ળેારની ચીજો ઉરના ચચન્હો સાંફાંધનો ધારો :-  
 આ ધાયો તા. ૧-૧૧-૧૯૩૪ ના યોજ અભરભા ંઆવ્મો શતો. જે ાચં બાગભા ંશતો. આ 
ધાયા મજુફ જે કોઇ કાયખાનેદાય કે લેાયીઓએ ોતાન ુ ચચન્શ વદં કયુા શોમ તે કોઇ ફીજો 
લેાયી આ ચચન્શનો ઉમોગ કયી ળકતો ન શતો અને જો કોઇ દગો કયે તો વાચફત થમે તેને 
એક લાની કેદ અથલા દંડ અથલા ફને્ન સળક્ષા કયલાભા આલળે. આ કામદા મજુફ લેાયીઓ 
ોતાના ભાર ઉય કોઇણ ખોટી ટીકડીઓ રગાલી ળકતા નરશ. 
 આ ઉયાતં લરકરોનો ધાયો, ખેડુતોના વયંક્ષણનો ધાયો, ચિથતીઓના ં રગ્નસલસધ 
ફાફતનો ધાયો, વૌયાષ્ટ્ર કાયખાના ફાફતનો ધાયો લગેયે જેલા ત્રીવ જેટરા જુદા-જુદા ધાયાઓ 
આ વભમ દયમ્માન અભરભા ંઆવ્મા શતા.  
-: ઉસાંહાર :-  
 ઉયો્ત ધાયાઓનો ઝીણલટથી અભ્માવ કયતા જણામ છે કે, તે યાજ્મ અને પ્રજા 
ફન્નેન ે ઉમોગી શતા. યાજાળાશીના કાભા ં ણ પ્રજારક્ષી લશીલટના દળાન થામ છે. 
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લશીલટદાય યેન્ડોરના વભમભા ં વાય થમેર ધાયાઓભા ં ઐસતશાસવક થભાયકોના યક્ષણ અને 
પ્રજાના આયોગ્મ અને વગલડતાને વતત રક્ષભા ંરેલાભા ંઆવ્ય ુછે જે થષ્ટ્ટ દેખાઇ આલે છે.  
 અમકુ ધાયાઓભા ંતે ધાયાઓના ઘડલૈમાની બદુ્ધદ્ધભત્તાના ંદળાન થામ છે. યંત ુઅશીં એભ 
ણ જણામ આલે છે કે, ભોટાબાગના ંઆ ધાયાઓ આજના રોકળાશી યગુની જેભ તે યાજાળાશી 
યગુભા ંણ સુદંય ષૃ્ટ્ઠો જ ળોબાલી યહ્યા શળે. 
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