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એક ઐતિહાતિક પ્રવાિન સ્થળ: રાજમહેલ  િંિરામપુર 

શૈલેન્દ્રતિંહ માનતિંહ રાણા 

(એમ.ફીલ રીસર્ચ સ્કોલર), ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ તિભાગ ગૂજરાિ તિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

પ્રસ્તાવના: ઇતિહાસમાાં સાંશોધન ક્ષેતે્ર નવા પ્રવાહોમાાં 
પ્રવાસન ક્ષેત્ર ઉમેરાય ુછે. પ્રવાસન સાંદર્ભે સાંશોધન એક 

નવો પ્રવાહ છે. પ્રવાસન જેવાાં તવષયમાાં હજુ સધુી 
ઓછા-વિાાં પ્રમાણમાાં સાંશોધન કાયય થયુાં છે. આપણે 
જાણીએ છીએ િેમ મહાર્ભારિ અને રામાયણ કાળથી 
પ્રવાસનનુાં મહત્વ રહ્ુાં છે. લોકો એક પ્રદેશથી બીજા 

પ્રદેશમાાં પરરભ્રમણ કરિાાં રહ્ાાં છે. જો કે એક પ્રદેશથી 
બીજા પ્રદેશમાાં જવાના કારણો જુદા જુદા રહ્ાાં છે. જેમાાં 
સામ્રાજ્ય તવસ્િાર, ધમય તવસ્િાર, જ્ઞાન તવસ્િાર, ધાંધા 
રોજગાર અથે, મનોરાંજન અથે, સારવાર અથે િેમજ 

સાહતસક પ્રવતૃિઓ અને અન્ય પ્રવતૃિઓનો સમાવેશ 

થાય છે. રાજા-મહારાજાઓ પોિાના સામ્રાજ્યનો 
તવસ્િાર કરવા માટે બીજા પ્રદેશમાાં જિાાં હિાાં અને 

યધુ્ધ કરિાાં ત્યારે િેઓ પોિાના સૈન્ય સાથે મરહનાઓ 

સધુી રહિેાાં હિાાં. મહાન રાજા અશોક િેમના સાંિાનો 
પતુ્ર મહને્ર અને પતુ્રી સાંઘતમત્રાને બૌધ્ધ ધમયના પ્રસાર 

અથે શ્રીલાંકા મોકલ્યા હિાાં. જ્યારે નાલાંદા તવશ્વ 

તવદ્યાલયમાાં દેશ તવદેશથી તવદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરવા 
આવિાાં હિાાં. ચીનમાાંથી બૌધ્ધ ધમયનો અભ્યાસ કરવા 
માટે ફારહયાન, હ્.ુએન.ત્સેંગ, ઇત્ત્સગ જેવા પ્રવાસીઓ 

ર્ભારિમાાં મરહનાઓ અને વષો તવિાવયાાં હિાાં. જેમાાં 
િેમણે ર્ભારિ દેશના રાજકીય, સામાત્જક, ધાતમિક, 

સાસ્કૃતિક અને આતથિક પાસાઓ તવશે ઉંડાણપવૂયક નોંધો 
બનાવી પોિાના દેશમાાં લઇ ગયાાં હિાાં.(૧)રામાયણ 

અને મહાર્ભારિ કાળના લેખોનુાં અધ્યયન કરીને 

એલેકઝાન્ડર કતનિંગહામે ર્ભારિના પ્રાચીન સાંસ્કૃતિ અને 

નગરોની શોધ કરી હિી. ત્યાર બાદ કેટલાક સાહતસકો 
પોિાના શોખ પરુા કરવા પ્રવાસ ખેડિાાં રહયાાં.   

ર્ભારિના સવયપ્રથમ મસુાફર િરીકેનો યશ 

કદાચ અગત્સ્ય મતુનને ફાળે જાય છે િેમણે જ દુગયમ 

તવિંધ્ય પવયિ પસાર કરીને દક્ષક્ષણનો પ્રવાસ કયો િથા 

કદાચ તવશ્વના પ્રથમ સાગર ખેડુાં પણ િેઓ જ 

બન્યા.(૨)તવશ્વમાાં પ્રવાસન ક્ષેતે્ર ર્ભારિ દેશ પણ 

આગળ વધે િે માટે ર્ભારિ સરકાર દ્વારા અનેક પ્રયાસો 
હાથ ધરવામાાં આવી રહ્ાાં છે. વૈતશ્વક ધરોહરમાાં સામેલ 

થયેલા સ્થળોએ તવકાસ કરવામાાં આવી રહ્ો છે. 

પ્રવાસનક્ષેતે્ર આવિાાં અવરોધને દૂર કરવા માટે ર્ભારિ 

સરકાર દ્વારા પ્રયાસો કરવામાાં આવી રહ્ા છે.  

ગજુરાિ સરકાર દ્વારા પણ પોિાના રાજ્યમાાં 
પ્રવાસન ક્ષેતે્ર હરણફાળ ર્ભરવા માટે નવી યોજનાઓ 

અમલમાાં મકુવામાાં આવે છે. જેમ કે, વાયબ્રન્ટ ગજુરાિ, 

ખશુ્બ ુ ગજુરાિ કી, રણોત્સવ, નવરાતત્ર મહોત્સવ, 

પિાંગોત્સવ, નમયદા પરરક્રમા િેમજ અનેક પ્રકારના 
મેળાઓનુાં ગજુરાિ સરકાર દ્વારા આયોજન કરવામાાં 
આવે છે. અતમિાર્ભ બચ્ચન જેવાાં સ્ટાર અક્ષર્ભનેિાને 

ગજુરાિના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર િરીકે તવશ્વર્ભરમાાંથી 
પ્રવાસીઓને આકષયવા માટે તનયકુ્િ કરવામાાં આવયાાં છે. 

કુછ રદન િો ગજુારીએ ગજુરાિ મે ટેગલાઇનથી લાખો 
કરોડો પ્રવાસીઓને ગજુરાિ સરકાર આકષયવા માટે 

કાયય કરી રહી છે. આંકડાઓ અનસુાર ગજુરાિ 

પ્રવાસનક્ષેતે્ર ર્ભારિમાાં સાિમા ક્રમે રહ્ુાં છે. 

પ્રવાસનનો અથય  
પ્રવાસન એટલે પોિાના તનવાસ િથા કામના સામાન્ય 

સ્થળેથી લોકોનુાં અન્ય સ્થળે કામચલાઉ રીિે જવુાં અને 

ગાંિવય સ્થળે આ લોકોની સખુાકારી અને પ્રવતૃિઓ માટે 

ઉર્ભી કરાયેલી સગવડો(૩) 

પ્રવાસનએ વયક્ક્િઓની ગતિતવતધઓને કહવેામાાં આવે 

છે જે પોિાના પરરક્ષચિ વાિાવરણથી બહાર યાત્રા કરે 

છે. રોકાય છે. ૧ વષયથી ઓછા સમયનો તનવાસ આરામ 

િથા અન્ય ઉદે્દશ્યો માટે થઇ શકે.(૪) 

પ્રવાસન એટલે પોિાના તનયતમિ આવાસથી 
દૂર ગયેલ વયક્ક્િનો િેની જરૂરરયાિોને 
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અનલુક્ષીને િેના માંિવયના સ્થાને ઉર્ભી કરેલી 
સગવડોનો અને આ ઉર્ભયની જરૂરરયાિો માટે ઉર્ભી 
થયેલી સગવડોનો સમગ્ર રીિે યજમાન સમાજ ઉપર 

થયેલી અસરોનો અભ્યાસ.(૫) 

એ.આઇ.એ.એસ.ટી. (AIEST) એ ઇ.સ.૧૯૮૧ 

માાં પ્રવાસનની વયાખ્યા આપિાાં લખ્યુાં છે કે વિનના 
પરરવેશથી બહાર કરવામાાં આવિી પસાંદગીની 
પવતૃિઓનો સમહૂ એટલે પ્રવાસન. 

સ્વીસ પ્રોફેસર હુન્ઝીકર અને ક્રાફ્ટના 
મિાનસુાર પ્રવાસનએ પ્રવતૃિઓ અને બાંધોનુાં એક 

ગઠબાંધન છે. જે પાત્ર અને પ્રવાસના રહઠેાણથી ઉત્પન્ન 

થાય છે. પરાંત ુિે સ્થાયી તનવાસની રક્રયા સાંબાંતધિ નથી.  
મરહસાગર ત્જલ્લાના પ્રવાસન સ્થળો: 
(૧) ઐતિહાતસક પ્રવાસન સ્થળો 
   રાજમહલેો- લણુાવાડા, સાંિરામપરુ, બાલાતશનોર, 

સદુશયન િળાવ (બાલાતશનોર), સ્વરૂપ સાગર િળાવ 

(લણુાવાડા), અર્ભેતસિંહની વાવ (લણુાવાડા), સાસ ુવહુની 
વાવ (કલેશ્વરી નાળ- ખાનપરુ), ગોતવિંદગરુૂ સ્મતૃિવન 

(માનગઢ, સાંિરામપરુ), લાલીયા લહુારનો રકલ્લો 
(ધામોદ). 

(૨) ધાતમિક પ્રવાસન સ્થળો 
નદી નાથ મહાદેવ, મહલેોલીયા મહાદેવ, 

કાલર્ભૈરવ માંરદર, તવશ્વનાથ મહાદેવ માંરદર િથા 
ગૌસખુધારા કેળધરા, દેવળમાિાનુાં માંરદર અને જોગી 
સ્િાંર્ભ, આઇશ્રી ખોડીયાર માંરદર, કાક્ષલકા 
માંરદર( લણુાવાડા), સ્વાતમનારાયણ માંરદર (ગોધરા અને 

તવરપરુ) 

મહાન સાંિશ્રી ર્ભોમાનાંદ મહારાજ, મીઠા 
ગણેશ, દસનામ સાંસ્યાસ અખાડો, મલેકપરુ, હનમુાનજી 

માંરદર, તત્રવેણી સાંગમ કાકચીયા, જેરમાઇ માિા 
ખાનપરુ, શતનદેવનુાં માંરદર લણુાવાડા, કબીર આશ્રમ, 

મરહસાગર માંરદર, કેદારેશ્રર માંરદર ધામોદ, વૈષ્ણવ 

માંરદર, ઇશવરીમાિાનુાં માંરદર, મકુ્િેશ્વર મહાદેવ, 

કદમખાઇ ધવલેશ્વર મહાદેવ, ગોકુલનાથજીની હવેલી, 
રામજી માંરદર, નવગ્રહ માંરદર, અબુયદા માિાનુાં માંરદર 

(લેબાની વાવ), રાધાકૃષ્ણ માંરદર, સમાતધ સ્થળ 

સીમલીયા. 
મસુ્લીમ ધાતમિક સ્થળો: 

   દરરયાઇ પીરની દરગાહ- વીરપરુ,  

કારાંટાની દરગાહ- ખાનપરુ 

સાાંસ્કૃતિક પ્રવાસન સ્થળો: 
   કલેશ્વ્રરીનો મેળો, ઉસયનો મેળો (ખાનપરુ, તવરપરુ, 

બાલાતસનોર), જન્માષ્ટમીનો મેળો (મલેકપરુ કડાણા), 
માનગઢીનો મેળો (સાંિરામપરુ), રવાડીનો મેળો 
(સાંિરામપરુ), ઝાલા બાવજીનો મેળો (સાંિરામપરુ), 

ચારડયાનો મેળો (કડાણા સાંિરામપરુ), ર્ભાઇ-બીજનો 
મેળો (માલવણ સાંિરામપરુ) 

સાંગ્રહાલય પ્રવાસન સ્થળો: 
   શ્રી કુબેરદાસ કેવળજી જૈન ઉપાશ્રય, હસ્િપ્રિ ર્ભાંડાર, 

શ્રી લાલતસિંહજી સાવયજતનક લાઇબ્રેરી (બાળપસુ્િકાલય), 

સાંસ્કૃિ પાઠશાળા (લણુાવાડા), રાજમહલેો (લણુાવાડા, 
સાંિરામપરુ, બાલાતશનોર). 

પયાયવરણીય પ્રવાસન સ્થળો: 
   સાિકુાંડા ધોધ (સાંિરામપરુ), વાવકુવા ર્ભાદરવી ધોધ 

(ખાનપરુ), કડાણા ડેમ, ર્ભાદર ડેમ, વણાકબોરી ડેમ, 

મીરા ખેડી આશ્રમ દેણ, ર્ભીમ ર્ભમેડા (ઇડરીયા ડુાંગરની 
યાદ અપાવનાર- બાલાતશનોર), તત્રવેણી સાંગમ 

કાકચીયા, નરોડા, ખટેુલાવ, ધોળા ખાખરા, કકા િળાવો. 
શૈક્ષક્ષણક પ્રવાસન સ્થળો: 
   સજ્જન કુાંવરબા હાઇસ્કૂલ- લણુાવાડા, રકશાન 

હાઇસ્કૂલ- લણુાવાડા, પી.એન. પાંડયા આટયસ અને 

સાયન્સ કોલેજ- લણુાવાડા, સાંસ્કૃિ પાઠશાળા- 
લણુાવાડા, આઇ.ટી.આઇ. કોલેજ (દરેક િાલકુામાાં), 
ડાયટ સાંિરામપરુ. 

મેરડકલ પ્રવાસનના સ્થળો: 
   લીલાવિી હોક્સ્પટલ લણુાવાડા,  

સાંજીતવની સતુવધા હોક્સ્પટલ લણુાવાડા,  
સામરુહક આરોગ્ય કેન્ર (દરેક િાલકુામાાં) 

વયવસાતયક પ્રવાસન સ્થળો : 
   આંબેક્ષળયા માટે પ્રખ્યાિ (લણુાવાડા, ગહૃ ઉદ્યોગ), 

લસણ (લાલ લસણ) માટે પ્રખ્યાિ (લણુાવાડા, 
સાંિરામપરુ) 

 

રાજમહલે (સતંરામપરુ ):- 

સુાંથ અને રામપરુ એ બાંને વચ્ચે અડધા માઈલનુાં અંિર 

પરાંત ુ આજે નગરનો તવકાસ થિાાં બાંને એક- મેક માાં 
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ર્ભળી ગયાાં છે. આજે િે સાંિરામપરુ નગર િરીકે 

ઓળખાય છે .સાંિરામપરુ આજે ગજુરાિ રાજ્યમાાં 
મહીસાગર જીલ્લાનો એક િાલકુો છે. િેની ઉત્તરે 

રાજસ્થાન રાજ્ય ના ડુાંગરપરુ અને બાાંસવાડા નામના 
પ્રદેશો આવેલા છે િથા પતિમ રદશાએ ૩૩ કી.મી દુર 

મહીસાગર ત્જલ્લાનુાં વડુ મથક લણુાવાડા વસેલુાં છે. આ 

પ્રદેશ આજે પણ ઘટાદાર જ ાંગલો અને નાના ડુાંગરાઓ 

થી ર્ભરપરુ છે .આ સ ૂાંથના રાજાઓ ઉજ્જૈન નગરીના 
તવક્રમારદત્ય રાજા િથા ધાર નગરીના ર્ભોજરાજા ના 
વાંશના અને પરમાર જાતિમાાં મરહપાવિ શાખાના 
રાજપિુ વાંશ ના છે. આ વાંશનો મળૂ પરુુષ જાલમતસિંહ 

ઇ.સ. ૧૧મી સદીમાાં આબ ુના ડુાંગર પાસેની ચાંરાવિી 
નગર થી હિા. આજે પણ ચાંરાવિી નગરીના 
ઢગલાબાંધ અવશેષો ચાંરાવિી ગામ માાં જોઈ શકાય 

છે .ગજુરાિ પ્રદેશના િથા આબ ુ પવયિ પર નખી 
િળાવ પાસે આવેલા રાજકીય સાંગ્રહાલયમાાં જોઈ 

શકાય છે . ગજુરાિ પ્રદેશના ઈશાન કોણના ર્ભાગમાાં 
આવેલ અને હાલના મહીસાગર અને પાંચમહાલની પવૂય 
સરહદે આવેલા એક સ્થળે પોિાના નામ પર થી 
ઝાલોદ નામનુાં ગામ વસાવયુાં જે હાલમાાં દાહોદ 

ત્જલ્લામાાં છે ત્યાાં ક્સ્થર થયા .િેમના પછી જહાજ તસિંહ , 

ક્ષબકમતસિંહ ,ઉદયતસિંહ પ્રિાપતસિંહ અને જાલમતસિંહ નામ 

ના રાજાઓ એક પછી એક ઝાલોદ ની ગાદીએ આવયા. 
જાલમતસિંહ ઈ. સ. ૧૨૪૭માાં મસુલમાનો સાથેની 
લડાઈમાાં મરણ પામ્યા .આ લડાઈમાાં િેમને સાંિ 

નામનો કુાંવર િથા જાલમતસિંહ નો ર્ભાઈ ક્ષલમદેવજી 

બચી ગયા. આ બાંને કાકા ર્ભત્રીજા ઝાલોદ છોડી ત્યાાંથી 
પતિમ રદશાએ આવેલા ર્ભીલોના પ્રદેશમાાં સાંિાયા આ 

પ્રદેશ ગીચ ઝાડીવાળો િથા ડુાંગરાળ પ્રદેશ હિો. િેઓ 

ત્યાાં થોડાાં વષય રહ્ા. ત્યારબાદ ઈ.સ. ૧૨૫૫ માાં સાંિે 

બ્રહ્મપરુી પાસે ર્ભીલોડી ગામ ની જગ્યાએ ડુાંગર ઉપર 

પોિાના નામથી સ ૂાંથ નામનુાં ગામ વસાવયુાં .િેમના 
કાકા ક્ષલમદેવજીએ સ ૂાંથની ઉત્તરે મહી નદી પાસેના 
ડુાંગરમાાં કડાણામાાં રાજ્ય સ્થાપયુાં. 
    સુાંથ રાજ્ય ના સ્થાપક રાણા સાંિ ના અવસાન પછી 
િેમની ગાદીએ નવઘણ, નાપાજી, પ્રતથતસિંહ, સરુાજી 

અને જયતસિંહ આવયા . જયતસિંહને ત્રણ પતુ્રો હિા િેમાાં 
અખેરાજજી, ગજતસિંહજી અને કુાંર્ભારાણા હિા .આ ત્રણે 

જણાએ વારાફરથી અનકુ્રમે રાજ્ય કયુું . કુાંર્ભારાણા ના 
સમયમાાં ઈ. સ. ૧૪૨૪ થી ઈ. સ. ૧૪૪૩ સધુી 
ગજુરાિની ગાદીએ અહમદશાહ રાજ્ય કરિો હિો. આ 

સલુિાને સુાંથ પર આક્રમણ કરિા સુાંથના રાજવીઓ 

હાયાય અને સલુિાનના ખાંરડયા રાજા બન્યા. સુાંથના 
રાજવીઓએ સૌપ્રથમ ખાંડણી ગજુરાિની સ્વિાંત્ર 

સલ્િનિ માાં સલુિાનોની ર્ભરી . 
    રાણા કુાંર્ભા પછી રામતસિંહ ,રાયમલ, માંડક્ષલક નામના 
રાજાઓ સુાંથની ગાદીએ આવયા .આ માંડક્ષલકે ઈ. સ. 

૧૫૩૬થી ઇ.સ. ૧૫૬૫ સધુી એમ કુલ ૨૯ વષય રાજ્ય 

કયુું .ત્યારબાદ સરુજમલજી ગાદીએ આવયા .આ રાજાને 

રિનતસિંહ અને વાઘતસિંહ નામના બે સાંિાનો હિા. િેમાાં 
પાટવીકુાંવર રિનતસિંહજી તપિાના મરણ બાદ ગાદીએ 

બેઠા. િેમને કુાંવર ન હિો વળી િેમના ર્ભાઈ વાઘતસિંહ 

પણ મતૃ્ય ુ પામ્યા .વાઘતસિંહજી ના કુાંવર પ્રતથતસિંહજી 

પોિાના કાકા રિનતસિંહજી ના અવસાન બાદ ગાદીએ 

બેઠા .િેમના મરણ બાદ િેમના કુવર સબલતસિંહજી 

ગાદીએ આવયા.િે ઈ.સ ૧૬૩૫ માાં અવસાન પામ્યા. 
ત્યારબાદ િેમના કુવર ગજતસિંહજી ગાદીએ બેઠા. 
િેમના મરણ બાદ મહાવતસિંહ ગાદીએ બેઠા. િેમણે ઈ. 

સ. ૧૭૦૪ સધુી રાજ કયુું. મહાવતસિંહ ના અવસાન બાદ 

ઈ. સ. ૧૭૦૪માાં પ્રતથતસિંહજી આવયા િેમણે ઇ.સ. 

૧૭૩૫ સધુી રાજ્ય કયુું .િેમના મરણ બાદ રિનતસિંહજી 

ગાદીએ આવયા િેમણે ઈ.સ. ૧૭૫૩સધુી રાજ કયુું. 
   આ રિનતસિંહ ને ચાર કુાંવર અને એક કુાંવરી એમ કુલ 

પાાંચ સાંિાનો હિા. િેમની કુાંવરીને નજીકમાાં આવેલા 
વાંવાડા ના રાજા સાથે પરણાવી. આ રિનતસિંહજી મરણ 

પામ્યા બાદ િેમના બારમા વખિે વાાંસવાડા તસસોરદયા 
રાજવી િથા િેમના માણસો દુ:ખવટો કરવા સુાંથ 

આવયા હિા. આવા સમયે આ વાાંસવાડા ના રાજવીએ 

રિનતસિંહ ના બાળ પાટવીકુાંવર િથા િેમના બે નાના 
ર્ભાઈઓ ને મારી નાખી સુાંથ રાજ્ય પર કબજો કયો. 
પરાંત ુચોથો કુાંવર  બદનતસિંહ બચી ગયો. િેને માલવણ 

ગામ ના ખાાંટની અટક થી ઓળખાિા કોળી લોકોએ 

પોિાના ગામમાાં લઈ જઈ ને બચાવી લીધો અને થોડો 
સમય જવા દઈ વાાંસવાડા ઉપરનુાં વેર મનમાાં રાખીને 

કોળીઓએ સુાંથ ઉપર જબરજસ્િ હુમલો કરીને 

વાાંસવાડા વાળાઓને ર્ભગાડી મકૂ્યા અને બદલતસિંહને 
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સુાંથ ની ગાદી ઉપર બેસાડયા. .બદનતસિંહજી કારર્ભાર 

સાંર્ભાળી શકે િેવા સમજણા ના થાય ત્યાાં સધુી આ કોળી 
લોકોએ િેમનુાં રક્ષણ કયુું. બદનતસિંહજી મોટા થઈને 

શરૂવીર રાજા થયા .િેમણે વાસવાડા ઓનુાં વેર મનમાાં 
રાખીને થોડા વષય પછી વાાંસવાડાઓના તપિરાઈ એવા 
ગડના ઠાકોર ની મદદ લઈને વાાંસવાડા નો કેટલોક 

પ્રદેશ પોિાના કબજે કરી લીધો. ઈ. સ. ૧૭૮૪માાં 
બદનતસિંહજી ગજુરી ગયા. ત્યારબાદ િેમના 
પાટવીકુાંવર તશવતસિંહજી ગાદીએ બેઠા. િેમના સમયમાાં 
ઈ. સ. ૧૮૦૩માાં કાંપની થઈ .પરાંત ુિે વખિમાાં ગવનયર 

જનરલ લોડય કોનયવોલીસ  રાજપિૂ રાજાઓ સાથે દોસ્િી 
બાાંધવાની તવરુદ્ધ હિો. આથી આ કરાર રદ 

થયો .તશવતસિંહજી નુાં અવસાન થિા િેમના પાટવીકુાંવર 

કેસરીતસિંહજી ગાદીએ બેઠા. કેસરીતસિંહજીઈ. સ. 

૧૮૧૯માાં મતૃ્ય ુ પામ્યા .િેમને એક ગજતસિંહ નામનો 
બાળકુાંવર હિો. િે ગાદીએ બેઠો .પણ થોડા મરહના 
પછી િે મરણ પામ્યો. િેમના મરણ બાદ કલ્યાણતસિંહજી 

ગાદીએ આવયા. કલ્યાણતસિંહ ના રાજ્યકાળ ના 
પ્રથમવષે ઈ.સ ૧૮૧૯ માાં તસિંતધયાના ઘોડેસવારો ના 
લશ્કરે સુાંથ રાજ્ય ઉપર ચડાઈ કરી .પરાંત ુઆ સમયે 

અંગ્રેજ સરકાર િરફથી સર જ્હોન માલ્કમે વચ્ચે પડીને 

તસિંતધયાને પોિાનુાં લશ્કર પાછાં બોલાવી લેવાની ફરજ 

પાડી .જો આ સમયે અંગ્રેજો વચ્ચે ન પડયા હોિ િો 
તસિંતધયાએ સુાંથ રાજ્ય લઈ લીધુાં હોિ અથવા િો 
તવનાશ કરી દીધો હોિ . 

ક્ષબ્રરટશ સરકારના મધ્યસ્થીપણાથી તસિંતધયા અને સુાંથ 

વચ્ચે એવો ઠરાવ નક્કી કરવામાાં આવયો કે સુાંથના રાજા 

વાતષિક ખાંડણીપેટે રૂતપયા ૭૦૦૦ તસિંતધયાને આપે .આ 

બાંનેના મધ્યસ્થીપણા માાં સુાંથ રાજ્ય ઉપર નો ઉપરી 
અતધકાર અંગ્રેજ સરકારના હાથમાાં આવયો. ઇ.સ. 

૧૮૨૫ માાં રેવાકાાંઠા એજન્સીની સ્થાપના કરવામાાં 
આવી . ત્યારે સુાંથ રાજ્ય ને િેમાાં દાખલ કરવામાાં આવયુાં. 
  ઈ.સ ૧૮૩૫ માાં કલ્યાણતસિંહજીનુાં અવસાન થિાાં બાળ 

વયના ર્ભવાનીતસિંહજી જેઓ માત્ર ત્રણ વષયના હિાાં િે 

ગાદીએ બેઠા પરાંત ુ િેઓ પખુ્િ વયના ન થાય ત્યાાં 
સધુી રાજ્યનો િમામ કારર્ભાર િેમની મા અને મરનાર 

રાજાની તવધવા રાણી ગલુાબકુાંવરબાએ ચલાવયો.  

મહારાજા ર્ભવાનીતસિંહ લાયક ઉંમરના થયા િે 

દરતમયાન ઈ. સ. ૧૮૫૪માાં પેલા માલવણના ખાાંટ 

જાિના કોળીઆેે િોફાન કરવા માાંડયા. જે કોળી 
લોકોએ ર્ભવાનીતસિંહના પવૂયજો એવા બદનતસિંહ ની સારી 
એવી સેવા કરીને સુાંથનુાં રક્ષણ કરેલુાં .મહારાજા 

ર્ભવાનીતસિંહ ે સરહદ ઉપર ફિેગઢી નામનો રકલ્લો 
બાંધાવયો .આજે િે ફિેહ નો રકલ્લો કહવેાય છે. ઈશાન 

કોણમાાં ર્ભાણાતશમળ ગામ માાં પોિાના િરફથી એક 

થાણેદાર િથા થોડા સવારો સાથેનુાં એક થાણુાં હતુાં. 
  ઇ.સ ૧૮૭૦ માાં મહારાજા ર્ભવાનીતસિંહ ડયકુ ઓફ 

એરડનબરોની મલુાકાિ માટે મુાંબઈ ગયેલા .િે સમયના 
મુાંબઇ સરકારના મકાનો િથા રસ્િા વગેરેની 
વયવક્સ્થિ બાાંધણી જોઈને પોિાના રાજ્યમાાં પણ િે 

પ્રમાણે સધુારો કરવાનો તવચાર કયો હિો. પરાંત ુઈ. સ. 

૧૮૭૨માાં પોિાની ૪૦વષયની નાની ઉંમરે સાધારણ 

બીમારીથી િેમનુાં અવસાન થયુાં. િેમની પાછળ િેમનો 
ગાદીનો કોઈ વારસ ન હિો િથા િેમના વાંશજોમાાં કોઇ 

વારસ ન હોવાથી ચાલી આવિી િેમની શાખાઓનો 
નાશ થયો. 
 સુાંથ રાજ્યની ગાદીએ દત્તક લેવાની સનદ અંગ્રેજ 

સરકાર િરફથી મળી નહોિી પરાંત ુક્ષબ્રરટશ સરકારે એક 

વષયની જમાબાંધી જેટલી રકમ નજરાણુાં લઇને િેમની 
તવધવા રાણી ને દત્તક લઇ કુાંવરને ગાદીએ બેસાડવા ની 
પરવાનગી આપી આથી તવધવા રાણી ૧૪ મી પેઢી 
પહલેા તસિંગાવાડાના એક પોિાના કુટુાંબીમાાંના બાર 

વષયના કુાંવાર પ્રિાપતસિંહને દત્તક લઈને ગાદીએ 

બેસાડયા. 
  પ્રિાપતસિંહજી બાર વષયના હોવાથી ક્ષબ્રરટશ સરકારે 

રાજ્ય ઉપર જપિી મકૂી અને પ્રિાપતસિંહને રાજકોટની 
રાજકુમાર કોલેજમાાં તવદ્યાભ્યાસ માટે મોકલ્યા. આ 

કોલેજમાાં કુવર અંગ્રેજી અને ગજુરાિી ર્ભાષાની 
કેળવણી લઈને રાજ્ય ચલાવવા લાયક થયા ત્યારે 

વીસ વષયની ઉંમરે એટલે કે ઇ.સ ૧૮૮૦માાં સુાંથ રાજ્ય 

પરથી અંગ્રેજોએ જપિી ઉઠાવી લીધી અને પ્રિાપતસિંહને 

સત્તાના િમામ સતૂ્રો સોંપી દીધા. િે અગાઉ ઈ. સ. 

૧૮૭૯ માાં મહારાજા પ્રિાપ તસિંહ ના લગ્ન મેવાડના 
બાંબોલા ના રાજાની કુાંવરી દરરયાકુાંવર સાથે થયા હિા. 
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 ઇ.સ .૧૮૮૭ માાં ફેબ્રઆુરી મરહનામાાં મહારાણી 
તવક્ટોરરયાના રાજ્યકાળ ને ૫૦ વષય પણૂય થિા િેની 
ઉજવણી કરવા માટે સમગ્ર રહિંદમાાં જ્યકુ્ષબલી નામનો 
મહોત્સવ રાખવામાાં આવેલો િેમાાં પ્રિાપતસિંહજી એ પણ 

ઉમાંગર્ભેર ર્ભાગ લઈને રાજ્યમાાં એક રદવસ જાહરે 

િહવેાર િરીકે મનાવેલો િથા શાળાના તવદ્યાથીઓને 

ઇનામ િથા મીઠાઇ વેચવામાાં આવેલી િેમજ બીજા 

લોકોપયોગી કાયો પણ કરવામાાં આવયા .આમ િેમણે 
અંગ્રેજો પ્રત્યે પોિાની વફાદારી બિાવી આથી ઈ. સ. 

૧૮૯૦ માાં ક્ષબ્રરટશ સરકાર િરફથી રાજા પ્રિાપતસિંહજી 

ને દત્તક લેવાની સનદ મળી. 
   ઇ.સ. ૧૮૯૬ ની જાન્યઆુરી માસની દસમી િારીખે 
રાજા પ્રિાપતસિંહજી માાંદગીના લીધે ગોધરામાાં મરણ 

પામ્યા .િેમને કોઈ સાંિાન ન હોવાથી રેવાકાાંઠા ના 
પોક્ષલરટકલ એજન્ટે સુાંથની ગાદીના વારસ માટે 

શોધખોળ કરી આખરે બાકરોલ ગામમાાં ર્ભાયાિ 

પરરવારમાાંથી જોરાવરતસિંહ ને દત્તક લેવામાાં આવયા 
િથા િેમને ગાદીએ બેસાડવામાાં આવયા આ વખિે પણ 

અંગ્રેજ સરકારે રાજ્યની એક વષયની આવક નજરાણા 
માાં લીધી.  
 રાજા જોરાવરતસિંહ નો ૧લી ઓગસ્ટ ઈ.સ.૧૮૯૬ ના 
રોજ રાજ્યાક્ષર્ભષેક કરવામાાં આવયો .ત્યારબાદ િેમણે 
રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમાાં તવદ્યાભ્યાસ માટે 

મોકલવામાાં આવયા. આ સમયે સુાંથના રાજ્યનો રાજ્ય 

કારર્ભાર ક્ષબ્રરટશ મેનેજમેન્ટ પાસે ગયો. િથા રાજ્યના 
એડતમતનસ્રેટર િરીકે રા.બ. કૃપાશાંકર ર્ભગવાનજી ને 

તનતમને િેમના મારફિે વહીવટ ચલાવયો. જોરાવર 

તસિંહજીનો તવદ્યા અભ્યાસ પણૂય થિાાં અને પખુ્િ વયના 
થિાાં િેમને ઈ. સ. ૧૯૦૨માાં રાજ્ય ચલાવવા ની સાંપણૂય 
સત્તા સોપવામાાં આવી. જોરાવરતસિંહજીને આ સમયે 

રાજ્યની ગાદી િો મળી પરાંત ુ આ સમયે રાજ્યની 
આતથિક ક્સ્થતિ કથળી ગયેલી હિી. આથી રાજ્ય ની 
પરરક્સ્થતિ સધુારવા માટે જોરાવરતસિંહ ઘણા પ્રયાસો 
કયાય .િેમણે રાજ્યના તવકાસ માટે જમીનની માપણી 
કરાવી. શાળાઓ બનાવીને બાળકોને ર્ભણિા કયાય. 
કન્યા કેળવણી મફિ કરવાની જોગવાઈ કરી. 
ઈ.સ. ૧૯૨૭માાં સુાંથમાાં િળાવના કાાંઠે મહલે બાાંધવામાાં 
આવયો જે ખરેખર જુના મહલેમાાં ઉમેરાયેલો એક ર્ભાગ 

જ હિો. સુાંથ થી રામપરુ પહોંચવામાાં વચ્ચે સકૂી 
નામની નદી આવે છે ત્યાાં નદી ઉપર પલુ પણ આ 

સમયે જ બાાંધવામાાં આવયો. જેનાથી લોકોને આવન 

જાવન માાં સરળિા મળી. 
જોરાવરતસિંહ એ સુાંથ- રામપરુ નો તવકાસ કરિા અને 

ક્ષબ્રરટશ સરકાર પ્રત્યે વફાદારી રાખિા િેમની ક્ષબ્રરટશ 

સરકાર િરફથી 'નાઈટ કમાન્ડર ઓફ ઇન્ન્ડયન 

એમ્પાયર' નો ક્ષખિાબ આપવામાાં આવેલો .સાંિરામપરુ 

નગર માટે િે સમયે નગરપાક્ષલકા પણ કાયયરિ હિી 
િેના સભ્યોની પસાંદગી ચ ૂાંટણી દ્વારા કરવામાાં 
આવિી .મિદારો માટેના અતધકારો આપવામાાં સુાંથ 

રાજ્ય એ પહલે કરી હિી. સાંિરામપરુમાાં છેક ઈ. સ. 

૧૯૨૭થી લોકિાંત્ર પ્રરક્રયાની સ્થાપના કરવામાાં 
આવેલી. 
જોરાવરતસિંહ ના અવસાન બાદ િેમના પતુ્ર પ્રતવણતસિંહ 

સુાંથ-રામપરુ ની ગાદીએ બેઠા. િેમને છેક ફેબ્રઆુરી ઈ. 

સ. ૧૯૪૭માાં સત્તા સોંપવામાાં આવેલી.  
  પરાંત ુથોડા સમયમાાં જ દેશ આઝાદ થયો થઈ ગયો. 
ઈ.સ. ૧૯૪૭ માાં સુાંથ- રામપરેુ દેશી રજવાડા નુાં જોડાણ 

ર્ભારિ સાથે કરવાના કરાર પર હસ્િાક્ષર કરી દીધા 
અને સુાંથરામપરુ િત્કાક્ષલન મુાંબઈ રાજ્યમાાંથી તવક્ષલન 

થઈ ગયુાં અને ૧ લી મે, ૧૯૬૦ ના રોજ અલગ ગજુરાિ 

રાજ્યની સ્થાપના થિાાં સુાંથરામપરુ ને ગજુરાિ 

રાજ્યમાાં જોડી દેવામાાં આવયુાં. 
  આ સુાંથનુાં રાજ્ય રેવાકાાંઠા એજન્સીનુાં બીજા વગયનુાં 
રાજ્ય હતુાં િથા િેમના રાજવીઓ ક્ષબ્રરટશ છાવણીમાાં 
જાય ત્યારે િેમને નવ િોપ ફોડીને માન આપવામાાં 
આવતુાં હતુાં .સુાંથના રાજવીના િાબાના ૩૯૪ ચોરસ 

માઈલ જેટલી જમીન અને ૨૯૦ જેટલા ગામ હિા. િે 

૭૦૦૦/- રૂતપયા ક્ષબ્રરટશ સરકારની ખાંડણી પેટે દર વષે 

આપતુાં િો િેને ૪૪/-રૂતપયા ત્રણ આનાાં અને સાિ પૈસા 
ઝાલોદ પરગણામાાં થી ૧૭૦/- રૂતપયા ગોધરા 
પરગણામાાંથી ૩૧૭/-રૂતપયા વાાંસવાડા િાબાના 
ક્ષચલગારી માાંથી અને ૭૫/- રૂતપયા સાંજેલી સાંસ્થાનમાાં 
થી દર વષે ચોથા હક બદલ મળિા હિા. સુાંથ 

રજવાડામાાંથી મરહ િથા પાનમ નામની નદીઓ િથા 
સુાંથ ની પાસેથી ક્ષચબોટા િથા રામપરુ પાસેથી સકૂી 
નામની નદીઓ પસાર થાય છે. આ રાજ્યમાાં બહુ ઊંચા 
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ડુાંગરો નથી પણ નાના-મોટા ડુાંગરાઓ ઠેક-ઠેકાણે જોવા 
મળે છે. 

ઓગણીસમી સદીના અંિ અને વીસમી સદીના આરાંર્ભ 

સધુી સુાંથ -રામપરુના પ્રદેશમાાં ઘણે ઠેકાણે વાઘ, દીપડા, 
વરુ,સાબર, હરણ જેવા જ ાંગલી પ્રાણીઓ વસિા હિા 
આજે માત્ર નામના જ ાંગલો િથા નામના પ્રાણીઓ 

બચ્યા છે .સુાંથની ટેકરી પર રાજગાદી નો જે મહલે હિો 
ત્યાાં પછી શાળા ખોલવામાાં આવી હિી. પછીથી િે 

પી.ટી.સી. કોલેજમાાં બદલવામાાં આવેલી છે .મહલેના 
પાછળના રસ્િેથી છેક પવયિની ટોચ સધુી વાહન લઇને 

જઇ શકાય છે. અહીં પવયિ પર તશવજીનુાં માંરદર છે િથા 
એક તવશાળ મકાન બાાંધવામાાં આવેલુાં છે. આ મકાનનો 
ઉપયોગ જ્યારે રાજા હવા ખાવા માટે આવે ત્યારે િેનો 
ઉપયોગ થિો અથવા િો કોઇ અંગ્રેજ મહમેાન આવે 

ત્યારે િેનો ઉપયોગ થિો હિો. આ મકાનની પાસે જ 

ખલુ્લી જગ્યામાાં િે સમયના પથ્થર ના બનાવેલા 
ડાઈનીંગ ટેબલ િથા પથ્થરની ખશુીઓ છે જે 

જોવાલાયક ખરી! આ પવયિ પર થી રામપરુ નગર 

આજુબાજુનાાં જ ાંગલો િથા હરરયાળી દૂર દૂર સધુી જોઈ 

શકાય છે. આજે સુાંથ-રામપરુના રાજાના વાંશજો સુાંથ ની 
ટેકરી નીચે, પાસે આવેલ િળાવ કાાંઠે નવા બનાવેલા 
મહલેમાાં રહ ે છે. હાલમાાં પરાજ્યારદત્યતસિંહ પરમાર એ 

સુાંથના રાજાના વાંશજ િથા માજી ધારાસભ્ય છે. સુાંથમાાં 
આજે પણ પાાંખી વસિી છે. જ્યારે રામપરુમાાં જ મખુ્ય 

બજાર િથા રહણેાાંક સ્થાન અને સરકારી કચેરીઓ, 

એસ.ટી. સ્ટેન્ડ ,હોક્સ્પટલ વગેરે આવેલા છે. સુાંથ 

રજવાડુાં નાનુાં હોવા છિાાં પણ િેમણે કોટય  ફી બહાર પાડી 
છે. રાજ્ય માત્રને માત્ર કોટય  ફી બહાર પાડી છે જ્યારે 

દસ્િાવેજ ના બદલે માત્ર કોટય  ફી સ્ટેમ્પ લખેલો માત્ર 

હાથ બનાવટના તસક્કા થી જ કાગળ પર છાપ 

પાડવામાાં આવિી. સાંિ રાજ્યની કોટય  ફી ની વાિ 

કરીએ િો રાજવી જોરાવરતસિંહજી અને રાજવી 
પ્રવીણતસિંહ ની રટરકટો મળી આવે છે. જેમાાં 
જોરાવરતસિંહજીની કોટય  ફીની ડાબી બાજુએ રાજવીનુાં 
મખુ િેની ઉપર મહારાણા શ્રી જોરાવરતસિંહજી કે. સી. 
આઈ.ઈ. લખેલુાં જોવા મળે છે. જ્યારે જમણી બાજુએ 

ગજુરાિી ર્ભાષામાાં સાંિ સ્ટેટ કોટય  ફી લખેલુાં સ્પષ્ટ 

વાંચાય છે. િેની નીચે નાંબર ,લેનાર, ઠેકાણ,ુ િારીખ 

વગેરે લખેલુાં વાંચાય છે અને નીચે એક આનો લખેલુાં 
વાંચાય છે. આ રટરકટ લાલ કલરની છે. િેવી જ રીિે 

રાજવી પ્રતવણતસિંહ ની રટરકટ પર રાજવી નો ફોટો િેની 
ઉપર મહારાણા શ્રી પ્રતવણતસિંહજી સ્વ. સાંિ લખેલુાં 
વાંચાય છે. જમણી બાજુએ સાંિ સ્ટેટ, કોટય  ફી, નાંબર, 

લેનાર, ગામ, ઠેકાણુાં, િારીખ વગેરે લખેલુાં વાંચાય છે. 

કોટય  ફી પાાંચ રૂતપયાની બહાર પાડવામાાં આવેલી િથા 
પ્રતવણતસિંહ છેક ૧૯૪૭ માાં ગાદીએ આવેલા હોવાથી 
રટરકટો ચલણમાાં ઓછી આવેલી. સાંિ રાજ્યના કોટય  
પેપર ની વાિ કરીએ િો આ રજવાડુાં નાનુાં હોવાથી િેને 

કોઈપણ પ્રકારના દસ્િાવેજ છાપયા નથી. માત્ર એક 

આનાનો જાાંબલી કલર થી તસક્કો કોટય  ફી સ્ટેમ્પ િરીકે 

કોરા કાગળ પર પાડીને છાપવામાાં આવિો. જે 

ગોળાકાર હિો િેની ઉપરની બાજુએ સ્વ. સાંિ કોટય  ફી 
સ્ટેમ્પ અને વચ્ચે એક આના નાગરી ર્ભાષામાાં લખવામાાં 
આવતુાં હતુાં.(૬) 
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