ભાવનગર જિલ્લો
ભાવનગરનો સ્થાપના દિવસ ભાવનગરનો િન્મદિવસ *અક્ષય ત ૃતીયા*
ભાવનગરની સ્થાપના ઠાકોર ભાવસસિંહજી રતન સસિંહજી ગોદહલે
અખાત્રીિના પરમ પસવત્ર દિવસે અઢી પહોર ચઢે
આિન ું જે ગોળ બજાર છે તયાું થાુંભલી રોપી આસોપાલવન ું તોરણ બાુંધ્ ું ...ભાવનગરના
પાિર િે વકી તરીકે મેલડી માતાજીન ું મુંદિર પાિર િે વકી વડવા ખાતે છે
ગ્રામ િે વી તરીકે ભગવતી રૂવાપરી માતાજી પ ૂવવ દિશામાું િદરયા દકનારે બેઠા છે
ગોદહલવાડના સહાયક િે વી તરીકે શ્રી ખોદડયાર માતાજી રાિપરા ગામે બબરાિમાન છે
આવા સિ
ું ર મહતવ ભાવનગરની સ્થાપના કરવામાું આવી.
સમગ્ર વડવા ગામનો ગામ ધમાડો બુંધ કરી લાપસી તથા મગન ું ભોિન કરાવવામાું
આવ્ ું ...
સુંવત
ું ૧૭૭૯ વૈશાખ સિ ત્રીિના દિવસે સ્થાપના કરી ..
ઇ.સ.૨૦૧૮-૧૭૨૩=૨૯૬
૨૯૬ મો...સ્થાપના દિવસ..
શભ િન્મ દિવસ આવો સૌ સાથે મળી...ઊિવીઅેે..
ઠાકોર ભાવસસિંહજી રતનસસિંહજી એ ભાવનગરની સ્થાપના કરી ...
તેઓના નામ પરથી ભાવનગર એવ ું નામ રખા્ ું ..
સસહોરથી રાિગાિી બિલી ખુંભાતના અખાત ઉપર વડવા ગામ નજીક ...સ્થળ પસુંિ
કરવામાું આવ્.ું .
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આન ું કારણ ...મરાઠા સરિાર સપલાજી ગાયકવાડ અને કું થાજી કિમ બાેુંડે સૌરાષ્ટ્ર પર
ચડી આવયા ...ઘમાસાણ ્દ્ધ થ્ ું અને ખુંડણી વગર િ પરત ચાલ્યા ગયા...આથી
ભસવષ્ટ્યમાું આ તકલીફથી બચવા નવી રાિધાની માટે િગ્યાની પસુંિ કરવામાું આવી ..
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આવો સમત્રો આજે આપણે
સ-સવકસસત જૂના ભાવનગર રાજ્યની કેટલીક વાતો તાજી કરીએ
જૂના ભાવનગર રાજ્યની શક્ય તેટલી વાતો અહીં મ ૂકવાનો પ્રયાસ કયો છે .
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ભાવનગર જૂના રાજ્યમાું રે લવે માગવ વાહન વયવહાર માટે ના ધોરી માગવ બિદટશ
િરજ્જજાના બુંિરો એરપોટવ રે લવે ટે બલફોન એક્સચેન્િ ટપાલ ખાત ું સવશાળ તળાવ
પાણીની વયવસ્થા જેવા અનેક પ્રશ્નો અહીંયા સપેરે સુંપન્ન થયા છે આપણે સૌ જાણીને
આનુંિ થશે કે આિ કરતાું પણ વધ સવકસસત ભાવનગર જૂન ું રાજ્ય હત ું ...
આપણા આિના કહેવાતા રાિકીય આગે વાનો પાસે કોઈપણ પ્રકારની આપણા જિલ્લા
માટે કોઠા સિ નો અભાવ સ્પષ્ટ્ટ િે ખાઈ આવે છે ..
આમ છતાું કોઈને ઉતારી પાડવાની અમારી કોઈ મુંછા નથી ..
આિના ભાવનગરના સ્થાપના દિવસ સનસમત્તે જૂની વાતોને માત્ર સુંસ્મરણ કરીએ અને
ભાવ વુંિના કરી ...
ઈ.સ.૧૮૫૧ ટપાલ ખાતાની શરૂઆત કરવામાું આવી.
ઇ.સ ૧૮૫૨ પ્રાથસમક શાળા તથા કન્યા શાળાન ું સનમાવણ કરવામાું આવ્ ું ...જે આગળ
િતાું ઈ.સ ૧૯૨૨ માું બસોને સોળ પ્રાથસમક શાળાઓ હતી જેમાું કમાર શાળા અને કન્યા
છાત્રાલય કન્યા શાળાઓ અલગ અલગ રીતે હતી
ઈ.સ ૧૯૪૮ િરબારી પ્રાથસમક શાળાઓ ૩૪૨ અને ગ્રામ સધારણા ફું ડ સુંચાબલત ૧૩૨
પ્રાથસમક શાળાઓ હતી.
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ઇ.સ ૧૮૫૬ માધયસમક શાળાઓની સ્થાપના
એંગ્લો વનાવક્યલર શાળાની સ્થાપના
ઈ.સ ૧૮૭૧ માધયસમક શાળાઓ મહવા સસહોર કું ડલા બોટાિ અને તળાજા તે પાુંચ
પરગણાના શાળાઓની સ્થાપના કરવામાું આવી ...
ઇ.સ ૧૮૮૫ ભાવનગર રાજ્યમાું બે અંગ્રેજી માધયમની શાળાઓ શરૂ કરવામાું આવી
ભાવનગર બુંિર ધમધમત ું અને સવકસીત બુંિર હત..
ઇ.સ.૧૮૬૦ બિદટશ બુંિરન ું િરજ્જિો પ્રાપ્ત થયો...
ઇ.સ ૧૮૭૦ જવાન સસિંહજી સુંસ્કૃત પાઠ શાળાન ું સનમાવણ કરવામાું આવ્ ું
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ઈ.સ.૧૮૭૪ માું ટે બલગ્રાફ ઓદફસની શરૂઆત કરવામાું આવી..
ઇ.સ.૧૮૭૨ બી.બી.એન્ડ વઢવાણથી ભાવનગર રે લવે લાઇનન ું કામ શરૂ થ્ ું હત ું
રે લવે સવરમગામથી વઢવાણ સધી લુંબાવવામાું આવી આ િોડગે િ લાઇન હતી ..
ઇ.સ.૧૮૭૭ થી ઇ.સ ૧૮૮૦ ભાવનગર ગોંડલ બોટાિ રે લવે લાઇનન ું કામ તથા
ભાવનગરથી વઢવાણ ગોંડલ ધોરાજી સધીન ું કામ પ ૂણવ કરવામાું આવેલ ું
ઈ.સ ૧૮૮૧ ધોરાજી પોરબુંિર રે લ્વે માગવ તૈયાર કરાયો એકવીસમી જાન્્આરીના રોિ
ખલ્લો મકાયો.
ઇ.સ.૧૮૮૪ સમગ્ર કાદઠયાવાડમાું સૌ પ્રથમ શામળિાસ કોલેિની સ્થાપના કરવામાું
આવી ..
પ ૂજ્ય મહાતમા ગાુંધી આ કોલેિના સવદ્યાથી રહી ચ ૂક્યાું છે ..
ઇ.સ.૧૮૮૨ માું બાટવ ન લાઇિેરી અને સુંગ્રહસ્થાન અસ્સ્તતવમાું આવયા ..
ઇ.સ.૧૮૮૩ માું ગિરાતી માધયમની શાળાઓ ઉપરાુંત એક ઉદ શાળાની શરૂઆત
કરવામાું આવી ..
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ઈ.સ ૧૮૮૫ સુંસ્કૃત વેિ શાળાન ું સનમાવણ કરવામાું આવ્ ું
પ્રાચીન ભારતીય ઋસિ સુંસ્કૃસત વેિોન ું અધયયન માટે ...
ઇ.સ.૧૮૯૨ માું ડોક્ટર બરિોરજી ના નેત ૃતવ નીચે
સર તખ્તસસિંહજી હોસ્સ્પટલની શરૂઆત કરાઇ હતી...
ઇ.સ ૧૮૮૭-૮૮ િબક્ષણના મહાન બચત્રકાર રાજા રસવ વમાવ ભાવનગરની મલાકાત લીધી
હતી.
ૂ ોને શાહકારોના ચગ
ઇ.સ. ૧૮૮૮ માું ખેડત
ું ાલમાુંથી મક્ત કરવા ..તાલકો ધારી એક્ટ
અમલમાું મ ૂકવામાું આવયો
કાઠીયાવાડ સથયોસોદફકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરવામાું આવી..
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ઇ.સ ૧૮૯૨ થી આ સુંસ્થા સ્વાધયાય સુંસ્કાર પ્રસાર અને સમાિસેવાની પ્રવ ૃસત્ત કરે છે આ
સુંસ્થા હાલમાું સથયોસોદફકલ લોિ તરીકે ઓળખાય છે ..
ઇ.સ. ૧૮૯૭ થી ૧૮૯૯ છપ્પસનયા દષ્ટ્કાળ માું રાહત કામની શરૂઆત ભાવનગરથી
કરવામાું આવી.. હા સિ
ું ર કામગીરી સમગ્ર મબ
ું ઈ ઇલાકામાું સવવશ્રેષ્ટ્ઠ રહી હતી ..
બોર તળાવન ું નવીનીકરણ આ િ સમયમાું કરવામાું આવ્ ું બોરતળાવની દડઝાઇન મૈસર
સ્ટે ટ શ્રી સવશ્વેશ સરૈ યા જીએ ક્ું સવશ્વે સરાજી ના નામે અતયારે ઇિનેર દિવસ તરીકે
ઉિવવામાું આવે છે આવા મહાન એન્ન્િસનયરે બોરતળાવની દડઝાઈન બનાવેલી
બોરતળાવ માનવ સનસમિત આડબુંધ પાળો બનાવીને બનાવેલ ું તળાવ છે ..
માનવ સનસમિત સિ
ું ર મજાન ું તળાવ છે તળાવના કાુંઠે હવા ખાવાનો બુંગલો જે આજે
સિ
ું રવાસ નામે ઓળખાય છે તથા એક પાળા પર ભાવ સવલા પેલેસ ન ું સનમાવણ કરવામાું
આવ્ ું ....
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આ્વેિને બળ આપવા આ્વેદિક કોલેિની રચના કરવામાું આવી
સર પ્રભાશુંકર પટ્ટણીના નામે સાયન્સ કોલેિની રચના કરવામાું આવી
સર પ્રભાશુંકર પટની સાયન્સ કોલેિ ..
મહારાજા સર ભાવસસિંહજી પોલીટે કનીક કોલેિની રચના કરવામાું આવી..
ભાવનગર ્સનવસસિટીના સનમાવણ માટે હજારો એકર િમીન આપવામાું આવી...
મહારાણી સવક્ટોદરયાના આગમન સમયે ભાવનગર શહેર મધયે સવશાળ િ ુંગલન ું સનમાવણ
કરવામાું આવ્ ું જે આજે સવક્ટોદરયા પાકવ ના નામે ઓળખાય છે
ભારતભરમાું સૌ પ્રથમ રક્તસપતના િિીઓ માટે સવશાળ સુંકલન ું સનમાવણ કરવામાું આવ્ ું
ઇ.સ ૧૯૦૨ માું ભાવનગર િરબાર બેંકની સ્થાપના કરવામાું આવી જે પાછળથી સ્ટે ટ
બેન્ક ઓફ ઈન્ન્ડયાના નામથી ઓળખાય છે જે સ્ટે ટ બેન્ક ઓફ સૌરાષ્ટ્રમાું મર્જ થયેલ
ઈ.સ.૧૯૧૪ થી ૧૯૧૮ પ્રથમ સવશ્વ્દ્ધમાું સૌને પદરસ્સ્થસતથી વાકેફ રાખવા સૌપ્રથમ કસવ
કાુંતના સહાયથી ચોપાન્્ બહાર પાડવામાું આવ્ ું હત ું ...
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ઇ.સ ૧૯૧૮ બે મહતતવના પ્રગસતશીલ પગલાું ભાવનગર રાજ્યે લીધા હતા ભાવનગર
મન્સી પાલીટી સસમસતના સભ્યોની સુંખ્યા વધારીને વીસ સભ્યો તથા િસ અસધકારી તથા
૮ અન્ય એમ મળીને કલ આડત્રીસ સભ્યો ..પ્રજા પ્રસતસનસધ સભાની જાહેરાત કરવામાું
આવી
ઇ.સ ૧૯૦૫ હદરિનો માટે રાજ્ય ખાસ શાળાઓ શરૂ કરી હતી શ્રી અમ ૃતલાલ ઠક્કર (ઠક્કર
બાપા) બળવુંતરાય મહેતા િે વચુંિભાઇ પારે ખ રસતલાલ સામાણી દ્વારા પ્રયાસથી
ભાવનગર વરતેિ બોટાિ સાવરકું ડલા વગે રે સ્થળોએ હદરિનો માટે છાત્રાલયો અને
સ્કલ
ૂ ો શરૂ કરવામાું આવી.
ઇ.સ ૧૯૦૬ શેઠ સત્રભોવનિાસ ભાણજી જૈન કન્યા સવદ્યાલયની સ્થાપના કરવામાું આવી
ઈ.સ ૧૯૧૦ જૈનોન ું પસવત્ર યાત્રાધામ પાબલતાણા માટે સસહોરથી પાબલતાણા રે લ્વે માગવ
નાખવામાું આવયો.ઈ.સ ૧૯૧૩ બોટાિથી િસિણ રે લવે માગવ નાખવામાું આવયો.
ઇ.સ ૧૯૧૬ શ્રી િબક્ષણામ ૂસતિ સવદ્યાથી ભવન ભાવનગરની સ્થાપના ના ત્રણ આધારસ્તુંભ
સમાન નાનાભાઇ ભટ્ટ ...શ્રી બગજભાઇ બધેકા શ્રી હરભાઈ સત્રવેિી સુંસ્થાના ૩ મખ્ય
આધાર સ્થુંભ સમાન હતા.
ઇ.સ ૧૯૧૮ શ્રી નુંિકું વરબા બાલાશ્રમની સ્થાપના કરવામાું આવી સનરાધાર અને અનાથ
બાળકોને ભણાવી યોગ્ય ઉંમરે પરણાવી સમાિ વયવસ્થામાું સ્સ્થર કરવા ભાવનગર
રાજ્ય એ િવાબિારી લીધી. WWW.MEXAMBOOKS.COM
ઈ.સ ૧૯૨૦ શ્રી ગણેશ વેશપ
ું ાયન ડોક્ટર પરિોતમ કાણેના પ્રયાસથી પ્રથમ વયાયામ
શાળા શરૂ થઇ હાલમાું તે ગણેશ દિડા મુંડળના નામે ઓળખાય છે .
ૂ િે વા સસમસતની રચના કરવામાું આવી
ઇ.સ ૧૯૨૨ ખેડત
ૂ ોને ઋણ મક્ત કરવા..આ યોિના તળે ખેડત
ૂ ોન ું રૂસપયા ૮૦ લાખન ું િે વ ું માફ
ખેડત
કરવામાું આવ્ ું હત ું ..
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ઇ.સ ૧૯૨૪ કું ડલા તાલકાના જના સાવર ગામે ગ્રામ પુંચાયતની પ્રથમ શરૂઆત
કરવામાું આવી આમ ગ્રામ પુંચાયતની શરૂઆત ભાવનગર રાજ્યએ પ્રથમ કરી હતી
ઇ.સ ૧૯૨૪ ગિરાતી સાદહતય પદરિિન ું અસધવેશન ભાવનગર ખાતે યોજા્ ું હત ું
ઇ.સ ૧૯૨૫ ભાવનગર સ્ત્રી કેળવણી મુંડળની સ્થાપના કરવામાું આવી શ્રી મક્તાલક્ષ્મી
મહાસવદ્યાલય એની પ્રથમ સ્કલ
ૂ છે .
ઇ.સ ૧૯૨૯ માું ગ્રામ પુંચાયત અંગે ના કાયિાઓ બનાવવામાું આવયા...
પ ૂજ્ય મહાતમા ગાુંધીની સ ૂચનાથી રાષ્ટ્રીય શાળાના આચાયવ પિ છોડીને ભાઈ શુંકર
સશહોરી આ કામના પ્રથમ સેવક બન્યા.
ના ગ્રામ સધારણા ફું ડનો અમલ કરવામાું આવયો.
ઈ.સ ૧૯૩૨ મહારાજા સર કૃષ્ટ્ણકમારસસિંહજી અંધ ઉદ્યોગ શાળાની સ્થાપના કરવામાું
આવી.અંધ બાળકોને સશક્ષણ દ્વારા સ્વરોિગારી અને જીવન જીવવા માટે ની પ્રેરણા પ ૂરી
પાડતી સુંસ્થાન ું સનમાવણ જૂના કાદઠયાવાડમાું સૌપ્રથમ ભાવનગરમાું થ્.ું
ઈ.સ.૧૯૩૫-૩૬ સમગ્ર ભારત વિવમાું સૌપ્રથમ ટે બલફોન એક્સચેન્િ સ્વયું સુંચાબલત શરૂ
કરવામાું આવ્ ું ...૨૦૦ સૌપ્રથમ િોડાણ આપવામાું આવ્.ું
ઈ.સ ૧૯૩૮ ભાવનગર ખાતે હવાઇ મથક એરપોટવ ન ું સનમાવણ થ્ ું ..
ઇ.સ ૧૯૩૮ લોક શાળાઓ તથા ઉત્તર બસનયાિી શાળાઓની સ્થાપના શ્રી નાનાભાઇ ભટ્ટ
ઇ.સ ૧૯૩૮ ગ્રામ િબક્ષણામ ૂસતિ આંબલા અને મરનારની સ્થાપના શ્રી મનભાઇ પુંચોળી
િશવક ની સહાયથી શરૂ કરવામાું આવી જે શ્રી િબક્ષણામ ૂસતિ સવદ્યાથી ભવનની શાખા તરીકે
આબલામાું ગ્રામ િબક્ષણા મ ૂસતિની સ્થાપના થઈ... ઇ.સ ૧૯૩૯ ઘરશાળા સુંસ્થાની સ્થાપના
પ્રખર કેળવણીકાર શ્રી હર ભાઇ સત્રવેિીએ ભાવનગર મકામે રહેણાુંકીય શાળા તરીકે કરી .
ઈ.સ ૧૯૪૩ માું ગ્રામ પુંચાયતના કાયિાઓ સધારીને બનાવવામાું આવયા.
ઇ.સ ૧૯૩૨ માું બીએસસી સાયન્સ ફેકલ્ટીના વગો શરૂ કરવામાું આવયા.
ઇ.સ ૧૯૩૯ રાજે પ્રજાની િવાબિાર તુંત્રની ધારાસભા આપવાની જાહેરાત કરી.
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ઇ.સ ૧૯૪૧ માું આઝાિી પહેલા ધારાસભાનો કાયિો પસાર કરવામાું આવયો હતો જે
ભાવનગર રાજ્યએ સૌપ્રથમ પહેલ કરી હતી.ઈ.સ ૧૯૪૭ ભારત આઝાિ થતાું
ભાવનગર દહન્િી સુંઘમાું તારીખ ૧૫/૦૧/૧૯૪૭ રોિ િોડા્ ું ..
આમ સૌપ્રથમ મહાતમા ગાુંધીના સવચારોથી પ્રભાસવત થઈ ભાવનગર મહારાજા
સર કૃષ્ટ્ણકમાર સસિંહજીએ ભારતના ગૃહમુંત્રી સરિાર વલ્લભભાઇ પટે લના વડપણ તળે
ભાવનગર રાજ્ય સૌપ્રથમ આપી દહન્િી સુંઘને મિબ ૂત બનાવવાની પહેલ કરી
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