8. ‘ભાવનગર સમાચાર’ અને સાાંસ્કૃતિક તવકાસ
પ્રસ્િાવના :
ભાવનગર સમાચારે ભાવનગરના લોકોના સાાંસ્કૃતિક તવકાસમાાં મહત્વનો ફાળો
આપ્યો છે . ‘ભાવનગર સમાચાર’ દ્વારા ભાવનગર ના લોકોમાાં અક્ષરજ્ઞાન વધારવાની
યોજનાઓ રજૂ કરવામાાં આવિી હિી. લોકોને સાક્ષરિાથી થિા ફાયદઓ જણાવવામાાં
આવિાાં હિા. જ્યારે વડોદરા રાજ્ય 23% સાક્ષરિા ધરાવત ુ ાં હત ુ ત્યારે ભાવનગર
રાજય્ની સાક્ષરિાના દર બિાવવમાાં આવિા હિા. િેની સાથે [ઇ.સ 1941 ની]
ભાવનગરની સાક્ષરિાના આંકડાઓ પણ ભાવનગર ની પ્રજા માટે ‘ભાવનગર
સમાચાર’માાં રજૂ કરવામાાં આવિા હિાાં અને તિક્ષણ પામેલ સમાજ માટે પણ કેટલીક
માગગદિગક સુચનાઓ ભાવનગર સમાચારે પોિાના અંકોમાાં નવલખા તવિે પણ માહહિી
રજૂ કરીને લોકોના સાાંસ્ુતિક તવકાસમાાં ફાળો આપ્યો હિો.

8.1 કેળવણી :‘ભાવનગર સમાચાર’ ના ગયા અંકમાાં આ સાંસ્થાનનુ ાં ક્ષેત્રફળ, વસતિ,
સાંસ્થાનનાાં ખાલસા અને બારાખળી ગામોની સાંખ્યા, ગ્રામપાંચાયિ, સહકારી માંડળી
િેમજ ગૌધન સબાંધી હકીકિ આપવામાાં આવી હિી.
ભાવનગર રાજયમાાં "િામળદાસ કોલેજ" એક આર્ટગ સ કોલેજ, ભાવનગરમાાં છે .
િેમાાં ઇન્ટર સાયન્સનાાં વગો પણ છે . કોલેજમાાં હાલ બધા મળીને કુલ 577 તવદ્યાથીઓ
અભ્યાસ કરે છે . આ પૈકી 272 તવદ્યાથીઓ ભાવનગર રાજયના વિની છે . અને 305
તવદ્યાથીઓ બીજા રાજયો, એજન્સી અને બ્રિહટિ પ્રદે િના છે .
વગગ

ભાવનગર રાજય

બીજા રાજય

એજન્સી

બ્રિટિશ

કુ લ

સી.બી.એ

26

29

1

4

60

જા.બી.એ

34

20

2

9

65

ઇન્ટર આર્ટગ સ

59

44

2

21

126

ઇન્ટર સાયન્સ

22

27

1

17

67

પહેલ ુાં વર્ગ આર્ટગ સ

81

63

3

15

162

પહેલ ુાં વર્ગ સાયન્સ

50

24

1

22

97

કોઠા ક્રમાાંક 7 િામળદાસ કોલેજમાાં તવદ્યાથીઓ ની સાંખ્યાનો ચાટગ
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કોલેજને લાગિી રે તસડેન્સીમાાં 177 તવદ્યાથીઓનો સમાવેિ થઈ િકે છે . પરાં ત ુ
હાલ 180 તવદ્યાથી રહે છે .
સાંસ્થામાાં એકાંદર હાઇસ્કુલો 7 છે . િે પૈકી :
ભાવનગરમાાં 3 (2 રાજયની અને 1 ગ્રાન્ટ લેનારી િાળા)
બોટાદમાાં 1 (તિહોરમાાં 1)
મહુવામાાં 1 (કુાંડલામાાં 1)
તમડલ સ્કૂલોની સાંખ્યા 5 છે . િે નીચે પ્રમાણે છે .
1. નાંદકુાંવરબા ઝનાના બોહડિંગ સ્કુલ
2. ભાવનગર એ. વી .સ્કુલ
3. િળાજા તમડલ સ્કુલ
4. રાજુલા તમડલ સ્કુલ
5. ગઢડા તમડલ સ્કુલ
આ ઉપરાાંિ અંગ્રેજી વગો 9 છે . અને િે ઉમરાળા, ધોળા, ચોગઠ , ત્રાપજ,
ભભ
ાં ૂ લી, કોબ્રળયાક, ડુગ
ાં ર, બ્રલબ્રલયા અને મહુવા ગલ્સ સ્કૂલમાાં છે .
રાજયમાાં પ્રાથતમક િાળાઓની સાંખ્યા 332 છે . પાાંચસોની વસ્િીવાળા દરે ક
ગામે એક પ્રાથતમક િાળા છે . અને િેથી ઓછી વસ્િીવાળા કેટલાાંક ગામોએ પણ
તનિાળ ઉઘાડવામાાં આવી છે . પ્રાથતમક િાળાઓ પૈકી 37 કન્યાિાળાઓ છે .
રાજયમાાં ગ્રાન્ટ ઈન એઇડ સ્કૂલો એકાંદરે 23 (સનાિન ધમગ હાઇસ્કુલ
સહહિ) છે . અને િેને ના. દરબારશ્રી િરફથી ગ્રાન્ટ આપવામાાં આવે છે . આ
ઉપરાાંિ ઘરિાળા (ભાવનગર) અને ભાદ્રોડ અંગ્રેજી ક્લાસ બાંને ગ્રાન્ટ નથી લેિા
પણ િેને માન્ય રાખવામાાં આવેલ છે .
આ બધી કેળવણી સાંસ્થાઓમાાં એકાંદરે 33, 805 તવદ્યાથીઓ છે . બીજી
તનિાળો 117 છે અને િેમાાં 8,389 તવદ્યાથી છે . એટલે કુલ તવદ્યાથી 42,194 છે .
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તિહોર પાસે આંબલા ગામમાાં લોકિાળા, ગ્રામ પુનયોજના- િાળા શ્રી
નાનાભાઈ ભટ્ટ ચલાવે છે . અને િેને ના. દરબારશ્રી િરફથી મદદમાાં રૂ. 1100
કાયમી રૂ. 5000 પાાંચ વર્ગ માટે આપવામાાં આવેલ છે ., અને મકાન બાાંધવા
માટે રૂ. 5000 એક સાલી આપવામાાં આવ્યા છે .
રાજયમાાં એકાંદર હહરજન િાળાઓ 10 છે . અને િેમાાં 331 તવદ્યાથીઓ
અભ્યાસ કરે છે . ના. દરબારશ્રીની સામાન્ય િાળાઓમાાં હહરજન તવદ્યાથીઓને
અભ્યાસ કરવાનો કોઈ પ્રકારનો પ્રતિબાંધ નથી.
ભાવનગર સાંસ્થાઓમાાં પોિાનુ ાં એક બૉયસ્કાઉટ એસો-તસયેિન અને િેના
ચીફ સ્કાઉટ ના. કુમારશ્રી તનમગલકુમારતસિંહજી છે . એકાંદરે રોવર અને કાઉંટ િથા
ક્લઝની સાંખ્યા લગભગ 2000 છે .
મોિીબાગમાાં ન્યાયિાળા ચાલવામાાં આવે છે . િેમાાં એકાંદરે 100 યુવકો
વ્યાયામની િાલીમ લે છે .
ઉપરની બધી કેળવણી ની સાંસ્થાઓમાાં ભાવનગર રાજય વાતર્િક રૂ. 6,10,675
ખચે છે . િે પૈકી કોલેજના ખચગ 78,474 થવા જાય છે .
પન્નાના નામદાર મહારાજા સાહેબના કુાંવરી સાહેબના લગ્ન પ્રસાંગનો
ખરીિો લઈને પન્નાથી ડેપ્યુટેિન આવિાાં િેને નેક નામદાર મહારાજા સાહેબ
િા. 26-01-1940 ને રોજ સાાંજના મુલાકાિ આપી હિી.
િા. 26-01-1940 ને રોજ મી.જે.એસ. એચ. િેટક અને મી. ક્લાકગ નામદાર
મહારાજા સાહેબ સાથે રાત્રે તનલમબાગ ખાણુાં લીધુ હત.ુ ાં મેં. મુખ્ય દીવાન સાહેબ
અને રે લવે મેનેજર મી. બ્રિબા પણ ખાણાાં ઉપર હિા.
વતનિા તવશ્રામના સાંચાલક નાની બહેન ગજ્જરને િા. 27-01-1940 ને
રોજ સવારે ના. મહારાજા સાહેબ િથા આ.સૌ. નામદાર મહારાણી સાહેબે
મુલાકાિ આપી હિી

8.2

રાજયના વૈદકીય પ્રવ ૃતિ :સાંસ્થાન ભાવનગર રાજયના વૈહદક ખાિા હસ્િક વૈદકીય મદદ આપિી કુલ 43

સાંસ્થાઓ છે . િે પૈકી 3 હોસ્સ્પટલો છે .
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1. સર િખ્િતસિંહજી હોસ્સ્પટલ - ભાવનગર
2. શ્રી ગોપાનાથજી મેટરતનટી હોસ્સ્પટલ- ભાવનગર
3. શ્રીમિી ગોમિીબાઈ મેટરતનટી હોસ્સ્પટલ - મહવ
ુ ા
િળ ભાવનગરમાાં નીચે પ્રમાણે દવાખાનાઓ છે .
સર જસવાંિતસિંહજી દવાખાનુ,ાં જુવાનતસિંહજી દવાખાનુ,ાં લાન્સસગ દવાખાનુ,ાં જેલ
દવાખાનુ,ાં બેનબા નાનીબેન હફમેલ દવાખાનુ,ાં ઉમ્મરજાનભાઈ હફમેલ દવાખાનુ.ાં
આ ઉપરાાંિ દે િી વૈદકીય પદ્ધતિએ ચાલતુ ાં ભાઈચાંદ મોિીચાંદ ફ્રી દવાખાનુ ાં છે .
સર િખ્િતસિંહજી હોસ્સ્પટલમાાં પણ આઉટડોર દવાખાનુ ાં છે . એ ઉપરાાંિ મહાલોમાાં
- મહવ
ુ ા, કુાંડલા અને તિહોર દવાખાનાાંઓ ગ્રેજ્યુએટ ડોક્ટરો ચલાવે છે .
બોટાદ, ઉમરાળા, ગઢડા, બ્રલબ્રલયા, રાજુલા, િળાજા, કોબ્રળયાક અને જેસર
ગામોના દવાખાનાાંઓ સબ આતસસ્ટન્ટ સર્જનો ચલાવે છે .
સથરા,

તવક્ટર,

શ્રીખોહડયાર

માંહદર,

અને

શ્રી

કૃષ્ણકુમારતસિંહજી

ત્રાપજ

દવાખાનાાંઓના કમ્પાઉન્ડરો ચલાવે છે .
એ ઉપરાાંિ દે િી દવાઓથી ચાલિાાં દવાખાનાાં ગ્રામ્ય પ્રજાજનોની સગવડિા
ખાિર નીચેના ગામડાઓમાાં ખોલવામાાં આવ્યા છે .
ભાંડારીયા, ઠબ્રળયા, હદહોર, ગુદ
ાં રણા, વાંડા, કાાંકજ, તવજયડી, ડુગ
ાં ર, બગદાણા,
તનિંગાળા, લાઠીદળ, ઉમરાળા અને અળે ધાઈ એ રીિે પાંદર દવાખાનાાંઓ દે િી વૈદોથી
ચલાવાય છે .
ઉપરાાંિ અધેવાડા અનાથાશ્રમ ખાિે એક અલગ દવાખાનુ ાં છે , જે સબ
આતસસ્ટન્ટ સર્જન ચલાવે છે .
સર િખ્િતસિંહજી હોસ્સ્પટલમાાં દદીઓ માટે દોઢસો બ્રબછાનાાં છે .
શ્રી ગોપીનાથજી મેટરતનટી હોસ્સ્પટલમાાં સુવાવડ માટે નાાં બાર બ્રબછાનાાં છે અને
શ્રીમિી ગોમિીબાઈ મેટરતનટી હોસ્સ્પટલ, મહવ
ુ ામાાં સુવાવડનાાં છ બ્રબછાના છે .
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સને 1938-39 માાં આ બધા દવાખાનાાંઓ માાં બહારનાાં દદીઓ િરીકે કુલ
2,45,545 દદીઓની સારવાર કરવામાાં આવી છે .
અને હોસ્સ્પટલમાાં કુલ 3281 દદીઓની સારવાર કરવામાાં આવી છે .
બધા દવાખાનાાંઓમાાં બહારના દદીઓની સરે રાિ સાંખ્યા દરોજની દવા લેનાર
િરીકેની 4,917.5 છે .
ત્રણે હોસ્સ્પટલનાાં દદીઓની સરે રાિ સાંખ્યા દરોજની 131 છે . હોસ્સ્પટલમાાં રાખી
જ દદીઓની સારવાર કરવામાાં આવી છે િે 3281 દદી પૈકી ફક્િ 75 મરણ થયાાં છે .
િે ઉપરથી 2 1/4 નુાં સરે રાિ મ ૃત્યુ પ્રમાણ ગણાય. આખા વર્ગમાાં કુલ 24,400
ઓપરે િન કરવામાાં આવ્યા છે . બાકીના બધા સારા થયાાં છે .
ગામડાઓમાાં ખોલેલા દે િી દવાખાનાઓ માાં કુલ 23,054 દદીઓને સારવાર
આપવામાાં આવી છે , અને દરોજની બધાાં દવાખાનાઓ ની સરે રાિ હાજરી 301 ની છે .
વૈહદક ખાિાની હોસ્સ્પટલો દવાખાનાઓ માટે ની દવાઓ વગેરેની ગ્રાન્ટ રૂ.
46,500 ની છે . દે િી દવાઓ માટે ની ગ્રાન્ટ રૂ. 2500 ની છે .
એ ઉપરાાંિ ગામડાઓમાાં િાવ માટે નાાં સુદિગનનાાં પહડકાઓ વસ ૂલાિ ખાિા
મારફિ ગામડાઓમાાં મફિ વહેંચવામાાં આવે છે . ખાસ નોંધવા લાયક બીના આ ખાિા
માટે એ છે કે બધી કોમોના દદીઓ એક સાથે ઊભા રહી દવા લઈ િકે છે . મિલબ
સવણગ-અવણગનો બ્રબલકુલ ભેદભાવ રાખવામાાં આવિો નથી. ઉપરાાંિ, કોઈપણ
દવાખાનાાં પર દદીને કાાંઈ ચાર્જ આપવો પડિો નથી. મિલબ પ્રત્યેક દદી માટે દાક્િરી
િપાસ અને સારવાર મફિ આપવામાાં આવે છે .
ભાવનગર રાજયની પ્રજાની સગવડિા ખાિર, હડકાયાની સારવાર કરવાનુ,ાં
ભાવનગર સર િખ્િતસિંહજી હોસ્સ્પટલમાાં રાખવામાાં આવ્યુ ાં છે . જ્યાાં ભાવનગર રાજયની
પ્રજાને િદ્દન મફિ સારવાર આપવામાાં આવે છે .
1938-39 માાં કુલ 454 દદીઓ એ સારવાર લીધી છે . એ ઉપરાાંિ Leprosy ના
જે દદીઓ આવે છે િેને પણ િખ્િતસિંહજી હોસ્સ્પટલમાાં મફિ સારવાર આપવામાાં આવે
છે .
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નતસિંગ : - િળ ભાવનગરમાાં સર િખ્િતસિંહજી હોસ્સ્પટલ િથા શ્રી ગોપીનાથજી
મેટરતનટી હોસ્સ્પટલમાાં નતસિંગના વગો ખોલવામાાં આવ્યા છે .
આ વગોમાાં એક સમગ્ર સાંપ ૂણગ નતસિંગ માટે છે . અને બીજા દાયણનાાં વગો
ખોલવામાાં આવ્યા છે .
આ વગોમાાં એક સમગ્ર સાંપ ૂણગ નતસિંગ માટે છે .અને બીજા દાયણનાાં વગો છે .
િેનો અનુક્રમે ત્રણ વર્ગ અને ત્રણ માસનો કોર્ગ છે . અને િેમાાં બાર તવદ્યાથીઓને નતસિંગ
િથા દાયણનુ ાં તિક્ષણ આપવાનો પ્રબાંધ છે .1

8.3

શામળદાસ કોલેજ
ચાલુ વર્ગમાાં માચગ 1940 માાં લેનારી ઇન્ટરતમહડએટ સાયન્સની યુતનવતસિટી

પરીક્ષાને માટે ભાવનગર સેન્ટર યુતનવતસિટી િરફથી નક્કી કરવામાાં આવ્યુ ાં છે .
આથી અહીંના ઇન્ટરતમહડએટ સાયન્સના તવધાથીઓને પરીક્ષાને માટે બહારગામ
જવા વગેરેની હાડમારીઓ પછી ભોગવવાની રહેિે નહીં.
િામળદાસ કોલેજમાાં એમ.એ નાાં અભ્યાસ કરિાાં જાણીિા હક્રકેટર હહમ્મિલાલ
અધ્યાપકને આ વર્ે મુબ
ાં ઈ યુતનવતસિટીએ પોિાની હક્રકેટ ટીમના કેપ્ટન િરીકે ચટેાં ૂ લ
હિા. િેમની સરદારી નીચે યુતનવતસિટી ટીમે બારીઆ અને નાગપુર, અલ્હાબાદ,
અલીગઢ અને મૈસરુ યુતનવતસિટીઓ સામે એક પછી એક મેચો રમી ઉત્તરોત્તર તવજય
મેળવી છે વટે મુબ
ાં ઈ યુતનવતસિટી ટીમ ચેસ્મ્પયન થઈ હિી.
દર વર્ેની માફક આ વર્ગ પણ કોલેજબોટ કોલેજની હરીફાઈ િા.30-01-1940
ની સાાંજે ગૌરીિાંકર િળાવ ઉપર થઈ હિી. જે વખિે નેક નામદાર મહારાજા સાહેબ મેં.
મુખ્ય દીવાન સાહેબ, રાજયના મહેમાન શ્રી ક્લાકગ , કોલેજના તપ્રસ્ન્સપાલ િથા સ્ટાફ અને
તવદ્યાથીઓએ હાજરી આપી હિી. આ હરીફાઈમાાં પહેલા નાંબરની ચાર ચાર બોટોમાાં
િેમજ બીજા નાંબરની ચાર ચારની

બોટોમાાં ગ્રીન્સની જીિ થઈ હિી. અને તિખાઉ

બોટમેન ની બબ્બેની બોટોમાાં બ્લ ૂઝની જીિ થઈ હિી. િે દીવાન સાહેબ શ્રી અનાંિરાય
પટ્ટણી અભ્યાસ કાળમાાં કેસ્મ્િજ યુતનવતસિટીની પોિાની કોલેજમાાં પહેલી બોટમાાં ત્રણ
વરસ હિા, જેવોએ આ કોલેજની બોટ કલબની જૂનો કેસ્મ્િજ બોટ ક્લબનો કોટ છે . િે
પહેરી િરિને સ્ટાટગ આપવાનુ ાં કામ કયુું હત.ુ ાં
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આ બોટ ક્લબની સ્થાપના શ્રીયુિ અનાંિરાય પટ્ટણીને આભારી છે . િેમજ િેમણે
સને. 1930 થી ક્લબના સ્થાપનાકાળ થી લગભગ સાિ વર્ગ સુધી પ્રોફેસરો અને
તવદ્યાથીઓને બોહટિંગ િીખવાનુ ાં કામ પણ કયુું હત ુ ાં અને િે કામ કોલેજના પ્રોફેસરો અને
તવદ્યાથીઓએ ઉપાડી લીધુાં છે .
સાયન્સ એસોતસયેિનના
1940 ના રોજ

ઉપક્રમ

નીચે િા. 29-01-1940 િથા િા. 04-02-

સાાંજના 5:30 વાગ્યે સ્ટે . એન્ન્જતનયર શ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ

ભટ્ટ "આવિી

કાલની દુતનયા" એ તવર્ય ઉપર ભાર્ણ આપ્યુાં હત ુ ાં િેથી તવદ્યાતથિઓને

ન્યુયોકગ માાં

ભરાયેલ વલ્ડગ ફેર નો ઘણો સરસ ખ્યાલ મળ્યો હિો.
કોલેજના જીમખાના ના ઉપક્રમે નીચે િા. 31/01/1940 ના રોજ બપોરના બે
વાગ્યે સરદાર પ ૃથ્વીતસિંહે તપ્રસ્ન્સપાલ િાહાણીના પ્રમુખપણા નીચે િારીહરક કસરિ એ
તવર્ય ઉપર ભાર્ણ આપ્યુાં હત.ુાં જેમાાં તવદ્યાથીઓ એ પોિે આવિા મે માસ દરતમયાન
ચોરવાડમાાં જે વ્યાયામ વગગ ખોલવાનો છે િેમાાં દાખલ થવા માટે આગ્રહ કયો હિો.
અને તવદ્યાથીઓને વ્યાયામ કેટલો આવશ્યક છે િે સુદર
ાં રીિે સમજાવ્યુાં હત.ુ ાં

2

8.4 બાલટદન : ુ રીનો હદવસ આખા
મળે લા ખબરો ઉપરથી જણાય છે કે િા. 16મી ફેબ્રઆ
ભાવનગર રાજયમાાં મહગ મ
ૂ પ ૂજયશ્રી સર પ્રભાિાંકરના પુણ્યસ્મરણરૂપે બાળકોએ ઉજવ્યો
છે . આથી અમે રાજી થયા છીએ. કારણ કે િેઓશ્રીને બાળકો અતિતપ્રય હિા. િે કહેિા
કે બાળકોમાાંથી મને જીવન મળે છે . જ્યાાં જ્યાાં િેઓ બાળકોના દિગન કરિા ત્યાાં ત્યાાં
પોિાપણાના ભાનને ભ ૂલીને એની રમિ ગમિોના અને એમના ટોળામાાં ઓિપ્રોિ થઈ
જિા. બાળસ્વરૂપઃ ઉપર એમને અસીમ શ્રદ્ધા હિી. અને િેથી જયારે જ્યારે પ્રસાંગ
ઉપસ્સ્થિ થિો ત્યારે મહગ મ
ૂ શ્રી એ તનદોર્ પારે વડાને જરૂર યાદ કયાગ છે . એમને જે
કૃષ્ણભક્િના થોડા પદો લખ્યા છે િેમાાં કોઈ પદ એવુાં નથી કે જેમાાં એમણે કૃષ્ણના
બાળસ્વરૂપઃ અને બાલક્રીડાનુ ાં સ્મરણ નહહ કયુું હોય શ્રી કૃષ્ણના બાલ સ્વરૂપનુ ાં કોઈ બ્રચત્ર
લાવતુ ાં િો કળાની દ્રષ્ષ્ટએ બ્રચત્ર ગમે િેવી પાંકતિનુ ાં હોય છિાાં લાવનાર પાસેથી લઇ
િેને સાંતષ્ુ ટ કરિાાં. પોિાની પાસે આકસ્સ્મક આવેલ ુાં બ્રચત્ર એમણે એટલા માટે પોિાના
ટેબલ ઉપર રાખ્યુ ાં હતુાં કે એ બ્રચત્રમાાં ક્રાઈસ્ટની આસપાસ જુદા જુદા વણગ જાતિના
બાળકો રમિા હિા. િેઓ ગમે િેવી ગાંભીર તવચારણામાાં હોય કે અસ્વસ્થ િબ્રબયિ હોય
પણ બાળકોને જોિા િેવો દુઃખને ભ ૂલી જિા. એટલે રાજયની િાળાઓમા મહગ મ
ૂ શ્રીની
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સાંવત્સરી તનતમિે બાળકો આનાંદોત્સવથી બાળહદન ઉજવે એ યોગ્ય છે . મહગ મ
ૂ ે

રચેલી

નીચેની પાંકતિઓમાાં એમની બાળકો ઉપરની તપ્રિીઓને ભકતિ સહજ જણાય આવે છે .
“જગિના બાળક સાથ રમુ છાં, જેનો પ્યાર અપાર એ ભોળાને છોડીને િાને, બાાંધ ુ
હુ ાં ઘરબાર”

8.5

3

ડો. મોન્િે સરીની જીવન રૂપરે ખા:ઈટાલીના ગરીબ લોકો માટે રહેવાનો પ્રશ્ન ભારે મહત્વ નો થઈ પડયો હિો. એ

ગરીબ લોકો ગાંદકીમાાં સડી રહ્યા હિાાં. એ લોકોને ખાનગી જીવન જેવુ ાં કશુ ાં રહ્ુાં ન હત.ુાં
એક પરમાથી સમાજસેવક મી. ટાલમો પાસે આવ્યો.ટાલમોના કાને ડો. મોન્ટે સરીની
પ્રવ ૃતત્તની ખબરો આવી ચ ૂકી હિી. િેઓ િેને મળ્યા અને એક યોજના તવચારાઈ. િેવો
પણ િેવી જ િકની રાહ જોઈ રહ્યા હિાાં. પોિાનુ ાં તવચાર સ્વાિાંત્ર્ય સચવાય િેવ ુ ાં
કાયગક્ષેત્રે િેમણે મળી ગયુ.પહરણામે 1907 ના જાન્યુઆરી માસમાાં પહેલ ુાં વહેલ ુાં બાલગૃહ
ઉઘાડ્ુ.ાં

ડો. મોન્ટેસરીએ પોિાના તિક્ષણ તવર્યક તવચારો એ ગરીબ લોકો પર

અજમાવ્યા અને િેમાાં િેમને સાંપ ૂણગ ફિેહ મળી. હદન પ્રતિહદન િે બાલગૃહ મારફિ ઘણાાં
બાલગૃહો ઉઘડયા. અને િેમને સારી ખ્યાતિ પ્રાપ્િ થઈ.
આ જે મોન્ટેસોરી પદ્ધતત્ત છે . યુરોપ, અમેહરકા અને બીજા અનેક સુધારે લા દે િોમાાં
એ પદ્ધતિ ઉપર બાલમાંહદરો આગળ વધી રહ્યા છે . હવે િો થોડાક વર્ોથી યુરોપ અને
અમેહરકાનાાં ડો.મોન્ટે સરીની ચાર ચાર કે છ છ માસનો અભ્યાસક્રમ રાખી મોન્ટે સરી
પદ્ધતિનો િાત્કાબ્રલક િેમજ વ્યવહાહરક પહરચય તિક્ષણકારો ને દુતનયાના જુદા જુદા
સ્થળોમાાં મોન્ટે સરી સોસાયટીઓ સ્થાપી મોન્ટે સરી પતત્રકા દ્વારા તસદ્ધાાંિોના પ્રચાર કરે છે .
ડો. મોન્ટેસરી એક અસાધારણ પ્રતિભાિાળી બાઈ છે . ડો. િત્વવેિા અને
ગબ્રણિિાસ્ત્રી હોવા ઉપરાાંિ એક અદભ ૂિ માનસિાસ્ત્રી છે . એમનામાાં સ્વયાંપ્રેરણા
સર્જનિસ્ક્િ અને િોધકવ ૃતત્તની કુદરિી બબ્રક્ષસો છે એમ કહ્યા વીના ચાલત ુાં નથી. એમનુ ાં
વ્યસ્ક્િત્વ આપણા ઉપર સજ્જડ છાપ પાડે છે . િેમનાાં સહવાસમાાં આવેલાઓ એમનાથી
ચહકિ થઈ જાય છે .આજે સીત્તેર વર્ગની ઉંમરે પણ િેમનુ ાં ચેિનવાંત ુ અને સ્ૂતિિવાળાં
િરીર સદાય પ્રવ ૃતત્તમય રહે છે િે સુરૂપ છે , આકર્ગક છે , િેમની વાણી મીઠી છે , િેમનો
વાક્યપ્રવાહ સ્વાભાતવક અને સરળ છે . આમ દુતનયામાાં આવી પ્રભાવિાળી સ્ત્રીઓ
ગણીગાાંઠી જ હિે.4
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8.6

નીલમબાગ કુ મારશાળા
િા. 16-03-1939 ના રોજ નામદાર યુવરાજશ્રી વીરભદ્રતસિંહનો જન્મહદવસ

હિો.િેઓશ્રીની કેળવણીનો પ્રારાં ભ એમને માટે ખાસ ઉઘાડવામાાં આવેલ બાલગૃહમાાં િા.
14-03-1937 ના રોજ થયો હિો. હાલમાાં િેઓશ્રી િહેર ભાવનગરના પ્રતિષ્ષ્ઠિ
નાગહરકોના

બાળકો સાથે શ્રી નીલમબાગ કુમારિાળામાાં અભ્યાસ કરે છે . ના.

યુવરાજશ્રી ગુજરાિી ત્રીજા ધોરણમાાં િથા ના. કુમારશ્રી તિવભદ્રતસિંહજી બીજા ધોરણમાાં
ભણે છે . િાળામાાં સામાન્ય રીિે ચાલિા તવર્યો જેવા કે ભાર્ા તિક્ષણ, ગબ્રણિ, ઇતિહાસ,
ભ ૂગોળ, ઉપરાાંિ કલાના તવર્યો સાંગીિ િથા બ્રચત્રોનુ ાં ખાસ તિક્ષણ તવદ્યાથીઓ ને
આપવામાાં આવે છે . સાંગીિ તિક્ષક િરીકે શ્રી ગજાનન ઠાકર િથા બ્રચત્ર તિક્ષક િરીકે
ગુજરાિના પ્રતસદ્ધ બ્રચત્રકાર શ્રી સોમાલાલ િાહ કામ કરે છે .
િાળામાાં તિસ્િપાલન પર ખાસ લક્ષ અપાય છે . તનત્ય સવારમાાં પ્રભુ પ્રાથગના
િથા સ્િવન પછી જ િાળાનુ ાં કામ િરુ થાય છે . િથા સાાંજે કસરિ, કવાયિ, હક્રકેટ,
ખોખો વગેરે રમિ ગમિમાાંથી િાળાનુ ાં કામ પ ૂરુાં થાય છે .
કુમારિાળામાાં હાલ તવદ્યાથીઓની કુલ સાંખ્યા છવ્વીસ છે . વગો હાલ લીલા
બાંગલામાાં બેસે છે .પણ િાળા માટે એક ખાસ મકાન િૈયાર થવા આવ્યુ ાં છે . માટે આવિા
સત્રથી તવક્ટોહરયાપાકગ પાસે આવેલી ટે કરીપર બાંધાયેલા એ નવા મકાનમાાં િાળા
બેસિે.
િાળાના

પોિાનાાં

સહાધ્યાયીઓ

સાથે

ના.

યુવરાજતસિંહ

િથા

કુમારશ્રી

તિવભદ્રતસિંહજી બાંને ઘણાાં જ માયાળ નમ્ર અને આનાંદી સ્વભાવને લીધે હળી મળી જાય
છે . અભ્યાસમાાં બુદ્ધદ્ધ િસ્ક્િ અભ્યાસને િરિ ઝીલે છે અને રમિ ગમિમાાં હોંિ થી
જોડાય છે .
િાળામાાં કુમારસાહહત્ય િથા બાળસાહહત્યના માતસકો િથા પુસ્િકો વસાવામાાં
આવે છે ; અને ઈત્તર વાચનમાાં સવગ તવદ્યાથીઓ સારો રસ લેિા જણાય છે .5

8.7

ભાવનગર સ્િે િ સેકન્ડરી િીચસગ ટ્રે ઇતનિંગ કેમ્પનો ટાં કો અહેવાલ
જગિભરનુ ાં પુનતવિધાન

થઈ રહ્ુાં હોય અને લોકોની રહેણી કહેણી, આચાર,

તવચાર તવદ્યુિ વેગે પ્રગતિ કરી રહ્યા હોય, હુન્નરકલા વેપાર અને તવજ્ઞાનની અનેક િાખા
પ્રિાખામાાં ઝડપી ફેરફાર

થઈ રહ્યા હોય એવા સમયમાાં તિક્ષણકળાની પુરાણી પ્રથા
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ુ ે અનુલક્ષી ભાવનગર સ્ટે ટના કેળવણી ખાિાએ
આવશ્ય ફેરફાર માાંગે. આ હેતન
માધ્યતમક િાળાના મેટ્રી- ક્યુલેટ તિક્ષકો માટે િા. 01-05-1940 થી 11-05-1940 સુધી
એક રીફ્રેિર કોસગ યોજયો હિો. આ કોસગનો લાભ લેવા હાઇસ્કૂલ અને તમડલ સ્કૂલમાાંથી
એકાંદર 147 ભાઈઓ આવ્યા હિા. બહાર ગામથી આવેલા એ તિક્ષક ભાઈઓ માટે એ.વી
સ્કૂલમાાં રહેવા, જમવાનો પ્રબાંધ કરવામાાં આવ્યો હિો. કેમ્પજીવન તનયતમિ બને એવી
વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી હિી.
આ રીફ્રેિર કોસગને અંગે સ્થાતનક અને બહારગામના બાહોિ કેળવણીકારો,
તવચારકો અને તનષ્ણાાંિ તિક્ષકોનાાં વ્યાખ્યાન કે કતથિ પાઠની યોજના કરવામાાં આવી
હિી.
િરુઆિમાાં જ એટલે િા. 30-04-1940 કે જે હદવસે છે લ્લામાાં છે લ્લુાં મેલ ટ્રેનમાાં
સવગને આવી જવાનુ ાં હતુ ાં િે હદવસે સાાંજના મેં. તવદ્યાકારી સાહેબે હાજર થયેલા સવગ
તિક્ષક ભાઈઓને રીફ્રેસર કોસગ, કેમ્પજીવન અને પરસ્પરનાાં તવચારો કે અનુભવની આપ
લે કરવા ચચાગયોજના ને અંગે માગગ સ ૂચન કયુું હત.ુ ાં િદ્દઉપરાાંિ ભાવનગર
એ.વી.સ્કુલનાાં હેડ માસ્ટર મી.તવનાયકરાવને સ્થાતનક વ્યવસ્થાનુ ાં અને ગઢલા તમડલ
સ્કુલનાાં હેડ માસ્ટર મી. છોટાલાલને કેમ્પતનયામક િરીકેન ુ ાં કામ સોંપવામાાં આવ્યુ ાં હત.ુાં
િા. 01-05-1940 નાાં રોજ કલાકે મેં. તવદ્યાતધકારી સાહેબે રીફ્રેિર કોર્ગનો હેત ુ
અત્યારની દુતનયાની વચ્ચે તિક્ષક િરીકેન ુ ાં સ્થાન ટકાવી રાખવા અને આધુતનક
દુતનયાની વચ્ચે તિક્ષક િરીકેન ુ ાં સ્થાન ટકાવી રાખવા અને આધુતનક જમાનાના
યુવાનોનુાં કે બાળકોનુાં યોગ્ય ઘડિર કરવાની લાયકાિ મેળવવા યોગ્ય િબ્દોમાાં
માનનીય વ્યાખ્યાન આપ્યુ હતુ.ાં
શ્રી નાનાભાઈએ "િાળામાાં તિસ્િ" અને "યુવાનોના મહાન પ્રશ્નો" એ તવર્યો
ઉપર એક ખરા કેળવણીકારના તવચારોને દિાગ વિાાં, તિક્ષકોને સાચા કિગવ્યનુ ાં ભાન
કરાવિાાં અને અનુભવી તિક્ષકજીવન ના તનચોડનો ખ્યાલ આપિાાં બે વ્યાખ્યાન આવ્યા
હિા.
શ્રી હરજીવન કાળીદાસ મેહિાએ "માબાપ સાથે સહકાર" એ તવર્ય ઉપર
જીવનને ઉચ્ચગામી કરવા તિક્ષણ ક્યારથી અને કેમ િરુ કરવુાં જોઈએ. એ બાબિમાાં
તિક્ષક, તવદ્યાથીના માબાપ સાથે સહકાર સાધી કેટલો અને કેવો સુદરફાળો
ાં
આપી િકે
એવુાં ભાન કરાવતુાં દે િતવદે િના આંકડા ટાાંકી માહહિી પ ૂણગ વ્યાખ્યાન આપ્યુ ાં હતુ.ાં
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શ્રી હરભાઈએ "તિક્ષણમાાં માનિાસ્ત્રોનો ઉપયોગ" અને "તવર્ય ધારણ બાળક"
એમ બે વ્યાખ્યાન આપ્યા હિા. રાષ્ટ્રના ઘડિરમાાં ફાળો આપ્યો

હિો. રાષ્ટ્રના

ઘડિરમાાં ફાળો આપવો. માનસ િાસ્ત્ર અભ્યાસી બની તવદ્યાથીના તવકાસનો ફાળો
અવરોધ કાયગ તસવાય કે ઉત્સાહને દાબી દીધા તસવાય તિક્ષકે પોિાનુ ાં કામ કેમ કરવુ ાં
અને તવકૃિ માનસ બાળક સાથે, તિક્ષકે કેવ ુ ાં વિગવ ુાં કે કામ લેવ ુ ાં એ િેમના વ્યાખ્યાનની
સારભ ૂિ બાબિ હિી.
અમદાવાદ આર.સી હાઇસ્કૂલના હેડમાસ્િર મી.દલાલે "અંગ્રેજી ભાર્ાનુ ાં તિક્ષણ"
એ તવર્ય ઉપર એ બાંને " ફોનેહટક્સ" ઉપર ત્રણ એમ પાાંચ વ્યાખ્યાન અને અંગ્રેજી
ગદ્ય, પદ્ય અને કોમ્પોઝીિન એમ ત્રણ કતથિ પાઠ આપ્યાાં હિા. અંગ્રેજી ભાર્ાનુ ાં મહત્વ
જગિમાાં એ ભાર્ાનુાં સ્થાન, ભાર્ા, તિક્ષકે રાખવા જોઇિાાં ધૈયગ અને પ ૂવગ િૈયારી અને
માિાના ખોળામાાં ભાર્ાનો પહરચય પામતુ ાં બાળક િાળામાાં કેવ ુ ાં વિગન માાંગે ? ભાર્ા
પ્રથમ અને વ્યાકરણ પછી તવદ્યાથી સમક્ષ પુન: પુન: વાાંચન કરે િો શ્રવેષ્ન્દ્રય કેળવાય
અને િરૂઆિમાાં એજ ભાર્ા તિક્ષણનુ ાં ઉત્તમ સાધન છે એ એમના વીરૂિાપ ૂણગ માનનીય
વ્યાખ્યનોનો સાર હિો. િેઓશ્રીએ આપેલા પાઠમાાંથી વગગવ્યવસ્થા કે મ સચવાય.,
ગોખબ્રણયા જ્ઞાને બદલે બુદ્ધદ્ધતવકાસનુ ાં સાચુ ાં જ્ઞાન કેમ આપી િકાય, િેમજ તિક્ષકે અખ ૂટ
ધૈયગ અને બાળક િરફ અગાધ પ્રેમ એ વસ્તુ તનષ્પન્ન થિી હિી.
વસ ૂલાિી અતધકારી સાહેબ મ.ગજાનનભાઈએ "ટેવ" અને "સ્મુતિિ" બે તવર્યો
ઉપર વ્યાખ્યાન આપ્યા હિા. મનુષ્ય એ ટે વનો એક સમ ૂહ છે , ટેવ ક્યારથી પડે, ખરાબ
ટેવ મટાડવા સારી ટે વ પાડવી રસવ ૃતત્ત જાગૃિ થિાાં સ્મતૃ િ રહે શ્રવણ તનરીક્ષણ અને
વાાંચન એ સ્મતૃ િનાાં સાધનો છે . એ એમના વ્યાખ્યાનના મુખ્ય મુદ્દા હિા. િેઓશ્રીના
ુ હિી કે તિક્ષક સાદી અને સરળ ભાર્ામાાં રમ ૂજી
ભાર્ણમાાંથી તિક્ષકોને સારગ્રાહ્ય વસ્તએ
દાખલા આપી િીખવાનુ ાં કેમ િીખવી િકે છે .
રાજકોટની શ્રી ધમેન્દ્રતસિંહ કોલેજના તપ્રિંસ્ન્સપાલ ડો. ટી. એન દવેએ "ભ ૂતમતિ"
ઉપર એક વ્યાખ્યાન અને "દિાાંિ" ઉપર બે અને "ભ ૂતમતિ ઉપર ત્રણ અને એકાંદરે
પાાંચ કતથિ પાઠ આપ્યા અને િેમના અને વ્યાખ્યાનનો ર્ૂાંક સાર એ હિો કે સાદી અને
સીધી રીિે અંકગબ્રણિ અને ભ ૂતમતિ જેવા અઘરા લાગિા તવર્યો કેવા સરળ બનાવી
િકાય છે , િથા તવદ્યાથીઓને સાધનોથી કેમ રસ લેિો કરી િકાય છે .
જાફરાબાદ હાઇસ્કૂલના હેડ માસ્ટર કે.વી દવેએ "ઇતિહાસ" અને "કેમ્પીંગ"
ક્લાસ એ તવર્યો ઉપર બે વ્યાખ્યાન આપ્યા હિા. ઇતિહાસ એટલે માનવજીવન ની
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સાંસ્કૃતિની આરસી, ઐતિહાતસક દ્રષ્ષ્ટએ બનાવોનુ ાં અવલોકન અને રજુઆિ િેમજ નકિા,
બ્રચત્રો અને તસક્કા તવગેરે સાધનો થી ઇતિહાસ િીખવો ઘટે , સૌંદયગધામ સમા કોઈ સ્થળે
આખી િાળા કે એકાદ બે વગગને લઈ જઈ આકાિ તનરીક્ષણ, ઉર્ાદિગન, આસપાસના
સ્થળોનુાં ભૌગોબ્રલક મહત્વ અને લોકોના રહેણી કહેણી િેમજ જાણવા જોગ ઇતિહાસ એ
બાબિનુાં જ્ઞાન િાળાના અભ્યાસક્રમના તવર્યો સાથે આપી િકાય.
શ્રી સોમાલાલ િાહે બ્રચત્રકલા ઉપર એકદાં રે ત્રણ વ્યાખ્યાન આપ્યા હિા.
બ્રચત્રકલા અને કાવ્ય બાંને ભાવદિી છે . લોકોની ઉદાસીનિા, બ્રચત્રકલાને િાળામાાં સ્થાન,
તવદ્યાથીને કેવા બ્રચત્રો ગમે અને િે સહેલાઈથી

દોરાય, બ્રભન્ન બ્રભન્ન બ્રચત્રકારોનો ફાળો

અને િેમના પોિાનાાં બ્રચત્રોનો પહરચય અને િે બાબિમાાં િેમણે સારો પ્રકાિ પડયો
હિો.
આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલના તવજ્ઞાન તિક્ષક "ભ ૂગોળ" િથા " કેળવણી અને નાગહરકત્વ"
એ તવર્ય ઉપર બે વ્યાખ્યાન િેમજ ભ ૂગોળ ઉપર એક પાઠ આપ્યો હિો. ભ ૂગોળ જેવા
તવર્યને કાંટાળો આપ્યા તસવાય કેમ િીખવી િકાય અને સાચા નાગહરકોના ઘડિરમાાં
તિક્ષક કેટલો ફાળો આપી િકે એ બાબિનો િેમણે અનુભવી તિક્ષકની દ્રષ્ષ્ટએ સાચો
અને સારો ખ્યાલ આપ્યો હિો.
આ ઉપરાાંિ માજીરાજ ગલ્સગ હાઇસ્કુલના તિક્ષક શ્રી ડી.વી. જાનીએ "અંગ્રેજી
વાાંચન", િાળામાાં ગુજરાિી સ્થાન" એમ બે વ્યાખ્યાન શ્રી રિીકાાંિ ઓઝાએ ઇતિહાસ
ઉપર "ન ૂરજહાાંન" નો એક પાઠ અને

શ્રી લાભિાંકર આચાયગ "પાણી અને િેની

સ્વચ્છિા" સબાંધે પાઠ આપ્યો હિો.
િા. 11-05-1940 ના રોજ કેળવણી અતધકારી મે. પટે લ સાહેબનુ ાં ઉપસાંહાર
િરીકે છે લ્લુાં વ્યાખ્યાન રાખવામાાં આવ્યુ ાં હત.ુ ાં િેઓ સાહેબે જણાવ્યુ ાં હત ુ ાં કે જૂની ઘરે ડને
િાજી ન ૂિન રીિને દ્રષ્ષ્ટમાાં રાખી સવગ તિક્ષક ભાઈઓ કામ કરિે. અને કે ળવણીને બાળ
કેષ્ન્દ્રિ બનાવિે એવી આિા રાખુ ાં છાં.
તિક્ષક ભાઈઓને તનવ ૃતત્તનાાં સમયમાાં પણ યથેચ્છ વ્યવસાય મળી રહે િે માટે
ગ્રામોફોન, તિક્ષણને લગિાાં પુસ્િકો, માતસકો દૈ તનક પત્રો િથા ભૌગોબ્રલક તિક્ષણ ને
લગિાાં પુસ્િકો, િથા ભૌગોબ્રલક સાધનો કેમ્પ ઓહફસમાાં છૂટથી ઉપયોગ કરવા પ ૂરા
પાડવામાાં આવ્યા હિા.
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છે વટે મે. પટે લ સાહેબનો તિક્ષક પ્રત્યેનો પ્રેમ, િેમને ઉચ્ચકોહટએ પહોંચાડવાનો
પ્રયત્ન આ બધી વ્યવસ્થાથી ફબ્રલિ થિાાં િેઓ સાહેબનો તિક્ષક ભાઈઓ િરફથી
આભાર માનવામાાં આવ્યો હિો.
રાત્રે 8:30 વાગ્યે કેમ્પમાાં આવેલા તિક્ષકોએ કેમ્પ ફાયર રાખેલ િે વખિે મે.
દીવાન સાહેબ, મે. નાયબ દીવાન સાહેબ આવી સાંભતવિ ગૃહસ્થો પધાયાગ હિા. કેમ્પ
ફાયરનો કાયગક્રમ બહુ રતસક અને આનાંદ આપે િેવો હિો. એ કાયગક્રમ જોઈને શ્રોિાઓ
એ પોિાની પ્રસન્નિા દિાગવી હિી.6

8.8

તશક્ષણ
નેક નામદાર હજુરશ્રી િરફથી જન્મહદવસની ખુિાલીને અંગે નીચે પ્રમાણે ઠરાવ

પ્રતસદ્ધ કરવામાાં આવ્યો છે .
અમારા જન્મહદવસ પ્રસાંગની ખુિાલીની યાદગીરી દાખલ સાંસ્થાન ભાવનગરની
પ્રજા વગેરેના સાવગજતનક લોકોપયોગી વગેરે બાબિોના હકૂ મો કરવામાાં આવ્યા,
1.

િહેર ભાવનગર િથા મહાલોની અંગ્રેજી સ્કૂલો િથા ગુજરાિી તનિાળો અને
કન્યાિાળામાાં અભ્યાસ કરનાર તવદ્યાથીઓને જુદી જુદી જાિની ચોપડીઓ 810
સુમારે હકમાંિ રૂ. 500 ની ઇનામમાાં વહેંચવી અને ભાવનગરમાાં "પીલ ગાડગ ન્સ"
માાં સવગ છોકરાાંઓની રમિ ગમિનો મેળાવડો કરવો અને િેઓને મીઠાઇ
વહેંચવી.

2.

સાંસ્થાન

ભાવનગર

િાબાનાાં સવગ

ગામોએ

તનિાળમાાં

અભ્યાસ

કરનાર

તવદ્યાથીઓને સાકર આપવી.
3.

શ્રી િખ્િતસિંહજી અનાથાઆશ્રમ મધ્યેના ગરીબ, અપાંગ, તનરાતશ્રિ લોકોને
લાપસીનો ખોરાક આપવો. અને િેમને કપડાાં આપવા.

4,

ગરીબ સ્સ્થતિની જુદી જુદી કામોની તવધવા ને, િેઓના સુધી, તનવાગ હને માટે
પેન્િનની રકમો આપવી.

5.

ઊંચી કેળવણીના ઉત્તેજન િરીકે જુદા જુદા અભ્યાસના ઉિેજન માટે સ્કોલરિીપ
આપવાનો હકૂ મ કરવામાાં આવ્યો છે .
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દરે ક સ્કોલરશીપ

સ્કોલરશીપની

કુ લ આપવાની

આપવાની રકમ

સાંખ્યા

રકમ

20

2

40

20

3

60

20

2

40

20

2

40

30

3

90

15

1

15

15

1

15

15

1

15

15

2

30

15

3

45

કલાભવન બરોડા

15

3

45

રોયલ ઇન્ન્સ્ટટય ૂટ

30

1

30

30

1

30

સ્થળ
એન્ન્જતનયરીંગ
કોલેજ, કરાાંચી
કોમસગ કોલેજ,
અમદાવાદ
સાયન્સકોસગ,
બી.એસ.સી, મુબ
ાં ઈ
સાયન્સ કોસગ
બી.એસ.સી, વડોદરા
ગ્રાાંડ મેહડકલ કોલેજ,
મુબ
ાં ઈ
નેિનલ મેહડકલ
કોલેજ, મુબ
ાં ઈ
મેહડકલ સ્કુલ
અમદાવાદ
સાંસ્કૃિ કોલેજ
બનારસ
આયુવેહદક કોલેજ,
પાટણ
આર.સી.ટેસ્ક્નકલ
અમદાવાદ

ઓફ સાયન્સ, મુબ
ાં ઈ
ઇસ્માઇલ કોલજ,
અંધેરી
કોઠા ક્રમાાંક 8 : તવદ્યાથીઓને અપાિી સ્કોલરિીપ
સવાંિ 1996 ના જેઠ શુદ 3 િતનવાર, િા. 8 માાંહ ે જૂન સને 1940.7
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8.9

ગર્લસગ ગાઈડન ાંુ તશક્ષણ
1933 ની સાલથી માજીરાજ ગલ્સગ હાઇસ્કૂલની તવદ્યાથીઓ "ગલ્સગ ગાઈડ" ના

તસદ્ધાાંિોને અનુસરીને ઉપયોગી થવા હમેંિા િત્પર રહેિી આવી છે . 1936 માાં આ
હાઇસ્કૂલ ની લગભગ 120 તવદ્યાતથિનીઓ જુતનયર "રે ડક્રોસ" માાં જોડાયેલી છે , અત્યારે
પણ િે સાંખ્યા વધિી જાય છે . ચાલુ સાલમાાં જૂલાઈ મહહનાની 10 મી િારીખથી મે.
દીવાન સાહેબની ઈચ્છાથી આ હાઇસ્કૂલની લગભગ 30 તવદ્યાતથિનીઓને ગલ્સગ ગાઈડનુ ાં
પદ્ધતિસર તિક્ષણ આપવાનુ ાં િરુ કયુું છે કે જેથી કરીંને િેઓ રાજયને, કુર્ુાંબને, અને
દે િને ઉપયોગી થઈ િકે. આ કાયગ માટે આલ્ફ્રેડ હાઇસ્કૂલ તવજ્ઞાન તિક્ષક શ્રી બ ૂચ
દરરોજ સાાંજે પ્રેકટીસ આપવા આવે છે અને તવદ્યાતથિનીઓ િેમાાં રસ પ ૂવગક ભાગ લે છે .
િેઓનો મુદ્રાલેખ "વફાદારી અને સેવા" છે . અને આથી િેઓ ઘરમાાં િથા સમાજના
ચાલાક અને પારકાને મદદ કરવા િત્પર બને છે .
િે ઉપરાાંિ આ િાળાની તવદ્યાથીઓ ને "ફસ્ટગ એઇડ" નુ ાં તિક્ષણ મળે િે ઉદ્દે િથી
વૈહદક ખાિાના મહેરબાન ઉ. આ . સા ને તવનાંિી કરિા િેમને ડો. તમસ હડસોઝા દર
િતનવારે સાાંજે 4 થી 5 વાગિાાં સુધી િેન ુ ાં તિક્ષણ આપવાાં આવિે એવો પ્રબાંધ કરે લો છે .
અને િે પ્રમાણે િા.13 મી િતનવારથી મેહટ્રકની તવદ્યાતથિનીઓ માટે આ વગગ િરુ કરે લ
છે , િેઓ િેમને 24 લેક્ચસગ આપિે અને પ્રેકટીકલ માટે આવનાર વૈ.ખા.ના મે.ઉ.આ
સાહેબે પણ લેક્ચસગ આપવાની પોિાની ખ ૂિી જાહેર કરી છે . આ જાિનુ ાં વધુ તિક્ષણ મળે
િેવી તવદ્યાથીઓની ઈચ્છા છે . પણ મેહટ્રકના અભ્યાસક્રમને લક્ષમાાં લેિાાં તવદ્યાતથિનીઓની
ઈચ્છા અત્યારે િે બાબિોનુ ાં થોડુાં ઘણુ ાં જ્ઞાન મળે છે િે પણ ઈચ્છવા જોગ છે . આવા
તિક્ષણ થી તવદ્યાતથિનીઓ પોિાનાાં િરીર માટે કાળજી રાખિે િે ઉપરાાંિ ઘરનાાં, કુર્ુાંબનાાં
અને પાડોિીઓનાાં િરીર સ્વાસ્થ્ય માટે ઉપયોગી થિે.
ગલ્સગ ગાઈડની કાંપની પણ સ્ટડીને સારો પ્રોગ્રેસ કરી રહી છે .

8

8.10 વિગમાન પત્રની પ્રવ ૃતિનો આદશગ
એક વિગમાનપત્રને એના ખબર પત્રીએ થોડા હદવસ પહેલા સમાચાર મોકલ્યા
હિા.
દીવાન શ્રી પટ્ટણીની િબ્રબયિ સુધારા પર હિી.પરાં ત ુ ગઈકાલે સાાંજે ફરીથી
ઉથલો ખાિા િેઓ પથારીવિ થાય છે શ્વાસ અને ધમની સાથે ન્યુમોતનયાની અસર પણ
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હિી. િેમની કાળજીભરી રીિે સારવાર થઈ રહી છે . દરબારશ્રીએ પણ પોિાનો
બહારગામ જવાનો પ્રોગ્રામ બાંધ રાખ્યો છે .
છે લ્લા સમાચાર મળે છે િે મુજબ દીવાનશ્રી પટ્ટણીની િબ્રબયિ ગાંભીર બનિી
જાય છે . િેમને બલ્ડપ્રેિર હોય િેને અંગે મુબ
ાં ઈના જાણીિા ડો.મી.ભરૂચાને અહીં
બોલાવવા માટે િાર કરવામાાં આવેલ છે . આજે એરોપ્લેન મારફિ આવી પહોંચવાની
સાંભાવના છે .બધી જ મુલાકાિો બાંધ કરવામાાં આવી છે . નગરિેઠ અને બીજા વેપારીઓ
િેમની િબ્રબયિ જોઈ આવ્યા છે . દીવાનશ્રીનાાં બાંગલાની બાંને બાજુએ પોલીસનો જાપ્િો
રાખવામાાં આવ્યો છે .
અમને ખબર મળ્યા છે કે આ ખબર ઉપરથી દીવાન સાહેબની િબ્રબયિનાાં ખબર
પ ૂછવાના ઘણાાં િાર િેમજ પત્રો એમના ઉપર આવેલા. એ વાિ ખરી છે કે િેઓને િાવ
અને ઉધરસ જેવુાં થઈ ગયેલ ુાં અને િાવ ઉિરી ગયા પછી થોડા વખિ આરામ લેવાને
બદલે કામ કરવાનુ ાં જરા વહેલ ુાં િરુ કરી દીધુ,ાં િેથી એક હદવસ એમને પાછો સહજ િાવ
આવી ગયેલો પરાં ત ુ બ્લડ પ્રેિર છે , ન્યુમોતનયાની અસર હિી.
દીવાન સાહેબની િબ્રબયિ જેવી સામાન્ય બાબિ તવર્ેના ખબરને અગત્ય
ુ ી નહીં પણ એ પ્રસાંગને તનતમત્ત કરીને અમને કેટલાક પ્રસ્તિ
ુ તવચારો
સ્થાપવાના હેતથ
દિાગ વવાનુાં યોગ્ય લાગે છે . અને િે આવા વજૂદ વગરના સમાચાર ઉપરથી એક
મહત્વનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે . જે ભાવનગરની જનિાને ખાસ લક્ષમાાં લેવા યોગ્ય છે એમ
અમને લાગે છે .
વિગમાનપત્રની પ્રવ્રતત્તએ એક પ્રકારની વ્યાપારી પ્રવ ૃતત્ત છે . એટલે કાપડ
વગેરેના વેપારની જેમ એ પ્રવ ૃતત્તનો બધો આધાર િેના વેચાણપર છે .ખબરપત્રીઓ િે
માટે પણ વિગમાનપત્રોમાાં લખવુ ાં એ, એક એમના તનવાગ હનો માગગ છે .આ પ્રવ ૃતત્ત નો
સાચો આદિગ

િો એ છે કે સત્ય હકીકિ પ્રતસદ્ધ કરી લોકોને કેળવવા પ્રતસદ્વ થિાાં

સમાચારની અસર લોકો ઉપર કેવી થઈ િકે છે િે સૌકોઈ જાણે છે . એટલે એ સબાંધી
અમે તવિેર્ લખિા નથી.
ભાવનગરમાાં કોઈ પણ બાબિ તવિે ખરા ખબર જોિા હોય િો અતધકારી વગગ
પાસેથી સહેલાઈથી મેળવી િકાય. છિાાં પણ આ ખબર પત્રીએ સાચી હકીકિ
મેળવવાને પ્રયત્ન કયાગ વગર લખાણ કયુું અને િેની ઉપરોક્િ પહરસ્સ્થતિ ઊભી થયેલી.
એટલે મહત્વનો અને સમજવા યોગ્ય પ્રશ્ન િો એ છે કે , વિગમાનપત્રો દ્વારા જેમ લાભ
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કરી િકાય છે . િેમ હાતન પણ થાય છે . ખરી હકીકિ જાહેર કરવાથી લોકોની મહાન
સેવા થાય છે . જયારે બીજી િરફથી ખોટી હકીકિ જાહેર કરવાથી લોકોની કિી સેવા િો
થિી જ નથી. પરાં ત ુ િેઓ આડે માગે દોરવાય છે .
સામાન્ય રીિે અફવાઓ, જેટલી પ્રજાને માટે હાતનકારક છે , િેટલી જ હાતન જાહેર
પ્રશ્નોને, એ પ્રશ્નોને ઉત્તર આપી િેને વિગમાનપત્રોમાાં પ્રતસદ્ધ કરવાથી પણ થાય છે .
ડોક્ટરો જાણે છે કે નકામી અને કેટલીક વખિ સાવ હાતન કરનારી દવાઓમાાંથી પણ
િેને બનાવનારા િેની જાહેર ખબરો છાપનાર પત્રો કમાય છે . િે િમામ ખોટા
સમાચારોને આભારી છે . પણ આ મુશ્કેલી માત્ર આપણા દે િમાાંજ નથી યુરોપ અને
અમેહરકામાાં પણ એજ સ્સ્થતિ છે .
જનિામાાં ઘણાાં માણસો પોિાના રોજના કામમાાં ગથ
ાં ૂ ાયેલા હોય છે . િેઓને
કેટલાાંક નવરાાં માણસોની જેમ િકગ , તવિકગ કરવાની કે િેમને મળે લા સમાચાર સાચા છે
કે ખોટા િેની િપાસ કરી ખાત્રી કરવાનો વખિ હોિો નથી. પોિાના કામમાાં સિિ રીિે
ગથ
ાં ૂ ાયેલા આ માણસો, જેમની રોજની મહેનિના પરસેવા ઉપર સમાજનો આધાર છે ,
િેમને અભ્યાસ સહહિ બ્રબન અનુભવી અને રાજકીય િથા સામાજજક પ્રશ્નો પરત્વે,
અધગજ્ઞાન ધરાવનારાઓ ભોળવી ન િકે એવો ઉચ્ચ આદિગ વિગમાનપત્રો અને િેના
લખનારાઓનો હોવો જોઈએ,અને િે આદિગને સત્ય િોધવાની તનષ્ઠા િેમજ અભ્યાસક
પ્રવ ૃતત્ત તસવાય પહોંચી િકાય નહીં.એમ અમે માનીએ છીએ. નાની નાની બાબિોમાાં
સાચી હકીકિ મેળવવાના પ્રયોગ કરવાથી મોટી બાબિોમાાં પણ સત્યને માટે આગ્રહ
બાંધાઈ જાય છે .
અમે આિા રાખીએ છીએ કે ભાવનગરની પ્રજા પોિાને લગિી બાબિો િે અંગે
ખરી હકીકિ જાણવાનેજ પ્રેરાિે. અને અમે પહેલા કહ્ુાં િેમ રાજ્યને કોઈ અતધકારીને
લગિી બાબિ પરત્વે લગિાાં ખાિાાંમાાં િપાસ કરી પોિાને મળી િકિી માહહિી મેળવી
લેિે. વળી જો દીવાન સાહેબની િબ્રબયિનાાં આવા ખોટા ખબર આપવાથી િેમના બધા
સ્નેહીઓને બ્રચિંિા થઇિી પછી ભાવનગર કોઈ જાહેર પ્રશ્નોને અંગે ખોટા સમાચાર પ્રતસદ્ધ
કરાવાય િો રાજયને િેમજ લોકોને તવિે બહાર ખોટા અબ્રભપ્રાયો બાંધાય, એને કેટલો
અન્યાય થાય િે વાાંચનારાઓને સમજી િકાિે.9
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8.11 સ્થાતનક
8.11.1 ટહલ શીર્લડ ટુનાગમેન્િ
િા. 10-08-1940 િથા િા. 11-08-1940 નાાં રોજ જૂનાગઢ મુકામે આલ્ફ્રેડ
હાઇસ્કૂલ અને જૂનાગઢની મહોબિ પઢેસા હાઇસ્કૂલ વચ્ચે હહલ િીલ્ડ ર્ુનાગ મેન્ટ પહેલા
રાઉન્ડની મેચના પહરણામમાાં પહેલી ઇતનગ્સમાાં આલ્ફ્રેડ હાઇસ્કુલનાાં 114 અને
જૂનાગઢનાાં 84 રન થયા હિા. બીજી ઇતનગ્સમાાં આલ્ફ્રેડનાાં 102 અને જૂનાગઢ
હાઇસ્કુલનાાં 64 રન થયા હિા. આ રીિે આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલે 68 રને જીિ મેળવી હિી.
હહલ િીલ્ડ ર્ુનાગમેન્ટનાાં બીજા રાઉન્ડમાાં પોરબાંદરની સર ભાવતસિંહજી હાઇસ્કૂલ
અને ભાવનગરની એલ્ફ્રેડ હાઇસ્કૂલ વચ્ચે િા. 29 િથા 30 ઓગષ્ટ 1940 નાાં રોજ
ભાવનગર મુકામે મેચ રમવામાાં આવી હિી. પહેલી ઇતનગ્સમાાં ભાવનગરનાાં 295 અને
પોરબાંદરના 50 રન થયા હિા. ભાવનગર હાઇસ્કૂલ ના બીજી ઇતનગ્સમાાં 122 રન થયા
હિા. આ રીિે આલ્ફ્રેડ હાઇસ્કૂલની 1 ઇતનગ્સ અને 123 રને જીિ થઈ. મેચમાાં આલ્ફ્રેડ
હાઇસ્કૂલ િરફથી કેપ્ટન િિીકાાંિ ચૌહાણ, રસ્શ્મકાન્િ ચૌહાણ , કુાંજતવહારી મહેિા એ
અનુક્રમે 123, 42 રન નો ફાળો આપ્યો હિો.
8.11.2 ગોટહલવાડમાાં ટિકે િ ક્લબ
િા. 31 મી ઓગષ્ટ અને િા.1 લી સપ્ટેમ્બર ગોહહલવાડ પ્રાાંિ ક્લબ અને
ઝાલાવાડ પ્રાાંિ ક્લબ વચ્ચે 11 વાગ્યાથી મેચ રમાનાર છે .

8.12. બળે વની સવારી અને દરબાર
િા. 18-08-1940 ને રોજ બળે વ પ્રસાંગે નેક.ના.મહારાજા સાહેબ છડી સવારી એ
ૃ પ ૂજન
સમુદ્ર પજ
ાં ૂ ન કરવા સાાંજના 5-15 વાગિાાં બાંદર ઉપર પધાયાગ હિા અને સમદ્ધ
કયાગ પછી 5-45 બળે વની કચેરીમાાં મોિીબાગ દરબાર હોલમાાં પધાયાગ હિા. દરબારમાાં
િહેરનો પ્રતિષ્ષ્ઠિ વેપારીવગગ, રાજયનો અતધકારી વગગ અને મહેમાનની હાજરી હિી.
રાજકીય હરદાનભાઈ િરફથી આ પ્રસાંગને અંગે કાવ્યોપહાર અને રાજગાયકો િરફથી
સાંગીિ થયુ ાં હતુ.ાં બાદ સાકરના પડા અને પાનબીડાાં અપાયા પછી કચેરી તવસર્જન થઈ
હિી. મેઘરાજાએ પણ આ વખિે કૃપા કરી હિી.
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બળે વના દરબાર પ્રસાંગે

કતવિા :-

પ ૂવગજન્મ યોગ અભ્યાસી િપેશ્વરી આપ, સદકીતિિ હે અમાય સારે સાંસારમેં ;
ઉંમર યુવાન નકલાંક ભવનગ્રા નાથ ,
કે સી એસ આઈ શ્રેષ્ઠ માાં સરકારમેં;
ભાવ અતધકારી પ્રજા ઈનકા અપાર ભાવ,
હદલ દહરયાઈ સદા સુજ્ઞ સત્કારમે;
કહે હારધન ુશ્ન વૈભવ પહરપ ૂણગ પાયા,
નાયા અબ્રભમાન મહારાજ અવિારમે ;
ઈચ્છા અનુસાર મેઘ વ ૃષ્ષ્ટ પ્રભુ દયા દૃષ્ષ્ટ,
સ ૃષ્ષ્ટએ સુખી વસ્િી ભવનગ્રા રાજયમે ;
કરિ મહારાજ તનત્ય કાજ પરમારથકા,
ચાહ ઈનસેહી બઢી સકલ સમાજમે;
રાજય ભક્િ પટ્ટણી પ્રધાનકા પતવત્ર પ્રેમ,
નીતિ ન્યાય સુખદ સુધારા હરવાજમે;
કહે હરદાન તનત્ય સભા ઠાઠ ચઢિા રહે,
િેજ રહે બઢિા ન ૃપ ુશ્ન તસરિાજમે
રાજકતવ હરદાનભાઈ

8.13 તસતવકગાડગ ની ફરજો સબાંધી
િા.19-08-1940 સોમવારે રાત્રે 8 વાગ્યા પછી તસતવક ગાડગ સ પોિાની ડ્ુટી
ઉપરથી ઉિાયાગ બાદ િે સવગને મે.દીવાન સાહેબે પોિાને બાંગલે ચા, દૂ ધ લેવા માટે
આમાંત્રણ આપ્યુ ાં હત.ુાં આ વખિે ટ્રાહફક પ્રસાંગે તસતવક ગાડટ ગ સની ફરજો સબાંધી, ફસ્ટગ
એઇડ સબાંધી, હરામખોર અને બદમાિ માણસોથી લોકોને રક્ષણ આપવાાં સબાંધી િે
સવગને સાથે મે.દીવાન સાહેબે ચચાગ અને તવચારોની આપ-લે કરી હિી એમણે કહ્ુાં હતુ ાં કે
"િમે બધા ગાડગ છો અને િમને જોઈને સામાન્ય લોકોને એમ થાય કે િમે એમનુ ાં રક્ષણ
કરિો. અને જે બદમાિ હોય, િેને અમે થાય કે િમે એમને ભયરૂપ છો અને િેને
પકડિો એવી િમારી છાપ પડવી જોઈએ." ત્યારબાદ થાપનાથ મહાદે વે બધા સ્ત્રી
પુરુર્ોને ધકાધકી વગર િાાંતિથી મહાદે વનાાં દિગન કરી િકે એવી ગોઠવણ કરવા પણ
િેઓ સાહેબે બધા ગાડગ ને સ ૂચના આપી હિી.
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અહીંના વિની અને કચ્છ રાજયના હાલના રે વન્યુ કતમશ્નર મી. હીરાલાલ
હ.પાંડયા હાલમાાં અત્રે પધાયાગ છે .િેઓશ્રીએ મે. દીવાન સાહેબની મુલાકાિ લીધી હિી.10

8.14 ચાલ ુ સાલનો શ્રી મોિા ગોપનાથ મહાદે વનો ભાદરવીનો મેળો
આ રાજયના િળાજા મહાલમાાં શ્રી મોટા ગોપનાથ મહાદે વની પ્રતસદ્ધ જગ્યા છે .,
જ્યાાં સમુદ્ર હકનારે જ ગોપનાથ મહાદે વનુ ાં પુરાિની માંહદર હોઈ િેન ુ ાં મહાત્મય વધારે છે .
િેથી દરસાલ શ્રાવણ વદ 14 િથા 30 ના હદને દૂ ર અને નજીકનાાં ગામડાના માણસો
સમુદ્રમાાં સ્નાન કરી મહાદે વનાાં દિગન કરવા િેમજ પોિાના ગુજરી ગયેલા કુર્ુાંબીજનોને
દીધેલ અસ્ગ્નસાંસ્કારના અવિેર્રૂપી ૂલ સમુદ્રમાાં પધરાવવા માટે આવે છે . આ રીિે
ચારથી પાાંચ હજાર માણસો એકત્ર થાય છે .
આ મેળામાાં આવનાર માણસોને મેળામાાંથી વેચાિી લેવાની ખાવા પીવાની
વસ્તુઓ સારી મળે , ધાતમિક ભાવના ખીલે , જ્ઞાન સાથે તનદોર્ આનાંદ મળે , જમાનાને
ુ ી છે લ્લા ત્રણ વર્ગથી આપણા સમાજસેવક શ્રી
અનુસરિા બોધપાઠ મળે એ હેતથ
ુ કાં ર ગો.ભટ્ટ , ઝાાંઝમેરના શ્રી માધવજી ભટ્ટ િથા માસ્િરશ્રી હરગોતવિંદ ભટ્ટ અને
વેણિ
ઊંચડી િપ્પાના બીજા કાયગકરો રતવિાંકર િથા ચતુરલાલ ઊંચડીવાળા વગેરેને સાથે
રાખી સારો પ્રયત્ન કરે છે .
આ વર્ે સારા વરસાદને લીધે મોલાિ સારી હોવાથી અને મેળાના હદવસોમાાં
વરસાદ નહીં હોવાથી સારી સાંખ્યામાાં એટલે કે પાાંચેક હજારને આિરે માણસો એકત્ર
થયા હિા; આ વર્ગ ઝાાંઝમેર ગ્રામ પાંચાયિ સાંમેલનમાાં ઠરાવ કયાગ મુજબ દરે ક સાલે
મદદ આવે છે િેમ મેળાની સુધારણામાાં રાજ્યે સારી મદદ કરિાાં પોલીસ ખાિાનાાં મે.
ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ શ્રી તિવલાલભાઈએ મહાલના મે. ફોજદાર સાહેબને સાથે રાખી ઘણો
સારો બાંદોબસ્િ રાખ્યો હિો. મેળામાાં હદવસે અને રાત્રે પોિે જાિે સિિ હાજરી આપિાાં
હિા. િેમજ મહાલના મે. વહીવટદાર સાહેબ િથા ઊંચડી િાપ્પાના મે. થાણદાર સાહેબે
પણ સારી મદદ કરી હિી. તવભાગમાાં મે.આસી. વસ ૂલાિી અતધકારી આ મેળામાાં
પધારવાના હિા, પરાં ત ુ તુરાંિમાાં આચાનક િેઓની િબ્રબયિ લથડિા આવી િકયા ન
હોિા. મેળાની સુધારણામાાં ના. દરબારશ્રીએ આ રીિે મદદ આપી હિી.
ુ ી મહેરબાન
મેળામાાં આવનાર માણસોને જ્ઞાન સાથે તનદોર્ગ આનાંદ મળે એ હેતથ
વસ ૂલાિી અતધકારી સાહેબે ખેિીવાડી ખાિાના ડેમેનસ્ટ્રે ટરને ખેિીની, આરોગ્યની, સારી
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ઓલાદનાાં જાનવરોની, અને રામાયણની િેમજ બીજી મેજીક લેન્ટનગ સ્લાઈડો બિાવવા
મોકલિાાં રાિના એ સ્લાઈડો બિાવામાાં આવી હિી.
ગોપનાથજી જગ્યાના પ ૂ. િહ્મચારીજી િથા પ ૂ. મહાંિશ્રી એ મેળાની સુધારણામાાં
બનિી સગવડ આપી હિી.
આ સાલમાાં મેળામાાં ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી બાબિ િે તસતવકગાડગ ની હિી.
આપણા મે. મુખ્ય દીવાન સાહેબે કૃપા કરીને ભાવનગરથી તસતવક ગાડગ ના ચાલીસ
ભાઈઓને આ મેળામાાં મોકલ્યા હિા. િેઓએ તસતવક ગાડગ ન ુ ાં સુદર
ાં
કામ બિાવ્યુ ાં હત.ુ ાં
અને િદ્દઉપરાાંિ એ ભાઈઓએ રાિ, હદવસ ઊભા પગે રહી મેળામાાં આવેલા ભાઈઓ
અને બહેનોનુ ાં રક્ષણ કયુું હતુ ાં અને એ પ્રમાણે તસતવક ગાડગ નો શુભ હેત ુ જનિાને તસદ્ધ કરી
બિાવ્યો હિો
દર વર્ગની માફક આ વર્ે પણ ઝાાંઝમેરની િાળાના તવદ્યાથીઓએ, પ્રાથગના િથા
દાાંહડયારાસના પ્રોગ્રામ બિાવ્યા હિા. અને એજ ગામના બીજા ભાઈઓએ પીવા પાણી
વગેરેની સેવા કરી હિી.
િળાજાના કાયગકર અને ત્યાાંની વ્યાયામ િાળાના પ્રમુખ શ્રી ભાનુિકાં ર વૈદરાજ
િથા િાલુકાના િાળાના તિક્ષક શ્રી લઘુભાઈ મેળાની સુધારણાના કાયગમાાં મદદ કરવા
અને વ્યાયામિાળાના તવદ્યાથી ઓ ના લાઠી અને અંગ કસરિના પ્રોગ્રામો બિાવવા એ
તવદ્યાથીઓને લઈ આવ્યા હિા જેણે સારા પ્રોગ્રામો બિાવ્યા હિા.
આ મેળામાાં મનોરાં જક કાયગક્રમ િરીકે ખાસ કરીને ગરબી અને દાાંહડયારાસ મુખ્ય
હોય છે . િેમાાં આ સાલ તવક્ટર મહાલના તવસળીયા ગામના ચાલીસેક જેટલા જુવાન
કોળી ભાઈઓની રાસમાંડળીઓ જે દાાંહડયા રાસના જુદા જુદા પ્રોગ્રામો બિાવ્યા િે
અનોખી જ ભાિ પાડિા હિા.આથી જનિાને બહજ
ુ આનાંદ થયો હિો.
આ મેળામાાં ખોરાકની અને દે િી અને તવદે િી રમકડાાંની દુકાનો હિી. પરાં ત ુ ગૃહ
ઉપયોગી હાથ કારીગરીની ખાદી અને સ્વદે િી કાપડની દુકાનો િેમજ િાાંબા તપત્તળના
વાસણોની દુકાનો આવે એ ઈચ્છવા જેવુ ાં છે .
મેળામાાં શ્રી વેણીિાંકરભાઈ.ગો. ભટ્ટે માનવીય ભાર્ણ આપ્યુ ાં હત.ુ ાં જેમાાં પોિે
ખાસ કરીને તસતવકગાડગ નો હેત ુ સમજાવી ગામોગામ સેવાદળો ઊભા કરવા જનિાને બોધ
આપ્યો હિો. િેમજ મેળાની સુધારણા બાબિ િેમજ મેળામાાં આવી, નીતિ અને ધમગ
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ભાવના ખીલવવી, માનવિા મેળવવી અને તનદોર્ આનાંદ કરવો વગેરે બાબિમાાં
પોિાની લાક્ષબ્રણક િૈલીથી સારુાં વ્યાખ્યાન આપ્યુ ાં હતુ ાં અને પોિે કામ કરનારા ભાઈઓને
સાથે રાખી આખી રાતત્રને હદવસ મેળામાાં હાજરી આપી હિી.
આ મેળામાાં આ વખિે ધ્યાન ખેંચનારી બીજી વસ્તુ એ છે કે , આવિી સાલના
મેળામાાં ઊંચડી િપ્પા િરફથી િળાજા, મહવ
ુ ા અને તવક્ટર મહાલના ભાઈઓ પૈકી જેના
દાાંહડયારાસ અને ગરબી કતમટીમાાં સારા ગણાિે િેને ચાાંહદની એક " મહારાજા સાહેબશ્રી
કૃષ્ણકુમારતસિંહજી તિલ્ડ "(ઢાલ) ઇનામ િરીકે આપવામાાં આવિે. આ પ્રમાણેની જાહેરાિ
શ્રી વેણીિાંકરભાઈ. ગો. ભટ્ટે કરી છે . િો આથી ગરબી ને દાાંહડયારાસની સારી હરીફાઈ
થિે અને િેની આ કળા વધુ સારી રીિે ખીલવાની સુદર
ાં
િક પ્રાપ્િ થિે, િો દરે ક
ગામના દાાંહડયારાસ ને ગરબી લેનારા ભાઈઓ આ બાબિ ધ્યાનમાાં રાખી ઇનામ જીિી
જવા િૈયારી કરિે એવી આિા રાખવામાાં આવે છે .
મેળાની સુધારણાની હજુ િરુઆિ છે . સુધારણા માટે હજુ ઘણો અવકાિ છે , િો
ગોપનાથજીની જગ્યાના પ ૂ.િહ્મચારીજી િથા પ ૂ.મહાંિશ્રી કે જેને જનિા શ્રી ગોપનાથ
મહાદે વના પ્રતિતનતધ િરીકે માને છે , િેઓ જનિાની સેવા માટે સમાજ સેવકોને સાથે
રાખી આ મેળાને એક આદિગમેળો બનાવે એવી નમ્ર તવનાંિી છે . આવા શુભકાયગમાાં
રાજયની પુરેપરુ ી મદદ િો છે જ એ કહેવાની જરૂર નથી.
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8.15 બાળ જમણ:ભાવનગર સાંસ્થાનની પ્રજાને કેળવણીમાાં સારો રસ છે અને િેની પ્રિીતિરૂપે
અનેક ધતનક ભાઈઓ િરફથી તિક્ષણ સાંસ્થાઓને નાનીમોટી ભેટો સિિ મળ્યા જ કરે
છે . તિક્ષણ સાંસ્થાનના એવા કેટલાક મકાનો છે કે જે ધનવાન ગૃહસ્થો િરફથી બાંધાવી
આપવામાાં આવેલા છે . ઉપરાાંિ પોિ પોિાના ગામના સરસ્વિી માંહદરોને અન્ય
ધમગમહાં દરોની પેઠે જ ગ્રામજનો િરફથી વખિો વખિ નાના મોટા દાન મળ્યા જ કરે છે .
થોડા વખિ પેહલા અહીંના એક સુખી ગૃહસ્થે અહીંની નાં-4 િાળાને જમણ આપ્યુ ાં
હતુ.ાં ગામડામાાં િો આવા જમણો અવાર નવાર થયા જ કરે છે ,પણ િળ ભાવનગરને
માટે આ પહેલો દાખલો છે . અમે આ હદિામાાં સખાવિ કરનાર એ ગૃહસ્થને ધન્યવાદ
આપીએ છીએ.
ભાવનગર િહેર ની નાં-4 િાળાના તવદ્યાથીઓને આપવામાાં આવેલ જમણ.
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જમણનો પ્રબાંધ બહુ જ સુદર
ાં
અને વ્યવસ્સ્થિ હિો િેમાાં કેળવણીખાિાના
અતધકારીઓએ િથા ઘણા તિક્ષકોએ હાજરી આપી હિી િેની મહત્તા ખ ૂબ વધારી હિી.
આ જમણની આખી યોજનાને પાર ઉિારવામાાં નાં.4 થાના તિક્ષક જેભાઈ ગણપિરામે
ઘણો મોટો ફાળો આપ્યો હિો.12
‘ભાવનગર સમાચાર’ અને સાાંસ્કૃતિક તવકાસ બ ૂક નો- 2

8.16 નવલખો
તસધ્ધરાજે

જૂનાગઢ સર કાયગ પછી તવજય કૂચ પ્રસાંગે જૂનાગઢથી વઢવાણનાાં

રસ્િે ભોગવોને કાાંઠે બાંધાયેલ અને ગોહહલ વાંિનાાં સ્થાપક ઠાકોર શ્રી સેજકજી ગોહહલે
વસાવેલ સેજકપુર નામનાાં ગામની પતિમે ગામને ગોંદરે ભ ૂિકાળને યાદ કરિા
અવિેર્ો સાાંભળીને મ ૂક રૂદન કરિો

નવલખો ઊભો છે . નાની મોટી થઈને નવલાખ

પુિબ્રળયોને િેમાાં સમાવેિ કરે લો હોઈ, નામ નવલખો પડ્ુ.ાં સ્થાપત્ય કાલા નો એક
ઉત્તમ નમ ૂના રૂપ એ નવલખો છે . િેની કલામાાં િેના સર્જકો એ યુદ્ધકળા, પશુ- પાંખી,
ૂલવેલ, અને કાયિાસ્ત્રને લગિા નમ ૂના હદલ ઠાલવીને એવા િો સરસ ઉિાયાગ છે કે
જોનાર મુગ્ધ થયા તસવાય ન રહે. 11 ૂટ ઊંચાઈના અને 4 ૂટ ધેરાવાવાળા કળાથી
ભરપ ૂર િેમાાં 50 થાાંભલા છે . આકારમાાં િે તિવાલયોનો નમ ૂનો છે . "નામ િેરા નારા "
એ પ્રમાણે નવલખો સજાગયા પછી, કાળનાાં પ્રવાહથી અને પરદે િી આક્રમણને લીધે િે
ખાંહડિ થયેલ છે . અને એમ કહેવાય છે કે એક જ રાિમાાં નવ લાખ પુિબ્રળઓ ખાંહડિ
કરવામાાં આવેલ છે . આ કથન ઉપર કેટલો તવશ્વાસ મ ૂકી િકાય એ જો કે કહી િકાય
એમ નથી. પરાં ત ુ અત્યારે પુિબ્રળઓના માળખામાાં એક પણ પ ૂિળી ખાંહડિ થયા તસવાય
ની નથી. કળાનો ખજાનો આમ વેડફાઈ ને કદરૂપો બન્યો. એ કળાની આ દિા જોિા
જોનાર માનવીનુ ાં હૃદય હચમચી િો જરૂર ઉઠે છે . તિખર િદ્દન ત ૂટી ગયુ ાં છે . સેજકપ ૂર
અત્યારે નાનુ ાં ગામડુાં છે . અને િે બોટાદ- જસદણ રે લવે પર આવેલ પાબ્રળયાદ થી 22
માઈલ અને સાયલા થી 6 માઈલ દૂ ર છે . " નવલખો" જોવા જેવો િો જરૂર છે .

8.17 ભાવનગર રાજયની પ્રજામાાં અક્ષરજ્ઞાન વધારવાની યોજના
દરે ક દે િની પ્રગતિનો આંક પોિાની પ્રજામાાં અક્ષરજ્ઞાન વાળા લોકસમ ૂહની
સાંખ્યા પરથી મ ૂકવામાાં આવે છે .જગિનાાં િમામ પ્રગતિમાન રાજયોમાાં સાક્ષરિા ઘણી
જ ઊંચી છે . 1914 નાાં સમયમાાં ત્યાાંની પ્રજાની સાક્ષરિા આપણા હહન્દની માફક માત્ર 19
% હિી.1918 માાં ત્યાાંની પ્રજાિાંત્રએ બે પાંચવર્ીય યોજનાઓમાાં માત્ર 10 વર્ગમાાં જ એ
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19% માાં અંક ઉલટાવી સાક્ષરિા 91% પર મ ૂકી આખા હહિંદમાાં સૌથી વધુ સાક્ષરિા
જ્ઞાનવાળી પ્રજા ધરાવતુ ાં રાજય ત્રાવણકોરનુ ાં છે . જ્યાાં સાક્ષરિા આજે 30 % છે . વડોદરા
રાજય 23% સાક્ષરિા ધરાવે છે . આપણા ભાવનગરની સાક્ષરિા 17.3 છે . જયારે
જાપાન િથા યુરોપ અમેહરકાના તવતવધ દે િોની સાક્ષરિા 75% થી 95% સુધી છે .
ભાવનગર રાજયમાાં લોકોમાાં અક્ષરજ્ઞાન કેમ વધે છે િે તવર્ય પર મેં છે લ્લા છ
એક માસથી સિિ તવચાર કરી બધી બાજુની પહરસ્સ્થતિ િપાસી આ નીચેની યોજના
ઘડી છે જેની એકેક પ્રિ આપણા દે િનાાં (ખાસ કરીને ગુજરાિ કાહઠયાવાડનો )
કેળવણીમાાં રસ ધરાવનાર તવદ્વરત્નો પર િેમના અબ્રભપ્રાયો પ ૂછાવ્યા . સૌ એ આ
યોજના ની મુકિ કાંઠે પ્રિાંસા કરી િેને સુદર
ાં
વ્યવહારુ લોકપરોપકારક ગણી છે . સૌથી
આિયગજનક િો એ છે કે જે વખિે હુ ાં અહીં ( હહિંદના પતિમ છે ડા પર) ભાવનગરમાાં આ
તવિે છ માસથી સિિ તવચાર કરી રહ્યો હિો. બરાબર એજ

વેળા હહિંદના પ ૂવગ છે ડા

નજીક આવેલ મય ૂરભાંજ રાજય પણ આજ પ્રકારની યોજના ઘડી રહ્ુાં હત.ુ ાં આ તવિે હુ ાં
અગાઉ કશુાં જ જાણિો નહોિો. જયારે ચાલુ સપ્ટે મ્બર માસનુ ાં મોડગ ન રીવ્યુ મારા હાથમાાં
આવ્યુ ાં ત્યારે િેના િાંત્રી નોંધમાાં આ યોજનાની ર્ૂાંકી હકીકિ વાાંચી મેં સાનાંદ્દ આિયગ
અનુભવ્યુ ાં છે કે પ્રબળ તવચારનાાં મોજા પણ રે હડયોના તવદ્યુિ મોજાની માફક જગિ પર
વ્યાપક બને છે . માત્ર િે મોજા પકડનાર સાથની જરૂર હોય છે . મય ૂરભાંજ રાજ્યે િો આ
યોજનાનો અમલ કરી, સૌથી તવિેર્ પ્રગતિમાન રાજય િરીકે જ્વલાંિ નામ કરિે.. કેમ
કે આપણે ત્યાાં ઉદાર હદલના નામદાર મહારાજા સાહેબ, તિસ્િ પ્રેમી સહૃદયી મેં. દીવાન
સાહેબ, પ્રજા વત્સલ અમલદારો જોઈિા સાધન અને આ લોકઉપકારક યોજના સવગ
િૈયાર છે . જેથી ઇચ્છીએ કે આનો અમલ બનિો વહેલો થિે.
િા.10-9-1941
રે વાિાંકર.ઓ. સોમપુરા

8.18 સાંસ્થાન ભાવનગર ની પ્રજાની સાક્ષરિા ઊંચી લાવવાની યોજના રૂપરે ખા
સાક્ષરિા થી થિા ચતતુ વદ્ય લાભ :1. બુદ્ધદ્ધજીવી રીિે જીવવાની િસ્ક્િ કેળવાય.
2. સુરાજયનાાં િહેરી િરીકે કુર્ુાંબ િથા સમાજ પ્રત્યેન ુ ાં ભાન થાય.
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3. ગરીબી છોડી પ ૂરતુ ાં દ્રવ્ય કમાવાની િસ્ક્િનો વધારો (તવકાસ) થાય.
4. સુસસ્ાં કાર સાધી િકાય.
િા. ક. ગામોન્નતિ નો આધાર મુખ્યત્વે સાક્ષરિા પર છે .
દર 1000 પરૂુ ષોએ

દર 1000 સ્ત્રીઓ એ

ભણેલા

ભણેલી

બ્રિહટિ જજલ્લા

176

31

10.55%

ગુજરાિ- દે િી

254

46

15%

234

54

14.4%

વડોદરા રાજય

330

130

23%

ભાવનગર રાજય

258

88

17.3%

--------------

---------------

75 થી 95 %

દે શ તવભાગ

સાક્ષરિા %

રાજયો
કાહઠયાવાડ દે િી
રાજયો

યુરોપ-અમેહરકા
તવતવધ દે િો
કોઠા િમાાંક: 9

ુ રાિ કાટઠયાવાડની સાક્ષરિા
ગજ

ક્રમ

હેડ

સાંખ્યા

1

વસ્િી (1941)

625 હજાર

2

ભણેલ વસ્િી

1,10 હજાર

3

અભણ વસ્િી

5,15 હજાર

4

ભણેલ બાળકો (િાળામાાં છે )

44 હજાર

5

અભણ બાળકો

41 હજાર

6

મોટી વયના માણસો િથા પાાંચ વર્ગથી નાના બાળકો

5,40 હજાર

7

ભણેલા મોટી વયના લોકો

68 હજાર

8

અભણ મોટી વયના લોકો

4,72 હજાર

9

િહેરની વસ્િી આિરે

2,00 હજાર

10

ગામડાની વસ્િી

4,25 હજાર

કોઠા િમાાંક 10 : સાંસ્થાન ભાવનગર સાક્ષરિા (1941) નાાં તવગિવાર આંકડા
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ઉપરના કોઠા બીજાની અનુક્રમે તવગિ
1.

3,25 હજાર પુરૂર્ો, 3000 સ્ત્રીઓ

2.

83,800 પુરૂર્ો 25.8 %, 26,400 સ્ત્રીઓ 8.8% એકાંદરે સાક્ષરિા 17.3%

3.

2,41,200 પુરૂર્ો - 74.2%, 2,73,600 સ્ત્રીઓ - 91.2 % એકાંદરે
તનરક્ષરિા 82.7%

4.

36 હજાર છોકરા િાળા માાં જાય િે વયના છોકરા 15% લેખે ગણાિા
કુલ છોકરાની સાંખ્યા 49 હજાર- છોકરા ની સાક્ષરિા 73%
8 હજાર છોકરીઓ :િાળામાાં જાય િે વયની છોકરીઓ 12% લેખે ગણાિા કુલ છોકરીઓની
સાંખ્યા 36 હજાર- સાક્ષરિા 22 %

5.

13 હજાર છોકરા (49-36 = 13) તનરક્ષરિા 27%
28 હજાર છોકરીઓ (36-8 = 28) તનરક્ષરિા 78%

6.

2,76 પુરુર્ો (325-49 = 276)
2,64 હજાર સ્ત્રીઓ (300-36 = 264)

7.

49 હજાર પુરુર્ો - (84-35 = 49) સાક્ષરિા 17.7%
19.5 હજાર સ્ત્રીઓ - (36.5-7 = 29.5) સાક્ષરિા 7.3%

8.

227 હજાર પુરૂર્ો - તનરક્ષરિા 82.3%
244.5 હજાર સ્ત્રીઓ તનરક્ષરિા 92.7%
એકાંદરે તનરક્ષરિા 87.4

9.

ભણેલી િહેરીઓ - 60 હજાર (િહેરની સાક્ષરિા 30% ગણિા) અભણ
િહેરી - 140 હજાર
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10.

ભણેલા ગામડાના લોકો - 50 હજાર (ગામડાની સાક્ષરિા 12 %
ગણાિા) અભણ ગામડાનાાં લોકો 375 હજાર.

િમ

હેડ

સાંખ્યા

1

રાજયની પ્રાથતમક િાળા

300

2

રાજયની પ્રાથતમક િાળાનાાં તિક્ષકો

500

3

પ્રથમ 4 ધોરણનાાં તિક્ષકો

400

4

અભણ જનસાંખ્યા

5,15 હજાર

5

નાનાાં બાળકો અિક્િ અને વ ૃદ્ધ

1,56 હજાર

6

ભણી િકે િેવા લોકો

3,59 હજાર

7

િહેરી અભણ લોકો

90 હજાર

8

િહેરી અભણ લોકો

100

9

િહેરમાાં ઉપર નાં 3 માાં ગણાવ્યા િે લોકો

2,69 હજાર

10

ગામડાનાાં અભણ લોકો

300

11

ગામડામાાં ઉપર નાં 3 માાં કહ્યા િે તિક્ષકો

75 તિક્ષકો

કોઠા િમાાંક 11 : સાંસ્થાન ભાવનગર ની પ્રજાની સાક્ષરિા ઊંચી લાવવાનો માગગ
કોઠા ત્રીજાની અનુક્રમે તવગિો
3 જેમને રોજનુ ાં 4 કલાક કામ આપવાથી પાઠયક્રમ પ ૂરો થઈ િકે િેમ છે . જેથી
કૂમળા બાળકો એ િાળામાાં 5II કલાક ગોંધાઈ રહેવ ુાં ન પડે ને િરીર સુદ્રઢ થાય. આમ
આ તિક્ષકોને ફાજલ રહેિા રોજનાાં 1II કલાકનો ઉપયોગ તનરક્ષરિા તનવારણ માાં સહેજે
થઈ િકે િેમ છે .
5. આવા લોકોની સાંખ્યા 25% લેખે ગણાય છે હહસાબે 156 હજાર
7. 60 હજાર ભણેલા +50,000 ઉપર નાં- 5 માાં ગણાવ્યા િે = 110 હજાર
(200-110 = 90)
8. દરે ક તિક્ષક 3 માસમાાં 25 જણ ને રાતત્ર િાળા દ્વારા અક્ષરજ્ઞાન દે અને આ
તિક્ષકો વર્ગમાાં 3 માસ આરામ લે ને માત્ર 9 માસ જ કામ કરે િો દરે ક જણ દર વર્ે
75 જણ ની તનરક્ષરિા દૂ ર કરી િકે. આમ 100 તિક્ષકો દ્વારા વર્ે 7.5 હજાર જણની
અને 12 વર્ગમાાં 90 હજાર િહેરીઓની તનરક્ષરિા દૂ ર કરી િકે.
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9. 50 હજાર ભણેલા +106 હજાર ઉપર નાં - 5 માાં િે - 156 (425-156 =
269)
10. દરે ક તિક્ષક ખેિી તસવાય નાાં વર્ગના માત્ર 4 માસ જ િાળા સવારની રાખી
બપોરે ચોરામાાં આ કામ કરે િો દર વર્ે 60 જણ ને અક્ષરજ્ઞાન દે િો વર્ે 300 તિક્ષકો
18 હજાર લોકોની તનરક્ષરિા દૂ ર કરે િો વર્ે 300 તિક્ષકો 18 હજાર લોકોની તનરક્ષરિા
દૂ ર કરે અને 12 વર્ગમાાં 216 હજાર જણ સાક્ષરિા પામે.
11. જ્યોતિ સેવા સાંઘ કે એવી સાંસ્થામાાંથી માતસક રૂ. 15 નુ ાં વેિન આપી 75
બહેનોને દર વર્ે ઉનાળાનાાં 4 માસ સેવા લઈ િકાય. િે દરે ક 50 સ્ત્રીઓની તનરક્ષરિા
દૂ ર કરે િો દર વર્ે 3.75 હજાર સ્ત્રી સાક્ષરિા પામે અને આમ 12 વર્ગમાાં ગામડાની 45
હજાર સ્ત્રીઓની તનરક્ષરિા દૂ ર થાય.
આમ, માત્ર 12 જ વર્ગમાાં સાક્ષરિા 75% પર લાવી િકાય િેમ છે .
અનિુ મ

હેડ

1.

િહેરોની 1oo રાતત્રિાલા માાં દીવાબત્તી

2

સ્લેટ પેન , કાગળ, પેસ્ન્સલ, ઈ. કાન્ટીજન્સી ખચગ

3

પુસ્િકો, માતસક, ઈ.

4

ફરિા પુસ્િકાલય

5

પગાર

6

ઉત્તેજનાથગ ઇનામ

7

લોકતપ્રય આખ્યાનો

8

તપ્રયદિગન - તસનેમા

9

તપ્રયજીવણ િોડકાસ્ટ

કોઠા િમાાંક 12: સાક્ષરિા ઊંચી લાવવામાાં થનાર ખચગનો અંદાજ
કોઠા 4 ની અનુક્રમે તવગિ
એક જ વખિ થનાર ખચગ રૂતપયા
1.

દરે ક િાળા માાં દર 8 જણ વચ્ચે 1 ફાનસ
િાળા દીઠ 3 ફાનસ = 300 ફાનસ (િહેરોમાાં ) રૂ.500 લેખે
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2.

દરે ક િાળામાાં 30 સ્લેટ (2.5) ડઝન
400 િાળામાાં 1000 ડઝન સ્લેટ રૂ. 2000 લેખે

3.

સામાન્ય અક્ષરજ્ઞાન નાાં પુસ્િકો િાળા દીઠ
રૂ.10નાાં 400 િાળાનાાં રૂ. 4000 લેખે

4.

દરે ક પુસ્િક પેટે
રૂ. 100 એવી 6 પેટીના રૂ. 6000 લેખે

8.

મુબ
ાં ઈ સરકાર નાાં લેબર વેલ્ફેર હડપાટગ મેન્ટ વસાવ્યા છે િેવા તસનેમા
પ્રોજેકટ િથા લોક કેળવણી તવર્યક હફલ્મ યુતનટો - રૂ. 6000 લેખે

9.

રે હડયો નાાં સ્ટોરે જ સેલ વાળા બે સેટ - રૂ.1500
કુલ ખચગ રૂ. 20,000

દર વર્ે થનાર ખચગ
1.

દરે ક ફાનસ પર ઘાાંસલેટ , ચીમની. ઈ

1500

િમામનુાં ખચગ રૂ. 5 ગણાિા 300 ફાનસનુાં
2.

પેનો પેસ્ન્સલ કાગળ પાછળ

1600

િાળા દીઠ રૂ. 4 લેખે 400 િાળાના
3.

દૈ તનક અઠવાહડક કે માતસક જેવા વાાંચન

2400

પાછળ િાળા દીઠ રૂ. 6 લેખે 400 િાળામાાં
4.

દર પેઢી દર કેળવણી

300

ખચગ વાતર્િક રૂ 5 લેખે
5.75 બહેનોને રૂ. 15 નાાં વેિનથી

450

રોકાિા 4 માસનાાં
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6.

તિક્ષકો વધુ સાંખ્યા ની તનરક્ષરિા દૂ ર કરે તિષ્યો
વધુ સામાન્ય જ્ઞાન મેળવે િે હરીફાઈ પાછળ

20013

ુ ના
8.19 તશક્ષક સમાજ માિે કેિલીક માગગદશગક સચ
ભાવનગરમાાં કેળવણી ખાિાના "તિક્ષક સમાજ " એ ઘણા વખિથી અને જૂની
પ્રણાબ્રલકા છે . પરાં ત ુ િેનો અમલ કોઈક

જ સ્થળે થિો જણાય છે . એવી રીિે થિા

"તિક્ષક સમાજો" બહુ ઉપયોગી નીવડિા નથી. અને આ બહુ ઉપયોગી પ્રવ ૃતત્ત િરુ
કરવાને માટે િથા તનયતમિ િેન ુ ાં કામ થવા માટે હાલમાાં કેળવણી ખાિા િરફથી િા.612-42 િથા િા.6-4-42 એમ બે વાર ફરમાન કાઢીને તનયતમિ આ પ્રવ ૃતત્ત િરુ છે િે
માટે સ ૂચના કરે લ છે .
"િાળા અંગે કેટલાક સુધારા" એ િીર્ગક નીચે િા. 31 મી ઓક્ટોમ્બર 1942 નાાં
‘ભાવનગર સમાચાર’ નાાં અંકમાાં પ્રતસદ્ધ થયેલો આ લેખ બહુ ઉપયોગી છે . પણ િેમાાં
તિક્ષક સમાજ' સબાંધી કિો ઉલ્લેખ નથી. જેથી "તિક્ષક સમાજ" ને ઉપયોગી થઈ પડે
િથા કૈ ક માગગદિગક થાય એ ઉદ્દે િથી નીચેની હકીકિ મારા અનુભવ પ્રમાણે આપુ ાં છાં.
1.

ફરમાનો માાં સ્પષ્ટ કરવામાાં આવેલ છે િે મુજબ મહાલના મુખ્ય ગામે
અથવા િો જે િાળા સાિ ધોરણ રાખવી હોય િે િાળામાાં તિક્ષક સમાજ
તનયતમિ રીિે દર માસનાાં પહેલા બુધવારે 3 થી 4 સુધી મેળવવા આ
સમાજ માાં આજુ બાજુ જે જે તિક્ષકો િે ગામે આવી પોહાંચે િેમ હોય અને
પાછા સહેલાઈથી સાાંજે પોિાના ગામે જઈ િકે િેમ હોય િેવી િાળા માાં
આમાંત્રણ આપતુ.ાં

2.

નક્કી કરે લ ટાઈમે અને નક્કી કરે લ કાયગક્રમ મુજબ કાયગ િરુ કરી દે વ ુ ાં
અને આ માટે આગળથી "તિક્ષક સમાજ" માાં હાજર રહેનારા તિક્ષક િથા
તિબ્રક્ષકા શુ ાં શુ ાં કાયગ કરવાનુ ાં છે િથા પોિે િી બાબિ ઉપર ચચાગ કરવા
માાંગે છે વગેરે આગળથી જણાવી દે વ ુાં અને જાણી લેવ.ુ ાં

3.

તિક્ષક સમાજ નો કાયગક્રમ તિક્ષક સમાજમાાં નીચે પ્રમાણે તવર્યો
ચચાગવાને માટે લાવવા જોઈએ.



કોઈકવાર એકાદ તનબાંધ, એકાદ તવર્ય પર લાવવો
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િીખવાના તવર્યોમાાંથી િાંકાવાળા પ્રશ્નોની નોંધ લેવા પ્રશ્નો િોધીને
િૈયારી કરી લાવવો અને સમાજમાાં િેની ચચાગ કરવી.



એકાદ તવર્ય ઉપર સારા તિક્ષક પાસે પધ્ધતિ પાઠ આપવવો અને િે
ઉપર ચચાગ થવા દે વી.



ખાિા િરફથી થયેલા સક્યુલ
ગ રો અને િે સાંબધ
ાં માાં કઈ સ્પષ્ષ્ટકરણ કરવા
જેવુાં લાગતુાં હોય િેની તિક્ષણ સમાજમાાં ચચાગ કરાવી.



તિક્ષકને પોિાના કામને અંગે પડિી મુશ્કેલીઓ સબાંધી પ્રશ્નો પણ સમાજ
માાં મુકવા કે જેનો ઉકેલ થઈ િકે.

4.

તિક્ષક સમાજમાાં કેળવણીમાાં રસ લેનારા કોઈ હાજરી આપે એ વધારે
ુ ે આવા સમાજમાાં આમાંત્રણ
મહત્વનુાં છે . િો એવા કોઈ તવદ્યાપ્રેમી બાંધન
આપવુ ાં અને િેનો મળિો લાભ લેવો.

5.

તિક્ષક સમાજનો સમય ફકિ એક કલાક રાખવાનો છે . િેમાાં યોગ્ય
અયોગ્યનો તવચાર કરીને ઉપર જણાવેલા તવર્યો દાખલ કરવા.

6.

સમાજ રતસક થાય િેનો બધો આધાર તિક્ષક સમાજ મેળવનાર િાળાનાાં
સાંચાલકો ઉપર છે . િેમણે આવા સમાજ વખિે િાળાનાાં તવદ્યાથીઓ
પાસેથી િરુઆિમાાં અને છે વટે પ્રોગ્રામ કરાવવો.

ઉપર મુજબની હકીકિ િાળાનાાં તિક્ષકો ને ઉપયોગી થઈ પડે િે માટે દિાગવી છે .
‘ભાવનગર સમાચાર’ નુાં પેપર િાળાવાળા લગભગ બધા ગામે જત ુાં હોવાથી િાળાનાાં
તિક્ષકોને જરૂર આથી માગગદિગન થિે. મહાલનાાં મુખ્ય ગામ તસવાય પણ જે જે ઠેકાણે
સગવડિા હોય ત્યાાંના ઉત્સાહી તિક્ષકોએ આ પ્રવ ૃતત્ત અવશ્ય ઉપાડી લીધા જેવી છે . અને
મારા માનવા પ્રમાણે િો કોઈ પણ િાળા દર માસે તિક્ષક સમાજમાાં લાભ તસવાય રહેવી
ન જોઈએ.
આ માટે મહાલનુ ાં "તિક્ષક માંડળ" પણ સ્થાપવાની જરૂર છે અને પ્રસાંગ મળે
મહાલ તિક્ષક સાંમેલન પણ મળવા જેવુ ાં છે . એવા સામેલનો િો દરે ક મહાલે એકાદ
વર્ગમાાં એક થાય અને િેનો કાયગક્રમ બે હદવસનો રહે. િેની પધ્ધતિ કેવી હોય એ વગેરે
ની હકીકિ કાયગ પછી પ્રસાંગ મળે લખવામાાં આવિે.
- રે વાશાંકર તત્રભોવન ત્રાપજકર
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ઉપસાંહાર :
'ભાવનગર સમાચાર' માાં સાાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે અનેક માહહિીઓ રજુ કરવામાાં આવિી
હિી. ખાસ કરીને કેળવબ્રણના ક્ષેત્રની લોકો સુધી માહહિી પાંહોચિી હિી એ સમયની
િામળદાસ કોલેજની તવગિો આંકડા સહહિ રજુ કરવામાાં આવિી અને બીજા રાજ્યો,
એજન્સીઓની તુલનાત્મક તવગિો રજુ થિી. રાજ્યના દવાખાનાઓ અને હોસ્સ્પટલોની
માહહિી પણ લોકો સુધી પાંહોચાડવામાાં આવિી હિી. બાળહદનની ઉજવણી તવિે પણ
તવસ્િારથી

લોકોને

માહહિી

અપાિી.આ

ઉપરાાંિ

ભાવનગર

સમાચાર

દ્વારા

ડૉ.મોન્ટેસરીના જીવન તવિે પણ લેખો છાપવામાાં આવિા હિા. આ બધી પ્રવ ૃતત્તઓ દ્વારા
લોકોના માનતસક તવકાસનો પ્રયત્ન ભાવનગર સમાચાર દ્વારા થિો. તિક્ષકોની ટ્રે તનિંગ
કેમ્પોના અહેવાલો રજુ થિા હિા. ભાવનગરની ગલ્સગ હાઇસ્કૂલની બહેનોને ‘ફસ્ટગ એઇડ’
અને ‘ગલ્સગ ગાઇડ’ ના તસદ્વાાંિોની રજુઆિ થિી. આમ માત્ર લોકોનીજ નહહિં પરાં ત ુ
સમાચાર પત્રોની પ્રવ ૃતત્તઓ તવિે પણ ભાવનગર સમાચારે લેખો લખ્યા છે . જેથી લોકોને
સમાચાર પત્રોના આદિો અને તસદ્વાાંિો તવિે માહહિી મળિી. આ ઉપરાાંિ રમિ ગમિ
ક્ષેત્રની ર્ુનાગમેન્ટોની પણ માહહિી રજુ થિી. લોકોના જીવનમાાં મહત્વ ધરાવિા
ગોપનાથ મહાદે વના ભાદરવીના મેળા તવિે પણ લેખો લખવામાાં આવિા. આમ
ભાવનગર સમાચાર દ્વારા ભાવનગરના લોકોની સાાંસ્કૃતિક પ્રવ ૃતત્તઓ તવિે તવગિે
ચચાગઓ થિી.

******
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