ઋણ સ્વીકાર
આધુનિક સમયમાાં ઇનિહાસિા સાંશોધિમાાં સ્થાનિક ઇનિહાસિા સાંશોધિ અિે
આલેખિનુાં મહત્વ સ્વીકારવામાાં આવ્ુ ાં છે . ઈનિહાસ માત્ર રાજા મહારાજાઓિી
નસદ્ધિઓિી કથા િ રહેિાાં રાષ્ટ્રિી ્રજજા સાથે સાંકાાયેલ રાકકયય, સામાજકક અિે
આનથિક બાબિોિી માહહિી પણ આપે છે .
ભાવિગરમાાં લોકજીવિ નવશેિા સાંશોધિિી કરૂહરયાિ છે . ભાવિગર ઉપર
આમ પણ ખુબ ઓછાં કામ થ્ુ ાં છે . એ કોિાાં ‘ભાવિગર સમાચારે ’ ભાવિગરિી ્રજજાિે
જાગૃિ કરવામાાં અમુલ્ય ્રજદાિ આપ્ુ ાં છે એમ કહય શકાય. ભાવિગરિી રાકકયય,
સામાજકક, આનથિક, સાાંસ્કૃનિક અિે રાષ્ટ્રયય લડિોિા સમાચારો ભાવિગરિી ્રજજા સુધી
પહોંચાડવામાાં એણે અથાગ ્રજયત્િ કયો છે . જેમાાં ‘ભાવિગર સમાચાર’િા િાંત્રી શ્રી
કયાંનિલાલ મોરારજી મહેિાિો ફાાો અત્યાંિ િોંધપાત્ર છે .
‘ભાવિગર સમાચાર’િા િાંત્રી શ્રી કયાંનિલાલ મોરારજી મહેિા ભાવિગર પહેલાાં
િહડયાદમાાં 'દે શી રાકય' િામનુ ાં સમાચાર ચલાવિા હિા. િેિો ઘણો અનુભવ
‘ભાવિગર સમાચાર’િે મળ્યો. એ ઉપરાાંિ ‘ભાવિગર સમાચાર’ શરૂઆિમાાં ભાવિગર
રાકયિી આનથિક મદદ મેાવી શક્ુ ાં જે એિી સ્સ્થરિા અિે સફાિાનુ ાં કારણ બિી રહ્ુ.ાં
‘ભાવિગર સમાચાર’ નવશે આ ્રજથમ શોધ મહાનિબાંધ છે . આ મહાનિબાંધમાાં
મિે ્રજોત્સાહિ આપિાર મારા આદરણીય માગગદશગક ડો. કે. સી. બારોેે આ નવયય ઉપર
સાંશોધિ માેે મિે ભાવિગર ્ુનિવનસિેય ખાિે યોજાયેલી એમિી વયાખ્યાિ શ્રેણી
વખિે મુલાકાિ અિે ્રજેરણા આપી, પહરણામે ચચાગ નવચારણા પછય ્રજસ્તુિ નવયય
સાંશોધિ માેે પસાંદ કરવામાાં આવયો.
આ મહાનિબાંધમાાં ઉપયોગમાાં લીધેલા ્રજકાનશિ-અ્રજકાનશિ સાહહત્ય, ભાવિગર
દરબારય કોઠારિા દસ્િાવેકો, વાનયિક એહવાલો ‘ભાવિગર સમાચાર’િી ફાઈલો, શ્રી
કયાંનિલાલ ઉપર લખાયેલાાં પુસ્િકો, િેમિા વારસદારોિી રૂબરૂ મુલાકાિો, ભાવિગર
્ુિી. લાઈબ્રેરય, બાેગ િ લાઈબ્રેરયિો ઉપયોગ કરવાિી અનુકુાિા કરય આપી િેમક
અન્ય સાહહત્ય ઉપલબ્ધ કરાવ્ુાં િે બદલ હુ ાં િે સવેિો ખુબ ખુબ આભાર માનુ ાં છાં. આ
સાથે હુ ાં ભાવિગરિી શામાદાસ આેગ સ કોલેકિા અધ્યાપકશ્રી હરપાલનસિંહ રાણા અિે
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લક્ષ્મણભાઈ વાઢેરિો િથા ભાવિગર ્ુનિ.િા અનુસ્િાિક ભવિિા ઈનિહાસ
નવભાગિા હેડ શ્રી ડો. એમ. જે. પરમારિો પણ હુ ાં આભાર માનુ ાં છાં.
ભાવિગરિી શામાદાસ કોલેકિા નિવ ૃિ આચાયગ શ્રી ગાંભીરનસિંહ ગોહયલ, જેમણે
મિે સારુાં એવુાં માગગદશગિ પ ૂરુાં પાડ્ુાં છે િે િથા ભાવિગરિી શામાદાસ કોલેકિા
ગ્રાંથપાલ શ્રી ભાગગવભાઈિો પણ હુ ાં અત્રે ખુબ આભાર માનુ ાં છાં.
આ ઉપરાાંિ િાાજા સરકારય કોલેકિા અધ્યાપક ડો. રમેશભાઈ ચૌહાણ અિે
િાાજાિી દોશી કોલેકિા આચાયગ ડો. કે. એિ. ઝાલાિો પણ હુ ાં હૃદયપ ૂવગક આભાર
માનુાં છાં, સાથે સાથે અમદાવામાાં જી.ેય.્ુ માાં સનવિસ કરિા આસી.્રજોફેસર ડો. હિષ્ટ્િાબા
અનિરૂધ્ધનસિંહ વાઘેલા, કે જેમણે મિે આ સાંશોધિ મહાનિબાંધિે ગ્રાંથસ્થ કરવામાાં ભારે
કહેમિ ઉઠાવી

છે િેમિો પણ હુ ાં અત્રે અંિકરણપુવગક આભાર માનુ ાં છાં. ભાવિગર

રાકયિા રાકપહરવારિા ફોેોગ્રાફસ પુરા પાડવા બદલ ભાવિગર નિવાસી અિે મ ૂા
િાાજાિા વિિી શ્રી હહરભાઈ. મુ . નત્રવેદયિો હુ ાં ખુબ આભારય છાં.
પી.એચ.ડય

કક્ષાિા સાંશોધિ કાયગ દરમ્યાિ મિે ્રજોત્સાહહિ કરય, સગવડો

ૂ િા કરય
સાચવીિે મિે સામાજકક િથા કૌટુમ્બીક કવાબદારયમાાંથી મુકિ રાખીિે અનુકા
આપવા બદલ મારાાં પત્િી શ્રીમિી ભગવિીબા ગોહહલિો િથા અન્ય નમત્રોિો પણ
અભાર માનુાં છાં. આ ઉપરાાંિ સાંશોધિ દરમ્યાિ જેિે સમય િ આપી શક્યો હોંઉ િેવા
મારા વહાલસોયા પુત્ર આયગરાકિે અત્રે યાદ કરવો ક રહ્યો. અસ્ત.ુ
સ્થા: િાાજા
િા.

સહય

(પ્રોફે. દિગ્વવજયસ િંહ ગોદહલ)
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