ભાવનગર રાજ્યમાાં સમાચારપત્ર - પ્રવ ૃત્તિ

4.
પ્રસ્તાવના :

ભાવનગરના પત્રકારત્વના આરં ભના પાયામાં 'મનોરં જન રત્નમાળા નામન ં પત્ર
રહેલ ં હત ં. જે મમરઝા મરાદઅલી નામના એક ઇટાલલયન ભાવનગર આવીને વસે છે
અને તે 'મનોરં જક રત્નમાળા નામન ં પત્ર શરૂ કરે છે . ત્યારબાદ 'મિયંવદા' નામન ં સ્ત્રી
મવષયક પત્ર મલિલાલ નભભાઈ દ્વિવેદી શરૂ કરે છે . જેમાં તેનો વાચક વગગ સ્ત્રીઓ
ૂ ' નામના સામામયકની ભાળ મળી આવે છે . જેના સર્જક (1887) દલગભરામ
હતી.'ખેડત
રામજી જાની હતા. જેમાં કૃમષને લગતી માહહમત પીરસવામાં આવતી. ત્યારબાદ 'કૌમદી'
નામન ં સામામયક મવજયરામ વૈદ્ય શર કરે છે . જે સાહહત્યલક્ષી પત્ર હત ં. 'ભાવનગર
સમાચાર' નામન ં પત્ર જયંમતલાલ મોરારજી મેહતા એ શરૂ (1940) કર્ું હત ં. આમ,
ભાવનગરના પત્રકારત્વ જગત માં તેનો આરં ભ અને મવકાસ થયો હતો.
શ્રી જૈનધમગ િકાશન જે [1886] ભાવનગરથી મામસક સ્વરૂપે િગટ થત ં હત ં.
જેમાં ધમો મવષેના સમાચારો છાપવામાં આવ્યા હતા. તેનાથી વધ માહહમત િાપ્ત થતી
નથી.

4.1

ભાવનગરમાાં પત્રકારત્વ

4.1.1 મનોરાં જન રત્નમાળ:
સૌરાષ્ટ્ર ને િથમ પત્ર આપવાનો દાવો ભાવનગર પિ નોંધાવે છે . તેમ છતાં
જૂનાગઢમાં િગટેલ ં 'સૌરાષ્ટ્ર દપગિ ને સૌરાષ્ટ્ર ન ં િથમ નોંધપાત્ર પત્ર ગિવામાં આવે
છે . જૂનાગઢની જેમજ એ અરસામાં ભાવનગરમાં પિ સાહહત્ય અને સંસ્કારન ં વાતાવરિ
સારૂ એવ ં જામેલ;ં ત્યાં આની પાછળ દલક્ષિ ગજરાતમાં ચાલતી નમગદની ઝંબેશની સીધી
અસર હતી. નમગદ પોતે ભાવનગરની િત્યક્ષ મલાકાત લીધી હતી અને ભાવનગરના
ઘિા મવિાનો નમગદથી િભામવત થયેલા અને સાથે સંપકગ માં રહ્યા હતા. નમગદ એ
અરસામાં 'ડાંહડયો' સામમયક

ચલાવતા અને એના માધ્યમ િારા સધારાની પોતાની

ઝંબેશનો િચાર કરતા એમાંથી િેરિા લઈને ભાવનગરમાંથી એ સમયે 'મનોરં જક
રત્નમાળ' નામન ં મામસક પિ શર કરે લ.ં
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શ્રી ગિપતભાઈ રા. રમતલાલ અને મીરઝા મરાદઅલીએ ત્રિ ગૃહસ્થો િારા
'મનોરં જન રત્નમાળ' નામન ં મામસક પત્ર િગટ કરવામાં આવ્ર્ ં હત ં. તેનો સ્થાપનાનો
કોઈ ચોક્કસ સમયગાળો મળતો નથી. પરં ત નમગદન ં ''ડાંહડયો" [1864 ના ઓક્ટોબર
માસમાં] શર થયા. એના થોડા અંકો નીકળી જાય, લોકમિય થાય અને એ પછી એની
અસર જોઇને ભાવનગર થી 'મનોરં જન રત્નમાળ' શર કરવાનો મવચાર આકાર લે એ
વધ સ્વાભામવક છે . પત્રની તૈયારીમાં પિ થોડો સમય જાય જ. એટલે 'મનોરં જન
રત્નમાળ' [1965-66 પછી ના અરસામાં] આવ્ર્ ં હોય એમ માનવાને કારિ રહે.
મમરઝા મરાદઅલી એ મ ૂળ ર્રોમપયન ના જેમન ં મ ૂળ નામ ગોડોલ્ફિન મમતિડગ
હત ં. ઇટાલલયન સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં એમિે ભાગ લીધો હતો. એક ઇટાલલયન લશ્કરી
જવાન ભારત આવે ઇસ્લામ ધમગ અંગીકાર કરે અને ભારત ના પમિમ ખ ૂિે આવેલા
ભાવનગરમાં આવી વસે ત્યાં સાહહત્યની સંસ્થા ચલાવે અને પછી છાપ ં કાઢે, એ બધી
ઘટનોઓ આજે તો આિયગ અને તાજબની જ િમતહિયા જન્માવે છે . મમરઝા ભાવનગરમાં
કેળવિી ખાતામાં નોકરી કરતા હતા. સૌરાષ્ટ્રમાં એક તરિ જૂનાગઢમાં મલિશંકર
હકકાિીએ ‘જ્ઞાનગ્રાહક સભા’ સ્થાપી, તો બીજી તરિ ભાવનગરમાં મમરઝા મરાદઅલીએ
પિ એવી જ એક સંસ્થા 'મવધોતેજક સભા' માં મપતામ્બરદાસ મેહતા અને બીજા મમત્રો
સામેલ હતા. છગનભાઈ દે સાઈ િમખ થયા હતા. 'મનોરં જક રત્નમાળ' કાઢવામાં મમરઝા
ઉપરાંત ગિપતરામભાઈ ઓઝા અને રમતલાલ દે સાઈ જોડાયેલા હતા. માનશંકર
મપતામ્બર મહેતા એ 'નમગદ શતાબ્દી' ગ્રંથમાં લેખ લખ્યો છે . (પ ૃ. 236) તેમાં એવો
દાવો કયો છે કે,' કાહિયાવાડમાં તે મામસક િથમ જ હત ં. ‘પિ વાસ્તવમાં એ પેહલા
જૂનાગઢ થી મલિશંકર હકકાિીએ 'સૌરાષ્ટ્ર દપગિ' શર કરી દીધ ં હત ં. 'મનોરં જક
રત્નમાળ' એ ભાવનગર ન ં િથમ અને સૌરાષ્ટ્ર ન ં બીજ ં પત્ર ચોક્કસ કહી શકાય અને
મમરઝા મરાદઅલીને સૌરાષ્ટ્ર ના આદ્ય પત્રકારોમાં મન:સંકોચ મ ૂકી શકાય."1
મવજયરામ વૈદ કહે છે કે 'મનોરં જક રત્નમાળ' ગજરાતી ઉપરાંત અંગ્રેજી અને
ઉદગ માં પિ લેખો છાપત ં હત ં. અલબત, ઉદગ ના લખાિની લલમપ તો ગજરાતી જ રહેતી.
મમરઝાનો મપતા મમટકડગ ઈટાલીમાં ગેરીબાફડી ના સૈન્ય માં હતા. એમને ઇટાલીની
સ્વતંત્રતા મવષેના મપતાના ખ્યાલોનો વારસો એમને મળ્યો હતો. પહરિામે છે ક [1868ના
અરસામાં] મરાદઅલીએ હહિંદસ્વરાજની હહમાયત કરતા લેખો લખવા માંડેલા ! જે
સમયમાં અંગ્રેજ શાસન નો મવરોધ કરતો સ ૂર ક્ાંયથી નીકળતો નહતો, આવા સમયે
આવી હહમાયત કરવી એ મોટં જોખમ જ કેહવાય, અને આ જોખમ ખેડવા ને લીધે જ
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મમરઝા િથમથી જ અંગ્રેજોની આંખે ચડી ગયા હતા. ઈચ્છારામ દે સાઈએ મમરઝા
મરાદઅલીને "આ દે શ માટે મોટં અલભમાન ધરાવનાર" તરીકે ઓળખાવ્યા છે .
એ િકારના લખાિની એ જમાનામાં મવરલતા જોઇને જ 'મનોરં જન રત્નમાળ'
નામે મામસકમાં એના પેહલા અંકમાં દે શિેમ તથા રાષ્ટ્રીયતા જગાડે તેવ ંજ હત ં. તે
ઉપરથી નમગદ ગિપતરામ પરના 21 મી ઓગસ્ટ 1868 ના પત્રમાં લખે છે :
"મોટી ખશાલી છે કે દે શી રાજ્યમાં રાજ્યાશ્રયથી એ ચોપામનર્ ં નીકળ્ર્ ં છે . એમાં
દે શિીમતના મવષયો, દે શાલભમાની પખ્તમવિાનોના મવચારને જસ્સાથી લખશે એવી આશા
રાખ ં છં. "2 નમગદ મમરઝાને દોસ્ત માનતા હતા અને તેના કામોથી તે ઘિા ખશ હતા.
નમગદના ડાંહડયામાં નગરોના હરવાજોની ટીકા કરવામાં આવતી. તેમ 'મનોરં જક
રત્નમાળ' માં ભાવનગરના રાજવીનો કે એના કોઈ પગલાનો િત્યક્ષ મવરોધ ન કયો,
તેમ રાજ્યની કોઈ નીમતની િત્યક્ષ ટીકા કરી નથી. માત્ર નગરજ્ઞામતના કેટલાક
હરવાજોની ટીકા થઇ અને ભાવનગરના હદવાન ગગાભાઈને એ ન ગમ્ર્ ં. આ પત્ર
એમની હકૂમતમાં આવત ં હત ં. એટલે એની ઉપર રાજકોટથી એજન્સી મારિતે પગલ ં
લેવડાવવામાં આવ્ર્.ં અને એ પત્ર બંધ કરવાનો હકૂ મ કરવામાં આવ્યો. મમરઝા
મરાદઅલીએ 'ઓન ધ માંઉંટન્ટ ટોપ' માં અને 'લાલન ધ બૈરાગન ' નામના બે પસ્તકો
પિ લખ્યા છે . 'ઓન ધ માંઉંટન્ટ ટોપ' નામની વાતાગ લખતા તે વખતમાં સરકાર
લખાિ સહન ન કરી શકે તેમજ છે વટના અંકમાં સ્વ. રમતલાલભાઈ એ 'જીકાકા એ કોિ
છે ? એ નામનો હાસ્યાત્મક લેખ લખ્યો હતો. તેમાં તેઓએ નગરજ્ઞામતના રીત હરવાજોની
અને તે સમયે વ ૃધ્ધ અગ્રિીઓની બહ મશ્કરી કરી હતી. તેના કારિ મામસક બંધ થર્ ં
તેવ ં નથી પિ એ ઉપરાંત મમરઝામરાદની લેખમાળામાં પિ નીડરતાથી લિટીશરાજ્યની
ટીકા કરાયેલી અને દે શિેમની વાતો લખાયેલી એ તથ્યને પિ આને માટે કારિભ ૂત
ગિવ ં જોઈએ તેમ યાસીન દલાલન ં માનવ ં હત ં.
માનશંકર મેહતા 'મનોરં જક રત્નમાળા' ના દસ અંકો નીકળે લા એમ કહે છે , તે
દસ અંકો [ઓગસ્ટ 1886 થી મે 1869 સધીમાં] નીકળ્યા હશે તેમ પિ મવજયરાય
અનમાન કરે છે ."3'મનોરં જક રત્નમાળ' ગજરાત અને મબ
ં ઈ સધી સારો આવકાર પામ્ર્ ં
હત ં.
જેને નમગદ પોતાના દોસ્ત કહ્યાછે તે મમરઝા મરાદઅલી બેગને ગોવધગનરામ
મહાિજાઓના લાક્ષલિક દ્રષ્ટ્ટાંતવાળા [1893] ના વ્યાખ્યાનમાં એક સ્થળે 'મ્હારો મવિાન
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મમત્ર મરાદઅલી' એમ િજાના સામાજજક મવકાસનો મસદ્ાંત મવચારતા ઓળખાવેલા છે .
તથા માનશંકર મેહતાએ 'મવદ્યામવલાસી' અને મવિાન ગિાવ્યા છે . મમરઝામરાદઅલીએ
ભાવનગર મનવાસ દરમ્યાન એમિે છગનલાલ દે સાઈ અને રમતલાલ દે સાઈ તથા
મમરઝા ગિદે વી ગયા ત્યારે નમગદ એમને ત્યાં મળવાગયા હતા. નમગદે એમની સાથે
ચચાગ કરી, એના પરથી એને લાગર્ ં કે 'મનોરં જક રત્નમાળા' થોડા સમયમાં િરી શર
કરશે. પિ નમગદની એવી આશા િળીભ ૂત થઇ નહહ અને મમરઝા મરદઅલીનો ભવ્ય
પરષાથગ એળે ગયો.
‘મનોરં જક

રત્નમાળા’

જો

ચાલ

રહ્ ં

હોત

તો

ચોક્કસ

એની

ભાત

‘સૌરાષ્ટ્રદપગિ’થી જદી હોત. ભાવનગરમાં મવદ્યાવ્યાસંગન ં વાતાવરિ જમાવવામાં તથા
સમાજસધારિા અને સ્વતંત્રતાના મવચારો િસરાવવામાં આ મામસકપત્રનો િાળો
મ ૂફયવાન ગિાય. તેનો ટૂંકો ઈમતહાસ હોવાછતાં પિ રોમાંચક છે . એ સત્યની નોંધ લેવી
રહી એની સંપાદકમંડળી દે શિેમી અને સધારાવાદી તથા ઉમદાવાદી મવચારો વાળી
હતી. એ જોતા એ ચાલ રહ્ ં હોત તો કદાચ ઈમતહાસ જૂદોજ બન્યો હોત.
આમ છે ક ઈટાલીથી ભારતમાં પમિમના ખ ૂિે આવેલા ભાવનગર આવીને વસેલા
એક મવિાન સાહહત્યકાર અને પત્રકારત્વન ં અવસાન 1873ના જૂલાઈ મહહનામાં થયેલ;ં
એમ મવજયરાય નોંધે છે .
4.1.2 ત્તપ્રયાંવદા
ભાવનગરમાં ઈ.સ 1885ના ઓગસ્ટની િથમ તારીખે 'મિયંવદા ' િગટ થર્ ં. આ
મામસકપત્ર શરૂ કરનાર સિમસધ્ધ સાક્ષર મિીલાલ નાનભાઈ દ્વિવેદી હતા. 'મિયંવદા '
એ સ્ત્રીઅઓને ઉદે શીને મામસક િગટ કરવામાં આવ્ર્.ં જેમાં િથમ પાના પર જ એનો
ઉદે શ આ મજબ સ્પષ્ટ્ટ કરવામો આવ્યો.
આ પત્રનો ઉદે શ જિાવવામાં આવેલો જ છે . તથામપ તેની સમવશેષ હકીકત
જિાવવી યોગય લાગે છે . વતગમાન સમયાનકૂલ સવગદા પત્રો, ચોપામનયા વગેરે િગટ
થતા જાય છે , ને થશે. તે સવગના િયત્નથી જદી જદી બાબતોમાં જદી જદી તરહના
િેરિાર થઇ શકે છે . ધમગ, રાજ્ય, સંસાર એ સવગનો આધાર 'ઘર' ઉપર રહેલો છે . આ ઘર
ને જ ઉદ્દે શીને આજ સધી ઘિા પત્રો િકટ થયા છે . ને તેમાં વળી તે ઘરનો સાર નારી
તેના ખાસ ઉપયોગ માટે તો તેથી પિ થોડા પત્ર નીકળે છે . એમ કહી શકાય. અમારો
ઉદ્દે શ આ ઉપરથી એમ ન સમજવો કે અમારા પત્રમાં પરષોના ઉપયોગનો કે તેમને

68

રં જન કરે તેવો મવષય આવશે જ નહહ. 'મિયંવદા' પોતાની મિયંવદાની રીમતથી સવગને
રં જન કરશે. પિ પોતાની સખીઓના તરિ તેની દલ્ષ્ટ્ટગ મવશેષ રહેશે ખરી: તેમના
કફયાિમાં તેમના હૃદય સમજવામાં તેમેને સમજાવવામાં મખ્ય િયત્ન કરવો એ
પોતાનો ધમગ માનશે ખરી.
'મિયંવદા' એ મખ્યત્વે સ્ત્રીઓંના િશ્નોની ચચાગ કરત મામસક હત ં. અને તેમાં
મખ્યત્વે સ્ત્રીઓની

સામાજજક સ્સ્થમત ઊંચી લાવવાનો ઉદે શ સમાયેલો હતો. પરં ત

લખાિો પાંહડત્યસભર અને કયાંક આડંબરી છે . સાધારિ ભિેલી વ્યસ્ક્ત અને ખાસ તો
જે વગગને નજર સમક્ષ રાખીને સામામયક શર કરાર્ ં એ સૌરાષ્ટ્રની સ્ત્રીના મગજમાં આ
લખાિ ઊતરી શકે કે કે મ એ િશ્ન છે . કારિકે આ સમયે સ્ત્રીઓનો સાક્ષર વગગ ખ ૂબ જ
ઓછો હશે. હાલની ૨૧મી સદીમાં પિ ભારતના કેરળ રાજ્ય મસવાય બીજા રાજ્યોમાં
સ્ત્રી સાક્ષરન ં િમાિ ઘણ ં મનમ્ન કક્ષાન ં રહેલ ં છે . જો કે તેમાં બદલાવ આવી રહ્યો છે .
મલિલાલની ભાષાની શૈલી પાંહડત્ય સભર હતી. તેના લીધે થોડા સમયમાં જ 'મિયંવદા'
ના મહહલા વાચક વગે િહરયાદ કરી કે અમને એની ભાષા સમજાતી નથી. એક સ્ત્રીએ
તો આ િમાિે કાવ્ય રચીને મોકફર્.ં :"મિયંવદા તારં બોલેલ ં મિય ઘણ ં મજને લાગે
પિ સમજ નહહ પ ૂરે પ ૂરં સંશય તેથી નવ ભાગે
મવચાર તારા છે બહ સારા પિ પ ૂરી અજ્ઞાની હ,ં
િસી શકે નહહ તેથી મન પર મન સત્ય એ વાિીત ં
ભિી ગિી ત ં બી.એ. એમ. એ. બી.સી. હ ં નવ જાણ ં
ત ં જેવીની વતી િસવા નથી હજી મલળર્ ં ટાણ ં
મોર કરી માટે ત ં મજબ પર ધીરે ધીરે સમજાવે,
સરલ લખી ગજરાતી શબ્દો તો અક્કલ કંઈક આવે "4
કાવ્ય રચનાર મહહલાનો તાત્પયગ એ છે કે સાધારિ ભિેલી મહહલાઓ માટે
'મિયંવદા' ની ભાષા ઘિી અઘરી છે . મહહલા વાચકને સમજાય. વાચકોએ ઉિાવેલા
વાંધાનો જવાબ આપ્યો છે . આ જવાબમાં આિમકતા વધ જિાય છે . અને ટીકાકારને
સંતોષ થાય એવા મદ્દાઓ વડે એમને એમની વાત ગળે ઉતારવાનો િયત્ન ઓછો
દે ખાય છે . એમિે એક બે સ્થળે તો આ ટીકાકારોને અજ્ઞાની કહીને ઉતારી પાડવાનો
િયત્નો પિ કયો છે . મિીભાઈ આમ પિ પોતાના લખાિોની સંસ્કૃતિચર ભાષા માટે
હટકાપાત્ર બનેલા એ વાત ખબ જાિીતી છે . આથી મિીભાઈ ની ભાષા માટે ની ટીકા
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નવી ન હતી. સવગ લોકોને સામાન્ય એવી ગજરાતી શૈલી સંસ્કૃત શબ્દોવાળી હોય જ એ
દલીલ એમના વાચકોને ગળે ઉતારી હશે કે કેમ એ િશ્નજ છે વાચક વગગને સમજાય
તેવા સરળ શબ્દોમાં લખાિ કરવ ં જોઈએ. વાચક વગગને વધ સારી રીતે સમજાય નહહ
તો તેનો કોઈ અથગ રે હતો નથી.
મિયંવદા ન ં છાપકામ " નહડયાદ, ન્ર્ ગજરાત િેસમાં કરવામાં આવત ં. કારિ
કે મિીભાઈ નભભાઈ નહડયાદના વતની હતા. આથી મિયંવદા ન ં છાપકામ નહડયાદ માં
રાખ્ર્ ં હોય એ સ્વાભામવક છે .
ભાવનગરમાં તેમની તલબયત વારં વાર ખરાબ રહેતી હતી.આથી તેઓ 1890માં
નહડયાદ ચાફયા ગયા. અને ત્યાં ‘સદશગન’ નામે પત્ર ચાલ કર્.ું ભાવનગર માં મિયંવદા
પાંચ વષગ સધી ચાફર્ ં. આજના ભપકાદાર મહહલા સામામયક પ ૂમતિઓ પાસે મિયંવદા
શષ્ટ્ક લાગે પિ એન ં મ ૂફયાંકન એના જમાના વલિોના સંદભગમાં કરવ ં જોઈએ તે સમયે
માત્ર સ્ત્રીઓ મવશે સામામયક ચલાવવ ં એ ચોક્કસ એક સાહમસક કદમ જ હત ં.
ૂ :
4.1.3 ખેડત
શ્રી દલગભરામ રામજી જાની નામના ખેતીવાડી ખાતાના એક અમધકારીએ
ૂ ' નામથી એક સંપ ૂિગ કૃમષસમામયક શર કર્.ું એ ઘટના
1887માં ભાવનગરથી જ 'ખેડત
જૂનાગઢ પછી ભાવનગર સૌરાષ્ટ્રના પત્રકારત્વના ઈમતહાસમાં આપેલા િાળાની ચાડી
ખાય છે . તેવા સમયે ખેતી જેવા મવષય ઉપરન ં ખાસ સામામયક સૌરાષ્ટ્રમાંથી િગટ
થાય એ સૌરાષ્ટ્ર ન ં ગૌરવ લઇ શકે એવી બાબતો છે . સ્ત્રીઓના માટે ખાસ સામામયક
નીકળે પિ કૃમષના જ લેખો િગટ કરત સામામયક ચલાવવાનો મવચાર પિ ત્યારે નવો
ૂ 'ના મખપ ૃષ્ટ્િ ઉપરથી જ 'ખેતી તથા બગીચા ' સબંધી
અને િાંમતકારી ગિાય. 'ખેડત
મામસક પસ્તક એવી સ ૂચના છાપવામાં આવી તે દશાગ વે છે કે એના તંત્રીનો ઝકાવ કઈ
હદશા માં હતો. સાહહત્ય કે સંસ્કારની કે સમાજ સધારાની કોઈ વાત અહી નથી.
"કોઈ પ ૂછે ભારતન ં સૌિથમ કૃમષપત્ર કર્?ં તો શો જવાબ આપશો?
ૂ ' તે
- દલગભજી જાની નામના બાગાયત અમધકારીએ છે ક 1885 માં િમસધ્ધ કરે લ ં 'ખેડત
સામામયક નો દરે ક અંક આજના હદવાળી અંકો જેટલા દળદાર હતો.5
ૂ સંપ ૂિગપિે બાગાયતના િશ્નોને જ ચચાગ ત ં હત ં. એક અંકની સામગ્રી પર નજર
ખેડત
કરીએ. (મે અને જન 1890)
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૧. જગલી
ં
કેળાના રસ
૨. ઢોર વૈદં
૩. ટે પી ઓકા
૪. બાગાયત િકરિ
૫. પસંદ કરે લા ઉત્તમ બીયા
૬. ખેડના તકકા તથા કેહવતો
૭. મબ
ં ઈ ઇલાકાના ખેડ ખાતાનો વામષિક હરપોટગ
૮.પત્રવ્યવહાર
૯. પરચ ૂરિ
પાંચમાં વષગની વષગગાંિ સમયે એક તંત્રીલેખ લખેલો જેમાં તેઓ નો ઉફલેખ છે
કે લંડન થી તેમના મમત્ર પાસેથી મવષય ને લગતા લચત્રો મંગાવીને છાપવાની એની
મેહનતમાં દે ખાઈ આવે છે . તથા એક વાત તેના લેખમાં કહી છે જે આજે પિ તેવી જ
સ્સ્થમત ગિાવી શકાય તેને કહ્ ં કે રસભરી વાતાગ હોય, ટોળ ટીખળ હોય એવા લખાિો
લોકો હોંશે થી વાચતા હોય પિ જ્યાં મવદ્યાની વાત આવે અને વાંચતા જરા મવચાર
કરવો પડે ત્યાં તો વાંચનને નામે ઢાંકણ ં દે વાય આજની વતગમાન સ્સ્થમત પિ આવી જ
છે . આજે લોકોને મસાલાર્કત, સનસનાટી ભયાગ જેવા સમાચારો વધ વાંચવા ગમે છે .
આજે શૈક્ષલિક રીતે આંકડામાં સધાર આવ્યો છે . પિ વૈચાહરક રીતે જોઈએ તેટલો
સધાર આવ્યો નથી તેમ માનવ ં રહ્.ં તેમજ આ મામસક રાજ્યામશ્રત હત ં. તેમ તંત્રી
લેખમાં ઉફલેખ છે .
ડો. યામસન દલાલ નોંધે છે . " આ મામસકના લેખો લખવામાં એના તંત્રી દલગભજી
જાની મસવાય શ્રી નારાયિ હેમચંદ્રનો મોટો િાળો જિાય છે . મોટા ભાગના અંકોમાં
ૂ ના અંકમાં તેઓ ઢોરવૈદો ઉપર મનયમમત
એમના એકથી બે લેખો જોવા મળે છે . ખેડત
કોલમ ચાલવે છે . અને એ ઉપરાંત બાગાયત ઉપર પિ મનયમમત લખે છે . િેબ્રઆરી માચગ 1891ના અંકમાં ખાતર મવષે મેહતાજી મગનલાલ નરોત્તમદાસ પટે લનો લેખ
છપાયો છે .આમ, આ પત્રમાં લેખકોના નામ પિ સ્પષ્ટ્ટપિે મ ૂકેલા જિાય છે . મિયંવદા
કે સૌરાષ્ટ્ર દપગિ કરતા આ પત્ર એ રીતે અલગ તરી આવે છે . પત્રના મોટા ભાગના
અંકોમાં િથમ લેખ મવમશષ્ટ્િ િકારનો અને અગ્રલેખ છપાય છે . આ લેખને અંતે એના
લેખકનો ખલાસો જોવા મળતો નથી. સંભવ છે કે આવા બધા લેખો અને તેના તંત્રી શ્રી
દલગભજી જાનીએ લખ્યા હોય.6
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શ્રી દલગભ જાનીમાં કેટલી નમ્રતા હતી. તંત્રી પોતાની ટીકાને કેટલી મકત રીતે
છાપતા એનો એક નમનો મે જન 1880ના અંકમાં છપાયેલા એક ચચાગ પત્ર માં મળે છે .
ૂ ' ના તંત્રી
ચચાગ પત્ર લખનાર વ્યસ્ક્તએ તંત્રી પર આરોપ મ ૂકતા લખ્ર્ ં કે 'ખેડત
ગજરાતના કેળવિીખાતાથી ડરે છે . અને પત્રોનો િેલાવો ઘટી જવાના ડરથી નીમતની
બાબતમાં સમાધાન કરે છે . બીજા આરોપમાં દીલેપાખ્યાનમાં ગાયનો મહહમા હોવા છતાં
ૂ ' ના તંત્રી આવી ગયા છે .
એની ટીકા થઇ છે . અને એ ટીકાકારોના દબાિ હેિળ 'ખેડત
ૂ ની આ નીમતના મવરોધમાં તેઓ હવે, આ
તેમને એવી પિ ધમકી આપી હતી કે ખેડત
પત્રના અંગ્રેજી અનવાદ િારા દે શભરમાં અને િસાર કરવાની યોજના માટે સહાય
કરવાના હતા. તે હવે નહી કરે .
આ ટીકા થી જરાયે મમજાજ

ગમાવ્યા વગર તંત્રી સ્પષ્ટ્ટતા કરે છે અને

મનખાલસતાથી એકરાર પિ કરે છે . કે કેળવિી ખાતાના અલભિાય થી તેઓ મવરધ્ધ
જવા માંગતા નથી .અને ગામડામાં પોતાના પત્ર નો િેલાવો વધારવા માંગે છે . એમિે
પોતાના કૃત્યનો ખોટી દલીલોથી બચાવ કરવાને બદલે નમ્રતાથી એની સ્પષ્ટ્ટતા કરે છે
અને સાથે વાચકના સ ૂચનો નો પિ અમલ કરવાનો પોતે િયત્ન કરશે એવી ખાત્રી
ઉચ્ચારી હતી. તંત્રીની આવી તંદરસ્તીભયાગ અલભિાયને દાદ દે વી પડે.
ડો. યામસન દલાલ નોંધે છે , કે 1890-91 ની િાઈલ મળી આવે છે . તે જોતા
જિાય છે કે ઓછામાં ઓછા ચાર થી પાંચ વષગ તો એ ચાફર્ ં જ હશે. સૌરાષ્ટ્ર ની મોટા
ભાગ ની િજા ગ્રામ િદેશમાં ખેતી અને બાગાયત પર નભે છે . દે શના મગિળી ના
પાકનો બહ મોટો હહસ્સો આ િદે શમાં પેદા થાય છે . એના તંત્રીનો આ હદશામાનો ઉત્સાહ
લબરદાવવા જેવો છે . આજના વતગમાન પત્રોમાં તથા ખેતીને લગતા સામમયકો ઓછા
જોવા મળે છે . તેમ છતાં સંદેશ અખબારે 'એગ્રો સંદેશ ' નામન ં ચોપામનર્ ં િગટ કર્ું છે
તે સારી બાબત છે .
ુ ી
4.1.4 કૌમદ
તત્કાલીન ગજરાત માં [1924] સાહહત્યસભર 'કૌમદી' નામન ં મત્રમામસકનો િારં ભ
થાય છે . 'કૌમદી' ચાલ કરવાનો શ્રેય મવજયરાય વૈધ ને િાપ્ત થાય છે . એમિે 'ચેતન'
ન ં સહતંત્રી પદ શોભાવ્ર્ ં હત ં અને પછીથી 'હહન્દસ્તાનના' ઉપતંત્રી પદે રહેલા.
'ગજરાત', 'ર્ગધમગ' વગેરે પત્રોમાં પિ તેમિે કામગીરી બજાવેલી. આમ પત્રકારત્વના
પદે જદા જદા અંગોનો સારો એવો અનભવ એમિે મેળવેલો હતો. પિ મ ૂળ વલિ

72

સાહહત્ય તરિ ઢળત ં એટલે એમિે પોતે સાહહજત્યક સામામયક ચલાવવા દ્રલ્ષ્ટ્ટ કેળવીને
'કૌમદી' નામન ં મત્રમામસક નો આરં ભ કયો.
ૃ લાલ
મવજયરાય વૈધ નો વરતેજમાં ભરાયેલી રાજપ ૂત પહરષદ દરમમયાન અમત
ૃ લાલ 'ગજરાત અને ચેતન'
શેિ અને ઝવેરચંદ મેઘાિી ના સંપકગ માં આવ્યા હતા. અમત
ૃ લાલ તેમને રાિપર લઇ ગયા. અને
નામના મવજયરાયના લેખોથી વાકેિ હતા. અમત
તેમને રમશયા મવષે ના ૨૫ પસ્તકો આપી ને તેના પર લખાિ તૈયાર કરવાન ં કહ્.ં
તેમના માટે એડવાન્સમાં સો રૂમપયા આપ્યા. વધ પૈસા મંગાવ્યા તોય મોકલાવ્યા ત્યારે
તેમને

પૈસાની જરૂર પિ હતી. પિ એમિે તો સ્વતંત્ર પત્ર શરૂ કરવાની લગની

લાગેલી એટલે 'કૌમદી' ન ં િકાશન એમિે એ જ સાલ માં શર કર્.ું અને 'સૌરાષ્ટ્ર' માટે
લખવાન ં કામ બાકી રહી ગર્ ં. ઉછીના પાછીના લાવીને અને છે ફલે છે ફલે તો 'સૌરાષ્ટ્ર'
માં અવલોકનો લખીને એ પાંચસો પાછા ભરી દીધા. મવજયરાય પોતે 'સૌરાષ્ટ્રે' સોપેલી
લેખમાળા ના લખી પિ 'કૌમદી' માટે મેઘાિીભાઈ પાસે થી એમિે લખાવવા માંડ્.ં
અને મેઘાિીએ સોરિી સાહહત્યની ધારા 'કૌમદી'

ના અંકોમાં ખ ૂબ વહેવડાવી

લચત્તરં જનદાસ ના 'સાગર સંગીત' પર નો મેઘાિીનો લેખ અને દ્વિજેન્દ્ર રોય ના નાટકો
પરનો લેખ ખ ૂબ વખિાયા અને 'કૌમદી' ને લોકમિય બનાવવામાં િાળો આપ્યો.
"'કૌમદી' ના અંકો દળદાર હતા તે દરે ક અંકમાં બસો પાના જેટલી સામગ્રી
અપાતી. ત્યારે તે અમદાવાદમાં છપાત ં અને વ્યવસ્થાન ં કમારકાયાગલયને અપાત ં
લવાજમ રૂ. 350 હત ં. સંપાદનના પત્રવહેવારમાટે મવજયરાયન ં મવલેપાલેન ં સરનામ ં
અપાત ં.7 "
તેમના િથમ અંકમાંજ તેઓ મદદની ટહેલ કરે છે અને ભાવનગરના મહરાજા
તરિથી મળે લ રૂ. 200નો આભાર સાથે ઉફલેખ કરે છે . િથમ અંકની વાચનસામગ્રીમાં
ચં.ચી. મેહતાના નાટક 'ઝેર કોિે પીધ ં ?' નો સમાવેશ થાય છે . એ હહરન્દ્રનાથ
ચટ્ટોપાધ્યાયના નાટકોનો અનવાદ છે . આ ઉપરાંત નરમસિંહરાવ હદવેહટયાનો લેખ
'ગજરાતી સાહહત્યમાં સંગીતકાવ્ય' છે . કલાપીનો ભાવનગર મહારાજાપર લખાયેલો પત્ર
પિ એમાં છે . ગગનમવહારી મેહતાનો એક હળવો લેખ છપાયો છે . ઝવેરચંદ મેઘાિીનો
લેખ 'સોરિ અને તેન ં સાહહત્ય' એન ં આકષગિ છે . ન ૃમસિંહ મવભાકરનો લેખ પિ છે .
આ ઉપરાંત 'સાહહત્યકલાના આંદોલન' મવભાગમાં દે શપરદે શના સામમયકોમાંથી
ઉત્તમ

વાંચનસામગ્રી

રજૂ

થઇ

છે .

આ

સામમયકોમાં

'એડફિી',

'નેશન',

73

'નાઈન્ટીન્થસેન્ચરી', સેટડે રીવ્ર્', 'શમા', 'સ્પેકટેટર', 'ઓરીએટ', 'બક્મેન', વગેરેનો
સમાવેશ થાય છે . આ ઉપરાંત મવજયરાય લખેલી કેટલીક સમીક્ષાઓ છપાઈ છે .
િથમ વષગમાંજ 'કૌમદી' સાચવી રાખવા જેવો કલાપી મવશેષાંક આવે છે . જેમાં
'લલલત' ર.વ. દે સાઈ, ગગનમવહારી મેહતા, ભાનશંકર ઓઝા, મમનકમાર ભટ્ટના લેખો છે .
કલાપીના દલગભપત્રો પિ એમાં છપાયા છે . બીજા વષગમાં િાઉનકદમાં સાહહત્યમવશેષાંક
બહાર પડે છે . જેમાં ધ ૂમકેતના નાટક 'પરશરામ' ઉપરાંત થોડી વાતાગઓ અને કાવ્યો
િગટ થાય છે . ત્રીજે વષે ન્હાનાલાલ મવશેષાંક બહાર પડેલો. સારી ગિવત્તાસભર સારો
લેખ હોય તેવા લેખોની પસંદગી કરીને છાપતા હતા.
'કૌમદી' ની વ્યવસ્થામાં વારં વાર િેરિાર થતાં [1927 થી] એન ં નવ ં સ્વરૂપ
િગટ થર્ ં. એને નવ ં પસ્તક ગિીને નવેસર િથમ વષગ ગિવામાં આવે છે . એન ં કદ
ડેમીથી મોટં અને પહોળાઈમાં િાઉનથી થોડં નાન ં છે . (ડેમી અને િાઉનએ પત્રોના નામ
છે .)એ સ્વરૂપમાં એ મામસક છે . વામષિક લવાજમ પાંચ રૂમપયા છે . જાન્ર્આરી ૩૦ના
અંકમાં હહસાબ આપાય છે . વષગને અંતે રૂ. 1000 ન ં ચોખ્ખ ં દે વ ં હત ં. "હવે તંત્રીએ જાતે
ઝાઝં બહાર િરવ ં અશક્ જેવ ં હોવાથી, મદદનીશો તેને ઘેર બેિા પૈસા પહોંચાડે તો
વધારે સાર" એવી મવનંતી થાય છે . તેથી [1932 માં] િરી થોડો િેરિાર થાય છે . તંત્રી
તરીકે મવજયરાજ વૈદન ં નામ છપાય છે . અને િકાશકો તરીકે મ ૂળશંકર સોમનાથ ભટ્ટ
અને ભાઈલાલ ખશાલભાઈ પટેલના નામ વંચાય છે . આમ, 'કૌમદી'ની કારકીહદિ
એકધારી રહી નથી એન ં કદ બદફર્ ં છે . કલેવર બદફર્ ં છે . સંપાદન અને વ્યવસ્થા
બદલાયા છે .
કૌમદીના સંચાલનમાં અવારનવાર આમથિક મશ્કેલીઓ ઉભી થતી. મવજયરાજ
દાન અને મદદ વડે એની વાતાગ લેખકો માટે એમને 'કૌમદી' સેવકગિની યોજના
ઘડેલી, જેમાં એમને પરસ્કારને બદલે 'કૌમદી' ના અંકો મનયતસમય સધી મિત
મોકલતા. 1926 માં મબ
ં ઈમાં ગજરાતી સાહહત્ય પહરષદ મળી એ પછી અઢી કે ત્રિ
મહીને કૌમદી માટે રૂ. 200 નો આશ્રયદાનનો ચેક લેવા એ રમિભાઈ નીલકંિ પાસે
ગયેલા એમ એમિે નોંધ્ર્ ં છે . એ સમયે [1931 માં]

કરાંચીમાં સાહહત્યકળા મહોત્સવ

યોજાયો. ત્યારે સ્વ. ડોલરમાંકડના મનમંત્રિથી મવજયરાજ ત્યાં ગયેલા અને કૌમદી માટે
ભંડોળ ઉઘરાવેલ.ં
ત્યારબાદ [1950 ના અરસામાં] િરી કૌમદી આમથિક સંકડામિમાં આવી જાય છે .
ત્યારે ગજરાત એને નહી ટકાવે તો હ ં આત્મસમપગિ કરીશ એમ જાહેર કયાગ પછી
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ઉપવાસ ઉપર ઉતરીને મવજયરાજે ઇમતહાસ સર્જયો હતો. તેમના મમત્રો તેમને
સમજાવવા ઘિા િયત્નો કયાગ પિ તે માન્યા નહી અને ઉપવાસ શરૂ કયાગ હતા. અંતે
મમત્રો અને કેટલાક સદ્દગૃહસ્થોએ સામામયક ટકાવી રાખવાની ખાત્રી આપ્યા, પછી એમિે
ઉપવાસ છોડયા હતા. તેમને સાહહત્યલક્ષી પત્રમાં કેટલો લગાવ હશે તે ઉપવાસ પરથી
જાિી શકાય છે . તે સાહહત્યિેમી હતા. 'કૌમદી'ન ં સ્વરૂપ મશસ્તસાહહત્ય અને મવવેચનના
સામમયકોન ં હત ં. આ સામમયકમાં આમથિક રીતે ઘિા ઉતાર ચઢાવ જોવામળે છે . છતાય
મવજયરાજ વૈદન ં મનોબળ દઢ હત ં. 'કૌમદી' બાદ [1938] 'માનસી' સામામયક શર કર્.ું
ત્યારબાદ તે 'રોહહિી' નામન ં પત્ર શર કર્.ું પિ વધતી ઉમર અને કથળતા આરોગયને
લીધે સાહહત્યલક્ષી કલમપર મવરામ આપી જાય છે . મવજયરાજન ં િદાન ધ્યેયમનષ્ટ્િ અને
સાહહજત્યક પત્રકારત્વમાં આગવ ં યોગદાન છે .
4.1.5 ત્તમલાપ
ઝવેરચંદ મેઘાિીના પત્ર મહેન્દ્ર મેઘાિીએ [1650 ની 26 મી જાન્ર્આરીએ]
'મમલાપ' નામન ં મામસકપત્ર શરૂ કરે લ.ં 'મમલાપ દર મહહનાની તા. 10 મી એ િગટ થત ં
હત ં. િક્ત જાન્ર્આરી માસનો અંક મમલાપના જન્મહદવસે તા. ૨૬ મી એ બહારપડતો
હતો. વષગન ં લવાજમ દે શમાં તથા પાહકસ્તાન, મસલોનનમાં રૂ.9 હત ં. તથા મવદે શોમાં
લવાજમ રૂ. 10 હત ં. 'મમલાપ' ની છૂટક હકમંત રૂ. 1 હતી.
ગજરાતી ભાષાના અનેક મામસકો અિવાહડક દૈ મનક તથા પસ્તકોમાંથી તારવેલ ં
ઉત્તમ વાંચન દર મહીને 'મમલાપ' માં રજ થાય છે . ઉપરાંત હહન્દી, ઉદગ , પંજાબી,મરાિી,
તમમલ, કન્નડ, અંગ્રેજી, રમશયન,ચીની ભાષાઓના દે શદે શાવરના સામમયકો પસ્તકો માંથી
ઉતારે લા રમસક ઉફલાસદાયી લખાિોનો 'મમલાપ' ગજરતી વાચકોને સલભ કરી આપે
છે . 'મમલાપ' એ રીતે એક મામસકજ નહહ નાન ંસરખ ં પસ્તકાલય જ ગિાય છે . આવ ં
'મમલાપ' માં લખાયેલ ં આવત ં હત ં. આ મામસક વધ સાહહજત્યક હત ં.
મમલાપમાં અલભનંદન નામની કોલમ આવતી હતી. જેમાં સારા કાયગ કયાગ હોય તેને
અલભનંદન આપવામાં આવતા હતા. જેમના થોડાક ઉદાહરિો જોઈએ.


ભારતના હૈદરાબાદ સ્ટેશનને
સેન્રલ રે ફવે પરના સૌથી સ્વચ્છ સ્ટે શન તરીકે [1950 માં] મેળવેલી
અને [1653 માં] જાળવી રાખેલી તે રોિી [૧૯૫૪ ના વષગ માટે] િરીથી જીતવા
બદલ
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દે વગઢબારરયા (જી. પાંચમહાલ) ની સબ જેલના કારાવાસીઓને
લીમખેડા ખાતે યોજાયેલા ખેતીવાડી પશ િદશગનમાં , જેલના
સલળયા પાછળ રહ્યે રહ્યે બાગબાની કરીને પોતે ઉગાડેલા રાતા, કોળા, 'િમસન
ગલોબ' જાતના બીત તથા 'વ્હાઈટ મવયેના' વંશના નોલખોલના (અનિમે 46, બે
અઢી રતલ વજન ધરાવતા) શ્રેષ્ટ્િ ઇનામ જીતનારા બે ઉત્તમ પાડાઓ રજ કરીને
રૂ. 220 ની હકમંતના ખેતીના ઓજારો, પાહરતોષક રૂપે મેળવવા બદલ.
અલભનંદન નામની કોલમ અનિમમાં આગળ રાખવામાં આવતી હતી. એટલે કે

તેને પેહલા મહત્વ આપવામાં આવત ં હત ં. સમાજના થયેલા કોઈ પિ સારા કાયગને તંત્રી
આ રીતે મામસકપત્રમાં રજ કરીને લબરદાવવામાં આવતા હતા. તેમજ દે શ મવદે શના
અન્ય સમાચારો પિ આવતા હતા. ત્યાર બાદ [1978] આ મામસક બંધ થઇ ગર્ ં.
ભાવનગર પત્રકારત્વનો આરં ભ અને મવકાસ વિગવવામાં આવ્યો છે .

મવસમા સૌકા

[1925 માં] કેરળમાં એક સાપ્તાહહક શર થર્ ં હત ં. જેને ભાવનગર સાથે સબંધ હતો જે
આ રીતે છે :
"અમરે લી જજફલાના મશક્ષક માધવરામ ગીગાભાઈ જોશી ભિાવવા માટે કોચીન
પહોંચ્યા પછી છે ક [1925 માં] તેમને ગજરાતી ભાષામાં 'મલબાર સમાચાર' નામના
સાપ્તાહહકની શરઆત કરી જેન ં મદ્રિ ભાવનગર કરાવતા કારિ કે કેરળમાં ગજરાતી
કમ્પોઝીરટની સગવડ નહોતી." 'મલબારસમાચાર’ માટે ન ં મદ્રિ મબઈમાં પિ થઇ શકે
તેમ હત ં. છતાં પિ તેન ં મદ્રિ ભાવનગરમાં થત ં હત ં. વળી તે અખબાર સાપ્તાહહક હત ં.
તેથી તે મવચારવા જેવી બાબત છે . આમ ભાવનગરના પત્રકારત્વની મવકાસગાથા
વિગવામાં આવે છે

4.2

ભાવનગરના હાલનાાં વતતમાન પત્રો: એક પરરચય
અખબારો સમાજના સ્પંદનો ઝીલે છે . તેથી જ તો એક અલભન્નઅંગ તરીકે

સમાચારપત્રો માનવીના 'િાિપત્રો બન્યા છે . હા, એ વાતમાં તથ્ય છે . કે આજના
અખબારો સમાચારપત્રના બદલે મનોરં જક પત્રો બની ગયા છે . જોઈએ તો આજન ં એક
પિ અખબાર 'સંપ ૂિગ સમાચાર' રહ્ ં નથી. છતાં મવજાણ ં માધ્યમોની સપરસોમનક િગમત
સાથે કદમ મમલાવવા અખબારો અડીખમ ઉભા રહ્યા છે . મવજાણ ં માધ્યમોના િચંડ
આિમિ સામે હાર સ્વીકારવાને બદલે અખબારોએ નવા કલેવર સાથે વળતો િહાર
કયો છે .એમિે પોતાની છૂપી શસ્ક્તઓ બહાર કાઢી છે . માિસ આજે સવારના પહોરમાં
ટેલીમવઝન કે રે ડીઓ ભલે ચાલ ન કરે પિ એક હાથમાં ચાનો કપ અને બીજાના
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હાથમાં છાપ ં ન હોય તો તેનો હદવસ આરં ભાતો નથી. છતાં ડો. યાસીન દલાલ નોંધે કે
"અખબારની લોકમિયતાનો અને િેલાવાનો આંક [1961 ના મકાબલે] થોડો નીચે આવી
ગયો છે ."8
ભાવનગરમાંથી િમસધ્ધ થતા દૈ મનકો પૈકી મખ્ય બહોળો િસાર ધરાવતા
દૈ મનકોમાં 'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર', ગજરાત સમાચાર', 'સંદેશ', 'પગદંડી' તથા 'સાંધ્યદૈ મનક
','આજકાલ', અને 'સૌરાષ્ટ્ર આસપાસ'નો સમાવેશ થાય છે .સાથો સાથ સવારના
અખબારોની મંગળવાર, બધવાર, ગરવાર, શિવાર, શમનવાર, અને રમવવારની મવશેષ
પ ૂમતિનો સમાવેશ થાય છે .
આપિે જાિીએ છીએ કે આધમનક ર્ગમાં અખબારો મવના માનવકળની
વ્યવસ્થા ચાલીશકે તેમ નથી. અને અખબારોએ ટેકનોલોજીની બધીજ અધતનતાનો
પરસ્કાર કરીને વધારે મોટા િમાિમાં જવાબદારી ધારિ કરી છે . આ અંગે જહોન
એડમ્સે પિ કહ્ ં છે કે “Mankind cannot now be gouerned without the press.”
પરં ત સંદેશા વ્યવહારન ં મખ્ય સાધન બની ગયેલા અખબારો જયારે અધ ૂરા
સમાચારો આપે છે મવકૃત એહવાલો રજ કરે છે ; ત્યારે તે મક્ત િજાને ઊંધે રસ્તે દોરવી
જાય છે . જો અખબારો પ ૂરતા િમાિમાં જાગૃત હોય, સ્વતંત્ર હોય અને હરીિાઈવાળા
હોય તોજ તંદરસ્ત મવકાસ શક્ છે .

મહાકમવ મમફટને પોતાના એક મનબંધમાં

વાિીસ્વાતંત્ર્ય માટે યાદગાર ઉદગારો કાઢયા હતા. ‘Give me liberty to utter and
to argue freely according to conscience, above al other liberty.’
અખબારી સ્વાતંત્ર્ય ભયસ્થાનોના લચન્હ રૂપે દૂ ર લક્ષમતજમાં ડોકાતો હતો છતાં
તેનો છોડ બહજ ધીમે ધીમે ઊગયો છે . 'માન્ચેસ્ટર ગાહડિયન' ના મવખ્યાત તંત્રી સી.પી.
સ્કોટે એક મશહરૂ અને અમતિચલલત સ ૂત્ર ઉચ્ચાર્ું છે કે ‘’ facts are scared,
comments is free’’.

આ સ્થળે એમ માની લેવામાં આવ્ર્ ં કે મક્તિજા મત તૈયાર

થાય છે . તે લોકશાહીની સરકારની સલામતી માટે બાહેંધરી રૂપ બની જાય છે . આ
માન્યતા કદાચ વધ પડતી સાદી, સરળ, નીવડી હોય એમ માનવામાં આવે, જે
દ્રલ્ષ્ટ્ટલબિંદના સંદભગમાં અને રજૂ કરવામાં આવે તેના ઉપર ઘિો આધાર રહેલો છે .
અગાઉના સમયમાં ઈલેક્રોમનક મમહડયાનો વ્યાપ આધમનક સમયમાં છે તેટલો ન
હતો. જેથી લોકો સંપ ૂિગપિે અખબારો પર આધાહરત હતા. પરં ત હાલના સમયમાં
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ઈલેક્રોમનક મમહડયાએ લોકોએ વચગસ્વ જમાવ્ર્ ં છે તેમ છતાં આજેય સવારના પહોરમાં
ચા પીતા પીતા છાપ ં વાંચવા નામળે તો માિસને ચેન પડત ં નથી.
રાષ્ટ્રીય અખબારો મસવાય િાદે મશક અખબારોમાં માહહમતિદ એવા સમાચારો
તથા સનસનાટીવાળા વધ સમાચારો પીરસવામાં આવે છે .
ગઈ કાલની આગહરમા, પત્રકારત્વનો િજાલક્ષી પૈગામ,

સમાજ િત્યેની

સમાચારપત્રની જવાબદારી –બધ ં મવસારી દઈને હવે છાપેલી પસ્તીનો વ્યાપાર જાિે
થઇ રહ્યો છે . મમશનન ં સ્થાનક મમશને, ધ્યેયન ં સ્થાન ધંધાએ પચાવી પાડ્ ં છે . આજે
અખબારોમાં જાહેરાત પહેલા અને પછી સમાચારો છાપવામાં આવે છે . સ્વતંત્રતા વખતે
અખબારોએ ખ ૂબ મહત્વનો િાળો આપ્યો છે . તેમ છતાં બીજી તરિ અખબારોમાં
મવજ્ઞાનલક્ષી સમાચારો માહહમતિદ સમાચારોમાં પિ વધારો થયો છે તેમ કહી શકાય.
4.2.1 સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર:
સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર ભાવનગર જીફલાન ં ઘણ ં જૂન ં અખબાર છે . આ અખબાર
અડધી સદી મવતાવી ચ ૂક્ ં છે . અને વતગમાન સમયમાં આ અખબાર ચાલ છે . જોકે
ભાસ્કર

ગ્રપે

આ

અખબાર

સંભાળી

લીધ ં છે .

હવે

તે

ભાસ્કરગ્રપ

સંચાલલત

'સૌરાષ્ટ્રસમાચાર' બહાર પડે છે .
1961ની સાલમાં 'ગજરાત સમાચાર ની માલલકી હેિળ 'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' ની
શરઆત થઇ હતી. તે સમયે 'ગજરાત સમાચાર' ના માલલક શાંમતલાલશાહ હતા. અને
તેની સાથે કમપલભાઈ મહેતા પિ હતા. તે સમયે ગિવંતભાઈ છોટાલાલ શાહ એ
'સૌરાષ્ટ્રસમાચાર' ના ચીિ હરપોટગ ર હતા. એ એક વષગ સધી ચાફર્ ં પછી તે આમથિક અને
રાજકીય બાબતોને કારિે બંધ થર્ ં એ તે વખતે 'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' રૂ. 80000 ની ખોટ
આવી હતી.
‘ગજરાત સમાચાર’ ના માલલકે 'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' ને રૂમપયા 16000માં વેહચ
ં ી
દીધ ં હત ં. સાલ 1964માં 'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' િગટ થર્.ં અને તેની માલલકી 'સૌરાષ્ટ્ર
સમાચાર' િાઈવેટ લીમીટે ડ ની હતી. તેના મખ્ય કાયગકતાગ િતાપભાઈ શાહ હતા તે
મેનેજજિંગ તંત્રી હતા તથા તંત્રી પદે એમ. કે. મલિયાર તથા સહતંત્રી પદે રાજેન્દ્ર ગાંધી
હતા. તે પેહલા એમ. કે. મલિયાર 'મવમવધ ભારતી' નામન ં સાપ્તાહહક અખબાર સાથે
જોડાયેલ હતા. પછી તે 'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' સાથે જોડાયા હતા.
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‘સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર’ એ દૈ મનક અખબાર હત ં. તથા શરઆતના સમયમાં ૪ પાના
પછી 6 પાના તથા થોડા સમય બાદ 8 પાનામાં િમસધ્ધ થત ં હત ં. જેમાં ૬ પાનાના અંક
ની હકમંત રૂમપયો 1 હત ં. અને તેન ં મદ્રક અને િકાશન સ્થળ ‘સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર’ િેસ
બળવંતભાઈ મહેતા (હાઈકોટગ રોડ) પોસ્ટબોક્સનં૧૭, ભાવનગર -1 ખાતે હત ં. તેન ં
લેઆઉટ માસ્ટહેડ નીચે તંત્રીઓના નામ તેમજ તેની નીચે મદ્રિ િકાશન સ્થળને
પછીની લીટીમાં ગજરાતી તથા અંગ્રેજી તારીખ માસ અને મહહનો તથા કેટલામો વષગ
ચાલે છે . તેનો ઉફલેખ કરે લો જોવા મળે છે . તથા િથમ પેજ પર સાત થી આિ કોલમન ં
હેડીંગ આપવામાં આવત ં.
'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' ના 6 પાના વાળા અખબારમાં િથમ પાને રાજ્ય દે શ તથા
મવદે શોના મહત્વના સમાચારો છાપવામાં આવતા તથા િથમ પાને નીચેનાભાગમાં
જાહેરાતો છપાતી હતી. તથા બીજે પાને ડાબીબાજ તંત્રીલેખ આવતો હતો જે આજે પિ
આવે છે . તથા તેમાં સ્થામનક સમાચારો આવતા તેમજ ત્રીજા પાના પર ટચકડી જાહેર
ખબરો હતી બે થી ત્રિ કોલમની જાહેરખબરો પિ આવતી હતી તથા બજારોમાં સોના
ચાંદીના ભાવ છાપવામાં આવતા હતા.
તા.4-1-1970 ના રમવવારના અખબારમાં એક ટચકડી જાહેર ખબર આપેલી છે જે આ
િમાિે છે :
4.2.2 મજ
ાંુ વણનો ઈલાજ
કાચના ગોળામાં ભમવષ્ટ્ય જોનાર નડતા ગ્રહોનો ઉપાય, નડતર, વળગાડભ ૂત,
બાધા, શંકાનો માગગ બતાવનાર જીંદગીનો અહેવાલ િયોગથી લબમારી દૂ ર કરનાર.
િોિેસર પંડયા
બારસો મહાદે વની વાડી
ભાવનગર.
આવી જાહેરાત જોવા મળે છે . જે અંધશ્રધ્ધાર્કત જાહેરાત હોવા છતાં છાપવામાં
આવતી હતી. જે આજના સમયમાં જ્યોમતષને લગતી જાહેરાતો જોવા મળે છે .
તથા નગરનોંધમાં સંક્ષીપ્ત સમાચારો આવતા. મત્ૃ ર્નોંધ તથા નાટકના શો તથા
છે ફલે પાને રામશઓ તથા રમત-ગમતના સમાચારો છપાતા રમવવારે પાંચમાં પાને
લેખો, વાતાગઓ, જોકસ વગેરે જેવી સામગ્રી પીરસવામાં આવતી હતી. તેમજ આિ
પાનાન ં અખબાર તથા વધ સમાચારો આવતા તથા જાહેરાત પિ વધ આવતી હતી.
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"સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' માં [1973ની આસપાસ] રમવવારની પ ૂમતિ આપવાન ં શર
કર્.ું જેમાં વાતાગઓ, સામાજજકલેખો, રમત-ગમતને લગતા લેખો આવતા હતા. 1992માં
'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' લવાજમની શરઆત કરી હતી. કારિ કે તે સાલમાં અખબારના
વેચાિમાં ઘટાડો આવતો હતો. તેન ં મખ્ય કારિ ભાવનગરમાં (1991)ની સાલમાં
‘ગજરાત સમાચાર’ ભાવનગરમાં આવ્ર્ ં હત ં. અને તેના સ્થામનક તંત્રીપદે મહેન્દ્રભાઈ
ગોહહલ હતા.
ભાવનગરમાં ઇલેલ્ક્રક સ્મશાન બનાવવામાં 'સૌરાષ્ટ્રસમાચાર' નો શ્રેય રહેલો છે .
તે સમયે ભાવનગર મ્ર્મનમસપાલલટીના ચીિઓહિસરની એવી માંગ હતી કે અહીં
ઇલેલ્ક્રક સ્મશાન હોવ ં જોઈએ. જે 'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' આ બીડં ઝડપીને ભાવનગરમાંથી
પૈસાનો િાળો ઉઘરાવીને તથા પોતાના અમક ટકા પૈસા આપીને ભાવનગરમાં
કંભારવાડા, મોતી તળાવની પાસે 'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર'ના સહયોગથી ઇલેલ્ક્રક સ્મશાનની
સ્થાપના થઇ હતી. જેન ં નામ મનવાગિ તીથગ રાખ્ર્ ં હત ં. અને તે 1988 ની આસપાસ
બનાવવામાં આવેલ ં હત ં.
તેમજ ભાવનગર ર્નીવસીટી સ્થપાય તે માટે ની મેહનત પિ િતાપભાઈ
શાહના િાળે જાય છે . તેમાં તેનો સહયોગ હતો. િતાપભાઈ શાહે (૧૯૬૨) ધારાસભાના
સભ્ય હતા તથા [1977-78 માં] તેઓ રાજ્યના નાિામંત્રી તરીકે પિ િરજ બજાવી
ચ ૂક્ા છે .
ત્યારબાદ (2004) િતાપભાઈ શાહે 'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' ભાસ્કર ગ્રપ ને આપી
દીધ ં તે તેન ં અંગત કારિ હત ં. છતાં તેને જિાવ્ર્ ં કે મારી ઉમર વધવાને કારિે હ ં
સાંભળી શકતો નથી. તેમજ દહરયામાં રહેલી નાની માછલીને મોટી માછલી ખાઈ જાય
છે . તેમ જિાવીને 'સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર' ભાસ્કર ગ્રપને વેહચી દે છે . તેમ છતાં આજે પિ
ભાસ્કરગ્રપ સંચાલલત હોવા છતાં તેના તંત્રી તરીકે િતાપભાઈ શાહન નામ લખાઈને
આવે છે . હાલના સ્થામનક તંત્રી તારકભાઈ શાહ છે .
ઈ-જનાગલીઝમ તથા ઈલેક્રોમનક મમહડયા આવવાને કારિે મિન્ટમમમહડયા પર
તેની કોઈ અસર પડશે ખરી આવા િશ્નના જવાબમાં િતાપભાઈ શાહે જિાવ્ર્ ં કે
મિન્ટમમહડયા જૂદં છે . તથા ઈલેક્રોમનકમમહડયા જદં છે . તેના કારિે મિન્ટમમહડયા પર
અસર પડીશકે નહહ િક્ત મિન્ટમમહડયામાં રહેલા અખબારોમાં હહરિાઈ થઇ શકે. પિ
ઈલેક્રોમનકમમહડયા તથા મિન્ટ મમહડયા વચ્ચે સ્પધાગ પિ ન થઇ શકે અને તેના કારિે
મિન્ટમમહડયા પર કોઈ અસર પડી શકતી નથી. મવદે શોમાં ઘિા વષોથી અખબારો છપાય
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છે છતાં તેની લોકમિયતામાં ઘટાડો થયો નથી. હા. એક બાબત છે આજે િજાનો
અખબારો પર મવશ્વાસનીયતાનો ઘટાડો જોવા મળે

છે . પહેલા જેવી લોકોની

મવશ્વાસનીયતા જોવા મળતી નથી.
હાલ વતગમાન સમયમાં ‘સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર’ 14 પાનામાં આવે છે . તેમજ
મંગળવારે 'માધરીમાં ' બધવારે 'કળશ' ગરવારે , 'ધમગદશગન', શિવારે 'નવરં ગ' ,
શમનવારે 'બાલભાસ્કર' તથા રમવવારે 'સન્ડે' નામની પ ૂમતિ આવે છે . આખા સપ્તાહ
દરમમયાન પ ૂમતિ આપવામાં આવે છે . રમવવારે 'સૌરાષ્ટ્રસમાચાર' માં કલ 26 પાના આવે
છે . અને તેની હકિંમત રૂમપયા ૪ર છે . હાલ તેન ં સરક્ ંલેશન 50 હજારની આસપાસ છે
કલ 90 નો સ્ટાિ છે .
4.2.3 ‘પગદાં ડી'
'પગદંડી' 1946 માં શર થયેલ.ં તેના તંત્રી મહેશભાઈ મત્રવેદી હતા.અને આ
અખબાર સાપ્તાહહક હત ં. અને તે 1956 માં 'પગદં ડી' સાપ્તાહહક બંધ થર્ ં હત ં. અને તે
1956 માં મહેશભાઈ મત્રવેદીએ આ સાપ્તાહહક વહેંચી દીધ ં હત ં. િરી તે 1956 માં શર
થર્ ં ત્યારે તેના માલલક ભાગગવભાઈ જોષી હતા. જેન ં મદ્રકસ્થાન વોરાબાઝાર
ભાવનગરમાં હત ં. તે ટે મ્બોઈટ િકારમાં બહારપડત ં હત ં. અને તે 4 પ ૃષ્ટ્િન અખબાર
હત ં. અને દર સોમવારે િમસધ્ધ થત ં હત ં.
વતગમાન 'પગદંડી' નાતંત્રી ડાભી નટભાઈ ડી. ના કેહવા મજબ ધોરિ -10
(એસ.એસ. સી) ના પહરિામો આવતા તે પહરિામો જોવા માટે 'પગદંડી' િેસે
વાલીઓની લાઇન લાગતી હતી. તે સમયે 'પગદં ડી'ન વેચાિ એક હજાર કોપી વેચાતી
હતી. આ અખબારનો મખ્ય હેત લોકોમાં સામાજજક જાગૃમત , શેક્ષલિક જાગૃમત, અને
રાજકીય જાગૃમતનો િેલાવો કરવાનો હતો. તેમજ મહાગજરાત આંદોલનમાં ભાવનગરની
ભ ૂમમકા રહેલી હતી. તથા 'પગદંડી' સાપ્તાહહકન પિ િદાન રહેલ ં હત ં.
આ પત્ર [3જી માચગ 1973 ના હદવસે] ‘પગદંડી’ દૈ મનકના રૂપમાં િગટ થર્ ં
.તેના તંત્રીપદે મનભાઈ મત્રવેદી હતા. એ િેસના ઉદઘાટન માટે અથગશાસ્ત્રી વાડીલાલ
ડગલી આવ્યા હતા. દૈ મનક બનતા 8 પ ૃષ્ટ્િમાં કલ સાઇઝમાં અખબાર શરૂ થર્.ં જેમાં 20
વ્યસ્ક્તનો સ્ટાિ હતો. મદ્રિસ્થાન રૂપાપરી દરવાજા, બાટગ ન લાઈિેરીની સામે હત ં. તે
સમયે જાહેર ખબર ઓછી આવતી હતી. આથી આમથિક તંગીમાં આઅખબાર ચાલત ં હત ં.
'પગદંડી 'ના પત્રકારોનો પગાર પિ ચોક્કસ હદવસે થઇ શકતો નહહ.
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નટભાઈ ડાભીના કેહવા મજબ જયારે ભારત િથમવાર હિકેટ વફડકપની જીતની
ખ ૂશીમાં વઘારાન ં સ્પોટ્સને માટે નવજ
ં અખબાર 'પગદંડી' એ છાપ્ર્ ં હત ં. જેમાં હિકેટ
વફડગ કપના િક્ત સમાચારો આપવામાં આવતા હતા.
મનભાઈ એ 'પગદંડી' ની માલલકી િેરવીને નલીનભાઈ ભટ્ટ, સનીલભાઈ ઓઝા,
ચંદાભાઇ દવેને અખબાર સપરત કરી દીધ ં (1989). અને તેના તંત્રી પદે અમોહ શાહ
રહ્યા પિ તે િક્ત બે વષગ તંત્રીપદે રહ્યા. તે પિ (1991 માં) તંત્રીપદ ખદ નલીનભાઈ
ભટ્ટે સંભાળી લીધ ં એ સાથે મદ્રિસ્થળ બદલાવીને પીરછફલા તલસી ચેમ્બર સામે
સ્થળાંતર થર્.ં
ત્યાર બાદ (2004) તંત્રીપદે મહેન્દ્રભાઈ ગોહહલ આવ્યા અને તેના બે વષગ બાદ
'પગદંડી' અખબાર સકેત શાહે ખરીદી લીધ ં હત ં. વતગમાન સમયમાં પગદંડીના મેનેજજિંગ
પદે સકેતભાઇ શાહ છે તેમજ સ્થામનક તંત્રી પદે નટભાઈડી. ડાભી છે અને હાલ
ભાવનગર તથા અમદાવાદ માં 'પગદંડી' અખબાર િમસધ્ધ થાય છે .
વતગમાન અખબાર 'પગદં ડી' ના પ ૃષ્ટ્િ 8 આવે છે . તે બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટમાં આવે
છે , તેમજ સોમવારે થી લઇ રમવવાર સધીનો પ ૂમતિઓ આવે છે . જેમાં 'જનતાજ્યોમતષ',
મહહલાઓ માટે 'શકાતી પમતિ' , 'અમીપમતિ ', ' ધામમિક પમતિ ', 'હિફમ પમતિ' , 'બાળમવભાગ
પમતિ ', તથા 'રમવ પમતિ ' નો સમાવેશ થાય છે . સોમવારે 'હિકર સારે શહેરકી' નામની
કોલમ તંત્રી લખે છે . િકામશત મદ્રિસ્થળ બી એસ સેન્ટર, ઘોઘા ગેટ ભાવનગર થી
થાય છે .
ભાવનગરના નાિા –મોટા સામાજજક કાયો માં

'પગદંડી' અખબાર સહયોગ

આપત ં રહ્ ં છે . હાલન ં વેચાિ 35,000 જેટલ ં છે .
ુ રાત સમાચાર
4.2.4 ગજ
આ પત્રની [૪ ઓકોટોમ્બર 1950 ના રોજ] દે વદાસ ગાંધીએ સ્થાપના કરી.
જેના ખચેને પોહંચી વળવા શાંમતલાલ શાહ અને કમપલરાય મેહતાએ પત્ર અને સંસ્થાને
આમથિક રીતે સધ્ધર કાયગ અને તેની લોકમિયતા વધતા અન્ય શેહરોમાં પિ તેની
આવ ૃમતઓ શરૂ થઇ. જેમાં સરત (1975), મબ
ં ઈ (1985), વડોદરા(1987)માં, રાજકોટ
(1990) તથા ભાવનગર (1991) આવ ૃમત્ત શરૂ થઇ અને તેના સ્થામનક િથમ તંત્રી હતા.
મહેન્દ્રભાઈ ગોહહલ હતા તે સમયે ભાવનગરમાં ૪ પાના છાપતા હતા.
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મહેન્દ્રભાઈ ગોહહલના તંત્રી પદે ભાવનગરમાં પરીક્ષા કોભાંડ પકડાર્ ં હત ં. જેમાં
મશક્ષિ મવભાગના ઇન્ચાર્જ પરીક્ષાના પેપરમાં ઉથલમથલ કરી હતી. જેની જિ ગજરાત
સમાચારને થતા બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ વાતથી મશક્ષિ મવભાગના
રાજથયો હતો. અને 'ગજરાત સમાચાર' સામે નારાજગી દશાગવી એક રે લી કાઢવામાં
આવી હતી. તે પછી કોઈએ આવા સસમાચારોનો ઉફલેખ થયો હોય તેવ ં જોવામાં
આવત ં નથી.
'ગજરાત સમાચાર' અખબારના પાના 16 છે . સોમવારથી લઇ રમવવાર સધીની
પ ૂમતિઓં આવે છે . જેમાં 'લબઝનેસ વફડસાયન્સ નોલેજ', 'સહહયર' મહહલા લક્ષી ,
'શતદલ' , 'ધમગલોક', 'લચત્રલોક', 'ઝગમગ' તથા રમવવારે 'રમવ પ ૂમતિ ' આવે છે .
ભાવનગરમાં સ્થામનક તંત્રી તરીકે અરમવિંદભાઈ સ્વામી છે . ૫૦ હાજરની
આસપાસ અખબારન ં સક્લ
ગ ેશન છે . ૨૦ નો સ્ટાિ છે .
4.2.5 સાંદેશ
વતગમાન માં ખ્યામત િાપ્ત એવ ં 'સંદેશ' અખબાર અમદાવાદ થી િમસધ્ધ [28
ઓગસ્ટ 1923]

થર્ ં. િથમ તે સાંધ્ય દૈ મનક હત ં. િથમ તેની એક હકમંત એક પૈસા

જેટલી હતી. આગળ જતાં (1930) ની 'સંદેશ' સવારન ં દૈ મનક બન્ર્.ં સવારના પત્ર ની
સાથે જ 'સંદેશ' આધમનક યંત્ર-સામગ્રી, રોટરીમશીન, તાર સમવિસ અને ટેલીમિન્ટર પિ
વસાવ્ર્ ં અને તે ધીરે ધીરે િગમત કરત ગર્ ં. છે વટે [19 સપ્ટે મ્બર 1943] થી 'સંદેશ
લલમમટે ડ' કંપની િારા બહાર પાડવામાં આવે છે .
હાલમાં 'સંદેશ' અમદાવાદ, વડોદરા, સરત, રાજકોટ ,ભાવનગર અને ભજથી
િમસધ્ધ કરવામાં આવે છે . 'સંદેશ' એક માત્ર એવ ં છે કે જે અિવાહડયામાં બે અલગ
અલગ ધારાવાહી નવલકથા ચલાવે છે . અને સાથો સાથ 'હેફથકેર' તથા 'સ્ત્રી' જેવા
સામમયકો પિ િકામશત કરે છે . 'સંદેશ' પોતાના વાચકોને સોમવારે 'કેહરયર', મંગળવારે
'નારી' , બધવારે 'અધગ સાપ્તાહહક ', ગરવારે 'જીવનજ્યોત', શિવારે 'સીનેસદ
ં ે શ',
શમનવારે 'બાલસંદેશ' અને રમવવાર 'સંસ્કાર' નામની પ ૂમતિઓં આવે છે . ભાવનગર
જીફલામાં ૨૮ હજારની આસપાસ 'સંદેશ' ન ં વેચાિ રહેલ ં છે .
ભાવનગરમાં 'સંદેશ' અખબારના સ્થામનક તંત્રીપદે જયેશભાઈ દવે સાંભળી રહ્યા
છે . 70 કમગચારીનો સ્ટાિ િરજ બજાવી રહ્યા છે .
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4.2.6 'આજકાલ'
'આજકાલ’ અખબાર એ સાંધ્યદૈ મનક છે . તેમના મ ૂળ માલલક ધનરાજભાઈ જેિાિી
છે . ભાવનગર માં 'આજકાલ' ની સ્થાપના (2001) થઇ. 'આજકાલ’ અખબાર રાજકોટ,
જામનગર, ભાવનગર, પોરબંદર અને ભ ૂજ થી િમસધ્ધ થત ં સાધ્ય દૈ મનક છે . 'આજકાલ'
ના કલ પ ૃષ્ટ્િ 8 છે . ભાવનગરમાં ગ્રામ્ય તથા સીટી એમ બે આવ ૃમત્ત બહાર પાડે છે .
ભાવનગર જીફલા માં 'આજકાલ'

ન ં સક્લ
ગ ેશન 25 હજાર ની આસપાસ છે . સાધ્ય

દૈ મનક ભાવનગરમાં સૌથી વધ વંચાય છે . 'આજકાલ' ના સ્થામનક મનવાસી તંત્રી
િેમકંડોલલયા છે . 40 કમગચારીનો સ્ટાિ છે . 'આજકાલ’ ન મદ્રક અને િકાશક સ્થળ
આજકાલ િેસ, જૂનાબંદર રોડ, રીનાટાઈફસ પાસે, ભાવનગરથી િકામશત થાય છે .
4.2.7 'સૌરાષ્ટ્ર આસપાસ '
'સૌરાષ્ટ્ર આસપાસ 'સાંધ્ય દૈ મનક છે . તેના માલલક કોમલકાંતભાઈ શમાગ છે . આ
અખબાર 2004 ની સાલમાં િમસધ્ધ થર્ ં તે ભાવનગર, જામનગર, અમરે લી, અને
રાજકોટથી િમસધ્ધ થાય છે .ભાવનગરમાં સ્થામનક તંત્રી પદે રાજેશભાઈ જોષી છે .
ભાવનગરમાં તેન ં સક્લ
ગ ેસન ૨૦ હજારની આસપાસ છે . તેમજ કોમલકાંતભાઈ શમાગ એ
ભાવનગરમાં લોકલ ન્ર્ઝ ચેનલ પિ ચલાવે છે . 'સૌરાષ્ટ્ર આસપાસ ' નો ૨૫ જેટલો
સ્ટાિ છે . 'સૌરાષ્ટ્ર આસપાસ 'અખબાર માં ૮ પ ૃષ્ટ્િ છે .
આ મસવાય ભાવનગરમાંથી 100 સંખ્યાની આજબાજ સાપ્તાહહકો બહાર પડે છે .
જેમના થોડાક અહી તેના નામ આપવામાં આવ્યા છે .
ભાવનગરના સાપ્તાહહક અખબારો :'ભાવનગરસેવક'. 'ગજરાતવૈભવ', 'વરિ',
'નીડર ', 'અતીત', 'ભાવનગરટડે ', સ્પીડ બ્લેકર', 'કે.પી.પી', 'અલંગ સંદેશ',
'ખબરપત્રી', 'રાઈટરન્ર્ઝ', 'ગોહહલવાડ મવકલી', 'િભટાઈમ્સ', 'કાગઝ કલમ ઔર
શ્યાહી',

'સૌરાષ્ટ્ર

સંચય',

'સમાચાર

સૌરાષ્ટ્ર',

'રિદીપ',

'રક્ષિહાર',

'પેનમન',

'લોકરતન', 'એડપેક માકે ટ', 'જનમત', 'લોકસેવક' , 'ઓજસઓફડ', 'સ્પાકગ લાઈન',
'શસ્ક્તનાદ' , 'અમે ભાવનગરી', 'ધનએક્સ્િેસ', 'ગાઈડલાઈન', 'હરીજનમમત્ર', 'કામપાલ
', 'પાલીતાિા પાવર','ભાવેિા ન્ર્ઝ', 'ચેલેન્જર', 'માલિતીરે ', 'ગજરાતડે', 'કલમપધ્ય',
'પાલીતાિાટડે', 'ગોહહલવાડ સમાચાર' , 'ભાવનગરટાઈમ્સ ', 'માહહડનીટાઈમ્સ ',
'ગંગાટાઈમ્સ', 'કોિારનેકાંગરે ', 'સ્પોટગ સસીઝન' , અને 'માતોશ્રી' આમ ભાવનગરમાંથી
100 ની આજબાજ સાપ્તાહહકો બહાર પડે છે .
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4.3

ુ રાતી પત્રકારત્વન ાંુ આંકડાકીય
રાજકીય ઝાંઝાવાતના ગાળામાાં ગજ
ચચત્ર
ભારતની સ્વતંત્રતાને હજ માંડ ત્રિ જ વષગ થયાં હતાં. આઝાદી તેમજ મવભાજન

ની માિી અસરો અને યાદો હેિળ ધીમે ધીમે લોકશાહીને અનકળ સમાજશૈલી નો મવકાસ
થવા લાગયો હતો. હજ ઔદ્યોલગકકરિની નવી ટેકનોલોજીનો અને આમથિક રોકાિ નો
એટલો મોટો િભાવ પત્રકારત્વ પર નહોતો પડયો. પહરિામે [ઈ.સ 1950-51] માં
ગજરાત માં 17 દૈ મનકો િકામશત થતાં હતાં. જયારે ૨૨૦ સામમયકોન ં િકાશન હત ં. આ
17 દૈ મનકોમાં સાત 'મોટા ગિી શકાય તેવા સમાચાર પત્રો હતા.
આગળ જતાં [ઈ.સ 1955-56 માં] દૈ મનકો ની સંખ્યા વધીને ૨૩ ની થઇ અને
સામમયકો ૨૫૨ રહ્યા. જયારે તે પછી [ઈ.સ 1960-61] ના વષગમાં] 27 દૈ મનક તેમજ
378 સામમયકો ન ં િકાશન નોંધાર્ ં હત ં.
તે પછી પાછલા વષગ કરતા એક જ દૈ મનકનો ઉમેરો થયો અને સંખ્યા 28ની થઇ,
પિ સામામયકોની સંખ્યા 473 ની રહી. જે આગળ જતાં [ઈ.સ 1962-63 માં] વળી
દૈ મનકન ં િમાિ ઘટી 26 ન ં થર્ ં પિ સામમયકોમાં િમશ: વધારો થતો રહ્યો અને એ
વષગમાં ૫૦૮ સામમયકોન ં િકાશન રહ્.ં
તત્કાલીન [ઈ.સ 1962-63માં] ગજરાતભરમાં 25 ગજરાતી અને 1 અંગ્રેજી
દૈ મનક િકામશત થતાં હતાં. આ ઉપરાંત 92 સાપ્તાહહક , 40 પખવાહડક , 224 મામસક
અને 76 અન્ય એમ કલ 469 ગજરાતી િકાશનો હતા, જયારે અંગ્રેજીમાં 44 અને અન્ય
8 એમ કલ 534 િકાશન રહ્યા.
આગળ જતાં [ઈ.સ 1963-64 માં] ગજરાતી દૈ મનકો ની સંખ્યા 28 ની થઇ.
અન્ય િકાશનો સહીત 513 ગજરાતી િકાશનો, 1 દૈ મનક સહીત 46 અંગ્રેજી િકાશનો, 16
હહન્દી અને ઈતર ભાષાના 8 દૈ મનક મસવાય ના િકાશનો એમ 583 સંખ્યા થઇ.
ત્યારબાદ [ઈ.સ 1964-65] માં એક ગજરાતી દૈ મનક નો ઉમેરો થતાં તે કલ 29
થયાં. જયારે 32 દૈ મનકો િકમશત થતાં હતાં. પરં ત અંગ્રેજીમાં ગજરાત માં એક માત્ર જ
પત્ર હત ં. બાકીના ગજરાતી હહન્દી અંગ્રેજી મળીને કલ િકાશનો એ વષગમાં થતાં (673)
રહ્યા.
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આ વષગમાં સાપ્તાહહકો અને મામસકોની વ ૃદ્વદ્ નોંધનીય છે . જેમ કે સાપ્તાહહકો ની
સંખ્યા ઈ.સ 1962-63 માં 98, ઈ.સ 1963-64 માં 155, ઈ. સ 1964-65 માં 124 અને
ઈ.સ 1965-66 માં 127 હતી. મામસકો ની સંખ્યા ઈ.સ 1962-63માં 260, ઈ.સ 196364 માં 314, ઈ.સ 1964-65માં 349 રહી હતી.
એ પછી [ઈ.સ 1967] પછીના સંદભગગ્રથ
ં ોમાં અખબારો મવશેની માહહમત અલોપ
થઇ જાય છે . આના કોઈ તાહકિક કારિો પિ ઉપલબ્ધ નથી. પરં ત રજીસ્રાર ઓિ ન્ર્ઝ
પેપસગ ઓિ ઇલ્ન્ડયા નો સોળમો વામષિક એહવાલ 'િેસ ઇન ઇલ્ન્ડયા: [1972] નામે
િકામશત થયો છે . તેમાં િાપ્ત મવગત મજબ ગજરાતમાં ચાર દૈ મનક િકામશત થતા હતા.
જયારે 37 ગજરાતી દૈ મનક હતા. એક 'હોમોનીકસ માકે ટ' નામે [ઈ.સ 1969] થી શર
થયેલ ં અનેક ભાષી (અંગ્રેજી, હહન્દી, ગજરાતી, અસમમયા, મરાિી) નામન ં દૈ મનક પિ
હત ં. અધાગ સપ્તાહહકો ની સંખ્યા 2, સાપ્તાહહકો 143, પાલક્ષકો 7-, મામસકો 245 તેમજ
અન્ય 167 િકાશનો હતા.
સમગ્ર દે શની જેમ ગજરાતે પિ (1975 ની) આંતહરક કટોકટીની અંતગગત િીસેન્સરશીપ જેવી બંમધયાર અવસ્થાનો અનભવ કયો. સ્વાભામવક રીતે જ આ ગાળામાં
અખબારો અને સાપ્તાહહકો પાસે અસ્સ્તત્વ ટકાવવા સરકારી માહહમત િસ્તત કરવી અને
કટોકટી મવરદ્ના તમામ લાખનોન ં િકાશન ન કરવ ં એ બે જ માગગ રહ્યા હતા. મોટા
ભાગના અખબારો એ અપનાવ્યા. જેમને તેમ ન કર્ું તેમને 'મીસા' નો અટકાયતી
કાન ૂન, જાહેરખબરો માં કાપ, કોટગ ના મકદમા, જપ્પ્ત અને ઝડતીનો ભોગ બનવ ં પડ્.ં
જોકે 'ફૂલછાબ' , 'સંદેશ', 'જનસત્તા', જેવા દૈ મનકોએ તથા 'સાધના', 'ભ ૂમમપત્ર' વગેરે
સાપ્તાહહક- પાલક્ષકો એ અને ડઝનેક અન્ય સામમયકોએ સેન્સરશીપનો એક યા બીજી
રીતે િમતકાર કયો હતો. આ મવશે હવે પછીના િકરિ માં મવસ્તારથી ચચાગ કરવાની
હોવાથી અહી માત્ર ઉફલેખ કયો છે .
ત્યારબાદ [ઈ.સ 1976] ગજરાતી 67 દૈ મનકો અને અન્ય મળીને 580 િકાશનો
હતાં. ઈ.સ 1975માં આ સંખ્યા 567 ની હતી. તેમિે [ઈ.સ 1977 માં] કટોકટી ઉિાવી
લેવાના આવી અને નવેસર થી ચટં ૂ િી થઇ એટલે િરી અખબારોને લોકશાહી શાસનમાં
મળતી મોકળાશની હવાનો અનભવ થયો.
ઈ.સ 1982 માં ગજરાતીમાં થતા િકાશનોન ં વગીકરિ આ િમાિે રહ્:ં 80
દૈ મનક, 3 અધગસાપ્તાહહક, 173 સાપ્તાહહક, 99 પાલક્ષક, 337 મામસક, 41 મત્રમામસક 24
અન્ય, 9 વામષિક, કલ સંખ્યા 725, ભાષાવાર િકાશનો ની ગિતરી િમાિે હહન્દી 6,
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અંગ્રેજી 53, ગજરાતી 557, મરાિી 1, મસિંમધ 8, દ્વિભાષી 28, મવમવધભાષી 18, કલ
મવતરિ 25.52 લાખન ં હત ં.
ઈ.સ 1986 માં અંતે ભારતમાં 26.614 િકાશનો થતાં હતાં. પાછલા વષગ કરતા
આ વ ૃદ્વદ્ 3.9 ટકાની હતી. 92 ભાષામાં િકામશત થઇ રહેલા િકાશનો, ઈ.સ 1988 ના
અંતે જે સ્સ્થમત એ પહોચ્યા તેમાં ગજરાતી અખબારોની સંખ્યા 41 અને સપ્તાહીકોની
188 હતી. ભાષાકીય રીતે આ સ્થાન હહન્દી, ઉદગ , મરાિી, મલયાલમ, તમમલ, કન્નડ,
બંગાળી, તેલગ પછી આવત ં હત ં.
એકવીસમી સદીના છે ફલા દસકના િારં ભે ભારતમાં 41 અખબારોએ 100 થી
વધ વષગની મંઝીલ પાર કરી હતી. તેમાંન ં 'મબ
ં ઈ સમાચાર' સૌથી જૂન ં અખબાર, એ
વાત ગજરાતી પત્રકારત્વ ને માટે ગૌરવભરી ગિાય.આ વષગ દરમમયાન ગજરાતમાં 48
દૈ મનકો, 4 અધગસાપ્તાહહક, 225 સાપ્તાહહક, 108 પાલક્ષક, 677 મામસક, 41 મત્રમામસક,
અન્ય 27 અને 9 વામષિક એમ કલ 830 િકાશનો થયા છે ."
દે શમાં કાયગરત મવમવધ સમાચાર- સંસ્થાઓ સ્વાતંત્ર્યત્તર ભારતીય પત્રકારત્વ
એક અંગ રૂપ સમાચાર- સંસ્થાઓ પિ છે ., જે અખબારોને દે શ-મવદે શના સમાચારો પ ૂરા
પાડવાન ં મહત્વન ં કાયગ કરતી રહી છે .ભારતીય અખબારો સાથે સંબમધત ચાર િમખ
સમાચાર-સંસ્થાઓ છે : ધ િેસ રસ્ટ ઓિ ઇલ્ન્ડયા (પી. ટી. આઈ), ર્નાઈટે ડ ન્ર્ઝ ઓિ
ઇલ્ન્ડયા (ર્.એન. આઈ), હહન્દસ્તાન સમાચાર અને સમાચાર ભારતી.

ઉપસાંહાર
ભાવનગરમાં જ નહીં પરં ત સૌરાષ્ટ્રને િથમ પત્ર આપવાનો દાવો ભાવનગર
નોંધાવે છે . ‘મનોરં જન રત્નમાળ’ અને ‘સૌરાષ્ટ્ર દપગિ’ એ સમયના મહત્વના પત્રો હતા.
આ ઉપરાંત ભાવનગરમાં ઇ.સ.1885 નાં પહેલી ઓગસ્ટના રોજ ‘મિયંવદા’ નામન ં
મામસક શ્રી મલિલાલ નાનભાઇ દ્વિવેદીએ શરૂ

કર્ગ હત ં. જેમાં જસ્ત્રઓને ઉદ્દે શીને લેખો

લખાતા હતા. ઇ.સ.1887 માં ખેતીવાડી ખાતાના અમધકારી શ્રી દલગભરામ રામજી જાનીએ
‘ખેડત’ નામન ં સામમયક શરૂ

કર્.ું જેમાં ખેતી મવષયક બાબતોની ચચાગ કરવામાં

આવતી. અને ઇ.સ.1924 માં સાહહત્યસભર ‘કૌમદી’ નામન ં મત્રમામસક શ્રી મવજયરાય વૈધ
િારા શરૂ

કરવામાં આવ્ર્ ં હત ં. અને ઇ.સ. 1938 માં મવજયરાય વૈધ િારા ‘માનમસ’

નામન ં સામમયક પિ શરૂ કરવામાં આવ્ર્ ં હત ં. ત્યારબાદ તેમિે ‘રોહહિી’ નામન ં પત્ર
પિ શરૂ કર્.ું આ ઉપરાંત ઝવેરચંદ મેઘાિીનાં પત્ર મહેન્દ્ર મેઘાિીએ 26 મી 1650 ના
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રોજ ‘મમલાપ’ નામન ં મામસક પત્ર શરૂ કરે લ ં જે માત્ર ભારતમાં જ નહહિં પરં ત મવદે શમાં
પિ જત હત ં. અને વતગમાન સમયમાં ભાવનગરમાં ગજરાત સમાચાર, સંદેશ, પગદંડી,
આજ કાલ, સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર જેવા સમાચાર પત્રોનો સમાવેશ થાય છે .

.
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