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�ધુારા �ે�ે કઝ�નના ંન�ધપા� કાય�ની સમી�ા

સ�રમી  સદ�ના  આરંભે ભારતમાં વેપાર  અથ�  આવેલી  ��ેજ  ��એ  ધીમે  ધીમે  ભારતીય  શાસન  �યવ�થા–�  �ુદાં �ુદાં
ગણરા�યોમા ંિવભા�ત હતી તેને �ક� કરવા�ુ ંકામ શ� કર�  છે. �ાદ�શીક રા�યોની �દરો�દરની ખ�ચતાણ અને વેરઝરે તથા
�બન�ુશળ વહ�વટને  પ�રણામે  ��ુ�શાળ� અને  ચ�રુ ��ેજ  ��  તેમાં ફાટ�ટ પડાવી િવિવધ  યોજનાઓ �ારા સ�ા હાસંલ
કરવામાં સફળ થાય છે. �ાદ�િશક સઘં રા�યોના આળ�ુ શાસકોની �વાથ�નીિત અને �ૂંક� ���ટને કારણે ��ેજોને આપણે �યાં
શાસન કરવાનો મોકો મળે છે. ૧૮૫૭ ના િવ�લવ પછ� ��ેજ સરકાર ભારતની શાસન �યવ�થાનો હવાલો ઈ�ટ ઈ�ડ�યા કંપની
પાસેથી પોતે લઈ લે છે. �યારબાદ ભારતમા ંશાસન ચલાવવા એક ચો�સ વહ�વટ�ય માળ� ુ ંગોઠવે છે. આ વહ�વટ� માળખાને
પ�રણામે તેમની સ�ા ભારતમા ંવ� ુમજ�તૂ બને છે. આ વહ�વટ� માળખાના ઉપર� તર�ક�નો હો�ો ”ગવન�ર જનરલ” નો હતો.
��ટ�શ  સરકાર  ભારતમાં  �દુ�  શાસન  ચલાવવા  અને  ભારતીયોના  અવાજને  દબાવી  દ�વા  માટ�  હમંેશાં  કાબલે
�ય��તઓની’ગવન�લજનરલ’  તર�ક�  િનમ� ૂકં કરતી. ભારતમાં આવેલા �ુદા�ુદા ગવન�લ જનરલોમાં ઈ.સ.૧૮૯૯ થી ૧૯૦૫
�ધુી આવેલા કઝ�ને તેની સા�ા�યવાદ� નીિતની સાથે સાથે ક�ટલાક આગવા �ધુારા પણ કયા� છે.

ઈ.સ. ૧૮૫૯માં જ�મેલા �યો�  નથનીઅલ કઝ�ન� ુ ં િશ�ણ ઑ�સફડ�  �વી �ણીતી સ�ંથામાં થ�ુ ંહ� ુ.ં તે  ભારતમાં ગવન�લ
જનરલ તર�ક�  આવે  છે  તે  પહ�લાં ભારત  તથા  એિશયાના  િવિવધ  દ�શોનો  �વાસ  ખડે�ને  �યાનંી  રાજક�ય  �યવ�થાનો  �ડો
અ�યાસ  કર� ��ૂો  હતો. આથી ભારતમાં સ�ાનાં ��ૂો  સભંા�યા બાદ ઘણા ��ોને  �બૂ જ  �ુનેહ�વૂ�ક ઊક��યા હતા. લોડ�
કઝ�નની આવી �નૂેહભર� નીિતને કારણે ��ેજ સા�ા�યનો ખા�સો િવ�તાર થવા પા�યો હતો. જોક� તેમા ં�ધુારાવાદ� �ણુો પણ
જોવામળે છે. �ના �ારા તેણ ેઘણા �શસંનીય �ધુારાઓ કયા� છે.

૦૧. �ુ�કાળ �વી �ુદરતી આફતમા ંરાહતદાયક પગલા ં:

લોડ� કઝ�ને � સમ�ગાળામા ંભારતમા ંસ�ના ં��ૂો સભંા�યા ંતે સમય ભારતમા ંઅનેકિવધ �ુદરતી આફતોનો હતો. અિત��ૃ�ટને
કારણે �રૂની સમ�યા, પાકમા ંરોગચાળાને લીધે િન�ફળતા વાવાઝોડા ંિવગેર�ની સાથે અના��ૃ�ટ – એટલે ક� �ુ�કાળની સમ�યા
મોટામા ંમોટ� હતી. ઈ.સ. ૧૮૫૮ થી ૧૯૦૦ની વ�ચનેા ગાળામા ંનાના-મોટા થઈને લગભગ વીસેક �ટલા �ુ�કાળો પડ�ા હતા.
તેમાં ઈ.સ. ૧૯૦૦નો �ુ�કાળ �ને આપણે સવંત ૧૯૫૬ને કારણે છ�પનીયા �ુ�કાળ તર�ક� ઓળખી છ�એ તેની ભયકંરતા તો
�દય હલાવી દ� તેવી અ�યતં �ર હતી. આમાથંી ��ને ઉગારવા લોડ�  કઝ�ને એક કમીશનની રચના કર�.આ કમીશને �ચૂવેલાં
િવિવધ  પગલાઓંનો  કઝ�ને  તા�કાલીક  અમલ કય�  તથા  વારંવાર  પડતા  �ુ�કાળને  �યાનમાં રાખી  એક  �ુ�કાળ અિધકાર�ની
િનમ� ૂકં કર�. વારંવાર પડતા �ુ�કાળનો સામનો કરવા અનાજ અને ઘાસચારા માટ� ખેતીવાડ�ના િવકાસ પર �રુ� ુ ં�યાન આ��ુ.ં
ખતેી �ધુારણા માટ� વૈ�ાિનક �યોગો પર િવશેષભાર ��ૂો. આના પર�ણામે અનાજના ઉ�પાદનમાં સારો એવો વધારો થવા
પા�યો. �થી ખ�ેતૂોને ફાયદો થયો. આ ઉપરાતં મહ��લૂ ઉઘરાવવાની કામગીર� અને તેની �કણી કરવાની પ�ધતીમા ં�ધુારા
લાવી ખ�ેતૂો�ુ ં�હત �યાનમાં લી�ુ.ં ખ�ેતૂો પાસે મહ��લૂ ઉઘરાવનાર અધીકાર�ઓને કડક વ�લૂાત નહ� કરવાના �કુમો કયા�.
ખતેીવાડ�મા ંિવિવધ સશંોધનો માટ� તેવી સશંોધન સ�ંથાઓ �થાપી અને તેના માટ� અ�દુાનની �યવ�થા કરવામા ંઆવી.

૦૨. સહકાર� િધરાણ સં�થાઓને �ો�સાહન :-

તે સમયે ખતેી કરનાર ખ�ેતૂોને વાવણી માટ� �બયારણ તથા ખાતર અને બી� કામો માટ� પૈસાની ઘણી જ અગવડતા પડતી.
તેઓ આ માટ� શરાફો અને શા�કુારો પાસેથી �યા� પૈસા લતેા. �ના િવષચ�માથંી �ટ�ુ ંઘ�ુ ંજ કપ�ંુ બની જ�ુ ંઅને દ�વાદાર
બની જતા. આથી ખતેી માટ�  કઝ�ને  ઈ.સ. ૧૯૦૪માં સહકાર� િધરાણ સઘંોને  લગતો  ધારો  પસાર કય�. �  �તગ�ત  ખ�ેતૂોને
�યાજના ન�વા દર� લોન આપવામા ંઆવતી હતી.

આવી સહકાર� બ�ેકો તથા સ�ંથાઓને સરકાર તરફથી ઉદાર સહાય આપવામાં આવતી હતી. આ �કારની કઝ�નની ��િૃ�થી
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ખ�ેતૂોને ઘણી � રાહત થઈ અને તેના ઘણા લાભો �ા�ત થયા.

૦૩. ર�લવેની કાય��મતામા ંવધારો:-

ર�લવેની �બનકાય��મતાને  પ�રણામે  �ુદરતી આફતોની માણસોને  મદદ પહ�ચાડવા� ું કાય�  ��ુક�લીભ�ુ� બની રહ�� ુ ંહ� ુ.ં આથી
ર�લવેના �ધુારા માટ� ઈ.સ. ૧૯૦૩માં રોબટ�સન કમીશને �ચૂવેલી ભલામણો �માણે ર�લવેની ખાનગી કંપની તથા સરકારની
મા�લક� �ૂર કર� તેના બદલે �ણા સ�યોવાળા ર�લવે બોડ�ની રચના કરવામા ંઆવી. આ બોડ�ને �હ�દ સરકારકારના વેપાર-ઉ�ોગ
ખાતા નીચે �કૂ� તેને નફાના ધોરણે કામગીર� હાથ ધરવા� ુ ં�ચૂવવામાં આ��ુ.ં આથી કઝ�નની િવદાય (૧૯૦૫) માં થઈ �યાં
�ધુીમા ંછ હ�ર માઈલની નવી ર�લવે બધંાઈ �કૂ� હતી. તથા અગાઉ � ર�લવે ખોટ કરતી હતી તે નફો કરતી સ�ંથા બની �કૂ�
હતી.

૦૪. િશ�ણમા ં�ણુા�મક �ધુારા :-

�હ�દમા ંિશ�ણનો �સાર-�ચાર ��ેજોએ તેમને વહ�વટમા ંઉપયોગી બને તેવા નોકર�યાતો પેદા કરવાનો હતો. આના પ�રણામે
િશ�ણ મા� ઉપલા વગ�ને જ �પશ�� ુ ંહ� ુ.ં �મ�િવ તથા સામા�ય વગ� તેનાથી વ�ંચત રહ� જતો હતો. ભારતમા ંિશ�ણ� ુ ં�માણ
ન�હવત હ� ુ.ં તથા નાણાનંા અભાવે �ાથિમક િશ�ણ પણ લોકો મેળવી શકતા નહોતા. ઉ�ચ િશ�ણમા ંપણ અ�યાપન� ુ ંની�ું
ધોરણ, આયોજન વગરની પર��ા પ�ધિત તથા વધાર� પડતા સ�યોને કારણ ે�િુનવિસ��ટનો વહ�વટ તથા �ણુવ�ા કથળ� ��ૂાં
હતા.ં  તેને  �ધુારવા ર�લવે  કમીશનની રચના લોડ�  કઝ�ને  કર�. અને  તેણે િશ�ણ �ધુારવા માટ�  �  ઉપાયો  �ચૂ�યા તેનાથી
સમ�િશ�ણ ���યા �ધુારો પામી અને તેની સાથે જોડાયેલા િવ�ાથ�-અ�યાપકોની સાથે સાથે સમાજને પણ ખા�સો લાભ થવા
પા�યો. �ી િશ�ણ, ઉ�ચ િશ�ણ તથા ટ�કનીકલ િશ�ણમાં થયેલા િવકાસે સમાજને એક ડગ�ુ ંઆગળ વધારવા�ુ ંઉમદા કાય�
ક�ુ�.

૦૫. નાણાકં�ય �ધુારા :-

કઝ�ને ક��� તથા �ાતંો વ�ચે આવકનાં �ોતો અને સાધનોની સરખે �હ�સે ફાળવણી કર�. આવકનાં સાધનનોની વહ�ચણી તથા
�ાતંોને આપવાની અ�દુાનની રકમ ચો�સ સમયગાળાને બદલ ેકાયમી કરવામા ંઆવી. તથા અસાધારણ સજંોગો િસવાય તેમાં
કોઈપણ બદલાવ નહ� લાવવા�ુ ંઠરાવવામા ંઆ��ુ.ં િવિવધ �ાતંોને લોક�હતના ંકાય� તથા વહ�વટ માટ� નાણાકં�ય ખચ� કરવાની
�વાય�તા  આપવામાં આવી.  ક���  તથા  �ાતં  વ�ચે  નાણાકં�ય  �મુેળ  સાચવી  બચતને  પણ  �ાધા�ય  આપવામાં આવતાં
સરકારની નાણાકં�ય ��થિતમા ંસારો એવો �ધુારો થયો.

૦૬. પોલીસતં�મા ં�ધુારણા :-

પો�લસત�ંમા ંજોવા મળતી ઊણપોને �ૂર કરવા કઝ�ને ઈ.સ. ૧૯૦૨મા ંએક કમીશનની રચના કર�. �ણે પોલસેત�ંમા ં�ધુાર
લાવવા માટ� ક�ટલીક ભલામણો કર�. કિમશનની આ ન�ધપા�  ભલામણોનો કઝ�ને  �વીકાર કય� અને  તેનો અમલ પણા કય�.
આથી પો�લસત�ંની કાય��મતામા ંન�ધપા� �ધુારો થયો.

૦૭. વહ�વટ� �ધુારા :-

વહ�વટ�ત�ંની �બનકાય��મતા તથા �મુારશાહ�ને કારણે ઘણા ��ો વણઉક�યા પડ�ા હતા. ઓ�ફસોમા ંફાઈલોના ઢગ ખડકાયા
હતા. તેથી કઝ�ને ઉ�ચ અિધકાર�ઓ સાથે ચચા� િવચારણા કર� વહ�વટ� ત�ંને કાય��મ બનાવવાના ઉપાયો અમલમાં ��ૂા.
�ની વહ�વટ�ત�ં પર સાર� અસર પડ�.

આ ઉપરાતં લ�કર� ��ેે પણ ન�ધપા� �ધુારા કયા�. અ�ય �ધુારાઓમા ંભારતીય સ�ં�ૃિતને ઉ�ગર કરનારા સા�ં�ૃિતક અવશેષો
તથા િશ�પ-�થાપ�યનાં �મારકોની �ળવણીને  લગતો  પસાર કર�લો  કાયદો  પણ તેમ�ું �ધુારાવાદ� પગ�ુ ંહ� ુ.ં  આમ, લોડ�
કઝ�ન�ુ ંભારતમા�ં ુ ંછ વષ��ુ ંશાસનને અનેકિવધ ��ેે ન�ધપા� �ધુારાઓ લાવ� ુ ં�યાનાહ� બની ર�ુ ંતે ન�ધ�ુ ંજ ર�ુ.ં

સંદભ�

આ�િુનક ભારતનો ઈિતહાસઅને ભારતના �વાત�ંય સ�ંામો. લખેક : ડૉ. રમણલાલ ક�. ધાર�યા.1. 
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