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કોડીનારમાાં શિક્ષણનો શિકાસ 

પ્રસ્તાિના : 

               કોડીનારન ું ભૌગોલિક સ્થાન ૨૦-૪૭' ઉત્તર અક્ાુંશ અન ે ૭૦-૪૨' પરૂ્વ રેખાુંશ ઉપર આરે્િો 
છે.તાલ કાની ઉત્તરમાું પ્રખ્યાત ગીર ર્નરાજી અને દલક્ણમાું અરબી સમ દ્ર આરે્િ છે. સ્ર્તુંત્રતા પહિેાું કોડીનાર 
જ નાગઢ રાજ્યના તાુંબા હઠેળ હત  ું. ઈ.સ.૧૮૧૧માું નર્ાબ  હામદખાનન ું અર્સાન થતા તેમના બે પ ત્રો 
બહાદ રખાન અને  સિાબતખાન ર્ચ્ચે  ગાદી માટે તકરાર થઇ. તેમાું ગાયકર્ાડ સરકારે બહાદ રખાનનો પક્ 
િીધો. તેમના હક્કના રક્ણ માટે મળૂદ્વારકામાું થાણ ું બેસાડ્ ું. પરુંત   આ બેર્ડી સત્તાથી તકરારો થતી તેથી 
ઈ.સ.૧૮૧૩માું કરારથી કોડીનાર તાલ કો ગાયકર્ાડ સરકારને સોપર્ામાું આવ્યો.આમ કોડીનાર અમરેિી પ્રાુંતના 
ગાયકર્ાડ શાસન હઠેળ આર્તા કોડીનારમાું શશક્ણ સારો  શર્કાસ થયો. 

 ગાયકિાડ િાસનમાાં કોડીનારનો િૈક્ષણણક શિકાસ :- 

           કોઈ પણ રાજ્યના સર્વગ્રાહી શર્કાસમાું સૌથી મોટી જર્ાબદારી શશક્ણના કે્ત્રની  હોય છે.તેથી શશક્ણન ું 
માળખ ું જેટલ ું વ્યાપક,સક્મ અને રૈ્જ્ઞાશનક દ્રષ્ટટથી પે્રરરત હોય તેટિો ઝડપથી રાજ્યોનો શર્કાસ થાય છે. આર્ા  
ઉમદા ખ્યાિથી પ્રેરાઈને ર્ડોદરાનાું ગાયકર્ાડી શાસકોએ શાસક બનતાની સાથે રાજ્યના શશક્ણના શર્કાસ તર  
ધ્યાન આપ્ ું. ગ જરાતના અન્ય દેશી રજર્ાડાઓની જેમ ગાયકર્ાડ રાજય પણ શશક્ણના શર્કાસમાું પાછળ ન 
હત  ું. કોડીનાર અમરેિી પ્રાુંતનો એક ભાગ હતો. તેથી  ગાયકર્ાડ રાજય દ્વારા  અમરેિીમાું પ્રાથશમક શશક્ણના 
શર્કાસ માટે પગિા િીધા ત્યારે કોડીનારના ર્ધારે ર્સ્તી ધરાર્તા ગામડામાુંઓમાું પણ પ્રાથશમક શાળાઓ શરૂ 
કરર્ામાું આર્ી હતી. મહારાજા ખુંડેરાર્ ગાયકર્ાડ ેઈ.સ. ૧૮૭૦માું કોડીનારની મ કાિાત િીધી ત્યારે કોડીનારમાું 
પ્રાથશમક શાળા શરૂ કરર્ામાું  આર્ી હતી.. ઈ.સ. ૧૮૭૩માું મલ્હારરાર્ના સમયમાું કોડીનારના ઘાટર્ડ ગામમાું 
પ્રાથશમક શાળા શરૂ કરર્ામાું આર્ી હતી.૧ 

                 ઈ.સ. ૧૮૭૫માું મહારાજા સયાજીરાર્ ગાયકર્ાડ -ત્રીજાએ ર્ડોદરા રાજ્યની બાગડોર 
સુંભાળતાની સાથે જ શશક્ણના શર્કાસને ર્ેગ મળ્યો.તેમને ઈ.સ. ૧૮૭૫માું શશક્ણ ખાતાને અિગ ક્ ું.૨ ગ જરાતી 
ભાષાને રાજ્ય ભાષા તરીકે સ્ર્ીકારી તેમજ ગામ્ય શશક્ણ ઉપર ભાર મ ક્યો. તત્કાિીન ર્ડોદરા રાજ્ય એક એવ ું 
રાજ્ય હત  ું જ્યાું પ્રથમર્ાર પ્રાથશમક શશક્ણ મ ત અને  રજીયાત બનાર્ા્ ું. ઈ.સ. ૧૯ માચવ ૧૮૯૩ના રોજ 
સયાજીરારે્ 'પ્રાથશમક શશક્ણ મ ત અને  રજીયાત  રમાર્તો કાયદો અમિમાું મ ક્યો.તેના ભાગરૂપે  સૌપ્રથમ 
પ્રયોગ અમરેિીના દસ ગામોમાું કરર્ામાું આવ્યો. જેમાું ૧.કસ્બે અમરેિી ૨.ઈશ્વરીયા ૩.ભશૂતયા ૪.સાુંગાડેરી 
૫.ર્રૂડી ૬.થોરડી ૭.મોટા ભુંડારરયા ૮.ગાર્ડકા ૯. તેહપ રા ૧૦.શર્ઠ્ઠિપ રનો સમારે્શ થતો હતો.3 ત્યાર બાદ આ 
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પ્રયોગ સ ળ રહતેા સમગ્ર રાજ્યમાું મ ત અને  રજીયાત પ્રાથશમક શશક્ણ અમિી બનર્ાના હતે  થી ઈ.સ.૧૯૦૬-
૦૭માું  રજીયાત કેળર્ણીનો કાયદો પસાર કરર્ામાું આવ્યો. જે અન સાર છોકરાના અભ્યાસ માટે ૭ થી૧૨ ર્ષવની 
ર્ય અને દીકરીઓ માટે ૭થી ૧૦ ર્ષવની ર્ય નક્કી કરર્ામાું આર્ી.૪ દરેક બાળકોએ  રજીયાત શાળાએ જવ ું 
પડત  ું હત  ું. શાળામાું ગેરહાજર રેહનાર બાળકોના માું-બાપને દુંડ થતો હતો. તેથી શશક્ણ િેતા બાળકોની સુંખ્યામાું 
ઈ.સ.૧૯૦૮થી ૧૯૨૧ સ ધીમાું ઉત્તરોતર ર્ધારો થયો હતો. 

                મહારાજા સયાજીરાર્ે  મ ત અને  રીજીયાત પ્રાથશમક શશક્ણના પ્રયોગ માટે  અમરેિી પ્રાુંતના 
ગામોને પસુંદ કરતા અમરેિીમાું પ્રાથશમક શશક્ણનો સારો શર્કાસ થયો. ઈ.સ.૧૯૦૬-૦૭માું  રજીયાત કેળર્ણીનો 
કાયદો પસાર થતા પ્રાથશમક શશક્ણ ગામ્ય શર્સ્તાર સ ધી પહોચાડર્ા માટે અમરેિી પ્રાુંતના ગામડાઓમાું પણ 
પ્રાથશમક શાળાઓ ખોિર્ામાું આર્ી.તેના ભાગરૂપે મહારાજા સયાજીરાર્ ત્રીજના શાસનકાળમાું કોડીનારના છારા 
ગામમાું ઈ.સ.૧૮૮૯માું પ્રાથશમક શાળા શરૂ કરર્ામાું આર્ી. કોડીનારમાું કન્યા કેળર્ણીના ઉતેજન માટે મહારાજા 
સયાજીરાર્ ત્રીજાના શાસનકાળમાું ઈ.સ.૧૯૦૭માું કોડીનારમાું પ્રથમ કન્યા પ્રાથશમક શાળા શરૂ કરર્ામાું આર્ી. 
ત્યાર બાદ કોડીનારના ઘાુંટર્ડ,આિીદર,અરણેજ અને હરમડીયામાું કન્યા શાળાઓ શરૂ કરર્ામાું આર્ી. ઈ.સ. 
૧૯૪૭ સ ધીમાું કોડીનારના ગામડામાું ક િ ૩૩ પ્રાથશમક શાળાઓ કાયવરત હતી. આમ આ સમય દરમ્યાન 
પ્રાથશમક શશક્ણના શર્કાસ માટે રાજ્ય તર થી કરર્ામાું આરે્િા પ્રયત્નોના પરરણામે  કોડીનારમાું પ્રાથશમક શશક્ણ 
શર્કાસ અને કન્યા કેળર્ણી  સાર ું ઉતેજન મળ્્ ું હત  ું. 

            ર્ડોદરા રાજય તર થી અંગ્રેજી કેળર્ણીના શર્કાસ માટે એગ્િો-ર્નાવક્ય િર શાળાઓ શરૂ કરર્ામાું 
આર્ી હતી.ઈ.સ.૧૮૭૯માું અમરેિીમાું એંગ્િો-ર્નાવક્ય િર શાળા શરૂ કરર્ામાું આર્ી હતી. તેને ઈ.સ.૧૮૯૯માું 
માધ્યશમક શાળામાું  ેરર્ામાું આર્ી હતી.૫ કોડીનારમાું અંગે્રજી શશક્ણના શર્કાસ માટે ઈ.સ.૧૯૦૧માું એંગ્િો-
ર્નાવક્ય િર શાળા શરૂ કરર્ામાું આર્ી હતી. શશક્ણના પ્રચાર માટે પ સ્તકાિયો અને ર્ાુંચનાિયો શરૂ કરર્ા માટે 
ર્ડોદરા રાજય તર થી પ્રયાસ કરર્ામાું આવ્યા હતા. જેના ભાગ રૂપે ર્ડોદરા રાજયે ઈ.સ.૧૯૧૦માું િાયબ્રેરી 
શર્ભાગ શરૂ કયો હતો. અમરેિીમાું ઈ.સ. ૧૮૭૩માું સૌપ્રથમ પબ્લિક િાઇબ્રેરી શરૂ કરર્ામાું આર્ી. ઈ.સ.૧૯૧૪માું 
કોડીનારમાું શ્રી પ્રતાપશસિંહ રાર્ સાર્વજશનક પ સ્તકાિય શરૂ કરર્ામાું આવ્્ ું.૬ આમ ગાયકર્ાડી શાસનકાળ 
દરમ્યાન  કોડીનારમાું શશક્ણનો શર્કાસ થયો હતો. 

 આઝાદી પછી કોડીનારમાાં શિક્ષણનો શિકાસ :- 

           આઝાદી પછી  ગાયકર્ાડ સરકારન ું શર્િીનીકરણ થતા ર્ડોદરા રાજયન ું જોડાણ મ ુંબઈ રાજય સાથે 
કરર્ામાું આવ્્ ું.ર્ડોદરા રાજય સાથે અમરેિી પ્રાુંત મ બઈ સરકારના હક મત હઠેળ આર્તા તેની સાથે કોડીનાર 
પણ મ ુંબઈ રાજયનો ભાગ બની ગ્ ું. ઈ.સ.૧૯૬૦ ગ જરાતની અિગ રાજય તરીકેની રચના થતા કોડીનાર 
અમરેિી જીલ્િામાું સમારે્શ કરર્ામાું આવ્યો.ઈ.સ. ૧૯૬૦થી ૧૯૯૭ સ ધી કોડીનાર અમરેિી જીલ્િામાું રહ્ ું. 
ઈ.સ.૧૯૯૭માું રાજય સરકાર દ્વારા જીલ્િાની પ નઃરચના કરર્ામાું આર્તા કોડીનાર તાલ કો જ નાગઢ જીલ્િાની 
હદમાું આર્તો હોર્ાથી જ નાગઢ જીલ્િામાું સમારે્શ કરર્ામાું આવ્યો.    
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            આઝાદી પછી કોડીનારમાું શશક્ણના શર્કાસને ઉતેજન મળ્્ ું. કોડીનારના આગેર્ાનોએ સહકારી ધોરણે  
 ુંડ એકઠ ું કરીને શૈક્લણક સુંસ્થાઓ સ્થાપી હતી. આ સુંસ્થાઓએ કોડીનારના શશક્ણના શર્કાસમાું મહત્ર્નો  ાળો 
આપયો. 

            ઈ.સ.૧૯૩૨માું કારડીયા જ્ઞાશતના શર્ધાથીઓના અભ્યાસ માટે શ્રી ભગર્ાનબાપાના પ્રયત્નોથી શ્રી 
કારડીયા રાજપતૂ શર્ધાથી ભ ર્નની સ્થાપના કરર્ામાું આર્ી. શ્રી ભગર્ાનબાપને આ સુંસ્થાના  પ્રમ ખ બનાર્ામાું 
આવ્યા.શરૂઆતમાું આ સુંસ્થા પાસે લબલ્ડીંગ ન હત  ું. તેથી તે સોમનાથ મુંરદરમાું ભાડાના મકાનમાું બેસતી હતી. 
ઈ.સ.૧૯૩૬માું આ ભ ર્નન ું ઉદઘાટન ગાયકર્ાડના સ બા શ્રી રમણિાિ ર્સુંતિાિ દેસાઈએ ક્ ું હત  ું.૭ આ સુંસ્થા 
દ્વારા કોડીનારમાું પ્રાથશમક અને માધ્યશમક શાળાઓ શરૂ કરર્ામાું આર્ી સાથ ે સાથે કારડીયા જ્ઞાશતના શર્ધાથીઓ 
માટે રહરે્ાની અને જમર્ાની પણ સ શર્ધા આપર્ામાું આર્તી હતી. 

         ઈ.સ.૧૯૦૧માું એંગ્િો-ર્નાવક્ય િર શાળા શરૂ કરર્ામાું આર્ી હતી.પરુંત   આ શાળામાું શર્ધાથીઓની સુંખ્યા 
ર્ધતા નવ ું મકાન બાુંધર્ાની જરૂરરયાત ઉભી થઈ. કોડીનારના ર્ેપારી આગેર્ાનો પાસેથી અને શ્રી લબિેશ્વર ખાુંડ 
ઉદ્યોગના સભાસદો પાસથેી ટનના ૨૫ પૈસા પ્રમાણે  ાળો   ઉઘરાર્ી શાળાના લબલ્ડીંગન ું શનમાવણ કરર્ામાું આવ્્ ું. 
ઈ.સ.૧૯૬૨માું ગ જરાતના તત્કાિીન મ ખ્યમુંત્રીશ્રી બળર્ુંતરાય મહતેાના હસ્તે આ શાળાના લબલ્ડીંગન ું ઉદઘાટન 
કરર્ામાું આવ્્ ું. આ શાળાના મકાનના શનમાવણમાું મ ુંબઈના શેઠશ્રી મથ રદાસ મ િચુંદ તર થી રૂ.૨૫૦૦૦ન ું સૌથી 
ર્ધારે દાન મળેિ હોર્ાથી આ દાતાના નામ પરથી એંગ્િો-ર્નાવક્ય િર શાળાન ું નામ શ્રી શાહ એમ.એમ.હાઇસ્ક િ 
રાખર્ામાું આવ્્ ું.આ શાળાની શરૂઆતમાું ધોરણ ૮,૯,૧૦ના ર્ગો શરૂ કરર્ામાું આવ્યા.આ શાળા આજ રદન સ ધી 
અશર્રત પણે કાયવ કરી રહી છે.આ શાળાન ું કોડીનારના શશક્ણના શર્કાસમાું અગત્યન ું પ્રદાન ગણાર્ી શકાય.૮ 

              શ્રી શાહ એમ.એમ.હાઇસ્ક િમાું કન્યાઓની સુંખ્યા ર્ધતા કન્યાઓ માટે અિગ શશક્ણની વ્યર્સ્થા 
કરર્ા માટે અિગ કન્યા શાળાની જરૂરરયાત ઉભી થઇ.એ સમયે નગર પાલિકાના પ્રમ ખ અમતૃિાિ જાનીના 
પ્રયત્નોથી ઈ.સ. ૧૯૭૦માું નગર પાલિકા સુંચાલિત ગલ્સવ હાઇસ્ક િ શરૂ કરર્ામાું આર્ી.કેળર્ણી મુંડળ,કોડીનાર 
તર થી આ શાળાન ું  લબલ્ડીંગ બાધકામ કરર્ામાું આવ્્ ું. આ સુંસ્થાએ કોડીનારમાું કન્યા કેળર્ણીના શર્કાસમાું 
મહત્ર્નો  ાળો આપયો. આ  માત્ર કન્યા શાળા હોર્ાથી  ઘણા ર્ાિીઓ પોતાની દીકરીઓને આગળ ઉચ્ચ અભ્યાસ 
માટે શાળાએ મોકિતા થયા. 

              ગાયકર્ાડી શાસનકાળમાું કોડીનારમાું પ્રાથશમક શશક્ણ સારો શર્કાસ થયો હતો.પણ આ પ્રાથશમક 
શાળાઓના મકાનો જર્જરરત અર્સ્થામાું હતા. જેમાું અમ ક પ્રાથશમક શાળાઓના ર્ગો ભાડાના મકાનમાું ચાિતા 
હતા. શાળાઓના મકાનો જર્જરરત હોર્ાના પરરણામે ઉનાળામાું તાપ કે ધળૂમાું બેસી શર્ધાથીઓ અભ્યાસ કરતા 
હતા. ર્ાર્ાઝોડ ું,ર્રસાદ અશત ઠુંડી ર્ગેરે પ્રસુંગોએ બાળકોને બેસાડર્ાની તકિી ને કારણે  રજીયાત રજા આપર્ી 
પડતી હતી.શાળાના શશક્કો બેસર્ા માટે ખ રશી કે શર્ધાથી માટે પ રતી બેંચની વ્યર્સ્થા કે લિેક બોડવ પણ ન હતા 
તેથી કોડીનારની આ શાળાઓમાું  ભૌશતક સ્સ્થશત સ ધારર્ા માટે કોડીનાર નગર પાલિકાનાએ સમયના પ્રમ ખ 
અમતૃિાિ જાનીએ એક સામાજજક પ્રસગમાું ભેગા થયેિા કોડીનારના સૌ નગરજનોને શાળાની આ સ્સ્થશત 
સ ધારર્ાની અપીિ કરી અને એક શૈક્લણક સુંસ્થા સ્થાપર્ાનો શર્ચાર રજ  કયો. જેના ભાગ રૂપે ઈ.સ.૧૯૮૨માું 
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કોડીનાર કેળર્ણી મુંડળીની સ્થાપના કરર્ામાું આર્ી.આ કેળર્ણી મુંડળે કોડીનારની પ્રાથશમક ક માર 
શાળા,પ્રાથશમક કન્યા શાળા તથા ગલ્સવ હાઇસ્ક િ એમ ત્રણ શાળાના લબલ્ડીંગન ું બાુંધકામ ક્ ું. આ શાળાના 
મકાનના બાધકામ ઉપરાુંત અન્ય શાળાના મકાન બાુંધકામ કે શાળાને ઉપયોગી અન્ય સાધનોની ખરીદર્ામાું 
મદદ પણ કરી.આમ આ સુંસ્થાએ કોડીનારના શાળાઓમાું ભૌશતક સ શર્ધા ર્ધારર્ામાું મહત્ર્ન ું યોગદાન આપ્ ું. 

               કોડીનારમાું આઝાદી પછી પ્રાથશમક શશક્ણને ર્ેગ મળતા માધ્યશમક શશક્ણની જરૂરરયાત ઉભી 
થઇ.પરુંત   કોડીનારમાું માધ્યશમક શશક્ણ આપતી એક માત્ર શાળા  હતી.જેમાું શર્ધાથીની સુંખ્યામાું ઘસારો રદન-
પ્રશતરદન ર્ધતો જતો હતો. ગામડાઓમાું માધ્યશમક શશક્ણનો અભાર્ જોર્ા મળતો હતો.કન્યા કેળર્ણીને પરૂતા 
પ્રમાણમાું ઉતેજન મળ્્ ું ન હત  ું.આ સમયે ર્ાિીઓ પોતાની દીકારોને આગળ અભ્યાસ માટે ગામની બહાર 
મોકિર્ાું તૈયાર  ન હતા. તેથી પોતાના ગામમાું કે નજીકના આજ બાજ ના ગામમાું માધ્યશમક શશક્ણની સ શર્ધા 
પાપત થાય તો કન્યાઓ આગળ અભ્યાસ કરે તેર્ી સ્સ્થશત હતી.બીજી બાજ  માધ્યશમક શશક્ણ મેળર્ેિ શર્ધાથીઓ 
માટે ઉચ્ચ શશક્ણ માટે કોડીનારમાું કોઈ સ શર્ધા ન હતી.આ સમસ્યાના પરરપક રૂપે અને તેના શનર્ારણ માટે એક 
શૈક્લણક સુંસ્થા સ્થાપર્ાન ું શર્ચાર કોડીનારના આગેર્ાનોને આવ્યો. શ્રી જયશસિંહભાઈ પરમાર,રામશસિંહભાઈ ર્ાળા 
અને કોડીનારના અન્ય આગેર્ાનોના પ્રયત્નોથી ઈ.સ.૧૯૬૩માું શ્રી ભગર્ાનભાઈ ભાભાભાઈ બારડ સ્મારક ટ્રસ્ટની 
સ્થાપના કરર્ામાું આર્ી.૯ શ્રી ભગર્ાનબાપાએ જીર્ન પયુંત કોડીનાર તાલ કાની સેર્ા કરી હોય તેની સમશૃત 
કાયમ માટે જળર્ાય રહ ેતેથી તેના નામ ઉપર આ સુંસ્થાન ું નામકરણ કરર્ામાું આવ્્ ું. આ સુંસ્થાએ ક્રમશઃ એમ 
૧૭ માધ્યશમક શાળા, એક સામાન્ય અને શર્જ્ઞાન પ્રર્ાહની ઉચ્ચતર માધ્યશમક શાળા અને  બે કોિેજ જેમાું બહનેો 
માટે અિગથી ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે એક અિગ મરહિા કોિેજની શરૂઆત કરી. આ સુંસ્થાએ કોડીનાર અન ે
કોડીનારના આજ બાજ ના ગામડાઓમાું માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર માધ્યશમક શાળાઓ અને કોિેજો શરૂ કરીને 
કોડીનારના ઉચ્ચ શશક્ણના શર્કાસ મહત્ર્ની યોગદાન આપ્ ું અને સાથે સાથે ઘર આગણે માધ્યશમક શાળાની શરૂ 
કરીને કન્યા કેળર્ણીણે ઉત્તેજન આપીને  કન્યા કેળર્ણીના શર્કાસમાું પણ મહત્ર્નો  ાળો આપયો.  

 સમાપન : 

                 આમ ઉપરોક્ત ચચાવ પરથી  લિત થાય છે કે આઝાદી પરેૂ્ ગાયકર્ાડના શાસન કાળમાું 
કોડીનારમાું સારા પ્રમાણમાું પ્રાથશમક શશક્ણનો શર્કાસ થયો અન ેઆઝાદી બાદ કોડીનારના આગેર્ાનો દ્વારા ઘર 
આગણે સહકારી ધોરણે શકૈ્લણક સુંસ્થોની સ્થાપના કરીને માધ્યશમક અન ેઉચ્ચ શશક્ણના શર્કાસમાું મહત્ર્નો  ાળો 
આપયો. 
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ઇશતહાસના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક(ર્ગવ-૨) 
ઇશતહાસ શર્ભાગ 

સરકારી શર્નયન કોિેજ-તળાજા 

જી. ભાર્નગર 
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