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ભરૂચમાાં અંગે્રજ હકુમતની સ્થાપના અને તેનો પ્રભાવ         
                  

                  ગજુરાતના ઈતતહાસ અને સસં્કૃતતમા ંભરૂચનુ ંએક આગવુ ંઅને અનોખુ ંસ્થાન રહલે ુ ંછે.પ્રાચીન 
ગજુરાતનુ ંઆંતરરાષ્ટ્રીય બદંર ભરૂચ સમયાતંરે જુદા જુદા નામથી પ્રતસદ્ધ  થયુ ંછે. પૌરાણિક પરંપરા અનસુાર 
ભરૂચના આ પ્રાચીન પ્રદેશને ભગૃઓુ સાથે સાકંળવામા ં આવે છે.તવણભન્ન લેણિત સાહહત્યમા ં
ભગૃકુચ્છ,ભગૃપુરુ,ભરૂકચ્છ,બારીગાઝા,ભડોચ,બ્રોચ(બ્રોચ) અને ભરૂચ વગેરે નામોનો ઉલ્લેિ જોવા મળે છે.જે 
તેની સાસં્કૃતતક ધરોહરના પ્રતતક છે. ઐતતહાતસક દસ્તાવેજ અનસુાર મૌયયયગુથી જ ભરૂચ પર તવતવધ 
રાજ્સત્તાઓનો અમલ સ્થપાયો અન ે તવકાસ પામ્યો હતો. ક્રમશઃ ક્ષત્રપો, ગપુ્તો,રાષ્ટ્રકટૂો,ગરુ્જરો,સોલકંીઓ, 
હદલ્હીની મસુ્સ્લમ સલ્તનત, ગજુરાતની સ્વતતં્ર મસુ્સ્લમ સલ્તનત, મઘુલો અને અંગે્રજોનુ ં શાસન ભરૂચમા ં
સ્થપાયુ ંહત ુ.ં ભરૂચ પર રાજસત્તાના ંપહરવતયનો થતા ંરહયા ંપરંત ુતેની ભગૃકુુળની અસ્સ્મતા અકબધં રહી. અન ે
‘ભાગંયુ ંતો યે ભરૂચ’ની કહવેતને યથાથય કરત ુ ંઆવયુ ંછે. 
 

અંગે્રજોનુાં વેપાર અથે ભરૂચમાાં આગમન: 

                    ઈ.સ.૧૬૧૨ મા ંઅંગે્રજો સૌપ્રથમ સરુત મકુામે આવયા.ં ત્યારબાદ ઈ.સ.૧૬૧૩મા ંબે અંગ્રેજ 
વેપારી ઓલ્ડર વથય અને તવતધિંગટને ભરૂચની મલુાકાત લીધી.૧ તેમને  ભરૂચનુ ંજમીન માગે અને દહરયાઈ માગે 
વેપાર મથક તરીકેનુ ં મહત્વ સમજાતા ઈ.સ.૧૬૧૪મા ંઅંગ્રેજ વેપારી કોઠીની સ્થાપના માટે ભરૂચમા ં જગયા 
ભાડે લીધી.૨ ત્યારબાદ સર ટોમસ રોએ મઘુલ બાદશાહ જહાગંીરની પરવાનગી મેળવી ભરૂચમા ં 
ઈ.સ.૧૬૧૬મા ં અંગે્રજ કોઠી નાિંી. જહાગંીરે અંગે્રજોને વેપારનો પરવાનો પિ આપ્યો.અને તેમની પાસેથી 
કોઈપિ જકાત નહી લેવાનુ ંફરમાન કયુું.૩   તે સમયે ભરૂચ ગજુરાતના મઘુલ પ્રાતંના ં૧૫ સબુામા ંઅગત્યનો 
સબુો હતો. મઘુલ યગુ દરતમયાન ભરૂચ એતશયા અને યરુોપના તવતવધ દેશોમા ં ચઢીયાતા સતુરાઉ 
કાપડ,બાફતા કાપડ,મહુડાના ફૂલો અને કાપડ ધોવાના અને રંગવાના બદંર-શહરે તરીકે પ્રખ્યાત હત ુ.ં ભરૂચમા ં
દેશના જુદા જુદા ભાગ માથંી કાપડ તનિારવા માટે આવતુ ં હત ુ.ં ફે્રયરના ં કથન પ્રમાિે ભરૂચની કોઠીના ં
અતધકારીઓ સરુતની કોઠીના ઉપરી અતધકારીઓના ં આતધન હતા. ભરૂચની અંગ્રેજ કોઠીના અતધકારીઓ 
વેપારથી ખબુ જ સમદૃ્ધ બન્યા હતા.અંગે્રજો બાદ વલદંા(ડચ) લોકોએ પિ ઈ.સ.૧૬૧૭મા ંભરૂચમા ં વેપારી 
કોઠી સ્થાપી.૪ પરંત ુવલદંાઓ આ મથકનો તવકાસ કરી શક્યા નહી અને થોડા સમયમા ંતે બધં પડયુ.ં જયારે 
અંગે્રજોનો ભરૂચ સાથેનો વેપાર ધોમધોકાર ચાલતો હતો.જમયન પ્રવાસી મેન્ડેલસ્લોએ પિ ભરૂચ સાથેના 
અંગ્રેજોના ંવેપારનો અન ેભરૂચના બાફતા કાપડ અને અકીક પત્થરમાથંી બનાવેલી વસ્તઓુનો દેશ-તવદેશમા ં
માગં હોવાનો ઉલ્લેિ કયો છે.૫ ઈ.સ.૧૬૮૬ થી ઈ.સ.૧૭૦૦ દરમ્યાન અંગ્રેજ વહાિોની ચાણંચયાગીરી વધી 
પડી હતી. ઈ.સ. ૧૬૯૬મા ંએવરી નામના અંગ્રેજ ચાણંચયાએ મક્કા હજ કરવા જતા મસુલમાનોના ંવહાિોને 
લુટંયા.આથી સરુત અને ભરૂચના કોઠીના અંગ્રેજ વડા જોન ગેયર અને અન્ય ૬૩ અતધકારીઓને કેદ કયાય. 
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પહરિામે તેમનો વેપાર કામચલાઉ બધં પડયો હતો.૬ ઈ.સ.૧૭૦૨મા ંનવી અને જૂની ણબ્રટીશ ઇસ્ટ ઇન્ન્ડયા 
કંપની એક  થઈ ગઈ. અને ચાણંચયાગીરી બધં કરવાની િાત્રી આપતા ફરીથી વેપાર શરૂ થયો. ઈ.સ.૧૬૮૭થી 
મુબંઈને અંગ્રેજોએ મખુ્ય મથક બનાવયુ ંહોવાથી અંગે્રજોને ભરૂચ બદંરેથી વેપાર કરવામા ંરસ રહયો નહહ.આથી 
તેઓએ ભરૂચની કોઠી ૧૮મી સદીના પવૂાયધયમા ંબધં કરી હતી.૭ 
 

ભરૂચમાાં અંગે્રજ શાસનની સ્થાપનાનાાં સાંજોગો:  

     ઈ.સ. ૧૭૦૭મા ં મઘુલ બાદશાહ ઔરંગઝેબની અવસાન થતા ં હદલ્હીનુ ં મઘુલ સલ્તનત નબળં 
પડવા માડં્ ુ.ં મઘુલ દરબારમા ંમનસબદરો અને વજીરની સત્તા મજબતુ બનવા માડંી.ઈ.સ. ૧૭૨૨મા ંદખ્િિ 
પ્રાતંના તનઝામલુ્મલુ્કે હદલ્હીનુ ંવજીરપદ છોડતા ંમઘુલ બાદશાહ મહમદૂશાહ ેઅભેતસિંહની ગજુરાતની સબુાગીરી 
દરમ્યાન તેને ભરૂચની જાગીર ભેટ આપી.૮ તનઝામલુ્મલુ્કે ભરૂચનો વહીવટ કરવા અબ્દુલ્લાબેગ નામના બાહોશ 
અતધકારીની તનયસુ્તત કરી. તેને તનઝામે ઈ.સ. ૧૭૩૬મા ંનેકઆલમિાનનો ણિતાબ આપ્યો.ત્યારથી તે ભરૂચના 
સ્વતતં્ર શાસક તરીકે વહીવટ કરવા લાગયો.૯ અબ્દુલ્લાબેગનુ ં ઈ.સ.૧૭૩૮મા ં અવસાન થતા ં તેનો પતુ્ર 
મીરઝાબેગ ભરૂચનો નવાબ બન્યો.તેને નેકઆલમિાનનુ ં ણબરૂદ ધારિ કરી ૧૪ વર્ય શાસન કયુું.૧૦ 
મીરઝાબેગનુ ં ઈ.સ. ૧૭૫૨મા ં અવસાન થતા ં તેનો ભાઈ મઘુલબેગ ભરૂચનો નવાબ બન્યો.પરંત ુ તે ત્રિ 
માસમા ંઅવસાન પામતા અબ્દુલ્લાબેગના ંપૌત્રો વચ્ચે ગાદી માટે આંતરતવગ્રહ થયો જેમા ંછેવટે અહમદબેગ 
હદલ્હીથી મનસબ મેળવી ‘નેક નામ િાન’ ણિતાબ ધારિ કરી ભરૂચનો નવાબ બન્યો.તેિે ઈ.સ.૧૭૫૨ થી 
ઈ.સ.૧૭૬૮ સધુી શાસન કયુું. ત્યારબાદ તેનો પતુ્ર મોજુમિાન ભરૂચનો નવાબ બન્યો.તે ભરૂચનો છેલ્લો 
નવાબ હતો.ત્યારબાદ ભરૂચ અંગે્રજો હસ્તક આવયુ.ં૧૧ 

 

                   મરાઠા સત્તા માથંી છુટા પડી ગજુરાતના ં વડોદરામા ં પોતાના સત્તા સ્થાપનાર તપલાજી 
ગાયકવાડના પતુ્ર દામાજી ગાયકવાડે ભરૂચ જેવા સમદૃ્ધ શહરેને જીતી લેવા ઈ.સ.૧૭૪૧મા ં ઘેરો 
ઘાલ્યો.દરમ્યાન દામાજી ભરૂચ શહરેને નકુશાન ન કરે માટે મીરઝાબેગે ભરૂચના ફુરજાની જકાતમા ં
ગાયકવાડનો હહસ્સો દાિલ કયો.ઈ.સ.૧૭૫૨મા ં તનઝામનુ ં અવસાન થતા ં તેનો ભરૂચ પરનો હક્ક નાબદુ 
થયો.૧૨ 

                  મઘુલ સમ્રાટોએ લગભગ દોઢસો વર્ય પહલેા ભરૂચના ફુરજાની જકાત પરનો હક્ક સરુતના 
નવાબોને આપ્યો હતો.તેની જકાત ઈ.સ.૧૭૩૧ સધુી ચકૂવાય હતી.ઈ.સ.૧૭૫૯ મા ં ણબ્રહટશ ઇસ્ટ ઈન્ન્ડયા 
કંપનીએ સરુત જીતી લઈ સરુત પર રાજકીય પ્રભતુ્વ સ્થપાતા ંભરૂચ પિ ણબ્રહટશ અંકુશ હઠેળ આવી ગયો. 
ઈ.સ. ૧૭૩૬મા ંભરૂચનો નવાબ સ્વતતં્ર બનતા ંભરૂચ ફૂરજાની જકાત સરુતના નવાબને મોકલવાનુ ંબધં કયુું 
હત ુ.ંઆથી સરુતના નવાબે અંગે્રજોને ચડત રકમ જે રૂ.૨,૮૦,૦૦૦૦ થવા જતી હતી તે વસલુ કરવા અને ⅓ 
ભાગ સરુતના નવાબે અંગે્રજોને આપવા કબલુાત આપી.અને અંગે્રજોએ પિ શોધી કાઢ્ુ ં કે ઈ.સ.૧૭૫૧મા ં
ભરૂચના નવાબ સાથે થયેલા કરાર મજુબ જે વેપારીઓ પરદેશથી ઇસ્ટ ઈન્ન્ડયા કંપનીના આશ્રય હઠેળ 
ભરૂચમા ંમાલની આયાત કરે તેના પર કંપનીને 1½% જેટલી જકાત વસલુવાનો હક્ક મળ્યો હતો.પરંત ુએ 
રકમ પિ ન ચકુવતા ચડત રકમ રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-જેટલી વસલુ લેવાની બાકી હતી૧૩. 
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       મસુ્સ્લમ લેિક સૈયદ અબ્બાસ અલીએ ઉદૂયમા ંલિેલ પસુ્તક “Kisseh-i-Nawab Majuzkhan of Bahadur 
of Broach” કે જેનુ ંઈ.સ.૧૮૬૯મા ંબહરેાયજી ફરદુનજી વકીલે ગજુરાતીમા ં “ ભરૂચના નવાબ મોઓજુજિાન 
બહાદુરનો હકસ્સો ” નામે ભાર્ાતંર કયુું હત ુ.ં તેમા ંએવી હકીકત વિયવવામા ંઆવી છે કે  
 

“ સરુતના પારસીઓમા ંઘિા સમયથી જરથોસ્તી વર્યની ગિતરીમા ંએક મહહનાના તફાવત બાબતે બે જૂથ 
પડયા હતા. જેમા ંએક ‘કદમી હરવાજ’ને માનનારંુઅને બીજુ ંજૂથ ‘રસમી હરવાજ’ને માનનારંુ હત ુ.ંઆ સમયના 
બે પારસી વેપારી ધનજીશાહ તમનોચહરે કે જેઓ રસમી હરવાજના સમથયક હતા. જયારે બીજા વેપારી આગેવાન 
મચંેરજી કદમી હરવાજના સમથયક હતા.૧૪ ધનજીશાહનો કંપની સરકાર સાથે વયાપારીક સબંધં હતો.અને 
ભરૂચના બદંરથી કંપની સાથે વેપાર ચલાવતા હતો.આથી તેમને ભરૂચના નવાબને ભરૂચના પારસીઓનો આ 
અંગે મત જાિવા પત્ર લિી તપાસ કરવા કહયુ.ં નવાબે ભરૂચના પારસીઓના દસ્તરુ કામદીન અને પાદશાહને 
બોલાવી સરુતના પારસીઓના ધાતમિક ઝઘડા અંગે અણભપ્રાય આપવા જિાવયુ.ંદસ્તરુ કામદીને વેપારી 
ધનજીશાહના ંરસમી જૂથના તવરોધમા ંકદમી જૂથના તરફેિમા ંમત આપ્યો. અને નવાબે તે પ્રમાિે પત્ર લિી 
ધનજીશાહને જાિ કરી.ધનજીશાહ નવાબના આ તનિયયથી ગસુ્સે થયો. આ અરસામા ંધનજીશાહનો વેપારી માલ 
ભરૂચ બદંરે આવતા,ં નવાબે તે માલની જકાત ભરવા આદેશ કયો.આથી ધનજીશાહ ેમાલની જકાત ભરવો 
પડી.આ વાતનો ડિં રાિી ધનજીશાહ સરુતના કંપનીની કોઠીના ં અતધકારી તમ.રોબટય ગેમ્બીરને ભરૂચના 
નવાબના તવરોધમા ં સમજાવયુ ં કે સરુતની કંપનીના તાબામા ં ભરૂચનો ફૂરજો(Port)છે. તમ. રોબટય ગેમ્બીરે 
ધનજીશાહની વાત સ્વીકારી અને ભરૂચના નવાબ પાસે ચઢેલી રકમની ઉઘરાિી કરી.તે સમયે ભરૂચના 
ફૂરજા(Port)ની વાતર્િક આવક લગભગ રૂ.૧૦૦૦૦૦/- હતી.જે ભરૂચના નવાબ ે૪૦ વર્યથી આપી ન હતી.૧૫ 

નવાબે વળતો જવાબ લિી જિાવયુ ં કે ભરૂચનુ ંબદંર સરુતની અંગે્રજી કંપનીના તાબે નથી. કેમકે તે પોતે 
હદલ્હીની મઘુલ સત્તાની હકુમત હઠેળ છે.તેથી કંપની સરકારનો હક્ક તે સ્સ્વકરતા નથી.અને પોતે કંપની સાથે 
લડવા તૈયાર છે.આમ ભરૂચ પર અંગ્રેજોના આક્રમિ અંગે બે ણભન્ન કારિોનો ઉલ્લેિ જોવા મળે છે. અંગ્રેજોની 
સામ્રાજયવાદી નીતતનુ ંભોગ સરુત બાદ ભરૂચ પિ બને છે. 
 

ભરૂચ પર અંગે્રજોની ચઢાઈ અને નનષ્ફળતા: 
            ભરૂચના નવાબ પર ચડેલી લહિેાની રકમ સત્વરે મોકલી આપવા સરુતના ંકંપની મખુ્ય અતધકારી 
ડેતનયલ ડ્રેપર ભરૂચના નવાબને પત્ર મોકલ્યો. ભરૂચના નવાબે પત્રનો કોઈ જવાબ ન આપતા ડતેનયલ ડ્રેપરે 
ભરૂચ પર લશ્કર મોકલવાની તૈયારી કરી.મુબંઈની કંપની સરકારે ભરૂચ પર લશ્કરી કાયયવાહી નહહ કરવાનો 
અને થોડો સમય રાહ જોવાનો ડેતનયલ ડ્રેપરને આદેશ મોકલ્યો. પરંત ુતેની અવગિના કરીને ડેતનયલ ડ્રપેરે 
તમ.રોબટય ગેમ્બીર અને કનયલ ‘કે’ (colonay cay)ના ં નેતતૃ્વતળે ભરૂચ પર ચઢાઈ કરવા લશ્કર મોકલ્યુ.ં૧૬ 

લશ્કરમા ંસરુતના ભતૂપવૂય નવાબના ંબક્ષીના નેતતૃ્વ નીચે ૭૦૦ સૈતનક હતા.સરુતના નવાબનો બક્ષી ભરૂચના 
નવાબ પ્રત્યે સહાનભુતુત ધરાવતો હોય અંગે્રજોના ભરૂચ પરના આક્રમિનો ગપુ્ત સદેંશ મોકલી આપ્યો હતો.૧૭ 

 

              ભરૂચના નવાબે અંગે્રજો તવરુધ્ધ લશ્કરી મદદ મેળવવા િભંાતના ંનવાબ,વડોદરાના ફતેહતસિંહ 
રાવ,ધોળકા અને રાજપીપળાના રાજાને પત્ર પાઠવયા.િભંાતનો નવાબ અંગ્રેજોનો િાસ તમત્ર હોવાથી તેિે 
મદદ કરવાની ના કહી.જયારે વડોદરાના ં ફતેહતસિંહ ગાયકવાડે વડોદરાથી લશ્કર સાથે ભરૂચ નજીક આવી 
ઝાડેશ્વર આગળ મકુામ કયો.નવાબને જાસસૂો દ્વારા િબર પડી કે ફતેહતસિંહ ભરૂચના નવાબ અંગ્રેજો સામે લડવા 
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બહાર નીકળે એટલે તરત જ ભરૂચનો કબજો લેવાની ઈચ્છાથી આવેલ છે.૧૮ આથી નવાબે તેમને ઝાડેશ્વરમા ં
રોકવાનો સદેંશ આપ્યો અને તેમના લશ્કરને બધી સગવડો કરી આપી પોતે અંગે્રજો સામેના યદુ્ધની તૈયારી શરૂ 
કરી. 
               કંપનીનુ ં લશ્કર ઈ.સ.૧૭૭૧ના ં માચય મહહનામા ં સરુતથી નીકળી ૧લી મ ે ઈ.સ.૧૭૭૧ના ં રોજ 
ભરૂચ નજીકના ઉમરગામ પાસે પડાવ નાખ્યો.૧૯ નવાબે નમયદા પાર કરી ઉમરગામ પાસે અંગ્રજે લશ્કરને 
પ્રથમ લડાઈ આપી.તેમા ં નવાબને ભારે ખવુારી સાથે પાછા ફરવુ ં પડયુ.ંબાદમા ં નવાબે ભરૂચની મજબતુ 
હકલ્લેબધંી કરી અંગે્રજ લશ્કરની સામનો કરવાની તૈયારી કરી.મજબતુ હકલ્લો, કુદરતી રીતે પ્રાપ્ત થયલો 
તવશાળ નમયદા હકનારો અને શહરેની આજુબાજુ આવેલા િાડીવાળા તવસ્તારના ં લીધી ભરૂચ પર એકાએક 
ચઢાય કરી જીતવુ ંમશુ્કેલ હત ુ.ં આથી અંગે્રજોએ નમયદાના ંસામે હકનારે એટલે કે અંકલેશ્વર તરફના હકનારા પર 
રહી ભરૂચ પર તોપોનો મારો ચલાવી હકલ્લો તોડવા પ્રયત્નો કયો. અંગે્રજોના ભારે તોપમારાથી હકલ્લોમા ં
ગાબડુ ં પડયુ.ં તે મારફતે ભરૂચમા ં પ્રવેશવા હોડીમા ં બેસી અંગેજ લશ્કર ભરૂચ તરફ ધસ્યા, પરંત ુ નદીના 
પાિીના ભારે પ્રવાહમા ં તેમની હોડીઓ િેંચાય જતા તે યોજના તનષ્ટ્ફળ ગઈ. નવાબના લશ્કરે પિ સામે 
તોપમારો ચાલવતા અંગ્રજેોનો સમાન અને દારૂગોળો સળગી ગયો. આથી અંગ્રેજોને પાછા હટવાની ફરજ 
પડી.૨૦ દરતમયાનમા ંચોમાસી બેસી જતા અંગે્રજોને સરુત પાછા ફરવુ ંપડયુ.ંઆમ અંગેજોનુ ંભરૂચ પરનુ ંપ્રથમ 
આક્રમિ તનષ્ટ્ફળ તનવડ્ુ.ંઆ યદુ્ધ કુલ ૧૭ હદવસ ચાલ્યુ.ં જેમા ંનવાબ પકે્ષ ૨૦૦૦ સૈતનકો અને અંગ્રેજ પકે્ષ 
૮૦૦થી વધ ુ સૈતનકો યદુ્ધમા ં જોડાયા હતા.૨૧ મુબંઈની કંપની સરકારને આની જાિ થતા ંપોતાના આદેશની 
અવગિના કરી ભરૂચ પર લશ્કર મોકલનાર સરુત કોઠીના ડેતનયલ ડ્રેપરને બરતરફ કયો. અને અન્ય 
અતધકારીઓને સિત ઠપકો આપ્યો.૨૨ 

 

નવાબની મુાંબઈની કાંપની સરકારની મલુાકાત અને સાંનિ: 

          અંગે્રજોની ભરૂચ પરની પ્રથમ ચઢાઈ ભલે તનષ્ટ્ફળ ગઈ પરંત ુઅંગે્રજો ફરી મોટા લશ્કર સાથે ચઢાઈ 
કરશે તો તેમની સામે ટકવુ ં મશુ્કેલ બનશે એવો ડર નવાબને સતત રહતેો. આથી તેમિે પોતાના હદવાન 
લલ્લભુાઈ મજમદુારને સરુતની કંપનીની મલુાકત લેવા મોકલ્યા.તેમિે ભરૂચ આવી નવાબને મુબંઈની કંપની 
સરકાર સાથે મલુાકાત કરવાની સલાહ આપી. મુબંઈના ંગવનયર અને કાઉન્સીલ પે્રતસડેન્ટ હોનયબી પિ ભરૂચના 
નવાબ સાથે લ્હિેાનંી રકમની પતાવટ થાય તે હતેથુી નવાબ સાથે મલુાકાતની ઈચ્છા દશાયવી. નવાબે પિ 
સમાધાન કરવા મુબંઈ આવવાની તૈયારી દશાયવતો પત્ર મુબંઈ કંપની સરકારને લખ્યો.૨૩ આ માટે મુબંઈના ં
ગવનયર તમ.હોનયબી ભરૂચના ં નવાબને તેડી લાવવા કાઉન્સીલના ં સભ્ય તમ. મોરલીને ભરૂચ મોકલ્યા.નવાબ ે
રાજયનો તમામ કારભાર હદવાન લલ્લભુાઈને સોંપી મુબંઈ જવાની તૈયારી કરી અને મુબંઇના ગવનયરે 
મોકલેલા ફતેહમારી નામના ઝડપી વહાિમા ં પોતાના રસાલા સાથે ૪ નવેમ્બર ૧૭૭૧ના ં રોજ મુબંઈ 
પહોચ્યા.૨૪ નવાબ અને તેના રસાલાને મુબંઈ સરકારે મોટા બગંલો રહવેા આપી તેની સારી આગતા સ્વાગતા 
કરી અને નવાબને નજરાિા ંઆપ્યા ંઅને રાજકીય રસમ પ્રમાિે માન સન્માન પિ કયુું. મુબંઈના ંગવનયર 
તમ.હોનયબી તેમના પત્ની અને મુબંઈ કાઉન્સીલના આગેવાન તવણલયમ વેડરબને નવાબને તમજબાનીઓ પિ 
આપી અને નવાબને યદુ્ધમા ંથયેલા નકુશાનના ંપેટે અને જકાતના બાકી લેિી રૂ.ચાર લાિ જલદીથી પરત કરે 
એવી અપેક્ષા દશાયવી. ભરૂચથી નીકળતી વિતે મુબંઈના ંગવનયરને ભેટ આપવા જમીન માગે રવાના કરેલો 
સામાન વરાછા પાસે મરાઠા સરદાર નાગોજીએ લ ૂટંી લીધો.આથી નવાબ અંગ્રેજ અતધકારીઓને યોગય બદલો 
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વાળી શકયો નહહ.તથા પોતાને મુબંઈ આવવાનુ ંતનરથયક લાગતા ંભરૂચ જવાની તૈયારી કરી. આ સમયે મુબંઈ 
કાઉન્સીલના આગેવાન તવણલયમ વેડરબને આવી રૂ.ચાર લાિ ચકૂવયા બાદ જ મુબંઈ છોડવાની તાકીદ કરી. 
નવાબે આ અંગ ે હાલમા ં પોતાની અસમથયતા દશાયવતા વાદતવવાદના અંતે કામકંપની સરકાર અને નવાબ 
વચ્ચે તા.૩૦ નવેમ્બર ૧૭૭૧ના ંરોજ એક સતંધ થઇ.૨૫ જે અનસુાર ભરૂચના નવાબે અંગે્રજ કંપની સરકારને 
આપવાના રૂ.ચાર લાિ સતંધ થયાના ૬ માસમા ંબે લાિ, ત્યાર પછી બીજા ૧ લાિ સતંધ થયાનંા ૧૮ માસમા ં
અને ત્રીજા એક લાિ સતંધ થયાનંા અઢી વર્યમા ં ચકૂતે કરવા તથા કંપની સરકાર સાથે હમંેશા તમત્રતાના 
સબંધંો રાિવા.૨૬ આ શરતો કબલુ કરી નવાબ ભરૂચ આવયા.ં 
 

ભરૂચ પર અંગે્રજોની બીજુ ાં આક્રમણ અને નવજય:  
મુબંઈથી આવયા બાદ નવાબે ભરૂચમા ંવહીવટની શરૂઆત કરી.ભરૂચના હદવાન લલ્લભુાઈની સલાહ અનસુાર 
નવાબે અંગ્રેજોને આપવાની રકમ મેળવવા લોકો પર ભારે કરવેરા નાખં્યા.લલ્લભુાઈએ નવાબને સમજાવયુ ંકે 
કંપની સાથે હવે તમત્રતાના સબંધંો હોય તેમની સાથે યદુ્ધનો કોઈ અવકાશ નથી. આથી નવાબ ેરાજયનો િચય 
ઘટાડવા ૧૫૦૦૦૦ના ંલશ્કરને ઘટાડી ૩૦૦૦ સૈતનકોનુ ંકયુુઁ.૨૭ “Kisseh-i-Nawab Majuzkhan of Bahadur of 
Broach”ના ં લેિકના જિાવયા અનસુાર લલ્લભુાઈ અંગે્રજોના ં પકે્ષ મળી ગયો હતો. કેમકે કોઈક કારિોસરે 
નવાબે તેમને ભારે દંડની સજા કરી હતી. હદવાન લલ્લભુાઈ તેનો બદલો લેવા માગંતો હતો.૨૮ આથી તેિે 
નવાબની ગેરમાગે દોરવિી કરી. છ માસ બાદ પ્રથમ હપ્તો વસલુ કરવા આવેલ અતધકારી જેમ્સ મોલેને 
નવાબ તરફથી સતંોર્કારક જવાબ ન મળતા તે મુબંઈ પાછો ફયો અને મુબંઈની કંપની સરકારને ફહરયાદ 
કરી. 
              નવાબે અંગે્રજોના ં આક્રમિનો ડર સતાવતા હદવાન લલ્લભુાઈની સલાહ મજુબ મુબંઈ કંપની 
સરકારને રકમ ચકુવવાની તૈયારી દશાયવતો પત્ર લખ્યો. મુબંઈ સરકારે આથી જેમ્સ મોલેને ફરી ભરૂચ 
મોકલ્યો.નવાબ પાસે પરુતી રોકડ રકમ ન હતી. આથી તેિે લોકો પર આકરા કરવેરા નાખ્યા.ં અને ધતનકો 
પાસેથી દાગીના,ઝવેરાત અને રોકડ રકમ ફરજીયાત બનાવી ઉઘરાવી. પોતાના ં કુટંુબના ંસભ્યોના ં દાગીના 
અને ઝવેરાત ઉઘરાવી બે લાિ જેટલી રકમ એકત્ર કરી જેમ્સ મોલેને મોકલાવી. મોલેએ દાગીના અન ે
ઝવેરાત સ્વીકારવાની ના પાડી અને બધીજ રોકડ રકમની માગંિી કરી.૨૯ નવાબ એ રકમ આપી નહહ શકતા 
મોલે મુબંઈ પાછો ફયો. ભારે કરવેરા અને બળજબરી પવૂયક ઉઘરાવેલા વેરાના કારિે પહલેાનો નવાબ લોકોમા ં
ખબુજ અતપ્રય બન્યો. 

             ભરૂચના નવાબે કરેલા અપમાનનો બદલો લેવા મુબંઈથી તવણલયમ વેડરબનય અને તમ. વોટસનની 
સરદારી નીચે નૌકાદળ સાથે તા.૨ નવેમ્બરે ૧૭૭૨ના રોજ ભરૂચ આવવા નીકળ્યુ ંઅને ૯ નવેમ્બરે નમયદા 
નદીના મિેુ પહોંચી ગયુ.ં૩૦ બે હદવસ રાહ જોઈ ભરૂચ નજીક આવેલી બાબા રેહાનની દરગાહ આગળનો 
તવસ્તાર જીતી લીધો અને પોતાનો પડાવ નાખં્યો. આ સમય દરતમયાન નવાબે પિ યદુ્ધની તૈયારી શરૂ કરી 
દીધી હતી. પરંત ુતેનુ ંસૈન્ય ણબનકાયયક્ષમ અને ખબુ અલ્પ હત ુ.ં તેમછતા ંનવાબે ભરૂચમા ંપ્રવેશવાના તમામ 
દરવાજા બધં કરાવી અંગ્રેજ લશ્કરનો સામનો કરવાની તૈયારી કરી.૧૩ નવેમ્બરે વેડરબને શહરેના ઝાપંા 
આગળથી હુમલો કયો.૩૧ પરંત ુ તે નવાબના સૈતનકોએ તનષ્ટ્ફળ બનાવયો.૧૪મી નવેમ્બરે કુતબુપરુી દરવાજા 
આગળ ભરૂચમા ંપ્રવેશવાનો પ્રયત્ન કરતા તવણલયમ વેડરબનયને નવાબના લશ્કર માથંી ગોળી વાગતા ંમતૃ્યુ ં
થયુ.ંતેની જગયાએ કમાન્ડરની જવાબદારી તમ.રોબટય ગોડયનને સોંપવામા ં આવી.૩૨ તેિે ભરૂચના હકલ્લાની 
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બારીકાઈથી તપાસ કરી રતન તળાવ પાસેના બહાદુર બરુજ પાસેથી ચઢાઈ કરી.પરંત ુ ત્યા ંપિ નવાબના 
સૈતનકોએ હકલ્લા પરથી મારો ચલાવી પાછળ હટાવયુ.ં ત્યા ંસફળતા મળતા ંપતિમ તરફથી ચઢાઈની તૈયારી 
કરી. જયા ંએક રાજદ્રોહીએ મક્કા દરવાજા પાસે હકલ્લામા ંનબળો ભાગ બતાવયો.૧૮મી નવેમ્બરના ંરોજ અંગ્રેજ 
લશ્કરે ૨૪ પાઉન્ડ અન ે૧૮ પાઉન્ડના ગોળા ફેકનારી તોપોથી મારો ચલાવી હકલ્લામા ંગાબડા ંપાડયા.ં૩૩ આ 
માગે અંગે્રજો શહરેમા ં દાિલ થયા.ં છત્રીસ કલાક ચાલેલી લડાઈમા ં નવાબના ઘિાિરા તસપાઈઓ મતૃ્યુ ં
પામ્યા.ંનવાબ તે સમયે કુતબુપરુી દરવાજા પર હતો. તે પિ પોતાના પહરવાર સાથે આમોદ તરફ ભાગયો. 
આમોદના ંરાજાએ આશ્રય આપવાનો ઇન્કાર કરતા,ં નવાબ દહવેાિના ંકોળી રાજા જામલતસિંહને ત્યા ંઆશરો 
લીધો. ત્યા ં તે દુઃિી અવસ્થામા ં મતૃ્યુ ં પામ્યો.૩૪ અંગે્રજ લશ્કરે ૧૮ નવેમ્બર૧૭૭૨ના ં રોજ ભરૂચનો કબજો 
લીધો. આમ ભરૂચના નવાબી શાસનનો અંત આવયો. નવાબ ત્રિ પેઢીના વારસદરોને માતસક રૂ.૨૦૦ પેન્સન 
મુબંઈની કંપની સરકાર દ્વારા બાધંી આપવામા ંઆવય ુહત ુ.ંઅને નવાબની જપ્ત થયેલી તમલકત વાતર્િક પેટે 
રૂ.૪૬૦૦ આપવાનુ ંઠરાવયુ.ં૩૫ 

 

ભરૂચ પર અંગે્રજોનુાં પ્રથમ શાસન:(૧૭૭૨ થી ૧૭૮૩)                         
                ઈ.સ. ૧૭૭૨મા ંભરૂચ પર કબજો મેળવી ભરૂચનો વહીવટ ચલાવવા મુબંઈની કંપની સરકારે 
રેસીડેન્ટ તરીકે તમ.જેમ્સ મોલીને અને મદદગાર તરીકે સરુતની અંગે્રજ ફેતટરીના ં મેમ્બર જેમ્સ ચીપ અને 
તવણલયમ મેકોનની તનમણુકં કરી.૩૬ ઈ.સ.૧૭૭૩મા ં વડોદરા ફતેહતસિંહ ગાયકવાડે ભરૂચ આવી અંગ્રેજો સામ ે
પ્રસ્તાવ મકુયો કે જો અંગેજો ભરૂચ છોડી જાય તો તેમને વાતર્િક રૂ.૬૦૦૦૦૦ આપવાની રજૂઆત કરી. જેનો 
અંગે્રજોએ અસ્વીકાર કયો. પરંત ુ ભરૂચ બદંર પરનો ગાયકવાડનો આવકનો હહસ્સો ચાલ ુ રાિવાની િાતરી 
આપી.૩૭ મુબંઈ સરકારે ભરૂચને સરુતથી અલગ કરી ભરૂચનો સીધા વહીવટ કરવા એક સતમતત રચી. જેના 
પ્રથમ પ્રમિુ તરીકે તવણલયમ શોની તનમણુકં કરવામા ંઆવી.૩૮ ઈ.સ.૧૭૭૩મા ંદહવેાિના ંકોળી રાજાએ ભરૂચ 
પર કબજો મેળવવા મોટા ટોળા સાથે હુમલો કયો હતો.જે અંગે્રજો દ્વારા તનષ્ટ્ફળ બનાવયો હતો. ત્યાર બાદ 
ઈ.સ.૧૭૭૬મા ંમખુ્ય અતધકારીને કલેકટરનુ ંપદ આપવામા ંઆવયુ.ંઆ સમયે ભરૂચ પરગિામા ં૧૬૨ જેટલા 
ગામ આવતા ં હતા ંઅને તેની વાતર્િક ઉપજ રૂ.૫૦૧૭૧૭ ની થઈ હતી.૩૯ ઈ.સ.૧૭૭૩થી ભરૂચમા ંઅંગ્રેજોએ 
શાતંત અને સલામતી સ્થાપી હતી. ભરૂચને પ્રજાને સશુાસન અને સચુારુરૂપ વયવસ્થા અંગે્રજોએ આપી 
હતી.ઈ.સ.૧૭૮૩મા ંસાલબાઈ મકુામે મહાદજી તસિંતધયા સાથે થયેલી સતંધ અનસુાર ભરૂચ તસિંતધયાને આપવામા ં
આવયુ.ં૪૦ તા.૯મી જુલાઈ ૧૭૮૩ના ંરોજ તસિંતધયાના સબુા તરીકે ભાસ્કરરાવે ભરૂચ આવયો તેની સમગ્ર વહીવટ 
સપુરત કયો. જેનુ ંવિયન ‘ભરૂચના ઇતતહાસ’ના લેિક ગિપતરામ દેસાઈએ કયુું છે. તે પ્રમાિે “અંગ્રજેો હોડીમા ં
બેસવા રવાના થયા.ં ત્યારે ભરૂચના લોકોના ટોળેટોળા અંગે્રજોને તવદાઈ આપવા એકત્ર થયા.ં કેટલાક તો 
એટલા ગમગીન થઇ ગયા હતા કે કશુ ંબોલી પિ શકયા ંનહી.કેટલાકની આંિ માથંી તો આંસ ુપિ પડવા 
માડંયા હતા.ં”૪૧ જે ભરૂચમા ંઅંગે્રજોના શાતંતમય પ્રથમ શાસનના ંપરુાવારૂપ છે.આમ ભરૂચમા ંઈ.સ.૧૭૭૨ થી 
ઈ.સ.૧૭૮૩ સધુી અંગે્રજોનુ ંપ્રથમ શાસન રહ્ુ.ં 

ભરૂચ પર અંગે્રજોના દ્વિતીય શાસનની સ્થાપના: 
              ઈ.સ.૧૭૮૩ થી ઈ.સ.૧૮૦૩ સધુી ભરૂચ પર તસિંતધયાનુ ં શાસન રહયુ ં હત ુ.ં તસિંતધયાનુ ં શાસન 
ભરૂચમા ં ૨૦ વર્ય સધુી રહ્ુ.ં૪૨ ઈ.સ.૧૮૦૨મા ંબાજીરાવ પેશ્વાને તસિંતધયા, હોલકર અને વરાડના ં રાજા સાથ ે
સઘંર્ય શરૂ થયો. બાજીરાવે અંગે્રજો પાસે યદુ્ધમા ં મદદ માગંી. અંગ્રેજો અને બાજીરાવ વચ્ચે ૩૧ હડસેમ્બર 
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૧૮૦૨ના ંબેસીનની સતંધ થતા,ં અંગ્રેજોએ બાજીરાવને મદદ કરી.૪૩ આથી અંગ્રજેો અને તસિંતધયા વચ્ચે થયેલી 
સતંધનો અંત આવયો.અંગે્રજોએ ગજુરાતમા ં આવેલા તસિંતધયાના સસં્થાનો પર આક્રમિો શરૂ કયાય.જનરલ 
વેલેસ્લીએ ભરૂચ પર હુમલો કરવા કનયલ વહુડિંગટનની તનમણુકં કરી. તેિે ૮૬મી રેજીમેન્ટ, યરુોતપયન તોપિાનુ ં
અને દેશી પાયદળ સાથે તા.૨૩ મી ઓગષ્ટ્ટ સન ૧૮૦૩ના રોજ ભરૂચ પર આક્રમિ કયુું.૪૪ પ્રારંણભક યદુ્ધમા ંજ 
તસિંતધયાના સૈન્યનો પરાભવ થયો.અને તેઓએ હકલ્લામા ંઆવી જવુ ંપડયુ.ં ૮૬મી રેજીમેન્ટના કનયલ હરચડયસને 
૩૫૦ સૈતનકો સાથે ભરૂચમા ં પ્રવેશ કરવા હકલ્લા પર તોપમારો ચલાવયો.તા.૨૯મી ઓગષ્ટ્ટના રોજ લશ્કર 
ભરૂચમા ં પ્રવેશ્યુ.ં૪૫ તસિંતધયાનુ ં સૈન્ય બહાદુરીથી લડયુ ં પરંત ુ ફાવયા નહહ.તેથી તેઓ હકલ્લો છોડી ભાગી 
ગયા.તસિંતધયાના પકે્ષ ૩૦૦ સૈતનકો અન ેઅંગ્રેજોના ં પકે્ષ ૭૯ સૈતનકો મતૃ્યુ ં પામ્યા.ં તા.૨૯ મી ઓગષ્ટ્ટ સન 
૧૮૦૩મા ંભરૂચમા ં ફરી અંગે્રજોનુ ં શાસન સ્થાપ્યુ.ં૪૬ જે ભારતની આઝાદી સધુી રહયુ.ં હવે પછીના ૨૦ વર્ય 
દરતમયાન ભરૂચે િરેિરી શાતંત ભોગવી. ઈ.સ.૧૮૦૩ થી ઈ.સ.૧૮૦૫ સધુી જે અતધકારી ભરૂચ િાતે તનમાયા 
તેને આતસસ્ટન્ટ રેવન્ય ુડીપાટય મેન્ટ કહતેા હતા.ંતેિે વડોદરાના રેસીડેન્ટના ંકનયલવોકરના ઉપરીપિા નીચે કામ 
કરવાનુ ં હત ુ.ં ઈ.સ.૧૮૦૫મા ં ભરૂચને જજલ્લો બનાવી તમ.તવણલયમ સ્ટેડમેનને કલેકટર નીમ્યો.સાથે ત્યા ં તમ. 
પેન્ડઘાસ્ટ નામના  એક તસતવણલયનને જજ  અને મેજીસ્રેટ તરીકે નીમ્યા. આ પ્રમાિે ભરૂચનો વહીવટ 
ઈ.સ.૧૮૩૦ સધુી ચાલ્યો.૪૭ ઈ.સ.૧૮૩૫ના ં અરસામા ં ભરૂચમા ં મ્યતુનતસપાણલટી રચાઈ.૪૮ ઈ.સ. ૧૮૩૦ થી 
ઈ.સ.૧૮૪૩ દરમ્યાન સરુત કલેકટરના ં તાબા હઠેળ સબ-કલેકટર હત ુ.ં૪૮ ઈ.સ.૧૮૪૩ થી ઈ.સ.૧૮૬૧ 
દરતમયાન ફરી ભરૂચ સરુત તલેકટરથી જુદંુ પડયુ.ં૪૯ િચયમા ં ઘટાડો કરવાના હતે ુ થી ફરી ઈ.સ.૧૮૬૧થી 
ભરૂચને સરુત જીલ્લા કલેકટર હઠેળ રાિવામા ં આવયુ.ં૫૦ ફરી ઈ.સ.૧૮૬૯ના જુલાઈ માસથી ભરૂચમા ં
કલેતટરની તનમણુકં કરવામા ંઆવી.૫૧ આ વયવસ્થા અંગે્રજોની ભારત તવદાઈ સધુી રહી. 
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