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ઇિતહાસ લેખનમા ંદફતરો�ુ ંમહ�વ

િવચારો અને ભાષાના સકં�તો �ારા ��ય આિ�ત �પ આપનાર લખેનકળાનો િવકાસ થયા પછ� ચા�  ુ�યવહાર માટ�, ભિવ�યના
ઉપયોગ માટ� તથા �ાન સચંયના સાધન તર�ક� દફતરોનો િવકાસ થયો છે

દફતર:

સામા�ય ર�તે કોઈપણ કાગળ ઉપર કર�લ લખાણ �નાથી કંઈ અથ� િનકળતો હોય અથવા કોઈ મા�હતી તેમાથંી મળતી હોય તેને
આપણે  દ�તાવેજ  કહ�એ  છ�એ.  આવા  ઘણાં  દ�તાવેજો  ભગેા  થાય  એટલે  એ  દફતર� ું �વ�પ  પકડ�  છે.  ��ે�માં  એને
‘Document’ કહ� છે. આ ડૉ�મુે�ટ શ�દ �ળૂ લ�ેટન શ�દ ‘ડ��મુે�ટમ’ ઉપરથી ઉતર� આવેલ છે. �નો અથ� થાય છે ક� �
�રુાવા તર�ક�  હાથે  લખલેો  અથવા છાપેલો  કાગળ હોય  અને  �  કાઈંક અથ�  ધરાવતો  હોય. દ�તાવેજોમાં નીચનેી વ��ઓુનો
સમાવેશ થઈ શક�:

વ�ટાઓ(Rolls)1. 

કા�નૂી સ�ંહપ�ો (Codies)2. 

પિ�કાઓ (Sheets)3. 

�ય��તના �વનની મા�હતી આપતા ંદ�તાવેજો (Dossiers)4. 

��ૂમ�ચ�ો (Micro Films)5. 

તસવીરો (Photographs)6. 

આલખેો (Charts)7. 

આ�ૃિતઓ (Figures/Diagrams)8. 

�વિન��ુ�કાઓ (Sound Recording)9. 

સામા�ય ર�તે દ�તાવેજ શ�દ લખલેા અથવા છાપેલા લખાણ માટ� વપરાય છે.

દફતરની �યા�યા:-

દફતરને ��ે�મા ંર�કડ� કહ�વાય છે. આ ��ે� શ�દ �ળૂ લ�ેટન શ�દ ર�કોડા�ર� (Recordari) માથંી ઉતર� આવેલ છે. �નો અથ�
થાય છે �દય (Heart) આમા ં�દય અને યાદદા�તનો સબંધં રહ�લ છે. પહ�લાના વખતમા ં�દયને યાદદા�તની બઠેક માનવામાં
આવતી હતી. �ના ંઉપરથી શ�દ Learn by Heart અ��ત�વમા ંઆ�યો છે.

ર�કડ�ની �યા�યા દર�ક દ�શોમા ં�ુદ�-�ુદ� થાય છે. ઑ�સફડ�ના ��ે� શ�દ કોશ �માણ ેતેની �યા�યા નીચ ે�માણ ેછે.

“દફતર એ કોઈપણ સ�ય અથવા બનાવના સભંારણાને સાચવી રાખવા માટ� લખી રાખવામા ંઆવે છે, �ને દફતર કહ� છે.” વ�ુ
�પ�ટતા કરતા ં�યા�યામા ંજણાવવામા ંઆ��ુ ંછે ક�, દફતરના �ુદા-ં�ુદા ંભૌિતક �વ�પો હોય છે. �વા ક�, ��ુતકો, હ�ત�તો,
પ�ો,  ન�શાઓ,  આલખેો  (Chart),  ફોટાઓ,  આ�ૃિતઓ  અને  બી�  �રુાવા  �રૂ�  પાડતી  દ�તાવે�  સામ�ી  (Oxford
Dictionary) .

દફતરને ઉ�પ� કરનાર કોઈ સ�ક સ�ંથા હોવી જ�ર� છે. આ સ�ક સાથેના સબંધં તે તેની �થમ િવિશ�ટતા છે. આ સ�ક કોઈ
�ય��ત, �ુ�ંુબ, સ�ંથા અગર સરકાર હોઈ શક� છે. તે સ�ંથાની નીિત, કાય�, ��િૃ�ઓ, સગંઠન અને કામકાજ�ુ ં�િત�બ�બ તેમના
દફતરમા ંપડ� છે. બધી સ�ંથાઓમા ંસરકાર એ મોટ� સ�ક સ�ંથા છે. �ના �ુદા-ં�ુદા ંખાતાઓ �ુદા-ં�ુદા ંદફતરો તૈયાર કર� છે.

દફતરની બી� ખાિસયત  એ  છે  ક�, દફતર એ  કોઈ  ખાસ  હ�� ુ માટ�  તૈયાર કરવામાં આવે  છે. �  ભિવ�યમાં સ�ક સ�ંથાને
કાયદાક�ય ર�તે અથવા અ�ય ��િૃતઓ માટ� ઉપયોગી થાય.
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આ ર�તે આ�િુનક સમાજમા ંદફતરની �યા�યા એ ર�તે થઈ શક� છે ક�, “દફતર અને ફાઈલો ક� � કોઈ મા�ય સ�ંથા �ારા તૈયાર
કર�લ હોય છે. પછ� તે મા�ય સ�ંથા �હ�ર હોય, અધ��હ�ર હોય ક� ખાનગી હોય અને તે દફતરો �-તે સ�ંથા �ારા સચવાતા હોય
એવા દફતરોને દફતરની �યા�યામા ંસમાવી શકાય.”

સ�ાવાર દફતરોના ��ુય બે �કાર હોય છે. (1)� કોઈ ખાસ હ�� ુમાટ� તૈયાર કરવામા ંઆ�યા હોય. (2) � કોઈ �થમ યોજના
કયા� િસવાય તૈયાર થયા હોય. �થમ ક�ામા ંફાઈલોમા ંન�ધનો વોભાગ આવે. �યાર� બી� ક�ામા ંપ��યવહારનો િવભાગ આવે
છે. દફત�ની ��ુય સ�ક સ�ંથાઓ �ણ છે. (1) �હ�ર સ�ંથા (2) અધ��હ�ર સ�ંથા (3) ખાનગી સ�ંથા. �હ�ર સ�ંથાઓમા ં��ુય
સરકાર� સ�ંથાઓનો સમાવેશ થાય છે. સરકારનો વહ�વટ ચલાવવામા ં� કાગળો તૈયાર થાય છે તેને દફતર તર�ક� ગણવામાં
આવે છે. અધ��હ�ર સ�ંથામા ંિનગમો, �બનરા���ય�ૃત બ�કો, �વત�ં એકમો � �હ�ર સ�ંથાઓના િનયમો �માણે તેવા ગણાવી
શકાય. ખાનગી સ�ંથાઓમા ંખાનગી �ુકાનો, કારખાના, શાળાઓ, મહાિવ�ાલયો, �ુ�ંુબો ક� �ય��ત વગેર�નો સમાવેશ થઈ શક� છે.

દફતર ભડંારની �યા�યા :-

��ે� શ�દ આકા�ઈ�ઝ એ �ળૂ �ીક શ�દ આક�યોન (Archeion) માથંી ઉતર� આ�યો છે. �ના ઘણાં અથ� થાય છે, �વાકં�
કચરે�,  કારણ,  સ�ા,  સાવ�ભૌમસ�ા  વગેર�  વગેર�.  લ�ેટન  શ�દ  આક�વલ  (Archivel)  છે.  જયાર�  ��ચ  શ�દ  લાકા�ઈ�ઝ
(Larchives) છે. �માથંી ��ે� શ�દ આકા�ઈ�ઝ(Archives) થયો. આ આકા�ઈ�ઝ શ�દ �ણ વ��ઓુનો બનેલો છે. (1) દફતર
(Record) (2) મકાન ક� �મા ંદફતરો રાખવામા ંઆવે છે. (3) વહ�વટ� માળ�ુ ં� દફતરોની સાચવણી અને �ળવણી�ુ ંકામ
કર� છે.

�ૂંકમા ંએમ કહ� શકાય ક� “દફતર એ �બન ચા� ુર�કડ�  � �ય��ત, સ�ંથા અને સરકાર�  તેઓની કામગીર� �ગે તૈયાર કર�લ હોય
અને તેઓના કબ�મા ંરાખલે હોય તેવા ર�કડ�ની ભિવ�યના ઉપયોગ માટ� કાયમી સાચવણી કરતી સ�ંથા છે.”

ભારતમા ંદફતરોનો ઈિતહાસ:-

ભારતમા ંદફતરોનો ઈિતહાસ તપાસતા ં�ણવા મળે છે ક� અ�ભલખેોની િનભાવના �વી પણ અ�ય નામે ઓળખાતી ��િૃ� તો
ભારતમા ંઘણા ં�વૂ�કાળથી અ��ત�વમા ંહોવાના �માણો મો�ૂદ છે. ��ુણ િવ�ાની શોધ અને કાગળોનો લખેન માટ� ઉપયોગ થયો
તે �વૂ� ભારતમાં િવ�ાથ�ઓ કંઠોપકંઠ પ�ધિતથી �ળવી રાખવાની અને એ વારસા� ુ ં િવતરણ કરવાની �થા અમલમાં હતી.
આપ�ુ ંસવ� પૌરા�ણક સા�હ�ય અને �વૂ�કાલીન સ�ં�ૃત સા�હ�ય છેક ��ુતકાળ �ધુી આ �િુત-��િૃતની પ�િતએ અવતર� ુ ંચા�ુ
ર�ુ.ં ��ુતકાળમા ંજ આ બ�ુ ંસા�હ�ય લીિપબ� અને શ�દ�થ થ�ુ.ં પ�થર, ધા� ુવગેર� ઉપર લખાણ કોતરા� ુ ંક� �ચ�હ ક� �તીકો
�ારા િવચાર �ય�ત કરાતો. આનો �રુાવો �ૂનાગઢમા ં�ગરનારની તળેટ�મા ંઆવેલ અશોકના �ગરનારના િશલાલખેો છે. અહ� એક
જ  શૈલ પર  �ુદા-�ુદા રાજવશં  અને  �ણ �ભ�  રાજવીઓના અમલ દરિમયાનના 700 વષ�ના સમયાવિધને  આવર� લતેાં
અ�રોની ઉ��ાિંતનો અને િવકાસનો ઇિતહાસ કોતર�લો �ા�ત થાય છે. જો ક� ભારતમા ંઈ.સ.�વૂ� લગભગ સાતમી સદ�થી દફતર
��િૃ�ઓનો િનદ�શ મળ� રહ� છે. �તક કથાઓ �નો સમય ��ુ �વૂ�નો �ક� શકાય તેમાં રાજક�ય ઠરાવો �ગે ઉ�લખે મળ�
આવે છે. રાજક�ય ��તાવો �ણ વખત ���તુ કરવાની �ણા�લકા અ��ત�વમા ંહતી. તેનો િનદ�શ પણ તેમા ંકરવામા ંઆ�યો છે.

વળ� બૌ�સઘંની �થાપનામા ંપણ રાજક�ય સઘંના માળખા� ુ ંજ �વ�પ �િત�બ��બત થયે�ુ ંજણાય છે. સઘંની કાય�વાહ� ન�ધ પણ
બૌ� સા�હ�યમા ંઉપલ�ધ છે. બૌ� સમયમા ંદફતરભડંાર� ુ ંઅ��ત�વ હ� ુ ંએનો �રુાવો ચીની યા�ી �-ુએન-�સાગંની ન�ધમા ંપણ
મળે છે. તેની ન�ધમાં ‘િનલિપત’ શ�દ �બૂ મહ�વનો છે, અને મોિનયર િવ�લય�સના સ�ં�ૃત શ�દકોશમાં ‘િનલિપત’ શ�દનો
અથ� ‘��ૃાતં અને શાહ� ફરમાનોનો સ�ંહ’, કરવામા ંઆવેલ છે. જયાર� રાઈસ ડ�વીઝે અને �શુ�લ �વા િવ�ાનોએ તો ‘િનલિપત’

શ�દ દફતર ભડંાર તર�ક� જ ઘટાવેલ છે.

ઈ.સ.�વૂ�  300માં લખાયેલા  કૌ�ટ�યના  અથ�શા�માં મૌય�કાલીન  રા�ય  વહ�વટની  ઘણી  ઉપયોગી  મા�હતી  આલખેાયેલી  છે.

ત�ુપરાતં  તેમાં દફતરકચરે�ના  વા�� ુ �ગે  પણ �ણકાર�  આપવામાં આવી  છે.  અથ�શા�માં સરકાર�  ખાતાઓ તથા  �-તે
િવભાગના અિધકાર�ઓની િવગત દશા�વવામા ંઆવી છે. આ ઉપરાતં અથ�શા�મા ં‘અ�પટલ’નો ઉ�લખે કરવામા ંઆ�યો છે. �નો
અથ� શામશા�ી �વા િવ�ાનો �હસાબનીશની કચરે� તર�ક�, �યાર� મોનાહન અને રામચ�ંન �દ��તાર તેને સામા�ય દફતરકચરે�
તર�ક� �ા� રાખ ેછે.

દસમી સદ�થી ભારત  ઉપર ઈ�લામી આ�મણોની વણઝાર વણથભંી ચા� ુ રહ� અને  પ�રણામે  ઇિતહાસ  િન�પણના મહ�વના
સાધનો નાશ પા�યા ંહતા,ં તેથી અ�ભલખેાગારની સાત�ય�ણૂ� િવગતો કમનશીબે �ા�ત થતી નથી, પણ ��ુ�લમ શાસકોએ આ
પ�િત  અપનાવેલી હોવાથી આપણને  તેમના સા�હ�યમાથંી આનો સદં�શો મળે છે. ઉપરાતં  ભારતની �લુાકાતે  આવેલા િવદ�શી
�વાસીઓ તથા સશંોધકોની ન�ધોમાથંી પણ દફતરને લગતી મા�હતી િવ�લુ �માણમા ંમળ� આવે છે.
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�દ�હ�  સ�તનતના  �ુદા-�ુદા  િવભાગોના  શાસન  માટ�  સ�તનતમાં ચાર  મ�ંીઓની  �ુકડ�  મદદ  કરતી  જોવા  મળે છે. શાહ�
ઘરવસવાટના  કમ�ચાર�ગણને,  છ�ીસ  િવભાગમાં વહ�ચવામાં આ��ું હ� ુ,ં  �  ‘કારખાના’તર�ક�  ઓળખા� ું હ� ુ,ં  તેઓને  તેમના
કાય�ની  ગોઠવણી  માટ�  િનયિમત  અિધકાર�  વગ� તેમજ  �ુદ�  કચરે�ઓ હતી. �યાર�  �ઘુલકાલીન  દફતર  �યવ�થાની  મા�હતી
‘અકબરનામા’માથંી �ા�ત થાય છે. 1574માં અકબર�  �કુમ કય� ક� અદાલતોમાથંી � પર�ણામો ઉદભવે તેની ન�ધ રાખવી ક�
�થી અિધકાર�ઓને તેની ��ૂયવાન મદદ મળે અને વહ�વટ� �કૂમો જળવાઈ રહ�. શહ�નશાહ અકબર દફતર �ળવણીને ક�ટ�ું
મહ�વ આપતા તે આઈ-ને-અકબર�ના ‘દફતર સ�ંહ એ સરકાર માટ� ઉ�મ સાધન છે. દર�ક �કારના સમાજ માટ� તે જ�ર� છે’

િવધાન ઉપરથી જણાઈ આવે છે. �ઘુલ સરકાર�  ‘કાગઝી રાજ’ એટલે ક� દ�તાવેજ ��ુ�તકા ‘દ��રુ-અલ-આલમસ’ બહાર પાડ�
હતી. દફતર વહ�વટના � િનયમો હતા તે �માણ ેદર�ક ઋ� ુઅગર વષ�ના �તે તેમ�ુ ંદફતર ન�� કયા� �માણ ેગોઠવી મ�ય�થ
દફતર કચરે�મા ંમોકલવામા ંઆવ�ુ ંતેવી જ ર�તે મરાઠાકાળના દફતર માટ� મરાઠા �ને સ�ચવાલય અગર ‘હ�ૂર દફતર’ કહ�તાં
તે ઘ�ુ ંમો�ંુ મહ�કમ ધરાવ� ુ.ં તેમા ંબ�સો કરતા ંવધાર� કાર�ુનો િનમાયેલા હતા.

પે�ાઓના રા�ય  વહ�વટની તમામ  શાખાઓના દફતર �બૂ જ  કાળ�થી અને  અ��ુમ  �માણે ગોઠવી સાચવવામાં આવતા.
��ેજોના  �નૂા  ઉપર  મેળવેલા  કા�  ૂપછ�  ઘ�ું કર�ને  સરકાર  સાથે  તમામ  �કારના  વહ�વારો  દશા�વતાં 88 વષ�નાં સ�ંણૂ�
દ�તાવેજો  �ા�ત  થયા હતાં તે  મરાઠા અિધકાર�ઓ અને  કમ�ચાર�ઓને  તેમની આ કાય�શ��ત  માટ�  નાની �નૂી �જ�લ નથી.
ઈલાકા અને �જ�લા ક�ાએ દફતર ખાતા ંહતા ંઅને તેના ંઅિધકાર�ઓ દફતરભડંાર� તર�ક� ઓળખતા હતા. 1764-65 મા ંતેમની
ફરજો  પણ ન�� કરવામાં આવી હતી. ભારતમાં મ�ય�થ  સરકારની પહ�લાં �ુબંઈની �ાિંતક સરકાર�  ઈ.સ. 1821માં ‘બો�બે
આકા�ઈ�ઝ’ની �થાપના કર� હતી. તા. 1/5/1960માં �જુરાત  રા�યની રચના થઈ  �યાર�  ન  તો દફતરભડંાર ખા� ુ ંહ� ુ ંક� ન
�ુબંઈના  દફતરભડંારમાથંી  �જુરાતને  લગતાં દફતરો  અ�ે  ખસેડવામાં આ�યાં હતા.ં  સવ�  �વી�ૃત  િનયમ  �જુબ દફતર  �
રા�યમા ંઉ�પ� થ�ુ ંહોય તે રા�યના દફતરભડંારમા ંજ રાખવામા ંઆવે છે. તેમછતા ંદફતર સપંિ�ની ���ટએ �જુરાત સ��ૃધ
હ� ુ ંઅને છે એ હક�કત દફતર ��િૃ�ના વગ�કરણ પરથી સમ� શકાય છે. દા.ત.

�જુરાત રા�યની �જ�લા તથા તા�કુા કચરે�ઓમા ં���ટશ અમલ�ુ ંદફતર તથા �તૂ�વૂ� દ�શી રા�યો�ુ ંદફતર �રુ��ત ર�તે
સ�ં�હત છે. �મા ંસૌરા��ના 202 તથા �જુરાતના 65 દ�શી રા�યોના ર�કોડ�નો સમાવેશ થાય છે.

1. 

�તૂ�વૂ�  સૌરા��  રા�ય,  �તૂ�વૂ�  �ુબંઈ  રા�ય  અને  ��ભાષી  �ુબંઈ  રા�યના  વખતની  સરકાર�  કચરે�ઓમાં સ�ંહાયેલ
દફતર.

2. 

િવ�ાનો, ધાિમ�ક સ�ંથાઓ, �હ�ર િમલકતના વહ�વટકતા�ઓ, ઔ�ો�ગક �હૃો, �તૂ�વૂ� �ગરાસદારો, ઈનામદારો, વતનદારો
અને તા�કુાદારો તથા નાના ંરજવાડાઓના ંકબ�ના ખાનગી દફતરનો સમાવેશ થાય છે.

3. 

આ ઉપરાતં �ુબંઈના મહારા�� આકા�ઈ�ઝ, �નૂાની પે�ા દફતર કચરે�, �દ�હ�ની નેશનલ આકા�ઈ�ઝમા ં�જુરાતને લગતાં
ર�ક�્�ઝ છે.

4. 

�જુરાત રા�યની અલગ �થાપના બાદ રા�યના �હ�ર દફતરોને વૈ�ાિનક પ�િતથી સાચવવા, �ળવવા અને ક���ી�ૃત કરવાની
જ�ર ઊભી થતા ંઅલગ દફતર ભડંાર �થાપવામા ંઆ��ુ.ં વહ�વટ� સરળતા માટ� ઝોન �માણે દફતર કચરે�ઓ પણ �થાપવામાં
આવી છે.

આમ દફતર ભડંાર એ ઇિતહાસના સશંોધન-લખેન માટ� �બૂ જ અગ�યની અને �થમ ક�ાની મા�હતી �રૂ� પાડનારા �ોત છે.

�ના આધાર�  �મબ� અને  િવગતવાર ઇિતહાસ�ું આલખેન  શ� બને  છે. તેમાં ઉપલ�ધ  થતાં િવિવધ  દ�તાવેજોને  આધાર�
િવ�લેષણા�મક તેમજ �લુના�મક અ�યયન કર� શકાય છે.

સંદભ� �થં: ::

ચોપરા, પી.એન. (સપંા.), ભારત�ુ ંગેઝેટ�યર (ઇિતહાસ અને સ�ં�ૃિત), �થમ આ�િૃ�, �િુન.�થંિનમા�ણ બોડ�, અમદાવાદ,
1984

1. 

ડૉ.પકંજ દ�સાઈ, ભારતમા ંદફતરોનો િવકાસ અને ઉપયો�ગતા, �થમ આ�િૃ�, �જૂરાત િવ�ાપીઠ, અમદાવાદ, 20012. 

ડૉ.પકંજ  દ�સાઈ, દફતર વહ�વટ, સચંાલન  અને  દફતરભડંારની સહાયક સ�ંથાઓ, �િુન.�થંિનમા�ણ બોડ�, અમદાવાદ,
2004

3. 

*************************************************** 

ડૉ. ઉવ� અ. ભાવસાર
�વૂ� �યા�યાતા સહાયક (ઇિતહાસ),

સરકાર� િવનયન કૉલજે,
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