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                                                ટંકારીયાનો ઈતિહાસ  

                                 ભાગ-૧: પ્રમાણભૂિ ઐતિહાતસક સ્ત્રોિોના આધાર ે

                                                        સંપાદન 

                                                          નાસીર અહમદ લોટીયા 

પ્રથમ આવૃતિ : એતપ્રલ ૨૦૦૭ (‘ટંકારીયા વેટ પેઈન્ટ’ વેબસાઈટ પર પ્રકાતિિ થયેલ પ્રથમ આવૃતિ)  

અદ્યિન આવૃતિ   : માર્ચ ૨૦૨૧ (‘માય ટંકારીયા’ વેબસાઈટ પર પ્રકાતિિ થયેલ નતવનિમ રસપ્રદ માતહિી સાથેની આવૃતિ) 

 

આ એક એવા અનોખા ગામનો ઈતિહાસ છે, જે ગામથી પ્રભાતવિ થઈ, મુજ્ફ્ફરીદ રાજ્ફવંસના ‘અહમદ િાહ બાદિાહ’ અને મુગલ 

સામ્રાજ્ફયના ‘જહાંગીર બાદિાહ’, ગામને ખાસ પ્રાધાન્ય આપિા હિા. અનેક સૂફી-સંિો, વલીઓએ, આ ગામને કમચ ભૂમી િરીકે પસંદ 

કરી ગામની માટીમાં દફન થવાનું પસંદ કયુચ હિંુ. આ ગામના સ્ત્વાિંત્ર્ય સેનાનીઓની ર્ળવળની નોંધ જીનીવા ખાિેના ‘યુનાઇટેડ 

નેિન્સ’ના મુખ્યાલયમાં થિી બેઠકમાં લેવામાં આવિી હિી. મહાત્મા ગાંધીજી આ ગામના સ્ત્વાિંત્ર્ય સેનાનીઓના યોગદાનની ખાસ 

કદર કરિા હિા. અંગ્રેજ અતધકારીઓ આ ગામથી પ્રભાતવિ હિા. અંગ્રેજોના િાસનકાળથી આ ગામની િાળાઓના તિક્ષણની ગુણવિા 

ઉદાહરણ િરીકે અતધકૃિ સરકારી અહેવાલોમાં પ્રતસધ્ધ થિી હિી. આ ગામના લોકોની કોઠા સુઝ, એકિા, ભાઈર્ારો અને એક બીજાના 

દુુઃખમાં ભાગીદાર થવાની તનખાલસ ભાવનાઓ સમગ્ર પંથકમાં જાણીિી હિી. 

 

આ ગામના લોકોએ ગામની ‘ખરાબા’ િરીકે પ્રખ્યાિ થયેલી જમીનોને ધોમધખિા ઉનાળાના િાપમાં કમર પર પટ્ટા બાંધીને ખેિીલાયક 

બનાવી હિી. મોટા કુટંુબો અને ગામની ટાંર્ી જમીનોના લીધે જેમના બાપ-દાદા ના ભાગે ખુબ ઓછી જમીન આવી કે જમીનનો 

એકાદ નાનો ટુકડો પણ જેમને નિીબ ન થયો િેમણે કોઈ પણ જાિની નાનમ રાખ્યા તવના જીંદગીભર કાળી ખેિ મજુરી કરી, રંગકામ 

કરી, ફાનસો જેવી ઘરવપરાિની ર્ીજોનું સમારકામ કરીને રોજી-રોટી મેળવી હિી. કુટંુબના ભરણપોષણની પાયાની જવાબદારીઓ 

તનભાવવા લોકો વજનદાર પોટલાં ખભે લઈ ગરમી કે ઠંડીની પરવા કયાચ તવના ગામે ગામ પગે ર્ાલીને ફેરી કરવા નીકળી પડિા. 

ખેિરોમાં હળ ર્લાવિાં, ફેરી ફરિાં કે એક ગામથી બીજા ગામ ઢોરોને હંકારી જવા જેવાં કઠીન કામો કરિાં કરિાં લોકોના પગોમાં આંટણ 

અને કણીઓ પડી જિી, જેની વેદનાઓને વેઠીને પણ હમેિાં હલાલની કમાણીનો માગચ અપનાવિા. ગામના એ મહેનિકસ લોકોએ 

પોિાની આખેઆખી જજંદગીઓની અમુલ્ય કુરબાનીઓ આપી દઈ પોિે જીવનભર િકલીફો ઉઠાવિા રહીને પોિાના અને ગામના 

બાળકોને આલીમો, હાફેજો, કારીઓ, તિક્ષકો, ડોક્ટરો, ઇજનેરો, ફામચતસસ્ત્ટ, કતવઓ, લેખકો, રાજકારણીઓ, સમાજ સેવકો અને દાનવીરો 

બનાવ્યા. બાળકો ભણ્યા- ગણ્યા અને દેિ-તવદેિમાં ગામનું નામ રોિન કયુચ. ગામની આગવી ઓળખ ઉભી કરનારી પ્રગતિની એ ઉંર્ી 

ઈમારિોના પાયામાં ગામના એ વડીલોની કોઠા સુઝ, અને પરસેવાની હલાલની કમાઈનંુ તવિેષ યોગદાન છુપાયેલું છે એ નકારી ન િકાય 

એવું સત્ય છે.ખામોિ થઇ ગયેલ એ આપણા પૂવચજોની પડઘમ અવાજોના હવામાં રહી ગયેલા પડઘા, એ ભવ્ય, ઉંર્ી ઈમારિો સાથે 

અથડાયને, પલટાઈન,ે અકળાઈને, પોિાના બાળકોને ઢંઢેારીને, ઊંઘમાંથી જગાડીને પૂછી રહ્યા છે; 

 

કેમ ભૂલી ગયા? દટાયો છંુ, 

આ ઈમારિનો હુંય પાયો છંુ. 

હું હજી પૂણચ ક્યાં કળાયો છંુ, 

અડધોપડધો જ ઓળખાયો છંુ – – – 

– – – 

(“સાર્ું પૂછો િો સત્યના પંથ,ે 

ખોટી વાિોથી દોરવાયો છંુ! 

ઊંર્કે કોણ આ પંથ ભૂલ્યાને? 

આપ મેળે જ ઊંર્કાયો છંુ. 

મીંડંુ સરવાળે છંુ છિાં ‘ઘાયલ’, 

િૂન્ય કરિાં િો હું સવાયો છંુ.”) 

– અમૃિ ‘ઘાયલ’ 
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અનેક ખૂબીઓથી ભરપૂર ટંકારીયા ગામના અને િેના ખમીરવંિા લોકોના ઈતિહાસ માટે થોડા િબ્દો લખવાનો મોકો મળ્યો એના 

આનંદની લાગણી સાથે ઈતિહાસની આ નવીનિમ આવૃતિનો પહેલો ભાગ વિન પ્રેમીઓને અપચણ. 

 

ભાગ ૧- પ્રમાણભિૂ ઐતિહાતસક સ્ત્રોિોના આધાર:ે ગામનો લેતખિ ઇતિહાસ નષ્ટ કે તવલીન થઇ જાય એ પહેલાં એને સુરતક્ષિ કરી 

લેવાના િુભ ઉદ્દેિથી પ્રયત્નો થિા રહયા છે. ગામના ઈતિહાસ જાણવાની જીજ્ઞાિા સાથે અનેક ઐતિહાતસક ગ્રંથો/પુસ્ત્િકો વાંર્વાનો મને 

મોકો મળ્યો. ગ્રંથોના અભ્યાસ દરતમયાન મુસ્ત્િફાબાદ ટંકારીયાના ઈતિહાસ અંગેની જે નાનામાં નાની રસપ્રદ માતહિી મળિી ગઈ િેના 

આધારે ભાગ ૧નુ ંસંપાદન કરી િેને પ્રકાતિિ કરેલ છે. 

(મુસ્ત્િફાબાદ ટંકારીયાના ઈતિહાસના લખાણમાં જે ગ્રંથો/પુસ્ત્િકોનો ઉલ્લેખ કરેલ છે, એ અંગ્રેજીમાં લખાયેલા સંદભચ પુસ્ત્િકો વાંર્વા 

માટે ઇતિહાસના અભ્યાસનો િોખ ધરાવિા ગ્રામજનોએ સંપાદકનો સંપકચ કરવો) 

 

ટંકારીયા ગામના સ્ત્વાિતં્ર્ય સનેાનીઓ:   

મહાત્મા મુહમ્મદ ઈબ્રાહીમ કબીર, મુસા ઈસા કેપ્ટન, આદમ ઈસ્ત્માઈલ મુસ્ત્િાફાબાદી, ઈબ્રાહીમ ઇસે બાબીયિ ઉફે ‘નાયક મોટા, અને 

ડૉ. અલી ઘોડીવાલા ટંકારીયા ગામના જાણીિા સ્ત્વાિંત્ર્ય સેનાનીઓ હિા. ‘પરમેનન્ટ મેનડેટ્સ કમીિન’ (‘લીગ ઍાફ નેિન્સ’) નું સિરમંુ 

સર ૩જી જૂન ૧૯૩૦થી ૨૧મી જૂન ૧૯૩૦ દરતમયાન જીનીવા ખાિેના ‘યુનાઇટેડ નેિન્સ’ના મુખ્યાલયમાં યોજાયંુ હિંુ. આ સરની 

કાયચનોંધના પૃષ્ઠ ૨૧૬ ઉપર નોંધ્યું છે કે, ‘અંજુમન ેિૌકિુલ ઇસ્ત્લામ અને તખલાફિ સતમતિ’ ટંકારીયા, ભારિના, માનદ સતર્વ મુસા 

ઈસા કેપ્ટનનો પર ૭ મી જૂન ૧૯૩૦ના રોજ પરમેનન્ટ મેન્ડેટ્સ કતમિનને મળ્યો.’ બેઠકમાં આ પરની ર્ર્ાચ કરવામાં આવી. ર્ર્ાચ કયાચ 

બાદ િેમની સામે કાયચવાહી કરવાનંુ નક્કી કરવામાં આવ્યંુ હિંુ. મુસા ઈસા કેપ્ટનને સાિ મતહના માટે નાગપુર સેન્રલ જેલમાં મોકલવામાં 

આવ્યા હિા. મહાત્મા કબીરને પણ સેન્રલ જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હિા. ગાંધીજી નાગપુર સેન્રલ જેલમાં જ હિા. મહાત્મા 

કબીરને ‘મહાત્મા’ નો તખિાબ અને મુસા ઈસા કેપ્ટનને ‘કેપ્ટન’નો તખિાબ ગાંધીજીએ પોિે આપ્યો હિો.  

 

આદમ ઇસ્ત્માઇલ મુસ્ત્િફાબાદીની મૂળ અટક રોબર હિી. િેમને ગામના નામ મુસ્ત્િફાબાદ માટે એટલો પ્રેમ હિો કે એમના નામની 

પાછળ મુસ્ત્િફાબાદી લખિા. છેવટે િેમની અટક મુસ્ત્િફાબાદી થઇ ગઈ. આદમ ઇસ્ત્માઇલ મુસ્ત્િફાબાદીને અંગ્રેજી ભાષાનું સારં જ્ઞાન 

હિંુ. િેમની આ આવડિથી િેમણે લોકોની મદદ કરી હિી. િેમણે ‘લોહીનાં આંસુ’ નામનું પુસ્ત્િક લખ્યું હિું એવી જાણકારી મળે છે. 

‘નાયક મોટા’ ના હુલામણા નામથી ઓળખાિા ઇબ્રાતહમ ઇસે બાતબયિ (બા-બય્િનું અપભ્રંિ) ભારિની આઝાદી પછી પોલીસ 

તવભાગમાં ફરજ બજાવિા હિા. ટંકારીયાના સ્ત્વાિંત્ર્ય સેનાનીઓ ટંકારીયાની તખલાફિ સતમતિ ના પણ સભ્ય હિા. ભારિની સ્ત્વિંરિા 

માટે પોિાની અને પોિાના કુટંુબની િકલીફોની જર્ંિા કયાચ તવના અડગ રહી લડિ લડેલા. ટંકારીયા ગામના લોકો આજુબાજુના ગામોના 

લોકોને જરૂરી માગચદિચન આપિા હિા. ગામના લોકોની એકિાએ ગામની આગવી ઓળખ ઉભી કરી ગામનું નામ ઉજ્ફજવળ કયુું હિંુ. 

 

મુતસ્ત્લમ નેિાઓ મોહમ્મદ અલી, િૌકિ અલી, અબુલ કલામ આઝાદ, હસરિ મોહાની તખલાફટ સતમતિ માં મોખરે હિા. તખલાફિ 

સતમતિએ તબ્રટીિ િાસન સામેની લડાઈમાં તહન્દુ-મુતસ્ત્લમ એકિાને વધારવાનંુ કામ કયુચ હિંુ. તખલાફિનંુ આંદોલન છેવટે ગાંધીજીના 

‘અસહકાર આંદોલન’ સાથે ભળી ગયંુ હિંુ. તબ્રટીિ િાસન સામેની લડાઈમાં બધીજ કોમના લોકોએ ખભે ખભા તમલાવી કોઈ પણ 

જાિના ભેદભાવ તવના લડિ લડી તબ્રટીિ િાસનથી ભારિને મુતક્િ અપાવી હિી. 

 

પ્રાથતમક કુમાળ િાળા ટકંારીયા:  

ટંકારીયા ખાિે ૧૫૦ છોકરાઓ માટેના િાળાના મકાનની બાંધકામ અંગેની તવગિો ‘જનરલ રરપોટચ ફોર ધ બોમ્બે પ્રેતસડન્સી ફોર ધ 

ઈયર ૧૮૬૫-૬૬’ (‘બોમ્બે પ્રેતસડન્સીના વહીવટ અંગેનો સામાન્ય અહેવાલ, વષચ ૧૮૬૫-૬૬’) માં પ્રકાતિિ થઇ હિી. િે અહેવાલમાં 

નોંધાયેલું છે કે ‘પાયાનું કામ (ફાઉન્ડેિન) થઇ ગયંુ, બેઠક (તપ્લન્થ)નું કામ થઇ ગયંુ, અને ઈમારિનું બાંધકામ લગભગ પૂણચ થયંુ છે; 

દરવાજા, બારી અને છિનું લાકડાનંુ કામ િૈયાર થઈ ગયંુ છે.’ અહેવાલમાં એ પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે ૧૮૬૫-૬૬ ના વષચ માટે 
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કુલ ફાળવેલ રકમ રૂ.૬,૬૩૩ માંથી રૂ. ૩,૧૧૬નો ખર્ચ થયો અને રૂ. ૩,૫૧૭ની બર્િ થઇ. 

 

અંગ્રેજોના િાસનકાળમા,ં ૧૮૬૫-૬૬ માં બનેલ મૂળ સ્ત્કૂલના મકાનમાં સાિ ઓરડાઓ હિા. િાજી હવા અને સૂયચપ્રકાિ પ્રદાન કરવા 

માટે તબજલ્ડંગની આગળના ભાગમાં અને મધ્યમાં પૂરિી જગ્યા ખુલ્લી છોડી હિી. અભ્યાસેિર પ્રવૃતિઓ માટે પણ આ ખુલ્લી જગ્યાનો 

ઉપયોગ કરી િકાય એ ઉદ્દેિ ધ્યાનમાં રખાયો હિો. રદવાલમાં માટીની  ઇંટોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હિો, અને છિ માટે ઉચ્ર્ 

ગુણવિાના સાગના લાકડાનો ઉપયોગ થયો હિો. છિ માટે લાકડાના માળખાં (કેંર્ીઓ/રસીસ), આડા જાડા લાકડાં (રા્ટર) અને 

માટીના નતળયાંનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હિો. ઓરડાઓની ગોઠવણ, ઉપલબ્ધ જગ્યાનો મહિમ ઉપયોગ, લાકડાના માળખાંઓની 

સંપૂણચ રર્ના, લાકડાના માળખાંઓને વધારે મજબુિાઈ પ્રદાન કરવા માટે ખાસ આકાર આપેલ લોખંડની પ્લેટો અને િેને માળખાં સાથે 

મજબુિાઈથી જોડવા નટ અને બોલ્ટનો થયેલો ઉપયોગ, િે બધા મુદ્દાઓ સાતબિ કરે છે કે, મકાનનંુ તનમાચણ ૧૮૬૫-૬૬ ના ઈજનેરી 

ધોરણો અને ઇજનેરી પ્રથાઓને અનુસરીને, યોગ્ય ઇજનેર મારફિે ઈજનેરી આયોજન અને રર્ના અનુસાર થયંુ હિંુ. આજુ બાજુના 

ગામો જ્ફયાં ટંકારીયા જેવા જૂના િાળાના મકાનો હાલમાં પણ છે એના લાકડાનાં માળખાંઓની રર્નાની િુલના કયાચ પછી, એવું િારણ 

નીકળ્યંુ છે કે કામકાજની ઉચ્ર્ ગુણવિા અને સમાનિા જાળવવા માટે િે સમયગાળા દરતમયાન લાકડાના ંમાળખાંઓની રડઝાઇન 

કેતન્િિ રીિે એક સરખી કરવામાં આવી હિી. િે એ પણ સાતબિ કરે છે કે સરકાર મારફિ સંર્ાતલિ િાળાઓની ઇમારિોના છિના 

કામની જવાબદારી િાલીમબધ્ધ સુથારોની ટીમોને સોંપવામાં આવી હિી. આપણે ઓછામાં ઓછંુ એટલંુ જરૂર કહી િકીએ, કે 

અંગ્રેજોના િાસનકાળમાં, જાહેર ઇમારિોના બાંધકામ માટે કાર્ા માલની ખરીદીથી લઈને બાંધકામ પૂણચ થાય ત્યાં સુધી તવિેષ કાળજી 

લેવામાં આવિી હિી અને િેથી જ િે સમયની જાહેર ઇમારિો વધુ મજબુિ/ટકાઉ હિી.  

 

ઉપરના અહેવાલમાં નોંધાયા મુજબ છોકરાઓ માટેની ટંકારીયા પ્રાથતમક િાળાનો બાંધકામનો કુલ ખર્ચ રૂ. ૪૦૦૦ કરિાં પણ ઓછો 

હિો; એનાથી સાતબિ થાય છે કે િે ખરેખર સસ્ત્િો સમયગાળો હિો! 

 

િાળાના અસલ મકાન ઉપરાંિ, બીજા બે ઓરડાઓનું બાંધકામ ૧૯૫૮માં થયંુ હિંુ. આ તવસ્ત્િરણમા ં‘ઉદ્યોગ રૂમ/ક્રા્ટ રૂમ’ િરીકે 

પ્રખ્યાિ થયેલ ઓરડાનો પણ સમાવેિ થાય છે. ૧૯૫૮નુ ંનવુ ંબાંધકામ ભારિની આઝાદી પછી િે મકાનનંુ પ્રથમ તવસ્ત્િરણ હિંુ. 

 

પ્રાથતમક કુમાળ િાળાના અસલ જુના મકાનમાં ઉપર જણાવ્યા મુજબ ૦૭ + ૦૨= ૦૯ ઓરડાઓ હિા. િેમાં નવા ઉમેરાયેલા ૧૨ 

ઓરડાઓ મળી િાળાના પરરસરમાં હાલમાં કુલ ૨૧ ઓરડાઓ છે, જેમાં ઓફીસ રૂમનો પણ સમાવેિ થાય છે. હાલમા,ં િાળાની જૂની 

ઇમારિનો આંતિક ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગામની વસ્ત્િી વધી રહી છે; તવસ્ત્િાર તવસ્ત્િરી રહ્યો છે એ બાબિને ધ્યાનમાં રાખી નાના 

બાળકોની સગવડ માટે િાખા િાળાઓ (બ્રાંર્ િાળાઓ) ની માંગ  કરવામાં આવી હિી. આ માંગણી યોગ્ય લાગિાં, સરકારે િેનો 

સ્ત્વીકાર કરી વષચ ૨૦૦૫માં બે બ્રાંર્ િાળાઓની મંજુરી આપી હિી. હાલમાં મોટા પાદરમાં છોકરાઓ માટે એક બ્રાંર્ િાળા છે, જેમાં 

નવ ઓરડાઓ છે; નાના પાદરમાં આઠ ઓરડાઓવાળી કન્યાઓ માટેની બ્રાંર્ િાળા આવેલી છે. 

 

ટંકારીયા ગામની ‘સને્રલ ઉદૂચ પ્રાયમરી બોર્ડુંગ સ્ત્કલૂ’ :  

ટંકારીયા ગામની ‘સેન્રલ ઉદૂચ પ્રાયમરી બોર્ડુંગ સ્ત્કૂલ’ બોમ્બે પ્રેતસડન્સીના (બોમ્બે પ્રાંિના) ઉિર તવભાગમાં છારાલય ની 

સુતવધાઓવાળી િરૂઆિની જૂજ િાળાઓમાંની એક કેન્િીય ઉદૂચ પ્રાથતમક િાળા હિી. આ વાસ્ત્િતવકિા અંગ્રેજોના િાસનકાળમાં 

બોમ્બે પ્રાંિની સરકારના ‘જાહેર માતહિી તનયામક’ ના વષચ ૧૯૧૭-૧૮ની તિક્ષણની પ્રગતિ અંગેના અહેવાલમાં નોંધાયેલ છે: ‘વષચ 

૧૯૧૭માં મુતસ્ત્લમો માટે બહુ જ ઓછી કેન્િીય ઉદૂચ પ્રાથતમક બોર્ડુંગ િાળાઓ છે. આ પૈકી બોમ્બે પ્રેતસડન્સીના મધ્ય તવભાગના 

નસીરાબાદ ખાિેની રડતસ્ત્રક્ટ લોકલ બોડચ હસ્ત્િકની ‘મ્યુતનતસપલ ઉદૂચ પ્રાયમરી બોર્ડુંગ સ્ત્કૂલ’ અને ઉિરી તવભાગના ટંકારીયા ખાિેની 

‘સેન્રલ ઉદુચ પ્રાયમરી બોર્ડુંગ સ્ત્કૂલ’ નો સમાવેિ થાય છે. આ અહેવાલના પૃષ્ઠ ૧૧૯ પર નોંધ્યું છે કે ‘ભરૂર્ તજલ્લાના ટંકારીયા ખાિેની 
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‘સેન્રલ ઉદૂચ ફોર બોયઝ’ િાળાએ ૧૯૧૭માં વનાચક્યુલર (ઉદુચ ભાષા) અંતિમ પરીક્ષામાં ૧૧ તવદ્યાથીઓને પ્રસ્ત્િુિ કયાચ જેમાંથી ૧૦ પાસ 

થયા; અને િેના અગાઉના વષચમાં પાસ થયેલા ૩ તવદ્યાથીઓને અમદાવાદની પી.આર. રેજનંગ કોલેજમાં પ્રવેિ મળ્યો હિો. તવિાળ 

મુતસ્ત્લમ ગામ ટંકારીયા ખાિેની િાળા ‘રડતસ્ત્રક્ટ લોકલ બોડચ’ સાથે જોડાયેલ છે. આ િાળામાં તિક્ષણ આપવાની જવાબદારી રેજનંગ 

કોલેજનો રણ વષચનો અભ્યાસ સફળિા પૂવચક પૂણચ કરેલ પ્રતિતક્ષિ મુન્િીની છે. િેમનો માતસક પગાર રૂ. ૪૫ છે. તવદ્યાથીઓના નૈતિક 

અને િારીરરક કલ્યાણ માટે આ િાળામાં કાળજી રાખવામાં આવે છે. આ એક ઉિમ સંસ્ત્થા છે અને જે હેિુથી િેની સ્ત્થાપના કરવામાં 

આવી હિી િેને પૂરેપૂરી રીિે પૂણચ કરે છે.’ 

 

બોમ્બે પ્રાંિના ૧૯૨૨ થી ૧૯૨૭ ના પાંર્ વષચના સમયગાળા માટેના જાહેર સુર્ના અંગેના અહેવાલમા ંટંકારીયાની સેન્રલ ઉદુચ 

પ્રાથતમક િાળાનો ખાસ ઉલ્લેખ છે. જેનો ભાવાથચ એ છે કે, ઘણા સમયથી ભરૂર્ તજલ્લાના ટંકારીયામાં મધ્યસ્ત્થ ઉદુચ િાળા અતસ્ત્િત્વમાં 

છે. ટંકારીયાની આ િાળામાં ભતવષ્ય માટે તિક્ષકો િૈયાર કરવાના તવિેષ દૃતષ્ટકોણને ધ્યાનમાં રાખીને તવદ્યાથીઓન ેવનાચક્યુલર ફાઈનલ 

પરીક્ષા માટે િૈયાર કરવામાં આવે છે. મુતસ્ત્લમ િાળાઓમા ંિાતલમ લીધા વગરના તિક્ષકોની ભરિીની સમસ્ત્યાના ઉકેલ માટે ટંકારીયાની 

સેન્રલ ઉદુચ પ્રાથતમક િાળાની િજચ પર સરકારે રત્નાતગરી, કોલાબા અને થાણે તજલ્લામાં સેન્રલ ઉદુચ પ્રાથતમક િાળાઓની સ્ત્થાપના કરી 

છે. આ અહેવાલમા ંઆગળ એવી નોંધ છે કે, ‘ટંકારીયાની સેન્રલ ઉદુચ પ્રાથતમક િાળા ૧૯૦૩માં િરૂ થઈ ત્યારથી ૧૧૮ છોકરાઓ 

વનાચક્યુલર ફાઈનલ પરીક્ષામાં પાસ થયા છે. ખાસ કરીને િે બધા પ્રાથતમક િાળાના તિક્ષકો બન્યા હોવાનંુ જાણવા મળે છે.’ 

 

’બોમ્બે ગેઝેટ મંગળવાર, ૧૪ માર્ચ. ૧૯૧૧’ ની નોંધ મુજબ: કાઉતન્સલના માનનીય સદસ્ત્યએ સરકાર પાસે જાણકારી માંગી કે ‘ભરૂર્ 

તજલ્લાના ટંકારીયા જેવી કેન્િીય િાળાઓની સ્ત્થાપના કરવા માટે િમામ તજલ્લાઓના સ્ત્થાતનક બોડચને સૂર્ન કરવાનું કોઈ પ્રયોજન છે 

કે કેમ?’ 

 

ઉપર વણચવેલા અંગ્રેજોના િાસનકાળમાં પ્રકાતિિ થયેલા અતધકૃિ અહેવાલોના અભ્યાસથી એવું ર્ોક્કસ પ્રતિિ થાય છે કે, ટંકારીયાની 

સેન્રલ ઉદુચ પ્રાથતમક િાળા, બોમ્બે પે્રતસડન્સીની એક પ્રખ્યાિ અને સફળ િાળા હિી. આ િાળાને બોમ્બે પ્રેતસડન્સીના અહેવાલોમાં 

ઉદાહરણ િરીકે ટાંકવામાં આવિી હિી. અંગ્રેજોના િાસનકાળમા ંકેટલીક નવી િાળાઓની સ્ત્થાપના ટંકારીયાની સેન્રલ ઉદુચ પ્રાથતમક 

િાળાની િજચ પર કરવામાં આવી હિી. ટંકારીયા ગામની સેન્રલ ઉદૂચ પ્રાયમરી બોર્ડુંગ િાળા ગામના જે સ્ત્થળે હિી િે સ્ત્થળ આજે પણ 

‘સંટોલ’ (સેન્રલ અથવા સેન્રલ બોર્ડુંગ સ્ત્કૂલ નું અપભ્રંિ) િરીકે પ્રખ્યાિ છે. 

 

ટંકારીયા ગામમા ંઈ.સ. ૧૮૫૬મા ંરલે્વ ેરકે નાખવા જમીન સવકે્ષણ/મોજણી ની કામગીરી બાબિનુ ંવણચન:  

ઈ.સ. ૧૮૫૬મા,ં બોમ્બ-ેબરોડા રેલ્વે લાઇનના માગચનું સ્ત્થાપન કરવા માટે (રેલ્વેના પાટા તબછાવવા) ટંકારીયા ગામમાં સવેની કામગીરી 

થઈ હિી. બોમ્બ,ે બરોડા, ઍન્ડ સેન્રલ ઈતન્ડયા રેલ્વે કંપની ના સવેયરોને ટંકારીયા ગામે મોજણીની કામગીરી દરતમયાન અનેક ભૈાગોતલક 

અને ટેકનીકલ સમસ્ત્યાઓનો સામનો કરવો પડયો હિો. આ સમસ્ત્યાઓનો કોઈ ઉકેલ ન આવિાં બી.બી. ઍન્ડ સી. આઈ. ના ઈજનેરોને 

નંદેવાર ગામ પાસેથી રેલ્વે માગચમાં જરૂરી ફેરફાર કરવાનો આખરી તનણચય લેવો પડયો હિો.  

‘રેલ્વેય્જ ઇન ઇતન્ડયા’ (‘Railways in India’) ના વહીવટી અહેવાલ મુજબ બી.બી. ઍન્ડ સી. આઈ. કંપનીની રર્ના બોમ્બે અને 

બરોડા વચ્ર્ે રેલ્વે લાઇનની કામગીરી માટે ૧૮૫૫ માં કરવામાં આવી હિી. બોમ્બે બરોડા વચ્ર્ે રેલ્વે માગચનું કામ કંપનીએ ૧૮૬૪માં 

પૂણચ કયુું હિંુ. 

 

લોકવાયકા મુજબ અંગ્રેજ ઈજનેરો/અતધકારીઓ ના આયોજન મુજબ આ રેલ્વે માગચ, ટંકારીયા ગામિળાવના પૂવચ બાજુના રકનારાને 

અડીને આવેલ પીર જુમ્મનિાહ રહમિુલ્લાહ અને હાઇસ્ત્કુલના પૂવચ બાજુના ભાગે, ભરૂર્-પાલેજ રોડની પતચર્મ રદિા િરફ આવેલ 

પીર િાહ નઝરિાહ (હાલમાં ખોટી રીિે બોલાિંુ નામ િેાંગરિાહ) રહમિુલ્લાહની દરગાહોની વચ્ર્ેથી પસાર થિો હિો. આગળ વધિાં 
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આ માગચમાં ટંકારીયા ગામિળાવથી ઉિર િરફ, ઠીકરીયા ગામના બસસ્ત્ટેન્ડની સામે પતચર્મ રદિા િરફ ખેિરોમા ંઆવેલ નસીરિાહ 

રહમિુલ્લાહની દરગાહની જમીન આવિી હિી. 

નોંધ: પીર િેાંગરિાહ એ સાર્ું નામ નથી, પરંિુ સાર્ું નામ ‘પીર િાહ નઝરિાહ’ છે, એવી ઉપયોગી માતહિી કમાલ મુસ્ત્િફાબાદીએ 

સંપાદન કરેલ ‘ ઈિરનલ નેર્રલ રીલીજીયન: ઇસ્ત્લામ: ગુજરાિ ઍન્ડ ધ સુન્ની પટેલ રેડીિનમાં થી લીધેલ છે. આ સંપાદનમા ં

ગુજરાિના વલીઓ અંગે ઉપયોગી માતહિી છે. મુરબ્બી કમાલ મુસ્ત્િફાબાદીની પરવાનગી લઈ ટંકારીયાના પીર/વલીઓનો ઈતિહાસ 

મુસ્ત્િફાબાદ ટંકારીયાના ઇતિહાસના પુસ્ત્િકમાં સમાવી લેવાની ઈચ્છા છે.  

 

મસુ્ત્િફાબાદ જામઅે મતસ્ત્જદ નો ઇતિહાસ:  

૯ રબીઊલ અવ્વલ તહજરી ૮૫૭ (૨૦ માર્ચ ઈ.સ.૧૪૫૩) માં બનેલી ઐતિહાતસક જામેઅ મતસ્ત્જદની રદવાલમાં એક તિલાલેખ 

લાગેલો છે. મૂળ અરબીમાં લખાયેલ આ તિલાલેખનો ગુજરાિીમાં અનુવાદ નીર્ે મુજબ છે.  

‘બધી મતસ્ત્જદો અલ્લાહની ઈબાદિ માટે છે. અલ્લાહ તસવાય કોઈની ઈબાદિ કરો નહીં. નબી સલ્લલ્લાહો અલયહે વસલ્લમે ફરમાવ્યંુ 

“જેણે અલ્લાહના માટે મતસ્ત્જદ બનાવી િો અલ્લાહ િઆલા િેના માટે જન્નિમાં ઘર બનાવિે.” કસ્ત્બા મુસ્ત્િફાબાદની જામેઅ મતસ્ત્જદ 

દુતનયાના બાદિાહોના બાદિાહ દીન અને દુતનયાના કુિુબ અબુલ મુઝ્ફર અહમદિાહ સુલિાનના િાસનકાળમાં અલ્લાહની િવફીકથી 

બનાવવામાં આવી. નવજવાન આદીલો (ન્યાય કરનારાઓ/ બુતધધમાન લોકો) ના વડા સલાલિુશ્િરીફ સૈયદ અિાઊલ્લાહ રાજા હયફુલ 

મુખાતિબ, િરફુલ તમલલની ફરમાઈિ (અરજ/તવનંિી) અને કાઝીયુલ મિાઈખમના પ્રયત્નથી ૯ રબીઊલ અવ્વલ ૮૫૭ તહજરીમાં 

િૈયાર થઈ.’ 

જામેઅ મતસ્ત્જદનું બાંધકામ સોમવાર, ૨૦ માર્ચ ઈ.સ. ૧૪૫૩, ૯ રબી-અલ-અવ્વલ, તહજરી ૮૫૭ માં પૂણચ થયંુ હિંુ. 

 

મુસ્ત્િાફાબાદ જામેઅ મતસ્ત્જદનો ઇતિહાસ નીર્ે જણાવેલ ઇતિહાસના આધારભૂિ ગ્રંથોમાં નોંધાયેલ છે. 

(i) ‘ઇંડીયન આર્કચયોલોજી’ (‘ભારિીય પુરાિત્ત્વતવદ્યા’) આવૃતિ ૧૯૭૨-૭૩, પૃષ્ઠ ૪૮. 

(ii) ‘એપીગ્રાફીક રરસોર્સચસ ઇન ગુજરાિ’ (‘ગુજરાિના તિલાલેખને લગિા સંસાધનો’) પૃષ્ઠ ૧૯. 

(iii) ‘આર્કચયોલોજીકલ સવે ઑફ ઇંરડયા’ (‘ભારિીય પુરાિત્વ સવેક્ષણ') આવૃતિ ૧૯૮૮ પૃષ્ઠ ૪૮. આ આધારભૂિ ગ્રંથમાં, નોંધાયેલું છે 

કે, ‘ગુજરાિના સુલિાનોના તિલાલેખ મુજબ, ટંકારીયા, તજલ્લા ભરૂર્ના, થોડા ક્ષતિગ્રસ્ત્િ થયેલ રેકડચ મુજબ, સ્ત્થાતનક અગ્રણી સૈયદ 

અિાઉલ્લાહ રાજા હુસૈની િરાફુલ-મુલ્ક ની તવનંિીથી મુસ્ત્િફાબાદ નગરની જામેઅ મતસ્ત્જદનું બાંધકામ કુત્બુદ્દીન અહમદ િાહ -૨ ના 

િાસનકાળમાં થયેલ છે.’ 

 

અહમદ િાહ પહેલા: જન્મ- ઈ.સ.૧૩૮૯, ફાની દુતનયા છોડી ગયા- ઈ.સ.૧૪૪૨ (તહજરી ૮૪૬), િાસનકાળ: ઈ.સ. ૧૪૧૧થી 

૧૪૪૨. િેમને ‘નાસીરધદુનીયા વદ્દીન અબુલ ફાિેહ અહમદિાહ’ ના લકબથી નવાજવામાં આવ્યા હિા. 

અહમદ િાહ બીજા: જન્મ- ઈ.સ.૧૪૨૯. ફાની દુતનયા છોડી ગયા- ૨૫ મે ૧૪૫૮ (૧૨ રજબ તહજરી ૮૬૨), િાસનકાળ: ઈ.સ. 

૧૪૫૧થી ૧૪૫૮. િેમને ‘કુત્બુદ્દીન અહમદ િાહ બીજા’ ના લકબથી નવાજવામાં આવ્યા હિા.  

 

મુસ્ત્િફાબાદ જામેઅ મતસ્ત્જદ કુત્બુદ્દીન- અહમદ િાહ બીજાના િાસનકાળમા ંઈ.સ. ૧૪૫૩ (તહજરી ૮૫૭) માં બનાવવામાં આવી 

હિી. િેઓ મુહમ્મદ િાહ બીજાના પુર અને પ્રખ્યાિ સુલિાન ‘અહમદ િાહ પહેલા’ના પૌર હિા. અહમદ િાહ-૨ નાની ઉંમરે યુવા 

િાસક િરીકે ઈ.સ. ૧૪૫૧ માં જસંહાસન પર બેઠા હિા. િેમના તનકાહ નાગોરના િહેનિાહ િમ્સખાનની પુરી સાથે થયા હિા. િેમણે 

૨૫મી મે ઈ.સ. ૧૪૫૮ (૧૨ રજબ તહજરી ૮૬૨) સુધી િાસન કયુું હિંુ.  

 

મુસ્ત્િફાબાદ જામેઅ મતસ્ત્જદ ઉપરાંિ અમદાવાદનું પ્રખ્યાિ કાંકરરયા િળાવ (કાંકરરયા િળાવના તિલાલેખમાં િેનો ઉલ્લેખ હવ્જે કુિુબ/ 

કુિુબની હોજ િરીકે થયેલ છે) નું બાંધકામ પણ કુત્બુદ્દીન- અહમદ િાહ-૨ ના િાસનકાળમાં સંપન્ન થયંુ હિંુ. અમદાવાદની ‘કુત્બુદ્દીન 
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મતસ્ત્જદ’ (કુિુબ િાહ મસ્ત્જીદ િરીકે પણ ઓળખાય છે.) એ કુત્બુદ્દીન અહમદ િાહ -૨ના નામથી સંલગ્ન છે, પરંિુ ખરેખર એનું 

બાંધકામ એમના તપિા મુહમ્મદ િાહ બીજાના અંતિમ વષોના િાસનકાળમા ં૧૪૪૬મા ંથયંુ હિંુ. મુહમ્મદ િાહ બીજાએ િેમના મોટા 

પુરના નામથી આ મસ્ત્જીદનું નામ રાખ્યું હિું. આ મસ્ત્જીદ સ્ત્થાપત્યનો એક ખૂબજ સુંદર નમુનો છે. મતસ્ત્જદનો મુખ્ય દરવાજો તવષેિ 

ધ્યાન ખેંર્ે એવો અત્યંિ સુંદર છે. ર્ાલ્સચ લીકફોલ્દ ની ૧૮૮૦મા ંઅમદાવાદના સ્ત્થાપત્યોની મુલાકાિના વણચનમા ંઆ મસ્ત્જીદનો ફોટો 

અને િેની ખુબસુરિી અંગેની નોંધ છે.  

 

કુત્બુદ્દીન- અહમદ િાહ-૨ને ૨૫ મે ૧૪૫૮ (૧૨ રજબ તહજરી ૮૬૨) ના રોજ અમદાબાદ ખાિે માણેક ર્ોકમાં રાજવી સમાતધમાં 

અહમદિાહના હજીરા (રાજાનો મકબરો િરીકે પણ ઓળખાય છે) માં દફનાવવામાં આવ્યા છે. આ િાહી મકબરામાં રણ કબરો છે. 

અહમદ િાહ પહેલા વચ્ર્ે, િેમની ડાબી બાજુ િેમના પુર મુહમ્મદ િાહ બીજા અને િેમની જમણી બાજુ િેમના પૌર અહમદ િાહ 

બીજા ને દફનાવવામાં આવેલ છે. રાજાનો મકબરો એ એક તવિાળ ર્ોરસ ગુંબજ વાળુ માળખું છે, જેમાં વચ્ર્ે મોટો ઓરડો છે અને 

ખૂણા પરના ર્ાર ર્ોરસ ઓરડાઓ થાંભલાવાળા વરંડા સાથે જોડાયેલા છે. ઓરડાની જમીન માબચલથી જડેલ છે. દીવાલોમાં પથ્થરમાં 

કોિરણી કરેલ જાળીઓ લાગેલી છે જેમાંથી ઓરડામા ંપ્રકાિ આવે છે. 

અહમદ િાહ બીજા પછી લોકતપ્રય ‘મહમૂદ બેગડા’ જસંહાસન પર બેઠા હિા. 

 

ટંકારીયા ગામનુ ંઅસલ નામ મસુ્ત્િફાબાદ હિુ:ં   

ટંકારીયા ગામનું અસલ નામ મુસ્ત્િફાબાદ હિંુ જેના પુરાવાઓ નીર્ે જણાવેલ આધારભૂિ તિલાલેખ, ઐતિહાતસક તિલાલેખો અંગેના 

ગ્રંથો / ઈતિહાસના ગ્રંથોમાં ઓછામાં ઓછા ૬ થી ૭ જગ્યાએ નોધાયેલા જોવા મળે છે: 

(i) જામેઅ મતસ્ત્જદની રદવાલ સાથે જડેલ મૂળ અરબી ભાષા માં લખાયેલ તિલાલેખ/ એતપગ્રાફમાં ગામના નામનો ઉલ્લેખ ફક્િ 

મુસ્ત્િફાબાદ િરીકે જ કરવામાં આવ્યો છે. આ તિલાલેખમાં ગામનું નામ ટંકારીયા િરીકે ક્યાંય લખાયેલ નથી જેથી પુરવાર થાય છે કે 

ઈ.સ.૧૪૫૩માં ગામનું નામ મુસ્ત્િફાબાદ હિંુ. આ તિલાલેખ મતસ્ત્જદની દીવાલમાં જડેલ હોવાથી સલામિ છે. 

 

(ii) ‘સ્ત્ટડીજ ઇન ઇન્ડીયન પ્લેસીસ નેમ્સ’ (‘ભારિીય સ્ત્થાનોના નામોનો અભ્યાસ’) ભાગ ૯, પૃષ્ઠ ૭૬ 

(iii) ‘ઇસ્ત્લાતમક ઇતન્ડયા સ્ત્ટડીજ ઇન તહસ્ત્રી, એતપગ્રાફી, ઓનોમેતસ્ત્ટક અને ન્યુતમસ્ત્મેરટક્સ’ (‘ઇસ્ત્લાતમક ભારિનો અભ્યાસ: ઇતિહાસ, 

તિલાલેખની તવદ્યા, હસ્ત્િાક્ષરીય લેખની તવદ્યા, અને તસક્કાિાસ્ત્ર/ મુિાિાસ્ત્ર માટે’) પૃષ્ઠ ૫૭, ૭૯ અને ૩૪૪. 

 

(iv) ‘આર્કચયોલોજીકલ સવે ઑફ ઇંરડયા, ગવમેન્ટ ઑફ ઇતન્ડયા, એતપગ્રારફઆ ઇતન્ડકા- ઍરતબક ઍન્ડ પર્સચયન સપ્લીમેન્ટ’ (‘ભારિીય 

પુરાિત્વ સવેક્ષણ, ભારિ સરકાર, ઇપીગ્રાફીઆ ઇતન્ડકા- અરબી અને ફારસી પુરવણી’) આવૃતિ ૧૯૭૫ના પૃષ્ઠ ૩૦ પર નીર્ે મુજબ 

નોધાયેલું છે કે, ‘જામેઅ મતસ્ત્જદની રદવાલ સાથે જડેલ તિલાલેખ/ એતપગ્રાફ ફક્િ જામેઅ મતસ્ત્જદના તનમાચણનો ઇતિહાસ પ્રદાન કરિો 

નથી, પરંિુ િે આપણને એ પુરાવો પણ પૂરો પાડે છે કે ઈ.સ.૧૪૫૩માં ગામનું નામ મુસ્ત્િફાબાદ હિંુ.’ 

(v) ‘આર્કચયોલોજીકલ સવે ઑફ ઇંરડયા’ ના સંિોધન અતધકારી શ્રી એન. એમ. ગાનમનું ખુબજ મહત્વનું તનવેદન ‘એપીગ્રારફકા ઈંરડકા’ 

ગ્રંથનાં પાના ૧૭ ઉપર િેમના સંિોધનનાં આધારે નોધાયેલ છે: ‘ટંકારીયા રેકોડચની િારીખે સિાવાર રીિે મુસ્ત્િફાબાદ િરીકે ઓળખાિંુ 

હિંુ. આ એતપગ્રાફ િહેરના નામ બદલવાના વિચમાન સમયનાં રરવાજોનો એક વધુ દાખલો પ્રદાન કરે છે. નગરના સ્ત્થાતનક ઇતિહાસ 

માટે એતપગ્રાફનું મહત્વ િરિ જોઈ કે સમજી િકાય એવું (ઉઘાડંુ/સાફ) છે.’ 

 

(vi) ‘આર્કચયોલોજીકલ સવે ઑફ ઇંરડયા’ (‘ભારિીય પુરાિત્વ સવેક્ષણ’) ના એતપગ્રાફીના તનયામક ડૉ. જેડ. એ. દેસાઇએ સ્ત્થાનોના 

નવા નામકરણ સંબંતધિ િથ્યો અંગે િેમના સંિોધનોના આધારે નોધ્યું છે કે ‘મુગલ પૂવેના સમયગાળા દરતમયાન એતપગ્રાફથી જાણીિા 

એવા ઓછામાં ઓછા ૦૫ સ્ત્થાનોને નવા નામો આપવામાં આવ્યા છે. (૧) ગુજરાિના ભરૂર્ તજલ્લામાં મુસ્ત્િફાબાદ ના બદલે ટંકારીયા 

(૨) ગુજરાિના સાબરકાંઠા તજલ્લામાં મહમુદાબાદ ના બદલે રદયાદર (૩) રાજસ્ત્થાનના જાલોર તજલ્લામાં મહંમદાબાદ ના બદલે 
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સાંર્ોર (૪) ગુજરાિના રાજકોટ તજલ્લામાં રસુલાબાદ ના બદલે માળીયા (૫) ગુજરાિના રાજકોટ તજલ્લામાં અંતબયાબાદ ના બદલે 

ખાખરેર્ી.’ સંદભચ: ‘આર્કચયોલોજીકલ સવે ઑફ ઇંરડયા, ગવમેન્ટ ઑફ ઇતન્ડયા, એતપગ્રારફઆ ઇતન્ડકા- ઍરતબક ઍન્ડ પર્સચયન 

સપ્લીમેન્ટ’ (‘ભારિીય પુરાિત્વ સવેક્ષણ, ભારિ સરકાર, ઇપીગ્રાફીઆ ઇતન્ડકા- અરબી અને ફારસી પુરવણી’) આવૃતિ ૧૯૭૪, પેજ ૩ 

અને આવૃતિ ૧૯૭૫, પેજ ૩૦. 

ગામની પ્રવિચમાન સંસ્ત્થાઓનું નામકરણ, ‘મુસ્ત્િફાબાદ આઈ. ટી. આઈ’ અને ‘મુસ્ત્િફાબાદ યુથ ક્લબ/ લાયબ્રેરી’ ગામના મૂળ નામ 

‘મુસ્ત્િફાબાદ’ ને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યંુ હિંુ.  

[ તવસ્ત્િૃિ માતહિી આપવાના હેિુથી ઉમેરેલ આ લાલ કલરના કૌંસની અંદરનો ભાગ વાર્કો છોડી િકે છે. મુસ્ત્િાફબાદ મુઝફફરીદ 

રાજવંિની સિા હેઠળ અને ત્યાર પછી મુગલ સામ્રાજ્ફય હેઠળ હિંુ. ૧૩૯૧ મા ં‘રદલ્હી સલ્િનિ’ ના િાસક મુહમ્મદ તબન િઘલખે 

જાફર ખાનને ગુજરાિના રાજ્ફયપાલ િરીકે તનયુક્િ કયાચ હિા. જાફર ખાને (મુઝફફરીદ રાજવંિના સ્ત્થાપક) અણતહલવાડા-પાટણ નજીક 

ફરહિ-ઉલ-મુલ્કને હરાવી િેને રાજધાની બનાવ્યંુ હિંુ. જ્ફયારે “િૈમૂર”ે રદલ્હી પર આક્રમણ કયુું ત્યારે રદલ્હીની પકડ ગુજરાિ ઉપરથી 

ઢીલી થિા,ં જાફર ખાને ૧૪૦૭ માં પોિાને સ્ત્વિંર જાહેર કરી ઔપર્ારીક રીિે "મુઝફફરીદ રાજવંિ" ની સ્ત્થાપના કરી હિી. મુઝ્ફરરદ 

રાજવંિ નો સમયગાળો ૧૫૭૩ મા ંમોગલ સામ્રાજ્ફયની સ્ત્થાપના થઈ ત્યાં સુધીનો હિો. જાફર ખાન પછી િેમના પુર અહમદ િાહ 

પહેલાએ, ફેબ્રુઆરી ૧૪૧૧ મા ંસાબરમિી નદીના કાંઠે નવી રાજધાની િરીકે અમદાવાદની સ્ત્થાપના કરી હિી. મુઘલ સામ્રાજ્ફય 

(૧૫૭૩-૧૬૦૫)ના બાદિાહ અકબરે મુઝ્ફર િાહ રીજાને હરાવીને ગુજરાિ પર કબજો કયો. મુઝ્ફરે ૧૫૮૪ મા ંસલ્િનિને ફરીથી 

મેળવવાનો પ્રયાસ કયો પણ તનષ્ફળ ગયો. ગુજરાિ ૧૬૦૫ સુધી મોગલ પ્રાંિ રહ્યું. ]   

 

ગઝેેરટયર ઑફ ધ બોમ્બ ેપ્રતેસડન્સી મા ંનોંધાયેલ ટકંારીયા ગામનો ઇતિહાસ:  

અંગ્રેજોના િાસનકાળમાં જુલાઈ ૧૮૯૯માં પ્રકાતિિ થયેલ ‘ગેઝેરટયર ઑફ ધ બોમ્બે પ્રેતસડન્સી, વોલ્યુમ ૯, પાટચ-૨, ગુજરાિ 

પોપ્યુલેિન: મુસલમાન ઍન્ડ પારસી’ એ એક સતહયારો લખાયેલ ગ્રંથ છે જે પૈકી ‘મુસલમાન’, ખાન બહાદુર ફઝલુલ્લાહ લુિફુલ્લાહ 

ફરીદી એ લખેલ છે. િેઓ બોમ્બેમાં, ‘આસીસ્ત્ટન્ટ કલેકટર ઍાફ કસ્ત્ટમ્સ’ ના હોદ્દા પર હિા. ગેઝેરટયર ના આ ભાગના પૃષ્ઠ ૫૯ પર 

ઉલ્લેખ છે કે ‘કેપ્ટન ઓવન્સે ઈ.સ. ૧૮૧૮માં ભરૂર્ તજલ્લાના પ્રથમ સવેક્ષણ (સવે) ની એક નોટબુકમાં ભૂિકાળની ઘટનાઓનું વણચન 

નોધ્યું છે. આ વણચનમાં નોધાયેલ માતહિી ટંકારીયાના વહોરાઓ પાસેથી િેમને મળી હિી. કેપ્ટન ઓવન્સના નોધાયેલ વણચન મુજબ 

યુધ્ધમાં પકડાયેલા કેટલાક મારવાડી કેદીઓને જહંદુ રાજાએ ગુલામ રાખેલા. મુતસ્ત્લમ સમ્રાટ જહાંગીરે િેઓને ઈ.સ. ૧૬૧૮માં મુક્િ 

કરાવ્યા હિા. આ મારવાડીઓએ ઇસ્ત્લામ ધમચનો સ્ત્વીકાર કયો હિો, જેમને ગુજરાિની ખરાબાની જમીનો (એવી પડિળ જમીનો જેને 

ખેિીલાયક બનાવવા સખિ પરરશ્રમ કરવો પડે) ઉપર વસાવવામાં આવ્યા. ઓવાન્સના વણચનના વાક્ય પછીના સંલગ્ન/અનુગામી 

વાક્યમાં આ અંગે વધુ સ્ત્પષ્ટિા થાય છે. આ તવધાનમા ંનોધાયેલુ ંછે કે, ‘ખેડાના ખેિી કામ કરિા કેટલાક વહોરાઓ પાસેથી લગભગ 

સમાન માતહિી મળે છે, અને જો કે આ ધમાચન્િર કરેલ મારવાડીઓ મૂળ વહોરાઓ હોઈ િકિા નથી, પણ િે એક સમયે નીર્ે પૃષ્ઠ ૬૨ 

પર ઉલ્લેતખિ ‘કાકાપુરીઓ’ જેવો તવતિષ્ટ વગચ હોઇ િકે.’ 

ઉપરના લખાયેલા વાક્યોનો એક બીજા સાથે સંબંધ પ્રસ્ત્થાતપિ કરી સાવર્ેિીથી વાંર્િા એ સ્ત્પષ્ટ થાય છે કે સમ્રાટ જહાંગીરે નવા બનેલા 

મુતસ્ત્લમ મારવાડીઓને િેમના ભતવષ્યનો ઊંડો તવર્ાર કરીને ઇરાદાપૂવચક જ્ફયાં ખેિી માટેની પડિળ જમીનો સરળિાથી ઉપલબ્ધ થઇ 

િકે અને મુતસ્ત્લમોની વસ્ત્િી વધારે હોય એવા ગામોમાં વસાવ્યા હિા. નવા બનેલા મુતસ્ત્લમ મારવાડીઓને રોજી રોટી કમાવવાના સાધન 

ઉપરાંિ મુતસ્ત્લમ ગ્રામજનો પાસેથી ઇસ્ત્લામ ધમચ અંગેનું જરૂરી જ્ઞાન, માગચદિન, સહકાર અને હુંફ મળી રહે એનો પુરિો ખ્યાલ બાદિાહ 

જહાંગીરે રાખ્યો હિો. સ્ત્થળાંિર કરીને આવેલા આ મારવાડી કુટુબંો સારી રીિે સ્ત્થાયી થઈ સરળિાથી જીવન તવિાવી િકે એ મુખ્ય ઉદ્દેિ 

હિો. મુસ્ત્િફાબાદના મુતસ્ત્લમ અગ્રણીઓએ અહમદ િાહ બીજાને મતસ્ત્જદના બાંધકામ માટે તવનંિી કરી હિી (૧૪૫૩ પહલેાં) એવું 

તિલાલેખમાં અને ઈતિહાસના અતધકૃિ ગ્રંથોમાં નોધાયેલું છે. મુસ્ત્િફાબાદ કસ્ત્બામાં મુતસ્ત્લમોની વસ્ત્િી વધારે છે અને ત્યાં એક મોટી 

મસ્ત્જીદની જરૂરીયાિ છે એ િથ્યને ધ્યાનમાં રાખીને મુતસ્ત્લમ આગેવાનોની તવનંિીનો અહમદ િાહ બીજાએ સહસચ તસ્ત્વકાર કયો હિો. 

મુઝ્ફરીદ વંિના ૧૬ િાસકો પૈકીના પાંર્માં િાસક અહમદ િાહ બીજા ના િાસનકાળમા ંઈ.સ. ૧૪૫૩માં ઐતિહાતસક 
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મુસ્ત્િફાબાદમાં તવિાળ જામેઅ મતસ્ત્જદ બનાવવામાં આવી હિી.  

જામેઅ મતસ્ત્જદના બાંધકામના ૧૬૫ વષો પછી ઈ.સ. ૧૬૧૮ માં જયારે નવા મુતસ્ત્લમ બનેલા મારવાડીઓ મુસ્ત્િફાબાદમા ંસ્ત્થળાંિર 

કરીને વસવાટ માટે આવ્યા ત્યારે આ ગામમાં મુતસ્ત્લમોની વસ્ત્િી પ્રમાણમાં વધારે જ હિી એવું ર્ોક્કસ સાતબિ થાય છે. ૧૬૧૮ મા ં

ગામ મુસ્ત્િફાબાદ જહાંગીરના િાસન હેઠળ હિંુ. િહેનિાહ જહાંગીરનો િાસનકાળ ૧૬૦૫ થી ૧૬૨૭ સુધીનો હિો. મુગલ 

સામ્રાજ્ફયના ઓગણીિ િાસકો પૈકીના િેઓ ર્ોથા િાસક હિા. 

 

ઈ.સ. ૧૮૯૯માં પ્રકાતિિ થયેલ ‘ગેઝેરટયર ઑફ ધ બોમ્બે પ્રેતસડન્સી, વોલ્યુમ ૯, પાટચ-૨, ગુજરાિ પોપ્યુલેિન: મુસલમાન ઍન્ડ 

પારસી’ માં અને આ અગાઉ ઈ.સ. ૧૮૨૮માં પ્રકાતિિ ‘હેબસચ જનચલ’ એમ બન્ને ગ્રંથોમાં િેમનું નામ ‘કેપ્ટન ઓવન્સ’ િરીકે લખાયેલ 

છે. ઈ.સ. ૧૮૧૮થી ઈ.સ. ૧૮૨૯ દરમ્યાન ગુજરાિમાં પ્રથમ જમીન મહેસુલ માટે મોજણી (સવે) નું કામ અંગ્રેજોના સમયમાં થયંુ 

હિંુ. કેપ્ટન ઓવન્સ, ‘રેવન્યુ લૅન્ડ સવે ટીમ’ (જમીન મહેસૂલ માટે સવેની કામગીરીની ટુકડી) ના અતધક્ષક િરીકે ફરજ બજાવિા હિા. 

ગેઝેરટયરમાં ‘કેપ્ટન ઓવન્સ’ િરીક ેનોધાયેલ અંગ્રેજ અતધકારીનું વાસ્ત્િતવક નામ ‘ર્ાલ્સચ ઓવન્સ’ હિંુ. િેમનો જન્મ ઈ.સ. ૧૭૯૮માં 

થયો હિો અને ઈ.સ. ૧૮૫૮માં િેમનું અવસાન થયંુ હિંુ. 

 

ભાગ ૨- મૌતખક ઇતિહાસ : લતેખિ ઇતિહાસની સાથે સાથ ેમૂલ્યવાન મૌતખક ઇતિહાસને પણ તવના તવલંબે સુરતક્ષિ કરી લેવો જોઈએ 

એવી સમયની માંગને ધ્યાનમાં રાખી, તમર મુસ્ત્િાક દોલાને સાથ ેરાખી વષચ ૨૦૦૭ ના પહેલા ક્વાટચરમાં સાિ ટંકારવી બુજુગો/ 

વડીલોની મુલાકાિ લીધી હિી. જેમાંના ર્ાર વડીલોમાંથી આ ફાની દુતનયા છોડી ગયા છે.  

 

મૌતખક ઇતિહાસની અગત્યિાને ધ્યાનમાં રાખી ભાઈ િકીલ ભાએ પણ મહુચમ એહમદ મુન્િી (ર્ટી ફેતમલીના વડીલ તર્કાગો, 

અમેરીકા) એ વણચવેલ, અગત્યની માતહિી સાથેનો મૌતખક ઇતિહાસ વેબસાઈટ પર પ્રકાતિિ કયો હિો. 

 

સાિ વડીલો સાથેના અમારા ઇન્ટરવ્યુ દરતમયાન એકતરિ થયેલ માતહિીઓનું સંકલન કરી િેની પ્રથમ ઓનલાઈન આવૃતિ િરીકે 

‘ટંકારીયા વેટ પેઇન્ટ વેબસાઇટ’ http://tankaria.wikifoundry.com પર અંગ્રેજીમાં “Part 2- Oral History” િીષચક હેઠળ 

પ્રકાતિિ કરેલ, આ રસપ્રદ મૌતખક ઈતિહાસને ટૂંક સમયમાં આપણી હાલની વેબસાઇટ ‘માય ટંકારીયા’ પર ગુજરાિી ભાષામા ંપ્રકાતિિ 

કરવામાં આવિે.    

http://tankaria.wikifoundry.com/

