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દાાંતા રાજ્યની રાજ્ય વ્યવસ્થા 
(1885-1945) 

ભેહુર ઉ. ઠાકોય,   
 
 

 

 રાજ્ય તાંત્ર 
 

 દાાંતા યાજ્મના યાજ્મનો ઇતતશાવ ણ ભશાયાજા તલક્રભાદદત્મ વાથે જોડામેરો છે. દાાંતા 
સ્ટેટના યાજલીઓનો ઇતતશાવ 2063 લષ યુાણો છે. ભશાયાજા તલક્રભાદદત્મનાાં યાજ્મનો તલસ્તાય 
ણ આખા બાયતખાંડભાાં તે વભમે પેરામરો છે.  
લદશલટી તલસ્તાય  
 

 દાાંતા યાજ્મનાાં પ્રથભ સ્થાક શ્રી જવયાજતવિંશ શતા. તેભનાાં ઉત્તયાતધકાયી શ્રી 
કેદાયતવિંશજી શતા. તે વભમે તેભણે દાાંતા યાજ્મનો તલસ્તાય તેભણે લધામો શતો. ઇ.વ. 1700ભાાં 
ઉત્તય તયપનો બાગ વાાંતયુ (આબયુોડ) સધુીનો તલસ્તાય દાાંતા યાજ્મભાાં આલતો શતો. 
ત્માયફાદ તવયોશી યાજ્મની વયશદ શતી. કોટડા છાલણી સધુીનો બાગ શતો. દક્ષિણ તયપ 
ખેડબ્રહ્મા તે વભમે દાાંતા યાજ્મનો જ એક બાગ શતો. છી જ ઇડય યાજ્મની ળરૂઆત થતી 
શતી. સદુાવણા, ગઢલાડા, થાણા અને ખેયાલ ુલગેયે દાાંતા યાજ્મનો એક બાગ શતો. તિભ તયપ 
ભોટા યણ સધુી મભુનલાવથી ારનયુ તયપ નલાફ યાજ્મની વયશદ શતી. દાાંતા યાજ્મ એક 
વમદૃ્ર યાજ્મ શત ુાં. ભશાયાણા કેદાયતવિંશજીની દાાંતા યાજ્મનો તલસ્તાય લધાયલાભાાં ભશત્લની ભતૂભકા 
યશી શતી.  
 ઇ.વ. 1812 અગાઉ દાાંતા યાજ્મ ભોગર સફૂાના તાફાભાાં યહ્ુાં શત ુાં. તા. 01-04-1812 થી 
આ સ્ટેટ ક્ષબ્રદટળ વયકાયના તાફાભાાં  આવયુાં શત ુાં. ોરીટીકર એજન્ટ (લાઇવયોમ)નુાં શડે ક્લાટષય 
વાદયા ભશીકાાંઠાની એજન્વીભાાં શત ુાં. તા. 01-04-1934 થી આ યાજ્મ જમયુ યાજતુાનાની 
એજન્વીભાાં મકુલાભાાં આવયુાં શત ુાં. તે વભમે ોરીટીકર એજન્ટનો શડે ક્લાટષય તે વભમે ભાઉન્ટ 
આબ ુશત ુાં. ક્ષબ્રદટળ એજન્ટને લાઇવયોટ તયીકે ઓખતા શતા. દાાંતા યાજ્મની દયેક પ્રકાયના 
હુકભ આલકના લાઇવયોમ દ્વાયા આલાભાાં આલતા શતા. 1 
 

 દાાંતા રાજ્યના મહાો 
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 દાાંતા યાજ્મભાાં કુર 187 ગાભનો વભાલેળ થતો. જેનાાં લશીલટ ભાટે ાાંચ બાગભાાં 
લશેંચલાભાાં આવયુાં શત ુાં. જે નીચે મજુફના છે. જેને 'ભશાર' કશલેાભાાં આલતા શતાાં.  
 ભોટા વડા ભશાર 
 તલજરાવણ ભશાર 
 શડાદ ભશાર 
 અંફાજી ભશાર 
 દાાંતા ભશાર 
      દાાંતા યાજ્મના ાાંચ ભશાર નાલડાને ભારગયી કશલેભાાં આલતા શતા. આભ દાાંતા 
યાજ્મભાાં કુર ાાંચ ભાભરગયીઓ શતી. દયેક ભશારભાાં 30 થી 35 ગાભડાઓનો વભાલેળ 
કયલાભાાં આલતો શતો. દયેક ભશારનાાં ભારધાયીઓને અરગ-અરગ પ્રકાયની કાભગીયીઓ 
આલભાાં આલતી. જેભાાં ભોટાબાગે જ ાંગરતલસ્તાયની કાભગીયી , યેલન્ય ુકાભગીયી , કસ્ટભ 
કાભગીયી, સ્ટેટવ તલબાગની કાભગીયી અને ફીજી ભશાયાજા વાશફેશ્રી જે કાભગીયી વોંે તે 
વાંતોકાયક યીતે ણૂષ કયલાની યશતેી. આ વાંણૂષ કાભગીયીનુાં ધ્માન ભશાયાજા વાશફે યાખતા 
અને પ્રશ્નનો ઉદબલ થામ તેનુાં તનલાયણ ભશાયાજ વાશફેશ્રી રાલતા શતા. આભ આ એક સુાંદય 
વમલસ્થા શતી. એનો ઉલ્રેખ જાણલા ભે છે.  
દાાંતા યાજ્મનો લશીલટ ભાણકેિય વાશફે જેઓ ફી.એ.એર.એર.ફી શતાાં. તેભણે આ લશીલટનુાં 
ભાખુાં તૈમાય કયેલુાં. જેની ઓદપવ શજુય તયીકે ઓખાતી શતી. આ ઓદપવ યાજભશરેની 
ફાજુભાાં આલેરી છે. 2 
દાાંતા યાજ્મભાાં કાકા શ્રી ભશોફતતવિંશજીના વભમભાાં અંગે્રજી દ્ધતત મજુફની ળરૂઆત કયનાય 
દાાંતા યાજ્મના પ્રથભ દદલાનશ્રી ચતયુભજુ એભ. બટ્ટ શતા. તેભજ દાાંતા યાજ્મના તેઓ પ્રથભ 
ભેજીસ્રેટ ણ શતા.  
      દાાંતા યાજ્મભાાં શ્રી બટ્ટ ્મુાંફઇ સ્ટેટભાાં ઍડલોકેટ શતા. આ અગાઉ  તેઓ ભશાયાણાશ્રી 
દોરતતવિંશજીના વભમભાાં ઇડય યાજ્મના ભેજજસ્રેટ અને દદલાન તયીકે શોદ્દા ઉય યશી ચકૂ્યા 
શતા. યાંત ુયાજકીમ ખટટને કાયણે ઇડય યાજ્મભાાંથી યાજીનામુાં આી દાાંતા યાજ્મભાાં તા. 01-
04-1925 ના યોજ દાાંતા યાજ્મના પ્રથભ દદલાન અને ભેજજસ્રેટનો શોદ્દો વાંબાળ્મો શતો. તેભના 
યાજ્મનો લશીલટ જુની પ્રણાદદકા મજુફ ચારતો શતો. શ્રી બટ્ટ વાશફે અંગે્રજી દ્ધતત મજુફ 
કામદા કાનનૂ દાાંતા યાજ્મભાાં દાખર કમાષ શતા. તેઓશ્રી કુળ યાજનીતતજ્ઞ લશીલટકતાષ શતા. 
તેઓ ઇડય યાજ્મભાાં આલેર ફગેરી ગાભના લતની શતા. દાાંતા યાજ્મભાાં એક ક્રાાંતતકાયી 
લશીલટની ળરૂઆત કયી શતી. આભ તેભના વભમ દયમ્માન દાાંતા સ્ટેટભાાં નલા યગુની ળરૂઆત 
થઇ ચકૂી શતી. શ્રી બટ્ટ વાશફે દાાંતા યાજ્મભાાં તા. 01-04-1922 થી તા. 31-03-1932 સધુીના 
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10 લષના વભમગાા સધુી તેઓ ભેજજસ્રેટ અને દદલનના શોદ્દા ઉય યહ્યા શતા. ત્માયફાદ 
તેભની નાદુયસ્ત તક્ષફમતના કાયણે ોતાના શોદ્દા ઉયથી સ્લેચ્છાએ તનવતૃ થમા શતા. તે વભમે 
દાાંતા યાજ્મ તેભના લશીલટ ભાટે શ્રી બટ્ટના આબાયી શત ુાં. દાાંતા યાજ્મભાાં ક્રા ાંતતકાયી સધુાયો 
કયનાય શ્રી બટ્ટ પ્રથભ દદલાન અને યાજ્મના ભેજજસ્રેટ શતા.  
    ત્માયફાદ તેભની જગ્માએ મુાંફઇ યાજ્મભાાંથી ગલનષભેન્ટભાાંથી ડેપ્યટુી કતભશ્નય શોદ્દા 
ઉયથી અતધકાયીશ્રી યાભપ્રતા ફાારાર દદલાને શતા. ત્માયફાદ યાજ્મભાાં ઘણાાં ભેજજસ્રેટ 
ફદલ્મા શતા. યાંત ુદદલાનનો શોદ્દો ન શતો. 3 
દાાંતા યાજ્ના લશીલટી ભાખા ય નજય કયીએ તો ભશાયાજા વાશફેશ્રી યાજ્મના લશીલટી 
વમલસ્થાનુાં કાભગીયી વોંેરી.  
 

 મહસેૂ વવભાગ  
 

 દાાંતા યાજ્મની ભોટાબાગની પ્રજાનો મખુ્મ વમલવામ ખેતીલાડી શતો. જીલનતનલાષશનો 
આધાય ખેતી ય શતો. ખેતીલાડી એ દાાંતા યાજ્મની જીલાદોયી વભાન શતી. દાાંતા યાજલીઓના 
ળાવન દતભમાન જભીન ભશસેરૂ તયપ વભગ્ર લશીલટતાંત્ર ધ્માન આતુાં શત ુાં. જભીન 
ભશસેરૂનની નીતતનો મખુ્મ ઉદે્દળ યાજ્મની આલકનો લધાયો કયલાનો શતો. 4 
 

 રેવન્ય ુવસુાત  
 

 દાાંતા યાજ્મની યેલન્ય ુલસરુાત ભાટે વાશફેશ્રીએ તરાટી એટરે કે કરતરુની તનભણુાંક 
કયેરી . આભ , દાાંતા યાજ્મભાાં કુર ફે કરતરુ યાખલાભાાં આલેરા. યાજ્મભાાં ાકેરા ધાન્મભાાંથી 
લજે રેલાભા આલતી શતી. જેભાાં ાકેરા ાકનો ાાંચભો કે છઠ્ઠો બાગ યાજ્મ રેત ુાં. કરતરુ વાથે 
ગાભના ટેર , ટેરના નીચે વટેર અને ગાભના મખુી એને ફીજા ગાભના ચાય – ાાંચ 
આગેલાનો જોઇને લસરુાત રેતા. આ લસરુાત ફદગાડા ભાયપતે યાજ્મના કોઠાયોભાાં 
શોંચાડલાભાાં આલતા. આ અનાજનાાં વાંગ્રશ ભાટે કોઠાયો કે જેભાાં શજાયો ભણ અનાજનો વાંગ્રશ 
થઇ ળકે તેલા ભોટા શતા. ત્રણેમ ઋતભુાાં કરતરુ તાલકુોના ગાભડાઓભાાંથી અનાજ ઉઘયાલી 
દાાંતા યાજ્મના ભશાયાજા વાશફેશ્રીના કોઠાયોભાાં ભોકરતા. કરતરુાં તથા ફીજા અભરદાયોને 
અનાજના રૂભાાં ગાય આલાભાાં આલતુાં. જેને લસરૂેટીંય ુકશલેાભાાં આલતુાં.  
ભશાયાજાના ખાનગી નોકયોના દાાંતા યાજ્મભાાં ચાવ થી વો ઘય શતા. યાજભશરેની આજુફાજુ 
તેભના તનલાવસ્થાનો આલેરા છે અને આ ખાનગી નોકયોના બયણ – ોણ ભાટે યાજ્મના 
ભશસેરૂ તલબાગભાાંથી તેભને અનાજ અને જરૂદયમાત ચીજલસ્તઓુ આલભાાં આલતી.  
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 દાાંતા રાજ્યની વહીવટી ઓફપસો 
 

 દાાંતા યાજ્મભાાં ભશાયાજા વાશફેશ્રીએ લશીલટી ઓદપવો ભાટે યાજભશરેની ફાજુભાાં શજૂય 
ફનાલી શતી. તેભાાં નીચે મજુફના ઓદપવના બાગ ાડયા શતા.  
 

 દદલાની ઓદપવ 
 યેલન્ય ુઓદપવ  
 નામફ દદલાન ઓદપવ  
 ડી.લામ.એવ.ી. ઓદપવ 
 પોયેસ્ટ ઓદપવ 
 કસ્ટભ ઓદપવ  
 

 ોીસતાંત્ર 
 

 કોઇણ યાજ્મભાાં આંતદયક ળાાંતત ભાટે સદુ્રઢ ોરીવતાંત્ર ખફૂ જ અતનલામષ છે. દાાંતા 
યાજ્મભાાં ળાાંતત , વરાભતી, કામદો અને વમલસ્થાની જાલણી ભાટે ોરીવતાંત્રની વાયી 
વમલસ્થા કયેરી શતી. દાાંતા યાજ્મભાાં ાાંચ પોજદાયોની તનભણુાંક કયલાભાાં આલેરી અને તે 
ોતાની જલાફદાયીઓ , કાભગીયી ોત-ોતાના તલસ્તાયોભાાં ફજાલતા શતા. દાાંતા યાજ્મભા 
દયેક પોજદાય ાવેથી ોરીવની ટકૂડી આલાભાાં આલતી. આલા પોજદાયો દાાંતા યાજ્મભાાં 
ાાંચ જગ્માએ તનભલાભાાં આવમા શતા. 5 
 દાાંતા પોજદાય 
 અંફાજી પોજદાય 
 શડાદ પોજદાય 
 ભાાંકડી પોજદાય 
 ભોટવડા પોજદાય 
 આ પોજદાયો ાવે ોતાના તલસ્તાયની પયજ ફજાલલા ભાટે ઘોડાઓની વમલસ્થા દાાંતા 
યાજ્મ તયપથી કયલાભાાં આલેરી અને તેઓના ભશારની કોઇણ જાતનો ઝઘડો કે દાંગા-પવાદ 
ન થામ તેની કાજી રેતાાં.  
 

 ગાર વ્યવસ્થા 
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 દાાંતા યાજ્મના ભારગયીઓને ભાતવક રૂા. 30 થી 34 રૂતમાનો વાપી ગાય આલાભાાં 
આલતો. તેલી જ યીતે પોજદાયોને ણ 20 થી 25 રૂતમાનો ગાય આલાભાાં  આલતો તથા 
ોરી કભષચાયીઓને રૂતમા 7 નો ગાય આલભાાં આલતો. 6 
 

 દાાંતા રાજ્યના નાકા (પ્રવેશદ્વાર) 
 

 દાાંતા યાજ્મભાાં પ્રલેળલા ભાટે કુર ફે નાકા શતા. અંફાજીભાાં એક પ્રલેળદ્વાય શતો અને 
ફીજા ભોટા વડાભાાં પ્રલેળદ્વાય શતો. આ તવલામ દાાંતા યાજ્મભાાં કોઇ પ્રલેળદ્વાય ન શતો. દાાંતા 
યાજ્મભાાં કોઇ ફશાયનો ભાણવ આલે તો તેની વાંણૂષ છૂયછ કયીને જ પ્રલેળ આલભાાં 
આલતો. તેની ભાશીતતની યજીસ્ટયભાાં નોંધ કયલાભાાં આલતી.  
 

 ન્યાયતાંત્ર 
 

 દાાંતા યાજ્ભાભાાં ન્મામની કાભગીયી વાયી થઇ ળકે તે ભાટે ગનુાના પ્રકાય પ્રભાણે ત્રણ 
પ્રકાયની અદારતોની યચના કયલાભાાં આલી શતી. આ ભાટે કોટષ , ન્મામતધળ, ન્મામિેત્ર દ્વાયા 
કામદા, તનમભો અને કામષલાશી અંગેનુાં સવુમલસ્સ્થત આમોજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. ભશીકાાંઠા 
એજન્વીનુાં દાાંતા યાજ્મ પ્રથભ લગષનુાં યાજ્મ શોલાથી દદલાની અને પોજદાયી અત્માચાય ણ યૂો 
શતો. છતાાં ોરીટીકર એજન્ટની યલાનગી લગય દાાંતા યાજ્મની પ્રજાના ખનૂના ગનુાનો 
ન્મામ કયી ળકત ુાં નશી. દાાંતા યાજ્મની ન્મામનુાં ભાખુાં નીચે મજુફ શત ુાં.  
 વેળન કોટષ  
 ભેજજસ્રેટ ઓદપવ  
 સતુપ્રભ ાલય (ભશાયાણા) 
 

 જેરની વ્યવસ્થા  
 

દાાંતા યાજ્મભાાં ગનેુગાયો ભાટે જેરની વમલસ્થા તથા જેરયની વમલસ્થા ણ કયલાભાાં આલી 
શતી. આ જેર યાજભશરે યોડની ફાજુભાાં આલેરી છે. 
 

 ઉસાંહારઃ 
 

 દાાંતા યાજ્મભાાં વય બલાનીતવિંશજીના વભમભાાં ક્ષબ્રદટળ વયકાયના કામદાકાનનૂ મજુફનો 
જ ધ્ધતતવયનો લશીલટ ચારતો તેભજ યાજ્મના કાયોફાયભાાં વયકાયી દપતયોભાાં ગલનષભેન્ટભાાં 
વેકે્રટયીઅર કિાના યીટામડષ અનબુલી અદદકાયી લશીલટ કયતા શતા. ભશાયાજા વાશફે ખદુ એક 
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અનબુલી અને કુળ લશીલટકતાષ શતા. તેઓશ્રી દયેકે દયેક દડાટષ ભેન્ટના લડા શતા. તેઓશ્રીની 
અરગ ઓદપવ શજૂય ઓદપવ તયીકે ઓખાતી શતી. શજૂય ઓદપવભાાં દયેક ખાતા આલી જતા 
શતા. પાઇનર ઓથોદયટી તયીકે વશી - તવક્કા ભાટે શજૂય ઓદપવભાાં કાગો આલભાાં આલતા. 
ત્માયફાદ અભર કયલાભાાં આલતો. દયેક દડાટષ ભેન્ટ ય સતુપ્રભ ઓથોયીટી ભશાયાણાશ્રી વય 
બલાનીતવિંશની જ યશતેી શતી.  
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