
Research Guru Volume-10 Issue-3(December,2016) (ISSN:2349-266X) 

Page | 277 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed)  
 

                        બરૂચના ક્ાાંતિલીય ચાંદ્રળાંકય બટ્ટ 

પ્રા.પ્રદ્યભુનસવિંશ જી. ભશીડા 
ઈસતશાવ સલબાગ 

વયકાયી સલનમન કરેજ,ઝઘડીમા 
 

               વભગ્ર દેળનાાં સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભભાાં ગજુયાતન પા અમલુ્મ યહ્ય છે. તેલી જ યીતે 
ભાાં બભની આઝાદી ભાટેની ચલભાાં ગજુયાતના બરૂચ જજલ્રાન પા નોંધાત્ર યહ્ય છે. 
લડદયાભાાં અયસલિંદ ઘ અને ફાયીન્દ્ર ઘની દયલણી નીચે છટુબાઈ યુાણી, અંબબુાઈ 
યુાણી, ડૉ. ચાંદુરાર દેવાઈ, ચાંરળાંકય બટ્ટ અને ફાારાર લૈદ્ય લગેયે યલુાનનુાં જે ક્ાાંસતકાયી 
જૂથ યચાયુાં તેણે બરૂચ જીલ્રાને જાગતૃ કયી ક્ાાંસતન ળાંખ ફાંકલાની ળરૂઆત કયી શતી. બરૂચભાાં 
અંગે્રજ ળાવન વાભે ઝઝૂભનાય અને લખત આલે ભગૂબભભાાં યશી ક્ાાંસતકાયીનુાં કાભ કયનાય 
ચાંરળાંકય બટ્ટ શતા. ફમ્ફ ફનાલી પડનાય,રયલલ્લયને યભકડાની જેભ યભાડનાય, રીવન ે
યેળાન કયી બગાડનાય,રીવ ચકીને લુાંટી રઈ ફાંદુક ડાલી રઈ નાવી છૂટનાય, ચારતી 
ટે્રન યકીને લુાંટનાય અને અંગે્રજ વયકાયે જેના ભાથા ય રૂસમા ચીવ શજાયનુાં ઇનાભ યાખયુાં 
શત ુાં. તે નયફાંકા ક્ાાંસતલીય ચાંરળાંકય બટ્ટ શતા. 

               ક્ાાંસતકાયી ચાંરળાંકય બટ્ટન જન્દ્ભ ભાતા કાળીફાના કુખે તા.૩-૯-૧૮૯૮નાાં યજ 
તાના ભવાભાાં બરૂચ જજલ્રાના આભદભાાં થમ શત. તેભના સતા ભણણળાંકય અભદાલાદ 
તાલકુાના દવક્ઇ સલબાગના સુાંજ ગાભના લતની શત. તેભના સતા અને દાદા ગોયીળાંકય 
બટ્ટ લડદયા યાજ્મના ભજણીદાય શતા. લડદયા યાજમભાાં અને ફશાય તેભના કુટુાંફની ળાખ 
શતી.ચાંરળાંકયનુાં પ્રાથસભક સળક્ષણ થડુાંક એભના લતન  સુાંજભાાં અને ફાકીનુાં આજુફાજુના 
ગાભડાઓભાાં ચાલ્યુાં. તેભના સતાની નકયીના રીધે આભ ફનેલુાં. શાઈસ્કુરનુાં સળક્ષણ તેભને 
વ્મલસ્સ્થત યીતે લડદયાભાાં ભળયુાં શત ુાં. 

                   આ વભમ બાયતભાાં યાષ્ટ્ટ્રીમ જાગસૃતન શત.ઈ.વ.૧૯૦૫ની વારભાાં 
ફાંગબાંગની ચલ ળરૂ થમેરી અને તેના ડઘા દેળબયભાાં ડેરા.ગજુયાત આભાાંથી ફાકાત 
યહ્ુાં નશત ુાં.ઈ.વ.૧૯૧૭ભાાં ગધયાભાાં ગજુયાત યાજકીમ રયદનુાં અસધલેળન ભળયુાં શત ુાં ત્માયે 
ગાાંધીજી અને રકભાન્દ્મ સતરક જેલા યાષ્ટ્ટ્રીમ નેતાઓ ધાયેરા. એભના દળભન કયલા લડદયાથી 
ચાંરળાંકય અને તેભના સભત્ર નાયામણ ઠેઠ ગધયા સધુી ગમેરા.આ રક્નેતાઓના પ્રત્મક્ષ દળભન 
એ ચાંરળાંકયને ભેરી દેળબસ્ક્તની પ્રથભ દીક્ષા શતી. 

                      આ વભમે લડદયાનુાં લાતાલયણ યાષ્ટ્ટ્રીમતાના નલા જભથી ધફકતુાં 
શત ુાં.કરેજના પ્રાધ્માક ભશસિ અયસલિંદ ઘના વાસનધ્મે યલુાનભાાં યાષ્ટ્ટ્રવેલાન ઉભાંગ પ્રગટય 
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શત.તેભાાંથી જે નયયત્ન ઝશી ઉઠયા તેભાાં શ્રી છટુબાઈ યુાણી, શ્રી અંબબુાઈ યુાણી અને 
ચાંરળાંકય બટ્ટ શતા. રુુ અધ્માન ભાંરદયના સળક્ષક શ્રી છટુબાઈ યુાણી,તેભના બાઈ અંબબુાઈ 
યુાણી  અને અન્દ્મ આઠેક સભત્રએ ભી તા.૧/૫/૧૯૦૯ન યજ ફાજલાડાભાાં વ્મામાભ ળાા 
સ્થાીને વ્મામાભ પ્રવસૃિ ળરૂ કયી.ચાંરળાંકય બટ્ટ ણ આ ભાંડીભાાં જતા. દેળવેલા કયલા તત્ય 
થમેરા ચાંરળાંકય બટ્ટ વ્મામાભ પ્રવસૃિ વાથે ચચાભ વબાઓ, યસલલાયન ગાા પ્રલાવ, 
ળસનલાયે યાષ્ટ્ટ્રીમ વારશત્મન ુલાચન તથા ‘ ગજુયાત વેલા ભાંડ’નાાં આદેળને અનવુયવુાં લગેયેભાાં 
પ્રવતૃ ફન્દ્મા અને ભેરટ્રકના અભ્માવન ત્માગ કયી ભાત્ર યાષ્ટ્ટ્રવેલા અને યાષ્ટ્ટ્રીમ અંદરનભાાં 
વરક્મ ફન્દ્માાં શતા. 

                  ગાાંધીજીના બાયત આગભન ફાદ ભશાત્ભા ગાાંધીજીની સલચાયધાયાથી પ્રબાસલત 
થમેરા ચાંરળાંકય બટ્ટને ગાાંધીજીને અનવુયીમા. આ વભમે ગાાંધીજીએ ગ્રાભદ્ધાયની મજના 
ફનાલી અને દેળવેલકને ગાભડાની વેલા કયલાની શાકર કયી શતી.યુાણી ફાંધઓુની વાથે 
ચાંરળાંકયે ણ આ શાકર ઉાડી રીધી અને ઈ.વ. ૧૯૧૭ભાાં બરૂચ જજલ્રાના શાાંવટ અન ેવજદ 
ગાભને આદળભ ગાભ ફનલાની મજના ઘડી કાઢી.યુાણી બાઈઓ,રદનકય ાંડમા,યતપુ્રવાદ બટ્ટ 
ફાારાર લૈદ્ય અને ચાંરળાંકય બટ્ટ ે શાાંવટભાાં “ ગજુયાત વેલા ભાંડ” ની સ્થાના કયી. 
ઈ.વ.૧૯૧૭ભાાં ચાંરળાંકય બટ્ટ ેગ્રાભવેલાભાાં ઉમગી થલામ એ શતેથુી મુાંફઈભાાં લેટયનયી (શ ુ
ણચરકત્વા)ન અભ્માવ ળરૂ કયેર યાંત ુતણફમત ફગડતા લડદયા ાછા આવ્મા અને ગજુયાત 
વેલા ભાંડ’નાાં આદેળને અનવુયી વજદભાાં સ્સ્થય થમા. ઈ.વ. ૧૯૨૮ભાાં ડૉ.પ્રાણજીલનદાવ 
ભશતેાએ ચાંરળાંકયબટ્ટને ગજુયાતીઓ ભાટે રગબગ મશુ્કકર ગણાતી સલભાન ચારકની તારીભ 
રેલાની વરાશ આી.એથી તેઓ કયાાંચી શોંચ્મા શતા.તેભને ત્માાં એભેચ્મય રાઇવન્દ્વનુાં 
વરટિરપકેટ ભળયુાં.અને તેઓ “ફી” વરટિરપકેટ ભેલલાનુાં સલચાયતા શતા. ત્માાં ઈ.વ.૧૯૩૦નાાં 
ઓકટફયભાાં જ ાંબવુયથી છટુબાઈ યુાણીન તાય આવ્મ. “ ગજુયાત ાછા પય તભાયી ખાવ 
જરૂય છે” અને ચાંરળાંકય બટ્ટ વીધા ભાવય યડ સ્ટેળન આલી છટુબાઈ યુાણીને ભળમા. 

                    નાકયની રડત વારુાં થઈ ચકુી શતી. ફાયડરી વત્માગ્રશની ભાપક રક 
ઘયફાય છડી ખેતયભાાં નલા લવલાટ ફાાંધી યશલેા રાગ્મા. ચાંરળાંકય બટ્ટ અને છટુબાઈ યુાણી 
બરૂચ જજલ્રાના ગાભડાઓભાાં પયી વયકાય વાભે ફશાયલટૂાં કાયુું. વયકાયે છટુબાઈ અને 
ચાંરળાંકયનાાં નાભનુાં ૬ જાન્દ્યઆુયી ૧૯૩૨ભા ધયકડનુાં લયાંટ કાઢ્ુાં યાંત ુતેઓ શાથ આવ્મા જ 
નરશ. વયકાયે છટુબાઈ યુાણીના નાભે અઢી શજાયનુાંઅને ચાંરળાંકય ભાટે ફે શજાયનુાં ઇનાભની 
વયકાયે જાશયેાત કયી.નાકયની રડતભાાં વયકાયે ઘણા ખેડતૂની જભીન આંચકી રીધી શતી.એથી 
ઘણા કુટુાંફ સનયાધાય ફન્દ્માાં શતાાં.એ લેાએ ચાંરળાંકયે તાને ભતુાં લીભા કાંની કભીળન 
એકઠુાં કયી. વાડા વાતવનુાં આનાજ ખયીદીને ગાભરકને લશેંચી આપયુાં શત ુાં. એક રગ્નપ્રવાંગભાાં 
છટુબાઈ યુાણીની ધયકડ થતા ફધી જલાફદાયી ચાંરળાંકય બટ્ટના ભાથે આલી ડી. યાતે્ર 
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ગાભરકને એકઠા કયીને વબા મજી અને યાતયાત ભાઈર સધુી ચારી ફીજે ઠેકાણે ચાલ્મા 
જતા. ભશી નદીના  કતયભાાં અનેક માતનાઓ બગલતા તેભણે ચાય લભન અજ્ઞાતલાવ 
બગવ્મ. અને તે દયસભમાન કયી શારતભાાં રદલવ સલતાવ્મા. 

                 તા.૧૭ભી ઓકટફય ૧૯૪૦ નાાં યજથી ળરૂ થમેરી વ્મસ્ક્તગત વત્માગ્રશની 
રડત યુજળભાાં ચારી. બરૂચભાાંથી છવ્લીવ વ્મસ્ક્તઓ જડામા.તેભાાં ણ ચાંરળાંકય બટ્ટ અગ્રણી 
યહ્યા શતા અને તેભને ધયકડ કયી થાણા જેરભાાં લીવ રદલવ ભકરી આપમાાં શતા. 

                   છટુબાઈ યુાણી,ચાંરળાંકય બટ્ટ તથા અન્દ્મ ફીજા સભત્રઓ ભી 
ઈ.વ.૧૯૪૨ભાાં આઝાદ રશિંદ વેનાની સ્થાના કયી. આ વેના તયપથી ળરૂઆતભાાં ‘ઇન્દ્કરાફ’ 
અને છીથી ‘યાજરશ’ નાભની સત્રકા ફશાય ાડલાભાાં આલતી.આ વનેાનાાં બરૂચ,લડદયા 
ઉયાાંત મુાંફઈ,કરકતા અને અભદાલાદભાાં જેલા ળશયેભાાં ભથક શતા.વયકાય વાભે ફશાયલટે 
ચડેરા આ બડલીયએ રીવ થાણા બાાંગી શસથમાય ભેલલાની મજના ફનાલી. વોપ્રથભ આ 
વેનાની ટુકડીએ જ ાંબવુય તાલકુાનુાં લેડચ રીવસ્ટેળનને સનળાન ફનાવ્યુાં શત ુાં.તા.૨૧ વપટેમ્ફય 
૧૯૪૨નાાં યજ ધે રદલવે,ફયેનાાંત્રણ લાગ્મે,બય ફજાય ય ભેડા ય આલેરી રીવ ચકી 
ય  ત્રાટકી ડી અને રશીનુાં એકણ ટીુાંમ ાડમા લગય રીવની ફાંદુક ડાલી 
રીધીઅને ભશી કાાંઠાના કતયભાાં ઊતયી ડી. ત્માયફાદ વયબાણનુાં રીવથાં ુાં લુાંટીને આઠ 
યામપર રઈ રીધી.રીવને કડી તેભના કડાની શી કયલાભાાં આલી.ઝાઝીભાાં એક 
રીવનુાં અલળાન થયુાં શત ુાં. આ લાતથી ચાંરળાંકય બટ્ટનાાં શોયુાં કકી ઉઠયુાં. તેભણે ગાાંધીજીને 
ત્ર રખી આ અજાણતા થમેરા ખનૂના ગનુાની લાત ટાાંકી કહ્ુાં કે “ આ પ્રવાંગ રશિંવાન કશલેામ 
કે નરશિં? ગાાંધીજી આ લખતે ાંચગીનીભાાં શતા.તેભણે જણાવ્યુાં કે “ રશિંવા –અરશિંવાની ભીભાાંવાભાાં 
અત્માયે ન ડીએ. અત્માયે ત બગલાન જેને જે સઝુાડે તે કયી છૂટીએ.”ફાનુા આ ળબ્દથી 
ચાંરળાંકયનાાં શોમા યથી ભટ ફજ દુય થમ. 

              છટુબાઈ અને ચાંરળાંકય બટ્ટને વભાચાય વાાંડમા કે વયબાણભાાં વયકાયી અનાજનુાં 
ગડાઉન છે.આજુફાજુનાાં ગાભડાાંભાાંથી એકઠુાં કયેલુાં અનાજને બરૂચ જીલ્રા ફશાય ભકરી દેલાની 
વયકાય આમજન કયી યશી છે.ચાંરળાંકય,છટુબાઈ યુાણી અને અન્દ્મ ાંદય વિય યલુાનની 
ટુકડી વયબાણ શચી અને વોપ્રથભ વયકાયી દુકાનના તડીને તેભાાંથી કેયવીનનાાં ડબ્ફા કાઢયા 
અને ત્માયફાદ ગડાઉનભાાં યશરેા ચાયવકળી અનાજને કેયવીન છાાંટી વગાલી દીધુાં. 
વયકાયે તાફડતડ ફરાલેરા રકકયે આખા ગાભને ઘેયી રીધુાં.ગડાઉન ફાલાન દવ શજાય 
અને રીવ ચકી ય હુભર કયલા ભાટે લીવ શજાયન વામરુશક દાંડ ગાભરક ય નાખલાભાાં 
આવ્મ. યાંત ુ ગાભરકએ જયામ ભચક આી નરશ અને ક્ાાંસતકાયીની ભારશતી આી નરશ. 
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ત્માયફાદ આ ટુકડીએ ાંચભશાર જજલ્રાના અંફારી ગાભનાાં રીવ થાણા ભાાંથી યામપર અને 
ફાંદુકનાાં કાયતવુ ઉઠાલી રીધા શતાાં. 

                  ચાંરળાંકય બટ્ટ અને તેભની ટુકડીનાાં આશ્રમસ્થાન ભશી કાાંઠાના લેયાન કતય 
શતા. જ્માાં તેભણે બમાનક માતનાઓ વશન કયલી ડી શતી. આ વભમ દયમ્માન તેભની વાથે 
ભેઘજી ફશાયલરટમ શત. જે જેરભાાં છટુબાઈ યુાણીન સભત્ર ફન્દ્મ શત અને જેરભાાં મકુ્ત 
થમા છી ચાંરળાંકય બટ્ટ વાથે ક્ાાંસતકાયી પ્રવસૃિભાાં જડામ શત. ભેઘજીની ભદદથી ભાફાંધીનુાં 
અનાજ રઈને જતી શડીને પયજ ાડી ઊબી યાખલી અને ૈવા આી જરૂયી ગણુ ઉતયાલી 
રેતા.આભ તેભણે ચાય લભન અજ્ઞાતલાવ વ્મસતત કમો શત. 

                       ઈ.વ.૧૯૪૩ની વારભાાં ક્ાાંસતકાયીઓને નાણાની જરૂય ડી. એ લખતે 
વયકાયી નકયને ચકુલતા ગાયની યકભ ટે્રન ભાયપતે સલયભગાભથી ભકરલાભાાં આલતી. 
ચાંરળાંકયન ટીએ બાલનગયથી આગ રીરાયુ સ્ટેવને ટે્રન યકલાનુાં નક્કી કયુું. 
આમજનફદ્ધ અને આગાઉ એ યસ્તા ય પ્રલાવ કયી ફધી ગઠલણ કયી રીધી અન ેઅભાવન ે
અંધાયી યાતે ચાંરળાંકય,જવલાંત ભશતેા, વયબાણનાાં સલઠ્ઠરબાઈ દયફાય લગેયે ાંદયેક 
વ્મસ્ક્તઓની ટી ટે્રનભાાં ફેઠી શતી. રીરાયુ છડી ટે્રન આગ લધી એટરે નક્કી કમાભ પ્રભાણે 
ચાંરળાંકય બટ્ટ ે ટે્રન ભાાંથી છરાાંગ ભાયી ફશાય આલી રયલલ્લયન ધડાક કમો.અને 
આય.એભ.એવના ડબ્ફા ભઠ ચીર ઝડે વાઠેક શજાયની નટના ફાંડર ઉઠાલી ભાત્ર અડધા 
કરાકભાાં ફધુાં કાભ તાલીને અંધાયાભાાં ગામફ થઈ ગમા. વલાય સધુી ચારીભાાં ૪૫ ભાઈર દુય 
શોંચી ગમા. ત્માાંથી ફધા છુટા ડમા.ચાંરળાંકય બટ્ટ ચારતા વયખેજ શચ્મા અને આખ 
રદલવ તરાલડીના રકનાયે આયાભ કમો. યાતે્ર નલાયુ થી અભદાલાદ આવ્મા. અને ખારડમાભાાં 
યશતેા એભના સભત્ર કૃષ્ટ્ણરાર દેવાઈને આ યકભ લગે કયલા આી. આ શરયતબયી લુાંટ 
ગજુયાતની ભગૂબભ પ્રવસૃતના ઈસતશાવ અજડ ઘટના છે.યાંત ુ બાયતના સ્લાતાંત્ર્મ ઈસતશાવભાાં 
તેન ઉલ્રેખ સદુ્ધા નથી.આ લાત આશ્ચમભજનક છે. 

               ફમ્ફ ફનાલલાની પ્રવસૃતઓ ણ આ ક્ાાંસતકાયીઓ કયતા શતા.ચાંરળાંકય બટ્ટ ણ 
છટુબાઈ યુાણીની ફમ્ફની પડલાની પ્રવસૃતભાાં જડયા શતા. સલશ્વાસભત્રી અને જ ાંબવુય લચ્ચે 
યેલ્લેના ાટા નીચે પે્રળય ફમ્ફ મકુલાભાાં, લડદયા કરેજની દીલારે ટાઇભ ફમ્ફ મકુલાભાાં, 
ાદયા ાવે યેલ્લેના ાટા નીચે પે્રળયફમ્ફ મકુલાની લગેયે ઘટનાભાાં ચાંરળાંકય બટ્ટનુાં કમાાંક ને 
ક્ાાંક મગદાન છે. ાછથી ક્ાાંસતકાયીઓ ય રીવની બીંવ ચાયેફાજુથી લધલા 
રાગી.તેભાાંમ આઝાદ રશિંદ વેનાનુાં મુાંફઈભાાં આલેલુાં દઢેક રાખને ખચે ફાંધામેલુાં ‘ આઝાદ રશિંદ 
બ્રડકાશ્સ્ટિંગ યેરડમ સ્ટેળન’ કડામ ગયુાં.આલા વાંજગભાાં છટુબાઈ અને ચાંરળાંકય બટ્ટ ે લૂભ 
બાયતભાાં જલાનુાં સલચાયુું. તેઓ વોપ્રથભ કરકતા ત્માયફાદ આવાભ થઈને ઇમ્પાર સધુી 
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શચ્મા. વયકાયે છટુબાઈ યુાણી અને ચાંરળાંકય બટ્ટના ભાથા વાથેની યકભ લધાયીને ચીવ 
શજાય કયી શતી.ત ણ તેભન િ રાગત ન શત.અંતે તા.૩/૪/૧૯૪૬ન યજ મુાંફઈ 
યાજમભાાં ફાાવાશફે ખેયની લડાપ્રધાન ડે પ્રજાળાવનન આયાંબ થતાાં, છટુબાઈ, ચાંરળાંકય 
આરદ ક્ાાંસતકાયીઓ વાભનેા લયાંટ યદ થમાાં.આથી તેઓ તા.૨૦/૪/૧૯૪૬નાાં યજ જ ાંબવુય 
તાલકુાના કશાનલા ગભે પ્રગટ થમા. 

          વભગ્ર જીલન બાયત ભાતાને ગરુાભીની ઝાંઝીય ભાાંથી મકુ્ત કયાલલાભાાં કાઢનાય 
ચાંરળાંકય બટ્ટ ેઅંગત સખુ કે વરાભતીન સલચાય કમો નથી. દેળવેલા કયલી શમ ત વાંવાયી 
જીલનન ફજ ભાથે રેલ જમે નરશ એવુાં ભાનનાય ચાંરળાંકય બટ્ટ અયણણત જ યહ્યાાં. ૧૯૩૦ 
થી ૧૯૪૫ સધુી તેઓ બરૂચ જજલ્રાના કોંગે્રવ વસભસતના ભાંત્રી અને પ્રમખુ તયીકે યશમા.૧૯૫૨ 
થી ૧૯૬૨ સધુી વાંવદના વભ્મ તયીકે અને ૧૯૬૨ થી ૧૯૭૧ સધુી ગજુયાત સલધાન વબાના 
વભ્મ યશમા શતા. 

          આ ઉયાાંત ચાંરળાંકયબાઈ બરૂચ જીલ્રાની વશકાયી પ્રવસૃિ વાથે જડામા શતાાં.બરૂચ 
નલજીલન ટ્રસ્ટનાાં ટ્રસ્ટી અને પ્રમખુ યશીને નલજીલન સલદ્યારમની સ્થાના કયી.બરૂચની 
વેલાશ્રભ શસ્સ્ટર અને વ્મામાભ પ્રચાયક ભાંડ વાથે જડામ અનેકસલધ સલકાવની કાભગીયી 
કયી શતી.ગાાંધીજીનાાં ભાગે ચારી ગ્રાભદ્ધાય,નદીના યેર વાંકટ વભમની કાભગીયી,ખેડે એની 
જભીન એ ગણતધાયાની આડઅવયભાાં અનેક ખેડતૂ ફેકાય ફન્દ્માાં શતા ત્માયે તેભણે ફજાલેરી 
વેલાઓ અસલસ્ભયણીમ છે. ૮૧ લભનુાં ત ાંદુયસ્ત જીલન વ્મસતત કયી અંત સધુી જનવેલાનાાં 
કામોભાાં યત યશી તા.૩૧/૧૨/૧૯૭૯નાાં યજ તેઓએ ચીય સલદામ રીધી શતી. 

આધાય રીધેરા સાંદબો:  

(૧) બટ્ટ ચાંદ્રળાંકય ભ.,સાં. ળાહ તલનદચાંદ્ર, સ્લયાજક્ાાંતિની સલુર્ણ ગાથા, સ્લ. ચાંદ્રળાંકય બટ્ટગ્રાંથ        

     પ્રકાળન સતભતિ, અભદાલાદ,૧૯૯૨ 

(૨) સાં.ાંડમા પ્રળાાંિ-ઉેન્દ્દ્ર ફી, બરૂચના જ્મતિધણય,શ્રી છટુબાઈ પયુાર્ી જન્દ્ભ ળિાબ્દી        

     ગ્રાંથ,બરૂચ,૧૯૮૫ 

(૩) સાં.તિલેદી ભહને્દ્દ્ર યે, ગજુયાિ સલણ સાંગ્રહ-બરૂચ જજલ્ર, ગજુયાિ યાજમ જીલ્રા   

     સલણસાંગ્રહ,૧૯૯૧-૯૨ 

(૪) ાંડમા તલષ્ણ,ુ ગજુયાિભાાં સળસ્ત્ર સ્લાિાંત્ર્મ સાંગ્રાભન ઈતિહાસ,(૧૮૫૭ થી ૧૯૪૫),ગજુયાિ   

     સાહહત્મ અકાદભી,ગાાંધીનગય,પ્રથભ આવતૃિ,૧૯૯૩ 

(૫) ળાહ પ્રતલર્કાાંિ ભ, પયુાર્ી ફાંધઓુની ક્ાાંતિકાયી વ્મામાભ પ્રવતૃિ, ગજુયાિ વ્મામાભ 
પ્રચાયક   

    ભાંડ,યાજીા,પ્રથભ આવતૃિ,૨૦૦૨ 
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(૬) બટ્ટ ચાંદ્રળાંકય ભ., ૧૯૪૨ની ક્ાાંતિના સાંસ્ભયર્, ગજુયાિ વ્મામાભ પ્રચાયક ભાંડ,    

    યાજીા,પ્રથભ આવતૃિ,૧૯૭૪ 

(૭) પ્રા. ટેર ભાંગબુાઈ યા, બાયિના સ્લાિાંત્ર્મ સાંગ્રાભ અને િેના ઘડલૈમાઓ,યતુનલસીટી ગ્રાંથ    

    તનભાણર્ ફડણ , અભદાલાદ,પ્રથભ આવતૃિ,૧૯૭૩ 

(૮) શકુર ડૉ. જમકુભાય ય., ગજુયાિના સ્લાિાંત્ર્મ સૈતનક, ભાહહિી કળ,  

(૯) લાાંદ ડૉ. નયિભબાઈ, ક્ાાંતિલીય છટુબાઈ પયુાર્ી, શ્રી છટુબાઈ પયુાર્ી જન્દ્ભ ળિાબ્દી   

    સતભતિ,શ્રી ફટુકનાથ વ્મામાભળાા,બરૂચ,પ્રથભ આવતૃિ,૧૯૮૪ 

(૧૦) સાં. તિલેદી બફીનચાંદ્ર ય. અને જળી કશ્મ, ‘ સેલાશ્રભના તળલ્ીઓ’, સેલાશ્રભ  

      ટ્રસ્ટ,બરૂચ,પ્રથભ આવતૃિ,૧૯૯૫  

(૧૧) યાજગય ડૉ. તળલપ્રસાદ, ‘ ગજુયાિન યાજકીમ અને સાાંસ્કૃતિક ઈતિહાસ’,યતુનલસીટી ગ્રાંથ    

     તનભાણર્ ફડણ ,અભદાલાદ,તિૃીમ આવતૃિ,૨૦૧૨ 

(૧૨) સાંદેળ લિણભાન િ,િા:૧૭/૦૮/૨૦૧૦ ભાંગલાય, ‘ હહિંદ છડ રડિભાાં બરૂચના લીય   

     નયફાંકાઓન પા રેખ ાનનાં-૧૨  

        


