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ABSTRACT 
 ઈ.વ.૧૮૫૭ન બાયતીમ વગં્રાભ યાષ્ટ્ર વ્માી ફન્મ શત. ઈ.વ.૧૮૫૭ભા ં ગજુયાતભા ં
ચયતય પ્રદેળભા ંણ કેટરીક નોંધાત્ર ઐતતશાતવક ઘટનાઓ ફની શતી, જેભા ંસ્થાતનક રકનુ ં
તલળે મગદાન યશયુ ં  શત ુ.ં ગજુયાતભા ં કાઠી, કી, બીર, ધાયાા, નામકડા, ઠાકય લગયેે 
જાતતઓએ તથા વાધઓુ, પકીય અને ભોરલીઓએ આ વગં્રાભભા ંઅગત્મની ભતૂભકા અદા કયી 
શતી ગજુયાતભાથંી અંગ્રેજ અને ભશાયાજા ખડંયેાલ ગામકલાડની વત્તા ઊથરાલી દેલાના ગપુ્ત 
પ્રમત્ન ગતલિંદયાલ ગામકલાડ ે( ફા ુગામકલાડ ે) કમા્ શતા. ચયતયપ્રદેળભા ંઆણદં, ખેયડા, 
પ્રતાયુા, ખાનયુ, કયભવદ, ખયલાડ, વાભયખા, વાયવા, શાડગડુ, નડડમાદ, ડાકય, ઉભેટા, 
દાઈભા ંલગેયે  ગાભભા ંઈ.વ.૧૮૫૭ભા ંનધાત્ર ફનાલ ફન્મા શતા.ં  
 આણદંના મખુી ગયફડદાવ શડયદાવ અને ખાનયુના ઠાકય જીલાબાઇએ ઈ.વ.૧૮૫૭ના 
વગં્રાભભા ંનેતતૃ્લ કયુું શત ુ.ં તેભણે કી, બીર, નામકડા, તવફન્દી  લગેયે ભીને આળયે ૨૦૦૦ 
જેટરા વળસ્ત્ર રક એકઠા ંકમા્ અને ખેડા, નડડમાદ, આણદંના પ્રદેળભા ંઆલેર બ્રિડટળ થાણા 
ય હભુરા કમા્ આથી બ્રિડટળ રશ્કયે લડદયાથી તાફડતફ  આણદં શચી ભાગ્ભા ં
ગાભડાઓને લ ૂટંમા અને રકને પાવંીએ રટકાવ્મા ત ઘણાને જેરભા ંયૂી આ વગં્રાભને કચડી 
નાખ્મ શત. મખુી ગયફડદાવે ભારાજી જળી, ફાજુી ટેર, કૃષ્ટ્ણયાભ દલે, દાદાબાઈ 
ટેર, આશજી ગી તથા ફીજા ટેર અને ગવાઇઓ ભીને એક “ગશૃયક્ષક દ”ની સ્થાના 
કયી શતી. અને અંગ્રેજ રશ્કયને શયેાન યેળાન કયી મકૂ્ુ ંશત ુ.ં. આથી ગયા વૈતનક નાવી ગમા 
શતા આભ તાન ય તથા તાની ખભુાયી અને ભાતભૃતૂભન પે્રભ દળા્વ્મ શત વાયવા અને 
ખબંજ લચ્ચે મખુી ગયફડદાવ અને તેભના વાથીદાય ભારાજી, ફાજુી લગેયેન અંગ્રેજ વૈન્મ 
વાથે વઘં્ થમ શત. તેભા ં મખુી ગયફડદાવ તવલામના તેભના વાથીઓને ત્મા ં લડ ય 
પાવંીએ રટકાલીને ભાયી નાખ્મા ં શતા. ખાનયુના ઠાકય જીલાબાઇએ મખુી ગયફડદાવના 
વશકાયથી ભડશનાઓ સધુી ભશીકાઠંા અને ખેડા જજલ્રાઓભા ંઅંગ્રેજ વાભે વગં્રાભ ખેલ્મ શત. આ 
તલસ્તાયના ગાભરકએ અંગ્રેજને ડકાયી વાભન કયી સ્લદેળપે્રભ તથા લીયતાના દળ્ન 
કયાવ્મા શતા.  
  આભ, ઉયક્ત ફનાલની નોંધ જતા ંકશી ળકામ કે ચયતય પ્રદેળભા ંઅંગ્રેજ વાભે 
ઘયે અવતં શત. ઇ.વ.૧૮૫૭ભા ંજે યાષ્ટ્ર વ્માી વગં્રાભ ખરેામ  તેના યંગ ેગજુયાત ણ 
યંગાયુ ં શત ુ.ં અને ચયતય પ્રદેળભા ં સ્થાતનક રકએ અંગ્રેજન ભક્કભતાલ્ૂક વાભન કયી 
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તાની સ્લદેળબાલના દળા્લી શતી.  
 બાયતીમ પ્રથભથીજ અંગ્રજે વાભ ે અનેક ડકાય કયતા યહ્ા ં શતા. ઈ.વ.૧૮૫૭ન 
બાયતીમ વગં્રાભ યાષ્ટ્ર વ્માી ફન્મ શત. ઈ.વ.૧૮૫૭ થી અંગ્રેજનુ ંભધ્મગજુયાતના ંચયતય 
તલસ્તાયભા ં વંણૂ્ પ્રભતુ્લ સ્થાતા આ પ્રદેળના આધતુનક ઇતતશાવન પ્રાયંબ થમ શત. 
ઈ.વ.૧૮૫૭ભા ંગજુયાતભા ંચયતય પ્રદેળભા ંણ કેટરીક નોંધાત્ર ઐતતશાતવક ઘટનાઓ ફની 
શતી, જેભા ંસ્થાતનક રકનુ ંતલળે મગદાન યશયુ ં શત ુ.ં 
 જે બાયતીમ ડયફ ઈ.વ.૧૮૫૭ના ઉત્થાન ભાટે કાયણરૂ શતા તે ડયફ ઉયાતં 
ડલે્શાઉવીની બ્રફનદસ્તાલેજી જભીન જપ્ત કયલા ભાટેની કાભગીયી, ભીઠા ય ગામનુ ં રશી 
છાટંલાની અપલા, ગ્લાબ્રરમયની યાણી ફૈઝાફાઈની અંગ્રેજ પ્રત્મે નપયત અને લત્ભાનત્ર 
લગેયેએ ગજુયાતભા ં વગં્રાભને પે્રમો શત. ગજુયાતભા ં કાઠી, કી, બીર, ધાયાા, નામકડા, 
ઠાકય લગેયે જાતતઓએ તથા વાધઓુ, પકીય અને ભોરલીઓએ આ વગં્રાભભા ં અગત્મની 
ભતૂભકા અદા કયી શતી. ઈન્દય, મ્શાલ તથા ધાયના ફડંએ ચયતય પ્રદેળભા ં ઈ.વ.૧૮૫૭ના 
ફનેરા ફનાલ ય ઊંડી અવય કયી શતી.  
 ગજુયાતભાથંી અંગ્રેજ અને ભશાયાજા ખડંયેાલ ગામકલાડની વત્તા ઊથરાલી દેલાના 
ગપુ્ત પ્રમત્ન ગતલિંદયાલ ગામકલાડ ે( ફા ુગામકલાડ ે) કમા્ શતા. જેભા ંઅન્મ વાથે ચયતય 
પ્રદેળના ટેરને વોંામેર કાભગીયી તેઓએ ઉત્તભ યીતે ણૂ ્ કયી શતી.  આ વગં્રાભભા ં
આમજકએ તાના દ વાથે ૧૬ભી ઓક્ટફય ૧૮૫૭ને ધનતેયવે લડદયા કફજે કયલા 
મજના કયી શતી, યંત ુએક ફડંખયે આ ગપુ્ત મજનાની ખડંયેાલ ભાયપતે બ્રિડટળયને જાણ 
કયી દીધી, આથી ખેડાના ભેજજસ્રેટ આળફન્યે અને યેલાકાઠંાના બ્રરડટકર એજન્ટ ફકરેએ 
ભશીકાઠંાના ફડંખય  ય રશ્કયી હભુર કમો શત. જેભા ંભટાબાગના ફડંખય કડાઈ ગમા 
શતા. જેભા ં૧૦ને  તને ગે ઉડાવ્મા અને ૯ને  જીલનબય દેળતનકાર કયામ, જ્માયે કેટરાક 
નાવી છૂટયા શતા. ગતલિંદયાલને લડદયાની જેરભા ં યખામા તથા ચયતયના પ્રતાયુ અને 
અંગય ગાભન આ કાલતયાભા ંબગરેલા ભાટે તથા ફડંખયને આશ્રમ આલા ફદર વંણૂ ્
નાળ કયામ શત. ચયતયપ્રદેળભા ં આણદં, ખેયડા, પ્રતાયુા, ખાનયુ, કયભવદ, ખયલાડ, 
વાભયખા, વાયવા, શાડગડુ, નડડમાદ, ડાકય, ઉભેટા, દાઈભા ં લગેયે  ગાભભા ં ઈ.વ.૧૮૫૭ભા ં
નધાત્ર ફનાલ ફન્મા શતા.ં  
 આણદંના મખુી ગયફડદાવ શડયદાવ અને ખાનયુના ઠાકય જીલાબાઇએ ઈ.વ.૧૮૫૭ના 
વગં્રાભભા ં નેતતૃ્લ કયુું શત ુ.ં મખુી ગયફડદાવ તેજસ્લી અને ફશાદુય શતા. ભટી મછુ, રીંબનુી 
પાડ જેલી ચભકતી આંખ, ઊંચુ ંખડતર કદાલય ળયીય, ભાથે ચયતયી ાઘડી, કાનભા ંવનાની 
ભયચી શયેતા ગયફડદાવ મખુીની ચયતય થંકભા ંભાથાબાયે અને ફશાયલરંુ્ ખેડતા રકભા ં
બાયે ધાક શતી. આ મખુી ગયફડદાવે ઈ.વ.૧૮૫૭ના વગં્રાભભા ંભશત્લની ભતૂભકા અદા કયી શતી. 
તેભણે કી, બીર, નામકડા, તવફન્દી  લગેયે ભીને આળયે ૨૦૦૦ જેટરા વળસ્ત્ર રક એકઠા ં
કમા્ અને ખેડા, નડડમાદ, આણદંના પ્રદેળભા ંઆલેર બ્રિડટળ થાણા ય હભુરા કમા્ આથી 
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બ્રિડટળ રશ્કય લડદયાથી તાફડતફ આ વગં્રાભખયને કચડી નાખલા દડી આવ્યુ.ં આ અંગ્રેજ 
રશ્કયે આણદંભા ં શચતા ભાગ્ભા ં ગાભડાઓને લ ૂટંમા અને રકને પાવંીએ રટકાવ્મા ત 
ઘણાને જેરભા ંમૂા્, આભ આ વગં્રાભને કચડી નાખી ઠાકય જીલાબાઇની ધયકડ કયાઇ અન ે
તેઓને પાવંીની વજા કયી શતી.  
 મખુી ગયફડદાવે ભારાજી જળી, ફાજુી ટેર, કૃષ્ટ્ણયાભ દલે, દાદાબાઈ ટેર, આશજી 
ગી તથા ફીજા ટેર અને ગવાઇઓ ભીને એક “ગશૃયક્ષક દ”ની સ્થાના કયી શતી. મખુી 
ગયફડદાવ અને તેભના વાથીદાયએ અંગ્રેજ રશ્કયને શયેાન યેળાન કયી મકૂ્ુ ં શત ુ.ં તેભણ ે
આણદંની રડટમાબાગે ડાલ નાખીને ડરેા બ્રિડટળ રશ્કય ય ભધ્મયાત્રીએ છા ભાયી 
શતથમાય લ ૂટંી રીધા શતા. અને ગયા વૈતનકના ંખયાક ભાટેની ગામને છૂટી મકૂી દીધી શતી. 
અંગ્રેજ રશ્કયના તબંઓુભા ંઆગ રગાડી શતી. આભ તભેને તાન ય તથા તાની ખભુાયી 
અને ભાતભૃતૂભન પે્રભ દળા્વ્મ શત. આથી ગયા વતૈનક નાવી ગમા શતા, યંત ુ કેટરાક 
દેળદ્રશીઓની ફાતભીથી ગયફડદાવના વાથીઓને ખાનયુભાથંી કડી ાડલાભા ંઆવ્મા અને 
તેભને તના ગે ઉડાડી દેલાભા ંઆવ્મા શતા. અંગ્રજે વૈતનકની ગીઓન વાભન તઓેએ 
ભકાન તથા ઝાડની ઓથે યશી ત્થયન લયવાદ કયી કમો શત. યંત ુમખુી ગયફડદાવ અને 
તેભના વાથીદાયન ભશીના કતય સધુી અંગ્રજે રુ્કડીએ ીછ કમો શત. અંગ્રેજને   તેઓની 
ફીજી રુ્કડીની ભદદ ભી ગઈ અને મખુી ગયફડદાવને ભશીકાઠંાના જીલાબાઇ ઠાકયની ભદદ 
ભતી ફધં થઈ ગઈ શતી. છતા ંતેભણે ડશિંભતલ્ૂક છાાભાય રડાઈ ચાલ ુયાખી શતી. મૂજી 
જળી જેલા વાથીદાય શલાથી ખેડાની અંગ્રેજ છાલણી તેભણે લ ૂટંી રીધી શતી. આથી ગયફડ 
મખુીને કડલા છાલણીના લડાએ ભટી યકભનુ ંઈનાભ ણ  જાશયે કયુું શત ુ.ં  
 ભીંઢ ફધંા મખુી ગયફડદાવને કડલા આલેરા અંગ્રેજ વૈતનક વાથનેી ગીઓની 
યભઝટભા મખુીની ગીથી એક ગય વૈતનક લીંધાઇ ગમ  શત. અને અંગ્રેજની ગીઓથી 
લીંધામેર મરૂજી ગાડાન આધાયરઈ ગીઓ છડત શત ત્માયે આલી સ્સ્થતતભા ંમરૂજીને ટેક 
આલા આલેરા મખુી ગયફડદાવને  અંગ્રેજ વૈતનકએ કડી રીધા અને મરૂજી જળી વદાને 
ભાટે ત્માજં ઢી ડયા શતા. મખુીને જીલનબય અંદાભાન ટા ુય ભકરી દઈ દેળ તનકારની 
વજા કયાઇ શતી. જ્મા ંાછથી તઓે અલવાન ામ્મા શતા.  
 મખુી ગયફડદાવના ત્ની રારફા તતને વજા ભાથંી મકુ્ત કયાલલા ડશિંભતલ્ૂક મુફંઇ 
અંગ્રેજ ગલન્યના ઘયે શચ્મા શતા. રારફાની ડશિંભત, તતયામણતા, દેળદાઝ અને 
વશનળીરતા લી. જઈ ગલન્યે રારફાને આસ્લાસ્લાવંન આી મખુીને મકુ્ત કયલાનુ ં લચન 
આપ્યુ ં શત ુ.ં રારફા આનદં વાથે આણદં યત આવ્મા શતા. યંત ુમખુી ગયફડદાવને મકુ્ત 
કયત ગલન્યન હકુભ અંદાભાનના જેરયને ભળ્મ તે શરેાજ મખુી ગયફડદાવે દેશ ત્માગ કયી 
રીધ શત.આ વભાચાય રારફાને કણ કશ ે? રારફાત જીલનબય મખુીની યાશ જતાજં યહ્ા 
શતા.ં  
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 વાયવા અને ખબંજ લચ્ચે એક ઊંડી ની એટરેકે ઊંડ કાચ ભાગ્ શત ત્મા ંમખુી 
ગયફડદાવ અને તભેના વાથીદાય ભારાજી, ફાજુી લગેયેન અંગ્રજે વૈન્મ વાથે વઘં્ થમ 
શત. તેભા ં મખુી ગયફડદાવ અને તેભના વાથીઓની ધયકડ થઈ યંત ુ મખુી ગયફડદાવ 
તવલામના તેભના વાથીઓને ત્મા ં લડ ય પાવંીએ રટકાલીને ભાયી નાખ્મા ં શતા. ડાકયની 
આવાવના ગાભ સયૂજભરે અને વાયવાથી ૨ કી.ભી. અંતયે આલેરા ખાનયુના ઠાકય 
જીલાબાઈએ નજીકના ગાભ જીતી રઈ અંગ્રેજ વત્તાન પ્રતતકાય કમો શત. આભ ળક્ય છે કે ત્મા ં
લડ ય  અંગ્રેજ વયકાયે વગં્રાભલાદીઓને પાવંી આી શમ. આથી તે લડ ન ે ‘પાતંવમા લડ’ 
તયીકે ઓખલાભા ંઆલત શત. 
    ચયતય પ્રદેળભા ંલધાયે તાલકુદાય અને જાગીયદાય શતા.તેઓને તાના યાજાઓ 
તથા અંગ્રેજ વાભે ઘયે અવતં શત. ખાનયુના ઠાકય જીલાબાઇએ મખુી ગયફડદાવના 
વશકાયથી ઇ.વ.૧૮૫૭ના વગં્રાભભા ં વો પ્રથભ ઝુકાવ્યુ ં શત ુ.ં અન્મ વાથીદાય વાથે તેભણ ે
ભડશનાઓ સધુી ભશીકાઠંા અને ખેડા જજલ્રાઓભા ં અંગ્રેજ વાભ ે વગં્રાભ ખેલ્મ શત. 
વગં્રાભલીયએ ભશીની કતયભા ંએકઠા થઈ લડદયા જીતલાની મજના ફનાલી શતી. જેની જાણ 
લડદયાના યેતવડેંટને તેભના ભાનંા એકે કયી દેતા અંગ્રજે વગં્રાભખયન ેકડલા આક્રભક ફન્મા 
અને ખાનયુ ાવે આલેરા પ્રતાયુા અને અંગાય ગાભે અંગ્રેજન વાભન કમો અંત ે
અંગ્રેજએ ઓક્ટફય, ૧૮૫૭ભા ંઆ ફનેં ગાભન વંણૂ્ નાળ કમો તથા ખાનયુ, પ્રતાયુા 
અને અંગાયના લીયને ણ તના ગે ઉડાડમા શતા. કેપ્ટન ફકરે ખાનયુન ણ નાળ કમો 
શત. આ તલસ્તાયના ગાભરકએ અંગ્રેજને ડકાયી વાભન કયી સ્લદેળપે્રભ તથા લીયતાના 
દળ્ન કયાવ્મા શતા.  
 ખેયડાના યામતવિંશજીએ ઇ.વ. ૧૮૫૭ના વગં્રાભ વભમે બ્રિડટળ વયકાયને ભદદ કયી શતી. 
આથી કરેકટયે તેભને શતથમાય લાયલાની છૂટન યલાન આપ્મ શત. યંત ુઆ વગં્રાભભા ં
કી ટેર અને ભશીકાઠંાના ઠાકયએ અંગ્રેજ વાભે ઝંરાવ્યુ ંશત ુ.ં ખેયડાના અવતંષુ્ટ્ટ રકએ 
ણ અંગ્રજે વત્તાન ફડશષ્ટ્કાય  કમો શત. યંત ુતેઓ ટકી ળક્યા નશીં. તભેાનંા કડામેરાઓન ે
દેળ તનકાર, પાવંી અને કેદની વજા કયલાભા ંઆલી શતી. આ ગાભના ઠાકય અને રકએ આ 
વગં્રાભભા ંઝંરાલી અંગ્રજેન ય લશયી રીધ શત. 
 ભશીકાઠંાના કી ઠાકયને અંગ્રેજ તલરુધ્ધ વગં્રાભભા ં તનષ્ટ્પતા ભતા લેયાલાવદ 
મકુાભે તેભના ય કાભ ચરાલી કટલા યઘનુાથને ખેયડાના ઠાકય જેવગંફાા અને 
ખયલાડના ઠાકય તથબાઈને દેળતનકારની વજા કયલાન હકુભ પયભાવ્મ શત. 
 કયભવદના રકએ ઇ.વ.૧૮૫૭ના વગં્રાભભા ં અંગ્રેજ વાભે શતથમાય ઉગામ્મા શતા. 
બાયતની આઝાદીના રડલૈમા વયદાય લલ્રબબાઈના ટેરના તતાશ્રી ઝલેયબાઈ ટેરને 
ઈંદયના શલ્કયે ફરાવ્મા શતા અને તે ઝાવંીની યાણીના રશ્કય વાથે યશીને રડયા શતા. આલ 
ઉલ્રખે વયદાય ટેરના ચડયત્રકાયે કયેર છે.  
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 શાડગડુના મવુરભાન વૈમદએ આ વગં્રાભભા ં અંગ્રેજ વાભે શતથમાય ઉગામ્મા યંત ુ
દેળના અન્મ બાગભા ંફન્યુ ંશત ુ ંતેભ રકએ અંગ્રેજની ળયણાગતત સ્લીકાયી રીધી શતી. તથા 
અંગ્રેજ વયકાય આ વગં્રાભભા ંજડામેરા રકની તાવ કયળે તે ફીકે તેઓએ તાના ળસ્ત્ર 
શાડગડુભા ં ‘ખડંડઓ કલૂ’ છે તેભા ંનાખી દીધા શળે તેભ કલૂ ઊંડ ખદતા ંભી આલેરા ળસ્ત્ર 
તરલાય, ઢાર તેભજ કટાઈ ગમેલુ ંરખડં અને ત્થયની ભટી તળરા લગેયે યથી ભાની ળકામ. 
 વાભયખાના વતં કતલ, બાલનગયના ભશાયાજા જવલતંતવિંશના મવુાડશફ અને 
દેલગઢફાયીમાના ભશાયાજા દીલાન કશાનદાવ કેવયજી ભશડુેને ઇ.વ.૧૮૫૭ભા ં ફલાખયન ે
ભદદ કયલા ફદર કડલાભા ંઆલેરા યંત ુતેભણે કઇ યીતે જેરભા ંફેડીઓ તડી નાખતા ંખળુ 
થઈને મકુ્ત કમા્ શતા. 
 ડાકયના નેતા સયૂજભરે કેપ્ટન ફકરેની ડાકયની શદ ઓંગલાની ભનાઈ શલા છતા ં
લણુાલાડા ભેલલા આક્રભણ કયુું શત ુ.ં ારન ચાયણ જભીનદાય કાનદાવે તેને વાથ આપ્મ 
શત. આથી લણુાલાડાના યાજાએ અંગ્રેજની ભદદ ભાગંતા ભેજય એન્ૂઝ અને એળફન્યે રશ્કય 
રઈ હભુર કયી ાર ગાભને બડકે ફાી તલનાળ વજ્મો શત. તેભના શાથે કાનદાવ કડામ 
ણ સયૂજભર શાથ રાગ્મ ન શત. આભ અંગ્રેજ તાના તલયધીઓને આશ્રમ ના ભે તે ભાટે 
આખા ગાભને ફાી મકૂી તલનાળ વર્જતા શતા. 
 અંગ્રેજ ડયચાડ્ વેક્વતમયને ગજુયાતભા ં તન:ળસ્ત્રીકયણ ભાટે મુફંઇ વયકાયે 
તા.૧૭/૨/૧૮૫૮ના ત્રથી અતધકાય આતા, ખેડા જજલ્રાના ન્મામારમે પ્રત્મેક નગય અન ે
ગાભને તન:ળસ્ત્રીકયણ કયલા ભાટે તભાભ પ્રકાયના શતથમાય ૪૮ કરાકભા ંજભા  કયાલલા ભાટેન 
આદેળ ફશાય ડય શત. ખબંાતના નલાફને ણ તન:ળસ્ત્રીકયણના ગરા ંરેલા ભાટે આદેળ 
અામ શત. યંત ુ નલાફે તે ગરા ં રેલાન ઇનકાય કયતા ં યેતવડને્ટ વેક્વતમયે ધભકી 
આીકે “ જ નલાફ ખેડાભા ંબ્રિડટળયને વશકાય નશીં આે ત બ્રિડટળવેના ખબંાત ય આક્રભણ 
કયળે આથી નલાફ ેનભતુ ંમકૂ્ુ ંશત ુ.ં ફારાતળનય, તલયયુ અને ેટરાદ તેભજ ખેડા જીલ્રાના  
૫૫૮ ગાભડા ભાથંી ૧૯૫૮૨ ળસ્ત્ર જપ્ત કયલાભા ંઆવ્મા શતા. લડતાર ભડંદયના વત્તાધીળએ 
૧૧૨ તરલાય, ૩૮ ફદૂંક લગેયે શતથમાય જભા કયાવ્મા શતા. 
 કડલણજના ફાફા લનભાીદાવ ઇ.વ.૧૮૫૭ના વગં્રાભના લીય વૈતનક શતા. આ ભશતં 
વગં્રાભને તનષ્ટ્પતા ભતા ભગૂબ્ભા ંચાલ્મા ગમા શતા ંઅને જટાધાયી ફની પ્રભનુા ચયણભા ં
જીલન વભતિત કયેર શત ુ.ં તેઓની વભાતધ કડલજંભા ંઆલેરી છે.  
 આભ, ઉયક્ત ફનાલની નોંધ જતા ં કશી ળકામ કે ઇ.વ.૧૮૫૭ભા ંજે યાષ્ટ્ર વ્માી 
વગં્રાભ ખરેામ  તેના યંગ ેગજુયાત ણ યંગાયુ ં શત ુ.ં અને ચયતય પ્રદેળભા ં સ્થાતનક રકએ 
અંગ્રેજન ભક્કભતાલ્ૂક વાભન કયી તાની સ્લદેળબાલના દળા્લી શતી. ચયતયપ્રદેળભા ં
ઇ.વ.૧૮૫૭ભા ંફનેરી ઘટનાઓના જે વકેંત પ્રાપ્ત થમા ંછે તેભા ંઊંડા વળંધન શાથ ધયલાભા ં
આલેત ચયતય પ્રદેળન ઇ.વ.૧૮૫૭ના ગાાન તલસ્તતૃ ઇતતશાવ પ્રાપ્ત થઈ ળકે છે.    
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