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સ્વાતતં્ર્મસેનાની કપરાફેન દરાર તથા રીરાવતીફહને ટેર 

ડૉ.બાપવનકુભાય યભાય 

ભદદનીળ પ્રાધ્માક (ઇતતશાવ) ગજુયાત આર્ટવ એન્ડ કોભવટ કોરેજ (વાાંજ), અભદાલાદ. 
Abstract:  

આધતુનક તલશ્વના ઇતતશાવભાાં બાયતીમ સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ  એક ભશત્લની ઘર્ના 
ગણલાભાાં આલે છે. બાયત ય અતધકાય બોગલતી અંગ્રેજ પ્રજાની ગરુાભીભાાંથી આઝાદી 
ભેલલા ભારે્ થમેરા સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાં અનેક રોકોનો પાો યશરેો છે. ખેડા જજલ્રાભાાં આલેરા 
નડડમાદ ળશયેના ફે સ્ત્રી સ્લાતાંત્ર્મવેનાની કતરાફેન દરાર અને રીરાલતી ફશને રે્રનુાં ણ 
કાાંઇક આવ ુજ મોગદાન યશલેુાં છે. ગાાંધીજીએ આેરા વત્મ અને અડશિંવાના ભાગટ ય ચારીને 
આ ફાંને ફશનેોએ આઝાદી ભારે્ અડશિંવક રડત આદયી શતી. ગાાંધીજીએ ળરૂ કયેરી વતલનમ 
કાનનૂબાંગની રડત, વ્મક્તતગત વત્માગ્રશ અને ડશિંદ છોડો રડતભાાં યચનાત્ભક પ્રવતૃિઓ દ વારાયા 
ભશત્લનુાં મોગદાન આેલુાં શત ુાં. દારૂના ીઠા અને તલદેળી કાડની દુકાનો ય તકેર્ીંગ, ખાદી 
પ્રચાય, પ્રબાત પેયી, વયઘવો લગેયે જેલા કામટક્રભો વારાયા વયકાયની નીતતઓ દ વાભે ળાાંતતથી 
તલયોધ દળાટલતા કામટક્રભો આદમાટ શતા. ોતાના  કુાંટુાંફની જલાફદાયી વાથે વાથે દેળવેલાના 
આ કામટભાાં આ ફાંને ફશનેોએ આેરા મોગદાનને પ્રસ્તતુ વાંળોધન ત્ર વારાયા પ્રકાળભાાં 
રાલલાનો પ્રમત્ન કયલાભાાં આવ્મો છે. 
Keywords: તકેડર્િંગ, યાષ્ટ્રલાદ, ઓ દડડિનન્વ, સ્લાલરાંફન, સ્લાતાંત્ર્મવેનાની 

 

(૧) કપરાફેન ચદુંરાર દરાર (ઇ.સ.૧૯૧૧ - ઇ. સ.૧૯૭૧) 
કતરાફેન ચાંદુરાર દરારનો જન્ભ લડોદયાભાાં 

ઇ.વ.૧૯૧૧ભાાં થમો શતો .તેભનાાં રગ્ન નડડમાદના શ્રી 
ચાંદુરાર અમતૃરાર દરાર વાથે થમાાં શતાાં .તેભના તતા 
લડોદયા ળશયેના અગ્રગણ્મ નાગડયક શતા. તેભના તતાએ 
લડોદયાભાાં કેલણી ક્ષેત્રે સુાંદય કાભગીયી કયી શતી.1 
ઇ.વ.૧૯૩૦ની વતલનમ કાનનૂબાંગની ચલ વભમે 
નડડમાદભાાં શ્રી અંફારાર શીયારાર ભોદીએ નડડમાદ ળશયેભાાં 

ળરૂ કયેર દેળ વેતલકા વાંઘભાાં તેઓ દ જોડામા. આ વાંઘની ફશનેોના તેઓ દ અગ્રણી ફન્માાં  .
આ વાંઘ તલળે શબુેચ્છા રેખ ગાાંધીજીએ નલજીલનભાાં રખ્મો શતો.2 આ વાંઘ તયપથી દારૂના 
ીઠાાં ય તકેડર્િંગ ,વબા વયઘવો અને કાાંતણ-ીંજણનાાં કામો થતાાં શતાાં .કતરાફેને 
વાંઘભાાં ખફૂજ ઉત્વાશથી આ કામો કમાાં અને અનેક ફશનેોને આ કામટભાાં જોડ્ાાં .આ રડત 
દયમ્માન કતરાફેને ફશનેોનુાં તકેડર્િંગ ભાંડ ઊભુાં કયુાં .નડડમાદ તાલકુા વતભતતની વશામ 
લગય ઉતયવાંડા ,ગતુાર ,લડતાર ,ભભૂેર ,ીરગ જેલાાં ગાભોભાાં આ ફશનેોએ યદેળી 
કાડની દુકાનો ય, દારૂના ીઠાાં ય ચોકી શયેો કયતી. અનેક પ્રકાયના અભાન તથા 
જેરનાાં દુુઃખ લેઠીને આ ફશનેોએ તલદેળી કાડ તથા દારૂ લેચતા લેાયીઓ દના ડદર 
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રર્ાલી નાખ્માાં શતાાં.3  તા.૦૬/૦૩/૧૯૩૧ના યોજ ખેડાના કરેકર્ય ખેડાભાાં દારૂની 
શયાજી કયલાના શતા તે વભાચાય જાણી ખેડા જજલ્રાભાાંથી ફશનેો ખેડા શોંચી શતી .
બાલનગય દક્ષક્ષણામતૂતિ ફારભાંડદયલાા શ્રી તાયાફશને ભોડક તે વભમે નડડમાદભાાં શતાાં .
તાયાફશને ભોડકની આગેલાની શઠે કતરાફેન ોતાની ટુકડી વાથે ખેડા શોચી ગમાાં 
અને કરેકર્યે કયાલેરી શયાજીનો તલયોધ કમો શતો. વત્માગ્રશ કયતી ફશનેો ય ોરીવે 
રાઠીચાર્જ કમો જેભાાં કતરાફશને ઘલામા .આ વત્માગ્રશ કયલાના કાયણે તેભની ધયકડ 
થઇ શતી અને ફે અઠલાડડમાની જેરની વજા તેભને થઇ શતી.4 ઇ.વ.૧૯૪૨ની‘ડશિંદ છોડો’ 
રડતભાાં કતરાફેને નડડમાદની તલઠ્ઠર કન્માતલદ્યારમની ફશનેોની જુદી જુદી ટુકડી 
ફનાલી. આ ટુકડીઓ દ યોજ વલાયે આખા ળશયેભાાં પ્રબાતપેયી કાઢતી. આ રડત દયતભમાન 
તેભની તક્ષફમત ફગડી શોલા છતાાંમ તેઓ દ વબા-વયઘવોભાાં બાગ રેતાાં શતાાં .
નડડમાદભાાંથી તલદેળી કાડની દુકાનો ય તકેડર્િંગ પ્રવતૃિ ણ તેભણે કયી શતી.5  વયકાયે 
કતરાફેન અને તેભના તત ચાંદુરાર દરારની કૉંગ્રેવની પ્રવતૃિઓ દભાાં વડક્રમ ણે બાગ 
રીધેર શોલાથી ધયકડ કયી. તેભને ત્રણ ભાવની જેરની વજા અને ૧૦૦ /- રૂ દાંડની વજા 
થઇ અને તેભના તતને ૯ ભાવની જેરની વજા થઇ .ઇ.વ.૧૯૩૮થી ઇ.વ.૧૯૫૩સધુી 
નડડમાદ મ્યતુનતવાક્ષરર્ીના વભ્મદે યશી ળશયેની વેલા કયી .નડડમાદભાાં ભડશરા 
વભાજની સ્થાનાભાાં ભશત્લનો બાગ બજવ્મો. નડડમાદભાાં આલેરી તલઠ્ઠર 
કન્માતલદ્યારમભાાં ણ તેઓ દએ તનુઃસ્લાથટ વેલાઓ દ આી શતી .લટ ૧૯૭૧ભાાં કતરાફેન 
અલવાન ામ્માાં.6 

 
(૨) રીરાવતીફહને ફાબબુાઇ ટેર  (૧૯૧૨-૧૯૭૩) 
રીરાલતીફશનેનો જન્ભ ઇ.વ.૧૯૧૨ભાાં કયભવદ મકુાભે 

થમો . તેભણે પ્રાથતભક તથા શાઇસ્કૂરનુાં તળક્ષણ કયભવદભાાંથી 
ભેવ્યુાં. તેભના રગ્ન ઇ.વ.૧૯૨૯ભાાં ફાબબુાઇ જળબાઇ રે્ર 
વાથે થમાાં શતાાં. ફાબબુાઇ નડડમાદ ળશયેના અગ્રગણ્મ 
સ્લાતાંત્ર્મવેનાની શતા .ફાબબુાઇ ય ભશાત્ભા ગાાંધીજીની ઊંડી 
અવય શોલાથી તેઓ દ સ્લાતાંત્ર્મ રડતભાાં જોડામા શતા .

ફાબબુાઇના કાયણે જ  રીરાલતીફશને ભશાત્ભા ગાાંધી ,લલ્રબબાઇ રે્ર ,યતલળાંકય 
ભશાયાજના વાંકટભાાં આવ્માાં શતા .ડયણાભે તેઓ દ ણ આઝાદીની રડતનાાં વડક્રમ કામટકય 
ફન્માાં .7  

નડડમાદભાાં આઝાદીની રડતભાાં કાભ કયતા ગાંગાફશને અને કતરાફેન વાથે 
રીરાલતીફશને જોડામાાં .રીરાલતીફશનેે ફશનેોની ટુકડી ફનાલી નડડમાદની આવાવ 
આલેરા ગાભોભાાં જઇ ગ્રાભવપાઇ ,ખાદી પ્રચાય ,સ્લદેળી પ્રચાય ,અસ્શૃ્મતા તનલાયણ 
જેલી યચનાત્ભક પ્રવતૃિઓ દ ળરૂ કયી. ઇ.વ.૧૯૩૦ની વતલનમ કાનનૂબાંગની રડત વભમે 
ગાાંધીજીની ધયકડ થઇ .આ ઘર્નાના કાયણે નડડમાદની ફશનેોએ ગાાંધીડદન ઉજલલાનુાં 
નક્કી કયુાં જેની જલાફદાયી રીરાલતીફશનેને વોંલાભાાં આલી .તા.૨૬/૧૨/૧૯૩૦ના 
યોજ નડડમાદભાાં રીરાલતીફશનેની આગેલાની શઠે પ્રબાતપેયી કાઢલાભાાં આલી ,
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વલાયના વાતથી વાાંજના વાત સધુી એક અખાંડ યેંડર્મો ચરાલલાભાાં આવ્મો .કાાંતણ - 
ીંજણની શડયપાઇ મોજલાભાાં આલી .યાત્રે વબાનુાં આમોજન થયુાં જેભાાં રીરાલતીફશનેે 
સ્લદેળી લસ્તઓુ દ લાયલા તથા ગાાંધી ચીંધ્મા ભાગે આઝાદી ભેલલા રોકોને વભજાવ્માાં .8  

બાયતની આઝાદીની રડતભાાં સ્ત્રીઓ દનો પાો ખફૂ યશરેો છે .આઝાદીની રડતભાાં 
સ્ત્રીઓ દને ગાાંધીજીએ તલદેળી કાડ તથા દારૂના ફડશષ્ટ્કાય ભારે્ ળાન્ત ચોકીનુાં કામટ વોંપયુાં 
શત ુાં .સ્ત્રીઓ દની ળાન્ત ણ અડગ ચોકીના ડયણાભે રેન્કળામયની તભરો દેલાીમા ફની 
ગઇ શતી .રીરાલતીફશનેે નડડમાદભાાં ગાાંધીજીએ આેરા ફડશષ્ટ્કાયના ળસ્ત્રને રઇ 
ફશનેોનુાં તકેડર્િંગ ભાંડ ફનાવ્યુાં .આ ભાંડભાાં નડડમાદ તથા આવાવના ગાભોની ફશનેો 
શતી. તલદેળી કાડની દુકાનો ય  રીરાલતીફશને રોકોને તલદેળી કાડ ,તલદેળી 
ચીજલસ્તઓુ દ ન ખયીદલા વભજાલતા. તેભણે તલદેળી કાડ તથા લસ્તઓુ દ લેચતા 
લેાયીઓ દને કહ્ુાં કે , “અભાયે એર્લુાં જ જોલાનુાં કે ખાાંડ શોમ કે કાડ ,તેર શોમ કે કાાંવકી 
ગભે તે શોમ તે ક્ષિડર્ળ ભાર છે કે નશીં? તો એનો ફડશષ્ટ્કાય કયો  .અભે એક જ ભાાંગીએ 
છીએ કે કાાં તો ક્ષિડર્ળ વલ્તનત નશીં કાાં તો અભે નશીં. ” રીરાલતીફશનેની વભજાલર્ના 
કાયણે નડડમાદના લેાયીઓ દએ તલદેળી કાડ તથા ચીજલસ્તઓુ દ લેચલાનુાં ફાંધ કયી દીધુાં 
શત ુાં. રોકો સતૂય કાાંતતા થામ  ,ખાદી શયેે તે શતેથુી નડડમાદભાાં જજલ્રા કૉંગ્રેવ વતભતતએ 
ખાદી વયાંજાભ કામાટરમ ળરૂ કયુાં જેની જલાફદાયી રીરાલતીફશનેે સ્લીકાયી . રોકો સતૂય 

કાાંતીને કામાટરમ શોંચાડતા ત્માાંથી રીરાલતીફશને આ કાાંતેલુાં સતૂય ખાદી કામાટરમ 
ફોયવદ ખાતે ભોકરતા .રીરાલતીફશનેનો આ સતૂય કામટક્રભ નડડમાદભાાં ખફૂ વપ 
થમો શતો .9  

નડડમાદભાાં વાંતયાભ ભાંડદયના ળતાબ્દી ભશોત્વલ પ્રવાંગે ખાદી પ્રદળટન મોજલાભાાં 
આવ્યુાં .આ ખાદી પ્રદળટનભાાં સ્લચ્છતા તથા ખાદીનો લધ ુ પ્રચાય થામ તેની ઉિભ 
કાભગીયી રીરાલતીફશનેે કયી. તા.૦૬/૦૩/૨૧ના યોજ ખેડાભાાં કરેકર્યે દારૂની શયાજીનુાં 
આમોજન કયુાં  .આ શયાજી ન થામ તે ભારે્ ૬૦૦ ફશનેો તથા ૧૦૦ બાઇઓ દ વત્માગ્રશ ભારે્ 
ખેડા ગમા. રીરાલતીફશનેની આગેલાની શઠે નડડમાદ તાલકુાની ફશનેો ખેડા શોંચી .
નડડમાદ દેળ વેતલકા વાંઘના નાનીફશનેની આગેલાની શઠે ફશનેોએ વત્માગ્રશ ળરૂ કમો .
વત્માગ્રશી ફશનેો ય ોરીવે રાઠીચાર્જ કમો જેભાાં રીરાલતીફશને ઘામર થમાાં શતાાં .

તેભને કડી ોરીવે ઉનાાના તાભાાં ફેવાડી યાખ્માાં અને યાત્રે છોડી મખૂાાં.10  વતલનમ 
કાનનૂબાંગની રડત વભમે ક્ષિડર્ળ વયકાયે રડતને કાબભૂાાં રેલા કેર્રાક ઓ દડડિનન્વ ફશાય 
ાડ્ા જેનો તલયોધ કયલા ભારે્ તા.૨૬/૬/૩૨ના યોજ સણુાલ ખાતે ળાન્તાફેન દેવાઇની 
આગેલાની શઠે વયઘવ કાઢલાભાાં આવ્યુાં .આ વયઘવભાાં રીરાલતીફશનેે બાગ રીધો .11  

ઇ.વ.૧૯૪૦ભાાં વ્મક્તતગત વત્માગ્રશનો પ્રાયાંબ થમો  .ગાાંધીજીની ભાંજૂયી વાથે ખેડા 
જત લ્રા વતભતત વારાયા વ્મક્તતગત વત્માગ્રશ કયનાયાઓ દની માદી ફશાય ાડલાભાાં આલી .
કોણ  ,કમાયે અને કમાાંથી વત્માગ્રશ કયળે તેની જાશયેાતો થઇ . ખેડાના કરેકર્યે 
તા.૨૯/૧૧/૪૦ના યોજ શોભ ડડાર્ટભેન્ર્ને રખેરા ત્ર યથી જાણલા ભે છે કે ,
તા. ૨૮/૧૧/૧૯૪૦ના યોજ વયકાય વાભે યદુ્ધ તલયોધી સતૂ્રો ોકાયતા રીરાલતીફશનેની 
નડડમાદભાાંથી વ્મક્તતગત વત્માગ્રશી તયીકે ધયકડ થઇ અને તેભને એક ડદલવની જેરની 
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વજા અને રૂ.૨૦૦નો દાંડ ,દાંડ ન બયે તો ત્રણ ભાવની વજા વયકાય વારાયા કયલાભાાં આલી .12 

 રીરાલતીફશનેે ોતાના ફે લટના ફાકની ક્ષચિંતા છોડી  દાંડ બયલાને ફદરે જેરભાાં 
જલાનુાં નક્કી કયુાં .૨૦/૦૩/૧૯૪૧ના યોજ રીરાલતીફશનેે પયીલાય ડબાણ ખાતેથી 
વયકાય વાભે યદુ્ધ તલયોધી સતૂ્રો ોકાયી ધયકડ સ્લીકાયી .રીરાલતીફશનેે કરભ નાં-
૩૮)૧)(૪ (પ્રભાણે ૨ ભડશનાની વજા તથા રૂ.૨૦૦ દાંડની વજા આલાભાાં આલી .13  

૦૭/૧૦/૧૯૪૧ભાાં નુુઃ નડડમાદ સ્લાતભનાયામણ ભાંડદય ાવેથી ફોયે ૨.૦૦ લાગ્મે 
વયકાય તલયોધી સતૂ્રોચ્ચાય કયતા ધયકડ થઇ  .તેભને ૬ ભડશનાની જેરની વજા થઇ .આ 
વજા રીરાલતીફશનેે મયલડા જેરભાાંથી ણૂટ કયી શતી તેઓ દને આ જેરભાાં ‘B’ લગટભાાં 
મકૂલાભાાં આવ્માાં શતાાં .14  

ઇ.વ.૧૯૪૨ભાાંડશિંદ છોડો રડતની ળરૂઆત થઇ યાંત ુપ્રથભ યાઉન્ડભાાંજ ફાબબુાઇ 
વાથે રીરાલતીફશનેની ધયકડ થઇ અને ૩ ભાવની જેર અને રૂ.૧૦૦ દાંડની વજા થઇ . 
કુર ચાય લાય તેઓ દ જેરભાાં ગમા શતા. રીરાલતીફશનેે જેરલાવ અભદાલાદ વાફયભતી 
જેરભાાંથી યૂો કમો શતો. ખાદી અસ્શૃ્મતા તનલાયણ ,સ્લાશ્રમ ,સ્લાલરાંફન ,વાદાઇ ,
કયકવય ,ત્માગ ,ફક્ષરદાનલગેયે આદળોને તેભણે ોતાના જીલનભાાં લણી રીધા શતા .
ઇ.વ.૧૯૩૮ભાાં ફાબબુાઇએ લસ્ત્ર સ્લાલરાંફી ફનલાની પ્રતતજ્ઞા કયી યાંત ુાછથી જાશયે 
વેલાની પ્રવતૃિઓ દ લધલાથી તેભને વભમની તરૂ્ ડલા રાગી .એર્રે રીરાલતીફશનેે 
અંફય ચયખો કાાંતીને લસ્ત્ર સ્લાલરાંફનને શોંચી લલા તે યીતના પ્રમત્નો આયાંભ્મા .
ોતાના ડયશ્રભથી તેભણે ઘયનુાં લાતાલયણ ખાદીભમ ફનાવ્યુાં .ઘયનાાં ગાદરાાં ,તકીમા ,
ચાદયો ,ડદા લગેયે તો ખાદીના ફન્મા ણ ૌત્ર -ૌત્રીઓ દના વદયા , રાંગોર્ ,ફાોતતમાાં 
લગેયે ણ ખાદીના ફનાવ્મા .આલા ખાદીપ્રેભી રીરાલતીફશને ઇ.વ.૧૯૭૩ભાાં અલવાન 
ામ્માાં .15  

 

સભાન: 

“હજાયો વર્ષની જૂની અભાયી વેદનાઓ, 
કરેજા ચીયતી કંાવતી અભ બમકથાઓ, 
ભયેરાનંા રૂપધયને જીવતાના આંસડુાઓ” 

ગાાંધીયગુની ફે ભશત્લની રડતો વતલનમ કાનનૂબાંગની ચલ તથા ડશિંદ છોડો 
ચલભાાં નડડમાદ ળશયેની ફશનેોનુાં મોગદાન અમલૂ્મ છે. દુુઃખની લાત એ છે કે 
સ્લાતત્ર્મવાંગ્રાભ દયતભમાન ખેડા જજલ્રાના મોગદાન ય રખામેરા કેર્રાક સુ્તકોભાાં 
ભાત્ર ફે કે ચાય જ ફશનેોનો ઉલ્રેખ જોલા ભે છે. કતરાફેન તથા રીરાલતીફેન જેલા 
કેર્રીમ ફશનેોએ ોતાના ઘયની, ફાકોની, વભાજની ક્ષચતાાં કમાટ લગય દેળવેલાના 
કામટભાાં આેરો પાો. ોતાના તતઓ દને દેળવેલા ભારે્ શોભાઇ જલા ભારે્ આેરી પ્રેયણા 
લગેયનો ઉલ્રેખ સધુ્ધા આણા ગજુયાતી સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભના સુ્તકોભાાં નથી. યાંત ુ જે 
અગ્રેંજ પ્રજાએ તેભને જેરભાાં મુાટ, ભાય ભામો, ત્રાવ ગજુમો તે અંગ્રેજ પ્રજાએ તેભના 
નાભ વાથેના દસ્તાલેજો જેલા કે ોરીવ યેકોડટ, ડેઇરી યીોર્ટવ અને તલકરી યીોર્ટવ 
તૈમાય કમાટ જે આજે ણ મુાંફઇના દપતયબાંડાયભાાં વાંગ્રડશત છે. કતરાફેન અને 
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રીરારતીફશને જેલી અનેક ફશનેોએ દેળવેલાભાાં આેરા મોગદાનની ભાડશતી આ 
પાઇરોભાાં વાંગ્રડશત છે. ફવ જરૂય છે તો તેના યની ધૂ ખાંખેયી તેને પ્રકાળભાાં રાલલાની.  

 
    

ાદનોંધ 

1. ળાશ પ્રલીણકાાંત,નડડમાદની યાષ્ટ્રીમ અક્સ્ભતા ,ફાલ્કન જી ફાયી ,નડડમાદ ,૧૯૭૪, 

.ૃ૨૧૫. 
2. ગાાંધી ભોશનદાવ ,નડડમાદ દેળ વેતલકા વાંઘને ,નલજીલન ,સુ્તક-૧૨ ,અંક-૩૫ ,

૧૦ભે ૧૯૩૧, .ૃ૧૨૮. 
3. ખેડા જજલ્રા તત્રકા, અંક-૨૬૬, તા.૨૧/૦૨/૧૯૩૧, ળતનલાય,.ૃ૮. 
4. ાઠક યાભનાયામણ,લૂોતત ગ્રાંથ,.ૃ૨૩૬-૨૩૭. 
5. શતુર જમકુભાય(વાંા), ગજુયાતના સ્લાતાંત્ર્મવૈતનકો ભાડશતીકોળ,ગજુયાત તલશ્વકોળ 

રસ્ર્, ૧૯૯૮,.ૃ૧૦૭. 
6. ળાશ પ્રલીણકાાંત, લૂોતત ગ્રાંથ,૧૯૭૪, .ૃ૨૧૬. 
7. એજન,.ૃ૨૪૧-૨૪૨. 
8. ખેડા જજલ્રા તત્રકા, અંક-૨૧૫, તા.૨૫/૧૫/૩૦ગરુૂલાય,.ૃ૧. 
9. ખેડા જજલ્રા તત્રકા, અંક-૨૭૦, તા.૨૬/૦૨/૩૧ગરુૂલાય,.ૃ૩-૪. 
10. ળાશ પ્રલીણકાાંત,લૂોતત ગ્રાંથ, નડડમાદ,૧૯૭૪,.ૃ૭૨. 
11. ફોયવદ વત્માગ્રશ વભાચાય તત્રકા, ળાન્તાફેન દેવાઇ, અંક-૧૭૧, ૨૪/૬/૧૯૩૨ 

શકુ્રલાય,.ૃ૨. 
12. શોભ ડડાર્ટભેન્ર્ સ્ેશ્મર પાઇર નાં.૧૦૨૦(૫)(C-૩),I,Class-A,દૈતનક અશલેાર, ખેડા 

જજલ્રો, ૧૯૪૧,ભશાયાષ્ટ્ર યાજમ દપતય બાંડાયભાાં વાંગ્રડશત, મુાંફઇ,.ૃ૬૯-૭૫. 
13. શોભ ડડાર્ટભેન્ર્ સ્ેશ્મર પાઇર નાં.૮૦૦(૭૪)(૪), III, Class-A, દૈતનક 

અશલેાર,ખેડા જજલ્રો, ૨૦ભાચટ ૧૯૪૧, ભશાયાષ્ટ્ર યાજમ દપતય બાંડાયભાાં વાંગ્રડશત, 
મુાંફઇ,.ૃ૧૪૫. 

14. શોભ ડડાર્ટભેન્ર્ સ્ેશ્મર પાઇર નાં.૧૦૨૦(૮)(૧૧),Class-A,Action taken Against 

Individals in the kharia dist. Under rules ૧૨૯ and ૨૬.૧૯૪૧,ભશાયાષ્ટ્ર યાજમ 
દપતય બાંડાયભાાં વાંગ્રડશત, મુાંફઇ,૧૫૫-૧૫૯. 

15. ળાશ પ્રલીણકાાંત,લૂોતત ગ્રાંથ, નડડમાદ,૧૯૭૪,.ૃ૨૪૧-૨૪૨. 
 

 

સદંબષગ્રથં સચૂચ 

પસુ્તકો  

1. ાઠક યાભનાયામણ ના, ખેડા જજલ્રા સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ )ઇ.વ.૧૮૫૭થી ૧૯૪૭(, 
વયદાય લલ્રબબાઇ રસ્ર્, નડડમાદ,૧૯૭૯ . 
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2. શતુર જમકુભાય(વાંા), ગજુયાતના સ્લાતાંત્ર્મવૈતનકો ભાડશતીકોળ,ગજુયાત તલશ્વકોળ 
રસ્ર્, ૧૯૯૮. 

3. ળાશ પ્રલીણકાાંત,નડડમાદની યાષ્ટ્રીમ અક્સ્ભતા, ફાલ્કન જી ફાયી, નડડમાદ,૧૯૭૪. 
સાભપમકો 

1. ગાાંધી ભોશનદાવ ,નડડમાદ દેળ વેતલકા વાંઘને ,નલજીલન ,સુ્તક-૧૨ ,અંક-૩૫ ,
૧૦ભે ૧૯૩૧. 

2. ખેડા જજલ્રા તત્રકા, અંક-૨૬૬, તા.૨૧/૦૨/૧૯૩૧, ળતનલાય. 
3. ખેડા જજલ્રા તત્રકા, અંક-૨૧૫, તા.૨૫/૧૫/૩૦ગરુૂલાય. 
4. ખેડા જજલ્રા તત્રકા, અંક-૨૭૦, તા.૨૬/૦૨/૩૧ગરુૂલાય. 
5. ફોયવદ વત્માગ્રશ વભાચાય તત્રકા, ળાન્તાફેન દેવાઇ, અંક-૧૭૧, ૨૪/૬/૧૯૩૨ 

શકુ્રલાય. 
મુફંઇ દપતયબડંાયભા ંસગં્રહહત પાઇરો 

1. શોભ ડડાર્ટભેન્ર્ સ્ેશ્મર પાઇર નાં.૧૦૨૦(૫)(C-૩),I,Class-A,દૈતનક અશલેાર, ખેડા 
જજલ્રો, ૧૯૪૧,ભશાયાષ્ટ્ર યાજમ દપતય બાંડાયભાાં વાંગ્રડશત, મુાંફઇ. 

2. શોભ ડડાર્ટભેન્ર્ સ્ેશ્મર પાઇર નાં.૮૦૦(૭૪)(૪), III, Class-A, દૈતનક 
અશલેાર,ખેડા જજલ્રો, ૨૦ભાચટ ૧૯૪૧, ભશાયાષ્ટ્ર યાજમ દપતય બાંડાયભાાં વાંગ્રડશત, 
મુાંફઇ. 

3. શોભ ડડાર્ટભેન્ર્ સ્ેશ્મર પાઇર નાં.૧૦૨૦(૮)(૧૧),Class-A,Action taken Against 

Individals in the kharia dist. Under rules ૧૨૯ and ૨૬.૧૯૪૧,ભશાયાષ્ટ્ર યાજમ 
દપતય બાંડાયભાાં વાંગ્રડશત. 

 


