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વડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળ અને મહસેાણા જિલ્લો 
પ્રજાપતિ તવપલુકુમાર િગજીવનભાઈ 

(પીએચ.ડી. રીસચચ સ્કોલર) ઇતિહાસ અને સસં્કૃતિ તિભાગ, ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 
માગચદર્ચક- ડૉ.કનૈયાલાલ નાયક, vipul.j.prajapati.umta@gmail.com 

૧.  ઉદ્ભવ અને તવકાસ:-  

  બ્રિટિર્ સામ્રાજ્ય જ્યારે િેની 
સત્તાના સિુર્ચકાળે હતુ ં ત્યારે ગાધંીજી દબ્રિર્ 

આટિકાથી સરકાર સામેની લડિનો બનુીયાદી 
અનભુિ લઈન ેભારિ પાછા આવ્યા. આ સમય 

દરતમયાન દેર્ી રાજ્યોની પ્રજામા ં જાગતૃિ 

આિિા લાગી હિી. ખાસ કરીને િડોદરા જેિા 
પ્રગતિર્ીલ રાજ્યની પ્રજા તિરે્ષ જાગિૃ થઈ 

હિી. આથી િડોદરા રાજ્યમા ંપર્ રાષ્ટ્રીયિાની 
ઝબંેર્ ર્રૂ કરિાનો તિચાર કેિલાક કાયચકિાચઓ 

કરી રહ્યા હિા. આ તિચારોને અમલમા ં મકૂિા 
સારંુ નિસારી મકુામે ૧૨મી જૂન ૧૯૧૬ના રોજ 

એક સભાનુ ં આયોજન કરિામા ં આવ્્ુ.ં આ 

સભામા ં કાયચકરોએ રાજ્યના પ્રશ્નોન ે િાચા 
આપિાના હતેથુી રાજ્યકિાએ મજબિૂ સગંઠન 

ઊભુ ં કરિાનો તનર્ચય કયો. િેન ે મિૂચ સ્િરૂપ 

આપિા િા- ૩૧મી ટડસેમ્બર ૧૯૧૬ના રોજ 

ફરીથી નિસારી ખાિ ે એક સમંેલન મળ્ુ.ં આ 

સમંેલનમા ં 'િડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળ' ની 
સ્થાપનાનો ઐતિહાતસક ઠરાિ કરિામા ં આવ્યો. 
િડોદરા રાજ્યમા ં આઝાદીની લડિ તિરે્ 

પ્રજામડંળ સસં્થા દ્વારા જે પ્રવતૃત્તઓ કરિામા ં
આિિી હિી િેમા ં મહસેાર્ા પ્રાિંની પ્રજામા ં
ઉદભિલેી જાગતૃિનો ફાળો િેમજ મહસેાર્ા 
પ્રાિંમા ં ભરાયેલા અતધિેર્નનો ફાળો નોંધપાત્ર 

રહ્યો હિો. 

  આધતુનક રાજકારર્ના સદંભચમા ં
જજલ્લાની જાગતૃિમા ં ઇ.સ. ૧૯૧૬મા ં સ્થપાયેલા 
િડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળની સ્થાપના ખાસ કરીને 

ત્રર્ હતેથુી કરિામા ંઆિી હિી.   
 ૧. જુદા-જુદા િગચના લોકોન ે નજીક 

લાિીન ેએમની િચ્ચ ેએકિા સાધિી. 
 ૨. પ્રજાની િકલીફો અન ે સમસ્યાઓ 

સરકારના ધ્યાન પર લાિિી અન ે એના ઉકેલ 

માિે પ્રયત્નો કરિા. 
 ૩. શ્રીમિં સરકારની સત્તા અબાતધિ 

રાખીન ેએમના સહકારથી જિાબદાર પ્રજાિતં્રની 
સ્થાપના કરિી.૧ 
 

૨.  મહસેાર્ા જીલ્લામા ંપ્રજામડંળની પ્રવતૃત્તઓ 
અને અતધિેર્નો :- 
 

 ૨.૧.  િડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળનુ ંચોથુ ં
અતધિેર્ન :-                  

   િડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળનુ ં
ચોથુ ં અતધિેર્ન મહસેાર્ા જજલ્લાના પાિર્ 

મકુામે િા- ૨૩,૨૪ અન ે૨૫ મી માચચ ૧૯૨૪ના 
રોજ પ્રમખુશ્રી મટુભાઈ હ. કોિિાળા િેમજ 

સ્િાગિ પ્રમખુશ્રી પોપિલાલ હમેચદંના 
અધ્યિપર્ા નીચે યોજા્ુ ં હતુ.ં િડોદરા મકુામે 

મળેલા ત્રીજા અતધિેર્નમા ં દરેક િાલકુામા ં
પ્રજામડંળો સ્થાપિા અન ે પચ્ચીસ હજાર 

સભાસદો બનાિિા િેમજ પ્રજામડંળના કામ-

કાજ અથ ેકાયમી ફડં ભેગુ ંકરિા ઠરાયેલુ.ં આ   

mailto:vipul.j.prajapati.umta@gmail.com


Research Guru: Volume-15, Issue-3, December-2021 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 17  

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

જિાબદારી શ્રી સાનેએ ઉપાડી લીધી અન ે િેના 
પ્રચાર-પ્રસાર માિે રાજ્યમા ં પટરભ્રમર્ ર્રૂ ક્ુું. 
જેના પટરર્ામ સ્િરૂપ નિસારી અન ે મહસેાર્ા 
પ્રાિંમા ં િાલકુા મડંળો સ્થપાયા. ૧૯૨૨મા ં
નિસારી પ્રાિંમા ંકાળીપરજ (રાનીપરજ) નો પ્રશ્ન 

થયો હિો. જગંલમા ં રહિેી આ પ્રજાના તિકાસ 

માિે 'સકંિતનિારર્ સતમતિ' ની શ્રી સારંગપાબ્રર્ના 
પ્રમખુ પદે સ્થાપના થઈ. આ લોકોન ે દારૂની 
બદીમાથંી છોડાિિા 'મદ્યતનષેધ મડંળ' સ્થપા્ુ.ં 
િેમજ ૧૯૨૩ના ઓગસ્િમા ં 'નિગજુરાિ' 

અઠિાડીક અખબારનો જન્મ થયો. 
આ અતધિેર્નમા ં થયેલા મહત્િના ઠરાિો નીચે 
મજુબ હિા.૨ 
 ૧. પ્રજાએ રચનાત્મક કાયો કરિા. 
 ૨. અસ્પશૃ્યિાનુ ંકલકં ધોવુ.ં 
 ૩. િડોદરામા ં સ્િિતં્ર તિદ્યાપીઠની 
સ્થાપના કરિી. 
 ૪. બાળલગ્ન ઉપર પ્રતિબધં મકૂિો. 
 

૨.૨.  િડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળનુ ં નિમ ુ

અતધિેર્ન :- 
  ૧૯૩૦-૩૧ દાડંીકચૂ તિજયની 
સફળિા પછી મહસેાર્ા જજલ્લાના કડી મકુામે િા- 
૭,૮ અન ે ૯મી માચચ ૧૯૩૧ના રોજ િડોદરા 
રાજ્ય પ્રજામડંળનુ ં નિમુ ં અતધિેર્ન પ્રમખુશ્રી 
છોિાલાલ ઝિેરભાઈ સિુરીયા િેમજ સ્િાગિ 

પ્રમખુશ્રી મહમદ ઉમર ભોંયરાિાળાના 
અધ્યિસ્થાને યોજિામા ંઆવ્્ુ ંહતુ.ં૩  
  મીઠા સત્યાગ્રહના તિજયની 
અસરિળે મહસેાર્ા જજલ્લાની પ્રજા પર્ બાકાિ 

રહી ર્કી નહોિી. સ્િદેર્ી ચીજ િસ્તઓુનો 
પ્રચાર-પ્રસાર કરિો, સભા-સરઘસોનુ ં આયોજન 

કરવુ,ં પતત્રકા પ્રવતૃત્તઓને િેગ આપિો િગેરે 

જેિી પ્રવતૃત્તઓ ઉપર પ્રતિબધં મકેુલો હોિાથી 

પ્રજામડંળના સભ્યોએ આ હકુમનો ભગં કરિાનુ ં
આયોજન ક્ુું. પોલીસ ે ્િુકો ઉપર લાઠીચાર્જ 

કયો અન ે િેમને કેદ કરિામા ં આવ્યા. સ્િાગિ 

પ્રમખુશ્રી મહમદ ઉમર ભોંયરાિાળાએ પોિાના 
પ્રિચનમા ંજર્ાવ્્ુ ંકે "પજૂ્ય ગાધંીજીએ અટહિંસક 

ભોગ આપી રાષ્ટ્રીય ભાિના અન ે જાગતૃિ પેદા 
કરી છે. પ્રજામડંળ મહાસત્તાનુ ં અિયિ છે. િેર્ ે

જે સટિય ફાળો આપ્યો િે િધ ુ છે. ધારાસભાનુ ં
બધંારર્ કંઈ જિાબદાર રાજ્યિતં્ર નથી. 
ધારાસભામા ં બજેિ રજૂ થતુ ં નથી, ચચાચ થિી 
નથી. આ અંગ ે ધારાસભાના બધંારર્ અન ે

સત્તામા ં ફેરફાર કરિાની જરૂર છે."૪ પ્રમખુશ્રી 
છોિાલાલ સિુરીયા એ પોિાના ભાષર્મા ં
જર્ાવ્્ુ ં કે "ધારાસભાનુ ં બધંારર્ એિા પ્રકારનુ ં
છે કે િેમા ંસ્િમાનપ્રેમી પરુુષ જિા ઈચ્છે જ નહીં. 
પરૂ્ચ સત્તાિાળી પ્રજાકીય ધારાસભા પ્રજાન ે ભેિ 

ધરિાનો સમય હિ ેપાકી ગયો છે. ત્રાસી ગયેલી 
પ્રજા હિ ેજાગિૃ થઈ છે. પટરર્ામે નોકરર્ાહીનો 
અસિંોષ િધરે્." 

આ અતધિેર્નમા ં નીચ ે મજુબ ના ઠરાિો પસાર 

કરિામા ંઆવ્યા. 
 ૧  પટંડિ મોિીલાલ નેહરુના અિસાન 

અંગેનો ર્ોક ઠરાિ. 

 ૨  અબ્રખલ ટહિંદના નિા ઘડાિા 
રાજ્યબધંારર્મા ંદેર્ી રાજ્યોની પ્રજાનુ ંશુ ંસ્થાન 

હોવુ ંજોઇએ િે સબંધં ે અબ્રખલ ટહિંદ રાજસ્થાન 

પ્રજાપટરષદ િરફથી રાષ્ટ્રીય મહાસભા સમિ જે 

માગંર્ીઓ થઇ િેનો મડંળે િેકો  જાહરે કયો. િે 

અંગે. 
 ૩  ટહિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાન ે બ્રિટિર્ 

ટહિંદની નહીં ગર્િા ભારિની િમામ પ્રજાની 
હોિાનુ ંઠરાિિા અંગે.૫ 

  મહસેાર્ાના કડીમા ં ભરાયેલા 
િડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળના નિમા અતધિેર્ન ે
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પર્ મહસેાર્ા પ્રાિં  અને િેની પ્રજામા ં
જાગતૃિ લાિિા મહત્િપરૂ્ચ ફાળો આપ્યો હિો. 
 

૨.૩.  િડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળનુ ં ચૌદમુ ં
અતધિેર્ન :- 

  િડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળનુ ં
ચૌદમ ુઅતધિેર્ન  િા- ૨૯,૩૦ અન ે૩૧મી માચચ 
૧૯૩૭ના રોજ મહસેાર્ા જજલ્લાના તિસનગર 

મકુામે પ્રમખુશ્રી પ્રાર્લાલ મનુર્ી અન ે સ્િાગિ 

પ્રમખુશ્રી જયર્કંર ભદૂરદાસ ભોજકના 
અધ્યિસ્થાને યોજિામા ં આવ્્ુ ં હતુ.ં આ 

અતધિેર્નમા ં ઓખા બદંરના તિકાસન ે બહાને 

સરંિર્ જકાિનો તિરોધ કરિાનો ઠરાિ પસાર 

કરિામા ં આવ્યો. ત્યારબાદ ટહમથી થયેલા 
પાકની નકુસાનીમા ંરાહિ આપિા બાબિ િેમજ 

આયાિ િેરામા ં યોગ્ય ફેરફાર કરિા બાબિ ે

ઠરાિ પસાર કરિામા ંઆવ્યા હિા.ં 
 

૨.૪.  સોળમુ ંઅતધિેર્ન :-  

  ભાદરર્ અતધિેર્ન બાદ દોઢ 

િષચ પછી મહસેાર્ા ખાિ ે િા- ૨૭,૨૮ એતપ્રલ 

૧૯૪૦ના રોજ શ્રી સરદાર િલ્લભભાઈ પિેલના 
પ્રમખુસ્થાને પ્રજામડંળનુ ં સોળમુ ં અતધિેર્ન 

ભરિામા ંઆવ્્ુ ંહતુ.ં ભાદરર્ અતધિેર્ન િખિ ે

સરદારે બિાિેલ રચનાત્મક કાયચપદ્ધતિન ે િધ ુ

જોરદાર બનાિિામા ં આિી હિી. સરદારે 

પોિાના નેતતૃ્િ હઠેળ પ્રજામડંળને િધ ુસગંટઠિ 

અન ેિધ ુબળિાન થાય િે માિે કટિબદ્ધ થિાનો 
આદેર્ આપ્યો હિો. મહસેાર્ા અતધિેર્નમા ં
૧૨૦૦ જેિલા ડબે્રલગેિો િથા આર્રે ૭૦૦૦ 

જેિલી તિર્ાળ માનિમેદની હાજર રહી હિી. 
સરદારે પ્રજામડંળમા ં પનુઃપ્રિેર્ ઈ.સ.૧૯૩૮મા ં
કયો. ત્યારથી પ્રજામડંળના અતધિેર્નોમા ં નિી 
જીિાદોરીનો સચંાર થયો. કારર્ કે િેમની 

િેધકિાર્ી પ્રજા િેમજ કાયચકરોને આકષચિામા ં
સફળ રહી હિી. 
અતિવેશનની પવૂવ િૈયારી :-  
  િડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળના 
૧૬મા અતધિેર્ન માિે ૨૭,૨૮ એતપ્રલ નક્કી 
કરિામા ં આિી હિી.૬ િડોદરા રાજ્યના દરેક 

પ્રાિંમાથંી મહસેાર્ા અતધિેર્નના પ્રમખુ િરીકે 

સરદાર પિેલનુ ં નામ સચૂિિામા ં આવ્્ુ ં હતુ.ં 
આથી સિાચનમુિે સરદાર પિેલની અતધિેર્નના 
પ્રમખુ િરીકે િરર્ી કરિામા ં આિી હિી. 
કારોબારી મડંળે અતધિેર્ન માિે કેિલાકં કાયચિમ 

આ પ્રમાર્ ેનક્કી કયાચ હિા. 
 ૧.  મહસેાર્ાના દરેક સ્ત્રી-પરુુષોએ 

સભામા ંમોિી સખં્યામા ંહાજરી આપિી. 
 ૨.  અતધિેર્નના પ્રમખુનુ ં ભવ્ય 

સ્િાગિ કરવુ.ં 
 ૩.  મહસેાર્ાના બજારો િેમજ જાહરે 

રસ્િાઓ દીપમાળાથી ર્ર્ગારિા.ં 
 ૪.  પ્રમખુના સરઘસમા ં િમામ લોકોએ 

બ્રબનચકૂ હાજરી આપિી. 
  મહસેાર્ા અતધિેર્નની સ્િાગિ 

સતમતિએ પ્રજામડંળ પતત્રકા મારફિ ે સરદારને 
પ્રમખુ િરીકે હાજર રહિેા માિે અબ્રભનદંન 

પાઠવ્યા હિા. અને પ્રજામડંળ િેમના નેતતૃ્િ 

હઠેળ િધ ુસગંટઠિ અન ેિધ ુબળિાન બન ેિેિી 
પ્રાથચના કરિામા ં આિી હિી. આના પ્રત્્તુ્તર 

સ્િરૂપ ેસરદારે જર્ાવ્્ુ ંહતુ ં કે “િડોદરા રાજ્યની 
પ્રજાએ ફરી મારા ઉપર તિશ્વાસ મકૂી, સિાચનમુિે 

મહસેાર્ા અતધિેર્નનો પ્રમખુ ચ ૂિંી કાઢયો િેના 
માિે િડોદરા રાજ્યની પ્રજાનો હુ ં હૃદયપિૂચક 

આભાર માનુ ંછ.ં અન ેઈશ્વરન ેપ્રાથચના કરંુ છ ંકે એ 

બોજો ઉપાડિાની ઈશ્વર મને ર્ક્તિ આપ.ે મારા 
માથ ે બીજા અનેક બોજ હોિાથી પ્રજામડંળન ે હુ ં
મારંુ મન માન ેએિલી િખિ સમય આપી ર્કિો 
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નથી છિા ંમારાથી જે કાઈં સેિા થઈ ર્કર્ ેિે કરી 
છૂિીર્.” 
  િા- ૨૮મી એતપ્રલ ૧૯૪૦ના 
રોજ સિારે ૮ થી ૧૨ના સમયે જાહરે સભા 
રાખિામા ં આિી હિી. આ સભામા ં પ્રમખુ 

સ્થાનેથી કરેલા પ્રિચનમા ંસરદારે જર્ાવ્્ુ ંહતુ ંકે 

"િા- ૧/૨/૧૯૪૦ના રોજ 'િડોદરા રાજ્યર્ાસન 

તનબધં' ર્ીષચક હઠેળ સરકારે સધુારા સ્િીકાયાચ 
હિા. સધુારાના અમલ સમયે જુના મહારાજા 

હયાિ હોિ િો હુ ં િમને લડિા સચૂના આપિ 

પર્ નિા િરાયેલા મહારાજાની ર્રૂઆિની 
કારટકદીમા ંઆપર્ ેઆપર્ી નીતિમા ં ફેરફાર કરી 
આપર્ા કિચવ્યથી િેમને પરૂી ખાિરી આપી 
આપર્ ેઆપર્ો પ્રજાધમચ બજાિિો રહ્યો."૭ 
મહસેાર્ા અતધિેર્નના ઠરાિો :- 
 ૧. શ્રીમિં કૈલાસિાસી મહારાજ 

સયાજીરાિ ગાયકિાડના ૧૯૩૯મા ં થયેલા 
અકાળ અિસાનની મડંળ સખેદ  નોંધ લઇ 

િેમના આત્માની ર્ાતંિ માિે અંજબ્રલ અપચર્ કરે 

છે. અન ેરાજકુટંુબને ટદલાસો આપ ેછે. 
 ૨. શ્રીમિં મહારાજા કુમાર ધૈયચર્ીલ રાિ 

નાની િયે કલકત્તા મકુામે કૈલાસિાસી થયા િે 

પ્રસગં ેિેમના  આત્માની ર્ાતંિ માિે પ્રાથચના 
કરીએ છીએ. 
 ૩. પ્રજામડંળના પ્રમખુ અબ્બાસ 

સાહબેના ં પત્નીના અિસાનની પ્રજામડંળે સખેદ 

નોંધ લીધી છે. 
 ૪. શ્રીમિં મહારાજા શ્રી પ્રિાપતસિંહરાિ 

ગાયકિાડ િડોદરા રાજ્યની ગાદી ઉપર આવ્યા 
િે પ્રસગંે આનદં  વ્યતિ કરી પ્રજામડંળના 
જિાબદાર િતં્રની માગંર્ીને રાજ્ય ઝડપથી 
સ્િીકારે િેિો પ્રયાસ કરિા નિા  િરાયેલા 
રાજાને તિનિંી કરીએ છીએ. 

 ૫. ધારાસભા હક તિસ્િાર સતમતિએ 

િૈયાર કરેલી યોજના પ્રતસદ્ધ કરિામા ંઆિી હિી. 
જે કાયચિાહક  સતમતિને તનરાર્ાજનક લાગી 
અન ે ત્યારપછી િે સધુારા અંિગચિ ફરી િડોદરા 
રાજ્યર્ાસન તનબધં પ્રતસદ્ધ  કરિામા ં
આવ્યો. િે પર્ તનરાર્ાજનક અન ે બટહષ્ટ્કાર 

કરિા યોગ્ય છે. એમ ઠરાવ્યા છિા ં ધારાસભા 
પ્રિેર્  કરિાનુ ં િડોદરા રાજ્ય પ્રજામડંળ 

કારોબારી મડંળે િા- ૧૯/૦૩/૧૯૪૦ના રોજ 

નક્કી ક્ુું. આ બનં ેઠરાિો  િડોદરા રાજ્ય 

પ્રજામડંળ મજૂંર રાખ ે છે. િેમ છિા ં િેની 
ધારાસભા પ્રિેર્ની નીતિની સ્પષ્ટ્િિા કરિા ં
ઠરાિે  છે કે શ્રીમિં ે રાજ્ય બધંારર્ બદલ જે 

સધુારા પ્રગિ કયાચ છે િેનો કાળજીપિૂચક અભ્યાસ 

કરિા િે સધુારાઓ  પીછેહઠના, રાજ્યની 
સસં્કૃતિને બધંબેસિા ન થાય એિા છે એમ 

માનિા મડંળને ફરજ પડી છે. 

 ૬. િડોદરા ર્હરેમા ં જ્યારે સરદાર િા- 
૨૦/૦૧/૧૯૩૯ના રોજ પધાયાચ હિા. ત્યારે 

કેિલાક અસામાજજક  િત્ત્િોએ હલુ્લડ ક્ુું 
હતુ.ં િડોદરા ર્હરેના લોકોએ અન ે કેિલીક 

સસં્થાઓએ પોલીસની બેદરકારીની ફટરયાદ 

 કરેલી અન ેઆ હલુ્લડ અંગ ેિપાસ કરિા 
માગંર્ી કરી હિી. શ્રીમિં સરકારે એનો સ્િીકાર 

કરી િપાસ  સતમતિની તનમણ ૂકં પર્ કરી 
હિી. પર્ રાજ્યના અમલદારોની સચૂનાથી િેમા ં
કશુ ંિથ્ય નથી એમ કહીને  સતમતિને 

આિોપી લેિાઇ હિી. િે સમયે છાપામા ંએિલુ ંજ 

પ્રતસદ્ધ કરિામા ં આવ્્ુ ં કે પોલીસ અમલદારો 
 અંગે યોગ્ય તર્િાત્મક પગલા ં લેિારે્ 

એવુ ંઆશ્વાસન માત્ર આપિામા ંઆવ્્ુ ંહતુ.ં પર્ 

કંઈજ પગલા ંલેિાયા ં નહીં. સરદારે આ અંગે 
જર્ાવ્્ુ ંહતુ ંકે આિા પ્રસગંોએ ર્રૂ કરેલી િપાસ 

આિી અચાનક બધં કરિાથી  સરકાર પ્રત્ય ે
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અતિશ્વાસની લાગર્ી પેદા થાય છે. અને તનદાન 

કરિામા ંસરકાર પાછળ પડી છે એમ માની આ 

 અતધિેર્ન િેની સખેદ નોંધ લ ેછે.૮ 
અતધિેર્નની ફલશ્રતુિ :-  

  મહસેાર્ા અતધિેર્ન પિેૂ રાજ્ય 

અન ેિેની હકુમિ હઠેળના ગામડામા ંરચનાત્મક 

કાયચિમન ે િેગિાન બનાિિા પ્રયત્ન કરિામા ં
આવ્યો. િેમજ મડંળને િધ ુમજબિૂ બનાિિા 
પ્રયત્નો કરિામા ંઆવ્યા. મહસેાર્ા અતધિેર્નની 
સફળિા ઈચ્છિા સદેંર્ાઓ પ્રજામડંળની 
કચેરીએ આવ્યા હિા. જેમા ં મુબંઈથી શ્રી 
જિાહરલાલ નહરુેનો, નિસારીથી ડૉ. સમુિં 

મહિેાનો, સરુિથી ડૉ. ફકરૂદ્દીનનો િગેરે 

સદેંર્ાઓ મખુ્ય હિા. મહસેાર્ા અતધિેર્ન પરૂ્ચ 
થયા બાદ પ્રજામડંળ િરફથી નીચ ે મજુબના 
રચનાત્મક કાયચિમો પ્રજા સમિ મકૂિામા ંઆવ્યા 
હિા 
 

 ૧. ટહિંદુ-મકુ્સ્લમ ઐકયિા સાધિી. 
 ૨. અસ્પશૃ્યિા તનિારર્ કરવુ.ં 
 ૩. નર્ાબધંી માિે પ્રયત્ન કરિો. 
 ૪. ગ્રામસફાઈ કરિી. 
 ૫. પાયાની બતુનયાદી કેળિર્ી દાખલ 

કરિી. 
 ૬. ખાદી અપનાિિી. 
 ૭. પ્રૌઢ તર્િર્ ર્રૂ કરવુ.ં 
 ૮. સ્ત્રી ઉન્નિીના પ્રયાસો કરિા. 
 ૯. આરોગ્યનુ ં તર્િર્ ર્ાળામા ં દાખલ 

કરવુ.ં 
 ૧૦. રાષ્ટ્રભાષાનો પ્રચાર કરિો. 
 ૧૧. ગ્રામોદ્યોગન ેતિકસાિો.૯ 
  આ સમય દરતમયાન બ્રિટિર્ 

સરકાર દ્વારા ટહન્દી સરંિર્ ધારાની કલમ 

ન.ં૧૨૯ના આધારે રાષ્ટ્રીય મહાસભા િેમજ 

પ્રજામડંળની લડિોન ે દબાિી દેિાના પ્રયત્નો 
કરિામા ં આવ્યા. એ કારર્ે જુન-૧૯૪૦મા ં
રાષ્ટ્રીય કિાના અનેક નેિાઓની સાથ ે સરદાર 

પિેલની પર્ ધરપકડ કરિામા ં આિી. િેઓ 

મડંળના પ્રમખુ હોિાથી િેમના પ્રત્ય ે લોકોમા ં
અતિૂ શ્રદ્ધા હોિાથી િેમની ધરપકડના તિરોધમા ં
મહસેાર્ા પ્રાિંમા ં સપંરૂ્ચ તર્સ્િબદ્ધ હડિાલ 

પાડિામા ં આિી. આ ઉપરાિં હારીજ, િરાર્ા, 
કલોલ, મહસેાર્ા િગેરે સ્થળોએ પ્રજાએ સભા, 
સરઘસ કાઠી ઠરાિો કરી સરકાર સમિ િેની 
ધરપકડ કરિા સારંુ તિરોધ નોંધાવ્યો હિો. આમ 

ધ્યેયપ્રાપ્પ્િની મજંજલ િરફ આગળ િધિામા ં
મહસેાર્ા અતધિેર્ન સફળ રહ્ુ ં હતુ ં િેમ કહી 
ર્કાય. જેનો ખરો યર્ સરદારના પ્રભાિર્ાળી 
નેતતૃ્િને ફાળે જાય છે. ઇ.સ. ૧૯૩૯મા ં શ્રી 
સરદાર પિેલે પ્રજા મડંળના કાયો અંગે મહસેાર્ા 
ર્હરેની મલુાકાિ લીધી હિી ત્યારે એક તિર્ાળ 

સભાનુ ં આયોજન કરિામા ં આવ્્ુ ં હતુ.ં આ 

સભાના બદંોબસ્િ અંગેનો ટરપોિચ  મહસેાર્ા 
જજલ્લાના પોલીસ નાયબ સબૂાએ િડોદરા 
રાજ્યના પોલીસ કતમર્નરશ્રીને મોકલી આપ્યો 
હિો. કતમર્નરશ્રીએ આ ટરપોિચની નકલ િેમજ 

મહસેાર્ાની સભાના બદંોબસ્િ અંગેની માટહિી 
િડોદરા રાજ્યના દીિાન સાહબેને િા- 
૧૮/૦૪/૧૯૩૯ ના પત્રથી મોકલી આપી૧૦ િે 

અંગેનો પોલીસ ટરપોિચ  દસ્િાિેજ સ્િરૂપ ે
ઉપલબ્ધ છે. મહસેાર્ા  અતધિેર્ન પરંુૂ થયા 
પછી સરંિર્ ધારા હઠેળ સરદારની ધરપકડ 

થઈ. સરદાર જેલમા ં હોિાથી રાજ્યના 
અમલદારો ફરી પાછા તર્તથલ થઈ ગયા હિા. 
બીજા તિશ્વતિગ્રહની ર્રૂઆિ થઇ હોિાથી પર્ 

મડંળની કામગીરી ધીમી પડી હોિાનુ ં સભ્યોન ે

લાગ્્ુ.ં આથી પ્રજામડંળના કાયચિાહક મડંળે 

કાયચકરોને ટહન્દ છોડોની લડિમા ં સટિય બનિા 
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જર્ાવ્્ુ ંહતુ.ં ગાધંીજીએ ૮મી ઓગસ્િ ૧૯૪૨ના 
રોજ અંગ્રેજોન ે 'ટહન્દ છોડો' ની મજબિૂ લડિ 

આપી. આ આંદોલનમા ં પર્ મહસેાર્ા પ્રાિંની 
પ્રજાએ અન ે પ્રજામડંળના કાયચકરોએ સપંરૂ્ચપર્ ે

ઝપંલાિી દીધુ ંહતુ.ં ટહિંદ છોડો આંદોલન ર્રૂ થિા ં
જ િડોદરા રાજ્યની સરકારે પ્રજામડંળના પ્રમખુ 

અન ેઅગ્રર્ી કાયચકરો સટહિ કુલ એકહજાર જેિલા 
માર્સોની ધરપકડ કરી હિી. જેમા ં અબ્રગયાર 

જેિલા લોકો ર્હીદ થયા હિા. આ રીિે મહસેાર્ા 
અતધિેર્ન પછી પર્ સરદારે પોિાની 
ગેરહાજરીમા ં પર્ મડંળને ઉમદા સલાહસચૂનો 
આપ્યા હિા. જેનાથી મડંળના ં જોમ અન ે જુસ્સો 
િધી ગયા હિા. જેનાથી હિે પ્રજામડંળ પોિાનુ ં
ધ્યેય પ્રાપ્િ કરિા આગળ િધતુ ંહતુ.ં 
   ૧૯મી જાન્્આુરી ૧૯૪૭ના 
રોજ પ્રજાજોગ સદેંર્ામા ં શ્રીમિં મહારાજે 

જિાબદાર રાજ્યિતં્ર આપિાના પ્રજામડંળના 
અંતિમ ધ્યેયનો સ્િીકાર કયાચની જાહરેાિ કરી. 
ઉપરાિં મહારાજાએ ધારાસભામા ં અન ે ભાતિ 

ભારિસઘંમા ં જોડાિાની આતરુિા પર્ વ્યતિ 

કરી. આ માિે કલોલ ખાિે ૨૩મી ટડસેમ્બર 

૧૯૪૭ના રોજ કાયચિાહક સતમતિની બેઠક પર્ 

બોલાિિામા ં આિી હિી. જેમા ં છેલ્લા બાકરોલ 

ખાિ ેભરાયેલા ૨૦મા અતધિેર્નના પ્રતિતનતધઓ 

પર્ હાજર રહ્યા હિા. આમ, સફળ લડિન ેપાર 

પાડીને પ્રજામડંળે પોિાનુ ંધ્યેય તસદ્ધ કરી લીધા 
બાદ ૧૦મી ઓતિોબર ૧૯૪૮ના રોજ તિસનગર 

મકુામે ભરાયેલા ખાસ અતધિેર્નમા ં િડોદરા 
રાજ્ય પ્રજામડંળનુ ં તિસર્જન કરિાનો તનર્ચય 

લેિામા ં આવ્યો.૧૧ અન ે િેના બદલ ે ભારિીય 

રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની ર્ાખા િરીકે કામ કરિાનુ ંનક્કી 
થ્ુ.ં 
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