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મહારા ની

થિત

ુ રાત
મહા જ

:

к

- ભાષાવાર રા યોની રચના નો !થમ ! તાવ ૧૯૨૧ માં ક&'ેસ )ારા ! *ુત કરાયો.પરં * ુ આઝાદ0
1ુધી તેમાં કોઈ !ગિત ન સધાઈ. આઝાદ0 બાદ 6ણ સિમિત ની રચના :
(૧) એસ.ક. ધર. (ભલામણ વહ0વટ0 સરળતા અ?ુસાર રા યોની રચના કરવી તે દશાAવાBુ)ં
(૨) C.વી.પી. (ભલામણ એસ. ક. ધર સાથે સાDયતા દશાAવી)
(૩) ફઝલ અલી (ભાષાવાર રા યોની રચના)
- ભાષાવાર રા યોની રચનામાં G !દશ !થમ ભાષાક0ય રા ય હ*ુ.ં
- ૧૯૫૩ બાદ Iુજબ Iુબ
ં ઈ રા ય તથા

ુ રાત રા ય અલગ કરવાની માંગ થઇ C માટ ક K્ સરકાર
જ

એક મMયમ માગA અપનાNયો. C OતગAત 6ણ ઘટકો ની રચના નીચે Iુજબ છે .
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:

ુ રાત
જ

-

- મહારા

અલગ હાઇકોટA

- Iુબઈ
ં
(ક
-

સરકાર?ુ ં શાસન)

ુ રાતની !R )ારા વીકાર , મરાઠ0ઓ )ારા િવરોધ
જ

-પVરણામે Iુબઈ
ં
માં તોફાનો
(3)

ુ રાતીઓ?ુ ં થળાંતર
જ
#

- અલગ મહારા

$ %&'

:-

બનાવવા માટ February 1956 માં મહારા

!Iુખ: એસ.એમ. જોષી થળ : Xુના

સBુકં ત સિમિતની રચના

- એિ!લ ૧૯૫૬
Iુબઈ
ં
િવધાન સભાએ અલગ મહારા

રા ય ને મંZૂર0 આપતો ઠરાવ મંZુર કય\.

- મોરાર]ભાઈ દસાઈના િવરોધમાં રાજય સભાના સ^યો _દયનાથ `ુંજ, બાબા સાહબ Gબેડકર ?ુ ં
અલગ મહારા

ના સંદભA માં સમથAન હ*ુ.ં

- ૧૯૫૬ માં મહારા ના !વાસ દરિમયાન નહbુએ અલગ મહારા નો ! તાવ cુકરાNયો. Cનો
િવરોધમાં તોફાનો તથા ક ીય નાણામં6ી સી.ડ0.દશIુખ અને ભાઉસાહબ એ રા]નામાં Iુeા.
-

ુ રાતમાં તે સમયે અલગ અલગ રા યો બનાવવાનો ! તાવ ક&'ેસ )ારા પસાર કરાયો.
જ

-

ુ રાત ક&'ેસ માંથી ના?ુભાઈ દરાસર0એ ક માં આfુ સહ0ત ડાંગ,ઉમરગાવ, વાસવાડા સહ0ત ના
જ

િવ તારો

ુ રાતમાં સમાવી લેવા જોઈએ તેવો દ તાવે] Xુરાવા રZુ કયાA.
જ

(4)
-ક

:સરકાર )ારા અલગ

ુ રાત રા ય નો ! તાવ ના મંZુર થતા ૭ મી ઓગ ટ ૧૯૫૬ ના રોજ
જ

અમદાવાદના ભ ખાતે ક&'ેસના નેતા ઠાકોરભાઈ દસાઈને કટલાક િવhાથiઓ મjયા.
- 8 *+& ના રોજ અલગ

ુ રાત રા યના ! તાવ ની નામંZૂર0 ના સમાચાર સkાવાર ર0તે Rહર
જ

થતા િવhાથીઓએ હડતાલ ?ુ ં એલાન કર0 જગી
ં સરધસ કાઢmુ.ં પોલીસ )ારા દમન માં કટલાક
િવhાથiઓના I ૃoBુ થયા.
િવhાથiઓના નામ:
(૧) X ૂનમ ચંદ
(૨) 1ુરશ ભp
(૩) અqKુલ પીરભાઈ
(૪) કૌિશક Nયાસ.
સરકાર આ ઘટના અને oયારબાદના તોફાનો ની તપાસ માટ વામનરાય ધોળVકયાની
અMયtતામાં નાગVરક તપાસ પંચ ની રચના કર0.
-

,- '.

$ /

0',

1+

આઝાદ0ની લડત સમયે થપાયેલી રા 0ય િવhાથi મંડળ?ુ ં વuપ.
સ^યો:
(૧) vમ`ુમાર ભp
(૨) હVરહર ખંભોડRં
(૩) !બોધભાઈ રાવળ

$ /

:

(૪) હર0!સાદ Nયાસ
(૫) fુલાખી નવલખા
(૬) જયંત ભp
(૭) રણ]ત શાwી
- સિમિત થાપનામાં National Union Of Students ના આગેવાન ડૉ.અનંત શેલતે હાજર0 આપી.
- િવhાથiઓના !યાસોને !R સમાજવાદ0 પt અને સાDયવાદ0ઓનો સહકાર મjયો.
-

12 3

$ &' 1

:-

ુ રાત ના Iુyે ક&'ેસ
ઓગ ટ ૧૯૫૬ માં !R (૧) સમાજવાદ0ઓ (૨) સાDયવાદ0ઓ (૩) મહા જ
ુ રાત જનતા પVરષદ તર0ક ઓળખાયો.
માંથી zટા પડલા સ^યોનો સBુકં ત મોરચો. મહા જ
Iુ{ય નેતાઓ :!Iુખ :- ઇ Kુલાલ યા|}ક
અ ય: ગણપતલાલ પટલ, જયંતીલાલ પર0ખ, ભાઈલાલ ભાઈ
ુ રાત જનતા પVરષદ સાથે પગલા સિમિતને ભેળવી દવામાં આવી.
- મહા જ
- 1ુિશ|tત મVહલાઓ િવનોદ0 નીલકંઠ,શારદાબેન મહતા, રં જનબેન દલાલ, વીરબાળા, નાગરબાળા
પોતા?ુ ં સમથAન આ~Bુ.ં
- જનતા પVરષદ અને •ુટં ણી:ુ રાત ના Oદોલન કય\એ તે સમયની િવધાન સભા તથા લોકસભા ની •ુટં ણી લડવા?ુ ં ન€0
મહા જ
કBુ.•
- Cમાં તેમ?ુ ં •ુટં ણી |ચહન “`ુકડો” અને અનામત ઉમેદવારો માટ “િસ„હ” ન€0 કBુ.•
- આ સમયગાળા દરિમયાન વડોદરા ની Bુિનવસiટ0 ચટણીમાં પદમ `ુમાર જવેર0 તથા અન1ુયાબેન
ુ રાત Oદોલનના સમથAકો હતા.
•ુટં ાઈ આNયા. Cઓ મહા જ
- જનતા પVરષદને Iુ લમ આગેવાન અહમદ િમયાં શૈખ અને મૌલાના હબીfુર ,ગઝનવી એ સBુકં ત
ુ રાત ના સમથAન માં ૧૯૫૬માં તા†જયા ન કાઢવાની Rહરાત કાઢ0 તેમજ
ર0તે ટકો આ~યો તથા મહા જ
ુ રાત તરફ0 વલણ
હVરજન તથા અ ય Rિતઓએ પણ ક&'ેસની રલીઓની સમથAન ન આપી. મહા જ
દશાAવાBુ.ં
- નહbુની

ુ રાત Iુલાકાત:
જ

ીભાસી Iુબ
ં ઈ ના સંદભ‡ જવાહરલાલ નહbુ ઓˆટોબર ૧૯૫૬માં

ુ રાતની Iુલાકાત લીધી તથા
જ

ગાંધીજયંતી (૨ ઓˆટોબર)ના Vદવસે લાલદરવાR ના મેદાનમાં સભા?ુ ં આયોજન કBુ.• Cમાં

મોરાર]ભાઈ દસાઈ ,ઠાકોરભાઈ દસાઈ (ક&'ેસ ના !Iુખ) એ !વોચન કયાA. સભાને નબળો !િતસાદ
મjયો.
- ઇ Kુલાલ યા|}ક ની સભા:
નહbુ ને સમાંતર ઇ Kુલાલ યા|}ક લ& કોલેજ ના 'ાઉ ડમાં જનતા પVરષદ યો] Cને અ!િતમ
!િતસાદ મjયો. સભામાં શહ0દ Vદવસ (૦૮-૧૦-૧૯૫૬) ના રોજ મૌન સરઘસ કાઢવાની Rહરાત કરાઈ
.સાથે બીZુ ં મૌન સરઘસ ૨૮-૧૦-૧૯૫૬ ના રોજ કાઢવામાં આવી . તા†જયા ન કાઢવા તેમજ Vદવાળ0
ની ઉજવણી મૌ`ૂફ રખાઈ.
- જનતા પVરષદના કાયAકરોની ધરપકડ :
જનતા પVરષદના કાય\થી અ થર થયેલી ક&'ેસએ પVરષદના નેતાઓ જયંતીલાલ દલાલ, હVરહર
ખંભા|ળયા, !બોધ રાવળ, હVર!સાદ Nયાસ, ‹ાŒ`ુમાર ભp ની ધરપકડ કર0 યરવડા Cલ (Xુના) માં
મોકલી દવાયા. (•ી Vહરડ0યા તે વખતે કલેકટર હતા તેમજ ડ0.].આઈ. •ી નાણાવટ0 હતા અને મેયર
ચીમનભાઈ હતા)
- •ુટં ણી:
•ુટં ણીમાં ક&'ેસનો િવજય થયો. `ુલ ૩૯૨ સીટ માંથી ૨૩૨ બેઠકો ક&'ેસે ]તી. નવા Iુ{યમં6ી તર0ક
વાય.વી.ચવાણ તથા

હૃ મં6ી રિસકલાલ પર0ખ નીમાયા. (તે વખતે Vદનકર મહતા જનતા પVરષદના

!Iુખના દાવેદાર માં હતા ઇ Kુલાલ યા|}ક સામે પણ ઇ Kુલાલ યા|}ક નો િવજય થયેલ હતો )
- •ુટં ણી બાદ:
ઇ Kુલાલ યા|}ક રા પિતને ( રાC

ુ રાત Oગેની માVહતી આપી. તથા નેહbુ તથા
!સાદ) મહા જ

].વી.પ k ને સંસદમાં સરદાર?ુ ં તૈલી |ચ6 Iુકવા િવનતી કર0.
- નવેDબર ૧૯૫૭ માં જનતા પVરષદ તથા મહારા

સંBˆુ ત સિમિત વŽચે Iુબઈ
ં
Iુyે સમાધાન થBુ.ં

-શહ0દોના મારક:
ઓગ ટ ૧૯૫૮મ નVડયાદના મળે લી બેઠકમાં જનતા પVરષદ શહ0દોના મારક રચવાનો ! તાવ રZુ
કય\. C અમદાવાદ ,નાVદયાદ ,અને કલોલ માટ મા ય રખાયો. સાથે લાલ દરવાR ના બાગને
શહ0દબાગ અને ક&'ેસ હોઉસ ન]કના ાVફક સકA લ ને શહ0દચોક નામ આપ•ુ ં તેવી માંગણી કરાઈ.
- તે સમયના મેયર ચી?ુભાઈ ચીમનલાલએ પરવાનગી આપવાની ના પાડ0. કારણક લાલદરવાR ના
બાગ તથા ાVફક સકA લને અગાઉથી અ?ુ•મે સરદાર બાગ તથા માલવંકર ચોક નામ આપી દ0ધેલ હ*ુ.ં

- શહ0દ મારકની રચના :
૮ ઓગ ટ ૧૯૫૮ ના રોજ શહ0દ મારક રચવા મણીલાલ મે સન થી !થમ ‘ુકડ0 રવાના થઇ. Cની
આગેવાની ઇ Kુલાલ યા|}ક લીધી. ( બી] ‘ુકડ0 રવાના થઇ તેની આગેવાની Vદનકર મહતા એ
આગેવાની લીધેલ હતી.)
- ૧૨ ઓગ ટના રોજ સરકાર )ારા થાંભલીઓ ઉપાડ0 લેવામાં આવી. Cના પVરણામે સમ' અમદાવાદ
અને અ ય શહરોમાં તોફાનો ફાટ0 નીકjયા. સરકાર તોફાનો દબાવવા. દમન

ુ ય\. Cના િવરોધ માં
R

ઇ Kુલાલ યા|}ક ૭ Vદવસના ઉપવાસ રા{યા.
- તે સમયના Iુ{ય !ધાન વાય.વી.ચવાણ. મેહ1ુલ મં6ીએ અમદાવાદ આવી લોકોને શાંિત Rળવવા
આકાશવાણી )ારા અપીલ કર0.
- Cલ ભરો Oદોલન:
Oદોલન ન•ુ ં વuપ લે તે માટ જનતા પVરષદ )ારા જયંતી દલાલ ની આગેવાની હઠળ Cલ ભરો
Oદોલન શbુ કરાBુ.ં Cની શuઆત ૧૭ ઓગ ટ ૧૯૫૮ ના રોજ ઇ Kુલાલ યા|}કની !થમ ‘ુકડ0 થી
થઇ. ‘ુકડ0ઓ 6ણ દરવાR ની પાસે ભ તરફ એકઠ0 થતી યાં કલમ ૧૪૪ લા ુ હતી. તથા પાનકોર
1ુધી કરફ’ુ.ં અમલમાં હ*ુ.ં સoયા'હ એિ!લ ૧૯૫૯ 1ુધી સળંગ ૨૨૬ Vદવસ ચા“યો.
- કોટાવાલા તપાસપંચ:
શહ0દ મારક તથા oયારબાદ ના ઘટના•મની તપાસ માટ Iુબઈ
ં
હાઈ કોટA ના જ ટ0સ કોટાવાલા ની
અMયtતામાં એક તપાસપંચ ની િનમ”ુકં કરવામાં આવી.
- Oદોલન માં વતAમાન પ6ો :
ુ રાત Oદોલન માં િસ„હફાળો આ~યો. Cના તં6ી રમણલાલ શેઠ હતા. લડત
જન સkા દ• િનક મહા જ
લંબાતા જનસkા એ સમથAન પાzં ખેચીલી–ુ ં આથી જનતા પVરષદ )ારા લડતને ચા—ુ રાખવા જનતં6
ુ રાત નામના દ• િનક શbુ કરવામાં આNયા.
તથા નવ જ
- ીભાશી રા યો?ુ ં િવસ˜ન :
ઓગ ટ ૧૯૫૯ માં િવધાનસભામાં િવસ˜નના સમાચાર ક

તરફથી મોકલવામાં આNયા. નવેDબર

૧૯૫૯ માં જવાહરલાલ નહbુએ કાંકVરયા માં િવસ˜ન ની Rહરાત કર0. ૧૯ એિ!લ ૧૯૬૦ લોકસભાએ
િવસ˜ન ?ુ ં |બલ પસાર કBુ.• ૨૨ એિ!લ ૧૯૬૦ એ રા યસભાએ |બલ પસાર કBુ.• ૨૫ એિ!લ ૧૯૬૦
રા પિતની મંZૂર0 મળ0.

- િવસ˜ન ના અગoયના Iુyા :
ડાંગ, વલસાડ ના !દશો

ુ રાતમાં લેવા,
જ

ુ રાત માટ મહારા
જ

૪૦ કરોડની સહાય, પાટનગર િનમાAણ માટ મહારા

તરફથી

ુ રાતને ૧૦ વષA 1ુધી
જ

તરફથી ૧૦ કરોડની સહાય, ખાન દશ મહારા

હ તક રહશે,
- ૧,મે ૧૯૬૦ સાબરમતી આ•મ ખાતે X ૂ ય રિવશંકર મહારાજ ના હ તક

ુ રાતની થાપના
જ

કરવામાં આવી.
- !થમ Iુ{ય મં6ી – ]વરાજ મહતા
- !થમ Iુ{ય સ|ચવ – ઇšરન
- !થમ પીકર – ક“યાણિસ„હ મહતા
- !થમ પોલીસ વડા (ડ0]પી) – કાનેટકર
- રાજભવન – શાહ0બાગ ખાતેનો કિમશનર નો બંગલો
- કામચલાઉ સ|ચવાલય – Oબાવાડ0ની પોલીસ ચોક0
- હાઈ કોટA – નવરં ગXુરા |ચ“›ન હો પટલ
-િવધાનસભા – િસિવલ હો પટલ
- શહ0દો ?ુ ં મારક :
ઇ Kુલાલ યા|}ક )ારા સ~ટDબર ૧૯૬૮ માં શહ0દોના મારક અમદાવાદ,નાVદયાદ અને કલોલ માં
થપાયા.
By Vedant Sir from Gandhinagar.

