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�જુરાતનો �વાતં�ય સં�ામમા ંફાળો (ઈ.સ. ૧૮૫૭ થી ઈ.સ. ૧૯૪૭)

ભારતમાં આઝાદ� મેળવવા માટ�  �  �વાત�ંય  સ�ંામો  થયા તેમાં દ�શના મોટા ભાગના રા�યોએ  ભાગ ભજ�યો  હતો. દ�શને
આઝાદ� અપાવવા માટ� અ�ય રા�યની �મ �જુરાત રા�યે પણ �વાત�ંય સ�ંામમા ંજપંલા�� ુ ંહ� ુ.ં �જુરાતા રા�યની �વાત�ંય
સ�ંામમા ંશ�આત અમદાવાદમા ંરહ�લી લ�કરની સાતમી �ુકડ�એ �ૂન,૧૮૫૭મા ંકર� હતી. �જુરાતમા ંથયેલ �વાત�ંય સ�ંામમાં
��ુષો ઉપરાતં �ીઓ અને િવ�ાથ�ઓએ પણ મહ�વનો ભાગ ભજ�યો હતો. તેમજ આ સ�ંામમા ં�જુરાતના લોકોએ આિથ�ક મદદ
પણ કર� હતી. �જુરાતમા ંથયેલ �વાત�ંય સ�ંામમા ં��ુય�વે મહા�મા ગાધંી�, સરદાર વ�લભભાઈ પટ�લ, િવનોદ �કનોર�વાલા,
મોરાર� દ�સાઈ, મગનભાઈ  ચ�રુભાઈ  પટ�લ, ડૉ. ચ�ુંલાલ દ�સાઈ, કનૈયાલાલ દ�સાઈ, બળવતંરાય  મહ�તા, ઉછંગરાય  ઢ�બર
વગેર�એ મહ�વનો ભાગ ભજ�યો હતો. આ �વાત�ંય સ�ંામમા ં�જુરાતના અમદાવાદ, વડોદરા, �રુત, ન�ડયાદ, સૌરા�� વગેર�
િવ�તારના લોકોએ મહ�વનો ભાગ ભજ�યો હતો. હવે આપણ ે“�જુરાતનો �વાત�ંય સ�ંામમા ંફાળો” િવશે મા�હતી મેળવીએ.

અમદાવાદમા ંરહ�લી લ�કરની સાતમી �ુકડ�એ �જુરાતમા ંિવ�લવની શ�આત �ૂન,૧૮૫૭મા ંકર� હતી. �ુલાઈમા ંગોધરા, દાહોદ
અને ઝાલોદમા ંસરકાર� કચરે�ઓ કબ� કરવામા ંઆવી. આ સમય દરિમયાન ખરેા�,ુ પાટણ, �ભલોડા, િવ��રુ વગેર� �થળોએ
�ગીરદારોએ  બળવા કયા�. આણદંના �ખુી ગરબડદાસે  ખડેા �જ�લામાં ��ેજો  સામે  િવરોધ  કર�ને  તેમનીસામે  લડત  આપી.
ઓખાના વાઘેરોએ જોધા માણકેની આગેવાની હ�ઠળ ��ેજો સામે બળવો કય�. તા�યા ટોપેએ �જુરાતમાં �વેશી છોટા ઉદ��રુ
��ેજો પાસેથી કબ� ક�ુ�. �ૂન,૧૮૫૮ �ધુીમાં �જુરાતની ��ને સ�ંણૂ� િન:શ� કર� દ�વામાં આવી. ઈ.સ. ૧૮૫૮માં ���ટશ
તા� ભારતનો વ�હવટ સભંાળ� લીધો. �જુરાતના પાચં �જ�લાનો વ�હવટ �ુબંઈ િવ�તારના ગવન�ર મારફતે કરવામા ંઆવતો
હતો.  ���ટશ  સરકાર�  ઈ.સ.  ૧૮૬૦માં આવકવેરો  શ�  કરતા  �રુતના  વેપાર�ઓએ  �દોલન  ચલા��ુ હ� ુ.ં  ઈ.સ.  ૧૮૭૮માં
લાઈસ�સ ટ��ના િવરોધમા ંપણ �રુતમા ં�દોલન થ�ુ ંહ� ુ.ં

ઈ.સ.૧૮૭૧માં  �રુત  તથા  ભ�ચમાં  અને  ઈ.સ.  ૧૮૭૨માં  અમદાવાદમાં  ‘��સમાજ’  નામની  રાજક�ય  સ�ંથા  �થપાઈ.

ઈ.સ.૧૮૮૪માં અમદાવાદમાં ‘�જુરાત સભા’ની �થાપના થઈ. ઈ.સ. ૧૮૮૫માં �ુબંઈ ખાતે ભારતીય રા���ય ક��ેસ�ુ ં�થમ
અિધવેશન  ગોકળદાસ  તેજપાલ પાઠશાળા  નામની  �જુરાતી  સ�ંથાના  મકાનમાં મ��ુ ંહ� ુ.ં  �યારપછ�  ક��ેસના  અિધવેશનો
ઈ.સ.૧૯૦૨મા ંઅમદાવાદમા ંઅને ઈ.સ. ૧૯૦૭મા ં�રુતમા ંથયા ંહતા.ં �જુરાતમા ંસશ� �ાિંતની �ેરણા અરિવ�દ ઘોષ પાસેથી
મળ� હતી. ૧૩ નવે�બર,૧૯૦૯ના રોજ  અમદાવાદમાં રાય�રુ દરવા� પાસે  વાઈસરોય  લૉડ�  િમ�ટો  ઉપર બૉ�બ નાખવામાં
આ�યો  હતો. ઈ.સ.૧૯૧૬માં મગનભાઈ  ચ�રુભાઈ  પટ�લે અમદાવાદમાં હોમ�લ લીગની શાખા �થાપી હતી. માચ�,૧૯૧૮માં
એનીબસે�ટ� ભાવનગર, અમદાવાદ અને ભ�ચમા ંસભાઓ યો� હતી.

ગાધંી�એ  દ��ણ આ��કાથી આવી, ૨૫મે,૧૯૧૫ના રોજ  અમદાવાદના કોચરબ ગામમાં ‘સ�યા�હ આ�મ’ની �થાપના કર�.
ગાધંી�એ  જકાતબાર� વીશે  િવરમગામની ��ની હાડમાર� ર�ૂ  કરતાં સરકાર�  એ  જકાત  રદ કર� હતી. અમદાવાદના િમલ
મ�ૂરોએ ૩૫ ટકા પગાર વધારાની માગં કરતા ંગાધંી�એ તેમને હડતાલ પાડવાની સલાહ આપી. હડતાલ સફળ થઈ હતી અને
મ�ૂરોને  ૩૫ ટકાનો  પગારવાધારો  મ�યો  હતો. ઈ.સ. ૧૯૧૭માં ખડેા �જ�લામાં અિત��ૃ�ટના કારણે પાક િન�ફળ જવા છતાં
અિધકાર�ઓએ ખ�ેતૂો�ુ ંમહ��લૂ માફ ન ક�ુ�. ગાધંી�ની નેતાગીર� હ�ઠળ ખડેાના ખ�ેતૂોએ સ�યા�હ શ� કય�. ઈ.સ.૧૯૧૮માં
ગાધંી�નો  િવજય  થયો. ઈ.સ.૧૯૧૯માં પસાર થયેલા ‘રોલ�ેટ એ�ટ’  િવ�� �જુરાતમાં ૬, એિ�લના રોજ  અમદાવાદ અને
ન�ડયાદમા ંહડતાલ પડ�. અમદાવાદમા ંલ�કર બોલાવવા છતા ંઆગના બનાવો ચા� ુ ંર�ા. ૧૩, એિ�લ ેઆણદંમા ંહડતાલ પડ�.
�હ�સાના �ાયિ�ત �પે ગાધંી�એ અમદાવાદમા ં�ણ �દવસના ઉપવાસ કર� શાિંત �થાપી.

અસહકારના  �દોલનના  રચના�મક  પાસામાં ૧૮  ઓ�ટો�બર,૧૯૦૨ના  રોજ  અમદાવાદમાં ‘�જુરાત  િવ�ાપીઠ’ની  �થાપના
કરવામા ંઆવી. સરકાર� ક�ળવણીનો બ�હ�કાર કર� અમદાવાદ, �રુત અને વડોદરાની કૉલજેના અ�યાપકોએ રા�નામા ંઆ�યા.ં
િવ�ાથ�ઓએ  હાઈ��ુલો  છોડ�, વક�લોએ  વક�લાતનો  �યાગ કય�. િવદ�શી કાપડોની �ુકાનો  પર કાપનો  િવરોધ  કર�ને  િવદ�શી
કાપડની હોળ� કરવામા ંઆવી. �ટળક �વરાજ ફાળામા ં�જુરાતે �.૧૫ લાખનો ફાળો આ�યો. ચૌર�ચૌરામા ંથયેલી �હ�સાને કારણે
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આ ચળવળ બધં કરવામા ંઆવી. બોરસદ તા�કુામા ંનાખવામા ંઆવેલા પો�લસ ખચ�ના વધારાના કરનો ��એ િવરોધ કય�. આ
સ�યા�હમાં દરબાર  ગોપાળદાસના  ��ખુ પદ�  રચાયેલી  ‘સ�ંામ  સિમિત’નો  િવજય  થયો. ઈ.સ. ૧૯૨૮માં �રુત  �જ�લાના
બારડોલી  તા�કુામાં જમીન  મહ��લુમાં ૨૨  ટકાનો  વધારો  કરવામાં આ�યો  લોકોએ  આ  વધારાનો  િવરોધ  કય�.  ગાધંી�એ
વ�લભભાઈ પટ�લને આ સ�યા�હની જવાબદાર� સ�પી. સરકાર� દમનનીિત શ� કર�. બારડોલી સ�યા�હની સહા��ુિૂતમા ંસમ�
ભારતે ‘બારડોલી �દન’ ઉજ�યો. આ લડતમા ંસ�યા�હ�ઓનો િવજય થયો અને વ�લભભાઈ પટ�લ ‘સરદાર’ કહ�વાયા.

૧૨ ઓ�ટો�બર,૧૯૨૮ના રોજ  અમદાવાદની �જુરાત  કૉલજેના ક�ટલાક િવ�ાથ�ઓએ  સાઈમન  કિમશનના િવરોધમાં હડતાળ
પાડ�, સ�ના �તે  પર��ા ન  આપી. કૉલજેના આચાય�  િશરઝે તેમની સામે  વેર-�િૃ� રાખી તેથી િવ�ાથ�ઓએ ૩૯ �દવસની
હડતાળ પાડ�. ૩૦ ���આુર�,૧૯૨૯ના રોજ દ�શભરની કૉલજેોએ હડતાળ પાડ�. ‘અ�ખલ ભારત �જુરાત કૉલજે �દન’ ઊજ�યો
અને  િશરાઝના પગલાને  િધ�ા�ુ�. ૧૨ માચ�, ૧૯૩૦ના રોજ  ગાધંી�એ પોતાના ૭૮ સાથીઓ સાથે  અમદાવાદના સાબરમતી
આ�મથી દાડં��ચૂ શ� કર�. ૬, એિ�લે દાડં� �કુામે પહ�ચી, ચપટ� મી�ું ઉપાડ�ુ.ં આ ર�તે ગાધંી�એ મીઠાના કાયદાનો ભગં
કય�. �રુત �જ�લાના ધરાસણામા ંસ�યા�હ�ઓ ઉપર િનદ�યતાથી લાઠ�માર કરવામા ંઆ�યો. બારડોલી અને બોરસદ તા�કુામાં
ના-કરની લડત ચાલી. ધોલરેા અને વીરમગામ પણ મીઠાના કાયદા ભગંના ક���ો બ�યા.ં

�જુરાતમા ંસરદાર પટ�લ, મોરાર� દ�સાઈ, ડૉ. ચ�ુંલાલ દ�સાઈ અને કનૈયાલાલ દ�સાઈ તેઓ �ય��તગત સ�યા�હ કર� તે પહ�લાં
જ ધરપકડ કરવામાં આવી. ૩ માચ�, ૧૯૪૧ �ધુીમાં �જુરાતમાથંી ૨૯૬ સ�યા�હ�ઓની ધરપકડ થઈ. આ લડત દરિમયાન
નેતાઓની ધરપકડના િવરોધમા ંલોકોએ હડતાળો પાડ�. ૮ ઑગ�ટ,૧૯૪૨ના રોજ �ુબંઈમા ંમળેલી મહાસિમિતની બઠેકમા ં‘�હ�દ
છોડો’નો ઠરાવ પસાર કરવામાં આ�યો. ૯ ઑગ�ટની વહ�લી સવાર�  અમદાવાદમાથંી ગણશે માવળંકર અને ભોગીલાલ લાલા,
�રુતમાથંી ચપંકલાલ ધીયા અને છો�ુભાઈ મારફતીયા, વડોદરામાથંી છો�ુભાઈ �તુ�રયા અને �ાણલાલ �નુશી, સૌરા��માથંી
માણકેલાલ ગાધંી, �દનકરરાય  દ�સાઈ, બળવતંરાય  મહ�તા અને  ઉછંગરાય  ઢ�બર �વા ક��ેસી નેતાઓની ધરપકડ કરવામાં
આવી. ૮ ઑગ�ટથી અમદાવાદની િમલો, બ�રો, શાળાઓ તથા કૉલજેોમા ં૧૦૫ �દવસની હડતાળ પડ�. ૯મી એ અમદાવાદના
ખા�ડયામાં થયેલા ગોળ�બારમાં ઉમાકાતં  ક�ડયા શહ�દ થયો. લો  કૉલજેથી નીકળે� ુ ં િવ�ાથ�ઓ�ું સરઘસ  �જુરાતા કૉલજેમાં
�વેશતાં ગોળ�બારથી િવનોદ �કનાર�વાલા શહ�દ થયો � �જુરાતનો �થમ શહ�દ હતો. ૧૮ ઑગ�ટની સા�ં અડાસ �ટ�શન
પાસે વડોદરાના પાચં �વુાનો પો�લસ ગોળ�બારથી શહ�દ થયા.

�જુરાતમાં અનેક  �થળોથી  �ગટ  થતી  ��ુત  પિ�કાઓમાં ચળવળના  સમાચાર  તથા  કાય��મો  આપવામાં આવતા  હતા.
અમદાવાદમાથંી બી.ક�.મજ�દુાર, જયતંી ઠાકોર, કાિંતલાલ ધીયા, ભ�ચ �જ�લામાથંી છો�ુભાઈ �રુાણી, સૌરા��માથંી ર�ભુાઈ
અદાણી  ભાગંફોડની  ��િુ�ઓ�ું સચંાલન  કરતા  હતા. �કશોરલાલ મશ�વાળાએ  ૨૩  ઑગ�ટના  ‘હ�રજન’  �કમાં ભાગંફોડની
પરવાનગી આપ�ુ ંલખાણ �ગટ ક�ુ�. તે �જુબ �જુરાતમા6 અનેક �થળોએ તાર-ટ�લીફોનના દોરડા ંકાપવામા ંઆ�યા,ં પોલીસ
પાટ�, પોલીસ વાન,પોલીસ ચોક�ઓ, પો�ટ-ઓફ�સો અને હડતાળ ન પાડતી �ુકાનો પર પ�થરમારો કરવામા ંઆ�યો. પોળોમાં
�સૂીને મારતા પોલીસો પર એિસડ ભર�લા બ�બ નાખંી, તેમને પોળમાં �વેશતા અટકાવવામાં આ�યા. અમદાવાદમાં િવિવધ
�ૂથોએ બો�બ બનાવીને પોલીસ ચોક�ઓ, પો�ટ-ઓ�ફસો તથા સરકાર� કચરે�ઓ પર ના�યા અને અરાજકતા ફ�લાવી. આ ર�તે
‘�હ�દ છોડો’ ચળવળ દરિમયાન �જુરાતમા ં�યાપક �માણમા ંઅરાજકતા ફ�લાઈ.

��િતય િવ���ુ ��ુુ થતાં ૧૫ ઑગ�ટ, ૧૯૪૭ના રોજ ભારત �વત�ં થ�ુ.ં ૧ નવે�બર, ૧૯૫૬ના રોજ �ુબંઈ રા�યની રચના
થતા ં�જુરાત, સૌરા�� અને ક�છ�ુ ંએક�કરણ થ�ુ.ં મહા�જુરાતની અલગ રચના કરવા માટ� ��ુલાલ યા���ની આગેવાની હ�ઠળ
લડત શ� થઈ. ઈ.સ.૧૯૬૦મા ંક��� સરકાર� ��ભાષી �ુબંઈ રા�યનાિવભાજનનો ખરડો પસાર કય� અને ૧મે,૧૯૬૦થી સૌરા��
અને  ક�છ  સ�હતના  �જુરાતના  અલગા  રા�યની  રચના  કરવામાં આવી.  આમ  આ  �માણે  �જુરાતની  જનતાએ  �વાત�ંય
સ�ંામમા ંજપંલા�ુ ંહ� ુ ંતેમજ તેમનાથી દ�શને આઝાદ� અપાવવા માટ� બનતી તમામ �કારની મદદઓ આપીને દ�શને �વત�ં
કરવામા ં�જુરાતે મહ�વનો ભાગ ભજ�યો હતો.
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