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ગજુરાતમાાં સ્વતાંત્રતાસાંગ્રામને લગતુાં ઇતતહાસલેખન (ખેડા જજલ્લાના સાંદર્ભમાાં) 

પ્રસ્તાવનાાઃ 

 ઇતિહાસમાાં ઇતિહાસલેખન માટે તિતિધ શાખાઓ તિશેની માહહિી આપણને મળે છે. જેમ કે બ્રિટીશ િહહિટી 
શાખા,રાષ્ટ્રિાદી શાખા,માર્કસસિાદી શાખા,નના્સ શાખા, સલ્ટન શાખા િાા કે્બ્રિિ  શાખા િેેરે િેેરે. આ દરેક 
શાખાના લેખનમાાં ભારિના ઇતિહાસના ઇતિહાસલેખન તિશે ઘણ ાં લધ ાં લખાય ાં છે. ો કે દરેક શાખાના ઇતિહાસ 
લેખનમાાં પોિાનાાં અંેિ માંિવ્યો િાા લાલિોન ેધ્યાન ેરાખી ભારિીય ઇતિહાસન ાં લેખન ાય ાં છે, જે નોંધપાત્ર 
લાલિ છે. 

 ભારિના ઇતિહાસની જેમ ગ  રાિના ઇતિહાસની િાિ કરીએ િો િેના તિતિધ ય ે ો જેિા કે સોલાંકી ય ે , 
સ્િનિ ય ે , મ ઘલ ય ે , બ્રિટીશ ય ે  તિશે પણ ઘણ ાં લધ ાં ઇતિહાસ લેખન ાયેલ ાં  ોિા મળે છે. ગ  રાિના 
ઇતિહાસમાાં સ્િિાંત્રિા ય ે  ખલૂ   મહત્િનો ેણાય છે. ભારિના સ્િાિાંત્ર્ય સાંગ્રામની લડિોમાાં ગ  રાિે નગ્રેસર 
ભતૂમકા ભ િી છે િેાી ગ  રાિના િમામ પ્રદેશોમાાં સ્િાિાંત્ર્ય ય ે ન  ાં ઘણ ાં લધ ાં ઇતિહાસ લેખન ાયેલ ાં છે. 

 ગ  રાિમાાં આિેલા ચરોિર પ્રદેશ(ખેડા જ ્લા)નો ઇતિહાસ િપાસીએ િો જાણિા મળે છે કે ગ  રાિના 
પ્રામ સત્યાગ્રહ – ખેડા સત્યાગ્રહાી શરૂ કરી સૈન્ય ભરિી, લોરસદ નને લારડોલી સત્યાગ્રહ, નસહકારની 
ચળિળ, સતિનય કાનનૂભાેં ની ચળિળ, વ્ય્ર્કિેિ સત્યાગ્રહ, હહિંદ છોડો ચળિળ જેિી િમામ લડિોમાાં આ 
પ્રદેશની પ્રજાએ મહત્િન ાં યોેદાન આપય ાં હત  ાં. આપણે સૌ પ્રામ આ અંેની માહહિી આપિાાં કેટલાાંક પ સ્િકો 
તિશે માહહિી મેળિીએ. 

1) સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામની લડતોમાાં ખેડા જજલ્લાએ આપેલાાં યોગદાન તવશેની માહહતી આપતાાં પસુ્તકો- 

1) ેાાંધી, મોહનદાસ. 
‘ેાાંધીજીનો નક્ષરદેહ’,ભાે-14,15,18, પ્રામ આવતૃિ, નિજીિન પ્રકાશન માંહદર,નમદાિાદ,1970 

2) દેસાઇ,મહાદેિભાઇ. 
‘મહાદેિભાઇની ડાયરી’,ભાે-1,2, પ્રામ આવતૃિ,સાલરમિી સ રક્ષા આશ્રમ રસ્ટ,નમદાિાદ, 1972 

3) પટેલ,મબ્રણલહને. 
‘લોરસદ સત્યાગ્રહ’,પ્રામ આવતૃિ,નિજીિન પ્રકાશન માંહદર, નમદાિાદ,1972. 

4) પરીખ,નરહહરભાઇ. 
‘સરદાર િ્લભભાઇ’, ભાે-1,2, પ્રામ આવતૃિ,નિજીિન પ્રકાશન માંહદર,નમદાિાદ,1950. 
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5) પરીખ,શાંકરલાલ. 
‘ખેડાની લડિ’,પ્રામ આવતૃિ,નિજીિન પ્રકાશન માંહદર,નમદાિાદ,1972. 

6) પાઠક,રામનારાયણ. 
‘ખેડા જ ્લા સ્િાિાંત્ર્ય સાંગ્રામ’(ઇ.સ.1857 ાી 1947), પ્રામ આવતૃિ,સરદાર િ્લભભાઇ સમા સેિા 
રસ્ટ,નહડયાદ,1979. 

7) યાબ્રિક,ઇન્દ લાલ. 
‘આત્મકાા’ ભાે-2, ‘ગ  રાિમાાં નિજીિન’,પ્રામ આવતૃિ, ગરૂ્જર ગ્રાંારત્ન કાયાસલય, નમદાિાદ,1955. 

ઉપરોર્કિ િમામ પ સ્િકોના લેખકો સ્િાિાંત્ર્યસેનાનીઓ હિા. િેઓએ  જે િ ેલડિમાાં, સત્યાગ્રહના પ્રસાેં ોમાાં 
ભાે લીધો હોિાાી આ લડિો તિશેની માહહિી આ પ સ્િકોમાાંાી પ્રાપિ ાાય છે.  ો કે િેમાાં ઘણી  ગ્યાએ 
નતિશયો્ર્કિ પણ  ોિા મળે છે. આ પ સ્િકો તસિાય ઉમરા િાલા રમશેભાઇ- ‘ચરોિરના સત્યાગ્રહો’,  ોષી 
બ્રલિંદ િાતસની – ‘ઐતિહાતસક પહરપ્રેક્ષ્યમાાં ગ  રાિની પતત્રકા પ્રવતૃિ’, દેસાઇ નારાયણભાઇ – ‘માર ાં જીિન એ   
મારી િાણી’, મોદી ધતમિષ્ટ્ઠા  ‘સતિનય કાનનૂભાેં ની ચળિળમાાં દબ્રક્ષણ નને મધ્ય ગ  રાિની સ્ત્રીઓન ાં યોેદાન’, 
શાહ પ રૂષોિમ નને શાહ ચાંદ્રકાન્િ  ‘ચરોિર સિસ સાંગ્રહ’ ભાે 1 નને 2, શાહ પ્રિીણકાન્િ ‘નહડયાદની રાષ્ટ્રીય 
ન્સ્મિા’, શાસ્ત્રી હહરપ્રસાદ ‘ગ  રાિનો રા કીય નને સાાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ- આઝાદી પહલેા નને પછી’,રાિજીભાઇ 
પટેલ-‘જીિનના ઝરણાાં’,રામનારાયણ પાઠક ‘સ્િિાંત્ર ભારિના તશ્પી સરદાર િ્લભભાઇ પટેલ’, ‘દાાંડીકચૂ’ 
લલલભાઇ મહિેા જેિાાં પ સ્િકો જે આધ તનક સમયમાાં લખાયાાં હોિા છિાાં (એક રીિે િેને દ્વિિીય કક્ષાના સાધન 
ેણાિી શકાય)  િેમાાંાી સ્િાિાંત્ર્ય સાંગ્રામમાાં ખેડા જ ્લાનાાં યોેદાન તિશે માહહિી પ્રાપિ ાાય છે. 

2) સામતયકો અને પતત્રકાઓ  

સ્િાિાંત્ર્ય સાંગ્રામની લડિોમાાં ખેડા જ ્લાનાાં યોેદાન તિશેની માહહિી કેટલાાંક સામતયકો, પતત્રકાઓ િાા 
દફ્િરીય સાંદભભોમાાં પણ પ્રાપિ ાાય છે. જેમાાં નિજીિનનો સમાિેશ ખાસ કરી શકાય. મહાત્મા ેાાંધીએ નિજીિન 
સામતયકમાાં ખેડા જ ્લાની સ્િાિાંત્ર્ય ઝાંખના તિશે લેખો લખ્યા હિા. જેિા કે, 

 નહડયાદીઓની નરજી, િા 7/11/1919 
 પરદેશી કાપડ હદપાર કરો, 7/12/1922 
 શાલાશ નહડયાદ, 10/12/1922 
 ખેડાનો ઉત્સિ, 5/9/1922 
 પકડા પકડી નને  ાેં લી ન્યાય, 13/4/1930 
 સ્િદેશી પ્રદશસન િાા ખેડા જ ્લો, 27/9/1931 

    જે ઉપરાી ખેડા જ ્લાની પ્રજાએ સ્િદેશી પ્રચાર, તિદેશી ચી િસ્ત  ઓનો લહહષ્ટ્કાર, તપકેટીંે, દારૂતનષેધ જેિા 
રચનાત્મક કાયસક્રમો િારા આપેલાાં યોેદાનની માહહિી મળે છે.આ તસિાય સ્િિાંત્રિા સમયે કેટલીક પતત્રકાઓ પણ 
ખેડા જ ્લામાાંાી પ્રેટ ાિી હિી. જેમાાં, 

 ખેડા સાંગ્રામ સમાચાર,ખેડા જ ્લા સતમતિ,નહડયાદ.1930 
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 ખેડા જ ્લા પતત્રકા 
 લોરસદ સત્યાગ્રહ સમાચાર 
 માિર સાંગ્રામ સમાચાર પતત્રકા 
 ગ  રાિ સત્યાગ્રહ સમાચાર પતત્રકા 

આ પતત્રકાઓમાાંાી જે િે લડિ સમયના કાયસક્રમો, પોલીસના નત્યાચારો, સ્િદેશી પ્રચાર, તિદેશી 
કાપડની દ કાનો પર તપકેટીંે, નેિાઓના પ્રજા ોે સાંદેશાઓ િેેરે પ્રકારની સચોટ માહહિી પ્રાપિ ાાય 
છે. આ પતત્રકાઓ લોકોમાાં સ્િાિાંત્ર્ય જાગતૃિન ાં કાયસ કરિી હોિાાી સરકારે ઘણીિાર િેની પર  પ્રતિલાંધો 
પણ મકૂયા હિા.   

3) દફ્તરયય સાંદર્ભો 

સ્િાિાંત્ર્ય સાંગ્રામના સમય દરતમયાન અંગે્ર  સરકારે જે િે લડિ સમયે કરેલી કાયસિાહી, ધરપકડોના 
િોરાંટ, દૈતનક નહિેાલો,  F I R હરપોર્ટસસ િેેરે પ્રકારની માહહિી પણ ખલૂ   મહત્િની છે. ખેડા જ ્લામાાં 
અંગે્ર  સરકારે કરેલી કાયસિાહીની તિેિો આપણને મ ાંલઇ િાા હદ્લીમાાં આિેલા દફ્િર ભાંડારોમાાંાી પ્રાપિ 
ાાય છે. જેમ કે મ ાંલઇમાાં આિેલા દફ્િરભાંડારમાાંાી 

File no Year File Name 
1110(3)(b) 1942-43 Orders under d of I rule 56 issued by the d.m.kaira 
1110(4)-c(2)-III 1943 C d movement 1942bhagvandas kashibhai patel 
1110(8)-A 1942 C d movement 1942 COLLECTIVE FINES 

ORDINANCE 1943 
1110(8)-B(1) 1942 C d movement 1942 collective fines ordinance 1942 

kaira dist 
1110(50)-c-1 1943-44 C d movement 1942 judgments in serious polictical 

cases which have been brought ot courts, kaira dist 
  C d movement 1942 maintenance allowance grant 

of  to the families of security prison, kaira dist 
1110(90)b  1942 C d movement 1942 prosecutions under explosive 

substances act 1908, kaira dist 
1110(100)2 1943 C d movement 1942 security prisoners review of 

case of kalidas kalyanbhai patel, kaira dist 
1110(109)e 1942-43 C d movement 1942 situation in , kaira dist 
204 1907 Indian news paper co. Bombay Chronicle, 

B.G.Herniman 
299 1942 Books And Publications Ranchandi 
800(34)g 1932 Nadiad Municipality to Bldg, 
800(63) 1938-40 All india spinners ass0ciataion policy 
800(73)-4 1932 C d movement 1942 Daily reports, kaira dist 
800(98) 1935 Vallabbhai patel Activites of Gujarat after j 

His release from jail 
750(40)c-1 1931 C d movement 1942 Action with regards to the 

moveable  property seized under unlawful, kaira 
dist 

750(92) 1930 C d movement  Alleged police excesses 
800(4)pt.xix 1932 C d movement  1932 congress funds khaira dist 
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800(14)b(3) 1932 C d movement  1932 Action taken khaira dist u/s 4 
of 

800(27) 1935 Municipalities 

800(29) 1932-41 C.D.O.Movement 1932 schools and colleges 

502-A 1919 Weaver’s Thumbs 

543(14)C 1936 I.K.Yajnik 

543(14)C-I 1935 I.K.Yajnik activities of Since when he return to India. 

724(2) 1928-29 Youth Movement Strike of Students in Gujarat 
College 

750(4)D 1930 C.D.O.Movement 1932 Campaign 

950-II 1938 Indian National Congress Haripura Session 

950(A) 1938 Indian National Congress Haripura Session and 
after 

950(A)I 1938 Indian National Congress Haripura Session and 
after 

114 1923 Book Swarajya Garbavli 

1020(5)C-3 1940-41 C.D.O.Movement 1940,daily reports kaira dist 

1018(10)I 1941-42 Independence Day Gujarat samachar paper cuttings 

1020(8)(11) 1941 C d movement  1940 Action taken against 
indivuduals in the khaira dist u/s ruels 129 and 26 

 09/110/16  

584-E-II 1929 Non payment of land Revenue in Bardoli 
taluka(Surat) 1928, News paper reports 1929 

750(30)I 1930 Picketing of liquer shops and Measures to deal with 

754-I 1931 Christa seva sengha, Political activities of the 
Verrier Elvin 

800(4)xix 1932 Action taken in Kaira Dist 

800(14)a(6) 1932 Emergency powers ordinance Action taken in Kaira 
dist 

800(14)b(4) 1932 Emergency powers ordinance Action taken in Kaira 
dist u/s 4 of 

750(30)I 1930 Picketing of liquer shops and Measures to deal with 

754-I 1931 Christa seva sengha, Political activities of the 
Verrier Elvin 

800(4)xix 1932 Action taken in Kaira Dist 
 

 File no. – 800(14) Class – A, Action taken in Kaira district under section-3,1932 

 File no.-800(73) Class – A, Weekly reports kaira district – 1932. 

 File no. – 111(3) D – 2, Order under defence of India Rule 56 issued by the district 

Magistrate kaira – 1942 

 File no. – 1110(6) A – 4, Daily reports, kaira district, -1942. 

 File no.–1110(3),Class – B, Express letter on secretary to Government H.D.Department 

Bombay, 
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4) સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામના ખેડા જજલ્લાના સાંદર્ભમાાં થયેલાાં ઇતતહાસ લેખનમાાં રહય ગયેલી ખામીઓ : 

સ્િાિાંત્ર્ય સાંગ્રામમાાં ખેડા જ ્લાનાાં યોેદાન તિશે જે ઇતિહાસ લેખન ાય ાં છે િેમાાં કેટલીક ખામીઓ પણ 
રહી ેયેલી  છે.જેિી કે,  

 સ્િાિાંત્ર્ય સાંગ્રામમાાં ખેડા જ ્લાનાાં યોેદાન તિશે કેટલાક સ્િાિાંત્ર્યસેનાનીઓએ લખ્ય ાં િેમાાં િેમણે માત્ર 
નહડયાદ કે આણાંદ જેિાાં મોટાાં નેરોનાાં યોેદાન તિશે   િાિ કરેલી છે. નાનાાં ેામડાાંના ખેડિૂો કે 
પ્રજાની િાિ આિિી   નાી. દા.િ. ખેડા સત્યાગ્રહમાાં મહસેલૂ મ લિિી રાખિાની પ્રામ નરજી 
મોહનલાલ પાંડયાએ કરી િેમ મોટા ભાેના લખેકો  ણાિે છે. પરાંત   ખરેખર પ્રામ નરજી કરનાર 
સોમાભાઇ કાશીભાઇ નામના વ્ય્ર્કિ હિા. આ નરજી િેમણે 15/11/1917ના રો  કરી હિી1 યારે 
મોહનલાલ પાંડયાએ કરેલી નરજીની િારીખ 20/11/1917 છે. 2 
 

 સ્િાિાંત્ર્ય સાંગ્રામમાાં ખેડા જ ્લાનાાં યોેદાન તિશેનાાં ઇતિહાસ લેખનમાાં કેટલીક નેત્યની માહહિીનો પણ 
નભાિ  ોિા મળે છે. જેમ કે, તિઠ્ઠલ કન્યાતિદ્યાલયના સેકે્રટરી િાા એન.ઇ.એસ. શાળાના આચાયસ 
અંલાલાલ લ્લ ભાઇ પટેલની  તપકેટીંે કરિાાં ાયેલી ધરપકડની3 માહહિી કયાાંય મળિી નાી. આ 
તસિાય તપકેટીંે કરિી લહનેોની ધરપકડ સરકાર કરિી નને ત્યારલાદ િેમને િાસદનાાં કોિરોમાાં એકલી 
છોડી મકૂિી. આિી હહિંમિિાળી લહનેોની િાિ કયાાંય આિિી   નાી. 4ેાાંધીિાદી નેિાઓની િાિ દરેક 
 ગ્યાએ  ોિા મળે છે. 

 સ્િાિાંત્ર્ય સાંગ્રામમાાં સમા ના િમામ િેભોએ ભાે લીધો હિો પણ દબ્રલિ સમાજે આપેલા યોેદાનની 
માહહિીનો નભાિ  ોિા મળે છે.આઝાદીની લડિમાાં મહિમ યોેદાન આપનાર ક લેરદાસ િૈષ્ટ્ણિની 
માહહિી ક્ાાંય મળિી   નાી. ઇ.સ.1942ની લડિ સમયે નહડયાદની ન્ય ૂશોરોક તમલના મજૂરોએ  3 
મહહના સ ધી હડિાલ ચલાિી હિી.5 આિા તમલ મજૂરો જેિા કે માેં ળદાસ પે્રમાભાઇ મકિાણા, તપિાાંલર 
મોરારભાઇ પરમારના નામ કયાાંય  ોિા મળિાાં નાી. 

 ભારિમાાં નસહકાર ચળિળમાાં અંગ્રેજી તશક્ષણનો લહહષ્ટ્કાર કરિાનો પણ એક મહત્િનો કાયસક્રમ હિો. જેનો 
તિરોધ કરિા માટે ઉિરસાંડા ેામના કાળીદાસ ક્યાણભાઇ પટેલે ‘સરકારી શાળામાાં  વ ાં મહાપાપ છે’ િેવ ાં 
લોડસ ેળામાાં લટકાિી સરકારી શાળા પાસે તપકેટીંેન ાં કાયસ કય ું હત  ાં. આ માહહિી માત્ર બ્રિહટશ 
દસ્િાિે ોમાાંાી   મળે છે. 

 લારડોલી સત્યાગ્રહ સમયે િ્લભભાઇએ લોકોને યાાશ્ર્કિ ફાળો આપિા માટે તિનાંિી કરેલી જેના માટે 
ખેડા જ ્લાના છોટાભાઇ કાશીભાઇ િરફાી રૂ.5/- િાા લીજા નાના મોટા ખેડિૂો િરફાી યાાશ્ર્કિ ફાળો 
મોકલિામાાં આવ્યો હિો.6 આ લાલિની માહહિી ેાાંધીજીનાાં ‘નિજીિન’ સામતયક તસિાય લીજાાં કોઇ 
પ સ્િકમાાં મળિી નાી. 

 લારડોલી સત્યાગ્રહ સમયે ખેડા જ ્લામાાં ાયેલી એક સભામાાં સત્યાગ્રહને ટેકો આપિાન ાં જાહરે કરિામાાં 
આિેલ ાં. આ સભાની માહહિી તિશ ે ‘Times of India’માાં એક લેખ છપાયો જેમાાં ખેડા જ ્લાની પ્રજા 
લારડોલી સત્યાગ્રહન ાં સમસાન કરિી નાી િેવ ાં જ ઠ્ઠાણ ાં છાપય ાં હત  ાં. િેનો તિરોધ આ જ ્લાની પ્રજાએ કયભો. 
િે લાલિની સાચી માહહિી આપિો િેણીદાસ પ રોહહિનો લેખ લોબ્રિલે ક્રોતનકલમાાં છાપિામાાં આિલો. 7 
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 કોઇપણ લડિમાાં તિદ્યાાીઓનો ફાળો પણ મહત્િનો હોય છે કારણ કે, નેિાના પ્રિચન માટેની પતત્રકા 
પહોંચાડિાન ાં કાયસ, પ્રભાિફેરીન ાં કાયસ, તિતિધ હદિસોની ઉ િણી, પોલીસને દોડાિી દોડાિી હાંફાિી 
નાખિાન ાં કાયસ, ેામડાાંઓ સ ધી રચનાત્મક પ્રવતૃિનો પ્રસાર કરિી તિદ્યાાીઓની િાનરસેનાની માહહિીનો 
નભાિ  ોિા મળે છે.રાિજીભાઇ મબ્રણભાઇ પટેલે તિદ્યાાી સાેં ઠન ઊભ ાં કરી ેામડાાંઓ સ ધી ખાદી પ્રદશસન 
યોજ્ય  હત  ાં. આ અંેેની માહહિી બ્રિટીશ દસ્િાિે ો પરૂી પાડે છે. 8 

 આધ તનક સમયમાાં ખેડા જ ્લાનાાં યોેદાનના સાંદભસમાાં લખાયેલાાં પ સ્િકોમાાં મોટાભાેે ઉઠાાંિરી  ોિા મળે 
છે. િેમાાં બ્રિટીશ દસ્િાિે ોનો નભ્યાસ ન કરિામાાં આવ્યો હોય િેમ સ્પષ્ટ્ટપણે  ોિા મળે છે.  ો નભ્યાસ 
કરિામાાં આવ્યો હોિ િો સ્િાિાંત્ર્ય સેનાનીઓએ લખેલાાં પ સ્િકોમાાંાી મળિી માહહિી િાા બ્રિટીશ 
દસ્િાિો ોમાાંાી મળિી માહહિીનો ત  લનાત્મક નભ્યાસ કરી સચોટ માહહિી પોિાનાાં પ સ્િકમાાં આપી 
શકયા હોિ. 

ઉપસાંહાર: 

 ભારિના સ્િાિાંત્ર્યસાંગ્રામ ઉપર ગ  રાિમાાં ાયેલા સ્િાિાંત્ર્યસાંગ્રામ અંેેનાાં ઇતિહાસ લેખનમાાં સ્ાાતનક 
ઇતિહાસ અંેે ઉપેક્ષા સિેાયેલી હોિા છિાાં િેમાાંાી ઘણી માહહિી પ્રાપિ ાાય છે . ગ  રાિનો ખેડા જ ્લો 
સ્િાિાંત્ર્યસાંગ્રામમાાં નગે્રસર રહલેો  ોિા મળે છે. ખેડા જ ્લાના સ્િાિાંત્ર્યસેનાનીઓની મ લાકાિ લાદ િેમણે 
િણસિેલી દેશની જે િે સમયની પહર્સ્ાતિ, અંગ્રે  સરકારની નીતિઓ િેેરે ઉપરાી આઝાદીની લડિમાાં દરેક 
વ્ય્ર્કિએ આપેલ ાં યોેદાન કેટલ ાં મહત્િન ાં છે િેની સમ  પ્રાપિ ાાય છે. હા, િેનાાં તિશે ાયેલાાં ઇતિહાસલેખનમાાં 
કેટલીક ભલૂો ચોક્કસ રહી ેયેલી છે પરાંત   િેનો ઇતિહાસ ેૌરિિાંિો િાા મહાન છે. 

સાંદર્ભસચૂિ 
I. Source Material For A History of the Freedem movement in India,vol – II, 1885-1920,Government 

of Bombay,1958,page - 730 
II. શાંકરલાલ પરીખ,’ખેડાની લડિ’, પ્રામ આવતૃિ,નિજીિન પ્રકાશન માંહદર,નમદાિાદ,1992,પ.ૃ10 
III. File no.800 (74) 4. Iii,class – 3,daily reports,મહારાષ્ટ્ર રા ય દફ્િર ભાંડારમાાં સાંગ્રહીિ,પ.ૃ3. 
IV. િા.14/12/2009.તિઠ્ઠલ કન્યાતિદ્યાલયના ભિૂપિૂસ તિદ્યાતાિની ઇન્દ લેન પટેલની મ લાકાિને આધારે. 
V. File no.1110(109),(e),New sorrok mill,મહારાષ્ટ્ર રા ય દફ્િર ભાંડારમાાં સાંગ્રહીિ,પ.ૃ67. 
VI. મોહનદાસ ેાાંધી,’લારડોલી સત્યાગ્રહમાાં ફાળો’,નિજીિન,પ સ્િક-9,અંક-38,10મે 1928,પ.ૃ328. 
VII. Home Department special file no. 584,pt-ii,મહારાષ્ટ્ર રા ય દફ્િર ભાંડારમાાં સાંગ્રહહિ,પ.ૃ91. 
VIII. File no. 1020(5),(3),daily reports,1941,મહારાષ્ટ્ર રા ય દફ્િર ભાંડારમાાં સાંગ્રહહિ,પ.ૃ67.  

સાંદર્ભગ્રાંથ સચૂિ 

I. Source Material For A History of the Freedem movement in India,vol – II, 1885-1920, 
Government of Bombay,1958. 

II. શાંકરલાલ પરીખ,’ખેડાની લડિ’, પ્રામ આવતૃિ,નિજીિન પ્રકાશન માંહદર,નમદાિાદ,1992.નવજીવન 
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III. મોહનદાસ ેાાંધી,’લારડોલી સત્યાગ્રહમાાં ફાળો’,નિજીિન,પ સ્િક-9,અંક-38,10મે 1928. રૂબરૂ મલુાકાત 
IV. િા.14/12/2009.તિઠ્ઠલ કન્યાતિદ્યાલયના ભિૂપિૂસ તિદ્યાતાિની ઇન્દ લેન પટેલની મ લાકાિને 

આધારે.મહારાષ્ટ્ર રાજય અચર્લેખાગાર,મુાંબઇ 
V. File no.1110(109),(e),New sorrok mill,મહારાષ્ટ્ર રા ય દફ્િર ભાંડારમાાં સાંગ્રહીિ. 
VI. Home Department special file no. 584,pt-ii,મહારાષ્ટ્ર રા ય દફ્િર ભાંડારમાાં સાંગ્રહહિ. 
VII. File no. 1020(5),(3),daily reports,1941,મહારાષ્ટ્ર રા ય દફ્િર ભાંડારમાાં સાંગ્રહહિ. 
VIII. File no.800 (74) 4. Iii,class – 3,daily reports,મહારાષ્ટ્ર રા ય દફ્િર ભાંડારમાાં સાંગ્રહીિ. 
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