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ઐિતહાિસક                ક	
�                 મહારા��ની ��થિત                        મહા�જુરાત   

(1) �������к � ���� ��� : 

- ભાષાવાર રા�યોની રચના નો !થમ !�તાવ ૧૯૨૧ મા ંક&'ેસ )ારા !�*તુ કરાયો.પરં* ુઆઝાદ0    

1ધુી તેમા ંકોઈ !ગિત ન સધાઈ. આઝાદ0 બાદ 6ણ સિમિત ની રચના : 

   (૧) એસ.ક	. ધર. (ભલામણ વહ0વટ0 સરળતા અ?સુાર 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 રચનામા ંG�!દ	શ !થમ ભાષાક0ય રા�ય હ* ુ.ં 

- ૧૯૫૩ બાદ Iજુબ Iુબંઈ રા�ય તથા �જુરાત રા�ય અલગ કરવાની માગં થઇ C માટ	 ક	
K્ સરકાર	 

એક મMયમ માગA અપનાNયો. C OતગAત 6ણ ઘટકો ની રચના નીચ ેIજુબ છે. 

(2) к��� : 

- �જુરાત  

- મહારા��                                         અલગ હાઇકોટA            

- Iુબંઈ (ક	
� સરકાર?ુ ંશાસન)  

- �જુરાતની !R )ારા �વીકાર , મરાઠ0ઓ )ારા િવરોધ  

-પVરણામે Iુબંઈ મા ંતોફાનો  

- �જુરાતીઓ?ુ ં�થળાતંર  

(3) ������# �$ %&'�� :- 

- અલગ મહારા�� બનાવવા માટ	 February 1956 મા ંમહારા�� સBુકંત સિમિતની રચના  

 !Iખુ: એસ.એમ. જોષી �થળ : Xનુા  

- એિ!લ ૧૯૫૬  

  Iુબંઈ િવધાન સભાએ અલગ મહારા�� રા�ય ને મZૂંર0 આપતો ઠરાવ મZુંર કય\. 

- મોરાર]ભાઈ દ	સાઈના  િવરોધમા ંરાજય સભાના સ^યો _દયનાથ `ંુજ, બાબા સાહ	બ Gબેડકર ?ુ ં

અલગ મહારા�� ના સદંભA મા ંસમથAન હ* ુ.ં 



 

 

- ૧૯૫૬ મા ંમહારા��ના !વાસ દરિમયાન નહ	bુએ અલગ મહારા��નો !�તાવ cુકરાNયો. Cનો 

િવરોધમા ંતોફાનો તથા ક	
�ીય નાણામ6ંી સી.ડ0.દ	શIખુ અને ભાઉસાહ	બ એ રા]નામા ંIeુા. 

- �જુરાતમા ંતે સમયે અલગ અલગ રા�યો બનાવવાનો !�તાવ ક&'ેસ )ારા પસાર કરાયો. 

- �જુરાત ક&'ેસ માથંી ના?ભુાઈ દ	રાસર0એ ક	
�મા ંઆf ુસહ0ત ડાગં,ઉમરગાવ, વાસવાડા સહ0ત ના 

િવ�તારો �જુરાતમા ંસમાવી લેવા જોઈએ તેવો દ�તાવે] Xરુાવા રZુ કયાA. 

(4) ��������� :- 

- ક	
� સરકાર )ારા અલગ �જુરાત રા�ય નો !�તાવ ના મZુંર થતા ૭ મી ઓગ�ટ ૧૯૫૬ ના રોજ 

અમદાવાદના ભ� ખાતે ક&'ેસના નેતા ઠાકોરભાઈ દ	સાઈને ક	ટલાક િવhાથiઓ મjયા. 

- 8 *+&�ના રોજ અલગ �જુરાત રા�યના !�તાવ ની નામZૂંર0 ના સમાચાર સkાવાર ર0તે Rહ	ર 

થતા િવhાથીઓએ હડતાલ ?ુ ંએલાન કર0 જગંી સરધસ કાઢmુ.ં પોલીસ )ારા દમન મા ંક	ટલાક 

િવhાથiઓના IoૃB ુથયા. 

િવhાથiઓના નામ: 

(૧) Xનૂમ ચદં 

(૨) 1રુ	શ ભp  

(૩) અqKુલ પીરભાઈ  

(૪) કૌિશક Nયાસ. 

        સરકાર	 આ ઘટના અને oયારબાદના તોફાનો ની તપાસ માટ	 વામનરાય ધોળVકયાની 

અMયtતામા ંનાગVરક તપાસ પચં ની રચના કર0. 

- ��������� �,-�'. ������$ �/�� 0',� ��������� 1+� ����� �$ �/��: 

  આઝાદ0ની લડત સમયે �થપાયેલી રા��0ય િવhાથi મડંળ?ુ ં�વuપ. 

સ^યો: 

(૧) vમ`ુમાર ભp  

(૨) હVરહર ખભંોડRં  

(૩) !બોધભાઈ રાવળ  

(૪) હર0!સાદ Nયાસ  

(૫) fલુાખી નવલખા  

(૬) જયતં ભp  

(૭) રણ]ત શાwી  



 

 

- સિમિત �થાપનામા ંNational Union Of Students ના આગેવાન ડૉ.અનતં શેલતે હાજર0 આપી. 

- િવhાથiઓના !યાસોને !R સમાજવાદ0 પt અને સાDયવાદ0ઓનો સહકાર મjયો. 

- ��������� ���� 12�3��$ &'�1�� :- 

  ઓગ�ટ ૧૯૫૬ મા ં!R (૧) સમાજવાદ0ઓ (૨) સાDયવાદ0ઓ (૩) મહા�જુરાત ના Iyેુ ક&'સે 

માથંી zટા પડ	લા સ^યોનો સBુકંત મોરચો. મહા�જુરાત જનતા પVરષદ તર0ક	 ઓળખાયો. 

I{ુય નેતાઓ :-  

!Iખુ :- ઇ
Kુલાલ યા|}ક  

અ
ય: ગણપતલાલ પટ	લ, જયતંીલાલ પર0ખ, ભાઈલાલ ભાઈ  

- મહા�જુરાત જનતા પVરષદ સાથે પગલા સિમિતને ભેળવી દ	વામા ંઆવી. 

- 1િુશ|tત મVહલાઓ િવનોદ0 નીલકંઠ,શારદાબેન મહ	તા, રંજનબેન દલાલ, વીરબાળા, નાગરબાળા 

પોતા?ુ ંસમથAન આ~Bુ.ં  

- જનતા પVરષદ અને �ુટંણી:-   

મહા�જુરાત ના Oદોલન કય\એ તે સમયની િવધાન સભા તથા લોકસભા ની �ુટંણી લડવા?ુ ંન�0 

કBુ�. 

- Cમા ંતેમ?ુ ં�ુટંણી |ચહન “`ુકડો” અને અનામત ઉમેદવારો માટ	 “િસ�હ” ન�0 કBુ�. 

- આ સમયગાળા દરિમયાન વડોદરા ની Bિુનવસiટ0 ચટણીમા ંપદમ `ુમાર જવેર0 તથા અન1યુાબેન 

�ુટંાઈ આNયા. Cઓ મહા�જુરાત Oદોલનના સમથAકો હતા.  

 

By Vedant Joshi from Gandhinagar. 


