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મહારાની થિત

મહાુજરાત

(1) к    :
ુ કરાયો.પરં * ુ આઝાદ0
- ભાષાવાર રાયોની રચના નો !થમ !તાવ ૧૯૨૧ માં ક&'ેસ )ારા !*ત
1ુધી તેમાં કોઈ !ગિત ન સધાઈ. આઝાદ0 બાદ 6ણ સિમિત ની રચના :
(૧) એસ.ક. ધર. (ભલામણ વહ0વટ0 સરળતા અ?ુસાર રાયોની રચના કરવી તે દશાAવાBુ)ં
(૨) C.વી.પી. (ભલામણ એસ. ક. ધર સાથે સાDયતા દશાAવી)
(૩) ફઝલ અલી (ભાષાવાર રાયોની રચના)
- ભાષાવાર રાયોની રચનામાં G !દશ !થમ ભાષાક0ય રાય હ*ુ.ં
- ૧૯૫૩ બાદ Iુજબ Iુબ
ં ઈ રાય તથા ુજરાત રાય અલગ કરવાની માંગ થઇ C માટ ક K્ સરકાર
એક મMયમ માગA અપનાNયો. C OતગAત 6ણ ઘટકો ની રચના નીચે Iુજબ છે .
(2) к :
- ુજરાત
- મહારા
- Iુબઈ
ં
(ક

અલગ હાઇકોટA
સરકાર?ુ ં શાસન)

- ુજરાતની !R )ારા વીકાર , મરાઠ0ઓ )ારા િવરોધ
-પVરણામે Iુબઈ
ં
માં તોફાનો
- ુજરાતીઓ?ુ ં થળાંતર
(3) # $ %&' :- અલગ મહારા બનાવવા માટ February 1956 માં મહારા સBુકં ત સિમિતની રચના
!Iુખ: એસ.એમ. જોષી થળ : Xુના
- એિ!લ ૧૯૫૬
Iુબઈ
ં
િવધાન સભાએ અલગ મહારા રાય 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 મહારાના !વાસ દરિમયાન નહbુએ અલગ મહારાનો !તાવ cુકરાNયો. Cનો
િવરોધમાં તોફાનો તથા ક ીય નાણામં6ી સી.ડ0.દશIુખ અને ભાઉસાહબ એ રા]નામાં Iુeા.
- ુજરાતમાં તે સમયે અલગ અલગ રાયો બનાવવાનો !તાવ ક&'ેસ )ારા પસાર કરાયો.
- ુજરાત ક&'ેસ માંથી ના?ુભાઈ દરાસર0એ ક માં આfુ સહ0ત ડાંગ,ઉમરગાવ, વાસવાડા સહ0ત ના
િવતારો ુજરાતમાં સમાવી લેવા જોઈએ તેવો દતાવે] Xુરાવા રZુ કયાA.
  :(4) я
-ક

સરકાર )ારા અલગ ુજરાત રાય નો !તાવ ના મંZુર થતા ૭ મી ઓગટ ૧૯૫૬ ના રોજ

અમદાવાદના ભ ખાતે ક&'ેસના નેતા ઠાકોરભાઈ દસાઈને કટલાક િવhાથiઓ મjયા.
- 8 *+&ના રોજ અલગ ુજરાત રાયના !તાવ ની નામંZૂર0 ના સમાચાર સkાવાર ર0તે Rહર
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', я
  1+   $ /:
- я
આઝાદ0ની લડત સમયે થપાયેલી રા0ય િ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.
  я 123 $ &'1 :- я
ઓગટ ૧૯૫૬ માં !R (૧) સમાજવાદ0ઓ (૨) સાDયવાદ0ઓ (૩) મહાુજરાત ના Iુyે ક&'ેસ
માંથી zટા પડલા સ^યોનો સBુકં ત મોરચો. મહાુજરાત જનતા પVરષદ તર0ક ઓળખાયો.
Iુ{ય નેતાઓ :!Iુખ :- ઇ Kુલાલ યા|}ક
અ ય: ગણપતલાલ પટલ, જયંતીલાલ પર0ખ, ભાઈલાલ ભાઈ
- મહાુજરાત જનતા પVરષદ સાથે પગલા સિમિતને ભેળવી દવામાં આવી.
- 1ુિશ|tત મVહલાઓ િવનોદ0 નીલકંઠ,શારદાબેન મહતા, રં જનબેન દલાલ, વીરબાળા, નાગરબાળા
પોતા?ુ ં સમથAન આ~Bુ.ં
- જનતા પVરષદ અને ુટં ણી:મહાુજરાત ના Oદોલન કય\એ તે સમયની િવધાન સભા તથા લોકસભા ની ુટં ણી લડવા?ુ ં ન0
કBુ.
- Cમાં તેમ?ુ ં ુટં ણી |ચહન “`ુકડો” અને અનામત ઉમેદવારો માટ “િસહ” ન0 કBુ.
- આ સમયગાળા દરિમયાન વડોદરા ની Bુિનવસiટ0 ચટણીમાં પદમ `ુમાર જવેર0 તથા અન1ુયાબેન
ુટં ાઈ આNયા. Cઓ મહાુજરાત Oદોલનના સમથAકો હતા.

By Vedant Joshi from Gandhinagar.

