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બાયતની ક્ાાંતતકાયી ચલ 

ક્ભ  ચલ ન ાં નાભ  લષ   
૧ યરેટ એક્ટ (કા કામદ) 

 

1919  પ્રથભ તલશ્વય દ્ધભાાં બ્રિટટળ વયકાયન તલજમ થમ. અંગે્રજએ યરેટ બ્રફરની 
જાશયેાત કયી. અંગે્રજએ આ બ્રફરભાાં ક્ાાંતતકાયી વાભેન કેવ ત્રણ 
ન્મામાધીળની ખાવ કટષ  ગભે તમાાં ચરાલી ળકે અને તેની વાભે અીર 
કયી ળકામ નશીં. ફીજા બ્રફરભાાં ળાંકભાંદ વ્મકતતઓનેશદાય કયી ળકે, 
ન્મામકટષભાાં કેવ ચરાવ્મા લગય જ ેલરભાાં  રયી ળકે અને તેભની 
ભારતભરકત જપ્ત કયી ળકામ તેલી જગલાઈ આ બ્રફરભાાં શતી. 
ગાાંધીજીએ આ બ્રફરન તલયધ કમો. વયકાયી દભનથી ઉશ્કેયાઈ જઇ 
રકએ ટશિંવાન ભાગષ અનાલત ગાાંધીજીએ આ રડત છી ખેંચી રીધી. 
 
 

૨ જબ્રરમાલારા ફાગન શતમાકાાંડ 

  

13/4/1919   યરેટ એક્ટન ાંજાફભાાં તીવ્ર અવાંત શત. 13 એતપ્રર 1919ના યજ  
અમતૃવયના જબ્રરમાલારા ફાગભાાં એક વબા ભી. આ ફાગભાાં જલા-
આલલાન એક જ વાાંકડ ભાગષ શત. વબાભાાં ળાાંત અને તન:ળસ્ત્ર ફેઠેરા 
રક ઉય જનયર ડામયે ચેતલણી આપ્મા તલના ગીફાયન હ કભ 
આપ્મ. ગીફાયભાાં કેટરામ ભાણવ મતૃય  ામ્મા અને ઘણા રક ઘામર 
થમા. દેળભાાં આ ઘાતકી કૃતમન તીવ્ર ડઘ ડય. આ ઘટનાથી 
ગાાંધીજીની બ્રિટટળ ળાવન-વ્મલસ્થાભાાંથી શ્રધ્ધા ડગી ગઈ અને તેભણે 
અંગે્રજને અવશકાય આલાન ાં નક્કી થય ાં.  
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૩ ચોયીચોયાન ફનાલ  

 

5/2/1922   બાયતના સ્લતાંત્રતા વાંઘષભાાં વીભાબ્રચશનરૂ સ્થાન અને ભશતલ ધયાલતી 
ચોયી ચોયા ઘટનાને 5 પેબ્ર આયી 1922ના યજ ઉત્તયપ્રદેળના ગયખ યની 
નજીક એક કસ્ફાભાાં ખેડરતની એક બીડ ે  બ્રિટટળ વયકાયની એક  બ્રરવ 
ચોકીને આગ રગાડી શતી. ેલભાાં તેભાાં છૂેરી 22 રીવ અતધકાયી 
કભષચાયીઓ જીલતા વગલાથી મતૃય  થય ાં છે. આ ઘટનાથી દર:ખી ભશાતભા 
ગાાંધીએ અવશકાય આંદરન વાંકેરલાન તનણષમ કમો. ચોયી ચોયા ઉત્તય 
પ્રદેળના ગયખ ય જીલ્રાભાાં સ્સ્થત ફે ગાભડાન ાં વાંય કત નાભ છે. ચોયી 
ચોયા કાાંડ આયીઓન કેવ  ાંટડત ભદન ભશન ભારલીમને રડય અને 
તેભણે ફચાલી રેલાભાાં તેભની ભટી વપતા શતી.   
 
 

 
૪ બ્રખરાપત ચલ  

 

19/10/191
9  

થી જાન્ય -
1921 

 પ્રથભ તલશ્વય દ્ધભાાં ત  કીન યાજમ થતાાં ત  ટકિના સ રતાનને કેદ ય દ્ધ છી 
ત  કી વાથે કયામેર વેવ્રની વાંતધ અન વાય તેના અનેક પ્રદેળ ડાલી રીધા. 
ત  ટકિના સ રતાનને ક સ્ત  ત  તનમાભાાં કાયાલાવની વજાના વભાચાયથી આઘાત 
ાભેર ટશન્દના મ સ્સ્રભએ બ્રખરાપત આંદરન ળરૂ કય ું. ભાચષ 1919ભાાં 
મ ાંફઈભાાં એક બ્રખરાપત વતભતતની યચના કયલાભાાં આલી. ભશભાંદ અરી 
અને ળોકતઅરી ફાંધ ઓની વાથે વાથે અનેક મ સ્સ્રભ નેતાઓએ આ મ દ્દા 
ય વાંય કત જન કામષલાશીની વાંબાલના ભાટે ભશાતભા ગાાંધીજી વાથે ચચાષ 
કયી. વપ્ટેમ્ફય 1092ભાાં કોંગે્રવના કરકાતા અતધલેળનભાાં ભશાતભા ગાાંધીએ 
ફીજા નેતાઓને વભજાલી બ્રખરાપત આંદરનને ટેક જાશયે કમો. આ 
આંદરન જાન્ય આયી ૧૯૨૧ભાાં વભાપ્ત થય ાં.  
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૫ અવશકાયન ાં આંદરન  

 

1920-22   વપ્ટેમ્ફય ૧૯૨૦ થી પેબ્ર આયી ૧૯૨૨ની લચ્ચે ભશાતભા ગાાંધી અને 
બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગે્રવના નેતતૃલભાાં અવશકાય આંદરનની ળરૂઆત થઈ 
શતી. બાયતીમ સ્લતાંત્રતા આંદરનને એક નલી જાગતૃત આલી. 
જબ્રરમાલારા ફાગકાાંડભાાં નયવાંશાય વટશતની અનેક ઘટનાઓ છી 
ગાાંધીજીએ તલચાય ું કે બ્રિટટળના શાથે કઈ મગ્મ ન્મામ ભલાની કઈ 
વાંબાલના નથી તેથી તેભણે બ્રિટટળ વયકાય વાભે યાષ્ટ્ર ના વશમગ ાછ 
રેલાની મજના ફનાલી. ેલ પ્રકાયથી અવશકયન ાં આંદરનની ળરૂઆત થઈ 
અને દેળભાાં પ્રળાવતનક વ્મલસ્થા ય અવય ડી. આ આંદરન અતમાંત 
વપ અયય ાં કાયણકે રાખ બાયતીમન પ્રતવાશન ભળય ાં શત  ાં.  
 
 

૬ વામભન કતભળન  

 

1927   ટશન્દને સ ધાયા આલાના શતે  થી અંગે્રજ વયકાયે ઇ.વ. 1927ભાાં વાય જન 
વાઈભનના અધ્મક્ષદે એક કતભળનની યચના કયી એ કતભળનભા એક 
ણ ટશિંદીને સ્થાન ન ભળય ાં. આથી બાયતના ફધા જ યાષ્ટ્રીમ ક્ષએ તેન 
તલયધ કમો. વાઇભન કતભળનના વભ્મ ઊતમાષ તમાયે એન વલષત્ર 
ફટશષ્ટ્કાય થમ. ઠેય-ઠેય શડતા ડી અને ‘ વાઇભન ાછ જા’ ની ગર્જના 
કયતાાં વયઘવ નીકળમા. રાશયભાાં નીકેરા આલા એક વયઘવભાાં 
રાઠીભાય થતાાં રારા રજતયામ ઘલામા અને થડા ટદલવ છી 
અલવાન થય ાં.   
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૭ દાાંડી માત્રા  
નભક વતમાગ્રશ 

 

12/3 થી 
6/4/1930  

અંગે્રજ  વયકાયે ભીઠા ય રગાલેરા કયના તલયધભાાં દાાંડી કરચની જાશયેાત 
કયી. આ કામષક્ભ મ જફ ૧૨ ભાચે ૧૯૩૦ના યજ અભદાલાદ વાફયભતીથી 
કરચની ળરૂઆત થઇ શતી. અભદાલાદની જનતાની તલદમ રેતાાં કશલે ાં કે “ હ ાં 
કાગડા-કરતયાના ભતે ભયીળ, યાંત   સ્લયાજ્મ રીધા તવલામ શલે આ આશ્રભભાાં 
ાછ ગ મ ક્નાય નથી” ગાાંધીની દાાંડીક ચ એક જગતલખ્માત ઐતતશાતવક 
ઘટના ફની ગઇ. ગાાંધીજીના નેતતૃલભાાં વયજીની નામડ , ભાશાદેલબાઈ દેવાઈ 
વશીત 78 વાથીઓ વાથે ભીઠાના કામદાન બાંગ કયલા કરચ કયી શતી 
દાાંડીકરચના ૩૮૫ ટક.ભી. આ પ્રલાવભાાં ભાનલ ભશયેાભણ ફની ગમ. ગાાંધીજીએ 
રગબગ 70 લષથી લધ  લમે ગાા માત્રા  રયી કયી શતી. દાાંડીકરચ 
દયતભમાન તલદેળી કાડન ફટશષ્ટ્કાય, દારૂફાંધી, અસ્શૃ્મતાતનલાયણ, ટશિંદ  
મ સ્સ્રભ એકતા, વાભાજજક વેલા કયલાના ળધ  લગેયે અનેક યચનાતભક 
કામષક્ભન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં. 6  ઠ્ઠી એતપ્રર ૧૯૩૦ ના યજ 
ગાાંધીજીએ ગગનબેદી અલાેલ જણાવ્ય ાં કે ‘ ભૈને નભક કા કાન રન તડ ટદમા !” 
ગાાંધીએ બ્રિટીળ અલજ્ઞાના પ્રતીકરૂે કઇ કય બમાષ લગય દાાંડીભાાંથી જાશયેભાાં 
એક મ ઠી નભક રીધ ાં. ગાાંધીએ આને વતલનમ કાન નબાંગ નાભ આપ્ય ાં. દાાંડી 
વતમાગ્રશ બાયતીમ ઇતતશાવભાાં સ લણષ અક્ષયે મ ટિત થઇ ગમ. આ આંદરનભાાં 
૬૦,૦૦૦ બાયતીમને ેલરભાાં ધકેરી દેલાભાાં આવ્મા. બાયતન ખ રણેખ રણ ભા 
બભની ફાંધન મ સ્ક્ત ભાટે ટશરે ચડય. વયકાયને લાટાઘાટ કયલાની પયજ 
ડી. બ્રિટીળ વયકાયના પ્રતતતનધી તયીકે રૉડષ ઈયલીને ગાાંધી વાથે ભાંત્રણા 
આદયી અને ફાંને કે્ષ વભાધાનરૂે ભાચષ ૧૯૩૧ભા ગાાંધી-ઈયલીન કયાય 
કયલાભાાં આવ્મ. કયાયભાાં નક્કી કયલાભાાં આવ્ય ાં કે બ્રિટીળ વયકાય તભાભ 
યાજકીચ કેદીઓને ેલરભાાંથી છડી દીધા શતા. સ્લયાજ્મપ્રાપ્પ્ત ભાટે ગાાંધીજી 
આશ્રભ છડીને ગમા, યાંત   આઝાદી ભી છતાાં, છીથી તેઓ આશ્રભભાાં  ન: 
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ાછા ન આલી ળક્યા. સ બાચાંિ ફઝે આ માત્રાને ‘ નેબ્રરમનની ેયીવ 
ભાચષ’ વાથે વયખાલી શતી.  

૮ ટશન્દ છડ ચલ  

 

9/8/1942  
1942-43  

જ રાઈ ૧૯૪૨ભાાં કોંગે્રવની લધાષ ખાતે ભેરી કામષ કાયીની વતભતતઓભાાં ટશિંદ 
છડ. આંદરનન ઠયાલ વાય કયલાભાાં આવ્મ અને આઠભી  ઓગસ્ટ ણી 
ભધ્મયાતે મ ાંફઈના મ સ્ક્ત ભેદાનભાાં ગાાંધીજીના નેતતૃલભાાં અટશિંવક ચલ 
ચરાલલાન અતધકાય આપ્મ,  ગાાંધીજીએ તે વભમે કહ્ ાં શત  ાં કે આ ભાયા 
જીલનની અંતતભ રડત છ, તેથી બાયતની પ્રજા આઝાદી ભેલલા તભાભ 
પ્રમાવ કયે’ આ આંદરન વભમે ગાાંધીજીએ પ્રજાને સ રત્ર આપ્ય ાં કે “ કયેગે મા 
ભયેગે’, રેટકન આઝાદી રેકે શી યશગેે’ ૯ ઓગસ્ટના યજ  ગાાંધીજી વશીત 
કોંગે્રવના અગ્રગણ્મ નેતાઓની ધયકડ કયાઈ, એટલ ાં જ નટશ યાંત   ખ દ 
કોંગે્રવ વાંસ્થાને જ ગેયકામદેવય જાશયે કયલાભાાં આલી શતી ૯ ઓગસ્ટે 
અભદાલાદ,મ ાંફઈ તથા  રનાભાાં તપાન થમા. કોંગે્રવના વભાજલાદી જરથના 
નેતાઓ શ્રી જમપ્રકાળ નાયામણ અને શ્રી યાભભનશય રટશમાના નેતતૃલભાાં 
આંદરન ખ રફ જ ઉગ્ર ફન્ય ાં. આ ફાંને નેતાઓ ધયકડથી ફચલા ભ રગષબભાાં 
ચાલ્મા ગમા.  આભ છતાાં દેળ બયના ય લા કામષકતાષઓ શડતા અને તડફડ 
ેલલી કાયલાઇઓ કયીને આંદરન ચરાલતા યહ્યા શતા. અંગે્રજએ આ 
આંદરનના પ્રતતયધભાાં અતમાંત વખ્ત યલૈમ અનાવ્મ શત. આભ છતાાં આ 
તલિશને ડાભલા ભાટે વયકાયને વાર બયથી ણ લધાયે વભમ રાગ્મ શત. ‘ 
ટશિંદ છડ’ આંદરનથી પ્રજાભાાં અનખી જાગતૃત આલી. આ આંદરન બાયત 
દેળના રકને ત  યાંત આઝાદ કયલા ભાટે અંગે્રજી ળાવન તલર દ્ધ એક નાગટયક 
અલજ્ઞા આંદરન (civil disobedience movement) શત ાં. સ બાચાંિ ફઝે 
ટશન્દ છડ ચલને અટશિંવક છાાભાય ય દ્ધ (Non-violent guerrilla 

warfare) કશરેી. રૉડષ ભાઉંટફેટનને લાઈવયમ એરાન કયી ટદધ ાં કે બ્રિટટળ 
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બાયતને સ્લતાંત્રતા આી દેલાભાાં આલળે યાંત   બાયતન ાં તલબાજન ણ થળે. 
ઔચાટયક વત્તા શસ્તાાંતયણ કયલા ભાટે ાંદયભી ઓગસ્ટન ટદલવ તનમત 
કયલાભાાં આવ્મ શત. આ ટદલવે બાયતના તલબ્રબન્ન બાગભાાં રકએ બાયે ખ ળી 
ભનાલી શતી. ટદલ્રી  ખાતે જ્માયે વાંતલધાન વબાના અધ્મક્ષ દ્વાયા ભશનદાવ 
કયભચાંદ ગાાંધીને યાષ્ટ્રતતા તયીકે ઉાતધ આતાાં વાંતલધાન વબાની ફેઠક ળરૂ 
કયલાભાાં આલી તમાયે ઘણા વભમ સ ધી તાીઓન અલાજ  થત યહ્ય શત. 
એવેમ્ફરીની ફશાય બીડ ભશાતભા ગાાંધીની જમના નાયા રગાલી યશી શતી.15 
ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના ટદલવે બાયતને સ્લતાંત્રતા ભી.  
  

૯ ફાયડરી વતમાગ્રશ

 

1928  ઈ.વ. ૧૯૨૮ભાાં અંગે્રજ વયકાયે સ યત જીલ્રાના ફાયડરી તાલ કાભાાં  ૨૩ 
ગાભને ઉરા લગષભાાં મ રકી જભીન ભશસે  રભાાં ૨૨% ન લધાય ઝીંકી દીધ ેલ 
અન્મામી શત અને કવભમન શત તેથી આલા અન્મામી લધાયાન નયશટય 
યીખના અધ્મક્ષદે નીભેરી વતભતતએ તેને વચટ પ્રભાણભ રત યટદમ આપ્મ. 
ખેડરતએ ભશસે  ર લધાય ભકરપ યાખલા ભાટે અંગે્રજ વયકાયને યજરઆત કયી 
યાંત   વયકાયે નાગટયક વાંગઠન દ્વાયા મ કલાભાાં આલેરી કય યાશતની 
અયજીઓને ણ નાભાંજરય કયી દીધી. ખેડરતની સ્સ્થતી અતમાંત દમનીમ શતી. વો 
પ્રથભ વયદાય ટેરે મ ાંફઈના ગલનષયને આેર પ્રાકૃતતક તલદાઓને કાયણે 
કયલેયાભાાં યાશત ભાાંગત ત્ર રખ્મ. ણ ગલનષયે તે ત્રની અલગણના કયી 
અને ઉરટા કય જભા કયલાની તાયીખની ઘણા કયી. લલ્રબબાઈએ તા. ૧૨-
૦૨-૧૯૨૮ થી વતમાગ્રશની આગેલાની રીધી. લલ્રબબાઈએ ફાયડરી જઈ 
મ ખ્મ કામષકયની છાલણી ઊબી કયી અને દયેકના તલબાગતત નીમ્મા. 
ભશનરાર ાંડયા, યતલળાંકય ભશાયાજ, સ ભાંત ભશતેા, જ ગતયાભ દલે, 

ડ.ચન્દ રાર દેવાઈ(છટે વયદાય), ફલાંતયામ ભશતેા, કલ્માણજી ક લયજી 



 

ASHWINDIVEKAR                                                         Mobile No. 9426504646 Page 7 
 

 
 

  

લગેયે કામષકયએ રડતના ભયચા વાાંબળમા. "વતમાગ્રશ તત્રકા" તનમતભત 
પ્રગટ કયલાની જલાફદાયી જ ગતયાભ કાકા, પ્માયેરાર, ચીભનરાર બટ્ટ અને 
ભગનબાઈ દેવાઈએ વાાંબી. લલ્રબબાઈના જ સ્વાદાય અને ટશભાંતબમાષ 
બાણથી ખેડરતભાાં શ યાતન પ્રગટ્ ાં. જભીન અને તભરકત જપ્ત થલા છતાાં 
ખેડરતએ ખભીય જાવ્ય ાં. દેળબયના રકએ "ફાયડરી ટદન" ઉજલીને ખેડરત 
પ્રતમે વશાન ભ તત દળાષલી. લલ્રબબાઈએ વો ખેડરતને અટશિંવક યશલેા ખાવ 
ચેતલણી આી અને વયકાયી અતધકાયી દ્વાયા કઈ ણ પ્રકાયજ દભન કયતાાં 
કઈ ણ પ્રતતઘાત ન કયલા જણાવ્ય ાં. તેભણે ખેડરતને ખાત્રી આી કે ભાત્ર કય 
ભાપી જ નશી ણ જ્માં સ ધી ખેડરતને તેભની જપ્ત કયેરી જભીન ાછી નશીં 
ભે તમાાં સ ધી આંદરન ચાલ  યશળેે. ફાયડરીની પ્રજાના આતભતલશ્વાવ અને 
અડગ ટશમ્ભત તલે ગાાંધીજીને  ય તલશ્વાવ શત. જ્માયે વને ૧૯૨૮ભાાં 
વયકાયી લેયાઓ તલર ધ્ધભાાં ગયી વલ્તનત વાભે વતમાગ્રશ ળરૂ કયલા ભાટે 
ફાયડરીની વાંદગી કયેરી અને વતમાગ્રશીઓના નેતા તયીકે લલ્રબબાઈ 
ટેરની કયલાભાાં આલી શતી. ફાયડરીના ખેડરતને વભગ્ર ગ જયાતના 
વાથીઓ તયપથી ટેક ભળમ. ઘણાાં ખેડરતએ તેભની તભલ્કત આટદ તેભના વગા 
વાંફાંધીઓ ાવે વાંતાડી દીધી શતી. યાજ્મના અન્મ રક તયપથી તેભને 
આતથિક ભદદ અને જીલન જરૂટયમાતની લસ્ત  ઓ ભી શતી. ણ વયદાય ટેરે 
ગ જયાત અને ફશાયના અન્મ રક દ્વાયા વાાંતલન તલયધ ળરૂ કયલાની વાપ 
ભનાઈ કયી. છેલટે વયકાયે વયદાયને  રના ફરાલી ખેડરતના પ્રતતનીધીઓની 
શાજયીભાાં જ ન્મામ રણષ ભશસે રર રેલાન ાં નક્કી કયલાભાાં આવ્ય ાં. આ વતમાગ્રશ 
વપ થતા લલ્રબબાઈ ટેરને ‘વયદાય’ન ાં બ્રફરૂદ આલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં. 

 
 

 



 

ASHWINDIVEKAR                                                         Mobile No. 9426504646 Page 8 
 

૧૦ ફયવદ વતમાગ્રશ  
 

 

1924  ગ જયાતનાાં આણાંદ જીલ્રાભાાં આલેર ફયવદ તાલ કાભાાં લષ ૧૯૨૨-૨૩ 
અંગે્રજ દ્વાયા રાદલાભાાં આલેરા અન્મામી ‘ શૈટડમા લેયા’ના તલયધભાાં 
મજવ્ભા આલેર વતમાગ્રશ શત.  

 ફાયૈમા અને ાટણલાટડમા જાતતને અયાધી જાતતઓ ગણલાભાાં આલતી 
શતી. અને તે જાતતના રકને વલાય-વાાંજ રીવ થાણાભાાં શાજયી 
નોંધાલલી ડતી શતી. ફયવદ તાલ કાનાાં ગેર ગાભન લાતની ફાફયા 
દેલા જાતતન શત તે કઈ કાયણવય રીવ થાનાભાાં શાજયી  યાલા જમ 
ળક્ય નશીં અને તેની રીવે ધયકડ કયી. સ્લબાલે પ્રભાબ્રણક એલા 
ફાફયા ય આ ધયકડ ઊંડી અવય થઈ. તે અટકામતભાાંથી બાગી છૂટય 
અને ફશાયલટે ચડય. તેની ફાતભી આનાયને તે આકયી વજા કયત 
શત. રક આ ફશાયલટટમાઓના બાઈથી ત્રાવી ગમા શતા. 
ફશાયલટટમાઓને કડલા ભાટે  વયકાયે એક લયવ ભાટે લધાયાની રીવ 
યાખલાન ાં નક્કી કય ું.  યાંત   તે અંગેના ખચષના આળયે અઢી રાખ રૂતમા 
ફયવદ તાલ કાનાાં તભાભ ગાભડાઓ ાવેથી લસ રરલાન ાં વયકાયે નક્કી 
કય ું.  આ કાય પ્રજા ભાટે અન્મામી શત. વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરે દાંડ ન 
બયલાન આદેળ કમો.  રકભાાં એટરી ફધી જાગતૃત આી કે કઈએ દાંડ 
ન બમો. આખયે મ ાંફઇ પ્રાાંતના ગશૃભાંત્રીએ ૮ જાન્ય આયી ૧૯૨૪ના યજ તે 
લેય યદ કમો. આભ આ વતમાગ્રશભાાં  રકન તલજમ થમ.  
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૧૧ ખેડા વતમાગ્રશ  

 

1917   ખેડા વતમાગ્રશ એ ગ જયાતનાાં ખેડા જીલ્રાભાાં ભશાતભા ગાાંધીજીની 
આગેલાની શઠે બ્રફટયળ યાજ તલર દ્ધ એક વતમાગ્રશ છે. ઇ.વ. ૧૯૧૭ભાાં 
ગ જયાતનાાં ખેડા જીલ્રાભાાં અતતવષૃ્ષ્ટ્ટને કાયણે ચભાસ  ાક તનષ્ટ્પ ગમ 
શત તનમભ પ્રભાણે ાક છ આનીથી ઓછ શમ ત અડધ ાં ભશસે રર 
મ રતલી યાખલાન વયકાયી કામદ શત. યાંત   વયકાયી અભરદાય તે 
ભાટે તૈમાય શતા નશીં. ચાાંયણભાાં વપ વતમાગ્રશ કયીને ાછા પમાષ ફાદ 
ગાાંધીજીએ લલ્રબબાઇ ટેરના નેતતૃલ શઠે  ખેડા વતમાગ્રશની 
આગેલાની કયી. અને ખેડરત ાવે ભશસે રર ન બલાની પ્રતતજ્ઞા રેલડાલી. 
ભશસે રર ન બયલાથી વયકાયે જપ્ત કયેરા એક ખેયાતભાાં ડ ાંગીન ાક 
તૈમાય  થમેર શત. ગાાંધીજીએ તે ાક કાી રાલલાની ભશનરાર 
ાાંદમાને વરાશ આી. ભશનરાર અને ટેનભાાં વાથીઓએ આ કાભ ય 
ાડ્ ાં ટયણાભે વયકાયે ભશનરારને કડીને ૧૫ ટદલવની વજા કયી. 
છૂટયા છી રકએ સ્લાગત કય ું અને ગાાંધીજીએ ભશનરારને ‘ ડ ાંગી 
ચય’ન ાં બ્રફરૂદ આપ્ય ાં. અંતે  વયકાયે આગાભી લષન કયલેય ભાપ કમો 
અને કાયના દયભાાં કયેર લધાય ાછ ખેંચ્મ. રકની જપ્ત કયામેરી  
વાંતત યત કયી.  

૧૨ ચાંાયણ વતમાગ્રશ  

 

1917   અંગે્રજએ ખેડરતને તાની જભીનના અમ ક બાગભાાં ગીન ાં લાલેતય 
કયલાની પયજ ાડી શતી. એભાાંથી ેલ ગી ેદા થામ તે અંગે્રજએ વસ્તા 
દયે રઈ જતાાં. ‘ તીન કટઠમા’ ધ્ધતત’ નાભે જાણીતી આ પ્રથાભાાં ખેડરતની 
કામદેવયની લ રાંટ જ શતી. ગાાંધીજીએ બ્રફશાયના ભતીશાયી ગાભભાાં યશીને 
આ પ્રથા વાભે ચાંાયણ વતમાગ્રશ રડત ચરાલી શતી.  
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૧૩ ચીક આંદરન  

 

૧૯૭૦   ચીક આંદરન એક માષલયણની યક્ષા ભાટેન ાં આંદરન શત ાં. તે બાયત 
દેળના  ઉત્તયાખાંડના  ખેડરતએ વકૃ્ષની કાણીન તલયધ કયલા આ 
આંદરન થય ાં શત  ાં. તે યાજ્મના લન તલબાગના ઠેકેદાય દ્વાયા લનની 
કાણીન તલયધ કયી યહ્યા શતા અને તે  તાન યાંયાગત અતધકાય 
ભાનતા શતા. આ આંદરન તે વભમના ઉત્તયપ્રદેળના ચભરી જીલ્રાભાાં 
લષ ૧૯૭૦ભાાં ળરૂઆત થઈ શતી. ચીક આંદરનની એક તલળેતા એ 
શતી કે તેભાાં ભટી વાંખ્માભાાં સ્ત્રીઓએ બાગ રીધ શત. આ આંદરનની 
ળરૂઆત ૧૯૭૦ભાાં બાયતના સ પ્રતવદ્ધ માષલયણલાદી  સ ાંદયરાર ફહ ગ ણા, 
કાભયેડ ગતલિંદતવિંશ યાલત, ચાંડીપ્રવાદ તથા શ્રીભતી ગોયાદેલીના નેતતૃલભાાં 
થય ાં શત  ાં.   

 
 

૧૪ ફાંગબાંગ આંદરન 
(ફાંગાન ાં તલબાજન) 

 

૧૯૦૫   ફાંગાના તલબાજનના  તનણષમની ઘણા ૧૯ જ રાઇ ૧૯૦૫ના યજ 
બાયતના તે વાભના લાઈવયૉમ કયઝન દ્વાયા કયલાભાાં આલી. એક ભટા 
મ સ્સ્રભ પ્રાાંતના વર્જન ભાટે બાયતના ફાંગાને ફે બાગભાાં તલબાજન 
કયલા ભાટે રેલાભાાં આવ્મ. ફાંગા તલબાજન ૧૬ ઓક્ટફય ૧૯૦૫થી 
અભરભાાં આવ્મ ેલ ફાંગબાંગના નાભથી જાણીત ફન્ય ાં. આ અંગે્રજની “ 
બાગરા ાડ અને યાજ કય”ની નીતત શતી. આ તનણષમના તલયધભાાં વભગ્ર 
દેળભાાં ૧૯૦૫ભાાં ફાંગબાંગ આંદરનની ળરૂઆત થઈ. આ તલબાજનને 
કાયણે ઉચ્ચ સ્તયીમ યાજનીતતક અળાાંતત ને કાયણે ૧૯૧૧ભાાં ફાંને તયપની 
દેળની જનતાના દફાણને ગરે ફાંગા  રલષ અને તિભ બાગ પયીથી 
એક થમ.  
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૧૫ શભરૂર આંદરન  

 

૧૯૦૫   શભરૂર ળબ્દ આમરેંડના એક એલા આંદરનથી રેલાભાાં આવ્ય ાં કે ેલન 
વલષપ્રથભ પ્રમગ શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાષ ને ૧૯૦૫ભાાં રાંડનભાાં કમો શત. 
યાંત   આન વાથષક ફનાલલાન શે્રમ ફા ગાંગાધય તતરક અને એની 
ફેવન્ટને પાે જામ છે. બાયતભાાં ફે શભરૂર રીગની સ્થાના થઈ શતી 
ેલભાાં એકની સ્થાના ફા ગાંગાધય ટીરકને એતપ્રર ૧૯૧૬ભાાં  રના ખાતે 
કયી શતી જ્માયે ફીજી વાંસ્થાની સ્થાના એની ફેવન્ટને વપ્ટેમ્ફય 
૧૯૧૬ભાાં ભિાવ ખાતે કયલાભાાં આલી શતી.   

 
 
 

૧૬ આઝાદ ટશિંદ પઝ 

 

૧૯૧૫   આઝાદ ટશિંદ પઝની યચના વલષપ્રથભ યાજા ભશને્િ પ્રતાતવિંશ દ્વાયા ૨૯ 
ઓક્ટફય ૧૯૧૫ભાાં અપઘાતનસ્તાનભાાં કયલાભાાં આલી શતી. તેના મ ર 
સ્લરૂે  તે વભમે આઝાદ ટશિંદ વયકાયની વેના શતી. ેલન રક્ષ્મ અંગે્રજ 
વાભે રડીને બાયતને સ્લતાંત્રતા આલાની શતી. ફીજા તલશ્વય દ્ધ વભમે 
૧૯૪૨ભાાં જાાન ની ભદદથી ટટકમ ખાતે યાવબ્રફશાયી ફવને બાયતને 
અંગે્રજના કફજાભાાંથી મ ક્ત કયલા ભાટે આઝાદ ટશિંદ પઝ  અથલા 
ઇંટડમન નેળનર આભી નાભના વળસ્ત્ર વેનાન ાં ગઠન કયલાભાાં આવ્ય ાં. 
આભાાં રગબગ ૪૦,૦૦૦ બાયતીમ સ્ત્રી- રૂની તારીભ વેનાની યચના 
કયલાભાાં આલી. આ વેનાન ાં નેતતૃલ કેપ્ટન ભશનતવિંશ, યાવબ્રફશાયી ફવ 
તથા તનયાંજનતવિંશને ભશતલની ભ રતભકા બજલી શતી.  
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૧૭ 1857ન તલપ્રલ  

 

1857   1857ન બાયતીમ તલિશ,ેલભાાં પ્રથભ બાયતીમ સ્લતાંત્રતા વાંગ્રાભના 
નાભથી ઓખલાભાાં આલે છે. બ્રિટટળ ળાવનના તલર દ્ધ એક વળસ્ત્ર તલિશ 
શત. આ તલિશ ફે લષ સ ધી બાયતના તલતલધ બાગભાાં ચાલ્મ. આ 
તલિશની ળરૂઆત છાલણી કે્ષત્રભાાં નાની ભાયાભાયી  અને આગચાંીથી 
થમ શત. અને તે આગ લધીને ભટ ાં રૂ ધાયણ કય ું શત  ાં. 29 ભાચષ 
1857 ના યજ તિભ ફાંગાના ફૈયક યભાાં વૈતનકને ચયફી લાા 
કાયત રવન ઉમગ કયલાની ભનાઈ પયભાલી. એક વૈતનક ભાંગ ાાંડએે 
તાના  વાજટે ય હ ભર કયી શતમા કયી ેલના અંતગષત 8 એતપ્રર 1857 
ના યજ ભાંગ ાાંડનેે પાાંવી આલાભાાં આલી. 34ભી દેળી ૈડર વેના 
યેજજભેન્ટન બાંગ કયલાભાાં આવ્મ.  

૧૮ નીર (ગી) તલિશ  

 

1859   19ભી ળતાબ્દીના રગબગ ભધ્મભાાં બાયત સ્લતાંત્રતા પ્રાપ્પ્ત એક અંગે્રજ ળાવનના 
તલર દ્ધ અનેક ખેડરત આંદરન થમા ેલભાાં નીર આંદરન, એકા આંદરન, ાલના 
આંદરન, ડકકન તલિશ, ટકવાન વબા આંદરન, ગા તલિશ, ફાયડરી 
વતમાગ્રશ, તેરાંગણા આંદરન લગેયે. લષ 1859-60ભાાં નીર તલિશ ખેડરતના 
અંગે્રજ ળાવનના તલર દ્ધ શલે  ાં વાંગઠન તથા વલાષતધક જ જારૂ તલિશ શત. ય યતમ 
ફજાયભાાં ‘ નીર’ની લધાયે ભાાંગની  રતતિ કયલા ભાટે ફાંગાના ખેડરત નીર 
ઉતાદન જ્ફયજાસ્તી અને અરાબકાયી ખેતી કયાલી યહ્યા શતા. તનયક્ષય ખેડરતન 
રાબ રઈ તેભાાંના થડા ૈવાની રારચભાાં ચખાની ખેતી રામક જભીન ય 
નીરની ખેતી કયાલતા શતા. જ ખેડરત કયાયના ૈવા યત કયી ળણથી મ સ્ક્ત 
ભેલલા ભાટે પ્રમાવ  કયે ત નીર ઉતાદક તેભન ાં અશયણ, ધભકી, રાકડીથી 
ઢય ભાય  ભાયલ તથા તેભની ભટશરાઓ તથા ફાકને ભાયલાભાાં આલતા, 
શ ઓને ફજફયી રલષક ક્રૂય ફાાંધીને તેભની ાવે નીરની ખેતી કયલા ભાટે 
ભજબ રય કયલાભાાં આલતા શતા.  

 


