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ગાંધીજીએ ગુજરાતનરે દુવનર્યામાં ઓળખાવર્યો. આખી દુવનર્યાનરે 
હલાિરે એિી દાંડીકૂચ કરી. એક લંગોટીિાળો માણસ 
સાબરમતીથી નીકળી સૂરતનરે કકનારરે મીઠું બનાિિા નીકળ્ો. 
તર્યાં મીઠું બનાિિા દીધું હોત તો શું જતું રહરેિાનું હતું ? 
પ્રથમ તો અમલદારો હસતા હતા કરે મીઠું બનાિિા નીકળ્ા 
! પણ તર્યાં પહોંચતાં પહોંચતાં તો આખી સલતનતનરે ડોલાિી 
દીધી. દુવનર્યામાં બધા મુલક સિતંત્રતા સાચિિા કરે મરેળિિા 
તલિારથી લડાઈ કરરે છરે. વહનદુસતાન તલિારથી લડિા નથી 
માગતું. એ તો દુવનર્યાનો ઇવતહાસ છરે કરે તલિારથી મરેળિરેલું 
તલિારથી જિાનું. સતર્યથી મરેળિરેલું જતું નથી.

સરદાર િલલભભાઈ પટરેલ



અગ્રણી સિાતંત્ર્યસરેનાની,

વનભભીક અનરે વન:સિાથ્થ લોકસરેિક,

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના સથાપક

સ્વ. સાંકળચંદ કાળીદાસ પટેલને
અપ્પણ



નવું અત્િયાન

ગુજરાતી ભાષામાં વિશ્વકોશ હોિો જ જોઈએ એિો સંકલપ કરીનરે ગુજરાતી વિશ્વકોશના 
ભગીરથ કાર્ય્થનો પ્રારંભ કરિાની પ્રરેરણા આપનાર સિ. સાંકળચંદભાઈ પટરેલની સમમૃવતમાં આ 
સંસથાએ ‘કમ્થર્યોગી સિ. સાંકળચંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્રંથશ્રેણી’ પ્રકાવશત કરિાનું વિચાર્યુું અનરે 
એના પ્રથમ પુસતક રૂપરે 1998માં એ પીઢ ગાંધીિાદી સિાતંત્ર્યસરેનાનીના જીિનકાર્ય્થનરે ઉવચત 
અંજવલરૂપ ‘ગુજરાતના સિાતંત્ર્યસૈવનકોનો માવહતીકોશ’ પ્રગટ કર્યયો હતો. આજે એની સંિવધ્થત 
વવિતીર્ય આિમૃવતિ પ્રકાવશત કરતાં અમરે આનંદ અનુભિીએ છીએ.

ગુજરાતના સિાતંત્ર્યસૈવનકોએ રાષ્્રીર્ય લડતમાં આપરેલાં બવલદાનનો ઇવતહાસ જળિાઈ રહરે 
અનરે નિી પરેઢીનરે તરેમનાં કાર્ય્થની ઝાંખી મળરે તરે હરેતુથી આ ગ્રંથ તૈર્યાર કરિામાં આવર્યો છરે. મહાતમા 
ગાંધીજીએ સિતંત્રતા માટરેના આંદોલનનો પ્રારંભ ગુજરાતથી કર્યયો. એ લડતમાં ભાગ લરેનારા 
દરેશપ્રરેમીઓની માવહતી તો આમાંથી મળશરે જ; પરંતુ એ ઉપરાંત 1857ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામથી 
માંડીનરે 1947 સુધીની આરઝી હકૂમત તથા દરેશી રાજર્યોના લોકોએ પોતાના રાજા વિારા થતા 
શોષણ તથા અનર્યાર્ય સામરે લડત આપનાર સિાતંત્ર્યસૈવનકોનો અનરે 1961માં ગોિાના 
મુક્તસંગ્રામમાં ભાગ લરેનારા સિાતંત્ર્યિીરોનો પણ અહીં સમાિરેશ કર્યયો છરે. આ રીતરે ગુજરાતમાં 
પ્રગટરેલી કાંવતની વચનગારીનરે પકરણામરે એક ર્યા બીજા મુક્તસંગ્રામમાં સકકર્ય ભાગ લરેનારાઓની 
માવહતી રજૂ થઈ શકી છરે. તરેમ કરતાં શ્ર્ય તરેટલી શુદ્ધ આધારભૂત હકીકત તારિીનરે મૂકિાનો 
પ્રર્યતન કર્યયો છરે.

હજારો સિાતંત્ર્યસૈવનકો જેમાં સામરેલ હોર્ય એિી ઘટનામાં ભાગ લરેનારાઓની ર્યાદી આપિી 
મુશકરેલ છરે. જેમ કરે અમદાિાદમાં 1942માં 1,40,000 વમલમજૂરોએ પાડરેલી હડતાળ, અનરેક નાના 
ગરીબ િરેપારીઓ અનરે વમલમજૂરોએ એ સમર્યરે ઘરિખરી િરેચીનરે આપરેલો ભોગ, દરરોજ પવત્રકાઓ 
િહેંચિા જતા સેંકડો વિદ્ાથભીઓ અનરે તારટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપતા કરે પોલીસ પર સખત 
પથથરમારો કરતા વિદ્ાથભીઓનાં નામો આ માવહતીકોશમાં સમાિિાં શ્ર્ય ન બનરે તરે દરેખીતું છરે. 
િળી માત્ર જેલમાં ગર્યા હોર્ય તરેમનો જ સમાિરેશ કરિાનો માપદંડ આમાં રાખર્યો નથી. કારણ કરે 
સતત ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ કરનારા અનરે પોલીસનરે હંમરેશાં થાપ આપીનરે છટકી જિાર્ય એિી કુનરેહ 
દાખિનારા સિાતંત્ર્યિીરો પણ હતા. 1930થી 1932 દરવમર્યાન બારડોલી અનરે બોરસદ તાલુકાનાં 
હજારો ખરેડૂતકુટુંબોએ સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં વહજરત કરીનરે અપાર કષ્ો િરેઠાં તરે 
સહુનો આમાં સમાિરેશ થઈ શ્ર્યો નથી. પરંતુ એમની રાષ્્રભક્તનું અમરે આદરપૂિ્થક સમરણ 
કરીએ છીએ.

આ સંિવધ્થત વવિતીર્ય આિમૃવતિમાં લગભગ 977 જેટલા સિાતંત્ર્યસૈવનકો વિશરે માવહતી 
ઉમરેરિામાં આિી છરે તથા આશરરે 1,956 સિાતંત્ર્યસૈવનકોની ઉલલરેખપાત્ર ર્યાદી મૂકિામાં આિી 



છરે. િળી આ સુધારરેલી આિમૃવતિમાં અમરે 252 સિાતંત્ર્યસૈવનકોની તસિીરો પણ મૂકી છરે. પુસતકની 
સામગ્રી અહીં અકારાકદ િણા્થનુકમરે ગોઠિી હોિાથી અનુકમવણકા કરે સૂવચ મૂકિાની જરૂર લાગી 
નથી.

‘કમ્થર્યોગી સાંકળચંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્રંથશ્રેણી’માં ‘ભૂકંપ : માવહતી અનરે ઘટના’, 
‘વિરલ વિભૂવત વિકમ સારાભાઈ’, ‘મરેઘાણીચકરત’, ‘ગુજરાતી રંગભૂવમ : કરવદ્ધ અનરે રોનક’, 
‘લોકશાહી’, ‘પ્રિાસી વપરાવમડનો’ જેિાં પુસતકો ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ વિારા પ્રકાવશત થર્યાં છરે.

આ પ્રમાણભૂત માવહતીકોશ તૈર્યાર કરિા માટરે ગુજરાતી વિશ્વકોશના સમાજવિદ્ા વિભાગના 
સંપાદક, ગુજરાત ઇવતહાસ પકરષદના પૂિ્થપ્રમુખ તથા એચ. કરે. આરસ્થ કૉલરેજના ઇવતહાસ 
વિભાગના પૂિ્થઅધર્યક્ષ પ્રો. જર્યકુમાર ર. શુ્લના અમરે આભારી છીએ. તરેમના સહાર્યકો શ્ી 
બંસીધર શુ્લ, પ્રો. િી. પી. વત્રિરેદી અનરે પ્રો. િીણાબહરેન શરેઠનો સહર્યોગ પણ ભૂલી શકાર્ય તરેમ 
નથી.

આશા છરે કરે આપણા પર્યારા દરેશના સિાતંત્ર્યસંગ્રામની સમમૃવતનરે લીલીછમ રાખિામાં 
સિાતંત્ર્યસૈવનકોનાં બવલદાનની આ સંવહતા નાનકડું પણ વનવમતિ બનશરે.

અમદાિાદ                                                                          ધરીરુિાઈ ઠાકર
તા. 2-2-2008                                                         કુરારપાળ દેસાઈ



સંપાદકનું ત્નવેદન

વિશ્વના વિવિધ દરેશોમાં વિદરેશી શાસન સામરે કાંવતઓ થઈ અનરે ઘણુંખરં દરરેક કાંવતએ 
ઇવતહાસનું સજ્થન કર્યુું. અનરેક રાજાઓએ નિા પ્રદરેશો જીતિા તથા પોતાનાં રાજર્યોનરે વિસતારિા 
સશસ્ત્ર ર્યુદ્ધો કર્યાું. તરેમના વિજર્ય કરે પરાજર્યનરે ઐવતહાવસક ઘટનાઓ લરેખિામાં આિી. અનરેક 
દરેશોમાં પ્રજાએ પોતાના શાસકો સામરે બળિા પોકાર્યા્થ, અનરે તરે પ્રસંગો પણ લોકકાંવત તરીકરે 
લરેખાર્યા.

ભારતનો સિાતંત્ર્યસંગ્રામ 1857ના વિપલિથી શરૂ થર્યો અનરે 1947માં દરેશનરે સિતંત્રતા 
મળતાં તરેની પૂણા્થહુવત થઈ. એ રીતરે આપણા સિાતંત્ર્યસંગ્રામનો 90 િષ્થનો ઇવતહાસ છરે. 1857નો 
વિપલિ કરિકટશ સામ્ાજર્યિાદનરે ભારતના લોકોનો પ્રથમ વર્યાપક પડકાર હતો અનરે ભારતના 
લોકોના સામુદાવર્યક રોષનું પ્રતીક હતો. ભારતના અનર્ય પ્રદરેશોની જેમ ગુજરાતમાં પણ બળિા 
છૂટાછિાર્યા અનરે અસંગકઠત સિરૂપરે થર્યા હતા.

િીસમી સદીમાં ભારતમાં વિદરેશી શાસન સામરે લોકકાંવત થઈ. પરંતુ તરેનું સિરૂપ વિશ્વના 
અનર્ય દરેશોમાં થર્યરેલી લોકકાંવતઓ કરે સિાતંત્ર્યર્યુદ્ધોથી અનોખા અનરે વિવશષ્ પ્રકારનું હતું. સતર્ય, 
અવહંસા અનરે વિરોધી માટરે પણ સદભાિની ભૂવમકા પર આરંભાર્યરેલ આ લડતનરે મહાતમા ગાંધીએ 
‘સતર્યાગ્રહ’ નામ આપર્યું. તરેનો જનમ દવક્ષણ આકરિકામાં 1906માં થર્યો હતો.

ગાંધીજી દવક્ષણ આકરિકાથી જાનર્યુઆરી, 1915માં સિદરેશ પાછા ફર્યા્થ બાદ, કરેટલાક સથાવનક 
પ્રશ્ો લઈનરે સતર્યાગ્રહો કર્યા્થ. તરે સમર્યથી માતમૃભૂવમની મુક્ત કાજે દરેશિાસીઓ જાગ્રત થર્યા અનરે 
તરેઓ સૌ સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં એક થઈનરે વિદરેશી સતિા સામરે લડ્ા. અનરેક દૂધમલ ર્યુિાનો 
ગોળીબારમાં શહીદ થર્યા કરે બૉમબ-પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લઈ ફાંસીએ લટ્ર્યા. અનરેક લોકો સભા-
સરઘસોમાં ભાગ લઈનરે સખત લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા, અનરેક ભાઈબહરેનોએ ઘરનાં સુખસગિડો 
છોડીનરે જેલજીિનનાં દુ:ખો િરેઠાં, અનરેક લોકોનાં વમલકતો, ઢોરઢાંખર, ઘરિખરી િગરેરરે જપ્ત 
કરિામાં આવર્યાં; તરેમણરે અસંખર્ય પ્રકારની અમાનુષી ર્યાતનાઓ અનરે અતર્યાચારો િરેઠાં અનરે 
તરેઓના બવલદાનના ફલસિરૂપરે આપણરે સૌ સિતંત્રતાનાં મીઠાં ફળ આરોગિાનરે સદભાગી બનર્યા 
છીએ.

આ રીતરે દરેશ માટરે પોતાના પ્રાણનું બવલદાન આપનાર, પોતાનું સિ્થસિ દરેશનરે સમપભી દરેનાર કરે 



પોતાનું સમગ્ર જીિન દરેશ િાસતરે નર્યોછાિર કરનાર વર્યક્તનું પ્રદાન ભારતના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
લરેશમાત્ર નાનુંસૂનું ન ગણાર્ય. આિા નામી-અનામી સિ્થ શૂરિીર સિાતંત્ર્યસૈવનકોનરે ઇવતહાસમાં 
સથાન આપિું કદાચ શ્ર્ય ન પણ બનરે ! પરંતુ તરેઓમાંના, શ્ર્ય હોર્ય તરે સૌની સમપ્થણની સમમૃવત 
સાચિી રાખિાનો તથા ભવિષર્યની પરેઢીઓનરે તરે િારસો સોંપિાનો, આ માવહતીકોશ વિારા નમ્ 
પ્રર્યાસ કરિામાં આવર્યો છરે. આ માવહતીકોશ તૈર્યાર કરિામાં સિાતંત્ર્યસંગ્રામ વિશરેનાં પુસતકો અનરે 
સિાતંત્ર્યસૈવનકોની આતમકથાઓ, જીિનચકરત્રો, પકરચર્યગ્રંથો િગરેરરેનો ઉપર્યોગ કર્યયો છરે. તરે 
પુસતકોના લરેખકોનો અમરે અંત:કરણપૂિ્થક આભાર માનીએ છીએ. માવહતીકોશની પ્રથમ આિમૃવતિ 
પ્રગટ થર્યા પછી અમનરે અનરેક પત્રો મળ્ા હતા. સુધારરેલી સંિવધ્થત આિમૃવતિ તૈર્યાર કરતી િખતરે 
તરે પત્રોમાંનાં સૂચનોની ખાતરી કરીનરે ર્યોગર્ય સુધારા-િધારા કર્યા્થ છરે. તરેમાં 977 જેટલા 
સિાતંત્ર્યસૈવનકો વિશરેની માવહતી ઉમરેરી છરે તથા 1956 સિાતંત્ર્યસૈવનકોની ઉલલરેખપાત્ર ર્યાદી 
મૂકિામાં આિી છરે.

ભારતનરે 1947માં સિતંત્રતા મળી. 1997માં તરેની સુિણ્થજર્યંવત દરેશભરમાં ઊજિિામાં 
આિી; તર્યારરે સિાતંત્ર્યસૈવનકોની સમમૃવત જાળિી રાખિાના ઉમદા વિચારથી પ્રરેરાઈનરે 
સિાતંત્ર્યસૈવનકોનો માવહતીકોશ તૈર્યાર કર્યયો. પ્રો. વિનોદભાઈ પી. વત્રિરેદી, શ્ી બંસીધર શુ્લ અનરે 
પ્રો. િીણાબહરેન શરેઠનો પ્રથમ આિમૃવતિ તૈર્યાર કરિામાં સહકાર મળ્ો છરે. તરેમનો આભાર માનું છું.

હાલમાં 2007માં આઝાદીની ષવષ્પૂવત્થ, 1857ના વિપલિની 150મી જર્યંતી (સાધ્થ શતાબદી) 
તથા દવક્ષણ આકરિકામાં 1906માં ગાંધીજીએ સતર્યાગ્રહ શરૂ કર્યયો તરેની શતાબદી પૂરી થઈ, તરે 
પ્રસંગોનરે ધર્યાનમાં લઈનરે આદરણીર્ય શ્ી ધીરભાઈએ આ માવહતીકોશની સંિવધ્થત આિમૃવતિ તૈર્યાર 
કરિાનું મનરે સૂચવર્યું. શ્ી કુમારપાળ દરેસાઈએ આ માવહતીકોશ િધુ ઉપર્યોગી તથા સુશોકભત થાર્ય 
તરે માટરે રસ લઈનરે તરેમાં સિાતંત્ર્યસૈવનકોની કરેટલીક તસિીરો મૂકિાનું સૂચન કર્યુું, તરે માટરે તથા 
આપણી માતમૃભૂવમના સિાતંત્ર્યસંગ્રામની તથા સિાતંત્ર્યસૈવનકોની સમમૃવત સચિાઈ રહરે તરેિું આ 
ઉમદા કાર્ય્થ કરિાની મનરે તક આપી તરે બદલ તરેઓ બંનરેનો અતર્યંત આભારી છું. ગુજરાતના લોકો 
િાસતરે આ માવહતીકોશ સિાતંત્ર્યચળિળનું એક પ્રરેરક સંભારણું બની રહરેશરે, તથા આિતી પરેઢીઓનરે 
માટરે માગ્થદશ્થક સથંભ બનશરે, એિી આશા રાખું છું.

જયકુમાર ર. શુક્લ
સંપાદક, સમાજવિદ્ા વિભાગ,

ગુજરાતી વિશ્વકોશ



  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ગુજરાતના

સ્વાતંત્ર્યસૈનનકો

માનિતીકોશ



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 12

અકબરત્મયાં સેદુત્મયાં
િતન : આખડોલ, કજ. ખરેડા.

1921માં અસહકારની લડતમાં શાળા છોડી. 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. સિદરેશી 
ચીજિસતુઓના પ્રચારક. કાંતણનો પ્રચાર 
કરતા. પ્રભાતફરેરીમાં જોડાતા.

અક્કડ, વલ્લિદાસ જમનાદાસ
જનમ : 18 ફરેરિુઆરી, 1904. સૂરત.

1928 : બારડોલી-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં કારાિાસ. 1932 : 
સવિનર્ય કાનૂનભંગ. બધામાં સકકર્ય. કારાિાસ. 
સિાતંત્ર્ય-આંદોલન તથા અનર્ય વિષર્યો ઉપર 
પુસતકલરેખન. વર્યિસાર્ય : લરેખન.

અખાડાવાળા, શંકરિાઈ
સોકજત્રા, કજ. ખરેડા.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન લડત 
અંગરેના સમાચાર મરેળિિા, પવત્રકાઓ લખિી, 
છપાિિી, આસપાસનાં ગામોમાં િહેંચિી 
િગરેરરેની વર્યિસથા કરિામાં તરેમણરે મુખર્ય ભાગ 
ભજવર્યો હતો.

અજીમત્મયાં કાસમત્મયાં
જનમ : 22 નિરેમબર, 1903. િરેગાલી. તા. 
ગણદરેિી, કજ. િલસાડ.
રાષ્્રિાદી મુકસલમ. અભર્યાસ ઓછો. રાષ્્રિાદની 
અસર. 1930માં ધરાસણાના મીઠાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 1932માં ધરપકડ, જેલની 
સજા.

અડવાણરી, માધવદાસ મૂળચંદ
જનમ : 1910. િતન : કરાંચી.

1930-32ની લડત િખતરે કરાંચીમાં ભાગ 

લીધો. વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કર્યુું. હૈદરાબાદ (વસંધ) જેલમાં એક િષ્થ 
કારાિાસ ભોગવર્યો. 1942ની લડતમાં સભા-
સરઘસોમાં ભાગ લીધો. દરેશનું વિભાજન થતાં 
જૂનાગઢ આવર્યા.

અક્િયા, ડાહ્ા્લા્લ કાળરીદાસ
રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ ધરપકડ 
કરિામાં આિી. જેલની સજા ભોગિી. ભારત 
સરકાર તરફથી પરેનશન મળરેલ છરે.

અદાણરી, રતુિાઈ મૂળશંકર
જનમ : 13 એવપ્રલ, 1914. ભાણિડ. કજ. 
જામનગર.

કકશોરાિસથામાં ગાંધીજીથી પ્રભાવિત. 
1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. બરિાળા 
છાિણીના મંત્રીની ફરજ બજાિી. કબનજકાતી 
મીઠું લાિીનરે િરેચર્યું, પોલીસ સાથરે ઝપાઝપી. 
અસહ્ય માર િરેઠો. ધાંગધા સતર્યાગ્રહમાં 
જેલિાસ. ફરીથી ધોલરેરાની જપ્ત છાિણી પર 
કૂચ કરતાં ધરપકડ, બંદૂકના ફટકાથી સખત 
ઘાર્યલ, જેલિાસ સાબરમતી, નાવશક. નાવશક 
જેલમાં ઉપિાસ કરી અપમાનજનક વનર્યમ દૂર 
કરાવર્યો. મુક્ત બાદ કરિકટશ હદમાંથી હદપાર; 
તરેનો ભંગ કરિાથી છ માસની સજા ભોગિી. 
તર્યાર બાદ સાબરમતી આશ્મમાંથી રાસ તરફ 
કૂચ, ધરપકડ. એક િષ્થની કરેદ. તરિડા (કજ. 
અમરરેલી) ખાતરે અસપમૃશર્યતાવનિારણ, 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 1942ની ચળિળમાં 
ભૂગભ્થમાં રહીનરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિઓની 
આગરેિાની. તાર-ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપિાં, 
બૉમબપ્રિમૃવતિ િગરેરરેમાં સકકર્ય. 1947માં 

અ
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જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતની લોકસરેનાના 
સરેનાપવત. આઝાદી બાદ શાહપુર (જૂનાગઢ) 
ગામરે સિયોદર્ય આશ્મ સથાપર્યો. કરેશોદમાં ટી.
બી. હૉકસપટલ અનરે અમદાિાદમાં ડૉ. જીિરાજ 
મહરેતા હૉકસપટલ સથાપી. સૌરાષ્્ર, વવિભાષી 
મુંબઈ રાજર્ય અનરે ગુજરાતના મંત્રી.
લરેખન : ‘દીઠું મેં ગામડું આ’, ‘સતર્યાગ્રહના 
સમરાંગણમાં ભાગ - 1, 2’.
અિસાન : 5 સપટરેમબર, 1997. રાજકોટ.

અધવયુ્જ, બાબુપ્સાદ મૂળશંકર
જનમ : 1924. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
તરેમાં તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે 
તરેમણરે જેલની સજા ભોગિી હતી. તરેમણરે પારડી 
સતર્યાગ્રહમાં પણ ભાગ લીધો હતો.

અધવયુ્જ, િાનુપ્સાદ મૂળશંકર
જનમ : 27 માચ્થ, 1924. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1942 : મૅકટ્રક ઉતિીણ્થ. ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સિર્યંસરેિક. કારાિાસ. 1945 
સુધી, સાબરમતી અનરે નાવશક જેલમાં. 
પરીવક્ષતલાલ તથા ઠક્કરબાપાનો સંપક્થ. 
1946-52 : ર્યુિકપ્રિમૃવતિ. 1948 : સમાજિાદી 
પક્ષમાં. 1953 : પારડી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 1954-58 : રાજપીપળા આકદિાસી 
સરેિાકાર્ય્થ.
અિસાન : 6 કડસરેમબર, 1985.

અધવયુ્જ, મનસુખિાઈ રામશંકર
જનમ : 2 જૂન, 1919. હડાળા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે સરઘસ 
ઉપર લાઠીમાર થતાં ઘિાર્યા. ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિમાં 
જોડાર્યા. લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ હડાળામાં 
આિરેલી તરેમની જમીન રાજર્યરે જપ્ત કરી.

અધવયુ્જ, રત્ત્લા્લ રામશંકર

જનમ : 28 સપટરેમબર, 1908. િતન : હડાળા.

લીંબડીની લડતમાં જોડાર્યા. તરેથી વશક્ષક 
તરીકરેની નોકરી ગુમાિી. અતર્યાચારો સહન 
કર્યા્થ. વહજરતમાં જોડાઈનરે લીંબડી છોડ્ું. 
અમદાિાદ આિી ગાંધીકવથત પ્રિમૃવતિઓમાં રસ 
લરેતા રહ્યા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
પોલીસોના લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા.

અનડકટ, નરરોત્તમદાસ 
ત્રિિરોવનદાસ
જનમ : 25 નિરેમબર, 1913. રાજકોટ.

ઍડિોકરેટ. 1932ની મીઠાની લડતમાં ભાગ. 
એક િષ્થની સજા. 1932-33માં પુન: ભાગ 
લરેતાં કરિકટશ હકૂમતથી હદપાર. પરેનશન/
તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

અનડા, પરોપટ્લા્લ પુંજા્લા્લ
રાજકોટ.

વર્યિસાર્ય : િકીલ. પ્રજાકીર્ય પ્રિમૃવતિમાં રસ 
લરેતા. રાજર્યરે સથાપરેલી પ્રવતવનવધતિ સભાના 
સભર્ય. રાજકોટ શહરેર સુધરાઈના િહીિટદાર. 
રાજર્ય અનરે પ્રજા િચચરે કડીરૂપ થિા કોવશશ. 
રાજકોટની લડતમાં જોડાર્યા અનરે સહન કર્યુું.
વનધન થર્યરેલ છરે.

અનંતરાય ક્દવયનાથ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ. 
જેલિાસ. અટકાર્યત.

અનંતરાય નરિેરામ
ચલાળા, સૌરાષ્્ર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેિા માટરે દંડ તથા 
જેલિાસ.

અનંતરાય ત્વશ્વનાથ
ભાિનગર.
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1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યો.
અવનરદ્ધ
ભાિનગર.
1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ધરાસણામાં 
મીઠાના અગરો પર ધાડ પાડિા માટરે ટુકડીમાં 
જોડાઈનરે ગર્યા હતા. 31 મરેના રોજ પોલીસોના 
સખત માર અનરે વપશાચી રીતોના ભોગ બનર્યા. 
તરેમનરે બાિળના કાંટા ભોંકિામાં આવર્યા. 
છાિણીની હૉકસપટલમાં તરેમનરે લાવર્યા પછી 
દા્તરોએ કાંટા કાઢી નાખર્યા.

અત્ન્લકુમાર રત્ત્લા્લ
જનમ : 1914 આશરરે. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા નીચરે પકડાર્યા. રાજકોટ 
સરેનટ્રલ જેલમાં છ માસ જેલિાસ.

અત્ન્લકુમાર વ્રજ્લા્લ
ભાિનગર.
1942ની લડતમાં જોડાર્યા. જેલિાસ. 
અટકાર્યત.

અબબાસ વરતેજી
જનમ : 1910. અમદાિાદ.

પીંજિાના તથા કાંતિાના કામમાં વનપુણ. 
ખાદી-ઉદ્ોગ શાળામાં વશક્ષક. દાંડીકૂચના 81 
સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજી સાથરે 12 માચ્થ, 
1930થી 5 એવપ્રલ, 1930 સુધી દાંડીકૂચમાં 
ભાગ લીધો. તરે પછી મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ 
કર્યયો.

અત્િચંદાનરી, કરોરરોમ્લ તરી્લરોમ્લ
વનિાસ : િડોદરા. િતન : નિાબશા, વસંધ.

1921 : સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં પ્રિરેશ, દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. દંડ અનરે કારાિાસ. દંડ ન ભરતાં 
િધારાનો કારાિાસ. મીઠાનો ધંધો, પણ 

સતર્યાગ્રહના કારણરે ગુમાવર્યો. 1930 : મીઠા-
સતર્યાગ્રહમાં 12 મવહના કારાિાસ. ગાંધી-
ઇવિ્થન સંવધથી 3 મવહનરે મુક્ત. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય.

અમથાિાઈ કાત્્લદાસ
માણસા, ઉ. ગુજરાત.

ખરેડૂત કાર્ય્થકર. માણસા દરેશી રાજર્ય હતું. 
રાિલશ્ી(રાજા)ના દમન સામરે સરકારી 
પ્રચારતંત્રનો સામનો કરીનરે ખરેડૂતોની શક્ત 
ટકાિિા અનરે િધારિા માટરે ગામડરે ગામડરે 
ફરીનરે પ્રચાર કર્યયો. ખરેડૂત સવમવતના મંત્રી હતા. 
તરેમનરે ઘરેર દરબારી પોલીસરે જપ્તી કરી. પણ 
લરેિા જેિું કંઈ ન મળ્ું.

અમથારામ અિેચંદ
ઇટાદરા, માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

1938 : દરબારી પોલીસોએ મહરેસૂલ િસૂલ 
કરિા ગામનરે ઘરેરીનરે હિામાં ગોળીબારો કર્યા્થ. 
અમથારામનરે તર્યાંથી રૂવપર્યા પચાસ િસૂલ 
કર્યા્થ. જપ્તી િખતરે દૂધની ગોરસીઓ ફોડી, 
માટલાં તોડ્ાં, કોથળા અનરે ડામવચર્યા ફેંદ્ા, 
કપડાં િરેરણ-છરેરણ કરી નાખર્યાં. કોઠીઓમાં 
ભરરેલા દાણા િરેરી નાખર્યા.

અમરીન, અંબુિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 25 કડસરેમબર, 1912. િતન : િસો.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી ચાર ધોરણ સુધીનો. 
1930માં દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ. ધરપકડ, 
જેલિાસ. મુંબઈમાં કૉંગ્રરેસની િૉર કાઉકનસલના 
સભર્ય તરીકરે ચોપાટી ઉપર ધિજિંદન કરતાં 
ધરપકડ. 15 માસ માટરે િીસાપુરની જેલમાં 
અટકાર્યત.

અમરીન, કાશરીબહેન
ભરૂચ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
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જોડાર્યાં. તરેમણરે ભરૂચમાં તથા આસપાસનાં 
ગામોમાં દારૂતાડીનાં પીઠાં અનરે પરદરેશી કાપડ 
િરેચતી દુકાનો પર વપકરેકટંગમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો હતો.

અમરીન, ખરોડાિાઈ મરોતરીિાઈ
જનમ : 9 મરે, 1904. િતન : િસો, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી પાંચ ધોરણ સુધીનો.
1918ની ગુજરાત રાજકીર્ય પકરષદ, નકડર્યાદમાં 
સિર્યંસરેિક. 1920થી સિદરેશી કાપડનો 
અંગીકાર. 1921-22 : અસહકારની ચળિળમાં 
મુંબઈમાં ખાદીપ્રચારક. 1923 : નાગપુરના 
ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1924 : 
બંગાળમાં બદ્થિાન કજલલામાં રાણીગંજમાં દારૂ 
અનરે વિલાર્યતી કાપડના બવહષકારનું કાર્ય્થ. 
1942ની લોકકાકનત િખતરે જેલિાસ. 
સિાતંત્ર્યચળિળોના કાર્ય્થકતા્થઓનાં કુટુંબોનરે 
આવથ્થક મદદ મરેળિી આપી. ભૂદાન કાર્ય્થકર.

અમરીન, ગરોરધનિાઈ રણછરોડિાઈ
વનિાસ : િરણામા, િડોદરા.

સિાતંત્ર્યસૈવનક, હકરપુરા મહાસભા અવધિરેશન.
1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. બૉંબવનમા્થણ, 
ટપાલ-કાર્યા્થલર્યોમાં આગ, પવત્રકાવિતરણ. છ 
મવહના કઠોર કારાિાસ. રચનાતમક પ્રિમૃવતિ.

અમરીન, ચતુિુ્જજ (ચતુરિાઈ) 
ઝવેરિાઈ
જનમ : 1892. િીરસદ, કજ. આણંદ.

કાંવતકારી પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. ઇંગલૅનડથી 
કરિૉલિરો મંગાિી, બાઇબલના ગ્રંથનાં િચચરેનાં 
પાનાં કાપી, તરેમાં કરિૉલિરો ગોઠિીનરે દરેશમાં 
ઘુસાડતા. તરેમાંની એક કરિૉલિરનો ઉપર્યોગ 
નાવશકના કલરે્ટરના ખૂન માટરે થર્યો. ચતુભુ્થજ 
પકડાર્યા પણ કોટ્થમાં છૂટી ગર્યા. ગાંધીજીના 
આગમન બાદ તરેમના પ્રભાિથી કાંવતકારી 
માગ્થ છોડી, સતર્યાગ્રહનો માગ્થ સિીકાર્યયો. 

1930માં સતર્યાગ્રહ કરી જેલિાસ. અિસાન : 
1932.

અમરીન, ચરીમનિાઈ મૂળજીિાઈ
જનમ : જૂન, 1907.

અભર્યાસ : બી.કૉમ. પુણરેમાં વિદ્ાથભી-ર્યુિક 
કાર્ય્થકર. 1930માં સતર્યાગ્રહની લડતમાં સકકર્ય. 
વપકરેકટંગ, મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ. પાછળથી 
રાજકારણ છોડી સહકારી અનરે સમાજ-
સુધારણાની પ્રિમૃવતિમાં રસ લીધો.

અમરીન, ચરીમનિાઈ હક્રિાઈ
જનમ : િરણામા, કજ. િડોદરા.

1920થી સિાતંત્ર્યના વિવિધ સંગ્રામોમાં 
િરણામા અનરે િડોદરામાં સભાઓ-સરઘસોમાં 
સકકર્ય ભાગ. લોકજાગમૃવત. રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓ 
કરી. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ધરપકડ. 
પાંચ મવહના જેલ. 1922થી 1930 િડોદરા 
રાજર્ય પ્રજામંડળના મંત્રી. િત્થમાનપત્રોમાં 
રાજકીર્ય, સામાકજક, ખરેતીવિષર્યક લરેખો.

અમરીન, જગદરીશિાઈ જઠેાિાઈ
વનિાસ : પાદરા, િડોદરા.

1930 : અભર્યાસતર્યાગ, મુંબઈ. સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય. દારૂની દુકાનરે વપકરેકટંગ જેિાં કાર્યયો. 3 
મવહના કારાિાસ. પાદરા પુનરાગમન. માનપત્ર.

અમરીન, જગુિાઈ દાદાિાઈ
જનમ : 19 કડસરેમબર, 1919.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. અભર્યાસતર્યાગ. 
છોટુભાઈ પુરાણી સાથરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. મુંબઈ. 
ધરપકડ. પોલીસરે છાતીમાં ભારરે માર માર્યયો. 
હૃદર્યની ધમનીમાં સોજો. દરવમર્યાન કાર્ય્થ ચાલુ. 
બી. બી. સી. આઈ. રરેલિરે શ્વમક સંઘના મંત્રી.
અિસાન : 1 કડસરેમબર, 1947.

અમરીન, જયંતકુમાર ચરીમન્લા્લ
િીરસદ, કજ. આણંદ.
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નાનપણથી પ્રભાતફરેરી, સરઘસમાં જોડાઈનરે 
રાષ્્રીર્ય ભાિનાથી રંગાર્યરેલા. ’42ની લડતમાં 
વિદ્ાથભી સંગઠનમાં જોડાઈનરે ગામરેગામ લડત 
અંગરેની પવત્રકાઓ િહેંચરેલી. આણંદ ગામરેથી 
પકડાઈ જતાં, સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત.

અમરીન, દાદાિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 1 ઑ્ટોબર, 1891. િીરસદ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : મુંબઈ, વિલસન કૉલરેજમાંથી બી.એ. 
(ઑન., અંગ્રરેજી), 1926માં એમ.એ. વર્યિસાર્ય 
: િડોદરા, વચમનાબાઈ પાઠશાળામાં આચાર્ય્થ, 
1928-38. 1930માં નોકરી છોડી બોરસદ 
છાિણીમાં જોડાઈ ખરેડૂતોનરે દોરિણી આપી. 
1931 : ગાંધી-ઇવિ્થન સંવધ થતાં પુન: 
વચમનાબાઈ શાળામાં સકકર્ય. 1942ના ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. ફરી નોકરી છોડી. 
લડતના સુકાની. પીપિાિ ચોરો બાળિા બદલ 
લદાર્યરેલો દંડ નવહ ભરિા લોકોનરે એલાન. 
ધરપકડ. એવપ્રલ, 1944 સુધી સાબરમતી 
કારાગમૃહમાં. 1948, સમાજવશક્ષણ અવધકારી 
તરીકરે વનમણૂક.

અમરીન, નટવરિાઈ મગનિાઈ
જનમ : 6 મરે, 1909. િસો, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ િખતરે િડોદરામાં કાર્ય્થકર. 1942ના 
ઑગસટની આખરરે સભાઓ ર્યોજિાના ગુના 
બદલ ધરપકડ, ત્રણ માસની સજા.

અમરીન, નારાયણિાઈ છરોટાિાઈ
જનમ : 9 નિરેમબર, 1909. િતન : િસો, કજ. 
ખરેડા.

અભર્યાસ : બી.કૉમ. 1930-31ની લડત િખતરે 
બોરસદ સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં રહીનરે બોરસદ 
તાલુકાની પવત્રકાનું સંચાલન, અનરે તરે અંગરેની 
કામગીરી ભાદરણથી સંભાળતા. પવત્રકા તૈર્યાર 
કરી તરેના પ્રચારની વર્યિસથા કરતા.

અમરીન, પશાિાઈ િાઈ્લા્લિાઈ
ભાદરણ. િતન : તારાપુર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક.
1928માં સરકારી નોકરી છોડીનરે બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા આકરિકાથી સિદરેશ 
આવર્યા. ખાદી અપનાિી, વર્યસન છોડ્ાં. 
1930માં ધરાસણામાં બોરસદની ટુકડીના 
આગરેિાન તરીકરે ગર્યા. તર્યાં સખત લાઠીમાર 
ખાધો. 1932ની લડતમાં ધરકપડ, સાડા સાત 
માસની સજા. સાબરમતી અનરે નાવશક જેલમાં 
સજા ભોગિી.

અમરીન, પશાિાઈ િાઈ્લા્લિાઈ
ભાદરણ. કજ. ખરેડા.

ભાદરણની વર્યાર્યામશાળા વિારા ર્યુિાનોનું 
ઘડતર. 1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન 
ધરાસણામાં સખત માર સહન કરરેલો. 
સિભાિથી કાંવતકારી મગજના. 1942ની 
લડતમાં ડાકોરમાં છોટુભાઈ પટરેલના 
ગોળીબારથી અિસાન બાદ બદલો લરેિાનો 
વનશ્ચર્ય. પોસટઑવફસો, સરકારી વતજોરીની લૂંટ. 
ટપાલની લૂંટ. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. તરેમનરે 
પકડિા માટરે પાંચ હજાર રૂવપર્યાનું ઇનામ જાહરેર 
થર્યરેલું.

અમરીન, પુરુષરોત્તમ િાઈ્લા્લિાઈ
ઉંમર : 26. ભાદરણ, ઢુંઢાકૂિા, તા. બોરસદ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન ઢુંઢાકૂિામાં 
‘શોલાપુર કદન’ 13મી મરે, 1932ના રોજ 
તાલુકાના 17મા સરમુખતર્યાર તરીકરે સરઘસની 
આગરેિાની સંભાળી. સરઘસમાં 300 
સ્ત્રી-પુરષો હતાં. પાટીદારો સાથરે બારૈર્યા પણ 
જોડાર્યા હતા. પોલીસરે સરઘસ રોકીનરે 
પુરષોતિમની ધરપકડ કરી. ગામલોકોએ 
હારતોરા પહરેરાિી કુંકુમનું વતલક કર્યુું. શ્ીફળથી 
ભાિભીની વિદાર્ય આપી. સ્ત્રીઓ ભાગોળ 
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સુધી ગીત ગાતી િળાિિા ગઈ :
‘દાતણ કરતા જાિ રરે પશાભાઈ,
સિરાજ લઈ િહરેલા આિજો રરે.’
6 માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 100/- દંડ 
અથિા દોઢ માસની િધુ કરેદની સજા. 
સાબરમતી અનરે નાવસકમાં જેલ ભોગિી.

અમરીન, િકરીરિાઈ ધનજીિાઈ
જનમ : 1888.

અભર્યાસ : િના્થ્ર્યુલર ફાઇનલ પાસ. 1920થી 
સમાજસુધારક અનરે શૈક્ષવણક કાર્ય્થકર. 1923 : 
નાગપુરના ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં સિર્યંસરેિક. 
1926 : પરેટલાદ તાલુકાની ‘નાકર’ ઝુંબરેશમાં 
જમીન-મહરેસૂલ નવહ ભરિાથી તરેમની જમીનની 
હરાજી. 1930માં દારૂની દુકાનો પર વપકરેકટંગ : 
દોઢ માસનો જેલિાસ. બોરસદમાં કાર્યદાનો 
સવિનર્ય ભંગ કરતાં છ માસની સજા. પરંતુ 
સમાધાન થતાં સાડા ચાર માસ પછી મુક્ત.
અિસાન : ફરેરિુઆરી, 1932.

અમરીન, બકુ્લિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 17 ઑગસટ, 1914. િતન : િસો, કજ. 
ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધીનો. 1930-એવપ્રલની 
છઠ્ી તારીખરે લસુંદરા મીઠા સતર્યાગ્રહમાં 
ધરાસણાની નાર્યક સતર્યાગ્રહની ટુકડીમાં 
લાઠીમારમાં ઘિાર્યા. 1931 ઑગસટની 10મી 
તારીખરે દાહોદમાં સતર્યાગ્રહ અનરે ધરપકડ. ચાર 
માસની સજા. 1931 જાનર્યુઆરી, 13મી તારીખરે 
નકડર્યાદમાં ‘સોલાપુર કદિસ’ની ઉજિણીમાં 
કાળા િાિટાનું સરઘસ, ધરપકડ, પોલીસ વિારા 
સખત માર.

અમરીન, બાબુિાઈ ચુનરીિાઈ
વશનોર, િડોદરા.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર પંચમહાલ કજલલો રહ્યું. 1942ની 
લડત િખતરે 8 માસની જેલ ભોગિી. 

મહાગુજરાતની લડતમાં પણ 3 માસની સજા 
ભોગિી. રરેલી, કૂચ િગરેરરેની આગરેિાની લીધી.

અમરીન, મગનિાઈ ચતુરિાઈ
જનમ : 1863. િતન : િસો, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. િસોની શાળામાં વશક્ષક અનરે 
મુખર્યવશક્ષક. બંગભંગની ચળિળ િખતરે 
િસોમાં હાથસાળનો ઉદ્ોગ. સલરેટ અનરે રંગનું 
કારખાનું. સિદરેશીના આગ્રહી. િડોદરા 
પ્રજામંડળ, બોરસદ સતર્યાગ્રહ, ખરેડૂત મંડળ 
િગરેરરેમાં કાર્ય્થકર. અસહકારના વ્રતધારી અનરે 
સતર્યાગ્રહી. કમૃવષના વહમાર્યતી.
અિસાન : એવપ્રલ, 1928.

અમરીન, મત્ણિાઈ િાણજીિાઈ 
જનમ : 12 નિરેમબર, 1923. મણુંદ, તા. પાટણ.

1942 : પાટણમાં મૅકટ્રક. ‘વહનદ છોડો’માં 
સકકર્ય. સરકારી ભિનોનરે નુકસાન કર્યુું. િૉરંટ 
છતાં પકડાર્યા નવહ. ઉતિર ભારતમાં વનિાસ. 
1943-’45 : ગાંધીજીના સાંવનધર્યમાં સરેિાગ્રામ 
અનરે મગનિાડી, િધા્થમાં િાસ. ગ્રામોદ્ોગોનો 
અભર્યાસ. મધમાખી-ઉછરેર કરેનદ્રના સંચાલક. 
સરપંચ : મણુંદ–1961-69 અનરે 1975-
1985.

અમરીન, રાવજીિાઈ ચુનરીિાઈ
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં અમદા-િાદ 
સુધરાઈના કમ્થચારીઓની હડતાળમાં 
આગરેિાની. છ માસની સખત કરેદની સજા અનરે 
રૂ. 250/- દંડ અથિા ત્રણ માસની િધુ કરેદ.

અમરીન, વરીણાબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 
કૉલરેજમાં વિદ્ાવથ્થની. 10મી ઑગસટના રોજ લૉ 
કૉલરેજથી નીકળરેલા સરઘસમાં જોડાર્યાં. કાળુપુર 
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િૉડ્થનાં સ્ત્રીિૉડ્થ નાર્યક હતાં. બહરેનોનાં સરઘસો 
કાઢતાં. હડતાળ ટકાિી રાખિા મદદ. છાપરાં 
પરથી સમાચાર પોકારતા. પંચભાઈની પોળ 
પાસરેથી જતાં બહરેનોનાં સરઘસ પર કટર્યરગૅસના 
શરેલસ પોલીસરે છોડ્ા.

અમરીન, સત્વતા નાનુિાઈ
જનમ : 7 ફરેરિુઆરી, 1924. િડોદરા.

સિાતંત્ર્યસંગ્રામ દરવમર્યાન મુંબઈમાં ગાંધીજી, 
સરદાર પટરેલ, નહરેરનાં પ્રિચનો તથા ઘરના 
િાતાિરણથી રાષ્્રિાદી બનર્યા. માતા, ભાઈ, 
બહરેન સિાતંત્ર્યચળિળમાં ભાગ લરેતાં. સવિતા 
પ્રભાતફરેરીમાં જોડાઈ રાષ્્રીર્ય ગીતો ગાતાં, 
ભોંર્યપવત્રકા લખતાં. ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
નરેતાઓની ધરપકડ. ગાંધીજીએ આગાખાન 
મહરેલમાં ઉપિાસ શરૂ કરતાં પુણરેમાં સ્ત્રીઓના 
સરઘસનું નરેતમૃતિ. ધરપકડ. જેલમાં પૂર્યાું. 
ર્યરિડા જેલમાં 4 માસની કરેદ ભોગિી.

અમરીન, હક્રિાઈ ઝવેરિાઈ
િીરસદ. પછીથી ભરૂચ.

દીિાન ઝિરેરભાઈ પટરેલના પુત્ર અનરે પૂ. 
ભક્તબાના ભાઈ. શ્વશુર પક્ષ તરફથી મળરેલી 
જમીનનો િહીિટ સંભાળિા ભરૂચમાં િસિાટ 
કર્યયો. ભરૂચ કરેળિણી મંડળની સરેિા કરતા. 
હોમરૂલ લીગની ચળિળમાં તરેમણરે આગળ 
પડતો ભાગ લીધરેલો. સાચા દરેશભ્ત હતા. 
રાજપીપળા દરેશીરાજર્યમાં પ્રજાએ શોષણ અનરે 
અનર્યાર્યનો વિરોધ કરિા ‘લોકસભા’ નામની 
સંસથા સથાપી. તરેના પ્રમુખ હકરભાઈ અમીન 
હતા.

અમુિાઈ રામિાઈ
હડાળા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. કષ્ો સહન કર્યાું. 
રાજર્ય સરકારનું પરેનશન મળરે છરે.

અમૂ્લખિાઈ અમરીચંદ
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડી પ્રજામંડળના સથાપકોમાંના એક. 
લીંબડીની લોકલડત િખતરે રાજર્યાકશ્ત 
ગુંડાઓના જુલમોના ભોગ. િરેપારધંધાનરે 
નુકસાન પહોંચાડ્ું. રાજર્ય સામરે અસહકાર રૂપરે 
વહજરત કરી.

અમૂ્લખરાય નગરીનદાસ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. ટૂંકા 
જેલિાસ બાદ છોડી મૂકિામાં આવર્યા.

અમૃત્લા્લ ચુનરી્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં ગરેરકાર્યદરે પવત્રકા છાપી 
પ્રવસદ્ધ કરિા માટરે 11-9-42ના રોજ ધરપકડ. 
નિ માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 100/- દંડ 
અથિા ત્રણ માસની કરેદ િધુ.

અમૃત્લા્લ ડાહ્ા્લા્લ
જનમ : ચલાળા.

1942ની લડતમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. જેલ તથા દંડની સજા ભોગિી.

અમૃત્લા્લ રતનશરી
ગોંડળ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે વહનદ 
સંરક્ષણ ધારા નીચરે ધરપકડ. બરે માસનો 
જેલિાસ.

અસથાના, રમાકાનત સરીતારામ
િડોદરા.

1940માં મુંબઈમાં કૉંગ્રરેસમાં દાખલ થર્યા. 
1942ની 15મી ઑગસટરે સરઘસ પર લાઠીચાજ્થ 
થર્યો. નાસભાગ થઈ. રમાકાનતભાઈ પાસરે 
ધિજ હતો. તરેનો કબજો લરેિા પોલીસરે અમાનુષી 
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માર માર્યયો. એક મવહનો હૉકસપટલમાં રહ્યા. 
કડટરેનશનમાં છ માસ સુધી જેલમાં રહ્યા.

અંટરો્લિાઈ ગરોપા્લિાઈ
વનિાસ : સરભાણ, આમોદ, કજ. ભરૂચ.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
સરઘસ પર લાઠીમાર. ધરપકડ. 1 મવહનો 
કારાિાસ. મુક્ત પછી પુન: િૉરંટ. ભૂગભ્થિાસ. 
િડોદરામાં ધરપકડ.

અંતાણરી, કાંત્તપ્સાદ ચંદ્રશંકર
માંડિી, કચછ.

1919માં માંડિીની જી. ટી. હાઈસકૂલના 
વિદ્ાથભીઓએ સટુડનટ ઍસોવસર્યરેશન સથાપર્યું. 
તરેમણરે ધાવમ્થક મરેળાઓમાં રાષ્્રીર્ય નરેતાઓની 
છબીઓ િહેંચી. ઍસોવસર્યરે-શનના મંત્રી. 
1920 : કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિના ભાગરૂપ ખાદી 
જેિી રચનાતમક પ્રિમૃવતિ શરૂ કરી.

‘કચછ સિાતંત્ર્યસંગ્રામની તિારીખ’ (ભુજ : 

1982)ના લરેખક. શ્ી કચછી પ્રજાકીર્ય પકરષદ 

(સથાપના મરે, 1926)નું અવધિરેશન માંડિીમાં 

28-30 કડસરેમબર, 1927માં ભરાર્યું તર્યારરે 

કાંવતપ્રસાદરે ‘કચછની સમસર્યાઓ’ નામની 

પુકસતકા પ્રગટ કરી. રાજર્ય સરકારરે તરેમના પર 

બનાિટી ફોજદારી આરોપો મૂકી જેલમાં પૂરીનરે 

અમાનુષી ત્રાસ ગુજાર્યયો.

અંધાક્રયા, રત્ત્લા્લ મરોહન્લા્લ
જનમ : 21 નિરેમબર, 1921. િતન : ભાિનગર.

1942ની લડત િખતરે ભાિનગરથી ધરપકડ 
કરિામાં આિી. ભાિનગરમાં જેલિાસ 
ભોગવર્યો. લોકભારતી સણોસરામાં જોડાર્યા. 
21-5-1985ના રોજ સોનગઢ મુકામરે હતર્યા 
થઈ.

આ
આચાય્જ, અમૃત્લા્લ છગન્લા્લ
જનમ : 26 નિરેમબર, 1898.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી., બી.ટી. 
1930ની લડતમાં ધોલરેરામાં સતર્યાગ્રહ કરતાં 
ધરપકડ, છ માસ સાબરમતી જેલમાં. વશક્ષણનું 
કાર્ય્થ. પરેનશન અનરે તામ્પત્ર.

આચાય્જ, કૃપાશંકર દયારામ
દાહોદ, કજ. પંચમહાલ.

દરેશભ્ત. 1916માં હોમરૂલ આંદોલનથી 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં જોડાર્યા. 1932માં દાહોદના 
ગાંધી ચોકમાં રાષ્્રધિજ ફરકાિિા માટરે 
ધરપકડ. છ માસની કરેદની સજા.

આચાય્જ, ચરોઈથરામ ખેમચંદ
જનમ : 1910 આશરરે. હૈદરાબાદ (વસંધ).

1923 : નાગપુર ધિજસતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 
ધરપકડ. એક િષ્થની જેલ. 1930 : 
હૈદરાબાદ(વસંધ)માં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ 
કરી સતર્યાગ્રહ. એક મવહનાની સજા. 1932 : 
ફરી ધરપકડ. બરે મવહના અટકાર્યતમાં. 1933 : 
સતર્યાગ્રહ. છ માસની કરેદ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં છ માસની સજા.

આચાય્જ, છરોટા્લા્લ વજશેંકર
જનમ : હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર. િતન : હળિદ.

1931 દરવમર્યાન ધાંગધા રાજર્યના જુલમો 
સામરે જે લડત થઈ તરેનરે પગલરે હળિદમાં 
ધાંગધા-કદનની ઉજિણીમાં આગરેિાનીભર્યયો 
ભાગ લીધો, તર્યારરે 19 સતર્યાગ્રહીઓનરે 
લોહીલુહાણ થાર્ય એટલો માર પડ્ો, તરેમાંના 
તરેઓ એક હતા. તર્યારરે 19 િષ્થની ઉંમર. ખભા 
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ઉપર લાઠીઓના પ્રહારોથી લોહીલુહાણ થર્યા. 
રાજર્યના ખૂબ જુલમો સહન કર્યા્થ.

આચાય્જ, જત્મયતરામ વજશેંકર
જનમ : ચરાડિા, સૌરાષ્્ર. વનિાસ : કરાંચી.

1916માં હોમરૂલની ચળિળ શરૂ થઈ તરેમાં 
ભાગ લીધો. 1928માં રામ આશ્મની સથાપના 
કરી. તરેમાં ખાદી, વશક્ષણ અનરે હકરજનપ્રિમૃવતિ 
કરતા. 1922માં વસંધ કૉંગ્રરેસરેની કારોબારીના 
સભર્ય. 1931માં રાજસથાન પ્રજાવહતિધ્થક 
સભાની સથાપના કરી. સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા 
જતાં પોલીસોના લાઠીમારથી ઘિાર્યા; ડાબી 
આંખ ગુમાિી. એક િષ્થની જેલની સજા. તરે 
પછી 1932માં ધરપકડ અનરે બરે િષ્થની જેલની 
સજા. 1936 : રાજસથાની પ્રજાપકરષદના 
ઉપપ્રમુખ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. લડત ઉપરાંત વશક્ષણ, 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ જેિી રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 
ત્રીસરેક પુસતકોના લરેખક.

આચાય્જ, જયંતિાઈ છગન્લા્લ
જનમ : 13 માચ્થ, 1904. હળિદ. રહરેિાસી : 
રાજકોટ.

અભર્યાસ : બી.એ., એસ.ટી.સી. કરાંચીમાં 
વશક્ષક. 1930-31ની મીઠાની લડત િખતરે 
ધોલરેરા સંગ્રામમાં ભાગ લીધો. છ માસની 
સજા. બીજી િાર બાર માસની સજા. કરાંચીમાં 
રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિ. 1947 : દરેશવિભાજન િરેળાએ 
રાજકોટ આવર્યા. િીરાણી હાઈસકૂલના આચાર્ય્થ. 
ર્યુિકપ્રિમૃવતિ.

આચાય્જ, દ્લસુખિાઈ િાઈશંકર 
હળિદ.

ધાંગધાની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 
જેલની સજા ભોગિી. અનરેક કષ્ો સહન કર્યાું. 
રાજર્ય સરકારનું પરેનશન તરેમનાં પતની 
દમર્યંતીબહરેનનરે મળરે છરે.

આચાય્જ, દામરોદર
દાહોદ, કજ. પંચમહાલ.

1930-32ની ચળિળ િખતરે દાહોદમાં 
કલાલના ઝાંપા પાસરેનાં દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. ધરપકડ. કારાિાસની સજા.

આચાય્જ, પ્ાણજીવન િાઈશંકર
જનમ : 1900. િઢિાણ, સૌરાષ્્ર.

અસહકારની ચળિળ િખતરે વિરમગામની 
વશક્ષકની નોકરી છોડી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં 
જોડાર્યા. 1931ની મીઠાની લડત િખતરે ગોધરા 
સુધરાઈના િહીિટકતા્થની નોકરી છોડીનરે 
લડતમાં જોડાર્યા. સાબરમતી તરેમજ નાવશકમાં 
નિ માસ જેલિાસ ભોગવર્યો.
અિસાન : 26-12-1985.

આચાય્જ, બા્લમુકંુદ દુગા્જશંકર
જનમ : 1916. અમદાિાદ.

વમલમાં નોકરી. 1942ની ચળિળમાં િીજળીનાં 
સબ-સટરેશનો બૉમબથી ઉડાિી દરેિાના 
કાિતરામાં ભાગ લીધો. ઈદગા સબ-સટરેશનમાં 
22 નિરેમબર, 1942ની સાંજે બૉમબ મૂ્ર્યા. તરે 
અગાઉ દારૂગોળાના બૉમબ બનાવર્યા. કડસરેમબર 
1942માં ધરપકડ. વહનદ સંરક્ષણધારા હરેઠળ 
અટકાર્યત. બરે િષ્થ સાબરમતી જેલમાં.

આચાય્જ, િગવાનજીિાઈ 
પ્િાશંકર
િતન : હળિદ, સૌરાષ્્ર.

ધાંગધા રાજર્યના જુલમો સામરે માથું ઊંચકનાર 
ઉતસાહી નિર્યુિાન. 21 ઑ્ટોબર, 1931ના 
રોજ લાઠીમાર ખાધો. બરેભાન થઈ ગર્યા. 
પાંસળીઓ તૂટી ગઈ.

આચાય્જ, મધુસૂદન ત્ગરધર્લા્લ
જનમ : 20 સપટરેમબર, 1911. અમદાિાદ.

િના્થ્ર્યુલર ફાઇનલ (પ્રથમ સથાન). 
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અમદાિાદની આર. સી. હાઈસકૂલમાં મૅકટ્રકના 
વિદ્ાથભી તરીકરે મકાન ઉપર રાષ્્રધિજ 
ફરકાિનાર. પોલીસ વિારા લાઠીમારથી ઈજા. 
શાળામાંથી બરતરફ. સજા થતાં જેલમાં. ઠાસરા 
તાલુકામાં કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. વફલમ- ઉદ્ોગમાં 
પણ જોડાર્યરેલા.

આચાય્જ, રામુિાઈ મરોતરી્લા્લ
દાહોદ, કજ. પંચમહાલ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
દરવમર્યાન દાહોદમાં ગોદી રોડ પર દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. ધરપકડ. એક માસની સજા.

આચાય્જ, ્લાિશંકર દેવશંકર
જનમ : 4 કડસરેમબર, 1921. ભલગામડા, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડીની લડત િખતરે ઘાર્યલોની સરેિા 
બજાિી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થમાં રહીનરે કામ કર્યુું.
અિસાન : 20 મરે, 1968.

આચાય્જ, ત્વજયાબહેન બચુિાઈ
જનમ : 24 ઑગસટ, 1917. િતન : ગોંડલ, 
સૌરાષ્્ર.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે રાજકોટથી 
પકડાર્યાં. રાજકોટમાં નિ માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો.
અિસાન : 30 માચ્થ, 1979.

આથવ્લે, િરત સદાત્શવ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન
તા. 18-8-42ના રોજ સિારરે િડોદરાથી 34 
ર્યુિાનો લડતનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. આણંદ 
તથા આસપાસનાં ગામોમાં તરેમણરે લડતનો 
પ્રચાર કર્યયો અનરે પવત્રકાઓ િહેંચી. સાંજે પાછા 
ફરતાં અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે પોલીસોએ તરેમના 

ઉપર ગોળીબાર અનરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
સખત લાઠીમારથી તરેઓ ઘાર્યલ થર્યા હતા.

આનંદરાવ
સોકજત્રા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 21-
9-42ના રોજ પોલીસિાન ઉપર બૉમબ 
ફેંકિામાં આવર્યો. તરેમાં બરેઠરેલા સાત પોલીસો 
અનરે સબઇનસપરે્ટર હોડીિાલા ઘિાર્યા. 
સોકજત્રાની ખડકી પાસરે આ બનાિ બનર્યો 
એટલરે હવથર્યારબંધ પોલીસ આિી અનરે વનદયોષ 
લોકો ઉપર િરની માફક તૂટી પડી. આનંદરાિ 
નામના ર્યુિાન ઉપર ભારરે ત્રાસ ગુજારિામાં 
આવર્યો. તરેમનરે આ બનાિનરે કારણરે ખૂબ સહન 
કરિું પડ્ું.

આનંદસવામરી ઉિફે જમનાદાસ 
દેવચંદ
મોરબી.

મોરબી સતર્યાગ્રહી. પૂણ્થસિરાજ માટરેની લડતમાં 
ધોલરેરા સંગ્રામના સૈવનક. સાબરમતી અનરે 
ર્યરિડા જેલમાં કારાિાસ.
આપટરે, ડૉ. માધિ નાગરેશ
જનમ : 2 ઑ્ટોબર, 1899. પુણરે કજલલામાં.
1930માં ભીમરાડ સતર્યાગ્રહ િખતરે ડૉ. વઘર્યા 
સાથરે ડૉ્ટરી સારિારનું કાર્ય્થ કર્યુું હતું. તરે પછી 
બારડોલીના વહજરતીઓ અનરે ઓલપાડમાં 
ઘાર્યલ થર્યરેલાની સારિારનું કામ કર્યુું હતું. 
ધરાસણાના સતર્યાગ્રહ િખતરે તર્યાં હૉકસપટલ 
ખોલીનરે સંચાલન કર્યુું હતું. 1932માં બરે માસ 
અટકાર્યતમાં રાખર્યા હતા. 1933માં સૂરત 
કજલલા હકરજન સરેિક સંઘની સથાપના કરિામાં 
અગ્રણી હતા.

આયા, ઓધવજી રવજીિાઈ
જનમ : 1886. રાજકોટ.

1918 થી 1928 : કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય 
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પકરષદની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. તરેની કારોબારી 
સવમવતના સભર્ય. 1930 : રાજકોટમાં અસહકાર 
આંદોલનમાં સકકર્ય ભાગ. ધરપકડ. બરે િષ્થ 
રાજકોટ એજનસીની જેલમાં. 1938 : રાજકોટમાં 
જિાબદાર રાજર્યતંત્રની લડતના નરેતા. 
ધરપકડ. જેલિાસ : દોઢ િષ્થ. 1940માં 
વિરમગામની જકાતબંદી નાબૂદ કરાિિા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. છ માસની 
જેલ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ધરપકડ 
રાજકોટમાં, છ માસની જેલ. ખાદીકામ, 
દારૂબંધી અનરે હકરજન-ઉદ્ધારની પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય.

આય્જ, ઉદયિાનુ ્લરોકરાજ, પંક્ડત
વસંધ, હાલનું પાકકસતાન.

1921 : અસહકાર આંદોલનમાં ભાગ, એક 
િષ્થની જેલ. 1927માં ગુજરાતમાં રરેલસંકટ 
દરવમર્યાન રાહતનાં કાર્યયો. 1930ના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ, એક િષ્થની જેલ. જેલમુક્ત 
બાદ ફરી સતર્યાગ્રહ, પાંચ માસની સજા. 1942 
: ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં જેલમાં અટકાર્યત. 
રચનાતમક કાર્ય્થકર : દારૂબંધી, 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ, લોકવશક્ષણ.
આર્ય્થ, કાંવતલાલ ઠાકોરભાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.
1942ની લોકકાંવતમાં અભર્યાસનો તર્યાગ. 
સરઘસ. પવત્રકાવિતરણ. છ માસની જેલ. 
મુક્ત બાદ રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

આય્જ, ચરીમન્લા્લ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે પોતાનરે 
ઘરેર લડતની ગરેરકાર્યદરે પવત્રકાઓ રાખિા માટરે 
ધરપકડ. ત્રણ માસની કરેદની સજા.

આય્જ, બળદેવિાઈ મરોતરી્લા્લ
જનમ : મરે, 1908. સામરકા, તા. આણંદ.

ગુજરાતી સાત ધોરણ. ‘વહનદી વસદ્ધાંતરતન’. 
1928ની બારડોલીની લડતથી જાહરેર જીિનનો 
પ્રારંભ. 1930 : ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં 
સૈવનક. લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા. આણંદ 
તાલુકા સવમવતના સભર્ય.

આય્જબંધુ (બ્રહ્મિટ્ટ), રામ્લા્લ 
કાળરીદાસ
જનમ : 19 જાનર્યુઆરી, 1925. મહરેસાણા.

વિદ્ાથભીકાળથી દરેશભ્ત. 1942માં ટી. જે. 
હાઈસકૂલ મહરેસાણામાં બૉમબ ફોડ્ો. 
માલગાડીનરે ઉથલાિી પાડિા ખારી નદીના પુલ 
ઉપર બૉમબ ફોડ્ો. કજલલામાં પવત્રકાઓ 
િહેંચતા. પોલીસસટરેશનની ભીંત ઉપર પવત્રકા 
ચોંટાડતાં ધરપકડ. નાની ઉંમર હોિાથી 
બાળકોની જેલમાં મૂ્ર્યા. તરે પછી ભૂગભ્થમાં 
રહી ગુપ્ત પ્રિમૃવતિ. મહરેસાણામાં સતર્યવિજર્ય 
હોટલના ઉપલા માળરે પાઇપ, પોટાશ િગરેરરે 
બૉમબનો સામાન રાખતા. જાતરે બૉમબ 
બનાિતા.
અિસાન : 7 ઑગસટ, 1992.

આય્જ, મંગળદાસ ત્ગરધર્લા્લ
િડોદરા.

18 િષ્થની િર્યરે શાળાનો તર્યાગ. હોમરૂલ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. સાબરમતી, સતર્યાગ્રહ 
આશ્મ તથા સરભાણ, કસતૂરબા આશ્મમાં 
વનિાસ. હકરજનસરેિા. 1930 : ધરપકડ. 
પંચમહાલમાં પુન: ધરપકડ, કારાિાસ. 
રાજપીપળા રાજર્યના જુલમો સામરે લડત. 
સંખરેડા, મરેિાસ–ઠકરાતી અતર્યાચારો સામરે 
લડત.

આય્જ, સેવક્લા્લ નાથા્લા્લ
મંદ્રોઈ, કજ. ભરૂચ.

1942ની લડતમાં પવત્રકાઓ પહોંચાડિાનું, 
ભીંત પર ચોંટાડિાનું કાર્ય્થ કરતા. ધરપકડ. એક 
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િષ્થની સજા ભોગિી.

આ્લાિાઈ
િરતરેજ.

િરતરેજ અંતર્યજ આશ્મના કાર્ય્થકર. વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહમાં 17 એવપ્રલ, 1930ની બપોરરે 
િઢિાણ કૅમપથી સતર્યાગ્રહી સૈવનકોની ટુકડીમાં 
નીકળી, િણી સટરેશનરે ઊતર્યા્થ. તરેમણરે મીઠાની 
થરેલી સાથરે સટરેશન બહાર ઝડપથી ગામ ભણી 
પ્રર્યાણ કર્યુું. પોલીસો તરેમની પાછળ દોડ્ા. એક 
પોલીસરે તરેમના શરીર પર બંદૂકના કુંદાનો ઘા 
કર્યયો. ઉતાિળરે જતા આલાભાઈ ગલોકટર્યું 
ખાઈનરે પડી ગર્યા.

આશર, ્લરી્લાવતરીબહેન
સાબરમતી આશ્મ, અમદાિાદ.

ભારરે વહંમતિાન, નીડર. બોરસદ તાલુકાનાં 
ગામોમાં પરદરેશી કાપડનો બવહષકાર અનરે 
દારૂબંધીના પ્રચાર માટરે વશિાભાઈ 
આશાભાઈની માગણીથી મહાદરેિ દરેસાઈએ 
મોકલર્યાં. પોલીસરે ધરપકડ કરી પોલીસ લૉક-
અપમાં પૂર્યાું. મૅકજસટ્રરેટ સમક્ષ રજૂ કરિા 
માગણી કરતાં ધમકાવર્યાં, તોછડી ભાષા. આ 
િતા્થિના વિરોધમાં ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ઊજિાર્યો. તરે કદિસરે 
પણ લાઠીના પ્રહારો સહન કર્યા્થ.

આસનાનરી, વરહરોમ્લ હેમનદાસ
દાદુ, વસંધ. કમ્થભૂવમ : િડોદરા, િારોસમા.

િાનરસરેનાની રચના. શાસનવિરોધી પ્રિમૃવતિ.
1930-31 : મીઠા સતર્યાગ્રહમાં કારાિાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં કારાિાસ. 
1947 : દરેશના વિભાજનની િરેળાએ ભારતમાં 
િસિાટ. વસંધી સમાજની સરેિા.

આસર, પૃથવરીરાજ ્લક્મરીદાસ
જનમ : 1911. કચછ. વનિાસ : અમદાિાદ.

સાબરમતી સતર્યાગ્રહ આશ્મની શાળાના 
વિદ્ાથભી. િર્ય : 19. દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના 
એક. ગાંધીજી સાથરે 12 માચ્થ, 1930થી 5 
એવપ્રલ સુધી દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધા બાદ 
મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

આસર, ્લક્મરીદાસ પુરુષરોત્તમ
જનમ : 1883. અમદાિાદ.

1919 : મલબારમાં પોતાનો ધંધો છોડી 
આશ્મમાં વનિાસ. ખાદી સવમવતમાં 
જમનાલાલ બજાજના સહાર્યક. ચરખા સંઘમાં 
સકકર્ય. 1930 : દાંડીકૂચ. સૈવનકોના સિાગત 
આકદની વર્યિસથા. બારડોલી. સિરાજર્ય 
આશ્મની જપ્તી સમર્યરે કારાિાસ. 1940 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ િખતરે જેલિાસ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ સતર્યાગ્રહ િખતરે જેલિાસ. 
1948થી ’52 : ગાંધી સમારક વનવધના મંત્રી. 
આસામ ધરતીકંપ સહાર્યકાર. જાપાની 
પદ્ધવતની ખરેતીનો પ્રચાર, ખાદી મંડળ 
આર્યોગમાં પરામશ્થક. 1947 : અન્નનીવત 
તપાસ સવમવતના સભર્ય. તરેમની ભલામણના 
આધારરે અન્ન ઉપરનાં વનર્યંત્રણો ઉઠાિી 
લરેિાર્યાં. લોકોનરે ઉવચત ભાિરે અનાજ મળરે તરેિું 
તંત્ર ગોઠિિામાં સકકર્ય.

આત્સતક, વ્રજ્લા્લ માણેક્લા્લ
જનમ : 3 મરે, 1908. વશહોર, ભાિનગર.

1931ના સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ અનરે મુક્ત. 
1932 : ધંધૂકા સતર્યાગ્રહ. છ મવહના કારાિાસ.
1942-43 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
ભાંગફોડપ્રિમૃવતિ. 8 મવહના અટકાર્યત. મુલુંડ 
(મુંબઈ) સુધરાઈ તથા સામાકજક શૈક્ષવણક 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય.

આહરીર, મેણંદિાઈ કાળાિાઈ
જનમ : 2 ફરેરિુઆરી, 1917. લુશાળા, કજ. 
જૂનાગઢ.
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1930ની અસહકારની ચળિળમાં સકકર્ય. 
ભગતવસંહનરે ફાંસી અપાઈ તર્યારથી જીિનમાં 
પકરિત્થન. 1938માં રાજકોટની લડતમાં 
જોડાર્યા. એક માસની સજા ભોગિી. જૂનાગઢ 
પ્રજામંડળની લડતમાં ભાગ લરેતાં નોકરીમાંથી 
બરતરફ અનરે હદપાર. આરઝી હકૂમત િખતરે 
ભૂગભ્થ પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો.

આહ્ા, (બાબુિાઈ) જયંતકુમાર 
ગરોત્વંદરાય
જનમ : 18 કડસરેમબર, 1917. જોકડર્યા, કજ. 
ભાિનગર.

નૉન-મૅકટ્રક. રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિા 
ગમૃહતર્યાગ કરી લડતમાં જોડાર્યા. ધરપકડ અનરે 
જેલિાસ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
રાજકોટ જઈ લડતમાં ભાગ. ધરપકડ િહોરીનરે 
રાજકોટ સરેનટ્રલ જેલમાં અઢી માસ સજા. 
સિરાજર્ય બાદ ખાદી, હકરજનસરેિા, રાષ્્રભાષા 
પ્રચાર, ભૂદાન આંદોલનમાં સકકર્ય.
અિસાન : 21 જાનર્યુઆરી, 1985.

આહ્ા, હેમંતરાય ઓધવજી
રાજકોટ.

વિદ્ાથભી તરીકરે 1930થી સભા, સરઘસ, 
વપકરેકટંગની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. રાજકોટની 
લડતમાં ભાગ લીધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે ધરપકડ અનરે જેલિાસ.

આંબત્્લયા, કરસનિાઈ બેચરિાઈ
જનમ : 1916. મઘરિાડા, સૌરાષ્્ર.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. તરેથી રાજર્ય 
તરફથી જમીન–ખોરડાં જપ્ત કરિામાં આવર્યાં. 
સિરાજ મળ્ા બાદ જમીન પરત મળી. તરે પછી 
ખરેતીનો વર્યિસાર્ય.

આંબત્્લયા, માધાિાઈ બેચરિાઈ
જનમ : 25 જુલાઈ, 1913. નિા થોરાળા.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિાથી રાજર્ય 
સરકાર તરફથી જમીન તથા ખોરડાં જપ્ત 
કરિામાં આવર્યાં. સિરાજ મળ્ા બાદ જમીન 
પાછી મળી.

ઇ
ઇચછાપરોક્રયા, કાંત્ત્લા્લ મગન્લા્લ
રાંદરેર, સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં અભર્યાસતર્યાગ. સરઘસ. 
કાર્યદાભંગ. 4 મવહના કારાિાસ. મુક્ત બાદ 
રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

ઇચછાપરોક્રયા, રામજીિાઈ 
કરીકાિાઈ
રાંદરેર, સૂરત.

1942 : લોકકાંવત, અભર્યાસતર્યાગ, સરઘસ, 
પવત્રકાવિતરણ. છ મવહના સખત કરેદની સજા. 
મુક્ત પછી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

ઇચછુિાઈ િૂ્લાિાઈ
બીલખડી, મહુિા, કજ. સૂરત.

1942 : ગ્રામજનો સાથરે દારૂતાડી બવહષકારનું 
કાર્ય્થ. તાડીના ગાડિા તોડિાનું કામ. ધરપકડ 
અનરે જેલિાસ.

ઇજ્જતરાય અમૃત્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. ટૂંકા જેલિાસ પછી મુ્ત કરિામાં 
આવર્યા.

ઇનામદાર, સદાત્શવ વામન
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જનમ : 1907. અમદાિાદ.

ગુજરાત કૉગ્રરેસ સરેિાદળના સંચાલક. 1942ની 
ચળિળમાં 24-8-1942ના રોજ ધરપકડ. 
અટકાર્યત અનરે જેલ. 15 જાનર્યુઆરી, 1945ના 
રોજ મુક્ત. બીજાપુર જેલ(મૈસૂર રાજર્ય)માં કરેદ. 
નાવશક જેલમાં પણ રાખર્યા હતા.

ઇસમાઈ્લ મૂસાજી
િડોદ, તા. આણંદ.

1920-22ની અસહકારની ચળિળમાં સકકર્ય 
ભાગ. ટરેવલફોન-તારની લાઇન કાપિા બદલ 
કરેદ. ભરર્યુિાનીમાં તરેમનું અિસાન થર્યું.

ઇંગ્ેજી, દરીનાનાથ કેશવરામ
જનમ : 1894. કજ. સૂરત.
1920માં કૉલકાતાની કૉંગ્રરેસમાં હાજર રહ્યા. 
ખાદી પહરેરી, રેંકટર્યો કાંતતા. રાંદરેર-સૂરતની 
રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. રાષ્્રીર્ય 
શાળાઓના સંચાલનમાં વહસસો લીધો. 
1923માં ગાંધીજીનરે સરકારરે વગરફતાર કર્યા્થ 
તર્યારથી િકીલાતનો તર્યાગ કર્યયો. 1927થી 
1931 રાંદરેર મર્યુવનવસપાવલટીના પ્રમુખ રહ્યા 
હતા.
અિસાન : 1936.

ઈ
ઈશ્વરદાસ
જ્ાવત : બાિાજી.

વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં 1930-31માં ભાગ 
લીધો. તરે માટરે તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી 
અનરે તરેમણરે જેલની સજા ભોગિી.

ઈશ્વરિાઈ મરોતરીિાઈ
ઉંમર : 22 િષ્થ. ભાદરણ, તા. બોરસદ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન બોરસદ 
મુકામરે 27 જાનર્યુઆરી, 1932ના કદિસરે 
ધરપકડ કરિામાં આિી હતી. અદાલતરે તરેમનરે 
3 માસની સખત કરેદની સજા કરી. તરેમણરે 
સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી હતી.

ઈશ્વરાચાય્જ
જનમ : 1 ઑ્ટોબર, 1912. અંકલરેશ્વર.

વપતા પાલણપુરમાં પૂજારી. કકશોરાિસથાથી 
પ્રભાતફરેરીમાં જતા. રાષ્્રીર્ય ભાિના, 1932ની 
ચળિળમાં લોકજાગમૃવતનું કામ. એક િાર પકડી 
પોલીસચોકીમાં હરેડમાં પૂર્યા્થ. પવત્રકા લખીનરે 
પ્રગટ કરતા. વિલાર્યતી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ, વિલાર્યતી કાપડની હોળી. રાષ્્રગીતો 
સવહત સરઘસો કાઢતા. ધરાસણાની લડતમાં 
ભાગ લીધો. તરે પછી કાર્ય્થક્ષરેત્ર અમદાિાદ. 
મમૃદુલાબહરેન સારાભાઈની આગરેિાની હરેઠળ 
પાંચકૂિા કાપડ માકકેટ અનરે સટરેશન રોડ પાસરે 
વપકરેકટંગ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
વિસનગરમાં ગાંધીવશક્ષણ િગ્થ શરૂ કર્યયો. 
સભા-સરઘસોમાં જોડાતા. ધરપકડ. બરે િષ્થની 
જેલની સજા. જેલમાં અભણ કરેદીઓનરે 
ભણાિતા.

ઉ
ઉકડિાઈ રઇજીિાઈ
ગોરિા, તા. બોરસદ.

1932માં વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ અનરે એક 

િષ્થની જેલ અનરે દંડ.

ઉજમશરી સૂરચંદ
જનમ : ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.
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ધાંગધા રાજર્યના જુલમો સામરે માથું ઊંચકનાર 
િરેપારી. લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ રાજર્યની 
અટકાર્યત. અટકાર્યત દરવમર્યાન ત્રાસ 
ગુજારિામાં આવર્યો. તરે પછી રાજર્યરે હદપાર 
કર્યા્થ. છરેિટ સુધી લડતના ટરેકરેદાર. ખૂબ સહન 
કર્યુું. વનધન.

ઉત્તમચંદ તારાચંદ
પાલરેજ, કજ. ભરૂચ.

1917 : ખરેડા સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1928માં 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. છ મવહના 
કારાિાસ. 1935 : લોકસરેિા માટરે દિાખાનું, 
પાલરેજ. તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ.

ઉરિાણકર, ગરોત્વંદરાવ કૃષણરાવ
જનમ : 15 માચ્થ, 1917; પાટણ.

વિનર્યન સનાતક. વિસનગરની નર્યૂ ઇંકગલશ 
સકૂલમાં વશક્ષક. ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન 
1942માં સકકર્ય. 18 કડસરેમબર, 1942 : 
સરઘસની આગરેિાની. ધરપકડ. દંડની સજા. 
25 કડસરેમબર, 1942 : વિસનગરમાં સભા. 
સૂર્ય્થકાનત નટિરલાલ જોષીનું ભાષણ. તરે 
દરવમર્યાન પોલીસ અવધકારી પઠાણરે સાંકળચંદ 
કાળીદાસ પટરેલ સામરે બંદૂક તાકી, ગોળીબારની 
તૈર્યારી. ઉત્રાણકરરે દોડી બંદૂક પકડી લીધી. 
બંદૂકની ખેંચાખેંચીમાં ગોળી છૂટી, ઉત્રાણકરની 
જાંઘ ચીરી તરે જ ગોળી પુરષોતિમ કંસારાનરે 
િાગી. બંનરેનરે દિાખાનરે. ઉત્રાણકરનરે અમદાિાદ 
િા. સા. હૉકસપટલમાં. સાંકળચંદ પટરેલરે તરેનરે 
બચાિિા લોહી આપર્યું છતાં અિસાન.
શહીદ : 15 જાનર્યુઆરી, 1943.

ઉદેશરી, ડાહ્ા્લા્લ વરીસનજીિાઈ
જનમ : ધોળ, કજ. જામનગર.

ધોળ રાજર્યના જુલમો સામરે માથું ઊંચ્ર્યું. 
સભા-સરઘસ વિારા રાષ્્રીર્ય જાગ્રવતનું કાર્ય્થ. 
ધોળમાં ધિજિંદનનો કાર્ય્થકમ–રાજર્ય તરફથી 

મનાઈહુકમ. ધોળ ઝંડા સતર્યાગ્રહ–રાજર્ય 
તરફથી ખૂબ ત્રાસ. જેલિાસ.

ઉદેશરી, પુરુષરોત્તમ ગરોત્વંદજી
જનમ : 1883.

ધંધાથકે આકરિકા. પછી મુંબઈમાં િસિાટ. ધોળ 
પ્રજામંડળની સથાપના. ધોળ ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ. રાજર્યની ખફગી િહોરી. તરેમની ધરપકડ, 
વત્રરંગી ધિજ પોલીસરે ખૂંચિી લીધો. તરેના 
વિરોધમાં ઉપિાસ કર્યા્થ. મોરબી/ધાંગધા 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાઈ રાજર્યના અતર્યાચારોનો 
ભોગ. જીિનભર દરેશી રાજર્યોના જુલમો સામરે 
લડત.
અિસાન : 1951.

ઉનડકટ, રત્ત્લા્લ કાનજી
જનમ : 4 જાનર્યુઆરી, 1918. ચલાળા, સૌરાષ્્ર.

1942ની લડતમાં ભૂગભ્થમાં રહીનરે ધારી-
ચલાળા િચચરે ટ્રરેનના તાર કાપિા માટરે પકડાર્યા. 
ચાર માસની અટકાર્યત ભોગિી.

ઉનડકટ, નાથા્લા્લ કાનજીિાઈ
ચલાળા, કજ. અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભૂગભ્થમાં 
રહીનરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ કરતા રહ્યા. ધરપકડ 
થઈ. જેલ તથા દંડની સજા ભોગિી.

ઉપાધયાય, અંબાશંકર પ્ેમજીિાઈ
જનમ : 10 ઑ્ટોબર, 1903. પાવલતાણા.

ધોરણ 7 સુધી અભર્યાસ. કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર : 
રાજર્યની નોકરીમાંથી રખસદ. પાવલતાણા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધોલરેરાના મીઠા સતર્યાગ્રહ 
િખતરે ‘સૌરાષ્્ર’ પત્રના પ્રવતવનવધ. રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. જેલિાસ. પત્રકાર. પરેનશન 
અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ઉપાધયાય, કાંત્ત્લા્લ છગન્લા્લ
વનિાસ : આબુ.
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1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સકકર્ય. 
પવત્રકામુદ્રણ. પ્રભાતફરેરી. કારાિાસ. નગરોમાં 
પ્રિમૃવતિ. 1945 : બી.એ. કરી આકરિકા ગર્યા. 
1951 : સિદરેશાગમન. પોંકડચરેરી(પુદુચરેરી). 
1973માં તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ.

ઉપાધયાય, ચંદુ્લા્લ
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં સરકારની 
ર્યુદ્ધનીવતના વિરોધમાં ભાષણ અનરે પ્રચાર. 
ધરપકડ. કારાિાસ ભોગવર્યો.

ઉપાધયાય, જયંતરી્લા્લ ત્ગરજાશંકર
જનમ : માંડિી, કજ. સૂરત.

સૂરતની ર્યુવનર્યન હાઈસકૂલમાં અભર્યાસ 
દરવમર્યાન 1942માં બારડોલી આશ્મમાં 
કૉંગ્રરેસ વિારા ચાલરેલા ગ્રીષમ િગ્થમાં જોડાર્યા. 
1942ની ચળિળમાં ર્યુવનર્યન હાઈસકૂલમાંથી 
સરઘસ લઈનરે જતાં એમની ધરપકડ અનરે એક 
િષ્થની કરેદની સજા. સાબરમતી અનરે 
િીસાપુરમાં જેલ ભોગિી. મુક્ત બાદ 
સરેિાદળની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

ઉપાધયાય, નાથુિાઈ હક્રશંકર
જનમ : 10 મરે, 1904. બીલીમોરા, તા. ગણદરેિી.

ગુજરાતી શાળામાં વશક્ષક. રેંકટર્યાની પ્રિમૃવતિમાં 
વિશરેષ રસ. 1930-32ની ચળિળમાં ખજૂરાં 
કાપિાં તથા દારૂતાડીનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગમાં 
સકકર્ય. ધરાસણા સતર્યાગ્રહના સૈવનકોનરે રોટલા 
તથા આિશર્યક િસતુઓ પહોંચાડતા. સરકારી 
અવધકારીઓની મોટરોનરે રોકિા રસતા ઉપર 
મૂકરેલા અિરોધોના કારણરે નાથુભાઈ સવહત 
13ની ધરપકડ. વનદયોષ છૂટ્ા. ગુપ્ત પવત્રકાઓ 
લખી, છપાિી, િહેંચતા. તરેથી શાળાની સરકારી 
નોકરીમાંથી બરતરફ.

ઉપાધયાય, મત્ણશંકર વલ્લિરામ

અમલસાડ, કજ. સૂરત.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ. 
15મી ઑગસટના અમલસાડના રરેલિરેસટરેશનરે 
બનરેલા ભાંગફોડના બનાિમાં ઉશકરેરાર્યરેલા 
ર્યુિાનો સાથરે ઉતસાહથી ભાગ લીધો. તરે રાત્રરે 
સામૂવહક ધરપકડમાં સમાિરેશ. આશરરે નિ 
માસ કારાિાસ ભોગવર્યો. કરેસમાં વનદયોષ છૂટ્ા.

ઉપાધયાય, મરોહન્લા્લ પ્ેમજીિાઈ
જનમ : 3 મરે, 1911. પાવલતાણા, સૌરાષ્્ર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરા 
સંગ્રામમાં જોડાર્યા. મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ 
કરતાં ધરપકડ થઈ. સાબરમતી તરેમજ ર્યરિડા 
જેલમાં ત્રણ માસની સજા ભોગિી. 1942ની 
લડત િખતરે હદપાર કરિામાં આવર્યા. 
હદપારીના ભંગ બદલ સજા અનરે દંડ કરિામાં 
આવર્યો.
અિસાન : એવપ્રલ, 1977.

ઉપાધયાય, રજનરીકાનત રેવાશંકર
મોડાસા.

1942ની ચળિળમાં ભૂગભ્થ પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
બૉમબ બનાિિા, ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપિાં, 
સળગતા કાકડા ફેંકિા િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો.

ઉપાધયાય, રામચંદ્ર દરીપકરામ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1924. માંડિી, કજ. સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ની લડતમાં 
વિદ્ાથભીઓના સરઘસની આગરેિાની લીધી, 
પકડાર્યા, દોઢ િષ્થની સજા થઈ. 1944-45માં 
સરેિાગ્રામમાં ખાદી-વિદ્ાલર્યમાં કામ કર્યુું. 
કાંતણ-પીંજણ શીખિિાનું કામ કર્યુું. 1946માં 
મઢી આશ્મમાં સહકારી પ્રિમૃવતિ શરૂ કરી. 
1947માં સઠિાિ આશ્મમાં રહીનરે સરેિાકાર્ય્થ 
કર્યુું. સિયોદર્ય ર્યોજના તરફથી કબહાર જઈ 
લાખ ઉદ્ોગનું વશક્ષણ મરેળિી જંગલમાં લોકોનરે 
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ખરેતી સાથરે લાખનો ઉદ્ોગ ચાલુ કરિાની 
પ્રિમૃવતિ શીખિી. 1962થી માંડિી તાલુકા 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના તરેઓ સભર્ય હતા.

ઉપાધયાય, રામશંકર જયશંકર
મોડાસા.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ભૂગભ્થમાં રહી 
પવત્રકાઓ વિારા લડતનો પ્રચાર. માલપુર 
પ્રજામંડળના સકકર્ય આગરેિાન. 1930, 1932 
તથા 1942ની સિતંત્રતાની ચળિળોમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો.

ઉપાધયાય, શાંત્ત્લા્લ છરોટા્લા્લ

ઠાસરા, કજ. ખરેડા.

1931 : મીઠા સતર્યાગ્રહ. લસુંદ્રામાં ભાગ લીધો. 
1942 : ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. પવત્રકામુદ્રણ, વિતરણ. 
છ મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી સામાકજક 
પ્રિમૃવતિમાં સરેિાકાર્ય્થ.

ઉમેદિાઈ પ્િુદાસ
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

1938 : માણસાના જમીન-મહરેસૂલ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. રાજર્ય સરકારના 
જુલમ સામરે ખરેડૂતોની શક્ત ટકાિિા અનરે 
િધારિા પ્રચાર કર્યયો. તરેથી અટકમાં લઈનરે 
જેલમાં પૂરિામાં આવર્યા.

એ
એત્નજત્નયર, બાબુિાઈ આથ્જર
વર્યારા, કજ. સૂરત.

વર્યારા પોલીસસટરેશનમાં હાથબનાિટનો બૉમબ 
ફોડિામાં આિરેલો. પોલીસોએ તરેમની ધરપકડ 
કરિા પીછો કરરેલો. તરેમાંથી બચિા છ માસ 
ભૂગભ્થમાં રહરેલા. 1942-43માં ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. જેલિાસ.

એનદર, રમતાિાઈ
િલિાડા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન દરવમર્યાન 
દારૂતાડીની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. િમૃક્ષવિચછરેદ.
દોઢ િષ્થ કારાિાસ; પરંતુ 9 માસ બાદ મુક્ત.

એહમદ અબબાસ બાબુિાઈ
જનમ : 17 જાનર્યુઆરી, 1921. રાણાિાિ, 
પોરબંદર.

1933-38 : પરદરેશી માલ પર વપકરેકટંગ. 
કારાિાસ. િધા્થમાં કસતૂરબા તથા મહાદરેિ 
દરેસાઈ સાથરે વનિાસ. 1942 : ભૂગભ્થ કાર્ય્થ.

ઓ
ઓઝા, (ડૉ.) અત્જતરાય માનશંકર
જનમ : 26 મરે, 1908. ભાિનગર.

એમ.બી.બી.એસ. સરેિાભાિી ડૉ્ટર. લોકસરેિક 
: ભાિનગર પ્રજા પકરષદમાં. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં અટકાર્યત.

ઓઝા, ઇનદ્રવદન મનમરોહનરાય
જનમ : 1 નિરેમબર, 1903. જામનગર.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : મુંબઈ. 1930ની મીઠાની લડતમાં 
મુંબઈથી લડતમાં જોડાર્યા. થાણામાં 13 માસનો 
જેલિાસ, ફતસાિંતિાડીમાં બરે માસની જેલ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં મુંબઈમાં 
અટકાર્યત. મુંબઈમાં વિલરેપાલકેની રાષ્્રીર્ય 
છાિણીની લડતમાં ભાગ. રચનાતમક કાર્ય્થકર.

ઓઝા, ઉછરંગરાય
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મુંબઈ.

1920-22ની અસહકારની ચળિળમાં 
સરકારી કૉલરેજ છોડીનરે ચળિળમાં જોડાનાર 
પ્રવતભાશાળી વિદ્ાથભી. માધર્યવમક શાળાઓના 
વિદ્ાથભીઓ માટરે વિનર્યમંકદર ખોલિામાં આવર્યું. 
તરેનું સંચાલન તરેમનરે સોંપિામાં આવર્યું.

ઓઝા, ઘનશયામિાઈ છરોટા્લા્લ
જનમ : 25 ઑ્ટોબર, 1911. ઉમરાળા.

193032ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
વિરમગામમાં ભાગ લીધો. રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહ(1939)નું સંચાલન તરેમણરે બહાર 
રહીનરે સંભાળ્ું હતું. િજુભાઈ શુ્લ, ઇસમાઈલ 
હીરાણી િગરેરરે તરેમના સાથીઓ હતા. લીંબડીની 
લડત(1938)માં તરેમણરે ભાગ લીધો હતો. 
ભાિનગર રાજર્યમાં જિાબદાર તંત્રના 
પ્રધાનમંડળમાં તરે ગમૃહખાતાના પ્રધાન હતા. 
1972માં ગુજરાત રાજર્યના મુખર્યમંત્રી.
અિસાન : 12 જુલાઈ, 2002.

ઓઝા, છ્ેલિાઈ જટાશંકર
જનમ : 10 સપટરેમબર, 1917. ભાિનગર.

બી.એ., વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય સરેિામાં. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
પકડાર્યા. દસ માસનો જેલિાસ. 1947 બાદ 
ગુજરાત સરકારમાં વશક્ષણખાતામાં અવધકારી.

ઓઝા, છરોટુિાઈ કુબેરિાઈ
જનમ : 1920. રતનપુરા, તા. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી છ ધોરણ સુધી. 1942માં 
કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. પવત્રકાઓના પ્રચારક. 
ધરપકડ અનરે બરે માસની સખત કરેદ અનરે દંડ. 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. કૉંગ્રરેસના 
કાર્ય્થકર.

ઓઝા, જયાશંકર એચ.
જામનગર.

1938-39માં જામનગર પ્રજામંડળના સકકર્ય 
સભર્ય. સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં બુલંદ અિાજે ગીતો 
ગાતા. તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

ઓઝા, દેવેનદ્રરાય પ્ાણશંકર
જનમ : 10 ઑગસટ, 1914. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એસસી., એલએલ.બી.. 
1942ની લડત શરૂ થતાં તરેઓ કૉંગ્રરેસના 
કાર્ય્થકતા્થ હોિાથી ધરપકડ કરી સાબરમતી 
જેલમાં અટકાર્યત. 1944-45 : ધોળકા 
નગરપાવલકાની મૅનરેકજંગ કવમટીના ચૅરમૅન. 
િકીલાત.

ઓઝા, નંદરાય િૂપતરાય
જનમ : 15 કડસરેમબર, 1906. ભાિનગર.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : મુંબઈ. વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય રંગરે 
રંગાર્યા. 1930-32ની મીઠાની લડતમાં ભાગ. 
ધરપકડ. થાણામાં છ માસ જેલિાસ. રાષ્્રીર્ય 
લડતોમાં સકકર્ય. મહારાષ્્ર સરકારનું પરેનશન/
તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ઓઝા, િવાનરીશંકર આતમારામ
જનમ : ઊના, કજ. જૂનાગઢ.

1942ની લડત િખતરે ધરપકડ થઈ. છ માસની 
જેલની સજા થઈ. આરઝી હકૂમતની લડતમાં 
સકકર્ય.

ઓઝા, શંિુપ્સાદ માવજીિાઈ
જનમ : કાંધી, કજ. જૂનાગઢ.

1942ની લડતમાં મુંબઈમાં ભાગ લરેિા બદલ 
છ માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો. આરઝી 
હકૂમતમાં ભાગ લીધો.

ઓઝા, હૃદયકાંત મૂળશંકર
જનમ : લાઠી, સૌરાષ્્ર.

1930-32ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરા 
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છાિણીમાં જોડાઈનરે સવિનર્ય કાનૂનભંગ કરતાં 
પકડાર્યા. તહકૂબી દરવમર્યાન ભાલનાં 
ગામડાંમાં જાગમૃવતનું કામ કરતા રહ્યા. ફરી 
લડતમાં જોડાર્યા. જેલિાસ ભોગવર્યો. ધાંગધાની 
લડતમાં ભાગ લીધો.

ઓધવજી ડાહ્ાિાઈ
રાજકોટ.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. વપકરેકટંગ અનરે 

હડતાળમાં જોડાર્યા. ધરપકડ કરિામાં આિી. 

જે વમલો–કારખાનાં અંગ્રરેજ સરકારના ર્યુદ્ધ-

કાર્ય્થમાં સહાર્યરૂપ િસતુઓનું ઉતપાદન કરતાં 

હતાં, તરેનરે બંધ કરાિિા સભા-સરઘસ જેિા 

કાર્ય્થકમો ર્યોજર્યા.

ક
કક્કડ, પુરુષરોત્તમિાઈ છરોટા્લા્લ
રાજકોટ, સૌરાષ્્ર.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં પકડાર્યા. છ માસની જેલ. 
ભારત સરકારરે તામ્પત્ર એનાર્યત કરરેલ છરે. 
વનધન.

કચરાજી મૂળચંદ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન આકદિાસી તથા 
ગરીબ લોકોનરે બરબાદ કરનાર દાહોદમાંનાં 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. ધરપકડ. કરેસ 
ચલાિી બરે માસની કારાિાસની સજા.

કચુકરી, પન્ા્લા્લ ચરીમન્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
ગુપ્ત સભાઓમાં હાજરી. તરેમાં કાર્ય્થકમનું 
આર્યોજન અનરે ચળિળની સમીક્ષા થતી. 
સરઘસોમાં જોડાતા. ખાકડર્યા િૉડ્થમાં જુદી જુદી 
પોળોમાં કૉંગ્રરેસપવત્રકા િહેંચિા રોજ િહરેલી 
સિારરે જતા. છ મવહના સુધી પવત્રકા િહેંચી. 
પવત્રકા છુપાિીનરે લઈ જતા. 9 ઑ્ટોબરના 
રોજ ‘ચાલર્યા જાિ કદન’ – પોલીસનો સખત 
લાઠીચાજ્થ. તરેમનરે પાંત્રીસ જેટલી લાઠીઓ 
ફટકારી હતી.

કટ્લેસવાળા, ગરોકળદાસ દામરોદર
પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
પોરબંદર રાજર્યના અમાનુષી ત્રાસનો ભોગ 
બનર્યા. ધરપકડ. બરે માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો.

કટારા, અબજી કા્લુિાઈ
દાહોદ.

આકદિાસી ર્યુિક. ભીલ સરેિામંડળનાં આશ્મો 
તથા શાળાઓમાં ભણિાથી રાષ્્રીર્ય જાગમૃવત. 
દરેશભક્ત. આકદિાસીઓ નરે ગરીબોનરે 
પાર્યમાલ કરતાં દારૂનાં પીઠાં પર દાહોદમાં 
વપકરેકટંગ. પોલીસ વિારા ધરપકડ. સાડા પાંચ 
માસની કારાિાસની સજા.

કડક્કયા, ઓચછવ્લા્લ ગુ્લાબચંદ
દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

1942ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં 25 
સપટરેમબર, 1942ના રોજ રાષ્્રધિજ સવહત 
સરઘસ. તરેમાંથી સભા. તરેમાં કડકકર્યાએ 
ભાષણ કરી શાળાઓ, કૉલરેજો, અદાલતોનો 
બવહષકાર કરિા, હડતાળો પાડિા તથા સરકાર 
વિરદ્ધ ઉશકરેરણી. ધરપકડ. બરે માસની સખત 
કરેદની સજા અનરે રૂ. 50/- દંડ. દંડ ન ભરરે તો 
િધુ બરે માસની સખત કરેદની સજા. સાબરમતી 
જેલમાં રાખર્યા.
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કડક્કયા, નટવર્લા્લ મયાચંદ
દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લરેિા 
દરેિગઢબાકરર્યાના કરેટલાક ર્યુિાનો ઉતસુક હતા. 
તર્યાં દરેશી રાજર્યમાં લડતનું િાતાિરણ ન 
હોિાથી, કરિકટશ વહનદની સરહદમાં જઈ, 
સરઘસમાં જોડાઈ, સૂત્રોચચાર કરી, રાષ્્રધિજ 
ફરકાવર્યો. પોલીસરે ધરપકડ કરી. કરેદની સજા 
ભોગિી. 
અિસાન થર્યરેલ છરે.

કડક્કયા, પ્મરોદરાય મત્ણ્લા્લ
જનમ : આશરરે 1920. દરેિગઢબાકરર્યા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં, ગોધરા 
જઈ તર્યાં ધિજ સવહત સરઘસમાં જોડાઈનરે 
સરકાર વિરદ્ધ સૂત્રોચચાર. ધરપકડ. બરે માસની 
કરેદની સજા. અિસાન થર્યરેલ છરે.

કડક્કયા, બાબુિાઈ વાડરી્લા્લ
જનમ : આશરરે 1926. દરેિગઢબાકરર્યા. હાલમાં 
વનિાસ : મુંબઈ. 

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદ જઈનરે તર્યાં 
સરઘસમાં જોડાઈ, ‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’નાં 
સૂત્રો પોકારતાં ધરપકડ. ચાર માસની કરેદની 
સજા. સમાજિાદનો પ્રચાર.

કડક્કયા, મનુિાઈ ઓચછવ્લા્લ
જનમ : આશરરે 1920. દરેિગઢબાકરર્યા.

ધંધો : િરેપાર. દરેિગઢબાકરર્યા રાજર્યમાં લડત 
અંગરે કંઈ પ્રિમૃવતિ ન હોિાથી 1942ના 
સપટરેમબરમાં કાલોલ જઈ, તર્યાં સરઘસમાં ધિજ 
સવહત જોડાર્યા. ‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’, 
‘મહાતમા ગાંધી કી જર્ય’ િગરેરરે સૂત્રોચચાર. 
ધરપકડ. ચાર માસની કરેદની સજા. અિસાન : 
1994.

કડક્કયા, રત્સક્લા્લ ગરોક્લદાસ

દાહોદ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : નંદરબાર, ખાનદરેશ.

ભીલ સરેિામંડળના આજીિન સરેિક. નંદરબાર 
શાખામાં. નંદરબારમાં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ- 
(1940)માં ભાગ લીધો. તરેમાં ત્રણ માસની 
કરેદની સજા ભોગિી. 1942ની ચળિળમાં 
સભા-સરઘસો િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ. 
સભામાં સરકાર વિરદ્ધ ભાષણ. ધરપકડ. વહનદ 
સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ નાવશક જેલમાં બાર માસ 
અટકાર્યત.

કડક્કયા, જયંતરી્લા્લ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં 
દરેસાઈિાડામાંથી 2-5-1943ના રોજ સરઘસ, 
ર્યુિાનના હાથમાં રાષ્્રધિજ. તરેમાંથી 
જર્યંતીલાલની પોલીસ વિારા ધરપકડ. એક 
માસની કરેદની સજા.

કક્ડયા, ઉમાકાનત મરોતરી્લા્લ
જનમ : 15 નિરેમબર, 1921. અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળના ગુજરાતના 
પ્રથમ શહીદ. શાળા-મહાશાળાના વશક્ષણ 
દરવમર્યાન સામાકજક અનરે સવિશરેષ 
વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિમાં રસ. કૉંગ્રરેસ સરેિાદળમાં 
તાલીમબદ્ધ અનરે પક્ષના સકકર્ય કાર્ય્થકર. 
સામર્યિાદી પક્ષની સભામાંથી તપાસ માટરે 
જતાં પોલીસરે ખાકડર્યામાં ચાર રસતા પાસરે કરરેલ 
ગોળીબારમાં િીંધાર્યા અનરે શહાદતનરે િર્યા્થ. 
તરેમની સમમૃવતમાં અમદાિાદમાં તરે સથળનરે 
‘ઉમાકાનત કકડર્યા ચોક’ નામ આપિામાં 
આવર્યું છરે.
અિસાન : 9 ઑગસટ, 1942, અમદાિાદ.

કક્ડયા, બાબુિાઈ પ.
દકરર્યાપુર, અમદાિાદ.

અભર્યાસ દરવમર્યાન આંદોલનમાં ભાગ લરેતા. 
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વિદ્ાથભી-પવત્રકા, કૉંગ્રરેસ-પવત્રકાઓનું પ્રકાશન 
-વિતરણ કરરેલું. 1942માં દોઢ િષ્થની સજા 
થઈ. સાબરમતી અનરે િીસાપુરની જેલમાં સજા 
ભોગિી હતી.

કક્ડયા, િ્લાિાઈ
જ. આશરરે 1929. દરેિગઢબાકરર્યા. વનિાસ : 
મુંબઈ.

1942ની ચળિળમાં દરેિગઢબાકરર્યા દરેશી 
રાજર્ય હોિાથી દાહોદ જઈનરે ‘ઇકનકલાબ 
વઝંદાબાદ’નાં સૂત્રો પોકારી, કૉંગ્રરેસનો ધિજ 
સરકારી કચરેરી પર ચડાિિા જતાં ધરપકડ. 
ચાર માસની કરેદની સજા.

કણકરી, રત્સક્લા્લ મગન્લા્લ
રાંદરેર, સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં અભર્યાસતર્યાગ. સરઘસ, 
પવત્રકાવિતરણમાં સકકર્ય ભાગ. છ મવહના 
કઠોર કારાિાસ. મુક્ત પછી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય.

કપાસરી, અહમદઅ્લરી યુસુિઅ્લરી
જનમ : 6 મરે, 1893. તળાજા, કજ. ભાિનગર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. ધંધાથકે માડાગાસકર. 
ગાંધીજીના વિચારોથી પ્રભાવિત થતાં ભારત 
પરત. ભાિનગર પ્રજા પકરષદમાં સકકર્ય ભાગ. 
1940માં તળાજા ટ્રામિરે સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 
ત્રણ માસની સજા. 1941માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ–જેલિાસ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાગ લરેિા માટરે ભાિનગરમાં 
અટકાર્યત.
અિસાન : 8 નિરેમબર, 1961. મડાગાસકર.

કપાસરી, જતેુનબહેન અહમદઅ્લરી
જનમ : તળાજા, સૌરાષ્્ર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ભાગ. અટકાર્યત. ત્રણ માસની 

સજા. બસો રૂવપર્યા દંડ. ઘરિખરી િરેચીનરે 
રાજર્યરે દંડ િસૂલ કર્યયો. સામાકજક કાર્ય્થકર.

કપાસરી, િગવાનદાસ 
જગજીવનદાસ
જનમ : 1910.

વશક્ષણ મૅકટ્રક સુધીનું. પત્રકારતિના 
વર્યિસાર્યમાં. 1929-30માં ધાંગધા પ્રજા 
મંડળના મંત્રી. 1930ના એવપ્રલમાં ધરપકડ 
અનરે જેલિાસની સજા. પાછળથી પાંચ િષ્થની 
મુદત માટરે ધાંગધા રાજર્યમાં પ્રિરેશવનષરેધ. 
1930ના પ્રવસદ્ધ ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધરેલો. લોકસરેિાની વિવિધ પ્રિમૃવતિમાં 
ગળાડૂબ.

કપાસરી, િરીખા્લા્લ
ધાંગધા, સૌરાષ્્ર.

ફૂલચંદભાઈની દોરિણી નીચરે ધાંગધામાં 
ખાદીના પ્રચાર માટરે ખાદીભંડાર શરૂ કર્યયો. 
વિદરેશી કાપડના બવહષકારની પ્રિમૃવતિ શરૂ કરી. 
સિદરેશીના વહમાર્યતી. ધાંગધા રાજર્યનો ખોફ 
િહોરિો પડ્ો. જુલમો ગુજાર્યા્થ, અટકમાં લીધા.

કપાસરી, મરઘાબહેન
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડીની લડતમાં જોડાર્યાં. ખૂબ કષ્ િરેઠું. 
અંતરે વહજરત કરી ગર્યાં. લીંબડીમાં પુન: પ્રિરેશ 
કરિા બદલ રાજર્ય તરફથી ભારરે કનડગત શરૂ 
થઈ. છરેિટરે કાર્યમ માટરે લીંબડી છોડ્ું.

કત્પ્લરામ
તા. બારડોલી, કજ. સુરત.

બારડોલી તાલુકાના જાણીતા ર્યુિક કાર્ય્થકર. 
1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લરેતા અનરે 
લડતનું સંગઠનકાર્ય્થ કરતા. સરકારરે ખોટા કરેસ 
ઊભા કરી ધરપકડ કરી. પંદર રૂવપર્યા દંડ 
અથિા 4 કદિસની કરેદની સજા. બરેડીઓ 
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બાંધીનરે સટરેશન ઉપર લઈ ગર્યા. લોકોએ વિદાર્ય 
આપતાં ફૂલહાર કર્યા્થ.

કમળા્લક્મરી ચંદુિાઈ
ધમ્થજ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલાં બહરેનોનાં 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં લાઠીના પ્રહારથી તરેમનરે બરડા ઉપર ઈજા 
થઈ હતી.

કમુબહેન ચુનરીિાઈ
ધમ્થજ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલાં બહરેનોનાં 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં લાઠીના પ્રહારથી તરેમનરે બરડામાં ઈજા 
થઈ હતી.

કરકર, ્લક્મણિાઈ માધવજીિાઈ

જનમ : 30 જૂન, 1918. ગિડા, 
ત્જ. િાવનગર.
1930-31ની ધોલરેરાની મીઠાની લડતમાં ભાગ 
લરેતાં ધરપકડ િહોરી. બરે માસની સજા થઈ.

કરણત્સંહ પ્રીતમત્સંહ
(આઝાદ વહનદ ફોજિાળા) વનિાસ : સાબરકાંઠા.

1918 : જવલર્યાનિાલા હતર્યાકાંડમાં ભાઈ 
બુદ્ધવસંહનું મરણ. 1922 : વપતા પ્રીતમવસંહનરે 
ફાંસી દરેિાઈ. 1927 : તરેમનરે આંદામાનમાં 
કાળાં પાણીની સજા થઈ. તર્યાંથી નાસીનરે રિહ્ી 
જંગલોમાં પહોંચર્યા. પાંદડાં પર 13 કદિસ 
વનભાિ. 8 કદિસ ભૂગભ્થિાસ. સાત િષ્થ 
ઈરાનમાં. મવસર્યાઈ ભાઈ ભગતવસંહનરે 
દરેહાંતદંડ. 1940 : નરેતાજીની આઝાદ વહનદ 

ફોજમાં સકકર્ય.

કરસનદાસ કેશવજી
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ ધરપકડ કરિામાં 
આિી. ચાર મવહના જેલિાસ ભોગવર્યો.

કરરીમખાન
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
લડત દરવમર્યાન િઢિાણથી ધરપકડ. 
રાજકોટમાં જેલિાસ ભોગવર્યો.

કરરીમિાઈ પરીરિાઈ
હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધા રાજર્યના જુલમો સામરે લોકોએ 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો. તરે મુજબ હળિદમાં પણ 
સતર્યાગ્રહ થર્યો હતો. તરેમાં ભાગ લરેિાથી 
પોલીસરે તા. 21-9-1931ના રોજ માર મારી 
અટકમાં લીધા હતા.

ક્લકત્તાવાળા, હસમુખ્લા્લ બંસરી્લા્લ
સૂરત.

1942માં 15મી ઑગસટરે લાલગરેટ ર્યુવનર્યન 
સકૂલ પાસરેથી સરઘસ કાઢતાં ધરપકડ થઈ. 
કરેદની સજા થઈ.
કવિ, કસતૂરબહરેન જોરવસંહ
જનમ : 1905. િાળુકડ, કજ. ભાિનગર.
1920માં વિરમગામમાં મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. છ માસની સજા. 1932માં 
મહરેમદાિાદમાં દારૂના પીઠા ઉપર વપકરેકટંગ 
કરતાં ધરપકડ. ચાર માસની જેલની સજા. 
1933 : વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં 
ત્રણ માસની સજા. 1938માં મોટા ચારોકડર્યા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. લાઠીમારનો ભોગ. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં જોડાઈનરે 
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જેલિાસ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
અટકાર્યત લાઠીમારમાં ઘિાર્યાં. જેલિાસ. 
ધોળ, ધાંગધા, લીંબડી, રાજકોટની લડતોમાં 
ભાગ. ર્યાતનાઓ સહન કરી. 1957-1962 : 
મુંબઈ વિધાનસભાના સભર્યપદરે. સામાકજક, 
શૈક્ષવણક અનરે માનિસરેિાની પ્રિમૃવતિઓ.
વનધન થર્યરેલ છરે.

કત્વ, છરોટા્લા્લ
સરસિણી, તા. મહરેમદાિાદ.

19મી સદીના અંતસમર્યના કવિ. સમાજસુધારક 
કવિ અનરે નાટ્કાર. સિદરેશી અનરે રાષ્્રીર્ય 
ભાિનાની જાગમૃવતના પ્રચારમાં સકકર્ય. 
મહરેમદાિાદ તાલુકાનાં ગામોમાં સામાકજક 
કાર્ય્થકર.

કત્વ, જોરત્સંહ કમળત્સંહ
જનમ : 1900. પાવલતાણા, કજ. ભાિનગર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1921થી સતર્યાગ્રહ લડતમાં 
જોડાર્યા. વિદરેશી કાપડની દુકાનો, દારૂનાં પીઠાં 
ઉપર વપકરેકટંગ. 1930ની મીઠાની લડતમાં 
વિરમગામ છાિણીમાં ખૂબ માર સહન કર્યયો. 
જેલિાસ (બરે િાર). પોલીસોનો ભારરે વસતમ. 
ચારોકડર્યા, ધોળ, લીંબડી, ધાંગધા અનરે 
પાવલતાણાની લડતોમાં ભાગ. જેલિાસ. 
રાજકોટ લડતમાં જોડાર્યા–દમનનીવતનો ભોગ. 
અટકાર્યત. 1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાઈનરે સાબરમતી તરેમજ અનર્ય જેલોમાં 
સજા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
પકડિામાં આવર્યા. લાંબો જેલિાસ. 1949 : 
સૌરાષ્્ર વિધાનસભામાં ચૂંટાર્યા. મુંબઈ 
વિધાનસભામાં સભર્ય. સિરાજ બાદ ખરેતી, 
ગોસરેિા. પાવલતાણામાં શૈક્ષવણક સંસથાઓની 
રચના. પતની કસતૂરબહરેન રાષ્્રીર્ય લડતોમાં 
હતાં. અિસાન : 1966.

કત્વ, નાના્લા્લ દ્લપતરામ

જનમ : 1877.

વશક્ષણ : એમ.એની ઉપાવધ. 1901માં મુંબઈ 
રાજર્યના વશક્ષણખાતામાં ઉચચ હોદ્ા શોભાવર્યા. 
ગુજરાતના મોટા ગજાના સાવહતર્યકાર. 1921ના 
નિરેમબરમાં કૉલકાતામાં થર્યરેલા અતર્યાચારોના 
વિરોધમાં સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. 
અમદાિાદમાં સથાર્યી થર્યા. તરેમની રાષ્્રભાિના 
અનરે રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓના કારણરે 1923માં 
ધરપકડ માટરેનું િૉરંટ. પરંતુ તરે િખતના 
કલરે્ટરની દરવમર્યાનગીરીથી તરે પાછું ખેંચી 
લરેિામાં આવર્યું હતું. ગાંધીજીની 50મી િષ્થગાંઠરે 
‘ગુજરાતનો તપસિી’ કાવર્ય લખર્યું. 1932માં 
ગાંધીજીએ આદરરેલી સવિનર્ય ભંગની લડત 
અંગરે બારડોલીમાં ‘ધમ્થના િીર ઓ આર્ય્થપુત્ર 
ઊઠજો’ નામનું કાવર્ય.
અિસાન : 10 જાનર્યુઆરી, 1946.

કસનજી કંુવરજી
િલસાડ. વર્યિસાર્ય : િકીલ

હોમરૂલ લીગની િલસાડની શાખાના મંત્રી 
હતા. લીગના સભર્યો નોંધતા. પવત્રકાઓ 
િહેંચતા. હોમરૂલનો પ્રચાર કરિા િાસતરે 
જાહરેરસભાઓ ર્યોજતા.

કહાનદાસ ખુશા્લદાસ
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

1938 : માણસાના જમીન-મહરેસૂલ સતર્યાગ્રહ 
દરવમર્યાન સંગ્રામ સવમવતના બીજા 
સરમુખતર્યાર. તરેમની આગરેિાની હરેઠળ 100 
જેટલા ખરેડૂતોએ સાદરા જઈનરે માણસા રાજર્યના 
રાિલશ્ી(રાજા)નાં જુલમો, દમન તથા 
અતર્યાચારોની ફકરર્યાદ પોવલકટકલ એજનટ 
સમક્ષ કરી હતી. પકરષદના પ્રમુખ તરીકરે 
તરેમણરે 3 એવપ્રલ, 1938ના રોજ સમગ્ર દરેશમાં 
લડતની સહાનુભૂવતમાં ‘માણસા કદન’ 
ઊજિિા અપીલ કરી.
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કંકુબહેન
ધમ્થજ, કજ. આણંદ

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં બંદૂકના કુંદાથી તરેમનરે બરડા ઉપર ઈજા 
થઈ હતી.

કંથાક્રયા, મૂળજીિાઈ હરજીિાઈ
જનમ : આશરરે 1917. કુિાડિા, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. રાજર્યરે જમીન-
ખોરડાં, ઊભો ખરેતીપાક જપ્ત કરરેલ. આરઝી 
હકૂમતમાં ભાગ લીધો.

કંથાક્રયા, ત્વજ્ાનપ્સાદ હક્રપ્સાદ
જનમ : 19 જુલાઈ, 1914. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1920માં રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ તથા વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. નકડર્યાદ તથા અમદાિાદ ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ. 1930માં નકડર્યાદ, 
મહરેમદાિાદ, કપડિંજમાં મુખી-તલાટીઓનરે 
નોકરી છોડાિી સરકારી તંત્ર ખોરિી નાખિા 
માટરે પ્રચાર. ધરપકડ. 1 મવહનો કારાિાસ. 
વર્યિસાર્ય : કાપડનો િરેપાર.

કંથાક્રયા, હક્રપ્સાદ છરોટા્લા્લ
જનમ : 11 ઑગસટ, 1882. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1914 : રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. સિદરેશી 
આંદોલન, રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ, ખરેડા સતર્યાગ્રહ. 
1930 : મીઠા સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ. 
સાવહતર્ય સવહત રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓમાં 
સકકર્ય.
અિસાન : 25 સપટરેમબર, 1944. ઇંદોર.

કંદરોઈ કેશવ્લા્લ િરોગરી્લા્લ
જનમ : 28 ઑ્ટોબર, 1909. બોટાદ.

અભર્યાસ : ધોરણ 5. 1930ની મીઠાની લડત 

િખતરે સતર્યાગ્રહ કરતાં તરેમની ધરપકડ 
કરિામાં આિી. એક માસનો જેલિાસ 
ભોગવર્યો. તરેમનું વનધન. રાજર્ય સરકારનું 
પરેનશન તરેમનાં પતની રસીલાબહરેનનરે મળરે છરે.

કંસારા, ગુ્લાબબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદની વમલોની 
હડતાળ ખોલિાના વિરોધમાં વમલમાવલકોનરે 
બંગલરે ઉપિાસ. પાંચમા કદિસરે 27-11-
1942ના રોજ ચંપાબહરેન મહરેતાના હસતરે, 
તરેમના બંગલરે પારણાં.

કંસારા, ધનજીિાઈ સવજીિાઈ
જનમ : 1895. વશહોર.

1930-31ની મીઠાની લડતમાં ભાગ. વિદરેશી 
કાપડ તરેમજ દારૂની દુકાનો ઉપર વપકરેકટંગ. 
ધરપકડ. સાબરમતીમાં ચાર માસ જેલિાસ. 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ.
અિસાન : 1979.

કંસારા નટવર્લા્લ ચરીમન્લા્લ
જનમ : 1919. પાટણ. િતન : વિસનગર.
અભર્યાસ : ધોરણ 9 સુધી. ધંધો : કંસારા. 
1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના સભર્ય. પોલીસ 
ઇનસપરે્ટરરે ખૂબ મારિાથી ખભાના સાંધામાં 
ઈજા. અમદાિાદ િા. સા. હૉકસપટલમાં 
સારિાર. સભા-સરઘસ િગરેરરે પ્રિમૃવતિ. બરે િાર 
ધરપકડ. જેલિાસ. એક િાર ત્રણ માસ, બીજી 
િાર ચાર માસની જેલ. 1947ની જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમતમાં સૈવનક તરીકરે ભાગ લીધો. 
મહાગુજરાતના આંદોલન(1956-60)માં 
સકકર્ય. એક મવહનાની સજા. સાબરમતી 
જેલમાં.

કંસારા, મનસુખ્લા્લ રણછરોડદાસ



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 36

જોરાિરનગર, સૌરાષ્્ર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ચાર માસની 
જેલની સજા ભોગિી.

કંસારા, રામજીિાઈ ગરોપા્લજી
જનમ : 1898. વશહોર, સૌરાષ્્ર.

1930-31ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં 
અમદાિાદમાં ભાગ લીધો. વિદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં પકડાર્યા. સાબરમતી 
જેલમાં બરે માસની સજા ભોગિી.

કાકક્ડયા, હરદાસિાઈ ખરોડાિાઈ
કુિાડિા, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિા માટરે એક 
િરસની સજા થઈ. જમીન-ખોરડાં જપ્ત થર્યાં.

કાકા, કાંત્ત્લા્લ અંબા્લા્લ
જનમ : 25 સપટરેમબર, 1910. લુણાિાડા, 
પંચમહાલ.

વપતા બંગભંગઆંદોલનમાં સકકર્ય. 1927 : 
અમદાિાદ અ. ભા. ર્યુિક કૉંગ્રરેસમાં. 1930 : 
જિાહરલાલની ધરપકડ. પરીક્ષાતર્યાગ. 
લુણાિાડા રાષ્્રીર્ય આંદોલનમાં સકકર્ય. રેંકટર્યા-
પ્રચાર. વિદરેશી માલનો બવહષકાર – અમદાિાદ. 
ધિજિંદનમાં લાઠીમાર. 1931 : સતર્યાગ્રહ. 2 
મવહના કઠોર કારાિાસ. 1937 : ધિજારોપણ. 
ભાષણ. અટકાર્યત અનરે દંડ. મુંબઈ. રાજકીર્ય 
પ્રિમૃવતિ. રચનાતમક પ્રિમૃવતિ.

કાગદરી, ચુનરી્લા્લ છગન્લા્લ
જનમ : ભાિનગર.

ભાિનગરમાં કાગળ, પુસતકોના િરેપારી. 
રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં સકકર્ય. 1942ની લડતમાં 
ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. જેલિાસ. તરેમનું વનધન 
થર્યરેલ છરે.

કાચા, દામજીિાઈ નારણજી

રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિાથી, ધરપકડ કરી, 
કરેસ ચલાિી જેલની સજા કરિામાં આિી. 
ભારત સરકારનું પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ.

કાચા, પ્ાણ્લા્લ કંુવરજી
જનમ : 25 કડસરેમબર, 1913. રાજકોટ.

1931માં આકરિકાથી ભારતમાં આિીનરે મીઠાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. રાજકોટ લડતમાં 
પણ ભાગ લીધો. કુલ છ માસની જેલની સજા 
ભોગિી.

કાચા, િગવાનજી રાઘવજી
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. જેલ ભોગિી.

કાચા, માધવજીિાઈ નરત્સંહિાઈ
રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિાથી તરેમની ધરપકડ 
કરિામાં આિી. તરેમણરે જેલની સજા ભોગિી. 
ભારત સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન મળરે છરે.

કાત્છયા, છગન્લા્લ નાથજીિાઈ
જનમ : 5 જુલાઈ, 1901. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

1920 : અસહકારની ચળિળમાં ગુજરાત 
કૉલરેજ છોડી ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં સરેિક તરીકરે 
જોડાર્યા. 1930ની ચળિળમાં વિદ્ાપીઠમાં 
ઓછા િરેતનરે સરેિા. 1932માં ખરેડા કજલલાના 
સરમુખતર્યાર તરીકરે 2 િરસની જેલ અનરે રૂ. 
300/- દંડ અથિા છ માસની સજા િધુ થઈ 
હતી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
વિદ્ાપીઠ સાચિિા વિઠ્લદાસ મગનલાલ 
કોઠારી સાથરે રહ્યા.

કાઝરી, કાત્નત્લા્લ ઠાકરોર્લા્લ
જનમ : 8 સપટરેમબર, 1908. અમદાિાદ.
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વશક્ષણ : વસવિલ એકનજવનર્યકરંગ અનરે સિકેઇંગ. 
સમાજસરેિક. 1930માં સતર્યાગ્રહની લડત 
પ્રસંગરે બરે િાર જેલિાસ.

કાઝરી, નૂરિાઈ સવા્લરીિાઈ
જનમ : 13 મરે, 1926. પાવલતાણા, કજ. ભાિનગર.

અભર્યાસ : ધોરણ સાત. ચારોકડર્યા તથા 
પાવલતાણા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ. લાંબો સમર્ય 
હદપાર.
પરેનશન, તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

કાઝરી, િૈયાઝત્મયાં હઝરતત્મયાં
જનમ : 1905. ભરૂચ.

ભરૂચ નગરપાવલકાની કચરેરીમાં નોકરી. 
પ્રાથવમક-માધર્યવમક વશક્ષણ ભરૂચમાં. 1920માં 
મૅકટ્રકની પરીક્ષાનો બવહષકાર. આંદોલનમાં 
સકકર્ય. 26 માચ્થ, 1930ના રોજ ભરૂચમાં 
સરેિાશ્મમાં ગાંધીજી સાથરે મુલાકાત. ભરૂચ 
નગરપાવલકાની નોકરીનરે વતલાંજવલ. રચનાતમક 
કાર્ય્થકર.

કાદરરી, સૈયદ મુસતિાત્મયાં બાવાત્મયાં
જનમ : 18 મરે, 1892. અમદાિાદ.

સામાકજક કાર્ય્થકર. સરદાર િલલભભાઈ અનરે 
દાદાસાહરેબ માિળંકર સાથરે અમદાિાદ 
મર્યુવનવસપાવલટીમાં. 1921ની અમદાિાદમાં 
મળરેલી કૉંગ્રરેસ મહાસભામાં સકકર્ય કાર્ય્થકર. 
1936માં મર્યુવનવસપાવલટીમાં કૉંગ્રરેસનરે વિજર્ય 
અપાિનાર સકકર્ય સભર્ય. 1942માં અમદાિાદ 
મર્યુવનવસપાવલટીની બરતરફી િખતરે સરકારરે તરે 
તંત્ર સંભાળી લરેિા કરરેલ વિનંતીનો અસિીકાર 
કર્યયો. હડતાળમાં જોડાર્યા.

કાનજી અંબારામ
જનમ : 1921.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના 1946ના બળિાનરે 

ટરેકો આપિા માટરેના પ્રજાકીર્ય આંદોલનમાં 
ભાગ. 23 ફરેરિુઆરી, 1946ના કદિસરે પોલીસ 
ગોળીબારનો ભોગ – તરે જ કદિસરે અિસાન.

કાનજી ઊજમશરી
હળિદ.

1931ની ધાંગધાની લડત િખતરે સભા-સરઘસ 
અંગરેની જાહરેરાત કરિા માટરે એક જુિાન થાળી 
લઈ ગામમાં નીકળ્ો. પોલીસો તરેના ઉપર તૂટી 
પડ્ા. એનરે છોડાિિા ગર્યરેલા કાનજી િગરેરરે 
ભાઈઓ ઉપર પોલીસો લાઠી લઈનરે તૂટી પડ્ા. 
તરેમાં તરેઓ સખત ઘાર્યલ થર્યા.

કાનજી મરોતરીિાઈ
ધાંગધા, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર 1931ની ધાંગધાની લડતમાં ભાગ 
લરેિા આતમારામ પ્રભાશંકર ભટ્ટની આગરેિાની 
હરેઠળ છઠ્ી ટુકડીમાં જોડાર્યા. િઢિાણથી દૂધરરેજ 
જઈનરે મુકામ કર્યયો. તર્યાંથી 29 નિરેમબર, 
1931ના રોજ સિારરે ટ્રરેનમાં નીકળી 
રાજસીતાપુર પહોંચર્યા. તર્યાં રાષ્્રગીતો ગાર્યાં, 
સૂત્રો પોકાર્યાું, રામધૂન કરી. પછી ધાંગધાની 
હદમાં પ્રિરેશતાં ધરપકડ કરી અજાણર્યા સથળરે 
લઈ જિામાં આવર્યા. રાજસીતાપુરમાં તરે કદિસરે 
લોકોએ સખત હડતાળ પાડી.

કાનાબાર, દ્ારકાદાસ કુબેરદાસ
જનમ : ઑ્ટોબર, 1915. ધારી.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1932ના મીઠા સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. છ માસ જેલિાસ. પરેનશન 
તરેમજ તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.
અિસાન : ઑ્ટોબર, 1962.

કાનૂગા, ડૉ. બળવંતરાય નરત્સંહ્લા્લ
જનમ : 20 ઑગસટ, 1878. અમદાિાદ.

મુંબઈ ર્યુવનિવસ્થટીની મરેકડકલ પદિી. લંડન 
તથા એકડનબરોમાં િધુ અભર્યાસ. અમદાિાદમાં 
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વર્યિસાર્ય. વશક્ષણના તથા અનર્ય સાિ્થજવનક 
કાર્યયોમાં સકકર્ય. ગાંધીજી-સરદારના સંપક્થમાં 
અસહકાર- આંદોલનમાં સકકર્ય. 1932 : 
ગાંધીજીનું દાંડીકૂચમાં પકાિરેલું મીઠું ખરીદ્ું. 
સવિનર્ય કાનૂનભંગમાં કારાિાસ. રૂ. 1,000 
દંડ નવહ ચૂકિતાં મોટર જપ્ત થઈ. અમદાિાદના 
પ્રવતવઠિત અનરે નામાંકકત સામાકજક કાર્ય્થકર.
અિસાન : 1 ઑ્ટોબર, 1949. અમદાિાદ.

કાનૂગા, ત્વજયાગૌરરી બળવંતરાય
(નંદુબહરેન) અમદાિાદ.

બળિંતરાર્ય કાનૂગાનાં પતની. ભરૂચના ‘છોટરે 
સરદાર’ ચંદુલાલ દરેસાઈનાં બહરેન.
અમદાિાદ મવહલા જાગમૃવતનાં કાર્યયોમાં સકકર્ય.
1920 : અમદાિાદ. રેંકટર્યા િગ્થ. 1921 : 
દારૂનાં પીઠાં અનરે પરદરેશી કાપડભંડારો પર 
વપકરેકટંગ. પોતાનાં કપડાંની હોળી. અલંકારોનો 
તર્યાગ. ઘરેર ઘરેર ફરી કટળકવનવધ તથા દુકાળવનવધ 
ઉઘરાવર્યો. 1930 : વપકરેકટંગ મંડળની સથાપના. 
સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ. 1938 : 
મુંબઈનાં ધારાસભર્ય. 1942 : સતર્યાગ્રહ 
સરઘસની આગરેિાની. 6 મવહના કારાિાસ.

કાત્નત્લા્લ જઠેા્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદ સુધરાઈના 
કમ્થચારીઓની હડતાળમાં ભાગ લીધો. છ 
માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 200/- દંડ 
અથિા 3 માસની િધુ કરેદ.

કાપક્ડયા, કાનજીિાઈ ત્રિિુવનદાસ
જનમ : િાંકકર્યા, કજ. અમરરેલી.

ગાંધીજીની હાકલથી પ્રરેરાઈનરે ધોલરેરા 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાઈ કબનજકાતી મીઠું ધોલરેરાની 
ખાડીમાંથી લાિિા ટુકડીમાં જોડાર્યા. ધોલરેરામાં 
ભાષણ કરતાં ધરપકડ. 3 માસની જેલ. દારૂનાં 
પીઠાં અનરે પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 

કરિા ટુકડી બનાિી. અમરરેલી, ગોંડળ અનરે 
જેતપુરની આસપાસનાં ગામોમાં પ્રચારકાર્ય્થ 
અસપમૃશર્યતાવનિારણનો પ્રચાર. અમરરેલી, 
ગોંડળ, કોડીનાર અનરે જૂનાગઢ રાજર્યની 
પ્રજાકીર્ય લડતોમાં ભાગ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ. અમદાિાદમાં – 
‘સિદરેશ’ અવનર્યતકાવલક પત્રના તંત્રી.

કાપક્ડયા, ચુનરી્લા્લ
ચીખલી, કજ. સૂરત.
1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. સભા-સરઘસોમાં જોડાિું, 
પવત્રકા િહેંચીનરે લડતનો પ્રચાર, દારૂતાડીનો 
બવહષકાર િગરેરરે. તરેમની ધરપકડ કરીનરે 9 
મવહનાની જેલની સજા કરિામાં આિી હતી.

કાપક્ડયા, જમનાદાસ
રાનકૂિા, તા. ચીખલી.

1930-32ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડત 
દરવમર્યાન રાનકૂિા ગામમાં ખજૂરાનાં ઝાડ 
કાપિામાં આવર્યાં તથા દારૂ-તાડીના માંડિા 
બાળિામાં આવર્યા અનરે લોકો દારૂ પીિા ન જાર્ય 
તરે માટરે વપકરેકટંગ કર્યુું. મીઠુબહરેન વપટીટ 
મવહલાઓનું વપકરેકટંગ ગોઠિતાં.

કાપક્ડયા, જયરોતસનાબહેન બંસરી્લા્લ
જનમ : 16 સપટરેમબર, 1925. ગણદરેિી.

1942ની લડતમાં ગણદરેિીની હાઈસકૂલ ઉપર 
વપકરેકટંગ, સભા-સરઘસ અનરે બીજા કાર્ય્થકમોમાં 
ઉતસાહપૂિ્થક ભાગ લીધો. ગણદરેિી સુધરાઈમાં 
જાહરેરસરેિા.

કાપક્ડયા, મૂળચંદ કરસનદાસ
સૂરત.

જૈન વિજર્ય વપ્રકનટંગ પ્રરેસના માવલક. તરેમણરે 
બારડોલીના વશકરેર ગામના વશશુમંડળ તરફથી 
પ્રગટ કરરેલ ‘ભારત દુદ્થશા દશ્થન’ નામની 
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રાજદ્રોહી પુકસતકા છાપી. તરેથી માચ્થ, 1917માં 
સરકારરે તરેમની રૂ. 500ની જામીનગીરી જપ્ત 
કરી અનરે તરે પુસતકની બધી જ નકલો જપ્ત 
કરી. કાપકડર્યાનરે સરકારરે ધમકી આપી કરે તરેમનું 
લાઇસનસ રદ કરિામાં આિશરે. તરેમની પાસરેથી 
રૂ. 1,500ની િધારરે જામીનગીરી લરેિામાં 
આિી.

કાપક્ડયા, રત્ત્લા્લ દુ્લ્જિદાસ
સૂરત.

રાંદરેરમાં પ્રરેસ હતું. ‘કરેસરીનાં કરેસકરર્યાં’ નામનું 
છાપું પ્રકટ કર્યુું. સૂરતની રાષ્્રીર્ય શાળાઓની 
પ્રિમૃવતિઓમાં ઉતસાહથી સાથ આપર્યો હતો. 
‘અસહકાર’ નામનું અઠિાકડક તરેમણરે 
‘દરેશીવમત્ર’ પ્રરેસમાંથી કાઢું. નાગપુર ઝંડા 
સતર્યાગ્રહમાં જેલ ભોગિી. 1930માં દાંડીકૂચ 
િખતરે લડતમાં ઝંપલાવર્યું. સૂરતના 
સરમુખતર્યાર વનમાર્યા. બરે િષ્થની કરેદ અનરે રૂ. 
300 દંડની સજા. જેલનાં કષ્ો ભોગવર્યાં.
58 િષ્થની િર્યરે અિસાન થર્યું હતું.

કાપક્ડયા, રંગરી્લદાસ મગન્લા્લ
જનમ : 14 સપટરેમબર, 1893. ગણદરેિી, કજ. 
નિસારી.

માધર્યવમક વશક્ષણ. ઠક્કરબાપા તથા ડૉ. સુમનત 
મહરેતાનો ઘવનઠિ પકરચર્ય. દરેશસરેિા માટરે જીિન 
સમપ્થણ કરિાની પ્રવતજ્ા. 1916-17 : હોમરૂલ 
ચળિળમાં મુંબઈમાં ભાગ લીધો. વિઠ્લભાઈ 
પટરેલ, ભૂલાભાઈ દરેસાઈ, સરોકજની નાર્યડુનો 
ગાઢ પકરચર્ય. પરેટલાદની પ્રજાએ ભૂગભ્થ પાણી 
પરના કર વિરદ્ધ કરરેલા સતર્યાગ્રહનું સુકાન 
સંભાળ્ું. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ શરૂ 
થતાં િલલભભાઈ પટરેલરે તરેમનરે બોલાિી 
સરભોણ છાિણીની જિાબદારી સોંપી. 
‘અકખલ વહનદ રાજસથાન (દરેશી રાજર્યો) પ્રજા-
પકરષદ’ સથાપી, તરેના પ્રથમ મંત્રી ચૂંટાર્યા. 

‘સટરેટ પીપલ’ સાપ્તાવહકનું તંત્રીપદ સંભાળ્ું. 
1930ની ચળિળમાં ગાંધીજીની સૂચનાથી 
જલાલપોર છાિણીનું કામ સંભાળ્ું. 
ધરાસણાના મીઠા સતર્યાગ્રહના સંચાલનમાં 
મદદ. ‘ધરાસણાનો કાળો કરેર’ પુસતક કદનકર 
મહરેતા સાથરે ગુજરાતી અનરે અંગ્રરેજીમાં લખર્યું. 
નિસારીમાં ધરપકડ, છ માસની સખત કરેદની 
સજા. 1932માં મુંબઈથી ધરપકડ. બરે માસ 
જેલમાં રાખી પરેરોલ પર છોડ્ા. પરેરોલ ભંગ 
કરિાના ગુના બદલ ફરી કારાિાસ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં લડતનાં બીજાં કામો 
સાથરે ભાંગફોડની સામગ્રી મરેળિીનરે કાર્ય્થકરોનરે 
પહોંચાડિાનું કામ કર્યુું.

કાબરાવાળા, નાનુિાઈ આતમારામ
રાંદરેર, સૂરત. વર્યિસાર્ય : દુકાનદાર.

1942ની લોકકાંવતમાં એકલિીરની જેમ ધિજ 
લઈનરે સૂત્રો પોકારતાં પકડાર્યા. 1 િષ્થ કઠોર 
કારાિાસ, સાબરમતી કારાગમૃહમાં.

કામદાર, ઉત્તમચંદ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 1921. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં િીજળીનાં 
સબસટરેશનો ઉડાિી દરેિા – શાહપુરના 
સબસટરેશનમાં બૉંબ મૂકિા ગર્યા. 
ધરપકડ.3-1-1943, અટકાર્યત.

કામદાર, રમરીબહેન
જ. 1896. માંડિી, કચછ.

મુંબઈમાં રહરેતા એમ. એમ. કામદાર સાથરે લગ્ન. 
રાષ્્રીર્ય લડતમાં મુંબઈમાં ભાગ લીધો. 
જેલર્યાત્રા કરી. સ્ત્રીઓના હક્ક અનરે સિમાન 
િાસતરે લડત. કટળક રાષ્્રીર્ય ફંડ માટરે મોટી રકમ 
એકઠી કરી.
કૉંગ્રરેસના અસામાનર્ય િ્તા.

કામદાર, વાડરી્લા્લ
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પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930ના મીઠા સતર્યાગ્રહ સમર્યરે પાટડી ખાતરેથી 
દારૂની દુકાન પર વપકરેકટંગ કરતાં પકડાર્યા. એક 
માસની સજા વિરમગામ જેલમાં ભોગિી.

કામદાર, વાડરી્લા્લ રત્ત્લા્લ
જનમ : 28 જુલાઈ, 1921. િતન : લીંબડી, 
સૌરાષ્્ર. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
કૉલરેજનો અભર્યાસ છોડી અમદાિાદ આવર્યા. 
મગનભાઈ રણછોડભાઈ પટરેલની સૂચનાથી 
વિરમગામ તાલુકાનાં ગામોમાં રામજીભાઈ 
પટરેલ અનરે શકરચંદ ગાંધી સાથરે ફરીનરે એક 
મવહનો લડતનો પ્રચાર કર્યયો. માંડલ ગામરે 
ધરપકડ. 6 માસ અટકાર્યત. છૂટ્ા બાદ 
સૌરાષ્્રથી ડાર્યનરેમાઇટ લાિી ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ 
પાસરે ગરનાળામાં મૂ્ર્યો. વનષફળતા. બૉંબ 
બનાિિાના શરેલ લઈ જઈનરે રમણલાલ રાિળનરે 
આપી આવર્યા. 1976-1977 અનરે 1977-78 
દરવમર્યાન અમદાિાદ મર્યુવનવસપલ 
કૉપયોરરેશનના મરેર્યર. ઉપપ્રમુખ; ગુજરાત પ્રદરેશ 
કૉંગ્રરેસ સવમવત (1992-98); ઉપપ્રમુખ, 
એવનમલ િરેલફરેર બોડ્થ ઑિ્ ઇકનડર્યા (1989-
98); અધર્યક્ષ, ગુજરાત િૉટર સપલાર્ય ઍનડ 
સુિરેઝ બોડ્થ (199294).

કામા, ત્િખાઈજી (મેડમ)
જનમ : 24 સપટરેમબર, 1861. મુંબઈ.

1885ના કડસરેમબરમાં મુંબઈમાં મળરેલા 
કૉંગ્રરેસના પ્રથમ અવધિરેશનમાં ભાગ લઈ 
દરેશસરેિાનો સંકલપ. અરવિંદ ઘોષ અનરે કટળકના 
વિચારોથી રાષ્્રભક્તનાં બીજ રોપાર્યાં. લગ્ન 
બાદ બીમાર. સારિાર િાસતરે ઇંગલૅનડ. તર્યાં 
દાદાભાઈ નિરોજીની પ્રરેરણા. 1907માં 
જમ્થનીના સટટગાટ્થમાં સમાજ-િાદીઓની 
કૉંગ્રરેસમાં હાજર રહી સિતંત્ર ભારતનો ધિજ 

ફરકાવર્યો. ઇંગલૅનડમાં શર્યામજી કમૃષણિમા્થ, 
સરદારવસંગ રાણા, િીરરેનદ્રનાથ ચટ્ટોપાધર્યાર્ય 
અનરે િીર સાિરકરના સંપક્થથી કાંવત-કારી 
બનર્યાં. લંડનના હાઇડપાક્થમાં ભારતનરે 
સિતંત્રતા અપાિિાનાં ભાષણો કરતાં. 
1909માં પૅકરસમાં િસિાટ. ભારતની 
સિાધીનતાનો પ્રચાર. ‘િંદરે માતરમ્’ નામના 
સામવર્યક વિારા અંગ્રરેજોની દમનનીવતનો 
ર્યુરોપના દરેશોમાં પ્રચાર. પ્રથમ વિશ્વર્યુદ્ધ શરૂ 
થર્યા બાદ ભારતીર્ય સૈવનકોની માસકેલસની 
છાિણીમાં જઈ અંગ્રરેજો સામરે બળિો કરિા 
ઉશકરેર્યા્થ. રિરેનચ સરકારરે અટકાર્યત–ત્રણ િષ્થ 
1915-1918. ગુપ્ત રીતરે ભારતના કાંવતકારોનરે 
શસ્ત્રો મોકલતાં. ઇંગલૅનડની ચૂંટણીમાં દાદાભાઈ 
નિરોજીનો પ્રચાર.
અિસાન : 16 ઑગસટ, 1936. મુંબઈ.

કામરોઠરી, વલ્લિદાસ કેશવજીિાઈ
જનમ : 15 સપટરેમબર, 1913. અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સકકર્ય. સભા- 
સરઘસો, પવત્રકાપ્રિમૃવતિની કામગીરી કરી. છ 
માસની સજા થઈ. બીજી િખત ચાર માસની 
સજા થઈ.

કાક્રયા, જમનાદાસ નાગજી
જનમ : 22 સપટરેમબર, 1922. બાબરા, સૌરાષ્્ર.

વપતાજી પાસરેથી રાષ્્રિાદી સંસકાર મળ્ા. 
જમનાદાસ તરેમના લડતના સાથીદારોમાં 
‘ધીરભાઈ’ નામથી ઓળખાતા. 1941થી 
ખાદી પહરેરતા. 1942ની ચળિળ િખતરે 
મુંબઈમાં હતા. સરકારી દમનના વિરોધમાં 
ત્રણ કૉલરેજોના વિદ્ાથભીઓનું સરઘસ કાઢું. 
પોલીસનો સરઘસ પર લાઠીમાર. એમનરે પણ 
સખત માર પડ્ો. બરેભાન થઈનરે રસતા પર 
પડ્ા. પોલીસ એ વસથવતમાં ઉઠાિી ગઈ. 
મઝગાંિ કોટ્થમાં કરેસ ચલાવર્યો. સજા થઈ. 
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6-11-1942ના રોજ બીજા કરેદીઓ સાથરે 
આથ્થર રોડ જેલમાંથી ર્યરિડા જેલમાં લઈ જતા 
હતા તર્યારરે ભાર્યખલા સટરેશનરેથી પોલીસનરે થાપ 
આપીનરે નાસી ગર્યા. તર્યાર બાદ વમત્રોનરે 
અનુસરીનરે ગણદરેિી જઈ, તર્યાં ‘ધીરભાઈ’ 
નામ રાખી ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 
ચોરા બાળિા, ટપાલ લૂંટિી, રરેલિરેમાં ભંગાણ 
િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં ઉતસાહપૂિ્થક ભાગ લીધો. 3 
જાનર્યુઆરી, 1943ની રાત્રરે શામળાિાડીમાં 
ગુપ્તવનિાસ પાસરેથી પાંચ સાથીઓ સવહત 
ધરપકડ. નિસારી પોલીસચોકીમાં પંદર કદિસ 
ગુનો કબૂલ કરાિિા અમાનુષી જુલમ ગુજાર્યયો. 
પરંતુ કબૂલર્યું નવહ. નિસારીની સબજેલમાં છ 
માસ રાખર્યા બાદ, સૂરતની પોલીસનરે સોંપી, 
કરેસ ચલાિી દરરેકનરે છ માસની સખત કરેદની 
સજા થઈ. એ સજા સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. 
કુલ પંદર માસની સજા ભોગિી. તર્યાર બાદ 
અમદાિાદમાં મજૂર સંગઠન. પછી મુંબઈ જઈ 
મહારાષ્્ર સરકારની નોકરીમાં સરકારી નોકરોનું 
સંગઠન કર્યુું.
કાલરેલકર, દતિાત્રરેર્ય બાલકમૃષણ (કાકાસાહરેબ)
જનમ : 1 કડસરેમબર, 1885. સતારા, મહારાષ્્ર.
બી.એ., એલએલ.બી.. 1905માં સિદરેશીનું 
વ્રત. 1908માં ‘રાષ્્રમત’ પત્રનું સંચાલન. 
1920માં સતર્યાગ્રહ આશ્મમાં ગાંધીજી સાથરે 
જોડાર્યા. 1920માં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠની 
સથાપના તથા સંચાલનમાં ફાળો. 1923માં 
‘નિજીિન’ સાપ્તાવહકનાં લખાણો માટરે એક 
િષ્થની જેલની સજા. 1930ની ચળિળમાં ખરેડા 
કજલલામાં ધરપકડ. છ માસની સજા. 1932-
33માં ફરી બરે િાર જેલની સજા. તરે પછી 
લોકવશક્ષણ, રાષ્્રભાષા પ્રચાર, િધા્થ વશક્ષણ 
ર્યોજના િગરેરરે રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 1942માં 
િધા્થમાંથી ધરપકડ. કારાિાસ. લબધપ્રવતઠિ 
લરેખક.
અિસાન : 1981.

કા્લે્લકર, બા્લ દત્તારિેય
જનમ : 21 મરે, 1912. શાહપુર, મહારાષ્્ર.

દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજી 
સાથરે રહીનરે દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. 1930માં 
ધરાસણામાં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ, 3 મવહના 
કારાિાસ. બોચાસણમાં રાષ્્રીર્ય શાળા સથાપી. 
વનષરેધાજ્ાનો ભંગ કરી ભાષણ આપર્યું. છ 
મવહના કારાિાસ. ફરી સાડા સાત મવહના 
કારાિાસ. 1931 : કબહાર ધરતીકંપ પ્રસંગરે 
સરેિા. 1934માં બી.ઈ. થર્યા. અમરેકરકા જઈ િધુ 
અભર્યાસ કર્યયો. વિશ્વર્યાત્રા કરી.
વર્યિસાર્ય : ઇજનરેર, ભારત સરકાર.

કા્લે્લકર, સતરીશ દત્તારિેય
જનમ : 1910.

કાકાસાહરેબ કાલરેલકરના પુત્ર. એમનું મૂળ નામ 
શંકર હતું. પછી સતીશ તરીકરે જાણીતા થર્યા. 
ગાંધીજીની દાંડીકૂચના સાથી. તરે પ્રસંગરે જેલમાં 
ગર્યા હતા. જેલમાંથી છૂટ્ા પછી ભૂગભ્થ-
પ્રિમૃવતિ કરી. સૂરતમાં હતા તર્યારરે છૂપી 
કૉંગ્રરેસપવત્રકા લખિાનું કામ કરતા. મુંબઈમાં 
પણ આ જ પ્રિમૃવતિ ચાલુ રાખી. આ ગાળામાં 
ત્રણ િખત જેલમાં ગર્યા. ર્યરિડા જેલમાં 
તોફાની કરેદી તરીકરે સાત મવહના અલગ જેલમાં 
અનરે ત્રણ મવહના અંધારી ઓરડીમાં પૂરિામાં 
આવર્યા. તરે પછી એકલફનસટન કૉલરેજમાં જોડાર્યા. 
1948માં ર્યુનોની રિીડમ ઑિ્ ઇનફમકેશનની 
કૉનફરનસ કજનીિામાં મળી તરેમાં ભારતના 
પ્રવતવનવધમંડળના સભર્ય અનરે મંત્રી તરીકરે હતા.

કાશરીપારેખ, સારાિાઈ છરોટા્લા્લ
જનમ : ઑગસટ, 1903. અમદાિાદ.

1919માં સિાતંત્ર્ય-આંદોલનમાં સિર્યંસરેિક. 
1921માં અમદાિાદમાં કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિકોના સૂબરેદાર. 1930માં મીઠું 
ગરેરકાર્યદરે િરેચતાં 3 મવહના કારાિાસ. ભાષણ 
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માટરે ફરી સાડા સાત મવહના કારાિાસ. 
1923માં બોરસદ સતર્યાગ્રહ િખતરે સારસા 
છાિણીમાં સકકર્ય. 1928માં બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ. 4 મવહના છાિણીમાં સરેિાકાર્ય્થ. 
1932માં દોઢ િષ્થ કારાિાસ. 1941 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. ભાષણ. 1 િષ્થ નાવશક 
કારાગમૃહ. 1942માં બરે િષ્થ નાવશક કારાગમૃહમાં 
સજા. વર્યિસાર્ય : િરેપાર.

કાશરીબહેન
ઇનદ્રપુરા, માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત

1938 : માણસાના જમીન-મહરેસૂલ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈનરે જમીન-મહરેસૂલ ભર્યુું 
નવહ. રાજર્યના દમનનો વિરોધ કર્યયો. લડતનરે 
90 કદિસ િીતર્યા પછી ખરેડૂતોની પકરષદ 
ભરિામાં આિી. તરેમાં કાશીબહરેનરે કહ્યું, 
‘‘ભાલા અનરે ઘોડાઓથી ડરશો નવહ. પુરષો 
જેલમાં જશરે તોર્ય લડત બંધ પડિાની નથી. 
અમરે સ્ત્રીઓ લડત ચાલુ રાખીશું.’’

કાશરીબહેન
ધમ્થજ, કજ. આણંદ

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં લાઠીના પ્રહારોથી તરેમનરે ખભો અનરે 
બરડા પર ઈજાઓ થઈ હતી.

કાશરીબહેન અંબા્લા્લ
સુણાિ, કજ. આણંદ.

1932ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
ફરેરિુઆરી, 1932માં સુણાિમાં નીકળરેલ ભાઈ-
બહરેનોના સરઘસમાં જોડાર્યાં. પોલીસરે 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો. સરઘસમાંથી તરેમની ધરપકડ 
કરિામાં આિી. પાછળથી છોડી મૂકિામાં 
આવર્યાં.

કાશરીબહેન ઈશ્વરિાઈ
ઉંમર : 14. આંકલાિ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના સરઘસ 
ઉપર પોલીસરે કરરેલા બરેફામ લાઠીચાજ્થમાં તરેમનરે 
બંદૂકના ગોદા માર્યા્થ તથા છાતી ઉપર ઈજા 
થઈ.

કાશરીબહેન કાશરીિાઈ
આંકલાિ, કજ. આણંદ

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ ઉપર 
પોલીસોએ સખત લાઠીચાજ્થ કરી અનરેક 
બહરેનોનરે ઘાર્યલ કરી. તરેમાં એમનરે લાઠીના 
પ્રહારોથી ઈજા થઈ હતી.

કાશરીબહેન ડાહ્ાિાઈ
ઉંમર : 18. િહરેરા, તા. બોરસદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિિા નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ 
ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
તરેમનરે લાઠીના પ્રહારોથી ખભો તથા બરડામાં 
ઈજાઓ થઈ હતી.

કાશરીબહેન તુ્લસરીિાઈ
ધમ્થજ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં બંદૂકના કુંદાથી તરેમનરે કમમરમાં ઈજા થઈ 
હતી.
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કાશરીબહેન ત્રિકમિાઈ
ઉંમર : 16. બોચાસણ, કજ. આણંદ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત 
લાઠીચાજ્થ અનરે સ્ત્રીઓ સાથરે શરમજનક િતા્થિ 
કર્યયો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકા, બંદૂકના કુંદા 
અનરે ટપલા માર્યા્થ. ચોટલો ઝાલી ભોંર્ય પર 
પટ્ર્યાં. મોં અનરે છાતીમાં ઈજાઓ થઈ.

કાશરીબહેન નાથાિાઈ
ઉંમર : 18. રાસ, તા. બોરસદ.

21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ બોરસદમાં ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે મવહલાઓના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકાથી પગમાં ઈજાઓ 
થઈ હતી.

કાશરીબહેન નારાયણિાઈ
ઉંમર : 25. આંકલાિ, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ બોરસદ મુકામરે ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિિા માટરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસમાં જોડાર્યાં. પોલીસરે કરરેલ 
લાઠીચાજ્થમાં લાઠીના પ્રહારથી કમમરમાં ઈજા 
થઈ હતી.

કાશરીબહેન મરોતરીિાઈ
ઉંમર : 17. આંકલાિ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના સરઘસ 
ઉપર પોલીસરે કરરેલા બરેફામ લાઠીચાજ્થમાં બરડા 
પર ઈજા થઈ હતી.

કાશરીબહેન વલ્લિિાઈ
ચાંગા, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો હતો. બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે મવહલાઓના સરઘસ ઉપર પોલીસરે 
બરેફામ લાઠીચાજ્થ કરી અનરેક સ્ત્રીઓનરે ઘાર્યલ 
કરી. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારોથી હાથ ઉપર 
ઈજા થઈ હતી.

કાશરીબહેન િૂ્લાિાઈ
ચાંગા, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો હતો. બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિિામાં 
આવર્યો તરે િખતરે નીકળરેલા મવહલાઓના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ કરી 
અનરેક બહરેનોનરે ઘાર્યલ કરી. તરેમાં તરેમનરે 
લાઠીના પ્રહારથી કોણી ઉપર ઈજા થઈ હતી.

કાશરીવાળા, મત્ણ્લા્લ મંગળજી
વનિાસ : િાઘોકડર્યા, કજ. િડોદરા.

પ્રજામંડળની સથાપનામાં સકકર્ય. 1930માં 
હાલોલ ઉપમંડળમાં સકકર્ય. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લરેિા માટરે 11 મવહના 
કારાિાસ. પુસતકાલર્યપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

કાસુિાઈ મથુરિાઈ
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1933માં 15 જાનર્યુઆરી, પીપાિાિ, ગુજરાતના 
સરમુખતર્યારોની પકરષદ. કાલોલના પ્રવતવનવધ. 
લાઠીમાર. ધરપકડ. બરે િષ્થનો કારાિાસ. 300 
રૂવપર્યા દંડ.

કાળા દાદા
રાસ, તા. બોરસદ. બારૈર્યા જ્ાવત.

1930-32ની લડત િખતરે રાસની નાકરની 
લડતના બીજા તબક્કામાં તરેનરે ખૂબ મારિામાં 
આવર્યો. માર માર્યા્થનું બોરસદ સતર્યાગ્રહ 
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સમાચાર તા. 17 એવપ્રલ, 1932માં પ્રવસદ્ધ 
થતાં િળી તરેનું ખોટું વનિરેદન લરેિા પ્રર્યાસ કર્યયો. 
તૈર્યાર વનિરેદન પર સહી લરેિાનો પ્રર્યાસ વનષફળ 
જતાં, તરેનરે પકડીનરે પરાણરે દારૂ પાઈનરે, માંસ 
ખિડાિીનરે બરેભાન બનાિીનરે તરેનો અંગૂઠો 
પાડી લીધો.

કાળરીદાસ ધનજી
પાણશીણા, તા. લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1939 : લીંબડીની લડતમાં જોડાર્યા. લીંબડી 
પ્રજાપકરષદ તરફથી ગામડાંઓમાં પ્રચારનું 
કામ કરતા હતા. રાજર્યઆકશ્ત તોફાની 
તતિોએ તરેમના ઘરનરે લૂંટ્ું. સખત માર મારીનરે 
લોહીલુહાણ કર્યા્થ. તરે પછી વહજરત કરી ગર્યા.

કાળરીદાસ િગવાનદાસ
જનમ : 1914.
રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના 1946ના બળિાનરે 
ટરેકો આપિા પ્રજાકીર્ય વિરોધ આંદોલનમાં 
ભાગ. 23 ફરેરિુઆરી, 1946ના કદિસરે પોલીસ 
ગોળીબારમાં ઘિાર્યા અનરે તરે જ કદિસરે મમૃતર્યુ 
પામર્યા.
અિસાન : 23 ફરેરિુઆરી, 1946.

કાળુિાઈ કાનજી
પાણશીણા, તા. લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ગામના અગ્રણી િરેપારી. લીંબડી પ્રજામંડળમાં 
જોડાર્યા. પ્રજામંડળની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેતાં 
રાજર્યાકશ્ત તોફાની તતિોએ અધભી રાત્રરે તરેમના 
ઘર પર હુમલો કર્યયો. તરેમનરે અનરે કુટુંબીજનોનરે 
મરણતોલ માર માર્યયો; દાગીના તથા 
ઘરિખરીની લૂંટ. અનર્ય પ્રજાજનો સાથરે વહજરત. 
અણનમ, વનઠિાિાન આગરેિાન.
વનધન થર્યરેલ છરે.

કાળુિાઈ ધનજી
પાણશીણા, તા. લીંબડી (દરેશી રાજર્ય).

લીંબડી દરેશી રાજર્યમાં સથપાર્યરેલ પ્રજામંડળના 
પ્રમુખ. રાજર્ય તરફી માણસોએ 5 ફરેરિુઆરી, 
1939ની રાત્રરે તરેમના ઘરમાંથી માલવમલકત 
લૂંટીનરે ઉપાડી ગર્યા અનરે કાળુભાઈનરે તલિારની 
અણી ભોંકી દરેિામાં આિી. બીજા કાર્ય્થકરોના 
પણ એિા જ હાલહિાલ કર્યા્થ.

કાંગ સરદારત્સંહ
જૂનાગઢ.

સિાતંત્ર્યની લડતમાં ભાગ લીધો. તરેનરે લીધરે 
ભોગ આપર્યો. રાજર્ય-સરકાર તરફથી તરેમનરે 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

કાંટ્લરીવાળા, ચંદુ્લા્લ ગબ્લિાઈ
જનમ : 2 ફરેરિુઆરી, 1899. સલાબતપુરા, કજ. 
સૂરત.

1926માં અછૂતોદ્ધાર અનરે અસપમૃશર્યતાવનિારણ 
માટરે પકરષદ ભરી. 1930ની ચળિળમાં 
ધરાસણાના મીઠાના સતર્યાગ્રહનો સંદરેશો 
ગામરેગામ પહોંચાડ્ોલોકોમાં પ્રચાર. સતર્યાગ્રહ 
કરતાં ધરપકડ, આઠ માસની સજા. 1933માં 
સૂરત કજલલાની કૉંગ્રરેસના સરમુખતર્યાર તરીકરે 
કામગીરી.

કાંટાવાળા, ચંદુ્લા્લ ગરબડદાસ
વનિાસ : સૂરત.

1928માં જાહરેર જીિનનો આરંભ. સિદરેશીનો 
પ્રચાર. દારૂબંધી માટરે આંદોલન. ધરાસણાના 
1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહ માટરે સિર્યંસરેિકોની 
ભરતી. વનદકેશક. આઠ મવહના કારાિાસ. 
1942ના સૂરત નગરપાવલકામાંના ‘વહનદ 
છોડો’ ઠરાિનરે સમથ્થન. દોઢ મવહનો અટકાર્યત. 
સહકારી મંડળીઓ, અસપમૃશર્યતાવનિારણમાં 
સકકર્ય.

કાંટાવાળા, હરગરોત્વંદદાસ
સૂરત.
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1878ની 27 ફરેરિુઆરીએ સૂરતની પ્રજા પર 
પરિાના કર નાખિામાં આવર્યો. તરેનો વિરોધ 
કરિાથી તરેમની ધરપકડ થઈ. વનદયોષ જાહરેર 
થર્યા.
િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળની 31-12-1916ના 
રોજ નિસારીમાં સથાપના કરી તરેના પ્રથમ 
અવધિરેશનના પ્રમુખ. તરેની બંધારણ સવમવતના 
સભર્ય.

કાંત્તકુમાર ઘે્લાિાઈ
જનમ : આશરરે 1922. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ ધરપકડ. રાજકોટ 
સરેનટ્રલ જેલમાં ચાર માસ જેલિાસ ભોગવર્યો.

કાંત્ત્લા્લ ત્ગરધરિાઈ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. પોલીસરે ધરપકડ કરી. એક મવહનો 
જેલિાસ ભોગવર્યો. તર્યાર બાદ રાજર્ય-સરકારરે 
તરેમનરે મુ્ત કર્યા્થ.

કાંત્ત્લા્લ ચંપક્લા્લ
જનમ : િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ તરેમની ચાર 
િાર ધરપકડ કરિામાં આિી. લાંબો જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

કાંત્ત્લા્લ ચુનરી્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
તરેથી ધરપકડ કરિામાં આિી. તરેમણરે ટૂંકો 
જેલિાસ ભોગવર્યો. તર્યાર બાદ રાજર્યરે તરેમનરે 
મુ્ત કર્યા્થ.

કાંત્ત્લા્લ નાથા્લા્લ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
િડોદરાથી 18-8-1942ની સિારરે 34 ર્યુિાનો 
ચળિળનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. આણંદ તથા 
નજીકનાં ગામોમાં પ્રચાર કર્યયો. સાંજે અડાસ 
રરેલિરેસટરેશનથી પાછા ફરતાં પોલીસોએ તરેમના 
ઉપર ગોળીબાર અનરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
તરેઓ લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યા હતા.

કાંત્ત્લા્લ પ્ેમશંકર
સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર 1931માં શરૂ થર્યરેલ ધાંગધાની 
લડતમાં રાઘિજીભાઈ િાઢરેરની સાતમી 
ટુકડીમાં જોડાર્યા. આ ટુકડી 14-12-1931ના 
રોજ િઢિાણથી રિાના થઈ, કદગસર સટરેશનરે 
ઊતરીનરે દાણાિાડ ગામરે મુકામ કર્યયો. 15-12-
1931ના રોજ ધાંગધા રાજર્યની હદમાં પ્રિરેશતાં 
પોલીસરે અવગર્યારરે સતર્યાગ્રહીઓનરે વગરફતાર 
કરી, બળજબરીથી ખટારામાં બરેસાડી ચરાડિા 
અનરે વ્રજપુરમાં જેલમાં પૂર્યા્થ. તર્યાં તરેઓનરે ખૂબ 
ત્રાસ આપર્યો. ઠોંસા, લાઠી નરે સોટી તો હરતાં નરે 
ફરતાં પોલીસો માર્યા્થ જ કરરે.

કાંત્ત્લા્લ મગન્લા્લ
ભાિનગર.

1942નરી ‘ક્હનદ છરોડરો’ ્લડતમાં 
િાગ ્લરીધરો. તે માટે ધરપકડ 
કરવામાં આવરી. એક માસ જ્ેલ 
િરોગવરી. તયાર બાદ રાજય-સરકારે 
મુકત કયા્જ.કાંત્ત્લા્લ વાઘજીિાઈ
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 18 
ઑગસટ, 1942ના રોજ િડોદરાથી નીકળી 
આણંદ અનરે આસપાસનાં ગામોમાં લડતનો 
પ્રચાર કર્યયો. તરે સાંજે અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે 
પોલીસરે ગોળીબાર અનરે લાઠીમાર કર્યયો. તરેઓ 
લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યા હતા.
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કાંત્ત્લા્લ સુખ્લા્લ જસરાજ
પાણશીણા, તા. લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડી પ્રજામંડળનું કામ કરતા હોિાથી 
રાજર્યઆકશ્ત ગુંડા ટોળીએ એમના ઘર પર 
રાત્રરે હુમલો કર્યયો. એમનાં પતનીનરે મારિામાં 
આવર્યાં. ઘરિખરી અનરે દાગીનાની લૂંટ કરી. 
તરેથી આખું કુટુંબ વહજરત કરી ગર્યું.

કાંત્ત્લા્લ હરગરોત્વંદ (હરગરોવન)
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

નિરેમબર 1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં 
જોડાર્યા. 25-11ના રોજ િઢિાણથી નીકળરેલી 
ચોથી ટુકડીમાં જોડાઈ પગપાળા કૂચ કરી, રાત્રરે 
કટુડા ગામરે રોકાઈ, 26-11ના રોજ સિારરે 
પ્રર્યાણ કર્યુું. ધાંગધા રાજર્યની હદ આિતાં 
મનાઈહુકમનો ભંગ કરિાથી પોલીસોએ 
ટુકડીના બધા નિરે સભર્યોની ધરપકડ કરી. 
તરેઓનરે પ્રતાપપુરા ગામરે લઈ જઈ એક મકાનમાં 
પૂરી દીધા. તરે ગામના લોકોએ સતર્યાગ્રહીઓની 
ધરપકડના વિરોધમાં હડતાળ પાડી. કાંવતલાલનરે 
રાજર્ય- સરકારનું પરેનશન મળરે છરે.

ક્કનારરીવા્લા, વન્લરી્લા
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં મીઠાખળીમાં 
સ્ત્રી-લતિાનાર્યક. સભા-સરઘસોમાં ભાગ. 
પવત્રકા િહેંચતાં. ઉસમાનપુરામાં ભોંર્યપવત્રકા 
લખિા માટરે 6-9-1942ના રોજ ધરપકડ. બરે 
માસની કરેદ અનરે રૂ. 100/- દંડની સજા.

ક્કનારરીવા્લા, ત્વનરોદ
જનમ : 20 સપટરેમબર, 1924. અમદાિાદ.

1942, 10મી ઑગસટરે ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનના આરંભરે ગુજરાત કૉલરેજના 
વિદ્ાથભીઓના સરઘસમાં ધિજ સાથરે આગરેિાની 
લીધી. પોલીસરે ધિજ તર્યજી િીખરાિા આદરેશ 

આપર્યો. વિનોદરે સામો પડકાર કરી પોલીસના 
ગોળીબારમાં પ્રાણની આહુવત આપી. કૉલરેજના 
કમપાઉનડમાં સમારક રૂપરે ખાંભી છરે.
અિસાન : 10 ઑગસટ, 1942. અમદાિાદ

કરીકાિાઈ ઉિફે નમ્જદાશંકર
બારડોલી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો હતો. બારડોલી તાલુકાનાં 250 
ભાઈ-બહરેનોનું એક સરઘસ તાલુકાનાં ગામોમાં 
ફર્યુું હતું. તરેમાંથી તરેમની ધરપકડ કરી. કરેસ 
ચલાિી તરેમનરે જેલમાં મોકલિામાં આવર્યા હતા. 
િાવણર્યાઓનરે ડરાિિાની સરકારની ર્યોજના 
તરેમણરે વનષફળ બનાિી હતી.

કરીકાિાઈ ્લીંબાિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1932ની ચળિળ દરવમર્યાન પવત્રકા િહેંચતાં 
પકડાઈ ગર્યા. ચીખલીની કોટકે એક િષ્થની 
કરેદની સજા કરી. નાવશકની જેલમાં સજા 
ભોગિી.

કુનાબહેન ધૂળાિાઈ
ઉંમર : 35. રાસ, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ સ્ત્રીઓના 
સરઘર પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ત્રણ ફટકા િાગિાથી 
બરડો, હાથ અનરે પગના નળા પર ઈજાઓ થઈ 
હતી.

કુનદન્લા્લ વેવ્લા્લ
કલોલ, કજ. મહરેસાણા.
1942ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં વિવિધ તબક્કરે 
કારાિાસ. દંડ નવહ ભરીનરે િધારાનો કારાિાસ. 
તામ્પત્ર.
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કુમારપપા, જોસેિ કૉનફેત્્લયસ
જનમ : 4 જાનર્યુઆરી, 1892. તાંજોર,

દવક્ષણ ભારત,
ધંધો : ચાટ્થડ્થ એકાઉનટનટટ. 1928 : ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં અધર્યાપક. 1930ની ચળિળમાં 
ભાગ લઈ કારાિાસ. ‘ર્યંગ ઇકનડર્યા’ 
ચલાિિાની જિાબદારી ગાંધીજીએ સોંપી. તરે 
અંગરે બરે િખત જેલ થઈ. 1934 : કબહાર 
ધરતીકંપમાં રાહત-કામગીરી. અકખલ ભારત 
ગ્રામોદ્ોગ સંઘની પ્રિમૃવતિઓ વિસતારી. ખાદી 
અનરે અથ્થશાસ્ત્ર વિશરે પુસતકોના પ્રવસદ્ધ લરેખક. 
વિશ્વશાંવતનો પ્રચાર.
અિસાન : 30 જાનર્યુઆરી, 1960.

કુરેશરી, અબદુલ્લા અબદુ્લ રહેમાન
જનમ : 21 મરે, 1904. જૂનાગઢ.

અભર્યાસ ધો. પ સુધી. 1922ની અસહકારની 
ચળિળમાં ભાગ. જૂનાગઢમાં રાજકીર્ય 
જાગમૃવતમાં સકકર્ય. જૂનાગઢ પ્રજામંડળની 
લડતમાં ભાગ લરેતાં નોકરીમાંથી રખસદ. 
સરઘસમાં ભાગ–અટકાર્યત. આરઝી હકૂમતની 
લડતમાં સાથ.

કુરેશરી, અમરીના ગુ્લામરસૂ્લ
જનમ : 1910. દવક્ષણ આકરિકાનું જોહાવનસબગ્થ.

1932માં બારડોલી તાલુકાનાં ગામોમાં 
લડતનો પ્રચાર. તરે દરવમર્યાન ધરપકડ, છ 
માસની જેલ.
દારૂબંધી. પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
1933માં બહરેનોની ટુકડી સાથરે સતર્યાગ્રહ, 
ધરપકડ, છ માસની જેલની સજા.

કુરેશરી, ગુ્લામરસૂ્લ ત્મયાંસાહેબ
જનમ : 23 ઑગસટ, 1898. ધંધૂકા.

1921 : અસહકારની ચળિળ િખતરે કૉલરેજ 
છોડી. મહરેમદાિાદ રાષ્્રીર્ય શાળાના આચાર્ય્થ 
બનર્યા. લોકજાગમૃવતની પ્રિમૃવતિ. 1930માં 

ગાંધીજી દાંડીકૂચ કરરે તરેની આગળ જતી એક 
અરણ ટુકડીની નરેતાગીરી. ધરાસણાના મીઠાના 
અગરોમાંથી મીઠું ઉપાડિા જતાં ધરપકડ. ત્રણ 
માસની સજા. અમદાિાદ કજલલા કૉંગ્રરેસ 
સવમવતના મંત્રી. ફરી ધરપકડ અનરે છ માસની 
જેલ. 1932 : સરકારી પ્રવતબંધનો ભંગ કરી 
સભા ભરિા બદલ ધરપકડ, છ માસની જેલ, 
રૂવપર્યા 100 દંડ. જેલમુક્ત બાદ ફરી સભા 
ભરી, કાનૂનભંગ. ધરપકડ. નિ માસની સજા. 
1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. બાર 
માસની સજા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
9મી ઑગસટની સાંજે કજલલા લોકલ બોડ્થ 
ઑવફસના મરેદાનમાં સભા ભરી. પવત્રકા પ્રગટ 
કરી. ધરપકડ. સાબરમતી અનરે નાવશક જેલમાં 
એક િરસ અટકાર્યતમાં. આઝાદી બાદ કૉંગ્રરેસ 
સંગઠન તથા ખાદીપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.
અિસાન : 18 કડસરેમબર, 1991, અમદાિાદ.

કુરેશરી, હમરીદિાઈ ગુ્લામરસૂ્લ
અમદાિાદ. વર્યિસાર્ય : િકીલ.

10 ઑગસટ 1942 : લૉ કૉલરેજથી નીકળરેલા 
સરઘસમાં જોડાર્યા. લડતનો પ્રચાર કરિા 
ગામડાંમાં પ્રિાસ. ગાંધીજીના ઉપિાસ 
દરવમર્યાન તરેમનરે મુ્ત કરિાની માગણી કરિા 
અમદાિાદની ટુકડીમાં જોડાર્યા, પુણરેમાં 
સરઘસમાંથી ધરપકડ. સિા મવહનો અનડર 
ટ્રાર્યલ રાખર્યા બાદ ચાર મવહનાની કરેદની સજા.

કુ્લકણણી, ગરોપાળરાવ રામચંદ્ર
અમદાિાદ.

1920ના આંદોલનમાં સરકારી શાળા છોડી. 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. 1930થી 1942 : 
સતર્યાગ્રહની ચળિળોમાં વિરમગામ, 
અમદાિાદ, ખરેડા, મુંબઈ અનરે સૌરાષ્્રમાં 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. વિરમગામની સતર્યાગ્રહ 
છાિણીના નાર્યક. સતર્યાગ્રહો દરવમર્યાન 
ધરપકડ. જેલિાસ. ગુજરાતીમાં લરેખક, 
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અનુિાદક. સંસકમૃત, મરાઠી, વહનદી કોશના 
ગુજરાતી વિભાગના સંપાદક.

કુ્લિરીવાળા, તુ્લસરીદાસ
રાજકોટ, સૌરાષ્્ર.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો અનરે સહન 
કર્યુું. તુલસીદાસ મહાતમાશ્ી તરીકરે ઓળખાતા. 
તીવ્ર રાષ્્રભાિના. પોલીસનો ત્રાસ િારંિાર 
િરેઠો.

કુસુમગર, ઘનશયામ કેશવ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
બૉમબપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. પ્રવતજ્ાપત્ર પર 
લોહી િડરે સહી કરી. ‘સુરરેશ’ ઉપનામ. 
વમલમાંથી ઍવસડ ભરરેલો કરેરબો ત્રણ િાર લઈ 
આવર્યા. અઠિાકડર્યા સુધી દોઢ સો જેટલા ખાલી 
બલબમાં ઍવસડ ભર્યયો. તરે પોલીસિાન પર 
નાખિાથી ભડકો થતો. અરવિંદ વમલમાંથી 
કરંકડર્યા ભરીનરે િીજળીના ખાલી બલબ તરે 
લાવર્યા. તરેમાં ઍવસડ ભરીનરે તૈર્યાર રાખર્યા. 
બનાિરેલા બૉમબ નારણભાઈ પટરેલનરે દકરર્યાપુર 
આપી આવર્યા. રરેલિરેમાં ભંગાણ (ડી-રરેલ) કરિા 
ચંદુલાલ લલલુભાઈ પટરેલનરે ઘરેરથી લઈ આવર્યા. 
બૉમબ બનાિિા સરેિાવલર્યાથી છ િાર 
ગનપાઉડર અનરે જામગરી લઈ આવર્યા. તરે 
િરેશપલટો કરીનરે – િડોદરા જઈ એક કરિૉલિર 
અનરે 25 કારતૂસ છોટુભાઈ પુરાણીનરે આપી 
આવર્યા. િીજળીનાં કસિચહાઉસ ખોલિાની 
પંદર ચાિીઓ બનાિી લાવર્યા. વમલોની હડતાળ 
ખૂલર્યા બાદ, વમલોમાં આગ લગાડિા, તરેમણરે 
બામની શીશીઓમાં ભીના રૂ સાથરે ફૉસફરસ 
ભરીનરે તૈર્યાર રાખી. વમલમજૂરો તરે લઈ જઈનરે 
વમલોમાં આગ લગાડતા. સાથીઓ પકડાિાથી 
િરેશપલટો કરીનરે અમદાિાદમાં. દોઢ માસ 
કરમાનડ પર. સાત માસની અટકાર્યત. જેલમાં 

કકવમનલ કરેદીઓ સાથરે ભળી જઈનરે તોફાન 
કરતા.

કંુડત્્લયા કેશવ્લા્લ
જામનગર.

1930-31ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. જામનગર પ્રજામંડળની લડતમાં 
જોડાર્યા. રાજર્યની ગુંડાગીરીનો ભોગ બનર્યા. 
રાજર્યના અનર્યાર્યો સામરે હડતાળ પડાિિામાં 
અગ્ર ભાગ. ખૂબ માર પડ્ો. તરે પછી હદપાર. 
અવધકારીઓ હદબહાર છોડી આવર્યા. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. રાજર્યની 
સામરે વનભ્થર્યતાથી લડનારા સિાતંત્ર્યિીર.

કંુડત્્લયા નટુિાઈ
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભૂગભ્થમાં 
રહીનરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ તથા અનર્ય જોખમી 
કાર્યયો કર્યાું. ગુપ્ત રહ્યા અનરે પકડાર્યા નવહ.

કંુિાર, નાનજી વશરામ
સાિરકુંડલા, સૌરાષ્્ર.

આઝાદીની લડતમાં ભાગ લીધો. સભામાં ગર્યા 
તર્યારરે પકડી લીધા. ભાિનગરની સરેનટ્રલ જેલમાં 
છ માસની સજા ભોગિી. જેલમાં નાનાભાઈ 
ભટ્ટ, મનુભાઈ પંચોળી સાથરે હતા.

કંુિાર મગન્લા્લ નાથા્લા્લ
જનમ : 29 જૂન, 1922. વિસનગર.

મૅકટ્રક પાસ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય ભાગ. શાળાઓમાં હડતાળ 
પડાિિી; સભા-સરઘસોનાં આર્યોજનમાં 
સહકાર. પવત્રકાઓ ગુપ્ત રીતરે આસપાસનાં 
ગામોમાં િહેંચિી; જાહરેર સથળોએ ચોંટાડિી. 
લોકજાગમૃવત માટરે લડતનો પ્રચાર કરિો. 
સરઘસમાંથી ધરપકડ, જેલની સજા ભોગિી.

કંુિાર, રણછરોડિાઈ મુરારિાઈ
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કાસર, તા. આણંદ.

1930ની નાકરની લડત િખતરે સરકારનો 
વિરોધ. સવિનર્ય કાનૂનભંગ કરિા સરકારી 
બાિળ કાપિા બદલ છ માસની જેલ.

કંુિાર, નાનજીિાઈ વશરામિાઈ
જનમ : 1920. સાિરકુંડલા, કજ. ભાિનગર

અભર્યાસ : ધોરણ સાત. વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય 
રંગરે રંગાર્યરેલા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભાગ લરેતાં ધરપકડ. છ માસની સખત કરેદની 
સજા તથા દંડ. ભાિનગરની સરેનટ્રલ જેલમાં
સજા ભોગિી. પરેનશન તરેમજ તામ્પત્ર એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.

કંુવરજીિાઈ ધનજીિાઈ
વશહોર, કજ. ભાિનગર.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ થઈ. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. સહન કર્યુું. રાજર્ય-સરકારનું 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

કંુવરજીિાઈ પ્ેમાિાઈ
પુણરે, કજ. સૂરત.

1930માં દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
બારડોલી તાલુકામાં નાકરની લડત. ગાર્યકિાડી 
પ્રદરેશમાં વહજરત. અનાજ ખસરેડિામાં સહાર્ય. 
દારૂતાડીના ઘડા ફોડ્ા. 1942ની લડતમાં 
ધરપકડ. કારાિાસ.

કૃષણકુમાર હરીરા્લા્લ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
િડોદરાથી 18-8-1942ના રોજ સિારરે 34 
ર્યુિાનો લડતનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. આણંદ 
અનરે નજીકનાં ગામોમાં તરેમણરે લડતનો પ્રચાર 
કર્યયો. સાંજે પાછા ફરતાં અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે 
પોલીસોએ તરેમના ઉપર ગોળીબાર અનરે 
લાઠીચાજ્થ કર્યા્થ. તરેમાં તરેઓ લાઠીમારથી ઘાર્યલ 

થર્યા હતા.

કૃષણ્લા્લ ચુનરી્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં સભા-સરઘસો તથા પવત્રકા-
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. બલૅક બોડ્થ પર હડતાળનો 
કાર્ય્થકમ લખિા માટરે નિરેમબર, 1942માં 
શાહપુરમાં ધરપકડ. ત્રણ માસની સખત કરેદ 
અનરે રૂ. 100 દંડ.

કૃષણાબહેન વનમાળરીદાસ
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં જોડાર્યાં. મરે, 1930માં 
સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા બહારની 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરિામાં 
તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો હતો.

કૅપટન બા્લમત્સંહ
જૂનાગઢ.

આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. તરેમની 
આગરેિાની હરેઠળ સૌરાષ્્રસરેના કાર્ય્થ કરતી હતી.

કે્લકર, દત્તારિેય હક્રિાઉ
1932ની લડત િખતરે સાબરમતી આશ્મમાંથી 
બોરસદ તાલુકામાં પ્રચારકાર્ય્થ. મહરેસૂલ ન 
ભરિાની ખરેડૂતોનરે ઉશકરેરણી કરિા માટરે 10-2-
1932ના રોજ ધરપકડ અનરે છ માસની સજા.

કેવત, નારણજી કલયાણજી
જનમ : બીલીમોરા, તા. ગણદરેિી.

ઢીમર જ્ાવતના. 1921થી રાષ્્રીર્ય ચરેતના 
પ્રજિળી. પરદરેશી કાપડના બવહષકાર સાથરે 
પરદરેશી ફટાકડા ન ફોડિાનો પ્રચાર. 1929માં 
બીલીમોરામાં વહનદુ-મુકસલમ હુલલડમાં ધરપકડ. 
વનદયોષ છૂટ્ા. 1930ની ચળિળ દરવમર્યાન 
દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. ધરાસણામાં 
સતર્યાગ્રહી. પોલીસના અતર્યાચારથી ઘાર્યલ 
થર્યા, તરેમની ડૉ. પોપટલાલ સાથરે સારિાર. 
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મદ્રાસ(ચરેન્નાઈ)માં વથર્યૉસૉવફકલ સોસાર્યટીના 
ગ્રંથપાલ. વનિમૃવતિ.

કેવળચંદ રાયચંદ
1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ 
કરિામાં આિી. ચાર મવહનાની જેલની સજા 
ભોગવર્યા પછી મુ્ત થર્યા.

કેવળદાસ
માણસા, ઉ. ગુજરાત

દરેશી રાજર્ય હતું. રાિલશ્ી(રાજા)ના દમન સામરે 
પ્રજા પકરષદ ભરિામાં બતાિરેલ ઉતસાહ અનરે 
ખરેડૂતોના હકો માટરે આગરેિાની લરેિાથી 
રાિલશ્ીએ રાજર્યમાંથી હદપાર કર્યા્થ.

કેશવજી ડાહ્ાિાઈ
બાલંભા, કજ. જામનગર.

જામનગર પ્રજામંડળના અગ્રગણર્ય કાર્ય્થકતા્થ. 
જામનગર રાજર્યના અમલદારરે સરકારી ઉતારરે 
બોલાિી, ગડદાપાટુ કર્યા્થ, પાઘડી ખેંચી કાઢી, 
તરેનાથી બાંધીનરે અધધર લટકાવર્યા. અંધારી 
કોટડીમાં પૂરીનરે બારણાં બંધ કરી દીધાં. બહાર 
કાઢા તર્યારરે લગભગ બરેભાન થઈ ગર્યા હતા. 
લોકોએ હૉકસપટલમાં દાખલ કરી, સારિાર 
કરી, બચાિી લીધા.

કેશવ્લા્લ િગવાનિાઈ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. ત્રણ માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો.

કેસરરીત્સંહ બરી.
પખાજણ, િાગરા.

િાગરામાં સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સકકર્ય. ભરૂચમાં 
1930માં મીઠા સતર્યાગ્રહ િખતરે દારૂતાડી સામરે 
વપકરેકટંગ. સિદરેશીનો પ્રચાર. અતર્યાચાર સહન. 
વનિમૃતિ.

કરોટક, દુ્લ્જિજીિાઈ કરશનિાઈ
અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અમરરેલીમાં 
ભાંગફોડનું કાર્ય્થ. શાળાના મકાનનરે આગ 
ચાંપિાના આરોપસર ધરપકડ. જેલમાં 
અટકાર્યત. 1956માં દીિ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો.

કરોટેચા, દયાળજી મરોતરીચંદ
જનમ : 1912. રાજકોટ.

1930ની ચળિળ શરૂ થતાં ધોલરેરા તથા 
રાણપુરની સતર્યાગ્રહની છાિણીઓમાં રહીનરે 
વર્યિસથાકાર્ય્થ. 1932માં ફરી રાણપુર તથા 
ધોળા જઈ સતર્યાગ્રહની તૈર્યારી. ધંધૂકા 
તાલુકામાં સતર્યાગ્રહનરે િરેગ આપિા માટરે 
ધરપકડ, એક િષ્થની સજા.
અિસાન : 1941.

કરોઠવળે, મહાદેવ ત્શવરામ
બરેલગામ.

1930માં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના વિદ્ાથભી. 
વિદ્ાપીઠ વિારા િીરમગામ તાલુકામાં લડતનો 
પ્રચાર. સરમુખતર્યાર-ધરપકડ-ચાર માસની 
સજા અનરે દંડ. પાછળથી ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર 
થતાં િહરેલા છૂટી ગર્યરેલા.

કરોઠારરી, અમૃતિાઈ
જનમ : હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

હળિદ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ધાંગધા 
રાજર્યના જુલમોનો વિરોધ કર્યયો. સભા-
સરઘસની આગરેિાની લીધી. 31 ઑ્ટોબર, 
1931ના રોજ અમાનુષી જુલમનો ભોગ. 
જેલમાં અટકાર્યતમાં પણ ત્રાસ સહન કર્યયો.

કરોઠારરી, કક્લિાઈ રવજીિાઈ
જનમ : 1902. ગોંડલ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ.

અભર્યાસ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. 
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કરલીફ ફંડ ઉઘરાિિા ઠરેર ઠરેર પ્રિાસ. 
ઉચચવશક્ષણ મુંબઈ–ઠક્કરબાપાના પકરચર્યમાં. 
1920માં અસહકારની લડત િખતરે ગુલામીનું 
વશક્ષણ છોડ્ું. રાષ્્રીર્ય શાળામાં વશક્ષક. 
‘સૌરાષ્્ર’ પત્રમાં જોડાર્યા. ‘બુઝાતો દીપક’, 
‘લરેવનન’, ‘ઝંડાધારી’, ‘નરિીર લાલાજી’, 
‘રાષ્્રીર્ય વશિરાજ’ પુસતકો લખર્યાં. કાંવતકારી 
(સિભાિથી જ). 1932માં મીઠાની લડત િખતરે 
ધરપકડ, સાબરમતી અનરે ધૂવળર્યાની જેલમાં છ 
માસ કારાિાસ. 1932માં ગોંડળ રાજર્યરે હદપાર 
કરરેલા. મુંબઈમાં પણ ‘બહારના’ ગણાઈનરે 
હદપાર. ‘ફૂલછાબ’ વિારા લોકજાગમૃવતનું ભારરે 
કામ કર્યુું. ‘રોશની’ પત્રના સંચાલક. 
‘જનમભૂવમ’માં કાર્ય્થ (મુંબઈમાં). ‘નિસૌરાષ્્ર’નું 
સંપાદનકાર્ય્થ; ‘પ્રભાત’ દૈવનકના સથાપક અનરે 
સંપાદક. 1935-36માં સમાજિાદી પત્રની 
સથાપના. ધારદાર કલમ. સૌરાષ્્રની જનજાગમૃવત 
માટરે ર્યોગદાન.
અિસાન : 31 મરે, 1966.

કરોઠારરી, કરીરચંદિાઈ ઉજમશરી
જનમ : માચ્થ, 1900. િઢિાણ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1920થી ગાંધીજી પ્રરેકરત 
અસહકારની ચળિળમાં ‘વહનદ સિરાજ’ની 
પ્રવતબંવધત નકલો િરેચતાં અનરે સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ કરતાં પકડાર્યા. અટકાર્યત. 
ફૂલચંદભાઈના સાથી. વશક્ષણક્ષરેત્ર. 
હકરજનસરેિા. 1930 : મીઠાની લડત િખતરે 
સતર્યાગ્રહ-છાિણીનું સંચાલન કરતાં ધરપકડ. 
બાર માસની સજા. િઢિાણ કૅમપ/રાજકોટમાં, 
ખાખરરેચી, મોરબી, ભાિનગર, ધાંગધાની 
લડતોમાં ભાગ. કારાિાસ. 1940-41ના 
‘વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ’માં બરે િાર ભાગ. 
અટકાર્યત અનરે જેલિાસ. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે સિા િષ્થ અટકાર્યત. જૈન 
ધમ્થનો અભર્યાસ. દીક્ષા લરેિાનો ભાિ પરેદા 

થર્યો. પણ કાર્ય્થરત. બાળવશક્ષણ અનરે 
વિદ્ાથભીઓનું ચાકરત્ર્યઘડતર. વિદ્ાથભીઓના 
વપ્રર્ય.
અિસાન : 3 ફરેરિુઆરી, 1967.

કરોઠારરી, ચરીનુિાઈ કરસનજી
જનમ : 17 નિરેમબર, 1911.

વનિાસ : મુંબઈ. 1930ની ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. વિદરેશી કાપડનો બવહષકાર, વપકરેકટંગ, 
ધરપકડ. છ મવહનાની કરેદ સાબરમતી જેલમાં 
ભોગિી.

કરોઠારરી, પરોપટ્લા્લ છરો.
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં સુધરાઈના 
કમ્થચારીઓની હડતાળમાં ભાગ લીધો. છ 
માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 250/- દંડ.

કરોઠારરી, પરોપટ્લા્લ તારાચંદ
સોનગઢ, કજ. ભાિનગર.

સોનગઢ ગુરકુળના સથાપક. અગ્રણી 
આર્ય્થસમાજી. રાષ્્રભ્ત. વિદ્ાથભીઓનરે પણ 
રાષ્્રભ્ત
બનાવર્યા. રાષ્્રીર્ય લડતોમાં ભાગ લરેતા રહ્યા.
વનધન થર્યરેલ છરે.

કરોઠારરી, િરીખા્લા્લ િૂધરદાસ
લીંબડી, સૌરાષ્્ર.

લીંબડીની લોકલડતમાં જોડાર્યા. તરેમના સમગ્ર 
કુટુંબરે ભાગ લીધો. રાજર્યાકશ્ત ગુંડાઓએ 
આખા કુટુંબનરે હરેરાન કર્યુું. રાજર્ય સાથરે 
અસહકાર કરી વહજરત કરી ગર્યા. તરેમના બંનરે 
પુત્રો લડતમાં જોડાર્યા હતા.

કરોઠારરી, મત્ણ્લા્લ વલ્લિિાઈ
ભડકિા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

જવલર્યાંિાલા બાગની કતલનરે પકરણામરે 
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િકીલાતનો વર્યિસાર્ય છોડી દીધો. રાષ્્રીર્ય 
ચળિળમાં જોડાર્યા. ગાંધીજી અનરે સરદારના 
વનકટતમ સાથી બની ગર્યા. ભાષણોમાં લોકોનરે 
મંત્રમુગધ કરી શકતા. પોવલકટકલ એજનટરે 
તરેમની સાથરે અપમાનજનક િત્થન કર્યુું. હદપાર 
કર્યા્થ. 1929ની સાલમાં રાજકીર્ય પકરષદના 
અવધિરેશનમાં મહત્િનો ભાગ ભજવર્યો. લાખો 
રૂવપર્યાનું ફંડ એકવત્રત કર્યુું. ગાંધીજીએ તરેમનરે 
‘રાષ્્રીર્ય કભક્ષુક’નું કબરદ આપીનરે સનમાનર્યા. 
1929માં મોરબી સતર્યાગ્રહ તરેમજ ખાખરરેચી 
સતર્યાગ્રહમાં કામ કર્યુું. 1930ના મીઠાના 
વિરમગામ સતર્યાગ્રહ િખતરે તરેમની ધરપકડ 
થઈ. તરેમનરે છ માસની કરેદ અનરે પાંચસો રૂવપર્યા 
દંડ કરિામાં આવર્યો. સાબરમતી જેલમાં 
મોકલર્યા. ધાંગધાની લડતમાં ભાગ લીધો.
અિસાન : 11 ઑ્ટોબર, 1937.

કરોઠારરી, રત્ત્લા્લ ત્રિિરોવનદાસ
વનિાસ : ગોવિંદપુર, અમરરેલી.

વર્યિસાર્ય : તલાટીની નોકરી.
1930માં નોકરીનો તર્યાગ. આંદોલનમાં પ્રિરેશ. 
ધંધૂકામાં દારૂની બદી સામરે વપકરેકટંગ. 
‘બહારિટું’ પવત્રકાના પ્રચારક. દોઢ િષ્થ 
કારાિાસ. 1931માં સંવધ-અંતગ્થત મુક્ત. 
રાિણી ગામની આગદુઘ્થટનામાં સહાર્ય સરેિા-
વર્યિસથા. 1935-39 ધારી ફૂલઝાડ મંડળમાં 
સરેિા. 1940 : દુકાળરાહત. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. ‘વચનગારી’ પવત્રકાપ્રકાશન.

કરોઠારરી, રતુિાઈ શામળજી
જનમ : 2 સપટરેમબર, 1916. કબલડી, રાજકોટ.

1930-32માં ધોલરેરા સતર્યાગ્રહથી પ્રિરેશ.
પોલીસરે મારીનરે છોડી મૂ્ર્યા. ધંધૂકા, ધોલરેરા, 
બરિાળા અનરે રાણપુર છાિણીમાં રહી 
સાવહતર્યપ્રચાર. ધોલરેરાના ‘બહારિટું’ના તંત્રી. 
અમદાિાદમાં િસતીગણતરીનો બવહષકાર. 

િણોદના દારૂપીઠા સતર્યાગ્રહમાં માર ખાધો. 
ધાંગધા, િઢિાણ, સાબરમતી, નાવશકનાં 
કારાગમૃહોમાં બંદી. ધાંગધાની લડતમાં ભાગ 
લીધો. રાજર્યનો ત્રાસ ભોગવર્યો. જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. અનરેક 
પુસતકોના લરેખક.
અિસાન : 5 સપટરેમબર, 1997.

કરોઠારરી, ત્વઠ્ઠ્લદાસ મગન્લા્લ
જનમ : 15 કડસરેમબર, 1901. કલોલ, કજ. 
મહરેસાણા.

1920 : સરકારી કૉલરેજનો તર્યાગ. આંદોલનમાં 
પ્રિરેશ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં વનિાસ. 1930માં 
વિવિધ સથળરે સતર્યાગ્રહ. પોણા બાર મવહના 
કારાિાસ. 1932 : છ મવહના કારાિાસ. 
ગાંધીજીના આવથ્થક, સામાકજક અનરે રચનાતમક 
વિચારો વિશરે ગ્રંથોનું લરેખન. ‘હકરજનબંધુ’, 
‘વશક્ષણ અનરે સાવહતર્ય’, ‘લોકજીિન’, 
‘સતર્યાગ્રહ’માં લરેખો. વર્યિસાર્ય : અધર્યાપક, 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ.

કરોઠારરી, ત્વનરોદચંદ્ર ચંદુ્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ઝાલોદ ખાતરે 
આગળ પડતો ભાગ ભજિરેલો. સભા-સરઘસો, 
પવત્રકાઓ, પ્રચારકાર્ય્થ િગરેરરેમાં સકકર્ય હતા. 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે જેલની 
સજા પણ ભોગિી હતી.

કરોઠારરી, સુખ્લા્લ રામજીિાઈ
અમરરેલી.

રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ િહોરી 
લીધી. જેલિાસ ભોગવર્યો. ભારત સરકારનું 
પરેનશન તરેમનરે એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

કૉનટ્રાકટર, િાઈ્લા્લિાઈ 
ગરબડદાસ
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જનમ : 16 એવપ્રલ, 1916. િડોદરા.

1930 : સવિનર્ય ભંગના આંદોલનમાં સકકર્ય; 
વપકરેકટંગ. બરે મવહના કારાિાસ. 1932 : ફરી 
સવિનર્ય ભંગ સતર્યાગ્રહ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. બાર મવહના કારાિાસ. 
1960 : ગુજરાત રાજર્યની ધારાસભામાં 
ચૂંટાર્યા.

કૉનટ્રાકટર, મનુિાઈ ગરોરધનદાસ
જનમ : 1916. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં મામુ નાર્યકની પોળરેથી 
સરઘસોમાં ભાગ લરેતા. 9 ઑગસટ, 1942ના 
રોજ ધરપકડ કરી. ઑગસટ, 1942થી 
કડસરેમબર, 1943 સુધી સાબરમતી, નાવશક 
તથા મુંબઈની િરલી જેલમાં અટકાર્યત.

કૉનટ્રાકટર, રતનમત્ણબહેન 
વૈકંુઠ્લા્લ
વનિાસ : હકરપુરા, સૂરત.

પવતનાં સહકાર્ય્થકર. 1930 : દાંડીકૂચમાં ભાગ 
લીધો. ઉદિાડા. મીઠુબહરેનની છાિણીમાં 
બહરેનોની સરેિા. કાંતણ. સવિનર્ય ભંગમાં 
સકકર્ય. ઉદિાડાથી સરઘસ. પારડી. પારગામરે 
મીઠા સતર્યાગ્રહ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. નિ મવહના કારાિાસ.

કૉનટ્રાકટર, રામપ્સાદ ચંદુ્લા્લ
જનમ : 8 ઑગસટ, 1908. અમદાિાદ.

1930-32માં સવિનર્ય ભંગ કરી સતર્યાગ્રહ. 
કારાિાસ. 1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ સતર્યાગ્રહ. 
ધરપકડ. સાબરમતી, નાવશક, બરેલગામ અનરે 
ર્યરિડામાં અટકાર્યત. 1944 : અટકાર્યતમાંથી 
મુક્ત. 1939 : અમદાિાદ સુધરાઈના સભર્ય. 
શહરેર સરેિાદળના વર્યિસથાપક.

કૉનટ્રાકટર, સુબરોધ

અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં કૉંગ્રરેસપવત્રકા િહેંચિા 
માટરે કાળુપુરમાં સપટરેમબર, 1942માં ધરપકડ 
કરી. સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત.

કરોયા, ડાહ્ા
હાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

કાલોલ પાસરે આિરેલા રામનાથના મરેળામાં 
સરકાર વિરદ્ધ ‘પંચમહાલ કજલલા પવત્રકા’ 
િહેંચી. તરેથી ધરપકડ. ચાર માસની સજા અનરે 
રૂ. 100/- દંડ. દંડ ન ભરરે તો એક માસની કરેદ 
િધુ.

કરોયા, હક્ર્લા્લ ત્રિકમજી
જનમ : 27 જુલાઈ, 1911. જામનગર.

1930માં કૉલકાતામાં. દારૂનાં પીઠાં અનરે 
પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 1 મવહનો 
કારાિાસ. 1938માં રાજકોટ સતર્યાગ્રહ માટરે 
મુંબઈથી ટુકડી મોકલી. મુંબઈ, જામનગર તથા 
નિાનગર પ્રજામંડળમાં સકકર્ય. 1946માં 
જામનગર રાજર્યદમન સામરે પડીનરે સભા-
સરઘસ તથા વપકરેકટંગની પ્રિમૃવતિ કરી. જામનગર 
સુધરાઈના સભર્ય.

કરોયા, હક્ર્લા્લ માધવજી
િઢિાણ, સૌરાષ્્ર.

ધંધાથકે રંગૂન રહરેતા હતા. ધાંગધાની લડતના 
ખબર મળતાં ધંધો છોડી િતનમાં આવર્યા. 
ફૂલચંદભાઈની સરદારી નીચરે ધાંગધાની 
લડતમાં કામ કર્યુું. પોલીસોનો અમાનુષી માર 
સહન કર્યયો. બૂટની એડીઓ ખાધી, દાંત પાડી 
નાખર્યા. અસહ્ય મારથી બરેભાન થઈ ગર્યા.

કરોરક્ડયા, મગનિાઈ મેઘજીિાઈ
જનમ : 1908. અમરરેલી.

1921 : અસહકાર લડતમાં સકકર્ય. 1930-32 
: અમરરેલી, બાબરા, રાજકોટ અનરે રાણપુરની 
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લડતોમાં સકકર્ય. 1930 : 1 મવહનાનો 
કારાિાસ. ધંધુકા-ધોલરેરા સતર્યાગ્રહ માટરે દોઢ 
િષ્થ કારાિાસ. 1938 : રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો.
1942 : અમરરેલીમાં ચળિળની આગરેિાની 
લરેિા બદલ એક િષ્થની કરેદ. અમરરેલીમાં 
કારાિાસ.
રૂ. 1,000/-નો દંડ, વપકરેકટંગ કરતા. 
પ્રજાસમાજિાદી પક્ષના કાર્ય્થકર.

કરોરક્ડયા, મનસુખ્લા્લ પ્ાણજીવન
અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.

1931-32ની મીઠાની લડતમાં રાણપુર-
ધંધૂકાથી બરે િાર પકડાર્યા અનરે સાબરમતી 
તરેમજ િીસાપુરની જેલમાં છ-છ મવહનાની 
સજા ભોગિી.

કરોરક્ડયા, મેઘજીિાઈ
અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ગાંધીજીની 
ધરપકડના સમાચાર આિતાં સભા, સરઘસ 
િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓ કરી. તરેમની ધરપકડ કરિામાં 
આિી. જેલર્યાત્રા ભોગિી.

કરોરા, છરોટા્લા્લ બા્લાિાઈ
જનમ : 1893. િતન : ખરેડા.

અભર્યાસ : 1915માં બી.એ. થર્યા. મુંબઈ શહરેર 
અનરે પરાં વિસતારમાં કૉંગ્રરેસ કાર્ય્થકર. 
સિતંત્રતાની લડતોમાં સકકર્ય હોિાથી ધરપકડ. 
બરે િાર જેલિાસ ભોગવર્યો.
અિસાન : 1947.

કરો્લસાવાળા, જિેાઈ ્લા્લિાઈ
રાંદરેર, સૂરત. ગરીબ ખારિા જ્ાવત.

વર્યિસાર્ય : કોલસાનો િરેપાર. 1942 : 
લોકકાંવત. વમત્રો સાથરે સરઘસ. રણગીતોનું 
ગાન. ધરપકડ. છ મવહના કારાિાસ. સાબરમતી 

જેલમાં.

કરો્લસાવાળા, બાબુિાઈ 
ચરીમનિાઈ
જનમ : 1902. સૂરત.

1916માં હોમરૂલ લીગની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. અસહકારના આંદોલનમાં રાષ્્રીર્ય 
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. 1928માં બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ િખતરે સિરાજ આશ્મમાં જોઈતી 
ચીજિસતુઓ પૂરી પાડિાનું કામ કર્યુું. 1930માં 
દાંડીકૂચમાં અંકલરેશ્વરથી દાંડી સુધી સાથરે રહ્યા. 
વિલાર્યતી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ માટરે 
માર ખાધો. દારૂતાડીની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કરતાં ગુંડાઓના મારનો
ભોગ બનર્યા.

કરોળરી, નરત્સંહિાઈ ક્લાિાઈ
થોરાળા, કજ. રાજકોટ

1939માં રાજકોટની લડતમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો. સરકાર તરફથી તરેમની ખરેતીની જમીન, 
ખોરડાં િગરેરરે જપ્ત કરિામાં આવર્યાં. સિરાજ 
આવર્યા પછી જમીન પરત મળી.

કરોળરી, નાથાજી
ચંદપ, તા. ઈડર.

નાથાજીએ 16 સપટરેમબર, 1857ના રોજ 
ચંદપમાં ગાર્યકિાડરે 10 ઘોડરેસિારની ટુકડી 
મૂકી હતી તરેના વિરોધમાં મોટી સંખર્યામાં કોળી 
લોકોનરે ભરેગા કરી ચંદપમાં બળિો કર્યયો. થાણા 
પર હુમલો કરી ઘોડરેસિારો હુસરેન તથા છોટુનરે 
મારી નાખર્યા. થાણામાંનાં શસ્ત્રો લૂંટી લીધાં. 
કોળી બળિાખોરોએ ડુંગરામાં વર્યૂહરચના કરી, 
કરિકટશ લશકરનો સામનો કર્યયો. પરંતુ પુરિઠો 
રોકી લરેિાથી બળિાખોરો ટકી શ્ર્યા નવહ. 
ગાર્યકિાડના લશકરરે ચંદપ ગામનરે બાળી 
નાખર્યું. નાથાજીએ 3 માસ લડાઈ ચાલુ રાખી. 
આખરરે તરેના અિસાન બાદ કોળી લોકોનો 
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બળિો શાંત થર્યો.

કરોળરી, સવાિાઈ જઠેાિાઈ
જનમ : 1901. વઝર્યાણા, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ 
ભોગવર્યો. જમીન તથા ઘરિખરી જપ્ત કરિામાં 
આિરેલ.

કૌત્શક, પન્ા્લા્લ રામપ્સાદ
જનમ : 28 મરે, 1911.

1930ની સતર્યાગ્રહની લડતમાં સકકર્ય. તરેમનરે 
છ માસની જેલની સજા કરિામાં આિરેલી. 
1932માં કદલહી ખાતરે સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં 
અટકાર્યત. કૉંગ્રરેસ પક્ષના સમથ્થક. પોતાની 
વમલમાં દરેશના વિભાજનિરેળાના વનિા્થવસતો 
માટરે રાહતકરેનદ્ર શરૂ કરરેલું.

કૌત્શક, રામશંકર િૂપતરાય
િતન ધોલરેરા. ખરેડા કજલલાના પીપળાિ ગામમાં 

ગુજરાતની ચળિળ િખતરે કૉંગ્રરેસ પક્ષના 

સરમુખતર્યારોની પકરષદ 15-1-1933ના રોજ 

મળી; તરેમાં લાઠીમારનો ભોગ બનરેલા. 1933-

34માં બરે િષ્થની સજા.

ક્રિત્ચિયન, શાંત્તકર મરોહન્લા્લ
જનમ : 1927. િતન : રાજપીપળા.

ગાંધીજીના વિચારોથી પ્રભાવિત. દરેશભક્ત. 

1942ની આઝાદીની લડતમાં ભૂગભ્થ-કાર્ય્થકતા્થ 

તરીકરે કામગીરી બજાિી. ગુપ્ત રીતરે પવત્રકાઓ 

તૈર્યાર કરીનરે જુદી જુદી જગર્યાએ મોકલાિતા. 

પવત્રકાઓ લઈનરે જતાં પોલીસરે ધરપકડ. 

પાછળથી મુ્ત કર્યા્થ.

ખ
ખરિરી, કાશરીરામ અમરશરી
હળિદ.

ધાંગધાની લડત િખતરે હળિદમાં 21-10-
1931ના રોજ થાળી પીટીનરે પ્રચાર કરતા હતા 
તર્યારરે પોલીસોના ભારરે જુલમનો ભોગ બનર્યા.

ખરિરી, પ્રીતમ્લા્લ
પોરબંદર, સૌરાષ્્ર.

1942ની લડતમાં રાષ્્રીર્ય ચળિળનું 
પ્રવતબંવધત સાવહતર્ય છાપતા તરેથી તરેમનરે 
પકડ્ા. વનદ્થર્ય રીતરે માર મારિામાં આવર્યો. 
જેલમાં ત્રાસ ભોગિિો પડ્ો. જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

ખમાર, પ્હ્લાદિાઈ પરી.
જનમ : 28 જાનર્યુઆરી, 1921. પાટણ.

િતન : પાટણ. 1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસ 

અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક તરીકરે કામ કર્યુું. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં દસકોઈ 
તાલુકાના જવમર્યતપુરા ગામરે િાણીસિાતંત્ર્યનો 
સતર્યાગ્રહ કરી ધરપકડ. છ મવહના કરેદની સજા. 
સાબરમતી અનરે ર્યરિડા જેલમાં ભોગિી. 
મહરેસાણા કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 
પત્રકાર તરીકરે પ્રવતવઠિત દૈવનકોમાં સરેિા. 
1949માં ‘મહાગુજરાત’ સાપ્તાવહક શરૂ કર્યુું.
ખરરે, (પંકડત) નારાર્યણ મોરરેશ્વર
જનમ : 1889. અમદાિાદ. (િતન : મહારાષ્્ર)
સતર્યાગ્રહ આશ્મમાં સંગીત શીખિતા અનરે 
પ્રાથ્થના કરાિતા. તરેમનાં પતની લક્મીબહરેન 
અનરે પુત્રી મથુરીબહરેન પણ આશ્મમાં રહરેતાં. 
દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજી 
સાથરે 12 માચ્થ, 1930થી 5 એવપ્રલ સુધી 
કૂચમાં ભાગ લીધા બાદ મીઠાના કાર્યદાનો 
ભંગ કર્યયો.
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ખરે, ્લક્મરીબહેન નારાયણ
અમદાિાદ.

પવત જાણીતા સંગીતશાસ્ત્રી નારાર્યણ ખરરે. 
સાબરમતી આશ્મમાં રહરેતાં. 1930ની લડત 
િખતરે બોરસદ તાલુકામાં સકકર્ય પ્રચારક.
દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. તરે 
માટરે દોઢ માસ જેલની સજા.

ખંડુિાઈ હક્રિાઈ
િલસાડ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન િલસાડમાં શાળા 
પર વપકરેકટંગ કરિા માટરે ખંડુભાઈનરે રૂ. 75 દંડ 
થર્યો હતો. તરે દંડ નહીં ભરિા માટરે તરેમનરે દોઢ 
મવહનાની સજા થઈ હતી.

(ડૉ.) ખંડેક્રયા, ગરોરધનદાસ
િરેરાિળ, કજ. જૂનાગઢ.

રાષ્્રીર્ય રંગરે રંગાર્યરેલા સરેિાભાિી ડૉ્ટર.
લોકસરેિક. જૂનાગઢ રાજર્યના કોમિાદ સામરે 
વિરોધ કરનાર કાર્ય્થકર. નિાબી તંત્રરે ભરબપોરરે 
તરેમનું અનરે તરેમના સાથીદારોનાં ખૂન કરાવર્યાં. 
જૂનાગઢમાં પ્રચંડ વિરોધ.

ખંિરોળજા, હરીરા્લા્લ બાપા્લા્લ
જનમ : 1930. ડાકોર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી ધોરણ પાંચ.
અભર્યાસકાળમાં જ સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં પ્રિરેશ.
ઑગસટ, 1942માં ડાકોરમાં સરઘસ. પોલીસ-
ગોળીબારથી જમણી આંખ અનરે કાન ખોર્યાં. 
ધરપકડ અનરે મુક્ત. હદપાર. ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિ ચાલુ. પોલીસના કડક િલણનો ભોગ 
બનર્યા.

ખારરોડ, પ્િુલ્લચનદ્ર બરી.
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. એવલસકરિજમાંથી કૉંગ્રરેસપવત્રકા 

લઈનરે જતાં 28-12-1942ના રોજ ધરપકડ. 4 
માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 100/- દંડ.

ખારરોડ, િાસકરિાઈ
જૂનાગઢ.

1930ના વિરમગામના મીઠા સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. તર્યારબાદ વિરમગામ 
તાલુકાનરે પોતાનું કાર્ય્થક્ષરેત્ર બનાિી, તર્યાંના 
સાિ્થજવનક છાત્રાલર્યની જિાબદારી સંભાળી, 
આજીિન સરેિા કરી. 
તરેમનું વનધન થર્યરેલ છરે.

ખા્લક, અબદુ્લિાઈ ્લતરીિિાઈ
મોડાસા.

ખાદીપ્રિમૃવતિ. 1930-32માં વિદરેશી માલની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. પવત્રકાપ્રિમૃવતિ માટરે જુદાં 
જુદાં ગામોનો પ્રિાસ. લડતનો લોકોમાં પ્રચાર 
કર્યયો.

ખા્લપાિાઈ જસે્લિાઈ
ભગિાનપુરા, મહુિા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
કારાિાસ. વર્યસનમુ્ત. વર્યિસાર્ય : ખરેતી.

ખાંડવા્લા, ત્વદ્ુત (શ્રીમતરી)
િર્ય : 72 િષ્થ. મુંબઈ. તરેમની માતા સિાતંત્ર્ય-
સંગ્રામમાં ભાગ લરેતાં, ખાદીની હૂંડી િરેચિા 
જતાં. બાળપણથી રાષ્્રિાદી ચળિળનો સંપક્થ. 
કુમાકરકા દળમાં તથા સરેવિકા દળમાં સાવફર્યા 
ખાનના નરેતમૃતિ હરેઠળ કૉંગ્રરેસ ફંડ ઉઘરાિતાં. 
ગોિાવલર્યા ટૅનક મરેદાનમાં એ.આઈ.સી.સી.ની 8 
ઑગસટની બરેઠક િખતરે સિર્યંસરેવિકાની ફરજ. 
2 ઑ્ટોબર, 1942ના રોજ ચનભીરોડ સટરેશન 
પાસરે વિદરેશી માલની દુકાનરે વપકરેકટંગ, ધરપકડ, 
આથ્થર રોડ જેલમાં છ સપ્તાહની કરેદ ભોગિી. 
મુક્ત બાદ મીનુ મસાણીના નરેતમૃતિ હરેઠળ 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો.
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ખાંડવાળા, કાનતાબહેન
જનમ : 1903. અભર્યાસ : બી.એ.

વપતા : નગીનદાસ વત્રભુિનદાસ માસતર 
રાષ્્રભ્ત હતા.
વપતાના પગલરે દરેશસરેિામાં સકકર્ય. 1930ની
લડતમાં ભાગ લઈનરે કારાિાસ િરેઠો. મુંબઈ 
મર્યુવનવસપાલટીનાં કાઉકનસલર. િૉડ્થ ભૂલરેશ્વર 
મુંબઈમાં ગુજરાતી મવહલા કાર્ય્થકર.

ખાંડવાળા, રતન્લા્લ ત્વઠ્ઠ્લદાસ
જનમ : 1904. સૂરત.

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના વિનીત. કૉંગ્રરેસના 
કાર્ય્થકમોમાં ઉતસાહથી ભાગ લરેતા હતા. 
ખાદીપ્રિમૃવતિમાં ઊંડો રસ લીધો. 1930માં તરેઓ 
સૂરતની સતર્યાગ્રહ સવમવતના પ્રથમ 
સરમુખતર્યાર હતા. લડત અંગરે તરેઓ બરે િખત 
જેલમાં ગર્યા હતા. ગાંધીજી તથા અનર્ય 
આગરેિાનોનો એમનરે તર્યાં વનિાસ રહરેતો. 
સૂરતના ખાદી ભંડારની સથાપના કરનાર તરેઓ 
હતા.
અિસાન : 1950.

ખરીમજી દેવજી
જનમ : 1924.

1946માં રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના બળિાનરે 
ટરેકો આપિા પ્રજાકીર્ય વિરોધ આંદોલનમાં 
ભાગ.
22 ફરેરિુઆરી, 1946ના રોજ પોલીસની ગોળી 
િાગતાં, તરે જ કદિસરે અિસાન.
અિસાન : ફરેરિુઆરી 22, 1946.

ખરીમજી િવાનજી અરજણ
મુંબઈ. િતન : કચછ.

કચછી પ્રજાકીર્ય પકરષદના પ્રમુખ અનરે મુંબઈ 
પ્રાંતીર્ય કૉંગ્રરેસ સવમવતના ખજાનચી. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ શરૂ થતાં 9મી ઑગસટના 

પરોકઢર્યરે તરેમની ધરપકડ કરીનરે અટકાર્યતમાં 
રાખિામાં આવર્યા.

ખરીમાણરી, અમૂ્લખિાઈ કુશળચંદ
જનમ : 18 મરે, 1915. સાિરકુંડલા, કજ. ભાિનગર.

રચનાતમક ગ્રામોતથાનની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
કુંડલા ગ્રામસરેિક મંડળના સથાપકોમાંના એક. 
લોકસરેિક– ગાંધીિાદી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં સકકર્ય. ધરપકડ. ભાિનગર જેલમાં છ 
માસની સજા. ‘આરઝી હકૂમત’ જૂનાગઢમાં 
સકકર્ય : ગાધકડા થાણાનો કબજો સંભાળ્ો. 
બહારિકટર્યાઓ સામરે ગ્રામરક્ષક દળો ઊભાં 
કર્યાું. ભાિનગર કજલલા પંચાર્યતના અવધકાર-
પદરે. 1954માં ભૂદાન ચળિળમાં ભાગ. 
ભૂદાન-ગ્રામદાન અથકે પદર્યાત્રા. સિયોદર્યની 
પ્રિમૃવતિ તરેમજ ગોિધહતર્યાબંધી કાર્યયોમાં સકકર્ય 
ર્યોગદાન. પરેનશન તથા તામ્પત્ર એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.

ખરીમાણરી, પ્તાપરાય કુશળચંદ
જનમ : 7 ઑગસટ, 1921. સાિરકુંડલા, કજ. 
ભાિનગર.

વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય રંગરે રંગાર્યા.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો.
ધરપકડ. છ માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. 
જૂનાગઢની આરઝી હકૂમત િખતરે સાહસભર્યાું 
કાર્યયો કર્યાું. પરેનશન તથા તામ્પત્ર એનાર્યત.

ખરી્લાનરી, નેનુમ્લ ઇદનદાસ
જનમ : 1910. નિાબશાહ, વસંધ.

વનિાસ : િડોદરા. અભર્યાસ : મૅકટ્રક.
1930-32માં સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. બરે િાર 
કારાિાસ. મીઠા સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1947 
સુધી અકખલ વહનદ ચરખા સંઘમાં સરેિા. 
1947માં ભાગલા પછી ભારતમાં વનિાસ.

ખુશા્લદાસ પ્િુદાસ
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સરભાણ.

સરભાણની હોમરૂલ લીગની શાખાના પ્રમુખ. 
લીગના સભર્યો નોંધતા, પવત્રકાઓ િહેંચતા. 
લીગનો લોકોમાં પ્રચાર કરિા િાસતરે સભાઓ 
ર્યોજતા.

ખુશા્લદાસ વનમાળરીદાસ
િતન : પાલ, તા. ચોર્યા્થસી. વશક્ષક.

1920માં અસહકારની ચળિળ િખતરે સરકારી 
શાળાઓના બવહષકારની પ્રિમૃવતિ માટરે રાંદરેરની 
મર્યુવનવસપાવલટીની શાળામાંથી પોતરે રાજીનામું 
આપર્યું અનરે બીજા વશક્ષકો પાસરે રાજીનામાં 
અપાવર્યાં. તરેઓ નિી સથપાર્યરેલી રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં જોડાર્યા. ખુશાલભાઈ અનરે એમના 
ભાઈ મકનજી િનમાળીદાસ બારડોલીની 
રાષ્્રીર્ય શાળાઓમાં જોડાર્યા. બંનરે ભાઈઓએ 
પોતાની શાળાઓ અનુકમરે િાંકાનરેર અનરે 
મકનજીએ િરાડની શાળાનરે રાષ્્રીર્ય લડતનાં 
કરેનદ્રો બનાવર્યાં.

ખેટુરામ મરીઠુરામ
જનમ : 15 ઑ્ટોબર, 1909. ખીરપુર, વસંધ, 
પાકકસતાન.

1930માં મીઠાનો કાર્યદો તોડિામાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. એક િષ્થની જેલની સજા. 
1932માં પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
અનરે પરદરેશી કાપડની હોળીમાં ભાગ. ધરપકડ. 

બરે િષ્થની જેલ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ભાગ. પાંચ િષ્થની જેલ. 1930થી 
કૉંગ્રરેસની બધી પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય.

ખેતાણરી, દુ્લ્જિજી કેશવજી
જનમ : 15 ઑ્ટોબર, 1898. િકડર્યા, સૌરાષ્્ર.

અભર્યાસ : નૉનમૅકટ્રક. રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લરેિા બદલ િકડર્યા દરબારશ્ીએ જમીન-ઘર 
જપ્ત કર્યાું. 1947માં જૂનાગઢ રાજર્ય પાકકસતાન 
સાથરે જોડાતાં આરઝી હકૂમતના મંત્રી. 
સામાકજક કાર્ય્થકર. કુદરતી સંકટ િખતરે લોકોનરે 
મદદરૂપ.

ખેમચંદાણરી, પરોહુમ્લજી રામજીમ્લ
જનમ : 2 ફરેરિુઆરી, 1927. હૈદરાબાદ, વસંધ.

1942ની લડતમાં હૈદરાબાદ(વસંધ)માં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. હૈદરાબાદ સરેનટ્રલ જેલમાં અઢી 
િષ્થ અટકાર્યતમાં રહ્યા. ત્રીસ ફટકાની સજા 
ભોગિી. પરેનશન તથા તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.

ખેર, એસ. એ.
અમદાિાદ.

કૅવલકો વમલના જનરલ મૅનરેજર. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન ધરપકડ કરી 
દસ મવહના માટરે વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ 
અટકાર્યત. ભાંગફોડના વિરોધી. ગાંધીજીના 
વિચારોથી પ્રભાવિત.

ગ
ગગ્લાણરી, ગરોકુળદાસ ગરોરધનદાસ
જનમ : 1901. ધોરાજી, કજ. રાજકોટ.

1930માં ધોલરેરા મીઠા સતર્યાગ્રહમાં, સવિનર્ય 

કાનૂનભંગ કરતાં, ચાર િાર પકડાર્યા; 

સાબરમતી, ર્યરિડા, િીસાપુર, બરેલગામમાં 

સાત માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. 1942ની ‘વહનદ 

છોડો’ લડત િખતરે ભૂગભ્થ પ્રિમૃવતિ – સરકારી 

િાહનવર્યિહાર કાપિા માટરે જોખમી કાર્યયો. 

મુંબઈ રાજર્યરે આંતરપ્રાંતીર્ય કાિતરામાં 

ગુનરેગાર ઠરાવર્યા. સાડા ત્રણ િષ્થ ભૂગભ્થિાસ. 
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મુંબઈ રાજર્યરે તરેમનરે પકડિા માટરે ઇનામ જાહરેર 
કર્યુું. ધાંગધા, લીંબડી, રાજકોટની લડતોમાં 
અગ્રભાગ. 1947માં આરઝી હકૂમત િખતરે 
સંગ્રામ સવમવતમાં ચાર સભર્યોમાંના એક. 
અકખલ ભારતીર્ય રાજસથાન પ્રજા પકરષદમાં 
સકકર્ય.

ગજુિાિાઈ બળવંતત્સંહ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. કોટ્થમાં રજૂ કરી કરેસ કર્યયો. ટૂંકો 
જેલિાસ ભોગવર્યા બાદ મુ્ત થર્યા.

ગજકે્રયા નાથાિાઈ મથુરિાઈ
ઉંમર : 36. ભાદરણ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન ગજેરા 
મુકામથી જંબુસર તાલુકાના 11મા સરમુ-
ખતર્યારપદરેથી
20-4-1932ના રોજ ધરપકડ કરિામાં આિી. 
તરેમનરે 6 માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 200/- દંડ 
અથિા દોઢ માસની િધારરે કરેદની સજા થઈ. 
સાબરમતી અનરે વિસાપુરની જેલમાં સજા 
ભોગિી.

(ડૉ.) ગજ્જર, દામરોદરદાસ 
જગજીવનદાસ
રાજકોટ. દાંતના ડૉ્ટર.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
સભામાં પ્રિચન કરતાં ધરપકડ – જેલિાસ.

ગક્િયા નારણદાસ શામજી
રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિાથી ધરપકડ 
કરિામાં આિી. સહન કરિું પડ્ું. જેલની સજા 
ભોગિી. ભારત સરકાર તરફથી પરેનશન 
એનાર્યત કરિામાં આવર્યું.

ગણદેત્વયા, ત્વનય દ્લપતરામ
જનમ : 30 ઑ્ટોબર, 1925. ગણદરેિી, કજ. 
સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં જોડાિા 
શાળાનો તર્યાગ કર્યયો. લડત દરવમર્યાન 
ભાંગફોડના કાર્ય્થકમમાં જોડાર્યા. તરે બંધ થતાં 
1943ના જાનર્યુઆરીમાં વમત્રો સવહત ધરપકડ 
િહોરી લીધી. સાત-આઠ મવહના કાચી જેલમાં 
રહ્યા પછી બીજા પાંચ માસની સખત કરેદની 
સજા થઈ. કુલ એક િરસ જેલ ભોગિી. તરે પછી 
મૅકટ્રક પાસ થર્યા. બી.એ. પછી એમ.એ. થર્યા. 
ઇંગલૅનડ જઈ સથાર્યી થર્યા.

ગણપતરામ ગરોત્વંદરામ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં સુધરાઈના 
કમ્થચારીઓની હડતાળમાં ભાગ લીધો. 6 
માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 200 દંડ.

ગણારિા ગરોપાળજી રવજી
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ કરિામાં આિી. કરેસ ચલાિી ત્રણ 
માસની કરેદની સજા થઈ.

ગણારિા, બાબુ્લા્લ મરોહન્લા્લ
જનમ : 12 ઑગસટ, 1925. રાજકોટ, સૌરાષ્્ર.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિા 
અભર્યાસ છોડ્ો. 12 ઑગસટ, 1942ના રોજ 
ધરપકડ. જેલની સજા થઈ. રૂ. 500 દંડ થર્યો. 
અમદાિાદ-િડોદરામાં ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિમાં 
જોડાર્યા.

ગણારિા, રંિાબહેન નારાયણજી
જનમ : 1896. જોકડર્યા, સૌરાષ્્ર.

1931માં કરાંચી સંગ્રામસવમવતનાં સંચાલક. 6 
મવહના કારાિાસ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
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આંદોલનમાં. સતર્યાગ્રહ. મવહલાપ્રિમૃવતિનું 
સંચાલન. કરાંચી, જોકડર્યા અનરે જામનગરમાં 
સ્ત્રીઓ-બાળકો માટરે સરેિા-સંસથાઓની 
સથાપના. જોકડર્યામાં બાલમંકદર અનરે કનર્યા-
છાત્રાલર્ય, ઉદ્ોગશાળાની સથાપના અનરે 
સંચાલન. રચનાતમક કાર્ય્થ.

ગણારિા, નાના્લા્લ હરજીવનદાસ
અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં વિદ્ાથભી-
ભૂગભ્થ-કાર્ય્થકર. અમરરેલીની શાળામાં આગ 
ચાંપિાના આરોપસર અગ્રણી વિદ્ાથભી તરીકરે 
ધરપકડ, પછીથી વનદયોષ જણાતાં મુક્ત. 
રાષ્્રીર્ય સામાકજક કાર્યયોમાં સકકર્ય.

ગરબડિાઈ મૂળજીિાઈ
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 18 
ઑગસટ, 1942ના રોજ િડોદરાથી નીકળી 
આણંદની આસપાસનાં ગામોમાં લડતનો 
પ્રચાર કર્યયો. તરે સાંજે અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે 
પોલીસરે કરરેલા ગોળીબાર અનરે લાઠીમારથી 
ઘાર્યલ થર્યા હતા.

ગરાત્સયા, ગુમાનજી ગબાજી
ઝાકકરર્યાપુરા, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળમાં સરકાર વિરદ્ધ પ્રચાર. 
16 માચ્થ, 1932ના રોજ ધરપકડ. જેલ અનરે 
દંડ.

ગરાત્સયા, મદારરીિાઈ િેંક્લાિાઈ
ઝરેરિાિરા, તા. મહુિા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ અનરે 6 માસની સજા.

ગંગાબહેન
નિરેમબર 1931માં શરૂ થર્યરેલી ધાંગધાની 
લોકલડતમાં ભાગ લરેિા મોહનલાલ 
મહરેતા(સોપાન)ની આગરેિાની હરેઠળ પાંચમી 

ટુકડીમાં જોડાર્યાં. િઢિાણથી ફૂલચંદ શાહના 
આશીિા્થદ મરેળિી 28-11-1931ના રોજ 
સતર્યાગ્રહ કરિા ટ્રરેનમાં નીકળ્ાં. ધાંગધા 
સટરેશનરે ઊતર્યાું પછી, રાજર્યની હદમાં પ્રિરેશતાં 
પોલીસદળરે બધાનરે વગરફતાર કર્યાું અનરે 
ખટારામાં બરેસાડીનરે અજાણર્યા સથળરે લઈ જઈનરે 
અટકાર્યતમાં રાખર્યાં.

ગંગાબહેન ગરોરધનિાઈ
ઉંમર : 15. ઢુંઢાકૂિા, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના સરઘસ 
પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં તરેમનરે 
હાથ, બરડો અનરે ખભા પર ઈજાઓ થઈ હતી.

ગંગાબહેન ચંદુિાઈ
ચાંગા, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો, 
તર્યારરે નીકળરેલા સ્ત્રીઓના સરઘસ ઉપર પોલીસરે 
સખત લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં લાઠીના પ્રહારોથી 
તરેમનરે બરડો તથા હાથ ઉપર ઈજાઓ થઈ હતી.

ગંગાબહેન ધૂળાિાઈ
ઉંમર : 18. રાસ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે બહરેનોના સરઘસ 
પર પોલીસરે બરેસુમાર લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
તરેમનરે બંદૂકના કુંદા, લાઠીના ફટકા મારીનરે 
ધક્કો માર્યયો. તરેમનરે કમર, સાથળ, બરડા અનરે 
ખભા પર ઈજાઓ થઈ હતી.

ગંગાબહેન મગનિાઈ
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. મરે, 1930માં 
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સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા બહારની 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરિામાં 
તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો હતો.

ગંગાબહેન મૂળજીિાઈ
પાળજ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા સ્ત્રીઓના સરઘસ ઉપર પોલીસરે 
સખત લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં લાઠીના પ્રહારથી 
તરેમનરે ખભા ઉપર ઈજા થઈ હતી.

ગંગાબહેન ્લલ્લુિાઈ
ઉંમર : 15. બોચાસણ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં તરેમનરે લાઠી તથા બંદૂકના 
કુંદાથી પીઠ પર ઈજા થઈ હતી.

ગંગાબહેન ત્શવાિાઈ
ઉંમર : 26. રાસ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં લાઠીના ચાર ફટકા 
પડિાથી તરેમનરે કમર, હાથ અનરે ખભા પર 
ઈજાઓ થઈ હતી.

ગંગાબહેન હક્રિાઈ
ઉંમર : 28. િાસણા, તા. બોરસદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ નીકળરેલ 
બહરેનોના સરઘસ પર પોલીસરે કરરેલા બરેફામ 
લાઠીચાજ્થથી તરેમનરે બંદૂકનો કુંદો િાગિાથી 
ઈજા થઈ હતી.

ગંગા્લક્મરી દેસાઈિાઈ
ઉંમર : 23 િષ્થ. િાસણા.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા સ્ત્રીઓના સરઘસ ઉપર 
પોલીસોએ સખત લાઠીચાજ્થ કરી અનરેક 
સ્ત્રીઓનરે ઈજાઓ કરી. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના 
પ્રહારો અનરે લાઠીના ગોદા મારિાથી ખભા 
તથા પીઠ ઉપર ઈજાઓ થઈ હતી.

ગામરીત, છગનિાઈ દુબળિાઈ
રાર્યપુર, કજ. સૂરત.

1930માં નાની િર્યરે રાષ્્રભક્ત. 1942ની 
લડતમાં સકકર્ય. ધરપકડ. કારાિાસ. 
પોલીસદમનનો ભોગ બનર્યા.

ગામરીત, મકનિાઈ ચંદુિાઈ
િડિાડા, કજ. સૂરત.

1942ની લડતમાં દારૂતાડીનાં પીઠાં ઉપર 
વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. 9 માસની સજા. 
િડોદરા જેલમાં પણ 12 માસની સજા ભોગિી 
હતી. સરકારી નોકરીનો તર્યાગ.

ગામરીત, રામજીિાઈ નરત્સંહિાઈ
ખુટાકડર્યા.

1930ની ચળિળમાં સભા, સરઘસો. 
દારૂતાડીની દુકાનો ઉપર વપકરેકટંગ. ધરપકડ 
અનરે 12 માસની જેલ.

ગામરીત, શામળજીિાઈ હક્રિાઈ
ઘાટા, કજ. સૂરત.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં. દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. નાનીમોટી ભાંગફોડ. 
પવત્રકા-વિતરણ. બૉંબપ્રિમૃવતિ. પોલીસનરે થાપ 
આપી છટકી જતાં સાત િષ્થ કારાિાસ. રૂ. 
1,000 દંડ. સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી.
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ગાય, દાજીિાઈ ્લા્લુિાઈ
જનમ : 1910. રાંદરેર, સૂરત. ખારિા જ્ાવત.

િાંકલ સિર્યંસરેિક દળમાં. ચીખલી, બારડોલી, 
નિસારી, ઓલપાડ, ચોર્યા્થસી આકદ ગામરે 
પવત્રકાવિતરણ. ચાર િાર કારાિાસ. સૂરત 
કલરે્ટર કાર્યા્થલર્ય તથા સીમાશુલક ભિન પર 
બપોરરે વત્રરંગો ફરકાિતાં ભારરે માર ખાધો. 
ખાદીપ્રિમૃવતિ. ભાંગફોડ. નાવશક, ર્યરિડા, 
સાબરમતીમાં પુન: 3 િષ્થ કારાિાસ. મવહલા 
કાર્ય્થકરોની રક્ષા માટરે ટ્રૉલી સામરે સૂઈ ગર્યા. 
જીિ આપર્યો. પણ ટ્રૉલી રોકી.

ગાંડા્લા્લ હરખચંદ
પાટડી.

1930ના વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
24 મરે, 1930ના રોજ પ્રાણજીિનદાસની 
આગરેિાની હરેઠળ શૂરા 75 સૈવનકોએ 
ખારાઘોડામાં કુદરતી મીઠું જામરેલું પડ્ું હતું તરે 
તરફ પ્રર્યાણ કર્યુું. તરેઓના ઉપર વનદ્થર્યતાપૂિ્થક 
લાઠીચાજ્થ કરિામાં આવર્યો. ગાંડાલાલ પર 
લાઠીનો ફટકો પડ્ો. પણ તરેણરે મીઠું ન છોડ્ું. 
બીજા પોલીસરે કકડર્યાળી ડાંગ તરેના માથા ઉપર 
ઝીંકી. તરેથી માથું ફૂટી ગર્યું. ગાંડાલાલ તમમર 
ખાઈનરે નીચરે પડ્ા. તરેમનરે ગાડામાં નાંખીનરે 
પાટડી પહોંચાડિામાં આવર્યા. રસતામાં તરેનરે 
લોહીની ત્રણ ઊલટીઓ થઈ અનરે સાંજ સુધી 
ઊબકા આિતા રહ્યા.

ગાંડુ્લા્લ નાનકદાસ
માંડિી, સૂરત.

1933ની 15 જાનર્યુઆરીના રોજ પીપાિાિ, કજ. 
ખરેડામાં ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની
પકરષદમાં ઉપવસથત. લાઠીમાર. 2 િષ્થ 
કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ.

ગાંધરી, અસગરઅ્લરી યુસુિઅ્લરી
જનમ : 5 માચ્થ, 1920. રાજકોટ.

1937થી 1945 : રાજકોટ રાજર્યની જિાબદાર 
રાજર્યતંત્ર માટરેની લડતમાં સકકર્ય. હલરેનદાથી 
સરધાર ગામરે કાનૂનભંગ કરિા કૂચ લઈ ગર્યા. 
ધરપકડ. સરધારની જેલમાં અંધારી ભરેજિાળી, 
અિાિરી કોટડીમાં અસહ્ય ત્રાસ તથા ભૂખ 
િરેઠાં. તકબર્યત બગડિાથી મુ્ત કર્યા્થ. ફરીથી 
ધરપકડ. 1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો, ધરપકડ, એક માસથી િધુ સજા. 
1942માં ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
ધરપકડ, 8 માસ કારાિાસ. 1947માં 
જૂનાગઢની મુક્ત માટરે
આરઝી હકૂમત સથાપિામાં સકકર્ય. 
પાકકસતાનથી આિરેલ વનિા્થવસતોનરે કામધંધરે 
લગાડિામાં સકકર્ય. રાજકોટ કજલલામાં 
રાહતકાર્ય્થ અનરે રચનાતમક પ્રિમૃવતિ.

ગાંધરી, અંબા્લા્લ
ચોરંદા, કજ. િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
વશનોરમાં સભાઓ ગોઠિાઈ હતી. તર્યાં લશકર 
જાર્ય તો ભર્યંકર હતર્યાકાંડ સજા્થર્ય. તરેમ ન થાર્ય 
તરે માટરે ચોરંદાના મૂકસરેિક અંબાલાલરે તરેમના 
સાથીદારોની મદદથી રરેલિરેના પાટા ઉખરેડી 
નાંખી ચોરંદા રરેલિરેસટરેશન બાળ્ું અનરે િરેમાર 
સટરેશનમાં ભાંગફોડ કરી. તરે પછી લશકરરે ચોરંદા 
અનરે પાસરેનાં ગામોમાં કાળો કરેર િતા્થવર્યો. 71 
માણસોનરે પકડી રરેલિરેના નાના ડબામાં ત્રણ 
કદિસ પૂરી રાખર્યા.
અંબાલાલનરે બાર િષ્થની કરેદ અનરે રૂવપર્યા પંદર 
હજારનો દંડ.

ગાંધરી, ઇસમાઇ્લ
ઉતિરસંડા, કજ. ખરેડા.

1930માં મીઠા સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. કપડિંજ 
પાસરે લસુંદ્રામાં ગરેરકાર્યદરે મીઠું પકિિા બદલ 
પોલીસનો સખત માર ખાધો. ધરપકડ. થોડા 
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કદિસ બાદ મુક્ત.

ગાંધરી, કનુિાઈ નારણદાસ
જનમ : 1917. રાજકોટ.

બાળપણ ગાંધીજીના સાબરમતી આશ્મમાં.
1933માં અમદાિાદમાં ધરપકડ, લાંબો િખત 
અટકાર્યત. ગાંધીજી-કસતૂરબાની સરેિાથકે અગાઉ 
પણ જેલમાં. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત 
િખતરે બા-બાપુની સરેિાથકે પૂનાના આગાખાન 
મહરેલમાં જેલિાસ. નોઆખલીમાં કોમી 
રમખાણ િખતરે ગાંધીજીની સાથરે. શાંવતર્યાત્રા 
બાદ પણ પતની આભાબહરેન સાથરે નોઆખલી. 
ગાંધીજીની હતર્યા બાદ ત્રંબામાં કસતૂરબા 
આશ્મની સથાપના. ગાંધી શતાબદી િખતરે 
ગાંધીદશ્થન રરેલર્યાત્રાની જિાબદારી. ચંબલ-
ઘાટીમાં બાગીઓનાં જીિનપકરિત્થનનું કામ 
વિનોબા તથા જર્યપ્રકાશજીએ આરંભરેલું તરેમાં 
જોડાર્યા. ભૂદાન-ગ્રામદાન
ચળિળ િખતરે પદર્યાત્રા અનરે તરે વિચારના
પ્રિત્થક. બા-બાપુના ભ્ત. નાગદામાં સિયોદર્ય 
વશકબરમાં જતાં રરેલિરે સટરેશન નાગદા પર 
‘હાટ્થઍટરેક’ –જીિલરેણ.
અિસાન : 21 ફરેરિુઆરી, 1986. નાગદા.

ગાંધરી, કનૈયા્લા્લ ઊજમશરી
હળિદ, સૌરાષ્્ર.

ધાંગધાની લડત િખતરે 21 ઑ્ટોબર, 
1931ના રોજ થાળી િગાડીનરે હળિદમાં પ્રચાર 
કરતાં ધરપકડ કરી, રાજર્યના પોલીસોએ 
વસતમ ગુજાર્યયો. તરેનો ભોગ બનર્યા.

ગાંધરી, કસતૂરબા મરોહનદાસ
જનમ : એવપ્રલ, 1869. પોરબંદર.

તરેર િષ્થની િર્યરે મહાતમા ગાંધી મોહનદાસ 
કરમચંદ ગાંધી સાથરે લગ્ન. 1896માં દવક્ષણ 
આકરિકા. વફવન્સ આશ્મમાં જીિન. દવક્ષણ 
આકરિકાની રંગભરેદની નીવત સામરેના 

સતર્યાગ્રહમાં સિરેચછાએ જોડાર્યાં. ચુસત 
શાકાહારી (જેલમાં પણ). 1915માં અમદાિાદમાં 
કોચરબ આશ્મની સથાપનામાં ગાંધીજી જોડરે. 
કબહારના ચંપારણમાં લોકસરેિાનું કાર્ય્થ. ખરેડા 
કજલલાનાં ગામોમાં સ્ત્રીકલર્યાણની ર્યોજનાઓમાં 
વહંમત પ્રરેરતાં. બારડોલી તાલુકાનાં ગામડાંઓમાં 
પ્રચારાથકે ફર્યાું. સોનગઢ તાલુકામાં રાનીપરજ 
પકરષદનાં પ્રમુખ. દારૂનો તર્યાગ અનરે ખાદીનો 
પ્રચાર. 1930માં દાંડીર્યાત્રા દરવમર્યાન સૂરત 
કજલલામાં છાિણીઓ નાંખીનરે દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ – છાિણી ખાલી કરાિાતાં 
જંગલવિસતારમાં સાદડીના ઝૂંપડામાં રહરેતાં; 
માટીનાં િાસણોમાં રાંધતાં. લોકોમાં શૂરાતન 
પ્રરેરતાં. ‘ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર’ ભંગ થતાં લડત 
થઈ તરેમાં અટકાર્યત. સરેિાગ્રામ આશ્મમાં 
અનરેકવિધ જિાબદારીઓ. 1938માં રાજકોટની 
લડત િખતરે તરેમની નાદુરસત તકબર્યત હોિા 
છતાં લડતમાં જોડાિા અધીરાં બનર્યાં રાજકોટ 
પહોંચતાં ધરપકડ. એક ગામના અગોચર જેિા 
ઉતારામાં અપમાનજનક િતા્થિ. ઉપિાસ 
આદર્યા્થ. છરેિટરે સરધારના ઉતારામાં લઈ ગર્યા. 
1942માં ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 
આગાખાન મહરેલમાં બંદીિાન. 1943ના 
ફરેરિુઆરીની 10 તારીખરે ગાંધીજીએ ઉપિાસ 
આગાખાન મહરેલમાં શરૂ કર્યા્થ –કસતૂરબાએ 
અન્નતર્યાગ કર્યયો. 1944ના ફરેરિુઆરીની 23 
તારીખરે ગાંધીજીની સમક્ષ દરેહ છોડ્ો. 
મહાવ્રતધારી પરમ પવતવ્રતા ભારતીર્ય
નારી, ‘રાષ્્રમાતા’.
અિસાન : 23 ફરેરિુઆરી, 1944.

ગાંધરી, કાનજી
હળિદ, ધાંગધા દરેશી રાજર્યમાં. સૌરાષ્્ર.

કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદનું અવધિરેશન 
ધાંગધામાં ભરિાનું હોિાથી; તરે બંધ રખાિિા 
21-9-1931ના રોજ સોમિારરે ફોજદાર 
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ચંદુલાલરે કાનજી ગાંધી, ભૂરાભાઈ દરેિચંદ, 
અમમૃતલાલ કોઠારી, કરીમભાઈ પીરભાઈ 
સવહત પાંચ આગરેિાનોનરે વનદ્થર્ય માર માર્યયો. 
તરેમની પાસરેથી પકરષદની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ ન 
લરેિાની કબૂલાત પર સહી કરાિિા કોવશશ 
કરી; તરેઓની ધરપકડ કરિામાં આિી.
ગાંધી, કાકનતલાલ હકરલાલ
જનમ : 10 ફરેરિુઆરી, 1911. રાજકોટ, સૌરાષ્્ર.
1917-1918 : ગાંધીજી સાથરે કોચરબ અનરે 
સાબરમતી આશ્મમાં રહ્યા. 1930માં 
દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. 1933-1936 : 
ગાંધીજી સાથરે િધા્થમાં રહ્યા. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં કૉલરેજના અભર્યાસનો તર્યાગ. 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1944-1948 : 
મૈસૂરમાં ગાંધી સરેિા સંઘ સથાપી, ગાંધી 
વિદ્ાથભી મંડળ ચલાવર્યું. 1957માં મુંબઈમાં 
લોકસરેિા ટ્રસટ સથાપી આરોગર્ય, વશક્ષણ અનરે 
ગાંધી તતિજ્ાનના પ્રચારાથકે સંસથાઓ ચલાિરે 
છરે.

ગાંધરી, કાશરીબહેન છગન્લા્લ
જનમ : 1883. રાજકોટ.

અભર્યાસ : ધોરણ આઠ. દવક્ષણ આકરિકામાં 
વફવન્સ આશ્મમાં વિદ્ાથભીઓનાં ગમૃહમાતા. 
1913ના ગાંધીજીએ શરૂ કરરેલ સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યાં અનરે મરેકરતસબગ્થની જેલમાં ત્રણ િાર 
જેલિાસ. કોચરબ આશ્મ, અમદાિાદમાં 
ગાંધીજીનાં અંતરેિાસી. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ઉતિરપ્રદરેશમાં સતર્યાગ્રહ કરી 
જેલિાસ. સાબરમતી તરેમજ સરેિાગ્રામમાં 
ગાંધીજીનાં ‘અંતરેિાસી’. આશ્મમાં 
બાળકરેળિણીનું ઉતિમ કાર્ય્થ/ખાદીકામ.
અિસાન : 1959.

ગાંધરી, કૃષણદાસ છગન્લા્લ
જનમ : 1907.

વપતા છગનલાલ ગાંધીજી સાથરે દવક્ષણ 
આકરિકામાં. કમૃષણદાસનો ઉછરેર ગાંધીજીના 
સાંવનધર્યમાં. ભારતમાં કોચરબ (ગાંધી) 
આશ્મમાં. િધા્થમાં વિનોબાજી સાથરે. 
કાંતણવિદ્ામાં પારંગત-પ્રર્યોગિીર/ચરખાના 
ઉપાસક. ચરખા સંઘના સથાપક સભર્ય. 
1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે િધા્થથી 
ધરપકડ. બરે િષ્થની જેલ. અમદાિાદમાં 
ખાદીર્યંત્રો ઉપર પ્રર્યોગો.
અિસાન : 20 માચ્થ, 1976.

ગાંધરી, કેસરબહેન નાગરદાસ
જનમ : 2 ઑ્ટોબર, 1924. અમરરેલી.

પ્રર્યાગ વિશ્વવિદ્ાલર્યની ‘વિદુષી’ની પદિી. 
1942ની લડતમાં પવત્રકા િહેંચતાં ધરપકડ. 
નાગપુર, જબલપુરની જેલમાં કુલ તરેર માસની 
સજા. િધા્થ મવહલાશ્મમાં સરેિા. ઊના 
તાલુકાના રબાકરકામાં ગ્રામસરેવિકા. હાલ 
રાજકોટમાં. કરેનદ્રનું પરેનશન, તામ્પત્ર.

ગાંધરી, ગુ્લાબદાસ કરસનદાસ
કડોદ, કજ. સૂરત.

1920થી રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
1928ની બારડોલી તાલુકાની ના-કરની 
લડતમાં ઇસમાઈલ દરેસાઈનો માર ખાધો. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. રૂ. 200નો દંડ જપ્તીથી 
િસૂલ લરેિાર્યો. અિસાન : 1968.

ગાંધરી, ચંદ્રકાંત છરોટા્લા્લ
જનમ : 16 ઑગસટ, 1903. અમદાિાદ.

જાણીતા િકીલ. 1920માં અસહકારમાં 
સરકારી કૉલરેજનો તર્યાગ. દારૂવનષરેધ, 
ખાદીપ્રિમૃવતિ; અસપમૃશર્યતાવનિારણ જેિી 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિ બરે િષ્થ કરી. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ. ધરપકડ; ચાર 
માસની સજા. અમદાિાદની શૈક્ષવણક, 
સામાકજક સંસથાઓમાં સંકળાર્યરેલા.
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ગાંધરી, ચરીમન્લા્લ મરોહન્લા્લ
જામનગર.

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ અનરે 
સાબરમતી તથા ર્યરિડામાં જેલિાસ. 
લીંબડીની લડતમાં સકકર્ય – દુકાનનરે સળગાિી 
દરેિામાં આિી. બધું લૂંટી લરેિામાં આવર્યું. 
રાજર્યમાંથી વહજરત કરી.
અિસાન : 20 સપટરેમબર, 1977.

ગાંધરી, છગન્લા્લ ખુશા્લચંદ
જનમ : 1881. રાજકોટ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. રાજકોટની પોવલકટકલ 
એજનટની કચરેરીમાં નોકરી. દવક્ષણ આકરિકામાં 
વફવન્સ આશ્મમાં ગાંધીજીએ બોલાિી લીધા. 
1913માં રંગભરેદની નીવતઓ સામરે સતર્યાગ્રહ 
– પ્રથમ ટુકડીમાં ત્રણ માસ જેલિાસ. ‘ઇંકડર્યન 
ઓવપવનર્યન’નું ગુજરાતી ભાષામાં સંપાદન. 
1916માં અમદાિાદમાં કોચરબ આશ્મમાં. 
સાબરમતી આશ્મનો િહીિટ. ખાદીકામ. 
ઓકરસાના જળસંકટ િખતરે કાર્ય્થકર. પૂ. 
ઠક્કરબાપાની સાથરે હકરજન-વગકરજન 
આકદિાસીઓનું સરેિાકાર્ય્થ. સરેિાગ્રામ 
આશ્મની જિાબદારી. કદલહીમાં રહી 
‘ગાંધીજીનો અક્ષરદરેહ’ ગ્રંથોના સંપાદનમાં 
મદદરૂપ. અંવતમ કાળ સાબરમતી આશ્મમાં.
અિસાન : 1970.

ગાંધરી, છરોટા્લા્લ ઘે્લાિાઈ
જનમ : 21 મરે, 1882. પારડી, સૂરત.

1920માં અંકલરેશ્વરમાં. વિવિધ સતર્યાગ્રહોમાં 
અગ્રણી. 1923 : નાગપુર સતર્યાગ્રહ. 1930-
32માં નાકર લડત, વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ, 
‘વહનદ છોડો’માં સકકર્ય. રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં 
વિશરેષ રવચ. રેંકટર્યાનો પ્રચાર. સુધરાઈ તથા 
બૅંકની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ગામોમાં ર્યાત્રા. 
લોકોની સિ્થ પ્રકારરે સરેિા. ‘છોટા ગાંધી’ નામરે 

વિખર્યાત.
અિસાન : 27 જુલાઈ, 1962.

ગાંધરી, છરોટા્લા્લ ત્રિિરોવન
જનમ : 1900. ધારી, કજ. અમરરેલી.

ધારીમાં રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિ કરતા. તર્યાર બાદ 
રાષ્્રીર્ય ચળિળોમાં ભાગ લરેતા રહ્યા. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 
મદદરૂપ થર્યા.
અિસાન : 26 મરે, 1974.

ગાંધરી, જમનાદાસ
ભુજ, કચછ.

‘શ્ી કચછી પ્રજાકીર્ય પકરષદ’(સથાપના મરે, 
1926)ના સકકર્ય આગરેિાન. રાજર્યના અંધરેર 
િહીિટ સામરે કાંવતપ્રસાદ અંતાણી સાથરે 
લોકોમાં જાગમૃવત ફરેલાિતા. તરેમનરે બદનામ 
કરિાના ઇરાદાથી રાજર્ય-સરકારરે બનાિટી 
ફોજદારી તહોમતનામું મૂ્ર્યું અનરે જેલમાં 
પૂરીનરે અમાનુષી ત્રાસ ગુજાર્યયો.

ગાંધરી, જમનાદાસ ખુશા્લચંદ
જનમ : 1895. રાજકોટ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. ગાંધીજીના આદરેશ અનુસાર 
દવક્ષણ આકરિકામાં. વફવન્સ આશ્મ તરેમજ 
ટૉલસટૉર્ય ફામ્થના કાર્ય્થકર. 1913માં રંગભરેદ 
નીવત સામરે સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. કકંબરલીની 
જેલમાં ત્રણ માસ આકરી સજા. 1914માં 
ભારત પાછા ફર્યા્થ. રાજકોટમાં રાષ્્રીર્ય શાળાની 
સથાપનામાં અગ્રરેસર. ગાંધીવિચાર મુજબ 
વશક્ષણકાર્ય્થનો આરંભ. અભર્યાસાથકે લંડન – 
પરંતુ ભારતમાં સિાતંત્ર્યની લડત શરૂ થઈ 
એટલરે અધૂરા અભર્યાસરે પરત આવર્યા. 1930માં 
મીઠાની લડત િખતરે વિરમગામ છાિણીમાં 
પોલીસદમનના ભોગ. 1938માં રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહ િખતરે પકડીનરે જેલમાં પૂર્યા્થ. કદલહીમાં 
દરેિદાસ ગાંધી સાથરે કાર્ય્થ. જીિનભર 
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વશક્ષણકાર્ય્થ/ગાંધીવિચારપ્રચારનું કાર્ય્થ.
અિસાન : 1949.

ગાંધરી, જમુબહેન સાકર્લા્લ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન 1-10-1942ના 
રોજ સાબરમતી જેલમાં લઈ જિાતા ર્યુિાનોનરે 
સટરેશનરે વિદાર્ય કરી, પાછી ફરતી સ્ત્રીઓરેનરે 
આકરી સજા કરનાર મૅકજસટ્રરેટના મકાન પાસરે 
છાકજર્યાં લરેિા માટરે આઠ બહરેનો સવહત 
ધરપકડ. બરે માસની કરેદની સજા.

ગાંધરી, જઠેા્લા્લ જીવણ્લા્લ
જનમ : 7 કડસરેમબર, 1904. મહરેમદાિાદ, કજ. 
ખરેડા.

1920માં સરકારી વશક્ષણનો તર્યાગ. ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠના વિનીત. તરે પછી િાવણજર્યવિશારદ. 
1926-1942 સુધી ગુજરાત મહાવિદ્ાલર્યમાં 
િાવણજર્યના અધર્યાપક. 1932માં ગરેરકાર્યદરે 
જાહરેર થર્યરેલી વિદ્ાપીઠનો કબજો ન સોંપિાથી 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદ અનરે રૂ. 50/- દંડ. 
1942થી ગુજરાત વિદ્ાસભામાં સહાર્યક 
મંત્રી.

ગાંધરી, જઠેા્લા્લ, પુરુષરોત્તમ
જનમ : 1909. અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.

1930-32ની મીઠાની લડતોમાં સકકર્ય ભાગ. 
6 માસ જેલિાસ. હકરજન-સરેિા. રાજર્યોના 
અનર્યાર્યો સામરેની લડતમાં ભાગ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે લડતમાં જોડાતાં છ 
માસની જેલની સજા. આજીિન હકરજનોની 
સરેિા/ખાદીસરેિા. તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ગાંધરી, ત્રિિરોવનદાસ ગણેશિાઈ
સુરરેનદ્રનગર, સૌરાષ્્ર.

ધાંગધાના જુલમો સામરે પ્રથમ ટુકડીમાં રહી 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો. હળિદ ખાતરે સતર્યાગ્રહ. બંનરે 

િખતરે ધરપકડ. મારપીટ સહન કરી. વ્રજપુર 
ખાતરે જેલિાસ. વનધન થર્યરેલ છરે. પતની 
રાર્યશીબહરેનનરે પરેનશન મળરે છરે.

ગાંધરી, દેવદાસ મરોહનદાસ
જનમ : 1900. પોરબંદર.

મહાતમા ગાંધીના પુત્ર. ગાંધીજી સાથરે દવક્ષણ 
આકરિકામાં વફવન્સ આશ્મમાં. રંગભરેદની 
નીવત સામરે સતર્યાગ્રહ. દવક્ષણ આકરિકાથી 
આિીનરે શાંવતવનકરેતનમાં જોડાર્યા. 1921માં 
અસહકારની ચળિળ િખતરે અલાહાબાદથી 
પકડાર્યા. જિાહરલાલની સાથરે એક િષ્થ 
જેલિાસ. 1930માં મીઠાની લડતમાં જોડાઈનરે 
જેલિાસી. કદલહીની જાવમર્યાવમવલર્યા 
ઇસલાવમર્યા સંસથામાં વહનદીના અધર્યાપનનું 
કામ કર્યુું. 1934-35માં ‘વહનદુસતાન ટાઇમસ’ના 
તંત્રી–મોટા ગજાના પત્રકાર. રાઉનડ ટરેબલ 
કૉનફરનસમાં ગાંધીજી સાથરે લંડન, 1931. 
ગાંધીજીના અંગત મંત્રી તરીકરે ત્રણ િષ્થ.
અિસાન : 1957.

ગાંધરી, નગરીન્લા્લ મદન્લા્લ
દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

દરેિગઢબાકરર્યા દરેશી રાજર્ય હોિાથી 1942માં 
તર્યાં ચળિળનું િાતાિરણ નહોતું. તરેથી કાલોલ 
જઈ તર્યાં સરઘસમાં જોડાઈ સરકાર વિરદ્ધ 
સૂત્રોચચાર કરતાં ધરપકડ. બરે માસની કરેદની 
સજા.

ગાંધરી, નટવર્લા્લ મૂળજીદાસ
જનમ : 1916. દાહોદ.

1930ની લડત િખતરે 14 િરસની િર્યરે 
િાનરસરેનામાં ભાગ લીધો તર્યારરે પ્રવતબંવધત 
પવત્રકા િહેંચતા. 1932માં 27 જૂનના રોજ 
પંચમહાલ કજલલા પકરષદમાં ભાગ લરેિા માટરે 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદ તથા રૂ. 50/- દંડની 
સજા. સાબરમતી અનરે વિસાપુરની જેલમાં 
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સજા ભોગિી.

ગાંધરી, નવનરીત્લા્લ મરોહન્લા્લ
મોડાસા.

ગાંધીજી તથા અનર્ય નરેતાઓનો સંપક્થ. કૉંગ્રરેસ 
સરેિાદળમાં સિર્યંસરેિક તરીકરે કામગીરી. 
1942ની ચળિળ દરવમર્યાન ભૂગભ્થમાં રહી 
બૉમબપ્રિમૃવતિ િગરેરરેમાં વહસસો.

ગાંધરી, નવરીનિાઈ અમૃત્લા્લ
પોરબંદર, કજ. રાજકોટ.

સાબરમતી આશ્મમાં અંતરેિાસી. 1930ની 
મીઠાની લડત િખતરે જલાલપુર, સૂરતથી 
ધરપકડ. જેલિાસ. 1932માં પ્રવતબંવધત 
સાવહતર્ય િહેંચતાં પકડાર્યા. છ માસની સખત 
કરેદની સજા. સાબરમતી અનરે લીલાપુરમાં 
જેલિાસ. સરેિાગ્રામ આશ્મમાં ગાંધીજીના 
અંતરેિાસી. 1938માં ગાંધીજીની પ્રરેરણાથી 
કલાકૌશલર્યના અભર્યાસ અથકે શાંવતવનકરેતનમાં. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે મુંબઈ 
આિીનરે લડતની પવત્રકાપ્રકાશનનું કામ. 
શ્ીમતી સુચરેતા કમૃપાલાનીના માગ્થદશ્થન નીચરે 
કૉંગ્રરેસ બુલરેકટનના પ્રકાશનની જિાબદારી. 
સૌરાષ્્ર રાજર્યની રચના થર્યા પછી જૂનાગઢમાં 
વગરનારની તળરેટીમાં વચત્રકલાના તાલીમ 
સંશોધન કરેનદ્રની સથાપના (નિર્યુિકોનરે 
તાલીમ). ‘િૈષણિજન’ સામવર્યક વિારા 
ગાંધીવિચારનો પ્રચાર-પ્રસાર.

ગાંધરી, નારણદાસ ખુશા્લચંદ
જનમ : 15 સપટરેમબર, 1885. રાજકોટ.

1905ની સિદરેશી ચળિળમાં ભાગ લીધો.
કટળક સિરાજ ફંડ માટરે ફાળો ઉઘરાવર્યો. 
1921માં ઇકનડર્યન કો-ઑપરરેકટિ સટીમ 
નરેવિગરેશન કંપનીની માવસક રૂ. 700/-ના 
પગારની નોકરીનો તર્યાગ. 1922 : ગાંધીજીના 
સતર્યાગ્રહ આશ્મમાં જોડાર્યા. ચરખો તરેમનો 

જીિનસાથી બનર્યો. ખાદીધારી. 1930માં 
ગાંધીજીએ આશ્મ છોડ્ો તર્યારરે તરે નારણદાસનરે 
સોંપર્યો હતો. આશ્મના બધા વિભાગોની ખૂબ 
સારી વર્યિસથા. 1933માં વર્યક્તગત અસહકાર 
િખતરે 31-3-1933ના રોજ ધરપકડ કરી 
જેલમાં અટકાર્યત. રાજકોટમાં રાષ્્રીર્ય શાળા 
વિારા વિવિધલક્ષી સરેિાનાં કાર્યયો. રાજકોટ, 
ભાિનગર, અમરરેલી, પોરબંદર, જૂનાગઢ, 
જામનગરમાં ખાદીકરેનદ્રો શરૂ કર્યાું.
અિસાન : 29 નિરેમબર, 1974.

ગાંધરી, નારાયણ રામચંદ્ર
જનમ : 1921.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના રરેકટંગસના બળિાનરે 
ટરેકો આપિા માટરેના પ્રજાકીર્ય વિરોધના 
આંદોલનમાં ભાગ લરેતાં ફરેરિુઆરી 22, 
1946ના કદિસરે મુંબઈના નળબજાર 
પોલીસસટરેશન પાસરે ગોળીથી ઘિાર્યા. 
હૉકસપટલમાં મમૃતર્યુ.
અિસાન : 25 ફરેરિુઆરી, 1946.

ગાંધરી, પુરુષરોત્તમ નારણદાસ
જનમ : 5 એવપ્રલ, 1909. રાજકોટ.

અભર્યાસ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. 
બાલર્યાિસથા ગાંધીજીના સાબરમતી આશ્મમાં. 
રાજકોટ રાષ્્રીર્ય શાળામાં હકરજનસરેિાનું કાર્ય્થ. 
1930ની લડત િખતરે વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. 
4 માસની જેલ. 1938માં રાજકોટની લડત 
િખતરે ગાંધીજીના રાજકોટ-વનિાસ દરવમર્યાન 
તરેમની સરેિામાં. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડત 
િખતરે ધરપકડ. રાજકોટમાં 6 માસ જેલિાસ. 
રચનાતમક કાર્ય્થકર. ખાદી, ગ્રામોદ્ોગ, 
હકરજનસરેિા, ‘નર્યી તાલીમ’ પ્રિમૃવતિઓમાં. 
મવહલા અંધશાળા, અપંગ શાળાઓની રચનામાં 
અગ્રણી. સંગીત વિદ્ાલર્ય વિારા અનરેકનરે 
સંગીતનો રંગ. ગીતા, મહાભારત, ગાંધીવિચાર 
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- ના િગયો. વહનદી પ્રચારનું કાર્ય્થ. રાષ્્રીર્ય શાળાની 
જિાબદારી.

ગાંધરી, પ્િુદાસ છગન્લા્લ
જનમ : 1901. પોરબંદર, સૌરાષ્્ર.

બાળપણ વફવન્સ આશ્મમાં િીતર્યું. કોચરબ 
આશ્મની સથાપનાથી તર્યાં રહ્યા. 1917માં 
ચંપારણ સતર્યાગ્રહ િખતરે અનરે 1921માં 
અસહકારની ચળિળ િખતરે ગાંધીજી સાથરે 
રહ્યા. 1922માં મજૂર-હડતાળ િખતરે કામ કર્યુું. 
બારડોલી સિરાજ આશ્મમાં સરેિા આપી. 
1928ની બારડોલીની લડતમાં ભાગ લરેતાં 6 
માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. 1940માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. પકરણામરે જેલિાસી 
થર્યા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
પકડાર્યા. બદાર્યુમાં 3 િષ્થ જેલિાસ ભોગવર્યો.

ગાંધરી, પ્મરોદરાય ચંદુ્લા્લ
દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

1942ની ચળિળમાં દાહોદ જઈ તર્યાં સરઘસમાં 
ધિજ સવહત જોડાઈ, મોટરેથી સરકાર વિરદ્ધ 
સૂત્રોચચાર. ધરપકડ. 2 માસની કરેદની સજા.
ગાંધી, પ્રાણલાલ હરગોવિંદદાસ
જનમ : 30 જૂન, 1914. કુંડલા, કજ. ભાિનગર.
1930-31માં મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં 
પકડાર્યા. 3 મવહના જેલિાસ ભોગવર્યો. કરિકટશ 
હદમાંથી હદપાર કરિામાં આવર્યા. કુંડલામાં 2 
િષ્થ નજરકરેદી તરીકરે રહ્યા.
અિસાન : 10 સપટરેમબર, 1980.

ગાંધરી, બટુકિાઈ પુરુષરોત્તમ
ભાિનગર.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. સહન કર્યુું. 
રાજર્ય- સરકાર તરફથી પરેનશન તરેમનાં વિધિા 
મંગળાબહરેનનરે મળરે છરે.

ગાંધરી, બાબુ્લા્લ વલ્લિદાસ

ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

14 ઑગસટ, 1942ની સિારરે ગોધરામાં મોટું 
સરઘસ કાઢી, ‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ,’ ‘અંગ્રરેજો 
ચાલર્યા જાિ’ િગરેરરે સૂત્રો પોકાર્યાું. ધરપકડ. 
કરેસ ચલાિી 6 માસની કરેદની સજા.

ગાંધરી, િાઈદાસ ગંગાદાસ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ થઈ. 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

ગાંધરી, િરોગરી્લા્લ ચુનરી્લા્લ
જનમ : 26 જાનર્યુઆરી, 1911. મોડાસા, કજ. 
સાબરકાંઠા.

1927માં રરેલસંકટમાં ગામડામાં રહીનરે રાહતનું 
કામ. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં 
સિર્યંસરેિક તરીકરે સરેિા. 2 મવહનાની કાચી જેલ 
ભોગિી. ‘બારડોલી પવત્રકા’ના સંપાદનમાં 
વહસસો આપર્યો. સરદારશ્ીનાં વર્યાખર્યાનોની 
નોંધ લરેિાની અનરે હરેિાલો મોકલિાની કામગીરી 
કરી. 1930માં મહરેમદાિાદમાં વશકબરોનું 
સંચાલન કર્યુું. ગામડરે ગામડરે ભાષણો કર્યાું. 
તર્યારરે છ મવહનાની સજા થઈ. 1931માં 
મોડાસાના સતર્યાગ્રહ આંદોલનમાં અનરે 
પવત્રકાનાં કામ કરતાં પકડાર્યા. 8 મવહનાની 
કરેદની સજા. 1932માં સિર્યંસરેિક કરેનદ્રનું 
સંચાલન કરતાં ત્રીજી િખત પકડાર્યા. ર્યરિડા 
જેલમાં 18 મવહના રહ્યા. 1934થી 1939 
દરવમર્યાન મોડાસા તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
સહમંત્રી, ગુજરાત પ્રાંવતક કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
સભર્ય, અમદાિાદ સમાજિાદી પક્ષની કજલલા 
સવમવતના મંત્રી હતા. 11 મવહના ભૂગભ્થમાં 
રહ્યા પછી ચોથી િાર 11 મવહના જેલ ભોગિી 
હતી. 1949-51માં ફરી પાછા ભૂગભ્થમાં ગર્યા 
અનરે પાંચમી િખત 1.2 િષ્થની સજા થઈ.
અિસાન : 10 જૂન, 2001.
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ગાંધરી, મગન્લા્લ ખુશા્લચંદ
જનમ : 1883. રાજકોટ.

તરેઓ ગાંધીજી સાથરે દવક્ષણ આકરિકા ગર્યા. 
1913માં રંગભરેદની નીવત સામરે સતર્યાગ્રહ 
આરંભર્યો તર્યારરે સતર્યાગ્રહનું સંચાલન કર્યુું. 
વફવન્સ આશ્મની જિાબદારી સંભાળી 
વગરમીકટર્યા હડતાવળર્યા લોકોની સરેિા કરી. 
ગાંધીજી ભારત આવર્યા તર્યારરે થોડો સમર્ય 
શાંવતવનકરેતનમાં રહ્યા. સાબરમતી આશ્મની 
સથાપના થતાં તરે આશ્મની જિાબદારી ઉપાડી 
લીધી. ખરેડા કજલલામાં સરદારશ્ી સાથરે રહીનરે 
કામ કર્યુું. લડતોમાં સાથ આપર્યો. ખૂબ સહન 
કર્યુું. 1928માં અિસાન થર્યું.

ગાંધરી, મત્ણ્લા્લ મરોહનદાસ
જનમ : 1892. રાજકોટ.

ગાંધીજી સાથરે દવક્ષણ આકરિકા ગર્યા. વફવન્સ 
આશ્મમાં રહ્યા. રંગભરેદની નીવત સામરે કરરેલ 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 3 િખત જેલિાસ 
ભોગવર્યો. ભારત આિીનરે શાંવતવનકરેતનમાં 
જોડાર્યા. ગાંધીજીએ કોચરબ આશ્મ શરૂ કર્યયો 
તર્યારરે આશ્મમાં આિીનરે િસર્યા. 1930માં 
દાંડીકૂચમાં જોડાઈ જેલિાસી બનર્યા. ફરી 
દવક્ષણ આકરિકા ગર્યા. વફવન્સ આશ્મની 
જિાબદારી સંભાળી.

ગાંધરી, મત્ણ્લા્લ હરજીવનદાસ
દાહોદ.

1930ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં ગોદી 
રોડનાં દારૂનાં પીઠાં પર વિનર્યપૂિ્થક વપકરેકટંગ. 
માવલકોનરે આવથ્થક નુકસાન. ધરપકડ. કરેસ 
ચલાિી ચાર માસની સજા.

ગાંધરી, મથુરાદાસ ્લા્લજીિાઈ
જનમ : વિ. સં. 1931ના અષાઢ િદ 8. મોડાસા, 
કજ. સાબરકાંઠા

1905માં બંગભંગ-આંદોલનથી પ્રભાવિત. 
સિદરેશી પ્રવતજ્ા. 1906માં હસતોદ્ોગ તથા 
બંગભંગ-આંદોલનના અભર્યાસ માટરે 
કોલકાતાની ર્યાત્રા. મોડાસામાં રાષ્્રીર્ય શાળા 
સથાપી. 1930માં લસુંદ્રામાં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ. 
મોડાસા, ધનસુરા િગરેરરે સથળરે દારૂનાં પીઠાં પર 
દરેખાિો. 9 મવહના કારાિાસ. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં. 9 મવહના કારાિાસ. ઈડર 
પ્રજામંડળના પ્રમુખ. પ્રાકમૃવતક આપવતિમાં 
ગ્રામસરેિા કરી.
અિસાન : 4 ઑગસટ, 1958.

ગાંધરી, મનુબહેન જયસુખ્લા્લ
જનમ : 6 એવપ્રલ, 1927. મહુિા.

સરેિાગ્રામ આશ્મમાં રહી ગાંધીજી અનરે 
કસતૂરબાની સરેિા કરી. 1942ની લડત િખતરે 
નાગપુરમાં જેલિાસ ભોગવર્યો. તર્યાર બાદ 
આગાખાન પૅલરેસમાં બા-બાપુજીની સરેિા માટરે 
જેલિાસી તરીકરે જોડાર્યાં. નોઆખલી ર્યાત્રામાં 
જોડાર્યાં. બા-બાપુજીની હર્યાતી સુધી તરેમની 
સરેિા કરી. ગાંધી-શતાબદી વનવમતિરે ર્યોજાર્યરેલ 
‘ગાંધી-જીિન-દશ્થન’ રરેલર્યાત્રાનું સંચાલન કર્યુું. 
ગાંધીજીનાં સંસમરણો રૂપરે િીસરેક પુસતકો 
લખર્યાં.
અિસાન : 8 કડસરેમબર, 1969.

ગાંધરી, મનુિાઈ મંગળદાસ
વનિાસ : મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1930માં 18 િષ્થની િર્યરે સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
પ્રિરેશ. વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
સરઘસ. 3 મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી પુન: 
સંગ્રામમાં. પુન: કારાિાસ 8 મવહના. તામ્પત્ર 
અપ્થણ થર્યરેલ છરે.

ગાંધરી, માણેક્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 8 જુલાઈ, 1901. કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1920માં સરકારી શાળાનો તર્યાગ. પરીક્ષાનો 
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બવહષકાર. 1921માં કાલોલ રાષ્્રીર્ય શાળાની 
સથાપના. દારૂનાં પીઠાં સામરે સતર્યાગ્રહ. 
1928માં ના-કરની લડતમાં સિર્યંસરેિક. 1930 
: મલાિ િનસતર્યાગ્રહમાં 6 મવહના કારાિાસ. 
1932 : િડોદરા, ભૂગભ્થિાસ. દાહોદ 
પ્રજાપકરષદના પ્રમુખ. 2.5 િષ્થ કારાિાસ, 
500 રૂવપર્યા દંડ. 1941 : સવિનર્ય ભંગ 
સતર્યાગ્રહ, 9 મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન, 2.5 િષ્થ અટકાર્યત. 1937 
તથા 1946માં ધારાસભર્ય. 1952થી ’62 
લોકસભાના સભર્ય. જૂન, 1975માં ગુજરાત 
રાજર્યના પ્રધાન. અિસાન થર્યરેલ છરે.

ગાંધરી, મરીઠા્લા્લ ત્શવ્લા્લ
દાહોદ.

રાષ્્રિાદી પ્રિમૃવતિઓ કરતા. 1932ની લડતમાં 
સભા, સરઘસ, વપકરેકટંગ િગરેરરેમાં સકકર્ય ભાગ. 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા.

ગાંધરી, મરોહનદાસ કરમચંદ
જનમ : 2 ઑ્ટોબર, 1869. પોરબંદર.

1891થી 1914 દવક્ષણ આકરિકા રહ્યા. 
રંગભરેદની નીવત તરેમજ વગરમીકટર્યા લોકોનરે 
થતા અનર્યાર્યો સામરે 3 િાર સતર્યાગ્રહ આદર્યયો. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. 1915માં કાર્યમ માટરે 
ભારત આિી અમદાિાદમાં આશ્મ સથાપર્યો. 
ચંપારણમાં સતર્યાગ્રહ. 1918માં અમદાિાદના 
વમલમજૂરોના પગારિધારા માટરે હડતાળ શરૂ 
કરી. લડત સફળ. 1918માં ખરેડા-સતર્યાગ્રહ 
શરૂ થર્યો. 1919માં રૉલરેટ ધારાનરે કાળો કાર્યદો 
ગણાિી વિરોધ કર્યયો. લોકોએ વહંસા આદરી. 
13મી એવપ્રલરે જવલર્યાંિાલા બાગ હતર્યાકાંડ 
થર્યો. ગાંધીજીએ ચંદ્રક પરત કર્યા્થ. 1920માં 
અસહકારની લડત શરૂ કરી. ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠની સથાપના કરી. વિદરેશી કાપડના 
બવહષકારની અનરે ખાદીની િાત કૉલકાતા 

કૉંગ્રરેસરે ઉમરેરી. અસહકારનું આંદોલન 
દરેશભરમાં ઉગ્ર થર્યું. અમદાિાદમાં ગાંધીજીની 
ધરપકડ થઈ. 6 િષ્થની કરેદની સજા. 1928માં 
િલલભભાઈ પટરેલના નરેતમૃતિ હરેઠળ બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ શરૂ થર્યો. 1929ના કડસરેમબરમાં 
લાહોરમાં કૉંગ્રરેસના અવધિરેશનમાં ‘પૂણ્થ 
સિરાજ’નો ઠરાિ પસાર કરિામાં આવર્યો.
12 માચ્થ, 1930ના રોજ દાંડીકૂચનો આરંભ 
કર્યયો. ગાંધીજીની ધરપકડ. 1931માં ગાંધી-
ઇવિ્થન કરાર થર્યા. ગોળમરેજી પકરષદમાં ભાગ 
લરેિા ગાંધીજી લંડન ગર્યા. 1932માં ફરી 
સતર્યાગ્રહ થર્યો, 4 જાનર્યુઆરી, 1932ના રોજ 
ગાંધીજીની ધરપકડ થઈ. 1933ના ઑગસટમાં 
વર્યક્તગત કાનૂનભંગ શરૂ થર્યો. ગાંધીજીની 
ધરપકડ. 1 િષ્થની સજા થઈ. 1934માં 
ગ્રામોદ્ોગ સંઘની સથાપના કરી. 1942ની 
આઠમી ઑગસટરે ‘વહનદ છોડો’, ‘કરેંગરે ર્યા 
મરેંગરે’ની ઘોષણા કરિામાં આિી. ગાંધીજી 
પુણરેના આગાખાન મહરેલમાં બંદીિાન તરીકરે 
રહ્યા. 1946માં િચગાળાની રાષ્્રીર્ય સરકાર 
સથાપિાનું નક્કી થર્યું. 1947ના ઑગસટની 
15મી તારીખરે ભારત-પાકકસતાન બરે સિતંત્ર 
રાજર્યો રચાર્યાં. 30મી જાનર્યુઆરી, 1948ના 
રોજ કદલહીમાં તરેમનું ખૂન કરિામાં આવર્યું.

ગાંધરી, રત્ત્લા્લ િૂરાિાઈ
જનમ : 5 જૂન, 1904. ચૂડા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930-31ની મીઠાની લડત િખતરે મુંબઈમાં 
ભાગ લીધો. લીંબડીની લડતમાં જોડાર્યા. 
રાજર્યના જુલમોનો ભોગ બનર્યા. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે ભૂગભ્થમાં રહીનરે 
જોખમ િહોરીનરે ‘કાંવત’ નામનું પત્ર ચલાવર્યું.

ગાંધરી, રમણ્લા્લ ગુ્લાબદાસ
જનમ : 1901. કડોદ, કજ. સૂરત.

1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસમાં સિર્યંસરેિક તરીકરે 
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કામ કર્યુું. 1942ની લડતમાં બારડોલી કોટ્થ પર 
વપકરેકટંગ કરતાં 2 િષ્થની કરેદ અનરે રૂ. 200નો 
દંડ થર્યો હતો. દંડની રકમ જપ્તીથી િસૂલ 
કરાઈ. 1948માં ગણોતધારાનરે પકરણામરે 
કુટુંબની તમામ જમીન જતી રહી.

ગાંધરી, રમણ્લા્લ મરીઠા્લા્લ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં ગોદી 
રોડ પરનાં દારૂનાં પીઠાં પર શાંવતમર્ય વપકરેકટંગ. 
આિક ઘટિાથી માવલકોની ફકરર્યાદ. પોલીસરે 
ધરપકડ કરી. કરેસ ચલાિીનરે બરે માસની 
કારાિાસની સજા.

ગાંધરી, રમણ્લા્લ મરોતરી્લા્લ
જનમ : 10 જુલાઈ, 1909. મહરેમદાિાદ, કજ. 
ખરેડા.

વિદ્ાથભી-અિસથાથી સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સકકર્ય. 
1930માં સતર્યાગ્રહ. સિા િષ્થ કારાિાસ. 
1932 : સતર્યાગ્રહ. ર્યરિડામાં 11 મવહના 
કારાિાસ. 1939-42 : મહરેમદાિાદ 
નગરપાવલકાના પ્રમુખ. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
સતર્યાગ્રહ. નાવશકમાં પોણા બરે િષ્થ કારાિાસ. 
ભંગી શ્વમક સંગઠનમાં સકકર્ય.

ગાંધરી, રત્સકિાઈ રઘુનાથજી
જનમ : 28-8-1922. ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. વશહોરની 
જેલમાં બરે માસ. સુરરેનદ્રનગર જેલમાં ત્રણ માસ 
અનરે ભાિનગર જેલમાં ત્રણ માસ સજા 
ભોગિી.

ગાંધરી, રામદાસ
સૂરત.

સૂરતના પાટીદાર (િલલભ) વિદ્ાથભી આશ્મમાં 
રહીનરે ભણર્યા હતા. 1930ની ચળિળ 

દરવમર્યાન ગાડું લઈનરે કરાંઠી િરેચિા નીકળ્ા. 
સતર્યાગ્રહીઓની સરેના જોઈનરે તરેઓ ઊતરી 
પડ્ા અનરે પોતાના દુબળાનરે ગાડું સોંપી વચઠ્ી 
ઘરેર મોકલી કરે : ‘મારી વફકર ન કરશો. હું તો 
દરેશની લડતમાં જાઉં છું.’ તર્યાંથી ભીમરાડ 
મોરચરે ગર્યા. શ્ી બાટલીિાળાની ટુકડી સાથરે 
માર ખાઈનરે પકડાર્યા. એક મવહનાની સજા 
ભોગિિા િરલી જેલમાં ગર્યા. તર્યાં એકાએક 
બીમાર થિાથી જે. જે. હૉકસપટલમાં લઈ 
જિામાં આવર્યા, જર્યાં તરેમનું અિસાન થર્યું. 
મુંબઈની કૉંગ્રરેસ સવમવતનરે શબ સોંપાર્યું. હજારો 
લોકોએ અંવતમ વિદાર્ય આપી. તારથી ખબર 
મળતાં સગાંિહાલાં પણ સમશાનર્યાત્રામાં 
જોડાર્યાં હતાં.

ગાંધરી, રામદાસ મરોહનદાસ
જનમ : 1897. ડબ્થન, દવક્ષણ આકરિકા.

મહાતમા ગાંધીજીના પુત્ર. દવક્ષણ આકરિકામાં 
વફવન્સ આશ્મમાં હતા. 1913ની રંગભરેદની 
નીવત સામરેની લડતમાં ગાંધીજી સાથરે જોડાર્યા. 
3 માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. 1928માં બારડોલી 
તાલુકાની લડત િખતરે પકડાર્યા. જેલિાસી 
બનર્યા. 1930માં ધરાસણાની લડત િખતરે 1.2 
િષ્થ જેલિાસ ભોગવર્યો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે ર્યરિડા જેલમાં સજા ભોગિી.
1979માં અિસાન થર્યું.

ગાંધરી, ્લક્મરીદાસ પુરુષરોત્તમ
જનમ : 6-1-1914. િતન તળાજા, કજ. ભાિનગર.

1930માં સિદરેશી આંદોલનમાં ભાગ લરેિાનું 
શરૂ કર્યુું. વિદરેશી કાપડ તરેમજ દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ કરતા. પવત્રકાઓના પ્રચારનું કામ 
કરતા. મીઠાની લડતમાં ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. રાણપુરથી પકડાર્યા. છ માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો. 1932માં પકડાઈ જતાં િઢિાણમાં 
ત્રણ માસ જેલ ભોગિી. 1934માં સતર્યાગ્રહમાં 
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જોડાતાં એક િષ્થની સજા ભોગિી. 1932માં 
કદલહીમાં કૉંગ્રરેસ ભરાિાની હતી. તર્યાં જતાં 
મહરેસાણાથી અટકમાં લરેિામાં આવર્યા. 
ધાંગધાની લડતમાં જોડાર્યા. અમાનુષી ત્રાસ 
િરેઠો. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ભાગ લીધો. પુસતકમુદ્રણ - પ્રકાશનકાર્ય્થમાં 
સહાર્ય.

ગાંધરી, ્લક્મરીબહેન
અમદાિાદ, સાબરમતી આશ્મ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ ઉપર 
પોલીસોએ સખત લાઠીચાજ્થ કરી અનરેક 
સ્ત્રીઓનરે ઘાર્યલ કરી. તરેમાં તરેમના ઉપર 8થી 
10 લાઠીના પ્રહારો થર્યા; તરેનાથી બરડામાં 
ઈજાઓ થઈ.

ગાંધરી, ત્વજયાબહેન પુરુષરોત્તમ
જનમ : 20-4-1920. ચોરિાડ, સૌરાષ્્ર.

1942ની લડત િખતરે સભા-સરઘસોમાં ભાગ. 
લડતનો પ્રચાર કરતાં ધરપકડ થઈ. ચાર માસ 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

ગાંધરી, ત્વઠ્ઠ્લદાસ મત્ણ્લા્લ
અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અમરરેલીમાં 
કરેટલાક વિદ્ાથભીઓ ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં 
જોડાર્યરેલા. શાળાના મકાનનરે આગ ચાંપિાના 
આરોપસર 18 જણની ધરપકડ કરિામાં આિી 
તરેમાંના એક. થોડો િખત અટકમાં રાખી મુ્ત 
કર્યા્થ.

ગાંધરી, ત્વનુિાઈ જયંતરી્લા્લ
જનમ : 12-6-1923. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાિનગર 

બંદરરે લશકરી સામાનની હરેરફરેર ઉપર વપકરેકટંગ 
કરતાં પકડાર્યા. વશહોરમાં 3 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

ગાંધરી, વ્રજ્લા્લ રૂગનાથ
જનમ : 12-10-1911, કુંડલા, કજ. ભાિનગર.

1930માં ધોલરેરામાં મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે 
રાણપુર છાિણીમાં કામ કર્યુું. િૌઠાના મરેળામાં 
લડતનો પ્રચાર કરતાં પકડાર્યા. 11 માસની 
સજા થઈ. દંડ નવહ ભરિા બદલ 1 માસ િધુ 
જેલ ભોગિી.

ગાંધરી, શાંતાબહેન અત્ન્લચંદ્ર
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં સ્ત્રીઓની સભાઓ, 
સરઘસોમાં ભાગ લીધો. પવત્રકાઓ િહેંચતાં. 
ઉસમાનપુરામાં ભોંર્યપવત્રકા લખિા માટરે 6-9-
1942ના રોજ ધરપકડ. 2 માસની કરેદ અનરે રૂ. 
100/- દંડની સજા.

ગાંધરી, શાંતાબહેન ચમન્લા્લ
જામનગર.

જામનગરની પ્રજામંડળની લડતોમાં ભાગ 
લીધો. રાજર્યના જુલમો સહન કર્યા્થ.

ગાંધરી, શાંત્ત્લા્લ જીવણ્લા્લ
જનમ : 11 જૂન, 1907. મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1923માં રાષ્્રીર્ય શાળામાં પ્રિરેશ. ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં િધુ અભર્યાસ. 1927માં 
વિદ્ાપીઠના સનાતક. 1928માં વિદ્ાપીઠમાં 
અધર્યાપક, અંત સુધી. 1930માં કપડિંજ 
તાલુકામાં સતર્યાગ્રહનો પ્રચાર. કજલલો છોડી 
જિાની કલરે્ટરની આજ્ાની અિગણના. 
1932 : ધરપકડ. બરે િાર દંડ અનરે કારાિાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય.

ગાંધરી, સંતરોકબહેન મગન્લા્લ
જનમ : 1884. રાજકોટ.
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પવત સાથરે દવક્ષણ આકરિકામાં વફવન્સ 
આશ્મમાં જોડાર્યાં. 1913માં ગાંધીજીએ દવક્ષણ 
આકરિકાની રંગભરેદની નીવત સામરે સતર્યાગ્રહ 
આદર્યયો તર્યારરે તરેમાં જોડાર્યાં. 3 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો. સાબરમતી આશ્મની સથાપના થઈ 
તર્યારરે તરેમાં જોડાર્યાં. ગાંધીજીનાં અંતરેિાસી બની 
રહ્યાં. 1959માં બરેટ વિારકાથી વિારકા આિતાં 
હોડી ઊંધી િળી જતાં અિસાન થર્યું.

ગાંધરી, સામળદાસ ્લક્મરીચંદ
જનમ : 1897. જૂનાગઢ.

આરઝી હકૂમતના િડાપ્રધાન. 25-9-1947ના 
રોજ અમમૃતલાલ શરેઠરે સામળદાસ ગાંધીનરે 
મુંબઈમાં તલિારની ભરેટ ધરી અનરે મુંબઈથી 
આરઝી હકૂમતરે વિદાર્ય લીધી. ‘િંદરે માતરમ્’ના 
તંત્રી હતા. તરે વિારા પ્રજાજાગમૃવતનું કાર્ય્થ કર્યુું. 
દીિાનરે 7મી નિરેમબરરે આરઝી હકૂમતના પ્રધાન 
સામળદાસ સાથરે િાટાઘાટો કરી. 1948ના 
જૂનની 1લી તારીખરે જૂનાગઢના િહીિટ માટરે 
તરેમની વનમણૂક થઈ. સૌરાષ્્ર રાજર્યમાં મંત્રી 
હતા.
અિસાન : 1953.

ગાંધરી, હક્રદાસ વરજીવનદાસ
ગુજરાત. જનમ : 1905.

અગાઉ રૂનો િરેપાર. દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના 
એક. ગાંધીજીની સાથરે સાબરમતી આશ્મથી 
12 માચ્થ, 1930થી 5 એવપ્રલ સુધી દાંડીકૂચમાં 
ભાગ લીધો. તરે પછી મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ 
કર્યયો.

ગાંધરી, હક્ર્લા્લ મથુરાદાસ
જનમ : 1908. મોડાસા, કજ. સાબરકાંઠા.

અભર્યાસ : િાવણજર્ય વિદ્ામંકદરનાં બરે િષ્થ, 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ. વર્યિસાર્ય : મુંબઈમાં િરેપાર.
1930 : મીઠા સતર્યાગ્રહ વિદ્ાપીઠની ટુકડીમાં. 
કારાિાસ. 1942ની લોકકાંવતમાં મોડાસા. 

અટકાર્યત. મુક્ત પછી સાબરકાંઠાના લોકોની 
સામાકજક-શૈક્ષવણક ક્ષરેત્રરે સરેિા.

ગાંધરી, હક્ર્લા્લ મરોહનદાસ
જનમ : 1888. રાજકોટ.

મહાતમા ગાંધીના પુત્ર. ગાંધીજી સાથરે દવક્ષણ 
આકરિકામાં વફવન્સ આશ્મમાં જોડાર્યા. તર્યાંની 
રંગભરેદની નીવત સામરે સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. નાતાલમાંથી ટ્રાનસિાલમાં દાખલ થર્યા, 
તરેથી ધરપકડ. 27-7-1908ના રોજ ટૂંકો 
જેલિાસ; મુક્ત.
10-9-1908 ફરી ધરપકડ, ટૂંકો જેલિાસ, 
મુક્ત.
1910માં ભારત પરત.
અસહકારની લડત(1920-22)માં જોડાર્યા.
અિસાન : 18 જૂન, 1948. મુંબઈ.

ગાંધરી, ક્હંમત્લા્લ ્લક્મરીશંકર
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અમરરેલીમાં 
શાળાના મકાનનરે આગ લગાડિાના આરોપસર 
જે 18 જણા પકડાર્યરેલા તરેમાંના એક. થોડો 
િખત અટકમાં રાખી મુ્ત કરરેલ.

ત્ગદવાણરી, ઉત્તમચંદ કાકા
જનમ : 15 નિરેમબર, 1886. ગુલસા, હૈદરાબાદ, 
વસંધ-પાકકસતાન.

1921માં બનાસ શહરેરમાં સતર્યાગ્રહ, ધરપકડ, 
જેલ. 1930-1932માં હૈદરાબાદ(વસંધ)માં 
સતર્યાગ્રહ, ધરપકડ, જેલ. 1942માં 
નિાબશાહમાં ધરપકડ. જેલ. 30 િષ્થ સુધી 
કૉંગ્રરેસનું કામ કર્યુું. અકખલ ભારત ચરખા 
સંઘની વસંધની શાખાના મંત્રી 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહના. િારાણસી(કાશી)માં ગાંધી આશ્મમાં 
1 િષ્થ કામ. રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
1947માં દરેશના વિભાજન બાદ વનિા્થવસતોના 
પુનિ્થસિાટમાં સકકર્ય ભાગ. કદલહી, રાજકોટ 
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અનરે આકદપુર(કચછ)માં વનિા્થવસતોના અનરેક 
પ્રશ્ો ઉકરેલર્યા.

ત્ગરધર્લા્લ દામરોદરદાસ
જનમ : 16 જૂન, 1908. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિઓમાં 
સકકર્ય. 1930ની સતર્યાગ્રહની લડત િખતરે 
અમદાિાદની આર. સી. હાઈસકૂલના ધિજિંદન 
િખતરે થર્યરેલ લાઠીચાજ્થનો વિરોધ કરતાં તરેમનરે 
સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યતમાં રાખરેલા. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
ભૂગભ્થમાં રહી કૉંગ્રરેસનરે મદદ. 1946ના કોમી 
હુલલડો દરવમર્યાન કોમનો ભરેદભાિ રાખર્યા 
િગર અનરેકનરે મદદ.

ત્ગરધર્લા્લ ધનજીિાઈ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ટૂંક સમર્ય માટરે જેલની 
સજા ભોગવર્યા બાદ મુ્ત થર્યા.

ગુણવંત્લા્લ
જનમ : માચ્થ, 1927. ધૂવળર્યા.

અભર્યાસ : મુંબઈમાં અભર્યાસ કરતા તરે છોડી 
નોકરીમાં. રાજવિારી બાબતોમાં રસ. શાંવત-
સરેનામાં જોડાર્યા. 1946 જાનર્યુઆરીની 23મીએ 
સુભાષજર્યંતી ઉજિણીની તૈર્યારીનો 
માધિબાગમાં કાર્ય્થકમ. સરેનડહસટ્થ રોડ પર 
ગોળીબારના સમાચાર. શાંવત સથાપિા દોડી 
ગર્યા. કમલ ટૉકીઝ પાસરે ગોળી િાગી અનરે 
શહીદ થર્યા.
અિસાન : 23 જાનર્યુઆરી, 1946.

ગુપ્ા, મથુરદાસ ગરોરધનદાસ
પોરબંદર.

1928માં પોરબંદરના અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક 
તરીકરે જોડાર્યા. ‘ભારતોદર્ય મંડળ’ની સથાપના 

કરી. ખાદી, દારૂવનષરેધ, હકરજનસરેિા, વર્યાર્યામ 
િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓ હાથ ધરી. રાહતની દુકાનો શરૂ 
કરી. આથી મહારાણા ધૂંઆપૂંઆ થર્યા નરે 
દુકાનો બંધ કરાિી. 1942ની લડતમાં વપકરેકટંગ 
કર્યુું. દમનનો કોરડો િીંઝાર્યો. મહારાજા લોકોનરે 
મળિા માગરે છરે તરેમ કહી લોકોનરે બોલાવર્યા નરે 
પોલીસોએ કાળો કરેર િતા્થવર્યો. એમના 
આંતરડાનરે નુકસાન થર્યું. બરેભાન થર્યા. જેલમાં 
પૂર્યા્થ. તર્યાં પણ મારઝૂડ ચાલુ રહી. જેલમાં 
પથારીિશ રહ્યા. 8 માસ જેલિાસ ભોગિી 
છૂટ્ા.

ગુપ્ા, ક્હંમત્લા્લ ગરબડદાસ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1900. સણસોલી, તા. 
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1920માં પરદરેશી કાપડની હોળી. 1930માં 
મીઠા સતર્યાગ્રહ િખતરે કાનોડ છાિણીમાં 
સરેનાનાર્યક. પોલીસના લાઠીમારમાં બહુ 
ઘિાર્યા. મલાિ જંગલ સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય, 
કારાિાસ. 1932માં ધરપકડ, કરેદની સજા. 
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કરી કરેદની સજા 
ભોગિી. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
કારાિાસ. સણસોલી ગ્રામપંચાર્યતના પ્રમુખ.

ગુજ ્જર, મરોહનિાઈ કાળાિાઈ
િડોદરા.

કકશોરિર્યથી સંગ્રામમાં સકકર્ય. સભા-સરઘસ. 
પોલીસની મારપીટ. શરીરરે િામન. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન િખતરે િારંિાર ધરપકડ 
અનરે મુક્ત (જંગલમાં છોડી મૂ્ર્યા). 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. બૉમબવનમા્થણ.

ગુ્લાબરાય મરોહન્લા્લ
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ થઈ. ત્રણ માસની જેલની સજા 
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ભોગિી.

ગેમ્લત્સંગ રૂપત્સંગ
ગામ બોજાદરા, કજ. ભરૂચ.

ગરેમલવસંગરે છોટુભાઈ પુરાણીની ટુકડીમાં જોડાઈ 
િરેડચ પોલીસ ગરેટ, સરભોણ પોલીસ થાણું 
િગરેરરે લૂંટિામાં સહકાર આપર્યો. લડિૈર્યાઓનરે 
ખાિાનું પહોંચાડિું, સુરવક્ષત સથળરે રાખિા 
િગરેરરે કામો પતનીના સહકારથી કર્યાું.

ગેંદા્લા્લ સૂરજમ્લ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં 25-9-
1942ના રોજ રાષ્્રધિજ સવહત સરઘસ. 
સરકાર વિરોધી સૂત્રો પોકાર્યાું. સરઘસ સભામાં 
ફરેરિાર્યું. સભામાંથી પોલીસરે ધરપકડ કરી. 
મૅકજસટ્રરેટરે 2 માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 
50 દંડ કર્યયો. દંડ ન ભરરે તો 2 માસની િધુ કરેદ. 
સાબરમતી જેલમાં રાખર્યા.

ગરોદાવરરીબહેન
સાબરમતી આશ્મ, અમદાિાદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. મરે, 1930માં 
ભાદરણની છાિણીમાં આિીનરે રહ્યાં. પરદરેશી 
કાપડ અનરે દારૂની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં; 
તરેમજ કાપડના િરેપારીઓ અનરે દારૂના 
વર્યસનીઓનરે સમજાિતાં. વપકરેકટંગ કરતાં 
ધરપકડ અનરે જેલની સજા.

ગરોદાવરરીબહેન
બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930 : મીઠાની લડત િખતરે આશ્મમાંથી 
બોરસદ તાલુકામાં પ્રચારક. દારૂનાં પીઠાં ઉપર 
વપકરેકટંગ. લોકોનરે દારૂ ન પીિાનું સમજાિતાં 
ધરપકડ અનરે 1.5 માસની સજા અનરે દંડ.

ગરોદાવરરીબહેન કાત્ળદાસ
ઘંટરેશ્વર, કજ. રાજકોટ.

1932ની મીઠાની લડતમાં મુંબઈમાં ભાગ 
લીધો. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યો. રાજકોટની 
લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ થઈ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ 
થઈ. ચાર માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો.
વનિમૃતિ જીિન.

ગરોધવળકર, સતયાિામાબહેન
અમદાિાદ.

1932માં માણરેકચોકમાં હજીરામાં વિદરેશી 
કાપડની દુકાન ધરાિતા છોટાલાલ 
છગનલાલના મકાન આગળ (દકરર્યાપુર, 
પંચભાઈની પોળ) 18મી માચ્થના રોજ 
સતર્યભામાબહરેન, ચંદ્રમવણબહરેન (ભાઉની 
પોળ) અનરે સીતાબહરેનરે ભૂખમરા સતર્યાગ્રહ 
આદર્યયો. પ્રથમ બરે બહરેનોનરે પોલીસ 
ગાર્યકિાડની હિરેલીએ લઈ ગઈ અનરે સિારરે 
સાડા દસથી બપોરરે ચાર સુધી બરેસાડી, પછી 
છોડી મૂ્ર્યાં.

ગરોપ્લાણરી, તેજુરામ નેિનદાસ
જનમ : 1907. શોભાડરેરા, વસંધ (હાલ 
પાકકસતાનમાં).

1939માં ગાંધીજી સાથરે સરેિાગ્રામ(િધા્થ)માં 
એક મવહનો રહ્યા બાદ શોભાડરેરામાં રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિ. ધરપકડ, 1 િષ્થની સજા, 200 રૂવપર્યા 
દંડ. 1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ, 
ધરપકડ, 2 િષ્થની સજા. 1944માં ગાંધી 
આશ્મ સથાપર્યો. 1947માં દરેશના વિભાજન 
બાદ પાકકસતાનમાં રહી રચનાતમક પ્રિમૃવતિ 
ચાલુ રાખી. ધરપકડ કરી. જેલમાં, સજા પૂરી 
કરી, ભારત આિી, સૌરાષ્્રમાં કુવતર્યાણામાં 
ઉદ્ોગ આશ્મ ચલાવર્યો.

ગરોપાળદાસ ગુ્લાબદાસ
1930ના વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા 
માટરે તા. 25-6-1930ની સાંજે નિ સિર્યં-
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સરેિકોની ટુકડીમાં જોડાર્યા. ટ્રરેનમાંથી સટરેશનરે 
ઊતર્યા્થ કરે તરત પોલીસોએ ઘરેરી લીધા અનરે 
મુક્કા મારતાં કસટમની ચોકીએ લઈ ગર્યા. તર્યાં 
વમ. કાઈટ અનરે ફલરેચર તથા પોલીસોએ તરેમનરે 
ગડદાપાટુ અનરે સોટીના માર મારી, મીઠું 
છોડાિી બહાર જિા હુકમ કર્યયો. તરેઓ બહાર 
જતા હતા તર્યારરે દરરેક પોલીસ તરેમનરે સડાસડ 
સોટીઓ ફટકારતો હતો. તરેથી સારી રીતરે 
ઘિાર્યા.

ગરોપાળદાસ મરોતરીદાસ
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત

1938 : માણસાના જમીન-મહરેસૂલ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. રાજર્યના અતર્યાચારો 
સામરે ખરેડૂતોમાં પ્રચાર કરીનરે લોકજાગમૃવતનું 
કામ કર્યુું. તરેથી અટકમાં લઈનરે જેલમાં પૂરિામાં 
આવર્યા.

ગરોર, કાંત્ત્લા્લ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 1 ઑગસટ, 1916. પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. કૉંગ્રરેસના સંગઠનકાર્ય્થમાં. 
પાટડી દરબારરે તરેમની જમીનનો ઊભો પાક 
લૂંટાિી દીધો. 1930 : મીઠાની લડત િખતરે 
સકકર્ય વપકરેકટંગ, સરઘસો. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં જોડાર્યા અનરે ધરપકડ. 
સાબરમતીમાં જેલિાસ. તર્યાર પછી 
ભૂગભ્થિાસ. સહકારી, શૈક્ષવણક તથા 
રચનાતમક કાર્યયોમાં ભાગ. પાટડીના સરપંચ.

ગરોરધનિાઈ
ભાદરણ. તા. બોરસદ.

1930-31ની ચળિળ દરવમર્યાન ડાકોર મુકામરે 
પ્રિચન કરતાં ધરપકડ થઈ. તરેમનરે છ માસની 
સખત કરેદની સજા થઈ અનરે રૂ. 50/- દંડ 
અથિા દોઢ માસની િધુ કરેદ થઈ. સાબરમતી 
જેલમાં રાખિામાં આવર્યા.

ગરોરધનિાઈ કાશરીિાઈ
ભાદરણ, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ 
કરતાં ધરપકડ. દોઢ માસ સુધી કાચી જેલમાં 
રાખર્યા. તરે પછી અદાલતરે પાંચ િષ્થની સખત 
કરેદની સજા કરી. સાબરમતી જેલમાં રાખર્યા. 
ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર થતાં છોડી મૂકિામાં આવર્યા.

ગરોરધનિાઈ હરીરાિાઈ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
િડોદરાથી 18-8-1942ના રોજ સિારરે 34 
ર્યુિાનો લડતનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. આણંદ 
અનરે તરેની નજીકનાં ગામોમાં પ્રચાર કરીનરે, 
સાંજે પાછા ફરતાં, અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે 
પોલીસોએ તરેમના ઉપર ગોળીબાર અનરે 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં લાઠીમારથી તરેઓ ઘાર્યલ 
થર્યા હતા.

ગરોર, નટવર્લા્લ મરોતરી્લા્લ
જનમ : 3 ઑગસટ, 1906. ઉતિરસંડા, તા. 
નકડર્યાદ.

અભર્યાસ : િના્થ્ર્યુલર ફાઇનલ. 1925થી ’29
સુધી પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષક. 1930ની
મીઠા સતર્યાગ્રહની લડત િખતરે કૉંગ્રરેસના
કાર્ય્થકર. 1932માં સતર્યાગ્રહની લડત િખતરે 
ધરપકડ અનરે 3 માસની સજા. 1940-41માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરપકડ અનરે
3 માસની સજા.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 9-8-
1942ના રોજ ધરપકડ અનરે 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહના સુધી અટકાર્યત. કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર.

ગરોરક્ડયા, મત્ણ્લા્લ નાગરદાસ
જનમ : 9-12-1907, મુંબઈ.

1930ની લડતમાં મુંબઈ ખાતરે એસ. કરે. 
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પાટીલની દોરિણી નીચરે ભાગ લઈનરે ચાર 
માસની સજા વિસાપુર જેલમાં ભોગિી.

ગરોરક્ડયા, રણછરોડદાસ સરી.
જનમ : 23-9-1914. રાજુલા.

અભર્યાસ છોડીનરે ધોલરેરા મીઠાની લડતમાં 
જોડાર્યા. ‘તણખા’ નામની પવત્રકા કાઢી 
1932ના સતર્યાગ્રહમાં પકડાર્યા. 2 િષ્થની સજા 
થઈ. પરંતુ એક િષ્થ પછી કરિકટશ હદમાંથી 
હદપાર કરી પોલીસ જાફરાબાદ મૂકી આિી. 
1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં કુંડલાથી 
પકડાર્યા. 6 માસની જેલ તથા દંડની સજા થઈ. 
આરઝી હકૂમત િખતરે કુવતર્યાણા વિસતારનો 
કબજો લરેનારી ટુકડી સાથરે રહીનરે જોખમી કાર્યયો 
કર્યાું. 1986માં અિસાન થર્યું.

ગરોરક્ડયા, ત્વમળાબહેન 
રણછરોડદાસ
જનમ : 23-9-1923. રાજુલા, સૌરાષ્્ર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં મુંબઈ ખાતરે 
ભાગ લીધો. પોલીસનો માર ખાધો. તર્યાર બાદ 
1942માં કુંડલા ખાતરે સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 8 માસની જેલની સજા થઈ. ભાિનગર 
જેલમાં સજા ભોગિી.

ગરોરધન િરોગરી્લા્લ
શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
ગાંધી-જર્યંતીના કદિસરે શહરેરા ગામમાં હડતાળ 
પડાિીનરે પોતાની દુકાન પણ બંધ રાખી. 
પોલીસરે ધરપકડ કરી. ગોધરાની સબજેલમાં. 
થોડા કદિસ બાદ સમાધાન કરીનરે છૂટ્ા.

ગરોરધનિાઈ ચાંદાબાવા
કારરેલી, તા. જંબુસર.

1930 : ગાંધીજીના કહરેિાથી આખું ગામ ના-
કર લડતમાં. ઘરબાર જપ્ત. હરાજી. ધરાસણા 

મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 6 મવહના કારાિાસ. પુન: 
ભાઈ સાથરે કારાિાસ. પતની વપકરેકટંગમાં સકકર્ય. 
ધરપકડ.

ગરોરત્સયા, મનમરોહનદાસ હક્રદાસ
1942ની લડત િખતરે પોરબંદરમાં લડતમાં 
ઝુકાવર્યું. રાજર્યનો ત્રાસ િરેઠો. રાણાિાિની 
જેલમાં બંદીિાન કર્યા્થ. ખૂબ ત્રાસ ભોગવર્યો.

ગરોવધ્જનિાઈ કડવાિાઈ
પોરબંદર.

પ્રખર કમ્થકાંડી પંકડત. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ભાગ લરેિા માટરે પોરબંદરના 
મહારાણાની નજર તળરે સખત માર અનરે 
જેલિાસ. નીડર. ર્યુિકસંઘની પ્રિમૃવતિઓમાં રસ.

ગરોત્વંદજી ડાહ્ાિાઈ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લડતમાં ભાગ 
લરેિા આતમારામ પ્ર. ભટ્ટની આગરેિાની હરેઠળ 
છઠ્ી ટુકડીમાં જોડાર્યા. િઢિાણથી દૂધરરેજ 
જઈનરે તર્યાં મુકામ કર્યયો. 29-11-1931ના રોજ 
સિારરે દૂધરરેજથી ટ્રરેનમાં નીકળી રાજસીતાપુર 
ઊતર્યા્થ. સટરેશન પર રાષ્્રગીતો ગાર્યાં, રામધૂન 
કરી અનરે સૂત્રો પોકાર્યાું. પછી ધાંગધાની 
સરહદમાં પ્રિરેશતાં આખી ટુકડીના તમામ 
અવગર્યાર સતર્યાગ્રહીઓની ધરપકડ કરી 
અજાણર્યા સથળરે લઈ ગર્યા. તરે કદિસરે 
રાજસીતાપુરમાં હડતાળ પડી.

ગરોત્વંદજી પન્ા્લા્લ
જનમ : 1930. મુંબઈ.

દુકાનના ગુમાસતા. રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેવિના 
રરેકટંગસના બળિાનરે ટરેકો આપિા માટરેના 
પ્રજાકીર્ય વિરોધ આંદોલનમાં ભાગ લરેતાં 
ફરેરિુઆરી, 1946માં મુંબઈમાં પોલીસના 
ગોળીબારમાં ઘિાર્યા અનરે તરે જ કદિસરે 
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અિસાન પામર્યા.

ગરોત્વંદજી વસનજી
િલસાડ.

હોમરૂલ લીગની િલસાડની શાખાના મંત્રી 
હતા. લીગના સભર્યો નોંધતા, પવત્રકાઓ 
િહેંચતા, હોમરૂલનો લોકોમાં વર્યાપક પ્રચાર 
કરિા િાસતરે જાહરેર સભાઓ ર્યોજતા હતા.

ગરોત્વંદિાઈ ત્રિકમિાઈ
સાંદરણા, તા. કરજણ.

1942ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સૂચનાનુસાર 
કરજણ પાસરે રરેલિરેના પાટા ઉખરેડી નાખર્યા, 
જેથી સૈવનકો વશનોર જઈ ત્રાસ િતા્થિી શ્ર્યા 
નવહ. પણ, ઊલટું, સૈવનકોએ તરેમના ગામરે ત્રાસ 
ગુજાર્યયો. 10 મવહના કારાિાસ.

ગરોસત્્લયા, પ્મરોદાબહેન સરી.
(કુ. પ્રમોદા દરેસાઈ)

જનમ : 23 નિરેમબર, 1913. અમદાિાદ.
1930ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં અમદાિાદ ખાતરે 
ભાગ લીધો. સગીર િર્યનરે કારણરે જેલિાસ થર્યો 
નવહ. વિદરેશી માલની દુકાનો તથા દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. અસપમૃશર્યતાવનિારણના કાર્ય્થમાં 
સકકર્ય. લડત દરવમર્યાન છોકરાઓની 
િાનરસરેના અનરે છોકરીઓની માંજરસરેના 
વિવિધ કામો કરતી. પ્રમોદાબહરેન માંજરસરેનાની 
છોકરીઓનરે રાર્યપુર, શાહપુર, કાળુપુર અનરે 
જમાલપુરમાં કાંતણ માટરે કિાર્યત માટરે તાલીમ 
આપતાં. 1934માં સથાપરેલ જર્યોવતસંઘમાં મંત્રી 
તરીકરેની કામગીરી.1937થી મુંબઈ – કૉંગ્રરેસની 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ અનરે 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં સહકાર આપર્યો. 1947થી કૉંગ્રરેસના 
મવહલા વિભાગની પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય.

ગરોસત્્લયા, રજનરીકાંત ત્શવ્લા્લ

જનમ : 14-11-1917. િતન : જેતપુર, કજ. 
સૌરાષ્્ર.

1930ની લડત િખતરે સભા-સરઘસમાં ભાગ 
લરેિા બદલ શાળામાંથી 8 માસ બરતરફ. 
રાજકોટની લડત િખતરે મુંબઈથી ભાગ લીધો. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે સરઘસની 
આગરેિાની કરી પોલીસોએ માર માર્યયો. બરેભાન 
થર્યા, અટકમાં રાખર્યા. રાજકોટમાં સજા 
ભોગિી. ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો.

ગરોસત્્લયા, શાંત્ત્લા્લ
જનમ : 1927. મુંબઈ.

વશક્ષણ : એલએલ.બી. ઍડિોકરેટ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ 
િહોરી. 9 ઑગસટથી નિરેમબર ’42 સુધી જેલ 
ભોગિી.

ગરોસત્્લયા, ત્શવ્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 1874. જેતપુર, કજ. સૌરાષ્્ર.

સરકારી નોકરી કરતા છતાં અસહકારની 
ચળિળમાં પરોક્ષ રીતરે મદદરૂપ થતા. કમાણીનો 
ચોથો ભાગ રાષ્્રીર્ય કામમાં ભરેટ આપતા. ખાદી 
પહરેરતા. દારૂ તરેમજ વિદરેશી કાપડ ઉપર 
વપકરેકટંગ કરિા આિતા સૈવનકોનરે પોતાનરે તર્યાં 
રાખતા. જમાડતા. એજનસીિાળાનરે ન ગમતું. 
આખરરે નોકરીનરે વતલાંજવલ આપીનરે રાષ્્રીર્ય 
ચળિળમાં જોડાઈ ગર્યા.
2-9-1932ના રોજ તરેમનું અિસાન થર્યું.

ગરોસાંઈ, જિેાઈ દાજીિાઈ
જનમ : રાંદરેર, કજ. સૂરત. ભ્ત ખારિા કુટુંબમાં.

1930-31 દરવમર્યાન વપતા સિાતંત્ર્યસરેનાની. 
તરેમના સંસકાર. 1942માં રાંદરેરમાં વમત્રો સાથરે 
ધિજ ફરકાિતા સરઘસ કાઢી રાષ્્રગીતો ગાતા 
ફર્યા્થ. 6 મવહના કઠોર કારાિાસ. સાબરમતી 
જેલમાં સજા ભોગિી.
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ગરોસવામરી, અંબાત્ગક્ર દેવત્ગક્ર
જનમ : ઑગસટ, 1906. બોરસદ, કજ. આણંદ.

વશક્ષણ : બોરસદમાં, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના 
‘વિનીત’. 1930-32ની રાષ્્રીર્ય લડતમાં 
ભાગ, 2.5 િષ્થની જેલ તથા રૂ. 500/- નો દંડ. 
વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિ અનરે હકરજનસરેિાના કાર્ય્થમાં 
વિશરેષ રસ. બોરસદમાં કટળક સમારક વર્યાર્યામ 
મંકદર, નકડર્યાદમાં હકરજન શાળામાં કાર્ય્થ કર્યુું. 
1942ની લડતમાં બોરસદમાં સરઘસમાં 
જોડાર્યા. સખત લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા. 
ધરપકડ. મુખર્ય કાર્ય્થ હકરજનસરેિા.

ગરોસવામરી, ઈશ્વરત્ગક્ર હક્રત્ગક્ર
જનમ : દૂધરરેજ, તા. લીંબડી.

લીંબડીની લડતમાં ભાગ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં ધરપકડ અનરે 6 માસની જેલ. 
સામાકજક કાર્ય્થકર. તરેમનાં પતની બાળાગૌરીનરે 
પરેનશન મળરે છરે. તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ગરોક્હ્લ, કરસનિાઈ
જનમ : સં. 1969ના પોષ સુદ 14. પાવલતાણા, 
કજ. ભાિનગર.

17 િષ્થની િર્યરે મજૂર મહાજનમાં. 1932ના 
સતર્યાગ્રહમાં કારાિાસ. ગુલઝારીલાલ નંદાનો 
સાથ. મુક્ત પછી પુન:સતર્યાગ્રહ. 1945થી 
િતન કુંડલાના િોળા ગામરે સરેિા.

ગરોક્હ્લ, િૂરાજી ્લાખાજી
જનમ : 4-5-1926. પાવલતાણા, નિાગઢ.

સતર્યાગ્રહની લડતમાં જોડાર્યા. રાજકોટમાં 
સૈવનક તરીકરે ભાગ લીધો. 1942માં સરઘસ 
પર લાઠીચાજ્થ થતાં હાથ ભાંગર્યો. જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. 6 માસની જેલ 
ભોગિી.

ગરોક્હ્લ, મહેનદ્રિાઈ

જનમ : સૌરાષ્્રના લાઠી ગામમાં. (સૂરત).

ઠક્કરબાપા આશ્મમાં વશક્ષણ લીધું. રાષ્્રીર્ય 
ચળિળ શરૂ થતાં વશક્ષણ છોડી 1942માં 
રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. મશાલ 
સરઘસમાંથી પકડાર્યા. પોલીસના જુલમનો 
ભોગ બનર્યા. કરેસ ચાલર્યો. 1 િષ્થની સજા થઈ.

ગરોક્હ્લ, રમણ્લા્લ પરીતાંબરદાસ
જનમ : 16 જાનર્યુઆરી, 1928. કજ. ભાિનગર.

મુંબઈમાં 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. સમાજિાદી વિચારસરણી 
ધરાિતા. પ્રભાતફરેરી, સરઘસોમાં જોડાતા. 
પોલીસના સખત લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા. 
શાળાના સપૉરસ્થના વશક્ષક સાથરે બૉમબપ્રિમૃવતિમાં 
ભાગ લીધો. તરે વશક્ષક બૉમબ ફાટિાથી 
અિસાન પામર્યા. ભૂગભ્થ પ્રિમૃવતિમાં રમણલાલરે 
સકકર્ય ભાગ લીધો.

ગરોક્હ્લ, રામજીિાઈ પૂનાિાઈ
જનમ : 17-8-1917. િાળુકડ, કજ. ભાિનગર.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. પોલીસોના 
અમાનુષી મારથી પગનરે ભારરે ઈજા થઈ. 
લડતમાં ફરી ભાગ લરેતાં ધરપકડ થઈ. 3 
માસની સજા ભોગિી.

ગરોક્હ્લ, રામત્સહંજી નરી્લમત્સંહજી 
(વૈદ્)
જનમ : 31-7-1922. િીંવછર્યા, કજ. સૌરાષ્્ર.

1938માં રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 2 
િષ્થ 1 માસની સજા થઈ. પણ 3.5 મવહના પછી 
છુટકારો થર્યો.

ગરોક્હ્લ, સુખાિાઈ હક્રિાઈ
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જનમ : 1921. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં પ્રવતબંવધત 
વિસતારમાં પ્રિરેશીનરે પકડાર્યા. 21 કદિસ 
અટકમાં રહ્યા. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં 
ભાગ લીધો.

ગરોક્હ્લ, હરજીિાઈ નરશરીિાઈ
જનમ : 1-12-1915. રાણીગામ, કજ. ભાિનગર.

1930-32માં વિરમગામની મીઠાની લડતમાં 
જોડાર્યા. બરે િખત ધરપકડ કરિામાં આિી. 
સાબરમતીમાં 6 માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો. 
રાજકોટ અનરે લીંબડીની લડતોમાં ભાગ લીધો. 
માલવમલકત ગુમાવર્યાં. 1942ની લડતમાં 
ભાગ લીધો.
30-12-1982ના રોજ અિસાન થર્યું.

ગરોહે્લ, પ્ેમચંદિાઈ વલ્લિદાસ
જનમ : 10-7-1913. અમરરેલી.

1932માં મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે રાણપુરથી 

પકડાર્યા. 6 માસની સજા થઈ. 1933-34માં 

સાબરમતી આશ્મથી પકડાર્યા. 1 િષ્થની સજા 

થઈ. જેલમાં અનર્યાર્ય સામરે પડકાર કરતાં 

અંધારી કોટડીની સજા થઈ. માર િરેઠો.

ગરોહે્લ, િૂરાજી ્લાખાજી
જનમ : 4-5-1926. િતન : નિાગઢ, કજ. 
ભાિનગર.

લીંબડી અનરે રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
જૂનાગઢ આરઝી હકૂમતમાં જોડાઈનરે કામ કર્યુું.

ગરોહે્લ, રામજીિાઈ મનુિાઈ
િાળુકડ, કજ. ભાિનગર.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિાથી તરેમની ધરપકડ 
કરિામાં આિી. સજા થિાથી જેલની સજા 
ભોગિી. રાજર્ય સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન 

એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ગરોળવાળા, નરરોત્તમદાસ 
હરજીવનદાસ
િલસાડ.

સિતંત્રતા માટરેની તમામ લડતોમાં એમનું ઘર 
આગરેિાનો નરે કાર્ય્થકતા્થઓનું વનિાસસથાન હતું. 
ઘરના સભર્યોએ સતર્યાગ્રહીઓ અનરે 
અગ્રણીઓની િષયો પર્યુંત સરેિા કરી. 1930ની 
લડતમાં જેલમાં ગર્યા હતા. તરેમનાં પતની 
મંગળાબહરેન પણ

જેલમાં ગર્યાં હતાં. કૉંગ્રરેસ સવમવતના તરેઓ 
ઉપપ્રમુખ હતા. ખાદી તરેમજ વપકરેકટંગની 
પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો.

ગરોળવાળા, નાગરદાસ નરરોત્તમદાસ
કાર્ય્થક્ષરેત્ર – િલસાડ.

િલસાડના અગ્રણી કાર્ય્થકતા્થ.
1930ની ચળિળમાં જેલની સજા ભોગિી. 
તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના ઉપપ્રમુખ. 
ખાદીપ્રચારનું કાર્ય્થ. વિદરેશી કાપડની દુકાનો 
તથા દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. હકરપુરા કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશનમાં ભાગ લીધો, વર્યિસથામાં મદદ. 
છરેલલરે મુંબઈમાં પોતાની પરેઢી સંભાળતા.

ગોંડત્્લયા, દામરોદરદાસ િાણજી
જનમ : 26-1-1920. જામનગર.

િડોદરામાં કલાભિનના વિદ્ાથભી. 1942ની 
ચળિળનો પ્રચાર કરિા 18 ઑગસટના રોજ 
ખરેડા કજલલાનાં ગામોનો પ્રિાસ. અડાસ પાસરે 
ગોળીબારમાં બચી ગર્યા. 3 માસ ભૂગભ્થમાં.

ગોંડત્્લયા, રાજાિાઈ રણછરોડિાઈ
જનમ : 6-9-1912. બાલાપુર, કજ. અમરરેલી.

1930માં અભર્યાસ છોડી મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. બરે માસની સજા થઈ. ધંધૂકામાં 
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દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ કરતાં પકડાર્યા. 6 
માસની જેલ તથા દંડની સજા થઈ. દંડ ન 
ભરિા બદલ િધુ 1 માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. 
1932માં
મુંબઈમાં લડતમાં જોડાતાં ડુંગરીમાં જેલિાસ 
ભોગવર્યો. મોરબી, િઢિાણ, જૂનાગઢ પ્રજા-
મંડળમાં કામ કર્યુું. જૂનાગઢની આરઝી 
હકૂમતમાં ભાગ લીધો.

ગોંત્ધયા, નરત્સંહદાસ ગરોરધનદાસ
જનમ : 18 કડસરેમબર, 1918. ચલાળા, કજ. 
અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.

રચનાતમક કાર્ય્થકર – ખાદીકામ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ. લડતોનો પ્રચાર 
કરી લોકજાગમૃવત માટરે ગામડાંનો પ્રિાસ. બરે િાર 
ધરપકડ. એક િાર 81 માસની સજા અનરે બીજી 
િાર 6 માસની સજા અમરરેલીની જેલમાં 
ભોગિી. રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. વિધાનસભાના 
સભર્ય.

ગોંત્ધયા રત્તિાઈ ગરોરધનદાસ
જનમ : 20-8-1920. ચલાળા, કજ. અમરરેલી.

આકરિકાનો ધંધો છોડી િતનમાં આવર્યા. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લરેતાં 
પકડાર્યા. 1 માસની સજા ભોગિી. જુગતરામ 

દિરેના િરેડછી આશ્મમાં રહીનરે લોકસરેિાની 
દીક્ષા પામર્યા.

ગૌદાનરી, ડૉ. હક્ર્લા્લ આર.
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લરેિા 
14મી ઑગસટના રોજ ગુપ્તસભા. ભૂગભ્થમાં 
રહીનરે બૉમબપ્રિમૃવતિ કરિાનો વનણ્થર્ય. બૉમબના 
નળાકાર સરેલ બનાિરાવર્યા. વહંમતનગરના 
મહારાજાસાહરેબ મારફતરે 13.6 કકલોગ્રામ
પોટાશ ્લોરસ મરેળવર્યો. હકરભાઈએ 14 
બૉમબ બનાવર્યા. સપટરેમબર, 1942માં હરકકશન 
પારરેખરે સરસપુરમાં બૉમબ ફેં્ર્યો. મોટો ધડાકો. 
એક પાનનો ગલલો ઊછળીનરે પડ્ો. નિજીિન 
પ્રરેસ પાસરેના રરેલિરેના ગરનાળામાં બરે બૉમબ 
મૂ્ર્યા. ધડાકા. સાધારણ નુકસાન; હડતાળ 
પરના મજૂરોનરે સરસપુરમાં ખીચડી િહેંચી. 
તરેમના
ઘરની જડતી. ધરપકડ. બાતમી કઢાિિા હાથ 
પર હથોડી મારી. પછી છોડી દીધા. વમલો 
ખોલિાની નથી એિો ગામડાંઓમાં બોટાદ, 
ડરેટલા, સાંજણાિાિ, કમી િગરેરરે ગામરે જઈનરે 
પ્રચાર.
અિસાન.

ઘ
ઘમરીજવાળા, અત્જત્લા્લ જઠેા્લા્લ
જનમ : 18 કડસરેમબર, 1899. અમદાિાદ.

બાળકો તથા સ્ત્રીરોગોના વનષણાત િૈદ. 
1930ના સતર્યાગ્રહ જંગમાં ભાગ લરેિા માટરે 6 
માસની જેલ. રાષ્્રિાદી અનરે સામાકજક કાર્ય્થકર.

ઘાટે, મરોર્લરીધર રામચંદ્ર
અમદાિાદ. (િતન, મહારાષ્્ર).

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં તાલીમ. 1932માં 

બોરસદ તાલુકામાં પ્રચારકાર્ય્થ. ગાંધીજર્યંતી 
વનવમતિરે સરઘસમાં. ધિજિંદન કરાિતાં લાઠીના 
ફટકા. ધરપકડ. 7 માસની સજા અનરે દંડ.

ઘાય્લ, છગન્લા્લ નાથુિાઈ
જનમ : આશરરે 1921. સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં, 
અમદાિાદની આર. સી. ટૅકવનકલ કૉલરેજ છોડી 
સભા-સરઘસમાં ભાગ લીધો. લાઠીમારથી 
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ઈજા. સૂરત જઈનરે પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં ભાગ. 
માતાવપતાએ કાઢી મૂ્ર્યા, તરેથી વમત્રોનરે ઘરેર 
રહી ચળિળમાં ભાગ લરેિાનું ચાલુ રાખર્યું. 
સૂરતમાં વસટી મૅકજસટ્રરેટની અદાલતમાં પ્રિરેશી, 
‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’ના પોકારો કરી, 
મૅકજસટ્રરેટનરે નોકરી છોડી દરેિા કહ્યું. ધરપકડ. 
મૂઢમારથી બરેભાન. 1.5 મવહનો અટકાર્યત 
સૂરતની જેલમાં. જેલર સામરે લડત ચલાિીનરે 
ઉપિાસ કર્યા્થ. તકબર્યત બગડિા છતાં માફી 
લખી આપિાનો ઇનકાર. કરેસ ચાલર્યા બાદ 6 
માસની કરેદની સજા.

ઘાંચરી, અલ્લારખાિાઈ રસૂ્લિાઈ
ગાકઠર્યાલ, સાબરકાંઠા.

1932માં સરઘસમાં આગરેિાન. ર્યરિડામાં 
કારાિાસ. સંગઠનકાર્ય્થ. પુન: કારાિાસ. એકત્ર 
રીતરે 6 મવહના 10 કદિસ ર્યાતના, માર, 
માંદગી.

ઘારરીવાળા, જમનાદાસ ચુનરી્લા્લ
જનમ : સૂરત. ધંધો : ઘારીના મોટા િરેપારી.

દરેશપ્રરેમની જિાળા ધગધગતી. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન લોકવપ્રર્ય દરેશનરેતાઓ 
જેલમાં. માણરેકઠારી પૂનમ અનરે ચંદની પડિાના 
રોજ સૂરતમાં લાખો રૂવપર્યાની ઘારી િરેચાતી. 
જમનાદાસ િમૃદ્ધ અનરે આગરેિાન િરેપારી હતા. 
તરેમણરે મીઠાઈના િરેપારીઓનરે બોલાિી, 
દરેશનરેતાઓ જેલમાં હોિાથી ચંદની પડિાના 
કદિસરે હડતાળ પાડિા સૂચવર્યું. હડતાળ 
પાડિાનરે કારણરે પોલીસોએ જમનાદાસ અનરે 
બીજા 16 િરેપારીઓની ધરપકડ કરી. દુકાનો 
ખોલરે તો તરેઓનરે છોડિા પોલીસરે જણાવર્યું. પરંતુ 
બધાએ જેલ પસંદ કરી. કોઈએ માફીપત્ર પણ 
લખી આપર્યું નવહ.

ત્ઘયા, કાંત્ત્લા્લ િૂ્લચંદ
જનમ : 5 ફરેરિુઆરી, 1912. અમદાિાદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
18 િષ્થની િર્યરે ભાગ. કબનજકાતી મીઠું ઉપાડી 
િરેચતાં ધરપકડ. જેલિાસ. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન િકીલાતનો તર્યાગ. 
અમદાિાદમાં કૉંગ્રરેસ સંગ્રામ સવમવતના સભર્ય. 
લડત દરવમર્યાન વિવિધ જૂથોનરે પ્રિમૃવતિ માટરે 
નાણાં િહેંચતા. 4 માસ અમદાિાદમાં ગુપ્ત 
રહ્યા. લડતના સંગઠન માટરે સૂરતમાં 35 કદિસ 
રહ્યા. િડોદરા, ભરૂચ, સૂરત, મદ્રાસ, પુદુચરેરીમાં 
અજ્ાતિાસ. બીમાર માતાએ છરેલલા શ્વાસ 
સુધી ર્યાદ કર્યા્થ, પણ મળી શકાર્યું નવહ. 
1937થી ગુજરાત પ્રદરેશ કૉંગ્રરેસ સવમવતએ 
નીમરેલા કૉંગ્રરેસ સરેિાદળ બોડ્થ અનરે સરેિાદળની 
પ્રિમૃવતિઓમાં સંકળાર્યરેલા. દારૂબંધી, લોકવશક્ષણ, 
ખાદીપ્રિમૃવતિ, સિયોદર્ય ર્યોજનાઓ, દુષકાળ-
રાહતનાં કાર્યયો િગરેરરે રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. ગુજરાત પ્રદરેશ કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 
મહાગુજરાત સંકટ વનિારણ ટ્રસટના મંત્રી. 
ગુજરાતની સહકારી સંસથાઓમાં હોદ્રેદાર.
અિસાન : 7 કડસરેમબર, 1978.

ત્ઘયા ગુણવંતબહેન ચંપક્લા્લ
જનમ : મરે, 1899. ભાિનગર.

1913માં લગ્ન બાદ સૂરતમાં વનિાસ. ડૉ. 
વઘર્યાએ સરકારી નોકરીનું રાજીનામું આપર્યું. તરે 
પછી ગુણિંતબહરેન 1921-’22-’23માં 
ખાદીફરેરી કરતાં.
1922-23 : વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. રાષ્્રીર્ય શાળામાં વિના િરેતનરે સરેિા 
આપતાં. ખાદી-રેંકટર્યાની પ્રિમૃવતિ.
1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં મોતાની 
છાિણીમાં સરેિા આપી. રચનાતમક કાર્યયો. 
ધરપકડ અનરે એક માસની કરેદની સજા.
1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મીઠુબહરેન વપટીટના નરેતમૃતિમાં 
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સૂરત શહરેરમાં સાંઘાકડર્યા િાડમાં છાિણી શરૂ 
કરિામાં આિી. તરેમાં મીઠુબહરેન સાથરે 
ગુણિંતબહરેન, િસુમતી ઠાકોર અનરે કુમુદબહરેન 
દરેસાઈ મુખર્ય કાર્ય્થકતા્થઓ હતાં. તરેઓ દારૂનાં 
પીઠાં તથા પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર ચોકી 
કરિા બહરેનોનરે મોકલતાં અનરે પોતરે પણ જતાં.
મર્યુવન. શાળા સવમવત, સથાવનક કૉંગ્રરેસ સવમવત, 
મવહલા પકરષદ િગરેરરેમાં સકકર્ય.

ત્ઘયા, ગરોરધનિાઈ વલ્લિિાઈ
ઉંમર : 22 િષ્થ. ભાદરણ, તા. બોરસદ, કજ. 
આણંદ.

બોરસદ સતર્યાગ્રહ-પવત્રકા િહેંચિા જતાં 
કઠાણા રરેલિરે સટરેશનરે 9 ફરેરિુઆરી, 1931ના 
રોજ ધરપકડ થઈ હતી. તરેમનરે એક માસની 
સખત કરેદ તથા રૂવપર્યા પંદર દંડ અથિા 15 
કદિસની િધુ કરેદની સજા થઈ હતી. ગાંધી-
ઇવિ્થન કરાર થતાં થોડા સમર્ય પછી સાબરમતી 
જેલમાંથી છોડી મૂકિામાં આવર્યા.

ત્ઘયા, (ડૉ.) ચંપક્લા્લ જકે્કશનદાસ
જનમ : 1889. સૂરત.
1907માં સૂરતની કૉંગ્રરેસમાં સિર્યંસરેિક. 
સરકારી નોકરીમાં મદદનીશ વસવિલ સજ્થન. 
1920માં નોકરીનો તર્યાગ. અસહકારની 
લડતમાં ભાગ. બાકીનું જીિન દરેશસરેિા માટરે. 
1923 : નાગપુર ધિજ-સતર્યાગ્રહમાં પચાસ 
સિર્યંસરેિકોની આગરેિાની લીધી. નાગપુરમાં 
ધરપકડ, જેલિાસ. 1928 : બારડોલી 
સતર્યાગ્રહની એક છાિણીના સંચાલક, ખરેડૂતોનરે 
કર ન ભરિાનું પ્રોતસાહન. તર્યાર બાદ 1930, 
1932, 1940 અનરે 1942 – ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાગ લઈ જેલિાસ. 1920થી 1930 
સૂરત શહરેર કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ. સૂરત 
નગરપાવલકાના પ્રમુખ. મુંબઈ ધારાસભાના 
સભર્ય.

ત્ઘયા ચુનરીિાઈ િુ્લાિાઈ
ઉંમર િષ્થ : 18. ભાદરણ, તા. બોરસદ, કજ. 
આણંદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન બોરસદ 
સતર્યાગ્રહ-સમાચાર-પવત્રકાઓ િહેંચિા જતાં 
કઠાણા રરેલિરે સટરેશનરે 9 ફરેરિુઆરી, 1931ના 
રોજ તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. 
અદાલતમાં એક માસની સખત કરેદ અનરે 
રૂવપર્યા 25 દંડ અથિા દંડ ન ભરરે તો 15 
કદિસની િધુ કરેદની સજા કરી હતી. તરેમનરે 
સાબરમતી જેલમાં રાખિામાં આવર્યા. ગાંધી-
ઇવિ્થન કરાર થતાં છોડી મૂકિામાં આવર્યા.

ત્ઘયા, મત્ણિાઈ િુ્લાિાઈ
ઉંમર િષ્થ : 20. ભાદરણ, તા. બોરસદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન કરાડી (દાંડી 
પાસરે) મુકામરે ગર્યા હતા. ગાંધીજીની ટુકડીમાંનો 
છરે તરેમ માનીનરે 7 એવપ્રલ, 1930ની રાત્રરે કરાડી 
છાિણીમાંથી ઊંઘતા પકડ્ા હતા. તરેમનરે ત્રણ 
માસની સાદી કરેદની સજા થઈ. સાબરમતી 
તથા નાવશકની જેલમાં સજા ભોગિી હતી.

ત્ઘયા, સુમનબહેન
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. મરે, 1930માં 
સૂરતમાં મોટા મંકદર તથા દરિાજા બહારની 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર સઘન વપકરેકટંગ 
કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો હતો. 
વપકરેકટંગ કરનારરે ખાદી પહરેરિી ફરકજર્યાત 
હતી.

ઘરીવા્લા, રરોશનઅ્લરી ગુ્લામઅ્લરી
િતન : લુણાિાડા, કજ. પંચમહાલ.

23-1-1939ના રોજ લુણાિાડામાં સભા ભરી. 
લુણાિાડા પ્રજામંડળ સથાપિામાં ભાગ લીધો 
અનરે સભર્ય થર્યા. રાજર્યની પોલીસરે ધરપકડ 
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કરીનરે 15 કદિસ જેલમાં પૂરી રાખર્યા.

ઘરીવા્લા, ક્હંમત્લા્લ ત્રિિરોવનદાસ
રાંદરેર, સૂરત.

1942 : લોકકાંવતમાં અભર્યાસ-ધંધાનો તર્યાગ. 
સરઘસમાં જોડાઈનરે કાર્યદાભંગ. 4 મવહના 
કારાિાસ. રાષ્્રસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

ઘે્લાણરી, ડાહ્ાિાઈ વરીરજી
જનમ : 23 જુલાઈ, 1914. ભાણિડ, કજ. 
જામનગર.

અભર્યાસ : ધોરણ સાત. જામનગર પ્રજામંડળની 
લડત િખતરે આગરેિાન તરીકરે રાજર્યના
માણસોએ સખત મારપીટ કરરેલ. કપાળમાં 
િાગરેલું, વનશાન રહ્યું. ગાંધી ટોપી પહરેરિા બદલ 
સહન કર્યુું.

ઘે્લાણરી, ડાહ્ાિાઈ શામજીિાઈ
વનિાસ : ગાકરર્યાધાર, કજ. ભાિનગર.

શંભુશંકર વત્રિરેદીની આગરેિાની નીચરે વિવિધ 
લડતોમાં ભાગ. 1939 : રાજકોટની લડતમાં 
સકકર્ય. પોલીસદમનના વશકાર. રાષ્્રીર્ય 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. રાજર્ય-સરકારનું
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ઘે્લાણરી, બાબુિાઈ કાકુિાઈ
જનમ : 1930 આશરરે. ભાણિડ.

જામનગર પ્રજા પકરષદના અવધિરેશન માટરે 
પ્રચાર કરિા ગર્યા તર્યારરે રાજર્યપ્રરેકરત 
ગુંડાટોળીએ માર માર્યયો. બરેભાન થઈ ગર્યા. 
લોકોએ ગાડામાં નાખી જામનગર હૉકસપટલમાં 
પહોંચાડ્ા. માંડ બચર્યા.
1982માં અિસાન.

ઘેવક્રયા, પ્િુદાસ હરીરાચંદ (બંકા)
જનમ : 7 મરે, 1909. પોરબંદર.

1931માં ધંધૂકા-ધોલરેરાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેતાં પકડાર્યા. 6 માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો.
અિસાન : 17 ઑગસટ, 1982.

ઘરોઘારરી, ધનજીિાઈ કલયાણજી
ભાિનગર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ. સાબરમતી, ર્યરિડા તરેમજ િીસાપુરમાં 
લાંબો જેલિાસ. સૌરાષ્્રની દરેશી રાજર્યોની 
લડતોમાં ભાગ. પરેનશન. તામ્પત્ર એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.
અિસાન : 16 સપટરેમબર, 1975.

ચ
ચગ, શાંત્ત્લા્લ પુરુષરોત્તમ
જનમ : જોકડર્યા, કજ. જામનગર.

અભર્યાસ : સનાતક.
જોકડર્યામાં રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લરેતા. 
રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં તરેમની 
ધરપકડ કરીનરે અટકમાં રાખિામાં આવર્યા. 
પાછળથી છોડી મૂ્ર્યા. જામનગર કજલલા 
સિાતંત્ર્યસૈવનક સંઘના પ્રમુખ. સામાકજક 
પ્રિમૃવતિ.

ચતુરિાઈ દ્ારકાદાસ
મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1932ની ચળિળ િખતરે ખરેડા કજલલાના 
પીપાિાિ ગામમાં 15-1-1932ની પકરષદમાં 
મહરેમદાિાદ તાલુકાના સરમુખતર્યાર તરીકરે 
હાજર રહ્યા. સભામાં પોલીસદમન અનરે સખત 
માર. ધરપકડ. 2 િષ્થની સજા અનરે રૂ. 300 
દંડ.
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ચતુવફેદરી, વજશેંકર
ભાિનગર.

મુંબઈનો ધીકતો ધંધો છોડી રાષ્્રીર્ય લડતમાં 
ઝંપલાવર્યું. 1930ના વિરમગામના મીઠાના 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. જેલિાસ ભોગવર્યો.
ચતુિકેદી, સુમનબહરેન ગૌરીશંકર
જનમ : 15 સપટરેમબર, 1910. ભાિનગર.
1932માં વિરમગામની મીઠાની લડતમાં 
જોડાર્યા. 144મી કલમનો ભંગ કરીનરે ધરપકડ 
િહોરી 6 માસની સજા. દંડ ન ભરિા બદલ 1 
માસની િધુ સજા ભોગિી. સાબરમતી જેલમાં 
પૂ. કસતૂરબા, ભક્તબા દરેસાઈ, મવણબહરેન 
પટરેલ, મમૃદુલાબહરેન સારાભાઈ િગરેરરે સાથરે રહ્યાં. 
તર્યાર પછી ર્યરિડા જેલમાં રહ્યાં. જેલિાસ 
ભોગવર્યા બાદ પોતાનરે ્ર્યાં જિાનું છરે તરેમાં 
ભૂલથી બીજું નામ લખાિી દરેિાથી ભારરે 
મુશકરેલીમાં મુકાઈ ગર્યાં.

ચરિિુજ, નાનજીિાઈ
પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન પોર-
બદંર રાજના જલુમોના ભોગ બનર્યા. તરેમનરે 
રાજર્ય-સરકાર તરફથી પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ચમન્લા્લ પરોપટ્લા્લ
ધાંગધા, કજ. સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931માં ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લીધો. સારાભાઈ નગીનદાસ (વિરમ-
ગામના)ના નરેતમૃતિ હરેઠળ ચોથી ટુકડી 25 
નિરેમબરના રોજ િઢિાણથી પગપાળા કૂચ કરી 
રાત્રરે કટુડા ગામરે પહોંચી. તર્યાંના ગ્રામજનોએ 
સતર્યાગ્રહીઓનો સુંદર સતકાર કર્યયો. 26-11ની 
સિારરે મંગળ પ્રર્યાણ. ધાંગધાની હદ આિી તર્યાં 
પોલીસોએ મનાઈહુકમ ફરમાવર્યો. હુકમનો 
ભંગ કર્યયો. નિ સતર્યાગ્રહીઓની ટુકડીની 
ધરપકડ કરિામાં આિી. પ્રતાપપુરા ગામરે એક 

મકાનમાં પૂરી દીધા. ગામના લોકોએ સખત 
હડતાળ પાડી.

ચમન્લા્લ િાઈચંદ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં 
જોડાર્યા. 25-11ના રોજ િઢિાણથી નીકળતી 
ચોથી ટુકડીમાં જોડાર્યા. પગપાળા કૂચ કરી રાત્રરે 
કટુડા ગામરે પહોંચર્યા. તર્યાંથી 26-11ની સિારરે 
પ્રર્યાણ કર્યુું. ધાંગધા રાજર્યની સરહદ આિતાં 
મનાઈહુકમનો ભંગ કરી અંદર પ્રિરેશતાં આખી 
ટુકડીના બધા – નિ સભર્યો–ની પોલીસોએ 
ધરપકડ કરી. તરેઓનરે પ્રતાપપુરા ગામરે લઈ જઈ 
એક મકાનમાં પૂરી દીધા. સતર્યાગ્રહીઓની 
ધરપકડના વિરોધમાં તરે ગામના લોકોએ 
હડતાળ પાડી.

ચંચળબહેન
આંકલાિ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના 
પ્રહારોથી બરડો, નળો અનરે છાતી પર ઈજા થઈ 
હતી.

ચંચળબહેન
બોચાસણ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ કરી 
અનરેક સ્ત્રીઓનરે ઘાર્યલ કરી. તરેમાં તરેમનરે 
લાઠીના પ્રહારો તથા બંદૂકનો કુંદો મારિાથી 
કાંડા તથા બરડામાં ઈજાઓ થઈ હતી.

ચંચળબહેન (2)
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બોચાસણ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા 
મવહલાઓના સરઘસ ઉપર પોલીસોએ સખત 
લાઠીચાજ્થ કરી અનરેક સ્ત્રીઓનરે ઘાર્યલ કરી. 
તરેમાં તરેમનરે 3થી 4 સોટીના પ્રહારો તથા 
બંદૂકના કુંદા મારિાથી હાથ ઉપર ઈજાઓ થઈ 
હતી.

ચંચળબહેન
વશર્યાણી, લીંબડી (દરેશી રાજર્ય)

વશર્યાણીનાં રિાહ્ણ વિધિા. 1939માં 
પ્રજામંડળની સથાપના પછી સરકાર-આકશ્ત 
ગુંડાગીરીનો ભોગ બનર્યાં. વશર્યાણીથી બસમાં 
મોજીદડ જતાં લીંબડી તળાિ ઉપર બસ 
બદલિા થોડા કલાક રોકાિું પડ્ું. તર્યાં થોડા 
નામચીન માણસોએ તરેમના ઉપર ગાળો અનરે 
પથથરમારો કર્યયો. પોલીસચોકીએ રક્ષણનરે 
બદલરે જાકારો આપર્યો. એક સખી ગમૃહસથરે તરેમનરે 
વશર્યાણી મોકલર્યાં તર્યાં પણ ગુંડાગીરીનું 
પુનરાિત્થન થર્યું.

ચંચળબહેન જકેરીસનદાસ
સૂરત.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
જોડાર્યાં. મરે, 1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર 
અનરે દરિાજા બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ 
લીધો હતો.

ચંચળબહેન જઠેાિાઈ
બનરેજડા, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના સરઘસ પર 
પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં તરેમનરે 

બંદૂકનો કુંદો િાગિાથી થાપા પર ઈજા થઈ 
હતી.

ચંચળબહેન પૂનમિાઈ
બોચાસણ, કજ. આણંદ. ઉંમર : 17.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકાથી શરીર પર 
ઈજા થઈ હતી.

ચંચળબહેન વાઘજીિાઈ
જનમ : 1891. મોજીદડ, તા. લીંબડી, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.
1930-32ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 
રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. લીંબડી 
લડત િખતરે અતર્યાચારો સહન કર્યા્થ. 
રાજર્યપ્રરેકરત ગુંડાઓ વિારા મારપીટ. કપડાં 
ફાડીનરે ગંદા પાણીમાં નાખી દીધાં. લીંબડી 
પકરષદમાં સિર્યંસરેવિકા થિા બદલ અમાનુષી 
ત્રાસ સહન કર્યયો. પરેનશન અનરે તામ્પત્ર 
એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ચંચળબહેન ત્શવાિાઈ
ઉંમર : 16. િડદલા, તા. બોરસદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના સરઘસ 
ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
લાઠીના પ્રહારથી તરેમનરે બરડામાં ઈજા થઈ 
હતી.

ચંચળબહેન સરોમાિાઈ
બોચાસણ. ઉંમર : 13.

બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત 
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લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકાથી 
ઘૂંટણ તથા કાંડા પર ઈજાઓ થઈ હતી.

ચંચળબહેન હાથરીિાઈ
પાળજ, કજ. આણંદ

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
તરેમનરે લાઠીના પ્રહારોથી ખભો તથા છાતી પર 
ઈજાઓ થઈ હતી.

ચંચળબહેન હાથરીિાઈ
બોચાસણ.

બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
સ્ત્રીઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ 
કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકાથી પીઠ 
અનરે પગ પર ઈજાઓ થઈ હતી.

ચંદારાણા, નાથા્લા્લ મરોહન્લા્લ
જનમ : 19 જાનર્યુઆરી, 1926.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. વિદ્ાથભી કાળમાં રાષ્્રીર્ય 
રંગરે રંગાર્યરેલા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત 
િખતરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં તારનાં દોરડાં 
કાપિાના આરોપસર ધરપકડ. અંતરે વનદયોષ. 
અગ્રગણર્ય સામાકજક કાર્ય્થકર. સિરાજ બાદ 
પંચાર્યત અનરે સહકારી ક્ષરેત્રરે ર્યોગદાન.
ચંદારાણા, બાબુભાઈ
1930માં રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. ગીતો 
લખિાની અનરે બુલંદ કંઠની ઈશ્વરદતિ બવક્ષસ 
હોિાથી રણસંગ્રામના સીંધુડા લખી વિરાટ 
સભાઓનરે ગજિી મૂકતા. તરેમની ધરપકડ થઈ. 
વિદ્ાથભી અિસથામાં જેલ ભોગિી.

ચંદુિાઈ િાઈ્લા્લિાઈ
વનિાસ : સાિલી, િડોદરા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સરઘસ પર 
લાઠી- માર, ઘોડા દોડાિાર્યા. ઘોડાની લગામ 
પકડીનરે ખેંચીનરે મોં ફાડી નાખર્યું. પોલીસ વિારા 
ઢોરમાર. 6 મવહના કારાિાસ.

ચંદુિાઈ િાઈ્લા્લિાઈ
ભાદરણ, તા. બોરસદ. ઉંમર : 25 િષ્થ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન રાસ મુકામરે 
એક સરઘસની આગરેિાની લરેતાં 26 જૂન, 
1932ના રોજ તરેમની ધરપકડ થઈ હતી. 
અદાલતરે તરેમનરે 6 માસની સખત કરેદ અનરે 
રૂવપર્યા 10/- દંડ અથિા દોઢ માસની િધારરે 
સજા ફરમાિી. તરેમનરે સાબરમતી તથા તર્યાર 
બાદ વિસાપુરની જેલમાં રાખિામાં આવર્યા 
હતા.

ચંદુ્લા્લ પુરુષરોત્તમ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ િહોરી. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યો. 
સભાઓ, સરઘસોમાં જોડાિું, ગુપ્ત પવત્રકાઓ 
િહેંચિી િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય હતા.

ચંદુ્લા્લ ત્વઠ્ઠ્લદાસ
જનમ : 1921 આશરરે. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં વહનદ સંરક્ષણ 
ધારા હરેઠળ ધરપકડ કરિામાં આિી. રાજકોટ 
સરેનટ્રલ જેલમાં 6 માસની સજા ભોગિી.

ચંદ્રમત્ણબહેન
ભાઉની પોળ, અમદાિાદ

1932માં દકરર્યાપુરમાં પંચભાઈની પોળમાં 
રહરેતા અનરે માણરેકચોકમાં હજીરામાં વિદરેશી 
કાપડની દુકાન ધરાિતા છોટાલાલ 
છગનલાલના મકાન આગળ 18મી માચ્થના 
રોજ સતર્યભામાબહરેન ગોધિળકર અનરે 
ચંદ્રમવણબહરેન તરેમજ સીતાબહરેનરે ભૂખમરા 
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સતર્યાગ્રહ આદર્યયો. તરેમાંથી પ્રથમ બરે બહરેનોનરે 
સિારરે સાડા દસ િાગર્યરે પોલીસ ગાર્યકિાડની 
હિરેલીએ લઈ ગઈ અનરે બપોરરે ચાર િાગર્યરે 
છોડી મૂ્ર્યાં.

ચંદ્રત્સંહ પહાડત્સંહ
વનિાસ : બોજાદરા, જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1930-32 : સિાતંત્ર્ય-આંદોલનમાં ભાગ. 
1942માં વિવિધ ક્ષરેત્રરે સકકર્ય. ચંદ્રશંકર ભટ્ટ 
તથા છોટુભાઈ પુરાણીનો સાથ. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
િરેડચ પોલીસચોકી, સરભાણ પોલીસચોકીની 
લૂંટ. સરકારી ભંડારોમાં આગ. પોલીસનરે થાપ. 
ઘરડી મા પર પોલીસદમન. વહજરત.

ચંદ્રાવ્લરી, અંબા્લા્લ ત્ગરધર્લા્લ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન ર્યુિાનોનરે આકરી 
સજા કરનાર મૅકજસટ્રરેટ નાટરેકરના મકાન પાસરે 
છાકજર્યા લરેિા માટરે આઠ બહરેનો સવહત 
ધરપકડ. 2 માસની કરેદની સજા.

ચંક્દ્રકાબહેન
બારડોલી.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ઓલપાડની 
છાિણીમાં મુકામ રાખી, ગંગાબહરેન અનરે 
હમીદાબહરેન તૈર્યબજીના નરેતમૃતિ અનરે 
માગ્થદશ્થન હરેઠળ દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ 
કરિા જતાં હતાં.

ચંદ્રેસા, મગન્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 6 જૂન, 1907. પોરબંદર.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1940ના 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા અનરે 6 
માસની સજા થઈ. 2-11-1972ના રોજ 
અિસાન થર્યું.

ચાતુવફેદરી, ઇંદ્રકુમાર ગૌરરીશંકર
જનમ : 19 જૂન, 1929. સૌરાષ્્ર.

અભર્યાસ : બી.એ.. વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય રંગરે 
પૂરા રંગાઈ ગર્યા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં જોડાર્યા. કૉલરેજ છોડી દીધી. ત્રણ 
માસનો જેલિાસ. લડતમાં ભાગ લીધો એટલરે 
કૉલરેજપ્રિરેશ બંધ. પત્રકાર.

ચાતુવફેદરી, ગૌરરીશંકર કાશરીરામ
જનમ : ભાિનગર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે રાણપુર 
છાિણીમાં. છૂપી પવત્રકા બહાર પાડિાનો ગુનો. 
સાબરમતી તથા બરેલગામમાં 1 િષ્થ અનરે 4 
મવહની સખત જેલસજા. જેલમાં સામાકજક 
સુધારણા અંગરેની પુકસતકાઓ લખી. ભાિનગર 
પ્રજાપકરષદના કાર્ય્થકર. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે ધરપકડ, જેલમાં સખત બીમાર. 
સિા િષ્થની જેલ પછી મુ્ત થર્યા. જાહરેર સરેિક. 
1930માં પતની સુમનબહરેન પણ જેલમાં. 
પરેનશન અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે. 
તરેમનું વનધન થર્યરેલ છરે.

ચાતુવફેદરી, સુમનબહેન ગૌરરીશંકર
જનમ : 15 સપટરેમબર, 1910. ભાિનગર.

અભર્યાસ : મૉનટરેસોરી ટ્રરેઇનડ. 1930ની 
ચળિળમાં ભાગ લીધો. 1932માં વિરમગામની 
લડતમાં જોડાર્યાં. 144મી કલમનો ભંગ કરીનરે 
ધરપકડ િહોરી. છ માસની સજા થઈ. દંડ ન 
ભરિાથી એક માસની િધુ સજા ભોગિી.
સાબરમતી જેલમાં પૂ. કસતૂરબા, ભક્તબા, 
મવણબહરેન પટરેલ, મમૃદુલાબહરેન િગરેરરે આગરેિાન 
બહરેનોનો સંપક્થ. તરે પછી ર્યરિડા જેલમાં 
બદલી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લીધો. તરેમાં ધરપકડ થઈ અનરે જેલની સજા 
ભોગિી. પરેનશન તથા તામ્પત્ર મળરેલ છરે.

ચારણ કાનદાસ
પાલ ગામ, કજ. પંચમહાલ.

1857ના વિપલિ દરવમર્યાન ડાકોરની 
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આસપાસના પ્રદરેશોના જાગીરદાર સૂરજમલરે 
લુણાિાડાની ગાદી મરેળિિા ચારણ કાનદાસ 
તથા અનર્ય ઠાકોરોની સહાર્યથી લુણાિાડા 
કબજે કરિા હુમલો કર્યયો. અંગ્રરેજોએ સૂરજમલનરે 
હરાવર્યો. કાનદાસ પકડાઈ જતાં તરેનરે જેલમાં 
પૂરીનરે પછીથી ફાંસી આપિામાં આિી.

ચાવક, ગજાનન આનંદરાવ
મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1932ની લડત િખતરે મહરેમદાિાદમાં રાજકીર્ય 
પકરષદ ભરી. ગામમાં જાતરે ફરીનરે ઠરાિોની 
નકલની િહેંચણી. ધરપકડ. ગરમીમાં ખરેડા 
સુધી ચલાિી પાછળથી છોડી મૂકરેલા.

ચાવડા, ઈશ્વરિાઈ ખરોડાિાઈ
જનમ : ઑગસટ, 1913. ગાના, તા. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 5 ધોરણ સુધી. 1930માં 
સાબરમતી આશ્મમાં વનિાસ. ગ્રામસરેિકની 
તાલીમ. 1930માં 6 માસની જેલ. 1932ની 
લડત િખતરે 4 માસની જેલ. ગુજરાત પ્રદરેશ 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના સભર્ય. ખરેડા કજલલાના 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓ માટરેના કાર્ય્થકર.

ચાવડા, ક્કસનત્સંહ ગરોત્વંદત્સંહ
જનમ : 17 નિરેમબર, 1904. િડોદરા.
કાકનતકારી િીર ભગતવસંહના સાથીદાર. ઉતિર 
ભારતમાં ટ્રરેન લૂંટિી, બૅનક લૂંટિી, પોલીસ-
શસ્ત્રાગારમાં લૂંટ કરિી – આિું તો તરેમણરે ઘણું 
કર્યુું હતું. તરેમણરે ભગતવસંહની ગાંધીજી સાથરે 
મુલાકાત ગોઠિી હતી. મુલાકાત બાદ 
ગાંધીજીએ ટકોર કરી કરે, અલર્યા કકસનવસંહ, તું 
પણ વહંસાનરે માગકે ચાલર્યો ! ભક્તમાગ્થના 
સંસકાર તરેમાં ગાંધીજીની આ ટકોર – તરેમણરે 
ભૂગભ્થ ચળિળનો માગ્થ છોડ્ો.
1930-32ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં મુંબઈમાં આઝાદ રરેકડર્યો શરૂ 
કરિાની વર્યિસથા સંભાળી. ચળિળના 

સમાચાર રિોડકાસટ થિા લાગર્યા. આઝાદ 
રરેકડર્યો સટરેશન પકડાર્યું.
કકસનવસંહ જેલમાં. માવહતી કઢાિિા પોલીસરે 
ર્યાતનાઓ આપી. તરેથી હૉકસપટલમાં ખસરેડિા 
પડ્ા. બારડોલી સતર્યાગ્રહ(1928)માં સરદાર 
પટરેલની સાથરે હતા. તરે અનુભિો િણ્થિતાં 
િડોદરાના ટાઉનહૉલમાં ઢળી પડ્ા.
અિસાન : 1 કડસરેમબર, 1979.

ચાવડા, રણછરોડિાઈ કરસનજી
નિાગામ, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિાથી, રાજર્ય-
સરકાર તરફથી જમીન-ખોરડાં જપ્ત કરિામાં 
આવર્યાં. તરે કારણરે તરેમનરે સહન કરિું પડ્ું.

ચાંદત્્લયા, મગન્લા્લ જીવણ્લા્લ
જનમ : 4 સપટરેમબર, 1918. જામનગર.

જામનગર રાજર્યના જુલમો સામરે પ્રજામંડળની 
લડત ચલાિી. જીિા સતાના ડરેલામાં લાંબા 
સમર્ય સુધી અટકાર્યતમાં રહ્યા. ખૂબ સહન 
કર્યુું. રાજકોટ ઉપરાંત અનર્ય લડતોમાં ભાગ 
લીધો. પાવલતાણા, પોરબંદર, જામનગર અનરે 
રાજકોટ રાજર્યરે હદપારી ફરમાિી હતી. ઝિરેરચંદ 
મરેઘાણીનાં ગીતો ગાઈનરે લોકોમાં શૂરાતન 
પ્રરેરતા.

ચાંદવાણરી, ખેતુરામ મેઠુરામ
વનિાસ : કુબરેરનગર, અમદાિાદ.

1932 : અખંડ ભારતમાં દાદુવસંધમાં સિદરેશી 
આંદોલનમાં સકકર્ય. કરાંચી, હૈદરાબાદમાં ચાર 
િષ્થનો કારાિાસ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. 5 િષ્થ કારાિાસ. ભાગલા 
પછી અમદાિાદમાં સથાર્યી.

ચાંપાનેક્રયા, જીવણ્લા્લ 
કલયાણદાસ
જનમ : 9 માચ્થ, 1902. બોરસદ, કજ. ખરેડા.
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કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ. કૉલરેજનો અભર્યાસ 
છોડી અસહકારની લડતમાં જોડાર્યા. ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં જોડાઈ 1922માં સનાતક. 
બારડોલી સતર્યાગ્રહ(1928)થી ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ સુધીની બધી રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ. 
દાંડીકૂચ માચ્થ, 1930 પહરેલાં પકડાર્યા. 2 
િષ્થની સજા. ગાંધી-ઇવિ્થન કરારથી છૂટ્ા. 
1932માં ફરી ધરપકડ. અટકાર્યતમાં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં પકડાઈનરે કારાિાસ. 
1942માં ધરપકડ. અટકાર્યત.

ત્ચરિે, કેશવ મહાદેવ
જનમ : 1905. મહારાષ્્ર.

ગાંધી આશ્મમાં ખાદીકામ શીખિા આિરેલા. 
તરે પહરેલાં જેલિાસ. 26-1-1933 : બોરસદ 
તાલુકામાં ગામની પરબડી ઉપર રાષ્્રધિજ 
ફરકાિી મહાસભાના ઠરાિ પર િ્તવર્ય. 
ધરપકડ. જેલિાસ.

ત્ચનાઈ, ચરીમન્લા્લ છબરી્લદાસ
જનમ : 1883. સૂરત.

1923માં ‘મહાશક્ત’ િત્થમાનપત્રમાં 
‘સરકારનો આપઘાત’ લરેખ માટરે ધરપકડ. 
1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ગામડાંમાં ફરી 
ખરેડૂતોનરે કર ન ભરિાનું પ્રોતસાહન. ધરપકડ. 
જેલની સજા. 1930-32 : સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં જેલિાસ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં અટકાર્યતમાં.
અિસાન : 1952.

ત્ચનતુબહેન
ભરૂચ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
જોડાર્યાં. તરેમણરે ભરૂચમાં તથા પાસરેનાં ગામોમાં 
દારૂતાડીનાં પીઠાં અનરે પરદરેશી કાપડ િરેચતી 
દુકાનો પર વપકરેકટંગમાં સકકર્ય ભાગ લીધો 
હતો.

ચરીમનિાઈ નારણિાઈ
ભાદરણ, તા. બોરસદ. ઉંમર : 29 િષ્થ

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન બોરસદ 
તાલુકાના કૉંગ્રરેસના સરમુખતર્યારપદરેથી 
પ્રિચન કરતાં તરેમની ધરપકડ થઈ અનરે તરેમનરે 
6 માસની સજા અનરે રૂ. 100/- દંડ અથિા દોઢ 
માસની િધુ કરેદની સજા ફરમાિી. સાબરમતી 
જેલમાં સજા ભોગિી. ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર થતાં 
િહરેલા છૂટી ગર્યા.

ચરીમન્લા્લ ઈશ્વરદાસ
જનમ : પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 
ખારાઘોડાના અગર પરથી મીઠું લઈનરે 
કાનૂનભંગ. પોલીસનો માર. 6 માસની સજા રૂ. 
50/-નો દંડ.

ચરીમન્લા્લ દેવશંકર
જનમ : 1912. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં િીજળીનાં 
સબસટરેશનો બૉમબથી ઉડાિી દરેિાના 
કાિતરામાં ભાગ લીધો. ભરતખંડ ટૅ્સટાઇલ 
વમલસના સબ- સટરેશનરે બૉમબ મૂકિા ગર્યા. 
ધરપકડ. 25 કડસરેમબર, 1942 : અટકાર્યત.

ચુનરી્લા્લ બાપુ્લા્લ
જનમ : 1885. મુંબઈ.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના રરેકટંગસના બળિાનરે 
ટરેકો આપિા ‘પ્રજાકીર્ય વિરોધ’ દરેખાિોમાં 
સકકર્ય. 22 ફરેરિુઆરી, 1946 : પોલીસ 
ગોળીબારમાં મુંબઈમાં ઘિાર્યા નરે તરે જ કદિસરે 
મમૃતર્યુ.

ચૂડગર, ચુનરી્લા્લ પરોપટ્લા્લ
જનમ : 1907. િઢિાણ.

1942ની લોકકાંવતની ચળિળ િખતરે 8 માસ 
ભૂગભ્થમાં રહી લડતનું સંચાલન. િઢિાણ 
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રાજર્યરે તરેમનરે 1943માં સફોટક પદાથયો રાખિાના 
ગુના માટરે પકડરેલા. રાજકોટની જેલમાં 6 માસ 
સુધી અટકાર્યત. રાજકીર્ય કાર્ય્થકર.

ચૂડાસમા, માધુિા ઉદેત્સંહ
જનમ : 1912. પકરભકડર્યાદ, તા. ધંધૂકા.

અભર્યાસ : 6 ધોરણ સુધીનો. વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 
1930માં ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
દોઢ માસની સખત કરેદની સજા.

ચૂડાસમા, રાહુિા કલયાણત્સંહ
જનમ : 1911. પકરભકડર્યાદ, તા. ધંધૂકા.

અભર્યાસ : છ ધોરણ સુધીનો. ખરેતી. 1930માં 
મીઠાની લડત િખતરે રાણપુરમાં ધરપકડ. 4 
માસની સખત કરેદની સજા. કૉંગ્રરેસના સકકર્ય 
કાર્ય્થકર.

ચૂડાસમા, વાઘજીિાઈ માવજીિાઈ
જનમ : 4 મરે, 1916. તરિડા, કજ. અમરરેલી.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

ચૂના, રમણ
હાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1932માં સિાતંત્ર્યસંગ્રામ દરવમર્યાન માદર 
ગામરે મરેળામાં સરકાર વિરદ્ધની પંચમહાલ 
કજલલા પવત્રકા િહેંચિા માટરે ધરપકડ. 5 
માસની કરેદની સજા અનરે રૂવપર્યા 50 દંડ. દંડ 
ન ભરરે તો 1 માસની િધુ સજા.

ચૂનરી્લા્લ બાપુ્લા્લ
જનમ : 1885. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : મુંબઈ.

1946માં રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના રરેકટંગસના 
બળિાના ટરેકામાં પ્રજાકીર્ય વિરોધના દરેખાિોમાં 
ભાગ લીધો. 22 ફરેરિુઆરી, 1946ના રોજ 
પોલીસના ગોળીબારમાં ઘાર્યલ. પકરણામરે તરે જ 
કદિસરે તરેમનું અિસાન થર્યું.

ચરોકસરી, કાત્નત્લા્લ જયક્કશનદાસ
જનમ : 10 જુલાઈ, 1915. સૂરત.

1928માં સાઇમન કવમશનના વિરોધમાં ભાગ. 
લાઠીમાર. 1930 : િાનરસરેનામાં કામ કર્યુું. 
દારૂવનષરેધ, ખાદીપ્રિમૃવતિ, હકરજનોદ્ધાર િગરેરરે 
રચનાતમક કાર્યયોમાં સકકર્ય. 1940માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધરપકડ. 6 
માસ જેલ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડત 
દરવમર્યાન 18 માસ કારાિાસ. 1961માં ભરૂચ 
શહરેર સુધરાઈના પ્રમુખ ચૂંટાર્યા.

ચરોકસરી છરોટુિાઈ
સૂરત.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દારૂતાડીના 
વિરોધમાં ઇચછાપોર ગામરે સભા ભરી, કુંભારો 
પાસરે તાડી ભરિાનાં ઘકડર્યાં નવહ બનાિિાનો 
અનરે િરેચિાનો ઠરાિ કરાવર્યો. તરેથી ઓલપાડ 
તાલુકા લોકલ બોડ્થના પ્રમુખ મંચરેરશા 
હોરમસજી પટરેલરે મારી નાખિાની ધમકી આપી 
હતી.

ચરોકસરી, જગજીવન મૂ્લચંદ
જનમ : 4 જૂન, 1914. ચુંિાળ, તા. વિરમગામ, 
વનિાસ : મહરેસાણા.

13 િષ્થની િર્યથી જ દરેશસરેિાનો રંગ લાગર્યો. 
સિદરેશી વ્રત લીધું. 1930માં પીંજણ, કાંતણ 
િગરેરરે કાર્યયોમાં ભાગ લીધો. વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. ધરપકડ થઈ. દોઢ માસ 
જેલિાસ ભોગવર્યો. 1942માં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિ કરતાં પકડાર્યા. જેલ થઈ. જેલિાસ 
દરવમર્યાન વપતાની માંદગીના સમાચાર મળ્ા. 
પરેરોલ પર માફી માગિાની શરતરે છોડિાની 
િાત આિતાં છૂટિા ના પાડી. વપતાનરે મળી 
શ્ર્યા નવહ નરે અિસાનના સમાચાર સાંભળિા 
મળ્ા. જાહરેર પ્રિમૃવતિ.

ચરોકસરી, જયંતરી્લા્લ મત્ણ્લા્લ
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જનમ : 21 જાનર્યુઆરી, 1910. િતન : અમદાિાદ.

1930-31 : મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. મહાદરેિભાઈ 
દરેસાઈ સાથરે કામ કર્યુું. સાબરમતી અનરે ર્યરિડા 
જેલમાં 6 મવહનાની જેલ ભોગિી. માર ખાધો. 
પવત્રકાઓ છાપિાની અનરે લતિરે લતિરે 
પહોંચાડિાનું કાર્ય્થ કર્યુું. ખાકડર્યા સંસથા 
કૉંગ્રરેસના પ્રમુખ હતા.
1982માં અિસાન.

ચરોકસરી, પ્મરોદરાય અંબા્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન પવત્રકાઓની 
આશરરે 150 નકલ નીકળરે એિાં લાકડાનાં એક 
હજાર ડુકપલકરેકટંગ મશીન બનાિીનરે જુદરે જુદરે 
ગામ િહેંચર્યાં. તરેની શાહી જાતરે બનાિી. 
વમલોની હડતાળ ચાલુ રાખિા માટરે મવહજ, 
બારરેજડી, નાંદરેજ, િાંચ, હીરાપુર િગરેરરે ગામ 
જઈનરે પ્રચાર. ઘરેર જડતી થઈ. નિરેમબર 1942 
: ધરપકડ. અટકાર્યતમાં થોડા કદિસ રાખી 
છોડી મૂ્ર્યા.

ચરોકસરી, બાબુિાઈ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 5 નિરેમબર, 1917. અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં જોડાર્યા. તરેમનું ઉપનામ 
‘આગાખાન’ હતું. આઠ મવહનાની જેલ 
સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. દંડ થર્યો હતો તરે 
ભર્યયો. જર્યંતીભાઈ ઠાકોર, િાસુદરેિ ભટ્ટ િગરેરરે 
સાથરે કામ કર્યુું.
અિસાન : 27 કડસરેમબર, 1996.

ચરોકસરી, િાનુમતરી ચંદુ્લા્લ
જનમ : મરે, 1915. અમદાિાદ.

વશક્ષણ : મૅકટ્રક સુધીનું. મૉનટરેસોરી ટ્રરેઇનડ 
વશવક્ષકા. ભારત બાળમંકદરનાં સંચાલક. 
1942ની સતર્યાગ્રહની લડતમાં ભાગ. 3 
માસનો કારાિાસ.

ચરોકસરી, િરોગરી્લા્લ નાથા્લા્લ
જનમ : 28 કડસરેમબર, 1894. બોરસદ, ખરેડા.

1920 : બાળમંકદર, નૂતન ગુજરાતી શાળા 
સથાપર્યાં. 1921 : પરદરેશી કાપડના ભંડાર સામરે 
દરેખાિો. 1924 : બોરસદ સતર્યાગ્રહ. 1925 : 
બોરસદ સુધરાઈના પ્રમુખ. 1930 : 
સવિનર્યભંગ સતર્યાગ્રહ, 71 મવહના કારાિાસ. 
1932 : સવિનર્યભંગ સતર્યાગ્રહ, 1 િષ્થ 
કારાિાસ. 1934 : નકડર્યાદ વિઠ્લ કનર્યા 
વિદ્ાલર્યની સથાપનામાં સકકર્ય. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય.
અિસાન : 8 માચ્થ, 1962.

ચરોકસરી, મત્ણિાઈ હક્રવલ્લિિાઈ
જનમ : માચ્થ, 1908. ઉતિરસંડા, કજ ખરેડા.

1920ની અસહકારની લડત િખતરે કૉંગ્રરેસના 
કાર્ય્થકર. 1929 સુધી વપકરેકટંગ તથા કૉંગ્રરેસના 
રચનાતમક કાર્ય્થકર. 1930 : ધરાસણામાં 
લોકચળિળમાં, જંગલમાં પોલીસનરે હાથરે 
સખત માર. દારૂના પીઠા ઉપર વપકરેકટંગ કરતાં 
1 માસની જેલ. 1932 : ખરેડા કજલલા રાજકીર્ય 
પકરષદ, નકડર્યાદમાં ભાગ. 3 માસની સજા. 
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ િખતરે સરકાર 
વિરદ્ધ સૂત્રોચચાર; ધરપકડ અનરે 6 માસની 
સજા. 1942 : લોકકાંવતની ચળિળ; 14 
ઑગસટના સરઘસમાં તરેમનરે પોલીસોએ સખત 
માર મારી ઘાર્યલ કરરેલા. ભૂગભ્થ કાર્ય્થકર.

ચરોકસરી, રમણ્લા્લ કેશવ્લા્લ
જનમ : 4 ફરેરિુઆરી, 1923. અમદાિાદ.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 9 
ઑગસટના રોજ મુંબઈમાં સરઘસમાંથી 
ધરપકડ. મુક્ત. અમદાિાદ આિી પવત્રકા 
િહેંચિી. પ્રભાતફરેરી, સરઘસોમાં ભાગ. 
દરરોજ પોલીસ પર પથથરમારો. સરઘસમાંથી 
ધરપકડ. કૉંગ્રરેસ હાઉસ, ભદ્રમાં કાચી જેલમાં. 
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6 માસની કરેદની સજા અથિા રૂ. 500 દંડ. દંડ 
ચૂકિી દીધો. તરે પછી પવત્રકા િહેંચિી, 
સરઘસોમાં જોડાિાનું ફરી શરૂ.

ચરોકસરી, ત્વમળાબહેન મત્ણિાઈ
ઉતિરસંડા, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1942ની લોકકાંવતની ચળિળ િખતરે ભૂગભ્થ 
કાર્ય્થકર. અમદાિાદથી પવત્રકા તરેમજ સફોટક 
પદાથયો લાિિાની કામગીરી. રરેલિરેના પાટા 
ઉપર સફોટક પદાથયો મૂકી ભાંગતોડ કરતાં.

ચરોકસરી, સારાિાઈ િરોગરી્લા્લ
જનમ : 18 જાનર્યુઆરી, 1915. બોરસદ, ખરેડા.

1930 : દાંડીકૂચ સિર્યંસરેિક. ખરેડામાં પ્રિાસ. 
‘રણનાદ’ પવત્રકાનું સંપાદન. 2 મવહના 
કારાિાસ. 1932 : 6 મવહના કારાિાસ. 1933 
: ખાદીપ્રિમૃવતિ અનર્ય રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 1934 
: રોગગ્રસત ભારત-આકરિકાના પ્રિાસો વિશરે 
પુસતકલરેખન. વર્યિસાર્ય : લરેખનપ્રકાશન.

ચરોખાવા્લા, ગરોરધનદાસ 
રણછરોડદાસ
જનમ : 1904. સૂરત.

1926 : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. 1926-
30 : બારડોલી સિરાજ આશ્મમાં સરેિાકાર્ય્થ. 
1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં દરબાર 
ગોપાળદાસ સાથરે ખરેડૂતોની જાગમૃવત. ગુજરાતના 
રરેલસંકટ દરવમર્યાન રાહતકાર્ય્થ માટરે પાદરા અનરે 
માતર તાલુકામાં સરેિા. 1930 : સૂરત કજલલા 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ. 
લડતમાં ધરપકડ. 9 માસની જેલ. 1932 : 
લડતના બીજા તબક્કામાં ધરપકડ. 11 િષ્થની 
કરેદ, રૂ. 300 દંડ. 1940 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધરપકડ. જેલિાસ. 
1942ની ચળિળમાં ધરપકડ. અટકાર્યતમાં. 
1944માં જેલમુક્ત. 1953-58 : સૂરત શહરેર 
કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ. ગુજરાત 

રાજર્યના વશક્ષણમંત્રી.

ચરોધરરી, કરસનદાસ હક્રિાઈ
જનમ : 11 ઑ્ટોબર, 1926. િતન : સમી, કજ. 
મહરેસાણા.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 
અભર્યાસ છોડી કૉંગ્રરેસનાં તરેમજ અનર્ય 
રચનાતમક કાર્યયોમાં જોડાર્યા. પાછળથી તાલુકા 
અનરે કજલલાનાં રચનાતમક કાર્યયોમાં સકકર્ય 
રહ્યા.

ચૌધરરી, ઓઘડિાઈ સરોમાિાઈ
વનિાસ : નિધરા, મહુિા, સૂરત.

આકદિાસી ચૌધરી. અભર્યાસ : પ્રાથવમક. 
વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
આકદિાસીઓમાં મદ્વનષરેધનો પ્રચાર. 6 
મવહના કારાિાસ. સામાકજક સરેિાકાર્યયો.

ચૌધરરી, કસનજી ઉકાિાઈ
વનિાસ : િરેડછી, િાલોડ, સૂરત.

ઢોરચારણ. અભર્યાસ 7 ધોરણ. કાંતણ-પીંજણ-
િણાટ. ના-કર લડતમાં પ્રિરેશ. સરદારના 
ભાષણથી પ્રરેરણા. 1932 : સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
1 િષ્થ કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. ભાંગફોડ.

ચૌધરરી, કુબેરિાઈ
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

ખરેડૂત કાર્ય્થકર.
રાિલશ્ી(રાજા)ના દમન સામરે ખરેડૂત પકરષદરે 
25 સપટરેમબર, 1937ના રોજ ના-કરની લડતની 
જાહરેરાત કરી. તર્યાર બાદ સરકારી પ્રચારતંત્રનો 
સામનો કરીનરે ખરેડૂતોની શક્ત ટકાિિા અનરે 
િધારિા તરેમણરે ગામડાંમાં પ્રિાસ ખરેડીનરે 
લોકજાગમૃવતનું કામ કર્યુું.
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ચૌધરરી, કેશવિાઈ સંઘજીિાઈ
વનિાસ : નિધરા, સૂરત.

અભર્યાસ : ચાર ગુજરાતી. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. દારૂતાડીનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. િડોદરા 6 મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત પછી ખરેતીમાં પ્રિમૃતિ.

ચૌધરરી, કેસુરિાઈ કાળાિાઈ
વનિાસ : નિધરા, મહુિા, સૂરત.

આકદિાસી કોમમાં જનમ. અભર્યાસ : પ્રાથવમક. 
વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
વર્યસનમુક્ત-પ્રચાર. િડોદરા 6 મવહના 
કારાિાસ. મુક્ત પછી સમાજસરેિા.

ચૌધરરી, ગજરાિાઈ તુ્લસરીિાઈ
વનિાસ : િરેડછી, િાલોડ, કજ. સૂરત.

અભર્યાસ : બરે ધોરણ, વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 1928 
: બારડોલી ના-કર સતર્યાગ્રહમાં પ્રિરેશ. ગામોમાં 
પવત્રકાવિતરણ. 1932 : સીકર સભા. 2 િષ્થ 
કારાિાસ. મુક્ત પછી ખરેતી. તામ્પત્ર.

ચૌધરરી, ગાંગજીિાઈ ્લખાિાઈ
વનિાસ : અંબામ, િાલોડ, કજ. સૂરત.

1924 : િરેડછી આશ્મપ્રિરેશ. રેંકટર્યાપ્રચાર. 
કાંતણ-પીંજણ. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય. 1929 : માંડિી. રેંકટર્યો-પ્રચાર. 
દારૂબંધી-પ્રચાર. 1932 : અસહકાર. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. 300 દંડ. ઘરબાર જપ્ત. અતર્યારરે 
ભૂવમહીન, ઘરહીન. તામ્પત્ર.

ચૌધરરી, ગુ્લાબત્સંહ હક્રત્સંહ
વનિાસ : નિધરા, મહુિા.

અભર્યાસ : છ ગુજરાતી. દારૂના વર્યસન પ્રતર્યરે 
ઘમૃણા. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. 6 મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી 
મદ્વનષરેધ-પ્રચાર.

ચૌધરરી, છગનિાઈ િરીખાિાઈ
િરેડછી, કજ. સૂરત.

િરેડછી આશ્મમાં કાંતણ-િણાટ શીખર્યા પછી 
સતર્યાગ્રહ-આંદોલનમાં જોડાર્યા. તરેમની 
ધરપકડ થઈ. 21 િષ્થ જેલમાં ગાળ્ાં.

ચૌધરરી, જાનાિાઈ જગાિાઈ
અંબામ, કજ. સૂરત.

બારડોલી આશ્મમાં કાંતણ, િણાટ, પીંજણ 
િગરેરરે શીખર્યા. 1924થી 1929 સુધી ગામમાં 
આ જ કાર્ય્થ કર્યુું. 1930માં સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેતાં ધરપકડ થઈ. કારાિાસ ભોગવર્યો.

ચૌધરરી, જસેંગિાઈ
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

ખરેડૂત કાર્ય્થકર.
રાિલશ્ી(રાજા)ના દમન સામરે ખરેડૂત પકરષદરે 
ના-કરની લડતની જાહરેરાત 25 સપટરેમબર, 
1937ના રોજ કરી. તર્યાર બાદ સરકારી 
પ્રચારતંત્રનો સામનો કરીનરે, ખરેડૂતોની શક્ત 
ટકાિિા અનરે િધારિા ગામડાંમાં પ્રિાસ ખરેડીનરે 
તરેમણરે લોકોનરે જાગ્રત કર્યા્થ.

ચૌધરરી, દંડાબહેન જગાિાઈ
જનમ : 1910. ખાનપુર, તા. વર્યારા, કજ. સૂરત.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : િરેડછી. 1924માં િરેડછી આશ્મમાં 
જઈનરે કાંતણ, ખાદી પહરેરિી. પરદરેશી કાપડની 
દુકાનો તથા દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. વિદરેશી 
કાપડ અનરે દારૂના બવહષકારનો ગામડાંમાં 
પ્રચાર, ખાદીનો પ્રચાર. 1928માં બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન િાલોડની છાિણીમાં 
રહીનરે ભક્તબા દરેસાઈ સાથરે ગામડાંમાં પ્રચાર. 
એ િષકે વહજરત કરી, ઘર, જમીન િગરેરરે છોડ્ાં. 
1932-33 : વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. 1 િષ્થ 
જેલની સજા સાબરમતી અનરે ર્યરિડામાં 
ભોગિી. 1942માં સરઘસમાંથી ધરપકડ. 6 
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માસની જેલ. સાબરમતી જેલમાં.

ચૌધરરી, દાળજીિાઈ ગાંગજીિાઈ
નિધરા, કજ. સૂરત.

1942ની લડત િખતરે દારૂતાડીનાં પીઠાં ઉપર 
વપકરેકટંગ કર્યુું. તરેમની ધરપકડ થઈ. િડોદરા 
જેલમાં 6 માસની સજા ભોગિી.

ચૌધરરી, દરીપત્સંહ વજતે્સંહ
કાંટા ફવળર્યા, મઢી, તા. બારડોલી, કજ. સૂરત.

1942ની લડતમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. પકડાર્યા. 10 મવહના જેલ ભોગિી.

ચૌધરરી, દેવત્સંહિાઈ મંછાિાઈ
ડુંગરી, કજ. સૂરત.

અભર્યાસ છોડી કાંતણ-િણાટ શીખર્યા. 1930માં 
મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં સામરેલ થર્યા. પવત્રકાઓ 
િહેંચિા ગામડરે ગામડરે જતા. ખાદીપ્રચાર, 
દારૂબંધી-કાર્યયો કરતાં ધરપકડ થઈ. 7 માસની 
સજા થઈ.

ચૌધરરી, નાગરિાઈ વેસતાિાઈ
નિધરા, કજ. સૂરત.

1930-32માં દારૂતાડીની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કર્યુું. ધરપકડ થઈ. 6 માસની જેલ ભોગિી.

ચૌધરરી, પરીયૂષકાંત
કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં બૉમબપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. પોપટલાલ કોદરલાલ સોની મારફતરે 
બૉમબનાં રસાર્યણો મરેળવર્યાં. શાંવતલાલ ર. 
પટરેલ સાથરે 30 સપટરેમબર, 1942ના રોજ 
જમાલપુર લાંબી શરેરીમાં બૉમબ બનાિતાં 
ભર્યાનક ધડાકો. ચૌધરીનો જમણો હાથ ઊડી 
ગર્યો. ડાબા હાથની આંગળીઓનરે ઈજા અનરે 
ગુમાિી. શરીર લોહીલુહાણ. બરેભાન થર્યો. કરેસ 
ચલાિીનરે 3 િષ્થની કરેદની સજા. આઝાદી બાદ 

જર્યપુરથી સંસદસભર્ય.

ચૌધરરી, પૂરરીબહેન ્લા્લા
બાપુપુરા, માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

1938 : માણસાના જમીન-મહરેસૂલ સતર્યાગ્રહ 
દરવમર્યાન ચૌધરી સુખા બરેચરનરે દીનમહંમદરે 
ઢોર-માર માર્યયો. સુખાની ‘બચાિો બચાિો’ની 
બૂમો સાંભળી પૂરીબહરેન દોડી આવર્યાં. મકરાણી 
દીનમહંમદરે તરેનું ખંજર પૂરીબહરેનના ડાબા 
હાથમાં ભોંકી દીધું. લોહીની ધાર છૂટી. તરેનાં 
કપડાં ભીંજાર્યાં અનરે તરે બરેભાન થઈનરે નીચરે 
પડી ગર્યાં.

ચૌધરરી, બૂચાિાઈ સુત્્લયાિાઈ
નિધરા, કજ. સૂરત.

1942ની રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં જોડાર્યા. દારૂ-
તાડી છોડિા સમજાિિા લાગર્યા. તરેમાં ધરપકડ 
થઈ. જેલિાસ ભોગવર્યો.

ચૌધરરી, િાવત્સંહ ચંદ્રત્સંહ
જનમ : 1911. જેવસંગપુરા, કજ. સૂરત.

બારડોલીના આશ્મમાં જોડાર્યા અનરે કાંતણ-
િણાટની તાલીમ લીધી. 1928માં િલલભભાઈ 
સાથરે બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 1930માં 
દાંડીકૂચમાં જોડાર્યા. ધરાસણાથી ધરપકડ થઈ. 
3 માસની સજા ભોગિી. 1932માં ફરી 
ધરપકડ થઈ. 6 માસની સજા થઈ. 1933માં 
કામરરેજમાં પકડિામાં આવર્યા. 9 માસની સજા 
થઈ.

ચૌધરરી, િાવત્સંહ વજીત્સંહ
િતન : િરેડછી, તા. િાલોડ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. 1932માં સિર્યંસરેિકોની ટુકડી લઈ 
બારડોલી ગર્યા. તર્યાં ‘મહાતમા ગાંધી કી જર્ય’ 
બોલાિતાં ધરપકડ થઈ. 41 માસની સજા થઈ 
અનરે રૂ. 50/- નો દંડ થર્યો. ફરી ચળિળમાં 
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ભાગ લીધો, જેલ થઈ. કુલ 9 માસની જેલર્યાત્રા 
િરેઠી.

ચૌધરરી, મકનજી કરોયાિાઈ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1905. િરેડકિા, સૂરત.

રચનાતમક સમાજસરેિક. 1930 : દાંડીકૂચની 
પૂિ્થગામી ‘અરણ’ ટુકડીમાં સકકર્ય. ધરાસણા 
મીઠા સતર્યાગ્રહ, માર ખાધો. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ સતર્યાગ્રહ. દંડ રૂ. 200 નવહ ભરતાં 
વપતાની 8 િીઘા ભૂવમ સરકારરે લઈ લીધી. 
બારડોલી અનરે માંડિીમાં ખાદી-ગ્રામોદ્ોગ 
અનરે સિયોદર્ય ક્ષરેત્રરે સકકર્ય. રચનાતમક 
સમાજકાર્ય્થ.

ચૌધરરી, મરોતરીરામ તુ્લસરીરામ
જનમ : 1911. િરેડછી.

1928માં બારડોલીની ‘ના-કર’ની લડતમાં 
ચુનીકાકાની પ્રરેરણાથી જોડાર્યા. ગોલણ મુકામરે 
પવત્રકા િહેંચિાનું કામ કરતા. 1942માં 
ધરપકડ થઈ. આઝાદી મળી તર્યારરે છૂટા કરિામાં 
આવર્યા.

ચૌધરરી, રામજીિાઈ રૂપાિાઈ
જનમ : 1917. સૂરત કજલલાના ભડકૂિામાં. િતન 
: માંગરોળ, જૂનાગઢ.

1938-43 સુધી ઇનદુલાલ ર્યાવજ્કની સાથરે 
પ્રિમૃવતિઓ કરી હતી. 1939માં લિરેટ 
સતર્યાગ્રહની આગરેિાની લઈનરે જેલ ભોગિી 
હતી. હાળીમુક્તની લડત પણ ચલાિી હતી. 
1940માં િાણીસિાતંત્ર્ય માટરે ભાષણ કરિા 
માટરે ધરપકડ થઈ હતી. રાજપીપળાના દરેજાડ 
ગામની ભીલ બહરેનો પર થર્યરેલા અતર્યાચારની 
તપાસ કરિા જતાં પકડાર્યા હતા. 1 કદિસ 
જેલમાં રાખી હદપાર કરાર્યા હતા. 1941માં 
ઉદ્ામિાદી સાવહતર્ય માટરે ધરપકડ થઈ હતી. 2 
િષ્થની સજા થઈ હતી. 2 કદિસ પછી િડોદરા 
સરકારરે અટકમાં લીધા અનરે 1 મવહનો જેલમાં 

રાખર્યા. 1950માં લરેિીનો વિરોધ કરિાનરે કારણરે 
જેલમાં પૂર્યા્થ હતા. આકદિાસીઓ અનરે હકરજનો 
માટરે ખૂબ કામ કર્યુું.

ચૌધરરી, રામાજી
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

ખરેડૂત કાર્ય્થકર.
રાિલશ્ી(રાજા)ના દમન સામરે ખરેડૂત પકરષદરે 
ના-કરની લડતની 25 સપટરેમબર, 1937ના 
રોજ જાહરેરાત કરી. તર્યાર બાદ સરકારી 
પ્રચારતંત્રનો સામનો કરીનરે ખરેડૂતોની શક્ત 
ટકાિિા અનરે િધારિા ગામડાંમાં પ્રિાસ ખરેડીનરે 
તરેમણરે લોકોનરે જાગ્રત કર્યા્થ.

ચૌધરરી, રૂવજીિાઈ જોત્ષયાિાઈ
વનિાસ : િરેડછી, િાલોડ, સૂરત.

1930માં મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
પવત્રકાઓનું અનરેક ગામોમાં વિતરણ. મઢી 
સટરેશનરે ધરપકડ. 6 કદિસ કાચી અટકાર્યત. 6 
મવહના કારાિાસ. ચક્કી પીસિી. સૂતરના દડા 
કરિા, દબાણો સહરેિાં આકદ. 3 િાર ઘર પર 
દરોડા. િસતુઓ જપ્ત. તામ્પત્ર.

ચૌધરરી, વા્લજીિાઈ વસનજીિાઈ
વનિાસ : મગરકૂઈ, વર્યારા, સૂરત.

વનધ્થન. િરેડછી આશ્મમાં સાદું જીિન. 1928ના 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં પવત્રકાવિતરણ. 
ધરપકડ. પોલીસનો મૂઢમાર. 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી િણાટકામમાં 
સકકર્ય. તામ્પત્ર.

ચૌધરરી, વરીય્જસંગિાઈ
માણસા, ઉ. ગુજરાત. ખરેડૂત કાર્ય્થકર.

માણસા દરેશી રાજર્ય હતું. રાિલશ્ી(રાજા)ના 
દમન સામરે ખરેડૂત પકરષદરે ના-કરની લડતની 
જાહરેરાત કરી. તર્યાર બાદ સરકારી પ્રચારતંત્રનો 
સામનો કરીનરે, ખરેડૂતોની શક્ત ટકાિિા અનરે 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 97

િધારિા ગામડાંમાં ફરીનરે તરેમણરે પ્રચાર કર્યયો.
ચૌધરી, િરેલજીભાઈ કાનજીભાઈ
વનિાસ : િરેડછી, િાલોડ, સૂરત.

1928માં િાલોડમાં બારડોલી સતર્યાગ્રહની 
છાિણીમાં કાંતણિણાટ. 1930 : મીઠા-
સતર્યાગ્રહ. ધરાસણા. મીઠાની ચોરી. 15 કદિસ 
ઘાસના િાડામાં બંદી. સપ્તાહ સુધી આહાર 
વિના રાખર્યા. 11 મવહનો કારાિાસ. મુક્ત પછી 
પવત્રકાવિતરણ 6 મવહના કારાિાસ. એકત્ર 17 
મવહના કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : કમૃવષ.

ચૌધરરી, સુખા બેચર
બાપુપુરા, માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

1938 : માણસાના જમીનમહરેસૂલ સતર્યાગ્રહ 
દરવમર્યાન સરકારી અવધકારી મકરાણી 
દીનમહંમદરે અકારણ જ સુખા ચૌધરીનરે ઝૂડિા 
માંડ્ો. ઢોરમારથી ત્રાસરેલા સુખાની ‘બચાિો, 
બચાિો’ની બૂમો સાંભળી લોકો દોડી આવર્યા.

ચૌધરરી, હરીરાિાઈ દેવરીત્સંહ
નિઘરા.

1942ની લડતમાં ભાગ લઈ દારૂ-તાડીનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ કર્યુું. તરેમની ધરપકડ થઈ. 6 
માસની જેલની સજા થઈ.

ચૌહાણ અંબા્લા્લ જોઈતારામ
જનમ : 1903. વિસનગર.

વર્યિસાર્ય : દરજીકામ. અભર્યાસ : ધોરણ 7.
અખાડા પ્રિમૃવતિ : કુસતી, લાઠી, દંડબરેઠક િગરેરરે.
ધાવમ્થક િાચન. રાષ્્રીર્ય ભાિના. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય ભાગ. સભા-
સરઘસમાં જોડાતા. પોલીસદમનનો ભોગ 
બનતા. વિસનગરમાં ઉત્રાણકર શહીદ થર્યા તરે 
અંગરેની સભામાં થર્યરેલી ધરપકડોમાં 
અંબાલાલનો સમાિરેશ. કરેસ. પાંચ કદિસની 
કરેદની સજા.
અિસાન : 23 ઑ્ટોબર, 1972.

ચૌહાણ, કાનજીિાઈ
જનમ : 20 ફરેરિુઆરી, 1917. રાણાિાિ, કજ. 
જૂનાગઢ.

ગાંધીજીની હાકલથી પ્રરેરાઈ આશરરે 17 િષ્થની 
િર્યરે સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં. મોરબી, ધાંગધા, 
રાજકોટ અનરે રાણપુરના સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડો થઈ. 3 િાર જેલિાસ. 
સાબરમતી જેલ 6 માસ. નાવશક જેલ 8 માસ. 
સાબરમતી જેલ 12 માસ. સવિનર્ય કાનૂનભંગ. 
ગુપ્ત પવત્રકાઓ લખિી, િહેંચિી. સભા-
સરઘસો ર્યોજિાં, લડતનો પ્રચાર મુખર્ય 
કામગીરી. રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં પણ કામ કર્યુું. 
રાષ્્રભાષાનો પ્રચાર.

ચૌહાણ, નગરીનદાસ મૂ્લચંદ
જનમ : 1922. સૂરત.

મુંબઈ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. તરેથી ધરપકડ. માલિણી દુગ્થમાં છ 
મવહનાની કરેદ ભોગિી. જેલમાં ખૂબ માર 
ખાધો. મુક્ત બાદ પ્રભાતફરેરી, દારૂબંધી, 
ખાદીપ્રચાર િગરેરરે કાર્યયોમાં ભાગ લીધો. તરેમનરે 
રૂ. 2,500/- પરેનશન મળરે છરે. તરેનો ઉપર્યોગ 
ગરીબો માટરે કરરે છરે. તરે અગાઉ ખૂબ ગરીબી 
ભોગિી.

ચૌહાણ, નાનજીિાઈ કરસનિાઈ
જનમ : 8 જૂન, 1921. રાજકોટ. અભર્યાસ : 
સાધારણ.

રાજકોટની લડત શરૂ થતાં રાજર્યની નોકરી 
છોડીનરે દરબારગઢ ઉપર ધિજ ફરકાવર્યો. 
પોલીસોના બરેસુમાર મારથી બરેભાન. ધરપકડ. 
સરધાર અનરે રાજકોટની જેલમાં સજા ભોગિી. 
તરે પછી વર્યાર્યામશાળા શરૂ કરી. ર્યુિકોમાં 
રાષ્્રિાદનું વસંચન.
1942ની લડત િખતરે એજનસીની કોઠી ઉપર 
ધિજ ફરકાવર્યો. માર ખાધો, ઘિાર્યા. જેલમાં. તરે 
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પછી પછાત િગયોની સરેિા.

ચૌહાણ, પુરુષરોત્તમ ્લા્લજી
િલસાડ કજલલાનું હાંસાપોર.

ગોધરાના આશ્મમાં મામાસાહરેબ ફડકરે અનરે 
પરીવક્ષતલાલ મજમુદારના હાથ નીચરે 7 િષ્થ 
ગાળ્ાં હતાં. 1929માં નિસારીના ઠક્કરબાપા 
આશ્મમાં વશક્ષક તરીકરે જોડાર્યા. 1930માં 
જબલપુરમાં પીઠા પર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ 
થઈ હતી. 6 મવહનાની જેલ થઈ અનરે રૂ. 25નો 
દંડ, દંડ ન ભરરે તો િધુ 1 મવહનાની સજા થઈ. 
1932માં ગાંધીજી ગોળમરેજી પકરષદમાં ગર્યા 
તર્યારરે િતન હાંસાપોર જઈનરે હકરજનોનરે 
મંકદરપ્રિરેશ કરાવર્યો હતો. 1932માં નિસારી 
પ્રાંત હકરજન સંઘમાં પ્રચારક તરીકરે કામ કર્યુું. 
1937-39માં કૉંગ્રરેસ પક્ષના ધારાસભર્ય થર્યા. 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં નિ મવહનાની સજા 
ભોગિી. 1942માં સૂરત હકરજન છાત્રાલર્ય 
શરૂ કર્યુું. ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 15 મવહના જેલ 
ભોગિી. સૂરત કજલલાના હકરજન સરેિક સંઘના 
મંત્રી તરીકરે 23 િષ્થ એકધારી સરેિા આપી.

ચૌહાણ, પૂજાિાઈ કાળરીદાસ
સરેિાણ, તા. વતલકિાડા.

નાનપણથી જ સિદરેશાકભમાની. 1937માં 
મંગળદાસ આર્ય્થની દોરિણીથી કૉંગ્રરેસના 
સકકર્ય કાર્ય્થકર તરીકરે સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 

જોડાર્યા. 1940ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાઈ ધરપકડ િહોરી. 6 માસની જેલ થઈ. 
1942ની લડતમાં ભૂગભ્થમાં રહીનરે કામ કર્યુું.

ચૌહાણ, િાવત્સંહ હરીરાજી
જનમ : 15 માચ્થ, 1915. જૂનાગઢ.

1938-39માં જૂનાગઢ પ્રજામંડળની લડતમાં 
ભાગ લીધો. ધરપકડ થઈ. થોડા કદિસ જેલની 
સજા થઈ. 1942ની લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ 
અમદાિાદથી ધરપકડ થઈ. પંદર કદિસની 
જેલ થઈ. આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. 
જૂનાગઢ રાજર્યરે નોકરીમાંથી બરતરફ કર્યા્થ. 
જમીન-ખોરડાં જપ્ત થર્યાં.

ચૌહાણ, મેરાિાઈ કાનાિાઈ
જનમ : 1 ઑ્ટોબર, 1917. સીદસર, કજ. 
ભાિનગર.

ઘોઘા, લાઠી, તળાજા, મહુિા, રાજકોટ તરેમજ 
1942ની જુદી જુદી લડતોમાં ભાગ લીધો. 
નાની-મોટી સજા થઈ. કુલ 6 માસ અનરે 27 
કદિસની સજા ભોગિી.

ચૌહાણ, ત્સદ્શે્વર રામ્લા્લ
વનિાસ : િડોદરા.
િડોદરા ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. સરઘસ પર 
ગોળીબારમાં ઘાર્યલ. 17 કલાક બરેભાન. 3 
મવહના કારાિાસ.

છ
છગનિાઈ રણછરોડિાઈ
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

ખરેડૂત કાર્ય્થકર. રાિલશ્ી(રાજા)ના દમન સામરે 

ખરેડૂત પકરષદરે ના-કરની લડતની જાહરેરાત 25 

સપટરેમબર, 1937ના રોજ કરી. તર્યાર બાદ 

સરકારી પ્રચારતંત્રનો સામનો કરીનરે ખરેડૂતોની 

શક્ત ટકાિિા અનરે િધારિા ગામડાંમાં પ્રિાસ 

ખરેડીનરે તરેમણરે લોકોનરે જાગ્રત કર્યા્થ.

છગન્લા્લ નાનજી
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1931માં ધાંગધા સતર્યાગ્રહમાં. ધરપકડ. 

મીઠાના ગોડાઉનમાં જેલિાસ.
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છતવાણરી, રેવાચંદ બુ્લચંદ
િતન : વસંધ. હાલ : બીલીમોરા. 

આઝાદીની લડતમાં ભાગ. 1930માં દારૂની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. સભા-સરઘસો ર્યોજિાં, 
પ્રભાતફરેરી કાઢિી િગરેરરે કાર્ય્થકમો કર્યા્થ. વપકરેકટંગ 
કરતાં ધરપકડ. કાચી જેલમાં અઠિાકડર્યું. 
દરેશના વિભાજન િખતરે વમલકતો ગુમાિીનરે 
ભારત નાસી આવર્યા.
બીલીમોરામાં વશક્ષક. 1973માં વનિમૃતિ. 
દરેશદાઝથી જાહરેર કાર્યયો.

છરિા, િગવાનજી દેવચંદ
જનમ : 1919. રાજકોટ.

1938માં રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. 3 
માસની સજા થઈ. 300 રૂ. દંડ થર્યો. દંડ ન 
ભરિાથી 4 માસની સજા ભોગિી.
અિસાન : 8 સપટરેમબર 1956.

છનાિાઈ નારણજી
બારડોલી. 

1921-22માં ગાંધીજીના વનિાસની 
(ખાદીનગર) મઢૂલીના ચોકીદાર. નાગપુર ઝંડા 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાઈ સજા ભોગિી. 1928માં 
બારડોલીમાં મહરેસૂલ-િધારો થિાથી સતર્યાગ્રહ 
કરી વહજરત કરી. સરકારરે તરેમનું ઘર સળગાિી 
દીધું. 1930માં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 2 
િખત જેલ. 1942માં ભાંગફોડ-પ્રિમૃવતિમાં 
ભાગ લીધો.

છનાિાઈ િાણાિાઈ
જનમ : પુના, તા. મહુિા, કજ. સૂરત.

1942માં પીઠાંમાંના દારૂનો નાશ કરિાની 
તથા તાડ-ખજૂરાંનાં ઘકડર્યાં ફોલિાની પ્રિમૃવતિમાં 
ભાગ લીધો. નિસારીની (િડોદરા રાજર્ય) 
સબજેલમાં અટકાર્યત. પ્રજામંડળરે િહીિટ 
લીધો પછી છોડી મૂ્ર્યા.

છાયા, ત્નરંજન ક્દ્લસુખરાય
મુંબઈ.

1942માં મુંબઈમાં કકશોરિર્યમાં પ્રભાતફરેરી 
અનરે સરઘસમાં ભાગ લરેતા તર્યારરે 5-7 િખત 
લાઠીનો પ્રસાદ મળ્ો હતો. રાષ્્રીર્ય સરેિાદળમાં 
7 િષ્થ કામ કર્યુું હતું. વનર્યવમત કાંતણ કરતા. 
ફંડફાળા માટરે માઈલો સુધી ફરતા.

છાયા, પ્તાપરાય તુળજાપ્સાદ
જનમ : 7 ફરેરિુઆરી, 1907. જૂનાગઢ.

1930માં દાંડીકૂચમાં ટપાલીનું કામ કર્યુું. 
અમદાિાદમાં કૉલરેજમાં વપકરેકટંગ કરતાં 
પકડાર્યા. 6 માસની જેલ થઈ. 1932માં પુન: 
પકડાર્યા. એક િષ્થની જેલ ભોગિી. 1942ની 
લડતમાં પોરબંદરમાં 3 માસ અટકાર્યતમાં 
રાખિામાં આિરેલ.

છાયા, િુજગંરી્લા્લ કાંત્ત્લા્લ
જનમ : 6 મરે, 1912, પોરબંદર.

1931-32ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
અમદાિાદથી પકડાર્યા. સાબરમતી જેલમાં 4 
માસની સજા ભોગિી. 1942ની લડતમાં 
ભૂગભ્થ પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો.
અિસાન : 21 જુલાઈ, 1983.

છાંટબાર, નંદ્લા્લ ગરોરધનદાસ
જનમ : 30 સપટરેમબર, 1927. પાવલતાણા, કજ. 
ભાિનગર.

રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લરેિા બદલ ઘર 
છોડિું પડ્ું. ભાિનગર પ્રજા પકરષદમાં. સભા-
સરઘસ- વપકરેકટંગમાં સકકર્ય. 1955માં જશિંત 
મહરેતા સાથરે દીિ-સતર્યાગ્રહમાં. લાઠીચાજ્થમાં 
માથું ફાટી જિાથી બરેભાન અિસથામાં. રાજર્ય 
િાહનવર્યિહાર ખાતામાં કાર્ય્થ.

છાંટબાર, બચુિાઈ વશરામિાઈ
અમરરેલી.
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1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અમરરેલીમાં 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યરેલા. શાળાના 
મકાનનરે આગ ચાંપિાના આરોપસર ધરપકડ 
થઈ. થોડો સમર્ય અટકમાં રાખર્યા.

છરીપુિાઈ રામજી
જનમ : 1904. િતન : બીલીમોરા, કજ. િલસાડ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડત િખતરે 
સિરાજ મળરે નહીં તર્યાં સુધી ઘરેર પાછા ન 
આિિાના સંકલપ સાથરે ઘરેરથી વિદાર્ય. 
ધરાસણાના મીઠાના અગરો પર ધાડ પાડિા 
ટુકડીમાં જોડાર્યા. તરે કાર્ય્થકમ બંધ રાખિાથી 
લડતના પ્રચાર િાસતરે ચીખલી, નિસારી 
વિભાગનાં ગામોમાં પ્રિાસ. તરે પછી ભરૂચ 
કજલલાના જંબુસર તાલુકામાં પ્રચાર કર્યયો. તર્યાં 
પ્રભાતફરેરી, ખાદીપ્રચાર, અસપમૃશર્યતા-વનિારણ 
િગરેરરે પ્રિમૃવતિ કરી.
છરેલલરે મુંબઈ જઈ ખાનગી ધંધો.

છીંકણરીવાળા, ગરોત્વંદ્લા્લ 
િરોગરી્લા્લ
જનમ : 1920. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. િરેપારી. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે ધંધો છોડી 
લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ અનરે 9 માસ 
સુધી અટકાર્યત.

છીંકણરીવાળા, મત્ણિાઈ પરસરોત્તમ
સાિલી, કજ. િડોદરા.

1942ની લડતમાં સરઘસમાં સામરેલ થતાં 
સરઘસ ઉપર લાઠીચાજ્થ થર્યો અનરે અનરેક જણ 
ઘાર્યલ થર્યા. તરેમના ઉપર ઘોડા દોડાિિામાં 
આવર્યા. ધરપકડ થઈ અનરે 6 માસની સજા 
કરિામાં આિી.

છરોટાિાઈ કલયાણિાઈ
વનિાસ : કાકરખાડ, નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1919 : રૉલરેટ ધારા વિરોધી ચળિળથી પ્રિરેશ.
1923ના નાગપુર ધિજ-સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
1930 : મહાસભા માટરે વનવધ એકત્ર કરિાની 
સરેિા. 6 મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. પવત્રકા મુદ્રણ પ્રકાશન, 
વિતરણ. ભાઈ પણ કાર્ય્થકર. દંડ ના ભરાતાં 
ઘરિખરી જપ્ત.

છરોટાિાઈ િેડાિાઈ
મોટી કરોડ, િલસાડ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. સભા-
સરઘસોમાં જોડાર્યા. દારૂ-તાડીનાં પીઠાં ઉપર 
વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો. તરેમ કરતાં ધરપકડ 
થઈ. જેલિાસ ભોગવર્યો.

છરોટાિાઈ પૂંજાિાઈ
પાણશીણા, તા. લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડી પ્રજામંડળના સકકર્ય કાર્ય્થકર. 8-2-
1939ના રોજ રાજર્યાકશ્ત ગુંડા ટોળકીએ 
તરેમના કુટુંબના સભર્યોનરે ખૂબ મારપીટ કરી. 
પતનીના પગનાં કડલાં કાઢિા પગ કાપિાનો 
પ્રર્યાસ. લીંબડીથી વહજરત કરી.

છરોટાિાઈ િૂ્લાિાઈ
પણસોરા, કજ. આણંદ.

ગામના આગરેિાન તથા હોમરૂલ લીગના 
કાર્ય્થકર. ફૂલાભાઈના પુત્ર છોટાભાઈ કૉલરેજનો 
અભર્યાસ છોડીનરે પણસોરા આવર્યા અનરે તરેમણરે 
પણ લીગનું પ્રચારકાર્ય્થ જોરશોરથી ઉપાડી લીધું 
હતું.

છરોટાિાઈ િરીમિાઈ
િલસાડ.

હોમરૂલ લીગની િલસાડ શાખાના મંત્રી. 
લીગના સભર્યો નોંધતા, પવત્રકાઓ િહેંચતા, 
હોમરૂલનો પ્રચાર કરિા સભાઓ ર્યોજતા તથા 
ભાષણો
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કરતા.

છરોટાિાઈ મરોતરીિાઈ
ગામ કારરેલી, ભરૂચ.

1930માં ‘ના-કર’ની લડતમાં ભાગ લીધો. 
જમીન-મહરેસૂલ ભર્યુું નવહ. મીઠાનો સતર્યાગ્રહ 
કર્યયો. ધરાસણા જઈ મીઠું લૂંટિામાં ભાગ 
લીધો. પવત્રકા િહેંચિાનું કામ કર્યુું. જંગલ-
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. વપકરેકટંગ કરતાં 
પકડાર્યા. સજા ભોગિી. જમીન-જાગીર બધું 
ગર્યું.
છોટાલાલ તરેજપાલ
રાજકોટ.
અસહકારની ચળિળમાં 1920-22માં ભાગ 
લીધો. રાજકોટના ખાદીપ્રરેમી અનરે સિાતંત્ર્ય-
સૈવનક. તરેમણરે ગજિામાં સમાઈ શકરે તરેિો 
નાજુક રેંકટર્યો બનાવર્યો હતો; જે કલાકરે અડધો 
ઔંસ સૂતર કાંતી શકતો હતો.

છરોટા્લા્લ પુંજાિાઈ
પાણશીણા, લીંબડી (દરેશી રાજર્ય).

લીંબડી દરેશી રાજર્યમાં સથપાર્યરેલ પ્રજામંડળના 
મંત્રી. રાજર્ય તરફી માણસો 5 ફરેરિુઆરી, 
1939ની રાત્રરે એકાએક ખટારામાં આવર્યા. 
તરેમના ઘર પર હુમલો કર્યયો અનરે ઘરમાંથી 
માલવમલકત લૂંટીનરે ઉપાડી ગર્યા અનરે મંત્રી 
છોટાલાલનરે માર મારિામાં આવર્યો.

છરોટા્લા્લ િૂરાિાઈ
જનમ : 1917. િાંકાનરેર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ ધરપકડ કરિામાં 
આિી. ત્રણ માસની કરેદની સજા ભોગિી.

છરોટુિાઈ કાળરીદાસ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

છોટુભાઈએ 1931-32થી આઝાદીની લડતોમાં 
ભાગ લીધો. 1942ની લડત િખતરે સતર્યાગ્રહ 
અનરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ કરી હતી. સભા-સરઘસોમાં 
ભાગ લીધો. તરેમની ધરપકડ થઈ અનરે જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

જ
જડાવબહેન મરોતરીિાઈ
આંકલાિ. ઉંમર : 14.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ સ્ત્રીઓના 
સરઘસ પર પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારોથી બરડામાં 
ઈજા થઈ હતી.

જમના
ઇટાદરા, માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

1938 : માણસાના જમીન-મહરેસૂલના 
સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન મનોરભાઈ જીિાભાઈ 
પટરેલના ખરેતરમાંથી ઘઉં લૂંટિા પોલીસ આિી. 

નગારં િગાડતાં 25 જેટલી સ્ત્રીઓ ભરેગી થઈ. 
પોલીસોએ ખળામાં કામ કરતી સ્ત્રીઓ પર 
હુમલો કર્યયો. તરેમાં ખળામાં કામ કરતી જમનાનરે 
પોલીસરે સંગીનથી ઘાર્યલ કરી.

જમનાદાસ જીવણરામ
ભાિનગર.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. છ મવહનાની જેલની 
સજા ભોગિી.

જમનાદાસ ડાહ્ાિાઈ
કડોદ, કજ. સૂરત.

1928ના બારડોલી સતર્યાગ્રહની ના-કરની 
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લડતમાં મહરેસૂલ નહીં ભરિાથી જમીન 
ખાલસા કરિાની નોકટસ. દરબાર ગોપાળદાસ 
દરેસાઈની છાિણીમાં સિર્યંસરેિક. 1930ની 
ચળિળમાં વપકરેકટંગ કરતાં માર ખાધો, ધરપકડ. 
બારડોલી જેલમાં 22 કદિસ રાખર્યા બાદ 6 
સપ્તાહની કરેદ અનરે રૂ. 100/- દંડની સજા. 
જુલમ કરીનરે દંડ િસૂલ કર્યયો. એમનાં િર્યોિમૃદ્ધ 
દાદીમાનરે ઘરમાં ગોંધીનરે બારણરે સીલ માર્યાું. 
1942માં લડતમાં ભાગ લરેનારાનરે પોતાનરે ઘરરે 
આશ્ર્ય આપતા.

જમનાદાસ દ્ારકાદાસ
મુંબઈ.

મુંબઈમાં એની બરેસંટની હોમરૂલ લીગની 
શાખાના પ્રમુખ. િરેપારીઓમાં સારી લાગિગ 
ધરાિતા. સારા િ્તા હતા. સારા નરેતાનાં ઘણા 
ગુણો અનરે લક્ષણો ધરાિતા હતા. તરેઓ 
ભૂલાભાઈ દરેસાઈ, ચંદ્રશંકર પંડ્ા, ક. મા. 
મુનશી, વિભાકર, મનસુખલાલ માસતર િગરેરરે 
સાથરે ગુજરાતની પ્રજાનરે દરેશની રાષ્્રીર્ય 
ચળિળની માવહતી આપિા ગુજરાતના 
કજલલાનાં ગામોમાં સભાઓ ર્યોજી, હોમરૂલનો 
પ્રચાર કરતા.

જમનાબહેન ગરોત્વંદજી
િતન : પોરબંદર.

િરેપારઅથકે વપતાનો િસિાટ મુંબઈ. જમનાબહરેન 
ગાંધીજીની પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. રાષ્્રીર્ય 
ચળિળમાં ભાગ લઈ કારાિાસ િરેઠો. 
સિદરેશીનાં વ્રતધારી. સારાં િ્તા. મવહલા 
આગરેિાન. મવહલા સંગઠનમાં સકકર્ય.

જમા્લ, નૂરમહમદ મુલ્લા
જનમ : 5 જૂન, 1909. ટીંબી, કજ. ભાિનગર.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં સિર્યંસરેિક 
તરીકરે સરેિા આપી હતી. સૌરાષ્્રની અનરેક 
લડતોમાં

ભાગ લઈ તરેમણરે જેલની સજાઓ ભોગિી હતી. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં િડોદરામાં
એક સરઘસમાં જોડાર્યા. તરે સરઘસ ઉપર
પોલીસરે ગોળીબાર કરતાં તરેમનરે પણ ગોળી
િાગી અનરે ગંભીર ઈજા થઈ હતી. તર્યાર બાદ 
કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર અનરે િત્થમાનપત્રોના
પ્રવતવનવધ હતા.

જયવતરીબહેન
બારડોલી.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ઓલપાડની 
છાિણીમાં મુકામ રાખી, ગંગાબહરેન અનરે 
હમીદાબહરેન તૈર્યબજીનાં નરેતમૃતિ અનરે 
માગ્થદશ્થન હરેઠળ દારૂતાડીનાં પીઠાંઓ પર 
વપકરેકટંગ કરિા જતાં હતાં.

જયંતરી્લા્લ
1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
8મી મરે, ગુરિારના રોજ કબનજકાતી મીઠું 
લઈનરે મવણભાઈ િાઘજીભાઈ પટરેલની સરદારી 
નીચરે નીકળ્ા. કાકઠર્યાિાડ મરેલમાં વિરમગામ 
સટરેશનરે ઊતર્યા્થ. પોલીસોએ ટુકડીનરે ઘરેરી લીધી. 
સતર્યાગ્રહીઓનરે ત્રણ-ચાર કલાક તડકામાં 
ઊભા રાખર્યા. કરેટલાક ખૂબ તરસર્યા હોિા છતાં 
પાણી પીિા જિા ન દીધા. તરસથી પીડાતા 
સતર્યાગ્રહી સૈવનક જર્યંતીલાલ પાણી િગર 
તરફડીનરે બરેભાન થઈ ગર્યા.

જયંતરી્લા્લ
ઓલપાડ, કજ. સૂરત.

આ રિાહ્ણ ર્યુિાન િષયોથી દારૂતાડી પીતા 
હતા. છાિણીનાં બહરેનો ગંગાબહરેન ઝિરેરી, 
જર્યમતી મુનશી, કુ. રોવહણી ક. દરેસાઈ િગરેરરેએ 
તરેમનરે સમજાિિાથી વર્યસન છોડી દીધું અનરે 
વપકરેકટંગમાં ભાગ લરેિા માંડ્ો હતો.

જયંતરી્લા્લ અમૃત્લા્લ
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ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ત્રણ માસની જેલની 
સજા ભોગિી.

જયંતરી્લા્લ અંબા્લા્લ (જયંતરી 
સુબરોધ)
જનમ : 1922. અમદાિાદ.

1940માં વમલની નોકરી સિીકારી હતી. શહરેર-
સૂબા જર્યંતી ઠાકોરની પ્રરેરણાથી નોકરી છોડી. 
1942માં 28 તરણોની આગરેિાની લઈ 
વિરમગામમાં 3 માસ સુધી જાનના જોખમરે 
લડત આપી. અમદાિાદ આિી વિદ્ાથભી 
સરઘસની આગરેિાની લરેતાં ખાકડર્યામાંથી 
પકડાર્યા. િીજળીનાં સબસટરેશનો ઉડાિી દરેિાના 
કાિતરામાં સામરેલ. 6 માસની સજા ભોગિી.

જયંતરી્લા્લ ત્ગરધર્લા્લ
ભાિનગર.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિાથી 
ધરપકડ કરિામાં આિી. જેલની ટૂંકી સજા 
ભોગવર્યા બાદ મુ્ત કરિામાં આવર્યા.

જયંતરી્લા્લ ગરોપાળજી
રાજકોટ.-

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. રાજકોટ ખાતરે જેલમાં 
આઠ માસની સજા ભોગિી.

જયંતરી્લા્લ નયા્લચંદ
જનમ : 1922 આશરરે. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ ધરપકડ થઈ. રાજકોટ 
સરેનટ્રલ જેલમાં ચાર માસ કરેદની સજા ભોગિી.

જયંતરી્લા્લ બા્લાિાઈ
દાહોદ.

1932ની ચળિળ દરવમર્યાન 27 જૂન, 
1923ના રોજ માણરેકલાલ ગાંધીના પ્રમુખપદરે 
ભરાર્યરેલી પંચમહાલ કજલલા પકરષદમાં ડરેવલગરેટ 
તરીકરે ભાગ લરેિા માટરે ધરપકડ. 6 માસની 
કરેદની સજા.

જયંતરી્લા્લ સુખ્લા્લ
જનમ : 1924 આશરરે. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં વહનદ સંરક્ષણ 
ધારા હરેઠળ પકડાર્યા. રાજકોટ સરેનટ્રલ જેલમાં 4 
માસ જેલિાસ.

જરરીવાળા, મત્ણબહેન ખુશા્લિાઈ
સૂરત.

1930ની લડતમાં સૂરતના કકલલા આગળ 
મદ્પાન-વનષરેધ અંગરે વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો. 
ગામડામાં કાંતિાનું શીખિતાં. જાહરેર ભાષણ 
કરતાં ધરપકડ. 6 મવહનાની કરેદની સજા. 
હકરપુરા કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેવિકાઓની 
ભરતી તથા કાર્યા્થલર્યનું સંચાલન.

જરરીવાળા, હરક્કશનદાસ દયારામ 
(દાસિાઈ)
જનમ : 1888. સૂરત. જરીનો ધંધો.

1930માં કૉંગ્રરેસમાં દાખલ થર્યા. ધરાસણાની 
છાિણીમાં રહીનરે તરેમણરે વહસાબી કામ કર્યુું. 
લડતના સમાચારોનું બોડ્થ મહીધરપરામાંથી 
ઉડાિી દરેિાતાં પોતાના ઘર પર લટકાવર્યું. 
કૂરજામાં લઈ જઈનરે બોડ્થ ઉઠાિિા કહરેતાં 
ઇનકાર કર્યયો. કૉંગ્રરેસ માટરે નાણાં એકવત્રત 
કરિાનું અનરે તરે સિર્યંસરેિકોનરે પણ પહોંચાડિાનું 
કામ કરતા. પીઠાં પર વપકરેકટંગ ગોઠિિામાં 
એમની જ્ાવતની 80 બહરેનોનરે તૈર્યાર કરી. 
લડત દરવમર્યાન પકડાર્યા. છોડી દરેિામાં આવર્યા. 
ફરીથી પકડીનરે 1 િષ્થની સજા અનરે રૂ. 1,000 
દંડ. વિસાપુરમાં જેલ ભોગિી હતી. જેલમાંથી 
છૂટીનરે હજીરામાં કાંતણિણાટ કરેનદ્ર ચાલુ કર્યુું. 
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હોદ્ાની અપરેક્ષા િગર વન:સિાથ્થ સરેિા.

જરરીવાળા હસમુખ્લા્લ
િાપી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો. ધરાસણાના મીઠાના અગરો 
લૂંટિા માટરે હજારો સિર્યંસરેિકો આિતા હોિાથી 
તરેઓ માટરે િાપીમાં પણ છાિણી હતી. તરેઓ 
િાપીની છાિણીના નાર્યક તરીકરે 
સતર્યાગ્રહીઓની બધી વર્યિસથા કરતા હતા. 
તરેમની ધરપકડ કરીનરે પાંચ મવહનાની કરેદની 
સજા કરિામાં આિી હતી.

જમ્જનવાળા, મગન્લા્લ તાપરીદાસ
જનમ : 1922. સૂરતમાં.

1942ની લડતમાં 20 િષ્થની ઉંમરરે જોડાર્યા. 
15મી સપટરેમબર મહાદરેિભાઈની પ્રથમ માવસક 
વતવથ અંગરેની પ્રભાતફરેરીમાંથી પકડીનરે 6 
માસની સજા. 1944માં ચીમૂર-આવષ્ના 
કાંવતકારીઓનરે ફાંસીની સજા થઈ હતી. તરે 
અંગરેની સભામાંથી પકડીનરે 4 મવહનાની સજા.

જશવંત્લા્લ નાના્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ. રાર્યપુર હજીરાની પોળરે ઘરની ઝડતી. 
કૉંગ્રરેસ પવત્રકા અનરે પોસટરો પકડાર્યાં. 
જાનર્યુઆરી, 1943માં ધરપકડ કરી. 6 માસની 
સખત કરેદ અનરે રૂ. 200 દંડ.

જશાિાઈ
જૂનાગઢ.

આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. તરેમની પાસરેથી 
જૂનાગઢ રાજર્યરે રાઇફલો જપ્ત કરી. રાજર્યની 
હદ છોડિાની મનાઈ કરિાથી છટકીનરે 
પોરબંદરની હદમાં રહરેલા. પાંચ ગામના 
તાલુકદાર અનરે રાજપૂત આગરેિાન હતા. 

બળિો કરિાની તૈર્યારી હતી.

જસાણરી, બેચરદાસ કાળરીદાસ
જનમ : 6 ફરેરિુઆરી, 1882. સણોસરા.

ગાંધીજીના અનુર્યાર્યી. હકરજન સરેિાકાર્ય્થમાં 
અગ્રભાગ લરેતા. ગાંધીજીનો ઉતારો તરેમના 
વનિાસસથાનરે હતો. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. બરે િાર જેલિાસ િરેઠો. મુંબઈમાં 
અિસાન : 28 માચ્થ, 1962.

જબંુસક્રયા, ઓચછવ્લા્લ હરીરા્લા્લ
વનિાસ : જંબુસર, ભરૂચ.

1928 : રાજર્ય ર્યુિાસંઘમાં. 1930 : પવત્રકા-
વિતરણ. 3 મવહના કારિાસ. અવધકારીઓનરે 
અટકાિ કરતાં િધુ કારાિાસ. 1942 : આખા 
િષ્થ માટરે અટકાર્યત. 1930થી મુંબઈ, સુરત, 
અમદાિાદ, િડોદરાનાં િત્થમાનપત્રોના 
િમૃતિાંતવનિરેદક તરીકરે કાર્ય્થ. રાષ્્રભાષા પ્રચાર 
સવમવતમાં સભર્ય.

જાડેજા, છગન્લા્લ જસેીંગિાઈ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1916. પાવલતાણા.

પાવલતાણા રાજર્યના અનર્યાર્યો સામરેની લડતમાં 
કારાિાસ(ટૂંકો). રાજકોટની લડતમાં ભાગ. ટૂંકો 
જેલિાસ. ‘વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ’ િખતરે 
કાનૂનભંગ કરતાં ધરપકડ. 6 માસ જેલ. 
પરેનશન તથા તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ.
અિસાન : 17 સપટરેમબર, 1976.

જાડેજા, મેઘજીિાઈ પચાણજી
અણખી, કજ. ભરૂચ.

1942ની લડતના ભૂગભ્થ કાર્ય્થકતા્થ-લડિૈર્યા. 
િરેડચ, સરભાણ િગરેરરે પોલીસ ચોકીઓમાંથી 
શસ્ત્રો લૂંટિામાં, રરેલના પાટા ઉખાડિામાં ભાગ 
લીધો. તરેમનરે પકડિા સરકારરે ઇનામ જાહરેર 
કરરેલું. છોટુભાઈ પુરાણી, ચંદ્રશંકર ભટ્ટના 
માગ્થદશ્થન હરેઠળ ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
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રહ્યા.

જાદવ, નટવર્લા્લ િગવાનદાસ
ભરૂચ.

1930-32 : સવિનર્યભંગની લડતમાં સકકર્ય. 
મીઠું પકિિું. દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ આકદ 
પ્રિમૃવતિઓ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. નિ મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી 
વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિ. બટુકનાથ વર્યાર્યામ શાળાનું 
સંચાલન. સાંસકમૃવતક પ્રિમૃવતિમાં પણ કાર્ય્થરત.

જાનરી, કમળાશંકર જઠેારામ
જનમ : 1 ઑગસટ, 1919. કરોડા, તા. વસદ્ધપુર, 
કજ. મહરેસાણા.

1939માં મૅકટ્રક. સી. એન. બોકડુંગ 
અમદાિાદમાં સટોરકીપર. રરેલિરે ઑકડટ 
ઑવફસમાં નોકરી. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં નોકરી છોડી, ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. મુંબઈમાં થોડો સમર્ય પ્રિમૃવતિ, બાદ આર્ય્થ 
સંગઠન પ્રગવતમંડળ િડોદરામાં સથાપર્યું. ઊંઝા 
કાિતરા કરેસના આરોપી. પાટણ હાઈસકૂલ 
સળગાિિા તથા રરેલિરેના પાટા ઉખાડિાના 
આરોપો. ધરપકડ થાર્ય તરે અગાઉ નાસભાગ. 
ગુપ્તિાસ. ઉતિર ભારતમાં રખડપટ્ટી. 1944માં 
પોલીસની શરણાગવત. 1946માં સરકારરે કરેસ 
પાછા ખેંચી લીધા પછી મુંબઈમાં નોકરી. 
1949થી વસદ્ધપુર તાલુકામાં સરેિાકાર્ય્થ.
અિસાન : 6 નિરેમબર, 1994.

જાનરી, કાંત્ત્લા્લ ઓધવજી
રાજકોટ.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. રાજર્યના 
જુલમોના ભોગ બનર્યા અનરે દુ:ખો સહન કર્યાું.

જાનરી, જમનાદાસ
જાફરાબાદ, કજ. અમરરેલી.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિાથી ધરપકડ 
કરિામાં આિી. જેલની સજા ભોગિી. ભારત 
સરકાર તરફથી પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

જાનરી, ડાહ્ાિાઈ હરગરોત્વંદિાઈ
િઢિાણ શહરેર.

બી.એ.; મોતીભાઈ અનરે ફૂલચંદભાઈની પ્રબળ 
અસર તળરે. રાષ્્રીર્ય શાળામાં ચાકરત્ર્યઘડતરનું 
કાર્ય્થ કર્યુું. િઢિાણ પ્રજામંડળની લડતમાં
ભાગ. મારપીટનો ભોગ, ધરપકડ. અટકાર્યત. 
ત્રાસ. છરેલલરે સંનર્યાસ ધારણ કર્યયો. જળસમાવધ 
લઈ દરેહતર્યાગ.

જાનરી, દરીનબંધુ ્લક્મણજી
જનમ : નૌગાંિ, કજ. કોરાપરેટ, ઓકરસા.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ. 24 
ઑગસટ, 1942ના કદિસરે પોલીસના 
ગોળીબારમાં ઘિાર્યા. તરે જ કદિસરે અિસાન.

જાનરી, ત્નરંજનાબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં જમાલપુર િૉડ્થના 
િૉડ્થનાર્યક ઉદર્યપ્રભાબહરેન મહરેતા હતાં. તરેમના 
પછીની, તરે િૉડ્થની જિાબદારી વનરંજનાબહરેન 
તથા સરોજબહરેન સંભાળતાં. દરેિની શરેરીમાં 
સ્ત્રી-લતિાનાર્યક હતાં. પ્રભાતફરેરીઓ તથા 
સ્ત્રીઓનાં સરઘસોમાં જોડાતાં. ઘિાર્યરેલાં 
છોકરાંઓનરે તાતકાવલક સારિાર આપતાં. 
રાષ્્રીર્ય ગીતો ગિરાિતાં. રાષ્્રીર્ય ગરબા ગાતાં.

જાનરી, પ્િાશંકર જટાશંકર
હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધાની લડત િખતરે ભિાનીશંકર જોષીની 
આગરેિાની હરેઠળની ત્રીજી ટુકડીએ 21-12-
1931ના રોજ સતર્યાગ્રહ કરતાં પંદર કદિસ 
જેલમાં ગર્યા. જેલમાં કષ્ો િરેઠાં. બીજી િખત 
સતર્યાગ્રહમાં સખત માર મારીનરે છોડી મૂ્ર્યા. 
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રાજર્યરે હરેરાન-પરરેશાન કર્યા્થ.

જાનરી, પ્િુ્લા્લ કાનજી
મોરબી.

વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય રંગરે રંગાર્યા. વિદરેશી 
કાપડની દુકાનરે વપકરેકટંગ. 1930-31ની મીઠાની 
લડતમાં વિરમગામ છાિણીમાં કામ કર્યુું. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. ધોળ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 1938માં રાજકોટની લડતમાં ભાગ 
લરેતાં ધરપકડ. મોરબીની લડતમાં ભાગ લીધો 
અનરે મોરબી રાજર્યના દમનનો ભોગ બનર્યા.

જાનરી, િાનુશંકર છરોટા્લા્લ
જનમ : 5 જૂન, 1909. મોરબી.

1930-31ની મીઠાની લડત િખતરે મુંબઈમાં 
ભાગ લીધો. આઝાદ મરેદાનમાં લાઠીચાજ્થ થર્યો. 
તરેમાં પગ ભાંગર્યો. મોરબી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો.

જાનરી, રત્ત્લા્લ મરોતરી્લા્લ
જનમ : 12 ઑગસટ, 1912. હળિદ.

પ્રભાતફરેરી, વિદરેશી કાપડની દુકાનરે વપકરેકટંગમાં 
ભાગ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભૂગભ્થ-
પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. અમદાિાદમાં ઇલરેક્ટ્રક 
સબ-સટરેશનનરે બૉમબથી ઉડાિી દરેિાના પ્રકરણરે 
પકડાર્યા, ધરપકડ થઈ. સાબરમતીમાં 7 માસ 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

જાનરી, રત્સક્લા્લ ઠાકરોર્લા્લ
જનમ : આશરરે 1924. અમદાિાદ.

1942ની લડત સમર્યરે 18 િષ્થની ઉંમર, 
સાધારણ આવથ્થક વસથવત. 9 કડસરેમબર, 
1942ના કદિસરે ‘શહીદ કદન’ હોિાથી 
હડતાળ. સાંકડીશરેરીમાંથી પોલીસો પર સખત 
પથથરમારો. પોલીસના ગોળીબારથી પાંસળીમાં 
ગોળી આરપાર નીકળી ગઈ. શહીદ થર્યા. 
રાષ્્રધિજમાં લપરેટરેલા તરેના મમૃતદરેહ પર લોકો 

વિારા પુષપિષા્થ.

જાનરી, શાત્નત્લા્લ જીવણરામ
િલસાડમાં.

1930માં 6 મવહનાની સજા અનરે દંડની સજા 
મળીનરે 71 મવહનાની સજા ર્યરિડા જેલમાં 
ભોગિી. 1932માં ધરપકડ. પવત્રકાની અનરે 
બીજી છૂપી પ્રિમૃવતિ. મુંબઈ પહોંચી લડતમાં 
જોડાર્યા હતા. તર્યાં 9 મવહનાની સખત સજા 
થઈ. જેલના ત્રાસ અનરે મજૂરીનરે કારણરે તકબર્યત 
લથડી.

જાનરી, સરરોજબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં માંડિીની 
પોળમાં દરેિની શરેરીનાં સ્ત્રી-લતિાનાર્યક હતાં. 
સરઘસોમાં િારંિાર આગરેિાની લરેતાં. હડતાળનરે 
કારણરે અભર્યાસ બગડરે નવહ તરેથી પ્રાથવમક 
શાળાના અભર્યાસિગયો ચલાિતાં. ઘિાર્યરેલાં 
છોકરાંઓનરે તાતકાવલક સારિાર આપતાં. 
રાષ્્રીર્ય ગરબા સ્ત્રીઓ ગાતી. શાળાએ જતી 
છોકરીઓનરે રોકિામાં આિતી. 1942ની 
ચળિળમાં વમલોની હડતાળ ખોલિાના 
વિરોધમાં કૉંગ્રરેસ સંગ્રામ સવમવતના સૂચનથી 
વમલમાવલકોના બંગલરે ઉપિાસ. પાંચમરે કદિસરે 
27 નિરેમબર, 1942ના રોજ પારણાં.

જાનરી, હસુબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં હડતાળ ખોલિાના 
વિરોધમાં કૉંગ્રરેસ સંગ્રામ સવમવતના સૂચનથી 
વમલમાવલકોના બંગલરે ઉપિાસ. પાંચમા કદિસરે 
27 નિરેમબર, 1942ના રોજ પારણાં.

જાબત્્લયા, ખરોડરીદાસ ત્શવરામ
ગાકરર્યાધાર.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં જોડાર્યા. મોટા ચારોકડર્યાની 
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લડતમાં ભાગ લીધો. લાંબા સમર્ય સુધી 
જેલિાસ ભોગવર્યો. કરેનદ્ર-સરકાર વિારા પરેનશન 
એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

જામાવાળા, ઈશ્વર્લા્લ
સૂરત.

સૂરતના િતની અનરે ચુસત અસહકારી 
સિર્યંસરેિક. ઈશ્વરલાલરે સરળ, સસતો અનરે 
સગિડભર્યયો રેંકટર્યો બનાવર્યો. જે ગાંડીિ રેંકટર્યા 
તરીકરે ખૂબ ખર્યાતનામ બનર્યો હતો.

જાવાવાળા, શારદાબહેન ચંદુ્લા્લ
મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1932 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. અલીપુર 
તથા ખડગપુરના કારાગમૃહોમાં. રાષ્્રીર્ય 
આંદોલનની વિવિધ પ્રિમૃવતિઓ : ખાદીપ્રચાર, 
સિદરેશીપ્રચાર, દારૂબંધીપ્રચાર, સમાજસરેિા. 
તામ્પત્ર અપ્થણ થર્યરેલ છરે.

જાત્ળયા, દાદુિાઈ પરિાતિાઈ
કારરેલી, કજ. ભરૂચ.

1930માં દાંડીકૂચ િખતરે ગાંધીજી તરેમના 
ગામમાં આવર્યા હતા અનરે સતર્યાગ્રહ માટરે 
સમજ આપરેલી. કારરેલી ગામના ભાઠામાં મીઠું 
પકિિાના કામમાં સાથ આપર્યો. ધરાસણાની 
લડતમાં સતર્યાગ્રહ કર્યયો. છૂપી પ્રિમૃવતિઓ કરી 
ધરપકડ િહોરી.

જીબાબહેન રણછરોડિાઈ
ઉંમર : 25. બોચાસણ, કજ. આણંદ.

બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
સ્ત્રીઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ 
કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકાથી પીઠ 
પર ઈજા થઈ હતી.

જીબા હરીરાિાઈ
ઉંમર : 16. આંકલાિ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે કરરેલા બરેફામ 
લાઠીચાજ્થમાં ઈજા થઈ.

જીવકરોરબહેન
સૂરત.

1930ની સવિનર્ય કાનૂન ભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મરે, 1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર 
અનરે દરિાજા બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો 
પર સઘન વપકરેકટંગ કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય 
ભાગ લીધો હતો.
વપકરેકટંગ કરનારરે ખાદી પહરેરિી ફરકજર્યાત 
હતી.

જીવણદાસ ગરોત્વંદજી
કરાડી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. ધરાસણાના મીઠાના અગરોમાં 
મીઠાની લૂંટ કરિા હજારો સતર્યાગ્રહીઓ 
આવર્યા. કરાડીની છાિણીમાં સતર્યાગ્રહીઓની 
વર્યિસથા કરિા બદલ ધરપકડ કરી. તરેમનરે એક 
િષ્થની કરેદની સજા ફરમાિિામાં આિી હતી.

જીવણ્લા્લ રમણ્લા્લ
મુંબઈ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 10 ઑગસટ, 
1942ના કદિસરે મુંબઈમાં કાલબાદરેિી 
સરઘસમાં પોલીસના ગોળીબારમાં ઘિાર્યા – 
તરે જ કદિસરે અિસાન.

જીવરાજાણરી, કાંત્ત્લા્લ ત્વઠ્ઠ્લદાસ
અમદાિાદ.

1937-38 : ગાંધીજીના ઉપિાસ. ગામોમાં 
પ્રચારકાર્ય્થ. કારાિાસ.

જીવાબહેન ્લક્મરીદાસ



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 108

બનરેજડા, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ 
પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં તરેમનરે 
લાઠીના પ્રહારથી ઘૂંટણ ઉપર ઈજા થઈ હતી.

જીવાબહેન ્લલ્લુિાઈ
પાળજ, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના સરઘસ ઉપર પોલીસરે 
સખત લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં લાઠીના પ્રહારથી 
તરેમનરે થાપા પર ઈજા થઈ હતી.

જીવાિાઈ પ્ેમજીિાઈ
જનમ : ચમારડી, તા. બાબરા, કજ. અમરરેલી.

1942માં રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ – સભા- 
સરઘસોમાં જોડાતા, ધરપકડ, જેલિાસ, ગુપ્ત 
પવત્રકા િહેંચતા. પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

જીવરીબહેન સુરસંગ
બોજાદ્રા.

છોટુભાઈ પુરાણી, મરેઘજી પચાણજી, ખોડુભા 
સાથરે જીિસટોસટનાં કાર્યયો કર્યાું. િરેડચ ચોકી 
લૂંટિામાં, સરભાણ થાણું લૂંટિામાં, હવથર્યારોની 
હરેરાફરેરીમાં સાથ-સહકાર આપર્યો. ઘણી 
મુશકરેલીઓ નડી. ઘર આખું હરેરાન થઈ ગર્યું 
હતું.

જટે્લરી, મદન્લા્લ સુંદર્લા્લ
જનમ : 14 કડસરેમબર, 1908. ભરૂચ.

1930 : દાંતના દા્તર. ધરાસણાના મીઠાના 
સતર્યાગ્રહીઓની સરેિા કરી. 1932 : 
સવિનર્યભંગ સતર્યાગ્રહમાં 9 મવહના કારાિાસ, 
વિસાપુર. 1942 : ધરપકડ અનરે 8 મવહના 

કારાિાસ. સથાવનક સંસથાઓમાં કાર્ય્થકર.
અિસાન : 11 સપટરેમબર, 1962. િલસાડ.

જઠેા્લા્લિાઈ
પાટડી.

1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. મીઠાના 
અગર પરથી પાટડી સટરેશનરે મીઠું લાિતાં 
પોલીસના હાથરે ઢોરમાર. સખત ત્રાસ. તરેથી 
પાટડી ગામરે સખત હડતાળ.

જઠેા્લા્લિાઈ કમળશરીિાઈ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ. સરઘસમાંથી 
ધરપકડ. જેલમાં અટકાર્યત.

જઠેરી, ્લરી્લાવતરી
કોલકાતા.

ગુજરાત સરેવિકા સંઘના સભર્ય. રાષ્્રીર્ય લડતોમાં 
સકકર્ય. 1930ની ‘સવિનર્ય કાનૂનભંગ’ની 
લડતમાં ભાગ. 1932 : કોલકાતામાં ભરાર્યરેલી 
એક જાહરેર સભામાં હાજરી આપતાં પોલીસની 
ગોળીથી સખત ઘિાર્યાં. થોડા કદિસ પછી 
મમૃતર્યુ.

જરેાજાણરી ત્વઠ્ઠ્લદાસ
મુંબઈ.

મુંબઈના મોટા િરેપારી નારણદાસ પુરષોતિમના 
ભાગીદાર. ગાંધીજીના કામ માટરે નારણદાસ 
મોટી રકમ ભરેટ આપિા માગતા હતા; પણ તરે 
ન લરેતાં ખાદીના કામ માટરે જેરાજાણીનરે માગી 
લીધા અનરે જેરાજાણીએ તર્યારથી ખાદીના 
કામનરે જીિન અપ્થણ કર્યુું. એમના સંચાલન 
હરેઠળ મુંબઈમાં ખાદીભંડાર શરૂ થર્યો નરે ખૂબ 
ફૂલર્યોફાલર્યો.

જરેામ, અમૃતબહેન હરીરજી
મોરબી, કજ. રાજકોટ.
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1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
જોડાર્યાં. મરે, 1931માં મોરબીની પરદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર ચાલતા વપકરેકટંગમાં 
અમમૃતબહરેન સામરેલ થર્યાં હતાં. વપકરેકટંગના 
પકરણામરે વિદરેશી કાપડ સીલ થર્યું હતું.

જરેામણરી, ્લક્મરીબહેન
ઉંમર - 16. બોચાસણ, કજ. આણંદ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : 
સાબરમતી આશ્મ.

બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
સ્ત્રીઓના સરઘર પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ 
કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે છાતીમાં બંદૂકના કુંદા 
માર્યા્થ, ચોટલો પકડી ધક્કા માર્યા્થ અનરે ઈજાઓ 
કરી.

જરેામિાઈ
કંટાળી ગામ, તા. બારડોલી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
આગળ પડતો ભાગ લરેિાનરે કારણરે તરેમની 
ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે દંડ કરિામાં 
આવર્યો. તરેમણરે દંડ ભરિાની ના પાડતાં તરેમની 
જમીન ખાલસા કરી દંડ િસૂલ કર્યયો હતો.

જશેંકરિાઈ ગરોરધનદાસ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદ સુધરાઈના 
કમ્થચારીઓની હડતાળમાં ભાગ લીધો. 6 
માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 250 દંડ.

જનૈ, દાડમચંદ
વનિાસ : કુશલગઢ, કજ. દાહોદ.

ધગશિાળો, વહંમતિાળો ર્યુિાન, ઓસિાલ 
જૈન. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
સરકારના હુકમનો અનાદર કરી, સરકારી 
કચરેરી પર રાષ્્રધિજ ફરકાવર્યો. ધરપકડ. 4 
માસની સજા.

જનૈ, પન્ા્લા્લ દાડમચંદ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ કરતાં પોલીસરે ધરપકડ કરી. કરેસ 
ચલાિી 2 માસની કરેદની સજા થઈ. જાનર્યુઆરી, 
1932માં દાહોદમાં વિશાળ સરઘસ. પોલીસરે 
તરેના પર સખત સોટીમાર કર્યયો. પન્નાલાલની 
ધરપકડ. પાંચ માસની કરેદ અનરે રૂ. 60 દંડ. દંડ 
ન ભરરે તો 11 માસની કરેદ િધુ. સાબરમતી 
જેલમાં સજા ભોગિી.

જનૈ, પરમેષ્રીદાસ પંક્ડત
જનમ : ઝાંસી કજલલામાં, મધર્ય પ્રદરેશ.

રાષ્્રભાષાના પ્રચારકાર્ય્થ અંગરે સૂરતમાં વનિાસ. 
શહરેરના પ્રશ્ોમાં રસ. 1942ની લોકકાંવત 
િખતરે સરઘસમાંથી ધરપકડ. પતની 
કમળાબહરેન જૈન પણ જેલમાં ગર્યરેલાં.

જોખાકર, ચનદ્રશંકર કાશરીરામ
જનમ : 15 ઑગસટ, 1911. માંડિી, કજ. સૂરત.

મૅકટ્રક પાસ. બારડોલી સતર્યાગ્રહથી રાષ્્રિાદી. 
1930થી આઝાદીની લડતોમાં જોડાઈ–
ખાદીકામથી શરૂઆત, સરેિાદળની તાલીમ 
લીધી (1931), 1932 : સૂરતના કૉંગ્રરેસ 
હાઉસમાં ચળિળ અંગરેનું કાર્ય્થ. સૂરતમાં 
ભાગળ પર વપકરેકટંગ, 6 માસની સખત કરેદની 
સજા. 1934થી 1940 સુધી કૉંગ્રરેસની 
કામગીરી. 1938 : હકરપુરા કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક. 1941માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ કરી, 4 માસની કરેદની સજા ભોગિી. 
1942ની ચળિળમાં સૂરતમાં સરઘસમાંથી 
ધરપકડ અનરે 1 િષ્થની સજા. દરેશસરેિા ખાતર 
આજીિન રિહ્ચારી.

જોખાકર, હસમુખરાય ક્હંમતરામ
જનમ : 12 જાનર્યુઆરી, 1906. માંડિી, કજ. 
સૂરત.
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1929માં નોકરી છોડીનરે સાબરમતી આશ્મમાં 
જોડાર્યા. 1930માં પકડાર્યા અનરે 6 મવહનાની 
જેલ થઈ. દાંડીકૂચમાં ગાંધીજીના 81 
સૈવનકોમાંના તરેઓ એક હતા. દાંડીકૂચ િખતરે 
પણ તરેઓ જેલમાં ગર્યા. 1932-36 સુધી 
નાંદરેડ(હૈદરાબાદ)માં ખાદી કાર્યા્થલર્યની 
સથાપના અનરે સંચાલન. 1936-44 સુધી 
મહારાષ્્ર ચરખા સંઘનું સંચાલન. 1942માં 
હૈદરાબાદથી ધરપકડ. જબલપુરની જેલમાં 
કારાિાસ ભોગવર્યો. 1944-48 સુધી 
સરેિાગ્રામના ખાદી વિદ્ાલર્યમાં. 1948-51 : 
મુંબઈ સરકારની વનરા ર્યોજનામાં કામ કર્યુું 
હતું.

જોશરી, અમૃત્લા્લ ચુનરી્લા્લ
જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

જ. 15 જાનર્યુઆરી, 1933. પીપળાિ, ખરેડામાં 
ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની પકરષદ. પ્રવતવનવધ. 
લાઠીમાર. 2 િષ્થ કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ.

જોશરી, ઈશ્વરપ્સાદ
જનમ : 1905. સૂરત.

‘વહનદુ’ સાપ્તાવહક તથા મુંબઈનાં 
િત્થમાનપત્રોમાં સિાતંત્ર્યસંગ્રામના સમથ્થક 
લરેખો લખર્યા. 1 િષ્થ માટરે લખિા-ભાષણ કરિા 
પર પ્રવતબંધ. પ્રવતબંધ ભંગ માટરે 1 િષ્થ 
કારાિાસ. સૂરત પવત્રકા પ્રકાશન.

જોશરી, ઉમાશંકર જઠેા્લા્લ
જનમ : 21 જુલાઈ, 1911. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ.

ગુજરાતના મૂધ્થનર્ય કવિ. ગુજરાત ર્યુવનિવસ્થટીના 
કુલપવત. 1930-32ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
જેલમાં ગર્યા હતા. 1942ની ચળિળમાં 
િાસુદરેિ ભટ્ટ અનરે વશિકુમાર જોશી વિારા 
અમદાિાદમાં કૉંગ્રરેસ પવત્રકા લખિાની 
જિાબદારી તરેમના ઉપર આિી. મવહનાઓ 
સુધી પવત્રકાઓ લખી. તરેમાં નાનાં પ્રાસંવગક 

કાવર્યો લખરેલાં. લડત વિશરે તર્યારરે ગીતો પણ 
લખર્યાં અનરે ‘કવિ જોરસંગ’ નામથી તરે પ્રગટ 
કર્યાું. ‘મજૂરોનો રાસ’ અમદાિાદની વમલોની 
હડતાળ વિશરે 80 પંક્તમાં રચીનરે પ્રગટ કર્યયો.
અિસાન : 19 કડસરેમબર, 1988. અમદાિાદ.

જોશરી, ઉત્મયાશંકર ્લધારામ
જનમ : 7 ઑગસટ, 1912. રાજકોટ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક, કોવિદ.
રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. છ 
માસની કરેદની સજા ભોગિી. તરે પછી વશક્ષક. 
વનિમૃતિ.

જોશરી, કરુણાશંકર બરી.
કરેશોદ.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. જૂનાગઢ રાજર્યના 
જુલમો સહન કર્યા્થ. પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

જોશરી, કેવળરામ િરીમજીિાઈ
િઢિાણ.

િઢિાણના દીિાન ભીમજીભાઈના પુત્ર 
કરેિળરામ પણ એવપ્રલ, 1930માં વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા; અનરે કૅમપની છાિણીનું 
સંચાલન કરિા લાગર્યા. પોલીસો તરફથી થતા 
જુલમોની િાત સાંભળીનરે લડતમાં જોડાિા 
પ્રરેરાર્યા હતા.

જોશરી, કેશવ્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 8 સપટરેમબર, 1909. રતનપુરા, કજ. ખરેડા.

મૅકટ્રક. 1930થી કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. 1942માં 
છોટુભાઈ અનરે ઈશ્વરભાઈ પટરેલ સાથરે રહીનરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. ટરેવલફોનના તાર કાપિા, પવત્રકા 
િહેંચિી, ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ, દારૂબંધીના 
પ્રચારમાં ભારરે કદલચસપી.

જોશરી, ગટરોરિાઈ છગન્લા્લ
જનમ : નિરેમબર, 1910. મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.
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અભર્યાસ : અંગ્રરેજી સાત ધોરણ. 1930 : મીઠા-
સતર્યાગ્રહ િખતરે લસુંદ્રા, ધરાસણામાં સકકર્ય. 
દારૂના પીઠા પર વપકરેકટંગ કરતાં 5 અઠિાકડર્યાંની 
જેલ. ખાદી-પહરેરિરેશના વ્રતધારી. સામાકજક 
કાર્ય્થકતા્થ.

જોશરી, ત્ગજુિાઈ જસેંગિાઈ
જનમ : 14 કડસરેમબર, 1923. ભાિનગર.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 3 
િાર ધરપકડ. છરેલલરે કારાિાસ, 1 મવહનો અનરે 
રૂ. 1,000 દંડ. મુક્ત પછી પુન: પવત્રકાવિતરણ.

જોશરી, ત્ગરજાશંકર જશેંકર
જનમ : 14 કડસરેમબર, 1923. ભાિનગર.

બી.એ. વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાિનગરમાં 
ત્રણ િાર સતર્યાગ્રહ કરતાં પકડાર્યા. 1 માસની 
સજા અનરે રૂ. 3,000 દંડ. ભાિનગર કજલલાની 
લોકસરેિાની વિવિધ પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 
રાજકીર્ય ક્ષરેત્રરે સકકર્ય. પરેનશન કરે તામ્પત્ર માગર્યું 
નથી.

જોશરી, ચંદ્રકાનત ત્રિિુવનિાઈ
નાંદરખા, ભરૂચ. મૂળ ગામ : રાજપીપળા.

વર્યિસાર્ય : નોકરી, દાહોદ.
દાહોદમાં સતર્યાગ્રહ-પ્રિરેશ. પ્રભાતફરેરી, દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. પવત્રકામુદ્રણ અનરે વિતરણ. 
કારાિાસ. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. લાઠીમાર િરેઠો.

જોશરી, ત્ચમન્લા્લ રેવાશંકર
સૂરત.

સૂરતના ‘વહનદુ’ સાપ્તાવહકના તંત્રી. કરિકટશ 
શાસનની ઝાટકણી. સિાતંત્ર્યસંગ્રામનરે સમથ્થન. 
2 િાર કારાિાસ. ભારરે દંડ. દંડ ના ભરાતાં 
છાપખાનાની સામગ્રી િરેચાઈ. સતર્યાગ્રહ-
પવત્રકાઓ જપ્ત. 1930-32 : લડતનરે પ્રબળ 

સમથ્થન. ગાંધીજીથી પ્રભાવિત.

જોશરી, ચરીમન્લા્લ નારણજી
જોરાિરનગર, કજ. સુરરેનદ્રનગર

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ િહોરી. છ માસની કરેદની સજા 
ભોગિી. સરકાર તરફથી પરેનશન મળરે છરે.

જોશરી, ચુનરી્લા્લ છરોટા્લા્લ 
(ચુનરી્લા્લ મહારાજ)
જનમ : 31 જુલાઈ, 1923. ભંડાકરર્યા, કજ. 
ભાિનગર.

મૅકટ્રક. મુંબઈમાં અભર્યાસ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. સુભાષચંદ્ર બોઝ 
સાધુિરેશરે તરેમનરે તર્યાં ત્રણ કદિસ રહ્યા હોિાના 
શક ઉપરથી મુંબઈની પોલીસરે તરેમના ઉપર 
ભારરે અતર્યાચારો ગુજાર્યા્થ. લાંબા સમર્યની 
સજા. ભીલસરેિા મંડળમાં આકદિાસીઓની 
સરેિા. કચછની સરહદના વિસતારોમાં 
પછાતિગયોની સરેિા. મધર્યપ્રદરેશ અનરે ગુજરાતની 
સરહદરે આિરેલા ‘ઝાબુઆ’ કજલલાના 
‘કઠીિાડા’ ગામરે શ્ી રાજેનદ્ર આશ્મમાં 
આજીિન સરેિા. પછાત વિસતારોમાં 
આકદિાસીઓની સરેિા કષ્ો િરેઠીનરે કરી. તરેમના 
જીિન વિશરેની નિલકથા ‘ગાંઠ છોડ્ાની િરેળા’ 
િષા્થબહરેન અડાલજાએ લખરેલ છરે. જીિનભર 
સરેિાર્યજ્.
અિસાન : 13 ઑગસટ, 1986.

જોશરી, જગન્ાથ અંબા્લા્લ
ડાકોર, ખરેડા.

1932માં આંદોલનપ્રિરેશ. પવત્રકાવિતરણ. 
વિદરેશી માલની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
સભાસરઘસમાં જોડાતાં પોલીસનો ગોળીબાર. 
3 મવહના કારાિાસ. ગામનાં કામોમાં ઉતસાહ.

જોશરી, જગન્ાથિાઈ કલયાણજી
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જનમ : 10 જૂન, 1892. રાજકોટ.

મૅકટ્રક. 1930માં દારૂ તરેમજ વિદરેશી કાપડની 
દુકાનો પરના વપકરેકટંગમાં જોડાર્યા. ધરાસણા 
ખાતરે
મીઠાના કાર્યદાભંગ. 18 માસની જેલ. 
રચનાતમક કાર્ય્થકર.
અિસાન : 25 કડસરેમબર, 1972.

જોશરી, ત્જતેનદ્ર પ્ાણશંકર
જનમ : આશરરે 1920. ભાિનગર.

લડતના સાથીદારો ‘કાંવતલાલ જોશી’ના 
નામથી ઓળખતા. ભાિનગરમાં બી.એ. 
સુધીનો અભર્યાસ. 1942ની લડત દરવમર્યાન 
અભર્યાસ. સભા-સરઘસોમાં ભાગ. બરે િખત 
ધરપકડ, ધમકી આપીનરે મુ્ત. ગણદરેિી જઈનરે 
કદિસરે સભા-સરઘસો, લડતનો પ્રચાર, વપકરેકટંગ 
િગરેરરે કાર્ય્થકમો અનરે રાત્રરે સરકારી ચોરા 
બાળિા, ટપાલ અનરે રરેલિરેમાં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ. 3 જાનર્યુઆરી, 1943ની 
રાત્રરે સાથીદારો સવહત ધરપકડ. નિસારી 
બજારની પોલીસચોકીમાં 14 કદિસ લોક-
અપમાં ગુનો કબૂલ કરાિિા દમન. ગુનો 
કબૂલર્યો નવહ. નિસારી સબજેલમાં છ માસ. 
સૂરતની સબજેલમાંથી ત્રણરેક મવહનરે જલાલપોર 
લઈ ગર્યા. તર્યાં કરેસ ચલાિી 6 માસની સખત 
કરેદની સજા. તરે સજા સાબરમતી જેલમાં 
ભોગિી. તર્યાર બાદ બી.એ. થર્યા. હકરજનસરેિા, 
વિદ્ાથભીસંગઠનની પ્રિમૃવતિ. એલએલ.બી. થઈ 
િકીલાત. 1960 પછી અમદાિાદની હાઈકોટ્થમાં 
િકીલાત.

જોશરી, ઝરીણાિાઈ પરી.
ઓલપાડ, કજ. સૂરત. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : મુંબઈ.

મુંબઈથી તમામ રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 
1930, 1932, 1940 અનરે 1942ની રાષ્્રીર્ય 
સિાતંત્ર્યની ચળિળોમાં ભાગ લઈનરે ચાર 

િખત જેલમાં ગર્યા. વર્યિસાર્ય : િરેપાર. 
1945માં 63 િષ્થની િર્યરે મુંબઈમાં અિસાન.

જોશરી, દેવેનદ્ર શંકર્લા્લ
િડોદરા. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : ખાકડર્યા, અમદાિાદ.

1932-33 : અભર્યાસકાળથી જ પવત્રકા-
વિતરણ. ધરપકડ. ઘરની જડતી. દારૂપીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. રરેલિરેમાં કટકકટ કલરે્ટર. છતાં 1942 
: ભૂગભ્થ કાર્ય્થકરોનરે આશરો આપર્યો.

જોશરી, નમ્જદાશંકર ્લક્મરીશંકર
મોટા આંકકડર્યા, કજ. અમરરેલી.

1932થી 1938 સુધી મુંબઈમાં સિર્યંસરેિક 
તરીકરે સરેિા. આથી 1939થી ’42 સુધી 
નરેતાજીના ભૂગભ્થ સૈવનકોમાં સાથ-સહકાર 
આપી આંદોલન કર્યુું. નાવશક નજીક તાર 
કાપતાં પકડાર્યા. એક િષ્થની સજા થઈ. 
1939માં સૈવનકોની ટ્રરેન ઉડાડિાના આરોપસર 
ધરપકડ થઈ. પુણરેની જેલમાં 6 માસ સજા 
ભોગિી. બોરીબંદર જનરલ પોસટઑવફસની 
લૂંટમાં પોલીસ સાથરેની ઝપાઝપીમાં ગોળીઓ 
ઝીલી. હૉકસપટલમાં સારિાર બાદ 3 માસની 
સજા ભોગિી. આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો.

જોશરી, નમ્જદાશંકર િાનુશંકર
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. જેલની સજા ભોગિી. 
રાજર્ય સરકારનું પરેનશન એનાર્યત કરિામાં 
આવર્યું.

જોશરી, નંદ્લા્લ કનૈયા્લા્લ
િતન : ખાખકરર્યા, કજ. સૌરાષ્્ર. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : 
અમદાિાદ.

અમદાિાદમાં શારદામંકદરમાં ગુજરાતીના 
વશક્ષક. કવિ પણ હતા. દરેશની આઝાદી માટરે 
જીિન સમપભી દરેિાની તમન્ના. રસાર્યણોના 
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જાણકાર. એવલસકરિજ વિસતારમાં 1942ની 
લડતમાં તાર-ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપર્યાં. 
જર્યોતીનદ્ર ભટ્ટ સાથરે શારદામંકદરની કુકટરમાં 
બૉમબ બનાવર્યો. ટ્રરેન ઉથલાિિા લોખંડનો પાટ 
બનાિડાવર્યો. કબહારીલાલ િૈષણિ સાથરે 
િડોદરાથી બૉમબ બનાિિાનાં રસાર્યણો 
ખરીદી લાવર્યા. કારંજ પોલીસ સટરેશનનરે 
બૉમબથી ઉડાિી દરેિાની ર્યોજના ઘડી. 
અમદાિાદમાં સૌપ્રથમ બૉમબ 1942ની 
લડતમાં નંદલાલરે માદલપુરના ગરનાળા પાસરે 
ફોડ્ો હતો. િડોદરાથી ખરીદી લાિરેલાં 
રસાર્યણો શારદામંકદર પાસરેની કુકટરમાં 
સંતાડ્ાં હતાં. રાર્યપુર પીપરડીની પોળમાં 
નંદલાલ જોશીના ભાડાના મકાનમાં 27 
સપટરેમબર, 1942ના રોજ રાસાર્યવણક બૉમબ 
બનાિિા જતાં, મોટો ધડાકો થર્યો. બૉમબ 
બનાિનાર નંદલાલ તથા નરહકર રાિલ સખત 
ઘિાર્યા. બીજે કદિસરે હૉકસપટલમાં નંદલાલનું 
અિસાન થર્યું.

જોશરી, પાવ્જતરીબહેન મરોહન્લા્લ
જનમ : 1887. મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1930 : દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ. ધરપકડ 
અનરે 1 માસની સજા અનરે દંડ. સરઘસમાંથી 
પકડાર્યા. તરેમનરે બરે માસની સજા અનરે દંડ. દંડ 
ન ભરિાનરે કારણરે ઘરમાં જપ્તી. િમૃદ્ધાિસથામાં 
પણ ર્યુિાનીનો વમજાજ.

જોશરી, પાવ્જતરીશંકર નાથુિાઈ
ભરૂચ.

સરકારી શાળામાં નોકરી. 1930ની લડત ચાલુ 
થતાં નોકરી છોડી સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. ચાર 
માસની સજા ભોગિી. તરે પછી બારડોલી 
સિરાજ આશ્મમાં જોડાર્યા. 1942માં 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ કરી ફરી ધરપકડ થઈ. 2 
િષ્થની સજા થઈ.

જોશરી, પુરુષરોત્તમ જીવરાજ
જનમ : 9 માચ્થ, 1900. અમરરેલી.
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. ર્યુિાકાળથી 
રાષ્્રીર્ય કાર્ય્થકર. સભાસરઘસ અનરે વિદરેશી 
કાપડ તરેમજ દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અમરરેલીમાં 
ધરપકડ, 6 માસ જેલ. છૂટ્ા બાદ ધરપકડ 
માટરેનું િૉરંટ ફરી િાર. અમરરેલી છોડિું પડ્ું. 
ઈડર અનરે રાજકોટ કજલલામાં સરેિા. સિરાજ 
આવર્યા બાદ સરકારી તંત્રમાં. ઉચચ અવધકારી 
તરીકરે. રચનાતમક કાર્ય્થકર.
અિસાન : 27 સપટરેમબર, 1982.

જોશરી, પ્ાણશંકર જશેંકર
રાંદરેરની રાષ્્રીર્ય કનર્યાશાળાના વશક્ષક. 1923માં 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના અધર્યાપન મંકદરમાં 
અભર્યાસ. તરે પછી રાષ્્રીર્ય શાળામાં વશક્ષક 
તરીકરે સરેિા. રાષ્્રીર્ય શાળાના ખચ્થ માટરે દુકાનરે 
દુકાનરે ફરી બરે પૈસાનો ફાળો મરેળિી રાષ્્રીર્ય 
શાળાઓના ખચ્થમાં મદદ. આ રીતરે સમાજસરેિા.

જોશરી, પ્ાણશંકર વલ્લિરામ
જનમ : હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1931 : ધાંગધાની લડત િખતરે હળિદમાં પણ 
લોકોએ સતર્યાગ્રહ શરૂ કર્યયો. પકરણામરે 
પોલીસોએ લાઠીથી ઝૂડી નાખર્યા. તરેમના બંનરે 
પગરે સખત ઈજા થઈ. લાંબા સમર્ય સુધી 
પથારીિશ રહરેિું પડ્ું.

જોશરી, િવાનરીશંકર વેણરી્લા્લ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1931 : ધાંગધાની લડતની ત્રીજી ટુકડીના 
સરદાર. ધરપકડ થઈ. પોલીસોએ વસતમોની 
ઝડી િરસાિી. હાથ પાછળ બાંધી ફટકા માર્યા્થ. 
બૂટની એડીથી ગૂંદ્ા. પંદર કદિસ ત્રાસ આપર્યો.

જોશરી, િાઈશંકર નરિેરામ
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જનમ : બાબરા.

ચળિળમાં અભર્યાસ દરવમર્યાન ભાગ લીધો. 
સભા-સરઘસોનું આર્યોજન કરિામાં મદદ 
કરતા. અસહકારની ચળિળમાં ખાદી-કાંતણ 
િગરેરરેનું કાર્ય્થ કર્યુું. 1938માં રાજકોટ ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. 1942ની લડતમાં જોડાઈ 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. 7 િષ્થ 
હદપારી ભોગિી.

જોશરી, િાનુશંકર દેવકૃષણ
જનમ : 14 ફરેરિુઆરી, 1914. બોટાદ.

1938માં રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં 
સખત માર સહન કર્યયો. 6 માસની સજા 
ભોગિી. 1942ની લડત િખતરે મુંબઈમાં 
ભાગ લીધો. થાણા જેલમાં 3 માસની સજા 
ભોગિી.
અિસાન : 22 ઑગસટ, 1983ના રોજ થર્યું.

જોશરી, મગન્લા્લ નાગરદાસ
વિરમગામ.

નીડર પત્રકાર. સરકાર સામરે ઝુંબરેશ ચાલુ 
રાખતા. વિરમગામ સતર્યાગ્રહ િખતરે 
સરમુખતર્યાર તરીકરે કામગીરી બજાિરેલી. 
સરદારશ્ી સાથરે જેલમાં હતા. પવત્રકાઓ 
િહેંચિા ઘૂમટાિાળી બહરેનોનો ઉપર્યોગ કરતા.

જોશરી, મગન્લા્લ પરોપટ્લા્લ
જનમ : 1895. બરેટવિારકા.

િડોદરા પ્રજામંડળના સકકર્ય આગરેિાન. ભાગ 
લરેતાં ધરપકડ થઈ. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યો. 
1930-32ની રાષ્્રીર્ય ચળિળોમાં ભાગ લરેતા. 
વનિા્થવસતોના સરેિાકાર્ય્થની જિાબદારી ઉઠાિી. 
હકરજન મંકદર-પ્રિરેશ અંગરેના કાર્ય્થકમમાં 
અગ્રભાગ ભજવર્યો. જ્ાવતએ તરેમનો બવહષકાર 
કર્યયો. પથથરમારો કર્યયો. 1971માં તરેમનું 
અિસાન થર્યું.

જોશરી, મગન્લા્લ િગવાનજી
જનમ : 20 એવપ્રલ, 1899. જામનગર.

બી.એ., એલએલ.બી..
વિદ્ાથભીકાળથી આર્ય્થસમાજની અસર હરેઠળ. 
જાહરેર કાર્યયોમાં રસ. જામનગર પ્રજામંડળની 
લડત િખતરે લડતનરે ટરેકો. ગામડાંમાં ફરીનરે 
જામનગર પ્રજાપકરષદનો પ્રચાર તથા 
લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ.
સિરાજ પછી – સૌરાષ્્ર વિધાનસભાના સભર્ય 
તથા અધર્યક્ષ. વનધન થર્યરેલું છરે.

જોશરી, મત્ણશંકર ત્વદ્ારામ
િાડાવસનોર, કજ. ખરેડા. ડભારી.

ગુજરાત કૉલરેજમાંથી અભર્યાસતર્યાગ. 
હડતાળમાં. 1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહ, 
અમાનુષી માર. િાડાવસનોરના નિાબના 
અતર્યાચાર સામરે બળિો. 3 િષ્થ કારાિાસ. 
સીમા પાર. અંતરે નિાબ પદભ્રષ્. પુનરાગમન. 
વશક્ષણસરેિા. 15 શાળા ઊભી કરી.

જોશરી, મંગળાબહેન મગન્લા્લ
જામનગર. અભર્યાસ : નોન-મૅકટ્રક.

પ્રજામંડળની લડતમાં ભાગ લીધો. ગામડાંઓમાં 
ફરીનરે લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ. તરે બદલ રાજર્ય 
તરફથી કષ્ સહન કરિાં પડ્ાં.
સિરાજ મળ્ા પછી સમાજસરેિાનું કામ કરતાં 
રહ્યાં.
તરેમનું વનધન થર્યરેલું છરે.

જોશરી, માધુિાઈ કાળરીદાસ
વનિાસ : અમદાિાદ (રાર્યપુર).

અમદાિાદ સુધરાઈની નોકરીનો તર્યાગ કરીનરે 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં પ્રિરેશ. વિવિધ ક્ષરેત્રરે 
સકકર્ય. કારાિાસ. મુક્ત પછી પુન: સુધરાઈમાં 
નોકરી. નગરી આંખની હૉકસપટલમાં સરેિા.

જોશરી, મા્લાજી
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આણંદ.

1857ના બળિા િખતરે આણંદના મુખી 
ગરબડદાસ પટરેલના સાથીદાર. કરિકટશ 
લશકરની ટુકડીઓ આણંદની લોકટર્યા ભાગોળરે, 
બળિો દબાિી દરેિા આિીનરે પડરેલી. મધર્ય 
રાવત્રએ માલાજી જોશી, બાપુજી પટરેલ અનરે 
કમૃષણરામ દિરે લશકરનાં કરેટલાંક શસ્ત્રો ઉપાડી 
ગર્યા. તરેઓનરે ખાનપુર ગામમાંથી પકડીનરે 
તોપનરે ગોળરે બાંધીનરે ઉડાિી દરેિામાં આવર્યા.

જોશરી, રત્ત્લા્લ જીવણ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં અમદાિાદ 
સુધરાઈના કમ્થચારીઓની હડતાળમાં ભાગ 
લીધો. છ માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 
250 દંડ.

જોશરી, રમણ્લા્લ ધરીરજ્લા્લ
ડાકોર, કજ. ખરેડા.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 
ડાકોરમાં ગોળીબારમાં શહીદ થર્યા.

જોશરી, રામપ્સાદ કાળરીદાસ
િતન : ઈસંડ, તા. કલોલ.

મૅકટ્રક પાસ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ કરી અનરેક 
ર્યાતનાઓ સહન કરી.

જોશરી, રેવાશંકર િવાનરીશંકર
સૂરત.

સૂરત ‘વહનદુ’ સાપ્તાવહક પત્રના તંત્રી. 
રાષ્્રિાદી નીવત. કારાિાસ. પત્રસંચાલન પાછળ 
ઘરની સંપવતિ ખચભી નાખી. ત્રણરે ભાઈઓનરે 
કારાિાસ.

જોશરી, શાંત્ત્લા્લ જગન્ાથ
મઢી, કજ. સૂરત.

1932માં ડાકોરમાં િાનરસરેનામાં કામ કર્યુું. 
1937માં ચૂંટણીના કામમાં કૉંગ્રરેસનરે સાથ 
આપર્યો. 1940માં મૅકટ્રક પાસ થઈ આશ્મમાં 
રહીનરે ખાદીની તાલીમ લીધી. 1941માં 
બારડોલીમાં કૉંગ્રરેસ કારોબારી મળી તર્યારરે સિા 
મવહનો સિર્યંસરેિક તરીકરે કામ કર્યુું. રરેલસંકટમાં 
મરોલી વિભાગમાં સરેિાકાર્ય્થ. 1942માં 
િાલોડના થાણાનો કબજો લરેિા સાથીઓ સાથરે 
ગર્યા. ધરપકડ. પંદર કદિસની સજા થઈ હતી. 
સર્યાદલા(તા. ઓલપાડ)માં સભા, સરઘસ, 
પવત્રકા િગરેરરે પ્રિમૃવતિ કરી હતી. ધરપકડ. બરે 
િષ્થની કરેદની સજા. પુણરે આશ્મમાં સરેિાકાર્ય્થ.

જોશરી, ત્શવકુમાર ત્ગક્રજાશંકર 
(કરો્લકાતા) 
કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
અમદાિાદમાં સરઘસો, પવત્રકાઓ િહેંચિી 
તથા વિદ્ાથભીપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય રહ્યા. કફર્યુ્થનો 
ભંગ કરિા ર્યોજાતાં મશાલ સરઘસોમાં 
વનર્યવમત ભાગ લરેતા. પવત્રકાઓ િહેંચિા 
લાંબા સમર્ય સુધી ગર્યા. તરેમનરે ઘરેરથી કરેટલીક 
િાર (હજીરાની પોળ, સાંકડીશરેરી) પવત્રકાઓનાં 
બંડલો િહેંચિામાં આિતાં. અમદાિાદ પાસરેનાં 
ગામોમાં લડતનો પ્રચાર કરિા ગર્યા હતા. 
રરેલિરેમાં ભંગાણ કરિા વત્રકોણ આકારના 
લોખંડના અિરોધો પાટા ઉપર મૂ્ર્યા. 
વનષફળતા. ધરપકડ માટરેના ત્રણ પ્રર્યાસો 
વનષફળ કર્યા્થ. પોલીસચોકીમાંથી ટરેવલફોન પર 
રરેડ આિરે છરે, એિી બાતમી મળી. નાસી ગર્યા. 
તરેમના ઘર પર રરેડ પડી તર્યારરે પચાસ િષ્થનાં 
તરેમનાં કાકી, જરા પણ ગભરાટ વિના શાકની 
થરેલીમાં, સુરંગો લઈનરે, ઘરની બહાર પોલીસોની 
હાજરીમાં નાસી ગર્યરેલાં. આિા ઘણા બનાિો 
બનતા. 1943માં કોલકાતામાં અરણા 
અસફઅલીના સીધા સંપક્થમાં. તરે િખતરે એ. 
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પી. ચૌધરી તરેમના ઘરેર ભૂગભ્થમાં રહરેતા. 
હુમાર્યૂન કબીર, અચર્યુત પટિધ્થન, છોટુભાઈ 
પુરાણી, શર્યામનંદન વસંહ (જર્યપ્રકાશ 
નારાર્યણના સાથીદાર) તરેમના કોલકાતાના 
મકાનમાં ગુપ્ત રહ્યા હતા. તરેઓ આવથ્થક સહાર્ય 
પણ કરતા. ગુજરાતી ભાષાના સાવહતર્યકાર.

જોશરી, ત્શવશંકર મત્ણશંકર
જનમ : 25 જુલાઈ, 1929. અમરરેલી.

અભર્યાસ : સાવહતર્યરતન, પી.ટી.સી.
રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. ખૂબ સહન 
કર્યુું. સભા-સરઘસો તથા પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય ભાગ. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. તર્યારબાદ વશક્ષક.

જોશરી, સુરેશચંદ્ર છગન્લા્લ
પીપલજ, તા. દહરેગામ.

1930માં દાંડીકૂચ િખતરે અભર્યાસ છોડી 
કૉંગ્રરેસમાં જોડાર્યા. 1931થી ’33 સુધી 
સતર્યાગ્રહ આશ્મમાં રહ્યા. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 1942માં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ 
કરી. 1957માં વિનોબાજીના સિયોદર્ય 
આંદોલનમાં જોડાર્યા.

જોશરી, સુંદર્લા્લ નાથા્લા્લ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

વશક્ષણ નકડર્યાદમાં પછી ફરગર્યુસન કૉલરેજ, 
પુણરે. અભર્યાસ છોડી સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
જોડાર્યા. 1921-33 : ખરેડા કજલલાની રાષ્્રીર્ય 
ચળિળમાં અગ્ર ભાગ. 1930 : ખરેડા કજલલા 
સવમવતના મંત્રી. ચળિળનરે કારણરે ધરપકડ 
અનરે જેલિાસ. નકડર્યાદમાં મહાગુજરાત 
આર્યુિકેકદક કૉલરેજની સથાપના. તરેના સંચાલક.
અિસાન : 1952.

જોશરી, હરીરુિાઈ મગન્લા્લ (વૈદ્)
જનમ : આશરરે 1918. શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં – 
સરઘસોમાં જોડાતા. િડોદરાથી લડતના પ્રચાર 
માટરેની પવત્રકાઓ લાિી ગોધરામાં િહેંચતા. 
ભૂગભ્થમાં રહીનરે લડત ચાલુ રાખતા. પવત્રકા 
સવહત ધરપકડ. 3 માસની કરેદની સજા. ર્યરિડા 
જેલ. અિસાન થર્યરેલ છરે. છરેલલાં ત્રીસ િષ્થથી 
અમદાિાદમાં આર્યુિકેદની પ્રૅક્ટસ કરતા.

જોષરી, ઈશ્વર્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં જહાંગીરપુરાના 
િૉડ્થનાર્યક. સભાઓ, સરઘસો તથા પવત્રકા 
િહેંચિી, પવત્રકા માટરે સમાચાર મોકલિા 
િગરેરરેનું આર્યોજન. પોળનાર્યકો, શરેરીનાર્યકોનરે 
સૂચનાઓ આપિી. પોલીસો પર િારંિાર 
પથથરમારો કરાિિો.

જોષરી, ક્કરણિાઈ દુ્લ્જિજી
જનમ : 17 મરે, 1917. મુંબઈ.

1932 : સવિનર્યભંગની ચળિળમાં વપકરેકટંગ, 
ધરપકડ અનરે મુક્ત. 1938 : રાજકોટ. પ્રજાકીર્ય 
આંદોલન. મૂઢમાર. સમાધાન તૂટી પડતાં ફરી 
આંદોલન. ફરી માર. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. મુંબઈ રાષ્્રધિજ સાથરે સરઘસના 
આગરેિાન. સૂત્રોચચાર. 3 મવહના કારાિાસ.

જોષરી, કૃષણવદન શંકર્લા્લ
જનમ : 28 કડસરેમબર, 1917. ગોધરા, કજ. 
પંચમહાલ.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ.
મૅકટ્રક પાસ. 1942ની લડતમાં જમાલપુરના 
િૉડ્થનાર્યક. દસકોઈ મામલતદારની કચરેરી 
પરેટ્રોલ છાંટીનરે બાળિામાં ભાગ લીધો. સભા, 
સરઘસો તથા પવત્રકા િહેંચિાનું િૉડ્થમાં 
સંચાલન. 
26-1-1943ના રોજ કૉંગ્રરેસની પ્રવતજ્ાિાચન. 
ધરપકડ. 4 માસની સજા નરે 200 રૂવપર્યા દંડ 
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અથિા 2 માસની િધુ સજા. આસટોકડર્યા 
પોલીસગરેટ પર, ભરરેલી કરિૉલિર રાખીનરે 
બૉમબ નાખિા ગર્યા હતા. ટરેવલફોનના તાર 
કાપર્યા. કરે. જી. પ્રભુની સૂચનાથી પચાસરેક 
બૉમબ ભરરેલી પરેટી ખાકડર્યા વર્યાર્યામ શાળાએથી 
લાિી પડીપોળમાં મૂકી આવર્યા. લોહીથી 
પ્રવતજ્ાપત્ર પર સહી કરી. લડત પછી ચુસત 
ગાંધીિાદી રચનાતમક કાર્ય્થકર બનર્યા. માંડિીની 
પોળ સરેિા સંઘના સંચાલક. અમદાિાદ 
મર્યુવનવસપલ કૉપયોરરેશનના મરેર્યર.
અિસાન : 30 જૂન, 1988.

જોષરી, ગજાનન િવાનરીશંકર
જનમ : 28 કડસરેમબર, 1908. રાજકોટ.

એમ.એ., એલએલ.બી.. વિદ્ાથભીકાળથી 
રાષ્્રપ્રરેમી. રાજકોટની લડતમાં 13મા 
સરમુખતર્યાર તરીકરે જોડાર્યા. સાતથી આઠ 
િખત ધરપકડ કરીનરે છોડી મૂકિામાં આવર્યા. 
છરેલલી ધરપકડ કરીનરે સરેનટ્રલ અનરે સરધારની 
જેલમાં રાખર્યા. િકીલાતની સનદ ખેંચી લીધી. 
3.5 િષ્થ પછી પરત થઈ. સિરાજ બાદ રાજકોટ 
રાજર્યના િહીિટદાર તરીકરે સરેિા બજાિી, તથા 
િીરપુર અનરે જેતપુરનો િહીિટ સંભાળ્ો. 
કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદના સકકર્ય 
કાર્ય્થકતા્થ. સૌરાષ્્ર વિધાનસભાના સભર્ય. 
ગુજરાત ધારાસભાના ચૅરમૅન. મુંબઈની 
ધારાસભાના સભર્ય. સામાકજક તથા શૈક્ષવણક 
ક્ષરેત્રરે સકકર્ય સરેિા.

જોષરી, છગન્લા્લ નથથુિાઈ
જનમ : 18 મરે, 1895. પોરબંદર.

સાબરમતી : સતર્યાગ્રહ આશ્મમાં ગાંધીજીના 
અંતરેિાસી. 1930માં દાંડીકૂચમાં ગાંધીજીના 
સાથીદાર. ધરાસણાના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં 
એક ટુકડીના સરદાર તરીકરે ભાગ લીધો. 
વિરમગામમાં મીઠાના સતર્યાગ્રહની આગરેિાની. 

1932માં ખરેડા કજલલાની ચળિળના 
સરમુખતર્યાર હતા. 1938-39માં રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં પણ ભાગ લીધો. 15 મવહના 
અટકાર્યતમાં. સૌરાષ્્ર હકરજન સરેિકસંઘના 
પ્રમુખ. રચનાતમક કાર્ય્થકર.

જોષરી, ત્જતેનદ્રિાઈ પ્ાણશંકર
જનમ : 19 ઑ્ટોબર, 1929. ભાિનગર.

બી.એ., એલએલ.બી.. રાષ્્રીર્ય વિદ્ાથભી કાર્ય્થકર. 
િકીલાત. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
અભર્યાસ છોડીનરે ભાિનગરની લડતના 
કાર્ય્થકમોમાં. બરે િાર ધરપકડ. ‘ગણદરેિી’(દ. 
ગુજરાત)માં જઈ ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. સૂરત, 
જલાલપુર, સાબરમતી જેલમાં 6 માસની 
સખત કરેદની સજા. લડત પછી અભર્યાસ પૂણ્થ 
કર્યયો. સામાકજક કાર્ય્થકર.

જોષરી, જઠેા્લા્લ હક્રકૃષણ
જનમ : 23 મરે, 1902. રાજકોટ.

1921માં સરકારી કૉલરેજનો તર્યાગ. રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં જોડાર્યા. 1930માં વિરમગામ અનરે 
ખારાઘોડામાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરી 
સતર્યાગ્રહ. 1933માં રાજકોટમાં સરેિાસંઘની 
સથાપના કરી હકરજન સરેિા, રાષ્્રભાષા-પ્રચાર, 
ખાદીપ્રચાર, મજૂરપ્રિમૃવતિ, પુસતકાલર્યપ્રિમૃવતિ 
જેિાં રચનાતમક કાર્યયો. 1938માં રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 1 િષ્થની સજા. 1940-41 
: સૌરાષ્્રમાં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહનું સંચાલન. 
1942માં ધરપકડ. રાજકોટ અનરે સરધારની 
જેલ. 1944માં સૌરાષ્્રમાં મજૂર સંઘો સથાપર્યા. 
1947માં જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતની 
સંચાલન સવમવતમાં સકકર્ય. 1949-52માં 
સૌરાષ્્રની ધારાસભાના નાર્યબ સપીકર. 1952 
: લોકસભાના સભર્ય. 1957 : રાજર્યસભાના 
સભર્ય.
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જોષરી, ડાહ્ા્લા્લ નરશરીિાઈ
રૂપાિટી, કજ. રાજકોટ.

મુંબઈના િસિાટ દરવમર્યાન વનમક સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય. 6 માસની જેલ.

જોષરી, નવ્લશંકર વેણરીશંકર
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધા રાજર્યના જુલમો સામરેના બીજી િારના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 21 કડસરેમબર, 1931ના 
રોજ ફૂલચંદભાઈ શાહની દોરિણી નીચરેની 
ત્રીજી ટુકડીમાં જોડાઈનરે ધાંગધામાં સતર્યાગ્રહ. 
અમાનુષી પોલીસત્રાસ.

જોષરી, યશવંતરાય રાજારામ
જનમ : 14 ઑગસટ, 1892. માલણપુર, ભરૂચ.

અભર્યાસ : કમૃવષશાસ્ત્રના સનાતક. મુંબઈ 
ર્યુવનિવસ્થટી પુરાણીબંધુઓની ‘ગામડાંમાં પાછા 
ફરો’ ર્યોજનાના સમથ્થક. સરકારી નોકરીનો 
તર્યાગ. સજોદ ગામરે ખરેતીનો આરંભ. સહકારી 
પ્રિમૃવતિ. ખરેડૂતો માટરે કજન. રચનાતમક કાર્યયો. 
સિાતંત્ર્ય માટરેની લડત. બધરે મોખરરે. 1932 : 
સવિનર્ય ભંગમાં સકકર્ય. કારાિાસ. 1940 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. કારાિાસ. 
અંબુભાઈ પુરાણીના વમત્ર. શ્ી અરવિંદના 
ભ્ત.

જોષરી, રમાબહેન છગન્લા્લ
જનમ : 1905. જેતપુર, સૌરાષ્્ર.

ગાંધીજીના સતર્યાગ્રહ આશ્મના વર્યિસથાપક 
છગનલાલ જોશીનાં પતની. પવત છગનલાલ 
સાથરે સાબરમતી આશ્મમાં જોડાર્યાં. 1930ની 
મીઠાની લડત િખતરે વપકરેકટંગનો કાર્ય્થકમ. 
ધરપકડ િહોરી. કસતૂરબા તરેમજ મીઠુબહરેન 
વપટીટ સાથરે ર્યરિડા અનરે સાબરમતી જેલમાં 6 
માસ. સૂરત કજલલામાં વપકરેકટંગમાં ભાગ લરેતાં 
માથું ફૂટ્ું. 1938ની રાજકોટની લડતમાં ભાગ 

લીધો.

જોષરી, રેવાશંકર ઈશ્વર્લા્લ
રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ 
ભોગવર્યો. ભારત સરકારનું પરેનશન મળરે છરે.

જોષરી, ્લક્મરીશંકર હક્રશંકર
અમદાિાદ.

અમદાિાદમાં હોમરૂલ લીગ(એની બરેસનટ)ની 
શાખાના સથાપક. ઑ્ટોબર, 1916માં સથાપી. 
તરેઓ વિવિધ ટૉવપ્સ નક્કી કરીનરે ચચા્થ 
ગોઠિતા. અમદાિાદના વિવિધ વિસતારો તથા 
આસપાસનાં ગામોમાં હોમરૂલનો પ્રચાર કરતા, 
ભાષણો આપતા.

જોષરી, ્લાિશંકર ડરી.
જૂનાગઢ.

જૂનાગઢના નિાબી રાજર્યના જુલમો સામરે 
લડ્ા. ભોગ આપર્યો. રાજર્ય-સરકાર તરફથી 
તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

જોષરી, ત્વઠ્ઠ્લદાસ મૂળશંકર
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં 
બૉમબપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ. િીજળીનાં 
સબસટરેશનોમાં મૂકિા, બૉમબ બનાિિાનો 
દારૂગોળો વગજુભાઈ વર્યાસ સાથરે ત્રણ િાર 
ઈડરથી અમદાિાદ રરેલિરે ટ્રરેનમાં લાવર્યા હતા.

જોષરી, શાંત્ત્લા્લ છગન્લા્લ
જનમ : 1913. ભાિનગર.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિાથી પકડાર્યા. 6 
મવહનાની સજા ભોગિી.

જોષરી, શાંત્ત્લા્લ રામશંકર
જનમ : 17 ઑગસટ, 1924. ભાિનગર.

1942ની લડતમાં. ઉપનામ ‘જગદીશ’. 14 
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િષ્થની િર્યથી રાષ્્રીર્ય કાર્યયો; રાજકોટ સતર્યાગ્રહ 
દરવમર્યાન સિર્યંસરેિક. 1942ની લડત િખતરે 
અમદાિાદમાં લૉ કૉલરેજના વિદ્ાથભી. ભાિનગર 
જઈ લડતની પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ. વપતા સરકારી 
નોકરીમાં હોિાથી, તરેમનરે અગિડ ન પડરે માટરે, 
ગણદરેિી ગર્યા. ભાંગફોડનાં કાર્યયોમાં સકકર્ય. 
સરકારી દફતર બાળીનરે પાછા ફરતાં પાંચ 
સાથીઓ જોડરે ધરપકડ. ગણદરેિી અનરે 
નિસારીના લૉકઅપમાં પંદરરેક કદિસ. 
નિસારીની સબજેલમાં 6 માસ, સૂરતની 
સબજેલમાં 3 માસ. 18-10-1943ના રોજ કરેસ 
ચલાિી 6 માસની સખત કરેદની સજા. 
સાબરમતી જેલમાં તરે સજા ભોગિી. કુલ 17 
માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો. 1944માં છૂટ્ા 
પછી અભર્યાસ. 1952થી ભાિનગરમાં 
િકીલાત.

જોષરી, સુશરી્લચંદ્ર દુ્લ્જિજી

જનમ : 15 માચ્થ, 1909. ઉમરસાડી, સૂરત.

1930માં મુંબઈમાં વપકરેકટંગ. 4 મવહના 
કારાિાસ. 1931માં ભૂવમરાજસિ ના ભર્યુું. પુન: 
4 મવહના કારાિાસ. 1932માં પારડી. ફરી 6 
મવહના કારાિાસ. રૂ. 400 દંડ. 1933માં 
કોલકાતા અવધિરેશન. સૂરતના સરમુખતર્યાર. 
ધરપકડ. 1934 : ઉમરસાડી આંદોલન. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. 1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 6 
મવહના કારાિાસ. 1944 સુધીમાં 3 િાર 
કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : િકીલાત.

જોષરી, હરેનદ્રિાઈ કેશવ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ. ખાકડર્યા, જેઠાભાઈની પોળના તરેમના 
ઘરમાં 2,000 જેટલી કૉંગ્રરેસ પવત્રકા રાખિા 
માટરે રૂ. 200/- દંડ અથિા 3 માસની કરેદ.

ઝ
ઝવેરબહેન કરીશાિાઈ
ઉંમર : 40. દાિોલ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે કરરેલા બરેફામ 
લાઠીચાજ્થમાં તરેમનરે બરડામાં અનરે કોણી પર 
ઈજા થઈ.

ઝવેરબહેન ચતુરિાઈ
ઉંમર - 18. બોચાસણ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ સ્ત્રીઓના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકાથી લમણામાં 
તથા પીઠ પર ઈજાઓ થઈ હતી.

ઝવેરબહેન ઝવેરિાઈ
બનરેજડા, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં લાઠીના પ્રહારથી તરેમની જમણી કોણીમાં 
ઈજા થઈ હતી.

ઝવેરબહેન િૂ્લાિાઈ
રાસ, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો, તર્યારરે નીકળરેલ 
સ્ત્રીઓના સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ 
કર્યયો. તરેમાં લાઠીના ફટકાથી તરેમનરે કમમર તથા 
અંગૂઠા પર ઈજાઓ થઈ હતી.
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ઝવેરબહેન હક્રિાઈ
ઉંમર : 40. આંકલાિ, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે કરરેલા 
બરેફામ લાઠીચાજ્થમાં થાપા પર ઈજા થઈ હતી.

ઝવેરરી, કાત્્લદાસ જસકરણ
અમદાિાદ.

અમદાિાદમાં સથપાર્યરેલી હોમરૂલ લીગની 
શાખાના આગરેિાન. તરેઓ મહરેતા હકરપ્રસાદ 
પીતાંબર, મહરેતા ઉતિમલાલ રણછોડલાલ 
િગરેરરે સાથરે આસપાસનાં ગામો નરોડા, 
અસલાલી, કાળીગામ, રાણીપ િગરેરરે તથા 
વિવિધ પોળોમાં સભાઓ રાખીનરે ભાષણો 
કરતા. સિરાજનો અથ્થ સમજાિતા. લીગનો 
પ્રચાર. લોકજાગમૃવત.

ઝવેરરી કાળરીદાસ (વકરી્લ)
અમદાિાદ.

1917-18માં અનસૂર્યાબહરેન સારાભાઈનરે 
મજૂરોનાં બાળકોની શાળાનરે લગતી પ્રિમૃવતિમાં 
દરેસાઈ કમૃષણલાલ (બંનરે વમત્રો) સાથરે મદદ કરતા 
હતા.
કાળીદાસ તથા કમૃષણલાલરે અસહકારની ચળિળ 
(1920-22) શરૂ થતાં સરકારી અદાલતનો 
બવહષકાર કરી િકીલાતનું કામ છોડી દીધું.

ઝવેરરી, ગંગાબહેન બા્લાિાઈ
જનમ : 21 ઑગસટ, 1896. અમદાિાદ.

લાહોર અનરે લખનૌ કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં 
પ્રવતવનવધ. 1925થી 1930 દરવમર્યાન 
સાબરમતી આશ્મમાં રહ્યાં. ખરેડામાં નાકરની 
લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. ધોલરેરામાં 
સતર્યાગ્રહ કરિાથી ધરપકડ. 6 માસની સજા. 

ધિજિંદન કરાિતાં અમદાિાદમાં ધરપકડ. 3 
માસની જેલ. સતિરમા સરમુખતર્યાર તરીકરે 
સુકાન તરેમના હાથમાં. પ્રિચન કરતાં ધરપકડ. 
6 માસની કરેદ. દારૂબંધી, ખાદી અનરે ગ્રામોદ્ોગ, 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ િગરેરરે રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. અમદાિાદની 
સ્ત્રીસંસથાઓમાં નારીજાગમૃવતનું કામ.

ઝવેરરી, જીવક્કશરોરરી કાત્નત્લા્લ
જનમ : 1 જુલાઈ, 1921. અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સભા-
સરઘસોમાં લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યરેલાની 
સારિાર. પોતરે સભા, સરઘસોમાં જોડાતાં, 
પવત્રકાઓ િહેંચતાં અનરે સંદરેશા ગુપ્ત રીતરે 
મોકલતાં. તરેમની િારંિાર ધરપકડ કરીનરે રાત્રરે 
છોડી દરેિામાં આિતાં. છતાં પવત્રકા િહેંચતાં. 
ધરપકડ. આશરરે 4 માસ સાબરમતી જેલમાં 
અટકાર્યત. છૂટીનરે ખાદીપ્રચાર, હકરજનસરેિાની 
પ્રિમૃવતિઓ. લડત બાદ બી.એ. અનરે બી.ટી. 
થર્યાં. વશક્ષણકાર્ય્થ.

ઝવેરરી, ધરીરજ્લા્લ દુ્લ્જિજી
જનમ : 25 કડસરેમબર, 1901. ગઢાળી, કજ. 
ભાિનગર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરા તરેમજ 
વિરમગામ છાિણી નીચરે કાર્ય્થ અનરે માંડલ 
છાિણીનું સંચાલન. વિદરેશી કાપડની દુકાનો 
ઉપર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. સાબરમતી/
ર્યરિડા જેલમાં જેલિાસ. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે ભાિનગરથી ધરપકડ. 
આંબલા/બુધરેલ ગામમાં અટકાર્યત. રિહ્દરેશમાં 
િરેપાર કરતા હતા.

ઝવેરરી, નટવર્લા્લ શંકર્લા્લ
કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1930માં બરેસતા િષકે ચૌદ જણાની મીઠાના 
સતર્યાગ્રહની ટુકડી પકડાર્યા બાદ ગુપ્ત પવત્રકા 
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પ્રગટ કરીનરે િહેંચતા. ધરપકડ. જેલમાં સજા 
ભોગિી. 1932 અનરે 1942ની લડતોમાં પણ 
ભાગ લીધો. કૉંગ્રરેસ વિારા હકરજન પ્રિમૃવતિના 
સકકર્ય સરેિક.

ઝવેરરી, નાનરીબહેન પન્ા્લા્લ
જનમ : 1908. અમદાિાદ.

1925થી 1930 દરવમર્યાન અમદાિાદમાં 
ગાંધીજીએ સથાપરેલ સતર્યાગ્રહ આશ્મ-
(સાબરમતી)માં વિવિધ પ્રિમૃવતિઓમાં 
ગાંધીજીના માગ્થદશ્થન હરેઠળ સકકર્ય. 1930થી 
1934 સુધી અમદાિાદમાં બહરેનોની ટુકડીમાં 
દારૂ અનરે પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
કોમી હુલલડમાં શાંવત સથાપિા બહરેનોની ટુકડી 
રચી કાર્ય્થ કર્યુું. ખરેડા અનરે સૂરત કજલલામાં 
સતર્યાગ્રહો દરવમર્યાન છાિણીઓમાં સકકર્ય 
રહ્યાં. 1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં જેલ 
ભોગિી.
અિસાન : સપટરેમબર, 1941.

ઝવેરરી, ત્નહા્લચંદ
િડોદરા.

1857ના વિપલિમાં અમદાિાદમાં શાહી-
બાગમાં ગોવિંદરાિ (બાપુ) ગાર્યકિાડના 
રહરેઠાણરે મળરેલી આગરેિાનોની સભામાં નક્કી 
કરિામાં આવર્યું કરે િડોદરાના વનહાલચંદ ઝિરેરી 
અનરે ભોંસલરેએ ઉમરેટાના તથા ભાદરિાના 
દરબારોની અનરે ખરેડા તથા મહીકાંઠાના 
પ્રદરેશોના પટરેલોની આ કાર્ય્થમાં મદદ મરેળિિી. 
તરે કામ તરેઓએ સારી રીતરે પાર પાડ્ું.
ખરેડાના મૅકજસટ્રરેટ આશબન્થરરે તથા રરેિાકાંઠાના 
પોવલકટકલ એજનટ બકલરેએ મહી નદી કાંઠરે 
પડાિ નાખી પડરેલા બંડખોરો પર હુમલો કરી 
પકડ્ા. અમદાિાદના પોલીસ અવધકારી મરેજર 
અગરરે પણ બંડખોરોનરે પકડ્ા. તરેમાંના 
વનહાલચંદ ઝિરેરીનરે ફાંસી આપિામાં આિી.

ઝવેરરી, પન્ા્લા્લ બા્લાિાઈ
જનમ : જૂન, 1904. પન્ના, મધર્ય ભારત.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ.
1925થી 1930 સુધી સતર્યાગ્રહ આશ્મ, 
સાબરમતીમાં રહી આશ્મની પ્રિમૃવતિઓમાં 
ભાગ લીધો. 1930માં ધરાસણાના અગરો પર 
ધાડ પાડિા અબબાસ તૈર્યબજીની આગરેિાની 
હરેઠળની ટુકડીમાં જોડાઈ, વશસતબદ્ધ અવહંસક 
સતર્યાગ્રહી તરીકરે કાર્યદાભંગ કર્યયો. 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામોમાં ભાગ લઈ 3 િખત જેલની 
સજા ભોગિી. 1931-32માં અમદાિાદની 
સંગ્રામ સવમવતના સભર્ય. 1932માં પરેશાિર 
જઈ તર્યાં 4 મવહના ખાદીનું કામ કર્યુું. 1941માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કરી જેલ ભોગિી. ભારત 
સરેિક સમાજના સંચાલક. ગુજરાત શાખા.

ઝવેરરી, ત્બત્પનચંદ્ર જીવણચંદ
જનમ : 28 ફરેરિુઆરી, 1917.

1932માં ‘સરકારનો મમૃતર્યુઘંટ’ સાપ્તાવહક 
કાઢું. 6 મવહના કારાિાસ. 5 રૂવપર્યા દંડ. 
સૂરતમાં સિાતંત્ર્ય-આંદોલનમાં દબાણથી ફાળો 
ઉઘરાિતા. સતર્યાગ્રહ સહાર્યક સશસ્ત્ર સરેનાની 
રચના કરી. સાવહતર્યક્ષરેત્રરે પ્રદાન કર્યુું. 
‘જનમભૂવમ’ મુંબઈના ઉપતંત્રી રહ્યા. છરેલલરે, 
ગુજરાત કૉલરેજ, અમદાિાદ િગરેરરે સરકારી 
કૉલરેજોમાં પ્રાધર્યાપક અનરે આચાર્ય્થપદરેથી વનિમૃતિ 
થઈનરે અિસાન.

ઝવેરરી, સતયેનદ્ર કા.
જનમ : 1923. અમદાિાદ.

વિદ્ાથભી કાર્ય્થકર. પવત્રકાઓનાં બંડલો લઈ 
આિીનરે પોળોમાં દરરોજ િહરેલી સિારરે િહેંચી 
દરેતા. સરઘસોમાં જોડાતા. જૂની ઇનકમટૅ્સ 
ઑવફસમાં આગ લગાડિા ફૉસફરસ મુકાવર્યો, 
વનષફળ. માચ્થ, 1943માં વિદ્ાથભી પકરષદમાં 
હાજરી આપિા જતાં ધરપકડ. સાબરમતી 
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જેલમાં અટકાર્યત.

ઝવેરરી, સૂરચંદ
સૂરત.

1932માં લડત અંગરે કૉલરેજનો તર્યાગ કર્યયો 
હતો. કૉલરેજના વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો હતો. 
સૂરતમાં વિદ્ાથભી પકરષદ અનરે િાનર પકરષદ 
ભરાઈ તર્યારરે મહરેમાનોનો ઉતારો એમના મોટા 
બંગલામાં રહરેતો. કૉંગ્રરેસનરે મદદ કરિા માટરેનાં 
છૂપાં નાણાં એમનરે તર્યાં રહરેતાં હતાં. એક પૈસો 
લીધા િગર જમણનો ખચ્થ પોતરે કરતા. મકાન 
પાછળ ભૂવતર્યા િાસના મકાનમાં કાંતણિગ્થ 
ચાલતો. પોલીસનો દરોડો પડ્ો. સરદારશ્ીનરે 
મળિા સૂરત સટરેશનરે ગર્યા હતા. અમદાિાદમાં 
સરલાદરેિી સારાભાઈનરે મળ્ા હતા અનરે 
નાણાંની વર્યિસથા કરી હતી. 1930માં 
ધરાસણાની લડત િખતરે નદીકકનારરે તંબૂઓ 
નાંખી હૉકસપટલ ઊભી કરી હતી.

ઝાટક્કયા, ધરીરુિાઈ
જનમ : 1925. અમદાિાદ, માણરેકબાગ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. 1942ની ચળિળમાં 
અમદાિાદમાં જર્યંતી ઠાકોર (શહરેરસૂબા) તથા 
કરે. જી. પ્રભુની સૂચના મુજબ ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. તાર-ટરેવલફોનનાં દોરડાં 
કાપિાં, બૉમબ અનરે સાધનોની હરેરાફરેરી િગરેરરે 
કાર્યયોમાં ભાગ લીધો. પકડાર્યા નવહ.

ઝા્લા, અગરત્સંહજી અત્જતત્સંહજી
જનમ : 6 ઑ્ટોબર, 1912. દૂધરરેજ, કજ. 

સુરરેનદ્રનગર.

અભર્યાસ : નૉનમૅકટ્રક. 1930-32ની મીઠાની 
લડત િખતરે વિરમગામ છાિણીમાં કામ કરતાં 
ત્રણ િાર ધરપકડ અનરે જેલ. કુલ 15 માસની 
સજા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ, 
ધરપકડ અનરે 6 માસ જેલિાસ.

ઝા્લા, કરશનિાઈ કુકાિાઈ
જનમ : 11 ફરેરિુઆરી 1919. રાજકોટ.

અભર્યાસ : ધોરણ 7.
1930-31ની લડત િખતરે દારૂની દુકાન પર 
વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો. રાજકોટની લડતમાં 
જોડાર્યા. માર સહન કર્યયો. પાછળથી સામાકજક 
સરેિાનાં કાર્યયો. વનધન થર્યરેલ છરે.

ઝા્લા, કુશળત્સંહજી મરોતરીત્સંહજી
જનમ : 23 જાનર્યુઆરી, 1893. દૂધરરેજ, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1930-32ની મીઠાની લડત 
માટરે અભર્યાસ અધૂરો રાખર્યો. વિરમગામ 
છાિણીમાં પકડાર્યા. સાબરમતી જેલમાં 3 
માસની સજા. જેલમાં અનર્યાર્યો સામરે ઉપિાસ. 
પરેનશન અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ત્ઝયાિાઈ નથવાિાઈ
િલિાડા, સૂરત.

1942ની લડત િખતરે દારૂની દુકાનો ઉપર 
વપકરેકટંગ કર્યુું. તાડીના ગડિા ઝાડ ઉપરથી 
તોડીનરે નાશ કરરેલો. તરેઓ તરેમ કરતાં પકડાર્યા. 
1 િષ્થ અનરે 6 મવહનાની સજા થઈ.

ટ
ટંકાક્રયા, અમૃત્લા્લ જીવરાજ
ઓઢિ, અમદાિાદ.

1942માં અમદાિાદમાં ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં સકકર્ય. સરઘસોમાં જોડાતા, પવત્રકા 

િહેંચતા. ધરપકડ. કારાિાસ. તામ્પત્ર.

ટંડે્લ, દાજીિાઈ િાણાિાઈ

રાંદરેર, સૂરત. વનધ્થન ખારિા જ્ાવત.
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1942ની લોકકાંવતમાં સકકર્ય. પવત્રકાવિતરણ. 
પ્રચાર માટરે ગામોમાં પ્રિાસ. ચીખલીમાં 
ધરપકડ. 1 િષ્થ કારાિાસ. નાવશક ભાંગફોડમાં 
પણ સકકર્ય.

ટાંક, ચુનરી્લા્લ ગરોત્વંદિાઈ
રાજકોટ.

1939માં રાજકોટની લડતમાં ભાગ. 6 માસની 
સજા અનરે દંડ. ગુજરાત સરકારરે પરેનશન આપરેલ 
છરે.
અિસાન : 26 નિરેમબર, 1972.

ટે્લર, શાંત્ત્લા્લ પ્ાણજીવનદાસ
રાંદરેર, સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં અભર્યાસનો તર્યાગ. 
સરઘસોમાં ભાગ લીધો. પવત્રકાવિતરણ. 6 
મવહના કઠોર કારાિાસ. રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય.
ટોવપર્યા, કચરાભાઈ દરેિજીભાઈ
જનમ : 12 જુલાઈ, 1916. મઘરિાડા, કજ. 
રાજકોટ.
રાજકોટ, જૂનાગઢની લડતોમાં ભાગ. રાજકોટની 
લડતમાં 6 માસની સજા અનરે દંડ. જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમતમાં ભાગ. ખરેડૂત.

ટરોત્પયા, ગરોપાિાઈ રૂડાિાઈ

જનમ : 2 મરે, 1910. મઘરિાડા, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. તરે માટરે 
ધરપકડ કરિામાં આિી. કરેસ ચલાિી છ 
માસની કરેદ અનરે રૂવપર્યા 200 દંડની સજા 
થર્યરેલ. વનધન થર્યરેલ છરે.

ટરોપરીવાળા, જમનાદાસ ્લલ્લુિાઈ
શહગરપુરા, સૂરત.

1935માં મુંબઈમાં વપકરેકટંગ કરતાં તરેમની 
ધરપકડ. 4 માસની સજા. 1942ની ચળિળ 
દરવમર્યાન સૂરતમાં તરેમણરે સતર્યાગ્રહ કર્યયો. 
ધરપકડ થઈ અનરે 4 માસની સજા થઈ.

ટરોત્ળયા, (ડૉ.) જયંતરીિાઈ 
નરિેરામ
જનમ : 1912 આશરરે. ધારી, કજ. અમરરેલી.

અભર્યાસ : એલ.એમ.પી.(ડૉ્ટર).
1930માં મીઠાની લડત િખતરે રાજકોટમાં 
મૅકટ્રકની પરીક્ષા આપી. પરીક્ષાના ઓરડામાંથી 
(િજુભાઈ શાહની હાકલથી) બહાર નીકળી 
ગર્યા. મીઠાની લડતમાં જોડાર્યા. ધોલરેરા 
છાિણીમાં રહી ‘સવિનર્ય કાનૂનભંગ’ કરતાં 
પકડાર્યા. જેલિાસ. રતુભાઈ અદાણી સાથરે 
તરિડામાં રચનાતમક કાર્યયોમાં જોડાર્યા.

ઠ
ઠકરાર, મગન્લા્લ દામજીિાઈ
જનમ : 5 મરે, 1921. રાજકોટ.

1939માં રાજકોટની લડતમાં સકકર્ય ભાગ 

લીધો. 6 માસની સજા રાજકોટમાં ભોગિી.

ઠક્કર, અમૃત્લા્લ ત્વઠ્ઠ્લદાસ 

(ઠક્કરબાપા)
જનમ : 29 નિરેમબર, 1869. ભાિનગર.

પુણરેની એકનજવનર્યકરંગ કૉલરેજમાંથી 1891માં 

એલ.આઈ.સી. થર્યા. મુંબઈમાં નોકરી 

દરવમર્યાન હકરજનસરેિા પ્રતર્યરે આકષા્થર્યા. ધોંડો 

કરેશિ કિકે તથા દરેિધરદાદાના સમાગમ બાદ 

1914માં વહનદ સરેિક સમાજના સભર્ય થર્યા. 

1914માં ઉતિરપ્રદરેશમાં તથા 1919 અનરે 

1922માં પંચમહાલ કજલલામાં દુષકાળ 

રાહતકાર્ય્થ. 1922માં આકદિાસીઓનાં કલર્યાણ 
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માટરે ભીલ સરેિા મંડળની દાહોદમાં સથાપના 
કરી. 1926 : આકદિાસીઓની વસથવતના 
અભર્યાસાથકે સમગ્ર ભારતનો પ્રિાસ. 1928-
29માં સરકારરે નીમરેલી પહાડી તથા અસપમૃશર્ય 
જાવતઓની તપાસ સવમવતના સભર્ય. 1930માં 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં રાજકીર્ય 
કરેદીઓ ઉપર તથા જુલમોની તપાસ કરતાં 
ધરપકડ, 11 માસની સજા. 1932માં અકખલ 
વહનદ હકરજન સરેિક સંઘના મંત્રી. ઓકરસા 
અનરે મધર્યપ્રદરેશની સરકારોએ આકદિાસી 
જાવતઓનાં કલર્યાણ માટરેની સવમવતના પ્રમુખ 
નીમર્યા. તરેમણરે ઘડરેલી ર્યોજનાનો અમલ થર્યો. 
1949માં તરેમણરે ભારતીર્ય આકદમ સરેિક 
સંઘની સથાપના કરી. ભારતની બંધારણ 
સભાના સભર્ય. આકદિાસી સવમવતના પ્રમુખ. 
બંધારણમાં હકરજનો અનરે આકદિાસીઓ 
માટરેની વિવશષ્ જોગિાઈઓના મુખર્ય પુરસકતા્થ 
હતા. તરેમની 80 િષ્થની િર્યરે ભારત સરકારરે 
સુિણ્થજર્યંતી ઊજિી હતી.
અિસાન : 19 જાનર્યુઆરી, 1951.

ઠક્કર, કરશનદાસ કસતૂરચંદ
જનમ : 1893. જામનગર. અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી.

જામનગર રાજર્યની જોહુકમી સામરે માથું 
ઊંચકનારા અગ્રણી. 1929માં બનાિટી કરેસ 
ઊભો કરી રાજદ્રોહના આરોપસર પાંચ જણાનરે 
જીિા સતાના ડરેલામાં (જેલ જેિું) ગોંધી રાખર્યા. 
તર્યાં ભારરે ત્રાસ ગુજાર્યયો. લોકોનો વિરોધ થતાં 
મુ્ત કર્યા્થ.
વનધન : 2 જુલાઈ, 1973.
ભારત સરકારરે પરેનશન તથા તામ્પત્ર એનાર્યત 
કર્યાું.

ઠક્કર, (ડૉ.) કેશવ્લા્લ ત્વઠ્ઠ્લદાસ
જનમ : 1881. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
ડૉ્ટરની પ્રૅક્ટસ છોડીનરે લડતમાં જોડાર્યા. 

ધરપકડ થઈ. બરે િષ્થની કરેદની સજા ભોગિી. 
ઠક્કરબાપા(અમમૃતલાલ વિ. ઠક્કર)ના લઘુબંધુ. 
ભાિનગર કજલલા કૉંગ્રરેસના પ્રમુખ. ભાિનગર 
શહરેર સુધરાઈના પ્રમુખ. લોકસરેિા.
અિસાન : 1959, ભાિનગર.

ઠક્કર, ગરોકળદાસ હરીરજીિાઈ
જનમ : 31 મરે, 1902. જામનગર.

આર્ય્થસમાજી. જામનગરના ‘પ્રજામંડળ’ના 
અગ્રણી અનરે મંત્રી. રાષ્્રીર્ય ચળિળ િખતરે 
રાજર્યના ગુંડાઓ વિારા મારપીટ. દુકાન-
માલવમલકત રફરેદફરે થઈ. ‘સૌરાષ્્ર’ પત્રના 
સમાચારોથી રોષરે ભરાઈ રાજર્યરે રાજદ્રોહનો 
આક્ષરેપ કરતાં ‘જીિા સતા’ના ડરેલામાં ગોંધી 
રાખરેલ. 7 િષ્થની સજા. દબાણનરે લીધરે દોઢ 
િષ્થમાં છોડી મૂકિા પડ્ા. રાજકોટની લડતમાં 
સકકર્ય. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં સકકર્ય. 
શૈક્ષવણક પ્રિમૃવતિઓ. અંધશ્દ્ધા અનરે કુકરિાજો 
સામરે જીિનભર લડ્ા. પાછળથી મુંબઈ 
આવર્યા.
અિસાન : 12 સપટરેમબર, 1956.

ઠક્કર, ગરોદાવરરીબહેન ઘનશયામ
કોલકાતામાં વિદરેશી માલની દુકાનો સામરે ચોકી 
કરિા બદલ આ ગુજરાતી લોહાણા બહરેનની 
ધરપકડ કરી નરે ચાર માસની જેલની સજા થઈ 
હતી.

ઠક્કર, જયંતરી્લા્લ
જનમ : આશરરે 1920. િતન : ધરમપુર.

1942ની લડત શરૂ થઈ તર્યારરે મુંબઈમાં 
અભર્યાસ કરતા હતા. લડતમાં ભાગ લરેિા, બરે 
વમત્રો સાથરે નિસારીમાં ઠાકોરભાઈ દરેસાઈનરે 
મળી, તરેમની સૂચનાથી ગણદરેિીની છાિણીમાં 
ગર્યા. ગણદરેિીમાં કદિસરે સભા, સરઘસ, 
શાળાઓ પર વપકરેકટંગ, પટરેલો-તલાટીઓનાં 
રાજીનામાં લરેિાં િગરેરરે પ્રિમૃવતિ કરતા. રાત્રરે 
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સથાવનક કાર્ય્થકરોની સાથરે સરકારી ચોરામાં 
તલાટીનું દફતર બાળિું, રરેલિરેનાં નાળાં તોડિાં, 
િગરેરરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. જાનર્યુઆરી, 
1943માં હાંસાપોર ગામરે પોલીસરે ધરપકડ 
કરી. 4 માસની સખત કરેદની સજા. લડત બાદ 
સફળ િરેપારી. ચરેન્નાઈ, મુંબઈ, હૈદરાબાદમાં 
પરેઢીઓ.

ઠક્કર, જીવણજી આર.
જનમ : કડસરેમબર, 1916. િતન : બોરસદ, કજ. 
આણંદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. 1930-31ની 
સતર્યાગ્રહની ચળિળમાં ભાગ. િડોદરા 
રાજર્યમાં આરોગર્ય અનરે ખરેતીિાડી ખાતામાં 
નોકરી.

ઠક્કર, ઠાકરોર્લા્લ દયારામ
કતોપોર બજાર, કજ. ભરૂચ.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભરૂચ નગરમાં 
પ્રથમ સતર્યાગ્રહી. ભરબજારમાં મીઠું પકાવર્યું. 
કારાિાસ તથા દંડ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય ભાગ. પારાિાર કષ્ િરેઠીનરે 
દરેશપ્રરેમનું જિલંત ઉદાહરણ પૂરં પાડ્ું.

ઠક્કર, ઠાકરોર્લા્લ હરીરા્લા્લ
િાગરા, કજ. ભરૂચ.

1930માં ભાઈ ચીમનલાલ મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
આખું કુટુંબ સકકર્ય. ઠાકોરલાલ પકડાર્યા. 10 
મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી ગામોમાં 
લોકસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

ઠક્કર, નંદ્લા્લ જીવણદાસ
ભાલનાં ગામડાં, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લરેિા મોહનલાલ મહરેતા(સોપાન, 
ર્યુદ્ધકવિ)ના નરેતમૃતિ હરેઠળ પાંચમી ટુકડીમાં 

જોડાર્યા. 28-11-1931ના રોજ િઢિાણથી 
સતર્યાગ્રહ કરિા નીકળ્ા. ધાંગધાની હદમાં 
પ્રિરેશતાં પોલીસદળરે બધાનરે વગરફતાર કર્યા્થ. 
ખટારામાં બરેસાડી અજાણર્યા સથળરે (ધાંગધાની 
સરેનટ્રલ જેલ) લઈ ગર્યા. તરેઓનરે અટકાર્યતમાં 
રાખર્યા.

ઠક્કર, નારણદાસ મૂળચંદ
પાટણ.

આઝાદીની લડત િખતરે બધી પ્રિમૃવતિઓમાં 
ભાગ લીધો. પોલીસરે તરેમની ધરપકડ કરી. 
જેલની સજા ભોગિી.

ઠક્કર, પ્િુદાસ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 12 કડસરેમબર, 1895. સાદરા, મહરેમદાિાદ, 
કજ. ખરેડા.

1923ના નાગપુર ધિજ-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં ખરેડા કજલલામાં મહરેમદાિાદ, 
નકડર્યાદ, બોરસદ, ડાકોર તથા તરેની 
આસપાસનાં ગામોમાં સતર્યાગ્રહનો પ્રચાર. 
1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ 
લીધો. િખતોિખત ધરપકડ થઈ અનરે 
કારાિાસ ભોગવર્યો. ખાદી, ગ્રામોદ્ોગ, 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ િગરેરરે રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિઓનું મુખર્ય કાર્ય્થ.

ઠક્કર, માધવજી
જનમ : 1890. િતન : કચછ. પછીથી વનિાસ : 
અમદાિાદ.

લંડનમાં સફળ િરેપાર ખરેડરેલો. તરે પછી 
કોલકાતામાં િરેપાર કરતા. તરે ધીકતો િરેપાર 
છોડી ગાંધીજી સાથરે સાબરમતી આશ્મમાં 
જોડાર્યરેલા. દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક. 
ગાંધીજી સાથરે 12 માચ્થ, 1930થી 5 એવપ્રલ 
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સુધી દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. પછી મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

ઠક્કર, મૂળજીિાઈ નેણશરીિાઈ
િતન : માતર, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન માતર 
તાલુકાના સરમુખતર્યાર. 2 કરેસમાં સજા. 9 
માસની જેલ.

ઠક્કર, મરોહનિાઈ ્લલ્લુિાઈ
રાજકોટ.

1930-32માં વિદરેશી કાપડના બવહષકાર માટરે 
વપકરેકટંગ તરેમજ સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો. 6 માસની સજા ભોગિી.

ઠક્કર, મરોહન્લા્લ કાળરીદાસ
પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. કષ્ સહન કરરેલ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં પાટડીમાં 
ભાગ લીધો. 6 મવહનાની જેલની સજા થઈ.

ઠક્કર, રમણ્લા્લ મત્ણ્લા્લ
ભાિનગર.

1921 : અભર્યાસનો તર્યાગ. સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
પ્રિરેશ. 1942માં ભૂગભ્થિાસ. પવત્રકામુદ્રણ, 
વિતરણ, લડતના સંદરેશાની હરેરફરેર. 
બૉમબકાંડમાં ધરપકડ. તામ્પત્ર.

ઠક્કર, રમણ્લા્લ રમણરીક્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો અનરે પોલીસ વિારા 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ભારત સરકારરે તરેમનરે 
તામ્પત્ર એનાર્યત કરરેલ છરે.

ઠક્કર, રમણરીક્લા્લ મત્ણ્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિાથી 

તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યા પછી તરેમનરે મુ્ત કરિામાં આવર્યા.

ઠક્કર, ત્વઠ્ઠ્લ ્લરી્લાધર
અમદાિાદ. જનમ : 1914.

સાબરમતી આશ્મની શાળાના વિદ્ાથભી. િર્ય : 
16. દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજી 
સાથરે 12 માચ્થ, 1930થી 5 એવપ્રલ, 1930 
સુધી દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તર્યાર બાદ 
મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

ઠક્કર, શામજીિાઈ કાનજીિાઈ
મુંબઈ.

નિરેમબર 1931ની ધાંગધાની લડતમાં ભાગ 
લરેિા માટરે આતમારામ પ્રભાશંકર ભટ્ટની 
આગરેિાની નીચરે છઠ્ી ટુકડીમાં જોડાર્યા. 
િઢિાણથી દૂધરરેજ જઈનરે મુકામ કર્યયો. તર્યાંથી 
29-11-1931ના રોજ ટ્રરેનમાં રાજસીતાપુર 
ગર્યા. સટરેશનરે ઊતરી રાષ્્રગીતો ગાર્યાં, રામધૂન 
કરી. પછી ધાંગધાની હદમાં પ્રિરેશતાં ધરપકડ 
કરી અજાણર્યા સથળરે લઈ જિામાં આવર્યા. 
રાજસીતાપુરમાં તરે કદિસરે સખત હડતાળ પડી.

ઠક્કર, સતુ્લા્લ હ.
કણજરી, કજ. પંચમહાલ.

1930માં કણજરી ર્યુિક સંઘની સથાપના કરી. 
સિદરેશીનું વ્રત લઈ ખાદી પહરેરિી શરૂ કરી. 
1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ડીટરેનર્યુ તરીકરે 
જેલ ભોગિી.

ઠક્કર, સુખ્લા્લ રામજીિાઈ
ધાંગધા, સૌરાષ્્ર.

ધાંગધાના અગ્રણી કાર્ય્થકતા્થ. ધાંગધામાં 
કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદનું અવધિરેશન 
ભરિાનું પ્રજાજનોએ નક્કી કરતાં તર્યાંના 
પોલીસ સુપકરનટરેનડરેનટરે સુખલાલ સવહત આઠ 
અગ્રણી કાર્ય્થકરોનરે 21-9-1931ના રોજ 
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પોલીસકચરેરીએ બોલાવર્યા. તરેઓનરે પકરષદની 
તમામ પ્રિમૃવતિ છોડી દરેિા સમજાવર્યા, ફોસલાવર્યા 
નરે છરેિટરે ન માનર્યા તર્યારરે ધમકાવર્યા. છરેિટરે 
તરેઓનરે વગરફતાર કરી જેલમાં પૂર્યા્થ. તરેઓનરે 
દોરડરે બાંધીનરે જેલમાં લઈ ગર્યા. તરેના વિરોધમાં 
લોકોએ સખત હડતાળ પાડી.

ઠાકર, ગરોત્વંદ્લા્લ પૂજારામ
જનમ 20 મરે, 1912. વસદ્ધપુર.

છોટુભાઈ પંકડત અનરે નટિરલાલ દિરે પાસરેથી 
રાષ્્રિાદની ભાિના. 1930માં પ્રભાતફરેરીમાં 
જોડાતા, પવત્રકાઓ િહેંચતા. 1932માં 
અમદાિાદમાં. મમૃદુલા સારાભાઈની સૂચના 
મુજબ દારૂની દુકાન ઉપર વપકરેકટંગ. કૉંગ્રરેસ 
હાઉસમાં રહરેતા. પોલીસોએ કૉંગ્રરેસ હાઉસનો 
કબજો લઈ, ગોવિંદલાલની ધરપકડ કરી. સાંજે 
મુ્ત.
શરેરથા આશ્મમાં જઈ ડૉ. સુમંત મહરેતા, 
છોટુભાઈ પુરાણીનું માગ્થદશ્થન. કડી જઈ 
લડતનો પ્રચાર કરતાં ધરપકડ. વિરમગામની 
કાચી જેલ. પછી 3 માસની જેલ અનરે રૂ. 25/- 
દંડ. દંડ ન ભરિાથી દોઢ માસની જેલ િધુ 
ભોગિી.
અિસાન : 12 એવપ્રલ, 1985.

ઠાકર, દુગફેશિાઈ મરોનજી
જનમ : 22 એવપ્રલ, 1907, કરાંચી.

અભર્યાસ : એકાઉનટનસીનો કડપલોમા.
1930માં કરાંચીમાં લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. 6 માસનો જેલિાસ. બરે િાર 
લાઠીમારથી ઘિાર્યા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે 2 િષ્થ જેલિાસ. દરેશની વિભાજન 
િરેળાએ કરાંચી છોડી રાજકોટ. સમાજસરેિક. 
પરેનશન તરેમજ તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે. 
તરેમનું વનધન થર્યરેલ છરે.

ઠાકર, બા્લમુકંુદ હક્રશંકર

જનમ અનરે િતન : વસદ્ધપુર.

અભર્યાસ : ધોરણ 8 સુધી. ધંધો : તલાટી.
1930-31ની ચળિળમાં વિદરેશી કાપડની 
હોળીમાં સકકર્ય. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સભા-સરઘસોમાં જોડાતા. 29-8-
1942ના રોજ ધરપકડ. 144મી કલમના ભંગ 
બદલ બરે માસની જેલની સજા.
અિસાન : 14 માચ્થ, 1990.

ઠાકર, (ડૉ.) િારતરીબહેન જશવંત
રાજકોટ.

1939માં રાજકોટની લડતમાં કકશોર િર્યરે ભાગ 
લીધો. અનરેક િાર પકડાર્યાં અનરે છોડી મૂકિામાં 
આવર્યાં. અનરેક પ્રકારનાં કષ્ો િરેઠાં. 
સિાતંત્ર્યસરેનાની િજુભાઈ શુ્લનાં પુત્રી થાર્ય. 
તરેમનાં માતાવપતા બંનરે રાજકોટની લડતમાં 
મોખરરે હતાં નરે જેલિાસ ભોગવર્યો હતો.

ઠાકર, માણેક્લા્લ એન.
જનમ : 1904. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં બૉમબ પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. બૉમબ બનાિિા વપકકરક ઍવસડ 
મરેળવર્યો. ધોળકા જતી રરેલિરેલાઇન અટકાિી 
દરેિા, માદલપુરનું ગરનાળું ઉડાિી દરેિાનો 
પ્રર્યાસ કર્યયો. વનષફળ. માચ્થ, 1943માં ધરપકડ. 
જુલાઈ, 1943 સુધી અટકાર્યત. સાબરમતી 
જેલમાં.

ઠાકરોર, અશરોકિાઈ ચંદુ્લા્લ
જનમ : 21 સપટરેમબર, 1921. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : 
અમદાિાદ.

1932 : ખાકડર્યા વર્યાર્યામશાળા સંચાવલત 
િાનરસરેનામાં વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. 1942– ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
શહરેરસૂબાના કાર્ય્થમાં સંપૂણ્થ મદદ. 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં – સાઇ્લોસટાઇલ કરિામાં, 
મશીન સાચિિામાં – મદદ. મશીનના 
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સથાનફરેર. શહરેરસૂબાના અંગત મંત્રીની 
કામગીરી. તરેથી પોલીસની ત્રણ િાર રરેડ પડી, 
પરંતુ છાપરાં કૂદી નાસી જિાથી પકડાર્યા નવહ.
ઠાકોર, આનંદીભાઈ વશિપ્રસાદ
જનમ : 2 નિરેમબર, 1906. અમદાિાદ.
1930માં ગાંધીજીની દાંડીકૂચ દરવમર્યાન દાંડી 
સુધી પગપાળા પ્રિાસ. અમદાિાદમાં સકકર્ય 
રહી કજલલાનાં ગામોમાં લોકજાગમૃવત માટરે 
પ્રિાસ. મીઠાના અગરો પર ધાડ પાડિા 
ધરાસણા જિા નીકળ્ા, રસતામાં ધરપકડ, 
જેલની સજા. તરે િષકે ફરીથી ધરપકડ અનરે 2 
માસની સજા. 1931માં ગુજરાત કૉંગ્રરેસ 
સરેિાદળની સથાપના થઈ. તરેના પ્રથમ 
વર્યિસથાપક બનર્યા. તરે કામગીરી બદલ 
ધરપકડ, 1 િષ્થની સજા. 1933માં ધરપકડ 
કરીનરે પૂછપરછ બાદ મુક્ત. 1934માં 
અમદાિાદ મર્યુવનવસપલ નોકરમંડળ સથાપર્યું. 
1938માં હકરપુરા (કજ. સૂરત) કૉંગ્રરેસના 
અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક. 1942માં અમદાિાદ 
મર્યુવનવસપલ કચરેરીમાં હડતાળ પડાિી. ધરપકડ. 
1 િષ્થની સજા. 1943થી 1950 સુધી સરકારી 
અનરે કબનસરકારી સવમવતઓના સભર્યપદરે 
કામગીરી. 1950થી અમદાિાદ 
મર્યુવનવસપાવલટીમાં અવધકારી, ડરેપર્યુટી કવમશનર 
તરીકરે વનિમૃતિ થર્યા.

ઠાકરોર, (ડૉ.) જયંતરી પ્ાણ્લા્લ 
(શહેરસૂબા)
જનમ : 4 માચ્થ, 1913. લાલપુર, કજ. જામનગર.

વનિાસ : અમદાિાદ.
ર્યુિાન િર્યથી દરેશભક્ત. 1930માં ધરાસણા 
જઈ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ, ખૂબ માર ખાધો. 
ધોલરેરા અનરે ધંધૂકામાં સતર્યાગ્રહ કરી માર 
ખાધો. અમદાિાદમાં સરકારી આર. સી. 
હાઈસકૂલના મકાન પર રાષ્્રધિજ ફરકાિિા 
જતાં માર ખાધો. સરઘસની આગરેિાની લીધી. 

ધરપકડ. 7 મવહનાની સજા. 1932થી 1942 
સુધીમાં ચાર િાર જેલ ભોગિી. 1942માં 
ગુપ્ત કૉંગ્રરેસ સંગ્રામ સવમવતએ અમદાિાદમાં 
આઝાદ સરકાર રચીનરે તરેમનરે ‘શહરેરસૂબા’ 
બનાવર્યા. ‘કૉંગ્રરેસ પવત્રકા’ જૂન, 1943 સુધી 
પ્રવસદ્ધ કરાિી. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ ચલાિી. 
બૉમબ, શસ્ત્રો, કરિૉલિર ભરેગાં કર્યાું. શાળા-
કૉલરેજો નરે બજારોમાં સાડા ત્રણ મવહના હડતાળ 
ચાલુ રખાિી. વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિ, દવલતોદ્ધાર, 
વહનદુ-મુકસલમ એકતા, સરેિાદળ અનરે 
મજૂરપ્રિમૃવતિ કરતા. કોમી હુલલડોમાં શાંવત 
સૈવનક તરીકરે સરેિા. વનસગયોપચારના વનષણાત. 
તરે અગાઉ દાંતના ડૉ્ટર હતા.
અિસાન : 2004. અમદાિાદ

ઠાકરોર, ત્જતેનદ્ર
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં ખાકડર્યાના િૉડ્થનાર્યક. 
સભાઓ, સરઘસો તથા પવત્રકા િહેંચિાનું 
િૉડ્થમાં આર્યોજન, સંચાલન. પોળ-નાર્યકો, 
શરેરી-નાર્યકો, સિર્યંસરેિકોનરે સૂચનાઓ આપિી, 
વિવિધ કામો સોંપિાં.
ઠાકોર, જેઠાલાલ હરગોવિંદદાસ
જનમ : 1908, ઉપલરેટા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1930-32 તથા 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. સાબરમતી, 
ર્યરિડા, વિસાપુરમાં 6 માસની જેલ. પાછળથી 
િધારાની 1 િષ્થની જેલ. ઉપલરેટામાં વર્યિસાર્ય. 
પરેનશન અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.
અિસાન : 1 નિરેમબર, 1975.

ઠાકરોર, જસેંગિાઈ વા્લજીિાઈ
જનમ : 16 ઑગસટ, 1911. અમદાિાદ. િતન : 
પંથોડા, તા. કડી.

‘વહનદ છોડો’ આંદોલન િખતરે, આંગળી કાપી 
પોતાના ર્ત િડરે ‘કરેંગરે ર્યા મરેંગરે’ના 
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પ્રવતજ્ાપત્ર પર સહી. અમદાિાદ કરે. જી. પ્રભુની 
દોરિણી હરેઠળ ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. કલોલની 
રરેલિરેલાઇનના પાટાની સલીપરોના બોલટ અનરે 
ચાકી કાઢી નાંખર્યાં. માલગાડીનું એકનજન પાટા 
ઉપરથી ઊથલી પડ્ું. છોટુભાઈ પુરાણીના 
આદરેશથી ભરૂચ કજલલાના એક ગામમાં 
પોલીસો સાથરે ધીંગાણું. અમદાિાદમાં 
દકરર્યાપુરના રવતલાલ ધુિની સૂચના મુજબ 
એક પોલીસચોકી પર હુમલાની ર્યોજના. 
કરિૉલિરમાંથી ગોળી ન છૂટતાં કાિતરં વનષફળ. 
નાસી ગર્યા.
છોટુભાઈ પુરાણીની સૂચના મુજબ વિરમગામ 
પાસરે રરેલિરે– ટ્રરેનમાંથી સરકારી વતજોરી 
લૂંટિામાં ચનદ્રકાનત અનરે મરેઘજીભાઈ સાથરે 
હતા. અમદાિાદ પાસરે જોધપુર ટરેકરા ઉપર 
સરકારી ભરણાની લૂંટમાં સાથ આપર્યો. દશકોઈ 
તાલુકાના ભુિાલડી ગામનું ભરણું લૂંટિામાં 
વનષફળ. હઠીભાઈની િાડી સામરે ટપાલપરેટીમાં 
વિસફોટક મૂકી ધડાકો. ટપાલપરેટીના ચૂરરેચૂરા 
થઈ ગર્યા. અમદાિાદમાં કરેટલીક પોલીસચોકીઓ 
પર બૉમબ ફેં્ર્યા.

ઠાકરોર, નાનશા છરોટા્લા્લ
જનમ : 13 કડસરેમબર, 1911. અમદાિાદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ. 
સાડા પાંચ માસ જેલ. 1932માં ફરી ધરપકડ 
અનરે 3 માસની જેલની સજા. 1936માં 
અભર્યાસ છોડી રાજકારણમાં સકકર્ય. 1936થી 
1940 વિદ્ાથભી સંઘના મંત્રી. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં હવથર્યારો ભરેગાં કરિાં, 
ભૂગભ્થમાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. ધરપકડ. 1 િષ્થ 
અટકાર્યતમાં. ગુજરાતની કકકરેટ-પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. જાણીતા પત્રકાર. ‘ગુજરાત સમાચાર’, 
‘જનસતિા’ દૈવનકોમાં સરેિા.
અિસાન : 17 ઑ્ટોબર, 1988. અમદાિાદ.

ઠાકરોર, પાંડુરાવ છરોટા્લા્લ

જનમ : 1905. અમદાિાદ.

1928-29માં ર્યુિક સંગઠન વિારા કામ કર્યુું. 
1930ની ચળિળમાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ 
કરીનરે સતર્યાગ્રહ. શહરેર કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 
સતર્યાગ્રહ પવત્રકા પ્રગટ કરતા. ધરપકડ. 1 
િષ્થની જેલ અનરે 150 રૂવપર્યા દંડ. ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં 22 સિર્યંસરેિકોની ટુકડી લઈનરે 
ગર્યા. પોલીસોએ તરેમનરે ઊંચકીનરે મીઠાના 
અગરમાં નાખી દીધા અનરે એિો સખત માર 
માર્યયો કરે તરેમનું હાડકું તૂટી ગર્યું.

ઠાકરોર, ત્પનાક્કન ઉદય્લા્લ
જનમ : 24 ઑ્ટોબર, 1916. અમદાિાદ.

1930માં િડોદરામાં શાળામાં અભર્યાસ 
દરવમર્યાન વિદરેશી કાપડની હોળી થતી જોઈ. 
રાષ્્રભક્ત. તરે િખતરે સરઘસોમાં જોડાતા. 
ખાદી પહરેરિાની શરૂઆત કરી. પોતરે કાંતતા. 
ગાંધીજીની પ્રરેરણાથી 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં જોડાર્યા. શહરેરસૂબા-જર્યંતી ઠાકોર 
અનરે િાસુદરેિ ભટ્ટની સૂચનાથી જુદા જુદા 
િૉડ્થમાં લડત વિશરે ભાષણો આપતા. એક 
સાઇ્લોસટાઇલ મશીન વપનાકકન ઠાકોરનરે ઘરેર 
રાખર્યું હતું. થોડા કદિસ બૉમબ સાચિિા મૂકી 
રાખિામાં આવર્યા. શહરેરસૂબા તથા િાસુદરેિ 
ભટ્ટનરે ભૂગભ્થમાં રાખર્યા. માંડિીની પોળમાં 
ભરાર્યરેલી ગુપ્ત સભા પર દરોડો પડિાથી 
નાસી ગર્યા. િરેશપલટો કરીનરે િડોદરા જતા 
રહ્યા.
અિસાન : 25 નિરેમબર, 1995.

ઠાકરોર, પુરુષરોત્તમદાસ િૂ્લચંદ
જનમ : 1925. ડાકોર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધીનો. 1942ની 
લોકકાંવતમાં 13-8-1942ના કદિસરે ડાકોરમાં 
નીકળરેલા સરઘસમાં થર્યરેલ ગોળીબારમાં 
ઘિાર્યરેલા અનરે પગ કપાિિો પડરેલો.
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ઠાકરોર, પ્તાપજી
સઈજ (ઉતિર ગુજરાત).

ઑગસટ 1942માં સઈજ ગામમાં જનમાષ્મીનો 
મરેળો. હજારો લોકો ભરેગા થર્યા. તરે અગાઉ 
કલોલમાં સભા પર લાઠીચાજ્થ અનરે ધરપકડો. 
લોકોમાં ઉશકરેરાટ. પ્રતાપજીએ પોલીસપાટભીનરે 
પડકાર ફેં્ર્યો. િડોદરા રાજર્યની પોલીસરે કરરેલ 
ગોળીબારમાં તરેનું મમૃતર્યુ. લડત દરવમર્યાન 
શહીદ. ટોળું ઉશકરેરાર્યું. પોલીસો નાસીનરે ચૉરામાં 
ભરાર્યા. ટોળાએ કરેરોસીન છાંટી ચૉરાનરે આગ 
લગાડી. તરેમાંથી નાસિાના પ્રર્યાસમાં એક 
ફોજદાર અનરે ચાર પોલીસ માર્યા્થ ગર્યા.

ઠાકરોર, બળવંતરાય પ્મરોદરાય 
(બલ્લુિાઈ પરમરોદરાય)
જનમ : 21 ઑગસટ, 1878. અમદાિાદ.

વશક્ષણ : અમદાિાદમાં આર. સી. હાઈસકૂલ 
તથા ગુજરાત કૉલરેજમાંથી બી.એ., એસ.ટી.સી.. 
1908માં સરકારી શાળા છોડી પ્રોપ્રાર્યટરી 
હાઈસકૂલની સથાપના કરી. તરેનરે રાષ્્રીર્ય શાળા 
બનાિી. 1920માં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ સાથરે 
જોડાણ. 1919-30 દરવમર્યાન સુધરાઈમાં 
વશક્ષણમંડળના અધર્યક્ષ. 1930 : ધરાસણા 
મીઠા સતર્યાગ્રહ; 6 મવહના કારાિાસ. 1930માં 
શાળાનું સાિ્થજવનક ટ્રસટ રચર્યું. 1932 : સવિનર્ય 
ભંગ સતર્યાગ્રહમાં નાવશકમાં 1 િષ્થ કારાિાસ. 
1933માં અમદાિાદ નગરપાવલકાના પ્રમુખ; 
મુંબઈ ર્યુવનિવસ્થટીની સરેનરેટના સભર્ય. 1937 : 
મુંબઈ વિધાનસભાના સભર્ય. વશક્ષણ, 
સમાજકાર્ય્થ, પત્રકારતિ આકદ ક્ષરેત્રરે નોંધપાત્ર 
સરેિા, અમદાિાદ એજર્યુકરેશન સોસાર્યટીની 
સથાપનામાં સકકર્ય.
અિસાન : 21 જાનર્યુઆરી, 1939. અમદાિાદ.

ઠાકરોર, બાબુ્લા્લ શંકર્લા્લ
જનમ : 6 સપટરેમબર, 1923. અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં સરઘસોમાં ભાગ લરેતા. 
ગોવિંદભાઈ સાથરે પરેટલાદથી પોટાશ ખરીદ્ો. 
16 કડસરેમબર, 1942ના રોજ મામુનાર્યકની 
પોળમાં ગોવિંદભાઈ મોતીલાલ પટરેલ સાથરે 
બૉમબ બનાિિા જતાં ધડાકો. બાબુલાલરે એક 
આંખ ગુમાિી. પગમાં તથા માથામાં ઈજાઓ, 
પોલીસરે રવતલાલ સરકારનરે ઘરેરથી બંનરેની 
ધરપકડ કરી દિાખાનરે મોકલર્યા. દિાખાનામાં 
ચાર મવહના. અનડર ટ્રાર્યલ વપ્રઝનર તરીકરે. 
આશરરે સાત મવહના સાબરમતી જેલમાં.
તામ્પત્ર અનરે પરેનશન મળરે છરે.

ઠાકરોર, મારુત્તત્સંહ છરિત્સંહ
જનમ : 1 નિરેમબર, 1896. કાલોલ, કજ. 
પંચમહાલ.

1917થી દરરેક રાજકીર્ય પકરષદમાં સકકર્ય. 
હોમરૂલની ચળિળમાં પ્રચાર કર્યયો. 1920થી 
’29 સુધી રાષ્્રીર્ય શાળાના મંત્રી, કાલોલ. 
1929માં ધરપકડ. દોઢ મવહનો કારાિાસ. 
1930 : ધરાસણાના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં. 
પોલીસનો સખત લાઠીમાર. હાડકાં ભાંગર્યાં. 
1932માં 1 મવહનો અટકાર્યત. સભા, સરઘસ, 
પવત્રકાવિતરણ. અમદાિાદમાં ગુજરાત 
રાજકીર્ય પકરષદમાં ભાષણ સમર્યરે ધરપકડ. 6 
મવહના કારાિાસ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં કારાિાસ.

ઠાકરોર, રાધાબહેન જઠેા્લા્લ
જનમ : 1910. ઉપલરેટા.

ખરેડાની નાકરની લડતમાં ભાગ લીધો. વિસાપુર 
જેલમાં 1 િરસની સજા ભોગિી.

ઠાકરોર, રરોક્હણરીબહેન હક્રવદન
સૂરત.

ઘરનું િાતાિરણ રાષ્્રીર્ય. વપતા કનૈર્યાલાલ 
દરેસાઈ, માતા, ભાઈઓ સૌ લડતમાં પડરેલાં અનરે 
જેલમાં ગર્યરેલાં. 1930-32ની લડતોમાં વપકરેકટંગ 
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અનરે ખાદી-પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. સૂરતના 
કકલલાના મરેદાનમાં વપકરેકટંગ દરવમર્યાન 
પોલીસોએ ઘોડા દોડાવર્યા તરે િખતરે ભારરે 
સાહસ અનરે બહાદુરીથી પોલીસ સુપકરટરેનડરેનટના 
ઘોડાની લગામ પકડી તરેનરે અટકાવર્યો હતો. આ 
લડતમાં જેલમાં ગર્યાં હતાં.

ઠાકરોર, વકતાજી સુજાજી
જનમ : 1905 આશરરે. મારિાડ. વનિાસ : 
કપડિંજ.

1921થી ખાદીપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ઘરેર સાળ 
રાખતા –મહુધામાં. મોહનલાલ પંડ્ાના ખાદી 
કાર્યા્થલર્યમાં સરેિા. 1930-32ની ચળિળ તથા 
1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય 
વહંસક પ્રિમૃવતિ. કપડિંજ સટરેશનરે ગાડીમાં બૉમબ 
મૂકતા પહરેલાં વિસફોટ થિાથી સખત ઘિાર્યા. 
પોલીસનરે થાપ આપી ઉપચાર કરાિી સાજા 
થર્યા. નિા ડીસામાં રચનાતમક કાર્ય્થકર.

ઠાકરોર, વસ્લાજી સુ.
વનિાસ : વિકોદર, કજ. બનાસકાંઠા.

સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં વિવિધ ક્ષરેત્રરે સકકર્ય. 
1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન વિદરેશી 
કાપડનો બવહષકાર. ખાદીપ્રચાર. ધરપકડ અનરે 
કારાિાસ. નોંધપાત્ર દરેશસરેિા.

ઠાકરોર, વસુમતરીબહેન ઠાકરોર્લા્લ
જનમ : 1891. અમદાિાદ.

1930માં સતર્યાગ્રહ-આંદોલન િખતરે સૂરતમાં 
‘સિર્યંસરેવિકા સંઘ’ સથાપર્યો. પરદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. ધારાસભાનો બવહષકાર. 
કારાિાસ. 1932માં સવિનર્ય ભંગ સતર્યાગ્રહ. 
18 મવહના કારાિાસ. 1940-41માં િાણી-
સિાતંત્ર્ય સતર્યાગ્રહ. બરે િાર 3 મવહના 
કારાિાસ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
1 િષ્થ, 5 મવહના, 21 કદિસ કારાિાસ. સૂરત. 
સાિ્થજવનક કાર્યયોમાં સંલગ્ન.

ઠાકરોર, સજ્જનત્સંગ ગુમાનત્સંગ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં 
કલાલના ઝાંપા પાસરેનાં દારૂનાં પીઠાં પર 
શાંવતમર્ય વપકરેકટંગ. આિક ઘટિાથી માવલકોની 
ફકરર્યાદ. પોલીસ વિારા ધરપકડ. 2 માસની 
કરેદની સજા ભોગિી.

ઠાકરોર, સુખદેવત્સંહ બચુત્સંહ
પારડી, કજ. િલસાડ.

ઉદિાડા સટરેશન નજીકના એક મકાનમાંથી 
ધરપકડ. પવત્રકાઓ પ્રગટ કરિાના અનરે 
ઉશકરેરણી કરિાના આરોપસર 6 મવહનાની 
કરેદની સજા. 1932માં સૂરતમાં પવત્રકા િહેંચિા 
માટરે માર ખાધો. સાબરમતી, નાવશક તથા 
અલલાહાબાદમાં જેલ ભોગિી. સૂરતમાં 
મીઠુબહરેનની સૂચનાથી આંબાિાડી જઈ 
વહજરતીઓની સરેિા કરી.

ઠાકરોર, સુત્મરિાબહેન િૂપતરાય
જનમ : 14 ફરેરિુઆરી, 1916. અમદાિાદ.

સ્ત્રી સંસથા, સહકારી સંસથામાં સકકર્ય. 1941માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 3 મવહના કારાિાસ. 
પુન: સતર્યાગ્રહ. પુન: 4 મવહના કારાિાસ. 
દસકોઈ રેંકટર્યા પ્રચાર સંઘનાં સહમંત્રી. 
જર્યોવતસંઘ, વિકાસગમૃહ આકદ સંસથામાં સરેિા. 
સમસત ગુજરાત સામાકજક સ્ત્રી સંસથામાં 
કાર્યા્થલર્યમંત્રી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં સ્ત્રીઓનાં સરઘસો િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય.

ઠાકરોર, સુરેનદ્ર બળવંતરાય
જનમ : 1915. અમદાિાદ.

1930-32ની ચળિળમાં પવત્રકા િહેંચિી, 
સરઘસોમાં જોડાતા. 1942ની ચળિળમાં 
સરઘસોમાં જોડાતા, પવત્રકાઓ િહેંચતા. 
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વિદ્ાથભીપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ઑ્ટોબર, 1942માં 
ધરપકડ. 7 મવહના સાબરમતી જેલમાં 
અટકાર્યત.

ઠાકરોર, સુષેણ
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં એવલસકરિજ 
વિસતારમાં ટરેવલફોનના તાર કાપર્યા. મર્યુવનવસપલ 
શાળાઓનાં બારણાં, ફવન્થચર સળગાવર્યું. ટપાલ 
બાળિા લરેટરબૉ્સમાં રસાર્યણો નાખર્યાં. 
વમલોની હડતાળ ચાલુ રાખિા ગામડાંમાં 
પ્રચાર.

ઠાકરોર, સૂય્જકાનતાબહેન
અમદાિાદ.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
ગુજરાત પ્રાંવતક સવમવતની સંમવતથી વપકરેકટંગ 
મંડળના આશ્ર્યરે અમદાિાદમાં સથપાર્યરેલ 
બાળસરેવિકા સંઘનાં સહમંત્રી હતાં. 
અમદાિાદમાં પાંચ કૂિાની વિદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં. તરેથી ગુજરાત 
કૉલરેજમાં પ્રિરેશ લરેતાં અટકાિિામાં આવર્યાં. 
ગાંધીજીના આદરેશ મુજબ શુદ્ધ ખાદી પહરેરીનરે 
જ વપકરેકટંગ કરતાં હતાં.

ઠાકરોર, હક્રપ્સાદ કેસરરીપ્સાદ
જનમ : 13 સપટરેમબર, 1917. અમદાિાદ.

બી.એ., એલએલ.બી.; િકીલાતની સાથરે 
સામાકજક પ્રિમૃવતિઓમાં રસ. 1930ની લડત 
િખતરે િાનરસરેનામાં સકકર્ય રસ. 1942ની 
લડત િખતરે કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થ અંગરે નકડર્યાદમાં 
પોલીસ વિારા સખત માર પડરેલો. 1942ની 
લડત અંગરેના ખાસ કરેસોમાં બચાિપક્ષરે લોકોની 
િકીલાત કરરેલી.

ઠાકરોર, હક્રવદન પ્ાણ્લા્લ
અમદાિાદ.

વર્યાર્યામશાળાની તાલીમ, વિદ્ાથભીમંડળની 
પ્રિમૃવતિથી દરેશભક્તની પ્રરેરણા. 1942ની 
ચળિળમાં. વિદ્ાથભી- પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
સરઘસોમાં જોડાતા, રોજ પવત્રકાઓ િહેંચિી. 
પવત્રકાઓ સાઇકલ ઉપર દૂધના કરેનમાં, 
છાપાંનાં પારસલોમાં, પીઠ કરે કમર પર બાંધીનરે 
લઈ જતા. પવત્રકા છુપાિીનરે લઈ જતાં પોલીસરે 
ઘરેરી લીધા, સખત માર્યા્થ, પકડીનરે કારંજ 
પોલીસસટરેશનરે બરેસાડી રાખી, છોડી મૂ્ર્યા અનરે 
પાછળ ગુપ્ત પોલીસો મૂ્ર્યા. ‘ર્યુદ્ધ િરેરો’ 
ઉઘરાવર્યો. લડત માટરે માગ્થદશ્થન આપિા તરેઓ 
કાંવતલાલ વઘર્યા, સિ્થદમન દરેસાઈ, ચનદ્ર 
કાટૂ્થવનસટ સાથરે િડોદરા, ભરૂચ, સૂરત ગર્યા. 
તર્યાં પવત્રકાઓ પ્રગટ કરી. પોસટરો તૈર્યાર કરી 
ચોટાડ્ાં. બજારમાં ખરીદી કરતાં ધરપકડ. 
નાસી જિાના પ્રર્યાસો વનષફળ ગર્યા. અટકાર્યત. 
9 મવહના. સાબરમતી, નાવશક, મુંબઈમાં 
આથ્થર રોડ જેલમાં સજા ભોગિી.
ઠાકોર, હકરિદન મવણલાલ
1926માં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાંથી સનાતક. 
હકરજનસરેિામાં સકકર્ય. પરીવક્ષતલાલ 
મજમુદાર સાથરે નિસારીમાં સરેિાકાર્ય્થ. 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સકકર્ય. કારાિાસ. 1938માં 
હકરપુરા. મહાસભાના અવધિરેશનમાં નાર્યક. 
પતની : રોવહણીબહરેન કનૈર્યાલાલ દરેસાઈ, સૂરત.

ઠુમર, આંબાિાઈ રણછરોડિાઈ
જનમ : 10 નિરેમબર, 1935. થોરસા, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. જમીન, 
ખોરડાં, વમલકત ગુમાવર્યાં. સૌરાષ્્ર રાજર્યની 
રચના પછી પરત મળ્ાં.
ઠુમર, નારણદાસ િાઘજીભાઈ
જનમ : 1910. સરધાર, કજ. રાજકોટ.
રાજકોટ લડતમાં સકકર્ય ભાગ. બરે િાર 6-6 
માસની જેલ અનરે દંડ. ખરેતીની જમીન, ઘર, 
ઊભો પાક જપ્ત. પાછળથી બધું પરત થર્યરેલ.
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ઠુમર, બચુિાઈ મૂળજી
જનમ : 12 મરે, 1923. રાજકોટ.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં અનરે 1942ની લડતમાં 

ભાગ લીધો. 2 અઠિાકડર્યાં સુધી અટકમાં 
રાખિામાં આવર્યા.

ડ
ડગ્લરી, કાંતાબહેન
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1931માં ધાંગધાની લડત િખતરે અગ્રણી 
મવહલા કાર્ય્થકર. મવહલાઓના સંગઠન માટરે 
પુરષાથ્થ. રાજર્ય સામરે બંડ. ઘર ઉપર રાજર્યરે 
ચોકી બરેસાડી. ‘કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય 
પકરષદ’ના પ્રવતવનવધ- મંડળમાં પાંચમાંનાં 
એક. સારાં િ્તા.

ડગ્લરી, મગન્લા્લ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર, સૌરાષ્્ર.

1931માં ધાંગધાની લોકલડતમાં ભાગ લીધો. 
હકરલાલ લાઠીની આગરેિાની હરેઠળની બીજી 
ટુકડીમાં િઢિાણથી જોડાર્યા. હળિદ સટરેશનરે 
ઊતરી ધાંગધા રાજર્યની હદમાં પગ મૂકતાં 
વગરફતાર કરિામાં આવર્યા. ખટારામાં ધકરેલી 
પોલીસો તરેમનરે અજાણર્યા સથળરે લઈ ગર્યા. પછી 
વશિાનંદજીની ટુકડી રાખી હતી તરે વ્રજપુર ગામરે 
લઈ ગર્યા.

ડગ્લરી, વાડરી્લા્લ જચેંદ
જનમ : 20 નિરેમબર, 1926.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
અમદાિાદમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. તરેમણરે સરકાર 
વિારા પ્રવતબંવધત પુકસતકાઓ ગામડાંઓમાં 
િહેંચિા માટરે નંદલાલ વત્રકમલાલ શાહનરે 
સુરરેનદ્રનગર તથા અનર્યત્ર િહેંચિા આપી. 
તરેમણરે નંદલાલ વત્ર. શાહનરે
કરેટલોક દારૂગોળો, ડાઇનરેમાઇટના ફર્યૂઝ તથા 
બીજા સફોટક પદાથયોનો જથથો આપર્યો. તરે

બંગાળની લશકરની ફૅકટરીમાંથી ચોરાઈનરે 
આિરેલો. િાડીલાલરે નંદલાલનરે બૉમબ બનાિિા 
તથા રરેલિરે–ટ્રરેન ઉથલાિિા, ભાંગફોડ
માટરે તરે પદાથયોનો જથથો આપર્યો હતો. તરેના
બૉમબ બનાિી સુરરેનદ્રનગરમાં ફેંકિામાં આવર્યા 
હતા.
અિસાન : 6 કડસરેમબર, 1985.

ડહરીબહેન આશાિાઈ
પીપળાિ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિિામાં 
આવર્યો. તરે િખતરે નીકળરેલા સ્ત્રીઓના સરઘસ 
ઉપર પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
લાઠીના પ્રહારથી તરેમનરે બરડા ઉપર ઈજા થઈ 
હતી.

ડહરીબહેન તળશરીિાઈ
આંકલાિ, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ ઉપર 
સખત લાઠીમાર કરી અનરેક બહરેનોનરે ઘાર્યલ 
કરી. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારોથી બરડામાં 
ઈજાઓ થઈ હતી.

ડાધાવા્લા, રત્ત્લા્લ જઠેા્લા્લ
જનમ : 11 એવપ્રલ, 1914. ઉમરરેઠ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : બી.એ. 1930માં દાંડીકૂચિરેળાથી 
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લડતમાં જોડાઈ પવત્રકાઓનું પ્રકાશન, સભાઓ 
ર્યોજિાનું કામ; પરદરેશી કાપડનો બવહષકાર. 
વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ અનરે 6 માસની સખત 
કરેદ અનરે દંડ. 1932માં ઉમરરેઠ મર્યુવનવસપલ હદ 
ન છોડિાનો હુકમ. તરેનો ભંગ. કદલહી કૉંગ્રરેસમાં 
હાજરી આપતી િખતરે ધરપકડ અનરે ગુજરાતમાં 
લાિી 9 માસની સખત કરેદ. શૈક્ષવણક કાર્ય્થમાં 
વિશરેષ રવચ.

ડાિરી, િૂ્લત્સંહજી િરતત્સંહજી
જનમ : 1896. ઘોડાસર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ અધૂરો મૂ્ર્યો. પાછળથી ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠના સનાતક થર્યા. 1918માં વશક્ષક, 
સુણાિ. 1923માં નાગપુર જતી સતર્યાગ્રહી 
ટુકડીના સભર્ય. 1932માં કૉંગ્રરેસભિન 
સતર્યાગ્રહમાં કારાિાસ. આણંદમાં ફરી 
સતર્યાગ્રહ અનરે કારાિાસ. 1936માં ધારાસભર્ય 
ચૂંટાર્યા. 1945માં ફરી ચૂંટાર્યા. 1952માં 
સંસદસભર્ય તરીકરે ચૂંટાર્યા.
વર્યિસાર્ય : ધારાશાસ્ત્રી.

ડાિરી, ્લાિુિાઈ નાનજીિાઈ
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર, સૌરાષ્્ર.

1939માં લીંબડીની લડતમાં ભાગ લીધો. 
પકરષદ કદન 18-2-1939ના કદિસરે રાજર્યાકશ્ત 
ગુંડા તરેમજ અસામાકજક તતિોએ માર મારરેલો. 
વહજરત કરીનરે લીંબડી છોડી ગર્યા.

ડામરોર, નૂરજીિાઈ જોખનાિાઈ
શંકરપુરા, તા. ઝાલોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સભા-
સરઘસોમાં જોડાઈ, સરકાર વિરોધી સૂત્રો 
પોકારિાં તથા લડતનો પ્રચાર કરી લોકોનરે તરેમાં 
જોડિા માટરે ધરપકડ. 11 ઑ્ટોબર, 1942થી 
9 કડસરેમબર, 1942 સુધી 2 માસની કરેદ 
ભોગિી.

ડામરોર, મા્લત્સંહિાઈ િતાિાઈ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
1942ના નિરેમબરમાં ઝાલોદમાં જાહરેર સભા 
ગોઠિી અનરે તરેમાં લડત અંગરે ભાષણ કરિાનરે 
કારણરે તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી.

ડામરોર, મા્લાિાઈ
દાહોદ.

કડસરેમબર, 1942માં દાહોદમાં પંચમહાલ 
કજલલા આઝાદ પકરષદ મળી તરેમાંથી તરેમના 
સવહત કુલ 15ની ધરપકડ. 2 માસની કરેદની 
સજા.

ડાયર, હક્રિાઈ કેશવ્લા્લ
જ. : 5 જુલાઈ, 1905. અમદાિાદ.

1920-22ની અસહકારની ચળિળમાં દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 1928માં સાર્યમન 
કવમશનનો વિરોધ કર્યયો. 1930થી 1942 સુધી 
ધંધો બંધ કરીનરે સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં જોડાર્યા. 
1942માં ખાકડર્યા, જેઠાભાઈની પોળમાં તરેમના 
મકાનમાં બૉમબ બનાિતા. બૉમબ બનાિિાની 
સામગ્રી ધમ્થજ, ખંભાતથી લાિતા. પોટાશ, 
ગંધક, કોલસી િગરેરરે ધમ્થજના છોટુભાઈ 
ઉમરેદભાઈ પટરેલ લાિીનરે આપી જતા. બહરેનો 
લોટના ડબામાં િસતુઓ કરે બૉમબ લઈ જતી. 
જરૂરી ખચ્થ માટરે નાણાં બી. કરે. મજુમદાર, કરે. જી. 
પ્રભુ અનરે કાંવતલાલ વઘર્યા મારફતરે મળતાં. 
કાર્ય્થકરોનરે ગુપ્ત આશ્ર્ય આપતા; જેમ કરે જર્યંતી 
ઠાકોર, િાસુદરેિ ભટ્ટ, પુરાતન બુચ, કરે. જી. પ્રભુ 
િગરેરરે.

ડાહરીબહેન
આંકલાિ, કજ. આણંદ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
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સરઘસ પર પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારોથી હાથ, પગ 
પર ઈજા થઈ હતી. કાંડુ પકડી ઘસડ્ાં હતાં.

ડાહરીબહેન ગરોરધનિાઈ
ઉંમર : 40 િષ્થ. િાસણા, તા. બોરસદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો, તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં બંદૂકનો કુંદો િાગિાથી તરેમનરે પડખામાં 
ઈજા થઈ.

ડાહરીબહેન જીજીિાઈ
ઉંમર : 12. બોચાસણ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના 
ફટકાથી કાંડાં, પગ અનરે પીઠ પર ઈજા થઈ 
હતી.

ડાહરીબહેન નરેશિાઈ
ધમ્થજ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના સરઘસ 
ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
લાઠીના પ્રહારથી તરેમનરે હાથ પર ઈજા થઈ.

ડાહરીબહેન િૂ્લાિાઈ
ઉંમર : 40. આંકલાિ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે કરરેલા બરેફામ લાઠીચાજ્થમાં 
કમમર ઉપર ઈજા થઈ.

ડાહરીબહેન મથુરિાઈ
ઉંમર : 30. બોચાસણ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના 
ફટકાથી પીઠ પર ઈજા થઈ હતી.

ડાહરીબહેન મંગળિાઈ
ઉંમર : 12. બોચાસણ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીથી ડાબા પગના થાપા, 
કાંડું અનરે પીઠ પર ઈજાઓ થઈ હતી.

ડાહરીબહેન મૂળજીિાઈ
ઉંમર : 25. આંકલાિ, કજ. આણંદ

1930-32ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે કરરેલા 
બરેફામ લાઠીચાજ્થમાં બોચી ઉપર ઈજા થઈ.

ડાહરીબહેન શનાિાઈ
િાસણા, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના સરઘસ પર 
પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં બંદૂકનો 
કુંદો મારિાથી તરેમનરે ખભામાં ઈજા થઈ હતી.

ડાહરીબહેન ત્શવાિાઈ
ઉંમર : 16. બોચાસણ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ સ્ત્રીઓના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
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હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકાથી બરડા પર 
ઈજા થઈ હતી.

ડાહ્ાિાઈ કાશરીિાઈ
ભાદરણ, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ. ઉંમર િષ્થ : 
29 આશરરે.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન બોરસદ 
સતર્યાગ્રહ છાિણીના પાંચમા મંત્રીપદરેથી 
ધરપકડ કરિામાં આિી હતી. સાબરમતી 
જેલમાં રાખિામાં આવર્યા. ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર 
થતાં છોડી મૂ્ર્યા.

ડાહ્ાિાઈ િૂ્લાિાઈ
બોરખાડી, કજ. ભરૂચ.

1928ના બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં વહજરતી 
ખરેડૂતોનરે સહાર્ય કરી. વિદ્ાપીઠમાંથી સરેિાદળ 
પ્રવશક્ષણ. 1930માં પવત્રકાવિતરણ. ધરાસણા 
મીઠા સતર્યાગ્રહી- ઓની સરેિા-સારિાર. દાંડી 
સતર્યાગ્રહ. અમાનુષી માર. સાડા સાત મવહના 
કારાિાસ. 1942નાં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય.

ડાંગરી, વરસીંગિાઈ કાત્ળયાિાઈ
જાફરપુરા, તા. ઝાલોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં લડતનો 
પ્રચાર કરી, સભા-સરઘસમાં ભાગ લઈ સરકાર 
વિરદ્ધ ર્યુિાનોનરે પ્રોતસાહન આપિા માટરે 
ધરપકડ.
23-12-1942 થી 24-2-1943 સુધી 2 
માસની કરેદની સજા.

ક્ડંડરોડ, મા્લજીિાઈ કરોયાિાઈ
મલિાસી, તા. ઝાલોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ઝાલોદ 
તાલુકામાં સરકારી ચોરા બાળિા સવહત 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ. ધરપકડ. 
કરેદની સજા.

ક્ડંડરોડ, મરોતરીિાઈ બક્દયાિાઈ
મલિાસી, તા. ઝાલોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
ઝાલોદ તાલુકામાં સરકારી ચોરા બાળિાની 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 
કરેદની સજા.

ડંુગરશરીિાઈ
જનમ : 1903. િતન : કચછ.

ખાદી-કાર્ય્થકતા્થ. દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના 
એક. ગાંધીજી સાથરે સાબરમતી આશ્મથી 12 
માચ્થ, 1930થી 5 એવપ્રલ, 1930 સુધી 
દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તરે પછી મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

ડેપયુટરી, ગજનેદ્ર ઝરીણાિાઈ
સૂરત.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. કૉમસ્થનાં 4 િષ્થ. વર્યિસાર્ય 
: મુંબઈમાં બૅંકમાં નોકરી. સૂરતમાં િાસ. 
ગાંધીજીની કૂચોમાં સકકર્ય. 3 િાર કારાિાસ. 
1930થી 1942 અસહકાર. સભા-સરઘસ, 
વપકરેકટંગ. 2 િષ્થ કઠોર કારાિાસ. બૅંકમાં 12 
િષ્થ નોકરી. િહરેલી વનિમૃવતિ. તામ્પત્ર મળરેલ છરે.

ડેમ્લા, ત્ગરધારરી્લા્લ ગુ્લાબરાય
આદલપુર, સક્કર, વસંધ. વનિાસ : િડોદરા.

અભર્યાસ : સક્કર, મૅકટ્રક. 1930ના સિાતંત્ર્ય- 
સંગ્રામમાં સકકર્ય. બરે િાર મારપીટ. વપકરેકટંગ 
આકદ કાર્યયો. મીઠા-સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ 6 
મવહના. 1932માં પુન: કારાિાસ. 1 િષ્થ. 
હૈદરાબાદ. 1934માં ખુદાઈ કખદમતગાર 
તરીકરે સકકર્ય. 1 િષ્થ કારાિાસ. 1943માં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ.

ડૉકટર, પ્િાવતરી રામ્લા્લ
જનમ : 1922. સૂરત.

વર્યાર્યામ-પ્રિમૃવતિમાં વનષણાત. સતત દસ કલાક 
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લાઠી ફરેરિીનરે વિકમ સથાપર્યો. 1942ની 
લોકકાંવતમાં 25મી ઑ્ટોબરરે સરઘસની 
સરદારી લીધી. ધરપકડ. 6 માસની કરેદની 
સજા. જેલમાં ટાઈફૉઈડની બીમારીથી 4થી 
કડસરેમબર, 1942ના રોજ શહીદ થર્યાં.

ડરોક્ડયા, અરરીત્સંહિાઈ િાણિાઈ
જનમ : 14 એવપ્રલ, 1929. પાંચ પીપવળર્યા,

કજ. અમરરેલી.
અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે શાળાના મકાનનરે આગ ચાંપિાના 
આરોપસર ધરપકડ. અટકાર્યત. પછીથી મુક્ત.

ડરો્લરકુમાર જઠેા્લા્લ
જામનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 

તરેથી તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. ચાર 
માસની કરેદની સજા રાજકોટની જેલમાં ભોગિી.

ડરો્લરરાય જયંતરી્લા્લ
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
તરેમની ધરપકડ થઈ. જેલની સજા ભોગિી.

ડ્રાઇવર મરો્લુંદ
દાહોદ.

રાષ્્રિાદી મુકસલમ. મરે, 1930માં ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં ગર્યરેલા. મીઠાના અગરોમાંથી મીઠું 
લરેિા જતાં લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા. રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિઓ – સિદરેશી અનરે ખાદી માટરેના આગ્રહ 
તથા દારૂવનષરેધનો પ્રચાર કરતા. દુકાનો અનરે 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ.

િ
િાંકરી, વરજીવનદાસ વે્લજીિાઈ 
(બાબુસાહેબ)
પોરબંદર.

1920થી નગીનદાસ મોદી સાથરે જાહરેર 
પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. િરેપારધંધો છોડી દીધો. 
સભા-સરઘસ તરેમજ પ્રભાતફરેરીઓ ર્યોજી. 
મહરેમાનોની સરભરા. ફંડફાળા કરી આપરે. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે પકડાર્યા. 
નિીબંદરની જેલમાં પૂર્યા્થ. ઘણા જુલમો સહન 
કર્યા્થ. તકબર્યત લથડી. સિરાજર્ય આિતાં પહરેલાં 
અિસાન થર્યું.

િાંકરી, વલ્લિદાસ ખુશા્લદાસ
પોરબંદર.

ગાંધીજીથી પ્રભાવિત. 1920માં દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ કરતાં પોરબંદરમાં માર ખાધો. 
એક પગ ગુમાવર્યો. 1930માં દારૂનાં પીઠાં અનરે 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 1932માં 

ધરપકડ. કારાિાસ.

િરીવર, શાંત્ત્લા્લ (મરોહન્લા્લ) 
રતનજી નાથુિાઈ
બારડોલી.

સભા, સરઘસ, દરેશભક્તનાં ગીતો િગરેરરેથી 
આઝાદીની લડતનું કામ કર્યુું. બારડોલી તથા 
સરભાણમાં માર ખાધો. ઓલપાડ તાલુકામાં 
ધરપકડ થઈ. એક િષ્થ અનરે ચાર માસની જેલ 
થઈ. દરેશના ભાગલા થતાં કુરક્ષરેત્રની વનિા્થવસત 
છાિણીમાં છ મવહના સરેિા આપી.

િેબર, ઉછરંગરાય નવ્લશંકર
જનમ : 21 સપટરેમબર, 1905. રાજકોટ.

વર્યિસાર્ય : ઍડિોકરેટ. 1930ની લડતમાં ભાગ 
લીધો. 1933થી સમાજસરેિક અનરે રાજકારણમાં 
સકકર્ય. ‘સરેિાસંઘ’ સાથરે. કામદારોની 
ચળિળના અગ્રણી. 1936માં ગાંધીજીની 
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અસર તળરે િકીલાત છોડી. ગાંધીજી અનરે 
સરદારના વિશ્વાસુ. 1938માં રાજકોટ લડતના 
અગ્રણી. તરેમનરે પોલીસના મારથી દરેશમાં 
ખળભળાટ. ત્રણ-ચાર િાર કારાિાસ. 1940માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. સાબરમતીમાં જેલિાસ. 
1936ના રરેલસંકટ િખતરે સંકટગ્રસત લોકોની 
સરેિા. કાટમાળ નીચરે દટાર્યા, પણ નસીબના 
જોરરે બચી ગર્યા. સૌરાષ્્ર સંકટ વનિારણ 
સવમવતના સથાપક. કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય 
પકરષદના મંત્રી. દરેશી રાજર્યો સામરે સંઘષ્થ. 
રાજર્યો અનરે પ્રજા િચચરે મરેળ પાડિા કોવશશ. 
1948માં સૌરાષ્્ર રાજર્યનું એકમ થતાં તરેના 
પ્રથમ મુખર્યમંત્રી. ગરીબોના બરેલી. 
જમીનદારીનો સંપૂણ્થપણરે અંત જમીનદારી-
નાબૂદીથી. ‘બહારિકટર્યાઓ’ વિારા તરેમનું ખૂન 
કરિાનાં કાિતરાં. 1948થી 1954 સૌરાષ્્રના 
મુખર્યમંત્રી. 1954થી 1960 અકખલ ભારતીર્ય 
કૉંગ્રરેસના પ્રમુખ. 1960થી 1963 ‘આકદિાસી 
પંચ’ના અધર્યક્ષ. 1962માં રાજકોટ કજલલામાંથી 
લોકસભામાં સભર્યપદરે ચૂંટાર્યા. 1963-
1972માં ખાદી ગ્રામોદ્ોગ કવમશનના અધર્યક્ષ. 
1969માં ‘ગાંધી શતાબદી’ વનવમતિરે કદલહીમાં 
ગાંધીપ્રદશ્થન તૈર્યાર કરાવર્યું.
અિસાન : 11 માચ્થ, 1977. રાજકોટ.

િેબર, મંદાક્કનરીબહેન ઉછરંગરાય 
(મનુબહેન)
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. પછી છોડી મૂ્ર્યાં. 
બીજી િાર પકડાર્યાં તર્યારરે જેલિાસ ભોગવર્યો.
1944માં અિસાન થર્યું.

િરોક્ડયા, કરસનિાઈ સુખાિાઈ
સૂરત.

પછાત જાવતના. અભર્યાસ : એક િષ્થ. વર્યિસાર્ય 

: ઢોરચારણ, ખરેતીમાં સહાર્ય. 1942માં કરેંગરે 
ર્યા મરેંગરેમાં સકકર્ય. શાસનનો વિરોધ. પાટા 
ઉખરેડિા, ભાંગફોડ, બરે િષ્થ ગામડાંમાં કાર્ય્થ. છ 
મવહના કારાિાસ. અમાનુષી અતર્યાચાર.
ઢોકડર્યા, ગજરાબહરેન હાંસજીભાઈ

અ્લગટ, બારડરો્લરી, ત્જ. સૂરત.
1928માં બારડોલીમાં ના-કર સતર્યાગ્રહ. 
ઘરબાર, ઢોરઢાંખર જપ્ત. ગામતર્યાગ. 
દરેશભક્તનાં ગીતો ગાતાં. પોલીસ વિારા માર. 
છ મવહના કારાિાસ. સીકરેર ગામરે ડાહ્યાભાઈના 
ઘરનરે પોલીસરે સીલ કરરેલું. તરે તોડીનરે ધિજ 
રોપર્યો. 1930-32માં પુન: અઢી િષ્થ કારાિાસ.

િરોક્ડયા, છનાિાઈ શરોિનિાઈ
સાંબા, તા. મહુિા, કજ. સૂરત.

1942-43માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં જોડાર્યા. 
સભા-સરઘસો, પવત્રકાપ્રિમૃવતિ. ધરપકડ થઈ. 
સજા થઈ. સજા બાદ કૉંગ્રરેસમાં કામ કરતા 
રહ્યા.

િરોક્ડયા, છરીતુિાઈ વક્રયાિાઈ
ભગિાનપુરા, કજ. સૂરત.

1942-43ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લીધો. ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિ. જેલિાસ ભોગવર્યો.

િરોક્ડયા, િરીખાિાઈ વજીરિાઈ
ભગિાનપુરા, તા. મહુિા, કજ. સૂરત.

1942-43માં ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. જેલિાસ ભોગવર્યો. કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકમોમાં 
– સભા-સરઘસોમાં ભાગ લરેતા.

િરોક્ડયા, મગનિાઈ િરીખાિાઈ
િલિાડા, તા. મહુિા, કજ. સૂરત.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિઓ કરી. ધરપકડ થઈ અનરે 9 માસની 
સજા થઈ.
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િરોક્ડયા, ્લલ્લુિાઈ વરીક્રયાિાઈ
ભગિાનપુરા, મહુિા, કજ. સૂરત.

1942-43માં સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સકકર્ય.
કારાિાસ. મુક્ત પછી પુન: સંગ્રામમાં પ્રિમૃતિ. 
દરેશસરેિાનાં વિવિધ કાર્યયો. બહોળા કુટુંબના 
વનિા્થહનો ભાર.

િરોક્ડયા, ્લરીમજીિાઈ નારણિાઈ
બરેડા-રાર્યપુર, તા. વર્યારા, કજ. સૂરત.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. પવત્રકાવિતરણ. સભા-સરઘસ. 
ભાષણો કરિાં. ભાંગફોડ. ધરપકડ. કારાિાસ.

િરોક્ડયા, સરોમાિાઈ ડાહ્ાિાઈ
પૂના, તા. મહુિા, કજ. સૂરત.

ખાદીધારી. રેંકટર્યો કાંતતા. 1930ની ચળિળમાં 
દારૂ-તાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરતા. તરે 
અગાઉ બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 
1942માં ધરપકડ. એક િષ્થની સજા થઈ હતી.

િરો્લક્રયા, કરસનિાઈ મૂળજીિાઈ
જનમ : અકાળા, કજ. અમરરેલી.

અભર્યાસ : ધોરણ 5.
1930-31ની કાનૂનભંગની લડતમાં ભાગ 
લીધો. રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ 
દરબારરે તરેમનાં જમીન-ખોરડાં જપ્ત કર્યાું. 
સિરાજ આિતાં જમીન પાછી મળી. પરેનશન 
અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.
વનધન : 29 જુલાઈ, 1981.

ત
તન્ા, મગન્લા્લ જરેામિાઈ
જનમ : 10 ઑગસટ, 1917. રાજકોટ.

1930-31માં વિરમગામમાં મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. ગુપ્ત પવત્રકાઓની િહેંચણી કરી. 
ત્રણ િખત અટકમાં રાખર્યા.

તન્ા, રત્ત્લા્લ ડરોસાિાઈ
જનમ : 16 જાનર્યુઆરી, 1912. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ 
ભોગવર્યો. 1942ની લડત િખતરે બરે િાર 
ધરપકડ. છ અનરે સાત મવહનાની જેલ.

તપરોધન, ધરીરજ્લા્લ
ઉતિરસંડા : નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930-31માં કૉંગ્રરેસની પવત્રકાઓ લાિતાં 
ધરપકડ. 1 માસની જેલ.

તપરોધન, નારાયણિાઈ સરોમચંદ
અમદાિાદ.

અભર્યાસ : એમ.એ., બી.એડ્. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં 1944 સુધી ભાગ લીધો. 
સરકારરે આઠ િષ્થ નોકરીમાંથી બરતરફ કર્યા્થ. 
તર્યાર બાદ સરકારરે તરેમનરે નોકરીમાં પાછા 
લીધા.

તમાકુવાળા, ચંપક્લા્લ રમણ્લા્લ
િાડીફવળર્યા, સૂરત.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં અંગ્રરેજી 
અભર્યાસનો તર્યાગ. સતર્યાગ્રહમાં પ્રિરેશ. પવત્રકા- 
વિતરણ. છ મવહના કારાિાસ. સાબરમતી 
જેલમાં. ગમૃહરક્ષક તરીકરે પાંચ િષ્થ સરેિા. 
નકડર્યાદ હકર ૐ આશ્મમાં સરેિા. વર્યિસાર્ય : 
ભંડાર.

ત્લસાત્ણયા, ધનજીિાઈ સુખ્લા્લ
જનમ : 31 જુલાઈ, 1915. ભાિનગર.

1932-39 સુધી રાષ્્રીર્ય ચળિળોમાં ભાગ. 
1940માં ભાિનગર-તળાજા ટ્રામ-િરે સામરે 
સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. દોઢ િષ્થની સજા તથા દંડ. 
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1942ની લોકલડતમાં ભાગ. કુલ િીસ માસની 
સજા. વનિમૃતિ જીિન ભાિનગરમાં. ભારત 
સરકારરે તામ્પત્ર અનરે પરેનશન એનાર્યત કરરેલ 
છરે.

ત્લસાત્ણયા, નંદુિાઈ શામજીિાઈ
જનમ : 1 ઑ્ટોબર, 1912. રાજકોટ.

અભર્યાસ : ઇલરે્ટ્રૉવનક એકનજવનર્યર. રાજકોટની 
લડતમાં ભાગ. લાઠીમારથી આંખ પર ઈજા. 
અટકાર્યત. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ.

ત્લસાત્ણયા, પ્િુદાસ શામજી
રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો અનરે માર 
િરેઠો. રાજર્યના જુલમોના ભોગ બનર્યા અનરે 
સહન કરિું પડ્ું.

ત્લાટરી, કાત્નત્લા્લ ત્શવ્લા્લ
જનમ : 11 સપટરેમબર, 1922. લસુંદ્રા, તા. 
કપડિંજ.

1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક તરીકરે સિચછતા વિભાગમાં સરેિા. 
1942માં ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ધરપકડ. 3 
માસનો કારાિાસ. કપડિંજમાં છાત્રાલર્યના 
ગમૃહપવત. તાલુકાના હોમગાડ્થ કમાનડનટ. 
સરેિાસંઘના મહામંત્રી.

ત્લાટરી, ગરોકળદાસ દ્ારકાદાસ
જનમ : 1868. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

િકીલ. 1893માં કૉંગ્રરેસના ચરેન્નાઈના 
અવધિરેશનમાં પ્રવતવનવધ તરીકરે હાજરી. 
1914થી 22 સુધી નકડર્યાદ મર્યુવનવસપાવલટીના 
પ્રમુખ. 1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેિા ખરેડા કજલલાની ટુકડીમાં ગર્યા. 
ધરપકડ. છ મવહનાની સજા. 1930માં સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ કરતાં ધરપકડ. જેલ. 1932માં 

સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. બરે િષ્થની સજા. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ધરપકડ. અટકાર્યતમાં. 
ખરેડા કજલલાની વિવિધ પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 
કજલલાના પ્રવતવઠિત આગરેિાન.
અિસાન : 28 જાનર્યુઆરી, 1945.

ત્લાટરી, વાડરી્લા્લ કાંત્ત્લા્લ
દાહોદ.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
1943માં ગઢી કકલલા પર ધિજારોપણ. 
પવત્રકાવિતરણ. ધરપકડ. કારાિાસ. દાહોદમાં 
આંદોલનનરે બળપ્રદાન.

ત્લાટરી, સજ્જન્લા્લ ્લૂણજીિાઈ
દાહોદ.

રાષ્્રિાદી િકીલ. 1941ના માચ્થમાં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ કરી, સરકારની ર્યુદ્ધનીવતનો વિરોધ 
કરિા સૂત્રોચચાર અનરે ભાષણ. ધરપકડ. ચાર 
માસની કરેદની સજા. તરે સજા સાબરમતી, 
ર્યરોડા તથા વિસાપુર જેલમાં ભોગિી. 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામનું સંચાલન. 1942માં ગુપ્ત 
પવત્રકા લખતા. પ્રરેસમાંથી પવત્રકા મળી. પોલીસ 
વિારા ધરપકડ. પંદર કદિસ દાહોદની કાચી 
જેલમાં. બરે માસની કરેદની સજા. સાબરમતી 
જેલમાં. ગુજરાત હાઈકોટ્થના નર્યાર્યાધીશ.

ત્લાત્વયા છનાિાઈ ખા્લપાિાઈ
શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

1942માં ગણદરેિી તાલુકાનાં ગામોમાં થર્યરેલી 
ભાંગફોડના સંદભકે ધરપકડ. જાનર્યુઆરી, 
1943માં પોલીસરે પકડ્ા. પોલીસરે છ-સાત 
મવહના નાની બંવધર્યાર કોટડીમાં પૂરી રાખર્યા. 
પકરણામરે તકબર્યત બગડી.

ત્લાત્વયા, નારણિાઈ ટેડાિાઈ
િતન : કછોલી. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : શામળાિાડી, તા. 
ગણદરેિી.
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વર્યિસાર્ય : ઢોર ચરાિિાં. 1942ની લડતમાં 
ગણદરેિી તાલુકામાં વર્યાપક ભાંગફોડ થઈ. શંકા 
ઉપરથી 11 હળપવતઓમાં નારણભાઈ પકડાર્યા. 
ગણદરેિીના લૉક-અપમાં છ-સાત મવહના 
અટકાર્યતમાં રહ્યા. અિસાન : આશરરે 1950.

ત્લાત્વયા, બુધાિાઈ ગરોપાળદાસ
જનમ : આશરરે 1920. િતન : શામળાિાડી, તા. 
ગણદરેિી.

1942ની લડત દરવમર્યાન ગણદરેિી કરેનદ્રથી શરૂ 
કરરેલા ભાંગફોડના કાર્ય્થકમમાં સકકર્ય. 
કડસરેમબર, 1942ની આખરરે ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિ બંધ. જેલભરતીનું એલાન. જાનર્યુઆરી, 
1943માં થર્યરેલ 11 હળપવતઓની ધરપકડમાં 
સમાિરેશ. ગણદરેિીના લૉક-અપમાં સાત 
મવહના. પછી મુક્ત. વર્યિસાર્ય : ખરેતીની 
મજૂરી.

ત્લાત્વયા, બરોડાિાઈ નારણિાઈ
શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

1942ની લડતમાં શામળાિાડીમાંની 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. જાનર્યુઆરી, 
1943માં ધરપકડ. 11 હળપવતઓમાંના એક. 
ગણદરેિીના લૉક-અપમાં સાત મવહના 
અનારોગર્ય વસથવતમાં કારાિાસ. છૂટ્ા બાદ 
મજૂરી. ર્યુિાન િર્યરે અિસાન.

ત્લાત્વયા, બરોક્દયા છરીમા
શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

વર્યિસાર્ય : ખરેતમજૂરી. 1942ની લડતમાં 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. જાનર્યુઆરી, 
1943માં ધરપકડ. ગણદરેિીના લૉક-અપમાં 
સાત મવહના અનારોગર્ય વસથવતમાં વિતાવર્યા. 
વર્યિસાર્ય : ખરેતમજૂરી. આઝાદી બાદ બરે િષકે 
અિસાન.

ત્લાત્વયા, િરીખાિાઈ છનાિાઈ

જનમ : આશરરે 1920. શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

વર્યિસાર્ય : ખરેતીની મજૂરી. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન આજુબાજુનાં 
ગામોના સરકારી ચોરા બાળિા, રરેલિરેનાં નાળાં 
ઉડાડી દરેિાં િગરેરરે ભાંગફોડમાં સકકર્ય. 
શામળાિાડીની ભાંગફોડમાં ટુકડી સાથરે 
ધરપકડ. 11 હળપવતઓમાંના એક. આશરરે 
છ-સાત મવહના નિસારીની સબજેલમાં 
અટકાર્યત. મુક્ત બાદ ખરેત-મજૂરી.
અિસાન : આશરરે 1950.

ત્લાત્વયા, મત્ણિાઈ સુખાિાઈ
શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

1942ની લડત િખતરે ભાંગફોડ કરનારની 
શંકાથી શામળાિાડીમાંથી થર્યરેલ આડરેધડ 
ધરપકડમાં સમાિરેશ. ગણદરેિીના પોલીસ લૉક-
અપમાં સાત માસ. અનારોગર્ય વસથવતમાં 
તકબર્યત બગડી. છૂટ્ા બાદ ખરેતમજૂરી.

ત્લાત્વયા, મંગાિાઈ સરોમાિાઈ
િલોટી, શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

ખરેતીમાં મજૂરી. 1942ની લડત દરવમર્યાન 
ભાંગફોડના ગુના માટરે શામળાિાડીમાંથી 
અનરેક માણસોની ધરપકડ થઈ તરેમાં મંગાભાઈ 
અનરે એમના વપતા બંનરેની ધરપકડ. સાત 
મવહના લૉક-અપમાં રાખર્યા બાદ છૂટ્ા. તર્યાર 
બાદ િલોટીમાં રહીનરે ખરેતમજૂરી.

ત્લાત્વયા, ્લલ્લુિાઈ કાળાિાઈ
શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

1942ની ચળિળ િખતરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિના 
અનુસંધાનમાં શામળાિાડીમાંથી ધરપકડ થઈ. 
અવગર્યાર હળપવતઓમાંના એક. ગણદરેિીના 
પોલીસ લૉક-અપમાં સાત મવહના. અનારોગર્ય 
વસથવતમાં રહરેિાથી તકબર્યત બગડી.

ત્લાત્વયા, સરોમાિાઈ કરીકાિાઈ
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જનમ : આશરરે 1920માં. શામળાિાડી, તા. 
ગણદરેિી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ગણદરેિી 
તાલુકાના લોકોએ ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ ચલાિી. 
આડરેધડ ધરપકડોમાં સોમાભાઈ અનરે એમના 
પુત્ર પકડાર્યા. ગણદરેિીના પોલીસ લૉક-અપમાં 
સાત મવહના અટકાર્યત. તકબર્યત ખૂબ બગડી. 
અિસાન : આશરરે 1964.

ત્લાત્વયા, સરોમાિાઈ નારણિાઈ
શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

હળપવત, ખરેતીકામ.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન. 
ગણદરેિી તાલુકામાં થર્યરેલ ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિના 
સંદભ્થમાં ધરપકડ. તરેમના ભાઈ બોડાભાઈ 
પણ પકડાર્યા. સાત મવહના અંધારી કોટડીમાં. 
અવગર્યાર હળપવતઓ સાથરે ગણદરેિીના લૉક-
અપમાં અટકાર્યતમાં.

તંબરોળરી, િૂ્લચંદિાઈ કસતૂરચંદ
જનમ : 2 માચ્થ, 1895. િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર. 
સૌરાષ્્ર.

કોચરબ આશ્મમાં ગાંધીજીના સહિાસી. 
રાષ્્રીર્ય શાળા, િઢિાણની સથાપના. િઢિાણમાં 
રાજકીર્ય પકરષદ ભરી. 1923માં નાગપુર ઝંડા 
સતર્યાગ્રહ વનવમતિરે કારાિાસ. 1928 : ખાખરરેચી 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1930માં સાડા છ 
મવહના કારાિાસ. દારૂ સામરે વપકરેકટંગ. ધોળ, 
મોરબી, ધાંગધા, ભાિનગર, સતર્યાગ્રહ. 
કારાિાસ. 1932માં અમદાિાદમાં સતર્યાગ્રહ 
અનરે કારાિાસ.
અિસાન : 30 ઑગસટ, 1941. અમદાિાદ.

તામહણકર, વામનરાવ
નિસારી.

ગાંધીજીનાં નિસારીમાં પ્રથમ દશ્થન. 1921ની 
લડતમાં રાનીપરજની પ્રિમૃવતિમાં, 1928ની 

બારડોલીની લડતમાં સકકર્ય. િડોદરા રાજર્ય 
પ્રજામંડળની સથાપનામાં તરેમનો વહસસો. 
1930માં નિસારીમાં મોતીલાલ નહરેરની 
ધરપકડના વિરોધમાં સભા, સરઘસ અનરે 
હડતાળ પડાિી. 1932માં મરોલીમાં અનરે બીજે 
સથળરે પૂ. કસતૂરબા તથા મીઠુબહરેનરે નાખરેલી 
બહરેનોની છાિણીનરે મદદ. તરેઓ ‘દાદા’ના 
હુલામણા નામરે ઓળખાતા. િડોદરા રાજર્ય 
પ્રજામંડળના દસમા અવધિરેશનના 21થી 23 
મરે, 1932માં પ્રમુખ હતા.
અિસાન : 1949.

તરી્લદારખાન
દાહોદ.

સથાવનક જમીનદાર. 1857ના બળિા િખતરે 
દાહોદ શહરેરમાં 1 જુલાઈ, 1857ના રોજ 
તીલદારખાનની આગરેિાની નીચરે બળિાખોરોએ 
દાહોદનો કબજો લઈનરે તર્યાંના થાણદાર તથા 
વસપાઈઓનરે કકલલામાં આશ્ર્ય લરેિાની ફરજ 
પાડી. દાહોદ શહરેર 6 જુલાઈથી 11 જુલાઈ સુધી 
બળિાખોરોનરે કબજે એટલરે કરિકટશ સરકારથી 
સિતંત્ર રહ્યું હતું.

તેજાિાઈ માધવજી
જનમ : આશરરે 1916. અમદાિાદ.

વમલ કામદાર પ્રવતવનવધ. નોકરી લક્મી કૉટન 
વમલમાં. 1930-32ની ચળિળમાં સતર્યાગ્રહની 
પવત્રકા િહેંચતા. દારૂનાં પીઠાં તથા વિદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. સરઘસ. ધરપકડ. 
બરે માસની કરેદ. 1942ની ચળિળમાં વમલોની 
હડતાળ, હડતાળ ચાલુ રાખિાની કાળજી. 
પ્રવતવનવધ હતા.

તેરસરી, ્લક્મરીદાસ રવજી
જનમ : 23 ઑ્ટોબર, 1876. િતન : કચછ. 
ભાકટર્યા જ્ાવત.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : મુંબઈ. અભર્યાસ : બી.એ.
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રિરેનચ સાવહતર્ય સવહત વિવિધ વિષર્યોનું િાચન. 
વર્યિસાર્ય : િરેપાર. સમાજસુધારક, ભાકટર્યા 
જ્ાવતનાં અવનષ્ોના વિરોધી. અસપમૃશર્યતાના 
વિરોધી. બળિાખોર વમજાજ. 1916માં 
મુંબઈની હોમરૂલ લીગની શાખાના ખજાનચી 
અનરે અગ્રણી. લીગની પ્રિમૃવતિઓ માટરે ગુજરાતી 
શ્ીમંતો પાસરેથી મોટી રકમોનો ફાળો ઉઘરાિી 
આપર્યો.
વિદરેશી માલનો બવહષકાર કરિા ધરખમ આિક 
આપતો વિદરેશી માલની દલાલીનો ધંધો બંધ 
કર્યયો. સિદરેશીના પુરસકતા્થ. કોમી તોફાનો કરે 
રોગચાળા િખતરે લોકસરેિા, રાહતકાર્યયો કરતા. 
મુંબઈ પ્રાંવતક કૉંગ્રરેસ સવમવતના સથાપક સભર્ય 
અનરે કોષાધર્યક્ષ. મિાળિાદી વિચારો. મુંબઈમાં 
1926માં કચછ પ્રજાકીર્ય પકરષદ સથાપી, તરેના 
મંત્રી બનર્યા.
અિસાન : 30 ઑગસટ, 1939.

તૈયબજી, અબબાસ શમસુદ્રીન
જનમ : 1 ફરેરિુઆરી, 1854. ખંભાત, કજ. આણંદ.

બૅકરસટર–1875. િડોદરા રાજર્યની નર્યાર્ય 
ખાતાની નોકરી. 1907માં સૂરતમાં લોકમાનર્ય 
કટળકના બવહષકારની નીવતનો વિરોધ. 
જવલર્યાંિાલા બાગના હતર્યાકાંડની તપાસ 
સવમવતના સભર્ય. 1920માં અમદાિાદમાં 
ગુજરાત રાજકીર્ય પકરષદની ચોથી બરેઠકના 
પ્રમુખ. કૉંગ્રરેસના કટળક ફાળામાં પોતાની 
વમલકતના સોમા વહસસા લરેખરે રૂવપર્યા ત્રણ 
હજાર આપર્યા. ખરેડા કજલલાનો ફાળો નરેિું 
હજારનરે બદલરે એક લાખ પંદર હજાર ઉઘરાવર્યો. 
1927માં રરેલસંકટ દરવમર્યાન રાહતકાર્યયો. 
1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ગામડરે પ્રચાર. 
મઢી છાિણીના િડા. ધરાસણાના મીઠાના 
અગરો પર હુમલો કરતા પહરેલાં ધરપકડ, છ 
માસની જેલ (1930). 1932માં ધરપકડ, 
અટકાર્યતમાં બરે માસ. 1933 : િડોદરા રાજર્ય 

પ્રજામંડળના 11મા અવધિરેશનના પ્રમુખ.
અિસાન : 8 જૂન, 1936. િડોદરા મુકામરે.

તૈયબજી, બદરુદ્રીન
જનમ : 1854.

બૅકરસટર, િકીલાત. કૉંગ્રરેસના ઉદારમતિાદી 
આગરેિાન. કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિઓમાં ઓતપ્રોત. 
અકખલ વહનદ કૉંગ્રરેસના ત્રીજા અવધિરેશનના 
પ્રમુખ. અંગ્રરેજ શાસનતંત્રની વિકમૃત વિચારધારા 
સામરે વહનદુ-મુકસલમોનરે સંગકઠત કર્યા્થ.
અિસાન : 19 ઑગસટ, 1906.

તૈયબજી, રેહાના અબબાસ
જનમ : 26 જાનર્યુઆરી, 1901. િડોદરા.

વશક્ષણ િડોદરામાં. વપતા રાષ્્રિાદી. 
રરેહાનાબહરેન ગાંધીજીનાં ભ્ત બનર્યાં. 
આશ્મમાં રહરેિા લાગર્યાં. સતર્ય, અવહંસા, 
સિરાજના પાઠો શીખર્યાં. ગાંધીજી તરેમની પાસરે 
ઉદૂ્થ શીખર્યા. રાષ્્રીર્ય મરેળાિડાઓમાં ભજન 
ગાતાં. 1930ની ચળિળમાં વિદરેશી કાપડના 
બવહષકારમાં ભાગ લીધો. પાટણના બજારમાં 
પરદરેશી કાપડની દુકાનો સામરે વપકરેકટંગ. 1942 
: ‘વહનદ છોડો’ની લડતમાં સભા-સરઘસોમાં 
સકકર્ય. ધરપકડ અનરે કારાિાસ. તર્યાર બાદ 
સંગઠન તથા રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય રહ્યાં. 
આજીિન ખાદીધારી. ગાંધીજીનાં અંતરેિાસી.
અિસાન : 17 મરે, 1975. કદલહી.

તૈયબજી, હમરીદાબહેન અબબાસ
સિ. અબબાસસાહરેબનાં નાનાં દીકરી. 1930માં 
મીઠુબહરેન પીકટટની સ્ત્રી સિરાજ સંઘની 
છાિણીમાં. ઓલપાડ તાલુકામાં દારૂતાડીની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. ધારાસભાના બવહષકાર 
માટરે વપકરેકટંગ. 1932માં સૂરત શહરેરમાં 
ચળિળની પ્રિમૃવતિઓ.

તરો્લાણરી, ત્મચુ્જમ્લ રૂપચંદમ્લ
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િારવસર્યા, વસંધ (હિરે પાકકસતાનમાં).
વસંધમાં સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સકકર્ય. કારાિાસ. 
સિતંત્રતા પછી ભારત આગમન. િડોદરામાં 
સથાર્યી. સમાજસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

રિાજકર, સૅમયુઅ્લ કેશવ્લા્લ
અમદાિાદ.

1928ની સાલથી ગાંધીજીની અસર નીચરે. 
1930માં આજીિન ખાદી પહરેરિાની પ્રવતજ્ા. 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 1942ની લડતમાં 
સકકર્ય. કરિકટશ સરકારની નોકરીમાં ગરેરહાજર 
રહરેિાથી બરતરફ.

ત્રિકમજી માધવજી
જનમ : 1919. રાજકોટ.

અભર્યાસ : એકનજવનર્યકરંગ કડપલોમા.
રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. પકડીનરે 
જંગલમાં છોડી આવર્યા. માર ખાધો. બીજી િાર 
સરધારમાં જેલમાં અટકાર્યતમાં રાખિામાં 
આિરેલ. વનિમૃતિ.

ત્રિકમદાસ ્લરી્લારામ
ગોંડળ, સૌરાષ્્ર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સકકર્ય. બૉમબ 
ફોડિાના આરોપસર પકડાર્યા. લાંબો જેલિાસ. 
પરેનશન અનરે તામ્પત્ર મળરેલ છરે.

ત્રિકમ્લા્લ િૂધરદાસ
12 એવપ્રલ, 1930ના રોજ િઢિાણ કૅમપથી 
કબનજકાતી ગરેરકાર્યદરે મીઠું લઈ વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. વિરમગામ સટરેશનરે 
પોલીસો સતર્યાગ્રહીઓ ઉપર િરની જેમ તૂટી 
પડ્ા. કરેટલાર્યનરે જખમી કર્યા્થ. તરેમાં તરેમનરે પણ 
ઈજાઓ થઈ.

ત્રિપાઠરી, ગરોરધનદાસ ગણેશરીદાસ
જનમ : 6 માચ્થ, 1912. િતન: જોનપુર, 
ઉતિરપ્રદરેશ.

હાલ રહરેઠાણ : લાલપુર, કજ. જામનગર.
જોનપુરમાં સિાતંત્ર્યની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
જોનપુર જેલમાં કારાિાસ ભોગવર્યો. ભારત 
સરકારરે તામ્પત્ર અનરે પરેનશન એનાર્યત કર્યાું.

ત્રિપાઠરી, ત્વષણુિાઈ નટવર્લા્લ
જનમ : 1924. અમદાિાદ.

મૅકટ્રકમાં ભણતા. 1942ની લડતમાં 
સરઘસોમાં જોડાતા, પવત્રકા િહેંચતા. બૉમબ, 
શરેલસ, પોટાશ િગરેરરે સાચિી રાખતા અનરે 
સૂચના મુજબ ઘોડાગાડીમાં મૂકી આિતા.

ત્રિવેણરીબહેન કાંત્ત્લા્લ
જનમ : 1910. ભાિનગર.

અભર્યાસ : ધોરણ સાત. 1930માં મીઠાના 
(વિરમગામ) સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યાં. ત્રણ 
માસની સજા, ત્રણ માસની દીકરી જેલમાં સાથરે 
હતી. પવતની સથાિર વમલકત જપ્ત. રચનાતમક 
કાર્ય્થકર. વશહોર મુકામરે વનધન.

ત્રિવેદરી, અમૃત્લા્લ કેશવ્લા્લ
જનમ : 17 એવપ્રલ, 1911. કાંધી, કજ. જૂનાગઢ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1930ની લડત િખતરે 
શાળાનો તર્યાગ. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે ત્રાસ સહન કર્યયો. ભૂગભ્થમાં. 
આઝાદ વહનદ રરેકડર્યો ચલાવર્યો. પંદર માસનો 
જેલિાસ. સરકાર વિારા ત્રાસ, પણ વનશ્ચર્યમાં 
અડગ. ખાદીનું રચનાતમક કાર્ય્થ. આઝાદીની 
લડતો અંગરેના સાવહતર્યના સંપાદક.

ત્રિવેદરી, અમૃત્લા્લ જીિાઈ
રસનાળ, કજ. ભાિનગર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1931-32ની મીઠાની લડત 
િખતરે અમદાિાદમાં ધરપકડ. સાબરમતી 
જેલમાં એક માસની સજા. મજૂર મહાજન, 
અમદાિાદમાં રહી, મજૂરકલર્યાણની પ્રિમૃવતિમાં.
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અિસાન : 1966.

ત્રિવેદરી, અમૃત્લા્લ ધયાનરી્લા્લ
જનમ : 1917. િાંસિાડા, રાજસથાન.

િસિાટ : રાજકોટ. અભર્યાસ : સનાતક. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે બૅંકના 
મૅનરેજર. સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ બરે િાર છ-છ 
માસની સજા ભોગિી. વનિમૃતિ જીિન 
અમરેકરકામાં.

ત્રિવેદરી, ઇચછાશંકર પરોપટ્લા્લ
જનમ : 13 એવપ્રલ, 1917. પાવલતાણા, કજ. 
ભાિનગર.

ફરેરિુઆરી, 1935માં ભાિનગર રાજર્યની 
લડતમાં જોડાર્યા. મોટા ચારોકડર્યાની લડતોમાં 
ભાગ. 1936-37માં રાજર્ય સામરેની લડતમાં 
ભાગ લીધો. છ માસની જેલ. જેલમાં ર્યાતનાઓ 
ભોગિી. 1938માં રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 6 માસની 
સજા. લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ. પરેનશન તરેમજ 
તામ્પત્ર મળરેલ છરે.

ત્રિવેદરી, ક્લાવતરી
રાસ, કજ. આણંદ

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ ઉપર 
સખત લાઠીચાજ્થ પોલીસોએ કરી, અનરેક 
સ્ત્રીઓનરે ઘાર્યલ કરી. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના 3-4 
પ્રહારોથી કમમર તથા હાથ પર ઈજાઓ થઈ.

ત્રિવેદરી, કાંત્ત્લા્લ અંબા્લા્લ
ઉમરરેઠ, કજ. આણંદ.

‘ગુજરાત ઇનિરેસટમરેનટ ટ્રસટ’માં સરેિક. 1942ની 
કાકનતમાં ભાગ. સતર્યાગ્રહ કરિા માટરે અનરે 
કરિકટશ સરકાર વિરદ્ધ સરઘસોનું આર્યોજન 

કરિા માટરે ર્યુિાનોનરે ઉતિરેકજત કરતા. ધરપકડ. 
અટકાર્યત અનરે દોઢ િષ્થ નાવશક જેલમાં.

ત્રિવેદરી, ક્કશરોરિાઈ
જનમ : આશરરે 1911. સૂરત.

1930માં સતર્યાગ્રહમાં સાડા સાત મવહનાની 
કરેદની સજા. 1931-32માં સરેિાદળમાં. રાજકીર્ય 
પ્રિમૃવતિ. 1932 : ત્રણ માસની સજા થઈ. તરેમનાં 
પતની કનકલતા પણ જેલમાં. સૂરતથી 
ગિાવલર્યર રાજર્યમાં. આંદોલનનરે કારણરે હદપાર. 
તરેની સામરે 11 કદિસના ઉપિાસ કર્યા્થ. 
મહારાજાએ એમની િાત સાંભળીનરે હદપારીનો 
હુકમ રદ કરી ગિાવલર્યર જિા દીધા. 1942ની 
ચળિળ દરવમર્યાન મહારાજા વસંવધર્યાનરે ખુલલો 
પત્ર. તરેથી એક િષ્થની સજા થઈ. તરે પછી 
જેલમાં બરે િાર તથા બીજી બરે િાર ગિાવલર્યર 
રાજર્યમાં થર્યરેલા અનર્યાર્યો સામરે ઉપિાસ કરીનરે 
નર્યાર્ય મરેળવર્યો. અિસાન : ઉજ્ૈનમાં.

ત્રિવેદરી, કૃપાશંકર હરદેવરામ
ઝાંઝમરેર, કજ. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સૂરત ખાતરે 
બૉમબ કરેસમાં ધરપકડ. લાંબી સજા. ભારત 
સરકારનું તામ્પત્ર અનરે પરેનશન મળ્ાં છરે.
અિસાન : 28 ઑગસટ, 1974.

ત્રિવેદરી, કેશવરામ રામશંકર
જનમ : 14 માચ્થ, 1894. વસસોદરા, કજ. િલસાડ.

1911માં કાંવતકારી પ્રિમૃવતિ સાથરે જોડાર્યરેલા. 
સાન-રિાંવસસકોથી આિતી ‘ગદર’ પવત્રકાનો 
ગામડાંમાં પ્રચાર. 1916માં હોમરૂલ લીગમાં 
જોડાઈ વસસોદરાની શાખાના મંત્રી બનર્યા. 
િરેઠનાબૂદીનો પ્રચાર, સાર્યમન કવમશનનો 
વિરોધ, રોગચાળા દરવમર્યાન દિાની િહેંચણી, 
‘વહંદ સિરાજ’ પ્રવતબંવધત પુસતકનું િરેચાણ. 
1918થી અસપમૃશર્યતાવનિારણમાં સકકર્ય. ઘરમાં 
હકરજનો છૂટથી આિતા. હકરજનનરે અડ્ર્યા 
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બાદ જમિાનો વનર્યમ. 1921-22માં કટળક 
સિરાજ-ફાળો ઉઘરાવર્યો. રાષ્્રીર્ય શાળાની 
સથાપના. દારૂનાં પીઠાં નરે પરદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. ખાદીપ્રિમૃવતિ. 1923માં 
નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
જલાલપુર તાલુકામાં ખાદીપ્રિમૃવતિ-કાંતણનો 
પ્રચાર. 2,200 કકગ્રા. (100 મણ) હાથરે કાંતરેલ 
સૂતરનો ઢગલો કરી ગાંધીજી અનરે સરદાર 
પટરેલનરે વસસોદરા બોલાિીનરે બતાવર્યો. 
1925માં પોતાના ઘરમાં અસપમૃશર્યોનરે સામૂવહક 
પ્રિરેશ કરાવર્યો તરે જાણી ગાંધીજી જાતરે એમનરે 
તર્યાં ગર્યા. પ્રસન્ન થર્યા. અસપમૃશર્યોનરે કરેશિરામરે 
સમૂહભોજન કરાવર્યું. રરેલસંકટ, ધરતીકંપ 
દરવમર્યાન રાહતકાર્યયો. 1928માં બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં સરભોણ છાિણીમાં સરેિક. 
1930માં ધરપકડ. જેલિાસ. 1932માં 
પવત્રકાવિતરણ. 1942ની લડતમાં ભાગ. 
1952માં ભૂવમદાન કર્યુું.

ત્રિવેદરી, ચંદ્રશંકર દેવશંકર
દામનગર, કજ. અમરરેલી.

1938માં રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં પ્રિરેશ. 25 
કદિસ કારાિાસ. પ્રવતબંધિાળું સાવહતર્ય 
મરેળિીનરે િાચન. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં. સરકારી દમન. અભર્યાસતર્યાગ. 
કરમાનડ, કારાિાસ. રાષ્્રસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

ત્રિવેદરી, છ્ેલિાઈ અનુપરામ
જનમ : 20 જાનર્યુઆરી, 1913. િાળુકડ, કજ. 
ભાિનગર.

અભર્યાસ : સનાતક. 1928માં બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1930માં મીઠાની 
લડત દરવમર્યાન ધોલરેરા-ધંધૂકાની છાિણીમાં 
વિદરેશી કાપડની દુકાનરે વપકરેકટંગ. ત્રણ માસ 
જેલિાસ. અમદાિાદમાં અદાલતના મકાન 
ઉપર ધિજ ચડાિતાં પકડાર્યા. સાબરમતી અનરે 
ર્યરિડાની જેલમાં દસ માસની સજા ભોગિી. 

પાવલતાણા રાજર્ય સામરેની લડતમાં ભાગ. 
પરેનશન એનાર્યત થર્યું. વનિમૃતિ જીિન 
જામનગરમાં.

ત્રિવેદરી, જદુરાય િવાનરીશંકર
િલભીપુર, કજ. ભાિનગર.

અભર્યાસ : ધોરણ 7.
1930-31ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
પોલીસના હાથરે મારપીટ. અભર્યાસ છોડ્ો. 
દરેશી રાજર્યની ખફાનજર િહોરીનરે િષયો સુધી 
રાષ્્રીર્ય જાગમૃવતનું કાર્ય્થ કર્યુું. સામાકજક રીતરે 
ખૂબ સહન કર્યુું. અંગત વર્યિસાર્ય.
અિસાન : કડસરેમબર, 1985. ભાિનગર.

ત્રિવેદરી, જયશંકર જીવરામ
જનમ : 15 ફરેરિુઆરી, 1909. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિ વિારા રાષ્્રભાિના જાગ્રત. 
1930ની ચળિળમાં કૉલરેજ છોડી, કપડિંજમાં 
‘પડકાર’ નામરે સાઇ્લોસટાઇલ પવત્રકા 
મવહનાઓ સુધી પ્રગટ કરી. ઑ્ટોબર, 
1930માં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ, ધરપકડ, ત્રણ 
માસની સજા. 1932માં વિદરેશી કાપડના 
બવહષકારનો પ્રચાર, હાંસોટમાંથી ધરપકડ. ત્રણ 
માસની સજા. ફરી બોરસદમાંથી ધરપકડ. 
પાંચ માસની જેલ. કપડિંજની બધી જાહરેર 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ‘જનસરેિા’ રાષ્્રિાદી 
સામવર્યકનું સંચાલન.

ત્રિવેદરી, જયંતરી્લા્લ દયાશંકર
પરેટલાદ, કજ. આણંદ.

1942ની રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં મુંબઈની ચોપાટી 
ઉપરથી પકડાર્યરેલા. ર્યરિડા સરેનટ્રલ જેલમાં 
અટકાર્યતમાં રાખિામાં આવર્યા.

ત્રિવેદરી, જયંતરી્લા્લ ત્શવ્લા્લ
પાલડી, અમદાિાદ.

1925થી વિદ્ાથભીપ્રિમૃવતિમાં રસ. અભર્યાસતર્યાગ. 
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સરઘસ, વપકરેકટંગ, દારૂબંધી, વિદરેશી કાપડની 
હોળી. 1930માં ધરાસણાના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
એક સોની ટુકડી. ધરપકડ. વિસાપુરમાં 
કારાિાસ. હકરપુરા અવધિરેશમાં હાજરી. 
1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય.

ત્રિવેદરી, દયાશંકર ત્વશ્વનાથ
ગામ મીઠા, કજ. મહરેસાણા.

સિદરેશીની ચળિળ(1905)માં જોડાર્યા. 1930 
: સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં વિદરેશી 
માલનો બવહષકાર, આસપાસનાં ગામોમાં 
આઝાદીનો પ્રચાર. ખાદીનો પ્રચાર, વિદરેશી 
કાપડની હોળી. વર્યસનમુક્તની ઝુંબરેશ. િડોદરા 
રાજર્ય પ્રજામંડળની પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લરેતા; 
વનઠિાિાન કાર્ય્થકર, મહરેસાણામાં પ્રજામંડળના 
અવધિરેશન િખતરે વર્યિસથા. હડતાળ પર 
ઊતરરેલા અમદાિાદના વમલમજૂરો માટરે ફાળો 
ઉઘરાિી, મદદરૂપ. િડોદરા રાજર્યના 
વિલીનીકરણ માટરે લોકોમાં પ્રચાર. આઝાદી 
પછી કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. મહરેસાણા તાલુકા 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી, ઉપપ્રમુખ. મહરેસાણા 
તાલુકા પંચાર્યતના પ્રમુખ–10 િષ્થ સુધી. 
કજલલા સિાતંત્ર્યસૈવનક સંઘના ઉપપ્રમુખ. 
વિવિધ સંસથાઓના હોદ્રેદાર.

ત્રિવેદરી, દામરોદરદાસ ્લાિશંકર
જનમ : 19 ઑ્ટોબર, 1918. ભાિનગર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક, કોવિદ, આર.એમ.પી. િૈદ્. 
મજૂર સંગઠનની પ્રિમૃવતિમાં. વિદરેશી કાપડ 
તરેમજ દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ. 1940ના 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. સાડા સાત 
મવહનાની જેલ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભૂગભ્થ પ્રિમૃવતિમાં. જોખમી કાર્યયો. 
ભાિનગરમાં િૈદ્કીર્ય વર્યિસાર્ય. પ્રજાકીર્ય 
પ્રિમૃવતિ.

ત્રિવેદરી, દુ્લ્જિજી પ્ાણશંકર

જનમ : 17 નિરેમબર, 1919. અમરરેલી.

અભર્યાસ : ધોરણ છ ગુજરાતી. ચલાળાના 
ર્યુિાનો સાથરે રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં. 1942ની 
લડતમાં છ માસની સજા અનરે દંડ. 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ–ધરપકડ, સાત માસની સજા. 
ખાદી અનરે રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. પરેનશન 
અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત.

ત્રિવેદરી, દ્ારકાદાસ નાનજી
જૂનાગઢ.

જૂનાગઢમાં હકરજનસરેિા. રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં 
ભાગ. 1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 
વિસાપુર જેલમાં એક િષ્થ. કરિકટશ સરકાર વિારા 
હદપાર. તરેથી બોટાદમાં વનિાસ. સજા. મુખર્યતિરે 
હકરજનસરેિાનું કાર્ય્થ. જૂનાગઢમાં રાષ્્રીર્ય 
પ્રિમૃવતિઓ. રચનાતમક કાર્ય્થકર. સાિ્થજવનક 
કાર્ય્થકર. 1938-39માં જૂનાગઢ પ્રજામંડળની 
લડતમાં અગ્ર ભાગ. ધરપકડ. જૂનાગઢ સરેનટ્રલ 
જેલમાં. એક માસની સજા. 1945માં જૂનાગઢ 
રાજર્ય વિારા ‘રાજર્યવિરોધી પ્રિમૃવતિઓ’ બદલ 
હદપાર. હદપાર હુકમભંગ. એક િષ્થનો 
જેલિાસ. આરઝી હકૂમતની લડતમાં સકકર્ય. 
સિરાજ બાદ, કજલલા પંચાર્યતના પ્રમુખ.

ત્રિવેદરી, નંદુપ્સાદ કરોદર્લા્લ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ િખતરે દાહોદમાં ગોદી રોડ 
પર દારૂનાં પીઠાં પર શાંવતમર્ય રીતરે વપકરેકટંગ. 
માવલકોનરે આવથ્થક નુકસાન થિાથી ફકરર્યાદ. 
પોલીસ વિારા ધરપકડ. દોઢ માસની જેલની 
સજા.
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ત્રિવેદરી, િાનુશંકર ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 1910. િલભીપુર, કજ. ભાિનગર.

1930-31માં મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે તરેમની 
આગરેિાની હરેઠળ એક ટુકડી ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેિા વિદાર્ય થઈ. ધંધુકાથી પકડાર્યા. 
અટકાર્યત. 1942ની લડત િખતરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા.
અિસાન : 5 ઑગસટ, 1970.

ત્રિવેદરી, મત્ણશંકર શામજી
જનમ : 1895. સાિરકુંડલા, સુરરેનદ્રનગર.

1930માં ધોલરેરા મીઠા-સતર્યાગ્રહના ‘ત્રીજા 
સરદાર’. નિ મવહના કારાિાસ. 1931માં 
કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદ વનષરેધાજ્ાનો 
ધાંગધાની લડતમાં ભંગ કરીનરે છ મવહના 
કારાિાસ. અતર્યાચારથી માંદગી. 1931માં 
‘જનમભૂવમ’ના તંત્રીવિભાગમાં જોડાર્યા. 
મુંબઈમાં વશરોહી રાજર્ય પ્રજામંડળના 
સંમરેલનમાં ભાષણ કરતાં હૃદર્યરોગથી 
અિસાન.

ત્રિવેદરી, મહાશંકર મયાશંકર
જનમ : 28 એવપ્રલ, 1917. કજ. રાજકોટ.

1938માં રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ 
ધરપકડ. સરધારમાં જેલિાસ ભોગવર્યો. કાપડ-
વમલની નોકરીમાંથી રખસદ.

ત્રિવેદરી, મહરીપતરામ જીવણ્લા્લ
જનમ : 16 જાનર્યુઆરી, 1914. લીંબડી.

કરાંચીમાં હતા તર્યારરે 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. અઢાર માસ 
જેલિાસ. ભારતનું વિભાજન થતાં કરાંચીથી 
લીંબડી આિીનરે રહ્યા.

ત્રિવેદરી, મંગુપ્સાદ મનસુખ્લા્લ
દાહોદ.

સારા ગિૈર્યા અનરે સંગીતકાર. 1932ની 

ચળિળ િખતરે જાહરેર સભામાં ‘મરેરી માતા કરે 
સર પર તાજ રહરે’ ગીત ગાિા માટરે ધરપકડ. છ 
માસની કરેદ અનરે રૂ. 50/- દંડની સજા. દંડ ન 
ભરરે તો િધુ દોઢ માસની સજા. વિસાપુર 
જેલમાં સજા ભોગિી.

ત્રિવેદરી, યશવંતરાય રત્ત્લા્લ
જનમ : 11 સપટરેમબર, 1924. કજ. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં વપકરેકટંગ કરતાં 
અટકાર્યત. પ્રવતબંવધત પવત્રકા િહેંચિા બદલ 
બરે િષ્થની કરેદની સજા. ફરી પકડાર્યા. આઠ 
માસની સજા. 1942માં પાવલતાણામાં માર 
ખાધો. ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિ. જૂનાગઢ આરઝી હકૂમત 
િખતરે સૈવનકોની વશકબરો ચલાિી.

ત્રિવેદરી, રમણરીક્લા્લ કાશરીરામ
કજ. અમરરેલી.

1931માં દરેશસરેિાના કાર્ય્થમાં પ્રિરેશ. ગીરક્ષરેત્રના 
માલધારીઓની મોજણી. 1932માં સિદરેશી 
આંદોલનમાં સકકર્ય. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. પવત્રકાવિતરણ- 
સંચાલન. કારાિાસ. અમરરેલી હાઈસકૂલ 
આગકાંડમાં સંડોિણી. દરેશદ્રોહનો આરોપ.
1944-76 દરવમર્યાન દરેના બૅંકમાં. વનિમૃતિ.

ત્રિવેદરી, રત્વશંકર અમૃત્લા્લ
કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન તા. 6-3-
1931ના રોજ ખરેડામાં દારૂની હરાજી થિાની 
હતી. તરેથી નકડર્યાદ, આણંદ, બોરસદ, 
મહરેમદાિાદ િગરેરરે સથળરેથી સેંકડો ભાઈબહરેનો 
તરેનો વિરોધ કરિા ખરેડા ગર્યાં. તરેઓએ ખરેડામાં 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો. પોલીસોએ તરેઓ ઉપર હુમલો 
કરી લાઠીથી
સખત માર્યા્થ. તરેમાં રવિશંકર લોહીલુહાણ થઈ 
ગર્યા હતા.
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ત્રિવેદરી, રવરીનદ્ર રાધેકૃષણ
જનમ : 1917.

અભર્યાસ : એલ.સી.પી.એસ.
1930-32 : કપડિંજ િાનરસરેનામાં સકકર્ય. 
1941 : સાંપ્રદાવર્યક અશાંવત સમર્યરે નાગકરક 
સંરક્ષણ દળની પ્રિમૃવતિ. કપડિંજ ર્યુિક પ્રિમૃવતિનો
આરંભ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
િરલી કારાગમૃહમાં બંદી. વનિાસ : મુંબઈ. 
વર્યિસાર્ય : દા્તરનો.

ત્રિવેદરી, ્લાિશંકર અંબાશંકર
જનમ : 12 ઑગસટ, 1918, કજ. અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં બરે િાર 
પકડાર્યા. સાડા અવગર્યાર માસની જેલની સજા. 
ચાર િખત અટકાર્યતમાં રહ્યા. ચારોકડર્યા 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. જૂનાગઢની આરઝી 
હકૂમતમાં ભાગ લીધો.

ત્રિવેદરી ્લરી્લાબહેન િાનુિાઈ
િલભીપુર, કજ. ભાિનગર. અભર્યાસ : ધોરણ 7.

િળાની ખરેડૂતોની લડતમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
રાજર્યરે િાણીસિાતંત્ર્ય ઉપર કાપ મૂ્ર્યો તર્યારરે 
વનભ્થર્યપણરે પ્રચારનું કામ કર્યુું. પોતાના પવતની 
સાથરે િળાના આજુબાજુનાં ગામોમાં જાગમૃવત 
લાિિાનું કામ કર્યુું. તરેથી સહન કરિું પડ્ું. 
સિરાજ બાદ સમાજકલર્યાણની પ્રિમૃવતિ.

ત્રિવેદરી, ્લરી્લાવતરી અમૃત્લા્લ
જનમ : 1922. િાંસિાડા, ડુંગરપુર.

તરેમના પવત રાજકોટમાં રહરેલા તર્યારરે 1942ની 
લડતમાં સરઘસમાંથી પકડાર્યાં. ચાર માસની 
જેલની સજા ભોગિી.

ત્રિવેદરી, ત્વજયકુમાર માધવ્લા્લ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1911. પાટણ.

1934માં િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના સભર્ય. 
1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનનું 

મહરેસાણામાં સંચાલન. 4 મવહના કારાિાસ. 
1947માં મહરેસાણા કજલલાની શૈક્ષવણક અનરે 
સામાકજક સંસથાઓમાં સકકર્ય. ગુજરાત પ્રદરેશ 
કૉંગ્રરેસના મંત્રી. ગુજરાતમાં પ્રધાન.
અિસાન : 8 નિરેમબર, 1986.

ત્રિવેદરી, વ્રજ્લા્લ િાઈશંકર
િલભીપુર, સૌરાષ્્ર.

શાંવતવનકરેતનમાં અભર્યાસ કર્યયો. 1938માં 
િળાની લડતમાં ભાગ લરેતાં રાજર્યના જુલમોનો 
ભોગ. જેલિાસ. 1942ની લડત િખતરે 
પ્રચારનું કામ કરતા.

ત્રિવેદરી, શંિુશંકર ધનજીિાઈ
જનમ : 1899. ગાકરર્યાધાર, કજ. ભાિનગર.
ગાંધીજીનરે મળ્ા બાદ સાબરમતી આશ્મમાં 
જોડાર્યા. કાંતણ, િણાટ, હકરજનસરેિા, 
પ્રૌઢવશક્ષણ જેિી પ્રિમૃવતિ. 1930માં વિરમગામમાં 
મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ગોરા પોલીસોએ મરણતોલ 
માર માર્યયો. ધરપકડ. ત્રણ િષ્થની કરેદની સજા. 
રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં. ખારાઘોડામાં કાર્યદાભંગ 
કરતાં માર મારી ઢસડીનરે લોહીલુહાણ કર્યા્થ. 
ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં ખૂબ માર. ધરપકડ. 
ઢસડીનરે જેલભરેગા કર્યા્થ. ખાખરરેચી, ધોળ, 
મોરબી, પાવલતાણા – એ બધા સતર્યાગ્રહોમાં 
સકકર્ય. કુલ આઠરેક િષ્થ જેલમાં વિતાવર્યાં.
અિસાન : 14 ઑ્ટોબર, 1968.

ત્રિવેદરી, શાંત્ત્લા્લ જીિાઈ
જનમ : 3 જાનર્યુઆરી, 1913. રસનાળ, કજ. 
ભાિનગર.

જૂનાગઢનરે કાર્ય્થક્ષરેત્ર બનાિી રાષ્્રિાદી તરેમજ 
હકરજનસરેિાની પ્રિમૃવતિઓ કરતા. જૂનાગઢના 
નિાબરે પાકકસતાન સાથરે જોડાણ કર્યુું, તર્યારરે 
ભૂગભ્થમાં રહીનરે પ્રજાકીર્ય લડતનરે ટરેકો. 
હકરજનસરેિા એ જ મુખર્ય કાર્ય્થ.
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ત્રિવેદરી, સર્લાબહેન શંિુશંકર
જનમ : 1909. ગાકરર્યાધાર, કજ. ભાિનગર.

સભા, સરઘસ, વિદરેશી કાપડ, દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગના કાર્ય્થકમો. 1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ 
િખતરે વિરમગામ છાિણીમાં પોલીસનો ત્રાસ 
સહન કર્યયો. ધરપકડ. સાબરમતી તરેમજ 
ર્યરિડા જેલમાં કુલ સાડા તરેર માસ જેલિાસ. 
મોટા ચારોકડર્યા તરેમજ પાવલતાણા રાજર્યના 
સતર્યાગ્રહમાં. માલવમલકત ગુમાિી. 
પાવલતાણામાં અઢી માસ સજા. ધોળ, મોરબી, 
રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ખૂબ સહન 
કર્યુું. 1940-41માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
નિ માસની સજા.

ત્રિવેદરી, સત્વતાબહેન જયશંકર
જનમ : 19 ફરેરિુઆરી, 1912. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૉનટરેસોરી, દવક્ષણામૂવત્થ, ભાિનગર. 
1930ની ચળિળમાં, ભરૂચમાં ભાષણ. 5 
મવહના કારાિાસ. બરેલગામ. ગંભીર માંદગી. 
1932માં વનષરેધાજ્ાનો ભંગ. બોરસદ. 5 
મવહના કારાિાસ. 1953માં કપડિંજ. શ્ી 
મુગટ બાલમંકદરમાં આચાર્યા્થ.

ત્રિવેદરી, સુખદેવિાઈ ત્વશ્વનાથ
જનમ : 1888. દાહોદ.

વનધ્થન પકરિાર. િહરેલી નોકરી. 1917માં 
પંચમહાલ રાજકીર્ય પકરષદમાં ઉપવસથત. 
નોકરીનો તર્યાગ. ઠક્કરબાપાનાં સરેિાકાર્યયોમાં. 
આકદિાસી તથા હકરજનોની સરેિામાં. 1922માં 
દુકાળ સરેિાકાર્ય્થ. હોમરૂલ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
1927માં ઈડર જાગીરદારીનો અંત; 1930-
1942માં સિાતંત્ર્ય-આંદોલનમાં સતર્યાગ્રહ. બરે 
િાર કારાિાસ. 1939-40 : ડુંગરપુરમાં 
સરેિાકાર્ય્થ. 1944માં ઓકરસા આકદિાસી 
સરેિાકાર્ય્થ. 1944માં દાહોદના કઠલા ગાળામાં 
મદ્વનષરેધ-પ્રિમૃવતિ. સરકારી દારૂની દુકાનો બંધ 

કરાિી. જાગીરદારોના અતર્યાચાર સામરે 
જાગમૃવતકાર્ય્થ. 1951માં મુંબઈ ધારાસભામાં. 
1952 : લકિાથી 11 િષ્થ પથારીિશ.
અિસાન : 21 નિરેમબર, 1963.

ત્રિવેદરી, સુમંતરાય કેશવરામ
જનમ : 18 કડસરેમબર, 1923. કજ. િલસાડ.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર નિસારી. આખું કુટુંબ ગાંધીરંગરે 
રંગાર્યરેલું. ગાંધીજી એમના ઘરેર ગર્યા હતા. 
1930-32માં પ્રભાતફરેરી, િાનરસરેનાની 
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. 1931માં વપતા જેલ 
ગર્યા. માતા મરોલીના કસતૂરબા સરેિાશ્મમાં 
હતાં તર્યારરે ઘરેર જપ્તી થઈ. કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય ભાગ. 1942માં વિદ્ાથભીમંડળના મંત્રી 
અનરે ઠાકોરભાઈ દરેસાઈની દોરિણી નીચરે 
પવત્રકાઓ અનરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિઓ કરી. 
નિસારી પ્રાંતમાં પ્રજામંડળની પ્રિમૃવતિઓ. 
1943માં ધિજ ફરકાવર્યો. 6 મવહનાની કરેદની 
સજા. િડોદરા રાજર્યના વિલીનીકરણની 
લડતમાં ભાગ લીધો હતો.

ત્રિવેદરી, હરિાઈ દુ્લ્જિજી
જનમ : 14 નિરેમબર, 1891. િરતરેજ, કજ. 
ભાિનગર.

1920થી 30 દરવમર્યાન ભાિનગર. 
અસપમૃશર્યતા-વનિારણ, રેંકટર્યાપ્રચાર, 
ખાદીપ્રચાર. દવક્ષણામૂવત્થ વિદ્ાથભીભિન. 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ તથા સાબરમતી આશ્મ 
જોડરે ઘવનઠિતા. 1930-31માં વિલાર્યતી 
િસતુઓના બવહષકારની અનરે મદ્વનષરેધ માટરે 
વપકરેકટંગની કામગીરી. કારાિાસ. પુન: સંસથામાં 
સકકર્ય. 1942માં સંસથાસભર્યોનરે સતર્યાગ્રહ 
પ્રરેરણા. ‘ઘરશાળા’ તથા એ નામના માવસક 
પત્રની સથાપના અનરે સંચાલન. 1958-64માં 
વિધાન-પકરષદના સભર્ય.

ત્રિવેદરી, હક્ર્લા્લ ્લા્લજીિાઈ
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જનમ : 3 ઑ્ટોબર, 1894. કુંડલા, કજ. 
ભાિનગર.

અભર્યાસ : નૉન-મૅકટ્રક.
નાનપણથી રાષ્્રીર્ય રંગરે રંગાર્યરેલા. સાબરમતી 
આશ્મમાં જોડાર્યા. સાિરકુંડલામાં જનસરેિાના 

કામમાં ગૂંથાર્યા. ધોલરેરાના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. તર્યાર બાદ કુંડલાના સાિ્થજવનક 
કામમાં મોખરરે રહ્યા.
વનધન : 23 માચ્થ, 1975.

થ
થવાનરી, ક્કશનચંદ હ.
િડોદરા. િતન : વશકારપુર, પાકકસતાન.

પ્રારંભથી સતર્યાગ્રહી. પરદરેશી કાપડની હોળી. 
3 મવહના કારાિાસ. 1932માં દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. 3 મવહના પુન: કારાિાસ. 1947માં 
ભારત આગમન. વિવિધ સરેિાપ્રિમૃવતિ.

થાનકરી, ગરોકળદાસ રામજી
પોરબંદર.

રાષ્્રિાદી ર્યુિક સંઘના કાર્ય્થકતા્થ, અભર્યાસી 
હતા. રાજર્યના જુલમો સામરે પ્રહારો. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે ધરપકડ. નિીબંદરની 
જેલમાં અટકાર્યત. જેલમાં જુલમો િરસાિિામાં 

આવર્યા. સાતરેક માસના જેલિાસ પછી છૂટ્ા. 
પરેનશન અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યાં હતાં. 
તરેમના વનધન પછી પતનીનરે પરેનશન મળરે છરે.

થાનકરી, ત્વઠ્ઠ્લજી ત્રિકમજી
જનમ : 22 એવપ્રલ, 1923. સણળિા, કજ. 
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે સરકારરે 
પોરબંદરમાં જે કાળો કરેર િતા્થવર્યો તરેનો ભોગ 
બનર્યા. બીજા વિશ્વર્યુદ્ધ દરવમર્યાન પોરબંદરથી 
વનકાસ થતો માલ રોકિાના સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. સખત લાઠીમારથી જખમી થર્યા. 
તર્યાર બાદ ધરપકડ. પોરબંદરની ખાડીમાં ફેંકી 
દરેિામાં આવર્યા.

દ
દત્ષિણરી, અમૃત્લા્લ રતનશરી
જનમ : 15 ઑગસટ, 1920. િરેરાિળ, કજ. 
જૂનાગઢ.

અભર્યાસ : બી.એ., 1942ની લડત િખતરે 
ધરપકડ. બરે માસની સજા. દંડ નવહ ભરિાથી 
એક માસની િધુ સજા.

દક્ડયા, મગન્લા્લ અમરચંદ
ધારી, કજ. અમરરેલી.

સતર્યાગ્રહની પવત્રકાઓ િહેંચિા જતા. 
ધોલરેરાથી રાત્રરે મીઠું લાિી ધંધૂકાના બજારમાં 
િરેચતા. પવત્રકાઓ િહેંચતાં પકડાર્યા અનરે છ 

માસની જેલ થઈ. અમદાિાદની જેલમાં ઘંટી 
પર દળિાનું, પથથર ફોડિાનું, કોશ ખેંચિાનું 
કામ કર્યુું.

દત્તાણરી, કેશવ્લા્લ મકનિાઈ
જનમ : 9 જાનર્યુઆરી. જૂનાગઢ.

અભર્યાસ : ધોરણ 5.
જૂનાગઢના નિાબી જુલમો સામરે માથું ઊંચ્ર્યું. 
રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓ તથા જનજાગમૃવતનાં કાર્યયો 
કરતા રહ્યા. તરેથી 1939માં જૂનાગઢ રાજર્યની 
સરકારરે હદપાર કર્યા્થ. જૂનાગઢ પ્રજામંડળના 
સકકર્ય કાર્ય્થકર. પછી વનિમૃતિ જીિન.
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દત્તુ મરોટર ડ્રાઇવર
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મરે, 1930માં ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા ગર્યરેલા. તર્યાં ખૂબ માર 
ખાધો. ધરાસણાથી તરેઓ લાિરેલા મીઠાની ગામ 
િચચરેના ચૉકમાં હરાજી કરિામાં આિી. જે 
હાલમાં પણ ઝાલોદમાં મીઠાચોકના નામથી 
ઓળખાર્ય છરે.

દિતરરી, ઓઘડિાઈ ડરોસાિાઈ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધા રાજર્યના જુલમો સામરે માથું ઊંચકનારા 
અગ્રણીઓમાંના એક. તરે બદલ રાજર્ય તરફથી 
અટકાર્યત. અટકાર્યત દરવમર્યાન ખૂબ ત્રાસ. 
તર્યાર બાદ હદપાર કરિામાં આવર્યા. તરેમનું 
વનધન. તરેમનાં પતનીનરે પરેનશન.

દિતરરી, ડાહ્ાિાઈ ઓઘડદાસ
ધાંગધા.

અગ્રગણર્ય િરેપારી–ધાંગધામાં. રાજર્યના જુલમો 
સામરે માથું ઊંચકનાર. નાગકરક હક પર તરાપ 
પડી તર્યારરે રાજર્યના હુકમનો ભંગ. ધરપકડ. 
અટકાર્યત દરવમર્યાન પોલીસત્રાસ. ધાંગધા 
રાજર્યમાંથી હદપાર. કૌટુંકબક અનરે આવથ્થક રીતરે 
ખૂબ જ સહન કરિું પડ્ું.

દિતરરી, શાંત્ત્લા્લ દરીપચંદિાઈ
મોરબી, કજ. રાજકોટ.

1931-32ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન 
ધોલરેરામાં ભાગ લીધો અનરે પકડાર્યા. ધોળમાં 
વિદરેશી કાપડ પર વપકરેકટંગ કરતાં પકડાર્યા. 
મોરબી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિાથી રાજર્યરે 
હદપાર કરરેલ. ધરાસણાના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો અનરે માર સહન કર્યયો.

દમત્ણયા, જકે્કશનદાસ

જામનગર.

દીિ સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. પોટુ્થગીઝ સરકારનો 
ત્રાસ િરેઠો.

દયારામિાઈ (બચુમાસતર) િાણજી
જનમ : 4 જૂન, 1906. જામખંભાવળર્યા.

અભર્યાસ : ધોરણ દસ. વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય 
રંગરે રંગાર્યા. આઝાદી માટરેની વહલચાલોમાં 
સકકર્ય. પ્રભાતફરેરીઓ. ધરપકડ. છ માસની 
જેલ. ભારરે ત્રાસ. હાથમાં બરેડી નાંખીનરે દરરોજ 
સાંજે ગામની બજારમાં ફરેરિિામાં આિતા. 
રાજર્યરે હદપાર કર્યા્થ. મુંબઈ મોકલી દીધા. 
મકાન સીલ.
અિસાન : 2 ઑ્ટોબર, 1956.

દયાળ, બાબરીબહેન મૂળજી
િતન : માંડિી, કચછ.

વપતા રાજસથાનના જેસલમરેરના દીિાન. તરેથી 
ઉછરેર તર્યાં થર્યો. શ્વશુરગમૃહરે મુંબઈ આિીનરે 
આઝાદીના આંદોલનમાં ઝંપલાવર્યું. 1920માં 
સિદરેશીવ્રત લીધું. 1930માં સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ 
થઈ. 1943માં કૉંગ્રરેસના અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેવિકાની જિાબદારી. મવહલા-મંડળોમાં 
સકકર્ય.

દયાળિાઈ િાણાિાઈ
જનમ : ચલાળા.

1942ની લડતમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. જેલ તથા દંડની સજા ભોગિી.

દરજી, કાળરીદાસ ગરબડદાસ
સંખરેડા, કજ. િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
સંખરેડામાં 25-8-1942ના રોજ સરઘસ 
કાઢિામાં આવર્યું હતું. તરેમાં સ્ત્રીઓ પણ જોડાઈ 
હતી. તરે શાંત અનરે વર્યિવસથત સરઘસ ઉપર 
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પોલીસરે ગોળીબારના ચાર રાઉનડ છોડ્ા. તરેમાં 
દરજી કાળીદાસ ઘિાર્યા હતા.

દરજી, ખરીમચંદ કંુવરજી
ભાલનાં ગામડાં, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લરેિા મોહનલાલ મહરેતા(સોપાન, 
ર્યુદ્ધકવિ)ના નરેતમૃતિ હરેઠળ પાંચમી ટુકડીમાં 
જોડાર્યા. 28-11-1931ના રોજ િઢિાણથી 
ફૂલચંદભાઈના આશીિા્થદ લઈ સતર્યાગ્રહ કરિા 
નીકળ્ા. ધાંગધાની હદમાં પ્રિરેશતાં પોલીસદળરે 
બધાનરે વગરફતાર કર્યા્થ અનરે ખટારામાં બરેસાડી 
અજાણર્યા સથળરે (ધાંગધાની સરેનટ્રલ જેલમાં) લઈ 
ગર્યા. તરેઓનરે અટકાર્યતમાં રાખર્યા.
દરજી, જીિરાજભાઈ છગનલાલ

જનમ : 1914 આશરરે. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા નીચરે ધરપકડ. બરે માસ 
જેલિાસ.

દરજી, ધૂળજી જીવા
દાહોદ.

1930ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં ગોદી રોડ 
પર તથા કલાલના ઝાંપા પર આિરેલાં દારૂનાં 
પીઠાં પર શાંવતમર્ય વપકરેકટંગ. માવલકો વિારા 
ફકરર્યાદ. પોલીસ વિારા ધરપકડ. કરેસ ચલાિી 
એક માસની કારાિાસની સજા.

દરજી, નાથા્લા્લ ધનજી
દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં ગોદી 
રોડ પર, ગરીબોનરે બરબાદ કરતાં દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. માવલકોનરે આવથ્થક નુકસાન 
થિાની ફકરર્યાદ. પોલીસ વિારા ધરપકડ. એક 
માસની કરેદની સજા.

દરજી, મત્ણબહેન

સૂરત.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. મરે, 1930માં 
સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા બહારની 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર સઘન વપકરેકટંગ 
કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો હતો.

દરજી, મનુિાઈ ચંપક્લા્લ
દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ. વનિાસ : ગોધરા.

દરેિગઢબાકરર્યા દરેશી રાજર્ય હોિાથી 1942ની 
ચળિળમાં ભાગ લરેિા ગોધરા જઈ તર્યાં 
સરઘસોમાં જોડાઈ, ધિજ સાથરે રાખી, સરકાર 
વિરદ્ધ સૂત્રોચચાર – ‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’ 
િગરેરરે. ધરપકડ. ચાર માસની કરેદની સજા.

દરજી, મરીઠા્લા્લ છગન્લા્લ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં ગોદી 
રોડ પર દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. આિક 
ઘટિાથી માવલકોની ફકરર્યાદ. પોલીસરે ધરપકડ 
કરી. કરેસ ચલાિી ત્રણ માસની સજા કરી.

દરજી, મરોહન્લા્લ ત્વઠ્ઠ્લદાસ
હાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1941માં સરકારની ર્યુદ્ધનીવતના વિરોધમાં 
સૂત્રોચચાર કરી તથા ભાષણ આપીનરે પ્રચાર 
કર્યયો. ધરપકડ. કારાિાસમાં પૂરી રાખર્યા.

દરજી, ્લક્મરીબહેન ખરીમચંદ
ભાલનાં ગામડાં, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931માં ધાંગધાની લોકલડત શરૂ 
થઈ. તરેમાં ભાગ લરેિા મોહનલાલ 
મહરેતા(સોપાન)ની પાંચમી ટુકડીમાં જોડાર્યાં. 
િઢિાણથી ફૂલચંદ શાહના આશીિા્થદ લઈ, 
28-11-1931ના રોજ સતર્યાગ્રહ કરિા ટ્રરેનમાં 
નીકળ્ાં. ધાંગધા સટરેશનરે ઊતરી રાજર્યની 
હદમાં પ્રિરેશતાં પોલીસદળરે વગરફતાર કરીનરે 
ખટારામાં બરેસાડીનરે અજાણર્યા સથળરે લઈ ગર્યા. 
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તર્યાં અટકાર્યતમાં રાખર્યાં.

દરબારરી સાધુ
શાહપુર, સૂરત.

જલાલપુરમાં દારૂબંધીનો પ્રચાર. ગાંધીજી સાથરે 
પત્રવર્યિહાર. સૂરતની રાષ્્રીર્ય લડતમાં સકકર્ય. 
રચનાતમક કાર્ય્થકર. િારંિાર કારાિાસ.

દરૂ, ત્રિશુ્લા
િતન : સૂરત. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : મુંબઈ.

એક સાહવસક આગરેિાન. દરેશસરેવિકા તરીકરે 
મુંબઈમાં સકકર્ય. રાષ્્રીર્ય ચળિળો દરવમર્યાન 
કૉંગ્રરેસ- પવત્રકાઓના સંચાલનમાં તથા તંત્રી 
તરીકરે સકકર્ય. સાડા પાંચ માસનો કારાિાસ 
ભોગવર્યો. િીરાંગના તરીકરે લોકહૃદર્યમાં સથાન.

દદ્જ, કાત્સમશા ઉમરશા
જનમ : 1909. કચછ. વનિાસ : આંબલા, કજ. 
ભાિનગર.

અભર્યાસ : ધોરણ છ. કચછમાં જિાબદાર 
રાજતંત્રની લડતમાં ભાગ લરેતાં સરકારી 
નોકરીમાંથી છૂટા કરિામાં આવર્યા. રાજકોટની 
લડતમાં ભાગ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત 
િખતરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. જૂનાગઢના નિાબી 
તંત્રના અનર્યાર્યો સામરે લડ્ા. હકરજનસરેિક. 
રચનાતમક કાર્ય્થકર. ભંગી-મુક્તના કાર્ય્થમાં 
ખૂબ કામ કર્યુું.

દ્લવાડરી, મૂળજીિાઈ મથુરિાઈ
થામણા, કજ. ખરેડા.

બોચાસણ, િલલભવિદ્ાલર્યમાં અભર્યાસ.
બબલભાઈનો સહિાસ. વશિાભાઈની 
છત્રછાર્યા હરેઠળ જીિનનું ઘડતર થર્યું. 1942 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ગામડાંમાં લડતનો 
પ્રચાર. પવત્રકાઓ િહેંચિી, જાહરેરમાં ભાષણો 
કરતા. બોરસદમાં સરઘસ પર પોલીસોએ 
કરરેલ બરેફામ લાઠીચાજ્થ. તરેમાં વશિાભાઈ 

ગોકળભાઈ પટરેલ સખત ઘાર્યલ. મૂળજીભાઈ 
આ જોઈનરે અવહંસકમાંથી વહંસાના માગકે િળ્ા. 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. તાર, 
ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપિાં, રરેલિરેના પાટા 
ઉખાડિા િગરેરરે. કરિૉલિર પણ રાખી. 
પોસટમૅનનરે લૂંટ્ો. ઢૂંઢાકૂિા ગામરે ગોળીબાર 
કરી નાસી ગર્યા. મુંબઈ, સૂરત કજલલાનું પરેરા 
ગામ–નાસભાગ. ગુપ્ત રહ્યા. બોરસદ 
પોલીસસટરેશનરે જાતરે હાજર થર્યા. પોલીસરે હાથરે 
બરેડીઓ, કમરરે દોરડું બાંધી તપાસ માટરે વિવિધ 
સથળરે લઈ ગર્યા. ત્રણ િષ્થ અનરે ત્રણ માસની 
કરેદની સજા. સાબરમતી જેલમાં.

દ્લવાડરી, શનાિાઈ મથુરિાઈ
થામણા, કજ. ખરેડા.

બોચાસણ, િલલભવિદ્ાલર્યમાં વશક્ષણ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં થામણાની 
આસપાસનાં ગામોમાં પવત્રકાઓ િહેંચતા. 
સભા-સરઘસોમાં ભાગ લરેતા. રતનપુર ગામરેથી 
તરેમની ધરપકડ. ઉમરરેઠની કાચી જેલમાં 
માવહતી કઢાિિા મરણતોલ માર માર્યયો. થાકીનરે 
કાચી જેલમાંથી બહાર કાઢા.

દ્લા્લ, કત્પ્લાગૌરરી ચંદુ્લા્લ
જનમ : 1911. નકડર્યાદ.

વશક્ષણ : પ્રાથવમક, િડોદરામાં. 1930ની લડત 
િખતરે સકકર્ય ભાગ લીધો. વિદરેશી ચીજોના 
બવહષકાર માટરે પ્રચાર અનરે વપકરેકટંગ. તરેમણરે 
દરેશસરેવિકા સંઘ સથાપર્યો. તરેમાં બહરેનો રેંકટર્યા 
અનરે તકલી ચલાિતી. સભા-સરઘસોમાં ભાગ 
લરેતી. 1941ની લડત િખતરે જેલિાસ.

દ્લા્લ, કાંત્ત્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
રાંદરેર, સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં. અભર્યાસ-ધંધાનો 
તર્યાગ. સરઘસ. કાર્યદાભંગ. 4 મવહના 
કારાિાસ. રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.
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દ્લા્લ, ગંગાબહેન ચુનરી્લા્લ
ચાંગા, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ ઉપર 
પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં 
તરેમનરે લાઠીના પ્રહારથી બરડા ઉપર ઈજા થઈ 
હતી.

દ્લા્લ, ચંદુ્લા્લ િગુિાઈ
જનમ : 6 નિરેમબર, 1899. વનિાસ : અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.કૉમ., મુંબઈ ર્યુવનિવસ્થટી. 
વર્યિસાર્ય : અધર્યાપક, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ, 
1926 સુધી. િાવણજર્યવિદ્ાનાં પુસતકોનું 
લરેખન. સુધરાઈમાં પ્રમુખ અવધકારી. 1930 : 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામ. સાડાપાંચ મવહના કારાિાસ. 
1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
નગરપાવલકામાં બરેઠી હડતાળ. 9 મવહના 
કારાિાસ. નોકરીમાંથી છૂટા કરાર્યા. 1947 : 
લડત વિશરે પુસતકલરેખન. 1955 : ગાંધી 
સંગ્રહાલર્યના વનર્યામક. મહાદરેિ દરેસાઈની 
ડાર્યરીનું સંપાદન.

દ્લા્લ, જયંત્ત ઘે્લાિાઈ
જનમ : 18 નિરેમબર, 1909. અમદાિાદ.

1930-32, 1940-41 તથા 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ બધી ચળિળોમાં સકકર્ય ભાગ. ધરપકડ. 
અનરેક િાર કારાિાસ. 1930માં અમદાિાદની 
સંગ્રામ સવમવતનું સંચાલન. 1934માં કૉંગ્રરેસ 
સમાજિાદી પક્ષ સથાપિામાં ગુજરાતમાં મુખર્ય 
પ્રદાન. પ્રવસદ્ધ લરેખક. ‘ગવત’ અનરે ‘રરેખા’ 
સામવર્યકોના તંત્રી.
અિસાન : 24 ઑગસટ, 1970.

દ્લા્લ, જયંતરી્લા્લ મરોતરીરામ
સૂરત.

સભાઓ, સરઘસો, વપકરેકટંગની પ્રિમૃવતિઓમાં 
વિદ્ાથભીકાળથી ઉતસાહપૂિ્થક જોડાતા. 1942ની 
ચળિળમાં સૂરતમાં ધરપકડ. છ મવહનાની 
કરેદની સજા. તરે સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. 
ચળિળમાં ભાગ લરેિાનરે કારણરે રરેલિરેની નોકરી 
ગુમાિી.

દ્લા્લ, ધનસુખ્લા્લ જકે્કસનદાસ
હકરપુરા, સૂરત.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. સરઘસ, 
પવત્રકાઓ, ભાંગફોડ િગરેરરે કાર્યયો કરતાં ધરપકડ 
થઈ. જેલમાં પૂરિામાં આવર્યા. િીસ િરસ સુધી 
હોમગારઝ્થમાં કામ કર્યુું.

દ્લા્લ, રંજનબહેન જયંત્તિાઈ
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
કાળુપુરનાં સ્ત્રી-િૉડ્થનાર્યક. સ્ત્રીઓનાં સરઘસો 
કાઢિાં. લાઠીમાર અનરે ગોળીબારથી 
ઘિાર્યરેલાંઓની સારિારમાં મદદ. જરૂરી 
િસતુઓ લાિી આપિી. શહીદોનાં કુટુંબીજનોની 
સંભાળ, આવથ્થક મદદ. સાવહતર્યકાર જર્યંવત 
દલાલનાં પતની.

દ્લા્લ, શાંત્ત્લા્લ મગન્લા્લ
દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

દરેિગઢબાકરર્યા દરેશી રાજર્ય. 1942માં 
ચળિળનું િાતાિરણ નહોતું. તરેથી ઝાલોદ જઈ 
સભા-સરઘસોમાં જોડાર્યા. પવત્રકા િહેંચતા. 
ધરપકડ. ચાર માસની કરેદની સજા.

દવે, અનંતરાય ત્રિિરોવનદાસ
જનમ : 15 એવપ્રલ, 1925. વિજાપુર, કજ. 
મહરેસાણા.

મૅકટ્રક પાસ. વપતાશ્ી સાથરે મુંબઈમાં વશિાજી 
પાક્થમાં રહરેઠાણ. િીર સાિરકર પાસરે રહરેતા. 
તરેમનરે તર્યાંની ચચા્થઓ સાંભળીનરે દરેશભક્તની 
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પ્રરેરણા.
1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક. 8 ઑગસટ, 1942 : કૉંગ્રરેસની 
બરેઠકમાં મુંબઈમાં હાજર. ગાંધીજી, નહરેર, 
સરદાર પટરેલ િગરેરરેનાં પ્રિચનો સાંભળી 
ઉતિરેજના. વિજાપુર જઈ િડોદરા રાજર્ય 
પ્રજામંડળના નરેતા રામચંદ્ર અમીનની દોરિણી 
હરેઠળ લડતનો પ્રચાર. પવત્રકા િગરેરરે સાવહતર્ય 
ગામડાંઓમાં િહેંચિું. ધરપકડ, અટકાર્યત, 
પોલીસ-દમન. જેલિાસ.
આઝાદી પછી રચનાતમક કાર્યયો.

દવે, ઈશ્વર્લા્લ નારણ્લા્લ
જનમ : 14 જાનર્યુઆરી, 1924. અમદાિાદ.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સભા, 
સરઘસોમાં જોડાતા. પવત્રકાઓ િહેંચિા જતા. 
12 કડસરેમબર, 1942ના રોજ અસારિાથી 
સરઘસ કાઢું. પોલીસનો સખત લાઠીમાર, 
ધરપકડ. છ માસની કરેદની સજા અનરે રૂ. 
100/- દંડ અથિા બરે માસની િધુ કરેદ. 
સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી.

દવે, ઈશ્વર્લા્લ મરોહન્લા્લ
જનમ : 20 સપટરેમબર, 1913. હળિદ.

1930-31માં ધોલરેરાની મીઠાની લડતમાં 
ધરપકડ, સાબરમતી અનરે ર્યરિડા જેલમાં છ 
માસની સજા. 1932 : એક િષ્થની જેલ 
વિસાપુરમાં. 1932માં કદલહી કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશનમાં ભાગ લરેિા જતાં પોલીસોનરે હાથરે 
સખત માર. ધોળ, ધાંગધા તરેમજ રાજકોટની 
લડતમાં ભાગ લીધો. ધાંગધાની લડત િખતરે 
રાજર્યના વસતમો સહન કર્યા્થ. જેલિાસ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થિાસમાં. સાવહતર્ય-પ્રકાશક – ‘ઊવમ્થ 
નિરચના’ માવસક; ધંધાથકે આકરિકા. આકરિકામાં 
મોટર-અકસમાતમાં
અિસાન : 22 કડસરેમબર, 1978.

દવે, કૃષણરામ
આણંદ.

1857ના બળિા િખતરે આણંદના મુખી પટરેલ 
ગરબડદાસના સાથીદાર. બળિો દબાિી દરેિા 
માટરે કરિકટશ લશકરની ટુકડીઓ આણંદની 
લોકટર્યા ભાગોળરે આિીનરે પડી હતી. તર્યાંથી 
મધર્યરાવત્રએ માલાજી જોશી, બાપુજી પટરેલ અનરે 
કમૃષણરામ દિરે લશકરનાં શસ્ત્રો ઉપાડીનરે નાસી 
ગર્યા. તરેઓનરે ખાનપુર ગામમાંથી પકડીનરે 
તોપનરે ગોળરે બાંધીનરે ઉડાિી દરેિામાં આવર્યા.
દિરે, ખરેતાભાઈ ઘરેલાભાઈ
વિસનગર, કજ. મહરેસાણા.
અભર્યાસકાળ દરવમર્યાન આઝાદીની લડતમાં 
ભાગ લરેિો શરૂ કર્યયો. જેલિાસ ભોગવર્યો. 
‘સતર્ય પ્રકાશ’ના તંત્રી. મહરેસાણા 
સિાતંત્ર્યસૈવનક સંઘની સથાપનામાં ફાળો.

દવે, ઘનશયામ છરોટા્લા્લ
ભાિનગર.

ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. સખત માર. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
બરે િષ્થની સજા. જૂનાગઢની ‘આરઝી હકૂમત’માં 
ભાગ. ભાિનગર પ્રજાપકરષદનું કાર્ય્થ. 1952માં 
ભાિનગરમાં અકળ કારણોસર ‘ખૂન’.

દવે, ચંપક્લા્લ જોઈતારામ
આણંદ, કજ. ખરેડા.

1942ની લોકકાંવતની ચળિળ િખતરે ભરૂચ 
કજલલા કલરે્ટરની કચરેરી ઉપર રાષ્્રધિજ 
ફરકાિિા બદલ તરેમની ધરપકડ. ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં સકકર્ય. ધરપકડ. જેલમાં અઠ્ાિીસ 
કદિસની સજા. ભારતના સિાતંત્ર્ય માટરે 
અવિરત પ્રચાર.

દવે, જનકશંકર મનુશંકર
જનમ : 1911. સૂરત.
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1920માં બી.એ. થઈ સિરાજના આંદોલનમાં 
જોડાર્યા. સોલાપુર કદનની ઉજિણી અંગરે તરેઓ 
પકડાર્યા. ત્રણ મવહનાની સજા. 1932માં 
કદલહીમાં ભરાર્યરેલી કૉંગ્રરેસની બરેઠકમાંથી 
પકડાર્યા. પંદર કદિસ જેલમાં. છૂપી પવત્રકાઓનું 
કામ કર્યુું. 1933માં ફરી પકડાર્યા. ભાર્યખલાની 
જેલમાં સાતરેક અઠિાકડર્યાં રહ્યા. પરેરોલની 
નોકટસના ભંગ બદલ એક િષ્થની સજા, રૂ. 
200નો દંડ થર્યો. 1942ની લડતમાં નિસારી 
અનરે સૂરતથી છૂપી પવત્રકાઓ પ્રકટ કરતા. 
1930થી વિદ્ાથભી-ચળિળમાં ભાગ. 1935થી 
1939 દરવમર્યાન વર્યારા તથા માંડિી તાલુકાની 
વનરક્ષરતાવનિારણ-પ્રિમૃવતિ.

દવે, જયશંકર કેશવ્લા્લ
બહરેરામપુરા, ગ્રીન સોસાર્યટી, અમદાિાદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. ભાંગફોડ-
પ્રિમૃવતિ, સભા, સરઘસ, ભાષણો િગરેરરે કરતાં 
ધરપકડ થઈ. પુણરેમાં 6 માસ જેલ ભોગિી. 
ફરી લડતમાં ભાગ લરેતાં થાણાની જેલમાં 6 
માસની સજા ભોગિી. 1941માં 
િાણીસિાતંત્ર્યની લડતમાં
અનરે ‘ક્િટ ઇકનડર્યા’ િખતરે પણ એક િષ્થની 
સજા થઈ.

દવે, જયંતરી્લા્લ હરીરા્લા્લ
જનમ : 26 જુલાઈ, 1920. લુણાિાડા, કજ. 
પંચમહાલ.

1942માં કૉલરેજનો અભર્યાસ છોડી આંદોલનમાં 
જોડાર્યા. રાષ્્રીર્ય વિદ્ાથભીમંડળ, અમદાિાદ 
અનરે અકખલ ભારતીર્ય વિદ્ાથભી કૉંગ્રરેસની 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 18 ઑગસટના રોજ 
િડોદરાથી 34 વિદ્ાથભીઓની ટુકડીમાં 
આણંદની આસપાસનાં ગામોમાં લડતનો 
પ્રચાર. પાછા ફરતાં અડાસ સટરેશનરે પોલીસરે 
કરરેલા ગોળીબારમાં ઘાર્યલ. એક પગ કાપિો 

પડ્ો. તરેમની ટુકડીમાંના ત્રણ તર્યાં જ શહીદ 
થર્યા હતા. અમદાિાદ મર્યુવનવસપલ 
કૉપયોરરેશનમાં નોકરી. વનિમૃતિ.

દવે, જુગતરામ ચરીમન્લા્લ
જનમ : 1892. િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર. સૌરાષ્્ર. 
વનિાસ : િરેડછી.

1917થી ‘નિજીિન’ સાપ્તાવહકમાં બરે િષ્થ. 
1919 : સતર્યાગ્રહ આશ્મની રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
વશક્ષક. 1922માં નિજીિન કાર્યા્થલર્યના 
વર્યિસથાપક બનર્યા. બરે િષ્થ કામ. 1924માં 
બારડોલી તાલુકામાં સરભોણ આશ્મમાં 
હળપવત અનરે રાનીપરજની સરેિા. 1928ના 
બારડોલી સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન ‘સતર્યાગ્રહ’ 
પવત્રકાના સંપાદક. 1930માં કરાડીમાં ધરપકડ. 
નિ માસની જેલ. તર્યાર બાદ સૂરતમાં ગાંધી-
ઉતસિમાંથી ધરપકડ. ત્રણ માસની જેલ. 
1932માં િરેડછીનો સિરાજ આશ્મ સરકાર 
વિારા જપ્ત. જુગતરામ અટકમાં. 1933માં ફરી 
ધરપકડ. હદપાર કરી લખતર મોકલર્યા. 
હદપારીના હુકમનો ભંગ. સાડા ચાર િષ્થની 
સજા. 1942માં ધરપકડ. ત્રણ િષ્થ સજા. 
1945માં છૂટ્ા. 1948માં નઈ તાલીમ સંઘ 
સથાપર્યો. લરેખક, બાળસાવહતર્ય, બાળગીતો, 
નાટકો.
અિસાન : 14 માચ્થ, 1985.

દવે, ડાહ્ાિાઈ મૂળજીિાઈ
નારણપુરા, કજ. પંચમહાલ.

1930 : શાળાતર્યાગ. ધરાસણા કૂચમાં. મીઠાનું 
િરેચાણ. િન-સતર્યાગ્રહ. છ મવહના કારાિાસ. 
50 રૂ. દંડ. સરઘસ-પ્રિમૃવતિ. પુન: છ મવહના 
કારાિાસ. પુન: 4 મવહના સાદો અનરે 4 મવહના 
કઠોર કારાિાસ. રાષ્્રસરેિા.

દવે, તારાબહેન નટવર્લા્લ 
મત્ણશંકર
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મહરેસાણા.

1942ની આઝાદીની લડતમાં સભા-
સરઘસોમાં ભાગ લીધો. તરેમના પવત પણ 
લડતમાં ભાગ લરેતા હતા. પવત્રકાઓ િહેંચતાં 
ધરપકડ. કરેદની સજા ભોગિી.

દવે, દયાકંુવર નારણદાસ
જનમ : 17 કડસરેમબર, 1915. વિારકા.

અભર્યાસ : ધોરણ પાંચ. 1930માં કોલકાતામાં 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. ચાર 
માસનો જેલિાસ. વિારકા વનિાસ. વિારકા 
પંચાર્યતનાં સભર્ય. સામાકજક કાર્ય્થકર. ગુજરાત 
સરકારનું પરેનશન મળરે છરે.

દવે, દ્લપતરામ રેવાશંકર
જનમ : 1900 (આશરરે). ભાણિડ, કજ. જામનગર.

જામનગરની જિાબદાર રાજતંત્રની લડતમાં 
ભાગ લીધો. ભાણિડ ગામરે નરેતાઓ સભાનરે 
સંબોધી રહ્યા હતા તર્યારરે રાજર્યની ગુંડાટોળી 
નરેતાઓ ઉપર તૂટી પડી. દલપતરામ 
આર્ય્થસમાજી અનરે વર્યાર્યામિીર હતા. તરેમણરે 
િચચરે પડી નરેતાઓનરે બચાવર્યા, અનરે મરણતોલ 
આડા ઘા ઝીલર્યા. લડત િખતરે ઘણું સહન કર્યુું.

દવે, દેવશંકર નાથાિાઈ
નિાગામ, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1918માં ગાંધીજી સાથરે સીધા સંપક્થમાં. 
મોહનલાલ કામરેશ્વર પંડ્ાની આગરેિાની નીચરે 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં જેલિાસ. 1930માં 
મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં અનરે 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. દરરેક િખતરે છ 
માસની સજા. લોકવિકાસ માટરેના કાર્ય્થકર.

દવે, નટવર્લા્લ મત્ણશંકર
જનમ : 1904. ઊંઝા, ઉતિર ગુજરાત.

મુંબઈમાં મૅકટ્રક પાસ થઈ, જે. જે. સકૂલ ઑિ્ 
આરસ્થનો વચત્રકલાનો કડપલોમા. વપતાશ્ીની 

તકબર્યત બગડતાં વસદ્ધપુર આિી, વમલમાં 
નોકરી. 1928માં રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિ માટરે ‘મહાિીર 
દળ’ સથાપર્યું. વસદ્ધપુરમાં સભા-સરઘસ ર્યોજતા. 
વિદરેશી માલનો બવહષકાર. વપકરેકટંગ કરિાનરે 
લીધરે કાચી જેલ.
1930 : મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
બાિળા, ધંધૂકાના પ્રદરેશમાં લડતનો પ્રચાર. 
સારા િ્તા. ‘જિાળામુખી’ પવત્રકા િહેંચતાં 
ધરપકડ. 6-8-1930થી 1930થી 8-3-1931 
સુધી જેલ ભોગિી. ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર થતાં 
જેલમુક્ત. 1932માં ગુપ્તિરેશરે પોલીસ પાસરેથી 
બાતમી મરેળિી સતર્યાગ્રહીઓનરે જણાિતા. 
ધરપકડ. બાતમી ન મળતાં મુ્ત.
અિસાન : 23 ઑગસટ, 1933.

દવે, નાના્લા્લ મરોરારજી
હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.
ધાંગધામાં રાજર્યના જુલમો સામરે માથું 
ઊંચકનારા અનરે ધાંગધાની સાથરે હળિદ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. અટકાર્યત કરીનરે 
હદપાર કરિામાં આવર્યા. મોટરમાં નાખી, માર 
મારી મોરબીની હદ પાસરે અંતકરર્યાળ છોડી 
મૂકરેલ.

દવે, નાનુિાઈ અંબાશંકર
જનમ : 6 માચ્થ, 1918. પોરબંદર.

વનિાસ : નાંદોલ (દહરેગામ), કજ. અમદાિાદ. 
હાલ વનિમૃતિ. વપતા : મામલતદાર. વર્યિસાર્ય : 
મૅનરેજર, સિકસતક ટૅ્સટાઇલ ટ્રરેકડંગ કંપની, 
અમદાિાદ. ધંધા-ઉદ્ોગ માટરે બરે િાર જાપાનની 
મુલાકાત. 18 ઑગસટ, 1942માં િડોદરાથી 
34 વિદ્ાથભીઓ પવત્રકાઓ િહેંચિા ગર્યા. 
તર્યાંથી પાછા ફરતાં અડાસ સટરેશનરે ટ્રરેનમાં 
બરેસિા જતા હતા. તર્યાં પોલીસો ટ્રરેનમાંથી 
ઊતર્યા્થ નરે વિદ્ાથભીઓ ઉપર ફાર્યકરંગ. તરેમનો 
રૂમપાટ્થનર મોહનભાઈ પટરેલ તર્યાં જ 
ગોળીબારમાં ઢળી પડ્ો. તરેમની બાજુના 
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માણસનરે ઘસાઈનરે નાનુભાઈનરે ગોળી પાછળ 
િાગી. ગુરઝ ટ્રરેનમાં આણંદ ગર્યા જર્યાં ડૉ. કુકરે 
સારિાર આપી. પછી િી. એસ. હૉકસપટલમાં 
અઠિાકડર્યું સારિાર કરાિી. તામ્પત્ર અનરે 
પરેનશન એનાર્યત. અડાસમાં માનપત્ર અનરે 
શાલ ઓઢાડિામાં આવર્યાં. અમદાિાદ 
મર્યુવનવસપલ કૉપયોરરેશન વિારા માનપત્ર એનાર્યત 
થર્યું.

દવે, નાનુિાઈ જઠેાિાઈ
જનમ : 1925. ડાકોર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધીનો. 1942ની 
લોકકાકનતની ચળિળ િખતરે 13-8-1942ના 
રોજ ડાકોરમાં સરઘસમાં જોડાર્યા. ગોળીબારના 
કારણરે પગમાં ઈજા અનરે કાર્યમની ખોડ.

દવે, નાનુિાઈ ધરીરજ્લા્લ
જનમ : 6 મરે, 1905. ઉમરરેઠ, કજ. ખરેડા.

1929માં ભરૂચના સરેિાશ્મમાં જોડાર્યા અનરે 
રાષ્્રીર્ય સાપ્તાવહક ‘વિકાસ’ના ઉપતંત્રી તરીકરે 
કામ કર્યુું. તરે બંધ થતાં ‘કૉંગ્રરેસ પવત્રકા’ના તંત્રી 
તરીકરે કામ કર્યુું. સરકારના હુકમનો ભંગ કરી 
કદલહીમાં ભરાર્યરેલ ગરેરકાર્યદરે કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશનમાં ભાગ લરેિા બદલ ધરપકડ. 
જેલની સજા. 1937માં ભરૂચ કજલલા કૉંગ્રરેસના 
મંત્રી. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ભૂગભ્થ કાર્ય્થકરોનરે પોતાનરે ઘરેર આશ્ર્ય આપતા.

દવે, પ્િુ્લા્લ દયાશંકર
મોરબી, કજ. રાજકોટ.

સૌરાષ્્રના એક સતર્યાગ્રહી નિજુિાન. 1931માં 
ધાંગધાની લોકલડતમાં જોડાર્યા. 4 નિરેમબર, 
1931ના રોજ િઢિાણની છાિણીમાંથી 
નીકળરેલ ટુકડીમાં જોડાઈનરે ધાંગધા સતર્યાગ્રહ 
કરિા ગર્યા. ટુકડીના સરદાર વશિાનંદજી હતા. 
રાષ્્રીર્ય ગીતો ગાતાં િઢિાણમાં ફરીનરે પછી 
સટરેશનરે ગર્યા. ધાંગધા સટરેશનરે સતર્યાગ્રહીઓ 

બબબરેની હારમાં ગોઠિાઈ રાષ્્રીર્ય ગીતો ગાિા 
લાગર્યા.
સૌની ધરપકડ. ખટારામાં અજાણર્યા સથળરે લઈ 
ગર્યા. પછી છોડી મૂ્ર્યા.

દવે, પ્વરીણશંકર ખુશા્લરીરામ
જનમ : 1912. િાલમ, ઉતિર ગુજરાત.
ગાંધીજીના વિચારોથી પ્રભાવિત. સિદરેશી અનરે 
ખાદી અપનાિી રચનાતમક કાર્યયોનરે જીિનનો 
આદશ્થ બનાવર્યાં. ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન 
િખતરે ‘કાંવતકારી એકમ’ની રચના. બૉમબ 
ફેંકિા, ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ, શસ્ત્રોની ખરીદીનો 
કાર્ય્થકમ. રરેલિરે ટ્રરેનનરે કામલી સટરેશન પાસરે 
બૉમબ વિારા ઉથલાિિાની ર્યોજના. તરે અંગરેના 
કરેસમાં ફરારી આરોપી. ભૂગભ્થમાં – દાંતા, 
અંબાજી વિસતારમાં અલગ અલગ નામથી 
રહ્યા. દાંતા દરબારરે અંબાજી માતાના પૂજારી 
તરીકરે માનર્ય કરિાથી કાંવતકારી પ્રિમૃવતિ કરિાની 
અનુકૂળતા.
1946 : કરેસ પાછો ખેંચાતાં જાહરેરમાં.
આઝાદી પછી જાહરેર પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. સિયોદર્ય 
આશ્મની સથાપનામાં મહતિનો ભાગ. ભૂદાન 
પદર્યાત્રા. કુદરતી આપવતિમાં રાહતકાર્યયો. 
અિસાન : 2 ફરેરિુઆરી, 1986.

દવે, પ્ાણશંકર સુંદરજી
પોરબંદર.

1942ની લડત િખતરે પોરબંદર રાજર્યના 
જુલમોના ભોગ બનર્યા.

દવે, બા્લકૃષણિાઈ હક્રરાય
જનમ : 21 જૂન, 1911. રાજકોટ.

1930-31માં રાજકોટમાં વિદરેશી કાપડના 
વપકરેકટંગમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 1931માં 
ધાંગધાની લડતમાં ભાગ લરેતાં અનરેક કષ્ો 
િરેઠાં. વ્રજપુરની જેલમાં ભારરે ત્રાસ િરેઠો. 
ધોલરેરાની લડતમાં સવિનર્ય કાનૂનભંગ કરતાં 
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દોઢ િષ્થની સજા પામર્યા. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેતાં બરે િાર પકડાર્યા. જેલિાસ ભોગવર્યો. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થિાસીઓનરે મદદ કરિાનું કાર્ય્થ કર્યુું. 
જૂનાગઢની આરઝી હકૂમત િખતરે મદદરૂપ 
થર્યા.

દવે, િાનુશંકર હક્રરામ
જનમ : 8 ઑગસટ, 1908. સેંજલ, કજ. ભાિનગર.

1928માં સાબરમતી આશ્મમાં જોડાર્યા. 
1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે કરાંચીથી 
પકડાર્યા. નાવશકમાં સાત માસની સજા 
ભોગિી. ના-કરની લડત િખતરે જંબુસરથી 
પકડાર્યા. ર્યરિડામાં છ માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો. અમદાિાદથી પકડાર્યા નરે નાવશકમાં 
છ માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. કોલકાતા 
અવધિરેશન િખતરે પકડાર્યા. ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યો. 1932માં ઝાલોદથી પકડાર્યા. છ 
માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. રાજકોટની લડતમાં 
ભાગ લીધો. સહન કર્યુું.

દવે, મગન્લા્લ હક્રશંકર
ભરૂચ.

1942ની લડત િખતરે િડોદરા રાજર્યમાં 
સરકારી ખાતામાં નોકરી કરતા હતા. તર્યાંથી 
લડતમાં જોડાર્યા. બરે માસની સજા થઈ. દંડ 
થર્યો. નોકરી ગુમાિી.

દવે, મનસુખ્લા્લ રત્વશંકર
જનમ : 9 ફરેરિુઆરી, 1915. દૂધરરેજ, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

1930-32ની મીઠાની લડત િખતરે વિરમગામ 
છાિણીમાં કામ કરતી િખતરે પકડાર્યા. 
સાબરમતી જેલમાં ત્રણ મવહના જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

દવે, મનુિાઈ હક્રરામ

જનમ : 22 એવપ્રલ, 1915. સાિરકુંડલા.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં જોડાતાં છ માસની કરેદ 
અનરે રૂ. 500 દંડ. સમાધાન થતાં અઢી માસની 
સજા ભોગિીનરે મુ્ત. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે ભાિનગરમાં અટકાર્યત. 
ગ્રામદવક્ષણામૂવત્થ, આંબલા તરેમજ લોકભારતી 
સંસથામાં આજીિન સરેિક.

દવે, માણેક્લા્લ ત્ગરધર્લા્લ (ગરોર)
કઠલાલ, કજ. ખરેડા.

પરીવક્ષતલાલ મજમુદારની ટુકડીમાં રહી 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. સિર્યંસરેિક તરીકરે કાર્ય્થ 
કર્યુું. 6 માસની જેલ થઈ. નાગપુર જેલમાં 
બળદોની જગર્યાએ કૂિામાંથી પાણી ખેંચિાનું 
ત્રાસદાર્યક કામ કર્યુું. કુલ એક િષ્થની સજા 
ભોગિી.

દવે, રત્ત્લા્લ કાનજીિાઈ
જનમ : 17 માચ્થ, 1914. િંથલી, કજ. જૂનાગઢ.

જૂનાગઢની પ્રજામંડળની લડતના અગ્રણી. 
નિાબી તંત્રરે આઠ જણની ધરપકડ કરી તરેમાંના 
એક. અમાનુષી ત્રાસ િરેઠો. ટૂંકો જેલિાસ. 
આરઝી હકૂમતની લડતના સકકર્ય કાર્ય્થકતા્થ.

દવે, રત્ત્લા્લ હક્રશંકર
જનમ : 24 ઑગસટ, 1926.

‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. ભાિનગરથી 
પકડાર્યા. સાત માસની જેલની સજા 
ભાિનગરમાં ભોગિી.

દવે, રમણ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં ખાકડર્યાના િૉડ્થનાર્યક. 
િૉડ્થમાં પોળનાર્યકો, શરેરીનાર્યકોનરે વિવિધ કામો 
સોંપતા. િૉડ્થમાં સભાઓ, સરઘસો, પવત્રકા 
િહેંચિાનું આર્યોજન તથા સંચાલન. 
પોલીસપાટભી, પોલીસગરેટ પર િારંિાર 
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પથથરમારો કરાિી તરેમનરે ગોળીબારો કરિા 
ઉશકરેરતા.

દવે, રમાકાંત અંબા્લા્લ
લુણાિાડા, કજ. પંચમહાલ.

1941માં સરકારની ર્યુદ્ધનીવતનો વિરોધ કરિા 
સૂત્રોચચાર અનરે ભાષણ કરીનરે વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો. ધરપકડ િહોરી. અઢી માસની 
કરેદની સજા ભોગિી.

દવે, રત્વબાબુ ક્હંમત્લા્લ
જનમ : 24 ઑ્ટોબર, 1905. રાજકોટ.

1930ની લડતમાં છ માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં આઠ માસની સજા 
ભોગિી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લીધો.

દવે, રત્વશંકર કાનજીિાઈ
જનમ : 31 કડસરેમબર, 1912. જામનગર.

ધોળ ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
જામનગરની પ્રજામંડળની લડતમાં ભાગ લરેતાં 
િૉરંટ નીકળતાં જામનગર છોડ્ું. બીજે સથળરે 
લડતમાં ભાગ લીધો. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
તરેમજ 1942ની લડતમાં ભાગ લીધો.

દવે, રત્સક્લા્લ પુરુષરોત્તમિાઈ
જનમ : 12 ઑ્ટોબર, 1925. જામનગર.

વિદ્ાથભી તરીકરે જામનગર પ્રજામંડળની લડતમાં 
સામરેલ થર્યા. ગાંધી ટોપી ધારણ કરી હડતાળમાં 
ભાગ લીધો. પોલીસનો માર ખાધો. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. કૉલરેજ 
છોડિી પડી.

દવે, રરોક્હત મનુશંકર
જનમ : 1908. સૂરત.

1942ની સિાતંત્ર્યની લડતમાં મુંબઈમાં ભાગ 
લીધો. હડતાળની ઉશકરેરણી કરિા, મઝગાંિની 

પોલીસ વિારા કોટ્થ બાળિાના આરોપો મૂકી કરેસ 
કરાર્યો. પુરાિાના અભાિરે છોડી મૂ્ર્યા. 
1934માં કૉંગ્રરેસ સમાજિાદી પક્ષની સથાપના 
કરનારામાંના એક. 1948થી 1952 સુધી 
મુંબઈ કૉપયોરરેશનના સભર્ય. 1958થી 1964 
સુધી કરેનદ્રની રાજર્યસભાના સભર્ય.

દવે, ્લક્મરીશંકર સાકર્લા્લ
જનમ : 21 જુલાઈ, 1908. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1930માં સિરાજર્યપ્રાવપ્તની 
લડતમાં ભાગ લરેિા સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. 
મજૂર મહાજનના કાર્ય્થકતા્થ. દારૂવનષરેધની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1942ની લડત િખતરે 
ભૂગભ્થમાં રહીનરે કૉંગ્રરેસના અદના કાર્ય્થકર.

દવે, ્લાિુિાઈ નાથજી
િલભીપુર, કજ. ભાિનગર.

1938માં િળા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
પકડાર્યા. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યો.

દવે, વજુિાઈ
જનમ : 1898. િઢિાણ. વનિાસ : અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સરઘસો 
િગરેરરે માટરે છોકરાઓ ભરેગા કરિા, પવત્રકાઓ 
છાપિાની વર્યિસથા કરી આપતા. કરેટલાર્ય 
સિાતંત્ર્યસૈવનકોનરે આવથ્થક મદદ. વહનદ સંરક્ષણ 
ધારા હરેઠળ ધરપકડ કરી અટકાર્યત. 
શારદામંકદરના સથાપક આચાર્ય્થ.

દવે, શાંત્ત્લા્લ દયાશંકર
મોરબી, કજ. રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય લડતના એક વનઠિાિાન સતર્યાગ્રહી. 
1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં જોડાર્યા. 4 
નિરેમબર, 1931ના રોજ ધાંગધા જતી પ્રથમ 
ટુકડીમાં જોડાિા િઢિાણની છાિણીમાં ભરેગા 
મળ્ા. ટુકડીના સરદાર વશિાનંદજી હતા. તરેઓ 
રાષ્્રીર્ય ગીતો ગાતાં િઢિાણમાં ફર્યા્થ પછી 
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સટરેશનરે ગર્યા. ધાંગધા સટરેશનરે ઊતર્યા્થ બાદ, 
ધાંગધા રાજર્યની સરહદમાં પ્રિરેશતાં ધરપકડ 
કરી, ખટારામાં બરેસાડી, અજાણર્યા સથળરે લઈ 
જઈનરે છોડી મૂકિામાં આવર્યા.

દવે, સત્વતાબહેન
ભરૂચ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો હતો. તરેમણરે 
ભરૂચમાં દારૂતાડીનાં પીઠાં અનરે પરદરેશી કાપડ 
િરેચતી દુકાનો પર વપકરેકટંગમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો હતો.

દવે, સરોમનાથ પ્િાશંકર
જનમ : 18 ઑ્ટોબર, 1906. રાણપુર, સૌરાષ્્ર.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ. 1930માં ગાંધીજીના 
આદરેશથી મજૂર મહાજન સંઘમાં. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. અમદાિાદમાં 
અભૂતપૂિ્થ હડતાળ. કાર્ય્થકરોની ધરપકડ. મજૂર 
સમસર્યાઓના વનષણાત. સુધરાઈમાં સભર્ય. 
1952 : મુંબઈ ધારાસભામાં. મોરારજી દરેસાઈ 
માટરે પદતર્યાગ. રાજર્યસભાના સભર્ય.
અિસાન : 5 જાનર્યુઆરી, 1959.

દવે, હક્ર્લા્લ મત્ણ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં અમદાિાદ સુધરાઈના 
કમ્થચારીઓની હડતાળમાં ભાગ લીધો. છ 
માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 250/- દંડ.

દવે, હક્રશંકર ્લક્મરીશંકર
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર. સૌરાષ્્ર.

કરાંચીના િસિાટ દરવમર્યાન 1930-31ની 
મીઠાની લડતમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

દવે, ક્હંમત્લા્લ
1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરિા 

ધરાસણા ગર્યા. તર્યાં તારની િાડ તોડતાં સખત 
માર પડિાથી ઘિાર્યા અનરે હૉકસપટલમાં 
સારિાર લરેિી પડી.

દવે, ક્હંમત્લા્લ ઉત્મયાશંકર
જનમ : 22 મરે, 1919. લીંબડી.

લીંબડીની લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ વશક્ષકની 
નોકરી ગુમાિિી પડી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે ભૂગભ્થમાં રહીનરે પ્રિમૃવતિઓ કરી. 
ર્યુદ્ધગીતો લખર્યાં.

દસાક્ડયા, અબદુ્લ કરરીમ 
આ્લમિાઈ
જનમ : 1908 આશરરે. ભાિનગર.

1930માં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ. રાણપુર સટરેશનરે 
પોલીસ વિારા લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા. 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. છ માસની જેલ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં અટકાર્યત. દંડ 
િસૂલ કરિા ઘરિખરી જપ્ત. તામ્પત્ર અનરે 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

દક્હડા, કાનજીિાઈ ગરોત્વંદજી
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. જેલિાસ ભોગવર્યો. સરકાર તરફથી 
પરેનશન મળરે છરે.

દાણરી, ઈશ્વર્લા્લ અંબા્લા્લ (બાબુ 
દાણરી)
જનમ : 24 ફરેરિુઆરી, 1920. પાટણ. કમ્થભૂવમ : 
પાટણ.

1940માં મૅકટ્રક પાસ. વર્યાર્યામનો શોખ. 
વનર્યવમત અખાડાપ્રિમૃવતિ. દંડ, બરેઠક, કુસતી. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિા 
માંડ્ો. સરકારી વતજોરીના ભરણાનાં નાણાં 
લૂંટ્ાં. સાથીદારો સવહત ધરપકડ. મહરેસાણાની 
કોટ્થમાં કરેસ. એક માસ અનરે સતિર કદિસ 
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જેલમાં. ધરપકડ પછી પોલીસરે વસતમ ગુજાર્યયો 
– બરફની પાટ પર બરેસાડ્ા, નરેતરની સોટી 
િડરે ફટકાર્યા્થ િગરેરરે.
આઝાદી પછી નર્યૂ હાઈસકૂલમાં કારકુન; 
છાત્રાલર્યના ગમૃહપવત. ગુજરાત લૉ સોસાર્યટી 
સંચાવલત (અમદાિાદ) હાઈસકૂલમાં હરેડ્લાક્થ.
અિસાન : 12 ઑગસટ, 1985.

દાણરી, નારણદાસ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 7 કડસરેમબર, 1923. ભાિનગર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાિનગર બંદરરે લશકરી સામાનની 
હરેરફરેર ઉપર વપકરેકટંગ. ધરપકડ. બરે માસ 
અટકાર્યત. સવિનર્ય કાનૂનભંગ. ધરપકડ. બરે 
િષ્થની સજા. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં 
સકકર્ય. ભાિનગરમાં રચનાતમક કાર્ય્થ. પરેનશન 
અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

દાણરી, મંગળાબહેન
જ. 1910. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

અમદાિાદમાં વશક્ષણસંસથાઓમાં વશવક્ષકા 
તરીકરે કામ કર્યુું. 1930ની સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં ઝંપલાવર્યું. લડત બાદ 
વશક્ષણખાતામાં વનરીક્ષક.

દાણરી, ્લક્મરીદાસ ડાહ્ાિાઈ
ખીરસરા, કજ. જૂનાગઢ.

1930માં મીઠાની લડત િખતરે પોરબંદર 
છોડીનરે સતર્યાગ્રહમાં જોડાિા માટરે રાણપુર 
ગર્યા. ધોલરેરા છાિણીમાં જોડાર્યા. સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ તથા પ્રચારપવત્રકાઓ િહેંચતા. 
ધોળકામાંથી ધરપકડ થઈ. સાબરમતીમાં 
જેલિાસ ભોગવર્યો. ફરી મીઠાની લડત શરૂ 
થતાં જોડાર્યા. બરિાળામાં જે જુલમો થર્યા તરેનો 
ભોગ બનર્યા. ફરી ધરપકડ થઈ. જેલિાસ 
ભોગવર્યો. રાજકોટની લડતમાં જોડાર્યા. 
રાષ્્રધિજ ફરકાિતાં પોલીસનો માર ખાધો. 

કાંટાની િાડમાં ફેંકી દીધા. સરધારની જેલમાં. 
મુંબઈ ગર્યા. નરેતાજીની અસર નીચરે આવર્યા. 
1940માં સુભાષચંદ્ર બોઝનરે દરેશમાંથી નાસી 
જિામાં મદદ કરી. સુભાષબાબુ સાથરે 
પરેશાિરમાં ત્રણ કદિસ મુકસલમ રરેસટોરાંમાં 
ફકીર િરેશરે રહ્યા. તર્યાંથી કાબૂલ ગર્યા. કાબૂલથી 
ગઝની થઈનરે પરેશાિર અનરે બદ્થિાન પાછા 
ફર્યા્થ. તરેમનરે દોઢ િષ્થની જેલની સજા થઈ. 
વિસાપુર જેલમાં સજા ભોગિી. 1941માં 
ચચ્થગરેટ પરના બૉમબ વિસફોટમાં પકડાર્યા હતા. 
તર્યાર બાદ વસંગાપુર જઈનરે આઝાદ વહનદ 
ફોજમાં જોડાર્યા. ઇમફાલની લડાઈમાં ભાગ 
લીધો. તર્યાં પકડાર્યા. લાહોરમાં કારાિાસ. 
1945માં છૂટ્ા. પાછલું જીિન ગરીબીમાં 
જીવર્યા.

દાણરી, ્લક્મરીદાસ વલ્લિદાસ
જનમ : 23 જાનર્યુઆરી, 1909. ભાિનગર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરા 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ 
કરતાં થાણા જેલમાં નિ માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો. તળાજા રાજકોટ ટ્રામિરે સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેતાં ધરપકડ થઈ. ભાિનગરમાં 
જેલિાસ ભોગવર્યો. રાજકોટની લડતમાં 
જોડાર્યા. જેલિાસી થર્યા. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં સાબરમતી, ર્યરિડા 
તરેમજ ધૂવળર્યામાં છ માસ જેલિાસ ભોગવર્યો.

દાતાર, મહાદેવ ત્વષણુ
કોલાબા કજલલાનું કીહીમ.

સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં ત્રણ િખત જેલમાં ગર્યા. 
સોલાપુરમાં માશ્થલ લૉના અમલ િખતરે દોઢ 
િષ્થ પછી નંદરબારથી પકડાઈનરે છ મવહનાની 
સજા ભોગિી હતી.

દાદિાવાળા, ચુનરીિાઈ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર. સૌરાષ્્ર.
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1930-31ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરાથી 
પકડાર્યા. ત્રણ માસ જેલિાસ. વિરમગામથી 
સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. સાબરમતીમાં જેલિાસ. 
ફૂલચંદભાઈના સાથી કાર્ય્થકતા્થ. ધંધાથકે 
મુંબઈમાં િસિાટ.

દાદિાવાળા, ત્વનયકાંત ચુનરી્લા્લ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

હકરજનસરેિા તરેમજ સામાકજક સુધારણાનાં 
કાર્યયો કરતા. 1930-31ની મીઠાની લડત િખતરે 
વિરમગામ છાિણીમાંથી ધરપકડ િહોરી. ટૂંક 
સમર્યમાં મુ્ત થર્યા.

દાદાિાઈ નવરરોજી
જનમ : 1825. નિસારી.

અભર્યાસ : મુંબઈ એકલફનસટન ઇકનસટટ્ૂટ. 
વર્યિસાર્ય : તર્યાં જ અધર્યાપક. કનર્યાશાળા 
સથાપી. 1851માં ‘રાસત ગોફતાર’ ગુજરાતી 
સાપ્તાવહકની સથાપના. 1855માં નોકરી અથકે 
ઇંગલૅનડગમન. ઈસટ ઇંકડર્યા ઍસોવસર્યરેશનની 
સથાપના. લંડન ર્યુવનિવસ્થટીમાં ગુજરાતીના 
અધર્યાપક. 1879માં સિદરેશાગમન. ઇંગલૅનડના 
કાર્ય્થ માટરે રૂ. 30,000ની થરેલીથી સનમાન. પુન: 
ઇંગલૅનડગમન. ફૉસરેટ સવમવત સમક્ષ સાક્ષીમાં 
જણાવર્યું કરે ભારતમાં માથાદીઠ િાવષ્થક આિક 
કરેિળ 20 રૂવપર્યા. 1874 : િડોદરા રાજર્યના 
દીિાન. પુન: વિલાર્યતગમન. 1892માં કરિકટશ 
સંસદમાં સભર્ય. મહાસભાનરે સિાતંત્ર્ય-
આંદોલન માટરે પ્રરેરણા. 1882, 1893 અનરે 
1906માં કૉંગ્રરેસનાં અવધિરેશનોના પ્રમુખ. 
વહનદીઓનાં કલર્યાણ તથા સિતંત્રતા માટરે 
માગણી. ‘વહનદના દાદા’ કહરેિાર્યા.
અિસાન : 1917. મુંબઈ.

દાદાવા્લા, પુરુષરોત્તમ િગુિાઈ
િતન : સૂરત.

1920ની અસહકારની ચળિળ શરૂ થતાં 

સરકારી કૉલરેજ છોડીનરે ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં 
જોડાઈ સનાતક થર્યા. 1927માં આકરિકા દસ 
િષ્થ માટરે ગર્યા. પાછા ફરીનરે ભૂગભ્થ કાર્ય્થકતા્થ 
તરીકરે પ્રિમૃવતિ. િાડીફવળર્યામાં રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય હતા.

દાસ, નટુિાઈ વનમાળરીદાસ
જનમ : 14 ફરેરિુઆરી, 1919. સલૂણ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : પ્રાથવમક પાંચ ધોરણ સુધી. 1933-
34માં નકડર્યાદમાં નોકરી દરવમર્યાન 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં ઉતસાહભરેર ભાગ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ સમર્યરે નકડર્યાદમાં 
સરઘસ. પોલીસ ગોળીબાર; ઘિાર્યા અનરે 
શહાદતનરે િર્યા્થ.

દાંતવા્લા, પ્રોિે. મરોહન્લા્લ 
્લલ્લુિાઈ
જનમ : 18 સપટરેમબર, 1909. સૂરત.

1932ની ચળિળમાં 20 માસ જેલ ભોગિી. 
મુંબઈમાં. 1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
અમદાિાદમાં 10 માસની કરેદ. 1942ની 
ચળિળમાં અમદાિાદ અનરે નાવશક રોડ સરેનટ્રલ 
જેલમાં, સાબરમતીમાં 20 માસની જેલ. 
અથ્થશાસ્ત્રના અધર્યાપક. કરેનદ્રના પગાર 
કવમશનના સભર્ય રહ્યા હતા. કૉંગ્રરેસની 
ખરેતીિાડી સુધારણા સવમવતના સભર્ય હતા. 
સમાજિાદી વિચારસરણી.

ક્દવાળરીબહેન ડાહ્ાિાઈ
આશી, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ મવહલાઓના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારથી માથામાં ઈજા થઈ 
હતી.
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ક્દવાળરીબહેન દાજીિાઈ
ઉંમર : 65. આંકલાિ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના સરઘસ પર 
પોલીસરે કરરેલા બરેફામ લાઠીચાજ્થમાં માર ખાધો.

ક્દવાળરીબહેન પુરુષરોત્તમ
ઉંમર : 15. બોચાસણ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના કદિસરે 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે બંદૂકના 
કુંદાથી કમર તથા માથામાં ઈજાઓ થઈ હતી.

દરીત્ષિત, કમળાબહેન નરહક્રશંકર
જંબુસર, કજ. પંચમહાલ.

1920 : શાળાકાળમાં જ સભા-સરઘસમાં 
સકકર્ય. 1930માં અસહકાર. ધરાસણા 
મીઠાસતર્યાગ્રહ, ધરપકડ અનરે મુક્ત. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. કારાિાસ. 
પુન: કારાિાસ. દંપતી સમાનભાિરે લડતમાં.

દરીત્ષિત, નરહક્રશંકર અમૃત્લા્લ
જંબુસર, કજ. પંચમહાલ.

1920ની સાલથી રાષ્્રીર્યતાનો રંગ લાગર્યો. 
અભર્યાસ છોડી ચળિળનરે મોખરરે રહ્યા. 
દાંડીકૂચમાં ભાગ લઈ મીઠું પકવર્યું. ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. મીઠું લૂંટતાં પોલીસનો 
માર ખાધો. પકડાર્યા. 1942ની લડત િખતરે 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

દરીત્ષિત, મા્લતરીબહેન મરોહનનાથ
જનમ : 1885. સૂરત.

રાષ્્રીર્ય શાળાઓ થઈ તર્યારરે તરેઓ કસતૂરબા 
કનર્યાશાળામાં માનદ મુખર્ય અધર્યાવપકા વનમાર્યાં 
હતાં. કનર્યાઓનરે નાટક, ગરબા િગરેરરે 

પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લરેતી કરી. મહાગુજરાતની 
પ્રિમૃવતિમાં પણ ભાગ લીધો.
અિસાન : 1966.

દરીત્ષિત, વરીરબાળાબહેન
અમદાિાદ.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
અમદાિાદ પાંચકૂિા વિદરેશી કાપડની દુકાનો 
પર સઘન વપકરેકટંગનું સંચાલન કરતાં. તરેઓ, 
વિજર્યાગૌરી કાનૂગા તથા માલતીબહરેન પંકડત 
િગરેરરે વપકરેકટંગ મંડળના પ્રચાર વિભાગ તરફથી 
આર્યોકજત સભાઓમાં વર્યાખર્યાનો આપતાં 
હતાં. વપકરેકટંગ મંડળના આશ્ર્યરે અમદાિાદમાં 
સથપાર્યરેલ બાળસરેવિકાસંઘનાં મંત્રી હતાં. 
વપકરેકટંગ કરનારરે શુદ્ધ ખાદી પહરેરિી ફરકજર્યાત 
હતી.

દરીપચંદ વખતચંદ
હળિદ, સૌરાષ્્ર.

1931માં ધાંગધાની લડત િખતરે હળિદમાં 
સભા બોલાિિા 21 ઑ્ટોબર, 1931ના રોજ 
થાળી િગાડીનરે લોકોનરે ખબર આપતા ર્યુિાન 
પર પોલીસો તૂટી પડ્ા. તરેનરે બચાિિા જનાર 
લોકો પર પણ પોલીસોએ સખત લાઠીમાર 
કર્યયો. તરેમાં દીપચંદનરે ઘૂંટણ નીચરે, જમણી 
આંગળીએ િગરેરરે ભાગો પર લાઠીના પ્રહારોથી 
ઈજા થઈ.

દરીવાન, જીવણ્લા્લ ઠાકરોર્લા્લ
જનમ : 1901. અમદાિાદ.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના રરેકટંગઝ બળિાનરે ટરેકો 
આપિા માટરેના પ્રજાકીર્ય વિરોધના આંદોલનમાં 
ભાગ. 22 ફરેરિુઆરી, 1946ના કદિસરે 
પોલીસના ગોળીબારમાં ઘિાર્યા અનરે તરે જ 
કદિસરે મમૃતર્યુ પામર્યા.
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દરીવાન, જીવણ્લા્લ હક્રપ્સાદ
જનમ : 27 માચ્થ, 1877. અમદાિાદ.

વશક્ષક. એમ.એ. બલલુભાઈ ઠાકોરની સાથરે 
રહીનરે અમદાિાદમાં પ્રોપ્રાર્યટરી હાઈસકૂલ 
સથાપી. તરેના આચાર્ય્થ. 1920ની અસહકારની 
ચળિળ િખતરે આ હાઈસકૂલનરે ગાંધીજીની 
સલાહથી રાષ્્રીર્ય શાળા બનાિી. સરકારની 
માનર્યતા પરત કરી. અમદાિાદ પ્રજા કરેળિણી 
મંડળ સથાપર્યું. ગુજરાત કૉંગ્રરેસ સવમવત, 
અમદાિાદ શહરેર કૉંગ્રરેસ સવમવત અનરે 
મર્યુવનવસપાવલટીમાં સરેિા. સિાતંત્ર્ય-ચળિળોમાં 
સકકર્ય. 1930માં ધંધૂકામાં સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. 
નિ મવહનાની સજા. 1932માં ધરપકડ. 
અટકાર્યત. એક મવહનો. મુક્ત બાદ દરરોજ 
પોલીસ કચરેરીમાં હાજરી આપિાનો ઇનકાર. 
ફરી દોઢ િષ્થની સજા. 1942માં ધરપકડ. 
અટકાર્યત.

દરીવાન, પ્મરોદાબહેન
અમદાિાદ.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. મરે, 
જૂન, 1930માં અમદાિાદમાં પાંચકૂિાની 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર સઘન વપકરેકટંગમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. આ લડતમાં ભાગ લરેિા 
બદલ તરેમનરે ગુજરાત કૉલરેજમાં પ્રિરેશ લરેતાં 
અટકાિિામાં આવર્યાં હતાં.

દરીવાન, સતયેનદ્ર હક્રપ્સાદ
જનમ : 20 ઑગસટ, 1908. અમદાિાદ.

વશક્ષણ : બી.એ., એલએલ.બી. િકીલાત. 
પાછળથી સિતંત્ર ધંધો. સામાકજક કાર્ય્થકર. 
1930 : ધરાસણાના નમક સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય. બરે િખત જેલિાસ. 1932માં દારૂની 
હરાજી િખતરે વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. 
સતર્યાગ્રહ આંદોલનમાં ભાગ લરેતાં બાર માસની 
સજા. 1942ની ચળિળ િખતરે આઠ માસ 

અટકાર્યત.

દરીવાનજી, ક્દ્લખુશ બ્લસુખરામ
જનમ : 1899. સૂરત. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એ., 1921. વર્યિસાર્ય : વશક્ષક. 
સાિ્થજવનક હાઈસકૂલ, સૂરત. રાષ્્રીર્ય શાળા, 
મુંબઈ, નોકરી સાથરે સમાજસરેિા, ખાદી, 
રચનાતમક કાર્યયોમાં પ્રિમૃતિ. દરરેક સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય. અનરેક િાર કારાિાસ. કરાડી. 
ગાંધીકુકટર, સિયોદર્યપ્રિમૃવતિ. સૂરત, નિસારી 
ખાદીભંડારો. ધરમપુર સિયોદર્ય કરેનદ્ર, િરેડછી 
ગાંધી વિદ્ાપીઠ, નઈ તાલીમ સંઘ, કરાડી, 
ગાંધીસમારક આકદના પ્રરેરણાદાતા.

દરીવાનજી, હત્ષ્જદાબહેન
જનમ : 1898. સૂરત.

અભર્યાસ : 7 ગુજરાતી. 1926થી ખાદીપ્રિમૃવતિ. 
કદલખુશ દીિાનજીનાં ભાભી. 1930 : દાંડીકૂચ. 
મુંબઈ, ખારમાં સરઘસની આગરેિાની. બરે 
મવહના કારાિાસ. 1939માં બરે અઠિાકડર્યાં 
માટરે કારાિાસ. ખાદીવ્રતધારી. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં તરેમના 3 પુત્રો સકકર્ય. 
ખારમાંનો બંગલો સિયોદર્ય પ્રિમૃવતિનું કરેનદ્ર.

દરીવાવાળા, છગન્લા્લ નરરોત્તમદાસ
જનમ : 16 ઑ્ટોબર, 1897. દીિા, કજ. ભરૂચ.

1920ના અસહકારની લડત દરવમર્યાન 
ગાંધીજીની હાકલના જિાબમાં પારડી 
સાિ્થજવનક હાઈસકૂલના વશક્ષકની નોકરીનું 
રાજીનામું. દરેશસરેિા અપનાિી. પારડી તાલુકામાં 
દારૂતાડીની દુકાનોએ વપકરેકટંગ ગોઠવર્યું. તરેની 
ઘણી અસર પડી. સૂરતની વિદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગની વર્યિસથા પ્રાંવતક કૉંગ્રરેસ 
સવમવતએ સોંપિાથી, કુશળતાપૂિ્થક સફળતા 
મરેળિી. રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓ 1923થી 1930 
દરવમર્યાન કરી. 1930માં વિલરેપાલકેની 
સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં રહી મદ્વનષરેધનું કાર્ય્થ 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 167

ઘણું સારં કર્યુું. ધરપકડ. ધમા્થનંદ કોસામબી 
અનરે કદલખુશ દીિાનજી સાથરે દોઢ િષ્થની સજા 
અનરે રૂ. 300/- દંડ. ર્યરિડા જેલમાં ફળાહારની 
ના પાડી અનરે એકાંત કોટડીમાં ઉપિાસ કર્યા્થ. 
1932માં થાણરેની જેલમાં અટકાર્યત. િૈદ્ તરીકરે 
પણ સરેિા. આતમાનંદ સરસિતી આર્યુિકેકદક 
સહકારી ફામ્થસીની િલસાડ શાખાના સંચાલક.

દુ્લ્જિજી કલયાણજી
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ. વહનદ 
સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ ધરપકડ. બરે માસની સજા.

દુ્લ્જિદાસ છગન્લા્લ
જનમ : 1914. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા નીચરે ધરપકડ. ત્રણ માસ 
જેલિાસ.

દુ્લ્જિદાસ મગન્લા્લ
દાહોદ.

રાષ્્રિાદી. 1932ની સતર્યાગ્રહની લડતમાં 
સભા, સરઘસ, વપકરેકટંગ િગરેરરેમાં ભાગ લરેિા 
માટરે ધરપકડ. છ માસની કરેદની સજા.

દુ્લેરાય પ્ાણશંકર
ચલાળા, સૌરાષ્્ર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સકકર્ય ભાગ. 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિ. 26-11-1942 : ચલાળા ખાતરે 
ધરપકડ. અમરરેલી જેલમાં જેલિાસ.

દૂધવાળા, હક્ર્લા્લ િગવાનદાસ
બરેગમપુરા, સૂરત.

1930માં રાષ્્રની લડતમાં જોડાર્યા. ભાષણો 
સાંભળતા. પરેપરો િાંચતા. તરેમણરે ચળિળમાં 
ભાગ લરેિા ઘરનો તર્યાગ કર્યયો. સરઘસ કાઢતા. 
ભાષણો કરતા. પવત્રકા છપાિિી અનરે િહેંચિી 
તરે તરેમની પ્રિમૃવતિ હતી. તરેમની ધરપકડ (1942) 
થઈ અનરે 6 માસ જેલિાસ િરેઠો. જેલમાં ખૂબ 

કામ કરિું પડતું અનરે બરફ પર સુિડાિતા.

દેપાળા, નારણદાસ મરોહન્લા્લ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર. સૌરાષ્્ર.

રાષ્્રીર્ય લડતોમાં ભાગ લરેિાથી તરેમની ધરપકડ 
કરિામાં આિી. જેલની સજા ભોગિી. રાજર્ય-
સરકાર તરફથી પરેનશન એનાર્યત કરિામાં 
આવર્યું.

દેપાળા, મંગળદાસ મગન્લા્લ
સુરરેનદ્રનગર.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો, તરેથી તરેમની 
ધરપકડ કરિામાં આિી. તરેમણરે જેલની સજા 
ભોગિી. કરેનદ્ર- સરકારનું પરેનશન એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.

દેરાસરરી, ઘનશયામ્લા્લ 
ત્બહારરી્લા્લ
જનમ : 2 ઑ્ટોબર, 1905. અમદાિાદ.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન શરૂ થતાં 
નગરપાવલકાના નોકરોની હડતાળમાં ભાગ 
લરેિા બદલ 6 માસની કરેદ તથા રૂ. 600/- દંડ.

દેરાસરરી, નાનુિાઈ ત્બહારરી્લા્લ
જનમ : 25 જાનર્યુઆરી, 1907. હાલોલ, કજ. 
પંચમહાલ.

ઍડિોકરેટ, િકીલાત. ર્યુિકપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
1937માં કૉંગ્રરેસ સરેિાદળમાં જોડાર્યા. 1941ના 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધરપકડ, 6 
માસની સજા. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં ભાગ, ધરપકડ. અઢી િષ્થ સુધી 
અટકાર્યતમાં. 1945માં જેલમુક્ત. 1947થી 
ગુજરાત પ્રદરેશ કૉંગ્રરેસ સવમવતના કાર્યમી મંત્રી.
અિસાન : 22 એવપ્રલ, 1972. અમદાિાદ.

દેવ, બાપુરાવ નાથુરાવ
જનમ : 13 સપટરેમબર, 1920. દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. 
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દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
કલાભિન(િડોદરા)નો કડપલોમાં ઇન 
આકક્થટરેકચરનો અભર્યાસ છોડ્ો. લાંબી 
હડતાળ. ઇનદ્રિદન પુરાણી, અજુ્થનવસંહ 
ચૌહાણ, ભીખાલાલ પરીખ સાથરે ભૂગભ્થ 
પ્રિમૃવતિ. ગુપ્ત પવત્રકાઓ પ્રગટ કરતા. બાકરર્યા 
રાજર્યના અવધકારીઓ વિરદ્ધ પવત્રકાઓ 
લખતા. ગુપ્ત રહરેતા. અમદાિાદના અકજતભાઈ 
પટરેલના માગ્થદશ્થન હરેઠળ દારૂગોળાના બૉંબ 
બનાવર્યા. સંતરામપુર પાસરે પાનમ નદીનો પુલ 
ઉડાિી દરેિા થાંભલા પાસરે બૉંબ મૂ્ર્યા. ધડાકા. 
નુકસાન. આ પ્રિમૃવતિની માવહતી પરથી તરેમના 
વપતા રાજર્યની નોકરીમાંથી સસપરેનડ. ભારરે 
મુસીબતમાં ગુજારો. 1943માં અમદાિાદમાં 
ધરપકડ. જેલિાસ. પુરાિાના અભાિરે મુક્ત.

દેવડા, મૂળજીિાઈ નારણિાઈ
જનમ : 1902. ગાંફ, તા. ધંધૂકા.

વશક્ષણ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક 
(1924). 1922ની અસહકારની ચળિળ શરૂ 
થતાં સરકારી કૉલરેજનો અભર્યાસ છોડીનરે 
ગાંધીજીની વિદ્ાપીઠમાં િાવણજર્ય વિશારદ 
થર્યા (1924). પોતાના િતનમાં ખરેતી. 
1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે ધોલરેરા 
સતર્યાગ્રહની છાિણીમાં સકકર્ય. જેલિાસ 
(1930, 1932 અનરે 1942).

દેવશંકર િાઈશંકર
કાંઝ ગામ, ઉતિર ગુજરાત.

1930ના વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
24 મરે, 1930ની િહરેલી સિારરે પાટડીથી 
પ્રાણજીિનદાસના નરેતમૃતિ હરેઠળ 75 સૈવનકો 
જૂના ખારાઘોડા ગર્યા. તર્યાં કુદરતી મીઠું જામરેલું 
પડ્ું હતું. બધાએ પોતાની થરેલીઓમાં મીઠું 
ભરી લીધું. પાટડી તરફ જતા હતા એટલામાં 

પોલીસોએ તરેઓના ઉપર સખત વનદ્થર્ય 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો. દરેિશંકરના હાથમાંથી મીઠું 
છોડાિિાનરે બદલરે સીધો લાઠીચાજ્થ કર્યયો. ઢોરનરે 
પણ ન મારરે એટલી વનદ્થર્યતાથી દાંત પીસી 
પીસીનરે કૂદી કૂદીનરે પોલીસો તરેમના ઉપર અનરે 
તરેમના સાથીદારો ઉપર લાઠીના ઘા ઉપર ઘા 
કરિા લાગર્યા. તરેમના પરેટ ઉપર બંદૂકનો કુંદો 
લગાવર્યો. તરેથી પરેટમાં ઘણી જ િરેદના થઈ. 
તરેમની ગરદન લાઠીમારથી વનશ્ચરેતન થઈ ગઈ.

દેવશંકર રામચંદ્ર
જનમ : 1902 આશરરે. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા નીચરે ધરપકડ કરિામાં 
આિી. ત્રણ માસ જેલિાસ ભોગવર્યો.

દેવરીત્સંહ કેસરિાઈ
જનમ : 10 ઑ્ટોબર, 1912. રાજકોટ.

અભર્યાસ : ધોરણ છ સુધી. 1930થી રાષ્્રીર્ય 
પ્રિમૃવતિ. રાજકોટની કાપડ વમલમાં રાજા તરફથી 
કામદારોનરે થતા અનર્યાર્ય સામરે લડત ચલાિી. 
હડતાળ પડાિી. પકરણામરે વમલમાંથી છૂટા 
કરિામાં આવર્યા. હદપાર. સમાધાન થતાં કામરે 
જોડાર્યા. 1936 વમલકામદાર મંડળની રચના. 
જેઠાલાલ જોષી અનરે ઢરેબરભાઈના માગ્થદશ્થન 
નીચરે સરેિાનું કાર્ય્થ. રાજકોટની લડતમાં ધરપકડ. 
છ માસની જેલ. (સમાધાન થતાં સાડાત્રણ 
માસની જેલ ભોગિી અનરે મુ્ત.) મજૂર 
સંગઠનના અગ્રણી.

દેવેનદ્રિાઈ હક્રવલ્લિ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ટૂંકા જેલિાસ પછી 
મુ્ત કરિામાં આવર્યા.

દેવેનદ્રરાવ પ્ાણશંકર
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જનમ : 10 ઑગસટ, 1914. અમદાિાદ.

બી.એસસી., એલએલ.બી. 1940-41માં 
િકીલાત. કાર્ય્થકર તરીકરે જેલિાસ. 1944-
45માં ધોળકા મર્યુવનવસપાવલટીના સભર્ય અનરે 
મૅનરેકજંગ કવમટીના ચૅરમૅન. 1948માં સરકારી 
નોકરીમાં પસંદગી પામરેલા, પરંતુ પશ્ચાદિતભી 
તપાસમાં રાષ્્રીર્ય સિર્યંસરેિક સંઘના સકકર્ય 
સભર્ય હોિાની બાતમીના આધારરે નોકરીમાંથી 
રૂખસદ આપિામાં આિી. તર્યાર પછી કાર્યમી 
ધોરણરે િકીલાતનો વર્યિસાર્ય સિીકાર્યયો.

દેશપાંડે, પાંડુરંગ ગણેશ
જનમ : 19 કડસરેમબર, 1900. નારાર્યણગંજ, 

કજ. પુણરે. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ.
1930માં પુણરે કજલલાના આંબરેગાંિ તાલુકામાં 
લોકજાગમૃવત માટરે પ્રચાર પ્રિાસ. સરકારરે 
ધરપકડ. બસો રૂવપર્યા દંડ. 1932માં િડોદરામાં 
હસતવલકખત ‘નિજીિન’નો એક િષ્થ સુધી 
પ્રચાર કર્યયો. 1933માં પુણરેમાં ધરપકડ. ર્યરિડા 
તથા સાબરમતી જેલમાં રહ્યા. 1942માં 
અમદાિાદમાં એક સરઘસની આગરેિાની. 
ધરપકડ. એક િષ્થની જેલ ભોગિી. 
ગાંધીસાવહતર્યના મરાઠી તથા ગુજરાતીમાં 
અનુિાદો કર્યા્થ. સંપૂણ્થ ગાંધી િાઙમર્યના 
સંપાદક.

દેસાઈ, અત્જતરાય િરીમજીિાઈ
જનમ : 1923. નિસારી.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. કારાિાસ. પોલીસો વિારા 
અતર્યાચારનો ભોગ બનર્યા.

દેસાઈ, (ડૉ.) અમૂ્લ મગન્લા્લ
જનમ : 16 એવપ્રલ, 1919. િલસાડ.

1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
દરવમર્યાન નાની િર્યરે દારૂતાડીની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 

દરવમર્યાન ભૂગભ્થમાં રહી તાર-ટરેવલફોનનાં 
દોરડાં કાપિાં, બૉંબ બનાિીનરે નાખિા િગરેરરે 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ગરેરકાર્યદરે 
પવત્રકાઓ પ્રગટ કરી િહેંચતા. પોલીસોના 
લાઠીમારથી જમણા હાથરે ઈજા. પરીક્ષાખંડમાં 
ઘૂસી ફાઇનલ એમ.બી.બી.એસ.ની 
ર્યુવનિવસ્થટીની પરીક્ષાનાં પ્રશ્પત્રો ફાડી નાંખર્યાં. 
તરે માટરે 1 િષ્થ માટરે બરતરફ થર્યા. વહનદુ-
મુકસલમ એકતા સથાપિા ગાંધીજી નોઆખલી 
(બંગાળ) ગર્યા તર્યારરે દા્તરી વમશનમાં સાથરે 
ગર્યા. 1952માં મુંબઈની વિધાનસભામાં 
ચૂંટાર્યા. 1950-53 મુંબઈ મર્યુવનવસપલ 
કૉપયોરરેશનના સભર્ય. 1972 : ગણદરેિીમાંથી 
ગુજરાતની વિધાનસભાના સભર્ય ચૂંટાર્યા. 
મજૂર-પ્રિમૃવતિના આગરેિાન. દુકાળ, ધરતીકંપ 
તથા રાહતકાર્યયોમાં સકકર્ય. પારડી સતર્યાગ્રહ 
તથા કરેરળમાં સામર્યિાદ વિરદ્ધની ચળિળમાં 
કારાિાસ ભોગવર્યો. ગુજરાત રાજર્યના ભૂતપૂિ્થ 
મંત્રી.

દેસાઈ, અમૃત્લા્લ પન્ા્લા્લ
દાહોદ.

રાષ્્રિાદી પ્રિમૃવતિઓમાંથી પ્રરેરણા. 1932ની 
ચળિળ દરવમર્યાન સભા, સરઘસ, વપકરેકટંગ 
િગરેરરેમાં ભાગ લરેિા માટરે ધરપકડ. 6 માસની 
કરેદની સજા.

દેસાઈ, અરત્વંદ મત્ણિાઈ 
જનમ : 4 ઑગસટ, 1920. વસસોદરા, કજ. 
િલસાડ.

1942માં ગાંધીજર્યંતીની ઉજિણી કરતાં 8 
મવહનાની સજા થઈ. તરે સાબરમતી જેલમાં 
ભોગિી હતી. જેલમાંથી છૂટ્ા પછી એમ.એ. 
થર્યા.

દેસાઈ, અશરોકિાઈ
અમદાિાદ.
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વિદ્ાથભી કાર્ય્થકર. 1942ની ચળિળમાં 16 
િષ્થના હતા. સરઘસોમાં જોડાતા, પવત્રકા 
િહેંચતા, દુકાનો બંધ કરાિતા, પવત્રકાનાં 
બંડલો િહરેલી સિારરે પહોંચાડતા. કૉલરેજ જતા 
વિદ્ાથભીઓનરે રોકતા, મારતા, પરેન-ચોપડીઓ-
નોટો લઈ લરેતા, મર્યુવનવસપલ સકૂલો બાળતા, 
સરેનસસ નંબરો ભૂંસી નાખતા. રાત્રરે પોલીસોનરે 
ખૂબ માર્યા્થ. ભોંર્યપવત્રકા લખતા. ટરેવલફોનનાં 
દોરડાં કાપતા. ધરપકડ બરે િાર થઈ. સપટરેમબર, 
1942 અનરે ફરેરિુઆરી, 1943માં બંનરે િાર 3-3 
મવહના કુલ 6 મવહનાની સજા ભોગિી.

દેસાઈ, અંબા્લા્લ સાકર્લા્લ
જનમ : 1844. િતન : અલીણા, કજ. ખરેડા.

1869માં એમ.એ. પ્રથમ િગ્થમાં. ગુજરાત 
કૉલરેજ ઇકનસટટ્ૂટના વપ્રકનસપાલ. િડોદરા 
રાજર્યમાં િકરઠિ નર્યાર્યાધીશ. વનિમૃવતિ 
અમદાિાદમાં જાહરેર જીિન. ગુજરાત 
િના્થ્ર્યુલર સોસાર્યટીના પ્રમુખ. 1902માં 
અમદાિાદમાં કૉંગ્રરેસનું અવધિરેશન મળ્ું તર્યારરે 
સિાગત પ્રમુખ. 1907માં સૂરતમાં કૉંગ્રરેસનું 
વિભાજન થર્યું તર્યારરે અગ્રણી નરેતા. ‘પ્રજાબંધુ’ 
સાપ્તાવહકમાં રાષ્્રિાદી લરેખો. સિદરેશીના 
વહમાર્યતી અનરે અગ્રરેસર. તરેમણરે 1875માં 
અમદાિાદમાં ‘સિદરેશી ઉદ્ોગ િધ્થક મંડળી’ 
સથાપી. ગુજરાતની સિદરેશીની ચળિળના 
વપતામહ.
અિસાન : 1914.

દેસાઈ, અંબે્લા્લ િરીખાિાઈ
જનમ : 18 ઑગસટ, 1897. બોલંપ, કજ. સૂરત.

1921 : અસહકારની ચળિળમાં કૉલરેજનો 
તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં જોડાઈ સનાતક. 
મુંબઈની રાષ્્રીર્ય શાળામાં વશક્ષણકાર્ય્થ. 
અમદાિાદમાં નગરપાવલકામાં જોડાર્યા. 1942 
: અમદાિાદમાં નગરપાવલકાના કમ્થચારીઓની 

હડતાળમાં આગરેિાની. ધરપકડ. 6 માસની 
જેલ. દંડ રૂ. 200.

દેસાઈ, ઇનદ્રવદન કેશવ્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં આગળ 
પડતો ભાગ લીધો. સભા-સરઘસોમાં જોડાતા. 
દારૂના પીઠા પર વપકરેકટંગ િગરેરરે. તરેમની ધરપકડ 
કરીનરે જેલની સજા કરિામાં આિી હતી.

દેસાઈ, ઇંદુકુમાર ખંડુિાઈ
જનમ : 25 જાનર્યુઆરી, 1926. ઉમરસાડી, 
િલસાડ.

અભર્યાસ : એમ.એ. 1942ની લોકકાંવતમાં. 
િાપી શાળામાં હડતાળ પડાિિાના પ્રર્યાસ માટરે 
6 મવહના કારાિાસ. દંડ ન ભરિાથી િધુ 2 
મવહના કારાિાસ. ગામોમાં પ્રચારકાર્ય્થ. ફરી 
ધરપકડ. 6 મવહના કારાિાસ. 200 રૂવપર્યા 
દંડ.

દેસાઈ, ઇંદ્રવદન ગજાનન
જનમ : 14 ફરેરિુઆરી, 1919. િાલોડ, કજ. સૂરત.

લડત િખતરે ઉપનામ રાજુભાઈ ઉફકે રાજારામ. 
1938માં સૌરાષ્્રમાં લખતર અનરે િઢિાણમાં 
હકરજન સરેિક સંઘ મારફતરે હકરજનસરેિાનું 
કામ કર્યુું. 1942ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
જલાલપોર તાલુકાના અરિામા ગામરે રહીનરે 
સતર્યાગ્રહની તમામ પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. 
ટપાલ-પરેટીઓ અનરે ગામના ઉતારા બાળિાની 
તથા પીઠાં બંધ કરાિિાની પ્રિમૃવતિ કરી. ધરપકડ 
થઈ. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ માટરે 1 િષ્થ 4 માસ 
સાબરમતી જેલમાં રહ્યા. જેલમાંથી છૂટ્ા પછી 
રવિશંકર મહારાજના આશ્મમાં બુવનર્યાદી 
વશક્ષણ અનરે માંદાઓની સારિારની તાલીમ 
લીધી. 1947થી હકરજન સરેિક સંઘના કાર્ય્થકર 
તરીકરે સરેિા કરી.
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દેસાઈ, ઈશ્વર્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
15 ઑગસટ, 1942માં મહાદરેિભાઈ દરેસાઈના 
અિસાન બાદ ઝાલોદમાં નીકળરેલા સરઘસના 
આગરેિાનો િાડીલાલ પુ. મહરેતા અનરે વહંમતલાલ 
દરેસાઈની ધરપકડ પછી લડતનું સંચાલન 
ઈશ્વરલાલ અનરે િસંતલાલ મજમુદારરે સંભાળ્ું 
હતું. તરેઓએ ગામ િચચરે આિરેલી પોલીસચોકી 
પર રાષ્્રધિજ ફરકાવર્યો હતો.

દેસાઈ, ઈશ્વર્લા્લ ઇચછારામ
જનમ : 18 જુલાઈ, 1903. િાલોડ, કજ. સૂરત.

મૅકટ્રક. 1921માં સૂરતની વમશન હાઈસકૂલ 
છોડીનરે અસહકારની ચળિળમાં જોડાર્યા. 
તર્યારથી સિાતંત્ર્યસૈવનક અનરે પત્રકાર. 1930 : 
સવિનર્ય કાનૂનભંગ, 1932 તથા 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ – એમ ત્રણરે િખત 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં ભાગ લરેિાનરે કારણરે 
ધરપકડ. કુલ 5 િષ્થથી િધુ સમર્ય જેલિાસ. 
લડત દરવમર્યાન સૂરત શહરેર કૉંગ્રરેસના મંત્રી. 
સૂરતના ‘પ્રતાપ’ દૈવનકના સહતંત્રી 30 િષ્થ 
સુધી. સૂરતના ‘લોકિાણી’ સાપ્તાવહકના 
તંત્રી. અનર્ય પત્રો ‘નિર્યુગ’, ‘દરેશબંધુ’, 
‘અસહકાર’માં કામ કર્યુું. સૂરત કજલલા 
પંચાર્યતની સિાતંત્ર્ય ઇવતહાસ સવમવતના 
સંપાદક. સૂરત કજલલાના ઇવતહાસના દસ ગ્રંથો 
પ્રકાવશત કર્યા્થ.

દેસાઈ, ઈશ્વર્લા્લ ગુ્લાબિાઈ
જનમ : 15 મરે, 1902. સૂરત.

અસહકાર આંદોલન દરવમર્યાન સૂરતની 
ર્યુવનર્યન હાઈસકૂલ છોડી 1921માં લડતમાં 
જોડાર્યા. ‘રાષ્્રીર્ય શાળા’માં દાખલ થઈ વિનીત 
થર્યા. બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં (1928) 
સિર્યંસરેિકની કામગીરી. સિતંત્રતાની 

ચળિળોમાં ભાગ લઈ, 6 િષ્થ જેલિાસ. 
1930થી 1934 અનરે 1938થી 1940 : સૂરત 
શહરેર કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 1940-1945માં 
શહરેર કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ. સૂરત શહરેર 
સુધરાઈની સટૅકનડંગ કવમટીના ચૅરમૅન. ઉપ-
પ્રમુખ, સૂરત કજલલા મદ્વનષરેધ મંડળ. પ્રમુખ, 
અકખલ ભારત નાવિક અવધિરેશન, મુંબઈ. 
ઇનટુકના નરેજા હરેઠળનાં મજૂરમંડળોના 
આગરેિાન. મુંબઈ તથા ગુજરાતની 
વિધાનસભાના 1967 સુધી સભર્ય. ખરેતી અનરે 
પશુપાલનમાં વિશરેષ રસ.

દેસાઈ, ઈશ્વર્લા્લ છરોટુિાઈ
જનમ : 1907. ઊંટડી, કજ. િલસાડ.

સૂરતની એમ.ટી.બી. કૉલરેજમાંથી બી.એ. 
અમદાિાદમાં કાર્યદાના અભર્યાસ દરવમર્યાન 
ર્યુિક સંઘની સથાપના અનરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
1929માં ગુજરાત ર્યુિક પકરષદ અનરે પૂણ્થ 
સિાતંત્ર્ય પકરષદમાં ભાગ લીધો. 1930ની 
ચળિળમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ, જેલિાસ. 
26 જાનર્યુઆરી, 1931 : સૂરતના કકલલા પર 
રાષ્્રધિજ ફરકાવર્યો. સૂરતમાં નિજિાન સંઘની 
સથાપના કરી. ગુજરાતની ર્યુિક પ્રિમૃવતિના 
આગરેિાન. 1932માં સતર્યાગ્રહમાં ભાગ, 
ધરપકડ, વિસાપુરની જેલમાં 2 િષ્થ. જેલમાં 
સમાજિાદી સાવહતર્યનો અભર્યાસ. 1934માં 
કૉંગ્રરેસમાં સમાજિાદી પક્ષની રચનામાં વહસસો, 
તરેમાં જોડાર્યા. સૂરતમાં પ્રૌઢવશક્ષણ, ગંદા 
વિસતારોની સફાઈ, રરેલરાહત િગરેરરેમાં સકકર્ય. 
1937માં કૉંગ્રરેસની મહાસવમવતના સભર્ય. 
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં બરે િખત 
જેલમાં. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ધરપકડ. નાવશક જેલમાં દોઢ િષ્થ. 1945માં 
મજૂર મહાજનની સથાપના કરી. બીજે િષકે 
સૂરત સુધરાઈના કામદારોની હડતાળની 
આગરેિાની. 1948માં કૉંગ્રરેસ છોડી ગુજરાત 
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સમાજિાદી પક્ષના મહામંત્રી. 1953માં પારડી 
સતર્યાગ્રહ શરૂ કર્યયો. 1954 : ભૂદાન પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. 1955માં પોટુ્થગીઝો હરેઠળના દમણ 
મુક્ત સતર્યાગ્રહમાં 3,000 સરેનાનીઓનું 
નરેતમૃતિ(15-8-1955). સખત માર ખાધો. 10 
િષ્થની જેલની સજા; પરંતુ દોઢ િષ્થમાં મુક્ત. 
1960માં પારડી સતર્યાગ્રહનરે વર્યાપક બનાવર્યો. 
1962માં ગણદરેિીમાંથી ધારાસભર્ય. ગુજરાત 
સમાજિાદી પક્ષના પ્રમુખ અનરે રાષ્્રીર્ય 
કારોબારીના સભર્ય હતા. 1964થી કૉંગ્રરેસમાં. 
‘આપણી રાષ્્રીર્ય લડત’, ‘દરેશનો ભૂવમપ્રશ્ 
અનરે પારડી’, ‘સમાજિાદી વિચારધારા’ િગરેરરે 
પુકસતકાના લરેખક. ‘ચરેતના’ સાપ્તાવહકના 
તંત્રી.
અિસાન : 21 માચ્થ, 1966. અમદાિાદ.

દેસાઈ, ઈશ્વર્લા્લ મગન્લા્લ
સુણાિ.

વશક્ષણ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં લીધું. 1933 : 
સુણાિમાં થાણદાર તરીકરે વનર્યુ્ત. 26-1-
1933ના રોજ બોરસદના સરઘસમાંથી 
ધરપકડ, પણ પાછળથી છોડી મૂકિામાં 
આિરેલા.

દેસાઈ, કનૈયા્લા્લ નાનાિાઈ 
(કાનજીિાઈ)
જનમ : 1886. સૂરત.

1904થી રાજકારણમાં રસ. 1905 : બંગાળમાં 
સિદરેશી ચળિળ દરવમર્યાન સૂરતમાં સકકર્ય. 
સિદરેશીનું વ્રત લીધું. ખાદીધારી થર્યા. 1907 : 
મુંબઈ પ્રાંવતક રાજવિારી પકરષદમાં ઓલપાડ 
તાલુકાના 300 પ્રવતવનવધ સાથરે હાજરી આપી. 
સૂરતમાં કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનની સિાગત 
સવમવતના સભર્ય. 1908-09 : ઓલપાડ 
તાલુકામાં દારૂવનષરેધની પ્રિમૃવતિ આરંભી. તરે માટરે 
‘કાસદ’ નામનું સામવર્યક શરૂ કર્યુું. 1916 : 

સૂરતની હોમરૂલ લીગના અગ્રણી. 1919 : 
ગુજરાત રાજકીર્ય પકરષદ સૂરતમાં મળી, તરેના 
મંત્રી થર્યા. 1925-1930 : કજલલા લોકલ 
બોડ્થની સથાર્યી સવમવતના સભર્ય. 1928 : 
બારડોલી સતર્યાગ્રહથી રાજકારણમાં સકકર્ય. 
1929 : સૂરત કજલલા દારૂવનષરેધ મંડળની 
સથાપના તથા સંચાલન. 1930 : સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં 9 મવહના જેલિાસ. 
1932 : સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 2 
િષ્થ જેલિાસ. 1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશનના મહામંત્રી. ર્યશસિી કામગીરી. 
1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં એક િષ્થ 
જેલિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં બરે 
િષ્થ જેલિાસ. 1931થી 1951 : સૂરત કજલલા 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ િીસ િષ્થ. 1946થી 
ગુજરાત પ્રદરેશ કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ. દસ 
િષ્થ. ગામડામાં ઘૂમી આમજનતાનરે જાગ્રત કરી. 
1946 : ભારતની બંધારણ સભાના સભર્ય. 
1952-57 : સંસદસભર્ય. પ્રમુખ : સૌરાષ્્ર ટ્રસટ. 
પ્રમુખ અનરે સથાપક : ગુજરાત સંકટ વનિારણ 
ટ્રસટ. સભર્ય–નિજીિન ટ્રસટ, મહાદરેિ દરેસાઈ 
ટ્રસટ, સરદાર સમારક ટ્રસટ. સરદાર પટરેલના 
પરમ વિશ્વાસુ. તર્યાગ, દરેશભક્ત, સરેિા. એમના 
સમગ્ર પકરિારરે બરે પુત્રો પ્રમોદભાઈ અનરે 
વહતરેનદ્રભાઈ, પુત્રી રોવહણીએ સિાતંત્ર્ય 
ચળિળમાં ભાગ લીધો. તરેમના પુત્ર વહતરેનદ્રભાઈ 
ગુજરાતના મુખર્યમંત્રી હતા.
અિસાન : 6 કડસરેમબર, 1961. સૂરત.

દેસાઈ, કનૈયા્લા્લ પના્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

લક્મીકાંત શ્ીકાંત અનરે અંબાલાલ વર્યાસની 
પ્રિમૃવતિઓથી રાષ્્રીર્ય જાગમૃવત. 1930ની ચળિળ 
દરવમર્યાન ઝાલોદમાં કલાલના દારૂના પીઠા પર 
વપકરેકટંગ. પીઠાના નોકરો પર ગોળીબાર. બચી 
ગર્યા. તરેનાથી ગામમાં ધમાલ. ગોળીબારના 
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વિરોધમાં ભાષણો.

દેસાઈ, કાત્નત્લા્લ જમનાદાસ
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં સરકારની 
ર્યુદ્ધનીવતના વિરોધમાં ભાષણ આપી પ્રચાર 
કર્યયો. ધરપકડ. કારાિાસ ભોગવર્યો.

દેસાઈ, કાંત્ત્લા્લ રતન્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1930ની ચળિળમાં દારૂના પીઠા ઉપર 
વપકરેકટંગ કરિા જતા હતા. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડત દરવમર્યાન 15 ઑગસટના રોજ 
ઝાલોદમાં સરઘસ, લાઠીચાજ્થ. ધરપકડ. 2 
માસની કરેદની સજા.

દેસાઈ, ક્કશરોરચનદ્ર ગજાનન
જનમ : 4 એવપ્રલ, 1911. સૂરત કજલલાના 
િાલોડમાં.

1942માં કાલોલમાં લડતમાં ભાગ લરેતાં 
સખત લાઠીમારથી બરેભાન રહ્યા. થોડા કદિસ 
ગાર્યકિાડ સરકારની જેલમાં ગર્યા. લડતનરે 
કારણરે 6 મવહનાની તૂટ પડિાથી પરેનશન 
ર્યોજનાનો લાભ મળિાનું મુશકરેલ બનર્યું.

દેસાઈ, કરીકુિાઈ રતનજી
જનમ : 20 માચ્થ, 1899. અરિામા, કજ. સૂરત.

1921 : ચીખલી તાલુકામાં અસહકાર 
આંદોલનમાં ભાગ લીધો. રાષ્્રીર્ય શાળાનું 
સંચાલન કર્યુું. 1930માં આંટની સતર્યાગ્રહ 
છાિણીનું સંચાલન. 1931-32 : લડતનરે 
દોરિણી, પંચમહાલ કજલલામાં ‘સતર્યાગ્રહ 
સમાચાર પવત્રકા’ લખિાનું તથા ‘નિજીિન’ 
પત્રનું કામ. અમદાિાદ ર્યુિક સંઘના ઉપપ્રમુખ 
તરીકરે ર્યુિાનોનરે માગ્થદશ્થન. 1938થી 1951 : 
ગ્રંથપાલ, માણરેકલાલ જેઠાલાલ પુસતકાલર્ય, 
અમદાિાદ.

દેસાઈ, કુમુદબહેન ઈશ્વર્લા્લ
જનમ : 25 એવપ્રલ, 1909. સૂરત.

અભર્યાસ : એમ.એ. સૂરતની રાષ્્રીર્ય શાળામાં. 
1922 : સૂરત મર્યુવનવસપાવલટી સામરે નાકરની 
લડતમાં ભાગ. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહ 
િખતરે સૂરતમાં પ્રચારકાર્ય્થ. 1930ની ચળિળમાં 
દારૂતાડી અનરે વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. સરઘસોમાં જોડાતાં. જર્યોતસનાબહરેન 
શુ્લ તથા મીઠુબહરેન પીકટટની આગરેિાની 
હરેઠળ ભાગ લીધો. નિજુિાન સંઘના મંત્રી. 
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ ત્રણ િાર કર્યયો. 
1942માં ધરપકડ. અટકાર્યતમાં. બધી 
લડતોમાં થઈનરે કુલ 6 િષ્થનો કારાિાસ. કૉંગ્રરેસ 
સમાજિાદી પક્ષની કારોબારીના સભર્ય.

દેસાઈ, કુરંગરી સતરીશચંદ્ર
મુંબઈ.

1941માં લગ્ન થર્યા બાદ સિાતંત્ર્ય-સંગ્રામમાં 
જોડાર્યાં. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. 13 ઍવપ્રલ, 1943ના રોજ 
પ્રિચન, તરે માટરે ધરપકડ. મૅકજસટ્રરેટ સમક્ષ પણ 
અંગ્રરેજોએ ચાલર્યા જિું જોઈએ એિી રજૂઆત. 
દોઢ મવહનો કરેદની સજા ર્યરિડા જેલમાં 
ભોગિી. તર્યાં સરદાર પટરેલનાં પુત્રી મવણબહરેન 
પટરેલનો સંપક્થ. જેલમાં ખોરાક આપિામાં થતા 
ભરેદભાિનો વિરોધ. સફળતા. સમાન ખોરાકની 
મંજૂરી મળી.

દેસાઈ, કુસુમબહેન ધરીરુિાઈ
ચીખલી, િલસાડ.

1930-31માં સિરાજ આંદોલનમાં સતર્યાગ્રહની 
તમામ પ્રિમૃવતિઓમાં અનરે વપકરેકટંગમાં તરેમજ 
કાંતણિણાટની પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો હતો. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો હતો. ર્યરિડા જેલમાં રહ્યાં હતાં. ચીખલી 
મવહલા મંડળનાં પ્રથમ પ્રમુખ. અકખલ વહનદ 
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મવહલા પકરષદ ગુજરાત શાખાનાં ભૂતપૂિ્થ 
ઉપ-પ્રમુખ. મુંબઈ રાજર્ય હકરજન સરેિકસંઘની 
કારોબારીનાં સભર્ય.

દેસાઈ, કુસુમબહેન ત્વઠ્ઠ્લદાસ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. પોતાના ઘરમાં િાંધાભર્યુું સાવહતર્ય 
રાખિા માટરે ફરેરિુઆરી, 1943માં ધરપકડ. 6 
માસની સાદી કરેદની સજા.

દેસાઈ, કુસુમબહેન હક્ર્લા્લ
જનમ : 11 માચ્થ, 1908. ઉમરરેઠ, કજ. ખરેડા.

1921થી ગાંધીજી અનરે કસતૂરબાનો પકરચર્ય. 
તરેમના પવતના અિસાન બાદ ગાંધીજી સાથરે 
સાબરમતી આશ્મમાં તથા પ્રિાસમાં સાથરે 
રહીનરે, તરેમના ગુજરાતી વિભાગના મંત્રી તરીકરે 
સરેિાઓ આપી. સતર્યાગ્રહની લડતમાં ભાગ 
લરેિાથી, ખરેડા કજલલામાંથી ધરપકડ. જેલની 
સજા. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના આંદોલનમાં 
સકકર્ય ભાગ. િડોદરા કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતનાં 
પ્રમુખ તરીકરે સરેિા. મુંબઈ રાજર્ય સમાજ 
કલર્યાણ બોડ્થનાં સભર્ય. ગુજરાત રાજર્ય સમાજ 
કલર્યાણ બોડ્થનાં ઉપ-પ્રમુખ. અકખલ વહનદ 
મવહલા પકરષદનાં ઉપ-પ્રમુખ.

દેસાઈ, કૃષણ્લા્લ (બચુિાઈ વકરી્લ)
અમદાિાદ.

1917-18માં અનસૂર્યાબહરેન સારાભાઈનરે 
મજૂરોનાં બાળકોની શાળાના કામમાં અનરે એ 
પ્રિમૃવતિ વિકસાિિામાં તરેઓ તથા અમુભાઈ 
મહરેતા મદદ કરતા હતા. 1920માં અસહકારની 
ચળિળ શરૂ થતાં તરેમણરે તથા કાળીદાસ 
ઝિરેરી(િકીલ)એ સરકારી અદાલતનો બવહષકાર 
કરી િકીલાતનું કામ છોડી દીધું.

દેસાઈ, કૃષણ્લા્લ ત્રિકમ્લા્લ (કે.ટરી. 

દેસાઈ)
જનમ : 20 એવપ્રલ, 1904. અમદાિાદ.

રિહ્ક્ષવત્રર્ય. 1920માં સારંગપુર વર્યાર્યામશાળા 
શરૂ કરી. 1929 : ગુજરાત કૉલરેજના આચાર્ય્થ 
વશરાઝની જોહુકમી સામરે વિદ્ાથભીઓએ પાડરેલી 
હડતાળમાં જોડાર્યા. 1930 : સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં વિરમગામ, ધરાસણા 
તથા ધોલરેરામાં મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. ઉશકરેરણીજનક ભાષણ કરિાથી 
ધરપકડ. 6 માસની જેલ. છૂટ્ા બાદ ફરી 
ધરપકડ. 1 િષ્થની સજા અનરે રૂ. 100 દંડ. 
દારૂનાં પીઠાં અનરે પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. વપકરેકટંગ મંડળ સથાપી તરેના કૅપટન 
બનર્યા. ગુજરાત વર્યાર્યામ પ્રચારક મંડળના 
મંત્રી. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં 
ધરપકડ. જેલમાં અટકાર્યત. અમદાિાદમાં 
ભારતી વિદ્ાલર્ય(હાઈસકૂલ)ના સથાપક.

દેસાઈ, કૃષણ્લા્લ નરત્સંહ્લા્લ
અમદાિાદ.

અમદાિાદના વિવિધ વિસતારોમાં તથા 
અમદાિાદ કજલલાનાં ગામોમાં સભાઓ ર્યોજીનરે 
હોમરૂલ લીગનો પ્રચાર કરિા િાસતરે ભાષણો 
કરતા હતા. ‘સિરાજ’નો અથ્થ સમજાિતા હતા. 
લીગના સભર્યો પણ નોંધતા હતા. તરેઓ 
આસપાસનાં ગામોમાં હોમરૂલ લીગની 
શાખાઓ સથાપતા હતા.

દેસાઈ, કરોક્ક્લાબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં વમલોની 
હડતાળ ખોલી નાખિાના વિરોધમાં 
વમલમાવલકોનરે બંગલરે ઉપિાસ. પાંચમા કદિસરે 
27-11-1942ના રોજ ચંપાબહરેન મહરેતાના 
બંગલરે, તરેમના હસતરે પારણાં.

દેસાઈ, ખંડુિાઈ કસનજી
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જનમ : 23 ઑ્ટોબર, 1898. િલસાડ.

1920-21 : અસહકારની ચળિળમાં કૉલરેજનો 
તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં દાખલ થઈ 
સનાતક. 1922 : મજૂર મહાજન 
સંઘ(અમદાિાદ)માં જોડાર્યા. 1930 : 
ધરાસણામાં મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1932-33માં લડતનો બીજો તબક્કો શરૂ થતાં 
ધરપકડ. 1 િષ્થની જેલ. 1937માં મુંબઈ 
ધારાસભામાં ચૂંટાર્યા. ગુજરાત પ્રદરેશ કૉંગ્રરેસ 
સવમવતના ઉપ-પ્રમુખ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ધરપકડ. અટકાર્યત. સાબરમતી જેલ. 
‘ઇનટુક’ની સંસથા સથાપી. 1954 : કરેનદ્ર-
સરકારમાં મજૂર ખાતાના પ્રધાન. આંધ 
પ્રદરેશના રાજર્યપાલ.

દેસાઈ, (ડૉ.) ખંડુિાઈ િરીમિાઈ
જનમ : 3 સપટરેમબર, 1897. િીજલપુર, કજ. 
સૂરત.

1920-21 : અસહકારની ચળિળમાં સરકારી 
કૉલરેજ છોડી. 1925થી 1934 જલાલપોર 
તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ. 1930ની 
ચળિળમાં નિસારીમાં ધરપકડ. દોઢ િષ્થની 
સજા. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 
ધરપકડ. 6 માસની સજા. 1930થી 1951 : 
નિસારી સુધરાઈમાં ઉપ-પ્રમુખ અનરે પ્રમુખ. 
1941 : નિસારીમાં મજૂર સંઘની સથાપના 
કરી. કૉંગ્રરેસ કાર્ય્થકર. વર્યાર્યામ અનરે વશક્ષણ 
સંસથાઓમાં વિશરેષ રસ.

દેસાઈ, ગણપત્તશંકર નારણજી
જનમ : 18 જાનર્યુઆરી, 1899. િાલોડ, કજ. 
સૂરત.

અંગ્રરેજી છ ધોરણ સુધીનો અભર્યાસ. હોમરૂલ 
લીગની સભાઓમાં હાજરી આપતા. સિરાજ 
સભાના કાર્ય્થકર. મુંબઈમાં નૅશનલ િૉલકનટર્યર 
કોરની સથાપનામાં અગતર્યનો ફાળો. 1923ના 

નાગપુર સતર્યાગ્રહમાં સિર્યંસરેિક. 1928ના 
બારડોલી સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન મુંબઈમાં 
સતર્યાગ્રહ સહાર્યક સવમવત સથાપી, ફાળો 
ઉઘરાિી સરદાર પટરેલનરે મોકલર્યો. 1930ના 
મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં નરીમાન સાથરે સતર્યાગ્રહી 
તરીકરે જોડાર્યા. 1932માં 15 માસની જેલની 
સજા ભોગિી. તરે પછી વપકરેકટંગ કરતાં બરે િાર 
ધરપકડ તથા 22 મવહનાની કરેદની સજા. 
ગાંધીજી ગોળમરેજી પકરષદમાં હાજરી આપી 
લંડનથી પાછા ફર્યા્થ તર્યારરે હકરજનો તરફથી 
દરેસાઈનરે માર પડ્ો હતો. કખલાફતની 
ચળિળમાં (1920-21), ઝીણા હૉલની 
મુસલમાનોની સભામાં, ‘બૉમબરે કૉવનકલ’ના 
તંત્રી રિરેલિી ઉપર એક મુકસલમરે છરીથી હુમલો 
કર્યયો, તરેમનરે બચાિિા જતાં એમનરે સખત માર 
પડ્ો. 1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 12 
માસની જેલ ભોગિી. 1942માં 2 િષ્થની 
જેલની સજા ભોગિી. મુંબઈમાં નૌકાસૈનર્યના 
સૈવનકોનાં તોફાનો િખતરે ગુંડાઓનો માર 
ખાધો.

દેસાઈ, ત્ગરરીશચનદ્ર સવાઈ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં અમદાિાદ 
નગરપાવલકાના કમ્થચારીઓની હડતાળમાં 
નરેતમૃતિ. 6 માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 
250 દંડ અથિા 3 માસની િધુ કરેદ.

દેસાઈ, ગુણવંતરાય મત્ણિાઈ
જનમ : 1917. િલસાડ.

1937થી સૂરત વિદ્ાથભી સંઘ વિારા રાષ્્રીર્ય 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ભાગ. ચાર માસની જેલ. કૉંગ્રરેસ 
સંગઠનમાં જોડાર્યા. 1944થી 1950 : િલસાડ 
તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 1950થી 
1963 : સૂરત કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 
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સહકારી અનરે વશક્ષણસંસથાની પ્રિમૃવતિઓમાં 
સકકર્ય.

દેસાઈ, ગુણવંતરાય સાકર્લા્લ
જનમ : 23 ઑ્ટોબર, 1921. કભકડા, કજ. 
અમદાિાદ.

1930ના સતર્યાગ્રહમાં માત્ર 9 િષ્થની િર્યરે 
ભાિનગરમાં સભા, સરઘસ, વપકરેકટંગમાં 
ભાગ. 1938-39 : રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 
સજા ભોગિી. જેલમાં ખરાબ િત્થન સામરે 12 
કદિસના ઉપિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં ભૂગભ્થમાં રહી મુંબઈ તથા 
ગુજરાતમાં ટપાલો લૂંટી, તારનાં દોરડાં કાપર્યાં, 
થાંભલા ઉખાડ્ા, રરેલિરેના પાટામાં ભંગાણ, 
ગુપ્ત પવત્રકાઓ િહેંચી. હાલમાં રચનાતમક 
કાર્ય્થ.

દેસાઈ, ગુ્લાબબહેન નાનુિાઈ
સરભોણ, કજ. સૂરત.

તરેમના પવત સાથરે 1 િષ્થ સાબરમતી આશ્મમાં. 
તર્યાર બાદ પંચમહાલ કજલલાની પછાત જાવતમાં 
રહી, પવત સાથરે સરેિાકાર્ય્થ. 1930માં સતર્યાગ્રહ 
કરતાં ધરપકડ. 6 માસની સજા. 1932માં 
ધરપકડ. 11 િષ્થની સજા. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ. ધરપકડ. 6 માસની 
સજા. 80 ભાઈ-બહરેનોની છાિણીનું સંચાલન. 
પવત સાથરે રામરેશરા આશ્મમાં રહી, દારૂબંધી 
અનરે ખાદીપ્રિમૃવતિ. પછાત જાવતઓની સરેિા. 
પંચમહાલ કજલલા લોકલ બોડ્થનાં સભર્ય. 
હાલોલ તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતનાં પ્રમુખ.

દેસાઈ, ગુ્લાબિાઈ પરાગજી
જનમ : 4 મરે, 1916. ધમડાચી, કજ. િલસાડ.

ધરાસણા સતર્યાગ્રહ િખતરે અભર્યાસ છોડીનરે 
સભા, સરઘસ, પવત્રકા િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓમાં 
સકકર્ય હતા. હકરપુરા મહાસભા િખતરે 
સિર્યંસરેિક તરીકરે 1 મવહનો સરેિા આપી હતી. 

1940માં િલસાડ તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતની 
કારોબારી સવમવતના સભર્ય થર્યા. તરે પછી 
હકરજનપ્રિમૃવતિ, દારૂબંધી અનરે બીજી સથાવનક 
પ્રિમૃવતિઓમાં કામ કર્યુું. ‘વહનદ છોડો’ની લડતમાં 
ભૂગભ્થમાં રહીનરે કામ કર્યુું.

દેસાઈ, ગુ્લાબિાઈ વસનજી
રાનકૂિા, કજ. િલસાડ.

1930-32ની ચળિળમાં દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ કરતા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળની શરૂઆતથી રાષ્્રીર્ય આંદોલનમાં 
ભાગ. કૉંગ્રરેસના સભર્યો નોંધિા, ગુપ્ત 
પવત્રકાઓ િહેંચિી, પટરેલ-તલાટીનાં રાજીનામાં 
લરેિાં િગરેરરેમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. રાનકૂિાની 
આસપાસ દારૂનાં પીઠાં અનરે પરદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. ખાદીનો પ્રચાર, 1942માં 
1 મવહનો ચીખલી અનરે િલસાડની જેલમાં 
અટકાર્યત.

દેસાઈ, ગરોપા્લદાસ મરોહન્લા્લ
માતર, કજ. ખરેડા.

1930ની લડતમાં સકકર્ય. ધરપકડ અનરે 
જેલિાસ.

દેસાઈ, ગરોપાળજી ડાહ્ાિાઈ
જનમ : િલસાડ.

1930માં સરકારી નોકરી છોડી. રેંકટર્યાપ્રચાર, 
કૉંગ્રરેસની રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 1940-41ના 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં તાલુકાના પ્રથમ 
સતર્યાગ્રહી તરીકરે પસંદગી. ર્યુદ્ધવિરોધી પ્રિચન, 
ધરપકડ, 6 મવહના સાબરમતી અનરે 6 મવહના 
ર્યરિડાની જેલમાં રહ્યા. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ધરપકડ. 1 િષ્થ નરે 5 મવહના 
અટકાર્યત. કારાિાસ ભોગવર્યો. મુંબઈ રાજર્ય 
અનરે ગુજરાતની વિધાનસભાના સભર્ય.

દેસાઈ, ગરોપાળદાસ અંબાઈદાસ 
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(દરબારસાહેબ)
જનમ : 19 કડસરેમબર, 1887. િસો, કજ. ખરેડા.

અમરરેલી કજલલાના ઢસા અનરે સુરરેનદ્રનગરનું 
રાર્યસાંકળી ગામ િારસામાં. તર્યાંના દરબાર 
હતા. પ્રજાિતસલ. પતની ભક્તબા. પુસતકાલર્ય 
તરેમજ બાળવશક્ષણ પ્રિમૃવતિ. સામાકજક કુકરિાજો 
બંધ કરાવર્યા. 1920માં ઢસામાં હકરજન 
પકરષદ. હકરજનો સાથરે સમૂહભોજન. ખરેડૂતોનરે 
જમીનના માવલકી હકો સુપરત કર્યા્થ. ખાદી 
પકરધાન કરી. 1920માં ગાંધીજી ‘કટળક 
સિરાજ ફંડ’ માટરે િઢિાણ આવર્યા તર્યારરે 
ઝોળીમાં સોનાનો તોડો ભરેટ ધર્યયો. 1922માં 
મુંબઈના ગિન્થર. રાજકોટ આવર્યા તર્યારરે 
વનમંત્રણનો અસિીકાર. તરેમના પર વફતૂરી અનરે 
રાજર્યદ્રોહનો આરોપ મૂકીનરે બંનરે ગામો ખાલસા 
કરિામાં આવર્યાં. ગામો ઉપરનું દરેણું કુટુંબના 
દાગીના િરેચીનરે ભરપાઈ કર્યુું. રાર્યસાંકળીમાં 
સીલ તોડી પોતાના અવધકાર સાકબત કરિા 
માટરે પ્રિરેશ કર્યયો. લોકો તરેમની પડખરે હતા. ખરેડા 
કજલલાની આણંદની સિરાજ છાિણીમાં 
જોડાર્યા. બોરસદ છાિણીમાં. સાદું જીિન. ખરેડા 
કજલલા લોકલ બોડ્થના પ્રમુખ. 1923માં 
નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. એક 
માસની જેલ. 1923 : બોરસદ હૈકડર્યા િરેરા 
સામરેની લડતમાં ધરપકડ. કારાિાસમાંથી 
મુ્ત. 1927 : સૌરાષ્્રના રરેલસંકટમાં લોકોની 
મદદ. 1928 : બારડોલીની લડત િખતરે 
બારડોલી આશ્મમાં રહીનરે ભાગ લીધો. 
પોરબંદર તરેમજ મોરબીની કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય 
પકરષદમાં અગ્રભાગ. 1930માં દાંડીકૂચ િખતરે 
ધરપકડ, 2 િષ્થની સખત કરેદની સજા તરેમજ 
દંડ. 1932માં ફરી જેલિાસ. 1934માં 
અસપમૃશર્યતાવનિારણના કાર્ય્થમાં તન, મન અનરે 
ધનથી જોડાર્યા. 1935 : બોરસદના પલરેગમાં 
સમસતકુટુંબ કાર્ય્થકર. હકરપુરા કૉંગ્રરેસ 

અવધિરેશનના સિાગત પ્રમુખ. 1937 : રાજકોટ 
કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદના અવધિરેશનના 
પ્રમુખ. લીંબડી પ્રજા પકરષદ અવધિરેશનના 
પ્રમુખ. રાજર્યાકશ્ત તોફાની તતિોએ તરેમનરે 
ઘરેરી લીધા. 1940માં ‘વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ’માં 
જોડાર્યા. જેલિાસ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ િખતરે મુંબઈથી ધરપકડ અનરે જેલ. 
1944 પછી રાજકોટમાં િસિાટ. 1946માં 
ધાંગધા ખાતરે કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદનું 
અવધિરેશન. પ્રમુખ. સિરાજ આિતાં પોતાનાં 
ગામો પરત થર્યાં. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમત 
િખતરે માગ્થદશ્થન. ભારતની બંધારણ સભાના 
સભર્ય. સૌરાષ્્રમાં જમીનદારી નાબૂદીના 
મહતિના પ્રશ્માં મહતિનું ર્યોગદાન. િીરાણી 
કનર્યા વિદ્ાલર્ય, િીરાણી હાઈસકૂલ, ગંગાજળા 
વિદ્ાપીઠ, અવલર્યાપાડા ‘શારદાગ્રામ’ માંગરોળ 
જેિી સંસથાઓ સથાપિામાં સકકર્ય. સૌરાષ્્ર 
રચનાતમક સવમવતની સથાપનામાં ભાગ 
ભજવર્યો. સમગ્ર જીિન દરેશસરેિાનરે સમવપ્થત.
અિસાન : 1951.

દેસાઈ, ગરોપાળદાસ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 26 કડસરેમબર, 1898. મહરેમદાિાદ, કજ. 
ખરેડા.

1920 : અસહકાર આંદોલનમાં સરકારી 
નોકરીનું રાજીનામું. રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ. 
મહરેમદાિાદ તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 
1923 : નાગપુર ધિજ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 7 
માસની સજા. ખંડિા જેલમાં. સમાધાન થિાથી 
િહરેલી મુક્ત. કોકોનાડા અનરે બરેલગામ કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશનોમાં ડરેવલગરેટ. અસપમૃશર્યતાવનિારણ, 
દારૂવનષરેધ જેિી રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. ખરેડા 
કજલલામાં ખાદી કાંતણ-િણાટનાં કરેનદ્રો શરૂ 
કર્યાું. 1930ની ચળિળ દરવમર્યાન પરેટલાદમાં 
સતર્યાગ્રહીઓની રહરેિા-જમિાની વર્યિસથા. 
ગુપ્ત પવત્રકા પ્રગટ કરિામાં સહકાર. 1932 
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કડસરેમબર : કૉંગ્રરેસની બરેઠકના પ્રવતવનવધ તરીકરે 
જતાં કદલહી સટરેશનરે ધરપકડ. 15 કદિસની જેલ. 
1938માં સરકારી નોકરીમાં પાછા લરેિાર્યા. 
1942ની લડતમાં સરકારી નોકરી સાથરે 
લડતની ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં સાથ. ધરપકડ. અઢી 
િષ્થની જેલ. આઝાદી બાદ મહરેમદાિાદમાં 
બાળ-વશક્ષણ પ્રિમૃવતિ.
અિસાન : 5 જાનર્યુઆરી, 1971.

દેસાઈ, ગરોત્વંદજી
વનિાસ : કકલલા પારડી. 1940-41 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1942ના સિાતંત્ર્ય-
સંગ્રામમાં સકકર્ય. પારડી સતર્યાગ્રહમાં પણ 
ભાગ લીધો. ખરેડૂતોના અગ્રણી કાર્ય્થકર. 
અભર્યાસ : એમ.એ., એલએલ.બી.

દેસાઈ, ગરોત્વંદિાઈ ધનુિાઈ
જનમ : 1895. સમી, કજ. પાટણ.

ગાંધીિાદી વિચારસરણી. રાજભાગની પ્રથા 
અનરે િરેઠપ્રથાનો વિરોધ. રાધનપુર દરેશી રાજર્ય, 
નિાબ શાસક. વહનદુ અનરે મુકસલમ ખરેડૂતો 
પાસરેથી મહરેસૂલમાં ભરેદભાિનો વિરોધ. પટરેલ 
તરીકરેનું પદ ગુમાવર્યું. નિાબ તરફથી પરરેશાની. 
1932 : ગાંધીજીનો સંપક્થ. સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. નિાબ તરફથી રાજદ્રોહનો આરોપ. 
નિાબનો વિરોધ કરિા ખરેડૂત મંડળ અનરે 
પ્રજામંડળની સથાપના. ગોવિંદભાઈએ 
પ્રજામંડળ વિારા લોકસરેિા.
અિસાન : 1960.

દેસાઈ, ઘે્લાિાઈ નાગરિાઈ
જનમ : 1876. િતન : જલાલપોર, કજ. િલસાડ.

1920 : અસહકારની લડત દરવમર્યાન 
ખરેતીિાડી ખાતાના અવધકારી તરીકરે રાજીનામું 
આપર્યું. 1930ની ચળિળ િખતરે ઠાસરા 
તાલુકામાં પ્રચારનું કાર્ય્થ કર્યુું. ગામડરે ગામડરે 
ફરીનરે લોકોમાં જાગમૃવત. દરેશ માટરે બવલદાન 

આપિા તતપર.

દેસાઈ, ચંદનબહેન ચંદુ્લા્લ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન ર્યુિાનોનરે આકરી 
સજા કરનાર મૅકજસટ્રરેટ નાટરેકરના મકાન પાસરે 
છાકજર્યાં લરેિા માટરે આઠ સ્ત્રીઓ સવહત ધરપકડ. 
બરે માસની કરેદની સજા.

દેસાઈ, (ડૉ.) ચંદુ્લા્લ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 26 સપટરેમબર, 1882. અમદાિાદ. 
કાર્ય્થક્ષરેત્ર : ભરૂચ.

ડરેનટલ સજ્થન. 1918 : લંડનમાં કાંવતકારી 
સાિરકરનો સંપક્થ. 1921 : અસહકારની 
ચળિળમાં પોતાની સમગ્ર વમલકત દરેશનરે 
અપ્થણ કરી પોતાનું જીિન પણ લોકસરેિા માટરે 
સમપ્થણ. ‘છોટરે સરદાર’ તરીકરે જાણીતા. 1923 
: નાગપુર ધિજ સતર્યાગ્રહમાં ગુજરાતની એક 
ટુકડી લઈનરે તરેના આગરેિાન તરીકરે નાગપુર 
ગર્યા. ધરપકડ. જેલિાસ. 1928 : બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન િાલોડ મહાલની 
છાિણીના સંચાલક. ખરેડૂતોનરે કર ના ભરિા 
માટરે પ્રોતસાહન. અનરેક ગામોનો પ્રિાસ. 
1930ના સતર્યાગ્રહમાં કાનૂનભંગ કર્યયો. 
ધરપકડ. બરે િષ્થની સજા. 1932માં ધરપકડ. 
અટકાર્યત. 1940-41ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
તથા 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ. 
ધરપકડ. જેલિાસ. કુલ આશરરે સાત િષ્થની 
જેલ. ભરૂચમાં ‘સરેિાશ્મ’ હૉકસપટલ વિારા 
લોકસરેિા.
અિસાન : 30 ઑગસટ, 1968.

દેસાઈ, ચંપક્લા્લ મગન્લા્લ
દાહોદ.

દરેશભક્તની પ્રરેરણા. 1932ની ચળિળ 
દરવમર્યાન સભા, સરઘસ, ગુપ્ત પવત્રકા 
િહેંચિી િગરેરરેમાં ભાગ લરેિા માટરે ધરપકડ. 6 
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માસની કરેદની સજા.

દેસાઈ, ચંપક્લા્લ ક્હંમત્લા્લ
ગોધરા.

પંચમહાલ કજલલા સકૂલ બોડ્થની કચરેરીનરે કોઈએ 
સળગાિી. તરે કચરેરીના કારકુન ચંપકલાલની 
શંકા ઉપરથી 12-11-1942ના રોજ ધરપકડ. 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ 30-5-1943 સુધી 
સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત. નોકરીમાંથી 
શરૂમાં સસપરેનડ, પછી બરતરફ.

દેસાઈ, ચરીમનિાઈ દાદુિાઈ
જનમ : 18 ઑ્ટોબર, 1918. ભાદરણ, કજ. 
ખરેડા.

1933માં મુંબઈમાં અંધરેરીની પોલીસચોકી પર 
રાષ્્રધિજ ચડાિતાં ધરપકડ. છોડી મૂ્ર્યા. 
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 
કરમસદમાં ધરપકડ. 6 મવહનાની જેલ. 
1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન બાકરોલ(તા. 
પરેટલાદ)માં ધિજિંદન કરાિતાં ધરપકડ. રૂ. 
400 દંડ. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ. 1946 
: િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળ બાકરોલમાં ભરાર્યું 
તરેના સિાગત મંત્રી. િલલભવિદ્ાનગરની 
સથાપનામાં ફાળો. ચારૂતર વિદ્ામંડળના 
સહમંત્રી. ચરોતર ગ્રામોદ્ોગ સહકારી મંડળી 
વલ.ના મંત્રી.

દેસાઈ, ચરીમન્લા્લ ગરોકુળદાસ
દાહોદ.

1932ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામ દરવમર્યાન 27 જૂન, 
1932ના રોજ પોલીસનરે થાપ આપીનરે દાહોદમાં 
પંચમહાલ કજલલા પકરષદ ર્યુિાનોના ઉતસાહથી 
ભરી. તરેઓ સિાગત સવમવતના અધર્યક્ષ બનર્યા. 
પકરષદ ભરાર્ય તરે પહરેલાં ધરપકડ કરી 
કારાિાસમાં પૂરી દીધા. પકરષદના 46 
ડરેવલગરેટોની ધરપકડ. દરરેકનરે 6 માસની કરેદની 
સજા. પકરષદ િખતરે થર્યરેલા લાઠીચાજ્થમાં 70 

જણાનરે ઈજા.

દેસાઈ, છગનિાઈ ઈ.
ભદરેલી, કજ. િલસાડ.

1929માં ગ્રામસરેિા મંડળની ર્યોજનામાં જોડાઈ 
ગામડાંઓમાં કાર્ય્થ કર્યુું. 1930ની લડતમાં 
જલાલપોર તાલુકામાંથી ધરપકડ થઈ. છ 
માસની સજા અનરે રૂ. 500 દંડ થર્યો. દંડ ન 
ભરતાં કુલ સાડાસાત માસની સજા ભોગિી.

દેસાઈ, છગનિાઈ ત્નછાિાઈ
કઠોર, તા. કામરરેજ.

બારડોલી સતર્યાગ્રહ િખતરે પવત્રકાઓ 
િહેંચિાનું કામ કર્યુું. છૂપી પોલીસનરે ગંધ 
આિતાં ઘર પર દરોડો પાડ્ો. તરેમનરે તથા 
તરેમના વપતાશ્ીનરે જેલમાં જિું પડ્ું. તરેઓ 
કાર્યમ કાંતતા.

દેસાઈ, છરોટુિાઈ
જનમ : 1890 આશરરે. કદહરેણ, તા. ઓલપાડ, કજ. 
સૂરત.

મહાદરેિભાઈ દરેસાઈના કાકાના દીકરા. 
જંગલિાસી કાથોકડર્યા અનરે િાલભીઓની સરેિાનું 
કામ.
1930-32- થી આકદિાસીઓની સરેિા. 1942 
: ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ધરપકડ. જેલની સજા 
ભોગિી. તરે દરવમર્યાન બધો સમર્ય તરેમણરે 
સૂતર કાંતર્યું. આશરરે 68 િષ્થની િર્યરે બારડોલી 
આશ્મમાં અિસાન.

દેસાઈ, છરોટુિાઈ
ચીખલી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. સભા-સરઘસમાં જોડાતા. 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિ. દારૂવનષરેધ, અસપમૃશર્યતાવનિારણ 
જેિી રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. તરેમની ધરપકડ કરીનરે 
9 મવહનાની કરેદની સજા કરિામાં આિી હતી.



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 180

દેસાઈ, છરોટુિાઈ ગરોપા્લજી
જનમ : 7 માચ્થ, 1899. પૂણી, કજ. સૂરત.

1920-22ની અસહકારની ચળિળમાં 
જોડાર્યા. તર્યાર બાદ ખાદીપ્રિમૃવતિ, દારૂબંધી, 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ જેિી રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 
1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન 
ગામડાંઓમાં ફરી ખરેડૂતોનરે મક્કમ રાખર્યા. 
1947 સુધી સતર્યાગ્રહો તથા રચનાતમક પ્રિમૃવતિ 
ચાલુ રાખી. કુલ પાંચ િષ્થ જેલિાસ. જપ્તીમાં 
ઘરિખરી હરાજ થઈ. સરભોણ આશ્મમાં રહી 
સરેિાકાર્ય્થ.

દેસાઈ, છરોટુિાઈ િગવાનજી
જનમ : 15 જુલાઈ, 1905. રાનકૂિા, કજ. િલસાડ.

િલસાડની રાષ્્રીર્ય શાળામાં મૅકટ્રક સુધીનું 
વશક્ષણ. પવત્રકા િહેંચિી, સભર્યો (કૉંગ્રરેસના) 
નોંધિા, દારૂવનષરેધ અનરે વિદરેશી કાપડના 
બવહષકાર માટરે વપકરેકટંગની પ્રિમૃવતિ ઘણાં િષ્થ 
કરી. ખાદીનો પ્રચાર, વનરક્ષરતાવનિારણ જેિી 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ દરવમર્યાન બીલીમોરા -િધઈ િચચરે 
રરેલના પાટા ઉખરેડી નાંખી, પોલીસ પાટભી સાથરે 
જતી ટ્રરેન અટકાિી. ધરપકડ. નિ મવહનાની 
કરેદની સજા.

દેસાઈ, છરોટુિાઈ રણછરોડજી
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં અમદાિાદ 
સુધરાઈના કમ્થચારીઓની હડતાળમાં 
આગરેિાની. છ માસની સખત કરેદની સજા અનરે 
રૂ. 250 દંડ અથિા 3 માસની િધુ કરેદ.

દેસાઈ, જગન્ાથ જશેંકર
જનમ : રાજકોટ.

1930થી 1933 : સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં રાજકોટ, વિરમગામ, માતર અનરે 

ધરાસણામાં સતર્યાગ્રહ, કાનૂનભંગ કરી 3 
માસની જેલની સજા ભોગિી. રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહમાં 1 િષ્થ સુધી અટકાર્યતમાં રાખર્યા. 
1932માં 13 માસની જેલ ભોગિી. 1938-
39માં ચાર માસની જેલ ભોગિી. રાષ્્રીર્ય 
વિષર્યો પર પુસતકો. ‘મુંબઈ સમાચાર’ દૈવનકમાં 
10 િષ્થ ઉપતંત્રી. ‘ર્યુગાનતર’ સાપ્તાવહકના 
તંત્રી.

દેસાઈ, જગેશ મથુરદાસ
દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સભા-
સરઘસોમાં ભાગ લઈ સરકાર વિરોધી 
સૂત્રોચચાર કરિા માટરે ધરપકડ. 4 માસની 
કારાિાસની સજા.

દેસાઈ, જનાદ્જન બાપુિાઈ
િલસાડ.

જાણીતા િકીલ. 1942ની ચળિળ િખતરે 
િલસાડ શહરેર સુધરાઈના પ્રમુખ હતા. 
સુધરાઈના મકાન પર ફરકતો રાષ્્રધિજ 
ઉતરાિિા પોલીસ પાટભી સવહત ગર્યરેલા 
અમલદારોનરે સુધરાઈના કમપાઉનડમાં પ્રિરેશિા 
દરેિાનો ઇનકાર કર્યયો. તરેથી ધરપકડ. જેલમાં 
અટકાર્યત.

દેસાઈ, જયવતરી નરહક્ર્લા્લ
અમદાિાદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન એવપ્રલ, 1931માં 
સરસપુરમાં આિરેલા દારૂના પીઠા આગળ 
સ્ત્રીઓની જાહરેરસભા ભરી. સભામાં સિદરેશી, 
મદ્વનષરેધ, રેંકટર્યાનું મહતિ, રાજકીર્ય 
પકરવસથવત સમજાિીનરે કૉંગ્રરેસના સભર્ય થિાનો 
બોધ આપર્યો.

દેસાઈ, જયંતરી્લા્લ કેશવ્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.
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1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં આગળ પડતો 
ભાગ ભજિરેલો. સભા-સરઘસો, વપકરેકટંગ, 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિ િગરેરરે કાર્યયોમાં સકકર્ય હતા. 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે તરેમણરે 
જેલની સજા ભોગિી હતી.

દેસાઈ, જયાબહેન
મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1932ની લડત િખતરે મહરેમદાિાદ તાલુકાની 
રાજકીર્ય પકરષદનાં પ્રમુખ. ઠરાિની નકલો 
જાતરે િહેંચી. ધરપકડ. સખત તાપમાં ખરેડા 
સુધી ચલાિીનરે છોડી મૂકરેલા.

દેસાઈ, જાહનવરીકાબહેન મદનરાય
જ. 1913. ઠાસરા. િતન : કાલોલ (પંચમહાલ).

કાલોલ ભવગની મંડળ સથાપર્યું. સકકર્ય 
આગરેિાન. મવહલાઓના વિકાસની પ્રિમૃવતિઓ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો. સભાઓ, સરઘસો, પવત્રકાપ્રિમૃવતિ. 
ધરપકડ. જેલિાસ.

દેસાઈ, જીવણજી ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 20 મરે, 1901. છાપરા, કજ. સૂરત.

1920 : અસહકારની ચળિળમાં િડોદરામાં 
કૉલરેજ-તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં જોડાઈ 
1924માં સનાતક થઈ તર્યાં સરેિક બનર્યા. 
1930, 1932 તથા 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળોમાં સકકર્ય રહ્યા. કારાિાસ ભોગવર્યો. 
1935માં નિજીિન ટ્રસટના મુખર્ય વર્યિસથાપક. 
1949થી નિજીિન ટ્રસટના મૅનરેકજંગ ટ્રસટી.
અિસાન : 1972.

દેસાઈ, જીવણજી મત્ણિાઈ
જનમ : 21 ઑ્ટોબર, 1920. રાનકૂિા, કજ. 
િલસાડ.

મૅકટ્રક પાસ થઈનરે 1941માં િડોદરા કૉલરેજમાં 
જોડાર્યા. 1942માં િડોદરામાં સરદાર 

િલલભભાઈની સભા િખતરે લાઠીમાર. તરે પછી 
કૉલરેજ છોડીનરે રાનકૂિા. પટરેલ-તલાટીઓનાં 
રાજીનામાં લરેિાં, પોસટઑવફસો બાળિી િગરેરરે 
પ્રિમૃવતિઓ. ધરપકડ. ચીખલીની જેલમાં 
અટકાર્યત. એમના ભાઈઓ પણ લડતમાં 
જોડાર્યા. જીિણજીએ 1 િષ્થની જેલ ભોગિી. 
કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર.
અિસાન : 20 મરે, 1965.

દેસાઈ, જીવણ્લા્લ પુ.
હાલોલ, કજ. પંચમહાલ

1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કરિા માટરે 
સરકારની ર્યુદ્ધનીવતના વિરોધમાં સૂત્રોચચાર, 
ભાષણ. ધરપકડ. કરેદની સજા ભોગિી. 
1942ની ચળિળ શરૂ થતાં તરેમની ધરપકડ 
કરી. અટકાર્યત.

દેસાઈ, જીવણ્લા્લ વ્રજરાય 
(બૅક્રસટર)
અમદાિાદ.

અમદાિાદની બધી રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં 
આગરેિાની લરેતા. તરેમણરે અમદાિાદમાં રાષ્્રીર્ય 
કૉલરેજ શરૂ કરિા અપીલ બહાર પાડી. હોમરૂલ 
લીગનો પ્રચાર કરતા. તરેમના પ્રમુખપદરે 
સભાઓ ર્યોજાતી, હોમરૂલ વિશરે ભાષણો 
કરતા. આસપાસનાં ગામોમાં પણ પ્રચાર માટરે 
સભાઓ ર્યોજતા હતા.

દેસાઈ, ઝરીણાિાઈ રતનજી 
‘સનેહરત્શમ’
જનમ : 16 એવપ્રલ, 1903. સમરોલી, કજ. સૂરત.

1920માં અભર્યાસ છોડી, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં 
પ્રિરેશ. 1926થી ગુજરાત મહાવિદ્ાલર્યમાં 
અધર્યાપક. અમદાિાદ ર્યુિક સંઘ તથા ગુજરાત 
ર્યુિક સંઘના સથાપક-સભર્ય. 1930ના 
આંદોલનમાં ‘સતર્યાગ્રહ’ પવત્રકાનું કામ 
સંભાળ્ું. ચીખલીમાં કરરેલા પ્રિચન માટરે 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 182

ધરપકડ. 9 માસની કરેદ અનરે રૂ. 150 દંડ. દંડ 
ન ભરતાં ઘરિખરી જપ્ત કરી હરાજી. 1932ની 
ચળિળમાં 2 િષ્થની સજા. 1942માં દસ 
મવહના નાવશક જેલમાં અટકાર્યત. ચી. ન. 
વિદ્ાવિહારના આચાર્ય્થ. ગુજરાતના જાણીતા 
કવિ અનરે લરેખક.
અિસાન : 6 જાનર્યુઆરી, 1991. અમદાિાદ.

દેસાઈ, ઠાકરોરદાસ નાથાિાઈ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

હોમરૂલ લીગની નકડર્યાદની શાખાના એક 
મંત્રી. તરેઓ નકડર્યાદ શહરેર તથા નજીકનાં 
ગામોમાં સભાઓ ર્યોજી હોમરૂલનો પ્રચાર 
કરતા. 17 જુલાઈ, 1917થી નકડર્યાદમાં 
હોમરૂલના િગયો ચલાિતા. િખતોિખત જાહરેર 
સભાઓ ર્યોજીનરે આગરેિાનોનાં ભાષણો 
ગોઠિતા. અમદાિાદ અનરે મુંબઈના લીગના 
અગ્રણીઓનરે બોલાિી પ્રચાર કરતા.

દેસાઈ, ઠાકરોરિાઈ જીવણજી
િરેસમા, કજ. િલસાડ.

1930માં િાનરસરેનાના અગ્રણી. પ્રભાતફરેરી, 
સરઘસ. બીજી પ્રિમૃવતિઓ. ધરાસણાના 
સતર્યાગ્રહમાં મદદ. કાંતણપ્રિમૃવતિ, 
ગ્રામસુધારણા, નાટ્પ્રિમૃવતિ, ચૂંટણી- પ્રચારનું 
કાર્ય્થ. રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં રસ.

દેસાઈ, ઠાકરોરિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 1911. અરિામા, કજ. િલસાડ.

કૉલરેજના અભર્યાસ દરવમર્યાન આઝાદીની 
લડતમાં ભાગ લરેતા. સૂરત કજલલાની જાહરેર 
પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ. સૂરત કજલલા લોકલ 
બોડ્થના કૉંગ્રરેસ પક્ષના સભર્ય. 1941માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ જેલમાં ગર્યા. 
જીિનભર કૉંગ્રરેસભ્ત રહ્યા.
અિસાન : 12-4-1957.

દેસાઈ, ઠાકરોરિાઈ મત્ણિાઈ
જનમ : 13 ફરેરિુઆરી, 1903. િરેગામ, કજ. સૂરત.

અસહકારની ચળિળ 1920-21 દરવમર્યાન 
સરકારી કૉલરેજ છોડી, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાંથી 
સનાતક. તર્યાર બાદ ગાંધીજીનાં સામવર્યકો 
‘નિજીિન’ અનરે ‘ર્યંગ ઇકનડર્યા’માં 2 િષ્થ 
કામ. 1930ની ચળિળમાં ભાગ લઈ 
નિસારીમાં ધરપકડ. 6 માસની સજા. 
1932માં ફરી ધરપકડ, જેલિાસ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ધરપકડ. 3 િષ્થ 
સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત. ગુજરાત પ્રદરેશ 
સવમવતના મંત્રી, પ્રમુખ. ગુજરાત સરકારમાં 
મંત્રી. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના કુલનાર્યક.
અિસાન : 1971.

દેસાઈ, ઠાકરોરિાઈ વસનજી
જનમ : કાવલર્યાિાડી, ગણદરેિી.

કાકાના દીકરા અમમૃતભાઈએ નાગપુર સતર્યાગ્રહ 
1923માં ભાગ લીધો હતો અનરે ગાંધીજીનો તરે 
અરસામાં તરેમનરે ઘરેર ઉતારો. તરેથી દરેશસરેિાની 
મહરેચછા ઉદભિી. 1930ના મરેમાં ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં મીઠાના અગરો પર ધાડ પાડી. 
સખત લાઠીમાર ખાધો. ધરપકડ. 1938માં 
હકરપુરા મહાસભાના અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિકોની ભરતી કરીનરે ટુકડીઓ મોકલી. 
ધરાસણાના લાઠીઓના ફટકા આખરરે જીિલરેણ 
નીિડ્ા. અિસાન.

દેસાઈ, ડાહ્ાિાઈ કલયાણજી
કતારગામ, કજ. સૂરત.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : સૂરત. 1900માં બી.એ., એલએલ.
બી. રાજકારણ, સુધરાઈ અનરે વશક્ષણના ક્ષરેત્રમાં 
સૂરતના આગરેિાન. હોમરૂલની ચળિળ િખતરે 
આગરેિાનીભર્યયો ભાગ. તરેમના પ્રમુખપદરે 
સભાઓ થતી. 1916 : સૂરતની હોમરૂલ 
લીગની શાખાના સથાપક અનરે પ્રમુખ હતા. 
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સાિ્થજવનક એજર્યુકરેશન સોસાર્યટીના િહીિટમાં 
ઊંડો રસ લીધો. કતાર ગામમાં અંગ્રરેજી શાળાની 
સથાપનામાં મોટો વહસસો. રોલરેટ ઍ્ટ સામરેની 
લડતમાં ભાગ લીધો.
અિસાન : 1932.

દેસાઈ, ડાહ્ાિાઈ સુંદરજી
જનમ : 1878. નિસારી.

તાલુકાના અરિામામાં બંગભંગ, સિદરેશી 
આંદોલન, કાકનતકારીઓની પ્રિમૃવતિ સાથરે સતત 
સંપક્થમાં. 1907ની સૂરતની મહાસભામાં 
ભાગ. હોમરૂલની પ્રિમૃવતિ માટરેની પ્રથમ સભા 
પોતાના ગામમાં રાખી. 1916માં 1 કદિસ 
અટકાર્યતમાં. લોકલાગણીનરે કારણરે તરત મુ્ત. 
1919માં સૂરતમાં ભરાર્યરેલી ત્રીજી ગુજરાત 
રાજકીર્ય પકરષદના ખજાનચી. નિસારી 
હકરજન આશ્મનો પ્રારંભ કર્યયો. 1926-27 : 
કૉંગ્રરેસનાં તમામ અવધિરેશનોમાં પ્રવતવનવધ. 
શાળાઓનરે રાષ્્રીર્ય બનાિિાની જહરેમત. 
મહાસભાના મદ્રાસના અવધિરેશનમાં હાજરી.
અિસાન : 20 કડસરેમબર, 1939.

દેસાઈ, તારાબહેન વલ્લિદાસ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન. 1-10-1942ના 
રોજ સખત કરેદની સજા કરરેલ ર્યુિાનોનરે પોલીસ 
સાબરમતી જેલમાં લઈ જતી હોિાથી દાહોદ 
રરેલિરે સટરેશનરે તરેમનરે વિદાર્ય આપી, પાછી ફરતી 
સ્ત્રીઓએ આકરી સજા કરનાર મૅકજસટ્રરેટ 
નાટરેકરના મકાન પાસરે ‘હાર્ય નાટરેકર હાર્ય 
હાર્ય’ બોલી છાકજર્યાં લીધાં. 8 બહરેનો સવહત 
ધરપકડ. 2 માસની કરેદની સજા.

દેસાઈ, દયાળજીિાઈ નાનુિાઈ
જનમ : 16 નિરેમબર, 1877. િરેસમા, કજ. 
નિસારી.

1905માં બંગભંગ અનરે સિદરેશી ચળિળથી 

દરેશભક્ત, રાષ્્રીર્યતા. 1906માં અનાવિલ 
વિદ્ાથભી આશ્મ સથાપર્યો (સૂરતમાં). આ 
આશ્મ ભવિષર્યમાં રાષ્્રિાદી પ્રિમૃવતિઓનું કરેનદ્ર 
બનર્યો. હોમરૂલની ચળિળનો ગામડાંઓમાં 
પ્રચાર. 1919માં રોલરેટ કાર્યદાના વિરોધમાં 
ભાગ લીધો. 1920-22 : અસહકારની 
ચળિળમાં લોકોનરે કાર્ય્થકમ સમજાિિા 
ભાષણો. ‘સૂરતના વસંહ’ ઉપનામથી જાણીતા. 
કટળક સિરાજ ફાળામાં પોતાની બધી વમલકત 
આપી દીધી. સૂરત કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
પ્રમુખ. 1922માં 1 િષ્થની સજા. 1930ની 
ચળિળમાં એક િષ્થની સજા. 1932માં ફરી 
જેલમાં અટકાર્યત.
અિસાન : 2 જાનર્યુઆરી, 1942.

દેસાઈ, દાદુિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 26 મરે, 1878. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

બંધારણીર્ય લડત ચલાિિાના પ્રણરેતા. મહાતમા 
ગાંધીના કાર્ય્થકમોમાં શ્દ્ધા પરેદા થઈ. 1928ના 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ખરેડૂતોની માગણી 
સાચી ઠરાિી. 1930ની ચળિળમાં જોડાર્યા. 
ખરેડા કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ બનર્યા. 
ધરપકડ. જેલ ભોગિી. નકડર્યાદમાં વિઠ્લ 
કનર્યા વિદ્ાલર્યની સથાપનામાં મહતિનો ભાગ. 
1937માં મુંબઈની ધારાસભામાં ચૂંટાર્યા.
દરેસાઈ, કદનકરરાર્ય ગોપાળજી

ત્પંજરત, તા. ઓ્લપાડ, ત્જ. સૂરત.
અનાવિલ આશ્મમાં રહી કૉલરેજનો અભર્યાસ 
કર્યયો. 1942ની ચળિળ દરવમર્યાન ગણદરેિી 
જઈ ભાંગફોડની ટુકડીમાં જોડાઈ ભાંગફોડના 
કરેટલાક કાર્ય્થકમો તથા અનર્ય પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. નિસારી તાલુકાના િીજલપુરમાં 
સતર્યાગ્રહ કરી પકડાઈ જિા માગતા હતા, 
પરનતુ પોલીસરે ન પકડ્ા. મુંબઈ જઈનરે 
સભાબંધીનો ભંગ કરી ધરપકડ િહોરી લઈ 
િરલીની જેલમાં 1 માસ કારાિાસ ભોગવર્યો. 
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આઝાદી પછી, 1948થી િકીલાત; સૂરતમાં 
પકબલક પ્રૉવસ્ર્યૂટર, ગુજરાત મહરેસૂલ પંચમાં 
િકીલ.

દેસાઈ, ક્દનકરરાવ નરિેરામ
જનમ : 1 જુલાઈ, 1890. ભરૂચ.

1917થી ગુજરાતની જાહરેર પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
સતર્યાગ્રહની બધી ચળિળોમાં સકકર્ય ભાગ 
લઈનરે કુલ 5 િાર જેલ ભોગિી. 1937માં 
મુંબઈની ધારાસભામાં ચૂંટાર્યા. 1952માં 
મુંબઈ રાજર્યના વશક્ષણમંત્રી.
અિસાન : 1958.

દેસાઈ, દુ્લ્જિજી પરાગજી
જનમ : 17 નિરેમબર, 1879. ખરસાડ, કજ. 
િલસાડ.

1930માં દાંડીકૂચ િખતરે ખરેડા કજલલામાંથી 
ગાંધીજી પસાર થર્યા તર્યારરે તરેમની સાથરે 
સરકારની અનર્યાર્યી નીવત અનરે જુલમો અંગરે 
દુ:ખ. ડરેપર્યુટી કલરે્ટરના હોદ્ાનું રાજીનામું. 
રાજકીર્ય અનરે ઇતર પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ. 
1938થી 1942 સુધી સૂરત કજલલા લોકલ 
બોડ્થનું પ્રમુખપદ. સરેિા. ‘સથાવનક સિરાજ’ 
નામનું માવસક શરૂ કર્યુું. ગ્રામસુધારણા 
સપ્તાહની ર્યોજના કરી.
અિસાન : 12 મરે, 1944.

દેસાઈ, દેવયાનરી ઇનદ્ર
જનમ : 4 સપટરેમબર, 1904. મુંબઈ.

1920માં લગ્ન થર્યાં. શ્વશુર પક્ષરે કુટુંબમાં બધા 
સિાતંત્ર્યચળિળમાં ભાગ લરેતા. તરેમના પવત 
ઘણા સકકર્ય. 1930ની ચળિળમાં 
દરેિર્યાનીબહરેનરે ભાગ લીધો. મીઠાના કાર્યદાનો 
ભંગ. ધરપકડ. થાણરે જેલમાં 15 કદિસ. 
1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કરિાથી 
ધરપકડ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 9 
ઑગસટના રોજ ધરપકડ કરી અટકાર્યતમાં. 

આશરરે એક િષ્થ બાદ મુક્ત.

દેસાઈ, દેવેનદ્રિાઈ મરોતરી્લા્લ
જનમ : 6 જુલાઈ, 1912. ભાિનગર.

1930ના સતર્યાગ્રહમાં વિદરેશી કાપડની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ. 1940માં ભાિનગર રાજર્યની 
પ્રજાપકરષદમાં જોડાર્યા. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાગ લરેિાથી 2 િષ્થની કરેદની સજા 
અનરે 2,000 રૂવપર્યા દંડ. ભાિનગર રાજર્ય 
સામરે જિાબદાર રાજર્યતંત્ર મરેળિિાની લડતમાં 
લોકજાગમૃવતનું કામ કર્યુું. 1948 : ભાિનગર 
કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 1962માં 
ગુજરાત રાજર્યમાં પ્રધાન.
અિસાન : 11 જૂન, 1971.

દેસાઈ, દરો્લતરાય ખંડુિાઈ
જનમ : 1899 આશરરે. િલસાડ.

મુંબઈ ર્યુવનિવસ્થટીના ગ્રૅજર્યુએટ. 1921માં 
અસહકારના આંદોલનમાં શાળાના વશક્ષકનું 
રાજીનામું. રાષ્્રીર્ય વશક્ષણમાં જોડાર્યા. 
અમલસાડ અનરે બોરી ફવળર્યાની રાષ્્રીર્ય 
શાળાઓમાં કામ કર્યુું. પ્રિમૃવતિનું કરેનદ્ર િલસાડ. 
ખાદીપ્રચાર અનરે હકરજનસરેિા મુખર્ય પ્રિમૃવતિ. 
િલસાડના દવલતોનરે સારા રહરેઠાણ માટરે સતત 
પ્રર્યાસો. સૂરત કજલલાના હકરજન સરેિક સંઘના 
મંત્રી હતા.
અિસાન : 1935.

દેસાઈ, દરો્લતરાય મકનજી
જનમ : 22 સપટરેમબર, 1910. સંદલપુર, િલસાડ.

1922 : ગાંધીજીના આશ્મમાં પ્રિરેશ. રાષ્્રીર્ય 
વશક્ષણ ગ્રહણ. 1922-27 : ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં વશક્ષણાથભી. 1927 : પૂરસંકટમાં 
સરેિા. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
1930 : દાંડીકૂચ, સૂરત. પ્રચારપ્રકાશન. 6 
મવહના કારાિાસ. દંડ માટરે જપ્તી. 1932 : 
પવત્રકા-પ્રકાશન. 3 િષ્થ કઠોર કારાિાસ. 1 
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મવહનો અંધારી કોટડીમાં. સમાધાન પછી પણ 
બંધન ચાલુ. સાબરમતી આશ્મમાં કાર્ય્થકર. 
1942 : લોકકાંવત. બંદી દરેશબાંધિોનરે જોઈતી 
િસતુઓ પહોંચાડતા.

દેસાઈ, ધન્લક્મરી કૃષણ્લા્લ
અમદાિાદ

તરેમના પ્રર્યાસોથી બહરેનોની સભા બોલાિી 
ઑગસટ, 1918માં અમદાિાદમાં હોમરૂલ 
લીગની મવહલા શાખા સથાપિામાં આિી. 
ખાકડર્યામાં તરેનું કાર્યા્થલર્ય રાખિામાં આવર્યું. 
શાખાના 40 સભર્યો નોંધિામાં આવર્યા. તરેનાં 
મંત્રી ધનલક્મીબહરેન કમૃ. દરેસાઈ હતાં. તરેમની 
સાથરે અનસૂર્યાબહરેન સારાભાઈ પણ મંત્રી અનરે 
સરલાદરેિી અંબાલાલ સારાભાઈ પ્રમુખ હતાં.

દેસાઈ, ધન્લક્મરી ગરોપાળદાસ
જનમ : 19 ઑ્ટોબર, 1909. મહરેમદાિાદ, કજ. 
ખરેડા.

સતર્યાગ્રહ. સિદરેશીપ્રચાર. ખાદીપ્રચાર. 
દારૂબંધી-પ્રચાર. 3 મવહના કારાિાસ. મુક્ત 
પછી પુન: રાષ્્રસરેિાની પ્રિમૃવતિઓ. સરેિાકાર્ય્થમાં 
પવતનો સાથ.

દેસાઈ, ધરીરજ્લા્લ કેશવ્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં આગળ પડતો 
ભાગ લીધો. સભા-સરઘસોમાં જોડાતા. તરેમની 
ધરપકડ થઈ અનરે જેલની સજા ભોગિી હતી.

દેસાઈ, ધરીરજ્લા્લ રણછરોડજી
જનમ : આશરરે 1920.

મૂળિતની િલસાડના, પણ િડિાઓ 
અમલસાડમાં િસર્યા. જાહરેર જીિનમાં રસ. 
દરેશપ્રરેમની ભાિના જાગ્રત. 1941માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. ચાર 
માસની જેલની સજા ભોગિી. 1942માં 

ચળિળ શરૂ થર્યા બાદ અમલસાડ સટરેશન 
પરનાં તોફાન પછી એમની ધરપકડ. 11 
મવહના જેલમાં અટકાર્યતમાં રાખર્યા. 
જીિનવનિા્થહ માટરે અમલસાડથી સથળાંતર.
અિસાન : 1968.

દેસાઈ, ધરીરુબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં વમલોની હડતાળ 
ખોલિાના વિરોધમાં વમલમાવલકોનરે બંગલરે 
ઉપિાસ. પાંચમા કદિસરે 27-11-1942ના રોજ 
પારણાં.

દેસાઈ, ધરીરુિાઈ ખંડુિાઈ
જનમ : 6 ઑગસટ, 1908. ચીખલી, કજ. િલસાડ.

1920માં બાર િષ્થની િર્યરે સરકારી શાળામાં 
હડતાળ પડાિી, સરઘસ કાઢું, ધરપકડ. 
પોલીસ સટરેશનરે તમાચા મારી, ધમકાિીનરે છોડી 
દીધા. તરે પછી સભા-સરઘસોમાં જોડાતા. 
1930ની ચળિળમાં નિસારી, ચીખલી 
તાલુકાની છાિણીઓમાં રહીનરે પરદરેશી 
કાપડની દુકાનો અનરે દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ, 
ધરપકડ. 9 માસની સજા. માતા ઝીણીબહરેન 
તથા પતની કવપલાબહરેન પણ દારૂતાડીનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ કરતાં. 1942માં પુત્ર બીમાર 
હોિા છતાં 11 મવહનાની જેલ ભોગિી. પરેરોલ 
પર છૂટ્ા. ચીખલી તાલુકા કૉંગ્રરેસના મંત્રી.

દેસાઈ, ધરીરુિાઈ મત્ણિાઈ
જનમ : 31 જાનર્યુઆરી, 1911. અગાસી, કજ. 
િલસાડ.

1920-21 : અસહકારના આંદોલન દરવમર્યાન 
સરકારમાનર્ય હાઈસકૂલ છોડી રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
અભર્યાસ. કાંતણ, સભા, સરઘસો િગરેરરેમાં 
સકકર્ય. 1930માં ફગર્યુ્થસન કૉલરેજ, પુણરેમાંથી 
અભર્યાસ છોડ્ો. સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. મુંબઈમાં 
થતા કાર્ય્થકમોમાં ભાગ. મુંબઈ સરેિાદળમાં કામ 
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કર્યુું. ચીખલી જઈનરે તાલુકાનાં ગામોમાં કાંતણ, 
મદ્વનષરેધ, ખાદી, વિદરેશી માલના બવહષકારનો 
પ્રચાર. દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગનું 
આર્યોજન, સંચાલન. પ્રભાતફરેરી, સભાઓ, 
સરઘસોનું આર્યોજન. ગાંધીજર્યંતી સપ્તાહનો 
કાર્ય્થકમ ર્યોજિા બદલ ધરપકડ, 51 માસની 
જેલ. 1932-34ની લડત શરૂ થતાં મુંબઈ 
સિદરેશી લીગના વિદ્ાથભી વિભાગમાં વિદ્ાથભી 
સંગઠન, ‘ર્યુગાનતર’ સાપ્તાવહક, રાષ્્રીર્ય 
રરેકડર્યો, કૉંગ્રરેસ પવત્રકા િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં ભાગ. 
ધરપકડ અનરે અઢી િષ્થની સજા થઈ. સજા 
ર્યરિડા જેલમાં ભોગિી. 1942માં મુંબઈમાં 
રાષ્્રીર્ય રરેકડર્યો તથા અનર્ય ગુપ્ત પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. ધરપકડ. નાવશક જેલમાં અટકાર્યત. 
મુંબઈના ખાદી કવમશન બોડ્થના સભર્ય. 
રચનાતમક કાર્ય્થકર. ચીખલી તાલુકા રાષ્્રીર્ય 
સવમવતના મંત્રી. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ મંડળના 
સભર્ય.

દેસાઈ, નટવર્લા્લ છગન્લા્લ
દાહોદ.

પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષક. દરેશભ્ત. દાહોદમાં 
દરેસાઈિાડમાં તરેમનરે ઘરેર સાઇ્લોસટાઇલ 
મશીન રાખીનરે સરકાર વિરદ્ધ, લડત વિશરેની, 
પ્રવતબંવધત પવત્રકાઓ છાપિામાં આિતી. 7 
નિરેમબર, 1942ના કદિસરે પોલીસનો દરોડો. 
બારણાં અંદરથી બંધ હોિાથી મશીન અનર્યત્ર 
મોકલી દીધું. નટિરલાલ છાપરરેથી છટકી ગર્યા. 
પોલીસ વિારા શક પરથી તરેમની ધરપકડ. મરે, 
1943 સુધી વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ 
અટકાર્યત.

દેસાઈ, નટવર્લા્લ પ્િુિાઈ
જનમ : 8 નિરેમબર, 1926. કતારગામ.

1942માં બધા નરેતાઓનરે પકડ્ા તર્યારરે તરેમની 
ઉંમર 16 િષ્થની. ગામડામાં ફરીનરે લડતનું કામ 

કર્યુું. સૂરતથી પવત્રકાઓ લઈ જઈ ગામડાંઓમાં 
િહેંચતા. રેંકટર્યા બારસરે પ્રભાતફરેરી કાઢી હતી 
તર્યારરે પકડીનરે સૂરતના લૉક-અપમાં માર માર્યયો. 
છ મવહનાની સજા.

દેસાઈ, નટવર્લા્લ મત્ણિાઈ
જનમ : 1915. િરેગામ, તા. ગણદરેિી.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લરેિા ગમૃહતર્યાગ. 
વપતા અમદાિાદમાં વસટી મૅકજસટ્રરેટ. પાછળથી 
વપતાની પરિાનગી મળી. 1932માં સથાવનક 
કાર્ય્થકરો સાથરે જલાલપોર તાલુકાનાં ગામોમાં 
પ્રચારકાર્ય્થ. 1940માં િરેગામમાં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ ધરપકડ િહોરી. 
1942ની ચળિળમાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. 1943માં જાહરેર કાર્ય્થકમમાં ભાગ લઈ 
જેલમાં ગર્યા. તર્યાર બાદ નિસારી હાઈસકૂલમાં 
વશક્ષક અનરે સહકારી કાર્ય્થકર.

દેસાઈ, નટવર્લા્લ રાયજીિાઈ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ઝાલોદમાં 
આગળ પડતો ભાગ ભજિરેલો. સભા-સરઘસો, 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિ િગરેરરેમાં સકકર્ય હતા. તરેમની 
ધરપકડ કરિામાં આિી હતી અનરે જેલની સજા 
પણ ભોગિી હતી.

દેસાઈ, નરત્સંહિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : નકડર્યાદ સકૂલમાં, િડોદરા બી.એ., 
એલએલ.બી. િકીલ. ગાંધીજીના આદરેશથી 
િકીલાત છોડી દીધી. 1930થી ખાદીધારી. 
સભા-સરઘસોમાં ભાગ.

દેસાઈ, નવનરીત્લા્લ ઇચછારામ
જનમ : 1906. િાલોડ, કજ. સૂરત.

સૂરતમાં ખાદી ભંડારનું સંચાલન. 1920થી 
1942 સુધીનાં તમામ િષયો દરવમર્યાન સૂરતની 
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તમામ રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ. 1932 અનરે 
1942માં બરે િખત જેલમાં જઈનરે 2 િષ્થની 
જેલ ભોગિી હતી.

દેસાઈ, નવનરીત્લા્લ કેશવ્લા્લ
ઝાલોદ.

1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કર્યયો. તરે માટરે 
સરકારની ર્યુદ્ધનીવત વિરોધી ભાષણ તથા 
સૂત્રોચચાર કર્યયો. તરેમની ધરપકડ કરી. 4 
માસની કરેદની સજા.

દેસાઈ, નાથુિાઈ ગુ્લાબિાઈ
કાર્ય્થક્ષરેત્ર : િલસાડ. રરેલિરેની સરકારી નોકરીનો 
તર્યાગ. કજલલા અનરે પ્રાંવતક સવમવતના સભર્ય. 
તાલુકા સવમવતના પ્રમુખ. 1923ના નાગપુર 
ધિજ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1930-32ની 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
ધરાસણા સતર્યાગ્રહના સંચાલનમાં ફાળો. 
આવથ્થક ભોગ. તરેમનાં પતની ગજરાબહરેન પણ 
કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય હતાં.

દેસાઈ, નાથુિાઈ દયાળજી
સાદડિરેલ ગામના તલાટી હતા.

1930ની લડતમાં તલાટીની નોકરીમાંથી 
રાજીનામું આપર્યું. સિરેચછાએ ગરીબી સિીકારી. 
લડતમાં ભાગ લીધો. સભા-સરઘસમાં જોડાતા. 
કાંતણના કાર્ય્થકમમાં ભાગ લીધો.

દેસાઈ, નાનુિાઈ ખંડુિાઈ
જનમ : 12 કડસરેમબર, 1894. િતન : ઊંટડી, કજ. 
સૂરત.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : હાલોલ, કજ. પંચમહાલ. બારડોલીમાં 
ગાંધીજીના ભાષણથી આકષા્થઈ, 1921માં 
અસહકારની ચળિળ દરવમર્યાન મામલતદારની 
સરકારી નોકરીનું રાજીનામું. સાબરમતી 
આશ્મમમાં ગાંધીજીનરે મળ્ા. પછાત લોકોની 
સરેિા કરિા 1922 પછી સોનાિીટી (તા. 

હાલોલ) ગામરે ગુનરેગારોનરે સુધારી, કાંતણ, 
રેંકટર્યો, િાચનની પ્રિમૃવતિ કરી. 1928 : બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ િખતરે વહજરત કરનાર ખરેડૂતોની 
ગાર્યકિાડી હદમાં રહરેિાની વર્યિસથા. 1930ની 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં નિસારીની 
છાિણી સંભાળી. ધરપકડ. દોઢ િષ્થની કરેદની 
સજા. 1932ની ચળિળમાં ધરાસણાના અગરો 
પર ટુકડી લઈ જઈનરે સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. અઢી 
િષ્થની કરેદની સજા. પછી હાલોલ તાલુકાના 
રામરેશરા ગામરે આશ્મ શરૂ કર્યયો. 1942ના 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન િખતરે તરેઓ કાંવતકારી 
જૂથમાં જોડાર્યા. િડોદરામાં ભૂગભ્થમાં રહ્યા. 
છોટુભાઈ પુરાણી સાથરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં 
જોડાર્યા. બૉમબ બનાવર્યા તથા બીજે મોકલર્યા. 
ગોધરાથી ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં 
અટકાર્યત.
અિસાન : 16 નિરેમબર, 1954.

દેસાઈ, નાનુિાઈ ખુશા્લિાઈ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં એવલસકરિજ શાંવતકુંજ 
સોસાર્યટીના ઘરમાં પવત્રકાઓ અનરે પોસટરો 
રાખિા માટરે ચાર માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 
150 દંડ.

દેસાઈ, (ડૉ.) નાનુિાઈ છરોટુિાઈ
જનમ : 29 જૂન, 1901. કતારગામ, કજ. સૂરત.

અભર્યાસકાળ દરવમર્યાન કકકરેટના ખરેલાડી. 
વિદ્ાથભી અિસથાથી જ સિદરેશીનો રંગ. 
ડૉ્ટરીના ધંધાનરે કારણરે લડતમાં સીધો ભાગ 
લઈ શ્ર્યા નહોતા. ધરાસણાના રણમરેદાન પર 
ઘાર્યલ સૈવનકોની સારિારનું કામ કદિસો પર્યુંત 
ખડરે પગરે કર્યુું. 1932માં 2 િષ્થની સજા થઈ 
હતી. વિસાપુર જેલમાં સજા ભોગિી. 1931 
અનરે 1934માં એમ બરે િખત સુધરાઈમાં 
ચૂંટાર્યા હતા. 1942માં અટકાર્યત. જેલમાંથી 
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છૂટ્ા પછી સૂરતમાં દિાખાનું શરૂ કર્યુું.
અિસાન : 24 જુલાઈ, 1949.

દેસાઈ, નાનુિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 10 મરે, 1904.

1926થી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓ. 1930 મરેમાં 
ધરાસણાના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં તરેઓ
સંગ્રામ સવમવતના પ્રમુખ હતા. 1931માં
ગામડાંમાં પ્રચાર દરવમર્યાન ધરપકડ. 1932, 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ અનરે 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ધરપકડ. કુલ 18 માસની 
જેલ ભોગિી. િલસાડ તાલુકા સવમવતના મંત્રી 
અનરે પછી પ્રમુખ.
અિસાન : 17 જૂન, 1954.

દેસાઈ, નાનુિાઈ દ્લપતિાઈ
જનમ : 1921. િકરર્યાિ, તા. ગણદરેિી.

અભર્યાસ : સૂરતમાં. વિજ્ાનના સનાતક. 
અનાવિલ આશ્મમાં રહીનરે રાષ્્રભાિનાની 
પ્રરેરણા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં 
અભર્યાસ છોડી, લડતમાં જોડાર્યા. ગણદરેિી 
તથા અનર્યત્ર કામ કર્યુું. 1946-47માં અનાવિલ 
આશ્મના મદદનીશ ગમૃહપવત. તરે પછી ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠ અનરે અનર્યત્ર અધર્યાપક.

દેસાઈ, નારાયણ મહાદેવિાઈ
જનમ : 24 કડસરેમબર, 1924. િલસાડ.

1942ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં ઓલપાડ 
તાલુકાનાં ગામડાંમાં ફરી મુખી અનરે 
તલાટીઓનાં રાજીનામાં ભરેગાં કર્યાું. આખરી 
જંગમાં લડતનો પ્રચાર કર્યયો. ભૂદાન પ્રિમૃવતિ કરી 
‘સંત સરેિતાં સુકમૃત િાધરે’ નામના પુસતકમાં 
બાપુના સહિાસનાં સમરણો આલરેખર્યાં છરે. 
શાંવતસૈવનક. ગાંધીવિચારનો વિદરેશોમાં પ્રચાર. 
6 ભાષાના અભર્યાસી. અનર્ય પુસતકો ‘સોનાર 
બાંગલા’, ‘સિયોદર્યવિચાર’, ‘ભૂદાનઆરોહણ’, 
‘મારં જીિન એ જ મારી િાણી’ ગાંધીજીનું 

જીિનચકરત્ર ચાર ભાગમાં લખર્યું. તરે માટરે 
2004નો મૂવત્થદરેિી ઍિૉડ્થ મળ્ો છરે. જર્યારરે 
2001નો રણકજતરામ સુિણ્થચંદ્રક ઍિૉડ્થ પણ 
તરેમનરે મળરેલ છરે. ગાંધીકથા વિવિધ નગરોમાં. 
2007માં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના કુલપવત. 
અિસાન : 15 માચ્થ, 2015, સૂરત

દેસાઈ, ત્નમ્જળાબહેન જમનાદાસ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન ર્યુિાનોનરે આકરી 
સજા કરનાર મૅકજસટ્રરેટ નાટરેકરના મકાન પાસરે 
છાકજર્યાં લરેિા માટરે 8 બહરેનો સવહત ધરપકડ. 
2 માસની કરેદની સજા.

દેસાઈ, ત્નમ્જળાબહેન (ત્નમુબહેન) 
નરીરુિાઈ
જનમ : 30 સપટરેમબર, 1922. સૂરત. વનિાસ : 
અમદાિાદ.

વશવક્ષકા માલતીબહરેન દીવક્ષતની પ્રરેરણાથી 
રાષ્્રપ્રરેમી. કકશોરિર્યથી ખાદીધારી. અનર્યાર્યનો 
વિરોધ કરિાના સંસકાર. 1938માં હકરપુરા 
કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેવિકા. 1941માં 
દારૂનાં પીઠાં અનરે વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. પ્રભાતફરેરીઓમાં સકકર્ય. 1942ની 
લડતમાં એવલસકરિજમાં સ્ત્રી-િૉડ્થનાર્યક. 
સરઘસો કાઢિાં, પવત્રકાઓ ઘરમાં ગુપ્ત રાખિી 
અનરે િહેંચાિી દરેિી. તરેમનરે ઘરેર સભાઓનું 
આર્યોજન. બહરેનોમાં લડતનો પ્રચાર, જાગમૃવત. 
તરેમનરે ઘરેર જડતી. કાર્ય્થકરોનરે ગુપ્ત આશ્ર્ય. 
સરઘસમાંથી ધરપકડ. 3 માસની કરેદની સજા. 
વમલો ન ખોલરે તરે માટરે ઉપિાસ. હડતાળ પરના 
મજૂરોનરે અનાજ િહેંચતાં.

દેસાઈ, નરીછાિાઈ ગરોત્વંદજી
જનમ : 5 ઑગસટ, 1899. પારનરેર પારડી, કજ. 
સૂરત.

1919માં રૉલરેટ કાર્યદા(કાળા કાર્યદા)ના 
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વિરોધમાં આંદોલન કરિા તરેમણરે સૂરતમાં 
સિર્યંસરેિક દળ શરૂ કર્યુું. 1921માં અમદાિાદમાં 
અવધિરેશન ભરાર્યું તર્યારરે સિર્યંસરેિકોના નાર્યક. 
1923માં નાગપુર ધિજ-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 2 માસની જેલની સજા ભોગિી. 
1930માં િલસાડમાં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ કરીનરે 
9 માસની જેલ ભોગિી. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 6 માસની જેલ 
ભોગિી. લડતના દરરેક તબક્કરે ભાગ લઈનરે કુલ 
સાત િખત જેલની સજા ભોગિી.

દેસાઈ, નરીરુિાઈ ચરીમન્લા્લ
દાહોદ.

જાણીતા િકીલના સગીર પુત્ર. 9 સપટરેમબર, 
1942ના રોજ દાહોદમાં રાષ્્રધિજ સવહત 
સરઘસ કાઢી વિવિધ લતિાઓમાં ફર્યા્થ. પોલીસરે 
અટકાિી ધરપકડ કરી. સગીર છતાં 2 માસની 
સજા નરે રૂ. 200 દંડ. દંડ ન ભરરે તો િધુ 2 
માસની સજા.

દેસાઈ, નરીરુિાઈ િાઈ્લા્લિાઈ
જનમ : 13 જાનર્યુઆરી, 1912. અમદાિાદ.

સતર્યાગ્રહની લડતના દરરેક તબક્કરે ભાગ લઈનરે 
કારાિાસ ભોગવર્યો. 1930માં વિરમગામ અનરે 
ધરાસણામાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરી 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો. પોલીસનો ખૂબ માર ખાધો. 
1932ના સતર્યાગ્રહમાં પણ ભાગ લઈનરે જેલ 
ભોગિી. 1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં ધરપકડ થઈ. અટકાર્યતમાં 2 િષ્થ 
જેલ ભોગિી. અમદાિાદની ર્યુિકપ્રિમૃવતિ, 
વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિ અનરે વિદ્ાથભીપ્રિમૃવતિમાં સદા 
સકકર્ય. ર્યુિકોની વશકબરો ર્યોજી 
સિાતંત્ર્યઆંદોલનમાં પ્રાણ પૂર્યા્થ. કૉંગ્રરેસમાં 
સમાજિાદી પક્ષના એક સથાપક. તંત્રી : 
‘ગુજરાત સમાચાર’. જેલમાં રાજકીર્ય કરેદીઓ 

માટરે અભર્યાસિગયો ચલાિતા.
અિસાન : 1 કડસરેમબર, 1993. અમદાિાદ.

દેસાઈ, નરી્લરતન ઓચછવ્લા્લ
જનમ : 1919. દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

દરેિગઢબાકરર્યા દરેશી રાજર્ય હોિાથી 1942ની 
ચળિળની પ્રિમૃવતિ થતી ન હોિાથી દાહોદ જઈ 
તર્યાં ધિજ સવહત સરઘસ કાઢી, સૂત્રોચચાર 
સવહત મામલતદારની કચરેરી પર ધિજ ચડાિિા 
જતાં ધરપકડ. 4 માસની કરેદની સજા.
અિસાન : 1989.

દેસાઈ, પદ્ાબહેન નાનુિાઈ
સૂરત.

રાષ્્રભ્ત બનિાથી આજીિન ખાદીધારી તથા 
ચા નવહ પીિાની પ્રવતજ્ા લીધી. સૂરતમાં 
કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો. 
બીજા આગરેિાનો સાથરે બારડોલી-માંડિી 
તાલુકાનાં ગામોમાં ચળિળનો પ્રચાર. 
કસતૂરબાની સરદારી હરેઠળ 17 બહરેનોની 
ટુકડીમાં જોડાર્યાં. 1928માં મીઠુબહરેનની 
આગરેિાની હરેઠળ તરેમણરે ભીમરાડ, િરેસુ, 
ઉદિાડા નરે પારડી છાિણીઓમાં રહીનરે વપકરેકટંગ 
તથા ગામડામાં પ્રચારની પ્રિમૃવતિ. પારડીમાં 
કાંતણ-પીંજણના િગયો શરૂ કર્યા્થ. કરેદી કદનની 
ઉજિણી િખતરે સરઘસ કાઢું. સૂરતના દસમા 
કડ્ટરેટર તરીકરે પકડાર્યાં. 6 મવહનાની સજા નરે 
રૂ. 150 દંડ અથિા િધુ અઢી મવહનાની જેલ 
થઈ.

દેસાઈ, પરાગજી ખંડુિાઈ
જનમ : સંિત 1939ના આસો સુદ તરેરસ. કજ. 
િલસાડ. િતન : સાલરેજ, તા. ગણદરેિી.

1893 : દવક્ષણ આકરિકામાં ગાંધીજીના 
સાથીદાર. તર્યાં વહનદીઓના સિમાનની 
સતર્યાગ્રહની લડતમાં 6 િખત ધરપકડ. છ 
િખત તર્યાં જેલ ભોગિી. બરે િાર 6-6 મવહનાની 
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સજા થઈ. બરે િાર 3-3 મવહનાની સજા થઈ. 
એક િાર 10 કદિસની અનરે એક િાર 7 
કદિસની સજા થઈ. દવક્ષણ આકરિકામાં 
ગાંધીજીના ‘ઇંકડર્યન ઓવપવનર્યન’ 
િત્થમાનપત્રનું સંચાલન – 1914થી 1917. 
ભારતમાં ગણદરેિી તાલુકાના હોમરૂલના 
આગરેિાન. હોમરૂલનો પ્રચાર કરિા સભાઓ, 
ભાષણો. 1920-22ના અસહકારના 
આંદોલનમાં જોડાર્યા. ‘નિર્યુગ’ પત્રના તંત્રી. 
રાજદ્રોહી લખાણ લખિા માટરે અદાલતમાં કરેસ. 
અઢી િષ્થની સજા સાબરમતી અનરે 
હૈદરાબાદ(વસંધ)ની જેલમાં ભોગિી. બીજી િાર 
રાસ ગામમાં પ્રિરેશિાના પ્રવતબંધનો ભંગ 
કરિાથી તરેમની નકડર્યાદ સટરેશનરે ધરપકડ. ખરેડા 
જેલમાં લઈ જઈ છોડી દીધા. ખરેડા શહરેરની હદ 
ન છોડિા અનરે પોલીસસટરેશનરે સિાર-સાંજ 
હાજરી આપિાનો હુકમ. તરેનો તરેમણરે તરત 
ભંગ કરિાથી દોઢ િષ્થની જેલની સજા. 
1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ. 1 
િષ્થની સજા.

દેસાઈ, પાવ્જતરીબહેન ગરોપા્લિાઈ
ચીખલી, િલસાડ. અભર્યાસ : પ્રાથવમક.

1930-31 : સવિનર્ય કાનૂનભંગ. પ્રાથ્થના, 
પ્રભાતફરેરી, સરઘસ, દારૂપીઠાં પર વપકરેકટંગ 
આકદ પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1931 : ચીખલીમાં 
ધરપકડ અનરે કારાિાસ. ગાંધી-ઇવિ્થન સંવધથી 
મુક્ત.

દેસાઈ, પાવ્જતરીબહેન મકનજી
1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહ. લડતનું કરેનદ્ર 
તરેમનો મઢી આશ્મ. િડોદરાના અબબાસ 
તૈર્યબજી, સાબરમતીના ઇમામસાહરેબ, 
નકડર્યાદના ગોકળદાસ બાપુ, ફૂલચંદભાઈ 
શાહ આકદએ લડતનું સંચાલન આ આશ્મમાં 
રહીનરે કર્યુું. પાછળથી કઠોરમાં કરેનદ્રની સથાપના. 
વિવિધ પ્રિમૃવતિ.

દેસાઈ, પ્મરોદિાઈ કનૈયા્લા્લ
જનમ : 1911, સૂરત.

રાષ્્રિાદી નરેતા અનરે કાર્ય્થકર કનૈર્યાલાલ 
(કાનજીભાઈ) દરેસાઈના મોટા પુત્ર. સતર્યાગ્રહના 
દરરેક તબક્કરે ભાગ લઈનરે જેલિાસ. 1930માં 
અભર્યાસ છોડ્ો. ગ્રામસરેિા શરૂ કરી. કૉંગ્રરેસમાં 
જોડાર્યા. ઓલપાડમાં ધરપકડ. જેલિાસ. 
1932માં ફરીથી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 2 
િષ્થની સજા થઈ. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં અનરે 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ભાગ. જેલિાસ. રાષ્્રીર્ય અનરે જાહરેર 
જીિનની પ્રિમૃવતિઓ. ઓલપાડમાં હાઈસકૂલ 
સથાપી. સૂરત કજલલાની વિવિધ સંસથાઓમાં 
હોદ્રેદારો.

દેસાઈ, પ્સન્વદન િગવાનજી
સમરોલી, તા. ચીખલી.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ 
કરનાર જહાલ જૂથમાં સામરેલ થર્યા. નિસારીના 
લાલભાઈ પટરેલ, ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ િગરેરરેના 
સંપક્થમાં રહી તાલુકાની પ્રિમૃવતિ ગોઠિતા. 
સોનિડી ગામ પાસરે અંકબકા નદીના પટમાં 
ભૂગભ્થમાં કાર્ય્થકરો મળીનરે કાર્ય્થકમની ચચા્થ 
કરતા. તાલુકાનાં ગામોમાં રાત્રરે પવત્રકાઓ 
પહોંચાડતા. તાલુકાના કાર્ય્થકરોનરે ગુપ્તિાસ 
દરવમર્યાન માગ્થદશ્થન આપતા. િરેપારી, 
દૂધિાળો, ટપાલી, છાપાિાળો, િરરાજા, સૈવનક 
જેિો િરેશપલટો કરતા.

દેસાઈ, પ્ાણજીવનદાસ વ્રજ્લા્લ
જનમ : પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930-31ના મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે પાટડી-
ખારાઘોડાના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં આગરેિાની 
ભર્યયો ભાગ. સરકારરે ભારરે દમન ગુજાર્યુું. તરેનો 
ભોગ બનર્યા. 3 માસની સજા થઈ.

દેસાઈ, બલ્લુિાઈ દ્લપતિાઈ
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જનમ : 7 ફરેરિુઆરી, 1922. કતારગામ.

1938માં વિદ્ાથભી સંઘની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 
પ્રોપાર્યટરી હાઈસકૂલમાં હડતાળ પાડિા માટરે 
શાળા છોડિી પડી. વમશન હાઈસકૂલમાંથી 
મહાસભાના અવધિરેશનની પ્રિમૃવતિ કરિા માટરે 
શાળામાંથી રજા આપી. 1940માં કૉંગ્રરેસમાં 
જોડાર્યા. 1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 3 
મવહનાની સજા ભોગિી. 1942માં 9 મવહનાની 
સજા થઈ. 1944માં રરેલરાહતનું કાર્ય્થ કર્યુું. 
1950-54 : સૂરત કજલલા ગ્રામરક્ષકદળના 
માનદ અવધકારી. 1957-59 : સૂરત કજલલા 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 1958-62 : ચોર્યા્થસી 
તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ. 1963થી 
ચોર્યા્થસી તાલુકા પંચાર્યતના પ્રમુખ. સૂરત 
કજલલા પંચાર્યતના સભર્ય. 1970માં પ્રમુખ.

દેસાઈ, બળવંતરાય દુ્લ્જિિાઈ
જનમ : મરોલી, કજ. િલસાડ.

12 િષ્થની ઉંમરથી દરેશભ્ત. સરકારી શાળા 
અનરે દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. પરદરેશી 
કાપડની હોળી કરિામાં, હકરજન ફાળો એકવત્રત 
કરિામાં ભાગ. ખજૂરાં કાપિાની પ્રિમૃવતિમાં પણ 
ગામરેગામ ફરીનરે કામ કર્યુું. ચીખલી તાલુકા 
કૉંગ્રરેસ કારોબારી સવમવતમાં સભર્ય. રાનકૂિા 
મંડળ કૉંગ્રરેસ સવમવતના 7 િષ્થ સુધી પ્રમુખ 
હતા. ખરોલી પંચાર્યતના સરપંચ અનરે ખરોલી 
સહકારી મંડળીના પ્રમુખ. તાલુકાના 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ કાર્ય્થ. 1942માં પટરેલ-
તલાટીનાં રાજીનામાં લરેિાની પ્રિમૃવતિ. 
ભોંર્યપવત્રકા પણ લખતા.

દેસાઈ, બળવંતરાય મકનજી
સૂરત.

સતર્યાગ્રહના અડગ સૈવનક. પવત્રકાઓ 
છપાિિાનું, પહોંચાડિાનું, પ્રચારનું કાર્ય્થ કર્યુું. 
નિસારીમાં ભૂગભ્થમાં પવત્રકા િહેંચિાનું કાર્ય્થ 

કરતા, ધરપકડ. અનહદ માર માર્યયો. બરેભાન 
બનાિી દીધા. 1 િષ્થની સજા થઈ.

દેસાઈ, ત્બહારરીદાસ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1857ના વિપલિ િખતરે તરેમણરે તાતર્યા ટોપરેનરે 
પોતાનરે તર્યાં ગુપ્ત આશ્ર્ય આપર્યો હતો અનરે 
તરેમણરે છુપાઈનરે એ વિસતારના લોકો તથા 
ઠાકોરોનરે કરિકટશ સરકાર સામરે ઉતિરેકજત 
કરિામાં આિશર્યક સહાર્ય કરી હતી.
દરેસાઈ, ભક્તલક્મી ગોપાળદાસ (ભક્તબા)
જનમ : 1899. લીંબડી, સુરરેનદ્રનગર.
સતર્યાગ્રહી પવતનાં સાચાં સહધમ્થચાકરણી. 
1921 : કૉંગ્રરેસના અમદાિાદ અવધિરેશનમાં 
સકકર્ય. 1923માં બોરસદ સતર્યાગ્રહ િખતરે 
જનતાનરે પડખરે. 1923ના નાગપુર ઝંડા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. નકડર્યાદ, બોરસદ 
આકદ સથળરે દારૂનાં પીઠાં તથા પરદરેશી કાપડના 
િરેપાર સામરે સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1931 : 21 
મવહના કારાિાસ. 1941 : દોઢ િષ્થ કારાિાસ. 
સ્ત્રીજાગમૃવતનાં પ્રરેરક. 1942માં જેલિાસ.

દેસાઈ, િગવાનજી ડાહ્ાિાઈ
મુ. િટાર, કજ. િલસાડ.

1931-32માં મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરપકડ 
માટરે િૉરંટ આવર્યું તર્યારરે 2 માસ ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ 
કરી. સરઘસમાં જાહરેર થતાં ધરપકડ થઈ. 
સાબરમતી જેલમાં 5 માસની સજા ભોગિી. 
1942ની ચળિળમાં પકડાઈ જતાં ફરી દોઢ 
િષ્થની સજા થઈ.

દેસાઈ, િૂપતિાઈ વ્રજ્લા્લ
જનમ : 1903, પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930ની મીઠાની લડતમાં વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહની છાિણીમાં રહી ભાગ લીધો. 
જેલિાસ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભૂગભ્થમાં રહીનરે કામ કરતાં પકડાર્યા અનરે 
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જેલિાસ. આજીિન સરેિાપ્રિમૃવતિ.

દેસાઈ, િૂ્લાિાઈ જીવણજી
જનમ : 13 ઑ્ટોબર, 1887. િતન : િલસાડ. 
વનિાસ : મુંબઈ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી., પ્રારંભરે 
ગુજરાત કૉલરેજ, અમદાિાદમાં અધર્યાપક. 
વર્યિસાર્ય : િકીલાત. મુંબઈ હોમરૂલ લીગના 
સભર્ય. 1932 : સિદરેશી સભાની તરેમની 
પ્રિમૃવતિઓ માટરે ધરપકડ કરીનરે 1 િષ્થ કરેદની 
સજા. કદલહી ધારાસભામાં ચૂંટાર્યા. આઝાદ 
વહનદ ફોજના સરેનાપવતઓના બચાિધારાશાસ્ત્રી 
તરીકરે સુંદર કામગીરી બજાિી.
અિસાન : 6 મરે, 1946. મુંબઈ.

દેસાઈ, િરોગરી્લા્લ હક્ર્લા્લ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન 7-10-1942ના 
રોજ રેંકટર્યા બારસ (ગાંધીજર્યંતી) અંગરે સરઘસ. 
દરેિગઢ-બાકરર્યાના ર્યુિકના હાથમાં રાષ્્રધિજ 
હતો. પોલીસ ધરપકડ. 2 માસની કરેદ અનરે રૂ. 
50 દંડ. દંડ ન ભરરે તો 1 માસની િધુ સજા. 
સાબરમતી જેલમાં મોકલર્યા.

દેસાઈ, મકનજી િાણાિાઈ
સૂરત.

1910 : કાંવતકારી ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ માટરે કરેસ. 
1919 : અકોરી રાષ્્રીર્ય શાળામાં વશક્ષક. 
1922 : િરાડમાં ખાદીકામનું કરેનદ્ર. 1925 : 
મઢીમાં આશ્મ. ખાદીપ્રચાર. 1930 : ભીમરાડ 
મીઠા-સતર્યાગ્રહ, 6 મવહના કારાિાસ. 1932 : 
સવિનર્ય કાનૂનભંગ. પોલીસના લાઠીમારમાં 
હાથ ભાગર્યો. 3 િષ્થ કારાિાસ. 1935 : 
વપકોદરા ગામરે ખાદી ગ્રામોદ્ોગ કાર્ય્થ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ સભાના કાર્ય્થકમ માટરે કારાિાસ. 
રચનાતમક કાર્ય્થ.

દેસાઈ, મગનિાઈ પ્િુદાસ
જનમ : 11 ઑ્ટોબર, 1899. ધમ્થજ, નકડર્યાદ, 
કજ. ખરેડા. િતન : નકડર્યાદ. વનિાસ : અમદાિાદ.

વશક્ષણ : પ્રાથવમક, માધર્યવમક નકડર્યાદમાં. લગ્ન 
: ડાહીબહરેન, 1915. 1920 : બી.એ.ના છરેલલા 
િષ્થમાં મુંબઈ એકલફનસટન કૉલરેજનો તર્યાગ. 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. 1920 : રાષ્્રીર્ય 
વશક્ષણના પ્રસારનું કાર્ય્થ. 1923 : ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠના અધર્યરેતા (ફરેલો). 1928 : 
વિદ્ાપીઠના આજીિન સરેિક. 1930 : 
દાંડીકૂચમાં સૈવનક. 1932 : વિદ્ાપીઠ ભિન 
લઈ લરેિાના સરકારના કાર્ય્થનો વિરોધ. રૂ. 50 
દંડ, 6 મવહના કઠોર કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળના આરંભથી અંત સુધી 
કારાિાસ. 1937-61 : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના 
આચાર્ય્થ, મહામાત્ર. 1939-61 : ‘વશક્ષણ અનરે 
સાવહતર્ય’ માવસક બંધ ન પડ્ું તર્યાં સુધી તંત્રી. 
1946-53 : નગરપાવલકા વશક્ષણ મંડળના 
અધર્યક્ષ. 195-256 : ‘હકરજન’ સાપ્તાવહકના 
સહતંત્રી. 1959-60 : ગુજરાત ર્યુવનિવસ્થટીના 
કુલપવત (િા.ચા). મુંબઈ વિધાનપકરષદના 
સભર્ય. 1961 : ‘સતર્યાગ્રહ’ સાપ્તાવહકના 
તંત્રી. ‘સાથ્થ જોડણીકોશ’ના પ્રમુખ સંપાદક. 
વહનદી-ગુજરાતી કોશના સંપાદક. ‘સતર્યાગ્રહની 
મીમાંસા’ પુસતક માટરે ‘સમાજવિદ્ા પારંગત’ની 
પદિી. વિવિધ વિષર્યોનાં પુસતકો લખર્યાં, 
સંપાદન કર્યુું, ભાષાંતર કર્યુું.
અિસાન : 1 ફરેરિુઆરી, 1969.

દેસાઈ, મગન્લા્લ દયાળજી
િલસાડ.

રાષ્્રીર્ય ચળિળની શરૂઆતથી મગનકાકા 
તરીકરે જાણીતા. 1930ની ધરાસણાની લડતમાં 
સકકર્ય ફાળો આપર્યો. પકડાર્યા અનરે ર્યરિડા 
જેલમાં ગર્યા.
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દેસાઈ, મત્ણબહેન કાત્ળદાસ
જનમ : 15 નિરેમબર, 1922. સમરોલી, ગણદરેિી.

મૅકટ્રક સુધીનો અભર્યાસ. સૂરત 
િવનતાવિશ્ામમાં. મુંબઈ ટ્રરેવનંગ કૉલરેજમાં 
અભર્યાસ દરવમર્યાન 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત શરૂ થતાં દરેશભક્તથી જોડાર્યાં. ગણદરેિી 
જઈનરે સ્ત્રીઓની ટુકડી બનાિી પટરેલ-તલાટીનાં 
રાજીનામાં લરેિાં, હાઈસકૂલો પર વપકરેકટંગ. 
ધરપકડ. 4 માસની સાદી કરેદની સજા. 
સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી.
અિસાન : ફરેરિુઆરી, 1966.

દેસાઈ, મત્ણબહેન દયાળજી
જનમ : 7 સપટરેમબર, 1921. િરેગામ, તા. ગણદરેિી. 
ડાંભરેરમાં વપતાનરે રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં રસ. વપતા 
ગાંધીસાવહતર્યનો પ્રચાર કરતા. સૂરત િવનતા-
વિશ્ામમાં અભર્યાસ. રાષ્્રીર્ય ભાિના વિકસી. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં જોડાર્યાં. 20 
એવપ્રલ, 1943ના રોજ સરઘસ કાઢી આગરેિાની 
લીધી. ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા. છૂટ્ા 
બાદ રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. પોતરે વિધિા થર્યા બાદ 
પુનલ્થગ્ન કરી સમાજસુધારાનો દાખલો બરેસાડ્ો.

દેસાઈ, મત્ણબહેન નટવર્લા્લ
દરેસાઈિાડા, દાહોદ.

પવત પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષક, રાષ્્રિાદી. 
તરેમનરે ઘરેર સાઇ્લોસટાઇલ મશીન પર લડતની 
પવત્રકા છપાતી. 7-11-1942ના રોજ પોલીસનો 
દરોડો. બારણું બંધ હોિાથી મશીન બીજે 
મોકલી દીધું. પવત નટિરલાલ છાપરરેથી છટકી 
ગર્યા. શક પરથી મવણબહરેનની ધરપકડ. 1 
મવહનો અટકાર્યતમાં રાખર્યાં.

દેસાઈ, મત્ણિાઈ ગરોપાળજી
જનમ : 3 મરે, 1902. પૂણી, કજ. સૂરત.

1921 : અસહકાર. વિલસન કૉલરેજ છોડી 

રાષ્્રીર્ય કૉલરેજમાં જોડાર્યા. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના 
સનાતક. 1927 : ર્યંગ ઇંકડર્યા સોસાર્યટીમાં 
જોડાર્યા. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહ. સરભોણ 
આશ્મમાં સરેિા. 1930 : 6 મવહના કઠોર 
કારાિાસ. 1932-33 : 2 િષ્થ કઠોર કારાિાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ 1 િષ્થ અટકાર્યત. 
છોટુભાઈ દરેસાઈના ભાઈ.

દેસાઈ, મત્ણિાઈ િગવાનજી
જનમ : 10 ઑગસટ, 1906. િરેગામ. તા. ગણદરેિી.

ઠાકોરભાઈ દરેસાઈના વમત્ર હોિાથી રાષ્્રિાદી 
બનર્યા. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. નિજીિન 
સંસથામાં સરેિક. 1930ના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 
6 માસની સખત કરેદની સજા સાબરમતી અનરે 
ર્યરિડા જેલમાં ભોગિી. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ શરૂ થતાં જ ધરપકડ થઈ. 
1944 સુધી નાવશક સરેનટ્રલ જેલમાં અટકાર્યત. 
1966 સુધી નિજીિનમાં સરેિક. લરેખક. 
અનુિાદક.

દેસાઈ, મત્ણિાઈ િરીમિાઈ
જનમ : 27 એવપ્રલ, 1920. કોસમાડા.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : ઉરળીકાંચન (પુણરે). સૂરતના 
અનાવિલ વિદ્ાથભી. આશ્મમાં રહરેતા. રાષ્્રીર્ય 
ભાિના. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ શરૂ 
થતાં બી.એસસી.નો છરેલલા િષ્થનો અભર્યાસ 
છોડી ગણદરેિી તાલુકાના કાર્ય્થકરો સાથરે જોડાર્યા. 
રરેલિરેના પાટા ઉખરેડિા, ચોરા બાળિા, ગરનાળાં 
તોડિાં િગરેરરે ભાંગફોડના કાર્ય્થકમમાં સાહવસક 
અનરે િધુ શ્મનાં કાર્યયો સિરેચછાએ કરતા. 
ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં કારાિાસ. છૂટ્ા 
બાદ વનસગયોપચાર કરેનદ્ર ઉરળીકાંચન (પુણરે 
પાસરે). ગોવિદ્ાના વનષણાત બનર્યા. પદ્મશ્ીનો 
ઍિૉડ્થ.
અિસાન : 14 નિરેમબર, 1993.

દેસાઈ, મત્ણિાઈ રણછરોડજી
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મોતા, તા. બારડોલી

1905-11 : બંગભંગના સમર્યથી રાષ્્રીર્ય 
લડતોમાં આગળ પડતો ભાગ લરેતા. તરેમણરે એક 
પોલીસનરે રાજીનામું આપિા સમજાવર્યો અનરે 
પછી કજંદગીભર તરેનરે પોષર્યો. 1921માં મોતામાં 
રાષ્્રીર્ય શાળા થઈ તર્યારરે તરેમણરે હકરજન પ્રિમૃવતિ 
કરી હતી.

દેસાઈ, મત્ણિાઈ ્લા્લિાઈ
મજીગામ, તા. ચીખલી.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન રણછોડજી 
ગાંડાભાઈ નાર્યક(તલાિચોરા)ની સાથરે 
પ્રિમૃવતિઓ કરતા. ચીખલી કસબામાં 
અિારનિાર જાહરેરસભાઓ ર્યોજતા અનરે તરે 
રીતરે લડતનો પ્રચાર તથા લોકજાગમૃવતનું કામ 
કરતા હતા. વગજુભાઈ બધરેકા અનરે તારાબહરેન 
મોડકની બરે સભાઓ તરેમણરે ખડકીમાં તથા 
નદીકકનારરે ગોઠિી. સભાબંધીના કાર્યદાનો 
ભંગ કર્યયો.

દેસાઈ, મત્ણ્લા્લ ત્રિિુવનદાસ
જનમ : 1874. મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : એલએલ.બી. અમદાિાદમાં સફળ 
િકીલાત. 1897ના દુષકાળ િખતરે રાહતકાર્ય્થ. 
વિલાર્યતમાં ભારતની આઝાદી માટરે રૂ. 4,500 
ફાળો ઉઘરાવર્યો. તરેમના ભાઈશ્ી બાલુભાઈ 
મુંબઈના બાહોશ િકીલ અનરે કૉંગ્રરેસના 
કાર્ય્થકતા્થ. મુંબઈ કૉપયોરરેશન તથા મહાસભાના 
સભર્ય તરીકરે ચૂંટાર્યા હતા.
અિસાન : 1900.

દેસાઈ, મત્ણ્લા્લ માણેક્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 15 
ઑગસટના રોજ સરઘસ, લાઠીચાજ્થ, 2 માસની 
કરેદની સજા.

દેસાઈ, મદન્લા્લ છગન્લા્લ
દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં દાહોદમાં
25-9-42ના રોજ રાષ્્રધિજ સવહત સરઘસ, 
સરકાર વિરોધી સૂત્રોચચાર. સભા ભરી. 
તરેમાંથી પોલીસરે ધરપકડ કરી. 2 માસની 
સખત કરેદ અનરે રૂ. 50 દંડ. દંડ ન ભરરે તો િધુ 
2 માસની કરેદની સજા. સાબરમતી જેલમાં 
સજા ભોગિી.

દેસાઈ, મધુિાઈ દાદુિાઈ
જનમ : જુલાઈ, 1912. નકડર્યાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1919ની સિાતંત્ર્યની લડત 
િખતરે 17 િષ્થની િર્યરે લડતમાં સકકર્ય. 1 િષ્થની 
જેલની સજા. રાજકીર્ય અનરે શૈક્ષવણક પ્રિમૃવતિમાં 
સતત કાર્ય્થશીલ.

દેસાઈ, મધુમતરીબહેન
બોચાસણ (સાબરમતી આશ્મ). ઉંમર : 16.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકા 
તથા બંદૂકના કુંદાથી છાતી, પરેટરે, ખભા અનરે 
માથામાં ઈજાઓ થઈ હતી.

દેસાઈ, મધુસૂદન નટવર્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં આગળ પડતો 
ભાગ લીધો. સભા-સરઘસોમાં ભાગ લરેતા 
હતા. તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે 
જેલની સજા ભોગિી હતી.

દેસાઈ, મનુિાઈ ઉિફે ડાહ્ાિાઈ 
નારણજી
દરેશપ્રરેમ. ધંધો : િકીલાત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
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અટકાર્યતી ધારા હરેઠળ ધરપકડ. જેલિાસ.
અિસાન : 1951.

દેસાઈ, મનુિાઈ ગરોપાળજી
એર, કજ. િલસાડ.

1942ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં નિસારી સબ-
જેલમાં 1 મવહનો રહ્યા. 1942ના નિરેમબરમાં 
એરથી ફરી પકડાર્યા. 13 િષ્થ અટકાર્યતમાં 
રહ્યા.

દેસાઈ, મનુિાઈ દયાળજી
જનમ : 1922. અજરાઈ, તા. ગણદરેિી.

1942નું ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન શરૂ થતાં 
ગણદરેિીમાં મૅકટ્રકનો અભર્યાસ છોડી લડતમાં 
જોડાર્યા. શાળામાં હડતાળ પડાિિાની 
આગરેિાની. સરઘસ કાઢું. સરઘસના 
આગરેિાનોની ધરપકડ તરેમાં સમાિરેશ. કોટકે 
સજા કરી. સજાની મુદત થતાં પહરેલાં મુ્ત. તરે 
પછી વિવિધ ગામરે પવત્રકા િહેંચિા જતા.

દેસાઈ, મહાદેવિાઈ હક્રિાઈ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1892. કદહરેણ, સૂરત.

ગાંધીજીના મંત્રી. 1917-42 : ગાંધીજીની 
સઘળી પ્રિમૃવતિમાં ગાઢ રીતરે સકકર્ય. ચંપારણ, 
અમદાિાદ વમલ મજૂરોની હડતાલ, ખરેડા, 
અસહકાર, મીઠાનો, વર્યક્તગત, ‘વહનદ છોડો’ 
આકદ સતર્યાગ્રહોમાં સકકર્ય. 6 િાર કારાિાસ. 
નિજીિન, ર્યંગ ઇકનડર્યા, હકરજનબંધુ, હકરજન 
આકદ પત્રોના સંપાદક રહ્યા. ગાંધીજીનાં 
લખાણોનાં ગુજરાતી-અંગ્રરેજીમાં ભાષાંતરો 
કર્યાું. 1942 : ગાંધીજી સાથરે પુણરે આગાખાન 
મહરેલમાં બંદી.
અિસાન : બંદી અિસથામાં અચાનક. 15 
ઑગસટ, 1942.

દેસાઈ, મહેનદ્ર ગરોપા્લદાસ
જનમ : 11 નિરેમબર, 1914. િસો, કજ. ખરેડા.

દરબાર ગોપાલદાસ દરેસાઈના પુત્ર. તરેમણરે 
બારડોલી સતર્યાગ્રહ(1928)માં ભાગ લીધો 
હતો. 1930 : બારડોલી, બોરસદ, બદલપુર 
અનરે અમદાિાદમાં સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
ધરાસણામાં મીઠા સતર્યાગ્રહમાં માર ખાધો. 
આંધ પ્રદરેશમાં વિશાખાપટ્ટનમમાં સતર્યાગ્રહ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. ભાંગફોડ 
પ્રિમૃવતિ. 6 િખત થઈનરે એકત્ર 33 િષ્થ 
કારાિાસ. સહકારી કાર્ય્થકર.

દેસાઈ, મહેનદ્રિાઈ વા્લજીિાઈ
જનમ : 16 ઑ્ટોબર, 1922. રાજકોટ.

વપતા ગાંધીજીના અંતરેિાસી હતા. મહરેનદ્રભાઈનું 
બાળપણ આશ્મમાં. 1942ની લડત શરૂ થતાં 
અભર્યાસ છોડી લડતમાં જોડાર્યા. 1 િષ્થ 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

દેસાઈ, મંજુ્લાબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં વમલોની હડતાળ 
ખોલિાના વિરોધમાં વમલમાવલકોનરે બંગલરે 
ઉપિાસ. પાંચમા કદિસરે 27-11-1942ના રોજ 
ચંપાબહરેન મહરેતાના બંગલરે પારણાં.

દેસાઈ, માણેકગૌરરી મૂળજીિાઈ
િડદલા, તા. બોરસદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં લાઠીના પ્રહાર તથા બંદૂકના કુંદા 
મારિાથી તરેમનરે ખભો, બરડો અનરે લમણામાં 
ઈજાઓ થઈ હતી.

દેસાઈ, માણેક્લા્લ છરોટા્લા્લ
કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1930 : સવિનર્ય ભંગ સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 
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1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ સતર્યાગ્રહ. અમદાિાદમાં નિજીિન 
મુદ્રણાલર્યમાં જોડાર્યા. સમર્યાંતરરે કાગળના 
મોટા િરેપારી થર્યા. વનિમૃતિ. કપડિંજની 
સરેિાસંસથાઓમાં સકકર્ય.

દેસાઈ, મરીનુ બરજોરજી
જનમ : 1 જુલાઈ, 1919. િતન : નિસારી.

રાષ્્રીર્ય ભાિના. 1942ની ચળિળ દરવમર્યાન 
મુંબઈ જઈનરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
ગુજરાતીમાં લડત અંગરેની પવત્રકા, છૂપી રીતરે 
તૈર્યાર કરીનરે િહેંચિામાં આિતી, તરે કાર્ય્થમાં 
ભાગ લીધો. રચનાતમક કાર્યયો પણ કરતા હતા. 
તરે પછી ‘મુંબઈ સમાચાર’ના તંત્રી વિભાગમાં 
કામગીરી.

દેસાઈ, મુકંુદ્લા્લ નરસરી્લા્લ
જનમ : 10 ઑ્ટોબર, 1900. અમદાિાદ.

ગાંધીજીના કોચરબ આશ્મમાં સિર્યંસરેિક.
1914-18 : અમદાિાદમાં ઇંકડર્યન ્લબના 
ઓઠા હરેઠળ કાંવતસાવહતર્યનો પ્રચાર. પુરાણી 
બંધુઓ સાથરે વર્યાર્યામપ્રચારમાં સહકાર. 1921 
: વિલાર્યતગમન. શર્યામજી કમૃષણ િમા્થ, 
ભીખાઈજીબાઈ કામા આકદનો સંપક્થ. 
સિદરેશાગમન. કરાંચી, ઝકરર્યા, રાણીગંજ, 
મુંબઈ આકદ સથળોએ શ્વમક આંદોલનમાં 
સકકર્ય. મરેરઠ ષડ્ંત્રકાંડમાં ભાગીદાર. 1932 : 
સવિનર્યભંગ. કારાિાસ. પત્રકાર.

દેસાઈ, મરોરારજીિાઈ રણછરોડજી
જનમ : 29 ફરેરિુઆરી, 1896. ભદરેલી, સૂરત.

બી.એ. પ્રથમ િગ્થ. 1918-30 : મહરેસૂલ 
વિભાગમાં નાર્યબ કલરે્ટર. 1930 : મીઠા 
સતર્યાગ્રહમાં ગાંધીજીની ધરપકડના વિરોધમાં 
સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. સતર્યાગ્રહ. 4 મવહના 
કારાિાસ. 1932 : 6 અઠિાકડર્યાં કારાિાસ. 2 
િષ્થ કઠોર કારાિાસ. 1940 : 11 મવહના 

અટકાર્યત. 1942 : 3 િષ્થ અટકાર્યત. 1937-
39 : મુંબઈ રાજર્યના મહરેસૂલ, સહકાર મંત્રી. 
1946-51 : મુંબઈ રાજર્યના ગમૃહ મહરેસૂલ 
મંત્રી. 1951-56 : મુંબઈ રાજર્યના મુખર્યમંત્રી. 
1956-58 : કરેનદ્રમાં િરેપારમંત્રી. 1958-62 : 
વિતિમંત્રી. કામરાજ ર્યોજના હરેઠળ પદ તર્યાગ. 
1977-79 : ભારતના િડાપ્રધાન.
અિસાન : 10 એવપ્રલ, 1995.

દેસાઈ, મરોહન્લા્લ ્લા્લિાઈ
સાલરેજ, કજ. નિસારી.

વપતા રાષ્્રિાદી, વપતરાઈ ભાઈ પરાગજી 
ખંડુભાઈ દરેસાઈ ગાંધીજીના દવક્ષણ આકરિકાના 
આશ્મિાસી. તરેથી ગાંધીજીથી પ્રભાવિત. 
1930માં દાંડીકૂચ દરવમર્યાન નિજીિનનાં 
તથા અનર્ય પુસતકો િરેચિા નિસારીમાં 
પુસતકભંડાર. તરે વિારા લોકજાગમૃવત. ગામરેગામ 
પવત્રકાઓ પહોંચાડતા. ખાદીધારી. 1942ની 
ચળિળમાં પટરેલોનાં રાજીનામાં લરેિા સાલરેજમાં 
પ્રચંડ સરઘસ કાઢું. પાછળથી નિસારીમાં 
ધરપકડ. અટકાર્યતમાં લાંબો સમર્ય.
અિસાન : 1947 પછી.

દેસાઈ, યરોગેશ મહેનદ્ર્લા્લ
દાહોદ.

જાણીતા િકીલના પુત્ર. 9 સપટરેમબર, 1942ના 
રોજ દાહોદમાં રાષ્્રધિજ સવહત સરઘસ કાઢી 
વિવિધ વિસતારોમાં ફરી પોલીસચોકી સામરે 
ધરપકડ. સગીર હોિા છતાં 2 માસની સજા 
અનરે રૂ. 200 દંડ. દંડ ન ભરરે તો િધુ 2 માસની 
સજા.

દેસાઈ, રણછરોડજી નાથુિાઈ
િતન : પલસાણા, કજ. સૂરત.

1920માં કાપડની હોળી અનરે દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ કર્યુું. દાંડીકૂચ િખતરે ભીમરાડના 
સતર્યાગ્રહમાં રામદાસ ગાંધીની ટુકડીમાં દાખલ 
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થર્યા. ધરાસણામાં માર ખાધો. 1930-32માં 
સાર્યણ છાિણીમાં રહીનરે સતર્યાગ્રહનું કામ 
કરતા તર્યારરે ભાષણ કરતાં પકડાર્યા. 3 
મવહનાની સજા. સૂરત કજલલાના 51 
સતર્યાગ્રહીઓ સાથરે પવત્રકાના પ્રચાર માટરે 
િલસાડ ગર્યા. તર્યાં માર ખાધો, સજા થઈ. 
નાવશક જેલમાં ભોગિી.

દેસાઈ, રણધરીરિાઈ પ્સન્વદન
જનમ : 1901. સૂરત.

અભર્યાસ : એલએલ.બી., િકીલ. 1932-40 
અનરે 1942 : આંદોલનોમાં સકકર્ય. ત્રણ િાર 
કારાિાસ િરેઠો. 1938-47 : મુંબઈ ધારાસભર્ય. 
િકીલ તરીકરે રાનીપરજની રક્ષા કરી.
અિસાન : 1950.

દેસાઈ, રતન્લા્લ
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

કાલોલની હાઈસકૂલના આચાર્ય્થ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ શરૂ થતાં તર્યાં ચાલતી 
સભા-સરઘસો, હડતાળ િગરેરરે રાષ્્રિાદી 
પ્રિમૃવતિનરે સહકાર. ધરપકડ કરીનરે અટકાર્યત. 
તરેમની ધરપકડના વિરોધમાં વિદ્ાથભીઓએ 1 
મવહનાની હડતાળ પાડી.

દેસાઈ, રત્ત્લા્લ
સૂરત.

સૂરત શહરેરના કૉંગ્રરેસી કાર્ય્થકર. અસહકારની 
ચળિળ 1920-22 દરવમર્યાન તરેમણરે તથા 
કુંિરજીભાઈએ ધારાસભાના બવહષકારની 
લડતની ઝુંબરેશ વર્યાપક રીતરે ઉપાડી હતી. 
સિર્યંસરેિકોની મદદ લઈ તરેઓ બંનરે ગામડરે 
ગામડરે ફરી, સભાઓ ભરી લોકમત ઊભો 
કરતા હતા.

દેસાઈ, રત્ત્લા્લ દ્ારકાદાસ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

ઇનામદાર કુટુંબ. દરેશપ્રરેમી. િામનરાિ 
મુકાદમના વમત્ર. 1942માં ગાંધીજર્યંતીના 
કદિસરે ખાદી િરેચિામાં રોકાર્યરેલા. છતાં ખોટો 
કરેસ. તરેની અપીલમાં છૂટ્ા. પછી વહનદ સંરક્ષણ 
ધારા હરેઠળ અટકાર્યત.

દેસાઈ, રત્ત્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
સૂરત.

1930ની ચળિળ િખતરે 22 મરેના રોજ 
ધરાસણાની છાિણી પર વમવલટરીએ હલલો 
કર્યયો. છાિણીના ચોગાનમાં ભરેગા થર્યરેલા 
સતર્યાગ્રહીઓ રામધૂન ગાતા હતા તર્યારરે 
લશકરના માણસોએ લાઠીઓના પ્રહારો કરી 
સખત માર્યા્થ. તરેમાં રવતલાલનરે પણ માર પડ્ો. 
તરેમની સાથરેના બોરસદ તાલુકાના પાળજ 
ગામના ભાઈલાલ દાજીભાઈ શહીદ થર્યા. 
તરેમના વિશરે રવતલાલરે કરેવફર્યત લખાિી. 
છાિણીમાંના 200 સતર્યાગ્રહીઓમાંથી 150નરે 
માર પડ્ો. 20નરે સખત ઈજા થઈ. ચાર 
બરેભાન થર્યા.

દેસાઈ, રતુિાઈ નાનુિાઈ
જનમ : 21 નિરેમબર, 1908, મુંબઈ.

1930ના સવિનર્ય કાનૂનભંગમાં ભાગ લરેિા 
માટરે વિલરે પાલકેની સતર્યાગ્રહ છાિણીમાંથી 
ધરપકડ. 6 મવહના કરેદની સજા ભોગિી. 
1932માં ફરી િાર ધરપકડ. 10 મવહના 
વિસાપુર જેલમાં અટકાર્યત. 1934માં ધરપકડ. 
કરેદ. પરંતુ હાઈકોટ્થના આદરેશથી મુક્ત. 
મહારાષ્્ર પ્રદરેશ સવમવતના સભર્ય તથા અકખલ 
ભારતીર્ય ખાદી બોડ્થની ખાદી પવત્રકાના 
સંપાદક. ઑગસટ, 1942માં નરેતાઓની 
ધરપકડ થતાં રતુભાઈ – એસ.એમ. જોશી 
અનરે અચર્યુત પટિધ્થન સાથરે ભૂગભ્થ પ્રિમૃવતિમાં 
જોડાઈનરે 4 િષ્થ ગુપ્ત રહ્યા. ગુજરાતીમાં 
કવિતાઓ લખી છરે. કૉંગ્રરેસ સમાજિાદી પક્ષના 
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સથાપક-સભર્ય.

દેસાઈ, રમણિાઈ ઠાકરોરિાઈ
ખરેરગામ, તા. ચીખલી, કજ. િલસાડ.

1942માં અભર્યાસ છોડી લડતમાં જોડાર્યા. 
ધરપકડ થઈ. આંદોલન ધીમું બનતાં સકૂલમાં 
અનરે પોલીસ લાઇનસમાં બૉમબ મૂકતાં પકડાર્યા 
નરે 6 માસની કરેદની સજા ભોગિી.

દેસાઈ, રમણ્લા્લ નારણદાસ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મરે, 1930માં ધરાસણાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા ગર્યા. તર્યાં ખૂબ માર 
ખાધો. ધરાસણાથી લાિરેલા મીઠાની ગામ 
િચચરેના ચૉકમાં હરાજી કરી. તરે હાલમાં પણ 
ઝાલોદમાં મીઠાચોકના નામથી ઓળખાર્ય છરે.

દેસાઈ, રમણ્લા્લ મત્ણશંકર
િાલોડ, કજ. સૂરત.

1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહની લડતથી 
દરેશસરેિા. 1930માં િાનરસરેનામાં જોડાર્યા. 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. ખજૂરીનાં ઝાડ 
કાપિાની પ્રિમૃવતિ. 1941-42માં પવત્રકા 
છાપિાની, િહેંચિાની પ્રિમૃવતિ કરી. બૉમબની 
પ્રિમૃવતિમાં મદદ કરી હતી.

દેસાઈ, રમણ્લા્લ રાવજીિાઈ
જનમ : 7 ઑગસટ, 1922.

અભર્યાસ : ઇનટર. 1942ની લોકકાંવતની 
ચળિળ િખતરે િડોદરામાં અભર્યાસ. આઝાદી 
માટરેની લડતમાં સકકર્ય. નકડર્યાદમાં બૉમબ 
બનાિિાની પ્રિમૃવતિ. ભૂગભ્થમાં. કુટુંબ પર 
પોલીસદમન. છરેિટરે ધરપકડ. અટકાર્યત િખતરે 
પોલીસનો ત્રાસ. 9 માસ કાચી જેલમાં. પછી 3 
િષ્થની સજા. કુટુંબ આવથ્થક મુશકરેલીમાં.

દેસાઈ, રમણ્લા્લ ક્હંમત્લા્લ

જનમ : આશરરે 1922. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

14 ઑગસટ, 1942ની સિારરે સરઘસ કાઢી, 
‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’, ‘અંગ્રરેજો ચાલર્યા જાિ’ 
િગરેરરે સૂત્રો પોકાર્યાું. પોલીસરે લાઠીમાર કર્યયો. 
ધરપકડ. કરેસ ચલાિી. 6 માસની કરેદની સજા.

દેસાઈ, રમણરીક્લા્લ નટવર્લા્લ
જનમ : 21 કડસરેમબર, 1913. અમદાિાદ.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. અમદાિાદ 
નગરપાવલકાના કમ્થચારીઓની હડતાળની 
આગરેિાની. ધરપકડથી બચિા નાસી છૂટ્ા. 
ગૅઝરેટમાં નાસતા-ફરતા આરોપી ઘોવષત થર્યા. 
ઉપવસથત થતાં 1 કદિસ કારાિાસ અનરે 750 
રૂવપર્યા દંડ ફટકારાર્યો.

દેસાઈ, રમેશચનદ્ર હરીરા્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં સરઘસો તથા 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ. ફરેરિુઆરી, 
1943માં પોસટરો લઈનરે જતાં નિરંગપુરામાં 
ધરપકડ થઈ. જેલમાં અટકાર્યત.

દેસાઈ, રત્સક્લા્લ મરોહન્લા્લ
વનિાસ : નસિાડી, િડોદરા.

અભર્યાસ : માધર્યવમક. નસિાડીના રાજિીના 
અનર્યાર્ય સામરે આંદોલન. 1942 : પાટા 
ઉખરેડિાના પ્રસંગમાં ક્ષમાર્યાચના કરાિિા માટરે 
દબાણ, પણ અડગ. 5 િષ્થ કારાિાસ.

દેસાઈ, રત્સક્લા્લ સુંદરજી
જનમ : 29 સપટરેમબર, 1917. જેતપુર.

સાબરમતી આશ્મમાં ઊછર્યા્થ. 1930ની દાંડી- 
કૂચમાં ગાંધીજી સાથરે જોડાર્યા. ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. સૂરત કજલલામાં 
પ્રચાર કરતા પકડાર્યા. ર્યરિડામાં જેલિાસ. 
1932ની મીઠાની લડતમાં બીજી િાર પકડાર્યા. 
2 િષ્થથી િધુ જેલિાસ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
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લડત િખતરે મુંબઈમાં વપકરેકટંગ. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ 
ચલાિનારાઓનરે સફોટક સામગ્રી પૂરી પાડિાનું 
કાર્ય્થ કર્યુું.

દેસાઈ, રાધાબહેન કનૈયા્લા્લ
જનમ : 1889.

કનૈર્યાલાલ નાનાભાઈ દરેસાઈનાં પતની. 1932 
: સવિનર્ય કાનૂનભંગ. 3 મવહના કારાિાસ. 
ગાંધીજી, સરદાર પટરેલ, અનર્ય મહાનુભાિો 
એમના અવતવથ. ગુજરાતના મુખર્યમંત્રી 
વહતરેનદ્રભાઈ દરેસાઈનાં માતા. સહકુટુંબ 
કારાિાસ િરેઠો.
અિસાન : 4 એવપ્રલ, 1970. અમદાિાદ.

દેસાઈ, રામપ્સાદ નંદરાય 
જનમ : 25 કડસરેમબર, 1895. અમદાિાદ.

વશક્ષણ : બી.એ., એલએલ.બી. િરેપાર-ઉદ્ોગ. 
રાજકીર્ય કાર્ય્થકતા્થ. 1930 અનરે 1932ની 
ચળિળો િખતરે જેલિાસ અનરે 6 માસની સજા 
અનરે રૂ. 500 દંડ. દંડ ન ભરિાથી તરેમની 
ઘરિખરી જપ્ત કરી સરકારરે હરાજી કરી તરેની 
િસૂલાત કરી હતી.

દેસાઈ, રુકમત્ણબહેન માણેક્લા્લ
કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળમાં આગળ પડતો ભાગ 
લરેતાં. બાળવિધિા હતાં. પોતાના ઘરમાં 
સિર્યંસરેિકોનરે આશ્ર્ય આપતાં; એટલરે તરેમનું 
ઘર છાિણીરૂપ બનર્યું હતું. કરિકટશ માલના 
બવહષકાર માટરે વિદરેશી કાપડના િરેપારીઓએ 
ઠક્કરબાપાનરે આપરેલ િચનનો ભંગ કર્યયો. તરેથી 
તરેમણરે બરે િખત એક એક અઠિાકડર્યાના 
ઉપિાસ કર્યા્થ હતા. છરેિટરે િરેપારીઓ પીગળ્ા 
અનરે કરિકટશ માલ નવહ િરેચિાનો ઠરાિ કર્યયો.
દરેસાઈ, રદ્રપ્રસાદ જે.

કા્લરો્લ, ત્જ. પંચમહા્લ.

પંચમહાલ કજલલા સવમવતની કાલોલમાંની 
ઑવફસ સરકારરે જપ્ત કરી. તરેનો પુન: કબજો 
લરેિા

22-8-1942ના રોજ ગર્યરેલા રદ્રપ્રસાદ, 
ગંગાશંકર પુરાણી અનરે 6 સાથીઓની ધરપકડ. 
4 માસની કરેદની સજા.

દેસાઈ, રરોક્હણરીબહેન કનૈયા્લા્લ
જનમ : સૂરત

પવત : હકરિદન ઠાકોર. 1930-32 : સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ આંદોલન. વપકરેકટંગ. ખાદીપ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. બાળપણથી રાષ્્રીર્યતાના સંસકાર. 
વપકરેકટંગના એક પ્રસંગરે મવહલા કાર્ય્થકરો ઉપર 
પોલીસરે ઘોડા દોડાવર્યા, તર્યારરે સુપકરનટરેનડનટના 
ઘોડાની લગામ પકડી લઈ તરેનરે અટકાિરેલો.

દેસાઈ, ્લત્્લતાબહેન મકનજી
જનમ : 1903. દરેગામ, તા. ચીખલી, કજ. િલસાડ.

પવત : આદશ્થ ગાંધીિાદી. તરેમનું પ્રોતસાહન, 
પ્રરેરણા. તરેમનું ઘર, ખરેતર, કૂિો, હકરજનો િાસતરે 
ખુલલાં. તરેથી સમાજનો રોષ િહોર્યયો. નીડર અનરે 
અડગ દંપતી. 1920થી 1942ના 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામોમાં પોતાના જ ઘરમાં છાિણી, 
ભૂગભ્થકાર્યયોમાં મદદરૂપ. વિદરેશી માલ િરેચતી 
દુકાનો અનરે દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
ચળિળોમાં ભાગ લરેતાં. ખરેતર, મકાન જપ્ત 
થર્યાં.

દેસાઈ, ્લલ્લુિાઈ મકનજી
જનમ : 12 કડસરેમબર, 1898. સરભોણ, સૂરત.

1921 : અસહકાર આંદોલન. સરકારી 
કૉલરેજનો તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં 
અભર્યાસ. 1922-24 : રાષ્્રીર્ય વશક્ષણનો 
પ્રચાર. 1926-27 : બારડોલી સતર્યાગ્રહની 
પૂિ્થતૈર્યારી. 1931 : ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 
3 મવહના કારાિાસ અનરે 500 રૂવપર્યા દંડ, ફરી 
6 મવહના કારાિાસ અનરે ત્રીજી િાર 11 
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મવહનાનો કારાિાસ. વર્યિસાર્ય િરેપાર.

દેસાઈ, ્લરી્લાબહેન વસંતરાય
જનમ : ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

હકરપુરા કૉંગ્રરેસમાં સિર્યંસરેવિકા. મમૃદુલાબહરેન 
સારાભાઈનાં મંત્રી. બારડોલીમાં કૉંગ્રરેસ 
કારોબારીની બરેઠક મળી તર્યારરે સિર્યંસરેવિકા. 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહની લડતમાં બરે િખત 
જેલમાં ગર્યાં. કજલલા લોકલ બોડ્થમાં કૉંગ્રરેસ 
પક્ષનાં સભર્ય.

દેસાઈ, ્લરી્લાવતરીબહેન
અમદાિાદ.

1930ની ચળિળમાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ 
લીધો. અમદાિાદમાં પાંચકૂિાની વિદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગનું સંચાલન કરતાં. 
વપકરેકટંગ મંડળની અમદાિાદમાં સથાપના 
કરિામાં આિી, તરેનાં મંત્રી લીલાિતીબહરેન 
હતાં. તરેઓ નીડર અનરે વહંમતિાળાં હતાં. 
ગુજરાત પ્રાંવતક સવમવતના સરમુખતર્યાર 
મવણલાલ કોઠારીની ધરપકડ બાદ તરેમનાં 
અનુગામી સરમુખતર્યાર લીલાિતી દરેસાઈની 
ધરપકડ થઈ. તરેમનરે 6 માસની જેલની સજા 
તથા રૂ. 300નો દંડ કરિામાં આવર્યો હતો. 
વપકરેકટંગ કરનારરે ખાદી પહરેરિી ફરકજર્યાત 
હતી.

દેસાઈ, વતસ્લ ઇનદ્ર
જનમ : 19 નિરેમબર, 1926. મુંબઈ.

વપતા ઇનદ્ર દરેસાઈ અનરે માતા દરેિર્યાની દરેસાઈ. 
બંનરે સિાતંત્ર્યસૈવનકો હતાં. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લરેિાથી િતસલભાઈની 
ધરપકડ. 8 કડસરેમબર, 1942થી 8 ફરેરિુઆરી, 
1943 સુધી થાણરે જેલમાં કરેદની સજા ભોગિી. 
મુક્ત બાદ તરેમણરે ચળિળમાં ભાગ લરેિાનું 
ચાલુ રાખર્યું.

દેસાઈ, વનમાળા મહેનદ્રિાઈ 
વા્લજી
જનમ : 20 સપટરેમબર, 1920. અમદાિાદ.

ગાંધીજીના અંતરેિાસી નરહકરભાઈ વિા. 
દરેસાઈની પુત્રી. સાબરમતી આશ્મમાં જનમ. 
માતા મવણબહરેન દરેસાઈ. વશક્ષણ : સાબરમતી 
આશ્મ અનરે ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં. જાનર્યુઆરી, 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ 
ર્યરિડા જેલમાં. ઑગસટ-સપટરેમબર, 1941માં 
બીજી િાર વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ. 
સાબરમતી જેલમાં. 16 ઑગસટ 1942 : 
વિરમગામમાં ધરપકડ. િીસ કદિસ પછી છોડી 
દીધાં. 1942 : ધોળકાથી ધરપકડ. ત્રણ 
મવહનાની જેલની સજા. ગાંધીજીના વિચારો પર 
પ્રકાશ પાડતી 24 પુકસતકા તથા પૂ. કસતૂરબાના 
જીિનપ્રસંગો આલરેખતું પુસતક ‘અમારાં બા’, 
તરેમના વપતાશ્ીનું જીિનચકરત્ર 
‘નરહકરભાઈ’નાં લરેકખકા.
અિસાન : 21 કડસરેમબર, 1997.

દેસાઈ, વલ્લિદાસ ત્વઠ્ઠ્લદાસ
દાહોદ. 

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં દારૂની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરી આકદિાસીઓનરે 
જીિન બરબાદ ન કરિા સમજાિતા. માવલકોની 
ફકરર્યાદના આધારરે પોલીસ વિારા ધરપકડ. 2 
માસની કરેદની સજા. જાનર્યુઆરી, 1932માં 
દાહોદમાં સરઘસમાંથી ધરપકડ. પાંચ માસની 
કરેદની સજા અનરે રૂ. 60 દંડ. દંડ ન ભરરે તો દોઢ 
માસની િધુ કરેદ.

દેસાઈ, વસનજી ખંડુિાઈ
જનમ : 1896. ચીખલી, કજ. િલસાડ.

ગામરેગામ સહકારી મંડળીઓ સથાપી. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લરેિાથી ધરપકડ 
થઈ અનરે જેલમાં ગર્યા હતા. સૂરત કડકસટ્ર્ટ 
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કો-ઑ. બૅનકના 40 િષ્થ સુધી કડરરે્ટર. ગુજરાત 
રાજર્ય સહકારી સંઘના સભર્ય. અનરેક સહકારી 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય.
અિસાન : 4 જૂન, 1966. નિસારી.

દેસાઈ, વસંતરાય ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 29 માચ્થ, 1906. અરિામા, કજ. સૂરત.

1920 : અસહકાર આંદોલન. સરકારી 
શાળાનો તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. 
1928 : બારડોલી ના-કર સતર્યાગ્રહ. િાંકાનરેર 
છાિણી. નિસારી. મજૂર મહાજનની સથાપના. 
1930 : ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. માર ખાધો. 
મજૂર-પ્રિમૃવતિ. ખરેડૂત સંઘમાં સરેિા.

દેસાઈ, વસંતરાય વલ્લિિાઈ
સમરોલી, તા. ચીખલી.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ 
કરનાર જહાલ જૂથમાં સામરેલ થર્યા. નિસારીના 
લાલભાઈ પટરેલ, ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ અનરે 
રઘુનાથજી પટરેલના સંપક્થમાં રહીનરે પ્રિમૃવતિ 
કરતા. અંકબકા નદીના પટમાં સોનિડી ગામ 
પાસરે ભૂગભ્થ કાર્ય્થકરો મળતા. રાત્રરે એંધળ, 
ગણદરેિા, િાંઝણા, ટાંકલ, રાનકૂિા િગરેરરે 
ગામોમાં પવત્રકાઓ િહેંચતા. ગુપ્તિાસ 
દરવમર્યાન ચીખલી તાલુકાના કાર્ય્થકરોનરે 
માગ્થદશ્થન આપતા. િરેશપલટો કરતા. બનાિટી 
દાઢીમૂછ રાખતા.

દેસાઈ, વા્લજીિાઈ ગરોત્વંદજી
જનમ : 4 કડસરેમબર, 1892. જેતપુર, સૌરાષ્્ર્.

મુંબઈ વિદ્ાપીઠના ચંદ્રકવિજેતા (અંગ્રરેજી, 
સંસકમૃત). 1915 : ગાંધીજીનો સંપક્થ. ગુજરાત 
કૉલરેજમાંથી તર્યાગપત્ર. 1921 : ‘ર્યંગ 
ઇકનડર્યા’ના ઉપતંત્રી. ‘નિજીિન’ તથા 
‘હકરજન’માં લરેખન. 1925 : અકખલ ભારતીર્ય 
ગોરક્ષા મંડળમાં મંત્રી. 1930 : દાંડીકૂચ. 
ગાંધીજી સાથરે કારાિાસ. 1934 : ગાંધીજી 

સાથરે હકરજનર્યાત્રા. ગાંધીજીના ગ્રંથોનો અંગ્રરેજી 
અનુિાદ કર્યયો.
અિસાન : 21 કડસરેમબર, 1982.

દેસાઈ, ત્વઠ્ઠ્લદાસ છગન્લા્લ
જનમ : આશરરે, 1915. દાહોદ.

દરેશભ્ત. રાષ્્રિાદી. માચ્થ, 1932માં દાહોદના 
મામલતદારની કચરેરીમાં સતર્યાગ્રહના પ્રચારની 
પ્રવતબંવધત પવત્રકા િહેંચી. બરે સાથીઓ સવહત 
ધરપકડ. દરરેકનરે 6 માસની સજા તથા રૂ. 15 
દંડ. દંડ િસૂલ કરિા જપ્તી કરિામાં આિરેલી. 
ગોધરા, સાબરમતી અનરે વિસાપુર જેલમાં 
રાખર્યા.

દેસાઈ, ત્વનુિાઈ બ.
જનમ : આશરરે 1912. ખુડિરેલ, તા. ગણદરેિી.

ઠાકોરભાઈ દરેસાઈની પ્રરેરણાથી ખાદી અપનાિી. 
1930માં ગાંધીજીથી પ્રભાવિત થઈનરે મૅકટ્રકનો 
અભર્યાસ છોડ્ો. દારૂતાડીની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. ગરેરકાર્યદરે પવત્રકા બીલીમોરામાં 
િહેંચતા, પોલીસનરે થાપ આપી છટકી જતા. તરે 
પછી સહકારી અનરે પંચાર્યતની પ્રિમૃવતિ. અનરેક 
સંસથાઓમાં સકકર્ય.

દેસાઈ, ત્વષણુિાઈ મરોહન્લા્લ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

વર્યાર્યામક્ષરેત્રના જાણીતા ઉતસાહી કાર્ય્થકર. 
1926માં વર્યાર્યામમંકદરની સથાપના કરી. 
1930-32ની ચળિળમાં ભાગ લીધો અનરે 
સખત લાઠીમાર સહન કરરેલો. વર્યાર્યામ ઉપરાંત 
ખાદીનો પ્રચાર, હકરજન સરેિા િગરેરરે રચનાતમક 
કામો કરતા. 1942ની ચળિળમાં છોટુભાઈ 
પુરાણી અનરે ચંદ્રશંકર ભટ્ટ સાથરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 
ભાગ લીધો. તારનાં દોરડાં કાપિાં, સરકારી 
વતજોરી લૂંટિી િગરેરરે.

દેસાઈ, વ્રજત્વહારરી મગન્લા્લ
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ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં આગળ પડતો 
ભાગ લીધો હતો. સભા-સરઘસો તથા દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગમાં જોડાતા િગરેરરે. તરેમની 
ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે જેલની સજા 
ભોગિી હતી.

દેસાઈ, શકંુત્લા મહેનદ્રિાઈ
િતન : િસો, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી 2 ધોરણ. 1930 : વિદરેશી 
કાપડ િરેચતી દુકાનો પર વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 13 
મવહનાની જેલની સજા. 1940 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ િખતરે વિશાખાપટ્ટમમાં સતર્યાગ્રહી. 
14 કદિસ અટકાર્યત.

દેસાઈ, શંિુપ્સાદ ઝવેરિાઈ
જનમ : 16 નિરેમબર, 1912. મહુધા, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. પરદરેશી કાપડની દુકાન ઉપર 
વપકરેકટંગમાં જોડાર્યરેલા. ધરાસણામાં સતર્યાગ્રહ 
કરતાં પોલીસના હાથરે માર. બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ અનરે 15 કદિસની સજા 
અનરે દંડ. તરે પહરેલાં કાચી જેલમાં.

દેસાઈ, શાંતાબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં વમલોની 
હડતાળ ખોલિાના વિરોધમાં કૉંગ્રરેસ સંગ્રામ 
સવમવતના સૂચનથી વમલમાવલકોનરે બંગલરે 
ઉપિાસ. પાંચમા કદિસરે 27-11-1942ના રોજ 
ચંપાબહરેન મહરેતાના હસતરે પારણાં.

દેસાઈ, શાંતાબહેન મત્ણિાઈ
સીસોદરા, િલસાડ.

અભર્યાસ : બી.એ. 1942 : લોકકાંવત. ગામમાં 
સરઘસ કાઢતાં ધરપકડ અનરે દોઢ મવહનાનો 
કારાિાસ. રૂ. 25 દંડ.

દેસાઈ, શાંતાબહેન સૂય્જકાનત
જનમ : 10 ફરેરિુઆરી, 1914. િસો, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : િના્થ્ર્યુલર ફાઇનલ. 1930 : મીઠા-
સતર્યાગ્રહની લડતમાં સકકર્ય. પ્રથમ 15 કદિસ 
અનરે બીજી િાર સિા મવહનાની જેલની સજા. 
1932, જાનર્યુઆરીની 15મી તારીખરે િીરસદમાં 
સિર્યંસરેિકની ભરતી કરિા જતાં ધરપકડ 
(સાંજે છોડી મૂકરેલાં). 18-6-1932 : બોરસદ 
તાલુકાના સરમુખતર્યાર.
26-6-1932 : ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ની ઉજિણીના 
સરઘસમાં ધરપકડ. 9 માસની જેલ અનરે દંડ રૂ. 
200/- અથિા ત્રણ માસની િધુ સજા.

દેસાઈ, શાંત્ત્લા્લ હક્ર્લા્લ
જનમ : 15 જાનર્યુઆરી, 1912. મહરેમદાિાદ, કજ. 
ખરેડા.

1930 : મીઠાની લડતમાં સકકર્ય. 4 માસની 
જેલની સજા. મહરેમદાિાદમાં હકરજનો અનરે 
પછાત જાવતઓ માટરેના કાર્ય્થકર.

દેસાઈ, શાંત્ત્લા્લ હક્ર્લા્લ
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 19-1-
1943ના રોજ ધરપકડ થઈ. અમરરેલી જેલમાં 
રહ્યા.

દેસાઈ, શ્રીમતરી ગણપત્તશંકર
જનમ : 1908. િાલોડ, કજ. સૂરત.

સિદરેશી ચળિળ શરૂ થઈ તર્યારથી ખાદીધારી. 
ખાંડનો તર્યાગ. બારડોલી સતર્યાગ્રહ િખતરે 
દારૂતાડીની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. સરઘસો, 
પ્રભાતફરેરીમાં ભાગ. મુંબઈમાં પરેકરનબહરેનના 
નરેતમૃતિ હરેઠળનાં દરેશસરેવિકા સંઘમાં જોડાર્યાં. 
ખાદીફરેરી, કૉંગ્રરેસના સભર્યોની નોંધણી, પરદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. મંગળદાસ 
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માકકેટમાંથી પકડાર્યાં. 6 મવહનાની સજા.

દેસાઈ, સતરીશચંદ્ર પરી.
જનમ : 9 ઑ્ટોબર, 1908. મુંબઈ.

વશક્ષક, લરેખક. કરિકટશ સરકાર વિશ્વર્યુદ્ધ 
દરવમર્યાન ‘િૉર બૉનડ’ િરેચતી, તરે ન ખરીદિા 
જુસસાદાર ભાષણો. 13 જાનર્યુઆરી, 1941ના 
રોજ ધરપકડ. છ માસની કરેદ ર્યરિડા જેલમાં 
ભોગિી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
દરવમર્યાન ખાર વિસતારમાં રૅલી ર્યોજી, લડતમાં 
સહકાર આપિા લોકોનરે અપીલ કરી. ધરપકડ. 
4 મવહનાની કરેદની સજા.

દેસાઈ, સનમુખિાઈ રણછરોડજી
જનમ : 28 કડસરેમબર, 1918. ઉનાઈ, અમલસાડ.

વિદ્ાથભીઅિસથામાં જ પ્રભાતફરેરી, સરઘસ, 
ખાદીપ્રચાર, પવત્રકા-પ્રચાર િગરેરરેમાં ભાગ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં અમલસાડ 
જઈનરે સભા, સરઘસ અનરે ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ. 15મી ઑગસટના રોજ 
અમલસાડમાં થર્યરેલાં તોફાન પછી મુંબઈ 
જઈનરે તર્યાંની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. ગાંધી સપ્તાહ. 
ઑ્ટોબર, 1942 દરવમર્યાન સાઇકલ-
સરઘસની આગરેિાની લરેતાં ધરપકડ. 2 માસનો 
કારાિાસ વિસાપુર જેલમાં. લડત પછી 
ગ્રામવિકાસનાં કાર્યયોમાં રસ.

દેસાઈ, સરસવતરીચનદ્ર
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં વમલો ન ખૂલરે, હડતાળ 
ચાલુ રહરે તરે માટરે મજૂરોમાં પ્રચાર કરિા 
ખોકડર્યાર, શરેરથા, ટીંટોડા, આદરજ, રૂપાલ, 
નારદીપુર, પાનસર િગરેરરે ગામોનો પ્રિાસ. 
અમદાિાદ શહરેર નજીકના માદલપુર, 
કોચરબના ચોરામાં લૂંટ. એવલસકરિજમાં 
ટરેવલફોનના તાર કાપર્યા. િીજળીના બલબ 
ફોડિા, સુધરાઈની શાળાઓનું ફવન્થચર બાળિું 

િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. જીિન િીમાના 
વિકાસ અવધકારી હતા.

દેસાઈ, સત્વતાબહેન હક્રિાઈ
જનમ : 1920. મુંબઈ.

પવત સતર્યાગ્રહી હતા. તરેમની પાસરેથી પ્રરેરણા 
મરેળિી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ભાગ. એક માસની સજા. આ રીતરે ત્રણ િાર 
કુલ છ માસની સજા ભોગિી.

દેસાઈ, સુમત્ત્લા્લ ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 17 ઑગસટ, 1922. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : કૉલરેજનું પ્રથમ િષ્થ. 1942ના 
લોરીબૉમબ કરેસના મુખર્ય આરોપીઓ પૈકીના 
એક. બૉમબની સામગ્રી જાતરે લાિી બૉમબ 
બનાિતા અનરે ઉપર્યોગ કરતા. પોલીસની િાન 
પર બૉમબ ફેંકરેલો; પકડાર્યરેલા અનરે અસહ્ય માર 
ખાધરેલો. 9 માસ જેલમાં. કરેસમાં વનદયોષ છૂટી 
ગર્યરેલા. એકંદરરે 16 માસ જેલમાં. પાલનપુરમાં 
કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર.

દેસાઈ, સુમંતરાય મગન્લા્લ
જનમ : 3 માચ્થ, 1917. સરભોણ, બારડોલી, 
સુરત. મૂળ ગામ : િલસાડ.

ધારાશાસ્ત્રી. 1941 : સૂરત, પુણરેમાં ભણી 
બી.એ., એલએલ.બી. દરવમર્યાન વિદ્ાથભી સંઘ-
સરેિાસંઘમાં સકકર્ય. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. 1 િષ્થ કારાિાસ. નાવશક અનરે 
સાબરમતી. 1949-56 : સૂરત વશક્ષણમંડળ, 
સુધરાઈના સભર્ય. િલસાડ સુધરાઈના પ્રમુખ. 
િલસાડ કરેળિણી મંડળમાં સરેિા. વર્યિસાર્ય : 
િકીલાત 1944, િલસાડ.

દેસાઈ, સૂય્જકાનત ગરોપાળદાસ
જનમ : ઑ્ટોબર, 1910. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા. 
િતન : ઢસા, કજ. અમરરેલી. દરબાર ગોપાળદાસના 
પુત્ર.
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અભર્યાસ : અંગ્રરેજી પાંચ ધોરણ સુધીનો. 
1930ની લડતમાં શાળાનો તર્યાગ. ઑગસટમાં 
બોરસદમાં દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ કરતાં 6 
અઠિાકડર્યાંની સજા. જેલમાંથી છૂટ્ા બાદ 
અટકાર્યતમાં. 2 મવહના ફરી જેલમાં. 1932માં 
અટકાર્યતી કરેદી તરીકરે 1 માસ, િળી એક િષ્થની 
સજા અનરે દંડ. 1940ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
િખતરે નકડર્યાદમાં ધરપકડ અનરે 6 માસની 
સજા. 1942માં લોકકાંવતની ચળિળ શરૂ થતાં 
અટકાર્યતી કરેદી. દોઢ િષ્થ સુધી અટકાર્યતમાં.

દેસાઈ, સૂય્જકાનત રુદ્રપ્સાદ
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1930માં સતર્યાગ્રહ. દારૂનાં પીઠાં તથા પરદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. કારાિાસ. કાલોલ 
ભવગની સરેિામંડળની સથાપના િડોદરા. 
રાષ્્રીર્ય મવહલા મંડળનાં પ્રમુખ. િડોદરા રાજર્ય 
પ્રજામંડળમાં સકકર્ય. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. વનિાસ : િડોદરા.

દેસાઈ, સરોમાિાઈ ઉિફે દુ્લ્જિિાઈ 
ગાંડાિાઈ
જનમ : 1901. ગણદરેિી.

અભર્યાસ અંગ્રરેજી ચાર ધોરણ. વર્યિસાર્ય ખરેતી. 
1930ની ચળિળમાં કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિમાં રસ 
લરેિા માંડ્ો. 1942ની લડતમાં એંધળ ગામરે 
સરઘસ લઈનરે જિા બદલ ધરપકડ. 6 માસની 
સખત કરેદ અનરે દંડની સજા.
અિસાન : 1966.

દેસાઈ, સરોમાિાઈ ઉિફે પરાગજી 
િગવાનજી
જનમ : 14 ઑ્ટોબર, 1907. િરેગામ, તા. 
ગણદરેિી.

1927માં મૅકટ્રક પાસ. અમદાિાદની ગુજરાત 
કૉલરેજમાં અભર્યાસ. સાર્યમન કવમશનના 
આગમનના વિરોધમાં હડતાળ, 6 માવસક 

પરીક્ષા ન આપી. વપ્રકનસપાલ વશરાઝનાં 
વિદ્ાથભીઓ પર વિવિધ દબાણોનરે કારણરે 
વિરોધમાં 39 કદિસની હડતાળમાં જોડાર્યા. તરે 
પછી નિજીિન કાર્યા્થલર્યમાં જોડાર્યા. 1930માં 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ શરૂ થતાં, 
‘નિજીિન’ અનરે ‘ર્યંગ ઇંકડર્યા’ પર સરકારના 
પ્રવતબંધો, સોમાભાઈએ સરકારનરે થાપ આપી, 
જોખમો િરેઠી પ્રગટ કર્યાું. 1942ની લડતમાં 
ગાંધીજીના મહાસવમવતના ભાષણની એક 
લાખ નકલ છાપી. ખાદી પહરેરતા. નિસારીના 
મવણ મુદ્રણાલર્યમાંથી િાંધાજનક સાવહતર્ય ન 
મળિા છતાં ધરપકડ. સબ-જેલમાં 6 માસ 
અટકાર્યત.

દેસાઈ, હકૂમતરાય ઝરીણાિાઈ
જનમ : 18 સપટરેમબર,1922. ઊંટડી, કજ. િલસાડ.

ધરાસણાના સતર્યાગ્રહ િખતરે સિર્યંસરેિકો માટરે 
એમના વપતાએ પોતાનું મકાન આપર્યું હતું. 
1942માં કૉલરેજ છોડીનરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
સમાજિાદી વિચારધારાનરે િરરેલા. 
વિદ્ાથભીપ્રિમૃવતિમાં અગ્રભાગ લીધો. 1948થી 
કૉંગ્રરેસ–સમાજિાદી પક્ષના સભર્ય. પારડી 
સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરપકડ. સાત કદિસ 
કસટડીમાં. વનદયોષ છૂટ્ા. સમાજિાદી પક્ષ અનરે 
સૂરત શહરેરના મજૂર સંગઠનમાં આગરેિાની. 
ભારત સરકારના આર્યોજન પંચના ખાતામાં 
દસરેક મવહના કામ કર્યુું. સૂરતની સાિ્થજવનક 
એજર્યુકરેશન સોસાર્યટી સાથરે 1948થી 
સંકળાર્યરેલ.

દેસાઈ, (ડૉ.) હક્રદત્ત વસનજી
જનમ : આશરરે 1900. સરીબુજરંગ.

અલીભાઈઓ અનરે ગાંધીજીનાં ભાષણો 
સાંભળીનરે રાષ્્રીર્ય ભાિના પ્રગટી. અસહકારની 
ચળિળ(1920-21)માં ગાંધીજીની હાકલનરે 
માન આપી મરેકડકલ કૉલરેજનો અભર્યાસ દશરેક 
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વમત્રો સાથરે છોડ્ો, પરંતુ ઉતસાહ ઓસરી 
ગર્યો, કૉલરેજમાં ભણિા માંડ્ું. 1930ની 
ચળિળમાં ધરાસણા સતર્યાગ્રહીઓની સરેિા 
કરી. 1935ના કાર્યદા મુજબની ચૂંટણીમાં 
મહાસભા તરફી પ્રચાર. કાંઠા વિભાગનાં 
ગામોમાં 1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લઈ ધરપકડ િહોરી. સાબરમતી જેલમાં 
હુલલડના કરેદીઓની સંખર્યા િધી જિાથી છૂટી 
ગર્યા.

દેસાઈ, હક્રપ્સાદ વ્રજરાય
જનમ : 20 નિરેમબર, 1880. ગોધરા, કજ. 
પંચમહાલ.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ. અભર્યાસ : એલ.સી.
પી.એસ. દા્તર. ગાંધીજીનરે તરેમણરે અમદાિાદ 
પધારિાનું આમંત્રણ સૌપ્રથમ આપર્યું. 1905-
18 : ‘સિદરેશી વમત્ર મંડળ’. પરેકટ્રર્યોકટક સોલ 
પુસતકનું સંપાદન. સિ્થનરસ ઑફ ઇકનડર્યા 
સોસાર્યટીના મંત્રી. સતર્યાગ્રહોમાં સકકર્ય. ચાર 
િાર કારાિાસ. અમદાિાદ નગરપાવલકામાં 
સકકર્ય સભર્ય. સામાકજક-શૈક્ષવણક સંસથાઓમાં 
સકકર્ય. સાંસકમૃવતક પ્રિમૃવતિઓ. હોમરૂલના 
પ્રચારક. 1946માં ધારાસભર્ય.
અિસાન : 31 માચ્થ, 1950. અમદાિાદ.

દેસાઈ, હક્રિાઈ મત્ણિાઈ
િલસાડ.

એક પગરે અપંગ છતાં સકકર્ય. 1930 : સવિનર્ય 
કાનૂન ભંગમાં કારાિાસ. મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં કારાિાસ.
દરેસાઈ, હકરભાઈ મોહનલાલ
જનમ : આશરરે 1920. સાલરેજ.
1942ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સભા-સરઘસમાં 
ભાગ. ગરેરકાર્યદરે પ્રગટ થતી પવત્રકાઓ અનરેક 
ગામોમાં પહોંચાડિાની જિાબદારી સિીકારી 
હતી. ધરપકડ. લાંબા સમર્ય માટરે જેલમાં 

અટકાર્યત.

દેસાઈ, હક્ર્લા્લ માણેક્લા્લ
જનમ : 4 સપટરેમબર, 1881. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : બી.એ. પતની : કુસુમબહરેન પણ 
સતર્યાગ્રહી, સમાજસરેવિકા. 1920 : ગાંધીજીનો 
પ્રભાિ. સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. ગાંધીજી 
સાથરે પ્રિાસ. મંત્રી, રચનાતમક પ્રિમૃવતિ : 
કપડિંજ વર્યાર્યામ શાળા, પુસતકાલર્ય, 
ખાદીઉદ્ોગ, રાષ્્રીર્ય શાળા, સ્ત્રીઉદ્ોગગમૃહ, 
ભરૂચ કરેળિણી મંડળ, સરેિાશ્મની સથાપના. 
પતની સતર્યાગ્રહ આશ્મમાં. ગાંધીજીનાં મંત્રી. 
બોરસદ સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1930-32 : 
ભરૂચ-સૂરતમાં સકકર્ય. વપકરેકટંગ. કારાિાસ. 
વનિાસ : િડોદરા.
અિસાન : 1927.

દેસાઈ, હક્રવદન કનૈયા્લા્લ
(ભચચુભાઈ)

જનમ : આશરરે 1918. અમદાિાદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
િાનરસરેનામાં ભાગ લીધો. ખાકડર્યા વર્યાર્યામ 
શાળાના સકકર્ય કાર્ય્થકર. તરેમનરે ઘરેર સારંગપુર, 
ઘાસીરામની પોળમાં બૉમબ બનાિિાની તથા 
ભાંગફોડ માટરે ઉપર્યોગી સામગ્રી રાખિામાં 
આિતી. તરેમના ઘરેર બૉમબ બનાિિામાં 
આવર્યા. તરેમનરે ઘરેર 18 કરિૉલિર હતી. તરે 
કરિૉલિરો ગોવિંદભાઈ શીણોલ લઈ આવર્યા 
હતા. તરેમનરે તર્યાં દસ હજાર કારતૂસ, 20 
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કકલોગ્રામ ગન પાઉડર, 450 ગ્રામ ફૉસફરસ 
અનરે ગરેસટરેટનરનાં 6 સાઇ્લોસટાઇલ મશીન 
(કૉંગ્રરેસ સંગ્રામ સવમવતનાં) હતાં. ભચચુભાઈનરે 
તર્યાં નિરેમબર, 1942ની એક સાંજે વસવલનડરમાં 
ગન પાઉડર ભરી, ટરેસટટ્ૂબમાં તરેજાબ ભરીનરે 
કજલરેકટનનાં બરે-ત્રણ પડ રાખીનરે બૉમબ 
બનાિતાં આગ લાગી. તરેથી ઉપરનો બધો 
સામાન અનર્યત્ર ખસરેડી લીધો. તરે પછી રાત્રરે 
પોલીસની રરેડ પડી. તરેમનાં બહરેન મમૃદુલાબહરેન 
તથા ઘાસીરામની પોળમાંથી 18 જણની 
ધરપકડ. તર્યાર બાદ ભચચુભાઈ ગુપ્તિાસમાં. 
આઝાદ વહનદ ફોજ સાથરે જોડાર્યા. અમદાિાદના 
કાંવતકારીઓ જર્યંતી ઠાકોર, િાસુદરેિ ભટ્ટ, 
હકરિદન દરેસાઈ િગરેરરે કૉલકાતા ગર્યા. તરે 
કાર્ય્થકમ બંધ રહ્યો. તરેથી મુંબઈ પાછા ગર્યા. 
પકડાર્યા નહોતા.
અિસાન : 9 એવપ્રલ, 2003. અમદાિાદ.

દેસાઈ, હસમુખ્લા્લ વલ્લિદાસ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં આગળ પડતો 
ભાગ લીધો. સભા-સરઘસોમાં જોડાતા. 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિ, રાષ્્રધિજ ફરકાિિો િગરેરરે. 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે જેલની 
સજા ભોગિી હતી.

દેસાઈ, ક્હતેનદ્રિાઈ કનૈયા્લા્લ
જનમ : 9 ઑગસટ, 1915. કજ. સૂરત.

ધંધો : િકીલાત. પતની સદગુણાબહરેન. વપતા 
કનૈર્યાલાલ (કાનજીકાકા) સિાતંત્ર્યસરેનાની. 
1930 : ઓલપાડ. કાનૂનભંગ, ના-કર આકદ 
આંદોલન. 50 રૂવપર્યા દંડ. દંડ નવહ ભરતાં 
કાર્યા્થલર્યનું રાચરચીલું જપ્ત કરી હરાજી કરાર્યું. 
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
િકીલાત સાથરે સરેિાકાર્ય્થ. 1957 : મુંબઈ 

રાજર્યના પ્રધાન. 1960 : ગુજરાત રાજર્યમાં 
પ્રધાન. 1965-71 : ગુજરાતના મુખર્યમંત્રી.
અિસાન : 12 સપટરેમબર, 1993. અમદાિાદ.

દેસાઈ, ક્હંમત્લા્લ વલ્લિદાસ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

ફરેરિુઆરી 1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ માટરે 
સરકારની વિશ્વર્યુદ્ધની નીવત વિરદ્ધ સૂત્રોચચાર 
કરી ભાષણ. ધરપકડ. 4 માસની કરેદની સજા. 
મહાસવમવતની બરેઠકમાં હાજર રહરેિા મુંબઈ 
ગર્યા હોિાથી 9 ઑગસટ, 1942ના રોજ 
મુંબઈમાં સરઘસમાં જોડાર્યા. સાંજે છોડી દીધા. 
તર્યાં લાઠીમારમાં ઈજા થર્યરેલી. તર્યાંથી ઝાલોદ. 
15 ઑગસટ, 1942ના રોજ મહાદરેિ દરેસાઈના 
અિસાનનરે કારણરે ઝાલોદમાં સરઘસ. પંદર 
જણ સવહત ધરપકડ. 8 માસની કરેદની સજા. 
સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી.

દરોક્ડયા, ખા્લપાિાઈ ચાંપ્લાિાઈ
વનિાસ : કલકિા, વર્યારા.

સતર્યાગ્રહ. આકદિાસી વિસતારમાં દારૂપીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. તાડી પરનાં ગાડિાં ફોડ્ાં. ગાર્યકિાડ 
શાસન વિારા ધરપકડ. અંગ્રરેજ શાસન વિારા 
કારાિાસ.

દરોરા, પ્દ્ુમન દશરથ્લા્લ
જનમ : 14 માચ્થ, 1922. સૂરત.

1942ની ચળિળમાં કૉલરેજનો તર્યાગ કરી 
જોડાર્યા. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. 
1943માં ધરપકડ થઈ. 9 માસ અનરે 3 
કદિસનો જેલિાસ િરેઠો.

દરોરાવાળા, નાગરજી ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 1902. િાંઝ, કજ. સૂરત.

1942માં બાજીપરાના મકનજી પટરેલ(સોલા)ની 
ભાંગફોડ પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. પોલીસ ગોળીબાર. 
બધા નાસી છૂટ્ા. તરેમનરે પકડીનરે પલસાણા 
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લઈ ગર્યા. ગાર્યકિાડી પોલીસરે તરેમનરે મુ્ત 
કર્યા્થ. મુંબઈ જતા રહ્યા. ઘર-જમીન પર ટાંચ 
મુકાઈ અનરે સીલ મરાર્યાં. ગાંધીજીના આદરેશથી 
પોલીસમાં હાજર. 3 મવહના અટકાર્યતમાં.

દરોશરી, અનુપચંદ
ધોરાજી, કજ. રાજકોટ.

1942ની લડતમાં ભાગ. 6 માસની જેલ.

દરોશરી, કાળરીદાસ વરીરજીિાઈ
જામનગર રાજર્યરે ઇજારાપદ્ધવત દાખલ કરી 
તર્યારરે તરેમની સામરે આંદોલનમાં જોડાર્યા. તરેથી 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. જીિા સતાના 
ડરેલામાં જેલિાસ ભોગવર્યો. રાજર્યની નોકરી 
ગુમાિિી પડી.

દરોશરી, છબરી્લિાઈ બેચરિાઈ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. સગીર િર્ય હોિાથી 
ત્રણ માસની જેલની સજા ભોગિી.

દરોશરી, જયંતરી્લા્લ કેશવ્લા્લ
જનમ : 26 સપટરેમબર, 1914. લીંબડી, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડીના અગ્રણી િરેપારી. 1930-31માં 
મીઠાની લડતમાં ભાગ (ઘરેરથી ભાગી જઈનરે). 
આથ્થર જેલમાં 6 માસ સજા. લીંબડી 
પ્રજામંડળની લડતમાં જોડાર્યા. તરેમની પરેઢીઓ 
પર સીલ. 1939 : લીંબડી પકરષદના 
અવધિરેશન પ્રસંગરે પ્રચાર કરતાં રાજર્ય તરફી 
માણસોએ સખત માર્યા્થ. લીંબડી પ્રજાની 
વહજરત િખતરે સકકર્ય. સિરાજ બાદ લીંબડી 
પરત. લીંબડી સુધરાઈના પ્રમુખ. લોકસરેિક. 
પરેનશન/તામ્પત્ર મળરેલ છરે.

દરોશરી, જયંતરી્લા્લ રાયચંદ
રાજકોટ.

મુંબઈ વનિાસી. 1922ની લડત િખતરે 
ગોળીબારમાં ઈજા પામર્યા.

દરોશરી, ત્લકશરીિાઈ માણેક્લા્લ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

અગ્રણી િકીલ. ફૂલચંદભાઈના સંપક્થથી 
િકીલાત છોડી િઢિાણની પ્રજાલડતમાં ફાળો. 
1930-31ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ધોલરેરા-ધંધૂકા 
છાિણીમાં રહીનરે કાર્ય્થ કર્યુું. ધરપકડ. 
સાબરમતીમાં 3 માસ જેલિાસ. ર્યુિક પ્રિમૃવતિ. 
વનધન.

દરોશરી, નટવર્લા્લ ક્રિપારામ
જનમ : 16 માચ્થ, 1910. ઉપલરેટા, કજ. રાજકોટ. 
અભર્યાસ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના વિનીત. 
ફૂલચંદભાઈની અસર નીચરે ઉપલરેટામાં ર્યુિક 
મંડળ રચીનરે પ્રભાતફરેરી, સરઘસના કાર્ય્થકમો. 
વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિ, ખાદીપ્રિમૃવતિ. ઉપલરેટાના ચોકમાં 
તરેમની દુકાનરે ર્યુિકમંડળનું પાકટર્યું તરેથી ગોંડળ 
રાજર્યની નારાજગી. રાજર્યરે લાઇનદોરીનું બહાનું 
કાઢીનરે એમની ઇમારતો/દુકાનો જમીનદોસત કરી. 
સિરાજ બાદ ગોંડળ સુધરાઈના પ્રમુખ. હકરજન-
સરેિા મુખર્ય પ્રિમૃવતિ. રાજકોટ કજલલા હકરજન 
સરેિક સંઘના પ્રમુખપદરે રહ્યા.

દરોશરી, નાગરદાસ નરરોત્તમદાસ
જનમ : 1906. અમરરેલી.

1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહ. 1929 : સિામી 
આનંદના પકરચર્યમાં, બારડોલી ખાદી સરંજામ 
કાર્યા્થલર્યમાં તાલીમ. 1930 : દાંડી વિસતારમાં 
પ્રચારકાર્ય્થ. આંટની છાિણીમાં નમક કાર્યદાનો 
ભંગ. ધરાસણામાં મીઠાના કાર્યદાના ભંગ માટરે 
પોલીસ-દમનમાં મારનો ભોગ. 1932માં 
મુંબઈમાં ધરપકડ અનરે જેલ. 1934 : કબહારના 
ભૂકંપ િખતરે મુઝફફરપુર કજલલામાં કાર્ય્થ. 
1937-38માં ચલાળામાં ખાદી કાર્ય્થકર. ખાદી 
કરેનદ્રના મુખર્ય સંચાલક.
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દરોશરી, નાગરદાસ ્લક્મરીચંદ
જનમ : સપટરેમબર, 1906. ચલાળા.

મુંબઈમાં િરેપાર. સિામી આનંદના પકરચર્યમાં. 
નોકરીનો તર્યાગ. બારડોલીમાં ખાદીકામ. 
1930માં દાંડી વિસતારમાં મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં. 
ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. બરે િાર સખત 
મારના ભોગ. 1932માં મુંબઈથી પકડાર્યા. 13 
માસનો જેલિાસ. 1934માં કબહાર ભૂકંપ 
િખતરે સકકર્ય. 1937માં ગાંધીજીની 
આજ્ાનુસાર ચલાળામાં ખાદીકાર્ય્થ. ખાદીકામના 
આજીિન ભરેખધારી. લોકસરેિક. પંચાર્યતી 
રાજર્યમાં લોકોપર્યોગી પ્રિમૃવતિ. ભાિનાશાળી 
કાર્ય્થકતા્થઓનું મંડળ. સૌરાષ્્રના રચનાતમક 
કાર્ય્થકતા્થ-મોિડી. અવિિાવહત. આશ્મિાસી 
જીિન. પરેનશન કરે તામ્પત્ર માગરેલ નથી.
અિસાન : 6 જુલાઈ, 1982.

દરોશરી, પુરુષરોત્તમિાઈ
જનમ : 1916. રાણાગઢ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે અમમૃતલાલ 
શરેઠની આગરેિાની નીચરેની ટુકડીમાં જોડાર્યા. 
ધરપકડ. જેલિાસ ભોગવર્યો. 1934માં 
‘જનમભૂવમ’ શરૂ થતાં તરેમાં જોડાર્યા.
અિસાન : 26 કડસરેમબર, 1985.

દરોશરી, પૂનમચંદ સાંકળચંદ
મોડાસા.

ખાદીપ્રિમૃવતિ. વિદરેશી કાપડના બવહષકાર માટરે 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 1942ની ચળિળ 
દરવમર્યાન ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિનું સંચાલન કર્યુું.

દરોશરી, પરોપટ્લા્લ તારાચંદ
જનમ : 12 મરે, 1919. સોનગઢ, કજ. ભાિનગર.

રાજકોટની લડતમાં સામરેલ. કૉલરેજના 
અભર્યાસનો તર્યાગ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં વિદ્ાથભી નરેતા તરીકરે ભાગ ભજવર્યો. 

રાષ્્રધિજ ચડાિિા જતાં ધરપકડ. 6 માસની 
જેલ. જેલમાંથી બહાર આવર્યા તર્યારરે ફરી 
ધરપકડ. 6 માસ સખત કરેદની સજા.

દરોશરી, બાપા્લા્લ કેશવ્લા્લ
જનમ : 3 નિરેમબર, 1906. લીંબડી.

ગાંધીજી ગોળમરેજી પકરષદમાં લંડન જતા હતા, 
તર્યારરે મરેઘાણી વલકખત ‘છરેલલા કટોરો’ કાવર્ય 
સટીમર ઊપડતાં પહરેલાં ગાંધીજીનરે પહોંચાડ્ું. 
193031માં મીઠાની લડતમાં ભાગ. લીંબડીની 
વહજરતના આગરેિાન. તરે લડત સફળતાપૂિ્થક 
ચલાિી.

દરોશરી, બેચરદાસ જીવરાજ
જનમ : 2 નિરેમબર, 1889. િળા (િલભીપુર).

કાંવતકારી પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1922 : 
વિદ્ાપીઠના ગૂજરાત પુરાતતિ મંકદરમાં સકકર્ય. 
અધર્યાપક, સંશોધક, અનુિાદક. પ્રાકમૃત, પ્રાચીન 
ગુજરાતીના વિવિાન. 1930 : ‘નિજીિન’નું 
સંપાદન. 9 મવહના કારાિાસ, દંડ. કરિકટશ 
વહનદમાં પ્રિરેશવનષરેધ. 5 િષ્થ સૌરાષ્્રમાં. 1935 
: વનષરેધ રદ થતાં અમદાિાદમાં સથાર્યી િાસ 
અનરે અધર્યાપન.
અિસાન : 11 ઑ્ટોબર, 1982.

દરોશરી, મગન્લા્લ
રાણાગઢ, તા. લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

21 ફરેરિુઆરી, 1939થી લીંબડીમાંથી વહજરત 
શરૂ થઈ. રાણાગઢના નગરશરેઠ મગનલાલ 
દોશી ઊંચી ઓલાદની પોતાની છ ભેંસો 
છોડીનરે ગામની બહાર નીકળ્ા. તરે બધી ભેંસો 
રાજર્ય-સરકારરે જપ્ત કરી લીધી. અનરેક લોકોની 
આિી દશા થઈ હતી.

દરોશરી, મગન્લા્લ પુરુષરોત્તમ
વશર્યાણી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડી પ્રજામંડળના અગ્રણી. રાજર્યનાં તોફાની 
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તતિોએ ઘર પર હુમલો કર્યયો. માલવમલકત લૂંટી 
લરેિામાં આિી. તરેમનરે તથા તરેમના કુટુંબનરે 
સખત માર મારિામાં આવર્યો. લીંબડીથી 
વહજરત.

દરોશરી, મત્ણ્લા્લ સુંદરજી
જનમ : 29 એવપ્રલ, 1920. મુંબઈ.

કકશોર િર્યથી ગાંધીિાદી, ખાદીધારી. 
અમરરેલીમાં 1930ની ચળિળમાં પ્રભાતફરેરીમાં 
અનરે ખાદીફરેરીમાં જતા. ‘ઝંડા ઊંચા રહરે 
હમારા’, ‘ટોપીિાલા ટોપા ઉતારો’ સૂત્રો 
પોકારતા. વિદરેશી કાપડની હોળી કરિામાં 
ભાગ લરેતાં પકડાર્યા તર્યારરે સગીર િર્ય હોિાથી 
છૂટી જતા. 1937માં અભર્યાસ માટરે જાપાન 
ગર્યા. સુભાષચંદ્ર બોઝ જાપાન ગર્યા તર્યારરે 
તરેમનરે મળી આઝાદ વહનદ સરકારની પ્રિમૃવતિમાં 
ભાગ લીધો. જાપાનની શરણાગવત બાદ 
મવણલાલની ધરપકડ થઈ. ભારત આવર્યા બાદ 
આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. જૂનાગઢ મુ્ત 
કરિામાં પ્રદાન. પરેનશન મળરે છરે.

દરોશરી, રત્ત્લા્લ જચેંદિાઈ
િઢિાણ.

ફૂલચંદભાઈના સાથીદાર. ર્યુિકસંઘ ચલાિતા. 
દારૂનાં પીઠાં તરેમજ વિદરેશી કાપડની દુકાન 
ઉપર વપકરેકટંગ કર્યુું. રાજર્યરે દારૂબંધી હઠાિી 
લરેતાં ઉપિાસ પર ઊતર્યા્થ. દારૂનાં પીઠાં રાજર્યનરે 
બંધ કરાિિાં પડ્ાં. 1942ની ચળિળ િખતરે 
કાર્ય્થ કર્યુું.

દરોશરી, રસરીક્લા્લ કેશવ્લા્લ
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1939 : લીંબડી રાજર્યના પ્રજામંડળના 
સથાપકોમાંના એક. તરેના આગરેિાન. 
લીંબડીમાંથી લોકોએ વહજરત કરી તર્યારરે તરેમણરે 
પણ વહજરત કરી. સમાધાન માટરેની સલાહ 
લરેિા િાસતરે સુરરેનદ્રનગર રરેલિરેસટરેશનરે ટ્રરેનના 

ડબામાં વહજરતી આગરેિાનો સાથરે તરેઓ પણ 
મહાતમા ગાંધીજીનરે મળ્ા હતા.

દરોશરી, રામજીિાઈ માણેકચંદ
રાજકોટ.

રાજકોટના અગ્રગણર્ય િકીલ. ગાંધીકવથત 
રાષ્્રીર્ય કાર્ય્થકમોમાં સાથસહકાર. રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરપકડ. સરધારના ઉતારામાં 
અટકમાં રાખિામાં આવર્યા.

દરોશરી, વલ્લિદાસ પૂનમચંદ
મોડાસા.

1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં હાજર. 
માલપુરની પ્રજાકીર્ય લડતોમાં સકકર્ય ભાગ. 
1942ની ચળિળમાં મોડાસામાં બૉમબપ્રિમૃવતિ 
સવહતની ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. 
છરેલલાં 30 િષ્થથી આકદિાસીઓની સરેિાપ્રિમૃવતિ 
અનરે સિયોદર્ય કાર્ય્થકર.

દરોશરી, વલ્લિદાસ રામજીિાઈ
જનમ : 1906. જામનગર.

1930ની મીઠાની ચળિળમાં ભાગ લરેતા 
પકડાર્યા. ર્યરિડામાં 6 માસ જેલિાસ. મુંબઈમાં 
રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેતા.
અિસાન : 1940.

ત્દ્વેદરી, માધવ્લા્લ નિુિાઈ
નકડર્યાદ. િકીલ. જાણીતા વિદ્ધાન અનરે લરેખક.

મવણલાલ નભુભાઈના ભાઈ. ખરેડા 
સતર્યાગ્રહ-(1917)માં આગરેિાની લીધી. 
1919ના રૉલરેટ ઍ્ટ-(કાળા કાર્યદા)નો વિરોધ 
કરિા સાબરમતી આશ્મ, અમદાિાદમાં 
ગાંધીજીએ બોલાિરેલી સભામાં 24 ફરેરિુઆરી, 
1919ના રોજ હાજર. ગાંધીજીએ ઘડરેલા 
પ્રવતજ્ાપત્ર ઉપર સહી કરી. હોમરૂલ લીગના 
એક આગરેિાન. નકડર્યાદમાં હોમરૂલના િગયો 
લરેતા (1917).
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ધનજીિાઈ રાત્જયાિાઈ
ભગિાનપુરા, સૂરત.

1942-43માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. કારાિાસ. મુક્ત પછી ગામની સરેિામાં 
પ્રિમૃતિ. વર્યિસાર્ય : ખરેતી.

ધન્લક્મરીબહેન
ભરૂચ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
જોડાર્યાં. તરેમણરે ભરૂચમાં તથા આસપાસનાં 
ગામોમાં દારૂતાડીનાં પીઠાં અનરે પરદરેશી કાપડ 
િરેચતી દુકાનો પર વપકરેકટંગમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો હતો.

ધક્રયા, હસમુખ્લા્લ ્લા્લજીિાઈ
જનમ : આશરરે 1920. દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. 
દાહોદ.

દરેિગઢબાકરર્યા દરેશી રાજર્ય હોિાથી, 1942ની 
ચળિળ દરવમર્યાન કાલોલ જઈ તર્યાં સભા-
સરઘસો, ગુપ્ત પવત્રકા િહેંચિામાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. 4 માસની કરેદની સજા.

ધામેચા, મરોહનિાઈ ્લા્લજી
જનમ : 19 સપટરેમબર, 1922. જેતપુર, સૌરાષ્્ર.

1942ની લડત િખતરે મુંબઈમાં લડતમાં ભાગ 
લીધો. 6 માસની જેલ અનરે રૂ. 200 દંડ. 
વિસાપુર જેલમાં સજા ભોગિી.

ધારશરી, િૂરા્લા્લ ચુનરી્લા્લ
પાણશીણા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1939ની લીંબડીની લડત િખતરે પ્રજામંડળમાં 
જોડાઈ લોકજાગમૃવતનું કામ કર્યુું. 8-2-1939ના 
રોજ રાજર્યાકશ્ત ગુંડાઓએ હુમલો કરરેલ. મૂઢ 
માર મારરેલ. ઘરિખરી લૂંટી ગર્યા. પતનીનાં 

આભૂષણો લૂંટી ગર્યા. છરેિટરે સમગ્ર કુટુંબરે 
વહજરત કરી.

ત્ધ્લરોન, પૂરણત્સંહ સમરીરત્સંહ
િડોદરા.

1920-21માં અસહકારના આંદોલનમાં ભાગ 
લરેતાં ધરપકડ થઈ. 1 િષ્થની સજા તથા રૂ. 
250 દંડ થર્યો. 1930માં ફરી સરઘસમાં ભાગ 
લરેતાં ધરપકડ થઈ. જેલિાસ ભોગવર્યો.

ધરીરજ્લા્લ અમૃત્લા્લ
ધોરાજી, કજ. રાજકોટ.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. ત્રણ 
માસની સજા અનરે 100 રૂવપર્યા દંડ.

ધરીરજ્લા્લ નાથુશંકર
જનમ : 1922. અમદાિાદ.

ખાનગી નોકરી. 1942ની ચળિળમાં 
િીજળીનાં સબસટરેશનો બૉમબથી ઉડાિી દરેિાના 
કાિતરામાં ભાગ લીધો, અનાથાશ્મના 
સબસટરેશનમાં
22-11-1942ની સાંજે બૉમબ મૂ્ર્યા. ધરપકડ
26-12-1942ના રોજ અટકાર્યત.

ધરીરેનદ્ર ઇનદુ્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ કરિામાં 
આિી. ટૂંકા જેલિાસ બાદ મુ્ત કરિામાં 
આવર્યા.

ધૂળાિાઈ આશાિાઈ
ગામ : કારરેલી, જંબુસર.

1930માં ‘ના-કર’ની લડતમાં ભાગ લીધો. 
ભાઠામાં મીઠું પકવર્યું. પવત્રકાઓ િહેંચિા 
ભરૂચ, અંકલરેશ્વર, જંબુસર જતા. અંકલરેશ્વરથી 

ધ
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પકડાર્યા. જેલની સજા થઈ. ફરી પકડાર્યા. કુલ 
12 માસની સજા ભોગિી.

ધૂત્ળયાિાઈ કાત્છયાિાઈ
જનમ : મહુિા, સૂરત.

1942ની લડત િખતરે દારૂના પીઠા ઉપર 
વપકરેકટંગ કર્યુું. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. 11 િષ્થની સજા ભોગિી.

ધૂળરીબહેન
પુંજાપુરા, માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

1938 : માણસાના જમીન-મહરેસૂલ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ જમીન-મહરેસૂલ ભર્યુું 
નવહ. એ રીતરે સરકારના દમનનો વિરોધ કર્યયો. 
જપ્તી કરિા ગર્યરેલી પોલીસરે નાકની ચૂની 
પરાણરે ખેંચી કાઢિા જતાં ધૂળીબહરેનનું નાક 
વચરાઈ ગર્યું. બીજી બહરેનોનાં લોવળર્યાં કાઢિા 
જતાં કાન તૂટ્ા.

ધરોબરી, શંકરિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 1928. ડાકોર, કજ. ખરેડા.

14 િષ્થની િર્યરે શાળાના વિદ્ાથભી તરીકરે 
ડાકોરમાં સરઘસમાં મોખરરે. 13 ઑગસટ, 
1942ના ગોળીબારમાં ઘિાર્યા અનરે અિસાન 
પામર્યા.

ધરોળક્કયા (પટે્લ), નારણિાઈ 
કાનજીિાઈ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ગુણિંતભાઈ પુરોવહત સાથરે, જાનના જોખમરે, 
વિવિધ ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. ખૂબ 
સહન કર્યુું. રરેલિરેના ટપાલના ડબા પર છાપા 
માર્યા્થ, તાર-ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપિાં, રરેલિરેના 
પાટા ઉખાડી નાખિા, પુલો ઉડાિી દરેિા િગરેરરે 
કાર્યયોમાં સાથીદાર.

ધરોળક્કયા, પ્િુ્લા્લ
જનમ : 26 જાનર્યુઆરી, 1905. કચછ.

પૂ. બાપુની કચછર્યાત્રામાં સાથરે રહ્યા. હકરજન-
સરેિાનું કાર્ય્થ કર્યુું. 1934માં હકરજન સરેિક 
સંઘની સથાપના થતાં આજીિન સરેિા આપિાનું 
નક્કી કર્યુું.

ધરોળક્કયા, હરગરોત્વંદ કેશવજી
ધાંગધા, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લડતમાં ભાગ 
લરેિા િાસતરે આતમારામ પ્રભાશંકર ભટ્ટની 
આગરેિાની હરેઠળ છઠ્ી ટુકડીમાં જોડાર્યા. 
િઢિાણથી દૂધરરેજ જઈ તર્યાં મુકામ કર્યયો. 29-
11-1931ના રોજ ટ્રરેનમાં રાજસીતાપુર ગર્યા. 
સટરેશનરે ઊતરી રાષ્્રગીતો ગાર્યાં, રામધૂન કરી 
પછી ધાંગધાની હદમાં પ્રિરેશતાં ધરપકડ કરી. 
અજાણર્યા સથળરે લઈ જિામાં આવર્યા. 
રાજસીતાપુરમાં તરે કદિસરે સખત હડતાળ પડી.

ધ્ુવ, િરીખા્લા્લ ખરીમચંદ
જનમ : 11 નિરેમબર, 1912. મોરિાડ, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

1930-32માં ધોલરેરાની લડતમાં જોડાર્યા. 
પોલીસનો માર સહન કર્યયો. તરે િખતરે ધરપકડ 
થઈ. કુલ 18 માસની સજા સાબરમતી જેલમાં 
ભોગિી. ધાંગધાની લડતમાં જોડાર્યા. રાજર્ય 
તરફથી થતા જુલમો િરેઠા. િણોદ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. રતુભાઈ અદાણી સાથરે તરિડા 
મુકામરે રચનાતમક કામમાં જોડાર્યા. 1942ની 
લડત િખતરે ભૂગભ્થમાં રહીનરે કામ કર્યુું.

ધ્ુવ, રત્ત્લા્લ છગન્લા્લ
જનમ : 6 જાનર્યુઆરી, 1914. મહુધા, કજ. ખરેડા. 
વનિાસ : અમદાિાદ.

1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. બાલપુર, લસુંદ્રા 
પોલીસ-દમનમાં હાથ ભાંગર્યો. સાબરમતી 
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કારાિાસ. 1931 : મજૂર મહાજન. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. વમલોમાં હડતાળ. 
ભાંગફોડની ર્યોજના. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
બૉમબવનમા્થણ. સાથીનું મરણ થતાં પકડાઈ 
ગર્યા. પોલીસનો ભારરે અતર્યાચાર. ‘વમવલટરી 
ગૅઝરેટ’ પવત્રકા વિારા લોકોમાં સૈવનક વશક્ષણ. 
શ્વમક પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન દકરર્યાપુર િૉડ્થના 
કાર્ય્થકર. બૉમબપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 12 ઑગસટના 
ઇનદ્રિદન ઠાકોરનરે ઘરેર ગુપ્તસભામાં 
ભાંગફોડની ર્યોજના. પ્રવતજ્ા પર 150 ર્યુિકોની 
સહીઓ. દરરેક ર્યુિકનરે નંબર કરે ઉપનામ. 
સાજ્થનટ માસ્થ જુલમ કરતો. તરેનરે મારી નાખિા 

બૉમબ નાખિા નારણભાઈ પટરેલનરે મોકલર્યા. 
વનષફળતા. તરેનરે ગોળીબારથી મારી નાખિા 
રવતભાઈનો પ્રર્યાસ. વનષફળતા. તરેમનરે ઘરેર 
બૉમબ, પવત્રકાઓ િગરેરરે ગરેરકાર્યદરે સામગ્રી 
રખાતી. પોલીસરે તરેમનરે ઘરેર રરેડ પાડી. બૉમબ 
િગરેરરે નાખી દીધું. પવત્રકાઓ મળી. પો.ઇ. 
જરીિાલાએ રવતલાલની ધરપકડ કરી. 10 
મવહના અટકાર્યત. આ અગાઉ 22 નિરેમબર, 
1942ની સાંજે ઈદગા પોલીસ ગરેટ પાસરેના 
કસિચ હાઉસમાં મોડસીંગ બૉમબ મૂકિા ગર્યા, 
તર્યારરે રવતલાલ તરેમની સાથરે રક્ષક તરીકરે ગર્યા 
હતા.

ન
નગરીનદાસ ચંપક્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ટૂંકા જેલિાસ પછી 
મુક્ત મળી.

નટવર્લા્લ દ્લપતરામ
જેતપુર, સૌરાષ્્ર.

1942ની લડતમાં જેતપુર ખાતરે સંરક્ષણ ધારા 
અનિર્યરે પકડાર્યા. રાજકોટ જેલમાં 4 માસની 
સજા.

નટવર્લા્લ નાગરદાસ
ભાલનાં ગામડાં, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લરેિા મોહનલાલ મહરેતા(સોપાન)ના 
નરેતમૃતિ હરેઠળ પાંચમી ટુકડીમાં જોડાર્યા. 28-11-
1931ના રોજ િઢિાણથી ફૂલચંદભાઈના 
આશીિા્થદ લઈનરે સતર્યાગ્રહ કરિા નીકળ્ા. 
ધાંગધાની હદમાં પ્રિરેશતાં પોલીસદળરે બધાનરે 

વગરફતાર કર્યા્થ અનરે ખટારામાં બરેસાડી 
અજાણર્યા સથળરે લઈ જઈનરે અટકાર્યતમાં રાખર્યા.

નટવર્લા્લ પ્િાશંકર
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ થઈ. જેલની સજા ભોગવર્યા પછી 
મુક્ત.

નટવર્લા્લ િ્લાશંકર
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકા િહેંચિામાં 
સકકર્ય. ઘરમાં પવત્રકાઓ રાખિા માટરે નિરેમબર, 
1942માં ધરપકડ. 4 માસની કરેદની સજા અનરે 
રૂ. 100 દંડ.

નટવર્લા્લ મરોહન્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ િહોરી. જેલની ટૂંકી સજા ભોગવર્યા 
પછી મુ્ત થર્યા.
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નટવર્લા્લ સાંકળચંદ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકા િહેંચતા. 
દકરર્યાપુરમાંથી ગરેરકાર્યદરે પવત્રકાઓ રાખિા 
માટરે 11-9-1942ના રોજ ધરપકડ. અટકાર્યત. 
સાબરમતી જેલ.

નથવાણરી, નરેનદ્રિાઈ પ્ાગજીિાઈ
જનમ : 3 જાનર્યુઆરી, 1913. કંપાલા, આકરિકા. 
િતન : કરેશોદ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. ધારાશાસ્ત્રી. 
1932ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ. 1 િષ્થ જેલિાસ. 1939 : રાજકોટની 
લડતમાં સકકર્ય. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત 
િખતરે મુંબઈમાં સકકર્ય. 1947ની જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમતના મંત્રીમંડળના સભર્ય. મોરચા 
પર કામગીરી બજાિી. 1952-62 સુધી 
લોકસભાના સભર્ય. મુંબઈ હાઈકોટ્થના કુશળ 
ધારાશાસ્ત્રી. નર્યાર્યાધીશ. 1975માં કટોકટી 
કાળમાં લોકશાહીની સુરક્ષા માટરે સકકર્ય. 
1977માં લોકસભાના સભર્ય. લોકશાહીની 
સુરક્ષા તરેમજ અનર્યાર્યવનિારણની પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય.

નથવાણરી, પ્ાગજીિાઈ રામજીિાઈ
કરેશોદ, કજ. જૂનાગઢ.

કાંવતકારી વિચારો ધરાિિાથી ર્યુગાનડા(પૂિ્થ 
આકરિકા)થી દરેશવનકાલ. િતન કરેશોદમાં આવર્યા 
બાદ રાજકોટના એજનસીિાળા તથા જૂનાગઢના 
નિાબીતંત્રની સતત દરેખરરેખ. 1914થી 1919 
સુધી કરેશોદમાં નજરકરેદ જેિી વસથવતમાં રહ્યા. 
કરેશોદ છોડિાની મનાઈ. પોલીસ તરેમની હાજરી 
નોંધતી. કરેશોદમાં સાિ્થજવનક પ્રિમૃવતિ. સથાવનક 
જાહરેર જીિનના કરેનદ્ર સમા.

નથવાણરી, વા્લજીિાઈ ઠાકરશરી
રાજકોટ.

1930માં દરેશી રાજર્યોની લડતમાં ભાગ લરેિાથી 
હદપાર કરરેલા. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 6 માસની સજા ભોગિી. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે પકડાર્યા. અટકમાં 
રાખરેલા.

નરિેશંકર પ્િુદાસિાઈ
પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિાથી 
પોરબંદર રાજર્યના જુલમોનો ભોગ બનર્યા. 
રાજર્ય- સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત 
કરિામાં આવર્યું.

નરિેશંકર મરોરારજી
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ િહોરી. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યો. તરે 
પછી મુ્ત કરિામાં આવર્યા.

નરમાવાળા, મહંમદ અિઝ્લ
જનમ : 1881. સૂરત.

1910થી રાષ્્રભ્ત. સિાતંત્ર્યચળિળોમાં રસ. 
સૂરત સુધરાઈ સામરેની લડતમાં કર નવહ 
ભરિાથી ફવન્થચર જપ્ત કરાર્યું. 1921માં 
સુધરાઈના કૉંગ્રરેસ પક્ષના સભર્ય. રાષ્્રીર્ય 
કરેળિણીના વહમાર્યતી. સૂરતમાં ચાલતા રાષ્્રીર્ય 
કરેળિણી મંડળના વિનર્યમંકદર અનરે કૉલરેજ માટરે 
પોતાનું આલીશાન મકાન દાનમાં આપર્યું. 
અસરકારક િ્તા.
અિસાન : 1945.

નરવાણરી, ઉધારામ
િારવસર્યા, િડોદરા.

અભર્યાસ : એલ.સી.પી.એસ. વર્યિસાર્ય : 
દા્તર. ગાંધીજીના કારાિાસના વિરોધમાં 
સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. ગાંધીજીની મુક્ત 
માટરેના સતર્યાગ્રહમાં સૈવનક. ધરપકડ.
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નરત્સંહિાઈ હરીરાિાઈ
ચમારડી, તા. બાબરા, કજ. અમરરેલી.

રાષ્્રીર્ય ચળિળના કદિસોમાં સભા-સરઘસ 
તથા રાષ્્રધિજ િંદનના કાર્ય્થકમો આપતા હતા. 
તરેથી દરબારનો ખોફ તરેમના ઉપર ઊતર્યયો. 
તરેમનાં જમીન-ખોરડાં જપ્ત કરિામાં આવર્યાં. 
સિરાજપ્રાવપ્ત બાદ જમીન પરત મળરેલ છરે.

નરરીમાન, ખુરશેદ િરામજી
જનમ : 1885. િતન : મુંબઈ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. 1924માં 
મુંબઈ કૉપયોરરેશનમાં ચૂંટાર્યા. મુંબઈની 
ધારાસભામાં સભર્ય. સરકારની ઊણપો અનરે 
ખોટાં કામો બહાર પાડ્ાં. મુંબઈ સરકારના 
ડરેિલપમરેનટ ઑવફસર વમ. હારિરેએ તરેમની સામરે 
આબરૂની નુકસાનની ફકરર્યાદ. તરેમાં તરે વિજર્યી 
નીિડ્ા. લોકોની ખૂબ ચાહના. 1930ની 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં આગળ 
પડતો ભાગ. મુંબઈ િરલી ખાતરે મીઠાનો 
કાર્યદો તોડનાર પ્રથમ સતર્યાગ્રહી.

નરેનદ્રિાઈ રેવાશંકર
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ કરિામાં આિી. એક મવહનાની જેલની 
સજા ભોગવર્યા બાદ મુ્ત કરિામાં આવર્યા.

નરેનદ્રરાય શામજી
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. જેલની ટૂંકી સજા 
ભોગવર્યા બાદ મુ્ત કરિામાં આવર્યા.

નરરોત્તમદાસ હરગરોત્વંદદાસ
ભાલનાં ગામડાં, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લરેિા મોહનલાલ મહરેતા(સોપાન)ની 

આગરેિાની હરેઠળ પાંચમી ટુકડીમાં જોડાર્યા. 28-
11-1931ના રોજ િઢિાણથી સતર્યાગ્રહ કરિા 
નીકળ્ા. ધાંગધાની હદમાં પ્રિરેશતાં પોલીસદળરે 
બધાનરે વગરફતાર કર્યા્થ અનરે ખટારામાં બરેસાડી 
અજાણર્યા સથળરે લઈ જઈનરે અટકાર્યતમાં રાખર્યા.

નરરોત્તમિાઈ નાથાિાઈ
જનમ : 1908. ખોજ પારડી, કજ. સૂરત.

1921માં તરેર િષ્થની િર્યરે અસહકારના 
આંદોલનમાં ભાગ. દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં મહરેસૂલ ન 
ભરિાથી જમીન જપ્ત, હરાજ. 1930માં 
સવિનર્ય કાનૂનભંગના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ, 
ખજૂરાં કાપી કાનૂનભંગ. 1932માં નિસારીમાં 
ગરેરકાર્યદરે પવત્રકાઓ િહેંચિા બદલ ધરપકડ. 
9 મવહનાની જેલની સજા. રચનાતમક કાર્ય્થકર.

નવરરોજી, ખરોરશેદબહેન અરદેશર
જનમ : જૂન, 1894.

દાદા દાદાભાઈ નિરોજી પાસરેથી રાષ્્રભક્તના 
સંસકાર. 1930ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
ગાંધીજીની પ્રરેરણાથી જોડાર્યાં. ગરેરકાર્યદરે મીઠું 
તૈર્યાર કરિામાં ભાગ. દારૂવનષરેધમાં વિશરેષ 
રસ. ગુજરાત દારૂવનષરેધ સવમવતનાં અધર્યક્ષા. 
1931થી ખાન અબદુલ ગફફારખાન સાથરે 
િાર્યવર્ય સરહદમાં સરેિાકાર્ય્થ. રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિઓમાં દારૂવનષરેધ, ગ્રામોદ્ોગ સંઘ, 
જર્યોવતસંઘમાં સરેિા. 1930થી 1945 
દરવમર્યાન રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિનરે લીધરે 8 િખત 
કારાિાસ.
અિસાન : 19 જાનર્યુઆરી, 1966.

નવરીનચંદ્ર બાપુિાઈ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. જાનર્યુઆરી, 1943માં કાળુપુર 
દરિાજા બહાર સાઇકલ પર જતાં જડતી. 
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થરેલીમાંથી કૉંગ્રરેસ પવત્રકાનાં પોસટ કરરેલાં 64 
કિર મળ્ાં. ધરપકડ. 4 માસની સખત કરેદની 
સજા.

નંદા, ગુ્લઝારરી્લા્લ
જનમ : 4 જુલાઈ, 1898. વસર્યાલકોટ, હિરે 
પાકકસતાન.

1921માં મુંબઈની નૅશનલ કૉલરેજમાં 
અથ્થશાસ્ત્રના અધર્યાપક. ગાંધીજીનો સંપક્થ; 
તરેમની પ્રરેરણાથી 1921માં અસહકારની 
ચળિળમાં જોડાર્યા. એ જ િરસરે અમદાિાદ 
આિી મજૂર મહાજન સંઘમાં જોડાર્યા. આ 
સંસથાના મંત્રી તરીકરે 1922થી 1946 સુધી 
ઉતકમૃષ્ કામગીરી. આ દરવમર્યાન ભારતની 
સિતંત્રતાનાં વિવિધ આંદોલનોમાં ભાગ લીધો. 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ દરવમર્યાન 
1932માં તથા ‘વહનદ છોડો’ લડત (1942) 
દરવમર્યાન 1942થી 1944 સુધી જેલની સજા 
ભોગિી.
સિતંત્રતા મળ્ા પછી ભારત સરકારના 
આર્યોજન પંચના ઉપાધર્યક્ષ. જિાહરલાલ 
નહરેરના મંત્રીમંડળમાં આર્યોજન, વસંચાઈ તથા 
ઊજા્થ મંત્રી 1952-’57. મજૂર અનરે રોજગાર 
અનરે આર્યોજન મંત્રી – 1957થી 1962. 
ગમૃહમંત્રી – 1963 અનરે 1966. નહરેર અનરે 
લાલબહાદુર શાસ્ત્રીના અિસાન પછી 
કામચલાઉ પ્રધાનમંત્રી.
તરેમના આર્યુષર્યના 100મા િરસરે ભારત 
સરકાર તરફથી ‘ભારતરતન’નો ઇલકાબ 
એનાર્યત થર્યો.
કરેટલાંક પુસતકોના લરેખક.
અિસાન : 1998. અમદાિાદ.

નંદુબહેન િૂ્લત્સંહજી
સુણાિ, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 

ફરેરિુઆરી, 1932માં સુણાિમાં ભાઈબહરેનોનાં 
નીકળરેલ સરઘસમાં જોડાર્યાં. સરઘસમાંથી 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. તરેમનરે કરેદની 
સજા થઈ.

નાગજીિાઈ ઈશ્વરિાઈ
સરભાણ.

સરભાણની હોમરૂલ લીગની (1916) શાખાના 
મંત્રી. લીગના નિા સભર્યો નોંધતા, પવત્રકાઓ 
િહેંચતા, લીગનો લોકોમાં પ્રચાર કરિા િાસતરે 
જાહરેર સભાઓ ર્યોજતા.

નાગરદાસ છગન્લા્લ
પાણશીણા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડી પ્રજા મંડળના અગ્રણી. રાજર્ય પ્રરેકરત 
ગુંડા-ટોળકીએ ઘર તોડીનરે તરેમનરે અનરે પકરિારનરે 
સખત માર માર્યયો. વહજરત કરીનરે ગામ છોડ્ું.

નાગરોરરી, ઇસમાઇ્લ આ્લમિાઈ
જનમ : 5 નિરેમબર, 1904. િાંકાનરેર, કજ. રાજકોટ.

અભર્યાસ : બી.એ., બી.એડ., એફ.આર.એમ.
એસ. ખરેતીિાડી બાગાર્યતના વનષણાત. િાંકાનરેર 
રાજર્યમાં નોકરી. નોકરીનું રાજીનામું આપી 
રચનાતમક કાર્ય્થકર. રતુભાઈ અદાણી સાથરે. 
તરિડામાં ખરેતીિાડીમાં િૈજ્ાવનક રીતરસમ. 
જનસરેિા એ જ પ્રભુસરેિા. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે ધરપકડ. કમીગઢ અનરે 
િડોદરા. સરેનટ્રલ જેલમાં અટકાર્યત. લાંબો 
જેલિાસ. જૂનાગઢના િંથલી ગામરે ‘ગ્રામસરેિક 
વિદ્ાલર્યમાં’. જૂનાગઢ કજલલાના શાહપુરમાં 
સિયોદર્ય આશ્મમાં. લોકભારતી 
ગ્રામવિદ્ાપીઠમાં બાગાર્યતનું વશક્ષણ. 
‘ઇસમાઇલ દાદા’નું કબરદ. ‘િનસપવત 
જીિનદશ્થન’ નામનું પુસતક તથા 
‘મુસલમાનોનો ધમ્થ’, ‘ઇસલામ દશ્થન’. 
ગુજરાતી, અંગ્રરેજી, ઉદૂ્થ-ફારસી અનરે સંસકમૃતના 
સારા જાણકાર. વહનદુ તથા ઇસલામ ધમયોનો 
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ઊંડો અભર્યાસ. સંત ફકીરનું જીિન. પતની 
ખદીજાબહરેનનો પવતનરે સંપૂણ્થ સાથ.
અિસાન : 14 જાનર્યુઆરી, 1983.

નાગ્ેચા, દુ્લ્જિજી કલયાણજી
જનમ : 19 ઑગસટ, 1912. કબલખા, કજ. 
જૂનાગઢ.

1930ની અસહકારની લડતમાં સકકર્ય. 
કબલખામાં ર્યુિક મંડળની સથાપના. રાજર્યના 
જોરજુલમો, અર્યોગર્ય કરિરેરા સામરે લડત. 
1941માં તરેમનરે કબલખામાંથી હદપાર. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે રાજકોટમાં 
સકકર્ય. ધરપકડ અનરે રાજકોટમાંથી હદપાર. 
આરઝી હકૂમત િખતરે સકકર્ય કામગીરી. મુખર્ય 
મથકોનો કબજો લરેિામાં મહતિની કામગીરી. 
રચનાતમક કાર્ય્થ, રાહતકાર્ય્થ, વિવિધ જનસરેિાનાં 
કાર્યયો.

નાણાવટરી, અમૃત્લા્લ ઠાકરોરદાસ
જનમ : જુલાઈ, 1906. સૂરત.

વપતાના રાષ્્રિાદી સંસકાર મળિાથી કકશોરિર્યરે 
રૉલરેટ કાર્યદા વિરદ્ધના સરઘસમાં 1919માં 
ભાગ લીધો. અસહકારની ચળિળમાં શાળા 
છોડીનરે નિી સથપાર્યરેલી (રાષ્્રીર્ય શાળા) 
લોકમાનર્ય કટળક વિનર્ય મંકદરમાં જોડાર્યા. 
1924થી 1928 ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં ભણી 
સનાતક. કાકાસાહરેબ કાલરેલકરનો ઘવનઠિ 
સંપક્થ. 1930ની ચળિળ િખતરે વિદ્ાપીઠમાં 
રહી સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં સરેિાકાર્ય્થ. 1932થી 
1934 દરવમર્યાન 4 િાર ધરપકડ અનરે 
જેલિાસ. 1932 : મોડાસામાં વિદરેશી કાપડની 
દુકાન પર વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 6 માસની જેલની 
સજા. પછી ધરાસણામાં સરકારના જુલમોનાં 
વનિરેદનો લઈ પુકસતકા લખી. 1933 : કડોદથી 
ધરપકડ. 6 માસની જેલની સજા. 1933માં 
રાસકૂચની ટુકડીમાં જોડાર્યા. ધરપકડ. 6 

મવહનાની જેલ. તર્યાર બાદ ફરી ધરપકડ. 9 
મવહનાની જેલ. પરંતુ ચળિળ બંધ પડતાં 
િહરેલા છૂટ્ા. તરેમણરે અમદાિાદ, વિસાપુર અનરે 
નાવશકમાં જેલની સજાઓ ભોગિી. 1935 
બારડોલી તાલુકાના સર્યાદલા ગામરે ગ્રામસરેિા. 
કાકાસાહરેબની સૂચનાથી િધા્થ. 1936થી 
1939 સરેિાગ્રામ આશ્મમાં ગાંધીજી સાથરે. 
1939થી કાકા કાલરેલકર સાથરે રાષ્્રપ્રચારના 
કાર્ય્થમાં િધા્થ ખાતરે.

નાણાવટરી, કૌશલયાબહેન મુકંુદરાય
જનમ : એવપ્રલ, 1913. કુવતર્યાણા, કજ. જૂનાગઢ.

અભર્યાસ : ધોરણ 8. મુંબઈમાં સામાકજક 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 1930ની સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં ધરપકડ. 6 માસની 
સજા. કુવતર્યાણામાં િસર્યાં. સામાકજક પ્રિમૃવતિ. 
સ્ત્રીઓમાં જાગમૃવત લાિિાનું કાર્ય્થ. સિયોદર્ય 
કાર્ય્થકર.

નાણાવટરી, નૃત્સંહપ્સાદ કહાનદાસ
જનમ : 1863. જૂનાગઢ.

અગ્રગણર્ય બાહોશ, નર્યાર્યવપ્રર્ય િકીલ. જૂનાગઢ 
રાજર્યના અનર્યાર્યો સામરે ઝઝૂમર્યા. િરેરાિળના 
પ્રવસદ્ધ ‘બાિા ખૂન કરેસ’ તથા િરેરાિળના 
પ્રજાિતસલ સરેિાભાિી ડૉ. ખંડરેકરર્યાના ખૂન 
િખતરે આગરેિાની લઈનરે જૂનાગઢ રાજર્ય સામરે 
લડત આપનારાઓના અગ્રણી. જૂનાગઢ 
પ્રજામંડળના પ્રમુખ – 1928થી 1940. 
જૂનાગઢ કજલલા હકરજન સરેિક સંઘના પ્રમુખ 
તરીકરે કાર્ય્થ કર્યુું. જૂનાગઢ િકીલ મંડળના 
પ્રમુખ. વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં પોતાની ટુકડી 
સાથરે. જૂનાગઢમાં લોકો તરેમનરે ‘બાપા’ના 
હુલામણા નામથી બોલાિતા. જીિનભર 
અનર્યાર્યો સામરે ઝઝૂમર્યા. અિસાન : 21 જૂન, 
1944.

નાણાવટરી, (ડૉ.) પ્મરોદરાય 
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છ્ેલશંકર
જનમ : 1910. જૂનાગઢ.

1930ની મીઠાની લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ 
કૉલરેજમાંથી બરતરફ. તર્યાર બાદ રાષ્્રીર્ય 
ચળિળોમાં ભાગ. આરઝી હકૂમતની લડતમાં 
મદદ કરી.

નાણાવટરી, મત્ણબહેન ચંદુિાઈ
જનમ : 26 ફરેરિુઆરી, 1905. મુંબઈ.

લગ્ન પછી સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં જોડાર્યાં. તરે 
અગાઉ કુમાકરકા સ્ત્રી મંડળનાં મંત્રી. 1930ની 
ચળિળમાં રેંકટર્યો ચલાિતાં, ખાદીનું પોટલું 
લઈનરે પાલા્થથી અંધરેરી ખાદી િરેચિા જતાં – 
પ્રચાર માટરે. 1931માં ભવગની સરેિા મંકદરમાં 
ગાંધીજીનો ઉતારો – તરેની બધી વર્યિસથા 
માધુરીબહરેન અંજાકરર્યા અનરે મવણબહરેનરે કરી. 
1931માં વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ કરી. મુલુંદના 
જંગલમાં છોડ્ાં, કારણ કરે જેલમાં જગા નહોતી. 
િાહન ન મળિાથી ઘણું ચાલિું પડ્ું. ફરી 
વિદરેશી માલ અનરે દારૂની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
ધરપકડ. થાણરે જેલમાં અટકાર્યત. તર્યાર બાદ 
ગમૃહઉદ્ોગ – સાબુ, કાગળ બનાિિા.

નાણાવટરી, મુકંુદરાય એમ.
જનમ : 1901. જૂનાગઢ.

કુવતર્યાણા પ્રજામંડળના પ્રમુખ તરીકરે 
ગણનાપાત્ર કામગીરી બજાિી. આરઝી હકૂમત 
િખતરે જૂનાગઢ રાજર્યરે થોડો િખત નજરકરેદ 
રાખર્યા. તરેમનાં પતની કૌશલર્યાબહરેન પણ 
સિાતંત્ર્યસરેનાની નરે સરેિાભાિી કાર્ય્થકતા્થ હતાં.
અિસાન : 8 ફરેરિુઆરી, 1973ના કદિસરે.

નાણાવટરી, રામશંકર ્લક્મરીદાસ
1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
અમદાિાદથી પચાસરેક સતર્યાગ્રહીઓની ટુકડી 
વિરમગામ જિા રિાના થઈ. િઢિાણ કૅમપથી 
કબનજકાતી, ગરેરકાર્યદરે મીઠાની થરેલીઓ લઈ 

ગર્યા. વિરમગામ સટરેશનરે 12-4-1930ના રોજ 
સતર્યાગ્રહી સૈવનકો ઉપર પોલીસો િરની જેમ 
તૂટી પડ્ા. તરેમાં તરેઓ પણ બીજા સતર્યાગ્રહીઓ 
સાથરે ઘિાર્યા હતા.

નાથાિાઈ નાગરજી
ખોજ, તા. બારડોલી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
આગળ પડતો ભાગ ભજવર્યો, જેનરે લીધરે તરેમની 
ધરપકડ કરિામાં આિી હતી અનરે દંડ કરિામાં 
આવર્યો હતો. તરેમણરે દંડ ભરિાની ના પાડતાં 
તરેમની જમીન ખાલસા કરી દંડ િસૂલ કર્યયો 
હતો.

નાથાિાઈ સ્લાિાઈ
જનમ : 1921. મુંબઈ.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના બળિાનરે ટરેકો. તરે 
અંગરેના પ્રજાકીર્ય વિરોધમાં આંદોલનમાં ભાગ 
લરેતાં ફરેરિુઆરી 22, 1946ના કદિસરે મુંબઈમાં 
ચોકી મહોલલા પાસરે પોલીસરે કરરેલા ગોળીબારમાં 
ઘિાર્યા. અિસાન : 25 ફરેરિુઆરી, 1946.

નાથા્લા્લ પુરુષરોત્તમ
પાણશીણા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડી પ્રજામંડળના સકકર્ય કાર્ય્થકતા્થ. 
પ્રજામંડળના પ્રચારનું કાર્ય્થ. 8-2-1939ના રોજ 
રાજર્ય તરફી પ્રરેકરત તતિોએ ઘર પર હુમલો 
કરી, લોહીલુહાણ. તરેમના પકરિારના સૌનરે 
મારઝૂડ. ઘરરેણાં, કીમતી ઘરિખરી લૂંટી ગર્યા. 
વહજરત કરી ગામ છોડી ગર્યા.

નાનજીિાઈ કરશનિાઈ
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ચાર માસ જેલની 
સજા ભોગિી.

નાનજી િાણજી
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જનમ : 1921. મુંબઈ.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના રરેકટંગસ બળિાનરે ટરેકો 
આપિા માટરેના પ્રજાકીર્ય વિરોધ વહલચાલમાં 
ભાગ લરેતાં ફરેરિુઆરી 24, 1921ના કદિસરે 
પોલીસની ગોળીના ભોગ બનર્યા અનરે તરે જ 
કદિસરે દિાખાનામાં અિસાન પામર્યા.

નાનજી ત્વશ્ામ
જનમ : 1901. મુંબઈ.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના બળિાનરે ટરેકો આપિા 
માટરે પ્રજાકીર્ય વિરોધ આંદોલનમાં ભાગ લરેતાં 
ફરેરિુઆરી 22, 1946ના કદિસરે પોલીસ-
ગોળીબારથી અિસાન.

નાના્લા્લ છગન્લા્લ
પાટડી, ઉતિર ગુજરાત.

1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
24 મરે, 1930ના રોજ પ્રાણજીિનદાસની 
આગરેિાની હરેઠળ 75 શૂરા સતર્યાગ્રહીઓએ 
પ્રર્યાણ કર્યુું. પાટડીથી પાંચ માઈલ દૂર જૂના 
ખારાઘોડામાં કુદરતી મીઠું હતું તર્યાં તરેઓ 
પહોંચી ગર્યા. તરેઓના ઉપર વનદ્થર્યતાપૂિ્થક 
લાઠીચાજ્થ કરિામાં આવર્યો. પોલીસો લાકડીઓ 
માથરે ફરેરિીનરે બરે હાથરે લગાિતા હતા. પહરેલો 
ઘા એમનરે હાથરે પડ્ો. બીજો ફટકો માથા પર 
પડ્ો. માથામાંથી લોહીની ધાર ચાલી. પછી 
હાથમાંથી મીઠાની કોથળી છૂટી ગઈ. નાનાલાલ 
તમમર ખાઈનરે ભોંર્ય ઉપર પડી ગર્યા.

નાનરીબહેન
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

દરેશસરેવિકા સંઘિાળાં.
1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન, 6-3-
1931ના રોજ ખરેડામાં દારૂની હરાજી થિાની 
હતી. તરે સામરે નકડર્યાદ, આણંદ, બોરસદ, 
મહરેમદાિાદ િગરેરરે સથળરેથી સેંકડો ભાઈબહરેનો 
ખરેડા ગર્યાં. તારાબહરેન મોડક (ભાિનગરનાં) 

તથા નાનીબહરેનની આગરેિાની નીચરે બહરેનોએ 
ખરેડામાં સતર્યાગ્રહ કર્યયો. પોલીસોએ તરેમની પર 
હુમલો કરી દૂર હઠાવર્યાં. તરેથી િરેપારીઓ 
શરમાર્યા અનરે હરાજીમાંથી ખસી ગર્યા. 
નાનીબહરેનની અનર્ય ભાઈબહરેનો સવહત 
ધરપકડ થઈ. આખો કદિસ તાપમાં બરેસાડી 
રાખી સાંજે છોડી મૂ્ર્યાં.

નાનુિાઈ અંબાશંકર
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
િડોદરાથી 18-8-1942ની સિારરે 34 ર્યુિાનો 
લડતનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. આણંદ અનરે 
આસપાસનાં ગામોમાં લડતનો પ્રચાર કર્યયો 
તથા પવત્રકાઓ િહેંચી. સાંજે પાછા ફરતાં 
અડાસ રરેલિરે સટરેશનરે પોલીસોએ તરેઓના ઉપર 
ગોળીબાર અનરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં નાનુભાઈ 
સખત લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યા હતા.

નાયક, અમૃતિાઈ ગુ્લાબિાઈ
વનિાસ : િાળી, િલસાડ.

અભર્યાસ : શાળાંત. વશક્ષકપકરિારમાં જનમ. 
વર્યિસાર્ય : વશક્ષક. ગાંધીજીથી પ્રભાવિત. 
1930 : ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. સિર્યંસરેિક 
દળના િડા. 1942 : મશાલ સરઘસના 
આગરેિાન. ‘વહનદ છોડો’માં સકકર્ય. કારાિાસ. 
મુક્ત પછી સરેિામાં પ્રિમૃતિ.

નાયક, અમૃત્લા્લ ખંડુિાઈ
જનમ : 7 એવપ્રલ, 1916. િરેગામ, તા. ગણદરેિી, 
કજ. િલસાડ.

વપતા વશક્ષક હોિાથી વશક્ષણ પ્રતર્યરે કાળજી 
રાખી અનરે ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ તરેમના વમત્ર 
હોિાથી રાષ્્રિાદની પ્રરેરણા મળી. 1942ની 
લડતમાં કરેટલાક કાર્ય્થકમોમાં ભાગ લીધો. 
વિદ્ાથભીઓ તથા ર્યુિકોના સંગઠનમાં ભાગ, 
પ્રદાન.
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અિસાન : 1947.

નાયક, ઇચછાબહેન નાથુિાઈ
ગડત, તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : ગણદરેિી. 1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેવિકા. ખાદી, અસપમૃશર્યતા- 
વનિારણ, રૂકઢિાદી સમાજમાંથી બહાર 
આિિાના સંસકાર. પવત નાથુભાઈ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેતા. 1942ની ચળિળમાં એમનું 
ગણદરેિીનું ઘર લડતની છાિણી બની ગર્યું.
અિસાન : મરે, 1947.

નાયક, ઈશ્વર્લા્લ કંુવરજી
કછોલી, હોનડ, તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

1930માં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરીનરે 
પકડાર્યા. 3 માસની સખત કરેદની સજા.

નાયક, ઈશ્વર્લા્લ નાગરજી
જનમ : 12 એવપ્રલ, 1899. િરેગામ, તા. ગણદરેિી, 
કજ. નિસારી.

સિાતંત્ર્યવપ્રર્ય, સિમાની, આદશ્થ વશક્ષક. 
ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ સાથરે મૈત્રી હોિાથી રાષ્્રિાદી 
થર્યા. 1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં પીંજરા 
ગામરે સતર્યાગ્રહ કરી 6 માસની સખત કરેદની 
સજા. ગ્રૅજર્યુએટ થઈનરે વશક્ષક, પછી આચાર્ય્થ. 
1942ની ચળિળ શરૂ થતાં ધરપકડ, નાવશક 
જેલમાં અટકાર્યત. જેલમાંથી છૂટી ફરી નિસારી 
હાઈસકૂલના આચાર્ય્થપદરે. વહનદીપ્રચાર, સહકારી 
પ્રિમૃવતિ. અિસાન : 9 નિરેમબર, 1953.
નાર્યક, ઉમરેદરામ જીિણરામ (ભજવનક)
જનમ : 22 ફરેરિુઆરી, 1869. િાંસદા, કજ. 
સૂરત. અસહકારની ચળિળ દરવમર્યાન 
ગાંધીજીના પ્રભાિથી 1922માં તલાટીની 
સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. સાબરમતી 
આશ્મમાં જઈનરે રહ્યા. 1923-1927 : 
આકદિાસી વિસતારમાં રચનાતમક કાર્યયો. 
1930ની ચળિળ િખતરે રાષ્્રીર્ય ગીતો ગાઈ 

લોકોનરે પ્રોતસાહન. 1930-31 : દારૂબંધીનો 
ખૂબ િરેગથી પ્રચાર. 1931 : મંત્રી, ચીખલી 
તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવત. 1932 : ચળિળનો 
પ્રચાર. ધરપકડ. 1 િષ્થની સખત કરેદ. 1933 : 
હકરજન વશક્ષણનું કાર્ય્થ. 1934થી દારૂબંધી 
અનરે લોકવશક્ષણ.

નાયક, કાળરીદાસ રણછરોડજી
જનમ : 9 ફરેરિુઆરી, 1913. િરેગામ, ગણદરેિી, કજ. 
નિસારી.

ઠાકોરભાઈ દરેસાઈના સંપક્થથી રાષ્્રભાિનાનો 
વિકાસ. 1942ની ચળિળમાં ઠાકોરભાઈ 
દરેસાઈ તથા લાલભાઈ નાર્યકનરે ગુપ્ત રાખિામાં 
મુખર્ય ફાળો. જાનર્યુઆરી 1943માં ધરપકડ, 
અટકાર્યત હરેઠળ. 16 મવહના સાબરમતી 
જેલમાં. ખાદી પહરેરિી, સમાજસુધારાની 
પ્રિમૃવતિ.

નાયક, કરીકુિાઈ ગુ્લાબિાઈ
જનમ : 9 નિરેમબર, 1903. કછોલી, કજ. િલસાડ.

1921માં સરકારી શાળા છોડી રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
જોડાર્યા. 1930માં દાંડીકૂચના પ્રચારાથકે ખરેડા, 
ભરૂચ અનરે સૂરત કજલલાનાં ગામોમાં 
પ્રચારકાર્ય્થ. ધરાસણાના સતર્યાગ્રહ માટરે 
અબબાસસાહરેબની આગરેિાની હરેઠળની ટુકડીમાં 
જોડાર્યા. કરાડીમાં ધરપકડ, મરે, 1930. 
1932માં જલાલપોર તાલુકાના પ્રથમ 
સરમુખતર્યાર તરીકરે ધરપકડ, જેલની સજા તથા 
દંડ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં અમલસાડ 
રરેલિરેસટરેશનરે ધરપકડ. પછી 10 મવહના 
અટકાર્યતમાં. મુક્ત બાદ ફરીથી લડતમાં 
ભાગ. ફરી ધરપકડ. પોલીસોએ કરરેલા બરેફામ 
લાઠીમારનરે કારણરે તોફાન થર્યું અનરે પોલીસોના 
જાન જોખમમાં હતા, તર્યારરે તરેમણરે બીજા 
કાર્ય્થકરો સાથરે જાનના જોખમરે પોલીસોનો 
બચાિ કર્યયો.
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1082. નાયક, કરીકુિાઈ ગરોત્વંદજી
સાલરેજ, તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

1942ના સિાતંત્ર્યઆંદોલનમાં સકકર્ય ભાગ. 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ખૂબ ઉતસાહ. સરકારી 
ચોરામાંથી દફતર બાળિાં, નાળાં કરે પુલો 
તોડિાં િગરેરરે રાવત્ર કાર્ય્થકમોમાં જોડાતા. િધુ 
ઊંચાઈ અનરે પડછંદ કાર્યાથી પોલીસો ઓળખી 
જાર્ય એમ વિચારી એમનરે પોતાની ટુકડીમાં લઈ 
જિા કોઈ તૈર્યાર થતા નવહ. બૉમબપ્રિમૃવતિની 
માવહતી પરથી તરેમનરે ઘરેર પોલીસદરોડો. કંઈ 
મળ્ું નવહ. જલાલપોર પોલીસ થાણરે જાતરે 
ગર્યા. કંઈ જાણતા નથી એિી બનાિટી િાતો 
કરીનરે છૂટી ગર્યા.

નાયક, કરીકુિાઈ પરાગજી
જનમ : આશરરે 1922. મલરેકપુરમાં, િતન : 
સાલરેજ, તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

માતાવપતા સિાતંત્ર્યપ્રરેમી. નિસારીમાં હુન્નર- 
શાળાના અભર્યાસ દરવમર્યાન ર્યુિકપ્રિમૃવતિ. 
1942ની લડતમાં ભાગ લઈનરે પવત્રકા િહેંચિી, 
વપકરેકટંગ કરિું િગરેરરે કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય ભાગ. 
1943માં ધરપકડ અનરે 7 મવહનાનો કારાિાસ. 
આગળ ભણર્યા તર્યાર બાદ બૉઇલર એટરેનડનટ 
બનર્યા.

નાયક, ખંડુિાઈ દુ્લ્જિિાઈ
શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

અભર્યાસ : છ ચોપડી. વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 
1942ની ચળિળ દરવમર્યાન ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિનરે સીધા સહાર્યરૂપ થિાનું કામ. 
ભાંગફોડના કાર્ય્થકમનું આર્યોજન, તરે માટરેનાં 
સાધનો ભરેગાં કરિાં અનરે ગુપ્ત રીતરે સાચિી 
રાખિાં. આગરેિાનો પકડાઈ ગર્યા બાદ અનર્ય 
સિાતંત્ર્યસૈવનકોનરે વહંમત આપિી. ભાંગફોડનાં 
સાધનો પકડાર્ય નવહ તરે રીતરે િગરેસગરે કરિાં. 
1944થી તાલુકામાં સહકારી પ્રિમૃવતિ. તાલુકા 

પ્રજામંડળનરે વર્યિવસથત કરી, પ્રિમૃવતિઓ આગળ 
ધપાિી. તાલુકાના મૂકસરેિક.
અિસાન : 1959.

નાયક, ખંડુિાઈ મકનજી
જનમ : 3 ઑ્ટોબર, 1911. અમલસાડ, તા. 
ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

વમકૅવનકલ એકનજવનર્યકરંગનો કડપલોમાનો કોસ્થ 
કર્યયો. વપતાશ્ી રાષ્્રિાદી. બાળપણથી 
દરેશભક્તના સંસકાર પ્રાપ્ત. 1930ની 
ચળિળમાં સભા, સરઘસ, વપકરેકટંગ િગરેરરેમાં 
ભાગ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સભા, 
સરઘસના કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય. 15મી ઑગસટનરે 
કદિસરે અમલસાડનાં સરઘસ, પોલીસો સાથરે 
અથડામણ, સટરેશનરે તોફાન, રાત્રરે પોલીસરે 
ગામમાંથી સામુદાવર્યક ધરપકડ કરી તરેમાં 
પકડાર્યા. તરે સાથરે એમના વપતાશ્ી તથા મોટા 
ભાઈ પણ હતા. 20 જણનરે કસટડીમાં રાખી 
બાકીનાનરે મુક્ત. તરેમાં વપતાજી મુ્ત. કરેસ 
ચાલર્યો. બાર જણનરે સરેશનસ કવમટ. સૂરતથી 
નકડર્યાદની સબજેલમાં. તર્યાં જેલરના ખરાબ 
િત્થન સામરે ઉપિાસ. સરેશનસ કોટ્થમાં વનદયોષ 
ઠર્યા્થ. ફરીથી અટકાર્યતી ધારા હરેઠળ ધરપકડ. 3 
માસ સાબરમતી જેલમાં. ખરેતીનો વર્યિસાર્ય, 
લોખંડની દુકાન.

નાયક, ખંડુિાઈ મરોરારજી
જનમ : આશરરે 1906. િતન : અમલસાડ, કજ. 
નિસારી.

કાકા ભીખાભાઈ ગાંધીિાદી, રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં 
ભાગ લરેતા તરેથી કુટુંબમાં સિદરેશપ્રરેમનું 
િાતાિરણ. અભર્યાસ અંગ્રરેજી ધોરણ 6 સુધી. 
વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 1942ના ઑગસટની 15 
તારીખરે અમલસાડ સટરેશનરે ગામના લોકોનાં 
સરઘસ અનરે પોલીસ િચચરે અથડામણ. 
ભાંગફોડ અનરે તોફાનમાં ભાગ લીધો. રાત્રરે 
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સામૂવહક ધરપકડમાં પકડાર્યા. 8 માસની કાચી 
જેલની સજા ભોગિી.
અિસાન : 1971માં 65 િષ્થની િર્યરે.

નાયક, ખુશા્લિાઈ કસનજી
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1920ની અસહકારની લડત દરવમર્યાન 
સરકારી વશક્ષણસંસથાનો બવહષકાર કરિા, 
રાંદરેરની મર્યુવનવસપાવલટીની શાળામાંથી 
એકસામટાં રાજીનામાં આપર્યાં. નિી સથપાર્યરેલી 
રાષ્્રીર્ય શાળામાં જોડાર્યા. ધામધૂમ વિના, મૂંગા 
રહીનરે રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં શાંત પ્રદાન.

નાયક, ગજરાબહેન કરીકુિાઈ
જનમ : આશરરે 1910. શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી, 
કજ. નિસારી. િતન : કછોલી.

પ્રાથવમક વશક્ષણ. 1930ની ચળિળમાં 
દારૂતાડીની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 1932માં 
બીજા તબક્કાની ચળિળમાં િધુ સકકર્ય. 
સિદરેશી અનરે દારૂબંધીનો પ્રચાર. જલાલપોર 
અનરે બારડોલી તાલુકાનાં ગામોમાં ટુકડીમાં 
ફરીનરે પ્રચારકાર્ય્થ. બહરેનોએ આઝાદીની 
લડતમાં જોડાિું જોઈએ એિો પ્રચાર કર્યયો. 
બારડોલી તાલુકાના સરભોણ ગામરેથી આખી 
ટુકડીની ધરપકડ. બધાંનરે 6-6 માસની કરેદની 
સજા. બારડોલી આશ્મમાં રહીનરે કૉંગ્રરેસ 
સરેિાદળની તાલીમ લીધી. હકરપુરા કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશન માટરે સિર્યંસરેવિકાઓનરે તાલીમ 
આપિાના િગયો ચલાવર્યા. 1942ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 2 માસની કરેદની 
સજા.

નાયક, ગજરાબહેન ્લા્લિાઈ
જનમ : 1914. ગડત. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : નિસારી.

અંચરેલીના લાલભાઈ ડાહ્યાભાઈ નાર્યક સાથરે 
લગ્ન. 1932ની લડતમાં પવતની ધરપકડ થતાં 
કુટુંબનરે વહજરત કરીનરે ધમડાછા જિું પડ્ું. 

1935થી કાર્યમ માટરે નિસારી. 1942ની 
લડતમાં ભાંગફોડ માટરેની વિસફોટક સામગ્રી 
ઘરમાં સાચિિામાં ગજરાબહરેનનો અગ્રગણર્ય 
વહસસો. પોલીસરે અચાનક છાપો મારી ઝડતી 
લીધી તર્યારરે તરે સામગ્રી ન મળરે એિી રીતરે 
સાચિી.

નાયક, ગુણવંતરાય ્લલ્લુિાઈ
જનમ : આશરરે 1920. મોતા, કજ. સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે સૂરતની 
એમ.ટી.બી. કૉલરેજ છોડી. સૂરત-અનાવિલ 
આશ્મમાં રહરેતા. તરે પછી ભૂગભ્થમાં રહીનરે 
હડતાળ, બૉમબ, રરેલિરેના પાટા ઉખાડિા, 
ટપાલ-કચરેરીઓ લૂંટિી, પોલીસ સટરેશન બાળિાં 
િગરેરરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. સૂરતમાં 
11 ઑગસટના રોજ પોલીસના હાથરે માર ખાધો. 
નિસારીમાં મફતલાલ વમલની ભૂખ હડતાળ 
િખતરે લાઠીમાર ખાધો. નિસારીની મદરરેસા 
હાઈસકૂલ પર રાષ્્રધિજ ફરકાવર્યો. ધરપકડ. 1 
કદિસ પછી મુક્ત. તરે પછી બૉમબ, લૂંટ, 
રરેલિરેમાં ભંગાણ અંગરે ધરપકડ. નિસારીની 
જેલમાં 5 મવહના. ગુજરાતી વફલમ ‘કાદુ 
મકરાણી’ના વનમા્થતા. િડોદરામાં વફલમ સટુકડર્યો 
સથાપર્યો.

નાયક, ગુ્લાબિાઈ ખંડુિાઈ
િલસાડ કજલલાનું અંબાડા.

‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ. 1942ના 
કડસરેમબરમાં ધરપકડ થઈ. અટકાર્યતમાં 10 
મવહના રહ્યા.

નાયક, ગુ્લાબિાઈ રણછરોડજી
જનમ : 7 ફરેરિુઆરી, 1902. લુસિાડા, તા. 
ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

સતર્યાગ્રહની િાતો સાંભળીનરે તથા 
િત્થમાનપત્રોમાં સમાચાર િાંચીનરે સિદરેશપ્રરેમની 
ભાિના જાગ્રત. 1921ના અસહકારના 
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આંદોલનમાં પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષકની 
નોકરી છોડી. 1930ની ચળિળ શરૂ થતાં 
છાપર ગામરે મીઠું ઉપાડીનરે સવિનર્ય કાનૂનભંગ 
કર્યયો. ધરાસણાના મીઠાના અગરો પર ધાડ 
પાડિા સરોકજની નાર્યડુના નરેતમૃતિ હરેઠળ પ્રથમ 
ટુકડીમાં મીઠું ઉપાડિા ગર્યા. ધરપકડ. એક 
માસની કરેદની સજા. િરલીની જેલમાં સજા 
ભોગિી. 1940ના કડસરેમબરની 20મી તારીખરે 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કર્યયો. 6 માસની કરેદની 
સજા થઈ. 1942નું ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન 
શરૂ થતાં આસપાસનાં ગામોમાં સભા-
સરઘસોના કાર્ય્થકમો વિારા લોકજાગમૃવત. 15 
ઑગસટના રોજ ધરપકડ. દોઢ િષ્થની સખત 
કરેદની સજા અનરે રૂવપર્યા 200 દંડ. સાબરમતી 
અનરે ર્યરિડા જેલમાં સજા ભોગિી.

નાયક, (ડૉ.) ગુ્લાબિાઈ વસનજી
જનમ : 11 ઑ્ટોબર, 1910. તળાિચોરા, કજ. 
િલસાડ.

1930થી સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ. ચીખલી, 
રાનકૂિા, રાંકલની છાિણીઓમાં લડતનું કામ. 
પવત્રકાઓ છાપીનરે િહેંચિી, દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ િગરેરરે. પવત્રકાપ્રિમૃવતિ માટરે ધરપકડ. 
ત્રણ મવહનાની સજા અનરે રૂ. 150 દંડ. કૉંગ્રરેસની 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1932 : 
ચીખલીમાં ધરપકડ. 6 માસની જેલ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ. ધરપકડ. 6 
માસની જેલ. ચીખલી તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
મંત્રી. વશક્ષણ અનરે સામાકજક સંસથાઓમાં 
સરેિા.

નાયક, ગુ્લાબિાઈ હક્રિાઈ
જનમ : કદહરેણ, કજ. સૂરત.

કદહરેણ ર્યુિક મંડળના સભર્ય 1930માં થર્યા. 
આ મંડળનરે સરકારરે ગરેરકાર્યદરે ઠરાવર્યું હતું. 
દાંડીકૂચ પછી વપંજરત પાસરેના ખારાપાટમાંથી 

મીઠું ઉપાડિાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1942માં ભૂગભ્થમાં રહીનરે કામ કર્યુું. 
પોલીસખાતાએ ફકરર્યાદ કરિાથી દૂરના 
ગામડામાં બદલી કરી, એટલું જ નવહ 4 
મવહનામાં 3 િખત બદલી કરી હતી.

નાયક, ગરોપાળજી ્લા્લિાઈ
ધનોરી, તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

વશક્ષણ : ચાર ચોપડી. ખરેડૂત પકરિાર. 1930માં 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. ધરાસણાના મીઠાના 
અગરો લૂંટિાની ગાંધીજીની હાકલ સિીકારી. 
પ્રથમ ટુકડીમાં જોડાર્યા. ધરપકડ. 1 માસની 
સખત કરેદની સજા િરલી જેલમાં ભોગિી. 
અિસાન : 1940.

નાયક, ઘે્લુિાઈ ગુ્લાબિાઈ
િતન : અમલસાડ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : ડાંગ કજલલો.

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. રાષ્્રીર્ય ભાિના. 
1942ની લડતની શરૂઆતમાં ધરપકડ. ત્રણ 
મવહના સાબરમતીમાં જેલ ભોગિી. સાબરમતી 
જેલમાં રવિશંકર મહારાજ, બબલભાઈ મહરેતા 
જેિા સામાકજક સરેિકોનો પકરચર્ય થિાથી 
બહારિકટર્યા તથા બીજા ગુનરેગારોના જીિનનો 
અભર્યાસ કર્યયો. હકરજનસરેિા, વહનદીપ્રચાર, 
કાંતણની તાલીમ જેિી રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં 
વિશરેષ રવચ. ડાંગના લોકોના જીિનનો 
અભર્યાસ કરી બસો જેટલા લરેખો લખર્યા.

નાયક, ઘે્લુિાઈ રણછરોડજી
જનમ : 12 નિરેમબર, 1909. ગણદરેિી, કજ. 
નિસારી.

અભર્યાસ : ઇનટર સાર્યનસ સુધી. વશક્ષક, ડી.પી.
એડ્. બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં પવત્રકા િહેંચિી. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સકકર્ય થિાથી 
જાનર્યુઆરી, 1943માં મુંબઈમાં ધરપકડ. 
મવહનાઓ સુધી લૉકઅપમાં, તરે દરવમર્યાન 
વસતમ ગુજાર્યયો. િરલી જેલમાં અટકાર્યતી કરેદી, 
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સાબરમતી જેલમાં બદલી. કડસરેમબર, 1944માં 
જેલમુક્ત.
અિસાન : 1967.

નાયક, ચંદ્રકાનત કાળરીદાસ
જનમ : 2 કડસરેમબર, 1910. િડનગર, કજ. 
મહરેસાણા.

1930-32ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં દરરેક ક્ષરેત્રરે 
સકકર્ય. ધરાસણાના મીઠાના અગરોમાંથી મીઠું 
લીધું. સખત લાઠીમાર છતાં મૂઠી ન છોડી. 
ગુપ્ત ભાગમાં લાઠી મારિાથી બરેહોશ. સારિાર. 
િડનગરથી સૂકઢર્યા ધરપકડ. છ માસની જેલ. 
આઝાદી પછી રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. લોકવપ્રર્ય. 
કારાિાસ. દંડ. તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ.

નાયક, છગન્લા્લ ખંડુિાઈ
જનમ : 4 માચ્થ, 1925. િરેગામ, તા. ગણદરેિી.

1942ના આંદોલનમાં કૉલરેજ છોડીનરે વપતાજી 
સાથરે અષ્ગામમાં રહ્યા. હડતાળ પડાિિી, 
સરઘસોમાં જોડાિું, લડત તીવ્ર બનતાં સરકારી 
ચોરાનાં દફતરો બાળિાં તથા બીજી ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. જાનર્યુઆરી, 1943માં 
સરઘસ કાઢીનરે પકડાર્યા. 6 માસની સખત 
કરેદની સજા. તરેમાંથી છૂટ્ા બાદ ગ્રૅજર્યુએટ થઈ 
પ્રૉવિડનટ ફંડ ખાતામાં અવધકારી.
નાર્યક, છગનલાલ ગોપાળજી
િતન : વનર્યોલ, કજ. સૂરત.

સૂરતના અનાવિલ આશ્મમાં રહીનરે રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં અભર્યાસ. અનાવિલ આશ્મ જપ્ત 
થતાં, અભર્યાસનો તર્યાગ. 1940થી લડતમાં. 
કાર્ય્થક્ષરેત્ર નિસારી, જલાલપોર હતું. 1940-
41ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ તથા 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં કુલ 3 િાર જેલ ભોગિી. 
‘નિજીિન’ ટ્રસટની નોકરીમાં િડોદરા ખાતરે.

નાયક, છરોટુિાઈ કંુવરજી
ઇચછાપોર, તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

મૅકટ્રક પાસ થર્યા. કછોલીમાં મામાનરે ઘરેર 
રાષ્્રપ્રરેમના સંસકાર મળ્ા. તરેમના વપતાએ 
તલાટીનું રાજીનામું આપરેલું. સૂરત અનાવિલ 
આશ્મમાં કૉલરેજના અભર્યાસ માટરે રહ્યા. તર્યાં 
દરેશભક્તના સંસકાર દૃઢ થર્યા. 1937થી ખાદી 
પહરેરતા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
દરવમર્યાન હડતાળ પડાિિી, આસપાસનાં 
ગામોના પટરેલોનાં રાજીનામાં લરેિાં, સભા-
સરઘસો ર્યોજિાં િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય રહ્યા. 
તરે પછી સાલરેજ, િરેગામ, સૂપાની ટુકડીઓ સાથરે 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. ઇચછાપોરના 
પટરેલરે તર્યાંના ભાંગફોડમાં જોડાર્યરેલા સાત-આઠ 
ર્યુિાનોની ધરપકડ થિા દીધી નવહ. તરેથી 
ફોજદારરે થાણરે બોલાિી, ધમકી આપીનરે છોડી 
મૂ્ર્યા. લડત બાદ બી.એસસી. થઈનરે 
સવચિાલર્યના ગમૃહવિભાગમાં મદદનીશ તરીકરે 
જોડાઈનરે આગળ િધતા રહ્યા.

નાયક, છરોટુિાઈ ગુ્લાબિાઈ
જનમ : 17 માચ્થ, 1921. અમલસાડ, તા. 
ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

1930ના મરેમાં દાંડીકૂચ પછી, ગાંધીજીની 
ધરપકડ થઈ તર્યારથી તરેમણરે ચા પીિાની છોડી 
દીધી. મૅકટ્રક સુધી અભર્યાસ. 1938માં હકરપુરા 
કૉંગ્રરેસના અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક. 1942ના 
આંદોલનમાં અમલસાડમાં સભા-સરઘસના 
કાર્ય્થકમો ર્યોજિા. 15 ઑગસટના રોજ 
અમલસાડમાં નરેતાઓનરે પકડિાથી થર્યરેલાં 
તોફાનોનરે કારણરે સામુદાવર્યક ધરપકડ થઈ તરેમાં 
પકડાર્યા. કાચી જેલમાં 9 મવહના રહ્યા. શક 
પરથી ફરી િાર ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં 
અટકાર્યત. તકબર્યત ખૂબ નબળી થિા છતાં 
પરેરોલ પર છૂટ્ા નવહ. 4 માસ જેલમાં, તરે 
દરવમર્યાન રવિશંકર મહારાજ, ગ. િા. 
માિળંકર, નરહકરભાઈ પરીખ, િલલભભાઈ 
પટરેલ િગરેરરેનો પકરચર્ય. જેલમુક્ત બાદ 
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જુગતરામ દિરેની સલાહ મુજબ આહિા (ડાંગ) 
જઈનરે આકદિાસીઓના ઉતકષ્થ િાસતરે જીિન 
સમપ્થણ.

નાયક, છરોટુિાઈ મરોરારજી
જનમ : 1914. કછોલી, તા. ગણદરેિી, કજ. 
નિસારી.

માધર્યવમક શાળા સુધીનો અભર્યાસ. 1930ની 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં પ્રભાતફરેરી, 
સભાઓ, સરઘસો િગરેરરેમાં સકકર્ય ભાગ લરેતા. 
કરેટલાક ર્યુિાનોએ મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો. 
તરેમણરે કાર્યદાભંગ નહોતો કર્યયો છતાં ધરપકડ 
થઈ અનરે 3 મવહનાની કરેદની સજા ભોગિી. 
ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર થિાથી છૂટ્ા. 1937થી 
નિજીિન મુદ્રણાલર્યમાં જોડાર્યા.
નાર્યક, છોટુભાઈ (ઉફકે ડાહ્યાભાઈ) લલલુભાઈ
િતન : તળોધ. તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.
વપતા િાંદરા(મુંબઈ)માં પ્રાથવમક શાળાના 
મુખર્ય વશક્ષક. વમત્ર વિારા દરેશભક્તનો પ્રભાિ. 
ગાંધીજીએ દાંડીકૂચ બાદ ધરાસણાના મીઠાના 
અગરો પર ધાડ પાડિાનો ઇરાદો જણાવર્યો. 
તરેમની ધરપકડ બાદ અબબાસ તૈર્યબજીની 
પહરેલી ટુકડી ધરાસણાના અગર ઉપર હલલો 
કરિા ગઈ તરેમાં પણ જોડાર્યા. ધરપકડ. 3 
મવહનાની જેલ ભોગિી.

નાયક, ઠાકરોરિાઈ છરીમાિાઈ
કછોલી.

કુટુંબના િડીલોની ચરેતિણીની અિગણના 
કરીનરે 1942ની લડતમાં ધીરભાઈ રણછોડજી 
િશી અનરે ઠાકોરભાઈ ખંડુભાઈ નાર્યક સાથરે 
ગરેરકાર્યદરે ઠરરેલી કૉંગ્રરેસની પુણરેની સભામાં 
હાજર રહરેિા ગર્યા. તર્યાં આગાખાન પૅલરેસ 
કૂચમાં ભાગ લીધો. તર્યાં એમની ધરપકડ થઈ. 
પંદરરેક કદિસ જેલમાં રાખી છોડી મૂકિામાં 
આવર્યા.

નાયક, ઠાકરોરિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 3 માચ્થ, 1915 આશરરે. શામળાિાડી.

ગણદરેિી હાઈસકૂલમાં અંગ્રરેજી 7 ધોરણ સુધી 
અભર્યાસ. 1939-40માં ખરેડૂતોનું સહકારી 
મંડળ સથાપર્યું. 1942ની ચળિળમાં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. લાલભાઈ નાર્યક અનરે 
ઠાકોરભાઈ દરેસાઈનરે પોતાના બંગલામાં ગુપ્ત 
રાખર્યા. ગણદરેિી તાલુકાની ભાંગફોકડર્યા 
ટોળીમાં જોડાર્યરેલા. બંગલા પાસરેથી ઘણા 
કાર્ય્થકરોની ધરપકડ. જુલાઈ માસમાં સૂરતની 
પોલીસનરે સોંપર્યા. સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત 
હરેઠળ.

નાયક, ઠાકરોરિાઈ મગન્લા્લ
કછોલી, તા. ગણદરેિી.

કકશોરિર્યથી રાષ્્રસરેિાનો રંગ. વર્યાર્યામનું 
વશક્ષણ લીધું. ગ્રીષમવર્યાર્યામ િગયોમાં અનરેક 
ર્યુિકોનરે વર્યાર્યામનું વશક્ષણ આપર્યું. હકરપુરા 
કૉંગ્રરેસ અવધિરેશન(1938)માં સિર્યંસરેિકોની 
ટુકડીના નરેતા. 1942માં િરેડછી આશ્મમાં 
અભર્યાસ કરતા હતા. િાલોડમાં 14મી 
ઑગસટના સરઘસમાં જોડાર્યા. 15 માણસો 
સવહત તરેમની ધરપકડ. 1 માસની કરેદ, 
સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. છૂટીનરે ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. તરેમનરે પકડિા પોલીસનો 
તરેમનરે ઘરેર દરોડો. ગરેરહાજર. તરેમના વપતાશ્ીનરે 
પકડી ગર્યા. લડત પછી સૂરતની જીિનભારતીમાં 
વર્યાર્યામ વશક્ષક.

નાયક, ડાહ્ાિાઈ જીવણજી
જનમ : 1901. ભાંડુત, તા. ઓલપાડ, કજ. સૂરત.

અસહકારની ચળિળમાં કૉલરેજ છોડી. રાષ્્રીર્ય 
ચળિળમાં ઝંપલાવર્યું. ર્યુિાનોની ટુકડી બનાિી 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો તથા દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. ધરપકડ. જેલિાસ. એક િષ્થની સજા. 
દાહોદ જઈનરે ભીલ સરેિામંડળના આજીિન 
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સરેિક બનર્યા. મીરાખરેડી(કજ. દાહોદ)નરે કમ્થભૂવમ 
બનાિી. 1930ની ચળિળમાં ભાગ. 9 માસની 
જેલ. દુષકાળ રાહત કાર્યયો. 1934માં ભીલ સરેિા 
મંડળના મંત્રી બનર્યા. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ર્યરિડા જેલમાં અટકાર્યતમાં. 1960માં 
પદ્મશ્ીનો ઇલકાબ એનાર્યત. સંસદસભર્ય 
(1962-67). ભીલ સરેિા મંડળ અનરે હકરજન 
સરેિકસંઘના પ્રમુખ. 1977થી 1986 ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠના ઉપકુલપવત રહ્યા.
અિસાન : 29 મરે, 1994.

નાયક, ડાહ્ાિાઈ પરાગજી
જનમ : 3 મરે, 1897. િરેગામ, તા. ગણદરેિી.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 7 ધોરણ. 1930ની 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ શરૂ થતાં 
તલાટીની સરકારી નોકરીમાંથી રાજીનામું. 
1937માં કૉંગ્રરેસનું પ્રધાનમંડળ રચાર્યું તરેણરે 
ફરીથી નોકરીમાં લીધા. 1942ની ચળિળ 
દરવમર્યાન કૉંગ્રરેસી આગરેિાનોના સંપક્થમાં 
રહરેતા અનરે જરૂરી સગિડો કરી આપતા. 
સરકાર તરફની ખાનગી બાતમી સથાવનક 
કાર્ય્થકરોનરે આપતા. પરોક્ષ રીતરે મદદ કરતા.

નાયક, દયાળજી કલયાણજી
જનમ : 15 સપટરેમબર, 1919. િરેગામ, તા. 
ગણદરેિી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ લીધો હતો. 
તર્યારથી ખાદી પહરેરિાનો વનર્યમ પાળ્ો. 
િરેગામની પ્રાથવમક શાળાના મુખર્ય વશક્ષક.

નાયક, દયાળજી ગરોત્વંદજી
જનમ : 18 માચ્થ, 1924. શામળાિાડી, તા. 
ગણદરેિી.

અભર્યાસ : ધોરણ 10. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં હાઈસકૂલમાં હડતાળ પડાિિા 
વપકરેકટંગ કર્યુું. ધરપકડ. 3 માસની જેલ. 6 

કદિસમાં છોડી મૂ્ર્યા. તર્યાર બાદ સભા, 
સરઘસ, વપકરેકટંગ સવહત રાત્રરે ચોરા, પોસટ 
િગરેરરે બાળિાનાં કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય ભાગ. 
જાનર્યુઆરી, 1943માં એક રાત્રરે ભાંગફોડ 
કરીનરે પાછા ફરતાં, મુકામનરે ઘરેરીનરે બરેઠરેલી 
પોલીસરે બધા સાથીઓનરે પકડીનરે નિસારીના 
લૉકઅપમાં. ગુનો કબૂલ કરાિિા અસહ્ય 
મારપીટ, ગુપ્ત અંગ પર સોટીથી માર્યા્થ, તર્યાંથી 
નિસારીની જેલમાં 6 માસ અટકાર્યતમાં 
રાખર્યા બાદ િડોદરા રાજર્યની પોલીસરે સૂરત 
કજલલાની પોલીસનરે સોંપર્યા. તર્યાં 3 માસ પૂરી 
રાખર્યા બાદ, કરેસ ચલાિી 6 માસની સખત 
કરેદની સજા. તરે સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. 
તર્યાર બાદ મૅકટ્રક પાસ થઈ બીલીમોરાની 
હાઈસકૂલમાં વશક્ષક.

નાયક, દયાળજી રણછરોડજી
જનમ : 1914. ખખિાડા, તા. ગણદરેિી.

અભર્યાસ : ધોરણ 9. 1930ની ચળિળમાં 
ભાગ લરેિા માટરે ગમૃહતર્યાગ. સાર્યણ ગામરે 
સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં સૈવનક તરીકરે જોડાર્યા. 
ગરેરકાર્યદરે સરઘસ કાઢિા બદલ ધરપકડ, દોઢ 
મવહનો કરેદમાં રાખીનરે છોડ્ા. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ િખતરે સભા, સરઘસ, 
વપકરેકટંગમાં ભાગ લરેિા ઉપરાંત રાત્રરે રરેલિરેનાં 
નાળાં તોડિાં, સરકારી ચોરા બાળિા િગરેરરે 
ભાંગફોડના કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય. ગામમાં 
પોલીસ પટરેલનું રાજીનામું મરેળિિા માટરે વમત્રો 
સાથરે ઉપિાસ કર્યા્થ.
અિસાન : 1965.

નાયક, દયાળજી રણછરોડજી
જનમ : 7 ઑ્ટોબર, 1897. િરેગામ, તા. 
ગણદરેિી.

અભર્યાસ િના્થ્ર્યુલર ફાઇનલ. 1917માં 
પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષક બનર્યા. 1921માં 
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અસહકારની ચળિળમાં ગાંધીજીની હાકલનરે 
અનુસરીનરે સરકારી શાળાના વશક્ષક તરીકરે 
રાજીનામું. મુનસાડ ગામમાં રાષ્્રીર્ય શાળા બંધ 
પડિાથી સમાજોપર્યોગી કામો કર્યાું. મુંબઈ 
ઇલાકામાં કૉંગ્રરેસનું પ્રધાનમંડળ રચાર્યા બાદ 
1938માં ફરીથી નોકરીમાં લરેિાર્યા. વનિમૃવતિ 
બાદ િતન મુનસાડમાં િસિાટ.

નાયક, દરો્લતરાય ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 2 જૂન, 1921. વપંજરત, તા. ઓલપાડ.

માધર્યવમક અનરે ઉચચ વશક્ષણ સૂરતમાં. 
1930ની ચળિળમાં િાનરસરેનામાં જોડાઈ 
દરેશભક્તના સંસકાર પામર્યા. 1938માં હકરપુરા 
કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં સિચછતા વિભાગમાં 
સિર્યંસરેિક. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
શરૂ થતાં સૂરતની કૉલરેજમાંથી સરઘસ કાઢી 
ચોક સુધી જતાં સખત લાઠીમાર. પછી ગણદરેિી 
જઈનરે છાિણીમાં જોડાર્યા. પટરેલ-તલાટીનાં 
રાજીનામાં મરેળિિાં, આંતવલર્યા ગામરે પોલીસ 
પટરેલનું રાજીનામું મરેળિિા સાથીઓ જોડરે 
ઉપિાસ પર ઊતર્યા્થ. થોડા સમર્ય બાદ 
ગણદરેિીના કાર્ય્થકરો સાથરે રાત્રરે ભાંગફોડ કરિી, 
ચોરાનું દફતર બાળિું િગરેરરે. પછી ઓલપાડ 
જઈનરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિઓ શરૂ કરી. ગુપ્ત 
પવત્રકા કાઢિા લીધરેલા સાઇ્લોસટાઇલ મશીન 
સાથરે પોલીસરે પકડ્ા. મારીનરે છોડી મૂ્ર્યા. 
મશીન
લઈ લીધું. 1944થી ફરી અભર્યાસ. કૉંગ્રરેસ 
સરેિાદળમાં તાલીમ લીધી. તાલીમ આપિા 
પોતરે વશકબરો ર્યોજી. સમાજિાદી વિચારસરણી 
તરફ આકષ્થણ. શ્ી દર્યાળજી વિદ્ાથભી આશ્મ 
સૂરતમાં ગમૃહપવત.

નાયક, ધરીરુિાઈ ગુ્લાબિાઈ
ગડત, તા. ગણદરેિી, ધનોરી.

ગણદરેિી હાઈસકૂલના વશક્ષક ગુલાબભાઈ 

મહરેતા પ્રખર રાષ્્રિાદી હતા. એમણરે પોતાના 
વશક્ષણકાર્ય્થ દરવમર્યાન ગણદરેિીના અનરેક 
વિદ્ાથભીઓનરે દરેશભ્ત બનાવર્યા. તરેમાંના એક 
ધીરભાઈ. તરેથી કકશોરિર્યથી ખાદીધારી 
બનર્યા. હકરપુરા કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક. 1942ની ચળિળમાં અભર્યાસ 
છોડી હડતાળ પડાિિા શાળા ઉપર વપકરેકટંગ. 
પવત્રકાઓ િહેંચિી, સરઘસોમાં ભાગ. લડત 
બાદ બી.ટરે્સટ થઈ િીવિંગ માસટર અનરે ફૅ્ટરી 
મૅનરેજર. વિદરેશોનો પ્રિાસ.

નાયક, ધરીરુિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 1922. શામળાિાડી, તા. ગણદરેિી. 
અભર્યાસ : ગણદરેિીમાં. 1942માં મૅકટ્રકમાં 
ભણતા હતા. ચળિળ શરૂ થતાં ગણદરેિી 
હાઈસકૂલ બંધ કરાિિા વપકરેકટંગ, સભા-
સરઘસના કાર્ય્થકમોમાં પણ આગળ. પોલીસ રોજ 
પકડરે નરે સાંજે છોડી મૂકરે. ત્રીસ વિદ્ાથભીઓ સાથરે 
એમની ધરપકડ. 3 માસની સજા, નિસારી 
સબજેલમાં, 6 કદિસ બાદ મુ્ત કર્યા્થ. 4 
જાનર્યુઆરી, 1943ના રોજ ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિના 
શક ઉપરથી નિસારી સબજેલમાં 6 માસ પૂરી 
દીધા. મુક્ત બાદ બી.કૉમ. થર્યા. ખાંડ ઉદ્ોગમાં 
નોકરી.

નાયક, ધરીરુિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 28 ઑગસટ, 1912. અંચરેલી, આશોદલા, 
કજ. સૂરત.

સૂરત અનાવિલ આશ્મમાં રહીનરે સાિ્થજવનક 
હાઈસકૂલમાં અભર્યાસ. 1930ની ચળિળમાં 
આંટ ગામની સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં રહીનરે 
ખાદીપ્રચાર, દારૂવનષરેધ િગરેરરે પ્રિમૃવતિ કરતા. 
ધરાસણાના મીઠાના અગરો લૂંટિા ગર્યા, 
ધરપકડ, 1 માસની સજા િરલીની જેલમાં 
ભોગિી. તર્યાર બાદ અમલસાડ છાિણીમાં 
ગર્યા. તર્યાં દારૂના પીઠા પર વપકરેકટંગ કરતાં 
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સખત માર ખાધો. પછી કરાડીની છાિણીમાંથી 
ધરપકડ. 7 માસની સખત કરેદની સજા. ગાંધી-
ઇવિ્થન કરાર થિાથી 3 માસ બાદ મુક્ત. 
1932માં ફરી લડત શરૂ થતાં સતર્યાગ્રહ 
છાિણીમાં પોતાનરે ગામ જઈ જોડાતાં, ધરપકડ. 
અમાનુષી માર પડ્ો. 6 માસની સખત કરેદની 
સજા. છૂટ્ા બાદ ગુપ્ત પવત્રકા છાપિાની 
સામગ્રી સાથરે ધરપકડ. નિસારી સબજેલમાં 3 
માસ રાખર્યા બાદ સૂરતમાં કરેસ ચલાિી 1 
િષ્થની કરેદ અનરે રૂ. 500 દંડ અથિા 6 માસની 
િધુ કરેદ. 1934માં વમત્રો સાથરે જલાલપોરમાં 
સતર્યાગ્રહ કરીનરે પકડાર્યા અનરે 1 િષ્થની સખત 
કરેદની સજા સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. 
1942ની ચળિળમાં કકશોરલાલ મશરૂિાળાનરે 
મળિા િધા્થ મોકલર્યા. સરકારી વમલકતોનો 
નાશ કરિાની છૂટ. તરેની લાખો નકલો દરેશમાં 
પ્રચવલત. ધરપકડ િહોરી. 1 િરસની કરેદની 
સજા સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. નિજીિન 
પ્રરેસમાં મૅનરેજર. 1972માં વનિમૃતિ.
વનધન થર્યરેલ છરે.

નાયક, ધરીરુિાઈ િરીમિાઈ
જનમ : 13 જૂન, 1920. ગડત, તા. ગણદરેિી.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક નાપાસ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ની લડતમાં. નોકરી છોડીનરે હાઈસકૂલ પર 
વપકરેકટંગ, સભા, સરઘસો િગરેરરેમાં સકકર્ય થર્યા. 
2 િાર પકડાર્યા. તર્યાર બાદ ગણદરેિી અનરે 
આસપાસના વિસતારોમાં ભાંગફોડમાં જોડાર્યા. 
ગડત ગામરે સભા ભરી, લોકોની ઉશકરેરણીના 
આરોપ હરેઠળ રૂ. 50ના દંડની સજા. તર્યાર પછી 
ભાંગફોડમાં સકકર્ય રહ્યા. 10 જાનર્યુઆરી, 
1943ના રોજ રાત્રરે ધરપકડ. 4 મવહના 
કસટડીમાં, તરે પછી નિસારી સબજેલમાં, 3 
મવહના અટકાર્યત.

નાયક, નરહક્રશંકર છરોટુિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1920-21ની અસહકારની લડત દરવમર્યાન 
સરકારી વશક્ષણ સંસથાઓના બવહષકારની 
પ્રિમૃવતિ માટરે રાંદરેરની મર્યુવનવસપલ શાળામાંથી 
એકસામટાં રાજીનામાં આપર્યાં. નિી સથપાર્યરેલી 
રાષ્્રીર્ય શાળાની કામગીરી સિીકારી. તરે ઉપરાંત 
બધી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં સહકાર આપતા.
નાર્યક, નાથુભાઈ કાળાભાઈ ‘નાથુ કાલરે’
જનમ : 6 એવપ્રલ, 1907. િરેગામ, તા. ગણદરેિી. 
ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ સાથરેના સંબંધનરે લીધરે 
રાષ્્રિાદની અસર. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ શરૂ થઈ તર્યારરે નિસારી મવણ 
મુદ્રણાલર્યમાં નોકરી. પોલીસ ઇનસપરે્ટરરે પ્રરેસની 
ઝડતી લઈ િાંધાજનક કંઈ ન મળિા છતાં 
સંચાલક સોમાભાઈ દરેસાઈ સવહત નાથુભાઈની 
ધરપકડ કરી. નિસારી સબજેલમાં 6 માસ 
અટકાર્યતમાં રાખી છોડી દીધા. ખાદીધારી. 
અિસાન : 1958.

નાયક, નાથુિાઈ નારણજી
જનમ : આશરરે 1912. ગડત, તા. ગણદરેિી.

માધર્યવમક વશક્ષણ લીધા બાદ િડોદરામાં 
ખરેતીિાડી ઇકનસટટ્ૂટમાં એક િષ્થ તાલીમ. 
1942ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લરેિા 
ગણદરેિીમાં રહ્યા. જાનર્યુઆરી, 1943માં અનર્ય 
કાર્ય્થકરો સાથરે ધરપકડ, 14 મવહના કારાિાસ 
ભોગવર્યો. પછી સહકારી પ્રિમૃવતિ, ગણદરેિી 
તાલુકા પ્રજામંડળની પ્રિમૃવતિ િગરેરરે.

નાયક, નાનુિાઈ અંબે્લા્લ
જનમ : 1911. કછોલી, તા. ગણદરેિી.

ગામના િાતાિરણથી રાષ્્રિાદની ભાિના પરેદા 
થઈ. ગણદરેિીમાં માધર્યવમક વશક્ષણ. 1930માં 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં જોડાર્યા. 
ઓલપાડ તાલુકાના સાર્યણની છાિણીમાં 
રહીનરે સભા, સરઘસ, પ્રભાતફરેરી, ખાદીપ્રચાર, 
દારૂતાડી વનષરેધની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ. 
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1932ની ચળિળમાં અમદાિાદ ગર્યા. તર્યાં 
પવત્રકા િહેંચતાં ધરપકડ, 6 માસની સખત 
કરેદની સજા થઈ. તરે સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. 
તરે દરવમર્યાન ગાંધી-સાવહતર્યનો અભર્યાસ. 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં વિશરેષ રસ. બળદ-
ઘાણીની તાલીમ િધા્થમાં લીધી. ગ્રામોદ્ોગ 
પ્રિમૃવતિનરે પ્રોતસાહન. 1942ની ચળિળમાં ચોરા 
બાળિા, ટપાલ લૂંટિી, રરેલિરેનાં નાળાં તોડિાં 
િગરેરરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. સાથીઓ 
પકડાઈ જિાથી પોતરે કરાડીમાં સરઘસ કાઢી 
કાર્યદાભંગ કરી ધરપકડ િહોરી. 9 માસની 
સખત કરેદની સજા ભોગિી. સજા સાબરમતી 
જેલમાં ભોગિી.

નાયક, નાનુિાઈ કલયાણજી
જનમ : 11 એવપ્રલ. સામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

માધર્યવમક વશક્ષણ ગણદરેિી હાઈસકૂલમાં. 
1942ની ચળિળ દરવમર્યાન સભા, સરઘસ 
િગરેરરે કાર્ય્થકમોમાં ભાગ લીધો. સામળાિાડીમાં
સામૂવહક ધરપકડ થઈ તરેમાં પકડાર્યા. 11 
કદિસ ગણદરેિી લૉક-અપમાં, તર્યાંથી 
નિસારીની સબજેલમાં, તર્યાં 6 માસ રાખર્યા 
બાદ સૂરતની પોલીસનરે સોંપર્યા. સૂરતની 
પોલીસરે 1 અઠિાકડર્યામાં છોડી દીધા.

નાયક, નારણજી નાગરજી
જનમ : 1911. કસબા (પાર), તા. નિસારી. િતન 
: ખખિાડા.

1930ની લડત િખતરે હાઈસકૂલનો અભર્યાસ 
છોડી સાર્યણ સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં સૈવનક 
તરીકરે નામ નોંધાવર્યું. ગરેરકાર્યદરેસર સરઘસ 
કાઢી કાનૂનભંગ કરિા બદલ ધરપકડ કરી, છ 
માસથી િધુ સમર્યની સખત કરેદની સજા. 
1942ની લડતમાં શરૂઆતથી જ સભા, 
સરઘસ, વપકરેકટંગ િગરેરરે કાર્ય્થકમોમાં ભાગ લરેતા 
હતા. તરે પછી ભાંગફોડના કાર્ય્થકમમાં પણ 

જોડાર્યા. તરે પછી ખરેતી અનરે રચનાતમક પ્રિમૃવતિ.
અિસાન : 1963.

નાયક, ત્નછાિાઈ રણછરોડજી
જનમ : 1887. અમલસાડ, તા. ગણદરેિી.

‘મામા’ હુલામણું નામ. પ્રાથવમક વશક્ષણ. 
1930ની લડત િખતરે દારૂતાડીનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ, સભા-સરઘસ િગરેરરે કાર્ય્થકમો 
ગામરેગામ ફરીનરે ર્યોજર્યાં. િાંઝણા ગામરે ભાષણ 
કરિાના ગુના હરેઠળ ધરપકડ. 6 માસની સખત 
કરેદ. કોટ્થના કાગળ પર સહી કરિાની ના 
પાડિાથી કોટ્થનો વતરસકાર કરિાના કરેસમાં 1 
મવહનાની સજા. ર્યરિડા જેલમાં સજા ભોગિી. 
તર્યાં જેલના અવધકારીઓનાં િલણ સામરે 
ઉપિાસ.

નાયક, ત્નછુિાઈ ખંડુિાઈ
જનમ : 1917 આશરરે. સોનિાડી.

1930-32માં ગણદરેિી તાલુકામાં ચાલરેલા 
સતર્યાગ્રહમાંથી પ્રરેરણા લઈનરે દરેશભ્ત બનર્યા. 
ખાદીધારી થર્યા. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ભાગ લરેિા ટી.ડી.નો અભર્યાસ 
છોડ્ો. ગણદરેિી જઈનરે સભા-સરઘસ, 
હાઈસકૂલ ઉપર વપકરેકટંગ. ગામરેગામ ર્યુિકો સાથરે 
ફરીનરે પટરેલોનાં રાજીનામાં લરેિાના કાર્ય્થમાં 
જોડાર્યા. ગુપ્ત પવત્રકા િહેંચિી. લડત બાદ 
વશક્ષક. સમાજસરેિા.

નાયક, નરી્લકંઠ ઘે્લાિાઈ
જનમ : 1916. િતન : જલાલપોર, કજ. િલસાડ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી.
1920-21ની અસહકારની ચળિળ દરવમર્યાન 
વિદરેશી કાપડની હોળી તથા સિદરેશી માલના 
પ્રચારમાં સકકર્ય. 1930ની લડતમાં શાળાઓમાં 
હડતાળ પડાિિામાં નરેતમૃતિ. 1942ની ચળિળ 
દરવમર્યાન અમદાિાદના અનરેક ભૂગભ્થ 
કાર્ય્થકરોનરે પોતાના ઘરમાં આશ્ર્ય આપર્યો.
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નાયક, પરાગજી ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 9 ઑ્ટોબર, 1916. સામળાિાડી, તા. 
ગણદરેિી.

મૅકટ્રક પાસ. ગણદરેિીમાં ખરેડૂતોનું સહકારી 
સંગઠન કર્યુું. તર્યાં ખાદીભંડાર ચલાિતા. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાંગફોડના 
કાર્ય્થકમોની ર્યોજના ઘડતા અનરે સંચાલન 
કરતા. િધુ જોખમી કામોમાં જાતરે જઈ સફળ 
સંચાલન કરતા. 4 જાનર્યુઆરી, 1943ના 
કદિસરે સાથીઓ સવહત ધરપકડ. નિસારી, 
સૂરત અનરે સાબરમતીની જેલોમાં કુલ 15 
મવહના અટકાર્યત. છૂટ્ા બાદ ખાદીપ્રચાર, 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ, મદ્વનષરેધ િગરેરરે 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. ખરેતી વિકાસ 
સહકારી સંઘની પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. ખરેતી 
વિકાસ સહકારી સંઘની સથાપના. િલસાડ 
કજલલાના આગરેિાન.

નાયક, પરાગજી િરીમિાઈ
જનમ : 1885. િરેગામ.

1930માં ધરાસણામાં મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. લાઠીમાર ખાધો. ગામના 
હકરજનોના જૂથનરે લઈનરે સૌપ્રથમ એમણરે 
પોતાના ગામમાં મંકદર પ્રિરેશ કર્યયો હતો.
અિસાન : 1956.

નાયક, પુષપાબહેન નરી્લકંઠ
જનમ : 1921. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : બી.એ.. 1942ની લડત િખતરે 
મુંબઈમાં સિર્યંસરેિક. 15 ઑગસટની સભામાં 
અશ્ુિાર્યુના સપાટામાં. લડત ચાલુ હતી તર્યાં 
સુધી કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર.

નાયક, બચુિાઈ
સૂરત.

1942માં જૈન હાઈસકૂલમાં વિદ્ાથભી મંડળની 

સથાપના. મંડળના પ્રમુખ ચૂંટાર્યા. 1942ની 
લડતમાં ભાગ લઈ વિદ્ાથભીઓનરે ભાગ લરેિા 
સમજાિતા. બીજા વિદ્ાથભીઓ સવહત જેલમાં 
ગર્યા. 6 મવહનાની સજા થઈ. માતુશ્ી બીમાર 
થતાં પરેરોલ પર છૂટીનરે સૂરત આવર્યા. તરે પણ 
ક્ષર્ય રોગના ભોગ બનર્યા.
અિસાન : 30મી જાનર્યુઆરી, 1943.

નાયક, બચુિાઈ દુલ્લિિાઈ
જનમ : 1920 આશરરે. અંચરેલી, તા. ગણદરેિી.

કાકા રામભાઈની અસરથી રાષ્્રીર્ય ભાિના. 
1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ગણદરેિી 
તાલુકામાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
સરકારી ચોરાનું દફતર બાળિું. બૉમબની 
હરેરાફરેરી તથા રરેલિરેમાં ભંગાણ કરિું. િધુ 
જોખમનાં કામો કરતા. નીડરતા. ધરપકડમાંથી 
બચી ગર્યા હતા.

નાયક, બળવંતરાય (નટુિાઈ) 
ઘે્લાિાઈ
જનમ : 11 ઑ્ટોબર, 1922. િરેગામ, તા. 
ગણદરેિી.

વપતાશ્ી ઠાકોરભાઈ દરેસાઈના વમત્ર હોિાથી 
રાષ્્રિાદની પ્રરેરણા. હકરપુરા કૉંગ્રરેસમાં 
સિર્યંસરેિક. ખાદી પહરેરિા માંડી. રાજકીર્ય 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ. 
ભોંર્યભડાકા (ભોંર્યફટાકડા) બનાિિામાં 
વનષણાત. મુખર્યતિરે એ કામ એમનરે હસતક. તરેનો 
ઉપર્યોગ સરકારી ચોરા બાળિામાં થતો. 
જાનર્યુઆરી, 1943માં ધરપકડ. વહંદ સંરક્ષણ 
ધારા હરેઠળ અટકાર્યત. 16 મવહના કારાિાસ 
ભોગવર્યા બાદ મરે, 1944માં છૂટ્ા. તર્યાર બાદ 
પ્રૌઢવશક્ષણના િગયો ચલાિિા, ખાદીનું િરેચાણ, 
હકરજનોનરે મંકદરપ્રિરેશ જેિાં રચનાતમક કાર્યયો. 
તરે સાથરે એમ.એસસી., પીએચ.ડી. થર્યા. 
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િલસાડની એન.કરે.એમ. સાર્યનસ કૉલરેજના 
આચાર્ય્થ હતા.

નાયક, બળવંતરાય દયાળજી
જનમ : 1921. ગણદરેિી.

1930ની ચળિળ િખતરે િાનરસરેનામાં 
જોડાર્યા. સતર્યાગ્રહી સૈવનકોની છાિણી પાસરે 
હોિાથી રાષ્્રભાિના જાગ્રત. 1942ની લડત 
િખતરે સૂરતમાં કૉલરેજમાં અભર્યાસ. 9 
ઑગસટના વિશાળ સરઘસમાં જોડાર્યા. સખત 
લાઠીમાર સહન કર્યયો. કૉલરેજ બંધ. ગામમાં 
આિી સભા-સરઘસોમાં ભાગ. પાછળથી 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ શરૂ થઈ. પરંતુ પોતરે 
અવહંસાિાદી હોઈ તરેમાં ન જોડાર્યા. પવત્રકાપ્રિમૃવતિ 
િગરેરરેમાં કામ કર્યુું. લડત બાદ બી.એસસી. થઈ 
વશક્ષક થર્યા.

નાયક, બળવંતરાય ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 1917. ધનોરી, તા. ગણદરેિી, કજ. 
નિસારી.

િડોદરા અનરે સૂરતમાં ઉચચવશક્ષણ લઈ બી.એ., 
એલએલ.બી. 1942નું ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન 
શરૂ થતાં કૉલરેજ છોડી, ધનોરી જઈ મગનલાલ 
મવણભાઈ નાર્યક સાથરે સતર્યાગ્રહ પવત્રકાનું 
સંપાદન કાર્ય્થ. તરેનું સથળ િખતોિખત બદલતા. 
નિસારીમાં મવણ મુદ્રણાલર્યમાં બરેઠા હતા 
તર્યારરે પોલીસરે દરોડો પાડી તરેના મૅનરેજર 
સોમાભાઈ દરેસાઈ સાથરે એમનરે પણ પકડીનરે 
નિસારી જેલમાં પૂરી દીધા. ભાંગફોડ તથા 
સરકારનરે ઉથલાિિાનું કાિતરં કર્યા્થનો કરેસ. 
વનદયોષ છૂટ્ા. પછી િકીલાત. કડકસટ્ર્ટ જજ.

નાયક, બાપુિાઈ જોગરીિાઈ
િતન : સરભણ, કજ. સૂરત.

1942માં વશક્ષકની નોકરીમાંથી રાજીનામું 
આપી ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ કરી. નોકરીમાંથી 
સસપરેનડ કરિામાં આવર્યા. 1946માં પાછા 

વશક્ષક તરીકરે લરેિાર્યા.

નાયક, બા્લુિાઈ નારણજી
જનમ : ચીખલી, કજ. િલસાડ.

1921માં સહકારી પ્રાથવમક શાળા છોડી 
રાષ્્રીર્ય શાળામાં દાખલ થર્યા. 1930માં 
મૅકટ્રકની પરીક્ષા બાકી હતી નરે રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં 
દાખલ થર્યા. નમ્થદાશંકર પંડ્ાની આગરેિાની 
હરેઠળ ખાદીપ્રચાર, વપકરેકટંગ િગરેરરે પ્રિમૃવતિ. 
ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. સરઘસની 
આગરેિાની લરેતાં પકડાર્યા. નિ મવહનાની સજા; 
રૂ. 100 દંડ અથિા િધુ 3 મવહનાની સજા. 
ચીખલીમાં સૂરત કજલલા રાજકીર્ય પકરષદની 
સિાગત સવમવતના મંત્રી હતા. આંકટર્યા અનરે 
આલમશાહરે પકડીનરે ખૂબ માર માર્યયો. 2 િષ્થની 
સજા અનરે રૂ. 200નો દંડ. 1934માં જેલમાંથી 
છૂટ્ા પછી અભર્યાસ કરીનરે નિસારી 
હાઈસકૂલમાં વશક્ષક. રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ 
લરેતા. 1942માં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 
1943માં પકડાર્યા. નિ મવહના અટકાર્યતમાં 
રહ્યા.

નાયક, િગવાનજી નાગરજી
કછોલી, તા. ગણદરેિી.

અમલસાડની રાષ્્રીર્ય શાળામાં વશક્ષણ. 
રાષ્્રિાદથી પ્રભાવિત, વમત્રોનો પ્રભાિ. 
1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ શરૂ 
થતાં સભા, સરઘસ, દારૂતાડીનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ િગરેરરેમાં સકકર્ય ભાગ. કછોલીમાં 
મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરિાથી ધરપકડ. 3 
માસની સખત કરેદની સજા ભોગિી. તર્યાર બાદ 
ખરેતી.

નાયક, િગવાનજી ત્નછાિાઈ
જનમ : 11 જૂન, 1910. સાલરેજ, તા. ગણદરેિી.

ખરેડૂત-પકરિાર. સાધારણ વસથવત. અભર્યાસ 
7 ધોરણ. સૂરતના અનાવિલ વિદ્ાથભી 
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આશ્મમાં રહીનરે મૅકટ્રક પાસ. 1930માં 
મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં સૈવનક તરીકરે. ધરાસણા 
મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ત્રણ િાર માર ખાધો. 
જલાલપોર તાલુકામાં આટ, અષ્ગામમાં 
છાિણીઓમાં લડતનું કામ કર્યુું. ગાંધી-ઇવિ્થન 
કરારના સંવધકાળમાં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં 
સરેિાદળના િગ્થમાં તાલીમ લીધી. 1932માં 
બીજા તબક્કાની ચળિળ શરૂ થતાં સૂત્રોચચાર 
કરી પવત્રકાઓ િહેંચતાં ધરપકડ. જલાલપોર 
પોલીસ થાણરે અમાનુષી માર ખાધો. 6 માસની 
કરેદ અનરે રૂવપર્યા 200 દંડની સજા થઈ. 
સાબરમતી અનરે વિસાપુરની જેલોમાં સજા 
ભોગિી. છૂટ્ા બાદ સતર્યાગ્રહની છાિણીમાં 
જઈ લડતનું કામ કર્યુું. કાર્યદાનો ભંગ કરી 
ધરપકડ િહોરી. 1 િરસની સખત કરેદની સજા 
સાબરમતી સરેનટ્રલ જેલમાં ભોગિી. 1930થી 
1936 દરવમર્યાન અનાવિલ સમાજની કુરૂકઢઓ 
સામરે આંદોલન. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. સરકારરે ભાગરેડુ 
જાહરેર કર્યા્થ. છરેિટરે જાતરે પકડાર્યા. કાનૂનભંગ 
માટરે 4.5 માસની સજા. ભાગરેડુ આરોપી તરીકરે 
વનદયોષ. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના સાબરમતી 
જેલમાં અટકાર્યત. 1944માં જેલમાંથી છૂટ્ા. 
નિજીિન પ્રકાશન સંસથામાં નોકરી. જૂન 
1970માં વનિમૃતિ.
વનધન થર્યરેલ છરે.

નાયક, િરીખાિાઈ જીવણજી
અમલસાડ, કજ. નિસારી.

ગુજરાતી શાળાના વશક્ષક. 1930ની ચળિળ 
શરૂ થતાં તરેમાં જોડાર્યા. સરોકજની નાર્યડુની 
સરદારી હરેઠળ ધરાસણાના મીઠાના અગરો 
લૂંટિા ગર્યરેલી ટુકડીમાં સમાિરેશ. ધરપકડ. એક 
માસની સજા િરલીની જેલમાં ભોગિી. છૂટ્ા 
બાદ દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ, ખાદી અનરે 
રેંકટર્યાપ્રચાર, પરદરેશી કાપડના બવહષકારની 

પ્રિમૃવતિ અમલસાડની આસપાસનાં ગામોમાં 
કરી. ધરપકડ. 10 મવહનાની સજા. ગાંધી-
ઇવિ્થન કરાર થિાથી િહરેલા છૂટ્ા. 1941માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ અંચરેલી ગામરે કરી 
ધરપકડ િહોરી. 4 માસની સજા. 1942માં 
15મી ઑગસટના રોજ ધરપકડ. દોઢ િષ્થની 
જેલની સજા ભોગિી. આઝાદી બાદ જાહરેર 
સરેિાનાં કાર્યયો.

નાયક, િરીખુિાઈ કંુવરજી
જનમ : 31 જાનર્યુઆરી, 1909. સોનિાડી.

પ્રાઇમરી વશક્ષકની તાલીમ. નોકરી કરિા 
મોમબાસા. પાછા ફરી, 1930ની સિતંત્રતાની 
ચળિળમાં જોડાર્યા. વિદરેશી કાપડની હોળી 
કરિામાં મુંબઈમાં ભાગ લીધો. દાદરના દારૂના 
પીઠા પર કાર્ય્થકરો સવહત વપકરેકટંગ, ધરપકડ. 6 
માસની કરેદની સજા. ર્યરિડા જેલમાં સજા 
ભોગિી. છૂટ્ા બાદ શાળાના વશક્ષક. વનિમૃવતિ 
બાદ ખરેતી.

નાયક, િરીખુિાઈ ગાંડાિાઈ
તલાિચોરા, તા. ચીખલી.

1930-31ની ચળિળ દરવમર્યાન સરઘસો 
કાઢિાં, સભાઓ ભરિી તથા પ્રચારકાર્ય્થ વિારા 
લોકજાગમૃવતનાં કાર્યયો કરતા. અસપમૃશર્યતાવનિારણ 
તથા કાંતણકામ જુસસાથી કર્યાું. ટાંકલની 
આસપાસનાં ગામોમાં સભાઓ ભરી સરકાર 
વિરદ્ધ ભાષણો. િાંઝણા ગામમાં સભામાં 
ભાષણ કરતા હતા તર્યારરે પોલીસરે ધરપકડ કરી, 
ચીખલી લાિી કરેસ કર્યયો. છ માસની સખત 
કરેદની સજા થઈ.

નાયક, િરીખુિાઈ રણછરોડજી
જનમ : 1914. ગણદરેિી.

1930ની સિતંત્રતાની ચળિળમાં દારૂતાડીની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ, સભા-સરઘસોમાં જોડાર્યા. 
ગરેરકાર્યદરે ખજૂરાં કાપી કાનૂનભંગ. 1942ની 
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ચળિળમાં શરૂમાં સભા-સરઘસના કાર્ય્થકમોમાં 
જોડાર્યા બાદ પાછળથી રાત્રરે ટુકડીમાં હવથર્યારો 
સાથરે સરકારી ચોરા બાળિા, ટપાલ લૂંટિી 
િગરેરરે ભાંગફોડના કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો. એંધળ ગામનો ચોરો અનરે રાનકૂિાની 
ટપાલ બાળી. ચીખલી-રાનકૂિા િચચરે રરેલિરેના 
પાટા ઉખરેડ્ા. ગણદરેિીમાં જંગલ ખાતાની 
ચોકીનું મકાન બાળ્ું. ચળિળ પછી ખરેતી.

નાયક, િરીમિાઈ કસનજી
િતન : અમલસાડ.

અભર્યાસ મૅકટ્રક સુધી. અમરાિતીના જંગલમાં 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા બદલ 6 માસની સજા 
ભોગિી. તર્યાર બાદ િતનમાં ખરેતી. જાહરેર 
પ્રિમૃવતિ.

નાયક, િરીમિાઈ મકનજી
જનમ : 1912 આશરરે. મોહનપુર, િતન : 
અમલસાડ.

રાષ્્રીર્ય શાળામાં ભણિાથી રાષ્્રભક્ત. 
સૂરતના અનાવિલ આશ્મમાં રહી 1930માં 
મૅકટ્રક પાસ. દર્યાળજીભાઈના પ્રભાિથી 
દરેશભક્ત પ્રજિવલત. 1930ની કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં કરાડી છાિણીમાં રહીનરે 
આસપાસનાં ગામોમાં દારૂતાડીનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ, ખાદીનો પ્રચાર િગરેરરેમાં સકકર્ય. 
1942ની 15મી ઑગસટરે અમલસાડમાં 
ભાંગફોડ થિાથી ધરપકડમાં સમાિરેશ. કરેસ 
ચાલર્યો. આશરરે આઠ માસના કારાિાસ પછી 
વનદયોષ છૂટ્ા. 1948થી નિજીિન સંસથામાં 
સરેિક. 1970માં વનિમૃતિ. વનધન થર્યરેલ છરે.

નાયક, િરીમિાઈ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 1909. ધનોરી, તા. ગણદરેિી.

કકશોરિર્યથી ગાંધીજીનું ‘નિજીિન’ વનર્યવમત 
િાંચિાથી રાષ્્રીર્ય ભાિના જાગ્રત. 1928માં 
મૅકટ્રક પાસ થઈ સૂરત કૉલરેજમાં પ્રિરેશ. તર્યારથી 

ખાદીધારી. અનાવિલ આશ્મમાં રહરેિાથી 
રાષ્્રીર્ય ભાિના દૃઢ થઈ. 1928માં બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ માટરે કામ કર્યુું. 1930માં સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં દારૂતાડીનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. રેંકટર્યો સપ્તાહ ઊજવર્યું. પ્રભાતફરેરી, 
રાષ્્રીર્ય પિયોની ઉજિણી, સરઘસો વિારા રાષ્્રીર્ય 
લડતનો જુસસો ટકાવર્યો. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં 
સરેિાદળની તાલીમ લીધી. મરે, 1932માં સાર્યણ 
સટરેશનરે સતર્યાગ્રહ પવત્રકાના બંડલ સાથરે 
ધરપકડ. 9 માસની કરેદની સજા સાબરમતી 
અનરે નાવશક જેલમાં ભોગિી. 1940માં બી.એ. 
તથા 1942માં એમ.એ. થર્યા. 1942ના 
ઑગસટમાં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ઠાકોરભાઈ 
દરેસાઈ તથા લાલભાઈ નાર્યકની આગરેિાની 
હરેઠળ ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 4 
જાનર્યુઆરી, 1943ના રોજ સામૂવહક ધરપકડ. 
નિસારીની જેલમાં સરકારનરે ઉથલાિિાનું 
કાિતરં કરિાનો કરેસ. પુરાિાના અભાિરે 
વનદયોષ. પરંતુ વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ 
સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત. લડત બાદ 
ગણદરેિી હાઈસકૂલમાં વશક્ષક.

નાયક, િૂ્લાિાઈ કસનાજી
મંકદર, નિસારી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો. મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરી 
અગરોમાંથી મીઠાની લૂંટ કરિા મરે, 1930માં 
ધરાસણા ગર્યા. તર્યાં સખત મારથી ઘિાર્યા 
અનરે શહીદ થર્યા.

નાયક, મગનિાઈ કરીકાિાઈ
કછોલી, તા. ગણદરેિી.

અમલસાડ રાષ્્રીર્ય શાળા ગણદરેિી હાઈસકૂલમાં 
અભર્યાસથી રાષ્્રીર્ય ભાિના જાગ્રત. 1930ની 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં ગામમાં સભા, 
સરઘસ, પીઠાં પરનું વપકરેકટંગ. પછી સાર્યણ 
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અનરે આંટની છાિણીમાં સૈવનક તરીકરે 
સતર્યાગ્રહનું કામ. કછોલીમાં વમત્રો સવહત 
મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો. ધરપકડ. 3 
માસની સખત કરેદની સજા. આઝાદી પહરેલાં 
અિસાન.

નાયક, મગનિાઈ ત્નછાિાઈ
જનમ : 1900. મોહનપુર (મોસાળ), કછોલી, તા. 
ગણદરેિી.

મૅકટ્રક સુધી અભર્યાસ. ધમડાછામાં 
આર્ય્થસમાજની પ્રરેરણાથી શરૂ થર્યરેલી 
હાઈસકૂલમાં ભણર્યા તરેથી રાષ્્રીર્ય ભાિના 
પ્રગટી. 1916ની હોમરૂલની ચળિળમાં 
સવમવતના સભર્ય તરીકરે ભાગ. 1930ની 
સિતંત્રતાની ચળિળમાં સભા, સરઘસ, 
દારૂતાડીની દુકાન પર વપકરેકટંગમાં ભાગ. કરેસ 
થર્યો, વનદયોષ છૂટ્ા. 1942માં એમના ભાઈ 
અનરે પુત્રનરે પકડિા ગર્યરેલી પોલીસરે તરે બંનરે ન 
હોિાથી મગનલાલની ધરપકડ. બરે મવહના 
લૉકઅપમાં રાખર્યા. સહકારી પ્રિમૃવતિ અનરે ખરેતી.

નાયક, મગનિાઈ મત્ણિાઈ
જનમ : 1913. ધનોરી, તા. ગણદરેિી.

બી.એ. બી.ટી. હાઈસકૂલમાં વશક્ષક. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે ગણદરેિીની નર્યૂ 
હાઈસકૂલમાં વશક્ષક. ગુપ્ત રીતરે પવત્રકા લખતા. 
ભાંગફોડના ત્રણરેક કાર્ય્થકમોમાં જોડાર્યા હતા. 
નિસારીના મવણ મુદ્રણાલર્ય ઉપર દરોડો પડ્ો 
તર્યારરે તર્યાં બરેઠરેલા હોિાથી ધરપકડ. કારાિાસ 
ભોગવર્યો.

નાયક, મગનિાઈ મરોરારજી
અમલસાડ, તા. ગણદરેિી.

કાકા ભીખાભાઈ ગાંધીિાદી. તરેમની અસરથી 
રાષ્્રિાદી થર્યા. 1942ની ચળિળ દરવમર્યાન 
એમના કુટુંબના બધા પુરષોની ધરપકડ થઈ, 
તરેમાં સમાિરેશ. આઠ માસ કાચી જેલમાં રહીનરે 

વનદયોષ છૂટ્ા.

નાયક, મગનિાઈ મરોરારજી
કછોલી, તા. ગણદરેિી.

અમલસાડની રાષ્્રીર્ય શાળા અનરે ઉમરેદરામ 
ભજવનકના સંપક્થથી અનરેક ર્યુિાનો રાષ્્રિાદી 
બનર્યા, તરેમાં સમાિરેશ. 1930ની સિતંત્રતાની 
ચળિળમાં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. સભા-
સરઘસોમાં જોડાિું િગરેરરેમાં સકકર્ય. સાર્યણ 
અનરે આટની છાિણીમાં લડતનું કામ કર્યુું. 
વમત્રો સાથરે કછોલીમાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ 
કરી, 3 માસની સખત કરેદની સજા ભોગિી. 
ધંધાથકે ર્યુગાનડા, ઇંગલૅનડ જઈનરે િતનમાં પરત.

નાયક, મત્ણિાઈ કંુવરજી
જનમ : 27 સપટરેમબર, 1897, અમલસાડ, તા. 
ગણદરેિી.

સૂરત અનાવિલ આશ્મમાં રહીનરે અભર્યાસ. 
દર્યાળજીભાઈના સંપક્થથી રાષ્્રીર્ય ભાિના. 
મૅકટ્રક પાસ. મુંબઈ પોસટ ખાતામાં નોકરી. 
1920માં ગાંધીજીના અસહકારની હાકલનરે 
માન આપી સરકારી નોકરીનું રાજીનામું. 
1922માં અમલસાડની રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
વશક્ષક. ખાદીનો પ્રચાર, દારૂતાડી વનષરેધ, કટળક 
સિરાજ ફાળો ઉઘરાિિો િગરેરરે. 1930ની 
સિતંત્રતાની ચળિળમાં આંટ ગામરે મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો. અમલસાડની છાિણીમાં 
રહીનરે દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ, ગરેરકાર્યદરે 
ખજૂરાં કાપિાં, રેંકટર્યા-પ્રચાર િગરેરરે. મરે, 
1930માં સરોકજની નાર્યડુની આગરેિાની હરેઠળ 
પ્રથમ ટુકડીમાં ધરાસણા મીઠાના અગરો લૂંટિા 
ગર્યા. ધરપકડ. િરલી જેલમાં સજા ભોગિી. 
ઑ્ટોબર, 1930માં અમલસાડનાં દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરતાં બીજાઓ સવહત 
ધરપકડ. 10 માસની સખત કરેદની સજા. 
ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર થતાં િહરેલા છૂટ્ા. મરે, 
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1941માં સરી-ખુદ્થગામરે વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
કર્યયો. વગરફતાર. 3 માસની સજા ભોગિી. 15 
ઑગસટ, 1942ના રોજ અમલસાડમાં 
નરેતાઓની ધરપકડ બાદ થર્યરેલા તોફાનના 
સંદભ્થમાં ધરપકડ. એવપ્રલ, 1943 સુધી સૂરત 
અનરે નકડર્યાદની સબજેલમાં કાચા કામના કરેદી. 
કોટકે વનદયોષ ઠરાવર્યા. ફરી ધરપકડ અનરે 3 માસ 
અટકાર્યત. કુલ પાંચ િાર ધરપકડ. 19 મવહના 
કારાિાસ.

નાયક, મત્ણિાઈ કંુવરજી
જનમ : 7 ઑ્ટોબર, 1905. િતન : પલસાણા-
પારડી, કજ. િલસાડ.

1926થી ખાદી પહરેરતા, રાષ્્રભક્ત, 
ગાંધીિાદી વિચારો. 1928 : બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન બારડોલી જઈ સિર્યંસરેિક 
તરીકરે કામ કર્યુું. 1930ની લડત િખતરે 
અભર્યાસ છોડ્ો. લડતમાં જમીન, માલવમલકત 
ગુમાિનાર િાસતરે ફાળો કરી, આવથ્થક સહાર્ય 
કરતા હતા. ધરાસણાની લડત દરવમર્યાન 
સિર્યંસરેિકોની ભરતીનું કામ કર્યુું. વસસોદરા 
છાિણીના નાર્યક તરીકરે કામગીરી કરી. દારૂની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ અનરે ખજૂરાં કાપિાની 
પ્રિમૃવતિ કરતાં ધરપકડ કરી, છ મવહનાની કરેદની 
સજા થઈ.

નાયક, મત્ણિાઈ ત્નછાિાઈ
જનમ : 1910. કછોલી, તા. ગણદરેિી.

અમલસાડ રાષ્્રીર્ય શાળામાં અભર્યાસ. 
ગણદરેિીથી મૅકટ્રક પાસ. 1930ની સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં જોડાિા ઘર છોડીનરે 
સાર્યણની છાિણીમાં જોડાર્યા. ગરેરકાર્યદરે 
ભાષણ કરિાના ગુના હરેઠળ ધરપકડ. ત્રણ 
માસની સખત કરેદની સજા. છૂટ્ા બાદ 
હાઈસકૂલમાં વશક્ષક. 1942ની લડતમાં 
િાલોડમાં સરઘસ કાઢિા બદલ વગરફતાર. 1 

માસની સખત કરેદની સજા. છૂટ્ા બાદ કછોલી 
જઈનરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ધરપકડ. 
સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત. મહરેમદાિાદમાં 
ગુજરાત સરેિાદળ એકૅડરેમી શરૂ કરી. સરેિાદળના 
સંગઠક.

નાયક, મત્ણિાઈ ત્નછાિાઈ
અમલસાડ, તા. ગણદરેિી.

ખરેડૂત. સાદગી. મરે, 1930માં ધરાસણાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. પોલીસનો સખત 
લાઠીમાર ખાધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ભાગ. ધરપકડ. 8 માસની જેલ 
ભોગિી. વર્યિસાર્ય : ખરેતી.

નાયક, મત્ણિાઈ િરીખાિાઈ
જનમ : 1910 આશરરે. કછોલી, તા. ગણદરેિી.

પ્રાથવમક વશક્ષણ લીધું. 1930ના સતર્યાગ્રહમાં 
દરેશભક્તથી જોડાઈનરે કછોલીમાં મીઠું પકિીનરે 
કાર્યદાભંગ કર્યયો. ધરપકડ. 3 માસની સખત 
કરેદની સજા. છૂટ્ા બાદ િરેપાર અનરે ખરેતી.
નાર્યક, મવણલાલ લલલુભાઈ
જનમ : 1920. કાની, તા. મહુિા.
કાર્ય્થક્ષરેત્ર : િરેગામ. 1942ની લડતમાં સભા-
સરઘસ ઉપરાંત ભાંગફોડના કાર્ય્થકમોમાં ભાગ 
લીધો. ભાંગફોડના કાર્ય્થકમો િખતરે કરિામાં 
આિતા ધડાકા માટરે મોટા બંદૂકીર્યા ભોંર્યફટાકડા 
બનાિિામાં મદદ કરતા. પછી ખરેતી.

નાયક, (ડૉ.) મનુિાઈ મકનજી
ચીખલી.

ચીખલીના પીઢ કાર્ય્થકર. 1930-32ની 
ચળિળમાં તરેમણરે જલાલપોર તાલુકાના આંટ 
ગામરે સરકાર વિરદ્ધ ભાષણો આપર્યાં. તરેઓ 
કીકુભાઈ દરેસાઈ સાથરે દાંડીમાં ગાંધીજીનરે 
મળ્ા. 7 એવપ્રલ, 1930ના રોજ આંટના 
ખાંજણમાંથી મીઠું ઉપાડિાથી તરેમની ધરપકડ. 
એક િષ્થની જેલની સજા.
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નાયક, રઘુનાથજી હક્રિાઈ
જનમ : 1 કડસરેમબર, 1907. કસબાપુર, સૂરત.

1930 : મુક્તસંગ્રામમાં સકકર્ય. ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહ છાિણીનું સંચાલન. 1932 : પવત્રકા-
વિતરણ. અઢી િષ્થ કારાિાસ. 1935 : નિસારી 
હાઈસકૂલની સથાપના. 1940 : સતર્યાગ્રહ. 2 
િાર કારાિાસ. 1942 ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
ભાંગફોડપ્રિમૃવતિ. બૉમબકાંડમાં ધરપકડ અનરે 
છુટકારો. 1946-63 મોરારાજી દરેસાઈના મંત્રી. 
ગુજરાતના મુખર્યમંત્રી બળિંતરાર્ય મહરેતાના 
મંત્રી.

નાયક, રણછરોડજી કાળાિાઈ
જનમ : 14 જાનર્યુઆરી, 1912. િરેગામ, તા. 
ગણદરેિી.

વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 1942ની ચળિળ દરવમર્યાન 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેિાના આરોપસર 
જાનર્યુઆરી, 1943માં ધરપકડ. કાચા કામના 
કરેદી તરીકરે રાખર્યા બાદ અટકાર્યત હરેઠળ. 16 
માસ કારાિાસ. સાબરમતી જેલમાં િધુ સમર્ય 
રાખર્યા. જેલમાં ઘણું સૂતર કાંતર્યું.
અિસાન : 1949.

નાયક, રણછરોડજી ગાંડાિાઈ
તલાિચોરા, તા. ચીખલી.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન ગણદરેિીથી 
એક પવત્રકા આિરે, તરેનરે સાઇ્લોસટાઇલ િડરે 
િધારરે નકલો કાઢી ચીખલી કસબો તથા 
તાલુકાનાં ગામોમાં િહેંચિાની ગોઠિણ કરતા. 
થોડા કદિસ પછી, સાઇ્લોસટાઇલ મશીન 
બીજે ઘરેર લઈ જતા.

નાયક, રણછરોડજી દુલ્લિિાઈ
જનમ : 1912 આશરરે. મોસાળ ખખિાડમાં. 
િતન : કછોલી.

1930માં મૅકટ્રકની પરીક્ષા આપર્યા બાદ સાર્યણ 

સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં જઈનરે ગોથાણ ગામરે પંદર 
ગામોમાં સરઘસોનો કાર્ય્થકમ ગોઠિી, ધરપકડ 
િહોરીનરે જેલમાં ગર્યા. ગાંધી-ઇવિ્થન કરારના 
કદિસરે 6 માસની સજા પૂરી કરીનરે છૂટ્ા. 
સરેિાદળની સૈવનક તાલીમ લીધી. 1932માં 
લડતનો બીજો તબક્કો શરૂ થતાં બોરસદ 
તાલુકાના આંકલાિની છાિણીમાં જોડાર્યા. 
ધરપકડ. વિસાપુર જેલમાં 6 માસની સજા 
ભોગિી. 1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ શરૂ 
થતાં, હાંસપોર ગામરે સતર્યાગ્રહ. 4 માસની 
સજા ર્યરિડા જેલમાં ભોગિી. 1942ની 
લડતમાં ધરપકડ થઈ અનરે નાવશક જેલમાં 1 
િષ્થ અટકાર્યતી કરેદી. તરે પછી સહકારી પ્રિમૃવતિ. 
ગાંધીજીના મૂક અનુર્યાર્યી.

નાયક, રણછરોડજી નથથુિાઈ
કછોલી, તા. ગણદરેિી.

પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષક. આર્ય્થસમાજી. 
1920-21માં અસહકારની ચળિળ શરૂ થતાં 
ગાંધીજીની હાકલનરે અનુરૂપ મુખર્ય વશક્ષકની 
નોકરી છોડી દીધી. ગાંધીજીના વનર્યમોનરે 
અનુસરતા. રાષ્્રીર્ય શાળા શરૂ થતાં અમલસાડ 
અનરે કછોલીમાં સરેિા આપી. 1930-32ના 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં દારૂતાડીનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. ર્યુિાનોનરે કાંવતકારી પ્રિમૃવતિ માટરે 
પ્રોતસાહન આપતા.

નાયક, રણછરોડજી ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 1909. કછોલી, તા. ગણદરેિી.

‘સોમલા મામા’ના હુલામણા નામથી 
ઓળખાતા. ખરેડૂત કુટુંબ. વમત્રોના લીધરે 
રાષ્્રિાદી બનર્યા. 1942ની લડત દરવમર્યાન 
15 ઑગસટના રોજ સતર્યાગ્રહીઓની ધરપકડ. 
સરઘસ પર લાઠીમાર. તરેથી 5 મવહના 
પથારીિશ રહ્યા. જાનર્યુઆરી, 1943માં 
ભાંગફોડ કરનારા સાથરે ધરપકડ. 20 માસની 
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અટકાર્યત. સફળ ખરેડૂત. સુધારરેલી ખરેતી-
પદ્ધવત. ‘ઉદ્ાનપંકડત’નું બહુમાન.

નાયક, રત્ત્લા્લ જીવરામ
જનમ : 1 જુલાઈ, 1918. ભદ્રરેશ્વર, કજ. સાબરકાંઠા.

વિદ્ાથભીકાળ દરવમર્યાન કૉલકાતામાં ગાંધીજીના 
સંપક્થમાં. બરે િખત જેલિાસ. 1932માં 
ચળિળમાં ભાગ લરેિા બદલ ધરપકડ અનરે 
અલીપુર-(કૉલકાતા)માં 2 િષ્થ અનરે 8 માસ 
જેલિાસ. 1942માં અમદાિાદમાં સભા, 
સરઘસો િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. લડત 
દરવમર્યાન ડાબા હાથરે ગોળી િાગરેલી. લડતમાં 
ભાગ લરેિા બદલ ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં 
આઠ માસની સજા ભોગિી. લડત બાદ 
લોકસરેિા. જમાલપુર િૉડ્થ કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
પ્રમુખ. ભારત સરેિક સમાજના મંત્રી, 
સરેિાદળમાં પલરેટૂન કમાંડર. મજૂર મહાજન 
સંઘમાં પ્રવતવનવધ. 1972માં તામ્પત્ર એનાર્યત 
થર્યું.
અિસાન : 18 જુલાઈ, 1999.

નાયક, રમણિાઈ મત્ણિાઈ
જનમ : 2 કડસરેમબર, 1924. િરેગામ, તા. ગણદરેિી.

1942ની લડત િખતરે હાઈસકૂલમાં અભર્યાસ 
છોડીનરે સભા-સરઘસ, પવત્રકા િહેંચિી, 
લડતનો પ્રચાર િગરેરરે કાર્ય્થકમમાં સકકર્ય. પછી 
રાત્રરે ચોરા અનરે તલાટીનું દફતર બાળિા જતા. 
લાલભાઈ નાર્યક અનરે ઠાકોરભાઈ દરેસાઈના 
ભૂગભ્થિાસ દરવમર્યાન તરેમનરે ખોરાક, અનર્ય 
જરૂકરર્યાતો પહોંચાડિાની જિાબદારી સંભાળી.

નાયક, રમણ્લા્લ નાગરજી
જનમ : 9 ઑગસટ, 1915. ગડત.

વપતાશ્ી દવક્ષણ આકરિકામાં ગાંધીજીના 
સતર્યાગ્રહોના સંપક્થમાં. તરે િાતો સાંભળીનરે 
પ્રભાવિત. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ 
દરવમર્યાન ગાંધીજી અનરે િલલભભાઈ પટરેલનાં 

પ્રિચનોથી દરેશભક્ત જાગ્રત. 1938માં 
હકરપુરા કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક. 
િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળનાં કાર્યયોમાં ભાગ. 
1940ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ, 
વગરફતાર. 4 માસની સજા. 1942ની લડતમાં 
સકકર્ય ભાગ. 1943માં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ 
કરિાના આરોપ હરેઠળ વગરફતાર. 1 િષ્થનરે 4 
મવહના અટકાર્યતી કરેદી. પછી સહકારી પ્રિમૃવતિ. 
1952 : દાદરા-નગરહિરેલી મુક્તસંગ્રામમાં 
ભાગ લીધો.

નાયક, રમણ્લા્લ મત્ણિાઈ 
મરોરારજી
િતન : કછોલી.

તરેમના દાદા મોરારજી પરાગજીએ 1930ના 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં ભાગ લીધો હતો. તરેથી 
તરેઓ સિાતંત્ર્યપ્રરેમી. 1942ની લડતમાં 
ગણદરેિી તાલુકાની ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય ભાગ. સરકારી ચોરા અનરે દફતર 
બાળિાં, રરેલિરેના પાટા ઉખરેડિા, નાળાં તોડિાં 
િગરેરરેમાં સકકર્ય; પરંતુ પકડાર્યા નવહ. કારણ કરે 
તરેમના કામની લોકોનરે જાણ થિા દરેતા નવહ. 
પાછળથી ધંધાથકે આકરિકા. તર્યાં અિસાન.

નાયક, રામ્લા્લ અંબા્લા્લ
જનમ : 1899. કડી, કજ. મહરેમદાિાદ.

મુંબઈમાં દરેશીનાટક સમાજમાં નોકરી. 
દરેશનરેતાઓનાં પ્રિચનો સાંભળી રાષ્્રિાદી. 
1930-31ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ. 
ધરપકડ. વિસાપુર જેલમાં છ માસની કરેદ 
ભોગિી. કડીમાં દરજીકામ. સરેિાભાિી 
સિભાિ.
અિસાન : 72 િષ્થની િર્યરે.

નાયક, રૂપા (અને નાયક કેવળ)
સંખરેડાના નાર્યકડાઓનો સરદાર.

1857માં સંખરેડાના નાર્યકડાઓએ એમના 
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સરદાર રૂપા નાર્યક અનરે કરેિળ નાર્યકના નરેતમૃતિ 
નીચરે કરિકટશ સરકાર સામરે બંડ પોકાર્યુું. કૅપટન 
લરેઇટરે જાંબુઘોડા પાસરેની લડાઈમાં તરેમનરે 
પરાજર્ય આપતાં ટરેકરીઓમાં નાસી ગર્યા. 
સીબનદીઓ અનરે તરેમના નરેતા મરેટલકકખાનનો 
સાથ મળતાં ચાંપાનરેર અનરે નારકોટ િચચરેનો 
પ્રદરેશ કબજે કર્યયો. ગોધરા સુધીનાં કરિકટશ 
થાણાં પર અિારનિાર હુમલા કરી જંગલોમાં 
નાસી જતા. કડસરેમબર, 1858 એટલરે કરે એક િષ્થ 
સુધી કરિકટશ સરકારનરે હંફાિી, પરરેશાન કરી. 
જાનર્યુઆરી, 1859માં નાર્યકડા સાથરેની 
લડાઈમાં અંગ્રરેજ કૅપટન હરેબડ્થ સખત ઘિાર્યો 
અનરે હાર્યયો. તર્યાંના સથાવનક ભીલોની સહાર્યથી 
કરચાડકે નાર્યકડાઓનાં જંગલોમાંનાં રહરેઠાણો 
શોધી હુમલા કર્યા્થ. છરેિટરે રૂપા નાર્યક અનરે 
કરેિળ નાર્યક માચ્થ, 1859માં સરકારનરે શરણરે 
ગર્યા.

નાયક, ્લલ્લુિાઈ મરોરારજી
અમલસાડ.

1930થી રાષ્્રીર્ય આંદોલનમાં ભાગ લરેતા. 
ખાદી-પ્રચાર, અસપમૃશર્યતાવનિારણ િગરેરરે 
પ્રિમૃવતિમાં વિશરેષ રસ. 1942ના ઑગસટમાં 
અમલસાડ રરેલિરેસટરેશન પર થર્યરેલી ભાંગફોડ 
અંગરે એમની ધરપકડ. 8 મવહનાની કાચી 
જેલમાં. કરેસમાં વનદયોષ છૂટ્ા. િતનમાં ખરેતી.

નાયક, ્લા્લિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 1908. મંકદર, કજ. નિસારી.

ગાંધીવિચારધારાના આજીિન પુરસકતા્થ. વપતા 
વિારા હોમરૂલ ચળિળ અનરે 1920-21 : 
અસહકારના આંદોલનમાં ભાગ. દરેશભક્તના 
સંસકાર. 1927થી ખાદી પહરેરતા. 1932માં 
પ્રવતબંધ છતાં સભાઓ ભરીનરે સંબોધન. તરે 
માટરે ધરપકડ. 6 માસની સખત કરેદની સજા 
અનરે 500 રૂવપર્યા દંડ અથિા 6 અઠિાકડર્યાંની 

િધારરે કરેદ. વિસાપુર જેલમાં. છૂટ્ા પછી 
ધમડાછા રહીનરે સતર્યાગ્રહપવત્રકા ગામરેગામ 
પહોંચાડતા. 1940ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહનું 
જલાલપોર તાલુકાનું સંચાલન. 1942ની 
લડતમાં માનિવહંસા ન થાર્ય એિી ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિનું ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ સાથરે સંચાલન કર્યુું. 
ભૂગભ્થિાસ. લોકોની િચચરે રહરેિા છતાં પોલીસ 
પકડી શકી નવહ. ઑ્ટોબર, 1943માં 
કારાિાસ િહોરી લીધો. 1944માં છૂટ્ા. તર્યાર 
બાદ જાહરેર સરેિાનાં કાર્યયો. અનરેક સહકારી, 
કરેળિણીની તથા સરેિાભાિી સંસથાઓના 
સથાપક અનરે સંચાલક.

નાયક, ્લા્લિાઈ િગવાનજી (ઉિફે 
સુખાિાઈ)
સામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

1942માં સામળાિાડીમાં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેનારાની સામૂવહક ધરપકડમાં 
સમાિરેશ. 6 માસ સુધી નિસારીની કાચી 
જેલમાં કરેસ ચલાવર્યા વિના રાખી મૂ્ર્યા. છરેિટરે 
પુરાિાના અભાિરે છોડી મૂ્ર્યા. ખરેતીનો 
વર્યિસાર્ય.

નાયક, ્લા્લિાઈ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 1922. ધનોરી.

1942માં મૅકટ્રક પાસ થઈનરે િડોદરામાં 
કલાભિનમાં અભર્યાસ. ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
શરૂ થિાથી ગણદરેિી જઈનરે સભા, સરઘસ, 
વપકરેકટંગ િગરેરરેમાં ભાગ. હાઈસકૂલ પર વપકરેકટંગ 
કરતાં વમત્રો સાથરે ધરપકડ. 3 માસની સખત 
કરેદની સજા. નિસારી જેલમાં. વિદ્ાથભીઓ 
હોિાથી અઠિાકડર્યા બાદ મુ્ત કર્યા્થ. પવત્રકા 
માટરે સમાચાર ભરેગા કરિા તથા તૈર્યાર પવત્રકા 
વનવશ્ચત સથળરે પહોંચાડિાનું કામ કર્યુું. ધનોરીમાં 
પવત્રકા છાપિાનાં સાધનો મળિાથી ધરપકડ. 
કરેસ. ગણદરેિી લૉકઅપમાં રાખર્યા. પુરાિાના 
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અભાિરે છૂટ્ા. તરે પછી પવત્રકા તથા ભાંગફોડ 
બંનરેમાં ભાગ લરેિા માંડ્ો. રાનકૂિાની પોસટ 
ઑવફસ બાળિામાં, રરેલિરેના પાટા ઉખરેડિામાં, 
રરેલિરે પર બૉમબ મૂકિામાં તથા સાલરેજ, િરેગામ 
િગરેરરે ગામોના સરકારી ચોરા તથા દફતર 
બાળિામાં ભાગ લીધો. નિસારીથી સુરંગનો 
સામાન અિારનિાર લઈ આિતા. અભર્યાસ : 
િીવિંગ કડપલોમા, િીવિંગ માસતર.

નાયક, વલ્લિિાઈ ડાહ્ાિાઈ
અમલસાડ.

આર્ય્થસમાજના પ્રચારક. ગાંધીજીથી પ્રભાવિત. 
રાષ્્રિાદી. અમલસાડની રાષ્્રીર્ય શાળાની 
સથાપના અનરે સંચાલનમાં મહતિનો ફાળો. 
પોતાના હાથરે કાંતરેલા સૂતરની ખાદી પહરેરિાનો 
આગ્રહ. કાંતણર્યજ્, પ્રભાતફરેરી, સભા, સરઘસ, 
દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ િગરેરરેમાં 
ઉતસાહપૂિ્થક ભાગ. 1941માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધરપકડ. કારાિાસ. જાહરેર 
સરેિા. વિવિધ સરેિાભાિી સંસથાઓનું સંચાલન.
અિસાન : 85 િષ્થની િર્યરે.

નાયક, વલ્લિિાઈ નાગરજી
જનમ : 1908. િરેગામ.

મૅકટ્રક પાસ. 1930માં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ શરૂ 
થતાં નોકરી છોડી. સિર્યંસરેિક થર્યા. ધરાસણાના 
મીઠાના અગરો લૂંટિામાં ભાગ લીધો. તરે પછી 
અમલસાડની સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં રહીનરે 
દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ, ખાદીપ્રચાર 
જેિાં રચનાતમક કાર્યયો. જાનર્યુઆરી, 1931માં 
ધરપકડ. 1932માં સાર્યણ સટરેશનરે પવત્રકા 
િહેંચતાં ધરપકડ. 9 માસની કરેદની સજા 
સાબરમતી અનરે નાવશક જેલમાં ભોગિી. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિનરે પરોક્ષ મદદ. એવપ્રલ, 1943માં 
ધરપકડ. 1 િષ્થ સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત.

અિસાન : 1954.

નાયક, વસનજી કંુવરજી
જનમ : 1912. અમલસાડ.

1930ની ચળિળ શરૂ થતાં દારૂતાડીનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. 1940-41ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં કડસરેમબર, 1940 અનરે માચ્થ, 
1941માં બરે િાર સતર્યાગ્રહ કરીનરે ધરપકડ 
િહોરી. પહરેલી િાર 3 માસની તથા બીજી િાર 
6 માસની સખત કરેદની સજા સાબરમતી 
જેલમાં ભોગિી. 15 ઑગસટ, 1942માં 
અમલસાડમાં નરેતાઓની ધરપકડ બાદ, સટરેશન 
પર થર્યરેલ ભાંગફોડ િગરેરરે બદલ ધરપકડ. 1 
િષ્થની સખત કરેદ અનરે રૂવપર્યા 200 દંડની 
સજા. જેલ-મુક્ત બાદ ગ્રામોન્નવતની 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. વર્યિસાર્ય : ખરેતી.

નાયક, વસનજી િૂ્લાિાઈ
કછોલી, તા. ગણદરેિી.

દરેશદાઝ. પ્રાથવમક શાળામાં વશક્ષક. હોમરૂલની 
ચળિળ (1916-’17) શરૂ થતાં એમાં જોડાર્યા. 
અસહકારની લડત ગાંધીજીએ શરૂ કરતાં 
વશક્ષકની નોકરીનું રાજીનામું. કરાડીની રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં જોડાર્યા. ઘણાં િષ્થ તર્યાં રહ્યા. 1930ની 
ચળિળ દરવમર્યાન કરાડીમાં ભાષણ કરી 
ર્યુિકોનરે લડતમાં જોડાિા ઉશકરેર્યા્થ. ધરપકડ. 
ત્રણ માસની સખત કરેદની સજા, પણ ગાંધી-
ઇવિ્થન સંવધ થિાથી ર્યરિડા જેલમાંથી િહરેલા 
છૂટ્ા. તરે પછી માંદગી. અિસાન.

નાયક, ત્વઠ્ઠ્લદાસ દુ્લ્જિરામ
જાદર, કજ. સાબરકાંઠા.

1942માં વહંમતનગરની શાળામાંથી રાજીનામું 
આપી આંદોલનમાં જોડાર્યા. પવત્રકાઓ િહેંચતાં 
ધરપકડ થઈ. 12 માસની જેલની સજા ભોગિી.

નાયક, શાંતાબહેન િરીમિાઈ
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જનમ : 1914. ધનોરી.

વપતા પાસરેથી રાષ્્રભાિનાના સંસકાર. 1930ની 
લડતમાં ગામમાં પ્રભાતફરેરી, સરઘસ, 
દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગમાં ભાગ. 
વપકરેકટંગ દરવમર્યાન ગાળો સાંભળિી પડતી. 
1931માં લગ્ન. 1932માં લડતના બીજા 
તબક્કામાં બારડોલી જઈ, સરઘસ કાઢી, 
સૂત્રોચચાર કરિાથી ધરપકડ. નામીચા જમાદાર 
સીતારામરે ખરાબ ગાળો દઈ છોડી દીધાં. પૂ. 
કસતૂરબા ગાંધીની આગરેિાની હરેઠળ ફરીથી 
બહરેનોનરે બારડોલી મોકલર્યાં. ધરપકડ. દરરેકનરે 
6 માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 500 દંડ અથિા 
11 માસ િધુ કરેદની સજા. સાબરમતી અનરે 
ર્યરિડા જેલમાં ભોગિી. 1942ની લડત શરૂ 
થતાં તરેમાં ભાગ લીધો. પ્રભાતફરેરી, વપકરેકટંગ, 
પટરેલ-તલાટીનાં રાજીનામાં લરેિાનો કાર્ય્થકમ 
અનર્ય બહરેનોની સાથરે. બહરેનોની ટુકડી ચાલીનરે 
િલસાડ, ચીખલી િગરેરરે તાલુકાનાં અનરેક 
ગામોમાં ફરી. મંકદર ગામરેથી ધરપકડ. 
જલાલપોરની કોટ્થમાં દરરેકરે 4-4 માસની કરેદની 
સજા સાબરમતી જેલમાં ભોગિી.

નાયક, સુખદેવિાઈ રણછરોડજી
કછોલી.

વપતા સમાજસુધારક, સિદરેશીના વહમાર્યતી, 
રાષ્્રપ્રરેમી, આર્ય્થસમાજી. 1940માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ શરૂ થર્યો અનરે કછોલીનાં ભાઈ-
બહરેનો એમાં જોડાિા આકષા્થર્યાં. તરેમણરે 
ર્યુદ્ધવિરોધી સૂત્રોચચાર કરીનરે ધરપકડ િહોરી. 
સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત. તર્યાંથી ર્યરિડા 
જેલમાં. તર્યાં તકબર્યત બગડી. ક્ષર્યનો રોગ. 
થોડા સમર્ય બાદ અિસાન.

નાયકા, િરોક્ડયાિાઈ કમચાિાઈ
સૂરત.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય 

ભાગ. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. બૉમબવનમા્થણ. વનિમૃતિ.

નાયકા, નાત્નયાિાઈ ગઈશુિાઈ
ભગિાનપુરા.

1942-43માં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જેલિાસ 
ભોગવર્યો. આખું કુટુંબ કૉંગ્રરેસી હતું.

નાયકા, િાત્ણયાિાઈ નયસુિાઈ
ભગિાનપુરા.

1942-43ની લડતમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ 
િરેઠો. કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકમોમાં સતત સાથ-
સહકાર આપર્યો.

નાયકા, વગાિાઈ જતે્સંગિાઈ
ભગિાનપુરા.

1942-43ની ચળિળમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 
ભાગ લીધો. જેલિાસ ભોગવર્યો. કૉંગ્રરેસના દરરેક 
કાર્ય્થકમમાં ભાગ લરેતા રહ્યા.

નારણજીિાઈ
જનમ : 1908. િતન : કચછ.

ઉતકલમાં ખાદી કાર્ય્થકતા્થ. દાંડીકૂચના 81 
સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજી સાથરે 12 માચ્થ, 
1930થી 5 એવપ્રલ સુધી દાંડીકૂચમાં ભાગ 
લીધો. તરે પછી મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

નારણદાસ ત્વઠ્ઠ્લદાસ
જનમ : 1914 આશરરે. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા નીચરે તરેમની ધરપકડ 
કરિામાં આિી. ચાર મવહના જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

નારણિાઈ
ભાદરણ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન રાસ મુકામરે 
28 એવપ્રલ, 1932ના રોજ સરઘસની 
આગરેિાની લરેતાં તરેમની ધરપકડ થઈ. અદાલતરે 
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તરેમનરે 6 માસની સખત કરેદની સજા કરી. 
તરેમણરે સાબરમતી અનરે નાવશક જેલમાં સજા 
ભોગિી હતી.

નારણિાઈ નરત્સંહિાઈ
ભાદરણ, તા. બોરસદ.

ઉંમર : 24 િષ્થ.
1930ની ચળિળ દરવમર્યાન 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ બોરસદમાં ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે વર્યિસથા કરતાં નારણભાઈનરે 
પોલીસરે ખૂબ માર્યા્થ હતા. તર્યાર બાદ તરેમની 
ધરપકડ કરિામાં આિી. અદાલતમાં તરેમનરે 
દોઢ માસની સખત જેલની સજા થઈ. તરેમનરે 
સાબરમતી તથા નાવશકની જેલમાં રાખિામાં 
આવર્યા. ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર થતાં છોડી મૂકિામાં 
આવર્યા હતા.

નારણિાઈ િરીખાિાઈ
કોડીનાર, કજ. અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ િહોરી લીધી. જેલની સજા ભોગિી. 
રાજર્ય-સરકાર તરફથી પરેનશન આપિામાં 
આવર્યું.

નાક્રયેળવાળા, હરીરા્લા્લ 
હરજીવનદાસ
જનમ : જેઠ સુદ 3, સંિત 1952. વનિાસ : 
ભરૂચ.

હોમરૂલ ચળિળથી પ્રભાવિત. વપતાનો 
નાકરર્યરેળનો િરેપાર. સિરાજર્ય આંદોલનમાં 
સકકર્ય થિાથી ભૂવમ ગુમાિી. કાર્ય્થકરો માટરે 
રહરેિા-જમિાનું સથાન એમનું ઘર. પ્રશ્ોની 
ચચા્થ, વનરાકરણ. 1930-32 : કારાિાસ. 
1940 : કારાિાસ. આવથ્થક સંકડાશનરે કારણરે 
મુંબઈિાસ. ભરૂચ પુનરાગમન. દકરદ્રતામાં 
પાછલાં િષયો.

અિસાન : પોષ સુદ 10, સંિત 2018.

નાત્વક, ગુ્લાબિાઈ દ્લપતિાઈ
જનમ : અંભરેટી, સૂરત.

વર્યિસાર્ય : વશક્ષક. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. નોકરીનો તર્યાગ. રાંદરેર. ધિજ લઈ 
એકલા ફર્યા્થ. 1 િષ્થ કઠોર કારાિાસ. સાબરમતી.

નાત્વક, ઝરીણાિાઈ દામજીિાઈ
જનમ : 1902. રાંદરેર.

1930-31-42 : લડતોમાં અવગ્રમ. 8-10 િાર 
પોલીસરે અટકમાં લીધા. 1930-31 : રાંદરેર 
સાગરનું પાણી ઉકાળીનરે મીઠું પકિીનરે નૂતનિષ્થ 
‘ગાંધીજીનું સબરસ’ કહી િરેચતા. બીજા 
ર્યુિાનોનરે પણ પ્રરેરણા થઈ. 1930 : મીઠાની 
આિકના 57 રૂવપર્યા રાષ્્રીર્ય વનવધમાં આપર્યા.

નાત્વક, બરીજ્લિાઈ છરીબાિાઈ
રાંદરેર, સૂરત.

વનધ્થન ખારિા જ્ાવતમાં. વર્યિસાર્ય : ટ્રૉલીમાં 
્લીનર. 1942 : વમત્રો સાથરે સરઘસ. રાષ્્રીર્ય 
ગીતોનું ગાન. ધરપકડ. છ મવહના સાબરમતીમાં 
કારાિાસ.

નાત્વક, ્લા્લિાઈ ગણેશિાઈ
રાંદરેર, સૂરત.

1942 : લોકકાંવત. અભર્યાસતર્યાગ. સરઘસમાં 
પવત્રકાવિતરણ. ધરપકડ. 6 મવહના કઠોર 
કારાિાસ. મુક્ત પછી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં.

ત્નમાવત, દામરોદરદાસ ્લક્મણિાઈ
છાલડા, કજ. જૂનાગઢ.

જૂનાગઢના નિાબ સામરેની ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. તરેથી તરેમનાં જમીન, ખોરડાં િગરેરરે જપ્ત 
કરિામાં આવર્યાં. 1947 પછી જૂનાગઢ 
પાકકસતાન સાથરે જોડાતાં આરઝી હકૂમતની 
લડતમાં ભાગ લીધો.
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ત્નમબાક્જ, બાબુ્લા્લ ગરોત્વંદરામ
િલભીપુર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાઈનરે જાનના જોખમરે કામ 
કર્યુું.

ત્નમ્જળ, જમનાદાસ આણંદજી
જનમ : વચતિલ, કજ. અમરરેલી.

કબલખા રાજર્યના અંતકરર્યાળ પ્રદરેશના ગામના 
િતની. રાજર્યના જુલમો તરેમજ ભારરે કરિરેરા 
સામરે કાર્યમ લડત આપનાર. બરે િાર જેલિાસ. 
સામાકજક રીતરે ઘણું સહન કરિું પડ્ું.
વનમ્થળાબહરેન બકુભાઈ

જનમ : ઑગસટ, 1884. 
અમદાવાદ.
શરેઠ ચીમનલાલ નગીનદાસની પુત્રી. મૅકટ્રક 
સુધીનું વશક્ષણ. ર્યુિાનિર્યરે વિધિા. ગાંધીજીના 
પ્રભાિ હરેઠળ વશક્ષણ અનરે સમાજસરેિા, 
રચનાતમક કાર્યયો. 1930થી ખાદીનો પ્રચાર. 
સરદાર પટરેલની સહાર્યથી ખાદી િરેચિાની 
દુકાન – ‘ખાદી મંકદર’ શરૂ કર્યુું. ખભરે અનરે 
લારીમાં ખાદીના તાકા તથા અનર્ય ઉપર્યોગી 
િસતુઓ સાથી બહરેનો સાથરે લતિરે લતિરે જઈનરે 
િરેચતાં. 1930માં વિદરેશી કાપડના બવહષકાર 
તથા મદ્પાન વનષરેધનું કામ કરિા 
સિર્યંસરેવિકાઓની નોંધણી કરતાં. 1942ના 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સરઘસની 
આગરેિાની, ધરપકડ, 5 માસની જેલ.
અિસાન : જુલાઈ 1953.

ત્નમ્જળા હક્રપ્સાદ
અમદાિાદ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન, એવપ્રલ, 
1931માં સરસપુરમાં આિરેલાં દારૂનાં પીઠાં 
આગળ 500 સ્ત્રીઓની જાહરેરસભાનરે સંબોધી. 

તરેમાં સિદરેશી, મદ્વનષરેધ, રેંકટર્યાનું મહતિ, 
રાજકીર્ય પકરવસથવત સમજાિીનરે કૉંગ્રરેસના 
સભર્ય થિા જણાવર્યું.

નરીકટે, વામનરાવ
િડોદરા.

િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના એક સથાપક અનરે 
આગરેિાન. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ શરૂ 
થતાં તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે 
તરેમનરે લાંબા સમર્ય સુધી અટકાર્યતમાં 
રાખિામાં આવર્યા હતા.

નરીનામા, કા્લુિાઈ દ્લજીિાઈ
દાહોદ.

આકદિાસી ર્યુિક. ભીલ સરેિા મંડળના આશ્મો 
તથા શાળાઓમાં ભણિાથી રાષ્્રીર્ય જાગમૃવત. 
દરેશભક્ત. 1930માં દારૂવનષરેધ તથા વિદરેશી 
કાપડના બવહષકાર માટરે વપકરેકટંગ કરી 
આઝાદીની લડતમાં ભાગ. ધરપકડ. 4 માસની 
જેલની સજા.

નરીનામા, કાળુિાઈ દ્લત્સંહ
ઉમરપાડા (કારઠ), તા. ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
ઝાલોદ તાલુકામાં સરકારી ચોરા બાળિાની, 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 
જેલની સજા.
નીલકંઠ, તરંવગણી
અમદાિાદ.
ગુજરાત કૉલરેજની વિદ્ાવથ્થની. 1929માં 
ગુજરાત કૉલરેજના વપ્રકનસપાલ વશરાઝની 
વિરદ્ધમાં હડતાળ પડી, તર્યારરે કોઈ પણ વિદ્ાથભી 
કૉલરેજમાં દાખલ ન થાર્ય તરે માટરે હૉલમાં 
પ્રિરેશિાના દાદરનાં પગવથર્યાં પર સૂઈ રહીનરે 
વપકરેકટંગ કરતાં હતાં.

નરી્લકંઠ, રમણ્લા્લ મક્હપતરામ 
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(રાવબહાદુર)
અમદાિાદ.

અમદાિાદના પ્રવતવઠિત આગરેિાન, લરેખક, 
સુધારક. શ્ીમતી એની બરેસનટની અટકાર્યતનો 
વિરોધ કરિા અમદાિાદમાં જાહરેર સભાઓમાં 
ભાષણો કરતા. તરેમના પ્રમુખપદરે અમદાિાદમાં 
સભાઓ ર્યોજિામાં આિતી. તરેઓ હોમરૂલનો 
પ્રચાર કરતા (1916, 1917).

નરી્લકંઠ, ત્વનરોક્દનરી
અમદાિાદ.

1930-32ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
અમદાિાદમાં વિદરેશી કાપડ િરેચતી દુકાનો 
આગળ પાંચકૂિા, માણરેકચૉક, ત્રણ દરિાજા 
િગરેરરે ઠરેકાણરે વપકરેકટંગ કરતાં. વિનોકદનીબહરેન 
તથા બીજી કરેટલીક ર્યુિાન સ્ત્રીઓએ કકરપાણ 
સાથરે સિરક્ષણના ઇરાદાથી વપકરેકટંગ કર્યુું હતું.

નૂરમહમદ મુલ્લાં જમા્લ
જનમ : 5 જૂન, 1909. ગામ : ટીંબી, કજ. 
ભાિનગર.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન તર્યાં 
જઈનરે દોઢ મવહનો સિર્યંસરેિક તરીકરે સરેિા.
1930-32ની લડત દરવમર્યાન ધોલરેરામાં 
કબનજકાતી મીઠાનો સતર્યાગ્રહ કરિા જતી 
ટુકડીની આગરેિાની સંભાળી. ધંધૂકા અનરે 
રાણપુરનાં ગામોમાં લોકજાગમૃવત માટરે પ્રિાસ. 
રાણપુરમાં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ કરતાં પોલીસરે 

ખૂબ માર માર્યયો. ધાંગધા, િણોદ, મોરબી, 
રાજકોટ અનરે જૂનાગઢની લડતોમાં ભાગ લઈ 
કારાિાસ ભોગવર્યો.
1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં િડોદરામાં 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિ. િડોદરામાં એક સરઘસમાં 
જોડાર્યા. પોલીસગોળીબાર. ગોળી િાગતાં 
સખત ઈજા. િત્થમાનપત્રના પ્રવતવનવધ અનરે 
કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર.

નૂરુદ્રીનત્મયાં સૈયદત્મયાં
િહરેલાિ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : 4 ધોરણ ગુજરાતી. 1942 : 
લોકકાંવત. પ્રચાર કરતાં ધરપકડ. 6 મવહના 
કારાિાસ.

નેગરી, કેદારત્સંહ ખુશા્લત્સંહ 
(ઠાકુર)
અમદાિાદ.

1942 : કરિકટશ વહનદની સરેનામાં સૈવનક. બીજા 
વિશ્વર્યુદ્ધ સમર્યરે વસંગાપુરના પતન પછી 
નરેતાજીની આઝાદ વહનદ ફોજમાં ભરતી. દરેશની 
સિતંત્રતા માટરે અંગ્રરેજો સામરે ર્યુદ્ધ.

નયા્લચંદિાઈ હરખચંદ
જનમ : 1922. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં, 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા નીચરે ધરપકડ કરિામાં 
આિી. ચાર માસ જેલિાસ ભોગવર્યા પછી 
મુ્ત કરિામાં આવર્યા.

પ
પકવાસા, પૂત્ણ્જમાબહેન 
અરત્વંદિાઈ
જનમ : 1 સપટરેમબર, 1913. લીંબડી, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

અભર્યાસ : જી.એ., એસ.એન.ડી.ટી. 1930 : 

ધોલરેરા છાિણી હરેઠળ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 

ધરપકડ. ઉંમર નાની હોિાથી છોડી દીધાં. 

1932માં ફરી સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. સાબરમતી 

જેલમાં કારાિાસ. 1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસ 

અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેવિકા તરીકરે કાર્ય્થ. 
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1939માં લીંબડી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. આ 
ઉપરાંત ધંધૂકા, રાણપુરા અનરે બરિાળામાં પણ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. સ્ત્રીસંસથાઓમાં 
સરેિાકાર્ય્થ. ‘સ્ત્રીશક્ત’ માવસક ચલાિતાં હતાં.
અિસાન : 25 એવપ્રલ, 2016, સૂરત

પકવાસા, મંગળદાસ વ્રજિૂષણદાસ
જનમ : 1882. સૂરત.

અભર્યાસ : બી.એ. 1902, એલએલ.બી. 
સૉવલવસટર. 1932 : સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં 1 િષ્થ કારાિાસ. ગ્રામોદ્ોગ સંઘ, 
મરોલી આશ્મ, પ્રૌઢવશક્ષણ સવમવતનાં કાર્યયોમાં 
આજીિન સરેિા. 1936 : સૂરતમાંથી 
વિધાનપકરષદમાં ચૂંટાર્યા. 1947 : રાજર્યોમાં 
રાજર્યપાલપદરે.
અિસાન : 6 નિરેમબર, 1968.

પગરી, મહરીજીિાઈ પરિાતિાઈ
બોજાદરા, કજ. ભરૂચ.

છોટુભાઈ પુરાણીની પ્રરેરણા. િરેડચ થાણું અનરે 
સરભાણ થાણામાં. લૂંટમાં સકકર્ય. શસ્ત્રોની 
હરેરફરેરમાં સકકર્ય. કાંવતિીરોની રક્ષા. 
પોલીસઅતર્યાચારનો ભોગ.

પચચરીગર, કૃષણવદન ધનસુખ્લા્લ
જનમ : 1927. સૂરત.

15 િષ્થની િર્યરે શાળા છોડી લડતમાં જોડાર્યા. 
બૉમબ-પ્રિમૃવતિમાં પકડાર્યા. 1 િષ્થની જેલ 
ભોગિી. છૂટ્ા પછી ભારતીર્ય વિમાની દળમાં 
જોડાર્યા. રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિ કરિા માટરે તરેમનરે છૂટા 
કરાર્યા. જનસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

પટણરી, િૂ્લશંકર
મુંબઈ. િતન : કચછ, ભુજ.

1934માં ર્યુિાન કાર્ય્થકર ફૂલશંકરરે મુંબઈમાં 
‘જર્ય કચછ’ નામનું અખબાર શરૂ કર્યુું. તરેના 
વિારા તરેમણરે કચછના િહીિટીતંત્રની કડક ટીકા 

કરી. તરેથી તરેમનરે અમલદારો વિારા ખૂબ 
પજિિામાં આવર્યા. ‘જર્ય કચછ’ બંધ પડતાં 
ફૂલશંકરરે ‘જીએરા’ િત્થમાનપત્ર શરૂ કર્યુું.

પટવા, ઈશ્વર્લા્લ
જનમ : 1922. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં સભા-સરઘસોમાં 
જોડાતા. પવત્રકાઓ િહેંચતા. બીજી ટમ્થમાં 
કૉલરેજો ચાલુ થતાં કૉમસ્થ કૉલરેજ પર 
વિદ્ાથભીઓએ કરરેલા હુમલામાં જોડાર્યા. 
ગુજરાત વિદ્ાથભી પકરષદના પ્રવતવનવધઓ નક્કી 
કરિા, િરેશપલટો કરીનરે સૌરાષ્્રમાં પ્રિાસ કર્યયો. 
‘કવપલપ્રસાદ’ ઉપનામ રાખર્યું. પ્રીતમનગરમાં 
પકરષદ મળી હતી. લડતના કાર્ય્થકરોનરે પોતાનરે 
ઘરેર ગુપ્ત રાખર્યા. પોલીસ અવધકારી બાબુરાિ 
શાહનરે લીધરે પકડાર્યા નવહ.

પટવા, કત્પ્લાબહેન ઈશ્વર્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં સભાઓ, સરઘસોમાં 
જોડાતાં. પવત્રકાઓ િહેંચતાં. સાઇ્લોસટાઇલ 
મશીન એક ઘરેરથી બીજે ઘરેર ફરેરિતાં. વિદ્ાથભી 
કાર્ય્થકરોનો સંપક્થ સાધિા સૌરાષ્્રનાં શહરેરોમાં 
ગુપ્તિરેશરે ફરીનરે પ્રચાર. પછીથી હાઈસકૂલમાં 
વશવક્ષકા.

પટવા, ચરીનુિાઈ િરોગરી્લા્લ
જનમ : 26 ઑ્ટોબર, 1911. મુંબઈ.

અમદાિાદમાં 1930માં તથા 1932ની 
ચળિળમાં વિદરેશી કાપડની દુકાનો તથા દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. પવત્રકાનું અનરે ચળિળની 
પ્રિમૃવતિઓનું સંચાલન. અમદાિાદ, વિરમગામ, 
ધોલરેરા અનરે ધરાસણાના સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ 
લઈ, ચાર િખત કારાિાસ. 1930ની ચળિળમાં 
6 મવહનાની જેલ. 1942માં 11 મવહના જેલ, 
ફરીથી 8 મવહના સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત. 
લરેખક. િત્થમાન- પત્રોમાં કટાક્ષ તથા હાસર્યની 
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કટારો લખતા.
અિસાન : 8 જુલાઈ, 1969.

પટવારરી, પ્િુદાસ બા્લુિાઈ
જનમ : 24 જુલાઈ, 1909. ધંધૂકા, કજ. 
અમદાિાદ.

1929માં ગુજરાત કૉલરેજના વિદ્ાથભીઓએ 
આચાર્ય્થ શીરાઝની વિરદ્ધ પાડરેલી હડતાળમાં 
સકકર્ય ભાગ. સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ત્રણ િાર ધરપકડ. 7 માસ જેલ ભોગિી. 
1932માં સરકારરે કૉંગ્રરેસ ભિનનરે સીલ કર્યુું. 
તરેનો કબજો લરેિા સરઘસની આગરેિાની. 
ધરપકડ. 6 માસની જેલની સજા. 1932માં 
અમદાિાદની સંગ્રામ સવમવતના સભર્ય, 
સંચાલનમાં પ્રદાન. 1942ની લડતમાં ધરપકડ. 
1 િષ્થની સજા. જાહરેર સરેિા. િકીલાત. 
રાજર્યપાલ, તવમલનાડુ રાજર્ય.
અિસાન : 1985.

પટે્લ, (ડૉ.) અત્જતકુમાર
જનમ : 1920 આશરરે. અમદાિાદ.

સારંગપુરની વર્યાર્યામશાળાના સંચાલક. 
1942ની ચળિળમાં બૉમબપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. બાબુભાઈ મહાતમાની સૂચના મુજબ 
કાર્ય્થ. સરઘસોમાં જોડાતા. 16 ઑગસટ, 
1942ના અરસામાં દાહોદ જઈ ભાંગફોડના 
પ્રર્યાસો. ‘અંબાલાલ’ ઉપનામથી પંચમહાલનાં 
ગામોમાં ફર્યા્થ. સંતરોડ, ડભોઈ, િડોદરામાં 
ગુપ્તિાસ. દરેિગઢબાકરર્યામાં બાપુરાિ દરેિ 
અનરે ડૉ. મનુભાઈ પંડ્ાનરે ઘરેર ગુપ્ત રહ્યા. 
અિસાન પામરેલ છરે.

પટે્લ, અત્ન્લકુમાર સનાિાઈ
જનમ : 1917. આશરજી, બગસરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા નીચરે ધરપકડ. 2 માસ 
રાજકોટમાં જેલિાસ.

પટે્લ, અમૃત્લા્લ ગરોત્વંદિાઈ
જનમ : 18 સપટરેમબર, 1925. નાર્યકા, કજ. ખરેડા.

નાની ઉંમરરે રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિ. 1942ની 
લોકકાંવત િખતરે 8-1-1943ના કદિસરે 
અટકાર્યત અનરે પાંચ માસ સુધી સાબરમતી 
જેલમાં. 9-6-1943માં છુટકારો.

પટે્લ, અરુણિાઈ (અંબુિાઈ) ચ.
િતન : ભરૂચ. વનિાસ : મુંબઈ.

1942ની ચળિળમાં િડોદરાથી ખરેડા કજલલાનાં 
ગામોમાં પ્રચાર કરિા ગર્યરેલી ટુકડીના સભર્ય. 
અડાસ સટરેશનરે પોલીસના ગોળીબારથી પગમાં 
સથાર્યી ઘા. પગ નકામો થર્યો.

પટે્લ, અરુણિાઈ (અંબા્લા્લ) 
સરોમાિાઈ
વચખોદરા, કજ. ખરેડા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન દરવમર્યાન 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના કાર્ય્થકમમાં સકકર્ય. 
નકડર્યાદમાં પ્રચાર. આણંદ 6 મવહના કારાિાસ. 
દમન. ગામનાં કામોમાં સરેિારત.

પટે્લ, અત્શ્વનિાઈ ડરી.
િતન : લાડોલ, તા. વિજાપુર, કજ. મહરેસાણા.

અભર્યાસ : એમ.એ., બી.ટી., ગુજરાતી વિષર્યમાં 
પીએચ.ડી..
1932ની ચળિળનો લોકોમાં પ્રચાર કરતાં 
વિરમગામથી ધરપકડ; છ માસની જેલની 
સજા. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન િખતરે 
ઊંઝા કાિતરા કરેસમાં ધરપકડ. ત્રણ માસ સુધી 
અંડર ટ્રાર્યલ કરેદી. છરેલલરે પુરાિાના અભાિરે 
છોડી મૂકિામાં આવર્યા. આઝાદી પછી 
વિસનગરની નૂતન સિ્થવિદ્ાલર્યના આચાર્ય્થ. 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં અધર્યાપક.

પટે્લ, અંબા્લા્લ આતમારામ
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અમદાવાદ.
1942ની ચળિળમાં પવત્રકા િહેંચતા. 
પવત્રકાઓ દીિાલો પર ચોડતા. સરસપુરમાં 
ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત.

પટે્લ, અંબા્લા્લ ગરોત્વંદિાઈ
જનમ : િતન કડીમાં, કજ. મહરેસાણા.

વર્યાર્યામ, અખાડાપ્રિમૃવતિમાં રવચ.
િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના કાર્ય્થકર. 1930ની 
ચળિળમાં વિરમગામ છાિણીમાં જઈ 
લીલાપુરથી કાનૂનભંગ કરી મીઠું લાિતાં 
ધરપકડ. છ માસની કરેદ સાબરમતી અનરે 
ર્યરિડા જેલમાં. તરે પછી ગ્રામોદ્ોગની પ્રિમૃવતિ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
કડી તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ. કડી 
સુધરાઈ કામદાર મંડળના પ્રમુખ. કડીમાં 
ગ્રામરક્ષક દળ સથાપર્યું. ભૂદાનપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

પટે્લ, અંબા્લા્લ ચતુરિાઈ
જનમ : 19 સપટરેમબર, 1911. િડોદરા.

ગમૃહતર્યાગ કરી 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં 
સિર્યંસરેિક થર્યા. સંવનઠિ સરેિા. ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ. ફી ભરિાનાં નાણાં 
મંજૂરી વિારા. 1930ની ચળિળમાં વિદ્ાપીઠની 
ટુકડીમાં જોડાર્યા અનરે 1935 સુધીમાં ચાર 
િખત જેલ ભોગિી.
1940-41 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ. 
9 માસની સજા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાગ લીધો. તર્યાર બાદ િડોદરામાં 
જાહરેર સરેિા.

પટે્લ, અંબા્લા્લ ધમ્જદાસ
જનમ : 1915. પાણરેથા, કજ. ભરૂચ.
1930 : દાંડીકૂચથી પ્રભાવિત. ધરાસણામાં 
સકકર્ય. ભારરે માર. લડતનો પ્રચાર. ધરપકડ. 
50 રૂવપર્યા દંડ અથિા 1 મવહનો કારાિાસની 
વશક્ષા. રાજકોટ સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ અનરે દંડ.

પટે્લ, અંબા્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
નાપાડ, કજ. ખરેડા.

1930-31 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં લાઠીમારમાં માથું ફૂટ્ું. 7 મવહના 
કારાિાસ સાબરમતી અનરે ર્યરિડા જેલમાં. 
ર્યાતનાસભર. મુક્ત પછી ગ્રામસરેિા પ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, અંબા્લા્લ પ્ાગજીિાઈ
જનમ : 4 માચ્થ, 1903. અનારા, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 7 ધોરણ. 1930માં સિરાજર્યની 
લડતમાં ગામના મુખી તરીકરે રાજીનામું. 
ધરપકડ. તા. 12-9-1930ના રોજ 11 માસની 
સજા. જેલમાંથી છૂટ્ા બાદ 10 િષ્થ મુખીપણું.

પટે્લ, અંબા્લા્લ િૂ્લાિાઈ
િતન : ઓડ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. 1930ની લડત િખતરે 
સરકારી અમલદારના મકાન આગળ વપકરેકટંગ 
કરતાં ધરપકડ અનરે 3 માસની કરેદ અનરે દંડ. 
દંડની િસૂલાત તરેમના ઘરનાં પતરાં જપ્તીમાં 
લઈ કરરેલી. જેલમાંથી આવર્યા બાદ પંચમહાલ 
કજલલાના સતર્યાગ્રહના કામમાં. જીિનિીમા 
વનગમમાં નોકરી. વનિમૃવતિ પછી લોકસરેિા.

પટે્લ, અંબા્લા્લ બહેચરિાઈ
જનમ : 16 જૂન, 1904. વસહુંજ, તા. મહરેમદાિાદ, 
કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : હાઈકોટ્થની ઍડિોકરેટ માટરેની પરીક્ષા 
પાસ. 1942ની લોકકાંવતની ચળિળ િખતરે 
જેલમાં અટકાર્યત. મહરેમદાિાદમાં બૉમબ કરેસ 
ચલાિરેલો. આરોપીઓનરે વનદયોષ છોડાિરેલા. 
મહરેમદાિાદમાં િકીલાત.

પટે્લ, અંબા્લા્લ બાજીિાઈ
બદલપુર, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

બદલપુરમાં રચનાતમક પ્રિમૃવતિનું થાણું જમાિીનરે 
બરેઠા હતા. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ શરૂ 
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થર્યો તર્યારરે તરેઓએ ફૂલચંદ બાપુજી શાહની 
સાથરે સતર્યાગ્રહ છાિણીના સંચાલનની 
જિાબદારી કુશળતાપૂિ્થક સંભાળી હતી. 
1930માં ખરેડા કજલલાના દાંડીકૂચમાં ગર્યરેલા 
સૈવનકો સાથરે, ગાંધીજીના આદરેશ પ્રમાણરે 
કાર્યદાનો ભંગ કરિા કજલલામાં પાછા ફર્યા્થ. 
બદલપુરમાં મીઠાના સતર્યાગ્રહની વર્યિસથા, 
સંચાલન સંભાળી લીધું. તરેમની ધરપકડ કરી 
બોરસદ લઈ ગર્યા. બરે િષ્થની સખત કરેદની 
સજા અનરે રૂ. 100/- દંડ કરિામાં આવર્યો; દંડ 
ન ભરાર્ય તો િધુ ત્રણ માસની કરેદ. સાબરમતી 
સરેનટ્રલ જેલમાં લઈ ગર્યા.

પટે્લ, અંબા્લા્લ બાબરિાઈ
બોદાલ, કજ. ખરેડા.

1918 : ખરેડા સતર્યાગ્રહથી આરંભ. 1930-32 
: ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં બરે ટુકડી મોકલી. 
ધરપકડ. દંડ. િસૂલાત માટરે ઘરિખરીની 
હરાજી કરાઈ. બોદાલ કાર્ય્થક્ષરેત્ર : નમૂનરેદાર 
સતર્યાગ્રહી. ગાંધીજી સરદાર સૌ પ્રભાવિત. 
સમાજસરેિા.

પટે્લ, અંબા્લા્લ મક્હજીિાઈ
કારરેલી, જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1930 : અમદાિાદમાં મીઠા-સતર્યાગ્રહ. રાજસિ 
ભરિાની ના. કારાિાસ. ગામ વિારા વહજરત. 
ઊભો પાક ખૂંદાર્યો. િસતુઓની હાવન. 
કારાિાસમાં અતર્યાચાર.
પટરેલ, અંબાલાલ મોતીભાઈ
જનમ : 1894. ચીખોદરા, તા. આણંદ, કજ. 
આણંદ.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : ઉદિાડા. પારડી તાલુકાના નરેતા. 
ગ્રામ સરેિા અનરે સિદરેશીના સંસકાર. માધર્યવમક 
વશક્ષણ દરવમર્યાન 1921માં ખરેતીિાડીના 
ગ્રૅજર્યુએટ થર્યા. સરદાર િલલભભાઈ પટરેલનો 
અંગત પકરચર્ય. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 

ચળિળ િખતરે 10 મવહનાની જેલની સજા થઈ. 
તર્યાર પછી રચનાતમક પ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, અંબા્લા્લ મરોહન્લા્લ
ભરેરસમ, િાગરા, કજ. ભરૂચ.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 6 
મવહના કારાિાસ. બીજી િાર કારાિાસ. કઠોર 
જીિન-ર્યાતનાઓ. મુક્ત પછી ગ્રામસરેિામાં 
સંલગ્ન.

પટે્લ, અંબા્લા્લ રઘુનાથિાઈ
કુંઢરેલા, કજ. િડોદરા.

વર્યિસાર્ય : ખરેડૂત. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન દરવમર્યાન 6 મવહના કઠોર કારાિાસ. 
વનિમૃવતિ બાદ પ્રભુભક્ત.

પટે્લ, અંબા્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 31 મરે, 1905. આણંદ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. 1942ની 
લોકકાંવતની ચળિળ િખતરે અટકાર્યતી કરેદી. 2 
માસ સાબરમતી જેલ અનરે 10 માસ નાવશક 
જેલમાં અટકાર્યત.

પટે્લ, અંબા્લા્લ શંકરિાઈ
જનમ : 1893. અમદાિાદ.

પછીથી પુદુચરેરીમાં વનિાસ. 1920માં ગ્રાનટ 
મરેકડકલ કૉલરેજમાંથી અસહકાર કર્યયો. પહરેલરેથી 
જ ખાદીકાર્ય્થ, દુકાળ અનરે પ્રલર્ય સંકટ 
વનિારણના કામમાં સરદાર પટરેલના સિર્યંસરેિક. 
દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજી 
સાથરે સાબરમતી આશ્મથી 12 માચ્થ, 1930થી 
5 એવપ્રલ સુધી દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તર્યાર 
બાદ મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

પટે્લ, અંબા્લા્લ શંકરિાઈ
જનમ : 8 સપટરેમબર, 1912. િતન : નકડર્યાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી.
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1920ની લડત િખતરે નાની ઉંમરરે પણ 
પ્રભાતફરેરીમાં જતા. તરે પછી 1930-32ની 
ચળિળ દરવમર્યાન દારૂબંધી અનરે વિદરેશી 
કાપડના બવહષકારમાં જોડાઈ વપકરેકટંગ. બરે િાર 
ધરપકડ. પાછળથી છોડી દીધરેલા. તરે પછી પણ 
એક િાર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ, બાદ મુ્ત.
પટરેલ, અંબાશંકર નિનીતલાલ
જનમ : 25 જુલાઈ, 1915. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.
અભર્યાસ : એલએલ.બી. જંબુસર તથા 
અમદાિાદ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
છ મવહના કારાિાસ.
અિસાન : 29 કડસરેમબર, 1963.

પટે્લ, આશાિાઈ ઈશ્વરિાઈ
ભાદરણ, કજ. ખરેડા.

પુરાણીબંધુઓની પ્રરેરણા. વર્યાર્યામશાળાની 
સથાપના. 1927 : પૂરઆપવતિ સમર્યરે સરેિા. 
1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહ. સાબરમતી 
આશ્મ. લોકવશક્ષણ, ગોપાલન વશક્ષણ લીધું. 
1930 : આશ્મમાં ગોપાલન, ગૌશાળા, 
શાળાનું કાર્ય્થ. સતર્યાગ્રહ. બોદાલ. ખરેતરમાં 
ઝૂંપડી. 1932 : સરઘસની આગરેિાની. 7 
મવહના કારાિાસ. 1942 : ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
ગૌશાળા સંચાલન. રાજર્ય ગોસંિધ્થન પકરષદ 
વિારા વિસતમૃત ગોસરેિા કાર્ય્થ.

પટે્લ, આશાિાઈ ઉમેદિાઈ
નિાગામ, કજ. ખરેડા.

ગામના વિકાસ માટરે હંમરેશ પ્રર્યતનશીલ. 
1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે તરેમનરે 6 
માસની જેલ.

પટે્લ, આશાિાઈ ત્રિકમિાઈ
બોરસદ, કજ. આણંદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
ડાકોરમાં ઢુણાદરાના કાર્ય્થકર છોટાભાઈ 
બરેચરભાઈ પટરેલનરે પોલીસથાણરે બોલાિી, 

ગોળીબાર કરી પોલીસોએ હતર્યા કરી. તરેના 
વિરોધમાં બોચાસણ િલલભ-વિદ્ાલર્યના 
સંચાલક વશિાભાઈ ગોકળભાઈ પટરેલ અનરે 
આશાભાઈ વત્રકમભાઈ તથા અંબાગીરી 
ગોસિામીએ બોરસદમાં સરઘસ કાઢું. તરેમના 
પર લાઠીચાજ્થ કરિામાં આવર્યો અનરે તરેમાં 
આશાભાઈ સવહત અનરેક જણા ઘિાર્યા. 
આશાભાઈ તથા અંબાગીરીની ધરપકડ કરીનરે 
સરકારી હૉકસપટલમાં દાખલ કરિામાં આવર્યા.

પટે્લ, આશાિાઈ નારણિાઈ
સાિલી, કજ. િડોદરા.

1932 : સવિનર્ય કાનૂનભંગ. પ્રચારકાર્ય્થ. 
ધરપકડ. 6 મવહના કારાિાસ. દંડ 100 રૂવપર્યા.

પટે્લ, આશાિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930માં મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરાસણામાં 
પોલીસના હાથરે માર. 1932ની સતર્યાગ્રહની 
ચળિળમાં 6 માસની જેલની સજા.

પટે્લ, આશાિાઈ મંગળિાઈ
રાસ, કજ. આણંદ.

1930માં ના-કરની લડત. અસહકાર 
આંદોલનમાં સકકર્ય. સમગ્ર ગામ વિારા વહજરત. 
ઊભો પાક બગડ્ો. છ મવહના કારાિાસ અનરે 
દંડ. દંડ ભરાર્યો નવહ. કારાગમૃહમાં એટલો િધારરે 
સમર્ય.

પટે્લ, આશાિાઈ મરોતરીિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ અનરે 4 માસની સજા.

પટે્લ, આશાિાઈ ્લલ્લુિાઈ
રાસ, કજ. આણંદ.

5મી એવપ્રલ, 1930ના રોજ આશાભાઈ 
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લલલુભાઈની ધરપકડ કરી. બરે િષ્થની સખત 
કરેદની સજા તથા 500 રૂ. દંડ. ગામની ના-
કરની લડતમાં મહરેસૂલ ન ભરિાના 
સતર્યાગ્રહમાં આગરેિાન. લોકોમાં જાગમૃવત 
ફરેલાિી. વહજરત કરિા અનરે ખુિાર થિા તૈર્યાર 
કર્યા્થ. રાસ ગામની તમામ લડતોમાં સકકર્ય. 
રાસમાં કસતૂરબા સમારક ર્યોજના હરેઠળ 
બંધાર્યરેલા દિાખાનાનું કાર્ય્થ સંભાળતા.

પટે્લ, આશાિાઈ વલ્લિિાઈ
રાસ, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930માં રાસના ખરેડૂતોની ના-કરની લડતમાં 
ભાગ લઈ સરકારનરે જમીનમહરેસૂલ ભર્યુું નવહ. 
તરેમણરે ગામના અનર્ય ખરેડૂતો સાથરે વહજરત કરી 
અનરે પાસરેનાં ગાર્યકિાડી ગામમાં માંડિા 
બાંધીનરે રહ્યા. અનરેક દુ:ખ િરેઠાં. અવધકારીઓએ 
તરેમની રૂવપર્યા 2,300ની કકંમતની તમાકુ ફ્ત 
રૂ. 250/-માં િરેચી દીધી. તરેમાંથી તરેમના 
ખાતામાં માત્ર રૂવપર્યા 64/- જમા કર્યા્થ.

પટે્લ, આશાિાઈ શંકરિાઈ
જનમ : 1915. િલાસણ, કજ. ખરેડા.

ગરીબાઈનરે લીધરે હોટલબૉર્ય. મજૂરી. 1940માં 
બી.એસસી. થર્યા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 21 મવહનાની 
સજા. સૂરતની સુમૂલ ડરેરીના સિર્યંસરેિકોમાંના 
એક.

પટે્લ, આંદ્રેમાન હબરીબિાઈ
િંથલી, કજ. જૂનાગઢ.

જૂનાગઢ પ્રજામંડળની લડતમાં આગરેિાની. 
જેલિાસ. અમાનુષી ત્રાસ. મુકસલમ હોિાથી 
નિાબ રહરેમ બતાિિા તૈર્યાર, પણ અણનમ 
રહી જેલિાસનો સિીકાર કર્યયો.
અિસાન : 1955.

પટે્લ, ઇચછુિાઈ નરત્સંહિાઈ

રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1920-21ની અસહકારની ચળિળ દરવમર્યાન 
દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ કરતા. રાષ્્રીર્ય 
શાળાનું સંચાલન તથા સભાઓ ભરી પ્રજામાં 
રાષ્્રિાદ ફરેલાિિાનું કાર્ય્થ.

પટે્લ, ઇબ્રાહરીમિાઈ
તા. બારડોલી.

બારડોલી તાલુકાના ર્યુિક કાર્ય્થકર. 1930ની 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં ભાગ લરેિાનરે 
કારણરે સરકારરે ખોટા કરેસ ઊભા કર્યા્થ અનરે રૂ. 
30/- દંડ અથિા છ અઠિાકડર્યાંની કરેદની સજા 
કરિામાં આિી. બરેડીઓ બાંધીનરે લઈ જિામાં 
આવર્યા. લોકોએ ફૂલોના હારથી લાદી દીધા.

પટે્લ, ઈશ્વરિાઈ અંબા્લા્લ
મહરેલોલ, નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1931-32 : સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. બરે િાર 
કારાિાસ. સમાજસુધારા. ગામસફાઈ. 
સાંસકમૃવતક પ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, ઈશ્વરિાઈ જીવાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1921 : દરેશના કાર્ય્થમાં પ્રિરેશ. સભા-સરઘસોમાં 
ભાગ. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ કરતી િખતરે 
ધરપકડ અનરે 1 િષ્થની સજા. 1932 : 
સતર્યાગ્રહની લડતમાં ધરપકડ. 1 િષ્થની સજા. 
1942ની લોકકાંવત િખતરે અટકાર્યત – લડત 
દરવમર્યાન.

પટે્લ, ઈશ્વરિાઈ જઠેાિાઈ
જનમ : 2 નિરેમબર, 1914. પીજ, કજ. ખરેડા.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન સિર્યંસરેિક તરીકરે 
ગુપ્ત પવત્રકા િહેંચિા તથા કાર્ય્થકરોની 
સરભરામાં મદદ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં આણંદની દાદાભાઈ નિરોજી 
હાઈસકૂલનું આચાર્ય્થપદ છોડ્ું. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 
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સકકર્ય ભાગ. ટપાલના થરેલા લૂંટિા, તાર 
કાપિા, બૉમબ બનાિિા િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓનું 
સંર્યોજન કર્યુું. અચર્યુત પટિધ્થન અનરે બીજા 
નરેતાઓના સંપક્થમાં. 1943માં ‘અડાસકૂચ’નું 
આર્યોજન. 4 મરે, 1943 : ધરપકડ. સાબરમતી 
જેલમાં અટકાર્યતમાં 1 િષ્થ. 1944થી 1960 : 
ડી.એન. હાઈસકૂલના આચાર્ય્થ. ચરોતર 
એજર્યુકરેશન સોસાર્યટીના સકકર્ય કાર્ય્થકર. ખરેડા 
કજલલામાં હાઈસકૂલોની સથાપના. 1960 : 
સરદાર પટરેલ ર્યુવનિવસ્થટીની એજર્યુકરેશન 
કૉલરેજના પ્રથમ આચાર્ય્થ. સરદાર પટરેલ 
ર્યુવનિવસ્થટીના તથા પછી ગુજરાત ર્યુવનિવસ્થટીના 
કુલપવત. ર્યુવનિવસ્થટી ગ્રંથવનમા્થણ બોડ્થના 
અધર્યક્ષ. મહવષ્થ િરેદ વિજ્ાન એકૅડરેમીના 
અધર્યક્ષ.
અિસાન : 10 નિરેમબર, 1989.

પટે્લ, ઈશ્વરિાઈ દેસાઈિાઈ
નાિલી, કજ. ખરેડા. 

1932 : અસહકારની લડતમાં સભા, સરઘસ, 
પ્રભાતફરેરી. 1938ના હકરપુરા અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક. 1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
અમદાિાદમાં 6 મવહના કારાિાસ. 1943 : 
પુન: 3 મવહના કારાિાસ. બાલમંકદરની 
સથાપના. હુલલડ િખતરે સરેિા.

પટે્લ, ઈશ્વરિાઈ ધરોરરીિાઈ
નાિલી, કજ. ખરેડા.

1942ની લોકકાંવત િખતરે ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. ધરપકડ અનરે 4 
માસની સજા.

પટે્લ, ઈશ્વરિાઈ િરીખાિાઈ
જનમ : 3 નિરેમબર, 1930. અભર્યાસ : મૅકટ્રક 
સુધી.

રાષ્્રિાદી પ્રિમૃવતિઓનું આકષ્થણ. 1923-24 : 

બોરસદ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1930-32 
તથા 1942ની લડતોમાં પણ ભાગ લઈ 
પોતાનો ફાળો આપરેલો.

પટે્લ, ઈશ્વરિાઈ મરોતરીિાઈ
જનમ : 15 કડસરેમબર, 1910. નરસંડા, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. ભાદરણમાં વર્યાર્યામશાળા 
શરૂ કરી. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં જૂન, 1929માં 
અભર્યાસ કરિા જોડાર્યા. 1930ની ચળિળ 
દરવમર્યાન વિદ્ાપીઠ બંધ થઈ. ચળિળમાં 
જોડાર્યા. 1932માં ધરપકડ. વિસાપુર જેલમાં 
અઢી િષ્થની સજા બાદ કડસરેમબર, 1934માં 
જેલમુક્ત. 1939માં મુંબઈ ર્યુવનિવસ્થટીના 
ગ્રૅજર્યુએટ. િરેપાર. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ દરવમર્યાન િડોદરા કજલલામાં ગુપ્ત 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. પોતાની જરૂર જેટલી 
ખાદી 1924થી જાતરે કાંતતા હતા. 1949માં 
િરેપાર માટરે જાપાનનો પ્રિાસ. 1952-53માં 
અકખલ ભારતીર્ય શાંવત સવમવતના પ્રવતવનવધ 
મંડળના સભર્ય તરીકરે વિર્યરેના સંમરેલનમાં 
હાજરી.

પટે્લ, ઈશ્વર્લા્લ ઝવેરિાઈ
હાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

હાલોલ તાલુકાના રામરેશરા ગામરે આિરેલો 
આશ્મ સરકારરે ગરેરકાર્યદરે જાહરેર કરી જપ્ત 
કર્યયો. 31 જુલાઈ, 1932ના રોજ તરે આશ્મનો 
કબજો લરેિા ઈશ્વરલાલ અનરે 12 સાથીઓ 
ગર્યા. ઈશ્વરલાલ અનરે 4 સાથીઓની ધરપકડ. 
ઈશ્વરભાઈનરે 5 માસની કરેદની સજા અનરે રૂ. 
50 દંડ. ગરેરકાર્યદરે પવત્રકા િહેંચિા માટરે એ 5નરે 
બીજા 3 માસની કરેદની સજા.

પટે્લ, ઈશ્વરિાઈ શંકરિાઈ
િતન : આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન પોતાના 
િતનમાંથી સાત રાષ્્રિાદી ર્યુિાનોનરે લઈનરે 
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ધરાસણા જિા નીકળ્ા. રસતામાં લાઠીમાર 
થર્યો. મારતા મારતા ઊંટડી સુધી લઈ ગર્યા. 
બીજે કદિસરે તરેમની છાિણી લૂંટિામાં આિી. 
તરેમનરે બીલીમોરાની છાિણીમાં હાંકી કાઢિામાં 
આવર્યા.

પટે્લ, ઈશ્વર્લા્લ ત્શવાિાઈ
જનમ : 29 સપટરેમબર, 1895. િતન : ચાંગા, તા. 
પરેટલાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 6. 1932ની લડત િખતરે 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સામરેલ થર્યા. તરે બદલ 
ધરપકડ. પોણા બરે િષ્થ સુધી અનડર ટ્રાર્યલ 
કાચી જેલમાં. કરેસ ચાલર્યા બાદ પુરાિાના 
અભાિરે વનદયોષ છૂટ્ા. તરે પછી કૉંગ્રરેસનું કાર્ય્થ 
કરતા.

પટે્લ, ઉમેદિાઈ ડાહ્ાિાઈ
મહોળરેલ, કજ. ખરેડા.

1942ની લોકકાંવતની ચળિળ િખતરે ગ્રામ 
પંચાર્યતના સભર્ય. 21-9-1942નરે કદિસરે વહનદ 
સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ અટકાર્યત. કારાિાસ.
પટરેલ, ઉમરેદભાઈ નારણભાઈ
નિાગામ, કજ. ખરેડા.
ઉદાર દૃવષ્િાળા અનરે ગામના આગરેિાન. 
1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરપકડ 
અનરે 6 માસની સજા. ઉદાર દાનિીર. 
પ્રસૂવતગમૃહ, પુસતકાલર્ય અનરે બાલમંકદર માટરે 
દાન આપરેલાં.

પટે્લ, ઉમેદિાઈ નારણિાઈ
જનમ : 11 મરે, 1898. નાપાડ, કજ. આણંદ.

ખરેડા સતર્યાગ્રહમાં જમીનમહરેસૂલ ન ભર્યુું, 
જમીન-ઘર િગરેરરે જપ્ત. કોચરબ આશ્મમાં 
સાંજની પ્રાથ્થનામાં જોડાતા. 1920માં સરકારી 
શાળા છોડી ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં જોડાર્યા. 
તર્યાંથી 1923માં નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં 
પગરે ચાલતી ટુકડીમાં ગર્યા. 1930ની ચળિળમાં 

આણંદ તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 
ધરપકડ. સાબરમતી અનરે નાવશકની જેલમાં. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ. નકડર્યાદ, 
ભાદરણ, આણંદ, પીજ, બોચાસણમાં 
ગુપ્તિાસ. લડતનું સંચાલન. સિાતંત્ર્ય બાદ 
નાપાડમાં વશક્ષણ, સહકારી પ્રિમૃવતિ િગરેરરે 
રચનાતમક કાર્યયો.

પટે્લ, ઉમેદિાઈ િાઈ્લા્લિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : બી.એ. 1930માં સતર્યાગ્રહ િખતરે 
ઓડમાં સરઘસમાં ધરપકડ. 5 માસની કરેદ 
અનરે દંડ.

પટે્લ, ઉમેદિાઈ શંકરિાઈ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. કચરેરી પર દરોડો પાડીનરે ‘ચીમુર 
કાંડ’ની 38 પુકસતકાઓ પકડી. જાનર્યુઆરી, 
1943માં ધરપકડ કરી. રૂ. 500 દંડ અથિા 6 
માસની કરેદની સજા.

પટે્લ, ઉમેદિાઈ શંકરિાઈ
જનમ : 1909. પાળજ, તા. પરેટલાદ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : સુણાિની રાષ્્રીર્ય શાળા અનરે 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ. 1930માં અભર્યાસ છોડી 
લડતમાં ઝુકાવર્યું. 1930-35 સુધી લડતમાં 
સકકર્ય અનરે જેલિાસ. વર્યિસાર્ય : િીમાકાર્ય્થ. 
બાંધકામના કૉનટ્રરે્ટર. જાહરેર કાર્યયોનાં 
સખાિતી.

પટે્લ, ઊકાિાઈ રવજીિાઈ
જનમ: ઈ. સ. 1922. રામનિમી. િતન : કરેસલી, 
તા. ગણદરેિી.

માધર્યવમક વશક્ષણ ગણદરેિી હાઈસકૂલમાં. વશક્ષક 
ગુલાબભાઈ મહરેતાએ દરેશપ્રરેમનું વસંચન કર્યુું. 
કીકુભાઈ નાર્યક અનરે લાલભાઈ નાર્યકના 
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સંપક્થથી દરેશભક્ત દૃઢ થઈ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં વમત્ર કસનજી પટરેલ સાથરે 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
રરેલિરેમાં નુકસાન, પોસટ બાળિી, ચોરા બાળિા 
િગરેરરે ભાંગફોડના કાર્ય્થકમો જલાલપોર તાલુકા 
સવમવતના વમત્રો સાથરે કર્યા્થ.

પટે્લ, કનુિાઈ કેશવિાઈ
મહુિા, કજ. સૂરત.

જનમ વનધ્થન કુટુંબમાં. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. ‘કરેંગરે ર્યા મરેંગરે’નો 
જુસસો. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 6 મવહના 
કારાગમૃહમાં.

પટે્લ, કનુિાઈ મૂળજીિાઈ
જનમ : 3 ફરેરિુઆરી, 1917. ઓડ, કજ. ખરેડા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં વમત્રો સવહત 
ઉમરરેઠ ગર્યા, તર્યાં બૉમબ બનાવર્યા. બુવદ્ધસાગરરે 
તર્યાંની પોલીસચોકી પર બૉમબ નાખર્યો. 
સાથીદાર તરીકરે ધરપકડ. કરેસ ચલાિી, 3 
િષ્થની સખત કરેદની સજા. આ પ્રિમૃવતિમાં 
સાથીઓ ગોવિંદલાલ પો. વર્યાસ (નકડર્યાદના), 
બાલકમૃષણ વર્યાસ, નાથાલાલ વર્યાસ હતા.

પટે્લ, કમળાબહેન િાઈ્લા્લ
બાકરોલ, કજ. ખરેડા.

1932માં સતર્યાગ્રહમાં પ્રિરેશ. અસહકાર. 
ધરપકડ અનરે કારાિાસ. મુક્ત પછી પુન: 
લડતમાં.

પટે્લ, કમળાબહેન શંકરિાઈ
જનમ : 1912. સોકજત્રા.

અભર્યાસ : સરકારી શાળામાંથી 1920ની લડત 
દરવમર્યાન ઊઠી ગર્યાં. 1925-29માં સતર્યાગ્રહ 
આશ્મ, સાબરમતી. 1930ની લડત િખતરે 
મુંબઈ-િડાલામાં મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં કાનૂનભંગ. 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો ઉપર 1 િષ્થ સુધી 

વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 1944-46 : કસતૂરબા 
ટ્રસટમાં કામ કર્યુું. જેલિાસ. સતર્યાગ્રહીઓનાં 
કુટુંબીજનોની દરેખરરેખ અનરે તરેમનરે આવથ્થક 
સહાર્ય આપિાના કાર્ય્થમાં ભાગ લીધો.

પટે્લ, કરસનિાઈ બેચરિાઈ
જનમ : 1910. થોરાળા, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો, તરેથી જમીન-
ખોરડાં રાજર્ય-સરકાર તરફથી જપ્ત કરિામાં 
આવર્યાં. સિરાજ મળ્ા પછી જમીન પરત મળી. 
ખરેતીનો વર્યિસાર્ય.

પટે્લ, કલયાણજી સરોમાિાઈ
િડોદ ડુંડી, ચોર્યા્થસી, કજ. સૂરત.

ખરેડૂત પકરિાર. અભર્યાસ : ધોરણ ચાર. 
1930માં ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. પછી 
કસતૂરબા સરેિાશ્મ મરોલીમાં ખાદીકામ. 
કતારગામની સરેિાદળ વશકબરમાં તાલીમ 
લીધી. સૂરત કૉંગ્રરેસ ભિનમાં પોલીસરે દરોડો 
પાડી, ધરપકડ કરી. પુષકળ માર મારી છોડી 
દીધા. પારડી તાલુકામાં પ્રિમૃવતિ, તર્યાં ધરપકડ, 
ખૂબ માર્યા્થ. 6 મવહનાની સખત કરેદ અનરે દંડ 
થર્યો. 1940-41ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ભરેસતાનમાં ધરપકડ. 4 માસની કરેદ. 1942માં 
બુકડર્યાના ગોપાળભાઈ લક્મણભાઈની 
આગરેિાની હરેઠળ ભૂગભ્થ ટુકડીમાં જોડાર્યા. 
પોલીસ પટરેલોનાં રાજીનામાં લરેિાં, રરેલના પાટા 
ઉખરેડિા, તાર કાપિા, દારૂ-તાડીનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ કરી બંધ કરાિિાની પ્રિમૃવતિ. પોલીસરે 
ગામનરે ઘરેરો ઘાલી, ધરપકડ કરી. ખૂબ મારપીટ 
કરીનરે 14 માસની સજા થઈ હતી.

પટે્લ, કશરીિાઈ મંગળિાઈ
બાબાજીપુરા, કડી, કજ. મહરેસાણા. મૂળગામ : 
ઓડ, કજ. ખરેડા.

1942 : વસંગાપુર. આઝાદ વહનદ ફોજમાં 
સૈવનક. ર્યુદ્ધમાં ઘાર્યલ. ગુિાહાટી ઇકસપતાલમાં 
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ઉપચાર. કદલહી ફોજ વિશરે પૂછપરછ. 
પુન:કારાિાસ. લાલ કકલલામાં. નર્યાર્યાલર્યરે 
રાજદ્રોહ માટરે દરેહાંત દંડ ફરમાવર્યો. 
લોકઆંદોલનનરે કારણરે વશક્ષા રદ કરાઈ.

પટે્લ, કસનજી કાળરીદાસ
જનમ : 30 જૂન, 1920. કરેસલી, તા. ગણદરેિી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં શરૂમાં 
સરઘસ િગરેરરે કાર્ય્થકમો. પછી ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. રરેલિરેમાં ભંગાણ કરિું, પોસટ 
બાળિી, લૂંટિી, સરકારી ચોરા બાળિા િગરેરરે 
કાર્ય્થકમોમાં વમત્રો સાથરે ભાગ લીધો. જાનર્યુઆરી, 
1943માં શક પરથી ધરપકડ. જુલાઈમાં 
પુરાિાના અભાિરે છોડી મૂ્ર્યા. તર્યાર બાદ 
ખાદી ઉતપાદન અનરે પ્રચારના કામમાં સકકર્ય. 
સિતંત્ર ખાદી કરેનદ્રો ચલાિતા. કરાડી, કઠોર 
િગરેરરે કરેનદ્રોમાં રહ્યા. સહકારી પ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, કસનજી ડાહ્ાિાઈ
િતન : પાથરી.

તરેમણરે લડતપોષક અગતર્યનાં કામો કર્યાું હતાં. 
પાથરી ગાર્યકિાડી ગામ હતું. ચળિળ 
દરવમર્યાન કરિકટશ વહનદના ઘણા ખરેડૂતોનું 
અનાજ પોતાનરે તર્યાં સાચવર્યું. સિાતંત્ર્યસૈવનકોનરે 
પોતાનરે ઘરેર આશ્ર્ય આપતા. પવત્રકા કાઢિાના 
કામમાં (સાઇ્લોસટાઇલ) પોતાનું ઘર અનરે 
બીજો સહકાર આપર્યો હતો. ગુપ્ત સભાઓમાં 
હાજરી આપતા.

પટે્લ, કસનજી ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 1924. િરેગામ.

1942ની લડતમાં દરેશપ્રરેમથી ઝંપલાવર્યું. 
ગણદરેિી તાલુકાના ભાંગફોડના કાર્ય્થકમોમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો હતો. તાર-ટરેવલફોનનાં 
દોરડાં કાપિાં, રરેલિરેના પાટા ઉખરેડિા, પોસટ 
ઑવફસમાં આગ લગાડિી, પોસટ લૂંટિી િગરેરરે.

પટે્લ, કસનજી ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 8 ઑ્ટોબર, 1917. ઝાડરેશ્વર, કજ. ભરૂચ.

1942ની ચળિળમાં કૉલરેજનો અભર્યાસ છોડી, 
ગણદરેિી જઈનરે આંદોલનમાં ભાગ લીધો. 
ગામરેગામ જઈનરે પટરેલો-તલાટીઓનાં રાજીનામાં 
મરેળિિાં, ભાંગફોડના કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય. 
પોલીસ પાછળ પડિાથી ગુપ્તિાસ. ભાંગફોડની 
સામગ્રી સંતાડીનરે પોલીસના હાથમાં ન આિિા 
દીધી. આઝાદી પછી સમાજસુધારક બનર્યા. 
સહકારી કાર્ય્થકર.

પટે્લ, કસનિાઈ રણછરોડિાઈ
જનમ : 19 કડસરેમબર, 1912. મોરી, તા. બારડોલી.

મૅકટ્રક સુધીનો અભર્યાસ. 1939માં મલાર્યા. 
બીજા વિશ્વર્યુદ્ધ દરવમર્યાન રાસકબહારી બોઝ 
સાથરે ઇકનડર્યન ઇકનડપરેનડનસ લીગમાં કામ કર્યુું. 
તરે પછી સુભાષચંદ્ર બોઝની કામચલાઉ 
સરકારમાં જોડાર્યા. તરેની બોડ્થ ઑફ 
મૅનરેજમરેનટમાં તથા આઝાદ વહનદ ફોજના પગાર 
ચૂકિિા માટરે બૅંક અનરે ફાઇનાનસ ખાતાના 
કડરરે્ટર થર્યા. 1943થી 1945 સુધી આઝાદ 
વહનદ ફોજની ગુપ્ત સરેિાના સલાહકાર તરીકરે 
કામ કર્યુું. 1945માં જાપાન તાબરે થર્યું તર્યારરે 
કરિકટશ વસ્ર્યુકરટી ઑવફસરે એમનરે વસંગાપુરની 
પલ્થ વહલ જેલમાં અટકમાં રાખર્યા. વહનદમાંથી 
તર્યાં બચાિ કરિા ગર્યરેલા પી. એન. સુપ્રરેએ 
મુ્ત કરાવર્યા, છતાં નજરકરેદમાં રાખર્યા અનરે 
કદલહીમાં આઇ.એન.એ. સામરેનો કરેસ પૂરો થર્યા 
પછી મુ્ત કર્યા્થ. આઇ.એન.એ.ના સંરક્ષણ 
અનરે રાહત સવમવતના અધર્યક્ષ ચૂંટાર્યા હતા.

પટે્લ, કાનજીિાઈ પ્ેમજીિાઈ
િકડર્યા, કજ. અમરરેલી.

સિાતંત્ર્યસૈવનક. રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ 
લરેિા બદલ િકડર્યા દરબારરે એમનાં જમીન-
ખોરડાં, વમલકત જપ્ત કર્યાું. સિરાજ મળ્ા 
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પછી ખરેતીની જમીન પાછી મળી.

પટે્લ, કાનજીિાઈ બુત્ધયાિાઈ
સામાપુર, કજ. િલસાડ.

1930થી આંદોલનમાં ભાગ લરેિાનું શરૂ. 
કરાડીમાં પોલીસના ગોળીબારથી શહીદો થર્યા 
તરે િખતરે હાજર. 12-1-1943ના કદિસરે 
ધરપકડ. પોલીસ ચોકીમાં બરેવસતમ માર. 
ઘરમાંથી નાણાં-દાગીના િગરેરરે પોલીસ લૂંટી 
ગઈ. 13 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, કાનજીિાઈ મનજીિાઈ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1920ની અસહકારની ચળિળ તથા સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ (1930-32) અનરે તરે પછી પણ 
ખાદીના પ્રચારમાં અગ્રરેસર હતા. ઝાલોદમાં 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેતા અનરે તરેમાં 
બીજા લોકોનરે જોડતા હતા.

પટે્લ, કાનજીિાઈ રેવાિાઈ
જનમ : 1 ઑગસટ, 1924. લાડોલ, તા. વિજાપુર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક પાસ. વશક્ષક : બી.એ. 
રાષ્્રભાષા રતન. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં જોડાર્યા. વિદરેશી માલનો તર્યાગ. કાંતિું. 
ખાદીનો ઉપર્યોગ. પવત્રકાઓ, ચોપાવનર્યાં, 
પ્રચારસાવહતર્ય િહેંચિા ગામડરે જતા. સભાઓ 
ભરી લોકજાગમૃવત. પ્રભાતફરેરીઓમાં સામરેલ 
થતા. નારદીપુર જતાં રરેલિરેમાં ભાંગફોડ. 
સટરેશનરે ધરપકડ. બરે કદિસ જેલમાં રાખી કરેસ 
કર્યયો. આંદોલનમાં ભાગ લરેિા બદલ તરેમનો રૂ. 
100/- દંડ. દંડ ભર્યયો નવહ.

પટે્લ, કાનજીિાઈ હાંસજીિાઈ
િરાડ, કજ. સૂરત.

કરાંચીમાં આચાર્ય્થ વગદિાણીના નરેતમૃતિ નીચરે 
1930ના સિાતંત્ર્યના આંદોલનમાં કામ કર્યુું. 6 
મવહના જેલ ભોગિી.

પટે્લ, કાત્નત્લા્લ િરોગરી્લા્લ
જનમ : 2 ઑગસટ, 1927. મહરેસાણા.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં માધર્યવમક 
શાળાનો અભર્યાસ છોડી ચળિળમાં જોડાર્યા. 
પ્રભાતફરેરી સરઘસ, હડતાળ, ધારાસભર્યોનરે 
તર્યાં વપકરેકટંગ – રોજની પ્રિમૃવતિ હતી. ધારાસભર્ય 
નટિરલાલ પરીખનરે તર્યાં વપકરેકટંગ કરતાં 
લાઠીચાજ્થ. ધરપકડ. છૂટ્ા પછી પુરષોતિમદાસ 
પટરેલ (દાસકાકા), સોમનાથ ર્યાવજ્ક, વિઠ્લભાઈ 
રણછોડભાઈ, ભોગીલાલ નાથાલાલ શાહની 
દોરિણી મુજબ પ્રિમૃવતિઓ. પોલીસની શોધ શરૂ 
થતાં ભૂગભ્થમાં. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. રરેલિરેના 
પુલ, સરકારી મકાનો બૉમબથી ઉડાિી દરેિાની 
ર્યોજના. તરેમાં ચુનીલાલ જીિરામ પટરેલ, 
રવતલાલ રણછોડભાઈ પંડ્ા, આતમારામ 
વિઠ્લદાસ બારોટ, રામલાલ કાળીદાસ, 
આર્ય્થબંધુ િગરેરરે સાથીઓ. બૉમબ નાખી 
નુકસાન. રરેલિરેનો પુલ ઉડાિી દરેિામાં વનષફળ. 
સતત ભૂગભ્થમાં; રઝળપાટ.

પટે્લ, કામરાજ માધવજી
માણસા, કજ. મહરેસાણા. ઉ. ગુજરાત.

દરેશી રાજર્ય હતું. રાજાનરે િરેઠનાં ગાડાં આપિા કરે 
અપાિિાનો અસહકાર કરીનરે ઇનકાર કર્યયો. 
તરેથી રાિલશ્ી(રાજા)એ ‘આિા ગંભીર ગુના 
માટરે જમીનો જપ્ત થઈ શકરે તરેમ હોિા છતાં 
દર્યાથી પ્રરેરાઈનરે પાંચ રૂવપર્યાનો દંડ કર્યયો.’ તરેનરે 
સરકારી કામમાં ખલરેલ પાડિાનું લરેખિામાં 
આવર્યું.

પટે્લ, કાત્્લદાસ નથથુિાઈ
ખોજપારડી, બારડોલી.

1928 : મહરેસૂલિમૃવદ્ધ સામરે સતર્યાગ્રહ. 
ગાર્યકિાડના પ્રદરેશમાં પ્રિચન. 1931-32 : 
ધિજ સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ. સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. મહરેસૂલ ના ભર્યુું. 
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સરકારરે ભૂવમ, પાક, ઢોરઢાંખર પાણીના મૂલરે 
િરેચી દીધાં. ઘણો અતર્યાચાર.

પટે્લ, કાશરીબહેન પુરુષરોત્તમ
નોંધણા, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1930માં વપકરેકટંગ. ધરપકડ અનરે મુક્ત. અંતરે 
7 મવહના કારાિાસ. દંડ ના ભરાતાં ઘરિખરી, 
ઢોરઢાંખર િરેચી દરેિાર્યાં. 1933 : મુક્ત બાદ 
પુન: પવત્રકાવિતરણ. 11 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, કાશરીબહેન પુરુષરોત્તમ
િતન : ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : સામાનર્ય િાંચિા-લખિા જેટલો.
1930ની ચળિળમાં વિદરેશી કાપડની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. કરેસ ચલાિી છ 
માસની જેલની સજા.

પટે્લ, કાશરીબહેન પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 1907, ભાદરણ, કજ. ખરેડા.

1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
સભાઓ, સરઘસો િગરેરરે વિારા લોકજાગમૃવત. 
દારૂનાં પીઠાં તથા પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. લોકોનરે સમજાિીનરે પાછા િાળ્ા. 6 
માસની કરેદ. 1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેિા માટરે જેલિાસ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં ભાગ લરેિા બદલ ત્રણ િાર 
જેલિાસ. સિયોદર્ય કનર્યા છાત્રાલર્ય, ભલાડમાં 
ગમૃહમાતા.
પટરેલ, કાશીબહરેન (કુનાબહરેન) મવણભાઈ 
નારણભાઈ

િંૂિાકૂવા, ત્જ. ખેડા.
રાસ-સતર્યાગ્રહમાં પવત સકકર્ય. ના-કર લડત. 
વહજરત. ગામતર્યાગ. કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, કાશરીબહેન શનાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1932ની લડત િખતરે ધરપકડ થર્યરેલી. 6 
માસની જેલ.

પટે્લ, કાશરીબહેન (્લરી્લાવતરીબહેન) 
હનુમાનિાઈ
જનમ : 1919. ઓડ, કજ. ખરેડા.

વનરક્ષર. 1932માં સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં 
કાર્ય્થકર. બોરસદના સરઘસમાં ધરપકડ અનરે 1 
િષ્થની જેલ તથા દંડ. દંડ માટરે જપ્તીઓ થઈ. 
િધુ 6 માસની સજા. વિઠ્લ કનર્યા વિદ્ાલર્યમાં 
સંસથાના કાર્ય્થમાં મદદ.

પટે્લ, કાશરીિાઈ નાથાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1932ના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધરપકડ અનરે 6 
માસની જેલ.

પટે્લ, કાશરીિાઈ હરજીવનદાસ
સંડરેર, કજ. પાટણ.

મૅકટ્રક પાસ. ખરેડૂત કુટુંબ. અભર્યાસ પાટણમાં. 
1942ની ચળિળમાં વમત્રો સાથરે જોડાર્યા. 
લોકોમાં પ્રચાર કરી જાગમૃવત. લડતની પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય થઈ ભાંગફોડ, વિસફોટક પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. કાચી જેલ. તરેમના ઉપરનો કરેસ 
પાછો ખેંચતાં – િધા્થમાં ગાંધી આશ્મમાં 
જોડાઈ ગ્રામોદ્ોગનો અભર્યાસ, ઘાણી ઉદ્ોગના 
વનષણાત થર્યા. ભારતમાં વિવિધ સથળરે ઘાણી 
ઉદ્ોગ વિકસાવર્યો. સિતંત્રતા બાદ બનાસકાંઠા 
કજલલામાં જમીન લઈ આદશ્થ ખરેડૂતનું જીિન.
અિસાન : 23 ફરેરિુઆરી, 1994.

પટે્લ, કાળાિાઈ ઉકાિાઈ
સાદ્ર્યોર, તા. ચીખલી.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ગણદરેિીથી 
પવત્રકાની એક નકલ ભીમભાઈ મોકલતા. તરેનરે 
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સાઇ્લોસટાઇલ િડરે રણછોડજી ગાંડાભાઈ 
નાર્યકની મદદ િડરે િધુ નકલો કાઢીનરે ચીખલી 
કસબો તથા તાલુકાનાં ગામોમાં િહેંચિાની 
ગોઠિણ કરતા. થોડા કદિસ પછી 
સાઇ્લોસટાઇલ મશીનનું સથળ બદલતા હતા.

પટે્લ, કાળરીદાસ કલયાણિાઈ
જનમ : 3 નિરેમબર, 1891. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી 4 ધોરણ. 1930ના મીઠા-
સતર્યાગ્રહ િખતરે દોઢ િષ્થની સજા. 1932ની 
લડત િખતરે જાહરેર સભાનરે સંબોધતાં ધરપકડ. 
2 િષ્થની સજા અનરે દંડ. 1942ની લોકકાંવતની 
ચળિળ િખતરે અટકાર્યત અનરે 28 માસ સુધી 
જેલમાં.

પટે્લ, કાળરીદાસ ડાહ્ાિાઈ
રદણ, કજ. ખરેડા.

1942ની લોકકાંવત િખતરે રાષ્્રધિજ લઈનરે 
સરઘસ કાઢતાં ધરપકડ. સખત માર. ઘોડાની 
આગળ ચલાિીનરે મહરેમદાિાદ લઈ જિાર્યા. 
ઘોડાની ખરીઓના ઘાથી લોહીલુહાણ.

પટે્લ, કાળરીદાસ ધનજીિાઈ
જનમ : 8 માચ્થ, 1908. િસો, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1930માં દાંડીકૂચ િખતરે 
ધરાસણાની ટુકડીમાં. લાઠીચાજ્થમાં ઘિાર્યા. 
મીઠાના અગરમાં ગબડી પડ્ા. તરેમની 
છાિણીનરે લૂંટી લરેિામાં આિી. પોલીસની 
મારપીટ. 1932 : રાષ્્રધિજ ફરકતો રાખિા 
માટરે ધરપકડ અનરે સાડા સાત માસની સજા. 
પાછળથી કરિકટશ હદમાં પ્રિરેશ ન કરિાનો 
હુકમ.

પટે્લ, કાંત્તિાઈ છરોટુિાઈ
ત્રાણજા, કજ. ખરેડા.

1932ની લડત િખતરે 24-4-1932ના રોજ 
ધરપકડ, 6 માસની જેલ અનરે દંડ.

પટે્લ, કાંત્તિાઈ બળદેવિાઈ
જનમ : 1 જુલાઈ, 1925. સોકજત્રા, કજ. ખરેડા.
અભર્યાસ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના વિનર્ય 
મંકદરમાં. કટળક વિદ્ામંકદરના વશલપવિશારદ. 
1942ની લોકકાંવત િખતરે બારડોલીમાં 
વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ અનરે 6 માસની સજા. 
િલલભ- વિદ્ાનગરમાં વશલપ-કલાકાર અનરે 
પછી અમદાિાદમાં વશલપ-કલાકાર.

પટે્લ, કાંત્ત્લા્લ િરોગરી્લા્લ
િતન : ખરેડા. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : િડોદરા.

વર્યિસાર્ય : રરેલિરેમાં લોકો વિભાગ. 1930 : 
અભર્યાસ દરવમર્યાન જ લડતમાં સકકર્ય. 1942 
: ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. આણંદ પ્રચાર માટરે 
જતી િડોદરાની ટુકડીમાં સભર્ય. અડાસ સટરેશનરે 
પોલીસ ગોળીબારમાં ઘિાર્યા, પકડાર્યા.

પટે્લ, કાંત્ત્લા્લ રમણ્લા્લ
તાજપુર, તાડની શરેરી, અમદાિાદ.

1942માં અભર્યાસનો તર્યાગ કરી આંદોલનમાં 
પ્રિરેશ. સભા-સરઘસો તથા પવત્રકાવિતરણ. 16 
િષ્થની િર્યરે કારાિાસ. અટકાર્યત. શાળામાં 
પ્રિરેશ ના મળ્ો. વર્યિસાર્ય : વમલમાં નોકરી.

પટે્લ, ક્કશરોરિાઈ ત્રિિરોવનદાસ
જનમ : 15 જૂન, 1888. બલોલ, કજ. મહરેસાણા.

ધંધો : ખરેતી, િરેપાર, ઑઇલ વમલ.
1931ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. ગામમાં સરેિા 
સમાજ મંડળ સથાપર્યું. ખાદીનો પ્રચાર. 
મહરેસાણા કજલલા પ્રજામંડળના કાર્ય્થકરો સાથરે 
ગામડાંમાં ફરી સિતંત્રતા માટરે જાગમૃવત. 
1937માં િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના 
મહરેસાણામાં મળરેલા અવધિરેશનમાં સકકર્ય 
ભાગ. ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં અમદાિાદથી 
આિતી પવત્રકાઓ ગામડરે પહોંચાડી પ્રચારની 
પ્રિમૃવતિ. બલોલ કરેળિણી મંડળના પ્રમુખ.
અિસાન : 29 એવપ્રલ, 1972.
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પટે્લ, ક્કશરોરિાઈ શામળિાઈ
ઓડ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી 7 ધોરણ. 1923 : નાગપુરના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા માટરે 1 િષ્થની જેલ. 
1930માં ઓડ ગામમાં સરઘસ પર ગોળીબાર. 
ધરપકડ અનરે 1 િષ્થની કરેદ અનરે દંડ. 1932 : 
કજલલા સવમવતનાં સીલ તોડિા જતાં ધરપકડ 
અનરે 1 િષ્થની જેલ. 1941 : િાણીસિાતંત્ર્યની 
લડત િખતરે 6 માસની જેલ.

પટે્લ, કરીકાિાઈ ખેંગારિાઈ
અલગાર, કજ. સૂરત.

1930માં ગાંધીજીના બોધથી પ્રભાવિત. 
ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. ધરપકડ. 
કારાિાસ. મુક્ત પછી સરેિાકાર્ય્થમાં પુન: પ્રિમૃતિ. 
તામ્પત્ર મળરેલ છરે.

પટે્લ, કરીકાિાઈ મંછાિાઈ
અલગટ, િાલોદ, કજ. સૂરત.

1928 : લડતમાં પ્રિરેશ. ઘરતર્યાગ, ઘરિખરી, 
ઢોરઢાંખર સરકાર વિારા જપ્ત. ઊભો પાક પણ 
જપ્ત. 1942 : પોલીસ પટરેલોનાં તર્યાગપત્ર 
બળપૂિ્થક ઉઘરાવર્યાં. ભાંગફોડ. બદલામાં 
અતર્યાચારનો ભોગ બનર્યા.

પટે્લ, કુબેરિાઈ તારાચંદ
લાલી, કજ. ખરેડા.

1920થી રાષ્્રસરેિા. 1930 : નમક સતર્યાગ્રહ 
િખતરે 3 માસની જેલ અનરે દંડ. દંડની િસૂલાત 
જપ્તીથી કરરેલ.

પટે્લ, કુબેરિાઈ દસૂરિાઈ
જનમ : 10 જાનર્યુઆરી, 1905. કઠલાલ, કજ. 
ખરેડા.

1921માં સરકારી શાળા છોડી નકડર્યાદમાં 
કટળક વિનર્યમંકદરમાં જોડાર્યા. 1930માં લસુંદ્રા 
મીઠાના સતર્યાગ્રહના કરેનદ્રમાં સંચાલનનું કાર્ય્થ. 

ધરપકડ. 15 મવહનાની સજા. રૂ. 50 દંડ. 
1932 તથા 1942ની ચળિળોમાં ભાગ લીધો. 
કુલ 3 િરસ જેલમાં. કપડિંજમાં 
વર્યાર્યામશાળામાં અનરે છાત્રાલર્યમાં િષયો સુધી 
કામ. ર્યુિાનોમાં રાષ્્રભક્ત પ્રરેરી. કપડિંજ 
તાલુકા હોમગારઝ્થ કમાનડનટ.

પટે્લ, કંુવરજી નાગરજી
જનમ : 3 જૂન, 1901. ઇચછાપોર, તા. ગણદરેિી.

1921ની અસહકારની ચળિળ િખતરે વશક્ષકની 
નોકરી છોડી રાષ્્રીર્ય સંગ્રામમાં જીિન સમપ્થણ. 
તરેથી કૉલરેજની વશષર્યિમૃવતિની રકમ ભરી દરેિી 
પડી. જલાલપોર તાલુકાના સાતરેમ ગામરે તરેમણરે 
રાષ્્રીર્ય શાળા સથાપી. પાછળથી બંધ થઈ ગઈ. 
ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં 21 મરે, 1930ના રોજ 
ભાગ લીધો. રેંકટર્યાપ્રચાર, દારૂતાડીવનષરેધ 
િગરેરરે રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં વિશરેષ રસ.

પટે્લ, કે. એમ.
સુભાષ બોઝની આઝાદ વહનદ ફોજમાં 
‘નાર્યક’ના હોદ્ા પર હતા. ‘ગુપ્તચર જૂથ’માં 
કામ બજાિતા હતા. રિહ્દરેશ(હિરે મર્યાનમાર)
માં લડાઈમાં મમૃતર્યુ પામર્યા.

પટે્લ, કેશવિાઈ ગણેશજી
જનમ : 11 ઑ્ટોબર, 1895. કોસાડ, તા. 
ચોર્યા્થસી, કજ. સૂરત.

પ્રાથવમક વશક્ષક. 1919થી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં 
જોડાર્યા. 1921 : અસહકારની ચળિળ શરૂ 
થતાં હરેડમાસતર તરીકરે રાજીનામું. મોતા ગામમાં 
રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ, દારૂવનષરેધ, ખાદીપ્રિમૃવતિ. 
1922માં અસહકારની ચળિળ મોકૂફ છતાં 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિ ચાલુ રાખી. ગુજરાત ખાદી 
પ્રચારક મંડળના મંત્રી. 1928 : બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ િખતરે સરદાર પટરેલરે િાલોડ મહાલની 
છાિણીમાં મૂ્ર્યા. તર્યાં ભરૂચના ડૉ. ચંદુલાલ 
દરેસાઈ સાથરે ખરેડૂતોનરે પ્રચાર વિારા મક્કમ 
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બનાવર્યા. 2 િષ્થની કરેદ. રૂ. 500 દંડ. 1930ના 
સતર્યાગ્રહમાં ભીમરાડ મોરચરે ગર્યા. મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ. ધરપકડ. 6 માસની સજા. 
1931 : ગામડાંમાં ભાષણો કરિા માટરે ધરપકડ. 
મુક્ત આપિામાં આિી. 1932 : ધરપકડ. 
અટકાર્યત 2 માસ. 1933માં જેલમુક્ત બાદ 
લોકસરેિાનું કાર્ય્થ.

પટે્લ, કેશવ્લા્લ એચ.
જનમ : 1 માચ્થ, 1918. જગુદણ, કજ. મહરેસાણા. 
િતન : સામરેત્રા.

1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક. 1940થી 1943 : કલોલમાં 
કાપડની વમલમાં નોકરી દરવમર્યાન 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં સભા, સરઘસોમાં 
જોડાતા. પવત્રકાવિતરણ કરતા. મજૂરકલર્યાણની 
પ્રિમૃવતિ. રરેલિરેમાં ભાંગફોડ કરિા માટરેનાં 
સાધનો વમલમાંથી લઈનરે વમત્રોનરે પૂરાં પાડ્ાં. 
તરે માટરે નોકરી ગુમાિી. કલોલ છોડિું પડ્ું.
1944માં અમદાિાદ જઈ ગાંધી આશ્મમાં 
રહીનરે પરીવક્ષતલાલ મજમુદારની દોરિણી 
હરેઠળ રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. કોમી એકતા. તરે પછી 
ખરેડૂત સંગઠનમાં સકકર્ય થર્યા. મહરેસાણા 
કજલલા ખરેડૂત મંડળમાં પ્રચારમંત્રી. ખરેતી-
સુધારણાનો પ્રચાર. ગ્રામરક્ષક દળ, ઢોર ચોરી 
વનિારક મંડળના કાર્ય્થકર.

પટે્લ, ખુશા્લિાઈ કાળરીદાસ
ફરેરિુઆરી, 1884. િતન : બાકરોલ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી 6 ધોરણ. 1940 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. આણંદમાં પકડાર્યા અનરે 
6 માસની કરેદ. 1942 : ચળિળ િખતરે િડોદરા 
રાજર્યમાં પ્રજામંડળની સભા. 6 માસ સુધી 
અટકાર્યત.

પટે્લ, ખુશા્લિાઈ કુબેરિાઈ
િતન : ઉતિરસંડા, તા. નકડર્યાદ.

1914થી ઉતિરસંડાના જાહરેર જીિનમાં. 
વર્યિસાર્ય : િરેપારી. 1920ની અસહકારની 
ચળિળ દરવમર્યાન રાષ્્રીર્ય કરેળિણી મંકદરનું 
તથા 1932-33ની ચળિળ િખતરે મંત્રીનું કાર્ય્થ 
કરરેલું.
1918થી 15 િષ્થ સુધી તાલુકા, કજલલા અનરે 
પ્રાંવતક કૉંગ્રરેસ કવમટીના કાર્ય્થમાં રોકાર્યરેલા. 
જાહરેર સરેિાનું કાર્ય્થ ચાલુ.
હોમરૂલ લીગનો પ્રચાર – નકડર્યાદ અનરે ખરેડા 
કજલલામાં. ખરેડા સતર્યાગ્રહમાં આગરેિાની.
1919ના રૉલરેટ કાર્યદા(કાળા કાર્યદા)નો વિરોધ. 
ગાંધીજીએ સાબરમતી આશ્મમાં બોલાિરેલી 
સભામાં હાજર રહી, પ્રવતજ્ાપત્ર પર સહી કરી.

પટે્લ, ખુશા્લિાઈ પ્ાગજીિાઈ
િાંકાનરેર, તા. બારડોલી.

1920થી ગાંધીજીનું ‘નિજીિન’ િાંચીનરે 
નર્યૂઝીલૅનડના ઑકલૅનડમાં રહીનરે માતમૃભૂવમની 
સરેિા કરિાની મહતિાકાંક્ષા. 1930માં સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળ દરવમર્યાન દરેશમાં. 
મુંબઈમાં ‘િડાલા’ના મીઠાના અગરો ઉપર 7 
કદિસ સુધી 100 માણસોની ટુકડી લઈનરે ધસી 
ગર્યા તર્યારરે તરેમનરે 3 માસની અનરે છૂટ્ા બાદ 
6 માસની જેલ થઈ. 1940-41ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ િખતરે બારડોલીમાં ર્યુદ્ધવિરોધી 
પ્રિચન. ત્રણ મવહનાની કરેદની સજા. છૂટીનરે 
ફરીથી સતર્યાગ્રહ. ફરી િાર જેલ ભોગિી. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. બારડોલી સટરેશનરે ટ્રરેનના 
ડબાનરે આગ લગાડી. સૂરત સટરેશનરે આિીનરે 
થોભરેલી તાવપ્ત િૅલી રરેલિરેની ટ્રરેનના ડબામાં 
ચાર બૉમબ મૂકીનરે ધડાકા કર્યા્થ. તરેમાં બરેઠરેલા 
થોડા લશકરી વસપાઈ બંદૂકો ફેંકીનરે ભાગર્યા. 
નિસારીમાં રઘુનાથજી નાર્યકનરે તર્યાં જતાં 
બૉમબનાં સાધનો સાથરે અનરે બીજા 3 જણની 
સાથરે ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત. 
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1940-44 દરવમર્યાન કુલ સાડા ત્રણથી 4 
િષ્થની જેલ ભોગિી. 1945માં નર્યૂઝીલૅનડ 
ગર્યા. અિસાન : ઑકલૅનડમાં.

પટે્લ, ખુશા્લિાઈ મરોરારિાઈ
િાંકાનરેર, તા. બારડોલી.

બારડોલી સિરાજ આશ્મના ટ્રસટી, આશ્મ 
બાંધિામાં અનરે સંચાલનમાં સકકર્ય. 1921માં 
ના-કરની લડત માટરે ગાંધીજી પાસરે બારડોલીની 
પસંદગી કરાિી. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહની 
પ્રિમૃવતિઓમાં અગ્રણી. સરદાર પટરેલનરે બારડોલી 
લાિિાના આર્યોજનમાં, ખરેડૂતોનરે ફના થિા 
તૈર્યાર કરિામાં આગરેિાની. 1932થી દરરેક 
લડતમાં ભાગ લઈ જેલમાં ગર્યા. સિરાજપ્રાવપ્ત 
બાદ સૂરત કજલલા ખરેડૂત મંડળની સથાપના. 
સિતંત્ર પક્ષમાં જોડાર્યા. ગુજરાત ખરેડૂત સંઘના 
આગરેિાન.

પટે્લ, ગણેશિાઈ ધનજીિાઈ
જનમ : 9 ઑગસટ, 1918. િાલમ, તા. વિસનગર, 
કજ. મહરેસાણા.

દરેશભક્તના સંસકાર. 1930-32ની ચળિળમાં 
પ્રભાતફરેરીમાં જોડાતા. વિદરેશી કાપડની 
હોળીમાં મખમલની ટોપી નાખી. 1938 : 
હકરપુરા કૉંગ્રરેસ બરેઠકમાં સિર્યંસરેિક તરીકરે દોઢ 
મવહનો સરેિા.
1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં નોકરી છોડી. 
આર્ય્થસંગઠન પ્રગવત મંડળમાં જોડાઈ ભૂગભ્થ-
પ્રિમૃવતિ. ખાનગી સંદરેશા આપિા લાંબી ખરેપો 
કરતા. ઊંટ પર સિારી કરી હવથર્યારો આપિા 
દાંતા ગર્યા. ઊંઝા કાિતરા કરેસમાં ધરપકડો 
થતાં ભૂગભ્થમાં ગર્યા. ફરારી આરોપી જાહરેર 
થર્યા. તરે દરવમર્યાન નિસારી, મુંબઈ, નાવશક, 
અહમદનગર, બારસી (કજ. સોલાપુર), લાતુર 
નામ બદલીનરે રાજેનદ્રકુમાર ડી. દરેસાઈ રાખી, 
ગુપ્તિરેશરે રહ્યા. છરેલલરે આગ્રા. િડોદરા રાજર્યરે 

24-4-1946ના રોજ કરેસ પાછો ખેંચર્યા બાદ 
િતનમાં આવર્યા. આઝાદી બાદ આગ્રા િખતરે 
િરેપાર. િાલમ આિી જાહરેર સરેિા. કરેળિણી 
મંડળના મંત્રી, પ્રમુખ.

પટે્લ, ગણેશિાઈ મત્ણ્લા્લ
માણસા, ઉતિર ગુજરાત.

ખરેડૂત કાર્ય્થકર. માણસા દરેશી રાજર્ય હતું. 
સપટરેમબર, 1937માં ખરેડૂત પકરષદરે ના-કરની 
લડત ઉપાડિાની જાહરેરાત કરી. તર્યાર બાદ 
તરેમણરે સરકારી પ્રચારતંત્રનો સામનો કરી, 
ખરેડૂતોની શક્ત ટકાિિા અનરે િધારિા 
ગામડાંમાં ફરીનરે પ્રચાર કર્યયો.

પટે્લ, ગરબડદાસ હક્રદાસ (મુખરી)
આણંદ.

1857ના વિપલિમાં ખાનપુરના ઠાકોર 
જીિાભાઈના ટરેકામાં આણંદના મુખી 
ગરબડદાસરે નરેતમૃતિ લીધું. કોળી, ભીલ, 
નાર્યકડા, વસબંદી િગરેરરે કોમના 2,000 સૈવનકો 
ભરેગા કરી, આસપાસનાં ગામો કબજે કરી 
કરિકટશ રાજનો વિરોધ કર્યયો. િડોદરાથી કરિકટશ 
લશકરરે આિી બળિો દબાિી દીધો. ર્યુિાન 
ગરબડદાસના નરેતમૃતિ હરેઠળ આણંદમાં કરિકટશ 
લશકરના કૅમપ પર રાત્રરે હુમલો કરી માલાજી 
જોશી, બાપુજી પટરેલ, કમૃષણરામ દિરે િગરેરરે શસ્ત્રો 
લૂંટીનરે નાસી ગર્યા. તરેમના સાથીઓની ધરપકડ. 
તોપનરે ગોળરે બાંધીનરે ઉડાિી દીધા. ગરબડદાસનરે 
આજીિન દરેશવનકાલની સજા ભોગિિા 
આંદામાન મોકલર્યા. તર્યાં અિસાન.

પટે્લ, ગંગાબહેન ગરોરધનદાસ
જનમ : ભાદરણ.

વપતા જૂનાગઢ રાજર્યમાં ફોજદાર. પવત ‘બૉમબરે 
કૉવનકલ’ અખબારના તંત્રી વિભાગમાં, મુંબઈ. 
વિદરેશી કાપડનો તર્યાગ કરી ખાદી અપનાિી. 
1921માં મહાસભામાં જોડાર્યાં. 1930ની 
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ચળિળમાં ભાગ લીધો. વિગ્રહ સવમવતનાં 
18મા સરમુખતર્યાર તરીકરે ધરપકડ. થાણાની 
જેલમાં કારાિાસ ભોગવર્યો. દરેશસરેવિકા સંઘના 
એક વિભાગનાં કૅપટન. લરેકખકા. િડોદરા 
પ્રજામંડળની કારોબારીનાં સભર્ય.

પટે્લ, ગંગાબહેન દેસાઈિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

પવત નાથાભાઈ સુણાિની રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
આચાર્ય્થ. 1932ની સતર્યાગ્રહની લડત િખતરે 
સુણાિમાં 4-4-1932ના રોજ સરઘસમાં ભાગ 
લરેતાં ધરપકડ અનરે 3 માસની સજા અનરે દંડ. 
સુણાિના વિનર્યમંકદરનરે સરકારરે જપ્ત કર્યુું. 
વશક્ષકોનાં મકાન લૂંટાર્યાં અનરે મકાનનરે સીલ. 
12-3-1933ના દાંડીકૂચ કદનરે લીંબાસીમાં 
બહરેનોની સભાનું પ્રમુખસથાન – ધરપકડ અનરે 
જેલમાં.

પટે્લ, ગાંડાિાઈ ્લા્લિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942 : લોકકાંવત. અભર્યાસ-ધંધાનો તર્યાગ. 
સરઘસ, કાર્યદાભંગ, 4 મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત પછી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં.

પટે્લ, ત્ગજુિાઈ રણછરોડજી
હજીરા, કજ. સૂરત.

1942ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. ભાંગફોડની 
તથા ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ. સમનસ કાઢો 
હોિાથી ગુપ્ત રહરેતા. છરેિટરે એવપ્રલ, 1943માં 
સૂરતમાં સરઘસની આગરેિાની લઈ પકડાર્યા. 
જુદા જુદા ગુના હરેઠળ 16 માસની કરેદની સજા. 
કરેસ દરવમર્યાન 6 માસ સૂરત જેલમાં. પછી 
મુંબઈના િવનતા વિશ્ામ વિદ્ાલર્યમાં વશક્ષક.

પટે્લ, ત્ગરધર્લા્લ પ્િુદાસ
જનમ : 1913. અમદાિાદ.

1930ની લડત િખતરે સકકર્ય. બોરસદની 

છાિણીમાં કામ કરતા જેલમાં ગર્યા. 1932ની 
લડત િખતરે ધરપકડ અનરે જેલિાસ. 1932-
33માં બોરસદ તાલુકામાં પલરેગ િખતરે દદભીઓનરે 
દિાઓ મળરે તરેિી વર્યિસથા કરી અનરે માિજત 
કરિાનું કામ કરરેલું. દારૂબંધી, પ્રૌઢવશક્ષણ અનરે 
ગ્રામસફાઈનું સામાકજક કાર્ય્થ.

પટે્લ, ગુ્લાબિાઈ િકરીરિાઈ
રાનકૂિા, કજ. િલસાડ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિ. િલસાડની રરેલિરે પોલીસરે તરેમની 
ધરપકડ કરી. 11 મવહના લૉકઅપમાં રાખર્યા, 
પછી 3 મવહના સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત.

પટે્લ, ગરોપા્લિાઈ વેણરીરામ
મોડાસા, કજ. સાબરકાંઠા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
અમદાિાદમાં ભાગ લીધો. ભૂગભ્થ 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં લાંબા સમર્ય સુધી સકકર્ય 
રહ્યા. સભા-સરઘસોમાં ભાગ લીધો.

પટે્લ, ગરોપાળદાસ બાજીદાસ
ઇટાદરા, માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

ખરેડૂતોના અગ્રણી.
1938 : મહરેસૂલ િસૂલાતનરે નામરે રાજર્યનું 
પાશિી દમન. ગોપાળદાસનાં પતની પાસરેથી 
પોલીસરે મહરેસૂલ પરેટરે િીસ રૂવપર્યા પડાવર્યા. 
પછી ખરેતરમાં જઈનરે ગોપાળદાસનરે મારિા 
લીધા. ગભરાર્યરેલા પટરેલ છટકીનરે દોડ્ા તો 
પોલીસરે છૂટો ભાલો ફેં્ર્યો. તરે પટરેલના પગમાં 
િાગતાં પટરેલ ગબડી પડ્ા !
માણસાના મહાજનરે આ જુલમના વિરોધમાં 
હડતાળ પાડી. ગોપાળદાસ પટરેલ સામરે 
ધરપકડનું િૉરંટ કાઢિામાં આવર્યું. તરેનાથી 
લોકોનો રોષ િધી ગર્યો.

પટે્લ, ગરોપાળદાસ િગવાનદાસ
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માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉતિર ગુજરાત.

ખરેડૂત કાર્ય્થકર. 25 સપટરેમબર, 1937ના રોજ 
માણસા પાસરે ગાર્યકિાડી હદના િાગોસણા 
ગામરે ખરેડૂત પકરષદ ભરિામાં આિી; ના-કરની 
લડત ઉપાડિાની જાહરેરાત થઈ. તરે પછી 
ગામડાંમાં ફરીનરે સરકારી પ્રચારતંત્રનો સામનો 
કરી, ખરેડૂતોની શક્ત ટકાિિા અનરે િધારિા 
પ્રચાર કર્યયો. તરેમના પ્રમુખપદરે 6 જાનર્યુઆરી, 
1938ના રોજ ગાર્યકિાડી િાગોસણામાં ચાર 
હજાર ખરેડૂતોની સભા
મળી હતી. સભાજનોએ અનર્યાર્યવનિારણ 
િાસતરે ના-કરની લડતના પ્રસતાિનરે સિા્થનુમતરે 
િધાિી લીધો.

પટે્લ, ગરોરધનદાસ ્લલ્લુિાઈ
અમદાિાદ.

1930-32ની ચળિળમાં વપકરેકટંગમાં ભાગ. 
આખું કુટુંબ દરેશભ્ત. માતા અનરે બહરેનરે 
વપકરેકટંગમાં ભાગ લઈ ધરપકડ િહોરી હતી. 
ગોરધનભાઈ વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
સરસપુરમાં વર્યાર્યામ-શાળા સથાપી. 1942ની 
ચળિળ શરૂ થતાં ન પકડાિા ઘરેરથી ગુપ્ત રીતરે 
નીકળી ગર્યા. સરસપુરમાં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિઓ કરિાનું આર્યોજન. સામર્યિાદી 
વિચારના હોિા છતાં આઝાદીની લડતમાં 
જોડાર્યા. જાનર્યુઆરી, 1943માં તરેમની ધરપકડ 
માટરે સરકારરે જાહરેરનામું પ્રગટ કર્યુું. મકાન ઉપર 
ટાંચ, વમલકતો જપ્ત. ‘તણખા’ નામની પવત્રકા 
25 કદિસ સુધી બહાર પાડી. જાનર્યુઆરી, 
1944થી જૂન, 1945 : દોઢ િષ્થ જેલમાં 
અટકાર્યત.

પટે્લ, ગરોરધનિાઈ
નાર, કજ. ખરેડા.

193032માં સંગ્રામપ્રિરેશ. અભર્યાસતર્યાગ. 
લસુંદ્રા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. મુક્ત પછી 

મદ્વનષરેધ, સિદરેશી આકદ પ્રચાર. 1942 : 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ લીધો.

પટે્લ, ગરોરધનિાઈ ચતુરિાઈ
જનમ : 1904. ભાદરણ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક 
(1925). 1921ની લડત િખતરે િડોદરા કૉલરેજ 
છોડીનરે ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. 1930ની 
લડત િખતરે બોરસદ તાલુકાના બદલપુર ગામરે 
મીઠાનો સતર્યાગ્રહ. ધરાસણાની પ્રથમ ટુકડીમાં 
સામરેલ. ઠાસરા તાલુકામાં લડતના પ્રચારક. 
ડાકોરમાં ધરપકડ અનરે સાડાસાત માસની જેલ 
તથા દંડ. 1942ની લડતમાં પ્રચારકાર્ય્થ.

પટે્લ, ગરોરધનિાઈ બેચરિાઈ
ગણપતપુરા, કજ. િડોદરા.

િડોદરા પ્રજામંડળના ર્યુિાન કાર્ય્થકર. 1942ના 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સભા-સરઘસોમાં 
તથા ભાંગફોડનાં કાર્યયોમાં સકકર્ય. ધરપકડ. 
કારાિાસ.

પટે્લ, ગરોરધનિાઈ મરોતરીિાઈ
જનમ : 12 સપટરેમબર, 1896. અવલનદ્રા, કજ. ખરેડા.

1921 : અસહકારની લડતમાં જોડાિાથી 
નોકરી ગુમાિી. 1932 : સતર્યાગ્રહના 25મા 
સરમુખતર્યાર તરીકરે માતર તાલુકામાંથી 
ધરપકડ. 6 માસની જેલ. 1940 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. 9 માસની જેલ. 1942ની 
લડતમાં ધરપકડ. 9 માસની સજા. 1944 : 
િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળની લડતમાં ભાગ. 
ધરપકડ. કોટ્થ ઊઠતાં સુધીની સજા. રચનાતમક 
કાર્ય્થકર. ભૂદાન કાર્ય્થકર.

પટે્લ, ગરોરધનિાઈ રણછરોડિાઈ
જનમ : 1916. પીપળાિ, કજ. ખરેડા.

1930ની લડત િખતરે માતર તાલુકામાં 
લડતના કાર્ય્થમાં પકડાર્યા પણ કકશોરિર્યના 
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હોિાથી છૂટી ગર્યા. 1932 : લડત િખતરે 
આંકલાિમાં પ્રિચન કરિા માટરે ધરપકડ અનરે 
6 માસની સજા તથા દંડ. ખરેડા કલરે્ટરની 
કચરેરી પાસરે સૂત્રોચચાર કરતાં ધરપકડ અનરે 6 
માસની સજા. મૅકટ્રક થર્યા બાદ ધંધાથકે આકરિકા 
ગર્યા.

પટે્લ, ગરોરધનિાઈ વાઘજીિાઈ
સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

9મી ઑગસટ, 1942ના રોજ નરેતાઓની 
ધરપકડ થઈ જિાથી, તરેમણરે હાઈસકૂલના 
વિદ્ાથભીઓ સમક્ષ ‘વહનદ છોડો’ ચળિળની 
ભૂવમકા સમજાિી. એક િષ્થ સુધી શાળા બંધ 
રખાિી. આસપાસની ડરેરીઓ બંધ રખાિિા 
મહતિનો ભાગ ભજવર્યો. તલાટીઓનાં 
રાજીનામાં લરેિડાિિા પ્રર્યાસો કર્યા્થ. પ્રભાતફરેરી, 
સભા-સરઘસ, ર્યુિકપ્રિમૃવતિ, ગ્રામસફાઈ જેિા 
કાર્ય્થકમોમાં લોકોનરે રસ લરેતા કર્યા્થ.

પટે્લ, ગરોરધનિાઈ શંિુિાઈ
જનમ : જૂન, 1916. નિાગામ, તા. માતર, કજ. 
ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક પાસ. માતર તાલુકાના 
સમાજસરેિક. 1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
િખતરે 6 માસની જેલર્યાત્રા. રચનાતમક કાર્ય્થકર.

પટે્લ, ગરોરધનિાઈ સાંકળિાઈ
લીંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1930-32ની લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ 1 
િષ્થની જેલ.

પટે્લ, ગરોત્વંદજી મકનજી
જનમ : 4 ઑ્ટોબર, 1923. મલરેકપોર, તા. 
પલસાણા, કજ. સૂરત.

ખરેતીિાડીનો વર્યિસાર્ય. મૅકટ્રક પાસ થઈ સૂરત 
કૉલરેજમાં અનાવિલ આશ્મમાં રહરેતા. 
1942ની લડતમાં. સરદાર પટરેલના ભાષણની 

અસરથી કૉલરેજનો તર્યાગ. બારડોલી સિરાજ 
આશ્મમાં રહી તર્યાંની કોટ્થ પર વપકરેકટંગ કરતાં 
ધરપકડ, 6 માસની સજા. છૂટીનરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

પટે્લ, ગરોત્વંદિાઈ અમથાિાઈ
જનમ : 1913. િસો, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ગુજરાતી સાત ધોરણ. 1930માં 
મીઠાનો સતર્યાગ્રહ. લસુંદ્રા(તા. કપડિણજ)માં 
મીઠું પકિિાના આંદોલનમાં ભાગ. 1941 : 
લક્મણપુરા, તા. કપડિણજમાં 28 ફરેરિુઆરી, 
1941ના કદિસરે વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ માટરે છ 
માસની જેલ.

પટે્લ, ગરોત્વંદિાઈ દાદાિાઈ
રહાડ, િાગરા, કજ. ભરૂચ.

1924 : રાષ્્રીર્ય શાળામાં સરેિાશ્મમાં પ્રિરેશ. 
1930માં સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં પ્રિરેશ. હકરપુરા 
અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક. 1940ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં. 9 મવહના કારાિાસ. િડોદરા 
સમાજિાદી વમત્રમંડળની સથાપના. 1952માં 
પારડી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો.

પટે્લ, ગરોત્વંદિાઈ નાનાિાઈ
હજીરા, કજ. સૂરત.

1942માં રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ માટરે િગયો ખોલર્યા. 
હજીરામાં ધિજિંદનનો કાર્ય્થકમ રાખર્યો તર્યારરે 
બંદૂકધારી પોલીસો આવર્યા અનરે ફોજદારરે 
કરિૉલિર છાતી પર ધરી. બરેડી પહરેરાિીનરે લઈ 
ગર્યા. નિ માસની સજા કરી.

પટે્લ, ગરોત્વંદિાઈ બેચરિાઈ
રીંછોલ, તા. મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરાસણા 
કૂચમાં જોડાર્યા. 1942ની સતર્યાગ્રહની લડતમાં 
બરે િખત ધરપકડ, જેમાં સિા મવહનાની અનરે 
બીજી િખત છ માસની સજા અનરે દંડ.
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પટરેલ, ગોવિંદભાઈ ભિાનભાઈ

છાપર, તા. ગણદેવરી, ત્જ. નવસારરી.
સાધારણ વશક્ષણ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં તાલુકામાં ચાલતી ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. ધરપકડ. અટકાર્યત. 
સિરાજપ્રાવપ્ત બાદ અિસાન.

પટે્લ, ગરોત્વંદિાઈ મથુરિાઈ
િતન : આખડોલ, તા. નકડર્યાદ.

1930-1932ની લડત દરવમર્યાન ના-કરની 
લડતમાં જમીનમહરેસૂલ નહીં ભરરેલું. તરેથી 
સરકારરે જપ્તી િૉરંટ કાઢું. છતાં મહરેસૂલ ન 
ભર્યુું અનરે બાજુની ગાર્યકિાડી સરહદમાં 
કરોલી ગામરે વહજરત કરી. સરકાર સાથરે 
સમાધાન થર્યા પછી િતન પાછા ફરરેલા.

પટે્લ, ગરોત્વંદિાઈ મહરીજીિાઈ
ઉબરેર, કજ. ભરૂચ.

1930 : દાંડીકૂચ કરીનરે સાથરે ગર્યા. ગાંધીજીના 
આગમનથી પ્રભાવિત. સતર્યાગ્રહમાં પ્રિરેશ, 
િરેડચ. મીઠા-સતર્યાગ્રહ, િાગરા. સભા-પ્રિચન. 
1942 : કારરેલી ગામરે સભા. છ મવહના 
કારાિાસ. વિસાપુર જેલ. અતર્યાચાર. મુક્ત 
પછી અનર્ય સંગ્રામીઓનરે સહાર્ય.

પટે્લ, ગરોત્વંદિાઈ મરોતરી્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં સરઘસોમાં જોડાતા. 
પવત્રકા િહેંચતા. કફર્યૂ્થનો ભંગ કરિા માટરે દોઢ 
માસની કરેદ. પરેટલાદથી પોટૅવશર્યમ ્લૉરરેટ બરે 
િાર ખરીદી લાવર્યા. 16 કડસરેમબર, 1942ની 
રાત્રરે મામુ નાર્યકની પોળમાં તરેમના ઘરમાં 
રાસાર્યવણક બૉમબ બનાિતાં ધડાકો. જમણી 
આંખ ગુમાિી. મોં તથા શરીરના અનર્ય ભાગો 
પણ દાઝર્યા. લોહી િહરેિા લાગર્યું. ધરપકડ. પાંચ 
િષ્થની સખત કરેદની સજા.

પટે્લ, ગરોત્વંદિાઈ સુખાિાઈ
જનમ : 1921. િડસાંગળ, તા. ગણદરેિી, કજ. 
નિસારી.

1940માં મૅકટ્રક. 1942ની ચળિળમાં જોડાિા 
િડોદરા કૉલરેજ છોડી. ગણદરેિી હાઈસકૂલ પર 
વપકરેકટંગ. બરેત્રણ િાર પકડીનરે છોડી મૂ્ર્યા. 
ભૂગભ્થ કાર્ય્થકમમાં સકકર્ય. સરકારી ચોરા 
બાળિા, રરેલિરે-લાઇનમાં ભંગાણ પાડિાં, તારો 
કાપિા િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં ભાગ. સરકારી દફતર 
બાળીનરે જતાં ધરપકડ. ગણદરેિી તાલુકાની 
કાચી જેલમાં, તર્યાર બાદ નિસારી સબજેલમાં 
છ મવહના રાખર્યા, બાદ છ માસની સખત 
કરેદની સજા સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. 
અભર્યાસ શરૂ કરી એમ.એ. થર્યા. ખાલસા 
કૉલરેજમાં પ્રાધર્યાપક. સાવહતર્યકાર.

પટે્લ, ગરોત્વંદિાઈ હક્રિાઈ
જનમ : 4 નિરેમબર, 1908. િતન : વિરમગામ.

અભર્યાસ અંગ્રરેજી પાંચ ધોરણ સુધી. 1930થી 
રાષ્્રીર્ય સિાતંત્ર્ય માટરેની લડતમાં ભાગ. 
1930થી 1944 સુધીમાં ચાર િખત જેલ-
સજા. છ િષ્થની મુદત માટરે વિરમગામ 
નગરપાવલકાના પ્રમુખ. સંવનઠિ લોકસરેિક.

પટે્લ, ગરોત્વંદરામ રામિાઈ 
(પંક્ડતજી)
જનમ : 1898. ધામણ, કજ. િલસાડ.

િતન : કપૂરા, કજ. સૂરત.
સંસકમૃતનો અભર્યાસ િારાણસીમાં. નર્યાર્યશાસ્ત્ર 
અનરે વર્યાકરણશાસ્ત્રના પારંગત. 1930ની 
ચળિળમાં બારડોલી તાલુકાના ખરેડૂતોનરે ના-
કરની લડતમાં, વહજરત કરિામાં સાથ. ત્રણ 
માસની સજા. બીજી િાર (1932માં) પકડીનરે 
નિ માસની સજા. છૂટ્ા બાદ ગુપ્ત રીતરે 
પવત્રકા પ્રવસદ્ધ કરી પ્રચારકાર્ય્થ. 1949માં 
હૃદર્યરોગનરે કારણરે મુંબઈમાં અિસાન.
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પટે્લ, ગરોસાંઈિાઈ છરીબાિાઈ
જનમ : 21 ફરેરિુઆરી, 1921. જલાલપોર, કજ. 
િલસાડ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં. કારાિાસ. 1942 : લોકકાંવતમાં. 
ધરપકડ. પાછળથી 27 મવહના ભૂગભ્થિાસ. 
રાષ્્રસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, ઘનશયામદાસ મગન્લા્લ
જનમ : 19 નિરેમબર, 1921. િલસાડ.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન દરવમર્યાન 
મુંબઈમાં તથા િલસાડમાં સભા-સરઘસોમાં 
ભાગ. મુંબઈમાં સરઘસમાં સખત લાઠીમારથી 
બરેભાન. તર્યાર બાદ િલસાડમાં ધરપકડ. ચાર 
માસની સજા.

પટે્લ, ઘે્લાિાઈ મંગળરામ
ચલોડા, તા. ધોળકા, કજ. અમદાિાદ.

ધોળકામાં ચળિળમાં પ્રિરેશ. દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. વિદરેશી કાપડનો બવહષકાર. ચળિળનો 
તાલુકાનાં ગામોમાં પ્રચાર. ધોળકામાં સભામાં 
ભાષણ. છ મવહના કારાિાસ. ઘર અનરે જમીન 
જપ્ત.

પટે્લ, ચતુરિાઈ ગ્લાિાઈ
જનમ : 1 માચ્થ, 1911. ચકલાસી, તા. નકડર્યાદ, 
કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ અંગ્રરેજી પાંચ ધોરણ. 1930-34માં 
કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. નકડર્યાદ તાલુકાના સંગ્રામ 
સવમવતના સરમુખતર્યાર. 1930ના મીઠા-
સતર્યાગ્રહ લડત િખતરે એક માસની સજા અનરે 
રૂ. 20 દંડ અથિા દસ કદિસની િધારરે સજા. 
બીજી િખત સાડાચાર માસની સજા અનરે દંડ. 
1931માં દોઢ માસની સજા અનરે દંડ. 1932માં 
ધરપકડ અનરે બરે િખત છ છ માસની સજા 
અનરે દંડ. 1933માં દંડ અથિા એક માસની 

સજા.

પટે્લ, ચતુરિાઈ ગરોત્વંદિાઈ
ઉમલલા, કજ. ભરૂચ.

1942ની ચળિળમાં સૂરતમાં સતર્યાગ્રહ. 1 
િષ્થ કારાિાસ.

પટે્લ, ચતુરિાઈ છરોટાિાઈ
સોખડા, િડોદરા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
િડોદરામાં ગોળીબારનો વિરોધ. સોખડાથી 
સરઘસ આકારરે િડોદરા ગમન. માગ્થમાં છાણી 
અનરે પીલોલ રરેલિરે ટરેવલફોનના તાર કાપર્યા. 
છત્રી સમી કરનાર છીએ કહી છૂટી ગર્યા. 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, ચતુરિાઈ જઠેાિાઈ
જનમ : 1915, લીંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

કકશોરિર્યથી લડતમાં ભાગ. પવત્રકાઓ 
િહેંચિાના કામમાં ધરપકડ િહોરી લરેતા. 
પાછળથી ધારિાડની બૉસટ્થલ સકૂલમાં ત્રણ િષ્થ 
માટરે મોકલિામાં આવર્યા હતા.

પટે્લ, ચતુરિાઈ ઝવેરિાઈ
ડભાણ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ગુજરાતી સાત ધોરણ. રચનાતમક 
કાર્ય્થકર. 1942ની લોકકાંવત િખતરે છ માસની 
સખત મજૂરીની સજા.

પટે્લ, ચતુરિાઈ બાબરિાઈ
નાિલી, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : લખીિાંચી શકરે. 1942માં પવત્રકાઓ 
િહેંચતા, ધરપકડ અનરે એક િષ્થની સજા.

પટે્લ, ચતુરિાઈ િાઈ્લા્લિાઈ
ગાના, કજ. આણંદ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન ગાના ગામના 
ખરેડૂતોએ જમીનમહરેસૂલનો સતર્યાગ્રહ કર્યયો. 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 264

પોલીસની મદદથી મામલતદાર જુલમ કરતો. 
મારઝૂડ પણ કરતો. ચતુરભાઈએ મહરેસૂલ ન 
ભર્યુું. આખું કુટુંબ લડતમાં સામરેલ થર્યું. 
પોલીસોએ સતર્યાગ્રહી કુટુંબના બધા પુરષોનરે 
ચોરામાં બોલાિી ધમકાવર્યા. જતી-આિતી 
બહરેનો સાંભળરે એમ ગંદી ગાળો દીધી. છતાં 
સતર્યાગ્રહીઓ મક્કમ રહ્યા. તરેઓનરે પોલીસો 
મોટરમાં બરેસાડી ચોગાનમાં લઈ ગર્યા. તર્યાં નગ્ન 
કરીનરે બાપ-દીકરાનરે સામસામાં ઊભા રાખી 
બરડા ઉપર સોટીઓ તથા લાઠીઓ મારી. 
તરેમના બરડા અનરે થાપા ઉપર લોહીના ટવશર્યા 
ફૂટ્ા.

પટે્લ, ચતુરિાઈ મંગળિાઈ
જનમ : 4 ઑગસટ, 1930.

1938 : હકરપુરાની કૉંગ્રરેસ િખતરે સિર્યંસરેિક. 
1942ની લોકકાંવતની ચળિળ િખતરે 
પ્રભાતફરેરી, સરઘસ તરેમજ ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
1943 : ગાંધીજીના, આગાખાન મહરેલમાં 
ઉપિાસ િખતરે પુણરે સતર્યાગ્રહ ટુકડીમાં સામરેલ. 
પુણરે પહોંચતાં જ ધરપકડ. થોડા કદિસ ર્યરિડા 
જેલમાં અટકાર્યત.

પટે્લ, ચતુરિાઈ માધવ્લા્લ
વિલાર્યત, કજ. ભરૂચ.

વપતા પોલીસપટરેલ. પદતર્યાગ 1922. 1923 : 
નાગપુર ધિજ સતર્યાગ્રહમાં કારાિાસ. 1932 : 
ચાલુ વર્યિસાર્યરે લડતમાં ભાગ. 1941 : 
િાગરામાં િાણીસિાતંત્ર્ય સતર્યાગ્રહમાં 
કારાિાસ.

પટે્લ, ચતુરિાઈ ્લક્મરીદાસ
રાસ, કજ. આણંદ.

1932 : રાસ ના-કર લડત. મહરેસૂલ નવહ 
ભરિાની પ્રવતજ્ા. િસૂલાત માટરે અતર્યાચાર. 
વહજરત. ગામમાં દમન. છ મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, ચતુરિાઈ ત્શવાિાઈ
બોચાસણ, કજ. આણંદ.

1930-32ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં વિવિધ ક્ષરેત્રરે 
સકકર્ય. વહજરત. જમીન િગરેરરે ગુમાવર્યું. છરેિટરે 
પાછું મળ્ું. તામ્પત્ર મળ્ું છરે.

પટે્લ, ચંચળબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન ગોમતીપુરનાં 
સ્ત્રી-િૉડ્થનાર્યક. સ્ત્રીઓનાં સરઘસોનું આર્યોજન. 
ઘિાર્યરેલાઓની સારિારમાં મદદ. જેલમાંથી 
સંદરેશા લાિિા – લઈ જિા. શહીદોનાં અનરે 
જેલમાં ગર્યરેલાનાં કુટુંબનરે મદદ, સંભાળ 
રાખિી.

પટે્લ, ચંદુિાઈ ચતુરિાઈ
િતન : પીજ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930-32ની લડતમાં ભાગ લીધો. 
મહરેમદાિાદમાં ધરપકડ થઈ. નાની ઉંમર 
હોિાથી જેલમાં મોકલિાનરે બદલરે બરે િષ્થ માટરે 
પુણરેની રરેફરમરેટરી સકૂલમાં મોકલિામાં આવર્યા.

પટે્લ, ચંદુિાઈ ચતુરિાઈ
િતન : ભાદરણ, તા. બોરસદ.

1927માં કડપલોમાની પરીક્ષા પાસ કરી, 
ઘાટકોપર જીિદર્યા ખાતા ડરેરીના મૅનરેજર. તરે 
પછી િરેપાર. 1930 તથા 1942ની આઝાદીની 
લડતોમાં ભાગ લીધો. તર્યાર પછી કૉંગ્રરેસ 
સંસથાની પ્રિમૃવતિ તથા ભૂદાનની પ્રિમૃવતિમાં 
સમર્ય આપતા.

પટે્લ, ચંદુિાઈ પરસરોતમિાઈ
જનમ : 21 મરે, 1922. અવિધા, કજ. ભરૂચ.

અભર્યાસ : શાળાંત ઉતિીણ્થ. દરેશી રાજર્ય સામરેની 
લોકલડતમાં પ્રિરેશ. અવધકારશાહી સામરે 
સંઘષ્થ. લોકસંઘ સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 
અતર્યાચાર. સફળ અંત. લોકો માટરે રાહતો 
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મરેળિી.

પટે્લ, ચંદુિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
ઉતિરસંડા, કજ. ખરેડા. ઉંમર : 18 િષ્થ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
તરે િખતરે બરોડા કૉલરેજના વિદ્ાથભી હતા. વમત્રો 
સાથરે રરેલિરેના પાટા ઉખરેડતા હતા તર્યારરે પોલીસરે 
ગોળીબાર કર્યયો. ચંદુભાઈનરે ગોળી િાગી. રાત્રરે 
અંધકારમાં તર્યાં પડી રહ્યા. પછી નકડર્યાદની 
હૉકસપટલમાં પોલીસરે પહોંચાડ્ા. ત્રણ કદિસ 
બરેભાન. ઑપરરેશન કરી ગોળી કાઢી. 
ભાંગફોડનો ગુનો. બરે િષ્થની કરેદની સજા 
સાબરમતી જેલમાં ભોગિી.

પટે્લ, ચંદુિાઈ પ્હ્લાદિાઈ
અમદાિાદ.

1942ના આંદોલનમાં કઠલાલ ગામરેથી પ્રિરેશ. 
સભા-સરઘસ, દારૂ–વિદરેશી કાપડના ભંડાર 
સામરે વપકરેકટંગ. કારાિાસ. સરેિાભાિી.

પટે્લ, ચંદુિાઈ મહરીજીિાઈ
નાપાડ, કજ. ખરેડા.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
સરભાણ આશ્મમાં. 1930 : ધરાસણા મીઠા-
સતર્યાગ્રહ. 50ની ટુકડી. ધરપકડ, પણ િર્ય 15 
નીચરે હોિાથી મુક્ત. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
પવત્રકાવિતરણ.

પટે્લ, ચંદુિાઈ રણછરોડિાઈ
હાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1933-15 જાનર્યુઆરી, પીપાિાિ. ગુજરાતના 
સરમુખતર્યારોની પકરષદમાં પ્રવતવનવધ. 
લાઠીમાર. 2 િષ્થ કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ.

પટે્લ, ચંદુ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં િાંધાભરી પવત્રકાઓ 

રાખિા માટરે સપટરેમબર, 1942માં ધરપકડ કરી, 
જેલમાં અટકાર્યત.

પટે્લ, ચંદુ્લા્લ અમૃત્લા્લ
જનમ : 1894. િતન : નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : એલએલ.બી.
કૉંગ્રરેસ પ્રતર્યરે સહાનુભૂવત. રાષ્્રિાદી િકીલ. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ થર્યો તર્યારરે 
ધરપકડ. આઠ માસની જેલ.

પટે્લ, ચંદુ્લા્લ કાળરીદાસ
જનમ : 18 એવપ્રલ, 1921. ભાટ, કજ. સૂરત.

ઘરેર કપાસ લોઢિાની, પૂણી બનાિિાની, 
કાંતણની પ્રિમૃવતિ ચાલતી. 1938માં હકરપુરા 
અવધિરેશન િખતરે સિચછતા વિભાગમાં 
સિર્યંસરેિક તરીકરે કામ કર્યુું. અભર્યાસ છોડીનરે 
ખાદીકામમાં જોડાર્યા. 1941માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ત્રણ મવહનાની જેલ થઈ હતી. 
1942માં ધરપકડ અનરે 6 મવહનાની સજા થઈ 
હતી.

પટે્લ, ચંદુ્લા્લ ડાહ્ાિાઈ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં 
રાષ્્રધિજ સવહત સરઘસ. સરકારવિરોધી 
સૂત્રોચચાર. સભા-સરઘસમાંથી પોલીસ વિારા 
ધરપકડ. બરે માસની સખત કરેદની સજા નરે રૂ. 
પચાસ દંડ. દંડ ન ભરરે તો બરે માસની િધુ 
સજા. સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી.

પટે્લ, ચંદુ્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 26 જૂન, 1920. અમદાિાદ. અભર્યાસ : 
ધોરણ 7.

રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં રસ. 1932માં દારૂબંધી માટરે 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 1940-41 : 
કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિઓમાં સહકાર અનરે સકકર્ય. 
1942ની લડતમાં ભૂગભ્થ કાર્ય્થકતા્થ. પવત્રકાઓ 
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િહેંચિી, સરઘસોમાં જોડાિું. સિ. કસતૂરબા 
ટ્રસટ, મહાદરેિભાઈ તથા હકરજનો માટરે ફાળો 
ઉઘરાિતા. કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિઓમાં જોડાતા.

પટે્લ, ચંદ્રકાનત પુરુષરોત્તમદાસ
િતન : વલંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

રાષ્્રભક્ત. 1930-32ની ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. સભા-સરઘસોમાં જોડાિું. પવત્રકા 
િહેંચિી. દારૂ અનરે વિદરેશી માલની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. ધરપકડ. કરેસ ચલાિી જેલની સજા.

પટે્લ, ત્ચમનિાઈ નરત્સંહિાઈ
જનમ : 7 જાનર્યુઆરી, 1918. ભાદરણ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. અમદાિાદ. 1932માં 
ધરપકડ. પંદર કદિસ સુધી અટકાર્યત. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કરતાં ધરપકડ 
અનરે છ માસની સજા અનરે દંડ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ િખતરે ધરપકડ અનરે ચાર 
માસની જેલ.

પટે્લ, ત્ચમનિાઈ મત્ણિાઈ
જનમ : 8 મરે, 1916. ગાડા ગામ, કજ. ખરેડા.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન દરવમર્યાન 
ભાંગફોડ અનરે બૉમબપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
ચીખોદરાની પોસટઑવફસ લૂંટિાનો પ્રર્યાસ. 
આણંદમાં બરે િાર બૉમબ ફેં્ર્યા. ધરપકડ. 
પોલીસરે માવહતી મરેળિિા ખૂબ માર્યા્થ.

પટે્લ, ત્ચમનિાઈ વાઘજીિાઈ
જનમ : 1918. કરમસદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી છ ધોરણ સુધીનો. 1942ની 
લોકકાંવત િખતરે 18-8-1942ના રોજ ધરપકડ. 
નિ માસ અટકાર્યત ધારા હરેઠળ અટકાર્યત.
પટરેલ, વચમનલાલ માધિભાઈ
વશનોર, શાંવતપુરા, કજ. સાબરકાંઠા.
અભર્યાસ : આણંદ. ખરેતીનો વર્યિસાર્ય. મંડળ-
સરેિા. 1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. ર્યરિડા 

જેલમાં કારાિાસ. કારાગમૃહમાં વસદ્ધાંત ખાતર 
12 કદિસ ઉપિાસ. સહકારી કામોમાં સકકર્ય.

પટે્લ, ચરીમનિાઈ નારણિાઈ
ભાદરણ.

1923ના નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેિા ભાદરણથી છ જણા નાગપુર ગર્યા. તર્યાં 
તરેમની ધરપકડ કરી એક િષ્થની સખત કરેદની 
સજા કરિામાં આિી. પરંતુ લડતનું સમાધાન 
થતાં તરેઓ અઢી માસ બાદ છૂટ્ા હતા.

પટે્લ, ચુનરી્લા્લ જીવતરામ
જનમ : 1 મરે, 1925. મહરેસાણા.

મૅકટ્રક સુધી અભર્યાસ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં અભર્યાસ છોડી લડતમાં. 
મહરેસાણાની સંગ્રામ સવમવતની દોરિણી નીચરે 
ગામડરે ગામડરે પ્રચારસાવહતર્ય પહોંચાડતા. 
લોકસંપક્થ, લોકજાગમૃવત. સભા ભરીનરે પ્રિચન. 
વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. ભોગીલાલ 
વત્રભોિનદાસ શાહની પ્રરેરણાથી ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિ. સરકારી મકાનો, પોસટઑવફસ, 
મામલતદાર કચરેરી બૉમબથી ઉડાિી દરેિાનો 
પ્રર્યાસ. મહરેસાણા–અમદાિાદ રરેલિરેલાઇન 
પરનો પુલ બૉમબથી ઉડાિી દરેિાનો વનષફળ 
પ્રર્યાસ. 1-1-1943ની રાત્રરે એમની તથા 
રવતલાલ રણછોડલાલ પંડ્ાની ધરપકડ; સાથરે 
મુદ્ામાલમાં સફોટક પદાથયો મળ્ા. કરમાનડ પર, 
ખૂબ માર પડ્ો. કારાિાસ. કરેસ ચાલર્યા પછી 
છૂટી ગર્યા.

પટે્લ, ચૂનરીિાઈ ચતુરિાઈ
જનમ : 1 કડસરેમબર, 1892. ચલોડા, તા. ધોળકા, 
કજ. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1921માં ગાંધીજીની લડત 
િખતરે ભજનમંડળી અનરે પ્રભાતફરેરી. દારૂબંધી 
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માટરે વપકરેકટંગ. પવત્રકા અંગરેનું કાર્ય્થ. 1930-
32ની લડત િખતરે પવત્રકાઓ િહેંચતાં 
ધરપકડ. ત્રણ માસ જેલમાં અટકાર્યત.
અિસાન : 15 સપટરેમબર, 1940.

પટે્લ, ચૂનરીિાઈ છરીતાિાઈ
જનમ : 25 જાનર્યુઆરી, 1909. મોટા ફવળર્યા, 
કજ. િડોદરા.
અભર્યાસ : બી.એ., એમ.એસસી. 1928 : 
મુંબઈ સાર્યમન કવમશનના બવહષકારનું 
આંદોલન. લાઠીમાર. 1930 : િડાલા મુકામરે. 
મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 3 મવહના કારાિાસ, િરલી. 
વર્યિસાર્ય : ખરેતીિાડી.

પટે્લ, ચૂનરીિાઈ જીવાિાઈ
જનમ : મરે, 1894. િતન : ભાદરણ, તા. બોરસદ.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી ધોરણ 6 સુધી. 1915થી 
સરકારી નોકરી. 1920ની અસહકારની 
ચળિળ શરૂ થતાં સરકારી નોકરી છોડી, 
આઝાદીની લડતમાં જોડાર્યા. કૉંગ્રરેસની 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં ખાદીનો પ્રચાર. 1921થી 
1925 : ખાદીકાર્ય્થના વનરીક્ષક. તર્યાર બાદ 
વશક્ષણ અનરે સહકારી પ્રિમૃવતિમાં.

પટે્લ, ચૂનરીિાઈ મરઘાિાઈ
ખાંઘલી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1930-32 : સિાતંત્ર્યની ચળિળોમાં સકકર્ય 
ભાગ. 1942ની ચળિળમાં ધરપકડ. કારાિાસ.

પટે્લ, ચૂનરીિાઈ મુનદાસ
જનમ : 1894. ઓડ, તા. આણંદ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી સાત ધોરણ. 1930 : 
મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે બદલપુરમાં મીઠું 
ઉપાડિાનું કાર્ય્થ. 1941 : િાણીસિાતંત્ર્યની 
લડત િખતરે ધરપકડ અનરે છ માસની સજા.

પટે્લ, ચૂનરીિાઈ શનાિાઈ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1932માં ગાંધીજીના આદરેશથી સતર્યાગ્રહ 
પ્રિરેશ. 10 િષ્થ સકકર્ય કામગીરી. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. સાબરમતી કારાગમૃહમાં 
દસ મવહના. વર્યિસાર્ય : રરેલિરેમાં વનરીક્ષક 
હતા. હાલ વનિમૃતિ.

પટે્લ, ચૂનરીિાઈ શંકરિાઈ
જનમ : 1918. અસલાલી, તા. દસકોઈ, કજ. 
અમદાિાદ.

1930ની લડત િખતરે િાનરસરેનાના અગ્રણી. 
ગામડાંઓમાં લોકજાગમૃવત અથકે પ્રિાસ. 
1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ 
અનરે સજા. સતર્યાગ્રહી.

પટે્લ, ચૂનરી્લા્લ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 1 ફરેરિુઆરી, 1917. પાળ, કજ. રાજકોટ.

નૉન-મૅકટ્રક. રાજકોટની લડત િખતરે જમીન-
ઘર જપ્ત. ધરપકડ અનરે જેલિાસ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં રાજકોટમાં 
પાંચ માસ જેલિાસ. સિરાજ બાદ જમીન-
સુધારણા કાર્યદાના અમલ માટરે જાનનરે જોખમરે 
ખરેડૂતોની પડખરે. તાલુકા પંચાર્યતના પ્રમુખ. 
રાજકોટ કજલલાની વશક્ષણ સવમવતના અધર્યક્ષ. 
પંચાર્યત પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

પટે્લ, ચૂનરી્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
િતન : આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1921ની અસહકારની ચળિળ દરવમર્યાન 
અભર્યાસ છોડીનરે લડતમાં જોડાર્યા. વિદરેશી 
કાપડ િરેચતી દુકાનો પર વપકરેકટંગ, સિદરેશી માલ 
િાપરિાનો લોકોમાં પ્રચાર કરિો. કાંતણનો 
પ્રચાર. પ્રભાતફરેરી રોજ કાઢતા.

પટે્લ, છગનિાઈ ધૂળાિાઈ
જનમ : 12 એવપ્રલ, 1913. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

અભર્યાસ : વહનદી વશક્ષક સનદ. 1942 : 
ભાંગફોડ-પ્રિમૃવતિ. સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. 
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ખટલો 1 િષ્થ ચાલર્યો. અંતરે 1 િષ્થ કારાિાસ. 
આમ બરે િષ્થ કારાગમૃહમાં. સાબરમતી. 
બૉમબપ્રિમૃવતિ. 4 મવહના ગુપ્તિાસ. ગમૃહરક્ષક 
દળમાં સરેિા.

પટે્લ, છગનિાઈ મહરીજીિાઈ
વપલુદ્રા, કજ. ભરૂચ.

1930 : દાંડીકૂચ. ગાંધીજીની સભામાં સહાર્ય. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. ભૂગભ્થ 
કાંવતકારીઓનરે સહાર્ય. િરેડચ પોલીસથાણું 
લૂંટિામાં સહાર્ય. પોલીસનો અતર્યાચાર.

પટે્લ, છગનિાઈ મૂળજીિાઈ
જનમ : 1899, ગંભીરા, કજ. ખરેડા.

ગ્રામસરેિાની પ્રિમૃવતિમાં રસ, રાષ્્રીર્ય સંસકારો. 
વશક્ષક. કરણાશંકર ભટ્ટનો પ્રભાિ. 
પુસતકાલર્યપ્રિમૃવતિ, માંદાની માિજત. 
અસહકારની ચળિળથી કાંતણપ્રિમૃવતિ 
અપનાિી. 1930ના સતર્યાગ્રહમાં રાસ ગામરે 
જોડાર્યા. તરેથી 11 માસની જેલ. 1932ના 
સતર્યાગ્રહમાં બરે િષ્થની જેલની સજા. 1941ના 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં પ્રચારકાર્ય્થ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 10 મવહનાની જેલ 
ભોગિી. તર્યાર બાદ વશક્ષણના કાર્ય્થમાં જોડાર્યા.
પટરેલ (કંટાકરર્યા), છગનલાલ રિજી
જનમ : 1925. ગરનાળા, કજ. ગોંડળ.
આઝાદ વહનદ ફોજમાં (બમા્થ) જોડાર્યા. બમા્થથી 
બંગાળ ફોજની સાથરે આિતાં પકડાર્યા. સાત 
માસની સજા. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં 
લોકસરેનામાં જોડાર્યા. નિાગઢ ખાતરે પડાિ 
નાંખી સકકર્ય.

પટે્લ, છગન્લા્લ કસનજી
સોંસક, કજ. સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં. અભર્યાસનો તર્યાગ. 
સરઘસમાં જોડાતા. પવત્રકાવિતરણ. છ મવહના 
કારાિાસ. મુક્ત પછી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં.

પટે્લ, છનાિાઈ કલયાણિાઈ
રાર્યમ, કજ. સૂરત.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. 6 મવહનાની 
સજા થઈ.

પટે્લ, છનાિાઈ ઝવેરિાઈ
ઉબરેર, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

સમગ્ર કુટુંબરે દરેશ માટરે બવલદાન આપર્યું. ભાઈ 
તથા વપતાનરે કારાિાસ, જંબુસર. વિદરેશી કાપડ 
ભંડારો સામરે વપકરેકટંગ. વિસાપુરમાં કારાિાસ. 
આહાર–ઉપચારની વર્યિસથાના અભાિરે 
રોગગ્રસત થઈ અિસાન પામર્યા.

પટે્લ, છત્નયાિાઈ રામિાઈ
નિસારી.

1930માં વિદરેશી માલ તથા દારૂના બવહષકાર 
માટરે વપકરેકટંગ. પરદરેશી કાપડની હોળી. 1942માં 
પવત્રકાવિતરણ. છ મવહના કારાિાસ. 
વશક્ષણક્ષરેત્રરે સરેિા. વર્યિસાર્ય : સોની.

પટે્લ, છરીતાિાઈ િરીખાિાઈ
િરાડ, કજ. સૂરત.

1928ના બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં સિર્યંસરેિક 
તરીકરે સરેિા. 1930માં ધરાસણા જઈ મીઠાના 
અગરો લૂંટ્ા. મહરેસૂલ ન ભર્યુું. ના-કરની લડત 
કરી. કુટુંબ સવહત ઘરબાર છોડી કામરરેજ 
તાલુકાના પરબ ગામરે વહજરત કરી ગર્યા. 
તરેમની જમીન હરાજ થઈ. ગાંધીજીનો સંદરેશો 
લઈનરે િલલભભાઈ પટરેલ હકરપુરા કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશન િરેળાએ સુભાષચંદ્ર બોઝના રથના 
સારવથ થિા બોલાિિા જાતરે ગર્યા. પરબ ગામરે 
સભા ભરી બહુમાન કર્યુું. બારડોલીએ છીતા 
પટરેલનું સિાગત કર્યુું. 1938માં જમીન પાછી 
મળ્ા બાદ િરાડ ગામરે ગર્યા. 1942ની 
લડતમાં સકકર્ય ભાગ.

પટે્લ, છરીબાિાઈ મંગાિાઈ
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જનમ : 1905. મોહનપુર, તા. ગણદરેિી, કજ. 
નિસારી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ. 
દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ, ગરેરકાર્યદરે 
ખજૂરાં કાપિાં િગરેરરે પ્રિમૃવતિ. ગુજરાતી શાળાનાં 
બાળકોની િાનરસરેના બનાિી. પરદરેશી 
કાપડનો બવહષકાર તથા દારૂતાડીના 
બવહષકારનો લોકોમાં પ્રચાર. િાનરસરેનાનાં 
સરઘસો, સૂત્રો પોકારતા. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લીધો. ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિ શરૂ કરિા રરેલિરેનાં કરેટલાંક સાધનો 
કૂિામાં નાખી દીધાં. ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ અનરે 
લાલભાઈ નાર્યકની આગરેિાની હરેઠળ સરકારી 
ચોરા બાળિા, સરકારી દફતર, ટપાલપરેટીઓ 
બાળિાની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. ખડસૂપાનો 
ચોરો બાળિા જતાં બરે િાર પોલીસનો ભરેટો 
થર્યો. તરેમના ઘરની જડતી પોલીસરે કરી પરંતુ 
કંઈ િાંધાજનક મળ્ું નવહ.

પટે્લ, છરોટાિાઈ અંટરો્લિાઈ
કારિણ, કજ. િડોદરા.

1942 : સરઘસ. પોલીસનો અમાનુષી માર. 
ભૂગભ્થિાસ. વપતા પણ ભૂગભ્થમાં. ઘરિખરી 
જપ્ત કરાઈ. ઘરનાંનરે કનડગત. સરભાણ 
લૂંટમાં પોલીસની હતર્યાનો આરોપ. ઢોરત્રાસ. 
બચાિ પાછળ સઘળી સંપવતિ સમાપ્ત.

પટે્લ, છરોટાિાઈ ઉમેદિાઈ
જનમ : 15 ઑ્ટોબર, 1897. ધમ્થજ, કજ. ખરેડા.

ત્રણ િષ્થ ગામડાંમાં સરેિા. વિદ્ાપીઠના સનાતક. 
1920-22માં આચાર્ય્થ વગદિાણીની સાથરે 
સિરાજ આશ્મમાં રહીનરે સરેિાકાર્ય્થ. બોરસદમાં 
ખાદીકરેનદ્ર સથાપર્યું. 1923માં બોરસદ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. નાગપુર ધિજ 
સતર્યાગ્રહમાં સિર્યંસરેિક. ગુજરાતમાં અવતિમૃવષ્ 
અનરે આસામમાં અનાિમૃવષ્માં રાહતકાર્ય્થ. 

1930ના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. રાસ ગામરે 
પોલીસોનો સખત માર ખાધો. પતની સવહત 
જેલમાં.
અિસાન : 28 એવપ્રલ, 1958.

પટે્લ, છરોટાિાઈ ગરોત્વંદિાઈ
આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930ના મીઠા સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરાસણા 
જતાં રસતામાં લાઠીમારમાં વપટાર્યા અનરે ઊંટડી 
સુધી ચાલતા લઈ જિાર્યા. તરેમની છાિણીમાં 
લૂંટ અનરે તરેમનરે બીલીમોરાની છાિણીમાં હાંકી 
કાઢા.
પટરેલ, છોટાભાઈ ચતુરભાઈ
નિાગામ, તા. માતર, કજ. ખરેડા.
ગાંધીજીના આદરેશ મુજબ કામ કરતા આજીિન 
સૈવનક. 1930-32ની લડત િખતરે જેલિાસ. 
રરેલ, દુષકાળ, વહમ િગરેરરે કુદરતી આફતોમાં 
સમાજસરેિા.

પટે્લ, છરોટાિાઈ જીવાિાઈ
જનમ : 17 મરે, 1905. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : એલ સી પી એસ, મુંબઈ ર્યુવનિવસ્થટી. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. બૉમબકાંડમાં 
આરોપી. ગુપ્તિાસ. દોઢ િષ્થ કારાિાસ. 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1946 : મુંબઈ 
ધારાસભર્ય. ગુજરાત વિધાનસભર્ય. અધર્યક્ષ, 
ગુજરાત હાઉવસંગ ફાઇનાનસ કૉપયોરરેશન.

પટે્લ, છરોટાિાઈ જતે્સંગિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી પાંચ ધોરણ સુધીનો. 
1930માં મીઠાની લડત િખતરે ધરાસણામાં 
લાઠીમારનો ભોગ. દારૂની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
ધરપકડ. દોઢ માસની સજા અનરે દંડ.

પટે્લ, છરોટાિાઈ ઝરીણાિાઈ
જનમ : 1910 આશરરે. સુણાિ, કજ. ખરેડા.
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1921માં સરકારી શાળા છોડી રવિશંકર 
મહારાજે શરૂ કરરેલી રાષ્્રીર્ય શાળામાં જોડાર્યા. 
બારડોલી તાલુકાના અંકોડી ગામની અનરે પછી 
સુણાિની રાષ્્રીર્ય શાળામાં વશક્ષક. 1930માં 
ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં જતી ટુકડીમાંથી 
ધરપકડ અનરે જલાલપુરની કોટ્થમાં ત્રણ માસની 
સજા. પછી સુણાિની છાિણીમાં ના-કરની 
લડત માટરે ખરેડૂતોમાં પ્રચાર. 1932માં સભાઓ, 
સરઘસો અનરે પવત્રકાઓ વિારા લોકોમાં ઉતસાહ 
ટકાિી રાખર્યો. ધરપકડ. અઢી િષ્થની જેલ અનરે 
રૂ. 300 દંડ. 1936થી દવલતોદ્ધારનું કાર્ય્થ. 
ગુજરાત હકરજન સરેિક સંઘના મંત્રી.

પટે્લ, છરોટાિાઈ ડાહ્ાિાઈ
કારરેલી, તા. જંબુસર.

1930-31માં ભરૂચના ડૉ. ચંદુભાઈ દરેસાઈ 
‘છોટરે સરદાર’ની આગરેિાની નીચરે ભાગ લીધો. 
મીઠું પકિતા. સૈવનકો માટરે પાણીની વર્યિસથા 
કરતા. પવત્રકાઓ લાિિા લઈ જિાનું કામ 
કરતા. ધરપકડ અનરે સજા. 1942ની ચળિળમાં 
સકકર્ય. 1945 સુધી ભૂગભ્થમાં.

પટે્લ, છરોટાિાઈ િૂ્લાિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી સાત ધોરણ. 1923ના 
નાગપુર સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરપકડ, એક િષ્થની 
સજા. 1932ના સતર્યાગ્રહની લડત િખતરે 
નકડર્યાદમાં ખરેડા કજલલા સવમવતના મકાનના 
સીલનરે તોડતાં સખત લાઠીમાર. ધરપકડ અનરે 
એક િષ્થની જેલ.

પટે્લ, છરોટાિાઈ બાબરિાઈ
ઉતિરસંડા, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1932માં મળરેલી ખરેડા કજલલા રાજકીર્ય 
પકરષદમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ અનરે ત્રણ 
માસની જેલ.

પટે્લ, છરોટાિાઈ બેચરિાઈ
જનમ : 1 એવપ્રલ, 1908. ઢુણાદરા, કજ. ખરેડા.

1933માં ઠાસરા સવમવતના સરમુખતર્યાર. 
સતર્યાગ્રહ કરી જેલમાં ગર્યા. 1942માં લડત 
શરૂ થતાં ધરપકડ અનરે મુક્ત. 16-8-1942ના 
રોજ સરઘસની આગરેિાની. ડાકોરમાં પોલીસરે 
કરરેલા ગોળીબારમાં ત્રણ શહીદ. કરેટલાક 
પોલીસો ગુમ થર્યા. તરેમનરે શોધિા ડાકોરમાં 
પોલીસોની સાથરે એક ફવળર્યામાં ગર્યા. તર્યાં 
પોલીસરે ત્રણ ગોળી મારતાં અિસાન. લડતના 
શહીદ. સમારક રચાર્યું.
અિસાન : 18 ઑગસટ, 1942.

પટે્લ, છરોટાિાઈ મરોતરીિાઈ
જનમ : 1901. પીજ.
અભર્યાસ : ગુજરાતી છ ધોરણ સુધીનો. 
1930ની લડત િખતરે ધરાસણામાં લાઠીમારનો 
ભોગ. નકડર્યાદમાં ધરપકડ અનરે 6 માસની 
સખત કરેદની સજા વિસાપુર જેલમાં.

પટે્લ, છરોટાિાઈ ્લલ્લુિાઈ
કારરેલી, જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

કારરેલી ગામરે ગાંધીજીની સભા. લોકોમાં 
ઉતસાહ. ભાઠા. મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1932માં અંકલરેશ્વરમાં વિલાર્યતી કાપડ તથા 
દારૂની દુકાનો સામરે વપકરેકટંગ. જંગલ-સતર્યાગ્રહ. 
તાડનાં ઝાડ કાપતાં પકડાર્યા. નિ મવહના 
કારાિાસ. દંડ ના ભરાતાં ઘરબાર િરેચાઈ ગર્યાં.
પટરેલ, છોટાભાઈ શંકરભાઈ
જનમ : 18 માચ્થ, 1905. થામણા, કજ. ખરેડા.
અભર્યાસ : આણંદ દા.ન. વિદ્ાલર્યમાંથી મૅકટ્રક. 
વર્યિસાર્ય : િરેપાર. 1930માં પરંપરાગત 
મુખીપદનો તર્યાગ. લસુંદ્રા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 
સરકારી નોકરીનો તર્યાગ, વપકરેકટંગ. ના-કર 
સતર્યાગ્રહ આકદનો પ્રચાર. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 4 
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િાર કારાિાસ. વિવિધ સરકારી પદોનો લાભ.

પટે્લ, છરોટાિાઈ શંકરિાઈ
જનમ : 9 કડસરેમબર, 1903. વિંઝોલ, તા. 
મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી ધોરણ પાંચ. 1930માં 
દાંડીકૂચ પછી ધરાસણાના મીઠા-સતર્યાગ્રહની 
ટુકડીમાં લાઠીમારનો ભોગ. હાથરે રિૅ્ચર. 
1932માં સતર્યાગ્રહ કરતાં ધરપકડ અનરે છ 
માસની સજા અનરે દંડ.

પટે્લ, છરોટાિાઈ સરોમાિાઈ
આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરાસણા 
જતાં લાઠીમાર. ઘિાર્યા અનરે મારતાં મારતાં 
ઊંટડી લઈ ગર્યા. છાિણી લૂંટાઈ. બીલીમોરાની 
છાિણીમાં હાંકી કઢાર્યા.

પટે્લ, છરોટાિાઈ હરરીિાઈ
િતન : આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1921ની અસહકારની લડત દરવમર્યાન 
અભર્યાસ છોડીનરે વિદરેશી કાપડ િરેચતી દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ. સિદરેશી માલ અનરે ખાદીનો 
પ્રચાર. કાંતણનો પ્રચાર કરતા. પ્રભાતફરેરી 
કાઢતા.

પટે્લ, છરોટુિાઈ ખુશા્લિાઈ
જનમ : 1908.

ગુજરાતમાં ખાદી કાર્ય્થકતા્થ.
દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક.
ગાંધીજી સાથરે 12 માચ્થ, 1930થી 5 એવપ્રલ 
સુધી દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તરે પછી મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

પટે્લ, છરોટુિાઈ ગ્લાિાઈ
ગોપીપુરા, સૂરત.

1938 : બારડોલીથી સકકર્ય. િરેડછી આશ્મમાં. 

1942 : પોલીસનો ઘર પર દરોડો. દંપતીનરે 3 
કદિસ થાણરે બરેસાડી રાખર્યાં. 3 મવહના 
ગુપ્તિાસ. 1 િષ્થ કારાિાસ. દરવમર્યાન વપતાનું 
અિસાન. પરેરોલ પર છૂટિા ના પાડી.

પટે્લ, છરોટુિાઈ િરીખાિાઈ
જનમ : 8 માચ્થ, 1906. તીઘરા, કજ. નિસારી.

બી.એ., એલએલ.બી. 1930થી નિસારીમાં 
િકીલાત. બારડોલી-સતર્યાગ્રહ (1928) િખતરે 
ગામોમાંથી ફાળો ઉઘરાિીનરે મોકલર્યો. 1930ની 
ચળિળ દરવમર્યાન પવત્રકા પ્રગટ કરતા તથા 
સિર્યંસરેિકોનરે સામગ્રી પૂરી પાડતા ધરપકડ, 
ચાર મવહનાની કરેદની સજા. 1942માં મહુિા 
તાલુકાના પટરેલો-તલાટીનાં રાજીનામાં અનરે 
ધારાસભા બવહષકારની પ્રિમૃવતિનરે કારણરે િડોદરા 
સરકાર વિારા અટકાર્યત. િડોદરા કૅમપમાં 
રાખર્યા. નિસારીની મફતલાલ વમલ સરકારનરે 
લશકરનું કાપડ આપતી. તરે સામરે અનશન કરી 
સતર્યાગ્રહ. માવલકોએ લડાઈનો માલ નહીં 
બનાિિાની ખાતરી આપતાં સતર્યાગ્રહ બંધ, 
પણ બનાિટ કરી અટકમાં લરેિાર્યા. છરેલલરે બધા 
કરેસો પાછા ખેંચી લરેિાર્યા. ગણદરેિીમાં હુકમના 
ભંગ માટરે સજા. 1944માં િડોદરા રાજર્ય 
પ્રજામંડળના મંત્રી અનરે પછી પ્રમુખ.

પટે્લ, છરોટુિાઈ મકનજી
જનમ : 1905.

વર્યિસાર્ય : િકીલાત. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ. 5 માસની જેલ. ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય ભાગ. 1 િષ્થ 
અટકાર્યતમાં. 1952-’57 : મુંબઈ રાજર્યની 
ધારાસભાના સભર્ય. 1957-’59 : મુંબઈ 
રાજર્યમાં નાર્યબ પ્રધાન. 1960-61 : ગુજરાત 
રાજર્યમાં નાર્યબ પ્રધાન. 1962માં ભરૂચમાંથી 
લોકસભાના સભર્ય.

પટે્લ, છરોટુિાઈ મરોતરીિાઈ
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જનમવતવથ : શ્ાિણ િદ 9, સંિત 1966. તરેગિા, 
તા. આમોદ, કજ. ભરૂચ.

1940 : સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. ભૂગભ્થિાસ 3 િષ્થ. વર્યિસાર્ય 
: ખરેતીિાડી.

પટે્લ, છરોટુિાઈ ્લા્લિાઈ
જનમ : 31 કડસરેમબર, 1918. ઊમરા, તા. 
ઓલપાડ, કજ. સૂરત.

1938માં િરેડછી આશ્મમાં સરેિાકાર્ય્થ. 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 1942માં ભૂગભ્થમાં પ્રિમૃવતિ. 
સરકાર વિારા પકડિા રૂ. 1,000 નું ઇનામ 
જાહરેર. જાતરે હાજર થર્યા. સિા િષ્થની સજા. 
ગુપ્તિાસ દરવમર્યાન પવત્રકાની અનરે 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, જગજીવન િરીખાિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1920-21ની અસહકારની લડતમાં ભાગ 
લીધો. સરકારી વશક્ષણનો બવહષકાર. રાંદરેરની 
રાષ્્રીર્ય શાળામાં વશક્ષક તરીકરે જોડાર્યા. ખૂબ 
ઓછા પગારથી, દરેશસરેિાની ભાિનાથી પાંચ 
િષ્થ સુધી કામ કર્યુું.

પટે્લ, જગજીવનિાઈ રતનજીિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં. અભર્યાસ-ધંધાનો 
તર્યાગ. સરઘસ. કાર્યદાભંગ. 4 મવહના 
કારાિાસ. મુક્ત પછી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, જગનિાઈ ડાહ્ાિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં. અભર્યાસતર્યાગ. 
સરઘસમાં જતા, પવત્રકાવિતરણ. છ મવહના 
કઠોર કારાિાસ. મુક્ત પછી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં.

પટે્લ, જગાિાઈ દેવાિાઈ

તલાિચોરા, તા. ચીખલી, કજ. િલસાડ.

1930-32ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
દરવમર્યાન આમધરા, તલાિચોરા, તરેજલાિ 
િગરેરરે ગામોમાં ખજૂરાનાં ઝાડ કાપિાં તથા 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરિા માટરે મહતિનો 
ભાગ ભજવર્યો હતો.

પટે્લ, જયંતકુમાર પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 6 ઑગસટ, 1913.

1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
છ મવહનાની સજા. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન શરૂ થતાં ભૂગભ્થિાસ. છોટુભાઈ 
પુરાણી તથા ચંદ્રશંકર મ. ભટ્ટ (ભરૂચ) સાથરે 
રહી ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. અડાસ 
શહીદ કૂચમાં જોડાર્યા. છ માસની સજા.

પટે્લ, જયંતરી્લા્લ
િનમાળી િાંકાની પોળ, અમદાિાદ.

વર્યાર્યામશાળાના વશક્ષક. 1942ની લડતમાં 
શાહપુરના િૉડ્થનાર્યક. તરે િૉડ્થમાં સભાઓ, 
સરઘસો ર્યોજિાં, પવત્રકા િહેંચિી, સમાચાર 
મોકલિા, પોળનાર્યકો તથા શરેરીનાર્યકોનરે 
સૂચના આપિી િગરેરરે કાર્ય્થિાહી. ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિ માટરે છોકરાઓનરે વશખિાડીનરે મોકલતા. 
આગ લગાડિા રરેલિરેના ડબામાં ફૉસફરસ 
મુકાિતા. શાહપુરની જુદી જુદી પોળોમાં 
પવત્રકાઓ િહેંચિાની વર્યિસથા કરતા.

પટે્લ, જયંતરી્લા્લ કેશવ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકા-પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. રાર્યપુર પખાલીની પોળમાં 
મકાનની ઝડતી. સંખર્યાબંધ પવત્રકા જપ્ત. 
ધરપકડ મરે, 1943. રૂ. 500 દંડ અથિા પાંચ 
માસની કરેદની સજા.

પટે્લ, જયંતરી્લા્લ છરોટા્લા્લ
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િડોદરા.

અભર્યાસ : બી.કૉમ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના એક 
ભાગના પ્રમુખ. 5 મવહના અટકાર્યત. િડોદરા 
મધર્યસથ કારાગમૃહ. પરદરેશી માલના બવહષકારના 
આંદોલનમાં સકકર્ય.

પટે્લ, જયંતરી્લા્લ ઠા.
સૂરત.

બી.એસસી.નો અભર્યાસ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લીધો અનરે એક િષ્થની 
કરેદની સજા સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. જાહરેર 
પ્રિમૃવતિ. ખાનગી વર્યિસાર્ય.

પટે્લ, જયંતરી્લા્લ ત્વઠ્ઠ્લિાઈ
િડોદરા.

િતન : કરમસદ, ખરેડા.
િડોદરા પ્રજામંડળમાં સકકર્ય. 1942ની 
ચળિળમાં આણંદ આસપાસનાં ગામોમાં 
પ્રચારપ્રિાસ.
18-8-1942 : અડાસ સટરેશનરે ગોળીથી ઘિાર્યા. 
કરેસમાં 1946માં વનદયોષ છુટકારો. વપ્રિી 
કાઉકનસલ સુધી લડિાનરે કારણરે તન, મન અનરે 
ધનનરે ભારરે ક્ષવત. અભર્યાસ રખડ્ો.

પટે્લ, જયંતરી્લા્લ મગનિાઈ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 34 
ર્યુિાનોએ િડોદરાથી 18-8-1942ના રોજ 
સિારરે નીકળી આણંદ અનરે તરેની નજીકનાં 
ગામોમાં લડતનો પ્રચાર કર્યયો. સાંજે પાછા 
ફરતાં અડાસ રરેલિરે સટરેશનરે પોલીસરે તરેમના 
ઉપર ગોળીબાર અનરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. સખત 
લાઠીચાજ્થથી તરેઓ ઘિાર્યા હતા.

પટે્લ, જયાબહેન બાબુિાઈ
જનમ : 1920. સોકજત્રા, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 7 ધોરણ. 1942ની લડત 
િખતરે સૂરત કજલલામાં બારડોલી ગામરે કોટ્થ 
ઉપર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ, 3 માસની જેલ.

પટે્લ, જશિાઈ ઈશ્વરિાઈ
જનમ : 1907. સોકજત્રા, કજ. ખરેડા.

ખરેડૂત પ્રજામંડળના કાર્ય્થકર. 1928 : ગાંધી 
આશ્મમાં વનિાસ. 1930 : દાંડીકૂચમાં 
સહભાગી. 1930થી 1934ની લડતો 
દરવમર્યાન 2 િષ્થની સજા. 1942 : 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, જશિાઈ વલ્લિિાઈ
જનમ : 1 જૂન, 1896. કરમસદ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક પાસ. 1920 : સિરાજર્યની 
લડતમાં સકકર્ય. 1928 : સાર્યમન કવમશનના 
વિરોધ માટરેની ચળિળમાં સકકર્ય. 1930 : 
દારૂની દુકાનો પર વપકરેકટંગ, ધરપકડ, 1 માસની 
જેલ. ગાંધી-ઇવિ્થન કરારનરે લીધરે િહરેલી મુક્ત. 
1940-41માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. 
6 માસની સજા. 1942ના ઑગસટની 1 
તારીખરે ધરપકડ. 1 િષ્થનરે 4 મવહના માટરે 
અટકાર્યત.

પટે્લ, જશવંત્લા્લ રણછરોડદાસ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં પવત્રકા-પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
મવણનગર શંકરભુિનમાં ઘરની જડતી. 
‘આપણી લડત’ નામની 36 પુકસતકા તથા 
અનર્ય િાંધાજનક સાવહતર્ય મળ્ું. ધરપકડ. 6 
માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 150 દંડની સજા.

પટે્લ, જસમતિાઈ આંબાિાઈ
જનમ : 1918. જેસર, કજ. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થિાસમાં ભાિનગર કજલલામાં કાર્ય્થકર. 
અટકાર્યત. ભાિનગર જેલમાં. 2 અઠિાકડર્યાંની 
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સજા. જેસર ગામમાં ખરેતી.

પટે્લ, જસવંત્લા્લ રણછરોડદાસ
જનમ : 1922 આશરરે. ઢૂંડાકૂિા, કજ. ખરેડા.

1930માં િાનરસરેનામાં પ્રભાતફરેરી. 
કાંતણપીંજણ, ખાદીપ્રિમૃવતિ. 1942 : કરે. જી. 
પ્રભુની દોરિણીમાં બૉમબપ્રિમૃવતિ. ધરપકડ. 22 
કદિસ અટકમાં. અતર્યાચાર. 6 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, જીિાઈિાઈ જતે્સંગિાઈ
અવિધા, કજ. ભરૂચ.

રાજપીપળા રજિાડામાં ભ્રષ્ાચાર, અતર્યાચાર, 
રાજિી વનવષકર્ય, વિલાસી. એ સામરે પ્રજામાં 
અસંતોષની આંધી. વિસફોટ. આંદોલનમાં 
સકકર્ય. 10 િષ્થ કારાિાસ.

પટે્લ, જીવણજી પ્ેમાિાઈ
જનમ : 1897 આશરરે. ભાંડુત, કજ. સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
કાંઠાવિભાગમાં સભા-સરઘસ અનરે 
કાનૂનભંગની પ્રિમૃવતિ. ગામોમાં સરઘસ. પોલીસ 
ઇનસપરે્ટરની કરિૉલિરથી ડર્યા્થ નવહ. 3 
સાથીઓની ધરપકડ. ઓલપાડ લૉકઅપમાં 7 
કદિસ. 12 મવહનાની કરેદની સજા. સૂરત 
લાિીનરે બીજા કરેસમાં ત્રણરેનરે અનુકમરે 10, 9 
તથા 8 માસની કરેદની સજા. સાબરમતી અનરે 
વિસાપુર જેલમાં સજા ભોગિી.

પટે્લ, જીવણજી રણછરોડજી
જનમ : 13 જુલાઈ, 1895. સાંકરી, કજ. સૂરત.

1920-21માં નોકરી છોડી ચળિળમાં. 
દારૂવનષરેધ, અસપમૃશર્યતાવનિારણ, ખાદીપ્રચાર 
િગરેરરે રચનાતમક કાર્યયો કર્યાું. 1923માં નાગપુર 
ઝંડા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધરપકડ. કારાિાસ. 
1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ગામડાંઓમાં 
ફરી ખરેડૂતોનરે કર ન ભરિાનો પ્રચાર. 6 માસની 

સજા અનરે રૂ. 500 દંડ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1 
રરેલિરેસટરેશન બાળિામાં ભાગ લીધો.

પટે્લ, જીવણિાઈ એમ.
જનમ : 1919. બાલીસણા, કજ. પાટણ.

અભર્યાસકાળથી રાષ્્રભક્ત. સિતંત્રતાની 
ચળિળમાં સભા-સરઘસો, વપકરેકટંગ િગરેરરે 
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેતા. ધરપકડ. જેલની સજા 
ભોગિી. બાલીસણાની વિવિધ કાર્ય્થકારી 
સહકારી મંડળીનાં ઘણાં િરસો સુધી મંત્રી.
અિસાન : 22 ફરેરિુઆરી, 1991.

પટે્લ, જીવણિાઈ ચ.
બાલીસણા, કજ. પાટણ.

કારાિાસ. અભર્યાસ પૂણ્થ કરી અમદાિાદ 
સુધરાઈમાં જોડાર્યા. 1942 : સુધરાઈ બરતરફ. 
આંદોલન. કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : સુધરાઈમાં 
ઑકડટર. અભર્યાસ દરવમર્યાન સભા-સરઘસ, 
વપકરેકટંગ િગરેરરે કાર્યયોમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

પટે્લ, જીવણિાઈ દુ્લ્જિિાઈ
જનમ : 1886. પાલ, તા. ચોર્યા્થસી.

પી.આર. ટ્રરેવનંગ કૉલરેજ, અમદાિાદના ટ્રરેઇનડ 
વશક્ષક. 1920-21ની અસહકારની લડતમાં 
રાંદરેર મર્યુ. શાળાની સરકારી નોકરીનું રાજીનામું 
આપી, રાંદરેરમાં આગરેિાનોનરે રાષ્્રીર્ય શાળા 
સથાપિામાં સહાર્ય. રાષ્્રીર્ય કુમાર શાળાના 
આચાર્ય્થના કામ સાથરે ખાદીની ફરેરી, ‘નિજીિન’ 
િરેચતાં નફો મળરે તરે રાષ્્રીર્ય શાળા ફંડમાં દાન 
કરતા. મહાજનો પાસરેથી માવસક ફાળો લરેિાની 
ર્યોજના. સભા, સરઘસો ગોઠિિાં. દારૂનાં પીઠાં 
ઉપર વપકરેકટંગ. શુદ્ધ ખાદીધારી. ર્યુિાનોમાં 
દરેશભક્તનું વસંચન કરતા.

પટે્લ, જીવણ્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
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લાંઘણજ, કજ. મહરેસાણા.

કડીના સિ્થવિદ્ાલર્યમાં વશક્ષણ. 1929માં 
ગાંધીજીનું પ્રિચન આ સંસથામાં સાંભળી પોતરે 
કાંતરેલી ખાદી પહરેરિાનો સંકલપ. રોજ રેંકટર્યા 
પર કાંતિા માંડ્ું. ખાદીના તાકાની કડીમાં ફરેરી 
કરતા. કાંવતકારી સાવહતર્ય િરેચતા, સિદરેશીનો 
પ્રચાર. 1930-32 દરવમર્યાન લડતની 
પવત્રકાઓ તથા ‘નિજીિન’, ‘ર્યંગ ઇકનડર્યા’ 
િગરેરરે ઉતિર ગુજરાતનાં ગામોમાં પહોંચાડતા. 
વિરમગામ સતર્યાગ્રહ (1930-31) દરવમર્યાન 
રામનારાર્યણ ના. પાઠકરે આપરેલ પવત્રકાઓ 
વિરમગામમાં િહેંચી. જાહરેર સભામાં ભાષણ 
કરતાં ધરપકડ. ધાકધમકી, દંડાબાજી, 
અતર્યાચાર સહન કર્યા્થ. સાડા સાત માસની 
સખત કરેદ. સાબરમતી અનરે નાવશકની જેલમાં 
ભોગિી. નાવશકની જેલમાં જેલર વમ. રોઝના 
િતા્થિ સામરે લડત. વમ. રોઝ દારૂ પીનરે વસતમ 
ગુજારતો.
1939-40 : સાબરમતી આશ્મના હકરજન 
કનર્યા વિદ્ાલર્યમાં વશક્ષક.

પટે્લ, જીવાિાઈ
િતન : રાસ, કજ. આણંદ.

બોરસદની હાઈસકૂલના વિદ્ાથભી. મૅકટ્રકની 
પરીક્ષાનરે થોડા કદિસની િાર હતી અનરે તરેમના 
આશ્મિાસી વમત્ર સોમાભાઈ પરાગજીનો પત્ર 
આિતાં અભર્યાસ છોડી દીધો. અમદાિાદ ગર્યા. 
સાબરમતી આશ્મમાં ખાદીિણાટની તાલીમ 
લીધી. અભર્યાસ પૂરો કરીનરે ખાદી વિશારદ 
થર્યા. રાસ આિીનરે ખાદીકામ આરંભર્યું. ગામના 
ર્યુિાનો તથા ઉતસાહી િણકરોનરે સાળનો 
ઉપર્યોગ શીખવર્યો. વિદરેશી કાપડનો તર્યાગ. 
જીિનભર ખાદી પહરેરી. ખાદીનો પ્રચાર. 
રચનાતમક કાર્ય્થકર.

પટે્લ, જીવાિાઈ છગનિાઈ

લીંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1930ની મીઠા-સતર્યાગ્રહની લડતમાં ભાગ 
લઈ ધરાસણા જતાં માર પડરેલો. 1932ની 
લડત િખતરે ધરપકડ અનરે 1 િષ્થની જેલ.

પટે્લ, જીવાિાઈ નાથાિાઈ
લીંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ના-કરની લડત િખતરે મહરેસૂલ 
ન ભરિા બદલ ઢોર, ગાડું, ઘરિખરી, દાગીના 
અનરે ઘરનાં કમાડ સુધધાં જપ્તીમાં લઈ ગર્યા.

પટે્લ, જીવાિાઈ મરઘાિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી 5 ધોરણ સુધીનો. 1932માં 
ખરેડા કજલલા સવમવતના મકાનનું સીલ તોડિા 
જતાં લાઠીમારના ભોગ. ધરપકડ. 1 િષ્થની 
સજા.

પટે્લ, જીવાિાઈ મહરીજીિાઈ
સુદણ, કજ. ખરેડા.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
છૂટક કારાિાસ. દમનનો ભોગ બનર્યા. 3 
માસની કરેદ. 1930માં દાંડીકૂચમાં. ધરાસણા 
મીઠા-સતર્યાગ્રહ. પગરે બૅર્યોનરેટનો ઘા. 8 મવહના 
કારાિાસ. 1942 : ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, જીવાિાઈ રેવાિાઈ
જનમ : 1866. િતન : કરમસદ, તા. આણંદ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી.
ડાકોરમાં મંકદરના મૅનરેજર. 1926-29 : 
મુંબઈની ધારાસભામાં સિરાજ પક્ષના 
ધારાસભર્ય ચૂંટાર્યા. 1930ની લડત િખતરે 
ઠાસરા તાલુકાની લડતનું સુકાન તરેમણરે 
સંભાળરેલું. સંપૂણ્થ સિદરેશીના વહમાર્યતી અનરે 
રાષ્્રપ્રરેમી.

પટે્લ, જૂઠાિાઈ પાંચાિાઈ
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ખરરેડી, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં સકકર્ય. જમીન, ઘર જપ્ત. 
સિરાજર્ય બાદ જમીન, ઘર પરત. િચગાળામાં 
મજૂરી કરીનરે જીિન વિતાવર્યું.

પટે્લ, જઠેાિાઈ
મહરેમદાિાદ.

1932ની લડત િખતરે મહરેમદાિાદ તાલુકાના
23મા સરમુખતર્યાર. ટ્રરેનમાંથી પવત્રકાઓ 
િહેંચતા. 16-9-1932ના રોજ ધરપકડ. 6 
માસની સખત જેલની સજા.

પટે્લ, જઠેાિાઈ ઉમેદિાઈ
જલસાણ, કજ. ખરેડા.

1932ની સવિનર્યભંગની લડતમાં ધરપકડ 
અનરે જેલિાસ.
અિસાન : 9 કડસરેમબર, 1932; સાબરમતી 
જેલમાં.

પટે્લ, જઠેાિાઈ નાથુિાઈ
રાસ, કજ. આણંદ.

1930માં મહરેસૂલ ના ભરિા સરદાર પટરેલનો 
આદરેશ. ના-કરની લડતમાં આખું ગામ સકકર્ય. 
ધરપકડો. ધમકીઓ, જપ્તીઓ, અતર્યાચારો. 12 
મવહના કારાિાસ. દંડ ના ભરાતાં 1.5 મવહનો 
િધુ કારાિાસ.

પટે્લ, જઠેાિાઈ મનરોરિાઈ
ઝાડરેશ્વર, કજ. ભરૂચ.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 4 
મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી પુન: સકકર્ય. 
પોલીસ સાથરે સંતાકૂકડી. ઘરના માણસો પર 
અતર્યાચાર. અંતરે સમપ્થણ. 1 િષ્થ 4 મવહના 
કારાિાસ. મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, જઠેાિાઈ ્લા્લિાઈ
જનમ : 1 જૂન, 1904. પીજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ગુજરાતી ધોરણ 6. 1930ના 
ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. પાછળથી 
ધરપકડ અનરે 9 માસની જેલ.

પટે્લ, જઠેાિાઈ શંકરિાઈ
િડોદરા.

1930 : મુંબઈમાં વિદરેશી કાપડની દુકાનો તથા 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. સભા, સરઘસમાં 
સકકર્ય. 1 િષ્થ કારાિાસ. સિાસથર્યમાં બગાડ. 
વિસાપુરમાં દૂવષત પાણી. આજીિન નબળાઈનો 
ભોગ.

પટે્લ, જરેામિાઈ ગરોત્વંદિાઈ
જનમ : 21 સપટરેમબર, 1913. મઘરિાડો, કજ. 
રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં 6 માસની જેલ. રૂવપર્યા 
200 દંડની સજા. જમીનખોરડાં જપ્ત. સિરાજ 
બાદ જમીન પરત. ખરેતી.

પટે્લ, જોઈતારામ અમથાિાઈ
જનમ : 28 મરે, 1896. અનારા, તા. કપડિણજ, 
કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : શાળાંત પરીક્ષા. 1916 : હોમરૂલ 
લીગમાં સભર્ય. 1918માં ખરેડાની લડતમાં. 
1923માં કપડિણજ તાલુકા લોકલ બોડ્થના 
કૉંગ્રરેસી ઉમરેદિાર તરીકરે ચૂંટાર્યરેલા. 1930માં 
સતર્યાગ્રહમાં, 12-9-1930ના રોજ ધરપકડ 
અનરે 11 માસની સજા. 1942ના આંદોલન 
િખતરે ભારરે માંદગીમાં.

પટે્લ, જોઈતારામ અમથાિાઈ 
(ચરોકસરી)
જનમ : 1 જુલાઈ, 1917. બલોલ, તા. મહરેસાણા.

અભર્યાસ : ધોરણ સાત. ધંધો : િરેપાર.
બલોલ સરેિા સમાજ વિારા ગ્રામસુધારણા. 
મહરેસાણા તાલુકા પ્રજામંડળના સહમંત્રી તથા 
મંત્રી : 1937-’45. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
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ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ. મહરેસાણામાં િડોદરા 
રાજર્ય પ્રજામંડળના સરદાર પટરેલના પ્રમુખપદરે 
ભરાર્યરેલા અવધિરેશન દરવમર્યાન મંત્રી. 
લોકજાગમૃવત માટરે આગરેિાનો સાથરે ગામડાંમાં 
પ્રિાસ. 1948થી અમદાિાદમાં સથાર્યી. 
આઝાદી પછી વશક્ષણ અનરે સમાજસરેિાની 
પ્રિમૃવતિ. અમદાિાદમાં ચોકસી મહાજન, ધરતી 
વિકાસમંડળ, માણરેકચોક કો-ઑપ. બૅનકના 
િાઇસ ચૅરમૅન.

પટે્લ, જોઈતારામ િગવાનદાસ
જનમ : મરે, 1896. િતન : અનારા, તા. કપડિણજ.

અભર્યાસ : પ્રાથવમક શાળાંત સુધીનો. 1918 : 
હોમરૂલ લીગમાં જોડાર્યરેલા. 1930ની લડત 
િખતરે જેલિાસ.

પટે્લ, ઝવેરબા નારણિાઈ 
િસો, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 4 ધોરણ સુધીનો. 
ગાંધીજીથી પ્રભાવિત. 1932માં બોરસદમાં 
બહરેનોના સરઘસમાં લાઠીચાજ્થમાં પણ અડગ 
રહ્યા. 1932ના ઑ્ટોબરની 3જી તારીખરે 
વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ અનરે 6 માસની કરેદની 
સજા અનરે દંડ.

પટે્લ, ઝવેરિાઈ કાળરીદાસ
િતન : મહરેળજ, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1930, 1932 અનરે 1941, 1942ના સતર્યાગ્રહ 
સંગ્રામોમાં ધરપકડ િહોરરેલી. તરેમના ખરેતરના 
ઊભા પાકનો સરકારરે નાશ કરાવર્યો. ભારરે 
નુકસાની. મુકસલમ પ્રજાનરે પણ તરેમના વિશરે 
આદર હતો. સામાકજક કાર્ય્થકર.

પટે્લ, ઝવેરિાઈ જઠેાિાઈ
જનમ : 4 જૂન, 1911. ડભોઈ, કજ. િડોદરા.

1931 : ગુજરાત રાજકીર્ય પકરષદની સભામાંથી 
ધરપકડ અનરે મુક્ત. 1932 : પંચમહાલ 

કજલલા પકરષદમાં આગરેિાની, ધરપકડ. 6 
માસની જેલ. 1938માં હકરપુરામાં કૉંગ્રરેસના 
અવધિરેશનની વર્યિસથામાં ફાળો. 1941 : 
હાલોલ(પંચમહાલ)માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ધરપકડ. 6 મવહનાની સજા. 1942ની 
ચળિળમાં ડભોઈથી ધરપકડ. 15 કદિસની 
અટકાર્યત.

પટે્લ, ઝવેરિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
1928માં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાંથી ગ્રામસરેિા 
દીવક્ષતનું પ્રમાણપત્ર. 1932ની લડત િખતરે 3 
િખત જેલિાસ. 1942ના ‘ભારત છોડો’ 
આંદોલન િખતરે જેલિાસ. ગ્રામોદ્ોગના સકકર્ય 
કાર્ય્થકર.

પટે્લ, ઝવેરિાઈ ્લક્મરીદાસ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી લખીિાંચી શકતા. 
1930ની સાલમાં કૉંગ્રરેસની ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. સભા-સરઘસ તથા પવત્રકાપ્રચારનું 
કામ. 1941માં િાણીસિાતંત્ર્યની લડત િખતરે 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદ.

1398. પટે્લ, ઝવેરિાઈ શંકરિાઈ
જનમ : 17 એવપ્રલ, 1894. ઓડ, કજ. આણંદ.
કાર્ય્થક્ષરેત્ર : િરાડ, તા. બારડોલી.
1921માં અસહકારના આંદોલનમાં સરકારી 
શાળાની નોકરીનો તર્યાગ. રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
જોડાર્યા. કટળક સિરાજ ફાળો ઉઘરાિિા 
ગામરેગામ પ્રિાસ. 1923-24 : િરાડની રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં આચાર્ય્થપદ દરવમર્યાન કાંતણ, િણાટ, 
પીંજણના પ્રર્યોગ કર્યા્થ. 1927 : રરેલસંકટમાં 
રાહતકાર્ય્થ. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં 
ખરેડૂતોમાં મહરેસૂલ ન ભરિાનો પ્રચાર. 
1930માં ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 6 
માસનો કારાિાસ. છૂટીનરે ફરી પકડાર્યા. 
1942માં સભામાંથી ધરપકડ. 6 માસની કરેદ.
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પટે્લ, ઝવેરિાઈ હરીરાિાઈ
સોખડા, કજ. િડોદરા.

િડોદરામાં પરદરેશી માલના બવહષકારનું 
આંદોલન. વપકરેકટંગ. તાર-ટરેવલફોનનાં દોરડાં 
કાપર્યાં. ભાંગફોડ.

પટે્લ, ઝરીણાિાઈ નારણજી
પારડી, કજ. િલસાડ.

મૂળ ગામ િાઘછીપા. સિતંત્રતા સંગ્રામમાં 
સકકર્ય. કારાિાસ. દારૂતાડી બવહષકારની 
લડતમાં વિશરેષ ભાગ લીધો. મુક્ત પછી 
સરેિારત.

પટે્લ, ઝરીણાિાઈ સરોમાિાઈ
નકડર્યાદ.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : સૂરત. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં 
અભર્યાસ. ‘નિજીિન’ પ્રરેસમાં કૉમપૉવઝટરનું 
કામ. બારડોલીની લડતમાં સરેિક. આઝાદીની 
લડતો દરવમર્યાન ગુપ્ત પવત્રકાઓ કાઢી. 
પોલીસનરે ખૂબ હંફાિી ત્રણ િખત જેલમાં 
ગર્યા.
અિસાન : 1935, મુંબઈ.

પટે્લ, ઠાકરોરિાઈ કરસનદાસ
િલસાડ.

1930 : િડીલ ભાઈના પગલરે લડતમાં પ્રિરેશ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
વિવિધ ક્ષરેત્રરે 4 િાર કારાિાસ. સંતાનો પણ 
સંગ્રામમાં સકકર્ય.

પટે્લ, ઠાકરોરિાઈ કહાનદાસ
જ. 17 સપટરેમબર, 1898. િલસાડ.

1917માં હોમરૂલ લીગમાં જોડાર્યા. 1920માં 
ખાદી પ્રચાર. િલસાડ, ચીખલી અનરે પારડી 
તાલુકામાં લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ. ખાદીભંડાર શરૂ 
કર્યયો. 1930માં ધરાસણામાં સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. જેલમાં. કુટુંબની સાત વર્યક્તઓ જેલમાં. 

પોલીસરે દંડ િસૂલ કરિા ઘરિખરી જપ્ત કરી 
ખૂબ ઓછી કકંમતરે િરેચી. પારડી તાલુકામાં 
મદ્વનષરેધનો પ્રચાર. 1930ની ચળિળમાં 3 
િષ્થની સજા અનરે દંડ. 1931માં પકડાર્યા. સાડા 
સાત માસની સજા. 1932 : િલસાડમાં 
ધરપકડ. 6 માસની સજા, રૂવપર્યા 400 દંડ. 
1942માં ગરેરકાર્યદરે પવત્રકા તથા સંગ્રામ 
સવમવતનું સંચાલન. અટકાર્યત.

પટે્લ, ઠાકરોરિાઈ ડાહ્ાિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942 : લોકકાંવત. અભર્યાસનો તર્યાગ. 
સરઘસમાં સકકર્ય. પવત્રકાવિતરણ. 6 મવહના 
કઠોર કારાિાસ. મુક્ત પછી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં.

પટે્લ, ઠાકરોરિાઈ મગનિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942 : લોકકાંવત. અભર્યાસ, ધંધાનો તર્યાગ. 
સરઘસ. કાર્યદાભંગ. 4 મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત પછી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં.

પટે્લ, ઠાકરોરિાઈ મગનિાઈ
િડોદરા

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
િડોદરાથી 34 ર્યુિાનોએ 18-8-1942ના રોજ 
નીકળી આણંદ અનરે આસપાસનાં ગામોમાં 
લડતનો પ્રચાર કર્યયો. તરે સાંજે અડાસ 
રરેલિરેસટરેશનરે પોલીસરે તરેઓ ઉપર ગોળીબાર 
અનરે લાઠીમાર કર્યયો. સખત લાઠીમારથી તરેમનરે 
ઈજા થઈ.

પટે્લ, ડાહરીબહેન આશાિાઈ
ઉંમર : 1931માં 30 િષ્થ. રાસ, કજ. આણંદ.

બોરસદમાં 21-1-1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ સ્ત્રીઓના 
સરઘસ પર પોલીસરે કરરેલ સખત લાઠીચાજ્થથી 
ઘિાર્યાં, ખૂબ માર ખાધો. બૂટની લાતો, ધોલો 
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િગરેરરે.

પટે્લ, ડાહરીબહેન િાઈ્લા્લ
સઈજપુર.

બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓનાં સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકા તથા 
બંદૂકના કુંદા મારીનરે હાથ, ખભો અનરે માથામાં 
ઈજા કરી હતી.

પટે્લ, ડાહરીબહેન રાવજીિાઈ 
નાથાિાઈ
જનમ : 1902. ઓડ, કજ. આણંદ.

સતર્યાગ્રહ આશ્મ સાબરમતીમાં પવત સાથરે 
વનિાસ. 1920ની અસહકારની ચળિળથી પૂ. 
કસતૂરબા સાથરે વપકરેકટંગ, સરકારી કાર્યદાનો 
ભંગ, મીઠાના કાનૂનનો ભંગ તથા ખાદીની 
પ્રિમૃવતિ િગરેરરે રચનાતમક કામો કર્યાું. 7 િખત 
જેલ ભોગિી. પોલીસનો લાઠીમાર ખાધો. 
ભલાડા, તા. માતરમાં ઉદ્ોગમંકદર સંભાળ્ું.

પટે્લ, ડાહરીબહેન ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 1899. બોકરર્યાિી, તા. આણંદ, કજ. 
આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 5 ધોરણ. 1940થી 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 3 િખત જેલની સજા. 3 
માસ, 2 માસ, 1 માસ. 1943માં પ્રભાતફરેરી 
કાઢતાં પકડાર્યરેલાં અનરે રૂ. 50 દંડ.

પટે્લ, ડાહરીબહેન સરોમાિાઈ
જનમ : 1904. વચખોદરા, તા. આણંદ.

આશ્મિાસી. 1930ની લડત િખતરે કસતૂરબા 
ગાંધી સાથરે બહરેનોની ટુકડીમાં સૂરત કજલલામાં 
કાર્ય્થ. ધરપકડ. ત્રણ માસની સજા. ખાદીધારી. 
ઘરરેણાંનો તર્યાગ.

પટે્લ, ડાહરીબા નાથાિાઈ
જનમ : 1886. સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 2 ધોરણ. 1930ની લડત 
િખતરે માતર તાલુકાના લીંબાસી ગામમાં સ્ત્રી 
પકરષદના મંત્રી. ધરપકડ. 4 માસની સજા.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ આશારામ
કાવિઠા, કજ. ખરેડા.

1930માં ના-કર લડત. રાજસિ ભરિા ના 
પાડી. ઘરબાર છોડી વહજરત કરી ગર્યા. 6 
મવહના કારાિાસ. દંડ નવહ ભરાતાં ઘરિખરી 
જપ્ત કરાઈ.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ કશરીિાઈ
બોચાસણ, કજ. આણંદ.

ગાંધીજર્યંતી : 2-10-1932ના રોજ તરેમની 
આગરેિાની હરેઠળ સરઘસ નીકળ્ું. તરેમનરે 
સરમુખતર્યાર નીમર્યા હતા. તરેમની ધરપકડ 
કરિામાં આિી અનરે જેલમાં અટકાર્યત. તરેમની 
આગરેિાની હરેઠળ મરે, 1930માં ધરાસણામાં 
મીઠાના અગરો પર હલલો કરીનરે મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કરિા પચાસ સૈવનકોની ટુકડી 
ખરેડા કજલલામાંથી ગઈ હતી. તર્યાં સખત માર 
ખાધો હતો.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ કાશરીિાઈ
િાજ, તા. માતર.

1930-32ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. ત્રણ મવહના 
સુધી પરેરોલ નોકટસનો અનાદર કર્યયો. પોતાના 
ઘરનું સીલ તોડી નાખર્યું એટલરે ધરપકડ. જેલની 
સજા ભોગિી.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ ગરોકુળિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 7 ધોરણનો. 1930માં 
ઓડમાં નીકળરેલા સરઘસમાંથી ધરપકડ, 1 િષ્થ 
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કરેદ અનરે દંડ. (દંડ રૂ. 500 પાછળથી િસૂલ 
કરિામાં આવર્યો.)

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ જીવાિાઈ
ડભાણ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

ગાંધીિાદી. સિરાજર્યપ્રાવપ્તની લડતો, 1930-
32માં સકકર્ય. 1942ની લોકકાંવત િખતરે 
અટકાર્યતી કરેદી.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ જીવાિાઈ
જનમ : 18 ઑગસટ, 1906. લાઠી, કજ. અમરરેલી.

અભર્યાસ : ધોરણ 5 ગુજરાતી. ગાંધીજીના 
કાર્ય્થથી પ્રભાવિત. 1928 : ખાદીધારણ વ્રત. 
1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં િઢિાણમાં. 3 
મવહના કારાિાસ. પકરિાર પણ જેલમાં. બધાંનરે 
3-3 મવહના કારાિાસ. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. સીમાપાર. આદરેશભંગ. િઢિાણમાં 
પવત્રકાવિતરણ. 3 મવહના કારાિાસ. ગાંધી-
ઇવિ્થન સંવધથી 11 મવહનરે મુક્ત. ધાંગધા, ધોળ, 
મોરબી સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. ભાિનગર, મહુિા 
મુકામરે પરદરેશી કાપડભંડારો પર વપકરેકટંગ. 
ખાદીકાર્ય્થમાં સરેિા. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં પતની 
સાથરે સકકર્ય. ચલાળા 7 િષ્થ ખાદીપ્રિમૃવતિ. 
1945 : લાઠીમાં િષયો સુધી ખાદીપ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ ઝવેરિાઈ
િતન : આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1920-21માં અસહકારની લડત દરવમર્યાન 
અભર્યાસ છોડીનરે વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. સિદરેશીનો પ્રચાર. કાંતણનો પ્રચાર. 
પ્રભાતફરેરી કાઢતા.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ તુ્લસરીિાઈ
જનમ : 1900. ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક પાસ. 1922 : ઝંડા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 1 િષ્થની સજા. 1930માં 
સરકારી અમલદારોના બવહષકારની ચળિળ. 

ઓડમાં સરઘસમાંથી ધરપકડ. 1 િષ્થની સજા 
અનરે દંડ. (દંડ જપ્તીથી િસૂલ કરિામાં 
આિરેલો.)

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ દુ્લ્જિિાઈ
મોહનપુર, તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

મીઠુબહરેન વપટીટના સંપક્થથી રાષ્્રિાદી. 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં વિશરેષ રસ. મોહનપુરમાં 
રેંકટર્યાપ્રિમૃવતિ. કાંતણિણાટ મંડળ. 1942માં 
ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ અનરે લાલભાઈ નાર્યકની 
સૂચના હરેઠળ ચાલતી ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. ચોરામાં તલાટીઓનાં દફતરો બાળિાં, 
રરેલિરેનાં નાળાં તોડિા માટરે બૉમબ મૂકિા િગરેરરે 
કામ કર્યાું. જાનર્યુઆરી, 1943માં પોલીસરે 
મોહનપુર ગામનરે ઘરેરી લઈ મકાનોની ઝડતી 
લીધી. તરેમણરે ગુપ્ત પવત્રકાઓ, સફોટક પદાથયો 
અનર્યત્ર મૂકરેલાં એટલરે બચી ગર્યા. તર્યાર બાદ 
ખરેતી.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ નાથાિાઈ
જનમ : 20 એવપ્રલ, 1907. ભામૈર્યા, કજ. સૂરત.

1921માં સરકારી શાળા છોડીનરે લડતમાં 
જોડાર્યા. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં 
મહરેસૂલ ન ભરિાનો ખરેડૂતોમાં પ્રચાર. 1930ની 
ચળિળમાં ના-કરની લડતનું એલાન થિાથી 
ઘરબાર, ગામ છોડી વહજરત કરી. િડોદરા 
રાજર્યની હદમાં મુકામ. સરકારરે જમીન ખાલસા 
કરી. 1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
કારાિાસ 4 મવહના. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં કારાિાસ.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ પરિુિાઈ
િતન : સૂરત કજલલાનું વસકરેર. 1921માં કૉલરેજનો 
પ્રિરેશ છોડી સૂરતની રાષ્્રીર્ય કૉલરેજમાં પ્રિરેશ. 
કાંવતકારી વિચારના. પવત્રકા પ્રગટ કરતા તરેમાં 
‘ભારતનો ઉષાકાળ’, ‘ભારતની દુદ્થશા દશ્થન’ 
મથાળા નીચરે લરેખો-કાવર્યો પ્રવસદ્ધ. પવત્રકા જપ્ત. 
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રૂ. 500ની જામીનગીરી જપ્ત. બીજી રૂ. 500ની 
જામીનગીરી માગિામાં આિી. 1928ની 
બારડોલીની લડતમાં કામ કર્યુું. 1930માં 6 
મવહનાની સજા અનરે રૂ. 500નો દંડ થર્યો. 
1932ની ના-કરની ચળિળ િખતરે ધરપકડ. 
પછી મુક્ત. મહરેસૂલ નવહ ભરિાથી જમીન અનરે 
મકાનોની હરાજી ઘોવષત થઈ, પણ 1937માં 
સંપવતિ પાછી મળી. નનસાડમાં ભૂગભ્થમાં 2 િષ્થ. 
1942માં પણ ભૂગભ્થમાં ર્યરિડા જેલમાં 
અટકાર્યત.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ બેચરિાઈ
ઉબરેર, જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1930-31 : અલાદરમાં મીઠા-સતર્યાગ્રહ 
જંબુસરમાં. વિલાર્યતી કાપડ સામરે વપકરેકટંગ કર્યુું 
અમદાિાદમાં. પવત્રકાવિતરણ. પીલુદરામાં 
લડતનો પ્રચાર. સાડા સાત મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ િાઈ્લા્લિાઈ
પીપળાિ, કજ. ખરેડા.

પીપળાિમાં સરમુખતર્યારોની પકરષદમાં 
1932માં લાઠીમારનો ભોગ, ધરપકડ. 2 
િષ્થની જેલ અનરે દંડની સજા ભોગિી.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ િાણાિાઈ
જનમ : કડોલી, કજ. િલસાડ.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી ધોરણ 4.
1930માં દાંડીકૂચ િખતરે ધામણથી નિસારી 
સુધીની કૂચમાં જોડાર્યા. અભર્યાસ છોડી મરોલી 
આશ્મમાં પ્રિરેશ મરેળિી કાંતણ-િણાટની 
તાલીમ લીધી. દાંતરે ગામરે રહીનરે કાંઠાવિસતારનાં 
ગામોમાં કાંતણ-િણાટની રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 
સરેિાદળ વશકબરમાં કતારગામમાં જોડાર્યા. 
સૂરતની આસપાસનાં ગામોમાં ગુપ્ત પવત્રકાઓ 
િહેંચતા. તાપીમાં પુષકળ પાણી છતાં 26-1-
1931ના રોજ કીકાભાઈ નાવિક સાથરે બરેટ પર 

જઈનરે ધિજ ફરકાવર્યો. સૂરતના સગરામપરામાં 
મીઠું પકાિી કાનૂનભંગ કર્યયો. ધરપકડ. 7.5 
માસની સખત સજા. મુક્ત પછી અમદાિાદ 
જઈ પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેતાં. 4 મવહનાની કરેદ. 
1942માં બુકડર્યા ગામરે ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિમાં 
સામરેલ.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ મનરોરિાઈ
જનમ : 16 સપટરેમબર, 1884. અમદાિાદ.

1923માં બોરસદ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1924માં ધોળકામાં લોકસરેિા. 1930માં 
ધોળકામાં મીઠાના કાર્યદોનો ભંગ કર્યયો, 
ધરપકડ, કારાિાસ. 1941માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં કારાિાસ વિસાપુરની જેલમાં. 
1942માં અટકાર્યત-કારાિાસ.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ મંગળિાઈ
કાસર, તા. આણંદ.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી ધોરણ 2. 1932ની 
સતર્યાગ્રહની લડત િખતરે ધરપકડ. 2 િષ્થની 
સજા તથા દંડ. (6 માસ ર્યરિડા અનરે 18 માસ 
વિસાપુર જેલમાં.)

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ મંગાિાઈ
જનમ : 1 જૂન, 1898. છાપર, તા. ગણદરેિી.

કજ. નિસારી. ગરીબ. વનરક્ષર. ગાંધીજીનો 
સિરાજનો સંદરેશો એમનરે પહોંચર્યો. 1920થી 
ખાદી પહરેરિા માંડી. સભા-સરઘસો તથા 
વપકરેકટંગમાં ભાગ લરેતા રહ્યા. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
રહ્યા. 6 મવહનાની કરેદની સજા. વર્યિસાર્ય : 
મજૂરી.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ મરીઠાિાઈ
ગજેરા, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1930થી સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. વિવિધ પ્રિમૃવતિ. 
વહજરત. 1942 : િરેડચ થાણામાંથી શસ્ત્રોની 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 282

લૂંટના કાર્ય્થમાં કાંવતકારીઓનરે સહાર્ય, આશ્ર્ય, 
ભોજનાકદ વર્યિસથા. ગુપ્ત ચચા્થ. ધરપકડ. 13 
મવહના અટકાર્યત. 1947 સુધી ચળિળોમાં 
સકકર્ય રહ્યા.
પટરેલ, ડાહ્યાભાઈ લલલુભાઈ

જનમ : 1918, આણંદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : એમ.એ., બી.ટી. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ િખતરે અટકાર્યતી કરેદી તરીકરે 9 
માસ માટરે જેલમાં.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ વનમાળરીદાસ
બારડોલી.

1942 : ‘કરેંગરે ર્યા મરેંગરે’ની લડતમાં સકકર્ય. 
1 િષ્થ કારાિાસ. પવત્રકાવિતરણ. પુન: 6 
મવહના કારાિાસ. તામ્પત્ર. વનિમૃવતિિરેતન લરેતા 
નથી.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ સરોમાિાઈ
જનમ : 31 જાનર્યુઆરી, 1913. રૂપાલ, કજ. 
ગાંધીનગર.

મુંબઈ ર્યુવનિવસ્થટીના બી.એ. અભર્યાસ 
દરવમર્યાન રાષ્્રીર્ય ભાિના. ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. ઊંઝા કાિતરા કરેસના 
આરોપી. દોઢ િષ્થની જેલ ભોગિી. આઝાદી 
બાદ સરકારી નોકરીમાં પુન:સથાવપત. 
મામલતદાર તરીકરે વનિમૃતિ.
અિસાન : 2 એવપ્રલ, 1972.

પટે્લ, ડાહ્ાિાઈ ક્હમાિાઈ
જનમ : 18 સપટરેમબર, 1904. થામણા, તા. 
આણંદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધીનો. 1921માં સરકારી 
શાળાનો બવહષકાર. ઉમરરેઠની રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
જોડાર્યા. 1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે 
ઠાસરા તાલુકામાં પ્રચારકાર્ય્થ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ના આંદોલન િખતરે ગ્રામફરેરી. ધરપકડ. 

6 માસની સાદી કરેદ. કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર.

પટે્લ, તળશરીિાઈ રણછરોડિાઈ
આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરાસણા 
જતાં રસતામાં લાઠીમાર. ઊંટડી સુધી ચાલતા 
લઈ ગર્યા. તરેમની છાિણી લૂંટાઈ અનરે 
બીલીમોરાની છાિણીમાં હાંકી કાઢા.

પટે્લ, તારાબહેન
બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની લડત િખતરે બોરસદમાં દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. 11 માસની સજા 
અનરે દંડ.

પટે્લ, તુ્લસરીદાસ જઠેાિાઈ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1920. ઇસલામપુર, તા. 
ચાણસમા, કજ. મહરેસાણા.

હકરપુરા અવધિરેશન(1938)માં સિર્યંસરેિક. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં વમત્રોનું 
સંગઠન. ભૂગભ્થમાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. શ્ીમંત 
બુધાલાલનરે ઉપાડી જઈ નાણાં પડાિિાના 
કાિતરામાં પકડાર્યા. કુલ નિ માસ કારાિાસ. 
િડોદરા રાજર્યની પ્રજાકીર્ય સરકારરે મુ્ત કર્યા્થ. 
લણિાના વત્રભુિન વિદ્ાલર્યના આચાર્ય્થ અનરે 
જાહરેર પ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, તુ્લસરીદાસ મરોતરીિાઈ
રાસ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : વિનીતની પરીક્ષા પાસ – ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન 
દરવમર્યાન ધરપકડ. 6 મવહના કારાિાસ. 
પાસપૉટ્થ જપ્ત કરાર્યો. વિદ્ાપીઠમાં સરેિા. 
આશ્મ ગૌશાળામાં સરેિા. નિજીિન 
મુદ્રણાલર્યમાં સરેિા. અમદાિાદ.

પટે્લ, ત્રિકમિાઈ ઘે્લાિાઈ
કાસર, કજ. આણંદ.
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અભર્યાસ : 7 ધોરણ. 1921ની અસહકારની 
ચળિળમાં ભાગ લીધો. વિદરેશી માલનો 
બવહષકાર. 1923માં નાગપુરમાં ઝંડા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 1 િષ્થની જેલની સજા, પણ 
લડતનું સમાધાન થતાં િહરેલા છૂટી ગર્યરેલા.

પટે્લ, ત્રિકમિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 7 ધોરણ. 1942ની 
ચળિળ દરવમર્યાન ઓડના સરઘસમાંથી 
ધરપકડ. 1 િષ્થની સજા અનરે દંડ. (જે િસૂલ 
કરિામાં આવર્યો હતો.)

પટે્લ, ત્રિકમિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
િતન : વલંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1930-32ની લડતમાં ના-કરના કાર્ય્થકમ હરેઠળ 
જમીનમહરેસૂલ નવહ ભરરેલું. તરે બદલ તરેમની 
ઘરિખરી જપ્ત થઈ હતી.

પટે્લ, ત્રિિુવનદાસ ક્કશરીિાઈ
જનમ : 10 ઑ્ટોબર, 1903. આણંદ.

1921 : અસહકારના આંદોલનમાં શાળાનો 
તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાંથી વિનીત. 
1930થી 1942 સુધીમાં તતકાલીન ખરેડા 
કજલલાનાં આણંદ, નાિલી અનરે થામણા ગામમાં 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામોમાં સકકર્ય ભાગ લઈ અનરેક 
િાર જેલ ભોગિી. સિાતંત્ર્ય-સંગ્રામોમાં 
દોરિણી, સંચાલન. ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં 
કજલલાની ટુકડીનું નરેતમૃતિ. ખરેડા કજલલા દૂધ 
ઉતપાદક સહકારી સંઘ વિારા સરેિાકાર્ય્થ (અમૂલ, 
આણંદ). રાજર્યસભાના સભર્ય. અિસાન થર્યરેલ 
છરે.

પટે્લ, ત્રિિુવનદાસ ન.
જનમ : 18 સપટરેમબર, 1917. લણિા, તા. 
ચાણસમા.

કડીના સિ્થવિદ્ાલર્યની બોકડુંગમાં રાષ્્રપ્રરેમનું 

િાતાિરણ. અમદાિાદ જઈનરે બી.એ., 
એમ.એ.ના અભર્યાસ દરવમર્યાન ‘વહનદ છોડો’ 
લડત શરૂ. અભર્યાસ છોડી ચળિળમાં ભાંગફોડ 
માટરે ટુકડી તૈર્યાર કરી. શરેરથા પાસરે 
રરેલિરેલાઇનમાં ભંગાણ કર્યુું. ગોડાઉન તોડ્ું. 
ધરપકડ. જેલ. સાબરમતી જેલમાં રવિશંકર 
મહારાજ અનરે બબલભાઈ મહરેતાનો પકરચર્ય. 
બદલી થઈનરે નાવશકની જેલમાં. કુલ સાત 
માસનો કારાિાસ. િરેપાર-ધંધામાં નુકસાન 
થિાથી ખરેતીમાં જોડાર્યા.
અિસાન : 22 જૂન, 1955.

પટે્લ, ત્રિિરોવનદાસ દ્ારકાદાસ
જનમ : 7 ઑ્ટોબર, 1918. હીરપુરા, તા. 
વિજાપુર.

1930-32ની ચળિળમાં સકકર્ય થઈ લડતનો 
પ્રચાર કરિા કડી અનરે કલોલ પાસરેનાં ગામોમાં 
વમત્રો સાથરે પ્રિાસ. તરે દરવમર્યાન ચળિળની 
પવત્રકા િહેંચતા. રાષ્્રિાદનો પ્રચાર. રાત્રરે સભા 
ભરી પ્રિચન કરતા. 23 માચ્થ, 1932 : દરેત્રોજ 
ગામની સભામાંથી ધરપકડ. વિરમગામની 
કોટ્થમાં કરેસ. 16 સાથીદારો સાથરે જેલિાસ. તરે 
પછી અમદાિાદમાં વનિાસ.

પટે્લ, દયારામ
કટમબરિા, કજ. સૂરત.

કટમબરિામાં સતર્યાગ્રહ કરીનરે 4 મવહના જેલમાં 
ગર્યા. છૂટીનરે 1942ના જૂનમાં બી.ટી. થિા 
િડોદરા ગર્યા. ‘વહનદ છોડો’ની ચળિળ શરૂ 
થતાં કૉલરેજ છોડી કટમબરિા જઈનરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. રરેલિરેના પાટા 
ઉખાડિા અનરે સટરેશનો બાળિાનો કાર્ય્થકમ 
હતો. કટમબરિા સટરેશન બરે િખત બાળિામાં 
આવર્યું. સરકારરે સટરેશન બંધ કરી ચારરે બાજુનાં 
ગામો પર સામૂવહક દંડ નાખી જપ્તી કરી. 
લોકોનો જપ્ત કરરેલો માલ કટમબરિા સટરેશનરે 
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ખડકરેલો હતો. ચોકી કરતા પોલીસોનરે બાંધી 
દઈનરે બંદૂકો છીનિી લરેિાનો કાર્ય્થકમ. પોલીસો 
જાગ્રત રહરેિાનરે કારણરે વનષફળ. લડત પછી 
1943માં બી.ટી. થર્યા અનરે િાલોડની માધર્યવમક 
શાળાના આચાર્ય્થ થર્યા.

પટે્લ, દયાળજી ત્રિિરોવન
અમદાિાદ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન; 15-1-
1933ના રોજ ખરેડા કજલલાના પીપળાિ ગામરે 
સમસત ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની પકરષદમાં 
હાજર રહ્યા. તર્યાં લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા અનરે 
તરેમની ધરપકડ કરી બરે િષ્થની કરેદની સજા તથા 
રૂ. 300/- દંડ અથિા છ માસની િધુ કરેદની
સજા થઈ.

પટે્લ, દયાળજી ત્રિિરોવનરાય
જનમ : 30 માચ્થ, 1903. મણુંદ, કજ. મહરેસાણા.

1930 : વશક્ષકની નોકરીનો તર્યાગ. દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. લાઠીમાર. દોઢ મવહનો 
કારાિાસ. 15 રૂવપર્યા દંડ. 1932 : દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. બરે મવહના કારાિાસ. 
સરમુખતર્યારપદ માટરે 6 મવહના કારાિાસ. રૂ. 
100 દંડ. બોરસદ, સરમુખતર્યારોની પકરષદમાં 
હાજરી. 2 િષ્થ કારાિાસ. રૂ. 300 દંડ. 1940 
: વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ. 
1942ની લોકકાંવતમાં. અટકાર્યત. 14 મવહનરે 
મુ્ત. મહરેસાણા કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
મંત્રી. મહરેસાણા કજલલા હકરજન સરેિક સંઘના 
મંત્રી. 1952 : મુંબઈ રાજર્યની વિધાનસભાના 
સભર્ય.

પટે્લ, દયાળજીિાઈ િગાજીિાઈ
નીઝર (ગોજી), તા. બારડોલી, કજ. સૂરત.

અભર્યાસ : શાળાંત પાસ. વર્યિસાર્ય : વશક્ષક. 
1942 : લડતમાં પરેરા ગામની શાળાનાં પત્રકો 
બાળિામાં આવર્યાં તરે પ્રસંગમાં સંડોિણી. 7 

મવહના કારાિાસ. નોકરી ગઈ. સિતંત્રતા પછી 
પુન:સથાપન.

પટે્લ, દયાળજી રતનજી
આફિા, કજ. સૂરત.

1920-22 : અસહકારની ચળિળમાં જોડાર્યા. 
1930માં દાંડીકૂચ િખતરે ગાંધીજીની સાથરે 
ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1930માં 
4 માસની જેલ. 1932માં ફરી 4 માસની જેલ 
અનરે 400 રૂવપર્યા દંડ. 1933માં આઠ માસની 
જેલ અનરે 300 રૂવપર્યા દંડ. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં 4 માસની જેલ. 1942માં ફરી 
ચાર માસની જેલ ભોગિી. રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિઓમાં અસપમૃશર્યતા-વનિારણ, ખાદીપ્રચાર, 
દારૂવનષરેધ, રાનીપરજ કનર્યાઓનું વશક્ષણ િગરેરરે.

પટે્લ, દયાળજી ્લા્લિાઈ
વનજર, તા. બારડોલી.

અભર્યાસ : 4 ધોરણ અંગ્રરેજી, ગંગાધરા 
હાઈસકૂલ. વર્યિસાર્ય : વશક્ષક. 1942 : પરેરા 
ગામની શાળાનાં પત્રકો બાળિાના પ્રસંગમાં 
સંડોિણી. 7 મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી 
પુન: વશક્ષક.

પટે્લ, દયાળિાઈ નારણિાઈ
લસુંદ્રા, કજ. ખરેડા.

1930માં મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે લસુંદ્રા 
છાિણીના સતર્યાગ્રહીઓની વર્યિસથા. 
સિર્યંસરેિકની કામગીરી. ધરપકડ. 3 માસની 
જેલની સજા.

પટે્લ, ક્દનેશિાઈ કેસુરિાઈ
અવિધા, કજ. ભરૂચ.

1930થી 1942 સુધી સિાતંત્ર્યસંગ્રામની 
લડતોમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. કાર્યદાભંગનાં 
કાર્યયો. આતમભોગ. કારાિાસ. મુક્ત પછી પણ 
સકકર્ય.
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પટે્લ, ક્દવાળરીબહેન
િતન : આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1932ની ચળિળમાં ના-કરની લડતમાં 
જમીન-મહરેસૂલ ભર્યુું નવહ તરેથી સરકારરે જપ્તી 
િૉરંટ કાઢું. તરેથી બાજુની ગાર્યકિાડી સરહદમાં 
કરોલી ગામરે વહજરત કરી; પરંતુ મહરેસૂલ તો ન 
જ ભર્યુું. સરકાર સાથરે સમાધાન થર્યા બાદ 
િતનમાં પાછાં ફર્યાું.

પટે્લ, ક્દવાળરીબહેન ઝવેરિાઈ
કાસર, કજ. આણંદ.

1930ના સિરાજર્યપ્રાવપ્તના સંગ્રામમાં ભાગ. 
6 માસની સજા. સાબરમતી જેલમાં. મીઠું 
િહેંચતાં 6 માસની સજા. 1932ની લડત 
િખતરે પવત્રકા િહેંચતાં ધરપકડ. 2 િષ્થની 
સજા.

પટે્લ, ક્દવાળરીબહેન પૂંજાિાઈ
ઑડ, કજ. આણંદ.

1930ની લડત િખતરે આણંદમાં કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ, 6 માસની સજા. મીઠું 
િહેંચતાં 6 માસની સજા. 1932ની લડત 
િખતરે પવત્રકા િહેંચતાં ધરપકડ. 2 િષ્થની 
સજા.

પટે્લ, દરીનુિાઈ મૂળજીિાઈ
જનમ : એવપ્રલ, 1914. િતન : સોકજત્રા, તા. 
પરેટલાદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ જેલની 
સજા થઈ હતી. 1932ની લડતમાં અભર્યાસ 
છોડીનરે ભાગ લીધો. તરે પછી 1936માં બી.એ. 
પાસ.

પટે્લ, દુ્લ્જિિાઈ નાગરજી
જનમ : 1904માં. િાસણા, કજ. િલસાડ.

1930થી લડતમાં ભાગ. વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ જેલ ભોગિી. 1936-

37માં દુકાળરાહતનાં કામો કર્યાું. 1942માં 
ચીખલી તાલુકા સવમવતના પ્રમુખ. તર્યારરે 13 
મવહનાની કરેદની સજા થઈ. 1947થી 1952માં 
કજલલા લોકલ બોડ્થના સભર્ય હતા. સહકારી 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.
અિસાન : 1958.

પટે્લ, દેવજીિાઈ િરીખાિાઈ
જનમ : 1900. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 1923 : નાગપુર ધિજ 
સતર્યાગ્રહમાં જિા નીકળ્ા, પણ નંદરબારથી 
પાછા િળ્ા. 1930 : દાંડીકૂચ. ઓલપાડ 
ક્ષરેત્રમાં વર્યિસથા સંચાલન. સહકારી પ્રિમૃવતિ. 
સભાસંમરેલનોની વર્યિસથા. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. 10 ઑગસટથી 1 િષ્થ 
અટકમાં, સાબરમતી અનરે નાવશક જેલમાં.

પટે્લ, દેવાિાઈ રણછરોડજી
િઢિાવણર્યા, કજ. સૂરત.

1938માં હકરપુરા મહાસભામાં સિર્યંસરેિક. 
જીિન- પર્યુંત ખાદીધારી. 1942માં એમની 
અનરે પતની ગંગાબહરેનની િાલોડમાંથી ધરપકડ. 
રૂ. 50નો દંડ. િાલોડ પાછા ફર્યા્થ તર્યારરે પોલીસરે 
ઘરનો સામાન લૂંટી લીધો હતો. માફી માગિા 
ઇનકાર કર્યયો. 1942માં નોકરીમાંથી સસપરેનડ 
કર્યા્થ. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ અંગરે એમના પર શક કરી 
ખૂબ માર માર્યયો હતો.

પટે્લ, દેવરીબહેન માધવિાઈ
રાર્યમ, બારડોલી.

1930 : સતર્યાગ્રહ સિર્યંસરેવિકા. બારડોલીમાં 
સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ. દંડ. 1933 : 
સૂરતમાં સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ કારાિાસ.

પટે્લ, દેસાઈિાઈ નાથાિાઈ
જનમ : 13 ઑગસટ, 1895. ઓડ, કજ. આણંદ.

1922 : અસહકારના આંદોલનમાં જોડાર્યા. 
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1930ના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 4 માસની જેલ. 
1933માં ફરી સતર્યાગ્રહ, અઢી િષ્થની જેલ. 
1935માં નકડર્યાદમાં વિઠ્લ કનર્યા વિદ્ાલર્યના 
મુખર્ય સંચાલક. 1942માં અટકાર્યતમાં. 
1944થી 1950 : વિઠ્લ કનર્યા વિદ્ાલર્યમાં 
કામ. ખરેડા કજલલા સકૂલ બોડ્થના અધર્યક્ષ. 
1952 : મુંબઈની વિધાન પકરષદમાં ચૂંટાર્યા.

પટે્લ, દેસાઈિાઈ બકરોરિાઈ
જનમ : 20 ફરેરિુઆરી, 1899. કહાનિા, કજ. 
ભરૂચ.

1930 : દાંડીકૂચ. પોલીસ પટરેલના પદનો 
તર્યાગ. ના-કર સતર્યાગ્રહ. ભૂવમ જપ્ત. 1930-
32 : કારાિાસ. 1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ-
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
ભૂગભ્થિાસ. લડત બંધ હોર્ય તર્યારરે ખરેતી અનરે 
ખાદીપ્રિમૃવતિ.
અિસાન : 28 જૂન, 1949. થુિાિી, સંખરેડા, 
કજ. િડોદરા.

પટે્લ, દેસાઈિાઈ િૂ્લાિાઈ
િતન : આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1932ની લડત િખતરે ના-કરના કાર્ય્થકમ હરેઠળ 
જમીનમહરેસૂલ ભર્યુું નવહ. તરેથી સરકારરે જપ્તી 
િૉરંટ કાઢું. છતાં મહરેસૂલ ન ભર્યુું. પાસરેની 
ગાર્યકિાડી સરહદમાં (િડોદરા રાજર્યની 
સરહદમાં) કરોલી ગામરે વહજરત કરી. સરકાર 
સાથરે સમાધાન થર્યા પછી િતનમાં પાછા 
આવર્યા.

પટે્લ, દેસાઈિાઈ હક્રિાઈ
જનમ : 1878. િતન : ઠાસરા, કજ. ખરેડા.

વર્યિસાર્ય : ખરેતી અનરે િરેપાર.
1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. સભા-
સરઘસોમાં જોડાિું. દારૂનાં પીઠાં, વિદરેશી 
માલની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 1950 સુધી 
ઠાસરા તાલુકા કૉંગ્રરેસના આગરેિાન.

પટે્લ, દ્ારકાદાસ બાપુિાઈ
જનમ : 1914. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં િીજળીનાં 
સબસટરેશનો ઉડાિી દરેિાનાં કાિતરામાં, 
સૂર્યયોદર્ય વમલસના સબસટરેશનરે બૉમબ મૂકિા 
ગર્યા. ધરપકડ. 25-12-1942થી લાંબા 
સમર્યની અટકાર્યત બાદ મુક્ત.

પટે્લ, ધનજીિાઈ ક.
વર્યિસાર્ય : છબીકાર. 1930માં 6 મવહના માટરે 
વિસાપુર કારાગમૃહમાં. ગુપ્ત રીતરે કૅમરેરો મરેળિી 
કારાગમૃહની તથા તર્યાંની પ્રિમૃવતિની છબીઓ પાડી.

પટે્લ, ધનજીિાઈ મરોરારિાઈ
મંકદર, કજ. િલસાડ.

નાની િર્યથી ચળિળમાં સકકર્ય. વિદરેશી માલના 
ભંડાર તથા દારૂતાડીનાં પીઠાં સામરે વપકરેકટંગ. 
ગ્રામ-પ્રિાસ. પ્રચારકાર્ય્થ. 4 મવહના કારાિાસ. 
1930 : દાંડીકૂચમાં સકકર્ય. લાઠીમાર. 1942 
: ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય.

પટે્લ, નગરીનિાઈ માધવિાઈ
િતન : લાછરસ, રાજપીપળા. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : 
કપડિંજ.

અભર્યાસ : પીએચ.ડી. પલાનટ રિીકડંગ (નર્યૂર્યૉક્થ). 
1930ના સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ. 3 માસની 
જેલની સજા. કૉંગ્રરેસની કચરેરી જપ્ત થિાથી 
‘ફરતી કૉંગ્રરેસની કચરેરી’ ચલાિી. કપડિંજ 
તાલુકામાં કપાસની ખરેતી.

પટે્લ, નગરીનિાઈ સુખાિાઈ
જનમ : 1922 આશરરે. િડસાંગળ, તા. ગણદરેિી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સભા-
સરઘસોનું આર્યોજન, પવત્રકા િહેંચિી, 
શાળાઓ બંધ કરાિિા વપકરેકટંગમાં સકકર્ય. 
વપકરેકટંગ દરવમર્યાન 2 િાર ધરપકડ. થોડા 
કલાકમાં મુક્ત. ત્રીજી િાર 4 માસની કરેદની 
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સજા. નિસારી જેલમાં 1 મવહના બાદ મુક્ત. 
પછી એમ.એ., બી.એડ્. થઈ વશક્ષક, શાળાના 
આચાર્ય્થ, પાઠપુસતકોના લરેખક.

પટે્લ, નટવર્લા્લ ડંુગરદાસ
જનમ : લાડોલ, તા. વિજાપુર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. કડી સિ્થવિદ્ાલર્યના વનિાસ 
દરવમર્યાન દરેશપ્રરેમ, સિાશ્ર્યના ગુણ.
1942ની ચળિળમાં – ગામડરે જઈ લડતનો, 
ખાદીનો પ્રચાર. અમદાિાદ કૉલરેજમાં અભર્યાસ. 
10 ઑગસટ : શાહપુર દરિાજેથી કાઢરેલા 
સરઘસમાં જોડાર્યા. પોલીસરે કરરેલા લાઠીચાજ્થમાં 
તરેમનરે મૂઢ માર પડરેલો. અધયો કલાક બરેભાન 
રહરેલા. તરે પછી િતનમાં જઈ ગામડરે ગામડરે જઈ 
પ્રભાતફરેરી અનરે સરઘસો કાઢતા. પવત્રકાઓ 
િહેંચતા. લોકજાગમૃવત. લાડોલમાં પ્રચારકાર્ય્થ 
દરવમર્યાન પોલીસ અિારનિાર પકડી જતી 
અનરે આખો કદિસ પૂરી રાખી, ચરેતિણી આપી 
છોડી દરેતા. આિું અનરેક િાર બનતું.
વિસનગરમાં જાહરેર સભામાં ‘િંદરે માતરમ્’ 
ગીત ગિરાિી સભા શરૂ કરાિી. આઝાદી બાદ 
ખાદી અનરે સિદરેશીનું કામ કર્યુું. મહરેસાણા 
કજલલા ખાદી ગ્રામોદ્ોગ સહકારી સંઘ વલ.ના 
વર્યિસથાપક તરીકરે 18 િષ્થ સરેિા બજાિી.

પટે્લ, નટવરિાઈ બહેચરિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942 : લોકકાંવત. અભર્યાસ-ધંધાનો તર્યાગ. 
સરઘસ, કાર્યદાભંગ. 4 મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં સકકર્ય.

પટે્લ, નટવર્લા્લ િગવાનદાસ
િલસાડ.

1930 : દાંડીકૂચ. સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. 
ધરાસણામાં મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના 
કારાિાસ. 1932 : સવિનર્ય ભંગ આંદોલન. 
િાલોડ. 6 મવહના કારાિાસ. આવથ્થક ભીંસમાં.

પટે્લ, નરત્સંહિાઈ ઈશ્વરિાઈ
જનમ : 13 ઑ્ટોબર, 1874. નાર, કજ. આણંદ.

કાંવતકારી પ્રિમૃવતિ, બૉમબપ્રિમૃવતિમાં સહર્યોગ. 
િડોદરા રાજર્યમાં સરકારી અવધકારી હતા. 
ગુપ્ત રીતરે બંગાળીમાંથી ‘મુક્ત કૌન પથરે’માંથી 
અનુિાદ કરી બૉમબ બનાિિાની રીત િણ્થિતી 
પુકસતકાઓ, ‘િનસપવતની દિાઓ’, ‘સાબુ 
બનાિિાની રીત’, િગરેરરે ભળતાં નામ હરેઠળ, 
ગુપ્ત પ્રરેસમાં છાપીનરે પ્રગટ કરી. તરેથી 
રાજર્યમાંથી હદપાર. કરિકટશ પોલીસના હાથરે ન 
પકડાિા પુદુચરેરી થઈનરે પૂિ્થ આકરિકા ગર્યા. 
ભારત પાછા આિી 1930ની સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં ભાગ લઈ, 6 માસની 
સજા ભોગિી. વમલકત, મકાન જપ્ત, હરાજ. 
સમાજસુધારક બનર્યા. ‘પાટીદાર’ માવસકના 
સંપાદક.
અિસાન : 27 ઑ્ટોબર, 1915. સોકજત્રા.

પટે્લ, નરત્સંહિાઈ શંકરિાઈ
િતન : લીંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1930-32ની લડતમાં ભાગ લરેતાં 6 માસની 
સજા. 1942ની લોકકાંવતની ચળિળ િખતરે 
ગામની શાળા અનરે ચોરાનું દફતર બાળી 
નાખિાના ગુના બદલ 6 માસની સજા.

પટે્લ, નરત્સંહિાઈ શંકરિાઈ
થામણા, કજ. ખરેડા. થામણા ગામના મુખી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં ચારરેક 
કદિસમાં બબલભાઈ મહરેતાની ધરપકડ થઈ. 
તરે પછી થામણા ગામના મુખી નરવસંહભાઈ 
સવહત બીજા પંદરરેક ભાઈઓનરે જેલર્યાત્રાનો 
લહાિો મળ્ો હતો.

પટે્લ, નરસરીિાઈ ધૂળાિાઈ
નાર, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
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િખતરે ઓડ ગામમાં નીકળરેલા સરઘસમાં 
ગોળીબાર થતાં ઘિાર્યા અનરે તરે કદિસરે જ 
શહીદ થર્યા.

પટે્લ, નરસરીિાઈ મરોહનિાઈ
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 18 
ઑગસટ, 1942ના રોજ િડોદરાની કૉલરેજ અનરે 
શાળાના વિદ્ાથભીઓ સાથરે આણંદની 
આસપાસનાં ગામોમાં લડતનો પ્રચાર કર્યયો. તરે 
કદિસરે સાંજે પાછા ફરતાં અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે 
પોલીસરે તરેઓ ઉપર આડરેધડ કરરેલા ગોળીબારથી 
અનરે લાઠીમારથી ઘિાર્યા.

પટે્લ, નરરોત્તમિાઈ ડાહ્ાિાઈ
મલરેકપુર, તા. પલસાણા, કજ. સૂરત.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં, 
1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં તથા 
1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય 
ભાગ લઈ દરરેક િખતરે જેલ ભોગિી. 
શાંવતવનકરેતન કલકતિાના સનાતક. િલલભ 
વિદ્ાથભી આશ્મ, સૂરતના ગમૃહપવત.

પટે્લ, નરરોત્તમિાઈ નાથુિાઈ
કોસમાડા, તા. કામરરેજ, કજ. સૂરત.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ધરાસણામાં 
મીઠાના અગરો લૂંટિા ટુકડીમાં જોડાર્યા. સખત 
લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યરેલા અનરે િરલી જેલમાં 
શહીદ થર્યા. તરેમનરે અંજવલ આપિા સૂરતમાં 
પ્રચંડ સરઘસ નીકળ્ું હતું અનરે ડક્કા ઓિારરે 
મળરેલી સભામાં સદગતનરે અંજવલ અપાઈ 
હતી.

પટે્લ, નરરોત્તમિાઈ િગવાનિાઈ
જનમ : 1921. વનઝર, કજ. સૂરત.

1942માં સાનરે ગુરજીનો સંદરેશો મળતાં 
ભણતર છોડ્ું. દરેલિાડા કરેનદ્રમાં લડતનું 
પ્રચારકાર્ય્થ. પકડાર્યા. 2 મવહનાની સજા. 

1943માં ગાંધીજી ઉપિાસ પર ઊતર્યા્થ તર્યારરે 
પુણરેમાં આગાખાન મહરેલ પરના મોરચામાં 
જોડાર્યા. પકડાર્યા. 3 મવહનાની સજા. 1944માં 
ખાનદરેશમાં સરકારી વતજોરીની લૂંટના આરોપી. 
8 મવહના અટકાર્યતી કરેદી. ફરી પકડીનરે ધૂવળર્યા 
જેલમાં 2 મવહના. તરે પછી િતનમાં નજરકરેદમાં 
1946 સુધી.

પટે્લ, નરરોત્તમિાઈ ્લક્મણિાઈ
માસમા, સૂરત.

1940ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં. 4 મવહના 
કારાિાસ. 1942ની લડતમાં 10 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, નમ્જદાબહેન મરોહન્લા્લ
અમદાિાદ.

1930-32ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
તરેમણરે બોરસદ સતર્યાગ્રહનું 46મા સરમુખતર્યાર 
તરીકરે નરેતમૃતિ કર્યુું હતું. માચ્થ, 1933માં 
‘બોરસદ સતર્યાગ્રહ સમાચાર’ એમના નામથી 
પ્રગટ થતું હતું. 4 એવપ્રલ, 1933ના રોજ 
બોરસદમાં વિદરેશી કાપડ, કરિકટશ માલ અનરે 
તમામ વિદરેશી િસતુઓના િરેપારીઓનરે તરેનો 
િરેપાર નહીં કરિા સમજાવર્યા.

પટે્લ, નત્્લનકાનત પુરુષરોત્તમ
નાપાડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : એમ.એ., એલએલ.બી. 1930 : 
િાનરસરેનામાં, સભા-સરઘસો, 
પવત્રકાવિતરણમાં સકકર્ય. 1941 : પુણરે. 
ફરગર્યુસન કૉલરેજમાંથી એલએલ.બી. 1942 : 
એમ.એ. થર્યા. ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન 
દરવમર્યાન આણંદ આગમન. સરેના રચિા 
પ્રિમૃવતિ. કારાિાસ. પુન: 7 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, નવનરીત્લા્લ નરિેરામ
િલસાડ.
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1930 : સોલાપુરમાં 4 જણનરે દરેહાંત દંડની 
વશક્ષાના વિરોધમાં સરઘસ. ધિજારોપણ. 
લાઠીમાર. કારાિાસ. દંડના બદલામાં િધુ 
કારાિાસ.

પટે્લ, નંદુિાઈ
અમદાિાદ.

રવિશંકર મહારાજ અનરે ઠક્કરબાપાની ઊંડી 
અસર. કૉંગ્રરેસ સરેિાદળ વિારા કાર્ય્થ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો અનરે 
જેલિાસ િરેઠો. ભાગલા પડ્ા પછી 
વનિા્થવસતોના પુનિ્થસિાટનું કામ કર્યુું.

પટે્લ, નાથાિાઈ કાળરીદાસ
િાસણા, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

ધંધરે ખરેડૂત. 1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
િખતરે ધરપકડ થતાં જેલિાસ. સામાકજક 
કાર્ય્થકર.

પટે્લ, નાથાિાઈ ગરોપાળદાસ
રવસકપુરા, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

ખરેતી. 1941ની વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહની લડત 
િખતરે જેલિાસ.

પટે્લ, નાથા્લા્લ ્લલ્લુદાસ
જનમ : 25 ફરેરિુઆરી, 1914. મરેડા આદરજ, કજ. 
મહરેસાણા.

1930 : દાંડીકૂચ. ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. અમદાિાદમાં ધરપકડ. 3 મવહના 
કારાિાસ. 1933 : મામલતદાર કાર્યા્થલર્ય પર 
ધિજારોપણ. 3 મવહના કારાિાસ. 1942 : 
અમદાિાદમાં ધરપકડ. ચાર માસની કરેદ. 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિ. સરેિાકાર્ય્થ ચાલુ.
અિસાન : 1977.

પટે્લ, નાથુિાઈ કેવળિાઈ
જનમ : 1919. માસમા, કજ. સૂરત.

1930માં ઓલપાડ તાલુકાની છાિણીઓમાં 
રહીનરે દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગની પ્રિમૃવતિ. 
1932માં પવત્રકાના સંચાલનમાં સાથ. 1938 : 
હકરપુરા અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક. 1940માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 4 મવહનાની કરેદની 
સજા. 1942માં 8 મવહનાની સજા અનરે રૂ. 
100 દંડ. 1943માં ફરીથી 6 મવહનાની સજા. 
1944માં કજલલા લોકલ બોડ્થના સભર્ય.

પટે્લ, નાથુિાઈ છનાિાઈ
નિસારી.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. સભાસરઘસ. 
ભાષણ. આગરેિાની. 4 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, નાથુિાઈ રામિાઈ
ખોજપારડી, બારડોલી.

1928 : િરેરો ન ભરિા માટરે ના-કર સતર્યાગ્રહ. 
1931-32 : ના-કર લડત. શામપુરામાં ધરપકડ. 
6 મવહના કારાિાસ. 200 રૂવપર્યા દંડ. સવિનર્ય 
ભંગ ચળિળ. િરેરા ભરિા ઇનકાર. ભૂવમ, પાક, 
ઢોર, ઘરિખરી સરકારી માણસો લૂંટી ગર્યા.

પટે્લ, નાનજીિાઈ
અમદાિાદ. (િતન : કરજીસણ, ઉતિર ગુજરાત).

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો હતો. કૉંગ્રરેસના 
સભર્ય. 30 સપટરેમબર, 1942ના રોજ રાત્રરે 
દકરર્યાપુરમાં થરેલીમાં રાસાર્યવણક બૉમબ લઈનરે 
પોલીસચોકી પર નાખિા જતા હતા. રસતામાં 
ખોદકામનરે લીધરે પડી ગર્યા. બૉમબ અથડાિાથી 
ફાટ્ો. શરીરરે સખત ઈજાઓ. અિસાન. તરેમની 
પાસરેથી એક કરિૉલિર મળી આિી હતી.

પટે્લ, નાનજીિાઈ વલ્લિિાઈ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ઝાલોદ 
મુકામરે આગળ પડતો ભાગ ભજિરેલો. સભા, 
સરઘસો, પ્રચારકાર્ય્થ િગરેરરેમાં સકકર્ય હતા. 
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તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે જેલની 
સજા પણ ભોગિી હતી.

પટે્લ, નાનુિાઈ
સોકજત્રા, કજ. ખરેડા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન લડત 
અંગરેના સમાચાર ભરેગા કરિા, પવત્રકા લખિી, 
છપાિિી, આસપાસનાં ગામોમાં િહેંચિી 
િગરેરરેની વર્યિસથા કરિામાં તરેમણરે મુખર્ય ભાગ 
લીધો હતો.

પટે્લ, નાનુિાઈ વલ્લિિાઈ
જનમ : 1924. દુિાડા, કજ. સૂરત.

1942માં પોતાની શાળા બંધ કરાિિા 
વપકરેકટંગ. 3 માસની સાદી કરેદની સજા 
નિસારીની સબજેલમાં, 4 કદિસ બાદ 
નિસારીના સૂબાએ છોડી મૂ્ર્યા. મુક્ત બાદ 
શાળા પર વપકરેકટંગ, પટરેલ-તલાટીનાં રાજીનામાં 
માટરે ઉપિાસ, રરેલિરેમાં ભાંગફોડ, ચોરા બાળિા 
જેિી ભાંગફોડ. ધરપકડ. નિસારીની 
સબજેલમાં 6 મવહના અટકાર્યત. પુરાિાના 
અભાિરે મુક્ત. વર્યિસાર્ય : વશક્ષક, ખરેડૂત.

પટે્લ, નાનુિાઈ સામજીિાઈ
જલાલપોર, કજ. િલસાડ.

1933 : પીપળાિ, ખરેડામાં ગુજરાતના 
સરમુખતર્યારોની પકરષદમાં ઉપવસથવત. 
લાઠીમાર. 2 િષ્થ કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ.

પટે્લ, નારણિાઈ
જનમ : 7 ફરેરિુઆરી, 1915, અમદાિાદ.

કસરતબાજ, કદાિર, મજબૂત શરીરનો ર્યુિાન. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
કરિૉલિર રાખતા. બૉમબપ્રિમૃવતિમાં ભાગ. 25 
સપટરેમબર, 1942ના રોજ નારણભાઈ થરેલીમાં 
રાસાર્યવણક બૉમબ લઈનરે સાઇકલ પર પ્રરેમ 
દરિાજા પોલીસ ચોકી પર બૉમબ નાખિા જતા 

હતા. દકરર્યાપુર િાડીગામ પાસરે સાઇકલ ટરેકરા 
સાથરે અથડાિાથી બૉમબ ફાટ્ો. તરેમનાં 
આંતરડાં, જઠર, ફરેફસાં અનરે સાથળનરે સખત 
ઈજાઓ થઈ. થોડી િારમાં અિસાન : 25-9-
1942.

પટે્લ, નારણિાઈ છગનિાઈ
િસો, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 7 ધોરણ. ગાંધીિાદી. 
1932ની લડત િખતરે અટકાર્યતી કરેદી, કરિકટશ 
હદમાં પ્રિરેશ ન કરિાનો હુકમ. હુકમનો ભંગ 
કરતાં 15 માસની સજા.

પટે્લ, નારણિાઈ ઝવેરિાઈ
ઉબરેર, તા. જંબુસર.

1930 : દાંડીકૂચ. ગાંધીજીના ભાષણથી 
પ્રભાવિત. આખું કુટુંબ સંગ્રામમાં. ના-કર 
સતર્યાગ્રહ. ઘરબાર ભૂવમ ગુમાવર્યાં. 
પવત્રકાવિતરણ. સભામાં સકકર્ય. પોલીસમાર. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
સભાઓ, સરઘસો, પવત્રકાવિતરણ િગરેરરે.

પટે્લ, નારણિાઈ બાબરિાઈ
જનમ : 1901. નાિલી, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી 3 ધોરણ. 1932માં 
પવત્રકાઓ િહેંચતાં ધરપકડ અનરે 1 િષ્થની જેલ 
અનરે દંડ. દંડની િસૂલાત માટરે ઘરિખરી અનરે 
બળદ લઈ ગર્યરેલા. 1942ની લોકકાંવત િખતરે 
4 માસની સજા અનરે રૂ. 50નો દંડ.

પટે્લ, નારણિાઈ મગનિાઈ
ઊંભરેળ, તા. કામરરેજ.

1938માં કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં ગામરેગામથી 
અનાજ ઉઘરાિી લાિિાનું કામ કર્યુું. 1942 
સુધી િરેડછી આશ્મમાં ઓલપાડ તાલુકામાં 
જાગમૃવતનું કામ. ધરપકડ અનરે જેલિાસ.

પટે્લ, નારણિાઈ રામિાઈ
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િરાડ, કજ. સૂરત.

આકરિકાની કમાણી છોડીનરે આઝાદીની લડતમાં 
ઝંપલાવર્યું. તરેમનો દાખલો લઈનરે ઘણા જુિાનો 
લડતમાં જોડાર્યા. જેલમાં પણ ગર્યા. બારડોલીની 
લડતમાં સરદારશ્ી જેલમાં ગર્યા પછી જે 
પ્રિમૃવતિઓ થઈ હતી તરેમાં એમનો ફાળો હતો.

પટે્લ, નારણિાઈ શંકરિાઈ
લીંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

સતર્યાગ્રહની ચળિળમાં પકડાતાં 2 િષ્થ માટરે 
ધારિાડની ‘બોસટ્થલ’ સકૂલમાં રાખિાની સજા.

પટે્લ, પદમશરીિાઈ
િલભીપુર, કજ. ભાિનગર.

િળા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં ખૂબ સહન કરિું 
પડ્ું. રાજર્યાકશ્ત તોફાની તતિોએ તરેમના 
ભાઈનું ખૂન કરાવર્યું. રાજર્યની કકન્નાખોરીનો 
ભોગ બનર્યા.

પટે્લ, પરિુિાઈ છનાિાઈ
જનમ : 3 નિરેમબર, 1915. તલાિચોરા, તા. 
ચીખલી, કજ. સૂરત.

1941માં પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષક તરીકરે 
રાજીનામું. સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 3 મવહનાની 
જેલની સજા. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં ભૂગભ્થમાં રહી ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સરકારી ચોરા બાળિા, તારનાં દોરડાં 
કાપિાં િગરેરરેમાં સકકર્ય. ધરપકડ માટરે સરકારરે 
ઇનામ જાહરેર કર્યુું, છતાં ન પકડાર્યા. તરેમનાં 
પતનીનરે પકડીનરે પૂરી દરેિામાં આવર્યાં. 1943માં 
ધરપકડ અનરે જેલિાસ.

પટે્લ, પરિુિાઈ નાથાિાઈ
સોંસક, ઓલપાડ.

વર્યિસાર્ય : વશક્ષક. 1942 : આંદોલનમાં 
સકકર્ય. ભાંગફોડ-પ્રિમૃવતિ. સાબરમતીમાં 12 
મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, પરિુિાઈ િરીખાિાઈ
જનમ : 18 ઑ્ટોબર, 1914. ગાંગપુર, 
પલસાણા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. વર્યિસાર્ય : વશક્ષક. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાંગફોડમાં પ્રિમૃતિ. 
સૂરત પાસરે પાટા ઉખરેડ્ા. ટરેવલફોનના તાર 
કાપર્યા. પોલીસ આિતાં નાસી છૂટ્ા. પકડાર્યા 
પણ સીમાફરેરના કારણરે છૂટી ગર્યા. ઘર-સંપવતિ 
જપ્ત. ગંગાધરા હાઈસકૂલ સાથરે પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, પરિુિાઈ િૂ્લાિાઈ
રાસ, કજ. આણંદ.

193132 : સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. ના-કર 
લડતમાં. ઘરબાર છોડી વહજરત. ર્યાતના. 13 
મવહના કારાિાસ. નાવશક કારાગમૃહ. અપંગ. 
કામ કરિા અશ્ત.

પટે્લ, પરસરોત્તમ ઝવેરિાઈ
ઉમલલા, ઝઘકડર્યા, કજ. ભરૂચ.

1942માં સભા-સરઘસમાં સકકર્ય. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. મુક્ત પછી રચનાતમક કાર્ય્થ. 
હકરજનપ્રિમૃવતિ. સરપંચ.

પટે્લ, પરસરોત્તમ દેવજીિાઈ
ડાકોર, તા. આણંદ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : બાકરોલ.

બાકરોલ િડોદરા રાજર્યમાં હતું. તરે િખતરે 
પ્રજામંડળના આગરેિાન. 1938માં પરેટલાદ 
તાલુકા પ્રજામંડળનું પ્રથમ અવધિરેશન તથા 
1946માં િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળનું છરેલલું 
અવધિરેશન બાકરોલમાં ર્યોજિામાં તરેમનો 
મહતિનો ફાળો હતો. િડોદરાની સરકારરે તરેમની 
બરે િાર ધરપકડ કરરેલી, પરંતુ વનદયોષ ગણીનરે 
છોડી દીધા. આઝાદી પછી કૉંગ્રરેસ કાર્ય્થકર.

પટે્લ, પરસરોત્તમદાસ રણછરોડદાસ
જનમ : 1901. િતન : કડી, કજ. મહરેસાણા.

1930-32માં ‘નિજીિન’ પત્રોની નકલો 
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સાઇ્લોસટાઇલ કરી િહેંચિાની પ્રિમૃવતિ. 
1942માં ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 8 માસની 
સજા. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળની કારોબારીના 
સભર્ય. મહરેસાણા કજલલા પ્રજામંડળના પ્રમુખ. 
1939-’42 : મહરેસાણા કજલલા લોકલ બોડ્થના 
પ્રમુખ. મુંબઈ રાજર્યની ધારાસભાના સભર્ય. 
સાંસદ. ગુજરાત રાજર્યના મંત્રી.

પટે્લ, પરસરોત્તમ ધરોરરીિાઈ
કંકાપુરા, તા. બોરસદ.

દાંડીકૂચ કદનની ઉજિણીની પવત્રકા િહેંચતા 
ધરપકડ. 6 માસની સજા અનરે દંડ. બીજા ગુના 
બદલ 3 માસની સજા અનરે દંડ. કુલ 12 
માસની સજા થઈ.

પટે્લ, પરસરોત્તમિાઈ મરોતરીિાઈ
સોકજત્રા, કજ. ખરેડા.

તરેઓ િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના આગરેિાન 
અનરે નીડર લોકસરેિક તરીકરે ખર્યાવત પામર્યા 
હતા. તરેમણરે રાષ્્રીર્ય ચળિળોમાં સકકર્ય ભાગ 
લઈનરે જેલિાસ ભોગવર્યો હતો. તરેમનામાં 
સામાનર્ય જનતા માટરે ઘસાઈ છૂટિાની તમન્ના 
હતી.

પટે્લ, પરસરોત્તમિાઈ શંકરિાઈ
કાસર, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 5 ધોરણ. 1921ની 
અસહકારની ચળિળમાં ભાગ લીધરેલો. 
1923માં નાગપુરના ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેિા માટરે 1 િષ્થની જેલ. (લડતનું સમાધાન 
થતાં િહરેલો છુટકારો.)

પટે્લ, પરાગજી મૂળજી
જનમ : 1920ના અરસામાં.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : ભરૂચ કજલલો. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં છોટુભાઈ પુરાણી તથા 
ચંદ્રશંકર ભટ્ટ સાથરે ભાંગફોડની ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 

જોડાર્યા. સૌરાષ્્રમાં લીલાપુર–લખતર િચચરે 
ટ્રરેનમાંથી સરકારી વતજોરીની લૂંટ. પાલરેજ 
પોલીસચોકી પર હુમલો. પોલીસના અનરેક 
પ્રર્યાસો વનષફળ બનાિીનરે પકડાર્યા નવહ. 
કપડિંજના હકર છાત્રાલર્યમાં રહ્યા. કાર્ય્થકર.
પટરેલ, પરાગભાઈ ખોડીદાસ
જનમ : 1919. જૂના મોંકા, તા. હારીજ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી.
વિદ્ાથભીકાળ દરવમર્યાન પાટણમાં સભાઓમાં 
હાજરી. દરેશભક્ત.
િતનમાં આિી – ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં 
‘જર્યવહનદ સરેિકદળ’ નામના રાષ્્રીર્ય સંગઠનની 
સથાપના કરી. તરેમાં સકકર્ય. લોકજાગમૃવત–લડત 
અંગરે લોકોનરે જાણકારી આપતા. આઝાદી પછી 
સામાકજક-શૈક્ષવણક સરેિા. 1962માં સંનર્યસત 
ધારણ કર્યુું.

પટે્લ, પાવ્જતરીબહેન ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 1909. પાંચ તલાિડા, કજ. અમરરેલી.

સતર્યાગ્રહ દળમાં ફૂલચંદભાઈની ટુકડીમાં. 
1930ની મીઠાની લડત િખતરે વિરમગામ 
છાિણીમાં. બરે િાર પકડાર્યા. 1932માં 3 માસ, 
1933માં 4 માસની જેલની સજા. વિદરેશી 
કાપડનો બવહષકાર. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. ખાદીકાર્ય્થ. કરેનદ્રનું પૅનશન.

પટે્લ, પાંચાિાઈ દાજીિાઈ 
(પાંચાકાકા)
જનમ : 1876. મટિાડ, કજ. િલસાડ.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ િખતરે પોતાની 
જમીનનું મહરેસૂલ ન ભર્યુું. જમીન જપ્ત થઈ. 
ગામમાં અસપમૃશર્યતાવનિારણ અનરે કાંતિાની 
પ્રિમૃવતિ. 1923માં નાગપુર ધિજ સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય. 1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. 
1937માં રાષ્્રીર્ય પ્રધાનમંડળરે તરેમનરે જમીન 
પાછી આપિા ઠરાવર્યું. પરંતુ સિરાજ ન મળરે તર્યાં 
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સુધી જમીન પાછી લરેિાનો ઇનકાર કર્યયો. 
ગાંધીજીએ સમજાવર્યા. પણ એમનો તક્થ અનરે 
વહંમત ર્યોગર્ય લાગતાં રસતો કાઢો કરે ‘તમારરે 
જમીન તો લરેિી, પણ તરે મટિાડમાં ગાંધીકુકટરનરે 
દાનમાં આપી દરેિી’ – તરે પ્રમાણરે આપી. પાછી 
ના લીધી.
અિસાન : 1951.

પટે્લ, પુરુષરોત્તમદાસ જીવાિાઈ
જનમ : 3 મરે, 1917. ખરેડા. ધંધો : િરેપાર.

1930માં ધરાસણાના મીઠાના અગરો ઉપર 
ધાડ પાડિા અમદાિાદથી ગર્યરેલી ટુકડીના 
સભર્ય. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં પણ 
ભાગ લીધો. આઝાદી બાદ લોકસરેિા.

પટે્લ, પુરુષરોત્તમદાસ દેવજીિાઈ
િતન : બાકરોલ, તા. આણંદ.

વર્યિસાર્ય : દીિાસળીના લાકડાનો ધંધો; 
તમાકુનો િરેપાર. 1942ની લડતમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. જેલિાસ. પરેટલાદ તાલુકા 
પ્રજામંડળના 10 િષ્થ સુધી પ્રમુખ. બાકરોલ 
ખાતરે ભરાર્યરેલા િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના 
અવધિરેશનમાં સિાગત પ્રમુખ –1946.

પટે્લ, પુરુષરોત્તમદાસ રણછરોડદાસ
જનમ : 1901. કડી, કજ. મહરેસાણા.

1930-32 : ‘નિજીિન’ અનરે ‘ર્યંગ ઇકનડર્યા’ 
પત્રો સરકારરે જપ્ત કર્યાું તર્યારરે સાઇ્લોસટાઇલ 
પદ્ધવતએ નકલો કાઢી વિતરણ કર્યુું. સતર્યાગ્રહી 
ટુકડીઓની રચના. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. 8 મવહના કારાિાસ. મહરેસાણા 
પ્રજામંડળના પ્રમુખ. િડોદરા રાજર્ય 
પ્રજામંડળની સંચાલન સવમવતના સભર્ય. 
‘રાષ્્રધમ્થ’ અનરે ‘ખરેડૂત’ સાપ્તાવહકોના 
સંપાદક. 1946-49 : િડોદરા ધારાસભર્ય. 
1949-57 : મુંબઈ ધારાસભર્ય. 1957-66 : 
લોકસભાના સભર્ય.

પટે્લ, પુરુષરોત્તમિાઈ બાબરિાઈ
જનમ : 1906. નાિલી, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : સામાનર્ય ગુજરાતી અનરે અંગ્રરેજી. 
1942ની લડત િખતરે ધરપકડ. 4 માસની 
સજા અનરે દંડ.

પટે્લ, પુરુષરોત્તમ િરીખાિાઈ
જનમ : 6 સપટરેમબર, 1918. િસો, તા. નકડર્યાદ, 
કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : એમ.એ., બી.ટી. ખાદીપ્રચારક. 
સભા-સરઘસ-આર્યોજક. ધરાસણાના 
સૈવનકોની શુશ્ૂષા. 1942માં િસોમાં 
કાર્ય્થકતા્થઓની છાિણીમાં ભૂગભ્થ-પવત્રકાનું 
પ્રકાશન. તારટપાલની લૂંટના કાર્ય્થમાં માગ્થદશ્થક.
પટરેલ, પુરષોતિમ ભોગીલાલ
જનમ : 17 ઑગસટ, 1917. અમદાિાદ.
અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધીનો. છીંકણીના ધંધામાં. 
સાથરે સાથરે રાષ્્રીર્ય કાર્ય્થમાં સકકર્ય. 1930માં 
િાનરસરેનાના કૅપટન. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં 6 માસની સખત કરેદની સજા. 
1942ની લડત િખતરે ભૂગભ્થકાર્ય્થ. 1943થી 
1945 : ગુજરાતના ગ્રામર્યપ્રદરેશમાં કાર્ય્થ.

પટે્લ, પુરુષરોત્તમ મગનિાઈ
અસલાલી, કજ. અમદાિાદ.

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ. 1932ની 
સિાતંત્ર્ય માટરેની લડત િખતરે ધરપકડ. 
જેલિાસ (2 માસ માટરે) અનરે દંડ.

પટે્લ, પૂંજાિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
િતન : વલંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

સનરે 1930-32ની ચળિળ િખતરે કરિરેરા ન 
ભરિા બદલ તરેમના ઘરરે જપ્તી કરિામાં આિી 
અનરે તરેમની ધરપકડ કરીનરે છ માસની કરેદની 
સજા અનરે
રૂ. 25/- દંડ થર્યો હતો. 1934માં ફરીથી 
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પકડાતાં તરેમનરે નિ માસની કરેદની સજા થર્યરેલી. 
1942ની લડત િખતરે પણ તરેમની ધરપકડ 
કરીનરે અટકાર્યતમાં રાખર્યા હતા.

પટે્લ, પૂંજાિાઈ મથુરિાઈ
િતન : ખાનકુિા, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી પાંચ ધોરણ.
1942ની લોકકાંવત િખતરે તરેઓ સભા-
સરઘસમાં જોડાર્યા, પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. ભૂગભ્થ અનરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. 
ધરપકડ. બરે િષ્થની કરેદની સજા.

પટે્લ, પૂંજાિાઈ શંકરિાઈ
િતન : ઓડ, તા. આણંદ.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી ધોરણ છ.
1930માં આણંદમાં ચળિળ વિશરેની પવત્રકા 
િહેંચતાં ધરપકડ થર્યરેલી. કરેસ ચલાવર્યા બાદ છ 
માસની કરેદની સજા.

પટે્લ, પૂંજીબહેન નરરોત્તમદાસ
રાંદરેર (કજ. સૂરત). શાળામાં વશવક્ષકા.

1920-21ની અસહકારની ચળિળમાં 
ગાંધીજીના એલાનનરે માન આપી, સરકારી 
શાળાઓનો બવહષકાર કરિા િાસતરે રાંદરેરની 
નગરપાવલકાની શાળામાંથી એકસામટાં 
રાજીનામાં આપી દીધાં. તરે પછી નિી સથપાર્યરેલી 
રાષ્્રીર્ય શાળાની કામગીરી સિીકારી.

પટે્લ, પૂનમચંદ નાના્લા્લ
જનમ : 1918. પાટણ.

અભર્યાસ દરવમર્યાન આઝાદીની સથાવનક 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 1942ની ચળિળમાં 
સકકર્ય. શાળાની નોકરી છોડી દઈ લડતનો 
પ્રચાર, આર્ય્થ સંગઠન પ્રગવત મંડળની પ્રિમૃવતિ. 
હવથર્યારો ભરેગાં કરિાં, સંગઠન સાધિું િગરેરરે 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. ધરપકડ. પોલીસ વિારા 
જુલમ. જેલની સજા. િડોદરા સરેનટ્રલ જેલમાં. 

િડોદરાની પ્રજાકીર્ય સરકારરે છોડી દીધા. 
પાટણની એમ. એન. હાઈસકૂલમાં વશક્ષક.

પટે્લ, પૂનમિાઈ ગંગાદાસ
માસર, િડોદરા.

1930થી દરરેક આંદોલનમાં સકકર્ય. ઉબરેર, 
ભરૂચમાં સતર્યાગ્રહ. 7 મવહના કારાિાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. ભૂગભ્થિાસ. 
જૂનાગઢ આરઝી હકૂમતમાં સકકર્ય. દમણમાં 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો.

પટે્લ, પૂનમિાઈ ગંગાદાસ
જનમ : 1 ઑગસટ, 1913. રફાળા, બગસરા, કજ. 
અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.

1936થી 1942 સુધી ખાદી, કોમી એકતા, 
હકરજનોદ્ધાર િગરેરરે રચનાતમક કાર્ય્થ. 1941માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધરપકડ. 
જેલિાસ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
છોટુભાઈ પુરાણીના નરેતમૃતિ હરેઠળ ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. તાર-ટપાલ કચરેરીઓ પર 
હુમલા કરિા, રરેલના પાટા ઉખાડિા, 
પોલીસસટરેશનો પર હુમલા કરી બંદૂકો, કારતૂસો 
ઉઠાિી જિાં િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓ. જંબુસર તાલુકાના 
િરેડચ ગામરે, આમોદ તાલુકાના સરભોણ ગામરે 
તથા પંચમહાલ કજલલાના અંબાલી ગામરે 
પોલીસચોકીઓ પર હુમલા. સૌરાષ્્રમાં 
લીલાપુર–લખતર િચચરે ટ્રરેન થોભાિી, સરકારી 
વતજોરીનાં નાણાં લૂંટી નાસી ગર્યા. જંબુસર 
તાલુકાના નોબા ગામરે પોલીસની સાથરે 
ઝપાઝપીમાં બરે દાંત તૂટી ગર્યા. હાથરે-મોઢરે 
ઘિાર્યા. છતાં નાસી ગર્યા. તરેમનરે પકડિા 
સરકારરે ઇનામ જાહરેર કર્યુું, પણ ન પકડાર્યા. 
1946 સુધી ભૂગભ્થમાં રહ્યા. આઝાદી બાદ 
િડોદરા અનરે ભરૂચમાં લોકવહતનાં કાર્યયો.
પટરેલ, પૂંજાભાઈ ધમ્થદાસ
લીંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.
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1930-32ની ચળિળમાં ભાગ. 6 માસની 
સજા.

પટે્લ, પરોપટિાઈ આંબાિાઈ
મરેટોડા, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-ખોરડાં 
જપ્ત થર્યાં.

પટે્લ, પરોપટિાઈ હરજીિાઈ
જનમ : 1921. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં વહનદ સંરક્ષણ 
ધારા નીચરે ત્રણ િખત જેલ ભોગિી. 4 માસ, 
2 માસ અનરે પછી 2 માસ એ પ્રમાણરે સજા 
ભોગિી.

પટે્લ, પરોપટ્લા્લ ગુ્લાબદાસ
જનમ : 1898. લાંઘણજ, કજ. મહરેસાણા.

1920 : અસહકાર. મુંબઈમાં કૉલરેજનો તર્યાગ. 
વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. સનાતક. 1921 : રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં વશક્ષક. કડી સિ્થ વિદ્ાલર્યમાં આચાર્ય્થ. 
1932-33 : સિાતંત્ર્યઆંદોલન. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
ભાંગફોડપ્રિમૃવતિ. ધરપકડ અનરે જેલ. 1945 : 
મુંબઈમાં કારખાનું.

પટે્લ, પરોપટ્લા્લ ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 27 જુલાઈ, 1901. બીલીમોરા, તા. 
ગણદરેિી.

મુંબઈની ગ્રાંટ મરેકડકલ કૉલરેજમાં અભર્યાસ. 
મુંબઈમાં એની બરેસંટની હોમરૂલ ચળિળથી 
પ્રભાવિત. અસહકારની ચળિળમાં અભર્યાસ 
છોડ્ો. િષ્થ બાદ ફરી કૉલરેજમાં જોડાર્યા. 1928 
: બીલીમોરામાં પલરેગના રોગચાળા દરવમર્યાન 
લોકસરેિા. 1930માં ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં 
ઘાર્યલ થર્યરેલા સૈવનકોની સારિાર, દિા, 
આશ્ર્ય, આપિો, ખોરાક-પાણી પહોંચાડિાની 
વર્યિસથા ઉપાડી લીધી. બીલીમોરા અનરે 

અમલસાડ વિભાગના કોથા વિસતારમાં 
દારૂવનષરેધની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ધરપકડ. દંડ. 
વપતાએ દંડ ભરી દીધો. સરેિાકાર્ય્થ, સારિાર-
કરેનદ્રો શરૂ કર્યાું. કુઠિ રોગીઓની સરેિા.

પટે્લ, પરોપટ્લા્લ જરેામિાઈ
જનમ : ચમારડી, તા. બાબરા, કજ. અમરરેલી

રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં સભા-સરઘસ તથા 
ધિજિંદન જેિા કાર્ય્થકમોમાં ભાગ લરેતાં 
ચમારડી દરબારરે જમીન-ખોરડાં જપ્ત કર્યાું; 
ગામ છોડિું પડ્ું. સિરાજ મળ્ા બાદ જમીન 
પાછી મળી.

પટે્લ, પરોપટ્લા્લ ઝવેરિાઈ
િતન : કરમસદ, કજ. ખરેડા

1942ની લડત િખતરે સભા-સરઘસોમાં ભાગ 
લરેતા, તર્યારરે વિદ્ાથભી અિસથામાં હતા. એક િાર 
સરઘસમાંથી તરેમની ધરપકડ થઈ. કરેસ 
ચલાિીનરે આઠ માસની કરેદની સજા થઈ.

પટે્લ, પ્િુદાસ
નરસંડા, કજ. ખરેડા.

1930 : 25 કડસરેમબર, પવત્રકાવિતરણ કરતાં 
પકડીનરે પોલીસરે સખત માર્યા્થ. બરેભાન થર્યા. 
ચપપુથી કપડાં ફાડ્ાં. લાંબા ઉપચાર પછી સારં 
થર્યું.

પટે્લ, પ્િુદાસ કાશરીિાઈ
રીંછોલ, કજ. ખરેડા.

વશક્ષણ : 5 ધોરણ. વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 1930 : 
દાંડીકૂચ, ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
સખત માર. તલાટીઓનરે તર્યાગપત્ર અપાિિાના 
આરોપ માટરે 3 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, પ્િુદાસ કાળરીદાસ
જનમ : 1912. થોળ, તા. કડી.

1930ની ચળિળમાં નોકરી છોડી; લડતમાં 
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જોડાર્યા. જનજાગમૃવત માટરે પ્રભાતફરેરી. 
અમદાિાદ અિારનિાર જઈનરે સરઘસોમાં 
જોડાતા, વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
કડી કાર્ય્થકરોના અવધિરેશન સમર્યરે સિર્યંસરેિક. 
વપકરેકટંગ દરવમર્યાન અમદાિાદમાં ધરપકડ. 
1933માં ગીરધર વમલની વિદરેશી મશીનરી 
વિરદ્ધ વપકરેકટંગમાં ધરપકડ. ચાર માસની જેલ. 
સાબરમતી જેલમાં. તર્યાંથી ર્યરિડા જેલમાં; તરે 
પછી વિસાપુરની જેલમાં બદલી. જેલમુક્ત 
બાદ ચળિળની પ્રિમૃવતિ ચાલુ.

પટે્લ, પ્િુદાસ ખુશા્લદાસ
િડોદરા. િતન : અવલંદ્રા, કજ. ખરેડા.

કૉલરેજ-તર્યાગ. 1939 : નગર પ્રજામંડળના 
મંત્રી. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. 6 મવહના કારાિાસ. રાષ્્રીર્ય પક્ષની 
સથાપના. છોટુભાઈ પુરાણી તથા હતર્યાના 
આરોપી કાંવતકારીઓનરે આશ્ર્ય. 9 મવહના 
કારાિાસ. સિતંત્રતા પછી કરેનદ્ર- સરકારમાં 
કમૃવષપ્રધાન થર્યા.

પટે્લ, પ્િુદાસ ધરમશરીિાઈ
પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો 
અનરે છ મવહનાની જેલની સજા ભોગિી.

પટે્લ, પ્િુદાસ ધરોળરીદાસ
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉતિર ગુજરાત.

1938 : અસહકારના ભાગ રૂપરે જમીનમહરેસૂલ 
ન ભરિાથી રાજર્યની પોલીસરે જપ્તી કરી. 
જપ્તીથી માલસામાન બચાિિા ખરેડૂત પ્રભુદાસરે 
ખળાિાડની અંદર અનાજના ડબામાં 
સોનારૂપાના દાગીનાનો ડબો સંતાડ્ો હતો. 
એક ઘોડરેસિાર પોલીસરે તક ઝડપીનરે તરે ડબો 
લઈ લીધો અનરે ચાલર્યો ગર્યો.

પટે્લ, પ્િુદાસ રેવનદાસ

ઢૂંઢાકૂિા, કજ. ખરેડા.

1930 : સરકારી શાળાનો તર્યાગ. રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં પ્રિરેશ. વપતાનો વિરોધ છતાં મીઠા-
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 6 મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત પછી સરેિાકાર્ય્થમાં પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, પ્િુદાસ વલ્લિિાઈ
જનમ : 1880. ધમ્થજ, કજ. ખરેડા.

1920 : સિદરેશી આંદોલન. ધંધાનો તર્યાગ. 
1922 : સિદરેશી ચળિળમાં વપકરેકટંગ. 1930 : 
સતર્યાગ્રહ. થાણરે કારાગમૃહમાં. 1931 : ધમ્થજ. 
હકરજનસરેિા. સમાજસરેિા.

પટે્લ, પ્િુદાસ વહા્લદાસ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930માં નકડર્યાદમાં વિદરેશી માલની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ. ભાષણો. જેલિાસ. 1942ની 
ચળિળમાં ભાંગફોડનાં કાર્યયોમાં સકકર્ય. 
ભાષણ કરિા બદલ 9 માસની જેલ.

પટે્લ, પ્િુદાસ સેંધરીદાસ
મહરેસાણા.

આઝાદીની લડતમાં ભાગ લીધો. દારૂબંધી, 
સિદરેશી માલનો પ્રચાર િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
પરદરેશી કાપડ િરેચતી દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કરતા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સભા-
સરઘસોમાં જોડાતા. મહરેસાણામાં પોતાના 
ઘરમાં આઝાદીના લડિૈર્યાઓનરે આશ્ર્ય 
આપતા. ઊંઝા બૉમબ કરેસના આર્યોજકો એમનરે 
તર્યાં રહીનરે ગુપ્ત ર્યોજના ઘડતા.

પટે્લ, પ્િુિાઈ કલયાણિાઈ
ગણરેશ, વસસોદ્રા, કજ. િલસાડ.

1942નું ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. િરેડછી 
ઉદ્ોગશાળાનું સંગ્રામ છાિણીમાં રૂપાંતર. 
િાલોડ. સરઘસ. 6 મવહના કારાિાસ. મુક્ત 
પછી િરેડછી આશ્મ. સતર્યાગ્રહ ચાલુ. સિતંત્રતા 
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બાદ કોમી શાંવતના કાર્ય્થમાં. ગાંધીજી સાથરે 
નોઆખલીમાં સમાજસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, પ્હ્લાદિાઈ હરગરોવનદાસ
જનમ : 4 એવપ્રલ, 1907. સીતાપુર, તા. 
વિરમગામ.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : બહુચરાજી, કજ. મહરેસાણા.
મૅકટ્રક પાસ. ગાંધીજીના વિચારોથી પ્રભાવિત. 
લોકસરેિા, હકરજનસરેિા, રાષ્્રસરેિાની તમન્ના. 
1930-32ની ચળિળમાં સકકર્ય. સીતાપુરમાં 
ધરપકડ. સાબરમતી અનરે ર્યરિડા જેલમાં. 
1942ની લડતમાં સકકર્ય. ધરપકડ. 
મહરેસાણાની જેલમાં છ માસ. વિલીનીકરણ 
દરવમર્યાન રવિશંકર મહારાજ સાથરે દસાડા, 
િણોદ, જૈનાબાદના મુસલમાન જાગીરદારોનરે 
ભારતસંઘમાં જોડાિા સમજાવર્યા. 1962-67 : 
ધારાસભર્ય. લોકસરેિા. વશક્ષણક્ષરેત્રરે સરેિા.

પટે્લ, પ્ેમજીિાઈ કરમણિાઈ
મોટામિા, કજ. રાજકોટ. વર્યિસાર્ય : ખરેતી.

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી, રાજર્ય તરફથી 
જમીન-ખોરડાં જપ્ત કરિામાં આવર્યાં. તરેથી 
િષયો સુધી ખરેતમજૂરી કરીનરે જીિન વિતાવર્યું. 
સિરાજ મળ્ા પછી જમીન પરત થઈ.

પટે્લ, પ્ેમાિાઈ ઉકાિાઈ
િલસાડ.

1933 : પીપળાિ, ખરેડામાં ગુજરાતના 
સરમુખતર્યારોની પકરષદમાં ઉપવસથત. 
લાઠીમાર. 2 િષ્થ કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ.

પટે્લ, િકરીરિાઈ ગરોત્વંદિાઈ
જનમ : 1885. અસલાલી, કજ. અમદાિાદ.

વશક્ષણ : નવહિત્, પણ રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં રસ. 
1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે 6 માસની 
સજા. 1932ની લડત િખતરે બોરસદમાં 
ધરપકડ અનરે અઢી િષ્થ માટરે જેલિાસ. 

1940ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 6 માસની 
સજા.

પટે્લ, િકરીરિાઈ ગરોત્વંદિાઈ
પાિી જેતપુર, કજ. િડોદરા.

પાિી જેતપુર વિભાગમાં દારૂબંધી માટરે 
વપકરેકટંગમાં તથા જંગલના સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
આકદિાસી લોકોમાં જાગમૃવત લાિિા 
પ્રર્યતનશીલ.

પટે્લ, િકરીરિાઈ ગરોત્વંદિાઈ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1933 : પીપળાિમાં ગુજરાતના 
સરમુખતર્યારોની પકરષદ, પ્રવતવનવધ. લાઠીમાર. 
2 િષ્થ કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ.

પટે્લ, િકરીરિાઈ દેવાિાઈ
જનમ : 1901 આશરરે. દરેસરા, તા. ગણદરેિી.

1921થી ખાદી પહરેરતા. 1930માં નોકરીમાંથી 
રાજીનામું. ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં 
ઇમામસાહરેબના નરેતમૃતિ હરેઠળની ટુકડીમાં 
જોડાર્યા. લાઠીમાર. પોલીસરે ડુંગરીની છાિણી 
બંધ કરતાં બીલીમોરા છાિણીમાં કામ કર્યુું. 
1931માં બીલીમોરામાં સભા-સરઘસનું 
આર્યોજન. ધરપકડ. પાછળથી મુ્ત. 
સિરાજપ્રાવપ્ત બાદ હોમગારઝ્થ સંસથામાં સરેિા.

પટે્લ, િકરીરિાઈ બકરોરિાઈ
જનમ : 23 ઑગસટ, 1892. ઉબરેર, કજ. ભરૂચ.

લલલુભાઈ(બાદશાહ)ના મોટા ભાઈ. 1930 : 
પ્રથમ સતર્યાગ્રહ. દાની પકરિાર. 1932 : 
કારાિાસ. ના-કર લડતમાં સકકર્ય. 1940 : 
કારાિાસ. ભૂવમ જપ્ત. 1942 : સપકરિાર 
ભૂગભ્થિાસ. 1945માં પ્રગટ. ગાંધીજીની લડત 
પ્રતર્યરે ધાવમ્થક આસથા.
અિસાન : 18 ઑગસટ, 1949.

પટે્લ, િૂ્લજીિાઈ કેસુરિાઈ
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અવિધા, કજ. ભરૂચ.

રાજપીપળા. રજિાડામાં અતર્યાચાર સામરે 
લોકોની સવમવત સથાપનામાં સહર્યોગ. પ્રથમ 
સતર્યાગ્રહી. ધરપકડ. પાટા ઉખરેડિાનો આરોપ. 
10 િષ્થનો કઠોર કારાિાસ.

પટે્લ, િૂ્લાિાઈ ક્કશરોરિાઈ
રાસ, તા. બોરસદ.

1930માં રાસના ખરેડૂતોની મહરેસૂલ ન 
ભરિાની લડતમાં ભાગ લીધો. ગામના લોકો 
સાથરે વહજરત કરી. અવધકારીઓએ જપ્તી કરી 
એમના ઘરમાંથી દાદર તથા બારણાં કાઢી 
લીધાં.

પટે્લ, િૂ્લાિાઈ જીવાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1932 : રાષ્્રધિજ સાથરે ફરિા બદલ 2 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, િૂ્લાિાઈ ઝવેરિાઈ
જનમ : 15 મરે, 1904. સારસા, કજ. ખરેડા.

1933 : પ્રવતબંધનો ભંગ, કૉંગ્રરેસ કાર્યા્થલર્યની 
ખરેતરમાં સથાપના. 1940 : 6 મવહના કારાિાસ 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
લડત પ્રસંગરે 12 મવહના કારાિાસ. કાર્ય્થકર.

પટે્લ, િૂ્લાિાઈ દેસાઈિાઈ
િતન : કાસર, તા. આણંદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી સાત ધોરણ.
1930ની ચળિળ િખતરે ગાંધીજીના એલાનનરે 
માન આપીનરે પોતાના મુખીપણાનું રાજીનામું 
આપી દીધું અનરે કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ 
લીધો.

પટે્લ, િૂ્લાિાઈ સુખ્લા્લ
જનમ : 27 જુલાઈ, 1903. િાઘોકડર્યા, કજ. 
િડોદરા.

1930 : દખરેડા ગામરે ના-કર લડતની આગરેિાની. 
1933 : િાઘોકડર્યા પ્રજામંડળની સથાપના. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન માટરે કારાિાસ. 
1947 પછી અસપમૃશર્યતાવનિારણ, મદ્વનષરેધ 
અનરે સહકારી ક્ષરેત્રરે સરેિા.

પટે્લ, બકરોરિાઈ ્લલ્લુિાઈ
આખડોલ, કજ. ખરેડા.

1930 : ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. િતનથી 
સાથી સાથરે પ્રર્યાણ. માગ્થમાં લાઠીમારનો ભોગ. 
ઊંટડી છાિણીમાં લૂંટ થઈ. બીલીમોરાની 
છાિણીમાં હાંકી કાઢા.

પટે્લ, બકરોરિાઈ શંકરિાઈ
િડોદરા.

િતન : ડરેરોલ, પંચમહાલ. અભર્યાસ : િીજળી 
ઇજનરેર. 1930 : પંચમહાલ જંગલ સતર્યાગ્રહ. 
9 મવહના કારાિાસ. 1942 : અમદાિાદમાં 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિ. િીજળી ઉપમથકો બૉમબથી 
ઉડાિી દરેિાની ર્યોજનામાં સાથી. લાંબો સમર્ય 
ગુપ્ત રહ્યા.

પટે્લ, બબ્લદાસ ગંગારામ
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉતિર ગુજરાત.

1938માં ખરેડૂત સવમવતની આગરેિાની હરેઠળ 
ખરેડૂતો દીિાનનરે મળિા ગર્યા. તર્યાં રાજર્યની 
પોલીસ ખરેડૂતો પર તૂટી પડી. મારઝૂડમાં 
માણસાના આગરેિાન બબલદાસનરે છાતીમાં 
બરેઠો માર િાગર્યો. તરેનાથી રાજર્ય પ્રતર્યરેની નફરત 
િધી.

પટે્લ, બબાિાઈ (બાબુિાઈ) 
નારણિાઈ
ઘાટલોકડર્યા, કજ. અમદાિાદ.

19 િષ્થની િર્યરે મુખી. ખરેડા સતર્યાગ્રહી. 1936 
: ઘર પર ધિજારોપણ. 1938 : પ્રાથવમક શાળા 
ભૂવમિરેરા સામરે લડત. 1940 : મુખીપદનો 
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તર્યાગ. હકરજનોનરે કૂિરે પાણી ભરિામાં, મંકદરરે 
દશ્થન કરિા લઈ જિામાં સહાર્ય. સામાકજક 
કાર્યયો. સરપંચ. 1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ગામરેગામ ફરીનરે સરકારની નીવત વિરદ્ધ 
ભાષણો કર્યાું. ગામમાં ‘આઝાદ’ ઉપનામથી 
જાણીતા.

પટે્લ, બહેચરિાઈ કાશરીિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930-32 : રાજસિ ભરિા સામરે વિરોધ. 6 
મવહના કારાિાસ, રૂ. 100 દંડ.

પટે્લ, બહેચરિાઈ ત્રિિરોવનદાસ
નાર્યકા, કજ. ખરેડા.

વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. કમૃવષ–ગ્રામવિકાસનાં 
કાર્યયો.

પટે્લ, બહેચરિાઈ નાનાિાઈ
આઠમોર, ઓલપાડ, કજ. સૂરત.

સામાનર્ય કુટુંબમાં જનમ. નાની િર્યરે માતાવપતાનાં 
મરણ. અભર્યાસનો તર્યાગ. 1938 : હકરપુરામાં 
અવધિરેશનમાં ઉપવસથત. 1942 : અસહકાર. 
ગ્રામસભા આર્યોજન. ભાંગફોડ. ટપાલ 
કાર્યા્થલર્ય તોડ્ું. ગાડિા ફોડ્ા. ભીંતપવત્રકા 
લરેખન. કારાિાસ. કારાગમૃહમાં ખાદીપ્રિમૃવતિ. 
વર્યિસાર્ય : ખરેતી.

પટે્લ, બળદેવિાઈ ત્રિિુવનદાસ
જનમ : 7 ઑગસટ, 1912.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. વર્યિસાર્ય : િરેપાર. સામાકજક-
રાજકીર્ય ક્ષરેત્રરે સકકર્ય. 1930માં સતર્યાગ્રહ. 
કારાિાસ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય.

પટે્લ, બાપુજી
આણંદ.

1857ના બળિા િખતરે આણંદના મુખી પટરેલ 
ગરબડદાસના સાથીદાર. કરિકટશ લશકરની 
ટુકડીઓ આણંદની લોકટર્યા ભાગોળરે, બળિો 
દબાિી દરેિા આિીનરે પડરેલી. તરેનાં શસ્ત્રો 
મધર્યરાવત્રએ માલાજી જોશી, બાપુજી પટરેલ અનરે 
કમૃષણરામ દિરે ઉપાડીનરે નાસી ગર્યા. તરેઓનરે 
ખાનપુર ગામમાંથી પકડીનરે તોપનરે ગોળરે 
બાંધીનરે ઉડાિી દરેિામાં આવર્યા.

પટે્લ, બાપુિાઈ કરી્લાિાઈ
જનમ : 7 માચ્થ, 1907. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહ. 1930 : ધરાસણા 
મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 3 મવહના કારાિાસ. 1931 : 
સવિનર્યભંગ સતર્યાગ્રહ. 1932 : કારાિાસ. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 6 મવહના 
કારાિાસ. રચનાતમક કાર્ય્થકર. ખરેડા, 
બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા.

પટે્લ, બાપુિાઈ કેશવિાઈ
સૂરત.

ખાદીપ્રચાર, મદ્વનષરેધ આકદ પ્રિમૃવતિ. 
દારૂતાડીની દુકાનો આગળ વપકરેકટંગ. આજીિન 
ખાદી-પ્રવતજ્ા. 1932 : આશ્મ જપ્ત. 
ગામભ્રમણ પ્રચાર. 6 મવહના કારાિાસ. મુક્ત 
પછી પુન: આંદોલનમાં. દોઢ િષ્થ કારાિાસ.

પટે્લ, બાબરિાઈ કાળાિાઈ
જનમ : 1917. કરેસલી, તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

સતર્યાગ્રહોના િાતાિરણથી પ્રભાવિત. 
1940થી ખાદી ધારણ. 1942ના આંદોલનમાં 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ. રરેલિરેના પાટા 
ઉખાડિા, નાના પુલો તોડિા, ટપાલીનરે લૂંટિા, 
પોસટઑવફસ બાળિી િગરેરરેમાં સકકર્ય. ધરપકડ 
થઈ નવહ. સિતંત્રતા બાદ સહકારી પ્રિમૃવતિ, 
ખરેતી.
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પટે્લ, બાબરિાઈ ગરોપા્લિાઈ
કાસર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 4 ધોરણ. 1921 : અસહકાર 
આંદોલનમાં પ્રિરેશ. 1923 : નાગપુર ઝંડા 
સતર્યાગ્રહ. 12 મવહના કારાિાસ. સમાધાનથી 
િહરેલા છુટકારો.

પટે્લ, બાબરિાઈ પ્ાગજીિાઈ
જનમ : 3 મરે, 1899. લરેિા, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 5 ધોરણ અંગ્રરેજી. 1921 : અનર્ય 
શાળા છોડી રાષ્્રીર્ય શાળામાં જોડાર્યા. 1930 : 
ધરાસણા મીઠા સતર્યાગ્રહ. ચરેન્નાઈ (મદ્રાસ) 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરતાં 2 મવહના 
કારાિાસ. રૂ. 50 દંડ. 1932 : મહારાષ્્ર 
રાજકીર્ય પકરષદ. 6 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, બાબરિાઈ મથુરિાઈ
જનમ : 1887. રદણ, કજ. ખરેડા.
અભર્યાસ : 7 ધોરણ. 1930 : લસુંદ્રા મીઠા-
સતર્યાગ્રહ. 4 મવહના કારાિાસ. રૂ. 100 દંડ. 
1932 : સતર્યાગ્રહ. 4 મવહના કારાિાસ. 200 
રૂવપર્યા દંડ. માર ખાધો. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. અટકાર્યત. અસિસથતાનરે કારણરે 
છોડી મુકાર્યા.

પટે્લ, બાબાિાઈ બાપુિાઈ
િાંસદરેવિર્યા.

1920-21માં અસહકાર. વિવિધ પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. 1930માં જંગલ-સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 
કુટુંબ પર અતર્યાચાર.

પટે્લ, બાબુિાઈ અંબા્લા્લ
િતન : રાંદરેર, કજ. સૂરત.

રાષ્્રપ્રરેમી. 1942ની કાંવત દરવમર્યાન પોતાનો 
ધંધો છોડીનરે લડતમાં ભાગ લરેિા માંડ્ો. 
સરઘસોમાં જોડાતા અનરે ચળિળની 

પ્રિમૃવતિઓમાં કાર્યદાભંગ કરતાં ધરપકડ. ચાર 
માસની કરેદની સજા. જેલમાંથી બહાર આવર્યા 
પછી રાષ્્રીર્ય કાર્યયોમાં પોતાનો ફાળો આપતા 
હતા.

પટે્લ, બાબુિાઈ ચરીમન્લા્લ
જનમ : 14 એવપ્રલ, 1912. અમદાિાદ.

1930 : આંદોલન-પ્રિરેશ. ધરપકડ અનરે મુક્ત. 
ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિાથી 
લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા. અમદાિાદમાં 
બાળકોની િાનરસરેના રચી. 1931 : 
િસતીગણતરીનો વિરોધ. 3 મવહના કારાિાસ. 
1932 : 2 િષ્થ કારાિાસ. 1935 : સાબરમતી 
જનસભામાં લાઠીમારનો ભોગ. 1938 : 40 
કદિસ કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. 1 િષ્થ કારાિાસ. 1948 : સામર્યિાદી 
પક્ષના સભર્ય અનરે કાર્ય્થકર થર્યા.

પટે્લ, બાબુિાઈ જશિાઈ
જનમ : 9 ફરેરિુઆરી, 1911. નકડર્યાદ.

1930 : સતર્યાગ્રહ-આંદોલનમાં પ્રિરેશ. 
કૉલરેજનો તર્યાગ. મુંબઈમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. 1932 : 2 િષ્થ કારાિાસ. તરે પછી 
‘ર્યુગધમ્થ’ માવસક કાઢું. 1935 : ખરેડા કજલલા 
કૉંગ્રરેસના મંત્રી. 1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. કારાિાસ. 
1945 : મુંબઈ વિધાનસભાના સભર્ય. પ્રધાન 
ખાદી ગ્રામોદ્ોગ, ભારત સરેિક સમાજ આકદ 
ક્ષરેત્રરે સકકર્ય. 1975 : ગુજરાતના મુખર્ય પ્રધાન.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

પટે્લ, બાબુિાઈ દામજીિાઈ
િતન : રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન રાંદરેરમાં વિદરેશી 
કાપડ િરેચતી દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં 
ધરપકડ થઈ. એક માસની જેલની સજા.
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પટે્લ, બાબુિાઈ સરોમાિાઈ
જનમ : 1923. કરમસદ, કજ. ખરેડા.

1942 : કરમસદ સરઘસ પર પોલીસના 
ગોળીબારમાં અિસાન. ગામ તરફથી 
હુતાતમાનું સનમાન.

પટે્લ, બામત્ણયાિાઈ નાગજીિાઈ
િલિાડ, કજ. ભરૂચ.

1942માં સતર્યાગ્રહમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
કારાિાસ. મુક્ત પછી સામાકજક કાર્યયોમાં 
પ્રિમૃતિ. ભૂવમહીન છૂટક મજૂરીનો વર્યિસાર્ય.

પટે્લ, બા્લુિાઈ અંબા્લા્લ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942 : લોકકાંવતમાં. અભર્યાસ, ધંધાનો તર્યાગ. 
સરઘસ, કાર્યદાભંગ. 4 મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં.

પટે્લ, બા્લુિાઈ પ્ેમાિાઈ
જનમ : 14 કડસરેમબર, 1922. સાલરેજ, તા. 
ગણદરેિી.

ગણદરેિી નર્યૂ હાઈસકૂલમાં વશક્ષકોના પ્રભાિથી 
દરેશભ્ત. 1938માં હકરપુરા અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ગણદરેિીની નર્યૂ હાઈસકૂલ પર વપકરેકટંગ, ધરપકડ. 
3 માસની સખત કરેદની સજા. નિસારીની 
સબજેલમાં લઈ જઈ 6 કદિસ બાદ છોડી દીધા. 
તર્યાર બાદ પટરેલ-તલાટીનાં રાજીનામાં મરેળિિાં, 
સરકારી વમલકતોનો નાશ કરિો િગરેરરે 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. પોલીસ વિારા કુટુંબીજનોનરે 
પજિણી થિાથી જલાલપુરના પોલીસથાણરે 
હાજર. 6 મવહના સાબરમતી કારાગમૃહમાં. 
મુક્ત પછી વશક્ષક.

પટે્લ, બા્લુિાઈ ્લા્લજીિાઈ
ડૂમસ, કજ. સૂરત.

1932માં વર્યારા તાલુકામાં ખૂંટાકડર્યા ગામરેથી 

પકડાર્યા. 1 િષ્થની સખત કરેદની સજા થઈ.

પટે્લ, બાવાજીિાઈ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 21 જાનર્યુઆરી, 1901. અડાસ, કજ. 
આણંદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1923 : અડાસમાં રાષ્્રીર્ય 
શાળાની સથાપના કરી. 1930 : દાંડીકૂચ. 15 
કદિસ અટકાર્યત. 3 મવહના કારાિાસ. રૂ. 100 
દંડ. કુટુંબ વહજરત કરી જતાં દંડ ભરાર્યો નવહ.

પટે્લ, બુદ્દેવિાઈ ગરોપાળિાઈ
જનમ : 8 જુલાઈ, 1924. ઇચછાપુર, તા. ગણદરેિી.

કાકા કુંિરજી સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ લરેતા. તરેથી 
રાષ્્રીર્યતાના સંસકાર. 1938માં હકરપુરા 
અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક તરીકરે સરેિા. 1942ની 
ચળિળમાં સભા, સરઘસ, પવત્રકા િહેંચિી 
િગરેરરેમાં સકકર્ય. પાછળથી ભાંગફોડમાં સકકર્ય. 
મોગાર, િરેગામ, ખડસૂપા િગરેરરે ગામોના 
સરકારી ચોરા અનરે તલાટીનાં દફતરો 
બાળિામાં ભાગ લીધો. લડત બાદ વશક્ષક.
પટરેલ, ભગિાનજી હરજી
1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
અમદાિાદથી પચાસરેક સતર્યાગ્રહીઓની ટુકડી 
વિરમગામ જિા રિાના થઈ. િઢિાણ કૅમપથી 
કબનજકાતી ગરેરકાર્યદરે મીઠાની થરેલીઓ લઈ 
વિરમગામ સટરેશનરે સતર્યાગ્રહીઓ ઊતરિા 
લાગર્યા. 12-4-1930ના રોજ વિરમગામ 
સટરેશનરે સતર્યાગ્રહી સૈવનકો ઉપર પોલીસો િરની 
જેમ તૂટી પડ્ા. તરેમાં તરેઓ પણ બીજા 
સતર્યાગ્રહીઓ સાથરે જખમી થર્યા હતા.

પટે્લ, િગવાનદાસ કાશરીિાઈ
જનમ : 19 ફરેરિુઆરી, 1891. આણંદ, કજ. આણંદ.

1916 : હોમરૂલ લીગના મંત્રી. 1917 : ખરેડા 
સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1930 : સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ. કારાિાસ. ઘરની જપ્તી. હરાજી. 
1932 : સવિનર્ય કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. દોઢ 
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િષ્થનો કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : િરેપાર. 
સહકારી દૂધ ઉતપાદક સંઘના સભર્ય.

પટે્લ, િગવાનદાસ કાશરીિાઈ
આણંદ.

20મી સદીની શરૂઆતના દાર્યકામાં કમૃપાશંકર 
પંકડત, પૂંજાભાઈ ભટ્ટ, નરવસંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ 
પટરેલ િગરેરરે સાથરે ગુપ્ત કાંવતકારી પ્રિમૃવતિ. 
બૉમબ બનાિિા વિશરેની પુકસતકાઓનો પ્રચાર. 
બૉમબ બનાિી તરેનો ઉપર્યોગ કરતા.

પટે્લ, િગવાનદાસ સરોમાિાઈ
જનમ : 12 ઑગસટ, 1912. આણંદ.

અભર્યાસ : ધોરણ 4 ગુજરાતી. 1930 : સરકારી 
અવધકારીઓનો બવહષકાર. 1 િષ્થ કારાિાસ, રૂ. 
300 દંડ. વપતા સોમાભાઈ રણછોડભાઈ 
ઓડના પોલીસ પટરેલના પદનો તર્યાગ કરનાર 
પ્રથમ વર્યક્ત હતા.

પટે્લ, િગુિાઈ કસનજી
સરસ, કજ. સૂરત.

1942માં મુંબઈમાં ધરપકડ. 6 મવહના કરેદની 
સજા થઈ. થાણા-વિસાપુર જેલમાં સજા 
ભોગિી.

પટે્લ, િવાનિાઈ ઉિફે છરોટાિાઈ 
હાથરીિાઈ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
15મી ઑગસટ, 1942ના રોજ નકડર્યાદમાં એક 
સરઘસ નીકળ્ું. તરેની ઉપર પોલીસરે ગોળીબાર 
કર્યયો. તરેમાં ભિાનભાઈનરે ગોળી િાગી. ઘાર્યલ 
થર્યરેલા ભિાનભાઈનરે લોહી નીગળતા શરીરરે 
પોલીસિાનમાં લઈ જિામાં આવર્યા. તર્યાં 
રસતામાં જ તરેઓ શહીદ થર્યા.

પટે્લ, િવાનિાઈ કરસનિાઈ
ઉમલલા, કજ. ભરૂચ.

રાજપીપળા રાજર્યના અતર્યાચારો સામરે લડત. 
લોકસભા નામરે સંસથાની સથાપના. કારાિાસ. 
અંતરે સમાધાન અનરે મુક્ત.

પટે્લ, િવાનિાઈ હાથરીિાઈ
જનમ : 1905. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 4 અંગ્રરેજી. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. 15 ઑગસટની સભા પરના 
પોલીસ ગોળીબારમાં ઘિાર્યા. બીજા કદિસરે 
અિસાન પામર્યા.

પટે્લ, િાઈ્લા્લ દાજીિાઈ
પાલજ, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. ધરાસણા 
મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરિા ગર્યા. તર્યાં 22 
મરે, 1930ના રોજ રાત્રરે ધરાસણાની છાિણી 
પર 50 વસપાઈઓ અનરે શીખ વમવલટરીના 
100 માણસો 200 સતર્યાગ્રહીઓ પર તૂટી 
પડ્ા; તરેમાંથી 150નરે માર પડ્ો. ભાઈલાલનરે 
મૂઢ માર. ચાર-પાંચ પોલીસ બૂટ સાથરે તરેમના 
ઉપર ચડી બરેઠા. પરેઢામાં બૂટની એડીઓ અનરે 
લાતો મારી. લાઠીના ગોદા માર્યા્થ. ઘાતકી અનરે 
જંગલી િત્થન કર્યુું. બરેભાન થર્યા. દિાખાનામાં 
તરેમનું અિસાન થર્યું. તરેમની સમશાનર્યાત્રામાં 
સેંકડો બહરેનો સવહત હજારો લોકો જોડાર્યાં 
હતાં. પૂ. કસતૂરબા પણ સમશાનમાં હાજર રહ્યાં 
હતાં. સમશાનના પ્રિરેશવિાર આગળ બનાિરેલ 
તરેમના સમારકનું દરબાર ગોપાળદાસ દરેસાઈએ 
ઉદઘાટન કર્યુું હતું.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ કાળરીદાસ
જનમ : 5 નિરેમબર, 1913. પીજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 6 ગુજરાતી. 193032 : 
સતર્યાગ્રહ. નકડર્યાદ. દોઢ િષ્થ કઠોર કારાિાસ. 
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ભારરે માર ખાધો, પણ માફી માગી નવહ.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ ચતુરિાઈ
ધમ્થજ, કજ. ખરેડા.

1932 : સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. સભા-સરઘસમાં 
ભાગ લીધો. 11 મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી 
પુન: સકકર્ય. ગ્રામસરેિામાં રત.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ ઝવેરિાઈ
જનમ : 17 નિરેમબર, 1901. ઓડ, કજ. આણંદ.

સૂરતની મ. ઠા. બા. કૉલરેજમાં હતા તર્યારરે 
ગાંધીજીની હાકલ સાંભળી અભર્યાસનો તર્યાગ. 
1916 : હોમરૂલની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
1921 : અસહકારની લડત, પ્રભાતફરેરી. 
ખાદીની ટોપી પહરેરીનરે કૉલરેજ જતા. મુંબઈ 
ઇલાકામાં કૉલરેજ છોડનાર તરેઓ પ્રથમ હતા 
અનરે લડત તથા રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓમાં કામ 
કર્યુું. 1928 : બારડોલીની લડત િખતરે ગામોમાં 
પ્રચારકાર્ય્થ. બારડોલી સતર્યાગ્રહ પવત્રકા મુદ્રણ. 
સાિ્થજવનક કૉલરેજના બવહષકાર માટરે નીકળરેલા 
સરઘસમાં લાઠીમારનો ભોગ. એક રાત 
લૉકઅપમાં. કુલ 15 મવહનાની સજા. ઘરરેણાં 
જપ્ત. પતની શારદાબહરેનનરે છ માસની જેલ થઈ 
હતી.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ ઝવેરિાઈ
િતન : આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1920-21 : અસહકારની ચળિળમાં શાળાના 
અભર્યાસનો તર્યાગ કરીનરે લડતમાં ભાગ લીધો. 
વિદરેશી કાપડ િરેચતી દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કરતા. સિદરેશીનો પ્રચાર. કાંતણનો તથા 
ખાદીનો પ્રચાર. પ્રભાતફરેરી કાઢતા.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ દ્ાિાઈ 
(િાઈકાકા)
જનમ : 7 જૂન, 1888. ઠાસરા, તા. આણંદ.

અભર્યાસ : બી.ઈ. વસવિલ. 1907થી રાષ્્રપ્રરેમી.

સિદરેશી િસતુઓ િાપરતા. 1912થી શુદ્ધ ખાદી 
પહરેરતા. 1920ની અસહકારની ચળિળ 
દરવમર્યાન કજલલાના કાર્ય્થકરોનો મુકામ પોતાનરે 
ઘરેર રાખતા. 1940માં સરકારી નોકરી છોડી. 
િલલભભાઈ પટરેલની સલાહાનુસાર અમદાિાદ 
મર્યુવનવસપાવલટીના ચીફ એકનજવનર્યર. 1942માં 
ગાંધીજી તથા દરેશનરેતાઓની ધરપકડ થતાં 
નોકરીનું રાજીનામું. સરદાર પટરેલની સૂચનાથી 
ચારતર વિદ્ામંડળ અનરે ચરોતર ગ્રામોદ્ધાર 
સહકારી મંડળ તથા િલલભવિદ્ાનગરના 
સથાપક અનરે સંચાલક.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ નાથાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1932-33 : સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ કારાિાસ. પતની 
પણ કારાગમૃહમાં. પકરિાર કષ્માં.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ નારણિાઈ
પાલડી, અમદાિાદ. િતન : પીજ, કજ. ખરેડા.

1930-31 : નકડર્યાદમાં સતર્યાગ્રહની વિવિધ 
પ્રિમૃવતિ. વપકરેકટંગ, સરઘસો, પવત્રકાવિતરણ. 
1942 સુધીમાં પાંચ િાર કારાિાસ. પોલીસ-
માર. સામાકજક સંસથાઓમાં માનદ સરેિા. 
પતની પણ સિાતંત્ર્યસરેનાની.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ 
પ્ાણજીવનદાસ
બોરસદ, કજ. આણંદ.

1921 : પરદરેશી માલની હોળી. સિદરેશીનો 
પ્રચાર. 1930 : સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ કારાિાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 8 મવહના 
અટકાર્યત. સિાસથર્યનરે કારણરે મુક્ત.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ બહેચરિાઈ
જનમ : 1904. બોકરર્યાિી, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 7 ધોરણ. 1930 : દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. 1 મવહનો કારાિાસ. ના-કરનો પ્રચાર. 
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11 મવહના કારાિાસ. રૂ. 150 દંડ.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ બહેચરિાઈ
િતન : આણંદ.

1930ની ચળિળ િખતરે ના-કરની લડતમાં કર 
ન ભરિા બદલ જેલમાં ગર્યરેલા અનરે દંડ 
કરિામાં આિરેલો. પરંતુ દંડ િસૂલ થઈ શ્ર્યો 
નવહ, તરેથી તરેમની જમીન ખાલસા કરિામાં 
આિરેલી. જમીન હરાજી કરતાં કોઈએ ખરીદી 
નવહ.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ િરીખાિાઈ
જનમ : 1 કડસરેમબર, 1900. બોકરર્યાિી, કજ. ખરેડા.

1930 : દાંડીકૂચ પ્રસંગરે ‘રાિસાહરેબ’ પદિી 
પાછી િાળી. મુખીપદનો તર્યાગ કર્યયો. 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 1932 : સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’માં સકકર્ય. કારાિાસ. ચાર િખત 
ધરપકડ અનરે કારાિાસ. 1937 : મુંબઈ 
ધારાસભાના સભર્ય. ઉતિર જીિન સમાજસરેિા.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ મૂળજીિાઈ
કાસર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 
કાસર 2 મવહના કારાિાસ. 25 રૂવપર્યા દંડ.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ વલ્લિિાઈ
જ. 30 જૂન, 1905. સુણાિ.

રંગૂનમાં નોકરી. દરેશમાં પાછા ફરી 193032માં 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
લડતનો પ્રચાર, ધરપકડ, જેલિાસ. ખાદીનો 
પ્રચાર. આઝાદી પછી જાહરેર સરેિા. સિયોદર્ય 
વિચારધારા.

પટે્લ, િાઈ્લા્લિાઈ હક્રિાઈ
માતર, કજ. ખરેડા.

1932 : માતરના સોળમા સરમુખતર્યાર. 12 

મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, િાણાિાઈ ડાહ્ાિાઈ
કડોલી, કજ. િલસાડ.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી 4 ધોરણ. દાંડીકૂચ િખતરે 
ધામણથી નિસારી જોડાર્યા હતા. નિસારીમાં 
ગાંધીજીનું ભાષણ સાંભળી મરોલી આશ્મમાં 
કાંતણ-િણાટની તાલીમ લીધી. દકરર્યાકાંઠાનાં 
ગામોમાં કાંતણ-િણાટની પ્રિમૃવતિ કરી. કતાર 
ગામમાં ચાલતા સરેિાદળ વશકબરમાં સંસથા 
ગરેરકાર્યદરે ઠરિાથી સૂરત આગમન. પવત્રકા-
વિતરણ.
26-1-1931ના કદિસરે ધિજારોપણ. સગરામ-
પરામાં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ. સાત મવહનાની 
સખત સજા. મુક્ત પછી નિસારીની ભૂગભ્થ 
છાિણીમાં. અમદાિાદમાં બવહષકારની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 4 મવહનાની સજા. 1942માં 
બુકડર્યા ગામરે ભૂગભ્થ મંડળીમાંથી પોલીસરે 
છાપો મારતાં નાસી છૂટ્ા.

પટે્લ, િાણાિાઈ ન.
સામાપુર, નિસારી.

1928 : રંગૂનથી સિદરેશાગમન. 1930 : 
કરાકડર્યામાં મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના 
કારાિાસ. કદલહી મહાસભામાં. 15 કદિસ 
અટકાર્યત. 1932 : સવિનર્ય કાનૂનભંગ. 
ચીખલી 6 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, િાણાિાઈ નાનકાિાઈ

જનમ : 1898. િાઠા, તા. ગણદેવરી.
1930ની ચળિળમાં વર્યક્તગત અનરે સામૂવહક 
દારૂતાડીના માંડિા પર વપકરેકટંગ. પ્રભાતફરેરી 
તથા સરઘસો. સાથીઓ સવહત દારૂતાડીના 
માંડિા સળગાિતાં ધરપકડ. 2 િષ્થની સજા 
નિસારીની જેલમાં. વર્યિસાર્ય : મજૂરી.

પટે્લ, િાનુિાઈ છરોટાિાઈ 
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શંકરિાઈ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 34 
ર્યુિાનો 18-8-1942ના રોજ સિારરે િડોદરાથી 
લડતનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. આણંદ અનરે 
તરેની નજીકનાં ગામોમાં પ્રચાર કરીનરે, સાંજે 
પાછા ફરતાં અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે પોલીસરે 
તરેમના ઉપર ગોળીબાર અનરે લાઠીમાર કર્યયો. 
તરેમાં તરેઓ લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યા હતા.
પટરેલ, ભાસકરભાઈ રામભાઈ (ડૉ્ટર)
જનમ : 3 ઑગસટ, 1897. સોકજત્રા, કજ. ખરેડા.
1915 : રાજકારણમાં પ્રિરેશ. 1920 : મરેકડકલ 
કૉલરેજનો તર્યાગ. લડતમાં સકકર્ય. 1921 : 
ખાદી- કરેનદ્રના અધર્યક્ષ. 1922-28 : જમ્થનીમાં 
આર્યુવિ્થજ્ાનનો અભર્યાસ. 1930 : સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ આંદોલનમાં સકકર્ય. 1932 : 
સવિનર્ય કાનૂનભંગમાં કારાિાસ. 1933-34 : 
ધૂવળર્યામાં કારાિાસ. 1935 : બોરસદ મરકી 
વનિારણ સરેિા. િધુ અભર્યાસાથકે ઇંગલૅનડ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ સતર્યાગ્રહ. 9 મવહના 
કારાિાસ. 1952 : મુંબઈ ધારાસભાના સભર્ય. 
પ્રધાન.
અિસાન : 1962.

પટે્લ, િરીખાિાઈ કુબેરિાઈ
આણંદ.

ચરોતર કરેળિણી મંડળ તથા તાલુકાના 
આગરેિાન. 1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળ માટરે સિર્યંસરેિકોની ભરતી તથા 
સંગ્રામ સવમવતનું સંચાલન સંભાળતા હતા. 
આ ચળિળના વિવિધ કાર્ય્થકમોમાં ભાગ લરેતા 
તથા લડતની વર્યિસથાનું કાર્ય્થ કરતા હતા. 
1932માં સવિનર્ય કાનૂનભંગની બીજા 
તબક્કાની લડત શરૂ થઈ તર્યારરે અનર્ય આગરેિાનો 
સાથરે તરેમની ધરપકડ કરીનરે અટકાર્યતમાં 
રાખિામાં આવર્યા હતા.

પટે્લ, િરીખાિાઈ મંગળિાઈ
િડોદ, કજ. આણંદ.

1930ના સંગ્રામમાં પ્રિરેશ-આણંદ. રેંકટર્યા-
વનમા્થણ જેિાં રચનાતમક કાર્યયો. દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. વિદરેશી માલના ભંડારો પર 
વપકરેકટંગ. 11 મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી 
બાકરોલમાં સવમવત નીમી. પવત્રકા-મુદ્રણ અનરે 
વિતરણ. ઉમરરેઠમાં પણ દીઘ્થકાલ સુધી સકકર્ય.

પટે્લ, િરીખાિાઈ દુ્લ્જિિાઈ
ખોજપારડી, કજ. સૂરત.

1932માં ના-કરની લડતમાં ભાગ. પવત્રકા-
પ્રચાર. 6 મવહનાની સજા અનરે રૂ. 500નો દંડ. 
દંડ ન ભરરે તો િધુ 1 મવહનાની સજા. 
ગાર્યકિાડી પ્રદરેશમાં પવત્રકાનું કામ. 1 િષ્થ સુધી 
પોલીસનરે થાપ. પોલીસરે માતા, પતની, બાળકોનરે 
ઘરમાંથી કાઢી સીલ માર્યાું. જમીન ખાલસા કરી 
િરેચી દીધી. 1933માં ખોજથી ધરપકડ. 
બારડોલીના લૉકઅપમાં ફોજદાર વિારા પુષકળ 
માર. તરે જેલમાં ગર્યા તર્યારરે એમનાં કુટુંબીજનોનરે 
ડરનરે લીધરે કોઈ મદદ ના કરતું. જેલમાંથી છૂટ્ા 
પછી િણાટકામ કરી જેમ તરેમ વનિા્થહ કર્યયો.

પટે્લ, િરીખાિાઈ દૂધાિાઈ
જનમ : 1910. ભાિનગર.

રાજકોટ-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. થોડો સમર્ય 
અટકમાં. 1942ની લડત િખતરે પકડાર્યા. 2 
માસ ભાિનગરમાં જેલની સજા.
અિસાન : 25-3-1985.

પટે્લ, િરીખાિાઈ રાવજીિાઈ
કરાડી, કજ. નિસારી.

પ્રાથવમક વશક્ષણ કરાડી રાષ્્રીર્ય શાળામાં. 
તરેમાંથી પ્રરેરણા. કરાડી આશ્મ. કદલખુશભાઈ 
દીિાનજીનો સંગ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. મટિાડ પોલીસ ચોકીના 
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ગોળીબારમાં ઘિાર્યા. ધરપકડ.

પટે્લ, િરીખરીબહેન સરોમિાઈ
અકોટી, કજ. સૂરત.

1928ની વહજરત પછી લડતમાં મીઠુબહરેનની 
છાિણીમાં. દારૂ-તાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
1929માં જમીન-મહરેસૂલનો કાર્યદો રદ કરિા 
12 બહરેનો સાથરે સરઘસ કાઢી િરાડથી કડોદ-
ર્યાત્રા. બારડોલીથી આફિા અનરે ઇસરોલી 
ગર્યાં. તર્યાં ધરપકડ કરી. 2 મવહનાની સજા. રૂ. 
200 દંડ. રૂ. 700નાં ઢોર ઉઠાિીનરે રૂ. 32માં 
િરેચર્યાં.

પટે્લ, િરીખુિાઈ િગુિાઈ
માંસા, તા. ગણદરેિી.

1938થી ખાદી પહરેરિા માંડી. 1942ની 9મી 
ઑગસટના રોજ િડોદરામાં વિરાટ સરઘસમાં 
પોલીસના લાઠીમારનો ભોગ. 10મીના રોજ 
ધરપકડ. ગરેરકાર્યદરે સાવહતર્ય જપ્ત. શરતી 
મુક્ત. મદ્વનષરેધની પ્રિમૃવતિ. વશક્ષક.

પટે્લ, િરીખુિાઈ હક્રિાઈ
જનમ : 1905. કતારગામ, કજ. સૂરત.

1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં સિર્યંસરેિક. 
ભીમરાડ અનરે ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 8 
મવહના કારાિાસ. 1932 : સૂરતમાં સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ. 
1933 : ઓડમાં સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ. 
1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 4 મવહના 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
દોઢ િષ્થ કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : િરેપાર.

પટે્લ, િરીમાિાઈ ચકુિાઈ
મોટારિા, રાજકોટ.

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. જમીન-ખોરડાં 
જપ્ત. િષયો સુધી જમીનવિહોણા રહ્યા.

પટે્લ, િૂદરિાઈ હરીરાિાઈ

જનમ : 1902. િતન : બલોલ, તા. મહરેસાણા.

અમદાિાદમાં વમલમાં નોકરી. 1931માં 
ચળિળ િખતરે રાષ્્રભક્તથી અશોક વમલની 
નોકરી છોડીનરે આંદોલનમાં ભાગ લીધો. મીઠું 
લાિિું, દારૂ તથા વિદરેશી કાપડનો બવહષકાર, 
વપકરેકટંગની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ધરપકડ. છ 
માસની જેલની સજા સાબરમતી જેલમાં 
ભોગિી. મજૂર મહાજન સંઘ(અમદાિાદ)માં 
મજૂરોના પ્રવતવનવધ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં સકકર્ય. વમલોમાં હડતાળ દરવમર્યાન 
લડતનરે િરેગ આપિામાં ભાગ.
અિસાન : 1962. અમદાિાદ.

પટે્લ, િૂપેનદ્રિાઈ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં ‘વિદ્ાથભીપવત્રકા’ છાપતા. 
તરે માટરે જરૂરી સામાન ‘સંદરેશ’માંથી ખરીદી 
લાિતા. ભાડરે મકાનો રાખીનરે વલથો પ્રરેસથી 
છાપતા. છાપિાની જગા બદલતા. માચ્થ, 1943 
સુધી 8 માસ પવત્રકા છાપી. કૉમસ્થ કૉલરેજ અનરે 
લૉ કૉલરેજ પરના હુમલામાં જોડાર્યા હતા.

પટે્લ, િૂ્લાિાઈ ્લલ્લુિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1932 : સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. માંદગીના કારણરે 
િહરેલી મુક્ત, પણ અંતરે અિસાન.

પટે્લ, િેંક્લાિાઈ હરીરાિાઈ
િલિાડા, તા. મહુિા, કજ. સૂરત.

1942 : અસહકાર. ભાંગફોડ. દારૂતાડીનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. તાડીના ગાડિા ફોડ્ા. 
અટકાર્યત. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના કારાિાસ. 9 
મવહનરે સમાધાનથી મુક્ત.

પટે્લ, િરોગરી્લા્લ પરિુિાઈ
સરેગિા, તા. ઓલપાડ.

1942 : લોકકાંવત. અભર્યાસ અનરે ધંધાનો 
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તર્યાગ. સરઘસ, કાર્યદાભંગ. 4 મવહના 
કારાિાસ. મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં.

પટે્લ, મકનજી પુરુષરોત્તમ
િતન : બાજીપુરા, કજ. સૂરત.

રૉલરેટ કાર્યદા સામરે લડત. અસહકારની લડતમાં 
રાષ્્રીર્ય વિનર્ય મંકદરમાં જોડાર્યા. 1923માં 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના વિનીત. 1927ના 
રરેલસંકટમાં ફાળો ઉઘરાવર્યો. બારડોલીની 
લડતમાં બાજીપુરાની છાિણીમાં સરદારશ્ીનાં 
ભાષણો લખી લીધાં. દાંડીકૂચના િષ્થમાં 
અષ્ગામની છાિણીમાં સકકર્ય. રાજદ્રોહના 
આરોપસર 6 મવહનાની સજા. રૂ. 500 દંડ 
અથિા 3 મવહનાની િધુ સજા. દંડ િસૂલ કરિા 
ઘરનું રાચરચીલું હરાજ કર્યુું. 1932માં છૂપી 
પવત્રકાઓ પ્રગટ કરી. પોલીસરે વગરફતાર કર્યા્થ. 
જેલમાં અટકાર્યત. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં રરેલિરે તથા પોસટઑવફસ બાળિાની, 
ઘરના નંબરો ભૂંસિાની પ્રિમૃવતિ. દારૂગોળા 
તૈર્યાર કરતા. કરિકટશ સરકારરે ‘ભાગરેડુ’ જાહરેર 
કર્યા્થ. ઘરનરે સીલ મારી જમીન જપ્ત કરી. રૂ. 
5,000નું ઇનામ જાહરેર થર્યું. શક્તશાળી 
બૉમબ પણ બનાવર્યા. બારડોલીથી ગંગાધરા 
સુધીના રરેલિરે-પાટા ઉખરેડી નાખર્યા. પુલ તોડ્ા. 
ટરેવલફોનના થાંભલા ઉખરેડી નાખર્યા. કહરેર 
સટરેશન બાળ્ું. સૂરત સટરેશનરે ટ્રરેનના ડબામાં 
ચાર બૉમબ ફોડ્ા. 1944માં ગાંધીજીના 
આદરેશથી પોલીસમાં હાજર. સૂરતની જેલમાં 
અટકાર્યત. િરેશપલટા કરીનરે ફરતા. 2.5 િષ્થ 
સુધી ‘પંકડત તુલસીદાસ’નરે ઉપનામરે 
ઓળખાર્યા. નિું કહરેર સટરેશન બંધાર્યું તરેની 
ઉદઘાટનવિવધ તરેમનરે હાથરે થઈ. 40 િષ્થ દરેશની 
સરેિા કરી.

પટે્લ, મગનિાઈ અ.
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1917-18 : અંબુભાઈ પુરાણીનો સંપક્થ. 
વર્યાર્યામ-પ્રિમૃવતિમાં રસ. 1925 : વર્યાર્યામ સાથરે 
વિનીત. ગુજરાત વર્યાર્યામપ્રચારક મંડળમાં 
સરેિા. 1929 : અમદાિાદમાં અનરેક 
વર્યાર્યામશાળામાં સરેિા. 1930 : સતર્યાગ્રહ 
મહુધા. કારાિાસ. સોકજત્રા – ઘરમાં પવત્રકા 
કાર્યા્થલર્ય. 1942 : િડોદરા. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
સિાસથર્ય લથડતાં નકડર્યાદ. રગણાલર્યમાં. 
વર્યાર્યામસરેિા ચાલુ.

પટે્લ, મગનિાઈ અમથાિાઈ 
(મગારાજા)
નકડર્યાદ.

નકડર્યાદમાં પ્રામાવણકતાથી કટલરીનો િરેપાર 
કરતા. સુધરરેલી ઢબની ખરેતી પણ કરતા. 
હોમરૂલ લીગના સભર્ય હતા. ખરેડા-સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો હતો. નકડર્યાદ શહરેર સુધરાઈમાં 
23 િષ્થ સકકર્ય સરેિા. 1914 પછી બધો સમર્ય 
સાિ્થજવનક કામ. સિદરેશી અનરે ખાદીના 
આગ્રહી.
1919માં રૉલરેટ ઍ્ટના વિરોધ તથા ગાંધીજીની 
ધરપકડ બાદ અમદાિાદમાં તોફાનો દબાિી 
દરેિા મુંબઈથી લશકરી ટ્રરેન જિાની હતી – તરે ન 
જઈ શકરે તરે માટરે તરેમણરે સાથીઓ સવહત 
ભલાભાઈ પૂંજાભાઈ, છોટાલાલ રાજેશ્વર, 
પુરષોતિમદાસ અમીન િગરેરરે સાથરે 
ચચા્થવિચારણા કરી. કુંભનાથ મહાદરેિ આગળ 
પાટા ઉખરેડી નાખર્યા. ટ્રરેન નકડર્યાદ પાસરે અટકી 
ગઈ. મગનભાઈ ભૂગભ્થમાં. કરેસ ચાલર્યો. છૂટી 
ગર્યા. િલલભભાઈ પટરેલ, કમૃષણદાસ દરેસાઈ, 
મવણલાલ કોઠારી, ડાહ્યાભાઈ દરેરાસરી 
આરોપીઓના િકીલો હતા.

પટે્લ, મગનિાઈ કરસનદાસ
િલસાડ.

કુટુંબના ઘણાખરા પુરષોએ લડતમાં ભાગ 
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લીધો. 1930માં કૉંગ્રરેસનો ધિજ ન ઉતારિા 
દરેિા ધરપકડ િહોરી. 6 માસની સજા. દીકરા 
ઘનશર્યામનરે તથા બીજા બરે ભાઈઓનરે પણ 
સજા.

પટે્લ, મગનિાઈ કહાનદાસ
િલસાડ.

િરેપારી હોિાથી સિાતંત્ર્યઆંદોલનમાં આગળ 
પડતો ભાગ લરેિાથી દૂર રહ્યા, પણ તીવ્ર દરેશપ્રરેમ 
દશા્થવર્યો. દુકાન પરનો રાષ્્રધિજ ખસરેડી લરેિા 
ના પાડી. 8.5 મવહના કારાગમૃહમાં ત્રાસ િરેઠો. 
ક્ષમા માગિાનાં દબાણો સામરે નમર્યા નવહ. 
કુટુંબના બીજા 6 સભર્યો પણ કારાગમૃહમાં ગર્યા.

પટે્લ, મગનિાઈ ગ્લા્લિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1920ની અસહકારની લડતમાં ભાગ લીધો. 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરિા જતા. સરકારી 
વશક્ષણનો બવહષકાર કરનાર વિદ્ાથભીઓ માટરે 
રાષ્્રીર્ય શાળાનું સંચાલન કરતા. લોકજાગમૃવત 
િાસતરે જાહરેર સભાઓ ભરતા. લોકોમાં 
દરેશભક્તની ભાિનાનું વસંચન.

પટે્લ, મગનિાઈ ગરોત્વંદજી
કરાડી.

1942માં લાલભાઈ નાર્યકની આગરેિાની હરેઠળ 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. પછી 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો. ઝંડો લઈ કરાડી પોલીસચોકીએ 
ગર્યા. 6 મવહનાની સજા. રૂ. 50નો દંડ થર્યો.

પટે્લ, મગનિાઈ ગરોત્વંદિાઈ
મઢી, કજ. સૂરત.

માધર્યવમક વશક્ષણ ગંગાધરા હાઈસકૂલ. 
‘હકરજનબંધુ’ના િાચક. 1942 : ભારત છોડો 
આંદોલન. પવત્રકાવિતરણ. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
ધરપકડ. અટકાર્યત.

પટે્લ, મગનિાઈ ચતુરિાઈ

જનમ : 10 કડસરેમબર, 1905.

િતન : પીજ. અભર્યાસ : 6 ધોરણ. 1930 : 
ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. નકડર્યાદમાં. પવત્રકા- 
વિતરણ. 1932 : 6 મવહના કઠોર કારાિાસ.

પટે્લ, મગનિાઈ જી.
સામાપુર, કજ. િલસાડ.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. સામાપુરથી 
મટિાડ જતા સરઘસમાં મટિાડ પોલીસના 
ગોળીબારમાં ઘિાર્યા. વિવિધ સથળરે અટક. પાંચ 
મવહના કારાિાસ. અિારનિાર અટક.

પટે્લ, મગનિાઈ ડાહ્ાિાઈ
નાર, કજ. આણંદ.

1930માં શાળાનો તર્યાગ. ધરાસણાના મીઠા 
સતર્યાગ્રહમાં પોલીસનો માર. વિદરેશી માલના 
બવહષકારમાં વપકરેકટંગ. ઉમરરેઠમાં વપકરેકટંગ. 1 
િષ્થ કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. મુક્ત પછી સરેિાપ્રિમૃતિ.

પટે્લ, મગનિાઈ તળસરીિાઈ
ખાંધલી, કજ. ખરેડા.

1942 ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ લીધો. 
કારાિાસ.

પટે્લ, મગનિાઈ દુ્લ્જિિાઈ
સૂરત.

1928માં િરેડછી આશ્મમાં ખાદીિણાટની 
તાલીમ લીધી. 1930માં મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેિા માટરે 6 માસની સજા થઈ. 1942ની 
લડતમાં સકકર્ય.

પટે્લ, મગનિાઈ દેસાઈિાઈ
જનમ : 1894. લાલી, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 7 ગુજરાતી, ધોરણ 4 
અંગ્રરેજી. 1917 : રાષ્્રસરેિામાં પ્રિમૃતિ. 1930 : 
મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 3 મવહના કારાિાસ. 50 
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રૂવપર્યા દંડ. 1932 : મહરેમદાિાદમાં બીજા 
સરમુખતર્યાર. 3 મવહના કારાિાસ. દંડ. 1942 
: ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
ભાંગફોડ કરતાં પકડાર્યા. સખત માર. ખટલામાં 
છુટકારો.

પટે્લ, મગનિાઈ ધનજીિાઈ
જનમ : મટિાડ, કજ. િલસાડ.

અભર્યાસ : ધોરણ 3 અંગ્રરેજી, ગુજરાતી. 1942 
: ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. પોલીસ 
ગોળીબારમાં તતકાલ અિસાન.

પટે્લ, મગનિાઈ ધનશાિાઈ
જનમ : 13 ફરેરિુઆરી, 1914. મરેડાઆદરજ, તા. 
કડી.

કડીની સિ્થ વિદ્ાલર્યમાં ઉદ્ોગોની તાલીમ. 
1929માં સિ્થ વિદ્ાલર્યમાં ગાંધીજીનરે 
સાંભળ્ા. આઝાદીની લડતમાં જોડાિાનો 
વનશ્ચર્ય. 1930-31ની લડતમાં વિરમગામ 
છાિણીમાં પવત્રકાઓ સાઇ્લોસટાઇલ કરતા, 
રાત્રરે ગામોમાં પવત્રકા િહેંચિા જતા. સભા-
સરઘસોમાં જોડાતા. વિદરેશી કાપડની હોળી 
કરિામાં, વિદરેશી માલની દુકાનો પર વપકરેકટંગમાં 
જોડાતા. પોલીસની મારઝૂડનો ભોગ બનર્યા. 
પવત્રકાના જથથા સાથરે ધરપકડ. છ માસની 
સખત કરેદ સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. 
વશક્ષકનો વર્યિસાર્ય – િડોદરા આર્ય્થકનર્યા 
વિદ્ાલર્ય.

પટે્લ, મગનિાઈ ચતુરિાઈ 
(બૅક્રસટર)
જનમ : 1876. િતન : નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

બી.એ., એલએલ.બી., િકીલ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : 
અમદાિાદ.
1902ના અમદાિાદમાં મળરેલા કૉંગ્રરેસના 
અવધિરેશનમાં ભાગ લીધો. અમદાિાદની 
રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ગુજરાત સભાના 

અગ્રણી કાર્ય્થકર. અમદાિાદની હોમરૂલ લીગની 
શાખાના મંત્રી. જાહરેર ભાષણો. સાવહતર્યકાર, 
કવિ, સારા િ્તા. લોકજાગમૃવત. જાણીતા 
ધારાશાસ્ત્રી. 1917માં રાજકારણમાંથી વનિમૃતિ. 
જાણીતા વથર્યૉસૉવફસટ હતા.
અિસાન : 1930.

પટે્લ, મગનિાઈ ધરીરાિાઈ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

1933 : 15 જાનર્યુઆરી પીપળાિમાં. ગુજરાતના 
સરમુખતર્યારોની પકરષદ. પ્રવતવનવધ. લાઠીમાર. 
2 િષ્થ કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ.

પટે્લ, મગનિાઈ બાજીિાઈ
જનમ : 1889. િતન : બલોલ, કજ. મહરેસાણા.

1931માં આઝાદીની લડતમાં જોડાર્યા. બલોલ 
સરેિાસમાજ સથાપી ખાદીનો પ્રચાર, 
રેંકટર્યાપ્રિમૃવતિ. વિદરેશી કાપડના બવહષકારનો 
પ્રચાર. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળની તાલુકા 
સવમવતના પ્રમુખ. મહરેસાણા કજલલા 
પ્રજામંડળના ઉપપ્રમુખ. 1937માં રાજર્ય 
પ્રજામંડળના અવધિરેશનમાં સકકર્ય ભાગ લીધો.
‘વહનદ છોડો’ લડત – 1942માં અમદાિાદના 
વમલ મજૂરોની હડતાળ દરવમર્યાન ગામડરે-
ગામડરે ફરી અનાજ િહેંચર્યું. પવત્રકાઓ ગામડરે 
િહેંચી લડતનો પ્રચાર. સરઘસોમાં આગરેિાની. 
ધરપકડથી બચિા ગુપ્ત રહરેતા. આઝાદી પછી 
ઊંઝા કનર્યાકરેળિણી મંડળ સથાપર્યું. બલોલમાં 
હાઈસકૂલ સથાપિા પુરષાથ્થ. સિયોદર્ય–પ્રચાર.
અિસાન : 29 એવપ્રલ, 1972.

પટે્લ, મગનિાઈ બાવાજીિાઈ
જનમ : 10 નિરેમબર, 1917.

અભર્યાસ : ધોરણ 3 ગુજરાતી. 1930 : ખરેડા 
પવત્રકા- વિતરણ. નાવશકમાં 6 મવહના 
કારાિાસ. 100 રૂવપર્યા દંડ, નવહ ભરીનરે બીજો 
1.5 મવહનો કારાિાસ સહ્યો.
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પટે્લ, મગનિાઈ િરીખાિાઈ
જનમ : 15 સપટરેમબર, 1897. ઓડ, કજ. આણંદ.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ. 1932 : દારૂનાં પીઠાં 
તથા પરદરેશી કાપડ વિરોધી આંદોલનમાં 
સકકર્ય. વિસાપુરમાં કારાિાસ. 1939 : િડોદરા 
રાજર્યની ધારાસભાના સભર્ય. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં વહંસક કાંવત માટરે સકકર્ય. 
અમદાિાદમાં પોતાની વમલમાં પાટા ઉખરેડિાનાં 
સાધનો, વિસફોટકો આકદનું ઉતપાદન. બૉમબ 
અનરે કરિૉલિરોની હરેરફરેર. 6 મવહના એકાંત 
કારાિાસ. 2 િષ્થ રાજકીર્ય કારાિાસ. 1946-
60 : મુંબઈ વિધાન પકરષદમાં િરેપારઉદ્ોગના 
પ્રવતવનવધ.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

પટે્લ, મગનિાઈ મરઘાિાઈ
અસલાલી, કજ. અમદાિાદ.

1932માં ગાંધી આશ્મમાંથી લડતમાં પ્રચારક.
15-1-1933ના રોજ ખરેડા કજલલાના પીપળાિ 
ગામમાં ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની પકરષદ 
મળી, તરેમાં પંચમહાલ કજલલાના પ્રવતવનવધ. 
લાઠીચાજ્થ િખતરે ધિજધારી રમણીકલાલ મોદી 
ઘિાર્યા તર્યારરે પોતરે ધિજરક્ષક. ધરપકડ અનરે 2 
િષ્થની સજા અનરે દંડ.

પટે્લ, મગનિાઈ રણછરોડિાઈ
જનમ : 7 કડસરેમબર, 1904. દરેત્રોજ, અમદાિાદ.

1921 : મૅકટ્રક. વશષર્યિમૃવતિનો તર્યાગ. 1927 : 
લાંચવિરોધી આંદોલન. ધરપકડ. 1930 : 
દરેત્રોજમાં સવિનર્ય ભંગ. 6.5 મવહના કારાિાસ. 
1940-44 : અમદાિાદમાં સતર્યાગ્રહ. 1942 : 
17 મવહના અટકાર્યતી કારાિાસ. સામાકજક 
કાર્ય્થકર.

પટે્લ, મગનિાઈ રણછરોડિાઈ
જનમ : 1908. િતન : અસલાલી, તા. દસકોઈ, 
કજ. અમદાિાદ.

1930માં સતર્યાગ્રહ શરૂ થતાં સરકારી બૅનકની 
નોકરી છોડીનરે ગુજરાત કૉંગ્રરેસની ઑવફસમાં 
કામ કરરેલું. 1942ની લડતમાં સરઘસ કાઢતાં 
ધરપકડ અનરે પાંચ માસની કરેદની સજા. લડત 
બાદ ખરેતીનું કામ.

પટે્લ, મગનિાઈ રૂગનાથદાસ
જનમ : 16 જુલાઈ, 1915. ભદામ, કજ. ભરૂચ.
1930 : ધોલરેરા મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં 
સારજનટનરે ચપપુ માર્યુું. તરે લડતમાં 9 માસની 
સજા. 1938 : હકરપુરા કૉંગ્રરેસમાં નાર્યક તરીકરે 
સરેિા. રાજપીપળામાં પ્રજાતંત્ર માટરે સતર્યાગ્રહ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં બૉમબ 
ટુકડીનું સંચાલન. 1,000 રૂવપર્યા દંડ થર્યો, પણ 
ભર્યયો નવહ. ર્યુિક-પ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, મગનિાઈ વેરરીિાઈ
િતન : લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930-32 : સતર્યાગ્રહ. મહરેસૂલ ના ભરતાં
4 મવહનાનો કારાિાસ. ઘરિખરી જપ્ત.

પટે્લ, મગનિાઈ શંકરિાઈ
િતન : ઉતિરસંડા, કજ. ખરેડા.

1932 : ચકલાસી. થાણાપવત. કારાિાસ. તરે 
પછી સરકારી ભિન પર ધિજારોપણ. 3 
મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. ભૂગભ્થિાસ બરે િષ્થ સુધી.

પટે્લ, મગનિાઈ શંકરિાઈ
ભાદરણ, કજ. ખરેડા. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : િડોદરા.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન આગરેિાનો 
પકડાઈ ગર્યા પછી ર્યુિાનોએ સુકાન સંભાળી 
લીધું. સરકારના કડક કાર્યદાની પરિા કર્યા્થ 
વિના ખરેડા કજલલા પકરષદ નકડર્યાદમાં 
ભરિામાં આિી. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના 
આગરેિાન મગનભાઈનરે પ્રમુખ બનાવર્યા. તરેમાં 
હજારરેક ભાઈબહરેનો હાજર રહ્યાં. મગનભાઈએ 
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જુસસાદાર ભાષણ કર્યુું. પોલીસરે મગનભાઈ 
સવહત બીજા આગરેિાનોની ધરપકડ કરી. તરેમનરે 
અઢી િષ્થની કરેદની સજા કરિામાં આિી.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં તરેમની 
ધરપકડ કરી અટકાર્યતમાં રાખિામાં આવર્યા. 
િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળનું 18મું અવધિરેશન 
14, 15 મરે, 1944ના રોજ પટરેલ મગનભાઈ 
શંકરભાઈના પ્રમુખપદરે મળ્ું હતું.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

પટે્લ, મગનિાઈ ત્શવાિાઈ
િતન : પીજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 2 અંગ્રરેજી. 1930-32 : 
આંદોલનમાં સકકર્ય. ભારરે મારપીટ. 
પવત્રકાવિતરણ. ધરપકડ. પુણરે રરેફરમરેટરી 
શાળામાં 2 િષ્થ બંદી.

પટે્લ, મગન્લા્લ કલયાણજી
વનિાસ : બાલરેન, બારડોલી.

િડોદરા રાજર્યના નાગકરક, છતાં કરિકટશ 
ભારતની મુક્ત કાજે આગ્રહી. 1942ની 
લડતમાં ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. કારાિાસ. 
અભર્યાસ-તર્યાગ.

પટે્લ, મગન્લા્લ નરરોત્તમદાસ
િડાસિામી, તા. કલોલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભૂગભ્થમાં 
રહીનરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. 3 
સપટરેમબર, 1942ના રોજ સૈજમાં ભરાર્યરેલા 
મરેળામાં ઠાકરડા પ્રતાપજી પર ગોળીબાર કરી, 
મારી નાખર્યા બાદ, મગનલાલ સવહત કરેટલાક 
ર્યુિાનોએ ઈસંડ ફલરેગ સટરેશન પાસરે રરેલિરેની 
વફશ પલરેટો કાઢી નાખી. તરેનરે લીધરે 4-9ની 
િહરેલી સિારરે 4 િાગર્યરે લશકરના ત્રણ ડબા 
સાથરેની માલગાડી, કલોલ નજીક પાટા પરથી 
ઊતરી પડી. બરે માણસો મરણ પામર્યા. અનરેક 
ઘિાર્યા. મગનલાલ ગુપ્ત રીતરે અમદાિાદ, 

નકડર્યાદ, મુંબઈ, જબલપુર થઈનરે ગોંકદર્યા જતા 
રહ્યા. તર્યાં તમાકુના પાટીદાર િરેપારીએ નોકરી 
આપી. તર્યાંથી છ િષ્થ પછી પાછા આવર્યા. 
ગામના લોકોએ તરેમના કુટુંબનો વનિા્થહ કર્યયો. 
પોલીસરે તરેમના કુટુંબનરે િખતોિખત પરરેશાન 
કર્યુું.

પટે્લ, મત્ણબહેન ચંદુિાઈ
જનમ : 1909. િતન : િીરસદ, તા. બોરસદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક, કોવિદ.
1930ની ચળિળ િખતરે વિદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં તથા ગુપ્ત પવત્રકા 
પ્રકાશનમાં મદદ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાગ લીધો. તરે પછી િડોદરા શહરેર 
તથા કજલલામાં વિવિધ રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય.

પટે્લ, મત્ણબહેન બાપુિાઈ
વનિાસ : િહરેલાિ, મહુિા.

અભર્યાસ : 6 ધોરણ, બીલીમોરા. 1940 : 
હળપવત આશ્મ, હકરપુરા તથા મઢી આશ્મમાં 
રહીનરે ખાદી-પ્રિમૃવતિ. 1942ની ચળિળમાં 
સકકર્ય. તલાટી આકદના તર્યાગપત્રો ઉઘરાવર્યાં. 
કારાિાસ. મુક્ત પછી રચનાતમક કાર્ય્થમાં 
પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, મત્ણબહેન વલ્લિિાઈ
જનમ : 1903. માન, કજ. ખરેડા. િતન : કરમસદ.

સરદાર િલલભભાઈ પટરેલનાં પુત્રી. 1920 : 
અસહકાર આંદોલનમાં શાળાનો તર્યાગ, 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં ભણી 1925માં સનાતક 
થર્યાં. 1927 : નરહકર પરીખ સાથરે 
રરેલરાહતકાર્ય્થ. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 1932 : સવિનર્ય કાનૂનભંગમાં 
11-8-1932ના રોજ વિદરેશી કાપડની દુકાનરે 
વપકરેકટંગ કરતાં અમદાિાદમાં ધરપકડ. 15 
માસની કરેદ સાબરમતી અનરે બરેલગામ જેલમાં 
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ભોગિી. 1938 : રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
ધરપકડ. જેલિાસ. 1940 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. 26-11-1940ના રોજ બાિળાથી 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદ સાબરમતી અનરે 
ર્યરિડા જેલમાં ભોગિી. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
લડત. 9-8-1942ના રોજ સિારરે ધરપકડ. 
ર્યરિડા, બરેલગામ અનરે આથ્થર રોડ, મુંબઈની 
જેલમાં અટકાર્યત. જાનર્યુઆરી, 1944માં 
મુક્ત બાદ કડોદ, તા. બારડોલીથી પુન: 
ધરપકડ. ર્યરિડા જેલમાં અટકાર્યતમાંથી 
ફરેરિુઆરી, 1945માં મુક્ત. સિતંત્રતા બાદ 
રાજર્યસભાનાં તથા લોકસભાનાં સભર્ય. આશરરે 
21 િષ્થ સુધી જીિનભર વપતા, સરદાર પટરેલની 
સરેિા તથા અંગત મંત્રીની જિાબદારી સંભાળી.
વનધન થર્યરેલ છરે.

પટે્લ, મત્ણબહેન ત્શવાિાઈ
જનમ : 1903. ભાદરણ, કજ. ખરેડા.

1921 : લડતમાં સિર્યંસરેવિકા. ખાદીપ્રચાર. 
1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહીઓના 
રસોડાની વર્યિસથા સંભાળી. 1924 : બોરસદ 
સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1928 : પૂર રાહતસરેિા. 
1930માં દારૂનાં પીઠાં અનરે પરદરેશી િસ્ત્રભંડારો 
સામરે દરેખાિો. ધાિણા વશશુ સાથરે કારાિાસ. 
સ્ત્રીઓ પરના પોલીસ અતર્યાચારનો ‘વિરોધ 
કદિસ’ ઊજવર્યો. 1932, 40, 42 : આંદોલન 
અનરે કારાિાસ. 1952-55 અનરે 1958-62 : 
ભાદરણ સુધરાઈમાં સભર્ય.

પટે્લ, મત્ણિાઈ કાશરીિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930 : બદલપુર ધરાસણા. મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
માર પડ્ો. 1932 : સવિનર્ય કાનૂનભંગ 
સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ.
પટરેલ, મવણભાઈ ઝિરેરભાઈ
આણંદ. માચ્થ, 1933માં. આણંદ ગાંધીચોકમાં, 

સરઘસ, સૂત્રોચચાર, પવત્રકાવિતરણ. ધરપકડ. 
1,000 રૂવપર્યાના જામીન મંગાવર્યા. તરે નવહ 
આપીનરે 1 િષ્થ કારાિાસ િરેઠો.

પટે્લ, મત્ણિાઈ ઝવેરિાઈ
કાસર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 4 ગુજરાતી. 1932 : 
સવિનર્ય કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. 4 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, મત્ણિાઈ તળશરીિાઈ
જનમ : 1901. િસો, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 6 ગુજરાતી. 1923 : નાગપુર 
ઝંડા સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ કારાિાસ. સમાધાનમાં 
િહરેલી મુક્ત. 1930 : આણંદ, બોરસદ 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

પટે્લ, મત્ણિાઈ ધૂળાિાઈ
જનમ : 1 ઑગસટ, 1915. શરેરથા, તા. કલોલ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી..
1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન 
શરૂ થતાં િકીલાત છોડીનરે લડતમાં જોડાર્યા. 
કલોલમાં લડતનું સંચાલન કરતા. 29-8-
1942ના રોજ કલોલમાં સભામાં લાઠીચાજ્થ. 
ધરપકડ. 8-9-1942 : જેલમાંથી છૂટ્ા. તરે 
પછી સઈજ અનરે ઈસંડ કરેસમાંના આરોપીઓનરે 
આવથ્થક અનરે કાર્યદાની સહાર્ય. 18-12-
1942ના રોજ વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ 
ધરપકડ. સાબરમતી જેલ પછી નાવશકની 
જેલમાં. જૂન, 1943માં મુ્ત થર્યા. િકીલાત. 
1946માં િડોદરા રાજર્યની ધારાસભામાં 
ચૂંટાર્યા. મહાગુજરાત આંદોલન(1956-60)માં 
સકકર્ય. ત્રણ માસ જેલ ભોગિી.
અિસાન : 8 કડસરેમબર, 1981.

પટે્લ, મત્ણિાઈ િૂ્લાિાઈ
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જનમ : 27 ઑ્ટોબર, 1910. ભાદરણ, કજ. 
ખરેડા.

1928 : બારડોલીની ના-કર લડતમાં 
સિર્યંસરેિક. 1930ની લડતના પ્રચારક આણંદ, 
અંકલરેશ્વર, જલાલપુર, કરાડી ગાંધીજીના 
સહસતર્યાગ્રહી. કારાિાસ. બોચાસણમાં 
આગરેિાની. 1940-44 : આંદોલનોમાં સકકર્ય. 
કારાિાસ. ભાદરણ સુધરાઈના ઉપપ્રમુખ.

પટે્લ, મત્ણિાઈ બાપુિાઈ
ઠાસરા, કજ. ખરેડા.

1930 : વપકરેકટંગ, સિદરેશીપ્રચાર, સભાસરઘસ. 
ધરપકડ. 6 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, મત્ણિાઈ વાઘજીિાઈ
જનમ : 21 ઑગસટ, 1895.

િતન : કરમસદ. 1916 : બી.એ. િડોદરા 
કૉલરેજ. પતની મવણબહરેન. 1916 : અમદાિાદ 
નગરપાવલકામાં કરિરેરા વનર્યામક. અ.મર્યુ.
ટ્રા.સ.ના પ્રથમ વર્યિસથાપક. 1924 : ખાદી-
ગ્રામોદ્ોગ મંડળ પકરિાર સહકારી પ્રકાશનના 
સથાપક. 1930-34 : આંદોલનનો નાણાવિભાગ 
સંભાળ્ો. 1938 : હકરપુરા અવધિરેશનનો 
નાણાવિભાગ સંભાળ્ો. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. ધરપકડ.

પટે્લ, મત્ણિાઈ વાઘજીિાઈ
1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
મવણભાઈની સરદારી નીચરે 17 સતર્યાગ્રહી 
સૈવનકો 8મી મરે, ગુરિારના રોજ કબનજકાતી 
મીઠું લઈનરે કાકઠર્યાિાડ મરેઈલમાં વિરમગામ 
સટરેશનરે ઊતર્યા્થ. પોલીસોએ ટુકડીનરે ઘરેરી લીધી. 
સતર્યાગ્રહીઓનરે ત્રણ-ચાર કલાક તડકામાં 
ઊભા રાખર્યા. કરેટલાક ખૂબ તરસર્યા હતા છતાં 
પાણી પીિા જિા ન દીધા.

પટે્લ, મત્ણિાઈ શનાિાઈ

જનમ : 1 ઑ્ટોબર, 1905. અવલંદ્રા, કજ. ખરેડા.

દરરેક સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. દરરેકમાં કારાિાસ. 
1930 : સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થનો કારાિાસ. 1932 
: સતર્યાગ્રહ. 2 િષ્થનો કારાિાસ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાંગફોડપ્રિમૃવતિ. 
ભૂગભ્થિાસ. 1943માં ધરપકડ. 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહના કારાિાસ. સૂરતના કરાડી ગામના 
ગાંધી આશ્મમાં આચાર્ય્થ. વર્યાર્યામ-પ્રચારક 
મહામંડળના મહામંત્રી રહ્યા. મુંબઈમાં િરેપાર.

પટે્લ, મત્ણિાઈ સારાિાઈ
નિાગામ, કજ. ખરેડા.

વર્યિસાર્ય : ખરેતી. રાષ્્રીર્ય આંદોલનમાં સકકર્ય. 
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, મત્ણ્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 7 ફરેરિુઆરી, 1922. ચાણસમા, કજ. 
મહરેસાણા. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. િડોદરાથી વિદ્ાથભીઓ સાથરે આણંદ 
કજલલાની આસપાસનાં ગામોમાં લડતનો પ્રચાર 
18-8-1942ના રોજ કરી પાછા ફરતાં અડાસ 
સટરેશનરે ગોળીબારમાં ઘાર્યલ. અિસાન િતનમાં. 
તરેમનાં પતની પાિ્થતીબહરેનનરે 1996માં 
મુખર્યમંત્રીના હસતરે સંસકાર ઍિૉડ્થ અપાર્યો.

પટે્લ, મત્ણિાઈ િગવાનજી
જનમ : 10 જૂન, 1921. સાલરેજ, તા. ગણદરેિી, 
કજ. નિસારી.

ખરેડૂત કુટુંબ, અંગ્રરેજી 3 ધોરણનો અભર્યાસ. 
નિસારીમાં કોળી વિદ્ાથભી આશ્મમાં દરેશપ્રરેમના 
સંસકાર મળ્ા. 1942માં મૅકટ્રકના અભર્યાસ 
દરવમર્યાન ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન શરૂ. 
અભર્યાસ છોડ્ો. ગણદરેિી હાઈસકૂલ પર 
વપકરેકટંગ, ધરપકડ, 1 માસની કરેદની સજા. 
િડોદરાની સરકારરે 5 કદિસ બાદ છોડી મૂ્ર્યા. 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય થર્યા. ધરપકડ. 6 
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માસથી િધુ સમર્ય સાબરમતી જેલમાં 
અટકાર્યત. રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. ખરેતી.

પટે્લ, મત્ણિાઈ વાઘજીિાઈ
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં અમદાિાદ 
સુધરાઈના કમ્થચારીઓની હડતાળમાં 
આગરેિાની લીધી. 6 માસની સખત કરેદની 
સજા અનરે રૂ. 250 દંડ અથિા 3 માસની િધુ 
કરેદ.

પટે્લ, મત્ણિાઈ સરોમાિાઈ
િતન : સુણાિ, કજ. ખરેડા.

1930માં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 2 મવહના 
કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : િરેપાર. વનિાસ : આકરિકા.

પટે્લ, મત્ણિાઈ જસેંગિાઈ
માણસા, ઉતિર ગુજરાત.

દરેશી રાજર્ય હતું. િરેઠનાં ગાડાં આપિાં કરે 
અપાિિાનો અસહકાર કરીનરે ઇનકાર કર્યયો. 
‘આિા ગંભીર ગુના બદલ જમીનો જપ્ત થઈ 
શકરે તરેમ હોિા છતાં દર્યાથી પ્રરેરાઈનરે પાંચ 
રૂવપર્યાનો દંડ કર્યયો’. તરેનરે સરકારી કામમાં 
ખલરેલ પાડિાનું લરેખિામાં આવર્યું. 
પ્રજાપકરષદમાં બતાિરેલો ઉતસાહ તથા 
ખરેડૂતોના હકો માટરે આગરેિાની લરેિાથી 
રાિલશ્ીએ રાજર્યમાંથી હદપાર કર્યા્થ.

પટે્લ, મધુિાઈ ્લલ્લુિાઈ
સરાિ, તા. ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

1942ની લડત િખતરે અમલસાડ હાઈસકૂલમાં 
વશક્ષક. 15 ઑગસટરે અમલસાડમાં તોફાન, 
સટરેશનરે ભાંગફોડ. ધરપકડ, પણ વનદયોષ છૂટ્ા. 
િૉરંટ હોિાથી મુંબઈમાં હાજર થર્યા. 3 મવહના 
િરલીની જેલમાં કારાિાસ. છૂટ્ા બાદ સૂરત 
કજલલામાં પ્રિરેશબંધી. તર્યાર બાદ લોકગીતો 
ગાતા. નમૃતર્યનાકટકાઓ લખી. વશલપીનો મુખર્ય 

ધંધો.

પટે્લ, મનુિાઈ ઈશ્વરિાઈ
જનમ : 29 જુલાઈ, 1930. ચકલાસી, કજ. ખરેડા.

1942 : 14મી ઑગસટરે ચકલાસીમાં રાષ્્રધિજ 
સાથરે સરઘસમાં મોખરરે. વિખરાિાના આદરેશની 
અિગણના. પોલીસ ગોળીબારમાં અિસાન. 
ચકલાસીમાં સમારક દિાખાનું.

પટે્લ, મનુિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 21 નિરેમબર, 1912. પીજ, કજ. ખરેડા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન, ઓડ. અંગ્રરેજી 
શાળાનો તર્યાગ. પવત્રકાવિતરણ. સહકારી 
અવધકારીઓના તર્યાગપત્ર માગિાની પ્રિમૃવતિ. 
પોલીસનો માર. ઓડ ચોરાની આગ પાછળ 
તરેમનો હાથ હોિાની શંકાથી ગામવનકાલ.

પટે્લ, મનુિાઈ મરોતરી્લા્લ
જનમ : 11 ઑ્ટોબર, 1920. િડોદરા.

1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ, ઉતિરસંડા. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
છોટુભાઈ પુરાણીના સાથી. િડોદરા, અમદાિાદ, 
બારડોલી, ખરેડા આકદ સથળોએ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. લાઠીમાર ઝીલર્યો. 1962 : રાજર્યના 
ઉપપ્રધાન.

પટે્લ, મનરોરિાઈ જીવાિાઈ
ઇટાદરા, માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

1938 : માણસાના જમીન-મહરેસૂલના 
સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન તરેમના ખરેતરમાં તૈર્યાર 
થર્યરેલા ઘઉં મહરેસૂલ પરેટરે લૂંટિા 20-25 પોલીસો 
બંદૂક, ભાલા, તલિારો સાથરે આવર્યા. પંદરરેક 
મણ ઘઉં મોટરમાં નાખર્યા. ગામમાં નગારં 
િગાડીનરે 250 જેટલી બહરેનોનરે ભરેગી કરિામાં 
આિી. તરેમણરે વિરોધ કર્યયો. ધમાચકડી 
દરવમર્યાન પોલીસો ખટારામાં િધારરે ઘઉં 
ભરીનરે નાસી ગર્યા.
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પટે્લ, મરઘાિાઈ
ખાંધલી, કજ. ખરેડા.
સઘળા સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ લીધો. કારાિાસ 
િરેઠો.

પટે્લ, મહેનદ્રકુમાર કુબેરિાઈ
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 18 
ઑગસટ, 1942ના રોજ આઝાદીની લડતનો 
ખરેડા કજલલાનાં ગામોમાં પ્રચાર કરિા િડોદરાના 
કરેટલાક વિદ્ાથભીઓ સાથરે ગર્યા. આણંદની 
આસપાસનાં ગામોમાં પ્રચાર કરી સાંજે િડોદરા 
પાછા જિા અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે ગર્યા. તર્યાં 
પોલીસરે કરરેલા ગોળીબારમાં તરેમનરે જમણા 
ફરેફસામાં ગોળી િાગી હતી. બીજે કદિસરે 
આણંદમાં સારિાર આપિામાં આિી.

પટે્લ, મંગળિાઈ ત્ગરધરિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
ધરપકડ થઈ. 5 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, મંગળિાઈ નાગરિાઈ
રીંછોલ, કજ. ખરેડા.

વનરક્ષર. વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 1930 : ધરાસણા 
મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં સૈવનક. લાઠીમારથી ઘિાર્યા. 
2 મવહના ઉપચાર કરિો પડ્ો. કૉંગ્રરેસના 
કાર્ય્થકર.

પટે્લ, મંગળિાઈ પૂંજાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930-32 : લડતમાં સકકર્ય. ના-કર. ઘરિખરી 
જપ્ત. 3 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, મંગળિાઈ બાવાજી
માતર, કજ. ખરેડા.

1932 : માતરના સરમુખતર્યાર. 8 મવહના 
કારાિાસ. રૂ. 20 દંડ અથિા િધુ બરે માસની 
કરેદ.

પટે્લ, મંગળિાઈ શનાિાઈ
જનમ : 20 એવપ્રલ, 1926. વમર્યાસરભોણ, તા. 
આમોદ, કજ. ભરૂચ.

અભર્યાસ : ધોરણ 7 ગુજરાતી.
1942ની લોકકાંવત િખતરે માત્ર 16 િષ્થની િર્યરે 
પ્રભાતફરેરી, ખાદીનો પ્રચાર, અસપમૃશર્યતા-
વનિારણ, દારૂબંધી, પછાત િગયોના પ્રશ્ો 
ઉકરેલિા િગરેરરે કાર્યયોમાં ભાગ લરેતા. તરે માટરે 
ગામડાંનો પ્રિાસ કરતા. પાછળથી કૉંગ્રરેસના 
સકકર્ય કાર્ય્થકતા્થ.

પટે્લ, મંછાિાઈ રાયસંગિાઈ
કભનાર, કજ. િલસાડ.

અભર્યાસ : 2 ધોરણ. વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 
ખાદીધારણનો સંકલપ. 1933 : કકમ ગામરે 
કવમશનરની સભામાં દરેખાિો. 6 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, માધવદાસ
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

1938 : દરબારી પોલીસ તરફથી મહરેસૂલ 
િસૂલ કરિા િાસતરે જપ્તીઓ શરૂ કરિામાં 
આિી. ગામની ખળાિાડનરે ઘરેરો ઘાલિામાં 
આવર્યો. માધિદાસનું ગાડું અનરે પૂળા જપ્તીમાં 
લઈ ગર્યા.

પટે્લ, માધવદાસ દામરોદરદાસ
અમદાિાદ.

1932 : ના-કર લડત. સભા-સરઘસ. 6 મવહના 
કારાિાસ. અતર્યાચાર. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. પવત્રકા- 
વિતરણ.

પટે્લ, માધવિાઈ કંુવરજી
રાર્યમ, કજ. સૂરત.

1930-33માં દારૂતાડીનું વપકરેકટંગ. મીઠા-
સતર્યાગ્રહ, ના-કર ચળિળ. વહજરત-
પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. 1931માં 1 િષ્થ અનરે 
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6 મવહનાની સજા. રૂ. 500નો દંડ. 1930માં 
િાનરસરેના પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેિા બદલ 6 
મવહનાની સજા. 1942માં ભાંગફોડપ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, માધવિાઈ નાથાિાઈ
જનમ : 9 જૂન, 1886. લાછરસ, રાજપીપળા, કજ. 
ભરૂચ.

િડોદરા, કલાભિનમાં એલ.એમ.ટી. અભર્યાસ. 
1917 : કપડિંજ. કપાસની ખરેતીનો પ્રચાર 
કર્યયો. કપાસની ર્યાંવત્રક પ્રકકર્યાનરે ઉતિરેજન 
આપર્યું. સાિ્થજવનક કાર્યયો, સહકારી પ્રિમૃવતિમાં 
આગરેિાન. 1930 : ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 
લાઠીમારનો ભોગ. છ માસની સજા અનરે રૂ. 
400/- દંડ અનરે દંડ ન ભરરે તો ચાર માસની 
િધારરે સજા. 1933-34માં બાલાવસનોરના 
નિાબ સામરે જાગમૃવત લાિી િરેઠની પ્રથા સામરે 
આંદોલન કર્યુું. 1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
ધરપકડ. સાબરમતી, ર્યરિડા, વિસાપુર જેલમાં 
16 મવહના કારાિાસ.
અિસાન : 7 માચ્થ, 1955.

પટે્લ, માધવિાઈ નારણિાઈ
અડાલજ, કજ. અમદાિાદ.

1928માં વિલાર્યતી કાપડની હોળી. 1930માં 
ના-કરની લડત. ગામબહાર ઝૂંપડી બાંધી રહ્યા. 
1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. 6 
માસની જેલ.

પટે્લ, માધવિાઈ મરોતરીિાઈ
ઉમલલા, કજ. ભરૂચ.

િલલભભાઈ આકદની પ્રરેરણાથી ગામમાં 
ઉતસાહ. 1942 : અભર્યાસતર્યાગ. સભા-
સરઘસમાં સકકર્ય. 1 િષ્થ કારાિાસ. વર્યિસાર્ય 
: ખરેતી.

પટે્લ, માધવ્લા્લ અમરીચંદ

જનમ : 4 માચ્થ, 1906.

ગુજરાત કૉલરેજનો અભર્યાસ છોડી 1930માં 
સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં જોડાર્યા. 
આંદોલનમાં ભાગ લરેિા માટરે ધરપકડ. ચાર 
માસની જેલની સજા સાબરમતી જેલમાં 
ભોગિી.
સિાતંત્ર્યસૈવનક તરીકરે મળતા લાભ લરેિાનો 
ઇનકાર.
અિસાન : 14 ફરેરિુઆરી, 1988.

પટે્લ, માધવ્લા્લ છગન્લા્લ
જનમ : 25 સપટરેમબર, 1904. નરોડા, કજ. 
અમદાિાદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 7 ધોરણ. ખાદીકાર્ય્થના 
વનષણાત. બારડોલી સિરાજ આશ્મમાં ફરજ. 
1932ના સતર્યાગ્રહ િખતરે 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહનાની સજા. ફરીથી 1 િષ્થની સજા અનરે દંડ. 
તર્યારના સંજોગોમાં દંડ ન ભરિાનો વનણ્થર્ય. 
જોકરે 1934માં લડત પાછી ખેંચી લીધા પછી 
દંડની રકમ ભરીનરે પોતાની જમીન બચાિી. 
1928ના બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં તરેમજ 
1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે કાર્ય્થકર. 
જીિનભર ખાદીકાર્ય્થનરે જ િરરેલા.

પટે્લ, માધાિાઈ (બા્લમુકંુદજી)
જનમ : ધરાઈ, કજ. અમરરેલી.

સિાતંત્ર્યની ચળિળમાં ભાગ લરેતાં બાબરા 
દરબારરે જમીન-ખોરડાં જપ્ત કર્યાું. ગામ છોડિું 
પડ્ું. સિરાજ આવર્યા પછી જમીન પાછી મળી. 
તરે દરવમર્યાન ખૂબ મુશકરેલીઓ િરેઠિી પડી.

પટે્લ, માધુિાઈ જયત્સંહિાઈ
બારડોલી.

1933 : પીપલાિ, ખરેડા ગુજરાતના સરમુખ-
તર્યારોની પકરષદમાં ઉપવસથત. લાઠીમાર. 2 
િષ્થ કારાિાસ. રૂ. 300 દંડ. 1928 : બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1930 : દાંડીકૂચમાં 
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સકકર્ય.

પટે્લ, માધુિાઈ િાઈ્લા્લિાઈ
ઉતિરસંડા, કજ. ખરેડા.

1932 : ખરેડા કજલલા રાજકીર્ય પકરષદમાં 
સકકર્ય. ધરપકડ, 3 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, માનત્સંહ દ્લાિાઈ
જનમ : 3 મરે, 1924. કજ. સૂરત.

1942ની ચળિળમાં ગામડાંમાં આગરેિાનો 
સાથરે પ્રચારકાર્ય્થ. હાઈસકૂલ પર ધિજ ચડાિિો, 
તારાપુરની બંગલી સળગાિી. તાર-ટરેવલફોનના 
તાર કાપર્યા. જોખમ ખરેડીનરે રાષ્્રધિજ ફરકાવર્યો. 
સરઘસ પર લાઠીમાર. ધરપકડ. પોલીસનો 
માર. શરીર પર કાર્યમી ક્ષવત રહી ગઈ. 8 
મવહનાની સજા.

પટે્લ, માનત્સંહિાઈ પૃ.
જનમ : 15 નિરેમબર, 1919. ચરાડા, તા. વિજાપુર.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી., ઍડિોકરેટ.
રાષ્્રીર્ય ભાિના. 1939થી વિદરેશી િસ્ત્રોનો 
તર્યાગ કરી ખાદી અપનાિી. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં કૉલરેજ છોડી લડતમાં. 
ર્યુિાનોના સંગઠન માટરે પ્રિાસ. પ્રજામંડળના 
ઉમરેદિાર તરીકરે 1946માં િડોદરા રાજર્યની 
ધારાસભામાં ચૂંટાર્યા. વિલીનીકરણ બાદ મુંબઈ 
રાજર્યની વિધાનસભાના સભર્ય. કૉંગ્રરેસ પક્ષના 
દંડક. 1962 : લોકસભાના સભર્ય. મહરેસાણામાં 
સહકારી ક્ષરેત્રરે દૂધસાગર ડરેરીની સથાપના. 
વશક્ષણક્ષરેત્રરે સરેિાઓ.
અિસાન : 30 સપટરેમબર, 1970.

પટે્લ, મુનદાસ શંકરિાઈ
જનમ : 1919. િતન : ખાનકૂિા, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 7 ગુજરાતી. 1942 : 
લોકકાંવતમાં સકકર્ય. 8 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, મુનશરી મહંમદ હસન

હોમરૂલ લીગ અનરે સતર્યાગ્રહની લડતોમાં કાર્ય્થ. 
ભરૂચ કજલલામાં લડતો અંગરે ભાષણો, 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં તાલુકામાં ભાષણો. 
1922માં ભાષણ કર્યુું. તરે અંગરે 12 મવહનાની 
સજા. સાબરમતી જેલમાં.

પટે્લ, મૂળજીિાઈ
ખાનકોટડા, કજ. જામનગર.

જામનગર પ્રજા પકરષદના ઉતસાહી ખરેડૂત 
કાર્ય્થકતા્થ. પકરષદના સભર્યો નોંધતા તરેમજ 
આગામી અવધિરેશન અંગરે પ્રચાર કરતા તર્યારરે 
રાજર્યપ્રરેકરત ગુંડાટોળીએ તરેમનરે ઝૂડી નાખર્યા. 
છરી કાઢી ‘પ્રચાર બંધ કરો નહીં તો મારી 
નાખીશું’ એિી ધમકી આપી, પણ ડગર્યા નવહ. 
ભારરે માર િરેઠો. માંડ બચર્યા.

પટે્લ, મૂળજીિાઈ મરોતરીિાઈ
કાસર, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : ધોરણ 7 ગુજરાતી. 1930 : કાસર. 
મીઠા-સતર્યાગ્રહનું મીઠું રાખિા માટરે 2 મવહના 
કારાિાસ. રૂ. 25 દંડ.

પટે્લ, મેઘજીિાઈ સવજીિાઈ
હલરેનડા, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિાથી તર્યાંની 
રાજર્ય- સરકારરે જમીન-ખોરડાં જપ્ત કર્યાું. િષયો 
સુધી જમીનવિહોણા રહરેિાથી અનરેક તકલીફો 
િરેઠિી પડી. સિરાજપ્રાવપ્ત પછી જમીન પરત 
મળી.

પટે્લ, મરોતરીિાઈ ક્કશરોરિાઈ
આખડોલ, કજ. ખરેડા.

1932 : મહરેસૂલ ભર્યુું નવહ. જપ્તી િૉરંટ 
કાઢિામાં આવર્યું અનરે વહજરત કરી ગર્યા.

પટે્લ, મરોતરીિાઈ ગરોરધનિાઈ
દૂધિાડા, કજ. િડોદરા.
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પવત્રકાવિતરણ. 1940-41 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. કારરેલી. 10 મવહના કારાિાસ. બંધન 
દરવમર્યાન રાષ્્રભાષાપ્રચાર. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. િરેડચ ગરેટ પર આકમણ કરી 
શસ્ત્રો કબજે કર્યાું. પકડીનરે હરેરાન કર્યા્થ.

પટે્લ, મરોતરીિાઈ જઠેાિાઈ
િતન : મહોળરેલ, કજ. ખરેડા.

1942 : ગામના આગરેિાન હોિાથી 21 
સપટરેમબરના કદિસરે ધરપકડ કરીનરે અટકાર્યતમાં 
રાખર્યા.

પટે્લ, મરોતરીિાઈ બુધાિાઈ
જનમ : 1915. આંકલાિ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 4 ધોરણ. 1932 : આંકલાિ 
સિર્યંસરેિક મંડળની સથાપના. 1938 : હકરપુરા 
અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. 6 મવહના કારાિાસ. 
મદ્વનષરેધ, અસપમૃશર્યતાવનિારણ આકદ 
સરેિાકાર્યયો.

પટે્લ, મરોતરીિાઈ િરીખાિાઈ
કાસર, તા. આણંદ. અભર્યાસ : સાત ધોરણ.

1923ના નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેિા બદલ 12 માસની સજા અનરે રૂ. 50/- દંડ. 
સમાધાન થતાં િહરેલા છૂટ્ા. 1932ની 
ચળિળમાં ધરપકડ. બાર માસની સજા 
વિસાપુર જેલમાં ભોગિી. 1942ની લડત 
િખતરે ધરપકડ. બાર માસની સજા.

પટે્લ, મરોતરીિાઈ મગનિાઈ
સોખડા, કજ. િડોદરા.

1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ, િાસદ. 1 
મવહનો કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. પાટામાગ્થની ભાંગફોડ. પવત્રકા-
વિતરણ. સફોટકની હરેરફરેર. 4 િષ્થ ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, મરોતરીિાઈ મૂળજીિાઈ

કુંકાપુરા, તા. બોરસદ.

1930 : દાંડીકૂચ, પવત્રકાવિતરણ, ભાષણ. 
કઠાણામાં ધરપકડ. 9 મવહના કારાિાસ.
રૂ. 150/- દંડ અથિા ત્રણ માસની જેલ િધારરે.
પટરેલ, મોતીરામ કરેશિભાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1920 : અસહકારની ચળિળમાં સરકારી 
શાળાનો તર્યાગ. રાષ્્રીર્ય શાળામાં જોડાર્યા. 
નિજીિનની ફરેરી. 1932 : પવત્રકાવિતરણ. 6 
મવહના કારાિાસ. 50 રૂવપર્યા દંડ. ગોડસંબા. 
રાનીપરજ વિદ્ાલર્યમાં આચાર્ય્થ.

પટે્લ, મરોરારજી કસનજી (િકત)
જનમ : 21 મરે, 1898. સર્યાદલા, કજ. સૂરત.

1921 : બારડોલીમાં પ્રજાજાગમૃવતકાર્ય્થ. સુરાલી 
પીઠા પર દરેખાિો. 6 મવહના કારાિાસ. 1928 
: બારડોલી સતર્યાગ્રહ. કરવિરોધ. 1930 : 
બારડોલી ના-કર સતર્યાગ્રહમાં આગરેિાન. 
1940 : દંપતી વિારા વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 
સીકરેર ગામરે ખરેડૂત પકરષદ. 4.5 િષ્થ કારાિાસ. 
પતનીનરે 2.5 િષ્થ કારાિાસ ઉપરાંત 1,400 
રૂવપર્યા દંડ. ભૂવમ સવહત બધી સંપવતિ સરકારરે 
જપ્ત કરી. છતાં મહરેસૂલ નવહ ભરાતાં િમૃદ્ધ 
વપતાનરે કારાિાસ અપાર્યો.
અિસાન : 1 ઑગસટ, 1953.

પટે્લ, મરોરારજીિાઈ બહેચરિાઈ
જનમ : રાંદરેર, સૂરત.

રાંદરેરની મર્યુ. શાળામાં વશક્ષક. વિદ્ાથભીઓનરે 
ઉશકરેરિાના આરોપ હરેઠળ ધરપકડ. બરે કદિસ 
કસટડીમાં. 1920 : અસહકારની લડતમાં 
સરકારી શાળાના બવહષકારના કાર્ય્થકમ હરેઠળ 
રાંદરેરની શાળામાંથી રાજીનામું. રાષ્્રીર્ય 
કુમારશાળામાં વશક્ષક તરીકરે જોડાર્યા. રાંદરેર 
ગામની બધી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં મોખરરે રહ્યા 
હતા.
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પટે્લ, મરોરારિાઈ નારણિાઈ
નિસારી.

1930 : કસતૂરબાની સભા, દારૂતાડી વનષરેધ 
પર ભાર. તાડીિમૃક્ષો કાપિાનું કાર્ય્થ 1942 
સુધી. 1942 : ધિજારોપણ, સભા-સરઘસ, 
કારાિાસ. દંડ. ગ્રામસરેિા. ર્યાતના.

પટે્લ, મરોરારિાઈ પાંચાિાઈ
જનમ : 1890. પાણી ફવળર્યા, કરાડી, કજ. 
િલસાડ.

અભર્યાસ : ધોરણ 4 અંગ્રરેજી. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. 22 ઑગસટના રોજ મટિાડ 
સાિ્થજવનક સભા. સરઘસાકારરે વિસજ્થન. 
પોલીસ ગોળીબારમાં તતકાળ મરણ.

પટે્લ, મરોહનિાઈ ઝવેરિાઈ
ભાિનગર.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
ભાિનગરથી ધરપકડ કરિામાં આિી. જેલમાં 
લાંબી સજા.

પટે્લ, મરોહનિાઈ બેચરિાઈ
જનમ અનરે િતન : રિાહ્ણિાડા, તા. વસદ્ધપુર.

આઝાદીની લડતનું િાતાિરણ, ગાંધીજીનો 
પ્રભાિ. વસદ્ધપુરની વમલમાં મજૂરી. રાષ્્રિાદી 
બનર્યા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
કાંવતકારોનો સાથ. ભાંગફોડમાં રસ. કામલી 
સટરેશન પાસરે બરે પાટા િચચરે લોખંડનો ખીલો 
બરેસાડતાં ગેંગમૅનરે પકડી લીધા. કરેસ. સાત 
િષ્થની સખત કરેદની સજા. 1942થી ’46 : 
સાબરમતી સરેનટ્રલ જેલમાં. 25-1-1946થી 
રાજકોટની જેલમાં. આંદોલનના કરેસો પાછા 
ખેંચાતાં 16-10-1946ના રોજ જેલમાંથી 
મુક્ત. કુલ 4 િષ્થ 9 માસ કારાિાસ ભોગવર્યો.

પટે્લ, મરોહનિાઈ વરીરજીિાઈ
અમરરેલી.

1931માં ધાંગધાની લડતમાં માનભરી સુલરેહ 
કરાિિા પ્રવતવનવધ મંડળના સભર્ય. 1942ની 
લડતમાં ભાગ. લડતનો દોર સંભાળ્ો. 
ગામડાંઓમાં લડતનો પ્રચાર. ધરપકડ. 
જેલિાસ.

પટે્લ, મરોહન્લા્લ તુ્લસરીદાસ
જનમ : 1917. ચરાડિા.

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે વિરમગામ 
છાિણીમાં ધરપકડ. નાની ઉંમરનરે લીધરે માત્ર 
દંડની સજા થઈ. તર્યાર પછી ફરી બરે િાર 
પકડાર્યા. જેલિાસ.

પટે્લ, મરોહન્લા્લ મગન્લા્લ
કનીપુર, કજ. ખરેડા.

1942 : 18 ઑગસટના રોજ િડોદરાથી 
આણંદની આસપાસનાં ગામોમાં ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળનો પ્રચાર કરી, પવત્રકાઓ િહેંચી સાંજે 
પાછા ફરતાં અડાસ સટરેશનરે વિદ્ાથભીઓ પરના 
પોલીસ ગોળીબારમાં અિસાન.

પટે્લ, મરોહન્લા્લ વરીરજીિાઈ
જનમ : 19 જૂન, 1888. ગોખરિાળા, કજ. 
અમરરેલી.

વિદરેશી માલના બવહષકારની પ્રિમૃવતિમાં. વિદરેશી 
કપડાંની હોળી કરી ખાદી ધારણ કરી. 1938ની 
રાજકોટની લડતમાં. 2.5 માસ આકરો 
જેલિાસ.
અિસાન : 1 કડસરેમબર, 1974.

પટે્લ, રઘુિાઈ નાનજીિાઈ
જનમ : હકરપર.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. રાજર્યની 
સરકારરે તરેમનાં જમીન-ખોરડાં જપ્ત કર્યાું. 
સિરાજ મળ્ા બાદ તરેમનરે તરેમની જમીન પરત 
કરિામાં આિી. હાલ ખરેતી કરરે છરે.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ
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આઝાદી સંગ્રામના લડિૈર્યા, કામદાર નરેતા. 
સતર્યાગ્રહ-આંદોલનમાં સૂરત ખાતરે દારૂની 
દુકાન પર વપકરેકટંગ, ધરપકડ, જેલની સજા. 
જેલમાં કદનકર મહરેતા, હકરપ્રસાદ દરેસાઈ, 
જર્યંવત દલાલ, કરસનદાસ માણરેક િગરેરરે 
સાથીઓ. તરેમણરે કદનકર મહરેતાનરે સમાજિાદ 
પ્રતર્યરે આકષર્યા્થ. પછી અમદાિાદમાં ભૂગભ્થમાં 
રહી સામર્યિાદી પક્ષની પ્રિમૃવતિ. અમદાિાદના 
કામદારો અનરે ર્યુિાનોમાં સમાજિાદી 
વિચારસરણીનો પ્રચાર. વમલ મજદૂર ર્યુવનર્યનના 
નરેતા. 1939માં સામર્યિાદી પક્ષના પ્રથમ 
અવધિરેશનમાં અમદાિાદ સભાના મંત્રી 
ચૂંટાર્યા. આઝાદ વહનદ ફોજના આગરેિાનોની 
મુક્તના આંદોલનમાં, હકરજનોના 
મંકદરપ્રિરેશની લડત િગરેરરેમાં સકકર્ય.
અિસાન : 3 જાનર્યુઆરી, 1980.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ કલયાણજી
આગપુરા, િાલોડ, કજ. સૂરત.

1928માં પવત્રકાવિતરણ. 1930 : ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 1941 : િાણીસિાતંત્ર્ય 
સતર્યાગ્રહ. 3 મવહના કારાિાસ. 1942 : વહંસક 
પ્રિમૃવતિ. બૉમબવનમા્થણ. હરેરાફરેરી. પુલ-ગાડીની 
તોડફોડ. ધરપકડ. 7 મવહના કારાિાસ. વનિમૃતિ. 
આધર્યાકતમક જીિન.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ કાનજીિાઈ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં આગળ 
પડતો ભાગ લીધો. સભા-સરઘસો, 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિ િગરેરરેમાં સકકર્ય હતા. તરેમની 
ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે જેલની સજા પણ 
ભોગિી હતી.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ ત્ગરધરિાઈ
જનમ : 6 એવપ્રલ, 1908. કાસર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી 6 ધોરણ. 1930 : સવિનર્ય 

કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. સાબરમતી જેલમાં 3 
મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ જીજીિાઈ
1930 : દાંડીકૂચ. કુંકાપુરા, કજ. ખરેડામાં પવત્રકા- 
વિતરણ, કઠાણામાં ભાષણ. 6 મવહના 
કારાિાસ. રૂ. 100 દંડ. કુલ 12 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ જીવાિાઈ
ઢૂંઢાકૂિા, કજ. ખરેડા.

1930 : લડતમાં ગામના આગરેિાન. સરકારી 
શાળાનો બવહષકાર. રાષ્્રીર્ય શાળાની સથાપના. 
ના-કર સતર્યાગ્રહ. મહરેસૂલ ભર્યુું નવહ. ઊભા 
પાક સાથરે ખરેતર જપ્ત. િડોદરા સીમમાં 
પ્રિચન. સરઘસની આગરેિાની. 6 મવહના 
કારાિાસ. 1942 : પુત્રો સકકર્ય. પતની 
હરખાબહરેન પણ સતર્યાગ્રહી.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ જઠેાિાઈ
અમદાિાદ.

નાનપણમાં વપતાનું મરણ. 16 િષ્થની િર્યરે 
અભર્યાસ-તર્યાગ. નોકરી સાથરે દરેશનું કાર્ય્થ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ 
લરેિાથી ધરપકડ. અસપમૃશર્યતાવનિારણ, 
વશક્ષણક્ષરેત્રમાં કાર્ય્થ. આશ્મમાં પ્રમુખ. 
વનિાસીઓની સરેિા.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ ડાહ્ાિાઈ
િતન : અછારણ, કજ. સૂરત.

1930માં સિાતંત્ર્યસંગ્રામના સૈવનક તરીકરે 
ધરાસણામાં ધરપકડ. 6 મવહનાની સજા.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ નરત્સંહિાઈ
અવિધા, ઝઘકડર્યા, કજ. ભરૂચ.

રાજપીપળામાં રજિાડાનો અતર્યાચાર. તરે સામરે 
લોકલડત. સતર્યાગ્રહ. તર્યાગ. ર્યાતના ભોગિી. 
લોકસરેિા. પ્રજાનરે ઉગારિામાં સહાર્ય.
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પટે્લ, રણછરોડિાઈ નારણિાઈ
ઉતિરસંડા, કજ. ખરેડા.

1932માં સતર્યાગ્રહમાં. પવત્રકાવિતરણ. 
1942માં ભાંગફોડ, પાટા ઉખરેડ, પ્રચારનરે 
પ્રોતસાહન. 7 મવહના કારાિાસ. ર્યાતના સહન.
પટરેલ, રણછોડભાઈ પુરષોતિમ
નારદીપુર, કલોલ, કજ. મહરેસાણા.

1930 : ધરાસણામાં મીઠા-સતર્યાગ્રહી ટુકડીના 
સભર્ય. બારરેજડીમાં અટકાર્યત. 3 મવહના 
કારાિાસ. અમદાિાદથી પુન: સતર્યાગ્રહ 
ટુકડીમાંથી ધરપકડ. 3 મવહના કારાિાસ. આમ 
િારંિાર ધરપકડ અનરે મુક્ત છતાં દરેશસરેિામાં 
અટલ.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ પ્િુદાસ
ઉમલલા, કજ. ભરૂચ.

સૂરતમાં સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1 િષ્થ કારાિાસ. 
રાજપીપળામાં લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ. મુક્ત પછી 
ગામવહતનાં કાર્યયોમાં પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ બકરોરિાઈ
જનમ : 1886. અસલાલી, કજ. અમદાિાદ.

1930ની દાંડીકૂચ િખતરે મુખીપણાનું 
રાજીનામું. અનર્ય મુખીઓનરે રાજીનામાં 
અપાિામાં મુખર્ય ભાગ. મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 4 
માસની સજા. 1932ના આંદોલનમાં 2 િષ્થની 
સજા. 1940ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 6 
માસની સજા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
િખતરે 2 િષ્થ અટકાર્યતમાં. ચુસત ખાદીધારી. 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ અનરે સામાકજક 
પ્રિમૃવતિઓમાં અગ્રણી.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ બાપુિાઈ
બોરસદ, કજ. આણંદ.

1931-32 : 16 િષ્થની િર્યરે સંગ્રામપ્રિરેશ. 
પવત્રકા- વિતરણ કરતાં ધરપકડ. અમદાિાદ 

પકરષદમાં ઉપવસથવત. ધરપકડ. મુંબઈમાં 
વપકરેકટંગ. 6 મવહના કારાિાસ. ઘરની વિકટ 
પકરવસથવત. વપતા દમના રોગી. ખરેતીિાડી 
રઝળી. આવથ્થક ભીંસ. ટૂંકા પગારની નોકરી.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ બાવાજીિાઈ
અવમર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1932 : ના-કર લડત અનુસાર, 16 એવપ્રલના 
કદિસરે ઘરનાં િાસણો જપ્ત થિા દીધાં.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ મંગળિાઈ
જનમ : 24 ફરેરિુઆરી, 1905.

િતન : બોકરર્યાિી, કજ. આણંદ. અભર્યાસ : 
મૅકટ્રક. 1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહ ખરેડાની 
ટુકડીમાં. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 6 
મવહના કારાિાસ બોરસદ, નકડર્યાદ. પરદરેશી 
કાપડનો બવહષકાર.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ ત્મહારિાઈ
રાર્યમ, બારડોલી.

1930માં ગાંધીજી સાથરે સતર્યાગ્રહ. કૂિા ગામરે 
ધરપકડ. 56 કદિસ કારાિાસ. પોલીસ વિારા 
અતર્યાચાર.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ મરોરારિાઈ
રાર્યમ, કજ. સૂરત.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. 6 મવહનાની 
સજા. 1942માં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ ્લા્લાિાઈ
જનમ : 1924. કરાડી, કજ. િલસાડ.

િડોદરા કૉલરેજના વિદ્ાથભી. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. અડાસ સટરેશન પાસરે 18 
ઑગસટ, 1942ના રોજ પોલીસનો ગોળીબાર. 
તતકાળ અિસાન.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ વેરરીિાઈ
ત્રાણજા, કજ. ખરેડા.
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1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિાથી 
6 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ સવજીિાઈ
મહીધરપુરા, કજ. સૂરત.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. સતર્યાગ્રહ. 6 
મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, રણછરોડિાઈ હક્રિાઈ
જનમ : 2 સપટરેમબર, 1919. મણુંદ, કજ. મહરેસાણા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં વમત્રોની 
પ્રરેરણાથી જોડાર્યા. ધરપકડ. એક િષ્થનો 
કારાિાસ. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળમાં સકકર્ય. 
સિતંત્ર પક્ષમાં સકકર્ય.
અિસાન : 1 જુલાઈ, 1992.

પટે્લ, રતનજી ડાહ્ાિાઈ
માસમા, સૂરત.

1940-41 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 4 મવહના 
કારાિાસ. મુક્ત પછી પુન: લડતમાં. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ કારાિાસ.

પટે્લ, રતનજી િગાિાઈ
આહિા.

1921 : બારડોલી સતર્યાગ્રહ. પરદરેશી કાપડ 
અનરે દારૂની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 1928 : 
બારડોલી ના-કર સતર્યાગ્રહ. 1930 : ના-કર 
સતર્યાગ્રહ. વહજરત. 100 એકર ભૂવમ જપ્ત. 5 
િષકે પાછી મળી. 1920-40 : બારડોલીનાં 
સઘળાં આંદોલનમાં સકકર્ય.
અિસાન : 1940.

પટે્લ, રત્તિાઈ આશાિાઈ
નિાગામ, તા. માતર.

1930 : અભર્યાસતર્યાગ. ગામડાંમાં પ્રચારકાર્ય્થ. 
ધરપકડ થઈ અનરે કારાિાસ. મુક્ત બાદ 
ખાનગી નોકરી.

પટે્લ, રત્ત્લા્લ આણંદજી
જનમ : 31 જુલાઈ, 1915. કરેરાળા, કજ. અમરરેલી.

1930ની અમરરેલીની લડતમાં સકકર્ય. 1938 : 
જૂનાગઢ પ્રજામંડળમાં કામ કર્યુું. જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમતમાં. હકરજનસરેિાનું કામ. 
બાલાગામ હકરજન શાળા શરૂ કરી. મરણતોલ 
માર ખાધો.

પટે્લ, રત્ત્લા્લ ગરોરધનદાસ
જનમ : 14 ફરેરિુઆરી, 1917. ભાદરણ, કજ. ખરેડા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં. 18 
ઑગસટના રોજ િડોદરાથી ચળિળના પ્રચાર 
માટરે આણંદ તાલુકાનાં ગામોમાં પ્રિાસ કરી 
પવત્રકાઓ િહેંચી. પાછા ફરતાં અડાસ સટરેશનરે 
પોલીસ ગોળીબારમાં તતકાળ અિસાન.

પટે્લ, રત્ત્લા્લ શનાિાઈ
કરમસદ, કજ. આણંદ.

1942 : વિદ્ાથભી સરઘસ. ધરપકડ. 1 િષ્થનરે 4 
મવહના અટકાર્યત.

પટે્લ, રમણ્લા્લ કલયાણજી
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

ખરેડૂત કુટુંબ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
કૉલરેજતર્યાગ. બૉમબપ્રિમૃવતિ. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 1 
િષ્થ કઠોર કારાિાસ. સાબરમતી.

પટે્લ, રમણ્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 8 માચ્થ, 1927. ધમ્થજ, કજ. આણંદ.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 18 
ઑગસટના રોજ િડોદરાથી નીકળી આણંદ 
તાલુકાનાં ગામોમાં લડતનો પ્રચાર કરી, 
પવત્રકાઓ િહેંચી સાંજે પાછા ફરતાં અડાસ 
સટરેશનરે પોલીસ ગોળીબારમાં તતકાળ અિસાન.

પટે્લ, રમા્લક્મરીબહેન મરોતરીિાઈ
મરેલાિ, કજ. ખરેડા. વનિાસ : ડાકોર.
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કરાંચીમાં રેંકટર્યા િગ્થનું સંચાલન. 2 િષ્થ 
કારાિાસ. સાબરમતી, ર્યરિડા. ડાકોર 
રણછોડજી મંકદરમાં બરેસરે છરે. જે કંઈ મળરે તરેના 
પર ગુજારો કરરે છરે. િર્ય 75 આશરરે.

પટે્લ, રત્સક્લા્લ હરક્કશનદાસ
1942 : ‘ભારત છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 1 
મવહનો કારાિાસ.

પટે્લ, રામચંદ્ર દુ.
વનિાસ : દહરેરી, કજ. િલસાડ.
1930થી સતર્યાગ્રહ આંદોલનમાં પ્રિરેશ. સભા-
સરઘસ, પ્રભાતફરેરી, પવત્રકાવિતરણ. ધરપકડ. 
કારાિાસ. મુક્ત પછી પુન: સિાતંત્ર્યઆંદોલનમાં 
પ્રિમૃવતિ. તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

પટે્લ, રામજીિાઈ રૂગનાથિાઈ
જનમ : 20 કડસરેમબર, 1920. ભાનડુ, કજ. 
મહરેસાણા.

ધાવમ્થક અનરે સરેિાના સંસકાર. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં નોકરી-તર્યાગ. આંદોલનમાં 
સકકર્ય. આર્ય્થસંગઠન પ્રગવતમંડળમાં જોડાઈ, 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. ઊંઝા કાિતરા કરેસના 
ફરારી આરોપી. કોટ્થ સમક્ષ હાજર થર્યા બાદ 
કાચી જેલ પછી જામીન પર. કરેસ પાછો ખેંચાર્યો 
– જુલાઈ, 1946. પોલીસનરે થાપ આપી 
દરેશર્યાત્રા કરી. ગાંધીજીના આદરેશ અનુસાર 
જાતરે પોલીસ સમક્ષ ઉપવસથત થર્યા. ભારત 
સરેિા સમાજ, છાત્રાલર્યો, આશ્મોમાં સરેિા. 
વર્યિસાર્ય : ધંધો.

પટે્લ, રામદાસ પરસરોત્તમદાસ
ભદામ, રાજપીપળા, કજ. નમ્થદા.

1938 વિદરેશી માલ, દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
સભા-સરઘસ અસહકાર. સંદરેશાિહન. 
શસ્ત્રોની હરેરફરેર. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. કારાિાસ. દંડ ના ભરાતાં ઘરિખરી 

જપ્ત.

પટે્લ, રામદાસ રણછરોડિાઈ
અવિધા, કજ. ભરૂચ.

રાજપીપળા રજિાડાનો અતર્યાચાર. તરે સામરે 
લોકલડત. લોકસભા સંસથાની સથાપના. 
સતર્યાગ્રહ. દરેશી રાજર્યમાં કારાિાસ. ર્યાતના 
બરેડી ધારણ.

પટે્લ, રામિાઈ
સોકજત્રા, કજ. આણંદ

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન લડત 
અંગરેની પવત્રકાઓ છપાિિી, િહેંચિી, 
આસપાસનાં ગામોમાં મોકલી આપિી િગરેરરેની 
વર્યિસથા કરિામાં રામભાઈએ મુખર્ય ભાગ 
ભજવર્યો હતો.

પટે્લ, રામિાઈ ઉમેદિાઈ
જનમ : 1916. લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં. અમદાિાદ. 
પોલીસનરે થાપ આપી નાસી છૂટ્ા.

પટે્લ, રામિાઈ કાશરીિાઈ
જનમ : 3 જાનર્યુઆરી, 1902. િતન : િસો.

અભર્યાસ : બી.એસસી., બી.ટી.
1920-21ની અસહકારની લડત િખતરે 
િડોદરા કૉલરેજના પ્રથમ િષ્થના વિદ્ાથભી. 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના આચાર્ય્થશ્ી વગદિાણીજીએ 
િડોદરામાં વિદ્ાથભીઓની સભામાં સરકારી 
વશક્ષણ-સંસથાઓનો બવહષકાર કરિા હાકલ 
કરી. તરેથી અભર્યાસ છોડી લડતમાં ભાગ લીધો. 
પાછળથી કૉલરેજનો અભર્યાસ પૂરો કરી, િસોની 
વશક્ષણસંસથામાં આજીિન સિર્યંસરેિક તરીકરે 
સરેિા આપી. તરે સાથરે ગાંધીજીની વિચારસરણીનો 
પ્રચાર કરતા.

પટે્લ, રામિાઈ છગનિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.
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1930 : મીઠા સતર્યાગ્રહ. 7 ગામોના મુખીઓનાં 
તર્યાગપત્રો મરેળવર્યાં. 2 મવહના કારાિાસ. ના-
કર. ઘરિખરી તથા કાપડ પણ જપ્ત.

પટે્લ, રામિાઈ છરીબાિાઈ
જનમ : 16 જાનર્યુઆરી, 1922. ઇચછાપોર, તા. 
ચૌર્યા્થસી.

વપતા તરફથી રાષ્્રીર્ય ભાિનાનો િારસો. મૅકટ્રક 
1941માં. 1942ની લડત િખતરે ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. િરેગામ, ખડસૂપા, સાલરેજ 
િગરેરરે ગામોના સરકારી ચોરા અનરે તલાટીનાં 
દફતરો બાળિામાં વમત્રો સાથરે ભાગ લીધો. 
લડત બાદ બૅંકની નોકરી.

પટે્લ, રામિાઈ ઝવેરિાઈ
આખડોલ, કજ. ખરેડા.

1932 : સવિનર્ય કાનૂનભંગ. ના-કર. િૉરંટ 
આિતાં વહજરત કરી ગર્યા.

પટે્લ, રામિાઈ ત્રિકમિાઈ
િતન : નહાર, કજ. ખરેડા.

1920 : ભરૂચ. રચનાતમક કાર્ય્થકરોની ટુકડીના 
સભર્ય. રાર્યમા. ગણોતની ભૂવમમાં ખરેતીનો 
આરંભ. રેંકટર્યો, હકરજન ઉતકષ્થ, ખરેતી મુખર્ય 
કાર્ય્થક્ષરેત્ર. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ, દુકાળસરેિા, 
આગસરેિા. બધરે પ્રજા સાથરે સકકર્ય. સતર્યાગ્રહી 
ર્યાત્રીઓનું સિાગત. વિશ્ામવર્યિસથા. દંપતીની 
સમાન સરેિા. અવતવથ સરેિા.
અિસાન : 7 ફરેરિુઆરી, 1950.

પટે્લ, રામિાઈ દેસાઈિાઈ
જનમ : 1908. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 5 ધોરણ. 1930 : દાંડીકૂચ. મીઠા- 
સતર્યાગ્રહ. બદલપુરની ટુકડીમાં સભર્ય. 
લાઠીમારમાં ઈજા. નકડર્યાદ દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. 1.5 મવહનો કારાિાસ. ધરાસણા કૂચ. 
મારમાં ઈજા. 1932માં સતર્યાગ્રહ. 7 મવહના 

કારાિાસ. વિસાપુર. મજૂર મહાજનમાં કાર્ય્થકર.

પટે્લ, રામિાઈ િૂ્લાિાઈ
ડલભાઈ, કજ. િલસાડ.

સીસોદરા ગામ. છાિણી. ખજૂરીનાં ઝાડ 
કાપિાં, દારૂબંધી માટરે પ્રચાર – અમલસાડ. 
પરદરેશી કાપડની હોળી. 1930 : દાંડીકૂચમાં. 
ધરાસણા મીઠા- સતર્યાગ્રહ. િરલીમાં 2 મવહના 
કારાિાસ. સતર્યાગ્રહમાં 4 મવહના કારાિાસ – 
બુટિાલ. પુન: કારાિાસ. 2 મવહના.

પટે્લ, રામાિાઈ ત્શવાિાઈ
કરમસદ, કજ. ખરેડા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. ગામમાં 
સરઘસ. ધરપકડ. 8 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, રામિાઈ સરોમાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930 : સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધરપકડ. 5 
અઠિાકડર્યાં કઠોર કારાિાસ. રૂ. 40 દંડ.

પટે્લ, રામાિાઈ મકનજી
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

અભર્યાસ : િરેડછી, સિરાજર્ય આશ્મ. 1942 : 
લોકકાંવતમાં સકકર્ય. બરે િાર કારાિાસ. 6 
મવહના અનરે 2 મવહના. મુક્ત પછી 
ખાદીકામમાં પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, રાવજીિાઈ ઈશ્વરિાઈ
ભાદરણ, કજ. આણંદ.

1923ના નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેિા ભાદરણથી છ જણા નાગપુર ગર્યા હતા. 
તર્યાં તરેમની ધરપકડ કરી એક િષ્થની સખત 
કરેદની સજા કરિામાં આિી. પરંતુ લડતનું 
સમાધાન થિાથી તરેઓ અઢી મવહના પછી છૂટી 
ગર્યા હતા.

પટે્લ, રાવજીિાઈ ઉમેદિાઈ
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જનમ : 15 ઑગસટ, 1915. નાબાડ, કજ. ખરેડા.

1942 ‘વહનદ છોડો’ સતર્યાગ્રહ. કૉલરેજનો 
તર્યાગ. ભૂગભ્થિાસ. વર્યિસાર્ય : ધંધો.

પટે્લ, રાવજીિાઈ છરોટાિાઈ
િતન : ઓડ, કજ. આણંદ

અભર્યાસ : 7 અંગ્રરેજી. આણંદ પરદરેશી કાપડની 
દુકાન પર વપકરેકટંગ. 6 મવહના કારાિાસ. 
રૂ. 50 દંડ.

પટે્લ, રાવજીિાઈ ચતુરિાઈ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1920-21ની અસહકારની ચળિળ િખતરે 
સરકારી કૉલરેજનો તર્યાગ કરીનરે રાષ્્રીર્ય 
વિદ્ાલર્યમાં જોડાર્યા. અમદાિાદમાં 1921માં 
કૉંગ્રરેસનું અવધિરેશન ભરાર્યું તર્યારરે ઉતસાહથી 
સિર્યંસરેિક તરીકરે સરેિા આપી. મરે, 1930માં 
ધરાસણામાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરિા 
ટુકડીનરે લઈનરે ગર્યા તર્યાં સખત લાઠીમારનો 
ભોગ બનર્યા.

પટે્લ, રાવજીિાઈ ઝવેરિાઈ
પીજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 4 અંગ્રરેજી. 1930 : સતર્યાગ્રહ. 
મારપીટ. પવત્રકાપ્રચાર. િર્ય નાની હોિાથી 
રરેફરમરેટરી શાળામાં 2 િષ્થ. પુણરે.

પટે્લ, રાવજીિાઈ ડાહ્ાિાઈ
પીજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. બૅકરસટર. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. િસઈનો પુલ 
ઉડાડિાનો આરોપ. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના 
વિસાપુરમાં કારાિાસ.

પટે્લ, રાવજીિાઈ નાથાિાઈ
જનમ : 3 જૂન, 1899. સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

1920 : કૉલરેજતર્યાગ. ગાંધીજીના સતર્યાગ્રહ 

આશ્મમાં પ્રિરેશ. પ્રાંવતજમાં જઈનરે ખાદીપ્રચાર 
કર્યયો. 1927 : પૂરસંકટમાં સરેિાકાર્ય્થ. 1930 : 
‘દાંડીકૂચ’. કારાિાસ. 1932 : પુન: સતર્યાગ્રહ 
અનરે કારાિાસ. 1939 : ભલાડામાં 
ઉદ્ોગમંકદરની સથાપના. 1940 : ખરેડા મંડળ 
ઉદ્ોગ સહકારી મંડળીની સથાપના. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. કારાિાસ.
અિસાન : 3 મરે, 1959.

પટે્લ, રાવજીિાઈ બકરોરિાઈ
િડોદરા.

પવત્રકાવિતરણ તથા તરેનું સંચાલન કરતા. 1 
િષ્થનો કારાિાસ. 1938 : હકરપુરા અવધિરેશન. 
સિર્યંસરેિક. ગામડાંમાં પ્રવશક્ષણ. 1942 : 
િડોદરા. લાઠીમારમાં સખત ઘિાર્યા. સાજા 
થતાં કારાિાસ અપાર્યો.

પટે્લ, રાવજીિાઈ િાઈ્લા્લિાઈ
જનમ : 13 જાનર્યુઆરી, 1919. પીજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : બી.એ, બી.ટી. 1942 : 8મી 
ઑગસટ િડોદરા કૉલરેજનો તર્યાગ. 11મી : 
રરેલગાડીનો સામાન તોડફોડ મંડળીમાં. ધરપકડ 
અનરે છુટકારો. આણંદ. પવત્રકાપ્રચાર. ભાંગફોડ 
નકડર્યાદ. કૂચ કરતાં ધરપકડ. 6 મવહના 
કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : વશક્ષણકાર્ય્થ.

પટે્લ, રાવજીિાઈ મત્ણિાઈ
જનમ : 1886. સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

દવક્ષણ આકરિકામાં. ગાંધીજીનો પકરચર્ય. 
સાિ્થજવનક જીિનનો આરંભ. 1912 : દવક્ષણ 
આકરિકા. ફીવન્સ આશ્મમાં. બોરસદનાં 
ગામોમાં ર્યાત્રા. ખરેડૂતોની દશાની માવહતી 
મરેળિી. 1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. પરેટલાદ મહરેસૂલ સતર્યાગ્રહમાં 
સફળતા. 1930 : ‘દાંડીકૂચ’ મીઠા- સતર્યાગ્રહ. 
2 િષ્થ કારાિાસ. 1932 : ના-કર સતર્યાગ્રહ. 
વિસાપુરમાં સિા બરે િષ્થ કારાિાસ. નકડર્યાદ 
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વિઠ્લ કનર્યા વિદ્ાલર્યની સથાપનામાં સકકર્ય. 
1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. 2 િષ્થ કારાિાસમાં પુસતકો 
િાંચતા હતા. રચનાતમક કાર્ય્થ. સમાજસુધારણા. 
‘વશિામબુ વચકકતસા’ વિશરે પુસતક લખર્યું. ભારત 
સરેિક સમાજમાં સકકર્ય.
અિસાન : 20 જાનર્યુઆરી, 1962. અમદાિાદ.

પટે્લ, રાવજીિાઈ મુનદાસિાઈ
ચકલાસી, કજ. ખરેડા.

1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. 6 મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. સમથ્થનનો ઠરાિ. સરઘસ. 
ધરપકડ 6 મવહના કારાિાસ. રૂ. 50 દંડ. 
તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે. સરેિાકાર્ય્થમાં 
સકકર્ય.

પટે્લ, રાવજીિાઈ મૂળજીિાઈ 
(સરોહમ્)
જનમ : 2 એવપ્રલ, 1910. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1920 : સરકારી શાળાનો તર્યાગ. રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં પ્રિરેશ. 1930 : વિદરેશી કાપડ ભંડાર 
સામરે વપકરેકટંગ. ધરપકડ અનરે મુક્ત. 1932 : 
પુન: વપકરેકટંગ. 4 મવહના કારાિાસ. 1940 : 
િાણીસિાતંત્ર્ય સતર્યાગ્રહ. 7 મવહના અનરે ફરી 
5 મવહના અટકાર્યત. 1942 : લોકકાંવત. 7 
મવહના કારાિાસ. વનિાસ : ઇંગલૅનડ. વર્યિસાર્ય 
: જર્યોવતષી.

પટે્લ, રાવજીિાઈ મરોતરીિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930 : મીઠ-સતર્યાગ્રહ. 4 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, રાવજીિાઈ રણછરોડિાઈ
જનમ : 3 કડસરેમબર, 1921. બોકરર્યાિી, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના વિનીત. 
1942 : આગાખાન મહરેલ. ગાંધીજીના 

ઉપિાસ. સતર્યાગ્રહ ટુકડીના સભર્ય. પુણરે 
ર્યરિડામાં 15 કદિસ કારાિાસ.

પટે્લ, રાવજીિાઈ ્લલ્લુિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

1928માં દરેશપ્રરેમથી પ્રરેરાઈ રાષ્્રકાર્ય્થ. 2 મવહના 
કારાિાસ. 1931-32ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
સકકર્ય. 6 મવહના કારાિાસ. 1942 સુધી 
દરેશકાર્ય્થ. આંદોલનમાં સકકર્ય. િધુ 6 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, રાવજીિાઈ શંકરિાઈ
સોખડા, કજ. િડોદરા.

સિાતંત્ર્યઆંદોલનમાં સકકર્ય. આણંદ પાસરેનાં 
ગામોમાં પ્રચાર કરિા િડોદરાની સતર્યાગ્રહ 
ટુકડીમાં સકકર્ય. 1942 : અડાસ પોલીસ 
ગોળીબારમાં ઘિાર્યા. પકડાર્યા. મુક્ત પછી 
સરેિાકાર્યયોમાં પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, રાવજીિાઈ શંકરિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : 7 ગુજરાતી, સાધારણ અંગ્રરેજી. 
1932 : ચળિળ. ટપાલની લૂંટનો પ્રર્યાસ. 1 
િષ્થ કારાિાસ.

પટે્લ, રાવજીિાઈ શંકરિાઈ
ઉતિરસંડા, કજ. ખરેડા.

1932 : સરઘસમાંથી ધરપકડ. 1 મવહનો 
કારાિાસ. નોકરીમાંથી છૂટા કરાર્યા.

પટે્લ, રાવજીિાઈ શામળિાઈ
િડોદરા.

ખરેડા કજલલાનાં ગામોમાં પ્રચાર માટરે ગર્યરેલી 
ટુકડીમાં સભર્ય. 18 ઑગસટ, 1942ના રોજ 
અડાસ સટરેશન પાસરે થર્યરેલા પોલીસ 
ગોળીબારમાં આંખરે ઈજા. વર્યિસાર્ય : વસવિલ 
ઇજનરેર. સાિ્થજવનક કામોમાં પ્રિમૃતિ.
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પટે્લ, રાવજીિાઈ હરીરાિાઈ
દાિોલ, કજ. ખરેડા.

1942ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં વિવિધ ક્ષરેત્રરે 
સકકર્ય. ધરપકડ. કારાિાસ. તામ્પત્ર એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.

પટે્લ, રૂપસરીિાઈ રવ્લાિાઈ
ભગિાનપુરા, મહુિા, કજ. સૂરત.

1942-43 : સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. વર્યસનમુ્ત. 
દરેશસરેિામાં તતપર. મોટું કુટુંબ. નાની ખરેતી.

પટે્લ, રેવાબહેન રામિાઈ
તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન માતર 
તાલુકાની કૉંગ્રરેસ સવમવતનાં 29મા 
સરમુખતર્યાર. સરઘસ, વપકરેકટંગમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ત્રણ માસની કરેદની 
સજા ભોગિી.

પટે્લ, રેવાબહેન હક્ર્લા્લ 
કેસુરિાઈ
સરભાણ, આમોદ, કજ. ભરૂચ.

1942 : વિના આગરેિાનરે જાતરે સરઘસ માટરે 
ગામમાં ઢોલ પીટ્ું. ધરપકડ. માર. કારાિાસ. 
વિસાપુર જેલમાં તરેમના ઉપર અતર્યાચાર. 
કારાગમૃહમાં હકરપ્રસાદ દા્તર તથા રવિશંકર 
મહારાજ જેિાનો સંગ.

પટે્લ, ્લક્મણિાઈ કાનજીિાઈ
હજીરા, ચોર્યા્થશી, કજ. સૂરત.

1942 : લોકકાંવત. અભર્યાસતર્યાગ. સરઘસમાં 
પવત્રકાવિતરણ. છ મવહના કઠોર કારાિાસ. 
મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં.

પટે્લ, ્લક્મરીદાસ જતે્સંગિાઈ
આખડોલ, કજ. ખરેડા.

1930 : મીઠાનો સતર્યાગ્રહ. િતનમાંથી 7ની 

ટુકડી સાથરે ધરાસણા જિા નીકળ્ા, રસતામાં 
લાઠીમાર. ઊંટડી છાિણી લૂંટી લરેિાઈ. 
બીલીમોરા છાિણીમાં હાંકી કઢાર્યા.

પટે્લ, ્લક્મણિાઈ િગવાનિાઈ
જનમ : 26 જાનર્યુઆરી, 1911. કુંકાિાિ, કજ. 
અમરરેલી.

1931માં કદલહી અવધિરેશનમાં જતાં મહરેસાણા 
સટરેશનરે ધરપકડ. થોડો સમર્ય જેલમાં રહ્યા. 
રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લરેિા બદલ દરબારરે 
હદપાર કર્યા્થ. 1938માં રાજકોટ લડતમાં 
જોડાર્યા. ત્રાસ િરેઠો. જૂનાગઢની આરઝી 
હકૂમત િખતરે કુંકાિાિ છાિણી સંભાળી.

પટે્લ, ્લક્મરીબહેન છગન્લા્લ
જનમ : 14 માચ્થ, 1925. નરોડા, કજ. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક, વસવનર્યર પી.ટી.સી. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે ગામરેગામ ફરીનરે 
લડતનો પ્રચાર. 1944, એવપ્રલમાં પવત્રકા 
કાઢિાના તથા સરઘસ કાઢિાના આરોપસર 8 
માસની સખત કરેદની સજા. પ્રાથવમક વશક્ષણના 
કાર્ય્થમાં જોડાર્યરેલાં.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ કાળાિાઈ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1921. કરેસલી, તા. 
ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

પોતાના ગામના કસનજીભાઈ પટરેલ રાષ્્રીર્ય 
પ્રિમૃવતિઓ ચલાિતા. તરેમની અસરથી લડતમાં 
જોડાર્યા. 1940માં િણાટકામ શીખર્યા. 
કદલખુશભાઈ દીિાનજીના પ્રભાિથી 
દરેશભક્ત જાગ્રત. તર્યારથી ખાદીધારી. 
ખાદીપ્રચાર, મદ્વનષરેધ, સફાઈકામ િગરેરરે 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાંગફોડનાં કાર્યયોમાં સકકર્ય. ટપાલ 
લૂંટિી, રરેલિરેના પાટા ઉખરેડિા, ચોરા બાળિા 
િગરેરરેમાં ભાગ લીધો. લડત બાદ ખરેતી. ગામની 
જાહરેર પ્રિમૃવતિ.
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પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ કાળરીદાસ
મહરેલજ, કજ. ખરેડા.

1932-33 : સતર્યાગ્રહ. પવત્રકાવિતરણ. 
ગુપ્તિાસ. પોલીસ વિારા શોધ. પવત્રકા િહેંચતાં 
પકડાર્યા. 1 િષ્થ કારાિાસ.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ કુબેરિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1920ની અસહકારની લડતમાં સરકારી 
વશક્ષણ સંસથાનો બવહષકાર કર્યયો અનરે નિી 
સથપાર્યરેલી રાંદરેરની રાષ્્રીર્ય શાળામાં ખૂબ 
ઓછા પગારથી પાંચ િષ્થ સુધી સરેિા આપી.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ ગરોત્વંદિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1930નો મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. 6 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ દેવરીદાસ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : લખતાંિાંચતાં સુધીનો. 1930 : 
ઓડમાં સરઘસ ઉપર ગોળીબાર. પોલીસ પર 
ધાકરર્યું ફેંકિાના આરોપ હરેઠળ 9 મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ નાનાિાઈ
સામાપુર, કજ. િલસાડ.

મટિાડના ઉતારા પાસરે ગોળીબાર થિાથી 
લડતમાં. સરઘસમાં ધિજ લઈનરે ગર્યા તર્યારરે 
પોલીસરે ધિજ લઈ ઓરડામાં પૂરી ખૂબ માર 
માર્યયો. બરેભાન થઈ ગર્યા. સૂરતના છક્કાપીરની 
ગલીમાંથી સરઘસ. સાંજે બધાંનરે કૂરજામાં 
સખત માર પડ્ો હતો. 3 મવહનાની કરેદ અનરે 
રૂ. 100નો દંડ અથિા 1 મવહનાની િધુ કરેદ.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ પુરુષરોત્તમ
રાંદરેર, તા. ચોર્યા્થસી, કજ. સૂરત.

રાંદરેરના આ વશક્ષકરે તરેમના સાથીઓ જોડરે 
1920-21ની અસહકારની લડતમાં, સરકારી 
વશક્ષણ સંસથાઓના બવહષકારની પ્રિમૃવતિ િખતરે 
એકસામટાં રાજીનામાં આપર્યાં. તરેઓએ નિી 
સથપાર્યરેલી રાષ્્રીર્ય શાળાની કામગીરી સિીકારી.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ બકરોરિાઈ
જનમ : 11 કડસરેમબર, 1904. ઉબરેર, કજ. ભરૂચ.

વશક્ષણ : મૅકટ્રક. વર્યિસાર્ય : પોલીસ પટરેલ. કડક 
થઈ અસામાકજક તતિોનરે જેર કર્યાું.
વપતા હોમરૂલ સમથ્થક. િારંિાર કારાિાસ. ના-
કર લડતમાં મોખરરે. બરે િાર ભૂવમ જપ્ત થઈ–
મળી–જપ્ત થઈ–મળી એિું ચાલર્યું. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. ભૂગભ્થિાસ. છરેલલરે 
ચાણોદ િાસ.
અિસાન : 1957. ચાણોદ.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ િગવાનજી
જનમ : 1 ઑગસટ, 1913. ખખિાડા, તા. ગણદરેિી. 
કજ. નિસારી.

પછીથી પાથરીમાં રહરેતા. 1930માં ધરાસણાના 
મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં પોલીસના મારથી 
ઘિાર્યરેલાઓનરે પ્રાથવમક સારિાર. 1942ની 
લડતમાં રરેલિરેનાં નાળાં તોડિાં, સુરંગો બનાિી, 
પ્રર્યોગો કરી ખાતરી કરી. ખરેતરમાંથી સુરંગ 
મળિાથી પોલીસ પકડી ગઈ. થોડા કદિસ 
જલાલપોર કાચી જેલમાં, પછી સૂરત 
સબજેલમાં 15 કદિસ રાખર્યા બાદ સાબરમતી 
જેલમાં અટકાર્યતી કરેદી. તર્યાંથી નાવશક જેલમાં, 
ઑ્ટોબર 1943માં જેલમુક્ત. 1945માં 
ગડત હાઈસકૂલ સથાપી. વનરક્ષરતાવનિારણ 
રાષ્્રભાષા-પ્રચાર અનરે અસપમૃશર્યતાવનિારણ 
જેિાં રચનાતમક કાર્યયો કરતા.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ મકનજી
જનમ : 24 ફરેરિુઆરી, 1917. મટિાડ, કજ. સૂરત.

1930 : મટિાડ મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 1941 : 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 329

કૉલરેજ- તર્યાગ. વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 4 મવહના 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
2.5 િષ્થ કારાિાસ. 1946-62 : મુંબઈ અનરે 
ગુજરાત રાજર્યના ધારાસભર્ય. ગાંધીજી વિશરે 
પુસતકલરેખન.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ ્લક્મરીદાસ
જનમ : 1888. ભાદરણ, કજ. આણંદ.

1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. 1923 : બોરસદ સતર્યાગ્રહ. છાિણી-
સંચાલન. 1927 : પૂરરાહત કાર્ય્થ. 1930-32 : 
સવિનર્ય કાનૂનભંગ કારાિાસ. 1938 : 
ભાદરણ. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળ અવધિરેશન. 
રચનાતમક કાર્ય્થ. વનિાસ : મદ્રાસ (ચરેન્નાઈ).

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ સરોમાિાઈ
જનમ : 1920, અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં િીજળીનાં સબ-સટરેશનો, 
બૉંબથી ઉડાિી દરેિાના કાિતરામાં ભાગ 
લીધો. ભરતખંડ ટરે્સટાઇલ વમલના સબસટરેશનરે 
બૉમબ મૂકિા ગર્યા. ધરપકડ. 26-12-1942થી 
અટકાર્યત.

પટે્લ, ્લલ્લુિાઈ હક્રિાઈ
જનમ : 7 જાનર્યુઆરી, 1907. કતારગામ, કજ. 
સૂરત.

1930 : મીઠા સતર્યાગ્રહ. 3 મવહના કારાિાસ. 
1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 12 
મવહના કારાિાસ. સૂરત મંડળમાં સાિ્થજવનક 
સંસથાઓમાં સકકર્ય. સહકારી કાર્ય્થમાં સકકર્ય. 
1942 : બહરેન કુસુમ પણ સતર્યાગ્રહી. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. નકડર્યાદ. વિઠ્લ કનર્યા વિદ્ાલર્યના 
અધર્યાપન મંકદરનાં આચાર્યા્થ.

પટે્લ, ્લવજીિાઈ ્લધાિાઈ
ખરેરિા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 6 
મવહનાની જેલની સજા.

પટે્લ, ્લાિશંકર મરોહનિાઈ
ધાંગધા, સૌરાષ્્ર.

1931ની ધાંગધાની લડતમાં રાઘિજીભાઈ 
િાઢરેરની સાતમી ટુકડીમાં જોડાર્યા. 14-12-
1931ના રોજ િઢિાણથી રિાના થઈ કદગસર 
સટરેશનરે ઊતરી દાણાિાડ ગામરે જઈનરે મુકામ 
કર્યયો. 15-12-1931ના રોજ ધાંગધા રાજર્યની 
હદમાં પ્રિરેશતાં પોલીસરે તમામ અવગર્યાર 
સતર્યાગ્રહીઓની ધરપકડ કરી, બળજબરીથી 
ખટારામાં બરેસાડી ચરાડિા અનરે વ્રજપુરની 
જેલમાં પૂર્યા્થ. તર્યાં તરેઓનરે ખૂબ ત્રાસ આપર્યો. 
પોલીસો ઠોંસા, લાઠી નરે સોટી હરતાં નરે ફરતાં 
માર્યા્થ જ કરરે.

પટે્લ, ્લા્લજીિાઈ નરત્સંહિાઈ
િસરાઈ.

1942-43ની લડતમાં. સભા-સરઘસોમાં 
ભાગ લીધો. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા, ધરપકડ. 
કારાિાસ ભોગવર્યો.

પટે્લ, ્લા્લિાઈ ખુશા્લિાઈ
સરોલી, તા. ઓલપાડ. વર્યિસાર્ય : વશક્ષક.

1920-21ની લડત િખતરે સરકારી વશક્ષણ 
સંસથાઓના બવહષકારના કાર્ય્થકમમાં રાંદરેરની 
મર્યુવનવસપલ શાળામાંથી તરેમણરે એકસામટાં 
રાજીનામાં આપર્યાં અનરે નિી સથપાર્યરેલી રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં જોડાર્યા.

પટે્લ, ્લા્લિાઈ જીવણજી 
કલયાણજી
જનમ : 20 જૂન, 1920. ઇચછાપોર, તા. ગણદરેિી, 
કજ. નિસારી.

1930ની લડત િખતરે િાનરસરેનામાં જોડાઈ 
સરઘસોમાં ભાગ લરેતા. 1942ની લડત 
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દરવમર્યાન બીલીમોરા ગાર્યકિાડ વમલમાં 
નોકરી. સભા, સરઘસ િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લરેતા. રજાના કદિસોમાં ગામ જાર્ય તર્યારરે 
ગામના િતની દલીચંદ શાહની સાથરે ભાંગફોડ 
કરનારી ટુકડીમાં જોડાઈ જતા. આ લડત 
દરવમર્યાન તરેમની વમલમાં આગ લાગી. તરેમાં 
તરેમનરે નોકરી છોડિી પડી હતી.

પટે્લ, ્લા્લિાઈ ડાહ્ાિાઈ
સોંદલાખારા, કજ. સૂરત.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
દરવમર્યાન દારૂતાડીનો બવહષકાર કરિાના 
ભાગ રૂપરે તરેમણરે પોતાની જમીનમાંથી 500 
ખજૂરાં ખોદી કાઢાં હતાં અનરે એ રીતરે 
દારૂતાડીનો વિરોધ કર્યયો હતો.

પટે્લ, ્લા્લિાઈ સરોમાિાઈ
બીલખડી, મહુિા, કજ. સૂરત.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન દરવમર્યાન 
ગ્રામજનો સાથરે સતર્યાગ્રહમાં પ્રિમૃતિ. કારાિાસ. 
દારૂતાડીનો બવહષકાર. આકદિાસીઓની 
વર્યસનમુક્ત માટરે કાર્ય્થ. વનિા્થહ માટરે ઢોરઉછરેર. 
ભૂવમ નથી.

પટે્લ, ્લરી્લાબહેન
જનમ : 13 કડસરેમબર, 1918. મુંબઈ.

કકશોરિર્યરે પવત્રકા સંતાડીનરે િહેંચિા જતાં. 
1942માં કૉંગ્રરેસ સરેિાદળમાં સકકર્ય સભર્ય. 9 
ઑગસટના રોજ નરેતાઓની ધરપકડ – થોડા 
કદિસ બાદ વિરોધ સરઘસ. ઝિરેરીબજારમાંથી 
સૂત્રો પોકારાતાં નીકળ્ાં. ધરપકડ. અદાલતરે 6 
મવહનાની કરેદની સજા ફરમાિી. આથ્થર રોડ 
અનરે ર્યરિડા જેલમાં સજા ભોગિી. સિતંત્રતા 
બાદ વશવક્ષકા. 1969માં પોતાની કૉલરેજ શરૂ 
કરી.

પટે્લ, ્લરી્લાવતરી બાબુિાઈ 

જશિાઈ
નકડર્યાદ.

ગુજરાતના મુખર્યમંત્રી બાબુભાઈ જશભાઈનાં 
પતની. 28 નિરેમબર, 1940માં િડતાલમાં 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો. ધરપકડ કરિામાં આિી. તરેમનરે 
એક કદિસની જેલ, બસો રૂવપર્યા દંડ, દંડ ન 
ભરરે તો ત્રણ માસની જેલની સજા થઈ. તરેમણરે 
દંડ ન ભર્યયો અનરે જેલ સિીકારી લીધી.

પટે્લ, વણારસરીિાઈ સવજીિાઈ
જનમ અનરે િતન : બાલીસણા, કજ. પાટણ.

પાટણ હાઈસકૂલમાં બોકડુંગમાં રહીનરે અભર્યાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ શરૂ થતાં 
અભર્યાસ છોડી ચળિળમાં ભાગ લરેિા માંડ્ો. 
પાટણ હાઈસકૂલના મકાનનરે બાળી નાખિા 
મવણભાઈ ભાણજીભાઈ અમીન સાથરે પ્રર્યાસ. 
પ્રથમ પ્રર્યાસમાં બરે િગયો, બીજી િાર નિરેમબર 
1942માં હાઈસકૂલનું આખું મકાન બાળ્ું. 
િૉરનટ નીકળતાં ભૂગભ્થમાં ‘વિનોદ પટરેલ’ 
નામ રાખી કોલકાતા જઈનરે રહ્યા. પોલીસરે 
તરેમનાં પતનીનરે કનડગત કરિાથી વશવક્ષકા 
તરીકરે રાજીનામું. કરેસ પાછો ખેંચાર્યા પછી પાછા 
આવર્યા. અિસાન : બાલીસણામાં.

પટે્લ, વલ્લિિાઈ ખુશા્લિાઈ
જનમ : 4 સપટરેમબર, 1897. સાંકરીગામ, સૂરત.

1921 : અસહકાર આંદોલન. રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ. 
ખાદીપ્રિમૃવતિ. હકરજનસરેિા. 1922 : બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ. ના-કરનો પ્રચાર. 1923 : નાગપુર 
ઝંડા સતર્યાગ્રહ કારાિાસ. 1932 : ના-કર 
આંદોલન. 500 રૂવપર્યા દંડ, ભર્યયો નવહ. ઘર 
જપ્ત કરાર્યું. હરાજીના રૂ. 20,000 ઊપજર્યા. 
6 મવહના કારાિાસ વિસાપુરની જેલમાં 
ભોગવર્યો. વર્યિસાર્ય : િરેપાર.

1740. પટે્લ, વલ્લિિાઈ 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 331

જગાિાઈ
જનમ : 1922. પીંજરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સભા, 
સરઘસ ઉપરાંત એમણરે ભાંગફોડના 
કાર્ય્થકમોમાં ભાગ લીધો. પછી ઇંગલૅનડમાં 
નોકરી.

પટે્લ, વલ્લિિાઈ જઠેાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930 : સતર્યાગ્રહ. મુખીપદનો તર્યાગ. 6 
મવહના કારાિાસ. 1932 : સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. 1942 : કાંવત. અટકાર્યત.

પટે્લ, વલ્લિિાઈ ઝવેરિાઈ 
(સરદાર)
જનમ : 31 ઑ્ટોબર, 1875. નકડર્યાદ, કજ. 
ખરેડા.

િતન : કરમસદ. અભર્યાસ : બૅકરસટર. 1913 : 
ગોધરા અનરે અમદાિાદમાં િકીલાત. 1915 : 
અમદાિાદમાં ગાંધીજીના સંપક્થથી પ્રભાવિત. 
1917-18 : ગુજરાતમાં મરકી તથા દુકાળની 
આપવતિઓ િરેળા સરેિાકાર્ય્થ. ગાંધીજીની 
માગણીથી િકીલાત તર્યજીનરે રાષ્્રસરેિા માટરે 
ભરેખ લીધો. ખરેડા સતર્યાગ્રહ. 1923 : નાગપુર 
ઝંડા સતર્યાગ્રહનું સફળ સંચાલન. 1923-28 : 
અમદાિાદમાં સુધરાઈના પ્રમુખ. 1923 : 
બોરસદમાં હૈકડર્યાિરેરા સામરે સફળ સતર્યાગ્રહ. 
1927 : અવતિમૃવષ્ પ્રસંગરે ગુજરાતમાં સરેિાતંત્ર. 
1928 : બારડોલી ના-કર સતર્યાગ્રહનું નરેતમૃતિ. 
સફળ. ‘સરદાર’ પદ. 1930 : રાસમાં 
સરદારની ધરપકડ. 1931 : રાષ્્રીર્ય મહાસભા 
કરાંચી અવધિરેશનના પ્રમુખ. 1932 : ગાંધીજી 
સાથરે કારાિાસ. 1936 : બંધારણીર્ય લડતના 
નરેતા. 1939-45 : સતર્યાગ્રહ કાર્ય્થકમો. 
કારાિાસ. 1947 : રાષ્્રીર્ય સરકાર. ભારતના 
પ્રથમ ઉપિડાપ્રધાન, ગમૃહમંત્રી. 562 દરેશી 

રાજર્યોનું સફળ વિલીનીકરણ. 1948 : 
હૈદરાબાદ પોલીસ પગલું લઈ સતિા સથાપી. 
1949 : વિલીનીકરણ સંપૂણ્થ. વિચક્ષણ, િીર, 
વર્યિસથા અનરે વનણ્થર્યશક્તિાળા લોખંડી પુરષ 
તરીકરે દરેશમાં આદરપાત્ર થર્યા.
અિસાન : 15 કડસરેમબર, 1950. મુંબઈ.

પટે્લ, વલ્લિિાઈ તુ્લાિાઈ
તલાિચોરા (અગાસી), તા. ચીખલી.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો અનરે ગામના 
પટરેલાઈનું રાજીનામું આપી ખાદી, વપકરેકટંગ 
િગરેરરેમાં સકકર્ય. સભા-સરઘસોમાં જોડાતા.

પટે્લ, વલ્લિિાઈ દાજીિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : િાંચી-લખી શકરે. 1932 : આણંદ 
સરમુખતર્યાર. 6 મવહના કારાિાસ. રૂ. 50 દંડ. 
રકમ ભાઈ પાસરેથી િસૂલ કરાઈ.

પટે્લ, વલ્લિિાઈ િરીમજીિાઈ
જનમ : 11 મરે, 1914. મોટા ચારોકડર્યા.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરા 
છાિણીમાં સતર્યાગ્રહમાં. 1932માં 
અવધિરેશનમાં કદલહીમાં પકડાર્યા. જેલિાસ. 
ચારોકડર્યા સતર્યાગ્રહમાં જમીન-ખોરડાં જપ્ત. 
1938 : રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. 
પોલીસોનો ત્રાસ. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં કારાિાસ. 1942માં લડતમાં 
સકકર્ય. જેલિાસ ભોગવર્યો.

પટે્લ, વલ્લિિાઈ મકનજી
લીલાપુર, કજ. િલસાડ.

1942 : ‘િંદરે માતરમ્’ કાર્યા્થલર્ય મુંબઈમાં 
કમ્થચારી. ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં નોકરીનો 
તર્યાગ. િતનમાં િલસાડ. સરઘસની આગરેિાની. 
સિતંત્ર સતર્યાગ્રહ 4 મવહના કારાિાસ. મુક્ત 
પછી નોકરી માટરે મુંબઈમાં પ્રર્યતન પણ વનષફળ. 
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ગામમાં ચણાની લારીનો વર્યિસાર્ય.

પટે્લ, વલ્લિિાઈ મનુિાઈ
બૂટિાડા, મહુિા.

સતર્યાગ્રહના વિવિધ તબક્કરે સકકર્ય. કારાિાસ. 
ભૂવમ અપૂરતી. િમૃદ્ધાિસથામાં શ્મ માટરે અશ્ત.

પટે્લ, વલ્લિિાઈ ્લા્લિાઈ
સાતમ, િલસાડ.

1930-31 : સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સકકર્ય. સભા-
સરઘસ. દારૂતાડી સામરે વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. સભા-સરઘસોમાં પવત્રકાવિતરણમાં 
જોડાતા. સમાજસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

પટે્લ, વલ્લિિાઈ સવ્લાિાઈ
જનમ : 1910 આશરરે. છાપર, તા. ગણદરેિી.

ગાંધીજીની પ્રરેરણા. સમાજના તદ્ન નીચરેના 
થરમાંથી આવર્યા. 1930ની ચળિળમાં 
અમલસાડની છાિણીમાં રહીનરે દારૂતાડીનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ, રેંકટર્યાપ્રચાર િગરેરરે 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. ધરાસણાના મીઠાના અગરો 
લૂંટિામાં ધરપકડ. 1 માસની કરેદની સજા, 
િરલી જેલ. છૂટ્ા બાદ રેંકટર્યા બનાિિાનું 
કામ. વર્યિસાર્ય : સુથારી કામ.

પટે્લ, ત્વઠ્ઠ્લિાઈ જઠેાિાઈ
પીજ, કજ. ખરેડા.

ડી. એન. હાઈસકૂલ આણંદના આચાર્ય્થ. 
ઈશ્વરભાઈ જે. પટરેલ િાઇસ ચાનસરેલરના ભાઈ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
હાઈસકૂલ બંધ રાખીનરે ખરેડા કજલલાની 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. પોસટ- 
ઑવફસો, સરકારી વતજોરીઓ, મનીઑડ્થરનાં 
નાણાં લઈનરે જતાં પોસટમૅન િગરેરરેનરે લૂંટિાનું 
કામ કર્યુું. ટપાલ લૂંટિી, સરકારી સટૅમપ લૂંટિા 
િગરેરરે કામ કર્યાું.

પટે્લ, ત્વઠ્ઠ્લિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 25 જુલાઈ, 1924. ઉતિરસંડા, હાલ : 
િડોદરા.

અભર્યાસ : બી.કૉમ. વર્યિસાર્ય : ઑકડટર. 
1939-42 : ઉતિરસંડા વિદ્ાથભી મંડળના મંત્રી, 
પ્રમુખ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. વિદ્ાથભી સરઘસની આગરેિાની. 
ગોળીબાર થિા છતાં ધિજનું રક્ષણ કર્યુું. 
લાઠીમાર. ભૂગભ્થિાસ. પાટા માગકે તાર કાપતાં 
ગોળીબાર. નાસી છૂટ્ા. આકરિકાથી વનિમૃતિ 
થઈ, િડોદરામાં સથાર્યી થઈ સાંસકાકરક 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય થર્યા. તંત્રી : ‘સંસકાર’ 
માવસક.

પટે્લ, ત્વઠ્ઠ્લિાઈ ઝવેરિાઈ
જનમ : 27 સપટરેમબર 1873. કરમસદ, કજ. 
આણંદ.

સરદાર િલલભભાઈ પટરેલના મોટા ભાઈ. 
વર્યિસાર્ય : િકીલ. 1912 : મુંબઈ વિધાન-
પકરષદમાં સભર્ય. 1920 : ભારતની માગ વિશરે 
ઇંગલૅનડમાં પ્રચાર. 1925 : કદલહીની િડી 
ધારાસભાના પ્રમુખ. સિરાજ પક્ષના નરેતા. 
1929 : ધારાસભા સમથ્થકોના આગરેિાન 
નરેતા. 1930 : તર્યાગપત્ર. ધરપકડ. કારાિાસ. 
1932 : પુન: કારાિાસ. 1933 : અિસાન, 
ડબવલન (આર્યલૅ્થનડ).
પટરેલ, વિઠ્લભાઈ ડાહ્યાભાઈ

જનમ : 1919. પીજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : એમ.બી.બી.એસ. 1932 : સવિનર્ય 
ભંગ સતર્યાગ્રહ. મહરેમદાિાદમાં ધરપકડ. પુણરે 
કરફૉમકેટરી શાળામાં 2 િષ્થ. વર્યિસાર્ય : 
દા્તરનો.

પટે્લ, ત્વઠ્ઠ્લિાઈ નાથાિાઈ
જનમ : 17 માચ્થ, 1916. િાલમ, કજ. મહરેસાણા.

અભર્યાસ : પાટણ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
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આંદોલનમાં સકકર્ય. બનાસકાંઠામાં ગરેરકાર્યદરે 
શસ્ત્રોની હરેરફરેર. અંબાજી આકદિાસી પ્રજામાં 
સંગઠન. વિસફોટક પ્રિમૃવતિ. ધરપકડથી બચિા 
ચરેતિણી મળતાં નાસી છૂટ્ા. િડોદરા રાજર્યરે 
મુક્ત આપી. વર્યિસાર્ય : પંચાર્યતમાં નોકરી.

પટે્લ, ત્વઠ્ઠ્લિાઈ બકરોરિાઈ
જનમ : 3 જુલાઈ, 1903. રતનપુરા, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 7 ગુજરાતી. 1930 : રાષ્્રીર્ય 
કામોમાં સકકર્ય. 1932 : સવિનર્ય ભંગ 
સતર્યાગ્રહ. રાષ્્રધિજ- રોપણ. 2 મવહના 
કારાિાસ. રૂ. 100 દંડ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. ભાષણ. 6 મવહના કઠોર કારાિાસ. 
રૂ. 100 દંડ.

પટે્લ, ત્વઠ્ઠ્લિાઈ રણછરોડિાઈ
જનમ : 23 માચ્થ, 1910. સરભોણ, કજ. ભરૂચ.

1930 : વપતા રણછોડભાઈ િરેડચમાં મીઠા- 
સતર્યાગ્રહમાં પહરેલી ટુકડીમાં. 1932 : સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. 1940 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. છોટુભાઈ પુરાણી સાથરે ભૂગભ્થિાસ. 
1945માં પ્રગટ. ખરેતી, રેંકટર્યો, મુંબઈમાં ખરેતર. 
આરરે દૂધશાળામાં સહર્યોગ. વનિાસ : સરભોણ, 
વર્યિસાર્ય : કમૃવષ.

પટે્લ, ત્વષણુિાઈ ઈશ્વરિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930-32 : સવિનર્યભંગ ચળિળ. 1.4 િષ્થ 
વિસાપુરમાં કારાિાસ.

પટે્લ, ત્વષણુિાઈ ્લલ્લુિાઈ
અંભરેટી, કજ. સૂરત.

1920માં અસહકારની લડત િખતરે સરકારી 
નોકરીનો તર્યાગ. રાષ્્રીર્ય લડતોમાં સિર્યંસરેિક. 
1930માં બારડોલીની ટુકડી સાથરે મીઠા-
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ગાંધીજીની સૂચના 

ખજૂરીનાં િમૃક્ષો છરેદિાની મળી હતી તરે અનુસાર 
વિઠ્લભાઈની ટુકડી િમૃક્ષો કાપિા ગઈ. ખજૂરીનું 
તૂંબું તરેમના પગ પર પડ્ું નરે હાડકાંના ચૂરરેચૂરા. 
બરેભાન. ધનૂર થર્યું. ગાંધીજી નિસારી 
હૉકસપટલમાં જોિા ગર્યા હતા. બીજે કદિસરે 
તરેમનું અિસાન થર્યું હતું. એમના સમારક રૂપરે 
અંભરેટી ગામમાં પુસતકાલર્ય થર્યું છરે એ મકાનનું 
ખાતમુહૂત્થ સરદારશ્ીએ કર્યુું હતું.

પટે્લ, વરીરજીિાઈ આણંદજીિાઈ
જનમ : 28 મરે, 1914. અમરરેલી.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં ચાર િખત પકડાર્યા. 
કુલ 10 માસ જેલિાસ.

પટે્લ, વ્રજ્લા્લ
કમ્થભૂવમ સૂરત.

1930ના ધરાસણાના સતર્યાગ્રહ િખતરે ઇમામ-
સાહરેબની સરદારી હરેઠળ મુંબઈથી આિરેલ કવિ 
નંદની 101 માણસોની ટુકડીમાં. િડાલામાં 
મીઠા સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1932માં નિજીિન 
કાર્યા્થલર્યમાં. ધરપકડ. 6 મવહના ર્યરિડા 
જેલમાં. એમનાં પતની અનરે દીકરી મુંબઈની 
મૂળજી જેઠા મારકરેટ પર વપકરેકટંગ કરતાં 
પકડાર્યાં. તરેમનરે 
4-4 મવહનાની સજા. રતનાવગકર જેલમાં રહ્યાં 
હતાં. 1942ની ચળિળ દરવમર્યાન ગાંધીજીના 
ઉપિાસ અંગરે સૂરતના ગાંધી ચોકમાં 
પ્રાથ્થનાસભા િખતરે ધરપકડ. 4 મવહનાની કરેદ. 
‘લોકસરેિા મંકદર’ નામરે ઘરમાં જ દુકાન કરી 
હતી નરે હાથઘાણીનું તરેલ, સાબુ, હાથછડના 
ચોખા િગરેરરેનું િરેચાણ કરતા.

પટે્લ, શનાિાઈ જઠેાિાઈ 
(રામિાઈ)
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930 : ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. િારંિાર 
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ધરપકડ. િારંિાર મુક્ત. 1932 : સવિનર્ય 
ભંગ સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ કારાિાસ.

પટે્લ, શનાિાઈ જઠેાિાઈ
િતન : લીંબાસી, તા. માતર.

1930-32ની લડતમાં ભાગ લીધો. ના-કરની 
લડતમાં સરકારનો કર ન ભરિા બદલ તરેમનરે 
તર્યાં જપ્તી કરિામાં આિરેલી અનરે ઘરિખરી, 
ખરેતીનાં ઓજાર, ઢોર િગરેરરે જપ્તીમાં લઈ 
ગર્યરેલા.

પટે્લ, શનાિાઈ ઝવેરિાઈ
જનમ : 20 જૂન, 1911, ઉબરેર, ભરૂચ.

1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. િરેડચ. ધરાસણામાં 
સકકર્ય. 1932 : ના-કર લડત. સપકરિાર 
સતર્યાગ્રહ. ભૂવમ જપ્ત. પકરિાર વિારા વહજરત. 
શનાભાઈ કારાિાસમાં. વિસાપુર કારાગમૃહ. 
ગંભીર માંદગી. માફી માગરે એ શરતરે છોડિાનો 
પ્રસતાિ નકાર્યયો.
અિસાન : સપટરેમબર, 1932, કારાગમૃહમાં.

પટે્લ, શનાિાઈ નાથાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930 : ના-કર લડત. પાક બાળી નંખાર્યો. ઢોર 
જપ્ત કરાર્યાં. 2.5 િષ્થ કારાિાસ.

પટે્લ, શનાિાઈ પ્િુદાસ
જનમ : 10 ફરેરિુઆરી, 1914. મહરેમદાિાદ, કજ. 
ખરેડા.

અભર્યાસ : 6 અંગ્રરેજી. 1930 : દાંડીકૂચ. પવત્રકા 
- વિતરણ. ધરાસણા ટુકડીમાં મહરેમદાિાદ. 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 1.5 મવહનાનો 
કારાિાસ. 30 રૂવપર્યા દંડ. દંડ નવહ ભરાતાં 
ઘરનું તાળું તોડી જપ્તી કરી. 1932 : પ્રચાર 
સાવહતર્ય-વિતરણ. 8 મવહના કારાિાસ. 1933 
: અમદાિાદ. ગિન્થરના આગમન ટાણરે 
વિરોધદશ્થન. સાબરમતીમાં 1 અઠિાકડર્યું. 

નકડર્યાદ વિરોધદશ્થન. 6 મવહના કારાિાસ. 
1940 : સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, શનાિાઈ િરીખાિાઈ
ઓલપાડ, સૂરત.

1933, 15 જાનર્યુઆરી. પીપલાિ કજ. ખરેડામાં 
ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની પકરષદમાં 
ઓલપાડના પ્રવતવનવધ. લાઠીમાર. ધરપકડ. 2 
િષ્થ કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ.

પટે્લ, શનાિાઈ હક્રિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1932 : સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1 િષ્થ કારાિાસ. 
ધારિાડ બોસટલ શાળા. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ. 1942 : 
લોકકાંવત. કારાિાસ.

પટે્લ, શનાિાઈ હરીરાિાઈ
સણોલી, કજ. િડોદરા.

1930 : દાંડીકૂચમાં સૈવનક. ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહ. પોલીસદમન. મુંબઈ વિદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 13 મવહના 
કારાિાસ. 1932 : ગોધરામાં સતર્યાગ્રહ. 
ધરપકડ. 6 મવહના કારાિાસ.
સંખરેડા-મરેિાસના ઠાકોરસાહરેબના અતર્યાચારો 
સામરે આંદોલન. 1942 : ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ, પાટા 
ઉખરેડ્ા.

પટે્લ, શંકરિાઈ કાશરીિાઈ
નિાગામ, કજ. ખરેડા.

1930 : દાંડીકૂચ. શાળાતર્યાગ. સતર્યાગ્રહ. 
કારાિાસ. અભર્યાસ પૂણ્થ કરી અમદાિાદ 
સુધરાઈમાં જોડાર્યા. 1942 : સુધરાઈ બરતરફ. 
આંદોલન. કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : સુધરાઈમાં 
ઑકડટર.

પટે્લ, શંકરિાઈ કુબેરિાઈ
કાસર, કજ. ખરેડા.
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1932 : સિાતંત્રસંગ્રામમાં. 2 મવહના કારાિાસ. 
રૂ. 50 દંડ.

પટે્લ, શંકરિાઈ ખુશા્લિાઈ
ભાદરણ, કજ. આણંદ.

1923ના નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેિા ભાદરણથી છ ભાઈઓ નાગપુર ગર્યા 
હતા. તરેમની ધરપકડ કરી એક િષ્થની સખત 
કરેદની સજા થઈ હતી. પરંતુ લડતનું સમાધાન 
થતાં તરેઓ અઢી માસ બાદ છૂટ્ા હતા.

પટે્લ, શંકરિાઈ જઠેાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1932 : સતર્યાગ્રહ. 9 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, શંકરિાઈ તુ્લસરીદાસ
અસલાલી, કજ. અમદાિાદ.

હકરપુરા અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક તરીકરે સરેિા. 
1940-41 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં જેલિાસ. 
1942માં ફરી જેલિાસ. હકરજનોના અલગ 
મતાવધકારની લડતમાં પ્રતીક ઉપિાસ. 
ધરપકડ. 4 માસની સજા.

પટે્લ, શંકરિાઈ િકરીરિાઈ
વનિાસ : ઝુડાલ, કજ. ગાંધીનગર. િતન : ખરેડા.

પૂિ્થવનિાસ : ધૂવળર્યા, મહારાષ્્રમાં પરકાસા 
ગામ. સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. ધૂવળર્યા, િરલીમાં 9 
મવહના કારાિાસ. ગુજરાત આગમન. સતર્યાગ્રહ 
ચાલુ. પુન: 9 અનરે 6 મવહના કારાિાસ. 
વિસાપુર ગાંધીસમારક વનવધમાં 10 િીઘાં ભૂવમ 
અપ્થણ.

પટે્લ, શંકરિાઈ િૂ્લાિાઈ
જનમ : 1906. ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : 7 ગુજરાતી. 1922 : નાગપુર 
સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ કારાિાસ. 1930 : સરકારી 
અવધકારીઓનો બવહષકાર. 1 િષ્થ કારાિાસ. 

300 રૂવપર્યા દંડ. 1932 : ભાષણ. 6 મવહના 
કારાિાસ. 50 દંડ. 1941 : િાણીસિાતંત્ર્યની 
લડત. 6 મવહના કારાિાસ. 1942 : 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. ધરપકડ. વનદયોષ મુક્ત.

પટે્લ, શંકરિાઈ િરીખાિાઈ
જનમ : 1894. સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

બી.એ. 1920 : વિદરેશી કાપડના બવહષકારનું 
આંદોલન. 1926 : સતર્યાગ્રહ આશ્મમાં. 
1930 : દાંડીકૂચ. િલસાડ છાિણી. 2 મવહના 
કારાિાસ. 6 મવહના િધુ કારાિાસ. ગાંધી-
ઇવિ્થન સંવધ અનુસાર િહરેલી મુક્ત. રચનાતમક 
કાર્ય્થનું વશક્ષણકાર્ય્થ.

પટે્લ, શંકરિાઈ મૂળજીિાઈ
જનમ : 1919.

એમ.એસસી. 1932 : સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં 
મહરેમદાિાદમાં ધરપકડ. 2 િષ્થ કારાિાસ. પણ 
અપ્િ િર્યના લીધરે પુણરે કરફૉમૅ્થટરી શાળામાં 
મોકલાર્યા. સખત મારપીટ થિા છતાં ક્ષમાપત્ર 
ના આપર્યો.

પટે્લ, શંકરિાઈ વહા્લદાસ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930-32 : ધરાસણા. મીઠાની લૂંટ. ના-કર 
બદલ કમાડ સવહત ઘરિખરી જપ્ત કરાઈ. 
તૈર્યાર પાકનું ભરેલાણ કરાર્યું.

પટે્લ, શંકર્લા્લ બરી.
જનમ : 1906. કણજરી, તા. નકડર્યાદ.

િતન : નાર, તા. પરેટલાદ, કજ. ખરેડા.
1920થી રાષ્્રીર્ય આંદોલનમાં ભાગ. 1923માં 
નાગપુર ધિજ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1927 
: ઉતિર ગુજરાતમાં રરેલસંકટવનિારણમાં 
સિર્યંસરેિક. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ 
િખતરે સૂરત નિર્યુગ પ્રરેસમાંથી પ્રગટ થતી 
સતર્યાગ્રહ પવત્રકાના કામમાં મદદ. ધરપકડ. 
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સૂરતની સબજેલમાં અટકાર્યત. 1930ની 
ચળિળ િખતરે ધરાસણાના મીઠાના અગરો 
લૂંટિામાં સખત માર પડ્ો, ડાબા પગનો નળો 
અનરે જમણા હાથનું કાંડું તૂટ્ાં. સાજા થર્યા 
બાદ વસંહજમાં ના-કરની લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. કરેસ ચલાિી બરે માસની કરેદની સજા. 
સજા પૂરી થતાં હદપાર કર્યા્થ. હદપારીના 
હુકમનો ભંગ. ફરી અટકાર્યત. ગાંધી-ઇવિ્થન 
કરાર (1931) થતાં છૂટ્ા. 1932માં લડતનો 
બીજો તબક્કો શરૂ થતાં િલસાડની કોટ્થ પર 
રાષ્્રધિજ ચડાિતાં ધરપકડ. છ માસની સખત 
કરેદની સજા. છૂટ્ા બાદ સૂરત કજલલાના 
કલરે્ટરની કચરેરી પર રાષ્્રધિજ ચડાિિા તથા 
ગરેરકાર્યદરે પવત્રકા પ્રગટ કરિા બદલ ફરીથી 
અઢી િરસની સજા. 1942ની લડતમાં 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં કાર્ય્થકરોનરે મદદ.

પટે્લ, શંિુિાઈ વલ્લિિાઈ
જનમ : 1 ફરેરિુઆરી, 1923. પલોલ, તા. પરેટલાદ, 
કજ. આણંદ.

1942ની લડત દરવમર્યાન સકકર્ય ભાગ લીધો. 
પવત્રકા, બૉમબપ્રિમૃવતિ, સૈવનકોની ભરતી 
િગરેરરેમાં પડદા પાછળ રહીનરે સારો ભાગ લીધો. 
વિદ્ાથભી પ્રિમૃવતિમાં પણ સારો ભાગ લીધો. 
સૂરત શહરેર કજલલા કૉંગ્રરેસના િષયો સુધી મંત્રી 
હતા.

પટે્લ, શાનતાબહેન િરોળાિાઈ
વિસનગર, ઉ. ગુજરાત.

સાંકળચંદ કાળીદાસ પટરેલનાં પુત્રી. લોકસરેિા 
અનરે રાષ્્રીર્યતાના સંસકાર. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં સભા-સરઘસોમાં ભાગ 
લરેતાં. રાષ્્રધિજ હાથમાંથી ખૂંચિી લરેિા પોલીસરે 
લાઠી મારી. હાથરે રિૅ્ચર થર્યું, પણ ધિજ છોડ્ો 
નવહ.
મવહલામંડળ, કજલલા શાળા બોડ્થનાં ચૅરમૅન. 

1961થી દસ િષ્થ ગુજરાત વિધાનસભાનાં 
સભર્ય. ગુજરાત મવહલા કૉંગ્રરેસનાં કનિીનર; 
જાહરેર સરેિા.

પટે્લ, શાનતાબહેન ત્શવાિાઈ
વનિાસ : ભરૂચ. િતન : રાસ, કજ. આણંદ.

1942 : પવત વિારા ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
પ્રિમૃવતિ. અભર્યાસતર્યાગ. પવત્રકાવિતરણ. ધમ્થજ, 
ભાદરણ ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. ભાંગફોડ. ટપાલલૂંટ. 
ટપાલપરેટીની ચોરી આકદ. અંતરે ધરપકડ. 18 
મવહના કારાિાસ. વર્યિસાર્ય. નોકરી.

પટે્લ, શાત્નત્લા્લ મંછારામ
િલસાડ.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
એક મવહનો કારાિાસ. મુક્ત પછી ફરી 
આંદોલનમાં ભાગ લીધો. ફરી પકડાર્યા. આઠ 
મવહના કારાિાસ. દંડ. કુટુંબના સહુ 
સતર્યાગ્રહમાં. છ જણ કારાગમૃહમાં.

પટે્લ, શામળિાઈ બહેચરિાઈ
જનમ : 1899. મલાતજ, કજ. ખરેડા.

5 ધોરણ. આર્ય્થસમાજના સંસકારો. 1923 : 
કાકાસાહરેબ સાથરે કારાિાસ. 1928 : 
વિદ્ાપીઠમાં જોડાર્યા. 1930 : દાંડીકૂચમાં 
સકકર્ય. બોચાસણમાં સકકર્ય.

પટે્લ, શારદાબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં વમલોની 
હડતાળ ખોલિાના વિરોધમાં, વમલમાવલકોનરે 
બંગલરે ઉપિાસ. પાંચમા કદિસરે 27-11-
1942ના રોજ ચંપાબહરેન મહરેતાના બંગલરે, 
તરેમના હસતરે પારણાં.

પટે્લ, શારદાબહેન મગનિાઈ
રાસ, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.
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1932ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. માચ્થ, 
1933માં રાસમાં વપકરેકટંગની વર્યિસથાની 
દરેખરરેખ રાખતાં હતાં અનરે બોરસદમાં એમના 
નરેતમૃતિ હરેઠળ વપકરેકટંગની ગોઠિણ કરી હતી.

પટે્લ, શાંતાબહેન િાઈ્લા્લિાઈ
અમદાિાદ.

તરેમના પવત ભાઈલાલભાઈ પણ 
સિાતંત્ર્યસરેનાની હતા. શાંતાબહરેનરે ત્રણ િખત 
જેલ ભોગિી. જેલમાં બરે માસની બાળકી સાથરે 
રાખી અનરેક ર્યાતનાઓ િરેઠી. સતર્યાગ્રહી તરીકરે 
તરેમણરે ઘણું કામ કર્યુું.

પટે્લ, શાંતાબહેન મગન્લા્લ
ડાકોર, કજ. ખરેડા.

1942માં ડાકોરમાં પવત્રકાવિતરણ કરતાં 
ધરપકડ. 1 િષ્થનો કારાિાસ.

પટે્લ, શાંતાબહેન ત્વઠ્ઠ્લિાઈ
જનમ : 1920 આશરરે. સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

મુંબઈમાં કૉલરેજમાં અભર્યાસ. 1942નું ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન શરૂ. અભર્યાસ છોડીનરે 
લડતમાં. ગામડામાં કામ કરિાની ઉમરેદથી 
ગણદરેિી ગર્યાં. સાથરે છાત્રાલર્યમાં રહરેતાં 
એંધળનાં લવલતાબહરેનનરે પણ લઈ ગર્યાં. 
હાઈસકૂલ પર વપકરેકટંગ, સભા, સરઘસ, 
પ્રભાતફરેરી િગરેરરે કાર્ય્થકમમાં સકકર્ય ભાગ. 
પટરેલ-તલાટીઓનાં રાજીનામાં લરેિા ચીખલી 
અનરે જલાલપુર તાલુકાનાં ગામોમાં ફર્યાું. 
હાંસાપોર ગામરે ધરપકડ. દરરેકનરે ચાર માસની 
સાદી કરેદની સજા. તરે પછી બી.એ. પવત આકરિકા 
હોિાથી તર્યાં ગર્યાં. થોડાં િષયો પછી અિસાન.

પટે્લ, શાંતાબહેન શંકરિાઈ
જનમ : જાનર્યુઆરી, 1915. સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

વપતાના આશ્મિાસના સંસકાર. 1930માં 
મીઠા- સતર્યાગ્રહમાં. કસતૂરબાની બહરેનોની 

ટુકડીમાં. દારૂતાડી સામરે વપકરેકટંગ, વિદરેશી 
કાપડનો બવહષકાર. 1932 : બારડોલીમાં 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો. ધરપકડ. છ મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત બાદ રાસમાં ધરપકડ. પુન: 2 િષ્થ 
કારાિાસ. 1934માં લડત શમતાં 6 મવહના 
િહરેલાં મુક્ત. બાળકો-બહરેનોના ઉતકષ્થની 
પ્રિમૃવતિ.

પટે્લ, ડૉ. શાંત્ત્લા્લ જી.
જનમ : 1922 આશરરે. િસિાટ : મુંબઈ.

મૂળ િતન : ઠાસરા, કજ. ખરેડા.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લરેિા 
ગણદરેિી ગર્યા. મરેકડકલના બીજા િષ્થનો 
અભર્યાસ છોડી, ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લીધો. કુકરેરી(તા. ચીખલી)માં વસથર થઈ 
આસપાસના ર્યુિાનોનરે લડતમાં જોડાિા પ્રરેરણા. 
ચીખલીના ટપાલીનરે લૂંટિામાં તથા િરેગામ, 
રાનકૂિા અનરે ડુંગરી પાસરે રરેલિરેની ભાંગફોડ 
િગરેરરેમાં ભાગ લીધો. ધરપકડમાંથી બચી ગર્યા. 
લડત પૂરી થતાં અભર્યાસ. મજૂરપ્રિમૃવતિના 
આગરેિાન. મુંબઈના ગોદી કામદારો પર અંકુશ.

પટે્લ, શાંત્ત્લા્લ જીવણ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ. પવત્રકાઓ લઈનરે રાર્યપુર ચકલામાંથી 
જતાં 9 માચ્થ, 1943ના રોજ ધરપકડ. છ 
માસની કરેદની સજા.

પટે્લ, શાંત્ત્લા્લ પ્િુદાસ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 34 
ર્યુિાનો 18-8-1942ની સિારરે િડોદરાથી 
લડતનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. આણંદ અનરે 
તરેની નજીકનાં ગામોમાં લડતનો પ્રચાર કર્યયો. 
સાંજે પાછા ફરતાં અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે પોલીસરે 
તરેમના ઉપર ગોળીબાર અનરે લાઠીમાર કર્યયો. 
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તરેઓ સખત લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યા હતા.

પટે્લ, શાંત્ત્લા્લ રમણ્લા્લ
જનમ : 1922 આશરરે. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં બૉમબ પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. પીર્યૂષકાંત ચૌધરી સાથરે જમાલપુર, 
લાંબી શરેરીમાં 30 સપટરેમબર, 1942ના રોજ 
રસાર્યણો ભરેગાં કરી બૉમબ બનાિિા જતાં 
ભર્યાનક ધડાકો. તરેમનરે શરીરનાં અંગો પર 
ઈજાઓ, આંખો િડરે દરેખાતું બંધ થર્યું.

પટે્લ, શાંત્ત્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
આણંદ.

1942ની લોકકાંવતમાં ભાગ લીધો. સાબરમતી 
તથા નાવશક કારાગમૃહોમાં 9 મવહના અટકાર્યત.

પટે્લ, ત્શવ્લા્લ કરસનિાઈ 
(હરીરપરા)
કુતાણા, કજ. અમરરેલી.

1927માં વિદરેશી કાપડના બવહષકારની પ્રિમૃવતિ 
શરૂ કરી. 1930માં ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં 
પકડાઈનરે પંદર માસ જેલિાસ. 1931માં 
ભગતવસંહનરે ફાંસી મળતાં તરેમનું કદલ તડપી 
ઊઠું. અભર્યાસ છોડી દીધો. ઝિરેરચંદ 
મરેઘાણીની દોરિણી હરેઠળ સાવહતર્યમાં રસ 
જાગર્યો. કરપોટ્થર તરીકરે હકરપુરા અવધિરેશનમાં 
ગર્યા. પોલીસરે તરેમની ધરપકડ કરી. તર્યાર બાદ 
જાફરાબાદ લોકજાગમૃવતની ચળિળમાં ફરી 
ધરપકડ. 1942માં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. દોઢ માસ સજા ભોગિી પોલીસના 
હાથમાંથી આબાદ છટકી ગર્યા. પરેનશન અનરે 
તામ્પત્ર એનાર્યત.

પટે્લ, ત્શવ્લા્લ ્લા્લદાસ
આખડોલ, કજ. ખરેડા.

1921 : શાળા તર્યાગ. અસહકાર. પરદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. સિદરેશી, 

કાંતણપ્રચાર, પ્રભાતફરેરી.

પટે્લ, ત્શવાિાઈ આશાિાઈ
જનમ : તા. 7 જુલાઈ, 1899. ધમ્થજ, કજ. 
આણંદ.
1921 : સરકારી કૉલરેજનો તર્યાગ. સાબરમતી 
ગાંધી આશ્મમાં વનિાસ. ખાદીપ્રિમૃવતિ. 1923 
: નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1924 : 
બોરસદ સતર્યાગ્રહ. 1930 : સુધી રચનાતમક 
કાર્ય્થ. 1938 : િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળ. 
ભાદરણ અવધિરેશનમાં સકકર્ય. 1940 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 10 મવહના કારાિાસ. 
1942 : િડોદરામાં ‘વહનદ છોડો’ સતર્યાગ્રહ. 1 
િષ્થ કારાિાસ. 1946 : ભાદરણ સુધરાઈના 
પ્રમુખ. 1956 : મુંબઈ ધારાસભર્ય. સહકારી 
સંસથાઓમાં પ્રમુખ. સરેિાક્ષરેત્ર ભાદરણ.

પટે્લ, ત્શવાિાઈ ગરોકળિાઈ
જનમ : 2 ફરેરિુઆરી, 1904. વચખોદરા, કજ. ખરેડા.

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. 1926થી ’30 : 
સાબરમતી ગાંધી આશ્મમાં વનિાસ. 1930 : 
આણંદ, નકડર્યાદ, ધરાસણાના સતર્યાગ્રહનું 
સંચાલન. 4 િાર કારાિાસ. 1932 : ખરેડા 
કજલલામાં લડતનું સંચાલન. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. 1943 : અડાસ કૂચમાં ભાગ. 
1930-42 : પોલીસમારમાં બરે િાર માથાનું 
તથા હાથનું હાડકું ભાંગી ગર્યું. ખરેડા શાળા 
મંડળના બોચાસણના આચાર્ય્થ. નિી કરેળિણી, 
ખાદી, ગ્રામજીિન આકદ પુસતકો લખર્યાં. 
રચનાતમક કાર્ય્થ.
પટરેલ, વશિાભાઈ તળશીભાઈ
ખાંધલી, કજ. ખરેડા.
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. છ મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, ત્શવાિાઈ તાપરીદાસ
આખડોલ, કજ. ખરેડા.



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 339

1932માં ના-કર લડતમાં. મહરેસૂલ ના ભર્યુું. 
જપ્તી િૉરંટ વહજરત. સમાધાન થતાં 
પુનરાગમન.

પટે્લ, ત્શવાિાઈ તુ્લસરીિાઈ
જનમ : 13 માચ્થ, 1920. નાપા, કજ. ખરેડા.

1942માં લોકકાંવતમાં નંદરબારમાં. સરઘસ 
પર પોલીસ ગોળીબારમાં પગરે ઘિાર્યા. 2 
મવહના પોલીસ જાપતામાં. પછી 17 મવહના 
સારિારથી મટ્ું.

પટે્લ, ત્શવાિાઈ પૂંજાિાઈ
વનિાસ : ઉંબરેર.

1930 : દાંડીકૂચ. ગામમાં ગાંધીજીની સભાથી 
પ્રભાવિત. મહીસાગર મીઠા સતર્યાગ્રહ. િાગરા, 
જંબુસર પવત્રકાવિતરણ. છ મવહના કારાિાસ. 
દંડ ના ભરાતાં િધુ 1.5 માસ.

પટે્લ, ત્શવાિાઈ બકરોરિાઈ
વનિાસ : નોંધણા, જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

કારરેલી, લડતમાં પ્રિરેશ. સકકર્ય કાર્ય્થકર. 1920-
22 : પરદરેશી િસતુઓનો બવહષકાર. અસહકાર. 
કારાિાસ. ભૂવમ જપ્ત. માનપત્ર.

પટે્લ, ત્શવાિાઈ મથુરિાઈ
જનમવતવથ : મહા િદ 14, સંિત 1956. કકલોજ, 
કજ. ભરૂચ.

1930 : સતર્યાગ્રહમાં પ્રિરેશ. ના-કર લડતમાં 
સકકર્ય. 1932 : ભૂગભ્થિાસ. 1940 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. ભૂગભ્થિાસ. 1945માં પ્રગટ થર્યા. 
ખરેતી અનરે ખાદીકાર્ય્થમાં પ્રિમૃતિ. રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિ. અનર્યાર્યો સામરે આંદોલન.

પટે્લ, ત્શવાિાઈ મરોતરીિાઈ
જનમ : 1870. સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

બી.એ., એલએલ.બી. વર્યિસાર્ય : િકીલ. 

1901માં અમદાિાદ. રાજકારણ માટરેની 
ગુજરાત સભાના મંત્રી. 1902માં અમદાિાદમાં 
મહાસભાનું અવધિરેશન. સથાવનક મંત્રી. 1915 
: રાજકીર્ય પકરષદના વર્યિસથાપક. 1917માં 
ખરેડા સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1918માં અમદાિાદ. 
ઇનફલુએનઝાના ઉપદ્રિમાં સરેિા કરતાં પોતરે 
ચરેપનો ભોગ બનર્યા.
અિસાન : અમદાિાદ. 1918.

પટે્લ, ત્શવાિાઈ રણછરોડિાઈ
બામણગામના િતની. બી.એ.નો અભર્યાસ 
છોડી લડતમાં જોડાર્યા. સુણાિના વિનર્યમંકદરના 
અધર્યાપકો સાથરે, 1930ની સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળ િાસતરે સિર્યંસરેિકોની 
ભરતી કરતા તથા સંગ્રામ સવમવતનું સંચાલન 
કરી રહ્યા હતા.
1932માં બીજા તબક્કાની લડતમાં તરેમની 
ધરપકડ કરીનરે જેલમાં પૂરી દરેિામાં આવર્યા.
સુણાિની રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિના વનઠિાિાન 
કાર્ય્થકતા્થ. અગાઉ 1928માં બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો હતો. તર્યાર બાદ 
1930-32, 1940-41નો વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
અનરે ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. આ 
લડતોમાં લાંબી અનરે આકરી કરેદની સજા 
ભોગિી હતી.

પટે્લ, ત્શવાિાઈ હક્રિાઈ
જનમ : 5 જુલાઈ, 1903. ઓડ, કજ. આણંદ.

1920 : અસહકારની ચળિળમાં ગામની 
શાળા ‘રાષ્્રીર્ય’ કરાિડાિી. ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠના વિનીત. આમોદ-ઓડમાં વશક્ષક. 
સાબરમતી ગાંધી આશ્મમાં 3-4 િષ્થ વનિાસ. 
વમલમાં નોકરી. 1930માં નોકરીનો તર્યાગ, 
આણંદ. સંગ્રામ સવમવત. સાબરમતી, ર્યરિડા, 
વિસાપુરમાં કારાિાસ. સમાધાન. પુન: નોકરી. 
1932માં ખરેડા સંસથાના ભિન પર અવધકાર 
સથાપતાં મરણતોલ માર પડ્ો. રામધૂનથી 
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રક્ષા. 1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. દંપતી 
કારાિાસમાં. 1942માં ‘વહનદ છોડો’. પલાર્યન. 
ધરપકડ. બરેઉનરે કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : લાટીનો 
ધંધો.

પટે્લ, સતરીશચંદ્ર અંબા્લા્લ
જનમ : 1910. ભાદરણ, કજ. આણંદ.

1930માં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 
4 મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, સતયદેવ ઇચછારામ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

ખરેડૂત કુટુંબ. 1942ની લોકકાંવતમાં. 
કૉલરેજતર્યાગ. ભાંગફોડ-પ્રિમૃવતિમાં તાર કાપિા, 
બૉમબ મૂકિા આકદ. ગાંધીજર્યંતીના કદિસરે 
સરઘસમાંથી ધરપકડ. છ મવહના કઠોર 
કારાિાસ. સાબરમતી જેલ. મુક્ત પછી 
દરેશસરેિામાં.

પટે્લ, સર્લાબહેન ત્શવાિાઈ
જનમ : 2 ફરેરિુઆરી, 1921. િહરેલાિ, કજ. 
અમદાિાદ.

અભર્યાસ : જી.એ (કિકે). બી.એડ્. અમદાિાદમાં 
મવહલા પાઠશાળામાં. 1941માં સિાતંત્ર્યલડત 
માટરે ગામડાંઓમાં લોકસંપક્થ અનરે પ્રચાર. 
1942માં પવત્રકાઓ િહેંચતાં અનરે 
પ્રભાતફરેરીઓ કાઢતાં. િારંિાર પોલીસ પકડતી 
અનરે છોડી મૂકતી. પ્રભાતફરેરીના કારણરે બરે 
માસની જેલ અનરે દંડ.

પટે્લ, સાકરબહેન છરોટાિાઈ
નિાગામ, કજ. ખરેડા.

પવતનરે પગલરે સાિ્થજવનક સરેિા. 1942ની 
લોકકાંવતમાં ધરપકડ. કારાિાસ.

પટે્લ, સાંકળચંદ કાળરીદાસ
જનમ : 28 ફરેરિુઆરી, 1909. વિસનગર, કજ. 
મહરેસાણા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી ધોરણ ત્રણ સુધી, વિસનગર. 
1940 : િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળમાં સકકર્ય, 
સભા-સરઘસોમાં જોડાતા. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં સકકર્ય. લડતનું આર્યોજન, 
ર્યુિાનોનરે માગ્થદશ્થન. ગોળીબાર કરતી પોલીસ 
સામરે ઝઝૂમર્યા. 18-8-1942ના રોજ ધરપકડ 
કરીનરે મહરેસાણા લઈ ગર્યા. 25-12-1942ના 
રોજ પોલીસ અવધકારી પઠાણરે તરેમની સામરે 
બંદૂક તાકી તર્યારરે ઉત્રાણકરરે બંદૂક પકડી 
લરેિાથી ખેંચાખેંચીમાં તરેનરે ગોળી િાગી. 1946 
: િડોદરા રાજર્યમાં ધારાસભર્ય તરીકરે ચૂંટાર્યા. 
1947-53 મહરેસાણા કજલલા કૉંગ્રરેસ પ્રમુખ. 
વિસનગર નગરપાવલકાના પ્રમુખ, ધ વિસનગર 
નાગકરક સહકારી બૅંકની સથાપના. જનતા 
પકરષદના ઉપપ્રમુખ. કસપવનંગ વમલ. દૂધ 
સાગર ડરેરી. લોકસભાના સભર્ય. હૉકસપટલના 
સથાપક. હાઈસકૂલ. દવલતોના હમદદ્થ. સહકારી 
પ્રિમૃવતિના મોભી. ગુજરાત વિશ્વકોશના ગ્રંથોની 
ર્યોજના માટરે પ્રરેરણામૂવત્થ.
અિસાન : 28 નિરેમબર, 1986, અમદાિાદ.

પટે્લ, સાંકળચંદ માધાિાઈ
1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
11 મરે, 1930ના રોજ કરેટલાક સતર્યાગ્રહી સૈવનકો 
મીઠું લઈનરે મુનસર તળાિ પાસરે થઈનરે જતા હતા 
તર્યારરે મીઠા ખાતાના અમલદાર વમ. ફલરેચરના 
હુકમથી તરેમના ઉપર લાઠી ચલાિી ઘાર્યલ કર્યા્થ. 
સાંકળચંદ માધાભાઈ પાણી પીિા રોકાિાથી 
પાછળ રહી ગર્યા. તરેના ઉપર પૂરપાટ ઘોડો 
દોડાિી તરેમનરે હરેડફરેટમાં લઈ પાડી દીધા નરે તરેમના 
ઉપર દંડા નરે લાઠી ચલાિી.

પટે્લ, સાંકળિાઈ કાળરીદાસ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930-32માં ના-કરની લડતમાં ભાગ લીધો. 
4 મવહના કારાિાસ. ઘરિખરી જપ્ત.
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પટે્લ, સરી. એમ.
આણંદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 18-8-
1942ના રોજ અડાસના ગોળીબારમાં ત્રણ 
ભાઈઓ શહીદ થર્યા અનરે બાકીના સખત 
ઘિાર્યા. તરેઓનરે આણંદની મર્યુવનવસપલ 
હૉકસપટલમાં દાખલ કર્યા્થ હતા. તર્યાં જઈનરે સી. 
એમ. પટરેલ તથા તરેમનાં પતનીએ તરેઓનરે ફળો 
આપર્યાં. પોલીસોની ઉપરિટ થઈનરે 
સતર્યાગ્રહીઓનરે ફળો આપિા બદલ તરેઓ 
બંનરેની ધરપકડ કરિામાં આિી.

પટે્લ, સુખદેવ નાથુિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

ખરેડૂત કુટુંબ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ સતર્યાગ્રહ. 
કૉલરેજતર્યાગ. ભાંગફોડ, તાર કાપિા, બૉંબ 
મૂકિા આકદ. ગાંધીજર્યંતીના સરઘસમાં 
પકડાર્યા. છ મવહના કઠોર કારાિાસ. 
સાબરમતી. મુક્ત પછી દરેશસરેિા.

પટે્લ, સુમનિાઈ મત્ણિાઈ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 34 
ર્યુિાનો 18-8-1942ના રોજ સિારરે િડોદરાથી 
લડતનો પ્રચાર કરિા ગર્યા. આણંદ અનરે તરેની 
નજીકનાં ગામોમાં લડતનો પ્રચાર કર્યયો. સાંજે 
પાછા ફરતાં અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે પોલીસરે 
તરેમના ઉપર ગોળીબાર અનરે લાઠીમાર કર્યયો. 
તરેમાં તરેઓ લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યા હતા.

પટે્લ, સુરજીિાઈ સરોમાિાઈ
િલિાડા, કજ. સૂરત.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. સિદરેશીનો 
પ્રચાર. કારાિાસ. મુક્ત પછી પણ મદ્વનષરેધ-
પ્રચાર. વર્યિસાર્ય : ખરેતમજૂર.

પટે્લ, સુંદર્લા્લ મૂળજીિાઈ
વશનોર, કજ. િડોદરા.

1942માં વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રરંગરે રંગાર્યા. 
લડતનું પ્રચારકાર્ય્થ. 18 ઑગસટના રોજ અડાસ 
સટરેશનરે પોલીસ ગોળીબારમાં ઘિાર્યા. ધરપકડ. 
આરોપ, અટકાર્યત. પવત્રકાવિતરણ. આકદ કાર્યયો 
કર્યાું. છરેક સુધી લડતમાં સકકર્ય.

પટે્લ, સૂરજબહેન ઝવેરિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : 2 ગુજરાતી. 1930 : આણંદમાં. 
પરદરેશી કાપડની દુકાનરે વપકરેકટંગ. ધરપકડ. છ 
મવહના કારાિાસ.

પટે્લ, સરોમાિાઈ
માતર, કજ. ખરેડા.

1932 : સતર્યાગ્રહ. સરઘસો, સૂત્રોચચાર 23-
10-1932ના કદિસરે બંદીકદન. ઉજિણી માટરે 
ધરપકડ અનરે મુક્ત.

પટે્લ, સરોમાિાઈ અમૃત્લા્લ
પાવલતાણા, કજ. ભાિનગર.

મોટા ચારોકડર્યાની લડતમાં ભાગ લીધો. અનર્ય 
રાષ્્રીર્ય લડતોમાં 1940થી 1942માં જોડાર્યા. 
લાંબો જેલિાસ ભોગવર્યો. કરેનદ્રનું પરેનશન 
એનાર્યત થર્યરેલ.

પટે્લ, સરોમાિાઈ કાળરીદાસ
િતન : આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1932ની ચળિળ િખતરે ના-કરની લડતમાં 
જમીન-મહરેસૂલ ભર્યુું નવહ. તરેમના ઉપર જપ્તી 
િૉરંટ કાઢિામાં આવર્યું છતાં મહરેસૂલ ભર્યુું નવહ 
અનરે પાસરેની ગાર્યકિાડી સરહદમાં કરોલી 
ગામરે વહજરત કરી. સરકાર સાથરે સમાધાન થર્યું 
પછી જ પોતાનરે િતન પાછા આવર્યા.

પટે્લ, સરોમાિાઈ ગરોકળિાઈ
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જનમ : 1897. િતન : વચખોદરા, તા. આણંદ.

1920માં અસહકારની ચળિળમાં પ્રાથવમક 
શાળાના વશક્ષક તરીકરે રાજીનામું આપર્યું અનરે 
લડતમાં જોડાર્યા. સતર્યાગ્રહની તમામ લડતોમાં 
તરેમના કુટુંબરે સકકર્ય ફાળો આપર્યો. તરેમના 
દંડની િસૂલાત માટરે જપ્તી થઈ. તરેમાં પણ 
નુકસાન થર્યું. જાહરેરસરેિામાં જીિન વિતાવર્યું.

પટે્લ, સરોમાિાઈ ચતુરિાઈ
ભાદરણ, કજ. આણંદ.

1923ના નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેિા ભાદરણથી છ જણા નાગપુર ગર્યા હતા. 
તર્યાં તરેમની ધરપકડ કરી એક િષ્થની સખત 
કરેદની સજા કરિામાં આિી; પરંતુ લડતનું 
સમાધાન થિાથી તરેઓ અઢી માસ બાદ છૂટ્ા 
હતા.

પટે્લ, સરોમાિાઈ જઠેાિાઈ
જનમ : 1855. કજતોકડર્યા, કજ. આણંદ.

1930 : પોલીસની નોકરીનો તર્યાગ. ચળિળમાં 
ધરાસણામાં સકકર્ય. ભારરે લાઠીમાર. 1942માં 
ગામની ધમ્થશાળા પર ધિજારોપણ. લાઠીમાર. 
ધરપકડ અનરે મુક્ત.

પટે્લ, સરોમાિાઈ દુ્લ્જિિાઈ
જનમ : 22 ફરેરિુઆરી, 1922. ગણદરેિી, કજ. 
નિસારી.

વપતાનું મમૃતર્યુ. માતાએ મજૂરી કરીનરે વનિા્થહ 
કર્યયો. 1942ના આંદોલન િખતરે મૅકટ્રકમાં 
અભર્યાસ. લડતમાં જોડાઈ શાળા પર વપકરેકટંગ, 
સભા, સરઘસ િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં ભાગ. પછી 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય થર્યા. જાનર્યુઆરી, 
1943માં અનર્ય કાર્ય્થકરો સાથરે ધરપકડ. પુરાિા 
ન હોિાથી સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યતી કરેદી. 
તર્યાં દોઢ િષ્થ કારાિાસ ભોગવર્યો.
અિસાન : 28 જાનર્યુઆરી, 1973. મુંબઈ.

પટે્લ, સરોમાિાઈ નરત્સંહિાઈ
જનમ : 17 મરે, 1902. કજતોકડર્યા, કજ. આણંદ. 
અભર્યાસ : ધોરણ 5.

1930માં આંદોલનમાં સકકર્ય. ધરાસણા પર 
આકમણ. ધરપકડ. 3 મવહના કઠોર કારાિાસ.

પટે્લ, સરોમાિાઈ મંગળિાઈ
કાસર, કજ. ખરેડા.

1930 : ના-કર લડત. સરકારનો વિરોધ. 
ગામની બાિળી કાપી ધરપકડ. છ મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, સરોમાિાઈ મરીઠાિાઈ
જનમ : 1895. કરમસદ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : િાંચિા-લખિા જેટલો. 1930 : 
કરમસદમાં દારૂની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં 
ધરપકડ. 1 મવહનો કારાિાસ.

પટે્લ, સરોમાિાઈ ્લક્મરીદાસ
અવિધા, ભરૂચ. વનિાસ : િડતાલ, કજ. આણંદ.

1920-22, 1930-32ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામોમાં 
ભાગ લીધો. વિવિધ ક્ષરેત્રરે સકકર્ય. કુલ 31 િષ્થ 
કારાિાસ. તર્યારરે 8 કલાક કઠોર શ્મ. મુક્ત 
પછી 17 િષ્થ ખરેતીિાડી વિભાગમાં તથા 
ગ્રામસરેિક તરીકરે સરેિા.

પટે્લ, સરોમાિાઈ શનાિાઈ
અકલામા, કજ. ખરેડા.

1930ની ચળિળમાં. તલાટી પદનો તર્યાગ. 2 
િષ્થ કારાિાસ. 1939 સુધી નોકરી માટરે 
અર્યોગર્ય. 1939માં રાષ્્રીર્ય સરકારરે નોકરીમાં 
લઈ પાછલી તારીખથી લાભ આપર્યો.
અિસાન : 1950.

પટે્લ, સરોમા્લા્લ પ્ાગજીિાઈ
જનમ : 1905. િતન : રાસ, બીડજ આશ્મિાળા, 
તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.
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આશ્મની ખરેતી સંભાળનાર, નાગપુર ઝંડા 
સતર્યાગ્રહમાં (1923) જેલમાં ગર્યરેલા. હકરજન 
આશ્મ, સાબરમતીમાં રહરેતા.
દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજી 
સાથરે 12 માચ્થ, 1930થી 5 એવપ્રલ સુધી 
દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તરે પછી મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

પટે્લ, હરખાબહેન છરોટાિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

1932માં આણંદમાં. પરદરેશી કાપડની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. છ મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, હરગરોવનદાસ કસનજી 
(હરુિાઈ) (જરરીવા્લા)
જનમ : 1906. કતારગામ, કજ. સૂરત.

1930માં ધરાસણાની લડતથી તરેઓ સિરાજની 
ચળિળમાં જોડાર્યા. ભગતવસંહની કાકનતકારી 
સંસથાના સભર્ય હતા. ભગતવસંહરે બરે િખત 
છૂપી રીતરે તરેમની મુલાકાત લીધી હતી. વહંસામાં 
માનતા હોિા છતાં ગાંધીજીની તમામ લડતોમાં 
સાથ આપર્યો હતો. 1930, 1932, 1942ની 
લડતોમાં જેલમાં ગર્યા હતા. 1942ની લડતમાં 
ભાંગફોડપ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા હતા. પોલીસરે તરેમનરે 
બૉંબ સાથરે પકડ્ા હતા. પોલીસરે ખૂબ માર 
માર્યયો. અનરે દાંત તૂટી ગર્યા. દરેશના અગ્રણી 
કાકનતકારીઓ સુખદરેિ, ભગતવસંહ, 
સુભાષચનદ્ર બોઝ, સરદાર પમૃથિીવસંહ િગરેરરે 
સાથરે સંપક્થ. પુદુચરેરીના શ્ીઅરવિંદ આશ્મમાં 
રહ્યા હતા.
અિસાન : 23 કડસરેમબર, 1962.

પટે્લ, હરજીવનદાસ
માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત.

રાિલશ્ી (રાજા)ના દમન સામરે ખરેડૂત પકરષદરે 
25 સપટરેમબર 1937ના રોજ ના-કરની લડતની 

જાહરેરાત કરી. તર્યાર બાદ સરકારી પ્રચારતંત્રનો 
સામનો કરીનરે ખરેડૂતોની શક્ત ટકાિિા અનરે 
િધારિા તરેમણરે ગામડાંમાં પ્રિાસ ખરેડીનરે 
ખરેડૂતોનરે જાગ્રત કર્યા્થ.

પટે્લ, હરજીવન પ્િુદાસ
જનમ : 19 એવપ્રલ, 1918. બાલીસણા, કજ. 
મહરેસાણા.

મૅકટ્રક પાસ. વશક્ષક. કાંતણ, અસપમૃશર્યતાવનિારણ, 
ખાદીપ્રચાર, વિદરેશી કાપડની હોળી, પ્રભાતફરેરી, 
મદ્વનષરેધ, રાષ્્રભાષા પ્રચાર આકદ પ્રિમૃવતિમાં 
નાનપણથી સકકર્ય. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં. નોકરીતર્યાગ. ઊંઝા કાિતરા 
કરેસમાં આરોપી. જપ્તી. દંડ. દરેશર્યાત્રા. 
આતમસમપ્થણ. કારાિાસ અનરે મુક્ત. િડોદરા 
રાજર્ય પ્રજામંડળમાં સકકર્ય. હકરજન સરેિક 
સંઘ, વિલીનીકરણમાં સકકર્ય. 1949માં 
સાવહતર્યના અધર્યાપક.
અિસાન : 1995 આશરરે.

પટે્લ, હરમાનિાઈ સતાિાઈ
જનમ : 1925. િતન : કજતોડીઆ, તા. આણંદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાગ લીધો. ડાકોરમાં સરઘસમાં 
જોડાર્યા. તરે સરઘસ ઉપર ગોળીબાર થર્યો હતો. 
પાછળથી આસપાસનાં ગામોમાં પવત્રકાઓ 
િહેંચતા અનરે લડતનો પ્રચાર કરતા. ધરપકડ. 
નાની ઉંમર હોિાથી મુ્ત કર્યા્થ.

પટે્લ, હરમાનિાઈ હરખજીિાઈ
જનમ : 1896. ખાનકૂિા, કજ. ખરેડા.

1942ની લોકકાંવતના પ્રચારકાર્ય્થ માટરે ધરપકડ. 
છ મવહના કારાિાસ. 60 રૂવપર્યા દંડ.

પટે્લ, હક્રિાઈ કલયાણિાઈ
િતન : લીંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન ના-કરની 
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લડતના કાર્ય્થકમ હરેઠળ સરકારનરે જમીનમહરેસૂલ 
ન ભરિા બદલ, જપ્તી િૉરંટ કાઢી, ઘરિખરી 
જપ્ત કરિામાં આિી. તરેથી ઘણું નુકસાન િરેઠું.

પટે્લ, હક્રિાઈ મૂળજીિાઈ
આણંદ.

1930-32 : ના-કર લડતમાં સકકર્ય. ધરપકડ. 
કારાિાસ. દંડ 50 રૂવપર્યા. ઘરિખરી િરેચી દંડ 
િસૂલ કરાર્યો.

પટે્લ, હક્રિાઈ મૂળજીિાઈ
જનમ : 1905. નાિલી, કજ. ખરેડા.

1930માં પવત્રકાવિતરણ માટરે ધરપકડ કરી, છ 
મવહના કારાિાસ. 500 રૂવપર્યા દંડ.

પટે્લ, હક્રિાઈ રેવાિાઈ
માતર, કજ. ખરેડા.

1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. છ 
મવહના કારાિાસ. 1942ની લોકકાંવતમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. કારાિાસ.

પટે્લ, હક્રિાઈ ત્શવાિાઈ
વનિાસ : સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

વશક્ષક વિારા રાષ્્રભાિના ઝંકમૃત. સોકજત્રા. 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
પવત્રકાવિતરણ. કોલકાતા અવધિરેશનમાં 
ઉપવસથત. સિા િષ્થ કારાિાસ. મુક્ત પછી 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. રરેલસંકટમાં સહાર્ય.

પટે્લ, હક્રચિનદ્ર સાંકળચંદ
જનમ : 1924 આશરરે. અમદાિાદ.

ખાનગી નોકરી. 1942ની લડતમાં 
બૉમબપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. ગોમતીપુર 
િીજળીના સબસટરેશનરે 23-11-1942ના રોજ 
ત્રણ બૉમબ મૂ્ર્યા. પવત્રકાઓ િહેંચતા. 
ધરપકડ. પોલીસરે ખૂબ માર્યા્થ. ટાંકણીઓ ખોસી, 
પગના તવળર્યામાં માર્યુું. દોઢ માસ કાચી જેલમાં. 

કરમાનડ પર. તરે પછી લાંબો સમર્ય જાનર્યુઆરી, 
1945 સુધી કાચા કામના કરેદી.

પટે્લ, હસમુખિાઈ માધવિાઈ
સરસ, કજ. સૂરત.

1930ની ચળિળમાં મીઠું પકિિાની પ્રિમૃવતિમાં 
જોડાર્યા. ઇચછાપોરની છાિણીમાં કામ કર્યુું. 
હકરદાસ ગાંધીની આગરેિાની નીચરે ધરાસણા 
ગર્યા. સરોકજની નાર્યડુની ટુકડીમાં જોડાર્યા. 
વગરફતાર. પોલીસોએ ઘણો ત્રાસ આપર્યો. 
િરલી જેલમાં લઈ ગર્યા. એક મવહનાની સજા.

પટે્લ, હાજા્લા્લ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ફૂલચંદભાઈ શાહ સાથરે ચળિળમાં જોડાર્યા, 
અનરે રાષ્્રીર્ય શાળામાં ચોકીદાર તરીકરે કામગીરી 
કરી. વશિાનંદજી સાથરે ધાંગધા સતર્યાગ્રહમાં 
સામરેલ થર્યા. પોલીસનો માર ખાધો.

પટે્લ, હાથરીઆિાઈ
નળકાંઠાના સુડતાળીસ ગામના પટરેલ.

1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
ખારી ગામરે જઈ મીઠું ઉપાડી સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ કરિા જતા સેંકડો લોકોનરે 
પોલીસોએ રસતામાં વનદ્થર્યતાથી માર્યા્થ. તરેમાં 
નળકાંઠાના સુડતાળીસ ગામના પટરેલ 
હાથીઆભાઈ પણ ઘિાર્યા હતા. તરેથી 
સુડતાળીસ ગામના લોકોએ એકત્ર થઈ 
સરકારી અમલદારનો બવહષકાર કરિા ઠરાિ 
કર્યયો.

પટે્લ, હાથરીિાઈ કાિાઈ
િસઈ, કજ. ખરેડા.

1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
છ મવહના કારાિાસ. ગ્રામોન્નવતના કાર્ય્થમાં 
સકકર્ય.

પટે્લ, હાથરીિાઈ િત્કતદાસ
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માણસા, ઉ. ગુજરાત.

દરેશી રાજર્ય હતું. િરેઠના ગાડાં આપિા કરે 
અપાિિાનો અસહકાર કરીનરે ઇનકાર કર્યયો. 
આથી રાિલશ્ી(શાસક, રાજા)એ સરકારી 
કામમાં ખલરેલ પાડિાનું લરેખીનરે પાંચ રૂવપર્યાનો 
દંડ કર્યયો. ‘આિા ગંભીર ગુના બદલ જમીનો 
જપ્ત થઈ શકરે તરેમ હોિા છતાં દર્યાથી પ્રરેરાઈનરે 
જ દંડ કર્યયો.’

પટે્લ, હાથરીિાઈ હક્રિાઈ
િતન : આખડોલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1932ની ચળિળ િખતરે ના-કરની લડતના 
કાર્ય્થકમ હરેઠળ જમીનમહરેસૂલ ભર્યુું નવહ. તરેથી 
જપ્તી િૉરંટ કાઢિામાં આવર્યું. છતાં મહરેસૂલ ન 
ભર્યુું અનરે બાજુની ગાર્યકિાડી સરહદના કરોલી 
ગામમાં વહજરત કરી. સરકાર સાથરે સમાધાન 
થર્યા પછી િતનમાં પાછા આવર્યા.

પટે્લ, હાંસજીિાઈ હરીરાિાઈ
જનમ : 1917. ખરિાણ, કજ. સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લીધો 
અનરે દરેશસરેિાનાં અનરેક કાર્યયો કર્યાું. સભા-
સરઘસોમાં જોડાર્યા.

પટે્લ, ક્હંમતિાઈ કસતૂરિાઈ
કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1930 મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. લસુંદ્રા 
છ મવહના કારાિાસ. 50 રૂવપર્યા દંડ. 1932માં 
ધરપકડ. સવિનર્ય કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. બરે 
િખત થઈનરે 3 િષ્થ કારાિાસ.

પટે્લ, ક્હંમત્લા્લ દસુરિાઈ
જનમ : 10 જાનર્યુઆરી, 1905. કઠલાલ, કજ. 
ખરેડા.

1930માં લસુંદ્રાના મીઠા-સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન 
કપડિંજમાંથી ધરપકડ. છ માસની સજા. 
રૂવપર્યા 50 દંડ. ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં ખરેડા 

કજલલાની ટુકડી લઈનરે ગર્યા હતા.

પટે્લ, હરીમાતિાઈ કાશરીિાઈ
નિાગામ, કજ. ખરેડા.

1918માં ગાંધીજીના સંપક્થથી પ્રભાવિત. ખરેડા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિાથી ધરપકડ. કારાિાસ. 
1930માં મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં. છ મવહના 
કારાિાસ.

પટે્લ, હરીરાબહેન ત્શવાિાઈ
જનમ : 1908. વચખોદરા, કજ. ખરેડા.

1927 : પવત વશિાભાઈ ગોકળભાઈ સાથરે 
સાબરમતી આશ્મમાં િાસ. 1930 : સવિનર્ય 
ભંગ સતર્યાગ્રહ. 3 મવહના કારાિાસ.
અિસાન : 1938.

પટે્લ, હરીરાિાઈ કેશવ્લા્લ
જનમ : 26 એવપ્રલ, 1919. િતન : જામનગર.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. પોલીસનો 
માર ખાધો. સરધારમાં જેલિાસ િરેઠો. 
1942માં અમદાિાદમાં લડતમાં ભાગ લીધો.

પટે્લ, હરીરાિાઈ ગુ્લાબિાઈ
િડોદરા.

દારૂપીઠાં, વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
1930માં દાંડીકૂચમાં સૈવનક. મારપીટનો ભોગ. 
બારડોલી આશ્મની રક્ષા િરેળા મારપીટ. 
બોજાદરા. પવત્રકાવિતરણ. છ મવહના કારાિાસ. 
ચક્કી પીસી.

પટે્લ, હરીરાિાઈ રણછરોડિાઈ
દાહોદ.

15 જાનર્યુઆરી, 1933ના રોજ પીપળાિમાં. 
ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની પકરષદના 
પ્રવતવનવધ. લાઠીમાર. ધરપકડ. બરે િષ્થ 
કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ, અથિા છ માસની 
િધુ સજા.
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પટે્લ, હરીરાિાઈ સરોમાિાઈ
રાર્યમ, કજ. સૂરત.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. વિદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ, સરઘસ િગરેરરેમાં જોડાતા. 
ધરપકડ થઈ. માર ખાધો. છ માસની જેલ 
થર્યરેલી.
પટરેલ, હીરાભાઈ હાથીભાઈ

ધમ્થજ, કજ. આણંદ.
1931-32માં અસહકારમાં સકકર્ય. 12 મવહના 
કારાિાસ. દોઢ મવહનો િહરેલી મુક્ત. 
પંચાર્યતમાં 20 િષ્થ સરેિા. પોલીસ પટરેલ 5 
િષ્થ.

પટે્લ, હેમચંદ્રિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 17 ઑગસટ, 1915. ઇસલામપુર, ચાણસમા.

1936 : મૅકટ્રક પાસ. 1940માં બી.એસસી. 
ગુજરાત કૉલરેજમાં એમ.એસસી. અનરે લૉ 
કૉલરેજમાં એલએલ.બી.નો ચાલુ અભર્યાસ 
છોડી; 1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં જોડાર્યા. 
8 ઑગસટ, 1942 મુંબઈમાં કૉંગ્રરેસની બરેઠકમાં 
બીજા ત્રણ વમત્રો સાથરે હાજર. 9 ઑગસટરે 
મુંબઈમાં સરઘસમાં જોડાર્યા, લાઠીનો માર 
ખાધો. િડોદરામાં આર્ય્થસંગઠન પ્રગવતમંડળમાં 
જોડાઈ એચ. સી. રૉર્ય નામ રાખર્યું. અમદાિાદમાં 
બૉમબ-પ્રિમૃવતિમાં છોટુભાઈ પટરેલનો સંપક્થ. 
હરેમચંદ્રભાઈ, િીરચંદ અનરે કસતૂરચંદ ઠક્કરરે 
મહરેસાણામાં બૉમબ બનાવર્યા. મોહનભાઈ 
હકરભાઈ પટરેલ નાણાંની મદદ કરતા. એક 
બૉમબ ઊંઝામાં, બીજો જગુદણમાં ફોડ્ો. ત્રીજો 
અમદાિાદ મોકલર્યો. ઊંઝાના બુધાલાલના 
અપહરણમાં આર્ય્થ સંગઠન પ્રગવતમંડળના 
કાર્ય્થકરો પકડાતાં, હરેમચંદ્ર સાધનો તથા 
વિસફોટકો કૂિામાં નાંખી નાસી ગર્યા. મુંબઈમાં 
–અમદાિાદના વમલમાવલક મંગળદાસ 
ગીરધરના પુત્રરે 500 રૂવપર્યા આપર્યા. તરે લઈ 
આગ્રા, કોલકાતા, શાંવતવનકરેતન, પટણા, ગર્યા, 

િારાણસી, અલલાહાબાદ િગરેરરે સથળરે. હૃષીકરેશ, 
બદરીનાથ. વશિાનંદ સિામીના આશ્મમાં 
ત્રણરેક મવહના રહી. કદલહી, કોલકાતા – દુષકાળ 
રાહતકાર્ય્થ – શર્યામાપ્રસાદ મુખરજીએ સથાપરેલ 
રાહત સવમવતમાં ત્રણ માસ સરેિા. િતન પાછા 
આિી, મુંબઈમાં િરેપારી પરેઢીમાં ભાગીદાર. 
છરેલલરે અમદાિાદમાં વનિમૃવતિ.

પટેત્્લયા, ગરોકળિાઈ કસનાિાઈ
દાહોદ. આકદિાસી ર્યુિક.

ભીલ સરેિા મંડળનાં આશ્મો તથા શાળાઓમાં 
ભણિાથી રાષ્્રીર્ય જાગમૃવત. દરેશભક્ત. 
1930માં વિદરેશી કાપડની દુકાનો તથા દારૂનાં 
પીઠાં 
પર દાહોદમાં વપકરેકટંગ. ધરપકડ. ચાર માસની 
કરેદની સજા.

પટેત્્લયા, ચેણાિાઈ િરીમાિાઈ
દાહોદ.

આકદિાસી ર્યુિક. ભીલ સરેિા મંડળનાં આશ્મો 
તથા શાળાઓમાં ભણિાથી રાષ્્રીર્ય જાગમૃવત. 
દરેશભક્ત. આકદિાસીઓનરે બરબાદ કરતાં 
દારૂનાં પીઠાં પર દાહોદમાં વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 
કરેસ ચલાિી ચાર માસની કરેદની સજા.

પટ્ટણરી જયરોતસનાબહેન િૂ્લશંકર
જ. ફરેરિુઆરી, 1911. િતન : કચછ.

લગ્ન પછી મુંબઈ. 1932થી 1950 સુધી 
મુંબઈમાં ગુજરાતી વહનદુ સ્ત્રી મંડળ વિારા 
સમાજસરેિા. 1950 પછી ભુજમાં િસિાટ. 
જિાબદાર રાજર્યતંત્રની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેતાં. 
તરેમાં ર્યૂસુફ મહરેરઅલીનું નરેતમૃતિ. તર્યાંની 
દમનનીવતનો સામનો કર્યયો. વપકરેકટંગ કર્યુું.

પટ્ટણરી દેવરીબહેન પ્િુ્લા્લ
જનમ : 1903. સાિરકુંડલા, સૌરાષ્્ર.

1921થી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યાં. રાજર્યના 
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પ્રજામંડળનાં સભર્ય. 1930માં ધોલરેરા સતર્યાગ્રહ 
માટરેની છાિણીમાં રહી સંચાલન કરિામાં 
સહાર્ય. તરે સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. સાત 
માસની કરેદની સજા. 1932માં રાણપુરમાં 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો, છ માસની જેલ 
ભોગિી. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. અનરેક ભાષાઓનાં જાણકાર, 
આર્યુિકેદનાં જ્ાતા. લોકસરેિા. પરેનશન, તામ્પત્ર 
મળ્ાં.

પઠાણ, ઉંમરખાન
અમદાિાદ.

1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ, 
છ માસની કરેદની સજા ભોગિી. તરેમાં જ ફરી 
િાર દોઢ િષ્થની કરેદની સજા ભોગિી. 1942ની 
ચળિળમાં 10 ઑગસટની રાત્રરે ધરપકડ. 
ગાંધીજીના ઉપિાસની સાથરે જેલમાં 21 
કદિસના ઉપિાસ કર્યા્થ. જેલમાં પોણા ત્રણ િષ્થ 
રહ્યા.
અિસાન : માચ્થ, 1979.

પઠાણ, ્લરી્લરીબહેન અકબરિાઈ
જનમ : 1925. પાવલતાણા.

પાવલતાણા, ચારોકડર્યા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. પાવલતાણામાં બરે મવહના જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

પક્ડયા, ડાહ્ાિાઈ
પોરબંદર.

રાષ્્રીર્ય રંગરે રંગાર્યા. ખાદી અનરે હકરજનસરેિાનું 
કાર્ય્થ માધિપુરમાં. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ િખતરે રાજર્યરે તરેમના આશ્મનરે સીલ 
માર્યાું નરે તરેમનરે બગિદરમાં અટકમાં રાખર્યા. 
જેલમાં તકબર્યત નાદુરસત. પોરબંદરમાં 
વનિાસ.

પક્ડયા, િરીખા્લા્લ ગાંડા્લા્લ

અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. શાળાનરે આગ 
ચાંપિાના આરોપસર ધરપકડ થઈ. થોડો 
િખત 
અટકમાં રહ્યા.

પક્િયાર, કાશરીબહેન દેસાઈિાઈ
કારરેલી, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1930માં સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. કારાિાસ. 
દરેસાઈભાઈ પરસોતિમભાઈ પકઢર્યારનાં પુત્રી. 
ભાઠામાં મીઠું પકાિિાનું કાર્ય્થ. સ્ત્રીઓનરે 
પ્રોતસાહન. પવત્રકાવિતરણ. ધરપકડ.

પક્િયાર, કાશરીિાઈ છગનિાઈ
કારરેલી, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1930 : દાંડીકૂચ. ગાંધીજીનું આગમન. ઉપદરેશ. 
ના-કર લડત. પોતરે પોલીસપટરેલ પદનો તર્યાગ 
કરી લડતમાં પ્રિરેશ કર્યયો. કારરેલી, મીઠા-
સતર્યાગ્રહ. ગજેરા, પવત્રકાવિતરણ સાબરમતી. 
છ મવહના કારાિાસ. મુક્ત. વહજરત. 
ગાર્યકિાડના પ્રદરેશમાં િાસ અનરે ખરેતી.

પક્િયાર, નરત્સંહિાઈ બાવાિાઈ
પીલુદ્રા, આમોદ.

બારડોલી આશ્મનરે સીલ મારિામાં આવર્યું 
તર્યારરે નિસારીથી 20 માણસોની ટુકડી સાથરે 
તાળાં તોડિા ઊપડરેલા. તરેમાં પોલીસનો માર 
ખાધો. એક િષ્થની સજા સાબરમતી જેલમાં 
ભોગિી. પવત્રકાઓ િહેંચતા, વપકરેકટંગ કરતા.

પક્િયાર, બાધરિાઈ ઓધારિાઈ
કારરેલી, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1930ની લડતમાં જોડાર્યા. ધરાસણા જઈ 
મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો. સુનદરમની 
રાહબરી નીચરે સતર્યાગ્રહ કરી વહજરત કરી. 
પકિરેલું મીઠું િરેચિા જતાં પકડાર્યા. છ માસની 
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સજા ભોગિી. આઝાદી સુધી લડત આપતા 
રહ્યા.

પક્િયાર, િઈજીિાઈ બાવાિાઈ
કારરેલી, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1932ની લડતમાં છોટુભાઈ પુરાણી, ચનદ્રશંકર 
ભટ્ટ િગરેરરેની દોરિણીથી લોકલડતમાં ભાગ 
લીધો. લાઠીમાર ખાધો. જમીનમહરેસૂલ નવહ 
ભરિા માટરે પકડિામાં આવર્યા.
પકઢર્યાર, માધિસંગ દાદાભાઈ
કારરેલી, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.
1930માં ગાંધીજી ગામમાં આવર્યા તર્યારરે આખા 
ગામરે કર ન ભરિાનો વનણ્થર્ય કર્યયો. ગરેરકાર્યદરે 
મીઠું પકવર્યું. ધરાસણામાં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ 
કર્યયો. પોલીસના જુલમો સહન કર્યા્થ. મહરેસૂલ ન 
ભરિા બદલ ધરપકડ. કુલ સાડા તરેર માસની 
કરેદની સજા ભોગિી.

પક્િયાર, ત્શવાિાઈ ત્નરાંતિાઈ
કારરેલી, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

દાંડીકૂચના 81 સિર્યંસરેિકોની ટુકડી કારરેલી 
ગામરે આિી તર્યારરે સતર્યાગ્રહની લડતમાં 
જોડાર્યા.
‘ના-કર’ની લડત આપી. ઘરિખરી, ભેંસ બધું 
જ જપ્ત થર્યું. ગામ વહજરત કરી ગર્યું. ધરાસણા 
જઈ મીઠા-સતર્યાગ્રહ કર્યયો. પકડાર્યા. છ માસની 
સજા ભોગિી. ફરી સરઘસમાં ભાગ લરેતાં 
પકડાર્યા. ફરી સજા થઈ.

પદકરી, ઉમાબહેન મુકંુદરાવ
જનમ : 5 ફરેરિુઆરી, 1918. અમદાિાદ.

અભર્યાસ મૅકટ્રક સુધી. કૉંગ્રરેસનાં સકકર્ય કાર્ય્થકર. 
અમદાિાદ મર્યુવનવસપાવલટીનાં સભર્ય. કરે. જી. 
પ્રભુનાં બહરેન. 1930ની દાંડીકૂચ િખતરે 
કણા્થટકમાં લોક-જાગમૃવતનું કાર્ય્થ. તરે માટરે ધરપકડ 
અનરે છ માસનો જેલિાસ. કુરક્ષરેત્રના વનિા્થવસત 
કૅમપમાં શરણાથભીઓની સરેિા માટરે અમદાિાદથી 

ગર્યરેલી ટુકડીનાં સભર્ય. 1942ની ચળિળમાં 
બૉંબની હરેરાફરેરી, ઘરમાં સાચિી રાખિા, 
ભૂગભ્થ પ્રિમૃવતિ. ગુપ્તિાસ મુંબઈ િગરેરરે સથળરે.

પદ્ાબહેન શરીત્લસહાય
બોચાસણ, કજ. આણંદ. ઉંમર – 15

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે બહરેનોના સરઘસ 
પર પોલીસોએ બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
તરેમનરે 9 લાઠીના ફટકા અનરે બૂટની લાતો મારી. 
તરેમનરે પીઠ, માથું તથા જાંઘ પર ઈજા થઈ.

પનસ્લા્લ કેશવ્લા્લ
રાજપીપળા, કજ. નમ્થદા.

1932માં ભરૂચથી અંકલરેશ્વર જઈનરે જંગલ 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો અનરે બીજી ઘણી પ્રિમૃવતિઓ 
લડત અંગરેની કરી. તરેમની ધરપકડ થઈ. છ 
માસની સજા અનરે દંડ ન ભરતાં િધુ એક 
માસની સજા થઈ.

પન્ા્લા્લ
જનમ : 1930.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના બળિાનરે ટરેકો આપિા 
માટરે પ્રજાકીર્ય વિરોધ આંદોલનમાં ભાગ લરેતાં 
ફરેરિુઆરી, 1946માં પોલીસની ગોળીથી 
ઘિાર્યા અનરે અિસાન પામર્યા.
અિસાન : ફરેરિુઆરી, 1946. મુંબઈ.

પરમાણંદ ્લાિશંકર
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ િહોરી લીધી. કરેસ ચાલર્યા બાદ છ 
માસની જેલની સજા ભોગિી.

પરમાનંદ જાદવજી
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં ગરેરકાર્યદરે પવત્રકા છાપી 
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પ્રવસદ્ધ કરિા માટરે ધરપકડ. નિ માસની સખત 
કરેદ અનરે રૂ. 200/- દંડ અથિા 4 માસની કરેદ 
િધુ.

પરમાનંદજી
વનિાસ : િડોદરા.

સિતંત્રતા-સંગ્રામમાં આગળ પડતો ભાગ 
લીધો. સભા-સરઘસો, પવત્રકાવિતરણ, 
ભાંગફોડ િગરેરરે. કારાિાસ. સમાજસરેિાનાં 
કામો.

પરમાર, અનંતરાય સાજણિાઈ
જનમ : 14 ઑગસટ, 1926. કકડર્યાળી, કજ. 
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અભર્યાસ 
છોડી દીધો. ભાિનગરના પ્રવતબંવધત 
વિસતારમાં દાખલ થતાં અટકાર્યત. સખત 
મારપીટ. હકરજન આશ્મ, ભાિનગરના 
તરેજસિી વિદ્ાથભી. વશક્ષક. સિાતંત્ર્ય- સૈવનકનું 
પરેનશન અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત.

પરમાર, કાળરીદાસ સદારામ
કાસર, કજ. ખરેડા.

1921 : શાળાનો તર્યાગ. સતર્યાગ્રહમાં પ્રિરેશ. 
1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 12 મવહના કારાિાસ. સમાધાન થિાથી 
મુક્ત.

પરમાર, ગરોકળિાઈ ડરોસાિાઈ
જનમ : 6 જાનર્યુઆરી, 1922. મોરબી.

અભર્યાસ : ઇનટર સાર્યનસ. રાષ્્રીર્ય ભાિના. 
રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લરેતા. મોરબી 
રાજર્યની ભાગબટાઈ પ્રથા સામરે 1947માં 
લડતની આગરેિાની લીધી. ચાર માસ સુધી 
લડત ચાલી. રાજર્ય સાથરે સમાધાન. લડત 
દરવમર્યાન તરેમનરે પકડીનરે અટકાર્યતમાં. તરે 
દરવમર્યાન ઉપિાસ શરૂ કર્યા્થ. સિરાજ આવર્યા 

પછી મોરબી સરેિામંડળની સથાપના. મુંબઈ 
અનરે ગુજરાતના ધારાસભર્ય. ગુજરાત સહકારી 
સંઘના પ્રમુખ. ગુજરાત હકરજન સરેિક સંઘના 
પ્રમુખ.

પરમાર, ગરોત્વંદજી હરીરજી, રજપૂત
વનિાસ : અમદાિાદ. િતન : રાજકોટ.

1931-32ની ચળિળમાં સકકર્ય. સાબરમતી 
અનરે વિસાપુરમાં 7 મવહના બંદી.

પરમાર, જયમ્લિાઈ પ્ાગજીિાઈ
જનમ : 6 નિરેમબર, 1910. િાંકાનરેર, સૌરાષ્્ર.

1930-31 : મીઠાની લડતમાં જોડાર્યા. મીઠાનો 
કાનૂનભંગ. અટકાર્યત. સાબરમતી અનરે 
વિસાપુર જેલમાં છ માસ જેલિાસ. 1933માં 
એક િષ્થ સાબરમતી જેલમાં સજા. લડત 
દરવમર્યાન તહકૂબીના િખતમાં ભાલનાં 
ગામડાંઓમાં લોકજાગમૃવતનું કામ. ધાંગધાની 
લડતમાં જુલમો સહન કર્યા્થ. ધોળ-િણોદના 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત 
િખતરે. બૉમબપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. સરકારી 
િાહનવર્યિહાર થોભાિિા જોખમભર્યાું કાર્યયો. 
પાંચ િષ્થ ભૂગભ્થિાસ. સિરાજ બાદ 
લોકસાવહતર્યની પ્રિમૃવતિમાં વિશરેષ ભાગ લીધો. 
લોકવિદ્ાલર્યની સથાપના. લોકસાવહતર્યનું કાર્ય્થ. 
નશાબંધીનું કાર્ય્થ. વિવિધ પુસતકો લખર્યાં. 
‘ઊવમ્થ નિરચના’ માવસકના તંત્રી.

પરમાર, જઠેા્લા્લ પરસરોત્તમ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં ગોદી 
રોડ પર દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. માવલકોનરે 
આવથ્થક નુકસાન થિાથી ફકરર્યાદ. ધરપકડ. 
કરેસ ચલાિી ચાર માસની કરેદની સજા.

પરમાર, જતે્સંગિાઈ ગરોત્વંદજી
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જનમ : 1909. સોખડા, કજ. ખરેડા.

1930ની ચળિળમાં તથા 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 1942માં 
ત્રણ માસની કરેદની સજા. પાછળથી ભારતીર્ય 
દવલત સંઘના પ્રમુખ.
અમદાિાદ શહરેર કજલલા દવલત િગ્થ સંઘના 
ઉપપ્રમુખ. ગુજરાત પ્રદરેશ દવલત િગ્થ સંઘની 
કારોબારીના સભર્ય. ધારાસભર્ય.

પરમાર, ડંુગરજી ડરોસાજી
જનમ, િતન: હાડિી, કજ. મહરેસાણા

કાર્ય્થક્ષરેત્ર, વર્યિસાર્ય અમદાિાદ. રાષ્્રીર્ય 
ભાિના.
1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં પણ ભાગ 
લીધો હતો. 1930-31ની ચળિળમાં દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. પાંચ કૂિાના માગ્થ પાસરેથી 
ધરપકડ. દોઢ માસની કરેદ.

પરમાર, ધૂળાિાઈ
દાહોદ.

ભીલ સરેિા મંડળની આશ્મ-શાળાઓમાં 
ભણિાથી રાષ્્રીર્ય જાગમૃવત. 1930માં દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગથી કાનૂનભંગ કરીનરે 
સિરાજની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. કરેસ 
ચલાિીનરે ચાર માસની કરેદની સજા.

પરમાર, નારત્સંહ ત્વરમત્સંહ
જનમ : 1910. િલણ, કજ. સૂરત.

1921માં નિસારીની પુરષ વશક્ષણ 
પાઠશાળામાંથી અભર્યાસ છોડી સિર્યંસરેિક 
તરીકરે ખાદીનું પ્રચારકાર્ય્થ શરૂ કર્યુું. 1923માં 
નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહની લડતમાં જોડાઈનરે 
આઠ કદિસ અટકાર્યતમાં રહ્યા. 1926માં 
સૂરતમાં કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. રાષ્્રીર્ય 
શાળાની ઝુંબરેશમાં એક િષ્થ કામગીરી. 
1928માં રંગૂનની દુકાન બંધ કરી બારડોલી 
આિી વહજરતીઓની વર્યિસથાના કામમાં 

જોડાર્યા. સૂરતમાં મદ્વનષરેધની પ્રિમૃવતિમાં 
જોડાર્યા. 1930માં પરબની શાળામાં વશક્ષક 
હતા તર્યારરે અનરે કીમમાં પણ મીઠા- સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. કીમ છાિણીના કૅપટન હતા. ધારાસભા 
બવહષકારનું કાર્ય્થ કર્યુું હતું. પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગનું 
કામ. જાતરે ફોજદાર પાસરે હાજર થર્યા. કરેસ 
ચાલતાં એક િષ્થની કરેદની સજા.

પરમાર, િતેહત્સંગ ડાિઈ
ઉબરેર, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

ગામ કારરેલીમાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો. 
લડત દરવમર્યાન લોકો વહજરત કરી જતાં 
સરકારરે તાળાબંધી ફરમાિરેલી. તરેનો ભંગ કરિા 
જોશીપુરા ગામરે ગર્યા. જંબુસર કોટ્થનરે નોકટસ 
આપી તાળાં તોડ્ાં. તર્યાંથી કારરેલી ગામમાં 
સરઘસ કાઢું. ધરપકડ થઈ. સાડા સાત 
માસની સજા થઈ.

પરમાર, િૂ્લાિાઈ ધનાિાઈ
જનમ : 1916. કુંજરાિ, કજ. ખરેડા.

1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ધરાસણા ટુકડીમાં 
ગર્યા. લાઠીમાર ખાધો. 1942ની લોકકાંવતમાં. 
બૉમબપ્રિમૃવતિ. ચોરામાં વિસફોટ થતાં ભારરે માર 
પડ્ો. 9 કદિસ કાચો કારાિાસ. રૂ. 150 દંડ.

પરમાર, િૂ્લાિાઈ બાજીિાઈ
જનમ : 19 ફરેરિુઆરી, 1896. મહરેમદાિાદ, કજ. 
ખરેડા.

1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં. 5 મવહના 
કારાિાસ. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. લસુંદ્રા, 
ધરાસણામાં લાઠીમાર. ખરેડામાં દારૂની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ. 3 મવહના કારાિાસ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. વનિમૃતિ 
જીિન.

પરમાર, િૂ્લાિાઈ રઈજીિાઈ
કાસર, કજ. ખરેડા.



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 351

1930 : ના-કર લડત. સરકારનો વિરોધ. 
સરકારી બાિળી કાપી નાખી ધરપકડ. છ 
મવહના કારાિાસ.

પરમાર, િ્લજીિાઈ રાવજીિાઈ
િરોડ, તા. દાહોદ.

ર્યુિાન આકદિાસી કાર્ય્થકર. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ િખતરે સરકાર સામરે સભા-
સરઘસોમાં ભાગ લઈ સતર્યાગ્રહ કરિા માટરે 
આઠ માસની કરેદની સજા.

પરમાર, િરીમત્સંહ વેચાત
િાઘજીપુરા, તા. શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

ધગશિાળો, બહાદુર આગરેિાન ખરેડૂત. શહરેરા 
અનરે ગોધરા તાલુકાનાં ગામોના ખરેડૂતોમાં 
સરકાર વિરદ્ધ પ્રચાર. 1932માં ધરપકડ. 
જેલની સજા. ગોધરા તાલુકા કકસાન પકરષદના 
મંત્રી. 1942ની લડત િખતરે કરિકટશ રાજનો 
અંત લાિિાના આશર્યની પંચમહાલના 
કલરે્ટરનરે જાણ કરી. ગોધરા તાલુકાના 
બોડીદરા ગામરે 21 ફરેરિુઆરી, 1943 અનરે 
શહરેરા તાલુકાના િાઘજીપુરા ગામરે બીજે કદિસરે 
લૂંટ કરી. 12 માચ્થ, 1943ના રોજ કુિાજર 
ગામમાં લૂંટ કરી. બોડીદરા ગામરે પોલીસના 
ગોળીબારથી માર્યા્થ ગર્યા. શહરેરાની હાઈસકૂલના 
કમપાઉનડમાં ભીમવસંહ, કમૃષણશંકર શુ્લ અનરે 
રતનવસંહ ઠાકોર આ ત્રણનો કીવત્થસતંભ 
બનાવર્યો છરે.

પરમાર, મહરીજીિાઈ દેસાઈિાઈ
કારરેલી, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

જમીનમહરેસૂલ ભરિું બંધ કર્યુું. જમીનો ગુમાિી 
જેલિાસ ભોગવર્યો. ધરાસણા જઈ મીઠું 
લૂંટિાનો સતર્યાગ્રહ કર્યયો. ભાઠામાં મીઠું પકવર્યું. 
જેલ ભોગિી. અણનમ રહી સરકાર સામરે 
લડતા જ રહ્યા.

પરમાર, મંગળિાઈ મથુરિાઈ
જનમ : 1 એવપ્રલ, 1904. રદણ, કજ. ખરેડા.

1930 : ધરાસણા જતી મીઠા સતર્યાગ્રહ 
ટુકડીના સભર્ય. ધરાસણા હડતાળ પડાિતાં 
ધરપકડ. 3 મવહના કારાિાસ. 60 રૂવપર્યા દંડ 
ભરીનરે છૂટ્ા.

પરમાર, માધવજી પરીતાંબરદાસ
જનમ : 31 જુલાઈ, 1901. િાલમ, કજ. મહરેસાણા.

1930 : ધરાસણામાં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ. 
સિર્યંસરેિક. 1932 : ફરી સતર્યાગ્રહ. 3 મવહના 
કારિાસ. દવલતોનાં મુખપત્રોનું સંપાદન કર્યુું. 
હકરજનસરેિામાં સકકર્ય.

પરમાર, મરોતરીિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ 
(મરોતરીિાઈ દરજી)
જનમ : 1888. િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1915માં ગાંધીજી સૌરાષ્્ર આવર્યા તર્યારરે 
િઢિાણ સટરેશનરે ગાંધીજીનરે મળ્ા. વિરમગામની 
લાઇનદોરી ગાંધીજી વિારા બંધ કરાિી. 
ગાંધીજીએ કોચરબ આશ્મરે આિિાનું 
આમંત્રણ આપર્યું. આશ્મનું વસલાઈનું કામ પાર 
પાડી દરેતા. તરેમણરે પુસતકાલર્ય પ્રિમૃવતિ શરૂ કરી 
બહરેનોનરે કામધંધો આપિા કોવશશ કરી. 
વર્યાર્યામ અનરે શ્મનાં કાર્યયો હાથ ધર્યાું. 
સિદરેશીની ચળિળ શરૂ કરી. 1918માં 
િઢિાણમાં પલરેગ ફાટી નીકળ્ો, તર્યારરે દદભીઓની 
સરેિા કરતાં ભરર્યુિાનીમાં અિસાન.

પરમાર, રતનત્સંહ જરત્સંહ
િાઘજીપુરા, કજ. પંચમહાલ.

1932-33માં માણરેકચોકમાં રાષ્્રધિજ 
ફરકાિિામાં આવર્યો તર્યારરે પોલીસરે લાઠીચાજ્થ 
કરી ધરપકડ કરી. સગીર િર્યના હોિાથી તરેમનરે 
લોખંડના સવળર્યા સાથરે બાંધી જમીન પર 
પછાડિાની સજા કરી. તર્યાર પછી પવત્રકાઓ 
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િહેંચતાં પકડાર્યા હતા. ચાર િષ્થની જેલની 
સજા ભોગિી.

પરમાર, રતનત્સંહ દરીપત્સંહ
જનમ : 1880. ડભોલી, કજ. સૂરત.

કટળકના અનુર્યાર્યી. ગામરેગામ રાજવિારી 
ભાષણો કરતા. લરેખો લખતા. અનરેક િાર 
જેલમાં ગર્યા. બંગભંગ િખતરે સૂરત શહરેરમાં 
ફરીનરે સિદરેશી વિશરે ભાષણો આપર્યાં. કટળક 
જેલમાં ગર્યા તર્યારરે મનાઈના વિસતારમાં ભાષણ 
આપિા માટરે એક િષ્થની સજા થઈ. સિદરેશી 
પ્રિમૃવતિ માટરે ‘પૈસા ફંડ’ ચાલુ કર્યુું. ટોડ- વલકખત 
રાજસથાનના ઇવતહાસનો અનુિાદ કર્યયો. 
1926માં અિસાન.

પરમાર, રાયસંગ ડાિઈ
જનમ : 23 ઑ્ટોબર, 1903. બોજાદરા, કજ. 
ભરૂચ.

1930 : સહકુટુંબ સતર્યાગ્રહ. ના-કર લડત. 
300 એકર ભૂવમ જપ્ત. ગાંધી-ઇવિ્થન સંવધથી 
પાછી મળી. કારાિાસ. 1932માં સતર્યાગ્રહ 
કરિાથી ફરી ભૂવમ જપ્ત. 1945માં પાછી 
મળી. કારાિાસ. 1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 
વિસાપુરમાં કારાિાસ. 1942માં છોટુભાઈ 
પુરાણી તથા ચંદ્રશંકર ભટ્ટ સાથરે ભૂગભ્થિાસ. 
1945માં બધા સાથરે પ્રગટ થર્યા.
અિસાન : 4 જુલાઈ, 1963.

પરમાર, રાવજીિાઈ જઠેાિાઈ
કારરેલી, કજ. ભરૂચ.

કારરેલી ગામમાં પોતરે પણ 1930માં મીઠા તથા
ના-કર સતર્યાગ્રહમાં સંલગ્ન. છોટુભાઈ પુરાણી, 
ચંદ્રશંકર ભટ્ટ, ગાંધીજી આકદની િાણીથી 
પ્રરેરણા. ધરાસણા સતર્યાગ્રહ (1930). 
પવત્રકાવિતરણ. ધરપકડ. ર્યાતના. ઘરબારનો 
નાશ.

પરમાર, રૂપત્સંહ ટરીડાિાઈ
જનમ : 28 ફરેરિુઆરી, 1916. રાજકોટ.

ઢરેબરભાઈ તરેમજ જેઠાલાલ જોષીની આગરેિાની 
નીચરે િષયો સુધી સરેિા બજાિી. રાજકોટની 
લડતમાં ભાગ લીધો. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યો.

પરમાર, રૂપાજી િાવજી
દાહોદ.

ભીલ સરેિા મંડળના આજીિન સભર્ય અનરે 
આકદિાસી ભીલ કાર્ય્થકર. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં સભા-સરઘસો કાઢી, સરકાર 
વિરોધી સૂત્રોચચાર માટરે ધરપકડ કરી. ચાર 
માસની કરેદની સજા.

પરમાર, ્લા્લજીિાઈ કૃષણદાસ
અમદાિાદ.

પૂ. ગાંધીજી લાલજીભાઈનરે દાહોદથી અમદાિાદ 
લાવર્યા હતા. બાપુના ભોજન, નાસતા, વનિાસની 
સિચછતા િગરેરરે કામ કરતા. 1930માં 
દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તરેમની ધરપકડ થઈ. 
ત્રણ માસની કરેદની સજા ભોગિી.

પરમાર, ્લા્લજીિાઈ પરીતાંબરદાસ
િતન : િાલમ. કમ્થભૂવમ : અમદાિાદ.

અમદાિાદ મર્યુવનવસપાવલટીની શાળામાં વશક્ષક. 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતા. સભા-
સરઘસમાં જોડાિું. પવત્રકા િહેંચિી. ધરપકડ. 
જેલિાસ. જેલમાંથી છૂટીનરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
પછાત િગ્થના લોકોની સરેિા. અમદાિાદ 
સિાતંત્ર્યસૈવનક સંઘના મંત્રી.

પરમાર, ત્વઠ્ઠ્લિાઈ નારાયણિાઈ
જનમ : 31 જુલાઈ, 1925. ગોકળપુરા, તા. 
મહરેસાણા.

િતન : પાટણ.
અમદાિાદમાં વમલમાં નોકરી. મજૂરોના 
પ્રવતવનવધ તરીકરે મજૂર મહાજન સંઘમાં. 
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1942માં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં દારૂબંધી, 
વિલાર્યતી કાપડની હોળી, અસપમૃશર્યતાવનિારણ 
કાર્ય્થ િગરેરરેમાં ભાગ લીધો. પ્રચાર સાવહતર્ય 
ગામડરે પહોંચાડતા. નરેતાઓનો સંપક્થ.
1951થી વશક્ષક, હકરજન વિદ્ાથભીઓ માટરે 
છાત્રાલર્ય- પ્રિમૃવતિ. મહાગુજરાત દવલત સંઘના 
પ્રમુખ.
1983 : પાટણ શહરેર કૉંગ્રરેસના મંત્રી. પાટણ 
તાલુકા કૉંગ્રરેસની ચૂંટણી સવમવતના મંત્રી. 
મહરેસાણા કજલલા કૉંગ્રરેસ કારોબારીના સભર્ય.

પરમાર, શંકરિાઈ િાઈજીિાઈ
જનમ : 2 જુલાઈ, 1917. બોચાસણ, કજ. આણંદ.

1930-31 : સવિનર્ય ભંગ આંદોલન બોચાસણ. 
રાષ્્રધિજ સાથરેનું સરઘસ. 3 મવહના કારાિાસ. 
30 રૂવપર્યા દંડ. લાઠીમાર.

પરમાર, શાહિાઈ રઇજીિાઈ

કકકક, કક. કકકક.

1930 : ના-કર લડત. સરકારનો વિરોધ. 
સરકારી બાિળી કાપી નાખી. છ મવહના 
કારાિાસ.

પરમાર, ત્શવાિાઈ નાનજીિાઈ
જનમ : 1919. વિસનગર, કજ. મહરેસાણા.

1937-38માં અભર્યાસ છોડી ચરખા સંઘ વિારા 
શરૂ થર્યરેલા ખાદી કાંતણના િગયોમાં જોડાર્યા. 
અમદાિાદ જઈ વમલમાં રાતપાળી નોકરી, 
કદિસરે વિલાર્યતી માલની હોળી, દારૂબંધી માટરે 
વપકરેકટંગમાં અનરે ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 
ધરપકડ. લૉકઅપમાં પૂરી બીજે કદિસરે છોડી 
દરેતા.
1942ની ચળિળમાં પણ ભાગ લીધો. ગુજરાત 
રાજર્ય થર્યા બાદ ગુજરાત રાજર્યખાદી-
ગ્રામોદ્ોગ બોડ્થ – અમદાિાદમાં નોકરી. 
વનિમૃવતિ 1977. પછી લોકકલર્યાણ.

પરમાર, સુંદરજી શામજી
જૂનાગઢ.

િકીલાતના વર્યિસાર્ય સાથરે રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓ 
કરતા રહરેતા તરેથી માંગરોળ રાજર્યરે તરેમનરે 
હદપાર કર્યા્થ. આરઝી હકૂમત િખતરે કામ કર્યુું.
અિસાન : 20 ઑ્ટોબર, 1975.

પરમાર, હઠરીત્સંગ ખુમાનત્સંગ
બોજાદ્રા, કજ. ભરૂચ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
ભૂગભ્થ પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. િરેડચ ગરેટ, 
સરભોણ ગરેટનાં શસ્ત્રો લૂંટિામાં ભાગ લીધો. 
સરભોણનું સરકારી ગોદામ લૂંટિામાં પણ 
ભાગ લીધો. ખરેતરમાં ભોંર્યરં કરી તરેમાં સંતાઈ 
રહરેતા. ભોંર્યરાની જાણ થતાં પકડાઈ ગર્યરેલા. 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

પરમાર, હરીરાિાઈ વેચાતિાઈ
િાઘજીપુરા, કજ. પંચમહાલ.

1930ના આંદોલનમાં મોખરરે રહી અગતર્યનો 
ભાગ ભજવર્યો. કુટુંબના ઘણા ભાઈઓએ પણ 
ભાગ લીધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ની 
ચળિળમાં ભૂગભ્થિાસ કર્યયો. એમનરે પકડિા રૂ. 
300નું ઇનામ જાહરેર કર્યુું હતું. પકડાતાં નિ 
માસની સજા ભોગિી.

પરસરોતમ ત્શવાિાઈ
ભાદરણ, તા. બોરસદ. ઉંમર – 19 િષ્થ.

બોરસદ મુકામરે ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ માટરે 21 
જાનર્યુઆરી 1931ના રોજ વર્યિસથા કરતા હતા 
તર્યારરે પોલીસરે તરેમની ધરપકડ કરી હતી. તરે 
પછી ખૂબ માર્યા્થ. અદાલતરે તરેમનરે એક માસની 
સખત કરેદની સજા કરી હતી. સાબરમતી 
જેલમાં સજા ભોગિી. ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર થતાં 
િહરેલા છૂટ્ા.

પરરીખ, અજવાળરીબહેન મરોહન્લા્લ
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મુંબઈ.

1930ની રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં મુંબઈમાં બરે 
િખત જેલિાસ. 1932માં છ માસની જેલની 
સજા. સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં પવત, સાસુ 
જેલિાસમાં.

પરરીખ, ઉતસવિાઈ શંકર્લા્લ
જનમ : 12 કડસરેમબર, 1912. આતરસુંબા, કજ. 
ખરેડા. વનિાસ : અમદાિાદ. અિસાન : 23 
જૂન, 1985.
1930 અનરે 1932માં વિદ્ાથભી આંદોલનના 
આગરેિાન. 1930માં મુંબઈમાં નૅશનલ 
વમવલવશર્યાના એક અફસર તરીકરે કામગીરી. 
1934માં સમાજિાદી જૂથમાં આગરેિાન. 
1942 ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે િકીલાત 
છોડી. અમદાિાદમાં જર્યંતીભાઈ ઠાકોર, બી. કરે. 
મજમુદાર, કાંવતલાલ વઘર્યા િગરેરરે સાથરે ભૂગભ્થ 
લડતનું આર્યોજન કર્યુું. કૉંગ્રરેસ- પવત્રકાઓ 
લખિાનું કાર્ય્થ કરતા. તરેમાં લડત માટરે ર્યુિાનોનરે 
ઉશકરેરિાનું લખાણ તથા ચળિળના સમાચાર 
આપતા. તરેમણરે મવહનાઓ સુધી પવત્રકાઓ 
લખી, પછી ઉમાશંકર જોશીએ લખી. બી. કરે. 
મજમુદાર અનરે ઉતસિ પરીખ ચળિળના 
સંગઠન માટરે આંતરરાજર્ય ગુપ્ત સભામાં 
ગુજરાતના પ્રવતવનવધઓ તરીકરે મુંબઈ ગર્યા 
હતા. ઑગસટ, 1942થી માચ્થ, 1943 સુધી 
અમદાિાદમાં ભૂગભ્થમાં રહ્યા. વમલોની હડતાળ 
ચાલુ રખાિિા પ્રર્યાસો કર્યા્થ. ‘જનતા કફર્યૂ્થ’નો 
વિચાર સૌપ્રથમ તરેમણરે આપર્યો. ‘શહરેરસૂબા’ 
શબદ સૌપ્રથમ તરેમણરે આપર્યો. માચ્થ, 1943 
બાદ તરેઓ કાંવતલાલ વઘર્યા સાથરે અમદાિાદથી 
નીકળીનરે િડોદરા, મુંબઈ અનરે દવક્ષણ ભારતનાં 
નગરોમાં પકરવચતોનરે ઘરેર ગુપ્ત રહ્યા હતા. ખરેડા 
કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ. ઉદ્ોગ 
ખાતાના મંત્રી – ગુજરાત રાજર્ય. 1953થી 
ખરેડા કજલલા લોકલ બોડ્થના પ્રમુખ. કજલલાના 

અગ્રણી કૉંગ્રરેસી. ગુજરાત પ્રદરેશ કૉંગ્રરેસ સવમવત 
તરફથી રાજર્ય પુનર્થચના પંચ સમક્ષ ગુજરાતનો 
કરેસ રજૂ કરનાર. રાજકારણ. અથ્થશાસ્ત્રના ઊંડા 
અભર્યાસી.

પરરીખ, ઓચછવ્લા્લ ચંદુ્લા્લ
દાહોદ.

1930ની લડત િખતરે દાહોદમાં કલાલના 
ઝાંપા પાસરેનાં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
માવલકોનરે આવથ્થક નુકનસાન. પોલીસરે ધરપકડ. 
કરેસ ચલાિી ચાર માસની કારાિાસની સજા.
પરીખ, કાંવતલાલ પુરષોતિમદાસ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.
1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન દરવમર્યાન 
14 ઑગસટ, 1942ની િહરેલી સિારરે ગોધરામાં 
મોટું સરઘસ કાઢી સૂત્રો પોકાર્યાું. પોલીસરે 
લાઠીમાર કરી ધરપકડ. ત્રણ માસની કરેદની 
સજા. સાબરમતી જેલમાં ભોગિી.
પરીખ, ચંદ્રકાનત મવણલાલ
જનમ : 26 ફરેરિુઆરી, 1906. કપડિંજ, કજ. 
ખરેડા.
વર્યાર્યામ મંકદરના વિદ્ાથભી. 1930ના 
સતર્યાગ્રહમાં કાનૂનભંગ. તરેમની ટુકડી સાથરે 
ધરપકડ. ત્રણ માસની સજા. વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહનરે પ્રોતસાહન. ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં બધી પ્રિમૃવતિઓમાં સહકાર. 
કપડિંજ નગરપાવલકાના પ્રમુખ.
પરીખ, ચંપકલાલ પુરષોતિમદાસ
જનમ : 14 નિરેમબર, 1925. અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અમરરેલીમાં 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. શાળાના મકાનનરે આગ 
ચાંપિાના આરોપસર ધરપકડ. થોડો િખત 
અટકાર્યત.

પરરીખ, ચૂનરી્લા્લ છગન્લા્લ
દાહોદ.
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દરેશપ્રરેમી. સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં જોડાિા િકીલાત 
છોડી. 1930માં મલાિ જંગલ સતર્યાગ્રહમાં 
શ્ીકાંતભાઈ પકડાર્યા પછી સતર્યાગ્રહની 
આગરેિાની લીધી. આકદિાસીઓની સરેિા માટરે 
ભીલ સરેિા મંડળમાં જોડાર્યા. 1931ના 
જાનર્યુઆરીમાં સતર્યાગ્રહ કરિા માટરે ધરપકડ. 
એક િષ્થની સજા. ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર થતાં 
મુ્ત થર્યા.

પરરીખ, ચૈતનયાબહેન
જનમ : 14 એવપ્રલ, 1926. મુંબઈ.

કુટુંબમાં રાષ્્રિાદી િાતાિરણ. 1940-41 
દરવમર્યાન િાનરસરેનાનાં સભર્ય. પ્રભાતફરેરી, 
પવત્રકા િહેંચિી િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
1942ની ચળિળમાં સરઘસમાં સાંતાકુઝથી 
િાંદરા જતાં ધરપકડ. 21 કદિસની કરેદની સજા 
ભોગિી. રાષ્્રીર્ય સરેિા દળમાં જોડાઈનરે સકકર્ય. 
1945માં સરલા ટંડન સાથરે ફરી ધરપકડ. 
આથ્થર રોડ જેલમાં એક મવહનાની સજા 
ભોગિી. જેલમાં રાવત્રશાળા ચલાિી.

પરરીખ, જગજીવન ત્શવ્લા્લ
જનમ : 16 ઑ્ટોબર, 1907. રાજકોટ.

1930માં ભાિનગરમાં વપકરેકટંગ માટરે મંડળ 
રચર્યું અનરે સંગ્રામ સવમવતમાં જોડાર્યા. 1938-
39માં રાજકોટ સતર્યાગ્રહની સંગ્રામ સવમવતના 
સભર્ય. 1939માં લીંબડી પ્રજાપકરષદની 
કારોબારી સવમવતના સભર્ય. 1942માં 
ભાિનગરની સંગ્રામ સવમવતના પ્રમુખ તરીકરે 
દરેશી રાજર્યોની લડતોમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ 
િહોરી. કારાિાસ િરેઠો. 1930માં ભાિનગર 
રાજર્યની ધારાસભાના સભર્ય. 1942માં 
ભાિનગરમાં અટકાર્યત. સૌરાષ્્ર રાજર્યના 
પ્રધાનમંડળમાં નાણાખાતાના પ્રધાન.
અિસાન : 21 ફરેરિુઆરી, 1980.

પરરીખ, જયંતરી્લા્લ કૃષણપ્સાદ

જનમ : 14 ઑગસટ, 1921. મહુધા, કજ. ખરેડા.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
પવત્રકાઓ પ્રગટ કરી, િહેંચી, આંદોલનનરે િરેગ 
આપર્યો. સૂરત, પારડી, ખડસૂપા, ગણરેશિડ, 
સીસોદરા, પલસાણા, જલાલપુર, સાતરેમ િગરેરરે 
સથળરે ફરી લડત અંગરેનું કામ કર્યુું. ગુપ્તિાસ 
સરેિી ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ કરિા માંડી. 
બૉંબપ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. તરેમનરે પકડિા 
પોલીસનો દરોડો, મકાનના ત્રીજા માળરેથી 
ભૂસકો માર્યયો, કરોડરજ્ુમાં રિૅ્ચર, ધરપકડ. 
બાતમી કઢાિિા પોલીસરે જુલમ ગુજાર્યયો. સાડા 
ચાર િષ્થની સજા. ‘ખવનજ તરેલ સમાચાર’ના 
તંત્રી.

પરરીખ, દામરોદરદાસ ત્િખાિાઈ
દાહોદ.

દાહોદની હોમરૂલ લીગની શાખાના મંત્રી. 
હોમરૂલ લીગના નિા સભર્યો નોંધતા; 
પવત્રકાઓ તથા સંબંવધત સાવહતર્ય િહેંચતા 
અનરે લીગનો લોકોમાં પ્રચાર કરિા િાસતરે 
જાહરેરસભાઓ ર્યોજતા હતા.

પરરીખ, દરીપક શંકર્લા્લ
જનમ : 19 માચ્થ 1923. કઠલાલ, કજ. ખરેડા.

વપતાશ્ી શંકરલાલ અનરે કાકા નરહકરભાઈ 
ગાંધીિાદી દરેશભ્ત સતર્યાગ્રહી. તરેમનું ઘડતર 
સાબરમતી આશ્મ; ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ, િરેડછી 
આશ્મ તથા બારડોલી આશ્મમાં થર્યું. 
1942માં ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. પવત્રકાઓ િહેંચિી, તાર-
ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપિાં, રરેલિરેના પાટાની 
પતરીઓ કાઢિી, ધરપકડનું િૉરંટ નીકળતાં 
નાસભાગ. મુંબઈમાં આશ્ર્ય.
અભર્યાસ – એમ.એ.બી.ટી.. હાઈસકૂલમાં 
વશક્ષક, આચાર્ય્થ. ર્યુિક કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. 
વનિમૃવતિ બાદ સમાજસરેિા.
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પરરીખ, દુ્લ્જિજી ઉ.
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડી દરેશી રાજર્યમાં સથપાર્યરેલ પ્રજામંડળના 
એક અગ્રણી તથા વહજરતી આગરેિાન. 
ગાંધીજીએ રાજકોટથી પાછા િળતાં સુરરેનદ્રનગર 
સટરેશનરે ગાડીના ડબબામાં વહજરતી આગરેિાનોનરે 
મુલાકાત આપી તરેમાં દુલ્થભજી હતા.

પરરીખ, નરહક્રિાઈ દ્ારકાદાસ
જનમ : 7 ઑ્ટોબર, 1891. કઠલાલ, કજ. ખરેડા. 
કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ. બી.એ., એલએલ.બી. 
િકીલ. 1914માં અમદાિાદમાં િકીલાત. 
1917માં ગાંધીજી સાથરે સતર્યાગ્રહ આશ્મમાં 
અંતરેિાસી તરીકરે પ્રિરેશ. 1920માં ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં. 1923માં બારડોલી તાલુકાના 
સરભોણમાં દૂબળા અનરે હળપવતઓનરે વશક્ષણ. 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં પ્રાધર્યાપક અનરે મહામાત્ર. 
1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય, 
ખરેડૂતોનો આખો કરેસ તૈર્યાર કરી સરકાર સમક્ષ 
રજૂ કર્યયો. 1930માં ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં સખત 
લાઠીમારથી ઘાર્યલ. જેલની સજા. 1932-33 : 
સતર્યાગ્રહ અનરે જેલ. 1935થી સાબરમતી 
હકરજન આશ્મના વર્યિસથાપક. 1937માં બરેવઝક 
એજર્યુકરેશન બોડ્થના પ્રમુખ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં ધરપકડ. જેલમાં અટકાર્યત.

અિસાન : 15 જુલાઈ, 1957.

પરરીખ, નરેનદ્ર ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 1915. દાહોદ.

વપતા કૉંગ્રરેસી અનરે દરેશભ્ત. તરે સંસકારથી 
પોતરે રાષ્્રિાદી. 1930ની ચળિળમાં દાહોદમાં 
સભા-સરઘસોમાં ભાગ. દારૂની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. ધરપકડ. દોઢ માસની સજા. 1932માં 
આણંદ પાસરે સુણાિ ગામના વિદ્ાલર્યમાં રહી 
અભર્યાસ. તર્યાંથી ઓડ ગામરે સરકાર વિરદ્ધ 
સતર્યાગ્રહની પ્રવતબંવધત પવત્રકા િહેંચિા જતાં 

ધરપકડ. આણંદની કોટકે છ માસની કરેદની સજા 
કરી. તરે િખતરે માત્ર 17 િષ્થની ઉંમર.

પરરીખ, પદ્ાબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં વમલોની હડતાળ 
ખોલિાના વિરોધમાં વમલમાવલકોનરે બંગલરે 
ઉપિાસ. પાંચમા કદિસરે 27-11-1942ના રોજ 
ચંપાબહરેન મહરેતાના હસતરે પારણાં.

પરરીખ, પન્ા્લા્લ માણેક્લા્લ
હાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1930માં રાર્યણખાડ તથા બીજાં ગામડાંમાં 
ફરી લોકજાગમૃવત આણી. સરકાર સાથરે 
અસહકાર કરિાનો પ્રચાર કર્યયો. ગામડાંમાંથી 
લોકો પાસરે વહજરત કરાિી. તરેથી ધરપકડ, બરે 
માસની જેલ. હાલોલ અનરે નજીકનાં ગામોમાં 
સભા-સરઘસોના કાર્ય્થકમ રાખતા. દારૂ તથા 
પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ ગોઠિતા. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
જેલ ભોગિી. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભાગ લઈ, જેલ ભોગિી. કજલલાના કૉંગ્રરેસી 
આગરેિાન. પોતાની બધી વમલકત દરેશનરે 
સમપ્થણ.

પરરીખ, મત્ણબહેન નરહક્રિાઈ
જનમ : 3 માચ્થ, 1895. વનિાસ : અમદાિાદ.

1915 : ગાંધીજીનો અમદાિાદમાં કોચરબમાં 
વનિાસ. તર્યારથી નરહકરભાઈ તથા મવણબહરેન 
તરેમની સાથરે જોડાર્યાં. 1917 : ઘરતર્યાગ. ખોખા 
જેટલી ઘરિખરીથી સંતોષ. ચંપારણ જઈ 
બહરેનોનરે ભણાિી. આશ્મમાં સમૂહકુટુંબી થઈ 
તંબૂમાં રહ્યાં. રાષ્્રીર્ય છાત્રાલર્યનાં ગમૃહમાતા 
રહ્યાં. ‘નિજીિન’માં લરેખો લખર્યા. સરભોણ 
ગામરે હળપવતસરેિામાં પવતનાં સહકારી બનર્યાં. 
1920 અસહકાર આંદોલન. દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. કારાિાસ. 1933 : હકરજન કનર્યા 
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છાત્રાલર્યનાં સંચાવલકા. પુત્ર મોહનભાઈ સાથરે 
બારડોલી આશ્મમાં વનિાસ.
અિસાન : 22 ઑગસટ, 1966.

પરરીખ, મત્ણિાઈ પ્િુદાસ
જનમ : 1903. પરેટલાદ, કજ. આણંદ.

બી.એ., મુંબઈ ર્યુવનિવસ્થટી. કૌટુંકબક 
વર્યિસાર્યમાં. 1938 : િડોદરા રાજર્ય 
પ્રજામંડળમાં. 1942 : છ મવહના અટકાર્યત. 
1944 : રાજર્ય પ્રજામંડળના સામાનર્ય મંત્રી. 
િડોદરાનાં ‘પ્રજામંડળ’ અનરે ‘નિગુજરાત’ 
સાપ્તાવહકોના તંત્રી. ધારાસભર્ય.

પરરીખ, મત્ણ્લા્લ મનસુખ્લા્લ
દાહોદ.

1932માં સતર્યાગ્રહ શરૂ થતાં કૉંગ્રરેસ સવમવતની 
છાિણીમાંથી ધરપકડ. કરેસ ચલાિી દરરેકનરે દંડ 
સાથરે અઢી િષ્થની સજા. વિસાપુરની જેલમાં 
રાખર્યા.

પરરીખ, મંગળાબહેન
જનમ : 5 એવપ્રલ, 1925. મુંબઈ.

માતા વપકરેકટંગમાં ભાગ લરેતાં હોિાથી, ઘરમાં 
રાષ્્રિાદી િાતાિરણ. િાનરસરેના અનરે માંજર- 
સરેનામાં જોડાઈ લડતની પવત્રકાઓ િહેંચિા 
જતાં. કૉંગ્રરેસ સરેિાદળમાં જોડાર્યાં. 1942માં 
સરઘસમાંથી ધરપકડ. થાણરે જેલમાં 40 
કદિસની કરેદ તરેમાં દસ કદિસનો ઘટાડો થર્યો. 
1959માં સમાજિાદી મવહલા સભા સથાપી. 
સ્ત્રીઓની સમાનતા, દહરેજપ્રથા. િગરેરરે માટરે 
ચળિળ. 1975ની કટોકટી દરવમર્યાન જેલમાં 
18 મવહના અટકાર્યત.

પરરીખ, માણેકબહેન
મોડાસા.

1930-32ની ચળિળમાં વિદરેશી માલની 
દુકાનો તથા દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરતાં. 

સભાઓ, સરઘસોમાં જોડાર્યાં. ભૂગભ્થમાં 
પવત્રકાપ્રચારની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો.

પરરીખ, રત્ત્લા્લ મરોહન્લા્લ
દરેિગઢ બાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

1942ની ચળિળમાં ઝાલોદ જઈ, તર્યાં 
સરઘસમાં ધિજ સવહત જોડાતાં, સૂત્રોચચાર 
કરિાથી પોલીસ વિારા ધરપકડ. બરે માસની 
કરેદની સજા.

પરરીખ, રત્સક્લા્લ ઉમેદચંદ
જનમ : 29 મરે, 1910. લીંબડી, સૌરાષ્્ર.

બી.કૉમ. (મુંબઈ). 1930માં રાણપુર, ધોલરેરા 
સતર્યાગ્રહોમાં જોડાર્યા, ધરપકડ. કારાિાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. સુરરેનદ્રનગરમાં 
ધરપકડ. કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદના મંત્રી. 
િઢિાણ કરેળિણી મંડળના પ્રમુખ. સૌરાષ્્ર 
રાજર્યમાં પ્રધાન. 1954થી 1956 સૌરાષ્્રના 
મુખર્યમંત્રી. 30-4-1960 સુધી મુંબઈ રાજર્યના 
મહરેસૂલ મંત્રી. 
1-5-1960થી ગુજરાત રાજર્યના મંત્રી.
અિસાન : 1 ફરેરિુઆરી, 1980.

પરરીખ, રામ્લા્લ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 18 એવપ્રલ, 1927. િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં – 9 ઑગસટ, 
’42ના રોજ વત્રરંગા ધિજ સવહત સર્યાજી 
હાઈસકૂલના વિદ્ાથભીઓનું સરઘસ કાઢું. 
વિદ્ાથભી સંગઠન સવમવતની પવત્રકાઓની 
સાઇ્લોસટાઇલ િડરે હજારો નકલો કરિાની 
જિાબદારી તરેમનરે સોંપિામાં આિી. િડોદરા 
ઉપરાંત નજીકનાં ગામોમાં લડતનું કામ તરેમણરે 
ગોઠવર્યું. મધુિન શાહનરે પંચમહાલ અનરે 
હાલોલમાં રહી પવત્રકાઓનું કામ તરેમણરે સોંપર્યું. 
રામલાલરે ખાદી પહરેરિાની પ્રવતજ્ા લીધી. 
ઘકડર્યાળી પોળના તરેમના વનિાસસથાનરે 
ભૂગભ્થિાસીઓ રહરેતા, પવત્રકાઓ િહેંચિાનું 
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તરે મથક. ગાંધીજીના ઉપિાસ દરવમર્યાન 
સરઘસ કાઢું. દાંકડર્યા બજારમાંથી પસાર થતાં 
પોલીસરે તરેમનરે ઉપરા-છાપરી લાઠીઓ મારી. 
છતાં નાસી ગર્યા. ગાંધીજીનરે બરે િાર – િડોદરા 
અનરે મુંબઈમાં જોર્યરેલા. તરેમના સંબોધનમાંથી 
પ્રરેરણા. 1943-44 િડોદરા વિદ્ાથભીમંડળ 
સથાપર્યું. 23-6-1996થી 29-11-1999 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના કુલપવત. અિસાન : 29 
નિરેમબર, 1999. અમદાિાદ.

પરરીખ, વાડરી્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

14 ઑગસટ, 1942ના રોજ ગોધરામાં સિારરે 
મોટું સરઘસ કાઢી ‘અંગ્રરેજો ચાલર્યા જાિ’, 
‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’ સૂત્રો પોકાર્યાું. ધરપકડ. 
કરેસ ચલાિી છ માસની કરેદની સજા.

પરરીખ, ત્વજયાગૌરરી
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
ઑગસટ, 1930માં જનમાષ્મીના કદિસરે 
કાલોલમાં સૂર્ય્થકાનતા દરેસાઈ તથા વિજર્યાગૌરી 
પરીખના નરેતમૃતિહરેઠળ દારૂની દુકાન પર 
વપકરેકટંગ કરિામાં આવર્યું. તરે ત્રણ કદિસ ચાલુ 
રહ્યું હતું. કદિાળીના કદિસરે (ઑ્ટોબર, 1930) 
કાલોલ તાલુકા સવમવતના સભર્યોએ વિજર્યાગૌરી 
પરીખના હસતરે પરદરેશી કાપડની હોળી કરી 
હતી.

પરરીખ, ત્વજયાબહેન
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1939 : લીંબડીમાં પ્રજામંડળ સથપાર્યા બાદ 
રાજર્યાકશ્ત ગુંડાગીરીનો ભોગ બનર્યાં. તરેમના 
ઉપર ધોળરે કદિસરે સકરર્યામ રસતા ઉપર હુમલો 
કરિામાં આવર્યો હતો. શહરેરમાં અરાજકતા 
પ્રસરી હતી. લોકોના જાનમાલની સલામતી ન 
હતી.

પરરીખ, શંકર્લા્લ દ્ારકાદાસ
જનમ : 4 જૂન, 1886. કઠલાલ, કજ. ખરેડા.

ગાંધીજીના ભારતમાં આગમન પહરેલાંથી 
દરેશભક્તનાં બીજ િિાર્યાં. 1909 : મુંબઈના 
ટાઉનહૉલમાં ગો. કમૃ. ગોખલરે, કદનશા િાચછા 
અનરે ગોકળદાસ પારરેખનાં પ્રિચનોમાંથી 
પ્રરેરણા. 1910માં અલલાહાબાદ કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશનમાં હાજરી. 1916માં નાવસકમાં 
બૉમબરે પ્રૉવિકનશર્યલ કૉનફરનસનું અવધિરેશન 
શ્ીવનિાસ શાવસ્ત્રર્યારના પ્રમુખપદરે; તરેમાં 
ગુજરાત સભાના પ્રવતવનવધ તરીકરે હાજરી. 
1917 : ખરેડા સતર્યાગ્રહ. 1923માં નાગપુર 
સતર્યાગ્રહ તથા 1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં ભાગ લીધો. સાબરમતી, 
વિસાપુરની જેલમાં કારાિાસ. ગાંધીજીના 
વસદ્ધાંતો મુજબ હકરજન પ્રિમૃવતિ, ખાદી 
ઉતપાદન-પ્રચાર, રરેલરાહત કાર્ય્થ િગરેરરે. ખરેડા 
કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવત, ગુજરાત પ્રાંવતક કૉંગ્રરેસ 
સવમવતના અગ્રણી. કઠલાલની બધી જાહરેર 
પ્રિમૃવતિમાં અગ્રણી. લરેખનકાર્ય્થ : (1) ખરેડાની 
લડત, (2) વગકરરાજ આબુ, (3) પૂજર્ય બાપુજી, 
(4) (મોહનલાલ કામરેશ્વર) પંડ્ાજીનરે 
સમરણાંજવલ.
અિસાન: 12 માચ્થ 1961. કઠલાલ.

પરરીખ, શારદાબહેન રત્સક્લા્લ
જનમ : 14 સપટરેમબર, 1916. ભાિનગર.

પવત સાથરે જાહરેર જીિનનાં સાથીદાર બનર્યાં. 
લીંબડીની લડતમાં ભાગ લીધો. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં જોડાર્યાં. ધરપકડ થઈ. 
21-9-1942થી 20-1-1943 સુધી રાજકોટ 
સરેનટ્રલ જેલમાં જેલિાસ ભોગવર્યો.

પરરીખ, શાંત્તિાઈ દામરોદરદાસ
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અમરરેલીમાં 
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કરેટલાક વિદ્ાથભીઓએ ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં 
ભાગ લીધો. શાળાના મકાનનરે આગ ચાંપિાના 
આરોપસર જે અઢાર જણ પકડાર્યરેલા તરેમાંના 
એક. તરેમની ધરપકડ થઈ. થોડો િખત અટકમાં 
રાખી તમામનરે મુ્ત કરરેલ.

પરરીખ, શાંત્ત્લા્લ
સૌરાષ્્ર.

1931ના નિરેમબરમાં ધાંગધાની લોકલડતમાં 
જોડાર્યા. હળિદના હકરલાલ મૂળશંકર લાઠીની 
આગરેિાની હરેઠળ બીજી ટુકડીમાં િઢિાણથી 
નીકળ્ા. લડતનાં ગીતો ગાતા, િઢિાણ 
શહરેરમાં ફરી પ્રજાજનોના આશીિા્થદ લીધા. 
હળિદ સટરેશનરે ઊતરી ધાંગધા રાજર્યની હદમાં 
પગ મૂકતાં, વગરફતાર કરિામાં આવર્યા. 
ખટારામાં ધકરેલી પોલીસો તરેમનરે અજાણર્યા 
સથળરે લઈ ગર્યા. કરેટલાકનરે જેલમાં અનરે 
બાકીનાનરે વ્રજપુર ગામરે લઈ ગર્યા.

પરરીખ, શાંત્ત્લા્લ મત્ણ્લા્લ
કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

કપડિંજ સરેિા સંઘના આદ્સથાપકોમાંના 
ચંદ્રકાનત પરીખના નાના ભાઈ. 1930માં 
લસુંદ્રા મીઠા- સતર્યાગ્રહ. સૈવનક. 3 મવહના 
કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : નોકરી, મુંબઈ.

પરરીખ, સુમત્તબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં વમલોની હડતાળ 
ખોલિાના વિરોધમાં કૉંગ્રરેસ સંગ્રામ સવમવતના 
સૂચનથી વમલમાવલકોનરે બંગલરે ઉપિાસ. 
પાંચમરે કદિસરે
27-11-1942ના રોજ પારણાં.

પરરીખ, હક્રવલ્લિદાસ
જનમ : 14 કડસરેમબર, 1924. સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
જેલર્યાત્રા ભોગિી હતી. 1944માં ખાદીકાર્ય્થ 
શરૂ કર્યુું. 1940થી ’48 સુધી કસતૂરબા ટ્રસટનું 
કાર્ય્થ કર્યુું.

પરરીખ, હષ્જદ
સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન લડત 
અંગરેના સમાચાર મરેળિિા, પવત્રકાઓ લખિી, 
છપાિિી, આસપાસનાં ગામોમાં િહેંચિી 
િગરેરરેની વર્યિસથા કરિામાં તરેમણરે મુખર્ય ભાગ 
ભજવર્યો હતો.

પરરીખ, હષ્જદરાય જીિાઈદાસ
વનિાસ : પરેટલાદ, કજ. આણંદ.

1942 : ‘કરેંગરે ર્યા મરેંગરે’ લડતમાં. 
અભર્યાસતર્યાગ. ભાંગફોડ. પરેટલાદ કારાિાસ. 
પત્રકાર. તરેથી સરકારનો રોષ.

પરરીખ, હસમુખ્લા્લ માણેક્લા્લ
કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1930 : િાનરસરેનામાં સકકર્ય. 1941 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 8 મવહના કારાિાસ. 
1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. કપડિંજ, સાબરમતી, 
નાવશક, થાણરે કારાગમૃહમાં અટકાર્યત. 1944 : 
અન્ન સતર્યાગ્રહ. સાબરમતીમાં કારાિાસ.

પરરીખ, હસમુખ્લા્લ
જનમ : 3 ફરેરિુઆરી, 1920. અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. સરકાર વિરદ્ધ 
રાષ્્રિાદી પ્રિચનો કરતાં કપડિંજ, નકડર્યાદ 
તથા અમદાિાદથી જુદી જુદી િખતરે ત્રણ િાર 
ધરપકડ. પ્રથમ : 9 મવહના, બીજી િાર 8 
મવહના તથા ત્રીજી િાર 3 મવહના કરેદની સજા 
ર્યરિડા, સાબરમતી અનરે વિસાપુર જેલમાં 
ભોગિી.
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અિસાન : 12 ઑ્ટોબર, 1987.

પ્લફેકર મલહાર
સુણાિ, કજ. ખરેડા.

વિનર્યમંકદરના વિદ્ાથભી. આંકલાિ થાણામાં 
કાર્ય્થ કરતા 18 જાનર્યુઆરી, 1932ના કદિસરે 
મુખીએ કરપૉટ્થ કરતાં પોલીસ બોલાિી જડતી 
કરાિી, બાબરભાઈ વગરધરભાઈના ઘરમાંથી 
ધરપકડ. તરેમનો સામાન રેંકટર્યા પરેટી િગરેરરે 
જપ્ત.

પ્લાણ, જયંતિાઈ મરોહન્લા્લ
જનમ : 18 કડસરેમબર, 1929. રાજકોટ.

બી.એ., એલએલ.બી., વિદ્ાથભી તરીકરે રાષ્્રીર્ય 
લડતમાં. પોલીસનો ત્રાસ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં. ભાદર 
નદીના પુલનરે ઉડાિી દરેિાના કાિતરામાં 
પકડાર્યા. ચાર િષ્થની સખત કરેદ. તારનાં દોરડાં 
કાપિાં, રરેલિરેના પાટા ઉખરેડિા. બૉમબ 
બનાિિાના આરોપસર પાંચ િષ્થની સખત 
કરેદ. પોલીસ કસટડીમાં પોલીસનો ત્રાસ. ત્રણ 
િષ્થનો જેલિાસ. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં 
ભાગ. સામાકજક કાર્ય્થકર. પરેનશન, તામ્પત્ર.

પ્લાણ, નારુિાઈ દરીતાિાઈ
દાહોદ. (કભકડર્યાડાબર, કારઠ)

આકદિાસી ર્યુિક. ભીલ સરેિા મંડળનાં આશ્મો 
અનરે શાળાઓમાં ભણિાથી રાષ્્રીર્ય જાગમૃવત. 
1930માં કાનૂનભંગ કરીનરે સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
ભાગ લીધો. ધરપકડ. ચાર માસની કરેદની સજા 
ભોગિી. 1942ની લડતમાં ઝાલોદ તાલુકાનાં 
ગામોમાં સરકારી ચોરા બાળિા િગરેરરે 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ધરપકડ. કરેદની 
સજા.

પસતાત્ગયા ઉત્તમ્લા્લ ત્શવ્લા્લ
જનમ : 1918. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1930માં પ્રાથવમક શાળામાં સાતમા ધોરણના 
વિદ્ાથભી. રાંદરેરની િાનરસરેનાના નાર્યક. એમની 
આગરેિાની નીચરે વિદ્ાથભીઓ લડત દરવમર્યાન 
હડતાળ પાડતા તથા સરઘસોમાં જોડાતા હતા. 
144મી કલમનો ભંગ કરીનરે પણ વિદ્ાથભીઓનરે 
લઈનરે બહાર નીકળતા. શાળાનાં મકાનો ઉપર 
ચાર િખત ધિજ ચડાવર્યો. ઘણી િાર તરેમની 
ધરપકડ કરી સાંજના છોડી મૂકતા.

પહાડે, નાથુિાઈ ગણેશિાઈ
જનમ : 1922. રાંદરેર, કજ. સૂરત. વનધ્થન ખારિા 
જ્ાવતમાં.

1942ની લોકકાંવતમાં. અભર્યાસતર્યાગ. 
ગામોમાં પ્રચાર. છ મવહના કારાિાસ. હોડી 
વિારા પવત્રકાકદવિતરણ. ભાંગફોડમાં પ્રિમૃતિ. 
નમૃતર્ય શીખર્યા. 1945 : રાંદરેર રાષ્્રીર્ય સરેિા 
પ્રિમૃવતિનો આરંભ. વિવિધ પ્રિમૃવતિમાં ઉઘરાણાં. 
નાકટકાનમૃતર્યના કાર્ય્થકમો. વર્યાર્યામ તરણ, 
વિવિધ તરણવિકમો. તરિાના વિકમ માટરે 
સુિણ્થચંદ્રક એનાર્યત.

પંચા્લ, ચંદુ્લા્લ મથુરદાસ
કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1942 ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં કપડિંજમાં 
ભાષણ કરતાં ધરપકડ. છ માસની સજા. તર્યાર 
બાદ ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. સરકારરે પકડિા ઇનામ 
જાહરેર કર્યુું. તરેથી શરણાગવત. અટકાર્યતી તરીકરે 
િરલી જેલમાં. એક િષ્થ જેલિાસ.

પંચા્લ, છનાિાઈ નારણજી
જનમ : 13 ફરેરિુઆરી, 1902. ખોજપારડી, 

કજ. સૂરત.
1921માં સરકારી શાળા છોડી ખાદી અપનાિી. 
લડતમાં ભાગ લીધો. ગામમાં રાષ્્રીર્ય શાળા 
સથાપી. 1923માં નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લઈ જેલ ભોગિી. 1928માં બારડોલી 
ના-કરની લડતમાં ભાગ લીધો. 15 કદિસની 
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કરેદની સજા ભોગિી. 1932ની લડત પછી 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિ. પોલીસના ત્રાસથી બચિા દરેશી 
રાજર્યમાં વહજરત કરી અનરે અઢી મવહના તર્યાં 
રહ્યા. તર્યારરે ઘર અનરે માલવમલકત જપ્ત થર્યાં. 
1932ની લડતમાં 15 મવહનાની જેલ અનરે રૂ. 
500નો દંડ. દંડ િસૂલ કરિા માલસામાન 
જપ્ત કરી હરાજ. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ચાર મવહનાની સજા થઈ. 
1942ની લડતમાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. મઢી 
અનરે કહરેર સટરેશનો િચચરે રરેલના પાટા પર બૉમબ 
મૂકી માલગાડી ઉથલાિિાનો પ્રર્યાસ. રોન 
ફરતા પોલીસોનરે પકડીનરે બાંધી દીધા. ગાડી 
પસાર થિા છતાં બૉમબ ન ફૂટ્ા. છોટુભાઈ 
પુરાણીની સૂચનાથી અમદાિાદથી ત્રણ 
કરિૉલિર લઈનરે ટ્રરેનમાં આવર્યા. ભરૂચના પુલના 
છરેડરે બંનરે ચોકીઓમાંથી તથા સરભોણ 
પોલીસથાણાની બંદૂકો, કારતૂસો તરેમની 
મંડળીએ લૂંટી લીધાં. પોલીસોનો પણ વહંમતથી 
સામનો કરતા. ધરપકડ. ત્રણ મવહનાની કરેદની 
સજા. ચાર ટ્રંક ભરીનરે દારૂગાળો વર્યારાથી 
બીલીમોરા લઈ ગર્યા હતા.

પંચા્લ, જઠેા્લા્લ મગન્લા્લ
િડોદરા.

િડોદરા અનરે િલસાડમાં દારૂની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. 1 િષ્થની કરેદ. મુંબઈમાં. દારૂની દુકાનો 
પર તથા મૂળજી જેઠા માકકેટની વિદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 6 મવહના કારાિાસ. 
1932 : ચળિળમાં સૈવનક. િડોદરામાં 
સરઘસો, તોફાનોમાં સકકર્ય.

પંચા્લ, નારણિાઈ હેમચંદ
દાહોદ.

1932ના જૂનની 27મીએ દાહોદમાં મળરેલી 
પંચમહાલ કજલલા પકરષદમાં ડરેવલગરેટ તરીકરે 
ભાગ લીધો. ધરપકડ. છ માસની સજા નરે રૂ. 

50 દંડ. દંડ ન ભરરે તો િધુ છ સપ્તાહની સજા. 
દંડ િસૂલ કર્યયો. વિસાપુર જેલમાં સજા ભોગિી.

પંચા્લ, પરસરોત્તમ રણછરોડ
દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
દાહોદમાં ગાંધીજર્યંતીના 2-10-1942ના 
કદિસરે સરઘસ. સરકારવિરોધી સૂત્રોચચાર. 
પોલીસ વિારા ધરપકડ. બરે માસની સજા અનરે રૂ. 
25 દંડ. દંડ ન ભરરે તો પંદર કદિસની િધુ 
સજા. 19-10-1942થી 16-1-1943 સુધી 
સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી.

પંચા્લ, સરોમાિાઈ બહેચરિાઈ
જનમ : 1927. ગોકળપુરા, િડોદરા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. િડોદરા, 
18 ઑગસટ, 1942ના રોજ કોઠી પોળ પાસરે 
ગોળીબારમાં અિસાન.

પંચરોળરી, મનુિાઈ રાજારામ (દશ્જક)
જનમ : 15 ઑ્ટોબર, 1914. પંચાવશર્યા, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

1930-32 : ધોલરેરા, મોરબી, ધાંગધા, રાજકોટ 
આકદ સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ લીધો. 4, 6, 2 અનરે 
11 મવહના કારાિાસ. 1934 : રચનાતમક 
કાર્ય્થકમમાં સકકર્ય. 1942ની ચળિળમાં 
ભાિનગરની જેલમાં અટકાર્યત. 1975ની 
કટોકટીમાં જેલિાસ. સમાજ, રાજકારણ, 
સાવહતર્ય, વશક્ષણ આકદ વિષર્યો પર પુસતકો 
લખર્યાં. ‘લોકભારતી’, સણોસરાના વનર્યામક, 
પ્રમુખ ટ્રસટી. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના ટ્રસટી. 
ગુજરાતી સાવહતર્ય પકરષદના હૈદરાબાદ 
અવધિરેશનના પ્રમુખ, રહ્યા. પ્રમુખ, ગુજરાત 
સાવહતર્ય અકાદમી. પ્રવતવઠિત લરેખક. ગુજરાત 
વિશ્વકોશ ટ્રસટના ટ્રસટીમંડળના સભર્ય.
અિસાન : 2001.
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પંચરોળરી, ત્વજયાબહેન મનુિાઈ
જનમ : 27 કડસરેમબર, 1913. સણોસરા.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે દારૂ તરેમજ 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં બરે 
િાર ધરપકડ િહોરી. સાબરમતી જેલમાં 
જેલિાસ ભોગવર્યો. કરિકટશ હદમાંથી હદપાર 
કરિામાં આવર્યાં. સરેિાગ્રામ આશ્મમાં ગાંધીજી 
તરેમજ કસતૂરબાનાં અંતરેિાસી બની બા-બાપુનો 
પ્રરેમ સંપાદન કર્યયો.

પંજાબરી, હકરીમ સૂરત્લા્લ બરી્લુમ્લ
િડોદરા.

કલરે્ટરના આદરેશની અિગણના. મોટી સભા. 
દરેખાિો. 1942 : સુધરાઈના ભિન ઉપરથી 
કરિકટશ ધિજ ઉતારી વત્રરંગો ચડાવર્યો. 9 મવહના 
કારાિાસ.

પંક્ડત, કમળાશંકર મૂળજીરામ
ડાકોર, કજ. ખરેડા.

1926થી સકકર્ય. દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ, 
ધરપકડ અનરે મુક્તનો કમ. ભૂગભ્થપવત્રકા 
મુદ્રણ અનરે વિતરણ. 1928 : રાવત્રશાળા 
પ્રૌઢવશક્ષણ જંબુગામ. 1936 : છોટા ઉદરેપુર. 
પ્રચારકાર્ય્થ. વિલીનીકરણ માટરે આંદોલન 1950 
સુધી.

પંક્ડત, કૃપાશંકર બહેચર્લા્લ
જનમ : 13 જૂન, 1877. લાડોલ, તા. વિજાપુર, 
કજ. મહરેસાણા. વનિાસ : અમદાિાદ.

વશક્ષણ : અંગ્રરેજી પાંચ સુધી. કચછ અનરે 
અમદાિાદમાં સંસકમૃત તથા કકર્યાકાંડ અનરે 
ધમ્થનો અભર્યાસ. બંગભંગ ચળિળના 
પ્રતર્યાઘાતરે રાષ્્રભાિના. ખાકડર્યામાં કરિસતી 
શાળાનો બવહષકાર. અમદાિાદમાં સિદરેશી 
સભાની સથાપનામાં સકકર્ય. પુસતક-પવત્રકાના 
ગુપ્ત વિતરણના કાર્ય્થમાં. રાવત્રશાળા-

પુસતકાલર્ય પ્રિમૃવતિ. ગુજરાત સભાની 
સથાપનામાં અગ્રણી. મગનલાલ શમા્થ (દિરે) 
પાસરે ભારતના નકશામાં ‘વહનદ દરેિી’ની છબી 
દોરિી. ભારતભરમાં તરે છબીનો પ્રચાર. તરે 
છબી રવિ િમા્થના વલથો પ્રરેસમાં છપાિી. 
વશલપકળાના પારખુ. બૉમબપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
ગાંધીર્યુગ આિતાં વિચારભરેદનરે કારણરે સકકર્ય 
રાજકારણનો તર્યાગ. રાષ્્રભ્ત છરેિટ સુધી. 
બંગભંગ આંદોલન િખતરે ‘સિદરેશી કીત્થન’ 
નામની રાષ્્ર અંગરેનાં ગીતોની એમની પુકસતકા 
લોકવપ્રર્ય. રાષ્્રગીતોનું એ પ્રકારનું એ પ્રથમ 
પ્રકાશન. અિસાન થર્યરેલ છરે.

પંક્ડત, ચતુર્લક્મરીબહેન
અમદાિાદ.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
અમદાિાદમાં પાંચ કૂિા વિસતારની વિદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગનું સંચાલન. 
તરેમના નરેતમૃતિમાં બહરેનોએ ખૂબ જ નીડરતા 
અનરે વહંમતથી વપકરેકટંગ કાર્ય્થ કર્યુું હતું. વપકરેકટંગ 
કરનારરે ખાદી જ પહરેરિાની હતી.

પંક્ડત, ચંદ્રકાનત પુરુષરોત્તમ
જનમ : 30 ઑગસટ, 1924. વિસનગર, કજ. 
મહરેસાણા.

પ્રાથવમક શાળામાં વચત્રવશક્ષક. તરે છોડીનરે 
વચત્રકામની દુકાન. ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
સાંકળચંદ કાળીદાસ પટરેલના માગ્થદશ્થન હરેઠળ 
ગો. ઉત્રાણકર, જર્યંતીલાલ મવણર્યાર, 
નિનીતલાલ પરીખ, ભગુભાઈ મહરેતા, 
નટિરલાલ આઝાદ, ચંદ્રકાનત પંકડત િગરેરરે 
ર્યુિાનો ચળિળનરે જીિંત રાખતા. ભાંગફોડ 
માટરે રરેલિરેના પાટા પર કદિરેલ લગાડ્ું, જેથી 
પૈડાં સલીપ થાર્ય. પ્રજામંડળની ઑવફસ પર 
ધિજિંદન. પોલીસનરે રંજાડતા, પજિતા, 
મારતા એિું કદાિર શરીર. વિસનગરના પ્રવસદ્ધ 
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આગરેિાન પટરેલ સાંકળચંદનરે બચાિી લરેિા 
ઉત્રાણકર િચચરે પડ્ા તર્યારરે ગોળીબાર કરનાર 
ફોજદાર પઠાણની ફેંટ પકડી દાંત પર મુક્કો 
મારી, બરે દાંત પાડી નાખર્યા. પઠાણનરે એક હાથરે 
બગલમાં દાબી, બીજા હાથરે ફેંટો મારી. બંદૂક 
ઉગામનાર કૉનસટરેબલ(બકલ નં. 925)નરે ઝાપટ 
મારી કોણીમાંથી હાથ તોડી નાખર્યો. તરે પછી 
ભૂગભ્થમાં. ધરપકડ. કસટડીમાં. પુરાિાના 
અભાિરે મુ્ત. કરેસ ચાલર્યો તર્યાં સુધી જેલમાં 
રહ્યા. રંડાલા સટરેશન નજીક રરેલિરેલાઇન પર 
બૉમબ નાખર્યો. કાટૂ્થન સાથરે પોસટર તૈર્યાર કરી, 
લખાણ સાથરે જાહરેર સથળરે મૂકતા. ‘તમરે ટળો’ 
શીષ્થકનાં 173 પોસટર રોજ એક લરેખરે ભીંત 
ઉપર ચોંટાડ્ાં હતાં. આ કામમાં નિનીત શાહ, 
કમૃષણકુમાર પંકડત, રજનીકાનત વત્રિરેદી અનરે 
રમરેશચંદ્ર વર્યાસ તરેમના સાથીઓ હતા.

પંક્ડત છરોટુિાઈ
િતન : વસદ્ધપુર.

કદાચ વસદ્ધપુરના પહરેલા ગ્રૅજર્યુએટ. 1920-
1922 અનરે 1930-32ની લડતમાં સકકર્ય. 
રરેહાના તૈર્યબજીની સાથરે ઉતિર ગુજરાતના 
ગામરેગામ ફરીનરે ગાંધીજીના સંદરેશનો પ્રચાર 
કરતા. અનરેક િાર જેલિાસ િરેઠરેલો. જુિાન 
પરેઢીનરે તરે પ્રરેરણારૂપ હતા. વન:સિાથ્થ દરેશસરેિામાં 
જીિન વિતાવર્યું.

પંક્ડત, જયંતરી્લા્લ કરસનજી
રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ કરિામાં 
આિી. જેલની સજા ભોગિી. ભારત સરકાર 
તરફથી પરેનશન આપિામાં આિરે છરે.

પંક્ડત જુગ્લા્લજી
પંજાબી ભાઈ.

1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો.
2161930ના રોજ કાકઠર્યાિાડની ગાડીમાંથી 

મીઠું લઈ વિરમગામ સટરેશનરે ઊતર્યા્થ. તરેમની 
ધરપકડ કરી, છ માસની કરેદની સજા કરિામાં 
આિી. તરેમના ઉપર પોલીસો ઉપર હુમલો 
કરિાનો જુઠ્ો આરોપ મૂ્ર્યો. તરેમનરે પકડીનરે 
કાચી જેલમાં પૂર્યા્થ હતા. તરેમનરે કાંતિા તકલી 
ન આપિાથી પંજાબી ભાઈ પંકડત નાથુલાલજી 
સાથરે બંનરેએ 30 કલાકનું અનશન કરરેલું.

પંક્ડત, નટવર્લા્લ મત્ણ્લા્લ
નારદીપુર, કજ. મહરેસાણા.

1930માં મુંબઈમાં કૉલરેજનો તર્યાગ. 
વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. માતર છાિણીમાં, છ 
મવહના કારાિાસ. 1932 : વિરમગામના 
સરમુખતર્યાર. 13 મવહના કારાિાસ. 1941 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહી. છ મવહના કારાિાસ. 
1942ની લોકકાંવતમાં કલોલમાં લાઠીમારમાં 
બરેભાન. પોલીસ ઉપાડી ગઈ. અિસાનની 
અફિાથી પ્રજામાં ભારરે રોષ. જનમાષ્મીના 
કદિસરે સઇજ ગામરે સંઘષ્થમાં બરે પોલીસ અનરે 
એક નાગકરકનાં મરણ. મહરેસાણાથી સરેના 
રિાના. લોકોએ સૈવનકો લાિતી ગાડીનરે 
દુઘ્થટનાગ્રસત કરી. 1930માં નારદીપુર. 
ગ્રામસરેિા મંકદરની સથાપના. બાળ અનરે 
મવહલાકલર્યાણ- પ્રિમૃવતિ. સાબરમતી, ર્યરિડા, 
વિસાપુરની જેલોમાં કુલ 67 માસનો કારાિાસ.

પંક્ડત, નાથુ્લા્લજી
પંજાબી ભાઈ.

1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો.
21-6-1930ના રોજ કાકઠર્યાિાડની ગાડીમાંથી 
મીઠું લઈ વિરમગામ સટરેશનરે ઊતરરેલા. 
સતર્યાગ્રહી સૈવનકોમાંથી બરે પંજાબી ભાઈઓ 
પંકડત નાથુલાલજી અનરે જુગલાલજીની ધરપકડ 
કરી, છ માસની કરેદની સજા કરિામાં આિી. 
તરેમના ઉપર, પોલીસો ઉપર હુમલો કરિાનો 
જુઠ્ો આરોપ મૂકિામાં આવર્યો હતો અનરે તરેમનરે 
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પકડીનરે કાચી જેલમાં પૂર્યા્થ હતા. તરેમનરે કાંતિા 
તકલી ન આપિાથી પંજાબી ભાઈ પંકડત 
જુગલાલજી સાથરે બંનરેએ 30 કલાકનું અનશન 
કરરેલું.

પંક્ડત, પરમેષ્રીદાસ જનૈ
જનમ : 1908. બુંદરેલખંડ, મહરૌની, કજ. ઝાંસી.

નર્યાર્યતીથ્થ અનરે જૈન વસદ્ધાંતશાસ્ત્રી. સૂરતમાં 
રાષ્્રભાષા વહનદી પ્રચારનું કાર્ય્થ. 1942માં 
સૂરતમાંથી જેલમાં ગર્યા. લવલતપુર નગર 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના ઉપપ્રમુખ હતા. 
સમાજસુધારો, જૈન ધાવમ્થક વશક્ષણ, રાષ્્રભાષા-
પ્રચાર અનરે પત્રકારતિ મુખર્ય પ્રિમૃવતિઓ. 
પુસતકોના લરેખક.

પંક્ડત, મંદાક્કનરી
અમદાિાદ.

ગુજરાત કૉલરેજની વિદ્ાવથ્થની. 1929માં 
ગુજરાત કૉલરેજના વપ્રકનસપાલ શીરાઝની 
વિરદ્ધમાં હડતાળ પડી હતી. તર્યારરે કોઈ પણ 
વિદ્ાથભી કૉલરેજમાં દાખલ ન થાર્ય તરે માટરે 
હૉલમાં પ્રિરેશિાના દાદરના પગવથર્યાં પર સૂઈ 
રહીનરે વપકરેકટંગ કરતાં હતાં.

પંક્ડત, મા્લતરીબહેન
અમદાિાદ.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
અમદાિાદમાં પાંચકૂિા વિસતારની વિદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર સઘન વપકરેકટંગનું સંચાલન 
કરતાં. તરેમણરે વિજર્યાગૌરી કાનૂગા તથા 
િીરબાળાબહરેન દીવક્ષત િગરેરરે વપકરેકટંગ મંડળના 
પ્રચાર વિભાગ તરફથી આર્યોકજત સભાઓમાં 
વર્યાખર્યાનો આપતાં. વપકરેકટંગ કરનારરે ખાદી 
પહરેરિાની હતી.

પંક્ડત, મેધાવ્રત
બોચાસણ, કજ. આણંદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
બોરસદમાં કાઢરેલા સરઘસ પર લાઠીચાજ્થ 
થિાથી વશિાભાઈ ગોકળભાઈ સખત ઘિાર્યા. 
તરે જાણીનરે બોચાસણ િલલભ વિદ્ાલર્યમાંથી 
મરેધાવ્રત વશિાભાઈની સારિાર િાસતરે બોરસદ 
આિી પહોંચર્યા. તરેમના કખસસામાં લડતની 
પવત્રકાઓ હોિાથી પોલીસરે તરેમની પણ ધરપકડ 
કરી હતી.

પંક્ડત, શયામજી કૃષણવમા્જ
જનમ : 4 ઑ્ટોબર, 1857. માંડિી, કજ. કચછ.

વશક્ષણ : મુંબઈ અનરે ઇંગલૅનડમાં. કચછ રાજર્યની 
મદદથી બૅકરસટર. દરેશી રજિાડાંઓમાં દીિાન. 
રાજકારણમાં જહાલપક્ષી કાંવતના પ્રણરેતા. 
1897માં ઇંગલૅનડમાં રહીનરે વહનદના સિાતંત્ર્ય 
માટરેની પ્રિમૃવતિ. વહનદના તરેજસિી વિદ્ાથભીઓ 
તર્યાંની ર્યુવનિવસ્થટીઓમાં અભર્યાસ કરરે તરેિી 
ગોઠિણ. 1905માં ‘ઇકનડર્યન સોવશર્યૉલૉકજસટ’ 
પત્ર શરૂ કર્યુું. ‘ઇકનડર્યન હોમરૂલ’ની લંડનમાં 
સથાપના. ‘ઇકનડર્યા હાઉસ’ની સથાપના. 
વહનદના સિાતંત્ર્ય માટરે કાંવતકારીઓ પરેદા કર્યા્થ. 
વિ. દા. સાિરકર, મદનલાલ વધંગ્રા િગરેરરે 
કાંવતકારીઓનરે લંડનમાં ભરેગા કર્યા્થ. 1907થી 
રિાંસ–પૅકરસમાં રહ્યા. 1914થી જીવનિામાં 
િસિાટ. વિદરેશોમાં કાંવતકારી પ્રિમૃવતિ શરૂ 
કરનાર પ્રથમ ભારતીર્ય.
અિસાન : 31 માચ્થ, 1930. જીવનિા.

પંડ્ા, અમુિાઈ રામિાઈ
હડાળા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સરઘસો, 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિ િગરેરરેમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ. 
પરેનશન મળરે છરે.

પંડ્ા, અમૃત્લા્લ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 18 કડસરેમબર, 1907. હાલોલ, કજ. 
પંચમહાલ.
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િામનરાિ મુકાદમના પ્રિચન તથા ગાંધીજીના 
‘નિજીિન’ના િાચનથી દરેશભક્તની પ્રરેરણા. 
અસહકારની ચળિળમાં (1920-22) 
કકશોરિર્યરે સરકારી શાળા બંધ કરાિી, દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ કર્યુું. રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ લરેિા 
અમદાિાદ ગર્યા. પ્રોપ્રાર્યટરી હાઈસકૂલ અનરે 
પછી ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ. 1928માં 
રરેલસંકટમાં નરહકર વિા. પરીખની સૂચનાથી 
માતર તાલુકામાં રાહતકાર્ય્થ. 1930માં સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં જોડાિા 
શારદામંકદરની વશક્ષકની નોકરીનો તર્યાગ. 
હાલોલ તાલુકામાં ચળિળનો પ્રચાર. લસુનદ્રામાં 
મીઠાના સતર્યાગ્રહની છાિણીનું નરેતમૃતિ, 
ફૂલવસંહજી ડાભીની ધરપકડ બાદ, સંભાળ્ું. 
તર્યાંથી 50 સતર્યાગ્રહીઓ સાથરે ધરાસણાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ, લાઠીમારથી ઘિાર્યા. 
કપડિણજમાં ચળિળની પ્રિમૃવતિ કરતાં દોઢ 
માસની સજા. ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર બાદ, 
‘નિજીિન’ કાર્યા્થલર્યમાં જોડાર્યા. પાછળથી 
‘નિજીિન’ના તંત્રી વનમાર્યા. ખરેડા કજલલાના 
પીપળાિ ગામરે કાર્ય્થકરોની પકરષદમાંથી 
ધરપકડ, અઢી િષ્થની જેલની સજા. છરેલલરે 
વશક્ષણના કાર્ય્થમાં જોડાર્યા.

પંડ્ા, અરત્વંદકુમાર ચંદ્રવદન
જનમ : 24 જૂન, 1927. સરસિણી, કજ. ખરેડા.

1942ની લોકકાંવતમાં. પાટા ઉખરેડતાં પકડાર્યા 
પણ છોડી મુકાર્યા. 1943માં અડાસ કૂચ. 
ધરપકડ અનરે મુક્ત. 1-1-1944ના કદિસરે 
આંકલાિથી ધરપકડ. 1 િષ્થ કારાિાસ. 
ખાદીકાર્ય્થ.

પંડ્ા, અરુણચંદ્ર િા્લચંદ્ર
જનમ : 5 માચ્થ, 1911. સૂરત.

1930ની ચળિળમાં માત્ર 19 િષ્થની િર્યરે 
ભાગ લીધો. 1932 આગરેિાનો પકડાર્યા બાદ 

સૂરતની લડતના સરમુખતર્યાર બનર્યા. 
ઓલપાડમાંથી ધરપકડ. 1934માં કદલહીમાં 
સંપૂણ્થ સિાતંત્ર્યની પ્રવતજ્ાનું જાહરેર િાચન 
કરતાં ધરપકડ. 1942 : ‘વહંદ છોડો’ ચળિળમાં 
ગુપ્ત પવત્રકાઓ પ્રગટ કરી. ધરપકડ. જેલિાસ. 
છરેલલરે સૂરતમાં વશક્ષકનો વર્યિસાર્ય.

પંડ્ા, અંબા્લા્લ નાથા્લા્લ
ભલાડા, કજ. ખરેડા.

1930ના સતર્યાગ્રહમાં. કારાિાસ. 1942 : 
ચળિળ. કારાિાસ.

પંડ્ા, ઉમેદરામ પ્ાણશંકર
િાલોડ, કજ. સૂરત.

સૂરતની કલરે્ટર કચરેરીમાં કારકુન. રાજીનામું 
આપી લડતમાં જોડાર્યા. 1931-32માં ગામના 
પરાગિડ પર રાષ્્રધિજ ફરકાવર્યો તરેથી પોલીસ 
સબઇનસપરે્ટર ઇસમાઇલ દરેસાઈએ સખત માર 
માર્યયો. બારડોલીની જેલમાં આઠ કદિસ રાખર્યા. 
પછી સજા કરીનરે ર્યરિડાની જેલમાં મોકલર્યા.
અિસાન : 1945.

પંડ્ા, એ્લ. પરી.
ઉગામરેડી, કજ. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભાિનગરમાં સતર્યાગ્રહ કરતાં પકડાર્યા. 
ભાિનગરની જેલમાં છ મવહનાની સજા 
ભોગિી.

પંડ્ા, કમળાશંકર ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 20 ઑ્ટોબર, 1904. રાજપીપળા. 
વનિાસ : દાહોદ.

1920 : અસહકારની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
1930 : સવિનર્ય કાનૂનભંગ દરવમર્યાન હાલોલ 
તાલુકામાં ના-કરની ચળિળ. 1932માં 
સતર્યાગ્રહ કરતાં ધરપકડ. એક િષ્થની જેલ. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ. છ 
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માસની જેલ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ધરપકડ. દોઢ િષ્થની અટકાર્યત. 1934 : 
કૉંગ્રરેસ સમાજિાદી પક્ષના સથાપક-સભર્ય. 
જર્યપ્રકાશ નારાર્યણ, આચાર્ય્થ નરરેનદ્ર દરેિ 
િગરેરરેના વનકટ સંપક્થમાં. 1936માં ગુજરાત 
કકસાન સભાના સથાપક મંત્રી. 1934થી 
1942 : અકખલ વહનદ સમાજિાદી પક્ષના 
મંત્રી. 1936થી પંચમહાલ, િડોદરા અનરે 
ભરૂચ કજલલાની સંસથાઓની પ્રિમૃવતિઓમાં 
પ્રરેરક. િડોદરામાં ભારત સરેિક સમાજના 
સંર્યોજક, ભારતીર્ય વિદ્ાભિનની 
વશક્ષણસંસથાઓના સથાપક. મંત્રી, લોકશાહી 
સુરક્ષા સંઘ.
અિસાન : 1 ઑગસટ, 1992. િડોદરા.

પંડ્ા, કૃષણ્લા્લ ચુનરી્લા્લ
મોરબી, કજ. રાજકોટ.

1930-31ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
વિરમગામથી ધરપકડ થઈ. અમદાિાદ 
સાબરમતી સરેનટ્રલ જેલમાં જેલિાસ ભોગવર્યો.

પંડ્ા, ત્ગરજાશંકર ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 8 મરે, 1916. તરિડા.

1930-32 અનરે પછી 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં સૈવનક તરીકરે સકકર્ય. છ માસ 
અટકાર્યત. િાંકકર્યા ગામરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ 
દરવમર્યાન અમરરેલીમાં અટકાર્યતમાં.

પંડ્ા, ચંચળબહેન પૂનમચંદ

મેઘરજ, ત્જ. સાબરકાંઠા.
વનધ્થન પકરિાર.
1930ના સિાતંત્ર્યઆંદોલનમાં ભાિનાપૂિ્થક 
સકકર્ય. લાઠીમાર. ગોળીબાર. કારાિાસ. 
સાબરમતીમાં છ મવહના. વસમરેનટના ભરેગિાળા 
રોટલા મળતા. ભૂખદુ:ખ. રોગ. જેલમુક્ત પછી 
ટૂંક સમર્યમાં અિસાન. પવત તરફથી પ્રોતસાહન, 

દુ:ખ સહન કર્યુું.

પંડ્ા, ચંદુ્લા્લ ચુનરી્લા્લ
ભાિનગર.

દવક્ષણામૂવત્થના વિદ્ાથભી. 1930ની મીઠાની 
લડત િખતરે વિરમગામ સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં 
જોડાઈનરે પોલીસોનો ત્રાસ સહન કર્યયો.

પંડ્ા, ચંદ્રશંકર નમ્જદાશંકર
જનમ : 1884. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

બી.એ., એલએલ.બી., મુંબઈ, જૂનાગઢ. 
‘સમાલોચક’ માવસકના તંત્રી. 1907-11 
રાજકારણમાં સકકર્ય. હોમરૂલનો પ્રચાર તથા 
મહાસભાનાં કાર્યયોમાં અગ્રણી. 1918 : 
નકડર્યાદ. ગુજરાત રાજકીર્ય પકરષદમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો.
અિસાન : 1937.

પંડ્ા, જટાશંકર
જનમ : 15 જાનર્યુઆરી, 1912. િતન : લુણાિાડા, 
કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત સમર્યરે રાષ્્રીર્ય 
જાગમૃવતની પ્રિમૃવતિ શરૂ કરી. હાઈસકૂલ પર 
રાષ્્રધિજ ચડાિિા માટરે સહકાર. રાજર્યની 
પોલીસરે ધરપકડ કરીનરે જેલમાં પૂર્યા્થ. જેલ 
ભોગવર્યા બાદ કરેટલાક કદિસ બાદ ભૂલ થર્યાનું 
કબૂલી લુણાિાડા રાજર્યની હદ છોડીનરે િીરપુર 
પાસરેના ધામોદ ગામરે જઈનરે રહ્યા. રાજર્યની 
દમનનીવતનરે કારણરે હરેરાન થર્યા. 1945 
દરવમર્યાન લુણાિાડા પ્રજામંડળની પ્રિમૃવતિ ફરી 
શરૂ કરી. તરેના મંત્રી બનર્યા. રાજર્યના 
વિલીનીકરણ સુધી પ્રિમૃવતિ ચાલી. પંચમહાલ 
કજલલા બોડ્થના અધર્યક્ષ.
અિસાન : 26 ઑ્ટોબર, 1982. લુણાિાડા.

પંડ્ા, જશરોદાબહેન
દાહોદ.
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1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
દાહોદમાં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરતાં. 
શાંવતમર્ય રીતરે અનરે વિનર્યપૂિ્થક વપકરેકટંગ કરતાં 
અનરે દારૂ ન પીિા આકદિાસીઓનરે સમજાિતાં.

પંડ્ા, ડાહરીબહેન ્લક્મરીશંકર
વનિાસ : ડાકોર, કજ. ખરેડા.

પવત સાથરે આંદોલનમાં સકકર્ય. દારૂનાં પીઠાં 
સામરે વપકરેકટંગ, સભા-સરઘસ. ડાકોરમાં ધિજ 
સાથરે ધરપકડ. દોઢ િષ્થ કારાિાસ. દંડ નવહ 
ભરાતાં ઘરની િસતુઓ િરેચી મારી. લડતમાં 
છરેક સુધી પવતનરે પડખરે રહ્યાં.

પંડ્ા, દ્લપતરામ કાશરીરામ
સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931માં ધાંગધાની લોકલડતમાં 
જોડાર્યા. હળિદના હકરલાલ મૂળશંકરના 
નરેતમૃતિ હરેઠળ બીજી ટુકડીમાં િઢિાણની 
છાિણીમાં ભરેગા થર્યા. લડતનાં રાષ્્રીર્ય ગીતો 
ગાતા, િઢિાણ શહરેરમાં ફરી પ્રજાજનોના 
આશીિા્થદ મરેળવર્યા. હળિદ સટરેશનરે ઊતરી 
ધાંગધા રાજર્યની હદમાં પગ મૂકતાં વગરફતાર. 
ખટારામાં ધકરેલી અજાણર્યા સથળરે લઈ જિામાં 
આવર્યા. કરેટલાકનરે જેલમાં, બાકીનાનરે વ્રજપુર 
ગામમાં રાખર્યા.

પંડ્ા, દ્લપતરામ મૂળશંકર
િાંકાનરેર.

રાજકોટની લડતમાં (1939) ભાગ લીધો. તરે 
માટરે ધરપકડ થઈ. છ મવહનાની કરેદની સજા 
અનરે બસો રૂવપર્યા દંડ કરિામાં આવર્યો.

પંડ્ા, ક્દનકરરાય વ્રજ્લા્લ
જનમ : 14 માચ્થ, 1896. હરસોલ, કજ. 
સાબરકાંઠા.

દરેશભક્ત. અખાડાપ્રિમૃવતિ. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 
ર્યુિકોનરે જોડાિા પ્રરેરતા. ગામડામાં અખાડા શરૂ 

કરતા, ચલાિતા. ગાંધીજીના પ્રભાિ હરેઠળ 
કાંવતકારી માગ્થ છોડી રચનાતમક કાર્ય્થમાં. 
અમરેકરકા જઈ ખરેતીનું વશક્ષણ. સતર્યાગ્રહ 
આશ્મમાં િાસ. દાંડીકૂચમાં ગાંધીજી સવહત 
81 સતર્યાગ્રહીઓમાંના એક. હકરપુરામાં 
ભરાર્યરેલા કૉંગ્રરેસના અવધિરેશનમાં 1938માં 
ભાગ લીધો.

પંડ્ા, નમ્જદાશંકર
ચીખલી, કજ. નિસારી.

ચીખલીના એક આગરેિાન. 1930ની સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં ભાગ લીધો. સભા-
સરઘસોમાં જોડાતા. દારૂતાડીનો બવહષકાર 
તથા ચળિળનો પ્રચાર અનરે લોકજાગમૃવતમાં 
સકકર્ય હતા. તરેમની ધરપકડ કરીનરે 12 
મવહનાની કરેદની સજા થઈ હતી.

પંડ્ા, નમ્જદાશંકર બા્લાશંકર
જનમ : 1893. રાજપીપળા, કજ. નમ્થદા.

બી.એ. એસ.ટી.સી. બંગાળના કાંવતકારીઓ 
સાથરે ભૂગભ્થસંપક્થ. ગાંધીજીના આગમન બાદ 
વિચારધારામાં પકરિત્થન. 1919માં નોકરી 
છોડીનરે સિાતંત્ર્યઆંદોલનમાં સકકર્ય. સૂરતના 
રાષ્્રીર્ય વિનર્યમંકદરમાં 1926 સુધી અધર્યાપક. 
1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં બાજીપુરામાં 
છાિણી નાંખી ખરેડૂતોનરે મહરેસૂલ ન ભરિાનો 
પ્રચાર. બારડોલી સતર્યાગ્રહની વિવિધ ઘટનાઓ 
વિષરે પુસતક લખર્યું. બંગાળી, અંગ્રરેજી પુસતકોનો 
ગુજરાતીમાં અનુિાદ. સંનર્યાસ લઈ 
વહમાલર્યપ્રર્યાણ.

પંડ્ા, ત્નરંજન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિ વિારા 
લડતનો પ્રચાર. 15-5-1943ના રોજ સાંકડી 
શરેરી વિસતારમાં મકાન પર દરોડો. ઘણી 
પવત્રકાઓ મળી આિી. ધરપકડ કરી અટકાર્યત.
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પંડ્ા, પૂનમચંદ જયશંકર
જનમ : 1907. મરેઘરજ, કજ. સાબરકાંઠા.

પ્રાથાવમક શાળાના વશક્ષક. 1930માં મોડાસામાં 
પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં 
ધરપકડ. દોઢ માસની સજા. 1932માં 
ઉશકરેરણી- જનક ભાષણ. પાંચ માસની સજા. 
સભા-સરઘસો. દારૂની અનરે પરદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ, પ્રવતબંવધત પુસતકો િરેચર્યાં, 
કબનજકાતી મીઠું િરેચર્યું િગરેરરે કાનૂનભંગની 
પ્રિમૃવતિઓ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
તારનાં દોરડાં કાપી, થાંભલા ઉખરેડી કૂિામાં 
નાખર્યાં. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ, ધરપકડ. ચાર 
માસની જેલ અનરે દંડ. દંડ ન ભરિાથી ઘરનો 
સામાન જપ્ત કરી િરેચી દરેિામાં આવર્યો.
અિસાન : 1948.

પંડ્ા, પ્ાણશંકર માધવ્લા્લ
જનમ : 1908. કઠલાલ, કજ. ખરેડા.

સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સિર્યંસરેિક રૂપરે પ્રિરેશ. 
મીઠા- સતર્યાગ્રહ. દારૂબંધી માટરે વપકરેકટંગ. બરે 
િાર કારાિાસ. મુક્ત પછી ફરી રાષ્્રીર્ય 
સરેિાકાર્યયોમાં પ્રિમૃતિ.
અિસાન : 16 ઑગસટ, 1985.

પંડ્ા, પ્રીતમ્લા્લ ચંદુ્લા્લ
કટળકમાગ્થ, અમદાિાદ.

1930માં લડત િખતરે ધરપકડ. સાડા સાત 
માસની જેલ. મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ.

પંડ્ા, િવાનરીશંકર હરગરોત્વંદદાસ
જનમ : 25 માચ્થ, 1927. સરસિણી, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : બી.એ., એસ.ટી.સી. 1942 : 
લોકકાંવતમાં સકકર્ય. 18-8-1943ના રોજ 
અડાસ કૂચમાં ધરપકડ અનરે મુક્ત. 1-1-
1944ના રોજ આંકલાિમાં ધરપકડ. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. પ્રિમૃવતિ : વશક્ષણકાર્ય્થ.

પંડ્ા, િાઈશંકર વા્લજી
રાજકોટ.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લડતમાં ભાગ 
લરેિા આતમારામ પ્ર. ભટ્ટની આગરેિાની હરેઠળ 
છઠ્ી ટુકડીમાં જોડાર્યા. િઢિાણથી દૂધરરેજ 
જઈનરે તર્યાં મુકામ કર્યયો. 29-11-1931ના રોજ 
સિારરે ટ્રરેનમાં નીકળી રાજસીતાપુર ઊતર્યા્થ. તર્યાં 
રાષ્્રગીતો ગાર્યાં, રામધૂન કરી અનરે સૂત્રો 
પોકાર્યાું બાદ ધાંગધાની હદમાં પ્રિરેશતાં આખી 
ટુકડીના તમામ અવગર્યાર સતર્યાગ્રહીઓની 
ધરપકડ કરિામાં આિી. રાજસીતાપુરમાં તરે 
કદિસરે સખત હડતાળ પડી.

પંડ્ા, િાનુપ્સાદ કાત્્લદાસ
િતન : ઉમરરેઠ. વનિાસ : અમદાિાદ.

1920માં કૉંગ્રરેસમાં જોડાર્યા. હકરજનોના 
ઉતકષ્થની કામગીરી. 1923માં નાગપુર ઝંડા 
સતર્યાગ્રહમાં ગુજરાતની એક ટુકડીમાં નાગપુર 
જઈ ભાગ લીધો. 1942ની ચળિળમાં 
અમદાિાદ, ખાકડર્યામાં પોતાનરે ઘરેર કાર્ય્થકરોનરે 
ભૂગભ્થમાં રાખતા. તરેમના જેઠાભાઈની પોળના 
મકાનમાં સંખર્યાબંધ સરેલમાં દારૂગોળો ભરીનરે 
બૉંબ બનાવર્યા. કરે. જી. પ્રભુ, િાસુદરેિ ભટ્ટ, 
પુરાતન બુચ, ઘનશર્યામ કુસુમગર િગરેરરેનરે 
પોતાનરે ઘરેર ગુપ્ત રાખર્યા. પકડાર્યા નહોતા.

પંડ્ા, િાનુશંકર વા્લજી
અમરરેલી.

બારડોલી લડત િખતરે પ્રચારપવત્રકા-પ્રકાશન. 
રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. 1942ની 
લડતમાં ધરપકડ. સાત માસની જેલની સજા. 
ભારત સરકારરે તરેમનરે પરેનશન અનરે તામ્પત્ર 
એનાર્યત કરરેલ છરે.

પંડ્ા, મનસુખ્લા્લ પ્િાશંકર
જનમ : 9 મરે, 1908. ભાિનગર.
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1930માં મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા 
બદલ ત્રણ િાર સજા. કુલ સતિર મવહનાની 
સજા.

પંડ્ા, મહાશંકર નરત્સંહરામ
કલોલ, કજ. મહરેસાણા, ઉ. ગુજરાત.

1919ના રૉલરેટ ઍકટના વિરોધમાં સરકાર 
વિરદ્ધ થર્યરેલ ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ, આંદોલનમાં 
મહાશંકરરે લશકરના જમાદાર ઇમામખાનનરે 
મારી નાખર્યો. ખાસ અદાલતમાં કરેસ. 23 જૂન, 
1919 ચુકાદો – આજીિન કરેદ. તરેમની વમલકત 
જપ્ત થઈ. સાબરમતી જેલમાંથી થાણા, 
અલલાહાબાદ, કોલકાતા અનરે છરેિટરે 
આંદામાનના પૉટ્થબલરેરની સરેલર્યુલર જેલમાં 
સજા ભોગિી. ભર્યંકર કરેદી જાહરેર થર્યા. ત્રાસ 
અપાતો. તરેના વિરોધમાં ઉપિાસ. િીર 
સાિરકર અનરે પંડ્ાનરે ચરેન્નાઈ (મદ્રાસ) લાવર્યા. 
છરેલલરે પુણરેની ર્યરિડા જેલમાં. સજા પૂરી થર્યા 
પછી 14 જાનર્યુઆરી, 1937ના રોજ મુ્ત. 
ગુજરાત સરકારરે તરેમનરે રાજકીર્ય પરેનશન આપર્યું.

પંડ્ા, મહાદેવિાઈ
મોરબી, કજ. રાજકોટ.

ફૂલચંદભાઈ શાહ સાથરે મોરબી સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લઈનરે રાજર્ય-સરકારનો ત્રાસ િરેઠો. ધોળ 
સતર્યાગ્રહમાં પણ ભાગ લીધો.

પંડ્ા, મંગળદાસ ઉત્તમરામ
જનમ : 1908. ડડુસ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી ધોરણ ત્રણ. 1930ની 
ચળિળ શરૂ થઈ તર્યારરે નોકરી છોડીનરે લડતમાં 
જોડાર્યા.
6-4-1930ના રોજ બોરસદ પાસરે બદલપુરમાં 
સતર્યાગ્રહ. 13-6-1930ના રોજ અબબાસ-
સાહરેબના નરેતમૃતિ હરેઠળના સરઘસ ઉપર 
હુમલો, સખત માર ખાધો. 1932માં ફરી 
ચળિળ દરવમર્યાન નકડર્યાદમાં ર્યોજાર્યરેલી 

સભામાં હાજર, સખત લાઠીમારથી ઘિાર્યા. તરે 
પછી અમદાિાદમાં મજૂર મહાજનમાં કાર્ય્થ.

પંડ્ા, માધવ્લા્લ શંકર્લા્લ
જનમ : 5 જાનર્યુઆરી, 1898. િતન : પીપળાિ, 
તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

પ્રાથવમક ટ્રરેઇનડ વશક્ષક. 1919માં સુણાિની 
શાળામાં વશક્ષક. 1920-21માં આ શાળા 
રાષ્્રીર્ય બની. બોરસદ તાલુકામાં લોકો ઉપર 
હૈકડર્યા િરેરો નંખાર્યો, તરેની લડતમાં ભાગ 
લીધો. 1930માં સરઘસની આગરેિાની. 
લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા. 1932ની લડત પછી 
પીપળાિની આસપાસનાં ગામોમાં રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિ. 1942ની લડતની શરૂઆતથી 
અટકાર્યત. તરેમાંથી છૂટ્ા બાદ કૉંગ્રરેસની 
પ્રિમૃવતિ.

પંડ્ા, મરોહન્લા્લ કામેશ્વર 
(ડંુગળરીચરોર)
જનમ : 21 જૂન, 1872. કઠલાલ, કજ. ખરેડા.

િડોદરા રાજર્યમાં સરકારી નોકરી. રાષ્્રિાદી 
પ્રિમૃવતિ માટરે છૂટા કરાર્યા. 1911 સુધી કાંવતકારી. 
1911-1915 : ભૂગભ્થિાસમાં વિપલિી પ્રિમૃવતિ. 
ખાનગી છાપખાનામાં બૉમબની બનાિટ વિશરે 
પુકસતકાઓ છાપી પ્રચાર કર્યયો (િનસપવતની 
દિાઓ, સાબુ બનાિિાની રીત). પાછળથી 
ગાંધીિાદી. 1917 : ખરેડા સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન 
જપ્ત થર્યરેલી ડુંગળી ઉપાડી લાવર્યા. તરેથી લોકો 
વિારા ‘ડુંગળીચોર’ કહરેિાર્યા. 1923માં નાગપુર 
ધિજ સતર્યાગ્રહ અનરે બોરસદ ના-કર લડતમાં 
સકકર્ય. 1928માં બારડોલી ના-કર સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય.
અિસાન : 14 મરે, 1935.

પંડ્ા, રત્ત્લા્લ રણછરોડ્લા્લ
જનમ : 23 કડસરેમબર, 1924. મહરેસાણા.

‘વહનદ છોડો’ આંદોલન શરૂ થતાં અભર્યાસ 
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છોડ્ો. પ્રભાતફરેરી, સરઘસ, વપકરેકટંગ િગરેરરેમાં 
ભાગ લીધો. વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. જેલ 
ભોગિી. છૂટ્ા પછી ગામડાંઓમાં જઈ પ્રચાર. 
કજલલાના ર્યુિકો સાથરે બૉમબપ્રિમૃવતિમાં સામરેલ. 
બૉમબથી ખારી નદીનો પુલ ઉડાિી દરેિાની 
ર્યોજના સાથીદાર ચુનીલાલ જીિનતરામ પટરેલ 
સાથરે વનષફળ.
1-1-1943ના રોજ ધરપકડ. 14 કદિસના 
પોલીસ કરમાનડમાં શારીકરક ત્રાસ, સખત માર, 
કરમાનડ પછી સબજેલમાં. ત્રણ માસ જેલ પછી 
મુક્ત.

પંડ્ા, રમણરીક્લા્લ પ્િુ્લા્લ
વિસનગર, કજ. મહરેસાણા.

1932માં રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં સકકર્ય. મીઠા- 
સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન પરદરેશી માલનો બવહષકાર. 
ધરપકડ. સાબરમતી અનરે વિસાપુર જેલમાં 
સજા. ફરી ધરપકડ અનરે બીજી બરે િષ્થની સજા 
વિસાપુર જેલમાં.

પંડ્ા, રમણરીક્લા્લ પ્િુ્લા્લ
માતર, કજ. ખરેડા.

1933, 15 જાનર્યુઆરી પીપળાિમાં. 
સરમુખતર્યાર પકરષદમાં ઉપવસથત. લાઠીમાર. 
2 િષ્થ કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ અથિા િધુ 
છ માસની કરેદ.

પંડ્ા, રત્સક્લા્લ વરી.
જનમ : 27 જુલાઈ, 1928. વશહોર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે વિદ્ાથભી
તરીકરે આગરેિાની, સભા-સરઘસ િગરેરરે 
કાર્ય્થકમોમાં ભાગ લીધો. પોલીસની કનડગત. 
અભર્યાસ
છોડી િઢિાણ કૅમપમાં રહીનરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 
સહાર્ય.

પંડ્ા, રામચનદ્ર દયાશંકર

દાહોદ.

અગ્રણી િકીલ. ભીલ સરેિા મંડળની પ્રિમૃવતિઓમાં 
ઠક્કરબાપાનરે સહકાર. 1932ના સતર્યાગ્રહ 
આંદોલન સમર્યરે પંડ્ાજીનરે પોલીસ સટરેશનરે 
દરરોજ હાજરી આપિા સરકારરે નોકટસ બજાિી. 
સિમાની પંડ્ાજી વિારા અનાદર. ધરપકડ. બરે 
િષ્થની કરેદની સજા.

પંડ્ા, રામશંકર જગન્ાથ
વસદ્ધપુર, ઉતિર ગુજરાત.

1930ની લડત િખતરે મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. પકડાર્યા અનરે છ માસની જેલ. પોલીસની 
નજરથી બચિા શરીરરે કોથળો પહરેરી રાવત્ર 
પસાર કરતા.

પંડ્ા, ્લક્મરીશંકર ગંગારામ
સૂઈગામ. ડાકોર, કજ. ખરેડા.

1930માં દાંડીકૂચ દરવમર્યાન બાપુના 
ભાષણમાંથી પ્રરેરણા. ઠાસરા, સતર્યાગ્રહ. 
લસુંદ્રામાં મીઠા સતર્યાગ્રહ કર્યયો. ધરાસણામાં 
મીઠા-સતર્યાગ્રહ. માર પડ્ો. પવત્રકાવિતરણ. 
ડાકોરમાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. વશક્ષા. પુન: ગુપ્ત 
રૂપરે વપકરેકટંગ. પોલીસની દોડાદોડ. 1932માં 
પતની ડાહીબહરેન પણ સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યાં. 
તરેમનરે દોઢ િષ્થ કારાિાસ. લક્મીશંકરભાઈનરે છ 
મવહના કરેદ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં. પ્રચંડ સરઘસ. પોલીસનો 
લાઠીમાર. લોકો વિારા પ્રવતકાર. ગોળીબારમાં 
એકનું મરણ. શબ મરેળિિા માટરે ભારરે પ્રર્યતન. 
આથી ધરપકડ. કારાિાસ. સાિ્થજવનક 
સરેિાકાર્ય્થમાં પ્રિમૃતિ.

પંડ્ા, ત્વશ્વનાથ મત્ણશંકર
દાહોદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
દરવમર્યાન દાહોદમાં કલાલના ઝાંપા પરનાં 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. માવલકોનરે આવથ્થક 
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નુકસાન થિાથી ફકરર્યાદ. ધરપકડ. છ માસની 
કરેદની સજા.

પંડ્ા, શરદચંદ્ર છરોટા્લા્લ
જનમ : 31 માચ્થ, 1927. નકડર્યાદ. અભર્યાસ : 
સંગ્રહાલર્યશાસ્ત્રના વનષણાત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે વિદ્ાથભી 
સંગઠન-પવત્રકાપ્રચાર, સરેિાદળ અનરે કાંતણના 
કાર્ય્થમાં રોકાર્યરેલા. નકડર્યાદમાં પોલીસના હાથરે 
પકડાતાં સખત મારના ભોગ બનર્યા. પાછળથી 
કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થમાં ભાગ લરેતા થર્યા.

પંડ્ા, શત્મ્જષ્ાબહેન મકરંદિાઈ
જનમ : 1923. માણરેકબાગ, અમદાિાદ.

બી.એ., બી.એડ્. 1942ની ચળિળમાં 
પવત્રકાઓ િહેંચતાં સૂરતમાં ધરપકડ. 1943માં 
સૂરતમાં છ માસનો કારાિાસ િરેઠો.

પંડ્ા, શાંત્ત્લા્લ મરોહન્લા્લ
જનમ : 1912. િતન : સરસિણી, તા. 
મહરેમદાિાદ.

અભર્યાસ : સાત ધોરણ.
1930-32ની ચળિળ િખતરે કૉંગ્રરેસનું કાર્ય્થ 
કરતા હતા. સભા-સરઘસોમાં ભાગ લરેિા 
ઉપરાંત તરેઓ દારૂની દુકાનોએ વપકરેકટંગ કરતા 
હતા. તરે માટરે ધરપકડ થર્યરેલી અનરે દંડ કરીનરે 
છોડી મૂકિામાં આવર્યા હતા.

પંડ્ા, શાંત્ત્લા્લ ક્હંમત્લા્લ
રાજપીપળા, કજ. નમ્થદા.

1930-32ની લડતોમાં ઉમંગપૂિ્થક સકકર્ય. 
વિવિધ ક્ષરેત્રરે સરેિા. વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો. 
સરઘસોમાં જોડાતા. મુંબઈમાં ધરપકડ. આઠ 
મવહના કારાિાસ. આથ્થર રોડ તથા વિસાપુર 
કારાગમૃહમાં. સિાતંત્ર્ય સરેનાનીઓનાં કાર્યયોમાં 
પ્રિમૃતિ.

પંડ્ા, સરોમેશ્વર મથુરિાઈ

જનમ : 1878. સરસિણી, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 7 ગુજરાતી. 1920-22માં રાષ્્રીર્ય 
કાર્ય્થ. સભા-સરઘસોની પ્રિમૃવતિ. રાષ્્રીર્ય 
શાળાના સંચાલક. 1932માં ધરપકડ. દંડ 150 
રૂવપર્યા. કોટ્થ વિારા િસૂલ. આજીિન સરેિાકાર્ય્થ.
અિસાન : 1960.

પંડ્ા, હરગરોત્વંદ મયારામ
જનમ : 5 નિરેમબર, 1896. ઇંગોરાળા, કજ. 
અમરરેલી.

દરેશી રાજર્યોમાં થતા અનર્યાર્ય સામરે રાણપુરના 
‘સૌરાષ્્ર’ના પ્રવતવનવધ તરીકરે કામગીરી. 
કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદમાં સકકર્ય. ધોલરેરા 
સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. સાડા સાત મવહના 
કારાિાસ. દંડ નવહ ભરતાં ઘરસામગ્રીની જપ્તી 
અનરે િરેચાણ. સીમાપાર. અમરરેલીમાં ‘જર્ય-
સિદરેશી’ સાપ્તાવહકનું પ્રકાશન કર્યુું. 1938માં 
રાજકોટ સતર્યાગ્રહ.
સિા મવહનો કારાિાસ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં. 1 િષ્થ કારાિાસ. વનિમૃતિ. વનિાસ 
: ઇંગોરાળા.

પંડ્ા, હક્રશંકર
રાજકોટ.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. સરદાર 
રાજકોટ ગર્યા તર્યારરે હકરશંકરભાઈ તરેમાં 
જોડાર્યા અનરે જેલમાં પણ ગર્યા.

પંડ્ા, હક્રશંકરિાઈ સબૂરિાઈ
લુણાિાડા, કજ. પંચમહાલ.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડત સમર્યરે 
લુણાિાડામાં રાષ્્રીર્ય જાગમૃવતની પ્રિમૃવતિ. તરેમણરે 
હાઈસકૂલ પર રાષ્્રધિજ ચઢાિરેલો. 1942ના 
ઑગસટમાં એમની ટુકડીના સભર્યોની ધરપકડ 
સાથરે હકરશંકરની ધરપકડ. વપતા કાપડના 
િરેપારી. પુત્રનરે છોડાિી રાજર્યની બહાર મોકલી 
દીધો.
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પાઉં, નારણદાસ ત્વઠ્ઠ્લદાસ
જનમ : 12 ઑગસટ, 1914. જૂનાગઢ.

અભર્યાસ : ધોરણ પાંચ. 1930માં સવિનર્ય 
કાનૂનભંગના સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1932માં 
આઠ કદિસ એજનસી જેલમાં અટકાર્યત. 
રાજકોટ સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન બરે િાર રાજકોટ 
જેલમાં મોટી રકમનો દંડ િસૂલ કરરેલ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં છ માસની સજા. આરઝી 
હકૂમત દરવમર્યાન સકકર્ય. જાહરેર સરેિક. વહનદુ 
મહાસભાના સભર્ય.

પાટક્ડયા, ્લહેરચંદ કાત્ળદાસ
સુરરેનદ્રનગર, સૌરાષ્્ર.

ધીકતી કમાણી છોડીનરે રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં 
જોડાર્યા. સિામી વશિાનંદજીની આગરેિાની નીચરે 
ધાંગધાની લડતમાં ભાગ લીધો. રાજર્યના 
જુલમો, માર. િઢિાણ પ્રજા મંડળની લડતમાં 
ફૂલચંદભાઈ શાહના સાથીદાર.

પાટણવાક્ડયા, માનાિાઈ 
ડાિાઈિાઈ
જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

ગામ બોજાદરામાં છોટુભાઈ પુરાણી, ચનદ્રશંકર 
ભટ્ટ િગરેરરેની પ્રરેરણાથી લડતમાં જોડાર્યા. 
પવત્રકાઓ િહેંચિાનું કામ. સભાઓ, ભાષણો, 
ધરપકડ. છ માસની સજા.

પાટરીદાર, ્લક્મરીદાસ મરોતરી્લા્લ
ગજેરા, તા. જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

િરેડચ ગામમાં મીઠું લૂંટિા ગર્યરેલા તર્યારરે માર 
પડરેલો. ભાદરણથી પવત્રકાઓ િહેંચિા જતાં 
ધરપકડ અનરે એક િષ્થની જેલની સજા, 
અમદાિાદ તથા વિસાપુરની જેલમાં ભોગિી.

પાઠક, અંબા્લા્લ દ્લસુખિાઈ
શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન શહરેરા 

ગામમાં સરઘસ કાઢી, સરકાર વિરોધી સૂત્રો 
પોકારિા માટરે ધરપકડ. ગોધરાની સબજેલમાં 
થોડા કદિસ રહ્યા બાદ સમાધાન કરીનરે છૂટ્ા.

પાઠક, અંબા્લા્લ મૂળજીિાઈ
શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

ધંધો : િરેપાર. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
દરવમર્યાન શહરેરા ગામમાં સરકાર વિરોધી 
સરઘસ કાઢી, સૂત્રોચચાર કરિા માટરે ધરપકડ. 
ગોધરાની સબજેલમાં કાચા કામના કરેદી તરીકરે 
અટકાર્યત. થોડા કદિસ પછી સમાધાન કરી 
છૂટ્ા.

પાઠક, ઇનદ્રશંકર (બાબુિાઈ) 
સદારામ
જનમ : 1917 (આશરરે). શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
અમદાિાદમાં ખાકડર્યામાં રહરેતા. સભા-
સરઘસોમાં જોડાતા. પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. પવત્રકા સાઇ્લોસટાઇલ કરિી. 
િહરેલી સિારરે પવત્રકા િહેંચી આિતા. પોસટરો 
લગાિિા જતા.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

પાઠક, ઉત્મયાશંકર જાદવજી
જનમ : બાબરા, કજ. અમરરેલી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો, 
પોલીસોનો ત્રાસ િરેઠો. તર્યાર બાદ રાષ્્રીર્ય 
પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લરેતા રહ્યા.
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

પાઠક, કમ્લક્કશરોર સદારામ
જનમ : 7 માચ્થ, 1922. શહરેરા, કજ. પંચમહાલ. 
વનિાસ : અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
અમદાિાદમાં ગુજરાત કૉલરેજના વિદ્ાથભી હતા. 
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પોતાના િતન શહરેરા જઈનરે તર્યાં લોકોમાં 
લડતનો પ્રચાર કરતા. પોસટરો લગાિિા જતા. 
અનર્ય કાર્ય્થકરો સાથરે લડતના કાર્ય્થકમોમાં 
જોડાતા. બહારગામથી ગુપ્ત રીતરે પવત્રકા 
આિતી, તરે િહેંચતા.

પાઠક, ગણપતરામ મૂળજીિાઈ
જનમ : 1908 આશરરે. શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

ધંધો : િરેપાર. ગાંધીજીના સતર્યાગ્રહથી 
રાષ્્રિાદી. 1940-41ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
દરવમર્યાન લોકોમાં લડત વિશરે પ્રચાર. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન સભા-
સરઘસો ર્યોજતા. સરકારી કચરેરી પર રાષ્્રધિજ 
ફરકાવર્યો. વિદરેશી કાપડની દુકાનરે વપકરેકટંગ. 
ગાંધી-જર્યંતી રેંકટર્યા-બારસના કદિસરે ગામમાં 
હડતાળ પડાિી. ધરપકડ. ગોધરાની કાચી 
જેલમાં પૂર્યા્થ. સમાધાન કરીનરે છૂટ્ા. આજીિન 
ખાદીધારી. 1948માં શહરેરામાં આગ. રાહતનાં 
કાર્યયો કર્યાું.
અિસાન : 1991.

પાઠક, ગરોરધનદાસ અિેરામ
જનમ : 1897. બોકરર્યાિી, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 7 ગુજરાતી. 1930ના સવિનર્ય 
ભંગમાં. દારૂની દુકાન પર વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 
દોઢ મવહનો કારાિાસ. 200 રૂવપર્યા દંડ.

પાઠક, ચંદુ્લા્લ રત્વશંકર
મોભા, કજ. િડોદરા.

1930 : સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. દાંડીકૂચમાં 
કારરેલી. મીઠા-સતર્યાગ્રહ પ્રચાર. પરદરેશી 
કાપડની દુકાન સામરે વપકરેકટંગ. 6 મવહના 
કારાિાસ. આજીિન લડિૈર્યા. હનુમાન મંકદરના 
પૂજારી.

પાઠક, ચંદ્રશંકર ત્રિિરોવન
શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન શહરેરા 
ગામમાં સરઘસમાં સરકાર વિરોધી સૂત્રો 
પોકારિા બદલ ધરપકડ. ગોધરાની સબજેલમાં 
થોડા કદિસ અટકાર્યત. સમાધાન કરી છૂટ્ા.

પાઠક, જગદરીશિાઈ
િલલભવિદ્ાનગર, કજ. આણંદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સારંગપુર 
વર્યાર્યામ શાળા ચલાિતા. સરઘસોમાં જોડાતા. 
પવત્રકાઓ િહેંચિા જતા. પવત્રકાની િધુ નકલો 
કાઢિાનાં ડ્ૂકપલકરેટ બહારગામ મોકલતા. 27 
ઑગસટ, 1942ના રોજ ધરપકડ. દોઢ મવહનો 
જેલ.

પાઠક, જગન્ાથ ચૂનરી્લા્લ
સૈર્યદપરા, સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં એમનું ઘર 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિનું મથક બનર્યું. રાજપીપળા, 
કરાડી, મટિાડ, રાંદરેર, ઓલપાડ િગરેરરે સથળરે 
ચળિળ ચલાિિા કાર્ય્થકરોનરે એમનરે ઘર 
બોલાિી, સૂચનાઓ અનરે સામગ્રી, સાધનો 
આપીનરે રિાના કરતા. 147 કાર્ય્થકરોનરે તર્યાંથી 
મોકલર્યા. કાર્ય્થકરો એમનરે તર્યાં રહરેતા. તરેઓનરે 
વપકરેકટંગ કરે બીજી પ્રિમૃવતિ માટરે મોકલતા, જેલમાં 
જિા વિદાર્ય આપતા. તરેમની ધરપકડ માટરે ઘર 
પર બરે િાર પોલીસનો દરોડો, નાસી ગર્યા નરે ન 
પકડાર્યા. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સંપૂણ્થ સહકાર. 
પકડાર્યા નવહ.
અિસાન : 1952.

પાઠક, જટાશંકર વરી.
રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ કરિામાં 
આિી અનરે જેલની સજા ભોગિી. ગુજરાત 
રાજર્યની સરકાર તરફથી પરેનશન અનરે તામ્પત્ર 
એનાર્યત થર્યરેલ છરે.
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પાઠક, જયંતકુમાર ્લક્મરીરામ
દાહોદ.

1930ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં ગોદી રોડ 
પર આકદિાસીઓનરે બરબાદ કરનાર દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. માવલકોની ફકરર્યાદ. 
ધરપકડ. એક માસની કરેદની સજા.

પાઠક, નમ્જદાબહેન રામનારાયણ
જનમ : 15 ઑગસટ, 1915. િાળુકડ, કજ. 
ભાિનગર.

ધાંગધા લડતમાં સકકર્ય. સરાડિાના ઉતારામાં 
પૂર્યાું. ત્રાસ િરેઠો. િડોદરા આર્ય્થકનર્યા 
ગુરકુળમાં અભર્યાસ. આર્ય્થસમાજમાં જોડાર્યાં. 
સાબરમતી આશ્મના દશ્થનરે ગર્યાં નરે તર્યાં જ 
રહી ગર્યાં. સરેિાભાિી, બહાદુર અનરે પ્રરેમાળ. 
આશ્મિાસીઓનો પ્રરેમ સંપાદન. 1930માં 
મીઠાની લડત િખતરે સાબરમતી આશ્મમાંથી 
તરેમની ધરપકડ. બરે િાર છ-છ માસ જેલિાસ. 
રામનારાર્યણ નાગરદાસ પાઠકનાં પતની. 
વગજુભાઈ બધરેકા પાસરે બાળવશક્ષણની તાલીમ. 
જુદી જુદી જગર્યાએ સૌરાષ્્રમાં બાલમંકદરનું 
સંચાલન. તરિડામાં રતુભાઈનું મંડળ સિયોદર્ય 
આશ્મ બાંધીનરે કામ કરતું હતું તર્યાં અંગત 
ખરેતી. િાળુકડ ગામરે ખરેતી. છરેલલરે ભાિનગરમાં 
વનિાસ.
અિસાન : 1 ઑ્ટોબર, 1984.

પાઠક, િાનુશંકર મૂળજીિાઈ
શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

ધંધો : િરેપાર. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
દરવમર્યાન શહરેરા ગામમાં સરઘસ કાઢી સરકાર 
વિરોધી સૂત્રોચચાર કરિા માટરે ધરપકડ. 
ગોધરાની સબજેલમાં થોડા કદિસ કાચા 
કામના કરેદી. સમાધાન કરી છૂટ્ા.

પાઠક, િરોગરીનદ્ર દ્લસુખરામ
જનમ : 6 મરે, 1920. શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

િત્થમાનપત્રોમાં ગાંધીજીના સતર્યાગ્રહો વિશરે 
િાંચીનરે તથા ગોધરામાં પંચમહાલના જહાલ 
નરેતા િામનરાિ મુકાદમની પ્રિમૃવતિઓથી 
રાષ્્રિાદની પ્રરેરણા. 1940-41ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં સરકારની વિશ્વર્યુદ્ધ અંગરેની 
નીવતના વિરોધમાં લોકજાગમૃવત માટરે ભાષણો 
અનરે સૂત્રોચચાર. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ભાગ લઈ સરઘસો કાઢાં. સરકારી 
કચરેરી પર રાષ્્રધિજ ફરકાવર્યો. વિદરેશી માલની 
દુકાનરે વપકરેકટંગ, વિદરેશી માલની હોળી કરિી. 
હકરજન કદનની ઉજિણી કરી હકરજનોનરે 
મંકદરપ્રિરેશ તથા જાહરેર કૂિામાંથી પાણી ભરિા 
દરેિાની સમાનાવધકારની લડતમાં અગ્રણી. 
ધરપકડ. ગોધરામાં કારાિાસ. સમાધાનથી 
મુક્ત.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

પાઠક, મત્ણિાઈ શંકર્લા્લ
જામનગર.

અભર્યાસ છોડી આંદોલનમાં ઝંપલાવર્યું. છૂપી 
પવત્રકાઓ િહેંચતા. સરઘસ. ધરપકડ. છ 
માસની સજા. 1939માં સૌરાષ્્રમાં રાજકોટની 
લડતમાં રાજર્યના અવધકારીઓ તરફથી 
મારપીટ. મારી નાખિાની ધમકીઓ.

પાઠક, મહરીપતરામ બ.
ધુિારણ, કજ. ખરેડા.

વર્યિસાર્ય : ફૉરમૅન, ધુિારણમથક.
1932માં વપકરેકટંગ, પ્રભાતફરેરી. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. ઘરમાં રરેકડર્યો ટ્રાનસવમટર 
વિારા લડતનું સંચાલન. અમદાિાદ િીજળી 
સરેનટર બૉંબથી ઉડાિી દરેિાની ર્યોજના. 
મહીપતરામરે પ્રાર્યોવગક પ્રથમ બૉમબ ગોઠવર્યો. 
ધરપકડ. પોલીસમથકરે હાજરીનું બંધન.

પાઠક, મહરીપતરાય િગવાન્લા્લ
જનમ : 15 માચ્થ, 1919. િતન : ભાિનગર.
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1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
અમદાિાદમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાઈનરે 
જોખમી કામો કર્યાું.

પાઠક, રામચંદ્ર બાપુજી
શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

કૉંગ્રરેસના વનઠિાિાન કાર્ય્થકર. 1930ની ચળિળ 
દરવમર્યાન મરે, 1930માં ધરાસણા મીઠાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા ગર્યા હતા. તર્યાં 
મીઠાના અગરો તરફ કૂચ કરતાં પોલીસનો 
સખત લાઠીમાર ખાધરેલો અનરે ઘિાર્યા હતા.

પાઠક, રામનારાયણ નાગરદાસ
જનમ : 1905. ભોળાદ, સૌરાષ્્ર.

1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહ. 1930-
32 : વિરમગામ સતર્યાગ્રહ. બરે િાર ધરપકડ. 
આઠ માસની જેલ ભોગિી. 1938 : રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન ભાિનગરમાં સકકર્ય. ત્રણ મવહના 
જેલમાં અટકાર્યત. કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય 
પકરષદ, ર્યુિકમંડળ. સતર્યાગ્રહ દળ આકદમાં 
સકકર્ય. િારંિાર કારાિાસ. પોરબંદર છાર્યા 
હકરજન આશ્મમાં તથા તરિડા સિયોદર્ય 
આશ્મમાં સરેિાકાર્ય્થ. સિાતંત્ર્ય-સંગ્રામ સંબંધી 
પુસતકો લખર્યાં. વર્યિસાર્ય : લરેખન.
અિસાન : 1988

પાઠક, રામનારાયણ ત્વશ્વનાથ
જનમ : 8 એવપ્રલ, 1877. ગાણોલ (મોસાળ), 
ધોળકા. િતન : ભોળાદ, તા. ધોળકા.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. (ભાિનગર, 
મુંબઈ). 1912-20 સાદરા(મહીકાંઠા)માં 
િકીલાત. 1920માં િકીલાતનો તર્યાગ. 
અમદાિાદમાં સથાર્યી થર્યા. રાષ્્રીર્ય શાળાના 
આચાર્ય્થ થર્યા. સાવહતર્ય અનરે વશક્ષણની 
આરાધના આરંભી. 1921-28 : ગૂજરાત 

વિદ્ાપીઠમાં ગુજરાતીના અધર્યાપક. 1925 : 
‘પ્રસથાન’ માવસકની સથાપના. 1928 : 
બારડોલી ના-કર સતર્યાગ્રહની પ્રજાવનર્યુ્ત 
અનિરેષણ સવમવત તરફથી િમૃતિાંત તૈર્યાર કરી 
સરકારનરે સોંપર્યો. 1930માં ભોળાદ પાસરે 
ભોગાિો નદીના ખારાપટમાં મીઠાનો સતર્યાગ્રહ. 
છ મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી વશક્ષણક્ષરેત્રમાં 
જોડાર્યા. અમદાિાદ લા. દ. વિનર્યન કૉલરેજ, 
તથા મુંબઈ ભારતીર્ય વિદ્ાભિનમાં અધર્યાપન.
અિસાન : 21 ઑગસટ, 1955માં હૃદર્યરોગથી–
મુંબઈ.

પાઠક, ્લક્મરીશંકર નાગરદાસ
જનમ : 1899. પોરબંદર.

1930-32માં વિરમગામની મીઠાની લડતમાં 
ભાગ લીધો. પોલીસોનો અમાનુષી ત્રાસ. 
ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં. પોલીસોનો અતર્યાચાર. 
મીઠાની ખાઈમાં ઝબોળ્ા. મોઢામાં મીઠાના 
ડૂચા ભર્યા્થ. ધરપકડ. એક િષ્થની સજા. 
1942ની લડત િખતરે પોરબંદરમાં આગરેિાની 
લરેતાં પકડાર્યા. પાંચ માસની જેલ.
અિસાન : 4 ઑગસટ, 1947.

પાઠક, ત્શવશંકર છગન્લા્લ
શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
શહરેરા ગામમાં સરઘસ કાઢી, ‘ઇકનકલાબ 
વઝંદાબાદ’, ‘અંગ્રરેજો ચાલર્યા જાિ’ િગરેરરે 
સૂત્રોચચાર. ધરપકડ. ગોધરાની સબજેલમાં 
કાચા કામના કરેદી તરીકરે રહ્યા બાદ સમાધાન 
કરીનરે છૂટ્ા.

પાઠક, ત્શવશંકર મૂળજીિાઈ
જનમ : 1910 આશરરે. શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
શહરેરામાં સરઘસ કાઢી, સરકાર વિરોધી સૂત્રો 
પોકારિા માટરે ધરપકડ. ગોધરાની જેલમાં કાચા 
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કામના કરેદી. સમાધાન કરીનરે મુક્ત. આજીિન 
ખાદીધારી. કૉંગ્રરેસના સહકારી કાર્ય્થકર.
અિસાન : 1993. શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

પાઠક, સરોમેશ્વર હરગરોત્વંદ
જનમ : 1901. શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

વર્યિસાર્ય : કાપડના િરેપારી. અભર્યાસ : 
ગુજરાતી 7 ધોરણ. ગાંધીજીની 1920માં 
અસહકારની ચળિળથી પ્રભાવિત. આજીિન 
ખાદીધારી. રેંકટર્યો કાંતતા. વિદરેશી માલના 
બવહષકાર માટરે વપકરેકટંગ. વિદરેશી કપડાંની હોળી. 
અસપમૃશર્યતાવનિારણનાં કાર્યયો. 1930-32ની 
ચળિળમાં શહરેરામાં લોકજાગમૃવત, ખાદીપ્રચાર. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સભા-
સરઘસોમાં ભાગ. આસપાસનાં ગામોમાં 
લડતનો પ્રચાર. શહરેરાના િરેપારીઓની હડતાળ 
પડાિી. ધરપકડ. ગોધરાની સબજેલમાં. તરેમના 
વસિાર્ય બાકીના શહરેરાના િરેપારીઓ માફી 
માગીનરે છૂટી ગર્યા. સોમરેશ્વરભાઈએ માફી ન 
માગી અનરે ત્રણ માસની જેલ ભોગિી. કરેટલાક 
સમર્ય માટરે સાબરમતી જેલમાં બદલી થઈ. 
જેલમાંથી છૂટ્ા તર્યારરે શહરેરાના લોકોએ 
રરેલિરેસટરેશનરે સિાગત કરી, સરઘસ કાઢી, 
સનમાન કર્યુું.
અિસાન : 1978. શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

પાઠક, હક્રપ્સાદ મનસુખરામ
જનમ : 6 ઑ્ટોબર, 1920. શહરેરા, કજ. 
પંચમહાલ.

ગાંધીજીએ સૂચિરેલ રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓ. 
ખાદી, અસપમૃશર્યતાવનિારણ, વહનદુ-મુકસલમ 
એકતા, રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ, દારૂબંધી િગરેરરેનો 
શહરેરા તાલુકાનાં વિવિધ ગામોમાં સભાઓ 
ર્યોજીનરે પ્રચાર. િામનરાિ મુકાદમ, માણરેકલાલ 
ગાંધી, મારવતવસંહ ઠાકોર િગરેરરે કજલલાના 
આગરેિાનો સાથરે ગામડાંઓમાં ફરીનરે 

લોકજાગમૃવત. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ગુપ્ત પવત્રકાઓ િહેંચિી, સભા-સરઘસો 
ર્યોજિાં, લડતનો પ્રચાર, ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
ધરપકડ, જેલિાસ. સિતંત્રતા બાદ સહકારી 
પ્રિમૃવતિ. શહરેરા તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 
વપતાની ધીરધારના વર્યિસાર્યની ઉઘરાણી જતી 
કરી. દૈવનક અખબારો ‘મુંબઈ સમાચાર’, 
‘જનમભૂવમ’, ‘જનશક્ત’, ‘સંદરેશ’ િગરેરરેના 
ખબરપત્રી. સાદગીથી જીવર્યા. 1948માં 
શહરેરામાં લાગરેલી આગ િખતરે રાહતકાર્યયો કર્યાું.
અિસાન : 18 જુલાઈ, 1974. ગોધરા, કજ. 
પંચમહાલ.

પાણેરરી, નરિેશંકર નાનજીિાઈ
જનમ : 9 કડસરેમબર, 1913. રઘુનાથપુરા, કજ. 
અમરરેલી.

1930માં 17 િષ્થની િર્યરે સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. મુંબઈમાં સરઘસમાં લાઠીમારથી ઘાર્યલ. 
પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં 
ધરપકડ. એક મવહનાની જેલ. તરે પછી અમરરેલી, 
ધારી, ચલાળા અનરે જેતપુરમાં પરદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 1938-39 : રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. લીંબડી સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળની 
મહાસવમવત અનરે અમરરેલી કજલલા કૉંગ્રરેસ 
સવમવતના મંત્રી. પ્રજાસમાજિાદી કાર્ય્થકર. 
1942ની ચળિળમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ, ભાંગફોડ, 
અમરરેલીમાં ધરપકડ. ત્રણ માસની સજા. તર્યાર 
બાદ ફરી ધરપકડ અનરે વહનદ સંરક્ષણ ધારા 
હરેઠળ અવગર્યાર માસની અટકાર્યત. સૌરાષ્્ર 
િરેચાણિરેરાની લડતના આગરેિાન. 1956 : 
મહાગુજરાત આંદોલનમાં આગરેિાન. કચછ 
સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ. 1962 : ગુજરાત 
વિધાનસભાના સભર્ય. 1975 : કટોકટી 
દરવમર્યાન સાત માસ અટકાર્યત.

પાનવાળા, જકે્કશનદાસ 
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જગજીવનરામ
જનમ : 1909. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

સૂરતની રાષ્્રીર્ય શાળામાં અભર્યાસ. મુંબઈ 
ર્યુવનિવસ્થટીના ગ્રૅજર્યુએટ. 1930-32ની 
ચળિળમાં સૂરત શહરેર અનરે ચોર્યા્થસી તાલુકામાં 
લડતનો પ્રચાર. 1932માં બરે િષ્થની જેલ તથા 
રૂ. 500/-નો દંડ થર્યો. દંડ િસૂલ કરિા એમનરે 
ઘરેર જપ્તી.

પાનાચંદ ત્રિિરોવનિાઈ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધા રાજર્યના જુલમો સામરે માથું ઊંચકનાર 
આગરેિાન. રાજર્ય તરફથી અટકાર્યત અનરે 
જેલિાસ. તા. 26-9-1931ના રોજ હદપાર. 
લડતનરે સકકર્ય ટરેકો.

પારેખ, અજવાળરીબહેન મરોહન્લા્લ
ભાિનગર.

1930 : સતર્યાગ્રહ. ઘાટકોપર કાચા કારાગમૃહમાં 
બરે િાર કારાિાસ. 1932 : પુન: સાસુ 
મવણબહરેન તથા પોતરે કારાિાસમાં. ધિજિંદન. 
ર્યરિડા જેલમાં છ મવહના કારાિાસ.

પારેખ, અનંતરાય હરખચંદ
જનમ : 1926. િતન : જૂનાગઢ.

અભર્યાસ : ધોરણ આઠ સુધી. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં મુંબઈમાં સખત માર ખાધો. 
જૂનાગઢના પાકકસતાન સાથરે જોડાિાના 
ઇરાદાથી વહજરત કરી. માલ-વમલકતનું 
નુકસાન થર્યું. આરઝી હકૂમતની લડતમાં 
સકકર્ય.

પારેખ, અમૃત્લા્લ
તળાજા, કજ. ભાિનગર.

પાંચતલાિડામાં ગ્રામસરેિક. લીવલર્યા ખરેડૂત 
સતર્યાગ્રહના અગ્રણી. ભાિનગર રાજર્યરે હદપાર 
કર્યા્થ. હુકમભંગ. ફરીથી હદપાર. 1930માં 

વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. જેલિાસ. 
ગ્રામસરેિક.

પારેખ, કરસનદાસ રણછરોડદાસ
મોરી, બારડોલી, કજ. સૂરત.

બારડોલી આશ્મ. કાંતણપીંજણ ઉદ્ોગ. 
મુંબઈમાં િધુ અભર્યાસ. રંગૂનગમન. હીરાના 
િરેપારમાં પ્રગવત. 1939માં મલાર્યા. 1943માં 
આઝાદ વહનદ ફોજમાં વિતિવનદકેશક. નરેતાજી 
સુભાષ બોઝનરે ભરેટ મળતા ઝિરેરાતની 
વર્યિસથા. ગુપ્તચર્યા્થ. વસંગાપુરમાં અટકાર્યત.

પારેખ, કાંત્ત્લા્લ િવાનિાઈ
જૂનાગઢ.

જૂનાગઢની પ્રજામંડળની લડત િખતરે 
આગરેિાનીભર્યયો ભાગ લીધો. ડૉ. ખંઢરેકરર્યાના 
ખૂનનો વિરોધ કરિા જૂનાગઢમાં અભૂતપૂિ્થ 
સરઘસ. તરેમાં મોખરરે રહ્યા. તર્યાંથી તરેમની 
ધરપકડ. તરેમના સવહત આઠ નરેતાઓનરે જેલમાં 
પૂરિામાં આવર્યા. જેલમાં અમાનુષી અતર્યાચારો 
િરેઠા. આખરરે છૂટ્ા.

પારેખ, કાંત્ત્લા્લ મૂળચંદ
અમદાિાદથી પચાસરેક સતર્યાગ્રહીઓની એક 
ટુકડી વિરમગામ જિા રિાના થઈ. િઢિાણ 
કૅમપથી મીઠાની થરેલીઓ લઈ વિરમગામ સટરેશનરે 
સતર્યાગ્રહીઓ ઊતરિા લાગર્યા. 12 એવપ્રલ, 
1930ના રોજ આિરેલ ટુકડી ઉપર પોલીસો 
િરની જેમ તૂટી પડ્ા. કરેટલાર્યનરે ઘાર્યલ કર્યા્થ. 
તરેમાં તરેમનરે ઈજાઓ થઈ.

પારેખ, કંુવરજીિાઈ ખેતસરીિાઈ
જનમ : 8 કડસરેમબર, 1903. મોરબી.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. મોરબી સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
મોરબી રાજર્યરે હદપાર કરરેલ. 1930માં 
વિલાર્યતી કાપડના બવહષકારની લડતમાં. 
મોરબીમાં ફૂલચંદભાઈ તથા વશિાનંદજી સાથરે 
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સતર્યાગ્રહ ટુકડીમાં. હદપારીની સજા. મોરબીમાં 
રચનાતમક કાર્ય્થકર.

પારેખ, ત્ગરધરિાઈ
મોટી પાનરેલી, તા. ગોંડળ, કજ. રાજકોટ.

1930-31ની મીઠાની લડતમાં. અટકાર્યત. 
જેલિાસ. મીંગલપુર ગામરે થાણું નાખીનરે 
લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ. ફરી જેલિાસ. ધાંગધાની 
લડતમાં ભાગ. ત્રણ માસ મીઠાના ગોડાઉનમાં 
પૂરી રાખર્યા અનરે ત્રાસ. વનિમૃતિ જીિન મુંબઈમાં.

પારેખ, ત્ગરધર્લા્લ ત્રિિરોવનદાસ
જનમ : 19 ફરેરિુઆરી, 1916. સાિરકુંડલા, કજ. 
ભાિનગર.

1930-31 દરવમર્યાન ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. સાબરમતી જેલ અનરે ર્યરિડા 
જેલમાં આઠ માસની સજા ભોગિી. પરેનશન 
તરેમજ તામ્પત્ર.
અિસાન : 1 સપટરેમબર, 1981.

પારેખ, ગરોત્વંદજી ડાહ્ાિાઈ
જેતપુર, કજ. રાજકોટ.

અભર્યાસ : ધોરણ 6. 1930ની લડતમાં 
રાજકોટ એજનસી વિસતારમાં વિલાર્યતી કાપડ 
પર વપકરેકટંગ. બરે માસની જેલની સજા.
અિસાન : 23 નિરેમબર, 1976.

પારેખ, છરોટા્લા્લ ખરોડરીદાસ
જનમ : 16 સપટરેમબર, 1922. રાજકોટ.

વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ. કડફરેનસ ઑિ્ 
ઇકનડર્યા રૂલ નીચરે ધરપકડ. ચાર માસની સજા. 
પરેનશન મળરે છરે.

પારેખ, છરોટા્લા્લ વ્રજ્લા્લિાઈ
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અમરરેલીમાં 
વિદ્ાથભીઓની ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં. શાળાનરે 

આગ ચાંપિાના આરોપસર ધરપકડ. અટકાર્યત 
અનરે મુક્ત.

પારેખ, છરોટા્લા્લ હક્ર્લા્લ
રંગૂન.

રંગૂનના એક ગભ્થશ્ીમંત િરેપારીના દીકરા 
હતા. ગાંધીજીના સતર્યાગ્રહનો સાદ સુણી 
રાષ્્રની સરેિા કરિા ગુજરાતમાં દોડી આવર્યા. 6 
એવપ્રલ, 1930ના કદિસરે િઢિાણ કૅમપની 
છાિણીમાં ભરેગા થર્યા. તરેમનરે દસ સિર્યંસરેિકોની 
એક ટુકડીના નાર્યક નીમર્યા. હાથમાં રાષ્્રધિજ 
રાખીનરે િઢિાણ કૅમપની બજારોમાં ફર્યા્થ. ટ્રરેનમાં 
વિરમગામ જિા પ્રર્યાણ. આખરે રસતરે રાષ્્રગીતો 
ગાર્યાં. પાસરે કબનજકાતી મીઠાની થરેલીઓ 
રાખી. ‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’, ‘નોકરશાહી.... 
હો બરબાદ’નાં સૂત્રો પોકાર્યાું. વિરમગામ 
સટરેશનરે બધાની ધરપકડ થઈ.

પારેખ, જયંત્ત નથથુિાઈ
જનમ : 1912. અમદાિાદ.

સતર્યાગ્રહ આશ્મ(સાબરમતી)ની શાળાના 
વિદ્ાથભી. િર્ય : 18.
દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજી 
સાથરે 12 માચ્થ, 1930થી 5 એવપ્રલ સુધી 
દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તરે પછી મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

પારેખ, દેવચંદિાઈ (દેવચંદબાપા) 
ઉત્તમચંદ
જનમ : 1871. જેતપુર. વનિાસ : ભાિનગર.

અભર્યાસ : બૅકરસટર (લંડન). બૅકરસટર થિા 
લંડન ગર્યા તર્યારરે ગાંધીજી પણ તર્યાં જ અભર્યાસ 
કરતા હતા. અસહકારની (દરેશમાં) લડત થતાં 
િકીલાત છોડી. ગાંધીજીના આદરેશ મુજબ 
રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. ફૂલચંદભાઈના 
પકરચર્યમાં. વપકરેકટંગની પ્રિમૃવતિ. પરદરેશી 
કાપડનો બવહષકાર ભાિનગરમાં. કાકઠર્યાિાડ 
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રાજકીર્ય પકરષદમાં મંત્રીપદરે. રાજકોટ, િઢિાણ, 
પોરબંદર, મોરબીમાં ભરાર્યરેલ કાકઠર્યાિાડ 
રાજકીર્ય પકરષદના અવધિરેશનોનું સફળતાપૂિ્થક 
આર્યોજન. ખાખરરેચી, મોરબી, ધોળ, ધાંગધા 
લડતોના સરેનાપવત ફૂલચંદભાઈનરે માગ્થદશ્થન 
આપર્યું. કુશળ વિવષ્કાર. જેલિાસી થર્યા ન 
હતા, પણ તરેમણરે દરેશની સિતંત્રતા કાજે અમીરી 
છોડી, બૅકરસટરીનરે વતલાંજવલ આપી અનરે 
ગાંધીિાદી બનર્યા.

પારેખ, નગરીનદાસ નારણદાસ
જનમ : 30 ઑગસટ, 1903. િલસાડ. વનિાસ : 
અમદાિાદ.

અસહકારના આંદોલનમાં સરકારી કૉલરેજનો 
તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં જોડાઈ 
ભાષાવિશારદ થઈ તર્યાં અધર્યાપક. 1930માં 
દાંડીકૂચ િખતરે કઠલાલ તાલુકાનાં ગામોમાં 
ફરીનરે લોકોનરે લડત માટરે તૈર્યાર કર્યા્થ. લસુંદ્રામાં 
મીઠાનો સતર્યાગ્રહ, ધરપકડ, નિ માસની જેલ. 
1931-32માં કપડિંજમાં પ્રિરેશબંધીના 
હુકમનો ભંગ. નિ માસની જેલ. 1933માં 
ભાદરણમાં સતર્યાગ્રહ પવત્રકાનું સંચાલન કરતાં 
પકડાર્યા નરે એક િષ્થની સજા. લરેખક. અધર્યાપક. 
બંગાળીમાંથી ગુજરાતીમાં અનુિાદક. 
બાઇબલનો ગુજરાતીમાં અનુિાદ કર્યયો. 
‘બુવદ્ધપ્રકાશ’ના દશ િષ્થ સંપાદક.
અિસાન : જાનર્યુઆરી, 1993.

પારેખ, નાથા્લા્લ ત્ગરધર્લા્લ
જનમ : 25 જૂન, 1904. િલસાડ.

બી.એ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ભાગ લીધો. ધરપકડ. અટકાર્યત. સાબરમતી 
જેલમાં. ચળિળમાં નાણાકીર્ય સહાર્ય. 1943માં 
મુક્ત. િલસાડમાં જાહરેર કાર્ય્થકર.

પારેખ, નાના્લા્લ ખરીમચંદ
જનમ : 1915. તળાજા, કજ. ભાિનગર.

અભર્યાસ : સનાતક, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ, કાશી 
વિદ્ાપીઠ. 1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. વિરમગામ છાિણીમાં પ્રચાર. 
કાર્યદાભંગ બદલ ધરપકડ અનરે સાબરમતી 
અનરે ર્યરિડામાં છ માસ જેલિાસ.

પારેખ, પુરુષરોત્તમ પૂનમચંદ
જનમ : 19 નિરેમબર, 1907. િડતાલ, ખરેડા.

અભર્યાસ : પ્રાથવમક શાળાંત, ધોરણ 4 અંગ્રરેજી. 
1930માં પ્રભાતફરેરીમાં સકકર્ય. 
સાવહતર્યપ્રકાશન. દવલતોદ્ધારનું સાવહતર્ય. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. દસકોઈ. છ 
મવહના કારાિાસ. 1942 : લોકકાંવત. 
કાંવતસાવહતર્યનું પ્રકાશન કર્યુું.. અમદાિાદ અનરે 
મુંબઈમાં ચળિળનું સાવહતર્ય િહેંચર્યું.

પારેખ, પ્િુદાસ મિત્લા્લ
જનમ : 28 એવપ્રલ, 1923. ભાિનગર.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ચાર માસ આંબલા અનરે બુધરેલામાં અટકાર્યતમાં 
રાખિામાં આવર્યા.

પારેખ, બાબુિાઈ જમનાદાસ
િતન : નાની દમણ.

1930માં િાનરસરેનામાં જોડાર્યા. ધરાસણામાં 
ઘાર્યલ થર્યરેલાઓનરે સટ્રરેચર પર લઈ જિાની 
સરેિા કરી. તરે કામ કરતાં પોલીસનો માર ખાધો. 
સરોકજની નાર્યડુ સાથરે ધરાસણામાં મીઠાના 
અગરો પર હલલો. માર ખાધો. િલસાડમાં 
પવત્રકાનું કામ કરતાં જેલ થઈ. દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ કરતાં દોઢ માસની સજા. 50 રૂ.નો દંડ 
િસૂલ કરિા જપ્તી આિી. િલસાડમાં 
સરઘસમાં જોડાતાં પકડાર્યા, માર ખાધો, બરે 
મવહનાની સજા. 1942માં મુંબઈમાં ઠાકોરવિાર 
આગળ અશ્ુિાર્યુથી બરેભાન. કુલ નિ 
મવહનાની સજા ભોગિી.
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પારેખ, િગુબહેન
1932માં બીજા તબક્કાની લડત િખતરે 
વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
વિરમગામ સતર્યાગ્રહ કરિા જતાં પોલીસોના 
દંડાઓના પ્રહારો ઝીલર્યા અનરે પકડાઈનરે જેલની 
સજા ભોગિી.

પારેખ, િાગરીરથરીબહેન માણેક્લા્લ
જનમ : 1908. િતન : ભાિનગર.

1930-31માં વિરમગામની મીઠાની લડતમાં 
ભાગ લરેતાં પકડાર્યાં. બરે માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો. 1932ની વિરમગામની બીજી 
િખતની લડતમાં પકડાર્યાં. અઢાર માસની 
સજા સાબરમતી તરેમજ ર્યરિડા જેલમાં 
ભોગિી. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ 
ર્યાતનાઓ િરેઠી.
અિસાન : 18 જાનર્યુઆરી, 1981.

પારેખ, િરીમજીિાઈ હરજીવનિાઈ
લીંબડી.

અમમૃતલાલ શરેઠના સાથીદાર. ‘સૌરાષ્્ર’ ઉપર 
પ્રવતબંધ આિતાં ‘રોશની’ સાપ્તાવહક શરૂ 
કર્યુું. 1931-32ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે 
ધોલરેરાની લડતમાં ભાગ લીધો. બરે િાર 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

પારેખ, િરોગરી્લા્લ રણછરોડદાસ
િતન : િઢિાણ.

ફૂલચંદભાઈ સાથરે રાષ્્રીર્ય શાળામાં જોડાર્યા. 
િઢિાણ પ્રજામંડળની લડતમાં ભાગ લીધો. 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

પારેખ, મત્ણ્લા્લ કાશરીરામ
વનણમ, આમોદ, ભરૂચ.

1930માં ધરાસણામાં મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. કારરેલીમાં ભાષણ. 4 મવહના કારાિાસ. 
1942-43 : ભાંગફોડમાં સકકર્ય. છ મવહના 

કારાિાસ. મુક્ત પછી પ્રિમૃવતિ ર્યથાિત. પુન: 
કારાિાસ. માર ખાધો.

પારેખ, મથુરાદાસ ગરોત્વંદજી
જનમ : 1917. માણરેકબાગ, અમદાિાદ. 

વર્યિસાર્ય : પ્રાધર્યાપક. 1942ની ચળિળ 
દરવમર્યાન ઉતિરપ્રદરેશમાં રાજનારાર્યણની સાથરે 
રરેલના પાટા ઉખાડિા, ટ્રરેનો રોકિી, ગ્રામજનોનરે 
મહરેસૂલ કરે ‘લાગા’ ન ભરિાનો પ્રચાર. 
પોલીસચોકીઓ પર હુમલા-ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિ. જર્યપ્રકાશ નારાર્યણના સૂચનથી 
પોતાના િતન પોરબંદર જઈનરે આઝાદીની 
લડતમાં ભાગ લીધો. સાડા ચાર માસ એકાંત 
જેલિાસ રાણાિાિગઢમાં. અમદાિાદ, ગુજરાત 
ર્યુવનિવસ્થટીમાં રાજર્યશાસ્ત્રના પ્રાધર્યાપક.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

પારેખ, માણેક્લા્લ ખરીમચંદ
જનમ : 29 માચ્થ, 1904. તળાજા, ભાિનગર.

1923 : ગઢડા આશ્મ. ખાદીપ્રચાર. રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિ. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 1930માં ધરાસણામાં મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. િઢિાણ છાિણીના નાર્યક. 
વિરમગામ, બારડોલી અનરે ભાિનગર 
સતર્યાગ્રહ. છ માસ કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. અઢી િષ્થ કારાિાસ. 
કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદમાં સકકર્ય. 
ભારતોદર્ય મંડળના રચનાતમક કાર્ય્થકર.

પારેખ, મુગટ્લા્લ
જૂનાગઢ.

જૂનાગઢની પ્રજામંડળની લડતમાં ભાગ લીધો. 
જૂનાગઢ પાકકસતાન સાથરે જોડાર્યું તર્યારરે હદપાર 
કરિામાં આવર્યા. આરઝી હકૂમતમાં ભાગ 
લીધો.

પારેખ, મરોહન્લા્લ
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ભાિનગર. વનિાસ : મુંબઈ.

1930-32ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. મુંબઈમાં 
દારૂની દુકાનો, વિદરેશી માલની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. 1 િષ્થનો કારાિાસ.

પારેખ, મરોહન્લા્લ મગન્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યા પછી તરેમનરે મુ્ત કરિામાં આવર્યા.

પારેખ, શાંત્ત્લા્લ જમનાદાસ
રાંદરેર, સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં. અભર્યાસતર્યાગ. 
સરઘસમાં પવત્રકાવિતરણ. છ મવહના કઠોર 
કારાિાસ. મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં.

પારેખ, શાંત્ત્લા્લ વનરાવનદાસ
અમરરેલી.

અભર્યાસ છોડી 1930માં ધોલરેરા, રાણપુરની 
મીઠાની લડતમાં સિર્યંસરેિક તરીકરે જોડાર્યા. 
પોલીસના જુલમો સહન કર્યા્થ. ત્રણ માસની 
જેલની સજા ભોગિી.

પારેખ, સૂરજ્લા્લ હરક્કશનદાસ
જનમ : 3 જાનર્યુઆરી, 1905. િલસાડ.

1921માં સરકારમાનર્ય શાળાનો તર્યાગ. 
અસહકારમાં સકકર્ય. 1928માં દા્તર થર્યા. 
મુંબઈ. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. િલસાડ 
સવમવતના સરમુખતર્યાર. 1930, 15 જૂનરે 2 
િષ્થ કારાિાસ. રૂ. 600 દંડ ફટકારાર્યો. ગાંધી-
ઇવિ્થન કરાર હરેઠળ માચ્થ, 1931માં મુક્ત. 
1939 : નગરપાવલકાના સભર્ય. વર્યિસાર્ય : 
દા્તર.

પારેખ, હસમુખ્લા્લ નારણદાસ
િતન : િલસાડ.

નગીનદાસ પારરેખના નાના ભાઈ. 1930ની 
લડતમાં ધરપકડ િહોરી. 1932માં ફરી 
પકડાર્યા. એક િષ્થની સજા થઈ. 1942ની 
લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ કરિામાં આિી. 
વિસાપુરના જેલિાસ દરવમર્યાન ઘણા 
દરેશસરેિકોના સહિાસનો લાભ મળ્ો.

પાવ્જતરીબહેન િગવાનદાસ
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. મરે, 
1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા 
બહારની વિદરેશી કાપડ િરેચતી દુકાનો પર 
સઘન વપકરેકટંગ કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ 
લીધો હતો.

પા્લ, ત્રિિરોવનદાસ
ભરૂચ.

15-1-1933 : પીપળાિ, કજ. ખરેડામાં ગુજરાતના 
સરમુખતર્યારોની પકરષદ. તરેમાં ઉપવસથત. 
લાઠીમાર. બરે િષ્થ કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ. 
મદ્વનષરેધપ્રચારક.

પા્લવાળા, ખુશા્લિાઈ 
વનમાળરીિાઈ
પાલ, કજ. સૂરત.

રાંદરેરની પ્રાથવમક શાળામાં મુખર્ય વશક્ષક. 
જવલર્યાંિાલા બાગના હતર્યાકાંડથી (એવપ્રલ, 
1919) દ્રવિત થઈ રાજીનામું. પછી સૂરતના 
પાટીદાર આશ્મમાં રહ્યા. સૂરતમાં શાહપુરમાં 
અનરે બારડોલી તાલુકાના િાંકાનરેર ગામરે રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં વશક્ષક. વપકરેકટંગ, સિદરેશીનો પ્રચાર. 
ખાદીપ્રચારની પ્રિમૃવતિ. નાગપુર ઝંડા 
સતર્યાગ્રહમાં ડૉ. વઘર્યાની આગરેિાની હરેઠળની 
ટુકડીમાં ગર્યા. ધરપકડ. એક િષ્થની કરેદની 
સજા ભોગિી. તરે પછી બૈતુલ અનરે સાગરની 
જેલમાં મોકલર્યા. આખરરે વશક્ષક તરીકરે વનિમૃતિ.
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પા્લેજવાળા, ત્રિિરોવનદાસ 
છગન્લા્લ
જનમ : 9 ફરેરિુઆરી, 1911. પાલરેજ, કજ. ભરૂચ.

1930ની ચળિળમાં વિદરેશી કાપડની દુકાનો 
સામરે વપકરેકટંગ તથા સરઘસોમાં જોડાઈ િારંિાર 
કાનૂનભંગ. સરઘસમાં બરેસુમાર લાઠીમારથી 
બરેભાન. વિસાપુરની જેલમાં શહીદ થર્યરેલા 
સતર્યાગ્રહી ભૂરાભાઈનરે ગોધરાની સભામાં 
અંજવલ આપતું ભાષણ કરિા માટરે બરે માસની 
સજા. પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કરિા માટરે ત્રણ માસની સજા.

પાંચાકાકા
જનમ : 1876. ગામ : કરાડી, કજ. સૂરત.

1920માં અસહકારની ચળિળ અનરે 1928માં 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. જમીનનું 
મહરેસૂલ ન ભર્યુું, તરેથી જમીન જપ્ત થઈ. 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ અનરે કાંતિાની રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિ કરતા. 1930માં થર્યરેલી ચળિળ અનરે 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. ગામ ઉપર 
સામુદાવર્યક દંડ નાખર્યો, તરે ન ભર્યયો.
અિસાન : 1951.

ત્પક્ટટ, મરીઠુબહેન હરોરમસજી
જનમ : 11 એવપ્રલ, 1892, મુંબઈ.
અભર્યાસ : વસવનર્યર કરેવમરિજ. 1915 : 
ગાંધીજીનો સંપક્થ. ખાદીવિભાગમાં મંત્રી. 
મુંબઈ સ્ત્રીસભા. દરેશભ્રમણ. 1923 : બોરસદ 
ના-કર સતર્યાગ્રહ. છાિણીમાં 6 મવહના િાસ. 
1928 : મવહલાઓમાં પ્રચાર. બારડોલીમાં 
ઉતિરાવધકાર છીનિાર્યો. 1930 : મીઠા-
સતર્યાગ્રહ સમર્યરે સૂરતમાં કસતૂરબાનાં 
સહકાર્ય્થકર. દારૂનાં પીઠાં ઉપર બહરેનોનું 
વપકરેકટંગ સૂરત શહરેર અનરે કજલલાનાં ગામોમાં 
ગોઠિાતાં. બહરેનોની સૂરત છાિણીનાં 
સંચાવલકા. મરોલી કસતૂરબા સરેિાશ્મની 
સથાપના. 1931માં સવિનર્ય ભંગ આંદોલન. 4 

મવહના કારાિાસ. પાંડુરોગનો ભોગ. 
સતર્યાગ્રહીઓ માટરે આરોગર્યકરેનદ્ર. 1942 : 
ઘિાર્યરેલા સતર્યાગ્રહીઓ માટરે દિાઓ, અનાજ 
િગરેરરે િસતુઓ પહોંચાડતાં. મરોલી ક્ષરેત્રમાં 
કનર્યાશાળા, છાત્રાલર્ય, આરોગર્યકરેનદ્ર, બાળકરેનદ્ર, 
દાઈકરેનદ્ર અનરે ઉદ્ોગકરેનદ્રની સથાપના અનરે 
સંચાલન.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

પરીઠક્ડયા, છગન્લા્લ કચરાિાઈ
ધોળા, જામનગર.

1930માં ધોળામાં પરદરેશી માલના બવહષકારમાં 
પ્રિમૃતિ. મોરબી ખાદી સતર્યાગ્રહ. એક મવહનો 
કારાિાસ. ધાંગધા પોલીસનો માર. 1942-43 
સુધી વિવિધ લડતોમાં સકકર્ય.
પુવનર્યાભાઈ મદારભાઈ
બારા બૂટિાડા, તા. મહુિા.
1942ની ચળિળમાં દારૂ-તાડીના વિરોધમાં 
ચળિળ. ધરપકડ. કારાિાસ.

પુરાત્ણક, ગજાનન સદાત્શવ
િડોદરા.

1942માં અભર્યાસકાળથી જ સિાતંત્ર્ય-
આંદોલનમાં સકકર્ય. સભા-સરઘસ. વપકરેકટંગ. 
અડાસ હતર્યાકાંડમાં સંડોિણી. પોલીસનો 
અતર્યાચાર. અંતરે મુક્ત. સમાજસરેિામાં પ્રિમૃતિ.

પુરાણરી, અંબા્લા્લ બા્લકૃષણ
જનમ : 26 મરે, 1894. સૂરત.

િડીલ બંધુ છોટુભાઈ પુરાણી. ગુજરાતમાં 
વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિનો વર્યાપક પ્રચાર. રાષ્્રભાિનાની 
પ્રરેરણાનો વિકાસ. ગાંધીજી પૂિકે શ્ી અરવિંદની 
કાંવતની ભાિનાના સૈવનક. સશસ્ત્ર કાંવત માટરે 
તૈર્યારી. ગાંધીજીનો પ્રભાિ. છોટુભાઈ 
અસહકાર આકદમાં પ્રિમૃતિ. અંબુભાઈ શ્ી 
અરવિંદની ર્યોગસાધનામાં પ્રિમૃતિ. 23 િષ્થ 
પછી 1947માં ગુજરાતમાં આગમન. 
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પરદરેશોમાં ર્યોગપ્રચાર. શ્ી અરવિંદના ગ્રંથોનો 
અનુિાદ. લરેખન.
અિસાન : 11 કડસરેમબર, 1965.

પુરાણરી, ઇનદ્રવદન જઠેા્લા્લ
જનમ : 1920. દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
એલ.સી.પી.એસ.નો અભર્યાસ છોડ્ો. હડતાળ. 
દરેિગઢબાકરર્યા જઈ રાજર્યના અમલદારો વિરદ્ધ 
ગુપ્ત પવત્રકાઓ પ્રગટ કરી. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
અમદાિાદના અકજતભાઈ પટરેલના માગ્થદશ્થન 
મુજબ દારૂગોળાના બૉમબ બનાવર્યા. 
સંતરામપુર પાસરે પાનમ નદીનો પુલ ઉડાિી 
દરેિા બૉમબ મૂ્ર્યા. ધડાકા. પુલનરે નુકસાન. 
અમદાિાદમાં શંકા પરથી ધરપકડ. જેલિાસ. 
પુરાિાના અભાિરે મુક્ત.
િડોદરામાં ડૉ્ટરની પ્રૅક્ટસ.

પુરાણરી, કનુિાઈ છરોટુિાઈ
જનમ : 18 ઑગસટ, 1908. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા 
બારડોલી જઈ ગોલબા છાિણીમાં રહ્યા. 
1930-32ની ચળિળમાં જંબુસર તાલુકામાં 
ના-કરની લડતમાં ભાગ લીધો. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં મુંબઈ તથા 
અમદાિાદમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 1943માં ઇંદોરથી 
ધરપકડ. બીજા કાંવતકારીઓ વિશરે માવહતી 
મરેળિિા ખૂબ ત્રાસ. વશક્ષક બનર્યા.

પુરાણરી, ગંગાશંકર ન.
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

ધંધો : િરેપાર. પંચમહાલ કજલલા સવમવતની 
કાલોલમાંની ઑવફસ સરકારરે ગરેરકાર્યદરે જાહરેર 
કરી, જપ્ત કરી. તરેનો પુન: કબજો લરેિા 22 
ઑગસટ, 1932ના રોજ ગર્યરેલા. કાલોલના 
ગંગાશંકર, રદ્રપ્રસાદ જે. દરેસાઈ તથા છ 
સાથીઓની ધરપકડ. ચાર માસની કરેદની સજા.

પુરાણરી, ચંચળબહેન
ભરૂચ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
જોડાર્યાં. તરેમણરે ભરૂચ અનરે આસપાસનાં 
ગામોમાં દારૂતાડીનાં પીઠાં તથા પરદરેશી કાપડ 
િરેચતી દુકાનો પર વપકરેકટંગમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો હતો.

પુરાણરી, છરોટુિાઈ બા્લકૃષણ
જનમ : 13 જુલાઈ, 1885. ડાકોર, કજ. ખરેડા.

1908માં લાહોરના વિપલિિાદીઓના 
સંગઠનમાં જોડાર્યા. ગાંધીજીથી પ્રભાવિત. 
1930માં સતર્યાગ્રહ કરી, જેલિાસ. 1940માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કરી કારાિાસ. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભૂગભ્થમાં. ગુપ્ત 
સંગઠન સાધી ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિનું નરેતમૃતિ. 
બૉમબ બનાવર્યા. શસ્ત્રો ભરેગાં કર્યાું. ગુપ્ત 
કાંવતકારીઓ સાથરે પોલીસ થાણાં પર હુમલા 
કરી શસ્ત્રોની લૂંટ. ‘રાજદ્રોહ’ પવત્રકા ચલાિતા. 
ગુજરાતમાં વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિનો પ્રચાર.
અિસાન : 22 કડસરેમબર, 1950.

પુરુષરોત્તમ
ઇટાદરા, માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉ. ગુજરાત
ઇટાદરાના મુખી. 1938 : માણસા રાજર્યની 
ખરેડૂત પકરષદરે ના-કરની લડત જાહરેર કરી, 
તર્યાર બાદ લોકોનરે ઉશકરેરિાના આરોપસર 
તરેમની ધરપકડ કરીનરે રાજર્યની સરકારરે 
મુખીઓનરે અંકુશમાં રાખિાનો પ્રર્યાસ કર્યયો.

પુરુષરોત્તમ કાનજી
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ચાર માસનો જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

પુરુષરોત્તમદાસ જાદવજીિાઈ
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જામજોધપુર.

જામનગર પ્રજામંડળની લડત િખતરે ગામડામાં 
પ્રચાર કરતી િખતરે રાજર્યરવક્ષત ગુંડાટોળીએ 
તરેમનરે સખત માર મારીનરે ફેંકી દીધા. બીજી 
રીતરે પણ તરેમનરે ખૂબ સહન કરિું પડ્ું.

પુરુષરોત્તમિાઈ િાણજીિાઈ
કુવતર્યાણા, કજ. જૂનાગઢ.

જૂનાગઢના નિાબી રાજર્યના જુલમો સામરે 
લડ્ા. રાજર્ય-સરકાર તરફથી પરેનશન એનાર્યત 
કરિામાં આિરેલ છરે.

પુરુષરોત્તમિાઈ મરોતરી્લા્લ
ચૂડા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. નિ માસ
જેલિાસ.

પુરુષરોત્તમ ત્શવાિાઈ
ભાદરણ, કજ. આણંદ. ઉંમર : 20 િષ્થ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન રાસ મુકામરે 
સરઘસની આગરેિાની લરેતાં 26 જૂન, 1932ના 
કદિસરે ધરપકડ થઈ. તરેમનરે 6 માસની સખત 
કરેદ અનરે રૂ. 100/- દંડ અથિા દોઢ માસની 
િધારરે કરેદની સજા થઈ હતી. તરેમણરે સાબરમતી 
અનરે વિસાપુર જેલમાં સજા ભોગિી હતી.

પુરુષરોત્તમ ત્શવ્લા્લ
જનમ : 1907. વનિાસ : મુંબઈ.

ભરતગૂંથણના કારીગર. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ વહલચાલમાં ભાગ લરેતાં ઑગસટ 9, 
1942ના કદિસરે મુંબઈમાં થર્યરેલા ગોળીબારમાં 
ઘિાર્યા અનરે તરે જ કદિસરે અિસાન પામર્યા.

પુરુષરોત્તમ સરોમનાથ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકા-પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ. શાહપુરની ગોઝાકરર્યાની પોળરે પવત્રકાઓ 

ચોડિા માટરે જાનર્યુઆરી, 1943માં ધરપકડ. છ 
માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 250/- દંડ.

પુરરોક્હત, અનુપરામ તુળજારામ
જનમ : 22 જૂન, 1922, માંડિી, કજ. સૂરત.

મૅકટ્રક પાસ થઈ, સૂરત એમ.ટી.બી. કૉલરેજમાં 
જોડાર્યા. 1942ની લડત શરૂ થતાં વસવનર્યર 
બી.એસસી.માંથી કૉલરેજ છોડી, લડતમાં 
જોડાર્યા. િરેડછી સિરાજ આશ્મમાં જોડાઈ 
આકદિાસી ગામોમાં લડતનો પ્રચાર. ધરમપુર 
(તા. માંડિી) ગામરેથી ધરપકડ. એક િષ્થની 
કરેદની સજા. પછી આંબાપારડી આશ્મમાં 
રહીનરે ખાદી-ગ્રામોદ્ોગની પ્રિમૃવતિ. લડત બાદ 
અભર્યાસ, િકીલ, સરેશનસ જજ.

પુરરોક્હત, કનૈયા્લા્લ શંિુરામ
જનમ : 1908. િતન : સૂરત.

માધર્યવમક શાળામાં કટળકજર્યંતી ઊજિાઈ 
તર્યારથી રાજકારણમાં રસ. 1921માં ગાંધીજી 
મુંબઈથી કોલકાતા જતા હતા તર્યારરે 13 િષ્થની 
ઉંમરરે મળસકરે પાંચ માઈલ ચાલીનરે ગાંધીજીના 
દશ્થનરે ગર્યા હતા. ગાંધીજીના પાંચરેક વમવનટના 
ભાષણની ખૂબ અસર. કૉંગ્રરેસની સભર્યનોંધણી, 
ખાદીપ્રચાર, વપકરેકટંગ અનરે પવત્રકાઓ િહેંચિાનું 
કામ કર્યુું. 1925માં ઇંદોરની હોલકર કૉલરેજમાં 
રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિ ચાલુ રાખી. કાંતણમંડળ સથાપી 
તરેના મહામંત્રી થર્યા. ખાદીપ્રચાર અનરે 
સભર્યનોંધણીનાં કામો વનર્યવમત કરતા. 
ફૈજપુરના કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક 
તરીકરે સરેિા આપી હતી. 1937ની પહરેલી 
ચૂંટણીમાં કૉંગ્રરેસ પક્ષ માટરે કાર્ય્થ.

પુરરોક્હત, ગજાનન સાકર્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે તરેમના 
મોટા ભાઈ ગુણિંતભાઈ પુરોવહત સાથરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાંગફોડનાં કાર્યયોમાં જોડાર્યા. 
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તરેમની સાથરે કરેટલાંક સાહવસક કાર્યયો કર્યાું. 
લાંબો સમર્ય ભૂગભ્થિાસમાં રહ્યા. તરેમનરે 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ.

પુરરોક્હત, ગુણવંતરાય સાકર્લા્લ
જનમ : 23 ઑ્ટોબર, 1921. િતન : ભાિનગર.

વપકરેકટંગમાં વિદ્ાથભીકાળથી રસ. પ્રચારપવત્રકા, 
સરઘસ િગરેરરેમાં. 1938-39 : રાજકોટની 
લડતમાં સકકર્ય. ધરપકડ. જેલ. જેલમાં 
ઉપિાસ. રરેલિરે કમ્થચારી મંડળના સંગઠનના 
કાર્ય્થમાં. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં અગ્રરેસર. લખતર-લીલાપુર, 
ભંકોડા, વિરમગામ, રરેલિરેના ટપાલના ડબા પર 
છાપા. સરકારી િાહનવર્યિહાર થંભાિી દરેિા 
તાર-ટરેવલફોનના તાર કાપિા. રરેલિરેના પાટા 
ઉખરેડી નાખિા. પુલો ઉડાિી દરેિાના કાર્ય્થમાં 
સકકર્ય. િૉરંટ. ધરપકડ. ઉમરાળા જેલમાંથી 
ભાગી છૂટ્ા. તર્યાર પછી િૉરંટ હોિા છતાં 
સરકાર કદી પકડી શકી નવહ. જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમત િખતરે દળ સરેનાપવત. સિરાજ 
પછી અમરરેલી કજલલાના બાબાપુર ગામરે 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓ. શૈક્ષવણક સંસથાઓ 
ઊભી કરી અનરે સંચાલન. માથાભારરે તતિો 
સામરે ઝઝૂમીનરે લોકોનરે ભર્યમુ્ત કર્યા્થ. કજલલા 
પંચાર્યતના પ્રમુખ. ગ્રામોતથાનનું તરેમજ 
અનર્યાર્યવનિારણનું કાર્ય્થ.

પુરરોક્હત, ઘનશયામિાઈ સાકર્લા્લ
જનમ : 1920. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં અવગ્રમ ભાગ. લખતર-
લીલાપુર ટ્રરેનનો ટપાલનો ડબબો લૂંટિાનું ભારરે 
સાહસભર્યુું કાર્ય્થ. રાજકીર્ય ચળિળમાં ભાગ 
લરેિા બદલ ભાિનગર રાજર્યની નોકરી છોડિી 
પડી. પરેનશન તરેમજ તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.

પુરરોક્હત, પદ્કાનત સાકર્લા્લ
જનમ : જૂન, 1929.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં નાની ઉંમરરે 
ભાગ લીધો. 1944-45માં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
સતર્યાગ્રહ. ગુણિતંરાર્ય(મોટા ભાઈ)ની ટુકડીમાં 
જોડાર્યા. ખૂબ સહન કર્યુું.

પુરરોક્હત, બાબુિાઈ મગન્લા્લ
પોરબંદર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેિાથી રાજર્યના 
અમાનુષી જુલમોના ભોગ બનર્યા.

પુરરોક્હત, મંગળાબહેન 
ઘનશયામિાઈ
જનમ : 1922. િતન : ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. ભાિનગરમાં બરે માસનો જેલિાસ.

પુરરોક્હત, વેણરીદાસ જમનાદાસ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ. ઘરની ઝડતી. કૉંગ્રરેસપવત્રકા અનરે આઝાદ 
દીિાસળી િગરેરરે કાળુપુર, હાજાપટરેલની પોળરેથી 
મળ્ું. છ માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 300 દંડ.

પુરરોક્હત, શંકર્લા્લ ખુશા્લદાસ
જનમ : 16 જાનર્યુઆરી, 1920. રૂદણ, ખરેડા.

1930-32માં સવિનર્ય કાનૂનભંગ લડત. 
િાનરસરેના. પ્રભાતફરેરી. લોકજાગમૃવત. 1939 : 
હકરજન આશ્મમાં, સાબરમતીમાં ગ્રામસરેિા 
વશક્ષણ. 1940 : મહરેમદાિાદ ગ્રામસરેિક. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. પવત્રકાવિતરણ. 
ગામોમાં ઔષધવિતરણ. ગ્રામજાગમૃવત. 30-10-
1942 : મહરેમદાિાદ ષડ્ંત્ર કાંડ. ધરપકડ. 
પોલીસમારથી ખાટલાિશ. 21-4-1943 : 
નર્યાર્યાલર્યરે વનદયોષ છોડ્ા; પણ તરત 
સંરક્ષણધારા હરેઠળ સાબરમતી કારાગમૃહમાં. 11 
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જૂન, 1943ના કદિસરે મુક્ત. 1947 : સરેિાદળ 
તરફથી વહનદુ-મુસલમાન અથડામણો ટાળિા 
કાર્ય્થ કર્યુું. નકડર્યાદ સુધરાઈના ઉપપ્રમુખ. ર્યાત્રી 
મંડળમાં સરેિા.

પુરરોક્હત સૂરજરામ
રાજપીપળા.

રાજપીપળા દરેશી રાજર્યના લોકોનરે થતા 
અનર્યાર્યો તથા શોષણનો વિરોધ કરિા 
સથપાર્યરેલ ‘લોકસભા’ નામની સંસથાના મુખર્ય 
આગરેિાન, તરેની સથાપના માટરે પ્રરેરણા આપનાર 
છોટુભાઈ પુરાણી હતા. તરેઓ િરેઠની પ્રથા, 
લાંચ-રશિત, શોષણ િગરેરરે નાબૂદ કરિાની 
માગણી કરતા અનરે તરે િાસતરે લોકજાગમૃવતનું 
કામ કરતા.

પૂજાિાઈ ચૂંથાિાઈ જોરાિાઈ
દંતરેલી, કજ. ખરેડા.

1931-32માં દંતરેલી ના-કર સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. સભા-સરઘસોમાં સકકર્ય. સિદરેશી 
આંદોલન. પરદરેશી માલ તથા દારૂના િરેપાર 
સામરે વપકરેકટંગ. પવત્રકાવિતરણ. 12 મવહના 
કારાિાસ. મુક્ત પછી રાષ્્રસરેિા ચાલુ. નોકરી.

પૂનમિાઈ ્લલ્લુિાઈ
પણસોરા, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મરે, 1930માં ખરેડા કજલલાની 
ટુકડીમાં ધરાસણાના મીઠાના અગરોમાંથી 
મીઠાની લૂંટ કરી કાનૂનભંગ કરિા િાસતરે ગર્યા. 
તર્યાં સખત લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા અનરે 
કાંટાની િાડમાં ફેંકી દીધરેલા.

પૂનાબહેન બાબરિાઈ
આશી, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 

ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના સરઘસ 
ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
લાઠીના પ્રહારથી તરેમનરે પાંસળાં ઉપર ઈજા થઈ 
હતી.

પેશાવક્રયા, જમનાદાસ 
્લક્મણિાઈ
રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ધરપકડ. છ માસની સખત 
કરેદ તરેમજ દંડ. બરે માસ અનરે 14 કદિસની સજા 
ભોગવર્યા બાદ મુ્ત થર્યા.

પરોપટ, નરિેરામ નરત્સંહદાસ
મુંબઈ. િતન : કચછ.

કચછી પ્રજાકીર્ય પકરષદના મંત્રી અનરે મુંબઈમાં 
કચછી સમાજના આગરેિાન. કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં જ 
ધરપકડોના બીજા રાઉનડમાં તરેમની ધરપકડ 
કરીનરે જેલમાં અટકાર્યતમાં રાખિામાં આવર્યા.
પોપટ (િૈદ્), નારણદાસ પીતાંબરદાસ
જનમ : 27 જાનર્યુઆરી, 1915. જોકડર્યા, કજ. 
જામનગર.
જામનગર રાજર્યના જુલમો સામરેની લડતમાં 
સકકર્ય. અટકાર્યત. ઘરિખરી અનરે ઘર જપ્ત 
કરીનરે િરેચી નંખાર્યાં. છૂટ્ા બાદ રાજર્યરે હદપાર 
કર્યા્થ. રાજકોટ લડતમાં ભાગ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે મુંબઈમાં ભાગ લીધો. 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. દસ મવહના કરેદ. 1952માં 
સૌરાષ્્ર વિધાનસભામાં સભર્ય. જોકડર્યામાં 
સહકારી/પંચાર્યતની પ્રિમૃવતિમાં અગ્રણી. પરેનશન 
અનરે તામ્પત્ર (ભારત સરકાર) એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.

પરોપટ્લા્લ તારાચંદ
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
પકડાર્યા. ધરપકડ થઈ. રાજકોટ સરેનટ્રલ જેલમાં 
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ચાર મવહના જેલિાસ ભોગવર્યો.

પ્તાપ ગુણવંતરાય
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં છાપરેલી પવત્રકાઓ ચોડિા 
અનરે રસતા પર ભોંર્યપવત્રકાઓ લખિા માટરે
2981942ના રોજ ધરપકડ. ત્રણ માસની કરેદ 
અનરે રૂ. 500/- દંડ.

પ્િુ, કલપનાબહેન કેશવ
જનમ : જાનર્યુઆરી, 1920. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. કરે. જી. પ્રભુનાં પતની. 
1932માં સરઘસની આગરેિાની લરેતાં ધરપકડ. 
છ માસની જેલ. 1932માં રાષ્્રધિજનું રક્ષણ 
કરતાં તરેમનું સૌભાગર્યકંકણ તૂટી જતાં સરકારી 
મકાન ઉપર રાષ્્રધિજ ફરકરે તર્યારરે જ કંકણ 
પહરેરિાની પ્રવતજ્ા. 1933માં ના-કરની લડતમાં 
ભાગ લીધો. 15 ઑગસટ, 1947ના કદિસરે 
કંકણ ધારણ કર્યાું. સતર્યાગ્રહ િખતરે ગામડાંમાં 
ફરીનરે લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ. 1942ની ચળિળમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. બૉમબ સાચિી રાખિા િગરેરરે.

પ્િુ, કેશવ ગરોત્વંદ
જનમ : 1913 આશરરે. અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
બૉમબપ્રિમૃવતિનું સંચાલન કરતા. સપટરેમબર, 
1942માં પચાસરેક ર્યુિાનોની આઝાદીની 
લડતમાં ભાગ લરેિા તથા માવહતી ગુપ્ત 
રાખિાની પ્રવતજ્ા પર લોહીથી સહીઓ કરાિી. 
કાર્ય્થકરોનરે કોડનંબરો આપર્યા. કાંવતકારોની 
ગુપ્ત સભા ર્યોજી, આર્યોજન. કરિૉલિરો, 
કારતૂસો, દારૂગોળો, શરેલસ િગરેરરે સાચિિા 
મકાનો ભાડરે રાખરેલાં. તરેમની દરેખરરેખ અનરે 
સૂચના મુજબ સેંકડો બૉમબ બનાિિામાં 
આવર્યા હતા. ભૂગભ્થમાં. અમદાિાદમાં જુદા 
જુદા માણસોના ઘરેર તથા િડોદરામાં એક 
મંકદરમાં ગુપ્ત રહી, 1943માં ધારિાડમાં 

ત્રણરેક મવહના રહ્યા. અમદાિાદમાં લડત 
દરવમર્યાન ‘પ્રભુદાસ’ નામ રાખર્યું હતું.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

પ્િુદાસ ચુનરીિાઈ
ભાદરણ, તા. બોરસદ. ઉંમર : 22 િષ્થ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન કઠાણા મુકામરે 
જાહરેર સભામાં પ્રિચન કરતાં 1 સપટરેમબર, 
1930ના રોજ ધરપકડ કરિામાં આિી. તરેમનરે 
ચાર માસની કરેદની સજા થઈ હતી. સાબરમતી 
તથા ર્યરિડા જેલમાં સજા ભોગિી.

પ્િુ્લા્લ શંકર્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં ગરેરકાર્યદરે પોસટસ્થ રાખિા 
બદલ સારંગપુરમાંથી 11-9-1942ના રોજ 
ધરપકડ કરી. વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ 
અટકાર્યત.

પ્મુખ્લા્લ ગરોરધનદાસ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં કૉંગ્રરેસપવત્રકા અનરે િાંધા 
ભર્યાું. પોસટસ્થ રાખિા માટરે 11-9-1942ના 
રોજ ધરપકડ. વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ 
અટકાર્યત.

પ્ાણજીવન ઉિફે કાત્્લદાસ પુરુષરોત્તમ
જનમ : 1918. અમદાિાદ.

વમલમાં નોકરી. 1942ની ચળિળમાં િીજળીનાં 
સબસટરેશનો બૉમબથી ઉડાિી દરેિાના 
કાિતરામાં ભાગ લીધો. અનાથાશ્મનાં 
સબસટરેશનમાં બૉમબ મૂ્ર્યા. ધરપકડ. 
અટકાર્યત.

પ્ાણજીવનદાસ
પાટડી, ઉતિર ગુજરાત.

પાટડીના આગરેિાન. 1930ના વિરમગામ 
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સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 23 મરે, 1930ની 
રાત્રરે પાટડીમાં ગંજાિર જાહરેર સભા થઈ. તરેમાં 
પ્રાણજીિનદાસરે લડત માટરે પ્રોતસાહન આપર્યું. 
24 મરે િહરેલી સિારરે પ્રાણજીિનદાસરે શૂરા 75 
સૈવનકો સાથરે પ્રર્યાણ કર્યુું. પાટડીથી 5 માઈલ 
(આશરરે 8 કકમી.) દૂર જૂના ખારાઘોડામાં 
મીઠાના અગરો પાસરે પહોંચી ગર્યા. 
સતર્યાગ્રહીઓએ મીઠું પોતાની થરેલીઓમાં ભરી 
લીધું. તરે લઈ પાટડી જતા હતા એટલામાં 
પોલીસોએ તરેઓના ઉપર લાઠીઓનો િરસાદ 
િરસાવર્યો. વનદ્થર્ય લાઠીમાર થર્યો. અનરેકનાં 
માથાં ફૂટ્ાં. પ્રાણજીિનદાસનરે લાકડી, કુંદા, 
ધક્કા, લાતો માર્યાું. મીઠું હાથમાંથી છૂટી ગર્યું. 
અસહ્ય િરેદના, વનદ્થર્ય મારથી પડી ગર્યા. તરેમનરે 
ગાડામાં પાટડી લઈ ગર્યા. પંદરસોળ લાકડી 
પડી હશરે. આવસસટનટ સૉલટ કલરે્ટર વપર્યસ્થનરે 
એકરેએક સતર્યાગ્રહીની ગાંધી ટોપી ઝૂંટિી લીધી 
અથિા હિામાં ઉડાડી.

પ્ાણજીવનદાસ નવ્લચંદ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

પ્ાણ્લા્લ ચૂનરી્લા્લ (મહાતમા)
જનમ : 2 મરે, 1901. મોરબી.

મોરબી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. તરેમનાં પતની 
દર્યાકુંિરબહરેન પણ રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં 
પ્રચારપવત્રકાઓ િહેંચીનરે ભાગ લરેતાં હતાં.

પ્ાણ્લા્લ છગન્લા્લ
જનમ : 1922 આશરરે. િતન : મોરબી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ થઈ. ચાર મવહના જેલિાસ થર્યો.

ત્પ્યવ્રતિાઈ ડાહ્ાિાઈ
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ થઈ. બરે માસની સજા થઈ.

પ્રીતમ્લા્લ તુ. (અત્રિ)
પોરબંદર.

કૉંગ્રરેસી અનરે ખાદીધારી. ર્યુિક સંઘનું રાષ્્રિાદી 
પ્રચાર સાવહતર્ય પોતાના પ્રરેસમાં છાપિા તથા 
રાષ્્રિાદી પ્રિમૃવતિઓમાં સહકાર આપિા બદલ 
ધરપકડ. છ માસથી િધુ જેલિાસ. જેલમાં 
સતામણી. તામ્પત્ર અનરે પરેનશન મળતાં હતાં.

પ્ેમશંકર િાનુશંકર
હળિદ.

ધાંગધાની લડત િખતરે હળિદમાં થાળી 
િગાડીનરે પ્રચાર કરતાં પોલીસોનો અસહ્ય માર 
ખાધો.

િ
િગરે, રાજાિાઉ
િતન : મહારાષ્્ર.

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠનો સરેિક. બોરસદ તાલુકામાં 
પ્રચારકાર્ય્થ. 24-1-1932ના રોજ આંકલાિ 
ગામ-
માં પવત્રકા િહેંચતાં તથા ખરેડૂત ભાઈઓનરે 
લડતમાં જોડાિાનું કહરેતાં ધરપકડ અનરે ત્રણ 
માસની સજા.

િડકે, ત્વઠ્ઠ્લ ્લક્મણ (મામાસાહેબ)
િતન : પુરણાગઢ, રતનાવગકર. કમ્થભૂવમ : ગોધરા. 
કજ. પંચમહાલ.

1907માં રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં પ્રિરેશ. ગંગનાથ 
વિદ્ાલર્ય િડોદરામાં કાંવતકારીઓનો સંપક્થ. 
1915 : હકરજન આશ્મ, અમદાિાદમાં 
ગાંધીજીનો વનકટ સંપક્થ. 1917 : ગોધરા ગાંધી-
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આશ્મની સથાપના. હકરજનસરેિા રચનાતમક 
કાર્ય્થ. વપકરેકટંગ, સભા-સરઘસ જેિી પ્રિમૃવતિ. 
1932 : દોઢ િષ્થ કારાિાસ. 1942 : દોઢ િષ્થ 
કારાિાસ. વનિાસ : અમદાિાદ હકરજન 
આશ્મ.

િતેહ મહંમદ િકરીર મહંમદ
અમદાિાદ.

તરેઓ કરિકટશ સરકાર તરફથી વનમાર્યરેલા 
મર્યુવનવસપલ કાઉકનસલર હતા. અસહકારની 
ચળિળ 1920-22 દરવમર્યાન તરેમણરે 23 
સપટરેમબર, 1920ના રોજ કખલાફતના માનમાં 
અમદાિાદ મર્યુવનવસપાવલટીમાંથી પોતાના 
હોદ્ાનું રાજીનામું આપી દીધું હતું.

િૂ્લબાવા ચંદાબાવા
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1892. કારરેલી, ભરૂચ.

વશક્ષણ : ધોરણ 5, પકઢર્યાર જ્ાવત, ઉચચ 
સંસકાર. 1930-42 દરવમર્યાન સઘળા 
સતર્યાગ્રહોમાં સકકર્ય. િારંિાર કારાિાસ. ના-
કર લડત. ભૂવમ જપ્ત. રેંકટર્યામાં શ્દ્ધા. સહકુટુંબ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. પુત્રી પણ કારાગમૃહમાં. પુત્ર 
મગનભાઈ – રવિશંકર મહારાજના કાર્ય્થમાં.
અિસાન : 1955.

િૂ્લાિાઈ મકનદાસ
પણસોરા, તા. આણંદ.

ગામના આગરેિાન. હોમરૂલની ચળિળમાં 
આગળ પડતો ભાગ લરેતા. તરેથી પણસોરા 
ગામમાં લીગના અગ્રણીઓ શંકરલાલ બૅંકર, 

ઉંમર સોબાની, જમનાદાસ વિારકાદાસ ખાસ 
પ્રચાર કરિા આિરેલા. ફૂલચંદ બાપુજી શાહ 
િગરેરરે સથાવનક આગરેિાનો અિારનિાર તર્યાં 
આિતા.

િરોજદાર, રણછરોડરામ મનસુખરામ
જનમ : 1904. અમદાિાદ.

1930 : ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. ભારરે માર. 15 કદિસ રગણાલર્યમાં 
ઉપચાર. 1932 : ‘સતર્યાગ્રહ’ પવત્રકા િહેંચતાં 
ધરપકડ. છ મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. ભારરે માર ખાધો. ખાકડર્યામાં 
વિવિધ સરેિાપ્રિમૃવતિ.

િરોજી, યાકુબિાઈ સા્લેહિાઈ
બારડોલી.

1942માં ઓલપાડમાં સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. સભા, સરઘસ, ભાષણો કરિાં, પવત્રકા 
િહેંચિી િગરેરરે કામો કર્યાું. પવત્રકા િહેંચતાં 
ધરપકડ. છ માસની સજા સાબરમતી જેલમાં 
ભોગિી.

િરોિત્ળયા, નાના્લા્લ
મુંદ્રા, કચછ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થઈ તર્યારરે 
મુંદ્રા હાઈસકૂલના વિદ્ાથભી. લડતમાં સકકર્ય 
ભાગ લઈ ગરેરકાર્યદરે પ્રિમૃવતિ કરિા બદલ 
પોલીસરે તરેની ધરપકડ કરી કરેસ કર્યયો. તરેનરે તથા 
બીજા એક વિદ્ાથભીનરે નિ-નિ માસની જેલની 
સજા કરિામાં આિી હતી.

બ
બકરોરબાઈ ગેમ્લિાઈ
િતન : ગોરિા, ખરેડા.

1935માં ના-કર લડત. પોલીસમાં હાજરી 
પુરાિિા ઇનકાર. 2 િષ્થ કારાિાસ. રૂ. 200 

દંડ.

બષિરી, જનાદ્જન અમૃત્લા્લ
જનમ : કડસરેમબર, 1899. રાજકોટ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી.. રાષ્્રીર્ય 
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કાર્ય્થકર. રાજકોટની લડતમાં સકકર્ય. ધરપકડ 
િહોરી જેલિાસી. સિરાજ બાદ સૌરાષ્્ર 
હાઈકોટ્થના નર્યાર્યાધીશ. ગુજરાત સરેલસ ટૅ્સ 
કટ્રબર્યૂનલના અધર્યક્ષ.

બષિરી, મધુરરીબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં વમલોની હડતાળ 
ખોલિાના વિરોધમાં કૉંગ્રરેસ સંગ્રામ સવમવતના 
સૂચનથી વમલમાવલકોના બંગલરે ઉપિાસ. 
પાંચમા કદિસરે 27-11-1942ના રોજ 
ચંપાબહરેન મહરેતાના બંગલરે પારણાં.

બષિરી, મનુિાઈ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 28 મરે, 1908. િતન : ભાિનગર.

1930માં ધોલરેરાના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં 
ટુકડીની આગરેિાની કરીનરે કાર્યદાભંગ કર્યયો. 
અઢાર માસની સજા થઈ. ફરી 1932માં 
સતર્યાગ્રહ કરતાં પકડાર્યા. ત્રણ માસની સજા. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાઈ જોખમી કામો કર્યાું.

બષિરી, શશરીકાંત મગન્લા્લ
જનમ : 1918 આશરરે. દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

હાલ : મુંબઈ.
દરેિગઢબાકરર્યા દરેશી રાજર્ય હોિાથી 1942ની 
ચળિળમાં ભાગ લરેિા ગોધરા ગર્યા. તર્યાં 
સરઘસોમાં જોડાઈ, સૂત્રોચચાર કર્યા્થ. ગુપ્ત 
પવત્રકાઓ િહેંચતાં ધરપકડ. ચાર માસની 
કરેદની સજા.

બચુિાઈ રણછરોડ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં સારંગપુર, દોલતખાનામાંથી
11-9’-42ના રોજ કૉંગ્રરેસપવત્રકા રાખિા માટરે 
ધરપકડ. અટકાર્યત. સાબરમતી જેલમાં 4 
માસ કારાિાસ.

બચચનત્સંહ મુનશાત્સંહ
શાહઆલમ, અમદાિાદ.

નરેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની સરેનામાં ગુલામ 
ભારતનરે છોડાિિાના કાર્ય્થમાં કામ કરિાનો 
મોકો મળ્ો. વસંગાપુરથી આઝાદ વહનદ ફોજમાં 
જોડાર્યા. ર્યુદ્ધમાં ભાગ લીધો. નરેતાજીના ડ્રાઇિર 
તરીકરે પણ સરેિાઓ આપી હતી.

બડદે, રરોહરીદાસ ્લક્મણદાસ
અમદાિાદ.

1931માં આઝાદીની લડતમાં ભાગ લીધો. 
1932માં જંગલ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
પકડાઈ જતાં નિ માસની જેલ ભોગિી. ધંધો 
ખોરિાઈ જતાં વમલની નોકરી કરિી પડી.

બડાઈ, કાકુિાઈ
પોરબંદર.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે પોરબંદર આિી લડતમાં 
ઝુકાવર્યું. રાજર્યરે તરેમના ઉપર જુલમો િરસાિીનરે 
નિી બંદરની જેલમાં પૂર્યા્થ. તર્યાં ભારરે ત્રાસ 
ગુજાર્યયો. સાત માસનો જેલિાસ િરેઠો. 
અધમૂઆ જેિા થઈનરે બહાર આવર્યા.

બક્િયા, રામજીિાઈ ગરોપા્લજી
લાઠી, કજ. અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.

સાબરમતી આશ્મમાં અંતરેિાસી તરીકરે 
જોડાર્યા. િણાટકામના વનષણાત. જુગતરામ 
દિરેએ ‘ગાંધીજીના િણાટગુર’ કહી બહુમાન 
કર્યુું. 1930ની દાંડીકૂચમાં જોડાર્યા. જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

બક્િયા, હરખજીિાઈ રામજીિાઈ
લાઠી, કજ. અમરરેલી.

બાળપણ સાબરમતી આશ્મમાં વર્યતીત થર્યું. 
િણાટકામના વનષણાત. 1930ની દાંડીકૂચમાં 
ગાંધીજી સાથરે જોડાર્યા. ધરપકડ થઈ, સજા 
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પામર્યા.

બદામરી, મરોહન્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 7 ફરેરિુઆરી, 1909. સૂરત.

1930માં ‘જર્ય સતર્યાગ્રહ’ પવત્રકા છાપિા માટરે 
કરેસ થર્યરેલો. તરે ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર પછી પાછો 
ખેંચાર્યો. 1939માં જૈનાનંદ વપ્રકનટંગ પ્રરેસ શરૂ 
કર્યુું. તરેમાં સતર્યાગ્રહ અંગરેની પવત્રકાઓ છપાતી. 
તરેથી દરોડો પડ્ો. 1942માં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
સૂરતના બૉમબ કરેસના પ્રથમ આરોપી બનર્યા. 
પોતાના મકાનમાં બૉમબ, પવત્રકા િગરેરરે તૈર્યાર 
કરતા હતા. 1942ની લડતમાં દોઢ િષ્થની 
અટકાર્યત.

બધેકા, અનસૂયાબહેન રત્ત્લા્લ
િલભીપુર.

િલભીપુરની લડત સમર્યરે નાગકરક પ્રવતબંધક 
ધારાનો ભંગ કરીનરે પકડાર્યાં. અટકમાં 
રાખિામાં આવર્યાં. તરે પછી મુંબઈમાં 
બાળવશક્ષણનું કામ કર્યુું.

બધેકા, ત્ગજુિાઈ િગવાનજી
જનમ : 15 નિરેમબર, 1885. િલભીપુર, કજ. 
ભાિનગર.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
દરવમર્યાન બારડોલી તાલુકાનાં ગામોમાં ગર્યા. 
ગ્રામિાસીઓ વહજરત કરીનરે ખરેતરોમાં પડાિ 
નાખીનરે રહરેતા હતા. તરેઓની િચચરે જઈ રાષ્્રીર્ય 
ગીતો, રાષ્્રીર્ય રાસગરબા, કીત્થન િગરેરરે 
ગિડાિીનરે લોકોમાં શૂરાતન પરેદા કર્યુું. સૂરતમાં 
‘િાનર પકરષદ’ ભરી, પોતરે િાનરસરેનાના 
સરેનાપવત તરીકરે સરકાર સામરે જેહાદ જગાિી. 
તરેમણરે ‘બારડોલીની વહજરત’ તથા ‘બોરસદની 
િીરાંગના’ પુસતકો લખર્યાં છરે.
વનધન : 23 જૂન, 1939.

બધેકા, દેવશંકર ક્રિપાશંકર

જનમ : 26 મરે, 1908. િલલભીપુર, કજ. 
ભાિનગર.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. વિદ્ાથભી 
કાર્ય્થકર. 1930માં મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 
સાબરમતી, ર્યરિડા જેલોમાં નિ માસ. દરેશી 
રાજર્યોની લડતો િખતરે પવત્રકાપ્રકાશન. 
સંગઠનમાં જોડાઈ લોકજાગમૃવતનું કામ. મજૂર-
સંગઠનનું કાર્ય્થ. સિરાજ આિતાં રાજર્યમાં 
અવધકારપદરે રહી મજૂરોનરે નર્યાર્ય અપાિિાનું 
કાર્ય્થ કર્યુું.
અિસાન : 8 સપટરેમબર, 1977.

બધેકા, સદાત્શવિાઈ છરોટા્લા્લ
જનમ : િલભીપુર, કજ. ભાિનગર. અભર્યાસ : 
બી.એ..

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે ભૂગભ્થ-
પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. તરેમણરે તરે દરવમર્યાન 
ભારરે સાહસર્યુ્ત જોખમી કાર્યયો કર્યાું. હાલ 
વનિમૃતિ.

બનારસરી, સૂરજબહેન હરદેવ
જનમ : 23 ફરેરિુઆરી, 1905. આસતા, ભરૂચ. 
ખરેડૂત કનર્યા, બાળવિધિા, અલપ વશક્ષણ, પણ 
હૈર્યાઉકલત ભારરે. રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં રસ. 
કાંતણ સતત ચાલુ. દરરેક સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
1930, ’32, ’40 દરવમર્યાન સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ 
લઈનરે વિવિધ કારાગમૃહોમાં બંદીિાસ. ભરૂચનાં 
બહરેનોમાં સથાન અનરે પ્રવતવઠિત. ગુજરાત 
રાજર્યમાં રાર્ય ગામનાં સરપંચ થર્યાં. સરેિાકાર્યયોમાં 
પ્રિમૃતિ.

બરજોરજી વિકાજી
િલસાડ.
1907માં સૂરત મુકામરે કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનથી 
સકકર્ય. 1917માં હોમરૂલ લીગમાં ભાગ લીધો. 
1921માં ગાંધીજીનરે િલસાડ બોલાિી સભા 
ભરી. 1927-28માં હકરજનોના પ્રશ્રે સુધરાઈ 
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સામરે લડત આપી નર્યાર્ય અપાવર્યો. ઉતિરકાળમાં 
ખાદીપ્રચાર, હકરજનસરેિા આકદ પ્રિમૃવતિ ચાલુ 
રાખી.

બ્લવંતત્સંહજી
િતન : જૂનાગઢ.

જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. 
વગરનાર સરેનાની આગરેિાની લીધી હતી.

બળદેવ મત્ણ્લા્લ જરેામિાઈ
જનમ : 1920. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેતાં સખત મારનો 
ભોગ બનર્યા. તર્યાર બાદ ધરપકડ કરિામાં 
આિી. સરધારની જેલમાં કરેદની સજા ભોગિી.

બંસરીબહેન દેસાઈિાઈ

કારે્લરી, ત્જ. િરૂચ.
1930ની લડત િખતરે સભા ભરી, ના-કરની 
લડતમાં જોડાર્યાં. ધરાસણામાં સતર્યાગ્રહ કર્યયો. 
અસહકારમાં ખુિાર થર્યાં. ઘરનાં માણસો ખૂબ 
હરેરાન થર્યાં. દરેસાઈભાઈએ પણ મીઠાનો 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો.

બાટત્વયા, કાંત્ત્લા્લ મરોનજી
િતન : જૂનાગઢ. વનિાસ : આકરિકા.

દરેશની રાષ્્રીર્ય લડતમાં જોડાિા િાસતરે આકરિકા 
છોડીનરે જૂનાગઢ આવર્યા. જૂનાગઢ પ્રજામંડળની 
લડત િખતરે પવત્રકાઓ િહેંચતા. વિવિધ 
વિસતારોમાં ફરીનરે પ્રચાર કરતા. પોલીસરે 
ધરપકડ કરી કસટડીમાં રાખર્યા. પોલીસ 
કસટડીમાં જુલમો ગુજાર્યા્થ. હદપાર કરીનરે 
આકરિકા મોકલિા પોરબંદર પહોંચાડ્ા. 
પ્રજામંડળના નરેતા રવતલાલ કાનજી દિરે તરેમનરે 
પોરબંદરથી રાજકોટ લઈ ગર્યા. ગાંધીજી સાથરે 
મુલાકાત કરાિી. તરેમની િીતકો સાંભળી 
ગાંધીજી દુ:ખી થર્યા. તરેમનું વનિરેદન લરેિડાિી 
આકરિકા મોકલિાની ભલામણ કરી. તરે 

કદિસની સાંજની પ્રાથ્થનાસભામાં આ ઘટનાનો 
ઉલલરેખ કરી દુ:ખ વર્ય્ત કર્યુું.

બાબક્રયા, સુરેશિાઈ રાત્ણંગિાઈ
જનમ : 6 જુલાઈ, 1913. તરિડા, અમરરેલી.

1930-32 : ધોલરેરા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. પરદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. ના-કર લડતનો 
પ્રચાર. ધોળ, િણોદ, ધાંગધામાં સતર્યાગ્રહ. 
િારંિાર કારાિાસ. 6 મવહના સાબરમતી અનરે 
વિસાપુર, 3 મવહના નાવશક, દરેશી રાજર્યોનાં 
કારાગમૃહોમાં. કાકઠર્યાિાડ હકરજન સરેિક સંઘ 
વિારા વશક્ષણપ્રિમૃવતિ. વર્યિસાર્ય : સરકારી નોકરી.

બાબુિાઈ કંચન્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિ વિારા 
લડતનો પ્રચાર કરતા. મરે, 1943માં પવત્રકાઓ 
રાખિા માટરે શાહપુરમાંથી ધરપકડ. જેલમાં 
અટકાર્યત.

બાબુિાઈ (છરોટાિાઈ) ખુશા્લિાઈ
ચકલાસી, કજ. ખરેડા.

1917ના ખરેડા સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. સભા, 
સરઘસ, વપકરેકટંગ. કારાિાસ. ના-કર લડતમાં 
સકકર્ય. ઘણી હાવન સહન કરી.

બાબુિાઈ (નરરોત્તમદાસ) 
નગરીનદાસ
સૂરત.

1941ના વર્યક્તગત સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં ભાગ 
લીધો. 1942માં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં 
પોલીસના હાથરે પકડાઈ જતાં પાંચ િષ્થની સજા 
થઈ. કુલ પોણા ચાર િષ્થની સજા બાદ છોડી 
મૂકિામાં આવર્યા.

બાબુિાઈ પરીતાંબરદાસ
અમદાિાદ.
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1942ની ચળિળમાં અમદાિાદ સુધરાઈના 
કમ્થચારીઓની હડતાળમાં ભાગ લીધો. છ 
માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 200/- દંડ 
અથિા ત્રણ માસની િધુ કરેદ.

બાબુિાઈ મગન્લા્લ
પોરબંદર.

1942ની લડત િખતરે પોરબંદર રાજર્યના 
જુલમોના ભોગ બનર્યા. રાજર્ય-સરકાર તરફથી 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

બાબુ્લા્લ બચુિાઈ
કાર્ય્થક્ષરેત્ર : મુંબઈ.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિી રરેકટંગઝના બળિાનરે ટરેકો 
આપિા માટરેના પ્રજાકીર્ય વિરોધના દરેખાિોમાં 
ભાગ. ફરેરિુઆરી 22, 1946ના કદિસરે 
પોલીસના ગોળીબારમાં ગોળી િાગી અનરે તરે જ 
કદિસરે અિસાન પામર્યા.

બાબુ્લા્લ શંકર્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં મામુ નાર્યકની પોળમાં 
ગોવિંદલાલ મો. પટરેલ સાથરે રાસાર્યવણક બૉમબ 
બનાિતાં ધડાકો. સખત ઈજાઓ થઈ. શરીરમાં 
કાચનો ટુકડો, લોખંડના બરે ટુકડા અનરે વપન 
ભરાઈ ગર્યાં. ધરપકડ. લાંબા સમર્યરે વનદયોષ 
છૂટ્ા.

બારિાયા, ત્શવ્લા્લ હરજીવનરામ
જનમ : 24 સપટરેમબર, 1911. બોટાદ, કજ. 
ભાિનગર.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં 
રાણપુરમાં પકડાર્યા. ચાર માસની સખત કરેદની 
સજા. દંડ ન ભરિા બદલ િધુ એક માસની 
સજા થઈ. સાબરમતી તરેમજ ર્યરિડામાં 
જેલિાસ ભોગવર્યો. 1932માં પ્રચાર કરતાં 
ધોલરેરા ખાતરેથી ધરપકડ કરિામાં આિી. છ 

માસની સખત સજા થઈ.
અિસાન : 4 જાનર્યુઆરી, 1983.

બાક્રયા, કમજીિાઈ
દાહોદ.

કડસરેમબર, 1942માં દાહોદમાં પંચમહાલ 
કજલલા આઝાદ પકરષદમાં ડરેવલગરેટ તરીકરે 
હાજર. તરેમાંથી તરેમના સવહત કુલ પંદર જણની 
ધરપકડ. દરરેકનરે બરે માસની કરેદની સજા.

બાક્રયા, મનસુખિાઈ દરીપાિાઈ
જનમ : 1891. રાર્યણખાડ, કજ. પંચમહાલ.

1930માં કાલોલ તાલુકાના મલાિ ગામરે જંગલ 
સતર્યાગ્રહ. 14 કદિસ કારાિાસ. 1930 : ના-
કર આંદોલન. સાડા ચાર મવહના કારાિાસ. 
1931માં મહરેસૂલ નવહ ભરિા તથા પોલીસમાં 
ઉપવસથત નવહ થિા બદલ 18 મવહના 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. અટકાર્યત. વનિમૃતિ.

બારૈયા, કાનજી આણંદજી (માસતર)
િતન : ભાિનગર (સૌરાષ્્ર).

1921માં તરેમણરે અનરે તરેમનાં પતની સોનાબાઈએ 
રાષ્્રસરેિામાં સિ્થસિ નર્યોછાિર કરિાનો સંકલપ. 
ખાદીનું િરેચાણ, લારીમાં ખાદી લઈનરે વિવિધ 
વિસતારોમાં ખાદીનાં ગીતો ગાતા, િરેચિા માટરે 
ફરતા. લોકોનરે ખાદી પહરેરિાની આિશર્યકતા 
સમજાિતા. પવત-પતની બંનરે ખાદીપ્રચાર સાથરે 
રાષ્્રીર્ય શાળા પણ ચલાિતાં. 1930ની 
ચળિળમાં બંનરેએ ભાગ લીધો. બંનરે જેલમાં. 
ઘરનો સામાન જપ્ત. પુત્રનું અિસાન છતાં 
દરેશભક્તમાં અણનમ. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લીધો. સરઘસમાં સખત લાઠીમારથી અિસાન. 
આર્ય્થસમાજી.

બારૈયા, જીવાજી જશેીંગજી
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કણભા, તા. બોરસદના ખરેડૂત.

1932માં ના-કરની લડતમાં ભાગ લીધો. 
તરેમણરે રૂ. 90/- મહરેસૂલ નહીં ભરરેલું. તરે બદલ 
4 મરે, 1932ના રોજ તરેમની ત્રણ ભેંસો અનરે 
તમાકુ મણ 15 (આશરરે 300 કકલો) જપ્તીમાં 
લઈ ગર્યા. પાછળથી ભેંસો પાછી અપાર્યરેલી.

બારૈયા, િગાજી ધૂળાજી
અવમર્યાદ, તા. બોરસદના મતાદાર.

1932ની ના-કરની લડતમાં ભાગ લીધો. તરેથી 
મહરેસૂલ તથા તગાિી પરેટરે જપ્તીમાં 5 મરે, 
1932ના કદિસરે તરેમની ભેંસ, પાડી, થાળી, 
લોટા, તપરેલું, બરેડું તથા એક મણ (આશરરે 20 
કકલો) ઘઉં જપ્તીમાં લઈ ગર્યરેલા. પાછળથી 
ભેંસ પાછી આપરેલી.

બારૈયા, િ્લાિાઈ ગુમાનિાઈ
િતન : કંકાપુર.

1932માં ટપાલપરેટીઓ તોડી લૂંટ કરિા માટરે 
એક મવહનો કારાિાસ.

બારૈયા, મંગળિાઈ બાવાિાઈ
િતન : લીંબાસી, ખરેડા.

1930-32 : ના-કર લડત. ધરપકડ. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. મહરેસૂલ પરેટરે ઘરિખરી જપ્ત.

બારૈયા, મંગળિાઈ બાવાજી
લીંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1932ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડત 
દરવમર્યાન લડત માટરે વનમાર્યરેલા સરમુખતર્યાર. 
‘માતર સંગ્રામ સમાચાર’ પવત્રકામાં વિદરેશી 
કાપડ તથા વિદરેશી મોરસ િગરેરરે િરેચતા િરેપારી 
સામરે જોરદાર પ્રચાર. વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. 
વિદ્ાથભીઓનરે સિદરેશી િસતુઓ િાપરિાનો 
આગ્રહ કરતા. વિદ્ાથભીઓનરે સિરાજ ર્યજ્માં 
જોડાિા હાકલ કરી.

બારૈયા, મરોતરીજી ત્શવાજી
અવમર્યાદ, તા. બોરસદના ખરેડૂત હતા.

1932ની ચળિળમાં ના-કરની લડતમાં ભાગ 
લીધો. મહરેસૂલ તથા તગાિી પરેટરે 5 મરે, 1932ના 
રોજ જપ્તી કરી; તરેમાં અનાજ, ખુરશી, ફાનસ, 
ખાટલો િગરેરરે લઈ ગર્યરેલા.

બારૈયા, શંકરિાઈ મંગળિાઈ
જનમ : 1919. િતન : લીંબાસી, તા. માતર.

આઝાદીની ચળિળમાં ભાગ લરેિા બદલ શાળા 
છોડરેલી અનરે લડતની પવત્રકા િહેંચિાના 
કાર્ય્થમાં જોડાર્યા. તરેથી તરેમની ધરપકડ કરિામાં 
આિી અનરે ધારિાડની બોસટ્થલ સકૂલમાં 
મોકલિામાં આવર્યા.

બારૈયા, સરોનાબાઈ કાનજીિાઈ
િતન : ભાિનગર.

1921થી પોતાના પવત સાથરે રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં 
ભાગ લઈ વિદરેશી કાપડના બવહષકારના 
આંદોલનમાં જોડાર્યાં. ખાદીનો પ્રચાર. 1930માં 
મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. સજા થઈ. 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

બારરોટ, ચૂનરી્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 18 ઑ્ટોબર, 1889. નકડર્યાદ, કજ. 
ખરેડા.

અભર્યાસ : ભાષા-વિશારદ, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ. 
1921માં કૉલરેજતર્યાગ. વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. 
‘સાબરમતી’ વિૈમાવસકના તંત્રી. 1923માં 
ગુજરાત પુરાતતિ મંકદરના જ્ાનભંડારમાં 
સકકર્ય. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. બોરસદમાં 
પવત્રકા-પ્રકાશન. બોરસદ તાલુકાના 
સરમુખતર્યાર. સરઘસના આગરેિાન. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. 1942 : બોરસદ છાિણીમાં પવત્રકા-
પ્રકાશન. 1943 : અમદાિાદ સરઘસ. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના 
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ગ્રંથાલર્યમાં અનરે પ્રકાશન વિભાગમાં.

બારરોટ, જીિાઈ મૂળજીિાઈ
િતન : ગોભલજ, કજ. ખરેડા.

વર્યિસાર્ય : ખરેતી. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં સરકારની વિશ્વર્યુદ્ધની નીવતનો 
વિરોધ કરતું ભાષણ. ધરપકડ. જેલની સજા 
ભોગિી.

બારરોટ, ડાહ્ાિાઈ મરોતરી્લા્લ
જનમ : 11 જાનર્યુઆરી, 1913. પાટણ.

1930માં પાટણ તાલુકા પ્રજામંડળની દોરિણી 
હરેઠળ દારૂ અનરે પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના સકકર્ય 
કાર્ય્થકર. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ગુપ્ત 
સંગઠનમાં જોડાઈ ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. કાિતરામાં 
વનષફળતા. ‘ઊંઝા કાિતરા કરેસ’ના એક 
આરોપી તરીકરે ધરપકડ. જેલિાસ. ગુનો 
સાકબત ન થિાથી મુક્ત.

બારરોટ, ડાહ્ાિાઈ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 1 ઑગસટ, 1924. મહરેસાણા. અભર્યાસ : 
ધોરણ 8.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં જોડાર્યા. 
પ્રભાતફરેરી, ગામડાંમાં ફરી આઝાદી સંગ્રામની 
પવત્રકાઓ િહેંચિી, ધારાસભર્યોનાં રાજીનામાં 
મરેળિિાં એમના વનિાસસથાનરે સતર્યાગ્રહ 
િગરેરરેમાં સકકર્ય. ધરપકડ. 14-9-1942થી 28-
9-1942 સુધી જેલમાં. પવત્રકાઓ તથા 
પ્રચારસાવહતર્ય તૈર્યાર કરિાનાં ર્યંત્રો છુપાિિા 
બદલ પોલીસ તરફથી િારંિાર ત્રાસ િરેઠિો 
પડ્ો. ખરેતીનો વર્યિસાર્ય.

બારરોટ, ક્દવાળરીબહેન ચૂનરી્લા્લ
િતન : નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન બોરસદનાં 
57મા સરમુખતર્યાર. 1933, એવપ્રલ 4 : ગાંધી 

કારાિાસ કદિસની ઉજિણી. પોલીસોનરે 
પવત્રકાવિતરણ. 9 મવહના કારાિાસ. 100 
રૂવપર્યા દંડ અથિા ત્રણ માસ િધુ કરેદની સજા.
બાિઝીર, ઇમામ અબદુલ કાદર (ઇમામસાહરેબ)
મુંબઈ. કમ્થભૂવમ : દવક્ષણ આકરિકા અનરે 
અમદાિાદ.
ગુજરાતી, ફારસી, અરબી, ઉદૂ્થ તથા અંગ્રરેજી 
ભાષાનો અભર્યાસ. દવક્ષણ આકરિકામાં 
ગાંધીજીનો સંપક્થ. ગાંધીજીએ વહનદીઓના 
હકોના રક્ષણ માટરે કરરેલા આંદોલનમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. જેલિાસ. ગાંધીજીએ વફવન્સ 
આશ્મ સથાપર્યો તરેમાં પૂણ્થ સહકાર. ગાંધીજીની 
સાથરે ભારત આવર્યા. 1919 રૉલરેટ કાર્યદાના 
વિરોધમાં અમદાિાદમાં થર્યરેલાં તોફાનો િખતરે 
શાંવત સથાપિા પ્રર્યાસ. ગુજરાત પ્રાંવતક કૉંગ્રરેસ 
સવમવતના સભર્ય, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સરેનરેટર 
તથા સાબરમતી આશ્મના ઉપ-પ્રમુખ તરીકરે 
નોંધપાત્ર સરેિાઓ. 1930 : ધરાસણાના 
સતર્યાગ્રહમાં નરેતમૃતિ. સખત માર ખાધો. નિ 
માસની જેલ. જેલમાં ક્ષર્યરોગ થર્યો.
અિસાન : 9 કડસરેમબર, 1931.

બાવાજી, કલયાણદાસ
િણસોલી, કજ. ખરેડા. િર્ય : 1917માં 80 િષ્થ.

ખરેડા સતર્યાગ્રહ (1917) િખતરે આ ખરેડૂતરે 
મહરેસૂલ ન ભર્યુું. તરેથી મામલતદારરે મહરેસૂલ 
ભરી દરેિા તરેમનરે સમજૂતી આપી. તરેના 
જિાબમાં તરેમણરે કહ્યું, ‘આપનરે ફાિરે તો તોપરે 
બાંધો, ફાંસીએ ચડાિો, પણ મેં તો સોગંદ 
લીધા છરે, તરે નહીં તૂટરે અનરે સૌ પોતાની પ્રવતજ્ા 
પાળરે એમ હું સમજાિીશ.’

બાવાજી, મગન્લા્લ રણછરોડજી
િતન : િરાડ, કજ. સૂરત.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન 
જપ્તીિાળાઓનરે રોકિા પહરેરો ભરનાર ટુકડીમાં 
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હતા. સરદારશ્ીના હસતરે ગામની સભામાં રૂ. 
101નું ઇનામ અપાર્યું. 1930માં વહજરતના 
કામમાં મદદ. બારડોલીની પોલીસરે તરેમનરે 
પકડિા રૂ. 200નું ઇનામ જાહરેર કર્યુું હતું. એક 
રાત્રરે પકડાર્યા. માર મારી બારડોલીના લૉક-
અપમાં પૂરી દરેિામાં આવર્યા. નિ મવહનાની 
સજા થઈ. ગુપ્ત પવત્રકાઓ િહેંચિાની મુખર્ય 
પ્રિમૃવતિ.

બાવાજી, મગન્લા્લ વલ્લિિાઈ
િતન : પારડી, કજ. સૂરત.

1942ની લડતમાં બારડોલી આશ્મ પાસરે 
ભાષણ કરિા માટરે 6 માસની કરેદ અનરે રૂ. 500 
દંડ અથિા 6 માસની િધુ કરેદ. સાબરમતી 
જેલમાં એક િષ્થની સજા ભોગિી.

બાવાજી, રામચરણદાસ
અમદાિાદ.

1930માં ગાંધીજીની પ્રરેરણાથી સિતંત્રતાની 
ચળિળમાં જોડાર્યા. કૉંગ્રરેસ સમાજિાદી જૂથના 
કાર્ય્થકરોનો ઘવનઠિ સંપક્થ. 1942ની ચળિળ 
દરવમર્યાન 10 ઑગસટના કદિસરે લૉ કૉલરેજથી 
નીકળરેલા સરઘસમાં ડૉ. અમુભાઈ શુ્લ અનરે 
બાિાજી પણ જોડાર્યા. તર્યાં માર પડ્ો તર્યારથી 
ભૂગભ્થમાં. સૌરાષ્્રમાં લડત માટરે મોકલિામાં 
આવર્યા. સુરરેનદ્રનગરમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ ર્યોજી. 
મુંબઈથી પોટાશ, રરેડ ફૉસફરસ, મંચસ્થ િગરેરરે 
મંગાિી, સુરરેનદ્રનગરમાં બૉમબ, ડાર્યનરેમાઇટ 
બનાવર્યાં. ભોગાિો નદીનો પુલ ઉડાિી દરેિાની 
ર્યોજના ઘડી. પોલીસનરે ગુપ્ત માવહતી મળિાથી 
નાસી ગર્યા. ઑ્ટોબર, 1942માં અમદાિાદ 
પાછા ફરી ગોધરા જઈનરે ગુપ્ત રહ્યા. 
પંચમહાલનાં ગામોમાં નાના શરેલ બનાિી 
દારૂગોળાના બૉમબ િારંિાર ફોડતા. અમદાિાદ 
પાછા ફર્યા્થ બાદ ઘીકાંટા પોલીસચોકી પર 
બૉમબ નાખર્યો. 26-1-1943ના રોજ 

માણરેકચોકમાં ર્યોજેલી સભામાંથી 14 
સિાતંત્ર્યસૈવનકો સાથરે ધરપકડ. સાબરમતી 
જેલમાં અટકાર્યત. તરે પછી છ માસની કરેદની 
સજા. અટકાર્યત સવહત કુલ અવગર્યાર માસની 
કરેદ ભોગિી. અિસાન થર્યરેલું છરે.

બાવરીશરી, (ડૉ.) િાઈ્લા્લિાઈ 
મરોહન્લા્લ
જનમ : 30-6-1912, પાવલતાણા.

1938માં રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. 
પોલીસના જુલમો સહન કર્યા્થ. જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો.

ત્બત્સકટવા્લા, નગરીન્લા્લ 
છરોટા્લા્લ
ભરૂચ.

17 િષ્થની ઉંમરરે આઝાદીની લડતમાં ભાગ 
લરેિાનો વનણ્થર્ય કર્યયો. 1930માં ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. ભરૂચમાં સરઘસમાં 
ભાગ લરેતાં ઘિાર્યા. સતર્યાગ્રહ માટરે ગોધરા 
મોકલિામાં આવર્યા. તર્યાં સભા ભરી. ભાષણ 
કરતાં પકડાર્યા. છ માસની સજા ભોગિી.

બુચ, પુરાતન જનમશંકર
જનમ : 2 ફરેરિુઆરી, 1907. અમદાિાદ.

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. 1930માં 
ગાંધીજીએ કરરેલી દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના 
એક. સતર્યાગ્રહ કરતાં ધરપકડ. નાવશકની 
જેલમાં પૂર્યા્થ. 1933થી 1941 સુધી હકરજન 
આશ્મમાં રહી વિવિધ પ્રર્યોગો કર્યા્થ. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં અમદાિાદમાં ભાગ 
લીધો. અમદાિાદમાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. દોઢ િષ્થ જેલિાસ, સાબરમતી. 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ, કાંતણવિદ્ા, અંબર 
ચરખા તથા રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓ વિશરે પુસતકો 
લખર્યાં.
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બુચ, હસમુખ્લા્લ નવરંગ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં વિદ્ાથભીનરેતા 
રમણીકલાલ હ. શાહ સાથરે સંપક્થ રાખતા. 
લડતનો પ્રચાર કરિા વમત્રો સાથરે મહરેસાણા, 
ચાણસમા વિસતારનાં ગામોમાં પગપાળા પ્રિાસ 
કર્યયો. બાિળા જઈનરે પણ પ્રચાર. ગ્રામજનોનરે 
ચળિળ વિશરે સમજ આપી.

બુટા્લા, ચુનરી્લા્લ ત્વ.
મોડાસા.

1930, 1932 તથા 1942ની ચળિળોમાં 
ગુપ્ત પવત્રકાપ્રિમૃવતિ. પવત્રકા પ્રગટ કરિી, 
િહેંચિી િગરેરરેમાં ભાગ લીધો. તરે વિારા લડતનો 
લોકોમાં પ્રચાર કર્યયો.

બુદ્િટ્ટરી, ગંગાબહેન કેશવજી
જામનગર.

િસિાટ : કરાંચી. 1930ની મીઠાની લડત 
િખતરે કરાંચીમાં લડતમાં સકકર્ય. અટકાર્યત 
અનરે દોઢ િષ્થનો કારાિાસ. રાષ્્રીર્ય લડતોમાં 
સકકર્ય. દરેશનું વિભાજન થતાં 1947માં િતન 
જામનગરમાં વસથર. સામાકજક કાર્ય્થકર. તરેમનું 
વનધન થર્યરેલ છરે.

બેચરિાઈ ગબાિાઈ
વનિાસ : કારરેલી, ભરૂચ.

1930માં દાંડીકૂચ દરવમર્યાન ગાંધીજીના 
પ્રિચનનો પ્રભાિ. ના-કર લડતમાં વહજરત. 
ભાઠામાં મીઠા-સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. ઘરનાં 
માણસો પર પોલીસદમન. છરેિટ સુધી અણનમ.

બેચરિાઈ મથુરિાઈ
રીછોલ, કજ. ખરેડા.

1930માં ગાંધીજીની આઝાદીની લડતમાં 
ભાગ લીધો. સભા-સરઘસ િગરેરરે પ્રિમૃવતિ કરતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે જેલિાસ 

ભોગવર્યો.

બેટાઈ, હેમરાજ રણછરોડદાસ
િતન : વિારકા. રંગૂનમાં રહરેતા.

તરેમનાં પતની હીરાલક્મી સુભાષચંદ્ર બોઝનાં 
આહિાનથી પ્રરેરાઈ પોતાની 18 લાખની 
વમલકત દરેશસરેિા માટરે સમપ્થણ કરી. નૅશનલ 
બૅંક ઑફ આઝાદ વહનદનો િહીિટ નરેતાજીના 
કહરેિાથી સંભાળ્ો. હીરાલક્મી ઝાંસી રાણી 
રરેકજમરેનટમાં જોડાર્યાં હતાં. 1945માં મર્યાનગો 
હૉકસપટલ પર થર્યરેલા બૉમબમારા દરવમર્યાન 
દદભીઓની સાહસપૂણ્થ સરેિાશુશ્ૂષા.

બૅનકર ્લરી્લાવતરી ધરીરજ્લા્લ
જ. 8 માચ્થ, 1895. કુંકાિાિ, સૌરાષ્્ર.

અભર્યાસ : બી.એ.. 1918માં મુંબઈના ગિન્થરનરે 
અપાનાર માનપત્રનો વિરોધ કરિા બહરેનોની 
આગરેિાની લીધી. 1919માં સ્ત્રી મતાવધકાર 
મરેળિિા માટરે લડત ચલાિિા તરેમનરે ઇંગલૅનડ 
મોકલર્યાં. વિદરેશી કાપડની હોળી માટરે પોતાનાં 
મોંઘાં િસ્ત્રો પોતાના જેઠ શંકરલાલ બૅનકરનરે 
આપી દીધાં. સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ અનરેક 
િાર કારાિાસ િરેઠો. તરેમની દરેશસરેિા નોંધપાત્ર.

બૅનકર, વે્લચંદ છગન્લા્લ
િડોદરા.

20મી સદીની શરૂઆતમાં અમદાિાદના 
કમૃપાશંકર પંકડત, કઠલાલના િકીલ પૂંજાભાઈ 
સોમરેશ્વર ભટ્ટ િગરેરરે સાથરે કાંવતકારી પ્રિમૃવતિ, 
બૉમબ બનાિિા િગરેરરેમાં સામરેલ હતા. ગુપ્ત 
પુકસતકાઓ િહેંચતા. સફોટક સામગ્રી સાચિતા.
બૅનકર, શંકરલાલ ઘરેલાભાઈ
જનમ : 1889, સૂરત. વનિાસ : અમદાિાદ.
વશક્ષણ : એમ.એ. 1915 : ઇંગલૅનડથી સિદરેશા- 
ગમન. 1916 : હોમરૂલ લીગ, મુંબઈ, સહમંત્રી. 
ગાંધીજીનો સંપક્થ. ખરેડા સતર્યાગ્રહ. મજૂર 
મહાજન, સિદરેશી આંદોલન, અસહકાર 
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આંદોલનમાં સકકર્ય મુંબઈ, અમદાિાદ 
‘નિજીિન’ પત્રોની સથાપનામાં સકકર્ય. 
1922માં ‘રાજદ્રોહી’ લરેખો માટરે (ગાંધીજીનરે 6 
િષ્થ અનરે) શંકરલાલનરે 1 િષ્થ કારાિાસ. ખાદી, 
શ્વમક, અસપમૃશર્યતા, પછાતિગ્થ આકદ ક્ષરેત્રરે 
સરેિાકાર્ય્થ. વનિમૃતિ.
અિસાન : 7 જાનર્યુઆરી, 1985.

બેનજાત્મન (ત્મસ)
અમદાિાદ.

ગુજરાત કૉલરેજની વિદ્ાવથ્થની. 1929માં 
કૉલરેજના વપ્રકનસપાલ શીરાઝની વિરદ્ધમાં 
હડતાળ પડી હતી તર્યારરે કૉલરેજ આગળ વપકરેકટંગ 
કરી, કોઈ પણ વિદ્ાથભી કૉલરેજમાં જાર્ય નવહ તરે 
માટરે મુખર્ય હૉલમાં પ્રિરેશિાના દાદરનાં 
પગવથર્યાં પર સૂઈ રહીનરે વપકરેકટંગ કરતાં હતાં.

બેત્્લમ, ડૉ. ઇસમાઈ્લિાઈ
જામનગર.

જામનગર રાજર્યના જુલમો સામરે લડતાં 
ધરપકડ. જેલિાસ. જેલમાં ખૂબ ત્રાસ િરેઠો.

બેત્્લમ, ઇસમાઈ્લિાઈ જમા્લિાઈ
જનમ : 1901. જૂનાગઢ.

જૂનાગઢના નિાબી જુલમો અંગરે ‘ધોરાજી 
સમાચાર’માં ખબરો છાપતા. ‘કાકઠર્યાિાડ’ 
પત્રમાં પણ લખતા. ગોંડલ રાજર્યના અનર્યાર્યો 
સામરે લખાણ. ગોંડલ રાજર્યરે બનાિટી કૌભાંડો 
ઊભાં કરી કરેસ કર્યયો. જેલિાસ. 1929માં 
મોરબીમાં ર્યુિક પકરષદ િખતરે અનર્યાર્યનો 
સામનો કરિા વનણ્થર્ય થતાં ગોંડલ રાજર્યરે આિા 
કરેદીઓનરે છૂટા કર્યા્થ. જેલિાસ દરવમર્યાન ખૂબ 
જ પરરેશાન. તકબર્યત કથળી. તરેમનાં 
માલવમલકત, વપ્રકનટંગ પ્રરેસ જપ્ત. દરેશી રાજર્યો 
સામરે માથું ઊંચકનારાઓની અવગ્રમ હરોળમાં.
અિસાન : 1965, જૂનાગઢ.

બેહરે િાસકરરાવ ગણપતરાવ
જનમ : 1896. વર્યારા, કજ. સૂરત.

1923માં નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. બોરસદ, બારડોલી અનરે વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ધરાસણામાં મીઠાના 
અગરો પર હલલો કરિા ગર્યા. આ બધી 
પ્રિમૃવતિઓમાં જેલમાં પણ ગર્યા હતા. કુલ 2 િષ્થ 
4 માસની કરેદની સજા ભોગિી. કૉંગ્રરેસ સરેિાદળ 
મુખર્ય પ્રિમૃવતિ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં કામ કરતા 
હતા.

બૈજુબા દાદાિાઈ
બોજાદ્રા, કજ. ભરૂચ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન દાદાભાઈ, 
છોટુભાઈ પુરાણી, ખોડુભા, મરેઘજી િગરેરરે સાથરે 
ભાંગફોડની સાહવસક પ્રિમૃવતિઓ કરી. િરેડચ 
ગરેટ સરભોણ ગરેટમાંથી શસ્ત્રો લૂંટિામાં ભાગ 
લીધો. ખરેતરમાં ખોદરેલી ગુફામાં લડિૈર્યાઓનરે 
સંતાડી રાખતા. ભરેદ ખૂલી જતાં ધરપકડ થઈ. 
પંદર માસની કરેદની સજા થઈ.

બરોટાદરા (મા્લધારરી), કમળાબહેન 
નાનજીિાઈ
મોટીકખલોરી, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ 1938. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ધરપકડ. જેલિાસ. 
રાજકોટનું મકાન જપ્તીમાં, લડતમાં ભાગ 
લરેિાના ગુના બદલ. સિરાજ આવર્યા બાદ પરત 
થર્યું. રાજપરા ગામમાં ગાંધીજીએ ચીંધરેલ 
રચનાતમક કાર્ય્થ. કસતૂરબા ટ્રસટ તરફથી મવહલા 
કલર્યાણ કરેનદ્રનું સંચાલન. ખાદી, 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ, ગૌસરેિા, મવહલા-
ઉન્નવતના ક્ષરેત્રરે કાર્ય્થ.

બરોટાદરા (મા્લધારરી), જયંતરી્લા્લ 
નાનજીિાઈ
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જનમ : રાજપરા.

અભર્યાસ : વિનીત, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ. 
1932માં લડતમાં જોડાર્યા. ગાર્યકિાડની 
હિરેલીમાં અટકાર્યત. 1938 : રાજકોટની 
લડતમાં ભાગ લીધો. 1940માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. જેલિાસ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે રાજકોટ એજનસીની 
કોઠી ઉપર રાષ્્રધિજ ફરકાિતાં ધરપકડ. 
રાજકોટમાં જેલિાસ. તરેમના મકાનની જપ્તી. 
રાજપરામાં ગ્રામસરેિક. ગ્રામોતથાનનું કાર્ય્થ. 
સમાજસરેિક. પરેનશન અનરે તામ્પત્ર મળ્ાં.
રિહ્ભટ્ટ, છગનલાલ ઠાકોરલાલ
વનિાસ : અમદાિાદ. મૂળ ગામ : નકડર્યાદ.
1931-32માં નકડર્યાદમાં લડતપ્રિરેશ. સભા-
સરઘસોમાં સકકર્ય ભાગ. કારાિાસ. ધંધો 
સમરેટાર્યો. આવથ્થક હાવન. વમલમાં નોકરી.
અિસાન : 29 કડસરેમબર, 1967.

બ્રહ્મિટ્ટ, નાથા્લા્લ ગરોત્વંદ્લા્લ
જનમ : 27 ઑ્ટોબર, 1917. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : ટ્રરેઇનડ પ્રાથવમક વશક્ષક. 1942ની 
લોકકાંવતમાં શાળાઓની હડતાળ િગરેરરેમાં 
આગરેિાન. મર્યુવનવસપલ કવમટી ઑિ્ મૅનરેજમરેનટરે 
તરેમનરે નોકરીમાંથી બરતરફ કર્યા્થ. 1946માં 
કૉંગ્રરેસ સતિા ઉપર આિતાં નોકરીમાં 
પુન:પ્રવતઠિા. પત્રકાર.

બ્રહ્મિટ્ટ, પુરુષરોત્તમદાસ 
ત્રિિરોવનદાસ
જનમ : 1 એવપ્રલ, 1896. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. િીમાના ધંધામાં. જાહરેર 
સરેિાની તમન્ના. 1920માં મહાસભાના 
આદરેશના પ્રવતભાિમાં અસહકારના 
આંદોલનમાં વર્યસત. 1930માં સતર્યાગ્રહની 
લડત િખતરે જેલર્યાત્રા. 1940-41ના 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં જેલર્યાત્રા. 1942ની 

લડત િખતરે ભૂગભ્થમાં.

બ્રહ્મિટ્ટ, બાબુિાઈ ચ.
પાટણ.

1930-31ની લડત િખતરે ભાગ લીધો. સભા-
સરઘસમાં જોડાર્યા. 1942ની ચળિળમાં ભાગ 
લીધો અનરે જેલિાસ ભોગવર્યો.

બ્રહ્મિટ્ટ, બા્લુિાઈ છરોટા્લા્લ
જનમ : 13 ઑ્ટોબર, 1919. પાટણ.

અભર્યાસ દરવમર્યાન દરેશભક્તથી આઝાદીની 
ચળિળમાં પ્રભાતફરેરી, પરદરેશી માલની હોળી, 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ તરેમજ સભા-
સરઘસોમાં સકકર્ય. અમદાિાદમાં કરિકટશ 
આમભી િૉર ટૅકવનવશર્યન–એકનજવનર્યકરંગ 
ઇનસટ્ર્ટરની ફરજ દરવમર્યાન આઝાદીની 
ચળિળમાં ભાગ લરેિા બદલ 1-10-1942થી 
ફરજ ઉપરથી કડસચાજ્થ. 29 ઑગસટ, 1942ના 
રોજ અમદાિાદ રરેલિરેસટરેશન પરથી કડફરેનસ 
ઑિ્ ઇકનડર્યા સરેબોટરેજ એ્સપલોવઝિ ઍ્ટના 
આધારરે ધરપકડ. કરેસ ચાલર્યો. એક િષ્થની 
સખત કરેદની સજા. સાબરમતી જેલમાં 1 
સપટરેમબર, 1942થી 12 ઑગસટ, 1943 સુધી 
સજા ભોગિી. સજા પૂરી થર્યા પછી પાટણ 
કડફરેનસ ઑિ્ ઇકનડર્યા રૂલસ હરેઠળ કડટરેનશન 
િૉરંટ નીકળિાથી નામ બદલીનરે ભૂગભ્થમાં 
ચાલર્યા ગર્યા; બીજા પ્રાંતોમાં રહ્યા. આઝાદી 
પછી સમાજસરેિા. અિસાન.

બ્રહ્મિટ્ટ, વ્રજ્લા્લ માધવ્લા્લ
જનમ અનરે િતન : જંઘરાલ, તા. પાટણ.

1942માં િડોદરામાં પુરષ અધર્યાપન 
પાઠશાળામાં તાલીમ દરવમર્યાન ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ શરૂ થતાં આર્ય્થ સંગઠન પ્રગવત મંડળના 
સભર્ય થર્યા. મુંબઈ ભારતીર્ય વિદ્ાભિનમાં 
તાલીમ માટરે ગર્યા. િડોદરા આિી સરઘસોમાં 
જોડાતા. મહીકાંઠા, સાબરકાંઠા િગરેરરે 
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વિસતારોમાં ઠાકોરોમાં પ્રચાર. િતન જંઘરાલ 
જઈનરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. શસ્ત્રો 
ભરેગાં કરતા. ઊંઝા કાિતરા કરેસમાં િડોદરાથી 
ધરપકડ. િાંધાજનક િસતુઓ ન મળતાં મુ્ત. 
િધુ માવહતી પોલીસનરે મળતાં ફરારી આરોપી 
જાહરેર થર્યા. ભૂગભ્થમાં રહ્યા. કરેસ પાછો ખેંચાર્યો 
– 1946. આઝાદી પછી જાહરેર પ્રિમૃવતિ. 
વિસનગરમાં રાઇફલ ્લબ, નાગકરક સંરક્ષણ 
દળ, વશક્ષક સંઘ – ગુજરાત રાજર્ય વશક્ષક 
સંઘના મંત્રી. 1970માં શ્રેઠિ વશક્ષક માટરેનો 
રાષ્્રપવતનો ઍિૉડ્થ મળ્ો. મહરેસાણા કજલલા 
સિાતંત્ર્યસૈવનક સંઘના સહમંત્રી.

બ્રહ્મા, મૂળશંકર
િતન : લુણાિાડા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત સમર્યરે 
લુણાિાડામાં રાષ્્રીર્ય જાગમૃવતની પ્રિમૃવતિ. 
હાઈસકૂલ પર રાષ્્રધિજ ચડાિિામાં સહકાર. 
રાજર્યની પોલીસ વિારા ધરપકડ. ત્રણ માસ 
કાચી જેલમાં. બૅકરસટર ઉમાશંકર(નીમચમાં 
િકીલાત)ની ભલામણથી છૂટ્ા. પછી નીમચ 
જતા રહ્યા. ફરી લુણાિાડા ગર્યા તર્યારરે ધરપકડ. 
પંદર કદિસ જેલમાં પૂરી રાખર્યા. લુણાિાડા 
રાજર્યની દમનનીવતથી હરેરાન થઈનરે અમદાિાદ 
જતા રહ્યા.

બ્રેલવરી, સૈયદ અબદુલ્લા
જનમ : 1891. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : મુંબઈ.

અભર્યાસ : એમ.એ., એલએલ.બી. 1910-
11માં ‘બૉમબરે કૉવનકલ’માં તંત્રી. 1930ની 
લડત િખતરે કૉંગ્રરેસની િકકુંગ કવમટીના સભર્ય. 

1930ના નિરેમબરમાં જેલિાસ. સમાધાન. 
જાનર્યુઆરી 26, 1931માં જેલમુ્ત. 1932માં 
સતર્યાગ્રહની ચળિળ િખતરે ધરપકડ અનરે બરે 
િષ્થની સજા. 

બ્રરોકર, કાંત્ત્લા્લ મનમરોહનદાસ
પોરબંદર.

સુખી-સંપન્ન કુટુંબ. મુંબઈમાં વનિાસ. મુંબઈની 
‘સી’ િૉડ્થ સવમવતના મંત્રી. 1942ની લડત 
િખતરે મુંબઈ છોડીનરે િતનમાં. ર્યુિક સંઘરે 
ર્યુદ્ધપ્રર્યાસો તરેમજ ભાિિધારો રોકિા લડત 
શરૂ કરી. તરે અંગરે સામગ્રી રરેલમાગકે જિાની હતી 
તરેની સામરે વપકરેકટંગ. 23-9-1942ના રોજ 
ધરપકડ. નિીબંદરની કુખર્યાત જેલમાં. બીમારી. 
આઠ માસનો જેલિાસ.

બ્રરોકર, ગુ્લાબદાસ હરજીવનદાસ
જનમ : 20 સપટરેમબર, 1909. પોરબંદર. કાર્ય્થક્ષરેત્ર 
: મુંબઈ.

1930-32ના સતર્યાગ્રહની લડતોમાં તરેમણરે 
આગળ પડતો ભાગ ભજવર્યો હતો. સભા-
સરઘસોમાં જોડાતા. વિદરેશી કાપડની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ કરતા પોલીસરે ધરપકડ કરી. 
જેલની સજા ભોગિી હતી. મુંબઈ પ્રદરેશ કૉંગ્રરેસ 
સવમવતના સભર્ય હતા. 1942માં પોરબંદરમાં 
રાજાના હુકમનો અનાદર. જેલિાસ. ગુજરાત 
સાવહતર્ય પકરષદના પ્રમુખ. જાણીતા 
સાવહતર્યકાર. વિલરેપાલકેની કૉંગ્રરેસના અગ્રણી 
કાર્ય્થકર હતા. ગુજરાતી ભાષાના સુપ્રવસદ્ધ 
િાતા્થકાર. તરેર જેટલા િાતા્થસંગ્રહો. અિસાન : 
10 જૂન, 2006. પુણરે.

િ
િકત, ગરોકળિાઈ નરત્સંહિાઈ
પથરાકડર્યા, કજ. સૂરત.

1942માં વશક્ષકની નોકરીનું રાજીનામું. સભા, 

સરઘસ, કાંતણ િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓ કરી. લડત 
ઉગ્ર થતાં મકનજી પટરેલની સૂચના પ્રમાણરે 
બૉમબ બનાિિા, રરેલિરેના પાટા ઉખરેડિા, તારો 
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કાપિા, પુલો તોડિા, પોસટઑવફસો બાળિી, 
સરકારી નોકરીનાં રાજીનામાં લરેિાની પ્રિમૃવતિ 
કરી. 23 મવહના સાબરમતી જેલમાં રહ્યા. 
એમના ઘરનો માલસામાન જપ્ત કરાર્યો. 
બાતમી મરેળિિા એમના પર ભારરે જુલમ થર્યો 
હતો.

િકત, ગરોકળિાઈ િગાિાઈ
િાિ, કામરરેજ, કજ. સૂરત.

1930 : દાંડીકૂચ. ગાંધીજી સાથરે સૈવનક. 
ધામણાથી કરાડી કૂચ. ધિજિંદન, 
પવત્રકાવિતરણ, સભા, ધરપકડ, માર, 
કારાિાસ. નરેતાઓના સરેિાકાર્ય્થમાં પ્રિમૃતિ.

િકત, ગરોમતરીબહેન િગાિાઈ
વનિાસ : બાજીપુરા, િાલોડ, સૂરત.

પ્રભાતફરેરી, સરઘસ, સિર્યંસરેવિકાનું કાર્ય્થ. 
અભર્યાસ : 6 ધોરણ. મમૃદુલાબહરેન સારાભાઈનાં 
સાથી. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. સમાજસરેિા. બાલમંકદર-સંચાલન.

િકત, ગરોરધનિાઈ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 31 મરે, 1906. મલરેકપોર, કજ. સૂરત.

િતન : ધામણ, કજ. િલસાડ. વશક્ષક. બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ. 1928માં વશક્ષકની નોકરીનું 
રાજીનામું. લડતમાં જોડાઈ િાલોડ વિભાગની 
ડૉ. ચંદુલાલ દરેસાઈની છાિણીમાં સિર્યંસરેિક. 
તરે પછી ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં ગ્રામસરેિાના 
વિદ્ાથભી. માતર અનરે મહરેમદાિાદ તાલુકામાં 
સરકારરે મહરેસૂલ િધારિાથી ગુજરાત પ્રાંવતક 
કૉંગ્રરેસ સવમવતએ નીમરેલી સવમવતમાં નરહકર 
પરીખ અનરે કુમારપપા સાથરે કામ કર્યુું. 1930માં 
એક ટુકડીની સરદારી લઈ માતર, ધોળકા અનરે 
ધંધૂકામાં લડતનો પ્રચાર કર્યયો. ધામણ ગામરે 
દાંડીકૂચ કરતા ગાંધીજી અનરે સાથીઓની 
વર્યિસથા કરી. કરાડીથી ગાંધીજીની ધરપકડ 
બાદ, વસસોદરા અનરે ઉગત છાિણીમાં રહીનરે 

દારૂવનષરેધ તથા લોકજાગમૃવતનું કામ. તરે પછી 
ધરાસણાના મીઠાના અગરો પર પચાસ 
માણસોની ટુકડી લઈનરે સામટો હલલો, તારની 
િાડ તોડી, બરે વસતમ લાઠીમાર ખાધો. ધરપકડ. 
1 મવહનાની સજા. છૂટ્ા બાદ નિસારી મથક 
રાખી ‘સતર્યાગ્રહ પવત્રકા’ છાપીનરે અનરેક ગામરે 
મોકલતા. કરાડીમાં ધામણાની ટુકડીએ 
રાષ્્રધિજ ફરકાવર્યો, તર્યારરે તરેમનરે 1 િષ્થની સજા 
થઈ. તરે પછી મીઠુબહરેન પીકટટની છાિણીમાં 
વપકરેકટંગમાં સાથ આપર્યો.

િકત, ચૂનરી્લા્લ આશારામ (પૂ. 
મરોટા)
જનમ : 4 સપટરેમબર, 1898.

િતન : નકડર્યાદ, ખરેડા. 1921 : કૉલરેજતર્યાગ. 
વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. 1921-39 : હકરજન 
સરેિકસંઘના સહમંત્રી. રાષ્્રની સિતંત્રતાનરે 
કાજે સાબરમતી, ર્યરિડા અનરે વિસાપુરનાં 
કારાગમૃહોમાં 6 થી 15 મવહના સુધીના કઠોર 
કારાિાસ િરેઠા. ખરેડાના સરમુખતર્યાર. 
બદલપુર તથા ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
સકકર્ય. 1942 : હકરજન સરેિાફાળો ઉઘરાિતાં 
પોલીસનો મૂઢમાર. પાછળથી આધર્યાકતમકતામાં 
લગન. નકડર્યાદ તથા અનર્યત્ર આશ્મો સથાપી 
આધર્યાકતમક જીિનની સાથરે પ્રજાની ગુણિમૃવદ્ધ 
માટરે અનરેક ર્યોજનાઓ ઘડી.
અિસાન : 1976.

િકત, ડાહ્ાિાઈ ધરીરજિાઈ
ધામણ, કજ. િલસાડ.

1928 : િલસાડ કજલલામાં પારડી તાલુકામાં 
દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. સિાતંત્ર્યનો 
નાદ. બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં વહજરતીઓનરે 
સહાર્ય. ભરેલાતો પાક બચાિિાની ગુપ્ત 
કામગીરી. 1932 : રાષ્્રીર્ય સપ્તાહ. અબબાસ 
તૈર્યબજીની આગરેિાની હરેઠળ કૂચ. 6 મવહના 
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કારાિાસ. 1942નાં ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ.

િકત, નારણિાઈ માધવ્લા્લ
જનમ : 1901. મલરેકપોર, કજ. સૂરત.

1919 : રૉલરેટ કાર્યદા વિરદ્ધ ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. 1923માં નાગપુર ધિજ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 2 મવહના જેલ ભોગિી. 1928ના 
બારડોલી સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન સરભોણ 
આશ્મમાં છાિણી નાંખી કામ કર્યુું. 1930માં 
કરાડી અનરે સરભોણ છાિણીમાં મીઠાનો 
સતર્યાગ્રહ અનરે ખજૂરાં કાપી કાનૂનભંગ કર્યયો. 
સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન માર ખાધો. 1932માં 
બારડોલીમાં ના-કરની લડતમાં સરકારરે તમામ 
વમલકત જપ્ત કરી, હરાજ કરી. ત્રણસો રૂવપર્યા 
દંડ ન ભરિાથી બરે માસની જેલ ભોગિી. ફરી 
લડતમાં જોડાતા 1 િષ્થની સજા. તર્યાર બાદ 
1940-41માં 2 િખત પકડાર્યા અનરે દરરેક 
િખતરે 2 માસની સજા થઈ. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ. 1 િષ્થની 
કરેદ.

િગત, બચુિાઈ ઝરીણાિાઈ
રાંદરેર, સૂરત.

1942 : લોકકાંવત. અભર્યાસતર્યાગ. સરઘસમાં 
પવત્રકાવિતરણ. 6 મવહના કારાિાસ. કઠોર. 
મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં.

િગત, મરોહનિાઈ મત્ણિાઈ
જનમ : 1921. અમલસાડ.

વપતા દરેશપ્રરેમી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
શરૂ થતાં અમલસાડના આગરેિાનોની 
ધરપકડના વિરોધમાં સરઘસમાં જોડાર્યા. 
અમલસાડ સટરેશનરે લોકો વિારા ભાંગફોડ પછી તરે 
રાત્રરે થર્યરેલી સામૂવહક ધરપકડમાં તરેમનો 
સમાિરેશ. છરેલલરે 8 જણા ઉપર કરેસ ચલાવર્યો 
તરેમાં પણ તરે ખરા. 7.5 મવહના કાચા કામના 

કરેદી તરીકરે કારાિાસ. આ દરવમર્યાન કરેટલોક 
સમર્ય નકડર્યાદ જેલમાં હતા. બધા સાથરે વનદયોષ 
છૂટ્ા.

િગત, સાદુળ
જૂનાગઢ.

રાષ્્રિાદી કવિ. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતનાં 
હૃદર્યવિદારક વચત્રો કાવર્યો વિારા રજૂ કરતા. 
પ્રજાનાં દુ:ખ-દદ્થ, આંસુભીની કાવર્યપંક્તઓમાં 
િણ્થવર્યાં.

િગત, સરોમાિાઈ કાળાિાઈ
બામણી, કજ. સૂરત.

ધરાસણાની લડતમાં ભાગ. સખત માર ખાધો. 
ડાબા હાથનાં આંગળાં િાંકાં થઈ ગર્યાં. વસકરેરના 
મરેકડર્યામાંથી ધરપકડ. તર્યાં શરેખ ફોજદારરે 
સખત માર માર્યયો. તરેર કદિસ લૉકઅપમાં 
રાખર્યા બાદ કરેસ ચલાિી સાબરમતી જેલમાં 
મોકલર્યા.

િગવતરી, પ્િુલ્લચંદ્ર નટવર્લા્લ
જનમ : 21 કડસરેમબર, 1921. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એ. (પ્રથમ િગ્થ 1941), 
એલએલ.બી. 1942ના ઑગસટની 8મીએ 
મુંબઈમાં મળરેલી કૉંગ્રરેસ કવમટીની બરેઠકમાં 
હાજર. ગાંધીજીનું ભાષણ સાંભળીનરે રાષ્્રીર્ય 
લડતમાં. વિદ્ાથભી વિભાગમાં પવત્રકાઓનો 
પ્રચાર. ધરપકડ. િરલી જેલમાં અટકાર્યતી 
તરીકરે. 1943માં ભૂગભ્થમાં રહીનરે લડતનું કાર્ય્થ 
ચાલુ રાખર્યું. એક પોલીસ ઑવફસરની સહાર્યથી 
અમદાિાદ આવર્યા. અમદાિાદમાં ભૂગભ્થમાં 
રહ્યા. મુંબઈ હાઈકોટ્થમાં િકીલાત શરૂ કરી. 
ગુજરાતની હાઈકોટ્થમાં મુખર્ય નર્યાર્યાધીશ. પછી 
ભારતની સિયોચચ અદાલતના મુખર્ય નર્યાર્યમૂવત્થ.

િગવાનજી, ગરીગાિાઈ
ચલાળા.
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1942ની લડતમાં ભાગ લીધો, સભા-સરઘસો, 
પવત્રકાવિતરણ. પકડાર્યા. જેલિાસ ભોગવર્યો.

િગવાનજી, વશરામ
ધાંગધા, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931માં ધાંગધાની લડતમાં ભાગ 
લરેિા આતમારામ પ્ર. ભટ્ટની છઠ્ી ટુકડીમાં 
જોડાર્યા. િઢિાણથી દૂધરરેજ જઈનરે તર્યાં મુકામ 
કર્યયો.
29-11-1931ના રોજ સિારરે દૂધરરેજથી ટ્રરેનમાં 
નીકળી રાજસીતાપુર ઊતર્યા્થ. સટરેશન પર 
રાષ્્રગીતો ગાર્યાં, રામધૂન કરી અનરે સૂત્રો 
પોકાર્યાું. પછી ધાંગધાની સરહદમાં પ્રિરેશતાં 
આખી ટુકડીના તમામ અવગર્યાર સભર્યોની 
ધરપકડ કરી જેલમાં પૂરિામાં આવર્યા. 
રાજસીતાપુરમાં તરે કદિસરે સખત હડતાળ પડી.

િગવાનદાસ કાળરીદાસ
િતન : ધાંગધા.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. સાબરમતી 
જેલમાં લાંબો જેલિાસ ભોગવર્યો.

િગવાનદાસ વૃંદાવન
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
િડોદરાથી 18-8-1942ના રોજ નીકળી આણંદ 
અનરે આસપાસનાં ગામોમાં ફરી લડતનો પ્રચાર 
કર્યયો. તરે સાંજે અડાસ રરેલિરેસટરેશનથી પાછા 
ફરતાં, પોલીસરે કરરેલા લાઠીમારથી ઘાર્યલ.

િગવાનદાસ હરખચંદ
િતન : લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1939 : લીંબડી સતર્યાગ્રહના આગરેિાન. 
લીંબડીમાંથી નાગકરકોએ વહજરત કરી. તરેની 
સાથરે વહજરત કરી ગર્યરેલા. સમાધાન માટરે 
સલાહ લરેિા ગાંધીજી પાસરે િધા્થ ગર્યા હતા.

િટ્ટ, અત્નરુદ્ દેવશંકર
જાકબર્યા, અમરરેલી.

1930 : વિદ્ાથભીકાળમાં સંગ્રામપ્રિરેશ. સભા-
સરઘસ, પવત્રકાવિતરણ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. ગામડરે ગામડરે પ્રચાર. 
સભા-સરઘસમાં પ્રિમૃતિ. ધરપકડ. ભૂગભ્થિાસ. 
પવત્રકાપ્રચાર. દામનગર પ્રજામંડળના મંત્રી.

િટ્ટ, અમૃત્લા્લ રેવાશંકર
જનમ : 4 ઑ્ટોબર, 1906. ત્રાપજ, કજ. 
ભાિનગર.

ગાંધીિાણી સાંભળી શાળા છોડી. રાષ્્રીર્ય 
પ્રિમૃવતિ. વપકરેકટંગ, સિદરેશીના આગ્રહી. હકરજન 
સરેિક. મોરબી સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરપકડ. 6 
માસ જેલમાં પૂરી રાખર્યા. બીજી િાર મોરબીની 
લડતમાં જોડાતાં લાઠીમારથી આંખરે િાગર્યું. 
1930ની મીઠાની લડત િખતરે વિરમગામ 
છાિણીમાં. ભૂગભ્થપવત્રકાના કાર્ય્થમાં. જાહરેર 
પ્રજાસરેિક.

િટ્ટ, અંબા્લા્લ નાથજીિાઈ
ડાકોર, કજ. ખરેડા.

1930 : સંગ્રામમાં પ્રિરેશ. 1931-32 : દારૂપીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. ધરપકડ અનરે મુક્ત. પવત્રકા-
વિતરણ. 6 મવહના કારાિાસ. 1942 : ગુપ્ત 
પ્રિમૃવતિ. ડાકોરમાં સતર્યાગ્રહ. ગોળીબારમાં 2 
મરણ, ઘણા ઘાર્યલ. પોતરે બચી ગર્યા.

િટ્ટ, આતમારામ પ્િાશંકર
જનમ : 14 જુલાઈ, 1902. રાજુલા.

રહરેિાસી : ભાિનગર. ગાંધીિાદી. હકરજન-
સરેિાનાં કાર્ય્થ. 1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. પોલીસ વિારા ત્રાસ. ધાંગધા સતર્યાગ્રહની 
ટુકડીમાં. પોલીસ વિારા સખત ત્રાસ. મીઠાના 
ગોડાઉનમાં કરેદી. જામનગર જેલમાં પૂરરેલા 
સતર્યાગ્રહીઓની તપાસ ગાંધીજીના કહરેિાથી 
કરી. ગામડાંમાં સાઇકલ પર રરેકડીમાં સભા. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. જેલિાસ. 
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1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે જેલિાસ. 
1955 : શબદ ચોરસ હરીફાઈના જુગારની 
સામરે ઉપિાસ. સમાધાન. લાંબા ઉપિાસ 
છોડ્ા. 1959 : ખાંડ પ્રકરણ અંગરે ઉપિાસ 
પર. જુગતરામ દિરેની લિાદી સિીકારીનરે 
ઉપિાસ છોડ્ા. અન્ન-જળ છોડીનરે (શારીકરક 
મર્યા્થદાઓનરે કારણરે) સંથારો કરી દરેહતર્યાગ.
અિસાન : 4 જુલાઈ, 1983.

િટ્ટ, આનંદશંકર ત્શવશંકર
જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

દરેશસરેિા વપતાનો િારસો. 1923માં નાગપુરના 
ધિજ સતર્યાગ્રહમાં ડૉ. ચંદુલાલ દરેસાઈના 
સહર્યોગી. 1940 : િાણીસિાતંત્ર્યની લડત. બરે 
િાર કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
નાવશકમાં અટકાર્યત. આજીિન સતર્યાગ્રહી.
અિસાન : 1957.

િટ્ટ, ઇનદુપ્સાદ દેવશંકર
જનમ : 28 કડસરેમબર, 1903. ઉમરરેઠ, કજ. 
આણંદ.

કકશોરિર્યથી વિદ્ાથભીસંમરેલન, વિદ્ાથભીમંડળ 
અનરે સહકારી ભંડાર િગરેરરેમાં સકકર્ય. 
અસહકારની ચળિળ દરવમર્યાન રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાંથી સનાતક. 
દવક્ષણામૂવત્થમાં વગજુભાઈ બધરેકા પાસરે 
બાળસાવહતર્યના લરેખક અનરે વશક્ષક થર્યા. 
ગુજરાત બાલવિકાસ સંસથાના પ્રમુખ તરીકરે 
કામગીરી. બોરસદ સતર્યાગ્રહ(1923)માં ભાગ 
લીધો. 1927 : ગુજરાતમાં રરેલરાહતકાર્ય્થની 
કચરેરીમાં સરેિાકાર્ય્થ. 1930 : મીઠાના સતર્યાગ્રહ 
માટરે ડાકોરમાં છાિણી સથાપી. ધરપકડ. 
જેલિાસ. 1932 : કદલહીમાં કૉંગ્રરેસ અવધિરેશન 
િખતરે ધરપકડ. જેલમાં. અમદાિાદમાં 
ર્યુિકપ્રિમૃવતિ અનરે સિદરેશી પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
આણંદ અનરે ઠાસરા તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતમાં 

મહતિનું પ્રદાન. ગ્રામસરેિા, રચનાતમક કાર્ય્થ 
માટરે િટિામાં િસિાટ. ગ્રામપંચાર્યતના 18 િષ્થ 
સુધી સરપંચ. તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવત, િટિા 
િજીફદારી ઇનામી ગામ હતું. તરેની િજીફદારી 
નાબૂદી કરાિી.

િટ્ટ, ઊત્મ્જ્લાબહેન પ્ેમશંકર
જનમ : 1922. િતન : માંડિી, કજ. સૂરત. 
અભર્યાસ : બી.એ..

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અભર્યાસ 
છોડ્ો અનરે મહાસભામાં રચનાતમક કાર્ય્થમાં 
જોડાર્યરેલાં. લડત પૂરી થતાં પોતાનો અભર્યાસ 
ફરીથી શરૂ કરરેલો. બી.એ. થર્યા પછી 
મહાસભાનું કાર્ય્થ સંભાળતાં હતાં.

િટ્ટ, કનુિાઈ એમ.
ભરૂચ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભરૂચની 
સરકારી હાઈસકૂલમાં આગ લગાડી. તર્યાંથી 
ઍવસડના બાટલા ઉઠાિી જઈ િડોદરા મોકલર્યા. 
છોટુભાઈ પુરાણી અનરે ચનદ્રશંકર એમ. ભટ્ટની 
સૂચના પ્રમાણરેનાં નાના-મોટાં કામ, સંદરેશા અનરે 
સાધનો આપિા-લરેિા જતા. પવત્રકાઓ પણ 
ગુપ્ત રાખી બહારગામ આપી આિતા. 6 
એવપ્રલ, 1943ના રોજ ધિજિંદન કર્યુું. ધરપકડ 
કરી 6 મવહના કરેદની સજા.

િટ્ટ, કનૈયા્લા્લ િાઈશંકર
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : ધોરણ 7 ગુજરાતી. 1932 : કૉંગ્રરેસ 
કાર્યા્થલર્યનાં સરકારી સીલ તોડતાં લાઠીમારનો 
ભોગ. 1 િષ્થ કારાિાસ.

િટ્ટ, કાત્નત્લા્લ આશાિાઈ
િડોદરા.

1930 : વિરમગામ મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. 
6 મવહના કારાિાસ. રાષ્્રવહતની પ્રિમૃવતિમાં
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સકકર્ય.

િટ્ટ, કાત્નત્લા્લ ઓચછવ્લા્લ
જનમ : 26 જુલાઈ, 1908. પીજ, તા. નકડર્યાદ.

1930માં લસુંદ્રાના મીઠાના સતર્યાગ્રહની 
પહરેલી ટુકડીમાં જોડાર્યા. ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં 
માધિભાઈ નાથાભાઈ પટરેલની આગરેિાની 
હરેઠળની ટુકડીમાં ભાગ લીધો. 1932-33માં 
ધારાસભાના બવહષકાર િખતરે વપકરેકટંગ કરતાં 
કપડિંજ તાલુકાના સંતીસર ગામરે ધરપકડ. 
થોડા સમર્ય બાદ મુક્ત.

િટ્ટ, કુસુમબહેન
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો હતો. 
મરે, 1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા 
બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર સઘન 
વપકરેકટંગ કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો 
હતો.

િટ્ટ, કૃષણ્લા્લ ગજાનંદ
વર્યારા, કજ. સૂરત.

1940 : િાણીસિાતંત્ર્ય આંદોલનમાં પ્રિરેશ. 
િાલોડમાં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 10 મવહના 
કારાિાસ સાબરમતી જેલમાં. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. હકરજનબંધુનું 
વિતરણ. રાવત્રપ્રિમૃવતિ. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના 
કારાિાસ સાબરમતી અનરે ર્યરિડા જેલમાં.

િટ્ટ, ત્ગજુિાઈ નારાયણ
જનમ : 23 નિરેમબર, 1917. ઊંટડી (િલસાડ).
િતન : કછોલી, તા. ગણદરેિી.

1930માં ધરાસણામાં પોલીસનો અતર્યાચાર 
જોઈનરે કરિકટશ સરકાર પ્રતર્યરે નફરત. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે ખડસૂપા 
હાઈસકૂલમાં વશક્ષક. પવત્રકાની નકલો કરાિી 
ગામરેગામ િહેંચતા. લડત ઉગ્ર બનતાં શાળા 

બંધ. સરકારી ચોરા બાળિા, રરેલિરેનાં ગરનાળાં 
તોડિાં િગરેરરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. જલાલપોર લૉકઅપમાં. 
સૂરતની જેલ, તર્યાંથી સાબરમતી જેલમાં 1 િષ્થ 
અટકાર્યતમાં. લડત બાદ એમ.એ., બી.ટી. 
થર્યા, હાઈસકૂલના આચાર્ય્થ.

િટ્ટ, ત્ગરજાશંકર ગરોત્વંદરામ
જનમ : જેતપુર, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ થઈ. 
ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યો. ભારત સરકારરે 
તામ્પત્ર અનરે પરેનશન એનાર્યત કર્યાું.
વનધન : 1981.

િટ્ટ, ગરોકુળિાઈ
મુંબઈ.

1920-22ની અસહકારની ચળિળમાં 
સરકારી કૉલરેજ છોડીનરે ચળિળમાં જોડાનાર 
પ્રવતભાશાળી વિદ્ાથભી. માધર્યવમક શાળાઓના 
વિદ્ાથભીઓ માટરે વિનર્યમંકદર ખોલિામાં આવર્યું. 
તરેમાં તરેઓ અધર્યાપન કરિા લાગર્યા.

િટ્ટ, ગૌરરીશંકર એમ.
અમરરેલી.

રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ થઈ. 
જેલની સજા ભોગિી. રાજર્ય-સરકારનું પરેનશન 
એનાર્યત થર્યું.

િટ્ટ, ચંદુ્લા્લ ઈશ્વર્લા્લ
વનિાસ : અમદાિાદ.

1930ના સિાતંત્ર્યઆંદોલનમાં પ્રિરેશ. વપકરેકટંગ, 
પવત્રકાવિતરણ િગરેરરેમાં સકકર્ય. કારાિાસ. 
ર્યરિડામાં 4 મવહના. 1942ની ચળિળમાં 
અટકાર્યત. સાબરમતી જેલમાં 3 િષ્થ. મુક્ત 
પછી પણ લડતમાં સકકર્ય. સામાકજક કાર્યયો.

િટ્ટ, ચંદ્રશંકર નરરોત્તમરામ 
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(જ્ાનયરોગરી)
જનમ : 1884. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1905થી સિદરેશીના આગ્રહી. 1921ના 
આંદોલનમાં રાંદરેરની જનતાના પ્રરેરકબળ. 
ખાદીધારી. વનર્યવમત કાંતતા. 1921થી 1926 
: રાંદરેરમાં રાષ્્રીર્ય શાળાઓ ચલાિી. 1930માં 
દાંડીકૂચ િખતરે ગાંધીજીનરે મળ્ા. દરેશભક્તનરે 
પ્રભુભક્ત માનતા. 1930માં ગાંધીજીના 
ઉપિાસ િખતરે રાંદરેરમાં અસપમૃશર્યતાવનિારણના 
પ્રખર વહમાર્યતી.
અિસાન : 1943.

િટ્ટ, ચંદ્રશંકર મત્ણશંકર
જનમ : 9 સપટરેમબર, 1898. આમોદ, કજ. ભરૂચ.

1921થી 1930 : સિર્યંસરેિક અનરે કૉંગ્રરેસ 
કાર્ય્થકર. 1930-32 : ભરૂચ કજલલાના 
સિાતંત્ર્યઆંદોલનમાં સકકર્ય. 1940-41 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભૂગભ્થ, ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. છોટુભાઈ પુરાણી સાથરે 
બૉમબપ્રિમૃવતિ, પોલીસ થાણાંમાંથી બંદૂકો, 
કારતૂસોની લૂંટ. ધરપકડ માટરે ઇનામ જાહરેર. 
લડત દરવમર્યાન વિસાપુર અનરે સાબરમતી 
જેલમાં. ગુજરાતમાં કૉંગ્રરેસ સવમવત અનરે 
વર્યાર્યામપ્રચારક મંડળના સકકર્ય કાર્ય્થકર. 
સંસદસભર્ય. વિધાનસભાના સભર્ય.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

િટ્ટ, ચરીમન્લા્લ કરોદર્લા્લ
દાહોદ.

1930ની લડત િખતરે દાહોદમાં કલાલના 
ઝાંપા પર આિરેલાં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
આિક ઘટિાથી માવલકોની ફકરર્યાદ. પોલીસ 
વિારા ધરપકડ. કરેસ ચલાિી 1 માસની કરેદની 
સજા.

િટ્ટ, ચરીમન્લા્લ પ્ાણ્લા્લ

જનમ : 21 નિરેમબર, 1901. ભરૂચ.

1920 : સરકારી કૉલરેજ છોડી. ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાંથી સનાતક. 1928 : બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. ખરેડૂતોનરે કર 
ન ભરિા સમજાવર્યા. તર્યાર બાદ િરેડછી 
આશ્મમાં વશક્ષક. રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 1930ની 
ચળિળમાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરી 
જેલિાસ. બીજી િાર બારડોલી આશ્મમાંથી 
ધરપકડ. 6 મવહના નાવશકની જેલમાં. 1932માં 
િરેડછી આશ્મ જપ્ત. 2 િષ્થની સજા. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. અટકાર્યત 
સાબરમતી જેલમાં. િરેડછી આશ્મના સંચાલક. 
કબહારના ધરતીકંપમાં રાહતકાર્ય્થ.

િટ્ટ, જટાશંકર દેવશંકર
મોરબી, કજ. રાજકોટ.

નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ 
કરિામાં આિી. જેલની સજા ભોગિી.

િટ્ટ, જમુિાઈ પુંજીરામ
જનમ : 21 મરે, 1927. િતન : મરેઘરજ, કજ. 
સાબરકાંઠા. અભર્યાસ : મૅકટ્રક.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સગીર હોિા 
છતાં સભા, સરઘસ, પ્રભાતફરેરી, પવત્રકા 
િહેંચિી િગરેરરેમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 1945માં 
બારડોલીના સરેિાદળ કૅમપમાં જોડાર્યા. 
1947માં માલપુર પ્રજામંડળમાં કામગીરી 
કરરેલી.

િટ્ટ, જયશંકર
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1942ની ચળિળમાં ઉમરરેઠ જઈ, વમત્રો સાથરે 
બૉમબ બનાવર્યા. બુવદ્ધસાગરનરે ઉમરરેઠના 
પોલીસ ગરેટ પર નાખિા મોકલર્યો. પોલીસો 
દાઝર્યા. ધરપકડ. કરેસ. 11 િષ્થની કરેદની સજા.

િટ્ટ, જયશંકર ગરોવધ્જનરામ
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વનિાસ : એવલસકરિજ, અમદાિાદ.

આવથ્થક નબળાઈ. ધમા્થદામાં અભર્યાસ. મૅકટ્રક. 
નગરપાવલકામાં નોકરી. 1930-32 : મીઠાના 
સતર્યાગ્રહીઓનરે સહાર્ય. લાઠીમાર, દિાખાનામાં 
ઉપચાર કરિો પડ્ો. 1942 : નગરપાવલકામાં 
અંગ્રરેજની વનમણૂકનો વિરોધ. અસહકાર. 6 
મવહના કારાિાસ. 1956 : મહાગુજરાત 
આંદોલનમાં ગોળીબારમાં પુત્રનું મરણ.

િટ્ટ, જયંત્ત્લા્લ જગન્ાથરી
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિાથી 
ધરપકડ કરિામાં આિી. જેલની સજા ભોગિી. 
રાજર્ય-સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.

િટ્ટ, જયંત્ત્લા્લ હક્રશંકર
જનમ : 1915. હાડરેિા, તા. માતર.

વિદ્ાથભી હતા તર્યારરે લડત શરૂ થતાં ગરેરકાર્યદરે 
પવત્રકા િહેંચતા પકડાર્યા અનરે ખૂબ શારીકરક 
ત્રાસ િરેઠો પડ્ો હતો.
1942ની લડત બાદ જેલમાંથી છૂટ્ા પછી 
માતર તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતનું મંત્રીપદ 
સંભાળ્ું. માતરમાં વિવિધ પ્રિમૃવતિની આગરેિાની 
લરેતા.

િટ્ટ, જયરોતરીનદ્ર મત્ણ્લા્લ
અમદાિાદ.

વર્યિસાર્ય : િકીલ, જાહરેર સરેિા. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 10 
ઑગસટના રોજ ગુજરાત કૉલરેજના મરેદાનમાં 
સરઘસ પર ગોળીબાર થર્યો, તર્યારરે દોડી જતાં 
થોકરર્યામાં પડ્ા. પોલીસરે સખત માર્યા્થ. તાર-
ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપર્યાં. પવત્રકાઓ િહેંચિા 
જતા. ભીંત પર ડામર લગાડી કાળું ભીંતપત્ર 
બનાિતાં ધરપકડ. ઘીકાંટા પોલીસચોકી પર 
લઈ જતાં નાસી ગર્યા. નંદલાલ જોશી સાથરે 

બૉમબ બનાવર્યો. મવણનગર રરેલિરેસટરેશન પાસરે 
બૉમબ અનરે કરિૉલિર લઈનરે, લોખંડનો પાટો 
મૂકિા ગર્યા. પોલીસ આિિાથી નાસી છૂટ્ા. 
નંદલાલરે રાર્યપુર, પીપરડીની પોળરે બૉમબ 
બનાિિા જતાં અકસમાત થર્યો. તરેમાં 
જર્યોતીનદ્રનું નામ પોલીસનરે મળ્ું. તરેથી 
જર્યોતીનદ્રભાઈ િરેશપલટો કરી દાહોદ, હાલોલ, 
િડોદરામાં ગુપ્ત રહ્યા. જાનર્યુઆરી, 1943માં 
પોલીસ ઇનસપરે્ટર સરર્યૂપ્રસાદ મહરેતા સમક્ષ 
હાજર થર્યા. તર્યારરે તરેમની ઉંમર માત્ર 17 િષ્થની 
હોિાથી છોડી દીધા.

િટ્ટ, તનસુખ પ્ાણશંકર
જનમ : 21 માચ્થ, 1907. િરેકકરર્યા, કજ. ભાિનગર, 
સૌરાષ્્ર.

ગોસરેિા સંઘના કાર્ય્થકર. 1930માં દાંડીકૂચમાં 
ગાંધીજીએ પસંદ કરરેલા 81 સૈવનકોમાંના એક. 
ધરપકડ. કારાિાસ. સોકજત્રા અનરે ભાદરણમાં 
રહી ખરેડા કજલલા સતર્યાગ્રહપવત્રકાનું સંચાલન 
કર્યુું. કરિકટશ સરકારનો પ્રવતબંધ છતાં કદલહીમાં 
ભરાર્યરેલ કૉંગ્રરેસના અવધિરેશનમાં ખરેડા 
કજલલાના પ્રવતવનવધ તરીકરે હાજર, ધરપકડ, 10 
કદિસ જેલમાં અટકાર્યત. (1933) ‘દાંડીર્યાત્રા’ 
નામનું ખંડકાવર્ય લખર્યું. મુંબઈની કૉલરેજમાં 
પ્રાધર્યાપક.

િટ્ટ, ત્રયંબક્લા્લ િગવાનદાસ
1928 : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના ગ્રામસરેિા 
દીવક્ષત. માતર તાલુકાની આવથ્થક તપાસમાં 
કુમારપપાના સહર્યોગી. 1942 : ગોધરા 
તાલુકાનાં ગામોમાં ભાષણ. 6 મવહના 
કારાિાસ. 50 રૂવપર્યા દંડ. 1935 : ગોધરામાં 
પવત્રકાવિતરણ. 6 મવહના કઠોર કારાિાસ. દંડ. 
1942 : લોકકાંવત પ્રારંભથી અટકાર્યત. 14 
મવહના.

િટ્ટ, ત્રયંબક્લા્લ હરીરા્લા્લ
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દાહોદ.

1942ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં રાષ્્રધિજ 
સવહત સરઘસ. સરકાર વિરોધી સૂત્રોચચાર. 
સરઘસમાંથી સભા. ધરપકડ. 2 માસની 
સખત કરેદ. રૂ. પચાસ દંડ. દંડ ન ભરરે તો િધુ 
2 માસની કરેદ. સાબરમતી જેલમાં સજા 
ભોગિી.

િટ્ટ, દયાશંકર મત્ણશંકર
જનમ : 24 જુલાઈ, 1902. પસુંજ, કજ. 
અમદાિાદ.

અખાડા-પ્રિમૃવતિ. ડૉ. સુમંત મહરેતા, ઇનદુલાલ 
ર્યાવજ્ક, ડૉ. હકરપ્રસાદ દરેસાઈના માગ્થદશ્થન 
હરેઠળ રોગચાળામાં ગામડાંઓમાં સરેિા. 1920 
: અસહકારની ચળિળમાં ગુજરાત કૉલરેજનો 
તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં જોડાર્યા. તરેનરે માટરે 
ફાળો ઉઘરાિિામાં સહાર્ય. ચળિળનો પ્રચાર 
તથા રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં વિશરેષ રસ. નાગપુર 
ધિજ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ, કારાિાસ. 
193032ની ચળિળમાં ભાગ. કદલહીમાં 
કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં પ્રવતબંધ છતાં હાજર. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
છોટુભાઈ પુરાણી, ચંદ્રશંકર ભટ્ટના જૂથમાં 
રહીનરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

િટ્ટ, દ્લસુખરાય હક્રપ્સાદ
જનમ : 1 એવપ્રલ, 1917. તળાજા, કજ. ભાિનગર.

1930માં ભાિનગર ખાતરે વિદરેશી કાપડનો 
બવહષકાર. વપકરેકટંગમાં ભાગ. વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહ િખતરે અટકાર્યત. 1.5 માસ જેલિાસ. 
પોલીસનો ત્રાસ. ત્રાપજમાં લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ. 
રાજર્યનું પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

િટ્ટ, દશરથ્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 1905 આશરરે. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળમાં સતર્યાગ્રહીઓનરે મદદ 
કરિા સિર્યંસરેિકની કામગીરી. લડતનો પ્રચાર. 

કપડિંજના છરેલલા સરમુખતર્યાર તરીકરે 
સતર્યાગ્રહ કરિાથી એક કદિસની-કોટ્થ ઊઠતાં 
સુધીની સજા.

િટ્ટ, દુગા્જબહેન આતમારામ
જનમ : 13 જાનર્યુઆરી, 1913. કમ્થભૂવમ : રાજુલા, 
કજ ભાિનગર.

અભર્યાસ : મૉનટરેસોરી ટ્રરેઇનડ. પવત 
આતમારામભાઈ ભટ્ટ. 1930ની મીઠાની લડત 
િખતરે વિરમગામ છાિણીમાં દંપતી જોડાઈ 
ગર્યું. ધરપકડ. 1931માં ધાંગધાની લડતમાં 
ભાગ લઈ, ધરપકડ િહોરી, જેલમાં ત્રાસ િરેઠો. 
સાબરમતી જેલમાં કરેદ. બીજી િાર ધરપકડ 
અનરે જેલિાસ. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ અનરે જેલિાસ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે ભાિનગરમાં 
જેલિાસ. રાજર્યના નાનામોટા અનર્યાર્યો સામરે 
લડત.
અિસાન : 26 એવપ્રલ, 1966.

િટ્ટ, નરહક્ર કેશવ્લા્લ
જનમ : 4 જૂન, 1909. અમદાિાદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
િખતરે ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં વિદ્ાથભી ચળિળનરે 
કારણરે વિદ્ાપીઠ બંધ થિાથી, ખરેડા કજલલાનાં 
ગામોમાં પ્રચારકાર્ય્થ. 22 એવપ્રલ, 1930 : 
મહરેમદાિાદમાં ધરપકડ. 6 માસની સજા 
સાબરમતી અનરે ર્યરિડાની જેલમાં ભોગિી. 
ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર થતાં લડત મોકૂફ થતાં 
મોડાસા તાલુકાના ઓઢા ગામમાં ભોગીલાલ 
ગાંધી સાથરે રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 1932માં 
મોડાસામાંથી 7 જાનર્યુઆરી, 1932ના રોજ 
ધરપકડ. વિસાપુર જેલમાં 1 િષ્થનરે 4 મવહના 
જેલ ભોગિી. 1934માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ફરી ધરપકડ, 6 માસની સજા. સરકારી 
નોકરીમાંથી વનિમૃતિ થર્યા બાદ પત્રકારતિ અનરે 
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કોષકાર્ય્થમાં પ્રિમૃતિ. લરેખક. અિસાન થર્યરેલ છરે.

િટ્ટ, નમ્જદાબહેન
જનમ : 1903. આણંદ.

1930ની લડત દરવમર્યાન કરાડી-મટિાડમાં 
તરેમણરે સરેિા આપી હતી; તરે દરવમર્યાન ધરપકડ 
થઈ. લડતમાં ભાગ લરેિાનરે કારણરે તરેમણરે બરે 
િાર જેલની સજા ભોગિી હતી.
અિસાન : 1966.

િટ્ટ, નમ્જદાબહેન ચરીમન્લા્લ
ડભાણ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 7 ગુજરાતી. 1930 : 
દારૂબંધી તથા વિદરેશી કાપડના બવહષકાર માટરે 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 3 મવહના કારાિાસ.
ભટ્ટ, નમ્થદાબહરેન રતુપ્રસાદ
જનમ : 16 સપટરેમબર, 1903. આણંદ.
પવત રતુપ્રસાદ ભટ્ટ. સતર્યાગ્રહી. સદા પવતની 
સાથરે. રાષ્્રીર્ય શાળામાં તરેમજ સતર્યાગ્રહમાં. 
1920 : બંનરે સિર્યંસરેિક. ના-કર લડતમાં 
પોલીસની કડક નાકાબંધી. 1930માં કારાિાસ. 
1932માં કારાિાસ. 1940-42 : આંદોલનમાં 
સકકર્ય. આજીિન ખાદીવ્રતધારી.
અિસાન : 19 એવપ્રલ, 1966.

િટ્ટ, નવનરીતક્લાબહેન ઇંદુપ્સાદ 
િટ્ટ
મહરેસાણા કજલલાના ખાખકરર્યા ટપપામાં મોટાં 
બહરેન તરીકરે જાણીતાં. કજલલાનાં મવહલા 
કાર્ય્થકતા્થ.
ડૉ. સુમંત મહરેતાનો સંપક્થ થતાં રાજકીર્ય અનરે 
સામાકજક ઉન્નવતના વિવિધ ક્ષરેત્રરે કામગીરી.
કજલલા કૉંગ્રરેસ અનરે લોકલ બોડ્થમાં વિવિધ 
સથાનો પર રહીનરે સરેિા. િટિામાં ચાલતા શ્ી 
રામકમૃષણ સાિ્થજવનક દિાખાનાનાં સંચાલક. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
મર્યુવનવસપલ સકૂલ બોડ્થ સુપરસીડ થતાં 

વશવક્ષકાની નોકરીમાંથી રાજીનામું.

િટ્ટ, નંદશંકર નાથા્લા્લ
જનમ : 15 માચ્થ, 1906. અમદાિાદ.

1930માં સિરાજર્યની લડત દરવમર્યાન મજૂર 
મહાજન સંઘ તરફથી 50 મજૂર-સિર્યંસરેિકોની 
ટુકડીના નાર્યક તરીકરે ધરાસણાના નમક 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. દારૂનાં પીઠાં ઉપર 
વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ અનરે 1 માસની સજા. 
મજૂર-સિર્યંસરેિકોની સતર્યાગ્રહ છાિણીના 
વર્યિસથાપક.

િટ્ટ, નાથુિાઈ કાશરીરામ
જનમ : 14 ઑગસટ, 1901. રાર્યમા, કજ. ભરૂચ.

જમીનદાર પકરિાર. વર્યિસાર્ય : ખરેતીિાડી, 
ભરૂચ. પૂરપીકડતોની સરેિા. છોટુભાઈના સાથી. 
દરેતરાઈ મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ધરાસણા સતર્યાગ્રહ. 
નાનીમોટી લડતમાં સમર્યાંતરરે સકકર્ય. આવથ્થક 
હાવન િરેઠી. દાંડીકૂચ િરેળા ગાંધીજીનો પડાિ. 
સરેિાસગિડની વર્યિસથા. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં ભૂગભ્થિાસીઓ માટરે વર્યિસથા. 
શોલાપુર ફાંસી કાંડ વિરોધી હડતાળ 
સંચાલનમાં પોલીસના લાઠીમારથી લકિો. 
અપંગ દશા.
અિસાન : 6 કડસરેમબર, 1963.

િટ્ટ, નાનાિાઈ કાત્્લદાસ
જનમ : 11 નિરેમબર, 1882. સણોસરા, કજ. 
ભાિનગર.

પ્રવસદ્ધ રાષ્્રીર્ય કરેળિણીકાર. સતર્યાગ્રહના દરરેક 
તબક્કામાં સકકર્ય ભાગ. 1930માં કબનજકાતી 
મીઠું ઉપાડિા વિરમગામની સતર્યાગ્રહ 
છાિણીના સરેનાની. સેંકડો લોકોનરે પોલીસોએ 
વનદ્થર્યતાથી માર્યા્થ હોિાથી, તરેમની સારિારની 
વર્યિસથા કરીનરે આશ્વાસન આપર્યું. 1 િષ્થની 
સજા. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ધરપકડ. 2 િષ્થની જેલ. 1910માં ભાિનગરમાં 
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દવક્ષણામૂવત્થ વશક્ષણસંસથા સથાપીનરે સંચાલન. 
1924-26 : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના કુલનાર્યક. 
1938 : ભાિનગર પાસરે આંબલામાં 
ગ્રામદવક્ષણામૂવત્થની સથાપના. સૌરાષ્્ર રાજર્યમાં 
વશક્ષણપ્રધાન. 1954માં સોનગઢ પાસરે 
સણોસરામાં ‘લોકભારતી’ ગ્રામવિદ્ાપીઠ 
સથાપી. લરેખક. પુસતકો : ‘મહાભારતનાં પાત્રો’, 
‘રામાર્યણનાં પાત્રો’, ‘લોકભાગિત’, 
‘ઉપવનષદો’, ‘વહનદુ ધમ્થની આખર્યાવર્યકાઓ’ 
િગરેરરે.
અિસાન : 31 કડસરેમબર, 1961.

િટ્ટ, નાનુિાઈ ત્નતયાનંદ
જનમ : 1924. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં બૉમબપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. િીજળીનાં સબસટરેશનોના બૉમબ કરેસમાં 
ભાગ લીધો. બાબુભાઈ મહાતમાની સૂચના 
મુજબ સટરેશનથી માલ છોડાિી લાિિો, 
સાચિિો, પોલીસ પર ઍવસડ ભરરેલા બલબ 
ફેંકતા. રરેલિરે-ટ્રરેન ઉથલાિિા ટોળકનગર પાસરે 
ડીરરેલર મૂ્ર્યો. પ્રવતજ્ાપત્ર પર લોહી િડરે સહી 
કરી. નાસભાગ. ચરેન્નાઈ (મદ્રાસ), મુંબઈ, 
વત્રવચનાપલલીમાં ગુપ્ત િાસ, જૂન, 1946માં 
અમદાિાદમાં પાછા ફર્યા્થ.

િટ્ટ, નાનુિાઈ હક્રપ્સાદ
જનમ : 1903. િતન : ઉમરરેઠ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : વિજ્ાનવિશારદ, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ.
1920ની અસહકારની લડત શરૂ થતાં સરકારી 
કૉલરેજનો અભર્યાસ છોડી વિદ્ાપીઠમાં જોડાઈ 
વિજ્ાનવિશારદ થર્યા. દરવમર્યાન ખરેડા કજલલાના 
બોરસદ તાલુકામાં લડતનું પ્રચારકાર્ય્થ કર્યુું. 
રાષ્્રીર્ય શાળામાં મુખર્ય વશક્ષક તરીકરે સરેિા 
આપી.
1921માં બારડોલી સિરાજર્ય આશ્મમાં કામ 
કર્યુું. તરે પછી અમદાિાદ શહરેરમાં તથા મુંબઈના 

ઉપનગર અનરે પરાં વિસતારોમાં દારૂવનષરેધનો 
પ્રચાર કર્યયો તથા દારૂની દુકાનો ઉપર વપકરેકટંગ 
કર્યુું.

િટ્ટ, નારણદાસિાઈ
જનમ : 6 માચ્થ, 1917. જામનગર.

અમદાિાદની કાપડ વમલમાં કામદાર. 1930-
31ની લડતમાં ભાગ. અમદાિાદ વમલ 
કામદારોની હડતાળમાં સકકર્ય. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે સતર્યાગ્રહીઓની 
ટુકડીમાં સામરેલ. આગાખાન મહરેલ જતાં 
ધરપકડ. કુલલરે 41 માસ ર્યરિડામાં જેલિાસ. 
1975ના કટોકટી કાળ િખતરે 11 માસ 
જેલિાસ. 1983 : આસામ કરલીફ સોસાર્યટીના 
ઉપકમરે આસામમાં સરેિા.

િટ્ટ, નારુશંકર મત્ણશંકર
જનમ : 17 ફરેરિુઆરી, 1906, પાંજરોલી, કજ. 
ભરૂચ.

1923 : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ. 
1930માં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં દાખલ થર્યા. 
1931માં મહરેમદાિાદમાં સતર્યાગ્રહ. ગોઠાજ 
મુકામરે સતર્યાગ્રહીઓની છાિણી સંભાળી. તરે 
દરવમર્યાન નકડર્યાદમાંથી ધરપકડ. તરે િખતરે 
પોલીસરે ખૂબ માર્યા્થ. 6 મવહનાની જેલની સજા 
થઈ. 1933માં મહરેમદાિાદમાં સતર્યાગ્રહ 
કરિાથી ધરપકડ. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહનાની 
સજા થઈ. 1938થી 1942 સુધી ચોર્યા્થસી 
તાલુકામાં લડતનો લોકોમાં પ્રચાર. 1940-41 
: સતર્યાગ્રહ કરી 4 માસની જેલ ભોગિી. 
1942માં 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના જેલમાં 
અટકાર્યતી કરેદી. રચનાતમક કાર્ય્થકર.

િટ્ટ, પરમાનંદ
રાજકોટ.

1937-38માં લડતમાં ભાગ લરેિાનો શરૂ કર્યયો. 
દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ કર્યુું. દરબારગઢ 
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ઉપર વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો. ત્રણ માસની 
સજા થઈ. 1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં 
રહી ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિમાં, પવત્રકા છાપિામાં ભાગ 
લીધો. સરકારરે પકડિા માટરે િૉરંટ કાઢું, પણ 
પકડાર્યા નવહ. ધરપકડ માટરે ઇનામ જાહરેર કર્યુું, 
પણ સફળતા મળી નવહ.

િટ્ટ, પૂંજાિાઈ સરોમેશ્વર
કઠલાલ, કજ. ખરેડા.

વર્યિસાર્ય : િકીલ. િીસમી સદીના પ્રથમ 
દાર્યકામાં મોહનલાલ પંડ્ા, કમૃપાશંકર પંકડત 
સાથરે કાંવતકારી પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. અમદાિાદમાં 
13 નિરેમબર, 1909ના રોજ લૉડ્થ અનરે લરેડી 
વમનટો પર બૉમબ ફેંકાર્યા. તરેમાં પૂંજાભાઈ 
સામરેલ. કરિકટશ પોલીસ પકડી શકી નવહ. 
પાછલા જીિનમાં સંનર્યસત. ‘પૂણા્થનંદ સિામી’ 
તરીકરે પૂંજાભાઈનું મોટી ઉંમરરે િારાણસીમાં 
અિસાન થર્યું.

િટ્ટ, પ્ેમશંકર કેશવ્લા્લ
જનમ : 1895. માંડિી, સૂરત.

અભર્યાસ : પુણરે ફરગર્યુસન કૉલરેજ, મુંબઈ 
ઝરેવિર્યસ્થ કૉલરેજ, બી.એ.. વર્યિસાર્ય : ખરેતીિાડી, 
જનસરેિા. 1928 : બારડોલીના વહજરતીઓનરે 
આશ્ર્ય. 1930માં દારૂબંધી માટરે વપકરેકટંગમાં 
સકકર્ય. 1938 : હકરપુરા અવધિરેશનમાં સરેિા. 
1932 તથા 1942માં કારાિાસ. વિવિધ 
સાિ્થજવનક પ્રિમૃવતિ.

િટ્ટ, પ્ેમશંકર નરિેશંકર
જનમ : 15 માચ્થ, 1911. ભાિનગર.

રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ સંસથા દવક્ષણામૂવત્થમાંથી 
વિનીત. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં 
સિર્યંસરેિક. 1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં. પહરેલાં બોરસદ તાલુકામાં, પછી 
વિરમગામ તાલુકામાં સતર્યાગ્રહી. વિરમગામ 
તાલુકાના રામપુરા ભંકોડા ગામમાંથી ધરપકડ. 

6 માસની સજા. સાબરમતી, ર્યરિડા તથા 
વિસાપુર જેલોમાં સજા ભોગિી. 1931 : પછી 
શાંવતવનકરેતન વિશ્વભારતીમાં બી.એ. સુધી 
અભર્યાસ. 1936-38 : જમ્થનીમાં વશક્ષણશાસ્ત્રનો 
અભર્યાસ. 1939-47 : ભાિનગરમાં 
ઘરશાળામાં કામ કર્યુું. 1948થી 
મજૂરકલર્યાણપ્રિમૃવતિ.

િટ્ટ, બચુિાઈ રતુિાઈ
ભરૂચ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં છોટુભાઈ 
પુરાણી અનરે ચંદ્રશંકર ભટ્ટના ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિના 
સાથીદાર. િરેડચના થાણા પર હલલો કરતા 
અગાઉ તર્યાંનો અભર્યાસ કરિા ઠાકોરભાઈ 
શાહ સાથરે ગર્યા. તર્યાં િહરેમ જતાં પોલીસરે 
ધરપકડ કરી, જેલમાં પૂરી દીધા.

િટ્ટ, બહેચરિાઈ ્લલ્લુિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930ના સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1932માં 1 િષ્થ 
કારાિાસ. 1942ની લોકકાંવતમાં ધરપકડ. 
અટકાર્યત.

િટ્ટ, બાબુિાઈ વજરેામ
જનમ : 5 ઑ્ટોબર, 1914. ઘોઘા, કજ. 
ભાિનગર, સૌરાષ્્ર.

1930-31માં ઘોઘા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
તર્યાર બાદ 1938માં રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. ખૂબ સહન કર્યુું. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 
જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો.

િટ્ટ, બાબુ્લા્લ ક્કરપારામ
દાહોદ.

1930ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં કલાલના 
ઝાંપા પર આિરેલાં દારૂનાં પીઠાં પર શાંવતમર્ય 
વપકરેકટંગ. માવલકોએ ફકરર્યાદ કરતાં ધરપકડ. 
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કરેસ ચલાિી 1 માસની કરેદની સજા.

િટ્ટ, બા્લુિાઈ કાળરીદાસ
જનમ : 14 કડસરેમબર, 1914.

િતન : જાવળર્યા, કજ. અમરરેલી.
1940ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં પકડાર્યા 
અનરે સાબરમતી તરેમજ વિજાપુર જેલમાં છ 
માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે ભાગ લીધો. 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિઓમાં જોડાર્યા. 1945 સુધી 
ભૂગભ્થમાં રહ્યા. ભૂગભ્થપવત્રકાઓ ચલાિતા.
અિસાન : 8 ઑગસટ, 1963.

િટ્ટ, બ્રહ્મકુમાર રણછરોડ્લા્લ
જનમ : 8 ઑ્ટોબર, 1921. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળ િખતરે ખાકડર્યાના િૉડ્થનાર્યક. 
વિદ્ાથભી નરેતા. રાષ્્રીર્ય વિદ્ાથભી મંડળના 
આગરેિાન. િારંિાર સરઘસો, સભાઓ, 
પવત્રકાિહેંચણીનું આર્યોજન અનરે સંચાલન. 
તાર, ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપતા. બીજી ટમ્થમાં 
એચ.એલ. કૉમસ્થ કૉલરેજ અનરે લૉ કૉલરેજ (એલ. 
એ. શાહ) શરૂ થતાં બંધ કરાિિા તરેના ઉપર 
હુમલા કરી વિદ્ાથભીઓનરે માર્યા્થ. 10 માચ્થ, 
1943ની સિારરે ધરપકડ. તરે અગાઉ ભૂગભ્થમાં. 
સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત. જૂન, 1943માં 
છૂટ્ા. તરે અગાઉ સરઘસમાંથી ધરપકડ કરીનરે 
1.5 માસની કરેદ ભોગિીનરે નિરેમબર, 1942માં 
છૂટ્ા હતા. જેલમાં િગયો ચલાિતા. રાષ્્રીર્ય 
પ્રશ્ોની ચચા્થ કરતા. કૉંગ્રરેસી નરેતા. ભૂતપૂિ્થ 
ચૅરમૅન : ગુજરાત વિદ્ુત બૉડ્થ. મહાગુજરાતની 
ચળિળના આગરેિાન.

િટ્ટ, િગવત્લા્લ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 1916. માણરેકબાગ, અમદાિાદ.

1930ની ચળિળમાં િાનરસરેનામાં જોડાઈ, 
સભા-સરઘસોમાં જોડાર્યા. 1942ની 
ચળિળમાં ગુપ્ત રહીનરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ 

ચલાિતા. કરેટલાક કાર્ય્થકરોનરે પોતાનરે ઘરેર ગુપ્ત 
આશ્ર્ય આપર્યો. ચળિળની ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિઓમાં સહકાર આપર્યો. તાર-ટરેવલફોનનાં 
દોરડાં કાપિાં, પવત્રકાઓ િહેંચિી.
ભટ્ટ, ભદ્રશંકર મંછારામ (સિામીશ્ી ભદ્ર)

જનમ : 12 જાનર્યુઆરી, 1899. ગણદરેિી, સૂરત.
1920 : મુંબઈ ઇજનરેરી કૉલરેજમાં અભર્યાસ 
પડતો મૂકી અસહકાર આંદોલનમાં જોડાર્યા. 
મદ્વનષરેધ, ખાદી, અસપમૃશર્યતાવનિારણ આકદ 
ક્ષરેત્રરે સકકર્ય. ર્યુિકપ્રિમૃવતિ. 1932 : વસંધમાં 
સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ 6 મવહના. જિાહરલાલના 
પ્રમુખપદ નીચરે વસંધમાં મળરેલી પ્રજાપકરષદના 
સિાગતમંત્રી. ‘વસંધસરેિક’, ‘મહાગુજરાત’, 
આકદ પત્રો કાઢાં. પતની સવિતાબહરેન પણ 
સતર્યાગ્રહમાં. કારાિાસ 6 માસ. ઉતિરજીિનમાં 
ર્યોગી. આશ્મની સથાપના. શ્ી ભદ્ર આશ્મ.

િટ્ટ, િાઈશંકર મત્ણશંકર
પસુંજ, તા. દસકોઈ, કજ. અમદાિાદ.

િડોદરા રાજર્યમાં 1921-22માં ગણદરેિીમાં 
મોજણી કામદાર. અસહકારના આંદોલનની 
અસર હરેઠળ પરદરેશી કાપડનો બવહષકાર, 
રેંકટર્યાપ્રચાર, મદ્વનષરેધ િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓ 
ગણદરેિીમાં શરૂ કરી. સરકારી નોકરીમાંથી 
રાજીનામું. પછી 1922માં સોનગઢ, વર્યારામાં 
આકદિાસી સરેિા. 1925માં બીલીમોરામાં 
પ્રજામંડળનું અવધિરેશન, તરેમાં આકદિાસીઓનરે 
મોટી સંખર્યામાં હાજર રાખી, તરેની સફળતામાં 
વિશરેષ પ્રદાન. 1928ના બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 3 માસની સખત કરેદની સજા. 
આકદિાસીઓની સરેિામાં જીિન વિતાવર્યું.

િટ્ટ, િાનુપ્સાદ જશેંકર
િડોદરા.

1921માં િાનરસરેનામાં સકકર્ય. 1928 : 
સાઇમન પંચ વિરોધી કાળા િાિટાનો દરેખાિ. 
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સાબરમતી આશ્મના િારંિારના ર્યાત્રી. 
1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. રા. બ. 
રણછોડલાલ છોટાલાલ હાઈસકૂલ પર ધિજ 
ફરકાિતાં પકડાર્યા. પુષકળ માર ખાધો. 
કારાિાસ. દાંડી સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય.

િટ્ટ, (ડૉ.) મગન્લા્લ એ્લ.
જનમ : 15 ઑગસટ, 1907. અમરરેલી.

1930-31ની મીઠાની લડતમાં જોડાર્યા. ધોલરેરા 
મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 6 મવહના કરેદ 
સાબરમતી જેલમાં ભોગિી, પાછળથી ર્યરિડા 
જેલમાં. 1931માં ફરી પકડાર્યા. 6 મવહનાની 
જેલ. તર્યાર બાદ કોલકાતા જઈનરે તર્યાં બંગાળી 
કાંવતકારીઓની સાથરે જોડાર્યા. તર્યાં 8 માસની 
સજા ભોગિી. 1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસમાં 
ભાગ લીધો. તર્યાર બાદ રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા અનરે પકડાર્યા. સરધારની જેલમાં 
અટકમાં. ફૉરિડ્થ બલૉકમાં જોડાર્યા અનરે 
સુભાષબાબુના વિદરેશગમન બાદ તરેઓ બમા્થ-
મલરેવશર્યા ગર્યા. આઝાદ વહનદ ફોજમાં જોડાર્યા. 
એક લશકરી ટુકડીના કૅપટન હતા. કોવહમા, 
મવણપુર, બમા્થ તરેમજ અનર્ય પ્રદરેશોમાં લડાઈમાં 
જોખમી કામો કર્યાું, પકડાર્યા. કદલહી જેલમાં 
પૂર્યા્થ. આઝાદ વહનદ ફોજ ખટલા બાદ મુક્ત 
મળી.

િટ્ટ, મગન્લા્લ રવજીિાઈ
પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો. રાજર્યના જુલમોના ભોગ બનર્યા. રાજર્ય 
સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.

િટ્ટ, મગન્લા્લ ક્હંમતરામ
જનમ : 1900. રાજપીપળા, કજ. નમ્થદા.

અભર્યાસ : ધોરણ 7 ગુજરાતી. 1917 : હોમરૂલ 
લીગમાં સકકર્ય. 1932 : પવત્રકાવિતરણ. માર 

ખાધો. ‘નિજીિન’ અનરે ‘હકરજનબંધુ’. 
કાર્ય્થક્ષરેત્ર : સૂરત.
1942 : લોકકાંવત. 3 િાર થઈનરે 4 િષ્થ 
કારાિાસ. ચાંદોદ-કરનાળીમાં ધાવમ્થક જીિન.

િટ્ટ, મત્ણ્લા્લ મથુરિાઈ
જનમ : 1906. સરસિણી, ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 6 અંગ્રરેજી. 1923 : નાગપુર 
ઝંડા સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ કારાિાસ. સમાધાનથી 
3 મવહનરે છૂટી ગર્યા. કારાગમૃહના કઠોર જીિનથી 
રોગગ્રસત.
અિસાન : 1948.

િટ્ટ, મત્ણશંકર મરોહન્લા્લ
જનમ : 5 માચ્થ, 1915. ભાિનગર.

ફૂલચંદભાઈની આગરેિાની હરેઠળ પરદરેશી કાપડ 
ઉપરના વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો. 1930ની 
મીઠાની લડત િખતરે સિર્યંસરેિક તરીકરે કામ 
કર્યુું. ધાંગધાની લડતમાં જોડાર્યા. માર સહન 
કર્યયો. 1942ની લડતમાં ભાગ લીધો.
અિસાન : 5 જૂન, 1946.

િટ્ટ, મત્ણશંકર રેવાશંકર
1930ની લડત િખતરે મીઠાનો સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ કરતાં પકડાર્યા. જેલિાસ ભોગવર્યો.

િટ્ટ, મદન્લા્લ નાના્લા્લ
જનમ : 3-12-1923. ભરૂચ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં તરેમાં 
ગામના બીજા ર્યુિાનો સાથરે જોડાર્યા. રરેલિરેના 
પાટા ઉખરેડિા જેિા કામમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ થઈ. 10 િષ્થની સજા થઈ.

િટ્ટ, મનુિાઈ ગૌરરીશંકર
વનિાસ : બાજિાડા, િડોદરા.

1931-32 : પ્રભાતફરેરી. સભા-સરઘસ. દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. એક સમર્યરે એક ગ્રાહકના 
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ધાકરર્યાના મારનો ભોગ બનર્યા. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન, અમદાિાદ. િીજળી 
ઉપમથકોમાં બૉમબ મૂકિાની પ્રિમૃવતિમાં 
સહકાર્ય્થકર. ભૂગભ્થિાસ.

િટ્ટ, મનુિાઈ મરોહન્લા્લ
જનમ : 23 મરે, 1923.

િતન : સરસિણી, ખરેડા. અભર્યાસ : સનાતક, 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ. 1940 : શાળાનો તર્યાગ 
બોચાસણ. િલલભવિદ્ાનગરમાં પ્રિરેશ. 1941 
: અમદાિાદ કોમી હુલલડમાં શાંવતસૈવનકો માટરે 
રસોડાનું સંચાલન. 1942 : આંકલાિ આકદ 
ગામોમાં સકકર્ય. 6 મવહના કારાિાસ. 1943 : 
પવત્રકાપ્રચાર. 8 મવહના કારાિાસ. 26-1-
1944 : ફરી 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના કારાિાસ.

િટ્ટ, મક્હપતરામ
માવળર્યા હાટીના, કજ. જૂનાગઢ.

જૂનાગઢના નિાબી રાજર્યના જુલમો સામરે 
લડત આપી. સહન કર્યુું. રાજર્ય-સરકાર તરફથી 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

િટ્ટ, ડૉ. મહેશકુમાર શ્રીપાદ
જનમ : 10 ઑગસટ, 1919. અમરરેલી.

અભર્યાસ : એલ.સી.પી.એસ.
વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રિાદી. રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં 
ભાગ લરેતા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
િખતરે ભૂગભ્થમાં રહીનરે કામ કર્યુું અનરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિઓ ચલાિનારાઓનરે મદદરૂપ 
થતા રહ્યા. સિરાજ બાદ રચનાતમક પ્રિમૃવતિ, 
મુખર્યતિરે હોમગારઝ્થની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

િટ્ટ, મંછાબહેન માધવરામ
બારડોલી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. બારડોલીમાં સિર્યંસરેવિકા 
દળની રચના કરી. તરેના પ્રમુખ તરીકરે તરેમની 

િરણી થઈ. આ દળનાં બહરેનો મંછાબહરેનની 
સૂચના મુજબ રોજ દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ 
કરિા જતાં હતાં.

િટ્ટ, મુકંુદરાય નંદ્લા્લ
જનમ : 8 જૂન, 1913. િરલ, કજ. ભાિનગર.

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
સજા થઈ. જેલિાસ ભોગવર્યો. ધાંગધા લડતમાં 
જોડાર્યા. માર સહન કર્યયો.
અિસાન : 16 નિરેમબર, 1978.

િટ્ટ, મૂળજીિાઈ સદાત્શવ
દાહોદ.

1930ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં કલાલના 
ઝાંપા પર આિરેલાં દારૂનાં પીઠાં પર શાંવતમર્ય 
વપકરેકટંગ. માવલકો વિારા ફકરર્યાદ. ધરપકડ. 
ફોજદારી કરેસ. ચાર માસની કારાિાસની સજા.

િટ્ટ, મૂળશંકર મરોહન્લા્લ
જનમ : 1907. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : ભાિનગર.

વશક્ષણ : ભાિનગરમાં વિનીત. ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં સનાતક, સંગીતશાસ્ત્રમાં. 
દવક્ષણામૂવત્થ, ભાિનગરમાં વશક્ષણકાર્ય્થ. 1930-
31 : વિરમગામ છાિણીમાં 1 િષ્થની કરેદ. મીઠા-
સતર્યાગ્રહ. પાટડી, ખારાઘોડામાં સકકર્ય. 1942 
: ભાિનગરમાં પવત્રકાપ્રચાર, પ્રિચનો. 
લોકભારતીમાં અધર્યાપન. જુલરે િન્થની 
વિજ્ાનકથાઓનું ભાષાંતર.

િટ્ટ, મૃદુ્લાબહેન મત્ણશંકર
િતન : િઢિાણ.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે વિરમગામ 
છાિણી નીચરે સતર્યાગ્રહ કરતાં પકડાર્યાં. 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

િટ્ટ, મરોહન્લા્લ ગરોકુળદાસ
જૂનાગઢ.
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જૂનાગઢના નિાબી રાજર્ય તરફથી કરિામાં 
આિરેલા જુલમોના ભોગ બનર્યા. રાજર્ય-સરકાર 
તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત કરિામાં આવર્યું 
છરે.

િટ્ટ, મરોહન્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 2 ઑગસટ, 1898. રાજપીપળા, કજ. 
નમ્થદા.

1920 : ઇનદોરની મરેકડકલ સકૂલ છોડી 
અસહકારમાં જોડાર્યા. 1921 : વહનદી 
‘નિજીિન’માં જોડાર્યા. 1922 : અમદાિાદ 
આંતરરાષ્્રીર્ય િમૃતિસરેિા રૉઇટર તથા 
ઍસોવસર્યરેટરેડ પ્રરેસની સુવિધાિાળા દૈવનક 
‘સિરાજ’ના તંત્રી. 1923 : અગ્રલરેખ માટરે 1 
િષ્થ કારાિાસ. 1924 : ‘નિજીિન’માં 
પુનરાગમન. 1927માં ‘નિજીિન’ના મુખર્ય 
વર્યિસથાપક. 1929માં ‘નિજીિન’ ટ્રસટના 
મૅનરેકજંગ ટ્રસટી. 1930 : દાંડીર્યાત્રામાં કારાિાસ. 
‘નિજીિન’ મુદ્રણાલર્ય જપ્ત. 1931 : ગાંધી-
ઇવિ્થન સંવધ. મુદ્રણાલર્યનું પુન:સથાપન. 1932 
: બરે િષ્થ કારાિાસ. ફરી મુદ્રણાલર્ય જપ્ત. 
1934માં મુદ્રણાલર્યની પુન:સથાપના. પાછળથી 
સમરેટી લરેિાર્યું. વહનદીપ્રચાર, રાષ્્રભાષા પ્રચાર 
સવમવતના મંત્રી. પ્રર્યાગ વહનદી સાવહતર્ય 
સંમરેલનના સવચિ.

િટ્ટ, યશસવતરીબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં ખાકડર્યાનાં સ્ત્રી-િૉડ્થનાર્યક. 
સ્ત્રીઓનાં સરઘસો કાઢાં. જેલમાંથી ગુપ્ત 
સંદરેશા લાિિા-લઈ જિા. શહીદોના પકરિારનરે, 
જેલમાં ગર્યરેલાના પકરિારનરે આવથ્થક સહાર્ય. 
ઘિાર્યરેલાની સારિારમાં મદદ.

િટ્ટ, રતુપ્સાદ નાથાિાઈ
જનમ : 22 જુલાઈ, 1900. ભરૂચ.

1921-42 : સતર્યાગ્રહ આંદોલનના દરરેક 

તબક્કરે સકકર્ય. દરરેક પ્રસંગરે કારાિાસ. નાગપુર 
ઝંડા સતર્યાગ્રહ, બારડોલી ના-કર સતર્યાગ્રહ, 
ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહ, ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન આકદ. અગરો પર ટુકડીઓ લઈ જતાં 
બહુ માર ઝીલર્યો. વર્યાર્યામ, રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ, 
હકરજનસરેિામાં સકકર્ય.

િટ્ટ, રમણ્લા્લ શંકર્લા્લ
ઉમરરેઠ, કજ. આણંદ.

1930ના દારૂનાં પીઠાં અનરે વિદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. રાણપુર, બોટાદ, ઘોઘા 
અનરે ધંધૂકા, માતર ક્ષરેત્રમાં રચનાતમક કાર્ય્થકમ. 
ધોલરેરા, ધોળકામાં સકકર્ય. પોલીસનો માર 
ખાધો. સાબરમતી, ધંધૂકા, નાવશકમાં કારાિાસ. 
જાગમૃવતપ્રરેરક લરેખો, ગીતો. પવત્રકાવિતરણ. 
ભીંતપવત્રકામાં સકકર્ય. વર્યિસાર્ય : પત્રકાર.

િટ્ટ, રમણ્લા્લ સ.
વનિાસ : ડાકોર, ખરેડા.

વર્યિસાર્ય : સૅવનટરી ઇનસપરે્ટર. 18 િષ્થની િર્યરે 
અભર્યાસતર્યાગ. 1930માં લસુંદ્રા મીઠા-
સતર્યાગ્રહ. ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં પાશિી માર. 
રગણાલર્યમાં. 3 મવહના કારાિાસ. ડાકોર 
સુધરાઈમાં નોકરી. દરવમર્યાન હકરજનસરેિા, 
મદ્વનષરેધપ્રચાર.

િટ્ટ, રમણરીક્લા્લ ડાહ્ા્લા્લ
જનમ : 8 જાનર્યુઆરી, 1920. મોરબી, કજ. 
રાજકોટ.

અભર્યાસ : બી.એસસી..
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સૂરત, 
વિરમગામ, િલસાડ તથા બીજા વિસતારોમાં 
ભૂગભ્થમાં રહીનરે કામ કર્યુું. પમૃથિીવસંહ 
આઝાદના સંપક્થમાં આવર્યા. અવહંસક વર્યાર્યામ 
સંઘની મલાડની વશકબરમાં જોડાર્યા. વશક્ષણક્ષરેત્રરે 
સરેિા બાદ વનિમૃતિ.
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િટ્ટ, રમાકાંત નાના્લા્લ
જનમ : 10 જુલાઈ, 1924. ઢસા જંકશન.

1942માં ભાિનગર બંદરરે વપકરેકટંગ કરતાં 
પકડાર્યા. કોવળર્યાકમાં એક માસ અટકમાં રહ્યા.

િટ્ટ, રત્વશંકર જશેંકર
તાજપુર, અમદાિાદ.

બબલભાઈ મહરેતાના પકરચર્યથી દરેશભ્ત. 
1942ની ચળિળ દરવમર્યાન અભર્યાસ છોડી 
લડતમાં ભાગ લીધો. પોલીસનું િૉરંટ હતું છતાં 
એક માસ ગુપ્ત રહ્યા. આખરરે પણસોરાથી 
પકડાર્યા. છ માસની જેલ થઈ. દરેશ આઝાદ ન 
થાર્ય તર્યાં સુધી લગ્ન નવહ કરિાની પ્રવતજ્ા 
લીધી અનરે પાળી.

િટ્ટ, રામચનદ્ર ગણપતરામ
િતન : લુણાિાડા. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : િડોદરા.

લુણાિાડા પ્રજામંડળની િડોદરા શાખાના મંત્રી, 
બાપાલાલ પરીખ તરેના પ્રમુખ હતા. રામચનદ્ર 
િડોદરામાં ‘ભારતી’ સાપ્તાવહક પ્રગટ કરતા. 
તરેમાં લુણાિાડા પ્રજામંડળની પ્રિમૃવતિ છાપતા. 
તરેમાં તરેમણરે નોમાનઅલી સાંઢાસાલિાલાનો 
ફોજદારી કરેસ પ્રગટ કર્યયો. લુણાિાડા રાજર્યરે તરે 
માટરે કોટ્થના વતરસકારનો ભટ્ટ પર કરેસ કરી, 
આરોપી ભાગતો ફરરે છરે તરેમ જણાિી તરેમનું 
લુણાિાડાનું મકાન જપ્ત કર્યુું. તરેમનું સાપ્તાવહક 
લુણાિાડામાં જતું બંધ કર્યુું. ભટ્ટરે પોવલકટકલ 
એજનટનરે ફકરર્યાદ કરી મકાન પાછું મરેળવર્યું.

િટ્ટ, રેવાશંકર પ્ાણશંકર
જનમ : 16 ઑ્ટોબર, 1928. વનિાસ : અવિધા, 
ઝઘકડર્યા, કજ. ભરૂચ.

અભર્યાસ : શાળાંત. રાજપીપળા લોકસભાની 
સથાપના. છોટુભાઈ પુરાણીના આદરેશાનુસાર 
સતર્યાગ્રહ. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. પાટા ઉખરેડ્ા. 
દસ િષ્થ કઠોર કારાિાસ. સાથીઓ પણ 

કારાગમૃહમાં.

િટ્ટ, ્લરી્લાધર પરી.
જનમ : 1922. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં રાષ્્રીર્ય વિદ્ાથભીમંડળના 
નરેતા. સરઘસોમાં જોડાતા. વિદ્ાથભીપ્રિમૃવતિનું 
આર્યોજન. લડત દરવમર્યાન વિદ્ાથભી પકરષદ 
ર્યોજી. વિદ્ાથભીઓના સંપક્થ માટરે સૂરત, િડોદરા, 
રાજકોટ ગર્યા. િડોદરામાં પોલીસનરે શરણરે 
ગર્યા. 10 કદિસ તપાસ માટરે એવલસકરિજ 
પોલીસચોકીમાં. 8 મવહના સાબરમતી જેલમાં 
અટકાર્યત. અિસાન થર્યરેલ છરે.

િટ્ટ, વલ્લિરામ ત્વજયરામ
જનમ : 1899. ધનોરી.

વર્યિસાર્ય : ર્યજમાનિમૃવતિ. ગરીબ વસથવત. 
‘નિજીિન’ના િાચનમાંથી પ્રરેરણા મળી. 
1930ની ચળિળમાં સિાતંત્ર્યસૈવનક તરીકરે 
ભાગ લરેિા ધરાસણાના મીઠાના અગરો લૂંટિા 
જનાર ટુકડીમાં સામરેલ થર્યા. ધરપકડ. એક 
માસની સખત કરેદની સજા િરલીની જેલમાં 
ભોગિી.

િટ્ટ, વાસુદેવ કેશવ્લા્લ
જનમ : 26 જાનર્યુઆરી, 1915. અમદાિાદ.

1930-32 : અમદાિાદ-િઢિાણમાં િાનરસરેના. 
પરદરેશી કાપડના ભંડારો પર વપકરેકટંગ. પવત્રકા- 
વિતરણ. પ્રવસદ્ધ વર્યાર્યામકાર્ય્થકર. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં અમદાિાદમાં તંત્ર-
સંચાલન. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. કડસરેમબરમાં 
સાબરમતી કારાગમૃહમાં 18 કદિસ રહી નાસી 
છૂટ્ા. બરેલગામ, ધારિાડમાં પ્રવશક્ષણકરેનદ્રોમાં 
ગુપ્ત િાસ. 1944 : િડોદરા, પોલીસ સમક્ષ 
ઉપવસથત. કારાિાસ. 1945-50 : ગુજરાતમાં 
વર્યાર્યામપ્રચારમાં સકકર્ય. 1950 : 
પોંકડચરેરી(પુદુચરેરી) અરવિંદ આશ્મમાં સાધક.
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િટ્ટ, વાસુદેવ ગંગાશંકર
જનમ : 9 ઑ્ટોબર, 1914.

િતન : ડાકોર, ખરેડા. અભર્યાસ : ધોરણ 5 
અંગ્રરેજી. 1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. છ 
મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. ધરપકડનું િૉરંટ, પણ પકડાર્યા નવહ. 
13-8-1942 : પોલીસ ગોળીબાર પ્રસંગરે 
પોલીસ કમ્થચારી ખોિાર્યાથી અટકાર્યતમાં. છ 
મવહના કારાિાસ. સરઘસ કાઢિા માટરે 50 
રૂવપર્યા દંડ.

િટ્ટ, વાસુદેવ માણેક્લા્લ
જનમ : 19 ફરેરિુઆરી, 1920. મુંબઈ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1942 : મુંબઈ કૉંગ્રરેસ 
મહાસવમવતની બરેઠક. ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ. 
અભર્યાસ છોડી લડતમાં જોડાર્યા. િતનમાં 
સરઘસમાં ધરપકડ. એક માસ કાચી જેલમાં. છ 
માસની સજા. છ માસ ભૂગભ્થમાં. કૉંગ્રરેસના 
કાર્ય્થકર.

િટ્ટ, વાસુદેવ વૈજનાથ
જનમ : 25 જૂન, 1912.

િતન : સરસિણી, કજ. ખરેડા. અભર્યાસ : ધોરણ 
7 ગુજરાતી. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
દારૂની દુકાનોએ વપકરેકટંગ. કારાિાસ તથા દંડ. 
સરેિા કરતાં ઘણું સહન કરિું પડ્ું.

િટ્ટ, વાસુદેવ શંકર્લા્લ
વનિાસ : આણંદ.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. ઉમરરેઠ. 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિ. પવત્રકાવિતરણ. ટપાલનો નાશ. 
ટપાલલૂંટ. પકડાર્યા. છ મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત પછી ર્યુિા સંગઠન પ્રિમૃવતિ. સામાકજક 
સરેિાકાર્યયો.

િટ્ટ, ત્વજયશંકર ચેનશંકર
િતન : લુણાિાડા. વનિાસ : અમદાિાદ.

1938ની હકરપુરા કૉંગ્રરેસ સમર્યરે દાહોદના 
કમળાશંકર પંડ્ાનો પકરચર્ય. લુણાિાડામાં 
પ્રજાના હકો માટરે ચળિળ કરિા પ્રોતસાહન. 
લુણાિાડામાં પંચમહાલના સમાજિાદી 
કાર્ય્થકરો કમળાશંકર પંડ્ા, સોમાલાલ 
વશરોઇર્યા, ર્યાહ્યાભાઈ લોખંડિાળા િગરેરરેનરે 
બોલાિી 23-1-1939ના રોજ સટરેશનરેથી 
સિાગત સરઘસ કાઢી, મોટી સભા ભરી. 
લુણાિાડા પ્રજામંડળ સથાપર્યું. તરેઓ મંત્રી બનર્યા. 
તરેમની છીંકણીની દુકાનના લાઇસનસનો િાંધો 
કાઢી કરેસ, રૂ. પાંચ સો દંડ, જપ્તી કરી દંડ િસૂલ 
કર્યયો. તરેમનરે લુણાિાડા રાજર્યની હદપાર કર્યા્થ. 
તરેથી અમદાિાદ રહરેિા ગર્યા. રાજર્યની મૌકખક 
પરિાનગીથી લુણાિાડા ગર્યા. પોલીસ વિારા 
ધરપકડ. જામીન આપી જેલમાંથી છૂટ્ા. તરે 
પછી અમદાિાદમાં વનિાસ. અિસાન થર્યરેલ 
છરે.

િટ્ટ, શત્શકાંત ગરોપાળજી
જનમ : 22 સપટરેમબર, 1922. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે ભાિનગર 
બંદરરે લશકરી સામાનની હરેરફરેર ઉપર વપકરેકટંગ 
કરિા જતાં પકડાર્યા અનરે ત્રણ માસની સજા 
ભોગિી. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં જાનના 
જોખમરે કામ કર્યુું.

િટ્ટ, શાંત્ત્લા્લ મરોહન્લા્લ
િડોદરા.

વિલાર્યતી કાપડની હોળી, દારૂપીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. પવત્રકાવિતરણ, મુદ્રણ. મહીસાગર, 
1930માં મીઠા-સતર્યાગ્રહ. બારડોલી આશ્મ 
મુક્તના સતર્યાગ્રહમાં સભર્ય. છ મવહના 
કારાિાસ. ભૂગભ્થિાસમાં વિવિધ પ્રિમૃવતિ.

િટ્ટ, ત્શવશંકર છગન્લા્લ
જનમ : 3 માચ્થ, 1878. ઉમરરેઠ, કજ. આણંદ.

વર્યિસાર્ય : િકીલાત, જંબુસર. 1920 : 
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સતર્યાગ્રહ આંદોલનમાં પ્રિરેશ. સપકરિાર. 
પુત્રોનરે શાળામાંથી ઉઠાડી લીધા. 1923માં 
નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ના-કર 
લડતમાં ભૂવમ જપ્ત. 1930-32માં કારાિાસ. 
મીઠા-સતર્યાગ્રહ. દાંડીકૂચમાં સકકર્ય. 1937-39 
: કજલલા લોકલ બોડ્થના પ્રમુખ. 1942ની 
લડતમાં જેલમાં અટકાર્યત. 1945 : મુંબઈ, 
વિધાનસભર્ય. ‘મહાતમા’નું પદ.
અિસાન : 19 ઑગસટ, 1955.

િટ્ટ, સત્વતાબહેન િદ્રશંકર
પોસરા, કજ. િલસાડ.

કરાંચીમાં એમના પવત સાથરે ભૂગભ્થમાં કાર્ય્થ 
કર્યુું હતું. 1932માં તર્યાં નીકળરેલી સિાતંત્ર્યકૂચની 
આગરેિાની લીધી. કરાંચીમાં પ્રથમ સ્ત્રી કડરરે્ટર 
તરીકરે વપકરેકટંગ તથા ભાષણની પ્રિમૃવતિ કરતાં 
પકડાર્યાં અનરે સક્કરની જેલમાં રહ્યાં. 1938માં 
કરાંચીથી ટુકડી લઈનરે રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
ગર્યાં.
અિસાન : 1949.

િટ્ટ, સંજયકુમાર ઇનદુપ્સાદ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં એવલસકરિજ ટોળકનગરના 
બંગલામાં કૉંગ્રરેસપવત્રકા છાપિાનાં ડુકપલકરેકટંગ 
મશીન, છપાર્યરેલી પવત્રકા તથા સાથીઓ સવહત 
ધરપકડ. દરરેકનરે નિ માસની સજા અનરે રૂ. 
250 દંડ.

િટ્ટ, સુત્મરિાબહેન હક્રપ્સાદ
જનમ : 1915. પુણરે, મહારાષ્્ર.

પવત ડૉ. હકરપ્રસાદ ભટ્ટ પણ સિાતંત્ર્યસરેનાની. 
1932 : સતર્યાગ્રહમાં દંપતી સકકર્ય. છ મવહના 
કારાિાસ. સાબરમતી, થાણરે. 1932-47 : 
મીઠાનો સતર્યાગ્રહ, ના-કર લડત, ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન આકદમાં સકકર્ય. ધોલરેરા, રાણપુર, 
અમરરેલી તરેમનાં કાર્ય્થક્ષરેત્રો. 1958 : મુંબઈ 

ધારાસભામાં. 1962 : ગુજરાત વિધાનસભામાં 
ચૂંટાર્યાં.

િટ્ટ, હરખ્લા્લ શાંત્ત્લા્લ
સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લરેિા ભાિનગરથી ગર્યરેલા આતમારામ 
ભટ્ટની છઠ્ી ટુકડીમાં જોડાર્યા. િઢિાણથી 
દૂધરરેજ થઈ 29-11-1931ના રોજ સીતાપુર 
રરેલિરેસટરેશનરે ઊતર્યા્થ. ધાંગધાની હદમાં પગ 
મૂકતાં ધરપકડ કરી, અજાણર્યા સથળરે લઈ ગર્યા.

િટ્ટ, હક્રપ્સાદ ત્વશ્વનાથ
જનમ : ફરેરિુઆરી, 1903. લીવલર્યા, અમરરેલી.

1921 : મરેકડકલ કૉલરેજનો તર્યાગ. અસહકાર 
આંદોલન. પુન: કૉલરેજમાં પ્રિરેશ. દા્તરનો 
વર્યિસાર્ય. 1921-31-42 : સતર્યાગ્રહોમાં 
સકકર્ય. ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં 6 મવહના 
કારાિાસ. ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 8 મવહના 
કારાિાસ. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળમાં સભર્ય 
અનરે મંત્રી. 1957 : મુંબઈ ધારાસભાના સભર્ય.
અિસાન : 1957, મુંબઈ.

િટ્ટ, હક્ર્લા્લ મથુરદાસ
દાહોદ.

1930ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં ગરીબ 
પ્રજાનરે બરબાદ કરનાર દારૂની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ કરતા, પીઠાના માવલકો વિારા ફકરર્યાદ. 
તરેથી પોલીસ વિારા ધરપકડ. કરેસ ચલાિી બરે 
માસની કરેદની સજા.

િટ્ટ, હક્ર્લા્લ શાંત્ત્લા્લ
જનમ : 13 કડસરેમબર, 1913. ગોંડલ, કજ. રાજકોટ.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. દસ 
માસની જેલની સજા ભોગિી. રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહ અનરે 1942ની લડતમાં ભાગ લીધો.

િટ્ટ, હક્રહર જ.ે
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ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધાની લડતમાં અગ્રભાગ ભજવર્યો. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. ભારત સરકારનું પરેનશન 
મરેળિરેલ છરે.

િટ્ટ, હક્રહર પ્ાણશંકર
જનમ : 1 મરે, 1895. જાવળર્યા, સૌરાષ્્ર.

1919-30 : સાબરમતી આશ્મમાં સરેિાકાર્ય્થ. 
1930 : વિરમગામ ટુકડી સાથરે ધરાસણા મીઠા-
સતર્યાગ્રહ. પોલીસરે અગરમાં ડુબાડ્ા. જીિ 
માંડ બચર્યો. વિરમગામ છાિણીના સતર્યાગ્રહી. 
કારાિાસ, સાબરમતી, વિસાપુર જેલમાં. 
ખગોળના પ્રખર વિવિાન. ‘સંદરેશ પંચાંગ’નું 
સંપાદન. અંત સુધી ખગોળનાં પુસતકોનું 
લરેખન. ગુજરાત વિદ્ાસભામાં માનદ અધર્યાપક.
અિસાન : 1978. અમદાિાદ.

િટ્ટ, હષ્જદરાય છગન્લા્લ
સોનાસણ, કજ. સાબરકાંઠા.

1930માં ગાંધીજી સાથરે દાંડીકૂચમાં ભાગ 
લીધો. દારૂબંધીમાં વપકરેકટંગ કર્યુું. ગુજરાત 
સરેિાદળમાં જોડાર્યા. 1933થી 1939 સુધી 
સરેિાકાર્ય્થ કર્યુું. આઝાદીના આખરી જંગ સુધી 
સમાજસરેિા અનરે દરેશસરેિામાં ફાળો આપર્યો.

િટ્ટ, ક્હંમત્લા્લ મત્ણશંકર
ગોઠાિદર, કજ. અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. તરેમણરે 
જેલિાસ પણ િરેઠો હતો, તર્યારબાદ તરેમનરે 
છોડી મૂકિામાં આવર્યા.

િણશાળરી, ગુ્લાબચંદ ગરોત્વંદજી
જનમ : 1893. પીપરાણા, િંથલી, કજ. જૂનાગઢ.

કોલકાતા વર્યિસાર્ય માટરે. સામાનર્ય સટરેશનરીની 
ફરેરી. 1930-31ની મીઠાની લડત િખતરે 
કોલકાતા લડતમાં. ધરપકડ. નિ માસની સજા. 

પરંતુ લડતની તહકૂબીનરે કારણરે ત્રણ માસ જેલ 
ભોગિી. હકરજનસરેિા, ગૌસરેિા, ખાદીના 
કામમાં મગ્ન. જનસરેિા, ગૌસરેિા વિારા 
આતમોન્નવત પ્રાપ્ત કરિા સાધના અનરે કમ્થમાં 
રત રહ્યા.
અિસાન : 1977.

િણશાળરી, કરીત્ત્જ્લા્લ
1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કરિા ધરાસણા ગર્યા. તર્યાં 
સખત માર ખાધો અનરે 6 માસની સખત 
કરેદની સજા થઈ.

િદ્રરીબહેન ત્શવાિાઈ
અણખી. 

માચ્થ, 1930 : દાંડીકૂચ આરંભાઈ તરેમાં 81 
સૈવનકોમાં હતાં. ના-કરની લડતમાં ભાગ લીધો. 
પકરણામરે િારસાગત મળરેલી પોલીસપટલાઈ 
છોડી અનરે જમીન પણ ગુમાિી. ભરૂચની 
જેલમાં એક માસ સજા ભોગિી.

િવાનિાઈ મરોરારિાઈ
બારડોલી.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો. બારડોલી તાલુકાના ખરેડૂતોની 
એક સભા ભિાનભાઈના પ્રમુખપદરે મળી 
હતી. તરેમાં સરકારનરે તરે િષ્થનું જમીનમહરેસૂલ 
નહીં ભરિાનો ઠરાિ થર્યો હતો. એ ઠરાિનો 
ભંગ કરનારનો બવહષકાર કરિાનું ઠર્યુું હતું. 
તરેનો અમલ કરિા માટરે ભિાનભાઈ સવહત 
સાત સભર્યોનું લિાદ પંચ વનમાર્યું હતું.

િવાનિાઈ હરીરાિાઈ
નાની ફળોદ, તા. બારડોલી.

1928ના બારડોલી સતર્યાગ્રહ િખતરે ખરેડૂત 
ભિાનભાઈ ઉપર જપ્તીદારના કામમાં 
દખલગીરી કરિાનો આરોપ મૂકિામાં આવર્યો. 
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જપ્તીદાર જપ્તી કરિા આવર્યા તર્યારરે બારણાં 
બંધ કરિાના ગુના બદલ તરેમની ધરપકડ 
કરીનરે છ મવહનાની સખત કરેદની સજા 
ફરમાિિામાં આિી. તરેમનાં પતની બહાદુર 
હતાં. તરેમણરે પવતનરે વહંમત આપી અનરે ઢીલા ન 
પડિા જણાવર્યું.

િંડેરરી, વરીરજીિાઈ હરજીિાઈ
જનમ : 9 જૂન, 1907. તરિડા, સૌરાષ્્ર.

1930માં ધોલરેરા તરેમજ ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. સાબરમતી જેલમાં છ માસની 
સજા ભોગિી. લડત પછી રચનાતમક કાર્યયો 
અનરે ખરેતી. પરેનશન, તામ્પત્ર એનાર્યત.

િાઈ્લા્લ હક્ર્લા્લ મથુરદાસ
દાહોદ.

1932માં સતર્યાગ્રહ શરૂ થતાં કૉંગ્રરેસ સવમવતની 
છાિણીમાં ધરપકડ. કરેસ ચલાિીનરે દરરેકનરે દંડ 
સાથરે અઢી િષ્થની કરેદની સજા. વિસાપુરની 
જેલમાં રાખર્યા.

િાઉ, શાંત્ત્લા્લ કરમચંદ
અમદાિાદ.

1930 : ધોલરેરા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. અમદાિાદ, 
વિરમગામમાં સતર્યાગ્રહ. ધરાસણા મીઠા-
સતર્યાગ્રહમાં અગરો પર અવધકારના પ્રર્યતનરે 
લાઠીમાર. ગોરા આચાર્ય્થના અતર્યાચાર સામરે 
ગુજરાત કૉલરેજના વિદ્ાથભીઓની હડતાળમાં 
સહાર્ય કરિા બદલ માર િરેઠો. સાડા ત્રણ 
મવહના કારાિાસ. પરેટની શસ્ત્રકકર્યા કરાિિી 
પડી. સરેિાદળમાં સકકર્ય. અમદાિાદ સભામાં 
રાષ્્રધિજના માન સાર માર િરેઠો. સતર્યાગ્રહ 
પવત્રકાના કારણરે માર િરેઠો. 300 રૂવપર્યા દંડ 
મરેળિિા ઘરિખરીની હરાજી કરાઈ. 1942 : 
શ્વમકોની હડતાળમાં સકકર્ય. ભૂગભ્થ 
બૉમબપ્રિમૃવતિ.

િાગવત, ગરોત્વંદરાવ પાંડુરંગ
જનમ : 29 સપટરેમબર, 1874. પાદરા, કજ. 
િડોદરા.

1920 : અસહકારની લડતમાં િલસાડની 
બાઈ આિાંબાઈ હાઈસકૂલ છોડી, અમદાિાદ 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં જોડાઈ, વિનીત. રાષ્્રીર્ય 
શાળા, ઉતિરસંડામાં વશક્ષક. 1930ના 
સતર્યાગ્રહમાં માતર તાલુકામાં ધરપકડ. 
અવગર્યાર માસની જેલ. 1932ની લડતમાં 
બોરસદ તાલુકામાં ધરપકડ. અઢી િષ્થની જેલ. 
1935 : નકડર્યાદ વિઠ્લ કનર્યા વિદ્ાલર્યમાં 
અધર્યાપક. 1942ની લડતમાં ભાગ. 
લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા. બીમાર થર્યા. 
1943થી અમદાિાદમાં િસિાટ.

િાગવત, મા્લતરીબહેન ગરોત્વંદરાવ
અમદાિાદ.

1932ના 25 ફરેરિુઆરીના રોજ પરદરેશ સોનું 
મોકલતા સોનીની દુકાનરે વપકરેકટંગ. 2 મવહના 
કારાિાસ અનરે 25 રૂવપર્યા દંડ.

િાગવત, ત્વનાયક ગણેશ
દરેલોલ, તા. કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1932ની ચળિળ દરવમર્યાન 24 એવપ્રલ, 
1932ના રોજ ‘કદલહી કૉંગ્રરેસ કદન’ ઊજિિા 
માટરે ભાગિત અનરે ત્રણ સિર્યંસરેિકોની 
ધરપકડ. જેલમાં અટકાર્યત.

િાગયરોદય, જયંતકુમાર મરોહન્લા્લ
જનમ : 3 કડસરેમબર, 1921. જામિણથળી, કજ. 
જામનગર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. વર્યાર્યામતાલીમ. વર્યાર્યામ- 
શાળાઓની પ્રિમૃવતિ. જામનગર ર્યુિકમંડળના 
સકકર્ય સભર્ય. સુધરાઈના અનર્યાર્યો સામરે સફાઈ 
કામદારોની હડતાળ પડાિી નરે નર્યાર્ય મરેળવર્યો. 
રાજર્યોના જુલમોની સામરે વિદ્ાથભીઓની 
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હડતાળમાં ભાગ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડત 
િખતરે રાજર્ય વિારા ધરપકડ. જીિા સતાના 
ડરેલામાં પૂર્યા્થ. રાજકીર્ય અટકાર્યતીઓના હકો 
માટરે ભૂખહડતાળ ઉપર ઊતર્યા્થ. રાજર્યનરે નમતું 
જોખિું પડ્ું. િત્થમાનપત્રોએ ઊહાપોહ કરતાં 
બરે િષ્થ બાદ છોડી મૂકિામાં આવર્યા.

િાક્ટયા, પ્િુદાસ મરોહન્લા્લ
જનમ : 1902 આશરરે. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
પકડાર્યા અનરે રાજકોટ સરેનટ્રલ જેલમાં છ માસ 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

િાક્ટયા, બાબુિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 1929. િતન : આણંદ.

1939માં િલલભવિદ્ાલર્ય, બોચાસણમાં 
અભર્યાસ િાસતરે જોડાર્યા. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ શરૂ થતાં તરેમાં ભાગ લરેિા માટરે 
અભર્યાસ છોડ્ો. ગામડરે ગામડરે પવત્રકાઓ 
પહોંચાડિાનું તથા સંદરેશા મોકલિા, સરઘસોમાં 
જોડાિું તથા ભૂગભ્થમાં રહી ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ 
કરિામાં ભાગ લીધો હતો. અડાસમાં નીકળરેલા 
સરઘસમાંથી તરેમની ધરપકડ કરીનરે પાછળથી 
છોડી મૂ્ર્યા હતા.

િાક્ટયા, રામદાસ સુંદરદાસ
જામનગર.

જામનગર રાજર્યના જુલમો સામરે માથું 
ઊંચકનારા અગ્રણીઓમાંના એક. ‘સૌરાષ્્ર્’માં 
જામનગરના જુલમોના તથા કાળાં કરતૂતોના 
સમાચારો પ્રગટ થતા તરેથી રોષરે ભરાઈનરે જે 
પાંચ આગરેિાનોનરે જીિા સતાના ડરેલામાં પૂર્યા્થ 
હતા તરેમનામાંના એક. સાત િષ્થની સજા થઈ. 
સમાધાન રૂપરે છોડી મૂ્ર્યા. દોઢ િષ્થ ડરેલામાં 
ગોંધી રાખિામાં આવર્યા. ત્રાસ િરતાવર્યો.

િાક્ટયા, ્લક્મણદાસ ્લા્લચંદ

જનમ : 6 ફરેરિુઆરી, 1905. હૈદરાબાદ, વસંધ.

1920 : હકરજનસરેિામાં સકકર્ય. સતર્યાગ્રહ. 
1930-31-33 : સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધરપકડ 
એકંદરરે 18 મવહનાનો કઠોર કારાિાસ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. ધરપકડ. એક િષ્થનો 
કારાિાસ.

િાડેત્્લયા, કાનજી ગરીરધર
જનમ : 1925. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સભા, 
સરઘસોમાં ભાગ લીધો. ભાંગફોડની અનરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 11 નિરેમબર, 1942 : 
શરેઠ એન. ટી. એમ. હાઈસકૂલનરે આગ લગાડી. 
તરેમાં બરે િષ્થની સજા થઈ હતી. કાનજીએ 
વિદરેશી ઍંગલો-ઇકનડર્યનની માવલકીના 
સરકસના તંબુ ઉપર બૉમબ ફેંકી આખો 
શાવમર્યાણો બાળી નાખર્યો. 10-1-1943 : જેલ 
પર બૉમબ નાખર્યો. 18-1-1943 : લશકરના 
ડ્રરેસ સીિતી ફૅ્ટરી પર બૉમબ ફેં્ર્યો. 5-2-
1943 : ભોગાિા નદી પરના પુલ પર બૉમબ 
ફેં્ર્યો. તરેમાં તરેમના સાથી નંદલાલ ટી. શાહ 
પકડાર્યા. 6-2-1943 : કાનજીભાઈની ધરપકડ. 
કુલ અઢી િષ્થ જેલમાં. બૉમબ ફેંકિાના કરેસમાં 
નંદલાલ, ભોગીલાલ મૂળજી શાહ અનરે કાનજી 
સરેશનસ કોટ્થમાંથી વનદયોષ છૂટ્ા હતા.

િાડેત્્લયા, કાનજીિાઈ 
ગરીરધર્લા્લ
સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો. ધરપકડ કરી. છ માસની જેલની સજા 
ભોગિી. ભારત સરકારરે તામ્પત્ર અનરે પરેનશન 
આપરેલ છરે. હાલ વનિમૃતિ.

િાથરી, પૃથુિાઈ ઓઘડદાસ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર. અભર્યાસ : બી.એ..
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મોતીભાઈ દરજી(પરમાર મોતીભાઈ)ના 
સાથીદાર. િઢિાણ રાજર્યના અનર્યાર્યો સામરે 
લડ્ા, સહન કર્યુું. ફૂલચંદભાઈ શાહ સથાવપત 
રાષ્્રીર્ય શાળામાં જોડાર્યા. વિદ્ાથભીઓનું ઘડતર 
કર્યુું. સાદાઈથી જીવર્યા. આતમવનઠિ. વનધન 
થર્યરેલ છરે.

િાનુપ્સાદ નરત્સંહિાઈ
તા. બોરસદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સભાઓ-
સરઘસોમાં ભાગ લીધો. લડતમાં પવત્રકાઓ 
િહેંચિા જતા. 

િાિરોર, જયરોત્તિાઈ
દાહોદ.

કડસરેમબર, 1942માં દાહોદમાં પંચમહાલ 
કજલલા આઝાદ પકરષદમાં ડરેવલગરેટ તરીકરે 
હાજર. તરેમાંથી તરેમના સવહત કુલ પંદર જણાની 
ધરપકડ. દરરેકનરે બરે માસની કરેદની સજા. દવલત 
નરેતા.

િારદ્ાજ, ગણપતરામ મરોરારજી
જનમ : 28 ઑ્ટોબર, 1914. િાંકાનરેર, કજ. 
રાજકોટ.

અભર્યાસ : મૉનટરેસોરી ટ્રરેઇનડ. 1932-34ની 
મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરા છાિણીમાં. બરે 
િાર ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં દોઢ િષ્થ 
જેલિાસ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિઓમાં જોડાર્યા. બાલવશક્ષણના 
કાર્ય્થમાં. આકરિકામાં શૈક્ષવણક પ્રિમૃવતિ. રાજકોટમાં 
રહીનરે વનિમૃવતિ અિસથામાં પણ બાળકરેળિણીની 
વશકબરો. પરેનશન અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત.

િા્લ, બાબુિાઈ છરોટાિાઈ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

‘ભાલદાદા’ નામરે જાણીતા બાબુભાઈએ 
1930માં નકડર્યાદમાં સિાતંત્ર્યની લડત િખતરે 

ઝુકાવર્યું. પવત-પતની બંનરે આઝાદી માટરેના 
આંદોલનમાં લાગી ગર્યાં હતાં. જેલિાસ પણ 
ભોગવર્યો હતો. શ્ીમતી શારદાબહરેન સાથરે 
નકડર્યાદની શરેરીઓ ગજિી મૂકી હતી.

િાવસાર, ઈશ્વર્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 1906. અમદાિાદ. અભર્યાસ : મૅકટ્રક 
સુધી.

િરેપારી હોિા છતાં અમદાિાદની કૉંગ્રરેસ 
પ્રિમૃવતિમાં કાર્ય્થ કરતા હતા. 1919ની સાલમાં 
રાજવિારી પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેિા માંડ્ો. 1921માં 
અમદાિાદમાં કૉંગ્રરેસનું અવધિરેશન ભરાર્યું 
તર્યારરે સિર્યંસરેિક તરીકરે સરેિા આપી. તરે પછી 
દરેશની બધી આઝાદીની ચળિળોમાં તરેઓ 
ભાગ લરેતા હતા.

િાવસાર, કાશરીબહેન
મુંબઈ, િડાલામાં 1930માં મીઠાની લડતમાં 
ધરપકડ િહોરી. પરદરેશી કાપડના બવહષકાર માટરે 
વપકરેકટંગ કર્યુું. કરાંચી અનરે 1938માં હકરપુરા 
મહાસભા અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેવિકા તરીકરે 
નોંધપાત્ર કાર્ય્થ કર્યુું.

િાવસાર, કેશુિાઈ િગવાનદાસ
જનમ : 15 મરે, 1910. િતન : ભાિનગર.

અભર્યાસ : કૉલરેજનાં 3 િષ્થ. ગાંધીજીથી 
પ્રભાવિત. 1937 : ભાિનગર પ્રજાપકરષદનું 
અવધિરેશન. દળપવત. શાળામાં તર્યાગપત્ર. 
કુંડલા. વશક્ષણ-ખાદી કાર્ય્થમાં પ્રિમૃતિ. 1942 : 
લોકકાંવત, કુંડલા. બરે િાર ધરપકડ થઈ. 7 
મવહના કારાિાસ. ભાિનગર અનરે અમરરેલીમાં 
ભ્રમણ. આજીવિકા માટરે કરેિળ કાંતણ. 
કાકઠર્યાિાડ ખાદી મંડળના આશ્મરે લોકસરેિા, 
સિયોદર્ય સરેિા.

િાવસાર, ગરોરધનિાઈ િરોગરી્લા્લ
અમદાિાદ.
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1930માં દારૂ અનરે વિદરેશી માલની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. 1932માં વપકરેકટંગ કરતાં પોલીસનો 
માર ખાધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
દરવમર્યાન ગુપ્ત સભાઓમાં હાજરી. લડતની 
વિવિધ કામગીરી વિશ્વાસપૂિ્થક સોંપી શકાર્ય 
એિા ર્યુિાનોની પસંદગી કરે. જી. પ્રભુની 
સૂચનાથી કરી, આસટોકડર્યા વિસતારમાંથી 15 
ર્યુિકોનરે બૉમબપ્રિમૃવતિ માટરે પસંદ કર્યા્થ. બીજાનરે 
અનર્ય કામો – પવત્રકા િહેંચિી, પથથરમારો 
કરિો, સરઘસોમાં જોડાિું િગરેરરે સોંપર્યાં. 
પ્રવતજ્ાપત્ર પર લોહી િડરે સહીઓ લીધી. 
ભાંગફોડ માટરેનાં સાધનો, બૉમબ બનાિિાનાં 
રસાર્યણો, ટરેટા િગરેરરે અલગ મકાનોમાં 
સાચિિાં, સૂચના મુજબ કાઢી આપિાની 
જિાબદારી સફળતાથી સંભાળી. ટરેટા લરેિા 
છોટુભાઈ પુરાણી સાથરે મુંબઈ ગર્યા હતા. 
જાનર્યુઆરી, 1943થી ભૂગભ્થમાં. અમદાિાદ, 
નકડર્યાદ, મુંબઈ, બરેલગામ, િડોદરા. પકડાર્યા 
નવહ. િરેશપલટો કરતા. રરેશમી સૂટ, મૂછો 
રાખિી.

િાવસાર, ચરીમન્લા્લ આતમારામ
વનિાસ : મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1930 : લસુંદ્રા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ધરાસણા 
મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ખરેડા. ધરપકડ. પોણા બરે 
મવહના કારાિાસ. મહરેમદાિાદ, દારૂપીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. લાઠીમાર. સિા મવહનો કારાિાસ. 
કારાગમૃહમાં દમન.

િાવસાર, ચરીમન્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 8 એવપ્રલ, 1910. કઠોર, કજ. સૂરત.

પ્રજામંડળ તરફથી ચાલતી પ્રિમૃવતિમાં પરદરેશી 
કાપડનો બવહષકાર, દારૂવનષરેધ-સભા-સરઘસની 
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. હૉસટરેલ પર રાષ્્રધિજ 
ચડાિતાં હૉસટરેલ ખાલી કરિી પડી. દાંડીકૂચ 
િખતરે સૂરત કૉંગ્રરેસમાં સતર્યાગ્રહી તરીકરે 

જોડાર્યા અનરે ધરાસણાનરે મોરચરે ગર્યા. હજીરા 
નજીકની ઇચછાપોર છાિણીમાં કામ કર્યુું. 
તાડીનાં ઝાડો કપાિિાની પ્રિમૃવતિ કરી. છૂટક 
છૂટક નાણાં એકત્ર કરી સૂરત કૉંગ્રરેસનરે 
મોકલતા. બીજા વિશ્વર્યુદ્ધ િખતરે બમા્થથી 
પગરસતરે સિદરેશ આવર્યા.

િાવસાર, ત્રિકમ્લા્લ 
િાઈ્લા્લિાઈ
વનિાસ : મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1930 : દાંડીકૂચ. ધરાસણા સતર્યાગ્રહ. 
ધરપકડ. 7 મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી પુન: 
દરેશસરેિા. તામ્પત્ર.

િાવસાર, નવ્લકાનત નેમચંદ
જનમ : 4 ફરેરિુઆરી, 1910. કઠોર, કજ. સૂરત.

1927માં ગુજરાત ર્યુિક પકરષદ મળી તરેમાં 
હાજર રહ્યા. તર્યારથી દરેશસરેિાનો રંગ લાગર્યો. 
1928થી 1930 સુધી રેંકટર્યા, ખાદીપ્રચાર, 
પરદરેશી માલનો બવહષકાર અનરે દારૂબંધીનું 
કામ કર્યુું. મુંબઈમાં વન:શુલક હૉકસપટલના મંત્રી 
તરીકરે કામ કર્યુું. 1932માં વિરમગામમાં 
સરમુખતર્યાર થર્યા નરે ત્રણ માસની સજા થઈ.

િાવસાર, નૃત્સંહિાઈ મગન્લા્લ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1916. િડાલી, કજ. 
સાબરકાંઠા.

1938માં હકરપુરાના કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક તરીકરે ભાગ લીધો. 1939માં 
કૉંગ્રરેસના સભર્યો નોંધતાં ઈડર રાજર્યની પોલીસ 
વિારા ધરપકડ. એક કદિસ જેલમાં રાખી છોડી 
મૂ્ર્યા. 1941-42માં િડાલી ગામમાં 
રાવત્રશાળા, પુસતકાલર્ય-પ્રિમૃવતિ તથા ર્યુિક- 
પ્રિમૃવતિ વિારા રાષ્્રીર્ય જાગમૃવતના પ્રર્યાસો. 
ધરપકડ, એક માસની જેલ. 1947ના 
ઑ્ટોબરમાં શામળાજીમાં સંસકાર કરેનદ્ર સથાપી 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિ આરંભી. ઈડર રાજર્યરે તરે કામ 
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બંધ કરાવર્યું. મકાન જપ્ત કર્યુું. 1949થી 
શામળાજીમાં સિયોદર્ય આશ્મનું સંચાલન.

િાવસાર, પરોપટ્લા્લ મકનચંદ
સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931માં ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લરેિા િઢિાણ છાિણીમાં જઈ, હકરલાલ 
મૂ. લાઠીના નરેતમૃતિ હરેઠળ બીજી ટુકડીમાં 
જોડાર્યા. હળિદ સટરેશનરે ઊતરી ધાંગધાની 
હદમાં પ્રિરેશતાં જ વગરફતાર કરિામાં આવર્યા. 
ખટારામાં ધકરેલી પોલીસો તરેમનરે અજાણર્યા 
સથળરે લઈ ગર્યા.

િાવસાર, પ્િુ્લા્લ કેશવજી
િતન : જામનગર.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં ખૂબ માર 
સહન કર્યયો છતાં અણનમ રહ્યા.

િાવસાર, હરીરા્લા્લ ધનજીિાઈ
ભરૂચ.

િાનરસરેના રચી લડતમાં ભાગ લીધો. 1930ની 
સાલમાં વપકરેકટંગ. મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરી 
જેલિાસ ભોગવર્યો. અનરેક િખત ધરપકડ અનરે 
મારપીટ થઈ. અંકલરેશ્વરમાં વપકરેકટંગ કરતાં 
ધરપકડ થઈ હતી.

િાસકરરાય માધવ્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યા બાદ, રાજર્ય સરકારરે છોડી મૂ્ર્યા.

િાંડત્્લયા, કાનજીિાઈ ગરી.
વનિાસ : મોરબીનો િાંક, સુરરેનદ્રનગર.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
ભૂગભ્થ તથા પ્રગટ પ્રિમૃવતિ. લોકજાગમૃવત માટરે 
કાર્ય્થ. ધરપકડ અનરે કારાિાસ.

ત્િકાજી ગરોત્વંદરાવ
1930ના વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા 
માટરે વિરમગામ જઈ તા. 25-6-1930ના રોજ 
13 સિર્યંસરેિકોની ટુકડીમાં જોડાર્યા. તરેમનરે 
ગડદાપાટુ નરે લાકડીના સપાટા મારી પોલીસો, 
પગરે ચલાિી કસટમ ચોકીએ લઈ ગર્યા. 
કભકાજીના જમણા બાિડા પર ઉપરાઉપરી 
ત્રણ સોટીઓના ફટકા પડ્ા. સોજો ખૂબ આિી 
ગર્યો નરે ચામડી ફાટી ગઈ. બરડામાં પણ 
ભરોળો ઊઠી.
ભીખાભાઈ દુલ્થભભાઈ
પારડી, તા. બારડોલી.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ શરૂ થર્યો તરેમાં 
જોડાર્યા. ગાર્યકિાડી હદમાં વહજરત કરી ઘર- 
જમીન ગુમાવર્યાં. સાત માસની જેલ ભોગિી.

િરીખરીબહેન તાપરીદાસ
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો હતો. 
મરે, 1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા 
બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર સઘન 
વપકરેકટંગ કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો 
હતો.

િરીમિાઈ નાગરજી
િલસાડ-પારડી.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ભીમભાઈની 
જમીન ઉપર સતર્યાગ્રહ છાિણી હતી, તરેથી તરે 
જમીન ખાલસા કરીનરે સરકારી દફતરરે 
ચડાિિામાં આિી હતી.

િૂતા, જયંત્ત્લા્લ કરસનદાસ
જનમ : 1911. વશહોર, કજ. ભાિનગર.

1930-31 દરવમર્યાન રાણપુર મીઠાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ કરિામાં 
આિી. ધંધૂકા જેલમાં છ મવહનાની સજા 
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ભોગિી. ભારત સરકારનું પરેનશન મળરે છરે. 
વનિમૃતિ.

િૂતા, પ્િુદાસ મરોતરી્લા્લ
જનમ : 1889. બરિાળા, કજ. અમદાિાદ.

1930માં બરિાળામાં સતર્યાગ્રહની લડતની 
છાિણીઓ નંખાિી સિર્યંસરેિકોનરે દોરિણી 
આપી. ધંધૂકા તાલુકા સવમવતના મંત્રી. લીંબડી 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ, માર ખાધો. 1932માં 
ચળિળ શરૂ થતાં ધરપકડ, જેલિાસ. તરેમની 
વમલકત જપ્ત કરી િરેચી દરેિામાં આિી. 
1942ની લડતમાં બરિાળામાંથી ધરપકડ. 
અઢી િષ્થની જેલની સજા.

િૂતા, મથુરાંદાસ ગરોરધનદાસ
જનમ : 3 એવપ્રલ, 1910. પોરબંદર.

કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદ તથા પોરબંદર 
ર્યુિક સંઘમાં સકકર્ય. 1930 : સવિનર્ય ભંગ 
આંદોલનમાં દરેખાિો, સભા, સરઘસ આકદથી 
સકકર્ય. 1942 : સતર્યાગ્રહમાં અટકાર્યત. 
અતર્યાચાર. મુક્ત પછી ખાદી, ગ્રામોદ્ોગ અનરે 
હકરજનસરેિામાં પ્રિમૃતિ. 1948 : ધારાસભર્ય.

િૂતા, મરોહન્લા્લ કેસુરદાસ
િઢિાણ.

1930માં ધોલરેરાના મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે 
બરિાળા છાિણીમાં જોડાર્યા. માર ખાધો. 
ધરપકડ થઈ. જેલિાસ ભોગવર્યો. ધાંગધાની 
લડતમાં જોડાર્યા. માર સહન કર્યયો. જેલમાં 
પૂરિામાં આવર્યા. ર્યાતનાઓ ખૂબ િરેઠી.

િૂતા, રમણરીક્લા્લ નાગરદાસ
િતન : ભાિનગર.

1920થી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 1930ની 
મીઠાની લડત િખતરે વિલરેપાલકેથી પકડાર્યા. બરે 
િષ્થની જેલ તથા દંડની સજા થઈ. 1930માં 
ફરી બરે માસની સજા થઈ. ફરી અઢાર માસની 

જેલ થઈ.

િૂપેનદ્રિાઈ મત્ણ્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યો. તર્યાર બાદ રાજર્ય-સરકારરે મુ્ત કર્યા્થ.

િૂરાિાઈ દેવચંદ
હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધાની લડતનરે પગલરે હળિદમાં પણ લડત 
ઊપડી. રાજર્ય સામરે બંડ પોકારતાં તરેમનરે 
પકડીનરે જેલમાં પૂરિામાં આવર્યા. જેલમાં 
અસહ્ય ત્રાસ ગુજારિામાં આવર્યો.

િૂરરીબહેન
પુંજાપરા, માણસા (દરેશી રાજર્ય), ઉતિર ગુજરાત.
1938માં માણસા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિાથી 
રાજર્યના જુલમોનો ભોગ બનર્યાં. ગડદાપાટુ, 
ચોટલા ખેંચિા િગરેરરે હરેરાનગવત ભોગિી. 
હાંસડી, લોવળર્યાં, િાળી, કાંટો િગરેરરે દાગીના 
પોલીસ લઈ ગઈ. એની રકમ મહરેસૂલ પરેટરે જમા 
ન કરી.

િૂવા, ઇંદુકુમાર દુ્લ્જિજી
વચતિળ, કજ. અમરરેલી.

1930-31ની ધોલરેરાની મીઠાની લડતમાં ભાગ 
લરેતાં ધરપકડ અનરે જેલિાસ. મુંબઈમાં િરેપાર. 
ઉદાર સખાિતી. વચતિળમાં હાઈસકૂલ માટરે 
દાન.

િરોકરે, ત્વષણુ દત્તારિય
જનમ : 25 એવપ્રલ, 1909. પાટણ.

વપતા ગાર્યકિાડી પોલીસમાં સરફોજદાર. 
ભરૂચ. છોટુભાઈ સાથરે સતર્યાગ્રહ લડતમાં 
પ્રિરેશ. કૉલરેજતર્યાગ. ધરાસણા મીઠા-
સતર્યાગ્રહમાં ભારરે લાઠીમાર. દાંત ખોર્યા. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. કુટુંબ સાથરે 
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ભૂગભ્થિાસ. વર્યિસાર્ય : વશક્ષણ, માનદ 
મૅકજસટ્રરેટ, િડોદરા.

િરોગરી્લા્લ ચતુિુ્જજ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતા પકડાર્યા. એક 

માસની સજા થઈ.

િરોથા્લા્લ, આતમારામ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

મ
મકનજીિાઈ વનમાળરીિાઈ
પાલ, તા. ચોર્યા્થસી. વશક્ષક.

1920-21માં સરકારી વશક્ષણ સંસથાઓના 
બવહષકાર િખતરે તરેમની સાથરે રાંદરેરની 
મર્યુવનવસપલ શાળામાંથી વશક્ષકોએ એકસામટાં 
રાજીનામાં આપર્યાં. તરેમણરે નિી સથપાર્યરેલી 
રાષ્્રીર્ય શાળાની કામગીરી સિીકારી. બારડોલી 
તાલુકાના િરાડની શાળા તરેમણરે સંભાળી. તરે 
ઉપરાંત મદ્વનષરેધની પ્રિમૃવતિ કરતા. દારૂના 
પીઠાિાળાએ એક રાત્રરે તરેમનરે મરણતોલ માર 
મરાવર્યો. હુમલાખોરો નાસી ગર્યા. ભાન 
આિતાં ગામમાં ગર્યા. ઉશકરેરાર્યરેલા લોકો 
હુમલાખોરનું ઘર બાળિા તૈર્યાર થર્યા, તરેઓનરે 
િાર્યા્થ. કુંિરજીભાઈ અનરે પરાગજીભાઈએ 
ગાંધીજીનરે પત્રમાં વિગત લખી જણાિી. 
ગાંધીજીએ પત્ર લખીનરે ધનર્યિાદ આપર્યા.

મકવાણા, પ્ેમજીિાઈ મ્લુિાઈ
જનમ : ધોળ, કજ. જામનગર.

ધોળ રાજર્યના જુલમો સામરે ઝઝૂમર્યા. ધોળ ઝંડા 
સતર્યાગ્રહ થર્યો તરેમાં સકકર્ય ભાગ લીધો, 
પકરણામરે ગામ છોડી જિું પડ્ું. પરેનશન 
એનાર્યત થર્યરેલું. તરેમના વનધન પછી તરેમની 
વિધિાનરે પરેનશન મળરે છરે.

મકવાણા, વરીરમજીિાઈ
િતન : અમદાિાદ.

1932 : સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 

સુણાિ, ખરેડામાં સરઘસ. પોલીસનો લાઠીમાર. 
બરે િષ્થ કારાિાસ. 500 રૂવપર્યા દંડ.

મકવાણા, સરોમાિાઈ પૂંજાિાઈ
રાજકોટ.

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. જમીન અનરે 
ખોરડાં રાજર્ય-સરકાર વિારા જપ્ત કરિામાં 
આવર્યાં. લડત દરવમર્યાન રાજર્યની પોલીસરે 
તરેમની ધરપકડ કરી અનરે અટકમાં રાખર્યા હતા. 
સિરાજ મળ્ા પછી જમીન પરત મળરેલ છરે.

મગનિાઈ િાય્લાિાઈ
વનિાસ : િસરાઈ, મહુિા, સૂરત.

1930માં સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. કારાિાસ. 
વપકરેકટંગ, દારૂતાડીનો બવહષકાર, સભા-
સરઘસોમાં સકકર્ય. વર્યિસાર્ય : કમૃવષ.

મગન્લા્લ દામજીિાઈ
રાજકોટ.

1942ની લડતમાં સભા-સરઘસો તથા પવત્રકા-
પ્રિમૃવતિમાં પકડાર્યા. 4 માસની જેલની સજા 
ભોગિી.

મગન્લા્લ પરમાનંદ
પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે પોરબંદર 
રાજર્યના જુલમોના ભોગ બનર્યા. રાજર્ય-સરકાર 
તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.
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મગન્લા્લ રામચનદ્ર
મોજીદડ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડી પ્રજામંડળના સકકર્ય કાર્ય્થકતા્થ. 1939ની 
લીંબડી લોકલડતમાં ભાગ લરેતાં માલવમલકત 
રાજર્યરે કબજે કરી. રાજર્યાકશ્ત ગુંડાઓએ હરેરાન 
કર્યા્થ. છરેિટરે તરેઓ વહજરત કરી ગર્યા.

મજમુદાર, છગન્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1932(ની ચળિળમાં) : જાનર્યુઆરીમાં ગાંધીજી 
સવહત નરેતાઓની સરકારરે ધરપકડ કરી. 
ઝાલોદમાં તરેના વિરોધમાં છગનલાલ તથા 
મગનલાલ ગોપાલદાસના નરેતમૃતિ હરેઠળ મોટું 
સરઘસ. બંનરેની ધરપકડ. 6 માસની કરેદની 
સજા. ફરેરિુઆરી, 1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
કર્યયો. 4 માસની કરેદની સજા થઈ. 1942ની 9 
ઑગસટના રોજ છગનલાલની ધરપકડ. જેલમાં 
અટકાર્યત.

મજમુદાર, પરરીત્ષિત્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 8 જાનર્યુઆરી, 1901. પાવલતાણા, કજ. 
ભાિનગર. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ.

1920માં અસહકારની ચળિળમાં સરકારી 
કૉલરેજનો તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. 
ગાંધીજી અનરે સરદાર પટરેલના વનકટના સંપક્થ 
બાદ સતર્યાગ્રહ આશ્મમાં જોડાર્યા. 
હકરજનસરેિાનું વ્રત લીધું. 1923માં નાગપુર 
ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં એક ટુકડી લઈનરે આગરેિાન 
તરીકરે ભાગ લીધો. 1930ની સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની લડતમાં ભાગ. 2 િષ્થની જેલની 
સજા. 1933માં ફરી ધરપકડ. કારાિાસ 
ભોગવર્યો. ગુજરાત હકરજન સરેિક સંઘનરે મુખર્ય 
કાર્ય્થક્ષરેત્ર બનાવર્યું. હકરજનો માટરે શાળાઓ, 
કૂિા, છાત્રાલર્યો િગરેરરે સથાપર્યાં.
અિસાન : 12 સપટરેમબર, 1965.

મજમુદાર, બલ્લુિાઈ કૃષણ્લા્લ 

(બરી.કે.)
અમદાિાદ.

સમાજિાદી આગરેિાન. 1942ની લડત શરૂ 
થતાં જર્યંવતભાઈ ઠાકોરનરે અમદાિાદ શહરેરના 
સૂબા બનાિી ‘જર્યાનંદ’ નામ આપર્યું. શહરેરના 
શરેકઠર્યાઓ પાસરેથી નાણાં લાિી અમદાિાદમાં 
ચાલતી લડતની પ્રિમૃવતિઓ માટરે િહેંચી આપતા. 
વિવિધ જૂથોના નરેતાઓનરે આપતા. આશરરે બરે 
લાખ રૂવપર્યા મરેળિીનરે ચળિળ માટરે િહેંચર્યા. 
તરેમનો વહસાબ વ્રજલાલ શાહ રાખતા. 
િરેપારીના િરેશમાં શહરેરમાં ફરતા. કડસરેમબર, 
1942થી જાનર્યુઆરી, 1944 સુધી ગુપ્તિાસ 
સરેવર્યો. તરેઓ અમદાિાદ, મુંબઈ, િડોદરા, 
હાલોલ, કાલોલ (પંચમહાલ) તથા કૉલકાતામાં 
ભૂગભ્થમાં રહ્યા હતા. પછી પોલીસનરે શરણરે 
ગર્યા. અટકાર્યત. સાબરમતી જેલમાં ‘બી’ 
િગ્થ. કસતૂરભાઈ લાલભાઈના સલાહકાર અનરે 
અતુલ કરેવમકલ િક્થસના જનરલ મૅનરેજર.
અિસાન : 1989.

મજમુદાર, વસંત્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
િાડીલાલ પુરષોતિમ મહરેતા અનરે વહંમતલાલ 
દરેસાઈની 15 ઑગસટ, 1942 પછી સરઘસની 
આગરેિાની લરેિા બદલ ધરપકડ થર્યા પછી 
લડતનું સંચાલન િસંતલાલ અનરે ઈશ્વરલાલ 
દરેસાઈના હાથમાં આવર્યું. તરેઓએ ગામ િચચરે 
આિરેલી પોલીસચોકી પર રાષ્્રધિજ ફરકાવર્યો 
હતો.

મજમુદાર, હક્રદાસ
જનમ : 1905. અમદાિાદ, ગુજરાત.

અભર્યાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી., વિસકોકનસન 
ર્યુવનિવસ્થટી. અમરેકરકાથી તાજા આિરેલા.
દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજી 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 428

સાથરે સાબરમતી આશ્મથી 12 માચ્થ, 1930થી 
5 એવપ્રલ સુધી દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તર્યાર 
બાદ મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

મજમુદાર, ગંગાબહેન
વિજાપુર, ઉતિર ગુજરાત. રચનાતમક કાર્ય્થકર.

હાથકંતામણ માટરે ગાંધીજી રેંકટર્યાની શોધ 
કરતા હતા. તરેની તપાસ કરિા કાર્ય્થકતા્થઓનરે 
સૂચવર્યું. એક કાર્ય્થકતા્થ ગંગાબહરેન મજમુદારરે 
તપાસ કરતાં તરેમનરે ઉતિર ગુજરાતના 
વિજાપુરમાં તરે મળી આવર્યો. તરે બહરેનરે 
ઉતસાહપૂિ્થક રસ લઈ તર્યાં રેંકટર્યાપ્રિમૃવતિ શરૂ 
કરી. વિજાપુરમાં તૈર્યાર થર્યરેલું સૂતર આશ્મમાં 
સાળ પર િણાતું.

મત્ણગૌરરી ત્શવશંકર
ઉંમર : 15 િષ્થ. િડદલા, તા. બોરસદ, કજ. 
આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં તરેમનરે હાથ, કોણી, ખભા પર ઈજાઓ થઈ 
હતી.

મત્ણબહેન કાળરીદાસ
બનરેજડા, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના સરઘસ 
પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં તરેમનરે 
બંદૂકનો કુંદો િાગિાથી કોણી ઉપર ઈજા થઈ 
હતી.

મત્ણબહેન જગજીવન
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો હતો. 

મરે, 1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા 
બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો હતો.

મત્ણબહેન જમનાદાસ
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો હતો. 
મરે, 1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા 
બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર સઘન 
વપકરેકટંગ કરિામાં સકકર્ય ભાગ લીધો હતો.

મત્ણબહેન તુ્લસરીિાઈ
ધમ્થજ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં લાઠીના પ્રહારથી તથા બંદૂકના કુંદાથી 
તરેમનરે બરડામાં ઈજા થઈ હતી.

મત્ણબહેન પુરુષરોત્તમ
િાસણા, તા. બોરસદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમનરે છાતીમાં મુક્કા મારીનરે ઈજા કરિામાં 
આિી.

મત્ણબહેન મહરીજીિાઈ
ઉંમર : 18. રાસ, કજ. આણંદ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે બહરેનોના સરઘસ 
પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં તરેમનરે 
લાઠીના ફટકા પડિાથી બરડો, કમર, સાથળ, 
ખભા તથા બરડામાં ઈજાઓ થઈ હતી.

મત્ણબહેન મૂળજીિાઈ
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ઉંમર : 20 િષ્થ. આંકલાિ, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ની ઉજિણી માટરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસમાં જોડાર્યાં અનરે પોલીસરે કરરેલ 
લાઠીચાજ્થમાં ખભા પર ઈજા થઈ હતી.

મત્ણિાઈ ગરીરજાશંકર
ભાિનગર.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ કરિામાં 
આિી. જેલિાસ ભોગવર્યો.

મત્ણિાઈ જીવણજી
વસસોદરા, તા. જલાલપોર.

1919માં ગાંધીજીના િખતમાં ખાદી અનરે 
રેંકટર્યાની પ્રિમૃવતિ થઈ. મવણભાઈ જાણીતા 
સતર્યાગ્રહી હતા. તરેમની ધગશના પકરણામરે 
આજુબાજુનાં ગામોમાં સેંકડો રેંકટર્યા ચાલુ થર્યા 
હતા. હાથના કાંતરેલા સૂતરના ઢગલા થર્યા 
હતા.

મત્ણિાઈ વાઘજીિાઈ
ઉંમર : 19 િષ્થ. ભાદરણ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન બોરસદ 
મુકામરે પવત્રકાઓ િહેંચતાં 13 મરે, 1932ના 
રોજ ધરપકડ કરિામાં આિી. અદાલતરે તરેમનરે 
6 માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 100/- દંડ 
અથિા દોઢ માસની િધારરે કરેદની સજા કરી. 
તરેમણરે સાબરમતી અનરે નાવસક જેલમાં સજા 
ભોગિી હતી.

મત્ણ્લા્લિાઈ
પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં દારૂની દુકાન 
ઉપર વપકરેકટંગ કરતાં પાટડી મુકામરે તરેમની 
ધરપકડ કરિામાં આિી. કરેસ કરી એક 
મવહનાની કરેદની સજા થઈ. વિરમગામની 

જેલમાં સજા ભોગિી.

મત્ણ્લા્લ પરમાનંદદાસ
ભાિનગર.

1923માં નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય 
ભાગ લીધો. ગુજરાતમાંથી ગર્યરેલી ટુકડીમાં 
જોડાર્યા. ધરપકડ. જેલની સજા. સમાધાન બાદ 
મુક્ત.

(ડૉ.) મત્ણશંકર કરુણાશંકર
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે િઢિાણથી એક 
ટુકડી લઈનરે સતર્યાગ્રહ માટરે વિરમગામ પહોંચર્યા. 
પકડાર્યા. જેલિાસ િરેઠો.

મત્ણશંકર ધરીરજ્લા્લ
જનમ : સપટરેમબર, 1919. ડાકોર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : આવથ્થક વસથવતનરે લીધરે અધૂરો 
છોડ્ો. 1942 : 13 ઑગસટના રોજ ડાકોરમાં 
સરઘસમાં ભાગ લીધો. ગોળીબારનો ભોગ. 
અવગ્નસંસકાર માંડ પતર્યો તર્યાં વપતાની ધરપકડ. 
10 મવહનરે મુક્ત.

મત્ણયાર, ્લલ્લુિાઈ ક્કશરોરિાઈ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે ભાિનગર 
રાજર્યરે ધરપકડ કરી અટકાર્યતમાં રાખર્યા.

મત્ણયાર, ્લરી્લાધર વે્લજી
જનમ : 12 કડસરેમબર, 1908. જામનગર.

1930માં કરાંચીના િસિાટ દરવમર્યાન વિદરેશી 
કાપડ તરેમજ દારૂની દુકાન ઉપર વપકરેકટંગ કરતાં 
પોલીસોનો અમાનુષી ત્રાસ ભોગવર્યો. ધરપકડ. 
6 માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો. જેલમાં અનર્યાર્યો 
સામરે લડ્ા. 12 કદિસ ભૂખ હડતાળ િરેઠી. 
અંધારી કોટડીની સજા અનરે સજામાં િધારો 
થર્યો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લીધો.



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 430

મતાદાર, મહમદિાઈ ઈસપિાઈ
આમોદ, ભરૂચ.

1942ની લડતમાં સરઘસની આગરેિાની લઈ 
ઝંડા સાથરે સરઘસ કાઢતાં પકડાઈ ગર્યા. નિ 
માસની સજા થઈ.

મક્દયા, મગન્લા્લ ્લક્મરીચંદ
શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
ગાંધી-જર્યંતીના કદિસરે શહરેરા ગામમાં હડતાળ 
પડાિીનરે પોતાની દુકાન બંધ રાખિા માટરે 
પોલીસરે ધરપકડ કરી. થોડા કદિસ ગોધરાની 
સબજેલમાં રહ્યા બાદ સમાધાન કરીનરે છૂટ્ા.

મનમરોહન દેવશરીિાઈ
અમરરેલી.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિાથી ધરપકડ 
કરિામાં આિી. જેલની સજા ભોગિી. ભારત 
સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.

મનસુખિાઈ મરોતરીિાઈ
માતકરર્યા, કજ. પંચમહાલ.

1930માં ગોધરામાં આઝાદીની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. પવત્રકાઓ િહેંચિા અનરે દારૂનાં 
પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ કરિા બદલ ધરપકડ થઈ. 
5 માસની સજા ભોગિી. દંડ ન ભરતાં પૂરા 6 
માસ સજા ભોગિી.

મનસુખરામ, ક્કશરોરકુમાર એન.
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળ િખતરે માત્ર 16 િષ્થની 
ઉંમર. પ્રભાતફરેરી, સરઘસો, પવત્રકાઓ 
િહેંચિામાં ભાગ લરેતા. દરરોજ િાનરસરેના 
પોલીસ પર સખત પથથરમારો કરરે. પથથરમારો 
કરિાથી. પો.સ.ઈ. શરેખનો ગોળીબાર. પગમાં 
ગોળી િાગી. ઑપરરેશન. કરેસ થર્યો, તરેમાં 

વનદયોષ છૂટ્ા. લડત બાદ ચાંદીનો મરેડલ ભરેટ 
મળ્ો.

મનસુખ્લા્લ કરસનદાસ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ કરિામાં 
આિી. તરેઓ જેલની સજા ભોગિીનરે મુ્ત 
થર્યા.

મનસુખ્લા્લ ત્રિકમદાસ
જનમ : ગોંડળ, કજ. રાજકોટ

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે વહનદ 
સંરક્ષણધારા હરેઠળ ધરપકડ કરીનરે રાજકોટની 
જેલમાં અટકાર્યતમાં રાખિામાં આવર્યા. તરેઓ 
હસતરરેખાશાસ્ત્રી હતા.

મનસુખ્લા્લ પ્ેમચંદ
ગોંડળ, કજ. રાજકોટ.

1942ની લડતમાં ગોંડળથી પકડાર્યા. રાજકોટ 
જેલમાં 4 માસની સજા ભોગિી.

મનસુખ્લા્લ મગન્લા્લ
ધોરાજી, કજ. રાજકોટ.

1942થી લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 3 
માસની સજા થઈ અનરે રૂ. 100 દંડ થર્યો.

મનહર્લા્લ રાયચંદ
રાજકોટ.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 4 
માસની જેલની સજા ભોગિી.

મનહર્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
તરેમણરે ધરપકડ િહોરી લીધી અનરે ટૂંકા સમર્ય 
માટરે જેલિાસ ભોગવર્યો હતો.

મનુિાઈ અંબા્લા્લ
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અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં સરઘસો અનરે પવત્રકાની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. પવત્રકાઓ રાખિા માટરે 
નિરેમબર 1942માં મસકતી માકકેટમાંથી 
ધરપકડ. 4 માસની કરેદ અનરે રૂ. 200 દંડની 
સજા.

મનુિાઈ જીવણ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય 
ભાગ. ધનાસુથારની પોળરે ઘરમાં 150 
પવત્રકાઓ રાખિા માટરે ધરપકડ કરી. જેલમાં 
અટકાર્યત. કડસરેમબર 1942.

મનુિાઈ પરોપટિાઈ
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 17-11-
1942ના રોજ અમરરેલીથી તરેમનરે પકડિામાં 
આવર્યા. અમરરેલી જેલમાં અટકમાં રાખિામાં 
આવર્યા.

મનરોરદાસ મરોહન્લા્લ
ધાંગધા, દરેશી રાજર્ય. સૌરાષ્્ર.

1931માં કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદનું 
અવધિરેશન ધાંગધામાં ભરિાનું આમંત્રણ 
પ્રજાજનોએ પાઠવર્યું હતું. તરે બંધ રખાિિા 
રાજર્ય-સરકારરે લોકો ઉપર જુલમ ગુજાર્યયો. 
માણસોનરે ઘરમાંથી બહાર કાઢીનરે મારિામાં 
આવર્યા. મનોરદાસનરે એટલો બધો માર પડ્ો કરે 
આઠ કદિસ સુધી આરામ ન થર્યો.
તા. 21-9-1931 અનરે 22-9-1931 દરવમર્યાન 
કુલ છસો માણસો પોલીસોની લાઠીમારનો 
ભોગ બનર્યા. એકલા હળિદમાં જ ત્રણસો 
માણસોનરે માર સહરેિો પડ્ો.

મયારામદાસજી મહારાજ
જનમ : 1881. િરેદાંતના અભર્યાસી. જૂનાગઢ.

આર્ય્થસમાજી. જૂનાગઢમાં ગુરકુળ રિહ્ચ- 
ર્યા્થશ્મના સથાપક. પ્રખર રાષ્્રિાદી. સરેિાભાિી. 
પ્રજામંડળની લડતના સમથ્થ ટરેકરેદાર. તરેમનો 
આશ્મ રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓના કરેનદ્ર સમાન.
આરઝી હકૂમતના ટરેકરેદાર. હજારો ગ્રામર્યુિકોનરે 
લડતમાં જોડાિા પ્રરેરણા આપી.
વનધન : 26 નિરેમબર, 1966.

મરવાવા્લા, સરીદરીિાઈ
ભરૂચ.

અસહકારની ચળિળ. 1920-22 દરવમર્યાન 
ભરૂચના કખલાફત સવમવતના મંત્રી સીદીભાઈનરે 
ઈ. પી. કોડ કલમ 53નરે આધારરે નોકટસ આપર્યા 
બાદ કકવમનલ પ્રોસીજર કોડની 108મી કલમનરે 
આધારરે રૂ. 500/-ના જામીન માંગતાં તરેમણરે તરે 
નકારી કાઢા. તરેથી એક િષ્થની કરેદની સજા 
થર્યરેલી. જેલમાં જતા સીદીભાઈનરે પાંચ હજાર 
જેટલા લોકોએ અદાલતના પટાંગણમાં ભરેગા 
થઈનરે વિદાર્ય આપી હતી.

મથ્જક, ક્હંમત્લા્લ
િતન : બોટાદ, કજ. ભાિનગર.

વર્યિસાર્ય : િકીલ, 1930માં વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ત્રણ િખત 
સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી. પોરબંદરના 
રાણાિાિના ગ્રામપ્રદરેશમાં લોકજાગમૃવત. તર્યાર 
બાદ અમદાિાદમાં િકીલાત.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

મ્લકાણરી, નારાયણ રતનમ્લ
જનમ : ઑગસટ, 1889. હૈદરાબાદ, વસંધ, હિરે 
પાકકસતાનમાં.

1922થી 1928 સુધી ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના 
અધર્યાપક. 1930, 1932 અનરે 1942ની 
સિાતંત્ર્યની ચળિળોમાં ભાગ લીધો અનરે ચાર 
િષ્થની જેલ ભોગિી. ખાદી, ગ્રામોદ્ોગ અનરે 
વહનદી રાષ્્રભાષાના પ્રચારની રચનાતમક 
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પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. પછીથી હકરજન સરેિાના 
કાર્ય્થમાં સકકર્ય.

મ્લેક, રસૂ્લિાઈ જસેંગિાઈ
વનિાસ : ચોરંદા, કજ. િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ભાંગફોડમાં પ્રિમૃતિ. ચોરંદાનું રરેલિરેસટરેશન 
બાળિામાં સાથ. પોલીસનો અતર્યાચાર. પોણા 
બરે િષ્થ કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : ખરેતી, ખરેતશ્વમક.

મશરૂવાળા, ક્કશરોર્લા્લ 
ઘનશયામદાસ
જનમ : 5 ઑ્ટોબર, 1890. મુંબઈ.

1913માં આકોલમાં િકીલાત. હોમરૂલ 
ચળિળ(1916)માં ભાગ લીધો. ગાંધીજીએ 
ચંપારણમાં સતર્યાગ્રહ કર્યયો તર્યારરે િકીલાત 
છોડી ચંપારણ જઈ સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 
તર્યારથી ગાંધીજીની સાથરે. ઑ્ટોબર 1920 : 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના પ્રથમ મહામાત્ર. રાષ્્રીર્ય 
શાળાઓ સથાપી અનરે વિકસાિી. 1925 
મઢી(તા. બારડોલી)ના આશ્મમાં િસિાટ. 
ગુજરાતમાં અવતિમૃવષ્માં (1927) રાહતકાર્ય્થ. 
1930 : અનરે 1932ની ચળિળોમાં ભાગ. 
ધરપકડ. જેલિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં તરેમણરે કોઈના જાનનરે જોખમમાં 
નાખર્યા વિના ભાંગફોડની છૂટ આપી. ધરપકડ. 
જેલમાં અટકાર્યત. જેલમાં ઉપિાસ. મુક્ત. 
ગાંધીજીના અિસાન બાદ ‘હકરજન’ પત્રોની 
જિાબદારી સંભાળી.
અિસાન : 9 સપટરેમબર, 1952.

મશરૂવાળા, ગરોમતરીબહેન 
ક્કશરોર્લા્લ
જનમ : 1896, મુંબઈ.

અભર્યાસ : 5 ધોરણ. 1917થી 26 સુધી 
કકશોરલાલ મશરૂિાળા સાથરે ગાંધી-આશ્મમાં. 
1930 : મીઠા સતર્યાગ્રહની લડત શરૂ થતાં 

પારલામાં સતર્યાગ્રહ કરતાં એક િષ્થની જેલ. 
દારૂતાડીના વપકરેકટંગનું કાર્ય્થ. 1934 : સરેિાગ્રામ 
આશ્મમાં વનિાસ. બારડોલીમાં વનિમૃતિ જીિન.

મશરૂવાળા, રમણ્લા્લ િકરીરચંદ
જનમ : 2 સપટરેમબર, 1916. અમદાિાદ.

1927 : સૂરત રાનીપરજ ક્ષરેત્રમાં પદર્યાત્રા. 
1928 : વર્યાર્યામશાળાની સથાપના. 1930 : 
વિદરેશી કાપડ ભંડારો પર વપકરેકટંગ, શાળાઓ 
પર ધિજ-આરોપણ, પ્રભાતફરેરી, સભા. 1931 
: અમદાિાદ વિદ્ાથભી મંડળની સથાપના. 1938 
: અમદાિાદ નગરપાવલકાના સભર્ય. 1940 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ સંચાલન. 1941 : 
સાંપ્રદાવર્યક અથડામણો પ્રસંગરે શાંવતકાર્ય્થ. 
સામાકજક પ્રિમૃવતિ. મસકતી માકકેટ સંચાલન 
સવમવતમાં. 1942માં ધરપકડ, જેલિાસ.

મશરૂવાળા, સુરેનદ્ર ઈશ્વરદાસ
િતન: મુંબઈ.

1929માં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ કરતા 
હતા. 1930માં મીઠા-સતર્યાગ્રહની લડત શરૂ 
થતાં વિલરેપાલકેની છાિણીમાં પ્રચાર કરિા 
ગર્યરેલા અનરે 12 જાનર્યુઆરી, 1933ના રોજ 
તરેમની આગરેિાની નીચરે સરઘસ નીકળ્ું હતું, 
તર્યારરે તરેમની ધરપકડ થર્યરેલી. પરંતુ પાછળથી 
છોડી મૂકરેલ.

મસરરીિાઈ જીવાિાઈ
રાણાિાિ, પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
પોરબંદરમાં રાજર્ય-સરકાર તરફથી લોકો ઉપર 
કરિામાં આિરેલા જુલમોના ભોગ બનર્યા. 
રાજર્ય-સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.

મસા્લાવાળા, સરીદરીિાઈ પરીરિાઈ
વનિાસ : ભરૂચ.
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1942ની આઝાદીની લડતમાં સકકર્ય. 
મુસલમાન સિાતંત્ર્યસરેનાની. કરિકટશ શાસન 
વિરદ્ધ ભાષણ. સભા-સરઘસોમાં સકકર્ય ભાગ. 
ધરપકડ. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહનાનો કારાિાસ.

મહંત, ઠાકરોરદાસ ્લા્લદાસ
જનમ : 9 ફરેરિુઆરી, 1920. સીથાણ ગામ, કજ. 
સૂરત.

1930ની લડતમાં એમના ભાઈ કરેશિલાલરે 
જેલ ભોગિી હતી એટલરે કુટુંબથી જ 
દરેશભક્તના સંસકાર. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં 3 મવહનાની સજા ભોગિી. 
1942માં પકડિામાં આવર્યા. 4 મવહનાની સજા 
અનરે રૂ. 40નો દંડ. દંડ િસૂલ કરાર્યો.

મહંત, ્લા્લદાસ મંછારામ
િતન : વસથાણ, કજ. સૂરત.

1920ની અસહકારની લડત િખતરે પ્રાથવમક 
વશક્ષક તરીકરેની 16 િષ્થની નોકરીનો તર્યાગ 
કર્યયો અનરે દરેશની સિતંત્રતાની લડતમાં જોડાર્યા. 
તાલુકાની કરેટલીક રાષ્્રીર્ય શાળાઓમાં ઓછા 
િરેતનરે સરેિા આપીનરે આવથ્થક અગિડો િરેઠી. 
1930ની ચળિળમાં ભાગ લરેિાથી પોલીસ 
તરફથી એમની ખૂબ સતામણી કરિામાં આિી 
હતી. આઝાદી મળ્ા બાદ પરેનશન આપિામાં 
આવર્યું.

મહંત, વલ્લિદાસજી
માંડિી, કજ. સૂરત.

કરેટલાક િૈષણિ આચાર્યયોએ તો પોતાનાં 
મંકદરોમાં રેંકટર્યાનરે પણ પવિત્ર સથાન આપર્યું 
હતું. સૂરત કજલલામાં આિરેલા માંડિીમાં મહંત 
િલલભદાસજીના મંકદરમાં સિરાજર્યાશ્મ 
ચાલતો હતો અનરે અહીં રેંકટર્યાની પ્રિમૃવતિનરે 
વિશરેષ મહતિ આપિામાં આવર્યું હતું.

મહંત, ત્વજયદાસજી વરીરદાસજી

જનમ : 8 નિરેમબર, 1913. જૂનાગઢ.

જૂનાગઢની આરઝી હકૂમત િખતરે મોખરરે રહ્યા. 
જાનનરે જોખમરે સાહસો કર્યાું. પોરબંદર 
પંથકમાંથી લોકસરેના ઊભી કરી. લોકજાગમૃવતનું 
કાર્ય્થ. કુવતર્યાણા મુકામરે લડત આપી.

મહંતશ્રી િગવાનદાસજી
જનમ : કાપઠુઆ, કજ. અલલાહાબાદ, ઉતિરપ્રદરેશ.

ગણદરેિી રામજી મંકદરના મહંતશ્ી. સંનર્યસત 
ધારણ કરતાં પહરેલાં ર્યુિાનીમાં સિાતંત્ર્યસૈવનક.
1930ની ચળિળ િખતરે અભર્યાસ છોડી 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ કારાિાસ ભોગવર્યો. 
જેલમાંથી છૂટી શાળા-કૉલરેજના બવહષકારના 
આંદોલનમાં ભાગ. ધરપકડનું િૉરંટ. ધરપકડ. 
છ મવહનાની જેલની સજા. તરે પછી 
અલલાહાબાદમાં આનંદભિનનો કબજો લરેિા 
માટરેના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ત્રીજી િાર ધરપકડ. 
લખનૌની કૅમપ-જેલમાં. ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર 
થતાં છુટકારો. કરેટલીક જમીન જપ્ત થઈ. 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. 1944માં ગમૃહસથાશ્મ 
છોડી સંનર્યાસી થર્યા.

મહાદેવ ગરોવધ્જનદાસ
જનમ : 1921.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના બળિાનરે ટરેકો આપિા 
માટરેના પ્રજાકીર્ય આંદોલનમાં ભાગ. 22, 
ફરેરિુઆરી 1946ના કદિસરે પોલીસ ગોળીબારમાં 
મુંબઈમાં ઘિાર્યા અનરે મરણ પામર્યા.
અિસાન : 22 ફરેરિુઆરી, 1946.

મક્હડા તુ્લસરી જગુિાઈ
િતન : ધોરા, તા. આણંદ. અભર્યાસ : ગુજરાતી 
સાત ધોરણ.

સનરે 1930ની મીઠાની લડત િખતરે ધરાસણામાં 
મીઠું લૂંટિા ગર્યરેલા તરે િખતરે સખત માર 
ખાધરેલો. પાછળથી પણ તરે કૉંગ્રરેસનું કાર્ય્થ કરતા 
રહ્યા.
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મક્હડા બળવંતત્સંગ ક્હંમતત્સંગ
જનમ : 20 મરે, 1912. ધોરા, કજ. આણંદ. 
અભર્યાસ : મૅકટ્રક.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરાસણા 
ગર્યરેલી ટુકડીમાં ગામના બીજા સાથીદારો સાથરે 
ગર્યરેલા. પોતરે ગામના મુખી હતા. તરે હોદ્ા પરથી 
રાજીનામું આપી દીધું અનરે પરદરેશી કાપડના 
બવહષકાર માટરે નકડર્યાદમાં વપકરેકટંગ કર્યુું. 
પાછળથી તરે કૉંગ્રરેસનું કાર્ય્થ કરતા હતા.

મહેતા, અત્ખ્લેશ્વરરીબહેન 
ચરીમન્લા્લ
જનમ : 1912. ભાિનગર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. વિદરેશી કાપડ તરેમજ દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 1930 : વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. પાટડીમાં મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ. ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં 
સજા અનરે દંડ. (દંડ ન ભર્યયો). િધુ 1 માસની 
સજા. દરેિલાલીમાંથી હદપાર. ધાંગધા લડતમાં 
ભાગ અનરે વસતમના ભોગ.

મહેતા, અનંતરાય વેણરી્લા્લ
જનમ : 25 જૂન, 1916. ભાિનગર.

અભર્યાસ : બી.કૉમ..
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો અનરે જાનના 
જોખમરે અનરેક સાહસભર્યાું કામો કર્યાું. જેલની 
સજા ભોગિી. સિરાજ મળ્ા બાદ ખાદી 
ગ્રામોદ્ોગના બોડ્થમાં કામ કર્યુું. તરે પછી 
ગાંધીસમમૃવત, ભાિનગરમાં જોડાર્યા. પરેનશન કરે 
તામ્પત્ર માગરેલ નથી.

મહેતા, અન્પૂણા્જ ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 10 મરે, 1920. ચોર િડોદરા, તા. 
વિરમગામ.

રાનીપરજના અનનર્ય સરેિક ચૂનીભાઈ મહરેતાનાં 

પુત્રી. જુગતરામ દિરેનું વશક્ષણ, ગાંધીજીના 
આશીિા્થદ. 1943માં ગાંધીજી મઢી સિરાજ 
આશ્મમાં આવર્યા, બાળપણથી બુવનર્યાદી 
તાલીમના સંસકારો પડ્ા હતા. તરે રાનીપરજ 
પ્રજામાં ફરેલાર્ય, તરે માટરે આજીિન કામ કરિાનો 
વનણ્થર્ય. કનર્યાશ્મમાં બાળકોનરે આિતાં કર્યાું. 
કનર્યા છાત્રાલર્ય, બુવનર્યાદી વશક્ષણ. ખાદીપ્રચાર, 
આરોગર્ય-કરેનદ્ર િગરેરરે પ્રિમૃવતિ. ગુજરાત નઈ 
તાલીમ સંઘનાં મંત્રી.

મહેતા, અરત્વંદિાઈ જઠેા્લા્લ
બાબાપુર, કજ. અમરરેલી.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સભા-
સરઘસ ર્યોજતાં પકડાર્યા. સાત માસની જેલની 
સજા. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં રતુભાઈ અદાણીના 
નરેતમૃતિ નીચરે રચનાતમક કાર્ય્થકર. કૅનરેડામાં 
સમાજોપર્યોગી પ્રિમૃવતિ. પૅનશન અનરે તામ્પત્ર 
મળ્ાં.

મહેતા, અશરોક રણત્જતરામ
જનમ : 24 ઑ્ટોબર, 1911. ભાિનગર. િતન 
: સૂરત.

ગુજરાતના અગ્રણી સાવહતર્યકાર રણકજતરામ 
િાિાભાઈ મહરેતાના પુત્ર. 1930માં અભર્યાસ 
છોડી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 1932માં ધરપકડ. 
2.5 િષ્થની સજા. નાવશક જેલમાં જર્યપ્રકાશ 
નારાર્યણ, અચર્યુત પટિધ્થન, એસ.એમ.જોશી 
િગરેરરે સાથરે કૉંગ્રરેસમાં સમાજિાદી પક્ષ સથાપર્યો. 
1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. 6 
મવહનાની કરેદની સજા. છૂટ્ા બાદ તરત 
ધરપકડ કરી. 1 િષ્થ અટકાર્યત. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 3 િષ્થની જેલ ભોગિી. 
સમાજિાદી પક્ષના મહામંત્રી અનરે પછી પ્રમુખ. 
1939માં વહનદ મઝદૂર સભાની સથાપના કરી. 
1953માં પારડી સતર્યાગ્રહમાં 1 િષ્થની સજા. 
રાજકારણ અનરે અથ્થશાસ્ત્રના ઘણા સારા લરેખક.
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અિસાન : 10 કડસરેમબર, 1984.
મહરેતા, (ડૉ.) ઉતિમલાલ વિારકાદાસ
જનમ : 29 જૂન, 1897. ચીખલી, કજ. િલસાડ.
1930-1932ની સવિનર્ય કાનૂનભંગ, 1940-
41નો વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ તથા 1942માં 
તરેઓ ત્રણ િાર જેલમાં ગર્યા. પારડી તાલુકામાં 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ. તાલુકાના આગરેિાન.
અિસાન : 1944.

મહેતા, ઉત્તમ્લા્લ રણછરોડ્લા્લ
અમદાિાદ.

અમદાિાદના હોમરૂલ લીગના આગરેિાન. 
અનર્ય આગરેિાનો સાથરે આસપાસનાં ગામો 
કાળી, રાણીપ, અસલાલી, નરોડા િગરેરરે તથા 
વિવિધ પોળોમાં સભાઓ ર્યોજી સિરાજનો અથ્થ 
સમજાિતા, ભાષણો તથા હોમરૂલ લીગનો 
પ્રચાર. લોકજાગમૃવત.

મહેતા, ઉદયપ્િાબહેન િાઈદાસ
જનમ : 21 જૂન, 1914. અમદાિાદ.

1930-32માં ગાંધીજીએ બહરેનોનરે દારૂવનષરેધ, 
વિદરેશી કાપડ બવહષકાર િગરેરરે કામો સોંપર્યાં. 
તરેમાંથી તરેઓનરે સામાકજક કાર્ય્થ કરિાની પ્રરેરણા 
મળી. 1930-32 અનરે 1942ના 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં ભાગ લીધો. 1942માં 
જમાલપુર િૉડ્થના સ્ત્રી-િૉડ્થનાર્યક તરીકરે સકકર્ય.
અિસાન : 1986.

મહેતા, ઉત્મયાશંકર હક્રરામ
જનમ : 3 સપટરેમબર, 1924. િલભીપુર, કજ. 
ભાિનગર. અભર્યાસ : બી.એ., બી.એડ..

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાઈનરે જોખમી કામ કર્યાું. 
તર્યાર બાદ િલભીપુરમાં સાંસકમૃવતક પ્રિમૃવતિઓ 
કરતા હતા.

મહેતા, ઉમેદકાનત એ્લ.

રાણાિાિ, કજ. પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
પોરબંદર રાજર્યના જુલમોનો ભોગ બનર્યા. 
રાજર્ય- સરકારનું પરેનશન મળરે છરે.

મહેતા, ઉષાબહેન (પ્રોિેસર)
જનમ : 1920. સરસ, કજ. સૂરત. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : 
મુંબઈ.

કકશોરિર્યથી રાષ્્રિાદી. છોકરીઓની 
‘માંજરસરેના’માં જોડાઈનરે સરઘસોમાં જતાં. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
કૉલરેજનો અભર્યાસ છોડી. મુંબઈમાં બાલુભાઈ 
ખખખર અનરે વિઠ્લભાઈ ઝિરેરીએ તૈર્યાર કરરેલ 
આઝાદ રરેકડર્યો સટરેશનથી ગુપ્ત રીતરે, ઘણા 
કદિસો સુધી ઉદઘોવષકાની સરેિા આપી. 
લડતના સમાચાર અનરે ભવિષર્યનો કાર્ય્થકમ 
જાહરેર કરતાં. 12 નિરેમબર, 1942ના રોજ 
ધરપકડ. જેલમાં ખૂબ અતર્યાચારો સહન કર્યા્થ. 
આઝાદી બાદ મુંબઈ ર્યુવનિવસ્થટીમાં 
રાજર્યશાસ્ત્રનાં પ્રોફરેસર હતાં. મુંબઈમાં 
મવણભુિન અનરે ગાંધી સંગ્રહાલર્યની વર્યિસથા 
સંભાળી.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

મહેતા, કત્પ્લરાય મનવંતરાય
જનમ : 3 જાનર્યુઆરી, 1911. ભાિનગર.

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક. 1929માં લાહોર 
કૉંગ્રરેસના અવધિરેશનમાં ગુજરાતના પ્રવતવનવધ. 
1930 : દાંડીકૂચ િખતરે અરણ ટુકડીમાં 
વિદ્ાથભીઓ સાથરે જોડાર્યા. દાંડીમાં સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. ગાંધીજીએ કરાંચી (વસંધ-
પાકકસતાન) સતર્યાગ્રહની છાિણીઓનાં સંગઠન 
અનરે તાલીમ માટરે મોકલર્યા. મરે, 1930 : 
હૈદરાબાદ(વસંધ)માં લાઠીમાર ખાધો, ધરપકડ. 
10 કદિસ જેલમાં. ધરાસણામાં સતર્યાગ્રહ, 
વિલરેપાલકે સતર્યાગ્રહ છાિણીમાંથી ધરપકડ. 
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ર્યરિડા અનરે નાવશક જેલમાં. વિલરેપાલકે કૉંગ્રરેસ 
બુલરેકટન તથા મુંબઈ પ્રાંવતક કૉંગ્રરેસ બુલરેકટન 3 
માસ ચલાવર્યાં. 1931-32 : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ 
સંચાવલત િલલભ વિદ્ાલર્ય, બોચાસણના 
આચાર્ય્થ. 1932માં તરે સંસથા જપ્ત. 1932 : 
મુંબઈમાં સતર્યાગ્રહ ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
‘સિદરેશી’ માવસકના સંપાદનમાં િૈકુંઠરાર્ય 
લલલુભાઈ મહરેતા અનરે ડૉ. િી.કરે.આર.િી.
રાિના મદદનીશ. 1933-34 : અમદાિાદ 
સિદરેશી મર્યુવઝર્યમના ્ર્યુરરેટર. 1934થી 
‘ગુજરાત સમાચાર’ દૈવનક અમદાિાદમાં. 
1962થી સહતંત્રી અનરે પછી તંત્રી. 1962થી 
‘સંદરેશ’ દૈવનક, અમદાિાદમાં તંત્રી.
અિસાન : 1970.

મહેતા, કરસનજી કેશવજી
વનિાસ : િડોદરા.

પ્રાથાવમક વશક્ષણ જૂનાગઢમાં. ગામમાં વિવિધ 
વશક્ષણકાર્ય્થ. 1925 : સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
સકકર્ય. જનજાગરણ. દરેશીરાજર્યોના અતર્યાચારો 
સામરે આંદોલન. રાજકોટ. ધરપકડ. કારાિાસ.

મહેતા, કલયાણજી ત્વઠ્ઠ્લિાઈ
જનમ : 7 નિરેમબર, 1890. િાંઝ, તા. ચોર્યા્થસી, 
કજ. સૂરત.
1907માં સૂરતમાં મહાસભાનું અવધિરેશન 
મળ્ું તર્યારથી રાજકારણમાં સકકર્ય. 1911માં 
સૂરતમાં પાટીદાર વિદ્ાથભી આશ્મના સથાપક. 
તરેના ગમૃહપવત બનર્યા. તરેઓ સૂરત કજલલાની 
રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિઓનું કરેનદ્ર બનર્યા. હોમરૂલ 
આંદોલન(1916)થી રાજકીર્ય જીિનની 
શરૂઆત. એની બરેસનટની ધરપકડ થતાં, 
સાિ્થજવનક હાઈસકૂલના વશક્ષક તરીકરે રાજીનામું. 
તરે પછી બધા સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ. 1917-18 : 
ખરેડા સતર્યાગ્રહમાં ત્રણ મવહના ગામડાંમાં ફરી 
ખરેડૂતોમાં જાગમૃવત. 1919 : રૉલરેટ કાર્યદા(કાળો 
કાર્યદો)ના વિરોધમાં જપ્ત થર્યરેલાં પુસતકોનું 

જાહરેરમાં િરેચાણ, ધરપકડ. 1920થી 1930 : 
સૂરત કજલલા સવમવતના મંત્રી. 1921 : 
અસહકારની ચળિળમાં કટળક સિરાજ ફાળામાં 
પોતાની સમગ્ર વમલકત અપ્થણ. સૂરત 
સુધરાઈનો કબજો લરેિાના આંદોલનના 
આગરેિાન. 1923માં નાફરેરિાદી પત્ર ‘નિર્યુગ’ 
સાપ્તાવહકની સથાપના, તંત્રી બનર્યા. તરેમાં લરેખ 
માટરે ધરપકડ. 2 િષ્થની જેલની સજા. 1925 : 
બારડોલીના આશ્મોની તથા રાષ્્રીર્ય 
શાળાઓની સથાપના, સંચાલન. 1927 : 
સૂરતમાં રાષ્્રીર્ય કૉલરેજ અનરે હાઈસકૂલ સથાપી. 
તરેના મંત્રી. સૂરતની મર્યુવનવસપલ રાષ્્રીર્ય 
શાળાઓના સંચાલક મંડળના મંત્રી. 1928 : 
બારડોલી તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ 
હતા. બારડોલી સતર્યાગ્રહ ચાલુ કરાિી તરેનરે 
સફળતાથી પૂરો કરિામાં સરદાર પટરેલના 
સાથી. 1930 : સવિનર્ય કાનૂનભંગમાં મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કરિામાં દાંડીની પસંદગી 
કરાિિામાં મુખર્ય પ્રદાન. લોકજાગમૃવતમાં ફાળો. 
ધરપકડ. 1 િષ્થની કરેદ. 1931 : મરોલી 
આશ્મની સથાપના કરી. 1932 : સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની ચળિળમાં એમનો પાટીદાર 
આશ્મ, એમના બરે ભાઈઓ – કુંિરજીભાઈ 
અનરે પ્રભુભાઈનાં મકાનો, ઢોર અનર્ય વમલકત 
સરકારરે જપ્ત કરી િરેચી દીધાં. પકરિારના 
સભર્યોનરે પહરેરરેલ કપડરે બહાર કાઢા. ઉપરાંત 
કલર્યાણજીનરે 2 િષ્થની જેલ. 1934માં સતર્યાગ્રહી 
ખરેડૂતો માટરે િસાહતો સથાપી. 1938માં સૂરત 
કજલલા સકૂલ બોડ્થના અધર્યક્ષ થર્યા. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ધરપકડ. 2 િષ્થની જેલ. 
1952 : ચોર્યા્થસી તાલુકામાંથી મુંબઈની 
વિધાનસભામાં ચૂંટાર્યા. 1957 : બારડોલીમાંથી 
મુંબઈની વિધાનસભામાં ચૂંટાર્યા. મુંબઈ અનરે 
ગુજરાતની વિધાનસભાના કામચલાઉ સપીકર. 
1947થી 1973 ગુજરાત સમાજ વશક્ષણ 
સવમવતના મંત્રી. ગુજરાતની રરેલસંકટોમાં 
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રાહતકાર્ય્થ. 1965માં સૂરતમાં સાવહતર્ય 
પકરષદના સિાગત સવમવતના ઉપ-પ્રમુખ. 
ભારત સરકાર તરફથી ‘પદ્મભૂષણ’.
અિસાન : 11 જુલાઈ, 1973.

મહેતા, કંચન્લા્લ વાસુદેવ
અમદાિાદ.

અમદાિાદમાં એની બરેસનટની હોમરૂલ લીગની 
શાખા ઑ્ટોબર, 1916માં સથાપી. તરેઓ 
વિવિધ ટૉવપ્સ પર ચચા્થ ગોઠિતા. તરેઓ 
અમદાિાદના વિવિધ વિસતારો તથા 
આસપાસનાં ગામોમાં હોમરૂલનો પ્રચાર કરિા 
માટરે ભાષણો કરતા.

મહેતા, કાનતાબહેન હક્ર્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં ઉસમાનપુરા વિસતારમાં 
ભોંર્યપવત્રકા લખિા માટરે 6-9-1942ના રોજ 
ધરપકડ. 2 માસની કરેદની સજા અનરે રૂ. 100 
દંડ. સભા-સરઘસોમાં જોડાતાં. પવત્રકાઓ 
િહેંચતાં.

મહેતા, કાત્નત્લા્લ છગન્લા્લ
અમદાિાદ.

દરેશભક્ત પ્રબળ હોિાથી રાષ્્રીર્ય લડતમાં 
ભાગ લીધો. 1942ની ચળિળમાં નોકરીની 
પરિા કર્યા્થ વિના સુધરાઈની હડતાળ તથા 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 5 
માસની સજા થઈ.

મહેતા, કાત્નત્લા્લ રામજીિાઈ
જનમ : 1905. સરવસર્યા, કજ. ભાિનગર.

અભર્યાસ : ધોરણ 10. 1930-31 મીઠાના 
સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય ભાગ. 6 માસની જેલ. 
જેલિાસ દરવમર્યાન ક્ષર્યરોગ લાગુ પડતાં 
ર્યુિાનીમાં વનધન.

મહેતા, કાશરીરામ ્લલ્લુિાઈ

જનમ : 1895. િળા, િલલભીપુર, કજ. ભાિનગર.

અભર્યાસ છોડી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 
લોકસરેિક. લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ કર્યુું. સાખડાસર 
ગામરે ખાદી અનરે રેંકટર્યાનો પ્રચાર. 1938માં 
િળાની લડત િખતરે સરમુખતર્યાર બની જેલમાં 
ગર્યા. લડતના અગ્રણી. ભાિનગર પ્રજા 
પકરષદના પ્રશ્ો ઉકરેલિામાં સકકર્ય.
અિસાન : 1959.

મહેતા, ક્કરરીટકુમાર ઠાકરશરી
જનમ : 23 એવપ્રલ, 1925.

વનિાસ : ભાિનગર. અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ધરપકડ. 
ભાિનગર જેલમાં 6 માસની સજા. રચનાતમક 
કાર્ય્થકર.

મહેતા, ક્કશનિાઈ
જનમ : 31 ઑગસટ, 1924. મુંબઈ.

વપતાશ્ી િરેપારી અનરે ગાંધીિાદી. ખાદીધારી. 
1942માં અભર્યાસ છોડ્ો. સરકારના વિરોધ 
સરઘસમાંથી ગોપાલભાઈ અનરે વમત્રો સવહત 
ધરપકડ. 1943માં ર્યરિડા જેલમાં કરેટલાક 
મવહના અટકાર્યતમાં. જેલમાં અપાતા ખોરાકનો 
વિરોધ કર્યયો. ર્યુસુફ મહરેરઅલીનો સંપક્થ થર્યો. 
સિાતંત્ર્ય બાદ શહરેરની બસ સરેિા ‘બરેસટ’ના 
ચૅરમૅન.

મહેતા, કંુદનબહેન વે્લજી
જનમ : 1916. અંજાર (કચછ). વનિાસ : મુંબઈ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
સ્ત્રીઓના સરઘસમાંથી કૉટન એ્સચરેનજ પાસરે 
ધરપકડ. તરેમાં સાથરે લીલાબહરેન, લતા મુનશી, 
ઉષા મુનશી, વિમળાબહરેન હતાં. તરેમના 
સરઘસ પર લાઠીમાર થર્યરેલો. પકડીનરે 
આથ્થરરોડ જેલમાં ચાર મવહના સજા ભોગિી.

મહેતા, કંુવરજીિાઈ ત્વઠ્ઠ્લિાઈ
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જનમ : 1886. િાંઝ, તા. ચોર્યા્થસી, કજ. સૂરત.

શાળાના વશક્ષક. 1907 : સૂરતમાં કૉંગ્રરેસના 
અવધિરેશનમાં હાજરી. અરવિંદ ઘોષ, કટળક, 
ખાપરડરે િગરેરરેનાં ભાષણોથી રાષ્્રસરેિાની 
પ્રરેરણા. 1908 : કટળકનરે 6 િષ્થની કરેદ. તરેના 
વિરોધમાં જાહરેર સભા. િારંિાર બદલી થિાથી 
નોકરીનું રાજીનામું. જ્ાવતસુધારા માટરે ‘પટરેલ 
બંધુ’ માવસક શરૂ કર્યુું. 1911 : સૂરતમાં 
પાટીદાર આશ્મ સથાપર્યો. સિદરેશી કાપડ, 
પુસતકો તથા સટરેશનરીની દુકાન શરૂ કરી. 
1916 : હોમરૂલ લીગનો પ્રચાર. 1917 : ખરેડા 
સતર્યાગ્રહથી રાજકારણમાં ભાગ. 1921 : 
બારડોલી તાલુકાનાં અનરેક ગામોમાં રાષ્્રીર્ય 
શાળાઓ સથાપી. તાલુકામાં રાષ્્રભક્તનો 
પ્રચાર. અનરેક તલાટીઓનાં રાજીનામાં મરેળવર્યાં. 
1928 : બારડોલી તાલુકામાં સતર્યાગ્રહ શરૂ 
કરાિિામાં તથા િલલભભાઈનરે નરેતમૃતિ 
લરેિડાિિામાં મુખર્ય ફાળો. અનરેક ગામોમાં ફરી 
ખરેડૂતોમાં લોકજાગમૃવત, વહંમતનો સંચાર. 
1930માં ના-કરની લડત બારડોલી તાલુકામાં 
ઉપાડી. તાલુકાનાં ગામરેગામથી વહજરત થઈ. 
પાટીદાર આશ્મ અનરે એમની તથા ભાઈઓની 
માલવમલકત જપ્ત થઈ. અમલદારોનરે થાપ 
આપિાની, ગુપ્તિાસ કરિાની, ર્યુક્તઓ વિારા 
સરકારી તંત્રનરે હંફાિિાની તરેમની વર્યિહાર 
બુવદ્ધ, ચતુરાઈ અવવિતીર્ય હતાં. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન ગુપ્તિાસ સરેિનારનરે 
આશ્ર્ય, સહાર્ય. સૂરતની રાષ્્રીર્ય શાળાઓનું 
સંચાલન. ગાંધીજી, સરદાર પટરેલના વનકટના 
સાથી. મલાડ(મુંબઈ)માં વનિમૃતિ જીિન.
અિસાન : 18 ફરેરિુઆરી, 1982. મુંબઈ.

મહેતા, કૃષણદાસ ચરીમન્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં આગળ પડતો 
ભાગ લીધો. સભા-સરઘસો, પવત્રકાપ્રિમૃવતિ 

િગરેરરેમાં સકકર્ય હતા. તરેમની ધરપકડ કરિામાં 
આિી અનરે જેલની સજા ભોગિી હતી.

મહેતા, કેશવ્લા્લ નાના્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન. 15 
ઑગસટના કદિસરે સરઘસ, લાઠીચાજ્થ, ધરપકડ. 
2 માસની કરેદની સજા.

મહેતા, કેશુિાઈ ત્રયંબક્લા્લ
જનમ : 28 સપટરેમબર, 1913. લીવલર્યા, કજ. 
અમરરેલી.

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે બરિાળામાં 
ધરપકડ, સાબરમતીમાં 6 માસ જેલિાસ. 
1932 : સતર્યાગ્રહમાં ધોલરેરામાં ધરપકડ. 
નાવશક તરેમજ સાબરમતીમાં જેલિાસ. 1932 
: ધોલરેરાની છાિણી જપ્ત થતાં તરેનો કબજો 
લરેિા જતાં પોલીસોનરે હાથરે સખત માર. 
મર્યાનમાર(બમા્થ)માં વિદરેશ વર્યિસાર્ય અથકે. 
શારદાગ્રામની વશક્ષણસંસથામાં. લાંબી સરેિા 
અનરે વનિમૃતિ.

મહેતા, ખુશા્લદાસ દયાળજીિાઈ
જામનગર.

વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રિાદી. જામનગર 
પ્રજામંડળની લડત િખતરે રાષ્્રીર્ય કાર્ય્થકર. તરેથી 
નોકરી છોડિી પડી. આજીિન રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિ 
સાથરે સંકળાર્યરેલા રહ્યા. કજલલામાં રાષ્્રભાષા 
પ્રચારકાર્ય્થ વનિમૃતિ.

મહેતા, ગજરાબહેન ગુ્લાબિાઈ
અજરાઈ, તા. ગણદરેિી. િતન : િલસાડ.

કુટુંબમાં રાષ્્રીર્ય ભાિનાના સંસકાર મળ્ા. 
1930ની લડતમાં તરેઓ અમલસાડ અનરે 
કછોલીની બીજી બહરેનો સાથરે અમલસાડની 
દારૂતાડીની દુકાન ઉપર વપકરેકટંગ કરતાં.
1942ની ચળિળમાં ભાંગફોડની કરેટલીક 
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સામગ્રી એમનરે ઘરેર ભરેગી કરિામાં આિતી. 
તરેમના પવત ગુલાબભાઈની ધરપકડ પછી, 
આિી સામગ્રી િગરે કરિાનું કામ તરેમણરે 
ગભરાર્યા વિના સફળતાપૂિ્થક કર્યુું.

મહેતા, ગંગારામ પ્ાગજીિાઈ
જનમ : 8 કડસરેમબર, 1915. રાજુલા, કજ. અમરરેલી.

શરૂઆતમાં દાહોદમાં અનરે તર્યાર પછી 
ભાિનગર કજલલામાં પછાત કોમોની સરેિા 
કરતા હતા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત 
િખતરે ભાિનગર અનરે અમદાિાદમાં ભૂગભ્થમાં 
રહીનરે કામ કર્યુું. પાછળથી િરેપારમાં જોડાર્યા. 
સાવહતર્યપ્રિમૃવતિ પણ કરતા.

મહેતા, ગુણવંતરાય મગન્લા્લ
જનમ : 19 કડસરેમબર, 1925. ધોળ, કજ. 
જામનગર. અભર્યાસ : મૅકટ્રક.

‘વહનદ છોડો’ની 1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. છ મવહનાની જેલની 
સજા થઈ. રાજકોટની જેલમાં સજા ભોગિી. તરે 
પછી ધોળમાં વર્યિસાર્ય.

મહેતા, ગુ્લાબિાઈ િરીખાિાઈ
જનમ : 5 કડસરેમબર, 1913. અજરાઈ, તા. 
ગણદરેિી.

1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં શાળાના 
વશક્ષકની નોકરી છોડી ફરેરિુઆરી, 1941ના 
રોજ સતર્યાગ્રહ કરી 4 માસની જેલની સજા 
ભોગિી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ શરૂ 
થતાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય બનર્યા. તરે 
માટરે 4 જાનર્યુઆરી, 1943ના રોજ ધરપકડ. 1 
િષ્થ અનરે 6 મવહના અટકાર્યત. 1944માં 
જેલમાંથી છૂટ્ા.

મહેતા, ગરોરધનદાસ હક્રદાસ
જનમ : 1914. િતન : કુંજરાિ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 7 ગુજરાતી. 1930 : પોલીસપટરેલોનાં 

તર્યાગપત્ર મરેળવર્યાં. ધરાસણા ટુકડી મોકલી. 
1942 : બૉંબવિસફોટમાં ધરપકડ. ભારરે માર. 
શરીરરે સોજા. 70 કદિસ પથારીિશ. સરેિાકાર્ય્થ 
ચાલુ.

મહેતા, ગરોત્વંદ્લા્લ અંબા્લા્લ
જનમ : 1912. અમદાિાદ.

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ. બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ પવત્રકાના પ્રચારક. 1930ના 
સતર્યાગ્રહ પવત્રકાના પ્રચારક. 1930ના નમક 
સતર્યાગ્રહની લડત િખતરે ધોલરેરા પંથકમાં 
લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ. દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ. 
1942ની ચળિળ િખતરે ભૂગભ્થમાં સકકર્ય 
કાર્ય્થ કર્યુું.

મહેતા, ગૌરરીશંકર શંિુરામ
ગોરરેર્યા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ. 
પોલીસનો માર. 6 માસની સજા ભોગિી. 
વનધન થર્યરેલ છરે.

મહેતા, ચનદ્રકાનત હક્રપ્સાદ
જનમ : 11 નિરેમબર, 1911. કમ્થભૂવમ : મુંબઈ, 
કદલહી.

1942ની ચળિળ િખતરે મુંબઈમાં. ભૂગભ્થમાં 
રહ્યા. સમાજિાદી આગરેિાનોની સૂચના મુજબ 
ઉતિર ભારતમાં લડતનું સંગઠન. 1943 : 
જાનર્યુઆરીમાં ધરપકડ. 2.5 િષ્થની કરેદ. આથ્થર 
રોડ (મુંબઈ), નાવશક અનરે ર્યરિડાની જેલમાં 
ભોગિી. કદલહી ર્યુવનિવસ્થટીમાં ગુજરાતીના 
પ્રોફરેસર. લરેખક. વનિમૃતિ.
અિસાન : નિરેમબર, 2007. કદલહી.

મહેતા, ચનદ્રકાનત નારણદાસ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં થામણા (કજ. ખરેડા)માં 
સરઘસ કાઢી ઉમરરેઠ ગર્યા. તર્યાં લાઠીમારથી 
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ઈજા. ગામડાંમાં લડતનો પ્રચાર. એવપ્રલ, 
1943માં અમદાિાદમાં તળીઆની પોળમાં 
તરેમના ઘરનરે ઘરેરીનરે ધરપકડ. અટકાર્યત. 5 
માસ સાબરમતી જેલમાં.

મહેતા, ચનદ્રવદન ચરીમન્લા્લ
જનમ : 6 એવપ્રલ, 1901. સૂરત.

1924માં બી.એ. 1928માં બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં સિર્યંસરેિક. ‘નિજીિન’ 
સાપ્તાવહકના સંચાલનમાં મદદ. 1930-32માં 
કૉંગ્રરેસ પવત્રકાનું સંચાલન કરતાં જેલમાં ગર્યા. 
15 મવહના સુધી ભૂગભ્થમાં કામ કર્યા્થ પછી 
પકડાર્યા. સાવહતર્યકાર, જાણીતા નાટ્લરેખક. 
રણકજતરામ સુિણ્થચંદ્રક વિજેતા. બરોડા 
ર્યુવનિવસ્થટીમાં અવતવથ અધર્યાપક. વિદરેશોનો 
વર્યાપક પ્રિાસ.
અિસાન : 4 મરે, 1991.

મહેતા, ચંપક્લા્લ રૂઘનાથદાસ
િતન : પાટણ, ઉ. ગુજરાત. વનિાસ : મુંબઈ.

1930-31ની ચળિળમાં ભાગ લઈ સથાવનક 
કૉંગ્રરેસ સવમવતમાં સિર્યંસરેિક. રાષ્્રિાદી બનર્યા. 
મીઠા- સતર્યાગ્રહમાં ભાકટર્યા ગામરે મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો. મીઠાના અગરો પર હલલો 
કરિાના સતર્યાગ્રહમાં સામરેલ થર્યા. મોરારા 
બાગની છાિણીમાં રહ્યા. ધરપકડ. બાર 
માસની કરેદ અનરે રૂ. 150/- દંડ. દંડ ન ભરિાથી 
ત્રણ માસની િધુ સજા. ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર 
થિાથી અધૂરી સજાએ મુ્ત થર્યા. અિસાન.

મહેતા, ચંપાબહેન ચંદુ્લા્લ
ચંદ્રભુિન, એવલસકરિજ, અમદાિાદ.

1930ની લડતમાં પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ માટરે સિર્યંસરેવિકાઓ નોંધીનરે તરે 
મોકલતાં. 1932ની વપકરેકટંગની પ્રિમૃવતિનું 
સંચાલન કરતાં હતાં. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ શરૂ થતાં પોતાનરે ઘરેર સ્ત્રીઓની સભા 

બોલાિી. પરેકરનબહરેન વમસ્ત્રીનરે બધા િૉડયોના 
અવધનાર્યક નીમર્યાં. સ્ત્રી-િૉડ્થ નાર્યકોની વનમણૂક 
કરી. બહરેનોએ લડતમાં કરિાની પ્રિમૃવતિઓનું 
આર્યોજન. લડતનું માગ્થદશ્થન આપતાં. તરેમનરે 
તર્યાં સ્ત્રીઓની સભાઓ ભરાતી. કામની 
સૂચનાઓ અપાતી, વમલો ખૂલર્યા બાદ, 
વમલમાવલકોનરે બંગલરે ઉપિાસ કરતી બહરેનોનરે 
પારણાં કરાવર્યાં. અિસાન થર્યું છરે.

મહેતા, ચરીમન્લા્લ અમરીચંદ
ધોરાજી, કજ. રાજકોટ

રાષ્્રીર્ય રંગરે રંગાર્યા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ િહોરીનરે જેલિાસ. 
ઉદાતિ વિચારસરણી. સામર્યિાદી પક્ષના સભર્ય. 
મજૂર સંગઠનના કાર્ય્થમાં. િષયો સુધી સંઘષ્થમર્ય 
જીિન. જેલિાસ. કૉંગ્રરેસમાં જોડાર્યા. ‘ઇનટૂક’ 
મજૂર સંસથાના પ્રમુખ. રાજર્યસભાના સભર્ય 
તરીકરે ચૂંટાર્યા. જાહરેર જીિનમાં સકકર્ય કાર્ય્થકર.

મહેતા, ચરીમન્લા્લ ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 1900. ભાિનગર.

અભર્યાસ : નૉન-મૅકટ્રક. વિદરેશી કાપડ અનરે 
દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ. બવહષકારની 
ચળિળમાં સકકર્ય. 1930માં વિરમગામમાં 
મીઠાની લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 
જેલિાસી. 1932માં અમદાિાદમાં કજલલા 
કૉંગ્રરેસ પકરષદમાં ભાગ લરેિા જતાં ધરપકડ. 3 
માસની સજા. દંડ ન ભરિા માટરે 4 માસની 
િધુ જેલ. 1933 : વિદરેશી કાપડ-વપકરેકટંગ માટરે 
3 માસની સજા. 1933 : દરેિલાલી જતાં 
ધરપકડ. અટકાર્યત. દરેિલાલીથી હદપાર કરી 
ભાિનગર રિાના. ધાંગધા લડતમાં ભાગ. 
લડત દરવમર્યાન સહન કર્યુું. તરેમનાં પતની 
અકખલરેશ્વરીબહરેન. વનિમૃવતિકાળમાં િડોદરામાં 
હતાં. પરેનશન તથા તામ્પત્ર સિીકાર્યાું નથી.

મહેતા, ચૂનરી્લા્લ સાંકળેશ્વર
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જનમ : 3 જૂન, 1890. શીલજ, કજ. અમદાિાદ.

1922 : સાબરમતી આશ્મમાં ખાદીની 
તાલીમ માટરે જોડાર્યા. 1924 : િરેડછી સિરાજ 
આશ્મનરે કમ્થભૂવમ બનાિી રેંકટર્યાપ્રિમૃવતિ. 
1930 : િરેડછી આશ્મ સરકારરે જપ્ત કર્યયો. 
તરેના સંચાલક ચૂનીભાઈની ધરપકડ. 10 
મવહનાની જેલ. જેલ-મુક્ત બાદ ફરીથી તરે 
પ્રિમૃવતિનો પ્રચાર. કહરેર ગામરેથી ધરપકડ. 1 િષ્થ 
અનરે 6 મવહનાની સજા. 1933 : મહુિા 
તાલુકાના આશ્મમાં રહી ખાદીપ્રિમૃવતિ. પરંતુ 
બીજાએ કરરેલ ભાંગફોડ માટરે તરેમનરે 6 મવહના 
િડોદરા રાજર્યની જેલમાં તથા 4 મવહના 
મુંબઈની િરલી જેલમાં સજા. 1951 : પછી 
વિકાસ આશ્મમાં રહી ખાદીકામ.
અિસાન : 7 કડસરેમબર, 1959.

મહેતા, ચૈતનય
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં સભા-સરઘસોમાં 
જોડાતા. કૉંગ્રરેસ પવત્રકાઓ રોજ સિારરે િહેંચતા. 
ખાકડર્યા, સુથારિાડામાં પવત્રકાઓ િહેંચતા. 
10-10-1942ના રોજ પોલીસના સખત 
લાઠીમારથી ઘિાર્યા.

મહેતા, છગન્લા્લ ડાહ્ાિાઈ
સામળાિાડી, તા. ગણદરેિી.

1942ની લડત િખતરે તરેમના મકાનમાં 
ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ ગુપ્તિાસમાં રહરેતા. 
છગનભાઈ લડતમાં જોડાઈ રાત્રરે ર્યુિકો સાથરે 
ફરેરી ફરતા. તરેની ર્યાદીના આધારરે ધરપકડ. 
ગણદરેિીના લોકઅપમાં, નિસારીની 
સબજેલમાં 6 મવહના રાખીનરે કરિકટશ પોલીસનરે 
સોંપર્યા. અઠિાકડર્યા બાદ સૂરતમાંથી છોડી 
મૂ્ર્યા. ખરેતીનો વર્યિસાર્ય.

મહેતા, છગન્લા્લ પ્િાશંકર
જનમ : 8 કડસરેમબર, 1911. ગોંડળ, કજ. રાજકોટ.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે બરિાળાની 
છાિણીમાં. પોલીસદમનનો ભોગ. ધરપકડ. 
સખત કરેદની સજા. સાબરમતી તરેમજ 
ર્યરિડામાં જેલિાસ.

મહેતા, છગન્લા્લ ્લક્મરીચંદ
જનમ : 1900. ભાિનગર.

કોલકાતાની નોકરી રાષ્્ર માટરે છોડી દીધી. 
ભાિનગર રાજર્યના પાંચતલાિડા ગામરે 
ગ્રામસરેિાના કામમાં. ખાખરરેચી, ધાંગધા, 
મોરબી, પાંચતલાિડા સતર્યાગ્રહ િખતરે હદપાર 
થતાં સવિનર્ય કાનૂનભંગ. ધરપકડ. ભાિનગર 
જેલમાં. બીજી િાર હદપાર. ફરી િાર જેલમાં. 
ધરાસણાના સતર્યાગ્રહ િખતરે મરણતોલ માર. 
પાંચતલાિડામાં ગ્રામસરેિા.
અિસાન : 9 માચ્થ, 1938.

મહેતા, છબરી્લદાસ પ્ાગજીિાઈ
જનમ : 4 નિરેમબર, 1925. મહુિા, કજ. 
ભાિનગર.

વનિાસ : અમદાિાદ. અભર્યાસ : નૉનમૅકટ્રક. 
વિદરેશી કાપડ અનરે દારૂનાં પીઠાં ઉપરનાં 
વપકરેકટંગમાં ભાગ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડત 
િખતરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. ધરપકડ. 
કારાિાસ. સમાજિાદી પક્ષમાં સકકર્ય. 
વિધાનસભાના સભર્ય. ગુજરાત રાજર્યના મંત્રી. 
ભૂતપૂિ્થ મુખર્યમંત્રી, ફરેરિુઆરી, 1994થી માચ્થ, 
1995.

મહેતા, છરોટા્લા્લ વસનજી
જનમ : 1886. જેતપુર.

અભર્યાસ : ધોરણ 7. મહારાષ્્રમાં ધંધો. શ્ીમદ 
રાજચંદ્ર તરેમજ ગાંધીજીનો પ્રભાિ. કૉંગ્રરેસમાં 
જોડાર્યા. આકોલા તાલુકા કૉંગ્રરેસના પ્રમુખપદરે. 
સાનરે ગુરજીના નરેતમૃતિ નીચરે વિવિધ 
સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ. જેલિાસ. િડોદરા 
ખાદીભંડાર અનરે ખાદી પ્રચારનું કાર્ય્થ. મુવનશ્ી 
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સંતબાલના વનકટના પકરચર્યમાં. સાધુજીિન. 
ભાલ નળકાંઠામાં ગ્રામસરેિા.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

મહેતા, જગજીવનદાસ નારાયણ
જનમ : 1882. અમરરેલી.

અભર્યાસ : સનાતક. મોકરવશર્યસ અનરે 
મર્યાનમાર(બમા્થ)માં િરેપાર અથકે પ્રિાસ. 
િરેપારધંધો છોડી ગાંધીજીના કહરેિાથી િતન 
અમરરેલીમાં. ગામડામાં ખરેતી શરૂ કરી. 
1922માં િઢિાણમાં કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય 
પકરષદની બરેઠકમાં ભાગ. અમરરેલીમાં 
સરેિાર્યજ્. ખાદી, હકરજનસરેિા, ગોસરેિા, 
છાત્રાલર્યપ્રિમૃવતિ. મવહલા વિદ્ાલર્ય, 
કુમારવિદ્ાલર્યની પ્રિમૃવતિ. િડોદરા રાજર્ય સામરે 
ખરેડૂતોની ચળિળની આગરેિાની. રાજર્યનરે 
સમાધાન કરિું પડ્ું. વર્યાર્યામશાળા. દુષકાળમાં 
રાહતનું કાર્ય્થ. 1930માં મીઠાના સતર્યાગ્રહ 
િખતરે ધોલરેરાના સતર્યાગ્રહી ટુકડીની આગરેિાની. 
ધરપકડ અનરે જેલિાસ. પ્રાંવતજ-મોડાસામાં 
દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ. જેલિાસ. અમરરેલી 
સુધરાઈના પ્રમુખપદરે. ભંગીસમાજનાં દુ:ખદદયો 
દૂર કરિા પ્રર્યાસો. કલર્યાણપ્રિમૃવતિ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે િડોદરા રાજર્યરે 
એમનરે માવચર્યાળા ગામમાં નજરકરેદ રાખર્યા. 
અમરરેલીમાં સામાકજક કાર્ય્થકર. રચનાતમક કાર્ય્થ 
1947 બાદ. અમરરેલી કજલલા પ્રજામંડળના 
પ્રમુખ. કજલલાભરના શૈવક્ષણક કાર્ય્થ િગરેરરે. 
1960માં ગૌશાળા, પાંજરાપોળ સંઘની 
સથાપના.
અિસાન : 8 ફરેરિુઆરી, 1967.

મહેતા (ત્િષિુક), જમનાદાસ દેવચંદ
જનમ : 1909. મોરબી, કજ. રાજકોટ.

મોરબી રાજર્યના જુલમો સામરે લડત. હદપારની 
સજા. ધાંગધા તરેમજ રાજકોટની લડતમાં ભાગ. 

જેલિાસ. રાજકોટમાં સામાકજક સરેિા.

મહેતા જયસુખ્લા્લ કૃષણ્લા્લ
જનમ : 1884. સૂરત. અભર્યાસ : એમ.એ..

1920માં કૉંગ્રરેસમાં જોડાર્યા. મુંબઈ ઉપનગર 
કજલલા સવમવતના ઉપપ્રમુખ 1925 સુધી રહ્યા. 
મુંબઈના હકરજન સરેિક સંઘના પ્રમુખ તરીકરે 
િષયો સુધી કામ કર્યુું. ગાંધીજીએ દાંડીકૂચ કરી 
તર્યારરે, બારડોલીના ખરેડૂતોની વહજરત પ્રસંગરે, 
રરેલસંકટ િખતરે અનરે દરરેક લડત િખતરે ફાળો 
એકત્ર કરીનરે મોટી મદદ કરી હતી.
મહરેતા જર્યંતીલાલ કરસનજી
જનમ : 15 જૂન 1916. ગોંડળ, કજ. રાજકોટ.
1930ની લડતમાં, નાગપુરના િસિાટ 
દરવમર્યાન, ભાગ લરેિાથી છ માસની સજા થઈ. 
જૂનાગઢ આરઝી હકૂમતની રચના સમર્યરે 
મુંબઈ રહીનરે સરેિા-કાર્ય્થ. ભારત સરકારરે 
તામ્પત્ર અનરે પરેનશન એનાર્યત કરરેલ છરે.

મહેતા, જયંતરી્લા્લ દ્લપતિાઈ
અમદાિાદ.

વર્યિસાર્ય : િકીલાત. શાહપુર વર્યાર્યામશાળામાં 
તાલીમ. 1942ની ચળિળમાં બાબુભાઈ 
ઘરેલાભાઈ શાહ(મહાતમા)ની પ્રરેરણાથી જોડાર્યા. 
બાબુ મહાતમાની સૂચનાથી. પુરાતન બુચનરે 
મળી, તરેમની પાસરેથી ગંધક લઈ, જમાલપુરના 
એક મકાનમાં મૂકી આવર્યા. તરે પછી બૉમબ 
બનાિતાં ધડાકો. ચૌધરીનરે ઈજા. જર્યંતીભાઈ 
પવત્રકાઓ લઈ આિીનરે વનર્યવમત િહેંચિા 
જતા. 24 ઑગસટના રોજ શાહપુર, િનમાળી 
િાંકાની પોળરેથી ધરપકડ.
24-8-1942થી 13-9-1942 અનરે 11-1-
1943થી 28-8-1943 સુધી સાબરમતી 
જેલમાં અટકાર્યત.

મહેતા, જશવંત નાનુિાઈ
જનમ : 27 જૂન, 1922. મહુિા, ભાિનગર.
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અભર્યાસ : કાશી વિદ્ાપીઠ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. છોટુભાઈ 
પુરાણીના સાથીદાર. જાનના જોખમરે લીલાપુર-
લખતર રરેલગાડીનરે તરેમજ વિરમગામ, ભંકોડા 
િચચરે રરેલગાડીનરે થંભાિીનરે સરકારી પોસટનો 
ડબો લૂંટી લરેિામાં ભાગ લીધો. ઉમરાળા જેલમાં 
રાખર્યા. અટકાર્યત. નાસી છૂટ્ા. ભૂગભ્થિાસ. 
જમીન જપ્ત. પકડિા માટરે સરકારરે ઇનામ 
જાહરેર કર્યુું. 1955માં વફરંગી થાણાંઓની મુક્ત 
માટરેના દીિના મુક્તસંગ્રામમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. વફરંગી સરકાર વિારા 3 મવહના 
પણજીમાં અટકાર્યત. જૂનાગઢની આરઝી 
હકૂમતમાં જોખમી પ્રિમૃવતિઓમાં અગ્રરેસર. 
કુવતર્યાણા તરેમજ ગાધકડાનો કબજો. 
સમાજિાદી વિચારસરણી. મહુિા 
મર્યુવનવસપાવલટીના 1950-60 સુધી પ્રમુખ. 
1952માં સૌરાષ્્ર વિધાનસભાના સભર્ય. 
1957 : મુંબઈ રાજર્ય વિધાનસભાના સભર્ય. 
1962 : લોકસભાના સભર્ય. સંર્યુ્ત 
રાષ્્રસંઘમાં ભારત સરકારના પ્રવતવનવધ 
મંડળના સભર્ય તરીકરે િરણી. ગુજરાત રાજર્યના 
ઉદ્ોગ, નાણાં, બાંધકામ ખાતાના માજી મંત્રી.
અિસાન : 2006.

મહેતા, ત્જતેનદ્ર ચંદુ્લા્લ
જનમ : 28 ઑગસટ, 1909. અમદાિાદ.

1928માં ઇંગલરેનડમાં ‘રિરેનરઝ ઑિ્ ઇકનડર્યા’ની 
સથાપના. ભારત વિશરે પ્રિચનો. હોલૅનડ િલડ્થ 
ર્યૂથ પીસ કૉંગ્રરેસના પ્રવતવનવધ તરીકરે ભાગ. 
1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ. 1934માં 
કૉંગ્રરેસ સમાજિાદી પક્ષ સથાપિામાં સકકર્ય 
નરેતા. તરેના કોષાધર્યક્ષ બનર્યા. 1933-1948 
કૉંગ્રરેસ સરેિાદળમાં મહતિની કામગીરી. 
1942માં ધરપકડ. 9 માસ કારાિાસ. 
જર્યપ્રકાશ નારાર્યણ અનરે બધા સમાજિાદી 
નરેતાઓનો વનકટ સંબંધ. ચંપાબહરેન મહરેતાના 

પુત્ર.
અિસાન : 1975.

મહેતા, (ડૉ.) જીવરાજ નારાયણ
જનમ : 29 ઑગસટ, 1887. અમરરેલી. લંડનમાં 
અભર્યાસ કરી ડૉ્ટર. 1912થી 1930 : ગુજરાત 
અનરે મુંબઈની જાહરેર સંસથાઓમાં સરેિા. 1930ની 
ચળિળમાં મુંબઈ શહરેરની સંગ્રામ સવમવતના 
સભર્ય. લડતના સંચાલનમાં મુખર્ય ફાળો. ધરપકડ. 
2 િષ્થની સજા. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં 1 િષ્થ અનરે 6 મવહનાની જેલ 
ભોગિી. 1949-51 : મુંબઈ રાજર્યમાં પ્રધાન. 
ગુજરાત રાજર્યના મુખર્ય મંત્રી મરે, 1960થી 
સપટરેમબર, 1963. તરે પછી ઇંગલૅનડમાં હાઈ 
કવમશનર.

અિસાન : 1976.

મહેતા, જુગ્લક્કશરોર જયંતરી્લા્લ
જનમ : 17 જૂન, 1922. ભાિનગર.

અભર્યાસ : બી.એસસી. 1938 : રાજકોટની 
લડતમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. અટકાર્યત 
િારંિાર. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભાિનગરમાં જેલિાસ. જૂનાગઢની આરઝી 
હકૂમતમાં ભાગ લીધો. સિરાજ બાદ સરકારી 
હોદ્ા પર કામ કર્યુું. મુંબઈ ખાતરે સામાકજક 
કાર્ય્થકર.

મહેતા, ડાહ્ાિાઈ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 10 નિરેમબર, 1889. અમદાિાદ.

1921માં બારડોલી તાલુકામાં ના-કરનો પ્રચાર. 
1923માં નાગપુર ધિજ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લઈ કારાિાસ. 1930માં ધરાસણાના મીઠાના 
અગરો પર સતર્યાગ્રહ માટરે જતાં સખત 
લાઠીમાર ખાધો. જેલિાસ. 1938માં હકરપુરાના 
કૉંગ્રરેસ અવધિરેશન દરવમર્યાન સિાગત 
સવમવતમાં કોષાધર્યક્ષ. કુલ 7 િખત જેલ 
ભોગિી.
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અિસાન : 6 સપટરેમબર, 1946.

મહેતા, ત્લકશરીિાઈ મગન્લા્લ
જનમ : 28 નિરેમબર, 1908. ધનાબા, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં જોડાિા 
કરાંચીથી આવર્યા. બરિાળા, રાણપુર, ધંધૂકા, 
ધોલરેરા છાિણીઓમાં રહીનરે પ્રચારનું કાર્ય્થ. 
િૌઠાના મરેળામાં પ્રચાર કરતાં ધરપકડ. 
જેલિાસ. સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન તહકૂબીના 
ગાળામાં હાલનાં ગામડાંઓમાં પ્રજાજાગમૃવતનું 
કામ.

મહેતા તારાચંદ માધવજી
જનમ : ગુંદા, તા. ભાણિડ, કજ. જામનગર.

જામનગરની પ્રજામંડળની જિાબદાર 
રાજર્યતંત્રની લડતમાં સકકર્ય ભાગ લરેતાં 
રાજર્યની ગુંડા ટોળકીના હાથરે સખત ઘાર્યલ 
થર્યા. ખૂબ સહન કર્યુું.
વનધન થર્યરેલ છરે.

મહેતા, દામજીિાઈ રામજી
જનમ : 19 સપટરેમબર, 1910. જામનગર.

જામનગર પ્રજામંડળના સકકર્ય અગ્રણી 
કાર્ય્થકતા્થ. રાજર્યાકશ્ત ગુંડા ટોળકીનો સખત 
માર. 1938માં રાજકોટ લડત િખતરે જામનગર 
પ્રજામંડળરે મોકલરેલ સતર્યાગ્રહ ટુકડીના અગ્રરેસર. 
હકરપુરા કૉંગ્રરેસમાં કાર્ય્થકતા્થઓની ટુકડીમાં. 
જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં ભાગ. 
વનિા્થવસતોની સરેિા.

મહેતા, ક્દનકર કૃષણ્લા્લ
જનમ : 17 ઑ્ટોબર, 1907. સૂરત.

1924માં સરકારી કૉલરેજ છોડી, ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠના સનાતક. વિદ્ાપીઠમાં અધર્યાપક. 
1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. 2 માસની જેલ. 1930માં દાંડીકૂચની 

અરણ ટુકડીમાં જોડાર્યા. ધરાસણાના 
સતર્યાગ્રહમાં નિસારીની છાિણીનું સંચાલન 
કર્યુું. કબનજકાતી મીઠું પકિી કાનૂનભંગ. 
પોલીસનો સખત માર. ગામડાંમાં ફરીનરે પ્રચાર. 
જલાલપોરમાં ધરપકડ. 4 માસની સજા. 1934 
: ગુજરાતમાં સમાજિાદી પક્ષના મંત્રી. 
1940માં સામર્યિાદી તરીકરે ધરપકડ. જેલ 
ભોગિી. જાણીતા સામર્યિાદી, માક્થસિાદી.
અિસાન : 30 ઑગસટ, 1989. અમદાિાદ.

મહેતા, દેવકરોરબહેન વલ્લિરામ
ચીખલી, કજ. િલસાડ.

1920-21ની અસહકારની લડતમાં સકકર્ય 
ભાગ લરેતાં. સભા, સરઘસ, દારૂની દુકાનો તથા 
વિદરેશી માલની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં. 
રાષ્્રીર્ય શાળામાં વિના િરેતનરે ભણાિતાં. તરેઓ 
વહનદુ-મુકસલમ એકતાનાં વહમાર્યતી હતાં અનરે 
હકરજનો તથા મુસલમાનોનરે પણ પોતાનરે 
રસોડરે જમાડતાં.

મહેતા, દ્ારકાદાસ ધનજીિાઈ
જનમ : 7 જાનર્યુઆરી, 1926. સાિરકુંડલા, કજ. 
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં અભર્યાસ 
છોડ્ો. વમલનાં કપડાં અનરે શાળાનાં પુસતકો 
બાળી નાખર્યાં. ભાિનગર કજલલાના 
સાિરકુંડલાની આસપાસનાં ગામોમાં પદર્યાત્રા 
કરી લોકોમાં લડતનો પ્રચાર, સિદરેશી તથા 
રચનાતમક કાર્યયોનો પ્રચાર. ભાિનગર જતાં 
વશહોરમાં ધરપકડ. રરેલિરેમાં ભાંગફોડ કરિાનો 
આરોપ. વશહોર 3 માસ જેલમાં અટકાર્યત. 
ઑ્ટોબર 1942થી જેલમાં હતા. ફરીથી 15-
1-1943ના રોજ સાિરકુંડલામાં ધરપકડ. 
સભા-સરઘસ અનરે પવત્રકાવિતરણ િહેંચિાના 
આરોપ હરેઠળ સાિરકુંડલામાં ધરપકડ. વહનદ 
સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ અદાલતરે ત્રણ મવહનાની 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 445

કરેદ અનરે રૂ. 300 દંડ કર્યયો. ભાિનગર જેલમાં 
જૂન, 1943 સુધી કરેદ ભોગિી. તર્યાર બાદ 
નૌકાદળના બળિા િખતરે મુંબઈમાં. તરે અંગરે 
જાહરેર પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો.

મહેતા, નટવર્લા્લ ચુનરી્લા્લ
મોડાસા, કજ. સાબરકાંઠા.

1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગ િખતરે મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કરિા દાંડી ગર્યા. વિદરેશી માલ 
િરેચતી દુકાનો પર તથા દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ કર્યુું.

મહેતા, નટવર્લા્લ જચેંદ
અમરરેલી, સૌરાષ્્ર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અમરરેલીમાં 
ભાંગફોડપ્રિમૃવતિ. શાળાના મકાનનરે આગ 
માટરેના આરોપસર ધરપકડ. થોડા િખત પછી 
મુક્ત. દીિ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો.

મહેતા, નરત્સંહદાસ ત્રિકમજી
જૂનાગઢ. િર્ય : 66 િષ્થ.

જૂનાગઢ રાજર્ય માજી તબીબી અવધકારી. 
એવપ્રલ, 1930ના વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં 
પોલીસો તરફથી થતા જુલમોની િાત 
સાંભળીનરે, બુઝુગ્થ અિસથાએ સતર્યાગ્રહની 
લડતમાં ભાગ લરેિા િઢિાણ કૅમપની છાિણીમાં 
જઈ પહોંચર્યા અનરે સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો.

મહેતા, નત્્લનરીબહેન ક્દનકરિાઈ
જનમ : 1915. સૂરત.

1930ના સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
15 િષ્થની િર્યરે ભાગ લીધો. સૂરતની 
િાનરસરેનાની આગરેિાની. પરદરેશી કાપડની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. તર્યાર બાદ શાળા-
કૉલરેજોમાં હડતાળો, સભા-સરઘસો, ધિજિંદનો 
િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. સિર્યંસરેવિકા. 1932માં 
એક સરઘસનાં આગરેિાન તરીકરે ધરપકડ, 

સતિર િષ્થની િર્યરે 2 માસ જેલની સજા. 
1946માં સામર્યિાદી પક્ષમાં જોડાર્યાં. પછીનું 
કાર્ય્થક્ષરેત્ર અમદાિાદ. સામર્યિાદી માક્થસિાદી 
પક્ષના ગુજરાતના અગ્રણી કદનકરભાઈ 
મહરેતાનાં પતની.
અિસાન : 1975.

મહેતા, નંદ્લા્લ નાના્લા્લ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા. વર્યિસાર્ય : િકીલ.

હોમરૂલ લીગની નકડર્યાદની શાખાના એક 
મંત્રી. 17 જુલાઈ, 1917થી હોમરૂલના િગયો 
ચલાિતા. જાહરેરસભાઓ ર્યોજી, અમદાિાદ 
તથા મુંબઈથી લીગના અગ્રણીઓનરે બોલાિી 
ભાષણો ગોઠિતા. સિરાજનો અથ્થ સમજાિતા. 
લોકજાગમૃવત.

મહેતા, પદ્ાબહેન
અમદાિાદ.

1944ની ચળિળ દરવમર્યાન દકરર્યાપુરનાં સ્ત્રી-
િૉડ્થનાર્યક. સ્ત્રીઓનાં સરઘસોનું આર્યોજન. 
ઘિાર્યરેલાંની સારિારમાં મદદ. શહીદોના, 
જેલમાં ગર્યરેલા ર્યુિકોનાં કુટુંબનરે આવથ્થક સહાર્ય. 

મહેતા, પરસરોતમ મગન્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં આગળ 
પડતો ભાગ લીધો. તરેઓ સભાઓ-સરઘસો 
તથા પવત્રકાપ્રિમૃવતિ, રાષ્્રધિજ ફરકાિિો િગરેરરે 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય હતા. તરેમની ધરપકડ કરિામાં 
આિી અનરે જેલની સજા ભોગિી હતી.

મહેતા, પુરુષરોત્તમ જચેંદ
ભાલનાં ગામડાં, સૌરાષ્્ર.

1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં ભાગ લરેનાર 
(સોપાન) મોહનલાલ મહરેતાના નરેતમૃતિ હરેઠળની 
પાંચમી ટુકડીમાં જોડાર્યા. 28-11-1931ના રોજ 
િઢિાણથી સતર્યાગ્રહ કરિા નીકળ્ા. ધાંગધાની 
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હદમાં પ્રિરેશતાં પોલીસદળરે તરેમનરે વગરફતાર 
કરી, ખટારામાં બરેસાડી અજાણર્યરે સથળરે 
(ધાંગધાની સરેનટ્રલ જેલ) લઈ ગર્યા. તરેઓનરે કરેસ 
ચલાવર્યા વિના અટકાર્યતમાં રાખર્યા.

મહેતા, પુષપવદન ઉિફે બકાિાઈ 
ત્રિકમ્લા્લ
જનમ : 1926. અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
ખાકડર્યા, મોટા સુથારિાડાની પોળમાં રહરેતા. 
િના્થ્ર્યુલર ફાઇનલમાં ભણતા. 10 જાનર્યુઆરી, 
1943ના રોજ શહીદ ગુણિંત શાહના મમૃતર્યુનો 
શોક પાળિા હડતાળ. જેઠાભાઈની પોળ પાસરે 
પોલીસ પર સખત પથથરમારો, પોલીસરે 
ગોળીબાર કર્યયો. પુષપિદનના ગળામાં ગોળી 
િાગી. શહીદ થર્યા.

મહેતા, પુષપાબહેન જનાદ્જનરાય
જનમ : 21 માચ્થ, 1905. પ્રભાસપાટણ, કજ. 
જૂનાગઢ.

આજીિન સામાકજક કાર્ય્થકતા્થ. ‘જર્યોવતસંઘ’ 
તરેમજ ‘વિકાસગમૃહો’ જેિી સંસથાઓની 
સથાપનામાં અગ્રણી. વિદરેશી કાપડના 
બવહષકારની તરેમજ દારૂની દુકાનો ઉપર 
વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો. કોમી હુલલડોમાં કામ 
કરતાં ઈજા પામર્યા. 1942ની ચળિળ િખતરે 
ભૂગભ્થિાસીઓનરે મદદ કરી. 1947ની આરઝી 
હકૂમતની લડત િખતરે સકકર્ય કામ કર્યુું.
અિસાન : 1988.

મહેતા, પ્િાશંકર ચુનરી્લા્લ
મોટી હીરિાણી, કજ. મહરેસાણા.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. 3 માસની 
સજા ભોગિી. 5 માસ સુધી અટકાર્યતમાં 
રાખિામાં આવર્યા. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ કરતા રહ્યા.

મહેતા, પ્િુિાઈ ત્વઠ્ઠ્લિાઈ

જનમ : મરે, 1898. િાંઝ, કજ. સૂરત.

1921માં અસહકારની લડતમાં સરકારી કૉલરેજ 
છોડી ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. સનાતક. 
1922-23 : રાષ્્રીર્ય શાળાઓના વનરીક્ષક 
તરીકરે સરેિા બજાિી. 1930-32માં અંગ્રરેજી 
િત્થમાનપત્રોના રાષ્્રીર્ય પત્રકાર તરીકરે સરેિા. 
1932માં 2 િષ્થની જેલની સજા અનરે રૂ. 
પાંચસો દંડ. દંડ ન ભર્યયો. તરે િસૂલ કરિા 
સરકારરે તરેમની હજારોની વમલકત જપ્ત કરી. 
1933માં જેલમુક્ત બાદ મુંબઈમાં ‘આદશ્થ 
દુગધાલર્ય’ શરૂ કરી કૉંગ્રરેસ વિારા સરેિા-કાર્ય્થ. 
જાહરેર કાર્ય્થકર. મુંબઈ-મલાડમાં િસિાટ.

મહેતા, પ્િુ્લા્લ ્લક્મરીચંદ
જનમ : 28 કડસરેમબર, 1915. જામનગર.

જામનગર પ્રજામંડળની લડતમાં મહતિનો 
ભાગ ભજવર્યો. જુલમોના ફોટા પાડી 
િત્થમાનપત્રોમાં મોકલતા. આથી જામનગર 
રાજર્ય કનડગત કરતું. પોલીસો ત્રાસ આપતા, 
માર પડતો. કૅમરેરો ઝૂંટિી લીધો હતો. માર 
મારીનરે પૂરી દીધા હતા.

મહેતા, પ્વરીણાબહેન
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કરિા કરિકટશ 
સરકારની ર્યુદ્ધનીવતના વિરોધમાં સૂત્રોચચાર, 
ભાષણ વિારા પ્રચાર. ધરપકડ િહોરી. કારાિાસ. 
ભોગવર્યો.

મહેતા, પ્સન્વદન
જનમ : 6 ફરેરિુઆરી, 1923. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ 
માટરે ટુકડી રચી હતી. તરેમાં ‘આગરેકદમ’ નામની 
પવત્રકા પ્રગટ કરતા હતા. સમગ્ર ભારતની 
સિાતંત્ર્યની પ્રિમૃવતિઓનો અહરેિાલ છપાિી પ્રજા 
સુધી પહોંચાડિાનું મુખર્ય કાર્ય્થ હતું. તરેના 
લખાણની ઉગ્રતાથી પ્રજા પ્રભાવિત થતી. 
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તરેમની ભાળ મરેળિિા સરકારરે રૂવપર્યા બરે 
હજારનું ઇનામ જાહરેર કર્યુું. તર્યાર બાદ મજૂરોના 
પ્રશ્ોમાં કાર્ય્થશીલ. મજૂર સંસથા ‘ઇનટુક’ના 
પ્રવતવનવધ તરીકરે ર્યુ.એસ.માં મળરેલ સંમરેલનમાં 
ઉપવસથત.

મહેતા, પ્ાણ્લા્લ મહાસુખિાઈ
જનમ : 29 ઑ્ટોબર, 1921, લુણાિાડા.

લુણાિાડામાં પ્રજામંડળની સથાપના કરી. તરેના 
મંત્રી તરીકરે સરેિા આપી. ગામડાંઓમાં સભાઓ 
ભરતા. વિલીનીકરણ માટરે સભામાં પથથરમારો. 
રાજાની છૂપી પોલીસ તરેમની પાછળ રહરેતી. 
િરેશપલટો કરીનરે ફરતા અનરે કુટુંબથી અલગ 
રહરેતા. 1942માં લૉ કૉલરેજથી સરઘસ નીકળ્ું 
તર્યારરે લો કૉલરેજના વિદ્ાથભી હતા. પોલીસનો 
માર ખાધો. ચળિળમાં ચોપાવનર્યાં કાઢતા. 
ભૂદાનપ્રિમૃવતિમાં વિનોબા ભાિરે સાથરે 
પંચમહાલના પ્રિાસમાં ફર્યા્થ. ગોધરા શહરેર 
બળ્ું (1948) તર્યારરે રરેફર્યૂજી કૅમપ ખોલી સરેિા 
કરી. લુણાિાડામાં હકરજન આશ્મ શરૂ કરાિી 
પ્રિમૃવતિઓ કરી. 1930-32ની લડત િખતરે 
સભા-સરઘસ, હડતાળની પ્રિમૃવતિઓ કરી. 
આજીિન ખાદીધારી.

મહેતા, િરીરરોજશાહ મહેરવાનજી
જનમ : 4 ઑગસટ, 1845. મુંબઈ.

બૅકરસટર. મુંબઈના પ્રવસદ્ધ િકીલ. મુંબઈની 
હાઈકોટ્થમાં કાળા-ગોરા િચચરે રખાતા ભરેદ સામરે 
વિરોધ. કૉંગ્રરેસની સથાપનામાં ફાળો. 1890 : 
કોલકાતામાં મળરેલી પાંચમી રાષ્્રીર્ય 
મહાસભાની બરેઠકના પ્રમુખ. લૉડ્થ કઝ્થનના 
સિાગતનો વિરોધ કરરેલો. કૉંગ્રરેસના મિાળિાદી 
દરેશનરેતા.
અિસાન : 5 નિરેમબર, 1915.

મહેતા, બટુકશંકર ગરીરધર્લા્લ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

હોમરૂલ લીગની જાહરેરસભાઓ તરેમના 
પ્રમુખપદરે ર્યોજાતી. ભાષણો વિારા સિરાજનો 
અથ્થ, તરેની જરૂકરર્યાત લોકોનરે સમજાિતા. 
લીગનો પ્રચાર. પ્રચાર માટરે એની બરેસનટનાં 
પૉટ્રરેટ ધરાિતાં પોસટકાડ્થ, બરેસનટની 
આકમૃવતિાળા ધાતુના વસક્કા િરેચિામાં આિતા. 
કજલલાનાં ગામોમાં પ્રચાર.

મહેતા, બબ્લિાઈ પ્ાણજીવનદાસ
જનમ : તા. 10 ઑ્ટોબર, 1910. સાર્યલા, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર, સૌરાષ્્ર.

1928 : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં. 1930 : અરણ 
ટુકડીમાં જોડાર્યા હતા. દાંડીકૂચમાં ગાંધીજીના 
સહસતર્યાગ્રહી. મહરેમદાિાદ સતર્યાગ્રહ. 1932 
: કારાિાસ. 2.5 િષ્થ. ખરેડામાં પવત્રકાવિતરણ. 
1932 : સાબરમતી પટમાં ધિજરોપણમાં 
પોલીસરે ઘોડા દોડાવર્યા. બરેભાન. ઢળી પડ્ા. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 6 મવહના 
કારાિાસ. ઉતિરકાળમાં સિયોદર્ય કાર્ય્થમાં 
સકકર્ય. થામણા ગામના વિકાસમાં પ્રદાન.
અિસાન : 27 સપટરેમબર 1981.

મહેતા, બળવંતિાઈ ગુ્લાબિાઈ
જનમ : 10 મરે, 1921. અમલસાડ, તા. ગણદરેિી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સભા-
સરઘસોમાં ભાગ લીધો. ખાદી પહરેરતા. 15 
ઑગસટ, 1942ના રોજ અમલસાડમાં 
નરેતાઓની ધરપકડ બાદ સટરેશનરે તોફાન. 
વર્યાપક પ્રમાણમાં ભાંગફોડ થર્યા બાદ રાત્રરે 
ધરપકડ. 20 જણાનરે પોલીસરે ન છોડ્ા તરેમાં 
હતા. 8 મવહના સુધી સૂરત અનરે નકડર્યાદની 
જેલોમાં અટકાર્યત. કરેસમાં વનદયોષ છૂટ્ા.

મહેતા, બળવંતરાય ગરોપાળજી
જનમ : 19 ફરેરિુઆરી, 1899. ભાિનગર.

1919 : જાહરેર જીિનનો આરંભ. 1920 : દરેશી 
રાજર્યોમાં પ્રજાતંત્રની સથાપના માટરે આંદોલનનો 
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આરંભ. 1922-45 : સિાતંત્ર્યઆંદોલનના 
વિવિધ કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય. 1923 : નાગપુર 
ઝંડા સતર્યાગ્રહ, 1 િષ્થ કારાિાસ. 1928 : 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં છાિણીનું સંચાલન. 
1930 : ધોલરેરા મીઠા- સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 2 િષ્થ કારાિાસ. 1932-34 : ફરી 
પોણા બરે િષ્થનો કારાિાસ. 1940 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં 1 િષ્થ કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન, 2 િષ્થ કારાિાસ. 1946 : 
ભાિનગર રાજર્યમાં પ્રજાતંત્ર આંદોલન. 1948 
: ભાિનગર પ્રજાતંત્રની સથાપના. પ્રધાનમંત્રી 
બનર્યા. સૌરાષ્્ર રાજર્યના નાર્યબ મુખર્યપ્રધાન 
બનર્યા. ગુજરાત રાજર્યના મુખર્યમંત્રી. 
પાકકસતાની રડાર-જાસૂસી પ્રિમૃવતિ વિારા વિમાન 
તોડી પાડતાં પતની સરોજબહરેન સવહત 
અિસાન : 19 સપટરેમબર, 1965.

મહેતા, બાબુિાઈ હરીરજીિાઈ
જનમ : 3 મરે, 1919. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 1 માસની 
સજા થઈ અનરે એક હજારનો દંડ થર્યો. દંડ ન 
ભરિાનરે કારણરે િધુ 6 માસની સજા ભોગિી.

મહેતા, બા્લુિાઈ વલ્લિરામ
ચીખલી, કજ. િલસાડ.

21 િષ્થની ઉંમરથી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. માતા દરેિકોરબહરેન સભા-સરઘસ, 
પ્રભાતફરેરી, વપકરેકટંગ િગરેરરેમાં ભાગ લરેતાં. 
રાષ્્રીર્ય શાળામાં વિના િરેતનરે વશક્ષણ આપતાં. 
દરેિકોરબહરેન હકરજનો-મુસલમાનોનરે પણ 
પોતાનરે રસોડરે જમાડતાં. 1932માં બાલુભાઈનરે 
2.5 િષ્થની સજા. માલ-વમલકત જપ્ત થર્યાં. 
પાછળથી ઘર-જમીન પાછાં મળરેલાં પણ રૂ. 
20-25 હજારની જંગમ વમલકત સરકારરે 
પાણીનાં મૂલર્યરે હરાજ કરી હતી. વપતા 
નર્યાર્યાધીશ અનરે સાવહતર્યપ્રરેમી હતા. તરેમનાં 

કીમતી પુસતકો પોલીસરે જપ્ત કરી બાળી 
નાખર્યાં. ઘરનાં બાળકોનાં ઘરરેણાં ઉતારી પહરેરરેલ 
લૂગડરે બહાર કાઢાં હતાં.
અિસાન : 1955.

મહેતા, બાવચંદિાઈ તારાચંદ
જનમ : 1919. િલલભીપુર.

1930ની ધોલરેરા ખાતરેની મીઠાની લડતમાં 
ભાગ લીધો. ધરપકડ. 6 અઠિાકડર્યાં જેલમાં 
રહ્યા.

મહેતા, િગવાનજી ્લવજી
જનમ : 7 મરે, 1908. અમરરેલી.

કોલકાતામાં દરેશબંધુ દાસનો સંપક્થ. 1921માં 
અસહકારની લડતમાં ભાગ લરેતાં છ માસની 
સજા. 1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. માર ખાધો. ધરપકડ. જેલિાસ ભોગવર્યો. 
અમરરેલી પ્રજામંડળના આગરેિાન.

મહેતા, િગુિાઈ (િગવાન્લા્લ)
જનમ અનરે િતન િાલમ, ઉ. ગુજરાત.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં 
વિસનગરની જી. ડી. હાઈસકૂલમાંથી અભર્યાસ 
છોડી ચળિળમાં સકકર્ય. વિસનગરમાં રહીનરે 
વમત્રો સાથરે લડતનું કાર્ય્થ કરતા. સાંકળચંદ 
પટરેલ, રવતભાઈ જોશીની સાથરે પ્રિમૃવતિ. ‘આપણો 
નાદ’ પવત્રકાના સંપાદક; છૂમંતર પ્રરેસમાં 
પવત્રકાઓ છપાિી વિસનગરમાં ઘરેર ઘરેર 
િહેંચતા. પોસટરો બનાિતા. બીજાં શહરેરોમાંથી 
આિતી પવત્રકાઓ પણ િહેંચાિતા. ડોસાભાઈ 
બાગમાં સભામાં પ્રિચનમાં સરકારની 
ઝાટકણી કાઢી લોકોનરે ઉશકરેરતા. ઉત્રાણકર પર 
ગોળીબાર િખતરે હાજર. ટોળાનરે ભાંગફોડ 
કરિા ઉશકરેર્યુું. સરઘસ – 9 સપટરેમબર, 1942 
– ધરપકડ. દંડ ન ભરીનરે જેલની સજા ભોગિી. 
લડત પૂરી થર્યા પછી અભર્યાસ કરીનરે નોકરી.
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મહેતા, િવાનરીશંકર બાપુજી
જનમ : 14 ઑગસટ. શીલજ, અમદાિાદ.

1920 : નોકરીનો તર્યાગ. સાબરમતી તથા 
બારડોલીમાં ગાંધીજીના આશ્મોમાં રહ્યા. 
રચનાતમક કાર્ય્થકમ. 1930-32 : ના-કર 
આંદોલન, કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. કારાિાસ. ઉતિર જીિનમાં 
કૉંગ્રરેસ કાર્ય્થકર. વર્યિસાર્ય : દૂધશાળા. દસકોઈ 
તાલુકા સવમવતના આગરેિાન.

મહેતા, િાનુશંકર મગન્લા્લ
રાજસીતાપુર, કજ. સુરરેનદ્રનગર

1931માં ધાંગધાની તથા અનર્ય લડતોમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. ભારત સરકારનું પરેનશન 
તરેમનાં વિધિા શ્ીમતી હીરાબહરેનનરે મળરે છરે.
ધાંગધાની લડતની બીજી ટુકડીમાં હકરલાલ 
લાઠીના નરેતમૃતિ હરેઠળ જોડાર્યા. ધાંગધાની 
હદમાં પ્રિરેશતાં વગરફતાર કરી, ખટારામાં 
ધકરેલી અજાણર્યા સથળરે અનરે પછી વ્રજપુર ગામરે 
લઈ ગર્યા.

મહેતા, િરીખાિાઈ ત્નછાિાઈ
અમલસાડ, તા. ગણદરેિી.

ખરેડૂત. ગાંધીજીના અનુર્યાર્યી. સમૂહકાંતણમાં 
ભાગ. દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 1942ની 
ચળિળમાં પ્રૌઢ િર્યરે સભા-સરઘસોમાં ભાગ 
લીધો. 15મી ઑગસટરે નરેતાઓની ધરપકડ. 
સરઘસના નરેતા પાસરેથી પોલીસરે ધિજ ખૂંચિી 
લીધો તરે પાછો મરેળિિા ર્યુિકોનરે ઉશકરેર્યા્થ, ધિજ 
ખાતર કુરબાન થિા જણાવર્યું. રાત્રરે સામૂવહક 
ધરપકડમાં સમાિરેશ. કરેટલાક કદિસ અટકાર્યત 
બાદ મુક્ત. અિસાન થર્યરેલ છરે.

મહેતા, મગન્લા્લ ઝરીણાિાઈ
સામળાિાડી. તા. ગણદરેિી.

1942ના આંદોલન દરવમર્યાન ભાંગફોડની 

પ્રિમૃવતિમાં જોડાનારની સામૂવહક ધરપકડમાં 
સમાિરેશ. ગણદરેિી પોલીસ લૉક-અપ, 
નિસારીની સબજેલમાં 6 માસ. પછી કરિકટશ 
પોલીસનરે સૂરતમાં સોંપર્યા. તર્યાંની સબજેલમાં 
અઠિાકડર્યું રાખી મુ્ત કર્યા્થ.

મહેતા, મગન્લા્લ દામરોદર
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મરે, 1930માં ધરાસણાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા ગર્યા. તર્યાં ખૂબ માર 
ખાધો. ધરાસણાથી લાિરેલા મીઠાની ગામ 
િચચરેના ચૉકમાં હરાજી કરી, જે હાલમાં પણ 
ઝાલોદમાં મીઠાચોકના નામથી ઓળખાર્ય છરે.

મહેતા, (ડૉ.) મગન્લા્લ મરોતરીરામ
જનમ : 1876. સૂરત.

1907ની સૂરત કૉંગ્રરેસમાં લોકમાનર્ય કટળકના 
જહાલ પક્ષના કાર્ય્થકર. 1920માં અસહકારની 
ચળિળ િખતરે સૂરત સુધરાઈમાંથી રાજીનામું 
આપી લડતમાં જોડાર્યા. રાષ્્રીર્ય શાળાઓ અનરે 
બીજી પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. 1923માં 
સિરાજ પક્ષમાં જોડાર્યા. સૂરત શહરેરના 
પ્રવતવનવધ તરીકરે ધારાસભામાં ગર્યા. 65 િષ્થની 
ઉંમરરે મુંબઈમાં અિસાન થર્યું.

મહેતા, મત્ણિાઈ રઘુરામ
સુરરેનદ્રનગર.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિા માટરે ધરપકડ 
કરિામાં આિી. જેલિાસ ભોગવર્યા પછી મુ્ત 
થર્યા. ભારત સરકાર તરફથી પરેનશન એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.

મહેતા, મનસુખ્લા્લ
માણસા. ઉ. ગુજરાત.

માણસાના રાિલશ્ી(રાજા)નું દમન િધતાં 
લોકોએ માચ્થ, 1921માં મકાખાડ સટરેશન પાસરે 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 450

પ્રજાપકરષદ ભરી. તરેના અધર્યક્ષસથાનરેથી તરેમણરે 
ખરેડૂતોના હકોનું સમથ્થન કર્યુું અનરે રાિલશ્ીનરે 
ચરેતિણી આપી કરે, ‘સતિાના જોરરે પ્રજાનું દમન 
કરિાની ધારણા હશરે તો વનષફળ જશરે.’

મહેતા, મનસુખ્લા્લ અમરસરી
જામનગર.

1942ની ચળિળમાં સભા-સરઘસોમાંથી 
પકડાઈ જતાં પોલીસ સાથરે ઝપાઝપીમાં 
ઘિાર્યા. અનરેક િખત પકડાર્યા. 6 માસની 
સખત કરેદની સજા થઈ. ‘આઝાદીના લડિૈર્યા’ 
તરીકરેનું પ્રમાણપત્ર મરેળિરેલું છરે.

મહેતા, મનસુખ્લા્લ ચરિિુજ
જનમ : 6 માચ્થ, 1918. જામનગર.

જામનગર રાજર્ય સામરેની જિાબદાર રાજતંત્રની 
લડતમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. સહન કર્યુું. 
1938માં રાજકોટની લડતમાં જામનગરથી 
સતર્યાગ્રહીઓની ટુકડી સાથરે આિી 
ગ્રામવિસતારમાં પ્રચારનું કામ કર્યુું. પોલીસનો 
માર ખાધો.

મહેતા, મનસુખ્લા્લ રવજીિાઈ
જનમવતવથ : વિ. સં. 1932, ચૈત્ર સુદ તરેરશ. 
િિાવણર્યા, મોરબી.

શ્ીમદ્ રાજચંદ્રના નાના ભાઈ. મુંબઈમાં કચછ-
કાકઠર્યાિાડ ઍસોવસર્યરેશનની સથાપનામાં ભાગ 
લીધો. કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદ સથપાઈ. 
રાજકોટમાં પહરેલું અવધિરેશન રાજકોટમાં 
ભરાર્યું. ‘રાજસથાન’ સાપ્તાવહક તથા 
‘માતમૃભૂવમ’ પવત્રકા બહાર પાડી. 1922 : 
મુંબઈના ગિન્થર વિારા થતા વશકાર સામરે 
સતર્યાગ્રહ. 2 કદિસ અટકાર્યત. સીમા પાર.
અિસાન : 12 ફરેરિુઆરી, 1924.

મહેતા, મનુિાઈ
િાંકાનરેર, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે રાજકોટમાં 
અભર્યાસ સમર્યરે કરિકટશ એજનસીની કોઠી ઉપર 
ટોળું લઈ ધિજ ફરકાિિા જતાં ધરપકડ. 
પોલીસ ચોટીલા ડુંગર પર ધિજ ફેંકી આિી. 
તર્યાંથી પાછા આવર્યા. બીજી િાર પોલીસ દૂર 
િગડામાં ફેંકી આિી. તોર્ય પાછા આિી 
સતર્યાગ્રહમાં લાગર્યા. અંતરે કારાગમૃહમાં પૂરિામાં 
આવર્યા. તર્યાં રોગગ્રસત થર્યા.
અિસાન : 30 નિરેમબર, 1942.

મહેતા, મનુિાઈ હક્ર્લા્લ
મહરેસાણા.

1927ના રરેલસંકટ િખતરે મહરેમદાિાદમાં 
સરેિાકાર્ય્થ. વહનદુ-મુકસલમ સંઘષ્થ ટાળિામાં અનરે 
ખૂનામરકી અટકાિિામાં ભાગ ભજવર્યો. તરે 
બદલ સુિણ્થચંદ્રક એનાર્યત. 1930ના મીઠા-
સતર્યાગ્રહ િખતરે પ્રચાર-કાર્ય્થ કર્યુું. ધરપકડ. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. 1942માં ભૂગભ્થમાં રહી 
ગુજરાતની બહાર પ્રિમૃવતિ કરી. 1947માં 
ગુજરાત પાછા ફર્યા્થ.

મહેતા, મનરોહર્લા્લ મરોતરી્લા્લ
જનમ : 1907. િતન : સૂરત.

1920માં અસહકારની ચળિળ શરૂ થતાં 
સરકારી વનશાળનો તર્યાગ. રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
જોડાર્યા. પાછળથી ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં દાખલ 
થઈ 1928માં સનાતક થર્યા. તરે પછી મજૂર 
મહાજન સંઘમાં જોડાર્યા અનરે મજૂર સંદરેશ 
તથા સમાજ કલર્યાણ ખાતાનું કામ હાથમાં 
લીધું. 1942માં વમલોની હડતાળ પડાિી, તરે 
ટકાિી રાખી. 23 નિરેમબર, 1942થી વમલો 
ખોલાિિામાં ભાગ લીધો. જીિનપર્યુંત 
મજૂરોની સરેિા કરી.

મહેતા, મનમથ િાઉરાવ
જનમ : 27 ઑ્ટોબર, 1921. અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
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વિદ્ાથભી ચળિળ, સરઘસો, પવત્રકાપ્રિમૃવતિ 
િગરેરરેમાં સકકર્ય. સૂરત જઈનરે પંદર કદિસ 
લડતનું માગ્થદશ્થન આપર્યું. પવત્રકાઓ પ્રગટ 
કરી, સભાઓ ભરીનરે સૂચનાઓ આપી. 
સરસપુરમાં તાર-ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપર્યાં. 
ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં નિરેમબર, 
1942થી માચ્થ, 1946 સુધી અટકાર્યત.
અિસાન : 10 માચ્થ, 2006. અમદાિાદ.

મહેતા, માણેકબહેન
મુંબઈ.

કુટુંબમાં વપતાશ્ી કરિકટશ તરફી. માતા 
રાષ્્રિાદી. સરેિાદળનાં સભર્ય. માણરેકબહરેન પણ 
સરેિાદળનાં સભર્ય, તરેમાં વિવિધ પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય ભાગ લરેતાં. સરઘસોમાં જોડાતાં. 
સિદરેશીનો પ્રચાર. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ગાંધી સપ્તાહ દરવમર્યાન ચનભીરોડ 
સટરેશન બહાર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. આથ્થર 
રોડ જેલમાં દોઢ મવહનાની સજા ભોગિી. 
ચોપાટી પર મળરેલી સભામાંથી ફરી િાર 
ધરપકડ.

મહેતા, માધુરરીબહેન સતરીશ
જનમ : 10 સપટરેમબર, 1924. (અમદાિાદ). 
મુંબઈ.

અભર્યાસ બી.એ. િતન : અમદાિાદ. માતા 
સુધા બક્ષી તથા મામા સિતંત્રતાની ચળિળમાં 
ભાગ લરેતાં. તરેથી દરેશભક્તના સંસકાર મળ્ા. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં પવત્રકા 
િહેંચિા જતાં. લડતની અનર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં 
સહકાર. 24 કડસરેમબર, 1942 અમદાિાદમાં 
ધરપકડ. છ મવહનાની કરેદની સજા. સરકારી 
પૅનશન અનરે પાસ મળ્ા છરે.

મહેતા, માકકંડરાય બળવંતરાય
જનમ : 10 જાનર્યુઆરી, 1894.

િતન : ભાિનગર. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : મુંબઈ. અભર્યાસ 

: બી.કૉમ. ગાંધીજીનાં લખાણોથી પ્રભાવિત. 
1930 : વિલરેપાલકે છાિણીનું સંચાલન. 8 
મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. 7 મવહના અટકાર્યત. 1946 : 
ઉપનગર ગ્રામોદ્ોગ સંઘમાં સભર્ય. 1947 : 
કોરા કરેનદ્ર ખાદીભિનના પ્રમુખ. ગ્રામોદ્ોગ 
સંઘના ટ્રસટી.
અિસાન : 21 કડસરેમબર, 1978.

મહેતા, મુકતાબહેન ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 1911. અમરરેલી.

જગજીિન નારાર્યણ મહરેતાનાં પુત્રી. 1930-
32માં ધોલરેરાની મીઠાની લડતમાં જોડાર્યાં. 
ર્યરિડા જેલમાં કારાિાસ ભોગવર્યો. ગાંધી 
આશ્મમાં તરેમજ વિદ્ાપીઠમાં રહ્યાં.
મહરેતા, મુ્તાબહરેન ચૂનીલાલ
જનમ : 4 જાનર્યુઆરી, 1916. મુંબઈ.
15 િષ્થની ઉંમરરે બારડોલીમાં દારૂની દુકાનરે 
વપકરેકટંગ. ધરપકડ. બારડોલી જેલ, સૂરતની 
જેલ, સાબરમતી જેલમાંથી ર્યરિડા જેલમાં છ 
મવહના કરેદની સજા ભોગિી. જેલમાંથી છૂટ્ાં 
બાદ 20 િષ્થની ઉંમરરે લગ્ન થર્યાં હતાં.

મહેતા, મરોહનિાઈ રણછરોડજી
જનમ : 10 ઑ્ટોબર, 1920. અમલસાડ, કજ. 
િલસાડ.

મૅકટ્રક સુધી અભર્યાસ. 1930-32ની ચળિળ 
િખતરે િાનરસરેના–કકશોરોની ટુકડી, દારૂતાડીનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ, સભા, સરઘસોમાં જોડાિું 
િગરેરરે. નાની ઉંમરથી રાષ્્રિાદી. 1942ની 
ચળિળમાં ભાગ લરેિા અમલસાડ ગર્યા. 
નરેતાઓની ધરપકડના વિરોધ સરઘસમાં ભાગ 
લીધો. રાષ્્રધિજ સાથરે વગરફતાર. 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહનાની કરેદ અનરે રૂ. 200/- દંડની સજા. તરે 
સાબરમતી અનરે ર્યરિડામાં ભોગિી. ર્યરિડાના 
કારાિાસ દરવમર્યાન જેલના ખરાબ ખોરાક 
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સામરે 6 કદિસના ઉપિાસ. તરેથી થોડા કદિસ 
ફાંસી ખોલીમાં એકાંતિાસની વશક્ષા. સરકારરે 
ઘરેર જપ્તી લાિીનરે રૂ. 200નો દંડ િસૂલ કર્યયો.
મહરેતા, મોહનલાલ તુલસીદાસ (સોપાન)

જનમ : 14 જાનર્યુઆરી, 1910. િતન : મોરબી, 
કજ. રાજકોટ.
1929માં લાહોર કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં હાજરી. 
તર્યાંથી પૂણ્થ સિરાજર્યનો મંત્ર લઈનરે મીઠાની 
લડતમાં. ધોલરેરાની છાિણીમાં આગરેિાની. 
કાનૂનભંગ કરી પકડાર્યા. 2 િાર જેલિાસ 
ભોગવર્યો. 1933માં કદલહી કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં 
પોલીસનો બરેસુમાર માર સહન કર્યયો. ધાંગધા 
લડતમાં ભાગ લીધો. જુલમો સહન કર્યા્થ. 
1937માં ભારતી સાવહતર્ય સંઘની સથાપના 
કરી. 1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
જેલિાસ ભોગવર્યો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહના રહ્યા. લરેખન : નિલકથાઓ, વનબંધો, 
િાતા્થઓનાં 50 પુસતકો, ‘જનમભૂવમ’, દૈવનકના 
તંત્રી. ‘અખંડઆનંદ’ તથા ‘સુકાની’ના તંત્રી. 
‘ર્યુદ્ધકવિ’નું કબરદ મળ્ું હતું.
અિસાન : 23 એવપ્રલ, 1986.

મહેતા, મરોહન્લા્લ પ્ાગજી
જનમ : 1915. જામનગર.

જામનગરની પ્રજામંડળની લડતમાં જોડાર્યા. 
પોલીસરે પકડીનરે પૂરી રાખર્યા. ચળિળમાં 
જોડાિાથી નોકરી ગુમાિી. ઉદ્ામિાદી હતા. 
તર્યાર પછી સમાજિાદી પક્ષમાં જોડાર્યા. લરેખન 
અનરે િાણી વિારા પ્રજાજાગમૃવતનું કાર્ય્થ કર્યુું.

મહેતા, મરોહન્લા્લ રણછરોડિાઈ
અમલસાડ, કજ. િલસાડ.

1930-32માં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
1942ની ચળિળમાં 15 ઑગસટના રોજ 
અમલસાડ સટરેશનરે ભાંગફોડ થિાથી ધરપકડ. 

1 િષ્થ અનરે 6 મવહનાની કરેદ અનરે રૂ. 200 દંડ. 
ર્યરિડા જેલમાં ખરાબ ખોરાક સામરે 6 કદિસના 
ઉપિાસ.

મહેતા, રજનરીકાનત નટવર્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદ સુધરાઈના 
કમ્થચારીઓની હડતાળમાં ભાગ લીધો. 6 
માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 250 દંડ.

મહેતા, રણછરોડજી ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 27 જુલાઈ, 1898. અમલસાડ, તા. 
ગણદરેિી.

મૅકટ્રક સુધીનો અભર્યાસ. રાષ્્રિાદી વિચારો. 
ખાદી પહરેરિી, અસપમૃશર્યતાવનિારણ િગરેરરે 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓ. 1942ની લડત 
દરવમર્યાન અમલસાડમાં 15 ઑગસટના કદિસરે 
નરેતાઓની ધરપકડ બાદ, સટરેશનરે ભાંગફોડ 
થર્યા બાદ, રાત્રરે થર્યરેલી સામૂવહક ધરપકડોમાં 
સમાિરેશ. પોલીસરે િીસ જણા પર કરેસ કર્યયો 
તરેમાં પણ હતા. 1 મવહનો કાચી જેલમાં, પછી 
બીમાર થિાથી જામીન પર છૂટ્ા. કરેસમાં 
વનદયોષ.

મહેતા, રત્તિાઈ
િાંકાનરેર, સૌરાષ્્ર.

1942ની લડતમાં ભૂગભ્થમાં રહીનરે ખૂબ 
જોખમી કામ કર્યાું. 3 િષ્થ સુધી સતત ભૂગભ્થમાં 
રહરેિું પડ્ું.

મહેતા, રમણ્લા્લ દ્લસુખદાસ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં આગળ પડતો 
ભાગ ભજવર્યો હતો. તરેમણરે સભા-સરઘસોમાં 
જોડાિા ઉપરાંત ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં પણ 
ગુપ્ત રીતરે ભાગ લીધો હતો. સરકારનાં કાર્યયો 
સથવગત કરી, હરેરાન કરિા માટરે તરેઓ િડોદરાથી 
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બૉમબ લાિરેલા, જે તરેમની િખારમાં ફૂટી જિાથી 
ઇસમાઈલ આદમ દુધુનો એક હાથ તૂટી ગર્યરેલો.

મહેતા, રમણરીકરાય
જનમ : 31 જુલાઈ, 1884. ભાિનગર.

1907 : સિદરેશીવ્રત. 1930 : સવિનર્ય ભગં. 27 
મવહના કારાિાસ. 500 રૂવપર્યા દડં. 1932 : 
2 મવહના અટકાર્યત. હાજરીની શરતરે મુક્ત. 
શરતભંગ. 18 મવહના કારાિાસ. 500 દંડ.

મહેતા, રમણરીક્લા્લ મૂળશંકર
જનમ : 5 ઑગસટ, 1924. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થિાસમાં રહીનરે જાનના જોખમરે કાર્ય્થ કર્યુું. 
જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો.
મહરેતા, રમાબહરેન
આઝાદ વહનદ ફોજમાં જોડાઈ, ઝાંસીની રાણી 
રરેકજમરેનટમાં અંગ્રરેજો સામરે લડાઈમાં 1943-
44માં ભાગ લીધો.

મહેતા, રમાબહેન (રામબાઈ) 
દામજી
િતન : જામનગર.

જામનગરની પ્રજાકીર્ય લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ગુંડાઓના જુલમોનો ભોગ બનર્યાં. રાજર્યરે ઘોડા 
દોડાવર્યા તર્યારરે ઈજા થઈ. કાર્ય્થકતા્થઓએ બચાિી 
લીધાં નરે સારિાર કરી.

મહેતા, રાજનેદ્રરાય મનવંતરાય
જનમ : 15 સપટરેમબર, 1916. ભાિનગર.

1930માં િાનરસરેનામાં જોડાઈ કામ કર્યુું. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભાિનગરથી ધરપકડ થઈ. 6 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

મહેતા, રરોક્હત હસમનરામ
જનમ : 3 ઑગસટ, 1908. સૂરત.

1929 : અમદાિાદની ગુજરાત કૉલરેજના 
આચાર્ય્થ વશરાઝ વિરોધી 39 કદિસની 
હડતાળની આગરેિાની. 1928-34 : રાષ્્રીર્ય 
આંદોલનમાં સકકર્ય. 1932 : વિસાપુર 
કારાગમૃહમાં માંદગીમાં આંગળીઓનરે હાવન. 
પીપલસ સોસાર્યટીના મંત્રી. અડર્યાર, ચરેન્નાઈ, 
વથર્યૉસૉવફકલ સોસાર્યટીમાં સકકર્ય. વિશ્વર્યાત્રા. 
તતિવચંતન વિશરે અંગ્રરેજી પુસતકોનું લરેખન. 3 
વશક્ષણસંસથાનું સંચાલન.
અિસાન : 20 માચ્થ, 1995.

મહેતા, ્લક્મરીદાસ ટરી.
ઉમરાળા, કજ. ભાિનગર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરા 
છાિણીમાં જોડાર્યા. પવત્રકાઓ િહેંચતાં 
પકડાર્યા. છ માસની કરેદની સજા સાબરમતીમાં 
ભોગિી.

મહેતા, ્લક્મરીનારાયણ પના્લા્લ
દાહોદ.

1930ની લડત િખતરે દાહોદના કલાલના 
ઝાંપા પાસરેનાં દારૂનાં પીઠાં પર શાંવતમર્ય 
વપકરેકટંગ. પોલીસરે ધરપકડ કરી. 1 માસની 
કરેદની સજા.

મહેતા, ્લક્મરીનારાયણ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 23 જુલાઈ, 1916. ડાકોર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1932 : જાહરેર સરેિામાં 
સકકર્ય. 1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં છ 
મવહના કારાિાસ. રૂવપર્યા 500 દંડ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન ડાકોર. સરઘસમાં 
સકકર્ય. લાઠીમાર ખાધો. ધરપકડ. 6 મવહના 
કારાિાસ.

મહેતા, ્લત્્લતકુમાર એમ.
જનમ : 28 સપટરેમબર, 1923. િતન : જૂનાગઢ. 
અભર્યાસ : મૅકટ્રક.
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1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. તર્યાર બાદ 
હકરજનસરેિા, વશક્ષકના ક્ષરેત્રમાં સરેિા.

મહેતા, ્લાિશંકર મત્ણશંકર
ભાિનગર કજલલાના રહરેિાસી.

ઘોઘા–િાળુકડની ખરેડૂતોની લડત િખતરે તરેમજ 
રાષ્્રીર્ય લડતો દરવમર્યાન વિવિધ પ્રિમૃવતિઓ 
વિારા લોકજાગમૃવતનું કામ કરિા બદલ કુટુંબનરે 
ખૂબ સહન કરિું પડ્ું અનરે હદપારી િરેઠિી 
પડી.

મહેતા, ્લાિુબહેન મરોહન્લા્લ
જનમ : 17 ફરેરિુઆરી, 1915. લીંબડી, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

1930-32ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યાં. 
ધોલરેરા, રાણપુર તરેમજ ધંધૂકાની સતર્યાગ્રહની 
છાિણીઓમાં રહીનરે લડતના પ્રચારનું કામ 
કર્યુું. 2 િખત ધરપકડ. જેલિાસ ભોગવર્યો. 
અનરેક પુસતકો લખર્યાં. તરેઓ અમમૃતલાલ શરેઠનાં 
પુત્રી થાર્ય.

મહેતા, વનમાળરીદાસ દામજીિાઈ
જનમ : 19 ફરેરિુઆરી, 1910. ડરેડાણ, કજ. 
અમરરેલી.

ઊના તાલુકામાં રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ 
લરેિા બદલ જમીન, ખોરડાં જપ્ત થર્યાં અનરે 
હદપારી થઈ. 1938ના રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 1938માં જૂનાગઢની પ્રજામંડળની 
લડતમાં પકડાિાથી 4 માસની સજા થઈ.

મહેતા, વલ્લિદાસ ખુશા્લચંદ
પોરબંદર.

ગાંધીજીની હાકલ થતાં કોલકાતાનો ધીકતો 
ધંધો છોડી 1930ના ધોલરેરાની મીઠાના 
કાનૂનભંગની લડતમાં પોલીસના લાઠીમારથી 

પગ ભાંગી ગર્યો. ખોડ કાર્યમ રહી.

મહેતા, વાડરી્લા્લ પરસરોત્તમ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

લક્મીદાસ શ્ીકાંત અનરે અંબાલાલ વર્યાસની 
ભીલોના ઉતકષ્થની પ્રિમૃવતિથી રાષ્્રીર્ય જાગમૃવત. 
ઝાલોદમાં 1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળ દરવમર્યાન સભા, સરઘસો, વપકરેકટંગમાં 
ભાગ. ઝાલોદના કોળીિાડામાં દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. પીઠાંના માવલકરે નોકર પાસરે ગોળીબાર 
કરાવર્યો. િાડીલાલ બચી ગર્યા. તરેનાથી ગામમાં 
ધમાલ. ગોળીબારના વિરોધમાં કૉંગ્રરેસી 
કાર્ય્થકરના ઝાલોદમાં 3 કદિસ ભાષણો કર્યાું. 
1932માં ઝાલોદના આગરેિાનો છગનલાલ 
મજમુદાર અનરે શરેઠ મગનલાલ ગોપાલદાસની 
ધરપકડ થર્યા બાદ તરેમનરે અકભનંદન આપિા 
વિશાળ જાહરેર સભા ભરી. પોતરે પકડાિાની 
તૈર્યારી, પરંતુ ન પકડાર્યા. 1941માં સરકારની 
ર્યુદ્ધનીવત વિરોધી સૂત્રોચચાર અનરે ભાષણ કરી 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કર્યયો. ધરપકડ. 4 માસની 
સજા. 1942ની 15 ઑગસટના રોજ સરઘસની 
આગરેિાની. પોલીસરે 15 જણા સવહત ધરપકડ. 
6 માસની કરેદની સજા.

મહેતા, વાડરી્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 26 જૂન, 1903. અમદાિાદ.

1920 : અસહકારના આંદોલનમાં સરકારી 
શાળાનો તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. 
દર રવિિારરે ખાદીની ફરેરી. 1930માં મીઠા-
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1932 : સવિનર્ય 
ભંગ આંદોલન. ગુપ્ત પવત્રકા પ્રકાશન. ભરૂચના 
િરેડચ ગામરે ખરેડૂતસરેિા. 1930-42 : લડતોમાં 
અગ્રરેસર. 4 િાર કારાિાસ. િડોદરા રાજર્યમાં 
ધારાસભર્ય. િડી ધારાસભામાં અમદાિાદ 
વમલમાવલક મંડળના પ્રવતવનવધ. ગુજરાત 
સરકારમાં વિવિધ પદો. અમદાિાદમાં 
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લલલુભાઈ ગોરધનદાસ હૉકસપટલ જેિાં 
સમાજસરેિાનાં કાર્યયોમાં સકકર્ય. ઉદ્ોગપવત.
અિસાન : 21 જુલાઈ, 1988.

મહેતા, ત્વઠ્ઠ્લદાસ પના્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 15 
ઑગસટના રોજ ઝાલોદમાં સરઘસ. લાઠીચાજ્થ. 
ધરપકડ. 2 માસની કરેદની સજા.

મહેતા, ત્વદ્ાબહેન જયંત્ત્લા્લ
જ. 1923. અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
સભા-સરઘસો, પવત્રકા િહેંચિી િગરેરરે 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ધરપકડ. જેલિાસ. તરે પછી 
જર્યોવત સંઘની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યાં. તાલીમ 
વિભાગનાં મંત્રી. સંસથાનાં મુખર્ય મંત્રી.

મહેતા, ત્વનયિાઈ નૌતમ્લા્લ
જનમ : 24 સપટરેમબર, 1921. ભાિનગર.

રાજકોટની લડતમાં સૈવનક તરીકરે ભાગ લીધો. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત સમર્યરે કરાંચીમાં 
ભાગ લીધો. પકરણામરે ડરેનટલ કૉલરેજમાં પાસ 
થિા છતાં ‘કડપલોમા’ ન મળ્ો. 2 મવહના 
કરાંચી ખાતરે જેલમાં અટકમાં રહ્યા.

મહેતા, ત્વમળાબહેન જી.
િર્ય : 82 િષ્થ. મુંબઈ.

1932ની રાષ્્રિાદી પ્રિમૃવતિઓનું આકષ્થણ. 
1940-41ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન 
કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય ભાગ લરેિા 
માંડ્ો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બીજી છોકરીઓનરે લડતમાં ભાગ 
લરેિા પ્રોતસાવહત કરી. ચળિળનો પ્રચાર કર્યયો. 
સભા-સરઘસોમાં ભાગ લરેતાં, લાઠીમારનો 
ભોગ બનર્યાં. સૂત્રો પોકારતાં. ધરપકડ. 
સાડીઓમાંથી રાષ્્રધિજ બનાિી 26 

જાનર્યુઆરી, 1943ના રોજ ર્યરિડા જેલ પર 
ફરકાવર્યો. જાડા દોરડા િડરે તરેમના સવહત બીજી 
સ્ત્રીઓનરે ફટકાર્યાું. 18 મવહના થાણરે, ર્યરિડા 
જેલમાં સજા ભોગિી.

મહેતા, વરીરસુતિાઈ ત્રિિરોવનદાસ
જનમ : 2 મરે, 1908. માંગરોળ.

1930ની દાંડીકૂચ િખતરે અરણ ટુકડીમાં કામ 
કર્યુું. ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
લાઠીમાર સહન કર્યયો. માતર તાલુકાની લડતના 
સુકાની. ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં 2 
માસની સજા ભોગિી. લડતોમાં ભાગ લરેિા 
બદલ ગોંડળ રાજર્યરે હદપાર કર્યા્થ. 1942ની 
લડત િખતરે રાજર્યરે તરેમના ઘર પર પોલીસ 
જાપ્તો મૂકી અનરે હદપાર કર્યા્થ.

મહેતા, વેણરીરામ રૂગનાથજી
જનમ : 19 નિરેમબર, 1911. દસાડા.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો. વિદરેશી કાપડ પર વપકરેકટંગ કરતાં 
પકડાર્યા. વનમક સતર્યાગ્રહમાં પકડાર્યા. 
સાબરમતી અનરે વિસાપુર જેલમાં સજા 
ભોગિી.
અિસાન : 16 જાનર્યુઆરી, 1974.

મહેતા, શારદાબહેન સુમંતિાઈ
જનમ : 26 જૂન, 1882. અમદાિાદ. અભર્યાસ : 
બી.એ..

1930ની લડત િખતરે ગાંધીજીના આદરેશથી 
વિદરેશી કાપડની બવહષકાર સવમવતનું કાર્ય્થ 
સંભાળ્ું. 1928ની બારડોલીની લડત િખતરે 
ડૉ. સુમંત મહરેતા સાથરે સરભણ આશ્મમાં 
રહીનરે તરે વિભાગનો મોરચો સંભાળરેલો. 
મુંબઈના ગિન્થરનરે મળિા ગર્યરેલા છ સભર્યોના 
ડરેપર્યુટરેશનમાં તરે પણ સભર્ય હતાં. સમગ્ર જીિન 
લોકસરેિામાં વર્યતીત. ‘મારાં સંભારણાં’ પુસતક 
તરેમની આતમકથા છરે.
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મહેતા, શાંતાબહેન અનંતરાય
જનમ : 17 કડસરેમબર, 1915. ભાિનગર.

રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેતાં. 1941માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યાં અનરે 
સાબરમતીમાં જેલિાસ ભોગવર્યો.

મહેતા, શાંત્ત્લા્લ મરોતરી્લા્લ
સૂરત.

1942ની લડત દરવમર્યાન સૂરતમાં સભા 
ભરિા માટરે ધરપકડ. 6 મવહનાની સજા. 
સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. જેલમાંથી છૂટીનરે 
કાંતણ, વર્યાર્યામ, સમાજસરેિાની પ્રિમૃવતિઓ કરી.

મહેતા, ત્શરરીષકુમાર પુષપેનદ્ર
જનમ : 28 કડસરેમબર, 1926. સૂરત.

વનિાસ : નંદરબાર. 1942ની ચળિળમાં 
નંદરબારની શાળામાં હડતાળ પડાિી. 7 
સપટરેમબરની આગરેિાની. 40 વિદ્ાથભીઓ સવહત 
ધરપકડ. મુક્ત. 8 સપટરેમબરના રોજ સરઘસ. 
લાઠીમાર, ગોળીબાર. વશરીષ શહીદ થર્યો.
અિસાન : 8 સપટરેમબર, 1942.

મહેતા, ત્શત્શરિાઈ યશવંતરાય
જનમ : 11 જાનર્યુઆરી, 1925. ભાિનગર.

1942માં લડત િખતરે ભાિનગર બંદરરે 
વપકરેકટંગ કરતા પકડાર્યા. કોવળર્યાકમાં 
અટકાર્યતમાં. 1943માં ગાંધીજીના ઉપિાસ 
સમર્યરે પુણરે ધરપકડ થઈ. ર્યરિડા જેલમાં 
મવહનો અટકાર્યતમાં.

મહેતા, સનતકુમાર મગન્લા્લ
જનમ : 19 એવપ્રલ, 1925. જેસર, કજ. ભાિનગર.

હાલ વનિાસ : િડોદરા. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. કૉલરેજતર્યાગ. ભૂગભ્થિાસ. ભાંગફોડ- 
પ્રિમૃવતિ. ભાિનગર, રાજકોટ, સોનગઢમાં તારનાં 
દોરડાં કાપર્યાં. 1947 : જૂનાગઢ આરઝી 
હકૂમતમાં સરેનાની. કુવતર્યાણા પર ચડાઈ. 

નિાગઢ, ગાધકડા પર અવધકાર. મંત્રી : 
ગુજરાત પ્રજાસમાજિાદી પક્ષ. ગુજરાત 
રાજર્યના માજી નાણામંત્રી. અધર્યક્ષ : સરદાર 
સરોિર નમ્થદા વનગમ.

મહેતા, સરરોજબહેન બળવંતરાય
ભાિનગર.

ભાિનગર પ્રજા પકરષદનાં સકકર્ય કાર્ય્થકતા્થ. 
રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે ભાિનગરમાં જેલિાસ 
ભોગવર્યો. 1965માં પાકકસતાનની રડાર-
જાસૂસી પ્રિમૃવતિમાં પવત બળિંતરાર્ય મહરેતા 
સાથરે વિમાન તોડી પાડિાથી મમૃતર્યુ.
અિસાન : 19 સપટરેમબર, 1965.

મહેતા, સાકર્લા્લ હરજીવનદાસ
જનમ : 20 માચ્થ, 1907. ગઢડા, કજ. ભાિનગર.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે મુંબઈ ખાતરે 
િડાલામાં પ્રચારકાર્ય્થ. પકડાર્યા. વિસાપુરમાં 
સખત કરેદની 3 માસની સજા ભોગિી. 
ચળિળમાં ભાગ લરેિા બદલ નોકરીમાંથી 
બરતરફ. દંડ િસૂલ કરિા ઘરિખરી હરાજ 
કરિામાં આિી.

મહેતા, સુમનબહેન
િર્ય : 73 િષ્થ. મુંબઈ.

માતા સિાતંત્ર્યચળિળમાં ભાગ લરેતાં. કસતૂરબા 
તરેમના ઘરેર(ચોપાટી પાસરે) આિતાં. કકશોરિર્યથી 
કાંતતાં, પ્રભાતફરેરીમાં જતાં. સાવફર્યા ખાન–
સરેવિકા દળનાં સંચાવલકા, સુમનબહરેનનરે 
પવત્રકા િહેંચિા મોકલતાં. ભૂગભ્થ-કાર્ય્થકરોની 
સભામાં પણ હાજરી આપતાં. 4-10-1942ના 
રોજ પ્રભાતફરેરીમાંથી ગુલાબબહરેન શાહ, 
માકુંડભાઈ ઠાકુર િગરેરરે સવહત ધરપકડ. ત્રણ 
માસની કરેદની સજા, ર્યરિડા જેલમાં ભોગિી. 
જેલમાં અંગ્રરેજી, વહનદી ભાષા તથા ભજનો 
શીખર્યાં. ઇવતહાસનું િાચન.
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મહેતા, (ડૉ.) સુમંત બ.
જનમ : 1877. સૂરત.

ડૉ્ટરી કરેળિણી ઇંગલૅનડમાં લીધી. દરેશમાં 
આિીનરે મહારાજા સર્યાજીરાિ ગાર્યકિાડના 
અંગત ડૉ્ટર અનરે રાજર્યના સરેનરેટરી કવમશનર 
થર્યા. દરેશસરેિા માટરે નોકરી છોડી. ગ્રામજીિનના 
વિકાસ માટરે શરેરથા(તા. કલોલ)માં આશ્મ 
સથાપર્યો. િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના પ્રરેરક અનરે 
માગ્થદશ્થક. જલાલપોરની કાચી જેલમાં 15 
કદિસ રાખર્યા. નરે પરેરોલ પર છોડ્ા. પરેરોલનો 
હુકમભંગ કરિા માટરે 1 િષ્થની સજા અનરે રૂ. 
500 દંડ અથિા િધુ 6 મવહનાની સજા. 
જેલમાં જિાથી િડોદરા રાજર્યનું પરેનશન બંધ. 
સાબરમતી, વિસાપુર અનરે નાવશક જેલમાં 
રાખિામાં આવર્યા. પછાત કોમોના વહતરેચછુ. 
બારડોલીની લડતમાં એમનાં પતની 
શારદાબહરેન અનરે બરે બાળકોનરે સાથરે લઈનરે 
એક છાિણીનું સંચાલન કરનાર. ર્યુિાન પરેઢીના 
પ્રરેરક.
અિસાન : 15 કડસરેમબર, 1968.

મહેતા, સૂરજબહેન ચૂનરી્લા્લ
સૂરત.

પવત ચૂનીલાલ સાંકળરેશ્વર મહરેતા સાથરે સકકર્ય. 
1930 : માંગરોવળર્યા, બારડોલી વપકરેકટંગ 
વર્યિસથા માટરે 6 મવહના કારાિાસ. દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ, સૂરત, 1 મવહનો કારાિાસ. 1931 
પુન: વપકરેકટંગ, પુન: કારાિાસ 1 િષ્થ. વનિમૃવતિ. 
મઢીમાં વનિાસ.

મહેતા, હક્રચંદ ્લક્મરીચંદ
જનમ : 4 માચ્થ, 1900. સૌરાષ્્ર.

1930ની મીઠાની લડતની હાકલ સાંભળીનરે 
ધોલરેરા છાિણીમાં જોડાર્યા. સવિનર્ય કાનૂનભંગ 
કરતાં પકડાર્યા. ર્યરિડામાં છ માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો. ગાંધી-ઇવિ્થન તહકૂબી દરવમર્યાન 

લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ કર્યુું. ફરીનરે લડતમાં જોડાર્યા. 
1942ની લડત િખતરે ભૂગભ્થ પવત્રકાઓ 
તૈર્યાર કરીનરે પ્રચાર કરતાં ધરપકડ. 15 માસની 
સજા જે નાવશક તરેમજ ર્યરિડા જેલમાં ભોગિી.
અિસાન : 24 એવપ્રલ, 1982.

મહેતા, હક્રપ્સાદ પરીતાંબરદાસ
જનમ : 1882. અમદાિાદ.

વપતા પીતાંબરદાસ વત્રભુિનદાસ મહરેતા તથા 
માતા મહાલક્મીબહરેન સામાકજક કાર્ય્થકરો. 
1916 : હોમરૂલ આંદોલનમાં સકકર્ય. 1918 : 
ખરેડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1920 : 
અસહકારમાં સકકર્ય. 1930 : મીઠા- સતર્યાગ્રહ. 
3 મવહના કઠોર કારાિાસ. 1932 : સામુદાવર્યક 
સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના કારાિાસ. રૂ. 
200 દંડ. નાવશક કારાગમૃહ. 1936 : મુંબઈ 
ધારાસભામાં. 1938 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
િટિા. 1 િષ્થ નાવશક કારાગમૃહમાં. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન દરવમર્યાન 
સાબરમતીમાં અટકાર્યત.
અિસાન : 10 જૂન, 1946. અમદાિાદ.

મહેતા, હસમુખબહેન
ભરૂચ.
1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
જોડાર્યાં. તરેમણરે ભરૂચ અનરે પાસરેનાં ગામોમાં 
દારૂતાડીનાં પીઠાંઓ તથા પરદરેશી કાપડ િરેચતી 
દુકાનો પર વપકરેકટંગમાં સકકર્ય ભાગ લીધો 
હતો.

મહેતા, હંસાબહેન જીવરાજિાઈ
જનમ : 3 જુલાઈ, 1897. સૂરત.

પવત ડૉ. જીિરાજ નારાર્યણભાઈ મહરેતા. 1930 
: કટળક સંિતસરી સરઘસની આગરેિાની. મુંબઈ 
વિદરેશી કાપડના ભંડારો પર વપકરેકટંગ. 3 મવહના 
કારાિાસ. 1932 : સતર્યાગ્રહ. 6 અઠિાકડર્યાં 
કારાિાસ. 1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 5 
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મવહના કારાિાસ. મુંબઈ સંગ્રામ સવમવતનાં 
અધર્યક્ષા. દરેશસરેવિકા સંઘની વપકરેકટંગ પ્રિમૃવતિમાં 
આગરેિાની. મુંબઈ મહાનગરપાવલકા, 
ધારાસભા, બરોડા ર્યુવનિવસ્થટીનાં કુલપવત 
1949થી 1958. બંધારણ સભા, સંર્યુ્ત 
રાષ્્રોની સંર્યુ્ત રાષ્્રસંઘ(UNO)ની ર્યુનરેસકો 
(UNESCO) સવમવતની શૈક્ષવણક, િૈજ્ાવનક 
અનરે સાંસકમૃવતક સંસથામાં સકકર્ય; મવહલા 
સંસથાઓમાં સકકર્ય. સરકારનાં વિવિધ પંચોમાં 
કામગીરી. વિશ્વર્યાત્રા. 1959 : ‘પદ્મભૂષણ’ 
સનમાન. ગુજરાતી-અંગ્રરેજી પુસતકલરેખન.
અિસાન : 1995.

મહેતા, હૃષરીકેશ ગુ્લાબરાય
જનમ : 6 સપટરેમબર, 1925. ડરેડકડી, કજ. 
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 
ભાિનગરમાં જેલિાસ ભોગવર્યો.

મહેનદ્રિાઈ ગરોકળદાસ
પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે પોરબંદર 
રાજર્યરે જે વસતમો ગુજાર્યા્થ તરેનો ભોગ બનર્યા. 
રાજર્ય- સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.

મહેશ્વરરી, મરોહન્લા્લ ગંગારામ 
(મસતાના)
જનમ : 21 જૂન, 1906. થરપારકર, વસંધ.

1921થી 1942 સુધીનાં બધાં આંદોલનોમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. કારાિાસ. 1922 : સરકારી 
ટપાલ વિભાગની નોકરીનો તર્યાગ.

મહેશ્વરરી મરોહન્લા્લ રામચંદ્ર
જનમ : નગાસર, નગરપારકર (વસંધ)

વિભાજન પછી : કડી, કજ. મહરેસાણા.
આઝાદીની ચળિળમાં જમીનમહરેસૂલ ન 

ભરિું, વિલાર્યતી કપડાંની હોળી િગરેરરે પ્રિમૃવતિ. 
ધરપકડ. દસ મવહના જેલમાં રહ્યા. 1942ની 
લડતમાં સરકારી કચરેરીનરે આગ, ભાંગફોડ 
કરિી, લડતનો પ્રચાર. ધરપકડ અનરે 15 કદિસ 
જેલમાં. ખૂબ વસતમ ગુજાર્યયો. એક િષ્થ સુધી 
જેલમાં. વિભાજન પછી કડી.

મહેસૂક્રયા, ઝરીણાિાઈ ડાહ્ાિાઈ
માસમા, કજ. સૂરત.

1942ની ચળિળમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. 6 માસની જેલ થઈ. જેલમાં તકબર્યત 
સારી ન રહરેતાં ટાઇફૉઈડ થર્યો. માિલંકર 
દાદાએ જેલમાંથી છોડાિિા મદદ કરી. 
જેલમાંથી બહાર ગર્યા પછી અિસાન.
મંગળભાઈ જીિરાજ

રાજસરીતાપુર, ત્જ. સુરેનદ્રનગર.
ધાંગધા રાજર્યના જુલમો સામરેની લડત િખતરે 
રાજસીતાપુરના પ્રજાજનો ઉપર ધાક બરેસાડિા 
માટરે તરેમના ઘરરે પોલીસ-જાપ્તો બરેસાડિામાં 
આવર્યો. તરેમની માલવમલકત રફરેદફરે કરિામાં 
આિી; અનરે તરેમના ઉપર જુલમ ગુજારિામાં 
આવર્યો.

મંગળિાઈ રણછરોડિાઈ
ચકલાસી, કજ. ખરેડા.

1932ની લડતમાં પકડાર્યા. સાબરમતી જેલમાં 
6 માસ ઉપરાંતની સજા ભોગિી.

મંછાબહેન નગરીનદાસ
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. મરે, 
1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા 
બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો હતો.

મંજુ્લાબહેન
ભરૂચ.
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1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
જોડાર્યાં. તરેમણરે ભરૂચમાં તથા પાસરેનાં ગામોમાં 
દારૂતાડીનાં પીઠાં અનરે વિદરેશી કાપડ િરેચતી 
દુકાનો પર વપકરેકટંગમાં સકકર્ય ભાગ લીધો 
હતો.

માટત્્લયા, દુ્લેરાય પ્િુદાસ
જનમ : 18 ઑ્ટોબર, 1918. બાલંભા.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : કજ. ભાિનગર. અભર્યાસ : બી.એ. 
જૈન શાસનના પ્રભાિ નીચરે. બાલંભામાં 
સરઘસ. કસટડીમાં. ગાંધીજીની અસર. 
ભાિનગર પ્રજા-પકરષદમાં. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે 9 માસ જેલિાસ. 
ગ્રામસરેિાનું કાર્ય્થ. માલપરા (ઢસા) પ્રૌઢવશક્ષણનું 
કાર્ય્થ. ગ્રામસંગઠન, શુવદ્ધપ્રર્યોગ. સંતબાલજીનું 
સાવહતર્ય સંપાદન. નાનાભાઈ ભટ્ટ અનરે 
મનુભાઈ પંચોળીના સાથીદાર.

માણેકબહેન નાથાિાઈ
આશી, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના સરઘસ 
ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
લાઠીના પ્રહારથી તરેમનરે પગ પર ઈજા થઈ અનરે 
બંદૂકનો ગોદો માર્યયો.

માણેકબહેન િાઈજીિાઈ
આંકલાિ, કજ. આણંદ. ઉંમર : 16.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ સ્ત્રીઓના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારથી કમમરમાં 
ઈજા થઈ હતી.

માણેકબહેન િરીખાિાઈ
બોચાસણ, કજ. આણંદ. ઉંમર : 19.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના કદિસરે 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિિામાં આવર્યો તર્યારરે 
નીકળરેલ મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે 
સખત લાઠીમાર કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે 
બંદૂકના કુંદા તથા લાઠીના ફટકાથી પગ, કમર 
પર તથા માથામાં ઈજાઓ થઈ હતી.

માણેક્લા્લ કેશવ્લા્લ
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર

લીંબડીની લડતમાં ભાગ લરેતાં જ રાજર્યાકશ્ત 
ગુંડાટોળીએ ઘરિખરી લૂંટી લીધી. સખત માર 
માર્યયો. ભારરે કષ્ો િરેઠાં. વહજરત કરી ગર્યા.

માણેક્લા્લ ગુણવંત્લા્લ
જનમ : 1926. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : મુંબઈ.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના રરેકટંગસના બળિાનરે 
ટરેકો આપિા માટરેના પ્રજાકીર્ય વિરોધ 
આંદોલનમાં ભાગ લરેતાં મુંબઈમાં ગોળપીઠા 
પાસરે પોલીસના ગોળીબારથી અિસાન : 22 
ફરેરિુઆરી, 1946.

માણેક્લા્લ જચેંદિાઈ
જનમ : 1891. રાજકોટ.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ થઈ. 4 
માસ જેલિાસ ભોગવર્યો.
માધિજીભાઈ બાિાભાઈ
પોરબંદર.
1942ની લડતમાં જોડાિાથી પોરબંદર 
રાજર્યના જુલમોના ભોગ બનર્યા. રાજર્ય-સરકાર 
તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

માધવ્લા્લ નિુિાઈ
આણંદ.

20મી સદીના શરૂના દાર્યકામાં નરવસંહભાઈ 
ઈશ્વરભાઈ પટરેલ સાથરે કાંવતકારી પ્રિમૃવતિમાં 
ભાગ લીધો. ‘િનસપવતની દિાઓ’, ‘સાબુ 
બનાિિાની રીત’ િગરેરરે નામથી બૉમબ 
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બનાિિાની રીત દશા્થિતી પુકસતકાઓનો 
પ્રચાર. તરે પછી હોમરૂલ લીગની (1917) 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય થઈ, તરેનો ખરેડા કજલલાનાં 
ગામોમાં પ્રચાર કર્યયો.

માધાણરી, ક્હંમત્લા્લ છરોટા્લા્લ
મોરબી, કજ. રાજકોટ.

મોરબી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં રાજર્ય તરફથી 
ત્રાસ સહન કર્યયો. ધોળ ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. નાનીમોટી રાષ્્રીર્ય ચળિળોમાં ભાગ 
લીધો.

માનકરોરબહેન નાનુિાઈ
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. મરે, 
1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા 
બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કરિામાં સકકર્ય ભાગ લીધો હતો.
માનશંકર ધનરેશ્વર
ભાિનગર.
1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. પકડાર્યા. 6 
માસની જેલ ભોગિી.

મામૈય પૂનાિાઈ
કરાંચી. િતન : રાજકોટ.

1930-32ની લડતમાં કરાંચી (હિરે પાકકસતાન) 
ખાતરે સકકર્ય ભાગ લીધો અનરે જેલ ભોગિી. 
વહનદ-પાકકસતાનના ભાગલા પડતાં રાજકોટ 
આિીનરે િસર્યા.

મારક્ડયા મનજીિાઈ ધરમશરીિાઈ
રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ કરિામાં 
આિી. તરેમણરે સહન કર્યુું. જેલની સજા ભોગિી. 
ભારત સરકારનું પરેનશન મળરે છરે.

મારિત્તયા, અમૃત્લા્લ િરીખાિાઈ
જનમ : 1907. અમદાિાદ.

1921ની લડત િખતરે સરકારી શાળા છોડી 
રાષ્્રીર્ય શાળામાં પ્રિરેશ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં 
દાખલ. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે 
ધરાસણાની લડતમાં ભાગ લરેિા જતાં ધરપકડ. 
6 માસની જેલ. હકરપુરાની કૉંગ્રરેસના 
સિર્યંસરેિક.
અિસાન : 1938.

મારિત્તયા, છરોટુિાઈ િાઈદાસ
જનમ : 1888. સૂરત.

1920-1931 : સૂરત કજલલા કૉંગ્રરેસ સરેિાદળ, 
રાષ્્રીર્ય કરેળિણી મંડળના મંત્રી. 1923માં 
નાગપુર ધિજ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા ગર્યા, 
જેલિાસ. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ 
દરવમર્યાન ચોર્યા્થસી તાલુકાની છાિણીઓમાં 
સીધું પૂરં પાડ્ું. 1930, 1932 અનરે 1940ના 
સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ લઈ 3.5 િષ્થની જેલ 
ભોગિી. 1946-51 : મુંબઈની ધારાસભાના 
સભર્ય. મદ્વનષરેધ, વશક્ષણ, અસપમૃશર્યતાવનિારણ 
િગરેરરે રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં.
અિસાન : 1968.
મારફવતર્યા, ડૉ. મનુભાઈ સી.
િતન : સૂરત.

1930-32ની લડત દરવમર્યાન કૉંગ્રરેસની 
પ્રાંવતક, કજલલા િગરેરરે સવમવતઓ ગરેરકાર્યદરે 
જાહરેર કરિામાં આિી. સૂરત કજલલા કૉંગ્રરેસ 
સવમવતના રૂ. 7,500/- તરેમની ભાગીદારીની 
ગોરધનદાસ કરેિળરામ મારફવતર્યાની પરેઢીમાં 
સુરવક્ષત રાખિા મૂકરેલા. તરે માટરે પોલીસરે તરેમના 
ઘર પર દરોડો પાડી રોકડ રકમ, દાગીના િગરેરરે 
જપ્ત કરી બૅનકનાં ખાતાંનો ઉપર્યોગ બંધ 
કરાવર્યો. કૉંગ્રરેસનરે મદદ કરિાનો આરોપ. ત્રણ 
મવહનાની સખત કરેદ અનરે રૂ. 1,000/-નો દંડ. 
હાઈકૉટ્થમાં અપીલ થતાં વનદયોષ ઠર્યા્થ હતા.

મારિત્તયા, ત્શવાિાઈ



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 461

રાજસીતાપુર, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધા રાજર્યની લડત િખતરે રાજસીતાપુરના 
પ્રજાજનો ઉપર ધાક બરેસાડિા માટરે તરેમની 
ધરપકડ કરી. તરેમના મકાન ઉપર જપ્તી 
બરેસાડિામાં આિી. તરેમની માલવમલકત રફરેદફરે 
કરી નાખી નરે તરેમનરે વિવિધ રીતરે ત્રાસ 
આપિામાં આવર્યો.

મારવાડરી, પ્તાપજી
અમદાિાદ.

મસકતી માકકેટમાં મજૂરી કરતો. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ખાકડર્યા-રાર્યપુરમાંથી 
નીકળતા દરરેક સરઘસમાં પ્રતાપજી જોડાતો. તરે 
કૉંગ્રરેસના ધિજ સવહત પોલીસોની સામરે જતો. 
તરે દરરોજ પોલીસો પર સખત પથથરમારો 
કરતો. ધરપકડ. કારાિાસ.

મારવાડરી, રત્સક્લા્લ
િતન : લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડી પ્રજામંડળના કાર્ય્થકતા્થ. લીંબડીની 
લોકલડતમાં ભાગ લીધો. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 6 માસ 
જેલિાસ ભોગવર્યો. હકરજનસરેિાનું કાર્ય્થ કર્યુું.

મારવાડરી, ્લક્મણિાઈ ધનજીિાઈ
જનમ : 1 એવપ્રલ, 1915. અમરરેલી.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે જલાલપોર, 
કરાડી, રાણપુર સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
િૌઠાના વપકરેકટંગમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ. 3 
માસની સજા થઈ. દાંડીકૂચ િખતરે સિર્યંસરેિક 
તરીકરે કામગીરી બજાિી.

મા્લિાઈ અમરસંગ
હડાળા.

રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લરેતાં અનરેક કષ્ો 
સહન કરિાં પડ્ાં. રાજર્ય-સરકાર તરફથી 
તરેમનાં પતની શ્ીમતી બાલુબાનરે પરેનશન 

આપિામાં આિરે છરે.

મા્લત્વયા, કાનજીિાઈ િાદાિાઈ
ગજેરાપરા, કજ. અમરરેલી.

રાજકોટ હકરજન સરેિક સંઘની શાળામાં વશક્ષક. 
1930 : જૂનાગઢ રાજર્ય પ્રજામંડળની લડતમાં 
સકકર્ય. ધરપકડ. હદપારની સજા. હરકજનસરેિક. 
1931ની મીઠાની લડત અનરે ત્રણ માસનો 
જેલિાસ. ખાદીકામ અનરે વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિમાં. 
રાજકોટમાં વનિમૃતિ જીિન.

મા્લવરી, ક્િદાહુસેન મહંમદઅ્લરી
જનમ : 11 જાનર્યુઆરી, 1911. ભાિનગર.

વશર્યા દાઉદી િહોરા. જાદિજીભાઈના નરેતમૃતિ 
નીચરે સરઘસમાં અનરે અનર્ય રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં. 
કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદ મરે, 1924માં 
સિર્યંસરેિક. 1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
સામરેલ થર્યા. ધોલરેરા છાિણીમાં સકકર્ય. 
મીઠાના કાર્યદાનો સવિનર્ય ભંગ. ધરપકડ અનરે 
9 માસની કરેદ. ફવન્થચર-સટરેશનરીનો વર્યિસાર્ય. 
સિાતંત્ર્યસૈવનકનો મરેડલ તથા પરેનશન.

માવળંકર, ગણેશ વાસુદેવ 
(દાદાસાહેબ માવળંકર)
જનમ : 27 નિરેમબર, 1888. િડોદરા.

િકીલ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ. 1915થી 
િલલભભાઈ પટરેલ અનરે 1916થી ગાંધીજીના 
સંપક્થમાં. 1916 : ખરેડા સતર્યાગ્રહમાં આગરેિાની. 
1919 : અમદાિાદ મર્યુવનવસપાવલટીમાં સભર્ય 
ચૂંટાર્યા. 1921 : અમદાિાદમાં કૉંગ્રરેસના 
અવધિરેશન િખતરે સામાનર્ય મંત્રી. 1921-23 : 
ગુજરાત પ્રાંવતક કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 
અસહકારની ચળિળમાં કરેદ. 1929 : ગુજરાત 
કૉલરેજના આચાર્ય્થ વશરાઝ વિરદ્ધ વિદ્ાથભીઓની 
હડતાળ દરવમર્યાન વિદ્ાથભીઓનરે માગ્થદશ્થન. 
1930-32 : સવિનર્ય કાનૂનભંગમાં ભાગ 
લીધો. જેલિાસ. 1940-41 : વર્યક્તગત 
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સતર્યાગ્રહ તથા 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં ધરપકડ. કુલ 33 મવહના 
કારાિાસ. 1937થી 1946 : મુંબઈ 
ધારાસભાના અધર્યક્ષ (સપીકર). 1952 : 
ભારતની લોકસભાના પ્રથમ સપીકર.
અિસાન : 1956.

માવળંકર, બાળકૃષણ ગણેશ
જનમ : 1 નિરેમબર, 1922. અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં પવત્રકાઓ 
િહેંચતા. સરઘસોમાં જોડાતા. પવત્રકા પોસટ 
કરિા જતા. અમદાિાદ રરેલિરેસટરેશનરે પકડાર્યા. 
ભદ્રની સબજેલમાં. 2 માસની સજા અનરે રૂ. 
50 દંડ કરિામાં આવર્યો.

માવળંકર, સુશરી્લા ગણેશ
જનમ : 4 ઑગસટ, 1904. મુંબઈ.

દાદાસાહરેબ ગ. િા. માિળંકરનાં પતની. ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ લીધો. સપટરેમબર, 
1942માં મવહલાઓના એક વિશાળ સરઘસમાં 
જોડાર્યાં, આગલી હરોળમાં રહ્યાં. સરઘસમાંથી 
અનર્ય મવહલાઓ સવહત ધરપકડ. ત્રણ માસની 
કરેદ અનરે રૂ. 500/- દંડની સજા. દંડ ન ભર્યયો. 
કુલ ચાર માસની સજા ભોગિી; સાબરમતી 
જેલમાં.
અિસાન : 11 કડસરેમબર, 1995. અમદાિાદ.

માવાણરી, ચંપક્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 27 જુલાઈ, 1902. ભાિનગર.

સરકારી નોકરી. 1920માં અસહકારની 
ચળિળ શરૂ થતાં સરકારી નોકરીમાં હોિા 
છતાં ખાદી પહરેરિા લાગર્યા. તરેથી 1921માં 
નોકરીમાંથી બરતરફ કરિામાં આવર્યા. 
રાજકોટની રાષ્્રીર્ય શાળામાં જોડાર્યા. વર્યાર્યામ, 
વશક્ષણ, ખાદીપ્રચાર, અસપમૃશર્યતાવનિારણ 
િગરેરરે રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓમાં જોડાર્યા. 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1930 : વિરમગામ, 

ખારાઘોડામાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ. સખત 
લાઠીમાર. રાજકોટ અનરે જૂનાગઢમાં હકરજનો 
માટરે શાળાઓ ચલાિી.

માસતર કાનજીિાઈ
િતન : ભાિનગર, સૌરાષ્્ર.

1920-21ની અસહકારની લડતમાં તરેમનાં 
પતની સોનાભાઈ પણ સાથરે જોડાર્યાં. બંનરે પવત-
પતની ખાદીનો પ્રચાર કરી ખાદીનું રહસર્ય 
લોકોનરે સમજાિતાં. રાષ્્રીર્ય શાળા પણ 
ચલાિતાં. 1930ની લડતમાં પણ બંનરેએ ભાગ 
લીધો. બંનરે જેલમાં ગર્યાં. ઘરનો સામાન જપ્ત 
થઈ ગર્યો. નાનો પુત્ર અિસાન પામર્યો પણ બંનરે 
મક્કમ રહ્યાં.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
કાનજીભાઈએ પોલીસનો અમાનુષી માર 
ખાધો. તરેનરે કારણરે અિસાન થર્યું.

માસતર, છરોટાિાઈ
થામણા, કજ. ખરેડા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થતાં ચારરેક 
કદિસમાં બબલભાઈ મહરેતાની ધરપકડ થઈ. 
તરેના વિરોધમાં ગામના સો-દોઢસો ર્યુિાનોએ 
વિરોધ કરિા સરઘસ કાઢું. તરેની ઉપર 
લાઠીમાર. ઘણા ઘિાર્યા. તરે સરઘસમાંથી 
છોટાભાઈ માસતરની ધરપકડ કરિામાં આિી 
હતી.

માસતર, ડાહ્ાિાઈ છગનિાઈ
બાજિાડા, કજ. િડોદરા.

અભર્યાસ : અનુસનાતક, વિદ્ાપીઠ. રરેલિરે-
નોકરીનો તર્યાગ. 1930માં િડાલામાં. મીઠા-
સતર્યાગ્રહ. મીઠાની લૂંટ. લાઠીમારમાં ઘિાર્યા. 9 
મવહના કારાિાસ. આહાર તથા અપિત્થનના 
વિરોધમાં ઉપિાસ. કારાગમૃહમાં સદોબા પાટીલ 
તથા િીર નરીમાનનો સંગ.
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માસતર, ધમફેનદ્ર મદન્લા્લ (મધુરમ્)
જનમ : 12 જાનર્યુઆરી, 1926. ભરૂચ.

અભર્યાસ : એમ.એ., પીએચ.ડી. 1942ની 
લોકકાંવતમાં સપટરેમબર માસમાં ભરૂચમાં 
અટકાર્યત. સાબરમતી જેલમાંથી નિરેમબરમાં 
નાવશક કારાગમૃહમાં. 1-6-1943 મુક્ત. 
વશક્ષણપ્રિમૃવતિ. વનિમૃવતિ. લરેખન. તરેમના 
કાવર્યસંગ્રહો, સંશોધન અનરે વિિરેચનના ગ્રંથો 
પ્રવસદ્ધ થર્યા છરે. તરેમણરે કવિ ખબરદાર વિશરે 
સંશોધન કરીનરે પીએચ.ડી.ની કડગ્રી મરેળિી છરે.

માસતર, નગરીનદાસ ત્રિિુવનદાસ
જનમ : 1874. મુંબઈ.

બી.એ., એલએલ.બી. મુંબઈના સૉવલવસટર 
અનરે જે.પી. મુંબઈના કૉંગ્રરેસ કાર્ય્થકર અનરે 
મુંબઈ પ્રદરેશ કૉંગ્રરેસ સવમવતના પ્રમુખ. 1916માં 
હોમરૂલ ચળિળમાં ભાગ લીધો. 1920માં 
અસહકારની ચળિળમાં આગરેિાની લીધી. 
1930ની લડતમાં મુંબઈના 10 સરમુખતર્યાર 
હતા. 1930, 1932, 1940, 1942ની 
લડતોમાં એમણરે કુલ પાંચ િષ્થની જેલ ભોગિી. 
1937માં સુધરાઈના કૉંગ્રરેસ પક્ષના નરેતા હતા. 
1942માં ર્યરિડા જેલમાં હતા તર્યારરે મુંબઈના 
મરેર્યર ચૂંટાર્યા. 1944માં મુંબઈમાં બૉમબ-
ધડાકો થર્યો તર્યારરે તરેમનરે જેલમાંથી મુ્ત 
કરિામાં આવર્યા.
અિસાન : 23 માચ્થ, 1953.

માસતર, નટવર્લા્લ
દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
ગરેરકાર્યદરે, સરકાર વિરોધી પવત્રકા 
સાઇ્લોસટાઇલ કરી આપતા. તરે પવત્રકાઓ 
દાહોદમાં તથા આસપાસનાં ગામોમાં 
િહેંચિામાં આિતી. પોલીસરે નિરેમબર, 
1942માં ઘરની જડતી લઈ સાઇ્લોસટાઇલ 

મશીન મળિાથી ધરપકડ કરી. તરેમનરે 
અટકાર્યતમાં રાખર્યા.

માસતર, રામિાઈ િકરીરિાઈ
રાંદરેર, તા. ચોર્યા્થસી, કજ. સૂરત. ધંધો : િરેપાર.

રાષ્્રિાદી, ગાંધીિાદી. અસહકારનાં આંદોલન 
(1920-22) પછી 1924માં તરેમાં ઓટ આિી; 
તર્યારરે રાષ્્રીર્ય શાળાઓ બંધ થિાની તૈર્યારીમાં 
હતી તરે િખતરે રાષ્્રીર્ય કનર્યાશાળાના ખચ્થની 
એક િષ્થની જિાબદારી ઉપાડી લીધી. તરે માટરે 
દરરોજ નાની નાની રકમો ભરેટ લરેિાની ર્યોજના 
કરીનરે તરે ઉઘરાિિા પોતાના સમર્યનો ભોગ 
આપર્યો અનરે પોતરે લીધરેલી જિાબદારી અદા 
કરી.

માસતર, સર્લાબહેન
જનમ : 1923. મુંબઈ.

નાની િર્યરે ડ્રાઇવિંગ શીખર્યાં. ગાંધીજીના 
પ્રભાિથી ચળિળમાં ભાગ લીધો. વપતાશ્ી 
ખાન અબદુલગફફારખાન, સુભાષચંદ્ર બોઝ, 
િલલભભાઈ પટરેલના સંપક્થમાં. સરલાબહરેન 
ટ્રક ચલાિતાં. ટ્રકમાં કૉંગ્રરેસની રૅલી િખતરે 
ટરેકરેદારોનરે લઈ જતાં, લાિતાં. 1942ની 
ચળિળમાં કાંવત મરેદાનમાં અરણા 
અસફઅલીએ ધિજ ફરકાવર્યો. તરે કદિસરે 
સરઘસમાંથી સરલાબહરેનની ધરપકડ. 
અદાલતમાં ‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’, ‘ગાંધીજી 
કી જર્ય’ સૂત્રો પોકાર્યાું. આ દરવમર્યાન બૉમબ 
ફાટ્ો. દોઢ િષ્થની કરેદની સજા ભોગિી. ર્યરિડા 
જેલમાં મોકલર્યાં.

માસતર, સરોનાબાઈ કાનજીિાઈ
િતન : ભાિનગર, સૌરાષ્્ર.

1920ની અસહકારની લડતમાં રાષ્્રની 
સરેિામાં સિ્થસિ નર્યોછાિર કરિાના સંકલપ 
સવહત પવતની સાથરે જોડાર્યાં. ખાદીની લારી 
લઈનરે તરેઓ શરેરીએ શરેરીએ ખાદીનાં ગીત ગાતાં 
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ફરતાં, ખાદી િરેચતાં નરે તરેનો દરેશનરે શું લાભ 
થાર્ય તરે સમજાિતાં. ભાંગરેલા ગમૃહઉદ્ોગોનરે 
બરેઠા કરનાર ખાદીનું અથ્થશાસ્ત્ર તરેમની 
કોઠાસૂઝમાં િસી ગર્યું હતું. બંનરે પવતપતની 
ખાદીપ્રચાર સવહત રાષ્્રીર્ય શાળા પણ 
ચલાિતાં. 1930ની લડતમાં બંનરેએ ભાગ 
લીધો અનરે જેલમાં ગર્યાં. ઘરનો સરસામાન 
જપ્ત થઈ ગર્યો. નાનકડો પુત્ર અિસાન પામર્યો. 
છતાં ધીરજ રાખીનરે મક્કમ રહ્યાં.

માળવરી, ત્રિિરોવનદાસ નરરોત્તમદાસ
જનમ : 1861, મુંબઈ. અભર્યાસ : એમ.એ., 
એલએલ.બી. સૉવલવસટર.

1907માં સૂરતમાં કૉંગ્રરેસનું અવધિરેશન મળ્ું 
તર્યારરે તરેઓ સિાગત સવમવતના અધર્યક્ષ હતા. 
તરેઓ ગોપાળ કમૃષણ ગોખલરેના મિાળ જૂથમાં 
હતા અનરે લોકમાનર્ય કટળકનરે અવધિરેશનમાં 
સંબોધન કરિાની પરિાનગી આપી ન હતી. તરે 
અવધિરેશનમાં કૉંગ્રરેસનું મિાળ અનરે જહાલ 
જૂથમાં વિભાજન થર્યું.
તરેમણરે સૂરતની અનરેક સંસથાઓનરે મોટાં દાન 
આપર્યાં હતાં. 1930ની લડત િખતરે સરકારરે 
આચરરેલા દમનના વિરોધમાં પોતાનો ‘કૈસરરે 
વહનદ’નો સુિણ્થચંદ્રક સરકારનરે પરત કર્યયો.
અિસાન : 1935.

માળવરી, નટવર્લા્લ મૂળચંદદાસ
જનમ : 1900. સૂરત.

તરેજસિી વિદ્ાથભી. અસહકારની ચળિળમાં 
ફગર્યુ્થસન કૉલરેજ છોડી ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં 
દાખલ થર્યા. બારડોલી સતર્યાગ્રહ િખતરે 
વિદ્ાપીઠનો અભર્યાસ છોડી સૂરત કજલલામાં 
પ્રચારકાર્ય્થ કર્યુું. ‘તોપ’ ‘દાંકડર્યા’ ‘પ્રભાકર’ 
સાપ્તાવહકો ચલાવર્યાં. 1930ની લડતમાં ભાગ 
લરેતાં સિા િષ્થની સજા. કાંવતકારી પુસતકો 
પ્રવસદ્ધ કર્યાું. તરે સરકારરે જપ્ત કર્યાું. છાપખાનું 

બંધ થર્યું. રૂ. 1,000નો દંડ થર્યો. 6 મવહના 
બાદ છાપખાનું પાછું મળ્ું. સાવહતર્યસભા, 
સરેિામંડળ. અનરેક ર્યુિક-પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ 
લીધો હતો.

માળવરી, નરેનદ્ર શાત્નત્લા્લ
જનમ : 4 નિરેમબર, 1911. અભર્યાસ : બી.એ..

ભરૂચમાં પુરાણી બંધુઓના પ્રભાિ હરેઠળ 
વર્યાર્યામ-પ્રિમૃવતિ. 12 િષ્થની િર્યરે ડૉ. ચંદુલાલ 
દરેસાઈના નરેતમૃતિ હરેઠળ નાગપુર ઝંડા 
સતર્યાગ્રહની ટુકડીમાં જોડાર્યા. સગીર િર્યનરે 
લીધરે સજાનરે બદલરે સોટી-માર. 1928માં કૉલરેજ 
છોડી, બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. ડૉ. 
ચંદુલાલ દરેસાઈની છાિણીમાં કામ કર્યુું. 1930 
: ધોલરેરા નમક સતર્યાગ્રહમાં સખત માર ખાધો. 
વિરમગામ તાલુકાના ઓગણજ ગામરે રહીનરે 
રોજ 25 મણ મીઠું સાથીઓ વિારા અમદાિાદ 
પહોંચાડિાનું કામ કર્યુું. 1930માં ધરાસણામાં 
સરોકજની નાર્યડુની ટુકડીમાં રહી હલલો કરિા 
જતાં માર ખાધો. હૉકસપટલમાં સારિાર. ડાબા 
પગરે રિૅ્ચર, પાંસળીઓમાં ઈજા. કપાળમાં ઘા. 
નિસારીમાં દારૂની દુકાનરે વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 
ત્રણ અલગ કરેસમાં 9 માસ, 6 માસ અનરે 9 
માસની કરેદ અનરે રૂ. 2,000/- દંડ. 1942માં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ.

માળરી, બાબુિાઈ (બચુિાઈ)
િતન : ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ સહન 
કર્યયો.

માંકડ, દુષયંતિાઈ નવ્લશંકર
જનમ : 23 ઑગસટ, 1910. જામનગર.

બાળવશક્ષણ, બુવનર્યાદી વશક્ષણનો અનુભિ. 
અમદાિાદમાં મજૂર મહાજનની પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરતાં 
પકડાર્યા. સાબરમતીમાં 1 માસ જેલિાસ. 
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ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. લીંબડીમાં 
લડત ચાલી તર્યારરે દરબારરે ગુનરેગાર ઠરાિી 
વશક્ષકની નોકરીમાંથી બરતરફ કર્યા્થ.

માંકડ, નવનરીતરાય જટાશંકર
જનમ : 24 જાનર્યુઆરી, 1911. રાજકોટ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી., િકીલ. 
વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય રંગરે રંગાર્યા. રાજકોટની 
લડત િખતરે ધરપકડ. જેલિાસ. સૂરતની લૉ 
કૉલરેજમાં વપ્રકનસપાલ. હાઈકોટ્થના નર્યાર્યાધીશ. 
જાહરેર સરેિા.
અિસાન : 26 ફરેરિુઆરી, 1985.

માંગુક્કયા, ્લક્મણિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 1 જૂન, 1915. ભકડર્યાદ, કજ. ભાિનગર.

1930ના ધોલરેરા, 1938ના રાજકોટ તરેમજ 
પાવલતાણા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. 6 માસ અનરે એકિીસ કદિસની સજા 
ભોગિી. પરેનશન અનરે તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.

માંડત્વયા, મરોહન્લા્લ છગન્લા્લ
જનમ : 1903. વિસાિદર, કજ. જૂનાગઢ, સૌરાષ્્ર.

રંગૂન છોડી ગાંધી આશ્મમાં આિીનરે રહ્યા. 
1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1 
િષ્થ સાબરમતીમાં જેલિાસ. ભાિનગરમાં 
લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 1 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો. 1938માં રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ખૂબ 
ર્યાતનાઓ સહી. પકડાર્યા. રાજકોટમાં 1 માસ 
જેલિાસ. 1942ની લડતમાં 1 િષ્થ કારાિાસ. 
વિસાિદરમાં ખાદી, ગૌસરેિા, ભૂદાનકાર્ય્થ. લોકો 
વહજરત કરિા લાગર્યા. તરેથી લોકોનરે વહંમત 
આપિા પદર્યાત્રા કરી. નિાબી તંત્રરે દોરડરે 
બાંધીનરે પકડી મંગાવર્યા. સરેનટ્રલ જેલમાં 
જૂનાગઢમાં ફાંસી કોટડીમાં પૂરિામાં આવર્યા. 
અનરેક પ્રકારનાં કષ્ો સહન કર્યાું.

ત્મરિ, મગન્લા્લ હક્રિાઈ
િલસાડ.

1930ના મરે માસમાં માટુંગામાંથી મીઠાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 6 માસની 
સજા ભોગિી. ‘જંગરે જલાલપોર’ નામની 
પવત્રકા છાપિાનું અનરે ગામડરે-ગામડરે પ્રચાર 
કરિાનું કામ કર્યુું. સૂરતમાંથી પકડાર્યા અનરે 6 
માસની સજા ભોગિી.

ત્મસ્તરી, ગરોદાવરરીબહેન કાળરીદાસ
મુ. ઘંટરેશ્વર, જામનગર.

1932ની લડતમાં ભાગ લરેતાં મુંબઈમાંથી 
ધરપકડ. 20 કદિસ જેલમાં રહ્યાં. 1938માં 
ગાંધીજી સાથરે સતર્યાગ્રહ કરિા રાજકોટ ગર્યાં. 
ધરપકડ. 5 માસની સજા ભોગિી. 1942માં 
પ્રચાર કરતાં પકડાઈ ગર્યાં. ચાર માસની સજા 
થઈ.

ત્મસ્તરી, ચતુરિાઈ મંગળિાઈ
જનમ : 1922.

િતન : બોકરર્યાિી, કજ. ખરેડા. અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 
1942 : પુણરે. આગાખાન મહરેલ સમક્ષ 
સતર્યાગ્રહ ટુકડીમાં ગર્યા. ધરપકડ. ર્યરિડામાં 
15 કદિસ અટકાર્યત. લોકકાંવત. ટપાલપરેટીઓ 
તથા સરકારી પત્રકો ઉપાડી જિામાં સકકર્ય.

ત્મસ્તરી, ચંચળબહેન
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

પંચમહાલનાં પ્રથમ સ્ત્રી-સતર્યાગ્રહી. કાલોલમાં 
1932માં સતર્યાગ્રહની લડતની આગરેિાની 
લીધી. દાહોદમાં એક સભામાં તરેમણરે ભાષણ 
કર્યુું. એ સભામાં પોલીસરે લાઠીમાર કર્યયો. 
ચંચળબહરેનની પોલીસરે ધરપકડ કરી. 6 
માસની કરેદની સજા તથા રૂ. 20 દંડ.

ત્મસ્તરી, જુગ્લક્કશરોર
અમદાિાદ.
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1932માં સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
વપકરેકટંગ કરતાં નકડર્યાદથી ધરપકડ. સાબરમતી 
અનરે નાવશકમાં જેલ ભોગિી. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ શરૂ થઈ તરે અગાઉ જર્યંતીભાઈ 
ઠાકોર, િાસુદરેિ ભટ્ટ, મોહનવસંહ સોલંકી િગરેરરે 
સાથરે આર્યોજન કર્યુું. વર્યાર્યામશાળાના અનરેક 
કાર્ય્થકરો પર તરેમનો અંકુશ. તરેમનરે પવત્રકાઓ, 
ભીંતપત્રો, પોસટર તૈર્યાર કરાિીનરે ચોંટાડિાં, 
સડકો પર સૂત્રો લખાિિાં િગરેરરે પ્રચારતંત્રની 
જિાબદારી. તરેમણરે આ કામ કાર્ય્થક્ષમતાથી કર્યુું. 
માથરે કાળી ટોપી પહરેરી સી.આઇ.ડી. જેિા ગુપ્ત 
િરેશમાં ફરતા. અનરેક પોળોના નાકરે ભીંતપત્રો 
પર દરરોજ એકસરખા સમાચાર લખાઈ જાર્ય 
એિી ઉતિમ વર્યિસથા તરેમણરે કરી હતી.

ત્મસ્તરી, ડાહ્ાિાઈ ગરોકળદાસ
જનમ : 1911. અજરાઈ, તા. ગણદરેિી.

સુથાર કુટુંબ. પ્રાથવમક વશક્ષણ. વપતા જાહરેર 
પ્રિમૃવતિમાં હોિાથી દરેશસરેિાના સંસકાર. 
ગણદરેિીમાં જાહરેરપ્રિમૃવતિ. 1941ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 4 માસની 
જેલ. 1942ની ચળિળમાં સભા-સરઘસો 
િગરેરરે કાર્ય્થકમોમાં ભાગ લીધો. તર્યાર બાદ 
સહકારી પ્રિમૃવતિ.

ત્મસ્તરી, ડંુગરજી પ્ેમજી
િડોદરા.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
િડોદરાથી તા. 18-8-1942ના રોજ સિારરે 34 
ર્યુિાનો લડતનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. તરેમણરે 
આણંદ અનરે આસપાસનાં ગામોમાં લડતનો 
પ્રચાર કર્યયો અનરે પવત્રકાઓ િહેંચી. સાંજે પાછા 
ફરતાં અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે પોલીસોએ તરેમના 
ઉપર ગોળીબાર અનરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
સખત લાઠીમારથી તરેઓ ઘાર્યલ થર્યા હતા.

ત્મસ્તરી, ધૂળાિાઈ જગજીવનદાસ

જનમ : 22 મરે, 1885.

1921 : અમદાિાદ રાષ્્રીર્ય મહાસભામાં 
સિર્યંસરેિક. 1927 : પૂરપીકડતોની સરેિા. 
1930 : મીઠા- સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1932-
35 : સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1940 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
કારાિાસ. સપકરિાર લડતમાં. વર્યિસાર્ય : 
દરજી. ખાદીભંડારનું સંચાલન.
અિસાન : 27 નિરેમબર, 1956.

ત્મસ્તરી, નરિેરામ જરેામિાઈ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942ની લોકકાંવત િખતરે અભર્યાસ તર્યાગ. 
સરઘસમાં જોડાતા, પવત્રકાવિતરણ. 6 મવહના 
કારાિાસ. મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં.

ત્મસ્તરી, નંદ્લા્લિાઈ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિાથી 
િઢિાણમાં ધરપકડ કરિામાં આિી. રાજકોટની 
જેલમાં તરેમણરે કરેદની સજા ભોગિી.

ત્મસ્તરી, પુરુષરોત્તમિાઈ ડાહ્ાિાઈ
પાવલતાણા, કજ. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિઓમાં જોડાઈનરે જોખમી કામો 
કર્યાું અનરે પકડાર્યા નવહ. હકરજનસરેિા તથા 
વશક્ષણના ક્ષરેત્રરે કામ કરતા રહ્યા.
તરેમનું વનધન થર્યરેલ છરે.

ત્મસ્તરી, પેક્રનબહેન
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ શરૂ થતાં 
ચંપાબહરેન મહરેતાએ સ્ત્રીઓની સભા બોલાિી, 
તરેમનરે બધા િૉડયોનાં અવધનાર્યક નીમર્યાં. 
અમદાિાદમાં પ્રિમૃવતિઓનું આર્યોજન કરતાં 
અનરે માગ્થદશ્થન આપતાં. તરેમની સલાહથી 
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સ્ત્રીિૉડ્થ-નાર્યકો નીમર્યાં. બહરેનોનાં સરઘસો 
ગોઠિતાં.

ત્મસ્તરી, િગવાનદાસ મકનજી
જનમ : 28 જૂન, 1923. ગણદરેિી, કજ. િલસાડ.

મૅકટ્રક પાસ. કકશોરિર્યરે િાનરસરેનામાં જોડાઈનરે 
પ્રભાતફરેરી, સરઘસમાં ભાગ લીધો. માતા 
રેંકટર્યા કાંતતાં, મોટી બહરેન મુંબઈમાં 
દારૂતાડીની તથા વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ કરતાં. દરેશભક્તની દીક્ષા. 1942ની 
લડત શરૂ થઈ તર્યારરે િડોદરા કલાભિનમાં 
અભર્યાસ. હડતાળો પડિાથી ગણદરેિી જઈનરે 
પવત્રકા માટરેનો સામાન નિસારીથી લાિી 
ર્યોગર્ય સથળરે પહોંચાડતા. સભા-સરઘસ, શાળા 
પર વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો. ગણદરેિીમાં રહીનરે 
કરિકટશ હદમાં ચોરા બાળિા, ટપાલ લૂંટિી, 
ટપાલ કચરેરી બાળિી, રરેલિરેમાં ભાંગફોડ 
િગરેરરેમાં સકકર્ય રહ્યા. 3 જાનર્યુઆરી, 1943ની 
રાત્રરે સામળાિાડીની છાિણીમાં જતાં ધરપકડ. 
14 કદિસ લૉક-અપમાં. પોલીસરે માવહતી 
મરેળિિા ધમકી આપી. પછી નિસારીની 
સબજેલમાં 6 માસ રાખીનરે સૂરતની સબજેલમાં 
2 માસ. પુરાિાના અભાિરે મુ્ત.

ત્મસ્તરી, મગનિાઈ મરોહનિાઈ
તોરણગામ, કજ. િલસાડ.

1942ની ચળિળમાં અભર્યાસ છોડીનરે જોડાર્યા. 
સભા-સરઘસો તથા ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ. 
તરેમની ધરપકડ થઈ. 1 િષ્થની સખત કરેદની 
સજા થઈ.

ત્મસ્તરી, મગન્લા્લ કેસુરિાઈ
જનમ : 1905. અમલસાડ, તા. ગણદરેિી.

રાષ્્રીર્ય વિનર્યમંકદર(હાઈસકૂલ)ના આચાર્ય્થ 
દલપતભાઈ વિારા રાષ્્રીર્ય ભાિનાનું વસંચન. 
અમદાિાદ ગર્યા. સરદાર પટરેલ, સિામી આનંદ, 
કાકા કાલરેલકરનો સંપક્થ. 1930ની સિતંત્રતાની 

ચળિળમાં. ધરાસણાના મીઠાના અગરો પરના 
હલલામાં જોડાર્યા. નિસારીની સતર્યાગ્રહની 
છાિણીમાં કામ કર્યુું. અમલસાડમાં ધરપકડ. 6 
માસની સખત કરેદની સજા. જેલમાં તકબર્યત 
બગડી.
અિસાન : 1934.

ત્મસ્તરી, મહમદ યુસુિ
અમરરેલી.

1930ની કાનૂનભંગની લડત િખતરે 
અમદાિાદમાં લડતના કાર્ય્થકમોમાં ભાગ લરેતાં 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. સાબરમતી 
સરેનટ્રલ જેલમાં સાત માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો. 
રાજર્ય-સરકાર તરફથી પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.

ત્મસ્તરી, મહમદયુસુિ દુ્લાબષિ
અમરરેલી.

1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગનું આંદોલન થર્યું 
તર્યારરે મમૃદુલાબહરેન, ઇનદુબહરેન િગરેરરે સાથરે 
સતર્યાગ્રહ કરતાં પકડાર્યા હતા. 7 માસની જેલ 
સાબરમતીમાં ભોગિી.

ત્મસ્તરી, મેઘજીિાઈ ્લરી્લાધર
જનમ : 1924. રાજકોટ. અભર્યાસ : ધોરણ 5.

રાજકોટ લડતમાં પવત્રકા આકદ િહેંચિાનું કામ 
કરતાં રાજર્ય-સરકારની પોલીસરે તરેમની ધરપકડ 
કરી. ત્રણ માસ સુધી રાજકોટની જેલમાં 
અટકમાં રાખરેલ. વનિમૃતિ જીિન ગાળરે છરે.

ત્મસ્તરી, હરીરજીિાઈ જરેામિાઈ
મોરબી, કજ. રાજકોટ.

1921થી ગાંધીજીની પ્રરેરણાથી લડતમાં સામરેલ 
થર્યા હતા. ખાખરરેચી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
મોરબી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં રાજર્યરે તરેમનરે 
હદપાર કર્યા્થ. ધોળ લડત િખતરે આંખ ઉપર 
લાઠી િાગિાથી ઈજા થઈ. થાણામાં મકાન હતું 
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તરે રાષ્્રનરે ચરણરે ધરી દીધું. ગાંધીજી તરેમનરે 
‘મારો મૂંગો સરેિક’ કહીનરે કબરદાિતા.
અિસાન : 23 માચ્થ, 1942.

મરીઠુ શેઠ નબરીવા્લા
જામનગર.

જામનગર રાજર્યના જુલમ સામરે લડતાં ધરપકડ 
િહોરી લીધી. જેલમાં રાજર્ય-સરકારના ત્રાસના 
ભોગ બનર્યા.

મરીરઝા અનવરબેગ અહમદબેગ
િતન : પરેટલાદ, કજ. ખરેડા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો 
અનરે વશક્ષક તરીકરે કામગીરી સિીકારરેલી. 
1942થી સામાકજક દૂષણો – વનરક્ષરતા, 
દારૂની લત િગરેરરે પરેટલાદ તથા આસપાસનાં 
ગામોમાં પછાત કોમોમાંથી દૂર કરિાનું કાર્ય્થ 
કરતા રહ્યા.

મુકાદમ, કમુબહેન વામનરાવ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

‘પંચમહાલના વસંહ’ ગણાતા પ્રવસદ્ધ કૉંગ્રરેસી 
નરેતા િામનરાિ મુકાદમનાં પુત્રી. કડસરેમબર, 
1942માં દાહોદમાં પંચમહાલ કજલલા આઝાદ 
પકરષદ મળી. તરેમાંથી ધરપકડ કરી. કુલ પંદર 
જણાની ધરપકડ. દરરેકનરે બરે માસની કરેદની 
સજા.

મુકાદમ, વામનરાવ સરીતારામ
જનમ : 1885. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

1916માં હોમરૂલ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
ગામડાંમાં પ્રચાર. લોકમાનર્ય કટળકના 
અનુર્યાર્યી. 1917માં તરેમના અનરે મવણલાલ 
મહરેતાના આમંત્રણથી ગોધરામાં ગુજરાત 
રાજકીર્ય પકરષદ મળી. તરેમાં ગાંધીજી, કટળક, 
મહંમદ અલી ઝીણા િગરેરરે હાજર. તરે પછી 
િરેઠપ્રથા વિરદ્ધ જોરદાર પ્રચાર. 1924માં 

સિરાજપક્ષમાં જોડાર્યા અનરે ધારાસભર્ય ચૂંટાર્યા. 
1930માં પંચમહાલના સિર્યંસરેિકોની ટુકડી 
લઈનરે ધરાસણા જઈ મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ. 
ખૂબ માર ખાધો. ધરપકડ. 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહનાની સજા. 1942માં ધરપકડ. લાંબો 
સમર્ય અટકાર્યત. કુલ 5 િાર જેલ ભોગિી. 
‘પંચમહાલના વસંહ’નું કબરદ લોકો તરફથી. 
1947 : મુંબઈ રાજર્યના ધારાસભર્ય, દંડક. 
‘વશિાજી મહારાજ’ પુસતક લખર્યું.
અિસાન : 1950.

મુખરી ગરોપા્લજી ટરોપણદાસ
જનમ : 4 ફરેરિુઆરી, 1905. રાજકોટ.

1930-31ની ચળિળમાં કરાંચીમાં હતા. તર્યાં 
ભાગ લીધો. 1942ની લડતમાં ધરપકડ કરી. 
એક િષ્થની કરેદની સજા ભોગિી. ભારત 
સરકારરે પરેનશન, તામ્પત્ર એનાર્યત કર્યાું.
વનધન : 30 સપટરેમબર, 1981.
મુખી, સૂર્ય્થિદન
અમદાિાદ.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
અસારિાના િૉડ્થનાર્યક તરીકરે શહરેર સૂબાએ 
નીમર્યા. તરે મુજબ સભા-સરઘસ, પવત્રકાપ્રિમૃવતિ 
િગરેરરેમાં સરેિા આપી. તરેઓ પોળનાર્યકો, 
શરેરીનાર્યકો અનરે સિર્યંસરેિકોનરે લડતમાં 
સૂચનાઓ આપતા.

મુખયાજી, દામરોદરદાસ
દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં દાહોદ જઈ 
તર્યાં ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. સરઘસોમાં 
જોડાર્યા. પવત્રકાવિતરણ. ધરપકડ. બરે માસની 
કરેદની સજા.

મુનશરી, કનૈયા્લા્લ માણેક્લા્લ
જનમ : 3 કડસરેમબર, 1887. ભરૂચ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : 
મુંબઈ.
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અભર્યાસ : બી.એ., ધારાશાસ્ત્રી, શ્ીઅરવિંદથી 
પ્રભાવિત. 1913 : િકીલાત મુંબઈ. 1916 : 
હોમરૂલ લીગમાં. ‘ર્યંગ ઇકનડર્યા’ના સહમંત્રી. 
1919 : હોમરૂલ લીગના મંત્રી. સાવહતર્ય અનરે 
વશક્ષણક્ષરેત્રરે સકકર્ય. 1927 : મુંબઈ 
વિધાનપકરષદના સભર્ય. 1928 : સરકારી 
અનર્યાર્યી નીવતનો વિરોધ. તર્યાગપત્ર. 
રાજર્યપાલનરે પત્ર. બારડોલી અતર્યાચારો માટરે 
તપાસસવમવતના સભર્ય. પુન: વિધાનસભામાં. 
1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. છ મવહના કારાિાસ. 
1932 : સતર્યાગ્રહ. 2 િષ્થ કઠોર કારાિાસ. 
1937 : મુંબઈ રાજર્યના ગમૃહમંત્રી. કોમી 
હુલલડો કડક હાથરે દાબી દીધાં. 1939 : 
મંત્રીમંડળનું સામૂવહક તર્યાગપત્ર. 1940 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 1942 : અખંડ 
વહનદુસતાન માટરે પ્રિમૃવતિ. 1946 : બંધારણ 
સભાના તથા બંધારણ સવમવતના સભર્ય. 
1947 : હૈદરાબાદમાં એજનટ-જનરલ. કટોકટી 
સમર્યરે કુશળતાથી દરેશનું વહત સાચવર્યું. સમથ્થ 
સાવહતર્યકાર. સાવહતર્ય પકરષદના સૂત્રધાર. 
‘કમૃષણાિતાર’ શ્રેણીના સજ્થક. ભારતીર્ય 
વિદ્ાભિનના સથાપક અનરે કુલપવત.
અિસાન : 8 ફરેરિુઆરી, 1971. મુંબઈ.

મુનશરી, કુસુમબહેન
ભરૂચ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. ભરૂચ કજલલામાં તરેમના અધર્યક્ષપદરે 
દરેશસરેવિકા સંઘની સથાપના કરિામાં આિી 
હતી. તરેમણરે ભરૂચમાં દારૂતાડીનાં પીઠાંઓ 
તથા પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો હતો.

મુનશરી, પ્ાણ્લા્લ
િડોદરા.

િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના એક સથાપક અનરે 

આગરેિાન. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ શરૂ 
થતાં તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે 
તરેમનરે લાંબા સમર્ય સુધી અટકાર્યતમાં 
રાખિામાં આવર્યા હતા.
1937માં વિસનગર મુકામરે તરેમના પ્રમુખપદરે 
િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળનું અવધિરેશન 
ભરિામાં આવર્યું હતું.

મુનશરી, રામરાય મરોહનરાય
જનમ : 12 એવપ્રલ, 1892. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. 1906માં 14 
િષ્થની કકશોર િર્યરે કાકનતકારીઓના સંસગ્થમાં. 
1907ની સૂરત કૉંગ્રરેસ િખતરે સિર્યંસરેિક. 
કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. 1916થી 21 સુધી હોમરૂલ 
લીગના કાર્ય્થમાં. 1922-24 : અસહકારની 
હાકલનરે માન આપી તરેમણરે િકીલાતનો તર્યાગ 
કર્યયો. 1930-31ની લડત િખતરે મુંબઈ અનરે 
અમદાિાદમાં ધરપકડ અનરે સજા. નાવશકની 
જેલમાં. ‘મુંબઈ કૉવનકલ’, ‘ગ્રામ-સિરાજર્ય’ 
અનરે ‘સટાર’માં પત્રકાર તરીકરેનું કાર્ય્થ. દસકોઈ 
તાલુકા સવમવતના આગરેિાન. માણસા 
સતર્યાગ્રહમાં તર્યાંના નરેતાઓના માગ્થદશ્થક.

મુનશરી, ્લરી્લાવતરી કનૈયા્લા્લ
જનમ : 23 મરે, 1899.

િતન : અમદાિાદ. િસિાટ : મુંબઈ.
સાવહતર્યકાર, શૈક્ષવણક, રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિ. 
1930માં મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરપકડ. 3 
માસની સજા. 1931-34 : મહારાષ્્ર, પ્રાંવતક 
કૉંગ્રરેસ કવમકટનાં સભર્ય. અકખલ વહનદ 
મહાસભા સવમવતનાં સભર્ય. 1932 : 
સતર્યાગ્રહની લડત. ધરપકડ. એક િષ્થની સજા. 
1942 : લડત િખતરે અટકાર્યત. ચાર માસ 
પછી મુક્ત.
અિસાન : 6 જાનર્યુઆરી, 1978.

મુનશરી, ત્વત્પનચંદ્ર મગન્લા્લ
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અમદાિાદ.

પ્રીતમનગર વર્યાર્યામશાળાના સભર્ય. ગાંધીજીનાં 
સાવહતર્યના િાચક. સી.એન. વિદ્ાવિહારના 
વિદ્ાથભી. તરેથી દરેશભક્તની ભાિના. રાષ્્રીર્ય 
વિદ્ાથભીમંડળમાં સકકર્ય. 1942ની ચળિળમાં 
સરઘસોમાં જોડાતા, પવત્રકાઓ િહેંચતા, 
પવત્રકા છુપાિી રાખતા. તાર-ટરેવલફોનનાં દોરડાં 
કાપતા. દરરેક મવહનાની 9મી તારીખરે ‘શહીદ 
દીન’ ઊજિિા નીકળતા. પોતાના વિસતારનાં 
સરઘસોમાં જોડાતા. લાઠીચાજ્થનો માર ખાધો. 
મહાલક્મી સોસાર્યટીથી િાસણા સુધી પવત્રકા 
િહેંચિા જતા. એક સરઘસમાંથી ધરપકડ. 
સાબરમતી જેલમાં 11 માસ સુધી અટકાર્યત.

મુનશરી, સુધરીર બટુકરાય
જનમ : 11 જાનર્યુઆરી, 1909. સૂરત.

1942માં તરેમનરે અટકાર્યતમાં લરેિામાં આવર્યા 
હતા. 9 મવહના સાબરમતી જેલમાં રાખિામાં 
આવર્યા.

મુત્ન, ચુનરી્લા્લ પરમાણંદદાસ
જનમ : 1895. વશહોર, કજ. ભાિનગર.

1930-31ની લડતમાં ભાગ લીધો. રાણપુરથી 
ધરપકડ કરિામાં આિી. છ માસની કરેદની 
સજા ભોગિી. ભારત સરકારનું પરેનશન 
એનાર્યત થર્યરેલ.
વનધન : 1980.

મુત્ન, ત્જનત્વજયજી
જનમ : 1886. અમદાિાદ.

રાજસથાનના િતની. મૂળ નામ કકસનવસંહ.
સંસકમૃત, પ્રાકમૃત, પાવલ ભાષાના ઊંડા અભર્યાસી. 
જૈન સાધુ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં પુરાતતિ 
મંકદરના આચાર્ય્થ. 1930માં ધરાસણાના 
સતર્યાગ્રહ િખતરે ટુકડીના નરેતા. ટુકડી ધરાસણા 
પહોંચરે તરે પહરેલાં ધરપકડ અનરે જેલિાસ. 
વશક્ષણ અનરે સંશોધનના ક્ષરેત્રરે મોટા ગજાના 

માનિી.
અિસાન : 1977.

મુત્નયા, ઉદયત્સંહ
દાહોદ.

કડસરેમબર, 1942માં પંચમહાલ કજલલા આઝાદ 
પકરષદ દાહોદમાં મળી, તરેના ડરેવલગરેટ. તરેમાંથી 
પોલીસરે મુવનર્યા સવહત 15 જણાની ધરપકડ 
કરી. દરરેકનરે બરે માસની કરેદની સજા.

મુલ્લાં, જમા્લ નૂરમહંમદ
જનમ : 5 જૂન, 1909. કટંબી, કજ. ભાિનગર.

1928ના બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ, 11 
મવહનો સિર્યંસરેિક તરીકરે કામગીરી. 1930માં 
ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં મીઠાના કાર્યદાના ભંગ 
માટરે ટુકડીની આગરેિાની. ધંધૂકા અનરે રાણપુરની 
આસપાસનાં ગામડાંમાં પ્રચાર કરી લોકજાગમૃવત 
આણી. ધાંગધા, િણોદ, મોરબી, રાજકોટ અનરે 
જૂનાગઢની લડતોમાં ભાગ લીધો અનરે જેલની 
સજા ભોગિી. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
િડોદરામાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. સરઘસમાં જતાં 
પોલીસના ગોળીબારથી સખત ઈજા.
અિસાન : 15 જૂન, 1985.

મુસાજી, ઇસમાઈ્લ જીવાિાઈ
િડોદ, તા. આણંદ, કજ. ખરેડા.

કાકનતકારીઓ સાથરે સોબત. 1942ની લડતમાં 
ટરેવલગ્રાફના તારો કાપિાની પ્રિમૃવતિ. નકડર્યાદ, 
ઉતિરસંડા િચચરેના રરેલિરેલાઇનના પાટાઓ 
ઉખરેડિાની પ્રિમૃવતિ. ધરપકડ. 3 િષ્થની સખત 
કરેદની સજા.

મુસાિાઈ આદમિાઈ
અમરરેલી.

રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ 
િહોરી લીધી. જેલની સજા ભોગિી. રાજર્ય-
સરકાર તરફથી પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.
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મુસતિા આઝમ
ભરૂચ.

ભરૂચની નગરપાવલકાના સરેવનટરી ખાતાના 
સબ-ઇનસપરે્ટર હતા. અસહકારની ચળિળ 
1920-22માં તરેમણરે ભાગ લીધો. 
નગરપાવલકાની 10 િષ્થની નોકરીમાંથી 
કખલાફત ચળિળના ટરેકામાં અનરે કખલાફતની 
નર્યાર્યી માગણી માટરે રાજીનામું આપી દીધું હતું.

મુંગરા, દયાળજીિાઈ ગુ્લાબિાઈ
િાલોડ, કજ. સૂરત.

નિસારી તાલુકાના અષ્ગામની પ્રાથવમક 
શાળાના આચાર્ય્થ. 1921થી જ નોકરી સવહત 
હડતાળ, વપકરેકટંગ, કાંતણ િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓ કરી. 
ખાદી-રેંકટર્યા પ્રચાર. 1926થી 1928માં 
િાલોડની શાળામાં વર્યાર્યામનો અખાડો શરૂ 
કર્યયો. 1930ની લડત િખતરે વિદ્ાથભીઓની 
ટુકડીઓ લઈ તાલુકાનાં ગામોમાં લડતનો 
પ્રચાર કર્યયો. વહજરત િખતરે લોકોનરે મદદ. 
સરઘસ, સભા, વપકરેકટંગ, ધિજિંદનની 
પ્રિમૃવતિઓ. િરેડછી આશ્મની દરેખભાળ રાખી. 
1942માં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. રરેલિરેનરે 
નુકસાન, સરકારી મકાનોનો નાશ, 
અમલદારોનો બવહષકાર, શાળાઓનો બવહષકાર 
કરાિિો િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓ. વશક્ષકોનું મંડળ 
બનાિી સતર્યાગ્રહની પ્રિમૃવતિઓ. વશક્ષકો પાસરે 
રાજીનામાં અપાવર્યાં તરે સિીકાર્યાું નહોતાં. 
એમની તથા બીજા 10 વશક્ષકોની ધરપકડ. 
સાબરમતી જેલમાંથી 5 મવહનરે છુટકારો.

મૂળજી િરોળા
જનમ : 1925. મુંબઈ.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના બળિાનરે ટરેકો. 
આંદોલનમાં ભાગ. મુંબઈમાં કમાટીપુરા પાસરે 
પોલીસરે કરરેલ ફરેરિુઆરી 22, 1946ના 
ગોળીબારમાં ઘાર્યલ અનરે તરે જ કદિસરે મમૃતર્યુ.

મૂળુ માણેક
ઓખામંડળ, સૌરાષ્્ર. સિાતંત્ર્ય-પ્રરેમી િાઘરેર.

1857ના વિપલિ િખતરે તરેમણરે જોધા માણરેકના 
નરેતમૃતિ હરેઠળ કરિકટશ સરકાર અનરે ગાર્યકિાડ 
સામરે લડત આપી, બંડ પોકાર્યુું. તરેમણરે ઓખા 
બરેટ તથા વિારકાનો પણ કબજો લીધો. જોધા 
માણરેકના અિસાન પછી મૂળુ માણરેક તથા દરેિા 
માણરેકની નરેતાગીરી હરેઠળ કરિકટશ સરકાર અનરે 
ગાર્યકિાડ સામરે લડાઈ ચાલુ રાખી.

મૃદુ્લાબહેન સારાિાઈ
જનમ : 6 મરે, 1911. અમદાિાદ.

વપતા : અંબાલાલ સારાભાઈ. જાણીતા 
ઉદ્ોગપવત. વપતાના દરેશનરેતાઓ સાથરેના 
સંપકયોથી પ્રભાવિત. નાનપણથી કરિકટશવિરોધી 
િલણ. વશક્ષણ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં. 1919 : 
ખાદી અંગીકાર. સિાતંત્ર્ય કાર્ય્થકમોમાં 
સિર્યંસરેવિકા. 1927 : અમદાિાદમાં 
ર્યુિકપ્રિમૃવતિ. 1930 : અમદાિાદમાં વિદરેશી 
કાપડનો બવહષકાર. 1931 : સરેિાદળનું 
સંચાલન. છૂટાછિાર્યા સતર્યાગ્રહો. 1918 : 
રાજકોટ સતર્યાગ્રહ, કાશમીર રાષ્્રીર્ય પકરષદ 
કાર્ય્થકર. 1942 : સતર્યાગ્રહીઓ, કારાિાસીઓની 
સરેિાસહાર્યતા. સાબરમતી, બરેલગામ, ર્યરિડા, 
મુંબઈ, થંબામાં કારાિાસ. 1941 : અમદાિાદ, 
1946માં મરેરઠ, 1947માં કબહારમાં ધાવમ્થક 
અથડામણો સમર્યરે સરેિાકાર્યયો. 1947 : 
રચનાતમક કાર્ય્થ, મવહલા ઉન્નવત, સવહષણુતા 
કાર્ય્થકમો. 1947માં અપહૃતોનરે મરેળિિાના 
કાર્ય્થમાં સરેિા. શાંવતસૈવનક.
અિસાન : 1974.

મેઘરાજ મરોહન્લા્લ
જનમ : 1934. મુંબઈ.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના બળિા વિરદ્ધ 
આંદોલનમાં ભાગ લરેતાં પોલીસની ગોળીથી 
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િીંધાર્યા અનરે તરે જ કદિસરે મમૃતર્યુ. 22 ફરેરિુઆરી, 
1946.

મેઘાણરી, ઝવેરચંદ કાળરીદાસ
જનમ : 17 ઑગસટ, 1897. ચોટીલા, બગસરા, 
કજ. સુરરેનદ્રનગર.

અભર્યાસ : બી.એ. રાષ્્રીર્ય શાર્યર. વશક્ષક. 
કોલકાતાની િરેપારી પરેઢીમાં નોકરી. કાકઠર્યાિાડ 
પરત. રાણપુરથી પ્રગટ થતા ‘સૌરાષ્્ર’ 
સાપ્તાવહકમાં પોતાની કલમ વિારા સૌરાષ્્રની 
જનતામાં ચરેતના. ર્યુદ્ધગીતો વિારા સિતંત્રતાની 
લડતમાં જોમ પૂર્યુું. ‘વસંધુડો’ ર્યુદ્ધગીતોનું 
પુસતક. જપ્ત થર્યું. ભૂગભ્થ િાટરે જનતામાં 
ફરેલાતું રહ્યું. રાષ્્રીર્ય શાર્યરનું કબરદ. 1930 : 
મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ. ધંધૂકા કોટ્થમાં કરેસ. 
કોટ્થમાં ‘હજારો િષ્થની જૂની અમારી િરેદનાઓ’ 
ગીત ગાર્યું. 2 િષ્થની સજા. પરંતુ નર્યાર્યાધીશ 
અશ્ુભીની આંખરે કોટ્થનો ઓરડો છોડી ગર્યા. 
લોકસાવહતર્યના સંશોધન માટરે અથાગ જહરેમત. 
1933 : ‘જનમભૂવમ’ દૈવનકના સાવહતર્ય 
વિભાગના સંપાદક. સૌરાષ્્રની અકસમતા તરેમજ 
સાંસકમૃવતક િારસાનરે પુન:સથાવપત કરિામાં 
અવવિતીર્ય ર્યોગદાન. આજીિન ‘સરસિતી’ની 
ઉપાસના. 1936 : ફૂલછાબના તંત્રી. રાણપુર. 
પ્રવસદ્ધ કવિ અનરે લરેખક.
અિસાન : 9 માચ્થ, 1947.

મેિ, ત્ચત્તરંજન
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં. વિદ્ાથભી 
કાર્ય્થકર. ગુપ્ત રીતરે પવત્રકાનાં બંડલો લાિી, 
િહેંચિી, ગુપ્ત સભાઓમાં હાજરી, સરઘસોમાં 
જોડાિું. પોલીસરે તરેમનરે ઘરેર રરેડ પાડી હતી. 
પોલીસ ઉપર પથથરમારો. ગોળીબારથી 
ઘિાર્યા. લડત બાદ કૉંગ્રરેસ તરફથી ચાંદીનો 
મરેડલ ભરેટ મળ્ો. કાર્ય્થકરોનરે ઘરમાં ગુપ્ત 

રાખર્યા હતા.

મેનાબહેન નરરોત્તમદાસ
જ. 1899. સંિત : 1955.

મુંબઈની ભવગની સમાજનાં કાર્ય્થકર. 1932ની 
ચળિળમાં ભાગ લઈનરે રાષ્્રભક્તનો પકરચર્ય 
આપર્યો. મૂક સરેવિકા. નૅશનલ કાઉકનસલ ઑિ્ 
વિમરેનનાં સભર્ય.

મેર, દેવચંદિાઈ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ કરિામાં 
આિી. તરેમણરે લાંબો જેલિાસ ભોગવર્યો. તરેમનાં 
વિધિા મવણબહરેનનરે રાજર્ય-સરકારનું પરેનશન 
મળરે છરે.

મેવાડા, મંગુિાઈ નાગરદાસ
જનમ : 31 કડસરેમબર, 1907. ઊંઝા, કજ. 
મહરેસાણા.

વશક્ષણ : ઊંઝા, મહરેસાણા. િડોદરા. 1931માં 
ઇજનરેર. 1942 : િડોદરા રાજર્યની નોકરી. 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાંગફોડમાં સકકર્ય 
ભાગ. આર્ય્થસંગઠન પ્રગવત મંડળના સભર્ય. 
દારૂગોળો, સફોટક પદાથયો, હવથર્યારો ભરેગાં 
કરિાં. નાણાં મરેળિિા ઊંઝાના િરેપારીના પુત્ર 
બુધાલાલનું અપહરણ કરિામાં વનષફળ. 
ધરપકડ. 6 મવહના કારાિાસ. 1947 : રાજર્યની 
સરેિામાં પુન:સથાપન. મુંબઈ. સવચિાલર્યનું 
આર્યોજન.
અિસાન : 13 ઑગસટ, 1980.

મેવા્લા્લ જઠેા્લા્લ
પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે પોરબંદર 
રાજર્યરે જે કરેર િતા્થવર્યો તરેના ભોગ બનર્યા. રાજર્ય-
સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.
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મેશ્રી, ધરીરજ્લા્લ આદરીતરાય
સરભાણ.

સરભાણ. પોલીસચોકી સળગાિિામાં અનરે 
પવત્રકાઓ લાિિા–લઈ જિામાં ભાગ લીધો. 
જંગલમાં ગુપ્ત રહરેતા સાથીદારોનરે છૂપી રીતરે 
ખાિાનું પહોંચાડતા. પવત્રકા િહેંચતાં પકડાર્યા. 
6 માસની સજા ભોગિી.

મેસવાત્ણયા, િૂદરજીિાઈ 
ડરોસાિાઈ
જામજોધપુર, કજ. જામનગર.

જામનગર પ્રજામંડળના સકકર્ય કાર્ય્થકતા્થ. 
પ્રજામંડળની લડતમાં ભાગ લરેતાં ખૂબ સહન 
કરિું પડ્ું. સખત મારના ભોગ બનરેલા. 
1930-32 અનરે 1942ની રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં 
ભાગ લીધો.

મેહેરઅ્લરી, યુસુિ જાિર
જનમ : 23 સપટરેમબર, 1903. કચછ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : 
મુંબઈ.

ખોજા પકરિાર. અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.
બી. (મુંબઈ). કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. ‘બૉમબરે ર્યુથ 
લીગ’, ‘ઇકનડર્યન નૅશનલ વમવલવશર્યા’, ‘કૉંગ્રરેસ 
સોશર્યાવલસટ પાટભી’ િગરેરરેના સથાપક અનરે 
સંચાલક. જર્યપ્રકાશ નારાર્યણના સાથીદાર. 
સમાજિાદના પ્રચાર માટરે સમગ્ર દરેશનો પ્રિાસ. 
1942માં જેલિાસ. અટકાર્યત. સાર્યમન 
કવમશનનરે જાકારો આપતાં લાઠીચાજ્થમાં 
ઘિાર્યા. સારા િકીલ. પ્રજાસરેિક. બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 1934માં મુંબઈમાં 
સોશર્યાવલસટ પાટભીની સથાપનામાં ગણનાપાત્ર 
ફાળો. કચછી પ્રજાપકરષદના મુંદ્રા અવધિરેશનના 
પ્રમુખ. 1942માં ભૂગભ્થમાં રહી સકકર્ય. 
લાહોરની જેલમાં હતા છતાં એવપ્રલ, 1942માં 
મુંબઈના મરેર્યર તરીકરે ચૂંટાર્યરેલ. પ્રખર 
સમાજિાદી. નકલી મૌલાના આઝાદ તરીકરે 

એકલફનસટન કૉલરેજમાં ભાષણ કરતાં ધરપકડ. 
1944ના 30 મરે, ગાંધીજી ર્યુસુફની તકબર્યતના 
સમાચાર પૂછિા ગર્યા. 31 માચ્થ, 1940થી 2 
જુલાઈ, 1950 સુધી મુંબઈ વિધાનસભાના 
સભર્ય. ગુમાસતા પકરષદના સથાપક.
અિસાન : 2 જુલાઈ, 1950.

મૈરિરીદેવરી દ્લબહાદુર
બોચાસણ (સાબરમતી આશ્મ). ઉંમર : 17.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકા 
તથા ઠોંસા મારીનરે છાતીમાં ઈજાઓ કરી અનરે 
ચોટલો ઝાલી પછાડ્ાં.

મરોચરી, નારણિાઈ જઠેાિાઈ
કરજણ, િડોદરા.

અભર્યાસ : છ ગુજરાતી. 1931-32 : સતર્યાગ્રહ 
સંગ્રામમાં પ્રિરેશ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં ભાંગફોડ-પ્રિમૃવતિ. ટપાલ, 
પકરિહન, આકદ થંભાિિાના પ્રર્યતનો. 1 
િષ્થ કારાિાસ. ધંધાનો નાશ. દકરદ્ર અિસથા.

મરોડક, તારાબહેન
ભાિનગર.

દવક્ષણામૂવત્થ બાલમંકદરમાં સરેિા. તરેમની અનરે 
નાનીબહરેન(દરેશસરેવિકા સંઘિાળાં)ની 
આગરેિાની નીચરે 6-3-1931ના રોજ બહરેનોએ 
ખરેડામાં દારૂની હરાજી થિાની હતી, તરે સામરે 
સતર્યાગ્રહ કર્યયો. પોલીસોએ તારાબહરેનનરે હાથ 
પકડીનરે ઘસડ્ાં અનરે બીજી બહરેનોનરે પણ 
ધક્કા મારીનરે દૂર હઠાવર્યાં. પોલીસોએ બહરેનો 
ઉપર કરરેલા હુમલાથી દારૂના િરેપારીઓ 
શરમાર્યા અનરે હરાજીમાંથી ખસી ગર્યા. 
તારાબહરેન સવહત ઘણાં ભાઈબહરેનોની 
ધરપકડ થઈ. ઉનાળાના સખત તાપમાં બરેસાડી 
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રાખર્યાં. સાંજે છોડી મૂ્ર્યાં.

મરોક્િયા, પના્લા્લ મગન્લા્લ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ િખતરે દાહોદમાં કલાલના 
ઝાંપા પાસરેનાં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
માવલકોનરે આવથ્થક નુકસાન થિાથી ફકરર્યાદ. 
પોલીસરે ધરપકડ કરી. 4 માસની કરેદની સજા. 
1942ની ચળિળમાં સરકાર વિરોધી પવત્રકાઓ 
મહાિીર વપ્રકનટંગ પ્રરેસમાં છાપિા માટરે ધરપકડ. 
2 માસની કરેદની સજા.

મરોક્િયા, પરસરોત્તમ શરોિારામ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં 
કલાલના ઝાંપા પર આિરેલાં દારૂનાં પીઠાં પર 
શાંવતમર્ય વપકરેકટંગ. માવલકોની ફકરર્યાદ. 
ધરપકડ. 1.5 માસની કારાિાસની સજા.

મરોક્િયા, માણેક્લા્લ શામળદાસ
દાહોદ.

1930ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં કલાલનાં 
ઝાંપા પાસરેનાં દારૂનાં પીઠાં પર શાંવતમર્ય 
વપકરેકટંગ. આિક ઘટિાથી માવલકોની ફકરર્યાદ. 
ધરપકડ. 4 માસની કરેદ.

મરોક્િયા, ત્વઠ્ઠ્લદાસ દ્લસુખિાઈ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દારૂનાં પીઠાં પર 
દાહોદમાં રોજ વપકરેકટંગ કરિા જતા. માવલકોનરે 
આવથ્થક નુકસાન થિાથી ફકરર્યાદ. પોલીસરે 
ધરપકડ કરી. કરેસ ચલાિી 3 માસનો કારાિાસ.

મરોક્િયા, હરીરા્લા્લ કરોદર્લા્લ
દાહોદ.

1930ની લડત િખતરે દાહોદમાં દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. પોલીસરે ધરપકડ કરી. કરેસ 

ચલાિી 1.5 માસના કારાિાસની સજા.

મરોતરીિાઈ દેસાઈિાઈ
પીલુદ્રા, ભરૂચ.

1932ની લડતમાં 10 માણસોની ટુકડી 
અંકલરેશ્વરમાં પરદરેશી કાપડ પરનું વપકરેકટંગ 
કરિા ગઈ. જંગલ સતર્યાગ્રહ િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. તાડનાં ઝાડ કાપિા જતાં પકડાર્યા. 9 
માસની સજા ભોગિી.

મરોતરીરામ રિંબકદાસ
િડથલ, કજ. ખરેડા.

ખરેડા સતર્યાગ્રહ (1917) િખતરે સરકારનરે 
મહરેસૂલ ન ભર્યુું. તરેથી તરેમની દસ હજાર 
રૂવપર્યાની કકંમતની જમીન માત્ર વસતિરેર રૂવપર્યા 
મહરેસૂલ િસૂલ કરિા માટરે સરકારરે ખાલસા કરી 
દીધી.

મરોતરીવા્લા, શાંતાબહેન ક્દનેશચંદ્ર
જનમ : જૂન, 1924. મુંબઈ.

િડિાઓ મૂળ કોઠારા(કચછ)ના. 1942નું 
આંદોલન શરૂ થતાં લડતમાં જોડાિા 
બહરેનપણીઓ સાથરે ગણદરેિી ગર્યાં. શાળા ઉપર 
વપકરેકટંગ, સભા, સરઘસ, નિસારી વમલ સામરે 
ઉપિાસ, પટરેલ-તલાટીઓનાં રાજીનામાં લરેિાં 
િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. કડસરેમબર, 1942 
પછી નરેતાઓના આદરેશ મુજબ. હાંસાપોરથી 
ધરપકડ િહોરી. અટકાર્યત. છૂટ્ા બાદ 
અભર્યાસ. મૅકટ્રક પાસ થઈ વશવક્ષકા. ગ્રૅજર્યુએટ 
થર્યાં.

મરોદરી, અંબા્લા્લ હરીરા્લા્લ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930-32ની લડત દરવમર્યાન બહરેનોનું 
સંગઠન કવપલાગૌરી ચંદુલાલ દલાલના 
સહકારથી શરૂ કર્યુું. દરેશસરેવિકા સંઘની સથાપના 
કરી. બહરેનોનરે કાંતિા તથા સભા-સરઘસોમાં 
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જોડાતી કરી. વિદરેશી માલની દુકાનો પર ચોકી 
કરિા પ્રરેરણા આપી.

મરોદરી, ઈશ્વર્લા્લ છગન્લા્લ
વનિાસ : સૂરત.

1942માં પવત્રકાવિતરણ. સરઘસ. દારૂતાડીનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. લાઠીમાર. માથામાં ઘા. 
મોડી રાત્રરે ભીંતો પર પવત્રકા ચોંટાડતા.

મરોદરી, કુબેરદાસ હરગરોત્વંદદાસ
જનમ : એવપ્રલ, 1885. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : પ્રાથવમક સાત ધોરણ. 1915 : 
હોમરૂલ લીગમાં જોડાર્યા. 1920 અનરે 1930ની 
સિાતંત્ર્યપ્રાવપ્તની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
જેલિાસ. 1930 સુધી કૉંગ્રરેસના સકકર્ય 
કાર્ય્થકર. 1933 : અમદાિાદ મર્યુવનવસપાવલટીના 
સભર્ય.

મરોદરી, ખરીમચંદ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં પવત્રકાવિતરણમાં સકકર્ય 
ભાગ. કડસરેમબર, 1942માં હાજાપટરેલની પોળ, 
ખારાકૂિાની પોળમાં ઘરની જડતી. આશરરે 
500 પવત્રકા મળી. ધરપકડ કરીનરે રૂ. 500 દંડ.

મરોદરી, ચૂનરી્લા્લ ત્શવ્લા્લ
જનમ : 22 ઑગસટ, 1913. ભરૂચ.

1930-32ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
કજલલાની વિવિધ પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. ‘ભરૂચ 
શહરેર કૉંગ્રરેસ બુલરેકટન’ના તંત્રી. હાંસોટમાં 
મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો. અંકલરેશ્વરમાં 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
કાર્યદાભંગ કરી સભાઓ ભરી. રાષ્્રિાદી 
કાવર્યોની રચના.

મરોદરી, જમનાદાસ ચંદુ્લા્લ
જનમ : 1916. િાડાવસનોર, કજ. ખરેડા.

અભયાસ : બરી.એ., સામાત્જક 
સેવામાં પ્વેશ. 1942 : ‘ક્હનદ 
છરોડરો’ આંદરો્લન. પરો્લરીસ 
ગરોળરીબારમાં અવસાન.
મોદી, જાદિજીભાઈ કરેશિજી

જનમ : 24 ઑગસટ, 1904. તળાજા, કજ. 
ભાિનગર.
અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. ભાિનગર 
પ્રજાપકરષદમાં જોડાર્યા. રાજકોટની લડતમાં 
મદદ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ધરપકડ. સાબરતમી જેલમાં 2 િષ્થની સજા. 
િકીલાતનરે વતલાંજવલ. હકરજનસરેિા. શૈક્ષવણક 
ક્ષરેત્રરે સરેિા. 1948 : ભાિનગરમાં જિાબદાર 
તંત્ર િખતરે મંત્રીમંડળમાં. સૌરાષ્્ર રાજર્યની 
વિધાનસભામાં સપીકર. 1952માં સૌરાષ્્રના 
મંત્રી. ભાિનગર કજલલા પંચાર્યતના પ્રમુખ. 
ગાંધીસમમૃવત, સરદારસમમૃવત, વગજુભાઈ સથાવપત 
શૈક્ષવણક સંસથાના પ્રમુખસથાનરે.

મરોદરી, તારાબહેન રમણરીક્લા્લ
જનમ : 10 એવપ્રલ, 1903. અમદાિાદ.

1920માં તરેમના પવત સાથરે સાબરમતી 
આશ્મમાં જોડાર્યાં. 1930માં અમદાિાદમાં 
તથા સૂરત કજલલામાં પરદરેશી કાપડની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ. મીઠુબહરેન હોરમસજી વપકટટના 
નરેતમૃતિ હરેઠળ દારૂબંધીની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. તરે 
માટરે કારાિાસ. કુલ 4 િખત જેલમાં. હકરજન 
આશ્મમાં વનિાસ.

મરોદરી, તુ્લસરીદાસ સાકર્લા્લ
જનમ : 14 જુલાઈ, 1921. િાડાવસનોર, કજ. ખરેડા.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ 
લીધો. પવત્રકાઓ વિારા ગામડાંમાં લડતનો 
પ્રચાર. 18 ઑગસટ, 1942ના રોજ 34 
વિદ્ાથભીઓની ટુકડી પ્રચાર માટરે િડોદરાથી 
આણંદની આસપાસનાં ગામોમાં પ્રચાર કરી, 
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પવત્રકા િહેંચી, અડાસ સટરેશનરેથી ગાડીમાં બરેસરે 
તરે અગાઉ પોલીસ પાટભી વિારા ગોળીબારમાં તર્યાં 
જ શહીદ થર્યા. અડાસ સટરેશન પાસરે સમારક 
સતંભ.

મરોદરી, નગરીનદાસ ગરોકળદાસ
પોરબંદર.

પોરબંદરમાં આઝાદીની લડતના મશાલચી. 
ગાંધીજીના વિચારોથી પ્રભાવિત. રાજર્યના 
અનર્યાર્યો સામરે લડત. 1930ના ધોલરેરા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. પોલીસના હાથરે સખત 
મારપીટ. ‘છાર્યા’ હકરજન આશ્મના સથાપક. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે રાજર્યરે 
નિીબંદર જેલમાં પૂરીનરે જુલમો ગુજાર્યા્થ. 8 
માસનો જેલિાસ. તરેમનું વનધન થર્યરેલ છરે.

મરોદરી, નટવર્લા્લ ચૂનરી્લા્લ
જનમ : જુલાઈ, 1917. િાડાવસનોર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1942 : સતર્યાગ્રહ. 
કારાિાસમાં અટકાર્યત. 1944માં મુક્ત. 
1947 દરેશીરાજર્યોના જોડાણ આંદોલનમાં 
સકકર્ય.
મોદી, પ્રહલાદરાર્ય
જનમ : 1912. ભાિનગર.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભાિનગરના બંદર પર ર્યુદ્ધસામગ્રીની હરેરફરેર 
ઉપર વપકરેકટંગ કરતાં પકડાર્યા. 8 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

મરોદરી, મકનજી વનમાળરીિાઈ
પાલ, કજ. સૂરત.

1921માં રાંદરેર મર્યુવન. શાળાના વશક્ષક તરીકરે 
નોકરી છોડીનરે રાષ્્રીર્ય શાળામાં જોડાર્યા. 
મલરેકપોરમાં અનરે પછી િરાડમાં વશક્ષકના કામ 
સાથરે કૉંગ્રરેસના સભર્યો નોંધતા, દારૂતાડીનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ, રેંકટર્યાનો પ્રચાર. ગામમાં 
સિર્યંસરેિક દળની સથાપના. વપકરેકટંગની 

પ્રિમૃવતિનરે કારણરે જહાંગીર પટરેલરે દૂબળાઓ 
મારફતરે ખૂબ માર ખિડાિી, બરેભાન કર્યા્થ. 
ઘકડર્યાળ, પહરેરરેલાં કપડાં િગરેરરે લઈ ગર્યા. 
મુશકરેલીથી ગામમાં ગર્યા. લોકો ઉશકરેરાર્યા 
તરેમનરે શાંત પાડ્ા. ગાંધીજીએ ‘નિજીિન’માં 
નોંધ લખી, ધનર્યિાદ આપર્યા. ખાદીપ્રચારકાર્ય્થ. 
છરેલલરે મુંબઈમાં િસિાટ.

મરોદરી, માણેક્લા્લ ચૂનરી્લા્લ
જનમ : જાનર્યુઆરી, 1904. ખરેડા.

1921 : મહરેમદાિાદ. રાષ્્રીર્ય શાળાની 
સથાપના. 1923 : બોરસદના રાસ ગામરે 
રાષ્્રીર્ય શાળાના આચાર્ય્થ. 1923 : નાગપુર 
ઝંડા સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. બોરસદ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 1927 : મહરેમદાિાદમાં 
પૂરસંકટમાં સરેિા. 1930 : લસુંદ્રા મીઠા-
સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. કારાિાસ. સુધરાઈ આકદ 
સંસથાઓમાં સકકર્ય.

મરોદરી, મરોહન્લા્લ અમૃત્લા્લ
જનમ : 1913. અમરરેલી.

પરદરેશી કાપડ તથા દારૂના વિરોધમાં વપકરેકટંગ. 
ધંધૂકાથી પકડાર્યા. એક િષ્થની સજા. 1934માં 
અમદાિાદથી પકડાર્યા. એક િષ્થની સજા 
ભોગિી. 1938-39માં રાજકોટ સતર્યાગ્રહની 
લડતમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ ભોગવર્યો. 
1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ થઈ. 1 િષ્થની સજા. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ની લડતમાં પકડાર્યા. 8.5 માસની સજા 
ભોગિી. ભૂદાન પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

મરોદરી, રમણરીક્લા્લ ઓચછવ્લા્લ
જનમ : આશરરે 1922. દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. 
દાહોદ.

વર્યિસાર્ય : િરેપારી. ગાંધીજીના સતર્યાગ્રહો અનરે 
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પ્રિમૃવતિઓથી પ્રભાવિત થઈ રાષ્્રીર્ય ભાિના 
વિકસી. દરેિગઢબાકરર્યા દરેશીરાજર્ય હોિાથી 
ચળિળ ચાલતી નહોતી. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં કરિકટશ વહનદના દાહોદ 
મુકામરે જઈનરે સરકારી કચરેરી પર રાષ્્રધિજ 
ફરકાિી, મોટરેથી સૂત્રોચચાર. પોલીસરે ધરપકડ 
કરી. 4 માસની કરેદની સજા.

મરોદરી, રમણરીક્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 23 માચ્થ, 1884. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એ.. 1920માં આશ્મની 
રાષ્્રીર્ય શાળામાં વશક્ષક. દાંડીકૂચના 
સૈવનકોમાંના એક. 1932ની લડત િખતરે 
સમસત ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની પકરષદ 
પીપળાિ, કજ. ખરેડામાં તા. 15-1-1933ના 
કદિસરે મળી તરેના પ્રમુખ. સખત લાઠીમારમાં 
ઘિાર્યરેલા છતાં ધિજનું રક્ષણ કર્યુું. ધરપકડ. 2 
િષ્થની સજા અનરે દંડ. હકરજન સરેિક સંઘના 
કાર્ય્થમાં સકકર્ય.
મોદી, રવસકલાલ છોટાલાલ
જનમ : 1924. નસિાડી, કજ. િડોદરા.

વનિાસ : નસિાડી, િડોદરા. અભર્યાસ : 
માધર્યવમક. નસિાડીમાં રજિાડી અતર્યાચાર 
સામરે પ્રજાજાગમૃવત. 5 િષ્થ કારાિાસ. કુટુંબ પર 
આપવતિની િષા્થ.

મરોદરી, વલ્લિદાસ ચંદુ્લા્લ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

કૉંગ્રરેસ કાર્ય્થકર. 7 જાનર્યુઆરી, 1932ના રોજ 
ધરપકડ. બીમાર હોિાથી મુ્ત કરી હાજરી 
પુરાિાનો હુકમ. 17-8-1932ના રોજ 6 
માસની કરેદની સજા. 1942ની લડતમાં 7-10-
1942ના રોજ વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ 
ધરપકડ. 2 માસની સજા. અપીલ કરીનરે વનદયોષ 
છૂટ્ા. છતાં ઘણો સમર્ય જેલમાં રહ્યા હતા. તરે 
પછી ફરી પકડીનરે સાબરમતી જેલમાં 
અટકાર્યત.

મરોદરી, હક્ર્લા્લ સુંદરજી
જનમ : 9 મરે, 1916. કુંડલા, સૌરાષ્્ર.

1930-31ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ‘વસંધુડો’ 
પુકસતકાનો પ્રચાર કરતાં પકડાર્યા અનરે 3 માસ 
સજા ભોગિી. ઘોઘાના મીઠા સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેતાં તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી.

મરોત્્લયા, બળદેવ પ્હ્લાદ
જનમ : 5 ઑગસટ, 1915. સૂરત. િતન : ખંભાત.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી ધોરણ 5. સૂરતમાં અભર્યાસ.
1928થી કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિ. ખાદી-પ્રચાર, 
સફાઈ કાર્ય્થમાં ભાગ લીધો. 1930ની લડતમાં 
પવત્રકા િહેંચિી, પ્રચારકાર્ય્થ. 1933માં 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિ. ‘મમૃતર્યુઘંટ’ પવત્રકાના સંચાલનમાં 
સકકર્ય. ડૉ. કબવપન ઝિરેરી, ચનદ્રકાનત શુ્લ 
િગરેરરે સાથરે માંડિા બાળિાની અનરે જાસાવચઠ્ી 
મોકલિાની પ્રિમૃવતિ. 1935માં કૉંગ્રરેસના સભર્ય 
થઈ, ચૂંટણી-પ્રચાર સવમવતના મંત્રી.
1942 ‘આઝાદ પ્રરેસ પવત્રકા’નું સંચાલન. 
સૂરતમાં પોસટરો બનાિતા. નિસારીના 
લાલભાઈ નાર્યક, જનક દિરે, કરાડીના પ્રભુભાઈ 
દરેસાઈ િગરેરરે સાથરે ભાંગફોડ અનરે બૉમબની 
પ્રિમૃવતિ. પત્રકાર, હળિી કટાર લરેખક. 
નાટ્પ્રિમૃવતિ અનરે નાટકોના લરેખક.

મરોહનજી કાળાિાઈ
રાજકોટ.

1942ની લડતમાં વિદ્ાથભી તરીકરે જોડાર્યા. 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. 4 િષ્થની સખત કરેદની 
સજા થઈ.

મરોહનિાઈ દુ્લાિાઈ
િકડર્યા, કજ. અમરરેલી.

રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ 
કરિામાં આિી. જેલિાસ ભોગવર્યો. ભારત 
સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.
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મરોહનિાઈ ્લવાિાઈ
ગોલીડા, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિાથી આવથ્થક રીતરે 
ખૂબ સહન કરિું પડ્ું. લડતમાં રાજર્ય તરફથી 
કરિામાં આિરેલા જુલમો સહન કર્યા્થ.

મરોહન્લા્લ પાનાચંદ
જનમ : 1925.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
રાજકોટ સરેનટ્રલ જેલમાં 4 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

મરોહન્લા્લ માવજીિાઈ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 
સભાઓ, સરઘસો, પવત્રકાવિતરણમાં સકકર્ય. 
છ માસ જેલિાસ ભોગવર્યો.
મોહનવસંગ જેવસંગભાઈ
િતન : બોજાદરા, કજ. ભરૂચ.
1930ની ના-કરની લડતમાં તરેમનું ગામ જોડાર્યું 
હોિાથી, તરેમણરે જમીનમહરેસૂલ ભર્યુું નવહ. તરેથી 
તરેમની જમીન સરકારરે ખાલસા કરી અનરે 
હરાજી કરીનરે િરેચી દીધી. તરેમના ઉપર 
ધાકરર્યાનો હુમલો કરીનરે તરેમનો જમણો હાથ 

ભાંગી નાખરેલો.

મોંઘરીબહેન નાથુિાઈ
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. મરે, 
1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા 
બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો હતો.

મૌ્લવરી, ક્િદાહુસેન મહમદઅ્લરી
જનમ : 1911. સૌરાષ્્ર.

1930માં ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 9 
માસની સજા થઈ. ‘રાષ્્રપ્રરેમી મુકસલમ’ તરીકરે 
જાણીતા.

મૌ્લવરી, સરાજુદ્રીન
અમદાિાદ.
1857ના વિપલિ િખતરે મૌલિી સરાજુદ્ીન 
અમદાિાદની જુમા મકસજદમાં તથા 
અમદાિાદની લશકરની ટુકડીઓમાં કરિકટશ 
સરકાર વિરદ્ધ જાહરેર ભાષણો કરતા. તરેમણરે 
રાધનપુર, ભરૂચ, પાલણપુર અનરે િડોદરામાં 
પણ સભાઓનરે સંબોધી હતી. આથી એમની 
ધરપકડ કરીનરે એમનરે સજા કરિામાં આિી 
હતી.

ય
યાત્જ્ક, ઇનદુ્લા્લ કનૈયા્લા્લ
જનમ : 22 ફરેરિુઆરી, 1892. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

બી.એ., એલએલ.બી. 1913થી 1915 : 
િકીલાત. િકીલાત છોડી સિ્થનરસ ઑિ્ 
ઇકનડર્યા સોસાર્યટીમાં જોડાર્યા. 1915 : 
‘નિજીિન’ અનરે ‘સતર્ય’ માવસક તથા ‘ર્યંગ 
ઇકનડર્યા’ માવસક મુંબઈમાં શરૂ કર્યાું. સોસાર્યટી 
છોડી હોમરૂલની ચળિળમાં જોડાર્યા. 1918થી 
1921 : ગુજરાત પ્રાંવતક કૉંગ્રરેસ સવમવતના 

મંત્રી. 1922 : ‘ર્યુગધમ્થ’ માવસક શરૂ કર્યુું. 
અસહકાર આંદોલનમાં 1 િષ્થની જેલ. ર્યરિડા 
જેલમાં. ગાંધીજી સાથરે. 1924માં મુંબઈમાં 
‘વહનદુસતાન’ પત્રના તંત્રી બનર્યા. 1930થી 
1935 : ર્યુરોપમાં ભારતની સિતંત્રતાની 
ચળિળનો પ્રચાર. 1936માં લખનૌમાં અકખલ 
વહનદ કકસાન સભા સથાપિામાં મહતિનો 
ફાળો. 1943માં તરેમાંથી રાજીનામું. 1943માં 
દવલત વિદ્ાથભીઓ માટરે ચાર આશ્મ ખોલર્યા. 
લરેખક, સાવહતર્યકાર. 1956-1960 : 
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મહાગુજરાતની ચળિળના આગરેિાન. 
1960માં ગુજરાતના અલગ રાજર્યની રચના 
કરાિી. લોકસભાના સભર્ય. 1957થી.
અિસાન : 1972.

યાત્જ્ક, ચંદ્રશંકર મા.
વનિાસ : િરાડ, વશહોર, કજ. ભાિનગર.

નાનપણમાં વપતાનું અિસાન. 1930 : દાંડીકૂચ 
દરવમર્યાન અભર્યાસનો તર્યાગ. દાંડી, િડાલા, 
ધરાસણા, મુકામરે સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
અતર્યાચાર. કારાિાસ. 1933 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ ગાંધી આશ્મથી. 3 મવહના 
કારાિાસ. ભૂવમહીનોનરે ભૂવમ માટરે પ્રર્યતનશીલ. 
તામ્પત્ર મળરેલ છરે.

યાત્જ્ક, ચંદ્રશંકર વનમાળરીદાસ
જનમ : 26 જૂન, 1911. િરલ, કજ. ભાિનગર.

1931-32 : મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે મુંબઈમાં 
ધરપકડ. 1952 : દીિમાં વફરંગી રાજ સામરેની 
લડતમાં પોલીસદમન. ગોિામાં 2 માસ 
જેલિાસ ભોગવર્યો. રચનાતમક કાર્ય્થકર, 
સહકારી પ્રિમૃવતિ મારફત લોકસરેિા. વનિમૃતિ.

યાત્જ્ક, નરરોત્તમ જઠેા્લા્લ
જનમ : 22 કડસરેમબર, 1908. રિહ્પુરી, કજ. 
સાબરકાંઠા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1930 : સવિનર્ય ભંગ. 
મુંબઈ. પવત્રકાપ્રિમૃવતિ. 1940 : 15 જાનર્યુઆરી 
ધરપકડ. 6 મવહના કાઠોર કારાિાસ.

યાત્જ્ક, િાનુશંકર મં.
જનમ : 1 ફરેરિુઆરી, 1915. સાલડી, કજ. 
ભાિનગર.

અભર્યાસ : આર્યુિકેદના સનાતક. 1930 : મીઠા- 
સતર્યાગ્રહ. મુંબઈ 4 મવહના કારાિાસ. પરદરેશી 
કાપડના બવહષકારની પ્રિમૃવતિ. 1932 : 
સતર્યાગ્રહ. 9 મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 

છોડો’ આંદોલન. 2 િષ્થ અટકાર્યત. કુલ 3 િાર 
કારાિાસ. મુંબઈ પ્રાકનતક કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
મંત્રી. સિરાજ પછી મહારાષ્્ર રાજર્યના મંત્રી.

યાત્જ્ક, રત્વશંકર
હળિદ, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931માં શરૂ થર્યરેલ ધાંગધાની 
લડતમાં રાઘિજીભાઈ િાઢરેરની સાતમી 
ટુકડીમાં જોડાર્યા. આ ટુકડી 14-12-1931ના 
રોજ િઢિાણથી રિાના થર્યરેલી અનરે કદગસર 
સટરેશનરે ઊતરી દાણાિાડા ગામરે મુકામ કર્યયો. 
15-12-1931ના રોજ ધાંગધા રાજર્યની હદમાં 
કૂચ કરતાં પોલીસરે અવગર્યારરે સતર્યાગ્રહીઓનરે 
વગરફતાર કર્યા્થ; બળજબરીથી ખટારામાં 
બરેસાડી જેલમાં પૂર્યા્થ. જેલમાં ખૂબ ત્રાસ 
આપર્યો. તરેમનરે ખૂબ માર પડ્ો હતો.

યરોગરી, શંિુિાઈ
જનમ : 29 કડસરેમબર, 1922.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન િડોદરામાં પી.
ટી.સી.નો અભર્યાસ. લડતમાં ભાગ લરેિાથી 
લાઠીમાર. ધરપકડ. જેલિાસ. છૂટ્ા બાદ 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. ગામડાંઓમાં પવત્રકાઓ 
િહેંચતા. ગ્રામિાસીઓમાં લડતનો પ્રચાર. 
દવલત રાિળ સમાજના સભર્ય.

યરોદ્ા, ચારુમતરી રામપ્સાદ
જનમ : 2 ફરેરિુઆરી, 1912. િતન : અમદાિાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. 1930ની લડત િખતરે 
શાળા છોડી દઈનરે પ્રભાતફરેરી, વિદરેશી કાપડનો 
બવહષકાર, દારૂબંધી િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો. 1932ની લડત િખતરે 3 માસ જેલ. 
1934 : જર્યોવતસંઘની પ્રિમૃવતિમાં ગળાડૂબ. 
સ્ત્રીઓ પ્રતર્યરે થતા અનર્યાર્યો અનરે જુલમો સામરે 
સંગઠન. અમદાિાદ મર્યુવનવસપાવલટીનાં સભર્ય. 
મોટા ગજાનાં સ્ત્રીકાર્ય્થકર.
અિસાન : 30 જાનર્યુઆરી, 1981. અમદાિાદ.
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રઈબહેન તુ્લસરીિાઈ
ઉંમર : 62 િષ્થ. આંકલાિ, કજ. ખરેડા

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ મવહલાઓના 
સરઘસ પર પોલીસરે કરરેલા લાઠીચાજ્થમાં માર 
ખાધો અનરે સહન કર્યુું.

રજનરીકાનત િરીમાિાઈ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિાથી 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યો. તર્યાર બાદ રાજર્ય-સરકારરે તરેમનરે 
છોડી મૂ્ર્યા.

રજનરીકાનત ત્શવાિાઈ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 34 
ર્યુિાનોએ િડોદરાથી 18-8-1942ની સિારરે 
નીકળી આણંદ અનરે તરેની નજીકનાં ગામોમાં 
લડતનો પ્રચાર કર્યયો. સાંજે પાછા ફરતાં અડાસ 
રરેલિરેસટરેશનરે પોલીસરે તરેમના ઉપર ગોળીબાર 
અનરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેઓ સખત લાઠીમારથી 
ઘાર્યલ થર્યા હતા.

રજપૂત, બાપુિાઈ ટરી.
વનિાસ : અંબાલી, િાઘોકડર્યા, કજ. િડોદરા.

છોટુભાઈ પુરાણીની સૂચના મુજબ પોલીસ 
થાણામાંથી શસ્ત્રોની લૂંટ. અંબાલી થાણું 
લૂંટિામાં સાથીદાર. ધરપકડ. 2 િષ્થ કારાિાસ.

રજપૂત, સરોમાિાઈ િાવત્સંહ
અભાર, કજ. િડોદરા.

1930 : ના-કર લડતમાં સકકર્ય. 7.5 મવહના 

કારાિાસ. મહરેસૂલ નવહ ભરતાં ઘરોનરે સીલ 
મરાર્યાં. તરે તોડી નાખી સતર્યાગ્રહ કરતાં પુન: 
કારાિાસ. 1932 : ચળિળમાં સકકર્ય. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય ભાગ લીધો.

રણછરોડજી ખુશા્લિાઈ
િરેડછી, તા. બારડોલી.

15 જાનર્યુઆરી, 1933 : પીપળાિ, ખરેડામાં 
ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની પકરષદમાં 
ઉપવસથત. લાઠીમાર. 2 િષ્થ કારાિાસ. 300 
રૂવપર્યા દંડ.

રણછરોડજી છરોટુિાઈ
િરેડછી, તા. બારડોલી.

15 જાનર્યુઆરી, 1933 : પીપળાિ, ખરેડામાં 
ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની પકરષદમાં 
ઉપવસથત. લાઠીમાર. 2 િષ્થ કારાિાસ. 300 
રૂવપર્યા દંડ.

રણછરોડદાસ નરિેરામ
ધાંગધા, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931માં શરૂ થર્યરેલી ધાંગધાની 
લોકલડતમાં ભાગ લીધો. સારાભાઈ 
નગીનદાસના નરેતમૃતિ હરેઠળની ચોથી ટુકડીમાં 
સતર્યાગ્રહ કરિા જોડાર્યા. તરેઓએ િઢિાણથી 
25 નિરેમબર નરે બુધિારરે પગપાળા કૂચ કરી. 
રાત્રરે કટુડા ગામરે પહોંચર્યા. તર્યાં ગ્રામજનોએ 
તરેમનો સુંદર સતકાર કર્યયો. 26/11ની સિારરે 
પ્રર્યાણ કર્યુું. ધાંગધાની હદ આિી તર્યાં આ 
િીરોનરે હદમાં પ્રિરેશિાની મનાઈ કરી. તરેમણરે 
મનાઈહુકમનો ભંગ કરિાથી ધરપકડ કરી. 
બધાનરે પકડી લીધા. તરેઓનરે પ્રતાપપુરા ગામરે 
એક મકાનમાં પૂરી દીધા. તરે ગામના લોકોએ 
સખત હડતાળ પાડી.

ર
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રણછરોડ્લા્લ અમૃત્લા્લ
1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરિા મરે, 
1930માં ધરાસણા જઈનરે મીઠાના અગરો પર 
હલલો કર્યયો. સખત માર ખાધો. ધરપકડ કરીનરે 
8 માસની સખત કરેદ તથા રૂ. 600/- દંડ 
અથિા 4 માસની િધુ કરેદ ફરમાિિામાં આિી.

રણછરોડિાઈ પાંચાિાઈ
બાલંભા, કજ. જામનગર.

જામનગર પ્રજામંડળના ઉતસાહી કાર્ય્થકતા્થ. 
પ્રજા પકરષદના સભર્યો નોંધિા અનરે સંદરેશો 
આપિા ગામડરે ગામડરે ફરતા. સરકારી 
અમલદારરે ખૂબ માર માર્યયો. પાઘડી ખેંચી કાઢી, 
અધધર લટકાિિામાં આવર્યા. અંધારી કોટડીમાં 
પૂરી બારણાં બંધ કર્યાું. જર્યારરે બારણાં ઊઘડ્ાં 
તર્યારરે તદ્ન બરેભાન અિસથામાં હતા. લોકોએ 
દિાખાના ભરેગા કર્યા્થ. માંડ માંડ બચર્યા.

રતનશરી રૂડાિાઈ
ધાંગધા, સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931માં શરૂ થર્યરેલ ધાંગધાની 
લડતમાં ભાગ લરેિા કરાંચીથી આિરેલા 
રાઘિજીભાઈ િાઢરેરની સાતમી ટુકડીમાં 
જોડાર્યા. 15-12-1931ના રોજ ધાંગધા રાજર્યની 
સરહદમાં પ્રિરેશતાં ટુકડીના અવગર્યારરે 
સતર્યાગ્રહીઓની ધરપકડ કરિામાં આિી. 
તરેઓનરે ખટારામાં લઈ જઈનરે ચરાડિા અનરે 
વ્રજપુરની જેલમાં પૂર્યા્થ. જેલમાં રતનશી ઉપર 
ખૂબ િીતકો િીતર્યાં. રસતામાં તરેમનરે ચક્કર 
આિરેલાં નરે ઊલટી થર્યરેલી. દિાની માગણી 
કરતાં પોલીસો તરેમના ઉપર તૂટી પડ્ા નરે મૂઢ 
માર માર્યયો. ‘મારં માથું દુખરે છરે,’ એમ કહરેતાં 
તરેમનું માથું પકડી ભીંત સાથરે ચાર-પાંચ િાર 
ભટકાવર્યું નરે કહ્યું, ‘લરે, હિરે ઊતરી ગર્યું નરે !’ 
બીજે કદિસરે મૂઢ માર માર્યયો. ઉપરાંત ગઠ્ાિાળી 

સોટીઓ ઢીંચણ ઉપર નરે પીઠ ઉપર મારી.

રત્ત્લા્લ કંુવરજી
િઢિાણ.

દા્તરી પ્રૅક્ટસ છોડી ફૂલચંદભાઈ શાહના 
આશ્મમાં જોડાર્યા. 1932માં ધાંગધામાં બીજી 
િાર સતર્યાગ્રહ થર્યો તર્યારરે પ્રથમ ટુકડીના 
સરદાર બનર્યા. રાજર્યરે તરેમનરે પકડી લીધા. 
વ્રજપુરની જેલમાં રાખર્યા. અનરેક કષ્ો િરેઠાં.

રત્ત્લા્લ ત્રિિરોવનિાઈ
ધારી, કજ. અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લરેિા બદલ તરેમની 
ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે તરેમનરે દંડની સજા 
થઈ હતી.

રત્ત્લા્લ નરસરીદાસ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિાથી 
ધરપકડ કરિામાં આિી. તરેમણરે ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યો, તરે પછી મુ્ત કરિામાં આવર્યા.
રવતલાલ નિનીતલાલ ધોળાભાઈ
1906માં મૅકટ્રક. િરાડમાં ધંધાદારી કંપનીમાં 
કામ. 1932ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડત 
િખતરે નોકરીનરે વતલાંજવલ. ધરપકડ. જેલની 
સજા.

રત્ત્લા્લ મત્ણ્લા્લ
વનિાસ : સોકજત્રા, કજ. ખરેડા.

1931 : સિાતંત્ર્ય આંદોલનમાં પ્રિરેશ. 
ગાંધીજીનો માગ્થ. ના-કરની લડત. દારૂબંધી. 
સિદરેશી-પ્રચાર. ધરપકડ. કારાિાસ. મુક્ત 
પછી દરેશસરેિાનું કાર્ય્થ. તામ્પત્ર મળરેલ છરે.

રતનજી
જનમ : 1912. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.
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ગોધરાના અંતર્યજ આશ્મના વિદ્ાથભી. 
દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજી 
સાથરે સાબરમતી આશ્મથી 12 માચ્થ, 1930થી 
5 એવપ્રલ સુધી દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તર્યાર 
બાદ મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો. પછીથી 
ગોધરા આશ્મમાં વનિાસ.

રતનેશ્વર, નટવર્લા્લ દુ્લ્જિજી
રાજકોટ.

અભર્યાસ : એલ.એસ.જી.ડી. (કૉમવશ્થર્યલ 
કડપલોમા). કરાંચીમાં ઉછરેર. વિદ્ાથભી તરીકરે 
રાષ્્રીર્ય લડતમાં જોડાર્યા. પંદર િષ્થની ઉંમરરે 
કરાંચીમાં સખત કરેદની સજા. રાષ્્રીર્ય 
ચળિળમાં ભાગ. 1947 : દરેશના વિભાજન 
િરેળા રાજકોટમાં આિીનરે િસર્યા. જાહરેર સરેિક.

રબારરી, પુનરાજ કાના
સૌરાષ્્ર.

1931ની ધાંગધાની લડતની ત્રીજી માવસક 
વતવથના રોજ 21-12-1931ના ધાંગધા કદનરે 
પાંચ ટુકડીઓ િઢિાણથી નીકળી ધાંગધા 
રાજર્યની હદમાં પ્રિરેશ કરી કાનૂનભંગ કરિા 
નીકળી. તરેમાંની ભિાનીશંકર િરેણીલાલ 
જોશીની ત્રીજી ટુકડીમાં પુનરાજ કાના જોડાર્યા. 
તરેઓ સૌનરે વગરફતાર કરી ત્રણ કલાક આમતરેમ 
ચલાવર્યા. પુનરાજના બંનરે હાથ પાછળ મુશકરેટાટ 
બાંધી તરેના ઉપર સોટીઓ અનરે લાકડીનો 
સતત મારો ચાલુ રાખર્યો. બધા સતર્યાગ્રહીઓના 
િાંસામાં લીલા ચકામા જામી ગર્યાં.

રમણિાઈ હરીરાિાઈ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
િડોદરાથી 34 ર્યુિાનો 18-8-1942ની સિારરે 
ચળિળનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. આણંદ તથા 
નજીકનાં ગામોમાં લડતનો પ્રચાર કર્યયો. સાંજે 
પાછા ફરતાં અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે પોલીસોએ 

તરેમના ઉપર ગોળીબાર અનરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં તરેઓ લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યા હતા.

રમણ્લા્લ
જનમ : 1922. કોલકાતા.

બાળપણ સૂરતમાં. 1942 : 9 ઑગસટરે 
સિાતંત્ર્ય- સંગ્રામમાં. નિરેમબરમાં ગોપીપુરા 
સરઘસના આગરેિાન. લાઠીમાર. 6 મવહના 
કારાિાસ. મુક્ત પૂિકે રોગગ્રસત.
અિસાન : 30 માચ્થ, 1943. કારાગમૃહમાં.

રમણ્લા્લ ગરોરધનદાસ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં કૉંગ્રરેસ પવત્રકા લઈનરે 
િહેંચિા જતાં 4-9-1942ના રોજ ધરપકડ. 4 
માસની કરેદ અનરે રૂ. 100 દંડ અથિા 2 માસની 
િધુ કરેદ.

રમણ્લા્લ ચુનરી્લા્લ
એવપ્રલ, 1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 17-4-1930ની સાંજે િઢિાણ 
કૅમપથી એક બીજી ટુકડી રિાના થઈ, વિરમગામ 
સટરેશનરે પહોંચી. સટરેશન પર ઊતરતાં જ 
પોલીસોએ તરેમનરે ઘરેરી લીધા. પોલીસ ઉપરી 
વમ. હરેરલડના હુકમથી પોલીસો સતર્યાગ્રહી 
સૈવનકો ઉપર તૂટી પડ્ા. રમણલાલ નામનો 
ર્યુિાન કરેમરે કરી મીઠું છોડતો ન હતો એટલરે 
પોલીસરે પગ ઝાલી તરેનરે જમીન પર પછાડ્ો. 
બીજાએ તરેના હાથ પકડ્ા, ત્રીજાએ ગરદન 
પકડી, ચોથાએ અનરે પાંચમાએ તરેનરે હડબડાવર્યો, 
છતાંર્ય તરેમણરે મીઠું ન છોડ્ું તર્યારરે એક પોલીસરે 
તરેનું ગળું જોરથી દબાવર્યું નરે તરેનો ગુપ્ત ભાગ 
પકડી એિા જોરથી દબાવર્યો કરે તરેનરે મોઢરે ફીણ 
આિી ગર્યાં. તરેની આંખરે ચકળિકળ કૂંડાળાં 
દરેખાિા લાગર્યાં નરે બીજી જ પળરે તરે બરેભાન થઈ 
ગર્યો. તરેના હાથની મૂઠી છૂટી ગઈ. પછી જ 
પોલીસ તરેની પાસરેનું મીઠું લઈ શકી.
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રમણરીક્લા્લ ્લરી્લાધર
દૂધરરેજ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
રાજર્યની પોલીસરે તરેમની ધરપકડ કરી. છ 
માસની કરેદની સજા કરિામાં આિી.
રિાણી, તારાચંદ માણરેકચંદ
જનમ : 5 કડસરેમબર, 1915. મોટા આંકકડર્યા, કજ. 
અમરરેલી.

અભર્યાસ : ધોરણ સાત. 1931માં ધોલરેરાના 
મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. દારૂના પીઠા પર 
વપકરેકટંગ. પ્રચારપવત્રકા. અનરેક િાર ધરપકડ.
1932-33માં ત્રણ િાર ધરપકડ. બરે િાર 6-6 
માસની જેલ. ત્રીજી િાર 1 િષ્થની સજા પણ 
િહરેલા છૂટ્ા. જેલિાસ દરવમર્યાન અનર્યાર્યોનો 
સામનો. લડત બાદ પુસતક પ્રકાશન તરેમજ 
વિતરણના વર્યિસાર્યમાં. જૈન પાકરભાવષક 
શબદકોશ માટરે સકકર્ય.

રત્વશંકર છગન્લા્લ
ધાંગધા, સૌરાષ્્ર.

1931માં ધાંગધાની લોકલડત ચાલી તરેમાં 
િઢિાણથી 21-12-1931ના રોજ બીજી 
ટુકડીની સરદારી કરી. હળિદ સટરેશનરે ઊતરી 
આગળ િધર્યા તર્યાં જ બધાનરે વગરફતાર કરી 
લરેિામાં આવર્યા અનરે તરેઓનરે જેલમાં પૂરિામાં 
આવર્યા.

રત્સક્લા્લ જઠેા્લા્લ
દાહોદ.

1942ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં 25-9-
1942ના રોજ રાષ્્રધિજ સવહત સરઘસ. 
સરકાર વિરોધી સૂત્રોચચાર. સરઘસમાંથી 
સભા. પોલીસરે ધરપકડ કરી. 2 માસની સખત 
કરેદ અનરે રૂ. 50 દંડ. દંડ ન ભરરે તો િધુ 2 
માસની સજા. સાબરમતી જેલમાં રાખર્યા.

રત્સક્લા્લ શાંત્ત્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં સભા-સરઘસોમાં ભાગ 
લરેતા. પવત્રકાઓ રાખિા માટરે મસકતી 
માકકેટમાંથી ધરપકડ. સારી િત્થણૂકનરે કારણરે રૂ. 
200 1 િષ્થના જામીન લઈનરે મુક્ત.

રાઈજી, જયશ્રી
અભર્યાસ : બી.એ..

મુંબઈમાં 1921થી આઝાદી જંગમાં જોડાર્યરેલાં 
ગુજરાતી મવહલા કાર્ય્થકર. 1942ની લડતમાં 
ભાગ લીધો. ધરપકડ. છ માસનો કારાિાસ.

રાચછ, નરત્સંહદાસ પરીતાંબર
િતન : રાજકોટ. જનમસથળ : કરાંચી.

1930-31 : મીઠાની લડત િખતરે 6 માસનો 
જેલિાસ. 1932ની લડત િખતરે ફરીનરે 
પકડાર્યા. જેલિાસ. વનિમૃતિ જીિન રાજકોટમાં. 
પરેનશન તરેમજ તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

રાજગુરુ, નાથા્લા્લ એ.
જાફરાબાદ, કજ. અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. જેલની સજા ભોગિી. 
રાજર્ય- સરકાર તરફથી પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.

રાજગરોર, શારદાબહેન હેમુિાઈ
કજ. ભાિનગર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે વિરમગામ 
છાિણીમાં જોડાર્યાં. પ્રચાર તરેમજ વપકરેકટંગના 
કાર્ય્થકમોમાં જોડાર્યાં. વિરમગામમાં જે કાળો 
કદન સજા્થર્યો તરેમાં પોલીસોની લાઠીના ભોગ 
બનર્યાં. ધરપકડ થઈ. 6 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો.
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રાજગરોર, હેમુિાઈ
કજ. ભાિનગર.

ફૂલચંદભાઈના અનુગામી બનર્યા. દારૂ તરેમજ 
વિદરેશી કાપડના બવહષકારની ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. ખાખરરેચી, ધોળ, મોરબી સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 1930ની મીઠાની લડત િખતરે 
વિરમગામ છાિણીમાં જોડાર્યા. મીઠાની લડત 
િખતરે 3 િાર પકડાર્યા. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

રાજપૂત, મરોડત્સંગ નારત્સંગ
જનમ : 1922. અમદાિાદ.

વર્યિસાર્ય : મજૂરી. 1942ની ચળિળમાં 
બૉમબ-પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ. અમદાિાદમાં 
2-11-1942ની રાત્રરે રાણી વિ્ટોકરર્યાના 
બાિલા (વિ્ટોકરર્યા ગાડ્થન) પાસરે બૉમબ મૂકી, 
બૉમબનો ટરેસટ કર્યયો. િીજળીના સબસટરેશનો 
બૉમબથી ઉડાિી દરેિા ઇદગા સબસટરેશનમાં 
બૉમબ મૂ્ર્યા. તરેમની સાથરે બાલમુકુંદ આચાર્ય્થ 
પણ હતા. લડત દરવમર્યાન પોલીસો પર 
િારંિાર પથથરમારો.

રાજપૂત, મરોહન્લા્લ એમ.
પાવલતાણા, કજ. ભાિનગર.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. માર સહન 
કર્યયો. 1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. ધરપકડ થઈ. સાબરમતી તરેમજ 
વિસાપુરમાં 6 માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે કાર્યદાભંગ 
કરતાં ભાિનગરમાં ધરપકડ કરિામાં આિી. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. જૂનાગઢ આરઝી હકૂમત 
િખતરે કામ કર્યુું.
રાજ, બાધરવસંગ પુંજાભાઈ
અણખી, જંબુસર.

1942ની આઝાદીની લડતમાં સકકર્ય ભાગ 
લઈ સૈવનકોની ટુકડી સાથરે કામ કર્યુું. ભોંર્યરાં 

ખોદિામાં મદદ કરી હતી તરે દરવમર્યાન 
જેલિાસ િરેઠિો પડ્ો હતો.

રાજા, ગુ્લઝારખાન દરોસત 
મહમદખાન
બાળપણ પંજાબમાં રાિળવપંડી. અભર્યાસ : 
મૅકટ્રક. 1914-18ના પ્રથમ વિશ્વર્યુદ્ધ િખતરે 
લશકરમાં અફસર. પાછળથી મુંબઈ રાજર્યના 
પોલીસ વિભાગમાં. 1933થી કૉંગ્રરેસમાં. મુકસલમ 
લીગના વિરોધી. 1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
જેલિાસ. પ્રખર રાષ્્રિાદી મુકસલમ. કૉંગ્રરેસના 
કાર્ય્થકર.

રાઠરોડ, અજુ ્જનત્સંહ મેરુિાઈ
જનમ : 19 ઑ્ટોબર, 1921. પાવલતાણા, કજ. 
ભાિનગર.

અભર્યાસ : ધોરણ ચાર સુધી. મોટા ચારોકડર્યા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ, સરધારની 
જેલમાં અટકાર્યત. 1940-41ના વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લીધો. આઠ 
માસ જેલિાસ. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં 
જોડાર્યા. સમાજિાદી પક્ષના કાર્ય્થકર. સામાકજક 
કાર્ય્થકર.

રાઠરોડ, ગગજીિાઈ અરજણિાઈ
જનમ : રાજકોટ.

રાજકોટ કાપડ વમલ સામરેની ચળિળમાં તરેમણરે 
અગ્રભાગ લીધો. હડતાળ પડાિી તરેથી રાજર્ય- 
સરકારરે તરેમનરે હદપાર કર્યા્થ. સમાધાન પછી 
પાછા ફર્યા્થ. રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો 
અનરે સહન કર્યુું.
વનધન થર્યરેલ છરે.

રાઠરોડ, ગણપતત્સંહ ગુ્લાબત્સંહ
જનમ : 5 જાનર્યુઆરી, 1921. મહમદપોરમાં, કજ. 
સૂરત.
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વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં નોકરી છોડીનરે જેલમાં 
ગર્યા. 1942માં ગ્રામસરેિક તાલીમ િગ્થમાં 
જોડાર્યા. લડતનરે કારણરે નોકરી છોડી.

રાઠરોડ, ગરોકળ રામજીિાઈ
દાહોદ.

આકદિાસી ર્યુિક. ભીલ સરેિામંડળના આશ્મો 
અનરે શાળાઓમાં અભર્યાસ કરીનરે રાષ્્રીર્ય 
જાગમૃવત. 1930માં કાનૂનભંગ કરીનરે 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. કરેસ 
ચલાિીનરે 3 માસની જેલની સજા.

રાઠરોડ, જરેામિાઈ સવજીિાઈ
જનમ : 17 એવપ્રલ, 1921. રાજકોટ.

અભર્યાસ : ગ્રૅજર્યુએટ. રાજકોટની લડતમાં 
અગ્રભાગ લીધો. અટકાર્યત. 1942ની લડત 
િખતરે પકડાર્યા. 4 માસ રાજકોટ સરેનટ્રલ જેલ. 
રાષ્્રીર્ય શાળા, રાજકોટમાં આચાર્ય્થ. હકરજન 
છાત્રાલર્યના ગમૃહપવત. ‘ફૂલછાબ’માં લાંબો 
સમર્ય. રાષ્્રીર્ય શાળામાં સકકર્ય.

રાઠરોડ, પરથરીિાઈ રામત્સંગ
દાહોદ.

ભીલ સરેિામંડળની આશ્મ-શાળાઓમાં 
અભર્યાસ કરીનરે રાષ્્રીર્ય જાગમૃવત, દરેશભક્ત. 
આકદિાસી. 1930માં કાનૂનભંગ કરીનરે 
સિરાજની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. કરેસ 
ચલાિીનરે 3 માસની કારાિાસની સજા.

રાઠરોડ, પરસરોતમ નાનજી
બરબોધન, સૂરત.

1930માં િાનરસરેનાથી શરૂઆત કરી. િીર 
ભગતવસંહની ફાંસીના સમાચારરે દરેશપ્રરેમ 
જાગ્રત થર્યો. અમદાિાદથી વિરમગામ ટ્રરેનમાં 
પવત્રકા િહેંચતાં પકડાર્યા. સજા ભોગિી. 
વિરમગામથી છૂટીનરે િઢિાણ ગાંધી આશ્મમાં 
સરેિાનાં કામમાં લાગી ગર્યા. 1938માં 

રાજકોટની લડત િખતરે ઢરેબરભાઈ સાથરે 
ધરપકડ થઈ. કારાિાસ.

રાઠરોડ, પ્ાગજીિાઈ મરોહનજી
જનમ : 14 જાનર્યુઆરી, 1917. અંજાર (કચછ) 
અનરે ભાિનગર.

વિનીત (દવક્ષણામૂવત્થ). આર્યુિકેદના અભર્યાસી 
અનરે વચકકતસક. રાજકોટની લડતમાં ભાગ 
લીધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ અનરે 2 િષ્થની સજા તરેમજ દંડ. 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિ. આર્યુિકેદ અંગરેનાં પ્રમાણભૂત 
પુસતકોના લરેખક. જનમભૂવમમાં આર્યુિકેદના 
કટારલરેખક. ‘વનરામર્ય’ માવસકના તંત્રી. 
‘લોકભારતી’માં સરેિક.
પરેનશન મળરેલ છરે.

રાઠરોડ, પ્ેમાિાઈ વહા્લજીિાઈ
ઇચછાપોર, કજ. સૂરત.

1928માં ઇચછાપોર છાિણીમાં 2 િષ્થ કામ 
કરરેલું. તર્યાંથી ઓલપાડના 15 ગામમાં દરરોજ 
પવત્રકા લઈનરે આિિા-જિાનું કામ કર્યુું. 
1931માં પવત્રકા લઈનરે આિતાં ધરપકડ. 6 
માસની સજા ભોગિી.

રાણા, ઉમેદત્સંહજી કલયાણત્સંહજી
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930-32ની ચળિળમાં તરેમણરે ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. છ માસની જેલની સજા ભોગિી. 
ભારત સરકારરે તામ્પત્ર અનરે પરેનશન એનાર્યત 
કર્યુું.

રાણા, (ડૉ.) કનુિાઈ બરી.
જનમ : 1920. અમદાિાદ.

ડરેકનટસટ. 1942ની ચળિળમાં ખાકડર્યામાં 
સરઘસોમાં જોડાતા. દરરોજ પવત્રકાઓ 
સાઇ્લોસટાઇલ કરિામાં મદદ કરતા અનરે 
સટરેકનસલ કટ કરિામાં લાંબા સમર્ય સુધી મદદ 
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કરી. પવત્રકાઓ છાપીનરે બંડલો બાંધતા તથા 
જુદા જુદા લતિાઓમાં મોકલી આપતા. 
મવણનગર સટરેશનથી બારરેજડી જતાં ટરેવલફોનનાં 
દોરડાં કાપિાના ગુના હરેઠળ ધરપકડ. 15 
કદિસ સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી.

રાણા, ચરીમન્લા્લ હરીરા્લા્લ
કતારગામ, કજ. સૂરત.

વર્યિસાર્ય : દરજીકામ. અભર્યાસ : ગુજરાતી 
સાત ધોરણ. 1937માં કૉંગ્રરેસમાં જોડાર્યા. 
દવલતોની સરેિા અનરે કૉંગ્રરેસના સભર્યો નોંધિાની 
પ્રિમૃવતિ. 1942ની લડત િખતરે પોતાની દરજીની 
દુકાન બંધ કરી. ચોર્યા્થસી તાલુકાનાં ગામોમાં 
પ્રચારકાર્ય્થ. પ્રભાતફરેરીની આગરેિાની કરતાં 
ધરપકડ, સખત માર ખાધો, સબજેલમાં 1 
મવહનો નરે 6 કદિસ અટકાર્યત. દૂધ-ફળાહાર 
પર જીિતા. અનાજ ન લરેતા. જેલમાં પણ 
અન્નનો તર્યાગ. તરે પછી કરેસ ચલાિીનરે 6 
માસની સજા. હકરજનસરેિા. ભૂદાનપ્રિમૃવતિ માટરે 
પદર્યાત્રા. રરેલરાહત.

રાણા, નમ્જદાબહેન અિેત્સંગ
પાવલતાણા, કજ. ભાિનગર.

પાવલતાણાના સતર્યાગ્રહી દળનાં સૈવનક. 
1931માં ધાંગધા રાજર્યના લોકોએ નાગકરક 
સિાતંત્ર્યના હકો િાસતરે લડત ચલાિી. 
ધાંગધામાં સ્ત્રીઓ ઉપર સખત લાઠીમાર 
થિાથી ધાંગધા જિા પ્રરેરણા મળી અનરે લડતમાં 
ઉતસાહથી ભાગ લીધો.

રાણા, િગવાનદાસ ગરોપાળદાસ
જનમ : જુલાઈ, 1919. િડોદરા.

અભર્યાસ : ધોરણ 3 અંગ્રરેજી. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. િડોદરા. 18 ઑગસટરે 
કોઠીપોળ પાસરે પોલીસ ગોળીબારમાં અિસાન.

રાણા, મગન્લા્લ ત્શવ્લા્લ

ધોળકા.

1930માં પવત્રકા વિારા પ્રચાર, ખાદીપ્રચાર, 
દારૂબંધી, મીઠાનો સતર્યાગ્રહ િગરેરરેમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. 1 િષ્થની સજા. 1942ના 
આંદોલનમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. 
રરેલિરેના ગરનાળામાં બૉમબ ફોડતા, ટપાલપરેટી 
કૂિામાં નાખી દરેતા, ધરપકડ થઈ. ખૂબ જ 
અતર્યાચાર ગુજાર્યયો અનરે 6 માસની સજા થઈ.

રાણા, મનસુખરામ મરોતરીરામ
જનમ : 22 સપટરેમબર, 1910. નકડર્યાદ.

1930 : ધરાસણા મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 3 
મવહના કારાિાસ. માર ખાધો. 1932 : સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ. 
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
અટકાર્યત. આંદોલનના કાર્ય્થકમોમાં રાષ્્રગીતો 
અનરે ભજનો ગાતા.

રાણા, રમણરીક્લા્લ ત્રિિરોવન
જૂનાગઢ.

જૂનાગઢ રાજર્ય-તરફથી થતા જુલમો સામરે 
લડત આપી. તરેથી નિાબની સરકાર તરફથી 
ઘણું સહન કર્યુું. રાજર્ય-સરકાર તરફથી તરેમનરે 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

રાણા, ્લલ્લુિાઈ હરક્કશનદાસ
સૂરત.

1930માં જિાહરલાલની જર્યંતીની ઉજિણી 
અંગરે નીકળરેલા સરઘસમાં તરેઓ જોડાર્યા. 
પકડાર્યા. ઉંમર 14 િષ્થની હોિાથી છોડી 
મૂકિામાં આવર્યા, જર્યારરે બીજાનરે 2 િષ્થની સજા 
થઈ હતી. 1942માં કૉંગ્રરેસ પવત્રકા અનરે 
ધિજોનું છૂપી રીતરે િરેચાણ કરતા. કૉંગ્રરેસની 
ચૂંટણીમાં આગળ પડતો ભાગ લીધો હતો.

રાણા, ત્વનુિાઈ મહેનદ્ર્લા્લ
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જનમ : 23 ફરેરિુઆરી 1923. જૂનાગઢ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. આરઝી 
હકૂમતની લડતમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
1975ના કટોકટી કાળમાં 6 માસ જેલ ભોગિી.

રાણા, શાંત્ત્લા્લ જીવણ્લા્લ
િલસાડ.

1942ના આંદોલનમાં અટકમાં લીધરેલા. 3 
માસની સજા અથિા રૂ. 125નો દંડ થર્યો. દંડ 
ન ભર્યયો. 3 માસની સજા િલસાડ, સૂરત, 
અમદાિાદમાં ભોગિી.

રાણા, સરદારત્સંહ રેવાિાઈ
જનમ : 1870. કંથાકરર્યા, લીંબડી, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

અભર્યાસ : બી.એ., 1897માં બૅકરસટર થર્યા. 
ઇંગલૅનડ. શર્યામજી કમૃષણ િમા્થનો પકરચર્ય. 
લંડનમાં થોડો સમર્ય રહ્યા પછી રિાંસગમન. 
1905 : રાષ્્રગીત ‘િંદરે માતરમ્’ ગાિા બદલ 
સુરરેનદ્રનાથ બરેનરજીની ભારતમાં ધરપકડ થઈ 
તરેના વિરોધમાં પૅકરસમાં વિરોધ સભા ભરી. 
10-5-1908 : સતિાિનની કાંવતની 
અધ્થશતાબદીની ઉજિણી. હુતાતમાઓ માટરે 
ફાળો એકત્ર કર્યયો. પૅકરસમાં રહી સિાતંત્ર્ય 
આંદોલન ચલાવર્યું. 1909 : જમ્થનીમાં 
આંતરરાષ્્રીર્ય સમાજિાદી પકરષદ. મરેડમ 
કભખાઈજી કામાનો પકરચર્ય. તરે પકરષદમાં 
ભારતનો પ્રથમ િાર રાષ્્રધિજ ફરકાવર્યો. 
રિાંસમાં ઘર શસ્ત્રાગાર સમું. 1910 : વિનાર્યક 
સાિરકરની ધરપકડના વિરોધમાં ખટલો 
હરેગના આંતરરાષ્્રીર્ય નર્યાર્યાલર્યમાં લઈ ગર્યા. 
પ્રથમ વિશ્વર્યુદ્ધ સમર્યરે રાણાની રિાંસમાં સરકાર 
વિારા ધરપકડ. જેલમાંથી છોડીનરે માવત્થવનક બરેટ 
પર છ િષ્થ અટકાર્યત. રિાંસ આિતા ભારતીર્ય 
નરેતાઓ તરેમનો સંપક્થ રાખતા. 1939 : બીજું 

વિશ્વર્યુદ્ધ. જમ્થનીમાં ધરપકડ. નરેતાજી 
સુભાષચંદ્રના જમ્થની આગમનથી મુક્ત. 
1947 : સિતંત્ર ભારતમાં, 77 િષ્થની િર્યરે 
આગમન.
અિસાન : કડસરેમબર, 1955.

રાણા, હરીરાિાઈ રણછરોડિાઈ
નિાગામ, કજ. ખરેડા.

મુશકરેલીભર્યુું જીિન. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ કરી 6 મવહના કારાિાસ ભોગવર્યો.

રાણા, હરીરા્લા્લ છગન્લા્લ
સુરરેનદ્રનગર.

1930-32માં મવણલાલ કોઠારીના સંસગ્થમાં 
આવર્યા. તરેમણરે અકખલ ભારત ખાદી ભંડાર, 
નિસારીમાં નોકરીએ રાખર્યા. 1938માં હકરપુરા 
કૉંગ્રરેસમાં િૉલકનટર્યર તરીકરે ગર્યા. 1939માં 
રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1941માં 
સરપોર-પારડીમાં સતર્યાગ્રહ કરતાં પકડાર્યા. 4 
માસની જેલ. 1942માં પવત્રકાઓ ચોંટાડિાની 
પ્રિમૃવતિ કરી. નિસારી સટરેશનથી તરેમની ધરપકડ 
થઈ. 2 મવહના જેલ ભોગિી. તરે પછી 1 િષ્થ 
અનરે 6 મવહનાની અટકાર્યત.

રામકરોરબહેન ્લલ્લુિાઈ
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો હતો. 
મરે 1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર તથા દરિાજા 
બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર સઘન 
વપકરેકટંગ કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો 
હતો.

રામજી બાવજી
વમરજાપોર, કજ. સૂરત.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
દરવમર્યાન દારૂતાડીનો બવહષકાર કરિાના 
ભાગ રૂપરે તરેમણરે પોતાની જમીનમાંથી 50 
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ખજૂરાં ખોદી નાખર્યાં હતાં. એ રીતરે દારૂતાડીના 
વિરોધમાં જોડાર્યા હતા.

રામજીિાઈ નેણશરીિાઈ
ધોળ, કજ. જામનગર.

ધોળ રાજર્યના જુલમો સામરે ઝઝૂમર્યા. ધોળના 
ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ગામ છોડિું 
પડ્ું. રાજર્યના જુલમો સામરે અણનમ રહ્યા.
રામજીભાઈ રણછોડ

ધ્ાંગધ્ા, ત્જ. સુરેનદ્રનગર, સૌરાષ્ ્ર.
નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં ભાગ 
લીધો. વિરમગામના સારાભાઈ નગીનદાસના 
નરેતમૃતિ હરેઠળ ચોથી ટુકડીમાં જોડાર્યા. 25/11 નરે 
બુધિારના રોજ િઢિાણથી પગપાળા કૂચ કરી 
રાત્રરે કટુડા ગામરે પહોંચર્યા. તર્યાંથી 26/11ની 
સિારરે પ્રર્યાણ કર્યુું. ધાંગધા રાજર્યની સરહદ 
આિતાં મનાઈહુકમનો ભંગ કરિાથી પોલીસોએ 
નિ જણાની આખી ટુકડીની ધરપકડ કરી, 
પ્રતાપપુરા ગામરે લઈ જઈ એક મકાનમાં પૂરી 
દીધા. તરે ગામના લોકોએ ધરપકડના વિરોધમાં 
હડતાળ પાડી.

રામપ્સાદ
વિરમગામ.

મીઠું લઈનરે સરકારી ટ્રરેનમાં િઢિાણ કૅમપથી 
આગળ જતાં વિરમગામ સટરેશનરે પોલીસના 
હાથરે પાટુ અનરે સોટીનો માર.

રામપ્સાદ
અમદાિાદ.

એવપ્રલ, 1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. અમદાિાદથી પચાસરેક 
સતર્યાગ્રહીઓની ટુકડીમાં વિરમગામ મીઠાનો 
સતર્યાગ્રહ કરિા ગર્યા. તરેઓ િઢિાણ કૅમપથી 
ટ્રરેનમાં જતા હતા તર્યારરે પોલીસોએ તરેમના 
ડબાનરે વિરમગામ સટરેશનરે ઘરેરી લીધો. 

રામપ્રસાદનરે મીઠાની પોટલી લઈ નીચરે ઊતરિા 
ગોરા અમલદાર હરેરલડરે જણાવર્યું, પણ તરેણરે 
ઇનકાર કરિાથી હરેરલડરે તરેનરે પાઠ ભણાિિા 
પોલીસોનરે હુકમ કર્યયો. પાંચ-સાત પોલીસોએ 
ગાડીમાંથી પોટલું ઘસડરે તરેમ તરેમનરે ઘસડી નીચરે 
ઉતાર્યા્થ. તરેના ઉપર પાટુ અનરે સોટીનો મારો 
ચલાવર્યો.

રામિાઈ
જૂનાગઢ.

આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. મવહનાઓ 
અગાઉથી લોકકાંવત લાિિા કુવતર્યાણા 
મહાલમાં છાિણીઓ નાખી પ્રજાનરે તૈર્યાર કરી. 
નિાબીનરે ખતમ કરિાનો સંદરેશો ફરેલાવર્યો.

રામિાઈ ક્કશરોરિાઈ
વનિાસ : ડભાણ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930-32 : સિાતંત્ર્યસતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
વિસાપુર 6 મવહના કારાિાસ. ખરેડામાં પવત્રકા-
વિતરણ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
પોલીસનો નરાધમ માર. 6 મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત પછી શરીર વનબ્થળ અનરે અસિસથ. 
આવથ્થક ભીંસ.

રામરત્ખયાણરી, ગે્લારામ ટઉમ્લ
વનિાસ : િડોદરા.

િતન : મોરો, નિાબશા, વસંધ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 12 મવહના કઠોર 
કારાિાસ. 1947 : ભારત આગમન, િડોદરામાં 
સથાર્યી.

રામાનંદરી, દ્લપતરામ ગુ્લાબદાસ 
(બાવાજી)
સૂરત કજલલાનું અસતાન.

1921માં બારડોલીની અસહકારની લડતમાં 
પવત્રકાઓ ગામરેગામ પહોંચાડિાની પ્રિમૃવતિથી 
આરંભ કર્યયો. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં 
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સાથ આપર્યો. તરેમનરે મારીનરે માફી મંગાિિાનો 
પ્રર્યતન થર્યો અનરે 2 મવહનાની સજા થઈ. 
1928માં બારડોલીની જેલમાં 10 કદિસ, 
સૂરત જેલમાં 5 કદિસ અનરે સાબરમતી જેલમાં 
1.5 મવહના રાખિામાં આવર્યા હતા. 1930માં 
સરોકજની નાર્યડુની ટુકડીમાં ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં ગર્યા હતા. 1942 : કટમબરિા 
સટરેશન બાળિાના કામમાં ભાગ લીધો. 
બારડોલી તાલુકાના વહજરતીઓનરે સહાર્ય-
સગિડ આપિાનું કાર્ય્થ. હકરપુરા ગામરે ડાંગરની 
હરાજી િખતરે 20 કદિસની કરેદની સજા થઈ. 
િરાડના ચોરામાં પણ 20 કદિસ અટકમાં 
રાખર્યા.

રામાિાઈ બાપુક્ડયાિાઈ
વનિાસ : નિધરા, મહુિા, કજ. સૂરત.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. કરચરેવલર્યામાં 
ભાંગફોડપ્રિમૃવતિ. નિ મવહના કારાિાસ. મુક્ત 
પછી ખરેતીની પ્રિમૃવતિ. ગ્રામસરેિા.

રામા, રણછરોડ
વનિાસ : હાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

કાલોલ પાસરે આિરેલા રામનાથના મરેળામાં 
સરકાર વિરદ્ધ ‘પંચમહાલ કજલલા પવત્રકા’ 
િહેંચી. તરેથી ધરપકડ. 4 માસની કરેદ તથા રૂ. 
100 દંડની સજા. દંડ ન ભરરે તો એક માસની 
િધુ કરેદ.

રામરી, જીવણ્લા્લ જયરાજ
ભાિનગર.

1930માં ધોલરેરાના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં 
અમમૃતલાલ શરેઠની સરદારી નીચરે લડતમાં 
જોડાર્યા. પવત્રકાઓ િહેંચતાં 6 િખત પકડાર્યા. 
કાચી જેલમાંથી નાસી ભૂગભ્થમાં રહી કામ કર્યુું. 
લીંબડી, રાજકોટ, ધાંગધાની લડતમાં ભાગ 
લીધો. 1942માં ભૂગભ્થમાં રહી લડત ચલાિી.

રામરી, નાથાિાઈ કાળરીદાસ
ગાના, તા. આણંદ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન ગાના ગામના 
ખરેડૂતોએ જમીનમહરેસૂલનો સતર્યાગ્રહ કર્યયો 
તરેમાં જોડાર્યા, તરેથી પોલીસરે તરેમનરે તથા તરેમના 
પુત્ર રણછોડભાઈ અનરે બીજા પાટીદારોનરે 
પકડી, ચોગાનમાં નગ્ન કરીનરે બરડા ઉપર 
સોટીઓ તથા લાઠીઓ મારી. તરેમના બરડા 
અનરે થાપા ઉપર લોહીના ટવશર્યા ફૂટ્ા હતા.

રામરી, રણછરોડિાઈ નાથાિાઈ
ગાના, તા. આણંદ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન ગાના ગામના 
ખરેડૂતોએ મહરેસૂલનો સતર્યાગ્રહ કર્યયો તરેમાં 
જોડાર્યા. તરેથી પોલીસરે તરેમનરે, તરેમના વપતા 
નાથાભાઈ અનરે પાટીદારોનરે ચોગાનમાં નગ્ન 
કરીનરે બરડા ઉપર સોટીઓ તથા લાઠીઓ મારી 
હતી. તરેમના બરડા અનરે થાપા ઉપર લોહીના 
ટવશર્યા ફૂટ્ા હતા.
રાર્યજી, મનિંતરાર્ય મદનરાર્ય

જનમ : 1877. સૂરત.

વર્યિસાર્ય : દા્તર. 1904-05 : સિદરેશી 
સમથ્થન. પરદરેશી બવહષકાર. 1907 : સૂરત 
કૉંગ્રરેસના અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક દળના િડા. 
‘શક્ત’ સાપ્તાવહકના તંત્રી. ઉગ્ર વિચાર. 
છાપખાનું જપ્ત. પાછળથી વહનદુ મહાસભામાં 
જોડાર્યા.
અિસાન : 3 જુલાઈ, 1941, મુંબઈ.

રાવ, વસંત દ્ારકાનાથ
વનિાસ : પોરબંદર, કજ. જૂનાગઢ.

1929-39 : સિર્યંસરેિક. સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
સકકર્ય. 1930માં પવત્રકાવિતરણ. દારૂનાં પીઠાં 
સામરે વપકરેકટંગ. પોલીસ-અતર્યાચાર. 1930ના 
મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ગાંધીજી સાથરે ધરપકડ. િરલી 
કારાગમૃહમાં 24 નંબરની કોટડીમાં બંદી. 
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વસમરેનટની ભરેળસરેળિાળા રોટલા. 15 ઉપિાસ. 
આઝાદ મરેદાન ધિજિંદન કાર્ય્થકમમાં પોલીસરે 
ઘોડા દોડાવર્યા તરેમાં ઈજા. મીઠું િરેચતાં પકડાર્યા. 
6 મવહના કારાિાસ.

રાવ્લ, ઉમાબહેન આઈ.
જનમ : 25 મરે, 1924. સરંભડા, કજ. અમરરેલી.

અભર્યાસ દરવમર્યાન મોટા ભાઈ સાથરે પાટણ 
અનરે દહરેગામ. દહરેગામ બહાર ખરેતરની 
ઝૂંપડીમાં સાઇ્લોસટાઇલ મશીન વિારા 
પવત્રકાઓ કાઢતાં. 21-9-1942ના રોજ 
દહરેગામમાં જાહરેર સભા. લોકો રાષ્્રધિજ અનરે 
હવથર્યારો સાથરે ભરેગા થર્યા. 10થી 12 હજાર 
માણસો સભામાં. ભાષણો. ઉમાબહરેનરે તરેમાં 
ભાષણ કર્યુું. કુટુંબ સાથરે અમદાિાદ આિી, 
બહરેનો સાથરે ભૂગભ્થમાં કામ કર્યુું. 
સિાતંત્ર્યસૈવનકોનરે ખોરાક િગરેરરે પહોંચાડતાં. 
સભાની વર્યિસથા કરિી. 1972-78 : મહરેસાણા 
કજલલા કૉંગ્રરેસના કનિીનર. સામાકજક કાર્ય્થકર.

રાવળ, અત્નરુદ્ વશરામિાઈ
જનમ : 25 કડસરેમબર, 1926. કોડીનાર, કજ. 
અમરરેલી.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ િખતરે ભાંગફોડ. શાળાના મકાનનરે 
આગ. આરોપસર ધરપકડ. અટકાર્યત.

રાવળ, ઇંદુિાઈ ખરોડરીદાસ
જનમ : 1915.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. કપડિંજ સાિ્થજવનક 
વર્યાર્યામ વિદ્ાલર્યના વિદ્ાથભી તરીકરે ‘વહનદ 
છોડો’ લડત(1942)માં સકકર્ય. ધરપકડ. 9 
માસની જેલ. હકરજન આશ્મમાં વશક્ષક. 
ભાિનગર ગાંધીસમમૃવત મંકદરના ્ર્યુરરેટર. 
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સરેિક. આકદિાસી 
સંશોધન તાલીમ કરેનદ્રના સંગ્રહાલર્યના 
વર્યિસથાપક.

રાવળ, કરુણાશંકર ્લક્મરીશંકર
હળિદ.

ધાંગધાની લડતમાં ભાગ લીધો. હળિદમાં
21-10-1931ના રોજ પ્રચાર કરતા હતા તર્યારરે 
રાજર્યના પોલીસોએ તરેમનરે બરેસુમાર માર્યા્થ.

રાવળ, કંુદનબહેન શાંત્ત્લા્લ
શાંવતનગર સોસાર્યટી, અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ માટરે 
તરેમનરે કોડ નંબર આપર્યો હતો. ભાંગફોડનાં 
સાધનો સાચિી રાખતાં. બૉમબ બનાિિાના 
સરેલ તથા ભાંગફોડ કરિાનાં હવથર્યારો લોટના 
ડબામાં મૂકીનરે એક સથળરેથી બીજે ઠરેકાણરે આપી 
આિતાં. ઘરમાં કાંવતકારીઓનરે આશ્ર્ય 
આપતાં. ચળિળની પ્રિમૃવતિમાં મદદ કરતાં. 
તરેમના પવત શાંવતલાલરે બૉમબ-પ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
લીધો હતો.

રાવળ, ચૂનરી્લા્લ કાનજી
જનમ : 1901. પોરબંદર.

અભર્યાસ : નૉન-મૅકટ્રક. વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય 
પ્રિમૃવતિ. 1930-31માં મીઠાની લડત િખતરે 
પોરબંદરમાં દારૂવનષરેધ. વિદરેશી માલનો 
બવહષકાર. પોતાની લૉજમાં રાષ્્રીર્ય મહરેમાનોનો 
સતકાર. સિાતંત્ર્યસૈવનકોનું ધામ તરેમની લૉજ. 
પોતરે પાકટર્યા લખીનરે ચોકમાં મૂકતા. 
લોકજાગમૃવતનું કામ. 1942ની લડત િખતરે 
ધરપકડ. 7 માસનો જેલિાસ. પરેનશન તરેમજ 
તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

રાવળ, છગન્લા્લ ઘે્લાિાઈ
મોરબી, કજ. રાજકોટ

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિાથી 
ધરપકડ કરિામાં આિી. જેલની સજા ભોગિી. 
તરે પછી મુ્ત થર્યા.

રાવળ, જટાશંકર માધવજીિાઈ 
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(બા્લપ્ેમરી)
જનમ : 1905. અમદાિાદ.

1922 : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના અધર્યાપન 
મંકદરમાં તાલીમ. 1930 સુધી વિદ્ાપીઠની જ 
ગુજરાતી શાળામાં વશક્ષક. 1930ની લડત 
િખતરે દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ. પોલીસના 
લાઠીમારમાં ઘિાર્યા. ધરપકડ અનરે જેલિાસ (3 
માસ માટરે). 1932માં ઓવચંતી ધરપકડ. 
અટકાર્યત. બાળકોનાં વશક્ષણ માટરેના જીિનભર 
વશક્ષક.

રાવળ, જયંતરી્લા્લ મરોહન્લા્લ
જનમ : 1927. ઊંઝા, કજ. મહરેસાણા.

1942માં મૅકટ્રકનો અભર્યાસ છોડી િડોદરામાં 
સથપાર્યરેલા કાંવતકારી આર્ય્થ સંગઠન પ્રગવત 
મંડળમાં જોડાર્યા. તરેના સંચાલનમાં સકકર્ય 
ભાગ. ધરપકડ. શારીકરક દમન. માંદગીનરે 
કારણરે કરેસ પૂરો થતાં પહરેલાં જૂન, 1943માં 
અિસાન.

રાવળ, જુગતરામ રતનજી
જનમ : 23 માચ્થ, 1905. િતન : રાજકોટ.

િસિાટ : કરાંચી. અભર્યાસ : મૅકટ્રક. કૉંગ્રરેસના 
કાર્ય્થકર. પ્રચાર, પ્રકાશનનું કાર્ય્થ. 3 િાર 
ધરપકડ. મુ્ત કરિામાં આિતા પત્રકારતિનો 
વર્યિસાર્ય. ‘રાજસથાનનો તારણહાર’ િાતા્થ 
માટરે ધરપકડ. કોટકે વનદયોષ ઠરાવર્યા. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે લાઠીમારનો ભોગ. 
ધરપકડ. 1948માં પાકકસતાન સરકારરે તરેમના 
કરાંચીના પ્રરેસનો નાશ કર્યયો. મકાનો જપ્ત. પોતરે 
તર્યાંથી રાજકોટ આિી ગર્યા. ‘નૂતન સૌરાષ્્ર’ 
દૈવનક રાજકોટમાં શરૂ કર્યુું. જાહરેર સરેિક. 
કૉંગ્રરેસનું સંગઠન, વનિા્થવસતોની સરેિા. સહકારી 
પ્રિમૃવતિ. ગાંધીસમમૃવત તથા સરદારસમમૃવતના 
સંચાલનની જિાબદારી.

રાવળ, દામરોદરદાસ મરોતરીરામ

જનમ : 29 જુલાઈ, 1896. મોરબી, કજ. રાજકોટ.

અભર્યાસ : પી.ટી.સી.. જેતપુરમાં વશક્ષક. 1920 
: ગાંધીજીની હાકલરે નોકરી છોડી દીધી. નાગપુર 
ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ટૂંકો જેલિાસ. 
મોરબીમાં વનિાસ. વશક્ષકની નોકરીનો 
પુન:સિીકાર.

રાવળ, ધરીરજ્લા્લ ્લક્મરીશંકર
જનમ : 12 કડસરેમબર, 1922. શાહપુર, કજ. 
જૂનાગઢ.

જૂનાગઢ રાજર્ય પ્રજામંડળની લડત િખતરે 
િરેરાિળમાં કાર્ય્થ. ધરપકડ, પોલીસચોકીમાં 
માર. હદપાર. રાજકોટમાં આિીનરે અભર્યાસ. 
રાજકોટની લડતમાં સકકર્ય. પોલીસની લાઠીનો 
ફટકો. વનશાન મોજૂદ છરે. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે વહનદ સંરક્ષણ ધારા નીચરે પકડાર્યા. 
4 માસની કરેદ અનરે દંડ. વર્યિસાર્ય : વશક્ષક.

રાવળ, નટવર્લા્લ મત્ણ્લા્લ
વનિાસ : અમદાિાદ.

1940માં સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. િડોદરાના 
કાંવતકારી મંડળમાં સકકર્ય કાર્ય્થકર. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
પકડિા માટરે પોલીસ વિારા ઘરની િારંિાર 
જડતી. મુંબઈ ભારતીર્ય વિદ્ાભિનમાં 
કમ્થચારી. 1947 : સિતંત્રતા મળતાં ફકરર્યાદો 
પાછી ખેંચાઈ. અભર્યાસ : પુસતકાલર્યમાં પ્રથમ 
કડપલોમા.

રાવળ, નટવર્લા્લ મરોહન્લા્લ
જનમ : 2 ઑ્ટોબર, 1919. ઊંઝા, કજ. મહરેસાણા.

વિદ્ાથભીકાળથી દરેશભક્ત. 1940માં િડોદરા 
રાજર્યની નોકરી. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત 
શરૂ થતાં સરકારી નોકરી છોડી, ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. આર્ય્થ સંગઠન પ્રગવત મંડળના સભર્યોનરે 
પકડીનરે કરેસ કર્યયો. તરેમાં એક આરોપી. પણ 
પકડાર્યા નવહ. દરેશ આઝાદ થર્યા બાદ કરેસ 
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પાછો ખેંચાર્યો. વિવિધ પુસતકાલર્યોમાં ગ્રંથપાલ. 
ગુજરાત રાજર્યના ્ર્યુરરેટર ઑિ્ લાઇરિરેરીઝ.

રાવળ, નરહક્ર
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
બૉમબ-પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. નંદલાલ જોશી 
અનરે નરહકર રાિળરે 17 સપટરેમબર, 1942ના 
રોજ પીપરડીની પોળ, રાર્યપુરમાં રાસાર્યવણક 
બૉમબ બનાિતા હતા તર્યારરે ધડાકો. બંનરેનરે 
સખત ઈજાઓ. 3 ઑ્ટોબર, 1942ના રોજ 
હૉકસપટલમાં અિસાન.

રાવળ, બળવંતિાઈ દુ્લ્જિજી
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. શાળાના 
મકાનનરે આગ ચાંપિાના આરોપસર પકડાર્યા. 
ધરપકડ થઈ. થોડો સમર્ય અટકમાં રહ્યા.

રાવળ, બાબુ્લા્લ રેવાશંકર
અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અમરરેલીમાં 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. શાળાના 
મકાનનરે આગ ચાંપિાના આરોપસર ધરપકડ 
થઈ. અટકમાં રહ્યા.

રાવળ, િાઈશંકર ધનેશ્વર
જનમ : 1911. હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધાની લડતમાં ભાગ લીધો. વસતમોના 
ભોગ બનર્યા. ઘરિખરી લૂંટાઈ. જેલમાં ગર્યા. 
જેલમાં પણ ત્રાસ ગુજારિામાં આવર્યો.

રાવળ, મનહર્લા્લ જઠેા્લા્લ
જનમ : 1915. અમદાિાદ.

રાજનગર વમલ નં. 2માં નોકરી. 1942ની 
ચળિળમાં બૉમબ-પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 

દારૂગોળાના બૉમબ બનાિિા રામપ્રસાદ શાહ, 
બાલમુકુંદ આચાર્ય્થ િગરેરરે સાથરે ચચા્થ. દારૂગોળો 
ઈડરથી ખરીદી મંગાવર્યો. રરેલી મરેટલ િક્થસમાં 
નળાકાર સરેલ બનાિરાવર્યા. કાપડની વમલોની 
હડતાળ ચાલુ રાખિા િીજળીનાં સબ-
સટરેશનોમાં બૉમબ મૂકીનરે પુરિઠો કાપી 
નાખિાની ર્યોજના ઘડી. સરેલમાં દારૂગોળો ભરી 
બૉમબ બનાવર્યા, બૉમબ મૂકિા માણસો 
મોકલર્યા. ડીરરેલર બનાિડાવર્યું. તરે સાબરમતી–
ધોળકા લાઇન પર મૂકિા ગર્યા. ટરેવલફોનના 
તાર કાપર્યા. ધરપકડ. જેલમાં અટકાર્યત.

રાવળ, માધવ્લા્લ જોઈતારામ
વનિાસ : ચાંપલપુર, કજ. સાબરકાંઠા.

9 િષ્થની િર્યરે સરેિાનું વ્રત. ખરેડરિહ્ા. િરેઠિરેરા 
વિરોધી આંદોલન. સફળ. 1930 : દાંડીકૂચ 
પછી ધરાસણામાં મીઠા-સતર્યાગ્રહ કર્યયો. 
પોલીસનો માર ખાધો પરેશાિરમાં. છ મવહના 
ખાદીપ્રચાર. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં. 
સાબરમતીમાં આઠ મવહના કારાિાસ. 1946 : 
દરેશભરમાં રમખાણો. તરેમાં સરેિા આપી.
રાિળ, મૂળશંકર મગનલાલ
દહરેગામ, કજ. ગાંધીનગર.
1931માં હાલોલ તાલુકાના રામરેશ્વર ગામરેથી 
આઝાદીની લડતમાં ભાગ લરેિાથી પકડાર્યા. 
12 માસની જેલની સજા ભોગિી. 1932માં 
ચાંપાનરેરથી પકડાર્યા. 6 માસની કરેદની સજા 
થઈ.

રાવળ, મરોહન્લા્લ રામચંદ્ર
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડીની લડતના આગરેિાન. માલવમલકત 
ગુમાિિી પડી. રાજર્યના ભારરે ત્રાસનરે કારણરે 
પ્રજાએ વહજરત કરી તર્યારરે વહજરતમાં જોડાઈ 
િતન છોડ્ું.

રાવળ, રત્ત્લા્લ માયાશંકર
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જનમ : 29 એવપ્રલ, 1894. િાંકાનરેર, કજ. 
રાજકોટ.

1928માં પંજાબમાં લાલા લજપતરાર્ય ઉપર 
પોલીસોએ લાઠીચાજ્થ કર્યા્થ તરેના પડઘા રૂપરે 
હડતાળ પડાિી. સકૂલ બંધ કરાિી રાવત્રશાળા, 
લોકવશક્ષણનું મંડળ ઊભું કર્યુું. સરધારના 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. સરઘસની આગરેિાની 
લીધી. લાઠી ખાધી. ધરપકડ કરિામાં આિી. 2 
માસની સજા અનરે રૂ. 100 દંડ થર્યો. છૂટ્ા 
પછી ખાદી, દારૂબંધીની પ્રિમૃવતિ હાથ ધરી. 
1930ની મીઠાની લડત િખતરે વિરમગામ 
છાિણી નીચરે કામ કર્યુું. પોલીસના અતર્યાચારનો 
ભોગ બનર્યા. 1931માં િઢિાણમાં પ્રચાર કરતાં 
પકડાર્યા. 4 િષ્થની સજા થઈ. ગાંધી-ઈવિ્થન 
સંવધ થતાં છૂટી ગર્યા. રાજકોટ લડતમાં ભાગ 
લરેતાં 2 િાર જેલિાસ ભોગવર્યો.
અિસાન : 20 જૂન, 1977. લીંબડી.

રાવળ, રમણ્લા્લ જઠેા્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદમાં િીજળીનાં 
સબસટરેશનો બૉમબથી ઉડાિી દરેિાના 
કાિતરામાં ભાગ લીધો. ધરપકડમાંથી બચી 
ગર્યા.
રાિળ, રવિશંકર દર્યારામ

હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધાની લડતનરે પગલરે હળિદમાં પણ 
સતર્યાગ્રહ શરૂ થર્યો. તરેમાં ભાગ લરેનારા એક 
અગ્રણી કાર્ય્થકર. પોલીસોના આડરેધડ મારથી 
લોહીલુહાણ થર્યા. લાંબો િખત સુધી સહન 
કર્યુું.
રાિળ, િસંતલાલ મોહનલાલ
જનમ : 1924. અમદાિાદ.
માંડિીની પોળમાં ગતરાડની પોળમાં રહરેતા. 
કરેવલકો વમલમાં નોકરી. ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ઉતસાહથી ભાગ લરેતા. 9 માચ્થ, 1943ના 

કદિસરે ‘શહીદ કદન’ની ઉજિણી. ગુસા 
પારરેખની પોળ આગળ પોલીસો પર પથથરમારો. 
પોલીસના ગોળીબારથી ઘિાર્યા. રાત્રરે 
હૉકસપટલમાં અિસાન. તરેમના માનમાં બીજે 
કદિસરે હડતાળ.

રાવળ, શાંત્ત્લા્લ માણેક્લા્લ
શાંવતનગર સોસાર્યટી, અમદાિાદ.

વિદ્ાથભી અિસથામાં રાષ્્રીર્ય ભાિના. 
ગાંધીિાદી. 1930માં શાળાનો તર્યાગ. પવત્રકા 
િહેંચતાં ધરપકડ. ત્રણ માસની કરેદની સજા 
ભોગિી. 1942માં 9મી ઑગસટરે ભદ્રમાં 
ર્યોજાર્યરેલી સભામાં હાજરી આપી. ગુલામ 
રસુલ કુરરેશીની સૂચનાથી કલોલ જઈ પવત્રકા 
છપાિી લાવર્યા. રરેલિરેના પાટા ઉખાડિાનો 
પ્રર્યાસ. દકરર્યાપુરના િૉડ્થનાર્યક રવતલાલ ધુિરે 
મોકલરેલ બૉમબ ગૂજરાત વિદ્ાપીઠની પાછળ 
ગરનાળા પર મૂ્ર્યો. ધડાકો. ગરનાળાનરે 
નુકસાન. લોહી િડરે પ્રવતજ્ાપત્ર પર સહી કરી. 
પોતાનરે ઘરેર કરિૉલિરો, કારતૂસ સાચિતા. 
બૉમબનાં રસાર્યણો પાસરેના બંગલાના 
કમપાઉનડમાં સાચિતા. તરે જરૂર પ્રમાણરે 
પીર્યૂષકાંત ચૌધરી મંગાિી લરેતો. સરસપુરમાં 
પોલીસના કૅમપ ઉપર શાંવતલાલ રાિળ, 
હકરલાલ ગૌદાની સવહત 6 ર્યુિાનોએ બૉમબ 
નાખર્યો. તરેમનાં શાંવતનગર સોસાર્યટીના બંગલરે 
દરોડો. ધરપકડ. ખૂબ માર્યા્થ. બૉમબની બાતમી 
કઢાિિા પાંચરેક વમવનટ બરફની પાટ પર 
બરેસાડ્ા. છરેિટરે છોડી મૂ્ર્યા. ફરી િાર પકડાર્યા 
નરે છૂટ્ા. સરસપુર કરિસતાન પાસરેથી સાઇકલ 
ઉપર જતા પી.એસ.આઈ.ની સાઇકલનરે ટક્કર 
મારી, પાડી નાખી તરેની કરિૉલિર અનરે કારતૂસો 
લઈનરે નાસી ગર્યા. પછી તરે કરિૉલિર ફેંકી દીધી. 
અિસાન થર્યું છરે.

રાવળ, હક્ર્લા્લ માધવજી
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.
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ધાંગધાની લડતના ખબર મળતાં રંગૂનથી ધંધો 
છોડીનરે િતનમાં આવર્યા. શાહ ફૂલચંદભાઈની 
સરદારી હરેઠળ ધાંગધાની લડતમાં કામ કર્યુું. 
પોલીસોનો અમાનુષી માર સહન કર્યયો. બૂટની 
એડીઓ ખાધી, દાંત પાડી નાંખર્યા, અસહ્ય 
મારનરે લીધરે બરેભાન થઈ ગર્યા. પાછળથી છોડી 
મૂકિામાં આવર્યા.

રાંદેક્રયા, ઝરીણાિાઈ કાળરીદાસ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેિા માંડ્ો. સરકારરે 
ધરપકડ િૉરનટ કાઢિા છતાં પકડાર્યા નવહ. 
રાંદરેરમાં કાઢરેલા સરઘસમાં એમના તથા 
સાથીઓના હાથમાંથી રાષ્્રધિજ ખૂંચિી લઈ 
ધરપકડ. 6 મવહનાની કરેદની સજા.
રૂક્મણીબહરેન

સાબરમતરી આશ્મ, અમદાવાદ.
1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ભાદરણમાં શરૂ 
કરરેલ છાિણીમાં મુકામ કરીનરે પરદરેશી કાપડ 
િરેચતી દુકાનો અનરે દારૂનાં પીઠાંઓ પર 
વપકરેકટંગ કરિા જતાં તરેમની ધરપકડ કરીનરે 
કરેદની સજા કરિામાં આિી હતી.

રૂપજી નઝરઅ્લરી
જનમ : જામનગર.

જામનગર પ્રજા પકરષદના અણનમ કાર્ય્થકર. 
તરેમણરે કાંવતકારી વિચારો ધરાિતા ર્યુિાનોનું 
મંડળ રચરેલું. તરેઓ લડી લરેિામાં માનતા હતા. 
અનરેક કષ્ો સહન કર્યાું છતાં લડતા રહ્યા. 
જામનગરની પ્રજાકીર્ય લડતમાં તરેમનું મહતિનું 
ર્યોગદાન હતું. તરેઓ ઉદ્ામિાદી વિચારો 
ધરાિતા હતા.

રૂપાણરી, સાકર્લા્લ
રાજકોટ.

1932ની ધોલરેરાની મીઠાની લડતમાં ભાગ 
લીધો. લડત માટરે ફાળો ભરેગો કરિા આકરિકા 
ગર્યરેલા. લડતમાં મદદરૂપ થતા રહ્યા હતા.
રૂપાબહરેન રણછોડદાસ રામજી
જનમ : 3 ફરેરિુઆરી, 1924. ભૂજ, કજ. કચછ.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ની ચળિળમાં 
મહારાષ્્રના અમલનરેરમાં ગુપ્ત રીતરે પવત્રકાઓ 
પ્રગટ કરતાં. 13-9-1942ના રોજ ધરપકડ. 
જેલિાસ. 28-7-1943ના રોજ જેલમાંથી 
મુક્ત. કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર.

રૂપારે્લ, જઠેા્લા્લ
જનમ : 1905. િતન : કચછ. વનિાસ : મુલુંદ, 
મુંબઈ.

ખાદી ખાતામાં કામ કરતા હતા. દાંડીકૂચના 81 
સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજીની સાથરે સાબરમતી 
આશ્મથી 12 માચ્થ, 1930થી 5 એવપ્રલ સુધી 
દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તરે પછી મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

રૂપારેત્્લયા, જરેામિાઈ 
કરમશરીિાઈ
જનમ : 1916. કોઠાકરર્યા, રાજકોટ.

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિા માટરે રાજર્યરે 
જમીન-ખોરડાં જપ્ત કર્યાું. સૌરાષ્્ર રાજર્યની 
રચના પછી પરત.

રેવાબહેન આશાિાઈ
બનરેજડા, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં બંદૂકના ગોદાથી તરેમનરે ખભો, બરડો 
અનરે લમણામાં ઈજાઓ થઈ હતી.

રેવાબહેન પુરુષરોત્તમ
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ઉંમર : 16 િષ્થ. આંકલાિ, કજ. આણંદ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારથી કરેડમાં ઈજા 
થઈ હતી.

રેવાશંકરિાઈ
શાહપુર, સૌરાષ્્ર.

શાહપુરની સતર્યાગ્રહ છાિણીના સરેનાનાર્યક. 
1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
શાહપુરમાં સભાનરે સંબોધીનરે ખારીમાં પડરેલ 
મીઠું લઈનરે સવિનર્ય કાનૂનભંગ કરિા લોકોનરે 
તૈર્યાર કર્યા્થ. ખારી પહોંચિાના રસતામાં 
પોલીસો લોકોનરે કૂરતાપૂિ્થક મારતા હતા. 
રસતાના રણમરેદાન ઉપર રરેિાશંકરનરે આિતા 
જોઈ પોલીસોએ એકસામટી દસ-બાર 
લાકડીઓ મારીનરે તરેમનરે પાડી દીધા. તરેમણરે 
ગાંધીજીના નામની દુહાઈ આપી શાંવત જાળિિા 
લોકોનરે સમજાવર્યા. તરેઓ ગ્રામજનોનરે ઉતસાહ 

આપતા હોિાથી પોલીસો િધુ જોરથી, તરેના 
ફડાકા દૂર સુધી સંભળાર્ય, એટલા જોરથી 
મારિા લાગર્યા. કરેટલીક લાઠીઓ ભાંગી ગઈ 
પણ લોકો ડગર્યા નવહ.

રરોક્હણરીબહેન
બારડોલી, કજ. સૂરત.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ઓલપાડની 
છાિણીમાં રહી, ગંગાબહરેન તથા હમીદાબહરેન 
તૈર્યબજીના નરેતમૃતિ અનરે માગ્થદશ્થન હરેઠળ 
દારૂતાડીનાં પીઠાંઓ પર વપકરેકટંગ કરિા જતાં 
હતાં.

રરોક્હતિાઈ િાસકરરાય
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો 
અનરે ધરપકડ િહોરી લીધી. તરેમણરે ટૂંકો 
જેલિાસ ભોગવર્યો. પછી રાજર્યની સરકારરે 
તરેમનરે છોડી મૂ્ર્યા.

્લ
્લક્મણિાઈ જીવાિાઈ
અમરરેલી.

રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લીધો અનરે તરે માટરે 
ધરપકડ િહોરી લીધી. તરેમણરે જેલિાસ 
ભોગવર્યો, તરે પછી મુ્ત કરિામાં આવર્યા.

્લક્મણ સરોમચંદ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં પવત્રકાઓ રાખિા માટરે 
નિરેમબર, 1942માં શાહપુરમાંથી ધરપકડ. 3 
માસની કરેદ અનરે રૂ. 50 દંડ.

્લક્મરીદેવરીબહેન
સાબરમતી આશ્મ, અમદાિાદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ભાદરણમાં શરૂ 
કરરેલ છાિણીમાં રહીનરે પરદરેશી કાપડની દુકાનો 
તથા દારૂ િરેચતાં પીઠાંઓ પર વપકરેકટંગ કરિા 
જતાં. તરેમની ધરપકડ કરીનરે કરેદની સજા 
કરિામાં આિી હતી.

્લક્મરીબહેન ડાહ્ાિાઈ
ચાંગા, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ પર 
પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ કર્યયો, અનરે અનરેક 
સ્ત્રીઓ ઘાર્યલ થઈ. તરેમાં લાઠીના પ્રહારથી 
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તરેમનરે ઢીંચણ ઉપર ઈજા થઈ હતી.

્લલ્લુિાઈ ક્હંમતિાઈ
વનિાસ : અંબાલી, િાકડર્યા, કજ. િડોદરા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
કારાિાસ. અંબાલી પોલીસ થાણાનાં શસ્ત્રોની 
લૂંટમાં સકકર્ય.

્લવજીિાઈ વાઘાજીિાઈ
ખરેરિા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. 2 િષ્થની સજા 
થઈ. સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી.

્લહેરરી, કનુિાઈ જીવણદાસ
રાજુલા, કજ. અમરરેલી.

વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય ભાિના. 1930ની 
લડત િખતરે ધોલરેરા છાિણી નીચરે કામ કર્યુું. 
સવિનર્ય કાનૂનભંગ કરતાં ધરપકડ િહોરી 
જેલિાસ ભોગવર્યો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે ધરપકડ અનરે જેલિાસ.
સિરાજ પછી સૌરાષ્્ર વિધાનસભાના સભર્ય 
ચૂંટાર્યા. અમરરેલી કજલલા પંચાર્યતના પ્રમુખ. 
સામાકજક, શૈક્ષવણક સંસથાઓની રચના.

્લાકડાવાળા, ધનસુખિાઈ 
ડાહ્ાિાઈ

કડરોદ, ત્જ. સૂરત.
1930ની ધારાસભાની ચૂંટણીના બવહષકાર 
િખતરે દરબાર ગોપાળદાસની હાકલથી 
િાનરસરેનામાં જોડાર્યા. વપકરેકટંગ, લાઠીમાર 
ખાધો. સરકારી બાતમી મરેળિિાનું અનરે રેંકટર્યો 
કાંતિાનું કામ કર્યુું. 1933માં રંગૂન ગર્યા. તર્યાં 
જિાહરલાલ નહરેરના સનમાનમાં જોડાર્યા. 
1940માં જાપાનની લડાઈનરે કારણરે સિદરેશ 
આવર્યા. હાથરે કાંતરેલા સૂતરનાં કપડાં પહરેરતા. 
1942માં જેમના પર ધરપકડ િૉરનટો હતાં 
તરેમનરે છુપાિિાની પ્રિમૃવતિ કરી હતી. 1953માં 

કડોદ ગ્રામપંચાર્યતમાં ચૂંટાર્યા હતા. સિતંત્ર 
ભારતના અગ્રણી અથ્થશાસ્ત્રી.

્લાખાણરી, છબરી્લદાસ હરીરાચંદ
જનમ : 18 જુલાઈ, 1925. રાજકોટ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી.. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે બરે િખત અટકાર્યત 
અનરે મુક્ત. ત્રીજી િાર ચવચ્થલનું સટરેચર્યૂ બાળતાં 
પકડાર્યા. 1 માસ અટકાર્યત. 3 માસની જેલની 
સજા. મુંબઈમાં વિદ્ાથભી તરીકરે ‘સૌરાષ્્ર 
હૉસટરેલ’ની સથાપના. સિરાજ બાદ રાજકોટ 
શહરેર વિકાસ ર્યોજનામાં પ્રોજે્ટ અવધકારી. 
સામાકજક કાર્ય્થકર.

્લાખાણરી, રજબઅ્લરી ગુ્લામઅ્લરી
જનમ : 22 જુલાઈ, 1919. કરાંચી.

િતન : લીંબડી, સૌરાષ્્ર. 1938 : રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1941 : ઘોઘામાં
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં. ભાિનગરમાં લડત. 
કારાિાસ. કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદમાં 
સકકર્ય. 1 જુલાઈ, 1946 : અમદાિાદ કોમી 
અથડામણોમાં વમત્ર િસંતરાિ હરેવગષ્રે સાથરે 
શાંવત સથાપિા ધસી ગર્યા. તોફાનીઓએ 
બંનરેની હતર્યા કરી.

્લાખાિાઈ વેસતાિાઈ
વનિાસ : િલિાડા (મહુિા), સૂરત.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
કારાિાસ. ભૂવમ નહરેરમાં ગઈ. ખરેતીનો નાશ. 
િળતર પણ મળ્ું નવહ.

્લાત્ખયા, ઉષાબહેન નટવર્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં સરઘસો તથા પવત્રકા 
િહેંચિામાં સકકર્ય ભાગ લીધો. પ્રીતમનગરમાં 
ઘરની જડતી. 500 કૉંગ્રરેસપવત્રકા અનરે 
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િાંધાભર્યુું સાવહતર્ય મળ્ું. 6 માસની સખત 
કરેદની સજા.

્લાત્ખયા, કંચન્લા્લ મરોહન્લા્લ
વનિાસ : ડભોઈ, કજ. િડોદરા.

શાળાકાળમાં પ્રભાતફરેરી, વપકરેકટંગમાં સકકર્ય. 
િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળમાં સકકર્ય. 1943 : 
કારાિાસ. ખાદીભંડારમાં સરેિા.

્લાત્ખયા, રજનરીકાનત નટવર્લા્લ
જનમ : 1924. અમદાિાદ.

લડત દરવમર્યાન ગુજરાત કૉલરેજના વિદ્ાથભી. 
1942ની ચળિળમાં સરઘસોમાં જોડાતા, 
પવત્રકાઓ િહેંચતા, કાર્ય્થકરોનરે ગુપ્ત રાખતા, 
વિદ્ાથભીઓની પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લરેતા. 18 
નિરેમબર, 1942ના રોજ પવત્રકા રાખિાના 
ગુના હરેઠળ ધરપકડ. 6 માસની અટકાર્યત.

્લાઠરી, હક્ર્લા્લિાઈ મૂળશંકર
હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર. મુંબઈમાં ઘાટકોપર 
વનિાસી.

ધાંગધાની લડત િખતરે િઢિાણથી સતર્યાગ્રહ 
માટરે બીજી ટુકડી નીકળી તરેના તરેઓ સરદાર. 
પોલીસરે પકડી ખૂબ માર માર્યયો. ધાંગધાની 
સરેનટ્રલ જેલમાં પૂરી રાખિામાં આવર્યા. જેલમાં 
પણ રાજર્યરે તરેમની ઉપર જાતજાતના વસતમો 
ગુજાર્યા્થ. જેલનો ખોરાક અનરે ત્રાસનરે કારણરે 
શરીર ભાંગી પડ્ું. થોડા સમર્ય બાદ અિસાન.

્લાિશંકર નાનજી
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર, સૌરાષ્્ર.

1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં ભાગ લીધો.
21-12-1931ના રોજ ધાંગધાની લડતની ત્રીજી 
માવસક વતવથએ ફૂલચંદ શાહની સૂચનાથી, 
રંગૂનથી આિરેલા હકરલાલ માધિજી રાિલની 
સરદારી હરેઠળ ચોથી ટુકડીમાં િઢિાણથી 
નીકળ્ા. તરે ટુકડીના બધા સતર્યાગ્રહીઓનરે 

ખોડુ ગામના સીમાડરે પકડી લીધા. લાભશંકરનરે 
તારિી લઈ ધાંગધા જેલમાં લઈ ગર્યા. તરેનરે માર 
મારી, દંડા બરેડી પહરેરાિી એકાંત અંધારી 
ઓરડીમાં પૂરી દીધા.

્લા્લજી
સુરરેનદ્રનગર.

એક અજ્ાત સતર્યાગ્રહી સૈવનક. કોઈનો 
લાડકિાર્યો ! ગરીબ માબાપનો પુત્ર. વિરમગામ 
સતર્યાગ્રહ (1930-32) િખતરે આબકારી 
ખાતાના અમલદારોનરે હાથરે ખૂબ ટીપાર્યો. માર 
ખાધા પછી અધ્થબીમારીની અિસથામાં જેલમાં 
ગર્યો. તર્યાં બીમારી િધી. જેલમાંથી બહાર 
નીકળ્ો તર્યારરે બીમાર હતો. છાિણીના 
સંચાલકોએ તરેની સંભાળ લીધી. મુંબઈની 
હરકકસનદાસ હૉકસપટલમાં દાખલ કર્યયો. આઠ 
મવહના પથારીિશ રહ્યા પછી માતમૃભૂવમનું અનરે 
િતનમાં રહરેલાં માતાવપતાનું રટણ કરતાં એણરે 
પ્રાણ છોડ્ા. એ દરેશ માટરે શહીદ થર્યો.

્લા્લજીિાઈ કાળાિાઈ
રાજકોટ. અભર્યાસ : ધોરણ 4.

મજૂર સંગઠનમાં કામ કર્યુું હતું. રાજકોટની 
લડતમાં સકકર્ય ભાગ લરેતાં તરેમની ધરપકડ 
કરિામાં આિી અનરે તરેમણરે ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યો. તરેમનું વનધન થર્યરેલ છરે.

્લા્લજી હરગરોત્વંદ
મુંબઈ.

1930ની સવિનર્ય ભંગની વહલચાલમાં ભાગ. 
જુલાઈ 2, 1930ના કદિસરે મુંબઈમાં બોરીબંદર 
પાસરે પ્રભાતફરેરીના સરઘસ પર પોલીસના 
લાઠીમારમાં ઘિાર્યા અનરે તરે જ કદિસરે અિસાન 
પામર્યા.
અિસાન : 2 જુલાઈ, 1930.

્લા્લા, અજુ ્જન્લા્લ િરોગરી્લા્લ
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જનમ : 21 જુલાઈ, 1900. ઓલપાડ, કજ. સૂરત.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ. હોમરૂલ ચળિળ િખતરે 
રાજર્યસભાના સિર્યંસરેિક દળના કૅપટન થર્યા. 
1921માં અમદાિાદમાં કૉંગ્રરેસના અવધિરેશન 
િખતરે સિર્યંસરેિક દળના કૅપટન. 1923 : 
નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ, 6 માસની સજા. 1927માં ગુજરાતમાં 
રરેલસંકટ દરવમર્યાન રાહતકાર્ય્થ. 1930 : 
મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ. વિરમગામમાં ધરપકડ, 
6 માસની સજા. 1932માં ધરપકડ, વિસાપુર 
જેલમાં અટકાર્યત. 1931થી 1945 : અમદાિાદ 
શહરેર કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 1935થી 1947 
: ગુજરાતમાં દારૂબંધીના મુખર્ય વનર્યામક. 
1941ના કોમી હુલલડો િખતરે કોમી એકતા 
સથાપિા ‘લોકસરેના’ સથાપી. 1941 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ 1 િષ્થની 
જેલ ભોગિી. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ભાગ લરેતાં ધરપકડ. 2 િષ્થની અટકાર્યત 
નાવશક જેલમાં. 1952થી 1957 : મુંબઈ 
રાજર્યની વિધાન પકરષદમાં કૉંગ્રરેસના સભર્ય. 
લોકસરેિાનાં અનરેક ક્ષરેત્રોમાં સકકર્ય.
અિસાન : 6 ફરેરિુઆરી, 1957, અમદાિાદ.

્લા્લા, ગુ્લાબબહેન િરોગરી્લા્લ
અમદાિાદ.

જાણીતા કૉંગ્રરેસ કાર્ય્થકર લાલાકાકા–ભોગીલાલ 
લાલાનાં પતની. 1930થી સભા, સરઘસ, 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પરના વપકરેકટંગમાં 
મોખરરે રહરેતાં હતાં. ત્રણ દરિાજા પાસરે મુકસલમ 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરિાની જિાબદારી તરેમણરે 
પાર પાડી હતી.

્લા્લા, િરોગરી્લા્લ ધરીરજ્લા્લ 
(્લા્લાકાકા)
જનમ : 6 કડસરેમબર, 1877. અમદાિાદ.

1901 : એલએલ.બી., િકીલાતનો વર્યિસાર્ય. 

1920 : ગાંધીજીની હાકલ પડતાં િકીલાત 
છોડી. 1930 : સવિનર્ય ભંગ આંદોલન, 
કારાિાસ. 1932 : કારાિાસ, વિસાપુર જેલમાં. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન, નાવશકમાં 
બંદી. 1937-50 : મુંબઈ ધારાસભાના સભર્ય. 
1956-61 : ધારાપકરષદના અધર્યક્ષ.
અિસાન : 30 ઑગસટ, 1965.

્લા્લાજી, સાકર્લા્લ જગુિાઈ
જનમ : 1917માં િલસાડ કજલલાના િરેસમામાં.

1930ની િાનરસરેનાની બાલાજીની ટુકડીના 
તરેઓ અગ્રણી. િાનરસરેના પકરષદમાં તરેમણરે 
કાર્ય્થકર- સિર્યંસરેિક તરીકરે સારી સરેિા આપી. 
વપકરેકટંગ અનરે બીજી પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લઈ 
લાઠીમાર ખાધો. લૉકઅપમાં પણ રહ્યા.

ત્્લંબત્ચયા, ચૂનરી્લા્લ રણછરોડદાસ
માંડિી, કજ. સૂરત.

1930થી કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ. 
1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસમાં સિર્યંસરેિક તરીકરે 
સરેિા. 1941માં માંડિીમાં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
કરી, 2 માસની સજા ભોગિી. 1942ની 
ચળિળમાં પણ સકકર્ય સાથ. આજીવિકાના 
અભાિરે ગરીબાઈમાં જીિન વિતાવર્યું.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

ત્્લંબત્ચયા, મંગળિાઈ ત્રિિરોવન
કજ. ભરૂચ.

1930માં લડત િખતરે પવત્રકાઓ એક ગામથી 
બીજે ગામ લઈ જતાં ધરપકડ. 6 માસની જેલ 
િરેઠી. 1942માં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 
1947 સુધી પોલીસ પકડિા મથી પણ તરેઓ 
છરેક સુધી ભૂગભ્થમાં જ રહ્યા.

્લરી્લાવતરીબહેન
ચાંગા, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
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ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો, તરે 
િખતરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ પર 
બરેફામ લાઠીચાજ્થ કરિામાં આવર્યો તરેમાં અનરેક 
બહરેનો ઘાર્યલ થઈ હતી. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના 
પ્રહારથી બરડા ઉપર ઈજા થઈ હતી.

્લુહાર, ઠાકરોરિાઈ રામજીિાઈ
વનિાસ : સૂરત.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
13 મવહના કારાિાસ. કાઠોર પકરશ્મ. 1944 
: પુન: કારાિાસ. 7 મવહના કારાિાસ. એકત્ર 2 
િષ્થ કારાિાસ.
લુહાર, વત્રભોિનદાસ પુરષોતિમદાસ (કવિ 
સુનદરમ્)

જનમ : 22 માચ્થ, 1908. માતર, કજ. ભરૂચ.

1925 : છોટુભાઈ પુરાણીની રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
અભર્યાસ. િધુ અભર્યાસ માટરે ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. 1929 : વિદ્ાપીઠના 

સનાતક. 1930 : સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતા બરે 
િાર કારાિાસ. 1934-45 : ‘જર્યોવતસંઘ’, 
અમદાિાદમાં કાર્ય્થકર. કાવર્યરવચ, પુસતકલરેખન. 
1945 : પોંકડચરેરી(પુદુચરેરી)
શ્ી અરવિંદ આશ્મમાં ‘દવક્ષણા’ ત્રૈમાવસકનું 
સંપાદન. ગુજરાતના પ્રવસદ્ધ કવિ.
અિસાન : 13 જાનર્યુઆરી, 1991.

્લરોખંડવાળા, યાહ્ાિાઈ 
અકબરઅ્લરી
જનમ : 9 માચ્થ, 1916. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

1934 : ગોધરા સામાકજક પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 
1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં 6 
મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં ભાગ લરેતાં 2.5 િષ્થ અટકાર્યત. 
ગુમાસતા, ર્યુિક, ભંગીશ્વમક આકદ મંડળોમાં 
સકકર્ય. સમાજસરેિા. સમાજિાદી વિચારસરણી. 
વર્યિસાર્ય : મુદ્રક.

વ
વકરી્લ, જીવરાજ ્લરી્લાધર
ધોળ, કજ. જામનગર

ધોળ રાજર્યના જુલમો સામરે ઝઝૂમર્યા. ધોળ 

સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો અનરે ઘણો ત્રાસ 

િરેઠિો પડ્ો.

વકરી્લ, ડાહ્ાિાઈ
સોકજત્રા, કજ. ખરેડા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન લડત 

અંગરેના સમાચાર મરેળિિા, પવત્રકાઓ લખિી, 

છપાિિી, આસપાસનાં ગામોમાં િહેંચિી 

િગરેરરેની વર્યિસથા કરિામાં તરેમણરે મુખર્ય ભાગ 

ભજવર્યો હતો.

વકરી્લ, મરોતરીબહેન મૂળજી
િતન : નવળર્યા, કચછ.

પવત મુંબઈમાં િકીલ. મોતીબહરેન મવહલા-
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. ખારમાંથી વગરફતાર. પોણા બરે 
માસની કરેદની સજા ભોગિી. મુંબઈના ખાર 
વિસતારમાં રાષ્્રીર્ય ચળિળનાં અગ્રણી.

વખાક્રયા, નૌતમ્લા્લ વલ્લિદાસ
અમદાિાદ.

1937-38માં દરેશી રજિાડાંઓના જુલમ સામરે 
સતર્યાગ્રહ કરિાનું એલાન. તરેમણરે રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. સખત લાઠીમાર 
ખાધો. કાર્યમી અપંગતા િહોરી લીધી અનરે 
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કાર્યમ મુશકરેલીઓ િરેઠી.

વખાક્રયા, પ્િુદાસ નાગજી (વકરી્લ)
જનમ : 1898. જૂનાગઢ.

જૂનાગઢની નિાબશાહી તરફથી લોકોનરે થતા 
અનર્યાર્યો સામરે લડતા રહ્યા. 1930ની મીઠાની 
લડતમાં ફાળો કરીનરે સહાર્યભૂત થર્યા. જૂનાગઢ 
પ્રજામંડળના અગ્રણી. ડૉ. ખંઢરેકરર્યાના ખૂનના 
બનાિથી સરઘસ નીકળ્ું. તરેમાં આગરેિાની. 
ધરપકડ. જૂનાગઢની જેલમાં અમાનુષી ત્રાસ 
ભોગવર્યો. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં ભાગ 
લીધો.
અિસાન : 1973.

વગે્લા, નરત્સંહ મ્લજીિાઈ
ડુંગરી, તા. ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય હતા. ટીટાભાઈ હઠીલા અનરે 
દલાભાઈ િાલાભાઈ વસંગાડાની સાથરે જઈનરે 
જાફરપુરા તથા ફૂલપુરાના ચોરા બાળરેલા. 
પોલીસરે તરેમની ધરપકડ કરી કરેસ કર્યયો. જેલની 
સજા ભોગિી હતી.

વજા, આિા
હાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1932માં સિાતંત્ર્યસંગ્રામ દરવમર્યાન માદર 
ગામરે મરેળામાં સરકાર વિરદ્ધ ‘પંચમહાલ 
કજલલા પવત્રકા’ િહેંચિા માટરે ધરપકડ. 5 
માસની કરેદની સજા અનરે રૂ. 50 દંડ અનરે દંડ 
ન ભરરે તો 1 માસની િધુ સજા.

વડરોદક્રયા, ગુણવંતરાય
જનમ : 7 ઑગસટ, 1925. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિ. ખાદી ફરેરી, પ્રૌઢવશક્ષણમાં 
ભાગ લીધો. અભર્યાસ છોડ્ો. આઝાદીના 
સંદરેશાનો પ્રચાર કર્યયો. પોસટરો અનરે પવત્રકાઓ 

િહેંચર્યાં. ‘કાંવત પવત્રકા’ ગુપ્ત રીતરે જુદાં જુદાં 
ગામોમાં િહેંચતા. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં રતુભાઈ 
અદાણી સાથરે જોડાર્યા. િરેશપલટો કરતા. 
ભાંગફોડનાં કાર્યયોમાં જોડાર્યા. રાત્રરે ટ્રરેનમાંથી 
થાન સટરેશનરે ઊતરી ત્રણરેક માઈલના વિસતારમાં 
તારના થાંભલા પાડ્ા. બોટાદની સકૂલમાં 
લશકરમાં ભરતીનો પ્રચાર થતો હોિાથી 
પથથરમારો કરી કાર્ય્થકમ બંધ કરાવર્યો. 
મહરેનદ્રભાઈ મરેઘાણી સવહત ગુણિંતભાઈની 
ધરપકડ. તર્યાર બાદ છોડી મૂ્ર્યા. ફરી ધરપકડ. 
થોડા કદિસ બાદ 30-10-1942ના રોજ 
મુક્ત. સામાકજક કાર્ય્થકર. બૅંકોમાં કડરરે્ટર. 
સૌરાષ્્ર ચૅમબર ઑિ્ કૉમસ્થના હોદ્રેદાર. 
લઘુતમ િરેતન સલાહકાર સવમવતના સભર્ય.

વક્િયા, દયાળિાઈ હક્રદાસ
પોરબંદર.

‘સરદારના’ હુલામણા નામરે ઓળખાતા. ફરેરી 
ફરીનરે વનિા્થહ ચલાિતા. ગીતો લલકારી 
લોકચરેતનાનું કાર્ય્થ. ર્યુિાનોનું સંગઠન. દારૂનાં 
પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગના કાર્ય્થકમો ર્યોજતા. પોતરે 
સખત માર ખાધરેલ. 1930 : મીઠાની લડત 
િખતરે પોરબંદરની સતર્યાગ્રહની ટુકડીમાં 
ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. વિદરેશી 
કાપડની બવહષકારની લડતમાં માર ખાધો. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે હોવઝર્યરી 
વમલમાંથી ર્યુદ્ધ માટરે કાપડ મોકલિાના 
સમાચાર મળતાં પોરબંદરના ડરેક ઉપર વિરોધ. 
પોલીસરે માર મારી લોહીલુહાણ કર્યા્થ. 
રાણાિાિની જેલમાં– અંધારી કોટડીમાં 8 
માસની કરેદ.

વક્િયા, નારણિાઈ િવાનિાઈ
પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે પોરબંદર 
રાજર્યરે ભારરે વસતમ ગુજાર્યયો, તરેના ભોગ બનર્યા. 
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ધરપકડ માટરે િૉરંટ નીકળતાં પોરબંદર છોડીનરે 
પુણરે ગર્યા. તર્યાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. 
પોરબંદરમાં આિરેલ તરેમની દુકાન પોલીસોએ 
તોડી નાખી. ધંધો પડી ભાંગર્યો. હાલ વનિમૃતિ.
િણકર, કલર્યાણભાઈ દલપતભાઈ
રવસકપુરા, કજ. ખરેડા.
1930માં મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. ધરપકડ. 
કારાિાસ.

વણકર, રામજીિાઈ
જનમ : 1885. વનિાસ : અમદાિાદ.

બાર િષ્થથી આશ્મમાં જોડાર્યરેલા. દાંડીકૂચના 
81 સૈવનકોમાંના એક. ગાંધીજીની સાથરે 
સાબરમતી આશ્મથી 12 માચ્થ, 1930થી 5 
એવપ્રલ સુધી દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. તરે પછી 
મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કર્યયો.

વણરીકર, પાંડુરંગ ગરોત્વંદ
જનમ : 1895. સોનગઢ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : દાહોદ.

મૅકટ્રક પાસ. મુંબઈમાં ઇનટર સુધી. 1921માં 
શ્ીકાનત સાથરે અસહકારની ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. 1923માં દાહોદમાં ઠક્કરબાપાએ 
સથાપરેલ ભીલ સરેિા મંડળમાં જોડાર્યા. 1930, 
1932 અનરે 1942માં રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ 
લઈનરે જેલમાં ગર્યા. દાહોદના ભીલ સરેિા 
મંડળના મંત્રી. આકદિાસીઓની સરેિા માટરે 
જીિન સમ્થપણ.
અિસાન : 12 ઑગસટ, 1963.

વરુ, સુરગિાઈ
નાગરેશ્ી, કજ. અમરરેલી. અભર્યાસ : બી.એ., 
એલએલ.બી..

વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રભ્ત. રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. દીિ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
જૂનાગઢની આરઝી હકૂમત િખતરે છાર્યા પ્રધાન 
મંડળમાં મંત્રી હતા. િતન બાબકરર્યાિાડ 
નિાબી હકૂમત નીચરે હતું તરેનરે મુ્ત કર્યુું અનરે 

થાણા ઉપર વત્રરંગી ધિજ ફરકાવર્યો. 
સિરાજપ્રાવપ્ત બાદ વિકાસનાં કાર્યયો. 1952-
’57 સૌરાષ્્ર અનરે પછી મુંબઈની વિધાનસભાના 
સભર્યપદરે. સામાકજક સરેિા.
વનધન થર્યરેલ છરે.

વરુ, સુરગિાઈ કાળુિાઈ
િતન : જૂનાગઢ.

બી.એ., એલએલ.બી.. જૂનાગઢની આરઝી 
હકૂમતમાં ભાગ લીધો. તરેઓ લશકર અનરે 
સૈનર્યનું દફતર સંભાળિા વનર્યુ્ત થર્યા હતા. 
આરઝી હકૂમતના 6 પ્રધાનોમાં એક.

વમા્જ, છગન ખેરાજ
જનમ : 1865. િતન : પોરબંદર. લોહાણા.

ઘણાં િષયો જાપાનમાં રહ્યા. ‘હુસરેન રહીમ’ નામરે 
ભાગી છૂટરેલા. જર્યારરે તરેનરે 1910માં કૅનરેડામાં 
પકડિામાં આવર્યા તર્યારરે પોલીસ અવધકારીનરે 
કહ્યું, You drive us Hindus out of Can-
ada and we will drive every white 
man out of India. તરે િાનકુંિરમાં સભાઓ 
ભરી સાથીઓનરે કહરેતા, ‘આપણું ઘર (ભારત) 
મુ્ત ન હોર્ય તર્યાં લગી કશું િળિાનું નથી.’ 
હુસરેન બધી સભાઓમાં પ્રમુખસથાનરે રહરેતા, 
‘ગદર’ ચળિળ સાથરે તરેમનો ગાઢ સંબંધ. 
‘ગદર’ અખબારની ગુજરાતી આિમૃવતિનું 
તંત્રીપદ સંભાળતા. 1914માં કૅનરેડામાં તરેમની 
ધરપકડ થઈ. સખત સજા થઈ.

વમા્જ, ત્નરંજનિાઈ માવ્લજી
જનમ : 1917. િાંકાનરેર.

અભર્યાસ : વિનીત. દવક્ષણામૂવત્થ, ભાિનગર. 
વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રભ્ત. 1933માં મીઠાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. અટકાર્યત. 3 માસની 
જેલ સાબરમતીમાં. દરેશી રાજર્યો સામરેની 
લડતમાં ભાગ લીધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિ. બૉમબ બનાિિાની 
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પ્રિમૃવતિ. પુલો તોડિાની પ્રિમૃવતિ. ભૂગભ્થિાસ 
દરવમર્યાન ઈજા થઈ તરેમાંથી પલુરસી અનરે 
ટી.બી.નો રોગ થર્યો. લરેખક.

વમા્જ, ્લાજપતરાય હેમરાજ
જનમ : 14 ફરેરિુઆરી, 1908. પવશ્ચમ પંજાબ.

વશક્ષણ : મૅકટ્રક. 1920 : કરિકટશ ધિજનરે િંદન 
કરિા ના પાડી. માર ખાધો. કારાિાસ. 1927 
: ભરૂચ વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. િાગરામાં 
10 હજાર સરેિકો સાથરે મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 6 
મવહના કારાિાસ. ભરૂચમાં દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. માર. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના કારાિાસ. 
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. િાગરાથી 
ધરપકડ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ સતર્યાગ્રહ. 4 
િષ્થ ભૂગભ્થિાસ. પકડિા માટરે સરકારરે ઇનામો 
ઘોવષત કર્યાું. 1946 : મુંબઈમાં પિાઈમાં 
વનિાસ. ખરેતીિાડી.

વશરી, કમુબહેન અંબા્લા્લ
વનિાસ : મટિાડ, િલસાડ.

કતાર બરેવઝક ટ્રરેવનંગ કૉલરેજમાં અભર્યાસ. 1942 
: દરવમર્યાન આંદોલનમાં પ્રિરેશ. સભા-સરઘસ. 
6 મવહના કારાિાસ. કરાડી આશ્મ. ખાદીકામ, 
હકરજન સરેિા. બીજાં રચનાતમક કાર્યયો. 
કસતૂરબા મવહલા વિદ્ાલર્યનાં સંચાવલકા, 
ગમૃહમાતા.

વશરી, કુસુમબહેન િરીમિાઈ
જનમ : 1910. આંકટર્યાફવળર્યા, તા. મહુિા, કજ. 
સૂરત.

અભર્યાસ : ધોરણ 5. પવત ભીમભાઈ સાથરે 
પૂણી, તા. પલસાણામાં વનિાસ. પવત સાથરે 
1925માં ખાદી અનરે રચનાતમક કાર્ય્થ. 1928 : 
બારડોલી સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન એમના 
ભુિાસણના આશ્મમાં આગરેિાન. તરે સમર્યરે 11 
ગામોની સંભાળ રાખિા િાઘરેચ ગામરે 
સરદારશ્ીની સૂચનાથી રહ્યાં. 1930ની લડત 

િખતરે પવતની ધરપકડ પછી રચનાતમક કામ 
ચાલુ. માંગરોવળર્યા ગામરે વપકરેકટંગ કરતાં 
ધરપકડ. 6 મવહનાની કરેદની સજા. ખરેડૂત 
પકરષદ અંગરે 2.5 િષ્થની સખત કરેદની સજા. 
મુક્ત બાદ બારડોલી આશ્મની પ્રિમૃવતિઓમાં 
જોડાર્યાં.

વશરી, ગુ્લાબિાઈ હક્રિાઈ
જનમ : તલંગપોર, તા. ચોર્યા્થસી, કજ. સૂરત

રાંદરેરની મર્યુવનવસપલ પ્રાથવમક શાળાના 
આચાર્ય્થ હતા. 1932ની ચળિળ દરવમર્યાન 
એમની શાળામાં િારંિાર છોકરાઓ હડતાળો 
પાડતા, સૂત્રો પોકારતા, શાળા ઉપર રાષ્્રધિજ 
ચડાિતા. આ બધાની જિાબદારી આચાર્ય્થની 
સમજીનરે તરેમની ધરપકડ થઈ. તરેમનરે ધમકાિી, 
માફી લખાિી લરેિા અનરે જિાબદારી સિીકારી 
લરેિા દબાણ. છતાં તરેઓ મક્કમ રહ્યા અનરે 
માફી માગી નવહ. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યો.
િશી, છગનભાઈ ઝીણાભાઈ (ડૉ્ટર)
જનમ : 1 ઑગસટ, 1924. દરેસાડ, તા. ગણદરેિી.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં અભર્યાસ 
છોડી શાળા-કૉલરેજોમાં હડતાળો પડાિિી, 
પટરેલો-તલાટીઓ તથા બીજા સરકારી નોકરોનાં 
રાજીનામાં મરેળિિાં િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
પછી ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્યપણરે જોડાર્યા. 
ટરેવલફોનના તાર કાપિામાં વનષણાત. ધરપકડ. 
ત્રણ મવહનાની કરેદની સજા, પરનતુ જેલમાં 
જગર્યા ન હોિાથી છોડી દીધા. તરે પછી અભર્યાસ 
કરી, એલ.એમ.પી. અનરે એમ.બી.બી.એસ. 
થર્યા.

વશરી, ધરીરુિાઈ રણછરોડજી
જનમ : આશરરે 1921. કછોલી, તા. ગણદરેિી.

1939માં મૅકટ્રક પાસ થર્યા. અમલસાડમાં 
સાિ્થજવનક હાઈસકૂલમાં વશક્ષક. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન શરૂ થતાં નોકરીમાંથી 
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રાજીનામું. લડતમાં જોડાઈ ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ. ગામરેગામ સકૂલનાં તથા 
ઉતારાનાં દફતરો બાળ્ાં. કછોલીથી ઠાકોરભાઈ 
ખંડુભાઈ નાર્યક તથા ઠાકોરભાઈ છીપાભાઈ 
સાથરે પુણરે જઈ 15 ઑગસટ, 1943ની 
આગાખાન કૂચમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 15 
કદિસ ર્યરિડા જેલમાં. સિાતંત્ર્યપ્રાવપ્ત બાદ 
પ્રગવતશીલ ખરેડૂત.

વશરી, બાપુિાઈ નારણજી
જનમ : પીપલગભાણ, તા. ચીખલી, કજ. િલસાડ.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1930માં સનરેહરકશમ સાથરે રહીનરે ‘સતર્યાગ્રહ 
પવત્રકા’નું કામ કર્યુું. ચીખલી તાલુકામાં પ્રિમૃવતિ 
શરૂ કરી. રાનકૂિાથી તરેમની ધરપકડ. સૂરત 
જેલમાં. 1942માં ધરપકડ. એમની સામરે બૉંબ 
કાિતરા કરેસ મુંબઈમાં થર્યો. લાંબો સમર્ય 
લૉકઅપમાં રાખર્યા. જેલ ભોગિી. 1932-33માં 
મુંબઈમાં 1 િષ્થની સજા થઈ. 1942માં ફરીથી 
ધરપકડ થઈ હતી. 32 મવહનાની સજા થઈ. 
ગાંધીજી, મહાદરેિભાઈ, સરદારશ્ી, નરહકરભાઈ 
પરીખ િગરેરરે સાથરે પત્રવર્યિહાર કરતા. વશક્ષક.
અિસાન થર્યું છરે.

વશરી, બા્લુિાઈ ઝરીણાિાઈ
જનમ : 1922. દરેસાડ, તા. ગણદરેિી.

મૅકટ્રક પાસ થર્યા. 1942ની ચળિળ શરૂ થતાં 
પાટણ આર્યુિકેકદક કૉલરેજ છોડી. કૉલરેજ બંધ 
કરાિિા પ્રર્યાસ. તરેમાં સફળ. િતનમાં આિી 
ગણદરેિીમાં ચાલતી પ્રિમૃવતિઓમાં જોડાર્યા. 
ઑ્ટોબર, 1942માં અમદાિાદમાં ગુજરાતના 
ભૂગભ્થ કાર્ય્થકતા્થઓની મીકટંગમાં હાજરી. તર્યાં 
ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં, પછી નાવશક 
જેલમાં અટકાર્યત. આકદિાસી વિસતારમાં 
દિાખાનાં ખોલી માનદ સરેિા.

વશરી, િગવાનજી ડાહ્ાિાઈ

જનમ : 1911. કછોલી, તા. ગણદરેિી.

કછોલી અનરે અમલસાડની રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
અભર્યાસ. મૅકટ્રક સુધી. ગણદરેિી હાઈસકૂલમાં 
અભર્યાસ. 1930ની ચળિળ શરૂ થતાં 
ધરાસણાની છાિણીમાં જોડાર્યા. તરે છાિણી 
પોલીસરે વિખરેરી નાખિાથી મુંબઈ પાસરે 
િડાલાના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. િરલીની જેલમાં પૂર્યા્થ. થોડા કદિસ 
બાદ જેલમુ્ત. સરેિાદળની તાલીમ લીધી. 
1932માં ફરી લડત શરૂ થતાં જલાલપોર, 
નિસારી િગરેરરે સથળરે છાિણીમાં લડતનું કામ 
કર્યુું. બોરસદ તાલુકાના આંકલાિ ગામરેથી 
ધરપકડ. 6 માસની સખત કરેદની સજા. 
1942ની લડતમાં નિસારીમાં રહીનરે 
ભાંગફોડમાં ભાગ લીધો.
અિસાન : જૂન, 1974.

વશરી, િરીમિાઈ અખખુિાઈ
જનમ : 3 મરે, 1900. પૂણી, તા. બારડોલી, કજ. 
સૂરત.

1920માં હાઈસકૂલનો અભર્યાસ છોડી 
અસહકારની લડતમાં જોડાર્યા. રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
વશક્ષક. તરે પછી સનાતક સુધીનો અભર્યાસ. 
1925 : સરભોણ આશ્મમાં ખાદી, 
સમાજસરેિા, માંદાની સારિાર. 1928 : 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં િાઘરેચ ગામરે છાિણી 
નાખી આસપાસનાં ગામોમાં પ્રિમૃવતિ. 1930માં 
100 રાનીપરજ સૈવનકોની સરદારી લઈ, 
ભીમરાડ ગામરે મીઠું લૂંટ્ું. ધરપકડ અનરે 6 
માસની કરેદ, 100/- રૂવપર્યા દંડ. છૂટ્ા પછી 
બારડોલીના અરગટ વિભાગમાં પ્રિમૃવતિ, 
ધરપકડ. ફરી છ માસની કરેદ અનરે રૂ. 100/- 
દંડ. દંડ િસૂલ કરિા 8 િીઘાંની િાડી સરકારરે 
જપ્ત કરી. 1931માં બરે પટરેલોનો બવહષકાર. 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદ, રૂ. 100/- દંડ. 
1932માં વશકરેર ગામરે ખરેડૂત પકરષદ ભરી, તરે 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 504

માટરે 2.5 િષ્થની કરેદ. 1934 : બારડોલી 
આશ્મમાં રહીનરે સરદાર પટરેલના મંત્રી તરીકરે 
ચાર િષ્થ કામ કર્યુું. તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
મંત્રી.

વશરી, ્લત્્લતાબહેન કલયાણજી
િતન : પૂણી, તા. પલસાણા, કજ. સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ 
લરેિાનરે કારણરે સરભણ કનર્યાશાળાનાં મુખર્ય 
વશવક્ષકાના હોદ્ા પરથી તરેમનરે બરતરફ કરિામાં 
આવર્યાં. આઝાદી મળ્ા પછી આ નોકરી પાછી 
મળી હતી. તર્યાર બાદ નાદુરસત તકબર્યતના 
કારણરે પરેનશન પર ઊતરી ગર્યાં.

વસંતકુમાર રત્ત્લા્લ
જનમ : 1922. િતન : રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. રાજકોટ સરેનટ્રલ 
જેલમાં 4 માસની કરેદ ભોગિી.

વસંતરાય શાંત્ત્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ િહોરી લીધી. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યા 
બાદ ભાિનગર રાજર્યરે મુ્ત કર્યા્થ.

વસંત્લા્લ ચરીમન્લા્લ
ચૂડા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. ચાર માસ જેલની 
સજા ભોગવર્યા પછી મુક્ત મળી.

વસંત્લા્લ પ્િુ્લા્લ
િતન : રાજકોટ.

વિદ્ાથભી તરીકરે રાષ્્રીર્ય રંગરે રંગાર્યા. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 4 માસની 
જેલ થઈ.

વસા, શાંત્ત્લા્લ
જનમ : 1922. િતન : જામનગર.

આકરિકા હતા તર્યારરે ‘જર્યોત’ માવસક શરૂ કર્યુું. 
તરે સરકારરે જપ્ત કર્યુું. જામનગરની લડત િખતરે 
જામનગરની જોહુકમી સામરે િત્થમાનપત્રોમાં 
લરેખો લખતા. તરેથી તરેમની ધરપકડ થઈ. 1 
િષ્થની સજા ફરમાિિામાં આિી. તર્યાર પછી 
‘પડઘા’ નામનું પત્ર શરૂ કર્યુું. રાજર્યરે તરેના પર 
પ્રવતબંધ મૂ્ર્યો. 1942ની લડત દરવમર્યાન 
ધરપકડ થઈ. 3 િષ્થની જેલ થઈ.

વસાવડા, ઇંદુરાય જાદવરાય
જનમ : 1866 આશરરે. જૂનાગઢ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી.. 1921થી 
ગાંધીવિચારની અસર નીચરે. હકરજનસરેિક. 
એમનું ઘર સાિ્થજવનક પ્રિમૃવતિઓનું કરેનદ્ર. 
હકરજનોનરે પોતાનરે ઘરેર નોતરતા. જૂનાગઢ 
પ્રજામંડળના અગ્રણી. પ્રજામંડળની લડત 
િખતરે તરેમની ધરપકડ. જેલમાં ભારરે અમાનુષી 
ત્રાસ. તરેમની ઇનામી જમીન રાજર્યરે છીનિી 
લીધી. જૂનાગઢ રાજર્યમાંથી છ િષ્થ માટરે 
હદપાર. 
અિસાન : 23 કડસરેમબર, 1956.

વસાવડા, ઉત્તમકુમાર
જૂનાગઢ.

જૂનાગઢ રાજર્યરે પાકકસતાન સાથરે જોડાણ કર્યુું 
તર્યારરે રાજર્યરે તરેમનરે હદપારનો હુકમ કરીનરે 
જૂનાગઢમાંથી દૂર કર્યા્થ હતા.

વસાવડા, પૃથુરાવ હક્ર્લા્લ
જનમ : 1886. જૂનાગઢ. અભર્યાસ : બી.એ., 
એલએલ.બી..

મુંબઈમાં જૂનાગઢ પ્રજામંડળના પ્રમુખપદરે 
રહીનરે જૂનાગઢ રાજર્યમાં લોકોનરે થતા અનર્યાર્યો 
સામરે લડત અપાિનારામાંના અગ્રણી. 1924-
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25માં નિાબરે લક્મીનારાર્યણ મંકદર બંધ 
કરાવર્યું, તરેની સામરે લડત આપી. 1945માં 
જૂનાગઢ હાઈકોટ્થના નર્યાર્યાધીશ તરીકરે નર્યાર્યી 
કામગીરી કરિા જતાં હોદ્ો છોડિો પડ્ો. 
આરઝી હકૂમતમાં મદદરૂપ થર્યા. નિાબી 
રાજર્ય ગર્યા પછી, જૂનાગઢની હાઈકોટ્થના 
નર્યાર્યાધીશ વનમાર્યા. નીડર. નિાબી રાજર્યના 
અનર્યાર્યોના વિરોધી.
અિસાન : 4 જુલાઈ, 1970. મુંબઈ.

વસાવડા, શયામપ્સાદ રૂપશંકર
જનમ : 16 ફરેરિુઆરી, 1903. જૂનાગઢ.

અભર્યાસ : એમ.એ., મુંબઈ. સરદાર પટરેલની 
ધરપકડના વિરોધમાં એલએલ.બી.ના 
અભર્યાસનો તર્યાગ. અમદાિાદમાં 1929માં 
મજૂર મહાજન સંઘમાં જોડાર્યા. ગુલઝારીલાલ 
નંદા તથા ખંડુભાઈ દરેસાઈનો સંપક્થ. ગાંધીજીનો 
પકરચર્ય. 1930 : અમદાિાદમાં દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. સિર્યંસરેિકદળ. મુંબઈ તથા 
કરેનદ્રની દારૂબંધી સવમવતના સભર્ય. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. ધરપકડ. કારાિાસ. 
1948 : રાષ્્રીર્ય મજદૂર કૉંગ્રરેસના પ્રમુખ અનરે 
પ્રધાનમંત્રી. સુધરાઈ સભર્ય, 12 િષ્થ સુધી. 
1950 : ધારાસભર્ય. િધુ બરે અિવધ માટરે.
અિસાન : 20 નિરેમબર, 1972.

વસાવડા, હસવંતરાય ઇનદુરાય
જનમ : 24 ઑગસટ, 1919. િતન : જૂનાગઢ.

1942માં અમદાિાદમાં ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. સખત માર ખાધો. ખૂબ સહન કર્યુું. 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. જૂનાગઢના 
નિાબી રાજર્યરે ઇનામી જમીન છીનિી લીધી.

વસાવા, કાળરીદાસ વા્લજીિાઈ
વનિાસ : િડોદરા.

1942ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં. નગરમાં પવત્રકા 
વિતરણ કરતાં ધરપકડ. અતર્યાચાર. 15 મવહના 

કારાિાસ.

વસાવા, રામદાસ
દાહોદ.

કડસરેમબર, 1942માં દાહોદમાં પંચમહાલ 
કજલલા આઝાદ પકરષદમાં ડરેવલગરેટ તરીકરે 
હાજર. તરેમાંથી િસાિા સવહત કુલ 15 
પ્રવતવનવધઓની ધરપકડ. દરરેકનરે 2 માસની 
કરેદની સજા.

વસુમતરીબહેન
ઉંમર : 30 િષ્થ આશરરે. સાબરમતી આશ્મ 
(અમદાિાદ), બોચાસણ.

બોરસદમાં 21-1-1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે બહરેનોના સરઘસ પર 
પોલીસરે કરરેલ લાઠીચાજ્થથી ઈજા થઈ. તરે પછી 
ધરપકડ કરીનરે જેલમાં પૂરિામાં આવર્યાં. તરેમનરે 
ચોટલો ઝાલી પટ્ર્યાં હતાં.

વસુમતરીબહેન રામપ્સાદ
અમદાિાદ.

1930-32ની ચળિળ દરવમર્યાન સકકર્ય. 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગની 
વર્યિસથા ગોઠિિા િાસતરે વપકરેકટંગ મંડળની 
રચના કરિામાં આિી. વિજર્યાગૌરી બળિંતરાર્ય 
કાનૂગાની પ્રમુખ તરીકરે તથા િસુમતીબહરેનની 
મંત્રી તરીકરે િરણી કરિામાં આિી હતી. તરેઓ 
વપકરેકટંગ િાસતરે બહરેનોનાં નામ નોંધતાં તથા 
ટુકડીઓ પાડીનરે વપકરેકટંગ કરિા મોકલતાં.

વક્હયા, મરોહન્લા્લ નાનજી
િતન : અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો. અમરરેલીથી ધરપકડ થઈ. રાજકોટ 
જેલમાં રાખિામાં આવર્યા.

વહરોરા, કરરીમિાઈ િરીખાિાઈ
જનમ : 26 સપટરેમબર, 1902. સુંદરણા, કજ. ખરેડા.
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1930 : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ. 
દાંડીકૂચ િખતરે વિદ્ાપીઠના વિદ્ાથભીઓની 
અરણ ટુકડીમાં જોડાર્યા. કરાડીમાં ગાંધીજીની 
ટુકડી સાથરે ધરપકડ. 3 માસની જેલ. જેલમુક્ત 
બાદ ચીખલી તાલુકામાં ચળિળ અંગરે કામ 
કર્યુું. ધરપકડ. 6 માસની જેલ. ગાંધી-ઇવિ્થન 
કરાર થિાથી િહરેલા છૂટ્ા. 1932 : લડતના 
બીજા તબક્કામાં ધરપકડ. 6 માસની જેલ. 
1942 : નિજીિન પ્રરેસના મુખર્ય કાર્ય્થકરોની 
ધરપકડ બાદ તરે સંસથાનું કામ 1944 સુધી 
સંભાળ્ું.

વહરોરા, દુગા્જદેવરી િગવતરીચરણ
જનમ : 7 ઑ્ટોબર, 1908. અલલાહાબાદ.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : લાહોર (હાલ પાકકસતાન). હાલમાં 
ગાવઝર્યાબાદ. મૂળ ગુજરાતી. પંજાબમાં રહરેતા 
ગુજરાતી ર્યુિાન ભગિતીચરણ સાથરે લગ્ન. 
પવતની કાંવતકારી પ્રિમૃવતિમાં પૂણ્થ સહકાર. 
ભગતવસંહ, રાજગુર િગરેરરે િારંિાર ઘરેર 
આિતા, ર્યોજના ઘડતા. સોનડસ્થના ખૂન બાદ 
ભગતવસંહનરે િરેશપલટો કરીનરે લાહોરથી પંજાબ 
મરેલમાં કોલકાતા નાસી જિામાં સાથ, સહકાર. 
મધર્યસથ ધારાસભામાં ભગતવસંહ અનરે 
બટુકરેશ્વરરે બૉમબ નાખર્યા તર્યારરે હાજર. મરે, 
1930માં બૉમબનો પ્રર્યોગ કરિા જતાં પવતનું 
અિસાન. તરેનો શોક પાળિાનરે બદલરે ભૂગભ્થમાં. 
કરેટલીક િાર ખીચડીના પૈસા પણ ખૂટ્ા. 
ભગતવસંહનરે ફાંસી અપાર્યા પછી, બરે િષ્થ 
દુગા્થદરેિીની જેલમાં અટકાર્યત. 1938માં કદલહી 
પ્રદરેશ કૉંગ્રરેસ સવમવતનાં પ્રમુખ. 1939માં 
સુભાષબાબુનરે પગલરે કૉંગ્રરેસ છોડી.
અિસાન : 14 ઑ્ટોબર, 1999. ગાવઝર્યાબાદ.

વહરોરા, િગવતરીચરણ
લાહોર (હાલમાં પાકકસતાન).

મૂળ ગુજરાતી. પંજાબમાં િડિાઓનો િસિાટ. 

કાંવતકારી દરેશભ્ત. ભગતવસંહ, રાજગુર, 
સુખદરેિ અનરે બટુકરેશ્વર દતિના સાથી. 
‘નિજિાન ભારત સભા’ના એક સથાપક અનરે 
પ્રચાર મંત્રી. િારસામાં મળરેલી રૂ. 50,000ની 
વમલકત કાંવતકારી પ્રિમૃવતિ માટરે દાન. બંગાળીઓ 
પાસરેથી બૉમબ બનાિિાની તાલીમ લીધી. 
બૉમબ બનાિિા અનરે આર્યોજનમાં પણ સકકર્ય. 
કાકોરી કાિતરા કરેસના એક આરોપી. પકડાર્યા 
નવહ. લાહોરની જેલમાંથી સાથીઓનરે 
છોડાિિાનું આર્યોજન. બૉમબ બનાિી પ્રર્યોગ 
કરતાં બૉમબ ફાટિાથી શહીદ થર્યા. પતની 
દુગા્થદરેિીનો કાંવતકારી પ્રિમૃવતિઓમાં સંપૂણ્થ 
સાથ.
અિસાન : 28 મરે, 1930.

વત્ળયા, કાળરીદાસ મકનજી
જનમ : 16 કડસરેમબર, 1901. ભાિનગર.

સિદરેશીના આગ્રહી. વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. સામાકજક કાર્ય્થ. લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ધરપકડ 
અનરે ભાિનગરમાં જેલિાસ. સામાકજક 
કાર્ય્થકર. િતન લાઠીમાં હૉકસપટલ અનરે અનર્ય 
સંસથાઓ ઊભી કરી. અમરગઢની ટી.બી. 
હૉકસપટલમાં સરેિા આપી.
અિસાન : 20 ફરેરિુઆરી, 1975.

વત્ળયા, કેશુિાઈ હરગરોત્વંદદાસ
જનમ : 16 જૂન, 1912. લાઠી.

હાલ અવલર્યાબાડા, કજ. જામનગર. અભર્યાસ : 
શાંવતવનકરેતનની પદિી. સિદરેશી માટરે વિદરેશી 
કાપડ સામરે વપકરેકટંગ. અભર્યાસ અધિચચરે 
છોડ્ો. 1930-31 : ધોલરેરા મીઠા-સતર્યાગ્રહની 
છાિણીમાં કાર્ય્થ. ‘જર્યોવતસંઘ’ સંસથા સાથરે 
સ્ત્રીઉન્નવતનું કાર્ય્થ. ગંગાજળા વિદ્ાપીઠ, 
અવલર્યાબાડા ખાતરે લોકસરેિક.

વાઈવા્લા, રત્ત્લા્લ ઝવેરિાઈ
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િલસાડ.

અભર્યાસ છોડી લડતમાં જોડાર્યા. વશષર્યિમૃવતિ 
ગુમાિી. 1942માં પોસટરો ચોંટાડિાં, પવત્રકાઓ 
િહેંચિી િગરેરરે કાર્યયો કરતાં પકડાર્યા. સૂરતની 
જેલમાં રાખિામાં આવર્યા. 6 માસની સજા 
ભોગિી.

વાઘેર, દામરોદરદાસ મૂળચંદ
જનમ : 20 માચ્થ, 1912. વચતલ, કજ. અમરરેલી.

અભર્યાસ : ધોરણ સાત. વચતલ, કબલખા 
રાજર્યનું દૂર છરેિાડરેનું ગામ. રાજર્યના જુલમો 
સામરે અનરે ભારરે કરિરેરા સામરે વિરોધ કરતાં બરે 
િાર જેલિાસ. અમરરેલીમાં શરેષ જીિન.

વાઘે્લા, ઈશ્વરદાસ મરોરારદાસ
અમદાિાદ.

1941માં સરકારનરે નોકટસ આપીનરે ગોતા 
મુકામરે વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના 
કારાિાસ. મજૂર મહાજનમાં વર્યાર્યામ વનદકેશક. 
વર્યિસાર્ય : વશક્ષક.

વાઘે્લા, ખરોડુિા અિેસંગ
ગામ : જાસપુર, િડોદરા.

1930 : ના-કર આંદોલનમાં સકકર્ય. પવત્રકા 
વિતરણ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન 
દરવમર્યાન ભૂગભ્થમાં કાંવતકારી પ્રિમૃવતિ. પોલીસ 
મથકનરે આગ, પાટા ઉખાડિા. ધરપકડ માટરે 
ઇનામ ઘોવષત. ભાદરિા રાજર્યરે બહારિકટર્યા 
ઘોવષત કર્યા્થ. 1948 : જૂનાગઢ આરઝી 
હકૂમતમાં સકકર્ય. અનર્ય રજિાડાંનાં 
વિલીનીકરણમાં સકકર્ય.

વાક્ડયા, જહાંગરીર એદ્લજી
જનમ : 1912.

રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિી રરેકટંગસના બળિાનરે ટરેકો 
આપિા ર્યોજાર્યરેલાં પ્રજાકીર્ય વિરોધ આંદોલનમાં 
ભાગ લરેતાં ફરેરિુઆરી 22, 1946ના કદિસરે 

મુંબઈમાં તારદરેિ પાસરે થર્યરેલ ગોળીબારમાં 
ઘિાર્યા. તરે જ કદિસરે અિસાન.
અિસાન : 1946.

વાડરી્લા્લ રમણ્લા્લ
જનમ : 1919. મુંબઈ.

કાપડના િરેપારી. ઑગસટ 10, 1942ના કદિસરે 
મુંબઈના પોલીસરે કરરેલા ગોળીબારમાં ઘિાર્યા 
અનરે તરે જ કદિસરે અિસાન.
અિસાન : 10 ઑગસટ, 1942.

વાિેર, બેચરિાઈ વા્લાિાઈ
િતન : રાજકોટ.

1930-31ની લડતોમાં સકકર્ય ભાગ. 1 િષ્થ 
અનરે 6 મવહનાની સજા. રાજકોટની લડતમાં 
રાજર્યરે હદપાર કર્યા્થ. સરધારના ભોંર્યરામાં 
અટકમાં રાખરેલા. રાજકોટની સરેનટ્રલ જેલમાં 6 
મવહનાની સજા. ભારતની આઝાદીના સકકર્ય 
લડિૈર્યા. રાજકોટની લડતમાં માલવમલકત 
જપ્ત થઈ હતી.
અિસાન : 1954.

વાિેર, રાઘુિા ગરોત્વંદજી
િતન : ભાકટર્યા, કજ. જામનગર.

1930ની લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 2 
િષ્થનો જેલિાસ. પરદરેશી કાપડના વપકરેકટંગના 
કાર્ય્થમાં ભાગ લીધો. તર્યાર બાદ કરાંચીમાં 
િસર્યા.

વાત્ણયા, મગન્લા્લ
િતન : પાટણ.

1857ના વિપલિમાં બંડખોર નરેતા. તારંગામાં 
ઘોડા અનરે માણસો એકત્ર કર્યા્થ. ઉતિર 
ગુજરાતમાં િીજાપુર તરફ કૂચ કરી. લોદરા પર 
ત્રાટ્ર્યા. સાદરા મરેળિિા પ્રર્યતન કર્યા્થ, પણ 
અંગ્રરેજી સરેનાનરે જાણ થતાં મગનલાલ સમી 
પહોંચી ગર્યો. છરેિટરે સાથીઓ સાથરે પકડાઈ 
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ગર્યા. ત્રણનરે તોપનરે ગોળરે દરેિાર્યા અનરે ત્રણનરે 
ફાંસીએ લટકાવર્યા. બાકીનાનરે કાળા પાણીની 
સજા થઈ.

વાણરોટ, દેવજીિાઈ
પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ત્રાસ સહન કર્યયો. ધરપકડ. જેલિાસ ભોગવર્યો. 
રાજર્યના જુલમોનો વહંમતપૂિ્થક સામનો કર્યયો. 
પરેનશન લીધું નથી.

વાયડા, રમણ્લા્લ ્લરી્લાધર
જનમ : 21 માચ્થ, 1916. િતન : વિારકા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં જોડાર્યા. 
સભા-સરઘસ પ્રચારનું કાર્ય્થ કરતા. િઢિાણ 
કૅમપમાં એક મોટું સરઘસ નીકળ્ું. રાષ્્રધિજ 
ચઢાિિા જતાં સખત માર પડ્ો. ધરપકડ થઈ. 
6 માસની સજા થઈ. ફરી લડતમાં જોડાર્યા. 
ફરી 4 માસની સજા થઈ.

વા્લમ, ધનજીિાઈ
વિસનગર, કજ. મહરેસાણા.

1930-31ની લડતમાં કાનૂનભંગ કરિાથી 
ધરપકડ. જેલિાસ ભોગવર્યો અનરે ખૂબ સહન 
કર્યુું. લડત દરવમર્યાન બધી પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ 
લીધો.

વાસવાણરી, શામદાસ પરમાનંદ
જનમ : 11 માચ્થ, 1888. હૈદરાબાદ, વસંધ.

1921 : કલકતિા અસહકાર લડતમાં સકકર્ય. 
1930 : સવિનર્ય ભંગ સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન 
હૈદરાબાદમાં સકકર્ય. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. કારાિાસ. હકરજન સરેિક સંઘ, 
પ્રમુખ. નરેતાજી સુભાષચંદ્રના સહકાર્ય્થકર. 
સિયોદર્ય મંડળના સંર્યોજક અમદાિાદમાં.

વાસુદેવિાઈ જટાશંકર
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ િહોરી લીધી. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યા 
પછી રાજર્ય- સરકારરે મુ્ત કર્યા્થ.

વાસુ, વેણરીશંકર મુરારજી
િતન : પોરબંદર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે કાંવતલાલ 
રિોકર સાથરે પોરબંદર આવર્યા નરે લડતમાં 
જોડાર્યા. નિી બંદરની જેલમાં અટકમાં. 
જેલિાસમાં બીમાર થિા છતાં મારઝૂડનો ત્રાસ 
ચાલુ રાખર્યો. 8 માસની જેલ ભોગિી.

વાળંદ, અંબા્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 1931. િતન : ડાકોર, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : ધોરણ 5 ગુજરાતી. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ લીધો. 13 ઑગસટ, 
ડાકોરમાં સરઘસ પર પોલીસના ગોળીબારમાં 
તતક્ષણ અિસાન.

વાળંદ, ત્ગરધરિાઈ ખરોડાિાઈ
િતન : કાસર, કજ. ખરેડા.

1930 : ના-કરની લડતમાં સરકારનો વિરોધ. 
6 મવહના કારાિાસ.
િાળંદ, ઝીણાભાઈ કાવલદાસ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.
1942ની લોકકાંવતમાં અભર્યાસનો તર્યાગ. 
સરઘસમાં પવત્રકાવિતરણ. ધરપકડ. 6 મવહના 
કારાિાસ. મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં.
િાળંદ, ભાઈજીભાઈ કાળીદાસ
િતન : કાસર, કજ. ખરેડા.
1930 : ના-કરની લડતમાં સરકારનો વિરોધ. 
6 મવહના કારાિાસ.
િાળંદ, મોહનલાલ નાથાલાલ
દાહોદ.
1930ની લડત િખતરે દાહોદમાં ગોદી રોડ 
પરનાં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. માવલકોનરે 
આવથ્થક નુકસાન થિાથી ફકરર્યાદ. પોલીસરે 
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ધરપકડ કરી કરેસ ચલાિી 2 માસની કરેદની 
સજા.
િાળંદ, વશિાભાઈ િસંતભાઈ
િતન : કાસર, કજ. આણંદ.
1930ની ના-કરની લડત િખતરે સરકારનો 
વિરોધ કરિા બદલ તથા સરકારની બાિળી 
કાપી નાંખી નુકસાન કરિા બદલ છ માસની 
જેલની સજા કરિામાં આિી હતી.
િાંજા, િલલભભાઈ કરેશિજીભાઈ
જનમ : કમીગઢ, કજ. અમરરેલી.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
પ્રિચન કરતાં તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. 
તરેમણરે અમરરેલીની જેલમાં કરેદની સજા ભોગિી.

ત્વઠ્લપુરા, ક્હંમત્લા્લ 
પુરુષરોત્તમદાસ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ િહોરી લીધી. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યા 
પછી, રાજર્યની સરકારરે તરેમનરે મુ્ત કર્યા્થ.

ત્વઠ્લાણરી, િરીમજીિાઈ મરોરારજી
જનમ : 3 કડસરેમબર, 1921. બામણશા (ઘરેડ), કજ. 
જૂનાગઢ.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન તર્યાં હોિાથી 
દરેશપ્રરેમ જાગ્રત. મુંબઈમાં બી.કૉમ.ના અભર્યાસ 
દરવમર્યાન 1942ની ચળિળ શરૂ. સભા-
સરઘસોમાં ભાગ લીધા બાદ ગણદરેિી જઈનરે 
તર્યાંની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય થર્યા. સભા, સરઘસ 
અનરે સકૂલો ઉપર વપકરેકટંગ. લડતમાં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિ દરવમર્યાન કબવપનભાઈ નામથી 
ઓળખાતા. રાત્રરે ભાંગફોડ કરિા જતી ટુકડીના 
ઉતસાહી અનરે વહંમતિાળા સભર્ય. ચોરા બાળિા, 
ટપાલીનરે લૂંટિા, પોસટઑવફસ પર હુમલો 
કરિો, રરેલના પાટા ઉખરેડિા િગરેરરેમાં આગરેિાની 
લરેતા. બીલીમોરામાં ધરપકડ. ગણદરેિીમાં કરેસ 

દરવમર્યાન કાચી જેલ. પુરાિાના અભાિરે 
નિસારીની સબજેલમાં અનરે સાબરમતી 
જેલમાં અટકાર્યત. ચળિળ બાદ બી.કૉમ. થર્યા. 
હૈદરાબાદમાં ઇનકમટૅ્સના સલાહકાર તરીકરે 
વર્યિસાર્ય.

ત્વઠ્ઠ્લદાસ દામરોદરદાસ
જામનગર.

જામનગર પ્રજામંડળના પ્રમુખ હતા. જામનગર 
પ્રજા પકરષદ ભરિા સંબંધરે રાજર્ય તરફથી 
જુલમો િરસાિિામાં આવર્યા, તરેનો ભોગ 
બનર્યા. ઘણું સહન કર્યુું.

ત્વદ્ાંસ, ગરોપાળરાવ ગજાનન
જનમ : 26 નિરેમબર, 1896. િલલભીપુર, 
ભાિનગર.

ભાિનગરની દવક્ષણામૂવત્થમાં માધર્યવમક 
વશક્ષણ. 1921માં ગ્રૅજર્યુએટ થર્યા બાદ રાષ્્રીર્ય 
વશક્ષણનરે િરરેલી દવક્ષણામૂવત્થમાં આજીિન 
સરેિક થર્યા. 1932ના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. દરેત્રોજ(તા. વિરમગામ)માં ધરપકડ. 6 
માસની સજા. ર્યરિડા(પુણરે)ની જેલમાં. 
મરાઠીમાંથી ગુજરાતીમાં 55 પુસતકોના 
અનુિાદ.

ત્વદ્ાંસ, િાસકરરાવ ગજાનન
જનમ : 12 જુલાઈ, 1903. િલલભીપુર, 
ભાિનગર.

વશક્ષણ : ભાિનગર દવક્ષણામૂવત્થ તથા ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં. વર્યિસાર્ય : દવક્ષણામૂવત્થમાં વશક્ષક. 
1930 : સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 7-4-
1930ના રોજ એક ટુકડીના નાર્યક તરીકરે 
િઢિાણ ટ્રરેનમાં નીકળ્ા. તરેમની પાસરેથી મીઠું 
ઝૂંટિી લરેિા પોલીસોએ હાથ ખેંચર્યા, મરડ્ા, 
ગળું દબાવર્યું, તરેમનરે પછાડી, મીઠું ધૂળમાં 
નાંખર્યું. સખત માર ખાધો. છરેલલરે ધરપકડ. 
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સાબરમતી તથા ર્યરિડા જેલમાં 4 મવહના 
કારાિાસ. 1939 : દવક્ષણામૂવત્થમાંથી વનિમૃવતિ. 
અમદાિાદમાં વનિાસ. ગુજરાતીમાં ભૂગોળનાં 
પાઠપુસતકો લખર્યાં.
અિસાન : 2 કડસરેમબર, 1984. અમદાિાદ.

ત્વનરોદચનદ્ર ચંદુ્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં સરઘસો તથા પવત્રકા 
િહેંચિામાં સકકર્ય ભાગ. એવલસકરિજ, 
ટોળકનગરનાં ઘરમાંથી કૉંગ્રરેસ પવત્રકાનાં દસ 
બંડલ તથા િરેશપલટા માટરે મુસલમાની 
ટોપીઓ, શરેરિાની િગરેરરે મળ્ું. રૂ. 500 દંડ 
અથિા 6 માસની કરેદની સજા.

ત્વનરોદરાય ઘનશયામિાઈ
બાંટિા, કજ. જૂનાગઢ.

રાષ્્રીર્ય લડતોમાં ભાગ લીધો. તરેનરે લીધરે વિવિધ 
દુ:ખ સહન કરિાં પડ્ાં. રાજર્ય-સરકાર તરફથી 
તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ત્વનરોદરી, મનુિાઈ ્લક્મરીશંકર
જનમ : 2 જાનર્યુઆરી, 1915. િતન : જૂનાગઢ.

લીંબડીની લડતમાં ભાગ લીધો. રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહ (1938) િખતરે માર ખાધો. 
સરધારની જેલમાં અટકાર્યતમાં રહ્યા. 1941ના 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 6 માસની 
સજા ભોગિી. ભાિનગરની જેલમાં અટકાર્યતી 
તરીકરે રહ્યા. હકરજન સરેિાકાર્ય્થમાં મુખર્ય સમર્ય 
આપર્યો.

ત્વરાણરી, હસમુખિાઈ દ્ારકાપ્સાદ
જનમ : 12 જુલાઈ, 1926. ભાિનગર. અભર્યાસ 
: બી.એસસી..

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં વિદ્ાથભી તરીકરે 
ભાગ લરેતાં માર ખાધો. તર્યાર બાદ ભાિનગરમાં 
વિવિધ સામાકજક અનરે શૈક્ષવણક પ્રિમૃવતિઓ 

ચલાિી. બળિંતરાર્ય મહરેતા સમારકની 
જિાબદારી પણ સંભાળી રહ્યા છરે.

ત્વશ્વનાથ બાબુિાઈ
રસનાળ – ગાકરર્યાધાર, કજ. ભાિનગર.

મોટા ચારોકડર્યાની લડતમાં ભાગ લીધો. સહન 
કર્યુું. રાજર્ય-સરકાર તરફથી તરેમનરે પરેનશન 
એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ત્વષણુશમા્જ નયનારામ
જનમ : 2 કડસરેમબર, 1895. હૈદરાબાદ, વસંધ.

1908 : નિજિાન સિદરેશી સભાના મંત્રી. 
1916 : સાબરમતી ગાંધીજીના આશ્મમાં 
વનિાસ. 1918 : હોમરૂલ લીગ વસંધ શાખાના 
મંત્રી. ‘પવત્રકા’ની જામીનગીરીના 1,000 
રૂવપર્યા જપ્ત કરી સરકારરે 500 રૂવપર્યા દંડ 
કર્યયો. 1919 : રૉલરેટ ધારાનો વિરોધ. 1921 : 
રાજદ્રોહનો આરોપ. 2 િષ્થ કારાિાસ. 40,000 
રૂવપર્યાનું છાપખાનું જપ્ત કરી 3,000માં િરેચી 
દીધું. પુસતકો તથા સામાન સાગરમાં ફેંકી 
દીધાં. 1935-42 : ઉદ્ોગશાળા વિારા શ્વમકોનરે 
કામ પૂરં પાડ્ું. 1942માં 2 િષ્થ કારાિાસ. બરે 
િાર વસંધમાં ધારાસભર્ય. વહનદુ વનિા્થવસતોની 
સરેિા. વર્યિસાર્ય : વસંધી દૈવનક પત્રમાં સંપાદક.

વરીણ, મરોતરી્લા્લ હરગરોત્વંદદાસ
જનમ : 21 કડસરેમબર, 1891. સૂરત.

પ્રવસદ્ધ િકીલ. સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં દરરેક તબક્કરે 
સકકર્ય 1930-1932, ’41માં. ઉપરાંત 1942 
: ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સકકર્ય. 4 િખત 
કારાિાસ. કરાડી અનરે મટિાડ ગામના પોલીસ 
ગોળીબારમાં ભોગ બનરેલા સતર્યાગ્રહીઓનો 
સૂરતના નર્યાર્યાલર્યમાં ધારાશાસ્ત્રી તરીકરે 
બચાિ કર્યયો. ભરૂચ નગરપાવલકાના પ્રમુખ.

વરીરચંદિાઈ મરોતરીચંદ
િતન : ભાિનગર.
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1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

વરીરત્સંગ ગળાિાઈ
વનિાસ : બોજાદરા.

1942માં િીરવસંગ વિારા સાહસપૂણ્થ ગુપ્ત 
પ્રિમૃવતિ. છોટુભાઈ પુરાણીના સાથી. સરભોણ 
તથા િરેડચ પોલીસચોકીમાં શસ્ત્રોની લૂંટ 
દરવમર્યાન સાથીઓનું રક્ષણ. દંપતી એકબીજાંનરે 
પડખરે.

વરીરેનદ્ર છરોટા્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં છાપરેલી પવત્રકા ચોડિા 
અનરે રસતા પર ભોંર્યપવત્રકાઓ લખિા માટરે 
29-9-1942ના રોજ ધરપકડ. 3 માસની કરેદ 
અનરે રૂ. 500 દંડની સજા.

વરીરેનદ્રત્સંહજી
િતન : જૂનાગઢ.

િઢિાણ ઠાકોરસાહરેબના ભાઈ. જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમત દરવમર્યાન એમની આગરેિાની 
હરેઠળ એક ટુકડી નિાગઢ કબજે કરિા ઊપડરેલી. 
નિાગઢ મહાલનાં 9 ગામો ઉપર આરઝી 
હકૂમતની સતિા સથાપી.

વેકક્રયા રામજીિાઈ જીવાિાઈ
વિસાિદર, કજ. જૂનાગઢ.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. જૂનાગઢના 
નિાબી રાજના જુલમો સામરે લડ્ા તથા તરેનરે 
કારણરે અનરેક કષ્ો સહન કર્યાું. કરેનદ્ર-સરકાર 
તરફથી તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

વેદ, ગરોકળદાસ ગરોરધનદાસ
જામનગર.

રાજાશાહી(જામનગર)ના જુલમોનરે પડકારતા. 
પત્રકાર. કલર્યાણપુરના ગામમાં નજરકરેદ. ત્રાસ 

િરેઠો. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
સલામતી ધારા નીચરે ધરપકડ. જામનગરમાં 
જીિા સતાના ડરેલામાં 2.5 િષ્થ જેલિાસ. 
1948 : બસભાડા િધારા સામરે ચળિળ. 
જેલિાસ. ઉદ્ામિાદી વિચારક. 70 િષ્થની િર્યરે 
વનધન.

વેરાગરીવાળા, ઈશ્વરદાસ 
ગરોરધનદાસ
જનમ : 1891. સૂરત.

1920-22ની અસહકારની ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. 1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળ દરવમર્યાન લડતમાં જોડાિા નોકરી 
છોડી. ધરાસણાના મીઠાના અગરો પર ધાડ 
પાડિા જતાં ધરપકડ. જેલિાસ. તરે પછી 
દારૂબંધીની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. 1932માં 
ફરી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ. 
વિસાપુરની જેલમાં. તર્યાંથી માંદગીનરે લીધરે 
અહમદનગરની જેલમાં ખસરેડ્ા.
અિસાન : 1933માં જેલમાં.

વેરાગરીવાળા, ત્જતેનદ્ર
જનમ : 1921. સૂરત.

મૅકટ્રક પાસ. કૉમસ્થ કૉલરેજમાં વિદ્ાથભી. અભર્યાસ 
છોડીનરે 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં સામરેલ 
થર્યા. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. વિદ્ાથભી 
આગરેિાન. જાહરેર સંસથાઓમાં હોદ્રેદાર. 
ધરપકડ. જેલિાસ. 1945માં જેલમાં અિસાન.

વેરાગરીવાળા, નવરીનચંદ્ર ઈશ્વર્લા્લ
જનમ : 1921. સૂરત.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં કૉલરેજનો 
તર્યાગ કરી સકકર્ય થર્યા. કૉલરેજ પર વપકરેકટંગ 
કરતાં ધરપકડ. જેલિાસ. 1943માં 
કોઈમબતૂરની જેલમાં મોકલર્યા. તર્યાં બીમારીથી 
અિસાન પામર્યા.
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વે્લજીિાઈ અમથાિાઈ
િતન : ખરેરિા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. 5 િષ્થની સજા 
પામર્યા. સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી.

વે્લશરી પરોપટિાઈ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લીધો. ચોથી ટુકડીમાં જોડાઈ 25/11ના 
રોજ િઢિાણથી પગપાળા કૂચ કરી રાત્રરે કટુડા 
ગામરે પહોંચર્યા. તર્યાં ગ્રામજનોએ સિાગત કર્યુું. 
26/11ની સિારરે પ્રર્યાણ. ધાંગધા રાજર્યની 
સરહદરે મનાઈહુકમનો ભંગ કરી, અંદર 
પ્રિરેશતાં પોલીસોએ ટુકડીના તમામ નિ 
સતર્યાગ્રહીઓની ધરપકડ કરી. તરેઓનરે પગરે 
ચલાિીનરે પ્રતાપપુરા (ઉફકે ચંદ્રાસર) ગામરે લઈ 
જઈનરે એક મકાનમાં પૂરી દીધા.

વૈદ્, અંબા્લા્લ
દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ. િતન : મરેરાપુરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં દાહોદ જઈ 
તર્યાં સકકર્ય ભાગ લીધો. પવત્રકાવિતરણ. 
સરઘસોમાં જોડાઈ સરકાર વિરદ્ધ સૂત્રોચચાર. 
ધરપકડ. 2 માસની કરેદની સજા ભોગિી.

વૈદ્, ઈશ્વર્લા્લ
દાહોદ.

પછાત અનરે ગરીબ આકદિાસી ભીલોની સરેિા 
માટરે દિાખાનું ચલાિતા. રાષ્્રિાદી. સારા 
િ્તા. સતર્યાગ્રહો દરવમર્યાન દાહોદમાં જાહરેર 
સભાઓમાં સરકાર વિરદ્ધ કટાક્ષર્યુ્ત નરે 
રસપ્રદ શૈલીમાં ભાષણ કરતા. એવપ્રલ, 
1932માં ગાંધીચોકમાં ઉશકરેરણીજનક ભાષણ. 
પોલીસરે ધરપકડ કરી. બરે િષ્થની કરેદની સજા નરે 
રૂ. 50 દંડ. વિસાપુર જેલમાં સજા ભોગિી.
અિસાન : 18 કડસરેમબર, 1945.

વૈદ્, ઉમેદરામ આતમારામ
તલાિચોળા, કજ. િલસાડ.

વનિાસ : સૂરત. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ 
દરવમર્યાન ગામરેગામ ફરીનરે પટરેલોનાં રાજીનામાં 
લરેિાની પ્રિમૃવતિ. ધરપકડ. જેલિાસ. ગાંધી-
ઇવિ્થન કરાર થિાથી મુક્ત મળી. 1930માં 
ઘિાર્યરેલા તથા બીજા સતર્યાગ્રહીઓની સારિાર 
માટરે દિાખાનાં ચાલુ કર્યાું.

વૈદ્, કમળાશંકર નારણજી
જનમ : 17 નિરેમબર, 1913. ગડત, તા. ગણદરેિી.

નરેતાઓના સંપક્થથી રાષ્્રિાદી. ખાદી પહરેરતા 
થર્યા. 1930-32ની ચળિળ નજરરે જોઈનરે 
દરેશભ્ત બનર્યા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ગણદરેિીની છાિણીમાં રહીનરે 
ભાંગફોડની ગુપ્ત પ્રિમૃવતિ કરી. પવત્રકાઓ 
િહેંચિી, પટરેલ-તલાટીનાં રાજીનામાં લરેિાં, 
તલાટીઓનાં દફતર બાળિાં, સરકારી 
વમલકતોનો નાશ કરિો િગરેરરે કાર્યયોમાં સકકર્ય. 
1943ના જાનર્યુઆરીમાં ધરપકડ. નિસારીની 
જેલમાં 7 મવહના અટકાર્યત. 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ, કાંતણ, ખાદીનો પ્રચાર 
િગરેરરે રચનાતમક કાર્યયો કરતા. િૈદ્ તરીકરે 
ગરીબોનરે રાહતદરરે દિા.

વૈદ્, ખરીમચંદ માણેક્લા્લ
જનમ : 10 કડસરેમબર, 1911. ચૂડા, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. લીંબડીની લડતમાં ભાગ લીધો. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થિાસીઓનરે મદદ કરી. ‘કાંવત’ નામની 
પવત્રકાના પ્રકાશનમાં ભાગ લીધો. સમાજસરેિા, 
દુષકાળ રાહતનાં કાર્યયોમાં અગ્રણી. ચૂડાના 
વિલીનીકરણ બાદ એડવમવનસટ્રરેટર. કૉંગ્રરેસના 
અગ્રણી. સહકારી પ્રિમૃવતિ.
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અિસાન : 1 ઑગસટ 1969.

વૈદ્, ગંગાબહેન
જનમ : 1879. બોચાસણ, તા. બોરસદ, કજ. 
આણંદ.

40 િષ્થની ઉંમરરે ગાંધીજીના સહિાસમાં. 45 
િષ્થની ઉંમરરે ગાંધીજીના આશ્મમાં સંર્યુ્ત 
રસોડાના ચાજ્થમાં. મુંબઈમાં િૈદકનું શીખરેલાં. 
આશ્મમાં ‘ભાકટર્યા િૈદ્’ તરીકરે ઓળખાર્યાં. 
1930-32ની લડત િખતરે બહરેનોની ટુકડીનાં 
આગરેિાન. 21-1-1931માં બોરસદમાં ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજવર્યો તરેની આગરેિાની. લાઠીના 
સખત ફટકા પોલીસોએ માર્યા્થ. માથામાં મોટો 
ઘા, લોહીથી કપડાં રંગાર્યાં. બરે િખત જેલિાસ. 
1934માં બોચાસણના િલલભવિદ્ાલર્યનું 
દિાખાનું, ગૌશાળા િગરેરરેનું સંચાલન સંભાળ્ું. 
અિસાન થર્યરેલ છરે.

વૈદ્, જીવણદાસ કે.
મોરબી, કજ. રાજકોટ.

અભર્યાસ : એમ.એ.. મોરબી રાજર્યની માધર્યવમક 
શાળામાં વશક્ષક. ખાદીધારી. ધોળી ટોપી સામરે 
શાળાનો િાંધો. હુકમનો અનાદર. નોકરી 
ગુમાિી. 1930-32ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લઈ કરેદની સજા ભોગિી. દવક્ષણ 
આકરિકામાં વશક્ષણનું કાર્ય્થ.

વૈદ્, નમ્જદ ગજાનન
જનમ : 1912. િતન : અંધરેરી, મુંબઈ.

1930ની લડત િખતરે મુંબઈના ઉપનગર વિલરે 
પાલકેની છાિણીમાં જોડાર્યા. ઉપનગર કજલલા 
કૉંગ્રરેસના મંત્રી. કાનૂનભંગ કરિાથી ધરપકડ. 
તરે િખતરે ત્રણ િખત જેલિાસ.

વૈદ્, બાપા્લા્લ ગ.
જનમ : 17 સપટરેમબર, 1896. સણસોલી.

1921 : હાંસોટ તાલુકાથી રાષ્્રકાર્ય્થમાં પ્રિરેશ. 

દંતરાઈ મીઠાનો સતર્યાગ્રહ, 1 િષ્થનરે 4 મવહના 
કારાિાસ, વિસાપુરની જેલમાં. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ લરેતા, નાવશકમાં 1 
િષ્થ અનરે 6 મવહના કારાિાસ. 1946 : સૂરત 
આર્યુિકેદ મહાવિદ્ાલર્યના આચાર્ય્થ. આર્યુિકેદ 
વિશરે પુસતકો લખર્યાં.

વૈદ્, િગવતરાય અણદુરાય
જનમ : 1 ઑગસટ, 1908. િતન : પ્રભાસપાટણ.

1920-21માં કરાંચીમાં અસહકારની લડતમાં 
અનરે કખલાફતની લડતમાં ભાગ લીધો. 
1930માં વિદરેશી કાપડ તરેમજ દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. 1938ની રાજકોટની લડતમાં તથા 
જૂનાગઢની પ્રજામંડળની લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. 4 માસ કારાિાસ.

વૈદ્, િારતરી એમ.
જનમ : 4 એવપ્રલ, 1929. મુંબઈ.

કુટુંબમાં રાષ્્રિાદી િાતાિરણ. બાર િષ્થની 
ઉંમરથી સરઘસોમાં જોડાતાં. પોલીસનો 
સરઘસ પર લાઠીમાર. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં સગીર િર્ય છતાં ધરપકડ. થાણરે 
જેલમાં 15 કદિસ બાદ મુક્ત. સરલા 
મશરૂિાલા, નંદા મહરેતા સાથરે રરેલ રોકો 
આંદોલનમાં જોડાિાથી ધરપકડ, ફરીથી 15 
કદિસ થાણરે જેલમાં. મુક્ત બાદ રાષ્્રીર્ય સરેિા-
દળની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

વૈદ્, (ડૉ.) મગન્લા્લ કાશરીદાસ
જનમ : 6 ઑગસટ, 1899. ઊંટડી, તા. િલસાડ.

િતન : અમલસાડ, તા. ગણદરેિી. 1930ની 
સિતંત્રતાની ચળિળમાં ધરાસણામાં ઘાર્યલ 
થર્યરેલા સતર્યાગ્રહીઓની ખૂબ વનઠિાપૂિ્થક 
સારિાર કરી. કૉંગ્રરેસના સકકર્ય કાર્ય્થકર. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કરી 4 માસની 
સજા ભોગિી. 15મી ઑગસટ, 1942ના રોજ 
અમલસાડમાં ધરપકડો, સરઘસ, લાઠીમાર 
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પછી તોફાનરે ચડરેલા લોકોનરે શાંત પાડ્ા. 
પોલીસરે ધરપકડ કરી કરેસ કર્યયો. 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહનાની કરેદની સજા. અમલસાડની જાહરેર 
પ્રિમૃવતિમાં અગ્રણી.

વૈદ્, મગન્લા્લ રણછરોડદાસ
િતન : િરાડ, બારડોલી, કજ. સૂરત.

1928ની સાલમાં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં કામ 
કર્યુું. 1930ની ચળિળમાં સભા, સરઘસ, 
પવત્રકાનો પ્રચાર કરતાં ધરપકડ થઈ. 4 માસ 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

વૈદ્, મગન્લા્લ ્લરી્લાધર
જનમ : 1 માચ્થ, 1916. સીમર, કજ. જામનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિા 
બદલ જામનગરથી હદપારી ભોગિી. 
પોરબંદરની લડતમાં જોડાર્યા. પોરબંદર રાજર્યરે 
ત્રાસ ગુજાર્યયો. માર પડ્ો. કરોડરજ્ુનરે નુકસાન 
થતાં કાર્યમી ખોડ રહી ગઈ. 3 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો. થોડો સમર્ય ભૂગભ્થમાં રહ્યા.

વૈદ્, મહમદિાઈ મેહરામણિાઈ
ભચાઉ, કજ. કચછ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
સભા-સરઘસોમાં જોડાર્યા. તરેમની ધરપકડ થઈ 
અનરે 2 માસ જેલિાસ ભોગવર્યો.

વૈદ્, માણેક્લા્લ વનમાળરીદાસ
ચીખલી, કજ. નિસારી.

1930-32ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
દરવમર્યાન દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરિા 
જતા. તરે માટરે ગામડરે-ગામડરે ફરતા અનરે 
અિારનિાર પીપલગભાણ, રાનકૂિા અનરે 
ટાંકલની છાિણીમાં સહકાર્ય્થકતા્થઓનરે 
પ્રોતસાવહત કરતા.

વૈદ્, ત્વજયશંકર
રાજપીપળા, કજ. નમ્થદા.

રાજપીપળા દરેશી રાજર્ય હતું. લોકોનરે થતા 
અનર્યાર્યો તથા શોષણનો વિરોધ કરિા 
‘લોકસભા’ નામની સંસથા સથાપિામાં આિી. 
તરેના મુખર્ય આગરેિાન વિજર્યશંકર હતા. તરેની 
સથાપના માટરે પ્રરેરણા આપનાર છોટુભાઈ 
પુરાણી હતા. તરેઓ િરેઠની પ્રથા, શોષણ, લાંચ-
રશિત િગરેરરે નાબૂદ કરિા માટરે લોકજાગમૃવતનું 
કાર્ય્થ કરતા હતા.

વૈદ્, સમથ્જ્લા્લ જઠેા્લા્લ
જનમ : 25 માચ્થ, 1895. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : ઇનટર. વર્યિસાર્ય : િૈદ્. રાષ્્રીર્ય 
કાર્ય્થકર. દરેશભ્ત. 1930-31ની લડત િખતરે 
મીઠા-સતર્યાગ્રહના પ્રચાર-કાર્ય્થકર. 1932ની 
લડત િખતરે 6 માસની જેલ અનરે દંડ. 
અમદાિાદ મર્યુવનવસપાવલટીમાં કૉંગ્રરેસ પક્ષના 
સભર્ય.

વૈદ્, સુમત્તબહેન પ્ાણજીવન
જનમ : 29 ઑ્ટોબર, 1918.

િતન : િડોદરા. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં. વિઠ્લ કનર્યા વિદ્ાલર્યનો તર્યાગ 
કર્યયો. પવત્રકા-વિતરણ. 3 મવહના કારાિાસ. 
કનર્યાકરેળિણીમાં સકકર્ય.

વૈશય, મૂળદાસ િૂધરદાસ
જનમ : 16 ઑગસટ, 1895. ઉમતા, કજ. 
મહરેસાણા.

1917 : મૅકટ્રકનો અભર્યાસ છોડી પોતાનરે ગામ 
િણાટકાર્ય્થનો આરંભ. 1921 : શ્વમક િણકર 
વિદ્ાથભી આશ્મ. ખાદીપ્રકકર્યાનું પ્રવશક્ષણ. 
1930 : અમદાિાદ ખાસબજાર દારૂનાં પીઠાં 
ઉપર 6 મવહના ચોકી. ધરપકડ. દંડ નવહ ભરીનરે 
કારાગમૃહ ગર્યા. સાબરમતી કારાગમૃહમાં 
રેંકટર્યાનો પ્રચાર. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં અમદાિાદમાં મજૂરોની હડતાળનું 
સંચાલન. 1952 : સંસદમાં વનમણૂક. 1962 : 
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સંસદમાં ચૂંટાર્યા.

વૈષણવ, ચમનિાઈ માધવરાય
જનમ : 1897. િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

દરેશભ્ત. સિદરેશીના આગ્રહી. િઢિાણની 
રાષ્્રીર્ય શાળાના આચાર્ય્થ તરીકરે સરેિાકાર્ય્થ. 
મોતીલાલ દરજીના સંપક્થથી રાષ્્રિાદી બનર્યા. 
સાદાઈ, શ્મવનઠિ જીિન. સિદરેશીનું વ્રત. 
ફૂલચંદભાઈ સાથરે રાષ્્રીર્ય શાળામાં વશક્ષક. 
વિરમગામની સતર્યાગ્રહ છાિણીના મુખર્ય 
સંચાલક. સતર્યાગ્રહ બાદ િઢિાણમાં હકરજન 
શાળાનું સંચાલન. ‘અજ્ાત’ તખલલુસથી 
પુકસતકાઓ લખી.
અિસાન : 1 જૂન, 1940.

વૈષણવ, ત્બહારરી્લા્લ
અમદાિાદ. એવલસકરિજની હાઈસકૂલમાં વશક્ષક 
હતા.

1942માં બૉમબપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. નંદલાલ 
જોષી સાથરે િડોદરાથી બૉમબ બનાિિાનો 
સરંજામ અમદાિાદ લાિી શારદામંકદર પાસરેની 
કુટીરમાં રાખર્યો. નંદલાલ જોષીના વમત્ર અનરે 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિમાં તરેની સાથરે સકકર્ય હતા.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

વૈષણવ, મગન્લા્લ વલ્લિિાઈ
પારડી, કજ. સૂરત.

1942ની લડતમાં જોડાર્યા. ભાષણ કરતાં 
પકડાર્યા. 6 માસની સજા અનરે રૂ. 100 દંડ 
થર્યો. દંડ ન ભરરે તો િધુ 6 માસની સજા થઈ. 
1 િષ્થની સજા ભોગિી.
િૈષણિ, મવણરાર્ય અનંતરાર્ય
જનમ : 1900. િતન : જૂનાગઢ.
જૂનાગઢના નિાબી જુલમો સામરે માથું ઊંચ્ર્યું. 
તરેથી હદપાર. પ્રજામંડળની લડત િખતરે જેલમાં 
પૂર્યા્થ. ખૂબ માર સહન કર્યયો. જૂનાગઢ રાજર્યરે 
કુટુંબીજનોનરે હરેરાન કર્યા્થ. માલવમલકતનરે 

નુકસાન પહોંચાડ્ું. 1938 : રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1947 : આરઝી 
હકૂમતમાં ભાગ લીધો.
અિસાન : 21 એવપ્રલ, 1960.

વરોરા, અહેમદઅ્લરી યુસુિઅ્લરી
જનમ : 6 મરે, 1883. તળાજા.

અભર્યાસ : 7 ધોરણ. અંગ્રરેજી અનરે રિરેનચ 
ભાષાની જાણકારી. ટૉલસટૉર્ય અનરે ગાંધીજીના 
વિચારોની પ્રબળ અસર. તળાજા ટ્રામિરે 
સતર્યાગ્રહના ભાગ રૂપરે 14 મરે, 1940માં 
ભાિનગરમાં તરેમની આગરેિાની નીચરે સરઘસ. 
ધરપકડ. જેલ. ગઢરેચીના િક્થશૉપ પર 30 
ઑગસટ, 1942ના રોજ વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 2 
િષ્થની કરેદ અનરે રૂ. 2,000 દંડ. તળાજામાં 
હકરજન શાળાની સથાપના.
અિસાન : 8 નિરેમબર, 1962.

વરોરા, ઇસમાઈ્લ ગાંધરી
િતન : ઉતિરસંડા, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1930ની સતર્યાગ્રહની લડતથી 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ સુધી દરરેક લડતમાં 
ભાગ લીધરેલો અનરે પાંચ િખત ધરપકડ 
િહોરરેલી. દરરેક િખતરે થોડા કદિસ કાચી જેલમાં 
રાખીનરે પછી છોડી મૂકિામાં આવર્યા હતા.
િોરા, કમરદ્ીન આદમજી

ત્ચત્ત્લ, ત્જ. અમરે્લરી.
કબલખા રાજર્યના વચતિલમાં રાજર્યના જુલમો 
તરેમ જ ભારરે કરિરેરા સામરે લડત આપતા રહ્યા. 
બરે િાર ધરપકડ. બરે િાર જેલિાસ ભોગવર્યો. 
આવથ્થક અનરે સામાકજક રીતરે ઘણું િરેઠિું પડ્ું.
વનધન થર્યરેલ છરે.

વરોરા, ચંપક્લા્લ પ્ેમચંદ
જનમ : 20 ઑગસટ, 1908. રાજકોટ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1930 : મીઠાની લડત 
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િખતરે ધરપકડ. 6 માસની સજા. 1932-34 : 
વિરમગામની છાિણીમાં મીઠાની લડતમાં 
ભાગ લરેતાં પકડાર્યા, જેલિાસ. સતર્યાગ્રહી. 
વિદરેશી કાપડ ઉપરના વપકરેકટંગની જિાબદારી. 
રાજર્ય તરફથી ભારરે જુલમ. મોરબીના 
સતર્યાગ્રહમાં ર્યોગદાન. ધોળ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ. 90 કદિસ અંધારી કોટડીમાં કરેદ. 
રાજકોટ રાજર્યરે હદપાર કર્યા્થ. છતાંર્ય રાજકોટની 
લડતમાં જોડાર્યા. હલરેડાની છાિણી સંભાળી. 
1942માં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. પવત્રકાપ્રકાશન. 
સરકારનું ધરપકડ- િૉરંટ તથા શોધી કાઢિા રૂ. 
10,000 ઇનામ. સહકારી પ્રિમૃવતિ. ‘સહકાર’ 
પત્ર શરૂ કર્યુું. શહરેર સુધરાઈના પ્રમુખ.
અિસાન : 27 ઑ્ટોબર, 1964.

વરોરા, ચંપક્લા્લ પ્ેમશંકર
જનમ : 1912. ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર, સૌરાષ્્ર.

1930ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામ દરવમર્યાન ધાંગધા, 
ધોળ, વિરમગામ િગરેરરે સથળોની લડતોમાં 
તરેમજ દરેશી રાજર્યોની લડતમાં ભાગ લીધો. 
રાજકોટ એજનસીમાં 1 િષ્થની, મોરબીમાં ત્રણ 
માસની અનરે ધાંગધામાં 3 માસની સજા 
ભોગિી. 1930ના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા 
માટરે 1 િષ્થ અનરે 6 મવહનાની, 1942ની 
ચળિળમાં ભાગ લરેિા માટરે 1.5 માસની તથા 
ફરીથી 1 િષ્થ અનરે 6 મવહનાની સજા. દરેશી 
રાજર્યોના જુલમોનરે િત્થમાનપત્રોમાં પ્રગટ 
કરતા. વિદ્ાથભી પ્રિમૃવતિના આગરેિાન. કૉંગ્રરેસ 
સમાજિાદી પક્ષના મંત્રી.
િોરા, નિનીતલાલ ચંપકપ્રસાદ

જનમ : 1910. અમદાિાદ.

બી.એ., એલએલ.બી.. 1942ની ચળિળમાં 
અમદાિાદ સુધરાઈના કમ્થચારીઓની 
હડતાળમાં ભાગ લીધો. 6 માસની સખત 
કરેદની સજા અનરે રૂ. 250 દંડ.

વરોરા, પ્ાણ્લા્લ વરીરચંદ
જનમ : 14 ફરેરિુઆરી, 1914. િતન : િઢિાણ, 
કજ. સુરરેનદ્રનગર.

િઢિાણ પ્રજામંડળની લડત િખતરે ધરપકડથી 
જેલિાસ ભોગવર્યો. મોરબી, ધોળ, રાજકોટ 
િગરેરરે દરેશી રાજર્યો સામરેની લડતમાં ભાગ લરેતાં 
સહન કરિું પડ્ું. માર ખાધો. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો.

વરોરા, િગવાનજી કાળરીદાસ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર, સૌરાષ્્ર.

1931માં ધાંગધાની લોકલડતમાં ભાગ લીધો. 
બીજી ટુકડીમાં િઢિાણથી જોડાર્યા. તરેમની 
ટુકડીના આગરેિાન હરીલાલ લાઠી હતા. હળિદ 
સટરેશનરે ‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’નો જર્યઘોષ 
કર્યયો. ધાંગધા રાજર્યની હદમાં પ્રિરેશતાં જ 
વગરફતાર થર્યા. ખટારામાં ધકરેલી પોલીસો 
અજાણર્યા સથળરે લઈ ગર્યા. પછી વશિાનંદજીની 
ટુકડી સાથરે વ્રજપુર ગામરે લઈ ગર્યા.

વરોરા, મગન્લા્લ પાનાચંદ
જનમ : 1889. ખાખરરેચી, કજ. રાજકોટ.

ગાંધીજીના અંતરેિાસી. 1929માં મોરબી 
તાબરેના ખાખરરેચીમાં. દરબારી ત્રાસનરે કારણરે 
ખાખરરેચી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 2 માસ 
સુધી જેલિાસ. માલવમલકત જપ્ત, છતાં 
અણનમ. સમગ્ર કુટુંબરે ર્યાતાનાઓ િરેઠી, પુત્ર 
તથા પુત્રિધૂનરે પણ નમક સતર્યાગ્રહમાં જોડ્ાં.
અિસાન : 24 માચ્થ, 1950.

વરોરા, મત્ણબહેન છબરી્લદાસ
જનમ : 14 જાનર્યુઆરી, 1911. િતન : જામનગર.

પ્રજામંડળમાં રહીનરે સકકર્ય ભાગ લીધો અનરે 
ઘરિખરી, મકાન િગરેરરે ગુમાવર્યાં. રાજકોટની 
લડતમાં સકકર્ય. જેલિાસ ભોગવર્યો. આરઝી 
હકૂમતમાં ભાગ લીધો.
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વરોરા, રજબઅ્લરી અહેમદિાઈ
જનમ : ચલાળા, કજ. અમરરેલી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિા 
માટરે ધરપકડ કરી, કરેસ ચલાિી જેલ તથા દંડની 
સજા કરિામાં આિી.

વરોરા, રમણરીક્લા્લ પરોપટ્લા્લ
જનમ : 3 નિરેમબર, 1923. િતન : અમરરેલી.

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેતાં રાજર્યના 
જુલમો સહન કર્યા્થ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત િખતરે ભાિનગરથી ધરપકડ થઈ. લાંબો 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

વરોરા, ્લા્લચંદ જયચંદ
જનમ : 11 એવપ્રલ, 1893. બગસરા, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

સિદરેશી પ્રચારક મંડળના મંત્રી. 1930 : ધોલરેરા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. એ પહરેલાં રાણપુર, 
પોરબંદર, ધંધૂકા, અમરરેલીમાં દારૂ અનરે 
પરદરેશી કાપડના બવહષકારનો પ્રચાર. વપકરેકટંગ. 
1931 : 
નિી કરેળિણી, ખાદી, અસપમૃશર્યતાવનિારણ 
આકદ ગાંધીવિચારના પ્રસાર માટરે બગસરા 
આશ્મની સથાપના. 1938 : રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહમાં આશ્મની ટુકડીઓ મોકલી. 
બગસરા આશ્મમાં સરેિા.

વરોરા, વ્રજ્લા્લ ગરોકળદાસ
િતન : ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિા 
બદલ ભાિનગરમાં 6 માસ અટકાર્યતમાં રહ્યા.
અિસાન : 30 જૂન, 1985.

વરોરા, વ્રજ્લા્લ ઠાકરશરી
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ િહોરી 
લીધી. જેલની સજા ભોગિી. રાજર્ય-સરકાર 

તરફથી પરેનશન તરેમનાં પતની મંગળાબહરેનનરે 
મળરે છરે.

વરોરા, શાંત્ત્લા્લ પ્ેમચંદ
જનમ : 23 કડસરેમબર, 1923. િતન : રાજકોટ.

રાજકોટની લડતમાં જોડાતાં તરેમની દુકાન બંધ 
થઈ ગઈ. લડતમાં ભૂગભ્થમાં રહીનરે કામ, છતાં 
ધરપકડ. સરધારમાં અટકમાં. લાંબો સમર્ય 
લડતમાં ગાળ્ો.

વરોરા, હકરીમુદ્રીન
દાહોદ.

રાષ્્રિાદી. 1932ની ચળિળ દરવમર્યાન સભા, 
સરઘસ, વપકરેકટંગ િગરેરરેમાં ભાગ લરેિા માટરે 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા.

વરોરા, હરખચંદ સુખ્લા્લ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે િઢિાણની 
દાજીરાજ હાઈસકૂલ ઉપર રાષ્્રધિજ ફરકાિિા 
બદલ પોલીસોએ ઝૂડી નાખર્યા, ઘિાર્યા, 
ધરપકડ. અટકમાં રાખિામાં આવર્યા. જેલમાં 
તકબર્યત બગડી. ફરી સાજા થર્યા નવહ.

વયાસ, અમૃત્લા્લ (અમુિાઈ) 
ઝવેરિાઈ
જનમ : 10 એવપ્રલ, 1901. રાજકોટ.

રાજકોટ લડતમાં સકકર્ય. વમલકત, દાગીના 
જપ્તીમાં. હલરેડા કૂચમાં જોડાતાં ધરપકડ અનરે 
અટકાર્યત. જેલિાસ. રાજકોટ શહરેર સુધરાઈમાં 
ચૂંટાર્યા. નગરસરેિક. સહકારી પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

વયાસ, અંબા્લા્લ પુરુષરોત્તમ
જનમ : 19 જાનર્યુઆરી, 1899. રામપુર, તા. 
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : દાહોદ.

1917 : મૅકટ્રકમાં પ્રથમ િગ્થ. ગુજરાત કૉલરેજમાં 
પ્રિરેશ. ગોધરામાં પ્રથમ ગુજરાત રાજકીર્ય 
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પકરષદમાં હાજરી. 1921 : અસહકારની 
ચળિળમાં કૉલરેજનો તર્યાગ. કરેટલાક વમત્રો પાસરે 
કૉલરેજ છોડાિી. વિદ્ાથભીઓની સભા 
અમદાિાદમાં નદીની રરેતમાં િલલભભાઈ 
પટરેલના પ્રમુખપદરે રાખી. તરેમાં ગાંધીજીનરે 
બોલાિી લાવર્યા. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં જોડાર્યા. 
ગામડાંમાં લોકજાગમૃવતનો પ્રચાર. 1924માં 
ભીલ સરેિા મંડળમાં જોડાર્યા. ટીટોરી આશ્મમાં 
આચાર્ય્થ. 1926 : ભીલ સરેિા મંડળના આજીિન 
સરેિક બની 20 િરસ સરેિાની પ્રવતજ્ા. 
1930ની ચળિળમાં હાલોલ તાલુકાના કઢંકિા 
ગામરે ધરપકડ. મુક્ત. 1932માં ભાષણ કરતાં 
ગોધરામાં ધરપકડ. 2 િષ્થની સજા સાબરમતી 
તથા પુણરેની જેલમાં ભોગિી. 1942ની 
ચળિળમાં ધરપકડ. અટકાર્યત. સાબરમતી 
જેલમાં. 1946માં ઓકરસામાં આકદિાસીઓનાં 
કલર્યાણની પ્રિમૃવતિ 20 િષ્થ સુધી કરી.

વયાસ, અંબા્લા્લ ત્શવરામ
િતન : સરસિણી, કજ. ખરેડા.

1921 : અસહકારની લડતમાં જોડાર્યા. 
સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. દરબાર ગોપાલદાસના 
િહીિટદાર. 1932-33ના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 1 િષ્થ કારાિાસ. 50 રૂવપર્યા દંડ. દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. માર. ત્રાસ. વર્યિસાર્ય : 
વશક્ષક.

વયાસ, આનંદરીબહેન
િતન : કઠલાલ, કજ. ખરેડા.

તરેમનાં માતુશ્ી રવિશંકર મહારાજનાં મોટાં 
બહરેન. બાળપણથી રાષ્્રભક્તના સંસકાર 
મળ્ા. કકશોરાિસથાથી સિાતંત્ર્યસંગ્રામની 
પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. ધરપકડ. જેલિાસ. જેલમાં 
ભક્તબા, મમૃદુલાબહરેન િગરેરરેનો સંપક્થ. 
લડતની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેતાં લાઠીમાર અનરે 
કટર્યરગૅસનો ભોગ બનરેલાં.

વયાસ, કત્પ્લરામ
બારડોલી, કજ. સૂરત.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કરિા ધરાસણા ગર્યા. તર્યાં માર 
ખાધો. જેલમાં ગર્યા. તરેમના સસરા જર્યશંકરરે 
દંડ ભરી દીધો, તરેથી તરેમનો બવહષકાર કરિામાં 
આવર્યો. કડક બવહષકાર થિાથી તરેમની સાન 
ઠરેકાણરે આિી અનરે જર્યશંકરરે મહાજનની માફી 
માગીનરે છુટકારો મરેળવર્યો હતો.

વયાસ, ડૉ. કત્પ્લરાય સનમુખરાય
જનમ : મરે, 1911. િાલોડ, કજ. સૂરત.

દાંતના ડૉ્ટર. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં 
અગ્રણી ભાગ. 1930ના સતર્યાગ્રહ િખતરે ના-
કરની લડતમાં વહજરત. તરેથી ઘરનો સામાન 
િરેરવિખરેર. નુકસાન. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ. 6 માસની 
જેલ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ 
લરેતા ધરપકડ. 2 િષ્થની જેલ. 1945 : કસતૂરબા 
ગાંધીની શોકસભામાં ભાષણ કરતાં ધરપકડ. 
1 માસ બારડોલીની જેલમાં. કૉંગ્રરેસના સકકર્ય 
કાર્ય્થકર.

વયાસ, કત્પ્લાબહેન માણેક્લા્લ
ચાંગા, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા સ્ત્રીઓના સરઘસ ઉપર પોલીસરે 
સખત લાઠીચાજ્થ કરી અનરેક બહરેનોનરે ઈજાઓ 
પહોંચાડી. તરેમાં તરેમનરે લાઠી િાગિાથી બરડા 
ઉપર ઈજા થઈ હતી.

વયાસ, કમળાબહેન હક્રહરિાઈ
જનમ : 1909. િતન : િીરસદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : િના્થ્ર્યુલર ફાઇનલ. 1930ની 
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ચળિળમાં તરેમના પવતની ધરપકડ અનરે કરેદ 
થર્યા બાદ, કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિ ચાલુ રાખી.
1930થી જીિનભર રચનાતમક કાર્ય્થ, ખાદી, 
વિદરેશી કાપડનો બવહષકાર, અસપમૃશર્યતાવનિારણ 
િગરેરરે કરતાં રહ્યાં. લડત દરવમર્યાન 
સિાતંત્ર્યસૈવનકોનરે ગુપ્ત આશ્ર્ય આપી 
સિાતંત્ર્યના કાર્ય્થમાં પરોક્ષ મદદ કરતાં હતાં.
વર્યાસ, કાકનતલાલ બળદરેિરામ
જનમ : 6 માચ્થ, 1914. ઊંઝા, કજ. મહરેસાણા.
1930ના સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં ભાગ લીધો. 
આતમવનભ્થર થઈ ગ્રૅજર્યુએટ થર્યા. િડોદરા 
રાજર્યની નોકરી. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં ભાગ લીધો. આર્ય્થ સંગઠન પ્રગવત 
મંડળના સભર્યો સાથરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. ઊંઝા 
કાિતરા કરેસના આરોપી. કાંવતકારી પ્રિમૃવતિઓ 
બદલ ધરપકડ. 1 િષ્થની સજા. આઝાદી પ્રાવપ્ત 
બાદ 1949માં પુન: નોકરીમાં જોડાઈ 
મામલતદાર બનર્યા.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

વયાસ, કૃષણ્લા્લ ગજાનન
વનિાસ : સૂરત.

1940માં િાણીસિાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં સકકર્ય. 
િાલોડમાં સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતા 10 મવહના 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ભાગ લીધો. ‘હકરજનબંધુ’નો પ્રચાર. 1 િષ્થ 
અનરે 6 મવહના કારાિાસ.

વયાસ, ગજનેદ્રિાઈ શાંત્ત્લા્લ
જનમ : 1923. અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં શહરેરસૂબા જર્યંતીભાઈ 
ઠાકોરનરે તર્યાં પ્રવતજ્ાપત્ર પર લોહીથી સહી કરી. 
બૉમબપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ઈડર જઈનરે વિઠ્લદાસ 
મૂળશંકર જોશી સાથરે બરે િાર દારૂગોળો લાવર્યા. 
પવત્રકાઓ િહેંચિા જતા. એક કરિૉલિર ખરીદી 
લાવર્યા. કડસરેમબર, 1942માં ધરપકડ. કરમાનડ 

પર, 1.5 મવહનો કાચી જેલમાં, છરેિટરે વનદયોષ.
વર્યાસ, ગોવિંદલાલ મો.

નક્ડયાદ, ત્જ. ખેડા.
નાટ્લરેખક. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
પવત્રકાઓ િહેંચિી અનરે દીિાલરે ચોંટાડિામાં 
ભાગ લીધો. બાલકમૃષણ વર્યાસ, બચુભાઈ 
રામભાઈ પટરેલ (સોકજત્રા) િગરેરરે સાથરે 
બૉમબપ્રિમૃવતિ. કરિૉલિર રાખતા. નાટક 
મંડળીના સભર્યોના િરેશમાં ઉમરરેઠ ગર્યા. 
રાજપીપળાથી બૉમબની સામગ્રી – દારૂગોળો 
િગરેરરે લાિી ઉમરરેઠમાં બૉંબ બનાવર્યા. તર્યાંના 
પોલીસ ગરેટ પર 24 કડસરેમબર, 1942ના રોજ 
બુવદ્ધસાગરરે બૉમબ નાખર્યો. પોલીસોનરે ઈજા 
થઈ. ગોવિંદભાઈ તથા સાથીઓ કપડિંજ જતા 
રહ્યા. ગોવિંદલાલ, બાલકમૃષણ વર્યાસ, જર્યશંકર 
ભટ્ટ, કનુભાઈ મુ. પટરેલ (ઓડ) િગરેરરેની 
ધરપકડ થઈ. કરેસમાં ગોવિંદલાલ તથા 
નાથાલાલ વર્યાસ વનદયોષ છૂટ્ા.

વયાસ, ગૌરરીશંકર પ્ેમજીિાઈ
જનમ : 17 જૂન, 1911. અમરરેલી.

અભર્યાસ : ધોરણ 6 સુધી. િડોદરા રાજર્યના 
અનર્યાર્યો સામરે લડત. હદપારી. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 6 માસનો 
જેલિાસ. પત્રકાર. જાહરેર સરેિક. પરેનશન અનરે 
તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

વયાસ, ચનદ્રકાનત (મામા)
અમદાિાદ.

પ્રીતમનગર વર્યાર્યામશાળાના સંચાલક. 
ટ્ુટોકરર્યલ હાઈસકૂલમાં રમતગમતના વશક્ષક. 
1930ની ચળિળ િખતરે પવત્રકા િહેંચતા. 
િાસણાથી િાડજ સુધીના ર્યુિકોનો ઘવનઠિ 
સંપક્થ. 1942ની ચળિળમાં પ્રીતમનગરની 
વર્યાર્યામશાળામાં કૉંગ્રરેસ પવત્રકા સાઇ્લોસટાઇલ 
કરી, બંડલો બંધાિી, સમગ્ર શહરેરમાં 
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પહોંચાડતા. બલબમાં ઍવસડ ભરીનરે પોલીસો 
પર ફેંકતા. સુધરાઈની શાળાઓનું ફવન્થચર 
બાળતા. પોલીસ પર મરચાંનો ભૂકો, છીંકણી 
ફેંકતા. પોલીસોનરે ઘરેરી લઈનરે મારતા. કડસરેમબર, 
1942માં માદલપુર નરે કોચરબના ચોરામાંથી 
મહરેસૂલની લૂંટ કરી. તરેમનરે પકડિા રરેડ પડી. 
વનમુબહરેન િકીલનરે તર્યાંથી ઝાડ પર, તર્યાંથી 
કૂદીનરે નાસી ગર્યા. પછી શહરેરમાં અનરેક 
ઓળખીતાનરે ઘરેર ભૂગભ્થમાં રહ્યા. તરે દરવમર્યાન 
પોલીસ પર પથથરમારો, નાસભાગ, ગુપ્તિાસ. 
નાવશકમાં ભોંસલરે વમવલટરી સકૂલમાં, તર્યાં રરેડ 
પડતાં ઝાડ પર રાત વિતાિી. મુંબઈ ગર્યા. 
પકડાર્યા નવહ.

વયાસ, ચુનરીિાઈ િુ્લાિાઈ
કઠલાલ, કજ. ખરેડા.

20મી સદીની શરૂઆતમાં અમદાિાદના 
કમૃપાશંકર પંકડત, કઠલાલના િકીલ પૂંજાભાઈ 
સોમરેશ્વર ભટ્ટ િગરેરરે સાથરે કાંવતકારી પ્રિમૃવતિમાં 
જોડાર્યા. તરેઓ બૉમબ પણ બનાિતા હતા. 
‘િનસપવતની દિાઓ’ જેિા ભળતા નામથી 
પ્રગટ કરરેલી પુકસતકાની િહેંચણીનું કામ કરતા. 
આ પ્રકારનું સાવહતર્ય તરેઓ ઘરમાં સાચિતા.

વયાસ, ચુનરી્લા્લ
જનમ : વશહોર, કજ. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ કરિામાં આિી. લાંબા સમર્ય સુધી 
જેલિાસ ભોગવર્યો. વનધન. તરેમનાં વિધિા 
પ્રભાિતીબહરેનનરે કરેનદ્ર-સરકાર વિારા પરેનશન 
મળરે છરે.

વયાસ, ચૂનરીરામ બળદેવરામ
જનમ : 1878. િતન : સરસિણી, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 7 ધોરણ. 1932 : દારૂની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ. 150 રૂવપર્યા દંડ. જપ્તી વિારા 
િસૂલ. આજીિન સતર્યાગ્રહી.

અિસાન : 1950.

વયાસ, છરોટા્લા્લ અનુપરામ
ઉમરરેઠ, કજ. ખરેડા.

સિદરેશીનું વ્રત લીધું. દરેશભક્ત. 1918 : ખરેડા 
સતર્યાગ્રહ, બોરસદ સતર્યાગ્રહમાં સરદાર પટરેલ 
સાથરે કામગીરી. નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહ, 
સવિનર્ય કાનૂનભંગ, ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
દરવમર્યાન લાંબા સમર્યની જેલ ભોગિી. ખરેડા 
કજલલા લોકલ બોડ્થના પ્રમુખ, ધારાસભર્ય. 
સિાતંત્ર્ય બાદ સહકારી પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
સમગ્ર જીિન વનઠિાપૂિ્થક સરેિા.

વયાસ, છરોટા્લા્લ માવજી
જનમ : 29 કડસરેમબર, 1919. અમરરેલી.

અભર્યાસ : ધોરણ 7. રાજકોટની લડતમાં 
સિર્યંસરેિક તરીકરે કામગીરી બજાિી; માર 
ખાધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. પાછળથી 
ખાદી બોડ્થમાં જોડાર્યા. વનિમૃવતિ બાદ અમરરેલીમાં.

વયાસ, જગદરીશચનદ્ર અં.
દાહોદ.

કડસરેમબર, 1942માં દાહોદમાં પંચમહાલ 
કજલલા આઝાદ પકરષદમાં પ્રવતવનવધ. પોલીસરે 
તરેમાંથી કુલ પંદર વર્યક્તની તરેમના સવહત 
ધરપકડ કરી. દરરેકનરે 2 માસની કરેદની સજા.

વયાસ, જયંતરી્લા્લ એસ.
જનમ : 14 ફરેરિુઆરી, 1920. પાટણ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક પાસ (1937માં). બી.
એસસી., એલએલ.બી.. ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. 15-8-1942ના રોજ 
વિદ્ાથભીઓના સમૂહમાંથી ધરપકડ. ર્યરિડા 
જેલમાં સજા ભોગિી ફરેરિુઆરી, 1943માં 
જેલમુ્ત. જેલમાં મોરારજી દરેસાઈનો વનકટ 
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સંપક્થ. ર્યુસુફ મહરેરઅલી, ડૉ. વગલડર, 
દાદાસાહરેબ પટિધ્થનનરે પણ મળ્ા. આઝાદી 
પછી : રાષ્્રપવતભિન, કદલહીમાં ગ્રંથપાલ. 
મોરારજી દરેસાઈના (પી.એ. જાનર્યુઆરી, 
1957–માચ્થ, 1958, આવસસટનટ પ્રાઇિરેટ 
સરેકરેટરી અનરે અંગત સરેકરેટરી. 1979માં વનિમૃવતિ 
બાદ કદલહીમાં.

વયાસ, જયંતરી્લા્લ ન.
િાડી, િડોદરા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
અનરેકવિધ ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. ચંદ્રશંકર ભટ્ટ તથા 
પતની સુવમત્રાબહરેનનો સાથ.

વયાસ, દરીનાનાથ સરોમેશ્વર
જનમ : 7 જાનર્યુઆરી, 1927.

વનિાસ : સરસિણી, કજ. ખરેડા.
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ 
લીધો. 2 િષ્થ કારાિાસ. કારાગમૃહમાં અંગ્રરેજી, 
બંગાળી આકદ ભાષા શીખી સાવહતર્યસજ્થન 
કર્યુું. પુરસકાર જીતર્યા. ખરેડા કૉલરેજમાં વહનદીના 
વર્યાખર્યાતા.

વયાસ, નમ્જદાબહેન બા્લાશંકર
બારડોલી, કજ. સૂરત.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 
દરવમર્યાન બારડોલીમાં સિર્યંસરેવિકા દળની 
રચના કરી અનરે નમ્થદાબહરેન તરેના ઉપપ્રમુખ 
તરીકરે ચૂંટાર્યાં હતાં. આ દળનાં બહરેનો દરરોજ 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરિા જતાં હતાં. 
તરેમાં નમ્થદાબહરેન પણ વપકરેકટંગ કરિા જતાં 
હતાં.

વયાસ, નાગેનદ્રકુમાર એમ.
જનમ : કરાંચી. િતન : રાજકોટ.

1930-31ની ચળિળ િખતરે કરાંચીમાં ભાગ 
લીધો. તરેથી ધરપકડ કરિામાં આિી. જેલની 

સજા ભોગિી. દરેશનું વિભાજન થર્યા પછી 
રાજકોટમાં પત્રકાર. વનધન થર્યરેલ છરે.

વયાસ, પુષપાબહેન મૂળશંકર
જનમ : 10 મરે, 1914. કરાંચી.

રાજકોટવનિાસી. 1932માં લડત દરવમર્યાન 
કરાંચી રહ્યાં. 6 માસની સજા ભોગિી. કરાંચી 
છોડી ભારત આવર્યાં તર્યારરે વમલકત ગુમાિી. 
ભારત સરકારરે તામ્પત્ર તથા પરેનશન એનાર્યત 
કરરેલ છરે.

વયાસ, પરોપટ્લા્લ મૂળશંકર
જનમ : 18 કડસરેમબર, 1918. િતન : સાબરકાંઠા.

1937માં સૂરત શહરેર કૉંગ્રરેસ સવમવતના સભર્ય. 
1942માં ધરપકડ. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહનાની 
જેલ. તરે પછી ગુજરાત પ્રાંવતક કૉંગ્રરેસ સવમવત 
તથા અકખલ વહનદ કૉંગ્રરેસ મહાસવમવતના 
સભર્ય થર્યા. 1967માં ગુજરાતની ધારાસભાના 
સભર્ય ચૂંટાર્યા. ગુજરાત સરકારમાં મંત્રી હતા.
વર્યાસ, પ્રરેમશંકર જીિણરામ

િતન : િાલોડ, કજ. સૂરત.
1930માં તલાટીની નોકરીનું રાજીનામું. 
લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. જેલમાં ગર્યા. 
છૂટીનરે શાળામાં સરેિા આપી અનરે તરે પછી 
બૅંકમાં નોકરી કરી. સૂરતની તમામ કૉંગ્રરેસ-
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેતા. કૅનસરના દદ્થથી મમૃતર્યુ.

વયાસ, બા્લકૃષણ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1942ની ચળિળમાં કરેટલાક વમત્રો ગોવિંદલાલ 
વર્યાસ િગરેરરે સાથરે ઉમરરેઠ ગર્યા. તર્યાં બૉમબ 
બનાવર્યા. ઉમરરેઠની પોલીસચોકી પર બૉમબ 
નાખિા બુવદ્ધસાગરનરે મોકલર્યો. પોલીસો 
દાઝર્યા. ધરપકડ. કરેસ ચલાિીનરે 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહનાની કરેદની સજા.
વર્યાસ, મવણધરપ્રસાદ શંકરલાલ
જનમ : 11 ઑગસટ, 1886. ખાકડર્યા, અમદાિાદ.
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અભર્યાસ : દા્તરી વિદ્ાનો. 1907માં 
બંગભંગના આંદોલનથી રાજકીર્ય જીિનની 
શરૂઆત. 1930ની ચળિળમાં 1 િષ્થની સજા 
અનરે દંડ. 1932ની લડત િખતરે 1 િષ્થની કરેદ 
અનરે દંડ. 1942માં કૉંગ્રરેસ હાઉસનો કબજો 
સરકારરે લીધો, તરે િખતરે વગરફતારી અનરે 4 
માસની સજા અનરે દંડ. રાષ્્રસરેિક. અિસાન 
થર્યું છરે.

વયાસ, મત્ણ્લા્લ અમૃત્લા્લ
જનમ : 31 જાનર્યુઆરી 1907. છોટાઉદરેપુર, કજ. 
િડોદરા.

1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં 2 મવહના 
અટકાર્યત. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. ટપાલની હરેરફરેર. દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ. ગામોમાં પ્રચારકાર્ય્થ. કુટુંબનો 
વિરોધ છતાં રાષ્્રસરેિા.

વયાસ, મત્ણ્લા્લ જાદવજી
જનમ : કરાંચી, િતન : રાજકોટ.

કરાંચીના િસિાટ દરવમર્યાન 1930-32ની 
લડતમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. ધરપકડ થઈ. 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

વયાસ, મનુિાઈ અમૃત્લા્લ
જનમ : 2 ફરેરિુઆરી, 1915. મૂળી, કજ. સુરરેનદ્રનગર. 
અભર્યાસ : બી.એ..

કકશોરિર્યથી રાષ્્રિાદી. 1930ની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો હતો. 1939માં ગુજરાત 
કૉલરેજમાંથી બી.એ.નો અભર્યાસ છોડીનરે 
વર્યાર્યામ િગ્થમાં જોડાર્યા. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. કરિકટશ સરકાર 
વિરદ્ધ આંદોલન જગાિિા અમદાિાદ શહરેર 
તથા ઉતિર ગુજરાતનાં ગામોમાં પ્રિાસ કરીનરે 
પ્રચાર તથા લોકજાગમૃવતનું કાર્ય્થ. ધરપકડ િહોરી 
લીધી.

વયાસ, મનુિાઈ શામજી
સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931માં ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લરેિા હકરલાલ મૂ. લાઠીની આગરેિાની 
હરેઠળ બીજી ટુકડીમાં િઢિાણની છાિણીમાં 
ભરેગા થર્યા. રાષ્્રીર્ય ગીતો ગાતા. િઢિાણ 
શહરેરમાં ફરી, પ્રજાજનોના આશીિા્થદ મરેળવર્યા. 
હળિદ રરેલિરેસટરેશનરે ઊતરીનરે ધાંગધા રાજર્યની 
હદમાં પગ મૂકતાં, વગરફતાર કરિામાં આવર્યા. 
ખટારામાં ધકરેલી પોલીસો તરેમનરે અજાણર્યા 
સથળરે લઈ ગર્યા. કરેટલાકનરે ધાંગધાની જેલમાં 
અનરે બીજાનરે વ્રજપુર ગામમાં રાખર્યા.

વયાસ, મહાકરોરબહેન શંકર્લા્લ
ઉમરરેઠ, કજ. ખરેડા.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. મરે, 
1930માં ઉમરરેઠમાં દારૂના પીઠા પર, તરેમના 
પવત શંકરલાલ વર્યાસ સાથરે વપકરેકટંગ કરતાં. 
આના પકરણામરે દારૂનું િરેચાણ ન થિાથી, 
કલાલરે દંપતી ઉપર હુમલો કરી લાઠી મારિા 
પ્રર્યાસ કર્યયો તથા તરેઓ બંનરેનરે બીભતસ ગાળો 
આપી. છતાં તરેઓ બંનરે શાંત રહ્યાં હતાં.

વયાસ, મહરીપતરામ ધરીરજ્લા્લ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં અભર્યાસ-તર્યાગ. 
સરઘસમાં જોડાર્યા, પવત્રકાવિતરણ. 6 મવહના 
કઠોર કારાિાસ. મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં.
વર્યાસ, મંછારામ તુલજારામ
બારડોલી, કજ. સૂરત.
1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. સભા-સરઘસોમાં જોડાતા. 
પવત્રકાઓ િહેંચિી, દારૂતાડીનો બવહષકાર 
િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં જોડાતા. તરેમની ધરપકડ કરી, 
કરેસ ચલાિી ત્રણ સપ્તાહની કરેદની સજા 
કરિામાં આિી.
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વર્યાસ, (ડૉ.) મુકુંદરાર્ય લાભશંકર
જનમ : 24 જૂન, 1919. મોમબાસા, કરેવનર્યા.
લંડનમાં જિાહરલાલ તરેમજ સુભાષબાબુના 
સંપક્થમાં આવર્યા. તર્યાર બાદ સુભાષબાબુના 
અંગત સરેકરેટરી તરીકરે કાર્ય્થ કર્યુું. 1945માં 
વિશ્વર્યુદ્ધમાં જાપાનની હાર થતાં તરેમનરે 
પકડિામાં આવર્યા. એકાંત જેલિાસ ભોગવર્યો. 
1947 પછી ભારત પાછા ફર્યા્થ.
વર્યાસ, મૂળશંકર
િતન : અમદાિાદ.
તા. 4 મરે, 1930ના કદનરે સુણાિ ગામમાં 
સરઘસ િખતરે લાઠીમારમાં ઘિાર્યા. ધરપકડ 
અનરે 2 િષ્થની સજા અનરે દંડ.
વર્યાસ, મોહનલાલ પોપટલાલ
જનમ : 2 મરે, 1907. મોટા માંડિા, રાજકોટ.
1922 : અમદાિાદ મજૂર મહાજન સંઘમાં 
જોડાર્યા. 1930 : દારૂબંધીનો પ્રચાર, પીઠાં 
સામરે દરેખાિો, વપકરેકટંગ. છાિણીનું સંચાલન. 
વિવિધ શ્વમક પ્રિમૃવતિ. 1957 : મુંબઈ રાજર્યના 
ધારાસભર્ય. 1962 : ગુજરાત રાજર્યના 
વિધાનસભર્ય. આરોગર્ય, શ્મ, ગમૃહવનમા્થણ 
મંત્રી.
વર્યાસ, રવિશંકર શનાલાલ
જનમ : 30 નિરેમબર, 1906. અભર્યાસ : સાત 
ધોરણ. કજ. ખરેડા.
1930ની લડત િખતરે કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થમાં 
જોડાર્યા. સભા-સરઘસોમાં ભાગ લરેતા. દારૂની 
દુકાનો ઉપર વપકરેકટંગ કરતા હતા તરે દરવમર્યાન 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી હતી. કરેસ 
ચાલર્યા પછી દંડ કરીનરે છોડી મૂકિામાં આવર્યા.
અિસાન : 1963.
વર્યાસ, રવિશંકર વશિરામ (રવિશંકર મહારાજ)
જનમ : 25 ફરેરિુઆરી, 1885. રઢુ, કજ. ખરેડા.
1916 : ગાંધીજીનો સંપક્થ. પ્રભાવિત. સિતંત્રતા 
માટરેની તથા રચનાતમક એિી દરરેક પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. 1920 : સુણાિમાં રાષ્્રીર્ય શાળાની 

સથાપના. 1921 : કટળક સિરાજર્ય વનવધમાં રૂ. 
1 લાખ એકત્ર કર્યા્થ. 1923 : બોરસદ ના-કર 
સતર્યાગ્રહમાં. કાંઠાનાં 18 ગામોનરે િરેરો નવહ 
ભરિા સફળતાપૂિ્થક સમજાવર્યાં. 1928 : 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 6 મવહના 
કારાિાસ. 1930 : સવિનર્ય કાનૂનભંગ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 2 િષ્થ કારાિાસ. 
1941 : અમદાિાદમાં કોમી અશાંવતમાં વનભ્થર્ય 
થઈ લોકો િચચરે ફર્યા્થ. શાંવત સથાપી. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ લીધો. 
અટકાર્યત. 1953 : ભૂદાનપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
પદર્યાત્રા. પ્રતર્યરેક પ્રાકમૃવતક આપવતિ સમર્યરે 
જનસરેિામાં પ્રિમૃતિ.
અિસાન : 1 જુલાઈ, 1984.

વયાસ, રામપ્સાદ િરોગરી્લા્લ
જનમ : 5 નિરેમબર, 1902. ગોધરા, કજ. 
પંચમહાલ. િતન : માતર, કજ. ખરેડા.

1920ની અસહકારની લડત િખતથી 
સિાતંત્ર્ય-સંગ્રામમાં સિર્યંસરેિક તરીકરે જોડાર્યા. 
1922માં હકરજનસરેિાની તાલીમ લીધી. 
1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગ કરિા માટરે 6 
માસની કરેદની સજા. પરંતુ આશરરે 1.5 મવહનો 
કરેદ ભોગવર્યા બાદ ગાંધી-ઇવિ્થન કરાર થતાં 
બધા રાજકીર્ય કરેદીઓ છૂટ્ા. 1932માં 
ધરપકડ (4 જાનર્યુઆરી, 1932) અનરે 1.5 માસ 
જેલમાં અટકાર્યત પછી મુક્ત. 1940થી 
1948 સુધી સરેિાગ્રામમાં રહ્યા. હકરજનસરેિા.

વયાસ, ્લાિશંકર કરુણાશંકર
જનમ : 24 નિરેમબર, 1920. િતન : રાજકોટ.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 6 
માસની સજા અનરે રૂ. 500 દંડ થર્યો. માંદા 
પડિાથી 1.5 માસ પછી જેલમાંથી મુ્ત કરરેલ.

વયાસ, વજુિાઈ િૂ્લશંકર
જનમ : 7 કડસરેમબર, 1919. િતન : િલભીપુર, 
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કજ. ભાિનગર.

1930 : વિદરેશી કાપડ તથા દારૂના વપકરેકટંગથી 
કાર્ય્થ શરૂ. 1938માં િળા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લઈ જેલિાસ ભોગવર્યો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડત શરૂ થતાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 
ચૂડામાં છૂપા િરેશરે રહીનરે પવત્રકાપ્રકાશનની 
જિાબદારી પાર પાડી. 4 િષ્થની ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ 
કરી.

વયાસ, વનમાળરીદાસ દયાળજી
ઉજળિાિ, કજ. ભાિનગર.

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે ધરાસણાની 
લડતમાં ભાગ લરેતાં પોલીસનો અમાનુષી ત્રાસ 
િરેઠો. ખૂબ સહન કર્યુું. હાથ ભાંગર્યો. બરે િખત 
ર્યરિડા અનરે નાવશક જેલમાં 6-6 માસનો 
જેલિાસ િરેઠો.
અિસાન : 1978.

વયાસ, વસંતરાય
અમદાિાદ.

કાંવતકારી પ્રિમૃવતિ. 1909ના નિરેમબરની 13 
તારીખરે અમદાિાદમાં ગિન્થર જનરલ લૉડ્થ 
વમનટો 
અનરે તરેમનાં પતની પર બૉમબ નાખર્યો. સરકારરે 
તરેમનરે પકડિા કોવશશ કરી પણ સફળતા મળી 
નવહ.

વયાસ, વૈદ્નાથ કેવળરામ
િતન : સરસિણી, કજ. ખરેડા.

1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ 
કારાિાસ, સમાધાન થતાં 3 મવહનરે મુક્ત. 
આજીિન દરેશસરેિક. વનધ્થનોનરે ઔષધ, કપડાંની 
સહાર્ય.

વયાસ, શંકર્લા્લ
ઉમરરેઠ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 

ઉમરરેઠમાં મરે, 1930માં દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ કરતા. તરેમનાં પતની પણ સાથરે જતાં. 
દારૂ િરેચનાર કલાલરે વપકરેકટંગ કરનાર દંપતી પર 
હુમલો કરી, લાઠી મારિા પ્રર્યાસ કર્યયો તથા 
તરેઓનરે બીભતસ ગાળો આપી હતી, છતાં તરેઓ 
શાંત રહ્યાં હતાં.

વયાસ, શારદાબહેન મરોહન્લા્લ
સૂરત.

1942ની લડત િખતરે પ્રાથવમક શાળામાં 
ઉપાચાર્ય્થ હતાં. સિતંત્રતાની ચળિળમાં ભાગ 
લરેતાં ધરપકડ. 1 િષ્થની સજા. તરેમની સાથરે 
જેલમાં ઇનદુમતી શરેઠ, િસુમતીબહરેન, સુશીલા 
માિલંકર, જર્યોતસનાબહરેન િગરેરરે હતાં.

વયાસ, શાંત્ત્લા્લ છરોટા્લા્લ
વનિાસ : ત્રણજા, કજ. ખરેડા.

1932માં િસોમાં અભર્યાસ-તર્યાગ. ભાદરણ-
ગમન. બોરસદ સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. ખરેડૂત-
કદિસરે સરઘસમાં આગરેિાન. બોચાસણ. 6 
મવહના કારાિાસ. 1942 : માતર ટપાલ 
કાર્યા્થલર્યમાં બૉમબ મૂ્ર્યો. 1962થી વશક્ષણ 
અનરે સમાજક્ષરેત્રરે સરેિા.

વયાસ, ત્શવ્લા્લ જઠેા્લા્લ
જનમ : 1878. િતન : સરસિણી, તા. 
મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા. અભર્યાસ : ગુજરાતી 
સાત ધોરણ.

સનરે 1920ની અસહકારની લડત િખતરે જ તરે 
કૉંગ્રરેસનું કાર્ય્થ કરતા રહરેલા. 1932ની ચળિળ 
િખતરે તરે ભૂગભ્થમાં રહીનરે કામ કરતા હતા. 
તરેમનરે શોધિા માટરે પોલીસરે ઘણા પ્રર્યાસો 
કરરેલા, પરંતુ તરે પકડાર્યા નવહ. ભૂગભ્થમાં 
રહરેિાનરે કારણરે તરેમનરે ઘણી મુશકરેલીઓ સહન 
કરિી પડી હતી.
અિસાન : 1939.
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વયાસ, સરયૂબહેન પરોપટ્લા્લ
જનમ : 9 જૂન, 1920. સૂરત.

1942ની લડતમાં નિ મવહનાની સજા થઈ 
હતી, સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. કૉંગ્રરેસ 
વિદ્ાથભી અનરે સરેિાદળ પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ 
લીધો. માંજરસરેનામાં જોડાર્યા.

વયાસ, સુરેનદ્ર નરહક્રશંકર
જનમ : 8 જુલાઈ, 1917. સૂરત.

1930માં િાનરસરેનામાં જોડાઈનરે વિદરેશી 
માલની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કર્યુું. 1937માં 
સફાઈકામ, પ્રૌઢવશક્ષણ, પુસતકાલર્યપ્રિમૃવતિ, 
સાંસકમૃવતક કાર્ય્થકમો કર્યા્થ. 1942માં સરકાર 
વિરદ્ધની હસતવલકખત પવત્રકાઓ બહાર પાડી. 
સરઘસ, સભા, પવત્રકા, પોસટરોની પ્રિમૃવતિ ચાલુ 
રાખી. 1943માં ફરેરિુઆરીમાં ગાંધીજી ઉપિાસ 
પર ઊતર્યા્થ તર્યારરે જનતાનરે હડતાળ પાડિાની 
જાહરેરાત કરતાં ધરપકડ. 6-6 મવહનાની બરે 
િખત સજા કરિામાં આિી. સાબરમતી જેલમાં 
આ સજા ભોગિી. જેલમાંથી છૂટીનરે સરેિાદળ, 
હકરજન-પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો.

2789. વયાસ, સરોમેશ્વર પ્જારામ
જનમ : 5 ઑગસટ, 1906. િતન : સરસિણી, 

કજ. ખરેડા.

1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થના 
કારાિાસની વશક્ષા. સમાધાનથી ઘટીનરે 2 
મવહના થઈ. રચનાતમક કાર્ય્થ. સમાજસરેિા.

વયાસ, હક્રહર ઉત્મયાશંકર
જનમ : 1898. િરસોડા, ખરેડા.

અભર્યાસ : સનાતક, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ. 1916 
: હોમરૂલ આંદોલનમાં સકકર્ય. કટળક 
મહારાજના અિસાનની હડતાળ પડાિતા 
ઉમરરેઠ હાઈસકૂલમાંથી કાઢી મુકાર્યા. રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં પ્રિરેશ. 1920-22 : અસહકાર. મુખી-
તલાટીનાં તર્યાગપત્રો લરેિામાં તથા સરકારી 
શાળાઓ બંધ કરાિિામાં પ્રિમૃતિ. દાદાનું 
વનિમૃવતિિરેતન બંધ. અભર્યાસ સાથરે કાર્ય્થ. 
1930માં લડતમાં સકકર્યતા માટરે 1 િષ્થ 
કારાિાસ.

વ્રજ્લા્લ સુંદરજી
િતન : વચતિલ, કજ. અમરરેલી.

રાજર્યના જુલમો તરેમજ ભારરે કરિરેરા સામરે 
તરેઓ કાર્યમ લડત આપતા રહ્યા. બરે િાર 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

શ
શમા્જ, કૃષણ
જનમ : ઉતિરપ્રદરેશ.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : રાજકોટ. આર્ય્થસમાજના કાર્ય્થકર. 

ભારતીર્ય સંસકમૃવતના પ્રચારક. પ્રચારાથકે ફીજી. 

તર્યાંની અંગ્રરેજ સરકારરે હદપાર કર્યા્થ. પછી 

રાજકોટ િસર્યા. ‘વિરાટ ભારત’ નામનું 

સાપ્તાવહક શરૂ કર્યુું. રાજકોટ રાજર્યરે તરે સામવર્યક 

પર પ્રવતબંધ મૂ્ર્યો. છતાંર્ય બહાર પડતું રહ્યું. 

1942ની ‘વહનદ છોડો’ અનરે રાજકોટની 

લડતમાં સકકર્ય.

શમા્જ, ગુણવંતરાય આર.
જામનગર.

1930ની મીઠાની લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ કરિામાં આિી. જેલની ટૂંકી સજા 
ભોગિી.

શમા્જ, છગન્લા્લ ત્રિકમ્લા્લ
જનમ : 24 સપટરેમબર, 1905. મોરબી, કજ. 
રાજકોટ. અભર્યાસ : ધોરણ 5.
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રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. ખૂબ માર 
પડ્ો. રાજકોટની જેલમાં ટૂંકી સજા ભોગિી. 
રાજર્ય- સરકારનું પરેનશન એનાર્યત.
વનધન : 9 ઑ્ટોબર, 1979.

શમા્જ, ત્રિિરોવન આર.
જનમ : 28 સપટરેમબર, 1908. ભાણિડ.

નાનપણમાં આકરિકા. 20 િષ્થની ઉંમરરે ભાણિડ 
પરત આવર્યા. ગાંધી ટોપી પહરેરતાં રાજર્યની 
કરડી નજર. િડોદરા વમવલટરી કૅમપમાં 
સરકારનો હુકમ સૈવનકોએ ન માનિો તરેિો 
પ્રચાર કરિા ગર્યા. તર્યાં ધરપકડ. 6 માસની 
જેલ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લીધો. છ માસનો જેલિાસ.

શમા્જ, નારાયણ િૂ્લચંદ
જનમ : 29 નિરેમબર, 1901. િતન : પરેટલાદ, કજ. 
આણંદ. અભર્યાસ : ગુજરાતી ફાઇનલ, અંગ્રરેજી 
પાંચ ધોરણ.

1921માં અસહકારની લડતમાં અભર્યાસ 
છોડ્ો. 1925 સુધી સિરાજની લડતમાં કામ 
કર્યુું. 1926 : સતર્યાગ્રહ આશ્મમાં દાખલ 
થર્યા. 1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ શરૂ થતાં 
ગાંધીજીના આશીિા્થદ સાથરે બારડોલી 
તાલુકામાં જઈ, છાિણી નાખી લોકમત જાગમૃત 
કર્યયો. 1930માં મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે 
ચોર્યા્થસી તાલુકામાં ભીમરાડ ગામરે મીઠું લૂંટતાં, 
ધરપકડ ન થિાથી, કજલલાનાં રચનાતમક 
કાર્યયોમાં રોકાર્યરેલા રહ્યા. મરોલીમાં કસતૂરબા 
સરેિાશ્મના 1932 સુધી વર્યિસથાપક. સૂરત 
કજલલો અનરે રાજપીપળા વિસતારમાં પ્રચાર-કાર્ય્થ.

શમા્જ, માણેક્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 1909. ઊંઝા, િતન : વસદ્ધપુર.

1927 : ગુજરાતમાં રરેલસંકટ દરવમર્યાન 
અભર્યાસ છોડી સરેિાકાર્ય્થ. વસદ્ધપુર તાલુકામાં 
દિાઓ િહેંચી. હકરજનસરેિા. 1929 : 

િડોદરામાં જુમમા દાદા વર્યાર્યામ મંકદરમાં 
તાલીમ લીધી. વસદ્ધપુરમાં વર્યાર્યામ મંકદર 
સથાપર્યું. 1930ની ચળિળમાં મહરેસાણા 
કજલલાના શરેરથા ગામરે ડૉ. સુમંત મહરેતાના 
નરેતમૃતિ હરેઠળ વિદરેશી કાપડનો બવહષકાર, દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ, કજલલાનાં ગામોમાં સિદરેશી 
અનરે ખાદીનો પ્રચાર. પોતરે કાંતીનરે ખાદી 
પહરેરતા.
1931 : વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો, 
ધરપકડ. 3 મવહનાની જેલ અનરે રૂ. પચીસ દંડ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લરેતા 
ધરપકડ. બરે માસની જેલ. આઝાદી બાદ : 
વનરાકશ્તોનો પુનિ્થસિાટ, સિયોદર્ય આશ્મ, 
ગ્રામોદ્ોગ અનરે શૈક્ષવણક પ્રિમૃવતિ.
અિસાન : 25 જાનર્યુઆરી, 1979.

શમા્જ, મરોતરી્લા્લ શામળદાસ
જનમ : 7 જાનર્યુઆરી, 1892.

હોમરૂલ (સિરાજ) લીગની સવમવતમાં સભર્ય. 
1923 : નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 1927 : િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના 
અવધિરેશનમાં સકકર્ય. 1928 : બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. સરભોણમાં 
સિર્યંસરેિક. 1 િષ્થ કારાિાસ.

શમા્જ, ્લક્મરીબહેન મારુત્તદાસ
િરડી, કજ. અમરરેલી.

ગાંધીજીના આશ્મમાં રહ્યાં. 1930-31ની 
મીઠાની લડત િખતરે જલાલપોર મુકામરેથી 
સતર્યાગ્રહ કરતાં ધરપકડ. સાબરમતી તરેમજ 
ર્યરિડા જેલમાં 6 માસની સજા ભોગિી.

શમા્જ, ્લરોકરામ નયનારામ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1910. હૈદરાબાદ, વસંધ.

1910-16 : ‘વસંધભાસકર’ પવત્રકાનું પ્રકાશન. 
1916 : ‘કોમીરોજા’ પવત્રકા. 1918 : કડક 
લરેખો. 3 મવહના કારાિાસ, 1500 રૂવપર્યા દંડ. 
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1919 : રૉલરેટ વિધરેર્યકનો વિરોધ. સતર્યાગ્રહ. 
1922 : રાજદ્રોહનો આરોપ. હૈદરાબાદમાં 2 
િષ્થ કઠોર કારાિાસ. 1929 : સાર્યમન 
કવમશનનો વિરોધ. 1930 : 2 િષ્થ કારાિાસ. 
છાપખાનું જપ્ત. ગાંધી-ઇવિ્થન સંવધ થતાં પાછું 
મળ્ું. 1931-32 : 2 િષ્થ કારાિાસ.
અિસાન : કરાંચી.

શમા્જ, વાસુદેવ અિયરામ
જનમ : 21 જુલાઈ, 1900. વનિાસ : સલાલ, કજ. 
સાબરકાંઠા.

1930 : દાંડીકૂચ દરવમર્યાન સલાલમાં 
સાિ્થજવનક સભા. દહરેમાઈમાં જાહરેર સભા. 27 
જુલાઈના કદિસરે ધરપકડ. 4 મવહના કારાિાસ. 
સાણંદ. દારૂની હરાજી પ્રસંગરે વપકરેકટંગ. ધરપકડ 
અનરે મુક્ત. 1932 : મુંબઈમાં આઝાદ 
મરેદાનમાં સભામાંથી ધરપકડ થઈ. કારાિાસ. 
6 મવહનાની કરેદ ર્યરિડા અનરે વિસાપુર જેલમાં. 
30 રૂવપર્યા દંડ.

શમા્જ, વેદવૃત્ત (આય્જ)
ટંકારા, સૌરાષ્્ર.

1930-31ના વનમક-સતર્યાગ્રહમાં હૈદરાબાદ 
રાજર્યમાં ભાગ લીધો. 1 િષ્થ સખત કરેદની 
સજા. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લરેતાં 8 માસ જેલિાસ.

શમા્જ, ત્શવરામ િૂ્લાિાઈ
જનમ : તા. 26 મરે, 1895. હરરેરી, તા. મહરેમદાિાદ.

અભર્યાસ : ધોરણ 5 અંગ્રરેજી, પ્રવશક્ષણ ત્રીજું 
િષ્થ. 1920 : સરકારી નોકરીનો તર્યાગ. રાષ્્રીર્ય 
શાળામાં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 1923 : 
નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતા. 1 િષ્થ 
અનરે 6 મવહના કારાિાસ. સમાધાન થતાં સજા 
ઘટી. 1930 : િડાલા મીઠાની લૂંટમાં સખત 
માર. ઇકસપતાલમાં. 1931 : િસતીગણતરી 
બવહષકાર. 1.5 મવહનો કારાિાસ. રૂવપર્યા 25 

દંડ. 1942 : અમદાિાદ સુધરાઈમાંથી કાઢી 
મુકાર્યા. પુન: લરેિાર્યા.

શંકરિાઈ ત્ગરધરિાઈ
િતન : મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1932ની લડત િખતરે 4-11-1932ના કદિસરે 
મહરેમદાિાદ તાલુકાના 25મા સરમુખતર્યાર 
તરીકરે સરદારી લઈ ગામમાં સરઘસ કાઢરેલું 
અનરે પવત્રકા િહેંચતાં તરેમની ધરપકડ કરિામાં 
આિી. પાછળથી છોડી મૂકિામાં આવર્યા.

શંકરિાઈ ધનજીિાઈ
બોચાસણ, કજ. આણંદ.

ગાંધીજર્યંતી 2-10-1932ના રોજ બોચાસણમાં 
નીકળરેલ સરઘસમાં રાષ્્રધિજ સવહત જોડાર્યા. 
પોલીસના કહરેિા છતાં ધિજ મૂ્ર્યો નવહ. તરેથી 
તરેમના થાપામાં જમાદારરે બૂટ િડરે લાતો મારી, 
બીજા ચાર જણરે ઘસડીનરે ઊંચા કર્યા્થ, છતાં ધિજ 
છોડ્ો નવહ. કમર અનરે માથા પર ધડાધડ 
લાઠીઓ મારી. ચક્કર આિિાથી હરમદભાઈ 
માધાભાઈ અનરે નરવસંહભાઈ બાબરભાઈનરે 
ધિજ સોંપી દીધો. ધરપકડ કરિામાં આિી.

શંકરિાઈ િૂ્લાિાઈ
વનિાસ : ઓડ, કજ. આણંદ.

1923માં નાગપુર ધિજ સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. 1923માં બોરસદ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. ઓડ ગોળીબારકાંડ. 1 િષ્થ 
કારાિાસ. દંડ. ઘરનાં પતરાં ઉખાડી સરકારી 
િસૂલાત. 1932 : કલરે્ટરની સભામાં 
પવત્રકાવિતરણ. 6 મવહના કારાિાસ. થામણામાં 
પવત્રકાવિતરણ. ઉમરરેઠમાં વપકરેકટંગ. 1942 : 
બૉમબકાંડમાં સંડોિણી. ગુપ્તિાસ. 1944 : 
આણંદમાં પ્રગટ. વનદયોષ મુક્ત.

શંકરિાઈ બાબરિાઈ
1930ની ચળિળ દરવમર્યાન ધરાસણા મીઠાના 
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કાર્યદાનો ભંગ કરિા ગર્યરેલા. તર્યાં 30 મરેના 
રોજ પાંસળાંમાં સખત માર પડિાનરે લીધરે 
બરેભાન થઈ ગર્યરેલા. તરેમની વસથવત ગંભીર 
થિાથી િલસાડની ઇકસપતાલના ડૉ્ટરરે મરણ 
િખતની કરેવફર્યત લરેિા જણાવર્યું.

શંકર્લા્લ
સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 21-
9-1942ના રોજ સોકજત્રાની ખડકી પાસરે 
પોલીસિાન ઉપર બૉમબ ફેંકિામાં આવર્યો. 
તરેનાથી સાત પોલીસો અનરે એક સબ-ઇનસપરે્ટર 
ઘિાર્યા. તરે પછી હવથર્યારબંધ પોલીસો આિી 
નરે વનદયોષ લોકો ઉપર ભૂખર્યા િરની જેમ તૂટી 
પડી. આ બનાિના અનુસંધાનમાં ર્યુિાનો પર 
કરેસો થર્યા. શંકરલાલરે તમામ જિાબદારી 
પોતાનરે માથરે ઓઢી લીધી. તરેથી બીજા ર્યુિાનો 
વનદયોષ છૂટ્ા. શંકરલાલનરે ત્રણ િષ્થની સખત 
કરેદની સજા, એકસો રૂવપર્યા દંડ, દંડ ન ભરરે તો 
ત્રણ માસની િધારરે સજા ફરમાિિામાં આિી.

શામળદાસ જગજીવન
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ િહોરી લીધી. ટૂંકો જેલિાસ ભોગવર્યા 
બાદ રાજર્યની સરકારરે છોડી દીધા.

શામળાિાઈ સામતિાઈ
જનમ : ગોસા, પોરબંદર પાસરે.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે પકડીનરે 
નિી બંદરમાં જેલમાં પૂરિામાં આવર્યા. તરેમની 
પર ફટકા મારિામાં આવર્યા. ફટડો પડરે કરે 
‘ગાંધીબાપુ કી જર્ય’, ‘રામાપીર કી જર્ય’ 
પોકારતા રહ્યા. ફટકા ઉપરાંત બૂટની એડીથી 
ગૂંદિામાં આવર્યા.

શાસ્તરી, કાંત્ત્લા્લ જયશંકર

વનિાસ : દરેશાંતર, કજ. સાબરકાંઠા.

1938 : વહંમતનગરમાં ગુરકુળ રિહ્ચર્યા્થશ્મની 
સથાપના. રાજકાજ સામરે િાંધાવિરોધના કારણરે 
ઈડરથી હદપાર. ઈડર 6 મવહના કારાિાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન, સભા-
સરઘસમાં ભાગ લરેતા. ધરપકડ. સાબરમતીમાં 
5 માસ કારાિાસ. ઈડર રાજર્ય પ્રજા મંડળના 
પ્રમુખ. િરેઠિરેરા રદ કરાવર્યા. ના-કર લડતમાં 
સકકર્ય.

શાસ્તરી, ક્દનમત્ણશંકર
સોકજત્રા, કજ. આણંદ.

ગાંધીજીએ શરૂ કરરેલા સતર્યાગ્રહો – અસહકારની 
ચળિળ, સવિનર્ય કાનૂનભંગ િગરેરરેમાં તરેઓ 
જોડાર્યા હતા. તરેમણરે ખાદી અનરે રેંકટર્યાની 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય સરેિા પ્રદાન કરી 
હતી.

શાસ્તરી, િાનુપ્સાદ છગન્લા્લ
જનમ : 6 ઑ્ટોબર, 1909. બોરસદ, કજ. 
આણંદ.

1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
ભરૂચના સતર્યાગ્રહીઓની ટુકડી લઈ િાગરાનાં 
ગામોમાં પ્રચાર. 1932 : ભરૂચ સંગ્રામસવમવતના 
પ્રમુખ. 2 મવહના કાચી અનરે 2 મવહના પાકી 
કારાિાસની વશક્ષા. રૂ. 25 દંડ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલનમાં ભાગ લીધો. 13-9-
1942થી 25-8-1943 સુધી અટકમાં. 
રાષ્્રભાષા-પ્રચાર. હકરજનસરેિા.

શાસ્તરી, િરીખુિાઈ નાથુિાઈ
જનમ : 1901. ચરસ, કજ. સૂરત.

1926થી ઓલપાડ તાલુકામાં સિાતંત્ર્યની 
લડતોમાં ભાગ લીધો. જેલમાં ગર્યા. 1932માં 
સૂરતમાં લાઠીચાજ્થના ભોગ બનર્યા. 1 િષ્થની 
જેલ. જેલમાં બીમાર થિાથી પરેરોલ પર છૂટ્ા. 
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ 4 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 529

મવહનાની જેલ ભોગિી. 1942માં ભૂગભ્થમાં 
બૉમબ િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓ કરી. ગાંધીજીના 
આદરેશથી પોલીસ સમક્ષ જાતરે હાજર થર્યા. 4 
મવહનાની કરેદની સજા. 1935-37 : ઓલપાડ 
તાલુકા કૉંગ્રરેસના પ્રમુખપદરે.
અિસાન : 21 એવપ્રલ, 1959.

શાસ્તરી, માતકંડરાય ગંગાશંકર
જનમ : 1920. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં સરઘસોમાં જોડાતા. 
પવત્રકાઓ િહેંચતા. વિદ્ાથભીપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
ગુપ્ત સભાઓમાં હાજરી. વમલોની હડતાળ ન 
ખૂલરે તરે માટરે ઉતિર ગુજરાતનાં ગામોમાં 
ર્યુિકોની ટુકડી લઈનરે નિરેમબર, 1942માં 
પ્રચાર. સરઘસોમાંથી બરે િાર ધરપકડ. પછી 
છોડી દીધા.
અિસાન : 25 મરે, 1988.

શાસ્તરી, વૈકંુઠરાય િૂપતરાય
જનમ : 14 મરે, 1915.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી.. આઝાદીની 
ચળિળમાં કૉલરેજકાળથી ભાગ. 1937 : 
ગુજરાત કૉલરેજ વિદ્ાથભી પ્રવતવનવધ સવમવતના 
પ્રમુખ. વપ્રકનસપાલ વશરાઝના િલણ સામરે 
મક્કમ મુકાબલો. તરે િખતરે કૉંગ્રરેસ પ્રમુખ 
પંકડત જિાહરલાલનરે આમંત્રણ આપિામાં 
સફળતા. 1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ 
પ્રસંગરે 9મી ઑગસટના રોજ અટકાર્યત. 1944 
: સૂરત શહરેર સુધરાઈના સભર્ય. 1946-48 
દરવમર્યાન સૂરત સુધરાઈની પાણી તથા આગ 
તરેમજ રોશની સવમવતના અધર્યક્ષ. કૉંગ્રરેસ 
પક્ષના મંત્રી.

શાસ્તરી, હક્રપ્સાદ ગંગાશંકર
જનમ : 17 ઑ્ટોબર, 1919. મલાતજ, કજ. 
ખરેડા.

1930-31માં િડોદરા રાજર્યમાં રહરેિા છતાં 
િાતાિરણમાં ઉતિરેજના અનરે રાષ્્રિાદ. કાંતણ, 
ખાદી, ર્યુિકમંડળ, દારૂબંધી િગરેરરે રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિઓ પ્રસરી હતી. તરેથી ખાદીનો પોશાક 
અપનાવર્યો. તરેનાથી જીિનમાં સાદગી આિી. 
રોજ સિારરે પ્રભાતફરેરીમાં જોડાતા, રાષ્્રગીતો 
ગાતા. એક કદિસ સરઘસમાંથી પાછા ફર્યા્થ 
તર્યારરે વશક્ષકરે િગ્થમાં બરેસિા મનાઈ ફરમાિી. 
એકરેક આનો દંડ. સજાનો વિરોધ. દંડ ન 
ભરિાનો વનધા્થર. મહાદરેિના મંકદરનાં 
આંગણાંમાં િગયો લઈ શીખિિાની ફરજ તરેમણરે 
સંભાળી. આ રીતરે િગ્થમાં ન જિાની હડતાળ 
ઘણા કદિસ લંબાઈ. છરેિટરે સંચાલકોએ નમતું 
જોખર્યું. વિના દંડરે િગ્થમાં જિાની પરિાનગી 
મળી. 1942માં લડત ચાલી તર્યારરે અમદાિાદમાં 
હતા. તરેઓ પવત્રકાઓ ટપાલમાં કરે કોઈની સાથરે 
મલાતજ મોકલતા. વનિમૃતિ કડરરે્ટર, ભો. જે. 
વિદ્ાભિન, અમદાિાદ. (જીિન-સમમૃવત.)

શાહ અત્ન્લિાઈ ચુનરીિાઈ
જનમ : 17 જૂન, 1926. ભાિનગર.

એમ.એ. (આઈ.એ.એસ.).
વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રિાદી. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં બરે િાર ધરપકડ 
અનરે બરે િષ્થની સખત કરેદની સજા થઈ, પણ 
આઠ માસ સજા ભોગવર્યા બાદ છોડી મૂ્ર્યા. તરે 
પછી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. 
સિરાજપ્રાવપ્ત બાદ ગુજરાત રાજર્યમાં ઉચચ 
સથાનરેથી સરેિા. સરેિાવનિમૃતિ. અમદાિાદ રહીનરે 
ગ્રામવિકાસની પ્રિમૃવતિ. પરેનશન કરે તામ્પત્ર 
માગર્યું નથી.

શાહ, અનુ્લા્લ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 21 સપટરેમબર, 1920. ભાિનગર.

અભર્યાસ : વિનીત (દવક્ષણામૂવત્થ). વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં 6 માસની જેલ. સવિનર્ય 
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કાનૂનભંગ બદલ 6 માસની જેલ ફરી િાર. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 4 માસ 
અટકમાં. ફરીનરે લડતમાં જોડાતાં 6 માસ 
જેલિાસ. ‘જંગરે આઝાદી’ પવત્રકાનું સંચાલન. 
એમના આઝાદ ભંડારના તમામ માલની 
હરાજી. રહરેઠાણનું મકાન ‘ઇકનકલાબ’ છાિણીનું 
મથકનરે સીલ મારિામાં આવર્યું. (િજુભાઈ 
શાહના નાના ભાઈ). રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિ.

શાહ, અનરોપચંદ મૂળચંદ
જનમ : 8 સપટરેમબર, 1925. સુરરેનદ્રનગર.

મૅકટ્રકનો અભર્યાસ છોડી દીધો. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે અટકાર્યત. બીજી િાર 
ધરપકડ અનરે 1 િષ્થની જેલ રાજકોટ સરેનટ્રલ 
જેલમાં ભોગિી. સમાજિાદી પક્ષના કાર્ય્થકર. 
1949માં મજૂરોનરે થતા અનર્યાર્યો સામરે લડત. 
2 માસ જેલિાસ. જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતના 
અગ્રણી. નિાબી થાણાં કબજે કર્યાું. સામાકજક 
કાર્ય્થકર. પરેનશન અનરે તામ્પત્રની માગણી કરરેલ 
નથી.

શાહ, અમૃતબહેન કસતૂરચંદ
ઉંમર : 70 િરસ. િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

સૌરાષ્્રના પ્રવસદ્ધ આગરેિાન ફૂલચંદ શાહનાં 
માતુશ્ી. ધાંગધા લડતમાં સકકર્ય. ધરપકડ. 
મીઠાના ગોદામમાં ભારરે ત્રાસજનક સમર્ય. 
કારાિાસમાં સમતાપૂિ્થક રહ્યા. ધાંગધા રાજર્યરે 
િર્યોિમૃદ્ધ અમમૃતબહરેનનરે જરા સરખી સગિડ ન 
આપી.

શાહ, અમૃત્લા્લ છગન્લા્લ
દાહોદ.

1932ની સતર્યાગ્રહની લડતમાં સભા, સરઘસ, 
વપકરેકટંગ િગરેરરેમાં ભાગ લરેિા માટરે ધરપકડ. 6 
માસની કરેદની સજા.

શાહ, અમૃત્લા્લ મગન્લા્લ

જનમ : 16 જુલાઈ, 1915. િલભીપુર, કજ. 
ભાિનગર.

િલભીપુરમાં 1942ની આઝાદીની લડતમાં 
ભાગ લીધો. જેલિાસ. લોકજાગમૃવતના કામમાં 
વર્યસત.

શાહ, અમૃત્લા્લ હરજીવનદાસ
વનિાસ : આમોદ, કજ. ભરૂચ.

1932 : િસતીગણતરી કાર્ય્થનો બવહષકાર. ઘરો 
પર આંકરેલા નંબરો ભૂંસર્યા. 1 મવહનો કારાિાસ. 
1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ માટરે, કલરે્ટરનરે 
નોકટસ આપી તરત ધરપકડ. 6 મવહના 
કારાિાસ. 1942 : વિના અપરાધરે ધરપકડ. 6 
મવહના અટકાર્યત. એકત્ર 1 િષ્થ કારાિાસ.

શાહ, અંબા્લા્લ છગન્લા્લ
વનિાસ : હકરપુરા, અજુપુરા, કજ. ખરેડા.

પ્રાથવમક અભર્યાસકાળથી જ સંગ્રામમાં પ્રિરેશ. 
ડરેરોલમાં પવત્રકાવિતરણ કરતાં 3 મવહના 
કારાિાસ. તરે પૂિકે 18 કદિસ અટકમાં. 1942-
43 : બૉમબકાંડના બંદીઓનો ઉપચાર કરતા 
અટકાર્યત. મુક્ત પછી સરેિાકાર્ય્થ ચાલુ.

શાહ, અંબા્લા્લ નૃત્સંહ્લા્લ
જનમ : 29 ઑગસટ, 1898. હલધરિાસ, કજ. 
ખરેડા.

અભર્યાસ : સનાતક, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ. 1920 
: અસહકારની લડતમાં. ગુજરાત કૉલરેજનો 
તર્યાગ. 1921-22 : દારૂની દુકાનરે વપકરેકટંગ, 
ફાળા ઉઘરાણું, સભા-સરઘસ. 1924 : 
આણંદમાં છઠ્ી ગુજરાત રાજકીર્ય પકરષદમાં 
સિર્યંસરેિક ઉપસરેનાપવત. 1942 : અમદાિાદ 
સુધરાઈ બરતરફ સાથરે તરેમનરે પણ પ્રકાશન 
અવધકારીનું પદ છોડિું પડ્ું.

શાહ, ઇચછાબહેન સુંદરજી
કજ. અમરરેલી.
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1930માં મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં રાણપુરમાં 
ધરપકડ. 17 િષ્થની ઉંમરરે સાબરમતી અનરે 
બરેલગામમાં જેલ ભોગિી.

શાહ, ઈશ્વર્લા્લ ચંદુ્લા્લ
જનમ : 1920. મઢી, કજ. સૂરત.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
મઢીની મુલાકાતરે ગર્યરેલા કજલલાના કલરે્ટર 
િરેટફીલડનરે ‘સતર્યાગ્રહ પવત્રકા’ જાતરે આપી. 
ધરપકડ. 6 મવહનાની કરેદની સજા. તર્યારરે તરેમણરે 
‘મનહરલાલ અમમૃતલાલ’ તરીકરે ખોટું નામ 
આપર્યું. મઢીના તલાટીનું ગાડું સળગાિી દીધું. 
સાથીઓ સાથરે મઢીના મરેકડર્યામાંનાં ચોપડા-
દફતરો બાળ્ાં. બૉમબ ફોડ્ા. મઢી સટરેશનરે 
રરેલિરેનાં સલરેપાટનો ઢગલો સળગાિી દીધો 
તથા સટરેશનરે આગ લગાડી. રરેલિરેના તાર કાપર્યા, 
િાલોડના રમણલાલ ગજાનન દરેસાઈ અનરે 
નિીનચંદ્ર ઇચછાશંકર શુ્લરે ઈશ્વરલાલનરે 
સૂરત બોલાિી દસ બૉમબ આપર્યા. કહરેર તથા 
મઢી િચચરેના પુલો ઉડાિી દરેિામાં તરેનો ઉપર્યોગ 
કર્યયો. બૉમબની સામગ્રી સૂરતથી મુંબઈ િચચરેના 
વિસતારમાં પહોંચાડિાનું ‘કૅકરઅર’નું કામ કર્યુું. 
ધરપકડ િૉરનટ નીકળિાથી નાસભાગ, 
ગુપ્તિાસ. નંદાિ ધારોલી, સારોલીમાં ગુપ્ત 
રહ્યા. િરેશપલટો. અમદાિાદમાં હતા તર્યારરે 
પોલીસરે બોલાિી સખત માર માર્યયો. સાબરમતી 
જેલમાં, સૂરતની નાનપરા જેલમાં 3 મવહના 
અટકાર્યત. કુલ 1 િષ્થની કરેદ ભોગિી.

શાહ, ઉત્તમચંદ તારાચંદ
પાલરેજ.

1928ના બારડોલી સતર્યાગ્રહ અનરે વહજરતમાં 
ભાગ લીધો. 1932માં બારડોલી તાલુકાના 
સરભોણ ગામરે હડતાળ પડાિિાના ગુના માટરે 
વગરફતાર. 6 મવહનાની કરેદની સજા.

શાહ, ઉત્તમચંદ દરીપચંદ

જનમ : 11 કડસરેમબર, 1900. વમર્યાગામ, કજ. 
િડોદરા.

અસહકારની ચળિળમાં ભાગ લરેિા મુંબઈની 
વિલસન કૉલરેજ છોડી. 1920માં ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં જોડાર્યા. 1921 : માંડલ 
(વિરમગામ) જઈનરે રાષ્્રીર્ય શાળા ચલાિી. 
ગામોમાં પરદરેશી કાપડની હોળીઓ કરી. 1923 
: ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના ‘િાવણજર્ય વિશારદ’ 
(સનાતક). સિરાજ આશ્મ, સરભોણ તા. 
બારડોલીમાં સિરાજર્યની લડત માટરે 
ગ્રામપ્રદરેશના લોકોનરે તૈર્યાર કરિા નરહકર વિા. 
પરીખ સાથરે કામગીરી. 1925 : ગામડાંની 
આવથ્થક પકરવસથવતની તપાસ. 1927 : 
ગુજરાતમાં રરેલસંકટ. માતર તાલુકા(કજ. ખરેડા)
માં રાહતકાર્ય્થ. સરદાર પટરેલની સૂચનાથી 
સિરાજ આશ્મ, બારડોલીમાં. 1928માં 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં કામગીરી. 1930ની 
ચળિળમાં નિ માસની કરેદ. 1932 : ચળિળના 
બીજા તબક્કામાં 2 િષ્થની કરેદ. 1934થી 
બારડોલી આશ્મની સંસથાઓના મંત્રી. 1938 
: હકરપુરા કૉંગ્રરેસના અવધિરેશનમાં સરેિાકાર્ય્થ. 
1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 6 માસની 
કરેદ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં જેલિાસ. 
1944 : હકરજન આશ્મ, સાબરમતીના 
હકરજન કનર્યા વિદ્ાલર્યના આચાર્ય્થ. 1945 : 
સિરાજર્ય આશ્મ, બારડોલીનો સરકાર પાસરેથી 
કબજો લીધો. 1948થી 7 િષ્થ ગૂજરાત ચરખા 
સંઘના મંત્રી. સરદાર પટરેલના અિસાન બાદ 
બારડોલી આશ્મનરે ખાદીગ્રામોદ્ોગ, ખરેતી 
ગોપાલન, બુવનર્યાદી તાલીમ જેિી રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિઓનું કરેનદ્ર બનાવર્યું. 1958 : મુંબઈ ખાદી 
ગ્રામોદ્ોગ બોડ્થના સભર્ય.

શાહ, ઉત્તમિાઈ પરોપટ્લા્લ 
(ડૉકટર)
જનમ : 27 ઑ્ટોબર, 1922. િાંકાનરેર, કજ. 
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રાજકોટ (સૌરાષ્્ર).

ઘરમાં રાષ્્રિાદી િાતાિરણ. ખાદીનો ઉપર્યોગ. 
ગાંધીજી, ઢરેબરભાઈ, ઇનદુલાલ ર્યાવજ્કનો 
પ્રભાિ. રાજકોટ જઈ (1939) પ્રવતબંવધત 
અખબારો િરેચી મનાઈહુકમનો ભંગ, ધરપકડ. 
કોટ્થમાંથી મુક્ત મળી. ‘વહનદ છોડો’ 
લડત(1942)માં ભાગ લીધો. મહરેસાણા–
પાટણ વિસતારની જિાબદારી. ગંધક-પોટાશ 
મંગાિી વિસફોટો કર્યા્થ. તાર-ટરેવલફોનનાં દોરડાં 
કાપર્યાં. ગામડાંઓમાં લડતનો પ્રચાર. 
પોલીસચોકી પર હુમલા. નિરેમબર(1942)ની 
આખરમાં ધરપકડ. મહરેસાણાની જેલમાં 
વિજર્યકુમાર વત્રિરેદી, વિસનગરના સાંકળચંદ 
પટરેલ સાથીઓ. િડોદરાની જેલમાં બદલી. તર્યાં 
પ્રજામંડળના નરેતાઓ સાથરે હતા. તરે પછી 
અમદાિાદમાં સફોટક પદાથયો સાથરે ધરપકડ. 
માવહતી કઢાિિા બરફની પાટ પર સુિાડ્ા. 
ફરી જેલિાસ. લડત બાદ અભર્યાસ કરી ડૉ્ટર 
થર્યા. રાજકોટમાં વનિાસ.
સિાતંત્ર્યસૈવનકોની ગુજરાત રાજર્યની કરેનદ્રીર્ય 
સવમવતના સભર્ય.

શાહ, કનૈયા્લા્લ રાયજીિાઈ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ઝાલોદમાં 
આગળ પડતો ભાગ ભજિરેલો. સભા-સરઘસો, 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિ િગરેરરેમાં સકકર્ય હતા. તરેમની 
ધરપકડ કરિામાં આિી હતી અનરે જેલની સજા 
પણ ભોગિી હતી.

શાહ, કંચનબહેન પ્ેમચંદ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

રાંદરેરની મર્યુવનવસપલ શાળામાંથી 1920-21ની 
અસહકારની લડત િખતરે સરકારી શાળાનો 
બવહષકાર કરિા, અનર્ય વશક્ષકો સાથરે રાજીનામું 
આપર્યું. નિી સથપાર્યરેલી રાષ્્રીર્ય શાળામાં 

જોડાર્યાં.

શાહ, કંચનબહેન મુન્ા્લા્લ
જનમ : 14 નિરેમબર, 1919. વચખોદરા, કજ. 
આણંદ.

1936માં ગાંધીજીના સંસગ્થમાં આવર્યાં. અનરેક 
િાર જેલમાં ગર્યાં. તરેમના પવત બારડોલીની 
લડતમાં િાલોડની છાિણીમાં સિર્યંસરેિક. લગ્ન 
પછી પવત સાથરે િધા્થ ગર્યાં હતાં. 1937માં 
સરેિાગ્રામમાં ગાંધીજી પાસરે જે કોઈ અગ્રણી 
બીમાર થતા તર્યાં ચાકરી કરિા ગાંધીજી એમનરે 
મોકલતા. ગાંધીજી સાથરે આખા વહનદની 
મુસાફરી કરી.

શાહ, કંચન્લા્લ ચંદુ્લા્લ
સંખરેડા, કજ. િડોદરા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
સરઘસ. પોલીસ ગોળીબાર. કાનરે ઈજા. સંખરેડા 
પર પોલીસોનો અતર્યાચાર. કુટુંબનરે કષ્.
શાહ, કાકનતલાલ ઓચછિલાલ

શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન ગાંધી- 
જર્યંતીના કદિસરે શહરેરા ગામમાં હડતાળ 
પડાિીનરે પોતાની દુકાન પણ બંધ રાખી. 
પોલીસરે ધરપકડ કરી. ગોધરાની સબજેલમાં 
થોડા કદિસ રહ્યા બાદ સમાધાન કરીનરે છૂટ્ા.

શાહ, કાત્નત્લા્લ ત્ગરધર્લા્લ
દાહોદ.

દરેશપ્રરેમી. સુખી ઘરના. પંચમહાલ કજલલા 
પકરષદ ભરિામાં અનરે તરેનરે સફળ બનાિિા 
તથા પોલીસનરે હંફાિિામાં મહતિની કામગીરી. 
દાહોદના ડરેવલગરેટ પણ હતા. ધરપકડ. 6 
માસની કરેદની સજા.

શાહ, કાત્નત્લા્લ ત્રિિરોવનદાસ
જનમ : 27 જાનર્યુઆરી, 1920. કડોદ, તા. 
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બારડોલી.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહ િખતરે કડોદ 
કરેનદ્ર હોિાથી રાષ્્રીર્ય-ભાિનાના સંસકાર. 
1932માં દારૂતાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
પરદરેશી કાપડ ઉઘરાિીનરે હોળી. હકરપુરા 
કૉંગ્રરેસમાં 1938માં સિર્યંસરેિક. 1942ની 
ચળિળમાં મુંબઈ વિલસન કૉલરેજમાંથી 
અભર્યાસ છોડી કડોદ જઈ સભાઓ, સરઘસો, 
સકૂલ પર વપકરેકટંગ િગરેરરે કાર્ય્થકમો કર્યા્થ. ઘરેરથી 
નાસી જઈ ગણદરેિી તાલુકાની ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. ડુંગરી પાસરે બૉમબ 
મૂકીનરે ટ્રરેન ઉથલાિિાનો પ્રર્યાસ. ધરપકડ. 1 
િષ્થ અનરે 6 મવહના કારાિાસ. 24 માચ્થ, 
1944માં સાબરમતી જેલમાંથી છૂટ્ા. 
મુંબઈમાં િરેપાર.

શાહ, કાત્નત્લા્લ પાનાચંદ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન, 14 
ઑગસટ, 1942ની સિારરે ગોધરામાં મોટું 
સરઘસ. ‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’, ‘અંગ્રરેજો 
ચાલર્યા જાિ’ સૂત્રો પોકાર્યાું. પોલીસનો 
લાઠીમાર. ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા.

શાહ, કાત્નત્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 28 કડસરેમબર, 1924. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. પત્રકાર. રાજકીર્ય 
કાર્ય્થકર. 1941માં કૉંગ્રરેસ સરેિાદળના 
અમદાિાદ શહરેર માટરેના નાર્યક. 1942ની 
લોકકાકનત િખતરે વગરફતાર, નાવશક જેલમાં. 
10 માસ માટરે અટકાર્યત. 1946ના કોમી 
હુલલડ િખતરે રાહત-કાર્ય્થમાં નોંધપાત્ર ફાળો. 
‘ગુજરાત સમાચાર’ના તંત્રીમંડળમાં. 
ગુજરાતના પ્રધાનમંત્રી બળિંતરાર્ય મહરેતા 
અનરે તરેમનાં પતની સાથરે વિમાનમાં સરહદનું 
વનરીક્ષણ કરિા પત્રકાર તરીકરે સાથરે ગર્યરેલા 

તર્યારરે પાકકસતાનની જાસૂસી રડાર પ્રિમૃવતિના 
ભોગ બની વિમાનનરે ઉડાડી મૂકિાથી ત્રણરે 
િીરગવત પામરેલાં.
અિસાન : 1965.

શાહ, કાત્નત્લા્લ િૂ્લચંદ
જનમ : 10 ઑગસટ, 1916. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 5 અંગ્રરેજી. 1930 : સવિનર્ય ભંગ. 
ભાિનગર દવક્ષણામૂવત્થ છોડી સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 6 મવહના કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : 
િરેપાર.

શાહ, કાત્નત્લા્લ બાવ્લચંદ
જનમ : 19 જાનર્યુઆરી, 1919. રાજકોટ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. ઍડિોકરેટ. 
1942માં ભૂગભ્થ કાર્ય્થકર. સરકારી 
િાહનવર્યિહાર થંભાિી દરેિા જોખમી કાર્યયો 
કર્યાું. મજૂર સંગઠનના કાર્ય્થકર. સૌરાષ્્રના 
મજૂર સંગઠનની જિાબદારી સંભાળી.

શાહ, કાત્નત્લા્લ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 16 નિરેમબર, 1911. ઉમરાળા, કજ. 
ભાિનગર.

અભર્યાસ : કાશી વિદ્ાપીઠનો કડપલોમા. 
1930માં મૅકટ્રકની પરીક્ષા આપતાં પહરેલાં 
ગાંધીજીની હાકલરે શાળાનરે વતલાંજવલ. લડત 
િખતરે ધોલરેરા છાિણીમાં. મીઠાના કાર્યદાનો 
ભંગ. 14-9-1930ના બરિાળાના સામૂવહક 
સતર્યાગ્રહ િખતરે બરેહદ મારપીટ. ધરપકડ. 
ધંધૂકામાં 6 માસ જેલિાસ. દંડનરે બદલરે 1.5 
માસ િધુ સજા. ભાલનાં ગામડાંઓમાં 
પ્રજાજાગમૃવતના કામમાં. ધાંગધાની લડત શરૂ 
થતાં જોડાર્યા. કુડ ગામમાં જેલિાસ. જેલમાં 
ત્રાસ સહન કર્યયો. ધોળ ઝંડા સતર્યાગ્રહ તરેમજ 
િણોદના સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. ગાંધી-ઇવિ્થન 
સંવધ તૂટી પડતાં 1932ની લડતમાં. ધરપકડ. 
3 માસ જેલિાસ. કરિકટશ વિસતારમાંથી 
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હદપાર. હુકમભંગ કરતાં 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહનાની સજા અનરે દંડ. સાબરમતી અનરે 
વિસાપુરમાં જેલિાસ. લરેખન- પ્રકાશનના 
કાર્ય્થમાં. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભાિનગરમાં ધરપકડ. જેલમાં અટકાર્યત. 
કજલલા પંચાર્યતના અવધકારી. નશાબંધીનું 
કાર્ય્થ. મર્યાનમાર(રિહ્દરેશ)નો પ્રિાસ. દરેશભરમાં 
પકરભ્રમણ. બંગાળમાં દુષકાળ િખતરે લોકસરેિા. 
‘હરતાંફરતાં હાડવપંજરો’ નામનું પુસતક. દરેશના 
કાકનતિીરોનાં જીિનચકરત્રો અનરે અનર્ય પુસતકો.

શાહ, કાંત્ત્લા્લ નાથા્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો 
અનરે તરે માટરે ધરપકડ કરિામાં આિી. ટૂંકો 
જેલિાસ ભોગવર્યા પછી રાજર્ય-સરકારરે તરેમનરે 
મુ્ત કર્યા્થ.

શાહ, કૃષણ્લા્લ ચરીમન્લા્લ
જનમ : 24 જાનર્યુઆરી, 1919. અમદાિાદ.

1934થી 1947 : શાહપુર િૉડ્થ કૉંગ્રરેસ 
સવમવતના મંત્રી. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિાથી ધરપકડ. 6 માસની 
જેલ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન 
દરવમર્યાન ભૂગભ્થમાં રહી ‘આઝાદ બુલરેકટન’ 
પવત્રકા પ્રગટ કરતા. ધરપકડ. 9 માસની જેલ. 
1952થી 1956 દરવમર્યાન અમદાિાદ શહરેર 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના ઉપપ્રમુખ. સહતંત્રી ‘સંદરેશ’ 
અનરે ‘સરેિક’ દૈવનકો. ‘આજનું અમદાિાદ’ 
નામરે દળદાર ગ્રંથના લરેખક. વનધન થર્યરેલ છરે.

શાહ, કેશવ્લા્લ છગન્લા્લ
દાહોદ.

1932ની લડત દરવમર્યાન 27 જૂન, 1932ના 
રોજ દાહોદમાં પડાિમાં ભરાર્યરેલ પંચમહાલ 
કજલલા પકરષદમાં ભાગ લરેિા માટરે ધરપકડ. 6 
માસની કરેદની સજા.

શાહ, કેશવ્લા્લ બકરોરદાસ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930 : મીઠા સતર્યાગ્રહમાં. બરે િાર થઈનરે 6 
મવહના કારાિાસ. 1932 : સતર્યાગ્રહ. 18 
મવહના કારાિાસ.

શાહ, ખુશવદન છરોટા્લા્લ
ભરૂચ.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિ. 6 મવહના કારાિાસ. ગણરેશ 
િાસુદરેિ માિળંકરના સાથી : કારાગમૃહમાં 
વિવિધ અભર્યાસ. મુક્ત પછી પવત્રકાવિતરણ.

શાહ, ગંગાબહેન માણેક્લા્લ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1920-21ની અસહકારની ચળિળ િખતરે તરે 
જમાનામાં અતર્યંત જોખમિાળું ગણાર્ય એિું 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગનું, રાષ્્રીર્ય શાળાના 
સંચાલનનું તથા રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિ અંગરેની 
સભાઓ ભરિાનાં કાર્યયો કરી, રાંદરેરની પ્રજામાં 
ચરેતન જગાડિાનું કાર્ય્થ કર્યુું હતું.

શાહ, ત્ગરધર્લા્લ નાગરદાસ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

વિદ્ાથભીકાળથી ફૂલચંદભાઈની અસર નીચરે 
ર્યુિકસંઘમાં. દારૂ તરેમજ વિદરેશી કાપડ ઉપરનાં 
વપકરેકટંગના કાર્ય્થકમોમાં અટકાર્યત. િઢિાણ 
જેલમાં. મોરબી સતર્યાગ્રહમાં પોલીસનો ત્રાસ. 
મોરબી રાજર્યરે હદપાર કર્યા્થ. મોરબી સતર્યાગ્રહ 
શરૂ થતાં જોડાર્યા. જુલમ સહન કર્યયો. ધાંગધાની 
લડતમાં 1931માં વ્રજપુરના મીઠાના 
ગોડાઉનમાં પૂર્યા્થ. અસહ્ય ત્રાસ િરેઠો. 1930ના 
વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા 25-6-
1930ના રોજ વિરમગામ જઈ ટુકડીમાં જોડાર્યા. 
સખત માર ખાધો. િાંસામાં છ ઇંચ લાંબો અનરે 
એક ઇંચ પહોળો ભરોળ ઊઠો. 1942ની 
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‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે િઢિાણમાં 6 માસ 
અટકાર્યતમાં. જેલના અનર્યાર્યો સામરે ભૂખ 
હડતાળ. સિરાજ બાદ રાજકીર્ય, સામાકજક 
પ્રિમૃવતિઓમાં મોખરરે. વનધન થર્યરેલ છરે.

શાહ, ગુણવંત માણેક્લા્લ
જનમ : 1924 આશરરે. અમદાિાદ.

મૅકટ્રકમાં ભણતા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળ દરવમર્યાન ઢાળની પોળમાં બદો 
પોળમાં રહરેતા. 9 જાનર્યુઆરી, 1943ના રોજ 
‘શહીદ કદન’ પાળિા હડતાળ. પોલીસો પર 
સખત પથથરમારો, શામળાની પોળ પાસરે 
પોલીસરે ગોળીબાર કર્યયો. ગુણિંતનરે ગોળી 
િાગી. તર્યાં જ અિસાન. તરેનો શોક પાળિા 
બીજે કદિસરે હડતાળ. સમશાનર્યાત્રામાં મોટી 
સંખર્યા.

શાહ, ગુ્લાબચંદ ઉજમશરી
જનમ : 6 જુલાઈ, 1911. વમરોલ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ધોલરેરા સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં રહી લડતનું કામ 
કર્યુું. રાણપુર સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં સૂબરેદાર 
તરીકરે સરેિાકાર્ય્થ. રાણપુરમાં ધરપકડ. 6 
મવહનાની સજા. ધંધૂકા અનરે વિરમગામની 
આસપાસમાં સતર્યાગ્રહનો પ્રચાર. વિરમગામના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1937 સુધી 
સતર્યાગ્રહની પ્રિમૃવતિઓ કર્યા્થ બાદ િરેપારમાં 
જોડાર્યા.

શાહ, ગેંદા્લા્લ નગરીન્લા્લ
દાહોદ.

રાષ્્રિાદી ર્યુિાન. 1941ના માચ્થમાં દાહોદમાં 
વિશ્વર્યુદ્ધના વિરોધમાં ભાષણ કર્યુું અનરે 
સૂત્રોચચાર કરી લોકોમાં તરેનો પ્રચાર કર્યયો. 
ધરપકડ. 4 માસની કરેદની સજા. તર્યાર બાદ 
તરેમણરે દાહોદમાં સરકાર વિરોધી સભા 
ભરિાથી કરેસ કરી દસ કદિસનો કારાિાસ.

શાહ, ગરોત્વંદ્લા્લ માધવ્લા્લ
જનમ : 26 માચ્થ, 1908. મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં. 3 મવહના 
કારાિાસ. 50 દંડ. સમાધાનથી 1931માં 
માચ્થમાં મુક્ત. 1932 : નરસંડામાં. ભાષણ. 6 
મવહના કારાિાસ. રૂ. 50 દંડ. 1933 : 
નકડર્યાદમાં. ભાષણ. 15 મવહના કારાિાસ 
વિસાપુર. 1934 : 3 જુલાઈના કદિસરે મુક્ત. 
વર્યિસાર્ય : વમલસામાન.

શાહ, ચકુિાઈ ગુ્લાબચંદ
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

પ્રવતવઠિત િરેપારી. લીંબડી પ્રજામંડળના અગ્રણી 
કાર્ય્થકર. ગુંડાટોળીએ રાજર્યાકશ્ત માલવમલકત 
લૂંટી. તરેમનરે સખત માર માર્યયો. લીંબડીની 
‘વહજરત’માં લીંબડી છોડ્ું.

શાહ, ચનદ્રકાનત
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં એવલસકરિજ ટોળકનગરના 
બંગલામાં કૉંગ્રરેસ પવત્રકા છાપતા. ડુકપલકરેકટંગ 
મશીન, છપાર્યરેલી પવત્રકા િગરેરરે કબજે કર્યાું. 
નિ માસની સજા અનરે રૂ. 250 દંડ.

શાહ, ચનદ્રવદન ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 1905. સૂરત.

અભર્યાસ : એમ.એ, બી.ટી., એલએલ.બી. 
કરેળિણીકાર, સૂરતની જૈન હાઈસકૂલના 
આચાર્ય્થ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. ધરપકડ. 11 મવહનાની જેલની 
સજા ભોગિી. ‘જીિન ભારતી’ સંસથાના 
સથાપક. દવક્ષણ ગુજરાત ર્યુવનિવસ્થટીના 
કુલપવત. મુંબઈ રાજર્ય આચાર્ય્થ સંઘના પ્રમુખ.
શાહ, ચંદુલાલ છગનલાલ (મોટા ગજાના 
વચત્રકાર, સતર્યાગ્રહી અનરે સિાતંત્ર્યસૈવનક)
જનમ : 16 ઑગસટ, 1898. અમદાિાદ.
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અભર્યાસ : મૅકટ્રક. જે. જે. સકૂલ ઑિ્ આરસ્થ 
ઍડિાનસડ પરેઇકનટંગની પરીક્ષા પાસ કરરેલ. 
િરેપારી; વચત્રકળા અનરે ગાંધીજીિનમાં અતર્યંત 
રસ. 1921ની લડતમાં સકકર્ય અનરે તર્યારથી 
ખાદીધારી. ગાંધીજી તથા ગાંધીજીના કાર્ય્થનરે 
લગતાં અનુપમ વચત્રો. પોતાનાં તમામ વચત્રો 
હકરજન આશ્મ, સાબરમતીનરે ભરેટ.

શાહ, ચંદુ્લા્લ મરીઠા્લા્લ
દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં ગોદી 
રોડ પર દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરતા. 
માવલકોની ફકરર્યાદના આધારરે પોલીસરે ધરપકડ 
કરી. 3 માસની કરેદની સજા કરિામાં આિી. 
1932માં ધરપકડ. 2.5 િષ્થની કરેદ વિસાપુરની 
જેલમાં ભોગિી.

શાહ, ચંદુ્લા્લ મરોહન્લા્લ
જનમ : 29 સપટરેમબર, 1917. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના ‘વિનીત’. 
ધંધા સાથરે સમાજસરેિક. મર્યુવનવસપલ કૉંગ્રરેસ 
પક્ષના સભર્ય તરીકરે 9 િષ્થ. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ િખતરે અમદાિાદ મર્યુવનવસ- 
પાવલટીના મકાન ઉપર રાષ્્રધિજ ચડાિતાં 
વગરફતાર અનરે જેલિાસ. જાહરેર સંસથાઓના 
સંચાલક કરે સભર્ય.

શાહ, ચંદુ્લા્લ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 1910. બલોલ, તા. મહરેસાણા.

િડોદરામાં િરેલચંદ છગનલાલ બૅંકરનરે ઘરેર 
રહીનરે ભણતા, તર્યારરે ગાંધીજીનો પકરચર્ય. તર્યાં 
મોહનલાલ કામરેશ્વર પંડ્ા (ડુંગળીચોર) અનરે 
રવિશંકર મહારાજ આિતા, આઝાદીનરે લગતી 
ચચા્થઓના રાષ્્રિાદી સંસકાર પડ્ા. ના-કરની 
લડતમાં વિરમગામ છાિણીમાં રહી ના-કરનો 
આસપાસનાં ગામોમાં પ્રચાર; ભાષણો કરતા. 
હડતાળ પાડિા લોકોનરે પ્રરેરતા. માંડલ ગામની 

વિશાળ સભામાં સરકાર વિરદ્ધ ભાષણ. 
ધરપકડ. વિરમગામની કાચી જેલમાં. કરેસ 
ચાલર્યા બાદ સાબરમતી જેલમાં િધુ સજા 
ભોગિી. પરેનશનનો ઇનકાર.

શાહ, ચંદુ્લા્લ ત્શવ્લા્લ
માલપુર.

માલપુર પ્રજામંડળની પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 
સિદરેશી માલનો પ્રચાર. વિદરેશી માલની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ. 1942માં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિઓમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. પવત્રકાપ્રિમૃવતિ ચલાિી. 
પવત્રકા પ્રગટ કરિી, િહેંચિી.

શાહ (વૈદ્), ચંદુ્લા્લ સકળચંદ
જનમ : 1908 આશરરે. અમદાિાદ.

1930ના સતર્યાગ્રહમાં ધોલરેરાની સતર્યાગ્રહ 
છાિણીમાં જોડાર્યા. મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ. 
ધરપકડ. ર્યરિડા જેલમાં. 1932માં ફરી 
લડતમાં ભાગ. તરેમનાં પતની લીલાબહરેન પણ 
જોડાર્યાં. બંનરેની ધરપકડ. ચંદુભાઈનરે 12 
માસની સજા. 1934માં મુંબઈ જઈ પત્રકાર 
બનર્યા.
અિસાન : 1962.

શાહ, ચંદુ્લા્લ સરોમા્લા્લ
જનમ : 1898. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : ચાર ધોરણ.
રાષ્્રીર્ય લડતમાં ઉતસાહપૂિ્થક જોડાતા. 
અસહકારની ચળિળ અનરે સવિનર્ય 
કાનૂનભંગમાં ભાગ લરેિા બદલ તરેમની બરે િાર 
ધરપકડ કરિામાં આિી; અનરે બરે િાર જેલિાસ 
ભોગવર્યો હતો.

શાહ, ચંદ્રકાનત ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 1905. સૂરત.

અભર્યાસ : એમ.એ., 1928. વર્યિસાર્ય : 
અધર્યાપક, આચાર્ય્થ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
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લડત દરવમર્યાન 11 મવહના કારાિાસ. 
વશક્ષણપ્રિમૃવતિમાં.

શાહ, ચંદ્રકાંત િૂ્લચંદ
જનમ : 1918. િતન : નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : કાશી વિદ્ાપીઠના સનાતક. 1930-
32ની લડત િખતરે કકશોરિર્યરે કૉંગ્રરેસ-પવત્રકા 
િહેંચી આઝાદીનો અિાજ ઘરેર ઘરેર પહોંચાડતા. 
પોલીસરે પકડીનરે ખૂબ માર્યા્થ.
1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ 
િહોરી છ માસની જેલની સજા ભોગિી.
1942ની ચળિળમાં નકડર્યાદમાં સભાઓ 
ભરી કરિકટશ રાજ વિરદ્ધ લોકોમાં પ્રચાર કર્યયો.
1947માં ‘લોકમત’ સાપ્તાવહક શરૂ કર્યુું. 
િડોદરામાં ‘નિભારત’ દૈવનકનું સંચાલન કર્યુું.
‘ગુજરાત સમાચાર’ દૈવનકના કદલહીના ખાસ 
ખબરપત્રીની કામગીરી સંભાળી.

શાહ, ચંદ્રકાનત માણેક્લા્લ
જનમ : 1911. પરેટલાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : િાવણજર્યવિશારદ, 1 િષ્થ, ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠ. 1930 : સવિનર્ય ભંગ. સતર્યાગ્રહ 
કરાડી. 3 મવહના, 9 મવહના, ભાર્યખલા, 
મુંબઈ. કુલ 1 િષ્થ 6 મવહના કારાિાસ. 
સાબરમતી, થાણરે, વિસાપુર, ભાર્યખલા, 
ર્યરિડા અનરે નાવશકનાં કારાગમૃહોમાં. 1935 : 
વનજી ધંધો.

શાહ, ચંપક્લા્લ કસતૂરચંદ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ફૂલચંદભાઈ શાહના અનુર્યાર્યી. રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહ િખતરે િઢિાણથી સતર્યાગ્રહીઓની 
ટુકડી રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિા ગઈ. તરે 
ટુકડીની આગરેિાની સંભાળી. ધરપકડ િહોરી. 
જેલની સજા ભોગિી.

શાહ, ચંપક્લા્લ છગન્લા્લ

જનમ : 8 જૂન, 1915. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1932ની લડતમાં ‘નિજીિન’, ‘ખરેડા 
સમાચાર’, ‘ગુજરાત સમાચાર’ એિી 
પવત્રકાઓ સાઇ્લોસટાઇલ કરીનરે િહેંચતા. તરે 
સાથરે ગુપ્ત રહરેતા. સરકારરે કરેસ કર્યા્થ પણ 
પકડાર્યા નવહ. તરેથી કુટુંબીજનોનરે હરેરાનગવત. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભૂગભ્થમાં 
રહી ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. બૉમબ બનાિિા, 
નાખિા. નકડર્યાદની ઇનકમટૅ્સ ઑવફસમાં 
આગ લગાડી. આખરરે જાતરે હાજર થર્યા. 1 
િષ્થની સજા. ગુજરાત વર્યાર્યામ પ્રચારક મંડળના 
કાર્ય્થકર.

શાહ, ચંપાબહેન ચરી.
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર. અભર્યાસ : નૉન-મૅકટ્રક.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
તરે માટરે તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી; અનરે 
તરેમણરે જેલની સજા ભોગિી હતી.

શાહ, ચરીનુિાઈ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 23 સપટરેમબર, 1915. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એ. 1932ની સવિનર્ય ભંગની 
ચળિળ િખતરે સાબરમતી અનરે ર્યરિડા 
જેલમાં. ગુજરાત વર્યાર્યામ પ્રચારક મંડળના 
કાર્ય્થકર. 1939 : અમદાિાદ મર્યુવનવસપલ 
વર્યાર્યામ વિદ્ાલર્યમાં કાર્ય્થ. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ લડત િખતરે હડતાળમાં ભાગ લરેિાથી 
મર્યુવનવસપાવલટીની નોકરીમાંથી રૂખસદ. 
1947માં મુંબઈ રાજર્યમાં બોડ્થ ઑિ્ વફવઝકલ 
એજર્યુકરેશનના સભર્ય.

શાહ, ચરીમનિાઈ ચકુિાઈ
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

પ્રજામંડળના આગરેિાન. નાગકરકો સાથરે 
વહજરત કરી. વહજરત ચાલુ હોિા છતાં 
લીંબડીમાં 1 મવહનો રહીનરે સમાધાનનો અમલ 
કરાવર્યો.
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શાહ, ચરીમન્લા્લ કુબેરદાસ
જનમ : 1904. િતન : ચાંગા, કજ. આણંદ.

1920માં અસહકારની ચળિળ શરૂ થઈ તર્યારરે 
અમદાિાદની સરકારી કૉલરેજનો અભર્યાસ 
છોડીનરે ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં દાખલ થર્યા અનરે 
તર્યાંથી સનાતક થર્યા. 1930ની ચળિળમાં 
ભાગ લરેિા બદલ ધરપકડ થઈ અનરે જેલિાસ 
ભોગવર્યો. પાછળથી અમદાિાદમાં મજૂર 
મહાજન સંઘમાં જોડાર્યા અનરે જીિનભર 
મજૂરોની સરેિા કરી.

શાહ, ચરીમન્લા્લ છગન્લા્લ
જનમ : 1911. િહરેરા, કજ. ખરેડા.

ગાંધીજીના પ્રભાિથી જીિનમાં સાદગી. 
દરેશભક્ત. 1927 : ગુજરાતમાં રરેલસંકટમાં 
રાહતકાર્ય્થ. 1930ના સતર્યાગ્રહમાં ધરપકડ. 
જેલની સજા. ખાદીનો પ્રચાર. મુખર્ય રચનાતમક 
કાર્ય્થ.
અિસાન : 1951.

શાહ, ચરીમન્લા્લ છરોટા્લા્લ
જનમ : 1911 આશરરે. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1930ના આંદોલનમાં ભાગ લરેિા બદલ 
કપડિંજમાં ધરપકડ. 3 માસની જેલ. તર્યાર 
બાદ મુંબઈમાં િસિાટ.

શાહ, ચરીમન્લા્લ નરત્સંહ્લા્લ
જનમ : 1906. ગુજરાત.

ગુજરાત પ્રલર્ય સંકટવનિારણમાં કાર્ય્થકતા્થ. 
ખાદી કાર્ય્થકર.
દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક.
ગાંધીજીની સાથરે સાબરમતી આશ્મથી 12 
માચ્થ, 1930થી 5 એવપ્રલ સુધી દાંડીકૂચમાં 
ભાગ લીધો. તરે પછી મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ 
કર્યયો.

શાહ, ચરીમન્લા્લ નાગરદાસ

જનમ : 20 ઑ્ટોબર, 1903. લીંબડી, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : રાજકોટ. અભર્યાસ : બી.એ., 
એલએલ.બી. ઍડિોકરેટ. રાજકોટના 
જાહરેરજીિનમાં. રાજકોટની મજૂરપ્રિમૃવતિ. 
સામાકજક સુધારણાના કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય. 
રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં જેલિાસ. 1942ની લડત 
િખતરે ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. િકીલ તરીકરે મદદ. 
જૂનાગઢ આરઝી હકૂમતમાં માગ્થદશ્થક.
અિસાન : 17 કડસરેમબર, 1984.

શાહ, ચરીમન્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 17-3-1924. દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

દરેિગઢબાકરર્યા દરેશી રાજર્યમાં 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ લડતની કોઈ પ્રિમૃવતિ થતી ન હોિાથી, 
કાલોલ(કજ. પંચમહાલ)માં આઝાદીનો પ્રચાર 
કરતી પવત્રકાઓ િહેંચી, સૂત્રો પોકાર્યાું. 
અંગ્રરેજોનો બવહષકાર પોકાર્યયો. ધરપકડ. 6 
માસની સખત કરેદની સજા ગોધરા અનરે 
સાબરમતી જેલમાં ભોગિી. હાલમાં ગોધરામાં 
િરેપાર.

શાહ, ચરીમન્લા્લ મરોતરી્લા્લ
લીંબાકૂઈ, પરેટલાદ, કજ. ખરેડા.

સિતંત્રતા સંગ્રામમાં સકકર્ય. મુંબઈ. સતર્યાગ્રહ. 
કારાિાસ. 6 મવહના ર્યરિડા જેલમાં.

શાહ, ચરીમન્લા્લ મરોહન્લા્લ
જનમ : 1900. બલોલ, તા. મહરેસાણા.

અભર્યાસ : ધોરણ સાત. ધંધો : િરેપાર.
1930ની ચળિળ િખતરે અનર્ય સાથીદારો સાથરે 
બલોલ સરેિાસમાજની સથાપના. િડોદરા રાજર્ય 
પ્રજામંડળની ચળિળમાં જોડાઈ ખાદીનો 
પ્રચાર, વિલાર્યતી કાપડનો બવહષકાર. 1942ની 
લડત દરવમર્યાન અમદાિાદથી આિતી 
પવત્રકાઓ ગામડરે ગામડરે ફરીનરે િહેંચતા. 
લડતમાં જોશ ચાલુ રહરે તરે િાસતરે સભા ભરી 
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ભાષણો કરતા. વમલોની હડતાળ દરવમર્યાન 
મજૂરોનરે અનાજ િહેંચતા.
અિસાન : 1970.

શાહ, ચુનરી્લા્લ બાપુ્લા્લ
િતન : લીંબાસી, તા. માતર, કજ. ખરેડા.

1931ની ચળિળમાં ભાગ લરેિા બદલ તરેમની 
ધરપકડ થઈ અનરે ત્રણ માસની જેલની સજા 
તથા રૂ. 100/-નો દંડ થર્યો હતો. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે પણ તરેમની 
ધરપકડ કરીનરે બરે માસ જેલમાં અટકાર્યતમાં 
રાખર્યા હતા.

શાહ, ચૂનરી્લા્લ ધરમચંદ
જનમ : 4 એવપ્રલ, 1898. તરેગિા, આમોદ, કજ. 
ભરૂચ.

1937 : સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં પ્રિરેશ. 1940 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1942 : 
લડતમાં સકકર્ય. કારાિાસ. 1957 : 
મહાગુજરાત આંદોલનમાં સકકર્ય. રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિ. રૂ ઉતપાદન તથા વિકમ મંડળીઓનરે 
માગ્થદશ્થન.

શાહ, ચૂનરી્લા્લ પુ.
જનમ : 22 જુલાઈ, 1892. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1932ની ચળિળ િખતરે િકીલાતનો તર્યાગ. 
િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળની લડતોમાં સકકર્ય 
ભાગ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ભાગ લીધો. ધરપકડ. અટકાર્યત. 1944માં 
ફરી ધરપકડ. બંધારણ સભાના સભર્ય. 
1948માં િડોદરા રાજર્યમાં જિાબદાર 
રાજર્યતંત્ર સથપાતાં પ્રધાનમંડળમાં સભર્ય. 
ગ્રામોદ્ધારમાં વિશરેષ રસ.

શાહ, છગન્લા્લ રાયચંદ
જનમ : 1910 આશરરે. અમલસાડ, તા. ગણદરેિી.

રાષ્્રીર્ય શાળામાં અભર્યાસ. 1930ના 

આંદોલનમાં સભા-સરઘસોમાં ભાગ લરેતા. 
ધરપકડ. 6 માસની જેલની સજા. સાબરમતી 
જેલમાં મોકલર્યા. તર્યાંથી ર્યરિડા કૅમપ જેલમાં 
બદલી થઈ. તર્યાં ચક્કી પીસિાનું કામ કરિું 
પડ્ું. જેલમાંના બધા કદિસ ચક્કી પીસિાનું 
ચાલુ રાખર્યું. ર્યુિાન િર્યરે અિસાન.

શાહ, છગન્લા્લ હરખચંદ
અમલસાડ, તા. ગણદરેિી.

1930-32ની ચળિળમાં અમલસાડમાં 
સતર્યાગ્રહ-છાિણી ચાલતી, તરેનાથી 
દરેશભક્તનો રંગ લાગર્યો. સભા-સરઘસોમાં 
જોડાતા. રેંકટર્યા િડરે કાંતણપ્રિમૃવતિ કરતા. 
પોલીસરે ધરપકડ કરી. પાછળથી છોડી મૂ્ર્યા. 
ગાંધીજર્યંતી ઊજિિા માટરે રેંકટર્યા સપ્તાહમાં 
આગરેિાની લરેતા. ખાદીપ્રિમૃવતિમાં વિશરેષ રસ. 
સૂરતના ખાદીભંડાર મારફતરે ખાદીપ્રચાર.

શાહ, છરોટા્લા્લ કસળચંદ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર. સૌરાષ્્ર.

1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં ભાગ લીધો. 
િઢિાણથી હકરલાલ મૂળશંકર લાઠીની 
આગરેિાની હરેઠળ બીજી ટુકડીમાં જોડાર્યા. 
લડતનાં ગીતો ગાતા િઢિાણમાં ફરી 
પ્રજાજનોના આશીિા્થદ લીધા. હળિદ સટરેશનરે 
ઊતરી ધાંગધાની હદમાં પ્રિરેશતાં વગરફતાર 
કરિામાં આવર્યા. પોલીસો તરેમનરે ખટારામાં 
ધકરેલી અજાણર્યા સથળરે લઈ ગર્યા. કરેટલાકનરે 
ધાંગધાની જેલમાં લઈ ગર્યા.

શાહ (વકરી્લ), છરોટા્લા્લ પરોપટ્લા્લ
જનમ : 8 માચ્થ, 1913. રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં અવધક રસ. 1930ની 
મીઠાની લડતમાં ભાગ લીધો. રાજકોટની 
લડતમાં ભાગ લીધો. બરે િાર ધરપકડ અનરે 
જેલિાસ. ઘરિખરી જપ્ત. જૂનાગઢની આરઝી 
હકૂમતમાં ભાગ લીધો. મોરબી રાજર્યનું સૌરાષ્્ર 
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એકમમાં વિલીનીકરણ થતાં રાજર્યનો કબજો 
સંભાળ્ો. એડવમવનસટ્રરેટર તરીકરે ફરજ બજાિી. 
પતની અનસૂર્યાબહરેનરે સરેિાકાર્ય્થ ચાલુ રાખર્યું.
અિસાન : 2 ઑ્ટોબર, 1949.

શાહ, છરોટુિાઈ િાઈજીિાઈ
જનમ : 1905. પરેટલાદ, કજ. ખરેડા.

1930 : દાંડીકૂચનો મુકામ બોરસદમાં થતાં 
ગાંધીજીનરે મળ્ા. તરેમના આદરેશથી વિદરેશી 
કપડાં છોડી, ખાદી અપનાિી. કરાડી-મટિાડમાં 
ગાંધીજી સાથરે રહ્યા. ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. 1930માં બરે િાર જેલમાં ગર્યા. 
1932માં 2 િષ્થની જેલ. 1942માં 2 િષ્થ 
અટકાર્યતમાં રહ્યા. ‘બહારિકટર્યો’ નામની 
પવત્રકા પ્રગટ કરતા.

શાહ, છરોટુિાઈ િાઈજીિાઈ
િલસાડ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. ધરાસણાના 
મીઠાના અગરોમાંથી મીઠું લઈ કાનૂનભંગ 
કરિા મરે, 1930માં ધરાસણા ગર્યા. તર્યાં તરેમનરે 
સખત માર પડ્ો હતો. િલસાડમાંથી તરેઓ 
એક માત્ર ઘાર્યલ સૈવનક હતા.

શાહ, જમનાદાસ ગરોપાળદાસ
જનમ : 26 જૂન, 1910. રાજકોટ.

અભર્યાસ : બી.એસસી., બી.એડ.. 
વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્યતાના રંગરે રંગાર્યા. 
ર્યુિકપ્રિમૃવતિમાં અગ્રભાગ. રાજકોટની િવનતા 
વિશ્ામ હાઈસકૂલમાં વિજ્ાન વશક્ષક. રાજકોટની 
લડતમાં ભાગ લીધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં ધરપકડ, લાંબો િખત અટકાર્યત. 
સિરાજ પછી સૌરાષ્્ર સરકારમાં અવધકાર પદરે. 
ગુજરાત સરકારમાં સવચિપદરે. રાષ્્રીર્ય કાપડ 
કૉપયોરરેશનના ઉચચ અવધકારી પદરે.

શાહ, જમનાદાસ માણેક્લા્લ

દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં 
ગરીબોનરે બરબાદ કરતાં પીઠાં પર શાંવતમર્ય 
વપકરેકટંગ. આિક ઘટિાથી માવલકોની ફકરર્યાદ. 
ધરપકડ. 3 માસના કારાિાસની સજા. 
1932ની સતર્યાગ્રહની લડતમાં સભા, સરઘસ, 
વપકરેકટંગ, પ્રવતબંવધત પવત્રકા િહેંચિામાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા.

શાહ, જમનાદાસ મરોહન્લા્લ
જનમ : 26 જૂન, 1910. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એસસી., બી.ટી. 1928માં 
ગુજરાત કૉલરેજમાં વપ્રકનસપાલ વશરાઝ સામરે 
પાડરેલી હડતાળમાં ભાગ લીધો. સાર્યમન 
કવમશનના બવહષકાર માટરેના પ્રચારમાં સકકર્ય. 
1930ના નમક સતર્યાગ્રહ િખતરે સુરરેનદ્રનગરની 
છાિણીથી પકડાર્યા, જેલમાં અટકાર્યત. 
1932ની લડતમાં પ્રચાર, પ્રકાશન અનરે 
સવિનર્ય કાર્યદાભંગની પ્રિમૃવતિ. 1939 : 
રાજકોટ રાજર્ય સામરેના સતર્યાગ્રહમાં આગરેિાની. 
રાજકોટ રાજર્ય સામરેની સમાધાન ભંગની 
લડતમાં ધરપકડ અનરે બરે િષ્થની સજા અનરે 
ભારરે દંડ. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ધરપકડ અનરે 20 માસની જેલ. રચનાતમક 
કાર્ય્થકર.

શાહ, જયસુખિાઈ અમરીચંદ
જનમ : તરિડા, કજ. અમરરેલી. અભર્યાસ : મૅકટ્રક.

વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રિાદી. રાષ્્રીર્ય લડતોમાં 
ભાગ લીધો. તર્યાર બાદ રતુભાઈ અદાણી સાથરે 
તરિડામાં રચનાતમક કાર્યયોના સાથીદાર બનર્યા.
વનધન થર્યરેલ છરે.

શાહ, જયસુખ્લા્લ કસનજી
જનમ : 15 ઑ્ટોબર, 1912. રાજકોટ.

અભર્યાસ : કાશી વિદ્ાપીઠ. સિદરેશી ચળિળમાં. 
1930-32ની મીઠાની લડત િખતરે વિરમગામ 
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છાિણીમાં જોડાઈનરે કામ કર્યુું. માર સહન કર્યયો. 
જેલિાસ. ધોળ, મોરબી, ધાંગધાની લડતોમાં 
ભાગ લીધો. રાજકોટની લડત િખતરે મોખરરે 
રહીનરે કામ કર્યુું. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં જોડાર્યા. કુલ 5 િષ્થનો જેલિાસ. 
જૂનાગઢની આરઝી હકૂમત િખતરે ભાગ લીધો. 
ફૂલચંદભાઈના અનુર્યાર્યી. હકરજનસરેિા, 
ભંગીમુક્ત, રાહત-વર્યિસથામાં અગ્રરેસર. 
વિધાનસભાના સભર્ય. જાહરેર સરેિક.

શાહ, જયંતરી્લા્લ એચ.
જનમ : 1920 આશરરે. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં શહરેરસૂબાએ તરેમનરે 
કાલુપુરના િૉડ્થનાર્યક નીમર્યા. પોતાના િૉડ્થમાં 
સભાઓ, સરઘસો તથા પવત્રકા િહેંચિાનું 
સંચાલન સંભાળતા. પોળનાર્યકો, શરેરીનાર્યકો 
અનરે સિર્યંસરેિકોનરે સૂચનાઓ આપતા. 
ભૂગભ્થમાં રહ્યા. સરઘસમાંથી ધરપકડ. 4 
માસની કરેદની સજા. બીજી િાર ધરપકડ અનરે 
4 માસની કરેદ.

શાહ, જયંતરી્લા્લ એમ.
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
પંચભાઈની પોળમાં સરઘસો કાઢતા, પોલીસ 
પર પથથરમારો, પવત્રકા િહેંચતા, પોસટસ્થ 
બનાિતા, ભીંતપત્રો પર સમાચાર લખતા, 
પોલીસો પોળમાં પ્રિરેશતા તરેમની ઉપર તરેજાબ 
ભરરેલા બલબ નાખતા િગરેરરે પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 
અમદાિાદના લડતના આગરેિાનો કરે. જી. પ્રભુ, 
જર્યંતી ઠાકોર, િાસુદરેિ ભટ્ટ, વશિકુમાર જોશી 
તરેમનરે ઘરેર ગુપ્તિાસમાં રહ્યા. તરેમનરે ઘરેર 
પોલીસનો છાપો. લડતનું ગરેરકાર્યદરે સાવહતર્ય 
મળ્ું. ધરપકડ. બરેસુમાર માર્યા્થ. જેલમાં 
અટકાર્યત.

શાહ, જયંતરી્લા્લ કરીરચંદિાઈ

જનમ : 1908. જામખંભાવળર્યા, કજ. જામનગર.

જામનગર રાજર્યના જુલમો સામરે ઝઝૂમર્યા. 
રાજદ્રોહનો આરોપ. જીિા સતાના ડરેલામાં 
ગોંધી રાખર્યા. ભર્યંકર ત્રાસ. ઊહાપોહ થતાં 
તરેમનરે છોડી મૂ્ર્યા. પરેનશન તરેમજ તામ્પત્ર 
એનાર્યત.

શાહ, જયંતરી્લા્લ નવનરીત્લા્લ
જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

1942-43 : પુણરેમાં કૉંગ્રરેસભિન આગળ 
નીકળરેલા સરઘસમાં લાઠીચાજ્થ થતાં રાષ્્રધિજ 
બચાિિા પ્રર્યતન કર્યયો. જંબુસરમાં પવત્રકા 
કાઢિાનું કામ કર્યુું. વિદ્ાથભી ચળિળ, ર્યુિક 
સંગઠન, અસપમૃશર્યતાવનિારણ, કોમી એકતા 
િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓ હાથ ધરી.

શાહ, જયંતરી્લા્લ મગન્લા્લ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં. અભર્યાસ-તર્યાગ. 
સરઘસમાં પવત્રકાવિતરણ. 6 મવહના કઠોર 
કારાિાસ. મુક્ત પછી દરેશસરેિા.

શાહ, જયંતરી્લા્લ મત્ણ્લા્લ 
(બાબુિાઈ)
જનમ : 23 જુલાઈ, 1918. ભાિનગર.

અભર્યાસ : દવક્ષણામૂવત્થના વિનીત. 
વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય રંગરે રંગાર્યા. 1941માં 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 
6 માસની જેલ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડત 
િખતરે પકડાર્યા. 6 માસ જેલિાસ. તરેમના ઘર 
‘ઇકનકલાબ’નરે સીલ મારિામાં આવર્યું. ‘આઝાદ 
ભંડાર’ જપ્ત. દંડ પરેટરે ભંડારના માલની હરાજી. 
ગ્રામદવક્ષણામૂવત્થ આંબલામાં સરેિા. 
પુસતકપ્રકાશન. રચનાતમક અનરે શૈક્ષવણક 
કાર્ય્થકર. (િજુભાઈ શાહના નાના ભાઈ).

શાહ, જઠેા્લા્લ ક્કશરોરદાસ
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જનમ : 1894. િતન : નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1921થી 1942 સુધી કૉંગ્રરેસ વિારા શરૂ 
કરિામાં આિરેલ વિવિધ રચનાતમક અનરે 
રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધરેલો. સભા-
સરઘસોમાં જિું, લડતનો પ્રચાર કરિો, 
પવત્રકાઓ િહેંચિી, પ્રભાતફરેરીમાં જોડાિું 
િગરેરરે કાર્યયો કર્યાું.

શાહ, ઝવેરરી્લા્લ જીવરાજ
જનમ : 1913. દાહોદ.

દરેશપ્રરેમી. 1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં 17 િષ્થની િર્યરે દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 4 માસની કરેદ ભોગિી. 
1932માં સતર્યાગ્રહ શરૂ થર્યા બાદ, પંચમહાલ 
કજલલા પકરષદના કદિસરે (27 જૂન, 1932) 
ર્યુિકોનું નાનું સરઘસ કાઢી સરકારી કચરેરી 
પાસરે જતાં ધરપકડ. 6 માસની સખત કરેદની 
સજા. સાબરમતી અનરે વિસાપુરની જેલમાં 
સજા ભોગિી.

શાહ, ઠાકરોરદાસ ત્વઠ્ઠ્લદાસ
િતન : કડોદ, કજ. નિસારી.

કડોદથી 1942ની લડતમાં ભાગ લરેિા ગણદરેિી 
ગર્યા. ગણદરેિીમાં વપકરેકટંગ, સભા, સરઘસો 
સવહત ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 
સામળિાડીમાં ઠાકોરભાઈની િાડીએ રહરેતા. 
ધરપકડથી િંવચત રહ્યા. ચળિળ પછી એમ.બી.
બી.એસ. થઈ કંપાલા (ર્યુગાનડા) ગર્યા. તર્યાં 
અિસાન.

શાહ, ડંુગરશરી વસનજી
પોરબંદર.

ગાંધીિાદી. નિજીિનનાં પુસતકોના રવસર્યા. 
ભજનાનંદી. ખારિા ભજનમંડળી રચી પોતરે જ 
ભજનો ગાતા. દારૂવનષરેધની પ્રિમૃવતિ. 1942ની 
લડત િખતરે સકકર્ય. શહરેરમાં દાંડી પીટીનરે 
રાજર્યના જુલમોનરે ખુલલા પાડતા. રાજર્યરવચત 

તોફાની હનુમાન સરેનાના હાથરે તરેમનરે મારપીટ. 
જેલિાસ. તરેથી તકબર્યત કથળી. મુક્ત. પરંતુ 
‘વનધન’ થર્યું. પોરબંદરના પ્રથમ શહીદ.

શાહ, ત્રિકમ્લા્લ મનસુખ્લા્લ
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

અભર્યાસ બાદ રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં. ધોલરેરાની 
મીઠાની લડતમાં ભાગ લીધો. પોલીસનો ત્રાસ. 
ગુજરાત પ્રાંવતક સવમવતએ નીમરેલ પોલીસોના 
ત્રાસની તપાસ સવમવતમાં સભર્ય. લીંબડી 
રાજર્યની લડત િખતરે અગ્રણી. સિરાજ બાદ 
વિદ્ુત ખાતાના મુખર્ય ઇજનરેર તરીકરે સરેિા. 
તરેમનું વનધન થર્યું છરે.

શાહ, ત્રિિુવનદાસ (ડૉ.)
1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કરિા ધરાસણા ગર્યા મરે 1930. 
તર્યાં સખત માર ખાધો. 25 મરે ના રોજ ધરપકડ 
થઈ અનરે 6 માસની સખત કરેદની સજા કરિામાં 
આિી.

શાહ, ત્રિિરોવનદાસ ચુનરી્લા્લ
જનમ : મરે, 1905. િતન : જનોડ, તા. િાડાવશનોર, 
કજ. ખરેડા.

1930ની ચળિળ શરૂ થઈ તર્યારરે મુંબઈ હતા. 
તર્યાં લડતમાં જોડાર્યા અનરે નરીમાન સંચાવલત 
નૅશનલ વમવલવશર્યાના આદરેશ મુજબ ભૂગભ્થમાં 
રહીનરે લડતની કામગીરીમાં મદદરૂપ થર્યા 
હતા.

શાહ, દ્લસુખિાઈ ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 1882 આશરરે. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

િકીલાત. 1905માં સિદરેશીની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. 1916 : હોમરૂલ લીગમાં જોડાર્યા. 
પંચમહાલ કજલલામાં િરેઠનાબૂદીની લડત 
ઉપાડી. પંચમહાલ કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
પ્રમુખ. 1917માં પ્રથમ ગુજરાત રાજકીર્ય 
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પકરષદ ગોધરામાં મળી તરેમાં અગ્રણી. 1920ની 
અસહકારની ચળિળમાં. િકીલાત છોડી, ખાદી 
સિીકારી. 1928માં અિસાન.

શાહ, દ્લસુખિાઈ વાઘજીિાઈ
ઓડ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1930 : આણંદમાં વિલાર્યતી 
કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. 5 
મવહના કારાિાસ.

શાહ, દશરથ્લા્લ બુ્લાખરીદાસ
જનમ : 16 સપટરેમબર, 1931.

અમદાિાદ. અભર્યાસ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના 
‘પારંગત’. 1934માં મુંબઈ કૉંગ્રરેસ 
અવધિરેશનમાં હાજર. 1942ની લડત િખતરે 
11 િષ્થની કકશોર િર્યરે સરઘસમાં હોંશભરેર 
જોડાતા. ‘સિરાજર્ય સંગ્રામ પવત્રકા’ અનરે ભોંર્ય 
પવત્રકાઓના પ્રચારકાર્ય્થમાં. 1 િષ્થ અભર્યાસ 
જતો કરરેલો. રાષ્્રભાષા વહનદીના પ્રચારકાર્ય્થમાં. 
રાષ્્રના કાર્ય્થમાં સકકર્ય. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં 
અધર્યાપક.

શાહ, દેવચંદ રાયચંદ
બારડોલી, કજ. સૂરત.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો હતો. બારડોલી તાલુકાનાં 
250 ભાઈ-બહરેનોનું એક સરઘસ તાલુકામાં 
ફર્યુું હતું. તરેમાંથી ધરપકડ કરી, કરેસ ચલાિી 
તરેમનરે કરેદની સજા કરિામાં આિી હતી. 
િાવણર્યાઓનરે ડરાિિાની સરકારની ર્યોજના 
તરેમણરે વનષફળ બનાિી હતી.
તરેમનરે બારણામાં સામાન રાખિાના ગુના માટરે 
7 કદિસની સજા કરિામાં આિી હતી.

શાહ, ધરીરજ્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
જનમ : 1907. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1930-32માં કપડિંજમાં કાર્ય્થકરો પકડાઈ 

ગર્યા બાદ કૉંગ્રરેસનું સુકાન તાલુકાના 
સરમુખતર્યાર તરીકરે સંભાળ્ું. પોલીસના 
પ્રર્યાસો છતાં પકડાર્યા નવહ. 1942ની લડતમાં 
રતલામમાં હતા. તર્યાં લડતના કાર્ય્થમાં ભાગ 
લીધો. રતલામમાં સમાજસરેિા.
શાહ, નગીનદાસ

હા્લરો્લ, ત્જ. પંચમહા્લ.
1941માં સરકારની ર્યુદ્ધનીવતના વિરોધમાં 
ભાષણ, સૂત્રોચચાર વિારા વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ 
કર્યયો. ધરપકડ િહોરી. કરેદની સજા ભોગિી. 
1942ની ચળિળ દરવમર્યાન સરકાર વિરદ્ધ 
પ્રચાર કરિા માટરે ધરપકડ. 12 મવહના સાબરમતી 
જેલમાં રાખિામાં આવર્યા.

શાહ, નગરીનદાસ બા્લકૃષણ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન, 14 
ઑગસટ, 1942ના રોજ ગોધરામાં મોટું સરઘસ 
કાઢી, ‘અંગ્રરેજો ચાલર્યા જાિ’ ‘ઇકનકલાબ 
વઝંદાબાદ’ સૂત્રો પોકાર્યાું. સખત લાઠીમાર. 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા.

શાહ, નગરીનદાસ ર.
કણજરી, કજ. પંચમહાલ.

1932ની ચળિળ િખતરે પકડાઈ જતાં 
પોલીસનો અમાનુષી માર ખાધો. 1942ની 
લડતમાં પકડાતાં. 1 િષ્થની સજા ભોગિી.

શાહ, નગરીનિાઈ દ્લસુખિાઈ
જનમ : 17 મરે, 1908. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

ઉચચવશક્ષણ ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં. 1932થી 
1935 : સિદરેશીનો પ્રચાર. સિદરેશીના પ્રદશ્થનનું 
આર્યોજન, સંચાલન. 1935થી મજૂર 
મહાજનમાં ‘મજૂર સંદરેશ’ અનરે ‘સિયોદર્ય’ 
માવસકનું સંપાદન. ખાદીપ્રચારની પ્રિમૃવતિ. 
મજૂર મહાજન ખાદીહાટના મંત્રી.
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શાહ, નગરીન્લા્લ ત્ગરધર્લા્લ
દાહોદ, કજ. દાહોદ.

1930ની ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. આિક ઘટિાથી માવલકોની 
ફકરર્યાદ. ધરપકડ. 1.5 માસની કારાિાસની 
સજા. 27 જૂન, 1932ના રોજ દાહોદમાં 
પંચમહાલ કજલલા પકરષદ ભરી. પોલીસનરે 
હંફાિીનરે પકરષદ સફળ કરી. ડરેવલગરેટ પણ 
ખરા. ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા.

શાહ, નટવર્લા્લ ચરીમન્લા્લ 
(કરોઠારરી)
સાંકડી શરેરી, દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

દરેિગઢબાકરર્યા દરેશી રાજર્ય હોિાથી ચળિળનું 
િાતાિરણ નહોતું. તરેથી 1942ના સપટરેમબરમાં 
કાલોલ જઈ, સરઘસમાં જોડાઈ સરકાર વિરદ્ધ 
સૂત્રોચચાર. ધરપકડ. 4 માસની કરેદની સજા.

શાહ, નટવર્લા્લ વનમાળરીદાસ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
12 ઑગસટ, 1942ના રોજ નકડર્યાદના પટરેલ 
મરેદાનમાં જાહરેરસભા ર્યોજિામાં આિી. સભાનરે 
વિખરેરી નાખિા પોલીસ પાટભી પહોંચી, 
લાઠીચાજ્થ શરૂ કર્યયો. કરેટલાક ર્યુિાનો પાસરેના 
નારાર્યણદરેિના મંકદરમાં ભરાર્યા અનરે તર્યાંથી 
પોલીસો પર પથથરબાજી શરૂ કરી. પોલીસરે 
ગોળીબાર કર્યયો. મંકદરમાંથી બહાર નીકળતાં 
નટિરલાલ ગોળીનો ભોગ બનર્યા. મંકદરના 
પગવથર્યરે લથકડર્યું ખાઈનરે પટકાઈ પડ્ા. 
ગોળીબારથી શહીદ થર્યા. તરેમની 
સમશાનર્યાત્રામાં હજારો લોકો જોડાર્યા.

શાહ, નટવર્લા્લ સાકર્લા્લ
દાહોદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળ 

દરવમર્યાન દાહોદમાં કલાલના પીઠા પર 
શાંવતમર્ય વપકરેકટંગ. આિક ઘટિાથી માવલકોની 
ફકરર્યાદ. ધરપકડ. 3 માસની કરેદની સજા 
ભોગિી.

શાહ, નવ્લિાઈ નેમચંદ
જનમ : 12 કડસરેમબર, 1920. આમોદ, કજ. 
ભરૂચ.

રાણપુર આશ્મથી જાહરેર જીિનની શરૂઆત 
થઈ. હકરજનો સાથરે કાર્ય્થ કર્યુું. 1942ની 
લડતમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ ભોગવર્યો. 
ગાંધીઆશ્મ ગૌશાળાના મૅનરેકજંગ ટ્રસટી. 
જનતા પક્ષના મંત્રીમંડળમાં ગુજરાતના 
વશક્ષણમંત્રી હતા : એવપ્રલ 1977થી ફરેરિુઆરી 
1980.
અિસાન થર્યું છરે.

2891. શાહ, નંદ્લા્લ ત્રિકમ્લા્લ
જનમ : 26 સપટરેમબર, 1926. લીંબડી. િતન : 
કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થઈ તર્યારરે 
અમદાિાદમાં સી. એન. વિદ્ાલર્યની બોકડુંગમાં 
હતા. શાળા-કૉલરેજ, ચળિળનરે કારણરે બંધ 
થતાં, િતન સુરરેનદ્રનગર જતાં અગાઉ 
સહાધર્યાર્યી િાડીલાલ ડગલીએ પુકસતકાઓ 
આપી તરે ગામડરે જઈનરે િહેંચી. િાડીલાલ 
ડગલીએ લશકરી ફૅકટરીમાંથી ચોરાઈનરે આિરેલ 
સફોટક પદાથયો આપર્યા. સુરરેનદ્રનગરમાં કાનજી 
વગરધર, ભોગીલાલ મૂળજી શાહ અનરે નંદલાલરે 
બૉમબ બનાવર્યા.
રરેલિરે-ટ્રરેન ઉથલાિિા પાટાના બોલટ ઢીલા કરિા 
મથામણ. તરેમાં વનષફળતા. 5-2-1943ના રોજ 
ભોગાિા નદીના રરેલિરે પુલ પર બૉમબ ફેં્ર્યો. 
પકડાઈ ગર્યા. રાજકોટની જેલમાં. ‘ભોગાિો 
બૉમબ કરેસ’ નામરે જાણીતા કરેસમાં મુખર્ય સાક્ષી 
રિાકનસસ ગુજરી ગર્યો. શકના લાભથી છૂટી 
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ગર્યા. પંદર માસથી િધુ જેલમાં ગાળ્ા.

શાહ, નંદ્લા્લ પ્ેમચંદ
જનમ : 2 કડસરેમબર, 1897. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. 1921ની 
અસહકારની ચળિળ િખતરે કૉલરેજ છોડી. 
1921માં અમદાિાદમાં મળરેલી 36મી 
કૉંગ્રરેસમાં સિર્યંસરેિકદળમાં ઉપનાર્યક. 
1930ની લડત િખતરે રાણપુરમાં થર્યરેલા 
અતર્યાચાર અંગરે વનમાર્યરેલ તપાસ સવમવતમાં 
ભાગ લરેિા બદલ તરેમનરે 3 માસની જેલ મળરેલી. 
સરઘસમાં સકકર્ય. રેંકટર્યાપ્રચારનું કાર્ય્થ.

શાહ, નંદ્લા્લ સુંદરજી
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

અભર્યાસ : બી.એ.. લીંબડી પ્રજામંડળમાં ર્યુિક 
પ્રિમૃવતિ. લીંબડી પ્રજાપકરષદ િખતરે રાજર્યના 
ત્રાસનો ભોગ બનર્યા. સિરાજ બાદ ગુજરાત 
વિધાનસભાના સભર્ય. કજલલા પ્રમુખ. જાહરેર 
જીિનમાં સકકર્ય.

શાહ, નાથા્લા્લ મનસુખ્લા્લ
જનમ : 1890. લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. ધોલરેરાના મીઠાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. જેલિાસ. 
લીંબડી લડતમાં અગ્રરેસર. વહજરત કરી િતન 
છોડિું પડ્ું. રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. 
‘ફૂલછાબ’ પત્ર સાથરે જોડાર્યા. સૌરાષ્્ર 
વિધાનસભાના સભર્ય. મુંબઈ ખાતરે વનધન.

શાહ, નાથરીબહેન (મધુબહેન) 
ત્વનુિાઈ
જનમ : 16 ફરેરિુઆરી, 1904. અવિધા, કજ. 
ભરૂચ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1932 : 17 જૂન બોરસદ 
સરઘસ. ધરપકડ. 7 મવહના કારાિાસ. 
સાબરમતી, ર્યરિડા. 1933 : 17 જાનર્યુઆરી 

મુક્ત.

શાહ, નાથુિાઈ કાળરીદાસ
વનિાસ : બારડોલી, કજ. સૂરત.

અભર્યાસ : 5 અંગ્રરેજી. બારડોલી સિરાજર્ય 
આશ્મમાં સરેિા. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં સરઘસમાંથી ધરપકડ. 8 મવહના 
કારાિાસ.

શાહ, નાનુિાઈ નાથા્લા્લ
શુ્લ શરેરી, ભરૂચ.

પ્રભાતફરેરી, સભા, સરઘસ િગરેરરેમાં ભાગ 
લીધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ની ચળિળમાં 
કૉંગ્રરેસની પવત્રકાઓ િહેંચિાનું, ચોંટાડિાનું 
કામ કર્યુું. ધરપકડ. 6 માસની જેલ ભોગિી.

શાહ, નાનુિાઈ (હષ્જદરાય) 
વજુિાઈ
િાલોડ, કજ. સૂરત.

િાનરસરેનાથી પ્રભાવિત. 1942માં અભર્યાસ-
તર્યાગ. વિપરીત આવથ્થક સંજોગો છતાં 
સતર્યાગ્રહની લડતમાં પ્રિરેશ. સરકારી 
અવધકારીઓનરે સમજાિી તર્યાગપત્ર અપાિિાનું 
આંદોલન. ધરપકડ.
શાહ, પરસોતમ ઓચછિલાલ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન દરવમર્યાન 
14 ઑગસટ, 1942ની િહરેલી સિારરે ગોધરામાં 
મોટું સરઘસ કાઢી સરકારવિરોધી સૂત્રો 
પોકાર્યાું. લાઠીમાર. ધરપકડ. 3 માસની કરેદની 
સજા.

શાહ, પરસરોતમ છરોટા્લા્લ
દાહોદ.

1930ની લડત િખતરે દાહોદમાં કલાલના 
ઝાંપા પાસરેનાં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
માવલકોએ પોલીસની મદદ માંગી. ધરપકડ. 2 
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માસની કરેદની સજા.

શાહ, પરસરોતમદાસ મગન્લા્લ
દાહોદ.

1932ની સતર્યાગ્રહની ચળિળમાં સભા, 
સરઘસ, વપકરેકટંગ, પવત્રકા િહેંચિી િગરેરરેમાં 
ભાગ લીધો. ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા.

શાહ, પુરુષરોત્તમદાસ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

િકીલ. 1917માં ગુજરાત રાજકીર્ય પકરષદ 
ગોધરામાં મળી તર્યારરે મોઢ િવણક જ્ાવત તરફથી 
ગાંધીજીનરે માનપત્ર આપર્યું. 1920-21 : 
અસહકારની ચળિળ િખતરે િકીલાતની 
ધીકતી કમાણી જતી કરી. સિરાજનો સંદરેશો 
જનતામાં પહોંચાડિા ગામડાંઓમાં ઘૂમર્યા. 
લોકજાગમૃવત. તરે રાષ્્રીર્ય પક્ષમાં હતા. સપટરેમબર, 
1928માં ગોધરામાં કોમી હુલલડમાં િામનરાિ 
મુકાદમનરે બચાિિા પોતરે ઘણો માર ઝીલર્યો. 
પોતરે વન:શસ્ત્ર છતાં ખુલલા મરેદાનમાં આિીનરે ઘા 
ઝીલર્યા નરે શહીદ થર્યા.

શાહ, પુરુષરોત્તમદાસ ગરોકળદાસ
જનમ : 7 જાનર્યુઆરી, 1898. મોડાસા, કજ. 
સાબરકાંઠા.

મુંબઈમાંનું િરેપારી કામકાજ છોડી સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેિા મોડાસા જઈનરે રહ્યા. 1930ના 
આંદોલનમાં પરદરેશી કાપડની અનરે દારૂની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ, સવિનર્ય કાનૂનભંગ, 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ િગરેરરે કાર્ય્થકમોમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. 1.5 માસની સજા. 1932માં 
ધરપકડ. 9 માસની જેલ. 1942માં 7 માસની 
સજા થઈ. હકરજનસરેિા, ખાદીપ્રચાર, રરેલરાહત 
િગરેરરેનરે લીધરે જાણીતા. મોડાસામાં હકરજનોની 
હાઉવસંગ સોસાર્યટી બાંધી. જાહરેર પ્રિમૃવતિઓમાં 
સકકર્ય.
અિસાન : 9 ઑગસટ, 1958.

શાહ, પુરુષરોત્તમદાસ િરીખાિાઈ
જનમ : 20 જુલાઈ, 1909. પાટણ, કજ. પાટણ.

1930માં ગુજરાત કૉલરેજનો અભર્યાસ-તર્યાગ. 
ચળિળમાં જોડાર્યા. અમદાિાદમાં વિદરેશી માલ 
િરેચતી દુકાનો પર વપકરેકટંગ. પવત્રકાઓ િહેંચિી. 
પવત્રકા ચોંટાડતાં ધરપકડ. એક માસની કરેદ. 
સાબરમતી જેલમાં મોરારજી દરેસાઈ, 
ઠક્કરબાપા, નાનાભાઈ ભટ્ટ િગરેરરેનો સંપક્થ. 
લડત બાદ અભર્યાસ. બી.એ., એલએલ.બી. 
થઈ પાટણમાં િકીલાત. 1939માં પાટણમાં 
ગુજરાતી સાવહતર્ય પકરષદના સિાગતમંત્રી. 
સમાજ અનરે વશક્ષણના ક્ષરેત્રરે સરેિા. 1989થી 
વર્યિસાર્યમાંથી વનિમૃવતિ. ધાવમ્થક પુસતકોનું 
સંપાદન. ટૂંકી િાતા્થઓના સંગ્રહો. ‘સંઘષ્થ’ 
તથા ‘કપરાં ચઢાણ’ એમની આતમકથાનાં 
પુસતકો.

શાહ, પૂજાિાઈ (ત્વનુિાઈ) 
ગરોરધનદાસ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1901. મુજપુર, કજ. 
િડોદરા.

અભર્યાસ : 6 ગુજરાતી. ગાંધીજીના સંસગ્થમાં. 
1930 : દાંડીકૂચમાં કરાડી ટુકડી. 13 મરે 
ધરપકડ. 3 મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી 
બોરસદમાં કાર્ય્થ. 24 નિરેમબર 3 મવહના, 2-2-
1932ના રોજ 6 મવહના અનરે 3-3-1933ના 
રોજ 12 મવહના કારાિાસ. 1942 : લોકકાંવત. 
6 િખત ધરપકડ અનરે મુક્ત. અંતરે અટકાર્યત.

શાહ, પરોપટ્લા્લ ચૂનરી્લા્લ 
(મહાતમા)
રિહ્પુરી, અમદાિાદ.

1919ના રૉલરેટ કાર્યદા સામરેની લડતમાં 
જોડાર્યા. હકરજન સરેિક સંઘની પ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય રહ્યા. 1942માં શહરેરસૂબાની સૂચનાથી 
‘હકરજન કદન’ના રોજ પહોંચો આપીનરે રૂ. 
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3,800નો ફાળો ઉઘરાવર્યો. તરે રકમ હકરજન 
સરેિક સંઘના ભંડોળમાં જમા કરાિી. તરેમણરે 
ચંદુલાલ લલલુભાઈ શરેઠ અનરે જર્યંતીભાઈ 
હબસીની મદદથી ‘આઝાદ ફાળો’ ઉઘરાવર્યો. 
તરેમાં રૂ. 12,000 ઉઘરાવર્યા. તરેનો વહસાબ 
કનુભાઈ ઝિરેરીનરે તર્યાં આપી દીધો. જર્યંતી 
ઠાકોર, િાસુદરેિ ભટ્ટ, ઉતસિ પરીખ, કાંવતલાલ 
વઘર્યા િગરેરરે નરેતાઓનરે પોતાનરે ઘરેર ગુપ્ત આશ્ર્ય 
આપર્યો. ગાંધીજીની છાપિાળા ચાંદીના વસક્કા 
તરેમની પાસરે આવર્યા હતા. એક વસક્કાના રૂ. 11 
થી રૂ. 50 સુધીની રકમ લોકો આપતા. તરે ફાળો 
ચળિળ માટરે ઉપર્યોગમાં લરેિાર્યો. તરેનો વહસાબ 
કરેશુભાઈ નિાબનરે આપર્યો.

શાહ, પરોપટ્લા્લ ખૂબચંદ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942ની લોકકાંવતમાં. અભર્યાસતર્યાગ. 
સરઘસમાં જોડાતા. પવત્રકાવિતરણ. 6 મવહના 
કઠોર કારાિાસ. મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં.

શાહ, પ્િાકર સારાિાઈ
જનમ : 1922 આશરરે. અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
બૉમબપ્રિમૃવતિ, પવત્રકાઓ િહેંચી, તથા 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
સરદાર િલલભભાઈ પટરેલના ભાષણથી પ્રરેરાઈ 
સિાતંત્ર્યચળિળમાં જોડાર્યા. 10 ઑગસટના 
રોજ રાર્યપુરમાં સરઘસમાં જોડાર્યા. 
લાઠીચાજ્થમાં ઘિાર્યા. પોલીસો પોળોમાં પરેસીનરે 
વનદયોષ લોકોનરે કૂરતાથી મારતા. તરે અટકાિિા 
િીજળીના ગોળામાં ઍવસડ ભરી તૈર્યાર રાખર્યા. 
તરે ગોળા છાપરા પરથી પોલીસ પર ફેંકતા. 8 
પોલીસનરે ઍવસડથી દઝાડ્ા. ડીરરેલર પાટાની 
િચચરે મૂકિા જતાં પોલીસ ગોળીબાર થર્યો, પણ 
બચી ગર્યા. પહરેરો ભરતા સંત્રી ઉપર હુમલો 
કરી, ચનદ્રિદન પટરેલ સાથરે. સંત્રીનરે મારીનરે, 

તરેની બંદૂક ખૂંચિીનરે નાસી ગર્યા. 
સાઇ્લોસટાઇલ મશીન ઘરમાં રાખી કૉંગ્રરેસ 
પવત્રકા છપાતી. થાંભલાના િીજળીના ગોળા 
ફોડી નાખી રસતા પર િટાણા પાથરી દરેતા. પછી 
પથથરમારો કરતા એટલરે પોલીસો પકડિા દોડરે 
તર્યારરે, લપસીનરે ચતિાપાટ પડરે. તરત જ બીજા 
ર્યુિાનો પડી ગર્યરેલા પોલીસોનરે હૉકીઓ 
ફટકારતા. ખરેડા કજલલાનાં ગામોમાંથી લશકરના 
સૈવનકોનરે માખણ મોકલાતું. તરેથી દૂધના સંચા 
તોડિા ગર્યા. સાજ્થનટ ડોંડલીનરે મારી નાખિા 
કરિૉલિરથી ગોળીબાર કર્યયો. વનષફળ. બાબુભાઈ 
મહાતમાના કહરેિાથી બૉમબ મૂ્ર્યા. 
અમદાિાદથી નાસી જઈનરે ખરેડા કજલલાનાં 
ગામોમાં ગુપ્ત રહ્યા. માચ્થ, 1943માં પોલીસ 
સમક્ષ હાજર. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના કાચા 
કામના કરેદી. વનદયોષ છૂટ્ા.
અિસાન : 27 કડસરેમબર, 1992.

શાહ, પ્િાવતરીબહેન અંબા્લા્લ
જનમ : 16 ઑગસટ, 1912. ગંભીરા.

વિઠ્લ કનર્યા વિદ્ાલર્ય નકડર્યાદનાં વિનીત. 
1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ તથા 1942ની 
ચળિળમાં બરે િાર જેલમાં ગર્યાં. 1936માં 
હકરજન આશ્મ સાબરમતીમાં રહ્યાં. 1946માં 
હકરજન આશ્મમાં ગમૃહમાતા.
અિસાન : 31 જાનર્યુઆરી, 1965.

શાહ, પ્િુદાસ હરીરાચંદ
પોરબંદર.

રાષ્્રીર્ય લડતોમાં ભાગ લીધો. ધોલરેરા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં માર ખાધો. જેલિાસ 
ભોગવર્યો. પરેનશન તથા તામ્પત્ર એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.

શાહ, પ્મરોદિાઈ બરી.
અમદાિાદ.

સી. એન. વિદ્ાલર્યના વિદ્ાથભી. ઝીણાભાઈ 
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દરેસાઈ અનરે ઇનદુમતી શરેઠની પ્રરેરણાથી રાષ્્રીર્ય 
ભાિના. િલલભભાઈ પટરેલનાં ભાષણોથી 
ચળિળમાં જોડાિાની પ્રરેરણા મળી. 10 ઑગસટરે 
લૉ કૉલરેજથી નીકળરેલા વિદ્ાથભીઓના સરઘસમાં 
જોડાર્યા. તરે પછી હમીદભાઈ કુરરેશી, પ્રમોદભાઈ 
િગરેરરે ર્યુિાનો ગામડાંઓમાં લડતનો પ્રચાર 
કરિા ગર્યા. એક પ્રભાતફરેરીમાંથી કરેટલાક 
ર્યુિાનો સાથરે ધરપકડ. 15 કદિસની કરેદની 
સજા. જેલમુક્ત બાદ ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. 
એવલસકરિજમાં તાર કાપતાં પોલીસરે પકડ્ા. 
ખેંચાખેંચી કરીનરે નાસી ગર્યા. શાળાઓ બંધ 
રખાિિા બારણાં તોડી, સામાન બહાર લાિી, 
આગ ચાંપી, લરેટર બૉ્સમાં ટપાલો સળગરે 
એિાં રસાર્યણો નાખતા. ઉમાશંકર જોશીનરે 
ઘરેરથી કૉંગ્રરેસ પવત્રકાનું મૅટર સાઇ્લોસટાઇલ 
કરિા આપી આિતા. સાઇ્લોસટાઇલથી 
છાપરેલી પવત્રકા ઘોડાગાડીમાં કબસતરમાં મૂકીનરે 
બંડલો લઈ આિતા. િરેશપલટો કરી ભાંગફોડની 
િસતુઓ આપિા મહરેસાણા ગર્યા. હતા. 
વમલમજૂરો ગામડરેથી અમદાિાદ ન આિરે એમ 
સમજાિિા, હડતાળ ચાલુ રાખિાનો પ્રચાર 
કરિા શરેરથા, નારદીપુર, આદરજ, પાનસર 
િગરેરરે ગામોનો પ્રિાસ કર્યયો. ગાંધીજીના ઉપિાસ 
દરવમર્યાન તરેમનરે મુ્ત કરિાની માગણી કરિા 
ટુકડીમાં પુણરે જઈ સરઘસ કાઢી, પકડાર્યા. 1.5 
મવહનો કાચી જેલ બાદ 4 મવહનાની કરેદની 
સજા.

શાહ, પ્મરોદરાય ચૂનરી્લા્લ
દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન કજલલાના દાહોદ 
નગરમાં જઈ સભા-સરઘસોમાં ભાગ લીધો. 
ધિજ સવહત સરઘસમાં સૂત્રોચચાર : ‘ઇકનકલાબ 
વઝંદાબાદ’ િગરેરરે. ધરપકડ. 4 માસની કરેદની 
સજા.

શાહ, પ્ેમકંુવરબહેન સુંદરજી

અમરરેલી.

1930-31ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં 
પકડાર્યાં. જેલિાસ ભોગવર્યો. 1935માં વનધન 
થર્યું.

શાહ, પ્ેમચંદિાઈ મગન્લા્લ
જનમ : 14 ઑગસટ, 1901. િલભીપુર, કજ. 
ભાિનગર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરા 
છાિણીમાં જોડાઈનરે લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. 6 માસ સાબરમતીમાં જેલિાસ. 
1942માં ભૂગભ્થ- પ્રિમૃવતિઓમાં જોડાર્યા. 
જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. 
જૂનાગઢ રાજર્યનાં મહતિનાં થાણાં કબજે કર્યાું 
અનરે િહીિટ ચલાવર્યો.

શાહ, પ્ેમચંદિાઈ મૂળચંદિાઈ
જનમ : 5 જાનર્યુઆરી, 1911. રાજુલા, કજ. 
અમરરેલી.

મુંબઈમાં વપકરેકટંગ કરતાં પકડાર્યા. 6 માસની 
સજા અનરે દંડ નવહ ભરિાથી િધુ 6 
અઠિાકડર્યાંની સજા ભોગિી. ઘરિખરી જપ્ત 
થઈ. 1931-32માં મીઠાની લડતમાં ભાગ 
લીધો. જેલિાસ ભોગવર્યો.
અિસાન : 17 જુલાઈ, 1982.

શાહ, પ્ેમજી વ્રજ્લા્લ
જનમ : 1925. મુંબઈ.

1942 ‘વહનદ છોડો’ની ચળિળમાં ભાગ લરેતાં 
ઑગસટ 1942ના કદિસરે મુંબઈ પોલીસરે કરરેલ 
ગોળીબારમાં ઘિાર્યા અનરે તરે જ કદિસરે 
અિસાન.

શાહ, પ્ેમરીબહેન િૂષણ્લા્લ
જનમ : 25 ફરેરિુઆરી, 1904. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

અભર્યાસ : વસવનર્યર ટ્રરેઇનડ, મૉનટરેસોરી, કોવિદ. 
1920માં લડતફાળામાં ગાંધીજીનરે સોનાની 
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િીંટી અપ્થણ કરી. સરકારરે ખુલાસો માંગતાં 
વશષર્યિમૃવતિના રૂ. 400 પાછા િાળ્ા. નોકરી 
છોડી. રાંદરેર રાષ્્રીર્ય શાળામાં જોડાર્યાં. 1942 
સુધી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ઓતપ્રોત. 
સતર્યાગ્રહીઓનરે દોરિણી. સરેિાદળ આકદ 
પ્રિમૃવતિ. સભા-સરઘસોમાં સકકર્ય. ર્યુિાનોનરે 
માગ્થદશ્થન. સમગ્ર જીિન લોકસરેિામાં.

શાહ, િૂ્લચંદ બાપુજી
જનમ : 1882. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1900થી જાહરેર જીિનની શરૂઆત. 1902માં 
અમદાિાદમાં કૉંગ્રરેસના અવધિરેશનમાં ભાગ 
લીધો તર્યારથી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ખરેડા 
કજલલા કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. 1916-17 : 
હોમરૂલ ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
1906માં ‘ગુજરાત’ નામરે પત્ર કાઢું. 1907માં 
નકડર્યાદમાં વહનદુ અનાથાશ્મની સથાપના કરી. 
‘આર્ય્થપ્રકાશ’ સાપ્તાવહકના તંત્રી બનર્યા. 
1917ના ખરેડા સતર્યાગ્રહ, 1923ના નાગપુર 
ધિજ સતર્યાગ્રહ, 1928ના બારડોલી સતર્યાગ્રહ 
તથા 1930-32ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં આગરેિાનીભર્યયો ભાગ લીધો. અનરેક 
િાર જેલ ભોગિી. ખરેડા કજલલાના મુખર્ય જાહરેર 
આગરેિાન.
અિસાન : 18 માચ્થ, 1934.

શાહ, િૂ્લચંદિાઈ કસતૂરચંદ
જનમ : 2 માચ્થ, 1895. િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1917માં કુટુંબ સવહત ગાંધીજીના આશ્મમાં 
જોડાર્યા. ગાંધીજીના કહરેિાથી િઢિાણ આિી 
શાળા શરૂ કરી. ગામરેગામ ભજનો ગાતા ફરતા 
અનરે દારૂ તરેમજ સામાકજક અવનષ્ો સામરે 
લોકોનરે જાગ્રત કરતા. 1923માં નાગપુર ઝંડા 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 1 િષ્થની સજા થઈ. 
1928ની બારડોલીની લડતમાં જોડાર્યા. 
ખાખરરેચી સતર્યાગ્રહની આગરેિાની લીધી. 

તર્યાંના દરબારરે દમનનીવત ચલાિી. 1930ની 
મીઠાની લડત શરૂ થતાં પ્રથમ પંચાિન 
સૈવનકોની ટુકડી સાથરે વિરમગામ પહોંચર્યા. 
ધરપકડ થઈ. 6 માસની સખત સજા થઈ. 
મોરબી, િઢિાણ, ભાિનગરમાં વિદરેશી 
કાપડની દુકાનો તરેમજ પીઠાં પર વપકરેકટંગ કર્યુું. 
ધરપકડ થઈ. જેલિાસ થર્યો. ફરી લડત ચાલુ 
કરી. તરેમની ટુકડી વગરફતાર કરી. ત્રાસ ગુજાર્યયો. 
1931માં ધાંગધાની લડતમાં ઝંપલાવર્યું. 
પકડાર્યા. પોલીસરે વસતમ ગુજાર્યયો. મીઠાનો 
સતર્યાગ્રહ શરૂ થતાં 1 િષ્થ અનરે 6 મવહનાની 
સજા પામર્યા. 1938માં રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
જોડાર્યા. ધરપકડ થઈ.
અિસાન : 30 ઑગસટ, 1941.

શાહ, િરોગટ્લા્લ હરજીવનદાસ
ભરૂચ.

1933 : 15 જાનર્યુઆરીના રોજ પીપળાિ, ખરેડા 
ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની પકરષદમાં 
ઉપવસથત. 2 િષ્થ કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા દંડ.

શાહ, બટુકિાઈ બાવ્લચંદ
રાજકોટ.

1942માં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોખમી કામો કર્યાું. 
રાજકોટના વથર્યરેટરમાં બૉમબ મૂકતાં પકડાઈ 
ગર્યા. સજા થઈ.

શાહ, બંસરીિાઈ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં જોડાઈ જોખમી કામો કર્યાું. 
જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં પણ ભાગ લીધો.

શાહ, બાબુિાઈ ઘે્લાિાઈ 
(મહાતમા)
અમદાિાદ.

તવળર્યાની પોળ સારંગપુરના કાર્ય્થકર. 
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બૉમબપ્રિમૃવતિ કરતા જૂથના આગરેિાન. 
સારંગપુર, કાલુપુર અનરે શાહપુર વિસતારોના 
ર્યુિકોનરે 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ અંગરે 
ભાંગફોડનાં કાર્યયો સોંપતા. બૉમબ બનાિિાની 
સામગ્રી બહારગામથી મંગાિી વિવિધ જૂથોનરે 
સોંપતા. લડતનો પ્રચાર જુદાં જુદાં ગામોમાં 
કરિા ર્યુિકોનરે ગામડરે મોકલતા. િસંતભાઈ 
ઘરેલાભાઈ શાહની આગરેિાની હરેઠળ એક 
ટુકડીનરે કલોલ-સઈજ િચચરે રરેલિરેમાં ભંગાણ 
કરિા મોકલી. તરેમણરે દાહોદ, ગોધરા અનરે 
ધમ્થજ તરફ તાર-ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપિા 
ર્યુિકોનરે મોકલર્યા. ઑગસટ, 1942માં 
બાબુભાઈની ધરપકડ. તરેમની ડાર્યરીમાં બૉમબ 
બનાિિાની વિગતો, લડતમાં ભાગ લરેનાર 
ર્યુિકોનાં નામ, સરનામાં હતાં. અટકાર્યત. 
તરેમની સૂચનાથી અકજતભાઈ પટરેલ (ડૉ.) 
ચૌધરી, નિીનભાઈ પટરેલ ભાંગફોડ કરિા 
દાહોદ ગર્યા હતા.

શાહ, બાબુિાઈ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 30 માચ્થ, 1920. િડોદરા.

1938થી 1949 સુધી િડોદરા રાજર્યમાં 
કામગીરી પર હોિાથી સિાતંત્ર્યની લડતમાં 
સીધો ભાગ લઈ શ્ર્યા નહીં, પરંતુ પરોક્ષ 
કામગીરી બજાિરેલી. ગાંધીજીના સિયોદર્ય 
વિચાર અનરે રચનાતમક કાર્યયો વિારા સમાજની 
આવથ્થક અસમાનતા, સામાકજક અનરે શૈક્ષવણક 
અસમાનતા દૂર કરિા કાર્ય્થરત. તરેઓ વઝવલર્યા, 
ગંગાપુરા, િાલમ, સુલતાનપુરા િગરેરરે સિયોદર્ય 
કરેનદ્રો સાથરે જોડાર્યરેલા હતા.

શાહ, બાબુિાઈ ્લલ્લુિાઈ
િલસાડ.

અભર્યાસ છોડી લડતમાં ઝંપલાવર્યું. 1942માં 
મુંબઈમાં એ.આઇ.સી.સીની મીકટંગમાં હાજરી 
આપી િલસાડ જઈનરે વપકરેકટંગ કર્યુું. મુંબઈ 

જઈનરે બૉમબપ્રિમૃવતિ તથા રરેલિરેની ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો.

શાહ, બાબુ્લા્લ િૂ્લચંદ
રાણાિાિ, કજ. જૂનાગઢ.

1942ની લડત િખતરે અટકમાં લીધા. જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

શાહ, બાળકૃષણ હરીરા્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં પવત્રકાપ્રિમૃવતિ તથા 
પ્રચારકાર્ય્થમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. એવપ્રલ, 
1943માં હાજા પટરેલની પોળના મકાનમાં 
જડતી. વિદ્ાથભી પવત્રકા, ‘આઝાદ સરકાર’નાં 
ફરમાનો, ‘ચીમુરકાંડ’ની પુકસતકાઓ, 
‘હકરજનબંધુ’ની નોંધો, આઝાદ દીિાસળીનું 
પાકીટ, ગાંધીજીના 24 વસક્કા મળી આવર્યા. 
ધરપકડ. રૂ. 500 દંડ અથિા 6 માસની કરેદની 
સજા.

શાહ, બુ્લાખરીદાસ મગન્લા્લ
જનમ : 15 ઑ્ટોબર, 1891.

િતન : અમદાિાદ. અભર્યાસ : ગુજરાતી 6 
ધોરણ. 1920ના અસહકારના આંદોલન 
િખતરે નાનકડા િરેપારનરે િરેગળો મૂકી કૉંગ્રરેસના 
કાર્ય્થમાં પ્રિમૃતિ. ખાદીપ્રચાર-રેંકટર્યાપ્રચારનું કાર્ય્થ. 
1925માં નિજીિન પ્રરેસમાં કમપોવઝટર. 
1930માં ‘નિજીિન’નું પ્રકાશન છૂપી રીતરે 
થતાં તરેમાં મદદનીશ. 1932ની લડત િખતરે 
ધરપકડ અનરે 6 માસની જેલ. 1942ની લડત 
િખતરે ભૂગભ્થમાં કૉંગ્રરેસની ‘સિરાજર્ય સંગ્રામ’ 
પવત્રકા છાપીનરે તરેનો પ્રચાર. લડત પૂરી થતાં 
‘નિજીિન’ પ્રરેસમાં કાર્ય્થ.

શાહ, િગવાનજીિાઈ રાયચંદિાઈ
જનમ : 1906. કરાંચી. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : સાર્યલા, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.
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રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. માર સહન 
કર્યયો. સરધારની જેલમાં કારાિાસ ભોગવર્યો. 
અિસાન : 25 ઑગસટ, 1982.

શાહ, િગવાન્લા્લ હરખચંદ
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડીની લોકલડત િખતરે અગ્રરેસર. 19-2-
1939ના રોજ ગુંડાઓએ જુલમો િરસાવર્યા. 
વહજરત કરી ગર્યા.

શાહ, િાઈ્લા્લિાઈ મગન્લા્લ
જનમ : 29 નિરેમબર, 1906. લીંબડી, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

રાજકોટની લડતમાં તથા લીંબડીની લડતમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. અતર્યાચારોના ભોગ બનર્યા. 
સનદ ઝૂંટિી લરેિામાં આિી. િતન છોડી 
વહજરત કરી ગર્યા.

શાહ, િરીખા્લા્લ ચૂનરી્લા્લ 
(પ્જ્ાચષિુ)
જનમ : 10 જુલાઈ, 1915. રાજકોટ.

1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં જોડાિાની 
ઇચછા હતી. ગાંધીજીએ િાર્યા્થ. 1942ની 
લડતમાં ભાગ લીધો. માર ખાધો. પકડાર્યા. 
તર્યાર બાદ માંડલથી પકડાર્યા. છોડી મૂ્ર્યા. 
વિરમગામથી ધરપકડ. 4 માસ જેલિાસ. 
ઘરિખરી જપ્ત થઈ.

શાહ, િૂષણ્લા્લ કલયાણદાસ
જનમ : 1888. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1921માં અસહકારની ચળિળ દરવમર્યાન 
સરકારી શાળાના બવહષકારના ભાગ રૂપરે 
કોલહાપુર સટરેટની હાઈસકૂલમાંથી વશક્ષકની 
નોકરીનું રાજીનામું આપર્યું અનરે રાંદરેરમાં નિી 
સથપાર્યરેલી રાષ્્રીર્ય શાળામાં –માધર્યવમક 
વિભાગમાં જોડાર્યા. ચાર િષ્થ ઓછા િરેતનરે 
વશક્ષક તરીકરે સરેિા આપી.

શાહ, િરોગરી્લા્લ છરોટા્લા્લ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1942 : લોકકાંવત દરવમર્યાન અભર્યાસતર્યાગ. 
સરઘસમાં પવત્રકાવિતરણ. 4 મવહના કારાિાસ. 
મુક્ત પછી દરેશસરેિામાં.

શાહ, િરોગરી્લા્લ તારાચંદ
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડીની લડત િખતરે ભાગ લીધો. રાજર્ય 
તરફથી િરતાિરેલ જુલમોના ભોગ બનર્યા. 
છરેિટરે વહજરત કરી ગર્યા.

શાહ, િરોગરી્લા્લ મૂળજીિાઈ
સુરરેનદ્રનગર.

1942માં ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 
નંદલાલ વત્રકમલાલ શાહ અનરે કાનજી ગીરધર 
ભાડરેવલર્યા સાથરે ભૂગભ્થમાં બૉમબની પ્રિમૃવતિ, 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. નંદલાલ શાહ સફોટક 
પદાથયો િાડીલાલ ડગલી પાસરેથી લાવર્યા હતા. 
તરેનાથી ત્રણરે જણાએ બૉમબ બનાવર્યા. 
ભોગીલાલ સાર્યનસના વિદ્ાથભી હતા, તરેમણરે 
ફાર્યર બૉમબ પણ બનાવર્યો. તરે બૉમબ કાનજીએ 
સરકસના તંબુ પર અનરે તર્યાંની જેલ પર ફેં્ર્યા, 
તરેમાં ભોગીલાલ સાથી હતા. રરેલિરે-ટ્રરેન 
ઉથલાિિા પાટાના બોલટ ઢીલા કરિા મથામણ, 
વનષફળતા, ભોગાિો રરેલિરે પુલ બૉમબ કરેસમાં 
આરોપી હોિાથી રાજકોટની જેલમાં 15 મવહના, 
પછી વનદયોષ છૂટ્ા.

શાહ, મગન્લા્લ કલયાણદાસ
જનમ : 14 એવપ્રલ, 1904. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

અભર્યાસ : અંગ્રરેજી 5. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ 
ધરાસણા. લાઠીમાર રાંદરેર. ભાષણિાચન. 3 
મવહના કઠોર કારાિાસ. રૂ. 50 દંડ જપ્તીથી 
િસૂલ. સાબરમતી. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. અડાજણ, રાંદરેર બંનરે માટરે 3-3 
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મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
લડતનું રાંદરેરમાં સરઘસ. 17 મવહના 
સાબરમતી અનરે નાવશકમાં જેલિાસ.

શાહ, મગન્લા્લ પરોપટ્લા્લ
જનમ : 17-10-1911. હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

પ્રભાતફરેરી, હકરજનસરેિા, ખાદીપ્રિમૃવતિ વિારા 
રાષ્્રીર્ય જાગમૃવતનું કામ કરતા. કૉંગ્રરેસી 
કાર્ય્થકતા્થઓનરે ધાંગધા રાજર્યની હદમાં 
પ્રિરેશબંધી હોિાથી તરેઓ કાર્ય્થકતા્થઓનરે 
રરેલિરેસટરેશનરે મળતા અનરે ખાતરબરદાસ કરતા. 
વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ કર્યુું. ભારરે 
ત્રાસ સહન કર્યયો. હદપાર કરિામાં આવર્યા. 
ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. ફૂલચંદભાઈ 
સાથરે મોરબી, ધોળ, િઢિાણ, ધાંગધાની 
લડતોમાં ભાગ લીધો. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. લડતોમાં ભાગ લરેિાથી ધંધો પડી 
ભાંગર્યો. સખત મારથી કાર્યમી શારીકરક 
નુકસાન પહોંચર્યું.

શાહ, મગન્લા્લ રામજીિાઈ
િાપી, કજ. િલસાડ.

ધંધાનો તર્યાગ કરી રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા. 
ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. પકરણામરે 
ધરપકડ થઈ. જેલિાસ દરવમર્યાન 
માિળંકરદાદા, રવિશંકર મહારાજ િગરેરરેના 
સંપક્થથી દરેશભક્ત વિકસી.

શાહ, મત્ણ્લા્લ ચતુરિાઈ
જનમ : 1894. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એ., દવક્ષણા ફરેલો, એલએલ.બી. 
1917માં િકીલ. 1919-20માં સરકાર 
વિરદ્ધના આંદોલનનરે કારણરે સરકારી િકીલ 
તરીકરે રાજીનામું. અમદાિાદ મર્યુવનવસપાવલટીનાં 
િષયો સુધી સભાસદ. સટૅકનડંગ કવમટીના ચૅરમૅન 
અનરે મર્યુવનવસપાવલટીના પ્રમુખ. મહાદરેિ 
દરેસાઈની શોકસભાના પ્રમુખસથાનરે બરેઠા. તર્યાં 

તરેમની ધરપકડ અનરે જેલમાં અટકાર્યત. 
લોકસરેિક. ભારત સરકારના રાજર્યકક્ષાના 
નાણાપ્રધાન.

શાહ, મત્ણ્લા્લ ત્રિકમ્લા્લ
િડોદરા.

અભર્યાસનો તર્યાગ. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. િડોદરા કૉલરેજમાં 
બૉમબ ફેં્ર્યો. પાટા ઉખરેડિાની પ્રિમૃવતિ. 5 િષ્થ 
કારાિાસ. વર્યિસાર્ય : અમદાિાદ મહાનગર-
પાવલકામાં નોકરી.

શાહ, મત્ણ્લા્લ ત્રિિરોવનદાસ
મુંબઈ

નિરેમબર 1931ની ધાંગધાની લડતમાં ભાગ 
લરેિા આતમારામ પ્રભાશંકર ભટ્ટની આગરેિાની 
હરેઠળ છઠ્ી ટુકડીમાં જોડાર્યા. િઢિાણથી દૂધરરેજ 
જઈ. 29-11-1931ના રોજ સીતાપુર 
રરેલિરેસટરેશનરે ઊતર્યા્થ. રાષ્્રીર્ય ગીતો ગાર્યાં, 
રામનામની ધૂન કરી. ધાંગધાની હદમાં પગ 
મૂકતાં ધરપકડ કરી. અજાણર્યા સથળરે લઈ 
જિામાં આવર્યા.

શાહ, મત્ણ્લા્લ નાથા્લા્લ
જનમ : 24 મરે, 1915. ડભોઈ, કજ. િડોદરા.

1931 : િડોદરા પ્રજામંડળના અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક. 1932 : દાહોદ પકરષદમાં સકકર્ય. 
12 મવહનાનો કારાિાસ. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. 6 મવહના કારાિાસ. હાલોલ, 
ગોધરા, સાબરમતી કારાગમૃહોમાં. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. અટકાર્યત.

શાહ, મત્ણ્લા્લ નાનચંદ
બાબરા, કજ. અમરરેલી.

કોલકાતાથી બાબરા આવર્યા. 1930માં 
અમરરેલીમાં ચળિળમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 2 
મવહના સજા ભોગિી. 1932ની લડત િખતરે 
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લાઠીચાજ્થ થતાં કાનરે ઈજા થર્યરેલી. કરેદની સજા 
થઈ. કોલકાતામાં રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ 
લીધો.

શાહ, મત્ણ્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
િતન : નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા. અભર્યાસ : અંગ્રરેજી 
ચાર ધોરણ.

કૉંગ્રરેસમાં જોડાઈનરે તરેની વિવિધ પ્રિમૃવતિઓમાં 
ભાગ લરેતા હતા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત 
શરૂ થતાં તરેમાં સભા-સરઘસો, પ્રભાતફરેરી, 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિ િગરેરરેમાં સકકર્ય. તરેમની ધરપકડ 
કરિામાં આિી અનરે તરેમણરે જેલિાસ ભોગવર્યો 
હતો.

શાહ, મનસુખ્લા્લ ખુશા્લદાસ
મોડાસા, કજ. સાબરકાંઠા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં સકકર્ય 
ભાગ લરેિા બદલ ધરપકડ. 6 માસની કરેદની 
સજા.

શાહ, મનુિાઈ મનસુખિાઈ
જનમ : 1 નિરેમબર, 1915. સુરરેનદ્રનગર.

અસહકારના કાર્ય્થકમોમાં વપકરેકટંગમાં ભાગ 
લીધો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
ભૂગભ્થ-ચળિળમાં જોડાર્યા. 9-1-1943ના 
રોજ કદલહીમાં એક સરઘસની આગરેિાની લરેતાં 
ધરપકડ થઈ. 2 માસ લાલ કકલલામાં 
અટકાર્યતમાં. તર્યાર પછી કદલહી તરેમજ 
વફરોઝપુર જેલમાં 3 િષ્થ અટકાર્યત.

શાહ, મિત્લા્લ િરોગરી્લા્લ
જનમ : 1923. મુંબઈ.

મુંબઈમાં રૉર્યલ ઇકનડર્યન નરેિીના રરેકટંગસના 
બળિાનરે કારણરે પ્રજાકીર્ય આંદોલનમાં 22 
ફરેરિુઆરી, 1946ના કદિસરે પોલીસરે કરરેલા 
ગોળીબારમાં ઘિાર્યા. તરે જ કદિસરે અિસાન 
પામર્યા.

શાહ, મંગળાબહેન ગરોકળદાસ
જનમ : 25 કડસરેમબર, 1925. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ થઈ. ભાિનગરમાં 6 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

શાહ, મંગળાબહેન ઝવેરચંદ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1920-21ના અસહકારના આંદોલનમાં દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. રાષ્્રીર્ય શાળા-સંચાલન. 
રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિની સભાઓ. રાંદરેરની પ્રજામાં 
ચરેતન રરેડિાનું કાર્ય્થ.

શાહ, (ડૉ.) માણેક્લા્લ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

િામનરાિ મુકાદમની મૈત્રીથી દરેશભક્ત. 
કૉંગ્રરેસી કાર્ય્થકર. 1930ની સવિનર્ય 
કાનૂનભંગની લડત િખતરે પંચમહાલ કજલલાના 
ત્રીજા સરમુખતર્યાર હતા. 1932માં લડત શરૂ 
થતાં ધરપકડ. 2 િષ્થની કરેદની સજા અનરે દંડ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં અટકાર્યત.

શાહ, માણેક્લા્લ કેશવ્લા્લ
જનમ : 1914. માણસા, કજ. ગાંધીનગર.

વશક્ષણ : માણસા, ભાિનગર, દવક્ષણામૂવત્થ
1924-28. 1929 : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ 
વિનીત. 1930 : દાંડીકૂચ અરણ ટુકડીમાં 
સૈવનક. 21 એવપ્રલરે લાઠીમારમાં ઘાર્યલ. 
અમદાિાદમાં ઉપચાર. મહરેમદાિાદ સતર્યાગ્રહ 
છાિણી. સાબરમતી 3 મવહના કારાિાસ. 
બારડોલી િરેડછી આશ્મમાં સરેિા. 1932 : 
સવિનર્ય ભંગ સતર્યાગ્રહ. સાબરમતી તથા 
ર્યરિડામાં 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના કારાિાસ. 
પછી ખાદીકાર્ય્થ. 1954થી િરેપાર.

શાહ, માણેક્લા્લ ત્ગરધર્લા્લ
1942ના ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં કપડિંજમાં 
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ભાષણ. ધરપકડ. 6 મવહના કારાિાસ. ગુપ્તિાસ. 
સરકારરે તરેમની ધરપકડ કરિા ઇનામ જાહરેર કર્યુું. 
જાતરે પકડાઈ ગર્યા. 1 િષ્થ િરલી કારાિાસ. 
1944માં છુટકારો. કપડિંજ કરેળિણી મંડળના 
મંત્રી. મુંબઈમાં ધારાશાસ્ત્રી. સામાકજક કાર્ય્થકર.

શાહ, માણેક્લા્લ ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 1898. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી.. શરૂઆતમાં 
વશક્ષક, પછીથી િકીલાત. 1930-31ની ચળિળ 
િખતરે ધરપકડ અનરે જેલિાસ. ધોળકા 
મર્યુવનવસપાવલટી, અમદાિાદ કજલલા સકૂલ બોડ્થ 
અનરે અમદાિાદ કજલલા લોકલ બોડ્થના સભર્ય 
અનરે પાછળથી પ્રમુખ. ધોળકાની કૉલરેજના 
સંચાલક. 1935-39 : ધોળકા મર્યુવનવસપાવલટીના 
પ્રમુખ. 1942 : પુન: મર્યુવનવસપાવલટીનું 
પ્રમુખપદ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ની ચળિળ 
િખતરે અટકાર્યત. 1946માં મુંબઈ રાજર્યની 
વિધાનસભામાં કબનહરીફ ચૂંટાર્યા. ગુજરાત 
રાજર્યના આરોગર્યમંત્રી. ભારતની લોકસભાના 
સભર્ય.

શાહ, માણેક્લા્લ નેમચંદ
રાંદરેર, કજ. સૂરત.

1920-21ના અસહકારના આંદોલનમાં દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. રાષ્્રીર્ય શાળાનું સંચાલન. 
રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિની સભાઓ. રાંદરેરની પ્રજામાં 
ચરેતન રરેડિાનું કાર્ય્થ.

શાહ, માણેક્લા્લ રામચંદ્ર
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
િડોદરાથી 18-8-1942ના રોજ સિારરે 34 
ર્યુિાનો લડતનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. તરેમણરે 
આણંદ અનરે આસપાસનાં ગામોમાં લડતનો 
પ્રચાર કર્યયો અનરે પવત્રકાઓ િહેંચી. સાંજે પાછા 
ફરતાં અડાસ રરેલિરે- સટરેશનરે પોલીસોએ તરેમના 

ઉપર ગોળીબાર અનરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
તરેઓ લાઠીમારથી સખત ઘાર્યલ થર્યા હતા.

શાહ, માધવ્લા્લ િાઈ્લા્લ
જનમ : 1903. માતર, તા. ખંભાત, કજ. ખરેડા.

1920 : સર્યાજી હાઈસકૂલનો અભર્યાસ છોડ્ો. 
સાબરમતી આશ્મમાં પ્રિરેશ. 1930 : દાંડીકૂચ 
81 સૈવનકોમાંના એક, 3 માસ કારાિાસ. 
ધરાસણા સતર્યાગ્રહ, કારાિાસ. 1932 : 
ધરપકડ. 4 માસ કારાિાસ. 1933 : સતર્યાગ્રહ 
1 િષ્થ કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં અટકાર્યત. રચનાતમક પ્રિમૃવતિ, ખરેડા 
કજલલા પંચાર્યતના પ્રમુખ, ગુજરાત રાજર્યના 
મંત્રી.

શાહ, મુન્ા્લા્લ ગંગાદાસ
જનમ : 1902. બુરહાનપુર.

1928માં િાલોડમાં રહીનરે ના-કરની લડતમાં 
2 મવહના ભાગ લીધો. સાબરમતી આશ્મમાં 
રહ્યા. દાંડીકૂચ િખતરે ગાંધીજીનરે તરેઓ 
અંકલરેશ્વરમાં મળ્ા. તરેમના આદરેશથી 
િઢિાણમાં ખાદીકામ કરિા ગર્યા. બુરહાનપુર 
જઈ જંગલ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. પુણરેની 
પણ્થકુકટમાં ગાંધીજીનરે મળ્ા. િધા્થ જઈ 
જમનાલાલજી બજાજનરે તર્યાં રહીનરે આગરેિાનોની 
સરભરાના કામમાં રોકાર્યા. ગાંધીજી પાસરે 
સરેિાગ્રામ ગર્યા હતા. ગાંધીજીએ બતાિરેલાં 
કામો કરતા હતા. ગાંધીજી સાથરે નિી કદલહીના 
કબરલાભિનમાં પણ હતા.

શાહ, મરોહન્લા્લ કેશવ્લા્લ
જનમ : 1914. માણસા, કજ. મહરેસાણા.

દવક્ષણામૂવત્થ ભાિનગર અનરે ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ, 
અમદાિાદમાં વિનીત સુધીનો અભર્યાસ.
1930માં દાંડીકૂચ પહરેલાં વિદ્ાપીઠ તરફથી 
‘અરણ’ ટુકડી દાંડી મોકલી તરેમાં સતર્યાગ્રહી 
તરીકરે જોડાર્યા. ગાંધીજીની ધરપકડ પછી 
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ધરાસણાના સતર્યાગ્રહમાં હલલો કરતાં ખૂબ 
ઘિાર્યા. અમદાિાદમાં સારિાર લીધા પછી 
મહરેમદાિાદ તાલુકાની સતર્યાગ્રહ છાિણીમાં 
જોડાર્યા. ધરપકડ િહોરી સાબરમતી જેલમાં 
ત્રણ મવહના કારાિાસ ભોગવર્યો. તરે પછી િરેડછી 
આશ્મમાં (બારડોલી) રહ્યા. 1932માં ફરી 
લડત શરૂ થતાં, ધરપકડ. દોઢ િરસની સજા 
સાબરમતી અનરે ર્યરિડા જેલમાં ભોગિી.
1954થી મુંબઈમાં ખાનગી વર્યિસાર્ય.

શાહ, મરોહન્લા્લ છગન્લા્લ
જનમ : નિરેમબર, 1912. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક, વર્યાર્યામનું પ્રવશક્ષણ. 1930 
: મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ધરાસણામાં ઘાર્યલ. સાજા 
થતાં મહુધા કારાગમૃહમાં. 1942 : લડતમાં 
ભૂગભ્થ- પ્રિમૃવતિ. ઘરમાંથી માણસોનરે કાઢી 
પોલીસરે સીલ માર્યુું. 1944 : વર્યાર્યામ મંકદરમાં 
સભા. રવિશંકર મહારાજ સાથરે કારાિાસ. 
1947 : ગમૃહરક્ષક પ્રિમૃવતિમાં.

શાહ, મરોહન્લા્લ જઠેા્લા્લ
બાબરા, કજ. અમરરેલી.

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો, એટલરે ધરપકડ 
કરિામાં આિી. તરેમણરે જેલિાસ ભોગવર્યો હતો.

શાહ, રણછરોડિાઈ અંબા્લા્લ
જનમ : 8 જૂન, 1925. િડોદરા.

ઇનટર સાર્યનસના અભર્યાસ દરવમર્યાન ‘વહનદ 
છોડો’ લડત શરૂ થતાં અભર્યાસ છોડી, 
આંદોલનમાં જોડાર્યા. વમત્રો સાથરે પોળમાં 
કાંતણ મંડળ. રેંકટર્યા િડરે સૂતર કાંતિું. પ્રચાર 
માટરે પવત્રકાઓ િહેંચતા, સભા-સરઘસોમાં 
ભાગ લરેતા. ધરપકડ. કાચા કામના કરેદી. કરેસ 
ચાલર્યા પછી વનદયોષ. જેલમાં રાષ્્રિાદી 
આગરેિાનોનો સંપક્થ.
આઝાદી પછી સિયોદર્ય પ્રિમૃવતિ. ગુંદી સિયોદર્ય 
ર્યોજનામાં મુવનશ્ી સંતબાલજીના ક્ષરેત્રમાં 

નિલભાઈ શાહ સાથરે સરેિાકાર્ય્થ.

શાહ, રણછરોડિાઈ (બાબરિાઈ) 
મથુરિાઈ
હાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

હાલોલ તાલુકાના અગ્રણી કૉંગ્રરેસી કાર્ય્થકર. 
1920ની અસહકારની ચળિળથી સિાતંત્ર્ય- 
સંગ્રામોમાં જોડાર્યા. હાલોલ તાલુકા કૉંગ્રરેસ 
સવમવતનાં ઘણાં િષયો સુધી પ્રમુખ રહ્યા. 
1930માં સવિનર્ય કાનૂનભંગ દરવમર્યાન 
હાલોલ તાલુકાના મલાિ ગામરે કજલલા કૉંગ્રરેસ 
સવમવતના પ્રમુખ લક્મીકાંત શ્ીકાંતના નરેતમૃતિ 
હરેઠળ થર્યરેલા ‘જંગલ સતર્યાગ્રહ’માં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ. થોડા કદિસ ગોધરાની જેલમાં 
પૂરી રાખર્યા.

શાહ, રતન્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મરે, 1930માં ધરાસણા 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા ગર્યરેલા તર્યાં માર 
ખાધો. ધરાસણાથી તરેઓ લાિરેલા મીઠાની ગામ 
િચચરેના ચૉકમાં હરાજી કરિામાં આિી, જે 
હાલમાં પણ ઝાલોદમાં મીઠાચોકના નામથી 
ઓળખાર્ય છરે.

શાહ, રત્ત્લા્લ અમૃત્લા્લ
જનમ : 30 ઑ્ટોબર, 1913. રાજકોટ.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે પરદરેશી કાપડની 
દુકાનો ઉપર વપકરેકટંગ કર્યુું. 1938ની રાજકોટની 
લડતમાં જોડાર્યા. માર ખાધો. જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

શાહ, રત્ત્લા્લ એન.
િતન : જોરાિરનગર, સૌરાષ્્ર.

1942ની રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. તરેમજ અનરેક કષ્ો સહન 
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કર્યાું.

શાહ, રત્ત્લા્લ જચેંદ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં સરઘસો અનરે 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. નિરેમબર, 
1942માં પવત્રકાઓ રાખિા માટરે મસકતી 
માકકેટ પાસરે ધરપકડ. 4 માસની કરેદ અનરે રૂ. 
200 દંડની સજા.

શાહ, રત્ત્લા્લ જઠેા્લા્લ 
(્લાધાવાળા)
જનમ : 11 એવપ્રલ, 1914. ઉમરરેઠ, કજ. આણંદ.

અભર્યાસ : બી.એ.. 1930 : ઉમરરેઠ સવમવતમાં 
પસંદગી. વપકરેકટંગનું આર્યોજન કર્યુું. 4 મવહના 
કારાિાસ. હદપારના આદરેશની અિગણના. 
કદલહી અવધિરેશનમાં ભાગ લીધો. 1 મવહનો 
કારાિાસ. પુન: 9 મવહના કારાિાસ. 1941 : 
આણંદની દા.ન. હાઈસકૂલમાં વશક્ષક. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં. છોટુભાઈ પુરાણીના 
સહાર્યક. વિવિધ સામાકજક પ્રિમૃવતિ.

શાહ, રત્ત્લા્લ બાપુ્લા્લ
જનમ : 1904. લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930 : સવિનર્ય કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. 3 
મવહના કારાિાસ. 100 રૂવપર્યા દંડ. 1942 : 
આંદોલન. 9 મવહના કારાિાસ. રૂ. 200 દંડ.

શાહ, રત્ત્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 1900. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : 7 ધોરણ. 1930 : સતર્યાગ્રહી 
મંડળીમાં સકકર્ય. 3 મવહના કારાિાસ તથા દંડ. 
ચૂંટણીનો બવહષકાર. ધરપકડ અનરે મુક્ત.

શાહ, રત્ત્લા્લ શંકર્લા્લ
જનમ : 1917. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1930-32 : િાનરસરેનામાં સકકર્ય. 1942 : 

‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. કપડિંજ. કારાિાસ. 
વશક્ષણક્ષરેત્રરે સકકર્ય. વર્યિસાર્ય : ધારાશાસ્ત્રી.

શાહ, રત્ત્લા્લ સકળચંદ
જનમ : 1910 આશરરે. અમદાિાદ.

1930 : ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ 
મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ. ધરપકડ. ર્યરિડા 
જેલમાં. જેલમાં ચક્કી પીસિાનું કામ પૂરં ન 
થતાં, મારપીટ. બીમારી. જેલના દિાખાનામાં 
અિસાન.

શાહ, રત્ત્લા્લ સુંદરજી
જનમ : 1 ફરેરિુઆરી, 1910. અમરરેલી.

1930માં ભૂગભ્થપવત્રકા-પ્રકાશનનું કામ કર્યુું. 
1942માં ભૂગભ્થમાં રહીનરે પવત્રકા-પ્રકાશનનું 
કાર્ય્થ કર્યુું. જૂનાગઢ આરઝી હકૂમત લડતમાં 
ધારીનું થાણું સંભાળ્ું.

શાહ, રમણ્લા્લ છરોટા્લા્લ
જનમ : 10 સપટરેમબર, 1911. દાહોદ.

1930 : હાલોલમાં ના-કર લડતની છાિણીમાં 
1 મવહનો િાસ. દારૂનાં પીઠાં, વિદરેશી 
કાપડભંડાર સમક્ષ વપકરેકટંગ. ગોધરાથી 
ધરાસણા, મીઠા- સતર્યાગ્રહ. 1 મવહનો કારાિાસ. 
1932 : સવિનર્ય ભંગ સતર્યાગ્રહ. 2.5 િષ્થ 
કારાિાસ. 1941 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 5.5 
મવહના કારાિાસ.

શાહ, રમણ્લા્લ નારણદાસ 
(દાવડાવા્લા)
જનમ : 1918. િતન : દાિડા, તા. નકડર્યાદ, કજ. 
ખરેડા. અભર્યાસ : અંગ્રરેજી પાંચ ધોરણ.

1930ની લડતમાં ડભાણ ગામરેથી જોડાર્યા. 
આસપાસનાં ગામોમાં લડતનો પ્રચાર કર્યયો. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત શરૂ થઈ તર્યારરે 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી. પાછળથી કૉંગ્રરેસના 
તથા અનર્ય રચનાતમક કાર્યયોમાં ભાગ લીધો.
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શાહ, રમણ્લા્લ િૂ્લચંદ
જનમ : 1914. િતન : લીંબાસી, તા. માતર, કજ. 
ખરેડા.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. પોલીસનરે સીધું ન આપિા બદલ 
તરેમની ધરપકડ કરી. તરેમનરે બરે માસની જેલની 
સજા કરિામાં આિી.

શાહ, રમણ્લા્લ મનસુખ્લા્લ
જનમ : 11 ફરેરિુઆરી, 1911. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : એસ.એસ.સી. સુધીનો. 1930 : 
લસુંદ્રા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 1941 : વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. 8 મવહના કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન. 6 મવહના કારાિાસ. મુક્ત 
પછી પુન: સકકર્ય. સરકારરે ઇનામ ઘોવષત કર્યુું. 
નકડર્યાદ જાતરે ઉપવસથત થર્યા. િરલી અનરે 
વિસાપુરમાં 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના અટકાર્યત. 
કપડિંજમાં િરેપાર.

શાહ, રમણ્લા્લ માણેક્લા્લ
જનમ : 1905. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં ઉપસનાતક. 
1929માં વમલસટોસ્થનો ધંધો. 1930ની 
સતર્યાગ્રહની લડતમાં જોડાર્યા. દારૂવનષરેધનું 
ર્યશસિી કાર્ય્થ. લડત દરવમર્યાન 6 માસની જેલ. 
1937 : જમાલપુર િૉડ્થ કૉંગ્રરેસ કવમટીના મંત્રી.

શાહ, રમણ્લા્લ સરોમચંદ (ડુક્કર)
જનમ : 3 જુલાઈ, 1911. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ. 
વનિાસ : માંડિીની પોળ, અમદાિાદ.

1930 : વમલની નોકરીનો તર્યાગ. અસહકાર 
આંદોલનમાં સકકર્ય. અમદાિાદમાં જિાહરલાલ 
નહરેરની મોટર રોકિા રસતામાં સૂઈ ગર્યા. તરેથી 
નહરેરએ કહ્યું, ‘ર્યહ કૌન ડુક્કર જૈસા બીચમેં સો 
ગર્યા હૈ?’ તર્યારથી સમગ્ર શહરેરમાં ‘ડુક્કર’ 
ઉપનામથી ઓળખાર્યા. અમદાિાદ. 1941 : 

અમદાિાદ સાંપ્રદાવર્યક તણાિ સમર્યરે સરેિા. 
1942ની લડતમાં જમાલપુરના િૉડ્થનાર્યક. 
સિાતંત્ર્યસૈવનકોનરે પોતાનરે ઘરેર ગુપ્ત રાખતા. 
બૉમબપ્રિમૃવતિના પી. કરે. ચૌધરીનરે પણ ઘરેર 
રાખર્યા. ભાંગફોડમાં વનષણાત. 1930માં 
વપકરેકટંગ કરતાં પકડાઈ જેલ ભોગિી. 1942, 
9મી ઑગસટરે પકડાર્યા, ખૂબ માર પડ્ો. માફી 
માગીનરે તોફાન કરિાના હરેતુથી બહાર આવર્યા. 
પોલીસ અવધકારીઓનરે ખૂબ વિતાડતા. 
સપટરેમબર, 42માં ધરપકડ. 1 માસની કરેદની 
સજા ભોગિી. પોલીસો પોળમાં ઘૂસરે તો ખૂબ 
મારઝૂડ કરતા. દાણાપીઠમાં દસકોઈ 
મામલતદારની કચરેરી સળગાિી. પકબલક 
િક્થસની કચરેરી સળગાિી. પોલીસોનરે માંડિીની 
પોળમાં કપડાં કાઢી લઈનરે ખૂબ માર્યા્થ. પોલીસ 
કૉનસટરેબલ શામળ એમનરે લડતમાં સાથ 
આપતો. તરે બાતમી લાિતો. કરેટલાક પોલીસોની 
લડત પ્રતર્યરે સહાનભૂવત. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. ભૂગભ્થમાં સકકર્ય. 1943 : માંડિીની 
પોળ સરેિાસંઘમાં સહાર્યક. 1947 : વનિા્થવસત 
સરેિા. વર્યિસાર્ય : િરેપાર.
અિસાન થર્યરેલ છરે.

શાહ, રમણ્લા્લ સરોમા્લા્લ
વનિાસ : આગરિા, કજ. ખરેડા.

1929-32 : અભર્યાસકાળ દરવમર્યાન સંગ્રામમાં 
પ્રિરેશ. 1938-39 : હકરપુરા તથા વત્રપુરા 
અવધિરેશનમાં સરેિક. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલન. 12 મવહના કારાિાસ. ઠાસરામાં 
1955 સુધી પ્રૌઢવશક્ષણ તથા ગ્રામોદ્ોગ 
પ્રચાર.

શાહ, રમણ્લા્લ હરીરા્લા્લ
નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા. 18 િષ્થ. ભાદરણમાં ટી. બી. 
હાઈસકૂલમાં અભર્યાસ કરતા હતા.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
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ભાગ લીધો. બદલપુર છાિણીમાં ગર્યા. તર્યાં 
નદી ઉપર મીઠું પકિીનરે કાર્યદાભંગ કરતા. 
કાનૂનભંગ કરરેલ મીઠાનું બોરસદમાં િરેચાણ 
કર્યુું. સરઘસમાં ભાગ લીધો. સ્ત્રી વસતમ કદનરે 
ખૂબ માર પડ્ો હતો. મરે, 1930માં ટુકડીમાં 
જોડાઈનરે ધરાસણાની છાિણીમાં ગર્યા. બીજે 
કદિસરે સિારરે ઇમામસાહરેબની આગરેિાની 
હરેઠળ સેંકડો સિર્યંસરેિકોની કૂચ, રાષ્્રગીતો 
ગાતા, રામધૂન બોલાિતા આગળ િધર્યા. 
પોલીસોએ સખત લાઠીમાર કર્યયો. અંધારી રાત 
ભૂખર્યા અનરે તરસર્યા પસાર કરી. બીજો આખો 
કદિસ સખત તાપમાં ભૂખર્યા નરે તરસર્યા એક 
બીમાર ભાઈની પાસરે ગાળ્ો. બોતરેર કલાક 
પછી અન્ન નરે પાણી છાિણીમાં મળ્ાં. પકડીનરે 
છોડી મૂ્ર્યા.

શાહ, રમણરીક્લા્લ હરજીવનદાસ
જનમ : 7 સપટરેમબર, 1918. ધંધૂકા. વનિાસ : 
અમદાિાદ.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન સમર્યરે વિદ્ાથભી 
સંગઠનના નરેતા. રાષ્્રીર્ય વિદ્ાથભી મંડળની 
સથાપના. લડત દરવમર્યાન, ભૂગભ્થિાસ. 
હડતાળ. ગુજરાત સમગ્રના વિદ્ાથભીસંગઠનકાર્ય્થ 
માટરે 14 મવહના કારાિાસ. 1942 : 
અમદાિાદમાં શાળા-કૉલરેજોમાં આશરરે 8 
મવહના હડતાળ રખાિી વિદ્ાથભી સંગ્રામ 
સવમવતની રચના કરીનરે તરેના પ્રમુખ બનર્યા. 
વિદ્ાથભીપવત્રકાની રોજ 5 હજાર નકલ લાંબા 
સમર્ય સુધી પ્રગટ કરી. અમદાિાદમાં 
ગુપ્તિાસમાં રહી વિદ્ાથભીપ્રિમૃવતિનું સંચાલન 
કર્યુું. વિદ્ાથભી પકરષદ લડત દરવમર્યાન ર્યોજી; 
મુંબઈ જઈનરે તર્યાં વિદ્ાથભીસંગઠન માટરે 
માગ્થદશ્થન આપર્યું. અચર્યુત પટિધ્થન તથા 
સુચરેતા કમૃપાલાનીનરે મળ્ા. સિામીનારાર્યણ 
સાર્યનસ કૉલરેજના આચાર્ય્થ.

શાહ, રત્સક્લા્લ ઓચછવ્લા્લ

દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં દાહોદમાં 25-
9-1942ના રોજ રાષ્્રધિજ સવહત સરઘસ, 
સરકાર- વિરોધી સૂત્રો પોકાર્યાું. સરઘસ 
સભામાં ફરેરિાર્યું. સભામાંથી ધરપકડ. 2 
માસની સખત કરેદ અનરે રૂ. 50 દંડ. દંડ ન ભરરે 
તો 2 માસની કરેદ િધુ. સાબરમતી જેલમાં 
સજા ભોગિી.

શાહ, રત્સક્લા્લ ડરી.
જનમ : 1918 આશરરે. અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં. 10મી 
ઑગસટરે શામળાની પોળના સરઘસમાં જોડાર્યા. 
પોલીસરે ઉપરાછાપરી લાઠીઓ મારી. કદિસરે 
સરઘસો નરે રાત્રરે મશાલ સરઘસો કાઢતા. 
સરઘસોમાં આગરેિાની. પોલીસો પર ભર્યંકર 
પથથરમારો કરિાનો મુખર્ય કાર્ય્થકમ. પોલીસોનરે 
પથથરમારાથી નસાડી મૂકતા. ગરેરીલા ર્યુદ્ધ 
લડિા જેિી વસથવત કરતા. પોલીસના 
ગોળીબારથી ખભા પાસરે ગોળી િાગી. સારિાર 
બાદ સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યત. 22 
નિરેમબર, 1942 અગાઉ વમલો ચાલુ ન થાર્ય 
તરેનો પ્રચાર કરિા ઉતિર ગુજરાતના વિસનગર, 
િડનગર િગરેરરે ગામોમાં પ્રિાસ-પ્રચાર. લડત 
બાદ ચાંદીનો મરેડલ કૉંગ્રરેસ સવમવત તરફથી. 
તરેઓ ‘ભૂકરર્યો’ ઉપનામથી ઓળખાતા.

શાહ, રત્સક્લા્લ નયા્લચંદ
જનમ : 1914 આશરરે. દાહોદ.

રાષ્્રિાદી. માચ્થ, 1932માં દાહોદના 
મામલતદારની કચરેરીમાં સતર્યાગ્રહના પ્રચારની 
પ્રવતબંવધત પવત્રકા િહેંચી. બરે સાથીઓ સવહત 
પોલીસરે ધરપકડ કરી. દરરેકનરે 6 માસની સજા 
તથા રૂ. પંદર દંડ. દંડ િસૂલ કરિા જપ્તી. 
ગોધરા, સાબરમતી અનરે વિસાપુર જેલમાં સજા 
ભોગિી.
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શાહ, રાજનેદ્ર કેશવ્લા્લ (કત્વ)
જનમ : 1912. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1930 : કપડિંજ કુંડિાિ ટાિર પરના 
રાષ્્રધિજની રક્ષા માટરે ઉપર ચડી ધિજ શરીરરે 
લપરેટી લીધો. વસપાઈઓ સાથરે ઝપાઝપી. 9-10 
મીટર નીચરે કૂદ્ા. મરણતોલ ઘિાર્યા તર્યારરે ત્રણ 
કદિસ સુધી બરેભાન રહ્યા હતા. કારાિાસ. 
મુક્ત પછી બી.એ. થર્યા. ગુજરાતના પ્રવતવઠિત 
કવિ તરીકરે આદરપાત્ર થર્યા.

શાહ, રામપ્સાદ વાડરી્લા્લ
જનમ : 1922. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં બાલમુકુંદ આચાર્ય્થ, 
મનહર રાિલ િગરેરરે સાથરે લડત વિષરે ચચા્થ. 
નળાકાર શરેલમાં દારૂગોળાના બૉમબ બનાિિા 
વિચારણા. રામપ્રસાદરે બૉમબ માટરે આવથ્થક 
સહાર્ય આપી. િીજળીનો પુરિઠો બૉમબ વિારા 
કાપી નાખી વમલો ખૂલતી અટકાિિાની ર્યોજના 
ઘડી. સરઘસોમાં જોડાતા. 25 કડસરેમબર, 
1942ના રોજ ધરપકડ. કુલ 3 િષ્થ કાચી 
જેલમાં અનરે અટકાર્યત. બાતમી કઢાિિા 
પોલીસરે ખૂબ માર્યા્થ. ગડદાપાટુ, લાઠીઓ મારી. 
લોકોની ખૂબ સહાનભૂવત. રોજ હજાર માણસ 
કોટ્થમાં કરેસ સાંભળિા આિતા. જર્યુરીના 
સદગમૃહસથો પર તરેમનરે વનદયોષ છોડાિિા દબાણ 
થતું. સસતું કકતાબ ઘરના માવલક.

શાહ, રુત્કમણરીબહેન ્લવણપ્સાદ
જનમ : 1908. જામનગર.

1920 દરવમર્યાન પવત સાથરે જામનગરના 
જુલમો સામરે લડતમાં ભાગ લીધો. પકડાર્યાં. 
પાંચ માસની સજા ભોગિી. રાજકોટની 
લડતમાં પણ બરે િાર પકડાર્યાં.
અિસાન : 2 ઑ્ટોબર, 1979.

શાહ, ્લક્મરીચંદ હકમરીચંદ
જનમ : 20 સપટરેમબર, 1912. પાવલતાણા, કજ. 

ભાિનગર.

1930માં ફૂલચંદભાઈની સરદારી નીચરે 
વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 7 માસની 
સજા ભોગિી. ફરી લડતમાં ભાગ લીધો. 
પોલીસોના અતર્યાચારો સહન કર્યા્થ. ઘોડા 
દોડાિિામાં આવર્યા. ઘિાર્યા. જીિનભર અસર 
રહી ગઈ. વિરમગામ કૉંગ્રરેસ છાિણી ઉપર 
ધિજ ચડાિતાં માર ખાધો. વપકરેકટંગમાં ભાગ 
લરેતાં ધરપકડ થઈ અનરે મધરાતરે જંગલમાં છોડી 
મૂકરેલા. ભૂગભ્થપવત્રકાઓ તૈર્યાર કરતા.

શાહ, ્લક્મરીચંદ હઠરીત્સંગ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. લાંબો 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

શાહ, (ડૉ.) ્લત્્લતાબહેન એન.
જનમ : 1923. અમદાિાદ.

એમ.ડી. હરેડ ગાઇનરેકોલૉકજસટ, એલ. જી. 
હૉકસપટલ, અમદાિાદ. 1942ના આંદોલન 
દરવમર્યાન અભર્યાસ છોડી, ગણદરેિી જઈનરે તર્યાં 
અનર્ય બહરેનો સાથરે સભા, સરઘસ, વપકરેકટંગ, 
પટરેલ-તલાટીઓનાં રાજીનામાં લરેિાં િગરેરરે 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ લીધો.

શાહ, ્લત્્લતાબહેન કેશવ્લા્લ
જનમ : 1901. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

1921 : કપડિંજની ખાદીપ્રિમૃવતિમાં ઉતસાહી 
કાર્ય્થકર. આજીિન ખાદીપ્રરેમી. કાંતણનો વનર્યમ. 
1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહના કારાિાસ.

શાહ, ્લલ્લુિાઈ છગન્લા્લ
જનમ : 1878. રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લરેિાનરે કારણરે 
સરકારી નોકરી છોડી. રાજકોટની લડતમાં 
પ્રિચન કરતાં ધરપકડ થઈ. જેલિાસ ભોગવર્યો. 
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જેલમાં ત્રાસ િરેઠો.
અિસાન : 9 સપટરેમબર, 1949.

શાહ, ્લવણપ્સાદ િૂ્લચંદ
જનમ : 1901. જામનગર.

જામનગરની રાજાશાહી અનરે જોહુકમી સામરે 
માથું ઊંચકનાર અવગ્રમ લડિૈર્યા. તરેમનરે પકડીનરે 
‘જીિા સતા’ના ડરેલામાં લાંબો િખત ગોંધી 
રાખિામાં આવર્યા. લાંબો જેલિાસ િરેઠીનરે 
છૂટ્ા. એક િાર રાતોરાત એમના ઘરમાંથી 
ઉઠાિી અગોચર જગાએ ફેંકી દીધા. ધૂતારપુર 
ગામરે પ્રચાર અથકે ગર્યા તર્યારરે ગુંડાટોળકીએ માર 
મારી મરણતોલ કરી નાખર્યા. મમૃતર્યુ પામર્યા એમ 
માની ટોળકી ચાલી ગઈ. ગામના લોકોએ 
સારિાર કરી દિાખાનરે દાખલ કર્યા્થ. 
જામસાહરેબના અતર્યાચારો, કાળાં કામો અંગરે તરે 
િત્થમાનપત્રોમાં લખતા અનરે ખુલલા પાડતા. 
જામનગર છોડિું પડ્ું. રાજકોટની લડત િખતરે 
તરેમનાં પતની અનરે તરેમની અટકાર્યત. જૂનાગઢની 
આરઝી હકૂમતમાં સકકર્ય મદદ.
અિસાન : 23 મરે, 1981.

શાહ, ્લરી્લાચંદિાઈ મગન્લા્લ
પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં અનરેક 
િખત જેલિાસ ભોગવર્યો. વમલકત ગુમાિી. 
સતર્યાગ્રહના અગ્રણી હતા.

શાહ, વજુિાઈ મત્ણ્લા્લ
જનમ : 6 ફરેરિુઆરી, 1910. ઉમરાળા, કજ. 
ભાિનગર.

1928માં જૂનાગઢ બહાઉદ્ીન કૉલરેજમાં 
સાર્યમન કવમશનના વિરોધમાં હડતાળ 
પડાિિાની આગરેિાની લીધી. 1929માં 
લાહોરમાં કૉંગ્રરેસનું અવધિરેશન મળ્ું તરેમાં 
ગર્યા. પૂણ્થ સિરાજ માટરે અભર્યાસ અધૂરો મૂકી 
લડતમાં ભાગ લરેિા નીકળી પડ્ા. ધોલરેરાની 

મીઠાની લડતમાં જોડાર્યા. પકડાર્યા. 1932માં 
તરેમજ 1934માં ત્રણ િાર જેલિાસ ભોગવર્યો. 
જેલમાં કરેદીઓનાં હક-વહતો માટરે લડ્ા. િણોદ 
સતર્યાગ્રહની આગરેિાની લીધી. હકરજન 
પદર્યાત્રાના સંચાલનમાં ર્યોગદાન. ‘નિજુિાન 
કાર્ય્થકર સંઘ’ની સથાપના કરી. રાજકોટ લડતનરે 
મદદરૂપ થતા રહ્યા. 1940માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાઈનરે 6 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો. 1942ની લડત િખતરે તરેમનું ઘર 
‘ઇકનકલાબ’ લડતની છાિણીમાં ફરેરિાઈ ગર્યું. 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. ઘર જપ્ત થર્યું.
અિસાન : 9 જાનર્યુઆરી, 1983.

શાહ, વલ્લિિાઈ મગન્લા્લ
િલભીપુર, કજ. ભાિનગર.

1938માં રાજર્ય તરફથી ખરેડૂતોનરે અનર્યાર્ય થતાં 
રાજર્ય સામરે લડતના અગ્રણી રહ્યા. રાજર્યના 
જુલમો સહન કર્યા્થ. અટકાર્યતમાં રાખિામાં 
આવર્યા.

શાહ, વસુબહેન િકરીરચંદ
મુંબઈ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
પવત્રકા િહેંચિા જતાં, સરઘસોમાં જોડાતાં, 
વપકરેકટંગ કરતાં. ધરપકડ. ગીરગાંિ જેલમાંથી 
આથ્થર રોડ જેલમાં. રાત્રરે સૂત્રો પોકારતાં. 
સોવફર્યા ખાન, જર્યશ્ીબહરેન િગરેરરે નરેતાઓ 
સાથરે જેલજીિન. ‘સી’ િગ્થમાં હોિાથી 
મુશકરેલીઓ િરેઠી.

શાહ, ત્વઠ્ઠ્લદાસ મરોતરી્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
જોડાર્યા. રાષ્્રિાદી િાતાિરણ તથા પરદરેશી 
માલના બવહષકારની લડતની અસર થિાથી 
પોતાની દુકાનમાં પરદરેશી માલ િરેચિાનો બંધ 
કર્યયો. તરે વિારા થતી કમાણી, આિક દરેશ માટરે 
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જતી કરી.

શાહ, ત્વનરોદચંદ્ર ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 1921. વનિાસ : જંબુસર, કજ. ભરૂચ.

અભર્યાસ : બી.એ., એકલફનસટન કૉલરેજ, મુંબઈ. 
પછી એમ.એ. 1935માં એલએલ.બી. 1938માં 
વર્યિસાર્ય : િકીલાત. 1930ના 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં કૉલરેજ છોડી, આંદોલનમાં 
સકકર્ય. કારાિાસ 6 સપ્તાહ. 1941 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ, 6 મવહનાની જેલ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
સિા િષ્થ કારાિાસ. 1947 : સિતંત્રતા પછી 
વિકાસકાર્યયોમાં પ્રિમૃતિ. 1952થી 1957 સુધી 
ભરૂચ શાળામંડળના અધર્યક્ષ. શાસનમાં 
ઉતિરોતિર ઊંચાં પદ.

શાહ, ત્વનરોદચંદ્ર જતે્સંગિાઈ
જનમ : 16 ફરેરિુઆરી, 1916. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી. કાપડની પરેઢી. 1930થી 
રાજકીર્ય અનરે સામાકજક કાર્ય્થકર. અમદાિાદ 
શાહપુર િૉડ્થ કવમટીના મંત્રી, ખજાનચી. 
1941ના વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 6 માસની 
સજા. 1942ની લોકકાંવતની ચળિળ િખતરે 6 
માસની જેલ. કૉંગ્રરેસ મર્યુવનવસપલ પક્ષના 
સભર્ય.

શાહ, ત્વમળિાઈ હરીરા્લા્લ
જનમ : 15 માચ્થ, 1921. અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં ખાકડર્યા િૉડ્થનાર્યક, વિદ્ાથભી 
નરેતા. રાષ્્રીર્ય વિદ્ાથભીમંડળના આગરેિાન. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભૂગભ્થમાં 
રહીનરે સભાઓ, સરઘસોનું આર્યોજન કરતા. 
પોલીસો પર િારંિાર પથથરમારો કરાિતા. 
આસટોકડર્યા ચકલા પાસરે સરઘસમાંથી 
સપટરેમબર, 1942માં ધરપકડ. 7 કદિસમાં 
છોડ્ા. ઑ્ટોબર, 1942માં ફરી પકડી, થોડા 
કદિસ બાદ છોડ્ા. એવલસકરિજમાં ગુજરાત 

વિદ્ાથભી પકરષદ ર્યોજી. તરેનરે બીજે કદિસરે 
નારણઘાટ પરથી ધરપકડ. 2 માસની 
અટકાર્યત. વિદ્ાથભી પવત્રકા લખતા. િીસરેક 
ગામડાંઓમાં ફરીનરે ના-કરનો પ્રચાર કર્યયો.

શાહ, વરીરચંદિાઈ પાનાચંદ
જનમ : 11 મરે, 1888. િીરનગર, કજ. વિસનગર.

ભાિનગરની શામળદાસ કૉલરેજમાં અભર્યાસ 
દરવમર્યાન ગાંધીજીના દશ્થનથી રાષ્્રિાદી 
બનર્યા. 1930ની મીઠાની લડત િખતરે ધરપકડ. 
1 િષ્થ જેલ ભોગિી. 1932માં ફરી પકડાર્યા. 
નાવશકમાં જેલિાસ ભોગવર્યો. રાજકોટની 
લડતમાં સામરેલ થર્યા. પકરણામરે ધરપકડ થઈ. 
3 માસની જેલ તથા રૂ. 300 દંડ થર્યો. 
1939માં જામનગર રાજર્યના વસતમોના ભોગ 
બનર્યા.
અિસાન : 11 ઑ્ટોબર, 1959.

શાહ, વરીરમતરીબહેન માધવ્લા્લ
જનમ : 1911. સૂરત.

લગ્ન 1926 : માધિલાલ ભાઈલાલ શાહ સાથરે. 
1929 : ખાદીવ્રત. ગાંધીજીના કાર્ય્થ પ્રતર્યરે 
આકષ્થણ. 1930 : સાબરમતી આશ્મમાં 
અંતરેિાસી જીિન. 1934 : ખાંધલી, તા. 
માતરમાં વનિાસ. ગ્રામસરેિા. 1934થી 46 : 
રાષ્્રીર્ય આંદોલનમાં સકકર્ય. કારાિાસ. 6 
મવહના સાબરમતી, 6 મવહના ર્યરિડા, 3 
મવહના રતનાવગકર, 3 મવહના સાબરમતી, 3 
મવહના સાબરમતી જેલમાં સજા ભોગિી.

શાહ, વરી. વરી.
અમદાિાદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
શહરેરસૂબાએ તરેમનરે એવલસકરિજના િૉડ્થનાર્યક 
નીમર્યા. િૉડ્થનાર્યક પોતાના િૉડ્થની સભાઓમાં 
પોળનાર્યકો, શરેરીનાર્યકો તથા સિર્યંસરેિકોનરે 
સૂચનાઓ આપતા. િૉડ્થમાં સભાઓ, સરઘસો 
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નરે પવત્રકાપ્રિમૃવતિનું આર્યોજન તથા સંચાલન 
કરતા.

શાહ, શકરરીબહેન ચરીમન્લા્લ
રાસ, કજ. આણંદ. ઉંમર : 36 (1931માં)

તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ બોરસદમાં ઊજિાર્યો તર્યારરે બહરેનોના 
સરઘસમાં જોડાર્યાં. પોલીસોએ કરરેલા સખત 
લાઠીમારનો ભોગ બનર્યાં.

શાહ, શંકર્લા્લ રત્ત્લા્લ
જનમ : 3 મરે, 1902. સાિલી, કજ. િડોદરા.

192042 : વિરમગામ, માતર, અમદાિાદ, 
સાણંદ અનરે ખાખરરેચી સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ 
લીધો. 6 મવહના કારાિાસ. બાળકો માટરેનાં 
પુસતકોના અનુિાદ. ભાિનગર દવક્ષણામૂવત્થ. 
નકડર્યાદ વિઠ્લ કનર્યા વિદ્ાલર્યમાં સરેિા.

શાહ, શંકર્લા્લ હરજીવનદાસ
જનમ : 21 ફરેરિુઆરી, 1896. કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

વશક્ષણ : અમદાિાદ, પ્રોપ્રાર્યટરી હાઈસકૂલ, 
મુંબઈ એકલફનસટન કૉલરેજ. 1918 : સનાતક. 
1920 : લૉ કૉલરેજનો તર્યાગ. પુણરે કમૃવષ 
વિદ્ાલર્યમાં અભર્યાસ. જાતરે ખરેતીનો આરંભ. 
1922 : મુંબઈ િરેપાર. 1923 : પૂિ્થ આકરિકા 
રૂનો િરેપાર. 1931 : સવિનર્ય ભંગમાં જોડાર્યા. 
સિદરેશાગમન. 1932 : કારાિાસ. 1933 : પુન: 
ર્યુગાનડાગમન. 1939 : ભારત પુનરાગમન. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. િરેપારધંધાનો 
સમૂળો તર્યાગ. વિવિધ ક્ષરેત્રરે લોકસરેિા. કરેળિણી, 
કમૃવષ. 1952 : ધારાસભર્ય. કપડિંજ કરેળિણી 
મંડળના પ્રમુખ, સંચાલક.

શાહ, શારદાબહેન ચંદુ્લા્લ
જનમ : 1912. મહરેમદાિાદ, કજ. ખરેડા.

1930 : સવિનર્ય ભંગ. કોલકાતામાં વપકરેકટંગ, 
પવત્રકાવિતરણ. 1931 : 6 ફરેરિુઆરીના રોજ 

ધરપકડ. ક્ષમા માગિાની ના પાડતાં 6 મવહના 
કારાિાસ. વિવિધ કારાગમૃહોમાં.

શાહ, શારદાબહેન િૂ્લચંદિાઈ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ફૂલચંદભાઈ સાથરે લગ્નથી જોડાર્યાં પછી પવતની 
સાથરે ગાંધીજીનાં અંતરેિાસી બનર્યાં. વિદરેશી 
કાપડ તરેમજ દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગના 
કાર્ય્થકમોમાં જોડાર્યાં. 1930માં વિરમગામના 
મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યાં. જેલિાસ 
ભોગવર્યો. 1931માં ધાંગધાની લડતમાં ભાગ 
લરેતાં ખૂબ ત્રાસ સહન કર્યયો. ધોળના ધિજ 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ ભોગવર્યો.
અિસાન : 21 નિરેમબર, 1981.

શાહ, શાંત્તકુમાર મનસુખ્લા્લ
જનમ : 26 નિરેમબર, 1922. રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે અભર્યાસ 
છોડીનરે લડતમાં. ભાગ લરેતાં ધરપકડ. 5 
માસનો જેલિાસ. આરઝી હકૂમત િખતરે ગીતો 
રચીનરે રરેકડર્યો ઉપરથી િહરેતાં કર્યાું.

શાહ, શાંત્ત્લા્લ
જનમ : 1 માચ્થ, 1924. ડાભરેલ, કજ. નિસારી.

મોટા ભાઈ પાસરેથી રાષ્્રપ્રરેમના સંસકાર. 
વર્યાર્યામશાળામાં પમૃથિીવસંહ આઝાદનો સંપક્થ. 
મૅકટ્રક પાસ થતાં 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત 
શરૂ થતાં કૉલરેજ છોડી. સભા, સરઘસ િગરેરરે 
કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય. ચીખલી અનરે જલાલપોર 
તાલુકાની ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેિાના 
શક પરથી નિરેમબર, 1942માં બીલીમોરાથી 
ધરપકડ. આશરરે 6 માસ નિસારી જેલમાં 
રાખી સૂરતની પોલીસનરે સોંપર્યા. તર્યાંથી 
સાબરમતી જેલમાં અટકાર્યતી કરેદ. કુલ 9 
માસની સજા ભોગિી. છૂટ્ા બાદ અભર્યાસ. 
બી.એ. સરેિાદળની તાલીમ. ખરેડા કજલલા 
પંચાર્યતમાં નાર્યબ કજલલા વિકાસ અવધકારી.
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શાહ, શાંત્ત્લા્લ ચરિિુજ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
િઢિાણથી પકડાર્યા. રાજકોટ જેલમાં સજા 
ભોગિી.

શાહ, શાંત્ત્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 1925 આશરરે. કડોદ, કજ. નિસારી.

1942ની લડત િખતરે હાઈસકૂલનો અભર્યાસ 
છોડી કડોદમાં, સભા, સરઘસ, હડતાળના 
કાર્ય્થકમો ર્યોજતા. લડતમાં િધારરે સકકર્ય ભાગ 
લરેિા પોતાના ગામના કાંવતલાલ શાહ અનરે 
વિઠ્લદાસ સાથરે ગણદરેિી ગર્યા. કદિસરે સભા, 
સરઘસોમાં તથા હાઈસકૂલો પર વપકરેકટંગમાં 
ભાગ લીધો. રાત્રરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિમાં પણ 
ભાગ લરેિા માંડ્ો. ડુંગરી પાસરે રરેલિરે ઉપર 
બૉમબ મૂ્ર્યા. લડત મંદ પડતાં કડોદ જઈનરે 
ઘરની દુકાનમાં જોડાઈ ગર્યા.

શાહ, શાંત્ત્લા્લ મગન્લા્લ
ભરૂચ.

1930 : ‘કડફરેનસ ઑિ્ ઇકનડર્યા ઍ્ટ’ હરેઠળ 1 
િષ્થ અનરે 6 મવહનાની સજા. 1932માં દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ અનરે પરદરેશી કાપડની દુકાનો 
પર વપકરેકટંગ. જેલિાસ. વશક્ષણક્ષરેત્રરે, 
સાવહતર્યક્ષરેત્રરે ઘણું કામ કર્યુું.

શાહ, શાંત્ત્લા્લ સાંકળચંદ
જનમ : 22 એવપ્રલ, 1922. િટાદરા, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : સનાતક, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ. 1942 
: લોકકાંવતમાં જોડાર્યા. પહરેલરેથી જ કૉલરેજ-
તર્યાગ. બારડોલી આશ્મમાં. પવત્રકાવિતરણ, 
સરઘસ, પ્રિચન. આકદ પ્રિમૃવતિ. 8 સપટરેમબર 
ધરપકડ. 1 િષ્થ કારાિાસ. બોચાસણ. 
િલલભવિદ્ાલર્યમાં પ્રિમૃતિ.

શાહ, સનમુખ્લા્લ ગરોરધનદાસ

િાલોડ, કજ. સૂરત.

1928 : બારડોલી લડતમાં સૈવનક. કારાિાસ. 
સૂરત ખાદીપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1938 : હકરપુરા 
મહાસભા અવધિરેશનમાં કાર્ય્થકર. શ્ીમંત પણ 
સાદું જીિન. માતા સાથરે બારડોલી આશ્મમાં 
વનિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
કારાિાસ. ર્યુિાન િર્યરે અિસાન.

શાહ, સનમુખ્લા્લ ગરોરધનદાસ
સોનગઢ, કજ. સૂરત.

18 િષ્થની િર્યરે લડતમાં ભાગ લીધો. ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળ િખતરે મુંબઈમાં ગાંધીજીની 
ધરપકડ થઈ તર્યારરે સરઘસ કાઢું. પકડાર્યા, 
જેલમાં ગર્યા. તર્યાર પછી ભૂગભ્થમાં રહી 
પવત્રકાઓ, રરેલ અટકાિિી, િગરેરરે કાર્ય્થ કર્યુું. 
વિરાટ સરઘસો કાઢાં. ગોળીબારમાં એક ગોળી 
કોણી પર િાગી.

શાહ, સર્લાબહેન ત્વમળિાઈ
જનમ : 1922. અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં સરઘસોમાં જોડાતાં. 
પવત્રકાઓ િહેંચતાં. બૉમબ પહોંચાડતાં. 
અમદાિાદથી બૉમબ લઈનરે ગર્યાં. કડસરેમબર, 
1942માં ધરપકડ. 17 કદિસ કાચી જેલ. 2 
મવહના સૂરતમાં રહ્યાં.

શાહ, સરસવતરીબહેન છગનિાઈ
પાંચ તલાિડા, કજ. અમરરેલી.

ખાદી, ગ્રામોદ્ોગ, હકરજનસરેિાનું કાર્ય્થ કર્યુું. 
બારડોલી સતર્યાગ્રહ, ધરાસણા મીઠા-
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો અનરે જેલ ભોગિી. 
ખૂબ કષ્ો સહન કર્યાું.

શાહ, સત્વતાબહેન બુ્લાખરીદાસ
જનમ : 1903. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બરે ધોરણ. 1920ના અસહકારના 
આંદોલન િખતરે કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. 1930ની 
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લડત િખતરે દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ, 
ધરપકડ અનરે 1 માસની જેલ. 1942ની લડત 
િખતરે સકકર્ય. કૉંગ્રરેસના રચનાતમક કાર્ય્થકર. 
ખાદીધારી અનરે રેંકટર્યો-કાંતણનાં વ્રતધારી.

શાહ, સાંકળચંદ ડાહ્ાિાઈ
વિદ્ાનગર, કજ. આણંદ.

1917 : ખરેડા સતર્યાગ્રહ િખતરે ના-કરની લડત 
િખતથી કામ કર્યુું. 1931-32 તથા 1942ની 
લડતોમાં ભાગ લીધો. ખૂબ સહન કર્યુું. ધરપકડ 
થતાં જેલિાસ.

શાહ, સરોમચંદિાઈ મૂળચંદિાઈ
જનમ : 8 ઑગસટ, 1914. જેસર, તા. પાવલતાણા, 
કજ. ભાિનગર.

1941માં મુંબઈમાં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લરેતાં 3 માસની સજા થઈ. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં મુંબઈમાં ભૂગભ્થમાં 
ભાગ લરેતાં 1 િષ્થ અનરે 10 મવહનાની સજા થઈ.

શાહ, હરજીવનદાસ આશારામ
કપડિંજ, કજ. ખરેડા.

વર્યાર્યામપ્રિમૃવતિ વિારા ર્યુિાનોમાં રાષ્્રભાિના 
જગાડી. 1930ની કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. મીઠાનો કાર્યદાભંગ કર્યયો, 
માર ખાધો. ધરપકડ.
1932માં વિદરેશી કાપડના બવહષકારનો પ્રચાર. 
કપડિંજની બધી જાહરેર પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

શાહ, હક્ર્લા્લ નારણદાસ
જનમ : એવપ્રલ, 1914. દાહોદ.

અભર્યાસ : ગુજરાતી 6 ધોરણ. રાષ્્રપ્રરેમી. 
1932ના માચ્થમાં દાહોદના મામલતદારની 
કચરેરીમાં સતર્યાગ્રહનો પ્રચાર કરતી પ્રવતબંવધત 
પવત્રકા િહેંચી. ધરપકડ. 2 સાથીઓની પણ 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા અનરે રૂ. 15 
દંડ. દંડ ન ભરિાથી તરે િસૂલ કરિા જપ્તી. 

ગોધરા, સાબરમતી અનરે છરેલલરે વિસાપુરની 
જેલમાં રાખર્યા.

શાહ, હક્ર્લા્લ મગન્લા્લ
દાહોદ.

દાહોદ, ઝાલોદના ભર્યંકર દુકાળ િખતરે પૂ. 
ઠક્કરબાપા તથા ઇનદુલાલ ર્યાવજ્કની દોરિણી 
નીચરે કામ કર્યુું. 1930માં સિર્યંસરેિકોની 
ટુકડીની આગરેિાની લઈ ધરાસણા ગર્યા. 
1930થી 1943 સુધીમાં અનરેક િાર કરેદની 
સજાઓ થઈ. પવત્રકાઓ િહેંચતા અનરે ઝંડો 
ચઢાિિા જતાં પકડિામાં આિરેલા. કુલ બરે 
િષ્થની સજા થઈ.

શાહ, હક્ર્લા્લ હરખચંદ
જનમ : 1917. મુંબઈ.

દરેનાબૅંકના મુખર્ય કૅવશર્યર. 1942ની ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લરેતાં 9 ઑગસટ, 
1942માં મુંબઈ પોલીસરે કરરેલા ગોળીબારમાં 
ઘિાર્યા અનરે તરે જ કદિસરે મમૃતર્યુ પામર્યા.
અિસાન : 9 ઑગસટ, 1942. મુંબઈ.

શાહ, (ડૉ.) હસમુખિાઈ રત્ત્લા્લ
જનમ : 1926. માણરેકબાગ, અમદાિાદ.

એમ.બી.બી.એસ. ધોરણ 11માં અભર્યાસ 
છોડી, 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં 
જોડાર્યા. ધોળકા તાલુકાનાં ગામોમાં પગપાળા 
પ્રિાસ કરી લડતનો પ્રચાર. પ્રભાતફરેરી, 
સરઘસો કાઢિાં, પવત્રકાઓ િહેંચિી, 
પોલીસચોકી પર હુમલા િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓમાં 
સકકર્ય ભાગ લીધો. ધરપકડ. 1943માં 2 
માસનો કારાિાસ િરેઠો.

શાહ, હસમુખ્લા્લ જીવણ્લા્લ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 
િડોદરાથી 18-8-1942ના રોજ સિારરે 34 
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ર્યુિાનો લડતનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. તરેઓએ 
આણંદ તથા નજીકનાં ગામો નાિલી, િડોદ, 
જહાંગીરપુરા, ગોપાળપુરા િગરેરરે સથળરે પ્રચાર 
કર્યયો; અનરે પવત્રકાઓ િહેંચી. સાંજે પાછા ફરતાં 
અડાસ રરેલિરે- સટરેશનરે પોલીસોએ તરેઓના ઉપર 
ગોળીબાર અનરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં તરેઓ 
સખત લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યા હતા.

શાહ, ક્હંમત્લા્લ
િલભીપુર, કજ. ભાિનગર.

િળા સતર્યાગ્રહ સમર્યરે 144મી કલમનો ભંગ 
કરીનરે, ધરપકડ િહોરી લીધી તથા કરેદની સજા 
ભોગિી. સમાધાન થતાં તરેમનરે મુ્ત કરિામાં 
આવર્યા.

શાહ, ક્હંમત્લા્લ નારણજી
જનમ : 12 ઑગસટ, 1919. ભાિનગર.

1940-41માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેતા પકડાર્યા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભાગ લરેતાં ભાિનગરથી ધરપકડ. 1 િષ્થની 
સજા થઈ. ભાિનગર રાજર્યરે એમની ઘરિખરી 
િરેચી હજાર રૂવપર્યાનો દંડ િસૂલ કર્યયો.

શાહ, હરીરાબહેન ઉત્તમચંદ
પાલરેજ, કજ. ભરૂચ.

1932 : સ્ત્રી અતર્યાચાર કદિસના સરઘસનાં 
આગરેિાન. રાસ. 6 મવહના કારાિાસ, દંડ 100 
રૂવપર્યા.

શાહ, હરીરા્લા્લ ચુનરી્લા્લ
લાડિાડા, િડોદરા.

1930ની લડતમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. અભર્યાસ 
છોડી લડતમાં ઝંપલાવર્યું. િડોદરા પ્રજામંડળ 
તરફથી ભરૂચ મોકલિામાં આવર્યા. દારૂનાં 
િરેચાણ સામરે વપકરેકટંગ કર્યુું. તર્યાંથી પંચમહાલમાં 
ઠક્કરબાપાના હાથ નીચરે કામ કર્યુું. ધરપકડ 
થઈ અનરે 9 માસની સજા થઈ. 1942 સુધી 

ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિઓ કરતા રહ્યા.

શાહ, હરીરા્લા્લ ત્શવ્લા્લ
અમદાિાદ.

1932ની લડત િખતરે તરેમાં ભાગ લીધો. 
સભા-સરઘસો િગરેરરેમાં ભાગ લીધો. 1942ની 
લડતમાં ભાગ લીધો અનરે જેલર્યાત્રા િરેઠી.

શાહ, હુકમરીચંદ મગન્લા્લ
જનમ : 1 નિરેમબર, 1916. ધાંગધા, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધામાં સભા, સરઘસ, પ્રભાતફરેરી જેિા 
કાર્ય્થકમો હાથ ધર્યા્થ. પવત્રકાઓ િહેંચતા. 
ધાંગધા લડત િખતરે ત્રાસ સહન કર્યયો. હદપાર 
કરિામાં આવર્યા.
અિસાન : 14 ઑગસટ, 1981.

શાંતાગૌરરી રત્ત્લા્લ
ધમ્થજ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં લાઠીના પ્રહારથી તરેમનરે બરડામાં ઈજા 
થઈ હતી.

શાંતાબહેન ઈશ્વરદાસ
પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિાથી 
પાટડી, ખારાઘોડા મુકામરે પકડાર્યાં. 15 કદિસની 
જેલની સજા કરિામાં આિી.

શાંતાબહેન પરોપટ્લા્લ
કરમસદ, કજ. આણંદ.

આઝાદીની લડતમાં સભા-સરઘસોમાં ભાગ 
લીધો. પ્રભાતફરેરીનું સુકાન સંભાળ્ું. 1930-
31માં દારૂનાં પીઠાં ઉપર પરદરેશી કાપડની 
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દુકાનો પર વપકરેકટંગ કર્યુું.

શાંતાબહેન રાવજીિાઈ
ભાદરણ, કજ. આણંદ. ઉંમર : 20.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકા 
અનરે ઠોંસા મારિાથી છાતી, બરડો, ઘૂટણમાં 
ઈજાઓ થઈ હતી અનરે હાથ મચકોડ્ો હતો.

શાંતાબહેન હક્ર્લા્લ નારણદાસ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન ર્યુિાનોનરે આકરી 
સજા કરનાર મૅકજસટ્રરેટ નાટરેકરના મકાન પાસરે 
છાકજર્યા લરેિા માટરે 8 બહરેનો સવહત ધરપકડ. 
2 માસની કરેદની સજા.

શાંત્ત્લા્લ છગન્લા્લ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર. સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર 1931માં ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લીધો. સારાભાઈ 
નગીનદાસ(વિરમગામના)ના નરેતમૃતિ હરેઠળ 
ચોથી ટુકડીમાં જોડાર્યા. 25/11નરે બુધિારરે 
િઢિાણથી પગપાળા કૂચ કરી. રાત્રરે કટુડા ગામરે 
પહોંચર્યા. તર્યાંના ગ્રામજનોએ તરેઓનો સતકાર 
કર્યયો. 26/11ની સિારરે મંગળ પ્રર્યાણ. ધાંગધાની 
હદ આિતાં પોલીસોએ મનાઈહુકમ ફરમાવર્યો. 
હુકમનો ભંગ કરિાથી નિ સતર્યાગ્રહીઓની 
આખી ટુકડીની ધરપકડ કરિામાં આિી. 
પ્રતાપપુરા ગામરે એક મકાનમાં પૂરી દીધા. તરે 
ગામના લોકોએ સખત હડતાળ પાડી.

શાંત્ત્લા્લ દેવમુરાક્ર
રાજકોટ.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે વિરમગામ 
છાિણી નીચરે કામ કરતાં સહન કર્યુું. ધાંગધાની 

લડતમાં જોડાઈનરે માર સહન કર્યયો. જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

શાંત્ત્લા્લ િાઈચંદ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદ સુધરાઈના 
કમ્થચારીઓની હડતાળમાં ભાગ લીધો. 6 
માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 200 દંડ 
અથિા 3 માસની િધુ કરેદ.

શાંત્ત્લા્લ વખતચંદ
હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1931ની ધાંગધાની લડત િખતરે 21-11-
1931ના રોજ થાળી િગાડીનરે પ્રચાર કરતાં 
પોલીસોએ અસહ્ય માર માર્યયો.

ત્શબુબહેન સરોમાિાઈ
આશી, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના 
સરઘસ ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં લાઠીના પ્રહારથી તરેમનરે સાથળમાં ઈજા 
થઈ હતી.

ત્શલપરી, પુરુષરોત્તમિાઈ
પોરબંદર.

પોરબંદર શહરેરના પ્રવસદ્ધ વશલપી. તરેઓ 
રાષ્્રભ્ત હોિાથી રાજર્યની ખફગી. ર્યુિક સંઘ 
સાથરે ભળી જઈનરે રાજર્ય વિરદ્ધ ચળિળ 
ચલાિી રહ્યા છરે એિો આરોપ મૂકીનરે તરેમની 
ઉપર ભારરે વસતમો ગુજારિામાં આિરેલા. પગરે 
ઈજા પહોંચાડી પણ તરેમણરે માફીપત્ર લખી 
આપર્યું નવહ કરે દંડ ભર્યયો નવહ.

ત્શવરામ માધવજી
માણસા, કજ. ગાંધીનગર.
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માણસા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. તરેમના 
પ્રમુખપદરે ગામના ખરેડૂતોની સભા મળી. આથી 
પોલીસથાણરે લઈ જઈનરે મૂઢ માર માર્યયો. જેલમાં 
અટકાર્યત. સંગ્રામ સવમવતના પ્રથમ 
સરમુખતર્યાર તરીકરે િરણી.

ત્શવરામ રણછરોડદાસ
માણસા, કજ. ગાંધીનગર.

1938 : માણસા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
રાજર્યના જુલમ સામરે લડત ચલાિી. અટકમાં 
લરેિામાં આવર્યા.
વશિલાલ કલર્યાણજી
અમદાિાદ.
સિતંત્રતાની ચળિળમાં ભાગ લીધો. મુંબઈમાં 
1930માં વિલાર્યતી કાપડની દુકાન પર 
વપકરેકટંગ કરતાં પકડાર્યા. જેલ થઈ. ફરી 
મુંબઈમાં ધિજ ફરકાિતાં પકડાર્યા. સજા થઈ. 
ફરી છૂટીનરે ચળિળમાં કામ કરતા રહ્યા.

ત્શવ્લા્લ માવજીિાઈ
રાજકોટ.

1942ની લડતમાં વિદ્ાથભી તરીકરે સભા-
સરઘસોમાં જોડાર્યા. ધરપકડ થઈ. 3 માસનો 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

ત્શવશંકર
ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના વિદ્ાથભી. અમદાિાદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. તરેમની આગરેિાની નીચરે 
સતર્યાગ્રહીઓની એક ટુકડી બદલપુરમાં આિી. 
તર્યાં આગરેિાનોની ધરપકડના વિરોધમાં 
વશિશંકરરે દહરેિાણમાં સભા રાખી. દહરેિાણના 
ઠાકોર લડતના વિરોધી હતા. સભા શરૂ થઈ કરે 
તરત એક ભાઈ ધાકરર્યું લઈ મંચ તરફ ધસી 
ગર્યા. બીજાએ લાઠીથી લાઇટ ઓલિી નાખી. 
લોકો ગભરાર્યા. કંકાપુરાના એક ભાઈએ 
વશિશંકરનરે ધાકરર્યાના ઘામાંથી બચાવર્યા. 

બીજા સભાજનો પર સખત લાઠીચાજ્થ કરિામાં 
આવર્યો. વશિશંકર બરેભાન થઈ ગર્યા.

ત્શવાનંદજી
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1920-22 દરવમર્યાન તરેમણરે સૌરાષ્્ર(િઢિાણ)
ના જાણીતા આગરેિાન ફૂલચંદભાઈ શાહ સાથરે 
સૌરાષ્્રનાં નગરોમાં અસહકાર આંદોલનનો 
પ્રચાર કરિા – સિદરેશીનો પ્રચાર તથા વિદરેશી 
માલના બવહષકારનું કાર્ય્થ ઉપાડી લીધું. સિદરેશી 
માલના પ્રચાર િાસતરે તરેઓ સભાઓ ર્યોજતા, 
અસહકારનાં ગીતો લોકો પાસરે ગિડાિતા.
ફૂલચંદભાઈના લઘુબંધુ સમા િીર સતર્યાગ્રહી. 
સમસત જીિન રચનાતમક કાર્ય્થકમ, દરેશસરેિા 
અનરે સતર્યાગ્રહની લડતોમાં હોમી દીધું. દરેશની 
સરેિા કાજે ગરીબાઈ અનરે રિહ્ચર્ય્થનું વ્રત 
લીધરેલું. ધાંગધાની લડતમાં 1931માં તરેમણરે 
ભાગ લીધો હતો.

શરીણરો્લ, ગરોત્વંદિાઈ હ.
જનમ : 19 ફરેરિુઆરી, 1917. મજૂરગામ, 
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં કાંકકરર્યાના િૉડ્થનાર્યક. 
સૌરાષ્્રમાંથી કરિૉલિરો તથા ગનપાઉડર 
ખરીદીનરે શહરેરસૂબાની સૂચના મુજબ 
અમદાિાદમાં આપી આિતા. છોટુભાઈ 
પુરાણીનરે પણ શસ્ત્રો પહોંચાડતા. મૂળી અનરે 
સુરરેનદ્રનગરથી 6 કરિૉલિર અનરે 250 કારતૂસ 
વિવિધ સમર્યરે ખરીદ્ાં. તરેની કકંમત છોટુભાઈ 
પુરાણીએ આપી. માટલામાં ભરીનરે, રાત્રરે ઊંટ 
પર ત્રણ િાર ગનપાઉડર લાવર્યા. તરેનો ઉપર્યોગ 
બૉમબ બનાિિા થતો. તરે આપિા માટરે સંજ્ા 
િાપરતા. વિરમગામથી 2 કરિૉલિર તથા ઘણા 
કારતૂસ ખરીદ્ાં. લાિતાં પોલીસ પાછળ પડી, 
ગોળીબાર કર્યયો. પગમાં ગોળી િાગી. તરે 
લીંબડીના ડૉ્ટરરે રાત્રરે ગુપ્ત રીતરે કાઢી આપી. 
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ભૂગભ્થમાં. નાસભાગ. સૌરાષ્્રમાં કાપડના 
િરેપારીનરે તર્યાં ભૂગભ્થમાં રહ્યા. વમલોની હડતાળ 
ખૂલર્યા બાદ કાંકકરર્યા િૉડ્થની વમલોમાં આગ 
લગાડિાના પ્રર્યતનો કર્યા્થ. સપટરેમબર, 1942માં 
ધંધૂકા પાસરે તાર, ટરેવલફોનનાં દોરડાં કાપર્યાં અનરે 
રાણપુરનો ભાદર પુલ અનરે રરેલિરેનાં નાળાં 
બૉમબથી ઉડાિી દરેિાના વનષફળ પ્રર્યાસો કર્યા્થ.
અિસાન : 9 માચ્થ, 1981. ધંધૂકા નજીક માગ્થ- 
અકસમાતમાં.

શરીરરોઈયા, સરોમા્લા્લ નાથજીિાઈ
જનમ : 6 કડસરેમબર, 1909. કંડાળા, કજ. 
પંચમહાલ.

1930-32 : ગોધરા. સિર્યંસરેિકો સાથરે દારૂનાં 
પીઠાં તથા પરદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ. 1930 : 4 મવહના કારાિાસ. 1940 
: 6 મવહના કારાિાસ. 1942 : અટકાર્યત. 
ખરેડૂતો, શ્વમકો, હકરજનોની સરેિા. સમાજિાદી 
પક્ષના મંત્રી. કજલલાના આગરેિાન. અિસાન 
થર્યરેલ છરે.

શુક્લ, અનંતરાય કેશવ્લા્લ
અમરરેલી.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 
અમરરેલીમાં વિદ્ાથભી તરીકરે ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. 
શાળાના મકાનનરે આગ ચાંપિા માટરે ધરપકડ. 
જેલમાં અટકાર્યત.

શુક્લ, અંબા્લા્લ દાજીિાઈ
જનમ : 1909. મધિાસ, તા. લુણાિાડા, કજ. 
પંચમહાલ. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : અમદાિાદ.

અભર્યાસ : ધોરણ 7. અમદાિાદમાં ર્યોજાતા 
કૉંગ્રરેસના સભા-સરઘસોના કાર્ય્થકમોમાં 
ઉતસાહપૂિ્થક ભાગ લીધો. ગાંધીજીથી પ્રભાવિત. 
પરદરેશી કાપડની દુકાનો તથા દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગમાં ભાગ લીધો. તરે કારણરે પોલીસોનો 
માર ખાધો. વિદરેશી કપડાં ઉઘરાિીનરે તરેની 

હોળી કરિાના કાર્ય્થકમમાં સિર્યંસરેિક તરીકરે 
સરેિા. આજીિન ખાદી પહરેરિાની પ્રવતજ્ા. 
1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ. મુઠ્ીમાંનું મીઠું મુકાિી દરેિા 
પોલીસોએ બરેસુમાર માર્યા્થ. ગુપ્ત સથળરે 
ઈજાઓ, બરેભાન. દિાખાનામાં સારિાર. તરેમણરે 
આણરેલા મીઠાની હરાજી કરતાં કૉંગ્રરેસનરે રૂ. 
2,700 ઊપજર્યા. ધરપકડ. 3 માસની જેલ. 
ગાંધીજીએ તરેમની પ્રશંસા સાંભળીનરે કહ્યું, 
‘અંબાલાલ શુ્લ જેિા પાંચસો સૈવનકો હોર્ય 
તો સિરાજર્ય મારી મુઠ્ીમાં છરે.’ ગાંધીજી જેલમાં 
હતા તર્યારરે ‘નિજીિન’ પત્રની સાઇ્લોસટાઇલ 
પવત્રકાઓ પ્રગટ કરતા. તરેમનરે 5 િષ્થ માટરે 
કરિકટશ હદમાં પ્રિરેશબંધી ફરમાિિામાં આિી 
હતી. ગાંધીજીના અિસાનના કદિસથી 
અચોક્કસ મુદતના ઉપિાસ પર ઊતર્યા્થ. 
મૌનવ્રત શરૂ. 21 કદિસરે પારણાં કર્યાું. તર્યાર 
બાદ વિશ્વશાંવત માટરે ઉપિાસ કર્યા્થ. 32 કદિસરે 
પંચમહાલના કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકરોની સમજાિટથી 
પારણાં કર્યાું. મરે, 1957.
અિસાન : 28 જાનર્યુઆરી, 1965. મધિાસ, 
કજ. પંચમહાલ.

શુક્લ, ઇનદ્રકાનત પ્ાણશંકર
જનમ : 1921 આશરરે. કાર્ય્થક્ષરેત્ર : સૂરત.

1942માં સૂરતની પ્રોપ્રાર્યટરી હાઈસકૂલના 
વિદ્ાથભી, ધિજિંદન, વપકરેકટંગ, સભા-સરઘસ 
િગરેરરેમાં ભાગ. 7-9-1942ના રોજ ધરપકડ. તરે 
અગાઉ જાનર્યુઆરી, 1942માં ધરપકડ કરી, 
માચ્થમાં 1 િષ્થની સખત કરેદની સજા થઈ હતી. 
2.5 મવહનાની સજા ભોગવર્યા બાદ તરેમનરે 
મુ્ત કર્યા્થ હતા.
શુ્લ, કાકનતલાલ હકરરામ
જનમ : 1910. મોરબી, કજ. રાજકોટ, સૌરાષ્્ર.
કરાંચીમાં સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ધરપકડ. 1 
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િષ્થની જેલ. ધરાસણા સતર્યાગ્રહ(1930)માં 
ભાગ લરેિા ગુજરાતમાં આવર્યા. ઉતસાહથી 
સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. ધંધૂકા અનરે રાણપુરની 
સતર્યાગ્રહની છાિણીઓમાં કામ. સભાઓ, 
સરઘસો, પ્રભાતફરેરીઓમાં જોડાિા ભાષણો 
વિારા લોકોનરે પ્રોતસાહન. રાણપુર સતર્યાગ્રહમાં 
કાનૂનભંગ કરતાં ધરપકડ. 4.5 માસની સજા. 
પ્રમુખ : કરાંચી ગુમાસતા મંડળ. પ્રમુખ : 
ગુજરાત વનિા્થવસત મંડળ.

શુક્લ, કૃષણ્લા્લ જ.
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સકકર્ય. સભા-સરઘસમાં 
જોડાર્યા. વિદરેશી માલનો બવહષકાર કરિા 
વપકરેકટંગ કર્યુું. ખાદીપ્રચાર. કારાિાસ. તામ્પત્ર 
મળરેલ છરે.

શુક્લ, કૃષણશંકર હક્રશંકર
શહરેરા, કજ. પંચમહાલ.

કૉંગ્રરેસના વનઠિાિાન કાર્ય્થકર. 1930ની ચળિળ 
દરવમર્યાન મરે, 1930માં ધરાસણા મીઠા-
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા ગર્યા હતા. મીઠાના 
અગરો તરફ કૂચ કરતાં પોલીસનો સખત 
લાઠીમાર ખાઈનરે ઘિાર્યા હતા.

શુક્લ, કેશવ્લા્લ મહાશંકર
આણંદ.

1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. કારાિાસ 
અનરે દંડ. 1931 : 21 જાનર્યુઆરી દંડ નવહ 
ભરતાં ઓઢરેલી કામળી ઉતારી લીધી.

શુક્લ, ગંગારામ ક્કરપારામ
જનમ : 22 ફરેરિુઆરી, 1896. વચત્રોડા, કજ. 
સાબરકાંઠા.

ઈડર રાજર્યમાં, રાજર્ય તરફથી થતા અનર્યાર્યો 
અનરે જુલમો સામરે લડત આપી. 1926 : 
મુંબઈથી ‘મહીકાંઠા’ સાપ્તાવહક શરૂ કરી તરેમાં 

રાજર્યના જુલમો સામરે અિાજ ઉઠાવર્યો. 
મોડાસાના મથુરાદાસ ગાંધીનું તરેમનરે 
માગ્થદશ્થન. ઈડર પ્રજાકીર્ય મંડળ સથાપી, 
લોકોનરે રાજર્ય સામરે સંગકઠત કર્યા્થ. ડર્યા્થ નવહ 
તરેથી 6 િષ્થની સખત કરેદ. 1938માં 
ઉશકરેરણીજનક ભાષણો કરિા અનરે લરેખો 
લખિા માટરે 2 િષ્થની સજા. વિલીનીકરણમાં 
પણ પ્રદાન.
અિસાન : 1954.

શુક્લ, ચંદ્રશંકર પ્ાણશંકર
જનમ : 1901. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

1919 : ગાંધીજીથી પ્રભાવિત. ગોધરાના 
હકરજન આશ્મમાં જઈ મામાસાહરેબ ફડકરેના 
કામમાં મદદ. 1920-21 : કૉલરેજના 
અભર્યાસનો તર્યાગ. કાકા કાલરેલકર, સિામી 
આનંદના સંપક્થમાં. આશ્મની રાષ્્રીર્ય શાળામાં 
વશક્ષક. ‘નિજીિન’ સામવર્યકમાં સરેિા. 1928 
: વિદ્ાપીઠમાં અધર્યાપક અનરે ગ્રંથપાલ તરીકરે 
સરેિા. 1930 : વિદ્ાપીઠના જોડણીકોશના 
સંપાદનમાં સહાર્ય. ‘નિજીિન’, ‘હકરજન’, 
‘હકરજનબંધુ’ના સંપાદનકાર્ય્થમાં સહાર્ય.
અિસાન : 1954.

શુક્લ, જયકૃષણ અમૃત્લા્લ
કડોદ, કજ. સૂરત.

1935-40માં પ્રભાતફરેરી, ખાદીફરેરી, 
ગ્રામસફાઈ િગરેરરેનું 6 િષ્થ કાર્ય્થ કર્યુું. 1940થી 
47 સુધી આઝાદીના આંદોલનનો પ્રચાર કર્યયો. 
1943માં 1 િષ્થની જેલ ભોગિી.

શુક્લ, જશુિાઈ ઇચછાશંકર
માંડિી, કજ. સૂરત.

એમના ભાઈ નિીનચંદ્ર 1942માં બૉમબ 
કરેસમાં પકડાર્યા. તરેની સૂરતમાં ખબર પડી. 
પોલીસરે માંડિીના ઘરનો કબજો લઈ જશુભાઈ 
તર્યાં પહોંચરે તરેની રાહ જોઈ બરેઠા હતા. આથી 
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ઘરનરે ઈશ્વરનરે આશરરે મૂકી 1942ની લડતમાં 
ભૂગભ્થમાં રહીનરે 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના કાર્ય્થ 
કર્યુું. માંડિીનું ઘર જપ્ત કરીનરે સરકાર તરેનું 
ભાડું લરેતી હતી. તરેમનરે પકડિા રૂ. 200નું 
ઇનામ જાહરેર કર્યુું હતું. તરેઓ પકડાર્યા નહોતા, 
પણ જાતરે જ હાજર થર્યા હતા. 4 માસની કરેદની 
સજા અનરે દંડ. તરેમના વપતા ઇચછાશંકરરે અગાઉ 
ગાંધીજીનરે સોનાની િીંટી, દરેશભક્તની ભરેટ 
તરીકરે આપી હતી.

શુક્લ, જયરોતસનાબહેન બહુસુખરામ
જનમ : ઑગસટ, 1894. સૂરત.

1930માં પરદરેશી કાપડની દુકાનો અનરે દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. સિર્યંસરેવિકા સંઘની 
સથાપના. વિદ્ાથભી સંઘના પ્રમુખ. ધરપકડ. 
જેલની સજા. 1932માં ધરપકડ. 2 િષ્થની 
સજા. 300 રૂવપર્યા દંડ. દંડ િસૂલ કરિા ઘરનું 
રાચરચીલું લઈ જિામાં આવર્યું. 1940 : 
વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ તથા 1942 ‘વહનદ 
છોડો’ ચળિળમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 
કારાિાસ. કુલ આશરરે 5 િષ્થની જેલ ભોગિી. 
સૂરત શહરેર કૉંગ્રરેસ સવમવતનાં મંત્રી, ઉપ-પ્રમુખ 
અનરે પ્રમુખ. કવિ તરીકરે સંગ્રામ-ગીતો રચતાં 
અનરે ગાતાં. ‘સુદશ્થના’ સાપ્તાવહકનાં તંત્રી.

શુક્લ, ત્રયંબક્લા્લ માણેક્લા્લ
િતન : આણંદ.

અભર્યાસ : સનાતક, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ. 1923 
: નાગપુર સતર્યાગ્રહ િરેળા 565 કકમી. પગપાળા 
પ્રિાસ કરીનરે સથળરે પહોંચર્યા. 1930 : સવિનર્ય 
ભંગ. ધરપકડ. કારાિાસ.
શુ્લ, ત્ર્યંબકલાલ રામચંદ્ર
જનમ : 1913. રાજસીતાપુર, કજ. સુરરેનદ્રનગર.
રાષ્્રીર્ય કાર્ય્થકર. 1931માં મીઠાની લડત િખતરે 
ધરપકડ. 6 માસની જેલ.

શુક્લ, દશરાબહેન મત્ણશંકર

જનમ : 12 જાનર્યુઆરી, 1905. રાજકોટ.

અભર્યાસ : પી.ટી.સી. 1930ની લડત િખતરે 
પ્રચાર તરેમજ દારૂ અનરે વિદરેશી કાપડના વપકરેકટંગ 
કાર્ય્થકમમાં ભાગ લીધો. સભા-સરઘસ, 
ભૂગભ્થ-પવત્રકા. રાજકોટની લડતમાં સકકર્ય. 
1942ની લડત િખતરે રાજકોટમાં એજનસીની 
કોઠી ઉપર ધિજ ફરકાિિાના કાર્ય્થમાં ધરપકડ. 
ફરીથી સતર્યાગ્રહમાં. વહનદ સંરક્ષણ ધારા નીચરે 
ધરપકડ. 4 માસની સજા. કાચી જેલ(સ્ત્રીઓ 
માટરે)માં બીજે સથળરે બદલિા આિરેલ પોલીસ 
ટુકડી સામરે સતર્યાગ્રહ. જીિનભર વશવક્ષકા.

શુક્લ, નમ્જદાશંકર રામ્લા્લ
દાહોદ.

1930ની લડત દરવમર્યાન દાહોદમાં દારૂનાં 
પીઠાં પર વપકરેકટંગ. માવલકોનરે આવથ્થક નુકસાન. 
પોલીસરે ધરપકડ કરી. કરેસ ચલાિી, કારાિાસની 
સજા.

શુક્લ, નવનરીત્લા્લ હક્રપ્સાદ
જનમ : 31 જુલાઈ, 1909. ધરમપુર, કજ. સૂરત.

1928માં બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં સિર્યંસરેિક. 
1930ની ચળિળમાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં નોકરી 
છોડી, ધરમપુર રાજર્ય પ્રજામંડળની સથાપના 
કરી. 1945થી મહુિા તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
પ્રમુખ. ગુજરાત રાજર્ય દારૂવનષરેધ સવમવતના 
સભર્ય.

શુક્લ, નવરીનચંદ્ર ઇચછાશંકર
માંડિી, કજ. સૂરત.

1928, 1930 અનરે 1942ની ચળિળોમાં 
ભાગ લઈ કારાિાસ ભોગવર્યો હતો. બીજી 
લડતોમાં પણ ભાગ લીધો હતો. 1942માં 
તરેઓ બૉમબપ્રિમૃવતિમાં સૂરતમાં જોડાર્યા. સરકાર 
તરેમનરે પકડી શકી ન હતી. છરેિટરે ગાંધીજીના 
આદરેશ પછી સરકારનરે શરણરે થર્યા હતા. 60 
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િષ્થની િર્યરે હૃદર્યરોગથી અિસાન.

શુક્લ, પ્િુદાસ રાજારામ
રાજકોટ.

1938માં રાજકોટમાં સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
રાજકોટ લડતમાં સહન કર્યુું અનરે જેલિાસ 
ભોગવર્યો. પરેનશન મળરે છરે.

શુક્લ, બચુિાઈ
જનમ : 1921. અમદાિાદ.

મજૂર મહાજન સંઘમાં હોદ્રેદાર. 1930ની 
ચળિળમાં પ્રભાતફરેરીઓમાં જોડાતા, ખાદી 
પહરેરતા, મીઠું િરેચિામાં ભાગ લીધો. 1942માં 
વિદ્ાથભી પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. સભાઓ, 
સરઘસોમાં જોડાતા. પવત્રકા િહેંચિી, 
સાઇ્લોસટાઇલ કરરેલી ‘કૉંગ્રરેસપવત્રકા’ 
1,000થી 1,500 જેટલી લાિીનરે પોળિાર 
સિર્યંસરેિકોનરે આપતા. વપતિળના દૂધના કૅનમાં 
પવત્રકાઓ લઈ જતા. ગુપ્ત પોલીસરે કૅન 
ખોલાિી પવત્રકા મળતાં ખૂબ માર્યા્થ. 2 માસની 
કરેદ નરે રૂ. 200 દંડ. છૂટ્ા બાદ ગાંધીજીના 
ઉપિાસ િખતરે પુણરે-ટુકડીમાં ગર્યા. ગાંધીજીનરે 
છોડી દરેિાની માંગણી. ધરપકડ. 4 માસની કરેદ.

શુક્લ, બા્લકૃષણ દયાશંકર
જનમ : 2 સપટરેમબર, 1923. માંડિી, કજ. સૂરત.

16 િષ્થની ઉંમરરે રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિ શરૂ કરી. 
1939માં માંડિી તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
મંત્રી થર્યા. 1942માં ભૂગભ્થમાં રહીનરે પવત્રકા, 
વપકરેકટંગ િગરેરરે પ્રિમૃવતિ કરી. માર ખાધો. જેલમાં 
ગર્યા. 1957 : મહાગુજરાત આંદોલનમાં ભાગ 
લીધો હતો.

શુક્લ, બા્લકૃષણ ક્દનમત્ણશંકર
જનમ : 11 સપટરેમબર, 1914. રાજકોટ.

1930ની મીઠાની લડતમાં લાઠીમાર ખાધો. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. ધરાસણામાં અમાનુષી 

ત્રાસનરે કારણરે હાથ ભાંગર્યો જેની ખોડ 
જીિનપર્યુંત રહી, વિરમગામની છાિણી નીચરે 
વપકરેકટંગના કાર્ય્થકમોમાં ભાગ લરેતાં ધરપકડ 
થઈ. 6 માસની સજા અનરે રૂ. 500 નો દંડ 
થર્યો. રાણપુરથી ધરપકડ થતાં 12 માસની 
સજા અનરે રૂ. 500 નો દંડ થર્યો. જેલમાં ત્રાસ 
ભોગવર્યો. બળદનરે બદલરે તરેમનરે કોસ સાથરે 
જોડ્ા. 1938માં મુંબઈથી પકડાર્યા. 1 િષ્થ 
િરલીમાં જેલિાસ િરેઠો. રાજકોટની લડતમાં 
ભાગ. કારાિાસ િરેઠો. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં જોડાર્યા અનરે જેલિાસ ભોગવર્યો. 
જૂનાગઢની આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો.

શુક્લ, બા્લકૃષણ ક્દનમત્ણશંકર
જનમ : 11 સપટરેમબર, 1915. માતર, કજ. ખરેડા.

1930 : માતર, ખરેડા, બાદલપુર, રાણપુર, 
ધરાસણા, ધોલરેરા અનરે અમદાિાદમાં સતર્યાગ્રહ 
કર્યયો. 2 મવહના કારાિાસ. 1932-33 : સવિનર્ય 
ભંગ, 6 મવહના કારાિાસ. 1938માં 6 મવહના 
અનરે 1941માં 6 મવહના કારાિાસ. 1942 : 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 6 મવહના કારાિાસ. વિવિધ 
સાિ્થજવનક સંસથાઓમાં સકકર્ય. વર્યિસાર્ય : 
ધારાશાસ્ત્રી.

શુક્લ, મગન્લા્લ
વિરમગામ, કજ. અમદાિાદ.

1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
6 એવપ્રલ, 1930ના રોજ વિરમગામ તાલુકા 
કૉંગ્રરેસ સવમવતના કાર્યા્થલર્યમાં, દરેશની આઝાદી 
માટરે કરેસકરર્યાં કરિા નીકળરેલા સિર્યંસરેિકોનરે 
પ્રથમ સવમવતના પ્રમુખ મગનલાલરે લડતનો 
સંદરેશો સંભળાવર્યો. વિરમગામની શરેરીઓ અનરે 
ગલીઓ ગજિતું વિરાટ સરઘસ નીકળ્ું, તરેની 
મોખરરે રાષ્્રધિજ પકડીનરે મગનલાલ ચાલતા 
હતા. હજારો નગરિાસીઓએ સિરાજના 
સૈવનકોનરે સતકાર્યા્થ, આશીિા્થદ આપર્યા, ફૂલ અનરે 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 572

સૂતરના હાર પહરેરાવર્યા. મગનલાલ સતર્યાગ્રહ 
છાિણીના સરદાર પણ હતા.

શુક્લ, રમણરીક્લા્લ િાઈશંકર
ચૂડા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930-31ની મીઠાની લડત િખતરે કરાંચીમાં 
ભાગ લીધો. 6 માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો.

શુક્લ, રમણરીક્લા્લ રત્વશંકર
સુરરેનદ્રનગર.

દરેશની જુદી જુદી રાષ્્રીર્ય લડતોમાં ભાગ લીધો 
અનરે સહન કર્યુું.

શુક્લ, રત્સક્લા્લ િાઈશંકરિાઈ
જનમ : 1 સપટરેમબર, 1918. રાજકોટ.

અભર્યાસ : એમ.એ. રાજકોટ સતર્યાગ્રહ સમર્યરે 
વિદ્ાથભી જાગમૃવતમાં ભાગ લીધો. 1942ની 
લડતમાં ભાિનગર, અમદાિાદ ખાતરે કુલ 3 
મવહના અટકાર્યતમાં રહ્યા. કરેટલોક સમર્ય 
ભૂગભ્થમાં રહ્યા. કુલપવત, સૌરાષ્્ર ર્યુવનિવસ્થટી, 
ગુજરાત અનરે ભારત સરકારમાં ઉચચ હોદ્ા 
સંભાળ્ા.

શુક્લ, રામકૃષણ જગજીવનદાસ
િલભીપુર, કજ. ભાિનગર.

િલભીપુર તરેમજ 1930-31ના ધોલરેરા મીઠા- 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ટૂંકો જેલિાસ.

શુક્લ, રામચંદ્ર દામરોદર
જનમ : 8 જુલાઈ, 1905. શહરેરા, કજ. સૂરત. 
વનિાસ : દાહોદ.

િતન : શહરેરા. અભર્યાસ : એમ.એ., એલએલ.
બી. િકીલ. ફરેરિુઆરી, 1917માં ગોધરામાં 
ગાંધીજીનરે જોઈનરે પ્રભાવિત. 1920માં 
અમદાિાદમાં ગાંધીજીનું પ્રિચન સાંભળી, 
રાષ્્રિાદી. કૉંગ્રરેસમાં જોડાર્યા. ખાદીધારી, 
અસપમૃશર્યતાવનિારણ, પ્રૌઢવશક્ષણ, 

વનરક્ષરતાવનિારણ, વહનદુ-મુકસલમ એકતા જેિી 
રચનાતમક પ્રિમૃવતિઓમાં સકકર્ય. 1942-43માં 
ભીલ સરેિા મંડળના આજીિન સભર્યો 
અટકાર્યતમાં લરેિાથી તરેની સંચાલન સવમવતમાં 
ઠક્કરબાપાએ નીમર્યા. 1942ની ચળિળ 
દરવમર્યાન દાહોદ િકીલ મંડળના મંત્રી તરીકરે 6 
અઠિાકડર્યાં સુધી કોટ્થના કામકાજમાં ભાગ ન 
લરેિા (બવહષકાર) ઠરાિ કરી, કોઈ પણ કરેસમાં 
હાજર થર્યા નવહ. મંત્રી તરીકરે સભર્યો પાસરે 
ઠરાિનો અમલ કરાવર્યો. ચૅરમૅન પંચમહાલ 
કજલલા સકૂલ બોડ્થ. ગુજરાત ર્યુવનિવસ્થટીમાં 
બી.એ.નો એ્સટન્થલ અભર્યાસકમ શરૂ કરાવર્યો. 
લરેખક, વિિરેચક. ‘પંચમહાલ કજલલામાં 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામ’ પુસતકના લરેખક.
અિસાન : 16 મરે, 2000. અમદાિાદ.

શુક્લ, રામશરણ િરોગશરણ
જનમ : 6 ઑગસટ, 1911. અલલાહાબાદ.

વનિાસ : બીલીમોરા. વપતા ભોગશરણ 
બદરીનારાર્યણ ગાંધીજીના સાથી. 1914 : પોતરે 
ર્તવપતિના દદભી. ગાંધીજીના ઉપચારથી સારં. 
1922 : હકરજન આશ્મમાં. હકરજનસરેિાનું 
પ્રવશક્ષણ. 1930 : દાંડીકૂચ. ધરાસણા મીઠા 
સતર્યાગ્રહ. પોલીસનો માર. 1 મવહનો કારાિાસ. 
1942 : અમદાિાદ ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
ભાંગફોડ આકદ વહંસક પ્રિમૃવતિ. કારાિાસ 7 
મવહના 14 કદિસ. મુંબઈ ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં 
મારનો ભોગ. 1943 : િધા્થ, પિનાર આશ્મ. 
3 મવહના કારાિાસ. કછોલી, ગણદરેિી, 
ગાંધીઘર(આશ્મ)માં સરેિા. અવહંસાના 
ઉપાસક.

શુક્લ, રેવાશંકર કરી્લાશંકર
જનમ : 29 જાનર્યુઆરી, 1892. સોખડા, કજ. 
િડોદરા.

1920 : અસહકારનું આંદોલન, નોકરીનો 
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તર્યાગ. હકરજન આશ્મ, સાબરમતીમાં વનિાસ. 
રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ, હકરજનસરેિા ક્ષરેત્રરે સકકર્ય. 
1928 : બારડોલી ના-કર આંદોલન. 1926-
30 : ‘ઇકનડપરેનડનસ ફૉર ઇંકડર્યા લીગ’ના મંત્રી. 
1930 : વિરમગામ સતર્યાગ્રહ. 4 મવહના 
કારાિાસ. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 
દોઢ િષ્થ કારાિાસ. સમાજકાર્ય્થ.

શુક્લ, ્લાિશંકર મગન્લા્લ
જનમ : 17 જુલાઈ, 1912. હળિદ, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

મોરબી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં અટકમાં 
રાખીનરે છોડી મૂકિામાં આવર્યા. ધોળ સતર્યાગ્રહ 
િખતરે આખી રાત એક મકાનમાં પૂરી રાખિામાં 
આવર્યા. ધાંગધાની લડત િખતરે હળિદમાં 
લાઠીમારથી હાથરે ભારરે ઈજા થઈ. 1942ની 
લડત િખતરે ભૂગભ્થ-પ્રિમૃવતિઓમાં જોડાર્યા. પ્રરેસ 
જપ્ત થર્યું.

શુક્લ, વજુિાઈ મયાશંકર 
(વ્રજ્લા્લ)
જનમ : 4 મરે, 1897. (અક્ષર્યતમૃતીર્યા, સં. 1953). 
રાજકોટ.

અભર્યાસ : રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમદાિાદ 
ગુજરાત કૉલરેજ. 1921 : મુંબઈ ર્યુવનિવસ્થટીના 
બી.એ. થર્યા. પણ પદિીનો અસિીકાર કર્યયો. 
વિદ્ાપીઠની સનાતક પદિી લીધી. રમતગમતમાં 
કુશળ. 1916 : એની બરેસંટના હોમરૂલ 
આંદોલનમાં સકકર્ય. 1921 : બૅકરસટર થિા 
વિલાર્યત જિાના કાર્ય્થકમનો તર્યાગ. રાજકોટના 
સરધાર ગામરે ગિન્થર વિારા પક્ષીના વશકાર 
સામરે આંદોલન. 1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 1 
િષ્થ કારાિાસ. 1932 : સતર્યાગ્રહ-આરંભરે જ 
ધરપકડ. 1 િષ્થની કરેદ. 1936 : છાપાખાનાંના 
શ્વમકોનું આંદોલન. 1937 : જુગારી કાનકેવિલ 
સામરે આંદોલન. 1938 : સામર્યિાદી પક્ષના 

સભર્ય. 1939 તથા 1943 : રાજાશાહી સામરે 
સતર્યાગ્રહ. સીમાપાર કર્યા્થ. 1938 : રાજકોટ 
સતર્યાગ્રહ. પૂિ્થતૈર્યારી. 2 િષ્થ કઠોર કારાિાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ સતર્યાગ્રહ. પવત્રકા-
પ્રચાર. 1 િષ્થ કારાિાસ. 1945 : પોરબંદર. 
મહારાણા વમલ મજૂરોના પ્રશ્રે સીમાપાર. 
1948 : મુંબઈ રાજર્યમાંથી સીમાપાર. 1951 : 
પોરબંદર, મહારાણા વમલ મજૂર આંદોલન. 
1952 : મીઠાપુર. તાતા કરેવમકલ શ્વમક 
આંદોલન. સિતંત્રતા પછી વિવિધ સામર્યિાદી 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય.

શુક્લ, શાત્્લગ્ામ
કાનપુર.

ગુજરાતી કાંવતકાર. તરેનો મમૃતદરેહ મરેળિિામાં 
પોલીસ સફળ થઈ હતી. પહરેલાં પકડાર્યા તર્યારરે 
સખત પહરેરા હરેઠળ, પણ સાંકળ તોડીનરે ભાગી 
છૂટ્ા હતા. પોલીસનરે ગોળીથી િીંધતા ગર્યરેલા. 
કડસરેમબર, 1, 1930 કાનપુરની દર્યાનંદ 
કૉલરેજના પ્રાંગણમાં ગોળીથી ઘિાર્યા અનરે મમૃતર્યુ 
પામર્યા.

શુક્લ, શાંત્ત્લા્લ પ્ાણશંકર
જનમ : 6 ઑ્ટોબર, 1919. માંડિી, કજ. સૂરત.

1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસમાં સિર્યંસરેિક. 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં પણ સિર્યંસરેિક તરીકરે 
કાર્ય્થ. 1942માં લડત આિતાં દુકાન બંધ. 
સભાઓ અનરે પવત્રકાઓની પ્રિમૃવતિ કરી. 
સૂરતમાં ધરપકડ. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહનાની 
સજા. સૂરતના હકરપુરા મંડળ કૉંગ્રરેસ સવમવતના 
ઉપ-પ્રમુખ.

શુક્લ, ત્શવશંકર પ્ાણશંકર
જનમ : 1907. ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

માધર્યવમક વશક્ષણ અમદાિાદ. સરકારી 
શાળાનો તર્યાગ. ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં િધુ 
અભર્યાસ. 1927 : ધોળકામાં પૂરપીકડતોની 
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સરેિા. 1928 : બારડોલી સતર્યાગ્રહ િરેળા 
‘નિજીિન’માં તથા વિદ્ાપીઠમાં જોડણીકોશનું 
તથા અનર્ય વશક્ષણકાર્ય્થ. 1930 : વિદ્ાપીઠના 
કાર્ય્થકર. ખરેડા તથા ભરૂચમાં સરેિા. દરેિાણ ગામરે 
ધાકરર્યાના ઘા સામરે બચી ગર્યા. મોડાસામાં 
કાંતણપ્રિમૃવતિ, દારૂની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. પંચમહાલમાં 
પ્રચાર. 1951 : અમદાિાદ. મજૂર 
મહાજનસંઘના ગ્રંથાલર્યમાં સરેિા. વર્યિસાર્ય : 
િૈદ્.

શુક્લ, હક્રપ્સાદ મત્ણશંકર
જનમ : 13 જાનર્યુઆરી, 1922. દરેિગઢબાકરર્યા, 
કજ. દાહોદ.

વનિાસ : અમદાિાદ. વર્યિસાર્ય : પત્રકાર.
કાલોલમાં કાકાનરે ઘરેર રહી અભર્યાસ કરતા. 
અખાડા- પ્રિમૃવતિમાં જોડાર્યા, તરેમાંથી દરેશભક્ત. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ર્યુિકોની 
ટુકડીની આગરેિાની લઈ, કાલોલની એમ.જી.
એસ. હાઈસકૂલ તથા બજારોમાં હડતાળ 
પડાિી, તર્યાંથી આસપાસનાં ગામોમાં જઈ 
બજારો નરે શાળાઓમાં હડતાળ પડાિી. ડરેરોલ 
સટરેશનરે તરેમની આગરેિાની હરેઠળ ર્યુિકોએ 10 
ઑગસટના રોજ ટ્રરેન રોકી, પોલીસ પાટભી હોિાથી 
લૂંટ ન થઈ શકી. તરેમના ઉપર લાઠીચાજ્થ. 
ઉશકરેરાર્યરેલા ર્યુિકોએ જમાદાર જબરૂખાનનરે 
માર્યયો. કાલોલમાં છોકરાઓએ સરઘસ કાઢી 
ભાંગફોડ કરી. ભાંગફોડનો કાર્ય્થકમ ઘડ્ો. એક 
સપ્તાહ ગુપ્ત પવત્રકા સાઇ્લોસટાઇલ કરીનરે 
પ્રગટ કરી. થોડા કદિસ બાદ ધરપકડ. દોરડાં 
બાંધી ગોધરાની સબજેલમાં પૂર્યા્થ. કરેસ ચાલર્યો. 
આશરરે 7 મવહના સબજેલમાં રહ્યા બાદ માચ્થ, 
1943માં છોડી દીધા. પોલીસરે તરત ધરપકડ 
કરી અટકાર્યતમાં રાખર્યા. ખરાબ ખોરાકના 
વિરોધમાં ઉપિાસ કર્યા્થ. સુધારો થર્યો. તર્યાંથી 
સાબરમતી જેલમાં બદલી. તર્યાં ગુજરાતના 

સમાજિાદીઓનો સંપક્થ. િાચનમાં રસ લીધો. 
તર્યાં આશરરે 7 મવહના કારાિાસ. મુક્તબાદ 
પત્રકાર. સમાજિાદી વિચારસરણી. ‘પ્રભાત’ 
તથા ‘ગુજરાત સમાચાર’ દૈવનકોના 
તંત્રીવિભાગમાં સરેિા.
અિસાન : કડસરેમબર, 2002. અમદાિાદ.

શેખ, અહમદત્મયાં અમરીરત્મયાં
જનમ : 1-6-1918. કડોદ, કજ. સૂરત.

વિદ્ાથભીકાળમાં કડોદમાં થાણાના મરેદાનમાં 
સતર્યાગ્રહીઓનરે ઘરેરો ઘાલીનરે બરેસાડતા તર્યારરે 
તરેમની સાથરે તરેઓ પણ જોડાતા અનરે રાષ્્રીર્ય 
ગીતો ગાતા. વહજરત કરીનરે આિરેલા ઘણા 
લોકોનરે મદદ કરતા. ના-કરની લડત િખતરે 
આજુબાજુનાં ગામોમાં ફરીનરે, બારડોલી 
આશ્મની સૂચના પ્રમાણરે તપાસ કરીનરે 
અહરેિાલો મોકલતા. 1942માં પવત્રકા 
િહેંચિાનું નરે પોસટરો ચોંટાડિાનું કામ કરતા. 
રરેલિરેના પાટા કોણરે ઉખરેડ્ા તરે જાણિા એમનરે 
ઘણી હરેરાનગવત કરાઈ હતી.

શેખ, નૂરમહંમદ હાસમિાઈ
જનમ : 21 જાનર્યુઆરી, 1904. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : બી.એસસી., કાપડના ઉદ્ોગ 
સાથરેના વનકટના સંબંધથી મજૂરો અનરે ગરીબો 
સાથરેના પ્રસંગો. 1932માં અમદાિાદ મજૂર 
મહાજન સંઘની પ્રિમૃવતિમાં. 1932 અનરે 42ની 
રાષ્્રીર્ય લડતો િખતરે મજૂર મહાજનનું કાર્ય્થ 
સુપરેરરે સંભાળ્ું. 1942ની વમલમજૂરોની 
હડતાળ ચલાિિામાં અનરે પછીથી કામરે ચડિા 
માટરે મજૂરોનરે સમજાિિાની અદભુત કુનરેહ. 
દારૂબંધીના કાર્ય્થ માટરે પ્રશંસનીર્ય ફાળો.

શેખ, નૂરત્મયાં
નિસારી.

રૉલરેટ ઍ્ટનો વિરોધ કરતાં ગાંધીજીનરે 
વગરફતાર કર્યા્થ સાંભળીનરે મૅકટ્રકની પરીક્ષા 
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આપતા હતા તર્યાંથી પરીક્ષાહૉલ છોડી સરકારી 
કરેળિણીનો તર્યાગ કર્યયો. નિસારીમાં 
ભ્તાશ્મમાં રહીનરે રાષ્્રીર્ય કરેળિણી, ખાદી 
િગરેરરે પ્રિમૃવતિ કરી. તર્યાંથી જ ખાદી પહરેરિાની 
પ્રવતજ્ા લીધી. 1920માં રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ લરેતા 
ર્યુિકોનરે પોતાનરે ગામ બોલાિી જંગી જાહરેર 
સભા કરી સિરાજની સમજ આપી. 1924માં 
પોતાના ગામમાં રાષ્્રીર્ય શાળા સથાપીનરે 1 િષ્થ 
વિના િરેતનરે સરેિા આપી. કખલાફત ચળિળ 
િખતરે વહનદુ-મુકસલમ એકતા માટરે અનરે 
મુકસલમોનરે સરકારી નોકરી છોડાિિા પ્રિમૃવતિ 
કરી. વિદરેશી કાપડની દુકાનોએ વપકરેકટંગ. 
1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બરે મવહનાની 
સજા. મુકસલમ નૅશનાવલસટ પાટભીની સૂરત 
કજલલામાં સથાપના કરી. 1940માં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહમાં અનરે 1942માં પણ જેલમાં ગર્યા 
હતા.

શેખ, નૂરત્મયાં હુસેનત્મયાં
જનમ : 3-12-1895. નોગામા, તા. ચીખલી.

મૅકટ્રક પાસ કરીનરે રરેલિરેમાં સરકારી નોકરી 
મળિા છતાં રાષ્્રિાદી વિચારો ધરાિતા 
હોિાથી અસિીકાર. 1918માં કૉંગ્રરેસમાં સકકર્ય 
સભર્ય તરીકરે જોડાર્યા. 1920-21માં 
અસહકારના આંદોલનમાં ઝંપલાવર્યું. પરદરેશી 
કાપડની દુકાનો પર વનર્યવમત વપકરેકટંગ કરિું, 
દારૂ-તાડીનું િરેચાણ બંધ કરાિિું િગરેરરે કાર્યયો 
કરિા લાગર્યા. તાલુકા કૉંગ્રરેસ સવમવતના મંત્રી 
તરીકરે સંગઠનનું કાર્ય્થ કર્યુું. 1922-23માં 
નાવશકમાં જંગલ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો, ધરપકડ થઈ અનરે જેલની સજા 
ભોગિી. જેલમાંથી છૂટ્ા બાદ રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિ; અસપમૃશર્યતાવનિારણ, ખાદી, રાષ્્રીર્ય 
કરેળિણી િગરેરરે. 1942ની લડત શરૂ થતાં જ 
ધરપકડ કરી, અટકાર્યતી કરેદી તરીકરે જેલમાં 

13-9-1942થી 11-6-1943 સુધી સાબરમતી 
અનરે નાવશક જેલમાં અટકાર્યતમાં રાખર્યા. તરે 
પછી ભૂદાન પ્રિમૃવતિ. િરેડછીમાં રચનાતમક 
પ્રિમૃવતિ. સરકાર તરફથી તામ્પત્ર અનરે પરેનશન 
મળતું હતું.

શેઠ, અબદુ્લહુસેન મહમદઅ્લરી
ધોળ, કજ. જામનગર.

ધોળ રાજર્યના જુલમો સામરે ઝઝૂમર્યા. ઝંડા 
સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. ધોળ છોડિું પડ્ું.

3067. શેઠ, અમૃત્લા્લ 
દ્લપતિાઈ
જનમ : 25 ઑગસટ, 1891. લીંબડી, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

અસહકારની ચળિળ શરૂ થતાં લીંબડી 
રાજર્યના મુખર્ય નર્યાર્યાધીશ તરીકરેનું રાજીનામું. 
1921 : સૌરાષ્્ર-ગુજરાતનાં દરેશી રાજર્યોમાં 
ચાલતા અતર્યાચારો નરે અનર્યાર્યો જાહરેર કરિા 
માટરે ‘સૌરાષ્્ર’ સાપ્તાવહક શરૂ કર્યુું. 1928 : 
બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. કાકઠર્યાિાડ 
રાજકીર્ય પકરષદ સથાપી. અકખલ વહનદ 
રાજસથાન પકરષદ સથાપી તરેના મંત્રી બનર્યા. 
1930 : ધોલરેરા સતર્યાગ્રહ સવમવત સથાપી. 
મીઠાનો કાનૂનભંગ કરિા બદલ અઢી િષ્થની 
સજા. 1932 : પૂિ્થ આકરિકામાં િસતા 
વહનદીઓની કૉંગ્રરેસનું પ્રમુખપદ સંભાળિા, તર્યાં 
ગર્યા. તર્યાંથી પાછા ફર્યા્થ બાદ ધરપકડ. 2 
િષ્થની સજા, 1,000 રૂવપર્યા દંડ. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 
સકકર્ય. મુંબઈમાં ‘ધ ડરેઇલી સન’ (અંગ્રરેજી) 
અનરે ‘જનમભૂવમ’ અખબારો શરૂ કર્યાું. 
ઇકનડર્યન લૅંગિરેકજઝ નર્યૂઝપરેપસ્થ ઍસોવસર્યરેશન 
સથાપી, 8 િષ્થ તરેના પ્રમુખ. 1945 : આઝાદ 
વહનદ ફોજ તથા સુભાષચંદ્ર બોઝની પ્રિમૃવતિઓના 
ખબરપત્રી તરીકરે મર્યાનમાર (બમા્થ), મલાર્યા, 
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વસંગાપુરનો પ્રિાસ.
અિસાન : 30 જુલાઈ, 1954.

શેઠ, અમૃત્લા્લ બાપુજી
જનમ : 19 ઑ્ટોબર, 1910. ઉમરરેઠ, કજ. 
આણંદ.

1930માં ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં વિદ્ાથભી હતા. 
દાંડીકૂચમાં અરણ ટુકડીમાં જોડાઈ દાંડી 
પહોંચર્યા. 12 મરે, 1930ના રોજ અબબાસ 
તૈર્યબજીની સરદારી હરેઠળ ધરાસણા કૂચ કરતા 
પકડાર્યા. ત્રણ માસની કરેદની સજા. નાવશક 
જેલમાંથી છૂટ્ા બાદ 10 મવહના િરેડછી 
આશ્મમાં. િરેડછી આશ્મ સરકારરે કબજે કર્યા્થ 
બાદ બારડોલીમાં સતર્યાગ્રહ પવત્રકા ચલાિી. 
િડોદરા રાજર્યની પોલીસરે ધરપકડ, 1 િષ્થની 
સજા ફરમાિી, કરિકટશ પોલીસનરે સોંપર્યા. 
બારડોલીમાં 6 માસની સજા થઈ, તરે વિસાપુર 
જેલમાં ભોગિી. 1942માં ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં 3.5 માસની હડતાળ પાડિા દુકાન 
બંધ રાખી. 1946થી મહરેસાણા પાસરે ખરેતીનો 
વર્યિસાર્ય.

શેઠ, ઇનદુમતરી ચરીમન્લા્લ
જનમ : 1906. અમદાિાદ.

શ્ીમંત પકરિાર. નાનપણથી દરેશભક્તના 
સંસકાર. 1922માં મૅકટ્રક પસાર કરીનરે ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠમાં જોડાર્યા. 1926માં સનાતક પ્રથમ 
કક્ષામાં. રાષ્્રીર્ય વશક્ષણ અનરે ખાદીના કાર્ય્થમાં 
જોડાર્યાં. અમદાિાદના ખાદીમંકદરની સથાપના 
અનરે સંચાલનમાં મહતિનું પ્રદાન. 1941 : 
અમદાિાદમાં કોમી હુલલડ શાંત કરિા ભગીરથ 
પ્રર્યાસ. અમદાિાદ સુધરાઈ અનરે મર્યુવનવસપલ 
સકૂલ બોડ્થના સભર્ય તરીકરે કામગીરી. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન 10 માસ જેલ. 
1946 : ધારાસભર્ય, પાલ્થમરેનટરી સરેકરેટરી બનર્યાં, 
1952 : નાર્યબ વશક્ષણમંત્રી બનર્યાં. 1956 : 

મુંબઈ રાજર્યમાં સમાજકલર્યાણ ખાતાનાં મંત્રી. 
1957માં અમદાિાદમાં વશક્ષણ અનરે 
સમાજકલર્યાણનું કામ. અનરેક સરકારી તથા 
કબનસરકારી સવમવતઓમાં કામગીરી. શરેઠ 
વચમનલાલ નગીનદાસ વિદ્ાવિહાર, શ્ીમતી 
માણરેકબા વિનર્યવિહાર, મવહલા સમુન્નવત સંઘ 
િગરેરરે સંસથાઓની સથાપના અનરે વિકાસમાં 
સકકર્ય પ્રદાન. સંઘની પ્રિમૃવતિઓનરે સતત 
પ્રોતસાહન. 1958થી 1962 : સરેનટ્રલ િરેલફરેર 
બોડ્થમાં ગુજરાતનાં પ્રવતવનવધ. અમદાિાદ શહરેર 
કૉંગ્રરેસ સવમવતનાં પ્રમુખ. 1962-1967 : 
ગુજરાત રાજર્યનાં વશક્ષણમંત્રી.
અિસાન : 1985.

શેઠ, કમુબહેન દરો્લતરાય
જનમ : 15 જાનર્યુઆરી, 1919. અમરરેલી.

વનિાસ : ભાિનગર.
અભર્યાસ : મૅકટ્રક, મૉનટરેસોરી ટ્રરેઇનડ. સાિ્થજવનક 
કાર્ય્થકર. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા નીચરે તરેમની 2 િાર 
ધરપકડ. લાંબો કારાિાસ. દંડ નવહ ભરીનરે િધુ 
જેલિાસ. 3 િષ્થની પુત્રી પણ જેલમાં સાથરે 
હતી. (શરૂઆતમાં બાળકીનરે પણ જેલના સૂકા 
રોટલા-દાળથી નભાિી લરેિું પડ્ું.) છરેલલરે 
રાજકોટમાં સથાર્યી.
શરેઠ, કાનજી ગંગાદાસ
જનમ : 1915. સાિરકુંડલા, કજ. ભાિનગર.
અભર્યાસ : ધોરણ 7. 1930-31ના મીઠા-
સતર્યાગ્રહ િખતરે ઘોઘામાં કાનૂનભંગ કરતાં 
ધરપકડ. અટકાર્યત અનરે 3 માસની સખત 
જેલની સજા. સાબરમતી જેલમાં. સિરાજ 
આિતાં સુધી (લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ). 
હદપારી. મુંબઈમાં અંગત વિર્યસાર્ય. ગુજરાત 
સરકારનું પરેનશન.

શેઠ, કરીત્ત્જકાંત વ્રજ્લા્લ
જનમ : 29 ઑ્ટોબર, 1915. લીંબડી, કજ. 
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સુરરેનદ્રનગર.

અભર્યાસ : પૂિ્થસનાતક, સાવહતર્યરતન. 1930-
32ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરા, રાણપુર 
અનરે ધંધૂકામાંથી સવિનર્ય કાનૂનભંગ કરતાં 
ધરપકડ. ધંધૂકા, સાબરમતી તરેમજ વિસાપુરમાં 
કુલ 8 માસની જેલ. માલવમલકત જપ્ત. 
(લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ.) મુંબઈમાં સથાર્યી. 
પરેનશન કરે તામ્પત્ર માંગરેલ નથી.

શેઠ, કંુવરજી આણંદજી
ભાિનગર.

અસહકારની ચળિળ. 1920-22 : દરવમર્યાન 
શરેઠ કુંિરજી આણંદજી દારૂવનષરેધની ચળિળમાં 
અગ્રરેસર રહ્યા હતા. તરેમણરે ભાિનગરનાં વિવિધ 
જ્ાવતપંચોમાં દારૂ નવહ પીિાની પ્રવતજ્ાઓ 
લરેિડાિી હતી.

શેઠ, ગંગાદાસ કાનજી
જનમ : 1915. સાિરકુંડલા, કજ. ભાિનગર. 
અભર્યાસ : ધોરણ સાત.

1930-31ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ િખતરે ઘોઘામાં 
કાનૂનભંગ કરતાં ધરપકડ થઈ. થોડો િખત 
અટકમાં રાખીનરે કરેસ ચલાિિામાં આવર્યો. ત્રણ 
માસની સખત કરેદની સજા. સાબરમતી જેલમાં 
સજા ભોગિી. લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ 
સિરાજ આિતાં સુધી હદપારી ભોગિી. 
ગુજરાત સરકારનું પરેનશન મળરે છરે.

શેઠ, ત્ગરધર્લા્લ ચતુરદાસ
જનમ : 1903. ભરૂચ.

અભર્યાસ : ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના સનાતક, 
ગવણતવિશારદ. 1921 : અસહકારમાં. કૉલરેજ- 
તર્યાગ. વિદ્ાપીઠમાં પ્રિરેશ. 1930 : મીઠા 
સતર્યાગ્રહ, ધરપકડ. 3 મવહના કારાિાસ, 
સાબરમતી. પોંકડચરેરી(પુદુચરેરી) શ્ી અરવિંદ 
આશ્મમાં સાધક.

શેઠ, ત્ગરધર્લા્લ છરોટા્લા્લ
જનમ : 23 નિરેમબર, 1914. દાહોદ.

અભર્યાસ : ધોરણ 6. દરેશપ્રરેમી. 1932ની 
ચળિળ દરવમર્યાન દાહોદમાં દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. ધરપકડ. 6 માસની કરેદ તથા દંડની 
સજા. દંડ ન ભરિાથી જપ્તી કરીનરે િસૂલ. 
સાબરમતી તથા વિસાપુર જેલમાં સજા 
ભોગિી.

શેઠ, ગુ્લાબચંદ ત્લકચંદ
જનમ : 1901. રાજકોટ.

અભર્યાસ : સાધારણ. 1930-31ના ધોલરેરા 
સતર્યાગ્રહમાં. ધરપકડ. સાબરમતી જેલમાં 
જેલિાસ. ધાંગધાની લડતમાં સકકર્ય. રાજર્યના 
જુલમો િરેઠા. 1932 : મીઠાની લડતમાં ભાગ. 
ધરપકડ. જેલિાસ. રાજકોટની લડત િખતરે 
જેલિાસ. બાહોશ િરેપારી. આકરિકા-ર્યુરોપમાં 
િરેપારમાં સફળ. સિાતંત્ર્યસૈવનકો માટરે દાનનો 
પ્રિાહ. દાનિીર, કાનતા સ્ત્રી વિકાસગમૃહ, વિવિધ 
હૉકસપટલો, શૈક્ષવણક સંસથાઓ, સામાકજક 
કાર્ય્થકર.
અિસાન : 13 જૂન, 1967, મુંબઈ.

શેઠ, ગરોરધનદાસ જાદવજી
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

લક્મીકાંત શ્ીકાંત અનરે અંબાલાલ વર્યાસની 
પ્રિમૃવતિઓથી રાષ્્રીર્ય જાગમૃવત. 1930ની ચળિળ 
દરવમર્યાન ઝાલોદમાં કોળીિાડામાં કલાલના 
દારૂનાં પીઠાં ઉપર વપકરેકટંગ. માવલકના નોકરરે 
ગોળીબાર કર્યયો. ગોરધનદાસ બચી ગર્યા. તરેથી 
ગામમાં પુષકળ ધમાલ. ગોળીબારના વિરોધમાં 
ભાષણો.

શેઠ, ચરીમન્લા્લ માણેક્લા્લ
જનમ : 2 સપટરેમબર, 1928.

અભર્યાસ : એમ.એ. િતન : સંખરેડા. કજ. 
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િડોદરા. ગોિા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1955, 15મી ઑગસટના રોજ ભારતીર્ય 
જનસંઘ ગુજરાત પ્રદરેશની ટુકડીના આગરેિાન. 
નાના સરખા રૂમમાં પાંચ સો જણાનરે કરેદ. 48 
કલાક પાણી િગર. કોટડીની અંદર જ પુરાઈ 
રહ્યા અનરે માર ખાધો. ‘શૂટ ઍટ સાઇટ’નો 
હુકમ હતો છતાં એ પ્રદરેશમાં પ્રિરેશ કરી માર 
ખાધો. દરેશ માટરે મરી ફીટિાની પ્રબળ ભાિના. 
ગુજરાત ર્યુવનિવસ્થટીનાં દસ િષ્થ સરેનરેટ સભર્ય. 
આરસ્થ કૉલરેજ, કપડિંજમાં ઇવતહાસના 
અધર્યાપક.

શેઠ, છગન્લા્લ ઝવેરચંદ
જનમ : ધોળ, કજ. જામનગર.

ધોળ રાજર્યના જુલમો સામરે માથું ઊંચકીનરે 
લડત આપી. ધોળના ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. તરેના પકરણામરે તરેમનરે સહન કરિું પડ્ું. 
ગામ છોડિાની ફરજ પડી. ભારત સરકારનું 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

શેઠ, જમનાદાસ દ્ારકાદાસ
મુંબઈ.

શંકરલાલ બૅંકર, રતનસી ધરમશી, ક. મા. 
મુનશી િગરેરરે સાથરે હોમરૂલ લીગનો પ્રચાર 
કરિા િખતોિખત ગુજરાતનાં શહરેરો 
અમદાિાદ, નકડર્યાદ, ભરૂચ, સૂરત િગરેરરેનો 
પ્રિાસ ખરેડી સભાઓમાં ભાષણો. લોકજાગમૃવત 
કરતા. ખરેડા સતર્યાગ્રહ (1951) દરવમર્યાન 
કજલલાના પ્રિાસ કરી પ્રચાર. રૉલરેટ ઍ્ટ, 
1919નો વિરોધ કરતા. ગુજરાતમાં આિી 
જુસસાદાર ભાષણો કરતા.

શેઠ, જમુબહેન રમણ્લા્લ 
છરોટા્લા્લ
જનમ : 1915 આશરરે. દાહોદ.

1932ના ફરેરિુઆરીમાં ગરેરકાર્યદરે પવત્રકા છાપિા 
સાઇ્લોસટાઇલ મશીન રમણલાલ શરેઠનરે ઘરેર 

હતું. પોલીસની રરેડ પડિાથી જમુબહરેનરે 
પોલીસનો અિરોધ અનરે રકઝક કરી. મશીન 
ખસરેડાઈ જાર્ય તર્યાં સુધી રકાિટ અનરે વિરોધ 
કર્યયો. તરેથી જમુબહરેનની ધરપકડ. 4 માસની 
કરેદની સજા અનરે રૂ. 60 દંડ અનરે દંડ ન ભરરે તો 
1.5 માસની િધુ સજા. દંડ ન ભર્યયો. તરેમણરે 
સજા સાબરમતી, બરેલગામ અનરે ધૂવળર્યાની 
જેલમાં ભોગિી.

શેઠ, જયંતરી્લા્લ જાદવજી
જનમ : 13 એવપ્રલ, 1912. મહુિા, કજ. ભાિનગર.

1932 : મીઠાની લડત િખતરે મુંબઈમાં લડતમાં 
ભાગ. 1940માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ િખતરે 
મુંબઈમાં પવત્રકાઓ િહેંચતાં ધરપકડ. િરલી 
જેલમાં 1 િષ્થની સજા. રાજર્ય-સરકારનું પરેનશન 
એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

શેઠ, જયંતરી્લા્લ મરોજી્લા્લ
જનમ : 1923. દરેિગઢબાકરર્યા, કજ. દાહોદ.

1942ની ચળિળની દરેિગઢબાકરર્યા દરેશી 
રાજર્યમાં કંઈ પ્રિમૃવતિ ન હોિાથી, સપટરેમબરમાં 
ગોધરા જઈ તર્યાં સરઘસમાં જોડાર્યા. ‘ઇકનકલાબ 
વઝંદાબાદ’, ‘મહાતમા ગાંધી કી જર્ય’ િગરેરરે 
સૂત્રોચચાર. ધરપકડ. 4 માસની કરેદની સજા.
અિસાન : 1992.

શેઠ, ટરોકરશરીિાઈ વખતચંદ
હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધાની લડત િખતરે હળિદમાં સકકર્ય. 
પોલીસમાર. હદપાર. આવથ્થક રીતરે ખૂબ સહન 
કર્યુું.

3081. શેઠ, ક્દનકર્લા્લ 
જાદવ્લા્લ

ઝા્લરોદ, ત્જ. દાહરોદ.
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં આગળ પડતો 
ભાગ લીધો. સભા-સરઘસો, પવત્રકાપ્રિમૃવતિ 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 579

િગરેરરેમાં સકકર્ય હતા. તરેમની ધરપકડ કરિામાં 
આિી અનરે તરેમણરે જેલની સજા પણ ભોગિી 
હતી.

શેઠ, દરો્લતરાય અમૃત્લા્લ
જનમ : 10 એવપ્રલ, 1918. મહુિા, કજ. ભાિનગર.

અભર્યાસ : કૉલરેજનું એક િષ્થ પાસ. પૂ. ઠક્કર-
બાપાના પ્રભાિ હરેઠળ. 1935માં મુંબઈની 
એકલફનસટન કૉલરેજ છોડીનરે હકરજનસરેિાનું કાર્ય્થ. 
જૂના માંગરોળ રાજર્યના શીલ ગામરે 
હકરજનસરેિાનું થાણું સથાપીનરે કામ. રાજકોટ, 
ભાિનગરમાં પણ હકરજનસરેિાનું કાર્ય્થ. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે 
‘વહનદસંરક્ષણ ધારા’ નીચરે બરે િાર ધરપકડ 
અનરે ભાિનગર સરેનટ્રલ જેલમાં કારાિાસ. 
તરેમનાં પતની કમુબહરેન પણ જેલિાસી. 
જેલમાંથી છૂટ્ા બાદ ચમાર કોમના ઉતથાનના 
કાર્ય્થમાં. સૌરાષ્્ર રાજર્યના કજલલા પંચાર્યત 
અવધકારી. 1976 સુધી વિવિધ અવધકારપદરે 
રહ્યા. ગ્રામઉતથાનનાં કાર્યયો ભાિનાપૂિ્થક પાર 
પાડ્ાં. રચનાતમક કાર્ય્થકર.

શેઠ, નરરોત્તમદાસ ્લા્લજીિાઈ
જનમ : 16 ફરેરિુઆરી, 1899. જૂનાગઢ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી. િકીલ. 
જૂનાગઢ રાજર્યના નિાબી તંત્રમાં. િરેરાિળમાં 
ડૉ. ખંઢરેકરર્યા સવહત પાંચ ખૂન થર્યાં તર્યારરે તરેની 
સામરે પ્રચંડ વિરોધ જગાડિામાં અગ્રભાગ. 
1938માં જૂનાગઢમાં પ્રજામંડળની પ્રિમૃવતિ. 
ધરપકડ. નિાબી જેલમાં અમાનુષી ત્રાસ 
સહન કર્યયો. દીિમુક્ત સવમવતની રચના. 
મહતિનો ભાગ. અતર્યાચારો સામરે લડતા રહ્યા.

શેઠ નાના્લા્લ નારણદાસ
જનમ : 3 ફરેરિુઆરી 1894. બાબરા, કજ. અમરરેલી. 
અભર્યાસ : ધોરણ 4.

1930-31માં મીઠાની લડતમાં ભાગ લીધો. તરે 

પછી રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ 
કરિામાં આિી. જેલિાસ. પરેનશન તથા તામ્પત્ર 
એનાર્યત થર્યરેલ.
વનધન : 29 નિરેમબર, 1979.

શેઠ, ત્નમ્જળાબહેન ્લલ્લુિાઈ
જનમ : 23 જુલાઈ, 1926. અમરરેલી.

અભર્યાસ : નૉન-મૅકટ્રક. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
લડતમાં પ્રચારપવત્રકા. સરઘસ. ધરપકડ. 
માવચર્યાળા ગામરે નજરકરેદ. સાિરકુંડલામાં 
રાજકીર્ય-સામાકજક અનરે શૈક્ષવણક પ્રિમૃવતિઓ. 
કુંડલા મવહલા મંડળ, સ્ત્રી-અધર્યાપન મંકદર. 
અમરરેલીનું મવહલા છાત્રાલર્ય, મવહલા 
વિકાસગમૃહ સંસથાઓનું સંચાલન. વપતા 
જગજીિનદાસ અમરરેલીના લોકસરેિક. કુંડલાના 
લોકસરેિક લલલુભાઈ શરેઠનાં પતની.

શેઠ, પાનાચંદ ત્રિિરોવનદાસ
હળિદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

હળિદના અગ્રગણર્ય િરેપારી. ધાંગધાની લડત 
િખતરે લોકો ઉપર ગુજારરેલા વસતમો સામરે 
વિરોધકદન ઊજિિામાં ભાગ લીધો. તરેથી 
ધરપકડ. તરેમના ઘર પર જપ્તી બરેસાડી. લડત 
દરવમર્યાન ઘણું સહન કર્યુું.

શેઠ, પ્િુદાસ ્લા્લજી
પોરબંદર.

1920થી જાહરેર પ્રિમૃવતિ. આપવતિકાળમાં લોકોનરે 
મદદ. પાંજરાપોળનું સંચાલન. વિવિધ રીતરે 
લોકસરેિા. રાજર્યનરે આ કાર્યયો નાપસંદ હોિાથી 
વનવમતિ શોધીનરે માર્યા્થ, ખૂબ હરેરાન કર્યા્થ.

3085. શેઠ, પ્ાણ્લા્લ ઘે્લાિાઈ
બારડોલી, કજ. સૂરત.

1942ની લડતમાં સકૂલના કમપાઉનડમાં બૉંબ 
ફૂટિાથી ધરપકડ. 6 માસની સજા. સકૂલની 
નોકરી ગુમાિી. દરેશ માટરે સહન કર્યુું.
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શેઠ, બળદેવદાસ મગન્લા્લ
દાહોદ.

1930ની લડત દરવમર્યાન દાહોદના કલાલના 
ઝાંપા પાસરેનાં દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
માવલકોની ફકરર્યાદ. પોલીસ વિારા ધરપકડ. કરેસ 
ચલાિીનરે 1 માસના કારાિાસની સજા.

શેઠ, િગવાનદાસ મેઘજીિાઈ
જનમ : 1899. જામનગર.

જામનગર પ્રજામંડળની ચળિળના ટરેકરેદાર. 
ગુંડાટોળીએ હુમલો કર્યયો. માંડ બચર્યા.
અિસાન : 10-11-1965.

શેઠ, મગન્લા્લ ગરોપા્લદાસ.
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મરે, 1930માં ધરાસણાના 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિા ગર્યા. તર્યાં માર ખાધો. 
ધરાસણાથી લાિરેલા મીઠાની ગામ િચચરેના 
ચોકમાં હરાજી કરી. જાનર્યુઆરી, 1932માં 
નરેતાઓની ધરપકડના વિરોધમાં તરેમની 
આગરેિાની હરેઠળ મોટું સરઘસ કાઢું. તરેમની 
ધરપકડ થઈ, અનરે છ માસની જેલની સજા 
થઈ.

શેઠ, મત્ણ્લા્લ છગન્લા્લ
જનમ : 3 માચ્થ, 1913. પૂિ્થ આકરિકા.

1930 : રાણપુર સંગ્રામ સવમવતમાં ર્યુદ્ધમંત્રી. 
કરાંચીમાં મીઠા-સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1938-
39 : કરાંચી. (હિરે પાકકસતાનમાં) પત્રકાર. 
એડન િાસ.

શેઠ, રણછરોડિાઈ
અમદાિાદ.

વમલમાવલક. 1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ કરિા 
ધરાસણાના રણમરેદાનમાં ખડા થઈ જિા 50 

સૈવનકોની ટુકડી લઈનરે અમદાિાદથી નીકળ્ા. 
પોલીસો તરે ટુકડી સાથરે ગાડીમાં બરેઠા અનરે 
બારરેજડી રરેલિરેસટરેશનરે ટ્રરેન ઊભી રખાિી તરેમની 
તથા બધા સૈવનકોની ધરપકડ કરિામાં આિી.

શેઠ, રણછરોડિાઈ દ્ારકાદાસ
જનમ : જાનર્યુઆરી, 1899. થામણા, કજ. આણંદ.

1905 : બંગભંગ-આંદોલન. સિદરેશીવ્રતનું 
પાલન. 1921 : ખાદીકાંતણ તથા ખાદીધારણ. 
સિાિલંબન. ઉમરરેઠ અંબરકરેનદ્રની સથાપના. 
1937-38 : સિયોદર્ય સંમરેલનમાં 2 મવહના 
કાર્ય્થ. થામણા સાિ્થજવનક સંસથાઓમાં 
વહસાબલક્ષી સરેિા. 1942 : અસહકાર. 
સરકારી નોકરીનો બવહષકાર. ઉશકરેરણી માટરે છ 
મવહના કારાિાસ. રૂ. 250 દંડ. 1943 : 
પદર્યાત્રમાં ભાગ. થામણા ખાદી-કરેનદ્રનું 
સંચાલન. 1947 : વર્યિસાર્ય કમૃવષ.

શેઠ, રતનસરી ધરમશરી
મુંબઈ. ગુજરાતી.

મુંબઈના પ્રવસદ્ધ શ્ીમંત મોરારજી ગોકળદાસના 
પૌત્ર હતા. તરેમના વપતાશ્ી ધરમશી અનરે કાકા 
નરોતિમની જેમ તરેઓ પણ વથર્યૉસૉવફસટ અનરે 
એની બરેસનટના પ્રશંસક તથા હોમરૂલની 
ચળિળના આગરેિાન હતા. તરેઓ ઉમર 
સોબાની, બી. જી. હોવન્થમરેન તથા જમનાદાસ 
વિારકાદાસ સાથરે દર અઠિાકડર્યરે ગુજરાતનાં 
શહરેરોમાં સભાઓ રાખીનરે હોમરૂલ લીગનો 
પ્રચાર કરતા. હોમરૂલનો સંદરેશો ફરેલાિતા, 
લોકજાગમૃવત.

શેઠ, રત્ત્લા્લ મરોહન્લા્લ
જનમ : 10 સપટરેમબર, 1910. બાિળા, કજ. 
અમદાિાદ.

1930 : ધંધૂકા તથા ધોલરેરા મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 6 
મવહના કારાિાસ, થાણા. 1932 : ધોલરેરા 
સતર્યાગ્રહની ટુકડીના આગરેિાન. 1 િષ્થ અનરે 6 
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મવહના કારાિાસ, વિસાપુર. પ્રજામંડળોમાં 
સકકર્ય. 1934 : ભાિનગર ર્યુિક સંઘની 
સથાપના. 1935 : ‘જનમભૂવમ’ પત્રના મુખર્ય 
સંચાલક. લીંબડીની લડતમાં ભાગ લીધો.

શેઠ, રમણ્લા્લ છરોટા્લા્લ
દાહોદ.

1930ની ચળિળમાં દાહોદમાં દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ કરી આકદિાસીઓનરે દારૂ ન પીિા 
સમજાિતા. દારૂનાં પીઠાંના માવલકોની આિક 
ઘટિાનરે કારણરે પોલીસની મદદ લીધી. તરેમની 
ધરપકડ કરી. 1 માસની કરેદની સજા થઈ. 
1932માં ધરપકડ. 2.5 િષ્થની કરેદ વિસાપુરની 
જેલમાં ભોગિી. 1941 : દાહોદમાં વર્યક્તગત 
સતર્યાગ્રહ. 5.5 માસની કરેદની સજા. 1942ની 
ચળિળ િખતરે દાહોદમાં ઉતસાહી ર્યુિકોએ 
રાષ્્રધિજ સવહત સરઘસ. સરકારવિરોધી 
સૂત્રોચચાર. સરઘસમાંથી સભા. ધરપકડ. કરેસ 
ચાલર્યો. પોતરે બધાના આગરેિાન હતા અનરે 
અગાઉ સજા થર્યરેલી તરેથી આઠ માસની સખત 
કરેદની સજા અનરે રૂ. 100 દંડ. દંડ ન ભરરે તો 
િધુ 4 માસની સજા. સાબરમતી જેલમાં સજા 
ભોગિી.

શેઠ, ્લલ્લુિાઈ મરોતરીચંદ
જનમ : 30-1-1916. કુંડલા, કજ. ભાિનગર.

14 િષ્થની ઉંમરરે ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં જોડાિા 
લીંબડી છાિણીમાં પહોંચર્યા. તર્યાં પોલીસોએ 
માર માર્યયો. નાની ઉંમર હોિાથી છોડી મૂ્ર્યા. 
ફરી સતર્યાગ્રહ કરતાં ઘોઘાથી પકડાર્યા. એક 
કોટડીમાં પૂર્યા્થ. 3-3 માસની એમ 6 માસની 
સજા થઈ. ગળામાં ગાવળર્યો નાખી જેલમાં લઈ 
ગર્યા. સાબરમતી જેલમાં વિવિધ સજાઓ 
કરિામાં આિી. નજરકરેદ રહ્યા. 1938માં 
ખાદીમંડળની સથાપના. લોકજાગમૃવત. 
હકરજનસરેિા. ખાદીપ્રિમૃવતિ. ર્યુિક- સંગઠન 

િગરેરરે.
1947માં આરઝી હકૂમત િખતરે ભાગ લીધો.

શેઠ, વજુિાઈ ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 15 નિરેમબર, 1913. પોરબંદર.

અભર્યાસ : 4 અંગ્રરેજી. 1930 : મીઠા સતર્યાગ્રહ. 
િાનરસરેનાગઠન. પવત્રકાવિતરણ. નાની િર્યનરે 
કારણરે છુટકારો. 1931 : પરદરેશી કાપડના 
ભંડારો સામરે વપકરેકટંગ, ભારરે લાઠીમાર. બરેભાન. 
1942 : લોકકાંવત. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ.

શેઠ, વલ્લિદાસ મગન્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1930ની ચળિળમાં દારૂના પીઠા પર વપકરેકટંગ 
કરતા હતા. ફરેરિુઆરી, 1941માં સરકારની 
વિશ્વર્યુદ્ધની નીવત વિરદ્ધ સૂત્રોચચાર અનરે 
ભાષણ કરી, વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કર્યયો. 
ધરપકડ. 4 માસની કરેદની સજા. 1942માં 15 
ઑગસટના રોજ સરઘસ પર લાઠીમાર. 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા.

શેઠ, ત્વનરોદચંદ્ર રમણ્લા્લ
ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં આગળ પડતો 
ભાગ લીધો. સભા-સરઘસો, પવત્રકાપ્રિમૃવતિ 
િગરેરરેમાં સકકર્ય હતા. તરેમની ધરપકડ કરિામાં 
આિી અનરે જેલની સજા ભોગિી હતી.

શેઠ, વરીરચંદ િરીખાિાઈ
જનમ : 30 નિરેમબર, 1906. િણોદ, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

1920 : સરકારી શાળાનો તર્યાગ. 1921માં 
દારૂની દુકાનો પર વપકરેકટંગ. 1928 : િણોદની 
સિાસો એકર ભૂવમ જપ્ત. 1930 : મુંબઈમાં 
સતર્યાગ્રહ છાિણી. ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં 
પવત્રકાવિતરણ. 15 મવહના કારાિાસ. 1932 : 
િણોદના ઠાકોર વિારા સીમાપાર. કનડગત. 1 
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િષ્થ કારાિાસ. 1934 : મુંબઈ કાકઠર્યાિાડ 
પ્રજામંડળમાં. 1939 : રાજકોટ સતર્યાગ્રહ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. પુણરેમાં 
ધરપકડ અનરે અટકાર્યત. 1944 : ઘર પર 
જપ્તી. સાવહતર્ય જપ્ત. 100 રૂવપર્યા દંડ. 1945 
: મુંબઈ કાકઠર્યાિાડ પ્રજામંડળના મંત્રી. 1947 
: જૂનાગઢ લોકલડત. કુંકાિાિમાં થાણું. 1948 
: સૌરાષ્્ર સરકાર િતી િણોદ રાજર્યનો કબજો 
લીધો. ગરેરરીવતઓ પ્રકાશમાં લાવર્યા. સાિ્થજવનક 
પ્રિમૃવતિ.
અિસાન : 3-11-1982.

શેઠ, વ્રજ્લા્લ દ્લપતિાઈ
જનમ : 1895. લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930-31ની મીઠાની લડતમાં જોડાર્યા. 
પોલીસના બરેહદ મારના ભોગ બનર્યા. મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ કરતાં ધરપકડ થઈ. 2.5 િષ્થની 
જેલ તથા રૂવપર્યા એક હજારનો દંડ થર્યો. દંડ 
િસૂલ કરિા તરેમના ઘરરે 7 િખત જપ્તી આિી. 
માલવમલકત લૂંટી લીધી.

શેઠ, શાંતાબહેન ત્ગરધર્લા્લ
દાહોદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન 1-10-1942ના 
રોજ પોલીસ, સજા કરરેલ ર્યુિાનોનરે સાબરમતી 
જેલમાં લઈ જતી હતી તર્યારરે તરેમનરે વિદાર્ય 
આપીનરે પાછી ફરતી સ્ત્રીઓએ આકરી સજા 
કરનાર મૅકજસટ્રરેટ નાટરેકરના મકાન પાસરે ‘હાર્ય 
નાટરેકર હાર્ય હાર્ય’ બોલી છાકજર્યાં લીધાં. તરેથી 
8 બહરેનો સવહત ધરપકડ. બરે માસની કરેદની 
સજા.

શેઠ, શાંત્ત્લા્લ નગરીનદાસ
જનમ : 29-9-1917. જામગનર.

જામનગરમાં પ્રજામંડળની પ્રિમૃવતિઓમાં 
અગ્રભાગ લીધો. ખૂબ સહન કર્યુું. એમના પર 
નજરકરેદનો પહરેરો રાખિામાં આિતો.

શેઠ, સુખ્લા્લિાઈ માણેકચંદ
િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ફૂલચંદભાઈના ર્યુિાન સાથીદાર. દારૂ તરેમજ 
વિદરેશી કાપડના વપકરેકટંગના કાર્ય્થકમોમાં ભાગ 
લીધો. ખાખરરેચી, ધોળ, ધાંગધાની લડતોમાં 
ભાગ લીધો. રાજર્યનો ખૂબ ત્રાસ િરેઠો. 
િઢિાણ પ્રજામંડળની િાણીસિાતંત્ર્યની લડત 
િખતરે અગ્રભાગ ભજવર્યો. માર ખાધો. 
1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે પ્રિચન 
કરતાં પોલીસોએ ઝૂડી નાખર્યા. ધરપકડ થઈ. 6 
માસ જેલ ભોગિી.

શેઠ, હરજીવન કમચુિાઈ
િણોદ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930-31ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરાની 
છાિણીમાંથી સવિનર્ય કાનૂનભંગ કરતા 
પકડાર્યા. જેલિાસ ભોગવર્યો. તરેમના કુટુંબનરે 
દરબારરે હદપાર કર્યુું. વમલકત ગુમાિી.

શેઠ, હરીરાબહેન કેશવ્લા્લ
જનમ : 15-12-1915. રાજકોટ.

1930-32ની મીઠાની લડત િખતરે દારૂ તરેમજ 
વિદરેશી કાપડ ઉપર વપકરેકટંગના કામમાં ભાગ 
લીધો. રાજકોટની લડત િખતરે સભા-સરઘસ, 
વપકરેકટંગના કાર્ય્થકમોમાં જોડાર્યા, ધરપકડ થઈ. 
6 માસ જેલ ભોગિી.

શે્લત અમૃત્લા્લ બાપુજી
જનમ : 19 ઑ્ટોબર 1910. ઉમરરેઠ, કજ. આણંદ.

ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ. ગાંધીજીની 
દાંડીકૂચ િખતરે અરણ ટુકડીમાં જોડાર્યા હતા. 
ધરાસણામાં અબબાસસાહરેબની ટુકડી સાથરે 
વગરફતાર થર્યા અનરે ત્રણ મવહનાની કરેદની 
સજા થઈ. જેલમાંથી છૂટ્ા બાદ દશ મવહના 
િરેડછી આશ્મમાં રહ્યા. ‘બારડોલી સતર્યાગ્રહ 
પવત્રકા’નું સંચાલન કરતાં ગાર્યકિાડી (િડોદરા) 
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રાજર્યમાં એક િષ્થની કરેદની સજા થઈ. 
વિસાપુરમાં સજા ભોગિી પછી ફરીથી 
બારડોલીમાં સતર્યાગ્રહ કરી, ધરપકડ િહોરી. 
એક િષ્થની કરેદની સજા થઈ.

શે્લત, ધરીરજ્લા્લ બાપુજી
ઉમરરેઠ, કજ. આણંદ.

1930, 28 કડસરેમબરના રોજ બોરસદ, પીઠાં 
ઉપર લોકોનરે મકદરાતર્યાગ કરિા સમજાિતાં 
ધરપકડ. 1931, 5 જાનર્યુઆરી : 2 મવહના 
કારાિાસ. રૂ. 50 દંડ.

શે્લત, હક્રપ્સાદ બાપુજી
ઉમરરેઠ, કજ. આણંદ.

1928 : વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ. 1930 : મીઠા- 
સતર્યાગ્રહમાં પ્રચાર. 1932 : વિદ્ાપીઠનાં 
ભિનોની જપ્તી સમર્યરે ધરપકડ અનરે મુક્ત. 
રાસ અનરે ખરેડામાં સતર્યાગ્રહ કરતાં ધરપકડ. 
1932, 1928 એવપ્રલ, 3 મવહના કારાિાસ. 
નિજીિન કાર્યા્થલર્યમાં કમ્થચારી.

શૈ્લેશકુમાર તનસુખરાય
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેિાથી 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. તરેમણરે ટૂંકો 
જેલિાસ ભોગવર્યો, પછી રાજર્યની સરકારરે 
છોડી મૂ્ર્યા.

શ્રીકાંત, ્લક્મરીદાસ મંગળદાસ
જનમ : 1897. મુંબઈ, કાર્ય્થક્ષરેત્ર : દાહોદ.

1930 : ઠક્કરબાપાની પ્રરેરણાથી ભીલ સરેિા 
મંડળમાં જોડાર્યા. પંચમહાલ સવહત ભારતના 
અનર્ય આકદિાસી પ્રદરેશોમાં સરેિાકાર્ય્થ કર્યુું. 
કાલોલ તાલુકામાં પંચમહાલ મલાિ જંગલ 
સતર્યાગ્રહના આગરેિાન. 9 મવહના કારાિાસ. 
1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થ કારાિાસ. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલન. 1 િષ્થ અનરે 6 

મવહના કારાિાસ. આકદિાસી ક્ષરેત્રોમાં વનિાસ. 
આકદિાસી કલર્યાણ પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. ભીલ 
સરેિામંડળના આજીિન સરેિક. 1954 : આકદમ 
જાવતસરેિક સંઘમાં સકકર્ય. પછાત જાવતઓના 
કવમશનર. અિસાન થર્યરેલ છરે.

શ્રીમતરીબહેન
સાબરમતી આશ્મ, અમદાિાદ.

મૂળ કબહારનાં હતાં. 1930ની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મરે, 1930માં સાબરમતી 
આશ્મથી ભાદરણની છાિણીમાં આિીનરે 
રહ્યાં. ગાંધીજીના આદરેશ મુજબ પરદરેશી કાપડ 
અનરે દારૂની દુકાનો પર ચોકી કરતાં. તરેમજ 
કાપડના િરેપારીઓ અનરે દારૂ પીનારાઓનરે 
સમજાિિાનું કામ કરતાં. વપકરેકટંગ કરિા બદલ 
ધરપકડ અનરે જેલની સજા થઈ હતી.

શ્રીમાળરી, દરીપાિાઈ ડાહ્ાિાઈ
જનમ : 21 ઑગસટ, 1921. વિરમગામ, કજ. 
અમદાિાદ.

અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 1942ની લડત િખતરે 30-
10-1942ના રોજ સરઘસમાંથી ધરપકડ. 
પોલીસરે સખત માર્યા્થ. 2 માસની સજા અનરે 
દંડ. પાછળથી વશક્ષણનું કાર્ય્થ.

શ્રીમાળરી, નાગરદાસ દે.
જનમ : 1922. છવનર્યાર, તા. વિરમગામ. ગરો 
રિાહ્ણ. કમ્થભૂવમ – પાટડી.

પાટડીની પ્રાથવમક શાળામાં વશક્ષક. હકરપુરા 
કૉંગ્રરેસ અવધિરેશનમાં 1938માં સિર્યંસરેિક. 
રાષ્્રીર્ય નરેતાઓનો સંપક્થ. પાટડીમાં પ્રિમૃવતિ. 
આજીિન ખાદી પહરેરિાની અનરે સતર્ય 
બોલિાની પ્રવતજ્ા લીધી. પ્રભાતફરેરી, દારૂબંધી-
વપકરેકટંગ અનરે પવત્રકાઓ િહેંચિી.
1940–42 દરવમર્યાન હકરજન-સુધારણા-
પ્રિમૃવતિ, દારૂવનષરેધ, વનરક્ષરતાવનિારણની 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
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લડતમાં ચચા્થસભાઓ, ભીંતપત્રો વિારા 
લોકજાગમૃવત. સૂત્રો પોકારતાં ધરપકડ. પાંચ 
મવહનાની જેલની સજા. હકરજન સુધારણાની 
મુખર્ય પ્રિમૃવતિ. ભારત સરકાર તરફથી પરેનશન 
એનાર્યત થર્યરેલ છરે. રાજર્ય-સરકાર તરફથી પણ 
પરેનશન મળરે છરે.

શ્રીમાળરી, રણછરોડિાઈ પૂંજાિાઈ
જનમ : િતન : બલોલ, કજ. મહરેસાણા. અભર્યાસ 
: મૅકટ્રક સુધી.

1930-31 આઝાદીની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ 
લીધો. દારૂની દુકાનો પર વપકરેકટંગ, તરે દરવમર્યાન 
ધરપકડ. એક િષ્થની જેલની સજા.
હકરજનસરેિામાં સકકર્ય હતા. કુરૂકઢઓ દૂર 
કરિા પ્રચાર. સરેિાઓનરે કબરદાિિા ગામમાં 
સનમાન-સમારંભ.

શ્રોિ, ધનવંત્લા્લ માણેક્લા્લ
જનમ : 12 ઑગસટ, 1913.

કાર્ય્થક્ષરેત્ર : કપડિંજ. 1928 : બારડોલી 
સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1930માં ધરાસણાના 
સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય ભાગ. કપડિણજ સંગ્રામ 
સવમવતના સભર્ય તરીકરે ‘પડકાર’ નામની 
પવત્રકા પ્રગટ કરતા. ધરપકડ. જેલની સજા. 
1932માં ધરપકડ. વિસાપુરની જેલમાં. 
1933માં મુંબઈની આથ્થર રોડ જેલમાં સજા 
ભોગિી. 1942માં મુંબઈ પ્રાંવતક સંગ્રામ 
સવમવતના સભર્ય. મુંબઈમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. 
‘સિયોદર્ય’ પાવક્ષકના તંત્રી.

શ્રોિ, સુિદ્રાબહેન ત્ચમન્લા્લ
જનમ : 9 ફરેરિુઆરી, 1915.

િતન : જેતલસર, સૌરાષ્્ર. અભર્યાસ : જી.એ., 
કિકે ર્યુવનિવસ્થટી. 1942 : વિઠ્લ કનર્યા 
વિદ્ાલર્યનો તર્યાગ. પવત્રકાવિતરણ. ઑગસટમાં 
ધરપકડ. 2 મવહના કારાિાસ. 100 રૂવપર્યા દંડ. 
કનર્યા- કરેળિણીમાં સકકર્ય.

સ
સગર કાનજીિાઈ કેશવજીિાઈ
સાિરકુંડલા, કજ. ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. રાજર્ય-સરકાર તરફથી 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

સત્તયા, ચંદુ્લા્લ િરીખાિાઈ
જનમ : 1900. અમદાિાદ.

કાપડ-ઉદ્ોગમાં વિવશષ્ સથાન. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે મસકતી કાપડ 
મહાજનની 3 માસની હડતાળમાં નરેતમૃતિ. 
ગુજરાતના રરેલસંકટ, દુષકાળરાહત અનરે 
વનરાકશ્ત ફાળા માટરે ર્યશસિી કાર્ય્થ. 
મહાદરેિભાઈ, કસતૂરબા અનરે ગાંધીજીના 
સમારક ફાળા માટરે નાણાં ભરેગા કરિાનું વિવશષ્ 

કાર્ય્થ.

સતરીકુમાર નરિેરામ કાળરીદાસ
જનમ : 1918. ભાિનગર.

ધોલરેરાના મીઠા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ. ભાલનાં 
ગામડાંઓમાં થાણાં નાંખિામાં આવર્યાં તરેમાં 
જોડાર્યા. જાહરેર પ્રજાસરેિક. સફાઈ કામદારોનું 
સંગઠન. અનર્યાર્યના વનિારણ માટરે હડતાળ. 
અમદાિાદમાં મજૂરસંગઠનકાર્ય્થ. 1938માં 
લીંબડી તરેમજ રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. 1941માં વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. માંડલથી ધરપકડ. છ માસની સજા. 
1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં મુંબઈમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 3 માસ 
પોલીસ લૉકઅપમાં. વનિમૃવતિ ભાિનગરમાં. 
સરકારશ્ીનું પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.
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સિકતઅ્લરી ગુ્લામઅ્લરી
માંડિી, કજ. સૂરત.

1940 : વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહની લડતમાં 
ભાગ લીધો. તરેઓ માંડિીમાંથી પહરેલા 
સતર્યાગ્રહી તરીકરે જેલમાં ગર્યા અનરે 6 માસની 
સજા ભોગિી. 1942ની લડતમાં ભાગ લીધો.

સબૂરિાઈ મેથાિાઈ
નાંદરિા, કજ. પંચમહાલ.

બનાિટી નામથી હાલોલ મુકામરે સતર્યાગ્રહમાં 
સભા, સરઘસબંધીનો ભંગ, પવત્રકા-પ્રચાર 
િગરેરરે કામો કરતાં ધરપકડ થઈ હતી. કરેસ 
ચાલતાં 6 માસની સજા ભોગિી.

સરવણ માણેકબહેન
સૂરત.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. મરે, 
1930માં સૂરતમાં મોટા મંકદર અનરે દરિાજા 
બહારની વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર વપકરેકટંગ 
કરિામાં તરેમણરે સકકર્ય ભાગ લીધો હતો.

સરૈયા, ચંદુ્લા્લ સરોમચંદ
જનમ : 3 ઑગસટ, 1905. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1928 : મદ્રાસ (હિરે ચરેન્નઈ) અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક દળના િડા. સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય. 
1930 : રાસ. સરદાર પટરેલની ધરપકડ સામરે 
સતર્યાગ્રહ. ગામનો ના-કર ઠરાિ. મુખી-
તલાટીનાં તર્યાગપત્ર. 1932 : િડોદરા. ધરપકડ 
અનરે મુક્ત. પુન: ધરપકડ. 2 િષ્થ કઠોર 
કારાિાસ. 500 રૂવપર્યા દંડ. 1942 : પ્રારંભથી 
અટકાર્યત. 1 િષ્થ અનરે 6 મવહના 
વર્યાર્યામપ્રચારપ્રિમૃવતિ.

સરૈયા, ચૂનરી્લા્લ રમણ્લા્લ
જનમ : 1 જૂન, 1897. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

અભર્યાસ : બી.એ., ધારાશાસ્ત્રી. 1920 : 
રાષ્્રીર્ય શાળાઓ માટરે અિરેતન વનરીક્ષક. 1930 

: િકીલાતનો તર્યાગ. મીઠા-સતર્યાગ્રહ. 2 મવહના 
કારાિાસ. 200 રૂવપર્યા દંડ. 1932 : નકડર્યાદ. 
િકીલસભા. લડતના સમથ્થનમાં શ્વરેત િસ્ત્રો, 
ટોપી ધારણ કરિાનો ઠરાિ. પાલન. 1942 : 
પ્રારંભથી અટકાર્યત. 4 મવહના નાવશક.

સરૈયા, છગન્લા્લ ઉત્તમચંદ
જનમ : 1889. સૂરત.

1921માં ભીંતપત્ર પર સમાચાર લખતા. 
1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 1 
િષ્થ અનરે 6 મવહનાની કરેદ, સાબરમતી તથા 
નાવશક જેલમાં ભોગિી. 1942માં ‘વહનદ 
છોડો’ આંદોલન િખતરે ધરપકડ. અટકાર્યતમાં. 
સૂરતના જાહરેર કાર્ય્થકર.

સરૈયા, જયા્લક્મરી ચંદુ્લા્લ
જનમ : 1913. આંકલાિ, કજ. ખરેડા.

1932 : વિદરેશી કાપડભંડારો તથા દારૂની 
દુકાનો પર વપકરેકટંગ. આંકલાિમાં વપકરેકટંગ 
કરતાં ધરપકડ. 6 મવહના કારાિાસ. 
સાબરમતી, ર્યરિડા. જેલમુક્ત બાદ હદપાર 
કર્યાું. 1937માં પ્રાંવતક સરકારમાં કૉંગ્રરેસના 
શાસનમાં હદપારનો પ્રવતબંધ દૂર થર્યો.

સરૈયા, સત્વતાબહેન છરોટા્લા્લ
િતન : સૂરત, શરૂઆતમાં મુંબઈના સ્ત્રીમંડળમાં 
કામ કરતાં હતાં. તર્યાંથી સૂરત આિીનરે તરેમણરે 
સ્ત્રીમંડળની સથાપના કરી હતી. દારૂતાડી, 
વપકરેકટંગ, ખાદીફરેરી, હકરજન અનરે પ્રૌઢોનું વશક્ષણ 
િગરેરરે પ્રિમૃવતિઓમાં ખૂબ ઉતસાહથી ભાગ લરેતાં. 
1928માં બાવલકા સમાજની સથાપના કરી. 
1930માં કકલલા આગળથી પકડાર્યાં. 6 મવહનાની 
સજા થઈ.

સરૈયા, સાકર્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 21 કડસરેમબર, 1914. સૂરત.

1930 : મીઠાનો સતર્યાગ્રહ. 1 િષ્થનો કારાિાસ. 
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ગાંધી-ઇવિ્થન સંવધથી 6 મવહનરે મુક્ત. ર્યરિડા 
કારાગમૃહના સૌથી નાની િર્યના બનદી. સૂરત 
નગરપાવલકાના સભર્ય.

સ્લાક્રયા, નારાયણિાઈ ઓધવજી
જનમ : 23 ઑગસટ, 1903, ધાંગધા, કજ. 
સુરરેનદ્રનગર.

મૅકટ્રક પાસ, કૉલરેજ છોડી, ચળિળમાં ભાગ 
લઈ મુંબઈની નૅશનલ કૉલરેજ ઑિ્ એપલાઇડ 
કરેવમસટ્રીમાં જોડાઈ ‘વિજ્ાન વિશારદ’ થર્યા. 
1927થી 1942 સુધી ગૂજરાત વિદ્ાપીઠમાં 
અધર્યાપક. 1930ની ચળિળમાં કપડિંજ 
તાલુકાના લસુંદ્રા ગામરે મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં 
ધરપકડ, 3 માસની જેલ. બીજી િાર મોડાસાથી 
પકડાર્યા, 6 માસની જેલ ભોગિી. ત્રીજી િાર 
બોરસદથી ધરપકડ. 7 િષ્થનરે 5 માસની જેલ. 
વિદ્ાપીઠમાં અધર્યાપક. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ 
ચળિળમાં સાબરમતી જેલમાં 1 િષ્થ અનરે 6 
મવહનાની અટકાર્યત. ગ્રામોદ્ોગ, અંબર પ્રર્યોગ 
સવમવતમાં પ્રર્યોગકાર. ઊન કાંતિાનો ચરખો 
ભારતમાં સૌપ્રથમ તરેમણરે બનાવર્યો.

સવાજી ્લા્લાજી
િતન : અવમર્યાદ, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930માં નાકરની લડતમાં ભાગ લઈનરે 
સરકારનરે જમીનમહરેસૂલ ભરરેલું નવહ. તરેથી 
ગામથી થોડરે દૂર લઈ સખત માર મારરેલો અનરે 
જમણા હાથનું કાંડું ભાંગી નાખરેલું. સારિાર 
માટરે ભાદરણ સતર્યાગ્રહ છાિણીના દિાખાનરે 
20 કદિસ રહરેિું પડરેલું.

સત્વતાબહેન ચતુરિાઈ
ચાંગા, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની લડતમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિિામાં 
આવર્યો. તરે િખતરે નીકળરેલા મવહલાઓના 

સરઘસ ઉપર પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ કરી 
અનરેક સ્ત્રીઓનરે લાઠીના પ્રહારોથી ઘાર્યલ કરી. 
તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારો અનરે બંદૂકના 
ગોદાથી બરડા ઉપર ઈજા થઈ હતી.

સંઘવરી, અમૃત્લા્લ ્લા્લચંદ
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડીના નગરશરેઠ. પ્રજામંડળના અગ્રણી. 
લીંબડીની લડત િખતરે રાજર્યાકશ્ત ગુંડાઓના 
જુલમનો ભોગ. વહજરત કરીનરે િતન છોડ્ું.

સંઘવરી, ચરીનુિાઈ િરોગરી્લા્લ
જનમ : 1912. અમદાિાદ.

1930ની મીઠાના સતર્યાગ્રહની ચળિળમાં 
પ્રચારકાર્ય્થ. 1932ની લડત િખતરે 6 માસ માટરે 
જેલિાસ અનરે દંડ. 1942ની લડત િખતરે 13 
માસ સુધી સાબરમતી અનરે નાવસકની જેલમાં.

સંઘવરી, જગુિાઈ કાળરીદાસ
જનમ : 6 જાનર્યુઆરી, 1916. અમરરેલી.

1931 તથા 1932માં ધોલરેરા, રાણપુર અનરે 
ધંધૂકામાં સતર્યાગ્રહોમાં ભાગ લઈ 3 માસની 
જેલ ભોગિી. 1932-33માં સાબરમતી 
આશ્મમાંથી નીકળરેલી ટુકડીમાં જોડાઈ 
સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. 1 િષ્થની સજા. 1942 : 
અમરરેલીમાં િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળ તરફથી 
સતર્યાગ્રહ. અમરરેલીમાં 5 મવહનાની જેલ 
ભોગિી. ખાદીપ્રચારની રચનાતમક પ્રિમૃવતિમાં 
વિશરેષ રસ.

સંઘવરી, ડાહ્ાિાઈ
સુરરેનદ્રનગર.

રાષ્્રીર્ય લડતોમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ કરિામાં 
આિી. જેલિાસ ભોગવર્યો. ભારત સરકાર 
તરફથી તરેમનાં વિધિા ફૂલીબહરેનનરે પરેનશન 
મળરે છરે.

સંઘવરી, તાપરીદાસ દ્ારકાદાસ
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જનમ : અમરરેલી.

વિદ્ાથભીકાળથી રાષ્્રીર્ય ભાિનાથી રંગાર્યા 
હતા. 1930ની ચળિળ િખતરે ધોલરેરા 
છાિણીમાં જોડાર્યા અનરે મીઠાના કાર્યદાનો 
ભંગ કર્યયો. ધરપકડ. જેલિાસ ભોગવર્યો.
સંઘિી, દરેિજીભાઈ અમરશી

મુંબઈ.
જામનગરમાં રાજાશાહી જુલમો સામરે 
વહંમતપૂિ્થક ઝઝૂમર્યા. મારપીટ થઈ, માલસામન 
રફરેદફરે. રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 
જામનગરથી એક ટુકડી લઈ આવર્યા. પોલીસનો 
ત્રાસ િરેઠો. ધરપકડ. જેલિાસ.

સંઘવરી, ધરીરજબહેન પરોપટ્લા્લ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1917. લીંબડી.

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે ધોલરેરા 
છાિણીમાં કાર્ય્થ. અટકાર્યત. લીંબડીની લડત 
િખતરે પવત ડૉ. પોપટભાઈ સાથરે લડતમાં ભાગ 
લીધો. લીંબડી રાજર્ય સામરેના સતર્યાગ્રહમાં 
ભાગ લીધો. લીંબડી વહજરતમાં ભાગ લીધો. 
રાજર્યરે તરેમની વમલકત લૂંટી રફરેદફરે કરી. 
સિરાજર્ય બાદ સામાકજક કાર્ય્થકર. મુંબઈ 
વિધાનપકરષદનાં સભર્ય. વનિમૃતિ જીિન 
લીંબડીમાં.

સંઘવરી, પરોપટ્લા્લ ત્રિકમ્લા્લ 
(દાકતર)
જનમ : 1891. લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડીની 1939ની જિાબદાર રાજતંત્રની 
લડત િખતરે લીંબડીના રાજકુટુંબનરે પ્રજા ઉપર 
અમાનુષી જુલમો નવહ કરિા અંગરે સમજાિિા 
કોવશશ કરી તરેમ છતાં રાજર્યરે મચક ન આપી. 
તરેઓ જાતરે લડતમાં જોડાર્યા. તરેમની 
માલવમલકતનરે નુકસાન પહોંચાડ્ું. વહજરત 
કરીનરે લીંબડી છોડી ગર્યા.
અિસાન : 1942.

સંઘવરી, િૂપતરાય અમૃત્લા્લ
િતન : મહુિા, કજ. ભાિનગર.

1942ની લડત િખતરે ભૂગભ્થમાં રહી 
સાહસભર્યાું કાર્યયો કર્યાું.

સંઘવરી, માણેક્લા્લ નાનજી
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930ની મીઠાની લડત િખતરે ધાંગધામાં 
લોકજાગમૃવતનું કામ કર્યુું. સભા-સરઘસનું 
આર્યોજન કરતા. ધાંગધા શહરેરના ગ્રીનચોકમાં 
રાષ્્રીર્ય ધિજનું આરોપણ કર્યુું. 21-9-1931ના 
રોજ વગરફતાર કર્યા્થ. દોરડરે બાંધી ભર 
બજારમાંથી લઈ જિામાં આવર્યા. 26-10-
1931ના રોજ હદપાર કર્યા્થ. િઢિાણ જઈ 
ફૂલચંદભાઈ શાહની આગરેિાની નીચરે લડતનરે 
ટરેકો આપર્યો.

સંઘવરી, મરોહન્લા્લ પરીતાંબરદાસ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

રાજર્યના જુલમો સામરે માથું ઊંચકનાર પ્રથમ 
ભડિીર, સાતસો નગરજનોનું સરઘસ કાઢું. 
પોલીસોએ તરેમનરે ઝૂડી નાખર્યા. માલવમલકત 
જપ્ત કરી. હદપાર કર્યા્થ. િઢિાણ જઈનરે રહ્યા. 
ધાંગધા રાજર્યના અમલદારોના આપખુદ 
િત્થનના બનાિો પ્રકાશમાં લાિી િત્થમાનપત્રો 
અનરે સભાઓ વિારા ધાંગધાના અનર્યાર્યો સામરે 
લોકમત કરેળવર્યો.

સંઘવરી, રત્ત્લા્લ અમૃત્લા્લ
જનમ : ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધાની લડતના અગ્રણી. 30-9-1931ના 
રોજ પોલીસરે જુલમ ગુજાર્યયો. અટકમાં લીધા. 
હદપારી ફરમાિી.

સંઘવરી, ્લા્લચંદિાઈ ડંુગરશરી
લીંબડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડીની લોકલડતમાં જોડાર્યા. રાજર્યના 
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જુલમો િરેઠા. માલવમલકત જપ્ત થઈ. પ્રજા 
જુલમોથી પરરેશાન થઈ હતી. પ્રજાએ વહજરત 
કરી તર્યારરે તરેમણરે લીંબડી છોડ્ું.

સંઘવરી, વ્લમજી અિેચંદ
જનમ : 1912. િાંકાનરેર, કજ. સુરરેનદ્રનગર. 
રચનાતમક કાર્ય્થકર.

મુવનશ્ી સંતબાલજીનો કકશોરિર્યરે પકરચર્ય. 
ગાંધીજીના રચનાતમક કાર્ય્થમાં સકકર્ય, જીિંત 
રસ. ગાંધીજીનરે જોર્યા, મળ્ા અનરે સાંભળ્ા. 
ખાદીની પ્રિમૃવતિ શરૂ કરી. રેંકડીમાં ખાદીના 
તાકા લઈનરે દરરોજ િરેચિા જતા. જીનપરામાં 
કોળી, ભરિાડો, હકરજનિાસ–ભંગીિાસમાં 
રાવત્રશાળાઓ ચલાિતા. ચમ્થઉદ્ોગમાં 
રતુભાઈ સાથરે, હકરજન ઉદ્ધારમાં જેઠાલાલ 
જોષી સાથરે ઉપરાંત દારૂવનષરેધની પ્રિમૃવતિ કરતા. 
મૂક સરેિક.

સંઘવરી, હક્રદાસિાઈ દ્ારકાદાસ
જનમ : 1895. અમરરેલી.

અમરરેલીમાં સરેિકમંડળ ઊભું કર્યુું. રાષ્્રીર્ય 
જાગમૃવતનું કાર્ય્થ કર્યુું. ગાંધીજી દવક્ષણ આકરિકામાં 
લડત ચલાિતા તર્યારરે ફંડ એકઠું કરીનરે મોકલતા. 
અમરરેલીના ખરેડૂતોએ મહરેસૂલના સિાલ અંગરે 
િડોદરા રાજર્ય સામરે લડત ચલાિી તરેમાં 
અગ્રભાગ ભજવર્યો. સફળતા પ્રાપ્ત કરી. 
1930માં ધોલરેરા મીઠા-સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેતાં પકડાર્યા, જેલિાસ િરેઠો. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 
િડોદરામાં 3 માસ જેલિાસ િરેઠો.
અિસાન : 1985.

સંઘવરી, હાવાિાઈ કાળરીદાસ
જનમ : 1911. અમરરેલી.

એમનું ઘર સતર્યાગ્રહીઓની છાિણી સમાન. 
પ્રભાતફરેરી, વિદરેશી કાપડનો બવહષકાર, વર્યસન- 
મુક્ત િગરેરરે આંદોલનોમાં મોખરરે. 1925માં 

ગાંધીજી અમરરેલી ગર્યા તર્યારરે તરેમના સિાગતમાં 
અગ્રભાગ ભજવર્યો. 1928માં બારડોલીની 
લડત િખતરે વિદરેશી કાપડની દુકાનો પર 
વપકરેકટંગ, ઉપિાસ–આંદોલન કરી દુકાનો બંધ 
કરાિી. 1934માં હકરજન પદર્યાત્રામાં જોડાર્યા. 
મીઠાની લડત પૂરી થર્યા બાદ રતુભાઈ 
અદાણીએ તરિડામાં સિયોદર્ય આશ્મની 
સથાપના કરી. તરેમાં સાથ આપર્યો. 1942ની 
લડત િખતરે ઢસા જંકશનથી પકડી લરેિામાં 
આવર્યા નરે રાજકોટની જેલમાં રાખિામાં આવર્યા. 
લાંબો જેલિાસ ભોગવર્યો.

સંઘાણરી, કાનજી વરીરજી
જનમ : 1919. જૂનાગઢ.

ગુમાસતા મંડળ વિારા સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં 
સમથ્થન પ્રિમૃવતિ. 1942 : નિરેમબરમાં ધરપકડ. 
1943માં મુક્ત. જીિરાજ મહરેતા, સરદાર 
િલલભભાઈના સાથી. વનિમૃવતિિરેતન મળતું 
નથી.

સંઘાણરી, સૂરજબહેન ગરી.
સિાતંત્ર્યસંગ્રામ દરવમર્યાન મુંબઈમાં 
સાઇ્લોસટાઇલ મશીન પર ગુપ્ત રીતરે 
કૉંગ્રરેસપવત્રકાઓ છાપતાં. તરે માટરે અનરેક િખત 
ધરપકડ િહોરરેલી. જેલિાસ.

સંજાણવાળા, ધનુિાઈ ટરી.
િતન : ઉંબરગામ, કજ. િલસાડ.

ઉંબરગામથી મુંબઈ ગર્યા. તર્યાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ 
શરૂ કરી. 1942માં પાલઘરમાં ગોળીબાર 
થિાથી કનૈર્યાલાલ મુનશીએ એમનરે તર્યાં 
મોકલર્યા હતા. તર્યાં મોટી સભાનરે સંબોધન 
કરતાં પકડાર્યા નરે જેલમાં ગર્યા. 1942માં 1 
િષ્થ જેલમાં રહ્યા.

સંજીવરાવ પરમેશ્વર
વનિાસ : િડોદરા.
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સભા-સરઘસમાં સકકર્ય. દારૂનાં પીઠાં પર 
વપકરેકટંગ. કારાિાસ.

સંતરોકબહેન
કમીંજલા ગામ, ઉતિર ગુજરાત.

1930માં વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
મરે, 1930માં ખારી ગામરે મીઠું ઉપાડી સવિનર્ય 
કાનૂનભંગ કરિા ગર્યાં. રસતામાં પોલીસોએ 
સખત લાઠીચાજ્થ કરી અનરેકનરે ઘાર્યલ કર્યા્થ. 
સંતોકબહરેનના માથામાં સંગીન ભોંકી દીધી. 
તરત જ માથામાંથી ધખ ધખ કરતું લોહી િહી 
સાડીનરે તથા જમીનનરે ભીંજિિા લાગર્યું. તરેમના 
માથાના િાળ કાપી ઊંડા જખમ પર મલમપટ્ટા 
કરિા પડ્ા.

સાકર્લક્મરી સરોમાિાઈ
િાસણા. િષ્થ : 19.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા 
મવહલાઓના સરઘસ ઉપર પોલીસોએ 
લાઠીચાજ્થ કરી અનરેક સ્ત્રીઓનરે ઘાર્યલ કરી. 
તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારો અનરે ગોદા મારિાથી 
ખભા અનરે પીઠ પર ઈજાઓ થઈ હતી.

સાકર્લા્લ વે્લચંદ
રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લીધો. 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. તરેમણરે ત્રણ 
માસની કરેદની સજા ભોગિી. તરે પછી છોડિામાં 
આવર્યા.

સાખપક્રયા, પરોપટિાઈ રતનાિાઈ
જનમ : 1918. થોરાળા, કજ. રાજકોટ.
રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-ખોરડાં-
વમલકત જપ્ત થર્યરેલ. તરે સૌરાષ્્ર રાજર્યની 
રચના પછી પરત મળરેલ છરે. હાલ વનિમૃતિ.

સાગર નાથાિાઈ જીવાિાઈ
શીલ, કજ. જૂનાગઢ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં 
ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાંગફોડમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ ન થાર્ય તરે માટરે િષયો સુધી ભૂગભ્થિાસ 
િરેઠો.

સાધુ, મરોતરીગરજી
િતન : જૂનાગઢ.

આરઝી હકૂમત દરવમર્યાન માળા છોડી હવથર્યાર 
ધારણ કર્યાું. વિસાિદર મહાલમાં ઘૂમી 
પ્રજાજનોનરે ‘સાબદા રહરેજો’નો સંદરેશ આપર્યો. 
જૂનાગઢની પ્રજામાં લડતનું હિામાન ઊભું કર્યુું.

સાયનત્સંહ દરો્લતત્સંહ
અમદાિાદ.

અકજત વમલ કમપાઉનડ. 1942ની આઝાદીની 
લડતમાં સભા-સરઘસો તથા ભાંગફોડમાં 
ભાગ લીધો. જેલિાસ ભોગવર્યો.

સારાિાઈ, અનસૂયાબહેન 
જનમ : 1885. અમદાિાદ.

વમલમાવલક અંબાલાલ સારાભાઈનાં બહરેન. 
1917માં વમલમજૂરોનો પગારિધારાનો પ્રશ્ 
હાથ ધરી ગાંધીજીની સલાહથી હડતાળ પડાિી. 
તર્યારથી એમની સાથરે જોડાર્યાં. મજૂર મહાજનના 
કાર્ય્થનરે જીિનકાર્ય્થ બનાવર્યું. મજૂરોની લડત 
વનવમતિરે બાપુએ કરરેલા ઉપિાસમાં સમાધાન 
કરિામાં મુખર્ય ભાગ ભજવર્યો. તરેમાંથી જ મજૂર 
મહાજન સંઘની તરેમણરે સથાપના કરી. 1918 : 
હોમરૂલ લીગની મવહલા શાખાનાં મંત્રી.
અિસાન : 1972.

સારાિાઈ, નગરીનદાસ
વિરમગામ, કજ. અમદાિાદ.

વિરમગામ નિજીિન રાષ્્રસંઘના મંત્રી. 
1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં ભાગ લીધો. 
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બુધિાર, 25 નિરેમબર, 1931ના રોજ 
સારાભાઈની આગરેિાની હરેઠળ ચોથી ટુકડીએ 
િઢિાણથી પગપાળા કૂચ કરી. રાત્રરે કટુડા ગામરે 
પહોંચર્યા. કટુડાના ગ્રામજનોએ સતર્યાગ્રહી 
િીરોનો સુંદર સતકાર કર્યયો. 26/11ની સિારરે 
મહાતમા ગાંધીની જર્ય બોલાિી પ્રર્યાણ. 
ધાંગધાની હદમાં મનાઈહુકમનો ભંગ કરી 
પ્રિરેશતાં ટુકડીના બધા નિ સતર્યાગ્રહીઓની 
ધરપકડ. બધાનરે પગરે ચલાિીનરે પ્રતાપપુરા ઉફકે 
ચંદ્રાસર ગામરે લઈ ગર્યા. તરે નાના ગામમાં 
લોકોએ હડતાળ પાડી. તરે ગામના ખરેડૂતોએ 
રાજર્ય સાથરે અસહકાર કર્યયો. મરેથાણ ગામમાં 
પણ એમ જ થર્યું.

સારાિાઈ, સર્લાદેવરી અંબા્લા્લ
જનમ : 1896. રાજકોટ.

વપતા હકરલાલ નીમચંદ ગોસવલર્યા.
1910 : લગ્ન વમલમાવલક અંબાલાલ સારાભાઈ 
સાથરે. 1915 : ગાંધીજીનું ભારત-આગમન. 
પકરચર્ય. પ્રભાિ. 1918માં હોમરૂલ લીગની 
મવહલા શાખાનાં પ્રમુખ. 1920 : છઠ્ી સાવહતર્ય 
પકરષદ. રિીનદ્રનાથ ઠાકુરનું આગમન. 
સારાભાઈ પકરિારમાં ઉતારો. સંપક્થ. 1930 : 
બહરેનોનરે વિદરેશી કાપડના બવહષકાર અનરે 
દારૂબંધી વિશરે માગ્થદશ્થન. કુટુંબના સભર્યો વિારા 
લડતનરે સમથ્થન. 1930 : અમદાિાદમાં 
‘સરમુખતર્યાર’ થર્યાં. બહરેનોનરે વનભ્થર્યતાથી 
દોરિણી આપી. 1942 : કસતૂરબાનું અિસાન, 
સમારક સવમવતનાં સભર્ય. 1963 : સુધી સકકર્ય. 
ગ્રામીણ બહરેનોમાં જાગમૃવત, સિાિલંબન, 
રાષ્્રભાિના માટરે સકકર્ય. સાબરમતી આશ્મ 
ટ્રસટનાં ટ્રસટી. રાજકીર્ય, સામાકજક અનરે શૈક્ષવણક 
પ્રિમૃવતિઓમાં પવતનરે પડખરે.
અિસાન : 1975.

સાહેબા, અરત્વંદિાઈ જીવણ્લા્લ
જનમ : 14 ફરેરિુઆરી, 1921. અમદાિાદ.

અભર્યાસ : ઇનટર આરસ્થ. 1931 : િાનરસરેનામાં 
પ્રિરેશ. વિવિધ રાષ્્રીર્ય લડતોમાં સાથરે. 1942 : 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય, ધરપકડ 
અનરે 6 મવહના કારાિાસ. મુક્ત પછી વિવિધ 
ઉદ્ોગધંધામાં કાર્ય્થરત. મહાજનોમાં સકકર્ય. 
સુધરાઈમાં સરેિા. ધાવમ્થક-સામાકજક 
સરેિાકાર્ય્થમાં વર્યાપક રીતરે સકકર્ય.

સાંકળચંદ વાડરી્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની લડતમાં સરઘસો અનરે 
પવત્રકાપ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. ઘરમાં 
પ્રચાર પોસટસ્થ રાખિા માટરે રૂ. 150 દંડની 
સજા, નિરેમબર, 1942.

સાંિાસા્લવા્લા, નરોમાનઅ્લરી 
અબદુ્લઅ્લરી
લુણાિાડા, કજ. પંચમહાલ.

23-1-1939ના રોજ લુણાિાડા પ્રજામંડળ 
સથાપર્યું. તરેના પ્રમુખ બનર્યા. સભર્યો બનાિિા 
ગામમાં પ્રચાર કર્યયો. તરેથી તરેમનરે હરેરાન કરિા 
રાજર્યની પોલીસરે ફોજદારી કરેસ કર્યયો. ધરપકડ. 
પંદર કદિસની કરેદની સજા. તરેમની દુકાન 
હરાજ કરિાથી તરે પાર્યમાલ થર્યા.

ત્સક્લરીગર, ધરીરજ્લા્લ 
હરક્કશનદાસ
ભરૂચ.

અભર્યાસકાળમાં જ 1942ના સંગ્રામમાં પ્રિરેશ. 
ભરૂચમાં હડતાળો પડાિી. સરઘસોમાં સકકર્ય. 
3 મવહના કઠોર કારાિાસ. મુક્ત પછી ગુપ્ત 
પ્રિમૃવતિ. વર્યિસાર્ય : મુંબઈમાં ટપાલમાં સૉટ્થર. 
સરેનાની હોિાથી નોકરીમાંથી છૂટા કરાર્યા. 
ભરૂચમાં છરી ચપપુ ધાર કાઢિાનો વર્યિસાર્ય.

ત્સંગાપુરવા્લા, ચંદુ્લા્લ છગન્લા્લ
દાહોદ.
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દરેશપ્રરેમી. ઉદ્ામ વિચારસરણી. 1932ના 
સિાતંત્ર્ય-સંગ્રામ દરવમર્યાન 27 જૂન, 1932ના 
રોજ માણરેકલાલ ગાંધીના પ્રમુખપદરે પંચમહાલ 
કજલલા પકરષદ પોલીસનરે હંફાિીનરે ભરિામાં 
તથા સફળ કરિામાં મહતિની કામગીરી. 
ધરપકડ. તરેમણરે લૉકઅપમાં ઝઘડો કરિાથી 
બધા રાજકીર્ય કરેદીઓનરે પોલીસ હાથકડી 
પહરેરાિીનરે લઈ ગર્યરેલી. 6 માસની કરેદની સજા.
વસંગાપુરિાલા, ચંદુલાલ મોહનલાલ
જનમ : 22 મરે, 1891. અમદાિાદ.
1916થી િરેપારધંધામાં. તરે અથકે વસંગાપોર, 
જાિા રહરેતા. 1937માં દરેશમાં પુનરાગમન 
પછી કૉંગ્રરેસના કાર્ય્થકર. અમદાિાદના 
જમાલપુર િૉડ્થ સવમવતના પ્રમુખ. 1942ની 
લડત િખતરે, 9 ઑગસટરે ધરપકડ અનરે 
અટકાર્યત.

ત્સંધા, ઉમેદત્સંહ દરીપત્સંહ
િડોદરા.
સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સિ્થ કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય. 
કાંવતકારીઓનરે શસ્ત્રો પહોંચાડિાની કામગીરી. 
કારાિાસ. અતર્યંત દકરદ્ર અિસથામાં ઉતિરજીિન 
વર્યતીત.

સીંગાડા દ્લાિાઈ વા્લાિાઈ
મુંડાહરેદા, પરથમપુરા, તા. ઝાલોદ, કજ. દાહોદ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાંગફોડની 
પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લીધો. તરેમણરે ટીટાભાઈ હઠીલા 
તથા િરવસંહ મલજીભાઈ િગરેલાની સાથરે 
જઈનરે જાફરપુરા તથા ફૂલપુરાના ચોરા બાળરેલા. 
પોલીસરે તરેમની ધરપકડ કરી કરેસ કર્યયો. જેલની 
સજા ભોગિી હતી.

સુકરિાઈ શરોિનિાઈ
ભગિાનપુરા તા. મહુિા, કજ. ભાિનગર. 1942-
43ની આઝાદીની ચળિળમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 
ભાગ લીધો. જેલિાસ ભોગવર્યો.

સુખક્ડયા, ઠાકરોરદાસ નરરોત્તમદાસ
સૂરત.

1930માં સિર્યંસરેિક દળમાં 80 માણસો સાથરે 
પકડાર્યા. સજા થઈ. તરે પછી કકલલામાં વપકરેકટંગ 
કરતાં બરે િખત પકડાર્યા. 1942માં ગુપ્ત 
રહીનરે પ્રિમૃવતિ કરતાં પકડાર્યા.

સુતક્રયા છરોટાિાઈ ઝ.
િડોદરા.

િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળના એક સથાપક અનરે 
આગરેિાન. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ શરૂ 
થતાં તરેમની ધરપકડ કરીનરે અટકાર્યતમાં 
રાખિામાં આવર્યા. લાંબો સમર્ય જેલિાસ 
ભોગવર્યો.
1931માં 7થી 9 માચ્થના રોજ કડી મુકામરે 
િડોદરા રાજર્ય પ્રજામંડળનું નિમું અવધિરેશન 
ભરાર્યું. તરેના પ્રમુખ તરીકરે છોટાભાઈ 
સુતકરર્યાની િરણી કરિામાં આિી હતી.

સુતક્રયા, મગન્લા્લ જીવાિાઈ
જામનગર.

રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ લીધો. જામનગર 
પ્રજામંડળના પ્રમુખસથાનરે હતા. તરેથી રાજર્યના 
ખોફના ભોગ બનર્યા. સિરાજ બાદ હકરજન 
સરેિા, અનર્ય સામાકજક કાર્યયોમાં મદદ.

સુતક્રયા મૂળજીિાઈ મત્ણિાઈ
જનમ : 22 ઑગસટ, 1912. િતન : િસો. 
અભર્યાસ : મૅકટ્રક સુધી.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહની લડતમાં ભાગ 
લીધો. સખત લાઠીમારનો ભોગ બનર્યા. 
તર્યારથી ખાદી પહરેરિાનું વ્રત લીધું અનરે 
કૉંગ્રરેસનાં કાર્યયો કરતા રહ્યા.

સુથાર, અંબા્લા્લ આર.
કાલોલ, કજ. પંચમહાલ.

1932 : બીજા તબક્કાની ચળિળ દરવમર્યાન 
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કાલોલ ગામની પરબ ઉપર રાષ્્રધિજ ફરકાિિા 
માટરે ધરપકડ. જેલમાં અટકાર્યત.

સુથાર, માણેક્લા્લ મરોતરી્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં પવત્રકાઓ િહેંચિી, 
સરઘસોમાં જોડાિું. પવત્રકાઓ દીિાલ પર 
ચોડિા માટરે સરસપુરમાં ધરપકડ. સાબરમતી 
જેલમાં અટકાર્યત.

સુથાર, શંકરિાઈ
િતન : ચુણરેલ, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત િખતરે મહરેલોલ 
ગામમાં 29-10-1942ના રોજ સરઘસ 
નીકળ્ું તર્યારરે તરેમની ધરપકડ કરીનરે મહુધા 
લઈ જિામાં આિરેલા અનરે સારી પરેઠરે માર 
મારીનરે છોડી મૂકિામાં આિરેલા.

સુર, કૃષણ્લા્લ હરગરોત્વંદ
જનમ : 6 જુલાઈ, 1914. છોટાઉદરેપુર, કજ. 
િડોદરા.

1930ના સતર્યાગ્રહ આંદોલનમાં દારૂનાં પીઠાં 
પર વપકરેકટંગ તથા કબનજકાતી મીઠાના 
કાર્યદાભંગમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 1930-
31માં એક િષ્થની જેલ. 1932માં ધરપકડ. 6 
મવહનાની જેલ અનરે રૂ. 150 દંડ. 1942માં 
‘વહનદ છોડો’ આંદોલન િખતરે 8 િખત 
ધરપકડ. 1934-51 : િત્થમાનપત્રોમાં 
જાહરેરખબર વિભાગના વર્યિસથાપક.

સુરત્સંહજી ત્શવુિા
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં જોડાર્યા. 
ધરપકડ થઈ. લાંબો જેલિાસ િરેઠો. તરેમનાં 
વિધિા શ્ીમતી માર્યાબાનરે કરેનદ્રનું પરેનશન મળરે 
છરે.

સુરેનદ્રજી

ખરેડા.

ર્યુિાન િર્યરે બાપુ પાસરે આશ્મમાં રહ્યા. ચામડાં 
કરેળિિાનાં તથા જાજરૂસફાઈનાં કામ કર્યાું. 
દાંડીકૂચના તરેઓ સૈવનક હતા. અનરેક િખત 
જેલિાસ ભોગવર્યો. પૂ. બાપુના અંતરેિાસી હતા.
સુરરેનદ્ર જેઠમલ
1930ના ધરાસણા સતર્યાગ્રહમાં મીઠાના 
અગર પર સવિનર્ય કાનૂનભંગથી ગર્યરેલી 
ટુકડીમાં સખત લાઠીમારનો ભોગ બનરેલ. 12-
1-1932ના કદિસરે અમદાિાદમાં સરઘસમાં 
પોલીસના લાઠીમારથી સખત રીતરે ઘિાર્યરેલા 
જેના પકરણામરે તરેમનું અિસાન થર્યું.

સૂકાવાળા, મત્ણ્લા્લ રણછરોડદાસ
જનમ : 1 જાનર્યુઆરી, 1912. ભરૂચ.

1920 : અસહકારમાં, સરકારી શાળાનો 
તર્યાગ. રાષ્્રીર્ય શાળામાં પ્રિરેશ. 1930 : મીઠાના 
સતર્યાગ્રહ માટરે કાંચીથી નોકરી છોડીનરે િાગરા 
આવર્યા. ધરપકડ. પરદરેશી કાપડ સામરે વિરોધના 
દરેખાિો. 6 મવહના સજા. ફરી પકડાર્યા. િધુ 2 
મવહનાનો કારાિાસ. 1932 : ગજેરા પકરષદ. 
બહુ માર ખાધો. 1940 : િાણીસિાતંત્ર્ય માટરે 
સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. ભરૂચ સુધરાઈના સભર્ય.

સૂચક, માણેક્લા્લ મગન્લા્લ
જનમ : 3-1-1913. ભાિનગર.

1930-31ની મીઠાની લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ફટકાની સજા ભોગિી. ખૂબ ત્રાસ સહન કર્યયો. 
અિસાન : 3-1-1960.

સૂતરવાળા, ગમન્લા્લ ખુશા્લચંદ
જનમ : 1899. સૂરત.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
સતર્યાગ્રહ પવત્રકાઓ છપાિિાની અનરે 
સિર્યંસરેિકોનરે ગુપ્ત દાનો પહોંચાડિાની 
જિાબદારી લીધી. સૂરતમાં િાનરસરેનાની 
પ્રિમૃવતિઓમાં માગ્થદશ્થન. 1932ની ચળિળમાં 
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જેલ ભોગિી. 1938માં હકરપુરા કૉંગ્રરેસના 
અવધિરેશનમાં સિર્યંસરેિક. િાહનવર્યિહારની 
જિાબદારી.
અિસાન : 1939.

સૂરજબહેન આશાિાઈ
બોદાલ. ઉંમર : 40.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ સ્ત્રીઓના 
સરઘસ પર સખત લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં 
તરેમનરે લાઠીમારથી માથા પર ઈજા થઈ હતી.

સૂરજબહેન નરરોત્તમ
ઉંમર : 25. આંકલાિ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો; તર્યારરે નીકળરેલ મવહલાઓના 
સરઘસમાં પોલીસરે કરરેલા બરેફામ લાઠીચાજ્થમાં 
બરડો તથા ખભા ઉપર ઈજા થઈ.

સૂરજબહેન મગનિાઈ
ભાદરણ, કજ. આણંદ. ઉંમર : 31.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ સ્ત્રીઓના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકાથી માથા તથા 
પીઠ પર ઈજા થઈ હતી.

સૂરજબહેન મરોતરીિાઈ
ચાંગા, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો, 
તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ ઉપર 
પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ કર્યયો અનરે અનરેક 
બહરેનો ઘાર્યલ થઈ. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારો 
તથા બંદૂકનો ગોદો મારિાથી પાંસળાં ઉપર 

ઈજા થઈ હતી.

સૂરજબહેન ્લક્મરીદાસ
બનરેજડા, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિિામાં આવર્યો તર્યારરે નીકળરેલા 
બહરેનોના સરઘસ ઉપર પોલીસરે સખત 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં બંદૂકનો કુંદો િાગિાથી 
તરેમનરે થાપા પર ઈજા થઈ હતી.

સૂરજબહેન વાઘજીિાઈ
ઉંમર : 15. િડદલા, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.
1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના સરઘસ 
ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
તરેમનરે લાઠીના પ્રહાર અનરે પગની લાતથી 
કમરમાં ઈજા થઈ.
સૂરજબહરેન હાથીભાઈ

બોચાસણ, કજ. આણંદ. ઉંમર : 15.

બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
સ્ત્રીઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત લાઠીચાજ્થ 
કર્યયો હતો. તરેમાં લાઠીના ફટકાથી તરેમનરે પીઠ 
પર ઈજા થઈ હતી.

સૂરજમ્લ
ખરેડા.

1857ના વિપલિમાં ખરેડા કજલલાના ડાકોરમાં 
સૂરજમલરે આગરેિાની લીધી હતી. લુણાિાડા 
પર તરેમણરે 1857ની 15 જુલાઈએ આકમણ 
કર્યુું. કોળીઓની સરદારી લઈ ફરી લુણાિાડા 
તરફ ધસર્યા. મરેજર ઍનડરૂઝ ટુકડી લઈનરે નીકળ્ો. 
સૂરજમલનો પતિો ન લાગર્યો. તરેમનરે પકડિા રૂ. 
1,000 - નું ઇનામ પણ જાહરેર થર્યું.
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સૂરજમ્લ હસતરીમ્લ
પાટડી, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

1930ના મીઠા-સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન ખારાઘોડા 
ગામના મીઠાના અગર પાસરેથી મીઠું લઈનરે 
સટરેશનરે જતાં, પોલીસ અવધકારી વપર્યરસનરે 
એમનરે રણમાં મોકલી દીધા, જર્યાં તરેઓ તરસથી 
પીડાઈનરે બરેભાન થઈ ગર્યા. પાટડીના આગરેિાનો 
ગાડાં જોડીનરે તરેમનરે ગામમાં લાવર્યા. સારિારથી 
બચર્યા.

સૂર, મરોતરીિાઈ
જનમ : બળોલ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

લીંબડી પકરષદમાં જોડાઈ ભાગ ભજવર્યો. 
લીંબડીની લડત િખતરે રાજર્યાકશ્ત ગુંડાઓએ 
અડધી રાતરે ઘર પર હુમલો કર્યયો. માર માર્યયો. 
લૂંટી લીધા. ઘરિખરી રફરેદફરે કરી. લાકડાની 
લાટીનરે સળગાિી મૂકી છતાં અણનમ રહ્યા.

સેજપા્લ, નટવર્લા્લ ગરોકળદાસ
જનમ : 23 એવપ્રલ, 1913. રાજકોટ.

રાષ્્રીર્ય રંગરે રંગાર્યા. દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. 
રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિા માટરે 3 માસની 
સજા તથા દંડ. સરધારમાં જેલિાસ. 1942ની 
લડત િખતરે ધરપકડ. 1.5 માસ અટકમાં. 3 
માસની સજા અનરે દંડ. પરેનશન અનરે તામ્પત્ર 
એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

સેત્લવાડ, િાસકર મત્ણ્લા્લ
જનમ : 25 એવપ્રલ, 1907. અમદાિાદ.

બૅંકકંગનો લંડનનો કડપલોમા. કૉંગ્રરેસના સકકર્ય 
કાર્ય્થકર. સેંટ જહૉન ઍમબુલનસનું કાર્ય્થ. 
1942ની લડત િખતરે જેલિાસ. 1947 : 
દરેશવિભાજન િરેળાએ કુરક્ષરેત્રની વનિા્થવસત 
છાિણીમાં રાહતકાર્ય્થ.

સે્લર, કરીકાિાઈ ્લીંબાિાઈ
જનમ : 1912. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

ખારિા જ્ાવતમાં જનમ. છૂટક મજૂરી કરતા. 
1930માં િાંકલ સિર્યંસરેિક મંડળના સભર્ય. 
પ્રભાતફરેરીમાં વનર્યવમત ભાગ લીધો. સૂરત 
કજલલા સવમવત વિારા ચીખલીમાં પ્રિમૃવતિ. 
ધરપકડ અનરે સખત માર. 1 િષ્થની જેલ. 
સિરાજ માટરે ઉતસાહી.

સે્લર, પ્ેમાિાઈ બાબરિાઈ
જનમ : 1904. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

ખારિા જ્ાવતમાં જનમ. ગરીબાઈનરે કારણરે 
શાળાથી િંવચત. આઇસ-કીમ, બરફ િગરેરરેની 
લારી ફરેરિતા. 1942માં પકડાર્યા. વિસાપુર 
જેલમાં 1 િષ્થની સજા.

સે્લર િરીમજીિાઈ ્લા્લુિાઈ
જનમ : 1900. ખારિા જ્ાવત. રાંદરેર, કજ. સૂરત.

રાંદરેરની એક િૉલંકટર્યર ટુકડીના નાર્યક. 
સૂરતમાં કલરે્ટર કચરેરી આગળ વપકરેકટંગ િખતરે 
કૂચ લઈ ગર્યા. તર્યાં તરેમની ધરપકડ કરિામાં 
આિી. ત્રણ કદિસ કસટડીમાં રાખી છોડી 
મૂકિામાં આવર્યા. મનાઈહુકમ છતાં તરેનો ભંગ 
કરીનરે રાંદરેરમાં િારંિાર સરઘસો કાઢતા અનરે 
તરેની આગરેિાની તરેઓ લરેતા.

સેંદાણરી સવજીિાઈ
પાડાસણ, કજ. રાજકોટ.

રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં સભા-સરઘસમાં ભાગ 
લરેતા હતા. રાજકીર્ય કકન્નાખોરીથી તોફાની 
તતિો વિારા તરેમનું ખૂન કરિામાં આવર્યું.

સૈત્નક, છરોટુિાઈ
િલસાડ. ખરેડા.

1930-32 : સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. 1942 : 
સતર્યાગ્રહ. કારાિાસ. આજીવિકા માટરે છાપાં 
િરેચિાનું કામ. બચત રૂ. 5,000. તરેના િલસાડ 
પુસતકાલર્ય માટરે ગાંધીસાવહતર્યનાં પુસતકો 
લીધાં.
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સૈયદ, અહમદ સૈયદ મુસતિા 
ઍનડરૂસ (કાળા બાવા)
જનમ : 22 ઑગસટ, 1881. સૂરત.

માતાવપતા દરેશપ્રરેમી. 1902માં વપતાનરે મળિા 
ડબ્થન ગર્યા તર્યારરે ગાંધીજી સાથરે મરેળાપ થર્યો. 
‘નાતાલ મર્ર્યૂરી’માં પ્રવસદ્ધ થર્યરેલા એક 
લરેખનો તરજુમો કરી ગાંધીજીનરે બતાિતાં તરેઓ 
ખુશ થર્યા. ટ્રાનસિાલ સતર્યાગ્રહ િખતરે ગાંધીજી 
પર પથથરો પડ્ા હતા તર્યારરે એમના વપતાએ 
ગુનરેગારોનરે પકડીનરે ગાંધીજી પાસરે રજૂ કર્યા્થ. 
પણ તરેમણરે માફી આપી. 1907માં દવક્ષણ 
આકરિકાથી પાછા ફર્યા્થ. 1908થી આબકારી 
ખાતામાં હતા તર્યારથી જ દારૂબંધીનો પ્રચાર 
કરિા માંડ્ો. ગાંધીજીની હાકલથી નોકરીમાંથી 
રાજીનામું. કૉંગ્રરેસ અનરે કખલાફતની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. દરેશ સિતંત્ર નવહ થાર્ય તર્યાં સુધી 
કાળાં િસ્ત્રો પહરેરિાની પ્રવતજ્ા. તર્યારથી તરેઓ 
‘કાળા બાિા’ તરીકરે ઓળખાતા. બારડોલી 
સતર્યાગ્રહ િખતરે પ્રચારકાર્ય્થ. 1937થી 41 
સુધી સૂરત સુધરાઈના કૉંગ્રરેસ પક્ષના સભર્ય. 
1948માં તરેઓ દવક્ષણ આકરિકા ગર્યા. 1 િષ્થ 
રહીનરે પાછા ફરતાં 8-2-1949નરે કદિસરે 
સટીમરમાં અિસાન.

સરોનાબહેન
સૈજપુર. િષ્થ : 20.

1930ની ચળિળમાં સકકર્ય ભાગ લીધો હતો. 
બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા 
સ્ત્રીઓના સરઘસ ઉપર પોલીસોએ સખત 
લાઠીચાજ્થ કરી અનરેક સ્ત્રીઓનરે ઘાર્યલ કરી. 
તરેમાં તરેમનરે બંદૂકના 4થી 5 કુંદા મારિાથી 
બરડામાં ઈજાઓ થઈ હતી.

સરોનાબહેન
દાિોલ. ઉંમર : 50.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ફટકા તથા બૂટની 
લાતોથી હાથ અનરે બરડા પર ઈજા થઈ હતી.

સરોનાબહેન મંગળિાઈ
ઉંમર : 35. િહરેરા, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિાર્યો, તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં તરેમનરે પરેઢામાં બંદૂકનો કુંદો િાગિાથી 
ઈજા થઈ.

સરોનાબા મરોતરીિાઈ
આંકલાિ, કજ. ખરેડા. ઉંમર : 50.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના 
પ્રહારોથી બરડો તથા જાંઘ પર ઈજા થઈ હતી.

સરોનાવા્લા કમળાબહેન
િતન : સૂરત.

મુંબઈના ઉપનગર સતર્યાગ્રહ છાિણીનાં પહરેલા 
સરમુખતર્યાર તરીકરે 1930-32ની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. તરે માટરે ધરપકડ કરીનરે સરકારરે 
નિ મવહનાની કરેદની સજા ફટકારી હતી.

સરોનરી, કાશરીરામ વ્રજ્લા્લ
સરભાણ, ભરૂચ.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
સભાઓ, સરઘસો, ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ. ધરપકડ 
અનરે છુટકારો. પુન: લડતમાં સકકર્ય. િૉરંટ. 
ભૂગભ્થિાસ. ઘર ઉપર જપ્તી. 1947 : 3 િષકે 
પ્રગટ થર્યા.
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સરોનરી, ક્કરરીટકુમાર
જનમ : 1922. અમદાિાદ.

વિદ્ાથભી કાર્ય્થકર. 1942ની ચળિળમાં 
અમદાિાદમાં સરઘસોમાં જોડાતા. લાઠીમાર 
ખાધો. પવત્રકાનાં બંડલો પહોંચાડીનરે લતિાઓમાં 
િહેંચી દરેતા. પોલીસ પર પથથરમારો. મરે, 
1943માં ધરપકડ. 2 માસ સાબરમતી જેલમાં 
વહનદ સંરક્ષણ ધારા હરેઠળ અટકાર્યત.

સરોનરી, ગરોત્વંદજી ડાહ્ાિાઈ
જનમ : જેતપુર, કજ. રાજકોટ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. પરદરેશી 
કાપડની દુકાન પર વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. 
કરેસ ચલાિી, બરે માસની કરેદની સજા. 
કાકઠર્યાિાડ રાજકીર્ય પકરષદમાં સૈવનક તરીકરે 
સરેિા બજાિી.
વનધન થર્યરેલું છરે.

સરોનરી, જમનાદાસ વે્લજીિાઈ
જનમ : 9 ફરેરિુઆરી, 1925. રાજકોટ.

વિદ્ાથભીકાળમાં 13 િષ્થની ઉંમરરે રાજકોટની 
લડતમાં ભાગ. ધરપકડ. 6 માસની સખત 
કરેદની સજા અનરે દંડ. પોલીસના હાથરે 
અિારનિાર મારપીટ.

સરોનરી, ઝૂમક્લા્લ
દાહોદ.

જાનર્યુઆરી, 1932માં ર્યુિાનો અનરે 
વિદ્ાથભીઓએ હાઈસકૂલ પાસરેથી સરઘસ કાઢતાં 
તરેમના ઉપર સખત સોટીમાર. ઝૂમકલાલનરે 
ઝૂડી નાખર્યા. ધરપકડ. 6.5 માસની કરેદની 
સજા.

સરોનરી, ત્રિકમ્લા્લ પરીતાંબરદાસ
િનાકરર્યા, રાજકોટ. અભર્યાસ : 5 ગુજરાતી. 
વર્યિસાર્યઅથકે લાલી વનિાસ. 1930 : મીઠા- 
સતર્યાગ્રહ. 2 મવહના કારાિાસ. 50 રૂવપર્યા દંડ 

માટરે જપ્તી કરી. પાછળથી સંનર્યાસી.
સોની, નટિરલાલ વત્રભોિનદાસ

દેવગિબાક્રયા, ત્જ. દાહરોદ.
દરેિગઢબાકરર્યા દરેશીરાજર્ય. 1942માં તર્યાં 
ચળિળનું િાતાિરણ નહોતું. તરેથી ગોધરા જઈ 
ધિજ સવહત સરઘસમાં જોડાર્યા. ‘ઇકનકલાબ 
વઝંદાબાદ’ના નારા સવહત મામલતદારની 
કચરેરી પર ધિજ ચડાિતાં ધરપકડ. 2 માસની 
કરેદની સજા.

સરોનરી, નટવર્લા્લ પૂનમચંદ
જનમ : 1914 આશરરે. વનિાસ : કપડિંજ.

1930ની લડત િખતરે ચૌદ જણની ટુકડીમાં 
ધરપકડ અનરે ત્રણ માસની સજા. તરે િખતરે 
નાની ઉંમર. ગુપ્ત પવત્રકા છાપિા, િહેંચિાનું 
કામ કરતા.

સરોનરી, નટવર્લા્લ હરીરા્લા્લ
સૂરત.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. પ્રભાતફરેરીમાંથી 
પકડિામાં આવર્યા. 9 મવહનાની સજા થઈ. 
સાબરમતી અનરે ર્યરિડા જેલમાં રહ્યા.

સરોનરી, પરોપટ્લા્લ કરોદર્લા્લ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળ દરવમર્યાન બનાિટી નામથી 
મુંબઈથી બૉંબ બનાિિાનાં રસાર્યણો રરેલિરે 
વિારા મંગાવર્યાં તથા બૉંબ બનાિિા માટરે 
અમદાિાદમાં વિવિધ જૂથોનરે તરે િહેંચર્યાં. ખૂબ 
ગરીબીમાં અિસાન થર્યું.

સરોનરી, મગન્લા્લ
ભરૂચ.

1930માં ધરાસણા જઈ અસહકારની લડતમાં 
ભાગ લીધો. 1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. 
તરેમના બરે ભાઈઓ જેલમાં ગર્યા. મગનભાઈએ 
છૂપી પ્રિમૃવતિ ચાલુ કરી. પકડાર્યા. કુટુંબ દુ:ખી 
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થઈ ગર્યું. તરેમનાં પતની સરસિતીબહરેનરે ઘણો 
ભોગ આપર્યો.

સરોનરી, મંગળદાસ નરરોત્તમદાસ
સૂરત.

જનમ કરાડીમાં થર્યો. 1930થી 1942 સુધી 
ચળિળનરે લીધરે ધંધો મંદ હતો. છતાં 1942ની 
ચળિળમાં જોડાર્યા. ધરપકડ િહોરી. 13 માસ 
જેલમાં વિતાવર્યા.

સરોનરી, રણત્જત્લા્લ છગન્લા્લ
વનિાસ : સૂરત.

વર્યિસાર્ય : વશક્ષણ, માપબંધી (ફૂડ કંટ્રોલ) 
કાર્યા્થલર્યમાં. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં 
સકકર્ય. પ્રભાતફરેરી, દરેશભક્તનાં ગીતોનું ગાન, 
ભાષણ, કારાિાસ. મુક્ત પછી પુન: દરેશસરેિાનું 
કાર્ય્થ. ર્યુિક મંડળમાં સરેિા. તામ્પત્ર.
અિસાન : 11 નિરેમબર, 1974.

સરોનરી, રત્ત્લા્લ િરીમજીિાઈ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. સભા-
સરઘસોમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ થઈ. લાંબો 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

સરોનરી, રમણ્લા્લ પરીતાંબરદાસ
જનમ : 25 જાનર્યુઆરી, 1909. કોકાપુર, કજ. 
સાબરકાંઠા. વનિાસ : અમદાિાદ.

1930 : મોડાસા નગર તથા ક્ષરેત્રમાં 
સિાતંત્ર્યસંગ્રામની જનજાગમૃવતની પ્રિમૃવતિ. 
સંગ્રામ પવત્રકાનું સંપાદન. 4 િાર ધરપકડ. 2 
િાર કારાિાસ. 1930 : દોઢ મવહનો કારાિાસ. 
1932 : 6 મવહના કારાિાસ. ધોલરેરા, રાણપુર, 
મુંબઈમાં સતર્યાગ્રહ. ર્યુદ્ધગીતોનું પુસતક 
‘રણનાદ’ જપ્ત. ધોલરેરા મીઠા-સતર્યાગ્રહ, 
ભાષણ, દરેશદ્રોહ માટરે ધરપકડ. દરેશી રાજર્યોનાં 
મંડળમાં સકકર્ય. પ્રાકમૃવતક સંકટો સમર્યરે 

સરેિાકાર્ય્થ. 1952-56 : ધારાસભર્ય. બંગાળી 
ગ્રંથોનાં ભાષાંતર. બાલસાવહતર્યલરેખન. 1996 
: રણકજતરામ સુિણ્થચંદ્રક વિજેતા.

સરોનરી, રમણ્લા્લ ચૂનરી્લા્લ
ગોધરા, કજ. પંચમહાલ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત દરવમર્યાન, 14 
ઑગસટ, 1942ની સિારરે ગોધરામાં મોટું 
સરઘસ. ‘ઇકનકલાબ વઝંદાબાદ’, ‘અંગ્રરેજો 
ચાલર્યા જાિ’ સૂત્રો પોકાર્યાું. પોલીસરે લાઠીમાર, 
ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા.

સરોનરી, વાડરી્લા્લ પૂનમચંદ
1930 : સવિનર્ય ભંગ સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ 
થઈ. 3 મવહના કારાિાસ. આવથ્થક ભીંસ. 
વર્યિસાર્ય : સોનીકામ.
અિસાન : 1963.

સરોનરી, ત્શવ્લા્લ ઇચછાશંકર

્લીંબડરી, ત્જ. સુરેનદ્રનગર.
લીંબડી પ્રજામંડળમાં જોડાર્યા. પકરણામરે 
રાજર્યાકશ્ત ગુંડાઓએ તરેમના ઘરબારનરે 
નુકસાન પહોંચાડ્ું. બંધાઈ રહરેલું નિું મકાન 
જમીનદોસત કર્યુું. છરેિટરે વહજરત કરી ગર્યા.

સરોપારરીવાળા, મધુમતરી ચૂનરી્લા્લ
જનમ : 16 જાનર્યુઆરી, 1909. સૂરત.

1927 : સૂરત ભવગની સમાજમાં સકકર્ય. 
1930 : સવિનર્ય કાનૂનભંગ સતર્યાગ્રહ. 6 
મવહના કારાિાસ. 1931 : 1 િષ્થનો કારાિાસ. 
200 રૂવપર્યા દંડ. 1942-49 સૂરત 
નગરપાવલકાના સભર્ય. સામાકજક પ્રિમૃવતિ.

સરોબાનરી ઉમર
મુંબઈ, િતન : કચછ. પરરેલ પરની એકલફનસટન 
વમલના એજનટ. શ્ીમંત ર્યુિક હતા. વમલમાવલક.
હોમરૂલ લીગની મુંબઈ શાખાના મંત્રી. 
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ગુજરાતનાં નગરોમાં િખતોિખત આિી, 
સભાઓનરે સંબોધી હોમરૂલ લીગનો પ્રચાર 
કરતા, શાખાઓ સથાપતા, તરેનું પ્રચાર-સાવહતર્ય 
િહેંચતા.
રૉલરેટ ઍ્ટ 1919નો વિરોધ કરિા મુંબઈમાં 
સતર્યાગ્રહ સભા સથાપી તરેના મંત્રી. મુંબઈમાં 
હોવન્થમરેન, રતનસી, શંકરલાલ બૅંકર સાથરે 
‘ર્યંગ ઇંકડર્યા’ સાપ્તાવહક શરૂ કરરેલું.
સતર્યાગ્રહની સભાનું કામ બંધ થતાં સિદરેશી 
સભામાં જોડાર્યા. સિદરેશીનું વ્રત લીધું. મુંબઈમાં 
પ્રાંવતક સવમવતની પુન:રચના થઈ. એના 
મંત્રીઓ સોબાની અનરે શંકરલાલ બૅંકર હતા. 
વમલઉદ્ોગમાં કટળક સિરાજ ફંડ ઉઘરાિતા 
હતા. કૉંગ્રરેસની પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ લરેતા. 
તરેમણરે કટળક સિરાજફંડમાં એક લાખ રૂવપર્યા 
આપર્યા હતા.

સરોમણ, રામચંદ્ર જગન્ાથ
જનમ : 27 ઑ્ટોબર, 1901. ઇંદોર, મધર્યપ્રદરેશ.

પ્રાથવમક મરાઠી વચપલૂણમાં, અંગ્રરેજી શાળા 
તથા પ્રથમ િષ્થ કૉલરેજનો મુંબઈ, શરેષ અભર્યાસ 
અમદાિાદમાં ગૂજરાત કૉલરેજમાં. 1924 : 
અમદાિાદ સનાતક. 1924-44 સાબરમતી 
સતર્યાગ્રહાશ્મ, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ, નિજીિન 
પ્રકાશન મંકદર, િધા્થ ગાંધી સરેિાસંઘમાં 
સરેિાકાર્ય્થ કર્યુું. સતર્યાગ્રહ કરી 3 િાર કારાિાસ 
િરેઠો. 1953 : ગુજરાત ર્યુવનિવસ્થટીના પીએચ.
ડી. ગુજરાતી, અંગ્રરેજીમાં પુસતકલરેખન.

સરોમાણરી કાત્ળદાસ
જનમ : ધોળ, કજ. જામનગર.

ધોળ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેિાનરે કારણરે સહન 
કરિું પડ્ું. ધોળ રાજર્યના જુલમો સામરે છરેિટ 
સુધી ઝઝૂમર્યા. ધોળ છોડિું પડ્ું. વનિમૃતિ જીિન 
રાજકોટમાં.

સરોમાણરી કેશવ્લા્લ તારાચંદ

ગઢાળી, કજ. ભાિનગર.

1942ની રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. 
ધરપકડ. જેલિાસ ભોગવર્યો. રાજર્ય-સરકાર 
તરફથી પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ.

સરોમાિાઈ મથુરિાઈ
પણસોરા, તા. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. મરે, 1930માં ખરેડા કજલલાની 
ટુકડીમાં ધરાસણાના મીઠાના અગરોમાંથી મીઠું 
લૂંટી કાર્યદાભંગ કરિા ગર્યા. તર્યાં સખત 
લાઠીચાજ્થનો ભોગ બનર્યા. તરેમનરે સખત માર 
મારીનરે કાંટાની િાડમાં ફેંકી દીધરેલા.

સરોમેશ્વર િરીખાિાઈ
આણંદ.

1932 : 4 ઑ્ટોબરરે ગાડીમાં પવત્રકાવિતરણ. 
ધરપકડ, 4 મવહના કારાિાસ. 25 રૂવપર્યા દંડ.

સરોમૈયા, જયેષ્ારામ િવાનજી
જનમ : 14 નિરેમબર, 1904. રાજકોટ.

વર્યિસાર્ય અથકે કરાંચી. રાષ્્રભાિના. 1930ની 
મીઠાની લડત િખતરે સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
અટકાર્યત. 1 િષ્થની જેલ. 1932માં અટકાર્યત. 
11 િષ્થની જેલ. 1947માં વહનદના ભાગલા 
થતાં રાજકોટમાં વનિાસ. જાહરેરસરેિક. વનધન 
થર્યરેલ છરે.

સરોમૈયા, હરજીવનદાસ
જનમ : 1908. જામનગર.

કરાંચીમાં રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
1930-31ની મીઠાની લડત િખતરે ધોલરેરા 
છાિણીમાં જોડાર્યા. મીઠાના કાર્યદાનો ભંગ 
કરતાં જેલિાસ ભોગવર્યો. 9-7-1942ના રોજ 
અિસાન.

સરોરક્ઠયા, મગન્લા્લ વનમાળરીદાસ
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સૂરત.

એમનું ‘દરેશીવમત્ર’ પત્ર રાષ્્રિાદી હતું. 
આઝાદીની લડતો દરવમર્યાન જેલ ભોગિી. 
પ્રરેસનરે સીલ લાગર્યાં. 1922માં ‘અસહકાર’ 
પત્રના મુદ્રક પ્રકાશક તરીકરે એમનરે 9 મવહનાની 
કરેદ અનરે રૂ. 500ના દંડની સજા. લડતના 
સમર્યરે ‘દરેશીવમત્ર’ના િધારા અનરે રાજવિારી 
ખટલાના હરેિાલોનાં પુસતક પ્રગટ કરતા હતા. 
‘કરાંચીનો મુકદ્મો’ નામનું પુસતક સરકારરે 
જપ્ત કર્યુું. 1931માં ‘સમી સાંજ’ પત્ર પ્રગટ 
કરતા તર્યારરે પ્રરેસનરે સરકારરે સીલ લગાવર્યાં અનરે 
જામીનગીરી માંગી હતી. ભાંગફોડપ્રિમૃવતિ 
એમના પ્રરેસમાંથી થતી. સરકારરે ધરપકડ કરી. 
કારીગર રણછોડનરે 2 િષ્થની સજા થઈ. 
મગનભાઈ છૂટી ગર્યા.

સરોરઠરી કાત્ળદાસ નરત્સંહદાસ
જનમ : 1900. િતન : િરેરાિળ, કજ. જૂનાગઢ. 
અભર્યાસ : ધોરણ 4.

ધંધૂકા–ધોલરેરાના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લરેતાં છ મવહનાનો અનરે બીજી િાર સાડાચાર 
માસનો જેલિાસ ભોગવર્યો. જૂનાગઢના નિાબી 
તંત્રના ત્રાસના પકરણામરે િરેરાિળ છોડીનરે 
પોરબંદર જઈનરે િસર્યા.

સરો્લંકરી, ખરોડાિાઈ ઝવેરિાઈ
જનમ : 1904. ગોરિા, કજ. ખરેડા.

1930 : મીઠા-સતર્યાગ્રહ. ગોરિા પકાિરેલા 
મીઠાનું ઘરેરઘરેર િરેચાણ. ધરપકડ. 12 મવહના 
કારાિાસ. 1 મવહનો સાબરમતી, 11 મવહના 
નાવશક. મદ્વનષરેધ, સમાજસરેિાની પ્રિમૃવતિ.

સરો્લંકરી, ગંિરીરત્સંહ નાથુત્સંહ
જનમ : 1916. ડભોઈ, કજ. િડોદરા.

1930માં સરઘસ પરના લાઠીમારથી ઘાર્યલ. 
દારૂનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ. પંચમહાલ કજલલાનાં 
ગામોમાં સતર્યાગ્રહનો પ્રચાર. 1932ના 

સતર્યાગ્રહમાં પંચમહાલ કજલલાની લડતના 
44મા સરમુખતર્યાર. ધરપકડ. 1 િષ્થની સજા 
અનરે રૂ. 150 દંડ. દંડ ન ભર્યયો તરેથી 6 માસની 
સજા િધારરે. 1942ના ‘વહનદ છોડો’ 
આંદોલનમાં ડભોઈ તાલુકાની લડતનું 
સંચાલન. સરઘસમાં લાઠીમારથી ઈજાઓ. 
ધરપકડ. રૂ. 50 દંડ. દંડ ન ભરિાથી િાસણ 
જપ્ત.

સરો્લંકરી, છગનિાઈ પ્ેમજીિાઈ
વનિાસ : બીલીમોરા. િતન : માસા, ગણદરેિી. 
જ્ાવત : હકરજન. હકરજનસરેિા. પરીવક્ષતલાલ 
મજમુદારની દોરિણી. અભર્યાસ : ગૂજરાત 
વિદ્ાપીઠ. 1942ની ચળિળમાં સભા-
સરઘસોમાં ભાગ લીધો. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં 
જોડાર્યા.

સરો્લંકરી, જવત્સંહ માનત્સંહ
જનમ : 1912 આશરરે. નરેલસુર, કજ. દાહોદ.

1930ની ચળિળમાં દાહોદના દુકાળપુરામાં 
દારૂની દુકાનરે વપકરેકટંગ કરતાં ધરપકડ. 4 
માસની કરેદની સજા. તર્યારથી આકદિાસી 
કાર્ય્થકર બનર્યા અનરે સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં પણ 
જોડાર્યા.

સરો્લંકરી, ડાહ્ાિાઈ કલયાણજી
જનમ : 7 સપટરેમબર, 1911. કછોલી, કજ. નિસારી.

હકરજન. ગુજરાતી બરે ધોરણનો અભર્યાસ. 
અરિામા, ગોધરા અનરે નિસારીના હકરજન 
આશ્મોમાં અભર્યાસ માટરે રહ્યા. મામા ફડકરે, 
પરીવક્ષતલાલ મજમુદાર અનરે હકરિદન 
ઠાકોરના સંપક્થથી સિદરેશાકભમાન. િણાટકામ 
શીખિા સાબરમતી આશ્મમાં રહ્યા. 
ગાંધીજીનાં પ્રિચનો તથા દશ્થનનો લાભ. 
1930ની ચળિળમાં કરાડીમાં મીઠાના 
કાર્યદાનો ભંગ. પ્રભાતફરેરી, સભા, સરઘસ 
િગરેરરે કાર્ય્થકમોમાં સકકર્ય. જલાલપોરનાં 
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તાડીનાં પીઠાં પર વપકરેકટંગ કરતાં 8 જણાની 
ટુકડી સાથરે ધરપકડ. તર્યાં હાજર ઠાકોરભાઈ 
દરેસાઈ, હકરિદન ઠાકોર અનરે રંગીલદાસ 
કાપકડર્યા પણ પકડાર્યા. દરરેકનરે 6 માસની કરેદ 
અનરે રૂ. 25ના દંડની સજા. સાબરમતી, ર્યરિડા 
અનરે વિસાપુરની જેલોમાં સજા ભોગિી. 
1938માં હકરપુરામાં કૉંગ્રરેસના અવધિરેશનમાં 
સિર્યંસરેિક. સિચછતા વિભાગ. ધંધાથકે 1941માં 
પૂિ્થ આકરિકા ગર્યા. તર્યાંથી 1965માં ઇંગલૅનડ 
ગર્યા.

સરો્લંકરી, ડાહ્ાિાઈ જીવણિાઈ
જનમ : 1905. રાજકોટ.

1936માં રાજકોટ કાપડ વમલકામદાર મંડળરે 
કામદારો ઉપર થતા અનર્યાર્યો સામરેની લડતમાં 
ભાગ લીધો. હદપાર. સમાધાન થતાં પરત. 
રાજકોટની લડતમાં જોડાર્યા. પોલીસનો માર 
સહન કર્યયો. મજૂરસંગઠનના અગ્રણી કાર્ય્થકતા્થ.

સરો્લંકરી, પુરુષરોત્તમિાઈ જઠેાિાઈ
િતન : િસો, તા. નકડર્યાદ, કજ. ખરેડા. અભર્યાસ : 
અંગ્રરેજી ત્રણ ધોરણ.

1920-21ની અસહકારની ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. પાછળથી હકરજન સરેિક સંઘમાં 
જોડાઈનરે હકરજનોની સરેિા કરી. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં હકરજન કાર્ય્થકરો સાથરે 
મળીનરે ભૂગભ્થમાં કામ કર્યુું.

સરો્લંકરી, પુરુષરોત્તમ હક્રચિનદ્ર
વનિાસ : અમદાિાદ.

પીપળી, કોડીનાર. કરિકટશ નૌસરેનામાં નોકરી. 
તરેનો તર્યાગ. 1942ની લડતમાં ભાષણો. 
ધરપકડ. કારાિાસ. કરાંચી(હિરે પાકકસતાનમાં)
માં કારાિાસ. મુંબઈ. કલર્યાણ. કારાિાસ. 1 િષ્થ 
અનરે 6 મવહના. સમાજસરેિા. વર્યિસાર્ય : 
નોકરી.

સરો્લંકરી, િૂ્લાિાઈ ઝરીણાિાઈ
ગોરિા, કજ. ખરેડા.

1932 : સિાતંત્ર્યસંગ્રામમાં સકકર્ય. ધરપકડ. 1 
િષ્થ કારાિાસ. 100 રૂવપર્યા દંડ.

સરો્લંકરી, િાવાિાઈ માવાિાઈ
લીંબાસી, કજ. ખરેડા.

1930-32 સવિનર્ય ભંગ સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. 
4 મવહના કારાિાસ.

સરો્લંકરી, મંગળિાઈ આદરિાઈ
જનમ : 1903. િતન : રતનપુરા, કજ. આણંદ. 
અભર્યાસ : પાંચ ધોરણ સુધી.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ િખતરે 
છોટુભાઈ પુરાણી અનરે ઈશ્વરભાઈ જેઠાભાઈ 
સાથરે મળીનરે ભૂગભ્થમાં કામ કરરેલું તરેમજ ભારરે 
મુસીબતોનો સામનો કરીનરે દારૂની દુકાનો 
ઉપર વપકરેકટંગનું કાર્ય્થ કરરેલું.

સરો્લંકરી, (ડૉ.) મરોહન્લા્લ માનાજી
જનમ : 17-11-1909. લીવલર્યા, કજ. અમરરેલી.

1931-32માં ડૉ. હકરપ્રસાદ ભટ્ટના નરેતમૃતિ 
નીચરે સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1942ની 
‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભૂગભ્થમાં રહીનરે જોખમી 
કામગીરી કરી.

સરો્લંકરી, મરોહનત્સંહ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં સરસપુરના િૉડ્થનાર્યક. 
અગાઉ કૉંગ્રરેસ સરેિાદળના અવધકારી. 1930માં 
ધરાસણા તથા વિરમગામના સતર્યાગ્રહોમાં 
ભાગ લીધો. 1941માં સરસપુર પાસરેના 
વનકોલ ગામરેથી વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ કર્યયો. 
ધરપકડ. છ માસની કરેદની સજા. જર્યંતી ઠાકોર, 
િાસુદરેિ ભટ્ટ, પોતરે, જેસીંગભાઈ ઠાકોર, 
ચીમનભાઈ પટરેલ (1942માં મવણનગરના 
િૉડ્થનાર્યક) અનરે રમણભાઈ પટરેલ સવહત 10 
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ર્યુિકોએ દરેશ પ્રતર્યરે િફાદારી રાખિી તથા 
પોતાના પ્રાણ કરતાં દરેશની આઝાદીના કાર્ય્થનરે 
િધારરે મહતિ આપિાના પ્રવતજ્ાપત્ર પર 
લોહીથી સહી કરી. વર્યાર્યામશાળાના સેંકડો 
ર્યુિાનોના તરે આગરેિાન હોિાથી, તરે બધાનરે 
લડતની કામગીરી સોંપી. ભીંતપત્રો અનરે 
ભોંર્યપવત્રકાઓ વનર્યવમત લખાિતા. પવત્રકા 
માટરે સમાચાર મરેળિિા, પવત્રકા- િહેંચણીનું 
સફળ આર્યોજન. સાઇ્લોસટાઇલ મશીન 
સથળ, બુવદ્ધ અનરે વહંમતપૂિ્થક બદલતા. 
િરેશપલટો કરિામાં ઘણા કુશળ. કડસરેમબર, 
1942માં નાતાલ િખતરે અમદાિાદના જૂના 
રરેલિરેસટરેશન પાછળ અંગ્રરેજોની કલબ પર 
બૉમબ નાખર્યો. ફૂટ્ો નવહ. મોહનવસંહ કરિૉલિર 
રાખીનરે ફરતા. બૉંબની હરેરાફરેરી માટરે રક્ષણ 
આપતા. સૌરાષ્્રનાં દરેશીરાજર્યોમાંથી કરિૉલિર 
ખરીદી લાવર્યા. નકડર્યાદમાં ખુરશીમાં બરેઠરેલા 
પોલીસ સબ-ઇનસપરે્ટરની કરિૉલિર ખેંચીનરે 
નાસી જઈ, ચાલુ ખટારામાં ચડી ગર્યા. પ્રાંવતજથી 
ગનપાઉડર લઈ આવર્યા. મહરેસાણામાં પકડાર્યા. 
પોલીસચોકીમાં રાત્રરે બરેસાડી રાખર્યા. તરેમનરે 
તાિ હતો. છતાં સંત્રીની બૅર્યોનરેટ ખેંચી, તરેનરે 
પરેટમાં લાત મારી, તરેની બંદૂક ખેંચીનરે નાસી 
ગર્યા. વસદ્ધપુર સુધી દોડીનરે ટ્રરેન પકડી 
અમદાિાદ ગર્યા. કદી પકડાર્યા નવહ.

સરો્લંકરી, વા્લજીિાઈ નથુિાઈ
જનમ : 30-4-1915. પોરબંદર.

ખરેડા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 1930ની 
મીઠાની લડત દરવમર્યાન ધોલરેરા, રાણપુર, 
બરિાળા છાિણીમાં કામ કર્યુું. પોલીસનો 
સખત માર પડિાથી પગરે િાગર્યું. જીિનભર 
ખોડ રહી ગઈ. લડત દરવમર્યાન સાબરમતીમાં 
9 માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. કરિકટશ વહનદમાંથી 
હદપાર કરિામાં આવર્યા.

સરો્લંકરી, શંકરિાઈ બહેચરિાઈ

ગોરિા, કજ. ખરેડા.

1935 : ના-કરની લડત. હાજરી પુરાિિાનો 
વિરોધ. 2 િષ્થ કારાિાસ. 200 રૂવપર્યા દંડ.

સરો્લા, મકનજી
જનમ : બાજીપુરા, બારડોલી, કજ. સૂરત.

1942 ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં ભૂગભ્થિાસ 
કરી સરકારનરે તંગ કરિા વહંસાતમક કાર્યયોની 
ર્યોજના ચલાિી. તરેમણરે બાળી મૂકરેલું કહરેર 
રરેલિરેસટરેશન 1947 પછી સિતંત્રતામાં તરેમના 
હાથરે જ નિરેસરથી ખુલલું મુકાર્યું. હાથમાં બૉંબ 
ફૂટી જતાં ઘિાર્યા. પકડિા માટરે રૂ. 10,000 
પુરસકાર ઘોવષત થર્યો. 1944 : ગાંધીજીના 
આદરેશથી ભૂગભ્થિાસ તર્યજી પોલીસ સમક્ષ 
ઉપવસથત થર્યા.

સરોહમ્
વનિાસ : વિનસિથ્થ, ઇંગલૅનડ. િતન : નકડર્યાદ, 
કજ. ખરેડા.

નકડર્યાદ : સંતરામ મહારાજના સંસકારો. 
1930 : સતર્યાગ્રહ કરિાથી ધરપકડ થઈ. 
કારાિાસ. 1941 : સતર્યાગ્રહ. ધરપકડ. 
કારાિાસ. પતની રાધાબહરેન પણ તરેમની સાથરે 
હતાં. 1947 : વર્યિસાર્ય : અમદાિાદમાં 
જર્યોવતષાશ્મ. આકરિકાવનિાસ. છરેલલરે 
ઇંગલૅનડમાં સથાર્યી.

સવામરી આનંદ
જનમ : 1887, પાણશીણા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ગાંધીજી 1915માં ભારતમાં આવર્યા તર્યારરે 
તરેમના સંપક્થમાં આવર્યા. ગાંધીજી જેલિાસી 
થર્યા તર્યારરે ‘નિજીિન’ પત્રની વર્યિસથા 
સંભાળી. 1922માં તરેમની ધરપકડ થઈ. 
જેલિાસ ભોગવર્યો. કબહાર ધરતીકંપ િખતરે 
ગાંધીજીએ એક ટુકડી કબહાર મોકલી હતી. 
તરેના તરેઓ અગ્રણી હતા. બારડોલી લડત 
િખતરે સરદારની જોડાજોડ રહીનરે કામ કર્યુું. 
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1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહ િખતરે તરેમજ 
1932માં એમ બરે િખત જેલિાસ ભોગવર્યો. 
1935માં થાણા કજલલાના આકદિાસીઓ િચચરે 
થાણું નાખર્યું. પદર્યાત્રા કરી. 734 ગામોની 
પકરવસથવત અંગરે સિકે કરી કરણાજનક 
પકરવસથવતનો વચતાર આપર્યો. કસતૂરબાની 
પુણર્યસમમૃવતમાં ‘કસતૂરબા સમારક ટ્રસટ’ની 
રચના થઈ નરે મંત્રી તરીકરે જિાબદારી ઉઠાિી. 
1947માં વિભાજન થર્યું તર્યારરે વનિા્થકશ્તોના 
કૅમપો ચલાવર્યા. ગાંધીજીનરે આતમકથા લખિા 
તરેમણરે પ્રરેરરેલા. પ્રખર દરેશભ્ત. કરેટલાંક 
પુસતકોના લરેખક.
અિસાન : 25 જાનર્યુઆરી, 1978.

સવામરી ત્નરંજન
અછારણ, કજ. સૂરત.

મૂળ નામ મકનજી ગોપાળજી પટરેલ. સમાજ- 
સુધારણાના વહમાર્યતી. રાજકીર્ય ક્ષરેત્રરે 
જહાલિાદી. કોલકાતામાં સિદરેશીની ચળિળ 
અનરે બંગાળના ભાગલાની ચળિળમાં ભાગ 
લીધો. ગાંધીજીએ ઓલપાડ તાલુકામાં રાજકીર્ય 
પ્રિમૃવતિનું કામ સોંપર્યું. ઓલપાડમાં ભાષણ 
કરતાં ધરપકડ. 80 િષ્થની ઉંમરરે આઠ 
મવહનાની જેલ. દાંડીકૂચ િખતરે ગાંધીજી સાથરે 
હતા. તરેમના દીકરા ભાસકરભાઈ નાગપુરના 
ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં 18 િષ્થની ઉંમરરે જેલમાં ગર્યા 
હતા.
સિામી પૂણા્થનંદજી ઉફકે દરેસાઈ રિીનદ્રકુમાર 
એમ.

ઊના, ત્જ. જૂનાગિ.
રાષ્્રીર્ય લડતોમાં ભાગ લીધો. રાજર્યના 
જુલમોના ભોગ બનર્યા. રાજર્ય-સરકાર તરફથી 
તરેમનરે પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

સવામરી વલ્લિ
જનમ : ડુમસ, કજ. સૂરત.

મૂળ નામ : િલલભભાઈ ભગિાનજી. 
બાળપણમાં માતાવપતાનું અિસાન. દાદા 
વનરંજન સિામી ગાંધીજીના પકરચર્યથી સુધારક 
વિચારો ધરાિતા.
1917માં 13 િષ્થની ઉંમરરે સાબરમતી 
આશ્મમાં પ્રિરેશ. ગાંધીજી અનરે વિનોબા સાથરે 
િષયો સુધી રહ્યા. 1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડત 
દરવમર્યાન િધા્થના આશ્મમાં વનિાસ. 
ભાંગફોડના આરોપ હરેઠળ ધરપકડ કરી જેલમાં. 
પાછળથી વનદયોષ છુટકારો.
ભૂદાનના પ્રખર કાર્ય્થકર હતા. વિવિધ 
ભાષાઓનું જ્ાન.
અિસાન : 8 કડસરેમબર, 1964. વસકંદરાબાદ.

સવામરી ત્શવાનંદજી
જનમ : 1896, િઢિાણ, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

મોતીભાઈ દરજીની પ્રરેરણાથી ગાંધીજીના 
કોચરબ આશ્મમાં જોડાર્યા. 1919માં રૉલરેટ 
ઍ્ટ િખતરે અમદાિાદમાં તોફાનો ફાટી 
નીકળતાં તોફાનો શાંત કર્યાું. િઢિાણ આિી 
ફૂલચંદભાઈની સાથરે કામરે લાગી ગર્યા. 
1923માં નાગપુર ઝંડા સતર્યાગ્રહમાં જોડાર્યા. 
જેલમાં આકરી મજૂરીનાં કામો પાર પાડી સૌનરે 
દંગ કરી દીધા. બારડોલી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લીધો. ધરપકડ થઈ. 9 માસની સખત મજૂરીની 
સજા ભોગિી. 1930ની મીઠાની લડત િખતરે 
રાજકોટની જેલમાં 2 માસ ગાળ્ા. ધોળ, 
મોરબી તથા ધાંગધાની લડતોમાં ભારરે 
ર્યાતનાઓ િરેઠી. મોરબી તથા ભાિનગરમાં 
વિદરેશી કાપડ અંગરેના આંદોલનમાં જેલ 
ભોગિી. 1932માં સાબરમતી, વિસાપુરમાં 
જેલ ભોગિી. 1942માં ધરપકડ થઈ. 
િઢિાણની જેલમાં અટકમાં રાખિામાં આવર્યા. 
જેલનરે તરેમણરે આશ્મ બનાિી દીધો. 1948માં 
નાનાં નાનાં રજિાડાંઓનો કબજો સંભાળ્ો.
અિસાન : 28-4-1951.
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સવામરી શ્રીિદ્ર
જનમ : 1899, ગણદરેિી, કજ. નિસારી.

રિાહ્ણ પકરિાર. કૉલરેજના અભર્યાસ દરવમર્યાન 
1920-21ની અસહકારની ચળિળ શરૂ થતાં 
કૉલરેજ છોડી. પત્રકારના વર્યિસાર્યમાં જોડાર્યા. 

‘ગ્રામસિરાજ’, ‘રિી પ્રરેસ જન્થલ’, ‘સૂરત 
સમાચાર’ િગરેરરે પત્રોના ખબરપત્રીની 
કામગીરી. 1932ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની 
ચળિળમાં ધરપકડ. 6 માસની કરેદની સજા.

હ
હજીરાવાળા, બાબુિાઈ
સચીન, કજ. સૂરત.

નોકરી છોડી સતર્યાગ્રહની લડતમાં ઝંપલાવર્યું. 
1942ની ચળિળમાં ભૂગભ્થમાં રહીનરે પ્રિમૃવતિ 
કરી. પકડાર્યા નવહ. એટલરે ભાગરેડુ જાહરેર થર્યા. 
એમની માલવમલકત જપ્ત થઈ. વપતા, 3 કાકા, 
કાકાના 2 દીકરા બધાનરે જેલમાં લઈ ગર્યા. 
તરેમના ઘરમાંથી બધી ચીજિસતુઓ ઉઠાિી 
ગર્યા. દરોડા પડતાં એક િાર પોલીસોએ 
બુકડર્યા ગામનરે ઘરેરો ઘાલર્યો. તર્યારરે તરે નાસી 
છૂટ્ા. પોલીસરે પકડ્ા. જેલમાં લઈ ગર્યા. 
તર્યાંથી નાસી છૂટ્ા. મીઠુબહરેન વપટીટની 
સહાર્યથી ગુપ્તિાસમાં. ગાંધીજીના આદરેશથી 
પોલીસ સમક્ષ હાજર. સજા થઈ. સચીન 
રાજર્યના વિલીનીકરણની ચળિળમાં પણ 
તરેમણરે આગરેિાની લીધી.

હઠરી્લા, ટરીટાિાઈ મેઘજીિાઈ
જનમ : 1917. લીમડી. કજ. દાહોદ.

1930 : શાળાતર્યાગ. દારૂવનષરેધમાં વપકરેકટંગ. 1 
અઠિાકડર્યું, પછી 1 મવહનો કઠોર કારાિાસ. 15 
રૂવપર્યા દંડ. 1931 : પુન: અભર્યાસતર્યાગ. 
1934માં શાળામાં પ્રાથવમક વશક્ષક. 1942 : 
લોકકાંવત. ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ. તરેમણરે જાફરપુરા 
અનરે ફૂલપુરાના ચોરા બાળરેલા. 2 મવહના કઠોર 
કારાિાસ. સમાજકાર્ય્થ.

હરક્કશનિાઈ રણછરોડિાઈ
િતન : આણંદ.

1933ની 15 જાનર્યુઆરી : પીપળાિ મુકામરે 
ગુજરાતના સરમુખતર્યારોની પકરષદ. આણંદના 
પ્રવતવનવધ. 2 િષ્થ કઠોર કારાિાસ. 300 રૂવપર્યા 
દંડ.

હરખચંદ નાગરદાસ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધાની લડત િખતરે રાજર્યના જુલમો સામરે 
માથું ઊંચ્ર્યું. માર સહન કર્યયો. હદપાર 
કરિામાં આવર્યા.

હરખાબહેન દેસાઈિાઈ
આંકલાિ, કજ. ખરેડા.

1930-32ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. 
બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ 
‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિિામાં આવર્યો; તર્યારરે 
નીકળરેલ બહરેનોના સરઘસ પર કરરેલ સખત 
લાઠીચાજ્થમાં ખભો, કરેડ તથા પગ પર ઈજાઓ 
થઈ.

હરખાબહેન દ્ાિાઈ
મુજકૂિા, કજ. આણંદ. ઉંમર : 30.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના પ્રહારોથી માથું, 
ખભો, કોણી અનરે થાપા પર ઈજા થઈ હતી.

હરજીવનદાસ ્લા્લજી
જનમ : 1918. રાજકોટ.
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1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
ધરપકડ થઈ. રાજકોટ સરેનટ્રલ જેલમાં 4 માસ 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

હક્રચંદ ત્ગરધરિાઈ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર. સૌરાષ્્ર.

નિરેમબર, 1931ની ધાંગધાની લોકલડતમાં 
ભાગ લીધો. વિરમગામના સારાભાઈ 
નગીનદાસની આગરેિાની હરેઠળ ચોથી ટુકડીમાં 
જોડાર્યા. 25/11 નરે બુધિારરે િઢિાણથી 
પગપાળા કૂચ કરી, રાત્રરે કટુડા ગામરે પહોંચર્યા. 
તર્યાંથી 26/11ની સિારરે પ્રર્યાણ. ધાંગધા 
રાજર્યની સરહદ આિતાં મનાઈહુકમનો ભંગ 
કરિાથી આખી ટુકડીના બધા નિ સભર્યની 
ધરપકડ. પ્રતાપપુરા ગામરે લઈ જઈ એક 
મકાનમાં પૂરી દીધા. તરે ગામના લોકોએ 
સરકારના પગલાના વિરોધમાં સખત હડતાળ 
પાડી.

હક્રજન હરખજી રામિાઈ 
(બક્િયા)
જનમ : 1912. લાઠી, કજ. અમરરેલી.

ગાંધીજીના સાંવનધર્યમાં સાબરમતી આશ્મમાં 
બાળપણ વિતાવર્યું. તરેમના વપતાશ્ી િણાટકામના 
વનષણાત હતા.
દાંડીકૂચના 81 સૈવનકોમાંના એક.
ગાંધીજી સાથરે 12 માચ્થ 1930થી 5 એવપ્રલ 
સુધી દાંડીકૂચમાં ભાગ લીધો. દાંડી મુકામરેથી 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી અનરે તરેમણરે 
જેલિાસ ભોગવર્યો હતો.

હક્રપ્સાદ નાના્લા્લ
જનમ : 1919. િતન : રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
પકડાર્યા. રાજકોટ સરેનટ્રલ જેલમાં 4 માસ 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

હક્રબહેન રણછરોડિાઈ
ઉંમર : 30. િહરેરા, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના સરઘસ પર 
પોલીસરે કરરેલા બરેફામ લાઠીચાજ્થમાં તરેમનરે 
બરડા પર ઈજાઓ થઈ હતી.

હક્રબહેન શનાિાઈ
િહરેરા, તા. બોરસદ, કજ. આણંદ.

1930ની ચળિળમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 
તા. 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ 
કદન’ ઊજિિા નીકળરેલ મવહલાઓના સરઘસ 
પર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં તરેમનરે 
લાઠીના પ્રહારથી બરડામાં ઈજા થઈ હતી.

હક્રબહેન હાંસાિાઈ
િાસણા. ઉંમર : 30 િષ્થ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ ઉપર 
પોલીસોએ સખત લાઠીચાજ્થ કરી અનરેક 
બહરેનોનરે ઘાર્યલ કરી. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના ગોદા 
છાતીમાં મારીનરે ઈજાઓ કરી હતી.

હક્રબા
થામણા, કજ. આણંદ.

1930ના મીઠાના સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. 
1932માં બીજા તબક્કાની લડત દરવમર્યાન 
હકરબાએ વત્રરંગી ધિજ સવહત સરઘસની 
આગરેિાની લીધી અનરે તરે કારણરે તરેમની ધરપકડ 
કરીનરે એક િષ્થની કરેદની સજા ભોગિી હતી.

હક્રિાઈ મકનિાઈ
ચલાળા, કજ. અમરરેલી.

1942ની લડતમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિમાં ભાગ 
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લીધો. ધરપકડ થઈ. દંડ તથા જેલની સજા 
ભોગિી.

હક્રિાઈ મરોહનિાઈ
ઊંટડી, ધરાસણા પાસરેનું ગામ.

તર્યાં સતર્યાગ્રહીઓ માટરે છાિણી બાંધિામાં 
આિી હતી. હકરભાઈ ઉપર છાિણીમાં રહરેતા 
સતર્યાગ્રહીઓનરે મદદ કરિાનો આરોપ મૂકી, 6 
મવહનાની કરેદની સજા તથા રૂ. 200/- દંડ 
કરિામાં આવર્યો હતો.

હક્ર્લા્લ
સૂરત.

1857ના બળિાના સમર્યરે હકરલાલ નામના 
કવિ સૂરતમાં થઈ ગર્યા. તરેમનરે વિપલિની િાતો 
ફરેલાિિાના આરોપસર ધરપકડ કરીનરે ત્રણ 
િષ્થની કરેદની સજા કરિામાં આિી હતી; 
જેલમુ્ત બાદ તરેમણરે ‘બળિાના, સમર્યનું 
સૂરત’ તથા ‘સોલજરોના અતર્યાચાર’ શીષ્થક 
હરેઠળ કવિતાઓ લખી હતી.

હક્ર્લા્લ નારણદાસ
અમદાિાદ.

1942ની ચળિળમાં અમદાિાદ સુધરાઈના 
કમ્થચારીઓની હડતાળમાં ભાગ લીધો. 6 
માસની સખત કરેદની સજા અનરે રૂ. 200 દંડ 
અથિા 3 માસની િધુ સજા.

હક્ર્લા્લ ત્વઠ્ઠ્લજી
ધારી, કજ અમરરેલી.

1942ની લડતમાં ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિઓમાં ભાગ 
લરેિા બદલ ધરપકડ કરિામાં આિી. દંડ તથા 
જેલની સજા થઈ હતી.

હક્રશંકર સવાઈ્લા્લ
િતન : રાજકોટ.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 

ધરપકડ કરિામાં આિી, 2 માસ જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

હક્રવદન રત્ત્લા્લ
િડોદરા.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ ચળિળ દરવમર્યાન 34 
ર્યુિાનો 18-8-1942ના રોજ સિારરે િડોદરાથી 
લડતનો પ્રચાર કરિા નીકળ્ા. આણંદ અનરે 
નજીકનાં ગામોમાં લડતનો પ્રચાર કર્યયો. સાંજે 
પાછા ફરતાં અડાસ રરેલિરેસટરેશનરે પોલીસોએ 
તરેમના ઉપર ગોળીબાર અનરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. 
તરેમાં તરેઓ સખત લાઠીમારથી ઘાર્યલ થર્યા 
હતા.

હંસરાજ જમનાદાસ
1932માં રાણપુરના સરમુખતર્યાર. 27-11-
1932ના કદિસરે રાષ્્રધિજ ફરકાિીનરે મીઠું 
િહેંચિા નીકળ્ા. પોલીસદમનમાં બરેભાન 
થતાં ખૂબ માર ખાધો. ધરપકડ. પણ પાછળથી 
છુટકારો.

હંસરાજ હરખજી (અંધકત્વ હંસ)
જનમ : 1892, અમરરેલી.

6 િષ્થની િર્યરે દૃવષ્ ગઈ. અભર્યાસ : મૅકટ્રક. 
રાષ્્રભાિનાનાં ગીતો. રાષ્્રીર્ય કવિનું પદ. જાતરે 
બુલંદ સિરરે ગાતા. પ્રચાર કરતા. તરેથી િારંિાર 
કારાિાસ. 1920 : ગાંધીજીનો સંપક્થ. િધા્થમાં 
િાસ. 1923 : ‘પરદરેશી ભૂખર્યા ટોપીિાળાનાં 
ટોળાં ઊતર્યાું’ ગીતની રચના, પ્રકાશન અનરે 
વર્યાપક પ્રભાિ. પકરણામરે કારાિાસ. 1930 : 
સતર્યાગ્રહ-આંદોલન. 2 િષ્થ કારાિાસ. 1932 : 
રાષ્્રગીતનું ગાર્યન. 1 િષ્થ કારાિાસ. રાજકોટ, 
અમરરેલીમાં સીમાબંદી. 1938 : ‘હંસમાનસ’ 
કાવર્યસંગ્રહનું પ્રકાશન. 1940 : અંગ્રરેજીમાં 
150 કાવર્યોની રચના. અંત સુધી રાષ્્રીર્ય કવિ 
તરીકરેનું જીિન.
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હંસાબહેન શામજીિાઈ છરીતાિાઈ
વનિાસ : કાર્યાિરોહણ, િડોદરા.

1942 : ‘વહનદ છોડો’ આંદોલનમાં સકકર્ય. 
ધરપકડ. 9 મવહના કારાિાસ.
હાવગનસ ડરેવિડ સૅમર્યુઅલ
(તરેમના દાદા આર્યલૅ્થનડથી આિરેલા વમશનરી). 
1930માં ડરેવિડ ધોલરેરા સતર્યાગ્રહની છાિણીમાં 
જોડાર્યા. ગામડાંમાં ફરી લડતનો તથા ખાદીનો 
પ્રચાર. 1931માં ધાંગધા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ 
લઈ જેલિાસ. જેલમાં ત્રાસ, અવતશર્ય માર 
ખાધો. તકબર્યત બગડી. આશરરે 3 િષ્થ પછી 
અિસાન.

હાજીિાઈ અજીજ
િતન : જામનગર.

જામનગર રાજર્યના જુલમ સામરે લડ્ા. 
જામગનરમાં જેલિાસ ભોગવર્યો. જેલમાં પણ 
ખૂબ જ ત્રાસ િરેઠો.

હાથરી, કાત્નત્લા્લ ્લા્લશંકર
જનમ : સપટરેમબર, 1919. રાજકોટ.

અભર્યાસ : બી.એ., એલએલ.બી.. રાષ્્રીર્ય 
પ્રિમૃવતિમાં સકકર્ય ભાગ. રાજકોટની લડતમાં 
સકકર્ય. 2 િાર સરધારની જેલમાં. જેલવર્યિસથા 
સામરે જેલિાસી તરીકરે ઉપિાસ. માલવમલકત 
જપ્ત. 1942 : ‘વહનદ છોડો’ લડત. કદલહીમાં 
સુપ્રીમ કોટ્થમાં િકીલાત.

હાથરી, હેમચંદિાઈ
રાજ સીતાપુર, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

ધાંગધાની લડત િખતરે ભાગ લીધો. પકડાર્યા. 
ઘર ઉપર પોલીસ જાપ્તો બરેસાડિામાં આવર્યો.

હાવડે, નાનુદાસ દાદુદાસ
િતન : નાગપુર. અમદાિાદ.

1930ની ચળિળમાં વપકરેકટંગ, સભા, સરઘસ 
િગરેરરેમાં ભાગ લીધો. પોલીસના જુલમો સહન 

કર્યા્થ. 1942માં ભાંગફોડની પ્રિમૃવતિ ચલાિી 
હતી. તર્યાંથી પકડાર્યા. 6 માસનો જેલિાસ 
ભોગવર્યો. ઘરબાર બધું લૂંટાઈ ગર્યું હતું. 
અમદાિાદ આિી વમલની નોકરીએ લાગર્યા.

ક્હંમત્લા્લ છગન્લા્લ
િતન : ભાિનગર.

1942ની લડતમાં જોડાર્યા. ધરપકડ. 2 
મવહનાનો જેલિાસ ભોગવર્યો.

ક્હંમત્લા્લ નાનચંદ
ધાંગધા, કજ. સુરરેનદ્રનગર.

રાજર્યના જુલમો સામરે માથું ઊંચકનાર અગ્રણી 
િરેપારી. રાજર્યની પોલીસરે માર મારી જેલમાં 
પૂર્યા્થ. 26-9-1931ના રોજ હદપાર કરિામાં 
આિરેલા.

ક્હંમત્લા્લ પુરુષરોત્તમદાસ
ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લરેતાં પકડાર્યા. 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

ક્હંમતત્સંહ
િતન : ગુજરાત.

1942ના આઝાદ વહનદ ફોજમાં ફસટ્થ બહાદુર 
ગ્રૂપમાં એસ.ઓ. હતા. ફરેરિુઆરી, 1945માં 
બમા્થમાં તરેમના કૅમપ પર કરિકટશ બૉંબમારો 
થર્યો તરેમાં મમૃતર્યુ પામર્યા.
વહંમતવસંહ ્િાટ્થર માસટર
ગઢિાલ રાઇફલસમાં હિાલદારની પદિી 
ધરાિતા હતા. 1942માં આઝાદ વહનદ ફોજમાં 
જોડાર્યા. ફસટ્થ ગરેરીલા રરેકજમરેનટમાં એસ.ઓ.નો 
હોદ્ો ભોગિતા હતા. 1943 કડસરેમબરમાં ર્યુદ્ધ 
મોરચરે અિસાન.

હરીરપરા, ત્શવ્લા્લ કરસનિાઈ
જનમ : 1910.



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 607

િતન કુતાણા, કજ. અમરરેલી.
1930માં ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં 
પકડાર્યા. 15 માસ જેલિાસ ભોગવર્યો. રાજકોટ 
લડતમાં પોલીસદમનનો ભોગ બનર્યા. ટૂંકો 
જેલિાસ ભોગવર્યો. લીંબડી લડતમાં ટૂંક સમર્ય 
માટરે જેલિાસી થર્યા. જાફરાબાદમાં નિાબ 
સામરેની ચળિળમાં ભાગ લરેતાં 2 માસની સજા 
ભોગિી. 1942માં સુભાષબાબુ સાથરે 
ચળિળમાં જોડાર્યા. ભૂગભ્થપ્રિમૃવતિ કરતા રહ્યા. 
ઢાકામાં 11 માસ સજા ભોગિી.

હરીરાણરી, ઇસમાઇ્લ કાનજી
જનમ : ઑ્ટોબર, 1908. આંબરડી, કજ. 
રાજકોટ.

રાજકોટ સવહત અનર્ય દરેશીરાજર્યોની લડતમાં, 
કકસાન-આંદોલનમાં, આરોકડર્યા કામદાર 
આંદોલનમાં તથા ભાિનગરમાં વર્યક્ત-
સિાતંત્ર્ય- આંદોલનમાં ભાગ લીધો. તરે કારણરે 
ગુપ્તિાસ, જેલ તથા હદપારી. રાજકોટ, 
અમદાિાદ અનરે િડોદરામાં જેલ ભોગિી. 
જામનગર, પોરબંદર, ભાિનગર, પાવલતાણા 
અનરે જૂનાગઢનાં રાજર્યોએ હદપાર કર્યા્થ હતા. 
1948 સુધી દરેશીરાજર્યોની લડતોમાં મોખરરે. 
સામર્યિાદી પક્ષમાં હતા. 1950માં તરેમાંથી છૂટા 
થર્યા. પાછળથી કરાંચી ગર્યા.

હરીરાબહેન
આંકલાિ, કજ. આણંદ.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ 
મવહલાઓના સરઘસ પર પોલીસરે સખત 
લાઠીચાજ્થ કર્યયો હતો. તરેમાં તરેમનરે લાઠીના 
પ્રહારો તથા બંદૂકના ગોદા િાગર્યા. તરેનાથી 
માથા પર અનરે બરડા પર ઈજા થઈ હતી.

હરીરાબહેન કાશરીિાઈ
ઉંમર : 35. આંકલાિ, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ બહરેનોના સરઘસ પર 
પોલીસરે કરરેલા બરેફામ લાઠીચાજ્થમાં તરેમનરે નાક 
અનરે ખભા ઉપર ઈજા થઈ હતી.

હરીરાબહેન ઝવેરિાઈ
બનરેજડા, કજ. આણંદ.

1930ની લડતમાં ભાગ લીધો. બોરસદમાં 21 
જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ 
ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ 
પર પોલીસરે લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં લાઠીના 
પ્રહારથી તરેમનરે કમમરમાં ઈજા થઈ હતી.

હરીરાબહેન રણછરોડિાઈ
બોદાલ, ઉંમર : 42.

બોરસદમાં 21 જાનર્યુઆરી, 1931ના રોજ ‘સ્ત્રી 
વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો તર્યારરે નીકળરેલ સ્ત્રીઓના 
સરઘસ પર પોલીસરે બરેસુમાર લાઠીચાજ્થ કર્યયો 
હતો. તરેમાં તરેમનરે ધક્કાધક્કીમાં હાથ પર ઈજા 
થઈ હતી.

હરીરાબહેન શામળિાઈ
પાળજ, કજ. આણંદ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિિામાં 
આવર્યો; તર્યારરે નીકળરેલા બહરેનોના સરઘસ 
ઉપર પોલીસરે બરેફામ લાઠીચાજ્થ કર્યયો. તરેમાં 
લાઠીના પ્રહારથી તરેમનરે બરડા ઉપર ઈજા થઈ 
હતી.

હરીરા્લક્મરી ધરોરરીિાઈ
િાસણા. ઉંમર : 30 િષ્થ.

1930ની સવિનર્ય કાનૂનભંગની ચળિળમાં 
ભાગ લીધો. બોરસદમાં તા. 21 જાનર્યુઆરી, 
1931ના રોજ ‘સ્ત્રી વસતમ કદન’ ઊજિાર્યો 
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તર્યારરે નીકળરેલા મવહલાઓના સરઘસ ઉપર 
પોલીસોએ લાઠીચાજ્થ કરી અનરેક સ્ત્રીઓનરે 
ઘાર્યલ કરી. તરેમાં તરેમનરે બંદૂકનો ગોદો તથા 
લાતો મારિાથી કાંડા, પીઠ પર ઈજા થઈ તથા 
લોહી નીકળ્ું.

હરીરા્લા્લ ઊજમ્લા્લ
િતન : ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 3 
માસની જેલની સજા ભોગિી.

હરીરા્લા્લ ઉત્તમ્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. ત્રણ માસની 
જેલની સજા ભોગવર્યા બાદ છૂટ્ા.

હરીરા્લા્લ માણેક્લા્લ
ભાિનગર.

1942ની ‘વહનદ છોડો’ લડતમાં ભાગ લરેતાં 
તરેમની ધરપકડ કરિામાં આિી. ટૂંકો જેલિાસ 
ભોગવર્યો. તરે પછી મુ્ત કરિામાં આવર્યા.

હુસેનિાઈ ઇબ્રાહરીમિાઈ
જનમ : 1919. ભાિનગર.

1942ની લડતમાં ભૂગભ્થમાં રહીનરે ભાગ 
લીધો. પકડાર્યા. ભાિનગર જેલમાં 2 માસની 
સજા ભોગિી.

હેત્ગષ્,ે વસંતરાવ હક્રચિનદ્ર
જનમ : 16 મરે, 1906. અમદાિાદ. િતન : 
શ્ીિધ્થન, મહારાષ્્ર

ગુજરાત વિદ્ાપીઠમાં અભર્યાસ. કૉંગ્રરેસ 
સરેિાદળના નાર્યક. 1930ની 12મી માચ્થના 
રોજ દાંડીકૂચ દરવમર્યાન સતર્યાગ્રહ આશ્મથી 
અસલાલી સુધી તરેમની ભદ્ર વર્યાર્યામશાળાની 
ટુકડીએ ટ્રાવફક વનર્યમનની વર્યિસથા કરી. 

ધરાસણામાં સતર્યાગ્રહીઓની બીજી ટુકડીની 
આગરેિાની સંભાળી. લાઠીચાજ્થ સહન કર્યયો. 
1930થી 1942 સુધીની લડતો – 1932, 
1941 – વર્યક્તગત સતર્યાગ્રહ અનરે ‘વહનદ 
છોડો’ (1942) લડતમાં ધરપકડ અનરે 
જેલિાસ. ભદ્ર વર્યાર્યામ શાળા ચલાિતા. 1 
જુલાઈ, 1946ના રોજ થર્યરેલ કોમી હુલલડ 
દરવમર્યાન િસંતભાઈ અનરે રજબઅલી 
લાખાણી શાંવત સથાપિા ગર્યા તર્યાં બંનરેની સાથરે 
હતર્યા થઈ. તરેઓએ શાંવત સથાપિા માટરે શહીદી 
િહોરી.
અિસાન : 1 જુલાઈ, 1946. અમદાિાદ

હેમરાજ
િતન : ગુજરાત.

ઍરકાફટ રરેકજમરેનટમાં ‘ગનર’ના હોદ્ા પર હતા. 
વવિતીર્ય વિશ્વર્યુદ્ધ િખતરે િીરતા દાખિી હતી. 
કરિકટશ લશકરમાં હોિાનરે લીધરે જાપાનના 
ર્યુદ્ધકરેદી બનિું પડ્ું. આઝાદ વહનદ ફોજમાં 
જોડાઈ બમા્થ તરફ કૂચ કરી, તર્યારરે બહાદુરીપૂિ્થક 
લડ્ા. છરેિટરે દુશમનની ગોળીથી ઠાર થર્યા.

હરોરા કરસુખરામ વરીરસુખરામ 
(ડૉકટર)
જનમ : 1884. સૂરત.

1907ની સૂરતની કૉંગ્રરેસની બરેઠક િખતરે 
સિર્યંસરેિક હતા, તર્યારથી જ સિદરેશીનું વ્રત 
લીધું. હોમરૂલ આંદોલનમાં સકકર્ય ભાગ લીધો. 
વથર્યૉસૉવફકલ સોસાર્યટીના અગ્રણી. સૂરતમાં 
તરેમણરે હોમરૂલ લીગની સથાપના કરી અનરે તરેના 
મંત્રી હતા. સૂરતના મવહલા વિદ્ાલર્યની 
સથાપનામાં ભાગ લીધો હતો. સૂરતની રાજકીર્ય 
પકરષદના તરે મંત્રી હતા અનરે મહાસભા, 
મદ્વનષરેધ, સિદરેશી-પ્રચાર િગરેરરે કાર્ય્થકમમાં 
સકકર્ય હતા.
અિસાન : 1966.
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હરોત્ન્જમેન, બરી. જી.
મુંબઈ. અંગ્રરેજ.

મુંબઈના િત્થમાનપત્ર ‘બૉમબરે કોવનકલ’ના 
તંત્રી. રાષ્્રીર્ય પ્રિમૃવતિઓમાં આગળ પડતો ભાગ 
લરેતા. 1916-17માં હોમરૂલ લીગના આગરેિાન. 
તરેઓ હોમરૂલનો પ્રચાર કરિા િારંિાર 
જમનાદાસ વિારકાદાસ, ક. મા. મુનશી િગરેરરે 
ગુજરાતી આગરેિાનો સાથરે ગુજરાતનાં શહરેરોમાં 

પ્રચાર કરિા આિતા. ભાષણો કરતા. લોકોનરે 
સિરાજની જરૂકરર્યાત સમજાિતા. ખરેડા 
સતર્યાગ્રહ દરવમર્યાન પણ પ્રચાર તથા 
લોકજાગમૃવત. 1910નો પ્રરેસ ઍ્ટ રદ કરિાની 
માગણી. મુંબઈમાં સતર્યાગ્રહ સભામાં ખૂબ 
ઉતસાહપૂિ્થક ભાગ લરેતા. સરકારરે ધરપકડ કરી, 
દરેશવનકાલની સજા કરી. તરે સામરે મુંબઈના 
લોકોએ હડતાળ પાડી અનરે ઉપિાસ કર્યયો.
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દરેસાઈ દુગા્થબહરેન મહાદરેિ કદહરેણ

દરેસાઈ નાથુભાઈ લલલુભાઈ પારડી 
(કાછબ)

દરેસાઈ નાનુભાઈ લલલુભાઈ સાર્યણ

દરેસાઈ પરભુભાઈ દર્યાળજી સાંધીએર

દરેસાઈ બાપુભાઈ ગુલાબભાઈ અંભરેટા

નરવસંહભાઈ ભગિાનજી (સિ.) દરેલાડ

નાર્યક ગુલાબભાઈ દલપતભાઈ અંભરેટા

નાર્યક ઠાકોરભાઈ ભીમાભાઈ પકરર્યા

નાર્યક દોલતરાર્ય પીંજરત

નારણભાઈ રામાભાઈ મોર

પટરેલ ઇચછુભાઈ પરભુભાઈ પીંજરત

પટરેલ કસનજી ભગિાનજી દરેલાડ

પટરેલ કાળીદાસ ગોમાનભાઈ ભટગામ

પટરેલ કાળીદાસ ગોવિંદજી ભટગામ

પટરેલ કાળીદાસ લાલભાઈ ભટગામ

પટરેલ ખુશાલભાઈ શંકરભાઈ કીમ

પટરેલ ગાંડાભાઈ જગાભાઈ પીંજરત

પટરેલ ગોપાળભાઈ બાબરભાઈ સાંધીએર

પટરેલ ગોપાળભાઈ હકરભાઈ સરસ

પટરેલ ગોિનભાઈ કરેશિભાઈ સીમલથુ

પટરેલ ગોિનભાઈ રણછોડભાઈ પીંજરત

પટરેલ ગોવિંદભાઈ કાળીદાસ સોંસક

પુરવણરી
જલેગરન નસ્ાય જરેને ન્શે ્ધુ રાહિતી ઉપલબધ નથી તે્ા

સવાતંત્રયસૈત્નકરોનરી યાદરી

ઓ્લપાડ તા્લુકરો

નામ ગામ

ઈશ્વરલાલ  ગાંડાભાઈ 
ઓલપાડ

ઉમરિંશી ગોિનભાઈ 
મોરારભાઈ

માસમા

કાનજીભાઈ ભિાનભાઈ જીણોદ

કુિાકદર્યા ભાણાભાઈ 
જીિણભાઈ

મોર

ખુશાલભાઈ વિશ્ામભાઈ મીરજાપોર

ઘરેલુભાઈ રામચંદ્ર ઓલપાડ

ગંભીરવસંહ કાનબાજી દરેલાડ

ગોર ભગિતીશંકર લવલતાશંકર ઓલપાડ

ગોર ભાલચંદ્ર પાિ્થતીશંકર ઓલપાડ

જર્યસુખલાલ જવમર્યતરામ ઓલપાડ

જીભાઈ અંબારામ ઓલપાડ

ટરેલર મંગળભાઈ બાિજીભાઈ મોરભગિા

ઠાકોર કુબરેરભાઈ ખુશાલભાઈ મહમદપોર

ઠાકોર ગણપતવસંહ ગુલાબભાઈ મહમદપોર

ઠાકોર ગંભીરવસંહ કાનભાઈ દરેલાડ

ઠાકોર ડાહ્યાભાઈ દાજીભાઈ મહમદપોર

દરેસાઈ છગનલાલ મકનજી અસનાડ

દરેસાઈ ઠાકોરભાઈ કાવલદાસ ઓભલા

દરેસાઈ ઠાકોરભાઈ રણછોડજી 
(િશી)

સીથાણ
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પટરેલ ગોવિંદભાઈ જેરામભાઈ મીરજાપોર

પટરેલ ચંદુભાઈ કાળીદાસ ભટગામ

પટરેલ ચંદુલાલ મોતીરામ અછારણ

પટરેલ છીબાભાઈ બાબરભાઈ પીંજરત

પટરેલ છોટુભાઈ લાલભાઈ ઉમરા

પટરેલ જગજીિનદાસ રણછોડજી એરથાણ

પટરેલ જગુભાઈ કરેશિભાઈ વસમલથુ

પટરેલ જર્યાબહરેન છોટુભાઈ ઉમરા

પટરેલ જીિણભાઈ પ્રરેમાભાઈ ભાંડુત

પટરેલ જેરામભાઈ કલર્યાણભાઈ લિાછા

પટરેલ ઠાકોરભાઈ જગાભાઈ પીંજરત

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ નાગરજી સોંસક

પટરેલ દુલલભભાઈ રતનજી પીંજરત

પટરેલ નરવસંહભાઈ કુબરેરભાઈ પીંજરત

પટરેલ નાગરભાઈ સીમલથુ

પટરેલ નાથુભાઈ કરેિળભાઈ માસમા

પટરેલ નાથુભાઈ ધનાભાઈ કુિાદ

પટરેલ નાથુભાઈ મકનજી ભગિા

પટરેલ નારણભાઈ ડાહ્યાભાઈ ઓલપાડ

પટરેલ નારણભાઈ પરભુભાઈ કોબા

પટરેલ નારણભાઈ રામાભાઈ ભગિા

પટરેલ નારણભાઈ રામાભાઈ ભગિા

પટરેલ પરભુભાઈ િહાલજી અંભરેટા

પટરેલ પ્રરેમાભાઈ ભાણાભાઈ પીંજરત

પટરેલ પ્રરેમાભાઈ લાલભાઈ વપંજરત

પટરેલ બાબરભાઈ છીબાભાઈ પીંજરત

પટરેલ બાબરભાઈ રણછોડભાઈ લિાછા

પટરેલ બાલુભાઈ કાળીદાસ 
(સિ.)

સીથાણ

પટરેલ બરેચરભાઈ નાનાભાઈ આડમોર

પટરેલ ભગુભાઈ પરભુભાઈ મૂળદ

પટરેલ ભાણાભાઈ જીિાભાઈ મોરભગિા

પટરેલ ભાણાભાઈ ધનાભાઈ જીણોદ

પટરેલ મગનભાઈ ખુશાલભાઈ કોબા

પટરેલ મગનભાઈ િલલભભાઈ કરંજ

પટરેલ મગનલાલ ડાહ્યાભાઈ ખલીપોર

પટરેલ મગનલાલ બાલુભાઈ સીથાણ

પટરેલ મગનલાલ ભગુભાઈ સોંસક

પટરેલ (મકિાણા) મવણબહરેન

મોતીભાઈ અછારણ

પટરેલ મંછુભાઈ એરથાણ

પટરેલ મંછુભાઈ ભગિાનજી મીરજાપોર

પટરેલ મોરારભાઈ ગોપાળભાઈ ગોથાણ

પટરેલ રઘાભાઈ લાલાભાઈ પીંજરત

પટરેલ રણછોડભાઈ અમાઈદાસ ગોથાણ

પટરેલ રતનજીભાઈ િણારસી
(આડમોર)

પટરેલ લલલુભાઈ માધિભાઈ સોંસક

પટરેલ સોમાભાઈ જીિાભાઈ મોર

પટરેલ હરખાભાઈ માધિભાઈ સરસ

પટરેલ હરખાભાઈ માધિભાઈ સાંધીએર

પકઢર્યાર મગનવસંહ દુલલભભાઈ મહમદપોર

પકરર્યાકર નાનુભાઈ લલલુભાઈ સાર્યણ

પ્રાણલાલ હીરાલાલ મોર

બુવધર્યાભાઈ વપકરર્યાભાઈ મોર

ભટ્ટ મગનલાલ વિનાર્યકરાિ સરસ

ભાસકરભાઈ મકનજી ઉફકે

િલલભ સિામી અછારણ
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ભૂતા રણછોડજી ડાહ્યાભાઈ અછારણ

મકનજી ગોપાળજી ઉફકે

વનરંજન સિામી અછારણ

મકિાણા મોતીભાઈ અછારણ

મગનવસંહ નાથુભાઈ મહમદપોર

મવહડા વિરમવસંહ ડાહ્યાભાઈ ગોથાણ

મહરેતા કુ. ઉષાબહરેન 
(મુંબઈિાળા)

સરસ

મહરેતા વનરંજન મવણલાલ ઓલપાડ

મહરેતા ડૉ. ભાલચંદ્ર રામચંદ્ર ઓલપાડ

મહરેતા મવણલાલ નરહકરશંકર ઓલપાડ

મહરેતા મધુસૂદન રામચંદ્ર ઓલપાડ

મહરેતા મોહનલાલ કમૃષણલાલ ઓલપાડ

મહરેતા રતનમવણ જશિંતરાર્ય ઓલપાડ

મુનશી જર્યમતીબહરેન ઓલપાડ

મોદી ચીમનભાઈ ગોરધનદાસ ઓલપાડ

મોરકર નાથુભાઈ કાળીદાસ મોરભગિા

મહૈસુકરર્યા ઝીણાભાઈ ડાહ્યાભાઈ માસમા

રતનજીભાઈ ધનજીભાઈ મીરજાપોર

રવતસુખપ્રસાદ કાશીપ્રસાદ ઓલપાડ

રાઠોડ પ્રભાતવસંહ અનોપવસંહ મહમદપોર

લાલા જર્યંવતલાલ ભોગીલાલ સરસ

િામદતિ િૈકુંઠલાલ કુંદનલાલ ઓલપાડ

િૈદ ભાનુશંકર મવણશંકર ઓલપાડ

શાહ બાલુભાઈ મવણલાલ ઓલપાડ

શાસ્ત્રી ભીખુભાઈ સરસ

શાસ્ત્રી મહાદરેિ સરસ

હળપવત કાબુલી નાથા પીંજરત

હળપવત ગોપાળભાઈ 
બુવધર્યાભાઈ

પીંજરત

હળપવત દુલલભભાઈ પીંજરત

હળપવત મગનભાઈ ખોડાભાઈ પીંજરત

હળપવત મોરારભાઈ નાથાભાઈ પીંજરત

કામરેજ તા્લુકરો

નામ ગામ

દરેસાઈ છોટુભાઈ ભીમભાઈ પારડી

દરેસાઈ રામભાઈ લિજીભાઈ કદગસ

પટરેલ ઉતિમભાઈ ડાહ્યાભાઈ ધાતિા

પટરેલ ઉમરેદભાઈ પરસોતમભાઈ

ઉફકે ફકીરભાઈ હળધર

પટરેલ ગોપાળભાઈ મૂળચંદભાઈ પરબ

પટરેલ છોટુભાઈ િનમાળીભાઈ કઠોર

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ દુલલભભાઈ ઉંભરેળ

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ ભગુભાઈ પરબ

પટરેલ ફકીરભાઈ દુલલભભાઈ િરેળંજા

પટરેલ મગનભાઈ મોતીભાઈ માકણા

પટરેલ મોતીરામ જર્યરામ િલણ

ફકીરભાઈ બકોરભાઈ ઉંભરેળ

ભ્ત મોરારભાઈ ભૂલાભાઈ ઓરણા

ભ્ત રામભાઈ ખુશાલભાઈ નનસાડ

ભ્ત િરેણીલાલ ગોપાળ ઓરણા

માસતર છગનભાઈ નીછાભાઈ કઠોર

રામભાઈ છીતાભાઈ ટાંકલી

િૈદ્ રામચંદ્ર ડાહ્યાભાઈ પરબ

શૂરા દર્યારામ સીતારામ ઓરણા
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કાવલદાસ નાગરજી િરેગામ

કૅપટન રણછોડજી અંબરેલાલ ગણદરેિી

ખંડુભાઈ ડૉ. ગણદરેિી

ગાંધી કાંવતલાલ હકરિદન –

ચાંપાનરેકરર્યા જમનાદાસ 
દલપતરામ

ગણદરેિી

ઠાકોરભાઈ ભીમભાઈ સરભાણ

દરેસાઈ ઈશ્વરલાલ કુંિરજી કછોલી

દરેસાઈ ભીખુભાઈ કુંિરજી સોનિાડી

દરેસાઈ મધુરીબહરેન દુલ્થભજી ગણદરેિી

દરેસાઈ મીનાક્ષીબહરેન બીલીમોરા

દરેસાઈ હકરિદન અમલસાડ

નટિરલાલ ઘરેલાભાઈ િરેગામ

નાથુભાઈ નાગરજી ગડત

નાર્યક ગુલાબભાઈ ભીમભાઈ અંબાડા

નાર્યક ગોપાળજી નારણજી અંચરેલી

નાર્યક છોટુભાઈ હકરભાઈ અંચરેલી

નાર્યક ઠાકોરભાઈ લલલુભાઈ અંચરેલી

નાર્યક ધીરભાઈ સુખાભાઈ અંચરેલી

નાર્યક નટિરલાલ ઘરેલાભાઈ િરેગામ

નાર્યક નાથુભાઈ હકરભાઉ અંચરેલી

નાર્યક નાનુભાઈ જીિણજી 

વનછાભાઈ ધમડાછા

નાર્યક નારણજી નાગરજી ખખિાડા

નાર્યક નીછુભાઈ ગુલાબભાઈ તળાિચોરા

નાર્યક પરાગજી વસસોદરા

નાર્યક પરાગજી ખંડુભાઈ અંચરેલી

નાર્યક બળિંતરાર્ય કુંિરજી ગણદરેિી

નાર્યક ભગિાનજી ડાહ્યાભાઈ બીલીમોરા

નાર્યક ભગુભાઈ ભીમાભાઈ અમલસાડ

નાર્યક મગનભાઈ નાથુભાઈ અંબાડા

નાર્યક મગનભાઈ પરાગજી અંચરેલી

નાર્યક મગનલાલ મોરારજી કછોલી

નાર્યક મવણભાઈ ભીમભાઈ અમલસાડ

નાર્યક મોરારભાઈ છીમાભાઈ અંચરેલી

નાર્યક મોહનભાઈ મવણભાઈ અમલસાડ

નાર્યક રઘુનાથજી દુલ્થભભાઈ અંચરેલી

પટરેલ ગાંડાભાઈ રણછોડજી અંચરેલી

પટરેલ માિજીભાઈ ગોવિંદજી મુનસાડ

બટુકભાઈ નાગરજી દરેલિાડા

બળિંતરાર્ય ગુલાબભાઈ અમલસાડ

બાલાભાઈ મીહુડાભાઈ નાગધરા

ભીખુભાઈ ગાંડાભાઈ તળાિચોરા

ભીખુભાઈ મકનજી સોનિાડી

ભીમભાઈ જીિણજી ગણદરેિી

વમસ્ત્રી મગનભાઈ કરેસુરભાઈ અમલસાડ

લલલુભાઈ ભગિાનજી ખખિાડા

િમા્થ માનવસંહ ડાહ્યાભાઈ શાહુ

િલલભભાઈ ગાંડાભાઈ તળાિચોરા

િશી બાપુભાઈ ઘરેલાભાઈ –

િસનજી ડાહ્યાભાઈ કછોલી

િોરા દાઉદભાઈ ગણદરેિી

શાનતાબહરેન ડાહ્યાભાઈ ગણદરેિી

શાહ ચૂનીલાલ ભગિાનજી અષ્ગામ

સોમાભાઈ ભગિાનજી િરેગામ

ગણદેવરી તા્લુકરો
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કાપકડર્યા હરકીશનદાસ 
ડાહ્યાભાઈ 

ચીખલી

ખત્રી માણરેકલાલ 
િનમાળીભાઈ 

ચીખલી

ચૌધરી ઊવમ્થલાબહરેન 
ફતરેહવસંહ 

દરેગામ

દરેસાઈ ઈશ્વરલાલ મગનલાલ ચીખલી

દરેસાઈ ઈશ્વરલાલ મવણલાલ રાનકૂિા

દરેસાઈ કાંવતલાલ બળિંતરાર્ય હોનડ

દરેસાઈ ગુલાબભાઈ 
ઝીણાભાઈ

હોનડ

દરેસાઈ ઘરેલાભાઈ રણછોડજી પીપલગભાણ

દરેસાઈ છોટુભાઈ ગુલાબભાઈ ચીખલી

દરેસાઈ જીિણજી મવણભાઈ 
ઉફકે

ઈશ્વરલાલ રાનકૂિા

દરેસાઈ ઠાકોરભાઈ 
ગુલાબભાઈ 

ખરેરગામ

દરેસાઈ ઠાકોરભાઈ છોટુભાઈ ચીખલી

દરેસાઈ ધીરજલાલ ડાહ્યાભાઈ સમરોલી

દરેસાઈ પ્રતાપરાર્ય િસનજી ચીખલી

દરેસાઈ પ્રાણુભાઈ મોહનભાઈ ચીખલી

દરેસાઈ બળિંતરાર્ય રતનજી સમરોલી

દરેસાઈ બાબુભાઈ રણછોડજી ખરોલી

દરેસાઈ ભીમભાઈ ઝીણાભાઈ હોનડ

દરેસાઈ મવણબહરેન હકરભાઈ

(કાળીદાસ) ચીખલી

દરેસાઈ રણછોડજી ગોપાળજી ખરોલી

દરેસાઈ િસનજી ખંડુભાઈ ચીખલી

નાર્યક િસંતરાર્ય િલલભભાઈ સમરોલી

પટરેલ ઉકાભાઈ િસનજી િાંઝણા

પટરેલ છગનલાલ કાળાભાઈ િાંઝણા

પટરેલ નાનાભાઈ જીિણભાઈ

ઉફકે બાબર તળાિચોરા

પટરેલ પરાગજી લલલુભાઈ સમરોલી

પટરેલ ભાણાભાઈ હીરાભાઈ રાનકૂિા

પટરેલ ભૂલાભાઈ નારણજી રાનકૂિા

પટરેલ મવણલાલ ભગિાનજી ખુંધફવળર્યા

પટરેલ લાલભાઈ હીરાભાઈ દોણજા

પટરેલ િલલભભાઈ 
લીમજીભાઈ

સરૈર્યા

પંડ્ા કદનકરરાર્ય વ્રજલાલ બલિાડા

બક્ષી બાબુભાઈ નારણજી પીપલગભાણ

મંગુભાઈ છોટુભાઈ ચીખલી

હષ્થદરાર્ય છોટુભાઈ ચીખલી

હીરાભાઈ દુલલભભાઈ દોણજા

ચરીખ્લરી તા્લુકરો
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કાનજીભાઈ લાલભાઈ બુકડર્યા

કાનજીભાઈ િહાલાભાઈ બમરોલી

કાંવતલાલ અંબાલાલ રાંદરેર

કૉનટ્રા્ટર રામજીભાઈ 
પરસોતિમભાઈ

ભીમપોર

ચીમનભાઈ ઉફકે 
ભીખાભાઈપ્રરેમાભાઈ

ભાટપોર

ચૌહાણ હકરભાઈ જગુભાઈ કંસાડ

જગજીિનભાઈ ખુશાલભાઈ પાલ

જેકીશનદાસ મંછારામ કોસાડ

જેભાઈ લાલભાઈ રાંદરેર

ઝીણાભાઈ ધનજીભાઈ રાંદરેર

ડાહ્યાભાઈ ભગાભાઈ કોસાડ

દલાલ શાંવતલાલ લલલુભાઈ રાંદરેર

દાજીભાઈ દરેિાભાઈ ભાટપોર

દરેસાઈ કાળીદાસ રણછોડજી તાંતીથૈર્યા

દરેસાઈ કીકુભાઈ મવણભાઈ કતારગામ

દરેસાઈ ગુલાબભાઈ હકરભાઈ રાંદરેર

દરેસાઈ છગનલાલ (સિ.) ઉફકે

 પરાગજી રણછોડજી િ્તાણા

દરેસાઈ (પટરેલ) નાનુભાઈ 
હકરભાઈ

ડીંડોલી

દરેસાઈ મોહનલાલ દુલ્થભભાઈ કતારગામ

દોટીિાળા બુવધર્યાભાઈ ઉમરા

ધીરભાઈ ઇજારદાર ડુમસ

નરવસંહભાઈ નાનાભાઈ કિાસ

નરોતિમભાઈ અડાજણ

નાગરજી કાળીદાસ ઇચછાપોર

નાગરજી નાથુભાઈ કોસાડ

નાણાિટી ઈશ્વરલાલ દરેલાડિા

નાર્યક ઠાકોરભાઈ મગનભાઈ રાંદરેર

નાર્યક હકરભાઈ દાજીભાઈ મોટાિરાછા

પટરેલ અંબારામ પરસોતિમભાઈ 
(સિ.)

મોટી િરેડ

પટરેલ ઈશ્વરલાલ ભગિાનભાઈ પાલ

પટરેલ કલાણભાઈ કાળીદાસ પાલ

પટરેલ કસનજી નરોતિમભાઈ પાલ

પટરેલ કાળીદાસ ડાહ્યાભાઈ પાલ

પટરેલ કુબરેરભાઈ નરવસંહભાઈ ઇચછાપોર

પટરેલ ગોપાળભાઈ લક્મણભાઈ બુકડર્યા

પટરેલ ગોવિંદભાઈ 
જગજીિનદાસ

પાલ

પટરેલ ગોવિંદભાઈ રણછોડજી પાલ

પટરેલ ચૂનીલાલ કરેસુરજી ડીંડોલી

પટરેલ છીમાભાઈ ભૂલાભાઈ ભાટપોર

પટરેલ જર્યંતીલાલ ડાહ્યાભાઈ ભીમપોર

પટરેલ જેરામભાઈ કાનજીભાઈ હજીરા

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ ગોવિંદભાઈ હજીરા

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ રામભાઈ સોનારી

પટરેલ દર્યાળભાઈ િલલભભાઈ િરેડ

પટરેલ દીર્યાળરેભાઈ િલલભભાઈ મોટીિરેડ

પટરેલ દુલ્થભભાઈ કાનજીભાઈ હજીરા

પટરેલ દુલ્થભભાઈ સુખાભાઈ ભીમપોર

પટરેલ ધૂળાભાઈ ફકીરભાઈ પાલ

પટરેલ નરોતિમભાઈ બુકડર્યા

પટરેલ નરોતિમભાઈ મંગાભાઈ મોટી િરેડ

પટરેલ નાથુભાઈ ભગિાનજી પાલ

પટરેલ નાથુભાઈ મોરારભાઈ ભાટપોર

ચરોયા્જસરી તા્લુકરો
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પટરેલ નાથુભાઈ રણછોડજી કિાસ

પટરેલ પરભુભાઈ નાથુભાઈ રાંદરેર

પટરેલ પરસોતમભાઈ લાલભાઈ ભીમપોર

પટરેલ પરાગભાઈ 
જગજીિનભાઈ 

પાલ

પટરેલ પ્રરેમાભાઈ નાથાભાઈ ભાટપોર

પટરેલ પ્રરેમાભાઈ મીઠાભાઈ ભાઠા

પટરેલ ફકીરભાઈ ગોવિંદભાઈ જીઆિ

પટરેલ બહરેચરભાઈ 
ભગિાનભાઈ

પાલ

પટરેલ બાબુભાઈ મંછારામ હજીરા

પટરેલ બાિજીભાઈ ખુશાલભાઈ મોટીિરેડ

પટરેલ ભાઈચંદભાઈ ડાહ્યાભાઈ સવણર્યા હરેમાદ

પટરેલ ભીખુભાઈ ભાઠા

પટરેલ મગનલાલ દરેિાભાઈ મોટી િરેડ

પટરેલ મગનલાલ નાનાભાઈ હજીરા

પટરેલ મંછુભાઈ નાનાભાઈ હજીરા

પટરેલ મંછુભાઈ ભૂધરભાઈ પાલ

પટરેલ મંછુભાઈ મકનજી કિાસ

પટરેલ મોરારભાઈ કરેશિભાઈ ભીમપોર

પટરેલ મોરારભાઈ બહરેચરભાઈ રાંદરેર

પટરેલ ડૉ. રણછોડભાઈ ડી. પાલ

પટરેલ રણછોડભાઈ હીરાભાઈ 
(સિ.)

મોટી િરેડ

પટરેલ રતનજી ગોંસાઈભાઈ બુકડર્યા

પટરેલ રતનજી રરેિાભાઈ કિાસ

પટરેલ રમણભાઈ (સિ.) અડાજણ

પટરેલ રમણલાલ કરેશિભાઈ કતારગામ

પટરેલ રિજીભાઈ ભુલાભાઈ 
(સિ.)

ભીમરાડ

પટરેલ િનમાળી રરેિાભાઈ કિાસ

પટરેલ વિઠ્લભાઈ િલલભભાઈ િરેડ

પટરેલ સિ. વિદ્ાબહરેન 
ભીખુભાઈ

કતારગામ

પટરેલ િરેણીલાલ મગનલાલ હજીરા

પટરેલ શાંવતલાલ જેરામભાઈ હજીરા

પટરેલ સુખાભાઈ ફકીરભાઈ સોનારી

પટરેલ હસમુખલાલ કુંજગલી

પટરેલ હીરાભાઈ મૂળચંદ ભીમપોર

પાનીબહરેન રતનજી બુકડર્યા

પ્રજાપવત િનમાળીભાઈ

જીિણભાઈ મોટી િરેડ

ફકીરભાઈ બકોરભાઈ ઉંબરેર

બંગાળી ઈશ્વરલાલ ઉંબરેર

બાબુભાઈ કાળીદાસ રાંદરેર

રિીજલભાઈ છીબાભાઈ રાંદરેર

ભ્ત પરભુભાઈ રામજીભાઈ ભીમપોર

ભગિાનભાઈ દરેિજીભાઈ પાલ

ભાણાભાઈ સુખાભાઈ ભીમપોર

મવહડા વિકમવસંહ નહારવસંહ કુંભાકરર્યા

મહરેતા ગંગાબહરેન માણરેકલાલ રાંદરેર

મંછારામ ખુશાલભાઈ કોસાડ

રાણા ચીમનભાઈ હીરજીભાઈ કતારગામ

લાપસીિાળા બુકડર્યા

લીમજીભાઈ લાલુભાઈ રાંદરેર

િકીલ ભૂપરેનદ્રભાઈ ઠાકોરભાઈ અમરોલી

િાલજીભાઈ નારણભાઈ 
(માસતર)

ભાઠા

શાહ જીિણજી કપુરાજી િાંઝ

શાહ મગનભાઈ ભૂ. રાંદરેર
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ઓઝા ગભરભાઈ
કાકાસાહરેબ (સિ.)
કરેલૈર્યા દરેિશંકર માધિજીભાઈ 
કોઠારી મનસુખલાલ 
કોઠારી સૂર્ય્થકાનતભાઈ
ખીમાભાઈ ગલાભાઈ
ગોરકડર્યા િમૃજલાલ મગનલાલ 
ગોસાંઈ િશરામપરી લક્મણપરી
ગોહરેલ રણકજતવસંહભાઈ 
જાની કાંવતલાલ રમણભાઈ 
જોષી નાથાલાલ મોહનલાલ
જોષી શંકરભાઈ
ડાંગર મરેણંદભાઈ
વત્રિરેદી તનસુખભાઈ 
વત્રિરેદી વહંમતભાઈ એમ. 
દરબાર અમરભાઈ િાળા
દરબાર ચંદ્રવસંહજીભાઈ
દિરે નિનીતભાઈ
દિરે પોપટભાઈ દલપતભાઈ
દરેસાઈ કનકભાઈ 
પટરેલ શામજીભાઈ હકરભાઈ 
પંડ્ા જર્યંતીલાલ
પંડ્ા સનતકુમાર 
પાઠક છરેલશંકર છોટાલાલ 
પારરેખ કાકનતભાઈ (સિ.)
પ્રાણલાલ કલર્યાણભાઈ
બાપુ મહંતશ્ી મોતીગર (સિ.)
ભટ્ટ જર્યંતીલાલ કદવર્યરેશ્વર 
ભટ્ટ જર્યંતીલાલ મહાશંકર
ભારથીભાઈ
ભારથીભાઈઓ 
મકિાણા દોલુભાઈ 
મહારાજ માર્યારામ (સિ.)

મહરેતા અનંતરાર્ય ન. 
મહરેતા તુલસીદાસ
મહરેતા બાબુભાઈ પી. 
મહરેતા મહરેનદ્રભાઈ એમ. 
મંતાણી મહરેનદ્રભાઈ (સિ.)
માલનીકા ચુનીલાલ 
માલનીકા પુરષોતિમ 
મરેર ગીગાભાઈ
રમણભાઈ દરેિસીભાઈ
રાણા માલદરેિજીભાઈ 
રાિળ ઉમાકાંતભાઈ (સિ.)
રૂપારરેલ રણછોડભાઈ
લહરેરી કનુભાઈ (સિ.)
િર ગૌતમવસંહભાઈ
િીરકડર્યા રવતભાઈ આણંદભાઈ 
િૈદ્ બાલુભાઈ હકરરામ 
શાહ ભૂપતરાર્ય હી.
શાહ રવતલાલ દરેિચંદભાઈ 
શાહ હરીનભાઈ
શુ્લ બળિંતરાર્ય જ. (સિ.)
શરેઠ અમમૃતલાલ (સિ.)
શરેઠ નર્યાલચંદભાઈ મૂળચંદભાઈ
સદાવ્રતી નરભરેરામભાઈ
સરધારા જીિરાજભાઈ (સિ.)
સંઘિી મંગળદાસભાઈ
સંઘિી િસંતભાઈ 
સાગર વત્રકમભાઈ આપાભાઈ
વસસોકદર્યા જસાભાઈ લાખાભાઈ 
સુખકડર્યા લક્મણભાઈ ભગિાનભાઈ 
સોની મૂળશંકરભાઈ 
હીરાચંદભાઈ પુરષોતિમભાઈ

હીરાલાલ િરેલાભાઈ

જૂનાગિનરી આરઝરી હકૂમતનરી ્લડતમાં િાગ ્લેનારા 
સવાતંત્રયસેનાનરીઓનાં નામ
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નામ ગામ

અકજતરાર્ય ભીમભાઈ ખારા અરિામા 

અમમૃતલાલ ડાહ્યાભાઈ દાંડી 

આઝાદ ગોપાળભાઈ એલ. નિસારી 

ઉકાભાઈ પાંચાભાઈ મટિાડ 

કનુભાઈ ભાણાભાઈ કરાડી 

કમળાબહરેન પરસોતિમદાસ કરાડી

કશીભાઈ ઝિરેરભાઈ કાવલર્યાિાડી

કાનજીભાઈ બુવધર્યાભાઈ સામાપોર 

કુંિરજી પરભુભાઈ ખડસુપા 

કરેશિભાઈ સુખાભાઈ કરાડી 

કરેશિભાઈ જેરામભાઈ બોદાલી 

ખંડુભાઈ મંગાભાઈ બોરીફવળર્યા

ખંડુભાઈ સુખાભાઈ આટ 

ખંડરેકરર્યા કલાિતીબહરેન 
ચૂનીલાલ 

નિસારી 

ગાંધી નાથુભાઈ ઉકાભાઈ જલાલપોર 

ગુલાબભાઈ ભીખાભાઈ જલાલપોર 

ગુલાબભાઈ રણછોડજી જલાલપોર

ગોમતીદાસ દુલ્થભભાઈ ઊગત 

ગોિનભાઈ કાનાભાઈ ખડસુપા 

ગોવહલ મહરેનદ્ર નિસારી

ચૂનીલાલ કલર્યાણજી જલાલપોર 

છગનભાઈ ફકીરભાઈ કરાડી 

છાર્યા પ્રો. વનરંજન ડી. નિસારી 

છીતુભાઈ કાળાભાઈ શાહુ

છીમાભાઈ દુલલભભાઈ મટિાડ 

છોટુભાઈ રિજીભાઈ કરાડી 

નવસારરી તા્લુકરો

જમુબહરેન ભાણાભાઈ કરાડી 

જર્યરામભાઈ રણછોડ કરાડી 

જર્યરામભાઈ સુખાભાઈ કરાડી 

જાની રામુભાઈ ગોવિંદજી સુપા (કુરરેલ) 

જેરામભાઈ િલલભભાઈ મટિાડ 

જોષી ચીમનલાલ મોરારજી િરેગામ 

ઝિરેરી ગુલાબભાઈ સુંદરજી નિસારી 

ઝીણાભાઈ દુલ્થભભાઈ સુપા (કુરરેલ) 

ઠક્કર જર્યંત લક્મીદાસ હાંસાપોર

ઠાકોરભાઈ ગોપાળજી એર 
(જલાલપોર) 

ડાહ્યાભાઈ ગોપાળભાઈ કરાડી 

ડાહ્યાભાઈ બુવધર્યાભાઈ દરેલિાડા 

ડાહ્યાભાઈ મોરારભાઈ કરાડી 

ડાહ્યાભાઈ સોમાભાઈ મટિાડ 

ઢરેડાભાઈ લાલાભાઈ મટિાડ 

તરેલી મર્યાભાઈ મવણભાઈ નિસારી 

વત્રિરેદી પાનકોરબહરેન વસસોદરા
ગણરેશિડ 

વત્રિરેદી રામશંકર નરભરેરામ ગણરેશિડ 

દર્યાળભાઈ ભાણાભાઈ મટિાડ 

દર્યાળભાઈ રામભાઈ સામાપોર 

દાદાભાઈ િલલભભાઈ સરપોરપારડી 

દરેિીબહરેન ગોવિંદજી કરાડી 

દરેસાઈ ઇચછાબહરેન ખંડુભાઈ જલાલપોર 

દરેસાઈ ઈશ્વરલાલ ખંડુભાઈ ગણરેશિડ-

વસસોદરા

દરેસાઈ કીકુભાઈ અંબરેલાલ િરેસમા 
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દરેસાઈ ગુલાબભાઈ 
ભગિાનજી 

લીંગડ 

દરેસાઈ ચંદુબહરેન કાવલર્યાિાડી 

દરેસાઈ ચૂનીલાલ કલર્યાણજી ખારા અરિામા 

દરેસાઈ બટુકભાઈ જલાલપોર

દરેસાઈ બળિંતરાર્ય રતનજી સમરોલી 

દરેસાઈ ભાસકર ગોપાળજી િરેસમા 

દરેસાઈ મવણભાઈ નિસારી 

દરેસાઈ મવણભાઈ જીિણજી 
વસસોદરા

ગણરેશિડ 

દરેસાઈ મધુબહરેન દુલ્થભજી નિસારી 

દરેસાઈ લીલાિતીબહરેન 
િસંતરાર્ય

નિસારી

દરેસાઈ શાંતાબહરેન 
ભીખાભાઈ

નિસારી 

ધરમવસંહ મોરારજી ઊગત 

નરવસંહભાઈ નાનાભાઈ દાંડી 

નરવસંહભાઈ સોમાભાઈ કરાડી 

નાથુભાઈ છનાભાઈ કરાડી 

નાથુભાઈ જીિાભાઈ દરેલિાડા 

નાનાભાઈ લાલાભાઈ બોદાલી 

નાર્યક ઈશ્વરલાલ ખંડુભાઈ સીસોદરા 

નાર્યક કીકીબહરેન રઘુનાથજી નિસારી 

નાર્યક કુમારી પાિ્થતીબહરેન 
ભીમભાઈ

સુપા (કુરરેલ)

નાર્યક ગાંડાભાઈ કુંિરજી સુપા (કુરરેલ) 

નાર્યક ગુલાબભાઈ મકનજી સુપા (કુરરેલ) 

નાર્યક ગુલાબભાઈ મોરારજી સુપા (કુરરેલ) 

નાર્યક ગોપાળજી કાળાભાઈ સુપા (કુરરેલ) 

નાર્યક છોટુભાઈ નારણજી કોલિા 

નાર્યક દુલ્થભભાઈ નારણજી સુપા (કુરરેલ) 

નાર્યક નાનુભાઈ ઝીણાભાઈ મંકદર 

નાર્યક ભીખુભાઈ 
દર્યાળજીભાઈ 

મંકદર 

નાર્યક ભીમભાઈ જીિણજી સુપા (કુરરેલ) 

નાર્યક ભીમભાઈ મોરારજી સુપા (કુરરેલ) 

નાર્યક મનુભાઈ ભગિાનજી સમરોલી

નાર્યક રણછોડજી ગોપાળજી સુપા (કુરરેલ)

નાર્યક પ્રો. રમણભાઈ નિસારી 

નારણજી િાઘાભાઈ ખડસુપા 

નારણ ઝિરેર --

નારણભાઈ રિજીભાઈ કરાડી 

પટરેલ ઉકાભાઈ મકનજી કરાડી 

પટરેલ ઉકાભાઈ હકરભાઈ અષ્ગામ 

પટરેલ કુંિરજી ખડસુપા 

પટરેલ ગણરેશજી સુખાભાઈ કરાડી 

પટરેલ ગલાલભાઈ િાડા 

પટરેલ ગંગુબહરેન ફકીરભાઈ કરાડી 

પટરેલ ગોપાળભાઈ જોગીભાઈ અષ્ગામ 

પટરેલ છગનભાઈ સુખાભાઈ આટ 

પટરેલ છગનલાલ સોમાભાઈ અંચરેલી 

પટરેલ છીબાભાઈ લાલભાઈ કરાડી 

પટરેલ છીબુભાઈ કરેશિજી સુલતાનપુર 

પટરેલ છોટુભાઈ  મટિાડ
પટરેલ છોટુભાઈ છીમાભાઈ

ઇટારિા

પટરેલ છોટુભાઈ ઢરેડાભાઈ કરોડ કોઠિા 

પટરેલ જશભાઈ નિસારી 

પટરેલ જશમતભાઈ 
ધીરજભાઈ

કરાડી 
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પટરેલ જશમતભાઈ નાનાભાઈ કરાડી 

પટરેલ જશોદાબહરેન સાતરેમ 

પટરેલ જેરામભાઈ છીબાભાઈ કરાડી 

પટરેલ જેરામભાઈ ફકીરભાઈ કરાડી 

પટરેલ ડાહીબહરેન રામભાઈ મટિાડ 

પટરેલ ડાહીબહરેન સુખાભાઈ કરાડી 

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ ગોવિંદજી નાગધરા 

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ ડી. દરેલિાડા 

પટરેલ દર્યાનંદ સુખાભાઈ નાગધરા 

પટરેલ દર્યાળજીભાઈ કરેસરી કરાડી 

પટરેલ દર્યાળજીભાઈ મકનજી મટિાડ 

પટરેલ દર્યાળભાઈ નારણજી ભુલાફવળર્યા 

પટરેલ દુલ્થભભાઈ મોરારજી ગણરેશિડ, 
વસસોદરા

પટરેલ ધીરજલાલ ભાણાભાઈ કરાડી 

પટરેલ નરવસંહભાઈ છોટુભાઈ મટિાડ 

પટરેલ નાથુભાઈ મીઠાભાઈ ખડસુપા 

પટરેલ નાનાભાઈ મકનજી કરાડી 

પટરેલ નાનુભાઈ છીબાભાઈ કરાડી 

પટરેલ નાનુભાઈ સોમાભાઈ કરાડી 

પટરેલ નારણભાઈ દરેલિાડા 

પટરેલ નારણભાઈ છનાભાઈ નાગધરા 

પટરેલ નારણભાઈ ભીખાભાઈ
પટરેલ નારણભાઈ મીઠ્લભાઈ

નાગધરા 

ઉફકે બાબરભાઈ નાગધરા

પટરેલ પરભુભાઈ છીબુભાઈ મટિાડ 

પટરેલ પરભુભાઈ પારડી 

પટરેલ પરસોતિમભાઈ 
છીકાભાઈ 

કોથમડી 

પટરેલ પરસોતિમભાઈ 
હીરાભાઈ

મટિાડ 

પટરેલ પાિ્થતીબહરેન 
દર્યાળજીભાઈ

કરાડી 

પટરેલ પાિ્થતીબહરેન 
િલલભભાઈ

કરાડી 

પટરેલ પુરષોતિમ લખુભાઈ આટ 

પટરેલ પ્રભુભાઈ ઉકાભાઈ કરાડી

પટરેલ પ્રવમલાબહરેન 
ભાણાભાઈ

કરાડી 

પટરેલ ફકીરભાઈ છીબાભાઈ કરાડી 

પટરેલ બાિાભાઈ િાડા 

પટરેલ ભાણાભાઈ એન. 
(રંગૂનિાળા) 

સામાપુર 

પટરેલ ભાણાભાઈ કરેશિભાઈ નાગધરા 

પટરેલ ભાણાભાઈ પ્રરેમાભાઈ 
વસસોદરા

ગણરેશિડ

પટરેલ ભાણાભાઈ રિજીભાઈ કરોડ કોઠિા 

પટરેલ ભાણીબહરેન મકનજી કરાડી 

પટરેલ ભીખાભાઈ કાનજીભાઈ નાગધરા 

પટરેલ ભીખાભાઈ 
મોરારજીભાઈ 

ચંદ્રિાસણ 

પટરેલ ભીખુભાઈ નાગરજી શાહુ 

પટરેલ મકનજી કરાડી 

પટરેલ મવણભાઈ ગોવિંદજી કરોડ કોઠિા 

પટરેલ મવણભાઈ માધિભાઈ ગણરેશિડ
વસસોદરા 

પટરેલ મવણભાઈ સનાભાઈ મટિાડ 

પટરેલ મંગાભાઈ કાંચીર્યાભાઈ મટિાડ 

પટરેલ માધિભાઈ કાનજીભાઈ નાગધરા 
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પટરેલ માધિભાઈ છીતાભાઈ કાવછર્યા-
િાડી 

પટરેલ મીઠાભાઈ નમાભાઈ મટિાડ 

પટરેલ મોરારભાઈ નાગરજી ગણરેશિડ
વસસોદરા 

પટરેલ મોરારભાઈ પરભુભાઈ ભુલા
ફવળર્યા 

પટરેલ મોહનભાઈ ભાણાભાઈ આટ 

પટરેલ રિજીભાઈ છીબાભાઈ કરાડી 

પટરેલ રામભાઈ બાિાભાઈ અડદા 

પટરેલ રામભાઈ હાથીભાઈ નિસારી 

પટરેલ રામભાઈ હાંસભાઈ જલાલપોર
(વિજલપોર) 

પટરેલ લખુભાઈ બુવધર્યાભાઈ આટ 

પટરેલ લલલુભાઈ કુંિરજીભાઈ નાગધરા 

પટરેલ િાલાભાઈ બાલાભાઈ કરાડી 

પટરેલ વિઠ્લભાઈ પૂણી 

પટરેલ વિઠ્લભાઈ નાગરજી શાહુ 

પટરેલ સુખાભાઈ સોમાભાઈ કોથમડી 

પટરેલ સોમાભાઈ મોરારજી િાડા 

પટરેલ હીરાભાઈ ભાણાભાઈ કરાડી 

પટરેલ હીરાલાલ મકનજી મટિાડ 

પકઢર્યાર ગોપાળજી મંગળભાઈ ઉગત 

પરભુભાઈ જોગીભાઈ જલાલપોર

પરભુભાઈ દાજીભાઈ ખડસુપા 

પરભુભાઈ દરેિાભાઈ દાંડી 

પરભુભાઈ મંગાભાઈ દાંડી 

પ્રજાપવત લલલુભાઈ હકરભાઈ સુપા (કુરરેલ) 

પ્રરેમાભાઈ છીકાભાઈ મછાડ 

ફકીરભાઈ પરાગજીભાઈ કોથમડી 

બળદરેિ નાથજી --

બાબરભાઈ હીરાભાઈ ખડસુપા 

બાબુભાઈ રામભાઈ મટિાડ 

બાિાભાઈ સુખાભાઈ મટિાડ 

કબવપનચંદ્ર મોરારજી સામરાિાડી

ભ્ત ધીરજલાલ જીિણજી ધામણ 

ભટ્ટ અમમૃતલાલ ગણપતરામ ખારા અરિામા 

ભટ્ટ ઈશ્વરલાલ ગણપતરામ ખારા અરિામા 

ભટ્ટ છોટુભાઈ ગણપતરામ ખારા અરિામા 

ભાણાભાઈ નાનાભાઈ કરાડી 

ભાણાભાઈ લાલાભાઈ મટિાડ 

ભીખાભાઈ પરસોતિમ ઊગત 

ભીખાભાઈ મોરારજી િાડા 

ભીખાભાઈ રિજીભાઈ કરાડી 

મકનજી છીબાભાઈ કરાડી 

મકનજી પુરષોતિમદાસ કરાડી 

મગનભાઈ છીબાભાઈ કરાડી 

મગનલાલ દુલ્થભભાઈ ઊગત 

મવણબહરેન મંગળદાસ કરાડી 

મવણભાઈ જીિણજી (સિ.) 
અનરે તરેના મોટા પુત્ર 

સીસોદરા 

મવણભાઈ ભીખાભાઈ ઉગત 

મનુભાઈ મકનજી જલાલપોર

મંગાભાઈ ગોવિંદભાઈ કરાડી 

મંગાભાઈ દીવતર્યાભાઈ મટિાડ 

માધિજી કરાડી મટિાડ 

મોરારભાઈ મંગળભાઈ ઊગત 

મોરારભાઈ સોમાભાઈ મટિાડ 
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રણછોડભાઈ ઝીણાભાઈ મટિાડ 

રણછોડભાઈ ભાણાભાઈ કરાડી 

રાઠોડ જશમતભાઈ કરાડી 

રામજીભાઈ ફકીરભાઈ કરાડી 

રામીબહરેન િલલભભાઈ કરાડી 

રામુભાઈ છીબાભાઈ મટિાડ 

લલલુભાઈ જગાભાઈ મટિાડ 

લલલુભાઈ બુધાભાઈ આટ 

લલલુભાઈ મંગળભાઈ ઊગત 

લલલુભાઈ રામભાઈ ઊગત 

લાલભાઈ િલલભભાઈ ઉગત 

લાલાભાઈ છીબાભાઈ કરાડી 

લુહાણા મહાલક્મીબહરેન નિસારી 

િલલભભાઈ ડાહ્યાભાઈ જલાલપોર

િસનજી ઉકાભાઈ બોરીફવળર્યા

િાલજીભાઈ કરાડી મટિાડ

િાલજીભાઈ મૂળચંદ કરાડી 

િાલીબહરેન નાથુભાઈ કરાડી 

વિશ્ામ માધિજી કરાડી 

વ્રજલાલ ભાણાભાઈ સામાપોર 

શાહ ચૂનીલાલ ભગિાનજી અષ્ગામ 

શાહ છગનલાલ ઝિરેરચંદ્ર અષ્ગામ 

શાહ ભીમભાઈ ફૂલચંદ ગણરેશિડ, 
વસસોદરા

શાંતાબહરેન કરાડી

શાંતાબહરેન પરસોતિમદાસ કરાડી

સુખાભાઈ છીકાભાઈ મછાડ 

સોલંકી ફકીરભાઈ રામભાઈ ઉગત 

હમીદાબહરેન તૈર્યબજી નિસારી 

હીરાભાઈ કાનાભાઈ જલાલપોર

હીરાભાઈ ભાણાભાઈ મટિાડ

પ્લસાણા તા્લુકરો

જગુભાઈ કાળીદાસ અંભરેટી

જેરામભાઈ િનમાળીભાઈ અંભરેટી

દરેસાઈ અમમૃતલાલ પરાગજી પૂણી

દરેસાઈ મવણભાઈ કાળાભાઈ પૂણી

દરેસાઈ સવિતાબહરેન છોટુભાઈ પૂણી

દરેસાઈ િસનજી કાળાભાઈ પૂણી

નાથુભાઈ મોરારભાઈ અંભરેટી

નાથુભાઈ િલલભભાઈ પલસાણા

નાર્યક અમમૃતલાલ પૂણી

નાર્યક કલર્યાણજી પૂણી

નાર્યક કુસુમબહરેન ભીમભાઈ પૂણી

નાર્યક છગનભાઈ 
િલલભભાઈ

પૂણી

પટરેલ કાનાભાઈ મકનજી અંભરેટી

પટરેલ ખુશાલભાઈ ધનાભાઈ ગાંગપુર

પટરેલ (ભ્ત) ગોરધનભાઈ

ગોપાળજી મલરેકપોર

પટરેલ છગનભાઈ રામભાઈ મલરેકપોર

પટરેલ છીબુભાઈ ખુશાલભાઈ ગાંગપુર

પટરેલ જેરામભાઈ 
િનમાળીભાઈ

અંભરેટી

પટરેલ નરવસંહભાઈ કાનાભાઈ અંભરેટી

પટરેલ નાગરજી લલલુભાઈ ગાંગપુર

પટરેલ ભિાનભાઈ ગોવિંદજી બારસડી

પટરેલ ભીમાભાઈ ભગાભાઈ ગાંગપુર
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પટરેલ મગનભાઈ ઝીણાભાઈ ગાંગપુર

પટરેલ મવણભાઈ ગોપાળજી પૂણી

પટરેલ મૂળચંદભાઈ જગાભાઈ ગાંગપુર

પટરેલ મોરારભાઈ ખુશાલભાઈ મલરેકપુર

પટરેલ િનમાળીભાઈ ઉકાભાઈ ગાંગપુર

ભ્ત પરભુભાઈ સીતારામ મલરેકપોર

ભીખાભાઈ ભગા અંભરેટી

ભીખાભાઈ માધિભાઈ અંભરેટી

હકરભાઈ રામભાઈ અંભરેટી

પારડરી તા્લુકરો

કોઠારી ઈશ્વરલાલ મદનલાલ પારડી

ગાંધી કાંવતલાલ માણરેકલાલ કોલક

જોશી ઊવમ્થલાબહરેન બાલુભાઈ પલસાણા

જોશી બાલુભાઈ લલલુભાઈ પલસાણા

જોશી મોતીરામ નારણજી ભીમપોર

જોશી રમણલાલ ખંડુભાઈ પલસાણા

જોશી વિજર્યાબહરેન દુલ્થભજી પલસાણા

જોષી ચંદ્રકાનત મંછારામ પારડી

તન્ના બાબુભાઈ હરજીિનદાસ ઉમરસાડી

દલાલ લીલાચનદ ઉમરેદચનદ અંબાચ

દરેસાઈ ઇચછાબહરેન ખંડુભાઈ ઉમરસાડી

દરેસાઈ ઊવમ્થલાબહરેન 
ગુલાબભાઈ 

ઉમરસાડી

દરેસાઈ ગુલાબભાઈ નારણજી ઉમરસાડી

દરેસાઈ ગોવિંદજી ભીખાભાઈ ઉમરસાડી

દરેસાઈ છગનલાલ મોરારજી કોલક

દરેસાઈ નારણજી ડાહ્યાભાઈ ઓરિાડ

દરેસાઈ નારણજી દર્યાળજી પકરર્યા

દરેસાઈ નારણજી દર્યાળજી સોનિાડા

દરેસાઈ પ્રાણુભાઈ કસનજી ટૂકિાડા

દરેસાઈ પ્રાણુભાઈ નાગરજી પલસાણા

દરેસાઈ બાિાભાઈ દુલ્થભભાઈ ઉમરસાડી

દરેસાઈ બાિાભાઈ નારણજી ટૂકિાડા

દરેસાઈ મોહનભાઈ રણછોડજી પલસાણા

દરેસાઈ મોહનલાલ ગુલાબભાઈ કોપરલી

દરેસાઈ રમણભાઈ ગુલાબભાઈ પલસાણા

દરેસાઈ રમણલાલ ભગિાનજી પલસાણા

ધોબી જીિણ મોરાર કોલક

નાર્યક ખંડુભાઈ મોહનજી ઉમરસાડી

નાર્યક નાથુભાઈ ભુલાભાઈ પલસાણા

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ પરસોતિમ મોટા 
િાઘછીપા

પટરેલ નાગરજી ડાહ્યાભાઈ પલસાણા

પટરેલ પ્રાણુભાઈ ગુલાબભાઈ પલસાણા

પટરેલ મંછુભાઈ ભાણાભાઈ િાઘછીપા

પટરેલ શાપૂર ભગિાનજી પારડી

પરીખ ઈશ્વરલાલ નગીનદાસ પારડી

પંડ્ા નરભરેરામ વિશ્વનાથ ઓરિાડ

ભગિાનજીભાઈ ડાહ્યાભાઈ િટાર

મહરેતા મદનબહરેન ઉતિમલાલ િાપી

મહરેતા રજનીકાંત ઉતિમરામ િાપી

વમસ્ત્રી બાલુભાઈ વિઠ્લભાઈ િાપી

િૈદ ભગિતીશંકર સૂર્ય્થરામ બાલદા

િૈદ ભગિતીશંકર સૂર્ય્થરામ િાપી

શ્ોફ વિિરેકચંદ્ર નિલચંદ પારડી

સોની અબદુલ કરમાળી િાપી
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અંમઈદાસ ગોપાળદાસ

અમમૃતલાલ દામોદરદાસ કડોદ 

આઝાદ ડૉ. ગોપાળભાઈ 
મવણભાઈ

(કદોડ)

આઝાદ વિજર્યાલક્મી 
ગોપાળભાઈ

કડોદ

ઉકાભાઈ સીંગોદ 

ઉપાધર્યાર્ય મગનલાલ 
તુળજારામ

સરભણ

કલર્યાણજીભાઈ કાનજીભાઈ િાંકાનરેર 

કાનજીભાઈ મોરારભાઈ બારડોલી 

કાનજીભાઈ હીરાભાઈ બારડોલી 

કાપકડર્યા બચુભાઈ બારડોલી 

કાપકડર્યા શાહ કબહારીલાલ

ચૂનીલાલ બારડોલી 

કાંટીિાળા બારડોલી

કીકુભાઈ ફરસરામ મોતા

કુંિરજી દુલ્થભભાઈ પલસોદ

કુંિરજી દુલલભભાઈ નાની-ફળોદ

કુંિરજીભાઈ ગલાલભાઈ બારડોલી

કુંિરજીભાઈ લાલભાઈ બારડોલી

કુંિરજી રતનજી સરભોણ

કુંિરબહરેન ડાહ્યાભાઈ 
દુલ્થભભાઈ

ઓરગામ

ગાંડાભાઈ ભગાભાઈ તરેન 
ગાંધી છગનલાલ કરસનદાસ

કડોદ

ગાંધી જગમોહનદાસ 
વિઠ્લદાસ

કડોદ 

ગાંધી નટિરલાલ ભૂખણદાસ કડોદ 

બારડરો્લરી તા્લુકરો

ગાંધી રંગીલદાસ ઠાકોરદાસ કડોદ 

ગાંધી હષ્થદરાર્ય િલલભદાસ કડોદ 

ગુલાબદાસ ગોવિંદરામ િરાડ

ગોકળભાઈ નરવસંહભાઈ પથરાકડર્યા

ગોરધનભાઈ ગોપાળભાઈ મલરેકપુર

ગોવિંદજી ડાહ્યાભાઈ આફિા 

ગોવિંદભાઈ દુલ્થભભાઈ િરાડ 

ગોંસાઈભાઈ ગોવિંદજી બારડોલી 

ઘનશર્યામભાઈ સૂરજરામ  સરભણ

ચૂનીલાલ રામજીભાઈ િાંકાનરેર 

ચૌધરી બાલુભાઈ ઠાકોરભાઈ માણરેકપોર 

ચૌહાણ વહંમતવસંહ બી. બારડોલી 

છનાભાઈ નાથાભાઈ હકરપુરા

છીતાભાઈ ગોવિંદજી ખોજપારડી 

છીતાભાઈ પ્રરેમાભાઈ બારડોલી 

જીિણજીભાઈ દર્યાળજી બારડોલી 

જેસીંગભાઈ ગુરીઆભાઈ બાલદા 

જોશી નમ્થદાશંકર કાશીલાલ મોતા 

જોશી નિીનચંદ્ર િજેરામ કડોદ 

જોશી નંદશંકર નમ્થદાશંકર મોતા 

જોશી રમણીકલાલ િજેરામ કડોદ 

જોષી ચંદ્રમવણશંકર 
દીનમવણશંકર

બારડોલી 

ઝિરેરભાઈ ગોિનભાઈ ભરમપોર 

ઝીણાભાઈ ઓધિભાઈ હકરપુરા 

ડાહ્યાભાઈ કાળાભાઈ રાર્યમ 

ડાહ્યાભાઈ માિજી પ્રરેમજી બારડોલી 

ડાહ્યાભાઈ લાલભાઈ ઇસરોલી 
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ડોસા ગોિન  બામણી 

ડૉ. વત્રભોિનદાસ સરભણ 

ડૉ. મંગળદાસ સરભણ 

ઢીમર ઉકાજી લલલુભાઈ વસકરેર 

ઢીમર પરભુભાઈ  બારડોલી 

ઢીમર રતનજી નાથુભાઈ બારડોલી 

ઢીમર હકરભાઈ ભાણાભાઈ સરભણ 

દર્યાળજીભાઈ પરભુભાઈ રાની રાજપરા 

કદનકરભાઈ ભીખુભાઈ ખરસાડ 

દરેસાઈ ગજરાબહરેન ઈશ્વરલાલ બારડોલી 

દરેસાઈ ગજેનદ્ર નારૂશંકર બારડોલી 

દરેસાઈ ધીરભાઈ મોહનભાઈ સરભણ 

દરેસાઈ નાથુભાઈ દ. સરભણ 

દરેસાઈ પ્રિીણચંદ્ર નારશંકર બારડોલી 

દરેસાઈ મોહનલાલ મવણલાલ મોતા 

દરેસાઈ (ડૉ.) રવતલાલ 
કરેશિલાલ
દરેસાઈ સવિતાબહરેન છોટુભાઈ

કડોદ 

ગોપાળજી સરભણ 

ધનીબહરેન  બારડોલી

ધીમર પરભુભાઈ રામજીભાઈ બારડોલી 

નરવસંહભાઈ ઝિરેરભાઈ ભરમપોર 

નરહકરશંકર છોટુભાઈ મોતા 

નરોતિમભાઈ રઘાભાઈ ખોજપારડી 

નાગરભાઈ લલલુભાઈ મલરેકપુર 

નાથાભાઈ કાળાભાઈ બારડોલી 

નાથુભાઈ ઘરેલાભાઈ સરભોણ 

નાથુભાઈ રામભાઈ ખોજપારડી 

નાર્યક છગનભાઈ 
િલલભભાઈ

પૂણી 

નાર્યક દલપતભાઈ ખંડુભાઈ બારડોલી 

નાર્યક ભીમભાઈ મોરારજી સુપા 

નારણજી ઉકાભાઈ બારડોલી 

નારણજી ડાહ્યાભાઈ રાજપરા, 
નસુરા

નારણજી રઘાભાઈ િરાડ 

નારણભાઈ બામણી 

નારણભાઈ ભગાભાઈ હકરપુરા 

નારણભાઈ માધિભાઈ મલરેકપુર 

પટરેલ અમથાભાઈ ઇસરોલી 

પટરેલ અમથાભાઈ ડાહ્યાભાઈ ઇસરોલી 

પટરેલ ઇચછારામ દુલલભભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ ઇરિાહીમ બારડોલી 

પટરેલ ઓધિભાઈ કાનજીભાઈ િરાડ 

પટરેલ ઓધિભાઈ 
ખુશાલભાઈ

અકોટી 

પટરેલ કલર્યાણજી િહાલજીભાઈ વસકરેર 

પટરેલ કલર્યાણભાઈ ભાણાભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ કલર્યાણભાઈ મગનભાઈ િાંકાનરેર 

પટરેલ કસતૂરબહરેન ભગતભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ કાળાભાઈ નારણભાઈ હકરપુરા 

પટરેલ કાળાભાઈ ફકીરભાઈ હકરપરેરા 

પટરેલ કુંિરજીભાઈ નાની ફળોદ 

પટરેલ કુંિરજી લાલભાઈ િાંકાનરેર 

પટરેલ કુંિરબહરેન ડાહ્યાભાઈ અકોટી 

પટરેલ ખુશાલભાઈ ઉકાભાઈ સાંકળી 

પટરેલ ગોકળભાઈ 
નરવસંહભાઈ

પથરાકડર્યા 

પટરેલ ગોવિંદજી ડાહ્યાભાઈ મોતા 

પટરેલ ગોવિંદભાઈ 
કુંિરજીભાઈ

ટીંબરિા 

પટરેલ ગોવિંદભાઈ લાલભાઈ કટંબા 
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પટરેલ ગોંસાઈભાઈ રાર્યમ 

પટરેલ છગનભાઈ આતમારામ ખોજપારડી 

પટરેલ છગનભાઈ આતમારામ (કબહારિાળા) 

પટરેલ છગનભાઈ રામભાઈ મલરેકપોર 

પટરેલ છનાભાઈ ગોવિંદભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ છનાભાઈ નારણભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ છીતુભાઈ ઘરેલાભાઈ સાંકળી 

પટરેલ છીતુભાઈ દુલલભભાઈ જતપોર 

પટરેલ (ડૉ.) છોટુભાઈ અકોટી 

પટરેલ છોટુભાઈ મોરારભાઈ મોતા 

પટરેલ છોટુભાઈ રતનજી આફિા 

પટરેલ જગાભાઈ રામભાઈ કંટાળી 

પટરેલ જમનાબહરેન િરાડ 

પટરેલ જેરામભાઈ પારડી 

પટરેલ ઝિરેરભાઈ ભગાભાઈ ગોજી 

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ રાર્યમ 

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ સાંકળી 

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ નાગરજી સાંકળી 

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ લલલુભાઈ સરભણ 

પટરેલ વત્રભોિનભાઈ 
લાલભાઈ

ટીંબરિા 

પટરેલ દર્યારામભાઈ લલલુભાઈ ભામૈર્યા 

પટરેલ દાજીભાઈ િસનજી બાબલા 

પટરેલ દુલ્થભભાઈ ખુશાલભાઈ જતપોર 

પટરેલ દુલ્થભભાઈ ગલાલભાઈ અકોટી 

પટરેલ દુલલભભાઈ જેરામભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ દુલલભભાઈ 
િનમાળીભાઈ

ખોજપારડી 

પટરેલ દરેિીબહરેન લલલુભાઈ જતપોર 

પટરેલ નરોતિમભાઈ ફકીરભાઈ ભુિાસણ 

પટરેલ નરોતિમભાઈ નાથાભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ નાથુભાઈ જીિણભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ નાથુભાઈ ડાહ્યાભાઈ ગોજી 

પટરેલ નાથુભાઈ ભૂલાભાઈ િરાડ 

પટરેલ નાથુભાઈ મોરારજી અંભરેટી 

પટરેલ નાથુભાઈ રિજીભાઈ રાર્યમ 

પટરેલ નાથુભાઈ હકરભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ નારણજી કુંિરજી િરાડ 

પટરેલ નારણભાઈ કાળાભાઈ કંટાળી 

પટરેલ પરભુભાઈ ઉફકે જીિણજ -

છીતાભાઈ િરાડ 

પટરેલ પરભુભાઈ કાનાભાઈ ભામૈર્યા 

પટરેલ પરભુભાઈ ડાહ્યાભાઈ રાર્યમ 

પટરેલ પરભુભાઈ લ. સરભણ 

પટરેલ પરભુભાઈ લખુભાઈ સરભણ 

પટરેલ પરાગભાઈ હકરભાઈ િાંકાનરેર 

પટરેલ (ડૉ.) ફકીરભાઈ પલસોદ 

પટરેલ બચુભાઈ મોરારભાઈ સર્યાદલા 

પટરેલ બાિાભાઈ હકરભાઈ િાંકાનરેર 

પટરેલ ભક્તભાઈ રઘાભાઈ સર્યાદલા 

પટરેલ ભિાનભાઈ મોરારભાઈ ઓરગામ 

પટરેલ ભીખાભાઈ ઉમરાિાળા 

પટરેલ ભુલાભાઈ પરભુભાઈ િરાડ 

પટરેલ ભુલાભાઈ લાલાભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ ભુલાભાઈ હાંસજીભાઈ બામણી 

પટરેલ ભૂલાભાઈ હકરભાઈ અકોટી 

પટરેલ ભૂલીબહરેન રઘાભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ ભૂલીબહરેન રઘાભાઈ -

િલલભભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ મવણબહરેન રામભાઈ ગોજી 

પટરેલ મવણલાલ ગલાલભાઈ િાંકાનરેર 



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 627

પટરેલ મોરારભાઈ કાળાભાઈ કંટાળી 

પટરેલ મોરારભાઈ ગોપાળભાઈ ગોજી 

પટરેલ મોરારભાઈ ધનાભાઈ જતપોર 

પટરેલ મોરારભાઈ નાગરજી મોતા 

પટરેલ ર્યશિંતી પ્રભુભાઈ બારડોલી 

પટરેલ રઘાભાઈ િલલભભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ રણછોડભાઈ ભગાભાઈ ઇસરોલી 

પટરેલ રણછોડભાઈ 
માધિભાઈ

વસકરેર 

પટરેલ રણછોડભાઈ 
િહાલજીભાઈ

વસકરેર 

પટરેલ રતનબહરેન રામભાઈ બામણી 

પટરેલ રંજનબહરેન ગોવિંદભાઈ બામણી 

પટરેલ રાધાબહરેન ખુશાલભાઈ િાંકાનરેર 

પટરેલ રામભાઈ મોરારજી િાંકાનરેર 

પટરેલ રામભાઈ રઘાભાઈ િરાડ 

પટરેલ રામભાઈ હીરાભાઈ હકરપુરા 

પટરેલ રામાભાઈ જેરામભાઈ ખોજપારડી 

પટરેલ લક્મીબહરેન કાળાભાઈ બામણી 

પટરેલ લખાભાઈ ભક્તભાઈ સર્યાદલા 

પટરેલ લાલભાઈ ઝિરેરભાઈ સાંકળી 

પટરેલ િનમાળીભાઈ 
મોરારભાઈ

કડોદરા 

પટરેલ િલલભભાઈ દર્યાળજી ઓરગામ 

પટરેલ િલલભભાઈ નાથાભાઈ ભામૈર્યા 

પટરેલ િલલભભાઈ નાનાભાઈ બામણી 

પટરેલ િસંતભાઈ ઉકાભાઈ બોરીફવળર્યા 

પટરેલ (પંચોલી) વિજર્યાબહરેન  િરાડ 

પટરેલ શાંતાબહરેન પ્રભુભાઈ બામણી 

પટરેલ શાંતાબહરેન 
રણછોડભાઈ

કોસીંદ્રા 

પટરેલ શાંવતબહરેન રાિજીભાઈ કરમસદ 

પટરેલ સીતારામ રણછોડજી સર્યાદલા 

પટરેલ સુશીલાબહરેન 
મગનભાઈ

બારડોલી 

પટરેલ હકરભાઈ ગોપાળભાઈ ગોજી 

પટરેલ હકરભાઈ નાગરજી ખોજપારડી 

પટરેલ હકરભાઈ નાનાભાઈ બામણી 

પટરેલ હકરભાઈ મોરારજી આફિા 

પટરેલ હીરાભાઈ ફકીરભાઈ ભુિાસણ 

પરભુભાઈ પરભુભાઈ 
કાનાભાઈ

ભામૈર્યા 

પરભુભાઈ છીતાભાઈ મલરેકપુર 

પરસોતિમ ડાહ્યાભાઈ રાજપરાનસુરા 

પરસોતિમદાસ મોરારજી મોરી 

પરાગજી ગોવિંદજી સરભોણ 

પરાગભાઈ હકરભાઈ બારડોલી 

પરીખ મોહનભાઈ બારડોલી 

પંચાલ કસતૂરીબહરેન 
નારણભાઈ

ખોજપારડી 

પારરેખ ઈશ્વરલાલ સરભણ 

પારરેખ કાંવતલાલ ચૂનીલાલ કડોદ 

પારરેખ ભોગીલાલ મંછારામ બારડોલી 

પારરેખ મગનલાલ નરભરેરામ કડોદ 

પાિ્થતીબહરેન ભીમભાઈ 
મોરારભાઈ

પ્રરેમાભાઈ ઓરગામ 

પ્રરેમાભાઈ રણછોડભાઈ કંટાળી 

ફકીરભાઈ િસનજી બાબલા 

બનાબહરેન  બારડોલી 

બલભદ્ર જર્યાબહરેન  બારડોલી 
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બાનાજી મગનભાઈ 
િલલભભાઈ

વનણત 

બાિાભાઈ હકરભાઈ બારડોલી 

બાિાભાઈ હકરભાઈ િાંકાનરેર 

ભ્ત ભીખીબહરેન ડાહ્યાભાઈ બાજીપુરા 

ભ્ત લક્મીબહરેન નારણદાસ બારડોલી 

ભગત જીિણજી પરાગજી િરાડ 

ભગત નાથુભાઈ ખોજપારડી 

ભટ્ટ ઘનશર્યામ સૂરજરામ સરભણ 

ભટ્ટ ચંદ્રકાંત ડાહ્યાભાઈ બારડોલી 

ભટ્ટ રવસકભાઈ માધિભાઈ બારડોલી 

ભટ્ટ રામચંદ્ર જગન્નાથ 
(વર્યાસ)

ભટ્ટ સનમુખરામ દામોદર મોતા 

ભિાનભાઈ હીરાભાઈ પલસોદ 

ભારતિાસી ભૂલાભાઈ 
ઓધિભાઈ

હકરપુરા 

ભાિસાર જગજીિનદાસ 
નરોતિમદાસ

મઢી 

ભુલાભાઈ રઘાભાઈ બામણી 

ભુલાભાઈ િલલભભાઈ િાધરેચ 

ભુલાભાઈ હાંસજી બામણી 

ભૂલાભાઈ હીરાભાઈ રૂિા 

ભૂલીબહરેન ગોિનભાઈ બામણી 

મકનજી ડોસા સરભોણ 

મકનભાઈ માિજી કંટાળી 

મગનભાઈ કરેિળભાઈ આફિા 

મગનભાઈ ગોવિંદભાઈ આફિા 

મવણલાલ જમનાદાસ સરભણ 

મશરૂિાળા ગોમતીબહરેન  બારડોલી 

મશરૂિાળા મંજુકરેશા  બારડોલી 

મહરેતા મનહરલાલ 
અમમૃતલાલ (શાહ)

-

મંગળદાસ (ડૉ.) -

મંગળાગૌરી હનમનતરાર્ય મોતા

માધિભાઈ છગનલાલ બારડોલી 

માસતર ખુશાલભાઈ િરાડ 

માસતર મકનજી િરાડ 

વમસ્ત્રી અમમૃતલાલ 
નરોતિમદાસ

કડોદ 

મુનીમ વિજર્યાબહરેન 
લલલુભાઈ

બારડોલી 

મૂળજીભાઈ દુલ્થભભાઈ જતપોર 

મૂળજીભાઈ િલલભભાઈ કડોદ 

મોદી ગોવિંદભાઈ રઘાભાઈ બારડોલી 

મોરારભાઈ ખુશાલભાઈ આફિા 

મોરારભાઈ ભગાભાઈ હકરપુરા 

રઘાભાઈ કાળાભાઈ તરભણ

રણછોડજી રણછોડભાઈ 
કાળાભાઈ

હકરપરા 

રામાભાઈ મોરારભાઈ બારડોલી 

લક્મીબહરેન નારણભાઈ મલરેકપુર 

લલલુભાઈ ઓરગામ 

લલલુભાઈ દર્યારામ રાજપુરાનસુરા 

લલલુભાઈ મકનજી સરભોણ 

લલલુભાઈ મકનભાઈ 
(પોલીસ પટરેલ)

રૂિા 

લાલાભાઈ બામણી 

લુણત મૌલિી અબદુલ હૈ વનણત 

લોખંડિાળા કાંવતલાલ 
ચૂનીલાલ

કડોદ 

િનમાળીભાઈ દુલ્થભભાઈ ખોજપારડી 
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િલલભભાઈ ડાહ્યાભાઈ બારડોલી 

િલલભભાઈ ખુશાલભાઈ સીંગોદ 

િલલભભાઈ રઘાભાઈ ભામૈર્યા 

િશી લવલતાબહરેન કલર્યાણજી િરાડ 

િાડીિાળા ઇસમાઈલભાઈ બારડોલી 

વર્યાસ ઈશ્વરલાલ સરભણ 

વર્યાસ ઈશ્વરલાલ ભિાનીશંકર સરભોણ 

વર્યાસ બળિંતરાર્ય હરગોવિંદ બારડોલી 

વર્યાસ મંછારામ તુળજારામ બારડોલી 

વર્યાસ લવલતચંદ્ર જવમર્યતરામ બારડોલી 

વર્યાસ શાંવતલાલ વગરજાશંકર બારડોલી

શાહ ઈશ્વરલાલ લલલુભાઈ બારડોલી 

શાહ ઉતિમચંદ દીપચંદ બારડોલી 

શાહ ચંપકલાલ જીિણજી બારડોલી 

શાહ છોટાલાલ અમરચંદ કડોદ 

શાહ છોટાલાલ કરેિળચંદ કડોદ 

શાહ જમનાદાસ ડાહ્યાભાઈ કડોદ 

શાહ દરેિચંદ રામચંદ બારડોલી 

શાહ નટિરલાલ છોટાલાલ મઢી 

શાહ બાલુભાઈ રામજીભાઈ કડોદ 

શાહ મવણલાલ દુલ્થભદાસ બારડોલી 

શાહ શાંવતલાલ વત્રભોિનદાસ કડોદ 

શાહ શાંવતલાલ પ્રરેમચંદ કડોદ

શાહ શોભાગચંદ છોટાલાલ મઢી 

શાહ સંતોકબહરેન ઉતિમચંદ બારડોલી 

શાહ હષ્થદભાઈ જેકકશનદાસ કડોદ 

શાહ હીરાચંદ ઝિરેરચંદ બારડોલી

શાંતાબહરેન સોમાભાઈ બામણી 

સંતોષકુમાર ખુશાલભાઈ િાંકાનરેર 

સીતાબહરેન િલલભભાઈ રૂિા

સુખાનંદ બારડોલી

સોની ઈશ્વરલાલ 
પ્રાણજીિનદાસ

-

સૌકતભાઈ બારડોલી

સિામીપ્રિાસી ઝીણાભાઈ સરભણ 

હકરભાઈ નાનાભાઈ બામણી

હળપવત નાથાભાઈ જીિણજી ભામૈર્યા 

હળપવત નાથુભાઈ ખોજપારડી 

હાફરેસજી ર્યાકુબ સાલરેહ બારડોલી 

હીરાભાઈ િલલભભાઈ ભરમપોર

મહુવા તા્લુકરો

ઉપાધર્યાર્ય રમણીકલાલ મહુિા

કદગર મહરેરભાઈ (કરાંચી) –

કરેશિલાલ ગણરેશભાઈ 

(અમદાિાદ)

–

ખાંડિાળા મનુભાઈ હકરલાલ

(અમદાિાદ) –

ગજરાબહરેન હાંસજીભાઈ (પૂના) –

ગાંધી મનસુખભાઈ કાંવતલાલ મહુિા

ગાંધી રમણભાઈ જેકકશનદાસ

(નકડર્યાદ) –

ચંપકલાલ ચીમનલાલ 

(અમદાિાદ)

–

છગનભાઈ ટરેવલર્યાભાઈ (દાહોદ) –

જોશી કરેિળરામ (િઢિાણ) –

ટાંક પરસોતિમભાઈ કરે. (ભુસાિળ) –

ડાહ્યાભાઈ જીિાભાઈ (ડભાણ) –
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દલુભાઈ પાનાભાઈ મહુિા

દલુભાઈ પાનાભાઈ મહુિા

દરેસાઈ કશર્યપભાઈ બી. (ભરૂચ) –

દરેસાઈ નરરેનદ્ર સી. (દાહોદ) –

દરેસાઈ રવતલાલ લલલુભાઈ –

દરેસાઈ રવતસુખલાલ કાશીપ્રસાદ 

(નકડર્યાદ) –

ધીરભાઈ છોટુભાઈ (િડોદરા) –

નકરો રાજીઓ (ઉમરખડી) –

નાનુભાઈ દુલાભાઈ                કરચરેવલર્યા

પટરેલ એસ. એમ. (મુંબઈ) –

પટરેલ કસનજી ભગાભાઈ 

(નકડર્યાદ)

–

પટરેલ જશાભાઈ મોતીભાઈ 

(આણંદ)

–

પટરેલ નારણદાસ છોટાલાલ 

(અમદાિાદ)

–

પટરેલ બાપુભાઈ કરેશિભાઈ મહુિા

પટરેલ મંછુભાઈ ભગિાનજી

પરમાર િસંતભાઈ પી. 

(અમદાિાદ)

–

પરીખ િનમાળા (િાડજ, 

અમદાિાદ)

–

પંકડત મુકુલ એ. (અમદાિાદ) –

પારરેખ નટિરલાલ મહુિા

મજમુદાર ડૉ. હકરદાસ વિ. મહુિા

મવણભાઈ મોતીભાઈ (બુિા કજ. 

ભરૂચ)

–

મનસુખભાઈ મહુિા

મનસુખભાઈ કુમારવસંહ પૂના

મનુભાઈ ભીખુભાઈ (અમદાિાદ) –

મંગાભાઈ છનાભાઈ મહુિા

મંગાભાઈ છનાભાઈ –

માછુભાઈ કાવછર્યાભાઈ –

મોહનભાઈ નથથુભાઈ બામણી

મોહનભાઈ નાથુભાઈ મહુિા

રણછોડભાઈ નાના ડોલિણ

રંગજીભાઈ લાવછર્યાભાઈ બારતાડ

રાિલ ગણપતરામ ગોવિંદરામ 

(અમદાિાદ)

–

લલલુભાઈ હાંસજીભાઈ લસણપુર

િસાિા ગંભીરવસંહ અમથાભાઈ કોસંબા

વિકમભાઈ હાંસજીભાઈ લસણપુર

િરેલજીભાઈ ઓકરાભાઈ કોશ

શાહ કનૈર્યાલાલ હકરલાલ (ભરૂચ) –

શાહ કાકનતલાલ છોટાલાલ 

(અમદાિાદ)

–

શાહ મવણબહરેન મંગળદાસ િહરેિલ

શાહ મંગળદાસ િહરેિલ

શુ્લ ચંપકલાલ ચંદ્રશંકર (ભરૂચ) –

શરેઠ અરવિંદભાઈ કાળીદાસ 

(અમદાિાદ)

–

હાંસજીભાઈ ઝીણાભાઈ લસણપુર
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મહેસાણા–પાટણ ત્જલ્લરો

નામ ગામ ત્શષિા/દંડ
અંજવલકુમાર બાલકમૃષણવસંહા મહરેસાણા -
આચાર્ય્થ સરસિતીચંદ્ર ગુણિંતરામ  િડોદરા -
કાનજીભાઈ રરેિાભાઈ નરદાસનો માઢ, લાડોલ સિર્યંસરેિક
કકશોરભાઈ માલજીભાઈ - -
ગાર્યકિાડ મહાદરેિ રામચંદ્ર વિસનગર -
ગાંધી પૂનમચંદ નહાલચંદ  પાટણ -
ઠાકોર માસંગજી ચરેલાજી મુ. પીપજ, તા. કલોલ -
ઠાકોર રામાજી િાઘાજી  ડાભલા, તા. વિજાપુર 3 માસ જેલ
દિરે પી. કરે. કલોલ -
પટરેલ અવશ્વનકુમાર ડુંગરદાસ લાડોલ જેલિાસ/દંડ
પટરેલ અંબાલાલ બબાભાઈ મવણનગર, અમદાિાદ,  સિર્યંસરેિક લાડોલ
પટરેલ અંબાલાલ રામદાસ એકિાળી માઢ, વિજાપુર સિર્યંસરેિક
પટરેલ આર. ડી.  િાલમ -
પટરેલ આશાભાઈ મથુરભાઈ હારીજ -
પટરેલ કચરાભાઈ કાનજીભાઈ રિાહ્ણિાડા, લાડોલ 3 માસ જેલ, રૂ. 100 દંડ
(માજી ધારાસભર્ય, મુંબઈ રાજર્ય 1952)
પટરેલ કાનજીભાઈ ઈશ્વરભાઈ  હરવસદ્ધપુરા, લાડોલ સિર્યંસરેિક
પટરેલ કરે. એમ.  કલોલ -
પટરેલ ચીમનલાલ ધનજીભાઈ  લાડોલ -
પટરેલ ચુનીભાઈ ગણરેશભાઈ દરેલિાડા, તા. વિજાપુર સિર્યંસરેિક
પટરેલ ચુનીલાલ તુલસીદાસ હરવસદ્ધપુરા, લાડોલ સિર્યંસરેિક
પટરેલ જીિણભાઈ ઈશ્વરભાઈ બાિનપુરા, લાડોલ 3 માસ જેલ, 100 રૂ. દંડ
પટરેલ જેઠાભાઈ કાળીદાસ  ખરોડ સિર્યંસરેિક
પટરેલ છગનભાઈ કાળીદાસ કડીંલી, સાબરકાંઠા સિર્યંસરેિક
પટરેલ નટિરલાલ ડુંગરદાસ લાડોલ પકડાર્યરેલા અનરે છૂટી 

ગર્યરેલા
પટરેલ પ્રભુદાસ જેઠાભાઈ  માઢી, તા. વિજાપુર -
પટરેલ પ્રભુદાસ જેઠીદાસ  માઢી, તા. વિજાપુર છ માસ, છ અઠિાકડર્યાં 

જેલિાસ
પટરેલ મગનભાઈ ભૂલાભાઈ હારીજ -
પટરેલ મોહનભાઈ કચરાભાઈ  ગિાડા, તા. વિજાપુર સિર્યંસરેિક
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પટરેલ રામચંદ્ર જમનાદાસ અમીનિાસ, સારંગપુર, જેલિાસ/દંડ
(િડોદરા જીિરાજ મહરેતાની અમદાિાદ વમવનકસટ્રમાં રરેલિરે પ્રધાન 

(1948)
પટરેલ વિઠ્લભાઈ નારણભાઈ મોટોમાઢ, લાડોલ સિર્યંસરેિક
પટરેલ વશિાભાઈ એન. વિસનગર -
પટરેલ શાનતાબહરેન કાનજીભાઈ નિામાઢ, લાડોલ સિર્યંસરેિક
પટરેલ સોમાભાઈ મગનભાઈ લાડોલ પકડાર્યરેલા અનરે છૂટી 

ગર્યરેલા
પરમાર કરે. એમ.  ભાસકરર્યા, તા. મહરેસાણા -
પંચાલ વત્રકમલાલ ભુદરદાસ  િરેરાિાસણ, વિજાપુર સિર્યંસરેિક
પંડ્ા એન. એમ. વસદ્ધપુર -
પંડ્ા શંકરલાલ રણછોડલાલ વિજાપુર પકડાર્યરેલા અનરે છૂટી 

ગર્યરેલા
પંડ્ા શાકનતભાઈ લક્મીચંદ  સિર્યંસરેિક
પુરોવહત જગન્નાથ વત્રકમલાલ ચરાડા હાઇસકૂલ, ચરાડા 4 માસ જેલ, રૂ. 100 દંડ
પ્રજાપવત નાગરભાઈ િીરમભાઈ  ધીણોજ -
બારોટ બાબુભાઈ છગનલાલ વિજાપુર પકડાર્યરેલા અનરે છૂટી 

ગર્યરેલા
બારોટ મગનભાઈ મોરૂભાઈ બારોટિાસ, વિજાપુર પકડાર્યરેલા અનરે છૂટી 

ગર્યરેલા
ભગત દરેિરેનદ્ર  િડુ, તા. કડી (અમ.) -
ભટ્ટ હીરાલાલ છગનલાલ  વિસનગર -
ભાિસાર વિઠ્લદાસ ફૂલચંદ  મકરાણી દરિાજા, વિજાપુર સિર્યંસરેિક
મજુમદાર નરહરી માધિલાલ  પાટણ -
મવણર્યાર જર્યંવતભાઈ નારણભાઈ  વિસનગર
મહરેતા મનુભાઈ હીરાભાઈ  માણસા -
મરેમણ અબુલ શકુર મુજપુર, તા. સમી -
ર્યાવજ્ક સોમનાથ પી.  મહરેસાણા -
રાઠોડ (મૈર્યત) વિઠ્લભાઈ જેઠાલાલ ગિાડા -
વિજેનદ્રરાર્ય નરવસંહપ્રસાદ મુલસણ -
શાહ મનસુખ િી. છત્રાલ -
માંગરોળ તાલુકો  -
પટરેલ ગોવિંદભાઈ રામભાઈ પીપોદરા -
પંડ્ા ચનદ્રકાંત તાપીશંકર ગીજરમ -
િસાિા ગંભીરવસંહ અમથાભાઈ ઉમરપાડા -
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માંડવરી તા્લુકરો

ખત્રી ચૂનીલાલ ગોપાળજી માંડિી

વગકરધારીભાઈ રણકાભાઈ માંડિી

ચૌધરી નારસીંગભાઈ જોગીભાઈ સાલૈર્યા

ચૌધરી મકટાભાઈ રાકજર્યાભાઈ ઉમરખડી

ચૌધરી માછુભાઈ કાકઢર્યાભાઈ કરેિડી

ચૌધરી માનસીંગભાઈ દલાભાઈ રૂપરેણ

ચૌધરી મોચડાભાઈ ખાલપાભાઈ મોરીઠા

ચૌધરી રતનાભાઈ (બાબા) આંબા 
પારડી

ચૌધરી વિઠ્લભાઈ સોમજીભાઈ સાલૈર્યા

ચૌહાણ નારવસંહ રામવસંહ માંડિી

જગાભાઈ મોંવઘર્યાભાઈ માલધા

નરવસંહભાઈ ચકાભાઈ માંડિી

પટરેલ નારણવસંહભાઈ જોગીભાઈ ઘંટોલી

પરમાર નાનુભાઈ માંડિી

પંડ્ા હરમવણશંકર લક્મીશંકર માંડિી

ભટ્ટ સુમંતરાર્ય ઉમરેદરામ માંડિી

ભટ્ટ હરમવણશંકર પી. માંડિી

રતનાભાઈ કોર્યાભાઈ માંડિી

િજીર હકરહરાનંદ કરેશિાનંદ માંડિી

િાળંદ ચૂનીલાલ રણછોડભાઈ માંડિી

વહોરા સફકતઅલી ગુલામઅલી માંડિી

શાહ અમમૃતલાલ કસતૂરચંદ માંડિી

શાહ શાંવતલાલ ચૂનીલાલ માંડિી

શાહ હીરાચંદ ઝિરેરચંદ માંડિી

હસમુખરામ વહંમતરામ માંડિી

વ્લસાડ તા્લુકરો

અંબાબહરેન િલસાડ

આણાજી સુખાભાઈ કરેશિજી િલસાડ

ઈમામ સાહરેબ િલસાડ

કાપકડર્યા ચંદ્રકાંત દોલતરામ િલસાડ

કુંિર માિજી મૂળી

ખત્રી જેઠાલાલ ઉફકે શાંવતલાલ -

જીિણરામ િલસાડ

ખાદીિાળા નાથુભાઈ મવણભાઈ િલસાડ

ગોળિાળા (શાહ) મંગળાબહરેન -

નાગરદાસ િલસાડ

ઘાસિાળા મગનલાલ દર્યાળજી િલસાડ

જાની જેઠાભાઈ જીિણરામ િલસાડ

જીિણજી બાિાભાઈ િલસાડ

જોશી ભીખાભાઈ માધિજી િલસાડ

જોશી હકરકમૃષણ પ્રાણશંકર ઊંટડી

ઢીમર ગોવિંદભાઈ ભાણાભાઈ િલસાડ

ઢીમર લાલજીભાઈ ભાણાભાઈ િલસાડ

તપોધન ઠાકોરભાઈ ઘરેલાભાઈ િલસાડ

દલાલ લવલતચંદ્ર ઉમરેદરામ િલસાડ

દરેસાઈ ઇનદુબહરેન નાનુભાઈ ઊંટડી
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દરેસાઈ ઇનદ્રકજત છોટુભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ ઈશ્વરલાલ ખંડુભાઈ ઊંટડી

દરેસાઈ કાળીદાસ ડાહ્યાભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ ગજરાબહરેન નાથુભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ ગજરાબહરેન મોરારજી િલસાડ

દરેસાઈ ગુણિંતરાર્ય દોલતરાર્ય િલસાડ

દરેસાઈ જર્યંવતલાલ છોટુભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ જીિણજી ખંડુભાઈ ઊંટડી

દરેસાઈ ઠાકોરભાઈ છોટુભાઈ ઊંટડી

દરેસાઈ ઠાકોરભાઈ મગનલાલ િલસાડ

દરેસાઈ ઠાકોરભાઈ હકરભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ દર્યાળજી ગુલાબભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ કદનકરરાર્ય ખંડુભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ ધીરભાઈ પરાગજી િલસાડ

દરેસાઈ ધીરભાઈ ભૂલાભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ ધીરભાઈ લલલુભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ નટિરલાલ રણછોડજી ઊંટડી

દરેસાઈ ડૉ. નિનીતભાઈ 
પરાગજી

િલસાડ

દરેસાઈ નાનુભાઈ લલલુભાઈ ઊંટડી

દરેસાઈ બટુકભાઈ ઠાકોરભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ ભૂલાભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ મગનભાઈ છોટુભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ મગનલાલ રણછોડજી ખડકી
ભાગડા

દરેસાઈ મવણબહરેન િલસાડ

દરેસાઈ મદનજીત દુલલભજી િલસાડ

દરેસાઈ મનુભાઈ બાપુભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ મોહનભાઈ કલર્યાણજી ઊંટડી

દરેસાઈ ડૉ. મોહનભાઈ પરાગજી િલસાડ

દરેસાઈ મોહનલાલ પરાગજી િલસાડ

દરેસાઈ મોંઘાભાઈ છોટુભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ રવતલાલ ભીખાભાઈ ઊંટડી

દરેસાઈ રવતલાલ મવણલાલ િલસાડ

દરેસાઈ રામુભાઈ નાથુભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ િજુબહરેન િલસાડ

દરેસાઈ િસનજી હકરભાઈ હનુમાન 
ભાગડા

દરેસાઈ વિજર્યાબહરેન ખંડુભાઈ તીથલ

દરેસાઈ શશીકાંત મનુભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ શશીકાંત ડાહ્યાભાઈ મોગરાિાડી

દરેસાઈ શાંવતલાલ મગનલાલ ઊંટડી

દરેસાઈ શાંવતલાલ મવણભાઈ ઊંટડી

દરેસાઈ સુમનભાઈ ડાહ્યાભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ સુમનભાઈ મગનભાઈ 
િકીલ

િલસાડ

દરેસાઈ હરરાર્ય ઉફકે સુમંતરાર્ય -

મવણભાઈ િલસાડ

દરેસાઈ હરેમંતભાઈ ખંડુભાઈ ઊંટડી

નરરેનદ્ર દોલતરાર્ય િલસાડ

નાથુભાઈ ઉફકે બળિંતરાર્ય ડુંગરી

નાર્યક નાથુભાઈ ભૂલાભાઈ બાલદા

નાર્યક બી. જી. િલસાડ

પટરેલ ગોપાળજી રાર્યજી િલસાડ
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પટરેલ ગોવિંદભાઈ રણછોડજી િલસાડ

પટરેલ મોતીભાઈ િલસાડ

પટરેલ મોરાર ભૂલા િલસાડ

પટરેલ રવસકલાલ હરકકશનદાસ િલસાડ

પટરેલ લલલુભાઈ ફકીરભાઈ િલસાડ

પટરેલ શાંવતલાલ ઉફકે બટુ 
મંછારામ

િલસાડ

પટરેલ સુશીલાબહરેન મગનભાઈ િલસાડ

પટરેલ હરકીશનદાસ મંછારામ િલસાડ

પરીખ રવસકલાલ િલસાડ

પાનિાળા ગોવિંદભાઈ 
ભાણાભાઈ

િલસાડ

પારરેખ ઈશ્વરલાલ 
પરસોતિમદાસ

િલસાડ

પારરેખ જર્યંવતલાલ માણરેકલાલ િલસાડ

પારરેખ ઠાકોરભાઈ કહાનદાસ િલસાડ

પારરેખ નાથાલાલ પ્રાણજીિન િલસાડ

પારરેખ નાથુભાઈ વગરધરભાઈ િલસાડ

બલસારા કદનુભાઈ છબીલદાસ િલસાડ

બળિંતરાર્ય હકરભાઈ –

બંગડીિાળા મગનલાલ 
ડાહ્યાભાઈ

િલસાડ

બાટલીિાળા સોરાબ િલસાડ

ભાિસાર મોતીભાઈ 
નરવસંહદાસ

િલસાડ

વમસ્ત્રી જગુભાઈ ખુશાલભાઈ િલસાડ

વમસ્ત્રી ઠાકોરભાઈ નરવસંહદાસ િલસાડ

વમસ્ત્રી ધીરભાઈ ડાહ્યાભાઈ િલસાડ

રણછોડજી જીિણજી ભદરેલી

રાણા ઠાકોરભાઈ છગનભાઈ િલસાડ

રાણા નાનુભાઈ દામોદરદાસ િલસાડ

રાણા નાનુભાઈ રતનજી િલસાડ

રાણા મગનભાઈ રતનજી િલસાડ

િકીલ કજતરેનદ્ર િલસાડ

િકીલ જેિચરામ ગોકળદાસ િલસાડ

િકીલ મનુભાઈ ડાહ્યાભાઈ ખરેરગામ

િાળંદ મોહનલાલ દર્યારામ િલસાડ

શાહ છોટાલાલ ભાઈજીભાઈ -

(પરેપરિાળા) િલસાડ

શાહ નાગરદાસ નરોતિમદાસ િલસાડ

શાહ નાથુભાઈ ગુલાબચંદ ડુંગરી

શાહ પ્રરેમચંદ લલલુભાઈ અટગામ

શરેઠ ભૂપરેનદ્ર ગોકળદાસ િલસાડ

શ્ોફ કીકુભાઈ બાલુભાઈ િલસાડ

શ્ોફ વશરીષ સુરરેનદ્રલાલ િલસાડ

શ્ોફ સુરરેનદ્ર બાબુભાઈ િલસાડ

હકરભાઈ મોહનભાઈ ઊંટડી

હકરર્યાકર નાનુભાઈ દુલ્થભભાઈ િલસાડ
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અમીન ઈશ્વરભાઈ િાલોડ

અમીન ગોરધનભાઈ વગરધરભાઈ િરેડછી

ઈશ્વરલાલ ડાહ્યાભાઈ િાલોડ

ઊવમ્થલા ફતરેવસંહ દરેગામા

કરસનજી ઉકાભાઈ િરેડછી

કાજી શહાબુદ્ીન િાલોડ

ગજરાબહરેન હાંસજીભાઈ િાલોડ

ગરેનાબહરેન ધુકરર્યાભાઈ િરેડછી

ચૌધરી દશરીબહરેન રૂમવસંહ િરેડછી

ચૌધરી બનાબહરેન ઉફકે ભાનુબહરેન -

જગાભાઈ િરેડછી

ચૌધરી મવણબહરેન બાપુભાઈ િરેડછી

વછતાભાઈ રણછોડજી સર્યાદલા

છોટુભાઈ ગોપાળજી િાલોડ

જાનાભાઈ જગાભાઈ અંબાચ

દરેસાઈ ઈશ્વરલાલ મવણશંકર િાલોડ

દરેસાઈ ચંપકલાલ મંછારામ િાલોડ

દરેસાઈ રમણલાલ ગજાનન િાલોડ

દરેસાઈ શશીકાંત ઉમરેદરામ િાલોડ

દરેસાઈ હરમવણશંકર ગણપવતશંકર િાલોડ

ધનુબહરેન ગુરજીભાઈ િરેડછી

નાર્યક કવપલરામ ઉમરેદરામ િાલોડ

નાર્યક સૂરજબહરેન ઉમરેદરામ િાલોડ

નાર્યક હરીશ ઉમરેદરામ િાલોડ

પટરેલ કરસનદાદા -

(કરસનભાઈ ખુશાલભાઈ ભ્ત) સર્યાદલા

પટરેલ ગોવિંદભાઈ પરસોતિમ બાજીપુરા

પટરેલ છોટુભાઈ લલલુભાઈ ગોડધા

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ ભક્તભાઈ બાજીપુરા

પટરેલ દર્યારામ નાથુભાઈ િાલોડ

પટરેલ દર્યારામભાઈ નાથુભાઈ િાલોડ

પટરેલ દરેિીબહરેન વસકરેર

પટરેલ નાનુભાઈ સોમાભાઈ િરેડછી

પટરેલ ભીખાભાઈ હીરાભાઈ ગોડધા

પટરેલ ભીખુભાઈ રણછોડજી બાજીપુરા

પટરેલ મવણબહરેન મોરારભાઈ 
(ભ્ત)

સર્યાદલા

પટરેલ રઘાભાઈ બાજીપુરા

પટરેલ લખીબહરેન બાજીપુરા

પટરેલ સુખાનંદ રણછોડજી બાજીપુરા

પરભુભાઈ લાલાભાઈ મોરદરેિી

પંડ્ા નિનીતરામ િલલભરામ િાલોડ

પાધર્યા ચંપકલાલ પ્રભાશંકર િાલોડ

પુષપરે પ્રરેમાનંદ વસકરેર

ભ્ત ગોવિંદભાઈ રામભાઈ સર્યાદલા

ભ્ત ભક્તભાઈ ગોપાળભાઈ સર્યાદલા

ભ્ત ભક્તભાઈ રઘાભાઈ સર્યાદલા

ભ્ત માધિભાઈ ગોપાળભાઈ સર્યાદલા

ભ્ત લલલુભાઈ િલલભભાઈ સર્યાદલા

ભક્તભાઈ ગોપાળજી સર્યાદલા

મુંગરા દર્યાળજીભાઈ બુહારી

રમણલાલ મૂળચંદ િાલોડ

રમાબહરેન ધૂળાભાઈ િરેડછી

વા્લરોડ તા્લુકરો



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 637

લખાભાઈ સર્યાદલા

લીલીબહરેન હાંસજીભાઈ િાલોડ

િરેલજીભાઈ કાનજીભાઈ િરેડછી

વર્યાસ પુષપાબહરેન ર. િાલોડ

વર્યાસ રમણીકલાલ વગરજાશંકર િાલોડ

વર્યાસ િસંતબહરેન રમણીકલાલ િાલોડ

શાહ ચંપકલાલ જમનાદાસ િાલોડ

શાહ જર્યંવતલાલ રમણીકલાલ િાલોડ

શાહ મગનલાલ પાનાચંદ િાલોડ

હાંસજીભાઈ ઝીણાભાઈ િાલોડ

વયારા તા્લુકરો

ગોપાળભાઈ દુલ્થભભાઈ કપુરા

ગોવિંદભાઈ પ્રભુભાઈ કપુરા

ચૌધરી િનમાળીભાઈ હરવસંહ જેસીંગપુર

જીિણભાઈ લિજીભાઈ કપુરા

જીિણભાઈ હકરભાઈ કપુરા

ડાહ્યાભાઈ હકરભાઈ કપુરા

તુલસીભાઈ લખાભાઈ કપુરા

પરભુભાઈ રામભાઈ કપુરા

પરસોતિમભાઈ નારણભાઈ કપુરા

ભીખાભાઈ ભાણાભાઈ ગાંગપુર

મકનભાઈ ખુશાલભાઈ કપુરા

મથુરભાઈ લલલુભાઈ કપુરા

રણછોડભાઈ રામભાઈ કપુરા

સીતારામભાઈ મકનજી કપુરા

સૂરત શહેર

અબદુલ કાદર કાસમભાઈ સૂરત

અબદુલ કરેમાન નૂરમહમદ સૂરત

અબદુલ સીદીક ઇસમાઈલ સૂરત

અમરચંદ મગનલાલ સૂરત

અમીન ઈશ્વરભાઈ સૂરત

અમમૃતલાલ જમનાદાસ સૂરત

અમમૃતલાલ જેકકશનદાસ સૂરત

અમમૃતલાલ રૂઘનાથ સૂરત

અમમૃતલાલ હકરદાસ સૂરત

અમમૃતલાલ હકરભાઈ સૂરત

ઇરિાહીમ અબદુલ રહીમ સૂરત

ઈશ્વરલાલ જગન્નાથ સૂરત

ઉકડભાઈ બાબરભાઈ સૂરત

ઉતિમચંદ મંછારામ સૂરત

ઉપાધર્યાર્ય અકજત રમાશંકર સૂરત

ઓઝા કાકનતલાલ ડી. સૂરત

કડીિાળા ઈશ્વરલાલ વ્રજદાસ સૂરત

કડોદિાળા રાર્યચંદ મોતીચંદ સૂરત

કલાિતી સૂરત

કસતૂરચંદ બરેચરભાઈ સૂરત

કંચનલાલ રણછોડદાસ સૂરત

કંસારા િસંતલાલ ઈશ્વરલાલ સૂરત

કાજી ગનુભાઈ માણરેકલાલ સૂરત

કાદર સાલરેહભાઈ અબદુલ સૂરત

કાનજીભાઈ ગોવિંદભાઈ સૂરત

કાપકડર્યા અવતસુખ મગનલાલ સૂરત
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કાપકડર્યા ઇનદુબહરેન સૂરત

કાપકડર્યા કમૃષણલાલ વશિલાલ સૂરત

કાપકડર્યા વનમ્થળાબહરેન ચીમનલાલ સૂરત

કાપકડર્યા મધુબહરેન સૂરત

કાપકડર્યા વિમળાબહરેન સૂરત

કાપકડર્યા િીરમવતબહરેન સૂરત

કાળાપરેશી શાંતાબહરેન સૂરત

કીનખાબિાળા ઝીણાભાઈ -

કુબરેરદાસ સૂરત

કાંવતલાલ અંબાલાલ સૂરત

કાંવતલાલ છગનલાલ સૂરત

કાંવતલાલ રણછોડદાસ સૂરત

કીકાભાઈ જમનાદાસ સૂરત

કમૃષણલાલ જેષ્ારામ સૂરત

ખુશાલદાસ ચૂનીલાલ સૂરત

ખુશાલભાઈ ધનાભાઈ સૂરત

ગજેનદ્ર દલપતરામ સૂરત

ગજ્ર શાંવતલાલ જમનાદાસ સૂરત

ગંગાદાસ ડાહ્યાભાઈ સૂરત

ગંગુબહરેન ફકીરભાઈ સૂરત

ગાંધી કાનજીભાઈ રૂઘનાથ સૂરત

ગાંધી છગનભાઈ દર્યારામ -

(બૌધાનિાળા) સૂરત

ગાંધી છગનલાલ અમથાભાઈ સૂરત

ગાંધી કબવપનચંદ્ર સૂરત

ગાંધી વિલાવસકા માણરેકલાલ સૂરત

ગીરધરલાલ ઝીણાભાઈ સૂરત

ગુલામનબી રસૂલ સૂરત

ગોમતીદાસ દુલલભદાસ સૂરત

ગોવિંદજી દામોદર (મોતી હરજીિાળા) સૂરત

ગોવિંદજી દામોદરદાસ સૂરત

ગોવિંદજી ધનજી સૂરત

ગોવિંદભાઈ વત્રભોિનદાસ સૂરત

ગોવિંદભાઈ ધનજીભાઈ સૂરત

ગોસાંઈભાઈ બુવધર્યાભાઈ સૂરત

ગોળિાળા ઉતિમચંદ પ્રરેમચંદ સૂરત

ગોળિાળા રંગીલદાસ સૂરત

ઘાણરેકર કરેશિલાલ સૂરત

ઘારીિાળા જમનાદાસ સૂરત

ઘાસિાળા રણછોડદાસ હરકકશનદાસ સૂરત

ઘીર્યા ગુણિંતબહરેન ચંપકલાલ સૂરત

ઘીિાળા નગીનદાસ કરસનદાસ સૂરત

ઘીિાળા મવણલાલ વિઠ્લદાસ સૂરત

ચતુરભાઈ ગોવિંદભાઈ સૂરત

ચંચળબહરેન જેકકશનદાસ સૂરત

ચંપકલાલ ઇચછારામ સૂરત

ચંપકલાલ ચંદ્રશંકર સૂરત

ચંપકલાલ દલપતરામ સૂરત

ચંપકલાલ દરેિજીભાઈ સૂરત

ચંપકલાલ મોતીરામ સૂરત

ચંપકલાલ રમણલાલ સૂરત

ચાહિાળા બંસીધર સૂરત

ચીમનલાલ ઠાકોરદાસ સૂરત

ચૂનીલાલ માધિભાઈ સૂરત

ચોકસી કંચનલાલ ડાહ્યાલાલ સૂરત

ચોકસી છોટુભાઈ ડાહ્યાભાઈ સૂરત

ચોકસી ઠાકોરભાઈ ડાહ્યાભાઈ સૂરત

ચોકસી નિીનચંદ્ર ધીરજલાલ સૂરત

ચોકસી મોતીબહરેન કંચનલાલ સૂરત

ચોકસી રણછોડદાસ કચરાભાઈ સૂરત
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ચોકસી રમણલાલ સૂરત

ચોખાિાળા મોહનલાલ રણછોડદાસ સૂરત

ચોખાિાળા રણછોડદાસ વગરધરલાલ સૂરત

ચોખાિાળા સુમનલાલ રણછોડદાસ સૂરત

ચૌધરી િવનતાબહરેન સૂરત

ચૌહાણ જશિંત દાનવસંહ સૂરત

છગનભાઈ નાથુભાઈ સૂરત

છગનલાલ અમથાભાઈ સૂરત

છગનલાલ ગુલાબદાસ સૂરત

છગનલાલ નગીનદાસ સૂરત

છગનલાલ નરોતિમદાસ સૂરત

છગનલાલ નરોતિમભાઈ સૂરત

છગનલાલ રામભાઈ સૂરત

છગનલાલ શંકરભાઈ સૂરત

છત્રીિાળા િલલભદાસ કા. સૂરત

છબીલદાસ આતમારામ સૂરત

છીબુભાઈ ભાણાભાઈ સૂરત

છોટાલાલ જમનાદાસ સૂરત

છોટાલાલ ઝીણાભાઈ સૂરત

છોટુભાઈ રિજી સૂરત

જગમોહન કુબરેરદાસ સૂરત

જમનાદાસ વત્રભોિનદાસ સૂરત

જમનાદાસ વશિલાલ સૂરત

જમુબહરેન ભાણાભાઈ સૂરત

જર્યરાર્યજી સૂરત

જર્યંવતલાલ છોટાલાલ સૂરત

જર્યંવતલાલ જગજીિનદાસ સૂરત

જર્યંવતલાલ ધીરજલાલ સૂરત

જરદોશ ચંદ્રકાનત દશરથલાલ સૂરત

જરદોશ પ્રદ્ુમન દશરથલાલ સૂરત

જરીિાલા સૂરજબહરેન સૂરત

જરીિાળા ઈશ્વરલાલ ચૂનીલાલ સૂરત

જરીિાળા ચંપકલાલ ચૂનીલાલ સૂરત

જરીિાળા ચીમનલાલ મવણલાલ સૂરત

જરીિાળા ડાહ્યાભાઈ લલલુભાઈ સૂરત

જરીિાળા બાબુભાઈ પ્રભુભાઈ સૂરત

જરીિાળા મનહરલાલ સૂરત

જરીિાળા મનહરલાલ નગીનદાસ સૂરત

જરીિાળા મોતનબહરેન સૂરત

જરીિાળા રવતલાલ નાથુભાઈ સૂરત

જરીિાળા વ્રજલાલ િજુભાઈ સૂરત

જરીિાળા શાંતાબહરેન સૂરત

જરીિાળા હીરાલાલ નંદલાલ સૂરત

જશિંતલાલ વત્રભોિનદાસ સૂરત

જાદિ ધનરેશચંદ્ર સૂરત

જાની દલપતભાઈ માધિભાઈ સૂરત

જાની માધિજીભાઈ દલપતરામ સૂરત

જેકકશનદાસ રણછોડદાસ સૂરત

જેરામભાઈ રણછોડભાઈ સૂરત

જૈન કમળાદરેિી પરમરેઠિીદાસ સૂરત

જોશી જેશંકર ધનજી સૂરત

જોષી ચંદ્રકાનત મંછારામ સૂરત

જોષી મોહનલાલ નમ્થદાશંકર સૂરત

જોષી રમણીકગૌરી સૂરત

ઝિરેરી વગરીન જે. સૂરત

ઝિરેરી છગનલાલ ફકીરચંદ સૂરત

ઝિરેરી ફૂલચંદ્ર સૂરત

ટીકીિાળા ભગિાનદાસ દરેિચંદ સૂરત

ટોપીિાળા નિીનચનદ્ર હી. સૂરત

ઠક્કર રવતલાલ વત્રભુિનદાસ સૂરત
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ઠાકોર તનમનબહરેન સૂરત

ઠાકોરદાસ પરભુભાઈ સૂરત

ઠાકોરભાઈ અમથાભાઈ સૂરત

ઠાકોરભાઈ છગનલાલ સૂરત

ઠાકોરભાઈ મગનલાલ સૂરત

ઠાકોરરામ રામજી સૂરત

ઠાકોર હંસાબહરેન કાંવતલાલ સૂરત

ડાહીબહરેન રામભાઈ સૂરત

ડાહીબહરેન સુખાભાઈ સૂરત

ડાહ્યાભાઈ અંબારામ સૂરત

ડાહ્યાભાઈ નગીનદાસ સૂરત

ડાહ્યાભાઈ હકરભાઈ સૂરત

ડરેપર્યુટી હકરકાંત મોતીભાઈ
(ઓલપાડ)

-
સૂરત

ડૉ્ટર કલપનાબહરેન સૂરત

ડૉ્ટર ચીમનલાલ સૂરત

ડૉ્ટર નિીનચંદ્ર છોટાલાલ સૂરત

ડૉ્ટર પન્નાલાલ રામલાલ સૂરત

ડૉ્ટર મવણલાલ રામલાલ સૂરત

તન્ના રતનબહરેન નારણજી સૂરત

તમાકુિાળા ઈશ્વરલાલ મોતીરામ સૂરત

તમાકુિાળા નગીનદાસ ઘરેલાભાઈ સૂરત

તમાકુિાળા શાંવતલાલ મો. સૂરત

તાલીબ ફજલરેહુસરેન અલીમહમદ સૂરત

વત્રિરેદી કનકલતા સૂરત

વત્રિરેદી કવપલરામ જીિણરામ સૂરત

વત્રિરેદી કાંવતલાલ (િકીલ) સૂરત

વત્રિરેદી કીવત્થભાઈ સૂરત

વત્રિરેદી જર્યમવણશંકર સૂરત

વત્રિરેદી ધુિકુમાર કવપલરામ સૂરત

વત્રિરેદી નાનુભાઈ જીિણરામ સૂરત

વત્રિરેદી પીર્યૂષ નાનુભાઈ સૂરત

વત્રિરેદી પીર્યૂષ જા. સૂરત

વત્રિરેદી મંજુલાબહરેન સૂરત

વત્રિરેદી મંજુલાબહરેન કવપલરામ સૂરત

વત્રિરેદી રાજેનદ્રબાળા નાનુભાઈ સૂરત

વત્રિરેદી શંકરલાલ સૂરત

વત્રિરેદી હસમુખબહરેન સૂરત

દર્યારામ અંબારામ સૂરત

દર્યાળજીભાઈ ભાણાભાઈ સૂરત

દર્યાળજીભાઈ રામભાઈ સૂરત

દરજી ઠાકોરદાસ સનમુખલાલ સૂરત

દરજી શંકરલાલ સૂરત

દરજી હકરલાલ હરગોિનદાસ સૂરત

દલાલ કનૈર્યાલાલ બાલગોિનદાસ સૂરત

દલાલ ઠાકોરદાસ નારણદાસ સૂરત

દલાલ મનુભાઈ સૂરત

દલાલ મંગળદાસ છબીલદાસ સૂરત

દલાલ હીરાલાલ રિીજલાલ સૂરત

દિરે નિનીતલાલ સૂરત

દિરે વિશ્િરેશકુમાર મનુભાઈ સૂરત

દાણી ભૂપરેનદ્રભાઈ વત્રભોિનદાસ સૂરત

દાદાિાળા કાકનતલાલ પુરષોતિમ સૂરત

દાદાિાળા પુરષોતિમ ભગુભાઈ સૂરત

દીવક્ષત ક્ષીવતષ પ્ર. સૂરત

દીવક્ષત જર્યોવતષ પ્રસન્નિદન સૂરત

દીવક્ષત બકુલચંદ્ર પ્ર. સૂરત

દીિાન મંગળદાસ હરિચરામ સૂરત

દુલલભભાઈ હરજીિન સૂરત

દૂધિાળા કાળીદાસ સૂરત
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દરેિચંદ રિીજલાલ સૂરત

દરેિીબહરેન ગોવિંદભાઈ સૂરત

દરેસાઈ ગુણિંત ઈ. સૂરત

દરેસાઈ ગુલાબભાઈ દલપતભાઈ સૂરત

દરેસાઈ ઘરેલુભાઈ મવણભાઈ સૂરત

દરેસાઈ નટિરલાલ ઈશ્વરલાલ સૂરત

દરેસાઈ નાનુભાઈ કુંિરજી સૂરત

દરેસાઈ નાનુભાઈ પરાગજી સૂરત

દરેસાઈ પદ્માિતીબહરેન નાનુભાઈ સૂરત

દરેસાઈ બાપુભાઈ ભૂલાભાઈ સૂરત

દરેસાઈ કબવપન સૂરત

દરેસાઈ મવણબહરેન નાગરજી સૂરત

દરેસાઈ મવણલાલ (માસતર) સૂરત

દરેસાઈ રવતલાલ લલલુભાઈ સૂરત

દરેસાઈ રમણલાલ મકનજી સૂરત

દરેસાઈ લાડુબહરેન સૂરત

દરેસાઈ િસુમવતબહરેન સૂરત

દરેસાઈ શવશકાનત ઉમરેદરામ િાલોડ

દરેસાઈ શવશકાંત વહંમતરામ સૂરત

દરેસાઈ શાંવતબહરેન સૂરત

દરેસાઈ સુમંતરાર્ય સી. સૂરત

દરેસાઈ હકરભાઈ કંથડજી સૂરત

દરેસાઈ હષ્થદરાર્ય મગનલાલ સૂરત

ધનસુખલાલ અચરતલાલ સૂરત

ધનસુખલાલ જેકકશનદાસ સૂરત

ધીરભાઈ ગુલાબભાઈ સૂરત

નગીનદાસ ઘરેલાભાઈ સૂરત

નગીનદાસ મૂળચંદદાસ સૂરત

નગીનદાસ રણછોડદાસ સૂરત

નગીનભાઈ દર્યારામ સૂરત

નટિરભાઈ ભુલાભાઈ સૂરત

નટિરલાલ ઝીણાભાઈ સૂરત

નટિરલાલ નાથુભાઈ સૂરત

નરવસંહભાઈ કરસનભાઈ સૂરત

નરોતિમદાસ નગીનદાસ સૂરત

નિનીતલાલ હરજીિનદાસ સૂરત

નાથુભાઈ ઠાકોરભાઈ સૂરત

નાનાભાઈ મંછારામ સૂરત

નાનુભાઈ હકરભાઈ સૂરત

નાર્યક બચુભાઈ સૂરત

નાર્યક બળિંતરાર્ય દીનમવણશંકર સૂરત

નારણભાઈ દુલલભભાઈ સૂરત

પચચીગર જશિંત વત્રભુિનદાસ સૂરત

પચચીગર જશિંતલાલ વત્રભોિનદાસ સૂરત

પચચીગર મોહનલાલ િલલભદાસ સૂરત

પચચીગર રણકજત સૂરત

પટરેલ ગંગાબહરેન મંગાભાઈ સૂરત

પટરેલ ચંદ્રકાનત મોરારજી સૂરત

પટરેલ છગનભાઈ સોમાભાઈ સૂરત

પટરેલ છગનલાલ આતમારામ સૂરત

પટરેલ જડાિબહરેન વત્રકમભાઈ સૂરત

પટરેલ જર્યનત િરેણીલાલ સૂરત

પટરેલ જર્યાબહરેન છોટુભાઈ સૂરત

પટરેલ ઝીણાભાઈ (સરેનડો) સૂરત

પટરેલ ડાહ્યાભાઈ ભાણાભાઈ 
(દૂધિાળા)

સૂરત

પટરેલ દરેિચંદભાઈ પ્રભુભાઈ સૂરત

પટરેલ દરેિીબહરેન ભાઈદાસ સૂરત

પટરેલ પરભુભાઈ રણછોડભાઈ સૂરત

પટરેલ બાલુભાઈ ચીમનલાલ સૂરત
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પટરેલ મવણબહરેન મંગળદાસ સૂરત

પટરેલ રામીબહરેન નરોતિમભાઈ સૂરત

પટરેલ લક્મીબહરેન ભાણાભાઈ સૂરત

પટરેલ શવશકાનત િલલભભાઈ સૂરત

પટરેલ કુ. શશીકલાબહરેન િલલભભાઈ સૂરત

પટરેલ શારદાબહરેન ભાઈલાલ સૂરત

પટરેલ કુ. શાંતાબહરેન હરજીિનદાસ સૂરત

પટરેલ હસમુખલાલ દામોદરદાસ સૂરત

પટરેલ હીરાભાઈ સુખાભાઈ સૂરત

પપૈર્યા છબીલદાસ સૂરત

પરમાર બી. ટી. સૂરત

પરાગજી રણછોડજી સૂરત

પરીખ ચંદ્રકાનત સૂરત

પરીખ જર્યંવતલાલ સૂરત

પરીખ સારાભાઈ છોટુભાઈ સૂરત

પંજાબ ઈશ્વરલાલ ઠાકોરદાસ સૂરત

પંડ્ા અરવિંદ સૂરત

પંડ્ા ચપળાબહરેન વિનાર્યક સૂરત

પંડ્ા ધવમ્થઠિા મકરંદ સૂરત

પંડ્ા ધુિકુમાર વિનાર્યકરાિ સૂરત

પંડ્ા નર્યનબાળા અરણચંદ્ર સૂરત

પંડ્ા પ્રરેમચંદ્ર સૂરત

પંડ્ા બકુલ વિનાર્યક સૂરત

પંડ્ા મકરંદ વિનાર્યક સૂરત

પંડ્ા િીણાબહરેન વિનાર્યક સૂરત

પંડ્ા હીરાબહરેન સૂરત

પાઠક કીકુભાઈ જગન્નાથ સૂરત

પાનિાલા જેકકશન પ્રરેમચંદ સૂરત

પારરેખ કાકનતભાઈ સૂરત

પારરેખ ધીરભાઈ (મોટા િરાછા) સૂરત

પાિ્થતીબહરેન દર્યાળભાઈ સૂરત

પાિ્થતીબહરેન િલલભભાઈ સૂરત

પૂણીિાળા ઠાકોરભાઈ ઝીણાભાઈ સૂરત

પરેનટર નાનાભાઈ ડાહ્યાભાઈ સૂરત

પોપટલાલ હીરાલાલ સૂરત

પ્રમીલાબહરેન ભાણાભાઈ સૂરત

પ્રિીણચંદ્ર ડાહ્યાભાઈ સૂરત

પ્રરેસિાળા મગનલાલ િનમાળીદાસ સૂરત

પ્રરેસિાળા રવતલાલ દુલ્થભરામ સૂરત

બચુભાઈ મગનલાલ સૂરત

બનુવમર્યાં કાસમવમર્યાં સૂરત

બરફીિાળા પ્રાણજીિનદાસ સૂરત

બરફીિાળા હસમુખબહરેન સૂરત

બળિંતરાર્ય કલર્યાણજી સૂરત

બંકુભાઈ છગનલાલ સૂરત

બાબુભાઈ લાલાભાઈ (ભીમપોર) સૂરત

બારોટ ભૂપરેનદ્ર વત્રભોિન સૂરત

બાલુભાઈ નાનાભાઈ સૂરત

બાિાભાઈ સુખાભાઈ સૂરત

કબવપનચંદ્ર ભગિાનદાસ સૂરત

બરેકરીિાળા મગનલાલ મોતીભાઈ સૂરત

રિહ્ભટ્ટ બાબુભાઈ વત્રભોિનદાસ સૂરત

ભ્ત રમરેશ મંગળદાસ સૂરત

ભગત રમરેશ નારાર્યણ સૂરત

ભગિાનદાસ કરસનદાસ સૂરત

ભણસાળી મહાલક્મીબહરેન સૂરત

ભટ્ટ આર. આર. સૂરત

ભટ્ટ કુસુમબહરેન સૂરત

ભટ્ટ વિષણુરામ નારાર્યણ સૂરત

ભંડારી બળદરેિ નરોતિમ સૂરત
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ભાણીબહરેન મકનજી સૂરત

ભૂખણદાસ છગનલાલ સૂરત

ભૂતિાળા છબીલદાસ છોટાલાલ સૂરત

મગનલાલ છોટાલાલ સૂરત

મગનલાલ ઠાકોરદાસ સૂરત

મગનલાલ દર્યારામ સૂરત

મગનલાલ ભાઈચંદ સૂરત

મગનલાલ મોતીરામ સૂરત

મગનલાલ મોરારજી સૂરત

મગનલાલ િનમાળીદાસ સૂરત

મજમુદાર કનૈર્યાલાલ જમનાદાસ સૂરત

મવણભાઈ પરભુભાઈ સૂરત

મવણલાલ (મોતીરામ) રિીજલાલ સૂરત

મવણલાલ લાલભાઈ સૂરત

મવણલાલ વિઠ્લદાસ સૂરત

મનસુખલાલ હકરલાલ સૂરત

મનુભાઈ મગનલાલ સૂરત

મહમદ અબદુલ રહીમ સૂરત

મહારાજિાળા હરકકશનદાસ સૂરત

મહીડા વિકમવસંહ નરવસંહજી બાિા સૂરત

મહરેતા ગણપવત સૂરત

મહરેતા જશિંતરાર્ય ધ. સૂરત

મહરેતા તનુબહરેન સૂરત

મહરેતા કદનકર લલલુભાઈ સૂરત

મહરેતા વનમ્થળાબહરેન સૂરત

મહરેતા મધુકરકા વપ્રર્યમુખરામ સૂરત

મહરેતા રતનમવણબહરેન સૂરત

મહરેતા રોવહત કપૂ્થરરામ સૂરત

મહરેતા વિદુલાબહરેન સૂરત

મહરેતા વિમળાબહરેન છગનલાલ સૂરત

મહરેતા વિલાસિતી ચનદ્રિદન સૂરત

મહરેતા િીરમવતબહરેન સૂરત

મહરેતા હકરલાલ ડાહ્યાભાઈ સૂરત

મહરેશચંદ્ર મનહરલાલ સૂરત

મંગળદાસ રૂદલાલ સૂરત

માધિલાલ મોતીલાલ સૂરત

મારફવતર્યા ગમનલાલ માણરેકલાલ સૂરત

મારફવતર્યા ગરેબીલાલ ભાઈદાસ સૂરત

મારફવતર્યા ચંદુલાલ મંછારામ સૂરત

મારફવતર્યા ચંદ્રકાંત વિઠ્લદાસ સૂરત

મારફવતર્યા છોટુભાઈ ભાઈદાસ સૂરત

મારફવતર્યા નગીનદાસ મોતીરામ સૂરત

મારફવતર્યા મનસુખલાલ સૂરત

મુનશી જર્યમતીબહરેન સૂરત

મુનશી બટુકરામ મદનરામ સૂરત

મૂળચંદ પ્રરેમચંદ સૂરત

મોદી ડાહ્યાભાઈ ભગિાનદાસ સૂરત

મોદી નિનીતલાલ ઠાકોરદાસ સૂરત

મોદી મોહનલાલ કસતૂરચંદ (ભ્ત) સૂરત

મોહનલાલ ગંગારામ સૂરત

મોહનલાલ વત્રભોિનદાસ સૂરત

મોહનલાલ દર્યારામ સૂરત

મોહનલાલ રિજીભાઈ સૂરત

મોહનલાલ વિઠ્લદાસ સૂરત

રણછોડદાસ ચૂનીલાલ સૂરત

રણછોડદાસ ડાહ્યાભાઈ સૂરત

રણછોડભાઈ પરભુભાઈ સૂરત

રણછોડભાઈ મોરારજીભાઈ સૂરત

રણછોડભાઈ રિજીભાઈ સૂરત

રણછોડભાઈ સિજીભાઈ સૂરત



ગુજરાતના સ્ાતંત્રસૈનનકો ± 644

રવતલાલ ઝિરેરદાસ સૂરત

રવતલાલ તુલસીદાસ સૂરત

રવતલાલ મંગળદાસ સૂરત

રવતલાલ હરકકશનદાસ સૂરત

રમણલાલ પ્રરેમચંદ સૂરત

રમણલાલ રણછોડદાસ સૂરત

રસૂલખાં રહીમખાં સૂરત

રસૂલવમર્યાં છોટુવમર્યાં સૂરત

રંગીલદાસ નરોતિમભાઈ સૂરત

રાજસથાની કૌશલર્યાબહરેન સૂરત

રાણા મંછારામ ઘરેલાભાઈ સૂરત

રામીબહરેન િલલભભાઈ સૂરત

રૂપાિાળા (અવનલ) રવતલાલ મૂળચંદ સૂરત

રરેશમિાલા જર્યંવતલાલ રવતલાલ સૂરત

લલલુભાઈ નાનાભાઈ સૂરત

લલલુભાઈ મૂળચંદ સૂરત

લલલુભાઈ લાલચંદ સૂરત

લલલુભાઈ હરેમચંદ સૂરત

લાકડાિાળા જમનાદાસ ઝીણાભાઈ સૂરત

લીલુભાઈ મગનલાલ સૂરત

લુહાર જગજીિનદાસ અંબારામ સૂરત

લરેખકડર્યા ભગિાનદાસ કમૃષણરામ સૂરત

લોચાિાળા રમરેશચંદ્ર ભૂખણદાસ સૂરત

લોટિાળા નગીનભાઈ સૂરત

િકીલિાળા વનમ્થળાબહરેન સૂરત

િકીલિાળા મંગળદાસ સૂરત

િજુભાઈ પરભુભાઈ સૂરત

િઝીર હકરહરાનંદ કરેશિાનંદ સૂરત

િશી છગનલાલ કુંિરજી સૂરત

િશી લવલતાબહરેન છગનલાલ સૂરત

િાર્યલા હીરાલાલ તુલસીદાસ સૂરત

િાલિાળા ડાહ્યાભાઈ માણરેકલાલ સૂરત

િાલીબહરેન નાથાભાઈ સૂરત

વિજુભાઈ પરભુભાઈ સૂરત

વિઠ્લદાસ રિજીભાઈ સૂરત

િીમાિાળા ઈશ્વરલાલ મૂળચંદ સૂરત

િરેણીલાલ મગનલાલ સૂરત

િરેદાલંકાર રમરેશચંદ્ર સૂરત

િરેરાગીિાલા ઇનદુમતીબહરેન

ઈશ્વરલાલ સૂરત

િરેરાગીિાળા રણધીર સૂરત

િૈદ નારણભાઈ સૂરત

િૈદ શાંતારામ નરવસંહરામ સૂરત

િૈરાગીિાળા ઈશ્વરલાલ સૂરત

વર્યાસ બટુકભાઈ કરેશિરામ (રાંદરેર)

વર્યાસ વિલાસબહરેન સૂરત

વર્યાસ સુરરેનદ્રલાલ નરહકરશંકર સૂરત

વર્યાસ સુરરેશ મૂળશંકર સૂરત

શાહ ચંદ્રિદન ચૂનીલાલ સૂરત

શાહ ચંપકલાલ ઝિરેરચંદ સૂરત

શાહ જદુરામ ભૂરાભાઈ સૂરત

શાહ ધનસુખલાલ સૂરત

શાહ વનરંજન ડાહ્યાભાઈ સૂરત

શાહ િૈદરાજ મૂળચંદ ડી. સૂરત

શાહ શારદાબહરેન મોહનલાલ સૂરત

શાંતાબહરેન સૂરત

શાંતાબહરેન રામભાઈ સૂરત

શાંવતકુમાર હરકકશનદાસ સૂરત

શાંવતલાલ જેરામભાઈ સૂરત

વશિદાસિાળા નગીનભાઈ ઘરેલાભાઈ સૂરત
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શુ્લ પ્રસન્નિદન લાલશંકર સૂરત

શુ્લ મુકુંદચંદ્ર દીપકરામ સૂરત

શુ્લ રતનમવણશંકર સૂરત

શુ્લ િીરમવણશંકર હરમવણશંકર સૂરત

શરેઠ ચંદુલાલ ડી. સૂરત

શરેઠ મદનલાલ ચંદુલાલ સૂરત

શરેઠિાળા જેકકશનદાસ રણછોડદાસ સૂરત

શરેલત નટિરલાલ સૂરત

શરેલત નટિરલાલ મૂળજીભાઈ સૂરત

શ્ોફ નરરેનદ્ર જેકકશનદાસ સૂરત

સનસ બાબુભાઈ જગજીિન સૂરત

સરૈર્યા દમર્યંતીબહરેન છોટાલાલ સૂરત

સાકરલાલ ડાહ્યાભાઈ સૂરત

સાદડીિાળા ખુશાલદાસ ચૂનીલાલ સૂરત

સાધુ દરબારી સૂરત

સીંગિાળા પરસોતિમ સૂરત

સુતકરર્યા ચંપકલાલ સૂરત

સૂરા નરવસંહદાસ કસનદાસ સૂરત

સરેિક રામદાસ મગનલાલ સૂરત

સોનગઢી કમૃષણિદન કીકાભાઈ સૂરત

સોનાિાળા ફીરોજશાહ સૂરત

સોની કાવળદાસ વત્રભુિનદાસ -

(સરભણિાળા) સૂરત

સોની ધીરજલાલ નાથુભાઈ સૂરત

સોપારીિાલા મવહલાિતી સૂરત

સોપારીિાળા અબદુલ કાદર સૂરત

સોલંકી આતમારામ કા. સૂરત

સમાત્થ ઇનદુભાઈ કવપલાશંકર સૂરત

હરકકશનદાસ અંબારામ સૂરત

હરકકશનદાસ ઝીણાભાઈ સૂરત

હરકકશનદાસ માણરેકચંદ સૂરત

હરકકશન માકુભાઈ સૂરત

હકરલાલ છોટાલાલ સૂરત

હકરલાલ તુલસીદાસ સૂરત

હકરલાલ મગનલાલ સૂરત

હકરશ છોટાલાલ સૂરત

હસમુખલાલ નાનાભાઈ સૂરત

હંસરાજ રતનબહરેન નારાર્યણ સૂરત

હીરાલક્મી ગુલાબદાસ સૂરત

હીરાલાલ ચૂનીલાલ સૂરત

હીરાલાલ જેઠાલાલ સૂરત

હીરાલાલ ભગિાનદાસ સૂરત

હીરાલાલ મગનલાલ સૂરત
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સૌરાષ્ ્રના સવાતંત્રયસૈત્નકરો

નામ ગામ ત્વગત

અગરબતિીિાલા ચુનીલાલ 
પોપટલાલ

જામનગર જામનગર પ્રજામંડળના કાર્ય્થકર. ખૂબ માર 
ખાિો પડ્ો.

અઘરેકડર્યા ગોવિંદજી અમરશી રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં ભાગ. માર સહન કર્યયો.

આંબવલર્યા જીિરાજ બરેચરભાઈ થોરાળા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો.
જમીન-ખોરડાં હરાજ. સિરાજ બાદ 
જમીનપરત.

ઇરિાહીમ હુસરેનવમર્યાં ભાઈવમર્યાં લીંબડી લીંબડીની લડતમાં ભાગ લરેતાં અનરેક કષ્ો 
સહન કર્યાું.

કલર્યાણસંગ માનસંગ રાજકોટ રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિાથી માર ખાધો. 
સહન કર્યુું.

કાચા ભગિાનજી કુંિરજી રાજકોટ રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. જુલમોનો 
ભોગ બનર્યા.

કુંદનવસંહ નારણવસંહ માવળર્યા
હાકટના,
કજ. જૂનાગઢ

જૂનાગઢના નિાબી જુલમોનો ભોગ બનર્યા. 
રાજર્યનું પરેનશન એનાર્યત.

કોઠારી રમણીકલાલ ઝિરેરચંદ રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિાથી માર 
સહન કર્યયો.

કોળી કાનાભાઈ રતનાભાઈ હકરપર, રાજકોટની લડતમાં ભાગ. સહન કર્યુું.

કજ. રાજકોટ જમીન-ખોરડાં જપ્ત.

કોળી લક્મણભાઈ હમીરભાઈ નિા થોરાળા, રાજકોટ લડતમાં જમીન-ખોરડાં જપ્ત.

કજ. રાજકોટ સિરાજ બાદ જમીન પરત.

ગણાત્રા જગજીિન વશિલાલ પોરબંદર 1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. પોલીસોએ 
જીિલરેણ માર માર્યયો.

ગાંધી નાગરદાસ અમરરેલી 1942ની ‘વહંદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લીધો.

ગાંધી પાનાચંદ હરજીિન મોરબી,
કજ. રાજકોટ

ધોળ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો.
મોરબી રાજર્યરે તરેમનરે હરેરાન કરરેલા.

ગાંધી શંકરલાલ હરગોવિંદ ભાિનગર રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. સહન કર્યુું.
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ગોિધ્થનભાઈ કડિાભાઈ પોરબંદર મહારાણાએ ર્યુિક સંઘની પ્રિમૃવતિના પ્રશ્ો 
પૂછર્યા. નીડર જિાબો. તરેમના એ.ડી.સી.એ 
સખત માર્યા્થ. જેલમાં પૂર્યા્થ.

ગોહરેલ નાગજીભાઈ સિજીભાઈ રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેતાં માલ-
વમલકત જપ્ત. ર્યાતનાઓ સહન કરી.

ગોળિાળા નાગરદાસ રાજકોટ 1930-31ની ચળિળમાં કરાંચીમાં ભાગ 
લરેતા પકડાર્યા.

ચતુરભાઈ પ્રભુભાઈ સુરરેનદ્રનગર 1942ની ‘વહંદ છોડો’ લડતમાં ભાગ 
લરેિાથી સહન કર્યુું. વનધન : 23 કડસરેમબર, 
1985.

ચશમાંિાળા ગુલાબભાઈ રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. સહન 
કરિું પડ્ું.

ચંદ્રકાનત આકદતર્યરામ ભાિનગર 1942ની લડતમાં ભાગ. ટૂંકો જેલિાસ.

ચાિડા જેઠાલાલ રામજીભાઈ ભાિનગર રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. સહન કર્યુું.

વચતિરંજન જશિંતરાર્ય ભાિનગર 1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ટૂંકો 
જેલિાસ.

છબીલદાસ પરમાણંદદાસ બોટાદ આઝાદીની લડતમાં ભાગ. જેલિાસ. 
પરેનશન એનાર્યત.

છાંટબાર ગોકુળદાસ વિઠ્લદાસ રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. માર સહન 
કર્યયો.

જાડરેજા મોટુભા લઘુભા જામકંડોરણા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. માર સહન 
કર્યયો.

જોશી અંબાશંકર જાવળર્યા, 1942ની લડતમાં ભાગ. ધરપકડ. 
જેલિાસ. કજ. અમરરેલી

જોશી ભાઈશંકર કલર્યાણજી હળિદ ધાંગધાની લડત િખતરે હળિદમાં રાજર્યરે 
ત્રાસ િતા્થવર્યો. તરેનો ભોગ બનર્યા.

જોષી અમમૃતલાલ મગનલાલ આરબટીંબડી,
કજ. રાજકોટ

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો,
સહન કરિું પડ્ું.

જોષી ઈશ્વરલાલ કરે. જૂનાગઢ રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. સહન કર્યુું. 
રાજર્ય સરકારનું પરેનશન મળરે છરે.

જોષી ઇંદુકુમાર ડી. જૂનાગઢ સિાતંત્ર્યની લડતમાં ભાગ લીધો. સહન 
કર્યુું. રાજર્યનું પરેનશન એનાર્યત.
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જોષી વગરધરલાલ ઈશ્વરલાલ હળિદ ધાંગધાની લડત િખતરે હળિદમાં 

21-10-1931ના રોજ થાળી પીટીનરે પ્રચાર. 
પોલીસરે ઝૂડી નાખર્યા.

જોષી મોતીભાઈ માનભાઈ િરેરાિળ,
કજ. જૂનાગઢ

જૂનાગઢના નિાબી રાજર્ય સામરે લડતા 
રહ્યા. ઘણો ભોગ આપર્યો.

જોષી વ્રજલાલ છગનલાલ રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. રાજર્યના 
જુલમનો ભોગ બનર્યા.

ટાંક મુ્તાબહરેન ચુનીલાલ રાજકોટ રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો અનરે 
સહન કર્યુું.

ટોવપર્યા શામજીભાઈ પાબાભાઈ જનમ :
1908

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં

મઘરિાડા જપ્ત. સિરાજ પછી જમીન પરત થઈ.

ટોવપર્યા શામજીભાઈ િાલજીભાઈ મઘરિાડા રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત. સિરાજ પછી જમીન પરત 
થઈ.

ઠાકરશી ધનજીભાઈ જૂનાગઢ નિાબના જુલમો સામરે લડ્ા. ભોગ આપર્યો. 
રાજર્યનું પરેનશન મળ્ું.

ડામર પાનાચંદભાઈ રાજસીતાપુર,
કજ. સુરરેનદ્રનગર

ધાંગધાની લડત િરેળા પકડીનરે જેલમાં પૂર્યા્થ. 
ત્રાસનો ભોગ બનર્યા.

ડોકડર્યા ચંદ્રકાનત િરેલજી રાજકોટ રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો, માર િરેઠો.

ત્રંબકભાઈ મીઠાભાઈ રાજકોટ રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 
દરેશપ્રરેમી ર્યુિાન.

વત્રિરેદી અમમૃતલાલ રતનજી ધાંગધા ધાંગધાની લડતમાં ભાગ લીધો, ખૂબ 
સહન કર્યુું.

વત્રિરેદી દરેિશંકરભાઈ િલભીપુર ધોલરેરા સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો.

દરજી ગોરધનભાઈ મોરબી,
કજ. રાજકોટ

મોરબી સતર્યાગ્રહ િખતરે ફૂલચંદભાઈ સાથરે 
કષ્ સહન કર્યાું.

દામાણી લિાભાઈ દરેિજીભાઈ રાજકોટ રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. સહન કર્યુું. 
જમીન-ખોરડાં ગુમાવર્યાં.

દરેપાળા મગનલાલ મૂળજીભાઈ ધાંગધા રાષ્્રીર્ય લડતોમાં ભાગ લીધો. ભારત 
સરકારનું પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.
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દોશી ચતુભુ્થજ મર્યાચંદ ગોંડળ,
કજ. રાજકોટ

1930-32માં વિરમગામની છાિણી- માં 
આતમા-રામ ભટ્ટ સાથરે ભાગ લીધો. સહન 
કર્યુું.

દોશી વત્રકમલાલ સુરરેનદ્રનગર રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ લીધો. કષ્ો સહન 
કર્યાું. રાજર્ય સરકારનું પરેનશન પતની કમળા-
બહરેનનરે મળરે છરે.

દોશી મવણશંકર મોતીરામ મોરબી,
કજ. રાજકોટ

રાષ્્રીર્ય લડતોમાં ભાગ લીધો. અનરેક રીતરે 
સહન કર્યુું.

ધીનોની િસંતભાઈ જે. જૂનાગઢ જૂનાગઢ રાજર્યના જુલમો સામરે લડતાં 
સહન કર્યુું. રાજર્યનું પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ 
છરે.

નગીનદાસ ભગિાનજી મોરબી,
કજ. રાજકોટ

મોરબી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લરેતાં રાજર્ય 
તરફથી ત્રાસ િરેઠો.

નાનચંદભાઈ િાઘજીભાઈ હળિદ ધાંગધાની લડતમાં હળિદમાં થાળી પીટીનરે 
પ્રચાર કરતાં પોલીસોના મારનો ભોગ 
બનર્યા.

નાનાલાલ પરમાનંદ જૂનાગઢ જૂનાગઢના નિાબી રાજર્યના જુલમોના 
ભોગ બનર્યા. સહન કર્યુું. રાજર્યનું પરેનશન 
એનાર્યત.

નાિકડર્યા વગરધરલાલ િાલજીભાઈ ભાિનગર રાજકોટ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો. ટૂંકો 
જેલિાસ ભોગવર્યો.

નૌતમલાલ નરભરેશંકર હળિદ ધાંગધાની લડત િખતરે હળિદમાં 21 
ઑ્ટોબર, 1931ના રોજ પ્રચાર. પોલીસોએ 
ખૂબ માર્યા્થ.

પટરેલ કાનજીભાઈ હકરભાઈ જમણિાિ,
કજ. ભાિનગર

મોટા ચરોકડર્યાની લડતમાં ભાગ લીધો. 
સહન કર્યુું. રાજર્યનું પરેનશન પતનીનરે મળરે છરે.

પટરેલ કાંવતલાલ હીરજી ઊના,
કજ. જૂનાગઢ

લડતમાં ભાગ લીધો. સહન કર્યુું. રાજર્ય 
સરકારનું પરેનશન એનાર્યત.

પટરેલ ગોકુળભાઈ વલંબાભાઈ હલરેનડા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. જમીન-
ખોરડાં જપ્ત થર્યાં. સહન કરિું પડ્ું.

પટરેલ ગોબરભાઈ ભીખાભાઈ હલરેનડા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત. સિરાજ બાદ પરત.
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પટરેલ ગોરધનભાઈ ચકુભાઈ મોટા મિા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત. સિરાજ બાદ જમીન પરત.

પટરેલ ગોવિંદભાઈ માિજી મરેટોડા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં જમીન-ખોરડાં જપ્ત. 
સિરાજ બાદ જમીન પરત.

પટરેલ ઘૂસાભાઈ કરમણ મોટા મિા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત. સિરાજ બાદ જમીન પરત 
થઈ.

પટરેલ જગજીિનદાસ નાથાલાલ ભાિનગર 1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. તામ્પત્ર 
એનાર્યત થર્યરેલ.

પટરેલ દરેિચંદભાઈ જેરામભાઈ મોટાચારોકડર્યા,
કજ. ભાિનગર

મોટા ચારોકડર્યાની લડતમાં ભાગ
લીધો. તામ્પત્ર એનાર્યત થર્યું.

પટરેલ નાગજીભાઈ મનજીભાઈ ગુંદા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેતાં જમીન-
ખોરડાં જપ્ત. અનરેક ર્યાતનાઓ સહન કરી.

પટરેલ નાગજીભાઈ સિાભાઈ કજર્યાણા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત. સિરાજ બાદ જમીન પરત 
મળી.

પટરેલ નારણભાઈ હીરાભાઈ મરેટોડા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટની લડતમાં જમીન-ખોરડાં જપ્ત. 
સિરાજ બાદ જમીન પરત મળી.

પટરેલ પ્રરેમજીભાઈ અરજણભાઈ કુિાડિા,
કજ. રાજકોટ

આરઝી હકૂમતમાં ભાગ લીધો. 
વનધન થર્યરેલ છરે.

પટરેલ રિજીભાઈ િાલાભાઈ રાજકોટ રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. માર સહન 
કર્યયો.

પટરેલ રાજાભાઈ દરેિજીભાઈ હલરેનડા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત થર્યાં. સહન કરિું પડ્ું.

પટરેલ રાજાભાઈ રતનાભાઈ જનમ : 1926
થોરાળા

રાજકોટની લડતમાં જમીન-ખોરડાં જપ્ત 
થર્યાં. સિરાજ પછી જમીન પરત મળી.

પટરેલ રામજીભાઈ ભગાભાઈ મરેટોડા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં જમીન-ખોરડાં
જપ્ત. સિરાજ બાદ જમીન પરત.

પટરેલ લાખાભાઈ હીરાભાઈ મરેટોડા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેતા જમીન-ખોરડાં 
જપ્ત થર્યાં. સહન કર્યુું.

પટરેલ િશરામ જીિાભાઈ ખરરેડી,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત થર્યાં. સિરાજ બાદ જમીન 
પરત થઈ.
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પટરેલ િાઘજીભાઈ પાંચાભાઈ મરેટોડા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટની લડતમાં જમીન-ખોરડાં જપ્ત 
થર્યાં. દુ:ખ સહન કર્યાું.

પટરેલ િરેલાભાઈ દરેિજીભાઈ િકડર્યા,
કજ. અમરરેલી

રાજકીર્ય પ્રિમૃવતિમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત. સિરાજ બાદ જમીન પાછી 
મળી.

પટરેલ શામજીભાઈ હીરાભાઈ ખરરેડી,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત. સિરાજ પછી જમીન પરત 
થઈ.

પટરેલ સિદાસભાઈ િાલાભાઈ હલરેનડા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત. સિરાજ પછી જમીન પરત 
થઈ.

પરીખ ગોપાળજી એચ. અમરરેલી રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. જેલિાસ. 
પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

પંડ્ા નરરેનદ્રકુમાર હકરશંકર રાજકોટ રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિા બદલ રાજર્યના 
જુલમો સહન કર્યા્થ.

પંડ્ા હકરલાલ લાભુભાઈ રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. માર 
િરેઠો.

પારરેખ િજુભાઈ જે. િઢિાણ,
કજ. સુરરેનદ્રનગર

1939ની લીંબડીની લડતમાં ભાગ લીધો. 
ખૂબ સહન કર્યુું.

પાલા વત્રભોિનજી ઓધિજી રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં માર ખાધો. સહન કર્યુું.

પોકરર્યા તુલસીદાસ રાજકોટ રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. સહન કર્યુું. 

બાબુભાઈ જીિાજી નાગિરેશ,
કજ. સુરરેનદ્રનગર

રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેતા સહન કર્યુું. 
રાજર્ય સરકારનું પરેનશન મળરે છરે.

ભગિાનજી ધરમશી મોરબી,
કજ. રાજકોટ

મોરબી સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય
ભાગ. રાજર્યરે ખૂબ હરેરાન કર્યા્થ.

ભટ્ટ વગરજાશંકર ગોવિંદજી જૂનાગઢ જૂનાગઢ રાજર્યના જુલમો સામરે લડ્ા. 
રાજર્યનું પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

ભોજ દામજીભાઈ જામનગર જામનગર પ્રજાપકરષદના કાર્ય્થકર. રાજર્યના 
જુલમોનો ભોગ બનર્યા.

ભોજાણી રવસકલાલ ગોરધનદાસ ગોંડળ,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો.
રાજર્યના જુલમો સહન કર્યા્થ.

મકિાણા દીલુભાઈ મૂળજી લીંબડી લીંબડીની લડતમાં ખૂબ સહન કર્યુું.
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મગનલાલ પુરષોતિમ લીંબડી રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. રાજર્ય 
સરકારનું પરેનશન એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

મગનલાલ ભગિાનજી હળિદ ધાંગધાની લડત િખતરે 21 ઑ્ટોબર 
1931ના રોજ થાળી િગાડીનરે હળિદમાં 
પ્રચાર. રાજર્યરે સખત માર માર્યયો.

મવણર્યાર પાનાચંદભાઈ મોરબી મોરબી સતર્યાગ્રહમાં સકકર્ય ભાગ લરેતાં 
રાજર્ય

તરફથી ભારરે જુલમો સહન કર્યા્થ.

મહાતમા દર્યાકુંિરબહરેન પ્રાણલાલ મોરબી 1931માં મોરબી સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો.

મહરેતા ચંદુલાલ કલર્યાણજી િલભીપુર,
કજ. ભાિનગર

િળા રાજર્યના અનર્યાર્યો સામરે વિરોધ. 
ધરપકડ. સમાધાન થતાં મુ્ત. વનધન 
થર્યરેલ છરે.

મહરેતા જટુભાઈ રાજકોટ રાજકોટ લડતમાં ભાગ લીધો. ખૂબ સહન 
કર્યુું. અટકમાં રહ્યા.

મોદી ગોકુળદાસ પોરબંદર 1942ની લડત િખતરે રાજર્યના જુલમોનો 
ભોગ બનર્યા. રાજર્યનું પરેનશન એનાર્યત 
થર્યરેલ છરે.

મોદી છોટાલાલ રાજકોટ િકીલ. રાજકોટની લડતમાં જોડાર્યા. સહન 
કર્યુું. વનધન થર્યરેલ છરે.

મૌર્ય્થ વિજર્યગુપ્ત પોરબંદર 1942ની ‘વહંદ છોડો’ લડતમાં પોલીસોના 
જુલમો જોઈનરે પોરબંદર રાજર્યની નોકરીનું 
રાજીનામું. પોરબંદરનો તર્યાગ. મુંબઈમાં 
િસિાટ.

રાણપકરર્યા હરજીભાઈ ગોવિંદભાઈ થોરાળા રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત. સિરાજ પછી જમીન પરત 
થઈ.

રાિળ અરવિંદભાઈ મોહનલાલ િઢિાણ ધાંગધાની લડતમાં ભાગ લરેતા ખૂબ સહન 
કર્યુું.

લાભશંકર પ્રાણજીિન રાજકોટ રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિાથી સહન કરિું 
પડ્ું.

લીંબાવસર્યા રૂડાભાઈ મનજીભાઈ જ. 25-8-1920 
કોટડા નાથાણી,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટ લડતમાં ભાગ. જમીન-ખોરડાં 
જપ્ત.
સૌરાષ્્ર રાજર્યરે જમીન પરત આપી.
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લુણાગકરર્યા લિજીભાઈ રાજકોટ 1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. સહન કર્યુું.

િકીલ નાનુભાઈ ભરૂચ 1942ની લડતમાં ભાગ લીધો. ધરપકડ. 
જેલિાસ.

િમા્થ ગુલાબવસંહ માલિજી િાંકાનરેર વિરમગામ સતર્યાગ્રહમાં ભાગ લીધો.
પોલીસના જુલમનો ભોગ બનર્યા.

િસા મરેનાબહરેન જામનગર પ્રજામંડળની લડતમાં ભાગ લીધો. સહન 
કર્યુું. ઉદ્ામ વિચારસરણી.

િોરા ગુલાબભાઈ જામનગર રાજર્યના જુલમો સામરે માથું ઊંચકનાર. માર 
સહન કર્યયો. 

વર્યાસ ગુણિંતરાર્ય કરસનજી કબલખા 1942ની લડતમાં ભાિનગરમાં વિદ્ાથભી 
તરીકરે ભાગ લીધો.

વર્યાસ મહાશંકર કરે. કરેશોદ જૂનાગઢના નિાબી રાજર્યના જુલમોના 
ભોગ 

વ્રજલાલ હીરાલાલ રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. રાજર્યના 
જુલમો સહન કર્યા્થ.

શંકરલાલ જામનગર કાલાિડનાં ગામોમાં જામનગ પ્રજાપકરષદના 
સભર્યો નોંધિા ગર્યા તર્યારરે રાજર્યપ્રરેકરત 
ગુંડાઓએ ખૂબ મારી બરેભાન કર્યા્થ.

શાહ અમમૃતલાલ બોટાદ રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. તરેમની
વિધિાનરે રાજર્યનું પરેનશન.

શાહ છબીલદાસ જે. સુરરેનદ્રનગર રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. પરેનશન
એનાર્યત થર્યરેલ.

શાહ જગજીિનદાસ વશિલાલ ધાંગધા ધાંગધાની લડતમાં કષ્ો િરેઠાં, જેલિાસ 
ભોગવર્યો.

શાહ ત્રંબકલાલ તારાચંદ રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેતાં ખૂબ સહન 
કર્યુું. પત્રકાર.

શાહ પ્રરેમચંદભાઈ જૂનાગઢ જૂનાગઢના નિાબી રાજર્યના જુલમોના 
ભોગ 

શાહ ભોગીલાલ મૂળજીભાઈ લીંબડી રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લીધો. પરેનશન
એનાર્યત થર્યરેલ છરે.

શુ્લ હકરપ્રસાદ ચુનીલાલ હળિદ,
કજ. સુરરેનદ્રનગર

ધાંગધાની લડત િખતરે 21 ઑ્ટોબર 
1931ના રોજ થાળી િગાડીનરે પ્રચાર કરતાં 
પોલીસોએ ઝૂડી નાખર્યા. ખૂબ સહન કર્યુું.
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શરેઠ, ડૉ. ઉષાબહરેન છગનલાલ જોરાિરનગર રાષ્્રીર્ય ચળિળમાં ભાગ. પરેનશન એનાર્યત.

સાગપકરર્યા હરજીભાઈ ગોવિંદભાઈજનમ : 1923 રાજકોટ લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં  રાજકોટ

સાધુ જમનાદાસ લાલજીભાઈ રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં ભાગ લીધો. જુલમો 
સહન કર્યા્થ.

સુતકરર્યા જર્યસુખલાલ માધિજી જામનગર જામનગર પ્રજામંડળની લડતમાં ભાગ 
લીધો. અસહ્ય માર ખાધો. આવથ્થક રીતરે 
સહન કર્યુું.

સોકજત્રા દરેિાભાઈ ડાહ્યાભાઈ મઘરિાડા,
કજ. રાજકોટ

રાજકોટની લડતમાં ભાગ લરેિાથી જમીન-
ખોરડાં જપ્ત.
પાછળથી જમીન પરત.

સોમાણી કમૃષણલાલ કાવળદાસ રાજકોટ રાજકોટની લડતમાં અગ્રગણર્ય ભાગ. સહન 
કર્યુું. પછી પત્રકાર, ધરપકડ. ટૂંક સમર્યમાં 
મુક્ત. વનધન. 

સોલંકી ડાહ્યાભાઈ ઝીણાભાઈ રાજકોટ રાષ્્રીર્ય લડતમાં ભાગ લરેિાથી માર ખાધો. 
સહન કરિું પડ્ું.
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સંદિ્જગ્ંથસૂત્ચ

અદાણી, રતુભાઈ : ‘સોરઠની લોકકાંવતનાં િહરેણ અનરે િમળ’ ભાગ-1 (બીજી આિમૃવતિ), અમદાિાદ 
– 1989
અદાણી, રતુભાઈ : ‘સોરઠની લોકકાંવતનાં િહરેણ અનરે િમળ’ ભાગ-2 (પહરેલી આિમૃવતિ), રાજકોટ 
– 1984
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