
દલિ�ત ધા�રા�સભ્ય શ્રી. જીગ્ને�શભા�ઈ  મે�વા�ણી સ�થે� સરાકા�રાને� ગે�રાબં�ધા�રાણીય અને� અપમે�નેજનેકા વ્યવાહા�રા સ�મે� 
આવા�દનેપત્ર 

ગે$જરા�તને� મે�નેનેય મે$ખ્યમે�ત્રશ્રી,

જય ભામે.

ગે$જરા�ત રા�જ્યને� ૬૨મે�� સ્થે�પને� દિદવાસ� અમે� ગે$જરા�તને� ૭ ટકા� મેતદ�રા- અને� ભા�રાતને� ૧૬.૫ ટકા� મેતદ�રા- 
આપને� શ$ભા�ચ્છા� પ�ઠવાએ છાએ. 

ગે$જરા�ત રા�જ્યને રાચને�ને� મે5ળમે�� ગે$જરા�તને આગેવા અલિસ્મેત�ને� આદરા ને- ખ્ય�� હાત-. આપને� જાણી હાશ� ત�મે 
'મેહા�ગે$જરા�ત' શબ્દને રાચને� ભા�રાતને બં�ધા�રાણી સભા�ને� સભ્ય અને� પ્રચલિ�ત સ�લિહાત્યકા�રા કાને;ય���� મે�ણી�કા��� 
મે$ન્શ દ્વા�રા� થેઇ હાત અને� આ શબ્દ ત�મેણી� પ્રથેમેવા�રા હા��ને� પ�દિકાસ્ત�નેમે�� આવા�� કારા��ચ શહા�રાને ભા5લિમે પરા 
૧૯૩૭મે�� ય-જાય�� ગે$જરા�ત સ�લિહાત્ય પદિરાષદને બં�ઠકામે�� રાજ$  કાયB હાત-. 

મેહા�મે�નેવા ડૉD. ભામેરા�વા આ�બં�ડૉકારા દ્વા�રા� બં�ધા�રાણી રાચને�ને સ�થે� સ�થે� ભા�ષ�ને� આધા�રા� ભા�રાતને� રા�જ્ય-ને 
પ$નેEરાચને�ને- લિસદ્ધા��ત રાજ$  કારાવા�મે�� આવ્ય- હાત-. આઝા�દ સમેય� ગે$જરા�ત રા�જ્યને$� અલિસ્તત્વા ને હાત$�. સGરા�ષ્ટ્રને$� રા�જ્ય 
અ�ગે હાત$� અને� કાચ્છાને$� પણી. બં�કાને- ભા�ગે બંIહાદ મે$�બંઈ રા�જ્યને- ભા�ગે હાત$�. આથે, ગે$જરા�ત ભા�ષ� બં-�ત� તમે�મે 
પ્રદ�શને$� આગેવા$� 'ગે$જરા�ત’ રા�જ્ય રાચ�ય ત� મે�ટ� મેહા�ગે$જરા�ત આ�દ-�ને ૧૯૫૬ થે ૧૯૬૦ દરાલિમેય�ને ચ�લ્ય$�. 

૧૭ જ5ને ૧૯૪૮મે�� તત્કા��ને રા�ષ્ટ્રપલિત ડૉD. રા�જ�ન્દ્રપ્રસ�દ દ્વા�રા� 'ભા�ષ�કાય પ્ર��ત પ�ચ' ને રાચને� અલ્��હા�બં�દને� 
લિનેવાIત્ત ન્ય�યમે5ર્તિત શ્રી. એસ. કા�. ધા�રા ને� વાડૉપણી હા�ઠળ થેઇ. ૧૦ દિડૉસ�મ્બંરા ૧૯૪૮મે�� પ�ચ� આપ�� પ-ત�ને� અહા�વા��મે�� 
ભા�ષ�વા�રા રા�જ્ય રાચને�  રા�ષ્ટ્રને� લિવાશ�ળ લિહાતમે�� ય-ગ્ય ને હા-વા�ને$� ત�રાણી કા�ઢ્ય$�. આ અહા�વા��ને� પ્રત્ય�ઘા�તરૂપ� 
'મેહા�ગે$જરા�ત પદિરાષદ' ને$� ૧૯૪૮મે�� આય-જને થેય$�. 

ગે$જરા�તને જ�મે જ ત��$ગે$ ભા�ષ પ્ર�ન્તને$� અ�ગે રા�જ્ય 'આ�ધ્રપ્રદ�શ' રાચવા�ને� લિહામે�યત શ્રી પ-ટ્ટ5 શ્રીમે$�$ ને$� ઉપવા�સ 
આ�દ-�નેમે��  મેરાણી થેત�� દ�શમે�� ભાડૉકા- થેય-. આ�ધ્રપ્રદ�શને રાચને� થેઇ ત�ને સ�થે� સ�થે� તત્કા��ને વાડૉ�પ્રધા�ને શ્રી 
જવા�હારા��� નેહા�રુ દ્વા�રા� ૧૯૫૩ને સ��મે�� ન્ય�યમે5ર્તિત શ્રી ફૈ;ઝા� અ� ને� વાડૉપણી હા�ઠળ 'રા�જ્ય પ$નેરા[ચને� પ�ચ' ને 
રાચને� કારાવા�મે�� આવા. આ પ�ચ� ભા�ષ�વા�રા રા�જ્ય-ને રાચને�ને� લિસદ્ધા��તને� ય-ગ્ય ગેણી�વ્ય- પણી લિદ્વાભા�ષ મે$�બંઈ 
રા�જ્યને� અલિસ્તત્વાને� ય-ગ્ય ગેણી�વ્ય$�.  

મેહા�ગે$જરા�ત આ�દ-�નેને આગે�વા�ને દિફૈલ્મેલિનેમે�[ત� અને� પ્રખરા સ�મે�લિજકા કા�ય[કારા શ્રી ઇન્દ$��� ય�લિ]કા� સ�ભા�ળ અને� 
એને સ�મે� ‘સમેય$ક્ત મેહા�રા�ષ્ટ્ર ચળવાળ’ને આગે�વા�ને, ડૉD. આ�બં�ડૉકારાને પ્ર�રાણી�થે જ્ય-લિતબં�-સ�લિવાત્ર ફુ��ને� જીવાને પરા
પ્રથેમે દિફૈલ્મે બંને�વાને�રા, આચ�ય[ અત્ર� દ્વા�રા� સ�ભા�ળવા�મે�� આવા હાત. 

મેહા�ગે$જરા�ત ચળવાળને� સમેથે[નેમે�� લિવાદ્યા�થેbને� આ�દ-�નેમે�� ૮ ઓગેસ્ટ ૧૮૫૬ને� દિદવાસ� પ-�સ ગે-ળબં�રામે�� 
અમેદ�વા�દમે��  આઠ લિવાદ્યા�થેb મેરાણી પ�મ્ય�. તત્કા��ને બંIહાદ મે$�બંઈને� મે$ખ્યમે�ત્ર શ્રી- મે-રા�રાજીભા�ઈ દ�સ�ઈ ગે$જરા�તને� 
અ�ગે રા�જ્યને તરાફૈ�ણીમે�� ને હાત�. ત�ઓ એકા અઠવા�દિડૉય�ને� ઉપવા�સ પરા ઉતય�[ પણી ગે$જરા�તને� �-કા-એ 'જનેત� 
કાર્ફ્યુય$[' પ�ળ પ-ત�ને� ઘારામે�� રાહ્યા� અને� ત�મેને� ઉપવા�સ આ�દ-�નેમે�� ને જ-ડૉ�ય�. 

આ�દ-�નેને� અ�ત તરાફૈ મેડૉ�ગે��ઠ ગે$જરા�તને� ડૉ��ગે અને� મે$�બંઈ શહા�રા મે�ટ� પડૉ. મેહા�રા�ષ્ટ્રને- દ�વા- હાત- કા� ડૉ��ગેને� 
આદિદવા�સ મેરા�ઠ ભા�ષ� બં-�� છા�. ગે$જરા�તને- દ�વા- મે$�બંઈ શહા�રાને� પ-ત�ને�મે�� ભા�ળવાવા�ને- હાત-. ડૉ��ગેને� ગે$જરા�ત તરાફૈ 
વા�ળવા�મે�� શ્રી ઘા��$ભા�ઇ ને�યકા� અહામે ભા5લિમેકા� લિનેભા�વા. જવા�હારા��� ને�હારુએ ગે$જરા�ત, મેહા�રા�ષ્ટ્રને� અ�ગે રા�જ્ય- 
સ�થે� અમે$કા લિવાસ્ત�રા- કા�ન્દ્રસરાકા�રાને દ�ખરા�ખ હા�ઠળ રાહા� ત�વા સમેજ5ત રાજ$  કારા. 



ઇન્દ$��� ય�લિ]કા અને� દિદનેકારા મેહા�ત� જ�વા� કા�ય[કારા-ને� સ�ડૉ� ત્રણી મેલિહાને� સ�બંરામેત જ��મે�� રા�ખવા�મે�� આવ્ય�. અ�ત� 
સGરા�ષ્ટ્ર અને� કાચ્છાને અ�ગે ઓળખ લિમેટ�વા મે$�બંઈ રા�જ્યને� ગે$જરા�ત ભા�ષ� બં-�ત� પ્ર��ત-ને� ભા�ળવા ગે$જરા�તને$� નેવા$� 
રા�જ્ય ૧ મે� ૧૯૬૦ને� રા-જ રાલિવાવા�રાને� દિદવાસ� અલિસ્તત્વામે�� આવ્ય$�. 

આટ�-  ���બં- ઇલિતહા�સ રાજ$  કારાવા�ને$� એકામે�ત્ર કા�રાણી આપને� ધ્ય�ને પરા ��વાવા�ને$� કા� આપણી� ગે$જરા�ત રા�જ્યને� ગેGરાવા
અને� અલિસ્મેત�ને- ઇલિતહા�સ ૬૨ વાષ[ જ5ને- છા� પરા�ત$ દલિ�ત ગેGરાવા અને� અલિસ્મેત�ને- ઇલિતહા�સ અઢી હાજારા વાષ[ જ5ને- 
છા�. સમેગ્ર દ$લિનેય�ને� મે�નેવાત�ને- રાસ્ત- ચiધાને�રા અને� ભા�રાતને ભા5લિમે પરા પ�દ� થેને�રા અને� પ્ર�મે, કારુણી� અને� બં�ધા$ત�ને� 
મે5લ્ય-ને� ઉજાગેરા કારાને�રા એવા- એકામે�ત્ર ધામે[ ચiધાને�રા ગેGતમે બં$દ્ધા� દલિ�ત ગેGરાવાને� સમે�નેત�ને� સ્વારૂપ� મેઢીવા�ને 
શરૂઆત કારા હાત. એમેણી� કા-ઈ શમ્બં$કાને હાત્ય� કારા ને હાત અને� એમેણી� હાલિથેય�રા ધા�રાણી કારા કા-ઈ પણી વ્યલિક્ત સમે5હાને� 
હાણીવા�ને અને� એમેને સ્ત્રઓને� લિશયળ �5�ટવા�ને પ્ર�રાણી� આપ ને હાત. 

ભા�રાતને આઝા�દને� ૭૫મે�� વાષ[ને પ5વા[ સ�ધ્ય�એ ભા�રાતને તમે�મે સરાકા�રા- ભા�રાતને� આભાડૉછા�ટ મે$ક્ત રા�ષ્ટ્ર બંને�વાવા�મે�� 
લિનેષ્ફૈળ નેવાડૉ છા�, દલિ�ત-આદિદવા�સ-સ્ત્રઓ પરાને હિંહાસ� ને�થેવા�મે�� લિનેષ્ફૈળ નેવાડૉ છા� પણી એને સ�થે� અમેને� એ 
વા�તને- ભા�રા� આક્રો-શ છા� કા� ગે��ધાજીને� દ$રા�ગ્રહા સ�મે� નેમેત$� જ-ખ ડૉD આ�બં�ડૉકારા� અ�ગે મેત�લિધાકા�રાને વા�ત પડૉત મે5કા 
રા�જકાય અને�મેત સ્વાકા�રા ત�ને� બંદ��મે�� આપને� પક્ષને સરાકા�રા� દલિ�ત ધા�રા�સભ્ય-ને� અપમે�લિનેત કારાવા�ને$� શરુ કાય$n 
છા�. 

ગે$જરા�તને� વાડૉગે�મેને� ધા�રા�સભ્ય શ્રી જીગ્ને�શ મે�વા�ણી સ�થે� સરાકા�રા દ્વા�રા� આય-લિજત અપમે�નેજનેકા વ્યવાહા�રાને� અમે� 
વાખ-ડૉ કા�ઢીએ છાએ. ફૈદિરાય�દ આપને� પક્ષને- સભ્ય છા� અને� આપને� પક્ષને� પ5છ્ય� વાગેરા આવા ફૈદિરાય�દ નેલિહા થેઇ 
હા-ય ત�વા$� મે�નેવા$� અમે�રા� મે�ટ� સ્વા�ભા�લિવાકા છા�. એકા આરા-પ મે�ટ� ભા�ષ�મે�� ફૈ�રાફૈ�રા કારા એકા થે વાધા$ ફૈદિરાય�દ દ�ખ� કારાવા, 
ત્રણી દિદવાસને� લિબંનેજરૂરા દિરામે�ન્ડૉ મે�ળવાવા�, એકા મેથેકાને� પ-�સને તપ�સ પય�[પ્ત ને સમેજી બંજા પ-�સમેથેકા 
દ્વા�રા� નેવા�સરાથે તપ�સ કારા�વાવા એવા અને�કા અપમે�નેજનેકા અને� લિબંનેબં�ધા�રાણીય પ્રવાIલિત્તઓ દ્વા�રા� ગે$જરા�તને� 
મે�નેનેય દલિ�ત ધા�રા�સભ્ય શ્રી જીગ્ને�શભા�ઈ મે�વા�ણીને� અપમે�લિનેત કારાવા�ને પ્રવાIલિત્તને� અમે� ]�લિતગેત હા�રા�નેગેલિત 
સમેજીએ છાએ. આ ઘાટને�ઓ દલિ�ત અલિસ્મેત�ને$� અપમે�ને છા� ત�મે અમે� સમેજીએ છાએ. ગે$જરા�તમે�� ગે$જરા�તને 
અલિસ્મેત�મે�� દલિ�ત અલિસ્મેત�ને- પણી સમે�વા�શ થે�ય ત� વા�ત સ�થે� આપ સહામેત થેશ-.

અમે�રા મે��ગેણી છા�: 

૧. શ્રી જીગ્ને�શભા�ઈ મે�વા�ણી સહાત તમે�મે દલિ�ત-આદિદવા�સ-�ઘા$મેત કા-મેને� રા�જકાય કા�ય[કારા-, મે�નેવા અલિધાકા�રાને� 
કામે[શ�- સ�મે�ને� કા�સ- પ�છા� ખqચવા�મે�� આવા�; જ�વા રાત� પ�ટદ�રા આ�દ-�નેને� અને� અન્ય આ�દ-�નેમે�� કા�સ- પરાત 
ખqચવા�મે�� આવ્ય� હાત�. 

૨. ગે$જરા�તને� મે�નેનેય ધા�રા�સભ્ય શ્રી જીગ્ને�શભા�ઈ મે�વા�ણી સ�થે� કારા�� અપમે�નેજનેકા વ્યવાહા�રા મે�ટ� જવા�બંદ�રા 
રા�જકાય પક્ષ� ગે$જરા�તને� અને� ભા�રાતને� દલિ�ત મેતદ�રા-ને મે�ફૈ મે��ગેવા જ-ઈએ.  

૩. શ્રી જીગ્ને�શભા�ઈ મે�વા�ણીને� મે�નેભા�રા ગે$જરા�તમે�� પ-ત�ને� વાતનેમે�� ત�ત્કા�લિ�કા પ�છા� ��વાવા� જ-ઈએ. 

અમે�, ---- ગે�મે, ----- ત��$કા�, ------ લિજલ્��ને� �-કા- અને� મેતદ�ત� 

ત�રાખ: ૧ મે� ૨૦૨૨
ગે$જરા�ત રા�જ્યને- ૬૨મે- સ્થે�પને� દિદને


