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લોકઆંદોલન નવનનર્માણ 
આનદં.એસ.રબમરી (નિક્ષક) 

 પીએચ.ડી નવદ્યમર્થી (ઈનિહમસ) હરે્ચદં્રમચમર્ા ઉત્તર ગજુરમિ યનુનવનસિટી, પમટણ  
         
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ઓઝાની સરકારને ગબડાવી 
શ્રી ઈન્દિરા ગાાંધીની ઈચ્છા વવરુદ્ધ શ્રી ચીમનભાઈ 
પટેલ મખુ્યમાંત્રી બની બેઠા. પરાંત ુથોડા સમયમાાં 
ગજુરાતમાાં કોઈપણ નેતતૃ્વ વવના સ્વયાંભ ુ રીતે 
ફાટી નીકળેલી રોટી રમખાણને સાાંસિ પરુુષોત્તમ 
માવળાંકરે ‘નવવનમાાણ’ આંિોલન નામ આપ્ુાં. 
વવકાસની વાતો ભલુાઈ સત્તાના સોગઠાાં 
ગોઠવવામાાં રચીપચી રહલે કોંગ્રેસ સ્વયાંભ ુઊભા 
થયેલ આંિોલનન ેખાળી ન શકી. 

 ડડસેમ્બર 1973માાં અમિાવાિની 
એલ.ડી. એદીવનયરીંગ કૉલેજની હોસ્ટેલ ફીમાાં 
20% વધારો કરવામાાં આવ્યો. તેથી હડતાલ પડી 
અને એક ‘‘નવવનમાાણ સવમવત’’ની રચના કરાઈ. 
અનાજના ભાવ વધતા જતા હતા. કુડના ભાવ 
ઊછળતા વધતા જતા હતા. ચીમનભાઈએ એક 
પસુ્સ્તકા ગજુરાતની ઘટનાઓ ઘટસ્ફોટ 
નવવનમાાણના આંિોલન પછી પ્રવસદ્ધ કરી છે. 
તેમણે એમ લખ્્ુાં છે કે િર મડહને ગજુરાતને 
કેદરમાાંથી 1 લાખ 5 હજાર ટન અનાજ મળતુાં. 
ઈન્દિરાીની ચીમનભાઈ ઉપર ખફા હતી ત ે
જાણીત ુાં હત ુાં. આથી 1973ના ડડસેમ્બરમાાં 
ગજુરાતના ક્વોટામાાં 70 હજાર ટન ઘટાડી માત્ર 
35 હજાર ટન કયાા. ઈન્દિરાીને ચીમનભાઈએ 
વવનાંતીઓ કરી બધુાં વ્યથા લોકો પાઘડીનો વળ 
છેડે જુએ તેમ મોંઘવારીના ખપરમાાં પ્રજા હોમાઈ. 

પ્રથમ આંિોલન 19 ડડસેમ્બર 1973ના મોરબી 
એન્દજવનયરીંગ કૉલેજના વવદ્યાથીઓની 
હોસ્ટેલ્સમાાં અનાજ બબલ ભાવવધારાના કારણ ે
થ્ુાં. તેથી ત્યાાંના વવદ્યાથીઓએ તોફાનો શરૂ કયાા. 
તોફાનો મોરબી પછી અદય કૉલેજોમાાં ગજુરાતમાાં 
જોવા મળે છે. 
નવનનર્માણ યવુક સનર્નિ : 

 1974ના જાદ્આુરી 12મીએ 
નવવનમાાણ ્વુક સવમવતની વવવધસર રચના 
થઈ. પરુુષોત્તમ માવલાંકર જૂથે ટેકો આપયો. 
બીજા બાજુથી શ્રી પ્રવીણ શેઠના અંગ્રેી પસુ્તક 
ગજુરાતમાાં રાજકીય વતાનનો ઢાાંચામાાં જણાવ્યા 
મજુબ ચીમનભાઈ સામેના શાસક કોંગ્રેસના 
અગ્રણીઓ રત્તભુાઈ અિાણીના નેતતૃ્વ હઠેળને 
અદય વવરોધ પક્ષોનુાં જૂથ એ બધાએ કૉલેજમાાંથી 
આંિોલનો સમાજમાાં ફેલાવવા જલિ પ્રવવૃત્ત કરી. 

 “બઝણાભાઈ િરી અને રત્તભુાઈ 
અિાણી જૂથે વવદ્યાથીઓનો સાંપકા સાધવાનુાં કાયા 
એક પ્રધાનપતુ્રને સોંપ્ુાં.”- ચીમનભાઈ 

 ચીમનભાઈ સામેના શાસક કોંગ્રેસના 
અગ્રણીઓ રત્તભુાઈ અિાણીના નેતતૃ્વ હઠેળને 
અદય વવરોધપક્ષનુાં જૂથ એ બધાએ કૉલજેમાાંથી 
આંિોલનો સમાજમાાં ફેલાવવા જલિ પ્રવવૃત્ત કરી. 
જુલાઈ 1973માાં ઘનશ્યામભાઈ ઓઝાની જગ્યાએ 
ચીમનભાઈ પટેલ ગજુરાતના મખુ્યમાંત્રી બદયા. 
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તેમની સામે ભ્રષ્ટાચારના આરોપ હતા. ખાદ્ય 
પિાથોના ભાવોમાાં વધારો થવાથી શહરેી મધ્યમ 
વગા નાણાાંકીય કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યો હતો. 
તેથી 20 ડડસેમ્બર 1973ના ડિવસે અમિાવાિની 
લાલભાઈ િલપતભાઈ ઈજનેરી મહાવવદ્યાલયના 
વવદ્યાથીઓ છાત્રાલયના ભોજન શલુ્કમાાં 20 
ટકાનો વધારો થવાથી હડતાલ પર ઊતરી 
આવ્યા. 

 પવૂાભવૂમકામાાં 19-09-1969ની સાાંજે 
શહરેમાાં પહલેીવાર કફ્ુા લાિવામાાં આવ્યો. 
ઘનશ્યામભાઈ ઓઝાની સરકાર ગબડાવી શ્રી 
ચીમનભાઈ મખુ્યમાંત્રી બદયા. કોઈપણ મોટા 
નેતતૃ્વ વવના સ્વયાંભ ુ રીતે ફાટી નીકળેલી 
આંિોલન એટલ ે રોટી રમખાણ – આંિોલન 
સાાંસિ પરુુષોત્તમ માવળાંકરે નામ આપ્ુાં નવ 
વનમાાણ આંિોલન. ડડસેમ્બર 1973 અમિાવાિની 
એલ.ડી. એદીવનયરીંગ કૉલેજની હોસ્ટેલ ફીમાાં 
20% વધારો કરવામાાં આવ્યો.  

 કૉલેજો, શાળાઓ અન ે તમામ વશક્ષણ 
સાંસ્થાઓમાાં હડતાલો પડી. આના પડરણામે બીજા 
બધા વગાના લોકો પણ હડતાલમાાં જોડાયા. 
તોફાનોએ સમગ્ર ગજુરાતનો ભરડો લીધો. તા. 
25-01-74ના ડિવસે રાજ્યવ્યાપી બાંધનુાં એલાન 
અપા્ુાં. 

 તે વખતની કોંગ્રેસ સરકારે 44 શહરેોમાાં 
કફ્ુું લાદ્યો. લશ્કરને બોલાવવુાં પડ્ુાં. આ તોફાનો 
િરવમયાન 100 વ્યસ્ક્તઓના મતૃ્્ ુ થયા. તથા 
આશરે 3000 લોકો ઘાયલ થયા. અને મખુ્યમાંત્રી 
શ્રી ચીમનભાઈ પટેલે રાીનામુાં આપવુાં પડ્ુાં.  

 નવવનમાાણ આંિોલન 20 ડડસેમ્બર 
1973 થી 16 માચા 1974 સધુી ચાલ્્ુાં. મખુ્યમાંત્રી 

શ્રી ચીમનભાઈ પટેલ નવવનમાાણ 1 આંિોલન – 
1972, મોંઘવારી રાક્ષસનુાં િહન – 1973, 

 અન્નની અછતને પહોંચી વળવા અન ે
ચીજ વસ્તઓુના ભાવ ઘટાડાઓ માટેનાાં તેમણ ે
પગલાાં લીધાાં પણ તેમાાં વનષ્ફળ જતાાં રોટી માટે 
રમખાણો થયાાં અને નવવનમાાણ આંિોલન શરૂ 
થ્ુાં. વહીવટમાાં લાાંચરૂશ્વત અને લાગવગશાહીનો 
તેમની ઉપર આરોપ હતો. 1.05 લાખ ટન 
અનાજ આપવાને બિલ ે65 હજાર ટન અનાજ 
આપ્ુાં. ઈજનેરી કૉલેજના વવદ્યાથીઓનુાં હોસ્ટેલનુાં 
બબલ વધી જતાાં તેમણે તોફાન ક્ુું અને આ 
તોફાનો વ્યાપક બદયા. વવવધસર વવદ્યાથીઓની 
નવવનમાાણ સવમવતની રચના થઈ. 

 અમિાવાિ, સરુત, કલોલ, મોડાસા, 
વવસનગર, ભાવનગર અન ેસૌરાષ્રમાાં લશ્કરની 
મિિ લેવી પડી. 

 43 શહરેોમાાં કફ્ુા નાંખાયો હતો. 
જાદ્આુરી 1974ના અંતમાાં ડૉક્ટરો, વકીલો, 
કવવઓ, મડહલાઓ, અધ્યાપકો, વશક્ષકો, 
મધ્યમવગાના લોકો આંિોલનમાાં જોડાયા હતા. 
ચીમનભાઈ વવરુદ્ધ 9 માી પ્રધાનો સડહત 23 
કોંગ્રેસી ધારાસભ્યોએ મખુ્યમાંત્રીને દૂર કરવા 
13મી જાદ્આુરીના રોજ માગણી કરી. 38 
ધારાસભ્યોની સહી સાથે રતભુાઈ અિાણી ડિલ્હી 
ગયા ને ફડરયાિ કરી. 

 ઝીણાભાઈ તથા અમલૂ િેસાઈ, 
િીવ્યકાાંત નાણાવટી વગેરેએ 15 મદુ્દાનુાં ચાર્જવશટ 
આપી 7મી ફેબ્રઆુરીએ ચેતવણી આપી. 

 ચીમનભાઈને 48 કલાકમાાં રાીનામુાં 
આપવા જણાવ્્ુાં. 8મી ફેબ્રઆુરીના રોજ સરકારી 
નોકડરયાતોએ 11મી તારીખથી હડતાળ પાડવા 
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વનણાય લીધો. અંતે 9-2-1974ના રોજ 
ચીમનભાઈએ રાીનામુાં આપ્ુાં. 

 ગજુરાતમાાં 405 નવવનમાાણ સવમવતઓ 
રચાઈ હતી. મનીષ જાની, આનાંિ માવલાંકર, 
રૂપાાંિે શાહ વગેરે વવદ્યાથીઓ નવવનમાાણ 
આંિોલનના અગ્રેસર હતાાં. પીઢ રાજકારણીઓનુાં 
તેમને પ્રોત્સાહન મળ્ુાં હત ુાં. ચીમનભાઈના 
રાીનામા પછી પણ તોફાનો ચાલ ુહતાાં. 

 1450 વખત સરકાર દ્વારા ગોળીબાર 
થયાાં. આ આંિોલન 93 ડિવસ ચાલ્્ુાં હત ુાં. 
ત્યારબાિ રાષ્રપવત શાસન વધ ુ છ માસ 
લાંબાવા્ુાં. આથી મોરારીભાઈએ 6 માચા 
1975ના રોજ વવરાટ સરઘસની આગેવાની લઈન ે
ચુાંટણી યોજવા સાડાપાાંચ લાખ સહીવાળાં 
મેમોરેદડમ ગવનારને આપ્ુાં. 7મી એવપ્રલ ે
મોરારીભાઈએ આમરણાાંત અનશન શરૂ ક્ુું. 
અને ઈન્દિરાીએ નમતુાં જોખ્્ુાં અને 7મી જૂન 
આસપાસ ગજુરાતમાાં ચુાંટણી યોજવા જાહરેાત 
થઈ. અંતે 1975ની 8 અને 11મી જૂનના ડિવસે 
વવધાનસભાની ચુાંટણી યોજાઈ. 

 1974માાં નવવનમાાણનુાં આંિોલન થ્ુાં. 
તેના બીજ ફૂડ બબલના વધારાએ રોપયાાં હતા. એ 
આંિોલનમાાં વવદ્યાથીઓએ તેમની તાકાતનુાં 
િશાન કરાવી સાબબત ક્ુું કે તેઓ ધારે તો 
રાજ્યશાસનને હચમચાવી શકે છે. એલ.ડી. 
એન્દજવનયરીંગ કૉલેજ દ્વારા હોસ્ટેલ ફૂડ બીલની 
રકમમાાં 20 ટકાના વધારાએ ગજુરાતમાાં 
નવવનમાાણનાાં આંિોલનમાાં બીજ રોપયાાં હતાાં. 

 એ ડિવસે અમિાવાિના રાજમાગો પર 
સૈવનકોનો ભયાવહ પ્રવેશ થઈ ચકુ્યો હતો. અહીં 
એકાિ માસથી પ્રજા અને પોલીસ વચ્ચેની 
અથડામણો અટકી નહોતી. એટલે જ આખરે 

તત્કાલીન સરકારના પ્રધાનમાંડળે કરેલા 
વનણાયની જાણ આગલી રાતે મખુ્યમાંત્રીએ 
આકાશવાણી પરથી કરી િીધી હતી. 

નવવનમાાણ વખતે કફ્ુા : 
 આકાશવાણી પરથી ઘોષણા ચાલ ુહતી 

શહરેમાાં વ્યવસ્થા સાંભાળવાનુાં છે. લોકો કફ્ુા ભાંગ 
ન કરે અને બારીબારણા છાપરાઓ પર ડોડકયાાં 
ન કરે. એમ કરશે તો ગોળીથી ઠાર થવાનો સાંભવ 
છે. બપોરે બાર થતાાં શહરેમાાં વ્યાપી જવાનુાં હત ુાં. 
રાજમાગા પર સૈવનકોનો ીપોનો કાફલો િેખાયો. 

 હવે શુાં થશે ની તાંગડિલીનો અસબાબ 

એવો ને એવો જ હતો. પણ શુાં થ્ુાં ? ફફડાટ 
અનભુવતાાં ટોળાઓ ઘરમાાં નહોતાાં બહાર 
રસ્તાઓના બાંને છેડા પર ઊભા હતા. 
એસ.આર.પી. અને પોલીસ સાથેના સાંઘષાનાાં એ 
સડિય પાત્રો હતાાં. પણ હવે તો સૈવનકોના હાથમાાં 
સ્વયાંસાંચાબલત રાઈફલો હતી. આ તરફ વનશાન 
લઈને સૈવનકો ીવમાાંથી ઊતરી પડીને હર 
જગ્યાએ પોઝીશન લેતા હતા. 

 બારી, બારણાાંઓ, પરસાળો, છાપરાઓ, 
બધો ખામોશ અવકાશ હવે તેમનો પોતાનો હતો. 

પણ અચાનક આ શુાં બદ્ુાં ? ધમધમાટ કરતી 
લશ્કરી ીપો ધીમી ગવતએ આગળ ધપી. પોળ 
અને મહોલ્લાઓના છેડે રાજમાગા પરનાાં ટોળાઓ 
ખસ્યાાં નડહ. ટોળાાંઓના ચહરેાઓ પર કોઈક 
વ્યગ્રતા હતી. કાંઈક કહવેા હોઠ ફફડતા હતા. એ 
શબ્િો હાથમાાં છુપાયેલાાં પ ૂાંઠાના બોડા દ્વારા વ્યક્ત 
થયા. ટોળાઓએ બમુ મારી. અમે તમારુાં સ્વાગત 
કરીએ છીએ. પછી બીજો નારો સૈવનકોના કાને 
અથડાયો. 

વી વોદટ બ્રેડ, એદડ નોટ બલુેટ1 
વળી ત્રીજુ ાં સતૂ્ર 
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ગોલી િોગે ખનૂ બહગેા 
રોટી િોગે ખનૂ બઢેગા 

 સૈવનકો સમજ્યા. ભયાા શસ્ત્રો વવચબલત 
કયાા વવના જ તેમણે પ્રવતઘોષ પાડયો. ‘ભારત 

માતા કી જય !’ અને ટોળાાંએ હષાની બચબચયારી 
સાથે બોલ ઝીલ્યો. અવધકારીઓએ ટોળાાંને 
વીખરાઈ જવા કહ્ુાં અને તેઓ વીખરાઈ ગયાાં. 

 

નનમ્નર્ધ્ર્ર્વર્ા અને ઉચ્ચર્ધ્ર્ર્વર્ા 
આંદોલનર્મ ંસક્રિર્ : 

 આમ તો ઈ.સ. 1974ના વષામાાં 
આંિોલનન ે વગે આપવા ઘણી બધી ઘટનાઓ 
બની હતી. તેથી 1974નુાં વષા હતાશ અને રોષનુાં 
નીવડ્ુાં. પડરણામે રાજકીય આંિોલનમાાં 
મોટાભાગે જે વગા જોડાયો નથી. ત ે વનમ્નવગા 
અને ઉચ્ચમધ્યમવગા પણ આ વખત ે સડિય 
બદયો. ગરીબ વગા તો સડિય હતો જ. વવદ્યાથીઓ 
અને અધ્યાપકવગા પણ તમેાાં મળયો. 

 ગજુરાત સરકારના ખાદ્ય પરુવઠા પર 
કેદર સરકારનો પ્રવતબાંધ : 

 સરકારનાાં પાછા પડવા માટે જવાબિાર 
કારણો કયા હોઈ શકે તે તપાસવા જરૂરી છે. તો 
સમગ્ર ઘટનાિમ આપણન ેસમજાશે. 

 અનાજની ખાધપાવુાં ગજુરાત કેદર 
સરકારના પ્રવતબાંધોના કારણે અદય રાજ્યોમાાંથી 
અનાજ ખરીિી શકતુાં નહોત ુાં. બીી બાજુ ખાદ્ય 
તેલમાાં ગજુરાત પરુાાંતવાળાં હોવા છતાાં તેની 
વનકાસની છૂટ નડહ. એટલે તેલ પણ બીજા કોઈ 
રસ્તે બહાર જતુાં હોય તેવી ધારણા હતી. 

 ગજુરાત સરકાર કેદર સામ ેલાચાર હતી 
કારણ કે ગજુરાતને િર મડહને 60,000 ટન ઘઉં 
અને 20,000 ટન ચોખાની અવનવાયા 

આવશ્યકતા હતી. તેમાાંથી કેટલો જથ્થો કેદર 

સરકાર પાસેથી મળતો ! તનેા પ્રાપય અનાજની 
આ ગણતરી છે. 

 આ સમગ્ર ઘટના આપણે કોષ્ટકમાાં 
સમજવો રહ્યો. તેના આધારે ખ્યાલ આવ ે કે 
ગજુરાત સરકારને કેદર સરકાર પરૂતા પ્રમાણમાાં 
અનાજ પરૂી પાડતી નહતી. ત્યારે ગજુરાતના 
રાજકીય આગેવાનોને સમજવુાં જોઈએ કે કૂવા 
હોય તો અવાડામાાં આવે તવેી પડરસ્સ્થવત થઈ. 

 

મોરારી િેસાઈ : 
 12 માચાથી અચોક્કસ મદુ્દતની હડતાલ 

પર ઉતરી આવ્યા. કોંગ્રસેના પ્રમખુ મોરારી 
િેસાઈ ભખૂ હડતાલ પર ઉતરી આવ્યા. તેથી 13 
માચાના રોજ વવધાનસભાન ે વવખેરી નાાંખવામાાં 
આવી અને આંિોલનનો અંત આવ્યો. 

 આ આંિોલનમાાં ઓછામાાં ઓછા 100 
લોકો મતૃ્્ ુપામ્યા. 1000 થી 3000 લોકો ઘવાયા 
હતા અને 8000 હજારથી વધારે લગભગ 
લોકોની ધરપકડ કરવામાાં આવી હતી. 

નવવનમાાણ આંિોલન એ મખુ્યમાંત્રીન ે
રાીનામુાં અપાવી રાષ્રપવત શાસન િાખલ કરી 
શક્ુાં. તેથી સમગ્ર ભારતમાાં વવદ્યાથીઓ દ્વારા 
ઉદ્દભવેલુાં આંિોલન સમગ્ર ગજુરાતને હચમચાવી 
િીધુાં. ડિલ્હીના િરવાજા પણ જરૂર પડતા 
ખખડાવી િીધા. ત ે સમયથી સમગ્ર ભારતમાાં 
નક્કી થ્ુાં કે વવદ્યાથી સાંગઠન એ સૌથી મોટુાં 
સાંગઠન છે. તે જો દયાયની બાબતે હોય તો તેન ે
ચોક્કસ ધા્ુું પડરણામ પ્રાપત થતુાં હોય છે. પણ 
તે આંિોલને 120 થી પણ વધારે વવદ્યાથીઓ અન ે
નાગડરકોનો ભોગ લીધો હતો. તેથી આંિોલન ે
વધારે વેગ પકડતા ચીમનભાઈની સરકારને 
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રાીનામુાં આપવુાં પડ્ુાં અને રતભુાઈ અિાણી 
ડિલ્હીના િરવાજા સધુી પહોંચવુાં પડ્ુાં. સમગ્ર 
આંિોલનમાાં જાદ્આુરી 1974માાં કવવઓ, 
વકીલો, ડૉક્ટર, વશક્ષકો, મડહલાઓ, મધ્યવગાના 
લોકો આંિોલનમાાં જોડાયા. તેથી ગાાંધીી વખત ે
અસહકાર આંિોલન થ્ુાં. ને સમથાન મળ્ુાં તેવુાં 
સમથાન નવવનમાાણ આંિોલન વખત ે
વવદ્યાથીઓને મળ્ુાં હત ુાં. 

અંતે, વવદ્યાથી પોતાનો હક લઈને જ ાંપયા 
હતા. તેથી સમગ્ર ભારતમાાં આઝાિી પછી 
પહલેીવાર વવદ્યાથીઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલુાં 
આંિોલન એક ઐવતહાવસક ક્ષેત્ર િાખલો બનાવી 
ગજુરાતની પ્રજાને ગૌરવ લેવા જેવુાં હત ુાં અને 
ભ્રષ્ટાચારી સરકારે લાચાર કરી હતી. 
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