
ડૉ. બીભયાલ યાભજી આફંડેકય 

બીભયાલ યાભજી આફંડેકય (૧૪ એપ્રિર ૧૮૯૧ – ૬ ડડવેમ્ફય ૧૯૫૬) એક 

કામદાળાષરી,યાજનેતા,તત્લચિંતક,નૃલંળળાષરી,ઇપ્રતશાવકાય અને અથથળાષરી શતા. તેઓ ફાફાવાશફે ના શુરાભણા 

નાભથી ણ જાણીતા છે. તેઓએ બાયતભાં ફોદ્ધ નુથજાગયણ આંદરનની ળરૂઆત કયી. તેઓ બાયતીમ ફંધાયણના 

ઘડલૈમા અને િથભ કામદાભરંી શતા. 

એક ગયીફ ભશાય ડયલાયભાં જન્ભેરા આંફડેકયે બાયતની લણથમલષથાના નાભે ઓખાતી વાભાપ્રજક 

બેદબાલની યંયા પ્રલરૂદ્ધ ઝંુફેળ િંરાલી. તેઓએ ફોદ્ધ ધભથન અંગીકાય કમો અને રાખ દપ્રરતન ે થેયાલાદ ફોદ્ધ 

યંયાભાં ધભથ યીલતથન કયલા ભાટે િેયીત કમાથ. આફંેડકયને ભયણયાંત બાયતના વલોચ્િં નાગડયક ુયષકાય બાયત યત્નથી 

૧૯૯૦ભાં નલાજલાભા આમા શતા.[૮] તેઓ ળરૂઆતના ગણ્માગાઠં્મા દપ્રરત ષનાતકભાનંા એક શતા. તેભને તેભના 

કામદાળાષર,અથથળાષર અન ેયાજનીપ્રતળાષરના વંળધન ભાટે કરપ્રમ્ફમા મપુ્રનલર્સવટી અને રંડન ષકુર ઑપ ઇકનપ્રભક્વ 

દ્લાયા ડક્ટયેટની દલી એનામત કયલાભાં આલી શતી. આભ એક પ્રલદ્લાન તયીકે નાભના કાઢ્મા છી તેઓએ થડા વભમ 

ભાટે લકીરાત કયી શતી. ત્માયફાદ તેઓએ બાયતના દપ્રરતના યાજનૈપ્રતક શક અન ેવાભાપ્રજક ષલતરંતા ભાટે રડત આદયી 

શતી. 

જન્ભ અન ેફાણ 

બાયતયત્ન ડૉ. બીભયાલ યાભજી આફંડેકયન જન્ભ ૧૪ભી એપ્રિર ૧૮૯૧ભાં ભશુ, ભધ્મ િદેળ[૧૦] (તે 

વભમના વને્રર િપ્રલન્વ) ભુકાભે એક વાભાન્મ અછૂત ગણાતા ભશાય કુટુંફભાં થમ શત. તેભના પ્રતાનું નાભ યાભજી 

ભારજી વક્ાર[૧૧] અન ેભાતાનું નાભ બીભાફાઈ શતંુ. બીભયાલ આંફેડકય એ યાભજી વક્ારના િંોદ વંતાનભાનંું છેલરંુ 

વંતાન શતા[૧૨]. બીભયાલના પ્રતા પ્રભપ્રરટયીભાં વુફદેાયના શદા ય શતા. રવકયની ળાાભાં તેઓ શેડ ભાષટય શતા. 

નાનણથી જ ફાક બીભયાલભાં ભાતાપ્રતાના વંષકાય ઉતમાથ. જમાયે બીભયાલ ૬ લથની ઉભયના થમા ત્માયે તભેની ભાતા 

બીભાફાઈનું અલવાન થમું. 

પ્રળક્ષણ 

બીભયાલની િાથપ્રભક કેલણીની ળરૂઆત થઈ. બીભયાલના પ્રતાની અટક વક્ાર શતી. તેઓ ભૂ 

ભશાયાષ્ટ્રના યત્નાપ્રગયી પ્રજલરાના અંફાલાડે ગાભના લતની શતા તેથી પ્રનળાભાં બીભયાલની અટક આફંાલડકેય યાખલાભાં 

આલેરી. યંતુ પ્રનળાના એક પ્રળક્ષક કે જે બીભયાલને ખુફ િંાશતા શતા, તેભની અટક આંફેડકય શતી તેથી તેભણે 

બીભયાલની અટક પ્રનળાના યજીષટયભાં વુધાયીને આંફાલડેકયને ફદરે આફંેડકય યાખી. ળરૂઆતની િાથપ્રભક કેલણી 

બીભયાલે ભુવકેરીઓ લચ્િંે ૂયી કયી. અષૃવમતાના રીધે તેઓએ ઘણં જ વશન કયલું ડમું. બીભયાલના પ્રતાને ભુંફઈભાં 

યશેલાનું થમું એટરે બીભયાલે શાઇષકૂરનું પ્રળક્ષણ ભુંફઈની એલપીન્ષટન શાઇષકૂરભાં રીધું અને વને ૧૯૦૭ભાં ભેરીકની 

યીક્ષા વાય કયી.ભેડરક ાવ થમા છી બીભયાલના રગ્ન "યાભી" નાભની ફાા વાથે થમા. જેનું નાભ બીભયાલ ે

ાછથી "યભાફાઈ" યાખમુ.ં બીભયાલના કરજે પ્રળક્ષણ ભાટે લડદયાના ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડે ષકરયળીની 

મલથા કયી, અને બીભયાલ ભુંફઈની િખમાત એલપીન્ષટન કરજેભાં દાખર થમા. બીભયાલે ઈ.વ. ૧૯૧૨ભાં અંગે્રજી ભુખમ 

પ્રલમ વાથે ભુંફઈ મુપ્રનલવીટીની ફી.એ.ની યીક્ષા વાય કયી.ષનાતક થમા છી બીભયાલ લધુ અભ્માવ કયી ળકે એલા 

એભના કુટુફંના વજંગ યહ્યા ન શતા. લડદયાના ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ ેબીભયાલની પ્રનભણક યાજ્મના રવકયભાં 
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https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%BE_%E0%AA%B8%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%95%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A1_%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%9C%E0%AA%BE


એક રવકયી અપ્રધકાયી તયીકે કયી. લડદયાભા ંમલુાન બીભયાલે આબડછેટનાં રીધે ખુફ જ શેયાન થલું ડમું .આ વભમે તા. ૨ 

પેબ્રુઆયી ૧૯૧૩ના યજ બીભયાલના પ્રતા યાભજી વક્ારનું અલવાન થમું. બીભયાલને નકયીને પ્રતરાજંપ્રર આલી ડી. 

પ્રતાનું ભૃત્મુના કાયણે ભશત્લાકાંક્ષી પ્રબભયાલન ેખુફજ દુ:ખ થમુ.આ વભમે લડદયાના ભશાયાજા શ્રી વમાજીયાલ ગામકલાડ 

કેટરાક તેજષલી અછૂત પ્રલદ્યાથીઓને તાના ખિંે, ઉચ્િં અભ્માવ ભાટ,ે અભેડયકા ભકરલા ભાંગતા શતા. બીભયાલની એ 

ભાટે વંદગી થઈ. આભ વને ૧૯૧૩ના જુરાઈનાં રીજા અઠલાડડમાભાં બાયતન એક અછૂત પ્રલદ્યાથી પ્રલદ્યાના ગશન 

પ્રળખય ળય કયલા ન્મુમકથ શિંી ગમ. અભેડયકાની િખમાત કરપ્રમ્ફમા મુપ્રનલર્સવટીભાં બીભયાલે ખંતૂલથક અભ્માવ ળરુ 

કમો. અભ્માવના ડયાક રૂે બીભયાલે 'િાિંીન બાયતીમ માાય' પ્રલમ ઉય ભશાપ્રનફંધ રખી ૧૯૧૫ભાં કરપ્રમ્ફમા 

મુપ્રનલવીટીની એભ.એ.ની ઉચ્િં દલી િાપ્ત કયી. ત્માય ફાદ વતત અભ્માવ િંારુ યાખી ૧૯૧૬ ભાં એભણે ી.એિં.ડી. 

ભાટે 'પ્રબ્રટીળ બાયતભા ંભુલકી અથથમલષથાન પ્રલકાવ' પ્રલમ ઉયન ભશાપ્રનફંધ કરપ્રમ્ફમા મુપ્રનલવીટીને યજુ કયી દીધ 

અને વલોચ્િં એલી ી.એિં.ડી.ની ડીગ્રી ભેલલા બાગ્મળાી ફન્મા. આભ આંફડેકય શલે ડૉ. આંફેડકય ફની ગમા. 

શજુ એભની જ્ઞાન ભાટનેી બુખ વંતામેરી નશતી. વને ૧૯૧૬ ભાં તેઓ અભેડયકાથી ઇંગ્રેન્ડ ગમા. અને 

રંડનભા ં કામદાન અભ્માવ ળરુ કમો વાથે વાથે એભણે અથથળાષરન અભ્માવ ણ િંારુ જ યાખમ. યંતુ િપ્રતકુ 

વંજગને અને આર્સથક તેભજ કોટુંપ્રફક ભુવકેરીઓને કાયણે પ્રલદ્યાભ્માવ છડી તેભને બાયત ાછા પયલું ડમું. ઇંગ્રેન્ડથી 

ાછા આમા છી તેઓ લડદયા નકયી ભાટે ગમા. ભશાયાજા ગામકલાડે આફંેડકયની પ્રનભણક લડદયા યાજ્મના ભીરીટયી 

વેક્રેટયી તયીકે કયી. યંતુ ભવુકેરીઓ, આબડછેટ અને અભાનના રીધે તેઓ લડદયાભા ં પ્રષથય થઇ ળક્મા નપ્રશ, પયીલાય 

લડદયાન ેતેભણે છેલરી વરાભ કયી પ્રલદાઈ રીધી. 

ડૉ.આંફેડકય ચશભત શાયી જામ તેલા િંા નશતા. તેભના િમત્નને વપતા ભી ૧૯૧૮ભા,ં ભુંફઈની 

પ્રવડનશાભ કરજેભાં તેઓ િપેવય તયીકે જડામા. આથીક બીંવ ઓછી થલાથી અને થડા ૈવા ફિંાલીને તેભજ કેટરીક 

યકભની પ્રભર ાવેથી મલષથા કયીને પયીલાય ડૉ.આફંડેકય ઇંગ્રેન્ડ ગમા, અને કામદાન તથા અથથળાષરન અભ્માવ િંારુ 

યાખમ. ડૉ.આંફડેકયની ઇંગ્રેન્ડની વપય શેરા તેભના ત્ની યભાફાઈએ ૧૯૨૦ભાં એક ફાકને જન્ભ આપ્મ. જેનું નાભ 

મળલંત યાખલાભાં આમુ,ં ફીજા ફે વંતાન થમા યંતુ તે જીલી ળક્મા નપ્રશ. ૧૯૨૩ભાં ડૉ. આફંેડકય ફેડયષટય થમા. આજ 

લખતે ડૉ.આંફડેકયને તેભના ભશાપ્રનફંધ "રૂપ્રમાન િશ્ન" એ પ્રલમ ઉય રંડન મુપ્રનલવીટી એ "ડૉક્ટય ઓપ વામન્વ"ની 

ઉચ્િં ડીગ્રી એનામત કયી. રંડનભા ંઅભ્માવ ૂણથ થલાથી ડૉ. આંફેડકય જભથની ગમા અને ત્માં િખમાત ફન મપુ્રનલવીટીભાં 

પ્રલદ્યાભ્માવ ળરુ કમો.યંતુ જભથનીભા ંતેઓ રાંફ વભમ યશી ળક્મા નપ્રશ. તેભન ેબાયત ાછા પયલું ડમું. 

જૂન ૧૯૨૮ ભાં ડૉ.આફંડેકય ભુંફઈની ગલભેન્ટ ર કરેજભાં િપવેય તયીકે જડામા તેઓ કામદાના 

અભ્માવભાં પ્રનુણ શતા.તેઓ પ્રલદ્યાથીઓભાં ઘણાજ પ્રિમ થમા .આ વભમે "વામભન કપ્રભળન" ન ેભદદરૂ થલા પ્રબ્રટીળ 

બાયતભાં જુદી જુદી િાંતીમ વપ્રભપ્રતઓની યિંના કયલાભાં આલી.તા.૩ ઓગષટ ૧૯૨૮ ભાં વયકાયે ડૉ. આંફેડકયને 

ભુંફઈની કપ્રભટીભાં નીમ્મા. ભુંફઈની ધાયાવબાભાં અન ેફશાય જાશેય વબાઓભાં ડૉ.આંફેડકયન અલાજ ગાજલા રાગ્મ. 

૨૩ ઓક્ટફય ૧૯૨૮ ના યજ ડૉ. આંફેડકય "વામભન કપ્રભળન" વભક્ષ અછૂતના િાણ િશ્ન અને તેના પ્રનયાકયણ ઉય 

યજૂઆત કયી આજ વભમે તેભણે એક એજ્મુકેળન વવામટીની ષથાના કયી. ભજુય િંલના ણ તેઓ િણેતા ફન્મા 

અને એભના શક્ક તથા વગલડ ફાફતભાં ઘણાજ િમત્ન કમાથ. ડૉ. આંફડેકય નું નાભ શલે દેળબયભાં જાણીતું થઇ ગમું શતંુ. 

િથભ ગભજેી ડયદભા ં

બાયતના ઇપ્રતશાવભાં અન્મ અગત્મની વારની ભાપક ૧૯૩૦ ની વાર ઘણીજ અગત્મની છે. ૧૯૩૦ ભાં 

વામભન કપ્રભળન ન યીટથ ફશાય ડમ અને પ્રબ્રટીળ વયકાય અને બાયતના યાજકીમ નેતાઓની લચ્િંેની રડતની ળરૂઆત 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81.%E0%AA%95%E0%AB%87.
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81.%E0%AA%95%E0%AB%87.
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4


થઇ િાંતીમ ષલામત્તા િપ્રત દેળ આગ લધે એલા પ્રિંન્શ જણાતા શતા. ધાયાવભ્મભાં ફઠેકની પાલણી ફાફતભાં કોંગે્રવ 

ક્ષ, ભુપ્રષરભ રીગ અને ડૉ. આંફેડકય લચ્િંે ભતબેદ યહ્યા અને એકભતી વધામ ળકી નપ્રશ. આ ભડાગાંઠન તડ રાલલા 

પ્રબ્રટીળ વયકાય ેરંડનભા ંફધા જ ક્ષના નેતાઓની એક ગભેજી ડયદ ફરાલી. ૬ ડીવેમ્ફય ૧૯૩૦ ભાં બાયતના 

લાઈવયમ તયપથી ગભેજી ડયદભાં શાજય યશેલા ડૉ.આંફેડકયને આભરંણ ભળમુ.ં આ ડયદભાં ડૉ.આંફેડકયે બાયતના 

અછૂતના િશ્નની પ્રલળદ (ઉંડાણુલથક) અને તરષળી યજૂઆત કયી તેભન ે ખાવ કયીન ે અછૂતના યાજકીમ અને 

વાભાપ્રજક શક્ક ભાટે પ્રબ્રટીળ વયકાય ાવે ફાશેધયી ભાંગી. ડૉ.આંફેડકયની યજુઆતે ડયદના િપ્રતપ્રનપ્રધઓ ઉય ઊંડી 

અવય કયી ડૉ. આંફેડકય એક ફાશળ અને નીડય લક્તા શતા. ડૉ.આંફેડકય તેઓ કડલું ણ વત્મ ફરતા. ડૉ.આંફેડકય 

બાયત ાછા પમાથ અને તેભના કામથભાં ભળગુર ફની ગમા. 

ગાધંીજી વાથ ેિથભ ભરુાકાત 

તા.૧૪ ભી ઓગષટ ૧૯૩૧ ભાં ડૉ.આફંેડકય અન ે ગાંધીજીની િથભ ભુરાકાત થઇ. ૭ ભી વપ્ટેમ્ફય 

૧૯૩૧ ભા ંરંડનભા ંફીજી ગભેજી ડયદ ભી અને એભાં ડૉ.આંફેડકય અન્મ બાયતીમ નેતાઓ વાથે શાજય યહ્યા. 

ડૉ.આંફેડકયે અછૂતના ઉદ્ધાય ભાટે અરગ ભતાપ્રધકાય અને અરગ અનાભત ફઠેકની ભાંગણી કયી. ડૉ.આંફેડકય અને 

ગાંધીજી લચ્િં ેઆ ફાફતભા ંદરીર થઇ અન ેછેલટે ઉગ્ર ભતબેદ થમા. ગાંધીજી ભુપ્રષરભ વાથે એકભત વાધલાભાં પ્રનશપ 

ગમા. ડૉ. આફંેડકય ણ તેભની ભાંગણીઓભાં ભક્કભ યહ્યા. ફીજી ગભેજી ડયદ બાંગી ડી. ફીજી ગભજેી ડયદભા ં

ગાંધીજીન પ્રલયધ કયલાથી અને તેભની અરગ ભતાપ્રધકાયની ભાંગણીના રીધ ે ડૉ. આંફેડકય ઘણાજ અપ્રિમ થમા. 

વભાિંાયરએ ડૉ. આંફેડકય ઉય ટીકાઓની ઝડી લયવાલી અને કોંગે્રવના નેતાઓએ તેભના કૃત્મને લખડી કાઢ્મું. આભ 

છતાં ડૉ.આંફેડકય બાયતના અછૂતના િશ્ન વપ અને વાિંી યીતે યજુ કયલાભાં ળપ્રક્તભાન થમા. રંડનથી ાછા આમા 

છી ડૉ. આંફેડકય દેળના જુદા જુદા બાગભાં જ્માં જઈ ળક્મા ત્માં ગમા અને દપ્રરતની અવંખમ ભીટીંગ અને ડયદનું 

આમજન કયીને અન ેઅછૂત-વભાજને જાગૃત કમો. 

રકનેતા 

૧૪ ભી ઓગષટ ૧૯૩૨ ના યજ પ્રબ્રટીળ લડાિધાન ે " કમ્મનુર એલડથ " ની જાશેયાત કયી. એભાં ડૉ. 

આંફેડકયની ભાંગણીઓને ન્મામ આલાભાં આમ શત. જે ડૉ. આંફેડકયની વપતા શતી. આ એલડથના પ્રલયધભાં 

ગાંધીજીએ તા. ૨૦ભી વપ્ટેમ્ફય ેુના જેરભા ંઆભયણાંત ઉલાવ ળરુ કમાથ. આખામ ે દેળનું ધ્માન ડૉ. આંફેડકય ઉય 

કેપ્રન્િત થમું. ગાંધીજીનું જીલન બમભાં શતંુ. દેળના નેતાઓ લચ્િંે ભરંણાઓ થઈ. ડૉ. આંફેડકયની ગાંધીજી વાથે ભુરાકાત 

થઇ ગાંધીજી. ચશદુ નેતાઓ અને ડૉ. આફંેડકય છેલટે ૨૪ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૩૨ ભા ં ુના કયાય થમા અને વભાધાન થમું. 

ગાંધીજીએ ૨૬ વપ્ટેમ્ફયે ઉલાવના ાયણા કમાથ. રીજી અને છેલરી ગભજેી ડયદ ૧૭ નલેમ્ફય ૧૯૩૨ ભાં ભી. ડૉ. 

આંફેડકય શલે યાજકાયણના વાયા એલા અનુબલી થઇ ગમા શતા. ડૉ. આંફેડકય ને િથભથી જ િખમાત ુષતક લાંિંલાન 

અને વંગ્રશ કયલાન ળખ શત. ડૉ. આંફેડકયે, દાદય, ભુંફઈ ભાં યશેલા ભાટે અને ઘણા ુષતકની પ્રલળા િાઇલેટ રાઈબ્રેયી 

ઉબી કયલા 'યાજગૃશ' નાભનું વુંદય ભકાન ફંધામું. ડૉ. આંફેડકય શલે રકનેતા ફની ગમા શતા. તેઓ શંભેળા િલૃપ્રતભમ 

યશેતા શતા. દપ્રરત વભાજના કામૉના કાયણે તેઓ તેભની ત્ની તેભજ રુ ઉય ખાવ ધ્માન યાખી ળકતા નપ્રશ. ૧ જૂન 

૧૯૩૫ ભા ંભુંફઈની વયકાયે ડૉ. આંફેડકયની પ્રનભણક વયકાયી ર કરેજ ભુફંઈ ના પ્રિન્વીાર તયીકે કયી. અનેક િલૃપ્રત્ત 

વાથે વંકામેરા શલા છતાં ડૉ. આંફેડકયે પ્રિન્વીાર તયીકેની પયજ વપ યીતે ફજાલી. ઓગષટ ૧૯૩૬ ભાં ડૉ. 

આંફેડકયે ઈન્ડીનેડન્ટ રેફય ાટી (ષલતરં ભજુય ક્ષ) ની ષથાના કયી. ૧૯૩૭ની િંુંટણીભાં ડૉ. આંફડેકય ધાયાવબાભા ં

િંુંટાઈ આમા. અને ત્માં તેભને િબુત્લ જભામું. ઓક્ટફય ૧૯૩૯ ભાં નશરેુની ડૉ. આંફેડકય વાથે િથભ ભરુાકાત થઇ. 

૧૯૪૦ ભાં ડૉ. આંફેડકય નું ુષતક "ાડકષતાન ઉય પ્રલિંાય" િકાપ્રળત થમું. જુરાઈ ૧૯૪૧ ભા ંડૉ. આંફડેકય બાયતના 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80%E0%AA%9C%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%BF%E0%AA%AE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80%E0%AA%9C%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88


લાઇવયમની એક્ઝીક્મુટીલ કાઉન્વીરભાં િપ્રતપ્રનપ્રધ પ્રનભામા. ડૉ.આફંેડકયે ષલફે અને વભાજના ટેકા વાથે ઉચ્િં શદાઓ 

ભેલલા િંારુ યાખમા. ૧૪ ભી એપ્રિર ૧૯૪૨ ભાં અપ્રખર બાયતીમ ધયણે દપ્રરત વભાજે ડૉ. આફંેડકયની ૫૦ભી 

લથગાંઠની ઉજલણી કયી અને તેભને અપ્રબનંદન અને આળીલાથદ આપ્મા. ૨૦ જુરાઈ ૧૯૪૨ ભાં ડૉ. આંફેડકયે બાયતના 

લાઇવયમની કેફીનેટ ભાં રેફય ભેમ્ફય તયીકે ન િંાજથ વંબાી રીધ. વયકાયના રેફય ભેમ્ફય તયીકે તેભણે "ીલવ 

એજ્મકુેળન વવામટી" ના નેજા શેઠ ભુફંઈભાં પ્રવદ્ધાથથ કરજેની ળરૂઆત કયી. આભ ડૉ. આંફેડકયે જીલનના પ્રલપ્રલધ 

ક્ષેર ભાં તેભન નમ્ર પા આલા કપ્રળ કયી. લી ડૉ. આંફેડકયે "ળિુ કણ શતા? " નાભનું ુષતક રખમું અને તે 

િકાપ્રળત કયામું. 

ફંધાયણના ઘડલમૈા 

૧૯૪૬ ભાં લિંગાાની વયકાય યિંલાન તેભજ ફંધાયણવબા ફરાલી બાયતનું ફંધાયણ ઘડલાન પ્રનણથમ 

રેલામ. ડૉ. આંફેડકય બાયતની ફંધાયણવબાભાં િંૂંટામા. ૯ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૬ભાં િથભલાય ફંધાયણવબા ડદલશીભાં ભી. 

ડૉ. આંફેડકય બાયતના ફધંાયણના ભાખા તેભજ રઘુભતી કભના શક્ક પ્રલળે વિંટ પ્રલિંાય મક્ત કમાથ. ૨૯ એપ્રિર 

૧૯૪૭ભાં ફધંાયણ વબાએ અવૃવમતાને કામદા દ્લાયા બાયતબયભાંથી નાફુદ થમેરી જાશેય કયી. ચશદુ-ભુપ્રષરભ એકતા 

વાધી ળકાઈ નપ્રશ. છેલટે બાયતના બાગરા પ્રનપ્રશ્િંત ફન્મા. બાયત-ાડકષતાન અરગ દેળ અપ્રષતત્લભાં આમા. ૩ 

ઓગષટ ૧૯૪૭ ભાં બાયતની લિંગાાની વયકાય યિંાઈ. બાયતની લિંગાાની વયકાયભાં ડૉ. આંફડેકય બાયતના િથભ 

કામદા િધાન ફન્મા. ૨૯ ઓગષટે ડૉ. આફંેડકયની બાયતના ફંધાયણી ડ્રાપટીંગ કપ્રભટીના િભુખ તયીકે લયણી થઇ. એક 

અછૂત કશેલાતા મપ્રક્તની દેળનું ફંધાયણ ઘડલા ભાટે વંદગી થામ એ ખયેખય એ વભમ ભાં ખુફજ અગત્મની લાત શતી. 

અનેક ભુવકેરીઓ અને નાદુયષત તપ્રફમત લચ્િંે ણ ડૉ. આંફેડકય અને ફંધાયણ વપ્રભપ્રતએ પેબ્રુઆયી ૧૯૪૮ના છેરા 

અઠલાડીમાભાં બાયતના ફધંાયણની કાિંી નકર તૈમાય કયી અને ફંધાયણ વબાના િભુખ ડૉ. યાજેન્િ િવાદન ેવુિત કયી. 

ડૉ. આંફેડકય ે૧૫ અપ્રિર ૧૯૪૮ ભાં ડૉ. ળાયદા કફીય વાથે રગ્ન કમાથ. ત્ની ડક્ટય શલાથી તેભની ફગડેરી તપ્રફમતભાં 

ઘણ વુધાય આમ અને તેભનું કામથ પયીથી િંારુ કમુું. બાયતના ફંધાયણના કાિંા ભુવદાને દેળના રકની જન ભાટે અને 

તેઓના િત્માઘાત જાણલા ભાટે ૬ ભાવ વધુી જાશેયભા ંભુકલાભાં આમ. ૪ નલેમ્ફેય ૧૯૪૮ ભાં ડૉ. આફંેડકયે બાયતના 

ફંધાયણને ફંધાયણ વબાની ફશારી ભાટે યજુ કમુું. ભુખમત્લે ફધંાયણભાં ૩૧૫ કરભ અન ે૮ ડયપ્રળષ્ટ શતા. ૨૬ નલેમ્ફય 

૧૯૪૯ભાં બાયતની ફંધાયણ વબાએ દેળનું ફંધાયણ વાય કમુું. આ લખતે ફંધાયણના િપ્રતપ્રનપ્રધઓ તેભજ ડૉ. યાજેન્િ 

િવાદે ડૉ. આફંેડકયની વેલા અને કામથના ભુક્ત કાંઠે લખાણ કમાથ. ૨૬ જાન્મઆુયી, ૧૯૫૦ થી બાયતનું ફંધાયણ અભરભાં 

આમું અને દેળ િજાવતાક ફન્મ. 

૧૯૫૨ ભાં ષલતરં બાયતની િથભ વાભાન્મ િંુંટણીભાં ડૉ. આફંેડકય ભુંફઈ ભાંથી ારાથભેન્ટ ફેઠક ભાટ ે

ઉબા યહ્યા યંતુ શ્રી કાજયરકય વાભે તેભની શાય થઈ. ભાિંથ ૧૯૫૨ ભાં ડૉ.આંફડેકય ભુંફઈની ધાયાવબાની ફેઠક ઉય 

યાજ્મ વબાના વભ્મ તયીકે િંુંટાઈ આમા અને યાજ્મ વબાના વભ્મ ફન્મા. ૧ જૂન ૧૯૫૨ ભાં તેઓ ન્મમુકથ ગમા અને ૫ 

જૂન ૧૯૫૨ભાં કરપ્રમ્ફમા મુપ્રનલવીટીએ એભને વલોિં એલી "ડક્ટય એટ ર"ની દલી આી. ૧૨ જાન્મઆુયી ૧૯૫૩ 

ભાં બાયતની ઓષભાપ્રનમા મુનીલવીટીએ ડૉ. આંફેડકયને "ડક્ટય ઓપ રીટયેિંય" ની ઉચ્િં દલી આી. તેઓની ખયાફ 

તપ્રફમતને કાયણે તેઓ ફશુ રાંફુ જીલી ળક્મા નશી. ૬ ડડવેમ્ફય ૧૯૫૬ ની લશેરી વલાયે તેઓનું ડદલરીભાં અલવાન થમું. 

 

 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4

