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আমভদাফাদ ত্যাগ্র - ভাত্মা গান্ধীয প্রাযম্ভিক আমদারন 

আমভদাফাদ ত্যাগ্র আমভদাফাদ ম্ভভর ধভমঘট নামভও ম্ভযম্ভিত্, ভাত্মা গান্ধীয ননতৃ্মে প্রথভ অনন ধভমঘট 

ম্ভির। আমভদাফাদ ত্যাগ্র 1918 ামর ভাত্মা গান্ধী ম্ভযিারনা কমযম্ভিমরন, মখন ম্ভত্ম্ভন ম্ভফিং ত্াব্দীয ম্ভিক 

নমলয ম্ভদমক দম্ভিণ আম্ভিকা নথমক ম্ভপময আমন। গান্ধী এই ধভমঘমট অনননক অস্ত্র ম্ভামফ ফযফায 

কমযম্ভিমরন। 

আমভদাফামদয শ্রম্ভভক এফিং ম্ভভর ভাম্ভরকমদয ভমধয ম্ভফমযামধয স্তমি কময আমভদাফাদ ত্যাগ্র অনুম্ভিত্ 

ম়েম্ভির। ধভমঘট পর ়ে এফিং এয পমর শ্রম্ভভকমদয 35% ভজুম্ভয ফৃম্ভি া়ে। 

আমভদাফাদ ত্যাগ্র ম্ভক? 

আমভদাফাদ ত্যাগ্র ভাত্মা গান্ধীয একম্ভট ম্ভিারী াম্ভত়্োয ম্ভির এফিং এম্ভট বাযমত্য ইম্ভত্াম অনযত্ভ প্রধান 

স্বাধীনত্া আমদারন ফমর ভমন কযা ়ে। দম্ভিণ আম্ভিকা নথমক ম্ভপময আায য, গান্ধী আমভদাফাদ ত্যাগ্রময 

ননতৃ্ে নদন, নমখামন শ্রম্ভভক ও ম্ভভর-ভাম্ভরকমদয ভমধয ভজুম্ভয ম্ভনম়ে ম্ভফমযাধ ম্ভির। ত্াই এয নাভ নদও়ো ম়েম্ভির 

আমভদাফাদ ম্ভভর ধভমঘট।  

এয যযই, কম়েক ম্ভদমনয ভমধয, উৎাদন কভ ও়োয কাযমণ যকাযমক কয প্রদামনয ম্ভফলম়ে কৃলকমদয 

একম্ভট ভযা নদখা নদ়ে, মায পমর নখদা ত্যাগ্র নামভ আমযকম্ভট ধভমঘট শুরু ম়েম্ভির। দমায ফল্লববাই 

যামটর  আযও অমনক ননত্া গান্ধীয ম্ভনমদমনা়ে নমাগ ম্ভদম়েম্ভিমরন এফিং এম্ভটও পর ম়েম্ভির। 

আমভদাফাদ ম্ভভর ধভমঘট  

প্রথভফামযয ভমত্া, ভাত্মা গান্ধী আমভদাফামদয একম্ভট কটন ম্ভভমরয ভাম্ভরক ও শ্রম্ভভকমদয ভমধয ম্ভল্প ম্ভফমযামধয 

জনয ত্যাগ্র এফিং অনন ধভমঘমটয ননতৃ্ে ম্ভদম়েম্ভিমরন। 
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● মুিকারীন ভুদ্রাস্ফীম্ভত্য জনয িম্ভত্ূযণ নদও়োয জনয, শ্রম্ভভকযা 50% ফৃম্ভি নিম়েম্ভির। 

● ম্ভভর ভাম্ভরকযা ভাত্র 20% নফত্ন ফৃম্ভি কযমত্ প্রস্তুত্ ও়ো়ে কভমিাযীযা অনন শুরু কমযম্ভিমরন। 

● ত্ামদয নযা়েম্ভফিামযয িংগ্রামভ া়েত্ায াও়োয জনয, ম্ভভমরয শ্রম্ভভকযা অনুূ়ো াযাবাইম়েয কামি 

ম্ভগম়েম্ভিমরন। 

● গান্ধী আমভদাফামদ কটন ম্ভভর ভাম্ভরক এফিং শ্রম্ভভকমদয ভমধয ম্ভফমযামধয ভাধান কমযম্ভিমরন। 

আমভদাফাদ ত্যাগ্রময বফম্ভষ্ট্য 

আমভদাফাদ ম্ভভর ওনাম অযামাম্ভম়েমনয বাম্ভত্ এফিং আম্বারার াযাবাইম়েয নফান অনুূ়ো াযাবাইমক 

নযা়েম্ভফিামযয রডাইম়ে াামমযয জনয নমাগামমাগ কযা ম়েম্ভির। 

● অনুূ়ো নফন শ্রম্ভভকমদয এফিং ম্ভভর ভাম্ভরকমদয ভমধয ম্ভফমযাধ ভাধামন া়েত্া কযায জনয গান্ধীয ামথ 

নমাগামমাগ কমযম্ভিমরন। 

● ম্ভত্ম্ভন নম শ্রম্ভভকমদয উমেয গ্রণ কমযম্ভিমরন ত্াযা িাডাও গান্ধী আম্বারামরয ফনু্ধ ম্ভিমরন। 

● গান্ধী 35% নফত্ন ফৃম্ভিয দাম্ভফমত্ কভমীমদয ধভমঘমট উৎাম্ভত্ কমযম্ভিনরন। 

● গান্ধী ধভমঘমট থাকাকারীন শ্রম্ভভকমদয াম্ভিূণম থাকমত্ ফমরম্ভিমরন। ম্ভভর ভাম্ভরকমদয ামথ একম্ভট িুম্ভিমত্ 

নৌঁিামত্ ফযথম ও়োয ময, ম্ভত্ম্ভন শ্রম্ভভকমদয িংকল্পমক উৎাম্ভত্ কযায জনয ত্ায প্রথভ অনমন 

ম্ভগম়েম্ভিমরন। 

● ম্ভভর ভাম্ভরকযা ার নিমড নদন এফিং নল মমি শ্রম্ভভকমদয দাম্ভফ শুনমত্ যাম্ভজ ন। 

● এক মমাম়ে ধভমঘট নল ়ে। যামনরম্ভট নল মমি শ্রম্ভভকমদয 35% ভজুম্ভয ফৃম্ভি কময। 

নখদা ত্যাগ্র 
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আমভদাফাদ ত্যাগ্রময ভাত্র 4 ম্ভদন য 1918 ামরয 11 ভািম নখদা ত্যাগ্র অনুম্ভিত্ ়ে। নখদা ত্যাগ্র ভূরত্ 

দমায যামটর এফিং গান্ধীয ননতৃ্মে ম্ভযিাম্ভরত্ ম়েম্ভির। এই অঞ্চরম্ভট ত্খন দুম্ভবমি, কমরযা এফিং নেমগয 

ভুমখাভুম্ভখ ম়েম্ভির, মায পমর কৃম্ভল ধ্বিং ম়ে ম্ভগম়েম্ভির। 

● খযায কাযমণ গুজযামটয নখদা নজরা অনাামযয দ্বাযপ্রামি ম্ভির। পর এত্ কভ ম্ভির নম উৎাদকযা 

যাজস্ব ম্ভযমাধ কযমত্ অিভ ম্ভির। ম্ভকন্তু যকায নজায ম্ভদম়ে ফমরম্ভির নম কৃলকমদয জনয, পরন এত্ 

খাযা ন়ে এফিং ত্ামদয কয ম্ভদমত্ মফ। 

ম্ভভর শ্রম্ভভকমদয ধভমঘট মখন নল মত্ িমরমি ম্ভিক ত্খনই গান্ধী নখদা ত্যাগ্রময রডাইমক নভমন ম্ভনম়েম্ভিমরন। 

ফল্লববাই যামটর, ঙ্কযরার ফযািংকায, ভামদফ নদাই এফিং অনযানযমদয ভমত্া অমনক ননত্া, গান্ধীয ম্ভনমদমনা়ে, 

কয ম্ভযমাধ না কযায জনয যকামযয ম্ভফরুমি ম্ভফমিামব ম্ভি়েবামফ অিং ম্ভনম়েম্ভিমরন। 

ম্ভফমিাবম্ভট াম্ভিূণম এফিং পর ম্ভির, কাযণ যকাযী কতৃ্মি নভমন ম্ভনম়েম্ভির এফিং কৃলকমদয ম্ভকিু িাড ম্ভদমত্ 

ম্মত্ ম়েম্ভির। 

নখদা ত্যাগ্র WBPSC 

নীমি আন্ন WBCS যীিায জনয নখদা ত্যাগ্রময ওবাযম্ভবউম্ভট নদখুন। 

নখদা ত্যাগ্র 

 

ম্ভফস্তাম্ভযত্ 

নখদা ত্যাগ্রময 

ত্াম্ভযখ 

11 ভািম 1918 
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নখদা ত্যাগ্র স্থান 

 

নখদা, গুজযাট 

 

নখদা ত্যাগ্রময 

কাযণ 

 

 

একম্ভট ম্ভফধ্বিংী পর ফযথমত্া এফিং নেগ ও কমরযায 

প্রাদুবমাফ মেও, নখদায কৃলকযা 23% ফৃম্ভিপ্রাপ্ত কয ম্ভদমত্ 

ফাধয ম়েম্ভির। 

 

নখদা ত্যাগ্র এই 

নামভও ম্ভযম্ভিত্ 

 

ভাত্মা গান্ধীয ননতৃ্মে প্রথভ অমমাগ আমদারন 

আমভদাফাদ ত্যাগ্র ও নখদা ত্যাগ্রময টাইভরাইন 

কারানুিম্ভভক ম্ভম্ভযমজ ভাত্মা গান্ধীয দ্বাযা প্রফম্ভত্মত্ ও ননতৃ্োধীন আমদারনগুম্ভর ত্াম্ভরকাবুি কযা ম়েমি। 

আন্ন WBPSC যীিায জনয আমভদাফাদ ত্যাগ্রময ভ়ে এফিং অনযানয ভ়েগুম্ভর ননাট কযা গুরুেূণম। 

গান্ধীয ননতৃ্মে আমদারন ার 

িম্পাযণ ত্যাগ্র 1917 

আমভদাফাদ ম্ভভর ধভমঘট 1918 

নখদা ত্যাগ্র 1918 

যাওরাট আইমনয ম্ভফরুমি ত্যাগ্র 1919 
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