
1 
 

આપણો સમાજ “ ી સૌરા  ખડાયતા સમાજ”      કરણ-૧૦ 

 

 વતં તા ાિ  સમયનુ ંસૌરા નુ ં ામીણ નારી વન કંઇક આવુ ંહતું. આપણી માતાઓ વહેલી 
પરોઢીયે ઉઠી ભાિતયાનાસરૂ ેઘંટીએ બેસી અનાજ દળી આટો બનાવતી, પછી કુવ ેજઈ સીચંણીયાથી 
ઘડા વડે પાણી સીચંી માથે પાણીનુ ં બેડંુ લઈ ઘર ે આવતી, પશુપાલન હોય તો વાસીદંા કરી ગૌદોહન, 
આગલા િદવસના જમાવેલા દૂધ માંથી મી ગયેલા દહીનંું રવાઈમાં નોત ં  બાંધી મંથન કરી નવિનત 
અલગ કરી મીઠી-મધૂરી છાશ બનાવતી, પછી ઘર અન ેઆંગણુ ંવાળી સાફ કરી છાણા ંબળતણથી ચૂલો 
પેટાવી પિરવારજનો માટે િશરામણ તૈયાર કરી સૌ ને જમાડતી. િદવસભરનુ ં કામ બપોરા અન ે વાળ ુ
માટેની દરકે સામ ી પોતે જ બનાવતી, તેમાંથી  પણ સમય કાઢી ઘંટડે બેસી કઠોળ કે એવુ ંકાંઈ ભરડી 
િવિવધ કારની દાળ, લાપસી કે અ ય સામ ી તૈયાર કરતી. ારકે સાંબેલાથી ખાડંણીયામા ં કાંઇક 
ખાડંવાનુ ંહોય તો પણ ત ેજ કરતી. સાજં ેસીમ વગડે અથવા પોતના ખેતર ન ેશઢેે જઈ ગાય માટે ઘાંસ 
વાઢી લાવી મોટલી માથ ેમૂકી ઘર ેઉંચકી લાવતી. ફરી સાજં ેગૌદોહન તો ખ ં  જ અન ેએમા ંએ શેઠ ન ે
રોજ ગામત ં  તો હોય જ યાર ે આ શેઠાણી પેઢીનો થડો પણ સંભાળતી. ૧૯૪૭ના અરસાની આપણી 
માતાઓ સાચા અથમાં “ યલ મી” છે. પોતાની િદકરી ૧૦-૧૨ વષની થાય યા ં સધુીમા ં આ બધી જ 
કલાઓમા ંિનપણૂ કરી દેવાની સુઝ આપણી માતાઓમા ંહતી. ે  િશ ક બની ભરત-ગુથંણ અન ેઅનકે 
યાયામોમા ંપારંગત કરી નાની ઉંમરજે સાસર ેવળાવતી. 

 આ િ થિત વખતે પણ આપણા વડવાઓ એ ક યા કેળવણીનુ ંિચંતન કય ુછે. ગામ ેગામ િનશાળો 
ન હતી યાર ે૧૧-૦૯-૧૯૪૫ ના િદવસ ેનાંદરખી ગામ ેમુ લીમ િવધવાની ૩૫૭ ચો.ગજ જવેી િવશાળ જ યા 

. ૧૧૦૦ જવેી માતબર રકમનો ખચ કરી કુલ બનાવી. આ કુલમાં મુ ય વ ે આપણા વિણકો, સોની 
વિણક, દર , લુહાર, કંુભાર, લોહાણા મહાજન અન ે દિલત સમાજના િદકરા-િદકરીઓ એ ાથિમક 
િશ ણ મેળ યુ ં છે. કુલ આપણા િવ તારમાં જ આવેલી હતી. મુ લીમોની કુલ મ સેા અલગ હતી. 

ાિતના નાની ઉંમરના બાળકો આ કુલમા ંિશ ણ મેળવી પછી બોિડગમા ંઆવતા હતા. આ શાળમા ં
ફરંગટા, તલો ા, નિગચાણા જવેા આજુ-બાજુના ગામો માંથી પણ િદકરા-િદકરીઓ આવતા.ં ૧૯૩૮ પછી 
જ મેલી આજ ે૭૫ કે તે ઉપરની ઉંમર ેપહોચેલી ાિતની િદકરીઓ યાદ કરીએ તો જયાગૌરી નાનાલાલ 
મેરવાણા, મુ ાગૌરી કરસનદાસ ગૌદાણા, ઉષાબેન (િવ ાગૌરી) રમેશભાઈ મેરવાણા, મુ ાગૌરી 
મહે ભાઈ નરસાણા, લતા ભ શે નાંદોલા, નમદાગૌરી મનસખુલાલ ગૌદાણા, શાંતાગૌરી અરિવંદભાઈ 
નરસાણા, દયાગૌરી મથુરાદાસ ભ તાના િવગેર ેન ેગણી શકાય. દલીત સંત ી પૂં લાલ બડવા જઓેના 
યજમાન પદે ી મોરારીબાપએુ નાંદરખીમા ંરામકથા કરલેી તેઓ પણ આજ શાળામા ં ાથિમક િશ ણ 
મેળવી ચૂ ા છે. િદનાકં ૨૪-૦૩-૧૯૪૬ મા ંઆ શાળા શ  કરવા ઠરાવ થયો અન ેતા. ૨૦-૧૦-૧૯૪૭ની 
જનરલ સભામા ંઆ શાળા શ  કરવાનો િનણય લઈ શાળા શ  થઈ અન ેતા. ૨૦-૦૮-૧૯૫૦ ના રોજ ી 
ચં કાંતભાઈ કામદારના યાસોથી શાળા ચલાવવા માટે સરકાર ી ન ે સુ ત કરી યાર ે પણ ચાર સો 
ચોવીશ િપયા છ આના જવેી શાળા સચંાલનમા ંસીલક હતી. આપણ ેમા  ક યા કેળવણીનુ ં િચંતન જ 
નથી કય ુઅમલીકરણ પણ કય ુછે. આ હતી ૧૯૧૬ પછીની આપણી સામુિહક ચૈત યની સિ યતાની થમ 
ફલ ુિત અન ેતે કાયાિ વત કરવામા ંમુ ય સુ ધારો હતા… 
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મોટાભાગની ાિત સં થાઓ અન ેસંગઠનોમા ંકાયદો કહે તે કાયદાના થાને, મુખી અથવા પટેલ 
કહે ત ેકાયદો અમલમા ંહતો. આજ ેપણ ઘણી ાિતઓમા ંઆ થા છે જ. આ પિરવતનનો યુગ શ  થઈ 
ચૂ ો હતો ારકે ભીષણ પિરવતનના યુગમા ં ખબૂ રફતારથી આવેલા બદલાવમા ં સા -નરસ ુ બ  ે
તણાઈ જતા ંહોય છે. આવા સમયે યેક બૌિ ક યિ એ સનાતન િસ ાંતોન ેપિરવતનમા ંતણાઇ જતાં 
રોકવા જોઇએ. વનના સનાતન મુ યો ઉ વગામી ઉ ાંિતમા ંઅિત આવ યક છે. આ િબદું પકડી ૧૯૪૭ 
થી એક નવીજ િચંતનયા ાનો પુનઃ ારંભ થયો એ િબદું સામુિહક યાસોથી કાયાિ વતકરણ અન ેતેમા ં૧. 
િનણાયક બાબતોમાં સંપૂણ એકતા અથાત સં થાનું ચાલકબાળ તેમા ંઆવતા િવ યાથ ઓનુ ં િહત અન ે
તેના સવાગી િવકાસનો વીકાર. ૨. મહ વની બાબતોમા ં િવિવધતા અથાત સં થા માંગરોલમા ંવહીવટ 
મુંબઈ થી અન ેહો ેદારો ટ ટીઓ, મેને ંગ કિમટી િવગેરનેી પસંદગી સમ  દેશમાંથી તથા ૩. બધી જ 
બાબતોમા ંસૌની ઉદારતા યુ  સિ યતા અથાત આ બધામા ંમને થાન કેમ નથી મ યું તેવો ભાવ કોઈ 
પણ ાિતજનના મનમા ંપણ આ યો નથી, બધા સિ ય થયા છે. 

કોઈ પણ માતા આજના સમયની હોય કે ૧૯૪૭ ના સમયની ા યલ મી હોય એ યકે માતા 
પોતાના સંતાનો ય ે મહ વાકાં ી સપના સેવતી જ હોય છે. પરંતુ કોઈ પણ જનતેા પોતના દયના 
ટુકડા જવેા સંતાનો છા ાલયમા ંરાખતા પહેલા ંઆ છા ાલય અન ેતેના અ ણીઓ ઉપર સંપૂણ િવ ાસ 
બેસ ે તો જ તે છા ાલયમા ં રાખવા તૈયાર થતી હોય છે. ૧૯૪૭ સમયનો આપણો સમાજ અન ે સમાજ 
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અ ણીઓ સૌરા ના ામીણ િવ તારમા ંવસવાટ કરતી આ માતાઓનો સપંણૂ િવ ાસ સંપાિદત કરી, 
િદઘકાલ સુધી આ િવ ાસ ને ળવી રા યો છે. 

િદનાકં ૧૪-૦૯-૧૯૪૭ મા ં મળેલી થમ બંધારણીય જનરલ સભામા ં વિકગ સિમતી, મેને ંગ 
સિમતીની રચના આ મજુબ થઈ છે. 

 ૧. ડો. જશભાઈ કે કામદાર    મુખ ી 
 ૨. ી જમનાદાસ હંસરાજ મેરવાણા  ઉપ મુખ ી 
 ૩. ી કાન  ગોિવંદ  શાહ   ખ નચી ી 
 ૪. ી ગોકળદાસ રતન  શાહ   મં ી ી 
 ૫. ી મથુરાદાસ હરીદાસ નાંદોલા  મં ી ી 
 ૬. ી જમનાદાસ પું ભાઈ ગૌદાણા  મેને ંગ કમીટી સ ય ી 
 ૭. ી વં ાવન મુળ  કગરાણા    “ 
 ૮. ી રતીલાલ હિરદાસ     “ 
 ૯. ી રામ  મેઘ  કગરાણા    “ 
૧૦. ી ગોિવંદદાસ હંસરાજ    “ 
૧૧. ી છગનલાલ હંસરાજ નરસાણા   “ 
૧૨. ી મૂળ  માણેકચદં     “ 
૧૩. ી ભગવાનદાસ વ લભદાસ કગરાણા  “ 
૧૪. ી અમરસી હંસરાજ મેરવાણા   “ 
૧૫. ી જમનાદાસ નારણદાસ કગરાણા   “ 
૧૬. ી અમતૃલાલ માણકેચદં    “ 
૧૭. ી દેવ  ેમ  શાહ     “ 
૧૮. ી મોતીચંદ વાલ  શાહ    “ 
૧૯. ી નારણદાસ િવ લદાસ    “ 
૨૦. ી પોપટલાલ ેમ  શાહ    “ 
૨૧. ી રામ  ગીરધર     “ 

આ જનરલ બોડમા ં થમ ટ ટી મંડળની રચનામા ં
 ૧. ી કાન  ગોિવંદ  શાહ 
 ૨. ી જમનાદાસ હંસરાજ મેરવાણા 
 ૩. ી જમનાદાસ પું ભાઈ શાહ 
 ૪. ી વં ાવન મુળ  કગરાણા 
 ૫. ી ભગવાનદાસ વ લભદાસ કગરાણા 
 ૬. ી રામ  મેઘ  કગરાણા   અન ે
 ૭. ડો. જશભાઈ કેશવ  કામદાર ની િનમણંુક થઈ છે. 

 એ સમયના સદંભમા ં િવચાર કરીએ તો છા ાલય ૧૯૪૪-૪૭ થી ૧૯૬૧ સુધી ી રજનીકાંત 
જમનાદાસ મહેતાની ગૃહપિત તરીકેની િનમણંુક સુધી વહીવટ મુંબઈ થી જ થયો છે. ી રજનીકાતંભાઈનો 
કાયકાળ બોિડગ ઇિતહાસનો ે તમ યુગ ગણી શકાય જનેુ ંિવવેચન આગલા કરણમા ંકરીશુ.ં આ સમય 
નાની નાની બાબતોનંુ િચંતન થયું છે. સામિુહક િનણયો લેવાયા છે અન ે લેવાયેલા િનણયોન ે યવિ થત 
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રીતે કાયાિ વત કરાયા છે. િચંતનિબદું િવ યાથ ઓ જ ર ા છે. અંધારી વાવ ેથી વાવમા ંઉતરી હાંડો ખભંે 
ઉપાડી પાણી ભરી લાવવંુ, હાવા અન ે કપડા ં ધોવા સમહુમા ં પાજંરાપોળ જઈ રટ ચલાવી વારા-ફરતી 
પાણી સીચંવુ,ં ચાલી ધોવી, પાછળની ગટર સાફ કરવી, મેદાન સાફ કરવુ,ં અનાજ દળાવવા જવંુ, 
શાકભા  લેવા હપિત સાથ ે જવુ,ં પીરસવા થી લઈ અનકે કામોની વારા પ િત હતી. ફાનસના 
અજવાળે વાંચન કરવાનુ ં અને પગ ે ચાલીન ે પોતાના ગામડે જવાનુ ં હતંુ. સપંૂણ વા યી વન હતંુ. 
સં થાનું લવાજમ કોઈ જ િરયાતમદં વાલી વતી કોઈ બી  દાતા ભરી આપતા હતા. જથેી જ િરયાતમદં 
ન ે કાયમ સંકોચ પણ રહેતો હતો. બધી જ િવગતોનો ઉંડાણથી અ યાસ કરી સૌ થમ સમાનતા 
લાવવાના હેતુથી બંધારણમા ં જ એક ાિંતકારી િનણય લેવાયો, “દરકે િવ ાથ ની દાખલ ફી . ૧૧/- 
લેવામા ંઆવશ.ે તે િસવાઈ ખાવા-પીવાનો કોઈ જ ખચ લેવામા ંઆવશ ેનહી, કપડા-લ ા, કુલફી વગેર ે
િવ ાથ ના ઉપર રહેશે.” આવો િનણય કોઈ જ સં થામા ં લેવાયો નથી. આ િનણયથી ભાિવત થઈ 
ગજુરાત માંથી પણ આપણી ાિતના અ ણીઓ એ આવી અન ેતેની નોધં પણ લીધી છે. 

 બોિડગમા ં રહેતા િવ ાથ ઓની અં -ગજુરાતીની યો ય કેળવણી, શાિરરીક અન ે માનશીક 
િવકાસ ઉપર પુરતુ ંલ  આપવાનુ ંશ  થયંુ છે. િવ ાથ ઓની સં યા પચીશકે જટેલી રહે યા ંસુધી એક 
સુપરીટે ડ ટ, એક રસોયો અન ેએક નોકરની સગવડતાઓ રાખવાનુ ંપણ ન ી થયંુ છે. આ ત ેઆ ત ે
પિરવતન લાવી િવ ાથ ઓન ેઅ યાસમા ંપુરતી સગવડ આપી િત વષ અં ે મા ંઅન ેમેટીકમા ંઉતીણ 
થનાર તથા કુલમા ંનંબર લાવનારન ેઇનામ આપી ો સાિહત કરવાનુ ંપણ શ  થયંુ. સાથ ેસાથ ે કુલના 
અ યાસમા ંબેદરકાર રહેનાર અથવા ગેરવતુણકુ કરનારન ે બરતરફ કરવાની સ ા પણ વક ંગ કિમટીન ે
આપવામા ં આવી. દાન માટે પેટન, સભુે છક, સહાયક, દાતા અન ે આ વન સ ય આ પાંચ  કારની 
યોજના બનાવી તેઓન ેમતાિધકાર પણ આપવામાં આ યો. 

 આ બધા યાસોના પિરણામ વ પ ૧૯૪૮ મા ં જ સં થામાં આજ સુધીના ઇિતહાસમા ં સૌથી 
વધાર ેસ ર છા ો વેશ મેળવ ે છે. ૧૯૪૯ મા ંપણ એક, ૧૯૫૦મા ં ણ, ૧૯૫૧ માં પાંચ અને ૧૯૫૨ મા ં
બી  ચાર િવ ાથ ઓએ વશે મેળવતા આજ સુધીના ઇિતહાસમા ં થમ પાંચ વષમા ંસં થામા ંસં યા 
૩૫/૨૬/૨૪/૨૩ અન ે૨૦ની રહી હોવાનુ ં ણી શકાય છે. િશ ણ તર પણ સુધરતુ ંચા ય ુછે, છા ો લાબંો 
સમય િ થરતાથી છા ાલયમા ં રહેવા લા યા હતા. આપણ ે ણીએ જ છીએ કે ી વં ાવન મળુ  ના 
સર લુરથી ડો. જશભાઈ કામદાર ના મુખ થાને મળેલી િમટીગંમા ં ી કાન  ગોિવંદ , ી વં ાવન 
મળુ , ી અમરશી હંશરાજ, ી જમનાદાસ હંસરાજ, ી રતીલાલ હિરદાસ અન ે ી ગોકળદાસ રતન  
અન ેડો.જશભાઈ કામદાર  આ બંધારણ સિમિતએ બંધારણ ઉપરાતં થાપક ી વ લભદાસબાપા અન ે

ી ગોકળદાસબાપાનુ ં બોિડગમા ં કાયમ થાન રહે તેવી રીત ે તેમની યાદી રાખવાનુ ં પણ સચૂવેલ હતંુ. 
ત ાનુસાર ી વ લભદાસબાપાન ે બોિડગના થાપક તરીકે બહુમાન મ યું છે ાર ે ી ગોકળદાસ 
વ લભદાસ કગરાણાનુ ંતા. ૩૧-૧૦-૧૯૫૬ સવંત ૨૦૧૨ આસો વદી ૧૩ના રોજ િનધન થયા બાદ મુંબઈ થી 
જ ી ગોકળદાસ વ લભદાસ મારક િનિધની શ આત થયેલી. તા. ૦૧-૦૬-૧૯૬૧ થી વહીવટ માંગરોલ 
આવતા,ં તા. ૧૦-૦૭-૧૯૬૩નો ી મથરુાદાસ હિરદાસ નાદંોલાનો ી વી.એન. મહેતા ઉપરનો મારક 
િનિધનો બંધારણનો મુસ ો પણ મોકલાવલે તે પહેલા ંતા.૨૦-૦૯-૧૯૬૧ ના રોજ એકઠી થયેલી માતબર 
રકમ ૧૮૦૦૦/- અઢાર હ ર બકમા ંગૃહપિત ી રજનીકાતંભાઈન ેમોકલી આ યાનો ઉ લેખ પણ છે. આ 
રીતે િપતા-પુ ન ેબોિડગમા ં ે  થાન ેિબરાજમાન કરવાનુ ંઉ મ કાય પણ સમ ત ાિત ારા મુંબઈ થી 
જ થયંુ છે. 
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 આપણા નાના સમદુાયના સમાજનો બહુ મોટો સમહુ આ િચતંન યા ામા ં જોડાઈ ચૂ ો હતો. 
૧૯૧૬ના અરસામા ંજ ે કાર ેઆપણા ચાલીશ એકડાઓ એક થઈ સવાગી ાિત િવકાસનુ ં િચંતન કરલુે, 
કંઇક તેવું જ િચંતન આપણા આ નાના સમદુાયના આપણા અલગ અલગ થાનો ઉપર વસવાટ કરતા 

ાિત અ ણીઓ એ મુંબઈના નૈતૃ વમા ંશ  કય.ુ મુ ય હેતુ બોિડગ અન ે િશ ણ જ હતંુ પરંત ુઅ ય 
ક પોની યોજના પણ બનવા લાગી. સૌ િવચારવા લા યા આપણા નાના સમાજમા ંઘણા બધા સમૃ  

છીએ, આપણ ેજ આપણો સવાગી િવકાસ કેમ ન કરી શકીએ ? નાદંરખી શાળાની વાત ઉપરાતં તા. ૧૧-
૧૦-૧૯૪૭ મા ંિહજરતી ાતી બંધઓુની યવ થાની તૈયારીની પણ િવચારણા થઈ છે. બોિડગના કાયમ 
ફંડ અન ે િનભાવ ફંડમા ં પણ સતત વૃ ી જ થઈ છે. સવંત ૨૦૦૬ એટલકેે ૧૯૫૦નો બોિડગનો રીપોટ 
જોઇએ તો જણાઈ આવશ ેકે િનભાવ ફંડમાં જ ેબ ેહ ર ચાર સો ચઉદ િપયા આઠ આના ણ પાઈ 
હતી તે ખચ બાદ જતા ંપણ પંદર હ ર ચાર સો એકોતરે ેપહોચ ેછે. તે જ રીતે કાયમ ફંડ પણ જળવાઈ રહે 
છે, નાંદરખી શાળાનો ખચ પણ અલગથી કય  છે કાંઇ જ લવાજમ નહી, કોઈ યાજની આવક પણ નહી,ં 
ઇ ર ાિત માંથી પણ કોઈ સહાય નહી ંમા  વ ાિતના સહયોગ થી જ આ સમયમાં ચોવીસ હ ર 
છસો અડશઠ િપયા ચાર આના જવેો માતબર ખચ આપણ ેમા  ને મા  આપણી સામિુહક ચૈત યની 
સિ યતા થકી જ કરી શ ા છીએ. િદનાકં ૨૧-૦૯-૧૯૫૨/૧૬-૧૧-૧૯૫૨ ાિતના જ િરયાતમદં માટે 
રાહત િવભાગ શ  કરવાનુ ંપણ િચંતન થયું છે. તા. ૦૧-૦૫-૧૯૪૯ ના શભુ િદવસે મુંબઈ સૌરા  ખડાયતા 
યુવક મંડળની થાપના થાય છે. થમ મુખ ી મથુરાદાસ હિરદાસ. ઉપ મુખ ી ગોકળદાસ રતન , 
મં ી ીઓ તરીકે ી ક યાણ  જઠેાલાલ અન ે ી છોટાલાલ ીભોવનદાસ તેમજ ખ નચી તરીકે ી 
પાનાચંદ વનલાલ િનયુ  થાય છે. આ યુવક મંડળ એક અથમા આપણા સમાજ સગંઠનનુ ંજનક ગણી 
શકાય. તા. ૧૬-૦૫-૧૯૫૪ ના રોજ આ મંડળનુ ંજ સમ ત સૌરા  ખડાયતા સમાજમા ં પાંતર થાય છે. 
જનેા થમ મુખ ી દેવ  ેમ , ઉપ મુખ ી મથુરાદાસ હિરદાસ, મં ી/ખ નચી ી પાનાચદં 

વનલાલ િનયુ  થાય છે. આ જ સમાજન ે ાિતની કેિ ય સં થા એટલ ેકે મુ ય સં થા ગણવાનો સૌ 
થમ ઠરાવ આજ થી પાંસઠ વષ પહેલા તા. ૨૬-૧૧-૧૯૫૫ ના રોજ થયેલો જ છે. આ રીતે કેિ ય સં થા 

હોવી જોઇએ ત ેઆપણી વષ  પહેલાંની અિભલાષા છે, મુંબઈ અન ેસમ ત ાિત આવી કેિ ય સં થાના 
સૌ કોઈ ઇ છુક છીએ. તા. ૨૧-૦૭-૧૯૫૭ ના િદવસથી સમાજના મુખ તરીકેનો કાયભાર ી વં ાવન 
નંદલાલ મહેતા સંભાળે છે. તા ૩૧-૧૦-૧૯૬૫ ના રોજ મુંબઈ ખડાયતા િમ  મંડળ નહે સમંલેનમા ંરાહત 
ફંડની શ આત થાય છે. આ પૂવ મુંબઈ વહીવટ શ  થવાથી િનયિમત િમટીગંો મળે છે, િચંતન થાય છે. 
માંગરોલમા ંપણ લોકલ િમટીગંો  મળે જ છે, સં થાની મલુાકાત ેપણ અ િણઓ આવવા લાગે છે. સં થામાં 
અ ણીઓ રોકાય પણ છે, મુંબઈ, કલક ા, સૌરા  અન ે યકે થાનો ઉપર સિ યતા આવી છે. અનકે 
પ ો િનયિમત આવ ે છે, બાળકોન ે યસન મુિ ના પાઠ પણ સૌ કોઈ ભણાવે છે. નાનામા ં નાની 
બાબતોની ચચાઓ કરી િનણયો લેવાય છે. હો ેદારો પણ બદલાતા જ રહે છે. આ રીતે એક સંપૂણ 
લોકશાહી ઢબનુ ંમાળખંુ ગોઠવાઈ ગયેલું જોવા મળે છે. અ ય પણ ઘણા તાવો આ સમય ેઆ યા છે 
જમે કે તા. ૦૭-૦૨-૧૯૫૪ ના રોજ બોિડગનો વહીવટ કલક ા લઈ જવા તાવ આવેલો છે તો તા. ૨૫-
૦૪-૧૯૫૪ ના રોજ બોિડગ ન ે જુનાગઢ લઈ જવા પણ િચંતન થયેલુ ં છે. ૧૯૫૬ માં સં થા ર ટેશન 
માટેનો આ હ બળવ ર બ યો. તા. ૨૫-૦૧-૧૯૫૯ ના રોજ વિકગ કિમટીનો પુનઃ બંધારણ તૈયાર કરી 
ર ટેશન કરાવવા માટેનો િનણય કય  અન ે તા. ૩૧-૦૭-૧૯૬૦ ના રોજ વહીવટ સૌરા ન ે સોપવાનો 
ઠરાવ થયો. તા. ૧૨-૦૨-૧૯૬૧ ના રોજ વહીવટ સંભાળવા માટે ચદંવાણા ગામે િમટીગં મળી. સૌ એ 
વહીવટ સંભાળવા તૈયારી કરી અન ેસૂચક પ ેજ બોિડગ અન ેસમાજ (શીલ/નાદંરખી સમાજ પણ) એક 
જ છે કોઈ અલગતા નથી તેવુ ં િતપાિદત કરતો ઠરાવ સવનમુ ે પાસ થયો કે બ ે સમાજ માંથી 
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બોિડગની જ િરયાતના ં વાસણો બોિડગન ે સોપવા અન ે એ મજુબ જ િરયાતના વાસણો આ બ  ે
સમાજ માંથી ા  થયા છે.  

 આપણા સમદુાયના ં યેક થાનો ઉપરના ંસંગઠનો-સં થાઓનો હીસાબ હંમેશા પારદશ  જ ર ો 
છે. કેટલાક હીસાબોન ે લાંબો સમય સુધી ળવી રાખે છે. કોના કેટલા આ યા, ા ં કેટલા વાપયા 
િવગતવાર નોધં લાબંો સમય સુધી ળવી રાખવાની મુંબઈની આદત નથી, ા ંસુધી બોિડગનો વહીવટ 
મુંબઈ થી થયો બધો જ વહીવટ સંપણુ પારદશ  ર ો છે. ૧૯૬૧ મા ં જ ે કાંઇ માંગરોલ હતંુ ત ે ઉપરાંત 
૧૭,૭૦૦/- િપયા બોિડગ ફંડના મ યા છે અન ેઆ જ પયત બધી જ સં થાઓમાં સમ ત ાિતની જમે 
મુંબઈ માંથી પણ ઉદારતાથી ફંડ-ફાળો મળે જ છે. આ રીત ે૧૯૬૧ પછી નવા યુગનુ ંઆગમન થાય છે હવ ે
િબદું મુંબઈ થી માંગરોલ તરફ ગિત કર ેછે. 

 
 
 િદનાકં ૯ જુલાઈ ૧૯૬૧ ના રોજ માંગરોલમા ં થમ જનરલસભા મળી. ી પોપટલાલ ેમ  મુખ, 

ી મોતીચંદ વાલ  ઉપ મુખ અન ે ી િહરાચંદ દવ  મં ી તરીકે તથા ટ ટી મંડળમા ં આ ણ 
ઉપરાતં ી મથુરાદાસ કાન , ી ીભોવન ભગવાન , ી મુળરાજ ભગવાનદાસ અન ે ી મોહનલાલ 
વં ાવન ની વરણી થઈ અન ેતા.૨૮-૦૧-૧૯૬૩ ના રોજ આદરણીય ી મથરુાદાસ હિરદાસ નાંદોલા એ 
નાનામા ંનાની િવગતો ન ેસમાિવ  કરલંુે ૩૩ મુ ાઓ સાથનેુ ંબંધારણ ી ભગવાન  િવ લદાસ નરસાણા 
કે જઓે ઉમદા ાિત કાયકર હતા, બોિડગના ભૂતપુવ િવ ાથ  હતા અન ેકેટલાક એવા દાતા પિરવારો છે 
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જઓેએ ાિતમા ં એક લાખ કે તેથી વધાર ે દાન આ યુ ં છે તે પિરવારના મોભી છે તેઓ ીએ જુનાગઢ 
ચેરીટી કિમ ર કચરેીએ જઈ ર  નં. A-૩૬૭ થી ર ટેશન કરાવતા ંહવે સાચા અથમા ં૧. એજ ડા, ૨. 
મીટીગં, ૩. તાવ, ૪. ઠરાવ અન ે૫. મીની સનો યુગ શ  થયો.  આજના યુગમા ંયુવાનો ન ેઆ બધુ બહુ 

િચકર લાગતુ ંનથી અન ેજુના કાયકતાઓન ેવષ ની ઘરડે પડી છે તો તેમાં પણ કોઇક પિરવતન થાય તો 
સૌ રસ લેતા થાય તવુ ંલાગી ર ું છે. 

 સૌરા મા ંવહીવટ આ યા પછી થમ બંધારણીય મુખ ઉ ોગપિત ી પોપટલાલ ેમ  બન ેછે. 
તેઓ ી ૧૯૬૧-૬૨ એક વષ માટે મુખ અન ેટ ટી તરીકે રહે છે, ી મોતીચંદ વાલ  શાહ ૧૯૬૧-૬૨ મા ં
ઉપ- મુખ, ટ ટી તરીકે ૧૯૬૧ થી ૮૫, મુખ તરીકે ૧૯૬૨ થી ૧૯૭૯, રાહત ફંડના ક વીનર ૧૯૬૬ થી ૭૨, 
ઝ.મા. ટ ટના ટ ટી તરીકે ૧૯૭૧ થી ૧૯૮૫ અન ેસમાજના મુખ તરીકે ૧૯૮૨ થી ૧૯૮૫ સુધી રહે છે. ી 
હીરાચંદ દવ  બોિડગના મં ી તરીકે ૧૯૬૧-૬૨, ઉપ- મુખ તરીકે ૧૯૬૨ થી ૬૯ અન ે ટ ટી તરીકે 
૧૯૬૧ થી ૬૯ સુધી રહે છે. ી વં ાવન નંદલાલ મહેતાએ ાિત િવકાસમા ં ખબૂ રસ લીધો છે. તેઓ ી 
૧૯૫૭-૬૦ મુંબઈ સમાજ મુખ, બોિડગના ટ ટી ૧૯૬૫ થી ૧૯૬૯, ઉચ કેળવણી ટ ટના ટ ટી ૧૯૬૯ થી 
૧૯૭૫ , મં ી ૧૯૭૫ થી ૭૮, મુખ ટ ટી ૧૯૬૭-૬૯, ટ ટી ૧૯૭૮ થી ૮૩ ર ા છે. તેઓ ી સતત 
કાયશીલ ર ા છે. ઉ ચ કેળવણી ફંડ માટે િદનાંક ૦૩-૦૯-૧૯૬૪ થી સૌરા  આવનાર ટીમ ી ગોકળદાસ 
રતન , ી બાબુલાલ વં ાવદાસ, ી રતીલાલ હિરલાલ. ી માધવ  ક યાન  સાથ ે ી વં ાવન 
નંદલાલ મહેતા પણ હતા. બોિડગના બંધારણની કલમ ૪ઘ અન ે ૨૮/૧ક તથા ૨૮ ખ મજુબ બોિડગમા ં
સૌથી થમ પેટા ટ ટ ી વં ાવનદાસ મહેતા ારા વ. નંદલાલ ઝવેરચદં મહેતા મારક ટ ટ અન ેબીજુ 
વ. મોઘંીબેન નંદલાલ મહેતા મારક ટ ટની રચના કરી. ી મોતીચંદ વાલ  ની ઇ છા કાયમ ફંડન ે

સમૃ ધ કરવાની હતી જથેી યાજ માંથી જ બોિડગનો વિહવટ ચાલી શકે. કાયમ માગતા ંરહેવુ ંન પડે અન ે
નાનામા ંનાનો માણસ પણ બોિડગના કાયમ ફંડમા ં સહયોગ આપે, તેથી તીથીના પમાં રકમ એકઠી 
કરવાની શ આત બોિડગના ખર કાયકર ી ચુિનલાલ િ ભોવનદાસ ભ તાના તરફ થી ૧૯૬૧-૬૨ મા ં
બહેન વ. કમળાબેન ીભોવનની મિૃતમા લખાવી ને થઈ છે. જમેાં ૫૦/૨૫ નો વધારો ૬૨-૬૩ મા ંઅન ે
૫૧/- નો વધારો ૬૪-૬૫ મા ંથયેલો જોવા મળે છે. એક સુખદ ઘટનાની પણ નોધં કરતા ંઆનંદ થાય છે કે 
અગાઉ ાિત માંથી િન કાિષત થયેલા ી ઓધવ  કેશવ  મેરવાણાની ૫૦૧+૫૦૧ ની બ ેતીથી ૭૩-
૭૪ મા ંપુ ી કા તાબને કામદાર પણ લખાવ ેછે. આ રીત ેપુનઃ એક વખત સામિુહક ચૈત યની સિ યતા 
ઉભી કરવાનો અન ેતને ેઆગળ ધપાવવાનો યાસ પ  દેખાઇ ર ો છે.  ટીપ ેટીપ ેસરોવર ભરાય એ 
અથમા ં૧૯૮૧-૮૨ સુધીમાં આ નાની નાની રકમ ના સહયોગ થી કાયમ ફંડ એક લાખ બાવીસ હ ર ણ 
સો એક અન ેપચાસ પૈસા સુધી પહોચ ેછે. 

 પેટા ટ ટોમા ં પણ માતબર રકમ આવી અન ે તેમા ં ઉ રો ર વધારો થતો જ ર ો છે. િત વષ 
બોણી અન ે બી  રીતે પણ અનેક કાયકરો ારા ઉઘરાવાઈ છે. આપણી ાિત ઇિતહાસમા ં “િવસેક” 
પિરવારોએ એક લાખ અથવા તેથી વધાર ેદાન ાિત માટે આ યુ ં છે. તેમા ંબોિડગના ઇિતહાસમા ંતેના 
૧૦૦ વષ પણૂ થતા ંબોિડગના જ િવ ાથ  ી વ લભદાસભાઈ હિરદાસ કગરાણાએ ૨૦૧૮ મા ંએક લાખનુ ં
દાન આ યુ ંછે. આ ઉપરાતં અપાર ાિત ેમ ધરાવતા ી ભગવાન ભાઈ તથા જગ વનભાઈ મેરવાણા 
આરબ ટીબંડીના ી ઓધવ  કેશવ ના ભ ી ઓ છે. ી ગોકળદાસ રતન ના મામા થાય, મામા 
તથા ભાણજે નાની ઉંમર ે જ િપતૃછાયા ગુમાવ ે છે.  ૧૯૧૮-૧૯ થી ૧૯૨૧ સુધી આ બ  ે બોિડગના 
િવ ાથ ઓ હતા. લવાજમ ભરવાની સગવડતા ન હોવાથી અ ય  જઈ િશ ણ, સં કાર અન ે કલા મા ં
આપણી ાિતન ે આંતરરા ીય િત ા દાન કરાવી છે. બોિડગના ૧૦૦ વષના ઇિતહાસમા ં (૧૯૧૭-
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૨૦૧૭) સૌથી મોટંુ દાન આ પિરવાર ારા ા  થયંુ છે. કુલ અઢાર પેટા ટ ટો પૈકી નું ી ભગવાન  
ભીમ  & િવનોિદનીબેન શાહ ટ ટ . ૫૦,૦૦૦/- નુ ં આજ ે પણ બોિડગના ચોપડે બોલે છે. પોરબંદર 

ાિતવાડી મા ંપણ આ પિરવાર યોગદાન આપી ચૂ ા છે.  ી ડો. પંકજ જગ વન શાહ M.B.B.S. થઈ 
િવદેશમા ં િ થત થયા છે. ી રા વ શાહ M.A. વિર  પ કાર બૌિધક િતભા સંપ  ાિત અ ણી 
અમદાવાદ રહે છે.  

 
 આ રીત ેસૌના સહયોગથી બોિડગના ફંડમા ંવૃિ  થતી જ રહી છે. પૈસાના અભાવ ે ારયે પણ 
કોઈ જ કામ અટ ું નથી. આ કરણમા ંબી  કેટલીક બાબતોનો ઉ લખે કરીએ તો કાશ પૂજં કાયમ 
ફંડમા ં િપયા ૪૧,૮૮૫ જવેી માતબર રકમ એક  થઈ હતી. ૧૯૭૩ ના અરસામા ંબોિડગ િરનોવેશન અન ે
બાંધકામ માટે ફંડની શ આત થતા . ૭૫૧/- વ. શેઠ ી ભગવાનદાસ વ લભદાસ પૂ. માતુ ીની 
મતૃીમા,ં . ૨,૦૦૦/- વ શેઠ ી ઓધવ  કેશવ  સં થાની બાજુમાં મકાન લઈ તેમા ંતકતી મૂકવાની 

શરત ેઅન ે . ૧,૦૦૦/- ગં. વ. કેશરબાઈ વ લભદાસ િવછાવડના નવા બાંધકામમા ંતકતી મૂકવાની શરત ે
૧૯૭૬-૭૭ મા ંદાન વીકારવામા ંઆ યું છે. આ રીત ેઆ . ૩,૭૫૧/-  જવેી માતબર રકમ બાંધકામ માટે 
મળેલી છે. 

 ી મોતીચંદ વાલ  બોિડગન ેમંિદર અન ેિવ ાથ ઓન ેઇ ર પ ગણતા હતા. બોિડગ તેઓના 
દયમા ંસવ ચ થાન ેિબરાજમાન હતી. મિંદર, જમણવાર, લ ના ભભકા, સમાજવાડી કે એવી કોઈ જ 

બાબતોમા ંબહુ િવ ાસ તેમનો ન હતો. આપણો નાનકડો સમદુાય વૈચાિરક રીતે બે ભાગમા ંવહેચાયેલો 
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હતો. એક તરફ કોઈ જ ફેરફર વગર જમે ચાલ ેછે તેમ ચલાવવુ,ં આપણ ે૨૫૦ ઘર માંથી ૫૦ ઘર સં પન છે 
તેઓની જ સહાય થી જ િરયાતમંદની જ િરયાત સંતોષાય ય તેવું ગોઠવવુ.ં આપણો એકડો જ 
આપણુ ંકર ેકોઈ સાથ ેભળવાની કોઈ જ જ ર નથી અન ેજ ેરીતે પિરષદવાળા કર ેછે તમે આપણ ેપણ 
આપણા એકડા પુરતી પિરષદ અલગ અલગ જ યાએ ભરી આપણ ેજ આપણા એકડાની ગિત કરીએ. 
આ િવચારન ેકે િબંદુ બનાવી નવે બર ૧૯૫૪ મા ંયુવક મંડળ માંથી સૌરા  ખડાયતા સમાજમા ં પાતંર 
કરાયલે સમાજ ારા સા.ં ૨૦૧૧ ફાગણ સુદી ૩ શુ વાર તા. ૨૫-૦૨-૧૯૫૫ નો િદવસ એટલે કે બોિડગના 
૩૯ મા ં થાપના િદવસન ેખડાયતા િદન તરીકે ઉજવવાનું ન ી કરી તા. ૨૭-૦૨-૧૯૫૫ ના રોજ તુલસી 
ભવનવાડીમા ં ી અમતૃલાલ માણકેચંદના મુખ થાન ે અન ે ી ગોકળદાસ વ લભદાસ કગરાણાની 
ઉપિ થિતમા ંખડાયતાિદન તરીકે ઉજવાયો. આ ઉજવણીમા ંએક િવચાર એવો હતો કે આપણા એકડાએ 
એકલુ ંજ ચાલવુ,ં આપણ ેજ આપણો િવકાસ કરવો. ીયુત હંસરાજ માધવ  ચદંવાણા તરફથી પિરષદ 
માટે આમં ણ પણ પાઠવેલ હતંુ. આથી િવપિરત કેટલાક બૌિ ક અ ણીઓ નુ ંકહેવું હતું કે, આપણ ેજ 
આપણો િવકાસ કરીએ ત ેબરાબર છે પરંતુ વધારાની શિકત સમ  ાિત િવકાસમા ંખચ કરીએ. આપણ ે
જ આપણા એકડાન ેસહાય કરી ા ંન પહોચી શકાય યાં પિરષદની સહાય લઈએ. ટંુકમા ંઆપણુ ંજ ે
કાંઇ છે તે વતં  વાયત ળવી રાખીન ેપણ આપણ ેઅ ય બધા જ એકડાઓનુ ંસંગઠન છે તે ખડાયતા 
પિરષદમા ંપગપશેારો કરીએ, અલગ રહેવાથી કોઈ ફાયદો નથી.  

આ સંદભ મદુૃભાિષ ડો. જશભાઈ કેશવ  કામદારના ત ે સમય ે ય  થયેલા િવચારો ન ે
વાગોળીએ, “….. આવા સગં ેઆપણા ભાઇઓ ઉપરાંત બૃહદ ખડાયતા સમાજ માંથી થોડા ભાઈઓન ે
બોલા યા હોત તો જ ર સારી અસર થાત અન ેતેમન ેપણ આપણા િહતે છુ તરીકે સંતોષ મળત અને 
સારો સહકાર આપી શકત. આટલા વરસમાં ૩૮ ે ુએટ અથવાતો ૩૮ અડંર ે એુટ થયા હોત તો 
પણ આપણન ેસંતોષ જ ર થાત…, …બધા ભાઈઓ સંમત થાય કે ન થાય પણ હંુ કહીશ કે બોિડગનુ ં
સા  પિરણામ જોવા માટે બોિડગન ેમાંગરોલના સંકુિચત ે  માંથી ઉપાડી ન ેકોઈ અ ય િવશાળ ે મા ં
લઈ જવાય…,   … આ સગં ે બોિડગના િહત િચંતકનો ઉપકાર માનવો ર ો જમેા ં શેઠ વ લભદાસ 
હર વન અન ે તેમના પુ ો, શેઠ કાન  ગોિવંદ , શઠે મોતીચંદ વાલ , શેઠ વં ાવન મળુ , શેઠ 
ગોકળદાસ રતન , ભાઈ હરખચદં વાલ , ી પાનાચદં વનલાલ, હાલના મખુ દેવ ભાઈ, શઠે 
જમનાદાસ પું ભાઈ તથા અ ય ભાઈઓ એ આ સં થા ન ે તન, મન અન ેધનથી જ ે સેવા આપી હોય 
તેઓનો ઉપકાર માનુ ં છે…, …. આ આપણા (એકડાના) ાિતભાઈઓ ઉપરાતં આપણા ખડાયતા 
કેળવણી મંડળના મખુ માણકેલાલ ાણ વનદાસ, શેઠ ચીમનલાલ ચુનીલાલ પારખે, અમદાવાદના શેઠ 
અમૃતલાલ હરગોિવંદદાસ શેઠ નો ઉપકાર માનવાની તક લઉ છંુ….”  

આ સગં ે ી પાનાચંદ વનલાલ, રતીલાલ હિરદાસ, બાબુલાલ વં ાવનદાસ, િવણચં  હિરદાસ, 
ગોકળદાસ વ લભદાસ, અમરશી હંસરાજ, અમૃતલાલ ભગવાનદાસ, મગનલાલ વ લભદાસ (પોરબંદર), 
વં ાવન હંશરાજ, દેવ  ેમ , ગોકળદાસ રતન , નાનાલાલ િગરધર વગેરઓેએ િવચાર ય  કયા છે 
ખડાયતા કાશના તં ી ી ક યાણ  જઠેાલાલ શાહ કહે છે, “… આપણ ે પિરષદની વાતો કરી તેમા ં
બોિડગના થાન બદલી ન ે મુ ય યેય રા યું તે માટે મકાનની જ િરયાત પર ભાર મુ ો અન ે િવશદ 
િવચારણા કરી, સભાઓની સભા ગજવી, પાનાના પાના ઠરાવોથી ભયા. છે લ ે ખડાયતા િદન ે મ.ુ ી 
માણેકલાલભાઈ આ યોજના મુત વ પ આપવા પોતાની મેળે . પંદર સો હેર કરી “મકાન યોજના” 
આગળ ધપાવવા ો સાહન આ યુ ંતો યાર ેતો ત ેપડકાર ઝીલવા કોઈ તૈયાર ન થયું પણ પાછળથી પણ 
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એ વાતન ેવળગી આગળ ધપાવવા તૈયાર થતંુ નથી….” સમાજનુ ંનવુ એટલેકે આજનુ ં વ પ આ સમજ ે
અન ેનબળઈઓનો સામનો કર.ે  

 આ સમાજનુ ંનવુ ં વ પ યેક દશકામા ંબદલાતુ ંજ ય, યુવાનો-મિહલાઓ સતત િચંતન કરતા 
રહે, કાયકતા િનમાણ થતંુ રહે, કાય મો થતા રહે, િવચાર મંથન થતા રહે અન ેસૌ કોઈ “સવ જન િહતાય 
સવજન સુખાય” નુ ંિવચારતા થઈ ય તો કોઈ એક એવંુ િબદું ા  થાય, જ ેપકડી ન ેઆપણા બધા જ 
સંગઠનો, બધી જ સં થાઓ એક જ િદશામા ં ગિતશીલ થવા લાગ ે તો જ સંપણૂ તંદુર ત સમાજની 
થાપનાનો માગ સુગમ બની રહેશે. આ મંથનનો યુગ એટલે ૧૯૬૧-૧૯૬૯-૧૯૭૬-૧૯૮૦-૨૦૧૪ અન ેઆજ ે

૨૦૨૦ મા ંઆપણ ેજ ેકાંઇ ચચા કરી ર ા છીએ તે. કોણે શુ ં કય ુતેના કરતા ાર ેશુ ંથયંુ અન ેહવ ેશુ ં
કરવાનુ ંછે તે અગ યનુ ંછે. બધા જ અ ણીઓના સમયમા ંજ ેકાઇં પણ િચંતન થયુ ંછે, નવા નવા સકડો 
કાયકતાઓનુ ંિનમાણ થયુ ંછે, બોિડગમા ંભણેલા અન ેબી  સકડો અ ણીઓએ જ ેપિર મ કય  છે ત ે
યાર ેજ સાથક થઈ શકે ાર ેઆપણે ાિત િવકાસનુ ંકોઇ એક ચો સ િબદું પકડી આગળ વધવાની 

શ આત કરીએ અન ેઆ ઇિતહાસ આલેખનની શ આત ૧૯૧૬ થી એ અથમા ંજ કરી છે કે આપણ ે
આપણા એકડાનંુ જ ેકાંઇ છે તે વતં  રીત ે ળવી ન ેબધા જ એકડાના સંગઠન ખડાયતા પિરષદમા ં
સિ ય થવંુ છે કે નિહ જનેો યાસ ૧૯૬૯-૧૯૭૬-૧૯૮૦-૨૦૧૪ માં અન ેપછી સતત આપણ ેકરતા જ ર ા 
છીએ. કે પછી ના આપણ ે કોઈની પણ જ ર નથી, આપણે જ આપણો િવકાસ કરવા, વહેવાર કરવા 
િચંતન કરવા આપણી એક અલગતા ળવી રાખવા િતબ ધ છીએ. આ બ ેમાગ  પૈકી કોઈ એક િદશા 
ન ી કરવા આજની પેઢીના યુવાનો મિહલાઓને યાન ેઇિતહાસનુ ંઆલેખન મુકીએ છીએ. તેઓના જ 
હાથમા ંઆપણા સમાજનો વતમાન પણ છે અન ેતેઓએ જ ભિવ ય િનમાણનુ ંિચંતન કરવાનુ ંછે. 

સકંલન 
ત કે કગરાણા 
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